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الرؤية:
أن تكون إحدى املجالت العلمية املتميزة وفق معايري قواعد البيانات الدولية.

الرسالة:
مة يف جماالت العلوم اإلنسانية واإلدارية وفق القواعد واألخالقيات األكاديمية  دعم النرش العلمي للبحوث املحكَّ

والبحثية املتعارف عليها.

ا9هداف:
1- تعزيز التنوع والتكامل والرتاكم املعريف بني الباحثني يف جماالت العلوم اإلنسانية واإلدارية عىل مستوى العامل 

العريب.
2- اإلسهام يف نرش املعرفة وتبادهلا حول تطور النظريات العلمية يف العلوم اإلنسانية واإلدارية.

ا لنرش أبحاثهم وفق معايري التحكيم  ا وإقليميًّ 3- تلبية حاجة الباحثني يف ميادين العلوم اإلنسانية واإلدارية حمليًّ
العلمي التي ُيْسَتَند إليها يف الرتقيات األكاديمية.

مجلة العلوم ا(نسانية وا(دارية
أربعة  تصدر  واإلدارية،  اإلنسانية  العلوم  جماالت  يف  بالنرش  ُتْعنَى  مة(  جملة)علمية-دورية-حمكَّ
أعداد يف العام )مارس - يونيو - سبتمرب - ديسمرب( عن مركز النرش والرتمجة بجامعة املجمعة. 

صدر العدد األول منها يف يونيو 2012م - رجب 14٣٣هـ.

التعريف بالمجلة

C 2٠22 م  )1٤٤3 هـ(   جامعة املجمعة.
مجيع حقوق الطبع حمفوظة. ال يسمح بإعادة طبع أي جزء من املجلة أو نسخة بأي شكل وبأية وسيلة سواء 
آلية بام يف ذلك التصوير والتسجيل أو اإلدخال يف أي نظام حفظ معلومات أو استعادهتا  كانت إلكرتونية أم 

بدون احلصول عىل موافقة كتابية من رئيس حترير املجلة.

للمراسلة واالشتراك
Almajmaah 66 :Kingdom of Saudi Arabia – P.O.Box        اململكة العربية السعودية - جملة العلوم اإلنسانية واإلدارية – ص.ب: 66 املجمعة

E.Mail: jhas@mu.edu.sa            www.mu.edu.sa
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القواعد العامة: 
1- تنرش املجلة األبحاث والدراسات األكاديمية يف العلوم 
واإلنجليزية،  العربيــة  باللغتني  واإلدارية  اإلنســانية 
وتشــمل  )إدارة األعامل، املحاســبة ، القانون، علم 
العربية،  اللغة  االجتامع، اخلدمة االجتامعية، اإلعالم، 
اللغة اإلنجليزية، الدراســات اإلســالمية، االقتصاد 

املنزيل، العلوم الرتبوية(. 
2- تنرش املجلة البحوث التي تتوافر فيها األصالة واالبتكار،  
واتباع املنهجية الســليمة،  والتوثيق العلمي،  مع سالمة 
الفكر واللغة واألسلوب،  وأال يكون البحث مستالًّ من 

رسالة أو كتاب.
3- يرســل الباحث بحثه بصيغــة وورد وأخرى PDF مع 
ملخــص باللغة العربية ال يزيد عن )2٠٠( كلمة متبوعًا 
بالكلامت املفتاحية )مخس كلامت( وآخر باإلنجليزية عىل 
إيميل املجلــة jhas@mu.edu.sa ، مع مراجعة البحث 
لغويًا مــن قبل متخصص )وارفاق خطــاب من املدقق 

اللغوي إن أمكن ذلك(. 
٤- أن يتضمن البحــث عنوان البحث مع اســم الباحث، 
ودرجتــه العلميــة، وختصصه الدقيق، ومــكان عمله، 

وايميله باللغتني العربية واإلنجليزية.
5- يتم ارسال الســرية الذاتية املخترصة للباحث/ للباحثني 

عىل أن تتضمن التخصص العام والتخصص الدقيق.
6- يتم ارســال خطاب طلــب نرش البحث باملجلة باســم 
رئيس هيئة حترير املجلة مع إيضاح أنه مل يســبق له النرش 
أو إرســاله إىل أي جهة نرش أخرى، وأنه غري مستل من 

املاجستري أو الدكتوراه.
7-  ترســل البحوث املقدمة ملحكمني متخصصني ختتارهم 
هيئة التحرير بشــكل رسي،  وللمجلة أن تطلب إجراء 
تعديالت عىل البحث حسب رأي املحكمني قبل اعتامد 

البحث للنرش.
8- يبلَّغ الباحــث بقبول النرش أو رفضــه،  وال ُترد أصول 

املواد إىل أصحاهبا سواء ُقبلت أم مل تقبل.
9- ال جيوز إعادة نــرش أبحاث املجلة يف أي مطبوعة أخرى 

إال بإذن كتايب من رئيس التحرير.
1٠- يف حالة نــرش البحث ُيمنح الباحث ) 5 ( مســتالت 
جمانية من بحثه،  باإلضافة إىل العدد الذي ُنرش فيه بحثه.

 القواعد الفنية: 
1- ُيراعى أال يزيد عدد صفحات البحث عن )٤٠( صفحة 
من القطع)21×28(ســم، للمتن العريب يستخدم اخلط 
)Traditional Arabic( مقاس )16(، والعنوان الرئييس 
للعــريب باخلط العريض، وللمتن اإلنجليزي يســتخدم 
اخلــط )Times New Roman( مقاس )12(، والعنوان 
الرئييس لإلنجليزي باخلط العريــض، وكذلك اهلامش 
العــريب خــط )Traditional Arabic(مقــاس )12(، 
)Times New Roman( واهلامــش االنجليــزي خــط

مقاس )1٠(.
ينبغي أن تكون اجلداول والرسومات واألشكال مناسبة   -2

للمساحة املتاحة يف صفحات املجلة )12× 18سم(.
تقــدم األعــامل املطلوب نرشهــا عىل وســائط رقمية   -3

باستخدام برامج ويندوز.
يشــار إىل املراجع يف املتن بذكر االسم األخري للمؤلف، ثم   -٤
سنة النرش بني قوســني مثل: ) أبو حطب،  1٤12هـ( أو: 
ويرى أبو حطب )1٤12هـ( أن......،  ويف حالة االقتباس 
يذكر رقم الصفحة بعد ســنة النرش هكــذا: )أبو حطب، 
1٤12هـ: 79 (،  وإذا كان هناك أكثر من مؤلفني للمصدر 

فيشار إليهم هكذا:  ) أبو حطب وآخرون،  1٤12هـ(.
ترتــب املراجع يف هنايــة البحث ترتيًبا هجائيا حســب   -5
االســم األخري، وتكتب كافة املراجع التي استند عليها 

البحث،  وإذا كان املرجع كتاًبا فُيتبع يف كتابته اآليت: 
اسم العائلة للمؤلف، االسم األول.)سنة النرش(. عنوان   
الكتاب بخط مائل.  الطبعة غري األوىل، مكان النرش،  دار 

النرش.
مثل: القايض،  يوســف. )1٤٠1هـ (. سياســة التعليم   

والتنمية يف اململكة. ط2،  الرياض،  دار املريخ. 
أما إذا كان املرجع بحًثا فُيتبع يف كتابته اآليت:   

اسم العائلة للمؤلف، االســم األول. )سنة النرش(.  عنوان   
البحث.  اسم املجلة بخط مائل. العدد،  صفحات النرش.

مثل: العبدالقادر، عيل. )1٤13هـــ (." التعليم األهيل   
استثامر وإسهام يف تنمية املوارد البرشية".  جملة االقتصاد.  

العدد 23٤ ، ص ص 7 –2٠
يستحســن اختصار اهلوامش إىل أقــى حدٍّ ممكن،  ويف   -6
حالة اســتخدامها تكــون لتزويد القــارئ بمعلومات 
توضيحية،  ويشار إليها بأرقام متسلسلة ضمن البحث،  

ومن ثم تكون مرقمة حسب التسلسل يف هنايته.
7- يتم ترمجة/رومنة املراجع العربية الواردة يف البحث بعد 

هناية املراجع العربية مبارشة.
8- تكون املالحق يف هناية البحث بعد املراجع.   

قواعد النشر في المجلة



افتتاحية العدد

            باسم اهلل املوىل األجلِّ سبحانه، له احلمُد يف األوىل واآلخرة، نستفتُح بالذي هو خري، ربنا عليك توكلنا 
وإليك أنبنا وإليك املصري، وبعد:

فعىل كثرة ما متوج به الساحة العلمية األكاديمية من إصدارات دورية، فإن جملة جامعة املجمعة للعلوم اإلنسانية 
واإلدارية، رسمت لنفسها مكانة متميزة، واستطاعت أن حتقق مكسًبا علمًيا مبعثه ثقة القراء والباحثني واألكاديميني. 
وذلك بفضل السياسة التي اتبعتها هيئة حتريرها من دقة وتفان وحسن عمل وإتقان، وحتمل مسؤولية وأمانة، حتى 

تصل املجلة إىل هذه الصورة التي يشهد هبا إقبال الباحثني عىل النرش هبا، واختاذها أحد أوعية النرش املوثوقة. 
واليوم عزيزي القارئ يرسُّ هيئة التحرير أن تضع بني يديك عدًدا جديًدا متنوًعا، وهو العدد السادس والعرشون 
اجلزء األول من املجلة لعام1٤٤3هـ/2٠22م، والذي حرصنا فيه عىل التنوع، وقد تضمن هذا العدد عرشة بحوث، 

يف ختصصات خمتلفة و متنوعة.
وختاًما أشكر هيئة التحرير وفريق العمل امُلميز الذي بذل وقته وجهده حتى تصل هذه املجلة بتلك الصورة التي 
بني أيديكم، وهيئة التحرير تسعد دائاًم باستقبال مقرتحاتكم وهي حمل اعتبار، فام حققته املجلة إنام هو بفضل اهلل، 
ثم بتفاعلكم معنا قراًء وكتاًبا، ونحن يف انتظار مشاركاتكم واقرتاحاتكم عىل بريد املجلة اإللكرتوين واحلمد هلل يف 

بدٍء وخُمَتَتِم.
                                                       

                                                                                              رئيس التحرير
                                                                                           أ.د.طارق بن سليمان البهالل
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اخلضوع االختياري للقضاء السعودي دراسة حتليلية للامدة )28( من نظام املرافعات

د. عبدالعزيز بن عبداهلل الرشود

   ملخص البحث  
أكدت املادة )28( من نظام املرافعات الرشعية السعودي، 
للمحاكم  اإلرادي  اخلضوع  يف  األشخاص  حق  عىل 
املحاكم  هذه  فيه  تكون  ال  التي  الفروض  يف  السعودية، 
الدويل  القضائي  االختصاص  لقواعد  وفقًا  خمتصة؛ 
مبدأ  اعتنق  قد  النص  أن  ورغم  السعودية.  للمحاكم 
اخلضوع االختياري كضابط لالختصاص القضائي الدويل، 
االختياري،  اخلضوع  هذا  رشوط  عن  يتحدث  مل  أنه  إال 
يتفق  عندما  املعاكس،  الوضع  عن  النص  يتحدث  مل  كام 
األشخاص عىل سلب االختصاص من املحاكم السعودية. 
ودراسته  النص،  هذا  عىل  للتعليق  البحث  يعرض  لذلك 
لبيان  وذلك  املقارن؛  القانون  ضوء  يف  حتليلية  دراسة 

ضوابط تطبيق هذا النص، والنقص الذي يعرتيه.
املذكور إىل  النص  التعليق عىل  البحث من خالل  وهيدف 
تقييم النص، وينتهي إىل سالمة احلكم الوارد يف النص من 
حيث املبدأ، إال أنه ينتقد عدم وجود ضوابط لتطبيقه، مما 
بالقانون  باالستعانة  الضوابط  الباحث إىل وضع هذا  دفع 
املقارن. كام انتقد البحث ازدواجية موقف املنظم السعودي 
الذي سمح باخلضوع االختياري للقضاء السعودي، إال أنه 
يف ذات الوقت صمت عن مدى جواز سلب االختصاص 
من القضاء السعودي. وهو ما دفع البحث لدراسة املسألة 
أيضا يف القانون املقارن. وانتهي البحث بذلك إىل املطالبة 
السعودي  املرافعات  نظام  من   )28( املادة  نص  بتعديل 
باألثر  واالعرتاف  االختياري،  اخلضوع  رشوط  إلضافة 

السالب لالختصاص.
الكلامت املفتاحية: 

 - لالختصاص  السالب  الرشط   - االختياري  اخلضوع 
االختصاص القضائي الدويل -قانون املرافعات - التخيل 

عن االختصاص.

Abstract
Article 28 of the Saudi Law of Procedure be-
fore Sharia Courts affirms the right of citizens to 
voluntary (optional) submission to Saudi courts 
in cases or circumstances where such courts are 
not competent in accordance with the rules of 
international jurisdiction of Saudi courts. Al-
though the text embraced the principle of volun-
tary submission as a controller of international 
jurisdiction, it did not address the conditions for 
such voluntary submission, nor did it address 
the adverse situation where individuals agree to 
strip jurisdiction from Saudi courts. Therefore, 
the research deals with commentary and analyt-
ical study of this text in the light of comparative 
law, in order to show the controls and deficiency 
of its application.

This research aims, by commenting on the 
aforementioned text, to analyze and evaluate 
the text and conclude with the validity of provi-
sion contained therein in terms of principle, but 
it criticizes the lack of controls for its applica-
tion, which prompted the researcher to set these 
controls using the comparative law. Moreover, 
the research criticized the duplicity of the Saudi 
regulator’s position, which allowed for volun-
tary submission to the Saudi judiciary, howev-
er, at the same time, it remained silent regard-
ing the extent to which Saudi courts could face 
jurisdiction stripping, which also prompted the 
researcher to study the issue in comparative law. 
The research concluded with a request to amend 
the text of Article 28 of the Saudi Law of Proce-
dure before Sharia Courts to add the conditions 
for voluntary submission and to recognize juris-
diction stripping impact.

Keywords: 
Voluntary submission; jurisdiction; international 
jurisdiction; jurisdiction stripping impact.

الخضوع االختياري للقضاء السعودي
دراسة تحليلية للمادة (٢٨) من نظام المرافعات
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اخلضوع االختياري للقضاء السعودي دراسة حتليلية للامدة )28( من نظام املرافعات

املقدمة:
احلمــد هلل وحــده والصــالة والســالم عــىل نبينــا حممــد، 

وعــىل آلــه وصحبــه وســلم، وبعــد:
أجنبــي  عنــرص  عــىل  املشــتملة  العالقــات  حتتــل 
ــة، ولعــل مــن أهــم  ــًا يف أنظمــة كل دول ــًا مرموق مكان
املشــكالت التــي تثــور بشــأن هــذه العالقــات مشــكلة 
ــئة  ــات الناش ــر النزاع ــة بنظ ــة املختص ــد املحكم حتدي
عنهــا، لذلــك نشــأت قواعــد نظاميــة خاصــة ملواجهــة 
ــي  ــاص القضائ ــد االختص ــي: قواع ــكلة ه ــذه املش ه

ــدويل. ال
ــي الــدويل هــي قواعــد  وقواعــد االختصــاص القضائ
وطنيــة حيددهــا املنظــم يف كل دولــة عــىل حــدة؛ وفقــًا 
ملــا يتوافــق مــع سياســته النظاميــة، وعــىل ذلــك فليــس 
ــد  ــي قواع ــم، فه ــري االس ــة غ ــة الدولي ــن الصف ــا م هل
وطنيــة بحتــة، وظيفتهــا حتديــد مــا إذا كان قضــاء 
ــرص  ــىل عن ــتملة ع ــة املش ــر املنازع ــًا بنظ ــة خمتص الدول

ــي أم ال؟ أجنب
ونتيجــة النفتــاح اململكــة العربيــة الســعودية عــىل 
العــامل اخلارجــي، فمــن البدهيــي أن يكــون للعالقــات 
ذات العنــرص األجنبــي نصيــب كبــري مــن االهتــامم من 
جانــب املنظــم، لذلــك فــإن نظــام املرافعــات الرشعيــة 
وتاريــخ  م/1  رقــم  امللكــي  باملرســوم  الصــادر  
ــدويل  ــاص ال ــاول االختص ــد تن 1٤35/1/22هـــ، ق
ــد  ــذه القواع ــاد ه ــه، ومف ــن 2٤ إىل 3٠ من ــواد م يف امل
أن القضــاء الســعودي يكــون خمتصــًا بالعالقــات ذات 
ــط  ــن الضواب ــط م ــر ضاب ــي إذا تواف ــرص األجنب العن

ــة: التالي
إذا كان املدعي عليه سعوديًا ) م 2٤(.. 1
إذا كان املدعــى عليــه أجنبيــًا لــه حمــل إقامــة عــام . 2

ــة ) م 25(. ــار يف اململك أو خمت
 إذا كانــت الدعــوى مرفوعــة عــىل أجنبــي وكانــت . 3

متعلقــة بــامل موجــود باململكــة، أو التــزام كانــت 
كانــت  أو  تنفيــذه،  أو  نشــوئه  مــكان  اململكــة 

الدعــوى متعلقــة بإفــالس أشــهر فيهــا، أو كانــت 
ــد وكان  ــن واح ــر م ــىل أكث ــة ع ــوى مرفوع الدع

ــة ) م 26(. ــة يف اململك ــكان إقام ــم م ألحده
ــة . ٤ ــخصية مرفوع ــواال ش ــوى أح ــت الدع إذا كان

عــىل أجنبــي مســلم بضوابــط معينــة نصــت عليهــا 
ــادة 27. امل

إذا كانــت الدعــوى متعلقــة بتدابــري وقتيــة أو . 5
حتفظيــة تنفــذ يف اململكــة ) م 29(.

إذا كانــت الدعــوى مســألة أوليــة أو طلبــات . 6
أمــام  منظــورة  بدعــوى  مرتبطــة  أو  عارضــة 

.)3٠ م   ( الســعودي  القضــاء 
مشكلة البحث:

تبــني لنــا ممــا تقــدم أن املنظــم الســعودي وضــع 
ضوابــط لالختصــاص، يتحــدد عــىل أساســها انعقــاد 
ــي  ــه، وه ــن عدم ــعودي م ــاء الس ــاص للقض االختص
ــرشع ال  ــد امل ــىل حتدي ــد ع ــة تعتم ــط موضوعي ضواب

ــزاع. ــراف الن ــىل إرادة أط ع
ــن  ــازال م ــون كان وم ــع أن دور اإلرادة يف القان والواق
ــريًا )تناغــو،  ــارت جــدالً كب ــر املشــكالت التــي أث أكث
1973م(، وهــي مشــكالت ختــرج عــن نطــاق بحثنــا 
ــة  ــد القانوني ــول إن القواع ــن الق ــن يمك ــايل، لك احل
ــك ال  ــام، وتل ــام الع ــة بالنظ ــد متعلق ــان: قواع نوع
متعلقــة  فيهــا، وقواعــد غــري  دورًا  اإلرادة  تلعــب 

ــري. ــا دور كب ــإلرادة فيه ــك ل ــام وتل ــام الع بالنظ
ولقــد أراد املنظــم الســعودي أال يغفــل دور اإلرادة 
الــدويل،  القضائــي  االختصــاص  شــأن  يف  متامــًا 
ــاء  ــاص القض ــىل اختص ــاق ع ــراف االتف ــاز لألط فأج
ــي  ــط الت ــًا للضواب ــًا وفق ــن خمتص ــعودي، ومل يك الس
عرضنــا هلــا فيــام قبــل، وهــو مايعــرف بفكــرة: 

اخلضــوع االختيــاري للقضــاء الســعودي.
وقــد ورد ذلــك يف نــص املــادة )28( مــن نظــام 
املرافعــات الرشعيــة التــي جــاء فيهــا "فيــام عــدا 
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ــة،  ــارج اململك ــار خ ــة بعق ــة املتعلق ــاوى العيني الدع
قبــل  إذا  الدعــوى  بنظــر  اململكــة  ختتــص حماكــم 
املتداعيــان واليتهــا ومل تكــن داخلــة يف اختصاصهــا".
اخلضــوع  موضــوع  عــىل  اختيارنــا  وقــع  وقــد 
االختيــاري للقضــاء الســعودي؛ ليكــون موضــوع 
ــكاالت  ــىل اإلش ــة ع ــث لإلجاب ــذا البح ــتنا يف ه دراس
املرتبطــة هبــذا املوضــوع، وذلــك وفــق مــاورد يف نظــام 
املرافعــات الرشعيــة الســعودي باملقارنــة مــع القوانــني 

ــرى.  األخ
الدراسات السابقة:

رغــم أمهيــة اخلضــوع االختيــاري للقضــاء الســعودي 
إال أنــه مل يظفــر بــأي دراســة ســابقة، بــل إن االهتــامم 
ــعودي  ــدويل الس ــي ال ــاص القضائ ــد االختص بقواع
ــد  ــة قواع ــىل كاف ــك ع ــحب ذل ــا، وينس ــازال ضعيف م
النظــام الــدويل اخلــاص الســعودي، ويبــدو أن االهتامم 
بذلــك مــازال ضعيفــًا؛ نتيجــة لعــدم اكتــامل القواعــد 
ــم  ــد تنظ ــد قواع ــال توج ــدد، ف ــذا الص ــة يف ه النظامي
تنــازع القوانــني إىل اآلن، لذلــك حاولنــا كثــريًا البحــث 
عــن دراســات ســابقة يف هــذا الصــدد فلــم نعثــر عــىل 

أي يشء.

أمهية البحث:
 تكتســب أي دراســة أمهيتهــا مــن حداثتهــا مــن جانب، 
ومــن أمهيــة موضوعهــا مــن جانــب آخــر، فأمــا عــن 
حداثــة البحــث فقــد ســبق أن قلنــا بأنــه ال توجــد أي 
دراســات ســابقة تتنــاول املوضــوع يف اململكــة العربيــة 
ــث  ــا للبح ــىل اختيارن ــي ع ــو مايضف ــعودية، وه الس
أمهيــة كبــرية لنعــرض أمــام الفقــه والقضــاء الســعودي 

بعــض التفاصيــل املتعلقــة هبــذا املوضــوع املهــم.
ــر  ــر ظاه ــي أم ــث فه ــوع البح ــة موض ــن أمهي ــا ع أم
للعيــان، فاململكــة العربيــة الســعودية قــد فتحــت 
ذراعيهــا منــذ قيامهــا للعاملــة األجنبيــة، واالســتثامرات 

ــدول  ــر ال ــن أكث ــة م ــل اململك ــو ماجع ــة، وه األجنبي
ــو  ــة، وه ــة الدولي ــات اخلاص ــا العالق ــد هب ــي توج الت
ــذه  ــل ه ــرض ملث ــة تتع ــة قانوني ــل أي دراس ــا جيع م
ــة كبــرية، ال ســيام فكــرة اخلضــوع  العالقــات هلــا أمهي
ــة  ــة يف األنظم ــألة دقيق ــرح مس ــا تط ــاري؛ ألهن االختي
املقارنــة، وهــي العالقــة بــني اإلرادة والنظــام، وحــدود 
دور اإلرادة يف مواجهــة األنظمــة، ال ســيام مــع اتســاع 
ــو  ــوم ه ــذي يق ــم، وال ــة بالتحكي ــات املتعلق الدراس
اآلخــر عــىل اإلرادة مثلــه يف ذلــك مثــل اخلضــوع 

ــاري. االختي
تساؤالت البحث:

تتمثل تساؤالت البحث فيام ييل:
القضــاء . 1 اختصــاص  أقــر  قــد  املنظــم  كان  إذا 

ــه،  ــىل اختصاص ــان ع ــق الطرف ــعودي إذا اتف الس
ــاص  ــام إذا كان االختص ــل في ــاؤل يتمث ــإن التس ف
ضوابــط  هنــاك  أن  أم  بالعمــوم  يتســم  هنــا 
االختصــاص  منــح  عــىل  لالتفــاق  ورشوطــا 
للقضــاء الســعودي، ال ســيام وأن النــص جــاء 
ــة  ــاوى العيني ــتبعاد الدع ــد، إال اس ــا دون قي مطلق

العقاريــة.
جلــب . 2 أجــازت  قــد   )28( املــادة  كانــت  إذا 

يكــن  ومل  الســعودي،  للقضــاء  االختصــاص 
خمتصــا وذلــك انصياعــا إلرادة طــريف النــزاع، 
ــص،  ــا الن ــدث عنه ــكالية مل يتح ــاك إش ــإن هن ف
وتســتحق الطــرح والدراســة، وهــي املتمثلــة 
فيــام إذا كان مــن اجلائــز ســلب االختصــاص مــن 
القضــاء الســعودي يف حــال اختصاصــه إذا اتفــق 
طرفــا النــزاع عــىل ذلــك، وهــو مــا يعــرف بالرشط 
أن  نتوقــع  أن  والبــد  لالختصــاص.  الســالب 
يعــرض يف املســتقبل نــزاع أمــام القضاء الســعودي 
بشــأن هــذه املســألة، ومــن واجبنــا أن ننــري الطريق 

ــدد. ــذا الص ــة يف ه ــة املقارن ــارب األنظم بتج
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منهج البحث:
اعتمدنــا يف هــذا البحــث عــىل منهجــني: املنهــج 

املقــارن. واملنهــج  التحليــيل، 
أمــا عــن املنهــج التحليــيل، فقــد انصبــت دراســتنا عــىل 
املــادة )28( مــن نظــام املرافعــات الرشعيــة، وحاولنــا 
ــواء  ــًا، س ــاًل دقيق ــث حتلي ــص يف البح ــذا الن ــل ه حتلي
يف األمــور التــي نطــق هبــا النــص، أم يف األمــور التــي 
ســكت عنهــا، وقــد هدفنــا مــن هــذا املنهــج إىل إجــالء 
غمــوض هــذا النــص املهــم مــن نصــوص نظــام 

ــعودي. ــة الس ــات الرشعي املرافع
ــربى،  ــد كان رضورة ك ــارن، فق ــج املق ــن املنه ــا ع وأم
فلــم يســبق أن تعرضــت دراســات ســعودية هلــذه 
الفكــرة، وهــو مــا جيعــل تطبيقهــا أمــام القضــاء 
الســعودي مكتنفــا بالغمــوض، لذلــك كان حــري بنــا 
ــون  ــيام القان ــارن، ال س ــون املق ــوب القان ــه ص أن نتج
املــرصي، حتــى نتلمــس فيــه حلــول املشــكالت التــي 

ــعودي.  ــاء الس ــام القض ــور أم ــن أن تتص يمك
خطة البحث:

ــادة )28(  ــدم أن امل ــا املتق ــن عرضن ــح م ــن الواض م
قــد حتدثــت عــن اخلضــوع االختيــاري للقضــاء 
ــرض  ــا مل تتع ــًا أهن ــح أيض ــن الواض ــعودي، وم الس
ــة ســلب  للفــرض املعاكــس واملتمثــل يف مــدى إمكاني
االختصــاص مــن القضــاء الســعودي. وبالتــايل يتبــني 
لنــا أن دراســتنا تعتمــد عــىل حموريــن، نخصــص لــكل 
ــايل:  ــو الت ــىل النح ــك ع ــتقاًل، وذل ــًا مس ــام مبحث منه
املبحــث األول: ماهيــة اخلضــوع االختيــاري للقضــاء 
الــرشط  الثــاين:  واملبحــث  ورشوطــه،  الســعودي 

ــعودي. ــاء الس ــن القض ــاص م ــالب لالختص الس
املبحث األول:

الســعودي  للقضــاء  االختيــاري  اخلضــوع  ماهيــة 
ورشوطــه

 ســوف نعــرض يف هــذا املبحــث ملاهيــة اخلضــوع 

اخلضــوع  ولــرشوط  جانــب،  مــن  االختيــاري 
ــر،  ــب آخ ــن جان ــعودي م ــاء الس ــاري للقض االختي

وذلــك يف مطلبــني عــىل النحــو التــايل:
املطلب األول:ماهية اخلضوع االختياري

1-  موقف املنظم السعودي: 
ــكاين ال  ــاص امل ــد االختص ــه أن قواع ــق علي ــن املتف م
تتعلــق كأصــل عــام بالنظــام العــام )أبــو الوفــا، 2٠15 
صــاوي،  2٠18م-  هنــدي،   - 2٠1٠م  وايل،   - م 
2٠11 م(، ويبــدو ذلــك بشــكل واضــح مــن نصــوص 
ــادة )75(  ــعودي، فامل ــة الس ــات الرشعي ــام املرافع نظ
ــة  ــالن صحيف ــع ببط ــىل "الدف ــص ع ــام تن ــن النظ م
ــة  ــكاين، أو بإحال ــاص امل ــدم االختص ــوى، أو بع الدع
الدعــوى إىل حمكمــة أخــرى لقيــام النــزاع نفســه 
ــام دعــوى أخــرى مرتبطــة هبــا، جيــب  أمامهــا، أو لقي
ــع  ــوى أو دف ــاع يف الدع ــب أو دف ــل أي طل ــداؤه قب إب
بعــدم القبــول، وإال ســقط احلــق فيــام مل يبــد منهــا" )آل 

خنــني، 1٤33هـــ(.
واألثــر املرتتــب عــىل ذلــك يمكــن لألطــراف االتفــاق 
ــًا  ــة مكاني ــة املختص ــري املحكم ــرى غ ــة أخ ــىل حمكم ع
بنظــر الدعــوى، وهــو مايعنــي أن اخلضــوع االختياري 
ــأن  ــة يف ش ــات الداخلي ــد العالق ــىل صعي ــود ع موج

االختصــاص املــكاين. 
والــذي يعنينــا هنــا هــو اخلضــوع االختيــاري يف 
العالقــات اخلاصــة الدوليــة؛ أي بشــأن إعــامل قواعــد 
االختصــاص القضائــي الــدويل، ويف هــذا الصــدد 
ــوع  ــرة اخلض ــل فك ــد قب ــعودي ق ــم الس ــد أن املنظ نج
ــي الــدويل،  ــار لالختصــاص القضائ ــاري كمعي االختي
املرافعــات  نظــام  مــن   )28( املــادة  نصــت  فقــد 
الرشعيــة عــىل أنــه "فيــام عــدا الدعــاوى العينيــة املتعلقة 
بعقــار خــارج اململكــة، ختتــص حماكــم اململكــة بنظــر 
ــن  ــو مل تك ــا ول ــان واليته ــل املتداعي ــوى إذا قب الدع

ــا". ــة يف اختصاصه داخل
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والواقــع أن املنظــم الســعودي بأخــذه بفكــرة اخلضــوع 
االختيــاري يكــون قــد اســتجاب لالجتاهــات العامليــة 
ــون املقــارن، ويكــون يف ذات الوقــت  ــة يف القان احلديث
ــا  ــو ماجيعلن ــرصي، وه ــرشع امل ــف امل ــر بموق ــد تأث ق
نعــرض هلــام، حتــى نعــرف موقــف املنظــم الســعودي 

ــة. ــة العاملي يف ضــوء االجتاهــات القانوني
واخلضــوع االختيــاري قــد يكــون رصحيــًا وقــد يكــون 
ــه  ــاق علي ــم االتف ــًا إذا ت ــون رصحي ــو يك ــًا، فه ضمني
بشــكل واضــح يف العقــد، وقــد يكــون اخلضــوع 
ــال،  ــروف احل ــن ظ ــتخلص م ــًا يس ــاري ضمني االختي
ــة يف  ــة عــىل الرغب بــرشط أن يكــون واضحــًا يف الدالل

ــيل: ــك ماي ــط ذل ــن ضواب ــاري، وم ــوع االختي اخلض
بعــدم  الدفــع  عــن  عليــه  املدعــى  ســكوت  أ- 
يعنــى ىف مجيــع االحــوال رضــاه  االختصــاص ال 
ــون  ــد يك ــي؛ اذ ق ــاء الوطن ــة القض ــوع لوالي باخلض
ســكوته عــن الدفــع بعــدم االختصــاص وترافعــه 
ــه  ــال ىف جتنب ــه مث ــع لرغبت ــارشة راج ــوع مب ىف املوض
املدعــى  إرادة  أن  أموالــه، وال شــك  احلجــز عــىل 
ــع  ــن الدف ــكت ع ــام يس ــا حين ــرة متام ــت ح ــه ليس علي
ــادق،  ــرض )ص ــذا الف ــل ه ــاص ىف مث ــدم االختص بع

2٠٠9م(. 
 ب- غيــاب املدعــى عليــه ال يمكــن أن حيمــل عــىل أنه 

راض منــه باخلضــوع االختيــاري للقضــاء الوطني. 
ج- ال جيــوز للمحكمــة أن تســتخلص مــن حتديــد 
ــة  ــه؛ أي دالل ــارا ل ــا خمت ــا موطن ــد م ــه لبل ــى علي املدع
كان  إذا  حماكمهــا،  لواليــة  للخضــوع  قبولــه  عــىل 
ــا أن  ــتدل منه ــروف يس ــاء ىف ظ ــد ج ــد ق ــذا التحدي ه
ــذه  ــون ه ــوى أن تك ــه س ــن ورائ ــب م ــى مل يرغ املدع
ــة  ــارات املتعلق ــه باإلخط ــارا إلعالن ــا خمت ــدة مكان البل
بالتزاماتــه مــع اآلخريــن، أو ملجــرد اختيارهــا كمــكان 

ــداد، 1998م(.   ــه )احل ــتحقة ل ــغ املس ــاء باملبال للوف
2- موقــف القانــون املقــارن مــن فكــرة اخلضــوع 

الدوليــة: العالقــات  يف  االختيــاري 
 كانــت مســألة اخلضــوع االختيــاري حمــل جــدل كبــري 
يف البدايــة، فرفــض بعضهــم أي دور لــإلرادة يف جمــال 
ــاء  ــة أن القض ــدويل، بحج ــي ال ــاص القضائ االختص
ــح اإلرادة  ــة، ويف من ــيادة الدول ــر س ــن مظاه ــر م مظه
حريــة تعديــل قواعــد االختصــاص القضائــي الــدويل 
اعتــداء عــىل تلــك الســيادة، وكذلــك فــإن االعــرتاف 
لــإلرادة بــدور يف تعديــل االختصــاص القضائــي قــد 
ــاص  ــل االختص ــدور يف تعدي ــا ب ــرتاف هل ــؤدي لالع ي
ــار  ــدول  اعتب ــض ال ــت بع ــك رفض ــي، لذل الترشيع
اخلضــوع االختيــاري من ضمــن ضوابــط االختصاص 
القضائــي الــدويل؛ مثــل الترشيــع األســباين والترشيــع 

ــال، 2٠13م(. ــد الع ــي )عب األرجنتين
ولكــن االجتاهــات احلديثــة يف القانــون الــدويل اخلاص 
ــار  ــال اختي ــواء يف جم ــإلرادة س ــري ل ــدور كب ــرتف ب تع
القانــون الواجــب التطبيــق عــىل العقــود الدوليــة، أم يف 
جمــال االختصــاص القضائــي الــدويل بــدور لــإلرادة يف 
ــاق  ــام فاالتف ــل ع ــة، وكأص ــة املختص ــار املحكم اختي
عــىل اختصــاص املحكمــة الوطنيــة رغــم كوهنــا غــري 
ــرويب، 2٠13م،  ــة )ال ــط العام ــا للضواب ــة وفق خمتص
االجتاهــات  هــذه  جــاءت  وقــد   ،).. اإلرادة  دور 
اســتجابة ملقتضيــات التعــاون الــدويل وفكــرة العوملــة 

ــة. ــارة الدولي ــجيع التج وتش
    ومــن الــدول الغربيــة التــي أخــذت باخلضــوع 
إجــراءات   ٤8 م   ( الفرنــيس  القانــون  االختيــاري 
ــام  ــري لع ــاص املج ــدويل اخل ــون ال ــة(، والقان مدني
1979 ) م 1/92(، والقانــون الــدويل اخلــاص الرتكي 
اخلــاص  الــدويل  والقانــون  )م31(،   1982 لعــام 
ــالمة، 2٠٠٠م(،  ــام 1987 ) م 5( )س ــويرسي لع الس
ــل )1(  ــم األورويب بروكس ــا التنظي ــه أيض ــذ ب ــام أخ ك
رقــم ٤٤ لســنة 2٠٠1م بشــأن االختصــاص القضائــي 
واالعــرتاف وتنفيــذ األحــكام الصــادرة يف املــواد 
املدنيــة والتجاريــة ) م 23( ، وأخــذت بــه أيضــا اتفاقية 
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الهــاي لعــام 2٠٠5م بشــأن اتفاقــات اختيــار القــايض 
)حممــود، 2٠15م(.

ــوع  ــذت باخلض ــي أخ ــة الت ــات العربي ــن الترشيع وم
االختيــاري: القانــون الكويتــي ) م 26 مرافعــات(، 
والقانــون العــامين ) م 32 إجــراءات مدنيــة(، والقانــون 
للمــرشع  وبالنســبة  مرافعــات(.   17 )م  البحرينــي 
البدايــة  املــرصي فلــم يكــن يعــرتف ترشيعيــًا يف 
باخلضــوع االختيــاري، ومــع ذلــك فقــد أخــذت 
ــي،  ــد اهلل، 1986م - زك ــة  )عب ــم املختلط ــه املحاك ب
ــم  ــات القدي ــون املرافع ــدر قان ــا ص 19٤6م(، وعندم
ــاري،  ــوع االختي ــة باخلض ــذ رصاح ــام 19٤9م أخ لع
ولكنــه وضــع النــص املتعلــق بــه ضمــن البــاب 
ــد  ــد م ــك فق ــع ذل ــخصية، وم ــوال الش ــق باألح املتعل
ــادق،   ــة )ص ــوال العيني ــدأ إىل األح ــاق املب ــه نط الفق

2٠٠9م(.
 أمــا قانــون املرافعــات املــرصي احلــايل رقــم 13 لســنة 
1968م فقــد نــص يف املــادة 32 منــه عــىل أنــه "ختتــص 
حماكــم اجلمهوريــة بالفصــل ىف الدعــوى ولــو مل تكــن 
داخلــة ىف اختصاصهــا طبقــا للمــواد الســابقة إذا قبــل 
ــًا". ومــن الواضــح  اخلصــم واليتهــا رصاحــة أو ضمن
ــد  ــايل ق ــات احل ــون املرافع ــرصي يف قان ــرشع امل أن امل
أخــذ بفكــرة اخلضــوع االختيــاري بوجــه عــام، ســواء 
ــالت  ــال املعام ــخصية أم يف جم ــوال الش ــال األح يف جم

ــة )احلــداد، 1998م(. املالي
املطلب الثاين:

رشوط اخلضوع االختياري للقضاء السعودي
متهيد وتقسيم:

ــات  ــام املرافع ــن نظ ــادة )28( م ــص امل ــع أن ن والواق
الرشعيــة الســعودي قــد جــاء طليقــًا مــن أي رشط أو 
ــاء  ــل القض ــل يقب ــاؤل: ه ــا للتس ــو مايدفعن ــد، وه قي

ــوال أم ال؟ ــاص يف كل األح ــعودي االختص الس
ــج  ــه نتائ ــه ل ــىل إطالق ــص ع ــامل الن ــول بإع  إن الق

غــري مرغــوب فيهــا، لذلــك نــرى أنــه جيــب أن 
ــدد،  ــذا الص ــرشوط يف ه ــعودي ب ــاء الس ــد القض يتقي
وســنحاول هنــا أن نــدرس هــذه الــرشوط التــي 
نســتلهمها مــن جتــارب األنظمــة املقارنــة، حتــى 

تكــون حتــت رؤيــة ودرايــة القضــاء الســعودي.
يشــرتط الفقــه لصحــة االتفــاق اجلالــب لالختصــاص 
ــن  ــال يمك ــة، ف ــة دولي ــة عالق ــون العالق أوالً: أن تك
إعــامل اخلضــوع االختيــاري للقضــاء الوطنــي يف 
ــه  ــض الفق ــرتط بع ــام يش ــة، ك ــة داخلي ــة أجنبي عالق
أن  الوطنــي:  للقضــاء  االختصــاص  جللــب  ثانيــًا 
تكــون هنــاك رابطــة جديــة بــني الدولــة وبــني النــزاع، 
ــة  ــة اجلدي ــرة الرابط ــه فك ــن الفق ــم م ــض بعضه ورف

ــة، ــة املرشوع ــرة املصلح ــا بفك ــتعاض عنه واس
ــىل  ــني ع ــا إىل فرع ــتنا هن ــم دراس ــك نقس ــىل ذل وع

ــايل: ــو الت النح
الفرع األول: الصفة الدولية للنزاع.

الفــرع الثــاين: توافــر املصلحــة املرشوعــة يف اخلضــوع 
للقضــاء الســعودي.

الفرع األول: الصفة الدولية للنزاع
1- معنى الرشط وأمهيته:

للقضــاء  االختيــاري  اخلضــوع  لصحــة  يشــرتط 
الســعودي أن يكــون النــزاع ذا طبيعــة دوليــة، ومــن ثم 
فــإذا كان النــزاع داخليــًا فــال جيــوز للقضــاء الســعودي 
أن يقبــل االختصــاص املمنــوح لــه، ولــو وافــق 
ــواالً  ــر أم ــرصي آخ ــرصي مل ــاع م ــإذا ب ــان، ف الطرف
بمــرص واتفقــا عــىل اخلضــوع للقضــاء الســعودي فــال 
يصــح اخلضــوع االختيــاري هلــا؛ ألن العالقــة داخليــة 

ــة. ــة بحت مرصي
ــن  ــادة )28( م ــع امل ــن موق ــرشط م ــذا ال ــتفاد ه ويس
ــوان  ــت عن ــادة وردت حت ــذه امل ــات، فه ــام املرافع نظ
القضائــي  الــدويل؛ أي االختصــاص  االختصــاص 
ــإن  ــم ف ــن ث ــة، وم ــة اخلاص ــات الدولي ــر املنازع بنظ
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ــادة. ــذه امل ــق ه ــي لتطبي ــة رشط بده رشط الدولي
رشط  هــو  الدوليــة  الصفــة  رشط  أن  والواقــع 
ــدويل  ــون ال ــع املســائل املتعلقــة بالقان الســتنهاض مجي
االختيــاري  اخلضــوع  إلعــامل  وليــس  اخلــاص، 
وطنيــة  كانــت  إذا  العالقــة  أن  فاملعــروف  فقــط، 
ــة  ــد املحكم ــكلة ال يف حتدي ــة مش ــس ثم ــارص فلي العن
ــق؛  ــب التطبي ــون الواج ــد القان ــة وال يف حتدي املختص
إذ ترتبــط العالقــة يف هــذه احلالــة بقانــون واحــد 
هــو القانــون الوطنــي، ولكــن املشــكلة تثــور فيــام لــو 
تطــرق للعالقــة عنــرص أجنبــي )مؤثــر(، فدخــول هــذا 
العنــرص إىل العالقــة أو إىل املركــز القانــوين كاف يف ذاته 
الســتنهاض مشــكالت القانــون الــدويل اخلــاص مــن 
حتديــد املحكمــة املختصــة إىل حتديــد القانــون الواجــب 

ــق. التطبي
ــي  ــرص أجنب ــرق عن ــو تط ــة ه ــة الدولي ــى الصف ومعن
ــرص  ــود العن ــرد وج ــي جم ــة، وال يكف ــر يف العالق مؤث
األجنبــي يف العالقــة، وإنــام جيــب أن يكــون هــذا 
ــألة  ــة، ومس ــذه العالق ــرًا يف ه ــي مؤث ــرص األجنب العن
كــون العنــرص األجنبــي مؤثــرًا يف العالقــة هــي مســألة 

ــة.  ــة املطروح ــة العالق ــىل طبيع ــف ع ــبية تتوق نس
وعــىل ذلــك فــإذا كان يكفــي أن يكــون أحــد أطــراف 
ــون  ــى يك ــة حت ــية أجنبي ــًا بجنس ــزواج متمتع ــد ال عق
العنــرص األجنبــي مؤثــرًا، فــإن األمــر خيتلــف ىف 
العقــود املاليــة؛ كــام لــو قــام أجنبــي ىف اململكــة العربيــة 
ــواق  ــن األس ــة م ــه اليومي ــرشاء متطلبات ــعودية ب الس
املحليــة، فالعنــرص األجنبــى ىف هــذه العالقــة األخــرية 
ــي  ــرتي األجنب ــعودي واملش ــع الس ــن البائ ــني كل م ب
هــو عنــرص حمايــد؛ أي غــري مؤثــر، وال يثــري مــن 
ثــم مشــكلة القانــون الــدويل اخلــاص، كــام يثــور 
خيتلــف  ال  واألمــر  االختيــاري،  اخلضــوع  بشــأنه 
ــاحن،  ــرى والش ــل البح ــني الناق ــة ب ــأن العالق ىف ش
ــام  ــي القي ــالف دولت ــن اخت ــا م ــتمد دوليته ــى تس والت
ــذه  ــراف ه ــية أط ــن جنس ــر ع ــض النظ ــول بغ والوص

ــادق،   ــريي، 1965 م - ص ــة )القش ــة التعاقدي العالق
.)... املطــول  2٠1٤م، 

2- الرأي املعارض لرشط الصفة الدولية:
ــة  ــة الدولي ــر الصف ــا إىل رضورة تواف ــد انتهين ــا ق إذا كن
ــاء  ــاري للقض ــوع االختي ــح اخلض ــى يص ــزاع حت للن
الســعودي، إال أن هنــاك رأيــًا قديــاًم يف الفقــه الفرنــيس 
كان قــد هاجــم هــذا الــرشط، ومل يشــرتط لقبــول 
دوليــة،  العالقــة  تكــون  أن  االختيــاري  اخلضــوع 
ــادق،   ــة )ص ــة داخلي ــت العالق ــو كان ــازه ول ــام أج وإن

1998م(. احلــداد،   - 2٠٠9م 
ــاء  ــتقرار القض ــد اس ــى بع ــرأي معن ــذا ال ــد هل ومل يع
الفرنــيس عــىل رأي خمالــف، فقــد قضــت حمكمــة 
املعدلــة  الــرشوط  بمرشوعيــة  الفرنســية  النقــض 
ــا  ــام، طامل ــل ع ــدويل كأص ــى ال ــاص القضائ لالختص
كان الــرشط منصبــًا عــىل نــزاع دويل، وعــىل هــذا النحو 
ــح  ــاق املان ــل االتف ــزاع حم ــون الن ــرتاط أن يك ــد اش يع
لالختصــاص متصفــًا بالصفــة الدوليــة أمــرا رضوريــًا 
ــداد، 1998م(. ــاق )احل ــذا االتف ــة ه ــل صح ــن أج م
الفــرع الثــاين: توافــر املصلحــة املرشوعــة يف اخلضــوع 

للقضــاء الســعودي
1- مفهوم الرشط وحكمته:

لعــل أهــم املحاذيــر التــي حتيــط باخلضــوع االختيــاري 
اخلــوف مــن أن يتخــذه اخلصــوم وســيلة لتحقيــق 
ــوال  ــواد األح ــكلة ىف م ــة املش ــدو أمهي ــم، وتب أهوائه
الشــخصية، وبصفــة خاصــة ىف مســائل الطــالق؛ 
ــة  ــم الدول ــاء إىل حماك ــوم االلتج ــد اخلص ــث يتعم حي
ــو  ــىل النح ــتحكم ع ــا س ــًا أهن ــون مقدم ــى يعلم الت
ــو  ــار ه ــذا االعتب ــل ه ــم. ولع ــق ومصاحله ــذي يتف ال
الــذي حــدا بالفقــه الفرنــيس إىل رفــض فكــرة اخلضوع 
االختيــاري ىف مــواد األحــوال الشــخصية، مقــررًا 
أن عــىل املحكمــة أن تقــي ىف هــذه احلالــة بعــدم 
ــادق،  2٠٠9م(.  ــها )ص ــاء نفس ــن تلق ــا م اختصاصه
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ولذلــك تســتثني بعــض الترشيعــات دعــاوى الطــالق 
مــن مبــدأ اخلضــوع االختيــاري؛ خشــية مــن التحايــل 
ــي،   ــق )فهم ــب التطبي ــون الواج ــكام القان ــىل أح ع

1989م(.
ــد  ــه ق ــن الفق ــريًا م ــًا كب ــإن جانب ــك ف ــل ذل ــن أج  وم
اشــرتط أن تكــون هنــاك مصلحــة مرشوعــة مــن 
ــش  ــاك غ ــون هن ــى ال يك ــاري، حت ــوع االختي اخلض
نحــو االختصــاص، ومــع ذلــك فــإن هــذا الــرشط مل 
يكــن حمــل إمجــاع مــن الفقــه، وإنــام نــادى جانــب مــن 
الفقــه بــرشط خمتلــف، وهــو وجــود رابطــة جديــة بــني 
النــزاع وبــني املتفــق عــىل اخلضــوع لقضائهــا، وهــو مــا 

ــأيت.  ــام ي ــه في نوضح
2- الرأي املنادي بالرابطة اجلدية:

اشــرتط بعضهــم لصحــة اخلضــوع االختيــاري أن 
تكــون هنــاك رابطــة جديــة بــني النــزاع وبــني الدولــة 
ــادق، 2٠٠9م(،  ــا ) ص ــوع لقضائه ــىل اخلض ــق ع املتف

ــيل: ــا ي ــرأي إىل م ــذا ال ــتند ه ويس
أوالً: إغــالق بــاب الغــش والتحايــل، فــإذا كان املرشع 
ــاص  ــًا لالختص ــوم ضابط ــن إرادة اخلص ــل م ــد جع ق
الــدويل للقضــاء الوطنــي، فإنــه يتعــني أن يكــون هــذا 
الضابــط قائــاًم عــىل أســس ثابتــة حتــى ال ينتهــى األمــر 
بانصيــاع القضــاء إىل أهــواء اخلصــوم، عــىل نحــو خيــل 
بحــق الدولــة األصيــل يف تنظيــم اختصــاص حماكمهــا 
بــام يتفــق ومبــدأ ســيادهتا عــىل إقليمهــا، كــام تتطلــب 
هــذه الضوابــط مــن بــاب أوىل يف األحــوال التــي يتــم 
االتفــاق فيهــا عــىل ســلب االختصــاص مــن املحاكــم 

ــة )احلــداد، 1998م(. الوطني
ثانيــًا: احــرتام مبــدأ قــوة النفــاذ، وهــو املبــدأ الذهبــي 
يف قواعــد االختصــاص القضائــي الــدويل، فاختصاص 
حماكــم الدولــة بنظــر نــزاع منبــت الصلــة هبــا؛ النعــدام 
ــة  ــم الدول ــزاع وإقلي ــني الن ــة ب ــة مادي ــود أي رابط وج
ســوف يــؤدي إىل صــدور أحــكام غــري قابلــة للتنفيــذ.

ــر  ــال للنظ ــعودية مث ــم الس ــو املحاك ــذي يدع ــام ال ف
ىف نــزاع بــني أجنبيــني غــري متوطنيــني يف اململكــة 
يتعلــق بحــق عينــي عــىل مــال كائــن ىف اخلــارج، 
ــان  ــىل اإلذع ــة ع ــذه احلال ــا ىف ه ــح إجباره ــل يص وه
إلرادة اخلصــوم الذيــن اتفقــوا عــىل قبــول اختصاصهــا 
بمثــل هــذا النــزاع؟ نحــن ال نعتقــد ذلــك، ونــرى أن 
مــن حــق املحاكــم الســعودية أن تقــي بالتخــيل عــن 
اختصاصهــا مــن تلقــاء نفســها رغــم خضــوع اخلصوم 
املحاكــم  فاختصــاص  قضائهــا.  لواليــة  اختياريــا 
الســعودية بالنظــر يف مثــل هــذا النــزاع يتعــارض متامــًا 
ــة  ــود أي رابط ــدام وج ــاذ؛ النع ــوة النف ــدأ ق ــع مب م
ماديــة بــني النــزاع ىف هــذه احلالــة وبــني إقليــم الدولــة 

)صــادق، 2٠٠9م(.
٣- الرأي املطالب باملصلحة املرشوعة:

ــة،  ــة اجلدي ــة رشط الرابط ــات احلديث ــض االجتاه  ترف
وتكتفــي بــدالً منــه بفكــرة املصلحــة املرشوعــة؛ 
ومعناهــا احــرتام إرادة أطــراف اخلصومــة التــي قدرت 
ــر  ــي األكث ــة ه ــة معين ــاء دول ــزاع لقض ــدة بالن أن العه
مــن  يمكنهــم  الــذي  األمــر  ملصلحتهــم،  حتقيقــا 
االســتفادة مــن قضــاء دولــة معينــة مشــهور بالنزاهــة 
ــاء  ــن قض ــكام، أو م ــدار األح ــة إص ــاءة ورسع والكف
ــل يف  ــىل الفص ــريه ع ــن غ ــًا م ــدر فني ــة أق ــة معين دول
ــا  ــول عليه ــي ع ــول الت ــق األص ــروح وف ــزاع املط الن
ــال، 2٠13م-  ــد الع ــم )عب ــرام اتفاقه ــوم يف إب اخلص

.)1998 احلــداد، 
 وقد استند هذا الرأي لألسباب اآلتية: 

أوالً: صعوبــة وضــع معيــار منضبــط يتــم عــىل ضوئــه 
اجلديــة، فضــاًل  الرابطــة  فكــرة  حتديــد مضمــون 
عــن احلــاالت الواضحــة التــي تبــدو فيهــا فكــرة 
ــاء  ــد للقض ــاص ينعق ــإن االختص ــة، ف ــة اجلدي الرابط
ــام  ــاري، وإن ــوع االختي ــى اخلض ــس بمقت ــي لي الوطن
بمقتــى إحــدى ضوابــط االختصــاص القضائــي 
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ــد  ــي قواع ــرشع يبن ــال أن امل ــرى، واحل ــدويل األخ ال
ــرة. ــذه الفك ــىل ه ــًا ع ــاص غالب االختص

ــدد رشط  ــه بص ــق علي ــن املتف ــإن م ــك ف ــًا: كذل ثاني
التحكيــم الــذى يعطــى ســلطة الفصــل يف النــزاع 
ــه ال يشــرتط مــن أجــل صحــة  ــي أن للمحكــم األجنب
هــذا الــرشط أن تكــون هنــاك رابطــة جديــة بــني هــذا 

ــه. ــروح أمام ــزاع املط ــم والن املحك
وأيضــًا ال يشــرتط أن تكــون هنــاك عالقــة بــني النــزاع 
ــا، يف  ــىل أرضه ــم ع ــيعقد التحكي ــى س ــة الت والدول
حــني يشــرتط مثــل ذلــك األمــر بصــدد االتفــاق 
املانــح لالختصــاص، فإغفــال وجــود الرابطــة اجلديــة 
ــم يســتتبع بالــرورة  مــن أجــل صحــة رشط التحكي
ــات  ــدد االتفاق ــر بص ــك األم ــل ذل ــن مث ــايض ع التغ
التعــارض  إلزالــة  وذلــك  لالختصــاص؛  املانحــة 
الــذي يقــع فيــه الفقــه عندمــا ال يتطلــب هــذا الــرشط 
ــه بصــدد االتفــاق  بالنســبة لــرشط التحكيــم، ويقتضي

ــداد، 1998م(. ــاص )احل ــح لالختص املان
ــه جيــوز للخصــوم االتفــاق  ــرأي أن وخالصــة هــذا ال
عــىل اخلضــوع االختيــاري لقضــاء دولــة معينــة، ولــو 
ــرشط أن  ــة ب ــة جدي ــزاع رابط ــني الن ــا وب ــن بينه مل يك
تكــون للخصــوم مصلحــة مرشوعــة يف ذلــك، وهبــذا 
يعــد االتفــاق املانــح لالختصــاص باطــاًل إذا كان 
ــة  ــم دول ــاص ملحاك ــب االختص ــن وراء جل ــدف م اهل
بعينهــا هــو الغــش نحــو االختصــاص أو تســوق 
االختصــاص؛ ألنــه يف مثــل هــذا الفــرض تنتفــي 
ــق  ــدى ح ــادق، 2٠1٤م، م ــة )ص ــة املصلح مرشوعي
ــني فكــريت الرابطــة  ــة ب القضــاء..(. ويف جمــال املفاضل
اجلديــة واملصلحــة املرشوعــة فإننــا نؤيــد الــرأي الثــاين 
ــوة  ــة؛ لق ــة املرشوع ــر املصلح ــرورة تواف ــل ب القائ

ــه. ــالمة منطق ــه وس حجج
4- استثناء الدعاوى العينية العقارية:

إذا كنــا قــد قبلنــا فكــرة اخلضــوع االختيــاري للقضــاء 

الســعودي بمجــرد توافــر املصلحــة املرشوعــة، إال 
أن املنظــم الســعودي قــد اســتثنى مــن اخلضــوع 
االختيــاري الدعــاوى العينيــة العقاريــة املتعلقــة بعقــار 
خــارج اململكــة، وقــد عرفــت املــادة 2/2٤ مــن 
الالئحــة التنفيذيــة لنظــام املرافعــات الدعــاوى العينيــة 
املتعلقــة بالعقــار بأهنــا "كل دعــوى تقــام عــىل واضــع 
اليــد عــىل عقــار ينازعــه املدعــي يف ملكيتــه، أو يف حــق 
متصــل بــه؛ مثــل حــق االنتفــاع، أو حــق االرتفــاق، أو 
الوقــف، أو الرهــن، ويشــمل ذلــك قســمة العقــار أو 

ــه". ــرر من ــوى ال دع
ويقوم هذا االستثناء عىل مربرات ثالث هي:

اختصــاص  عــدم  معنــاه  االســتثناء  هــذا  األول: 
القضــاء الســعودي مطلقــا بالدعــاوى العينيــة املتعلقــة 
بعقــار خــارج اململكــة، وحمصلتــه النهائيــة االعــرتاف 
ــي بــأن املحكمــة األجنبيــة يف الدولــة التــي  الضمن
ــة  ــاواه العيني ــة بدع ــي املختص ــار ه ــا العق ــد هب يوج
ــدر  ــي األق ــة ه ــذه املحكم ــك أن ه ــة، وال ش العقاري
عــىل الفصــل يف الدعــوى بحكــم اقرتاهبــا مــن العقــار؛ 
إذ قــد يتطلــب األمــر االنتقــال للمعاينــة أو ســامع 

ــار. ــذا العق ــن ه ــني م ــهود قريب ش
ــعودي  ــاء الس ــأن القض ــدالً ب ــا ج ــو افرتضن ــاين: ل الث
قــد عقــد االختصــاص لنفســه بنظــر الدعــاوى العينيــة 
ــإن احلكــم  ــن باخلــارج ف ــة املتعلقــة بعقــار كائ العقاري
الصــادر عنــه ســيكون هــو والعــدم ســواء؛ إذ إن 
دولــة موقــع العقــار ســتمتنع عــن تنفيــذ هــذا احلكــم؛ 
ــام،  ــام الع ــة بالنظ ــة متعلق ــارات يف أي دول ألن العق
ــذ  ــمح بتنفي ــار أن تس ــع العق ــة موق ــن لدول وال يمك
ــلمنا  ــو س ــا ل ــا، أم ــام فيه ــام الع ــف للنظ ــم خمال حك
باالســتثناء فــإن املحكمــة التــي ســتنظر الدعــوى هــي 
ــيكون  ــا س ــم فحكمه ــن ث ــار، وم ــع العق ــة موق حمكم
ــاًل للتنفيــذ فيهــا، ويف اجلملــة فــإن هــذا االســتثناء  قاب
يســتجيب للمبــدأ األســايس الــذي حيكــم فلســفة 
ــدأ  ــو مب ــدويل، وه ــي ال ــاص القضائ ــد االختص قواع
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قــوة النفــاذ والفعاليــة الدوليــة لألحــكام )عبــد العــال، 
2٠13م- احلــداد، 1998م(  .

الثالــث: يــؤدي إعــامل هــذا االســتثناء إىل التــالزم بــني 
االختصــاص القضائــي واالختصــاص الترشيعــي؛ 
حيــث ســتكون املحكمــة املختصــة هــي حمكمــة موقــع 
العقــار، وســيكون القانــون املختــص هــو قانــون 
موقــع العقــار؛ ألن كل دول العــامل تتبنــى قاعــدة إســناد 
مفادهــا خضــوع احلقــوق العينيــة عــىل العقــار لقانــون 

موقــع العقــار. 
املبحث الثاين:

الرشط السالب لالختصاص من القضاء السعودي
متهيد وتقسيم:

ــب  ــر اجلال ــد باألث ــد اعت ــعودي ق ــم الس إذا كان املنظ
التفــاق اخلصــوم عــىل اخلضــوع لواليــة املحاكــم 
الســعودية، فإنــه مل يعــرض عــىل العكــس ألثــره 
الســالب الختصــاص هــذه املحاكــم ىف حالــة االتفــاق 
عــىل اخلضــوع الختصــاص قضــاء اجنبــي، وهــو مــا 
ــاذه  ــني اخت ــذي يتع ــف ال ــول املوق ــاؤل ح ــري التس يث

ــألة.  ــذه املس ــدد ه بص
نظــام  مــن   )28( املــادة  ىف  املنظــم  ســكت  فقــد 
املرافعــات عــن مواجهــة األثــر الســالب لالتفــاق 
بتقريــر اختصــاص  املانــح لالختصــاص، مكتفيــا 
ــوع  ــاق باخلض ــود اتف ــد وج ــعودية عن ــم الس املحاك
لواليتهــا. وإزاء هــذا الفــراغ التنظيمــي، البــد أن 
القضــاء  أمــام  املســألة ســيتم عرضهــا  أن  نتوقــع 
الســعودي، وأن نحــاول أن نعــرض لتجربــة القوانــني 
ــام  ــق أم ــيء الطري ــى ن ــث حت ــذا البح ــة يف ه املقارن
ــك  ــم؛ لذل ــف املالئ ــاذ املوق ــعودي الخت ــاء الس القض

ســوف نعــرض يف هــذا املبحــث ملطلبــني:
الســالب  األثــر  جــواز  مــدى  األول:  املطلــب 

الســعودي. القضــاء  مــن  لالختصــاص 
ــاص  ــالب لالختص ــر الس ــاين: رشوط األث ــب الث املطل

مــن القضــاء الســعودي.
املطلب األول:

مــدى جــواز األثــر الســالب لالختصــاص مــن القضاء 
السعودي

للخضــوع  الســالب  لألثــر  الرافــض  الــرأي   -1
االختيــاري:

ــاص  ــد االختص ــدي إىل أن قواع ــه التقلي ــب الفق يذه
القضائــي الــدويل متعلقــة بالنظــام العــام، ومــن ثــم ال 
جيــوز االتفــاق عــىل خمالفتهــا، وبالرتتيــب عــىل ذلــك 
ــم  ــن املحاك ــدويل م ــاص ال ــلب االختص ــوز س ال جي
ــي، 19٤6م -  ــة )زك ــة أجنبي ــه ملحكم ــة ومنح الوطني

ــد اهلل، 1986م (. ــي،  1989م- عب فهم
ويذهــب هــذا الــرأي إىل أن االعــرتاف لــإلرادة بأثرهــا 
يف جلــب االختصــاص دون أثرهــا يف ســلبه مــن 
ــة  ــىل حري ــة ع ــة املرتتب ــو النتيج ــي ه ــاء الوطن القض
ــاص  ــة باالختص ــد اخلاص ــم القواع ــة ىف تنظي كل دول
الــدوىل ملحاكمهــا، وعــدم وجــود قواعــد دوليــة 
ــع  ــوىل توزي ــدات- تت ــار املعاه ــارج إط ــة -يف خ ملزم
ــة  ــدول املختلف ــم ال ــني حماك ــي ب ــاص القضائ االختص

)صــادق، 2٠٠9م( .
ــرتاف  ــأن االع ــره ب ــة نظ ــرأي وجه ــذا ال ــد ه ويؤك
لــإلرادة بدورهــا يف ســلب االختصــاص مــن املحاكــم 
ــن  ــرشع؛ م ــدره امل ــا ق ــع م ــارض م ــد يتع ــة ق الوطني
كــون املحاكــم الوطنيــة هــى التــى يتعــني عليهــا نظــر 
ــم.  ــكينة يف اإلقلي ــن والس ــة لألم ــزاع؛ كفال ــذا الن ه
أمــا إذا اتفــق اخلصــوم عــىل اخلضــوع لواليــة القضــاء 
ــم  ــا حماك ــص فيه ــى ختت ــوال الت ــري األح ــي يف غ الوطن
الدولــة بالنــزاع وفقــا لضوابــط االختصــاص األخــرى 
ــيادة  ــس س ــا يم ــام- م ــل ع ــك -كأص ــس ىف ذل ، فلي
ــكينة  ــن والس ــارات األم ــا أو اعتب ــىل إقليمه ــة ع الدول

ــادق، 2٠٠9م(. ــد اهلل، 1986م- ص ــا )عب فيه
للخضــوع  الســالب  لألثــر  املؤيــد  الــرأي   -2
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االختياري: 
ــا يف  ــإلرادة بدوره ــرتاف ل ــث االع ــه احلدي ــرى الفق ي
ســلب االختصــاص مــن املحاكــم الوطنيــة )صــادق، 
2٠٠9م- عبــد العــال، 2٠13م- احلــداد، 1998م 
الــرويب،  2٠15م-   حممــود،  2٠٠٠م-  ســالمة،   -
2٠13م، دور اإلرادة ..(، وعــىل ذلــك فــإن األثــر 
الســالب لالختصــاص ينتــج أثــره يف مواجهــة القضــاء 
الســعودي، حينــام يدفــع أحد أطــراف اخلصومة بســبق 
ــاء  ــاري لقض ــوع االختي ــىل اخلض ــراف ع ــاق األط اتف
ــة  ــم الوطني ــاص املحاك ــم اختص ــة، رغ ــة أجنبي دول
)الســعودية( دوليــًا بالنــزاع، وهــو مــا يــؤدي إىل ختــيل 
هــذه املحاكــم عــن اختصاصهــا يف هــذه احلالــة، عــىل 
أنــه يشــرتط لكــي يرتــب االتفــاق املانــح لالختصــاص 
أثــره الســالب يف مواجهــة املحاكــم الوطنيــة عــىل هــذا 
النحــو أن تكــون العالقــة القانونيــة التــي نشــأت 
بصـــددها املنازعـــة غري مرتبطــة ارتباطًا وثيقـــًا بالنظام 
ــذا  ــول يف ه ــن الق ــعودي(؛ إذ ال يمك ــي )الس الوطن
ــن  ــوم يتضم ــني اخلص ــا ب ــاك اتفاق ــأن هن ــرض ب الف
ــة  ــاص الوطني ــد االختص ــىل قواع ــال ع ــا أو حتاي غش
)الســعودية(، مــا دام أن النــزاع ال يرتبــط ارتباطــا 

ــادق، 2٠٠9م(.   ــعودية(، )ص ــة )الس ــا بالدول وثيق
ــب  ــر اجلال ــذ باألث ــرأي إىل أن األخ ــذا ال ــب ه ويذه
ــة يف  ــه ازدواجي ــالب في ــر الس ــاص دون األث لالختص
املعايــري؛ لذلــك البــد مــن االعــرتاف باألثــر الســالب 
ــر اجلالــب، حتــى ال تكــون  لالختصــاص أســوة باألث
ــف  ــة، وتكش ــرة اإلقليمي ــح النظ ــة تفض ــاك أناني هن
عــن رغبــة القضــاء الوطنــي يف احتــكار االختصــاص 

ــزاع. ــة بالن ــة وثيق ــن ذات صل ــو مل تك ــه ول ملحاكم
ــا أن  ــة مفاده ــة منطقي ــرأي بحج ــذا ال ــج ه ــام حيت ك
االعــرتاف باألثــر الســالب للخضــوع االختيــاري 
ــرتاف  ــن االع ــه م ــتقر علي ــو مس ــا ه ــع م ــق م يتواف
ــراف  ــرشع لألط ــمح امل ــف يس ــم، فكي ــواز التحكي بج
ــاص  ــلب االختص ــدويل وس ــم ال ــوء إىل التحكي باللج

ــوء  ــم باللج ــمح هل ــة، وال يس ــة الوطني ــن املحكم م
إىل حماكــم دول أجنبيــة وســلب االختصــاص مــن 

ــم الوطنيــة. املحاك
وعــىل ذلــك فنحــن ننصــح القضــاء الســعودي باألخذ 
باألثــر الســالب لالختصــاص، حتــى يقتــدي بموقــف 
ــرصي  ــاء امل ــب، والقض ــن جان ــارايت م ــاء اإلم القض

مــن جانــب آخــر.
٣- اعــرتاف القضــاء العــريب باألثــر الســالب للخضوع 

االختياري:
الســالب  بالــرشط  ديب  متييــز  حمكمــة  اعرتفــت 
ــأن:  لالختصــاص مــن القضــاء اإلمــارايت، وقضــت ب
"قاعــدة عــدم اخلــروج عــن قواعــد االختصــاص 
ــدار  ــن إه ــه م ــا تقتضي ــي، وم ــاء الوطن ــدويل للقض ال
كل أثــر التفــاق اخلصــوم عــىل اخلضــوع لواليــة 
قضــاء أجنبــي، ال متنــع القــايض الوطنــي مــن التخــيل 
ــك  ــت إىل ذل ــوى إذا دع ــر الدع ــه بنظ ــن اختصاص ع
ــارات؛  ــض االعتب ــا بع ــي متليه ــة الت ــات املالءم موجب
ومنهــا إعــامل فكــرة النفــاذ لألحــكام التــي يصدرهــا 
القضــاء الوطنــي، وهــي الفكــرة التــي جتــد أساســها يف 
ــي  ــذ احلكــم الصــادر مــن القــايض الوطن إمــكان تنفي
خــارج حــدود الدولــة مــن عدمــه؛ بحيــث إذا مل يثبــت 
ــيل  ــوز التخ ــه ال جي ــة فإن ــارات املالءم ــر اعتب ــه تواف ل
ــز ديب  عــن اختصاصــه وإعــامل اتفــاق اخلصــوم" )متيي
يف الطعــن رقــم )86( ، لســنة 1996 ق ، بجلســة 6/ 
٤/ 1997 ، مكتــب فنــي 8 ، ص 255. ومتييــز ديب يف 
الطعــن رقــم )1٠( ، لســنة 1999 ق ، بجلســة 6/ 3/ 

1999 ، مكتــب فنــي 1٠ ، ص 23٠(.
كــام اعرتفــت حمكمــة النقــض املرصيــة باألثــر الســالب 
ــام  ــم ه ــة، يف حك ــم املرصي ــن املحاك ــاص م لالختص
ــنة  ــم 158٠8 لس ــم 158٠7 ورق ــني رق ــا يف الطعن هل
8٠ جلســة 2٠1٤/3/2٤، وقــد قــررت املحكمــة 
يف عبــارات واضحــة أن النــص ىف املــادة 32 مــن 
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قانــون املرافعــات عــىل أن "ختتــص حماكــم اجلمهوريــة 
ىف  داخلــة  تكــن  مل  ولــو  الدعــوى  ىف  بالفصــل 
ــل اخلصــم  اختصاصهــا، طبقــا للمــواد الســابقة إذا قب
واليتهــا رصاحــة أو ضمنــا"؛ مفــاده أن املــرشع أضــاف 
حلــاالت ضوابــط اختصــاص املحاكــم املرصيــة بنظــر 
الدعــاوى ضابطــا آخــر، وهــو ضابــط إرادة اخلصــوم، 
ــول  ــا عــىل قب ــا يتفقــوا رصاحــة أو ضمن وذلــك عندم
واليــة القضــاء املــرصي لنظــر النــزاع حــال أن النــزاع 
غــري خاضــع ىف األصــل الختصــاص حماكمهــا، وفقــا 
ــواردة عــىل ســبيل احلــرص ىف املــواد مــن  ــط ال للضواب
28 وحتــى 31 مــن القانــون الســالف، وهــو املعــروف 
باخلضــوع االختيــاري للقضــاء الوطنــي، إال أن املــرشع 
ــر االتفــاق الســالب لالختصــاص عندمــا  مل يواجــه أث
يتفــق األطــراف عــىل اخلضــوع اختياريــا لقضــاء دولــة 
ــزاع،  ــة بالن ــة، رغــم اختصــاص املحاكــم الوطني أجنبي
ــر  ــن نظ ــم ع ــذه املحاك ــيل ه ــؤدي إىل خت ــا ي ــو م وه
ــاره  ــن اعتب ــكوت ال يمك ــذا الس ــوى، إال أن ه الدع
ــم  ــاص املحاك ــكه باختص ــرشع ومتس ــن امل ــًا م رفض
وأن  ســبق  املــرصي  املــرشع  أن  وذلــك  الوطنيــة؛ 
ــه  ــاص حماكم ــن اختص ــيل ع ــول التخ ــدأ قب ــذ بمب أخ
للدعــاوى التــى تدخــل ىف اختصاصهــا، وفقــا لضوابط 
ــات،  ــون املرافع ــا بقان ــوص عليه ــاص املنص االختص
وذلــك يف حالــة اتفــاق األطــراف عــىل التحكيم ســواء 
ــي  ــه أن تق ــني مع ــي يتع ــا، والت ــرص أو خارجه يف م
املحكمــة بعــدم قبــول الدعــوى لســابقة االتفــاق عــىل 
التحكيــم، باإلضافــة إىل أن املــرشع اســتثنى ىف املادتــني 
28 و29 مــن قانــون املرافعــات احلــايل الدعــاوى 
العقاريــة املتعلقــة بعقــار يقــع ىف اخلــارج مــن اخلضــوع 
ــو أقيمــت الدعــوى عــىل املــرصي أو  الختصاصــه ول

ــة. ــدأ املالءم ــق بمب ــارات تتعل ــي العتب األجنب
وقــد اشــرتطت حمكمــة النقــض املرصيــة إلعــامل 
ــة،  ــة الدولي ــزاع بالصف ــف الن ــابق أن يتص ــدأ الس املب
ــا  ــن اختصاصه ــة ع ــم املرصي ــيل املحاك ــون خت وأن يك

ال يمــس بالســيادة املرصيــة أو النظــام العــام يف مــرص، 
فضــاًل عــن رضورة وجــود رابطــة جديــة بــني النــزاع 
املطــروح ودولــة املحكمــة التــي اتفــق عــىل اخلضــوع 
لواليتهــا، وأن يقــر القانــون األجنبــي ســالمة االتفــاق 
املانــح لالختصــاص؛ تالفيــا لتنــازع االختصــاص 
ــالفة  ــط س ــر الضواب ــر تواف ــلبًا، وأن تقدي ــًا أو س إجياب
الذكــر ممــا يدخــل يف تقديــر حمكمــة املوضــوع اخلاضــع 
لرقابــة حمكمــة النقــض )صــادق، 2٠1٤م، مــدى حــق 

ــاء..(. القض
املطلب الثاين

رشوط األثــر الســالب لالختصــاص مــن القضــاء 
الســعودي

متهيد وتقسيم:
عرضنــا مــن قبــل لــرشوط اخلضــوع االختيــاري 
ــام  ــان: أوهل ــام رشط ــا أهن ــعودي، ورأين ــاء الس للقض
ــون  ــام أن تك ــة، وثانيه ــة دولي ــة عالق ــون العالق أن تك
ــني  ــعودي وب ــاء الس ــني القض ــة ب ــة جدي ــاك رابط هن
عــن  التســاؤل  هــو  احلــايل  وموضوعنــا  النــزاع. 
الفــرض العكــيس، وهــو رشوط ســلب االختصــاص 
ــاء  ــذا القض ــل ه ــل يقب ــعودي، فه ــاء الس ــن القض م
ســلب االختصــاص منــه ملجــرد اتفــاق األطــراف عــىل 

ــك؟ ذل
ــا،  ــألة برمته ــرض للمس ــعودي مل يتع ــم الس  إن املنظ
ــذي جيــب  ــق ال ــا أن نرســم الطري ــك وجــب علين لذل
انتهاجــه فيــام لــو عرضــت املســألة عــىل القضــاء 
الســعودي، وســوف نســتلهم هــذه الــرشوط مــن 
ــة  ــف حمكم ــن موق ــد م ــارن، وبالتحدي ــون املق القان
النقــض املرصيــة والــذي عرضنــا لــه فيــام قبــل، وقــد 

ــي:  ــة ه ــا أربع ــة رشوط ــذه املحكم ــرتطت ه اش
أوالً: أن تكون العالقة دولية.

ــم  ــزاع واإلقلي ــني الن ــة ب ــة الوثيق ــاء الرابط ــًا: انتف ثاني
ــي. الوطن
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ثالثا: الرابطة اجلادة بني النزاع واإلقليم األجنبي.
رابعــا: اعــرتاف القانــون األجنبــي باختصــاص حماكمه 

ــزاع املطروح. بالن
ويالحــظ أن الرشطــني األول والثالــث قــد عرضنــا هلام 
مــن قبــل بشــأن رشوط اخلضــوع االختيــاري للقضــاء 
ــام يف  ــان نتناوهل ــا رشط ــي لن ــك يتبق ــعودي، لذل الس

الفرعــني التاليــني:
ــزاع  ــني الن ــق ب ــاط الوثي ــدم االرتب ــرع األول: ع الف

واإلقليــم الســعودي.
الفرع الثاين: اختصاص املحكمة األجنبية.

الفــرع األول:عــدم االرتبــاط الوثيــق بــن النــزاع 
الســعودي واإلقليــم 

يشــرتط إلعــامل الــرشط الســالب لالختصــاص وختــيل 
املحاكــم الســعودية عــن اختصاصهــا لصالــح حمكمــة 
أجنبيــة أال يكــون النــزاع مرتبطــًا ارتباطــًا وثيقــًا 
باإلقليــم الســعودي، واحلكمــة مــن هــذا الــرشط 

ــني: ــن ناحيت ــق م تتحق
ــيل  ــدم خت ــل ع ــرشط يكف ــذا ال ــة أوىل: ه ــن ناحي فم
ــاًل  ــو كان متص ــام ل ــزاع في ــن الن ــعودي ع ــاء الس القض
ماحيقــق  ذلــك  ويف  بالســيادة،  أو  العــام  بالنظــام 
ــعودي،  ــم الس ــكينة ىف اإلقلي ــن والس ــارات األم اعتب
ــم  ــدويل للمحاك ــاص ال ــا االختص ــوم عليه ــي يق والت
ــط  ــزاع ترتب ــل الن ــة حم ــال أن العالق ــعودية، واحل الس

ــًا.  ــًا وثيق ــعودي ارتباط ــام الس بالنظ
ــى،  ــذا املعن ــة هب ــض املرصي ــة النق ــذت حمكم ــد أخ وق
ختــيل  يف  يكــون  أال  2٠1٤م  حكــم  يف  فاشــرتطت 
يمــس  "مــا  اختصاصهــا  عــن  املرصيــة  املحاكــم 
الســيادة املرصيــة أو النظــام العــام يف مــرص"؛ أي 
النــزاع  بــني  الوثيقــة  الرابطــة  "انتفــاء  اشــرتطت 
واإلقليــم املــرصي بــام ال هيــدد ســيادته"، حتــى يمكــن 
للقضــاء املــرصي التخــيل عــن اختصاصــه بالدعــوى 

املطروحــة.

ــًا  ــًا ارتباط ــزاع مرتبط ــو كان الن ــرى ل ــة أخ ــن ناحي وم
وثيقــًا باإلقليــم الســعودي -وبالرغــم مــن ذلــك 
ختلــت املحكمــة الســعودية عــن اختصاصهــا لصالــح 
ــة- فإهنــا ســرتجع بعــد ذلــك وترفــض  حمكمــة أجنبي
تنفيــذ احلكــم األجنبــي الصــادر عــن هــذه املحكمــة؛ 
حيــث تنــص املــادة 11 مــن نظــام التنفيــذ الســعودي 
ــد  ــي إال بع ــم األجنب ــذ احلك ــوز تنفي ــه ال جي ــىل أن ع
التحقــق مــن "أن حماكــم اململكــة غــري خمتصــة بالنظــر 
ــر، وأن  ــم أو األم ــا احلك ــدر فيه ــي ص ــة الت يف املنازع
ــًا  ــا وفق ــة هب ــه خمتص ــي أصدرت ــة الت ــم األجنبي املحاك
ــررة يف  ــدويل املق ــي ال ــاص القضائ ــد االختص لقواع

ــا". أنظمته
إذا كنــا قــد انتهينــا إىل تطلــب عــدم االرتبــاط الوثيــق 
بــني النــزاع واإلقليــم الســعودي، فــإن التســاؤل الــذي 
ــاص  ــا إذا كان االختص ــد م ــم حتدي ــف يت ــيثور: كي س
ــا إذا كان  ــر م ــك تقري ــد ذل ــم بع ــي يت ــًا أم ال؛ لك وثيق
جيــوز التخــيل عــن االختصــاص وإعــامل الــرشط 

ــالب أم ال؟ الس
الواقــع أن الفقــه قــرر حلــوالً ثالثــة يمكــن االســتناد 
إىل أي منهــا، وســوف نعرضهــا فيــام يــيل  بإجيــاز شــديد 

)الرشــود، 2٠2٠م(.

احلل األول: 
ــون يف  ــق يك ــاط الوثي ــأن االرتب ــول ب ــن الق ــن املمك م
ــة االختصــاص  ــة االختصــاص القــارص دون حال حال
املشــرتك، ومــن ثــم ففــي االختصــاص القــارص تكــون 
العالقــة وثيقــة باإلقليــم الســعودي، ومــن ثــم ال 
ــدويل،  ــي ال ــاص القضائ ــن االختص ــيل ع ــوز التخ جي
ــة  ــوز للمحكم ــه جي ــرتك فإن ــاص املش ــا يف االختص أم
لصالــح  اختصاصهــا  عــن  تتخــىل  أن  الســعودية 
املحكمــة األجنبيــة؛ لعــدم االرتبــاط الوثيــق بــني 

ــعودي. ــم الس ــزاع واإلقلي الن
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احلل الثاين:
األصــيل  االختصــاص  بــني  الفقــه  بعــض  يفــرق 
ارتبــاط  يكــون  وفيهــا  اإللزامــي،  أو  الوجــويب  أو 
املحاكــم الســعودية بالنــزاع ارتباطــًا وثيقــًا، وحــاالت 
النــزاع  يرتبــط  ال  وفيهــا  اجلــوازي  االختصــاص 

ارتباطــًا وثيقــًا باإلقليــم الســعودي.
احلل الثالث:

ــإذا  هــذا هــو احلــل احلديــث الــذي يعتمــده الفقــه؛ ف
كانــت "الرابطــة بــني اململكــة العربيــة الســعودية 
ــني  ــة ب ــوق الصل ــكل يف ــة بش ــروح وثيق ــزاع املط والن
ــدم  ــذ ع ــني حينئ ــرى، تع ــة أخ ــة دول ــزاع وأي ــذا الن ه
ختــيل املحكمــة الســعودية، أمــا إذا كانــت صلــة النــزاع 
ــة  ــة األجنبي ــا بالدول ــة ال تقــل وثوق باملحكمــة األجنبي
ــة  ــامح للمحكم ــذ الس ــني حينئ ــعودية، تع ــه بالس عن
لصالــح  االختصــاص  عــن  بالتخــيل  الســعودية 
1992م-  وآخــر،  ريــاض   ( األجنبيــة"  املحكمــة 

1998م(. احلــداد، 
ونحــن نتمنــى األخــذ هبــذا املعيــار عنــد حتديــد الرابطة 
الوثيقــة بــني النــزاع والقضــاء الســعودي كــرشط 
ــاص  ــن االختص ــيل ع ــالب والتخ ــر الس ــامل األث إلع

ــدويل.  ــي ال القضائ

الفرع الثاين: اختصاص املحكمة األجنبية
يشــرتط لكــى تقــوم املحكمــة الســعودية بقبــول ســلب 
االختصــاص القضائــي الــدويل؛ ومنهــا أن تكــون 
املحكمــة األجنبيــة التــي ســيتم التخــيل لصاحلهــا 
خمتصــة، ويتــم حتديــد االختصــاص وفقــًا لقانــون 

ــعودي. ــام الس ــًا للنظ ــس وفق ــة ولي ــك املحكم تل
واحلكمــة مــن هــذا الــرشط تتمثــل يف أنــه لــو ختلــت 
ــن  ــعودي ع ــام الس ــًا للنظ ــعودية وفق ــة الس املحكم
اختصاصهــا، بالنــزاع املطــروح عليهــا لصالــح حماكــم 
الدولــة األجنبيــة التــى اتفــق األطــراف عــىل اخلضــوع 

ــة  ــة األجنبي ــون هــذه الدول ــم تبــني أن قان لواليتهــا، ث
ال يعــرتف باختصــاص حماكمهــا بالفصــل ىف هــذا 
ــم  ــًا باإلقلي ــاًل ارتباطــًا كافي ــزاع؛ لعــدم ارتباطــه مث الن
ــرض  ــذا الف ــراف ىف ه ــه األط ــد يواج ــي، فق األجنب
خماطــر إنــكار العدالــة، األمــر الــذي يقتــي أال يتخــىل 
ــه إال  ــن اختصاص ــة ع ــن البداي ــعودي م ــاء الس القض
بــرشط اعــرتاف قانــون الدولــة األجنبيــة باختصــاص 
حماكمهــا بالدعــوى املطروحــة )صــادق،  2٠1٤م، 

ــاء..( .  ــق القض ــدى ح م
وهنــا يثــور تســاؤل مهــم؛ لكــي حيــدد القــايض 
ــع  ــل يرج ــرشط: ه ــذا ال ــر ه ــدى تواف ــعودي م الس
ــه أم  ــة لقانون ــة األجنبي ــاص املحكم ــد اختص يف حتدي

لقانــون املحكمــة األجنبيــة ذاهتــا؟
ــن  ــألة، لك ــذه املس ــعودي يف ه ــص س ــاك ن ــس هن لي
ــة  ــي الرقاب ــاهبة، وه ــألة مش ــىل مس ــاس ع ــا القي يمكنن
ــم  ــدرة احلك ــة مص ــة األجنبي ــاص املحكم ــىل اختص ع
عنــد األمــر بتنفيــذه؛ إذ ثــار ذات التســاؤل، وهــل يتــم 
ــة  ــة أم لقانــون دول ــون املحكمــة األجنبي الرجــوع لقان

ــود، 2٠2٠م(. ــذ؟ )الرش التنفي
 تنــص املــادة 11 مــن نظــام التنفيــذ الصــادر باملرســوم 
1٤33/8/13هـــ  بتاريــخ   53 م/  رقــم  امللكــي 
ــدات  ــه املعاه ــي ب ــام تق ــد ب ــع التقي ــه: "م ــىل أن ع
واالتفاقيــات، ال جيــوز لقــايض التنفيــذ تنفيــذ احلكــم 
واألمــر األجنبــي إال عــىل أســاس املعاملــة باملثــل 

ــأيت: ــا ي ــق مم ــد التحق وبع
1 -أن حماكــم اململكــة غــري خمتصــة بالنظــر يف املنازعــة 
التــي صــدر فيهــا احلكــم أو األمــر، وأن املحاكــم 
ــد  ــًا لقواع ــا وفق ــة هب ــه خمتص ــي أصدرت ــة الت األجنبي
ــا. ــررة يف أنظمته ــدويل املق ــي ال ــاص القضائ االختص
ــرر  ــد ق ــعودي ق ــم الس ــص أن املنظ ــن الن ــني م والب
املحكمــة  اختصــاص  حتديــد  أن  واضــح  بشــكل 
األجنبيــة املصــدرة للحكــم يتــم وفقــا لقانوهنــا، 
ــة  ــة املحكم ــذ )دول ــة التنفي ــون دول ــا لقان ــس وفق ولي
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الســعودية يف جمالنــا(.
ــا يف ســالمة موقــف املنظــم الســعودي  وال شــك لدين
مــن هــذه املســألة، فهــو قــد حســم اجلــدل الدائــر حول 
القانــون الــذي يتــم الرجــوع إليــه لرقابــة اختصــاص 
ــدل  ــو ج ــم، وه ــدرة للحك ــة املص ــة األجنبي املحكم
كان قــد دار حــول أفضليــة قانــون املحكمــة األجنبيــة 
املنظــم  فاختــار  التنفيــذ،  دولــة  قانــون  أم  ذاهتــا، 
الســعودي قانــون املحكمــة األجنبيــة ذاهتــا )الرشــود، 
ــة  ــإن حمكم ــا ف ــاس هن ــامل القي ــدد إع 2٠2٠م(. وبص
دولــة التنفيــذ يقــاس عليهــا املحكمــة الســعودية التــي 
ــة الصــادر عنهــا  ســتقوم بالتخــيل، واملحكمــة األجنبي
احلكــم يقــاس عليهــا املحكمــة األجنبيــة التــي ســيتم 

ــا. ــيل لصاحله التخ
ــة  ــة األجنبي ــاص املحكم ــول: إن اختص ــة الق وخالص
ــا،  ــا لقانوهن ــدد وفق ــا يتح ــة إليه ــيتم اإلحال ــي س الت
وليــس وفقــًا للنظــام الســعودي، ولكــن هنــاك تســاؤل 
ــدويل يف  ــاص ال ــد االختص ــع لقواع ــل يرج ــر: ه آخ
قانوهنــا فقــط، أم يرجــع أيضــًا لقواعــد االختصــاص 

ــيل؟ الداخ
هــذه املســألة حســمها املنظــم الســعودي يف نــص 
املــادة 11 مــن نظــام التنفيــذ، والتــي عرضنــا هلــا فيــام 
ــارة "... لقواعــد االختصــاص  ســبق حينــام وردت عب
ــد  ــي تعت ــا"، فه ــررة يف أنظمته ــدويل املق ــي ال القضائ

ــيل. ــدويل دون الداخ ــاص ال باالختص
ــة  ــور مشــكلة أخــرية، وهــي كيفي ويف هــذا الصــدد تث
إثبــات رشط اختصــاص املحكمــة األجنبيــة وفقــًا 
ــي،  ــون األجنب ــات القان ــيتم إثب ــف س ــا؛ إذ كي لقانوهن
اإلملــام  الســعودي  القــايض  يف  يفــرتض  وهــل 

أم ال؟ األجنبــي  القانــون  بمضمــون 
ــة  ــل يف اململك ــن قب ــرض م ــألة مل تع ــع أن املس الواق
ــاه  ــرر أن االجت ــا أن نق ــي هن ــعودية، ويكف ــة الس العربي
احلديــث يف القانــون الــدويل اخلــاص، يذهــب إىل 
إلــزام القــايض بالبحــث يف مضمــون القانــون األجنبــي 

بمعاونــة اخلصــوم )ريــاض وآخــر، 1992م- صــادق، 
2٠1٤م، املطــول....- عبــد العال، 2٠٠5م- ســالمة،  

ــة...(. ــع باإلحال ــرويب، 2٠13م، الدف 1996م - ال
ــام أرادت  ــة حين ــض املرصي ــة النق ــظ أن حمكم ويالح
ــأن  ــة يف ش ــل الدراس ــرشط حم ــر ال ــن تواف ــن م التيق
الربيطانيــة،  )جريســى(  جزيــرة  قانــون  اعــرتاف 
باختصــاص حماكمهــا بالنــزاع املطــروح قــد اســتندت 
ــي إىل احلكــم الصــادر  ــون األجنب ــات هــذا القان يف إثب
ــة،  ــورك األمريكي ــة نيوي ــا لوالي ــة العلي ــن املحكم ع
الدعــوى  يف  2٠٠٠م  أغســطس  أول  ىف  الصــادر 
ــوافاتى  ــني ش ــارل وجاكل ــني: ش ــن الطاعن ــة م املقام
ــن ذات  ــده، ع ــون ض ــي املطع ــك األمريك ــد البن ض
االتفاقــات موضــوع النــزاع والــذي انتهــت فيــه 
املحكمــة إىل عــدم اختصاصهــا بنظــر هــذه الدعــوى، 
واختصــاص حماكــم )جريســى(، أو بتعبــري أدق ختلــت 
عــن اختصاصهــا بنظــر النــزاع لصالــح حماكــم اجلزيــرة 
ــة  ــا األمريكي ــة العلي ــا املحكم ــي رأهت ــة الت الربيطاني
خمتصــة بالفصــل فيــه وفقــًا لقانوهنــا، وهــو مــا اعتربتــه 
حمكمــة النقــض املرصيــة دليــاًل عــىل إثبــات مضمــون 
ــرشط  ــه ال ــر مع ــام يتواف ــي، ب هــذا القانــون األجنب
الرابــع واألخــري لســالمة ختــيل القضــاء الوطنــي عــن 
ــة  ــة األجنبي ــاء الدول ــح قض ــزاع لصال ــه بالن اختصاص
التــي اتفــق األطــراف عــىل اخلضــوع االختيــاري 

لواليــة حماكمهــا )صــادق،  2٠٠9م(.
اخلامتة:

ــن  ــادة 28 م ــل يف امل ــث أن نفص ــذا البح ــا يف ه حاولن
ــن  ــك م ــعودي، وذل ــة الس ــات الرشعي ــام املرافع نظ
خــالل دراســتنا لفكــرة اخلضــوع االختيــاري للقضــاء 
الســعودي، وقــد هدفنــا مــن هــذا البحــث إىل تقديــم 
دراســة متكاملــة تكــون حتــت نظــر القضاء الســعودي؛ 
ــق  ــة لتطبي ــتقبلية املحتمل ــكالت املس ــا املش ــه هب ليواج
املــادة )28( املذكــورة، وذلــك مــن خــالل التجــارب 
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املقارنــة يف الــدول األخــرى ال ســيام مــرص، وقــد 
توصلنــا إىل عــدد مــن النتائــج وعــدد مــن التوصيــات 

عــىل النحــو التــايل:
النتائج:

أجــاز املنظــم الســعودي االتفــاق عــىل اختصــاص . 1
يكــن خمتصــًا وفقــًا  مل  الســعودي ومل  القضــاء 
القضائــي  االختصــاص  يف  العامــة  للضوابــط 
الــدويل، وهــو مــا يعــد اعرتافــًا مــن املنظــم بــدور 

اإلرادة يف جمــال االختصــاص الــدويل.
ــوع . 2 ــاق اخلض ــن نط ــعودي م ــم الس ــتثنى املنظ اس

االختيــاري الدعــاوى العينيــة املتعلقــة بعقــار 
خــارج اململكــة؛ اســتجابة لفكــرة الفعاليــة يف بنــاء 
ــى  ــدويل، وحت ــي ال ــاص القضائ ــد االختص قواع
ــرية  ــون عس ــة تك ــن اململك ــكام م ــدر أح ال تص

ــارج. ــذ يف اخل التنفي
ــد . 3 ــًا وق ــون رصحي ــد يك ــاري ق ــوع االختي اخلض

ــاق  ــم االتف ــًا إذا ت ــون رصحي ــًا، فيك ــون ضمني يك
ــع  ــو الوض ــد، وه ــح يف العق ــكل واض ــه بش علي
االختيــاري  اخلضــوع  يكــون  وقــد  الغالــب، 
ــرشط  ــال، ب ــروف احل ــن ظ ــتخلص م ــًا يس ضمني
أن يكــون واضحــًا يف الداللــة عــىل الرغبــة يف 

اخلضــوع االختيــاري.
ــوع . ٤ ــرشوط اخلض ــعودي ل ــم الس ــرض املنظ مل يع

ــا  ــاري للقضــاء الســعودي، لذلــك اعتمدن االختي
ــرشوط،  ــذه ال ــع ه ــارن يف وض ــون املق ــىل القان ع
ورأينــا أمهــا يف رشطــني؛ أوالً: أن تكــون العالقــة 
عالقــة دوليــة، فــال يمكــن إعــامل اخلضــوع 
االختيــاري للقضــاء الســعودي يف عالقــة أجنبيــة 
داخليــة. ثانيــا:ً أن تكــون هنــاك مصلحــة مرشوعة 

ــة. ــاء اململك ــوع لقض يف اخلض
ــرة . 5 ــا بفك ــادي أحدمه ــني ين ــني رأي ــًا ب ــا خالف رأين

ــاري،  ــة؛ كــرشط للخضــوع االختي الرابطــة اجلدي
ورأي آخــر يكتفــي بــرشط املصلحــة املرشوعــة يف 

ــا الــرأي الثــاين عــىل األول. هــذا الصــدد، ورجحن
رأينــا املنظــم الســعودي مل ينــص عــىل جــواز . 6

ــعودية،  ــم الس ــن املحاك ــاص م ســلب االختص
واســتعرضنا موقــف القانــون املقــارن يف هــذا 
ــاء  ــز للقض ــذي جيي ــرأي ال ــا لل ــدد، وانترصن الص
ــه  ــن اختصاص ــيل ع ــعودي( التخ ــي )الس الوطن
لصالــح حمكمــة أجنبيــة، مــادام قــد ُوجــد اتفــاق 
ــن  ــاص م ــلب االختص ــىل س ــراف ع ــني األط ب
ــة. ــة أجنبي ــه ملحكم ــعودية، ومنح ــم الس املحاك

التوصيات:
ــن  ــا م ــا هب ــات، خرجن ــع توصي ــدد أرب ــذا الص يف ه

ــيل: ــام ي ــي ك ــث وه البح
املــادة . 1 بتعديــل  الســعودي  املنظــم  نــويص 

ــادة  ــة، وإع ــات الرشعي ــام املرافع ــن نظ )28( م
صياغتهــا؛ بحيــث تشــتمل عــىل رشوط اخلضــوع 
ــىل  ــتمل ع ــك تش ــب، وكذل ــن جان ــاري م االختي
التســليم بالــرشط الســالب لالختصــاص ورشوط 

ــر. ــب آخ ــن جان ــك م ــط ذل وضواب
ــادة . 2 ــق امل ــد تطبي ــرص عن ــاء باحل ــويص القض  ن

ــا  ــذ هب ــدم األخ ــات، وع ــام املرافع ــن نظ )28( م
عــىل إطالقهــا، بــل مــن خــالل وضــع قيــود هلــا 
ــدويل  ــاون ال ــات التع ــني مقتضي ــوازن ب ــظ الت حتف
ــن  ــكام م ــة األح ــات فعالي ــب، ومقتضي ــن جان م

ــر. ــب آخ جان
كــام نــويص القضــاء باألخــذ باألثــر الســالب . 3

طاملــا  الســعودي  القضــاء  مــن  لالختصــاص 
ذلــك. رشوط  توافــرت 

ــال . ٤ ــة يف جم ــة والنظامي ــات الفقهي ــر الدراس تطوي
ــاص،  ــه خ ــدويل بوج ــي ال ــاص القضائ االختص
ــام،  ــه ع ــاص بوج ــدويل اخل ــون ال ــال القان ويف جم
كافــة  عــىل  بالوقــوف  الباحثــني  نــويص  لــذا 
ــا  ــون معين ــى تك ــتها حت ــالفة ودراس ــائل الس املس
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العاملــني.
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د.حممد بن عيل معجب الكبريي
أستاذ األنظمة املشارك بجامعة األمري سطام بن عبد العزيز - اململكة العربية السعودية

   ملخص البحث  
القواعد  الرشيفة هي  النبوية  السنة  الكريم و  القرآن  يعترب 
السعودية،  العربية  للمملكة  األعىل  الدستور  و  األسمى 
تأيت  التدرج  يف  ،وبعدها  هنائيا  خمالفتها  جيوز  ال  وبالتايل 
أحكام النظام األسايس للحكم، و الذي يعد بمثابة الوثيقة 
والقانون  املنطق  وبالتايل  للمملكة،  املكتوبة  الدستورية 

يفرض عدم إصدار أنظمة خمالفة هلام.
الوسيلة  إهنا  حيث  مهمة،  مسألة  القوانني  مراقبة  وتعد 
اختصاص  ومن  القانوين،  النظام  الستقرار  األساسية 
املحاكم ،حيث تعترب من أهم الضامنات املمنوحة يف سبيل 
إقرار مبدأ الرشعية و سيادة القانون ، فالدستور هو الذي 
سواء  وعالقاهتا  باململكة  املتعلقة  املعامالت  كافة  ينظم 
الداخلية أو اخلارجية، وبالتايل فيجب أن تكون هناك رقابة 
عىل خمتلف األنظمة األخرى لكي ال تتعارض مع ما سبق، 
ومن جهة أخرى فمبدأ سمو الدستور هو الذي يفرض أن 
مجيع القوانني تصبح دونه وحتته يف مبدأ الرتاتبية، وال جيوز 

ألي نظام أن يتقاطع أو يعارض الدستور.
الكلامت املفتاحية: 

دور   ، القضائية  الرقابة   ، القوانني  دستورية  عىل  الرقابة 
األنظمة  الرقابة عىل دستورية  أهداف  الرقابة،  املحاكم يف 

،إجراءات الرقابة القضائية عىل دستورية األنظمة.

Abstract
The Noble Qur’an and the noble Prophet’s 
Sunnah are the supreme rules and the su-
preme constitution of the Kingdom of Saudi 
Arabia that are not supposed to be violated 
at any case.  After that، the provisions of the 
Basic Law of Governance، which are con-
sidered as the written constitutional doc-
ument of the Kingdom، come to the fore. 
Logic and law; therefore, necessitate the un-
availability of issuing any regulations that 
contradict them.
Monitoring laws is an important issue as it 
is the primary means for the stability of the 
legal system، and it is the jurisdiction of the 
courts as it is considered one of the most im-
portant guarantees granted in order to estab-
lish the principle of legitimacy and the rule 
of law. On the other hand، in order not to 
conflict with the above، the principle of the 
supremacy of the constitution is the one that 
dictates that all laws become inferior and 
below it in the principle of hierarchy and no 
system may intersect or contradict the con-
stitution.
Keywords: 
constitutional oversight of laws; judicial 
oversight; the role of courts in oversight

الرقابة القضائية على دستورية ا9نظمة في المملكة العربية السعودية

مقدمة:
ــمو  ــدأ س ــتوري أن مب ــيايس و الدس ــه الس ــرب الفق يعت
القوانــني  كافــة  عــىل  أحكامــه  علــو  و  الدســتور 
ــا  ــع هب ــي يتمت ــية الت ــامت األساس ــن الس ــرى م األخ
الدســتور، وأن وظيفــة هــذا األخــري تتمثــل يف تنظيــم 
ــا،  ــط بينه ــد الراب ــة وحتدي ــة يف الدول ــلطات العام الس
ــة،  ــكل الدول ــد ش ــوم ، وحتدي ــم و املحك ــني احلاك وب
االقتصاديــة  و  السياســية  الركائــز  و  واملقومــات 

و  احلقــوق  إىل  باإلضافــة  والثقافيــة،  واالجتامعيــة 
احلريــات، ومــن هــذا املنطلــق نجــد أن الدســتور هــو 
ــم و  ــىل احلاك ــب ع ــة، وجي ــري إلرادة األم ــمى تعب أس

ــه. ــوم احرتام املحك
ــة  ــم يف الدول ــرم التنظي ــىل ه ــتور يف أع ــام أن الدس وب
ــذا  ــرى، وهب ــة األخ ــة األنظم ــىل كاف ــمو ع ــه يس فإن
ــني  ــني القوان ــه و ب ــط بين ــة تراب ــأ عالق ــمو تنش الس
األخــرى ، التــي يفــرتض أهنــا ال تتعــارض معــه هنائيــا 
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، ومنــه حتــرص النظــم الدســتورية احلديثــة عــىل إجيــاد 
ــة و  ــة عــىل أعــامل الســلطتني التنظيمي ــوع مــن الرقاب ن
التنفيذيــة، فيــام يصــدر عنهــا مــن تنظيــامت و قــرارات 
ختالــف الدســتور ، وقــد اختلفــت النظم الدســتورية يف 
حتديــد اهليئــة التــي يمكــن هلــا محايــة الدســتور)خطاب 

. 2٠17 ص ٤2٠(.
ــار  ــع اإلط ــتور وض ــوىل الدس ــق يت ــذا املنطل ــن ه وم
القانــوين  النشــاط  أوجــه  العــام جلميــع  القانــوين 
ــات  ــد االجتاه ــق حتدي ــن طري ــك ع ــة، وذل يف الدول
املختلفــة، ســواء أكانــت السياســية أم االجتامعيــة 
أم االقتصاديــة، والتــي جيــب أن تعمــل يف نطاقهــا 
ــا  ــة منه ــة احلكومي ــة يف الدول ــطة املختلف ــة األنش كاف
ــات  ــلطات واهليئ ــح الس ــذي يمن ــو ال ــة، فه أو الفردي
ــوز  ــا، ال جي ــكل منه ــددة ل ــات حم ــة اختصاص احلاكم
ــخصية أو  ــا ش ــرب حقوق ــا ال تعت ــا؛ ألهن ــروج عليه اخل
ــذا فــإن قواعــده تعلــو  ــا خاصــة ملــن يامرســها؛ ل مزاي
ــرى،  ــة األخ ــني واألنظم ــن القوان ــا م ــا عداه ــىل م ع
ــه وجــوب أن تكــون هــذه القوانــني  والــذي ينتــج عن
ــة  ــلطة التنظيمي ــن الس ــادرة م ــة الص ــة العادي األنظم
القوانــني الدســتورية مــن  يف نطــاق مــا تتضمنــه 
ــمو  ــدأ س ــه )مب ــق علي ــذي يطل ــكام، وال ــد وأح قواع
القوانــني  ختالــف  أن  يمنــع  وبذلــك  الدســتور(، 
ــة  ــح باطل ــث تصب ــتورية، بحي ــني الدس ــة القوان العادي
ــكام  ــد وأح ــىل قواع ــت ع ــو خرج ــتورية ل ــري دس وغ
ــتورية  ــىل دس ــة ع ــمى بالرقاب ــا يس ــو م ــتور، وه الدس

ــني.  القوان
وأمــا الرقابــة عــىل دســتورية القوانــني فإهنــا تتجــىل يف 

صورتــني :
تتــم  وهــذه  السياســية،  الرقابــة   : األوىل  الصــورة 
التــي  الدولــة  يف  السياســية  اهليئــات  طريــق  عــن 
ــص  ــا للن ــدى مطابقته ــني و م ــص القوان ــوىل فح تت
ــل  ــة، أي قب ــابقة أو قبلي ــة س ــي رقاب ــتوري، وه الدس

دخــول القانــون حيــز التطبيــق.

ــث  ــة ، بحي ــة القضائي ــي الرقاب ــاين: وه ــورة الث الص
يعهــد إىل هيئــة قضائيــة مهمــة مراقبــة دســتورية 
ــص  ــاء فح ــوىل القض ــة ، أي أن يت ــني و األنظم القوان
القوانــني و األنظمــة ليتحقــق مــن مطابقتهــا ألحــكام 
ــدار  ــة إلص ــة أو الحق ــة بعدي ــي رقاب ــتور، وه الدس

القوانــني) رميــس . 2٠2٠ ص 365(.
كــام تعتــرب الرقابــة عــىل دســتورية األنظمــة والقوانــني 
-ســواء أكانــت رقابــة قبليــة أم بعديــة- ضامنــة عمليــة 
ــات و  ــة احلري ــدف محاي ــتور هب ــكام الدس ــرتام أح الح
ــة يف  ــرب حجــر الزاوي ــدأ املســاواة يعت احلقــوق، وأن مب

القضــاء الدســتوري. 
ــىل  ــوله -ص ــة اهلل ورس ــم طاع ــن أعظ ــك أن م وال ش
اهلل عليــه وســلم- التحاكــم إىل رشيعتــه عنــد التنــازع، 
و القضــاء يقــوم بــدور مهــم يف تطبيــق أحــكام الــرشع 
واإللــزام بــه، ســواء منهــا مــا يتعلــق بعالقــة األفــراد 
ــراد، ومــن أهــم  ــة باألف ــة الدول مــع بعضهــم أو عالق
مــا يقــوم بــه القضــاء الرقابــة عــىل تطبيــق مــا يصــدر 
ــح،  ــة ولوائ ــن أنظم ــه م ــن ينيب ــر أو م ــن ويل األم م
ــام  ــم ب ــن احلك ــع ع ــرشع، ويمتن ــق ال ــام واف ــم ب فيحك
خالفــه، ولقــد قامــت اململكــة العربيــة الســعودية عــىل 
ــم  ــايس للحك ــام األس ــد النظ ــم رشع اهلل، و أك حتكي
عــىل االحتــكام إىل الرشيعــة اإلســالمية، وأن الكتــاب 
الكريــم والســنة النبويــة مهــا املرجــع يف القضــاء، ومــن 
ــام  ــن النظ ــابعة م ــادة الس ــه امل ــت علي ــا نص ــك م ذل
األســايس للحكم:)النظــام األســايس للحكــم ، املــادة 
بتاريــخ  امللكــي رقــم أ/9٠  باملرســوم  7 الصــادر 

1٤12/٠8/27 هـــ(.
 )يســتمد احلكــم يف اململكــة العربيــة الســعودية ســلطته 
ــىل  ــامن ع ــا احلاك ــوله، ومه ــنة رس ــاب اهلل وس ــن كت م

هــذا النظــام ومجيــع أنظمــة الدولــة( 
أمهية البحث :

تتجــىل أمهيــة البحــث مــن خــالل تســليط الضــوء . 1
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عــىل دور القضــاء يف جمــال الدفــع بعــدم دســتورية 
األنظمــة املخالفــة للرشيعــة اإلســالمية .

اململكــة العربيــة الســعودية تتميــز عــن باقــي دول . 2
العــامل بإقرارهــا أن الدســتور هــو القــرآن الكريــم 
و الســنة النبويــة الرشيفــة، وذلــك يســتوجب 
أن تكــون هنــاك رقابــة عــىل األنظمــة ومــدى  

ــة. ــمى للمملك ــتور األس ــع الدس ــا م توافقه
اإلشــادة بالــدور املهــم الــذي يلعبــه القضــاء . 3

ــث  ــة ،بحي ــد النظامي ــدرج يف القواع ــدأ الت يف مب
ــى  ــدة األدن ــة القاع ــذ أي خمالف ــىل نب ــرص ع حي

للقاعــدة األعــىل .
التعريــف بمبــدأ الدفــع بعــدم دســتورية األنظمــة . ٤

والقوانــني بــني عمــوم النــاس، وأن العصمــة فقــط 
للقــرآن والســنة.  

مشكلة البحث: 
ــي  ــم؛ فيقت ــة التنظي ــو  هرمي ــايس ه ــدأ األس أن املب
ــارض  ــث ال يتع ــة ، بحي ــض األنظم ــر   أال تتناق األم
املصــدر األدنــى مــع ماهــو أعــىل منــه ، وبذلــك 
يمكــن أن نجــد أنظمــة فيهــا مــواد خمالفــة للدســتور؛ 
ممــا يســتوجب الوقــوف عندهــا وتفعيــل مبــدأ الرقابــة 
عــىل مــدى توافقهــا مــع النظــام األســايس و الدســتور 

ــة. ــك الرقاب ــدود تل و ح
 ومنــه تتفــرع جمموعــة مــن التســاؤالت املحوريــة 

ــول: ح
ــة عــىل دســتورية األنظمــة يف . 1 مــا املقصــود بالرقاب

ــعودية؟ ــة الس ــة العربي اململك
مــا املصــادر و األســانيد التــي يمكــن مــن خالهلــا . 2

تفعيــل الرقابــة؟ 
من له احلق يف حتريك دعوى الرقابة؟ . 3
هل توجد تطبيقات قضائية عليها؟ . ٤

الدراسات السابقة : 
ــات  ــف الدراس ــول خمتل ــث ح ــي و البح ــد التق بع

أســايس؛  بشــكل  املوضــوع  هتــم  التــي  الســابقة، 
ــوع،  ــذا املوض ــاث يف ه ــدرة يف األبح ــجل ن ــا نس فإنن
ــث  ــعودية، بحي ــة الس ــة العربي ــوص يف اململك وباخلص

يمكننــا أن نســجل كدراســات ســابقة مايــأيت:
عــىل . 1 الرقابــة   ، رزق  حســن  حســني  ســلوى 

ــوم  ــة العل ــعودية - جمل ــة يف الس ــتورية األنظم دس
ــم العــدد 1 املجلــد 12  ــة ، جامعــة القصي الرشعي

2٠18م. يوليــوز 
عبــد اهلل بــن محــود بــن عبــد اهلل التوجيــري ، . 2

الرقابــة القضائيــة عــىل دســتورية األنظمــة يف 
ــة -  ــة مقارن ــعودية - دراس ــة الس ــة العربي اململك
بحــث تكميــيل لنيل درجــة املاجســتري يف السياســة 

الرشعيــة - املعهــد العــايل للقضــاء 2٠12م.
ــوع  ــي موض ــذا تق ــي ه ــالل بحث ــن خ ــأحاول م س
الرقابــة القضائيــة عــىل دســتورية األنظمــة يف اململكــة 
مــن  بمجموعــة  ومقارنتهــا  الســعودية  العربيــة 
الترشيعــات العربيــة ،و األجنبيــة؛ ألجــل خلــق إضافة 

ــوع. ــة للموض نوعي
منهج البحث:

ــج  ــىل املنه ــاس ع ــة باألس ــذه الدراس ــدت يف ه اعتم
التحليــيل و االســتقرائي، مــن خــالل حتليــل جمموعــة 
ــاء  ــا القض ــل فيه ــي تدخ ــاالت الت ــع واحل ــن الوقائ م
بالدفــع بعــدم دســتورية األنظمــة، إىل جانــب اســتنباط 
األحــكام الرشعيــة و القضائيــة يف املوضــوع، مــع 
باألنظمــة  احلــرص عــىل مقارنــة هــذه األحــكام 

ــرى .  ــة األخ ــة و األجنبي العربي
خطة البحث

املبحــث األول: ماهيــة الرقابــة عــىل دســتورية األنظمة 
و املحاكــم املختصــة بالنظــر فيهــا. 

ــة و  ــة القضائي ــأة الرقاب ــف ونش ــب األول : تعري املطل
ــة . ــتورية األنظم ــىل دس ــة ع الرقاب

الفقرة األوىل : مفهوم الرقابة القضائية .
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ــة والدســتورية  ــة القضائي ــة : نشــأة الرقاب الفقــرة الثاني
عــىل دســتورية األنظمــة .

ــة  ــام املحكم ــة أم ــراءات املتبع ــاين : اإلج ــب الث املطل
ــة . ــة القضائي ــة بالرقاب املختص

ــىل  ــة ع ــاء اإلداري يف الرقاب ــرة األوىل: دور القض الفق
ــة . ــتورية األنظم دس

ــىل  ــة ع ــادي يف الرقاب ــاء الع ــة :دور القض ــرة الثاني الفق
ــة . ــتورية األنظم دس

ــىل  ــة ع ــية للرقاب ــادر األساس ــاين :  املص ــث الث املبح
يف  املقدمــة  الدفــوع  وطبيعــة  األنظمــة،  دســتورية 

املوضــوع. 
املطلــب األوىل : األســانيد الدســتورية و القانونيــة 

ــة . ــىل األنظم ــة ع ــة القضائي للرقاب
الفقــرة األوىل : املصــادر الدســتورية للرقابة الدســتورية 

 . ململكة با
ــايض  ــة الق ــة لرقاب ــادر  القانوني ــة : املص ــرة الثاني الفق

ــة .  ــتورية األنظم ــىل دس ع
ــتورية و  ــدم الدس ــع بع ــة الدف ــاين : طبيع ــب الث املطل

ــه . تطبيقات
الفقــرة األوىل: حــق الســلطة العامــة يف حتريــك دعــوى 

الرقابــة عــىل دســتورية األنظمــة .
الفقــرة الثانيــة : حــق األفــراد يف حتريــك دعــوى 

 . القضائيــة  الرقابــة 
أنــواع  عــىل  قضائيــة  تطبيقــات  الثالثــة:  الفقــرة 

. الدســتورية  املخالفــات 
املبحــث األول: ماهيــة الرقابــة عــى دســتورية األنظمــة 

واملحاكــم  املختصــة بالنظــر فيهــا .
مــن املســلم بــه أن النظــام األســايس هــو أعــىل القواعد 
ــه  ــع ل ــب أن ختض ــك جي ــة؛ ولذل ــة يف الدول القانوني
مجيــع تلــك القواعــد القانونيــة األدنــى منــه، وأال 
ختالفــه، وهــذا مــا يســمى بســمو الدســتور، وملــا كان 
ــىل  ــمو، وكان ع ــذا الس ــم ه ــايس للحك ــام األس للنظ

التنظيــامت األدنــى عــدم خمالفتــه، فقــد كان البــد مــن 
ــلطات  ــزام الس ــدى الت ــب م ــة تراق ــة آلي ــود رقاب وج
فيــام تصــدره مــن تنظيــامت بأحــكام النظــام األســايس 
الدولــة  فكــرة  انكــامش  بعــد  خاصــة  للحكــم، 
احلارســة، وانتشــار سياســة التدخــل يف خمتلــف أوجــه 
ــرة  النشــاط االقتصــادي واالجتامعــي؛ ممــا أدى إىل وف
التنظيــامت، األمــر الــذي خيشــى معــه أن تتعــارض مــع 

ــا. ــكاًل أو مضموًن ــايس ش ــام األس النظ
القوانــني   والرقابــة تعنــي معرفــة مــدى مطابقــة 
واألنظمــة للدســتور مــن عدمهــا، وعليــه فــإن الرقابــة 
عــىل دســتورية القوانــني تتــالزم مــع مبــدأ ســمو 
ــتورية  ــىل دس ــة ع ــه، فالرقاب ــي بانتهائ ــتور وتنته الدس
ــد  ــني القواع ــة ب ــة للتفرق ــي إال نتيج ــا ه ــني م القوان
العاديــة، وبالتــايل فهــي ال  الدســتورية والقوانــني 
تثــار إال يف ظــل الدســاتري املدونــة اجلامــدة، وتأسيســا 
ــة باهتــامم رجــال  عــىل مــا ســبق، فقــد حظيــت الرقاب
الفقــه الدســتوري، وحظيــت باهتــامم دســاتري الــدول 
ــتورها  ــا لدس ــا صوًن ــا بتنظيمه ــت معظمه ــا، فقام هب
ــة  ــور الرقاب ــت ص ــد تنوع ــموه، وق ــىل س ــا ع وحفاًظ
عــىل دســتورية القوانــني، فمنهــا رقابــة سياســية، 
ــة،  ــوى األصلي ــق الدع ــة بطري ــة قضائي ــا رقاب ومنه
ــال  ــام، فمث ــزج بينه ــي، أو بامل ــع الفرع ــق الدف أو بطري
قــارصة خجولــة  رقابــة  بقيــت  األردن  الرقابــة يف 
ــة  ــة القضائي ــتوى الرقاب ــى إىل مس ــة، ال ترق متواضع
ــة  ــذه املرحل ــد ه ــن بع ــتورية، ولك ــىل الدس ــة ع املثالي
ــي  ــني يف األردن الت ــتورية القوان ــىل دس ــة ع ــن الرقاب م
ــدوان  ــريا قبوالً)الع ــم أخ ــرددًا ث ــكارًا وت ــهدت إن ش

.)2٠16 ص   2٠18
ــتورية  ــىل دس ــة ع ــوع الرقاب ــوض يف موض ــل اخل قب
األنظمــة ســواء يف اململكــة العربيــة الســعودية أو 
األنظمــة املقارنــة؛ البــد يل أن أســتهل بمجموعــة 
ــة  ــة القضائي مــن التعاريــف خصوصــا املتعلقــة بالرقاب
بصفــة عامــة، و تليهــا الرقابــة القضائيــة عــىل دســتورية 
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ــأعرج  ــاين س ــب ث ــب أول ( ،ويف مطل ــة ) مطل األنظم
عــىل النشــأة و تاريــخ الرقابــة عــىل دســتورية األنظمة .
ــة و  ــة القضائي ــأة الرقاب ــف ونش ــب األول : تعري املطل

ــة . ــتورية األنظم ــى دس ــة ع الرقاب
تتكــون  الدولــة  يف  الســلطات  أن  املعــروف  مــن 
مــن ثــالث ســلطات ، وهــي: الســلطة التنظيمّيــة 
مــن   ٤٤ املــادة  تنــص  والقضائّيــة،(-  والتنفيذّيــة 
النظــام األســايس للحكــم عــىل " تتكــون الســلطات يف 
الدولــة مــن :  الســلطة القضائيــة ، الســلطة التنفيذيــة، 
ــلطات يف أداء  ــذه الس ــاون ه ــة، وتتع ــلطة التنظيمي الس
ــة،  ــن األنظم ــريه م ــام وغ ــذا النظ ــا هل ــا وفق وظائفه
ــم أّن  ــلطات." )  ،ورغ ــذه الس ــع ه ــو مرج ــك ه واملل
مبــدأ الفصــل بــني الســلطات هــو مبــدأ مهــّم وجيــب 
ــع مــن وجــود  ــه، إال أن هــذا الفصــل ال يمن العمــل ب
تعــاون نســبي بــني هــذه الســلطات لتحقيــق أهــداف 
الدولــة والســمو هبــا، وبالتــايل فــإن الرقابــة القضائيــة 
ُتفــرض عــىل أعــامل الســلطة التنظيمّيــة لفحــص مــدى 
تقيــد مــن  يســن القوانــني ألحــكام النظــام األســايس 
للحكــم، وعــىل أعــامل الســلطة التنفيذيــة "اإلدارة 
ــات؛  ــرارات وترصف ــن ق ــا م ــدر عنه ــام يص ــة" ب العام
للتأكــد مــن احلفــاظ عــىل املصلحــة اخلاصــة لألفــراد 
العامــة  بصيانــة حقوقهــم وحرياهتــم، واملصلحــة 

ــع. للمجتم
الفقرة األوىل : مفهوم الرقابة القضائية.

 يعــد عمــاًل قانونيًّــا يتــم بواســطة هيئــة قضائيــة تتســم 
بالكفايــة القانونيــة واخلــربة الواســعة ومؤّهــالت 
ــل  ــدي ألي عم ــىل التص ــن ع ــم قادري ــة جتعله علمي
قضائــي يواجههــم، وتتــم الرقابــة القضائيــة عــىل 
أعــامل اإلدارة ودســتورية القوانــني، وذلــك يــدل 
عــىل التأكيــد عــىل مبــدأ التعــاون فيــام بــني الســلطات 
ــم أن  ــة، رغ ــة والقضائّي ــة والتنفيذّي ــالث: التنظيمّي الث
البعــض عــارَض مثــل هــذه الرقابــة؛ ألهنــا مــن وجهــة 

ــلطات،  ــني الس ــل ب ــدأ الفص ــا ملب ــّد خرًق ــم تع نظره
ــة والتعــاون  ــوع مــن الرقاب ــّد مــن وجــود ن لكــْن ال ب
فيــام بــني هــذه الســلطات ؛حتــى يتــم حتقيــق أهدافهــا 
ــالل  ــن خ ــا، وم ــن أجله ــدت م ــي وج ــا الت وغاياهت
ــا  ــي أهّن ــة يعن ــة القضائي ــوم الرقاب ــإن مفه ــبق ف ــا س م
ــة  ــة للرقاب ــة خمتص ــة قضائي ــها هيئ ــي متارس ــة الت الرقاب
ــرارات اإلدارة،  ــات وق ــة ترصف ــدى مرشوعي ــىل م ع
كــام أهنــا تفــرض رقابتهــا عــىل مــدى مالءمــة القوانــني 
الطهــراوي   للحكــم(  األســايس  النظــام  ألحــكام 

.)  36٤-363 ص   2٠1٤
ــتورية  ــة والدس ــة القضائي ــأة الرقاب ــة : نش ــرة الثاني الفق

ــة . ــتورية األنظم ــى دس ع
ــن:  ــول حموري ــأحتدث ح ــرة س ــذه الفق ــالل ه ــن خ م
األول: يتعلــق بمعنــى الرقابــة القضائيــة عىل دســتورية 

األنظمــة، ويف حمــور ثــان لنشــأة هــذه الرقابــة. 
أوال : معنى الرقابة القضائية عى دستورية األنظمة.

ــح  ــة يتض ــة القضائي ــوم الرقاب ــان مفه ــالل بي ــن خ  م
ــة  ــالت قانوني ــع بمؤه ــة تتمت ــلطة القضائي ــا أّن الس لن
عاليــة جتعلهــا قــادرة وحدهــا دون غريهــا عــىل الرقابــة 
ــاز  ــلطة متت ــذه الس ــام أن ه ــة، ك ــتورية األنظم ــىل دس ع
ــراد  ــن األف ــة م ــة املمنوح ــتقالل والثق ــاد واالس باحلي
ــىل  ــد ع ــمى التأكي ــا األس ــة هدفه ــذه اهليئ ــا، فه جتاهه
احــرتام مبــادئ الدســتور، وتنّوعــت األســاليب املتبعــة 
ــا  ــامل، إال أهّن ــف دول الع ــة يف خمتل ــة القضائي يف الرقاب
ــون  ــة القان ــد مــن مالَءَم تتفــق يف هدفهــا ، وهــو التأّك
ــذه  ــّوع ه ــم، وتتن ــايس للحك ــام األس ــكام النظ ألح
الرقابــة إىل رقابــة اإللغــاء ورقابــة االمتنــاع) اخلطيــب 

ص555-55٤(.  .  2٠11
 أمــا بالنســبة لرقابــة اإللغــاء التــي تســّمى أيًضــا 
بالرقابــة عــن طريــق الدعــوى األصلّيــة، وتعنــي هــذه 
الرقابــة أن صاحــب الشــأن املتــّرر حيــق لــه الطعــن 
أمــام املحاكــم املختصــة أن أحــد األنظمــة ســارية 
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املفعــول خمالفــة ألحــكام النظــام األســايس للحكــم ، 
ــا  فتنظــر املحكمــة بجديــة هــذا الطعــن، فــإن كان حُمقًّ
فإهنــا تقــوم بإلغــاء النظــام الــذي خيالــف يف أحكامــه 
ــري  ــن غ ــا إذا كان الطع ــايس، أّم ــام األس ــد النظ لقواع
حمــّق فــريد ويبقــى النظــام ســاري املفعول)بعــيل 2٠٠5 

.) ص ٤5 
ــق  ــن طري ــة ع ــّمى بالرقاب ــاع وتس ــة االمتن ــا رقاب  أم
الدفــع بعــدم دســتورّية األنظمــة، حيــث يكــون هنــاك 
نــزاع معــنّي بــني أحــد اخلصــوم، فيقــدم أحــد اخلصــوم 
دفًعــا بعــدم دســتورية النظــام امُلــراد تطبيقــه عليــه حمــّل 
النــزاع املعــروض، فُيوقــف القــايض الدعــوى األصلية 
للنظــر بالدفــع املقــّدم لــه، فــإذا تبــني لــه عدم دســتورية 
القانــون فــال يتــم تطبيقــه عــىل النــزاع املعــروض، وإن 
كان النظــام غــري خمالــف ألحــكام الدســتور فــريد 

ــة.  الدفــع ويســتمر بالنظــر بالدعــوى األصلّي
ويف اململكــة العربيــة الســعودية نالحــظ وجــود رقابــة 
ــة  ــة قضائي ــة، ورقاب ــابقة والحق ــية س ــتورية سياس دس
واألخــرية متــارس رقابــة االمتنــاع وليــس اإللغــاء؛ إذ 
ــدول  ــن  ال ــف ع ــة ختتل ــاع يف اململك ــة االمتن إن رقاب

ــتورية. ــم دس ــا حماك ــد فيه ــي توج الت
 فالقــايض الســعودي يفصــل يف القضيــة  بعــد مبارشتــه 
ــا يف  ــا يؤيده ــد م ــي جي ــاع، الت ــة االمتن ــة رقاب لصالحي
املــادة الســابعة مــن النظــام األســايس للحكــم، حيــث 
ــة  ــم يف اململك ــتمد احلك ــىل " يس ــادة ع ــذه امل ــص ه تن
العربيــة الســعودية ســلطته  مــن كتــاب اهلل تعــاىل 
ــام  ــذا النظ ــىل ه ــامن ع ــا احلاك ــوله، ومه ــنة رس وس

ــة". ــة الدول ــع أنظم ومجي
مــن خــالل اســتقراء هــذه املــادة يتبــني لنــا أهنــا 
ــكيل  ــمو الش ــع الس ــا طاب ــتورية، هل ــة دس ــل وثيق متث
واملوضوعــي يف التــدرج التنظيمــي املعمــول بــه يف 
اململكــة، ويكتفــي بالفصــل يف القضيــة املاثلــة دون أن 
يتدخــل يف واليــة اإللغــاء) العيــيس 2٠٠9 . ص ٤5 (. 
والقضــاة ملزمــون بتطبيــق الرشيعــة اإلســالمية يف كل 

مــا يعــرض عليهــم مــن قضايــا، و ذلــك وفــق القــرآن 
النبويــة الرشيفــة، باإلضافــة إىل  الكريــم و الســنة 
األنظمــة، بــرشط عــدم تعارضهــا مــع القــرآن و الســنة 
ــم يف  ــايس للحك ــام األس ــن النظ ــادة ٤8 م ــص امل ) تن
ــم  ــق املحاك ــىل: " تطب ــعودية ع ــة الس ــة العربي اململك
ــة  ــكام الرشيع ــا أح ــة أمامه ــىل القضايــا املعروض ع
اإلســالمية ، وفقــا ملــا دل عليــه الكتــاب والســنة، 
ومــا يصــدره ويل األمــر مــن أنظمــة ال تتعــارض مــع 
الكتــاب والســنة(، ويف حالــة تعــارض النظــام يمكــن 
للمحكمــة مراجعــة األنظمــة، إذ يمكــن للقــايض 
ــض  ــه مناق ــع أن ــا اقتن ــام، إذا م ــق أي نظ ــض تطبي رف
مــع الرشيعــة اإلســالمية) التوجيــري 2٠12 ص 18( .

ثانيا :  نشأة الرقابة عى دستورية األنظمة.
ــدم  ــوا بع ــن عرف ــل الذي ــن األوائ ــلمون م ــرب املس يعت
الدســتورية، يف العديــد مــن احلــاالت كانــوا يدفعــون 
بعــدم الدســتورية ملجــرد غلبــة الظــن أن هنــاك خمالفــة 
ــورى(  أو رئيــس  ــن قبــل املجلــس التنظيمي)الش م
الدولــة، كــام أن القضــاة كانــوا متخصصــني  بالنظــر يف 

هــذه الدفــوع.
ــة  ــة " رشعي ــر نظري ــالم إىل تقري ــبق اإلس ــك س وبذل
القوانــني أو نظريــة دســتورية القوانــني"  و التــي تعتــرب 

ــا. ــأة يف جمتمعن ــة النش ــات احلديث ــن النظري ــا م حالي
ــد أن  ــتورية نج ــدم الدس ــع بع ــات الدف ــن تطبيق وم
اخلليفــة أبــا بكــر الصديــق أصــدر أمــرا بإعــالن احلرب 
ــة،  ــه للصحاب ــزكاة ، وأعلن ــي ال ــن و مانع ــىل املرتدي ع
فبــادر عمــر بــن اخلطــاب  -ريض اهلل عنــه- إىل خمالفــة 
هــذا األمــر والقــرار الصــادر عــن الصديــق؛ ملخالفتــه 
ــه و  ــىل اهلل علي ــول اهلل -ص ــن رس ــت ع ــث الثاب احلدي
ــهدوا أن  ــى يش ــاس حت ــل الن ــرت أن أقات ــلم- " أم س
ال إلــه إال اهلل وأن حممــًدا رســول اهلل ويقيمــوا الصــالة 
ــي  ــوا من ــك عصم ــوا ذل ــإذا فعل ــزكاة، ف ــوا ال ويؤت
دماءهــم وأمواهلــم إال بحــق اإلســالم وحســاهبم عــىل 
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ــه،  ــاري يف صحيح ــه البخ ــه: أخرج ــق علي اهلل ") متف
ــالة،  ــوا الص ــوا وأقام ــإن تاب ــاب ف ــامن، ب ــاب اإلي كت
1 / 29. رقــم احلديــث 25 . وأخرجــه مســلم يف 
صحيحــه، كتــاب اإليــامن، بــاب األمــر بقتــال النــاس 
حتــى يقولــوا ال إلــه إال اهلل حممــد رســول اهلل ويقيمــوا 

ــث 36 (. ــم احلدي ــالة 1/ 53، رق الص
وبعــد هــذا  أصــدر الصديــق احلكــم برفــض مــا قالــه 
ــوين  ــو منع ــه " واهلل ل ــم بقول ــك احلك ــد ذل ــر ، وأي عم
ــه  ــه إىل رســول اهلل -صــىل اهلل علي ــوا يؤدون عقــاال كان
وســلم- ألقاتلنهــم عــىل منعهــا، إن الــزكاة حــق املــال، 
واهلل ألقاتلــن مــن فــرق بــني الصــالة و الزكاة)أخرجــه 
مســلم يف صحيحــه، كتــاب اإليــامن، بــاب األمــر 

ــث 32 (. ــم احلدي ــاس ، 51/1 رق ــال الن بقت
ويف مثــال آخــر جتــىل ذلــك يف خالفــة عمــر بــن 
ــزاد يف  ــأال ي ــي ب ــرا يق ــدر أم ــث أص ــاب، حي اخلط
ــادة يف  ــة، وأن الزي ــني أوقي ــن أربع ــاء ع ــور النس مه
ــك  ــرأة يف ذل ــه ام ــال، فراجعت ــت امل ــى يف بي ــك تلق ذل
ــت  ــه- وأوضح ــر -ريض اهلل عن ــام عم ــر، و أم األم
ــص  ــا ن ــة  ورد هب ــدة قرآني ــف لقاع ــه خمال ــا أن يف طعنه
قــرآين يف قولــه -تعــاىل- يف ســورة النســاء اآليــة 
ــْم  ــكاَن َزْوٍج وآَتْيُت ــتِْبداَل َزْوٍج َم ــُم اْس 2٠ " وإِْن َأَرْدُت
ــل  ــْيئًا " وبالفع ــُه َش ــُذوا ِمنْ ــال َتْأُخ ــارًا َف ــنَّ ِقنْط إِْحداُه

ــرار. ــذا الق ــن ه ــر ع ــع عم تراج
ــعودية  ــة الس ــة العربي ــع األوىل يف اململك ــن الوقائ وم
،والتــي تثبــت نشــأة الرقابــة القضائيــة عــىل األنظمة يف 
اململكــة، رفــض قــايض املحكمــة املســتعجلة يف مدينــة 
الريــاض ســنة 1965م النظــر يف تركيــز املســؤولية عىل 
ســائق يف حــادث انقــالب ســيارة ، وأيده عــىل االمتناع 
عــن احلكــم رئيــس القضــاة، بســبب خمالفتــه للدســتور 
الــذي حتكــم بــه البــالد، وهــو القــرآن و الســنة) ابــن 

ــم 198٤ ص 256(. إبراهي

ــة  ــام املحكم ــة أم ــراءات املتبع ــاين : اإلج ــب الث املطل
ــة . ــة القضائي ــة بالرقاب املختص

ــوىل  ــة تت ــة قضائي ــود هيئ ــة وج ــة القضائي ــي الرقاب تعن
ــة  ــد  بالرقاب ــة ،ويقص ــتورية األنظم ــىل دس ــة ع الرقاب
القضائيــة عــىل دســتورية األنظمــة قيــام القضــاء 
ألحــكام  القانــون  مطابقــة  مــدى  مــن  بالتحقــق 
ــي  ــة الت ــز إىل اهليئ ــة ترم ــة القضائي ــتور، فالرقاب الدس

تبارشهــا وطابعهــا القضائــي.
ــة  ــة القضائي ــذ بالرقاب ــي تأخ ــدول الت ــن ال ــاك م وهن
املحكمــة  طريــق  عــن  األنظمــة  دســتورية  عــىل 
ــت يف  ــوىل الب ــة تت ــة مركزي ــي حمكم ــتورية، وه الدس
ــني،  ــتورية القوان ــون يف دس ــة بالطع ــاوى املتعلق الدع
ــع  ــة جلمي ــذه الصالحي ــي ه ــرى تعط ــاك دول أخ وهن
النظــام األخــري هــو املطبــق يف  املحاكــم ، وهــذا 

اململكــة العربيــة الســعودية .
حيــث ختتــص كافــة املحاكــم يف اململكــة بالنظــر 
ــم  ــل املنظ ــث جع ــام، حي ــتورية أي نظ ــدى دس يف م
الســعودي كافــة املحاكــم يف الســلم اهلرمــي القضائــي 
ــي  ــة الت ــتورية األنظم ــدى دس ــر يف م ــتطيع أن تنظ تس
تتــوىل تطبيقهــا، وباســتقراء نظــام القضــاء يف اململكــة 

ــم:  ــن املحاك ــني م ــود نوع ــا وج ــني لن يتب
األول:  متعلق بالقضاء العام .

والثــاين:  يتعلــق بالقضــاء اإلداري، ويف كل منهــام 
ــم : ــالث حماك ث

1-املحكمــة العليــا 2-  حماكــم االســتئناف 3- حماكــم 
الدرجــة األوىل ،ويف هــذا املطلــب ســأتوىل دراســة دور 
القضــاء اإلداري يف مراقبــة مــدى دســتورية األنظمــة ، 
ويف حمــور ثــان لــدور حماكــم القضــاء العــام يف مراقبــة 

مــدى دســتورية األنظمــة. 
ــى  ــة ع ــاء اإلداري يف الرقاب ــرة األوىل: دور القض الفق

ــة. ــتورية األنظم دس
ــوده،  ــه ووج ــام يف أصول ــاء اإلداري قدي ــرب القض يعت
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حديثــا يف نظامــه القانــوين ، ويعتــرب أغلــب الفقــه  
فرنســا مهــدا لــه، حيــث يرونــه امتــدادا متطــورا 
ــا لنظــام جملــس امللــك الــذي كان ســائدا قبــل  وحديث
الثــورة الفرنســية، وهنــاك مــن  يــرى يف قضــاء املظــامل 
الــذي عرفتــه احلضــارة العربيــة اإلســالمية نظامــا يعــد 
ــة  ــات وظيف ــع مقتضي ــا م ــدا ومتجاوب ــا فري نموذج
الدولــة، وهــو نظــام يفــرض رقابتــه عــىل الــوالة 
ــاء  ــالف القض ــامل الدولــة، وذوي الســلطة، بخ وع

.)5٤ ص   2٠12 العادي)حلــرش 
أمــا يف اململكــة العربيــة الســعودية فيعــد ديــوان املظــامل 
هــو اهليئــة القضائيــة املســتقلة و املرتبطــة مبــارشة 
ــة  ــامل بكاف ــوان املظ ــاة دي ــع قض ــث يتمت ــك ، حي باملل
ــام  ــام، ك ــاء الع ــا يف القض ــوص عليه ــات املنص الضامن
ــات املنصــوص عليهــا)-  ــل بالواجب يلتزمــون يف املقاب
ــب  ــادر بموج ــاء الص ــام القض ــن نظ ــادة األوىل م امل
مرســوم ملكــي رقــم م/78 بتاريــخ 19 / 9 / 1٤28 

هـــ  والــذي ينــص عــىل: 
ــط  ــتقلة، يرتب ــاء إداري مس ــة قض ــامل هيئ ــوان املظ - دي

ــاض.  ــة الري ــره مدين ــون مق ــك، ويك ــارشة باملل مب
بالضامنــات  وقضاتــه  الديــوان  قضــاء  ويتمتــع   -
ويلتزمــون  القضــاء،  نظــام  يف  عليهــا  املنصــوص 

فيــه.(. عليهــا  املنصــوص  بالواجبــات 
ــل  ــاة؛ ألج ــة للقض ــات املمنوح ــة الضامن ــن مجل وم
ضــامن احليــاد وعــدم التدخــل يف أمــور الســلطة 
ــم  ــم يف قضائه ــلطان عليه ــه ال س ــي أن ــة: ه القضائي
لغــري أحــكام الرشيعــة اإلســالمية واألنظمــة املرعيــة، 
وهــو مــا يقــرر حــق املحاكــم اإلداريــة يف الرقابــة عــىل 

ــة. ــتورية األنظم دس
وتتألف حماكم ديوان املظامل من: 

أ: املحكمة اإلدارية العليا .
عــىل  الطعــون  يف  النظــر  املحكمــة  هــذه  وتتــوىل 
األحــكام التــي تصدرهــا حماكــم االســتئناف اإلداريــة 

ــل  ــي تدخ ــات الت ــق باملنازع ــن يتعل ــا كان الطع إذا م
يف اختصــاص املحاكــم اإلداريــة مــن قبيــل القــرارات 
اإلداريــة ،ووجــود اإلدارة طرفــا ،ومنازعــات العقــود 
اإلداريــة ،باإلضافــة إىل اختصاصــات أخــرى حددهــا 

ــه . ــادة 11 من ــق امل ــاء وف ــام القض نظ
للمحكمــة  األخــرى  االختصاصــات  أهــم  ومــن 
اإلداريــة العليــا هــي النظــر يف دســتورية األنظمــة 
التــي تعتــرب خمالفــة للدســتور العــام للدولــة أو النظــام 
ــع  ــة إىل رقابتهــا عــىل مجي األســايس للحكــم، باإلضاف

ــح. ــة و اللوائ األنظم
مــن خــالل اســتقراء نــص املــادة 11 مــن نظــام القضاء  
نجــد أن الســؤال الــذي يطــرح نفســه هــو هــل يمكــن 
ــا  ــق م ــرصا وف ــا ح ــة العلي ــاص املحكم ــار اختص اعتب
ذكــر ســابقا ؟ أم أن مــا جــاءت بــه املــادة 11 هــو فقــط 

عــىل ســبيل املثــال و احلــرص؟
ــرد  ــد أف ــاء  ق ــام القض ــالل نظ ــن خ ــم  م أرى أن املنظ
ــا  ــرص خصوص ــبيل احل ــىل س ــات ع ــذه االختصاص ه
حينــام بــدأ بكلمــة " ختتــص " و انتهــى بكلمــة " مــا ييل" 
وهــذه الصياغــة تفيــد اجلــزم واحلــرص و ليــس املثــال؛ 
ــا حــرص  لذلــك أقــول: إن اختصــاص املحكمــة العلي
فيــام ذكــر ســابقا، وال يمكنهــا النظــر يف القضايــا 

ــرى . األخ
ب: حماكم االستئناف اإلدارية .

درجــات  مــن  ثانيــة  درجــة  االســتئناف  تعتــرب 
ــق القضــاء مــن حــدوث أّي  التقــايض؛ إذ تضمــن حتقُّ
نقــص أو خلــل حمتمــل لألحــكام ، وذلــك عــن طريــق 
إعــادة نظــر الدعــوى مــرة ثانيــة أمــام حمكمــة أخــرى 
،بحيــث  تكــون منفصلــة عــن األوىل وقضــاة مســتقلني 
عــن املرحلــة األوىل يكونــون أصحــاب خــربة وجتربــة 

ــرب .  ــورة أك بص
إذ تتــوىل حماكــم االســتئناف اإلداريــة النظــر بمختلــف 
ــي تصــدر مــن  ــل االســتئناف والت ــي تقب األحــكام الت
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املحاكــم اإلداريــة ، فهــي حتكــم بعــد أن تســمع أقــوال 
رة نظامــا، كــام ختتــص  اخلصــوم تبعــا لإلجــراءات امُلقــرَّ
األحــكام  يف  بالنظــر  اإلداريــة  االســتئناف  حماكــم 
القابلــة لالســتئناف الصــادرة عــن املحاكــم اإلداريــة.
ويتجــىل التــدرج اهلرمــي ملــا تطبقــه حماكــم االســتئناف 
اإلداريــة هــو أوال مــا دل عليــه الكتــاب و الســنة، ثــم 
ــرتض  ــي تف ــة ،والت ــن أنظم ــر م ــدره ويل األم ــا يص م

أهنــا ال تتعــارض مــع الكتــاب و الســنة.
وهــذا األخــري هــو مــا يعطــي الرشعيــة هلــذه املحكمــة 
ــتورية  ــىل دس ــة ع ــة القضائي ــق الرقاب ــارس ح ــي مت لك
ــة،  ــات الرشعي ــام املرافع ــن نظ ــادة 1 م ــة.) امل األنظم

ــة.( ــراءات اجلزائي ــام اإلج ــن نظ ــادة 1 م وامل
ومــن جهــة أخــرى كثــر احلديــث حــول مــدى إثــارة 
الدفــع بعــدم دســتورية النظــام ألول مــرة أمــام حماكــم 
ــىل أن  ــول ع ــا الق ــل يمكنن ــة، وه ــتئناف اإلداري االس
ذوي  املصلحــة يمكــن هلــم التمســك بعــدم دســتورية 
ــة  ــام حمكم ــة أم ــة املعروض ــيطبق يف النازل ــام س أي نظ
االســتئناف ألول مــرة دون إثارتــه أمــام املحاكــم 

ــة ؟ اإلداري
ــام  ــا، ف ــوع بتات ــأن األمــر وارد وغــري ممن ــا أقــول ب وهن
دامــت املحكمــة اإلداريــة العليــا يمكــن هلــا النظــر يف 
ــق  عــدم دســتورية أي نظــام ألول مــرة أمامهــا؛ فينطب

ــة . ــتئناف اإلداري ــة االس ــىل حمكم ــيء ع ــس ال نف
ج: املحاكم اإلدارية .

ــة عــرشة مــن نظــام القضــاء  انطالقــا مــن املــادة الثالث
ــل يف  ــص بالفص ــة ختت ــم اإلداري ــا أن املحاك ــني لن يتب
جمموعــة مــن الدعــاوى، والتــي تتعلــق أساســا باملجال 
ــة وباقــي الدعــاوى التــي  اإلداري والقــرارات اإلداري
ــرى  ــة أخ ــن جه ــزاع  ، وم ــا يف الن ــون اإلدارة طرف تك
ــة، و  ــتورية األنظم ــىل دس ــة ع ــك بالرقاب ــص كذل ختت
هلــا احلــق يف الرقابــة القضائيــة كاحلــق املمنــوح ملحاكــم 

القضــاء العــام  .

ــا أن نثــري إشــكاال يتعلــق  ــة أخــرى يمكنن  ومــن ناحي
ــام  ــتورية نظ ــدم دس ــع بع ــارة الدف ــة إث ــدى إمكاني بم
يتعلــق بــاإلدارة أو بقــرار إداري، مــع العلــم أن اإلدارة 
ــا أي  ــىل خباي ــف ع ــا أن تق ــا يمكنه ــر م ــن األط ــا م هل
ــتور أو  ــع الدس ــق م ــو متواف ــل ه ــة ه ــام و معرف نظ
يعــارض يف شــق منــه ، وأرى كذلــك أن الدفــع بعــدم 
الدســتورية أمــام القضــاء اإلداري و يف مواجهة اإلدارة 
يعتــرب مــن أهــم الضامنــات املمنوحــة لألفــراد؛ ألجــل 
الدفــاع عــن مصاحلهــا يف مواجهــة اإلدارة، ودرًءا ألي 
خلــل يف التنظيــم  البــرشي ، والــذي يمكنــه أن حيتمــل 
ــاع احلقــوق أمــام اإلدارة، فهــذه  اخلطــأ، و بالتــايل ضي
الضامنــة مــن أســمى مــا يمكــن أن يوفــره القضــاء ألي 
شــخص، وألجــل إثارتــه جيــب أال خيــرج عــن إطــار 

ــة .  ــة و املصلحــة والرشعي الصف
ــى  ــة ع ــادي يف الرقاب ــاء الع ــة : دور القض ــرة الثاني الفق

ــة. ــتورية األنظم دس
يعتــرب القضــاء أحــد الســلطات العليــا يف الّدولــة، فإنــه 
يتــوىل مهمــة فــض اخلالفــات و املنازعــات التــي تنشــأ 

بــني أفــراد الدولــة.
ــم،  ــن املحاك ــدة م ــواع عدي ــة أن ــرش يف كل دول  وتنت
ــاوى.  ــن الدع ــني م ــوع مع ــة بن ــص كل حمكم و ختت
ويرجــع الســبب يف تعــدد واختــالف أنــواع املحاكــم و 
اختصاصاهتــا للتخفيــف عــىل كاهــل املرفــق القضائي، 

ــة. ــه الرسع ــىل وج ــاوى ع ــل يف الدع و الفص
مــن  اململكــة  يف  العــام  القضــاء  حماكــم  وتتكــون 
العليــا، و حماكــم االســتئناف ،و حماكــم  املحكمــة 
الدرجــة األوىل ،و ختتــص كل منهــا يف مســائل حمــددة و 

بالنظــر يف القضايــا املعروضــة عليهــا.
أ- حماكم الدرجة األوىل .

ــايض،  ــات التق ــي أوىل درج ــة األوىل ه ــم الدرج حماك
ــر  ــا للنظ ــوى يف بدايته ــرش الدع ــا ن ــن خالهل ــم م يت
فيهــا وإصــدار األحــكام يف مجيــع الدعــاوي التــي تقــع 
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ــكام  ــذه األح ــي، وه ــكاين والنوع ــا امل يف اختصاصه
ــام  ــزاع ،وإن ــي الن ــي ينه ــكل قطع ــة بش ــون هنائي ال تك
تكــون قابلــة لالســتئناف، باســتثناء األحــكام الصــادرة 
ــىل  ــس األع ــا املجل ــي حيدده ــرية الت ــاوى اليس يف الدع
للقضــاء، وبالبحــث يف هيكليــة النظــام القضائــي 
اململكــة؛ دعــت  أمــن  القضــاء يف  وأمهيــة مرفــق 
ــع  ــم الدرجــة األوىل يف مجي ــار حماك الــرورة النتش

ــعودية. ــة الس ــة العربي ــدن اململك ــات وم حمافظ
ــاء  ــام القض ــن نظ ــن 19 إىل 22 م ــواد م ــتقراء امل وباس
يتبــني لنــا أن حماكــم الدرجــة األوىل تتكــون مــن 
األحــوال  وحمكمــة  اجلزائيــة  و  العامــة  املحاكــم 
و  التجاريــة   املحكمــة  إىل  باإلضافــة  الشــخصية، 
ــة  ــاص كل حمكم ــرا الختص ــة ، ونظ ــة العاملي املحكم
و الدعــاوى التــي تنظــر فيهــا؛ فقــد يتبــادر إىل الذهــن 
ــدم  ــع بع ــة الدف ــدى إمكاني ــق بم ــوري يتعل ــؤال حم س
ــاك  ــم، أم هن ــذه املحاك ــن ه ــام أي م ــتورية أم الدس

ــر.  ــذا األم ــىل ه ــتثناءات ع اس
إىل  باإلضافــة  ختتــص  املحاكــم  هــذه  بــأن  أرى 
الدرجــة األوىل  اختصاصاهتــا األصليــة  كمحاكــم 
ــي  ــك  ه ــب ذل ــإىل جان ــا ، ف ــل يف كل القضاي بالفص
صاحبــة االختصــاص ابتدائيــا يف الرقابــة عىل دســتورية 
ــق  ــواء تعل ــال كان س ــة، ويف أي جم ــة يف اململك األنظم
األمــر بنــص إداري أو مــدين أو جتــاري ، فمن حســنات 
هــذا التوجــه هــو أن الرقابــة عــىل األنظمــة تبــدأ منــذ 
ــق  ــه احل ــرد ل ــة ،أي أن الف ــام املحكم ــزاع أم أول الن

ــة. ــام يف أي حمكم ــتورية أي نظ ــدم دس ــع بع بالدف
ب- حماكم االستئناف.

بحســب نظــام القضــاء يوجــد يف كل منطقــة مــن 
ــوىل  ــر ، وتت ــتئناف أو أكث ــة اس ــة حمكم ــق اململك مناط
هــذه املحاكــم - والتــي يطلــق عليهــا "حماكــم الدرجــة 

ــة".  الثاني
ــة  ــم الدرج ــن حماك ــادرة ع ــكام الص ــر يف األح - النظ

األوىل التــي تقــع يف دائرهتــا والتــي تكــون قابلــة 
لالســتئناف .

ــا  ــة عليه ــا املعروض ــم يف القضاي ــذه املحاك ــق ه وتطب
أحــكام الرشيعــة اإلســالمية، ومــا يصــدره ويل األمــر 
مــن أنظمــة رشط أال تتعــارض مــع الكتــاب و الســنة 
ــادة 1  ــة، و امل ــات الرشعي ــام املرافع ــن نظ ــادة 1 م ) امل
مــن نظــام اإلجــراءات اجلزائيــة(،  وهــذا األخــري هــو 
ــي  ــذي يعط ــو ال ــي، و ه ــد يف موضوع ــت القصي بي
احلــق ملحاكــم االســتئناف باحلــق يف الرقابــة القضائيــة 
ــة مــن درجــات  عــىل دســتورية األنظمــة كدرجــة ثاني

ــايض. التق
ج- املحكمة العليا .

وهــى بحســب نظــام القضــاء حمكمــة واحــدة يف 
ــو  ــا ه ــاض ، وهدفه ــة الري ــا مدين ــة ، ومقره اململك
ــالمية،  ــة اإلس ــكام الرشيع ــق أح ــالمة تطبي ــة س مراقب
ومــا يصــدره ويل األمــر مــن أنظمــة ال تتعــارض معها ، 
يف القضايــا التــي تدخــل ضمــن واليــة القضــاء العــام.
اهلرمــي  التسلســل  مــن  األوىل  الرتبــة  يف  وتقــع 
ــام  ــن نظ ــرشة م ــة ع ــادة احلادي ــم ، وتعتربامل للمحاك
القضــاء  هــي خارطــة الطريــق لعمــل املحكمــة 
العليــا، حيــث نصــت عــىل اختصاصاهتــا باإلضافــة إىل 
االختصاصــات املنصــوص عليهــا يف نظــام املرافعــات 

الرشعيــة ونظــام اإلجــراءات اجلزائيــة.
بجملــة  يتعلــق  آخــر  اختصــاص  إىل  باإلضافــة 
يف  الفصــل  هــي  العليــا،  املحكمــة  اختصاصــات 
دســتورية األنظمــة التــي يقــدح فيهــا بمخالفتهــا 
األســايس  النظــام  أو  للمملكــة  العــام  للدســتور 
ــع  ــىل مجي ــة ع ــق يف الرقاب ــا احل ــون هل ــم، ويك للحك
ــاء (. ــام القض ــن نظ ــادة 11 م ــة و اللوائح)امل األنظم
العليــا  املحكمــة  دور  نثمــن  املنطلــق  هــذا  ومــن 
باعتبارهــا املحكمــة األعــىل رتبــة يف جمــال الســلم 
ــة  ــات إضافي ــا ضامن ــذا يعطين ــم، وه ــي للمحاك اهلرم
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ــن  ــة تكوي ــرا لطبيع ــة نظ ــر عدال ــم أكث ــروج بحك للخ
ــا. ــني هب ــاة العامل ــودة القض ــة و ج ــذه املحكم ه

ــى  ــة ع ــية للرقاب ــادر األساس ــاين :  املص ــث الث املبح
يف  املقدمــة  الدفــوع  وطبيعــة  األنظمــة  دســتورية 

املوضــوع. 
ســأتوىل يف هــذا املبحــث تقســيم الدراســة إىل مطلبــني، 
األول : يتعلــق  باألســانيد القانونيــة و الدســتورية 
ــان  ــب ث ــة، و يف مطل ــىل األنظم ــة ع ــة القضائي للرقاب

ــه. ــام وتطبيقات ــتورية النظ ــدم دس ــع بع ــة الدف لطبيع
القانونيــة  و  الدســتورية  األســانيد   : األول  املطلــب 

للرقابــة القضائيــة عــى األنظمــة. 
يعتــرب الدســتور أســمى  تعبــري إلرادة األمــة يف كل 
الــدول، كــام ان أســمى قانــون أو نظــام يف أي دولــة هو 
الدســتور أو النظــام األســايس للحكــم كــام يف اململكــة 
العربيــة الســعودية؛ ممــا يتأتــى منــه احــرتام كافــة 
ــق  ــا يطل ــو م ــتور، وه ــذا الدس ــة هل ــلطات باململك الس
عليــه مبــدأ ســمو الدســتور)العصار 1996 ص 8٠(.
ومــن هنــا يتبــني لنــا أنــه إن تعــارض أي نظــام أو نــص 
قانــوين مــع النــص الدســتوري كان الدســتور مرجحــا 
عليــه) عبيــد 2٠٠2 ص 1٤٤ (، والرقابــة الدســتورية، 
وبمعنــى أوضــح الرقابــة عــىل دســتورية القوانــني هــي 
النتيجــة احلتميــة هلــذا املبــدأ، و الــذي يعــد مظهــرا مــن 
ــيادة  ــي س ــذي يعن ــة، وال ــة يف اململك ــر املرشوعي مظاه
حكــم القانــون أي خضــوع مجيــع الســلطات ألحــكام 
  Burdeau(أنشــطتها و  ترصفاهتــا  كل  يف  الدســتور 

19٤8 ص 83 (.
وللتعمــق أكثــر يف هــذا املجــال سنقســم هــذه الفقــرة 
الدســتورية  باألســانيد  يتعلــق  األول  حموريــن:  إىل 
للرقابــة الدســتورية باململكــة، و الثــاين لألســانيد 

ــة. ــتورية باململك ــىل الدس ــة ع ــة للرقاب القانوني

الفقــرة األوىل : املصــادر الدســتورية للرقابة الدســتورية 
 . ململكة با

عرفــت الرقابة عــىل دســتورية القوانــني بأهنــا " التحقق 
مــن خمالفــة القوانــني للدســتور ، متهيدا لعــدم إصدارها 
إذا مل تصــدر، أو إلغائهــا، أو االمتنــاع عــن تطبيقهــا إذا 
ــو 2٠٠5  ص ٤38 (. ــا") احلل ــم إصداره ــد ت كان ق
وهــو مــا يعنــي بــرورة وجــود إمــا هيئــة ذات 
صبغــة سياســية، أو جهــة قضائيــة تكــون مهمتهــا 
النظــر يف مــدى دســتورية القوانــني ،أي مــا مــدى 
ــؤدي  ــا ي ــذا م ــتور؟ وه ــع الدس ــني م ــق القوان تواف
ــة  ــتوري للرقاب ــم الدس ــن التنظي ــث ع ــا إىل احلدي بن
ــام  ــي أن النظ ــا يعن ــو م ــة، وه ــتورية األنظم ــىل دس ع
ــة، و  ــة الرقاب األســايس للحكــم هــو الــذي يبــني كيفي
ــة  ــي اجله ــن ه ــا، وم ــم أعامهل ــا، و تنظي ــة تكوينه كيفي
املخــول هلــا احلــق بالدفــع بعــدم الدســتورية إن تعلــق 
ــة  ــك لإلمكاني ــوين، وكذل ــص قان ــام أو ن ــر بنظ األم
ــاء أم  ــق القض ــن طري ــل ع ــرض، ه ــذا الغ ــدة هل املع
جهــة أخــرى متخصصــة يف ذلــك؟ باإلضافــة إىل 
حتديــد هــل هــذه الرقابــة تكــون قبليــة أي قبــل إصــدار 
النظــام ،أم بعديــة أي بعــد إصــدار هــذا النظــام؟) رزق 

 .) ص539   2٠18
باإلضافــة إىل األشــخاص املخــول هلــم  الطعــن بعــدم 
أفــراد  ،أم  عموميــة  مؤسســات  هــل  الدســتورية، 

عاديــون، أو املحاكــم.
ــكل  ــد ل ــة أج ــات املقارن ــف الترشيع ــرة  إىل خمتل وبنظ
ــن  ــه م ــذي تتبع ــاص ال ــا اخل ــا ونظامه ــة طريقته دول
ــة  ــع الرقاب ــا يتب ــا م ــتورية، فمنه ــا الدس ــث رقابته حي
ــع  ــا يتب ــا م ــون ،ومنه ــدار القان ــل إص ــة، أي قب القبلي

ــون. ــدار القان ــد إص ــة، أي بع ــة البعدي الرقاب
ــة  ــة القبلي ــام الرقاب ــدت نظ ــي اعتم ــدول الت ــن ال وم
ــيس، و  ــام الفرن ــد النظ ــا نج ــتورية قوانينه ــىل دس ع
التــي انتهجــت أســلوب الرقابــة السياســية) العجمــي  

.)  172 ص   2٠1٠
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ــد  ــة تع ــذه ا إلمكاني ــدال يف أن ه ــه ال ج ــذا أرى أن ول
ــا،  ــا فرنس ــي اعتمدهت ــدة الت ــائل الرائ ــم الوس ــن أه م
ــبق  ــام س ــيس ك ــتور الفرن ــا الدس ــص عليه ــي ن و الت
ــه  ــت بموجب ــري مت ــتوري األخ ــل الدس ــد التعدي ،وبع
ــب  ــتورية إىل جان ــىل الدس ــة ع ــة البعدي ــة الرقاب إضاف
الرقابــة الســابقة، وذلــك عــن طريــق إحالــة القوانــني 
ودخوهلــا  صدورهــا  بعــد  الدســتوري  للمجلــس 
ــدى  ــة م ــا و مراقب ــة عليه ــل الرقاب ــذ؛ ألج ــز التنفي حي
موافقتهــا مــع الدســتور)- وهــذا اإلجــراء تــم بإضافــة 
ــىل ( ــص ع ــي تن ــتور، والت ــن الدس ــادة 61 - 1 م امل
عنــد، مناســبة النظــر يف دعــوى مقامــة أمــام القضــاء، 
ــا  ــام ترشيعي ــأن حك ــوى ب ــراف الدع ــد أط ــع أح ودف
ــتور،  ــا الدس ــي كفله ــات الت ــوق واحلري ــك احلق ينته
يســتطيع املجلــس الدســتوري النظــر يف هــذه املســألة 
بنــاء عــىل إحالتهــا إليــه مــن جملــس الدولــة، أو حمكمــة 
النقــض الذيــن يتخــذان قرارمهــا خــالل فــرتة حمــددة 
،وحيــدد بقانــون تنظيمــي رشوط تطبيــق هــذه املــادة)، 
واســتنادا إىل ذلــك صــدر قانــون تنظيمــي يف 9 / 1٠ / 
2٠٠9م، والــذي ســمى هــذه الرقابــة مســألة األولويــة 

ــتورية (. الدس
ــام  ــع نظ ــا تتب ــة فإهن ــدة االمريكي ــات املتح ويف الوالي
الرقابــة البعديــة عــىل الدســتورية، وتعــد هــي الرائــدة 
يف اتبــاع هــذا األســلوب مــن الرقابــة ،والــذي اتبعتــه 
يف  اختلفــت  أهنــا  إال  العــامل،  دول  معظــم  بعدهــا 
ــا  ــة ،فمنه ــتورية القضائي ــة الدس ــم الرقاب ــرق تنظي ط
ــم  ــا ت ــتورية علي ــة دس ــاء حمكم ــىل إنش ــص ع ــن ن م
مــن  ومنهــا   ، الرقابــة  ملامرســة  فقــط  ختصيصهــا 
أســند هــذه املهمــة للمحكمــة االحتاديــة، بحيــث 
األخــرى  اختصاصاهتــا  باقــي  بجانــب  متارســها 
بكافــة  العاديــة  املحاكــم  إىل  أوكل  مــن  ومنهــا   ،
.)  5٤2 ص   2٠18 رزق  أنواعهــا)  و  درجاهتــا 
ــم الدســتوري  ــة التنظي نستشــف ممــا ســبق مــدى أمهي
للرقابــة عــىل دســتورية القوانــني و األنظمــة يف خمتلــف 

دول العــامل، أمــا بالنســبة للمملكــة العربيــة الســعودية 
فــال يوجــد هبــا مــا يشــري اىل أي تنظيــم للرقابــة 
ــة  ــد بمثاب ــي تع ــية الت ــا األساس ــتورية يف أنظمته الدس
وثائــق دســتورية هلــا ســواء القديمــة أو احلديثــة) 
العجمــي 2٠2٠ ص 369 (، لكــن مــن جهــة أخــرى 
هنــاك رقابــة متــارس مــن طــرف القضــاء دون تنظيــم 
ــود  ــو وج ــك ه ــؤدى ذل ــك، وم ــح بذل ــوين رصي قان
ــاب  ــن غي ــم م ــىل الرغ ــا ع ــتورية فيه ــة الدس الرقاب
التنظيــم الدســتوري الرصيــح هلــا ،أو إفــراد مــا يســمى 
ــتورية  ــوى الدس ــم للدع ــتوري أو تنظي ــاء الدس بالقض

ــا. ــكاهلا وإجراءاهت ــة أش بكاف
اململكــة  يف  للحكــم  األســايس  النظــام  وقدأغفــل 
الطعــن أو التعــرض، أو حتــى اإلشــارة ملوضــوع 
دســتورية األنظمــة ، إال أنــه تــرك هــذا املجــال عامــا، 
ــه  ــوض في ــل اخل ــاء؛ ألج ــام القض ــاب أم ــح الب وفت
دونــام التنصيــص بشــكل رصيــح، كــام أنــه ال توجد أي 
ــة خاصــة  ــد الوقــوف عــىل كيفي نصــوص رصحيــة تفي

ــتورية. ــة الدس ــة بالرقاب ــاوى املتعلق ــر يف الدع للنظ
لــذا فليــس هنــاك أي مانــع أن يعيــد املنظــم يف اململكــة 
ــة  ــم الرقاب ــألة تنظي ــر يف مس ــعودية النظ ــة الس العربي
الدســتورية بنــص رصيــح وواضــح ؛نظــرا ملــا يتمتــع 
بــه هــذا املوضــوع مــن أمهيــة بالغــة، وال يكتفــي فقــط 
بإقرارهــا مــن الناحيــة الضمنيــة ، ومنــه اقــرتح إنشــاء 
حمكمــة دســتورية خاصــة تتــوىل مســألة البــت يف مــدى 
دســتورية األنظمــة و القوانــني، وهــذا حتــام ســيرتتب 
عنــه آثــار مهمــة، منهــا: إقــرار مبــدأ ســمو الدســتور، 

ومحايــة مبــدأ الرشعيــة و املرشوعيــة.
ــايض  ــة الق ــة لرقاب ــادر  القانوني ــة : املص ــرة الثاني الفق

ــة.  ــتورية األنظم ــى دس ع
لقــد بــادر القضــاء يف إقــرار مبــدأ الرقابــة عــىل 
دســتورية األنظمــة انطالقــا مــن إغفــال جمموعــة مــن 
ــىل  ــتورية ع ــة الدس ــدأ الرقاب ــم مب ــات لتنظي الترشيع
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قوانينهــا؛ فألجــل إبعــاد اجلــدل قــام القضــاء بمامرســة 
املقدمــة  الطعــون  النظــر يف  و  الدســتورية  الرقابــة 
ــور  ــن األم ــة م ــتنادا إىل جمموع ــال؛ اس ــذا املج يف ه

ــا: ــة، ومنه ــة املهم القانوني
أ- مبدأ استقالل القضاء .

ــرى،  ــلطات األخ ــن الس ــتقال ع ــاء مس ــرب القض يعت
ــايض  ــن أي كان ، فالق ــات م ــع ألي ضغوط وال خيض
ــا، ومــن  ــاع عليه ــة و الدف ــق العدال ــه حتقي ــرتض في يف
ــح  ــة يمن ــاء يف اململك ــام القض ــد نظ ــق نج ــذا املنطل ه
ــم  ــة مهامه ــل ممارس ــات ألج ــة الضامن ــاة كاف للقض
ــال  ــط، ف ــكال الضغ ــن كل أش ــدا ع ــتقاللية بعي باس
ــل يف  ــة التدخ ــة أو التنظيمي ــلطة التنفيذي ــن للس يمك
ــر  ــاع أي أوام ــىل اتب ــا ع ــاء، أو أن جتربه ــل القض عم
حمتفظــة  القضائيــة  الســلطة  فتبقــى   ، تعليــامت  أو 
باســتقالهلا و ســلطتها الكاملــة إزاء القانــون املخالــف، 
فكلتــا الســلطتني ختضعــان ألحــكام الدســتور وملزمــة 

باحرتامــه) بــاز 2٠12 ص ٤2 (.
و  النظــم  عــن  الدســتورية  القواعــد  ســمو  ب- 

القوانــن.
ــد  ــو القواع ــو عل ــتور ه ــمو الدس ــدأ س ــد بمب ويقص
الدســتورية عــىل غريهــا مــن القواعــد القانونيــة املطبقة 
يف الدولــة، وهــذا يعنــي أن أي قانــون تصــدره الدولــة 
ــا للدســتور، وال فــرق يف كــون  جيــب أال يكــون خمالف

ــا. ــا أو عرفيًّ ــتور مكتوًب الدس
ــوين  ــام القان ــا أن  النظ ــتور أيض ــمو الدس ــراد بس  وي
للدولــة بأكملــه يكــون حمكومــا بالقواعــد الدســتورية، 
إن أيــة ســلطة مــن ســلطات الدولــة ال يمكــن أن 
ــتور أو  ــا الدس ــا إياه ــي منحه ــلطة الت ــارس إال الس مت
النظــام األســايس للحكــم، وباحلــدود التــي رســمها. 
ويعتــرب مبــدأ الســمو مــن املبــادئ املســلم هبــا يف فقــه 
ــص  ــدم الن ــة ع ــى يف حال ــتوري ،حت ــون الدس القان

ــتورية. ــة الدس ــب الوثيق ــه يف صل علي

ــها يف  ــع أساس ــتور يف الواق ــمو الدس ــرة س ــد فك و جت
كتابــات مفكــري نظريــة العقــد االجتامعــي يف القرنــني 
الســابع عــرش والثامــن عــرش األوريب )إال إهنــا مل 
ــد  ــوين( إال بع ــع والقان ــامل الواق ــدأ يف ع ــور كمب تتبل
ــري  ــية) البح ــة والفرنس ــني األمريكي ــار الثورت انتص

 .)  5٠ ص   2٠٠9
ــي  ــتور األمريك ــرة يف الدس ــدأ ألول م ــن املب ــد أعل وق
ــه عــىل أن:  ــادة )6( من لعــام 1787، حيــث نصــت امل
ــدة  ــات املتح ــني الوالي ــتور وقوان ــذا الدس ــون ه )يك
ــة أو  ــدات املربم ــع املعاه ــه، ومجي ــدر بموجب ــي تص الت
ــدة،  ــات املتح ــلطة الوالي ــب س ــتربم بموج ــي س الت
القانــون األعــىل للبــالد، ويلــزم بذلــك القضــاة يف كل 
واليــة، بغــض النظــر عــام يناقــض هــذا يف دســتور أو 

ــة(. ــة والي ــني أي قوان
ــتور  ــمو الدس ــدأ س ــاد مب ــية س ــورة الفرنس ــد الث  وبع
الدســاتري  ومــن  األوريب،  الدســتوري  الفقــه  يف 
الدســتور  رصاحــة  عليــه  نصــت  التــي  األوربيــة 
ــتور  ــك الدس ــام 192٠م، وكذل ــلوفاكي لع التشيكوس
اإليطــايل عــام 19٤7م ، إذ نصــت هــذه الدســاتري عــىل 
ــلطات  ــع الس ــة جلمي ــون ملزم ــوة تك ــع بق ــا تتمت أهن
العامــة يف الدولــة) غــايل 199٠ ص 87 (. غــري أن 
ــاتري  ــىل دس ــط ع ــرص فق ــتور مل يقت ــمو الدس ــدأ س مب
ــاتري  ــمل دس ــد وش ــل امت ــة، ب ــات الغربي الديمقراطي
ــاد  ــتور االحت ــا دس ــا، ومنه ــرتاكية أيض ــدول االش ال
الســوفيتي لعــام 1977م، إذ نصــت املــادة )173( 
قــوة  الســوفيتي  االحتــاد  )لدســتور  أن  عــىل  منــه 
ــع القوانــني وســائر مقــررات  ــون األعــىل - ومجي القان
ــة تصــدر عــىل أســاس دســتور االحتــاد  ــات الدول هيئ
ــا لــه(. وقــد نصــت الفقــرة )3( مــن  الســوفيتي ووفًق
املــادة )88( مــن دســتور أملانيــا الديمقراطــي الصــادر 
ــه )ال جيــوز للتعاليــم  يف نيســان عــام 1968م، عــىل أن
ــس  ــرر جمل ــتور. ويق ــع الدس ــارض م ــة أن تتع القانوني
ــة  ــة يف حال ــم القانوني الشــعب صحــة دســتورية التعلي
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ــد  ــذا وق ــيوين 2٠٠6 ص 5٠ (  ه ــا( ) بس ــك فيه الش
تبنــت دســاتري دول عربيــة  مبــدأ ســمو الدســتور 
ــتور  ــك دس ــن ذل ــاتريها، م ــض دس ــه بع ــت علي ونص
مجهوريــة الصومــال )الصــادر يف عــام 196٠م، حيــث 
ــني  ــة القوان ــه رضورة مطابق ــادة )98( من ــت امل أوجب
ألحــكام الدســتور، وألزمــت مجيــع اهليئــات احلاكمــة 
ــىل  ــاظ ع ــة باحلف ــني للدول ــخاص التابع ــع األش ومجي
ــتور  ــن دس ــادة )3( م ــت امل ــك نص ــتور. وكذل الدس
ــود  ــىل أن )تس ــام 1985م، ع ــايل لع ــودان االنتق الس
ــى  ــه ويلغ ــع لقوانين ــىل مجي ــتور ع ــذا الدس ــكام ه أح
مــن أحــكام هــذه القوانــني مــا يتعــارض مــع أحــكام 
هــذا الدســتور بالقــدر الــذي يزيــل ذلــك التعــارض() 

الشــكري 2٠٠٤ ص 12 (. 
ــتورية  ــة الدس ــول املحكم ــدأ تق ــذا املب ــري ه ويف تفس
العليــا املرصيــة )يف حكمهــا الصــادر باجللســة املنعقــدة 
يــوم الســبت 12فرباير/شــباط 199٤م يف القضيــة 
رقــم 23 لســنة 1٤ قضائيــة "دســتورية"(: "إنَّ القواعد 
ــا  ــا َعِليًّ الدســتورية حتتــل مــن القواعــد القانونيــة مكاًن
ــرة،  ــد آم ــمى كقواع ــام األس ــا املق ــد منه ــا تتوسَّ ألهن
ــول  ــه"، وتق ــتور ذات ــل الدس ــا إال بتعدي ــل فيه ال تبدي
ــدة  ــة املنعق ــادر باجللس ــا )ص ــر هل ــم آخ ــا يف حك أيًض
ــة  ــنة 2٠٠٠م يف القضي ــبت 8 يوليو/متــوز س ــوم الس ي
رقــم 11 لســنة 13 قضائيــة "دســتورية"(: "وحيــث إن 
ــة املطعــون  ــة هــذه املحكمــة للنصــوص الترشيعي رقاب
ــا  ــتور، تغليًب ــكام الدس ــا إىل أح ه ــا ردَّ ــام تتغيَّ ــا إن عليه
هلــا عــىل مــا دوهنــا، وتوكيــًدا لســموها عــىل مــا 
ــاره  ــتور، باعتب ــا للدس ــة العلي ــل الكلم ــا، لتظ عداه
القانــون األســايس األعــىل الــذي يــريس القواعــد 
ــّدد  ــم، فيح ــام احلك ــا نظ ــوم عليه ــي يق ــول الت واألص
والقضائيــة  والتنفيذيــة  الترشيعيــة  للســلطات 
ــطتها،  ــد أنش ــي تقّي ــدود الت ــا احل ــا، واضًع صالحياهت
وحتــول دون تدخــل كل منهــا يف أعــامل األخــرى، 
مقــّرًرا احلقــوق واحلريــات العامــة، مرّتبــا ضامناهتــا". 

الدســتور  قواعــد  أنَّ  كلــه  ذلــك  مــن  ويســتفاد 
ــة،  ــوين للدول ــاء القان ــن البن ــة م ــىل القم ــتوي ع تس
ــام  ــد النظ ــل قواع ــني جمم ــدارة ب ــام الص ــوأ مق وتتب
ــالث  ــلطاهتا الث ــة بس ــىل الدول ــني ع ــي يتع ــام الت الع
القواعــد  أســمى  باعتبارهــا  ومراعاهتــا،  التزامهــا 
اآلمــرة، وأحقهــا بالنــزول عــىل أحكامهــا، وإهــدار مــا 
ــس 2٠1٤ ص 22٠ (. ــات) الدب ــن ترشيع ــا م خيالفه

ومن  نتائج سمو الدستورماييل:
 تكــون قواعــد الدســتور أكثــر ثباتــا مــن القواعــد . 1

القانونيــة العاديــة . 
ال يمكــن إلغــاء القواعــد الدســتورية إال بقواعــد . 2

دســتورية .
وجــوب انســجام القواعــد القانونيــة العاديــة مــع . 3

القواعــد الدســتورية وعــدم تعارضهــا معهــا .
ج: طبيعــة عمــل القضــاء يف اململكة العربية الســعودية .
ــاع النــص القانــوين األعــىل  يعتــرب القضــاء ملزمــا باتب
ــك  ــه، وذل ــى من ــم أدن ــع تنظي ــه م ــني تعارض ــة ح قيم
يفــرض عــىل القــايض حينــام يطبــق النظــم و القوانــني 
املتفاوتــة يف القيمــة القانونية اســتحضار تطبيــق القاعدة 
األعــىل ، ومن هــذا املنطلق نستشــف صالحيــة القايض 
يف النظــر بدســتورية القوانــني، فهــذه الصالحية مشــتقة 
ــن  ــة ع ــات النامج ــل يف املنازع ــه بالفص ــن صالحيت م
االختــالف يف القوانــني ؛إذ إن الدســتور ماهــو إال 
قواعــد قانونيــة تتصــف بســموها عــىل مــا عداهــا مــن 
نظــم و قوانــني أخرى،وبالتــايل تكــون األحقيــة لــه يف 
التطبيــق إذا مــا تعارضــت هــذه القوانــني ونصوصــه، 
ســواء كانــت يف مبادئهــا أو أحكامهــا، فتكــون مهمــة 
القــايض هــي الرتجيــح بــني الدســتور و القانــون 
العــادي ،وال يمكــن لــه يف هــذه احلالــة، فحــني 
ــوين األوىل  ــص القان ــاع الن ــايض باتب ــة الق ــع قناع تق
باالتبــاع و التطبيــق، ويســتبعد القاعــدة األدنــى رغــم 
ــا  ــن تطبيقه ــام يمك ــول ك ــارية املفع ــة وس ــا قائم بقائه
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يف حــاالت أخــرى) العجمــي 2٠16 ص 216( .
ــي  ــامل يعط ــن دول الع ــد م ــاء يف العدي ــإذا كان القض ف
لنفســه الصالحيــة ألجــل الرقابــة عــىل دســتورية 
األنظمــة؛ فالقضــاء الســعودي هــو أيضــا يمكنــه 
ــا  ــة، فانطالق ــتورية األنظم ــىل دس ــة ع ــة الرقاب ممارس
ــن  ــارة ع ــو عب ــة ه ــذ يف اململك ــم الناف ــن أن التنظي م
ــع  ــم بطاب ــي تتس ــادئ الت ــكام واملب ــن األح ــة م جمموع
الــدوام و اخللــود) الطهــراوي 2٠٠8 ص ٤1٠( ، فــال 
يســع للســلطات مســها أو حتويرهــا أو اخلــروج عليهــا 
،حيــث إن النظــام األســايس للحكــم يف اململكــة يعتمد 
ــادة األوىل  عــىل الرشيعــة اإلســالمية ،حيــث تنــص امل
منــه عــىل " اململكــة العربيــة الســعودية  دولــة إســالمية 
ذات ســيادة تامــة، دينهــا اإلســالم، ودســتورها كتــاب 
ــلم"  ــه و س ــىل اهلل علي ــوله ص ــنة رس ــاىل- وس اهلل -تع
ــتور  ــتند إىل الدس ــب أن تس ــة جي ــإن األنظم ــايل ف وبالت
األســمى، وهــو كتــاب اهلل والســنة النبوية، وتســتوحي 

ــا. ــا وفروضه ــا أحكامه منه
للمملكــة،  القضائــي  التنظيــم  جانــب  ومــن 
وخصوصــا يف آخــر تعديالتــه لســنة 2٠٠8م، والــذي 
نــص عــىل إعــادة  ترتيــب املحاكــم باإلضافــة إىل  
إنشــاء املحكمــة العليــا ،و التــي تشــبه يف اختصاصاهتــا 
املحاكــم الدســتورية املوجــودة يف باقــي الــدول، وهــذه 
ــن  ــادة 9 م ــي) امل ــرم القضائ ــىل اهل ــرب أع ــرية  تعت األخ

ــاء (.  ــام القض نظ
ومــن جهــة أخــرى نجــد املــادة 11 مــن نظــام القضــاء 
التــي حتــدد اختصاصــات هــذه املحكمــة بدقــة ،حيــث 

نصــت عــىل مايــيل: 
يف  بالنظــر  العليــا  اإلداريــة  املحكمــة  ختتــص 
ــم  ــا حماك ــي تصدره ــكام الت ــىل األح ــات ع االعرتاض
ــىل  ــرتاض ع ــل االع ــة ، إذا كان حم ــتئناف اإلداري االس

ــأيت:  ــا ي ــم م احلك
 خمالفــة أحــكام الرشيعــة اإلســالمية، أو األنظمــة أ. 

التــي ال تتعــارض معهــا، أو اخلطــأ يف تطبيقهــا أو 

تأويلهــا، بــام يف ذلــك خمالفــة مبــدأ قضائــي تقــرر 
ــا.  ــة العلي ــة اإلداري ــن املحكم ــادر م ــم ص يف حك

صدوره عن حمكمة غري خمتصة. ب. 
صدوره عن حمكمة غري مكونة وفًقا للنظام.ج. 
اخلطأ يف تكييف الواقعة، أو يف وصفها.د. 
فصلــه يف نــزاع خالًفــا حلكــم آخــر ســبق أن صــدر ه. 

ــريف الدعوى.  ــني ط ب
تنازع االختصاص بني حماكم الديوان.و. 

ــة  ــر برقاب ــم يق ــف أن املنظ ــاله نستش ــر أع ــا ذك ومم
ــع  ــن دون وض ــة لك ــتورية األنظم ــىل دس ــاء ع القض
تنظيــم خــاص لــه ، ولذلــك فــإن القضــاء الســعودي 
ملــزم بمامرســة حــق الرقابــة عــىل دســتورية األنظمــة، 
ســواء كانــت أنظمــة عاديــة أو لوائــح تنفيذيــة ،والتــي 

ــنة. ــاب و الس ــع الكت ــارض م ــا تتع ــني أهن يتب
ــي  ــة الت ــة القضائي ــىل أن الرقاب ــك  ع ــف كذل وأضي
تنهجهــا اململكــة هــي األكثــر تطبيقــا بــني دول العــامل 
ــق  ــذا املنطل ــن ه ــية ، وم ــة السياس ــس الرقاب ــىل عك ع
فــإن الرقابــة القضائيــة تدخــل يف صلــب االختصــاص 
يف  بالفصــل  اختصاصــه  مــع  باملــوازاة  القضائــي 
املنازعــات األخــرى، وفــق التــدرج اهلرمــي لألنظمــة 
ــي  ــص تنظيم ــد ن ــح إذا وج ــى أوض ــني، بمعن و القوان
ــزم  ــه مل ــم فإن ــايس للحك ــام األس ــع النظ ــارض م يتع
باســتبعاده، وهــذا مــا يســمى بمنطــق العدالــة و 

.)  57٤ ص   2٠18 املرشوعيــة)رزق 
ويف خضــم مبــدأ و اختصــاص القضــاء للنظــر يف مدى 
ــة فــأرى كذلــك رضورة  دســتورية النصــوص القانوني
ــم و  ــدار النظ ــل إص ــة ،أي قب ــة القبلي ــق الرقاب تطبي
القوانــني وقبــل دخوهلــا حيــز التنفيــذ، فعمليــة إصــدار 
القوانــني هــي برشيــة حمضــة ممــا حتتمــل اخلطــأ ، ومبنية 
ــذه  ــك أن ه ــتقبل، وال ش ــؤ باملس ــاس التنب ــىل أس ع
ــب  ــف جوان ــة بمختل ــن اإلحاط ــارصة ع ــة ق العملي
ــة أي  ــة البعدي ــود الرقاب ــه ، ووج ــراد تقنين ــيء امل ال
ــح  ــة ؛ألجــل تصحي بعــد إصــدار النظــام مهمــة للغاي
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ــة  ــة القبلي اخلطــأ ، لكــن ال منــاص مــن إحــالل الرقاب
كذلــك، عــىل غــرار أغلــب الترشيعــات الدوليــة 
ــا  ــح هل ــا، ويمن ــة العلي ــاص املحكم ــل يف اختص ليدخ
هــذا االختصــاص حــرصا دون باقــي املحاكــم الدنيــا، 
الرقابــة  يف  باالختصــاص  كذلــك  االحتفــاظ  مــع 
ــراءات  ــىل اإلج ــص ع ــوب التنصي ــع وج ــة، م البعدي
ــة  ــتورية، و كيفي ــدم الدس ــوى ع ــع دع ــة لرف الالزم

ــا. ــادرة عنه ــكام الص ــة األح ــا وحجي ــن فيه الطع
ــتورية و  ــدم الدس ــع بع ــة الدف ــاين : طبيع ــب الث املطل

ــه.  تطبيقات
ــن  ــن م ــي يمك ــة الت ــامل يف الطريق ــت دول الع اختلف
خالهلــا إثــارة الدفــع بعــدم دســتورية القوانــني، ومــن 
ــي  ــل ه ــوى ،ه ــذه الدع ــك ه ــة يف حتري ــه الصالحي ل
حكــر فقــط عــىل الســلطة العامــة؟ أم أن األشــخاص 
ــذه  ــارة ه ــك يف إث ــق كذل ــم احل ــني هل ــراد العادي و األف
ــرة إىل  ــذه الفق ــيم ه ــأقوم بتقس ــك س ــوى؟ ولذل الدع
) أوال ( حــق الســلطة العامــة يف حتريــك دعــوى 
ــوى  ــك دع ــراد يف حتري ــق األف ــا( ح ــة،  و ) ثاني الرقاب

الرقابــة، و ) ثالثــا ( تطبيقاتــه. 
الفقــرة األوىل: حــق الســلطة العامــة يف حتريــك دعــوى 

الرقابــة عــى دســتورية األنظمــة.
ــق يف  ــاء احل ــىل إعط ــاتري ع ــن الدس ــد م ــرت العدي أق
حتريــك دعــوى الرقابــة فقــط لرئيــس الدولــة، أو 
احلكومــة، أو املجلــس الربملــاين ، أو هليئــات حكوميــة 
أخــرى ،بحيــث ال يكــون هنــاك مــكان لألفــراد 
ــتورية . ــدم الدس ــوى ع ــع دع ــل رف ــني؛ ألج العادي

ــن  ــم ع ــع الظل ــر و رف ــن املنك ــي ع ــاب النه ــن ب وم
ــاء  ــن تلق ــدي م ــايض التص ــب الق ــن واج ــة ؛ م الرعي
ــا رأى أن  ــتورية ، إذا م ــة الدس ــوى الرقاب ــه  لدع نفس
القانــون الواجــب التطبيــق أمامــه خمالــف لنــص 
قطعــي مــن القــرآن الكريــم أو الســنة ، وال يلــزم 
يف هــذه الدعــوى شــكليات حمــددة كــام يف النظــم 

رشوط  أي  هنــاك  يوجــد  ال  أنــه  كــام   ، العرصيــة 
ــاب رفــع  ــن احلنيــف مــن ب ملامرســتها ، فيعتربهــا الدي

ــبة. ــوى احلس ــاب دع ــن ب ــاد  وم ــن العب ــامل ع املظ
ــة  ــم جه ــدد املنظ ــعودية مل حي ــة الس ــة العربي ويف اململك
الرقابــة  دعــوى  حتريــك  ألجــل  وخاصــة  معينــة 
القضائيــة ، وبالتــايل فــإن حتريــك هــذه الدعــوى 
ــة  ــوص الرشيع ــتنادا لنص ــة، اس ــلطة العام ــاح للس مت
األســايس  النظــام  ومنهــا   ، واألنظمــة  اإلســالمية 
ــم(  ــايس للحك ــام األس ــن النظ ــادة ٤8 م للحكم)امل
القضائيــة حــق حتريــك  الســلطة  والــذي أعطــى 

دعــوى الرقابــة الدســتورية.
الفقــرة الثانيــة : حــق األفــراد يف حتريــك دعــوى الرقابة 

. القضائية 
يمكــن لألفــراد حتريــك دعــوى الرقابــة القضائيــة عــىل 
دســتورية األنظمــة عــىل غــرار الســلطات العامــة لكــن 
بطريقــة خمتلفــة ، فــإذا كان الدســتور يمنــح للســلطات 
العامــة هــذا احلــق عــن طريــق حتريــك الرقابــة 
ــر  ــراء آخ ــة ،أو أي إج ــارشة ،أو األصلي ــوى املب بالدع
ــق  ــراد احل ــح لألف ــه يمن ــة ؛فإن ــم املختص ــام املحاك أم
ــري  ــلوب غ ــن بأس ــوى، لك ــك الدع ــك يف حتري كذل
مبــارش، عــن طريــق ســلطة عامــة وهــي القضــاء 
ــارة الدفــع أمــام القضــاء بمناســبة  ،ويكــون ذلــك بإث
دعــوى مرفوعــة، فــإذا مــا رأت املحكمــة جديــة هــذا 
الدفــع وأبــرزت  ووضحــت قناعتهــا يف عدم دســتورية 
هــذا التنظيــم؛  أذنــت للفــرد صاحــب الدفــع يف رفــع 
ــتورية  ــة الدس ــام املحكم ــتورية أم ــدم الدس ــوى ع دع

ــة. املختص
ــي أخــذت هبــذا االجتــاه نجــد  ــدول الت ــة ال ومــن مجل
اإلمــارات العربيــة املتحــدة، حيــث أقرت يف دســتورها 
ــة  ــن ذوي املصلح ــني م ــراد العادي ــواز لألف ــىل اجل ع
حــق الدفــع بعــدم دســتورية أي قانــون يف احلالــة التــي 
يكــون هــذا القانــون قابــال للتطبيــق يف تلــك النازلــة، 
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وهــذا هــو احلــق احلــرصي الوحيــد للفــرد، وال يمكــن 
حتريــك الدعــوى األصليــة املبــارشة.

ــب إىل  ــي تذه ــرى والت ــاتري األخ ــن الدس ــاك م وهن
ــة  ــة املخالف ــد األنظم ــة ض ــوى األصلي ــك الدع حتري
للدســتور إىل حــد الرتخيــص هبــا لألفــراد العاديــني و 
غريهــم مــن أشــخاص القانــون اخلــاص ، مؤكــدة عىل 
أنــه ال يشــرتط يف حتريــك هــذه الدعــوى ســوى توفــر 
رشط املصلحــة ، وهذا ما نستشــفه من دســتور الكويت 
ــة . ــة املغربي ــتور اململك ــه دس ــص علي ــا ن ــا م ،وأيض
ــخاص  ــراد و األش ــة لألف ــات املمنوح ــذه الضامن وه
العاديــني تعــد مــن أســمى احلقــوق التــي أعطيــت هلــم 
؛ ألجــل ممارســة حقهــم الدســتوري يف الطعــن يف أي 
ــيا  ــتور، ومتاش ــه للدس ــه ملخالفت ــوين وإبطال ــص قان ن
ــايض  ــق يف التق ــو احل ــر، و ه ــتوري آخ ــق دس ــع ح م
ــه يمكــن  املكفــول للجميــع بــدون اســتثناء، حيــث إن
ــن يف  ــدول الطع ــن ال ــد م ــادي يف العدي ــخص الع للش
ــدين و  ــاء امل ــات القض ــام جه ــون أم ــتورية أي قان دس
اإلداري و التجــاري، باإلضافــة إىل أعــىل هيئــة للرقابــة 
ــامر  ــتورية.) ع ــة الدس ــي املحكم ــتور، وه ــىل الدس ع

2٠13 ص 296 (.
ومــن جهــة أخــرى نجــد أن الرشيعــة اإلســالمية 
ــروف و  ــروا باملع ــلمني أن يأم ــىل املس ــت ع ــد أوجب ق
ينهــوا عــن املنكــر، ومــن هــذا املنطلــق تتجــىل الرقابــة 
الدائمــة لكافــة أطيــاف الشــعب اإلســالمي عــىل 

ــا. ــىل أنظمته ــة و ع ــلطة العام الس
ــعودية  ــة الس ــة العربي ــه اململك ــذت ب ــا أخ ــذا م وه
بســامحها لكافــة األفــراد بتحريــك هــذه الرقابــة 
بطريقــة غــري مبــارشة عــن طريــق الســلطة القضائيــة، 
ويكــون هــذا بالدفــع أمــام القضــاء بمناســبة الدعــوى 
املرفوعــة، رشيطــة أن تكــون للشــخص املصلحــة 
ــه تكفــي  والصفــة يف ذلــك، ويــرى بعــض الفقهــاء أن
املصلحــة املحتملــة إذا كان الغــرض مــن الطلــب 
االحتيــاط لدفــع رضر حمــدق، أو االســتيثاق حلــق 

خيشــى زوالــه) التوجيــري 2٠18 ص 1٠5 (،ومــن 
جهــة أخــرى إذا رأى القــايض أن الدعــوى صورية كان 
عليــه رفضهــا، ولــه احلكــم عــىل املدعــي بنكال)املــادة 

ــة( . ــات الرشعي ــام املرافع ــن نظ ٤ م
أنــواع  عــى  قضائيــة  تطبيقــات  الثالثــة:  الفقــرة 

. الدســتورية  املخالفــات 
ســأتوىل يف هــذه الفقــرة الوقــوف عــىل حالتــني تتعلقان 
بمخالفــة  تتعلــق  األوىل  للدســتور،  خمالفــة  بنظــم 
ــكام  ــة أح ــة ملخالف ــة، و الثاني ــي لألنظم ــدرج اهلرم الت

ــالمية . ــة اإلس الرشيع
أ: خمالفة التدرج اهلرمي لألنظمة. 

يــأيت الدســتور يف قمــة اهلــرم الترشيعــي ،حيــث حيــدد 
ــكلها  ــا كان ش ــة أي ــكل الدول ــية لش ــد األساس القواع
)بســيطة أم مركبــة(، ونظــام احلكــم ســواء كان )ملكيًّــا 
ــة(  ــية أم برملاني ــة )رئاس ــكل احلكوم ــا(، وش أم مجهوريًّ
وينظــم الســلطات العامــة فيهــا، مــن حيــث التكويــن 
الســلطات  بــني  التــي  واالختصــاص والعالقــات 
وحــدود كل ســلطة ،والواجبــات واحلقــوق األساســية 
لألفــراد واجلامعــات، ويضــع الضامنــات هلــا جتــاه 
الســلطة ، ويشــمل الدســتور اختصاصــات الســلطات 
ــزم  ــة( وتلت ــة والتنفيذي ــة والقضائي ــالث )الترشيعي الث
ــي . ــرم الترشيع ــة يف اهل ــى مرتب ــني األدن ــه كل القوان ب

ــة إمــا   ويتــم وضــع الدســتور يف األنظمــة الديمقراطي
عــن طريــق اجلمعيــة التأسيســية املنتخبــة، أو عــن 
طريــق االســتفتاء الدســتوري العــام) العجمــي 2٠18 

.)2٠1 ص 
ــي  ــدرج اهلرم ــة الت ــة ملخالف ــات القضائي ــن التطبيق وم
25/د/إ/1٠(   ( رقــم  احلكــم  نجــد  لألنظمــة 
ــم ) 2/6٠83/ق(  ــة رق ــنة 1٤28 هـــ يف القضي لس
لســنة 1٤27 املؤيــد بحكــم هيئــة التدقيــق رقــم 
ــع  ــص وقائ ــنة 1٤28هـــ ، وتتلخ )288/ت/6( لس
هــذه النازلــة يف أن املدعــي أودع دعــواه، ومــن ضمنهــا 



37 الرقابة القضائية عىل دستورية األنظمة يف اململكة العربية السعودية.

مجلة العلوم ا?نسانية و ا?دارية  ،العدد (٢٦)  الجزء ا3ول  شعبان  ١٤٤٣ هـ - مارس٢٠٢٢ م

الطعــن يف الفقــرة رقــم 3 مــن الالئحــة التنفيذيــة 
ــن  ــادة 62 م ــة بامل ــة امللحق ــات الرشعي ــام املرافع لنظ
ذلــك النظــام، و كذلــك الفقــرة 2 مــن الالئحــة 
ــام ،  ــس النظ ــن نف ــادة 2٠8 م ــة بامل ــة امللحق التنفيذي
ــات  ــام املرافع ــأن نظ ــواه ب ــانيد دع ــا ألس ــر رشح وذك
م/21  رقــم  امللكــي  باملرســوم  الصــادر  الرشعيــة 
وتاريــخ 1٤21/5/2٠هـــ نــص يف املــادة 62 منه عىل 
ــع  ــك ال يمن ــىل أن ذل ــفوية ع ــة ش ــون املرافع أن: ) تك
ــة  ــرات مكتوب ــوع يف مذك ــوال والدف ــم األق ــن تقدي م
تتبــادل صورهــا وحيفــظ أصلهــا يف ملــف القضيــة مــع 
ــكل  ــص يف أن ل ــو ن ــط ( وه ــا يف الضب ــارة إليه اإلش
ــة،  ــات املكتوب ــه املرافع ــودع في ــا ت ــا خاص ــة ملف قضي
وتــدون مجيــع املرافعــات الشــفوية يف الضبــط اخلــاص 
ــة  ــايض بكتاب ــزام الق ــدم إل ــي ع ــا يعن ــو م ــا ،وه هب
مجيــع املذكــرات يف حمــر ضبــط القضيــة، إال أن 
ــام  ــة بالنظ ــة امللحق ــة التنفيذي ــن الالئح ــرة 3 م الفق
ــىل  ــت ع ــث نص ــك ،حي ــف ذل ــم خيال ــاءت بحك ج
أن: )يرصــد يف الضبــط مــا اشــتملت عليــه املذكــرات 
مــن أقــوال ودفــوع مؤثــرة يف القضيــة ( األمــر الــذي 
ــة  ــم الرشعي ــا يف املحاك ــد القضاي ــة أم ــبب يف إطال تس
ــع  ــط مجي ــم يف ضب ــاة ومعاونيه ــغال القض ــبب إش بس
ــذا  ــتعمل ه ــن أن يس ــام يمك ــا، ك ــدم يف القضاي ــا يق م
الطعــن بشــكل تعســفي ألجــل تأخــري أمــد التقــايض 
و الدخــول يف متاهــات أخــرى ، لذلــك عــىل القضــاء 
ــات  ــرض عقوب ــر، ويف ــذا األم ــام يف ه ــون حاس أن يك
ــذا  ــه يف ه ــون دفع ــخص يك ــىل كل ش ــات ع أو غرام
االجتــاه ،و يكــون غرضــه فقــط إطالــة وقــت التقــايض 

ــوق. ــاع احلق ــي ضي ــا يعن ــة؛ مم و املامطل
وأضــاف بــأن املــادة 2٠8 مــن نظــام املرافعــات 
ــاع  ــب إيق ــن أن يطل ــىل أن: )للدائ ــت ع ــة نص الرشعي
ــن  ــه إذا مل يك ــوالت مدين ــىل منق ــي ع ــز التحفظ احلج
للمديــن حمــل إقامــة ثابــت يف اململكــة( وهــي واضحــة 
يف أن احلجــز التحفظــي منحــرص يف املنقــول، إال أن 

الفقــرة رقــم 2 مــن الالئحــة التنفيذيــة، والتــي أحلقــت 
بتلــك املــادة جــاءت بــام خيالــف ذلــك ،حيــث أضافت 
حكــام جديــدا يتعلــق بالعقــار، إذ نصــت عــىل أنــه: )إذا 
كان املتنــازع عليــه عقــارا وقــد أقيمــت فيــه الدعــوى 
ــل  ــف نق ــم أن يوق ــب اخلص ــىل طل ــاًء ع ــايض بن فللق
امللكيــة ومــا يف حكمهــا إذا ظهــر لذلــك رضورة( 
وطلــب املدعــي إلغــاء هاتــني الفقرتــني مــن الالئحــة 
التنفيذيــة لنظــام املرافعــات الرشعيــة ملــا احتوتــه مــن 
ــي 2٠18 ص 88 ( . ــة للنظام.)العجم ــة رصحي خمالف
ــة يف  ــة اإلداري ــن املحكم ــادر ع ــر ص ــم آخ ويف حك
لعــام  92/ت/5(   ( احلكــم  رقــم  املظــامل  ديــوان 
1٤2٤ هـــ، والــذي قــى بــأن املــادة )38( مــن نظــام 
ــم  ــي رق ــوم امللك ــادر باملرس ــرش الص ــات و الن املطبوع
م/17 وتاريــخ 1٤٠2/٠٤/13 تعاقــب عــىل خمالفــة 
أحكامــه فقــط، وال تعاقــب عــىل خمالفــة الئحتــه 
التنفيذيــة، وأن املخالفــة املنســوبة إىل املدعــي هــي 
ــام. ــه للنظ ــت خمالفت ــة و ليس ــة التنفيذي ــه لالئح خمالفت
ــي:  ــدرج اهلرم ــة للت ــا خمالف ــي فيه ــة الت ــن األنظم وم
الالئحــة التنفيذيــة لنظــام مراقبــة رشكات التأمــني 
التعــاوين، الصــادرة لتنفيــذ نظــام مراقبــة رشكات 
ــىل  ــه األوىل ع ــص يف مادت ــد ن ــاوين، وق ــني التع التأم
أن يكــون التأمــني يف اململكــة تأمينًــا تعاونيًّــا، وأال 
يتعــارض مــع أحــكام الرشيعــة اإلســالمية. إال أن 
ــذه  ــف ه ــام ختال ــذا النظ ــذ ه ــادرة لتنفي ــة الص الالئح
ــا  ــني فيه ــني املب ــل التأم ــا جع ــوه؛ مم ــن وج ــادة م امل

ــا. ــس تعاونيًّ ــا  ولي جتاريًّ
ــرتام  ــاله رضورة اح ــال أع ــذا املث ــن ه ــتنتج  م ويس
ــالمية ، و أال  ــة اإلس ــكام الرشيع ــني ألح ــد التأم عق
تتعــارض معهــا ، لكــن اإلشــكال حــول صــدور 
ــا  ــض مقتضياهت ــر يف بع ــي تق ــة ،والت ــة التنفيذي الالئح
ــا  ــا؛ ممــا يكــون هن ــأن التأمــني جتــاري وليــس تعاوني ب
ــة . ــي لألنظم ــدرج اهلرم ــة الت ــة خمالف ــذه النازل يف ه
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ــة  ــكام الرشيع ــة أح ــى خمالف ــة ع ــات قضائي ب: تطبيق
ــالمية .  اإلس

إذا كانــت القواعــد الدســتورية حتتــل قمــة هــرم 
ــا  ــمو عليه ــث ال يس ــة، بحي ــد القانوني ــدرج القواع ت
قواعــد قانونيــة أخــرى، فــإن هــذا الســمو يف الرشيعــة 
ــم  ــرآن الكري ــون للق ــره يك ــبق ذك ــام س ــالمية ك اإلس
والســنة النبويــة املطهــرة، فتهــدف الرقابــة الدســتورية 
القانــون  محايــة  مبــدأ  إىل  اإلســالمية  الرشيعــة  يف 
األســايس، واملصــدر األســمى للترشيــع، وهــو القــرآن 
الكريــم، والســنة النبويــة ومــا ورد فيهــام مــن أحــكام، 
وبالتــايل ال جيــوز اخلــروج عليهــام أو خمالفتهــام، حيــث 
األســمى  الدســتور  هــي  اإلســالمية  الرشيعــة  إن 
للمملكــة، و مجيــع األنظمــة و القوانــني الوضعيــة 
ــة  ــة ثاني ــأيت يف مرتب ــا ت ــان بترشيعه ــوم اإلنس ــي يق الت
،و أدنــى مــن الرشيعــة اإلســالمية ،بحيــث تســعى إىل 
ــم  ــىل تنظي ــا ع ــة أساس ــة، و مبني ــداف دنيوي ــق أه حتقي
ــة و  ــم و الدول ــام بينه ــخاص في ــني األش ــات ب العالق

ــة . ــات العمومي املؤسس
وهنــا يكــون التســاؤل عــىل مــن تقــع مســؤولية التأكــد 

مــن عــدم خمالفــة النظــام ألحــكام الرشيعــة؟
 إذا حــدث ووقعــت خمالفــة هلــام مــن أحــد املجتهديــن 
ــىل  ــه، وع ــىل صاحب ــردودا ع ــال وم ــاد باط كان االجته
ــوز  ــك ال جي ــه، كذل ــل ب ــه وال يعم ــاء أن يبطل القض
ــة، أو نصــوص  للقــايض أن خيالــف النصــوص القرآني
الســنة النبويــة قطعيــة الداللــة والثبــوت، وإذا خالــف 
ــا الداللــة والثبــوت كان حكمــه  ــا قطعيًّ يف حكمــه نصًّ
 ،)  321 ص   2٠2٠ ذنيبــات  و  العجمــي  باطــال) 
بمعنــى آخــر إذا عرضــت عــىل القــايض قضيــة وفيهــا 
مــن األحــداث و الوقائــع املبنيــة عــىل نصــوص قانونية 
ختالــف أحــكام الرشيعــة اإلســالمية ؛فــإن مــن الــالزم 
عــىل القــايض أال يأخــذ هبــذه النصــوص هنائيــا؛ ألهنــا 
ــذه  ــه هل ــة خمالفت ــمى، ويف حال ــع األس ــف الترشي ختال

األمــور فــإن احلكــم يعــد باطــال .

ــم  ــد احلك ــاء نج ــتوى القض ــىل مس ــه ع ــن تطبيقات وم
القضيــة  يف   1٤2٠ لعــام  1٠3/د/تــج/5  رقــم 
بتاريــخ   أنــه    1٤2٠ لعــام  1/1211/ق  رقــم 
ــة  ــرة التجاري ــدرت  الدائ 1٤2٠/٠9/11 هـــ ، أص
ــارة  ــد وزارة التج ــام ض ــامل حك ــوان املظ ــة بدي اخلامس
عــىل  لوضعهــا  جتاريــة؛  عالمــة  تســجيل  بشــأن 
ــالم  ــاج أف ــينامئية، وإنت ــالم الس ــاج األف ــات إنت خدم
والتلفزيــون  اإلذاعيــة  الربامــج  وإنتــاج  الفيديــو، 
املرخــص بالفئــة ٤1 ، إذ بعــد أن اســتعرضت الدائــرة 
ــة  ــول  مرشوعي ــدور ح ــذي كان ي ــزاع ال ــع الن وقائ
باملرســوم  الصــادر  املؤلــف  حقــوق  محايــة  نظــام 
1٤2٤/٠7/٠2هـــ   وتاريــخ  م/٤1  رقــم  امللكــي 
ــه−  ــون في ــرار املطع ــه الق ــىل أساس ــدر ع ــذي ص ال
قــرار جلنــة التظلــامت واالعرتاضــات بــوزارة التجــارة 
رقــم 19٤ وتاريــخ 1٤19/12/13 هـــ بشــأن أحــد 
نصــوص  واســتظهرت  التلفزيونيــة،  املسلســالت 
ــم  ــايس للحك ــام األس ــن النظ ــواد  7-٤6-٤8  م امل
ــباب:  ــت يف األس ــرار، و قال ــك الق ــاء ذل ــت بإلغ قض
)إنــه إذا رأى القــايض عــىل حســب اجتهــاده أن ذلــك 
النظــام أو إحــدى مــواده املطلــوب تطبيقهــا عــىل 
ــنة،  ــاب والس ــع الكت ــارض م ــة يتع ــة املعروض القضي
ــا  ــع م ــق م ــا يتف ــو م ــه، وه ــن تطبيق ــع ع ــه أن يمتن فل
اتفــق عليــه اإلمجــاع الــذي هــو أحــد مصــادر الترشيــع 
اإلســالمي، مــن أنــه ال جيــوز للقــايض أن يقــي 
ــج/5  ــم 1٠3/د/ت ــم رق ــد )احلك ــا يعتق ــالف م بخ
لعــام 1٤2٠ يف القضيــة رقــم 1/1211/ق لعــام 
1٤2٠  بتاريــخ  1٤2٠/٠9/11 هـــ الدائــرة التجارية 

ــامل(. ــوان املظ ــة بدي اخلامس
ويؤخــذ مــن هــذا احلكــم عــىل أن مبــدأ الدفــع بعــدم 
ــرآن  ــة بالق ــائل املتعلق ــاوز املس ــة جت ــتورية األنظم دس
ــاع و  ــداه إىل االمج ــذا تع ــن ه ــر م ــل األكث ــة، ب والنس
ــه الســلف الصالــح ،حيــث إن القــايض  مــا أمجــع علي
ــا  ــو م ــاع، وه ــف اإلمج ــام خيال ــي ب ــوز أن يق ال جي
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يظهــر يف هــذا احلكــم الرائــد، و الــذي يعتــرب مــن بــني 
أهــم األحــكام التــي صــدرت يف هــذا املجــال املتعلــق 
ــة  ــكام الرشيع ــع أح ــة م ــوص القانوني ــارض النص بتع

ــا . ــادر ترشيعه ــالمية و مص اإلس
خامتة :

ــة  ــني و األنظم ــتورية القوان ــىل دس ــة ع ــرب الرقاب تعت
ــام،  ــدف س ــق ه ــل حتقي ــكان ؛ألج ــة بم ــن األمهي م
وهــو محايــة النصــوص الدســتورية، باإلضافــة إىل 
ــذي  ــع، و ال ــوين يف املجتم ــن القان ــدأ األم ــة مب محاي
يعتــرب احلجــر األســاس يف محايــة العالقــات التعاقديــة 
ــة أو  ــواء للدول ــتقرار س ــق االس ــة، ولتحقي و النظامي
ــا  ــدف أساس ــا هي ــال قانوني ــاره عم ــخاص باعتب لألش
ــا  ــون و موافقته ــكام القان ــق أح ــن تطاب ــت م إىل التثب
ــت  ــام إذا كان ــرف ع ــة إىل التع ــتور، باإلضاف ــع الدس م
ــا  ــت نصوص ــد رشع ــالد ق ــة يف الب ــلطة التنظيمي الس

ــا.  ــت اختصاصه ــة واحرتم قانوني
النتائج:

بعــد اســتعرايض ملوضــوع الرقابــة عــىل دســتورية 
ــي  ــج الت ــن النتائ ــة م ــىل جمموع ــف ع ــني أتوق القوان

ــي: ــث، وه ــذا البح ــا يف ه ــت إليه خلص
ــدرج . 1 ــار الت ــد آث ــي أح ــتورية ه ــة الدس إن الرقاب

يف الترشيــع، ونتيجــة لســمو القاعــدة الدســتورية 
ــرى. ــة األخ ــد القانوني ــىل القواع ع

ــتورية . 2 ــة الدس ــة الرقاب ــدى أمهي ــام بم اإلدراك الت
كضامنــة حقيقيــة حلاميــة الدســتور وســمو قواعــده 
عــىل ســائر الترشيعــات األخــرى ، وحتــى ال 
ــال  ــات ب ــرد توصي ــتور جم ــد الدس ــح قواع تصب
ــوىل  ــن يت ــرتض فيم ــا يف ــذا م ــة، وه ــة حقيقي قيم
ــة  ــاءة علمي ــة و كف ــات فني ــة مواصف ــذه املهم ه
عاليــة، قــد ال تتوافــر فيــام لــو أوكلــت هــذه 

ــية. ــة سياس ــة هليئ املهم
تعــد الرقابــة القضائيــة مــن أفضــل أنــواع الرقابــة . 3

عــىل دســتورية القوانــني ، حيــث إن اجلهــات 
ــن  ــتقالال م ــة و اس ــر نزاه ــرب أكث ــة تعت القضائي
اهليئــة السياســية القائمــة بالرقابــة السياســية، 
باإلضافــة إىل أن العديــد مــن الــدول أخــذت هبــذا 

ــة. ــن الرقاب ــوع م الن
غيــاب التنظيــم الدســتوري للرقابــة عىل دســتورية . ٤

األنظمــة و اللوائــح باململكــة، إال أن هــذا ال يعنــي 
ــة و إنــكار وجــوده ،بــل  املنــع مــن ممارســة الرقاب

العكــس، فاألصــل يف األشــياء اإلباحــة .
ــة . 5 ــوين للملك ــام القان ــتنا للنظ ــالل دراس ــن خ م

العربيــة الســعودية يتبــني لنــا أن الرقابــة القضائيــة 
تتمتــع باألفضليــة عــىل الرقابــة الدســتورية؛ نظــرا 
حلجــم اإلجيابيــات التــي تتمتــع هبــا هــذه الرقابــة، 

ــة . ــة و مصداقي ــر فعالي وامتالكهــا ألســاليب أكث
دســتورية . 6 مســألة  يف  القضــاء  تدخــل  يعتــرب 

القوانــني بمثابــة ميــزان وســط بــني الســلطة 
التنظيميــة و التنفيذيــة؛ نظــرا ملــا متتلكــه مــن حيــاد 

ورصامــة يف قراراهتــا .
التوصيات:

ــراء  ــل إث ــا ألج ــي أقدمه ــات الت ــة التوصي ــن مجل وم
ــأيت: ــوع ماي ــذا املوض ه

ــتقلة  . 1 ــا مس ــتورية علي ــة دس ــاء حمكم رضورة إنش
ــة . ــتورية األنظم ــىل دس ــة ع ــص بالرقاب ختت

أن تكــون املحكمــة العليــا خمتصــة حــرصا يف . 2
ــا  ــع، إذا م ــق الدف ــتورية بطري ــدم الدس ــت بع الب
ــم،  ــدى املحاك ــام إح ــروض أم ــزاع مع ــري يف ن أث
ــذا  ــة ه ــرة جدي ــة الناظ ــني للمحكم ــا تب وإذا م
الدفــع ، فإهنــا تتوقــف عــن البــت يف النــزاع حتــى 
تنهــي املحكمــة العليــا البــت يف الدفــع ، وســيعترب 
ــا وذا  ــا يف هــذا الشــأن هنائي حكــم املحكمــة العلي
ــون إذا  ــر مطلــق، يكــون مــن شــأنه إلغــاء القان أث

ــتوريته. ــدم دس ــا ع ــة العلي ــت للمحكم ــا ثب م
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ــة . 3 ــىل كيفي ــص ع ــعودي بالن ــم الس ــوم املنظ أن يق
ممارســة الدفــع بعــدم دســتورية األنظمــة يف النظام 
األســايس للحكــم وحــرص املحكمــة املختصــة يف 

املحكمــة العليــا  .
احلاجــة املاســة إىل الرقابــة الســابقة لألنظمــة مــن . ٤

قبــل هيئــة متخصصــة يف ذلــك؛ لتكــون األنظمــة 
متوافقــة مــع النظــام األســايس للحكــم، وخاليــة 

مــن املخالفــات و التناقضــات الرشعيــة .
بعــدم . 5 احلكــم  بشــأن  حــازم  موقــف  اتبــاع 

ــة  ــه احلجي ــي، فيجعــل ل ــص نظام ــتورية أي ن دس
املطلقــة، و يكــون ملزمــا للكافــة، ســواء يف ذلــك 

األفــراد أو الســلطات العامــة يف الدولــة .
ــة الباحثــني ألجــل البحــث و التنقيــب . 6 حــث كاف

ودراســة األنظمــة الســعودية دراســة مقارنــة 
بالفقــه اإلســالمي؛ ألجــل الوقــوف عــىل مكامــن 
اخللــل و التناقضــات يف األنظمــة، و حماولــة رفــع 
ــاليف  ــم  لت ــة بالتنظي ــة املكلف ــات إىل اجله التوصي
ــة و  ــم األنظم ــايل تقوي ــات ،و بالت ــذه التناقض ه

ــا . حتديثه
الئحة املصادر و املراجع: 

الكتب العامة :
ــاز، النظــام الســيايس والدســتوري  ــد اهلل ب - أمحــد عب
للمملكــة العربيــة الســعودية، بــدون نــارش، 1٤33 - 
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مقارنــة فرنســا مــرص الســعودية ، دار اإلجــادة للنــرش 

والتوزيــع ، الطبعــة األوىل 2٠17م.
- الشــيخ حممــد بــن إبراهيــم : فتــاوى ورســائل ، مجــع 
حممــد بــن قاســم، الطبعــة الثانيــة، مطبعــة ىاحلكومــة 

،الريــاض، 198٤ م.
- أيمــن حممــد فتحــي رميــس : املرافعــات واإلثبات يف 

الدعــوى اإلداريــة يف النظــام الســعودي ، دار اإلجــادة 
للنــرش والتوزيــع ، الطبعــة األوىل 2٠2٠ م.

- محــدي حممــد العجمــي : القانــون اإلداري يف اململكة 
أســاليب اإلدارة ووســائلها النظاميــة - دراســة مقارنــة 

، دار اإلجــادة للنــرش و التوزيــع ،  2٠18  م .
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النظــام اإلداري الســعودي املقــارن ، دار حافــظ للنــرش 

والتوزيــع ، الطبعــة اخلامســة 2٠13 م. 
ــون  ــية و القان ــم السياس ــو، النظ ــب احلل ــد راغ - ماج
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اإلداري  القانــون   : الطهــراوي  بــن عــيل  هــاين   -
ــة األوىل ،  ــون اإلداري ، الطبع ــة القان ــعودي ماهي الس

مكتبــة التوبــة ، 2٠٠8 م.
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و القانــون الدســتوري ، مطابــع الســعدين ، ، 2٠٠6م .
- عبــد اهلل بــن محــود بــن عبــد اهلل التوجيــري . الرقابــة 
القضائيــة عــىل دســتورية األنظمــة يف اململكــة العربيــة 

الســعودية - دراســة مقارنــة .
- نعــامن أمحــد اخلطيــب ، الوســيط يف النظــم الساســية 
والقانــون الدســتوري )الطبعــة الســابعة(، عــامن-

ــع 2٠11 م. ــرش والتوزي ــة للن األردن: دار الثقاف
الرسائل :

- عبــد اهلل بــن حممــود بــن عبــد اهلل التوجيــري . الرقابــة 
القضائيــة عــىل دســتورية األنظمــة يف اململكــة العربيــة 
ــدم  ــيل مق ــث تكمي ــة - بح ــة مقارن ــعودية - دراس الس
لنيــل درجــة املاجســتري يف السياســة الرشعيــة - جامعــة 
اإلمــام حممــد بــن ســعود اإلســالمية - املعهــد العــايل 

ــاء 2٠12م.  للقض
األبحاث :

ــتورية  ــة الدس ــدوان : دور املحكم ــق الع ــاد توفي - زي
ــة  ــني يف األردن - جمل ــتورية القوان ــىل دس ــة ع يف الرقاب

ــة م ج ٤5 2٠18 . ــة األردني ــات - اجلامع دراس
- ســلوى حســني حســن رزق : الرقابــة عــىل دســتورية 
األنظمــة يف الســعودية - جملــة العلــوم الرشعيــة ، 

 539 ص    12 املجلــد   1 العــدد  القصيــم  جامعــة 
2٠18م. يوليــوز 

- حمــد العيســى : نموذجنــا العــديل ، بحــث منشــور يف 
ــة الســعودية   ــدد ٤٤ اململكــة العربي ــدل ، الع ــة الع جمل

ــدل – 2٠٠9م. - وزارة الع
- يــرسي العصــار : تقييــم التجربــة املرصيــة يف الرقابــة 
الدســتورية مــع املقارنــة بقضــاء املجلــس الدســتوري 
الفرنــيس ، جملــة احلقــوق - جامعــة الكويــت ، العــدد 

1 ، الســنة العــرشون،  مــارس 1996م.
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   ملخص البحث  
هدفت الدراسة إىل الكشف عن واقع اجلرائم اإللكرتونية 
والوعي االجتامعي يف املجتمع السعودي، واعتمد الباحث 
فيها عىل املنهج الوصفي املسحي، باستخدام أداة االستبانة 
بمدينة  مفردة   )252( بلغت  عينة  عىل  تطبيقها  تم  التي 
بريدة يف منطقة القصيم، وقد أوضحت نتائج الدراسة أن 
االجتامعي  الوعي  مستوى  حول  العينة  أفراد  استجابات 
جرائم  املالية،  املعلوماتية،  )التقنية،  اإللكرتونية  باجلرائم 
بينت  كام  متوسطة،  بدرجة  جاءت  اإللكرتوين(  التسوق 
النتائج أن أفراد املجتمع ال يلتزمون بتطبيق أنظمة وقوانني 
مكافحة تلك اجلرائم رغم معرفتهم هبا، إضافة إىل أهنم ال 
األمان  هلم  حتقق  التي  أجهزهتم  يف  اجليدة  الربامج  يقتنون 
طرق  من  يستجد  ما  يتابعون  ال  األفراد  أن  كام  التقني، 
وأساليب إجرامية إلكرتونية، األمر الذي ترتب عليه تدين 

مستوى وعيهم االجتامعي بتلك اجلرائم. 
الكلامت املفتاحية: 

األمني- اإللكرتونية-القطاع  االجتامعي-اجلرائم  الوعي 
املجتمع السعودي-منطقة القصيم

Abstract
The study aims to show the reality of cy-
bercrimes and the social awareness in Sau-
di society. The research used descriptive 
survey method. A survey tool was applied 
on a sample of (252) persons in Buraydah 
city in Al-Qassim region. The result showed 
that the responses of the sample about the 
level of social awareness of cybercrimes 
(technology, informatics, finance and online 
shopping crimes) were in a medium grade. 
The result also showed that the individu-
als do not apply the regulations and laws 
of combating cybercrimes, in spite of their 
knowledge of these rules. Moreover, they 
do not download good applications in their 
devices which ensure security. Additionally, 
they do not follow up with the new meth-
ods and techniques of cybercrimes, which 
results a decrease in the level of their social 
awareness of these crimes.
Keywords: 
Social awareness; Cybercrimes; Security; 
Sector; Saudi-Society; Al-Qassim Region

الوعي االجتماعي والجرائم ا(لكترونية، دراسة ميدانية على عينة من ا9فراد 
بمدينة بريدة في منطقة القصيم

املقدمة:
إن مــن أهــم ســامت املجتمــع اإلنســاين التعــاون بــني 
ــتطيع أي  ــال يس ــد، ف ــع الواح ــل املجتم ــراد داخ األف
ــا  ــة، ويف عرصن ــن اجلامع ــزل ع ــش بمع ــرد أن يعي ف
احلــايل أصبحــت هــذه املســألة أكثــر ســهولة ورسعــة 
مــن الســابق؛ بفضــل تطــور أنظمــة االتصــاالت 
ــا الشــبكات  احلديثــة واســتخدام اإلنرتنــت وتكنلوجي
ــة  ــة الذكي ــزة اإللكرتوني ــالل األجه ــن خ ــة م اخللوي

التــي ســامهت يف تســهيل التواصــل بــني النــاس 
ــه قريــة صغــرية، كــام  وجعــل العــامل الكبــري يبــدو كأن
ــت  ــة، وقدم ــة ضخم ــة ومعرفي ــورة علمي ــدت ث أوج
ــي  ــة الت ــاالت املختلف ــة يف املج ــات اإللكرتوني التطبيق

ــرش. ــاة الب ــهيل حي ــا تس ــب عليه ترت
ــك  ــتخدام تل ــع اس ــع توس ــرز م ــر ب ــب آخ ــن جان وم
األجهــزة واختــالف مســتخدميها ظهــور اجلرائــم 
ــتجدة  ــة مس ــرة إجرامي ــد ظاه ــي تع ــة الت اإللكرتوني
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نســبيًا، فهــي جرائــم مبتكــرة ومســتحدثة متثــل نوعــًا 
ــذكاء اإلجرامــي حيــث ال تقتــرص عــىل  ــواع ال مــن أن
إقليــم معــني، وتعــاين املجتمعــات يف اآلونــة األخــرية 
مــن انتهــاك للحقــوق واخلصوصيــات املعلوماتيــة 
ــا  ــرية، مم ــة كب ــة ومعنوي ــائر مادي ــببت يف خس ــي تس الت
دعــا إىل رضورة وعــي أفــراد املجتمــع بتلــك اجلرائــم 

ــا. ــة ملكافحته ــات الالزم ــة الترشيع ومعرف
أوالً: مشكلة الدراسة: 

ــًا  ــًا واجتامعّي ــرًا اقتصادّي ــة أث ــم اإللكرتوني إن للجرائ
وأمنّيــًا واضحــًا عــىل اســتقرار املجتمــع، حيــث إهنا من 
اجلرائــم املســتحدثة يف املجتمــع الســعودي التــي بدأت 
تظهــر بشــكل بــارز، ممــا اســتوجب رضورة مكافحتهــا 
ــر  ــع، األم ــلبية يف املجتم ــا الس ــىل تأثرياهت ــب ع والتغل
العربيــة  باململكــة  الــوزراء  جملــس  دفــع  الــذي 
الســعودية يف عــام 1٤36ه إلصــدار نظــام خــاص 
بمكافحــة اجلرائــم اإللكرتونيــة واملعلوماتيــة )صحيفــة 
ــة  ــن حكوم ــعارًا م ــك استش ــة، 2٠2٠م(، وذل الرؤي
ــم  ــك اجلرائ ــورة تل ــني بخط ــني الرشيف ــادم احلرم خ
ــة  ــاة اخلاص ــىل احلي ــع وع ــتقرار املجتم ــاء واس ــىل بن ع
ــادي أو  ــن رضر م ــم م ــق هب ــد يلح ــا ق ــراد وم باألف
معنــوي، حيــث تضمــن هــذا النظــام بعــض القوانــني 
ــني يف  ــني اإللكرتوني ــة املجرم ــا معاقب ــن أمهه ــي م الت
ــًا  ــة ردع ــات املالي ــجن والغرام ــابقة بالس ــم الس اجلرائ

ــن.  ــة للوط ــم ومحاي هل
كــام اهتمــت حكومــة اململكــة عــام 2٠18م باإلســهام 
الرؤيــة،  )صحيفــة  االجتامعــي  الوعــي  نــرش  يف 
ــه يف  2٠2٠م( لــدى أفــراد املجتمــع الســعودي ألمهيت
ــت  ــث خصص ــم، حي ــك اجلرائ ــدالت تل ــض مع خف
هيئــة االتصــاالت وتقنيــة املعلومــات باململكــة أرقامــًا 
جمانيــة لتلّقــي البالغــات عــن أي جريمــة إلكرتونيــة أو 
ــا  ــرض هل ــد يتع ــال وهتدي ــائل احتي ــة أو رس معلوماتي

ــع. ــراد يف املجتم األف

ومــن هنــا تــربز إشــكالية الدراســة يف حماولــة الوقــوف 
عــىل مســتوى الوعــي االجتامعــي لــدى أفــراد املجتمع 
ــن  ــد م ــس احل ــد يعك ــذي ق ــكل ال ــعودي، بالش الس

انتشــار اجلرائــم اإللكرتونيــة باملجتمــع. 
ثانًيا: أمهية الدراسة: 

األمهية العلمية:• 
ــي . 1 ــرة الوع ــري لظاه ــريف النظ ــاء املع ــراء البن إث

داخــل  اإللكرتونيــة  باجلرائــم  االجتامعــي 
ــي  ــور التكنولوج ــع التط ــة م ــات خاص املجتمع
ــدًا  ــا راف ــا جيعله ــرشي، مم ــادي والع ــرن احل يف الق

علميــًا ومعرفيــًا لباحثــني آخريــن.
تعــد هــذه الدراســة مــن الدراســات التــي ركــزت . 2

عــىل قضيــة املســاس باحليــاة اخلاصــة ألفــراد 
املجتمــع مــن خــالل تعرضهــم جلرائــم املعلومات 
ــوال. ــلب األم ــب وس ــم النص ــخصية أو جرائ الش

األمهية التطبيقية:• 
راجعــة . 1 تغذيــة  الدراســة  هــذه  نتائــج  تعــد 

ــني  ــة كاملخطط ــم اإللكرتوني ــني يف اجلرائ للمهتم
بوضــع  األمنــي  احلقــل  يف  القــرار  وصنــاع 
ــم  ــة اجلرائ ــبة ملكافح ــات املناس ــط والسياس اخلط

اإللكرتونيــة.
ــا يف . 2 ــالل توصياهت ــن خ ــة م ــذه الدراس ــاعد ه تس

اهتــامم وســائل اإلعــالم ومنصــات التواصــل 
االجتامعــي برفــع مســتوى وعــي أفــراد املجتمــع 

ــة.  ــم اإللكرتوني يف اجلرائ
ثالثًا: تساؤالت الدراسة:

    تســعى الدراســة لإلجابــة عــىل التســاؤل الرئيــس )ما 
مســتوى الوعــي االجتامعــي باجلرائــم اإللكرتونيــة(؟ 

وينــدرج ضمنــه التســاؤالت الفرعيــة التاليــة:
ــراد  ــدى أف ــي ل ــي االجتامع ــتوى الوع ــا مس س1/ م

ــة؟ ــم اإللكرتوني ــعودي باجلرائ ــع الس املجتم
ــراد  ــدى أف ــي ل ــي االجتامع ــتوى الوع ــا مس س2/ م



الوعي االجتامعي واجلرائم اإللكرتونية، دراسة ميدانية عىل عينة من األفراد بمدينة بريدة يف منطقة القصيم٤6

مجلة العلوم ا?نسانية و ا?دارية  ،العدد (٢٦)  الجزء ا3ول  شعبان  ١٤٤٣ هـ - مارس٢٠٢٢ م

ــوبية؟ ــزة احلاس ــة األجه ــعودي بتقني ــع الس املجتم
باجلرائــم  الوعــي االجتامعــي  س3/ مــا مســتوى 

املعلوماتيــة؟ اإللكرتونيــة 
باجلرائــم  الوعــي االجتامعــي  س٤/ مــا مســتوى 

املاليــة؟ اإللكرتونيــة 
بجرائــم  االجتامعــي  الوعــي  مســتوى  مــا  س5/ 

اإللكــرتوين؟ التســوق 
رابعًا: أهداف الدراسة: 

ــة  ــس )معرف ــدف الرئي ــق اهل ــة لتحقي ــعى الدراس تس
ــة(  ــم اإللكرتوني ــي باجلرائ ــي االجتامع ــتوى الوع مس

ــة: ــة التالي ــداف الفرعي ــه األه ــدرج ضمن وين
ألفــراد . 1 االجتامعــي  الوعــي  مســتوى  معرفــة 

اإللكرتونيــة. باجلرائــم  الســعودي  املجتمــع 
ألفــراد . 2 االجتامعــي  الوعــي  مســتوى  معرفــة 

احلاســوبية. األجهــزة  بتقنيــة  الســعودي  املجتمــع 
معرفــة مســتوى الوعــي االجتامعــي باجلرائــم . 3

املعلوماتيــة. اإللكرتونيــة 
معرفــة مســتوى الوعــي االجتامعــي باجلرائــم . ٤

اإللكرتونيــة املاليــة.
معرفــة مســتوى الوعــي االجتامعــي بجرائــم . 5

اإللكــرتوين. التســوق 
خامًسا: اإلطار النظري للدراسة:

1/ النظريات االجتامعية املفرسة ملشكلة الدراسة:
 تنظــر النظريــات االجتامعيــة إىل اجلريمــة مــن خــالل 
االرتبــاط بــني االمتثــال واالنحــراف يف أطــر اجتامعيــة 
ــة،  ــاللة، األثني ــلطة، الس ــروة، الس ــل: الث ــة، مث خمتلف
النــوع، التــي تعمــل عــىل تشــكيل تعريــف االنحــراف 

وحتديــده.
ــي  ــوع الوع ــد موض ــة: يع ــة الوظيفي ــة البنائي النظري
االجتامعــي مــن أهــم موضوعــات البنائيــة الوظيفيــة، 
املجتمــع  أن  بارســونز"  "تالكــوت  يــرى  حيــث 
ــة  ــة أو جمموع ــة متكامل ــدات اجتامعي ــن وح ــارة ع عب

ــق التوافــق واألهــداف  مــن األنســاق املرتابطــة لتحقي
داخــل البنــاء االجتامعــي، وينظــر للمجتمــع عــىل أنــه 
ــي  ــداف الت ــم واأله ــرتك يف القي ــة تش ــاق اجتامعي أنس
ــوم  ــي يق ــي االجتامع ــة، وأن الوع ــة العمومي ــا صف هل

ــرتكة. ــات املش ــك العالق ــىل تل ع
أمــا أوجســت كونــت فــريى أن علــم االجتــامع هيتــم 
بدراســة ظواهــر العقــل اإلنســاين واألفعــال اإلنســانية 
الناجتــة عنــه، وأن جوهــر العمليــة التارخييــة هــو تطــور 
الفكــر، حيــث إن الضمــري اجلمعــي يتكــون مــن 
ــع  ــراد املجتم ــني أف ــة ب ــف العام ــدات والعواط املعتق
التــي بدورهــا تشــكل نســقًا متميــزًا، ومــن هنــا نجــد 
ــي  ــوع الوع ــت بموض ــد اهتم ــة ق ــة الوظيفي أن البنائي
االجتامعــي وارتباطــه بمعايــري املجتمــع. )كامــل، 

2٠15م(. 
الرصاعيــة  النظريــة  تنطلــق  اجلديــدة:  املاركســية   
للامركســية  التصــوري  اإلطــار  مــن  اجلديــدة 
ــالل  ــن خ ــا م ــادة قراءهت ــم إع ــث تت ــيكية، حي الكالس
ــي  ــة الت ــزة اإللكرتوني ــد لألجه ــلوب الناق ــج األس هن
قــد يتــم اســتخدامها يف ممارســة األكاذيــب التــي 
ــمل يف  ــذي يش ــي، ال ــي االجتامع ــق الوع ــق حتقي تعي
االجتاهــات املعــارصة مــا يطلــق عليــه باالجتــاه النقــدي 
ــل  ــكيل العق ــة تش ــىل أمهي ــز ع ــث يرك ــي حي االجتامع
الناقــد املــؤدي لتحريــر الفــرد مــن جانــب، ودور 
ــي  ــالل الوع ــن خ ــي م ــاط الواقع ــذات( يف النش )ال
الــذايت الــذي يطلــق قــدرات الفــرد مــن جانــب آخــر. 
)طنــش، 2٠16م(. ممــا يعنــي بــأن الوعــي االجتامعــي 
ــر وحمــور الوجــود اإلنســاين، عــىل  هــو أســاس التنوي
ــوم  ــع تق ــراد يف املجتم ــني األف ــات ب ــار أن العالق اعتب
واألكاذيــب  الزيــف  إىل  يقــود  غيابــه  وأن  عليــه، 

وحتقيــق األطــامع للمجرمــني اإللكرتونيــني. 
ــىل رضورة  ــي ع ــدي االجتامع ــاه النق ــز االجت ــام يرك بين
ــالق  ــأذن بانط ــرد وي ــرر الف ــذي حي ــل ال ــكيل العق تش
ــة  ــل ألزم ــو البدي ــي ه ــار أن الوع ــىل اعتب ــه، ع قدرات
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ــي. ــع االجتامع الواق
ــة مــن  ــة: تقــوم هــذه النظري ــة الرمزي ــة التفاعلي النظري
ــاس أن  ــىل أس ــد ع ــرت مي ــورج هرب ــر ج ــة نظ وجه
األفــراد يرتبطــون بنســيج مــن العالقــات االجتامعيــة، 
وأن هــذه العالقــات تقــوم عــىل التفاعــل فيــام بينهــم، 
ومتثــل  باألفــراد  تؤثــر  اخلارجيــة  القــوى  أن  كــام 
حقائــق داخــل املجتمــع )عثــامن، 2٠٠7م(، ممــا يعنــي 
ــن  ــعة م ــبكة واس ــم ش ــع لدهي ــراد يف املجتم أن األف
ــب  ــي تتطل ــة الت ــالت اإللكرتوني ــات والتفاع العالق
ــي،  ــان التقن ــم األم ــق هل ــًا حيق ــًا مرتفع ــًا اجتامعي وعي
حتــى ال يكونــوا ضحيــة مســتهدفة مــن قبــل املجرمــني 
اإللكرتونيــني، ال ســيام أهنــم قــد يتعاملــون مــع أفــراد 

ــني.                                                                     جمهول
2/ الوعي االجتامعي: 

الوعــي هو حمصلــة عمليــات ذهنيــة وشــعورية معقدة، 
ــاك  ــي فهن ــكيل الوع ــرد بتش ــده ال ينف ــري وح فالتفك
ــري  ــال والضم ــاعر واخلي ــيس واملش ــدس واألحاس احل
واإلرادة، وهنــاك املبــادئ والقيــم ومرتكــزات الفطــرة 
والنظــم االجتامعيــة وحــوادث احليــاة والظــروف التــي 
ــات  ــن مكون ــط م ــذا اخللي ــرء، وه ــاة امل ــف حي تكتن
ــهام  ــون إس ــد، ويك ــو معق ــىل نح ــل ع ــي يعم الوع
ــة مــن  ــات بنســب متفاوت كل مكــّون مــن هــذه املكون
شــخص آلخــر، ممــا جعــل لــكل شــخص نوعــًا مــن 

ــن. الوعــي خيتلــف عــن وعــي اآلخري
ــر  ــي يف فك ــي االجتامع ــددات الوع ــدأت حم ــد ب  وق
"دور كايــم" مــن خــالل حماوالتــه النظرية يف الفلســفة، 
أمــا كارل ماركــس فهــو أول مــن بحــث بمفهــوم 
الوعــي االجتامعــي مــن خــالل دراســته عــن الطبقــة 
االجتامعيــة والوعــي الطبقــي )حجــازي أ.، 1998م(.
ــو إدراك  ــي ه ــدوي، 1978م( إىل أن الوع ــار )الب وأش
ــو  ــارشًا، فه ــه إدراكًا مب ــط ب ــا حيي ــه ومل ــان لذات اإلنس
أســاس كل معرفــة، كــام يشــري الوعــي إىل الفهــم 

ــن  ــرد واآلخري ــني الف ــات ب ــالمة اإلدراك للعالق وس
البيئــة. ويــرى  املواقــف املختلفــة يف  مــن خــالل 
أوسوفســكي أن الوعــي االجتامعــي جمموعــة مــن 
ــائعة  ــدات الش ــورات واآلراء واملعتق ــم والتص املفاهي
ــة  ــر يف البداي ــي تظه ــني، الت ــع مع ــراد جمتم ــدى أف ل
بصــورة واضحــة لــدى جمموعــة مــن هــؤالء األفــراد 
ــن  ــرب ع ــا تع ــم بأهن ــرون القتناعه ــا اآلخ ــم يتبناه ث
مواقفهــم )ســمري، 2٠٠6م( وقــد ذكــر )البيــايت، 
2٠18م( الوعــي االجتامعــي بأنــه اجتــاه عقــيل يمّكــن 
ــاوز  ــك جت ــي ذل ــه، ويعن ــه وبيئت ــن إدراك ذات ــرد م الف
الفــرد إدراك ذاتــه أو واقــع مجاعتــه التــي ينتمــي إليهــا 

إىل إدراك أوســع للمجتمــع ككل.
ويقصــد الباحــث بالوعــي االجتامعــي إجرائيــًا يف 
ــتخدم  ــذي يس ــرد ال ــم الف ــة فه ــة: درج ــذه الدراس ه
ــة  ــم اإللكرتوني ــة باجلرائ ــة الذكي ــزة اإللكرتوني األجه
ــوبية،  ــزة احلاس ــة األجه ــة يف )تقني ــاليبها اخلاص وأس
املعلومــات الشــخصية، األمــوال الشــخصية، عمليــات 
ــن  ــه م ــتوى وقايت ــك مس ــرتوين( وكذل ــوق اإللك التس
ــي حتــدث يف املجتمــع مــن  ــة الت الوقــوع فيهــا كضحي

ــزة. ــك األجه ــالل تل خ
مستويات الوعي االجتامعي:

ــرٍد . 1 ــذي يعــرّب عــن ف ــذايت )الفــردي( ال الوعــي ال
حمــدد.

الوعي اجلامعي الذي يعرّب عن مجاعة.. 2
ــا:  ــي منه ــي االجتامع ــكيل الوع ــادر لتش ــاك مص وهن
ــة  ــات االجتامعي ــالم، املؤسس ــائل اإلع ــم، وس التعلي
الــذايت   التثقيــف  والسياســية،  واألمنيــة  والثقافيــة 

.  (Soon, 2012)

تصنيف الوعي االجتامعي:
العمــدي  بالوعــي  إليــه  املعــريف: ويشــار  الوعــي 
عقليــة  عالقــة  وجــود  يســتلزم  فهــو  واملتعــدي، 
بموضــوع معــني، ويشــمل ظواهــر كحضــور مشــكلة 
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ــام أن  ــني، ك ــال مع ــول جم ــق ح ــة احلقائ ــا أو معرف م
مصطلــح الوعــي املعــريف نــادرًا مــا يقتــرص اســتخدامه 
ــيولوجية  ــات السوس ــريف، كاملصطلح ــى املع ــىل املعن ع
فيكــون  والبيئــي،  الطبقــي  والوعــي  والسياســية، 
ــو  ــريف ه ــي املع ــواع الوع ــع أن ــرتك جلمي ــم املش القاس
ــرد  ــوٍس أو جم ــوع ملم ــدف أو موض ــو ه ــا نح توجهه

1988م(. )العريقــي، 
الوعــي الظاهــري: ويشــار إليــه بمصطلــح بديــل 
الوعــي  إن  حيــث  التجريبــي،  بالوعــي  يســمى 
الشــعوري يف الغالــب ال يعطــي شــعورًا مشــاهبًا، 
ولكنــه يمكــن أن يكــون لــه دالالت أخــرى، فالنائــم 
الــذي ال حيلــم ال يملــك أي خــربات حاليــة، وبالتــايل 
ــس  ــىل عك ــًا، ع ــس واعي ــرايت لي ــى الظاه ــو باملعن فه
الشــخص املســتيقظ عــادة مــا يملــك خــربات إدراكيــة 
وحســية، ويشــعر بالعواطــف ويســتمتع بالصــور 

ــرايت. ــي الظاه ــص الوع ــك خي ــة، وذل العقلي
ألنفســنا  الســليم  فهمنــا  يعنــي  التحكــم:  وعــي 
ولآلخريــن، فالوعــي يعطــي دور يف بــدء الســلوك 
أو الســيطرة عليــه، ويشــري علــامء النفــس وعلــامء 
ــي اآليل  ــلوك التلقائ ــن الس ــة ع ــيولوجيا العصبي الفس
مقابــل الســلوك الــذي يتحكــم فيــه الوعــي كتحكمنــا 
املحــاوالت  مقابــل  اجلســم  وضــع  يف  الالوعــي 
ــم اآليل  ــل التحك ــد فش ــقوط عن ــدم الس ــة لع الالواعي
باجلســم لســبب داخــيل أو خارجــي )أمحــد، 2٠18م(.

مضامن الوعي االجتامعي:
ــي  ــس االجتامع ــامء النف ــامع وعل ــامء االجت ــل عل حيل

الوعــي إىل ثالثــة مســتويات:
مســتوى األفــكار واآلراء واملعتقــدات حــول موضــوع 
ــكار واآلراء  ــتوى األف ــر مس ــي: تؤث ــي االجتامع الوع
االجتامعــي  الوعــي  يف  بالغــًا  تأثــريًا  واملعتقــدات 
لــدى الفــرد التــي تســهم يف بنــاء شــخصيته وتعكــس 
أوضحــت  وقــد  النفســية،  لألمــراض  اســتعداده 

ــض  ــده بع ــا تع ــوث أن م ــة والبح ــات امليداني الدراس
ــه يف  ــر إلي ــالج ينظ ــتحق الع ــًا يس ــات مرض املجتمع
جمتمــع آخــر عــىل أنــه نــوع مــن االنحــراف يســتوجب 
ــدى  ــه يف إح ــزل صاحب ــع أو ع ــن املجتم ــتئصاله م اس
ــذا  ــوالً هل ــث قب ــع ثال ــنجد يف جمتم ــات، وس املصح
النــوع مــن الســلوك واعتبارهــا ظاهــرة عاديــة ال 
حتتــاج إىل عــالج أو عقــاب، ويفــرس ذلــك مــن الناحية 
االجتامعيــة عــىل أن فهــم املجتمــع لنــوع الســلوك 
ســيكون لــه نــوع مــن التفاعــل اخلــاص واالســتجابة 
ــني الفــرد وجمتمعــه، ويتطلــب ذلــك ارتفــاع درجــة  ب
ــبث  ــع تش ــة م ــرد، خاص ــد الف ــي عن ــي االجتامع الوع
بعــض النــاس بمبــادئ ومعتقــدات الوقايــة والعــالج 

)املرايــايت، 2٠٠8م(.
ــرد  ــل الف ــا حيم ــاس: عندم ــعور واإلحس ــتوى الش مس
ــيكون  ــه س ــة فإن ــم اإللكرتوني ــن اجلرائ ــات ع معلوم
ــة،  ــكلة االجتامعي ــذه املش ــن ه ــبق ع ــور مس ــه تص لدي
املاديــة  باجلوانــب  وثيقــًا  ارتباطــًا  ترتبــط  وأهنــا 
ــرض  ــاس بتع ــعور واإلحس ــث إن الش ــة، حي واملعنوي
الفــرد ملثــل تلــك اجلرائــم ســيؤثر عــىل أوضــاع 

الشــخص املختلفــة ومســامهاته يف املجتمــع.
مســتوى الدافــع أو الســلوك: ُيعــد هــذا املســتوى عــىل 
درجــة كبــرية مــن األمهيــة عــىل صعيــد الفــرد واجلامعة 
التــي ينتمــي إليهــا، والــذي قــد يكــون عنــرصًا هامــًا 
يعــربان  الســلوك  أو  فالدافــع  التوعيــة،  يف عمليــة 
ــتجابات  ــن االس ــل ال يتضم ــتجابة أو رد فع ــن اس ع
ــة  ــارات اللفظي واحلــركات اجلســمية، بــل يشــمل العب
)غيــث،  إليــه  أشــار  حيــث  الذاتيــة،  واخلــربات 
2٠٠6م( عــىل أنــه االســتجابة الكليــة أو اآلليــة التــي 
ــن  ــه الكائ ــام يواج ــدد حين ــرازات الغ ــا إف ــل فيه تتدخ

ــف.  ــوي أي موق العض
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دور وســائل اإلعــالم والتكنلوجيــا يف تشــكيل الوعــي 
االجتامعــي:

 تطــورت وســائل االتصــال يف الســنوات األخــرية 
التكنولوجيــة،  والثــورة  العلمــي  التقــدم  بفضــل 
فأصبحــت متــارس دورًا جوهريــًا يف إثــارة اهتــامم 
ــالم  ــة، فاإلع ــكالت املطروح ــا واملش ــراد بالقضاي األف
ــة  ــادر املهم ــن املص ــي م ــل االجتامع ــائل التواص ووس
ــي يلجــأ هلــا اجلمهــور يف اســتقاء معلوماهتــم عــن  الت
ــبب  ــية؛ بس ــة والسياس ــة والثقافي ــا االجتامعي القضاي
فاعليــة تلــك املصــادر وقدرهتــا عــىل احلــراك وخماطبــة 
ــالم  ــي؛ فاإلع ــن املجتمع ــن التكوي ــم م ــم األعظ القس
ــكيل  ــهامن يف تش ــي تس ــل االجتامع ــائل التواص ووس
ــرية  ــارشة، وبوت ــري مب ــورة غ ــي بص ــي االجتامع الوع
األرسة  دور  جانــب  إىل  ملحوظــة  غــري  متســارعة 
ــس،  ــرى )حل ــة األخ ــة واملدني ــات التعليمي واملؤسس
2٠1٠م( كــام أن تأثــري اإلعــالم والتكنولوجيــا يف 
ــدة،  ــباب ع ــائكة ألس ــألة ش ــاه مس ــلوك واالجت الس
ــوم  ــية تق ــة نفس ــة اجتامعي ــال عملي ــا: أن االتص أمهه
ــة  ــة اتصالي ــا، وإقامــة عالق ــل الرمــوز وتبادهل عــىل متث
هتــدف إىل تلبيــة حاجــات تعليميــة وتثقيفيــة وترفيهيــة 
ــه، خاصــة  ــري اجتاهات ــر يف الســلوك اإلنســاين وتغي تؤث
أن تلــك الوســائل تتوجــه إىل أعــداد كبــرية مــن البــرش 
غــري املتجانســة يف األعــامر والثقافــات والقــدرات 
واالهتاممــات، كــام بــرز كثــري مــن الشــباب باالهتــامم 
ــؤولية  ــه باملس ــي إحساس ــة لينّم ــطة االجتامعي يف األنش
التواصــل  شــبكات  عــرب  االجتامعــي  والوعــي 
االجتامعــي باعتبارهــا حمصلــة تفاعــل األشــخاص 
تصوراهتــم  وانصهــار  معــني،  اجتامعــي  واقــع  يف 
ومدركاهتــم وأحاسيســهم الذاتيــة واملوضوعيــة يف 
ــاعر  ــول ومش ــات ومي ــة وقناع ــق معرفي ــة حقائ صيغ
ــات الواقــع  ــامط ســلوك تعكــس معطي واجتاهــات وأن

االجتامعــي )ورقلــة، 2٠13م(. 

٣/ اجلرائم اإللكرتونية:
يقصــد هبــا النشــاط الــذي تســتخدم فيــه التقنيــة 
ــارش  ــري مب ــارش أو غ ــكل مب ــة بش ــة الرقمي املعلوماتي
املســتهدف  اإلجرامــي  الفعــل  لتنفيــذ  كوســيلة 

2٠٠9م(. )موســى، 
فعــل  إتيــان  بأهنــا  2٠13م(  )الزهــراين،  وعرفهــا 
ــل  ــن أداء فع ــدي ع ــاع العم ــرشوع أو االمتن ــري م غ
واجــب اإلتيــان بــه، مــن خــالل اســتخدام أي وســيلة 
إلكرتونيــة أو تكنلوجيــة بطــرق غــري مرشوعــة، يكــون 
ــري  ــوق غ ــن احلق ــق م ــىل ح ــداء ع ــا االعت ــن نتيجته م

ــة. ــت أو معنوي ــة كان ــخصية، مادي الش
ــًا يف  ــة إجرائي ــم اإللكرتوني ــث باجلرائ ــد الباح ويقص
ــم  ــي تت ــة الت ــات املجّرم ــك املامرس ــة: تل ــذه الدراس ه
مــن خــالل األجهــزة اإللكرتونيــة الذكيــة، حيــث تــم 
ــة  ــم اخلاص ــا: )اجلرائ ــامط منه ــة أن ــىل أربع ــز ع الرتكي
بتقنيــة األجهــزة احلاســوبية، اجلرائــم اإللكرتونيــة 
التســوق  جرائــم  املاليــة،  اجلرائــم  املعلوماتيــة، 

اإللكــرتوين(.
خصائص اجلريمة اإللكرتونية:

يتميــز مرتكــب اجلريمــة اإللكرتونيــة بالــذكاء . 1
وامتــالك مهــارات تقنيــة عاليــة يف جمــال األنظمــة 

ــة. اإللكرتوني
ــادرًا . 2 ــون ق ــد يك ــة ق ــة اإللكرتوني ــب اجلريم مرتك

يف  باعثــه  أن  إال  اجتامعيــًا،  ومنســجاًم  ماديــًا 
ارتــكاب جريمتــه قهــر النظــام.

 اجلريمــة اإللكرتونيــة تتجــاوز احلــدود اجلغرافيــة، . 3
ــة  ــات قانوني ــان حتدي ــري مــن األحي ــري يف كث ممــا يث
اجلنائيــة  املالحقــة  بإجــراءات  يتعلــق  فيــام 

2٠12م(. )املطــرودي، 
أنواع اجلرائم اإللكرتونية: 

ــي  ــايت: وه ــام املعلوم ــتهدف النظ ــي تس ــم الت اجلرائ
اجلرائــم التــي تســتهدف معطيــات احلاســب اآليل 
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املعلومــات هبــدف  كاخــرتاق احلواســب ومراكــز 
ــوين  ــري قان ــكل غ ــات بش ــج والبيان ــول للربام الوص
واالطــالع عليهــا أو التالعــب هبــا وتزويرهــا، أو 
هبــدف تدمــري الربامــج والبيانــات املخزنــة فيهــا خالل 
)الشــوابكة،  اخلبيثــة  والربامــج  الفريوســات  زرع 

2٠٠7م(.
ــايت:  ــام املعلوم ــتخدام النظ ــع باس ــي تق ــم الت اجلرائ
وهــي اجلرائــم التــي يســتخدم فيهــا النظــام املعلومــايت، 
ــات  ــة بالبيان ــم املاس ــة كاجلرائ ــكاب اجلريم كأداة الرت
االبتــزاز  مثــل  باحليــاة اخلاصــة لألفــراد  املتصلــة 
ــدرات  ــاب واملخ ــم اإلره ــات وجرائ ــة املعلوم ورسق
عــرب اإلنرتنــت واختــالس األمــوال واجلرائــم املتعلقــة 

ــي، 2٠٠9م(. ــة )البقم ــارة اإللكرتوني بالتج
اجلرائــم التــي تســتغل بيئــة النظــام املعلومــايت: وهــي 
اجلرائــم التــي تتــم مــن خــالل اســتخدام احلاســوب أو 
الشــبكة العنكبوتيــة، باعتبارمهــا بيئــة مناســبة الرتكاب 
اجلريمــة كإنشــاء املواقــع املروجــة للجرائــم األخالقيــة 
واجلرائــم املخلــة بــاآلداب العامــة والتخطيــط جلرائــم 
ــم  ــات وجرائ ــرص والفتي ــال والق ــد األطف ــية ض جنس
التخويــف والتهديــد وانتحــال الشــخصيات )شــوقي، 

2٠٠3م(. 
األنظمــة  يف  اإللكرتونيــة  اجلرائــم  مواجهــة  ســبل 

الدوليــة:
    القــت مواجهــة اجلرائــم اإللكرتونيــة اهتاممــًا عامليــًا 
كبــريًا، حيــث عقــد العديــد مــن املؤمتــرات والنــدوات 
ــّرم مــن يقــدم  التــي أصــدرت قوانــني وترشيعــات جُت
ــويد  ــة الس ــد دول ــم، وتع ــك اجلرائ ــكاب تل ــىل ارت ع
ــم  ــة بجرائ ــات خاص ــن ترشيع ــي تسُّ ــدول الت أول ال
عــام  أصــدرت  فقــد  واالنرتنــت،  اآليل  احلاســب 
1973م قانــون البيانــات الســويدي الــذي عالــج 
ــات  ــاءت الوالي ــرتوين، وج ــال اإللك ــا االحتي قضاي
املتحــدة بعدهــا حيــث رشعــت قانــون خــاص بحاميــة 

أنظمــة احلاســب اآليل يف الفــرتة مــن 1976-1985م، 
كــام حــدد معهــد العدالــة القومــي عــام 1985م 
ــن  ــة تتضم ــم املعلوماتي ــة للجرائ ــواع رئيس ــة أن مخس
ــرشوع  ــري امل ــتخدام غ ــب اآليل، واالس ــم احلاس جرائ
ودعــم  اآليل،  باحلاســب  والتالعــب  ُبعــد،  عــن 
ــزة،  ــج اجلاه ــة الربام ــة، ورسق ــالت اإلجرامي التعام
ويف عــام 2٠٠٠م خولــت وزارة العــدل األمريكيــة 
ــب اآليل  ــم احلاس ــع جرائ ــل م ــات للتعام ــس جه مخ
واالنرتنــت، منهــا مكتــب التحقيقــات الفيدراليــة 
)FBI( )عطايــا، 2٠15م(، وتــأيت بريطانيــا باملرتبــة 
الثالثــة يف االهتــامم بمواجهــة اجلرائــم اإللكرتونيــة 
ــف  ــر والتزيي ــة التزوي ــون مكافح ــرت قان ــث أق حي
ــنيقي، 199٤م(، ويف  ــام 1981م )الش ــرتوين ع اإللك
ــا  ــل قانوهن ــىل تعدي ــدا ع ــت كن ــام 1985م حرص ع
ــب  ــم احلاس ــة بجرائ ــني خاص ــمل قوان ــي ليش اجلنائ
اآليل واالنرتنــت، كــام شــمل القانــون اجلديــد عقوبات 
املخالفــات احلاســوبية وجرائــم التدمــري، وكذلــك 
ــق  ــة للتواف ــا اجلنائي ــر قوانينه ــا بتطوي ــت فرنس اهتم
ــدا  ــد يف هولن ــام توج ــة، ك ــتجدات اإلجرامي ــع املس م
ــح  ــة توض ــني خاص ــدا قوان ــر وبولن ــان واملج والياب
كيفيــة التعامــل مــع تلــك اجلرائــم ومــع املتهمــني فيهــا 

)متــام، 2٠٠9م(.
وعــىل مســتوى الــدول العربيــة نجــد أن القانــون 
املــرصي جيتهــد بتطبيــق قواعــد القانــون اجلنائــي 
التقليــدي عــىل اجلرائــم املعلوماتيــة، كــام أصــدر 
ــاء  ــم إفش ــون جتري ــة وقان ــاة اخلاص ــة احلي ــون محاي قان
األرسار، بحيــث يمكــن تطبيقهــا عــىل بعــض اجلرائــم 
النظــر يف  املعلوماتيــة، وأوكل إىل القضــاء اجلنائــي 
القضايــا التــي ترتكــب ضــد أو بواســطة النظــم 
ــر  ــب آخ ــن جان ــا، 2٠15م(، وم ــة )عطاي املعلوماتي
فمملكــة البحريــن ومعظــم الــدول العربيــة ال يوجــد 
ــد  ــت، وإن وج ــم اإلنرتن ــة بجرائ ــني خاص ــا قوان هب
ــإن  ــة، ف ــب اجلريم ــل ملرتك ــن الفع ــب م ــص قري ن
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ــة  ــم األرضار املرتتب ــع حج ــب م ــد ال تتناس ــة ق العقوب
ــع  ــة مجي ــن مواجه ــة، ويمك ــة اإللكرتوني ــىل اجلريم ع

ــاع اآليت: ــم باتب ــذه اجلرائ ــدول هل ال
التعاون الدويل يف مكافحة اجلرائم.. 1
حجب املواقع غري األمنة.. 2
الداخليــة، . 3 وزارة  يف  جديــدة  إدارات  إنشــاء 

ــم  ــة اجلرائ ــن مواجه ــؤولة ع ــون مس ــث تك بحي
اإللكرتونيــة.

تفعيــل دور وســائل اإلعــالم يف توعيــة أفــراد . ٤
املجتمــع بتلــك اجلرائــم.

تطبيــق العقوبــات املناســبة هلــذه اجلرائــم مــن قبــل . 5
اجلهــات املختصة )نجــد، 2٠19م(.

ــني أن  ــد تب ــعودي فق ــع الس ــتوى املجتم ــىل املس وع
ــر مــن وســيلة  33% مــن الســعوديني يســتخدمون أكث
ــرت  ــل توي ــي، واحت ــل االجتامع ــائل التواص ــن وس م
ــوك  ــس ب ــه الفي ــبة 57%، يلي ــدارة بنس ــع الص موض
ــت  ــبة 23%، وبلغ ــع بنس ــي املواق ــبة 3٠%، وباق بنس
نســبة املســتخدمني يف الســعودية الَّذيــن يملكــون 
حســاب عىل الفيــس بــوك 86%، )العتيبــي، 2٠16م(، 
ــة  ــأة ملامرس ــة مهي ــون الفرص ــد تك ــه ق ــي أن ــذا يعن وه
االنحــراف واجلريمــة مــن خــالل الشــبكة العنكبوتيــة، 
ممــا قــد يكلــف النظــام الرســمي باململكــة العــبء يف 
ــني. ــني اإللكرتوني ــع املجرم ــة، وتتب ــة واملالحق املراقب

معوقات مكافحة اجلرائم اإللكرتونية باململكة:
معوقــات تتعلــق باجلريمــة نفســها: أشــار )القحطــاين 
ع.، 2٠1٤م( إىل عــدة معوقــات ملكافحــة اجلرائــم 
اإللكرتونيــة منهــا، قلــة املتخصصــني اجلنائيــني يف 
جمــال اجلرائــم املعلوماتيــة مقارنــة بحجــم املعلومــات 
ــة  ــب متابع ــذي يتطل ــة، وال ــار التقني ــة وانتش الرقمي
مســتجدات التقنيــة بشــكل مســتمر لتطويــر التحقيــق 
ــة  ــة لضخام ــة، إضاف ــم اإللكرتوني ــي يف اجلرائ اجلنائ
ــة  ــة فــوق إمكانيــات احلامي واتســاع املعلومــات الرقمي

ــة  ــة األمني ــة املتوفــرة، ممــا أدى إىل ضعــف احلامي األمني
ــدم  ــار إىل ع ــام أش ــي، ك ــامل الرقم ــات يف الع للمعلوم
املعرفــة بمكونــات اجلريمــة املعلوماتيــة مــن قبــل 

ــة. ــراف املعني ــض األط بع
التقنيــة  تعــد  عليــه:  باملجنــي  مرتبطــة  معوقــات 
ــذا  ــتثامر، ل ــال اس ــات جم ــم املعلوم ــتخدمة يف نظ املس
تتســابق الــرشكات يف تســهيل اســتخدام الربامــج 
ــم  ــىل تقدي ــزت ع ــث رك ــا، حي ــزة ومالحقاهت واألجه
ــي،  ــب األمن ــر مــن تركيزهــا عــىل اجلان اخلدمــات أكث
إدراك  عــدم  إىل  2٠18م(  )شــهوان،  أشــار  وقــد 
ــؤولني  ــل املس ــن قب ــة م ــم املعلوماتي ــورة اجلرائ خط
إلرشــاد  التوعيــة  وإغفــال  املؤسســات،  تلــك  يف 
ــة، ومــن  املســتخدمني إىل خطــورة اجلرائــم اإللكرتوني
جانــب آخــر اعتــرب )الــزراع، 2٠1٤م( أن أخطــر 
ــض  ــالغ بع ــدم إب ــة ع ــم املعلوماتي ــكالت اجلرائ مش
ــت  ــي ارتكب ــة الت ــة اإللكرتوني ــن اجلريم ــراد ع األف
ــة  ــم لألنظم ــدم إدراكه ــك لع ــع ذل ــم، ويرج بحقه
املطبقــة ضمــن إقليــم الدولــة، كــام أن بعــض الضحايــا 
ــط أو املحقــق بالتعامــل  يشــك يف مقــدرة رجــل الضب
 (Cowens, 2002) مــع هــذا النــوع مــن اجلرائــم 
ــاز  ــن احتج ــرشكات م ــض ال ــوف بع ــة إىل خ إضاف
ــر عــىل ســمعتها  ــل شــبكتها ممــا يؤث أجهزهتــا أو تعطي
أن  كــام   (Stephenson, 2000) املاليــة  وخســارهتا 
بعــض اجلرائــم املعلوماتيــة ترتبــط بجرائــم أخالقيــة؛ 
ممــا يدفــع املجنــي عليــه إىل الصمــت خوفــًا مــن 

الفضيحــة والعــار )املويشــري، 2٠12م( 
4/ الدراسات السابقة:

"رؤيــة  بعنــوان  2٠15م(  )املالكــي،  -دراســة 
ــني  ــة ب ــات األمني ــبكة املعلوم ــط ش ــرتاتيجية لرب اس
دول جملــس التعــاون ملكافحــة اجلرائــم اإللكرتونيــة"، 
حيــث هدفــت إىل التعــرف عــىل اجلريمــة وأخطارهــا 
وأنواعهــا ومســتوى حجمهــا يف دول جملــس التعــاون 
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املنهــج  عــىل  الباحــث  فيهــا  واعتمــد  اخلليجــي، 
بنوعيهــا  املقابلــة  باســتخدام  املســحي،  الوصفــي 
)املقيــدة والشــفهية املفتوحــة( عــىل عينــة بلــغ حجمهــا 
ــة  ــؤون األمني ــاع الش ــني يف قط ــن العامل ــردًا م )35( ف
باألمانــة العامــة ملجلــس التعــاون بــدول اخلليــج 
العربيــة، وكان مــن أبــرز النتائــج: أن اســتخدام التقنيــة 
ــس  ــني يف دول جمل ــي املواطن ــة ووع ــتوى معرف ومس
التعــاون اخلليجــي باجلرائــم اإللكرتونيــة كان بدرجــة 
ــة  ــع بأمهي ــي املجتم ــتوى وع ــع مس ــطة، وأن رف متوس

ــًا. ــح رضوري ــة أصب ــات اإللكرتوني ــن املعلوم أم
-دراســة )الغريــب، 2٠17م( بعنــوان "مــدى الوعــي 
لــدى الفئــة العمريــة الشــابة بنظــام عقوبــات اجلرائــم 
املعلوماتيــة الســعودي"، وهدفــت الدراســة إىل معرفــة 
مســتوى الوعــي بمفهــوم اجلرائــم املعلوماتيــة باململكة 
ــات  ــام العقوب ــا بنظ ــم أو عدمه ــة إىل معرفته باإلضاف
يف هــذا اخلصــوص، وقــد تــم اســتخدام املنهــج 
ــتخدام  ــي باس ــج الوصف ــج املنه ــد مناه ــحي كأح املس
أداة االســتبانة التــي تــم تطبيقهــا عــىل عينــة بلــغ 
ــة  ــت الدراس ــث توصل ــردة، حي ــا )21٤( مف حجمه
ــة  ــراد عين ــم أف ــا: أن معظ ــن أبرزه ــج كان م إىل نتائ
ــة،  ــم املعلوماتي ــام باجلرائ ــم إمل ــة )71%( لدهي الدراس
ــن  ــي م ــوف حقيق ــس وخ ــم توج ــة لدهي وأن الغالبي
للجرائــم اإللكرتونيــة األمــر  أن يكونــوا ضحايــا 
ــم  ــن معلوماهت ــاح ع ــدم اإلفص ــم إىل ع ــذي يدفعه ال

ــاء. ــخصية للغرب الش
ــالم  ــوان "دور اإلع ــريي، 2٠18م( بعن ــة )املط -دراس
ــي  ــة" الت ــم اإللكرتوني ــن اجلرائ ــة م ــد يف التوعي اجلدي
ــة  ــد يف التوعي ــالم اجلدي ــة دور االع ــت إىل معرف هدف
مــن اجلريمــة اإللكرتونيــة، وقــد اعتمــد الباحــث 
عــىل املنهــج الوصفــي التحليــيل باســتخدام االســتبانة 
ــويب  ــن منس ــت )15٠( م ــة بلغ ــىل عين ــا ع ــي طبقه الت
ــم  ــات وقس ــن املعلوم ــف ألم ــن ناي ــد ب ــز حمم مرك
ــي، وكان  ــات الوطن ــز املعلوم ــات بمرك ــن املعلوم أم

نتائجهــا: احلاجــة إىل توعيــة اجلامهــري  أبــرز  مــن 
ــة  ــد واملفضل ــالم اجلدي ــائل االع ــات وس ــرب منص ع
ــم  ــة اجلرائ ــم يف مكافح ــادة وعيه ــك لزي ــم، وذل لدهي
ــة  ــوا ضحي ــى ال يقع ــا حت ــتى أنواعه ــة بش اإللكرتوني

ــوص. ــذا اخلص ــة يف ه ــة املتبع ــاليب التقني لألس
-دراســة كلٍّ مــن )حممــد و يوســف، 2٠18م( بعنــوان 
التوعيــة  يف  العامــة  العالقــات  برامــج  "توظيــف 
بمخاطــر اجلرائــم اإللكرتونيــة دراســة حتليليــة وصفيــة 
ــة"،  ــم اإللكرتوني ــن اجلرائ ــؤولة ع ــىل اإلدارات املس ع
ــة يف  ــات العام ــة دور العالق ــت إىل معرف ــث هدف حي
ــة وخطــورة االســتخدام  ــم اإللكرتوني ــة باجلرائ التوعي
اخلاطــئ للتكنولوجيــا والتثقيــف بأمهيــة املحافظــة 
عــىل البيانــات الشــخصية، واســتخدمت الدراســة 
ــة  ــىل عين ــتبانتني ع ــق اس ــم تطبي ــي، وت ــج الوصف املنه
ــن  ــة م ــىل عين ــت األوىل ع ــردة، وزع ــت )92( مف بلغ
العامــة  الداخــيل )العاملــني بالعالقــات  اجلمهــور 
ــة يف  ــم اإللكرتوني ــن اجلرائ ــؤولة ع ــات املس باملؤسس
وزارة العــدل ووزارة الداخليــة ووزارة االتصــاالت 
الثانيــة  االســتبانة  أمــا  املعلومــات،  وتكنولوجيــا 
فوزعــت عــىل عينــة مــن اجلمهــور اخلارجــي لقيــاس 
ــم، وكان  ــة لدهي ــم اإللكرتوني ــي باجلرائ ــة الوع درج
مــن أبــرز مــا توصلــت إليــه الدراســة مــن نتائــج أنــه 
ــة  ــبكة العنكبوتي ــتخدام الش ــذر يف اس ــاك ح ــس هن لي
ــن  ــريًا م ــددًا كب ــم أن ع ــراد واألرس رغ ــل األف ــن قب م
أفــراد املجتمــع حيــرص عــىل تثقيــف نفســه بمخاطــر 

ــة. ــة احلديث ــا والتقني التكنولوجي
"الوعــي  بعنــوان  2٠18م(  )الشــعيفي،  -دراســة 
األمنــي باملســؤولية اجلنائيــة املرتتبــة عــىل خمالفــة 
ــدف  ــي هت ــة"، الت ــم املعلوماتي ــة اجلرائ ــام مكافح نظ
باملســؤولية  األمنــي  الوعــي  مســتوى  معرفــة  إىل 
ــم  ــة عــىل خمالفــة نظــام مكافحــة اجلرائ ــة املرتتب اجلنائي
ــج  ــىل املنه ــة ع ــذه الدراس ــدت ه ــة، واعتم املعلوماتي
ــي  ــتبانة الت ــتخدام أداة االس ــيل، باس ــي التحلي الوصف



53 الوعي االجتامعي واجلرائم اإللكرتونية، دراسة ميدانية عىل عينة من األفراد بمدينة بريدة يف منطقة القصيم

مجلة العلوم ا?نسانية و ا?دارية  ،العدد (٢٦)  الجزء ا3ول  شعبان  ١٤٤٣ هـ - مارس٢٠٢٢ م

ــن  ــردة م ــت )15٠( مف ــة بلغ ــىل عين ــا ع ــم تطبيقه ت
طــالب جامعــة نايــف العربيــة للعلــوم األمنيــة وهــم 
مســتخدمي شــبكات التواصــل االجتامعــي، وكان 
ــة:  ــا الدراس ــت إليه ــي توصل ــج الت ــم النتائ ــن أه م
تزايــد إســاءة اســتخدام اهلواتــف النقالــة املــزودة 
بالكامــريات األمــر الــذي يعكــس انخفــاض مســتوى 
ــزاز  ــا لالبت ــم ضحاي ــايل وقوعه ــم وبالت ــي لدهي الوع
ــي. ــل االجتامع ــع التواص ــق مواق ــن طري ــد ع والتهدي
ــوان "تعــرض  -دراســة )حجــازي ش.، 2٠2٠م( بعن
املــرأة املســتخدمة لشــبكات التواصــل االجتامعــي 
ــة  ــت إىل معرف ــث هدف ــة"، حي ــة اإللكرتوني للجريم
ــل  ــبكات الواص ــرأة لش ــتخدام امل ــامط اس ــادات وأن ع
ــة،  ــم اإللكرتوني ــا باجلرائ ــتوى وعيه ــي ومس االجتامع
ــي،  ــج الوصف ــة املنه ــذه الدراس ــتخدمت ه ــد اس وق
تــم  التــي  االســتبانة  أداة  عــىل  اعتمــدت  حيــث 
توزيعهــا عــىل عينــة بلــغ حجمهــا )1٠٠( مفــردة 
مــن جمتمــع الدراســة املتمثــل يف نســاء واليــة جيجــل 
باجلزائــر، وقــد توصلــت الدراســة إىل نتائــج كان مــن 
أبرزهــا: مســامهة اســتخدام املــرأة لشــبكات التواصــل 
ــث  ــة حي ــة اإللكرتوني ــدوث اجلريم ــي يف ح االجتامع
تبــني انخفــاض مســتوى وعيهــا وارتفــاع ثقتهــا 

ــم. ــل معه ــن تتواص ــاء الذي بالغرب
-دراســة كاًل مــن )الزبــن، 2٠21م( بعنــوان "اجلرائــم 
ــث  ــا"، حي ــي بخطورهت ــتوى الوع ــة ومس اإللكرتوني
اإللكرتونيــة  اجلرائــم  عــىل  التعــرف  إىل  هدفــت 
نظــر  وجهــة  مــن  بخطورهتــا  الوعــي  ومســتوى 
ــة  ــة بكلي ــاء التطبيقي ــة البلق ــباب األردين، يف جامع الش
ــة  ــذه الدراس ــدت ه ــة، واعتم ــة اجلامعي ــرية رمح األم
عــىل املنهــج الوصفــي بأســلوب العينــة التــي تكونــت 
ــق أداة  ــم تطبي ــث ت ــة، حي ــب وطالب ــن )212( طال م
ــت  ــي توصل ــج الت ــم النتائ ــن أه ــتبانة، وكان م االس
إليهــا الدراســة أن معــدل تعــرض الطــالب للجرائــم 
ــاء  ــث ج ــض، حي ــتوى منخف ــاء بمس ــة ج اإللكرتوني

ــًا. ــة مرتفع ــم اإللكرتوني ــي باجلرائ الوع
-دراســة )القحطــاين م.، 2٠21م( بعنــوان "إســهامات 
اخلدمــة االجتامعيــة يف احلــد مــن خماطــر اجلرائــم 
عــىل  التعــرف  إىل  هدفــت  التــي  اإللكرتونيــة"، 
ــر  ــن خماط ــد م ــة يف احل ــة االجتامعي ــهامات اخلدم إس
الباحــث  اســتخدم  حيــث  اإللكرتونيــة،  اجلرائــم 
ــه  ــد يف بينات ــحي، واعتم ــي املس ــج الوصف ــا املنه فيه
ــت )68(  ــة بلغ ــىل عين ــة ع ــتبانة اإللكرتوني ــىل االس ع
ــة  ــة اخلدم ــة بكلي ــة التعليمي ــاء اهليئ ــن أعض ــردة م مف
االجتامعيــة بجامعــة األمــرية نــورة بنــت عبدالرمحــن، 
وكان مــن أبــرز النتائــج: أن هنــاك موافقــة بــني أفــراد 
ــكاب  ــة الرت ــة املؤدي ــل االجتامعي ــىل العوام ــة ع العين
اجلرائــم اإللكرتونيــة مــن وجهــة نظرهــم ومــن أبرزها 
ــة  ــط اإللكرتوني ــوع للرواب ــع واملتن ــار الواس )االنتش
ــي  ــرش الوع ــة لن ــاك حاج ــدر( وأن هن ــة املص جمهول
بــني أبنــاء املجتمــع الســعودي خاصــة الشــباب منهــم 

ــة. ــم االلكرتوني ــر اجلرائ ــني بمخاط واملراهق
ــة  ــة احلالي ــن الدراس ــالف ب ــاء واالخت ــب االلتق جوان

ــابقة: ــات الس والدراس
مــن ناحيــة اهلــدف: هدفــت الدارســات الســابقة . 1

بشــكل عــام إىل التعــرف عــىل اجلرائــم اإللكرتونية 
وأنواعهــا، إضافــة ملعرفة مســتوى الوعــي بمفهوم 
تلــك اجلرائــم، ودور اإلعــالم والعالقــات العامــة 
وإســهامات اخلدمــة االجتامعيــة بالتوعيــة املناســبة 
ــزت  ــام رك ــة، بين ــم اإللكرتوني ــن اجلرائ ــد م للح
الدراســة احلاليــة عــىل معرفــة واقــع مســتوى 

ــة. الوعــي االجتامعــي باجلرائــم اإللكرتوني
مــن ناحيــة جمتمــع الدراســة: اختلفــت جمتمعــات . 2

البحــث يف الدراســات الســابقة، حيــث تنوعــت ما 
بــني العاملــني بقطــاع الشــؤون األمنيــة، والعاملني 
ــاء،  ــباب والنس ــة للش ــات، إضاف ــن املعلوم يف أم
والطــالب، وأعضــاء هيئــة التدريــس، أمــا جمتمــع 
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ــىل  ــرص ع ــد اقت ــة فق ــة احلالي ــث يف الدراس البح
األفــراد )مــن اجلنســني( بمدينــة بريــدة يف منطقــة 

القصيــم.
مــن ناحيــة منهــج وأداة الدراســة: اعتمــدت . 3

الدراســات الســابقة عــىل الدراســة الوصفيــة بعدة 
مناهــج، كاملســح االجتامعــي، وحتليــل املحتــوى، 
بينــام اعتمــدت الدراســة احلاليــة عــىل املنهــج 

الوصفــي االجتامعــي.
مــن ناحيــة متغــريات الدراســة: ركــزت متغــريات . ٤

اجلريمــة  خطــورة  عــىل  الســابقة  الدراســات 
اإللكرتونيــة، ودور اإلعــالم اجلديــد، والعالقــات 
ــة  ــة، إضاف ــة بالتوعي ــة االجتامعي ــة واخلدم العام
اجلرائــم،  ومكافحــة  العقوبــات،  لنظــام 
واملســؤولية اجلنائيــة، والوعــي األمنــي، بينــام 
ركــزت متغــريات الدراســة احلاليــة عــىل مســتوى 

الوعــي االجتامعــي باجلرائــم اإللكرتونيــة.
ــات  ــة التوصي ــذه الدراس ــزز ه ــث أن تع ــل الباح ويأم
التــي تتعلــق برفــع مســتوى الوعــي االجتامعــي لــدى 
أفــراد املجتمــع فيــام يتعلــق باجلرائــم اإللكرتونيــة 
وســبل مواجهتهــا، بحيــث تكــون مالئمــة ملــا يشــهده 

ــة. ــزة اإللكرتوني ــور يف األجه ــن تط ــامل م الع
سادسًا: اإلجراءات املنهجية للدراسة:

1.منهــج وجمتمــع الدراســة: اســتخدم الباحــث املنهــج 
ــو  ــا ه ــف م ــم بوص ــذي هيت ــحي، ال ــي املس الوصف
كائــن وتفســريه، وحتديــد العالقــات التــي توجــد بــني 
ــراد  ــد األف ــائعة عن ــات الش ــد املامرس ــع، وحتدي الوقائ
واجلامعــات )عبداحلميــد و كاظــم، 2٠11م(، ممــا 
يســاعد الباحــث يف احلصول عــىل املعلومــات واحلقائق 
والبيانــات عــن الظاهــرة حمــل الدراســة؛ ألنــه يعتمــد 
ــا  ــي، 2٠11م(، أم ــل. )البوه ــف والتحلي ــىل الوص ع
ــة  ــراد يف مدين ــىل األف ــرص ع ــد اقت ــة فق ــع الدراس جمتم

ــم.  ــة القصي ــدة بمنطق بري

2.أداة مجــع البيانــات: يف ضــوء دراســة األدبيــات التي 
تضمنهــا اإلطــار النظــري هلــذه الدراســة، وباالطــالع 
عــىل الدراســات الســابقة تــم تصميــم االســتبانة 
اخلاصــة هبــذه الدراســة حيــث تكونــت بصورهتــا 

ــن: ــن جزأي ــة م النهائي
ــة  ــراد عين ــريات أف ــىل متغ ــتمل ع ــزء األول: ويش اجل
ــص  ــىل خصائ ــرف ع ــتخدم للتع ــي تس ــة الت الدراس
ــة  ــة الدراســة وهــي: اجلنــس، العمــر، احلال أفــراد عين
ــهري،  ــل الش ــي، الدخ ــتوى التعليم ــة، املس االجتامعي

ــة.  املهن
اجلــزء الثــاين: ويتضمــن جمموعــة مــن العبــارات التــي 
تعكــس مســتوى الوعــي االجتامعــي خلمســة حمــاور، 
وهــي: الوعــي االجتامعــي باجلرائــم اإللكرتونيــة، 
الوعــي االجتامعــي بتقنيــة األجهــزة اإللكرتونيــة، 
الوعــي االجتامعــي باجلرائــم املعلوماتيــة اإللكرتونيــة، 
الوعــي االجتامعــي باجلرائــم اإللكرتونيــة املاليــة، 
الوعــي االجتامعــي بجرائــم التســوق اإللكــرتوين، 
وقــد اعتمــد الباحــث مقيــاس ليكــرت اخلــاميس، 
ــدة  ــة واح ــه درج ــن فقرات ــرة م ــى كل فق ــث أعط حي
مــن بــني درجاتــه اخلمــس، وتــم حتليــل النتائــج وفقــًا 
التــايل: )مــن 1.٠٠-2.33 منخفــض،  للرتتيــب 
مــن 2.3٤-3.67 متوســط، مــن 3.68-٠٠.5 
ــاس  ــاب املقي ــم احتس ــد ت ــه فق ــاًء علي ــع(، وبن مرتف
ــاس  ــة: احلــد األعــىل للمقي ــة التالي مــن خــالل املعادل
ــات  ــدد الفئ ــاس )1( / ع ــى للمقي ــد األدن )5( -احل
املطلوبــة )3(، )5-1( / )3( = )1.33( ومــن ثــم 

ــة. ــة كل فئ ــواب )1.33( إىل هناي ــة اجل إضاف
ــاء  ــدق البن ــتخراج دالالت ص ــاء: الس ــدق البن 3.ص
للمقيــاس، اســتخرجت معامــالت ارتبــاط الفقــرة مــع 
ــة  ــه يف عين ــي إلي ــي تنتم ــور الت ــة للمح ــة الكلي الدرج
ــة الدراســة تكونــت مــن  اســتطالعية مــن خــارج عين
)3٠(، وقــد تراوحــت معامــالت ارتبــاط الفقــرة مــع 
ــني  ــا ب ــه م ــي إلي ــي تنتم ــور الت ــة للمح ــة الكلي الدرج
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)٠.38 ــــ ٠.87(، واجلــدول التــايل يبــني ذلــك:
جدول  )2( معامالت االرتباط بني الفقرة والدرجة الكلية للمحور التي تنتمي إليه

جدول )2( معامل االتساق الداخيل كرونباخ ألفا وثبات اإلعادة للمجاالت والدرجة الكلية

معامل االرتباطرقم الفقرةمعامل االرتباطرقم الفقرةمعامل االرتباطرقم الفقرة
1**.518**.7815**.6٠
2**.799**.7٤16**.61
3**.5٤1٠**.5٤17**.7٠
٤**.5711**.7٤18**.٤7
5**.5612**.5119**.69
6**.8713**.7٤2٠**.8٤
7**.811٤**.7221**.69

**دالة إحصائيا عند مستوى الداللة )٠.٠1(.
وجتــدر اإلشــارة إىل أن مجيــع معامــالت االرتبــاط 
إحصائيــًا،  ودالــة  مقبولــة  درجــات  ذات  كانــت 

ولذلــك مل يتــم حــذف أي مــن هــذه الفقــرات.
ثبــات أداة الدراســة: للتأكــد مــن ثبــات أداة الدراســة، 
فقــد تــم التحقــق بطريقــة االختبــار وإعــادة االختبــار 
ــد  ــه بع ــادة تطبيق ــاس، وإع ــق املقي (test-retest) بتطبي

ــة  ــة الدراس ــارج عين ــن خ ــة م ــىل جمموع ــبوعني ع أس
ــاب  ــم حس ــم ت ــن َث ــردة، وم ــن )3٠( مف ــة م مكّون

ــني. ــم يف املرت ــني تقديراهت ــون ب ــاط بريس ــل ارتب معام
    وتــم أيضــًا حســاب معامــل الثبــات بطريقة االتســاق 
ــدول  ــا، واجل ــاخ ألف ــة كرونب ــب معادل ــيل حس الداخ
رقــم )2( يبــني معامــل االتســاق الداخــيل وفــق معادلة 
كرونبــاخ ألفــا وثبــات اإلعــادة للمجــاالت والدرجــة 
الكليــة، واعتــربت هــذه القيــم مالئمــة لغايــات هــذه 

الدراســة:

االتساق الداخيلثبات اإلعادةاملجال
٠.8٤٠.73الوعي باجلرائم اإللكرتونية واملعلوماتية

٠.86٠.71الوعي باجلرائم اإللكرتونية املالية
٠.83٠.7٠الوعي بجرائم التسوق اإللكرتوين

٠.87٠.7٤الوعي االجتامعي
٠.88٠.75الوعي بالتقنية األجهزة احلاسوبية

ــًا  ــتبانة إلكرتوني ــق االس ــم تطبي ــة: ت ــة الدراس 3.عين
عــىل عينــة عشــوائية مفتوحــة مــن األفــراد يف وســائل 
التواصــل االجتامعــي )تويــرت( ملــدة ثالثــة أيــام، 
حيــث تــم إضافــة متغــري مفتــوح للبلــد الــذي ينتمــي 
لــه األفــراد الراغبــني يف االســتجابة ألداة الدراســة 
ــوح  ــري مفت ــك متغ ــعودي(، وكذل ــري س ــعودي، غ )س
للمنطقــة التــي يســكنها يف حــال كونــه ســعودي، 
ومتغــري مفتــوح للمدينــة التــي يســكنها، ومتغــري 
ــة  ــكنها بمنطق ــي يس ــة الت ــة أو املحافظ ــوح للمدين مفت

القصيــم، وذلــك مــن أجــل الوصــول لعينــة الدراســة 
ــع  ــكنون يف جمتم ــن ال يس ــتجابات م ــتبعاد اس ــد اس بع
اســتبانات  بريــدة(، وكان عــدد  )مدينــة  الدراســة 
ــدول  ــرض اجل ــل، ويع ــدة حتلي ــة )252( وح الدراس
ــم  ــًا لبياناهت ــة وفق ــة الدراس ــراد عين ــف أف ــايل وص الت

ــخصية: الش
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جدول )3( التكرارات والنسب املئوية حسب متغريات الدراسة
النسبةالتكرارالفئاتاملتغريات

9٠35.7ذكراجلنس
1626٤.3أنثى

العمر
259.9أقل من 3٠

3٠6525.8-أقل من ٤٠
٤٠7931.3-أقل من 5٠

5٠8332.9 فأكثر

احلالة االجتامعية
119٤7.2أعزب/عزباء

1٠8٤2.9متزوج/ة
259.9منفصل او مطلق

املستوى التعليمي
1٤5.6ثانوي فام دون

156.٠دبلوم
11٠٤3.7جامعي

113٤٤.8ما فوق اجلامعي

الدخل الشهري
9٤37.3أقل من 5٠٠٠

5٠٠٠5521.8-أقل من 1٠٠٠٠
1٠٠٠٠3915.5-أقل من 15٠٠٠

15٠٠٠6٤25.٤ ألف فأكثر

املهنة
3915.5بدون عمل
٤517.9طالب/ة

1٠3٤٠.9موظف/ة حكومي
6525.8موظف/ة قطاع خاص

هل سبق أن تعرضت/ي 
جلريمة إلكرتونية أو 

معلوماتية

2٠7.9معلومات
93.6سلب أموال

3513.9تسوق
1887٤.6مل يتعرضوا

2521٠٠.٠املجموع
يتضــح مــن اجلــدول رقــم )3( أن غالبيــة أفــراد عينــة 
الدراســة كانــوا مــن )اإلنــاث(، حيــث بلغــت نســبتهم 
)6٤.3%(؛ وفقــًا ملتغــري اجلنــس، بينــام كان )الذكــور( 
هــم األقــل بنســبة )35.7%( وقــد يعنــي بــأن اإلنــاث 
أكثــر اهتاممــًا بموضــوع اجلرائــم اإللكرتونيــة ومتابعــة 
مــا يســتجد فيهــا مــن أمــور حتقيقــا للوعــي والدرايــة 
ــري  ــبة ملتغ ــدول بالنس ــني اجل ــام يب ــة. ك ــادة باملعرف وزي
)العمــر( بــأن غالبيــة أفــراد عينــة الدراســة مــن الذيــن 
تقــع أعامرهــم يف الفئــة )5٠ ســنة فأكثــر( حيــث بلغت 

ــة )أقــل مــن 3٠  نســبتهم )32.9( يف حــني كانــت فئ
ســنة( هــم أقــل الفئــات العمريــة نســبتًا حيــث بلغــت 
)9.9%(، ممــا يعنــي بأنــه كلــام ارتفــع العمــر كلــام زاد 
ــة  ــم اإللكرتوني ــوع اجلرائ ــامم بموض ــرص واالهت احل
والرغبــة يف زيــادة الوعــي هبــذا اجلانــب. أمــا بالنســبة 
ــأن  ــدول ب ــني اجل ــد ب ــة( فق ــة االجتامعي ــري )احلال ملتغ
معظــم أفــراد عينــة الدراســة مــن )العــزاب(، إذ بلغــت 
نســبتهم )٤7.2%( يف حــني كانــت حالــة )املطلقــني( 
األقــل بنســبة بلغــت )9.9%(، وهــذا يعني بــأن اهتامم 
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العــزاب وحرصهــم عــىل متابعــة اجلرائــم اإللكرتونيــة 
هــو األكثــر بــني فئــات احلالــة االجتامعيــة وقــد يكــون 
ــادة  ــة وزي ــؤولية الزواجي ــاض املس ــك النخف ــرد ذل م
أوقــات الفــراغ التــي يقضيهــا البعــض يف متابعــة 
ــن  ــي م ــل االجتامع ــائل التواص ــرشه يف وس ــم ن ــا يت م
حتذيــرات وتنبيهــات ورســائل توعويــة بشــأن اجلرائــم 
اإللكرتونيــة والوقايــة منهــا. كــام بــني اجلــدول بالنســبة 
ــة  ــراد عين ــأن معظــم أف ملتغــري )املســتوى التعليمــي( ب
الدراســة هــم مــن فئــة )فــوق اجلامعــي(، حيــث 
بلغــت نســبتهم )٤٤.8%(، بينــام جــاءت فئــة )ثانــوي 
 ،)%5.6( بلغــت  بنســبة  الفئــات  أقــل  دون(  فــام 
ــي  ــتوى التعليم ــع املس ــام ارتف ــه كل ــي بأن ــذا يعن وه
ارتفــع معــه االهتــامم بمتابعــة كل مــا يتعلــق باجلرائــم 
اإللكرتونيــة واحلــرص عــىل االســتجابة ملــا يتــم نــرشه 
مــن اســتطالعات تتعلــق هبــذا األمــر حيــث يعكــس 
ــذا  ــة هب ــي واملعرف ــادة الوع ــم يف زي ــم ورغبته حرصه
النــوع مــن اجلرائــم حتــى ال يقعــوا ضحيــة هلــا. أيضــا 
يبــني اجلــدول بالنســبة ملتغــري )الدخــل الشــهري( 
أن معظــم أفــراد عينــة الدراســة هــم مــن الذيــن 
ــث  ــال(، حي ــن 5٠٠٠ ري ــل م ــهري )أق ــم الش دخله
الذيــن  كان  حــني  يف   ،)%37.3( نســبتهم  بلغــت 
ــن 15٠٠٠  ــل م ــن 1٠٠٠٠إىل أق ــهر )م ــم الش دخله

ريــال( أضعــف الفئــات التــي تتعلــق بالدخــل حيــث 
بلغــت نســبتهم )15.5%(، وقــد يعنــي ذلــك أن 
الذيــن تنخفــض دخوهلــم الشــهرية هــم أكثــر األفــراد 
حرصــًا عــىل متابعــة اجلرائــم اإللكرتونيــة التــي منهــا 
االســتجابة ملــا يتــم نــرشه يف هــذا اخلصــوص، حيــث 
خوفهــم مــن أن يقعــوا ضحايــا للجرائــم، خاصــة مــا 
ــة.  ــات املالي ــوق واملعلوم ــال والتس ــا بامل ــق منه يتعل
ــأن  ــة( ب ــري )املهن ــبة ملتغ ــدول بالنس ــني اجل ــريًا يب وأخ
معظــم أفــراد عينــة الدراســة هــم مــن الذيــن مهنهــم 
ــبتهم )9.٤٠%(،  ــت نس ــي(، إذ بلغ ــف حكوم )موظ
بينــام كان الذيــن )بــدون عمــل( األقــل اســتجابة ألداة 
ــاع  ــون القط ــن يمثل ــأن الذي ــي ب ــذا يعن ــة، وه الدراس
الرســمي يف مهنهــم هــم أكثــر اهتاممــًا بمتابعــة اجلرائــم 
ــعور  ــاع الش ــث ارتف ــا حي ــق هب ــا يتعل ــة وم اإللكرتوني
باملســؤولية جتــاه أنفســهم األمــر الــذي يدفعهــم لزيــادة 

ــوص. ــذا اخلص ــم يف ه ــم ومعارفه وعيه
اإلجابة عى تساؤالت الدراسة:

االجتامعــي  الوعــي  مســتوى  مــا  األول:  التســاؤل 
اإللكرتونيــة؟ باجلرائــم 

لإلجابــة عــن هــذا التســاؤل تم اســتخراج املتوســطات 
احلســابية واالنحرافــات املعياريــة للوعــي االجتامعــي، 

واجلــدول أدنــاه يوضــح ذلك:
جدول )٤( املتوسطات احلسابية واالنحرافات املعيارية للوعي االجتامعي مرتبة تنازليًا حسب املتوسطات احلسابية

املتوسط الفقراتالرقمالرتبة
احلسايب

االنحراف 
املستوىاملعياري

أعرف العقوبات اخلاصة التي تتعلق باجلرائم 12
متوسط2.81.397اإللكرتونية.

بادر يف تبليغ اجلهات املختصة عند االشتباه بأي خمالفة 25
متوسط2.72.567إلكرتونية ألنظمة املجتمع.

أتابع املستجدات يف أنظمة مكافحة اجلرائم 31
متوسط2.٤3.679اإللكرتونية.

ال أسمح بتجاوز التعليامت النظامية يف تعاماليت ٤٤
منخفض2.33.672اإللكرتونية مع اآلخرين.

منخفض2.22.722أتعامل مع اخلدمات اإللكرتونية وفق أنظمة املجتمع.53
متوسط2.5٠.3٤٤الوعي االجتامعي باجلرائم اإللكرتونية
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جدول )5( املتوسطات احلسابية واالنحرافات املعيارية للوعي بتقنية األجهزة احلاسوبية مرتبة تنازليًا حسب املتوسطات احلسابية

قــد  احلســابية  املتوســطات  أن   )٤( اجلــدول  يبــني 
تراوحــت مــا بــني )2.81 ـ 2.22(، حيــث جــاءت 
ــي  ــة الت ــات اخلاص ــرف العقوب ــم )2( "أع ــرة رق الفق
األوىل  املرتبــة  يف  اإللكرتونيــة"  باجلرائــم  تتعلــق 
بينــام جــاءت  بلــغ )2.81(،  وبمتوســط حســايب 
الفقــرة رقــم )3( "أتعامــل مــع اخلدمــات اإللكرتونيــة 
ــط  ــرية وبمتوس ــة األخ ــع" باملرتب ــة املجتم ــق أنظم وف
حســايب بلــغ )2.22(، ويعنــي ذلــك أن مســتوى 
ــة الدراســة جــاء  ــراد عين ــدى أف الوعــي االجتامعــي ل
بمتوســط حســايب متوســط حيــث بلــغ يف جمملــه 
ــض  ــة بع ــم متابع ــه رغ ــول بأن ــن الق )2.5٠(، ويمك
بمكافحــة  اخلاصــة  اجلديــدة  لألنظمــة  األفــراد 
ــة  ــرت ألي جريم ــدم التس ــىل ع ــجعة ع ــم واملش اجلرائ
إلكرتونيــة، إال أنــه تبــني عــدم حرصهــم عــىل االلتــزام 
ــبب يف  ــد يتس ــذي ق ــر ال ــامت، األم ــة والتعلي باألنظم
انخفــاض مســتوى وعيهــم االجتامعــي يف تعامالهتــم 
اإللكرتونيــة، وتلتقــي هــذه النتيجــة مــع مــا توصلــت 
ــس  ــه لي ــف، 2٠18م( أن ــد و يوس ــة )حمم ــه دراس إلي
ــن  ــة م ــبكة العنكبوتي ــتخدام الش ــذر يف اس ــاك ح هن
قبــل األفــراد واألرس رغــم أن عــددًا كبــريًا منهــم 

حيرصــون عــىل تثقيــف أنفســهم بمخاطــر التكنلوجيــا 
والتقنيــة احلديثــة، وقــد يعــود ذلــك إىل أن أفــراد 
ــام  ــني بين ــة والقوان ــون باألنظم ــن يؤمن ــع الذي املجتم
ال يامرســوهنا يف عالقاهتــم عــرب األجهــزة اإللكرتونيــة 
إذ  اإللكــرتوين  قــد جيعلهــم عرضــة لالســتهداف 
يعــرب ذلــك عــن خلــل بــني األنســاق داخــل املجتمــع 
ــي  ــتوى الوع ــاض مس ــىل انخف ــايل ع ــر بالت ــا يؤث مم
االجتامعــي باجلرائــم اإللكرتونيــة إىل درجــة املتوســط، 
وهــذا مــا أشــارت إليــه النظريــة البنائيــة الوظيفيــة التي 
ــاق  ــن أنس ــون م ــع يتك ــاس أن املجتم ــىل أس ــوم ع تق
وأن لــكل نســق وظيفــة تؤثــر وتتأثــر بالنســق اآلخــر، 
فعندمــا حيــدث خلــل يف وظيفــة أحــد تلــك األنســاق 

ــي. ــاء االجتامع ــىل البن ــلبًا ع ــر س ــه يؤث فإن
التســاؤل الثــاين: مــا مســتوى الوعــي االجتامعــي 

بجرائــم تقنيــة األجهــزة احلاســوبية؟
لإلجابــة عــن هــذا التســاؤل تم اســتخراج املتوســطات 
بتقنيــة  للوعــي  املعياريــة  واالنحرافــات  احلســابية 
األجهــزة احلاســوبية، واجلــدول أدنــاه يوضــح ذلــك:

املتوسط الفقراتالرقمالرتبة
احلسايب

االنحراف 
املستوىاملعياري

أقتني الربامج اإللكرتونية اخلاصة باحلامية من الوقوع كضحية يف اجلرائم 13
متوسط2.76.٤29اإللكرتونية.

متوسط2.75.٤3٤أتابع املستجدات املرتبطة بالتطور اإللكرتوين.21
متوسط2.6٠.6٤6أحرص عىل تطوير مهارايت اإللكرتونية من خالل التدريب والتطوير.32
منخفض2.25.6٠8أميز بني الربامج اإللكرتونية املقلدة واألخرى التي حتقق األمان التقني.٤٤

متوسط2.59.332الوعي بتقنية األجهزة احلاسوبية
قــد  احلســابية  املتوســطات  أن   )5( اجلــدول  يبــني 
تراوحــت مــا بــني )2.25 ـ 2.76(، حيــث جــاءت 
اإللكرتونيــة  الربامــج  "أقتنــي   )3( رقــم  الفقــرة 
ــم  ــة يف اجلرائ ــوع كضحي ــن الوق ــة م ــة باحلامي اخلاص
اإللكرتونيــة" يف املرتبــة األوىل وبمتوســط حســايب 

ــز  ــم )٤( "أمي ــرة رق ــاءت الفق ــام ج ــغ )2.76(، بين بل
ــي  ــرى الت ــدة واألخ ــة املقل ــج اإللكرتوني ــني الربام ب
ــط  ــرية وبمتوس ــة األخ ــي" باملرتب ــان التقن ــق األم حتق
حســايب بلــغ )2.25(، ممــا يعنــي أن مســتوى الوعــي 
بتقنيــة األجهــزة احلاســوبية لــدى أفــراد عينــة الدراســة 
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بلــغ  إذ  متوســط  حســايب  بمتوســط  جــاء  إمجــاالً 
)2.59(، وقــد يرجــع ذلــك إىل أن معظــم األفــراد ال 
يكرتثــون باقتنــاء الربامــج اجليــدة التــي حتقــق األمــان 
التقنــي، ظنــًا منهــم بعــدم الوقــوع كضحايــا للجرائــم 
اإللكرتونيــة اخلاصــة بالتقنيــة احلاســوبية، عــىل الرغــم 
مــن حرصهــم عــىل متابعــة مــا يســتجد مــن تطــورات 
ــا  ــع م ــة م ــذه النتيج ــي ه ــوص، وتلتق ــذا اخلص يف ه
ــة  ــتخدام التقني ــن أن اس ــي، 2٠15م( م ــره )املالك ذك
ومســتوى معرفــة األفــراد هبــا جــاء بدرجــة متوســطة، 
ــي،  ــتوى الوع ــدين مس ــه ت ــس مع ــذي عك ــر ال األم
ــعة  ــة الواس ــات اإللكرتوني ــراد ذوي العالق أي أن األف
ــم  ــدة بأجهزهت ــج اجلي ــت الربام ــون بثبي ــن ال هيتم الذي
ــا  ــي مم ــم االجتامع ــتوى وعيه ــف يف مس ــم ضع لدهي

ــة  ــة اخلاص ــم اإللكرتوني ــًة للجرائ ــم عرض ــد جيعله ق
ــة  ــه النظري ــة احلاســوبية، وهــذا مــا أشــارت إلي بالتقني
التفاعليــة الرمزيــة التــي تقــوم عــىل أســاس أن األفــراد 
لدهيــم شــبكة مــن العالقــات والتفاعــالت االجتامعيــة 
التقنــي  كاألمــان  اخلارجيــة  بالقــوى  تتأثــر  التــي 
ــي  ــاض مســتوى الوع ــاع أو انخف ــس ارتف ــذي يعك ال

ــم. ــك اجلرائ ــي بتل االجتامع
ــي  ــي االجتامع ــتوى الوع ــا مس ــث: م ــاؤل الثال التس

باجلرائــم اإللكرتونيــة املعلوماتيــة؟
لإلجابــة عــن هــذا التســاؤل تم اســتخراج املتوســطات 
ــم  ــي باجلرائ ــة للوع ــات املعياري ــابية واالنحراف احلس
اإللكرتونيــة املعلوماتيــة، واجلــدول أدنــاه يوضــح 

ــك: ذل
جدول )6( املتوسطات احلسابية واالنحرافات املعيارية للوعي باجلرائم اإللكرتونية املعلوماتية مرتبة تنازليًا حسب املتوسطات احلسابية

املتوسط الفقراتالرقمالرتبة
احلسايب

االنحراف 
املستوىاملعياري

متوسط2.86.3٤7أجتنب اإلفصاح اإللكرتوين عن معلومايت الشخصية للمجهولني13
أحرص عىل إبالغ اجلهات املختصة عند التعرض ملحاولة الوصول ملعلومايت 21

متوسط2.٤٤.715الشخصية يف أجهزيت اإللكرتونية
منخفض2.25.739أحرص عىل تثبيت برامج احلامية من االخرتاق اإللكرتوين يف أجهزيت اخلاصة35
منخفض2.21.778أحرص عىل اخلروج من حسابايت اإللكرتونية قبل إقفال أجهزيت اخلاصة٤2
منخفض2.٠٤.795أجتنب حفظ معلومايت الشخصية يف أجهزيت اخلاصة5٤

متوسط2.36.٤11الوعي باجلرائم اإللكرتونية واملعلوماتية
 يبــني اجلــدول )6( أن املتوســطات احلســابية قــد 
تراوحــت مــا بــني ) 2.٠٤ــــ 2.86(، حيــث جــاءت 
"أجتنــب اإلفصــاح اإللكــرتوين  الفقــرة رقــم )3( 
عــن معلومــايت الشــخصية للمجهولــني" يف املرتبــة 
بينــام   ،)2.86( بلــغ  حســايب  وبمتوســط  األوىل 
ــايت  ــظ معلوم ــب حف ــم )٤( "أجتن ــرة رق ــاءت الفق ج
ــرية،  ــة األخ ــة" باملرتب ــزيت اخلاص ــخصية يف أجه الش
وهــذا يعنــي أن مســتوى الوعــي باجلرائــم اإللكرتونيــة 
ــاء  ــاالً ج ــة إمج ــة الدراس ــراد عين ــدى أف ــة ل املعلوماتي
بمتوســط حســايب متوســط حيــث بلــغ )2.36(، 
ــن حيرصــون  ــراد الذي ــأن األف ويمكــن تفســري ذلــك ب

عــىل خصوصيتهــم مــع املجهولــني يف تعامالهتــم 
معرفتهــم  ذلــك  إىل  يدفعهــم  إنــام  اإللكرتونيــة 
ــم  ــق هل ــي حتق ــة الت ــراءات االحرتازي ــني واإلج بالقوان
األمــان اإللكــرتوين مــن االســتهداف اإلجرامــي، غــري 
أن حفظهــم للبيانــات الشــخصية يف أجهزهتــم اخلاصــة 
ــج  ــتخدمون برام ــان، إذ يس ــعور باألم ــم الش يمنحه
احلاميــة املجانيــة أو الرخيصــة التــي تعكــس انخفــاض 
ــدة  ــج اجلي ــة الربام ــي بأمهي ــم االجتامع ــتوى وعيه مس
التــي حتميهــم مــن عمليــات اهلكــرز واالخــرتاق 
النتيجــة مــع دراســة  اإللكــرتوين. وتلتقــي هــذه 
2٠17م(  األمــري:  )الغريــب،  2٠17م(  )الغريــب، 
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التــي أكــدت عــىل أن عــدم اإلفصــاح عــن املعلومــات 
ــة  ــراد عين ــن أف ــة م ــل الغالبي ــاء جع ــخصية للغرب الش
الدراســة يتوجســون اخلــوف مــن أن يكونــوا ضحايــا 
ــة، كــام تلتقــي هــذه النتيجــة مــع  للجرائــم اإللكرتوني
ــوع  ــن أن وق ــريي، 2٠18م( م ــه )املط ــل إلي ــا توص م
األفــراد كضحايــا لألســاليب التقنيــة التــي يســتخدمها 
املجرمــني اإللكرتونّيــني يــأيت بســبب تــدين الوعــي يف 
ــام  ــا، بين ــتى أنواعه ــة بش ــم اإللكرتوني ــة اجلرائ مكافح
ختتلــف هــذه النتيجــة عــام وصلــت إليــه دراســة 
ــس  ــه لي ــن أن ــف، 2٠18م( م ــد و يوس ــن )حمم كلٍّ ِم
ــن  ــة م ــبكة العنكبوتي ــتخدام الش ــذر يف اس ــاك ح هن
قبــل األفــراد ممــا يعكــس انخفــاض مســتوى وعيهــم، 
ــدة  ــية اجلدي ــة املاركس ــه النظري ــارت إلي ــا أش ــذا م وه

ــو  ــي ه ــي االجتامع ــاس أن الوع ــىل أس ــوم ع ــي تق الت
ــات  ــار أن العالق ــىل اعتب ــاين، ع ــود اإلنس ــور الوج حم
بــني األفــراد يف املجتمــع تقــوم عليــه، وأن غيابــه يقــود 
إىل الزيــف واألكاذيــب وحتقيــق أطــامع اآلخريــن، 
ــراد  ــدى أف ــي ل ــي االجتامع ــاض الوع ــث إن انخف حي
املجتمــع باجلرائــم اإللكرتونيــة املعلوماتيــة يرجــع 
لــدى  املتطــورة  بالطــرق واألســاليب  إىل جهلهــم 

ــني. ــني اإللكرتونّي املجرم
التســاؤل الرابــع: مــا مســتوى الوعــي االجتامعــي 

باجلرائــم اإللكرتونيــة املاليــة؟
لإلجابــة عــن هــذا التســاؤل تم اســتخراج املتوســطات 
ــم  ــي باجلرائ ــة للوع ــات املعياري ــابية واالنحراف احلس

اإللكرتونيــة املاليــة، واجلــدول أدنــاه يوضــح ذلــك:

املتوسط الفقراتالرقمالرتبة
احلسايب

االنحراف 
املستوىاملعياري

متوسط2.86.3٤7أتأكد من هوية من يطلبني املساعدة املالية عرب وسائل التواصل االجتامعي15
متوسط2.8٠.٤٤7أسارع إليقاف حسابايت البنكية عند اشتباهي يف حماولة رسقة إلكرتونية2٤
متوسط2.72.53٠أحرص عىل عدم التعامل املايل مع املجهولني يف املواقع اإللكرتونية31
متوسط2.38.69٠أجتنب حفظ معلومايت املالية يف أجهزيت اخلاصة٤2
متوسط2.35.7٠7أتعلم طرقًا آمنة للتعامل املايل عرب الشبكات العنكبوتية53

متوسط2.62.386الوعي باجلرائم اإللكرتونية املالية
قــد  احلســابية  املتوســطات  أن   )7( اجلــدول  يبــني 
تراوحــت مــا بــني )2.35ــــ 2.86(، حيــث جــاءت 
ــي  ــن يطلبن ــة م ــن هوي ــد م ــم )5( "أتأك ــرة رق الفق
ــة عــرب وســائل التواصــل االجتامعــي"  املســاعدة املالي
يف املرتبــة األوىل وبمتوســط حســايب بلــغ 2.86(، 
ــة  ــًا آمن ــم طرق ــم )3( "أتعل ــرة رق ــاءت الفق ــام ج بين
ــة  ــة" باملرتب ــبكات العنكبوتي ــرب الش ــايل ع ــل امل للتعام
األخــرية. ممــا يعنــي أن مســتوى الوعــي باجلرائــم 
اإللكرتونيــة املاليــة لــدى أفــراد عينــة الدراســة إمجــاالً 
ــغ )2.62(،  ــط إذ بل ــايب متوس ــط حس ــاء بمتوس ج
املامرســني  احــرتاف  إىل  ذلــك  مــرد  يكــون  وقــد 

للجرائــم املاليــة اإللكرتونيــة وقدرهتــم عــىل الوصــول 
لألفــراد مــن خــالل بعــض احليــل واألفــكار اجلديــدة 
واالســتجابة هلــا كإرســال الروابــط وغريهــا عــرب 
ــال  ــن إمه ــك م ــتفيدين يف ذل ــل، مس ــائل التواص وس
األفــراد للجانــب الوقائــي واألمنــي املتمثلــة يف ضعف 
ــة يف  ــة اآلمن ــرق التقني ــذايت بالط ــم ال ــتوى التعل مس
تعامالهتــم املاليــة، وتلتقــي هــذه النتيجــة مــع دراســة 
)القحطــاين م.، 2٠21م( التــي أوضحــت أن مــن أبــرز 
ــة،  ــم اإللكرتوني ــة للجرائ ــة املؤدي ــل االجتامعي العوام
االنتشــار الواســع واملتنــوع للروابــط اإللكرتونيــة 
ــا  ــع م ــة م ــذه النتيج ــي ه ــام تلتق ــدر، ك ــة املص جمهول
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توصلــت إليــه دراســة )الشــعيفي، 2٠18م( أن تزايــد 
ــراد  ــل األف ــن قب ــة م ــف الذكي ــتخدام اهلوات ــاءة اس إس
ــون  ــايل يقع ــم وبالت ــتوى وعيه ــاض مس ــس انخف يعك
مواقــع  طريــق  عــن  والتهديــد  لالبتــزاز  ضحايــا 
التواصــل االجتامعــي، وهــذا مــا أشــارت إليــه النظرية 
املاركســية اجلديــدة التــي تؤكــد عــىل أن أســاس 
الوعــي االجتامعــي هــو حمــور الوجــود اإلنســاين، عــىل 
ــوم  ــع تق ــراد يف املجتم ــني األف ــات ب ــار أن العالق اعتب
عليــه، وأن غيابــه يقــود إىل الزيــف واألكاذيــب وحتقيق 
أطــامع اآلخريــن، حيــث إن انخفــاض مســتوى الوعي 

االجتامعــي لــدى األفــراد باجلرائــم اإللكرتونيــة املاليــة 
ــتجد  ــا يس ــم كل م ــىل تعل ــم ع ــدم إقباهل ــع إىل ع يرج
ــني  ــح املجرم ــذي يمن ــر ال ــة، األم ــج تقني ــن برام م
ــة  ــًا نتيج ــتهدافهم مالي ــة يف اس ــني الفرص اإللكرتوني

ــك. ــم يف ذل ــتوى وعيه ــاض مس انخف
ــي  ــي االجتامع ــتوى الوع ــا مس ــس: م ــاؤل اخلام التس

ــرتوين؟ ــوق اإللك ــم التس بجرائ
لإلجابــة عــن هــذا التســاؤل تم اســتخراج املتوســطات 
احلســابية واالنحرافــات املعياريــة للوعــي بجرائــم 
التســوق اإللكــرتوين، واجلــدول أدنــاه يوضــح ذلــك.

جدول )8( املتوسطات احلسابية واالنحرافات املعيارية للوعي بجرائم التسوق اإللكرتونية مرتبة تنازليًا حسب املتوسطات احلسابية

املتوسط الفقراتالرقمالرتبة
احلسايب

االنحراف 
املستوىاملعياري

متوسط2.78.٤1٤أرتاد مواقع التسوق اإللكرتوين املوثوقة13
متوسط2.7٠.538أجتنب التسوق اإللكرتوين من املواقع املشبوهة21
متوسط2.62.66٠أجتنب حفظ بيانات بطاقتي البنكية يف مواقع التسوق اإللكرتوين32
منخفض2.25.62٤أحرص عىل اختيار الدفع عند االستالم يف تسوقي اإللكرتوين٤٤
منخفض2.22.671أتابع ما يستجد من اجلرائم اإللكرتونية التي تتعلق بعمليات التسوق اإللكرتوين55

متوسط2.52.399الوعي بجرائم التسوق اإللكرتوين
قــد  احلســابية  املتوســطات  أن   )8( اجلــدول  يبــني 
تراوحــت مــا بــني )2.22 ـ 2.78(، حيــث جــاءت 
الفقــرة رقــم )3( "أرتــاد مواقــع التســوق اإللكــرتوين 
ــغ  ــايب بل ــط حس ــة األوىل وبمتوس ــة" يف املرتب املوثوق
"أتابــع  )2.78(، بينــام جــاءت الفقــرة رقــم )5( 
ــق  ــي تتعل ــة الت ــم اإللكرتوني ــن اجلرائ ــتجد م ــا يس م
بعمليــات التســوق اإللكــرتوين" باملرتبــة األخــرية 
وبمتوســط حســايب بلــغ 2.22(، وهــذا يعنــي أن 
ــدى  ــرتوين ل ــوق اإللك ــم التس ــي بجرائ ــتوى الوع مس
ــايب  ــط حس ــاء بمتوس ــاالً ج ــة إمج ــة الدراس ــراد عين أف
ــارة إىل  ــن اإلش ــغ )2.52(، ويمك ــث بل ــط حي متوس
أنــه رغــم اســتهداف األفــراد عنــد تســوقهم للمواقــع 
اإللكرتونيــة املوثوقــة إال أهنــم ال يتابعــون مــا يســتجد 
ــر  ــة، األم ــم اإللكرتوني ــاليب للجرائ ــرق وأس ــن ط م

ــم  ــتوى وعيه ــاع مس ــدم ارتف ــبب يف ع ــد يتس ــذي ق ال
بجرائــم التســوق اإللكــرتوين، وتلتقــي هــذه النتيجــة 
ــازي، 2٠2٠م(  ــة )حج ــه دراس ــت إلي ــا توصل ــع م م
يف  بالغربــاء  الثقــة  ارتفــاع  أن  إىل  خلصــت  التــي 
التواصــل اإللكــرتوين يعكــس انخفــاض مســتوى 
ــراد عرضــة لالســتهداف، وهــذا  الوعــي وجيعــل األف
ــي تقــوم  ــدة الت ــة املاركســية اجلدي ــه النظري مــا وضحت
عــىل أســاس أن الوعــي االجتامعــي هــو حمــور الوجــود 
ــراد يف  ــني األف ــات ب ــار أن العالق ــىل اعتب ــاين، ع اإلنس
ــف  ــود إىل الزي ــه يق ــه، وأن غياب ــوم علي ــع تق املجتم
واألكاذيــب وحتقيــق أطــامع اآلخريــن، حيــث إن 
ــع  ــراد املجتم ــدى أف ــي ل ــي االجتامع ــاض الوع انخف
بجرائــم التســوق اإللكــرتوين يرجــع إىل جهلهــم 
املجرمــني  لــدى  املتطــورة  واألســاليب  بالطــرق 
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اإللكرتونيــني
ــد  ــة ق ــة احلالي ــج الدراس ــارة إىل أن نتائ ــدر اإلش وجت
اختلفــت عــاّم جــاء يف دراســة كاًل مــن )الزبــن، 
2٠21م( حيــث أكــدت نتائجهــا عــىل أن هنــاك عالقــة 
ــة  ــم اإللكرتوني ــي باجلرائ ــاع الوع ــني ارتف ــية ب عكس

ــا.  ــرض هل والتع
نتائج الدراسة:

ــج نوجزهــا  ــد مــن النتائ  توصلــت الدراســة إىل العدي
فيــام يــيل:

أن بعــض األفــراد ال حيرصــون عــىل االلتــزام • 
باجلرائــم  اخلاصــة  والتعليــامت  باألنظمــة 
اإللكرتونيــة ومكافحتهــا، رغــم علمهــم هبــا 
ــببًا  ــون س ــد يك ــذي ق ــر ال ــا، األم ــم عنه ودرايته
يف عــدم ارتفــاع مســتوى وعيهــم االجتامعــي هبــذا 

ــم. ــن اجلرائ ــوع م الن
ــج •  ــاء الربام ــون باقتن ــراد ال يكرتث ــم األف أن معظ

اجليــدة يف أجهزهتــم اخلاصــة التــي حتقــق األمــان 
التقنــي، رغــم حرصهــم عــىل متابعــة مــا يســتجد 
ــل  ــا جع ــوص، مم ــذا اخلص ــورات يف ه ــن تط م
مســتوى وعيهــم االجتامعــي باجلرائــم اإللكرتونية 

ــطًا. متوس
ــم •  ــىل خصوصيته ــون ع ــراد حيرص ــض األف أن بع

ــدى  يف التعامــل اإللكــرتوين وال يفصحــون هبــا ل
ــخصية  ــم الش ــون بيانته ــام حيفظ ــني، بين املجهول
لربامــج  اســتخدامهم  قلــة  مــع  أجهزهتــم  يف 
ــة، ممــا قــد يعرضهــم الســتهداف والوقــوع  احلامي
ــن  ــم م ــن اجلرائ ــوع م ــذا الن ــل ه ــا ملث كضحاي
خــالل االخــرتاق واهلكــرز، حيــث يعكــس ذلــك 
انخفــاض مســتوى وعيهــم باجلرائــم اإللكرتونيــة 

ــا. ــة وخماطره املعلوماتي
أن بعــض األفــراد يمنحــون الفرصــة يف الوصــول • 

اإللكرتونيــني  املجرمــني  قبــل  مــن  إليهــم 

كمســتهدفني دون قصــد منهــم، وقــد يكــون ذلــك 
مــن خــالل اســتجابتهم للروابــط املغرضــة التــي 
ــائل  ــاباهتم يف وس ــم وحس ــرب أجهزهت ــا ع يتلقوهن
التواصــل، األمــر الــذي يؤكــد عــدم ارتفــاع 
مســتوى وعيهــم االجتامعــي باجلرائــم اإللكرتونية 
املاليــة، ال ســيام مــع احــرتاف املامرســني هلــذا 
ــة. ــم االجرامي ــور أدواهت ــم وتط ــن اجلرائ ــوع م الن

ــرق •  ــن ط ــتجد م ــا يس ــون م ــراد ال يتابع أن األف
ــتهم  ــم ممارس ــة، رغ ــة إلكرتوني ــاليب إجرامي وأس
ــبب  ــد يتس ــذي ق ــر ال ــرتوين، األم ــوق اإللك للتس
التســوق  يف جعــل مســتوى وعيهــم بجرائــم 

اإللكــرتوين متوســطًا. 
التوصيات:

توصلــت الدراســة إىل عــدد مــن التوصيــات التــي • 
: منها

اجلديــد •  اإلعــالم  وســائل  عــىل  الرتكيــز 
ــهري  ــي الش ــل االجتامع ــج التواص ــة برام وخاص
واملعــروف ب )توتــري( يف نــرش التوعيــة باجلريمــة 

اإللكرتونيــة.
ــم •  إنشــاء وحــدات متخصصــة يف مكافحــة اجلرائ

ــن  ــد م ــة للح ــة اإللكرتوني ــة كالرشط اإللكرتوني
ــا. خماطره

ــرتاق •  ــع اخ ــي متن ــة الت ــري اإللكرتوني ــادة التداب زي
األنظمــة األمنيــة املعلوماتيــة وحتــد مــن عمليــات 

ــرتوين. ــال اإللك ــب واالحتي النص
ــني •  ــرتكة ب ــة ومش ــات فاعل ــج وآلي ــع برام وض

ــًا  ــراد تصدي ــني اإلف ــي ب ــرش الوع ــج لن دول اخللي
ــه. ــر فاعلي ــة أكث ــة بدرج ــم اإللكرتوني للجرائ

الفنيــني املاهريــن يف جمــال •  االهتــامم بتخريــج 
ــات  ــني جه ــربات ب ــادل اخل ــات وتب ــن املعلوم أم

االختصــاص يف املجتمــع الســعودي.
بتثقيــف •  اخلاصــة  التوعويــة  الربامــج  تنظيــم 
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احلديثــة  التقنيــة  باألســاليب  املجتمــع  أفــراد 
باملجتمــع  الرســمية واألهليــة  املنصــات  عــرب 

الســعودي.
املراجع:

اجلريمــة  )2٠15م(.  رمضــان  إبراهيــم  عطايــا، 
اإللكرتونيــة وســبل مواجهتهــا يف الرشيعــة اإلســالمية 
واألنظمــة الدوليــة )دراســة حتليليــة تطبيقيــة(. طنطــا: 

ــون. ــة والقان ــة الرشيع كلي
عثــامن، إبراهيــم عيســى )2٠٠7م(. النظريــة املعــارصة 

يف علــم االجتــامع. األردن: دار الــرشوق.
مصطلحــات  معجــم  )1978م(.  أمحــد  البــدوي، 

العلــوم االجتامعيــة. بــريوت: مكتبــة لبنــان.
والتدفــق  العوملــة  )1998م(.  أمحــد  حجــازي، 
املعلومــايت، األبعــاد االجتامعيــة واآلثــار. القاهــرة: دار 

ــر. الفك
ــم الناشــئة عــن  متــام، أمحــد حســام )2٠٠9م(. اجلرائ
النهضــة  دار  القاهــرة:  اآليل.  احلاســب  اســتخدام 

ــة. العربي
أمنــي  نمــوذج  بنــاء  تركــي )2٠12م(.  املويشــري، 
فعاليتــه.  وقيــاس  املعلوماتيــة  اجلرائــم  ملكافحــة 
ــة. ــوم األمني ــة للعل ــف العربي ــة ناي ــاض: جامع الري
ســمري، نعيــم )2٠٠6م(. النظريــة يف علــم االجتــامع. 

القاهــرة: دار النهضــة العربيــة.
عبداحلميــد، كاظــم، جابــر وأمحــد )2٠11م(. مناهــج 
دار  القاهــرة:  النفــس.  وعلــم  الرتبيــة  يف  البحــث 

ــع. ــرش والتوزي ــة للن ــة العربي النهض
ــىل  ــات ع ــة املعلوم ــام )2٠٠3م(. محاي ــوقي، حس ش

ــة. ــب العلمي ــرة: دار الكت ــت. القاه اإلنرتن
اجلرائــم  أنظمــة  )2٠13م(.  ســعيد  الزهــراين، 
اخلليجــي.  التعــاون  جملــس  دول  يف  املعلوماتيــة 

ــة. ــوم األمني ــة للعل ــف العربي ــة ناي ــاض: جامع الري
العتيبــي، ســليامن )2٠16م(. دور البحــث اجلنائــي يف 
الكشــف عــىل اجلرائــم املعلوماتيــة. الريــاض: جامعــة 

نايــف العربيــة للعلــوم األمنيــة.
املــرأة  تعــرض  )2٠2٠م(.  شــهرية  حجــازي، 
املســتخدمة لشــبكات التواصــل االجتامعــي للجريمــة 
ــن  ــق ب ــد الصدي ــة حمم ــر: جامع ــة. اجلزائ اإللكرتوني
ــم  ــة، قس ــانية واالجتامعي ــوم اإلنس ــة العل ــي كلي حي

ــل. ــة جيج ــال، والي ــامل واالتص ــوم الع عل
الرؤيــة، صحيفــة )2٠2٠م(. تــم االســرتجاع بتاريــخ 

1٤٤3/2/1ه عــىل الرابــط التــايل:
 p/s/www.alroeya.com/ampArticle/2186157.

ــد  ــه )2٠18م(. دور اإلعــالم اجلدي املطــريي، عبداإلل
الريــاض:  اإللكرتونيــة.  اجلرائــم  مــن  التوعيــة  يف 
االجتامعيــة،  العلــوم  )ماجســتري(-كلية  أطروحــة 

ــة. ــوم األمني ــة للعل ــف العربي ــة ناي جامع
الشــنيقي، عبدالرمحــن عبدالعزيــز )199٤م(. أمــن 
املعلومــات وجرائــم احلاســب اآليل. الريــاض: جامعــة 

ــة. ــة للعلــوم األمني نايــف العربي
نجــد، عبدالرمحن حممــد )2٠19م(. معوقــات التحقيق 
ــاط  ــىل ضب ــحية ع ــة مس ــت، دراس ــم اإلنرتن يف جرائ
الرشطــة يف دولــة البحريــن. الريــاض: أكاديميــة نايــف 

العربيــة للعلــوم األمنيــة.
مهــارات  تطويــر  )2٠1٤م(.  عبــداهلل  القحطــاين، 
ــة.  ــم املعلوماتي ــة اجلرائ ــي يف مواجه ــق اجلنائ التحقي
ــة. ــوم األمني ــة للعل ــف العربي ــة ناي ــاض: جامع الري
ــي يف  ــي االجتامع ــري )2٠18م(. دور الوع ــد، عب أمح
ــة  ــدرات يف املرحل ــن املخ ــي م ــباب اجلامع ــة الش وقاي
الراهنــة " العــراق أنموذجــا". مركــز البحــوث الرتبوية 

والنفســية جامعــة بغــداد.



الوعي االجتامعي واجلرائم اإللكرتونية، دراسة ميدانية عىل عينة من األفراد بمدينة بريدة يف منطقة القصيم6٤

مجلة العلوم ا?نسانية و ا?دارية  ،العدد (٢٦)  الجزء ا3ول  شعبان  ١٤٤٣ هـ - مارس٢٠٢٢ م

ــبوك  ــع الفيس ــيد )2٠16(. دور موق ــيل الس ــش، ع طن
يف تشــكيل الوعــي االجتامعــي لــدى طــالب اإلعــالم 
الرتبــوي. جملــة كليــة الرتبيــة يف العلــوم الرتبويــة، 

.٤76-٤37  ،)٤٠(
كامــل، علياء احلســني )2٠15(. دور وســائل التواصل 
االجتامعــي عــىل وعي الشــباب يف املشــاركة السياســية: 
ــة  ــة. جمل ــا االجتامعي ــة يف األنثروبولوجي ــة ميداني دراس
مركــز اخلدمــة لالستشــارات الدراســية بكليــة اآلداب، 

.311-235 ،)5٠(
اجلرائــم  )2٠21م(.  عبدالكريــم  غديــر  الزبــن، 
ــة  ــا: دراس ــي بخطورهت ــتوى الوع ــة ومس اإللكرتوني
ــي األردين.  ــباب اجلامع ــن الش ــة م ــىل عين ــة ع ميداني
األردن: جملــة اجلامعــة اإلســالمية للبحوث اإلنســانية، 

جملــد )29(، العــدد )2(.
ومناهــج  أســاليب  )2٠11م(.  فــاروق  البوهــي، 
ــكندرية: دار  ــس. اإلس ــم النف ــة وعل ــث يف الرتبي البح

ــرش. ــة والن ــا الطباع ــاء لدني الوف
ــة  املرايــايت، كامــل )2٠٠8م(. الوعــي املعــريف والتنمي

املســتقبلية. العــراق: جملــة آداب البــرصة.
الــزراع، ماجــد )2٠1٤م(. الركــن املــادي يف اجلرائــم 
ــة.  ــة تأصيلي ــعودي، دراس ــام الس ــة يف النظ املعلوماتي

ــاض. ــة: الري ــوم األمني ــة للعل ــف العربي ــة ناي جامع
ــي  ــدى الوع ــن )2٠17م(. م ــده حس ــب، ماج الغري
لــدى الفئــة العمريــة الشــابة بنظــام عقوبــات اجلرائــم 
املعلوماتيــة الســعودي. الريــاض: املجلــة العربيــة 
 ،)9( العــدد   ،)5( املجلــد  للمعلوماتيــة،  الدوليــة 

ــة. ــوم األمني ــة للعل ــف العربي ــة ناي جامع
ــرتاتيجية  ــة اس ــد )2٠15م(. رؤي ــد أمح ــي، حمم املالك
ــس  ــني دول جمل ــة ب ــات األمني ــبكة املعلوم ــط ش لرب
ــاض:  ــة . الري ــم اإللكرتوني ــة اجلرائ ــاون ملكافح التع
ــوم  ــة العل ــة كلي ــوم األمني ــة للعل جامعــة نايــف العربي

االســرتاتيجية .
احلاســوب  جرائــم  )2٠٠7م(.  حممــد  الشــوابكة، 
ــة دار  ــة. األردن: مكتب ــة املعلوماتي ــت، اجلريم واإلنرتن

ــة. الثقاف
العريقــي، حممــد )1988م(. العالقــة بــني الوعــي 
ــا.  ــلمي ألباني ــدى مس ــي ل ــي الدين ــي بالوع االجتامع
الريــاض: جامعــة االمــام حممــد بن ســعود اإلســالمية.
غيــث، حممــد عاطــف )2٠٠6م(. قامــوس علــم 

اجلامعيــة. املعرفــة  دار  االســكندرية:  االجتــامع. 
األمنــي  الوعــي  )2٠18م(.  مشــعل  الشــعيفي، 
نظــام  خمالفــة  عــىل  املرتتبــة  اجلنائيــة  باملســؤولية 
ــىل  ــة ع ــة تطبيقي ــة، دراس ــم املعلوماتي ــة اجلرائ مكافح
مســتخدمي شــبكات التواصــل االجتامعــي، أطروحــة 
)ماجســتري(. الريــاض: جامعــة نايــف العربيــة للعلــوم 
ــات  ــم الدراس ــة، قس ــة اجلنائي ــة العدال ــة، كلي األمني

ــة. ــادة األمني ــص القي ــص ختص ــة، ختص األمني
موســى، مصطفــى حممــد )2٠٠9م(. التحقيــق اجلنائي 

يف اجلرائــم املعلوماتيــة. القاهــرة: مطابــع الرشكة.
املطرودي، مفتــاح أبوبكر )2٠12، ســبتمرب25-23(. 
اجلريمــة اإللكرتونيــة والتغلــب عــىل حتدياهتــا ]ورقــة 
ــا يف  ــم العلي ــاء املحاك ــث لرؤس ــر الثال ــة[. املؤمت علمي
الدولــة العربيــة بجمهوريــة الســودان، اخلرطــوم، 

ــودان. الس
اخلدمــة  إســهامات  )2٠21م(.  منــال  القحطــاين، 
االجتامعيــة يف احلــد مــن خماطــر اجلرائــم اإللكرتونيــة، 
ــة  ــة بكلي ــة التعليمي ــاء اهليئ ــىل أعض ــة ع ــة مطبق دراس
اخلدمــة االجتامعيــة بجامعــة األمــرية نــورة بنــت عبــد 
الرمحــن. الريــاض: جملــة العلــوم الرتبوية والدراســات 

ــدد )16(. ــد )7( الع ــانية، جمل اإلنس
حلــس، موســى )2٠1٠م(. دور وســائل اإلعــالم 



65 الوعي االجتامعي واجلرائم اإللكرتونية، دراسة ميدانية عىل عينة من األفراد بمدينة بريدة يف منطقة القصيم

مجلة العلوم ا?نسانية و ا?دارية  ،العدد (٢٦)  الجزء ا3ول  شعبان  ١٤٤٣ هـ - مارس٢٠٢٢ م

الشــباب  لــدى  االجتامعــي  الوعــي  تشــكيل  يف 
األزهــر. جامعــة   : القاهــرة  الفلســطيني. 

ــف  ــامن )2٠18م(. توظي ــادة وعث ــف، مي ــد، يوس حمم
برامــج العالقــات العامــة يف التوعيــة بمخاطــر اجلرائــم 
ــىل االدارات  ــة ع ــة وصفي ــة حتليلي ــة دراس اإللكرتوني
الســودان:   . اإللكرتونيــة  اجلرائــم  عــن  املســؤولة 
ــة العلــوم االنســانية املجلــد 19 جامعــة الســودان  جمل

ــا. ــوم والتكنولوجي للعل
ورقلــة، ناديــة )2٠13م(. دور شــبكات التواصــل 
ــي  ــيايس واالجتامع ــي الس ــة الوع ــي يف تنمي االجتامع
ــاث،  ــات وأبح ــة دراس ــريب. جمل ــباب الع ــدى الش ل

الســنة )5(، العــدد )11(، جــوان.
املعلوماتيــة  جرائــم  )2٠٠9م(.  نــارص  البقمــي، 
ومكافحتهــا يف اململكــة العربيــة الســعودية. الريــاض: 

ــة. ــد الوطني ــك فه ــة املل مكتب
ــة يف  ــة األمني ــيم )2٠18م(. دور املؤسس ــهوان، وس ش
ــة  ــة الغربي ــتحدثة يف الضف ــم املس ــن اجلرائ ــة م الوقاي
فلســطني:  االختصــاص.  ذوي  نظــر  وجهــة  مــن 

ــدس. ــة الق جامع
اجلديــد  اإلعــالم  )2٠18م(.  يــاس  البيــايت، 
وإشــكاليات الوعــي االجتامعــي باملتغــريات السياســية 
ــوث  ــة بح ــتقبلية(. جمل ــة مس ــريب )رؤي ــن الع يف الوط
العالقــات العامــة الــرشق األوســط جامعــة عجــامن.
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د. حممد بن عيل بن حممد القرين 
أستاذ مشارك -ختصص األنظمة - قسم الفقه - كلية الرشيعة وأصول الدين

جامعة امللك خالد - أهبا - اململكة العربية السعودية
144٣هـ = 2021م

   ملخص البحث  
نظرًا التساع  احلايل؛  وقتنا  العمل يف  نظام  أمهية  تتزايد      
القوى  وزيادة  االجتامعي،  تأثريه  وعمق  تطبيقه،  مساحة 
العاملة، وظهور اختصاص القضاء العاميل كقضاء مستقل، 
ضمن حماكم القضاء العام يف اململكة العربية السعودية، مما 
نظام  نصوص  ومواكبة  الترشيعية  القواعد  تطوير  يتطّلب 
املالئمة  احللول  وإجياد  العاملية،  العالقات  لتطور  العمل 
والضامنة حلقوق األطراف؛ نظرًا ألمهية استقرار عالقات 

العمل يف أداء االقتصاد الوطني.
     ويعترب عقد العمل حجر األساس لنشأة العالقة العاملية 
وانطالق مسريهتا، وقد يشتمل عىل اشرتاط فرتة للتجربة 
متّكن أطراف العالقة أو َمن يشرتطه من التأكد من صالحية 
رشط  عليه  ينطوي  قد  ملا  ونظرًا  له،  بالنسبة  العقد  إبرام 
القانوين  املركز  وتفاوت  املصالح،  تعارض  من  التجربة 
يؤدي  قد  مما  العمل،  وصاحب  العامل  بني  واالقتصادي 
النظام  أحاط  فقد  النظام،  عىل  التحايل  أو  االستغالل  إىل 
تضمن  التي  والقيود  الرشوط  من  بجملة  التجربة  فرتة 
حسن العمل به بعيًدا عن إساءة االستغالل أو التعسف يف 
استعامل احلق، ورَسَم القواعد الضابطة الشرتاط التجربة 
وحتديد مدهتا وقواعد متديدها أو تكرارها، وما يرتتب عىل 

هناية املدة بالنسبة لعقد العمل املربم بني الطرفني.
     وانفرد نظام العمل السعودي عن نظرائه يف غالب الدول 
البحث،  بّينه  كام  بذلك  املتعلقة  القواعد  ببعض  العربية 
وانتهى إىل مجلة من النتائج املتعلقة بذلك، مستعماًل املنهج 
التحلييل املقارن، ومستفيدًا من مجلة من األحكام القضائية 
الصادرة عن املحاكم العاملية يف عّدة مواضع من البحث، 

ومن أهم نتائجه:

Abstract
The importance of Labor Law is becoming 
increasingly in our current era due to extent 
of its application, depth of its social impact, 
increase of man power, appearance specialty 
of labor judiciary - as an independent judi-
ciary - within courts of public judiciary in the 
Kingdom of Saudi Arabia, which required 
developing of legislative rules and keeping 
up with texts of labor law for development 
of labor relations, finding suitable and guar-
antor solutions to rights of parties, due to 
importance of stability of labor relations in 
the performance of national economy, the 
employment contract is considered as cor-
nerstone for creating labor relationship and 
launching its march, might include a condi-
tion of a probation period that enables the 
parties to relationship or whoever stipulates 
it to ensure the validity of conclusion of 
contract for him, due to what the probation 
condition might contain from conflict of in-
terest, variation of legal and economic status 
between laborer and employer; which might 
lead to misuse or circumvention on the law, 
thus the law has encircled the probation 
period with a number of conditions and re-
strictions that guarantee good work with it 
away from exploitation or abuse while using 
the right, has decreed up rules to govern the 
practice and limiting its duration, rules of its 
extension or repetition, the consequences of 
end of duration of employment contract con-
cluded between two parties, the Saudi labor 
law is distinguished from its counterparts in 
most Arab countries with some rules relat-
ed to this as indicated in the research, ended 
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التجربة لطريف •  تقرير رشط  إىل  السعودي  النظام  اجته 
عقد العمل -من حيث األصل- أو ملن يشرتطه منهام، 
وكان النظام واضحًا يف حتديد رشوط االتفاق عليه أو 
التجربة، كام اجته إىل مرشوعية إهناء  أو تكرار  متديده 
هناية  مكافأة  أو  تعويض  دون  املدة  خالل   التجربة 
استعامل  يف  التعسف  ضمن  يدخل  ال  وأنه  اخلدمة، 

احلق، وأّيدته أحكام القضاء العاميل.
)املرصي •  العمل  قوانني  عن  السعودي  النظام  انفرد 

واألردين( بتنظيم متديد فرتة التجربة وجواز تكرارها 
هذا  استغالل  إساءة  لعدم  ضامنًا  معّينة؛  برشوط 

الرشط.
 واهلل ويّل التوفيق.

الكلامت املفتاحية: 
عقد العمل ، رشط التجربة ، رشط االختبار ، نظام العمل 

السعودي.

with a number of related results using com-
parative analytical method, benefiting from 
a number of judicial rulings issued by labor 
courts in several positions of the research, 
among its most important results:
• The Saudi Law tended to a condition of 

a probation for both parties of employ-
ment contract – basically or for who 
stipulate it, the law was clear in defin-
ing the terms of contract agreed upon, 
extending it or repeating the experi-
ence. It also tended to legality of end-
ing probation during the period without 
compensation or end of service gratuity, 
and it does not enter under arbitrariness 
of using the right, and is supported pro-
visions of labor judiciary.

• The Saudi Law is distinguished from 
labor laws in (Egypt and Jordan) by 
regulating extension of probation pe-
riod and permissibility of repeating it 
under certain conditions to guarantee to 
avoid use of this condition in abusing.

Keywords: 
probationary employment contract; job 
contract; Saudi labor law; test condition

مقدمة البحث:
ــرًا  ــايل؛ نظ ــا احل ــل يف وقتن ــام العم ــة نظ ــد أمهي تتزاي
التســاع مســاحة تطبيقــه، وعمــق تأثــريه االجتامعــي، 
وزيــادة القــوى العاملــة، وظهــور اختصــاص القضــاء 
العــاميل كقضــاء مســتقل، ضمــن حماكــم القضــاء العــام 
ل العــامل  ــة الســعودية؛ حيــث ُيشــكِّ يف اململكــة العربي
بجانــب أصحــاب العمــل رشحيــة كبــرية مــن رشائــح 
ــوازن  ــق ت ــذا كانــت احلاجــة ماســة لتحقي املجتمــع، ل
عقــدي بــني طــريف عالقــة العمــل، خاصــة مــع وجــود 
ــني،  ــني الطرف ــة ب ــز القانوني ــوظ يف املراك ــاوت ملح تف

العقــدي  التــوازن  ممــا قــد يــؤدي إىل اختــالل يف 
العمــل رشوطــًا  فــرض صاحــب  مــا  إذا  بينهــام، 
تعســفية، مســتغاًل مركــزه االقتصــادي، مقابــل ضعــف 
ــني إىل  ــل القوان ــع ج ــذي دف ــر ال ــل، األم ــز العام مرك
التدخــل لتحقيــق نــوع مــن التكافــؤ واملســاواة يف هــذه 
ــة،  ــد الترشيعي ــر القواع ــق تطوي ــن طري ــة، ع العالق
ــات  ــور العالق ــل لتط ــام العم ــوص نظ ــة نص ومواكب
ــة حلقــوق  ــة، وإجيــاد احللــول املالئمــة والضامن العاملي
األطــراف؛ نظــرًا ألمهيــة اســتقرار عالقــات العمــل يف 

ــي. ــاد الوطن أداء االقتص
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ويعتــرب عقــد العمــل حجــر األســاس لنشــأة العالقــة 
يشــتمل عــىل  العامليــة وانطــالق مســريهتا، وقــد 
ــة أو  ــراف العالق ــن أط ــة متّك ــرتة للتجرب ــرتاط ف اش
َمــن يشــرتطه مــن التأكــد مــن صالحيــة إبــرام العقــد 
بالنســبة لــه، ونظــرًا ملا قــد ينطــوي عليــه رشط التجربة 
ــوين  ــز القان ــاوت املرك ــح، وتف ــارض املصال ــن تع م
واالقتصــادي بــني العامــل وصاحــب العمــل، ممــا قــد 
يــؤدي إىل االســتغالل أو التحايــل عــىل النظــام، فقــد 
ــرشوط  ــن ال ــة م ــة بجمل ــرتة التجرب ــام ف ــاط النظ أح
ــدا عــن  ــه بعي ــود التــي تضمــن حســن العمــل ب والقي
ــق،  ــتعامل احل ــف يف اس ــتغالل أو التعس ــاءة االس إس
ورَســَم القواعــد الضابطــة الشــرتاط التجربــة وحتديــد 
مدهتــا وقواعــد متديدهــا أو تكرارهــا، ومــا يرتتــب عىل 
هنايــة املــدة بالنســبة لعقــد العمــل املــربم بــني الطرفــني، 
فرأيــت أن يكــون هــذا البحــث بعنــوان: تكييــف عقــد 
العمــل حتــت التجربــة واألحــكام املنظمــة لــه يف نظــام 
العمــل الســعودي )دراســة حتليليــة مقارنــة(، واهلل ويّل 

ــق. التوفي
أمهية املوضوع: 

تظهر أمهية البحث من نواٍح عدة أمهها:
ــه . 1 ــد احلاجــة إلي ــذي تتزاي ــه بنظــام العمــل ال صلت

ــعودي. ــاد الس ــو االقتص ــع نم م
ــود . 2 ــأة عق ــق نش ــلوك يراف ــه كس ــل ب ــار العم انتش

العمــل يف اململكــة العربيــة الســعودية، ممــا يدعــو 
ــد  ــن قواع ــه م ــب علي ــا يرتت ــه وم ــة أحكام ملعرف

ــة. خاص
مــا يمكــن أن يقدمــه البحــث مــن إضافــة للمكتبة . 3

ــًا  ــة؛ حيــث مل يفــرد بدراســة مســتقلة وفق القانوني
لنظــام العمــل الســعودي.

أهداف البحث: 
دراســة اجلانــب النظامــي للموضــوع يف إطــار . 1

ــعودي. ــل الس ــام العم نظ

ــة . 2 ــاميل يف اململك ــاء الع ــات القض ــتطالع اجتاه اس
العربيــة الســعودية يف املنازعــات املعروضــة عليــه 

ــة. ــت التجرب ــل حت ــود العم يف عق
وتطويــر . 3 الشــخصية  العلميــة  الفائــدة  حتقيــق 

الباحــث. ملــكات 
مشكلة البحث وأسئلته: 

    حيتــل العامــل يف عقــد العمــل حتــت التجربــة مركــزًا 
قانونيــًا خمتلفــًا عنــه يف عقــد العمــل النهائــي، ممــا نتــج 
عنــه طــرح التســاؤل الرئيــس اآليت: مــا تكييــف عقــد 
ــه؟  ــة ل ــكام املنظم ــا األح ــة، وم ــت التجرب ــل حت العم

ــه مجلــة مــن التســاؤالت أمههــا: وتنــدرج حتت
حتــت •  العمــل  لعقــد  القانــوين  التكييــف  مــا 

لتجربــة؟  ا
ما طبيعة اشرتاطه؟ وملن يقرر هذا االشرتاط؟• 
مــا األحــكام اخلاصــة باشــرتاط فــرتة التجربــة يف • 

عقــد العمــل؟ ومــا رشوط متديدهــا وتكرارهــا؟
ــة؟ •  ــت التجرب ــل حت ــد العم ــاء عق ــة إهن ــا طبيع م

ــه؟ ــة علي ــار املرتتب ــا اآلث وم
الدراسات السابقة:

حتــت  العمــل  عقــد  والفقهــاء  الــرّشاح  يتنــاول 
ــل، ومــن  ــني العم ــة يف عمــوم رشوحــات قوان التجرب
ــن  ــه م ــاء في ــا ج ــرشح وم ــل ال ــون حم ــات القان منطلق
قواعــد وأحــكام، وبعــد البحــث والتقــي يف فهــارس 
املكتبــات واألدلــة البحثيــة واملواقــع اإللكرتونيــة 
ــة  ــة خمتص ــة نظامي ــد دراس ــة مل أج ــالت العلمي واملج
بتنــاول موضــوع: تكييــف عقــد العمــل حتــت التجربــة 
ــعودي  ــل الس ــام العم ــه يف نظ ــة ل ــكام املنظم واألح
)دراســة حتليليــة مقارنــة(، فــكان هــذا االجتهــاد 
ــه،  ــع أطراف ــوع وتتّب ــة املوض ــهامًا بدراس ــي إس البحث

واهلل املوفــق.
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منهج البحث:
املنهــج  عــىل  االعتــامد  البحــث  طبيعــة  اقتضــت 
ــت  ــل حت ــد العم ــة لعق ــد املنظم ــتقرائي للقواع االس
ــكام  ــن أح ــث م ــه الباح ــع علي ــا اطل ــة، وم التجرب
القضــاء الســعودي، ثــم اســتعراضها عــن طريــق 
املنهــج التحليــيل؛ للوصــول إىل اســتنباط اجتــاه النظــام 
القوانــني  وبعــض  الفقهيــة  اآلراء  بــني  الســعودي 
ــني: املــرصي واألردين،  املعــارصة؛ وخصوصــًا القانون
يف مســائل البحــث الرئيســة، مــع التــزام األمانــة 
العلميــة ومراعــاة قواعــد الكتابــة البحثيــة ونمــط 

التوثيــق العلمــي وفــق رشوط النــارش.
حدود البحث:

ــل  ــد العم ــف عق ــة تكيي ــة: دراس ــدود املوضوعي أ.احل
ــن  ــه م ــة ب ــة اخلاص ــكام النظامي ــة واألح ــت التجرب حت

ــالل: خ
باملرســوم . 1 الصــادر  الســعودي  العمــل  نظــام   

امللكــي رقــم )م/1(، وتاريــخ 1٤35/1/22هـ، 
والئحتــه التنفيذيــة الصــادرة بقــرار وزيــر العمــل 

ــخ  1٤35/5/19هـــ.  ــم )39933(  وتاري رق
املبــادئ والقــرارات الصــادرة مــن اهليئــة العامليــة . 2

وأحــكام القضــاء العــاميل )1( .
ــة  ــادرة يف اململك ــة الص ــة: األنظم ــدود الزماني ب. احل
ــخ  ــذ  تاري ــة من ــادئ القضائي ــعودية واملب ــة الس العربي
صــدور نظــام العمــل -أعــاله- وحتــى تاريــخ تقديــم 

هــذا البحــث للنــرش يف حمــرم 1٤٤3هـــ.
ج. احلدود املكانية: دولة اململكة العربية السعودية.

خطة البحث:
     انتظمــت خطــة البحــث يف مقدمــة ومتهيــد ومبحثــني 

وخامتــة، تالهــا فهــرس املراجع عــىل النحــو اآليت:

1- حيث كان الفصل يف املنازعات العاملية من اختصاص اللجان شبه القضائية املشكلة لذلك، 
ثم سميت هيئات، ثم نشأ القضاء العاميل كأحد اختصاصات القضاء العام بصدور نظام القضاء 

عام 1٤28هـ، وتم إنشاء املحاكم العاملية اعتبارًا من مطلع عام 1٤39هـ.

املقدمــة: توطئــة املوضــوع وأمهيتــه، وأســباب اختياره، 
ــابقة،  ــات الس ــئلته، والدراس ــث وأس ــكلة البح ومش

وحــدود البحــث ومنهجــه، وخطتــه.
ــزه  ــة ومتيي ــت التجرب ــل حت ــد العم ــف عق ــد: تعري متهي

عــام يشــبهه.
ــة  املبحــث األول: تكييــف عقــد العمــل حتــت التجرب

ــان: ــه مطلب ــة، وفي ــق يف رشط التجرب ــة احل وطبيع
املطلب األول: تكييف عقد العمل حتت التجربة.

ــة ومــن  ــاين: طبيعــة احلــق يف رشط التجرب املطلــب الث
ــه. يتقــرر ملصلحت

املبحــث الثــاين: األحــكام املنظمــة لعقــد العمــل حتــت 
التجربــة، وفيــه ثالثــة مطالــب:

حتــت  للعامــل  القانــوين  املركــز  األول:  املطلــب 
التجربــة.

املطلب الثاين: رشوط عقد العمل حتت التجربة.
ــة  ــت التجرب ــل حت ــد العم ــاء عق ــث: إهن ــب الثال املطل

ــه.   ــة علي ــار املرتتب واآلث
اخلامتة وتتضمن أهم النتائج.

فهرس املراجع.
وأســأل اهلل -عــز وجــل- الســداد والقبــول، وحســن 
ــاهلل  ــة، وب ــة والكلم ــالح الني ــل، وص ــول والعم الق

ــق التوفي
متهيد: 

ــام  ــزه ع ــة ومتيي ــت التجرب ــل حت ــد العم ــف عق تعري
يشــبهه:

مل ينــص نظــام العمــل الســعودي عــىل تعريــف لعقــد 
ــني  ــن القوان ــريه م ــأنه كغ ــة، ش ــت التجرب ــل حت العم
ــال  ــة املج ــه، تارك ــىل تعريف ــص ع ــي مل تن ــة الت العربي
ــهامهم  ــاه، وكان إس ــة معن ــاء لتجلي ــرشاح والفقه لل
ــم: ــن تعريفاهت ــه؛ وم ــاه وغايت ــوح معن ــًا لوض متقارب

ــل •  ــه العام ــق في ــذي يتف ــد ال ــه: "العق ــّرف بأن ع
ــربم  ــد امل ــون العق ــىل أال يك ــل ع ــب العم وصاح
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ــق  ــت؛ ليتحق ــن الوق ــرتة م ــد ف ــًا إال بع ــام بات بينه
ــتمرار  ــه االس ــن مصلحت ــام إذا كان م ــام في أيٌّ منه
ــران،  ــه" )عم ــتمرار في ــدم االس ــل أو ع يف العم

198٠م(.
األركان، •  "عقــد عمــل مكتمــل  بأنــه:  عــّرف 

ــون  ــاه يك ــذي بمقتض ــة ال ــن رشط التجرب يتضم
ــة  ــن مالءم ــق م ــد التحق ــريف العق ــن ط ــكل م ل
العقــد لــه خــالل فــرتة التجربــة؛ ليســتمر يف 
ـ (. العقــد أو ينهيــه أثناءهــا" )الدكمــي،  1٤27هــ

ــام •  ــن قي ــل يتضم ــد عم ــه "عق ــه بأن ــن تعريف يمك
ــب  ــاب صاح ــنّي حلس ــل مع ــأداء عم ــل ب العام
العمــل مقابــل أجــر، ملــّدة حمــّددة يمكــن خالهلــا 
ــة  ــل ومالءم ــاءة العام ــدى كف ــىل م ــرف ع التع
ــه". ــروض علي ــر املع ــبة األج ــه ومناس ــل ل العم

ــت  ــل حت ــد العم ــعودي عق ــام الس ــامه النظ ــد س      وق
التجربــة يف املادتــني )53، 5٤(، وأطلــق عليــه "حتــت 
ــد  ــى واح ــا بمعن ــادة )6/81(، ومه ــار" يف امل االختب
ــإن  ــوم ف ــذا املفه ــىل ه ــاء ع ــب ،1959م(. وبن )حبي
عقــد العمــل حتــت التجربــة خيتلــف عــن بعــض 
املفاهيــم القانونيــة املشــاهبة لــه يف نطــاق نظــام العمــل، 

ــأيت: ــا ي ــا م وأمهه
عــن . 1 التجربــة  حتــت  العمــل  عقــد  خيتلــف 

ــا  ــي جيرهي ــة الت ــة أو التمهيدي ــارات املهني االختب
أربــاب األعــامل للعاملــة الراغبــة يف التعاقــد معهــم 
املهنيــة ال  العقــود، فاالختبــارات  إبــرام  قبــل 
يســبقها إبــرام عقــد العمــل، أمــا يف حــال اشــرتاط 
ــه  ــرام عقــد العمــل، لكن ــة فتكــون بعــد إب التجرب
ــد  ــاء العق ــة دون إهن ــرتة التجرب ــام ف ــرشوط بإمت م
ــدم  ــىل ع ــدل ع ــاء ي ــه؛ ألن اإلهن ــد أطراف ــن أح م
اجتيــاز  أن  كــام  العقــد،  اســتمرار  يف  الرغبــة 
ــة يف  ــرتاط التجرب ــع اش ــي ال يمن ــار املهن االختب

ــل. ــد العم عق
ــد . 2 ــن عق ــة ع ــت التجرب ــل حت ــد العم ــف عق خيتل

التدريــب املهنــي مــن حيــث اهلــدف واملحــل 
ــو  ــب ه ــد التدري ــن عق ــدف م ــام، فاهل يف كل منه
ــل  ــة عم ــداده ملامرس ــه وإع ــل وتأهيل ــم العام تعلي
ــك،  ــل بذل ــب العم ــزم صاح ــث يلت ــني؛ حي مع
أمــا عقــد العمــل حتــت التجربــة فيفــرتض فيــه أن 
العامــل تتوافــر لديــه اخلــربة والتدريــب املناســب 
للعمــل الــذي تعاقــد عليــه، ولكــن صاحــب 
ــور  ــن أم ــد م ــدف أن يتأك ــل هي ــل أو العام العم
ــام يف  ــا اختالفه ــة، أم ــرتة التجرب ــاء ف ــة أثن معّين
املحــل، فهــو يف عقــد التدريــب املهنــي قيــام 
صاحــب العمــل بتلقــني العامــل املتــدرب أصــول 
مهنــة أو حرفــة أو مهــارات معينــة فــال يعــّد عقــد 
عمــل، أمــا املحــل يف عقــد العمــل حتــت التجربــة، 
فهــو العمــل الــذي يؤديــه العامــل لصاحــب 
ــكام  ــه أح ــق علي ــل تطّب ــد عم ــو عق ــل، وه العم

ــل. ــام العم نظ
ــة عــن عقــود . 3 خيتلــف عقــد العمــل حتــت التجرب

العمــل حمــددة املــدة، مــع أّن مّدتــه حمــددة نظامــًا؛ 
ألنــه جيــوز لطرفيــه أو ألحدمهــا -حســب رشوط 
العقــد- أن ينهــي عقــد العمــل خــالل فــرتة 
التجربــة بإرادتــه املنفــردة ودون تعويــض الطــرف 
ــدة ال  ــدد امل ــل حم ــد العم ــني أن عق ــر، يف ح اآلخ
ــردة  ــه املنف ــاؤه بإرادت ــه إهن ــن طرفي ــن ألّي م يمك
قبــل انقضــاء مدتــه، وإال كان مســؤوالً عــن 
التعويــض بقّيــة املــدة ومــا يرتتــب عليهــا.) كــريه ، 
1979م . إســامعيل، د.ت . أبــو شــنب ،1998م. 

ــى، 196٤م(. حيي
املبحث األول:

 تكييــف عقــد العمــل حتــت التجربــة وطبيعــة احلــق يف 
رشط التجربــة 

ــي  ــات الت ــي والعالق ــرصف النظام ــف الت      إن تكيي
يتضمنهــا ســبيل ملعرفــة األحــكام التــي يتــم تطبيقهــا 
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ــف  ــث: تكيي ــك بح ــتدعى ذل ــد اس ــائله، وق ــىل مس ع
عقــد العمــل حتــت التجربــة يف )املطلــب األول(، 
ــة ومــن يتقــرر  ثــم بيــان طبيعــة احلــق يف رشط التجرب

ــاين(. ــب الث ــه يف )املطل ملصلحت
املطلب األول: تكييف عقد العمل حتت التجربة

التكييــف الفقهــي هــو "إعطــاء الوصــف الفقهــي 
للترصفــات حمــل البحــث، ويكــون ذلــك بالنظــر 
ــات  ــن الترصف ــا م ــا يامثله ــتها مل ــا وجمانس إىل حقيقته
ــبري، 1٤25هـــ(،  ــة". )ش ــًا فقهي ــت أوصاف ــي منح الت
ــان  ــة: بي ــت التجرب ــل حت ــد العم ــف عق ــراد بتكيي فامل
الوصــف الرشعــي والطبيعــة النظاميــة لــه مــن خــالل 
بيــان حقيقتــه واآلثــار التــي تنتــج عنــه، ويطلــق رشاح 
القانــون عــىل التكييــف: الطبيعــة القانونيــة ) قلعجــي 
وقنيبــي، 1٤27هـــ(، وهــي أســاس اآلثــار التــي 
ترتتــب عــىل التــرصف القانــوين. )حشــيش، 2٠٠1م،  
الفقــه اإلســالمي، 1٤39هـــ(.  احلــق يف  األلفــي، 
وقــد اختلفــت اجتاهــات  الــرّشاح حــول تكييــف 
ــة )2( ،  ــه القانوني ــة وطبيعت ــت التجرب ــل حت ــد العم عق

ــأيت: ــام ي ــا في وأتناوهل
ــد  ــة عق ــت التجرب ــل حت ــد العم ــاه األول: أن عق االجت
عمــل معّلــق عــىل رشط واقــف )3(  هــو نجــاح التجربة 
)األهــواين، 1991م(؛ بمعنــى أنــه يتوقــف عــىل نجــاح 
ــد  ــىل عق ــه  ع ــًا ل ــل، قياس ــد العم ــزوم عق ــة ل التجرب
ــدًا  ــون عق ــربه القان ــذي يعت ــة ال ــرشط التجرب ــع ب البي
ــون  ــن القان ــادة ٤21 م ــف. )امل ــىل رشط واق ــًا ع معلق
ــدين  ــون امل ــن القان ــادة ٤7٠ م ــرصي، وامل ــدين امل امل

األردين(.
ــار  ــع اآلث ــتقيم م ــه ال يس ــاه بأن ــذا االجت ــد ه ــد انتق وق

2- عند إيراد االجتاهات القانونية فليس بالرورة رجحان أحدها عىل ما سواها، فالصواب 
حمتمل، ولكل اجتاه دليله، وتأخذ هبا القوانني املقارنة وفقًا لفلسفتها الترشيعية ومقاصدها 

التنظيمية ومصادرها املوضوعية.
3- الرشط الواقف: واقعة مستقبلية غري حمققة الوقوع، يرتبط بوجودها وجود االلتزام. 

)أبواخلري،1٤28هـ( .
٤- الرشط الفاسخ هو واقعة مستقبلية غري حمققة الوقوع، يرتتب عىل حتققه انقضاء االلتزام. )أبو 

اخلري، 1٤28هـ(.

التــي ترتتــب عــىل عقــد العمــل حتــت التجربــة؛ إذ إنــه 
ــه  ــة، وينشــئ التزامــات عــىل طرفي مــن العقــود الزمني
ــن  ــرب م ــذي يعت ــع ال ــد البي ــالف عق ــاده بخ ــذ انعق من
ــريه،  ــارق، )ك ــع الف ــاس م ــو قي ــة، فه ــود الفوري العق
1979م . إســامعيل، د.ت ، شــنب، 1966م (، كــام 
أن اعتبــاره معلقــًا عــىل رشط واقــف يقتــي أاّل ينتــج 
العقــد أّي أثــر مــا دام الــرشط مل يتحقــق )نايــل، د.ت(، 
ــل  ــد العم ــة لعق ــد التنظيمي ــه القواع ــا ال تقبل ــذا م وه
حتــت التجربــة؛ إذ تــرسي آثــار العقــد عليــه مــن 
حــني إبرامــه، فضــاًل عــن أن الغايــة مــن وضــع فــرتة 
ــل  ــد قب ــذ العق ــدء يف تنفي ــاًم الب ــي حت ــة تقت التجرب
حتقــق الــرشط وليــس االنتظــار حتــى يتحقــق الــرشط، 

)كــريه، 1979م(.
ــد  ــة عق ــت التجرب ــل حت ــد العم ــاين: أن عق ــاه الث االجت
عمــل معّلــق عــىل رشط فاســخ )٤(، هــو عــدم الرضــا 
ــاء  ــل انقض ــك قب ــالن ذل ــة وإع ــة التجرب ــن نتيج ع
مدهتــا، فــإذا انقضــت مدهتــا دون حتقــق الــرشط 
ــذ  ــاره من ــج كل آث ــًا وأنت ــد باّت ــح العق ــخ أصب الفاس
ــرَض  ــم ي ــخ فل ــرشط الفاس ــق ال ــا إذا حتق ــه، أم إبرام
ــد دون  ــخ العق ــة فينفس ــن التجرب ــن ع ــد املتعاقدي أح
أثــر رجعــي؛ ألنــه مــن العقــود الزمنيــة التــي ال يرجــع 
أثــر الفســخ فيهــا إىل املــايض، ويف هــذا التكييــف محايــة 
ــاء  ــبها أثن ــام، واكتس ــه النظ ــا ل ــل كفله ــوق العام حق
فــرتة العقــد، فــال يؤثــر الفســخ عــىل حقــوق العامــل 
قبــل إهنــاء التجربة، )غانــم ،1961م. حييــى، 1989م. 
فــرج، 1986م(. وذكــر بعضهــم أنــه الســائد يف الفقــه 
ــدي  ــوقي، رش ــدون. ش ــل ، ب ــاء، )ناي ــده القض ويؤي
2٠٠9م.(، ويــرى بعــض الــرّشاح أن للــرشط الفاســخ 
ــد  ــوئه عن ــت نش ــن وق ــد م ــزول العق ــًا، في ــرًا رجعي أث

حتقــق الــرشط الفاســخ )القضــاة، 1٤36هـــ(.
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     وقــد انتقــد هــذا االجتــاه بالقــول بأنــه مــن التجــاوز 
اعتبــار إعــالن الرغبــة يف إهنــاء العقــد رشطــًا فاســخًا 
يعلــق عليــه العقــد؛ ألن عقــد العمــل غــري حمــدد املــدة 
جيــوز إهنــاؤه بــاإلرادة املنفــردة أليٍّ مــن طرفيــه، ومــع 
ــخ  ــىل رشط فاس ــق ع ــه معّل ــف بأن ــال يوص ــك ف ذل

ــالل ،1995م(. ــنب، 1966م.ج )ش
االجتــاه الثالــث: أن عقــد العمــل حتــت التجربــة عقــد 
ــن  ــز ع ــتقل ومتمي ــد مس ــو عق ــت، وه ــدّي مؤق متهي
عقــد العمــل نفســه، ولــه مــدة حمــّددة ينتهــي بانتهائها، 
ويف حــال نجــاح التجربــة يتــم إبــرام عقــد عمــل بــات 
ــاء  ــني انته ــن ح ــل م ــد العم ــدأ عق ــني، فيب ــني الطرف ب
ــم  ــا )غان ــاق عليه ــني االتف ــن ح ــة ال م ــرتة التجرب ف

،1961م. زهــران، 1997م(.
ــام؛  ــص النظ ــه لن ــاه بمخالفت ــذا االجت ــد ه ــد انتق وق
ــام  ــب النظ ــة ال يوج ــرتة التجرب ــاح ف ــال نج ــي ح فف
إبــرام عقــد عمــل جديــد، بــل يعتــرب العالقــة مســتمرة 
ــاء عــىل العقــد املــربم، وهــو مفهــوم املادتــني )53،  بن
5٤( مــن النظــام، كــام أن هــذا االجتــاه خيالــف قصــد 
املتعاقديــن؛ إذ مل يقصــدا واقعيــًا إبــرام عقديــن متتاليني 
ــة،  ــذ البداي ــه من ــان ب ــد يلتزم ــد واح ــرام عق ــام إب وإن
وكل مــا يضيفــه رشط التجربــة هــو متكينهــام مــن 
ــة  ــت التجرب ــن كان ــك م ــّرر ذل ــتمرار إذا ق ــدم االس ع
ــواين،  ــاء مدهتا،)األه ــون أثن ــرشط أن يك ــه، ب ملصلحت
هبــذا  القــول  أن  كــام   ،) 1989م  حييــى،  1991م. 
ــت  ــد مؤق ــة عق ــت التجرب ــل حت ــد العم ــي أن عق يعن
فــال جيــوز فســخه قبلهــا، )زهــران، 1997م(، وهــذا 
يتعــارض مــع املــادة )6/8٠ عمــل( التــي تعطــي 
صاحــب العمــل احلــق يف إهنــاء العقــد إذا كان العامــل 
معينــًا حتــت التجربــة، فيفهــم منــه إمــكان إهنــاء عقــد 

ــه. ــاء مدت ــل انته ــة قب ــت التجرب ــل حت العم
ــة عقــد  ــع: أن عقــد العمــل حتــت التجرب االجتــاه الراب
ــة  ــرشط التجرب ــه، ف ــدول عن ــوز الع ــري الزم؛ أي جي غ
ُينشــئ رخصــة العــدول عــن العقــد ملــن جعــل 

الــرشط ملصلحتــه، وتظــل ســارية حتــى انتهــاء مدهتــا، 
ــد دون  ــى العق ــة انته ــذه الرخص ــتعملت ه ــإذا اس ف
أثــر رجعــي، أمــا إذا انقضــت املــدة دون العــدول عــن 
ــد  ــب العق ــى اكتس ــًا، ومت ــد الزم ــون العق ــد فيك العق
ــه  ــوع في ــن الرج ــد العاقدي ــس ألح ــزوم فلي ــة الل صف
ــذ  ــح وناف ــد صحي ــالزم عق ــري ال ــد غ ــرده، والعق بمف
توافــرت فيــه رشوط االنعقــاد والصحــة، إال أنــه 
ــه  ــه بإرادت ــتبد بإهنائ ــا أن يس ــه أو ألحدمه ــوز لطرفي جي
1997م(  زهــران،   . 1995م  )العــدوي،  املنفــردة، 
ويســميه الفقهــاء العقــد اجلائــز )الشــثري، 1٤37هـ(.
االجتــاه  هــذا  وجاهــة  أعلــم-  يل-واهلل  ويبــدو 
وانســجامه مــع مــا قــرره نظــام العمــل الســعودي مــن 
ــأيت: ــا ي ــك مل ــا، وذل ــة وآثاره ــرتة التجرب ــكام ف أح

 إن تكييــف عقــد العمــل حتــت التجربــة بأنــه عقــد . 1
غــري الزم يقــّدم األســاس القانــوين لآلثــار املرتتبــة 
عــىل فــرتة التجربــة حــال إهنائهــا، فقــد قــّرر النظام 
لصاحــب العمــل حــق فســخ العقــد دون مكافــأة 
ــل  ــض إذا كان العام ــعار أو تعوي ــل، أو إش للعام
وقــرر  االختبار)م6/8٠عمــل(،  حتــت  معّينــًا 
للعامــل حــق الفســخ دون تعويــض صاحــب 
العمــل )م5٤ عمــل(، بــام معنــاه أن عقــد العمــل 
حــني فســخه يف فــرتة التجربــة يعتــرب كأن مل يكــن، 
وهــذه حقيقــة الفســخ االتفاقــي الــذي ال يعــّرض 

مــن كان لــه حــق الفســخ للتعويــض.
إن هــذا التكييــف يتفــق مــع قصــد املتعاقديــن إىل . 2

إبــرام عقــد عمــل منــذ البدايــة، ولكــن مــع رشط 
التجربــة ملــن يشــرتطها لفــرتة حّددهــا النظــام.

النظــام . 3 أحــكام  مــع  التكييــف  هــذا  يتفــق 
ــاء  ــه أثن ــررة ل ــوق املق ــل للحق ــتحقاق العام باس
فــرتة التجربــة، فعقــد العمــل حتــت التجربــة نافــذ 
ــه  ــك أن ــى ذل ــس معن ــه، ولي ــذ بدايت ــه من برسيان
ــة. ــدة التجرب ــاء م ــذ انته ــي من ــر رجع ــذ بأث ناف

أن هــذا التكييــف هــو األقــرب ألحــكام الرشيعــة . ٤
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اإلســالمية التــي يقــوم عليهــا النظــام الســعودي، 
فمصطلــح الــرشط الواقــف والفاســخ اصطــالح 
ــح   ــة مصطل ــاء الرشيع ــتعمل فقه ــوين؛ إذ يس قان
ــف، ورشط  ــرشط الواق ــاًل لل ــق مقاب رشط التعلي
اإللغــاء )كــرشط مقــرتن بالعقــد( مقابــاًل للــرشط 
الفاســخ، ويبنــي الفقــه أحكامــه عــىل ذلــك 
)الشــاذيل، 1٤3٠هـــ. األلفــي، أحــكام االلتــزام،  

1٤39هـ(.
ــه ال يبــدو للباحــث وجــود فــرق بــني تكييــف . 5 إن

عقــد العمــل حتــت التجربــة عــىل أنــه عقــد عمــل 
ــد  ــه عق ــه أن ــخ، أو تكييف ــىل رشط فاس ــق ع معّل
ــالمي؛  ــه اإلس ــر الفق ــة نظ ــن وجه ــري الزم م غ

ــن: ــك ألمري وذل
أوهلــام: أن عــدم اللــزوم يف العقــود أنــواٌع؛ منهــا عــدم 
اللــزوم بالنظــر إىل إرادة املتعاقديــن؛ كحالــة اخليــارات 
ــارات تتوقــف  ــاإلرادة، فهــذه اخلي ــة املرتبطــة ب العقدي
ــرتاطهام  ــت إال باش ــال يثب ــن، ف ــاق املتعاقدي ــىل اتف ع
كخيــار الــرشط، وحيــّق ملشــرتطه فســخ العقــد أو 
إمضــاؤه مــن حيــث األصــل، وال حيتــاج إىل القضــاء؛ 
ــار بعــد حتقــق ســببه يف  حيــث يســتطيع صاحــب اخلي
ــون  ــد، فيك ــخ العق ــاره يف فس ــامرس خي ــع أن ي الواق
العقــد كأن مل ينعقــد مــن أصلــه، )جعفــور، 1998م(. 
اإلجــارة،  عقــود  عــىل  األحــكام  هــذه  وتــرسي 
ــخاص  ــارة األش ــا إج ــنقيطي، 1٤22هـــ(؛ ومنه )الش
ــني العمــل يف هــذا العــرص، وهــي  ــي تنظمهــا قوان الت
ــه  ــوين بأن ــف القان ــىل التكيي ــة ع ــار املرتتب ــس اآلث نف

ــخ. ــىل رشط فاس ــق ع ــل معّل ــد عم عق
وثانيهــام: ربــام يكــون مرجــع التنــّوع يف التكييــف 
القانــوين بــني القــول بأنــه عقــد عمــل معّلــق عىل رشط 
فاســخ، أو تكييفــه أنــه عقــد غــري الزم هــو تأثــر الفقــه 
ــة  ــة الصياغ ــًا ملرجعي ــالمي؛ تبع ــه اإلس ــوين بالفق القان
ــتمدة  ــني املس ــارصة، فالقوان ــني املع ــة للقوان الترشيعي
ــه  ــه وخترجيات ــد مصطلحات ــالمي جت ــه اإلس ــن الفق م

ــت  ــل حت ــد العم ــف عق ــا تكيي ــه؛ ومنه ــارضة في ح
التجربــة بأنــه عقــد غــري الزم، أمــا مصطلــح التعليــق 
عــىل الــرشط الواقــف والفاســخ فمأخــوذ مــن الفقــه 
ــون  ــذوره إىل القان ــود ج ــذي يع ــي ال ــوين الالتين القان
الرومــاين والقوانــني التــي تأثــرت به.)العــزاوي ، 

1٤٤٠هـ(.
ــن  ــة وم ــق يف رشط التجرب ــة احل ــاين: طبيع ــب الث املطل

ــه ــرر ملصلحت يتق
ــان  ــاس لبي ــات أس ــة للترصف ــة النظامي ــان الطبيع إن بي
ــاول يف  ــذا أتن ــا، ول ــا والتزاماهت ــة عليه ــار املرتتب اآلث
هــذا املطلــب: طبيعــة احلــق يف اشــرتاط فــرتة التجربــة 
ــان مــن يقــرر عقــد العمــل  ــم بي يف )الفــرع األول(، ث
حتــت التجربــة ملصلحتــه مــن طــريف العقــد يف )الفــرع 

ــاين(. الث
الفرع األول: طبيعة احلق يف اشرتاط فرتة التجربة

ــة يف  ــت التجرب ــل حت ــد العم ــكام عق ــع ألح ــد املتتّب جي
ــر  ــي ُتظه ــد الت ــن القواع ــددًا م ــعودي ع ــام الس النظ

ــا: ــن أمهه ــه؛ وم ــد وخصائص ــذا العق ــاف ه أوص
أنــه رشط رضائــي: إن اشــرتاط التجربــة عنــد . 1

إبــرام عقــد العمــل أمــر جــوازي لطــريف العالقــة 
ــام  ــام وهل ــو بإرادهت ــًا، فه ــس وجوبي ــد ولي يف العق
ورد  فقــد  اشــرتاطه،  وعــدم  عنــه  اإلعــراض 
يف نظــام العمــل بنــص مكمــل خاضــع إلرادة 
ــادة  ــي امل ــر، فف ــص آم ــس بن ــد ولي ــراف العق أط
)53( "إذا كان العامــل خاضعــًا لفــرتة جتربــة..."؛ 
ومفهومــه أن العامــل قــد ال يكــون خاضعــًا هلــا، 
ــرتة  ــون ف ــادة أن تك ــس امل ــًا لنف ــن وفق ــام يمك ك
ــرتطها  ــد يش ــد، وق ــريف العق ــررة لط ــة مق التجرب
ــد  ــذا يؤك ــيأيت، وه ــام س ــر ك ــا دون اآلخ أحدمه
أصــل احلــق يف اشــرتاط التجربــة وأنــه أمــر إرادي 

ــد. ــراف العق ــرتايض أط ــع ل يرج
ــد . 2 ــة يف عق ــرتاط التجرب ــد: إن اش ــق مقّي ــه ح أن
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العمــل ليــس حقــًا مطلقــًا، فــإذا اختــار املتعاقــدان 
ــاط  ــد أح ــا، فق ــام أو ألحدمه ــة هل ــرتاط التجرب اش
النظــام هــذا احلــق بعــدد مــن الضوابــط والقيــود 
التــي تضمــن حســن ممارســته، وأاّل يكــون ســبياًل 
للتحايــل واالســتغالل والتعســف، وإذا جتــاوز 
ــة  ــط -كاملتعلق ــك الضواب ــدود تل ــدان ح املتعاق
ــة أو متديدهــا أو تكرارهــا- فيكــون  بمــدة التجرب
وقــد  1٤39هـــ(،  )موســى،  باطــاًل،  اتفاقهــام 
يتعــّرض صاحــب العمــل لعقوبــة الغرامــة املاليــة 
ــاًم  ــف حك ــل( إذا خال ــادة )129عم ــررة يف امل املق
ــا  ــل؛ ومنه ــة العم ــة لعالق ــكام املنظم ــن األح م

ــة.  ــرتاط التجرب ــة الش ــكام املنظم األح
أنــه ال يشــمل كل أنــواع عقــود العمــل: فإخضــاع . 3

ــد  ــمل عق ــة ال يش ــرشط التجرب ــل ل ــد العم عق
ــث  ــت؛ حي ــمي واملؤق ــَريض واملوس ــل الع العم
نصــت املــادة )6( مــن نظــام العمــل عــىل األحكام 
ــل  ــن العم ــواع م ــذه األن ــىل ه ــرسي ع ــي ت الت
ــة إىل  ــة، باإلضاف ــا رشط التجرب ــن بينه ــس م ولي
أن طبيعــة هــذه األعــامل عــدم طــول مّدهتــا، 
فقــد نــص النظــام عنــد تعريــف العمــل العــريض 
واملؤقــت يف املــادة األوىل عــىل عــدم جتاوزمهــا 
مــدة تســعني يومــًا، وهــي مــدة فــرتة التجربــة دون 
ــود  ــة يف العق ــون رشط التجرب ــام يك ــد، وإن التمدي
ــت  ــواء أكان ــك، س ــىل ذل ــا ع ــد مدهت ــي تزي الت

ــددة. ــري حم ــدة أم غ ــددة امل ــودًا حم عق
ــّرر  ــة مق ــت التجرب ــل حت ــد العم ــاين:  عق ــرع الث الف

ــه ــة طرفي ملصلح
رشط  مــن  الغايــة  أن  إىل  الســعودي  النظــام  اجتــه 
ــد،  ــريف العق ــني ط ــي متك ــل ه ــد العم ــة يف عق التجرب
مــا مل يتقــرر الــرشط ألحدمهــا دون اآلخــر؛ مــن َتبــنيُّ 
ــه،  ــل أو ترك ــد العم ــاء عق ــة يف إمض ــدى املصلح م
فبالنســبة لصاحــب العمــل يتمكــن مــن التحقــق مــن 

ــه  ــه ومهارات ــه ألدائ ــل وكفاءت ــل للعم ــة العام صالحي
يتمكــن  للعامــل  وبالنســبة  والعمليــة،  الشــخصية 
مــن اإلحاطــة بظــروف العمــل ومناســبته لــه ومــدى 
ــل،  ــذول ألداء العم ــد املب ــع اجله ــر م ــب األج تناس
ــه،  ــائدة في ــات الس ــل والعالق ــة العم ــاف بيئ واستكش
ــن  ــاوون فيم ــراف متس ــى، 1٤39هـــ(، فاألط )موس
ــه  ــذ ب ــا أخ ــذا م ــه، وه ــة ملصلحت ــّرر رشط التجرب يق
نظــام العمــل الســعودي؛ حيــث نــص يف املــادة الثالثــة 
واخلمســني عــىل أن "لــكل مــن الطرفــني احلــق يف 
إهنــاء العقــد خــالل الفــرتة مــا مل يتضمــن العقــد نصــًا 
يعطــي احلــق يف اإلهنــاء ألحدمهــا"، مــع اإلشــارة 
إىل أن النظــام أملــح إىل ترجيــح مصلحــة صاحــب 
ــة  ــادة آنف ــدر امل ــه يف ص ــة بقول ــرتة التجرب ــل يف ف العم
الذكــر "إذا كان العامــل خاضعــًا لفــرتة التجربــة ..."، 
ــه  ــل وبيئت ــروف العم ــوع ظ ــىل خض ــص ع ــم ين فل
واألجــر املقابــل لــه للتجربــة، كــام أن الغالــب يف 
املجــال الواقعــي أن صاحــب العمــل هــو مــن يشــرتط 
ــاء،  ــق اإلهن ــتعمل ح ــن يس ــًا م ــو غالب ــة، وه التجرب
ويعتــرب جلــوء العامــل إىل اســتعامل حــق اإلهنــاء أمــرا 
ــة الفســخ للطرفــني  ــا، ولكــن إعطــاء ُمكن ــادرا عملي ن
أعــاد فكــرة التســاوي بينهــام، فالنظــام أكــد عــىل حــق 
العامــل يف إبــداء أســباب معارضتــه إلهنــاء العقــد مــن 
طــرف صاحــب العمــل )م8٠(، ويتبــع ذلــك حقــه يف 
مبــارشة الدعــوى القضائيــة ملصلحتــه إذا ترّتبــت عليــه 

ــك. ــًا لذل أرضار تبع
ــدف  ــد اهل ــني إىل حتدي ــض القوان ــت بع ــني اجته يف ح
ــت  ــا، وغّلب ــتفيد منه ــة واملس ــق التجرب ــر ح ــن تقري م
جانــب صاحــب العمــل؛ فمثــاًل: ينــص قانــون العمــل 
األردين )م35/أ( عــىل أن "لصاحــب العمــل اســتخدام 
أي عامــل حتــت التجربــة؛ وذلــك للتحقــق مــن كفاءته 

وإمكاناتــه للقيــام بالعمــل املطلــوب...".
ــة  ــوين أن رشط التجرب ــه القان ــن الفق ــب م ــرى جان وي
مقــرر لصاحــب العمــل وحــده؛ لتمكينــه مــن العلــم 
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للعمــل،  وصالحيتــه   ومهاراتــه  العامــل  بكفايــة 
وإذا مل يســتعمل حقــه يف إهنــاء عقــد العمــل فهــو 
ــة  ــاح التجرب ــل ونج ــاءة العام ــي بكف ــرتاف ضمن اع
ــب، 1959م(  ــد هنائي،)حبي ــد إىل عق ــول العق ويتح
بداللــة  نــص النظــام عــىل أن لصاحــب العمــل فســخ 
ــه  ــعاره أو تعويض ــل أو إش ــأة العام ــد دون مكاف العق
ــًا حتــت االختبــار )م8٠ عمــل(، وعندمــا  إذا كان معّين
ــرك  ــي حيــق للعامــل فيهــا ت أورد النظــام احلــاالت الت
العمــل قبــل هنايــة العقــد ودون إشــعار )م81عمــل(،  
مل يذكــر مــن بينهــا حالــة عقــد العمــل حتــت االختبــار، 
وهــذا يكشــف عــن إرادة املنظــم يف تقريــر هــذا 
ــذا  ــرّسوا ه ــل، وف ــل دون العام ــب العم ــق لصاح احل
ــة  ــاء التجرب ــاء أثن ــق اإلهن ــى ح ــد أعط ــام ق ــأن النظ ب
ــن  ــرتطاه، أو مل ــاواة إذا اش ــدم املس ــىل ق ــني ع للطرف
ــىل رشط  ــاق ع ــة االتف ــن يف حال ــام، ولك ــرتطه منه يش
ــتفيد  ــد املس ــن حتدي ــد ع ــكوت العق ــع س ــة م التجرب
ــل،  ــل دون العام ــب العم ــاء لصاح ــل اإلهن ــا جيع منه

)حبيــب، 1959م(.
ــام  ــص النظ ــع ن ــجم م ــري ال ينس ــذا التفس وأرى أن ه
الســعودي عــىل تقريــر حــق الطرفــني يف اإلهنــاء مــا مل 
يكــن مقــّررًا ألحدمهــا فقــط )م53عمــل(، ففــي حالــة 
االتفــاق عــىل رشط التجربــة دون حتديــد املســتفيد 
ــة  ــاء ملصلح ــق اإلهن ــّرر ح ــدر أن يق ــإن األج ــا ف منه
الطرفــني، )نايــل، د.ت. الدكمــي، 1٤27هـــ( وليــس 
ــع  ــذي يتمت ــل ال ــن العام ــأوىل م ــل ب ــب العم صاح
بمركــز أضعــف يف عقــد العمــل، ولــذا كانــت الطبيعــة 
ــة لقواعــد نظــام العمــل مــن أهــم خصائصــه،  احلامئي
ــاء  ــق اإلهن ــون ح ــة: أن يك ــذه احلال ــا يف ه ومقتضاه

ــني. ــكال الطرف ل
املبحث الثاين: 

األحكام املنظمة لعقد العمل حتت التجربة 
ــة  ــه اخلاص ــة بطبيعت ــت التجرب ــل حت ــد العم ــز عق يتمي

ــكام  ــّن  أح ــر يف س ــا أث ــا، وكان هل ــّدم بحثه ــي تق الت
ــام  ــتغالله، وفي ــاء اس ــى ال ُيس ــه، حت ــة ل ــة منظم خاص
ــد  ــع للقواع ــو خيض ــة فه ــكام اخلاص ــذه األح ــدا ه ع
العامــة يف نظــام العمــل )شــوقي، رشــدي 2٠٠9م( ، 
ولبيــان األحــكام املنظمــة لــه تناولــت املركــز القانــوين 
ثــم  )املطلــب األول(،  التجربــة يف  للعامــل حتــت 
رشوط اخلضــوع لــرشط التجربــة يف )املطلــب الثــاين( 
ثــم إهنــاء عقــد العمــل حتــت التجربــة واآلثــار املرتتبــة 

ــو اآليت: ــىل النح ــث(، ع ــب الثال ــه يف ) املطل علي
املطلب األول: املركز القانوين للعامل حتت التجربة

ــاء  ــل بن ــب العم ــل وصاح ــني العام ــة ب ــأ العالق تنش
ــن  ــرب ع ــذي يع ــة ال ــت التجرب ــل حت ــد العم ــىل عق ع
التقــاء إرادتيهــام عــىل إحــداث أثــر قانــوين معــنّي، ولذا 
ــة  ــة قائم ــة تعاقدي ــا عالق ــام أهن ــة بينه ــف العالق توص
عــىل الــرتايض واإلرادة اخلاليــة مــن العيــوب، وهكــذا 
يتــم رســم نطــاق التزامــات الطرفــني وعالقــة أحدمهــا 
باآلخــر؛ حيــث يرتبــط أحدمهــا باآلخــر ارتبــاط دائــن 
ومديــن، ويكــون لــكل منهــام إرادة وغايــة تغايــر غايــة 
ــع كل  ــات، 2٠٠6م(. ويتمت ــه )الذنيب ــر وإرادت اآلخ
مــن صاحــب العمــل والعامــل يف عقــد العمــل حتــت 
التجربــة بنفــس احلقــوق والواجبــات يف عقــد العمــل 
النظــام، فيلتــزم العامــل  النهائــي إال مــا اســتثناه 
ــع بســائر  بااللتزامــات النظاميــة ألّي عامــل، ويتمت
ــة  ــر والراح ــام؛ كاألج ــه النظ ــا ل ــي كفله ــوق الت احلق
األســبوعية واإلجــازات املرضيــة وإجــازات األعيــاد، 
كــام يلتــزم بالواجبــات املنصــوص عليهــا نظامــًا 
وأمههــا مــا ورد يف املــادة )65عمــل( التــي ذكــرت مــن 

ــأيت:  ــا ي التزامــات العــامل م
ــق . 1 ــة ووف ــول املهن ــا ألص ــل وفق ــز العم أن ينج

ــذه  ــن يف ه ــل، إذا مل يك ــب العم ــامت صاح تعلي
التعليــامت مــا خيالــف العقــد أو النظــام أو اآلداب 
ــر. ــرض للخط ــا يع ــا م ــن يف تنفيذه ــة، ومل يك العام
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واألدوات . 2 بــاآلالت  كافيــة  عنايــة  يعتنــي  أن 
ــل  ــب العم ــة لصاح ــات اململوك ــامت واخلام وامله
املوضوعــة حتــت ترصفــه، أو التــي تكــون يف 
عهدتــه، وأن يعيــد إىل صاحــب العمــل املــواد 

غــري املســتهلكة.
أثنــاء . 3 واألخــالق  الســلوك  حســن  يلتــزم  أن 

العمــل.
أن يقــدم كل عــون ومســاعدة دون أن يشــرتط . ٤

الكــوارث  حــاالت  يف  إضافيــًا  أجــرا  لذلــك 
ــل أو  ــكان العم ــالمة م ــدد س ــي هت ــار الت واألخط

األشــخاص العاملــني فيــه.
أن خيضــع -وفقــا لطلــب صاحــب العمــل- . 5

للفحــوص الطبيــة التــي يرغــب يف إجرائهــا عليــه 
ــن  ــق م ــه؛ للتحق ــل أو أثنائ ــاق بالعم ــل االلتح قب

ــارية. ــة أو الس ــراض املهني ــن األم ــوه م خل
ــة . 6 ــة والصناعي ــة والتجاري ــظ األرسار الفني أن حيف

للمــواد التــي ينتجهــا، أو التــي أســهم يف إنتاجهــا 
بصــورة مبــارشة أو غــري مبــارشة، ومجيــع األرسار 
املهنيــة املتعلقــة بالعمــل أو املنشــأة التــي مــن شــأن 

إفشــائها اإلرضار بمصلحــة صاحــب العمــل.
التجربــة  فــرتة  أثنــاء  العمــل  صاحــب  ويلتــزم 
العمــل  نظــام  يف  عليهــا  املنصــوص  بالواجبــات 
ــن  ــه؛ وم ــًا ل ــادرة تطبيق ــرارات الص ــح والق واللوائ

)61عمــل(: املــادة  يف  ورد  مــا  أمههــا 
أن يمتنــع عــن تشــغيل العامــل ســخرة، وأال . 1

حيتجــز دون ســند قضائــي أجــر العامــل أو جــزءا 
ــق، وأن  ــرتام الالئ ــه باالح ــل عامل ــه، وأن يعام من
ــم  ــس كرامته ــل يم ــول أو فع ــن كل ق ــع ع يمتن

ــم. ودينه
ملامرســة . 2 الــالزم  الوقــت  العــامل  يعطــي  أن 

حقوقهــم املنصــوص عليهــا يف هــذا النظــام، دون 
ــه أن  ــت، ول ــذا الوق ــاء ه ــور لق ــن األج ــل م تنزي
ــري  ــل بس ــورة ال خت ــق بص ــذا احل ــة ه ينظــم ممارس

ــل. العم
املطلب الثاين: رشوط عقد العمل حتت التجربة

ــريف  ــوازي لط ــر ج ــة أم ــت التجرب ــل حت ــد العم إن عق
العالقــة يف العقــد، وهــذا يعنــي خضوعــه إلرادة 
الطرفــني يف حتديــد مضمونــه والتزاماتــه املتبادلــة، 
ولكــن ضامنــًا لعــدم إســاءة اســتغالل هــذا احلــق اجتــه 
ــه  ــق أهداف ــي حتق ــرشوط الت ــه بال ــام إىل إحاطت النظ
ــرف  ــد الط ــة ض ــتعامله، خاص ــاءة اس ــن إس ــّد م وحت
األضعــف يف العالقــة العامليــة. وتتنــوع هــذه الــرشوط 
إىل )أنــواع(: يتعلــق األول منهــام بــرشوط إبــرام عقــد 
ــرع  ــا يف )الف ــيتم تناوهل ــة، وس ــت التجرب ــل حت العم
األول(، ويتعلــق الثــاين بــرشوط متديــد فــرتة التجربــة، 
ــث  ــق الثال ــاين(، ويتعل ــرع الث ــا يف )الف ــيتم تناوهل وس
ــرة  ــة م ــت التجرب ــل حت ــد العم ــرار عق ــرشوط تك ب
أخــرى، وســيتم تناوهلــا يف )الفــرع الثالــث( فيــام يــأيت:
حتــت  العمــل  عقــد  إبــرام  رشوط  األول:  الفــرع 

التجربــة:
نــص نظــام العمــل الســعودي عــىل رشوط إبــرام عقــد 

العمــل حتــت التجربــة؛ وهــي:
االتفــاق عــىل رشط التجربــة وذلــك بالنــص عليــه . 1

رصاحــة يف عقــد العمــل، فيجــب أن يكــون رشط 
ــل  ــد العم ــح يف عق ــكل رصي ــة واردًا بش التجرب
وفقــًا لنــص املــادة  )53عمــل(، وال يثــري اشــرتاط 
النــص عــىل هــذا رشط  التجربــة إشــكاالً يف عقود 
العمــل مــع غــري الســعودي؛ ألن النظــام أوجــب 
أن يكــون عقــد العمــل مــع غــري الســعودي 
مكتوبــًا )م37عمــل(، ولكــن مــا الشــأن بالنســبة 
الشــرتاط الكتابــة يف عقــد العمــل حتــت التجربــة 

مــع العامــل الســعودي ومــدى شــكلّيته؟
متديــد  أن  عــىل  )53عمــل(  املــادة  نصــت  لقــد 
فــرتة التجربــة جائــز باتفــاق مكتــوب، وأجــازت 
ــا أن  ــن بينه ــرشوط م ــة ب ــرار التجرب ــل( تك )م5٤عم
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ــام  ــام أن النظ ــة، وب ــد  كتاب ــريف العق ــاق ط ــون اتف يك
نــص عــىل الكتابــة يف هذيــن املوضعــني ومل ينــص 
عليهــا عنــد االتفــاق عــىل التجربــة، ومــع اســتصحاب 
نــص النظــام عــىل أن عقــد العمــل يعــد قائــاًم ولــو كان 
غــري مكتــوب )م51عمــل(، فيظهــر االكتفــاء بــرشط 
االتفــاق، وأن الكتابــة هنــا ال تعــدو أن تكــون وســيلة 
ــًا  ــد وال رشط ــًا يف العق ــت ركن ــد وليس ــات العق إلثب
لصحتــه، فتحديــد املــدة يف العقــد رشط لإلثبــات 
وليــس رشطــًا النعقــاد العقــد، ويكــون اشــرتاط  
النــص عــىل التجربــة كتابــة كأنــه زيــادة عــىل النــص؛ 
إذ يكفــي االتفــاق الرصيــح أو الضمنــي للتحقــق 
ــرام عقــد عمــل حتــت  مــن اجتــاه إرادة الطرفــني إىل إب
ــات  ــتطيع إثب ــل ال يس ــب العم ــن صاح ــة، لك التجرب
ــك  ــد ذل ــن العق ــة إال إذا تضم ــت التجرب ــد حت أن العق
الــرشط، وعــدم اشــرتاطه يف العقــد خطــأ ُينســب 
لصاحــب العمــل، وبالتــايل فــال يمكنــه االســتفادة مــن 
ــون  ــار، ويك ــت االختب ــل حت ــد العم ــاء عق ــه بإهن خطئ
ــة  ــد اخلاص ــاؤه للقواع ــع إهن ــًا خيض ــل باّت ــد العم عق
بإهنــاء عقــد العمــل، وقــد يتعــّرض صاحــب العمــل 
لعقوبــة الغرامــة املاليــة املقــررة يف املــادة )129عمــل( 
باعتبــاره خالــف حكــاًم مــن األحــكام املنظمــة لعالقــة 
ــة يف  ــىل رشط التجرب ــص ع ــدم الن ــو ع ــل؛ وه العم
ــي، 1٤27هـــ(. ــل، د.ت  . الدكم ــل، )ناي ــد العم عق
     وهــذا مــا يــراه غالــب الفقــه القانــوين الــذي 
ــه  ــًا علي ــة منصوص ــون رشط التجرب ــتوجب أن يك يس
ــار إىل  ــا فيص ــد منه ــال العق ــإذا خ ــح، ف ــكل رصي بش
األصــل العــام للعقــود بــأن تكــون ناجــزة النفــاذ، كــام 
أن الطبيعــة احلامئيــة لقواعــد نظــام العمل تســتوجب أن 
عــدم النــص عــىل التجربــة يفــرس ملصلحــة العامــل بأن 
يكــون عقــده نافــذًا، وهــذا أدعــى لعــدم االســتغالل 
ــة  ــل التجرب ــوى فش ــل بدع ــد العم ــن عق ــل م والتنص
)الفنيــش، 2٠٠5م(، ويؤيــد هــذا االجتــاه أن رشط 
التجربــة ليــس إلزاميــًا بنــص النظــام وإنــام هــو اتفاقــي 

ــإرادة طــريف العمــل. ينشــأ ب
ــد . 2 ــث ال تزي ــوح؛ بحي ــة بوض ــدة التجرب ــد م حتدي

عــىل تســعني يومــًا )م53عمــل(، فــإذا اتفــق 
املتعاقــدان عــىل حتديــد مــدة التجربــة بمــدة أطــول 
ــام يتعلــق  ــًا بطــل هــذا االتفــاق في مــن )9٠( يوم
بالزيــادة وُأنقصــت املــدة إىل احلــد األقــى املحدد 
نظامــًا، فــال اجتهــاد مــع النــص، وال يوجــد مانــع 
ــن )9٠( ــل م ــدة أق ــة بم ــدة التجرب ــد م ــن حتدي م
يومــًا باعتبــار أن املنظــم مل ينــص عــىل حــّد أدنــى 
ــىل رشط  ــاق ع ــال االتف ــة. ويف ح ــرتة التجرب لف
التجربــة دون حتديــد مدهتــا بوضــوح فهــل يــؤدي 

ــة؟ ذلــك إىل بطــالن عقــد العمــل حتــت التجرب
اجتاهــان يف هــذه املســألة: أوهلــام يــرى أن عــدم حتديــد 
ــني  ــدم تعي ــة لع ــالن رشط التجرب ــؤدي إىل بط ــدة ي امل
املحــل بتحديــد مقــداره، وبالتــايل يقــوم عقــد العمــل 
نافــذًا خاليــًا مــن رشط التجربــة، ويــرى بعــض الرشاح 
أنــه يتعــنّي األخــذ هبــذا وفقــًا للنظــام الســعودي 
الــذي نــص عــىل وجــوب حتديدهــا بوضــوح يف املــادة 
)53عمــل(، وألن اإلثبــات مــن ِقبــل صاحــب العمــل 
يتوجــب أن يكــون االتفــاق كتابيــًا )م51عمــل(، 

)الدكمــي، 1٤27هـــ. حييــى ،196٤م(.
ويــرى اآلخــر أن رشط التجربــة يكــون صحيحــًا 
ــا،  ــوص عليه ــوى املنص ــدة القص ــا بامل ــّدد فرتهت وحُت
ــىل رشط  ــح ع ــاق الرصي ــل االتف ــن تكمي ــه يمك وأن
التجربــة بالنــص القانــوين الــذي حــّدد املــدة القصــوى 
ــد  ــًا يف العق ــس ركن ــة لي ــدة التجرب ــد م ــا؛ ألن حتدي هل
ــي  ــل وه ــة العام ــا محاي ــه، وغايته ــًا لصحت وال رشط
ــب  ــذي جي ــى ال ــا األق ــىل حّده ــص ع ــة بالن مكفول
األخــذ بــه يف حالــة عــدم حتديــد املــدة لــرشط التجربــة 

)شــوقي، رشــدي 2٠٠9م. األهــواين1991م(.
أن تكــون مــّدة التجربــة ضمــن أيــام العمــل . 3

العاديــة، فــال تدخــل اإلجــازات الرســمية يف مــدة 
ــادة )53( عــىل  ــة، فقــد نــص النظــام يف امل التجرب
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ــة إجــازة  ــه "ال تدخــل يف حســاب فــرتة التجرب أن
ــة.... ــازة املرضي ــى واإلج ــر واألضح ــدي الفط عي
ــام  ــذه األي ــون ه ــاة لك ــد مراع ــذا القي ــح أن ه وواض
ــمية  ــدد الرس ــاهبا يف امل ــم احتس ــال يت ــة، ف ــازة عام إج
ــد  ــر بأح ــد ي ــم ق ــراء حاس ــا إج ــق هب ــي يتعل الت
األطــراف، وتتجــه أحــكام القضــاء إىل االقتصــار عــىل 
ــع أو  ــدم التوس ــادة وع ــذه امل ــامة يف ه ــازات املس اإلج
ــم  ــي رق ــم القضائ ــى احلك ــد انته ــا، فق ــاس عليه القي
عــن  1٤٤2/6/28هـــ  بتاريــخ   )٤21321٤2٠(
املحكمــة العامليــة بالدمــام، إىل أن إجــازة اليــوم الوطني 
ــل  ــون الفص ــازات، ويك ــذه اإلج ــن ه ــل ضم ال تدخ
ــة  ــة النظامي ــدة التجرب ــاء م ــد انته ــه بع ــفيًا لوقوع تعس
ولــو بيــوم واحــد، وكذلــك ال حتتســب فــرتة اإليقــاف 
ــاالت  ــبب ح ــون بس ــي تك ــامل؛ كالت ــمي لألع الرس
الطــوارئ أو القــوة القاهــرة والظــروف الطارئــة، فقــد 
ــة  ــرتة التجرب ــاع ف ــة بانقط ــكام القضائي ــدرت األح ص
ــراءات  ــة؛ كاإلج ــروف الطارئ ــرة والظ ــوة القاه بالق
التــي رافقــت جائحــة كورونــا عــام )2٠2٠م(؛ حيــث 
 )٤21293876( رقــم  القضائــي  احلكــم  انتهــى 
العامليــة  بتاريــخ 1٤٤2/6/18هـــ عــن املحكمــة 
بجــازان إىل عــدم احتســاب فــرتة احلظــر أثنــاء جائحــة 
كورونــا ضمــن مــدة التجربــة؛ تأسيســًا عــىل أن فــرتة 
التجربــة مل يرشعهــا النظــام إال مــن أجــل جتربــة طــريف 
العقــد لبعضهــام يف مــدى صالحيــة اســتمرار العالقــة 
التعاقديــة مــن عــدم ذلــك؛ حيــث ال حتتســب إجــازة 
ــن  ــة م ــازات املرضي ــى واإلج ــر واألضح ــد الفط عي
ــة، فمــن بــاب أوىل عــدم احتســاب فــرتة  مــدة التجرب

ــة. ــدة التجرب ــن م ــة ضم ــاء اجلائح ــر أثن احلظ
الفرع الثاين: رشوط متديد فرتة التجربة:

بفكــرة  العربيــة  العمــل  قوانــني  بعــض  تأخــذ  ال 
ــرصي،  ــل امل ــون العم ــة )م33  قان ــرتة التجرب ــد ف متدي
النظــام  اجتــه  بينــام  األردين(  العمــل  قانــون  م35 

الســعودي لألخــذ هبــذه الفكــرة، وقــد حــدد النظــام 
ــًا  ــعني يوم ــىل تس ــد ع ــث ال تزي ــة؛ بحي ــرتة التجرب ف
بعــض  –يف  املتصــّور  مــن  ولكــن  )م53عمــل(، 
احلــاالت- أن تنتهــي هــذه املــدة، دون أن يصــل طرفــا 
ــرار  ــه إىل ق ــة ملصلحت ــررت التجرب ــن تق ــد أو َم العق
ــة  ــد التجرب ــة يف متدي ــه رغب ــون ل ــد، وتك ــأن التعاق بش
لفــرتة يســتطيع خالهلــا اختــاذ قــراره واالطمئنــان 
الختيــاره، ولــذا أجــاز املنظــم متديــد فــرتة التجربــة مع 
تقريــر رشطــني جلوازهــا نصــت عليهــام )م53عمــل(؛ 

ــا: ومه
ــوب . 1 ــاق مكت ــة باتف ــرتة التجرب ــد ف ــون متدي أن يك

ــل. ــب العم ــل وصاح ــني العام ب
أال تزيــد مــدة التجربــة حــال التمديــد عــىل مائــة . 2

وثامنــني يومــًا.
ــع  ــد، ووض ــة التمدي ــرتاط كتاب ــن اش ــة م       واحلكم
مــدة قصــوى لــه هــي ســّد بــاب التحايــل أمــام 
صاحــب العمــل، حتــى ال يمكنــه اخلــروج عــىل 
ــة  ــل، واملحافظ ــد العم ــاء عق ــة بإهن ــد اخلاص القواع
عــىل التــوازن التعاقــدي ألطــراف العقــد دون تعســف 

أو اســتغالل.
الفــرع الثالــث: رشوط تكــرار عقــد العمــل حتــت 

ــرى: ــرة أخ ــة م التجرب
اجتهــت أغلــب القوانــني العربيــة إىل منــع تكــرار 
التجربــة لــدى صاحــب عمــل واحــد، واعتــربت 
ــتغالل  ــن االس ــامل م ــة الع ــات محاي ــن ضامن ــك م ذل
وكان  2٠18م(،  اخلطيــب،  1٤39هـــ،  )موســى، 
نظــام العمــل الســعودي الســابق )م71( حيظــر تعيــني 
العامــل يف عقــد العمــل حتــت التجربــة أكثــر مــن مــرة 
واحــدة لــدى صاحــب عمــل واحــد، ثــم نــص نظــام 
ــرام عقــد  ــد )1٤26هـــ( عــىل جــواز إب العمــل اجلدي
العمــل حتــت التجربــة أكثــر مــن مــرة لــدى صاحــب 

ــة: ــرشوط اآلتي ــرت ال ــد، إذا تواف ــل واح عم
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ــاق . 1 ــة باتف ــت التجرب ــل حت ــد العم ــون عق أن يك
ــة. ــد كتاب ــريف العق ط

أن تكون يف مهنة أخرى أو عمل آخر.. 2
 أن يكــون قــد مــى عــىل انتهــاء عالقــة العامــل . 3

ــهر  ــتة أش ــن س ــل ع ــدة ال تق ــل م ــب العم بصاح
ــة. ــل أو املهن ــس العم إذا كان يف نف

ــه  ــذ ب ــذي أخ ــد ال ــاه اجلدي ــذ االجت ــّل يف ه       ولع
النظــام الســعودي توســيعًا لفــرص العمــل أمــام 
ــة بــرشوط  ــه أحــاط هــذه احلال العامــل، خصوصــًا أن
ــل.  ــتغالل العام ــل أو اس ــد التحاي ــا قص ــتبعد معه يس

ــى، 1٤39هـــ (. )موس
ــة  ــت التجرب ــل حت ــد العم ــاء عق ــث: إهن ــب الثال املطل

ــه ــة علي ــار املرتتب واآلث
ــت  ــل حت ــد العم ــريف عق ــعودي لط ــام الس ــح النظ من
ــا مل  ــا  م ــالل فرتهت ــد خ ــاء العق ــق يف إهن ــة احل التجرب
يتضمــن العقــد نّصــا يعطــي احلــق يف اإلهنــاء ألحدمهــا 
ــاء  ــراف يف إهن ــة األط ــدى حري ــام م ــل(، ف )م53عم
العقــد؟ ومــا أثــر انقضاء مــدة التجربــة دون اســتخدام 
حــق اإلهنــاء؟ أتنــاول اإلجابــة عــىل هذيــن التســاؤلني 
ــل  ــد العم ــاء عق ــق يف إهن ــة احل ــن طبيع ــث ع باحلدي
حتــت التجربــة يف )الفــرع األول( واآلثــار املرتتبــة عــىل 

ــأيت: ــاين( كــام ي ــة يف )الفــرع الث انتهــاء فــرتة التجرب
الفــرع األول: طبيعــة احلــق يف إهنــاء عقــد العمــل 

ــة: ــت التجرب حت
نــص نظــام العمــل الســعودي يف مادتــه )5٤( عــىل أنــه 
ــن  ــًا م ــإن أّي ــة ف ــرتة التجرب ــالل ف ــد خ ــي العق "إذا أهن
الطرفــني ال يســتحق تعويضــًا، كــام ال يســتحق العامــل 
ــاء عــىل هــذا  ــة اخلدمــة عــن ذلــك"،  وبن ــأة هناي مكاف
ــبب  ــود س ــرتاط وج ــول اش ــاؤل ح ــور تس ــص؛ يث الن
ــال  ــة، ف ــت التجرب ــل حت ــد العم ــاء عق ــرشوع إلهن م
ــت  ــق، وإذا ثب ــذا احل ــتعامل ه ــف يف اس ــوز التعس جي
قصــد اإلرضار فيتعــرض مــن قصــده للمســؤولية 

ــتند  ــبب يس ــود س ــة لوج ــه ال حاج ــض، أم أن والتعوي
ــار أن  ــة باعتب ــت التجرب ــل حت ــد العم ــاء عق ــه إهن إلي
هــذا العقــد غــري الزم يف طبيعتــه، ويعلــم أطرافــه 
بحــق مــن اشــرتط التجربــة يف إهنائــه دون مســؤولية؟ 

ــاؤل: ــذا التس ــال ه ــان حي اجتاه
األول: يذهــب  قــول يف الفقــه القانــوين )أبــو  شــنب ، 
1998م .عمــران ، 198٠م(، إىل  أنــه ال جيوز اســتعامل 
ــاء  ــق  إهن ــف، فح ــدم التعس ــدود ع ــوق إال يف ح احلق
ــّق  ــه ح ــن طرفي ــة ألّي م ــت التجرب ــل حت ــد العم عق
ــه،  ــود من ــرض املقص ــدود الغ ــتعمل يف ح ــد فيس مقّي
ــع  ــة، وخيض ــة التجرب ــن نتيج ــا ع ــدم الرض ــو ع وه
لقاعــدة عــدم إســاءة اســتعامل احلــق، وهــو مــا 
يفــرتض أن يســتند إهنــاء العقــد أثنــاء فــرتة التجربــة إىل 
ســبب مــرشوع، وإذا ثبــت أن إهنــاء العقــد أثنــاء فــرتة 
ــف  ــابه التعس ــرشوع وش ــري م ــبب غ ــة كان لس التجرب
ــرر  ــق املت ــك ح ــىل ذل ــب ع ــد اإلرضار، فيرتت وقص
يف التعويــض عــن األرضار الناشــئة عــن ذلــك ســواء 
أكان العامــل أم صاحــب العمــل، وأخــذت هبــذا  
القــول أحــكام القضــاء املــرصي )اســتئناف القاهــرة، 
ــنة 1973م(، واألردين  ــة، س215س ــرة السادس الدائ
ــز  ــنة1965م، متيي ــم 65/1٠6، س ــوق رق ــز حق )متيي
ــت  ــإذا ثب ــنة2٠٠٠م(، ف ــم 99/1٤2 لس ــوق رق حق
أن فصــل العامــل أثنــاء االختبــار مل يصــدر عــن حســن 
ــة املقصــودة مــن  ــق بالغاي ــة، وكان لبواعــث ال تتعل ني
اشــرتاطه، ممــا أّدى إىل انحــراف تقديــر صاحــب العمل 
عــن الســلوك املألــوف للشــخص العــادي فإنــه يســأل 
ــة  ــدم مرشوعي ــفه وع ــت تعس ــه، وإذا ثب ــن ترصف ع
ــذا  ــدو أن هل ــض، ويب ــق التعوي ــل ح ــراره كان للعام ق
ــل  ــي جتع ــني الت ــًا يف القوان ــّوغه قانون ــا يس ــاه م االجت
ــذ  ــون يف األخ ــل، فيك ــب العم ــة لصاح رشط التجرب
ــون  ــد، فقان ــف يف التعاق ــرف األضع ــة للط ــذا محاي هب
العمــل األردين لســنة 1996م ينــص يف املــادة )1/35( 
عــىل أن اشــرتاط التجربــة حــق لصاحــب العمــل، ومل 
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ــذي  ــرف ال ــد الط ــىل حتدي ــرصي ع ــون امل ــص القان ين
ــرصي،  ــل امل ــون العم ــة )قان ــه رشط التجرب ــرر ل يتق
رقــم 12 لســنة 2٠٠3م(. وبنــاء عليــه يكــون الســبب 
املوضوعــي حلــق إهنــاء العقــد هــو ثبــوت عــدم 
ــر ثبــوت الكفــاءة مــن عدمهــا  كفــاءة العامــل، وتقدي
خيضــع للرقابــة القضائيــة التــي تبســط نظرهــا للتأكــد 
ــة وعــدم التعســف يف إهنــاء العقــد أو  مــن حســن الني
ــران،1997م(،  ــريه، 1979م ، زه ــد اإلرضار، )ك قص
ويــرى هــذا االجتــاه أن األخــذ بــه حيقــق احلاميــة 
ــل  ــب العم ــض صاح ــل بتعوي ــزم العام ــل، ويلت للعام
إذا كان اإلهنــاء مــن طرفــه مشــوبًا بقصــد اإلرضار بــه 

)الفنيــش، 2٠٠5م(.
الثــاين: يذهــب القــول اآلخــر يف الفقــه القانــوين 
)عمــران، 198٠م. موســى، 1٤39هـــ( إىل أنــه ال 
ــن  ــة –أو مل ــت التجرب ــل حت ــد العم ــريف عق ــة لط حاج
ــّوغ  ــبب مس ــر س ــام-  إىل تواف ــة منه ــرتط التجرب اش
إلهنــاء العقــد؛ ألنــه ال يثبــت للمتعاقديــن أو ألحدمهــا 
ــد  ــا العق ــون طرف ــل، فيك ــد العم ــرتاطه يف عق إال باش
عــىل علــم بــام يرتتــب عليــه منــذ التعاقــد، وأن الطــرف 
ــا  ــر م ــال يظه ــاء، ف ــق اإلهن ــتعمل ح ــد يس ــر ق اآلخ
يســّوغ القــول باحلــق يف التعويــض ملــن اســتعمل إهنــاء 
العقــد أثنــاء فــرتة التجربــة ضــده، فهــو قــرار هنائي ملن 
اســتعمله مــن األطــراف ال خيضــع للرقابــة القضائيــة، 
وهــو مــا أخــذ بــه النظــام الســعودي؛ فقــد نــص عــىل 
تقريــر رشط التجربــة للطرفــني وكونــه حقــًا للطرفــني 
أجــاز النظــام اســتعامله، ونــص عــىل عــدم التعويــض 
حــال إهنــاء العقــد خــالل فــرتة التجربــة، ففــي مادتــه 
ــإن  ــة ف ــرتة التجرب ــالل ف ــد خ ــي العق )5٤(: "إذا ُأهن
أّيــًا مــن الطرفــني ال يســتحق تعويضــًا، كــام ال يســتحق 
ــكاد  ــك"، وت ــن ذل ــة ع ــة اخلدم ــأة هناي ــل مكاف العام
جتمــع أحــكام القضــاء العــاميل الســعودي عــىل عــدم 
ــة، وال  ــرتة التجرب ــاء ف ــل أثن ــبب الفص ــتظهار س اس
ــل  ــن الفص ــض ع ــل للتعوي ــتحقاق العام ــم باس حتك

إذا كان خــالل فــرتة التجربــة املتفــق عليهــا يف العقــد، 
ــم  ــة: رق ــكام القضائي ــفيًا. )األح ــاًل تعس ــّد فص وال يع
عــن  1٤٤٠/6/15هـــ  بتاريــخ   )٤٠11٤3638(
ــم  ــي رق ــي هنائ ــم قضائ ــا، حك ــة بأهب ــة العاملي املحكم
عــن  1٤٤2/5/1هـــ  بتاريــخ   )٤212٠7613(
املحكمــة العامليــة بجــازان، حكــم قضائــي رقــم 
عــن  1٤٤2/6/28هـــ  بتاريــخ   )٤21321٤2٠(

ــام(. ــة بالدم ــة العاملي املحكم
انتهــاء فــرتة  الثــاين: اآلثــار املرتتبــة عــى  الفــرع 

التجربــة:
ــة  ــرتة التجرب ــاء ف ــىل انته ــة ع ــار املرتتب ــت اآلث ــا كان مل
ختتلــف بحســب طبيعــة االنتهــاء، وهــل كانــت بــإرادة 
أحــد األطــراف أم بانقضــاء مدهتــا، كان لزامــًا تنــاول 
كل حالــة وبيــان مــا يرتتــب عليهــا، وذلــك عــىل 

ــو اآليت: النح
 اآلثــار املرتتبــة عــىل انتهــاء فــرتة التجربــة يف . 1

حــال إهنائهــا مــن أحــد املتعاقديــن؛ حيــث نــص 
نظــام العمــل الســعودي يف املــادة )53( أن "لــكل 
مــن الطرفــني احلــق يف إهنــاء العقــد خــالل هــذه 
الفــرتة مــا مل يتضمــن العقــد نصــًا يعطــي احلــق يف 
اإلهنــاء ألحدمهــا". ويف املــادة )5٤( أنــه "إذا أهنــي 
العقــد خــالل فــرتة التجربــة فــإن أّيــا مــن الطرفني 
ال يســتحق تعويضــًا، كــام ال يســتحق العامــل 
ــة اخلدمــة عــن ذلــك"، وعــىل هــدي  مكافــأة هناي
مــن هــذه النصــوص فلــكل مــن طــريف العقــد أو 
ملــن اشــرتط التجربــة منهــام احلــق يف إهنــاء العقــد 
انقضــاء مدهتــا، ودون  قبــل  املنفــردة  بإرادتــه 
ســبق إبــالغ أو مكافــأة أو تعويــض، )شــنب، 
ــألن  ــعار ف ــن اإلش ــاء م ــا اإلعف 1966م (،  فأم
التجربــة تفــرتض أن يكــون كل  طبيعــة رشط 
مــن الطرفــني متوّقعــًا أو متهيــأ ملــا يرتتــب عليــه، 
وألهنــا ليســت باملــدة الطويلــة التــي حيتــاج معهــا 



 تكييف عقد العمل حتت التجربة واألحكام املنظمة له يف نظام العمل السعودي 8٤

مجلة العلوم ا?نسانية و ا?دارية  ،العدد (٢٦)  الجزء ا3ول  شعبان  ١٤٤٣ هـ - مارس٢٠٢٢ م

للتذكــري بمامرســة هــذا احلــق، وأّمــا اإلعفــاء مــن 
ــاء  ــف يف إهن ــرص التعس ــتبعاد عن ــض فالس التعوي
ــام  ــم ب ــبق العل ــه وس ــاق علي ــرًا لالتف ــد؛ نظ العق
ــدم  ــىل ع ــة ع ــص رصاح ــّد الن ــه، ويع ــج عن ينت
اســتحقاق العامــل ملكافــأة هنايــة اخلدمــة يف حــال 
ــل(  ــة )م5٤عم ــت التجرب ــل حت ــد العم ــاء عق إهن
اســتثناًء مــن حكــم املــادة )8٤عمــل( التــي تنــص 
عــىل اســتحقاق العامــل مكافــأة هنايــة اخلدمــة عن 
ــل،  ــا يف العم ــاه منه ــا قض ــبة م ــنة بنس ــزاء الس أج
وحيــث إن هــذه املــادة أوردت عــىل ســبيل احلــرص 
مــا ال يســتحقه العامــل، فتبقــى لــه احلقــوق 
ــد  ــًا يف عق ــًا أو اتفاق ــه نظام ــررة ل ــرى املق األخ
العمــل أو تضمنتهــا الئحــة عمــل املنشــأة؛ كأجــر 
األيــام الفعليــة التــي مل يتســلمها، وأجــر ســاعات 
ــام  ــنوية ب ــازة الس ــر اإلج ــة، وأج ــل اإلضافي العم
ــل،  ــا يف العم ــي قضاه ــام الت ــبة األي ــادل نس يع
التجربــة؛  فــرتة  خــالل  املســتحقة  والبــدالت 
ــفر  ــرة الس ــة تذك ــل، وقيم ــكن أو النق ــدل الس كب
لعــودة العامــل غــري الســعودي إىل موطنــه ونحــو 
ذلــك، وقــد صــدر احلكــم القضائــي النهائــي رقم 
ــن  ــخ 1٤٤2/٤/3هـــ ع )٤2115٠٤٠3( بتاري
املحكمــة العامليــة بأهبــا، وانتهــى ضمــن منطوقــه 
إىل اســتحقاق العامــل أجــر اإلجــازة الســنوية 
خــالل فــرتة التجربــة وفقــًا للــامدة )111عمــل(، 
واســتحقاقه قيمــة تذكــر الســفر للعــودة إىل موطنه 

ــل(.  ــامدة )٤٠عم ــًا لل وفق
التجربــة . 2 فــرتة  انتهــاء  عــىل  املرتتبــة  اآلثــار 

بانقضــاء املــدة دون إهنــاء العقــد: إذا انقضــت 
ــة دون اســتعامل احلــق يف إهنــاء عقــد  مــدة التجرب
العمــل، فتســتقر عالقــة العمــل كعقــد عمــل 
بــات، ســواء أكان حمــدد املــدة أم غــري حمــدد 
ــب  ــان، ويرت ــه الطرف ــق علي ــا اتف ــق م ــدة وف امل
ــذ  ــس من ــه ولي ــذ إبرام ــة من ــاره النظامي ــة آث كاف

انتهــاء فــرتة التجربــة، وخيضــع بشــأن إهنائــه 
مســتقباًل لقواعــد اإلهنــاء العامــة يف عقــد العمــل 
ــق يف  ــتعامل احل ــدم اس ــامعيل، د.ت(؛ ألن ع )إس
إهنــاء عقــد العمــل حتــت التجربــة يعتــرب اعرتافــًا 
بالرضــا عــن التعاقــد والرغبــة يف اســتمراره، 
ومــن َثــّم يتحــول العقــد مــن عقــد قابــل للــزوال 
ــذ  ــع األخ ــب، 1959م(، م ــي )حبي ــد هنائ إىل عق
ــة  ــرتة التجرب ــل لف ــاز العام ــار أن اجتي يف االعتب
ــده  ــاء عق ــاه إهن ــتقبلية جت ــة مس ــه حصان ال يعطي
ــن  ــع م ــرشوع، وال يمن ــبب م ــك لس ــى كان ذل مت
ذلــك االحتجــاج باجتيــاز فــرتة التجربــة بنجــاح؛ 
ــرّي أو  ــد يتغ ــة ق ــاءة والصالحي ــتوى الكف ألن مس
ــذا  ــران ، 1997م (، ول ــرى )زه ــور أخ ــر بأم يتأث
ــاميل  ــاء الع ــة للقض ــادئ القضائي ــن املب ــاء ضم ج
ــل  ــب العم ــم صاح ــدم تقدي ــعودي: "إن ع الس
ســببًا مرشوعــًا لفصــل العامــل بعــد اجتيــازه 
فــرتة التجربــة جيعــل قــرار الفصــل غــري مــرشوع" 
)رقــم ٤31/1/361 بتاريــخ 1٤31/3/6هـــ(، 
ــة الســبب  ــة الفصــل مرتبطــة بمرشوعي فمرشوعي

ــل. ــام العم ــة يف نظ ــد العام ــق القواع وف
اخلامتة:

ــي  ــج الت ــم النتائ ــّجل أه ــث أس ــذا البح ــام ه  يف خت
ــأيت: ــام ي ــا في ــت إليه خلص

ــد •  ــه "عق ــة بأن ــت التجرب ــل حت ــد العم ــت عق عّرف
ــنّي  ــل مع ــأداء عم ــل ب ــام العام ــن قي ــل يتضم عم
حلســاب صاحــب العمــل مقابــل أجــر، ملــّدة 
حمــّددة يمكــن خالهلــا التعــرف عــىل مــدى كفــاءة 
ــر  ــبة األج ــه ومناس ــل ل ــة العم ــل ومالءم العام
ــني  ــه وب ــز بين ــرت التميي ــه"، وذك ــروض علي املع

ــل. ــود العم ــن عق ــبهه م ــا يش م
ــة عقــد غــري الزم، •  ــل حتــت التجرب عقــد العم

الــرشط  ُجعــل  ملــن  عنــه،  العــدول  فيجــوز 
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ملصلحتــه أثنــاء مدتــه، فــإذا اســتعمل هــذا احلــق 
ــر رجعــي، أمــا إذا انقضــت  انتهــى العقــد دون أث
ــد  ــون العق ــد فيك ــن العق ــدول ع ــدة دون الع امل

ــًا. الزم
ــد •  ــه عق ــة بأن ــت التجرب ــل حت ــد العم ــف عق يوص

رضائــي وخيضــع للقيــود التــي ســنّها النظــام 
ــة. ــل العادي ــود العم ــار عق ــتعامله يف إط الس

يتمتــع كل مــن صاحــب العمــل والعامــل يف • 
عقــد العمــل حتــت التجربــة بنفــس احلقــوق 
النهائــي إال مــا  العمــل  والواجبــات يف عقــد 

اســتثناه النظــام مــن أحــكام خاصــة لــه.
ــة •  ــر رشط التجرب ــعودي إىل تقري ــام الس ــه النظ اجت

ــل- أو  ــث األص ــن حي ــل -م ــد العم ــريف عق لط
ملــن يشــرتطه منهــام، وكان النظــام واضحــًا يف 
حتديــد رشوط االتفــاق عليــه أو متديــده أو تكــرار 
ــة  ــاء التجرب ــة إهن ــه إىل مرشوعي ــام اجت ــة، ك التجرب
خــالل  املــدة دون تعويــض أو مكافــأة هنايــة 
اخلدمــة، وأنــه ال يدخــل ضمــن التعســف يف 
ــاميل. ــاء الع ــكام القض ــه أح ــق، وأّيدت ــتعامل احل اس

ــل •  ــني العم ــن قوان ــعودي ع ــام الس ــرد النظ انف
)املــرصي واألردين( بتنظيــم متديــد فــرتة التجربــة 
ــدم  ــًا لع ــة؛ ضامن ــرشوط معّين ــا ب ــواز تكراره وج

ــرشط. ــذا ال ــتغالل ه ــاءة اس إس
هــذا، وبــاهلل التوفيــق، وصــىل اهلل وســلم عــىل ســيدنا 
حممــد وآلــه وصحبــه أمجعــني، واحلمــد هلل رب العاملني.
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ــخ 1٤35/1/22هـــ. ــم ) م/1(  وتاري رق
الالئحــة التنفيذيــة لنظــام العمــل الســعودي الصــادرة 
وتاريــخ    )39933( رقــم  العمــل  وزيــر  بقــرار 

1٤35/5/19هـــ.
األحكام واملدونات القضائية:

بتاريــخ   )٤٠11٤3638( رقــم  قضائــي  حكــم 
بأهبــا.  العامليــة  املحكمــة  عــن  1٤٤٠/6/15هـــ 
حكــم قضائــي هنائــي رقــم )٤212٠7613( بتاريــخ 

1٤٤2/5/1هـــ عــن املحكمــة العامليــة بجــازان.
بتاريــخ   )٤21321٤2٠( رقــم  قضائــي  حكــم 
ــام(. ــة بالدم ــة العاملي ــن املحكم 1٤٤2/6/28هـــ ع
حكــم قضائــي هنائــي رقــم )٤2115٠٤٠3( بتاريــخ 

1٤٤2/٤/3هـ.
حكــم قضائــي هنائــي رقــم )٤21293876( بتاريــخ 

1٤٤2/6/18هـــ عــن املحكمــة العامليــة بجــازان.
مدونــة املبــادئ والقــرارات العامليــة لعــام 1٤31هـــ، 
إصــدار اإلدارة العامــة هليئــات تســوية اخلالفــات 
ــعودية. ــة الس ــة العربي ــل باململك ــة، وزارة العم العاملي
References:

Abu-El-Khair, Dr. Abdul-Samea (1428AH) 
Commitment Theory in the Egyptian Civil 
Law, comparative study to Islamic juris-
prudence, Cairo.

Abu-Shanab, Dr. Ahmed Abdul-Kareem  
(1998) Explanation of new labor Law, Dar- 
Al-Thaqafa Bookshop, Amman Jordan.

Al-Adawi, Dr. Jalal (1995) The Labor Law, 
Munshaat Al-Maaref, Alexandria.   

Al-Ahwani, Dr. Hosam, (1991) Explana-
tion of labor Law (without publisher).

Al-Alfi, Prof. Mohammad Jabr, (1439AH) 

Provisions of Commitment, Library of 
Economics and Law, Riyadh Saudi Arabia.

Al-Alfi, Prof. Mohammad Jabr, (1439AH) 
Rights in the Islamic Jurisprudence, Saudi 
Jurisprudence Society, Riyadh First Edi-
tion.

Al-Azawi, Dr. Omar Salah (Shawwal 
1440AH June 2019) Methodology of le-
galization in a Comparative Law Systems, 
practical specimen in civil laws, jour-
nal of Kuwait International Law School 
(KILAW) Issue # 26 pages 411-460.

Al-Damki, Dr. Munir Farid (1427AH) 
Brief in Saudi Labor Law and Social In-
surance, Library of sixth October, Cairo, 
Egypt. 

Al-Fenaish, Mohammad Tewfik (2005) 
Employment Contract under probation in 
the Jordanian Law, Master Thesis, Aal –
Albeit University, Jordan.  

Al-Khateeb , Tamam (2018) Employment 
Contract under probation, Journal of Sha-
riah and Law, in Malaysia, Pages 123-124.

Al-Qoudhat, Dr Ammar Mohammad 
(1436AH) Explanatory Notes to Jordan 
Civil Law, Dar-Al-Thaqafa, Jordan. 

Al-Shathli, Prof. Hasen Ali (1430AH) 
Theory of conditioning in the Islamic ju-
risprudence, Dar Kunz Ishbiliyah, Riyadh 
Saudi Arabia.

Al-Shathri, Prof. Saad Ibn Naser (1437AH)  
Jurisprudential Theories, Dar Kunz Ish-
biliyah, Riyadh Saudi Arabia.

Al-Shenqiti, Mohammad Bin Mustafa 
(1422AH) Islamic Study to most new im-



 تكييف عقد العمل حتت التجربة واألحكام املنظمة له يف نظام العمل السعودي 88

مجلة العلوم ا?نسانية و ا?دارية  ،العدد (٢٦)  الجزء ا3ول  شعبان  ١٤٤٣ هـ - مارس٢٠٢٢ م

portant Financial                    contracts, 
Al-Ouloum Wal-Hikem Bookstore, Madi-
nah Munawarah, second edition.

Al-Thunaibat, Mohammad Jamal (2006) 
Divergence in legal status between em-
ployee and probationary laborer in the Jor-
danian law, Journal of law, Kuwait univer-
sity, volume3, issue1, page 185-219.

Code of principles and labor decisions 
1431AH, issue of public administration of 
labor Dispute Resolution Bodies, Ministry 
of Justice in the Kingdom of saudi Arabia. 

Egypt Civil Law No. 131 1948

Egypt Labor Law No. 12  2003

Egypt Labor Law No. 131 1948

Executive Regulations of Saudi Labor Law 
issued with Minister of Labor decision No. 
(39933) dated 19/5/1435AH

Faraj, Dr. Tewfik Hasen (1986) Labor Law 
in the new Lebanese Law  and Egyptian 
Law, Al-Dar Al-Jamiah.

Final Judgment No. (421150403) on 
28/6/1442AH from Labor Court in Dam-
mam.

Final Judgment No. (421150403) on 
3/4/1442AH.

Final Judgment No. (421207613) on 
1/5/1442AH from Labor Court in Jazan.

Final Judgment No. (421293876) on 
18/6/1442AH from Labor Court in Jazan.

Ghanem, Dr. Ismail (1961) law of labor 
and Social Insurance, Cairo, Abdullah 
Wahba Bookstore.

Habib, Dr. Saad Abdul-Salam (1959) 

Explanation of a Contract, Al-Hadhaba 
Al-Masryah Press, Cairo, Egypt.

Hashish, Dr. Ahmed Mohammad (2001) 
the Executive Force of Arbitration Rule, 
Dar Al-Fikr Al Jamie, Alexandria. 

Ismail, Dr. Eihab (without date) Brief La-
bor Law & Social Insurance, Cairo Uni-
versity Press.

Jordan Civil Law No. 43  1976

Jordan Civil Law No. 8  1996

Judgment No. (401143628) on 
15/6/1440AH from Labor Court in Abha.

Judicial Rules and Records  

Keirah, Dr. Hasen (1979) Principles of 
Labor Law, third edition, Munshaat Al-
Maaref, Alexandria.

Mousa, Dr. Khalid Al-Seyed Mohammad 
(1439AH) New in Explanation of Labor 
Law, Social Security System and Social 
Insurance in the Kingdom of Saudi Arabia, 
Dar-Al Kitab Al Jamie, Riyadh, second 
edition.

Nayl, Dr. Al-Seyed Eid, (without date)  
Saudi Labor Law, King Saud University 
publications, Riyadh.

Omran, Dr. Mohammad Ali (1980) Mod-
erator to Explaining new Labor Law, Cai-
ro, publication of Ain Shams University.     

Qalaaji, Dr. Mohammad Rawwas, Qaisi, 
and Dr. Hamid, (1427AH) Dictionary of 
Jurists Language, Dar-Al-Nafaies, Beirut. 

Saudi Labor Law issued with Royal De-
cree No. (M\1) Dated 12/1/1435AH

Shabir, Dr. Mohammed Othman (1425AH) 



89  تكييف عقد العمل حتت التجربة واألحكام املنظمة له يف نظام العمل السعودي 

مجلة العلوم ا?نسانية و ا?دارية  ،العدد (٢٦)  الجزء ا3ول  شعبان  ١٤٤٣ هـ - مارس٢٠٢٢ م

Jurisprudential Accommodating of rising 
facts and its Jurisprudential Applications, 
Dar Al-Qelem, Damascus.

Shanab, Dr. Mohammad Labib (1966) 
Explanation of Labor Law, Dar Al-Nahda 
Al-Arabia, Cairo.

Shawqi, Dr. Ahmed Rushdi, Dr. Moham-
mad Al-Saeed (2009) Law of Labor & 
Social Insurance Egypt, Banha University 
Publications, Faculty of Law.

Systems and laws

Yahiya, Dr. Abdu-Wedud (1989) Expla-
nation of Labor Law, third edition, Dar 
Al-Nahda Al-Arabia, Cairo.

Zahran, Dr. Hummam (1997) Labor law 
for the year 1981, new law project in juris-
prudence and judiciary, University Press, 
Alexandria.



دور ذكاء األعامل يف إنجاح عمليات التسويق 9٠

مجلة العلوم ا?نسانية و ا?دارية  ،العدد (٢٦)  الجزء ا3ول  شعبان  ١٤٤٣ هـ - مارس٢٠٢٢ م

د.البشري مصباح الفرييض*
bm.fridhi@mu.edu.sa

د.حممد محد الوهيب*
m.Alwheeb@mu.edu.sa

أستاذ إدارة األعامل املساعد، قسم إدارة األعامل، كلية إدارة األعامل، جامعة املجمعة، ص.ب:٣٣٣، الرمز الربيدي: 2٣245، املجمعة،
اململكة العربية السعودية

   ملخص البحث  
يعترب التسويق عن بعد أداة فاعلة، سواء من حيث التكلفة 
للعمالء  خدمات  أو  منتجات  يقدم  إذ  التغطية،  نسبة  أو 
الثورة  سهلت  وقد  خمتلفة،  اتصال  وسائل  خالل  من 
إىل حد كبري  املعلومات واالتصاالت  بتكنولوجيا  املتعلقة 
يف خلق القيمة املشرتكة بني الرشكات والعمالء، وحتولت 
الوظائف التسويقية إىل مفهوم جديد، وباتت تأخذ شكاًل 
عرص  ففي  الرقمية.  التكنولوجيا  انتشار  مع  فاعلية  أكثر 
بشكل  تعتمد  الرشكات  أصبحت  الضخمة،  البيانات 
الكتشاف  البيانات؛  وحتليل  األعامل،  ذكاء  عىل  متزايد 
واكتساب نظرة شاملة. يف هذا البحث تم استخدام بيانات 
الفرتة  خالل  بنكية  بيانات  جمموعة  من  مجعها  تم  حقيقية 
وتشتمل  األجل،  طويلة  الودائع  لبيع   ،)2٠18-2٠13(
جهة  ٤٠ألف  وقرابة   ، متغرًيا   2٠ عىل  البيانات  هذه 
"ال"(  أو  )"نعم"  ثنائي  استجابة  ومتغري  هاتفية،  اتصال 
يصف ما إذا كان العميل سيشرتي الوديعة طويلة األجل 
أم ال. كام تم تصميم نامذج الشبكة العصبية االصطناعية، 
األداء.  لقياس  الساذجة  والقاعدة  اللوجستي  االنحدار 
باسم  واملعروف  املجمعة،  البيانات  من  اهلائل  الكم  هذا 
البيانات الضخمة، يعمل عىل تغيري الطريقة التي تعمل هبا 
الرشكات من خالل استقطاب عمالء ورشكات وأسواق 
جديدة، بالطريقة التي يكون هبا كل طرف مرئًيا للجميع. 
وبناًء عىل النتائج تبني أن األداء التنبئي للشبكات العصبية 
االصطناعية متعددة الطبقات أفضل من النامذج األخرى. 

الكلامت املفتاحية : 
البيانات الضخمة، الشبكة العصبية االصطناعية، االنحدار 

اللوجستي، القاعدة الساذجة.

Abstract
Telemarketing considers an effective tool, 
as it provides products or services to clients 
through different methods. The revolution 
in information and communication technol-
ogy has greatly facilitated shared value be-
tween companies and customers. Marketing 
functions have turned into a new concept 
and taking a more effective form with the 
spread of digital technology. In the era of 
big data, companies have become increas-
ingly dependent on business intelligence 
and data analytics to discover and gain cru-
cial insights.
In this research, an accurate data collected 
from a bank data set during the period (2013-
2018) were used, to sell long-term deposits, 
these data include 20 variables and 40.000 
contacts, and a dual response variable ("yes" 
or "no") that describes whether or not a cus-
tomer will purchase a long-term deposit, as 
the artificial neural network models, logistic 
regression and a naive rule are designed to 
measure performance. 
This amount of data collected, known as big 
data, is changing the way companies work 
by opening new customers, companies, and 
markets the way each party is visible to ev-
eryone, and based on the results, it turns out 
that the predictive performance of multilay-
er artificial neural networks is better than 
other models.
Keywords: 
big data; artificial neural network; logistic 
regression; naive base
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1.مقدمة:
مل يكــن التحــول املتســارع الــذي نشــهده اآلن يف العامل، 
يف خمتلــف املجــاالت بتأثــري التوســع يف اســتخدام 
ــويق،  ــة التس ــن وظيف ــأى ع ــة بمن ــا الرقمي التكنولوجي
التــي شــهدت مثــل غريهــا مــن الوظائــف تغــرًيا 
ــا.  ــرص نجاحه ــا وف ــا ومتطلباهت ــا يف طبيعته ملحوًظ
فقــد حتولــت الوظائــف التســويقية إىل مفهــوم جديــد، 
ــا  ــة مــع التكنولوجي ــر فاعلي وباتــت تأخــذ شــكاًل أكث
ــن  ــريا ع ــف كث ــتبعد أو ختتل ــا مل تس ــة، إال أهن الرقمي
ــا  ــتفادت منه ــام اس ــة، وإن ــويق التقليدي ــات التس نظري
ــا،  ــي تواجهه ــاكل الت ــول للمش ــاد حل ــر وإجي يف تطوي
ــرب  ــويق ع ــميت: بالتس ــدة س ــرة جدي ــت ظاه وأنتج
تطبيقــات اهلواتــف الذكيــة، وهــو عبــارة عــن ممارســة 
ــرتوين  ــر إلك ــع متج ــع بوض ــويق والبي ــطة التس أنش
حياكــي املتاجــر الواقعيــة، عــرب تطبيقــات  يف اهلواتــف 
ــأة يف  ــم املنش ــات باس ــالل معرف ــن خ ــة، أو م الذكي

ــي.  ــل  االجتامع ــع التواص مواق
تطبيقــات  عــرب  اإللكــرتوين  التســويق  إن  وحيــث 
املتاحــة  اخليــارات  أحــد  بــات  الذكيــة  اهلواتــف 
ــج  ــن ينته ــرة م ــه وكث ــدد قنوات ــع تع ــتهلكني، م للمس
ــن  ــري م ــة يف كث ــآت العامل ــن املنش ــلوب م ــذا األس ه
ــىل  ــوف ع ــث الوق ــذا البح ــا يف ه ــواق؛ حاولن األس
النمــط  هــذا  جتــاه  املســتهلكني  اجتاهــات  بعــض 
ــم  ــة تعامله ــه وإمكاني ــم ب ــدى قناعته ــويقي، وم التس
مــن خاللــه؛ ســعًيا يف إيضــاح بعــض جوانبــه، ومــا فيه 
مــن الفــرص التــي تســاعد املنشــآت عــىل اســتغالهلا، 
ــتهلكني.  ــن املس ــة م ــٍة ممكن ــرب رشحي ــول ألك والوص
ــع اآلن  ــتقبل، واجلمي ــي املس ــت ه ــاريع اإلنرتن فمش
اجلــوال  تطبيقــات  عــىل  طويلــة  أوقاًتــا  يقضــون 
تكســب  واملواقــع  التطبيقــات  وهــذه  واملواقــع، 
ماليــني مــن هــذه الزيــارات، فنجــد عــىل ســبيل املثــال 
الســعودية هــي الدولــة رقــم 1 يف زيــارات اليوتيــوب 
)آل مزهــر، 2٠15(، وهــذا يســاعد عــىل التفكــري 

-بشــكل كبــري- نحــو اســتغالل املســوقني لنــرش 
إعالناهتــم عــرب اليوتيــوب مثــال، الكثــري مــن املشــاريع 
ــدوالرات،  ــني ال ــا بمالي ــم بيعه ــت، وت ــة نجح العربي
وآخرهــا موقــع "طلبــات دوت كــوم"  الــذي تــم 
بيعــه ب 15٠ مليــون دوالر، وموقــع "مكتــوب" قبلــه 
ــر  ــم بيعــه ب 1٠٠ مليــون، وســوق دوت كــوم بأكث ت
ــدل  ــذا ي ــر، 2٠15(، كل ه ــار دوالر)آل مزه ــن ملي م
ــة اآلن هــي املســتقبل، وهــي  عــىل أن املشــاريع الرقمي

ــا. ــر ربًح األكث
أهــم  مــن  اإللكــرتوين  التســويق  أصبــح  لقــد 
واملصانــع  املؤسســات  حيــاة  يف  الروريــات 
املحليــة  املجتمعــات  يف  التجاريــة  والــرشكات 
ــون  ــوا يتصل ــرش أصبح ــن الب ــات  م ــة، فمئ والعاملي
ــامل،  ــاء الع ــع أنح ــن مجي ــا م ــت يومي ــبكة اإلنرتن بش
ــاة  ــت إىل قن ــول اإلنرتن ــط حت ــق فق ــذا املنطل ــن ه وم
اإللكــرتوين  التســويق  وأصبــح  كبــرية،  تســويقية 
ــدة  ــواق جدي ــح أس ــتخدمة لفت ــل األدوات املس أفض
للــرشكات، بحيــث تقــوم باســتغالل تلــك الفرصــة، 
وحتويــل اإلنرتنــت إىل ســوق مفتــوح- ســواء حمــيل أو 
ــات،  ــلع واخلدم ــج الس ــور لرتوي ــوع اجلمه دويل- متن
ــن  ــرشكات م ــامل و ال ــال األع ــداف رج ــق أه وحتقي
ــد  ــىل عائ ــق أع ــرتوين؛ لتحقي ــويق اإللك ــط التس خط
ــة  ــواق اإللكرتوني ــت األس ــد أصبح ــاح. لق ــن األرب م
ذات تأثــري كبــري عــىل األســواق التقليديــة، فعــىل 
ســبيل املثــال نجــد موقــع "أمــازون دوت كــوم" 
ممنوعــا يف العديــد مــن الــدول؛ وذلــك لتســببه يف رفــع 
ــري  ــىل الكث ــامد ع ــاض االعت ــة، وانخف ــتوى البطال مس

مــن املحــالت واألســواق التقليديــة.
الســنوات  يف  اإللكــرتوين  التســويق  أصبــح  لقــد 
القليلــة املاضيــة مــن أهــم عنــارص اإلســرتاتيجية 
التســويقية الشــاملة واحلديثــة ألي رشكــة أو مؤسســة، 
ــح أو  ــعى للرب ــة تس ــة أو املؤسس ــت الرشك ــواء كان س

ــه: ــة لكون ــك األمهي ــع تل ــار، وترج االنتش
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ــو •  ــات، فه ــع يف كل األوق ــتمرار البي ــن اس يضم
بوقــت وزمــان حمــدد، وهــذا  مرتبطــا  ليــس 
يســاعد الــرشكات يف إيصــال منتجاهتــا وخدماهتــا 

للعمــالء يف كل وقــت.
ــتهدفني •  ــالء املس ــول إىل العم ــىل الوص ــدرة ع الق

يف أي مــكان عــىل وجــه األرض، فهــو ال يقتــرص 
ــني. ــرايف مع ــكان جغ ــىل م ع

ــويق •  ــني التس ــه وب ــة بين ــري يف التكلف ــرق الكب الف
ــع  ــدي يرف ــويق التقلي ــث إن التس ــدي، حي التقلي
التكاليــف عــىل املســتثمر، مــن حيــث إنشــاء 
إىل  باإلضافــة  منتجاتــه، هــذا  لعــرض  متجــر 

مصاريــف العاملــة واملخــازن واإلجيــار.
يســاعد عــىل اســتمرار العالقــة بــني الرشكــة • 

وعمالئهــا حتى بعــد انتهــاء عملية الــرشاء األوىل، 
التــي تســتمر من خــالل تســويق منتجــات الرشكة 
اجلديــدة للمشــرتين، عــن طريــق التواصــل معهــم 
جمــددا بواســطة الربيــد اإللكــرتوين، وقنــوات 

ــة. ــي املختلف ــل االجتامع التواص
ــد ســلوك العمــالء، والتعــرف •  يســاعد عــىل حتدي

عــىل األنــامط واملنتجــات املالئمــة واملرغوبــة هلــم؛ 
ممــا يتيــح حتديــد أفضــل املنتجــات التــي تناســب 

رشحيــة معينــة منهــم.
ــر •  ــمح بتطوي ــرتوين تس ــويق اإللك ــات التس تقني

ــن  ــه م ــتوى مل يبلغ ــن إىل مس ــع الزبائ ــة م العالق
بعــض  لقــي  وإن  املتواصــل  فالتفاعــل  قبــل، 
املقاومــة مــن بعــض الزبائــن معتربيــن هــذا النــوع 

ــة. ــالبا للذاتي ــال وس ــويق تطف ــن التس م
بيئــة اإلنرتنــت اآلن أصبحــت واســعة االنتشــار، 
رسعــة  وزيــادة  التقنــي  للتطــور  نظــرا  وكذلــك 
التصفــح؛ أصبــح مــن الســهل احلصــول عــىل أي 
معلومــة ختــص منتجــا أو خدمــة مــا عــىل هــذه 
ــلعة  ــك الس ــاء تل ــكان اقتن ــح باإلم ــام أصب ــبكة، ك الش
واحلصــول عليهــا يف زمــٍن وجيــز، ليتمكــن بذلــك أي 

مســوق مــن الرتويــج لســلعته وبيعهــا متخطيــا بذلــك 
احلــدود اإلقليميــة ملــكان تواجــده، وليدخــل بســلعته 
حــدود العامليــة التــي تضمــن عــىل األقــل رواجــا أكثــر 

ــة.  ــلعة أو اخلدم ــك الس لتل
عــىل  اإللكــرتوين  التســويق  ســاعد  باختصــار، 
ــد  ــا دون التقي ــة ممكن ــلعة أو اخلدم ــىل الس ــول ع احلص
ــام  ــال أم ــح املج ــاهم يف فت ــكان، وس ــان أو امل بالزم
اجلميــع للتســويق لســلعهم أو خرباهتــم، دون التمييــز 
بــني الرشكــة العمالقــة ذات رأس املــال الضخــم وبــني 
الفــرد العــادي أو الرشكــة الصغــرية حمــدودة املــوارد، 
ــة  ــة املصاحب ــات الربجمي ــتخدام التقني ــالل اس ــن خ وم
لبيئــة التســويق اإللكــرتوين ولعمليــات الدعايــة يف هذه 
البيئــة الرقميــة؛ يمكــن ببســاطة تقييــم وقيــاس مــدى 
النجــاح يف أي محلــة إعالنيــة، وحتديــد نقــاط الضعــف 
والقــوة فيهــا ، كــام يمكــن توجيههــا لتحديــد التوزيــع 
اجلغــرايف للرشائــح املقصــودة هبــذه احلمــالت، وغــري 
ذلــك مــن األهــداف التــي تبــدو صعبــة التحقيــق عنــد 

ــة. ــائل التقليدي ــتخدام الوس اس
2.اإلطار النظري والدراسات السابقة:

لقــد ســهلت الثــورة املتعلقــة بتكنولوجيــا املعلومــات 
واالتصــاالت إىل حــد كبــري يف خلــق القيمــة املشــرتكة 
 Bettencourt, Lusch,) الــرشكات والعمــالء  بــني 
ــاء  ــم إنش ــارض يت ــت احل ــي الوق Vargo 2014 &)، فف

بمعــدل أيس. وهــذا  والتقاطهــا  األعــامل  بيانــات 
الكــم اهلائــل مــن البيانــات املجمعــة، واملعــروف 
باســم البيانــات الضخمــة، يعمــل عــىل تغيــري الطريقــة 
ــاء شــبكة  التــي تعمــل هبــا الــرشكات، مــن خــالل بن
ــي  ــة الت ــدة بالطريق ــواق جدي ــالء ورشكات وأس عم
ــا للجميــع؛ لذلــك تعمــل  يكــون هبــا كل طــرف مرئًي
البيانــات الضخمــة كنافــذة زجاجيــة لســلوكيات 
ــد  ــت العدي ــم، وجلب ــم ورغباهت ــالء وتفضيالهت العم

ــراف.  ــع األط ــات جلمي ــرص والتحدي ــن الف م
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يف عــرص البيانــات الضخمــة أصبحــت الــرشكات 
متزايــد عــىل ذكاء األعــامل )هــو  تعتمــد بشــكل 
ــات األجهــزة  ــد مــن إمكاني اســم شــامل يضــم العدي
والربامــج والتقنيــات واألنظمــة والتطبيقــات؛ الختــاذ 
قــرارات عمــل أفضــل يف الوقــت املناســب( وحتليالت 
البيانــات الكتشــاف واكتســاب رؤى حاســمة مــن 
ــة  ــالل أنظم ــن خ ــا م ــم مجعه ــي ت ــام الت ــات اخل البيان
ــك املصــادر  ــة للمعامــالت، وكذل ــات املختلف املؤسس
ــبوقة  ــري مس ــات غ ــك إىل معلوم ــة، وأدى ذل اخلارجي
عــن رأي املســتهلك يف حتديــد فــرص جتاريــة جديــدة، 
عــالوة عــىل ذلــك، تقــدم حلــواًل ذات صلــة مبــارشة 
 Chen, Chiang, &) بمنظــامت األعــامل املعــارصة 

 .(Storey, 2012

ــع  ــب م ــا إىل جن ــة جنًب ــات الضخم ــرص البيان ــأ ع نش
ــث  ــن حي ــويق، م ــرية للتس ــات الكب ــرص والتحدي الف
مجــع البيانــات وختزينهــا وإدارهتــا، وقــد تطلــب ذلــك 
ــىل  ــاظ ع ــدة للحف ــويق جدي ــرتاتيجيات تس ــا إس أيًض

ــية.  ــزة التنافس املي
وقــد ذكــر(Hu, 2018) يف بحثــه أن الــرشكات بحاجــة 
إىل أن تكــون عــىل درايــة بمتطلبــات هــذا العــرص 
واالســتجابة هلــا؛ لتجنــب الضيــاع مــن قبل املنافســني. 
يف الوقــت احلــارض الــرشكات قــادرة عىل مجــع البيانات 
واملعامــالت  االجتامعــي،  التواصــل  وســائل  مــن 
ــعار،  ــبكات االستش ــتقصائية، وش ــات االس والدراس
 Fan,)املختلفــة. وحســب املصــادر  والعديــد مــن 
ــج  ــىل دم ــدرة ع ــتوفر الق Lau, & Zhao, 2015 )، س

مصــادر املعلومــات غــري املتجانســة نظــرة شــاملة 
عــىل املجــال، وتولــد ذكاء تســويقيا أكثــر دقــة. ويــرى 
(Hassani, Huang, & Silva, 2018)  أن الــرشكات 

تســتخدم تقنيــات اســتخراج البيانــات للكشــف عــن 
ــالوة  ــة، ع ــات الضخم ــة يف البيان ــات املخفي املعلوم
عــىل ذلــك ُتســتخدم نــامذج حتليــل البيانــات اللتقــاط 
البيانــات  وتصــور وحتليــل األنــامط األساســية يف 

ــرشكات إىل  ــاج ال ــك حتت ــل؛ لذل ــرار أفض ــاذ ق الخت
ــىل  ــاًء ع ــتخدامها بن ــة واس ــات الضخم ــف البيان تصني
ــل  ــرارات أفض ــاذ ق ــل اخت ــن أج ــامل؛ م ــة األع قيم
يضــع  وهــذا   ،(  Xie, Wu, Xiao, & Hu, 2016)

حتليــالت املســتهلك يف بــؤرة ثــورة البيانــات الكبــرية. 
وتســتخدم الــرشكات التحليــالت الســتخالص رؤيــة 
املســتهلك مــن البيانــات الضخمــة، واالســتفادة منهــا 
 Erevelles, Fukawa, &) لتعزيــز القدرات التســويقية
Swayne, 2016) وبالتــايل، مــن املهــم االســتفادة مــن 

اإلمكانــات الكاملــة التــي تقدمهــا البيانــات الضخمــة 
ــىل  ــول ع ــل احلص ــن أج ــامل؛ م ــالت ذكاء األع وحتلي
Mikalef, Pappas, Krogstie, & Gi-) ةميــزة تنافســي
annakos, 2018) كــام اســتخدمت الــرشكات مؤخــًرا 

البيانــات الضخمــة وقــدرات ذكاء األعــامل؛ لتحديــد 
ــارشًة. ــتهدافهم مب ــتحقني واس ــالء املس العم

ــارش  ــويق املب ــرشكات التس ــن ال ــد م ــتخدم العدي تس
لتوفــري اتصــال تفاعــيل مــع العمــالء، وتلقــي اســتجابة 
ــم  ــىل احتياجاهت ــرف ع ــايل التع ــم، وبالت ــارشة منه مب
والوفــاء هبــا. وُتســتخدم أدوات التســويق املبــارش 
ــد  ــد عائ ــدد، وتولي ــالء ج ــىل عم ــول ع ــادًة للحص ع
تعزيــز  وبالتــايل  احلاليــني،  العمــالء  مــن  إضــايف 
 .( Kotler, 2006) ــة ــة للمؤسس ــآت االقتصادي املكاف
ــارش  ــويق املب ــدف أدوات التس ــك هت ــىل ذل ــالوة ع ع
ــة املطــاف إىل إنشــاء قنــوات فعالــة مــن حيــث  يف هناي
ــاه،  ــة االجت ــاالت ثنائي ــالل االتص ــن خ ــة، م التكلف
 .(Keles, & Keles, 2015)  ــر ــخص إىل آخ ــن ش وم
ــع  ــف لبي ــالل اهلات ــن خ ــالء م ــال بالعم ــد االتص يع
املنتجــات أو اخلدمــات )املعروفــة باســم التســويق 
ــة  ــة وفعال ــة قوي ــويقية تفاعلي ــة تس ــف( تقني ــرب اهلات ع

.  (Vajiramedhin, & Suebsing, 2014)

 وتعتمــد املؤسســات التســويق عــرب اهلاتــف لالتصــال 
ــويقية،  ــالت التس ــني احلم ــل حتس ــن أج ــا؛ م بعمالئه
واملنهجــي  املتكامــل  االســتخدام  خــالل  مــن 
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املعلومــات،  معاجلــة  وتكنولوجيــا  لالتصــاالت 
ــد أن  ــرى، ُيعتق ــات األخ ــات املبيع ــس تقني ــىل عك ع
ــد  ــن الفوائ ــد م ــر العدي ــف يوف ــرب اهلات ــويق ع التس
ــى  ــف حت ــل التكالي ــالل تقلي ــن خ ــات، م للمؤسس
ــة املبيعــات بشــكل كبــري،  كــام  ــادة كمي النصــف، وزي
يســمح التســويق اهلاتفــي باســتهداف جمموعــة خمتــارة 
ــار أولئــك الذيــن هــم  مــن العمــالء؛ مــن أجــل اختي
متحمســون للغايــة لــرشاء املنتــج أو اخلدمــة املقدمــة. 
ويمّكــن التســويق عــرب اهلاتــف املؤسســات مــن فهــم 
توقعــات واحتياجــات عمالئهــا؛ لتقديــم منتجــات / 
خدمــات نتيجــة لإلشــارة مبــارشة إىل مزايــا رشاء هــذه 
ــات  ــىل اعرتاض ــرد ع ــع ال ــات، م ــات / اخلدم املنتج
 .(Gherman, & Marcu, 2010) العمــالء أو خماوفهــم
ويمكــن أن يــؤدي اســتهداف العمــالء اجلديريــن فقــط 
بعــد حتديــد خصائصهــم إىل حتســني معــدل االســتجابة 
ــرب  ــاح، ويعت ــادة األرب ــايل زي ــات، وبالت ــل النفق وتقلي
تقنيــات  مــن  واعــدة  جمموعــة  البيانــات  تصفيــة 
ــني  ــىل حتس ــل ع ــي تعم ــامل الت ــراءات ذكاء األع وإج

ــة.  ــات األولي ــودة البيان ج
حالًيــا، يف عــرص البيانــات الضخمــة، مــن الــروري 
ــة  ــة اهلائل ــل الكمي ــذه األدوات لتحلي ــل ه ــالك مث امت
ــام  ــكل ع ــة، وبش ــا املنظم ــي حتتاجه ــات الت ــن البيان م
ــات  ــز البيان ــن متي ــب ع ــة تنقي ــف مهم ــرب التصني يعت
ــو  ــف ه ــن التصني ــدف م ــات، فاهل ــات البيان ــز فئ ومتي
اســتخدام جمموعــة بيانــات تدريبيــة لفهم كيفيــة ارتباط 
ــون  ــك يك ــد ذل ــف، بع ــميات الص ــامت بتس ــم الس قي
املصنــف قــادًرا عــىل توقــع تصنيفــات الصــف حلاالت 
 Farid, Zhang, Rahman, Hossain, &) معينــة 
Strachan,.2014). وقــد يســاعد إنشــاء بروتوكــوالت 

آليــة الختيــار العمــالء مقدًمــا، باســتخدام معلومــات 
الوقــت  املتاحــة عــىل تقليــل  ومقاييــس العمــالء 
هاتفيــة  مكاملــات  وإجــراء  احلمــالت،  وتكاليــف 
ــة، وتقلــل مــن الضغوطــات  ــر فاعلي أقــل عــددا وأكث

.(Moro, Cortez, & Rita, 2014) العمــالء  عــىل 
ــتخراج  ــات اس ــوك تقني ــن البن ــد م ــتخدم العدي  تس
البيانــات قبــل فحــص العمــالء املتوقعــني لفهــم 
قبــل  العمــالء  تصنيــف  خــالل  مــن  ســلوكهم، 
 Vajiramedhin, &) خاصــة  خدمــات  تقديــم 
اعتمدنــا  البحــث  هــذا  يف   .(Suebsing, 2014

البيانــات  اســتخراج  لتقنيــات  نــامذج  ثالثــة 
االصطناعيــة،  العصبيــة  الشــبكات  ملقارنتهــا: 
اللوجســتي.  واالنحــدار  الســاذجة،  القاعــدة 
متثــل الشــبكات العصبيــة االصطناعيــة أدوات تعديــن 
ــاح يف  ــتخدامها بنج ــم اس ــي ت ــدة الت ــات الواع البيان
القاعــدة  نمــوذج  ويســتخدم  التصنيــف،  مشــاكل 
الســاذجة عــىل نطــاق واســع حلــل مشــاكل التصنيــف 
يف جمــاالت اســتخراج البيانــات والتعلــم اآليل؛ بســبب 
 .(Zhang, 2017) ــة ــف الرائع ــة التصني ــاطته ودق بس
اللوجســتي  االنحــدار  يعــد  ذلــك،  إىل  باإلضافــة 
الكالســيكي  النمــوذج  لتفســري  بســيًطا  نموذًجــا 

ــة. للمقارن
٣. اإلجراءات املنهجية للدراسة:

٣.1. البيانات:
ــات  ــة بيان ــتخدام جمموع ــث اس ــذا البح ــيتم يف ه س
ــم رصدهــا  ــة ت ــة حقيقي ــة تســويق مكاملــات هاتفي محل
ــة خــالل الفــرتة )2٠13- ــات بنكي مــن جمموعــة بيان
ــم  ــادة يت ــل، وع ــة األج ــع طويل ــع الودائ 2٠18( لبي
االتصــال بالعمــالء أكثــر مــن مــرة لتحديــد مــا إذا كان 
ــات  ــة البيان ــم جمموع ــج. وتض ــرتي املنت ــل سيش العمي
ــة،  ــة ٤٠ ألــف جهــة اتصــال هاتفي 2٠ متغــرًيا ، وقراب
ــا  ــف م ــم" أو "ال"( يص ــا )"نع ــتجابة ثنائي ــري اس ومتغ
ــة األجــل أم  ــل سيشــرتي الوديعــة طويل إذا كان العمي

ــدول 1(.  ال )اجل
أثنــاء محلــة التســويق عــرب اهلاتف يتــم اســتهداف قائمة 
ــرض  ــة وع ــة هاتفي ــالل مكامل ــن خ ــا م ــالء، إم العم
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رشاء اإليــداع، أو االتصــال بالعمــالء عــىل مركــز 
االتصــال ألي ســبب آخــر، ويطلــب منهــم االشــرتاك 
ــم" أو  ــا "نع ــرد إم ــيكون ال ــايل س ــداع، وبالت يف اإلي

ــل  ــا إذا كان العمي ــىل م ــامًدا ع ــي( اعت ــري ثنائ "ال" )متغ
ــل أم ال.  ــة األج ــة طويل ــرتي الوديع سيش

اجلدول 1: الوصف املتغري ملجموعة بيانات التسويق اهلاتفي

معلومات العميل

الدورالنوعمتغري الوصفم
مدخالترقميالعمر.1
مدخالتشكيلالوظيفة: نوع الوظيفة.2
مدخالتشكيلاحلالة الزوجية.3
مدخالتشكيلالتعليم.٤
مدخالتشكيلافرتايض: لديه رصيد يف التقصري؟5
مدخالتشكيلاإلسكان: هل لديه قرض إسكان؟6
مدخالتشكيلالقرض: لديه قرض شخي؟7

سامت االتصال األخري من احلملة 
احلالية

مدخالتشكيلاالتصال.8
مدخالتشكيلالشهر: آخر اتصال يف الشهر.9

مدخالتشكيليوم األسبوع: آخر يوم اتصال يف األسبوع.1٠

سامت أخرى

مدخالترقمياملدة: آخر مدة اتصال بالثواين.11
مدخالترقمياحلملة: عدد جهات االتصال التي تم إجراؤها خالل12
مدخالترقميأيام: عدد األيام التي مرت بعد أن كان العميل13
مدخالترقميالسابق: عدد جهات االتصال التي تم إجراؤها من قبل.1٤
مدخالترقميالنتيجة: نتيجة احلملة التسويقية السابقة.15

سامت السياق االجتامعي 
واالقتصادي

مدخالترقمياملعدل: معدل تغري العاملة: ربع سنوي.16
مدخالترقميمؤرش أسعار املستهلكني: مؤرش شهري.17
مدخالترقميمؤرش ثقة املستهلك: شهرًيا.18
مدخالترقميسعر euribor ملدة 3 أشهر - مؤرش يومي.19
مدخالترقميالعاملني: عدد املوظفني - مؤرش ربع سنوي.2٠

خمرجاتشكيل - هل اشرتك العميل يف وديعة ألجل؟ 21العميل
تضــم جمموعــة البيانــات قرابــة ٤ آالف مكاملــة ناجحــة 
)1٠%( ، و 36 ألــف مكاملــة فاشــلة )9٠%(. وتــم 
)جمموعــة  قســمني  إىل  البيانــات  جمموعــة  تقســيم 
ــامت  ــد معل ــوذج وحتدي ــاء النم ــب 69.9% لبن تدري
ــىل  ــا ع ــار 3٠.1% لتطبيقه ــة اختب ــف، وجمموع املصن
ــي  ــوذج واألداء التنبئ ــم النم ــدرب لتقيي ــف امل املصن

للمصنفــات(.
 ٣.2.  نامذج تعدين البيانات :

ــة  ــف ثالث ــىل تصني ــدرة ع ــث الق ــذا البح ــارن ه يق
 ، )NB( نــامذج الســتخراج البيانــات: قاعــدة ســاذجة

والشــبكة العصبيــة االصطناعيــة )ANN( ، واالنحدار 
 .)LR( ــتي اللوجس

يقــارن هــذا البحــث القــدرة التصنيفيــة لثالثــة نــامذج 
 ، )NB( الســتخراج البيانــات: القاعــدة الســاذجة
والشــبكة العصبيــة االصطناعيــة )ANN( ، واالنحدار 

.)LR( ــتي اللوجس
ــتخدم  ــة، وتس ــدة وفعال ــاذجة مفي ــدة الس ــرب القاع تعت
عــادة حلــل مشــاكل التصنيــف يف اســتخراج البيانــات، 
الســاذجة  القاعــدة  تفــرتض  ذلــك  عــىل  عــالوة 
ــىل  ــامت ع ــع الس ــري مجي ــام، أي أن تأث ــتقالل الت االس
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ــدة  ــض. القاع ــا البع ــن بعضه ــتقل ع ــة مس ــة معين فئ
ــدة  ــىل قاع ــد ع ــاميل يعتم ــوذج احت ــي نم ــاذجة ه الس

ــة.  ــتقاللية قوي ــرتاض اس ــع اف ــز م باي
ــي  ــذي ينتم ــامل ال ــإن االحت ــدة Bayes، ف ــا لقاع وفًق

ــة )1(: ــى باملعادل ــا ُيعط ــة م ــني لفئ ــل مع ــه عمي إلي

(1)

إن اإلدراك املتعــدد للطبقــات هــو نمــوذج شــبكة 
ــدات  ــن الوح ــدد م ــن ع ــون م ــة، تتك ــة مغذي عصبي
ــي  ــة، والت ــا العصبي ــمى اخلالي ــل تس ــة بالكام املتصل
يمكــن مقارنتهــا باخلاليــا العصبيــة البيولوجيــة يف 
النموذجيــة  العصبيــة  الشــبكة  وتتكــون   . الدمــاغ 
ــة،  ــة خمفي ــال، طبق ــة إدخ ــات: طبق ــالث طبق ــن ث م
ــة  ــدة املعاجل ــو وح ــون ه ــات. والعصب ــة خمرج وطبق
ــة  ــا العصبي األساســية للشــبكة، حيــث تتعــاون اخلالي
ــاالت  ــدة اتص ــالل ع ــن خ ــة م ــات خمتلف ــرب طبق ع
مرجحــة، وترتبــط وظيفــة النقــل بــكل عصبــون 
ــح  ــوع املرج ــل املجم ــة حتوي ــف كيفي ــل وص ــن أج م
ملدخالتــه إىل ناتــج، ويتلقــى العصبــون معلومــات مــن 
ــات  ــن املنبه ــا م ــرى، أو أحياًن ــة األخ ــا العصبي اخلالي
اخلارجيــة، ثــم يولــد خمرجــات يتــم نقلهــا إىل اخلاليــا 
 Turban, Sharda, &( ــة ــن املعاجل ــد م ــة ملزي العصبي

.  )Delen, 2011

املدخــالت  بــني  العالقــة  عــىل  الشــبكة  تتعــرف 
واملخرجــات عــن طريــق ضبــط أوزان التوصيــل 
بشــكل متكــرر حتــى يتطابــق خمرجهــا مــع اإلخــراج 
ــة  ــبكة العصبي ــتخدم الش ــب تس ــد التدري ــيل، بع الفع
املعرفــة املكتســبة للــرد عــىل املدخــالت اجلديــدة، 
ــالت  ــة املدخ ــل عالق ــام تظ ــدة، بين ــة جي ــؤ بدق والتنب
Ekonomou, Christ- )واملخرجــات غــري معروفــة 

.  )odoulou, & Mladenov, 2016

بالنســبة ملدخــل معــني k          يتــم حســاب حالــة اخلاليــا 
العصبيــة             باملعادلــة )2(:

حيــث تشــري Pi إىل جمموعــة اخلاليــا العصبيــة ، f هــي 
ــون  ــني العصب ــال ب ــو وزن االتص ــل، wij ه ــة النق دال
j و i ، و oj يمثــل ناتــج العصبــون jth. قبــل تطبيــق 
 ،)ANN( العصبيــة االصطناعيــة  الشــبكة  نمــوذج 
ــرتكة  ــريات املش ــد املتغ ــم توحي ــرتايض، يت ــكل اف بش

ــر  ــاوي صف ــط يس ــىل متوس ــب ع ــل التدري قب
)X ̅= 0(وانحراف معياري يساوي واحد

)σX=1(. وتــم اســتخدام اختيــار العــامرة التلقائــي 
لتعيــني عــدد اخلاليــا العصبيــة املخفيــة يف الطبقــة 
املخفيــة. أمــا االنحــدار اللوجســتي)LR( فهــو نموذج 
تنبئــي يســتخدم عــىل نطــاق واســع يف التصنيــف، 
وهــو انحــدار خطــي يكــون فيــه املتغــري التابــع فئويــا 
ــة  ــر احتاملي ــوذج لتقدي ــذا النم ــتخدم ه ــا(، ويس )ثنائي
االســتجابة الثنائيــة باســتخدام جمموعــة مــن املتغــريات 
التنبئيــة. وتــم اســتخدام نمــوذج االنحدار اللوجســتي 

ــة )3(: ــام يف املعادل ــؤ ك ــريات التنب ــع متغ ــدد م متع

ــا مســتقاًل للمتغــريات، θ هــي  حيــث يكــون xi متجًه
معامــالت االنحــدار املقابلــة و α هــي التقاطــع. ومــن 
ــع  ــبب اجلم ــتي بس ــدار اللوجس ــري االنح ــهل تفس الس
ــتخدم  ــتقلة. وتس ــريات املس ــايف للمتغ ــي اإلض اخلط
يف الدراســة احلاليــة نمــوذج االنحــدار اللوجســتي 
لتحديــد العمــالء الذيــن اشــرتوا الودائــع طويلــة 

ــل. األج
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 ٣.٣.  تقييم األداء:
 يف هــذه املرحلــة جيــب تقييــم النــامذج املولــدة للبحــث 
عــن أفضــل نمــوذج، ويتــم اســتخدام تقنيــات تقييــم 
النمــوذج الستكشــاف وتســليط الضــوء عــىل أفضــل 
نمــوذج تصنيــف، ومــع ذلــك يتــم اســتخدام متوســط 
معــدل التصنيــف الصحيــح )ACC(، وخصائــص 
أداء  لتقييــم  )ROC(؛  االســتقبال  جهــاز  تشــغيل 
النــامذج املطــورة مــن أجــل تعزيــز نمــوذج التصنيــف 
ــو  ــح ه ــف الصحي ــدل التصني ــط مع ــل، ومتوس األمث
ــدرة  ــس الق ــع يقي ــاق واس ــىل نط ــتخدم ع ــار يس معي
ــوة  ــوذج ق ــر النم ــا يظه ــا. وعندم ــف م ــة ملصن التنبئي
تصنيــف عاليــة، يمكــن أن يفــرق بــني هــؤالء العمــالء 
ــك  ــل وأولئ ــة األج ــع طويل ــرتون الودائ ــن سيش الذي
ــدل  ــط مع ــس متوس ــك، ويقي ــوا ذل ــن يفعل ــن ل الذي
التصنيــف الصحيــح النســبة املئويــة للحــاالت املصنفة 
ــك،  ــىل ذل ــالوة ع ــة ع ــات معين ــة بيان ــة يف جمموع بدق
ــح عــدد  ويســاوي متوســط معــدل التصنيــف الصحي
ــىل  ــح ع ــكل صحي ــمة بش ــة واملقس ــاالت املصنف احل
العــدد اإلمجــايل للحــاالت، كــام يتــم تلخيــص الناتــج 
يف مشــكلة التصنيــف الثنائــي يف اجلــدول التــايل، حيث 

متثــل "نعــم" متغــري الفائــدة كــام يف الشــكل )1(.

)Observed( مالحظ
)Predicted( تنبؤ

النعم                  
+(FP)+(TP)نعم   

-(TN)-(FN)ال

الشكل 1: املالحظة والتنبؤ.

ــة  ــتجابة "ال" املتوقع ــدد اس ــة -(TN): ع ــلبية حقيقي س
ــح. ــكل صحي بش

املتوقعــة  "ال"  ســلبية خاطئــة -)FN(: عــدد ردود 
ــكل غــري صحيــح.  بش

ــة  ــم" املتوقع ــدد ردود "نع ــة +)TP(: ع ــة حقيقي إجيابي
ــح. ــكل صحي بش

إجيابيــة خاطئــة +)FP(: عــدد توقــع اســتجابة "نعــم" 
بشــكل غــري صحيــح.

منحنــى ROC هــو إجــراء مفيــد لتقييــم أداء املصنفــات 
ملتغــري االســتجابة الثنائيــة، ويتــم إنشــاؤه مــن خــالل 
ــم  ــي ت ــم الت ــة لـــ نع ــبة املئوي ــية )النس ــم احلساس رس
اإلجيــايب  املعــدل  أي  صحيــح،  بشــكل  توقعهــا 

احلقيقــي:
"النوعيــة  مقابــل   (sensitivity=TP/(TP+FN  (
تكــون  حيــث  الــكاذب  اإلجيــايب  املعــدل  أو   "1
مل  الذيــن  للعمــالء  املئويــة  النســبة  هــي  النوعيــة 
يشــرتكوا وتوقعــوا بشــكل صحيــح )املعــدل الســلبي 
ويوضــح   ،  (specifity=(TN)/(TN+FP):احلقيقــي
معــدل احلساســية تأثــري حتديــد العمــالء ســابًقا، 
ــن  ــة. وم ــايب للحمل ــكل إجي ــتجيبون بش ــذي سيس ال
ناحيــة أخــرى، ُيظهــر معــدل التحديــد تأثــري العمــالء 
ــن سيســتجيبون بشــكل ســلبي  ــن ســابًقا الذي املحددي
للحملــة )Keles, & Keles, 2015(. ويشــري اخلــط 
ــىل  ــة ع ــه يف كل نقط ــة إىل أن ــة ٤5 درج ــل بزاوي املائ
يســاوي  احلقيقــي  اإلجيــايب  املعــدل  فــإن  اخلــط، 
املعــدل اإلجيــايب الــكاذب، ممــا يعنــي أنــه ليــس لديــه 
ــى  ــام كان املنحن ــك ، كل ــة إىل ذل ــة، باإلضاف ــوة تنبئي ق
ــة  ــت دق ــة، كان ــط ٤5 درج ــن خ ــا م ــوي قريب العل
 ROC تصنيــف النمــوذج أفضــل، كــام يوضــح منحنــى
ــلوك  ــة س ــم الفاصل ــع القي ــكيل يف مجي ــة األداء ال نتيج
نمــوذج التصنيــف دون مراعــاة تكلفــة التصنيــف 

ــئ. اخلاط
٣. حتليل النتائج:

ــة  ــا التنبئي ــم قوهت ــم تقيي ــف ت ــامذج التصني ــاء ن ــد بن بع
باســتخدام عــدد مــن معايــري التقييــم، وهــي تقنيــات 
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اجلدول 2. نتائج التصنيف.

الشكل 2: منحنيات النامذج

 ،ROC متوســط معــدل التصنيــف الصحيــح و منحنــى
ــذي  ــل ال ــوذج األمث ــراز النم ــك يف إب ــاعد ذل ــد س وق
يتوقــع العمــالء الذيــن سيشــرتكون فيــه. يوضــح 
اجلــدول 2 أنــه عــىل الرغــم مــن تفــوق نمــوذج 

نموذج)LR(نموذج)NB(نموذج)ANN(التوقعاإلجابة امللحوظة

نعم
٤5.1%57.9%51.7%نجاح
5٤.9%٤2.1%٤8,3%فشل

ال
97.1%95.5%96.٤%نجاح
2.9%٤.5%3.6%فشل

 )ACC(91.٤%91.٤%91.5%متوسط معدل التصنيف الصحيح
)ROC( 93.6%92.1%9٤.٤%تشغيل جهاز االستقبال

الشــبكة العصبيــة االصطناعيــة )ANN(بشــكل طفيف 
ــدار  ــاذجة )NB(، واالنح ــدة الس ــامذج: القاع ــىل ن ع
ــبب  ــك بس ــد ذل ــك انتق ــع ذل ــتي )LR(، وم اللوجس

ــود. ــا أس ــه صندوق طبيعت

جهــاز  اســتخدام  تــم  ذلــك،  إىل  باإلضافــة 
االســتقبال)ROC( لتقييــم القــوة التنبئيــة للنــامذج 
التــي تــم إنشــاؤها، فكلــام ارتفــع املنحنــى وكان أقــرب 

إىل الزاويــة اليــرسى العليــا؛ كانــت القــوة التنبئيــة 
أفضــل.

ــة  ــة االصطناعي ــبكة العصبي ــامذج الش ــة ن ــع دق إن توق
واالنحــدار   ،)NB( الســاذجة  والقاعــدة   ،)ANN(
Keles, & Ke-( أعــىل مــن نمــوذج )LR )اللوجســتي 
Ke-( كانــت صحيحــة، وأظهــرت نتائــج. )les, 2015

ــة  ــبكة العصبي ــوذج الش les, & Keles, 2015( أن  نم

ــوذج  ــق نم ــام حق ــق 88.31% ، ك ــة حق االصطناعي
نمــوذج  وحقــق   ،  %69.1٤ الســاذجة  القاعــدة 
االنحــدار اللوجســتي دقــة تنبــؤ 81.18%. باإلضافــة 

إىل ذلــك، كانــت نتائــج هــذا البحــث جلميــع النــامذج 
 Vajiramedhin, & Suebsing,( نتائــج  مــن  أقــل 
التنــازيل  2014( ، ويوضــح الشــكل )3( الرتتيــب 

ــريات  ــع املتغ ــة جلمي ــم املعياري ــة، والقي ــم األمهي لقي
ــدول 1(.  ــريات يف اجل ــامء املتغ ــف أس ــم وص )يت

تشــري أمهيــة املتغــري املســتقل إىل املقاييــس، وهــي مــدى 
ــم  ــالف القي ــبكة باخت ــة للش ــة املتوقع ــالف القيم اخت
للمتغــري املســتقل؛ لذلــك سيســاعد هــذا الرقــم عــىل 
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حتديــد خصائــص العمــالء الذيــن سيشــاركون بالنظــر 
إىل ترتيــب إدخــال املتغــريات )الشــكل 3(، وأظهــرت 
ــي:  ــة ه ــريات ذات صل ــة متغ ــل أربع ــج أن أفض النتائ
أيــام األســبوع الســابقة، املــدة، احلملــة، وعــدد األيــام 
ــة  ــن احلمل ــل م ــال بالعمي ــد االتص ــرت بع ــي م الت
ــرت زاد  ــي م ــام الت ــدد األي ــل ع ــام ق ــابقة. فكل الس
التفســري  يكــون  وقــد  العميــل،  اشــرتاك  احتــامل 
املنطقــي لذلــك مــا يــأيت: ال يــزال العميــل عــىل درايــة 
باملنتــج، ولكــن بعــد فــرتة أطــول قــد ينســى العمــالء 

ــر. ــون إىل يشء آخ ــج، وينتقل املنت
ــن  ــد م ــوظ العدي ــكل ملح ــالء بش ــتهدف العم  يس
ــل  ــائل التواص ــالل وس ــن خ ــات م ــات واخلدم املنتج
االجتامعــي والتســوق عرب اإلنرتنــت؛ لذلــك ينجذبون 
إىل التســوق بــدالً مــن املدخــرات. املتغــري الثــاين: 
ــم إجراؤهــا  يشــري إىل عــدد جهــات االتصــال التــي ت
قبــل هــذه احلملــة هلــذا العميــل إىل إجــراء املزيــد مــن 
االتصــاالت مــع العمــالء، وســيجعلهم أهداًفــا جيــدة 
ــة األجــل. املــدة )مــدة االتصــال  ــع طويل لــرشاء ودائ

ــدث  ــا؛ حي ــة أيًض ــمة مهم ــي س ــواين( ه ــرية بالث األخ
هــذا ألن املكاملــات الطويلــة مــع العمــالء ستســاعدهم 
عــىل طــرح األســئلة، والعثــور عــىل مزيــد مــن 
التفاصيــل حــول مزايــا املنتــج، واألكثــر مــن ذلــك أن 
احلملــة )عــدد جهــات االتصــال التــي يتــم إجراؤهــا 
خــالل هــذه احلملــة هلــذا العميــل( هــي متغــري مهــم 
يشــري إىل أنــه أثنــاء احلمــالت حيــاول املســوقون 
ــاعد  ــد يس ــا ق ــكان؛ مم ــدر اإلم ــالء ق ــال بالعم االتص
ــة  ــذه النتيج ــق ه ــم. وتتواف ــج يف أذهاهن ــاء املنت يف إبق
مــع نتائــج )Ahn, & Ezawa, 1997( ، وكذلــك مــع 
نتائــج )Moro, Cortez, & Rita, 2014(. ومــع ذلــك 
ــتقلة  ــريات املس ــا املتغ ــط هب ــي ترتب ــة الت ــإن الطريق ف
ــة،  ــت واضح ــالء ليس ــرار العم ــة لق ــة املتوقع بالقيم
وبنــاًء عــىل توجــه منطقــي يمكــن للمــرء أن خيمــن أنــه 
كلــام تــم االتصــال بالعميــل زاد احتــامل اشــرتاكه. مــن 
ناحيــة أخــرى، توجــد متغــريات مثــل يــوم مــن أيــام 
ــفل  ــري يف أس ــي والتقص ــكان الزوج ــبوع، واإلس األس

ــكل 3(. ــرية )الش ــب املتغ ــة الرت قائم
الشكل 3: أمهية توزيع املتغريات

قــد يشــري هــذا إىل أن هــذه املتغــريات قــد يكــون هلــا 
ــل، وهــذا يتعــارض مــع  ــرار العمي ــري عــىل ق أقــل تأث

ــىل أن  ــدل ع ــا ي ــج )Ahn, & Ezawa, 1997(؛ مم نتائ
العمــالء املتزوجــني أكثــر اســتعداًدا لالشــرتاك؛ ألهنــم 
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بحاجــة لتأمــني أطفاهلــم. يف حــني أظهــرت النتائــج يف 
ــرار  ــدل عــىل ق ــري معت ــه تأث هــذا البحــث أن الشــهر ل
العميــل، )Moro, Cortez, & Rita, 2014( ، فقــد 
أظهــرت النتائــج أن الشــهر )الــذي يتــم فيــه االتصــال 

ــل( لعــب دوًرا مهــاًم يف القــرار. بالعمي
4. اخلالصة:

ــة،  ــث التكلف ــن حي ــة م ــوك أدوات فعال ــتخدم البن تس
ــويق  ــني للتس ــالء املحتمل ــتهداف العم ــالل اس ــن خ م
ــل  ــع تقلي ــاح م ــادة األرب ــل زي ــن أج ــف؛ م ــرب اهلات ع
العمــالء  اشــرتى  إذا  نفســه  الوقــت  يف  التكلفــة، 
ــادة  ــك إىل زي ــيؤدي ذل ــل فس ــة األج ــة طويل الوديع

ــك. ــال البن رأس م
 اســتخدمنا يف هــذا البحــث القــوة التنبئيــة لثالثــة نامذج 
 ،)ANN( ــة ــة االصطناعي ــبكة العصبي ــف: الش تصني
القاعــدة الســاذجة )NB(، واالنحــدار اللوجســتي 
)LR( املصنفــة الختيــار عمــالء التســويق عــرب اهلاتــف 
ــامذج  ــة للن ــوة التنبئي ــة الق ــدف مقارن ــرصيف. كان اهل امل
ــوذج  ــل نم ــىل أفض ــوء ع ــليط الض ــم تس ــة، ث الثالث
ــص  ــم فح ــم، وت ــري التقيي ــن معاي ــدد م ــىل ع ــم ع قائ
متوســط  باســتخدام  املقرتحــة  اخلوارزميــات  أداء 
وخصائــص   )ACC( الصحيــح  التصنيــف  معــدل 
تشــغيل جهــاز االســتقبال )ROC( لتقييــم أداء النــامذج 
املطــورة؛ مــن أجــل تعزيــز نمــوذج التصنيــف األمثــل. 
ــف  ــة تصني ــدالت دق ــة مع ــرق املقرتح ــرت الط أظه
ــامذج  ــف الن ــة تصني ــن أن دق ــم م ــىل الرغ ــدة، ع جي
ــاًل  ــة، وكان أداء ANN أفضــل قلي ــة كانــت قريب الثالث
أن  التجريبيــة  النتائــج  LR. وأظهــرت  و   NB مــن 
النــامذج املقرتحــة يمكــن اســتخدامها بنجــاح لتصنيف 
ــار  ــك أش ــة إىل ذل ــة، باإلضاف ــاة احلقيقي ــاكل احلي مش
ــد  ــد تزي ــي ق ــريات الت ــض املتغ ــث إىل بع ــذا البح ه
ــام  ــج(. ك ــع املنت ــم بي ــة )يت ــاح املكامل ــة نج ــن إمكاني م
ــي  ــام الت ــدد األي ــل ع ــام ق ــه كل ــج أن ــرت النتائ أظه

مــرت بعــد االتصــال بالعميــل مــن احلملــة الســابقة؛ 
ــل  ــا قب ــم إجراؤه ــي ت ــال الت ــات االتص ــدد جه زاد ع

ــل. ــذا العمي ــة هل ــذه احلمل ه
ــار  ــض اآلث ــىل بع ــوء ع ــاله الض ــاش أع ــلط النق يس
ــك  ــام يف ذل ــاه، ب ــذي اتبعن ــلوب ال ــىل األس ــة ع املرتتب
ــالء ذوي  ــن العم ــة م ــتهداف جمموع ــم اس ــد ث حتدي
ــا  ــكان؛ مم ــع الس ــن مجي ــدالً م ــة ب ــص املحتمل اخلصائ
يســهل حتقيــق هــدف احلملــة التســويقية بشــكل 
أرسع، فيــام يتعلــق بالتكلفــة املنخفضــة وزيــادة الربــح، 
ــريات  ــض التغي ــة لبع ــاك حاج ــك هن ــة إىل ذل باإلضاف
التنظيميــة، مثــل وجــود قســم حتليــالت البيانــات 
ــن  ــتفادة م ــالل االس ــن خ ــل، م ــرارات أفض ــاذ ق الخت
ــة  ــروري لألنظم ــن ال ــرية، م ــات الكب ــة البيان قيم
يف  للمعرفــة  الرصيــح  االســتخدام  تتنــاول  التــي 
صنــع القــرار. بالنســبة للعمــل املســتقبيل، يمكــن 
ــل:  ــرى، مث ــف األخ ــات التصني ــتخدام خوارزمي اس
أشــجار القــرار، واخلوارزميــات اجلينيــة للتعامــل مــع 

ــيل. ــت الفع ــددة يف الوق ــف املتع ــكالت التصني مش
قائمة املصادر واملراجع:
املراجع  باللغة العربية: 

االجتــاه  مفهــوم  رشيغــيل،)2٠16(،  1.روبــرت 
ــورات  ــيل، منش ــل اخللي ــة خلي ــوم، ترمج ــم العل وتعلي
مركــز البحــث والتطويــر الرتبــوي. جامعــة الريمــوك، 

أربــد  األردن 2٠16م.
ــىل  ــة ع ــارة اإللكرتوني ــار التج ــديل، آث ــد العب 2.عاب
االقتصــاد، الريــاض: اململكــة العربيــة الســعودية، دار 

املعرفــة، 2٠٠8م.
التجــارة   ،)2٠18( العبــديل،  عابــد  بــن  3.عابــد 
الواقــع  اإلســالمية:  الــدول  يف  اإللكرتونيــة 
والتحديــات واآلمــال، ورقــة بحــث مقدمــة يف املؤمتــر 
ــه  ــذي نظمت ــالمي ال ــاد اإلس ــث لالقتص ــي الثال العامل
جامعــة أم القــرى بمكــة املكرمــة كليــة الرشيعــة. 
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٤.عبداملجيد العدالين،)2٠15(،
h t t p : / / e m a r k e t i n g y e m e n . b l o g s p o t .

c o m / 2 0 1 6 / 0 2 / b l o g - p o s t . h t m l . 

ــحادة  ــي ش ــويش ونظم ــد اجلي ــا وحمم ــد الباش 5. حمم
وريــاض احللبــي)2٠17(:  مبــادئ التســويق احلديث، 

عــامن، دار صفــاء للنــرش والتوزيــع الطبعــة األوىل. 
التجــارة  مزهــر،)2٠15(،  آل  حييــى  6.حممــد 
اإللكرتونيــة واجتاهــات التغيــري )الواقــع واملســتقبل يف 
ــة، جامعــة امللــك  ــدوة التجــارة اإللكرتوني اململكــة( ن

ــا. ــد أهب خال
الشــمري،)2٠12(  وخالــد  عجيــزة  7.مــروى 
التســويق اإللكــرتوين يف العــامل العــريب، دار النــرش 

للجامعــات. 
8.مولــود بوخربــاش،)2٠17(، إســرتاتيجيات املزيــج 
ــة  ــة احلكم ــة، جمل ــني املحافظ ــرتوين ب ــويقي اإللك التس

للدراســات االقتصاديــة. 
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   ملخص البحث  
هدفت الدراسة احلالية للكشف عن فعالية استخدام بعض 
التحصيل  عىل  أثره  لتوضح  النشط؛  التعلم  إسرتاتيجيات 
ا، وشملت  فكريًّ املعاقني  الطالب  عينة من  لدى  الدرايس 
اإلعاقة  الطالب ذوي  الدراسة عىل )٤٠( طالبا من  عينة 
الفكرية باملرحلة املتوسطة بمدينة الرياض، ممن يعانون من 
حتصيلهم الدرايس املنخفض، وتم تقسيمهم إىل جمموعتني 
التعلم  لربنامج  خضعت  جتريبية  إحدامها  متساويتني، 
التقليدية  بالطريقة  درست  ضابطة  واآلخرى  النشط، 
طالبا،   )2٠( منهام  كل  قوام  العادية،   التدريس  بظروف 
كمنهج  التجريبي  شبه  املنهج  عىل  الدراسة  واعتمدت 
قبليا  اختبارا  املجموعتني  عىل  الباحث  وطبق  للدراسة، 
وبعديا للتحصيل الدرايس، وتم إجراء املعاجلة اإلحصائية،  
وقد أظهرت النتائج وجود فروق ذات داللة إحصائية عند 
البعدي  القياس  مستوى )٠.٠1( بني متوسطي درجات 
لصالح  الضابطة،  واملجموعة  التجريبية  للمجموعة 
فعالية  يدل عىل  التجريبية؛ مما  املجموعة  متوسط درجات 
استخدام إسرتاتيجيات التعلم النشط، يف زيادة التحصيل 
املجموعة  عينة  أفراد  عقليًّا  املعاقني  للطالب  الدرايس 

التجريبية.  
الكلامت املفتاحية : 

التعلم النشط - التحصيل الدرايس - الطالب ذوو اإلعاقة 
الفكرية.

Abstract
The current study aimed to reveal the effec-
tiveness of using some active learning strat-
egies to clarify its impact on the academic 
achievement of a sample of intellectually 
disabled students. The study sample includ-
ed (40) middle school students with intellec-
tual disabilities in Riyadh who suffer from 
low academic achievement. The students 
were divided into two equal groups. One of 
them was experimental and subjected to the 
active learning program, and the other was 
a control one who studied in the tradition-
al way under normal teaching conditions, 
each consisting of (20) students. The study 
relied on the quasi-experimental approach 
as a method of study, and the researcher 
applied to the two groups a pre- and post-
test for academic achievement. Statistical 
treatment was carried out, and the results 
showed that there were statistically signifi-
cant differences at the level (0.01) between 
the mean scores of the dimensional mea-
surement of the experimental group and the 
control group in favor of the mean scores of 
the experimental group, which indicates the 
effectiveness of using active learning strate-
gies in increasing the academic achievement 
of mentally handicapped students, members 
of the experimental group.
Keywords: 
active learning; academic achievement; stu-
dents with intellectual disabilities.
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مقدمة:    
ــدف  ــارة عــن أســلوب تعليمــي هي ــط عب ــم النش التعل
عمليــات  يف  فعالــة  بصــورة  الطــالب  إرشاك  إىل 
اخلامــل،  للتعلــم  النقيــض  يعتــرب  وهــو  التعلــم، 
التعلــم  عمليــات  إدارة  مســؤولية  تقــع  والــذي 
فيــه عــىل املعلــم؛ حيــث إن التعلــم النشــط مــن 
ويرتبــط  الطالــب،  حــول  املتمركــزة  األســاليب 
اإلجيابيــة  التأثــريات  مــن  بعــدد  النشــط  التعلــم 
املواقــف اإلجيابيــة  الطــالب، مثــل تكويــن  عــىل 
جتــاه التعلــم، وارتفــاع مســتوى احلافــز للتعلــم، 
ــودة  ــن ج ــني م ــري، والتحس ــات التفك ــز عملي وحتفي
ــل  ــتوى التحصي ــاع مس ــات، وارتف ــتيعاب املعلوم اس
.)Smith & Cardaciotto, 2011, 54( الــدرايس 
"كــام يعتــرب التعلــم النشــط أحــد املداخــل التدريســية، 
ــن  ــج درايس يمك ــاء برنام ــا بن ــن يف ضوئه ــي يمك الت
التالميــذ ذوي اإلعاقــة العقليــة البســيطة القابلــني 
للتعلــم؛ اكتســاب املهــارات احلياتيــة، وهــذه الربامــج 
تكــون مرتبطــة بحيــاة الطفــل املعــاق بشــكل مبــارش، 
ــة"  ــه املختلف ــطة حيات ــع أنش ــف م ــة للتكي ورضوري

)عــامر، 2٠1٤م، ص117(.
وتتطلــب إســرتاتيجيات التعلــم النشــط مــن الطالــب 
إمتــام جمموعــة مــن أنشــطة التعلــم اهلادفــة وذات 
املغــزى، وذلــك مــع التفكــري بإمعــان حــول كل مهمــة 
يقــوم بإمتامهــا، "ويســاهم التعلــم النشــط يف التحســني 
مــن تثبيــت املعلومــة يف ذاكــرة الطالــب، كــام أنــه نمــط 
مــن التعليــم والتعلــم، جيــد الطــالب أنفســهم تلقائيــا 
.)Rocher, 2018, P2( "يفضلونــه ويعتربونــه ذا قيمــة
ــط  ــم النش ــرتاتيجيات التعل ــز إس ــن تركي ــًا م وانطالق
ــور  ــح حم ــه أصب ــم، وأن ــاركة املتعل ــة ومش ــىل إجيابي ع
ــف  ــد دوره يف املوق ــن حتدي ــة "يمك ــة التعليمي العملي
ــب  ــل دور الطال ــالل تفعي ــن خ ــط م ــي  النش التعليم
ــم  ــون املتعل ــث يك ــم، بحي ــم والتعل ــي التعلي يف عمليت
هــو حمــور العمليــة التعليميــة داخــل غرفــة الصــف"، 

بحيــث يشــارك مشــاركة فاعلــة يف العمليــة التعليميــة 
داخــل الصــف، وليــس جمــرد مشــاهد ومســتمع 
ــطة  ــوم بأنش ــث يق ــط، حي ــارك نش ــو مش ــلبي، فه س
ــئلة  ــرح األس ــل: ط ــوع، مث ــادة أو املوض ــل بامل تتص
والتجريــب، واالشــرتاك يف  الفــروض،  ، وفــرض 
واملقارنــة.  والتلخيــص،  والبحــث،  املناقشــات، 

2٠16م،ص1٠8-1٠7(.               )الســيد، 
ــاه  ــه االنتب ــة توجي ــذه الدراس ــز ه ــا يمي ــم م ــن أه وم
نحــو كيفيــة اســتخدام إســرتاتيجيات التعلــم النشــط؛ 
لتعزيــز املخرجــات النفســية والتعلميــة اإلجيابيــة لــدى 
الطــالب، ومــن أمههــا الكفــاءة الذاتيــة؛ وتــزداد تلــك 
األمهيــة عنــد النظــر إىل حالــة الطــالب ذوي اإلعاقات 
باحتامليــة  معرضــون  الطــالب  فهــؤالء  العقليــة، 
مرتفعــة لبنــاء تصــورات ســلبية حــول الكفــاءة الذاتيــة 
لدهيــم؛ وذلــك نظــرا النخفــاض مســتويات مهاراهتــم 
ــة بأقراهنــم األصحــاء، ويفــرض ذلــك  املعرفيــة مقارن
عــىل املعلمــني واملامرســني املهنيــني يف املجــال الرتبــوي 
العمــل عــىل إجيــاد احللــول الناجعــة؛ مــن أجــل 
تعزيــز فاعليــة إســرتاتيجيات التعلــم النشــط، وتعزيــز 

ــة مــن الطــالب. ــة لــدى هــذه الفئ خمرجاهتــا اإلجيابي
مشكلة الدراسة:

إن االعتــامد عــىل إســرتاتيجيات التعلــم النشــط يف 
التدريــس والتدريــب، خاصــة مــع الطــالب ذوي 
اإلعاقــة الفكريــة؛ قــد يــؤدي إىل حتســن مســتوى 
ــة  ــارت دراس ــث أش ــم، حي ــدرايس لدهي ــل ال التحصي
ســيكوتو وتوريــس )Cicuto & Torres, 2016(،إىل 
ارتبــاط تطبيــق إســرتاتيجيات التعلــم النشــط بتحقيــق 
ــث  ــة؛ حي ــة اإلجيابي ــات التعليمي ــن املخرج ــد م العدي
أشــارت نتائــج الدراســة إىل حتســن مســتوى التحصيل 
الــدرايس، وارتفــاع مســتوى الدافــع للتعلــم، وأيضــا 
تعزيــز الكفــاءة الذاتيــة لــدى الطــالب؛ لذلــك أكــدت 
الدراســة عــىل أمهيــة تطويــر أســاليب تدريســية، 
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يمكــن مــن خالهلــا تعزيــز مشــاركة وتفاعــل الطــالب 
ــم. ــم والتعل ــات التعلي يف عملي

ــابقة،  ــات الس ــن الدراس ــد م ــذا العدي ــع ه ــق م ويتف
ــت إىل أن  ــي توصل ــرب )2٠16( الت ــة ج ــا: دراس منه
اســتخدام التعلــم النشــط أســهم يف جعــل دور الطالب 
الشــمري  التعليميــة، ودراســة  العمليــة  إجيابيــا يف 
)2٠16( التــي توصلــت إىل أن إســرتاتيجيات التعلــم 
النشــط ســاعدت عــىل هتيئــة ظــروف مناســبة للتعلــم، 
وتنميــة الســلوكيات واملهــارات االجتامعيــة املرغــوب 

فيهــا. 
ــة  ــات الفكري ــالب ذوي اإلعاق ــة الط ــرا إىل حاج ونظ
إىل قــدر كبــري مــن الدعــم التعليمــي؛ فمــن الــروري 
اإلســرتتيجيات  تطبيــق  نحــو  االهتــامم  توجيــه 
ــتوى  ــع مس ــا رف ــن خالهل ــن م ــي يمك ــة، الت التعليمي
التحصيــل الــدرايس لــدى هــذه الفئــة مــن الطــالب.
ــة،  ــة احلالي ــكلة الدراس ــد مش ــن حتدي ــا يمك ــن هن وم
ــدي  ــا م ــايل: "م ــس الت ــاؤل الرئي ــالل التس ــن خ م
فاعليــة اســتخدام بعــض إســرتاتيجيات التعلم النشــط 
املعاقــني  للطــالب  الــدرايس  التحصيــل  تنميــة  يف 

ــا؟" فكري
تساؤالت الدراسة:

ــني •  ــة ب ــة إحصائي ــروق ذات دالل ــد ف ــل توج ه
التجريبيــة  املجموعتــني  درجــات  متوســطي 
للطــالب  البعــدي   التطبيــق  يف  والضابطــة، 
الــدرايس؟ التحصيــل  الختبــار  عقليــا  املعاقــني 

ــني •  ــة ب ــة إحصائي ــروق ذات دالل ــد ف ــل توج ه
متوســطي درجــات طــالب املجموعــة التجريبيــة 
املجموعــة  طــالب  درجــات  ومتوســطات 
الضابطــة، يف التطبيــق البعــدي لصالح متوســطات 

درجــات طــالب املجموعــة التجريبيــة؟
أهداف الدراسة:

الكشــف عــن وجــود فــروق ذات داللــة إحصائية • 

ــة  ــني التجريبي ــات املجموعت ــطي درج ــني متوس ب
للطــالب  البعــدي   التطبيــق  يف  والضابطــة، 
ــدرايس. ــل ال ــار التحصي ــا الختب ــني فكري املعاق

داللــة •  ذات  فــروق  وجــود  عــن  الكشــف 
إحصائيــة يف تنميــة التحصيــل الــدرايس بــني 
املجموعــة  طــالب  درجــات  متوســطات 
طــالب  درجــات  ومتوســطات  التجريبيــة 
البعــدي  التطبيــق  يف  الضابطــة،  املجموعــة 
ــح متوســطات درجــات طــالب املجموعــة  لصال

. يبيــة لتجر ا
أمهية الدراسة:

تنميــة  احلاليــة مــن أمهيــة  الدراســة  تنبــع أمهيــة 
ــا،  ــدى الطــالب املعاقــني فكري ــدرايس ل ــل ال التحصي
ــأيت: ــام ي ــة في ــة احلالي ــة الدراس ــراز أمهي ــن إب ويمك

أوالً: األمهية النظرية: 
قــد تســاهم الدراســة احلاليــة يف التعــرف عــىل أهم • 

إســرتاتيجيات التعلــم النشــط، التــي قــد يســتعني 
هبــا املعلمــون يف تنميــة التحصيــل الــدرايس لــدى 

الطــالب املعاقــني عقليــا وتعزيزهــا.
قــد تســاهم الدراســة احلاليــة يف مســاعدة املعلمــني • 

عــىل  التغلــب  يف  واملرشفــني،  واألخصائيــني 
مشــكالت التحصيــل الــدرايس  التــي تواجــه 

ــا. ــني فكري ــالب املعاق الط
يأمــل الباحــث يف إثــراء املكتبــات العربيــة يف • 

ختصــص اإلعاقــة الفكريــة، مــن خــالل هــذا 
ــني يف  ــتقبليا لباحث ــا مس ــون مرجع ــث، ويك البح

التخصــص. ذات 
ثانيا: األمهية التطبيقية:

ــف •  ــة يف الكش ــة احلالي ــج الدراس ــاهم نتائ ــد تس ق
عــن أثــر اســتخدام إســرتاتيجيات التعلــم النشــط 
ــا، فياميتعلــق  يف التدريــس للطــالب املعاقــني فكريًّ

بتنميــة التحصيــل الــدرايس لدهيــم.
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قــد تســاهم نتائــج الدراســة احلاليــة يف لفــت انتبــاه • 
املتخصصــني، لتصميــم برامــج تدريبيــة وإرشــادية 
ــز  ــة تعزي ــم بكيفي ــني؛ لتوعيته ــن واملعلم للوالدي
الطــالب  لــدى  الــدرايس  التحصيــل  وتنميــة 

ــا . ــني فكريًّ املعاق
مصطلحات الدراسة:

إسرتاتيجيات التعلم النشط:
ــل دور  ــىل تفعي ــز ع ــي ترك ــرتاتيجيات الت ــي اإلس "ه
التلميــذ ليكــون عنــرًصا فعــاالً نشــًطا، إذ إن التالميــذ 
يف هــذا النــوع مــن التعلــم يتفاعلــون أكثــر مــع املــادة 
التعليميــة التي يقومــون بتعلمها")الشــمري، 2٠16م، 

ص222(.
التــي يشــارك  العمليــة  بأهنــا:  الباحــث  ويعرفهــا 
ــطة،  ــا يف األنش ــن خالهل ــا م ــون فكري ــالب املعاق الط
مثــل القــراءة، والكتابــة، واملناقشــة، أو حل املشــكالت 
التــي تعــزز حتليــل وتقييــم حمتــوى الفصــل الــدرايس، 
حــل  عــىل  القائــم  والتعلــم  التعــاوين،  والتعلــم 
ــة، واملحــاكاة،  املشــكالت، واســتخدام أســاليب احلال
وهــي بعــض األســاليب التــي تعــزز التعلــم النشــط.

التحصيل الدرايس:
ــدد  ــتوى حم ــه مس ــن) jabblen.2000( بأن يعرفةجابل
مــن األداء أو الكفــاءة يف العمــل الــدرايس ، كــام يقيــم 
مــن قبــل األســاتذة، أو عــن طريــق االختبــارات 

ــا. ــام مع ــة، أو كليه املقنن
ــل  ــي حيص ــات الت ــو املعلوم ــه ه ــا بأن ــرف إجرائي ويع
ــم  ــم والتعل ــة التعلي عليهــا الطالــب مــن خــالل عملي
ــل  ــي حيص ــات الت ــدر بالدرج ــد، ويق ــاس اجله ، ويق

ــرض. ــذا الغ ــد هل ــار املع ــب يف االختب ــا الطال عليه
اإلعاقة الفكرية:

" نقــص جوهــري يف األداء الوظيفــي الراهــن، يتصــف 
ــا  ــون متالزم ــط، يك ــي دون املتوس ــي وظيف ــأداء ذهن ب
مــع جوانــب القصــور يف اثنــني أو أكثــر مــن جمــاالت 

اجلمعيــة  اجلديــد  التكيفية.)التعريــف  املهــارات 
عبيــد,2٠13(. الســيد  األمريكية(")ماجــدة 

ا: الطالب املعاقون فكريًّ
هــم أولئــك الذيــن توقــف نموهــم العقــيل عنــد 
مســتوى أدنــى بكثــري مــن الــذي يبلغــه النمــو العقــيل 
ــا إذا: هــو ذلــك  ــاس؛ فاملعــوق فكريًّ ــة الن ــدى غالبي ل
ــا،  ــبب م ــيل لس ــوه العق ــف نم ــذي توق ــخص ال الش
ــد  ــف عن ــل توق ــل، ب ــو أن يكتم ــذا النم ــح هل ــم يت فل
ــا ال ينمــو بنفــس املعــدل  حــد معــني، واملتخلــف فكريًّ
الــذي ينمــو بــه الطفــل العــادي، ومــن ثــم ال يصــل إىل 
املســتوى العقــيل الــذي يصــل إليــه الشــخص العــادي، 
وهــذا يعنــى أن التخلــف الفكــري هــو حالــة توقــف 

ــاين،2٠19(. ــو العقيل.)القحط ــي للنم كيل أو جزئ
متــه  واإلعاقــة العقليــة -تبًعــا للتعريــف الــذي قدَّ
ــة يف  ــة والنامئي ــات العقلي ــة لإلعاق ــة األمريكي "اجلمعي
عــام 2٠٠8 - هــي إعاقــة تتســم بانخفــاض ملحــوظ 
ــن  ــي اللذي ــلوك التكيف ــيل والس ــن األداء العق يف كل م
ــة  ــة والتكيفي ــة واالجتامعي ــارات املفاهيمي ــام امله متثله
ــة  ــن الثامن ــل س ــر قب ــة تظه ــذه اإلعاق ــة، وه العملي
عــرشة مــن العمــر )والء مصطفــى، وهويــدة الريــدي، 

.)21  :2٠11
ــون  ــن يعان ــالب الذي ــم الط ــث بأهن ــم الباح ويعرفه
مــن انخفــاض واضــح يف مســتوى القــدرة العقليــة، أو 
عجــز واضــح يف الســلوك التكيفــي، وظهــور ذلــك يف 

مراحــل النمــو عندهــم.
اإلطار النظري للبحث:

أوالً: التعلم النشط:
ــع  ــه، وم ــط بطبيعت ــم نش ــول: إن كل التعل ــن الق يمك
ذلــك يقــرتح العلــامء أن التعلــم النشــط جيــب أن يعنــي 
ــراط  ــاه االنخ ــيًطا معن ــون نش ــك، أن تك ــن ذل ــر م أكث
يف تفكــري عــايل املســتوى مثــل: التحليــل واالســتنتاج 
ــم  ــام للتعل ــف الع ــا أدى إىل التعري ــو م ــم، وه والتقيي
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النشــط، كأي يشء يــرشك الطــالب يف القيــام باألشــياء 
والتفكــري يف األشــياء التــي يقومــون هبــا، وهيــدف إىل 
تفعيــل دور الطالــب يف العمليــة التعليميــة بشــكل 
إجيــايب، واعتــامد التعلــم الــذايت يف احلصــول عــىل 
املعلومــة، واكتســاب املهــارات التعليميــة مــن خــالل 
ــز التعلــم النشــط عــىل  البحــث والتجريــب، إذ ال ُيرّك
ــة  ــىل تنمي ــزه ع ــون تركي ــام يك ــي، إّن ــم التلقين التعلي
التفكــري والقــدرة عــىل حــل املشــكالت، وتعزيــز روح 

ــي. ــل اجلامع ــاون والعم التع
ــم اآلن  ــإن التعلي ــني ف ــد مــن الرتبوي ــرى العدي وكــام ي
ــد  ــة، تع ــرتاتيجيات خمتلف ــة إىل إس ــة ماس ــات بحاج ب
ــة؛  ــا أمهي ــا وأكثره ــط أبرزه ــم النش ــرتاتيجية التعل إس
حيــث إهنــا إســرتاتيجية هتــدف إىل االســتمتاع باملوقف 
ــث  ــه"، حي ــة في ــواص التفاعلي ــة اخل ــي، وتنمي التعليم
فيــه يكــون الطالــب نشــًطا وفعــاال ومؤديــا ومالحًظــا 
ــه موقــف التعلــم مــن معــارف  وناقــًدا ملــا يتضمن
ومفاهيــم ومعلومــات. )املالكــي، 2٠18، ص651(. 
ــم  ــي املعل ــام ووع ــىل إمل ــل ع ــط يعم ــم النش "فالتعل
باجلوانــب العامــة لــدوره الرتبــوي، حيــث ال ينحــرص 
دوره يف تقديــم املعلومــة للطــالب، وكذلــك عــىل 
ــه"،  ــبة لطالب ــة املناس ــز والراجع ــم التعزي ــم تقدي املعل
لتنفيــذ  باملهــارات األساســية  إملامــه  باإلضافــة إىل 
للحــامس  وامتالكــه  النشــط،  التعليمــي  املوقــف 
ــتخدام  ــع يف اس ــط، والتنوي ــم النش ــق التعل ــو تطبي نح
إســرتاتيجيات التعلــم النشــط، ومراعــاة الفــروق 
الفرديــة وأنــامط التعلــم لــدى الطلبــة، واإلرشاف 
الفعــال عــىل ممارســة الطلبــة لألنشــطة، وإدراك املعلــم 
لنفســه بأنــه قــدوة ونمــوذج حيتذي بــه. )أمبوســعيدي، 

ص3٠(.    ،2٠16 احلوســنية، 
مبادئ التعلم النشط:

التعلــم النشــط هــو مصطلــح شــامل لألســاليب 
ــه  ــب وإرشاك ــاط الطال ــىل نش ــز ع ــي ترك ــة الت الرتبوي

يف عمليــة التعلــم؛ وقــد حــدد الباحثــون بعــض 
الفئــات الرئيســية يف املنهجيــات التدريســية، التــي 
يتــم اســتخدامها يف التعلــم النشــط، وهــي: "األنشــطة 
الفرديــة، واألنشــطة الزوجيــة، واملجموعــات الصغرية 
غــري الرســمية، ومرشوعــات الطــالب التعاونيــة، 
وتشــمل هــذه األســاليب العديــد مــن األنشــطة مثــل 
ــة  ــي، والكتاب ــف الذهن ــة، والعص ــط املفاهيمي اخلرائ
ــم  ــة، والتعل ــىل احلال ــم ع ــس القائ ــة، والتدري التعاوني
والتعلــم  واملحــاكاة،  األدوار،  ولعــب   ، التعــاوين 
 Roehl et( ."القائــم عــىل املشــاريع، وتعليــم األقــران
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ــو إرشاك  ــط ه ــم النش ــادئ التعل ــم مب ــن أه ــد م ويع
املتعلمــني يف اختيــار نظــام العمــل وقواعــده، وإرشاك 
املتعلمــني يف حتديــد أهدافهــم التعليميــة، "كــام أن مــن 
ــن  ــو م ــاعة ج ــو إش ــط ه ــم النش ــادئ التعل ــم مب أه
ــاعدة  ــم، ومس ــاء التعل ــة أثن ــرح واملتع ــة وامل الطمأنين
التلميــذ يف فهــم ذاتــه، واكتشــاف نواحــي القــوة 
ــم  ــىل تقوي ــامد ع ــإن االعت ــك ف ــه، كذل ــف لدي والضع
ــم  ــن أه ــد م ــران يع ــم األق ــهم وتقوي ــني أنفس املتعلم
ــد، 2٠18، ص2٠9(. ــط". )أمح ــم النش ــادئ التعل مب
بمثابــة هنــج  النشــط  التعلــم  أن  الباحــث  ويــرى 
للتدريــس بــدال مــن طريقــة واحــدة حمــددة، ويتطلــب 
ــة  ــطة الصفي ــالب يف األنش ــن الط ــطة م ــاركة نش مش
التــي تــم تنظيمهــا مــن قبــل املعلمــني، ويمكــن هلــذه 
ــني  ــالب، وحتس ــاركة الط ــهيل مش ــرتاتيجية تس اإلس
ــم  ــاط يف فصوهل ــم بنش ــالل إرشاكه ــن خ ــع م الداف
ــط  ــم النش ــمل التعل ــة، ويش ــم التجريبي ــات التعل وبيئ
حتويــل بعــض التحكــم يف بيئــة التعلــم مــن املعلــم إىل 
املتعلــم، ويمكنــه حتفيــز الطــالب للتعلــم بغــري احلفظ، 
ــاعدهتم  ــات، ومس ــم املعلوم ــىل أه ــم ع ــز التعل وتركي
عــىل معاجلــة وفهــم هــذه املعلومــات؛ ممــا يســاعدهم 
عــىل االحتفــاظ بــام تعلمــوه، ويشــجع الطــالب 
كــرشكاء يف عمليــة التعليــم والتعلــم، ويســاعدهم 
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ــم. ــن تعلمه ــؤولية ع ــن املس ــد م ــل املزي ــىل حتم ع
أهداف التعلم النشط: 

التعلــم النشــط هيــدف إىل فتــح املجــال خليــال الطالــب 
والتفكــري املســتقبيل املنطقــي الســليم، كــام أنــه يعــرض 
ــال  ــكل ح ــدات تش ــورة وح ــة يف ص ــادة التعليمي امل
ــات  ــن الكلي ــث تتضم ــادة بحي ــب امل ــال، وترت متكام
ــوة  ــدف إىل الدع ــط هي ــم النش ــات، "والتعل ــم اجلزئي ث
لتفســري املــادة العلميــة واملوازنــة بــني اآلراء واحلقائــق، 
واســتخدام التدريبــات التكوينيــة ال التلقينيــة، وجتــاوز 
ــة  ــة الفرص ــط، وإتاح ــرأي والرب ــان ال ــف إىل بي الوص
للتعلــم الــذايت، وتوفــري مواقــف تعليميــة يــامرس فيهــا 
الطالــب اللغــة وينتجهــا". )أمحــد، 2٠18، ص2٠7(.
وكذلــك فــإن التعلــم النشــط هيــدف إىل تشــجيع 
املتعلــم عــىل فهــم املــادة العلميــة بشــكل أفضــل 
ــام  ــم ب ــطة التعل ــع أنش ــىل تنوي ــل ع ــام يعم ــق، ك وأعم
ــجع  ــالب، ويش ــدى الط ــم ل ــاليب التعل ــب أس يناس
ــاة املختلفــة،  املتعلــم عــىل ربــط التعلــم بمواقــف احلي
وربــط األفــكار واملفاهيــم واملعلومــات بــام كان لــدى 
الطالــب مســبقا، وكذلــك "يعــود الطالب عــىل التعامل 
ــم يف  ــة العل ــه أمهي ــني ل ــة، ويب ــكالت املختلف ــع املش م
حلهــا والتصــدي هلــا، كذلــك فــإن مــن أهــم أهــداف 
ــل  ــارات العم ــالب مه ــاب الط ــط إكس ــم النش التعل

ــيد، 2٠16، ص97(. ــا". )س ــل هب ــي والعم الفريق
أهم إسرتاتيجيات التعلم النشط: 

"إســرتاجتيات التعلــم النشــط هــي إســرتاتيجيات 
ــط  ــد ختطي ــم، بع ــة تعل ــل جمموع ــم داخ ــا املتعل يتبعه
ــودة  ــكار املوج ــون األف ــرتط أن تك ــا، ويش ــبق هل مس
ــة  ــكار املقدم ــة باألف ــم مرتبط ــة للمتعل ــة املعرفي بالبني
لــه، وأن يدركهــا املتعلــم بنفســه، وأن حيــل التعارضات 
املشــاركة  طريــق  عــن  تواجهــه،  التــي  املعرفيــة 
والتحــاور والتفاعــل الصفــي يف جمموعــات منظمــة"، 
ــة موجهــة، تعتمــد  وذلــك مــن خــالل أنشــطة تعليمي

عــىل املناقشــة الصفيــة، ويتفاعــل املتعلــم مــع زمالئــه 
عــن طريــق اإلجابــة عــن األســئلة وأنــواع التفاعــالت 

ــني، 2٠13، ص55(. ــن ياس ــة. )اب املختلف
النشــط  التعلــم  إســرتاتيجيات  أهــم  مــن  تعــد 
ــىل  ــا ع ــوم فكرهت ــة، وتق ــات الورقي ــرتاجتية البطاق إس
قيــام املعلــم أو الطلبــة بإعــداد أســئلة وأجوبــة هلــا عــن 
ــوائيا  ــات عش ــع البطاق ــم توزي ــدرس، ويت ــم ال مفاهي
ــه  ــؤال، وزميل ــب بالس ــدأ الطال ــالب، ويب ــىل الط ع
ــك  ــه، كذل ــرد علي ــوم بال ــة يق ــك اإلجاب ــذي يمتل ال
"إســرتاتيجية اجلولــة الرسيعــة ومــا زلــت أفكــر، 
وتقــوم عــىل أن املعلــم يطــرح األســئلة عــىل الطــالب 
ــة  ــات رسيع ــد إجاب ــه يري ــة، ولكن ــن املراجع ــوع م كن
ــات،  ــري يف اإلجاب ــة وتفك ــل الطلب ــن قب ــطء م دون ب
فيســأل األســئلة برسعــة، وجييــب الطــالب برسعــة". 

ص٤6(.  :2٠16 احلوســنية،  )أمبوســعيدي، 
ــم  ــة بالتعل ــرتاتيجيات اخلاص ــم اإلس ــن أه ــد م "وتع
النشــط إســرتاتيجية احلــوار واملناقشــة، والتــي يمكــن 
تعريفهــا بأهنــا حــوار منظــم يعتمــد عــىل تبــادل اآلراء 
واألفــكار، وتفاعــل اخلــربات داخــل قاعــة الــدرس"، 
مهــارات  تنميــة  إىل  هتــدف  اإلســرتاتيجية  فهــذه 
ــي  ــة الت ــالل األدل ــن خ ــني، م ــدى املتعلم ــري ل التفك
يقدمهــا املتعلــم لدعــم االســتجابات يف أثنــاء املناقشــة؛ 
حيــث إن املناقشــة تدعــم وتعمــق اســتيعاب املتعلمــني 
للــامدة العلميــة، وتعتمــد عــىل الفهــم وليــس احلفــظ، 
ــة أعــىل  كــام أهنــا تعتمــد عــىل قيــاس مســتويات عقلي

ــعد، 2٠17، ص6(.  ــر. )أس ــتوى التذك مس
"كذلــك تعــد إســرتاجتية لعــب الــدور مــن أهــم 
اإلســرتاتيجيات الفعالــة يف التعلــم النشــط، وهــي 
إســرتاتيجية قائمــة عــىل إجيــاد نظــام حمــاكاة يفــرتض 
ــراد  ــة لألف ــاألدوار املختلف ــام ب ــة القي ــن الطلب ــه م في
وفيهــا  حقيقــي"،  حيــايت  موقــف  يف  واجلامعــات 
ــة  ــا املرتبط ــن القضاي ــف ع ــة الكش ــل طريق ــم متثي يت
ــد  ــد أح ــا تع ــدة ، أي أهن ــة املعق ــف االجتامعي باملواق
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أشــكال التصــور الدرامــي الــذي يســاعد اإلدراك 
القيمــي لألشــياء، أي أهنــا املشــكالت أو القضايــا 
التــي تنتهــي باملناقشــة بــني املعلــم والطــالب؛ هبــدف 
الوصــول إىل حــل هلــا. )بكــري، 2٠15، ص٤5(.
ويــرى الباحــث أن األنشــطة اجلامعيــة الصغــرية حتتــاج 
مــن الطــالب التفاعــل مــع عــدد قليــل مــن زمالئهــم 
يف الصــف، وتشــجع الطــالب عــىل االســتامع، وتعزيــز 
التعــاون، واحــرتام وجهــات النظــر املختلفــة، ويمكــن 
ــد  ــرية تولي ــات صغ ــن جمموع ــب م ــدرس أن يطل للم
تقييــم  أو  الرئيســية،  النقــاط  تلخيــص  أو  أفــكار، 
املشــكالت،  حــل  أو  املهــام  مراجعــة  أو  الفهــم، 
ويمكــن لــكل جمموعــة بعــد ذلــك توضيــح جــزء مــن 
ــة  ــة اجلامعي ــزز املناقش ــل، وتع ــة الفص ــتها لبقي مناقش
ــم يف  ــرق، وتفيده ــدة ط ــالب بع ــم الط ــرية تعل الكب
مشــاركة صوهتــم، ونقــل أفكارهــم، واستكشــاف 
وجهــات نظــر متنوعــة، واالســتامع بانتبــاه، والتعــاون 

ــات.  ــع املعلوم ــة وجتمي بفعالي
عنارص التعلم النشط: 

التعلــم النشــط هــو عمليــة نشــاط معــريف بنائــي 
داخــيل، يقــوم بــه املتعلــم لبنــاء املعرفــة وتكويــن 
املعــاين عــىل أســاس اخلــربات، وليــس اكتســاهبا، كــام 
أن التعلــم النشــط هــو عمليــة تفســري شــخي للواقــع 
ــارص  ــم عن ــد أه ــو أح ــه -وه ــم في ــي، املتعل احلقيق
التعلــم النشــط- ليــس صفحــة بيضــاء، وإنــام يــأيت إىل 
املوقــف التعليمــي ولديــه أفــكاره الفرديــة وتصوراتــه، 
ــي،  ــامل احلقيق ــرات يف الع ــن الظاه ــد م ــول العدي ح
يــيل ذلــك عنــرص املعرفــة، والتــي يتــم متثيلهــا يف 
ــم  ــإن التعل ــك ف ــريف، كذل ــاء املع ــم البن ــل، ودع العق
النشــط تعلــم موقفــي يعتمــد عــىل التعلــم مــن خــالل 

املواقــف. )نــويب، 2٠1٤: ص33(.
ــاك مخســة عنــارص أساســية يتكــون منهــا التعلــم  وهن
التحــدث واالســتامع، والكتابــة،  النشــط، وهــي: 

والقــراءة، والتأمــل، وهــذه العنــارص تســهل عمليــات 
ــاء املعرفــة، وهــذا مــن  ــة الواســعة وبن املعاجلــة املعرفي
ــاون  ــل: تع ــة مث ــم املنظم ــرتاتيجيات التعل ــالل إس خ
املجموعــات الصغــرية، والعمــل التعــاوين، واملحــاكاة 
واملناقشــة، وتعتــرب العنــارص اخلمســة اخلاصــة بالتعلــم 
ــراءة،  ــة، والق ــتامع، والكتاب ــدث واالس ــط )التح النش
ــرتاتيجيات  ــية إلس ــد األساس ــي القواع ــل( ه والتأم

)Gerard et al., 2012: 95( .التعلــم
وعليــه فــإن مــن أهــم عنــارص التعلــم النشــط: توفــري 
ــداف  ــل أه ــم، وحتّم ــن املتعل ــة لس ــات مالئم معلوم
علميــة، وحتقــق اهلــدف منهــا، وكذلــك فــإن التدريــب 
ــع  ــه بالواق ــا وربط ــب عملي ــه الطال ــا تعلم ــق م وتطبي
ــا  ــط؛ مل ــم النش ــارص التعل ــم عن ــن أه ــد م ــش يع املعاي
ــم،  ــن املتعل ــة يف ذه ــت املعلوم ــن تثبي ــه م ــل علي يعم
كــام أن مشــاركة الطالــب وتفاعلــه مــع الزمــالء، 
ــب  ــة مــن جان ــة التعليمي ــة يف العملي ومشــاركته الذاتي
ــإن  ــك ف ــط، وكذل ــه النش ــراء تعلم ــؤدي إلث ــر؛ ي أخ
التــي  واألحــداث  للمواقــف  الطالــب  مالحظــة 
ــاء جتربــه  ــه مثــل مالحظــة مــا حيــدث أثن تعــرض علي

معينــة. )بكــري، 2٠15،ص35(.
إن التعلــم النشــط يتصــل بالعديــد مــن النواحــي 
األكاديميــة والعالقــات اإلنســانية والتواصــل مــا بــني 
ــم  ــني وبعضه ــني املتعلم ــا ب ــني، وم ــم واملتعلم املعل
البعــض؛ ممــا يؤكــد عــىل أن عنــارصه البــد أن تشــمل 
وهــذه  واالتصــاالت،  العالقــات  تلــك  خمتلــف 
العنــارص "تعــد دعائــم مهمــة للتعلــم النشــط، وهــي 
ــرص  ــإن عن ــع ف ــاء، وبالطب ــث واإلصغ ــرص احلدي عن
ــة،  ــة التعليمي ــارص يف العملي ــم العن ــن أه ــاء م اإلصغ
ــا  ــراءة، ويليه ــرص الق ــة، وعن ــرص الكتاب ــك عن كذل
التأمــل والتفكيــر". (الدليمــي، 2018، ص137) عنصــر 

وكذلــك فــإن التعلــم النشــط يتكــون مــن "عــدة 
عنــارص متنوعــة، منهــا: اســتخدام العصــف الذهنــي، 
ــه  ــا يالحظون ــكل م ــالب ب ــاركة الط ــم مش ــه يت وفي
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ويكتبونــه"، وكذلــك عنــرص اســتخدام احلــوار البنــاء، 
وهــو الــذي حيــث عــىل التفكــري والتعمــق باملوضــوع، 
ــؤدي إىل  ــا ي ــب؛ مم ــف اجلوان ــن خمتل ــه م ــرق إلي والتط
تنميــة مهــارات التفكــري العليــا عنــد الطــالب، أيضــا 
اســتخدام العمــل اجلامعــي يعــد مــن عنــارص التعلــم 
ــا  ــالب فرص ــاء الط ــؤدي إىل إعط ــذي ي ــط، وال النش
ــكار،  ــادل اآلراء واألف ــم، وتب ــة للتعل ــدة ومتنوع عدي
والتفاعــل املبــارش مــع األدوات واملــواد الصفيــة. 

ص2٤٠(.  ،2٠17 )األنصــاري، 
ــم  ــارص التعل ــه أن عن ــبق تناول ــا س ــث مم ــرى الباح وي
النشــط األساســية هــي: التحــدث واالســتامع، عندمــا 
يتحــدث الطــالب عــن موضــوع مــا، ســواء اإلجابــة 
عــن ســؤال املعلــم أو رشح نقطــة لطالــب آخــر، 
فإهنــم ينظمــون مــا تعلمــوه، وعندمــا يســتمعون، 
ــا  ــط م ــتامع يرب ــه اس ــن أن ــد م ــون التأك ــد املعلم يري
يســمعونه بــام يعرفونــه. والكتابــة متكــن الطــالب مــن 
معاجلــة املعلومــات اجلديــدة بأســلوهبم، وهــي فعالــة 
يف الفصــول الكبــرية. والقــراءة حيــث يقــوم الطــالب 
بقــدر كبــري مــن التعلــم مــن خــالل القــراءة. والتأمــل 
ــري، أو  ــال للتفك ــف قلي ــالب بالتوق ــامح للط ــد الس يع
اســتخدام املعــارف اجلديــدة لتعليــم بعضهــم البعــض، 
ــوم،  ــع الي ــة بمواضي ــئلة املتعلق ــن األس ــة ع أو لإلجاب
ــادة القــدرة عــىل االحتفــاظ. أحــد أبســط الطــرق لزي

التحصيل الدرايس: 
تعريف التحصيل الدرايس:

يعــرف عــالم) 2٠٠٠( التحصيــل الــدرايس بأنــه 
درجــة االكتســاب التــي حيققهــا التلميــذ، أو مســتوى 
النجــاح الــذي حيــرزه أو يصــل إليــه يف مــادة دراســية 
أو جمــال تعليمــي أو تدريبــي معــني. ويعــرف الباحــث 
ــه  ــا حيصل ــدار م ــه مق ــدرايس بأن ــل ال ــايل التحصي احل
الدراســية  االختبــارات  مــن درجــات يف  التلميــذ 

ــرض. ــذا الغ ــدة هل املع

التحصيل الدرايس لدي الطالب املعاقن فكريا:
ــج  ــدى نتائ ــرد إح ــس جم ــدرايس لي ــل ال   إن التحصي
العمليــة التعليميــة فحســب ، بــل هــو مــن أبــرز نتائــج 
العمليــة التعليميــة ؛حيــث إنــه يعتــرب معيــارا أساســيا 
نحــدد مــن خاللــه املســتوى الــذي وصــل إليــه التلميذ 
يف تعلمــه، وحتديــد هــذا التعلــم بالكــم والكيــف ،أي 
ــا  ــام أهن ــذه ،ك ــم ه ــة التعل ــا لعملي ــي وصف ــا نعط أنن

ــذ. ــرا يف تشــكيل شــخصيات التالمي حتــدث أث
الــدرايس  التحصيــل  أن  العــواد)2٠19(  يــرى 
ــي  ــكالت الت ــم املش ــن أه ــه م ــرة في ــل املؤث والعوام
ــس  ــم النف ــة وعل ــدان الرتبي ــون يف مي ــا العامل يوليه
العوامــل  عــن  فالبحــث  لذلــك  كبــريا؛   اهتاممــا 
ــه ،  ــط ب ــه وترتب ــذ في ــل التالمي ــر يف حتصي ــي تؤث الت
ــل  ــيل التحصي ــا ع ــل وآثاره ــذه العوام ــة ه وبمعرف
الــدرايس يمكــن تعــرف مــا يعوقــة ويؤثــر فيــه ؛ 
ومــن ثــم يمكننــا دراســة الطــرق املناســبة واألســاليب 
ــول  ــل، والوص ــذه العوام ــم يف ه ــة للتحك الصحيح
ــة  ــتويات ، خاص ــج واملس ــل النتائ ــل إىل أفض بالتحصي
أنــه يعتــرب نتاجــا للعمليــة الرتبويــة، والوســيلة املتبعــة 
ملعرفــة مــدى حتقــق غايــات العمليــة التعليميــة ، 
وأبــرز جوانــب الضعــف والقــوة يف اخلطــط الرتبويــة 

ــا. ــول هب املعم
إن اخلصائــص النامئيــة املعرفيــة لألطفــال املعاقــني 
عقليــا هــي مــن أكثــر مــا يميــز هــؤالء األطفــال عــن 
غريهــم، فتعلــم الطفــل املعــاق عقليــا بطــيء، وقدراته 
عــىل التعلــم حمــدودة ، كذلــك فإهنــم يتصفــون برسعــة 
ــة ، وقدراهتــم  ــز متدني النســيان، وقدرهتــم عــىل الرتكي
عــىل التعميــم حمــدودة، كــام أهنــم يواجهــون صعوبــات 
يف نقــل أثــر التعلــم إىل مواقــف جديدة ، عــالوة عىل أن 
تعلمهــم للمهــارات التعليميــة املجــردة صعــب للغايــة 
ــة،  ــياء املحسوس ــق األش ــن طري ــون ع ــم يتعلم ، فه

وعــن طريــق العمــل والتكــرار والتسلســل املنظــم.
يذكــر هــارون )2٠٠٠( أن هــؤالء األطفــال يتميــزون 
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ــدرايس ،وخاصــة  ــل ال بضعــف القــدرة عــىل التحصي
يف املــواد التــي تعتمــد عــىل النشــاط اللغــوي كالقــراءة 
ــوز  ــتخدام الرم ــىل اس ــد ع ــي تعتم ــة، أو الت والكتاب
كاحلســاب مثــال، وربــام ال يظهــرون هــذا االختــالف 
االســتخدام  عــىل  تعتمــد  التــي  املــواد  يف  الكبــري 

ــم.  ــة والرس ــغال اليدوي ــدوي كاألش الي
ويعــاين الكثــري مــن الطــالب املعاقــني فكريــا مــن تدين 
مســتواهم األكاديمــي، وضعــف قدرهتــم يف اســتخدام 
اللغــة أو االتصــال اللغــوي، والســبب يف ذلــك أن 
ــا  ــن خالهل ــون م ــي يتعلم ــس الت ــرتاجتيات التدري إس
ــة  ــم العقلي ــة قدراهت ــدا يف تنمي ــام ج ــال مه ــل عام متث
واالســتيعابية؛ حيــث إن االســرتاتيجيات املعتمــدة 
عــادة مــا تركــز عــىل احلفــظ واالســتظهار وعــد 
التمييــز بــني الطــالب؛ ممــا يؤثــر عــىل مســتوى عقليــة 
ــم  ــرتاجتيات التعل ــإن "إس ــك ف ــب؛ لذل ــاءة الطال وكف
التــي تعتمــد عــىل التفكــري والتكنولوجيــا واســتخدام 
التطبيقــات احلديثــة يمكــن أن تكــون فرصــة هلــم 
ــاءة  ــتويات الكف ــع مس ــة، ورف ــم العقلي ــة قدراهت لتنمي
الذاتيــة لدهيــم". )عبــد الســالم، حممــد، حســنني، 

ص287(.  ،2٠16
النشــط  التعلــم  إســرتاتيجيات  بعــض  وتقــوم 
ــاوين،  ــم التع ــىل التعل ــات ع ــني املجموع ــاون ب كالتع
ــة،  ــتقاللية املتبادل ــة، واالس ــاءلة الفردي ــن املس وتتضم
والتفاعــالت املبــارشة، والتقييــم املســتمر لعمليــة 
التعلــم، ومــن فوائــد التعــاون يف الفصــل املســاعدة يف 
ــف  ــع العص ــكالت، ويتمت ــل املش ــارات ح ــادة مه زي
حــل  عمليــة  يف  صغــرية  جمموعــات  يف  الذهنــي 
املشــكالت أيضــا؛ بتأثــريات إجيابيــة عــىل عمليــة حــل 
املشــكالت يف املراحــل املتأخــرة مــن التطــور العقــيل، 
ــارزة بــني الدعــم  وأوضحــت الدراســات العالقــة الب
املقــدم للطالــب املعــاق عقليــا مــن جمموعــة األقــران، 
ــاوين، و  ــل التع ــكار يف العم ــادل األف ــالل تب ــن خ م
ــم  ــا وكفاءهت ــني عقلي ــالب املعاق ــود الط ــني جه حتس

)Abdullah. & Yang, 2019, 47( الذاتيــة. 
وبالطبــع فــإن هنــاك رضورة مــن تعليــم الطالــب 
ــه  ــرق؛ ألن ــن الط ــد م ــه بالعدي ــا وتدريب ــاق عقلي املع
ــن  ــالب الذي ــر الط ــديد- يظه ــف الش ــع األس -وم
ــو  ــديد نح ــل الش ــة املي ــات العقلي ــن اإلعاق ــون م يعان
اللعــب والبعــد عــن الدراســة واالســتذكار؛ ممــا هيــدد 
فرصهــم يف التعلــم والتحســني مــن مســتواهم العقــيل، 
األمــر الــذي يوضــح مــدى أمهيــة إجيــاد طــرق 
ووســائل وإســرتاتيجيات حديثــة متكنهــم مــن التعلــم، 
وتنميــة حواســهم ومهاراهتــم احلياتيــة، وإكســاهبم 
الســلوكيات االجتامعيــة، ولكــن بشــكل شــيق وممتــع، 
حيــث إن اســتخدام إســرتاجتيات التعلــم معهــم يعــد 

ــه. ــى عن ــرا ال غن أم
ــم  ــة هل ــة العقلي ــالب ذوي اإلعاق ــون الط ــرا لك ونظ
احلــق يف أن ينعمــوا بالقــدر الــكايف مــن التعليــم، فــإن 
ــائل  ــم وس ــتخدم لتعليمه ــن أن تس ــاك رضورة م هن
ــم  ــس تعليمه ــزة، ولي ــة ومتمي ــم خمتلف ــاليب تعل وأس
ــم إذا مل  ــوم عليه ــم الل ــن ث ــني، وم ــق التلق ــن طري ع
ــم،  ــوب منه ــوا املطل ــكايف أو يتعلم ــدر ال ــوا الق يتلق
بــل "البــد مــن اســتخدام اإلســرتاتيجيات احلديثــة يف 
التعلــم، واالجتاهــات العامليــة املتغــرية، والتقنيــات 
ــة  ــة التعليمي ــر العملي ــاهم يف تطوي ــي تس ــة الت احلديث
املقدمــة هلــم؛ ملــا هلــا مــن تأثــري عــىل رغبتهــم يف التعلــم 

ص16(   ،2٠12 به".)اجلــدي،  وتعلقهــم 
معتقــدات  تعزيــز  يمكــن  أنــه  الباحــث  ويــرى 
الكفــاءة الذاتيــة للطــالب املعاقــني عقليــا مــن خــالل 
اإلقنــاع االجتامعــي، ويمكــن للتشــجيع اإلجيــايب مــع 
ــم  ــفهية تدع ــة ش ــدم أدل ــي تق ــددة الت ــات املح التعليق
قــدرة الفــرد عــىل إتقــان مهمــة معينــة؛ دعــم الطالــب 
ــوب  ــد املطل ــن اجله ــىل م ــتويات أع ــراط يف مس لالنخ
ــادف  ــا يص ــه عندم ــرتض أن ــد ُيف ــك ق ــاح؛ لذل للنج
الطالــب املعــاق عقليــا حتديــا أكاديميــا كبــريا، يلعــب 
املعلمــون واألقــران الداعمــون دوًرا مهــاًم يف تشــجيعه 



فعالية برنامج قائم عىل استخدام إسرتاتيجيات التعلم النشط يف تنمية التحصيل الدرايس لطالب اإلعاقة الفكرية112

مجلة العلوم ا?نسانية و ا?دارية  ،العدد (٢٦)  الجزء ا3ول  شعبان  ١٤٤٣ هـ - مارس٢٠٢٢ م

ــح. ــى ينج ــرة حت ــد واملثاب ــدء اجله ــىل ب ع
الدراسات السابقة:

ــث  ــدور البح ــذي ي ــري ال ــار النظ ــاول اإلط ــد تن بع
ــات  ــوث والدراس ــتعرض البح ــوف نس ــه س يف فلك
الســابقة املرتبطــة بمتغــريات الدراســة احلاليــة، وهــي 

كاآليت:
أوالً: الدراســات التــي تناولــت إســرتاتيجيات التعلــم 

النشــط مــع الطــالب املعاقــن فكريــا.
ــج  ــاء برنام ــمري )2016( إىل بن ــة الش ــت دراس هدف
ــرف  ــط، والتع ــم النش ــرتاتيجيات التعل ــتخدام إس باس
ــل  ــىل التحصي ــج ع ــذا الربنام ــة ه ــدى فعالي ــىل م ع
األطفــال  لــدى  االجتامعيــة  والكفــاءة  الــدرايس، 
ــة  ــدارس الرتبي ــم يف م ــني للتعل ــا، القابل ــني ذهني املعاق
ــة  ــع الدراس ــون جمتم ــت، وتك ــة الكوي ــة بدول الفكري
ــم  ــني للتعل ــا القابل ــني ذهني ــال املعاق ــع األطف ــن مجي م
الكويــت،  بدولــة  االبتدائــي  اخلامــس  الصــف  يف 
ــذا منهــم،  ــة الدراســة عــىل )2٠( تلمي واشــتملت عين
واعتمــدت الدراســة عــىل املنهــج شــبه التجريبــي 
كمنهــج للدراســة، واســتعانت بمقيــاس وكســلر 
الكويتلــذكاء الطفــل )اإلصــدار الثالــث(، واالختبــار 
ــاءة  ــاس الكف ــة، ومقي ــة العربي ــادة اللغ ــيل مل التحصي
كأدوات  النشــط  التعلــم  وبرنامــج  االجتامعيــة، 
للدراســة، وتوصلــت الدراســة للعديــد مــن النتائــج، 
أمههــا: أن أســاليب التعلــم النشــط وإســرتاتيجياته 
ــم،  ــني للتعل ــا القابل ــني ذهني ــال املعاق ــح لألطف تصل
الذيــن يعانــون مــن انخفاضــا يف التحصيــل الــدرايس، 
ــرتاتيجيات  ــة، وأن اس ــاءة االجتامعي ــورًا يف الكف وقص
التعلــم النشــط ســاعدت عــىل هتيئــة ظــروف مناســبة 
ــة  ــارات االجتامعي ــلوكيات وامله ــة الس ــم، وتنمي للتعل
ــة  ــاءة االجتامعي ــو الكف ــم نم ــن ث ــا، وم ــوب فيه املرغ
لــدى األطفــال، فاعليــة إســرتاتيجيات التعلــم النشــط 
التالميــذ،  لــدى  األكاديمــي  التحصيــل  زيــادة  يف 

ــتوى  ــاع مس ــم، وارتف ــم إىل التعل ــادة دافعيته ويف زي
ــم. ــدرايس لدهي ــل ال التحصي

برنامــج  إعــداد   )2016( جــرب  دراســة  وتناولــت 
ــري  ــارات التفك ــة مه ــط؛ لتنمي ــم النش ــىل التعل ــم ع قائ
ــذ  ــدى التالمي ــاه ل ــور االنتب ــض قص ــية، وخف األساس
املعاقــني عقليــا القابلــني للتعلــم، والكشــف عــن 
فاعليــة الربنامــج القائــم عــىل التعلــم النشــط يف تنميــة 
مهــارات التفكــري األساســية، وخفــض قصــور االنتباه 
لــدى التالميــذ املعاقــني عقليــا القابلــني للتعلــم، 
وتكــون جمتمــع الدراســة مــن مجيــع التالميــذ املعاقــني 
ــم  ــبة ذكائه ــرتاوح نس ــن ت ــم، مم ــني للتعل ــا القابل عقلي
بــني )55-75(، واشــتملت عينــة الدراســة عــىل 
)8( تالميــذ منهــم، واعتمــدت الدراســة عــىل املنهــج 
التجريبــي كمنهــج للدراســة، واســتعانت باختبــار 
مهــارات التفكــري األساســية، ومقيــاس تقديــر قصــور 
االنتبــاه، وبرنامــج قائــم عــىل التعلــم النشــط كأدوات 
ــج  ــن النتائ ــد م ــة للعدي ــت الدراس ــة، وتوصل للدراس
ــري  ــارات التفك ــة مه ــج يف تنمي ــة الربنام ــا: فاعلي أمهه
ــني  ــا القابل ــني عقلي ــذ املعاق ــدى التالمي ــية ل األساس
ــل  ــهم يف جع ــط أس ــم النش ــتخدام التعل ــم، واس للتعل

ــة. ــة التعليمي ــا يف العملي ــذ إجيابي دور التلمي
 )Devraj et al., 2010( وآخــرون  ديفــراج  وأقــام 
دراســة هدفــت إىل تنفيــذ إســرتاتيجيات التعلم النشــط 
يف دورة الصيدلــة املطلوبــة، وتقييــم تأثريهــا عــىل 
ــرىض  ــع امل ــل م ــم يف التواص ــالب، وثقته ــة الط معرف
ــة،  ــة الصحي الذيــن يعانــون مــن انخفــاض حمــو األمي
ــة  ــالب كلي ــع الط ــن مجي ــة م ــع الدراس ــون جمتم وتك
املطلوبــة،   3-credit دورة  يف  املشــاركني  الصيدلــة 
ــتملت  ــة، واش ــو األمي ــة وحم ــز الصح ــوان: تعزي بعن
ــا؛ واعتمــد الباحثــون  ــة الدراســة عــىل )76( طالب عين
عــىل املنهــج شــبه التجريبــي القائــم عــىل االختبــارات، 
ــج، كان  ــن النتائ ــد م ــة العدي ــرت الدراس ــد أظه وق
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ــني  ــة ب ــة إحصائي ــروق ذات دالل ــد ف ــه توج أمهها:أن
ــة الطــالب  ــيل والبعــدي يف معرف ــار القب ــج االختب نتائ
ــدي،  ــار البع ــح االختب ــة لصال ــة الصحي ــو األمي بمح
وأن إســرتاتيجيات التعلــم النشــط قــد ســامهت يف 
اكتســاب الطــالب للمعرفــة اجلديــدة بدرجــة كبــرية.
ثانيــا: الدراســات التــي تناولــت برنامــج التعلم النشــط 

ا. والتحصيــل الــدرايس للطــالب املعاقــن فكريًّ
هدفــت دراســة يل وجيمــس )2000( إىل التعــرف 
عــىل أثــر التعلــم النشــط يف التحصيــل التعليمــي 
ــت يف  ــد أجري ــه، وق ــة وفاعليت ــدارس االبتدائي يف امل
ــذ  ــىل )2٠٠٠( تلمي ــة ع ــدة األمريكي ــات املتح الوالي
ــتخدمت  ــنطن ، واس ــة يف واش ــة ابتدائي يف )25(مدرس
ــع  ــات جلمي ــم امتحان ــلوب تقدي ــة أس ــذه الدراس ه

ــذ. التالمي
وقد أسفرت الدراسة عن عدد من النتائج منها:

أدي اســتخدام أســلوب التعلــم النشــط إىل زيــادة • 
يف حتصيــل التالميــذ يف مجيــع الصفــوف.

أنــه جيــب توزيــع التالميــذ إىل جمموعــات ، عددها • 
ــتبدال  ــوف، واالس ــه يف الصف ــو علي ــا ه ــل مم أق
إســرتاتيجيات  القديميــة  باإلســرتاتيجيات 

وأســاليب حديثــة. 
دراســة جويــت وجنثــر )2001( هدفــت إىل التعــرف 
ــادة  ــط يف زي ــم النش ــرتاتيجيات التعل ــة إس ــىل فاعلي ع
الثالــث  الصــف  لتالميــذ  األكاديمــي  التحصيــل 
االبتدائــي يف مــادة العلوم،وقــد أجريــت الدراســة 
ــذا  ــن )6٠(تلمي ــة م ــة الدراس ــت عين ــدا، وتكون يف كن

ــي. ــث االبتدائ ــف الثال ــن الص ــذة م وتلمي
وقد أسفرت الدراسة عن عدد من النتائج ومنها:

فاعليــة ثلــك اإلســرتاتيجيات ومــا نجــم عنهــا يف 
تنشــيط املوقــف التعليمــي، ومــن ثــم زيــادة التحصيــل 

ــوم. ــادة العل ــذ يف م ــي للتالمي األكاديم

إىل  هدفــت   )2011  ( وهيــس  كلــوك  دراســة 
ــىل  ــة ع ــطتها القائم ــس واأش ــاليب التدري ــرف أس تع
ــادة  ــؤدي إىل زي ــي ت ــط الت ــم النش ــرتاتيجيات التعل إس
الدافعيــة للتعلــم والتحصيــل الــدرايس ، وقــد أجريت 
هــذه الدراســة عــىل عينة مــن تالميــذ الصف الســادس 
ــات  ــة بالوالي ــة وحري ــني : ريفي ــي يف منطقت االبتدائ
ــو  ــم نح ــت دافعيته ــث كان ــة ، حي ــدة األمريكي املتح
التعلــم منخفضــة، كذلــك حتصيلهــم الــدرايس ، وقــد 
ــة تقــوم عــىل  ــان عــدة أنشــطة تعليمي اســتخدم الباحث

ــط. ــم النش ــرتاتيجيات التعل إس
وقد أسفرت الدراسة عن عدة نتائج، منها: 

ــة •  ــطتها القائم ــس وأنش ــاليب التدري ــدد أس أن تع
إىل  أدت  النشــط  التعلــم  إســرتاتيجيات  عــىل 
حتســني الدافــع للتعلــم والتحصيــل الــدرايس 
ــة، يف كل مــن الريــف واحلــر  ــراد العين ــدى أف ل

ــواء.  ــد س ــىل ح ع
تعقيب عى الدراسات السابقة:

بالنظــر إىل الدراســات الســابقة يالحــظ أن دراســة 
ــة  ــرب )2٠16(،دراس ــة ج ــمري )2٠16(، دراس الش
أكــدت   (Devraj et al., 2010) ديفــراج وآخريــن 
عــىل أمهيــة دراســة إســرتاتيجيات التعلــم النشــط مــع 
الطــالب املعاقــني فكريــا ، ويالحــظ أن دراســة يل 
وجيمــس )2٠٠٠( ، دراســة جويــت وجنثــر )2٠٠1( 
، دراســة كلــوك وهيــس ) 2٠11( أكــدت عــىل أمهيــة 

ــدرايس.  ــل ال ــط والتحصي ــم النش ــة التعل دراس
ــابقة يف  ــات الس ــع الدراس ــة م ــة احلالي ــق الدراس وتتف
التأكيــد عــىل أمهيــة دراســة التعلــم النشــط والتحصيــل 
ــث  ــة، حي ــالف العين ــز باخت ــن تتمي ــدرايس، ولك ال
نجــد أن عينــة الدراســة يف املرحلــة املتوســطة، والتــي 
تعتــرب يف بدايــة مرحلــة املراهقــة ، وأيضــا بعــض 

ــكان. ــان وامل ــة والزم ــة بالبيئ ــريات املتصل املتغ
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منهجية الدراسة وإجراءاهتا:
منهج الدراسة:

الدراســة  يف  التجريبــي  شــبة  املنهــج  اتبــاع  تــم 
ــالب  ــن الط ــة م ــار جمموع ــم اختي ــث ت ــة، حي احلالي
املعاقــني فكريــا باملرحلــة املتوســطة بمدينــة الريــاض، 
جتريبيــة،  إحدامهــا  جمموعتــني:  إىل  وتقســيمهم 
واألخــرى ضابطــة، قــوام كل منهــام )2٠( طالبــا.

عينة الدراسة:
تكونــت عينــة الدراســة احلاليــة مــن )٤٠( طالبــا مــن 
ــة  ــطة بمدين ــة املتوس ــا باملرحل ــني فكري ــالب املعاق الط

ــاض.  الري
فروض الدراسة:

حتــاول الدراســة احلاليــة التحقــق مــن صحــة الفــرض 
التــايل:

توجــد فــروق ذات داللــة إحصائيــة يف تنميــة التحصيل 
الــدرايس بــني متوســطات درجــات طــالب املجموعــة 
ــة، ومتوســطات درجــات طــالب املجموعــة  التجريبي
ــطات  ــح متوس ــدي، لصال ــق البع ــة يف التطبي الضابط

درجــات طــالب املجموعــة التجريبيــة.
أدوات الدراسة:

أوالً: االختبــار التحصيــيل ملــادة اللغــة العربيــة )إعــداد 
الباحــث(.

اهلدف من االختبار:
ــار إىل قيــاس التحصيــل الــدرايس  هيــدف هــذا االختب
الثــاين  بالصــف  عقليــا  املعاقــني  التالميــذ  لــدى 

املتوســط يف مــادة اللغــة العربيــة.
حمتوى االختبار: 

ــاء عــىل جــدول  ــار بن ــار موضوعــات االختب ــم اختي ت
املواصفــات الــذي أعــده الباحــث ،وفقــا خلطــة توزيــع 
املنهــج املقــرر عــىل طــالب الصــف اخلامــس االبتدائي 
يف مــدارس الرتبيــة الفكريــة -بنني-بالفصــل الــدرايس 
الثــاين 1٤٤3هـــ مــن قبــل التوجيــه الفنــي ملــادة اللغــة 

العربيــة ،ويشــمل االختبــار املوضوعــات اآلتيــة :
التهيئة اللغوية.          . 1
العقيدةاإلسالمية.. 2
النظام.            . 3
واجلدول رقم )1( يبني ويوضح ذلك. ٤

عدد موضوع املجال
احلصص

الوزن 
الدرجةالنسبي

2٠9%6التهيئة اللغوية
العقيدة 

3313.5%1٠اإلسالمية
٤617.5%1٤النظام

1٠٠٤٠%3٠املجموع

اجلدول )1 (مواصفات االختبار

صدق االختبار:
1-صدق املحتوى :

ــرض  ــث بع ــام الباح ــوى ق ــدق املحت ــن ص ــد م للتأك
ــني  ــني املتخصص ــن املحكم ــة م ــىل جمموع ــار ع االختب
يف املناهــج وطــرق التدريــس ، حيــث طابقــوا مفردات 
االختبــار بأهدافــه الســلوكية، وبذلــك أشــاروا إىل 

ــق.  ــه للتطبي ــار وصالحيت ــدق االختب ص
2 - الصدق التالزمي:

قــام الباحــث بتطبيــق االختبــار عــىل عينــة اســتطالعية 
مكونــة مــن )2٠(طالبــا مــن طــالب الصــف اخلامــس 
االبتدائــي بمدرســة الرتبيــة الفكريــة ، وتــم اختيارهــم 
االختبــار  صــدق  مــن  التأكــد  ؛بقصــد  عشــوائيا 
التحصيــيل، وذلــك بإجيــاد معامــل االرتبــاط بــني 
وكان  املــدريس،  والتحصيــل  التحصيــيل  االختبــار 
ــتوى  ــد مس ــو دال عن ــاط ٠.762 وه ــل االرتب معام
ــع  ــيل يتمت ــار التحصي ــىل أن االختب ــدل ع ــا ي ٠.٠1 مم

ــي . ــدق املحكم بالص
ويوضح جدول رقم)2( ذلك.
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اجلدول )2 (
االختبار التحصييلاملتغرياتم
٠.762التحصيل املدريس1
٠.٠1مستوى الداللة2
2٠حجم العينة3

ــني  ــاط ب ــالت االرتب ــدول )2(أن معام ــن اجل ــني م يتب
ــد  ــدريس دال عن ــل امل ــيل والتحصي ــار التحصي االختب
مســتوى ٠.٠1ممــا يــدل عــىل أن االختبــار التحصيــيل 

ــي. ــدق املحكم ــع بالص يتمت
ثبات االختبار:

للتأكدمــن ثبــات االختبــار قــام الباحــث بإعــادة 
ــتطالعية  ــة اس ــىل عين ــيل ع ــار التحصي ــق االختب تطبي
مكونــة مــن )2٠( طالبــا مــن طــالب الصــف اخلامــس 
ــة بعــد أســبوعني؛  ــة الفكري ــي بمدرســة الرتبي االبتدائ
للتأكــد مــن ثبــات االختبــار التحصيــيل، وكان معامــل 
الثبــات لالختباريــن يســاوي ٠.667 وهــو دال عنــد 
مســتوى ٠.٠1 ممــا يــدل عــىل أن االختبــار التحصيــيل 

ــة مــن الثبــات.  يتمتــع بدرجــة عالي
نظام التصحيح ووضع الدرجات:

تــم حتديــد نظــام تقديــر الدرجــات عــىل أســاس 
ــر( ــا )صف ــة، أم ــة الصحيح ــدة ( لإلجاب ــة واح )درج
لإلجابــة اخلاطئــة، وبلغــت الدرجــة الكليــة لالختبــار 

) ٤٠( درجــة.
برنامج التعلم النشط ) إعداد الباحث(. • 

التحصيــل  تنميــة  هــو  الربنامــج:  مــن  الغــرض 
ــدارس  ــا بم ــني فكري ــال املعاق ــدى األطف ــدرايس ل ال

الرتبيــة الفكريــة بمدينــة الريــاض.
ــن )3٠( •  ــج م ــون الربنام ــج : يتك ــوى الربنام حمت

حصــة دراســية ، ويتــم تدريــس الربنامــج بشــكل 
كامــل عــىل مــدى ثامنيــة أســابيع دراســية متتاليــة 
،وبمعــدل حصــة واحــدة يوميــا ، علــام بــأن 
ــة . ــن حص ــر م ــة إىل أكث ــدروس بحاج ــض ال بع

صــدق الربنامــج: متثلــت يــراء املحكمــني يف • 
مناســبة حمتــوى كل جلســة، ومناســبة تنظيــم 
احلصــص  كفايــة  وأيضــا  الربنامــج  حمتــوى 
املخصصــة لــكل جلســة ،باإلضافــة إىل كفايــة 
ــا  ــم وارتباطه ــاليب التقوي ــطة وأس ــوع األنش وتن

باألهــداف.
ــب •  ــم جتري ــج :ت ــتطالعية للرينام ــة االس التجرب

ــة  ــة لعين ــتطالعية مماثل ــة اس ــىل عين ــج ع الربنام
التجربــة  أهــداف  احلاليــة، ومتثلــت  الدراســة 

بــاآليت: االســتطالعية 
ــي قــد تنشــأ . 1 ــات الت ــد املشــكالت والصعوب  حتدي

وقــت التطبيــق عــىل أفــراد عينــة االســتطالع 
ــىل  ــج ع ــق الربنام ــد تطبي ــار عن ــا باالعتب وأخذه

ــية. ــة األساس العين
حتديــد الزمــن املالئــم جللســات الربنامــج لتصبــح . 2

)٤5( دقيقــة للجلســة الواحــدة.
ــة  ــة التجريبي ــي الدراس ــؤ جمموعت ــن تكاف ــق م التحق

والضابطــة:
جمموعتــي  تكافــؤ  مــن  بالتحقــق  الباحــث  قــام 
،التــي  الضابطــة  املتغــريات  إىل  بالنســبة  الدراســة 
ــذ  ــدء يف تنفي ــل الب ــالب قب ــج الط ــىل نتائ ــر ع ــد تؤث ق
التجربــة، ويوضــح اجلــدول )3( داللــة الفــروق بــني 
ــي  ــر الزمن ــة يف العم ــة والضابط ــني التجريبي املجموعت

والتحصيــل الــدرايس .
املجموعتــني  بــني  الفــروق  داللــة   )3( اجلــدول 
ــل  ــي والتحصي ــر الزمن ــة يف العم ــة والضابط التجريبي

. الــدرايس 
ــروق ذات  ــود ف ــدم وج ــدول )3( ع ــن اجل ــني م يتب
داللــة إحصائيــة يف مجيــع املتغــريات األمــر الــذي 
يشــري إىل تكافــؤ املجموعتــني التجريبيــة والضابطــة يف 

ــدرايس. ــل ال ــي والتحصي ــر الزمن ــطات العم متوس
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اجلدول )3 (

املتغريات
املجموعة التجريبيةاملجموعة الضابطة

مستوي الداللةدرجة احلريةقيمة ت االنحرافاملتوسطاالنحرافاملتوسط 
غري دالة1٠.٤٠.761٠.3٠.71٠.3٠18العمر الزمن

غري دالة1٠.329.23٠.9٤18التحصيل الدرايس
املستوى االجتامعي واالقتصادي:

ــن  ــتخدم م ــام اس ــري مه ــط املتغ ــة ضب ــرا لصعوب نظ
املجموعتــني  عينــة  الباحــث  اختــار  فقــد  أدوات؛ 
التجريبيــة والضابطــة بنــاء عــىل معلومــات مــن ملفات 
ــون  ــكاد تك ــة ت ــة واقتصادي ــة اجتامعي ــالب أي بيئ الط
متقاربــة ، ومــن ثــم فقــد تــم التحقــق مــن ضبــط هــذا 
ــن  ــني م ــني املجموعت ــؤا ب ــاك تكاف ــري ، وأن هن املتغ

ــادي. ــي واالقتص ــتويني االجتامع ــث املس حي
طبيعة املادة الدراسية:

التــزم الباحــث بــام جــاء يف مقــرر وحــدة التهيئــة 
ــىل  ــرر ع ــام املق ــالمية، والنظ ــدة اإلس ــة، والعقي اللغوي
ــدا  ــة واح ــادة العلمي ــوى امل ــث كان حمت ــالب ، حي الط
ــة، وكان  ــة والضابط ــني التجريبي ــبة للمجموعت بالنس
ــوء  ــتخدمة، ويف ض ــس املس ــة التدري ــرق يف طريق الف
مــا ســبق اســتطاع الباحــث حتقيــق التكافــؤ بــني 

ــية. ــادة الدراس ــة امل ــث طبيع ــن حي ــني م املجموعت
القائم بعملية التدريس:

ــها  ــة نفس ــني باملدرس ــن املعلم ــني م ــار اثن ــم اختي ت
للقيــام بالتدريــس للمجموعتــني التجريبيــة والضابطــة 
، وقــد قــام أحدمهــا بالتدريــس للمجموعــة التجريبيــة 
باســتخدام برنامــج التعلــم النشــط ، وقــام املعلــم 
ــتخدام  ــة باس ــة الضابط ــس للمجموع ــر بالتدري اآلخ

ــة. ــة التقليدي الطريق
إجراءات الدراسة:

تنفيذ جتربة الدراسة وتطبيق األدوات:

التطبيق القبيل ألدوات الدراسة: • 
ــني  ــريات ب ــط املتغ ــة وضب ــة الدراس ــد عين ــد حتدي بع
تــم  والضابطــة  التجريبيــة  املجموعتــني  الطــالب 

تطبيــق اإلجــراءات عــيل النحــو التــايل:
تــم تطبيــق االختبــار التحصيــيل عــىل الطــالب املعاقني 
ــح  ــم تصحي ــدرايس، وت ــل ال ــة الفص ــا يف بداي فكري
ــا  ــا إحصائي ــم معاجلته ــج، وت ــد النتائ ــاس ورص املقي
للتأكــد مــن عــدم وجــود فــروق ذات داللــة إحصائيــة 

ــيل.  ــار التحصي ــني يف االختب ــالب املجموعت ــني ط ب
التطبيق البعدي ألدوات الدراسة:• 

بعــد االنتهــاء مــن التدريــس باســتخدام برنامــج 
ــل الــدرايس للطــالب  ــة التحصي التعلــم النشــط لتنمي
ــس  ــة، وتدري ــة التجريبي ــا يف املجموع ــني فكري املعاق
املجــاالت نفســها للمجموعــة الضابطــة بالطريقــة 
التقليديــة ، حيــث تــم تطبيــق أدوات الدراســة نفســها 
ــني  ــة املجموعت ــىل عين ــا ع ــا قبلي ــبق تطبيقه ــي س الت
ــق  ــث طب ــا ، حي ــا بعدي ــة تطبيق ــة والضابط التجريبي
ــج. ــد النتائ ــة ورص ــم تصحيح ــدي وت ــار البع االختب

نتائج أسئلة الدراسة وتفسريها:
ــه: توجــد فــروق ذات  تنــص أســئلة الدراســة عــىل أن
ــطي الدرجــات للطــالب  ــني متوس ــة ب ــة إحصائي دالل
ــة  ــالب املجموع ــطات ط ــني متوس ــا ب ــني فكري املعاق
ــة، ومتوســطات درجــات طــالب املجموعــة  التجريبي
ــطات  ــح متوس ــدي، لصال ــق البع ــة يف التطبي الضابط

ــة. ــة التجريبي ــالب املجموع ــات ط درج
ــتخدام  ــم اس ــرض ت ــذا الف ــة ه ــن صح ــق م وللتحق
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اختبــار "ت" للكشــف عــن داللــة الفــروق بــني 
متوســطي املجموعــة التجريبيــة واملجموعــة الضابطــة، 
يف التطبيــق البعــدي الختبــار التحصيــل الــدرايس 

للطــالب املعاقــني فكريــا، ويف املقيــاس ككل بعــد 
تطبيــق برنامــج الدراســة عليهــم، واجلــدول )5( 

ــك: ــح ذل يوض
اجلــدول )٤( قيمــة "ت" للفــروق بــني متوســطات درجــات القيــاس البعــدي للمجموعــة التجريبيــة واملجموعــة الضابطــة يف اختبــار التحصيــل الــدرايس 

للطــالب املعاقــني عقليــا ويف املقيــاس ككل
حجم التأثريدرجة احلرية مستوى الداللةقيمة »ت«عمناملجموعةاالختبار

2٠28.55٠.3٤.8٠.٠1185.٤جتريبيةالتحصيل الدرايس
2٠16.966ضابطة

ــات  ــط درج ــاع متوس ــدول )٤( ارتف ــن اجل ــح م يتض
ــدي يف  ــق البع ــة يف التطبي ــة التجريبي ــالب املجموع ط
ــات  ــط درج ــن متوس ــدرايس، ع ــل ال ــار التحصي اختب
طــالب املجموعــة الضابطــة، وقــد بلــغ متوســط 
درجــات املجموعــة التجريبيــة يف التطبيــق البعــدي يف 
ــغ  ــني بل ــدرايس ) 28.5 ( يف ح ــل ال ــار التحصي اختب
الضابطــة )16.9(،  املجموعــة  متوســط درجــات 
وهــي دالــة إحصائيــا عنــد مســتوى ) ٠.٠1( وللتأكــد 
ــم  ــد حج ــاب وحتدي ــث بحس ــام الباح ــك؛ ق ــن ذل م
ــح  ــث يتض ــة ) d(، حي ــة قيم ــك بمقارن ــري، وذل التأث
ــري؛  ــري كب ــم التأث ــة حج ــدول أن قيم ــالل اجل ــن خ م
حيــث إنــه أكــرب مــن ٠.8 ، وهــي تســاوي )5.٤( يف 

ــدرايس. ــل ال ــار التحصي اختب
ومــن ثــم يمكــن القــول: إن التدريــس وفــق برنامــج 
ــدى  ــدرايس ل ــل ال ــن التحصي ــد م ــط يزي ــم النش التعل

ــا . ــني عقلي ــالب املعاق الط
أنشــطة  اســتخدام  بــأن  ذلــك  تفســري  ويمكــن 
النشــط يســاعد الطــالب  التعلــم  وإســرتاتيجيات 
املعاقــني عقليــا عــىل حتســني مســتوياهتم املعرفيــة 
واألكاديميــة، كــام أهنــا مــن خــالل التفاعــل مــع 
ــة ومهــارات  اآلخريــن تزيــد مــن مهاراهتــم االجتامعي
تعزيــز  يف  هــذا  ُيســهم  وبالتــايل  بالنفــس،  الثقــة 

لدهيــم. الذاتيــة  الكفــاءة  مهــارات  مســتويات 
ــة  ــه نتيج ــارت إلي ــا أش ــع م ــة م ــك النتيج ــق تل وتتف

ــت  ــي توصل ــمري )2٠16م(، الت ــة الش ــة دراس دراس
وإســرتاتيجياته  النشــط  التعلــم  أســاليب  أن  إىل 
ــم  ــني للتعل ــا، القابل ــني ذهني ــال املعاق ــح لألطف تصل
الذيــن يعانــون مــن انخفاضــا يف التحصيــل الــدرايس، 
ــرتاتيجيات  ــة، وأن اس ــاءة االجتامعي ــورًا يف الكف وقص
التعلــم النشــط ســاعدت عــىل هتيئــة ظــروف مناســبة 
ــة  ــارات االجتامعي ــلوكيات وامله ــة الس ــم، وتنمي للتعل
ــة  ــاءة االجتامعي ــو الكف ــم نم ــن ث ــا، وم ــوب فيه املرغ
التحصيــل  زيــادة  يف  وأيضــا  األطفــال،  لــدى 
التالميــذ، ويف زيــادة دافعيتهــم  األكاديمــي لــدى 
ــدرايس  ــل ال ــتوى التحصي ــاع مس ــم، وارتف إىل التعل

ــم. لدهي
ــة  ــة دراس ــه نتيج ــت إلي ــد توصل ــا ق ــع م ــق م ــام تتف ك
التــي   (Devraj et al., 2010) وآخريــن  ديفــراج 
أثبتــت وجــود فــروق ذات داللــة إحصائيــة بــني نتائــج 
االختبــار القبــيل والبعــدي، وأن إســرتاتيجيات التعلــم 
ــة  ــالب للمعرف ــاب الط ــامهت يف اكتس ــد س ــط ق النش

ــرية. ــة كب ــدة بدرج اجلدي
وتبــني مــن خــالل النتائــج التــي توصلــت إليهــا 
الدراســة والدالــة عــىل وجــود فــروق ذات داللــة 
ــا  ــل عليه ــي حص ــات الت ــط الدرج ــة ملتوس إحصائي
لصالــح  تعــزى  البعــدي،  املقيــاس  يف  الطــالب 
فاعليــة  عــىل  ذلــك  يــدل  التجريبيــة،  املجموعــة 
اســتخدام بعــض إســرتاتيجيات التعلــم النشــط يف 
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تنميــة التحصيــل الــدرايس للطــالب املعاقــني فكريــا.
أوالً: ملخص النتائج:

ويتمثــل ذلــك يف عــرض أبــرز النتائــج التــي توصلــت 
إليهــا الدراســة، حيــث أظهــرت النتائــج وجــود 
ــتوى )٠.٠1(  ــد مس ــة عن ــة إحصائي ــروق ذات دالل ف
بــني متوســطي درجــات القيــاس البعــدي للمجموعــة 
ــط  ــح متوس ــة، لصال ــة الضابط ــة واملجموع التجريبي
درجــات املجموعــة التجريبيــة؛ ممــا يــدل عــىل فعاليــة 
اســتخدام إســرتاتيجيات التعلــم النشــط يف زيــادة 
ــراد  ــا أف ــني فكريًّ ــالب املعاق ــدرايس للط ــل ال التحصي

ــة. ــة التجريبي ــة املجموع عين
ثانًيا: توصيات البحث: 

رضورة االســتفادة مــن نتائــج الدراســة يف وضــع • 
ــل  ــة التحصي ــة إىل تنمي ــج اهلادف ــم الربام وتصمي
الــدرايس للمعاقــني فكريــا، الــذي اعتمــدت 
ــن  ــد م ــه يف العدي ــة وتطبيق ــة احلالي ــه الدراس علي
الدراســات التجريبيــة مــع إســرتاتيجيات أخــرى، 

ــة. ــة احلالي ــج الدراس ــه بنتائ ــة نتائج ومقارن
ــطة •  ــات واألنش ــج والتدريب ــري الربام رضورة توف

التحصيــل  تنميــة  إىل  تــؤدي  التــي  املختلفــة 
الــدرايس لــدى الطــالب املعاقــني فكريــا يف البيت 

ــة. واملدرس
التــي •  الدراســات  مــن  املزيــد  إجــراء  رضورة 

ــائط  ــىل الوس ــد ع ــة تعتم ــواد تعليمي ــتخدم م تس
املتعــددة التفاعليــة يف شــكل نــص، وصــور، 
التحصيــل  لتعزيــز  بيانيــة؛  ورســوم  وفيديــو، 

ــا. فكريًّ للمعاقــني  الــدرايس 
املعاقــني •  للطــالب  املبكــر  االكتشــاف  رضورة 

التحصيــل  يعانــون قصــوًرا يف  الذيــن  ــا  فكريًّ
ــة يف  ــراءات الوقائي ــع اإلج ــاذ مجي ــدرايس، واخت ال

الوقــت املناســب.
ــا، •  ــني عقلي ــالب املعاق ــاه الط ــذب انتب رضورة ج

ــي  ــط الت ــم النش ــرتاتيجيات التعل ــالل إس ــن خ م
تنمــي تفكريهــم، وتســاعد عــىل تنميــة اســتيعاهبم 

ــم. ومعارفه
إرشاك الطــالب املعاقــني فكريــا يف كل نشــاط • 

مــن  املزيــد  إضافــة  خــالل  مــن  درايس، 
خمــزون  إىل  النشــط  التعلــم  إســرتاتيجيات 

. يــس ر لتد ا
رضورة تصميــم دورات تدريبيــة جلــذب الطــالب • 

املعاقــني فكريــا، الذيــن لدهيــم مجيــع أنــامط التعلم 
يف بعــض الوقــت عــىل األقــل.

قائمة املراجع
أوالً: املراجع العربية:

أمحــد، أســامة حممــد )2٠18(. دور املعلــم يف توظيــف 
إســرتاتيجيات التعليــم النشــط يف تنميــة التفكــري لــدى 
تالميــذ مرحلــة التعليــم األســايس، جملــة القــراءة 

واملعرفــة، )2٠٤(: 195- 226.
ــم  ــر التعل ــد اهلل )2٠17(. أث ــة عب ــاري، فوزي األنص
ــتواء، )5(:  ــة اإلس ــذايت، جمل ــم ال ــىل التعل ــط ع النش

.282  -229
اجلــدي، مــروة عدنــان )2٠12(. أثــر توظيــف بعــض 
غســرتاجتيات التعلــم النشــط يف تدريــس العلــوم عــىل 
تنميــة املهــارات احلياتيــة لــدى طلبــة الصــف الرابــع يف 
ــة  حمافظــة غــزة، رســالة ماجســتري غــري منشــورة، كلي

الرتبيــة، جامعــة األزهــر - غــزة.
ــط  ــم النش ــرتاتيجيات التعل ــني )2٠13(. إس ــن ياس اب
ــن  ــات م ــة واملعوق ــم: األمهي ــات العل ــة عملي وتنمي
ــة يف  ــات عربي ــوم، دراس ــامت العل ــر معل ــة نظ وجه

الرتبيــة وعلــم النفــس، 2)٤٤(: ٤7- 1٠٤.
اجلهنــي, اهلــام بنــت عبــد الكريــم )2٠19م(. دور 
ــني  ــواء املعاق ــات إي ــي يف مؤسس ــي االجتامع األخصائ
ــني االجتامعيــني يف  ــة لألخصائي ــا: دراســة وصفي عقلي
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ــوك(,  ــة املنورة-تب ــواء يف )ينبع-املدين ــات اإلي مؤسس
جملــة اخلدمــة االجتامعيــة, 1)61(: 289-315.

اجلهوريــة، فاطمــة بنــت ســعيد؛ الظافــري، ســعيد بــن 
ســليامن )2٠18(. عالقــة الكفــاءة الذاتيــة األكاديميــة 
بالتوافــق النفــيس لــدى طلبــة الصفــوف مــن 7-12 يف 
ــية،  ــة والنفس ــات الرتبوي ــة الدراس ــامن، جمل ــلطنة ع س

.178 -162 :)1(12
ــط  ــم النش ــف )2٠18(. التعل ــن خمل ــي، حمس الدليم
ــوم  ــون واآلداب وعل ــة الفن ــي، جمل ــتامع التذوق واالس

اإلنســانيات واالجتــامع، )31(: 135- 1٤6.
ــم  ــاليب التعلي ــد )2٠16م(. أس ــامة حمم ــيد، أس الس
والتعلــم النشــط،ط1: دار العلــم واإليــامن للنــرش 

ــوق. ــع، دس والتوزي
الشــمري، محــد حممــد )2٠16م(. فعاليــة برنامــج قائم 
ــدرايس  ــل ال ــة التحصي ــط يف تنمي ــم النش ــىل التعل ع
والكفــاءة االجتامعيــة لــدى عينــة مــن األطفــال 
ــة  ــدارس الرتبي ــم يف م ــني للتعل ــا القابل ــني ذهني املعاق
الفكريــة بدولــة الكويــت, جملــة دراســات اخلليــج 

.271-217  :)16٠( العربيــة،  واجلزيــرة 
احلاجــات   .)2٠1٤( يوســف  حممــد  الرشيــف، 
ــة  ــدى طلب ــة ل ــاءة الذاتي ــا بالكف ــادية وعالقته اإلرش
ــات،  ــوث والدراس ــرش للبح ــية، ج ــة األساس املرحل

.172  -156  :)2(15
ــاءة  ــدة )2٠11(. الكف ــنة، رن ــد؛ املحاس ــوان، أمح العل
الذاتيــة يف القــراءة وعالقتهــا باســتخدام إســرتاتيجيات 
القــراءة لــدى عينة مــن طلبة اجلامعــة اهلاشــمية، املجلة 
األردنيــة يف العلــوم الرتبويــة، 7)٤(: 399- ٤18.
العــواد، ورود عبد الــرازق )2٠19م(. الكفــاءة الذاتية 
املدركــة: دراســة مقارنــة بــني الطلبــة املوهوبــني وغــري 
املوهوبــني, رســالة ماجســتري غــري منشــورة, كليــة الرتبية, 

جامعــة الريمــوك، األردن.

ــدى  ــذات ل ــة ال ــاح )2٠16م(. فاعلي ــي، صب الصديق
أمهــات األطفــال املتخلفــني عقليًا: دراســة استكشــافية 
ــا  ــني عقلي ــال املتخلف ــوي لألطف ــي الرتب ــز الطب باملرك
ــة  ــة تقــرت, رســالة ماجســتري غــري منشــورة, كلي بمدين
العلــوم اإلنســانية واالجتامعيــة, جامعــة قاصــد مربــاح, 

ــر. اجلزائ
املالكــي، حييــى دمــاس )2٠18(. درجــة ممارســة 
ــط  ــم النش ــادئ التعل ــالمية ملب ــة اإلس ــي الرتبي معلم
مــن وجهــة نظــر املعلمــني واملرشفــني الرتبويــني، جملــة 

كليــة الرتبيــة، 3٤)1٠(: 6٤8- 67٠.
النجار، ســمبرية عبد الســالم )2٠16(. إســرتاتيجيات 
التنظيــم الــذايت للتعلــم الالزمــة للمعاقــني عقليــًا 
القابلــني للتعلــم، جملــة العلــوم الرتبويــة, 2٤)3(: 

286-31٠.اململكــة األردنيــة اهلاشــمية.
عبــد اهلل بــن مخيــس، هــدى بنــت عــىل )2٠16(. 
ــع  ــرتاتيجية م ــط 18٠ إس ــم النش ــرتاتيجيات التعل إس
األمثلــة التطبيقيــة، ط2، دار املســرية للنــرش والتوزيــع، 

األردن.
التعلــم   .)2٠15( املنعــم  عبــد  ســهام  بكــري، 
ــراءة  ــات الق ــالج صعوب ــة يف ع ــة ناجح ــط "جترب النش
والكتابــة"، ط1، دار الكتــب، مجهوريــة مــرص العربيــة.
التدريــب  فاعليــة  أمحــد )2٠18م(.  محــاد، حممــد 
عــىل  اخلاصــة  الرتبيــة  برنامــج  لطــالب  امليــداين 
نحــو  واجتاهاهتــم  املدركــة  الذاتيــة  كفاءهتــم 
املجلــة  التعلــم،  صعوبــات  ذوي  الطــالب 
.18-1  :)2(7 املتخصصــة,  الدوليــة  الرتبويــة 
ــم  ــج قائ ــة برنام ــرب )2٠16م(. فاعلي ــا ج ــرب، رض ج
عــىل التعلــم النشــط يف تنميــة مهــارات التفكــري 
ــذ  ــدى التالمي ــاه ل ــور االنتب ــض قص ــية وخف األساس
ــة,  ــة الرتبي ــة كلي ــم, جمل ــني للتعل ــا القابل ــني عقلي املعاق

.2٤٠-15٤  :)6(16
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التعليــم  ســيد، أســامة حممــد )2٠16(. أســاليب 
والتعلــم النشــط، ط1، دار العلــم واإليــامن للنــرش 

والتوزيــع، مجهوريــة مــرص العربيــة.
ســعد؛  عــيل  اهلل،  جــاب  ســيد؛  حســن  شــحاته، 
فتحــي  حممــد  زغــاري،  حممــد؛  عطــاء  بحــريي، 
الالزمــة  الوظيفيــة  اللغويــة  املهــارات   .)2٠18(
ــدارس  ــي بم ــداد املهن ــة اإلع ــا بمرحل ــني عقلي املعاق
الرتبيــة الفكريــة، املجلــة الدوليــة للدراســات الرتبويــة 

.128  -96  :)1(3 والنفســية، 
حممــد،  احلســن؛  أبــو  ســمرية  الســالم،  عبــد 
خالــد بكــري؛ حســنني، حممــد رفعــت )2٠16(. 
الالزمــة  للتعلــم  الــذايت  التنظيــم  إســرتاتيجات 
ــة،  ــوم الرتبوي ــم، العل ــني للتعل ــا القابل ــني عقلي للمعاق

 .3٠9  -286  :)3(3
عبــاس، فــردوس خضــري )2٠16(. توقعــات الكفــاءة 
الذاتيــة للمرشــدين واملرشــدات يف حمافظــة الديوانيــة، 

جملــة العلــوم اإلنســانية، 23)3(: 21-1.
عبــد الــرازق, حممــد مصطفــى )2٠15م(. فاعليــة 
ــة  ــل يف تنمي ــادات العق ــىل ع ــم ع ــي قائ ــج تدريب برنام
الكفــاءة الذاتيــة للطــالب بقســم الرتبيــة اخلاصــة, جملــة 

ــة, 3)39(: ٤75-567. ــة الرتبي كلي
عبــد الســالم، منــة اهلل ســامل )2٠19(. فاعليــة برنامــج 
معــريف ســلوكي يف تنميــة الكفــاءة الذاتيــة لــدى 
عينــة مــن أطفــال املصابــني بالســمنة، جملــة دراســات 
الطفولة، جملة دراســات الطفولــة، 22)82(: 81- 9٠.
الذاتيــة  الكفــاءة   .)2٠15( صليحــة  عــدودة، 
ــة  ــاة املتعلق ــودة احلي ــالج وج ــزام للع ــا بااللت وعالقته
ــي،  ــان التاج ــور الرشي ــرىض قص ــدى م ــة ل بالصح
العلــوم  كليــة  منشــورة،  غــري  دكتــوراه  رســالة 
ــة  ــالمية، جامع ــوم اإلس ــة والعل ــانية واالجتامعي اإلنس

ــة. ــر باتن ــاج خل احل

ــم  ــج قائ ــة برنام ــود )2٠1٤م(. فاعلي ــى حمم ــامر, من ع
عــىل التعلــم النشــط لتنميــة بعــض املهــارات احلياتيــة 
لــدى عينــة مــن املعاقــني عقليــا القابلــني للتعلــم, جملــة 

ــة، )152(: 136-113. ــراءة واملعرف الق
ــة  ــاءة الذاتي ــاس )2٠16(. الكف ــوراء عب ــاش، ح كرم
املدركــة لــدى طلبــة كليــة الرتببــة األساســية يف جامعــة 
بابــل، جملــة كليــة الرتبيــة األساســية للعلــوم الرتبويــة 

ــانية، )29(: 527- 5٤٤. واإلنس
ــة, دار  ــة العقلي ــد)2٠13(. اإلعاق ــيد عبي ــدة الس ماج

ــع, )33( ــرش والتوزي ــا للن الصف
نــرص، رحيــاب عبــد العزيــز )2٠16(. أثــر اســتخدام 
ــل  ــة التحصي ــىل تنمي ــة ع ــة الذاتي ــرتاتيجية املراقب إس
ــة  ــذ املرحل ــدى تالمي ــوم ل ــة يف العل ــاءة الذاتي والكف
االبتدائيــة مضطــريب االنتبــاه مفرطــي احلركــة، املجلــة 
ــة  ــة للرتبي ــة املرصي ــة، املجل ــة العلمي ــة للرتبي املرصي

العلميــة، 19)٤(: 159- 2٠٤.
املحتــوى  تصميــم   .)2٠1٤( حممــد  أمحــد  نــويب، 
اإللكــرتوين يف ضــوء مبــادئ التعلــم النشــط وأثــره يف 
حتســني طــرق التعلــم والدافعيــة نحــو التدريــب لــدى 
املعلمــني، تكنولوجيــا التعليــم، 2٤)٤(: 27- 51 

والء ربيــع مصطفــى؛ وهويــدة الريــدي )2٠11(. 
للنــرش  الزهــراء  دار  الريــاض:  الفكريــة.  اإلعاقــة 

والتوزيــع.
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   ملخص البحث  
هدفت هذه الدراسة إىل بيان درجة ممارسة الثقافة التنظيمية 
التي  املصادر  عن  الكشف  و  املجمعة،  جامعة  يف  السائدة 
اخلاصة  التنظيمية  الثقافة  تشكيل  يف  اجلامعة  عليها  تعتمد 
أبعاد  بني  العالقة  بيان  إىل  الدراسة  هذه  هدفت  كام  هبا، 
الثقافة التنظيمية وعنارص اجلودة الشاملة، وإىل التعرف عىل 
لتوجهات  الداعمة  وعنارصها  التنظيمية  الثقافة  جوانب 
وكذلك  املجمعة،  جامعة  يف  الشاملة  اجلودة  أبعاد  حتقيق 
إحصائية  ذات داللة  فروق  هناك  كان  إذا  ما  التعرف عىل 
عند مستوى الداللة  ٠.٠5= )a( يف درجة ممارسة الثقافة 
التنظيمية، من وجهه نظر العاملني عىل إدارات اجلودة يف 
الرتبة،  الدراسة )اجلنس،  ملتغريات  تعزى  املجمعة  جامعة 

اخلربة(.
الوصفي  املنهج  استخدمنا  األهداف  هذه  ولتحقيق 
املتعلقة  البيانات  جلمع  استبانة  تصميم  تم  كام  املسحي، 
من  الدراسة  جمتمع  تكون  حيث  الدراسة،  بمتغريات 
خالل  املجمعة  جامعة  يف  اجلودة  إدارات  عىل  العاملني 
النتائج  استخرجت  كام  1٤٤2هـ(.   - )1٤٤1هـ  العام 

.SPSS  باستخدام الربنامج اإلحصائي
الدراسة موافقون  أفراد عينة  أن  الدراسة  نتائج  أوضحت 
التنافسية  امليزة  التنظيمية يف حتقيق  الثقافة  تأثري  عىل درجة 
التوقعات  الشاملة،  اجلودة  اآلتية:  األبعاد  خالل  من 
التنظيمية واألعراف التنظيمية. كذلك بينت نتائج التحليل 
عند  إحصائية  داللة  ذات  فروق  وجود  عدم  اإلحصائي 
الدراسة  عينة  أفراد  استجابات  يف  فأقل   )٠،٠5( مستوى 

حول املحاور الثالثة املعتمدة.

Abstract
This study aimed to demonstrate the degree 
of organizational culture practice prevail-
ing in Majmaah University and to reveal 
the sources on which Majmaah University 
de-pends in shaping its own organizational 
culture. It aimed also to demonstrate the re-
lationship between the dimensions of or-ga-
nizational culture and elements of overall 
quality at Majmaah University and to iden-
ti-fy the aspects of organizational culture 
and its supporting elements for the attitudes 
of achieving the overall quality dimensions 
in Majmaah University، as well as to know 
whether there are statistically significant dif-
ferences at the level of significance (0.05) 
or less in the degree of practicing organi-
za-tional culture from the view of the em-
ploy-ees on the quality departments at Ma-
jmaah University due to the study variables 
(gen-der، rank، experience).
To achieve these goals، we used the de-scrip-
tive survey method، and the question-naire 
was used as a tool to achieve the study goals. 
The study community consisted of officials at 
the quality departments at Majmaah Univer-
sity during the period (1441 AH - 1442 AH).  
The results demonstrated that study sam-
ple’s agreement came to an (agree) level 
on the degree of influence of organization-
al culture in achieving competitive advan-
tage through total quality، organizational 
expec-tations and organizational norms.  In 
addi-tion، there were no statistically signifi-
cant differences at the level (0،05) and less 
in the study sample’s responses on these 
three axis.

درجة تأثير الثقافة التنظيمية في تحقيق الميزة التنافسية من وجهة نظر إدارات 
الجودة (دارسة مسحية وصفية على مسؤولي الجودة بجامعة المجمعة) 
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1.املقدمة:
تعــد الثقافــة التنظيميــة ظاهــرة خاصــة باإلنســان، وهلــا 
ــات،  ــراد واجلامع ــلوك األف ــىل س ــري ع ــة يف التأث أمهي
ــة،  ــداف املنظم ــق أه ــني لتحقي ــزام العامل ــدى الت وم
حيــث يكتســبها اإلنســان بالتعلــم مــن املجتمــع الــذي 
يعيــش فيــه، وتســهم يف تزويدهــم بالقــدرة عــىل حتقيــق 
ــم  ــذي يمكنه ــدور ال ــم ال ــم، وتعطيه ــال بينه االتص
ــة  ــة املنظم ــإن "ثقاف ــامت، ف ــل املنظ ــه داخ ــام ب القي
ــائدة يف  ــة الس ــكاس للثقاف ــداد وانع ــي إال امت ــا ه م
ــىل  ــا ع ــس تأثريه ــن أن ينعك ــي يمك ــع، والت املجتم
العاملــني يف املنظمــة، وتؤثــر يف عمليــة اختــاذ القرارات 
ــني  ــدى العامل ــلوكية ل ــامط الس ــىل األن ــك ع ، وكذل

ــا". فيه
لــكل منظمــة ثقافــة خاصــة هبــا، وتتطــور مــع الوقــت، 
ــات  ــا وتوقع ــدات وأعراف ــام ومعتق ــك قي ــمل ذل ويش
تنظيميــة، وبــام أن لــكل مؤسســة ثقافــة خاصــة؛ فــإن 
ــم  ــي هتت ــات الت ــم املؤسس ــن أه ــد م ــات تع اجلامع
بالثقافــة التنظيميــة التــي تشــكل اجتاهــات وقيــم 
وأفــكار ومبــادئ وقواعــد العاملــني فيهــا، وإن الوعــي 
بالثقافــة التنظيميــة مــن قبــل املعنيــني هبــا يف اجلامعــات 
أصبــح مــن الــروري إعطــاء صــورة واضحــة 
لتطبيــق التفاعــل اإلداري والرتبــوي داخــل اجلامعــة، 
ومعايــري  ومبــادئ  واجتاهــات  قيــم  عــن  ويعــرب 
ومعتقــدات ســلوكية يامرســها أعضــاء هيئــة التدريــس 
وكافــة العاملــني باجلــودة مــن ناحيــة تشــكل ثقافتهــم 

ــة.  ــل اجلامع ــة داخ التنظيمي
ــم  ــا وزارة التعلي ــعى هل ــي تس ــة الت ــن الرؤي ــا م انطالق
باململكــة نحــو تعليــم راٍق ومتميــز يتوافــق مــع رؤيــة 

ــد  ــي اجلدي ــاح العامل ــل االنفت ــة 2٠3٠ ، يف ظ اململك
لبنــاء جمتمــع معــريف منافــس، ليــس فقــط حمليــا وإنــام 
ــني،  ــارات العامل ــاء بمه ــالل االرتق ــن خ ــا، م عاملي
ويتطلــب األمــر الكثــري مــن العمــل والتعــاون لتحــول 
ــة  ــة الروتيني ــة اإلداري ــن الثقاف ــة م ــات اجلامعي املؤسس
إىل االســتفادة مــن أفــكار اجلــودة، وحتويلهــا إىل ثقافــة 
ــد  ــي تعتم ــة، الت ــة التعليمي ــل املؤسس ــة داخ تنظيمي
درجــة نجــاح التحــول إىل الثقافــة اجلديــدة عــىل مــدى 
ــراءات  ــودة، وإج ــة اجل ــرش ثقاف ــة يف ن ــاح املؤسس نج
التغيــري بشــكل واضــح وبســيط، إضافــة إىل تبنــي هــذه 
الثقافــة إجيابيــا مــن قبــل مجيــع العاملــني واملســتفيدين. 
األفــكار  مــن  جمموعــة  يف  يتمثــل  التغيــري  وهــذا 
املؤثــرة يف رفــع  واإلجــراءات اجلديــدة والعمليــة 
مســتوى األداء وحتقيــق امليــزة التنافســية؛ ولذلــك 
يعتــرب احلاجــز الثقــايف الــذي تواجهــه اجلامعــات 
ــار  ــل إط ــاملة داخ ــودة الش ــل إدارة اجل ــق مدخ لتطبي
تقــف  التــي  الصعوبــات  مــن  التنظيميــة  الثقافــة 
ــك  ــهولة؛ وذل ــة بس ــة املؤسس ــري ثقاف ــراء تغي وراء إج
ــودة  ــة اجل ــا ثقاف ــاءت هب ــي ج ــدة الت ــم اجلدي ألن القي
ــريات يف  ــتحدث تغ ــدة، س ــم جدي ــي قي ــاملة ه الش
ــة،  ــائدة يف املؤسس ــة الس ــني ويف الثقاف ــلوك العامل س
ــي  ــزات الت ــم املرتك ــن أه ــاملة م ــودة الش ــرب اجل وتعت
تعتمــد عليهــا املؤسســات يف جتويــد أدائهــا، مــن 
ــد  ــة، وتع ــا املؤسس ــل هب ــي تعم ــطة الت ــالل األنش خ
إدارة اجلــودة الشــاملة فلســفة إداريــة وثقافــة تنظيميــة 
ــية  ــزة التنافس ــاء املي ــن بن ــاة م ــلوب حي ــة، وأس حديث
ــل  ــتمراريتها يف ظ ــا واس ــة بقائه ــة، وإمكاني للمؤسس

ــع. ــامل أمج ــىل الع ــر ع ــي تؤث ــريات الت املتغ
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ــرص  ــذي ال يقت ــة ال ــة اإلجيابي ــة التنظيمي إن دور الثقاف
ــة،  ــاء املنظم ــني أعض ــس ب ــق التجان ــىل خل ــط ع فق
ــي،  ــل اجلامع ــاركة والعم ــجيع روح املش ــىل تش أو ع
ــي،  ــري اإلبداع ــر والتفك ــجيع األداء املبتك ــىل تش أو ع
التكيــف  لرسعــة  ومتكينهــا  املنظمــة  مســاعدة  أو 
واالســتجابة للمتغــريات؛ ولكــن يتضمــن دور الثقافــة 
التنظيميــة اإلجيابيــة بتوظيــف اجتاهــات العاملــني 
بالشــكل الــذي خيــدم عمليــة التغيــري التنظيمــي، 
الــدواء الــذي  التنظيميــة  الثقافــة  بحيــث تصبــح 
ــري  ــو التغي ــني نح ــات العامل ــل اجتاه ــىل جع ــل ع يعم
التنظيمــي املــراد حتقيقــه إجيابيــة، بالشــكل الــذي يــربز 
الكفــاءات والقــدرات التعاونيــة بــني أعضــاء املنظمــة، 
عــىل اختــالف مســتوياهتم اإلداريــة لتحقيــق األهــداف 

ــه. ــوة من املرج
1.1.مشكلة الدراسة: 

إن وجــود ثقافــة تنظيميــة قويــة وإجيابيــة داخــل املنظمة 
ــو  ــني نح ــات العامل ــه اجتاه ــن توجي ــن اإلدارة م يمك
التغيــري بشــكل إجيــايب، وتطبيــق أطــر اجلــودة الشــاملة 
ــية،  ــزة التنافس ــق املي ــو حتقي ــعيها نح ــالل س ــن خ م
وذلــك مــن خــالل تطويــر مبــادئ الديمقراطيــة، 
وتشــجيع التعــاون والثقــة املتبادلــة بــني العاملــني 
ــة، ودفــع العاملــني  عــىل اختــالف مســتوياهتم اإلداري
ــاركة،  ــاون واملش ــزام والتع ــاد وااللت ــل اجل ــىل العم ع
وإتاحــة الفــرص للتوجيــه الــذايت واإلبــداع، وحتقيــق 
املرونــة بالشــكل الــذي يمكــن املنظمــة مــن التكيــف 
مــع املتغــريات اخلارجيــة بكفــاءة وفعاليــة؛ ممــا يمكــن 
والتحــيل  الشــاملة،  اجلــودة  حتقيــق  مــن  املنظمــة 
بثقافتهــا. يف ضــوء اســتقراء مــا ســبق يتضــح أن 
التنافســية بــني اجلامعــات أمــر ال يمكــن غــض الطرف 
ــات  ــود التصنيف ــه يف وج ــة ب ــن املطالب ــد م ــه، الب عن
ــا، يف  ــا وتفرده ــوق فيه ــات تتف ــق متطلب ــة لتحق العاملي
ــم اجلامعــي،  ــات املنافســة يف جمــال التعلي ظــل التحدي

ــا. ــاالت والتكنولوجي ــورة االتص ــل ث مث
ــؤال  ــن يف الس ــة تكم ــكلة الدراس ــإن مش ــبق ف ــا س مم

ــايل :  ــيس الت الرئي
امليــزة  حتقيــق  يف  التنظيميــة  الثقافــة  تأثــري  ماهــو 

الشــاملة؟ اجلــودة  خــالل  مــن  التنافســية 
ومن هذا السؤال تتفرع عدة أسئلة:

ــائدة يف . 2 ــة الس ــة التنظيمي ــة الثقاف ــة ممارس ــا درج م
ــة؟ ــة املجمع جامع

ــة . 3 ــة التنظيمي ــاد الثقاف ــني أبع ــة ب ــي العالق ــا ه م
وعنــارص اجلــودة الشــاملة يف جامعــة املجمعــة؟

ــد . ٤ ــة عن ــة إحصائي ــروق ذات دالل ــاك ف ــل هن ه
مســتوى الداللــة (a= 0.05) يف درجــة ممارســة 
الثقافــة التنظيميــة مــن وجهــه نظــر العاملــني 
ــزى  ــة تع ــة املجمع ــودة يف جامع ــىل إدارات اجل ع
ملتغــريات الدراســة )اجلنــس، الرتبــة ، اخلــربة(؟

1.2. أهداف الدراسة:
َتسعى َهذه الِدراسة إىل حَتقيق األَهداف اآلتية:

بيــان درجــة ممارســة الثقافــة التنظيميــة الســائدة يف . 1
جامعــة املجمعــة.

التنظيميــة . 2 الثقافــة  أبعــاد  بــني  العالقــة  بيــان 
املجمعــة. جامعــة  يف  الشــاملة  اجلــودة  وعنــارص 

التعــرف عــىل مــا إذا كان هنــاك فــروق ذات داللــة . 3
إحصائيــة عنــد مســتوى الداللــة (a= 0.05)يف 
ــه  ــن وجه ــة، م ــة التنظيمي ــة الثقاف ــة ممارس درج
ــة  ــودة يف جامع ــىل إدارات اجل ــني ع ــر العامل نظ
ــس،  ــة )اجلن ــريات الدراس ــزى ملتغ ــة، تع املجمع

ــربة(.  ــة، اخل ــة الوظيفي املرتب
1.٣.أمهية الدراسة: 

إن ملوضــوع الثقافــة التنظيميــة أمهيــة كبــرية لــدى 
العديــد مــن الباحثــني واملهتمــني يف اإلدارة؛ ملــا لــه مــن 
ــزة  ــىل املي ــا ع ــامت وقدرهت ــاح املنظ ــوي يف نج دور حي
التنافســية؛ ومــن هنــا تــأيت أمهيــة هــذه الدراســة بدرجة 
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تأثــري الثقافــة التنظيميــة يف حتقيــق امليــزة التنافســية مــن 
ــة  وجهــه نظــر إدارات اجلــودة دراســة مســحية وصفي
ــودة  ــني أداء إدارات اجل ــودة؛ لتحس ــؤويل اجل ــىل مس ع
يف جامعــة املجمعــة، والتأكيــد عــىل أمهيتهــا يف حتقيــق 
ــة  ــة العلمي ــة الدراس ــدد أمهي ــية، وتتح ــزة التنافس املي

ــة يف اآليت: والعملي
أ- األمهية العلمية:

ــاع •  ــة قط ــن أمهي ــه م ــث أمهيت ــذا البح ــتمد ه يس
ــل  ــا متث ــرا ألهن ــة" نظ ــة املجمع ــق "جامع التطبي
ــزة  ــق املي ــعى لتحقي ــي تس ــات الت ــدى اجلامع إح

ــرى. ــات األخ ــع اجلامع ــية م التنافس
ــة •  ــاد الثقاف ــة أبع ــكايف لدراس ــامم ال ــه االهت توجي

التنظيميــة وأثرهــا عــىل متطلبــات اجلــودة الشــاملة 
يف جامعــة املجمعــة؛ ومــن هنــا فــإن هذه الدراســة 
تعتــرب حماولــة مكملــة للمحــاوالت األخــرى 
املبذولــة مــن أجــل حتســني عمليــة تطبيــق اجلــودة 

ــة. ــة املجمع ــاملة يف جامع الش
قــد تســاهم هــذه الدراســة يف تطويــر أبعــاد • 

ــودة  ــإدارات اجل ــال ب ــة، واالنتق ــة التنظيمي الثقاف
مــن الطــرق التقليديــة إىل الطــرق احلديثــة يف 

اجلــودة. عنــارص  باســتخدام  اإلدارة، 
ــال •  ــة يف جم ــوة بحثي ــة فج ــذه الدراس ــد ه ــد تس ق

االســتفادة مــن أبعــاد الثقافــة التنظيميــة، وعنــارص 
اجلــودة الشــاملة.

ب- األمهية العملية:
ــة •  ــة الثقاف تلقــي هــذه الدراســة الضــوء عــىل أمهي

التنظيميــة، حيــث يمكــن أن تفيــد القائمــني عــىل 
ــًا،  إدارات اجلــودة يف تقويــم وتنميــة أنفســهم ذاتي
ــا،  ــاء عليه ــوة للبن ــاط الق ــىل نق ــد ع ــع الي ووض
ــد  ــا ق ــينها؛ مم ــا وحتس ــف لتالفيه ــاط الضع ونق
املجمعــة  جامعــة  وتطويــر  حتســني  يف  يســهم 

ــية. ــزة التنافس ــق املي لتحقي

ــن •  ــري م ــه الكث ــة يف توجي ــذه الدراس ــد ه ــد تفي ق
االهتــامم -مــن الناحيتــني األكاديميــة والتطبيقيــة- 
ــة  ــة التنظيمي ــاد الثقاف ــني أبع ــة ب ــة العالق لدراس
ــة  ــاملة يف جامع ــودة الش ــق اجل ــات تطبي ومتطلب

ــة. املجمع
قــد تفيــد هــذه الدراســة يف حتســني مســتوى • 

ــق أن  ــن منطل ــك م ــة، وذل ــة التعليمي أداء اخلدم
ــي  ــاليب الت ــد األس ــل أح ــة متث ــة التنظيمي الثقاف
ــة  ــودة يف جامع ــني اجل ــتخدامها يف حتس ــن اس يمك

ــة. املجمع
1.4.ُفروض الِدراَسة:

 الَفرضيِة األويل:  
توجــد عالقــة بــني أبعــاد الثقافــة التنظيميــة )التوقعات 
ــودة  ــارص اجل ــة( وعن ــراف التنظيمي ــة، األع التنظيمي

الشــاملة يف جامعــة املجمعــة.
الَفرضيِة الثانية  : 

ــد مســتوى  ــة عن ــة إحصائي ال توجــد فــروق ذات دالل
الداللــة  a =0.05 يف درجــة ممارســة الثقافــة التنظيميــة 
)التوقعــات التنظيميــة، األعــراف التنظيميــة( مــن 
وجهــة نظــر العاملــني عــىل إدارات اجلــودة يف جامعــة 
ــة  املجمعــة تعــزى ملتغــريات الدراســة )اجلنــس، املرتب

ــربة(. ــة، اخل الوظيفي
1.5. الدراسات السابقة:

دراســة )باصــور عقيلــة عــيل عبــداهلل ،2019( بعنوان: 
"التأثــريات املحتملــة لبعــض أبعــاد الثقافــة التنظيميــة 
ــة الآراء  ــة ميداني ــة، دراس ــة التنظيمي ــلوك املواطن يف س
عينــة مــن أســاتذة كليــة العلــوم االقتصاديــة بجامعــة 
ــتوى  ــد مس ــة إىل حتدي ــذه الدراس ــدف ه ــة " هت املدي
الثقافــة التنظيميــة الســائدة يف كليــة العلــوم االقتصادية 
بجامعــة املديــة، واختبــار تأثريهــا عــىل ســلوك املواطنة 
التأثــريات املحتملــة لبعــض  التنظيميــة ، وحتديــد 
ــوم  ــة العل ــائدة يف كلي ــة الس ــة التنظيمي ــارص الثقاف عن
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ــار  ــدى انتش ــد م ــة، وحتدي ــة املدي ــة بجامع االقتصادي
يف  األســاتذة  بــني  التنظيميــة  املواطنــة  ســلوكيات 
الكليــة، ولتحقيــق هــذا اهلــدف قــام الباحــث بإعــداد 
ــة ،  ــن العين ــات م ــع البيان ــل جتمي ــن أج ــتامرة؛ م اس
ــت إىل  ــة، توصل ــتاذا يف الكلي ــت )52( أس ــي بلغ الت
ــىل  ــات ع ــؤولني يف الكلي ــرص املس ــا : ح ــج أمهه نتائ
ترقيــة وتنميــة أبعــاد ســلوك املواطنــة التنظيميــة لــدى 
ــامت  ــة امله ــن تأدي ــم م ــالل متكينه ــن خ ــاتذة، م األس
ــتقاللية،  ــن االس ــد م ــم مزي ــرب منحه ــم ع ــة هل املوكل
ــة عــىل حتســني مســتويات  ممــا ينعكــس بصــورة إجيابي
ــة  ــن بيئ ــة م ــة اجلامعي ــادف للبيئ ــري اهل ــم، والتغي أدائه
تســيري إىل بيئــة إبــداع، والســعي احلثيــث للتقليــل 
ــق  ــم تدف ــل قي ــداع، وتفعي ــة لإلب ــمية القاتل ــن الرس م

ــة. ــة تام ــات بحري املعلوم
أبــو  صالــح  ســامي  الشــوبكي،  )مــازن  دراســة 
نــارص، 2017( بعنــوان: "دور ممارســة إســرتاتيجيات 
األفضليــة يف التعليــم لتحقيــق ميــزة تنافســية مســتدامة 
ملؤسســات التعليــم العــايل، كليــة اهلندســة وتكنولوجيا 
اســتندت  بغــزة"  األزهــر  بجامعــة  املعلومــات 
ــز  ــرتاتيجيات التمي ــر إس ــة أن تطوي ــة إىل فرضي الدراس
ــق  ــايس لتحقي ــام وأس ــم رشط ه ــا يف التعلي وتنفيذه
ميــزة تنافســية مســتدامة يف مؤسســات التعليــم العــايل، 
ــة  ــىل دور ممارس ــرة ع ــاء نظ ــة إىل إلق ــدف الدراس هت
إســرتاتيجيات التميــز لتحقيــق ميــزة تنافســية مســتدامة 
ملؤسســات التعليــم العــايل بجامعــة األزهــر بغــزة 
نموذجــا ، توصلــت الدراســة لنتائــج مــن أمههــا: 
ــرتاتيجيات  ــة إس ــتوى ممارس ــني مس ــاط ب ــود ارتب وج
ــم  ــات التعلي ــق مؤسس ــني حتقي ــم، وب ــز يف التعلي التمي
للميــزة التنافســية املســتدامة وجــود اتســاق يف جهــود 
ــة  ــتويات الثالث ــع املس ــودة جلمي ــني اجل ــر وحتس التطوي
ــز  ــاهم يف متي ــا يس ــة( مم ــف، واجلامع ــب، املوظ )الطال
ــية  ــا تنافس ــق مزاي ــن حتقي ــة م ــت الكلي ــة، متكن الكلي

مــن خــالل تقديــم خدمــات ممتــازة دون اإلرضار 
ــه  ــة رضورة توجي ــات الدراس ــن توصي ــاءة، م بالكف
ــى  ــز، وحت ــج التمي ــني يف برام ــاركة املوظف ــم مش ودع
يكونــوا كذلــك جيــب املشــاركة ضمــن معايــري إلزاميــة 
حمــددة، ورضورة زيــادة اجلهــود لتنفيــذ برامــج التميــز، 
وختصيــص الوقــت الــكايف، ومكافــأة اجلهــود املتميزة.  
دور   ": بعنــوان   )2016 بركــة،  )مشــنان  دراســة 
الثقافــة التنظيميــة يف تطبيــق إدارة اجلــودة الشــاملة 
ــة جامعــة  ــم العــايل -دراســة حال يف مؤسســات التعلي
احلــاج خلــر – باتنــة" هتــدف هــذه الدراســة إىل 
ــإدارة  ــم واألفــكار املرتبطــة ب عــرض ومناقشــة املفاهي
اجلــودة الشــاملة يف التعليــم العــايل، والثقافــة التنظيمية 
ــول   ــة الوص ــا، حماول ــه يف تطبيقه ــذي تلعب ــدور ال وال
ــىل  ــرار ع ــذي الق ــاعد متخ ــات تس ــج واقرتاح إىل نتائ
الــرشوع يف عمليــة التغيــري الثقــايف لتبنــي فلســفة 
إدارة اجلــودة الشــاملة، وجتــاوز خمتلــف معوقــات 
ــاط  ــة ارتب ــاك عالقـ ــت هن ــة إذا كان ــا، ومعرف تطبيقه
ــدى  ــة وم ــيم التنظيمي ــة القـ ــة ممارس ــني درج ــة ب قوي
تطبيــق معايــري إدارة اجلــودة الشــاملة يف اجلامعــة، 
ــاملة  ــودة الش ــري إدارة اجل ــق معاي ــدى تطبي ــة م معرف
املناهــج  الطالــب،  األســتاذ،  اإلدارة،  يف  املتمثلــة 
التدريســية، اإلمكانيــات املاديــة ،اســتهدفت الدراســة 
ــة  ــىل دراس ــوء ع ــليط الض ــي تس ــب التطبيق يف اجلان
الــدور الــذي تلعبــه الثقافــة التنظيميــة يف تطبيــق إدارة 
اجلــودة الشــاملة، مــن خــالل دراســة ميدانيــة بجامعــة 
ــة  ــم للثقاف ــأداة التقيي ــتعانة ب ــت االس ــث مت ــة، حي باتن
التنظيميــة للباحثــني كويــن وكامــريون، ووجهــت 
األداة لألســاتذة اإلداريــني باعتبارهــم مســؤولني عــن 
التنظيــم يف اجلامعــة، كــام تــم اســتخدام أداة االســتامرة 
ملعاجلــة إشــكالية الدراســة مــن كل نواحيهــا، حيــث تم 
ــة  ــم التنظيمي ــة القي ــة ممارس ــة درج ــا دراس ــن خالهل م
ــرق  ــاملة، والتط ــودة الش ــق إدارة اجل ــامهة يف تطبي املس
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إىل معرفــة مــدى موافقــة املســؤولني اإلداريــني لتطبيــق 
معايــري إدارة اجلــودة الشــاملة،  ومــن أهــم نتائــج 
الدراســة  ســيطرة اإلجــراءات الروتينيــة العميقــة 
يف العمــل واإلدارة معــا. مــن توصيــات الدراســة: 
ــم  ــة لتالئ ــة التنظيمي ــات الثقاف ــر مكون رضورة تطوي
ــة  ــري إدارة اجلــودة الشــاملة، هتيئ ــري ومعاي أدوات التغي
ــة  ــة التنظيمي ــري يف الثقاف ــل التغي ــيل لتقب ــاخ الداخ املن
ــراد،  ــلوكيات األف ــه س ــك بتوجي ــه، وذل ــط ل والتخطي
ــؤدي  ــا ي ــري؛ مم ــة التغي ــم بأمهي ــعور لدهي ــق الش وخل
ــري  ــع التغي ــق م ــدة تتواف ــم جدي ــاد قي ــق وإجي إىل خل

ــوب. املطل
بعنــوان   )2015 عــارف،  فــرح  )كاظــم  دراســة 
ــة  ــاملة  يف جامع ــودة الش ــق إدارة اجل ــات تطبي :"معوق
ــن  ــة م ــه آل راء عين ــة حتليل ــة، دراس ــليامنية التقني الس
أعضــاء اهليئــة التدريســية، هدفــت الدراســة إىل حتديــد 
ــة  ــات جامع ــه كلي ــي تواج ــاكل الت ــات واملش املعوق
الســليامنية ومعاهدهــا يف تطبيــق اجلــودة الشــاملة، 
مــن وجهــة نظــر أعضــاء هيئــة التدريــس، تــم تصميــم 
اســتبيان، وتــم توزيعــه عــىل عينــة عشــوائية، توصلــت 
الدراســة إىل نتائــج أمههــا: وجــود معوقــات ومشــاكل 
تواجــه كليــات الســليامنية التقنيــة ومعاهدهــا يف تطبيــق 
إدارة اجلــودة الشــاملة )ضعــف الدعــم املــايل، ضعــف 
ــة وإدارات اجلامعــة(،  العالقــات بــني األقســام العلمي
كــام أوىص الباحــث يف دراســته بــرورة االهتــامم 
باحلوافــز اإلجيابيــة ألعضــاء هيئــة التدريــس، ورضورة 
إلدارات  خاصــة  مســتمرة،  تطويــر  دورات  إقامــة 
اجلــودة، وختصيــص مبالــغ ماليــة كافيــة لتطبيــق إدارة 

ــة. ــاملة يف اجلامع ــودة الش اجل
بعنــوان:   )2014 عــالم،  حممــد  )فوزيــة  دراســة 
ــوء  ــرص يف ض ــي بم ــم اجلامع ــة التعلي ــر سياس "تطوي
متطلبــات حتقيــق القــدرة التنافســية" هتــدف الدراســة 
ــرص يف  ــي بم ــم اجلامع ــة التعلي ــع سياس ــق واق إىل حتقي

ــات  ــية للجامع ــدرة التنافس ــق الق ــب حتقي ــوء متطل ض
،اعتمــدت هــذه الدراســة عــىل املنهــج الوصفــي 
التحليــيل؛ هبــدف معرفــة القــدرة التنافســية ومتطلباهتــا 
ــك  ــوء تل ــره يف ض ــي وتطوي ــم اجلامع ــة التعلي وسياس
مــن  نتائــج،  إىل  الدراســة  وتوصلــت  املتطلبــات، 
ــية  ــزة التنافس ــدرة واملي ــق الق ــق إىل حتقي ــا : الطري أمهه
للجامعــات، واملنافســة يف التعليــم العــايل؛ هــو االبتكار 
ــز مــن اجلامعــات املنافســة يف  والتنــوع ، يتطلــب التمي
ــودة،  ــم اجل ــط اإلدارة، ونظ ــل نم ــة مث ــاالت حيوي جم
وحتقيــق القــدرة التنافســية للجامعــات يرتبــط بتوفــري 
جمموعــة مــن املــوارد البرشيــة واملهــارات التكنولوجية. 
ــي  ــز خلرجي ــداد املتمي ــة اإلع ــات الدراس ــن توصي م
ــا  ــة م ــارات واملعرف ــك امله ــث يمتل ــات، بحي اجلامع
تؤهلــه للعمــل، والتأكــد أن اخلطــة اإلســرتاتيجية 
للجامعــات عــىل مســتوى القــدرة التنافســية ال تقتــرص 
فقــط عــىل وظيفــة واحــدة مــن وظائــف اجلامعــة، بــل 
ــث  ــم - البح ــا )التعلي ــع وظائفه ــمل مجي ــد أن تش الب

ــع(. ــة املجتم ــي - خدم العلم
1.6. التعليق عى الدراسات السابقة:

ــات  ــات والدراس ــىل األدبي ــا ع ــالل اطالعن ــن خ م
ــري  ــة تأث ــول درج ــا ح ــي دار موضوعه ــابقة، والت الس
الثقافــة التنظيميــة يف حتقيــق امليــزة التنافســية مــن 
ــا أو  ــة منه ــواء العربي ــودة، س ــر إدارات اجل ــة نظ وجه
األجنبيــة؛ وجدنــا أن هنــاك بعــض أوجــه التشــابه بــني 
الدراســة احلاليــة وبــني هــذه الدراســات، كــام رصدنــا 

ــام. ــالف بينه ــه االخت ــض أوج ــا بع أيًض
احلاليــة  الدراســة  بــن  الشــبه  أوجــه   .1.6.1

الســابقة: والدراســات 
اتفقــت الدراســة احلاليــة مــع معظــم الدراســات 
ــة  ــو دور الثقاف ــوع- وه ــث املوض ــن حي ــابقة- م الس
التعليــم اجلامعــي، مثــل  التنظيميــة يف مؤسســات 
ــاد  ــت أبع ــي تناول ــة، 2٠19( الت ــة )باصورعقيل دراس
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التعليــم اجلامعــي، ودراســة  التنظيميــة يف  الثقافــة 
)الشــوبكي، أبــو نــارص، 2٠17(، التــي تناولــت كيفية 
حتقيــق امليــزة التنافســية املســتدامة ملؤسســات التعليــم 
التــي تناولــت  العــايل، ودراســة )عــالم، 2٠1٤( 
ــام  ــة، ك ــية يف اجلامع ــدرة التنافس ــق الق ــات حتقي متطلب
ــان  ــة، 2٠16( يف بي ــنان برك ــة )مش ــع دراس ــت م اتفق
دور الثقافــة التنظيميــة يف حتقيــق إدارة اجلــودة الشــاملة 

ــي.  ــم اجلامع ــية للتعلي ــزة التنافس املي
الســابقة  الدراســات  أغلــب  اســتخدمت  كذلــك 
الــذي  املنهــج  نفــس  وهــو  الوصفــي،  املنهــج 
ــة،  ــة )عقيل ــل دراس ــة، مث ــة احلالي ــتخدمه الدراس تس
ــارص، 2٠17(،  ــو ن ــوبكي، أب ــة )الش 2٠19(، ودراس
ــة  ــة، 2٠16(، ودراس ــنان برك ــة )مش ودراســـــــــ
ــات  ــة بمعلوم ــزود الباحث ــث ي ــالم، 2٠1٤(، حي )ع
ــة،  ــرة املدروس ــن للظاه ــع الراه ــن الوض ــه ع حقيقي
والدراســات الوصفيــة ال تقــف عنــد جمــرد مجــع 
ــذه  ــف ه ــه إىل تصنيـ ــل تتج ــائق، ب ــانات واحلقـ البيـ

ــريها. ــلها وتفس ــات وحتليـ ــك البيان ــق وتل احلقائ
احلاليــة  الدراســة  بــن  1.6.2. أوجــه االختــالف 

الســابقة: والدراســات 
ــابقة يف  ــات الس ــن الدراس ــة ع ــذه الدراس ــت ه اختلف
تناوهلــا املتغــريات اآلتيــة: الثقافــة التنظيميــة، وعالقتها 
بامليــزة التنافســية التــي تقــوم بتحقيقهــا إدارات اجلــودة 
الســابقة  الدراســات  عكــس  املجمعــة،  بجامعــة 
ــة  ــو الثقاف ــط وه ــًدا فق ــرًيا واح ــت متغ ــي تناول الت
ــة  ــالم، 2٠1٤(، ودراس ــة )ع ــل: دراس ــة، مث التنظيمي
)باصــور عقيلــة، 2٠19(، وبــول العالقــة بــني الثقافــة 
ــة  ــل: دراســــــــــ ــودة، مث ــق اجل ــة وحتقي التنظيمي

ــة، 2٠16(. ــنان برك )مش

2.اإلطار النظري:
2.1.الثقافة التنظيمية:

2.1.1.مفهوم الثقافة التنظيمية:
ــكل  ــح ل ــات فأصب ــة الثامنيني ــا يف بداي ــر مفهومه ظه
ــي تشــتمل  منظمــة أو مؤسســة ثقافتهــا اخلاصــة، والت
ــة إىل  ــا، باإلضاف ــة هل ــب امللموس ــف اجلوان ــىل خمتل ع
االفرتاضــات التــي يكوهنــا األفــراد حــول املنظمــة التي 
ــا، ويف  ــة هب ــة اخلاص ــة اخلارجي ــا، والبيئ ــون إليه ينتم
ــة  ــة التنظيمي ــتخدمت الثقاف ــا اس ــم األنثروبولوجي عل
قبــل مــا يقــارب مائــة عــام، وهــي يف تغــري وديناميكيــة 
ــف. ــددة التعاري ــا متع ــذي جعله ــر ال ــتمرة؛ األم مس
مل يتوصــل علــامء التنظيــم إىل تعريــف حمــدد هلــا، وإنــام 
ــا  ــب عليه ــي يغل ــف الت ــن التعاري ــرًيا م ــوروا كث ط
التداخــل، وإن كان بعضهــا يكمــل بعضــا، وقــد 
اســتخدم كمظلــة تــؤوي الكثري مــن املفاهيم اإلنســانية 
مثــل: القيــم، والنــامذج االجتامعيــة، والقيــم األخالقية 
)هيجــان، 1996: 11(. وتأثرياهتــا  والتكنولوجيــة 
إال أن القريــويت )2٠٠٠: 286( يراهــا تتمثــل يف:" 
ــة  ــد، واملامرس ــز واملعتق ــى والرم ــل املعن ــة متث منظوم
التــي تطــورت مــع الزمــان، وأصبحــت ســمة للتنظيــم 

ــراد. ــن األف ــع م ــلوك املتوق ــب الس والرتتي
ــا  ــىل أهّن ــا ع ــم تعاريفه ــامل معظ ــن إك ــه يمك ــرى أن ن
ــاليب  ــد، وأس ــادات والتقالي ــكار والع ــه األف منظوم
التفكــري التــي جتمــع أفــراد املنظمــة مــع بعضهــم 
تؤثــر يف  أن  مــن شــأهنا  والتــي  ويشــرتكون هبــا، 
ســلوكياهتم، وتتحكــم يف خرباهتــم، التــي بدورهــا 
تؤثــر عــىل إنتاجيــه املنظمــة وكفاءهتــا، وتشــتمل عــىل 
طــرق تنظيــم عمــل املوظفــني، وطبيعــة قيادهتــم، 

ونظــم مكافآهتــم وتقييمهــم.
2.1.2. أمهية الثقافة التنظيمية: 

ــه،  ــف أعامل ــا خمتل ــرد فيه ــز الف ــي ينج ــة الت ــي البيئ ه
ــه، إاّل  ــاهدته أو ملس ــن مش ــوي ال يمك ــر معن ــي أم وه
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ــا،  ــر فيه ــة وتؤث ــكان يف املنظم ــد يف كل م ــا تتواج أهّن
ــالل اآليت: ــن خ ــامت م ــا يف املنظ ــن أمهيته وتكم

ــه،  ــف أعامل ــا خمتل ــرد فيه ــز الف ــي ينج ــة الت ــي البيئ ه
ــه، إاّل  ــاهدته أو ملس ــن مش ــوي ال يمك ــر معن ــي أم وه

ــا. ــر فيه ــة وتؤث ــكان يف املنظم ــد يف كل م ــا تتواج أهّن
وتكمن أمهيتها يف املنظامت من خالل اآليت:

دليــل لــإلدارة والعاملــني هبــا، حيــث تشــكل هلــم . 1
ــا  ــب اتباعه ــي جي ــات الت ــلوك والعالق ــامذج الس ن

واالسرتشــاد هبــا خــالل العمــل.
ــدة، . 2 ــة الواح ــراد املنظم ــه أف ــري يوج ــار فك إط

وينظــم أعامهلــم وعالقاهتــم وإنجازاهتــم.
ــرد . 3 ــه الف ــا يواج ــراد، فعندم ــلوك األف ــؤ بس التنب

ــا  ــيترصف وفًق ــه س ــكلة؛ فإن ــا أو مش ــا معين موقف
لثقافتــه، فبــدون معرفتــه بالثقافــة التــي ينتمــي هلــا 

ــه. ــيقوم ب ــذي س ــلوكه ال ــؤ بس ــب التنب يصع
ــدر . ٤ ــة، ومص ــزة للمنظم ــح املمي ــن املالم ــرب م تعت

ــت  ــة إذا كان ــا، وخاص ــراد هب ــزاز لألف ــر واعت فخ
تؤكــد قيــام معينــة مثــل: االبتــكار، والتميــز، 

ــادة. والري
ــاعًدا . 5 ــإلدارة ومس ــًدا ل ــاًل ومؤي ــرًصا فاع ــد عن تع

ــون  ــا، وتك ــا وطموحاهت ــق أهدافه ــىل حتقي ــا ع هل
ــة،  ــراد باملنظم ــة األف ــا غالبي ــا يتقبله ــة عندم قوي
وقواعدهــا  وأحكامهــا  قيمهــا  ويرتضــون 
وينعكــس كل ذلــك يف ســلوكياهتم وعالقاهتــم.

تؤثــر تأثــرًيا مبــارًشا عــىل ترصفــات األفــراد، . 6
وأنظمتهــا  املنظمــة  مبــادئ  حتــدد  فهــي 
املقبولــة واملرفوضــة -  األساسية:)الســلوكيات 
القوانــني التــي حتكــم الترصفــات - اجتاهــات 
مــع  تفاعلهــم  وكيفيــة  واهتامماهتــم-  القــادة 
معايــري  حتكمهــا  ال  التــي  املتغــرية  املواقــف 
ــام  ــة- نظ ــاالت املتبع ــكال االتص ــة - أش واضح
املكافــآت(، كــام أن هلــا تأثــريا عــىل إســرتاتيجيات 

وتنفيذهــا.  التنظيــم 

ــة املنظمــة . 7 ــر عــىل قابلي ــا يؤث ــرًصا جذريًّ تعتــرب عن
التطــورات  مواكبــة  عــىل  وقدرهتــا  للتغيــري، 
ــة  ــم املنظم ــت قي ــام كان ــا، فكل ــن حوهل ــة م اجلاري
مرنــة ومتطلعــة لألفضــل؛ كانــت أقــدر عــىل 
ــي،  ــه) النعم ــادة من ــىل اإلف ــرص ع ــري وأح التغي
58؛  2٠٠٠،ص  الرخيمــي،  29؛  1999،ص 

.)253 2٠٠٤،ص  والســواط،  الطجــم 
2.1.٣. جماالت الثقافة التنظيمية :

املفاهيــم،  مــن  جمموعــه  هــي  التنظيميــة  الثقافــة 
واملصطلحــات املرتبطــة باألفــكار الســائدة يف املجتمــع 
اإلداري، ويعتمــد تطبيقهــا عــىل دور التنظيــم كوظيفــة 
مــن  قطــاٍع  أي  يف  الرئيســة  اإلدارة  وظائــف  ِمــن 

ــل. ــات العم قطاع
وهناك جماالت تغطيها من أمهها:

بــني . 1 واملســاواة  العدالــة  التنظيميــة:  القيــم 
. ملــني لعا ا

ــا . 2 ــزم هب ــادئ يلت ــة مب ــة: مجل ــراف التنظيمي األع
ــا  ــة أساس ــامد األقدمي ــة، كاعت ــون يف املنظم العامل

ــا. ــب علي ــىل مناص ــول ع للحص
التوقعــات التنظيميــة: الــذي يتوقــع أن حيقــق . 3

أن  فيــه  العاملــون  يتوقعــه  لــذي  و  التنظيــم، 
يتحقــق.

ــرتاض . ٤ ــية: كاف ــات األساس ــدات واالفرتاض املعتق
ــة قصــوى. خدمــه الزبــون ذات أمهي

الفلســفة: هلــا عــدة جمــاالت يمكــن ذكــر بعــض . 5
منهــا: 

- ما يتعلق باألفراد.
- ما يتعلق بالقيم كالقيم الدينية، واالقتصادية.

ــا مــا تكــون خمتزنــه يف  - مــا يتعلــق باملســلامت، وغالًب
الالشــعور، وربــام هــذه املســلامت هــي جوهــر الثقافة، 
والعنــرص األكثــر تأثــرًيا فيهــا )البطــاح، 2٠٠6، 51-

       .)52
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نفســها  هــي  املجــاالت  هــذه  أن  املالحــظ  ومــن 
ــة  ــا، فالثقاف ــة أو عنارصه ــة التنظيمي ــات الثقاف متضمن
يف النهايــة ليســت إال جمموعــة مــن القيــم، واألعــراف، 
والتوقعــات التــي يشــرتك فيهــا معظــم العاملــني، 

ــة ــلوكياهتم التنظيمي ــوغ س وتص
2.2. امليزة التنافسية:

2.2.1. مفهوم امليزة التنافسية :
نظــًرا لألمهيــة التــي يكتسبهـــا هــذا املفهــوم ســنتطرق 
لعدة تعـــاريف لتوضيح هذا املفهـــوم من عدة زوايـــا:
فتعــرف بأهنــا: "جمــال تتمتــع فيــه املنظمــة بقــدرة أعــىل 
ــة، أو  ــرص اخلارجي ــتغالل الف ــيها، يف اس ــن منافس م
احلــد مــن أثــر التهديــدات، وتنبــع مــن قــدرة املنظمــة 
عــىل اســتغالل مواردهــا املاديــة أو البرشيــة، فقــد 
عــىل  القــدرة  أو  التكنولوجيــا  أو  باجلــودة  تتعلــق 
ــكار  ــويقية، واالبت ــاءة التس ــة أو الكف ــض التكلف خف
والتطويــر أو وفــرة املــوارد املاليــة، أو متيــز الفكــر 
اإلداري، أو امتــالك مــوارد برشيــة مؤهلة)املــريس 

.)2٠  ،2٠٠2 وآخــرون، 
ــطب  ــة يش ــوق للمنظم ــرص تف ــا: " عن ــرف بأهن وتع
معينــة  إلســرتاتيجية  اتباعهـــا  حـــاله  يف  حتقيقــه 

  .)25  ،2٠٠9 للتنـــافس")الوليد، 
وهبــذا يمكــن القــول: إن امليــزة التنافســية هــي توصــل 
املؤسســة إىل اكتشــاف طــرق جديــدة أكثــر فعاليــة مــن 
ــون  ــث يك ــني، حي ــل املنافس ــن قب ــتعملة م ــك املس تل
بمقدورهــا جتســيد هــذا االكتشــاف ميدانًيــا، وبمعنــى 
بمفهومــه  إبــداع  عمليــة  إحــداث  بمجــرد  آخــر 

ــع. الواس
خصائص امليزة التنافسية: 

ــص،  ــن اخلصائ ــه م ــية بمجموع ــزة التنافس ــع املي تتمت
ــا: منه

تكون مركزة يف نطاق جغرايف حمدود.. 1
يتــم بناؤهــا عــىل املــدى الطويــل باعتبارهــا ختتص . 2

ــتقبلية. بالفرص املس
ــة . 3 ــني الرشك ــن ب ــات والتباي ــىل االختالف ــى ع تبن

)يوســف،  التشــابه  عــىل  وليــس  ومنافســيها، 
.)18٠  ،2٠٠٤

وحتــى تكــون ذات فاعليــة يتــم االســتناد إىل الــرشوط 
: تية آل ا

عــىل . 1 والتفــوق  األســبقية  تعطــي  حاســمة: 
. فســني ملنا ا

االستمرارية: يمكن أن تستمر خالل الزمن.. 2
إمكانيــة الدفــاع عنهــا، وصعوبــة حماكاهتــا أو . 3

G.GARIBAL-) نيإلغائهــا مــن قبــل. املنافســ
.(DI،1994، 95-96

لكــي تضمــن هــذه الــرشوط فعاليتهــا جيــب أن تكــون 
جمتمعــة؛ ألن كل رشط مرهــون باآلخــر، فاحلســم 
بــرشط  مقــرتن  واألخــري  باالســتمرارية،  مقــرتن 

ــا. ــاع عنه ــة الدف إمكاني
وتنقسم إىل مميزات ، من أمهها:

جــوده اخلدمــات: متكــن املؤسســات مــن تقديــم . 1
ــن  ــدة م ــزة وفري ــات متمي ــات ذات مواصف خدم
طرازهــا، تلقــى رضــا املســتخدم؛ لذلــك يصبــح 
ــطة  ــوق، بواس ــول التف ــل أص ــي وحتلي ــا وع عليه
أنشــطة حلقــة القيمــة، واســتغالل الكفــاءات 
العاليــة،  التكنولوجيــة  والتقنيــات  واملهــارات 
وانتهــاج طــرق توســع فعالــة، وسياســات ســعريه 
ــوقية. ــة الس ــادة احلص ــن زي ــا م ــه متكنه وتروجيي

اختصــار الوقــت: حتقيــق ميــزه عــىل أســاس . 2
الطــالب  لصالــح  الزمــن  عنــرص  ختفيــض 

واألســاتذة.
عــن  املنظمــة  متيــز  يف  تتمثــل  مميزاهتــا  أن  ونــرى 
ــىل  ــازة ع ــا احلي ــون بمقدوره ــا يك ــيها، عندم منافس
خصائــص فريــدة جتعلهــا تتميــز عــن اجلامعــات 

املنافســة.
 وحتــى يتــم شــطب احليــازة عــىل ميــزه التميــز يســتند 
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إىل عوامــل التفــرد، وهــي:
ــة : خاصــه بالنشــاطات . 1 اإلجــراءات التقديري  

املــرادة يف ممارســتها، إذ تعتــرب تلــك األعــامل 
مهيمنــة عــىل التفــرد، وتتمثــل يف مواصفــات 

املقدمــة. اخلدمــات  وكفــاءه 
ــالت . 2 ــن الص ــرد م ــه التف ــق خاصي ــة : تنبث الصل

الكامنــة بــني املبــادرات، أو مــن خــالل العالقــات 
ــرى . ــات األخ ــع اجلامع م

ــدد . 3 ــاط حم ــرد لنش ــمه التف ــم س ــم: تنج التعل  
وقتــام يــامرس التعلــم بصفــه جيــدة، والتــي تتجــىل 

يف حتديــث األداء لألفضــل.
2.٣. إدارة اجلودة الشاملة:

2.3.1.إدارة اجلودة الشاملة ومبادئها 
:)Total Quality Management(

تعــد يف جوهرهــا توجهــا إداريــا للنجــاح بعيــد املــدى، 
ــالل إرشاك كل  ــن خ ــالء، م ــاء العم ــالل إرض ــن خ م
ــات  ــراءات واخلدم ــني اإلج ــة يف حتس ــاء املنظم أعض
ــق  ــرق تطبي ــل، وط ــكان العم ــائدة يف م ــة الس والثقاف
ــار  ــودة الكب ــم رواد اجل ــن تعالي ــت م ــه أت ــذا التوج ه
أمثــال: فيليــب كروســبي، ويليــام ديمنــغ أرمــان 

ــوران. ــف ج ــيكاوا وجوزي ــاوم، كارو إيش فيغنب
فقــد تعــددت التعاريــف املختصــة هبــا، ويمكــن إبــراز 

أهــم تلــك التعاريــف كــي يصــل ملفهــوم عــام.
"مفهــوم  أهنــا   )2٠٠٠:71(Oakland ويشــري 
ــة  ــني املرون ــل لتحس ــامل متكام ــج ش ــن منه ــرب ع يع
والفاعليــة والتنافــس، مــن خــالل عمليــات التخطيــط 
ــة،  ــطة املنظم ــع أنش ــم واإلدراك جلمي ــم والفه والتنظي
ــذ  ــط وتنفي ــني، وختطي ــع العامل ــاركة مجي ــق مش وحتقي
عمليــات التغيــري التــي تعــزز منهــج اجلــودة الشــاملة، 
وتزيــل العوائــق التــي متنــع تنفيــذ هــذا املنهــج، ويركــز 
ــس  ــكالت، ولي ــوع املش ــع وق ــىل من ــج ع ــذا املنه ه

ــا.  ــد وقوعه ــكالت بع ــالج املش ع

 Irani، Beskese، and Love (2004:644) ويراهــا      
هيــكال متناســقا ومتكامــال متفقــا عليــه عــىل مســتوى 
يتعلــق  مصانعهــا  ومجيــع  املنظمــة،  أجــزاء  مجيــع 
بجميــع أعامهلــا ،ومجيــع عملياهتــا التشــغيلية، وجيــري 
حتديــد وتوثيــق اإلجــراءات اإلداريــة والفنيــة بصــورة 
والترصفــات  األفعــال  لتوجيــه  ومتناســقة  فاعلــة 
ــقة)Coordinated Actions( املتعلقــة باألفــراد  املنس
ــا  ــق وأكثره ــل الطرائ ــات، بأفض ــن واملعلوم واملكائ
ــامن  ــل ض ــن أج ــة )Most Practical Ways(؛ م عملي
حتقيــق رضــا الزبائــن عــن اجلــودة، وحتقيــق التكاليــف 

ــودة ــة للج االقتصادي
 .)Economical Costs of Quality(

     ويؤكــد عــىل أن هلــا أوجهــا أساســية، أمههــا: الرتكيز 
ــم  ــل النظ ــون )Customer Focus(، ومدخ ــىل الزب ع
 Team(العمــل وفــرق   ،)Systems Approach(
 Management( ومشــاركة وتعهــد اإلدارة ،)Work

 Continuous(ــتمر ــني املس Commitment(، والتحس

.)Improvement

ــرز  ــد أب ومــن خــالل التعاريــف الســابقة يمكــن حتدي
النقــاط الــالزم توافرهــا يف إدارة اجلــودة الشــاملة هــي:

رضورة أن يتــم تشــكيل اإلســرتاتيجية يف مســتوى . 1
ــة،  ــالل املنظم ــن خ ــرش م ــم تنت ــا، ث اإلدارة العلي
الثقافيــة  القيــم  تصبح)TQM(:هــي  بحيــث 
ــل  ــن أج ــة؛ م ــا املنظم ــن هب ــي تؤم ــية الت األساس

ــل. ــة للعمي ــودة عالي ــات ذات ج ــليم منتج تس
ــل، . 2 ــالل العمي ــن خ ــاملة م ــودة الش ــم إدارة اجل تت

فالســلعة أو اخلدمــة جيــب أن تقابــل أو تزيــد عــن 
توقعــات العميــل.

جيــب عــدم اســتخدام مفهــوم)TQM(: أن تكــون . 3
ــب أن  ــل جي ــة، ب ــعارات مكتوب ــرد ش ــودة جم اجل

ــل.  ــل بالفع ــه العمي ــا حيس ــيئا ملموس ــون ش تك
ونــرى أنــه يتضــح مــن التعريفــات الســابقة أهنــا 
ــورة  ــني ص ــل، وحتس ــا العمي ــق رض ــاهم يف حتقي تس
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املنظمــة يف املجتمــع؛ ممــا يــؤدي إىل ضــامن بقــاء 
ــايل  ــيها، وبالت ــىل منافس ــا ع ــا ومتيزه ــة وتقدمه املنظم

تعزيــز ميزهتــا التنافســية.
2.٣.2. أهداف إدارة اجلودة الشاملة: 

اجلــودة الشــاملة هــي ضبــط متكامــل جلــودة اإلنتــاج، 
هــي عبــارة عــن نظــام شــامل ومتكامــل هيــدف 
ــتمرة  ــود املس ــق اجله ــن طري ــل، ع ــاء العمي إىل إرض
ــودة  ــق اجل ــني؛ لتحقي ــني اإلدارة والعامل ــرتكة ب واملش
يف كل األنشــطة لتقديــم ســلعة أو خدمــة مطابقــة 
ــل واملناســبة للرشكــة، ومــن  ــة للعمي ــري املرضي للمعاي
ــي  ــية وه ــداف أساس ــد أه ــن حتدي ــياق يمك ــذا الس ه

ــايل: كالت
صعود القدرة التنافسية للمنظمة.. 1
تزايد إنتاجية كافة أنظمة املنظمة.. 2
ارتفاع درجة الرضا عند العمالء من املنظمة.. 3
ــادة . ٤ ترســيخ املنظمــة مــن النمــو واالســتمرار وزي

ربحهــا.
زيادة قدرة املنظمة عىل االزدهار واالستمرار.. 5

ــم  ــات التعلي ــن مؤسس ــة م ــا يف أي مؤسس وأن تطبيقه
العــايل حيتــاج  تغيــريات تنظيميــة وظيفيــة يف جمموعــة 
ــوذج   ــبعة لنم ــات الس ــرب املركب ــات، وتعت ــن املكون م

ــارص: ــم  العن ــن أه )McKinsey 7S- Model(م
1 ..)Skills( اخلربات املهارات
2 .)Systems( النظم
3 ..)Structure( اهليكل
٤ ..)Style( نمط اإلدارة
5 ..)Staff( طاقم العاملني
6 ..)Strategy( اخلطة املدروسة
7 . .)Shared Values (القيم املشرتكة

2.٣.٣. معوقــات تطبيــق إدارة اجلــودة الشــاملة يف 
 Barriers of Implementing TQM( :اجلامعــات

)in the Universities

     رغــم أمهيتهــا ورضورهتــا إال أن هنــاك بعــض 
ــات  ــك الدراس ــد ذل ــا، يؤك ــي تواجهه ــات الت ق امُلعوِّ
والبحــوث التــي أجريــت يف اجلامعــات، ومــن أبرزهــا 

ــأيت:  ــا ي م
بــني )آل داوود، 2٠17( املعوقــات العامــة لتطبيــق 
ــايل،  ــم الع ــات التعلي ــاملة يف مؤسس ــودة الش إدارة اجل

ــة:  ــاط التالي ــا يف النق ــن اختصاره ــي يمك و الت
عدم التزام اإلدارة العليا. . 1
الرتكيــز عــىل أســاليب معينــة يف إدارة اجلــودة . 2

الشــاملة، وليــس عــىل النظــام ككل. 
ــني يف تطبيــق إدارة . 3 ــع العامل ــاركة مجي ــدم مش ع

ــاملة. ــودة الش اجل
عدم انتقال التدريب إىل مرحلة التطبيق.. ٤
تبنــي طــرق وأســاليب اإلدارة اجلــودة الشــاملة ال . 5

تتوافــق مــع خصوصيــة املؤسســية. 
ــض . 6 ــن وبع ــض املديري ــن بع ــري م ــة التغي مقاوم

العاملــني. 
ــات  ــة معوق ــة جمموع ــن إضاف ــياق يمك ــذا الس ويف ه

ــايل: ــي كالت ــرى، وه أخ
عــدم نــرش ثقافــة اجلــودة، ممّــا يعنــي عــدم رغبــة . 1

اإلدارة أو املوظَّفــني بالتغيــري؛ األمــر الــذي يــؤّدي 
إىل مقاومتهــم لــه.

ــر . 2 ــدم توفُّ ــة، وع ــادة اجلامعي ــة يف القي ــدم الثق ع
ــم  ــّكل منه ــن يتش ــاء الذي ــني األعض ــجام ب االنس

ــل. ــَرق العم ــني فِ ــام ب ــل، أو في ــق العم فري
٣.منهج البحث واختبار الفرضيات:

ــي  ــة الت ــة الوصفي ــة إىل الدراس ــذه الدراس ــي ه تنتم
ــانية.  ــكالت اإلنس ــر واملش ــف الظواه ــتهدف وص تس
فقــد اعتمــدت الدراســة احلاليــة عــىل املنهــج الوصفــي 
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ــه:  ــاف )2٠٠3م( بقول ــه العس ــد عرف ــيل، وق التحلي
"إن النــوع مــن هــذه البحــوث الــذي يتــم مــن خاللــه 
ــم"،  ــة منه ــة مرتفع ــث أو عين ــع البح ــتجواب جمتم اس
ــن  ــرة م ــف الظاه ــدف إىل وص ــذي هي ــو ال ــك ه ذل
حيــث درجــه وجودهــا فقــط، دون أن يتجــاوز ذلــك 
ــرف  ــة، وع ــة العالق ــباب أو دراس ــتنتاج األس إىل اس
ــط  ــي ترتب ــة الت ــه الطريق ــي بأن ــج الوصف ــا املنه أيض
ــا،  ــا دقيق ــا وصف ــد توصيفه ــارصة؛ بقص ــرة مع بظاه

ــي. ــكل علم ــريها بش وتفس
إن وجــود ثقافــه تنظيميــه إجيابيــة داخــل املنظمــة يمكن 
اإلدارة مــن توظيــف وتوجيــه اجتاهــات العاملــني نحو 
التغيــري بشــكل إجيــايب، وتطبيــق أطــر اجلــودة الشــاملة 
ــية،  ــزة التنافس ــق املي ــو حتقي ــعيها نح ــالل س ــن خ م
وذلــك مــن خــالل تطويــر مبــادئ الديمقراطيــة، 
وتشــجيع التعــاون والثقــة املتبادلــة بــني العاملــني 
ــة، ودفــع العاملــني  عــىل اختــالف مســتوياهتم اإلداري
عــىل االلتــزام والتعــاون واملشــاركة، وإتاحــة الفــرص 
ــة بالشــكل  ــداع، وحتقيــق املرون ــذايت واإلب ــه ال للتوجي
ــريات  ــع املتغ ــف م ــن التكي ــة م ــن املنظم ــذي يمك ال
ــن  ــة م ــن املنظم ــا يمك ــة؛ مم ــاءة وفعالي ــة بكف اخلارجي
ــوء  ــا. يف ض ــيل بثقافته ــاملة والتح ــودة الش ــق اجل حتقي
اســتقراء مــا ســبق يتضــح أن التنافســية بــني اجلامعــات 
أمــر ال يمكــن غــض الطــرف عنــه، و البــد مــن 
ــة  ــات العاملي ــود التصنيف ــبب وج ــك؛ بس ــة بذل املطالب
ــات تنفــرد وتتفــوق فيهــا، وتفردهــا يف  لتحقــق متطلب
ــي،  ــم اجلامع ــال التعلي ــة يف جم ــات املنافس ــل حتدي ظ

ــا. ــاالت والتكنولوجي ــورة االتص ــل ث مث
مصادر بيانات الدراسة:

ــث  ــق البح ــن طري ــا ع ــم مجعه ــة: وت ــادر أولي -مص
ــض  ــن بع ــا م ــول عليه ــم احلص ــي ت ــة الت ــاء اخللفي لبن

ــابقة. ــات الس ــوث والدراس البح
ــتبانة  ــتخدام االس ــا باس ــم مجعه ــة: ت ــادر ثانوي -مص
مــن مفــردات العينــة املكونــة مــن العاملــني عــىل 

إدارات اجلــودة يف جامعــة املجمعــة.
جمتمع البحث وعينته:

ــىل  ــة ع ــة املجمع ــة يف جامع ــع الدراس ــرص جمتم انح
ــراء  ــرتة إج ــالل ف ــودة، خ ــىل إدارات اجل ــني ع العامل
الدراســة العــام )1٤٤1هـــ - 1٤٤2هـــ(، و تكونــت 
عينــة الدراســة مــن )115( مــن العاملــني عــىل إدارات 

ــة.  ــة املجمع ــودة يف جامع اجل
أداة البحث وإجراءات بنائه:

اعتمـــدنا يف هذه الدراســة علـــى االســتبانة؛ للتعـــرف 
علـــى القــدرة التنافســية ومتطلبــات حتقيقهــا، وكيفيــه 
تطويــر سياســة التعليــم اجلامعــي يف ضــوء تلــك 
املتطلبــات، وبالتــايل فــإن العمــل مــع اجلــودة يقتــي 
ــني  ــني العامل ــة، وإن متك ــة التنظيمي ــع الثقاف ــل م العم
بالثقافــة التنظيميــة يدعــم تطبيــق إدارة اجلودة الشــاملة 
بنجــاح وفاعليــة، ويدفعهــا لتحقيــق امليــزة التنافســية.

إجراءات تطبيق أداة الدراسة:
ــم اســتبيان بعــد مراجعــة لإلطــار النظــري  ــم تصمي ت
والدراســات الســابقة؛ ملعرفــة تأثــري الثقافــة التنظيميــة 
يف حتقيــق امليــزة التنافســية مــن خــالل اجلودة الشــاملة؟ 
ــق  ــث وحتق ــاؤالت البح ــن تس ــب ع ــك لتجي وكذل

ــا. أهدافه
أ(صدق أداة الدراسة )االستبانة(:

 بعــد التأكــد مــن الصــدق الظاهــري ألداه الدراســة تم 
ــاب  ــم حس ــة، ت ــات العين ــىل بيان ــًا وع ــا ميداني تطبيقه
ــيل  ــدق الداخ ــه الص ــون ملعرف ــاط بريس ــل االرتب معام
ــاط بــني  لالســتبانة حيــث تــم حســاب معامــل االرتب
ــور  ــتبانة  للمح ــارات االس ــن عب ــاره م ــة كل عب درج
ــداول  ــح يف اجل ــو واض ــام ه ــارة ك ــب العب ــذي تناس ال

ــة: التالي
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معامل االرتباط رقم العبارة
**٠.623 1
**٠.٤76 2
**٠.539 3
**٠.32٠ ٤
**٠.259 5
**٠.233 6
*٠.1٠1 7

**٠.282 8
** دال عند مستوى الداللة ٠.٠1

معامل االرتباط رقم العبارة
**٠.512 1
**٠.386 2
**٠.5٤1 3
**٠.338 ٤
**٠.٤21 5
**٠.٤25 6

اجلدول رقم )2( معامالت ارتباط بريسون لعبارات املحور الثاين )درجة تأثري 
الثقافة التنظيمية يف حتقيق امليزة التنافسية )بعد التوقعات التنظيمية( 

اجلدول رقم )٤( معامل ألفا كرونباخ ثبات أداة الدراسة

اجلدول)3(معامالت ارتباط بريسون لعبارات املحور الثالث )درجه تأثري 
الثقافة التنظيمية يف حتقيق امليزة التنافسية- بعد األعراف التنظيمية( 

العبارات ثبات حمــــاور االستبانة

٠.788 5  املحور األول: درجة ممارسة الثقافة
التنظيمية السائدة بجامعة املجمعة

٠.879 9  املحور الثاين: درجة تأثري الثقافة
التنظيمية يف حتقيق امليزة التنافسية

٠.871 8  املحو الثالث: درجة تأثري الثقافة
التنظيمية يف حتقيق امليزة التنافسية

٠.9٠ 22 الثبات العام

معامل االرتباط رقم العبارة
**٠.6٠9 1
**٠.5٠2 2
**٠.375 3
**٠.298 ٤
**٠.38٠ 5

 ** دال عند مستوى الداللة ٠.٠1 فأقل

اجلدول )1( معامالت ارتباط بريسون لعبارات املحور األول )درجة ممارسة 
معامل االرتباطالثقافة التنظيمية السائدة بجامعة  رقم العبارة

**٠.338 7
**٠.2٤٤ 8

** دال عند مستوى الداللة ٠.٠1

توضــح اجلــداول )1( و)2( و)3( أعــاله أن قيــم 
معامــل ارتبــاط يف العبــارات مــع حمورهــا جيــدة، 
ومؤرشهــا إجيــايب، ودالــة عنــد مســتوى الداللــة 
)٠.٠1( و)٠.5( أقــل، يــدل ذلــك عــىل صــدق 
ــوى  ــدق حمت ــري إىل ص ــا يش ــا؛ مم ــع حماوره ــاقها م اتس

االســتبانة.
ب( ثبات أداه الدراسة: 

ــيل  ــاق الداخ ــات االتس ــاب ثب ــان بحس ــت الباحثت قام
لالســتبانة بمعامــل ألفــا كرونبــاخ لقيــاس مــدى 

ثبــات أداة الدراســة )االســتبانة( 
مــن  العــايل  للتأكــد   )Cronbach's Alpha ()α(
إمكانيــه ثبــات أداة الدراســة، واجلــدول )٤( يبــني 

الدراســة.  أداة  ثبــات  وحقيقــة  معامــالت 

ــات  ــم الثب ــم )٤( ت ــدول رق ــح، اجل ــو واض ــام ه  ك
للمحــاور بــني )٠.788– ٠.871( وهــي معامــالت 
ــة  ــاور الدراس ــات ملح ــل الثب ــة، ومعام ــات مقبول ثب
بشــكل عــال، حيــث بلــغ )٠.9٠(، وهــذا يــدل عــىل 
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اجلدول رقم )5( مؤرش إجابات االستبانة ودرجتها ومعيار احلكم

اجلدول رقم )6( وصف العينة وفقا ملتغري األنواع االجتامعية: 

اجلدول رقم )7( وصف عينة الدراسة وفقا ملتغري الرتبة الوظيفية

اجلدول رقم )8(وصف عينة الدراسة وفقا ملتغري سنوات اخلربة 

أن االســتبانة تتمتــع بدرجــه عاليــة مــن الثبــات يمكــن 
ــق. ــا يف التطبي ــامد عليه االعت

ج( معيار احلكم عى نتائج البحث: 
ــت  ــا؛ عمل ــق عليه ــج والتعلي ــري النتائ ــهيل تفس ولتس
ــتوى  ــد مس ــبي يف حتدي ــوزن النس ــه ال ــة معادل الباحث
الســابقة،  املحــاور  عبــارات  يف  املضمنــة  األســئلة 
ــة  ــود درج ــىل وج ــة ع ــة املرتفع ــدل الدرج ــث ت بحي
عاليــة للســمة املقيمــة، والدرجــة املنخفضــة تــدل 
ــمة  ــل الس ــىل متص ــة ع ــة منخفض ــود درج ــىل وج ع
ــلوب،  ــاميس األس ــرت اخل ــج ليك ــق تدري ــة، وف املقيم
ــل املقيــاس، وذلــك  ــة عــىل بدائ ــد اإلجاب آخــر لتحدي
بإعطــاء الــوزن: )موافــق بشــده/ دائــاًم = 5، موافــق/ 
غالبــًا = ٤، صحيــح حلــد ما/أحيانــًا = 3، ال أوافــق/ 
قليــاًل = 2، ال أوافــق بشــدة/ أبــدًا =1(، توضــح 
ــك  ــة تل ــت الباحث ــم صنف ــم )٤(، ث ــدول رق ــن اجل م
األجوبــة إىل مخســة مســتويات متســاوية مــن خــالل :

ويوضــح اجلــدول رقــم )5( مــؤرش إجابات االســتبانة 
ــذا  ــيعتمد ه ــا، وس ــم عليه ــار احلك ــا ومعي ودرجاهت

ــريها. ــة وتفس ــج الدراس ــل نتائ ــيم يف حتلي التقس
األساليب اإلحصائية: 

ــة عــن تســاؤالهتا  ــق أهــداف الدراســة واإلجاب لتحقي
مــن  عــدد  اســتخدام  تــم  فرضياهتــا؛  واختبــار 
ــض  ــاد بع ــم إجي ــبة، وت ــة املناس ــاليب اإلحصائي األس
احلســابية،  الوســائط  و  والتكــرارات،  النســب، 
واالنحرافــات املعياريــة للتعــرف عــىل خصائــص 
عينــة الدراســة، وذلــك باســتخدام احلزمــة اإلحصائيــة 

فئه املتوسطمعيار احلكم عىل النتائجالدرجة
إىلمن

٤.215موافقه بشدة/ دائاًم5
3.٤1٤.2٠موافق / غالبًا٤
2.613.٤٠صحيح حلد ما / أحيانًا3
1.812.6٠ال أوافق/قلياًل2
11.8٠ال أوافق بشدة / أبدًا1

للعلــوم االجتامعيــة 
Statistical Package For Social Sciences )SPSS).

4. حتليل نتائج الدراسة:
متتلــك اخلصائــص الديموغرافيــة لعينــة الدراســة وفقــا 

ــة هلم:  ــص املختلف للخصائ

النسبة التكرار النوع
51.3 59 ذكر
٤8.7 56 أنثى
%1٠٠ 115 املجموع

النسبةالتكرارالرتبة الوظيفية
2٤2٠.9الثامنة

3127السابعة
1916.5السادسة
٤135.7غري ذلك
1٠٠%115املجموع

النسبةالتكرارسنوات اخلربة
٤236.5أقل من مخس سنوات

٤5٤٠من  5أقل  من 1٠ سنوات
2٠17.٤من 1٠ أقل من 2٠ سنة

76.1أكثر من 2٠ سنة
1٠٠%115املجموع

ــابية  ــطات احلس ــب واملتوس ــتخراج النس ــم اس ــام ت ك
الدراســة،  تســاؤالت  عــن  لإلجابــة  والتباينــات 

ــأيت:   ــام ي ــج ك ــاءت النتائ وج
ــا  ــتها: " م ــؤال األول ومناقش ــج الس ــرض نتائ 1-ع
ــة  ــائدة يف جامع ــة الس ــة التنظيمي ــة الثقاف ــة ممارس درج

ــة؟" املجمع
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اجلدول رقم )9(  التكرارات، والنسب املئوية، واملتوسطات احلسابية، واالنحرافات املعيارية، والرتتيب لبنود املحور األول

رقم 
العبارةالعبارة

درجة املامرسةالتكرار
املتوسط 
احلسايب

االنحراف 
درجة الرتتيباملعياري

املامرسة موافق النسبة
صحيح موافقبشدة

حلد ما
ال 

أوافق

ال 
أوافق 
بشدة

1
هتيئ إدارة اجلامعة بيئة 

تنظيمية تدعم احتياجات 
العاملني ماديا ومعنويا.

39٤52173ك
متوسطة٠٠3.3.951 %33.939.118.36.12.6

2

تلتزم إدارة جامعة 
املجمعة باإلجراءات 

الرسمية يف معامالهتا بني 
العاملني.

-39٤62٤6ك

متوسطة8731.٤.٠2٠ %33.9٤٠2٠.95.2-

3

توفر إدارة جامعة املجمعة 
هيكال تنظيميًا يسهل 

عملية االتصال الفعال بني 
العاملني.

33581577ك

متوسطة9٠72.3.98٠ %28.75٠.٤136.11.7

٤

تقوم إدارة جامعة 
املجمعة بإرشاك العاملني 

بمؤمترات وندورات 
لتطوير األداء.

27٤6311٠1ك

متوسطة939٤.3.76٠ %23.5٤٠278.7٠.9

5

هتتم اإلدارة بتوسع دائرة 
مشاركة العاملني يف عملية 

اختاذ القرارات اإلدارية 
ضمن بيئة عمل أكاديمية.

25٤53٠1٤1ك

منخفضة9765.3.68٠ %21.739.126.112.2٠.9

متوسطة3.82٠.9٤7املتوسط العام للبعد

ــة  ــراد عين ــم )9( أن أف ــاله رق ــدول أع ــح يف اجل يتض
الدراســة راضــون عــن درجــة تأثــري الثقافــة التنظيميــة 
يف حتقيــق امليــزة التنافســية مــن خــالل اجلودة الشــاملة، 
ــع  ــط يق ــو متوس ــن 5.٠٠(، وه ــط )3.82 م بمتوس
يف الفئــة رقــم )٤( مــن فئــات املقيــاس اخلــاميس )مــن 
3.٤1 إىل ٤.2٠(، وهــي الفئــة التــي تشــري إىل اإلجابة 

باملوافقــة عــىل أداة الدراســة.
بعد التوقعات التنظيمية: 

للتعــرف عــىل درجــة تأثــري الثقافــة التنظيميــة يف 
ــات  ــد )التوقع ــالل بع ــن خ ــية م ــزة التنافس ــق املي حتقي
ــم حســاب التكــرارات، والنســب  ــة(، لقــد ت التنظيمي
واالنحرافــات،  احلســابية،  واملتوســطات  املئويــة، 

ــارات  ــىل عب ــة ع ــراد العين ــتجابات أف ــب الس والرت
امليــزة  حتقيــق  يف  التنظيميــة  الثقافــة  تأثــري  درجــة 
ــة(،  ــات التنظيمي ــد )التوقع ــالل بع ــن خ ــية م التنافس

ــيل: ــام ي ــج ك ــاءت النتائ وج
ــون  ــة موافق ــم )1٠( أن العين ــدول رق ــح يف اجل يتض
ــزة  ــق املي ــة يف حتقي ــة التنظيمي ــري الثقاف ــة تأث ــىل درج ع
ــة(،  ــات التنظيمي ــد )التوقع ــالل بع ــن خ ــية م التنافس
ــع  ــط يق ــو متوس ــن 5.٠٠(، وه ــط )3.61 م بمتوس
ــن  ــاميس )م ــاس اخل ــات املقي ــن فئ ــة م ــة الرابع يف الفئ
3.٤1 إىل ٤.2٠(، وهــي الفئــة التــي تشــري إىل خيــار 

ــة. ــىل أداة الدراس ــق ع مواف
أبــرز  أن  النتائــج يف اجلــدول )1٠(  ويتضــح مــن 
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اجلدول رقم )1٠( التكرارات، والنسب املئوية، واملتوسطات احلسابية، واالنحرافات املعيارية، والرتتيب لبنود البعد األول )التوقعات التنظيمية(

رقم 
العبارةالعبارة

درجة التوقعاتالتكرار
املتوسط 
احلسايب

االنحراف 
درجة الرتتيباملعياري

التوقع موافق النسبة
صحيح موافقبشدة

حلد ما
ال 

أوافق

ال 
أوافق 
بشدة

1
تربز إدارة اجلودة جهود 

القياديني هبا يف التقاط الفرص 
اجلديدة.

-385٠2275ك
متوسطة8361.٤.٠5٠ %33٤3.519.1٤.3-

تتوقع  إدارة اجلودة التغريات 2
املستحدثة واملفاجئة.

متوسطة3.61٠.926-21٤٤3515ك %33.9٤٠2٠.95.2-
تتمتع إدارة اجلودة يف اجلامعة 3

بروح املبادرة واالستباقية.
متوسطة2٤٤3291813.621.٠15ك %2٠.937.٤25.215.7٠.9

٤
تتميز إدارة اجلودة يف اجلامعة 
بقدرهتا عىل حتديد احلاجات 

املستقبلية لألفراد.

19٤33٠221ك
متوسطة٠119.٤91.3 %16.537.٤26.119.1٠.9

5

يقوم مسؤولو إدارة اجلودة 
ببذل اجلهد الالزم لتحقيق 

اإلنجازات التي تتوقعها اجلامعة 
منهم اإلدارية ضمن بيئة عمل 

أكاديمية.

25٤72٤163ك

متوسطة3.3.68976٠ %21.7٤٠.92٠.913.92.6

6
متتلك إدارة اجلودة القدرة عىل 

القياس العقاليّن للمخاطر 
املستقبلية.

27٤8231٤3ك
متوسطة٠٤2.3.711

%23.5٤1.72٠12.22.6

7
تعتمد إدارة اجلودة اخلطط 

البديلة يف حال توقع خروج 
اإلطار املنهجي عن مساره.

185621173ك
متوسطة٠٠67.3.61 %15.7٤8.718.31٤.82.6

يوجد لدى إدارة اجلودة أهداف 8
تسعى لتحقيقها.

25٤823172ك
متوسطة٠33٤.3.661

%21.7٤1.72٠1٤.81.7

تسعى إدارة اجلودة إىل حتقيق 9
نتائج أعىل مما هو مرسوم.

2٠٤33٤162ك
متوسطة998.3.5٤٠

%17.٤37.٤29.613.91.7

متوسطة3.61٠.91املتوسط العام للبعد
تأثــريات الثقافــة التنظيميــة يف حتقيــق امليــزة التنافســية 
ــل يف  ــة( تتمث ــات التنظيمي ــد )التوقع ــالل بع ــن خ م
ــا  ــا تنازلي ــم ترتيبه ــي ت ــم )1، 6، 5( الت ــارات رق العب
حســب موافقــة أفــراد عينــة الدراســة عليهــا، كالتــايل:
1-جــاءت العبــارة رقــم )1( وهــي:" تــربز إدارة 

اجلــودة جهــود القياديــني هبــا يف التقــاط الفــرص 
ــراد  ــة أف ــث موافق ــن حي ــة األوىل م ــدة " باملرتب اجلدي
مــن   ٤.٠5( بمتوســط  عليهــا،  الدراســة  عينــة 
5(، وانحــراف معيــاري )٠.836(، وتفــرس هــذه 
ــني  ــود القيادي ــودة جه ــراز إدارة اجل ــأن إب ــة ب النتيج
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ــادرة  ــن مب ــزز م ــدة يع ــرص اجلدي ــاط الف ــا يف التق هب
ــق  ــهم يف حتقي ــا يس ــره؛ مم ــل وتطوي ــادات يف العم القي
ــزة التنافســية للجامعــة، وتتفــق هــذه النتيجــة مــع  املي
ــي  ــالم، 2٠1٤( والت ــد ع ــة حمم ــة )فوزي ــة دراس نتيج
ــق إىل  ــا الطري ــكار مه ــة االبت ــوع وإمكاني ــت أن التن بين
حتــري وحتقيــق امليــزة والقــدرة التنافســية للجامعــات، 

ــايل. ــم الع ــة يف التعلي ــوق العاملي ــة يف األس واملنافس
2- وإن العبــارة رقــم )٤( وهــي:" تتميــز إدارة اجلــودة 
يف اجلامعــة بقدرهتــا عــىل حتديــد احلاجــات املســتقبلية 
ــة التاســعة مــن حيــث موافقــة أفــراد  لألفــراد " باملرتب
عينــة الدراســة عليهــا بمتوســط )3.٤9 مــن 5(، 
وانحــراف معيــاري )1.٠11(، وتفــرس هــذه النتيجــة 

بــأن متيــز إدارة اجلــودة يف اجلامعــة بقدرهتــا عــىل 
حتديــد احلاجــات املســتقبلية لألفــراد يعــزز مــن تلبيــة 
احتياجــات العاملــني بــام يعــزز مــن هتيئتهــم للعمــل؛ 

ــة. ــية للجامع ــزة التنافس ــق املي ــهم يف حتقي ــا يس مم
بعد األعراف التنظيمية :

للتعــرف عــىل درجــة تأثــري الثقافــة التنظيميــة يف 
حتقيــق امليــزة التنافســية مــن خــالل بعــد )األعــراف (، 
حســاب التكــرارات، والنســب املئويــة، واملتوســطات 
ــة  ــراد العين ــتجابات أف ــب الس ــات، والرت ، واالنحراف
عــىل عبــارات درجــة تأثــري الثقافــة التنظيميــة يف 
ــراف  ــد )األع ــالل بع ــن خ ــية م ــزة التنافس ــق املي حتقي

ــيل: ــام ي ــج ك ــاءت النتائ ــة(، وج التنظيمي
اجلدول رقم )11( التكرارات، والنسب املئوية، واملتوسطات احلسابية، واالنحرافات املعيارية، والرتتيب لبنود األعراف التنظيمية

رقم 
العبارة

العبارة

درجة التوقعاتالتكرار
املتوسط 
احلسايب

االنحراف 
املعياري

الرتتيب
درجة 
التوقع النسبة

موافق 
بشدة

موافق
صحيح 

حلد ما
ال 

أوافق

ال 
أوافق 
بشدة

1
حترص إدارة اجلودة عىل 
أهداف اجلامعة وغاياهتا.

27٤619212ك
متوسطة٠8٤8.3.651 %23.5٤٠16.518.31.7

2
تقوم إدارة اجلودة عىل 

تسهيل املعوقات التي تطرأ 
عىل العمل التنظيمي.

39٤516132ك
متوسطة٠٤1.3.921 %33.939.113.911.31.7

3
تطبق إدارة اجلودة نظام 

التوثيق لتقييم مدى حتقيق 
أهدافها.

3٤٤6181٤3ك
متوسطة٠7٤.3.811 %29.6٤٠15.712.22.6

٤
يقيم أداء مسؤويل اجلودة عىل 

أساس املعايري الوظيفية.
363726151ك

متوسطة٠55.3.81 %31.332.222.613٠.9

5
حترص إدارة اجلودة عىل 

تطبيق نظام منصف جلميع 
مسؤويل اجلودة.

3٠٤126162ك
متوسطة٠57.3.7٠1 %26.135.722.613.91.7

6
يتشارك مجيع العاملني بإدارة 

اجلودة يف صياغة اخلطط، 
كواإلرشاف عىل تنفيذها.

متوسطة٠12.3٤٤٤221٤13.831

%29.638.319.112.2٠.9
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رقم 
العبارة

العبارة

درجة التوقعاتالتكرار
املتوسط 
احلسايب

االنحراف 
املعياري

الرتتيب
درجة 
التوقع النسبة

موافق 
بشدة

موافق
صحيح 

حلد ما
ال 

أوافق

ال 
أوافق 
بشدة

7
تتبادل وحدات إدارة اجلودة 

أفكارها ملساعدة بعضها 
البعض يف إنجاز أعامهلا.

2656171٤2ك
متوسطة9896.3.78٠ %22.6٤8.71٤.812.21.7

8
تسعى إدارة اجلودة إىل 

تشكيل السلوكيات املعرفية 
املتطورة للعاملني هبا.

315118123ك
متوسطة٠23.3.821

%27٤٤.315.71٠.٤2.6

متوسطة3.76٠.99املتوسط العام للبعد
العينــة  أفــراد  أن   )11( اجلــدول  هــذا  يف  يتضــح 
موافقــون عــىل درجــة تأثــري الثقافــة التنظيميــة يف 
ــزة التنافســية، مــن خــالل بعــد )األعــراف  ــق املي حتقي
التنظيميــة( بمتوســط )3.76 مــن 5.٠٠(، وهــو 
ــاس  ــات املقي ــن فئ ــة م ــة الرابع ــع يف الفئ ــط يق متوس
ــي  ــة الت ــي الفئ ــن 3.٤1 إىل ٤.2٠(، وه ــاميس )م اخل

ــة. ــىل أداة الدراس ــق ع ــار مواف ــري إىل خي تش
أبــرز  أن  النتائــج يف اجلــدول )11(  ويتضــح مــن 
تأثــريات الثقافــة التنظيميــة يف حتقيــق امليــزة التنافســية 
ــل يف  ــة( تتمث ــراف التنظيمي ــد )األع ــالل بع ــن خ م
ــا  ــا تنازلي ــم ترتيبه ــي ت ــم )2، 6، 8( الت ــارات رق العب
حســب موافقــة أفــراد عينــة الدراســة عليهــا، كالتــايل:
1-جــاءت العبــارة رقــم )2( وهــي:" تقــوم إدارة 
اجلــودة عــىل تســهيل املعوقــات التــي تطــرأ عــىل 
العمــل التنظيمــي " باملرتبــة األوىل مــن حيــث موافقــة 
ــن  ــط )3.92 م ــا بمتوس ــة عليه ــة الدراس ــراد عين أف
هــذه  وتفــرس   ،)٠.92( معيــاري  وانحــراف   ،)5
النتيجــة بــأن قيــام إدارة اجلــودة عــىل تســهيل املعوقات 
التــي تطــرأ عــىل العمــل التنظيمــي يعــزز مــن معاجلــة 
مشــكالت العمــل، وحيســن مــن أدائــه؛ ممــا يســهم يف 
ــاق  ــة اتف ــة، وإمكاني ــية للجامع ــزة التنافس ــق املي حتقي
ــة،  ــنان برك ــة )مش ــة دراس ــع نتيج ــة م ــذه النتيج ه

تطويــر مكونــات  والتــي توضــح رضورة   )2٠16
ــري  ــري، ومعاي ــم أدوات التغي ــة لتالئ ــة التنظيمي الثقاف

ــاملة. ــودة الش إدارة اجل
يتشــارك  وهــي:"   )6( رقــم  العبــارة  جــاءت   -2
ــط،  ــة اخلط ــودة يف صياغ ــإدارة اجل ــني ب ــع العامل مجي
ــث  ــن حي ــة م ــة الثاني ــا" باملرتب ــىل تنفيذه واإلرشاف ع
موافقــة أفــراد عينــة الدراســة عليهــا بمتوســط )3.83 
ــاري )1.٠1(، وتفــرس هــذه  مــن 5(، وانحــراف معي
النتيجــة بــأن مشــاركة مجيــع العاملــني بــإدارة اجلــودة 
ــزز  ــا يع ــىل تنفيذه ــط، واإلرشاف ع ــة اخلط يف صياغ
مــن حتســني جــودة العمــل يف اجلامعــة؛ ممــا يســهم يف 

ــة. ــية للجامع ــزة التنافس ــق املي حتقي
ــعى إدارة  ــي:" تس ــم )8( وه ــارة رق ــاءت العب 3-ج
اجلــودة إىل تشــكيل الســلوكيات املعرفيــة املتطــورة 
ــة  ــث موافق ــن حي ــة م ــة الثالث ــا " باملرتب ــني هب للعامل
 3.82( بمتوســط  عليهــا،  الدراســة  عينــة  أفــراد 
وتفــرس   ،)1.٠2( معيــاري  وانحــراف   ،)5 مــن 
ــكيل  ــودة إىل تش ــعي إدارة اجل ــأن س ــة ب ــذه النتيج ه
ــزز  ــا يع ــني هب ــورة للعامل ــة املتط ــلوكيات املعرفي الس
ــهم  ــا يس ــينه؛ مم ــر األداء وحتس ــلوكيات تطوي ــن س م
ــذه  ــق ه ــة، وتتف ــية للجامع ــزة التنافس ــق املي يف حتقي
النتيجــة مــع نتيجــة دراســة )باصــور عقيلــة، 2٠19(، 
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ــىل  ــات ع ــؤولني يف الكلي ــرص املس ــت ح ــي بين والت
ترقيــة وتنميــة أبعــاد ســلوك املواطنــة التنظيميــة لــدى 
ــامت  ــة امله ــن تأدي ــم م ــالل متكينه ــن خ ــاتذة، م األس
ــتقاللية؛  ــن االس ــد م ــم مزي ــرب منحه ــم ع ــة هل املوكل
ــة عــىل حتســني مســتويات  ممــا ينعكــس بصــورة إجيابي
ــة  ــن بيئ ــة م ــة اجلامعي ــادف للبيئ ــري اهل ــم، والتغي أدائه
تســيري إىل بيئــة إبــداع، والســعي احلثيــث للتقليــل 
ــق  ــم تدف ــل قي ــداع، وتفعي ــة لإلب ــمية القاتل ــن الرس م
ــع  ــة م ــذه النتيج ــق ه ــة، وتتف ــة تام ــات بحري املعلوم
ــي  ــة حممــد عــالم، 2٠1٤( والت نتيجــة دراســة  )فوزي
توضــح أن التنــوع وإمكانيــة االبتــكار مهــا الطريــق إىل 
حتــري وحتقيــق امليــزة والقــدرة التنافســية للجامعــات، 

ــايل. ــم الع ــة يف التعلي ــوق العاملي ــة يف الس واملنافس
ويتضــح مــن نتائــج جــدول رقــم )11( أن أقــل 
تأثــريات الثقافــة التنظيميــة يف حتقيــق امليــزة التنافســية 
ــل يف  ــة( تتمث ــراف التنظيمي ــد )األع ــالل بع ــن خ م
العبــارات رقــم )5، 1( التــي تــم ترتيبهــا تنازليــا 
حســب موافقــة أفــراد عينــة الدراســة عليهــا، كالتــايل:
ــرص إدارة  ــي:" حت ــم )5( وه ــارة رق ــاءت العب  1-ج
ــؤويل  ــع مس ــف جلمي ــام منص ــق نظ ــىل تطبي ــودة ع اجل
ــراد  ــة أف ــث موافق ــن حي ــابعة م ــة الس ــودة " باملرتب اجل
عينــة الدراســة عليهــا بمتوســط )3.7٠ مــن 5(، 
ــة  ــذه النتيج ــرس ه ــاري )1.٠5(، وتف ــراف معي وانح
بــأن حــرص إدارة اجلــودة عــىل تطبيــق نظــام منصــف 
جلميــع مســؤويل اجلــودة يعــزز مــن مبادرهتــم يف 
حتســني جــودة العمــل ومتابعتــه؛ ممــا يســهم يف حتقيــق 

ــة. ــية للجامع ــزة التنافس املي
ــرص إدارة  ــي:" حت ــم )1( وه ــارة رق ــاءت العب 2-ج
اجلــودة عىل حتقيــق أهــداف اجلامعــة وغاياهتــا " باملرتبة 
الثامنــة مــن حيــث موافقــة أفــراد عينــة الدراســة 
عليهــا بمتوســط )3.65 مــن 5(، وانحــراف معيــاري 
ــرص إدارة  ــأن ح ــة ب ــذه النتيج ــرس ه )1.٠8٤(، وتف
ــن  ــزز م ــا يع ــة وغاياهت ــداف اجلامع ــىل أه ــودة ع اجل

اهتاممهــا بتحســني جــودة العمــل وخمرجاتــه؛ ممــا 
ــة. ــية للجامع ــزة التنافس ــق املي ــهم يف حتقي يس

ــاد  ــني أبع ــة ب ــي العالق ــي )1.2( ماه ــؤال الفرع الس
الثقافــة التنظيميــة وعنــارص اجلــودة الشــاملة يف جامعــة 

املجمعــة ؟
ــاط  ــاب االرتب ــم احتس ــؤال ت ــذا الس ــن ه ــة ع لإلجاب
بريســون ملعرفــة العالقــة بينهــام وكانــت النتائــج عــىل 

ــو اآليت : النح
ــن  ــة  ب ــح العالق ــون لتوضي ــاط بريس ــالت ارتب معام

ــة الثقاف
الثقافة التنظيمية

املحور 
األول

٠.512معامل االرتباط
٠.٠٠٠**الداللة اإلحصائية

املحور 
الثاين 

٠.68٠معامل االرتباط
٠.٠٠٠**الداللة اإلحصائية

الدرجة 
الكلية 

٠.73٤معامل االرتباط
٠.٠٠٠**الداللة اإلحصائية

ــود  ــة يف اجلــدول وج ــج املوضح ــن النتائ ــح م يتض
عالقــة ارتباطيــة طرديــة دالــة عنــد مســتوى )٠.٠1( 
ــاملة.  ــودة الش ــارص اجل ــة وعن ــة التنظيمي ــني الثقاف ب
ــة يــؤدي إىل  ــة التنظيمي وهــذا يــدل عــىل حتســن الثقاف

ــل . ــودة أفض ج
ــتوى  ــد مس ــة عن ــة دال ــة طردي ــة ارتباطي ــود عالق  وج
ــة،  ــة التنظيمي ــودة والثقاف ــارص اجل ــني عن )٠.٠1( ب
وهــذا يــدل عــىل أن حتســن اجلــودة الشــاملة يــؤدي إىل 

ــة. ــة التنظيمي الثقاف
فــروق ذات داللــة  : هــل هنــاك  الثــاين  الســؤال 
إحصائيــة عنــد مســتوى الداللــة )a= 0.05( يف درجــة 
ممارســة الثقافــة التنظيميــة مــن وجهــه نظــر العاملــني 
تعــزى  املجمعــة  جامعــة  يف  اجلــودة  إدارات  عــىل 

ملتغــريات الدراســة )اجلنــس، املرتبــة الوظيفيــة(؟
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1- الفرق باختالف متغري النوع االجتامعي :
للتعــرف عــىل مــا إذا كانــت هنالــك فــروق ذات داللــة 
ــًا  ــة طبق ــة الدراس ــراد عين ــتجابات أف ــة يف اس إحصائي
الختــالف متغــري النــوع االجتامعــي؛ اســتخدمت 
 "Independent Sample T-test :الباحثــة اختبــار "ت
لتوضيــح داللــة الفــروق بــني اســتجابات أفــراد عينــة 
ــدول  ــا اجل ــام يوضحه ــج ك ــاءت النتائ ــة وج الدراس

ــايل. الت

الفرضيات:
الفرضيــة األوىل:) H0( ال يوجد فرق ذو داللة إحصائية 
عنــد مســتوى الداللــة ٠.٠5 بني اســتجابة أفــراد عينة 
ــي. ــوع االجتامع ــري الن ــالف متغ ــا الخت ــة طبق الدراس
الفرضيــة الثانيــة:)H1( يوجد فــرق ذو داللــة إحصائية 
عنــد مســتوى الداللــة ٠.٠5 بني اســتجابة أفــراد عينة 
ــي. ــوع االجتامع ــري الن ــالف متغ ــا الخت ــة طبق الدراس

اجلدول رقم )12( نتائج اختبار " ت : Independent Sample T-test " للفروق بني استجابات أفراد عينة الدراسة طبقا  الختالف متغري النوع االجتامعي

املتوسط النوعاملحور
احلسايب

االنحراف 
ت وداللتهااملعياري

2٤.٠57.232.٠8ذكراملحور األول: درجة ممارسة الثقافة التنظيمية السائدة بجامعة املجمعة. 22.337.٠8أنثى
املحور الثاين: درجة تأثري الثقافة التنظيمية يف حتقيق امليزة التنافسية من 

خالل بعد )التوقعات التنظيمية(.
17.85٤.12ذكر

٠.52 18.63.8أنثى

املحور الثالث: درجة تأثري الثقافة التنظيمية يف حتقيق امليزة التنافسية من 
خالل بعد )األعراف التنظيمية(.

21.858.٠5ذكر
*٠.٠٤5

21.1٠6.٠3أنثى
*دال عند مستوى داللة ٠.٠5

يتضــح مــن خــالل النتائــج املوضحــة يف اجلــدول 
)12( عــدم وجــود فــروق ذات داللــة إحصائيــة 
أفــراد  اجتاهــات  فأقــل يف  عنــد مســتوى )٠،٠5( 
عينــة الدراســة حــول )املحــور األول: درجــة ممارســة 
الثقافــة التنظيميــة الســائدة بجامعــة املجمعــة،  املحــور 
الثــاين: درجــة تأثــري الثقافــة التنظيميــة يف حتقيــق امليــزة 
ــة((  ــات التنظيمي ــد )التوقع ــالل بع ــن خ ــية م التنافس

ــي.  ــوع االجتامع ــري الن ــالف متغ باخت
بينــام يتضــح مــن خــالل النتائــج املوضحــة يف اجلــدول 
عنــد  إحصائيــة  ذات داللــة  فــروق  )12( وجــود 
مســتوى )٠،٠5( فأقــل يف اجتاهــات أفــراد عينــة 
الدراســة حــول )املحــور الثالــث: درجــة تأثــري الثقافــة 
التنظيميــة يف حتقيــق امليــزة التنافســية مــن خــالل 
ــة(( باختــالف متغــري النــوع  بعــد )األعــراف التنظيمي

ــور.  ــة الذك ــة الدراس ــراد عين ــح أف ــي، لصال االجتامع
2- الفرق باختالف متغري املرتبة الوظيفية:

للتعــرف عــىل مــا إذا كانــت هنالــك فــروق ذات 
ــة  ــة الدراس ــراد عين ــتجابات أف ــة يف اس ــة إحصائي دالل
طبقــا الختــالف متغــري الرتبــة الوظيفيــة؛ اســتخدمت 
 One Way( األحــادي"  التبايــن  "حتليــل  الباحثــة 
ــتجابات  ــروق يف اس ــة الف ــح دالل ANOVA(؛ لتوضي

ــة  ــري الرتب ــالف متغ ــا الخت ــة طبق ــة الدراس ــراد عين أف
ــدول  ــا اجل ــام يوضحه ــج ك ــاءت النتائ ــة، وج الوظيفي

ــايل: الت
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اجلدول رقم )13( نتائج اختبار حتليل التباين للفروق يف حماور االستبانة وفقا للتباين يف املرتبة الوظيفية

اجلدول رقم )1٤( نتائج اختبار LSD لتحديد مصدر الفروق يف متغري الرتبة 
الوظيفية

درجات جمموع مربعاتمصدر التبايناملحاور
احلرية

متوسط 
الداللة قيمة فاملربعات

اإلحصائية
املحور األول: درجة ممارسة 

الثقافة التنظيمية السائدة 
بجامعة املجمعة.

22٤7.٠363561.759بني املجموعات
٠.8٤٠٠.513 17392.383112668.938داخل املجموعات

-19639.٤193املجموع
املحور الثاين: درجة تأثري 
الثقافة التنظيمية يف حتقيق 

امليزة التنافسية من خالل بعد 
)التوقعات التنظيمية(.

٤9.1٠93297.٤٠6بني املجموعات
6.77**٠.٠٠1 11٠17.8181123٠.711داخل املجموعات

-11٠66.927115املجموع
املحور الثالث: درجة تأثري 
الثقافة التنظيمية يف حتقيق 

امليزة التنافسية من خالل بعد 
)األعراف التنظيمية(.

2966.7293275.773بني املجموعات
7.793**٠.٠٠ 929٤.82٠112561.559داخل املجموعات

-12261.5٤8115املجموع
** دال عند مستوى داللة ٠.٠1

يتضــح مــن خــالل النتائــج املوضحــة يف اجلــدول 
)13( عــدم وجــود فــروق ذات داللــة إحصائيــة 
عنــد مســتوى )٠،٠5( فأقــل يف اجتاهــات أفــراد عينــة 
الدراســة حــول )املحــور األول: درجــة ممارســة الثقافة 
باختــالف  الســائدة بجامعــة املجمعــة(  التنظيميــة 

ــة.  ــة الوظيفي ــري الرتب متغ
يتضــح مــن خــالل النتائــج املوضحــة يف اجلــدول 
عنــد  إحصائيــة  ذات داللــة  فــروق  )13( وجــود 
مســتوى )٠،٠1( فأقــل يف اجتاهــات أفــراد عينــة 
الدراســة حــول )املحــور الثــاين: درجــة تأثــري الثقافــة 
التنظيميــة يف حتقيــق امليــزة التنافســية مــن خــالل بعــد 
)التوقعــات التنظيميــة(، املحــور الثالــث: درجــة تأثــري 
الثقافــة التنظيميــة يف حتقيــق امليــزة التنافســية مــن 
خــالل بعــد )األعــراف التنظيميــة(( باختــالف متغــري 

ــة.  ــة الوظيفي الرتب
ــة  ــرت الباحث ــروق؛ أج ــك الف ــدر تل ــد مص ولتحدي
لتحديــد   LSD اختبــار  باســتخدام  بعديــا  حتليــال 
ــة  ــج كــام يف اجلــدول يف الرتب الفــروق، وجــاءت النتائ

الوظيفيــة.
 

الداللةالفرقمسمى الرتبةاملحاور 

األول 
٤.96٤99٠.٠٠1**الثامنة 

7.٤78785٠.٠٠٠*السابعة 
٤.96٤99٠.٠59-*السادسة
2.513٤7٠.٠٠٠غري ذلك

الثاين  
1.31532٠.٠25الثامنة 

1.22٠83٠.٠٠2السابعة 
1.31532٠.٠278السادسة 
2.536152٠.٠٠٠1غري ذلك

الثالث 
2.53615275.773-الثامنة 

3.22895561.559السابعة 
٠.7٤722٠.٠٠1السادسة 
٠.658٤7٠.٠٠غري ذلك

*دال عند مستوى داللة ٠.٠5
ــا  ــا داال إحصائي ــاك فرق ــدول أن هن ــن اجل ــح م يتض
وفقــا للتبايــن يف الرتبــة الوظيفيــة يف جامعــة املجمعــة.

توصيات الدراسة:
إرشاك  عــىل  املجمعــة  جامعــة  إدارات  تشــجيع   -

األداء. لتطويــر  ونــدوات  بمؤمتــرات  العاملــني 
ــرة  - حــث إدارات جامعــة املجمعــة عــىل توســيع دائ
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مشــاركه العاملــني يف عمليــة اختــاذ القــرارات اإلداريــة 
ضمــن بيئــة عمــل أكاديميــة.

ــعي •  ــىل الس ــة ع ــة املجمع ــجيع إدارات جامع تش
ــوم. ــو مرس ــا ه ــىل مم ــج أع ــق نتائ لتحقي

العمــل عــىل تعزيــز قــدرة إدارة اجلــودة يف جامعــة • 
املســتقبلية  احلاجــات  حتديــد  عــىل  املجمعــة 

لألفــراد.
حــث إدارة اجلــودة بجامعــة املجمعــة عــىل تطبيــق • 

نظــام منصــف جلميــع مســؤويل اجلــودة.
تشــجيع إدارة اجلــودة بجامعــة املجمعــة عــىل • 

احلــرص عــىل أهــداف اجلامعــة وغاياهتــا.
مقرتحات الدراسة:

معوقــات •  حــول  مســتقبليه  دراســات  إجــراء 
التنافســية يف اجلامعــات الســعودية. امليــزة  حتقيــق 

إجــراء دراســات مســتقبليه حــول ســبل احلــد مــن • 
املعوقــات لتحقيــق امليــزة التنافســية يف اجلامعــات 

الســعودية.
5.املراجع العربية : 

ــريات  ــداهلل )2٠19(.التأث ــيل عب ــة، ع ــور عقيل -باص
ــلوك  ــة يف س ــة التنظيمي ــاد الثقاف ــض أبع ــة لبع املحتمل
ــن  ــة م ــة آلراء عين ــة ميداني ــة دراس ــة التنظيمي املواطن
ــة،  ــة املدين ــة. جامع ــوم االقتصادي ــة العل ــاتذة كلي أس

ــر. اجلزائ
ــارصة يف اإلدارة  ــا مع ــد.)2٠٠6(. قضاي ــاح، أمح -بط

ــع، عــامن. ــة. دار الــرشوق للنــرش والتوزي الرتبوي
ــق  ــول تطبي ــرشة ح ــف ) 2٠٠7 ( ن - آل داوود، يوس
ــريب  ــد الع ــايل، املعه ــم الع ــاملة يف التعلي ــودة الش اجل

ــط. للتخطي
ــة  ــالل. )2٠٠٠(. دور الثقاف ــدوح ج ــي، مم -الرخيم
التنظيميــة يف تطبيــق إدارة اجلــودة الشــاملة عــىل قطــاع 
رســالة  جــدة.  بمحافظــة  الكيمياويــة  الصناعــات 

ــد  ــك عب ــة املل ــدة: جامع ــورة، ج ــري منش ــتري غ ماجس
ــز. العزي

طلــق  والســواط،  عبدالغنــي،  عبــداهلل  -الطجــم، 
عــوض اهلل )1٤2٤هـــ/ 2٠٠3م(. الســلوك التنظيمي 
) املفاهيــم- النظريــة- التطبيقــات(. جــدة: دار حافــظ 

ــع. ــرش والتوزي للن
-العســاف، صالــح بــن محــد، )1٤31هـــ( )املدخل إىل 
البحــث يف العلــوم الســلوكية( دار الزهــراء، الريــاض. 

-العكيــدي، وائــل فاضــل حســان )2٠19(. رأس 
املــال الفكــري وأثــره يف حتقيــق امليــزة التنافســية 
املســتدامة: دراســة تطبيقيــة عــىل    عينــة مــن العاملــني 
يف رشكــة زيــن لالتصــاالت األردنيــة . دار أجمــد للنــرش 

ــع. والتوزي
-فوزيــة، حممــد عــالم )2٠1٤(. تطويــر سياســة 
ــق  ــات حتقي ــوء متطلب ــرص يف ض ــي بم ــم اجلامع التعلي
امليــزة التنافســية. رســالة مقدمــة للحصــول عــىل 

ــرص. ــا، م ــة بنه ــتري، جامع ــة املاجس درج
الســلوك   .)2٠٠3( قاســم  حممــد  -القريــويت، 
الفــردي  اإلنســاين  الســلوك  )دراســة  التنظيمــي: 
واجلامعــي يف املنظــامت املختلفــة(. ط٤. األردن: دار 

والتوزيــع. للنــرش  الــرشوق 
-كاظم فرج عارف )2٠15(. معوقـــات تطبيـــق إدارة 
اجلـودة الشـاملة فـي جامعـة السـليامنية التقنيـة، دراسـة 
حتليليـــة آلراء عينـــة مـــن أعضـــاء اهليئة التدريســية يف 
ــامن  ــة لض ــه العربي ــة، املجل ــليامنية التقني ــة الس جامع
جــودة التعليــم اجلامعــي، املجلــد الثامــن، العــدد 19.
-مــازن، الشــوبكي، ســامي، صالــح أبــو نــارص 
يف  التميــز  إســرتاتيجيات  دورممارســة   .)2٠17(
ــات  ــتدامة ملؤسس ــية مس ــزة تنافس ــق مي ــم لتحقي التعلي

التعليــم العــايل، جامعــة األزهــر، فلســطني.
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-املــريس، مجــال الديــن حممــد وآخــرون)2٠٠2(. 
التفكــري اإلســرتاتيجي واإلدارة اإلســرتاتيجية: منهــج 

ــكندرية. ــة، اإلس ــدار اجلامعي ــي، ال تطبيق
ــة يف  ــة التنظيمي ــة )2٠16(. دور الثقاف ــان، برك -منش
ــم  ــات التعلي ــاملة يف مؤسس ــودة الش ــق إدارة اجل تطبي
ــة.  ــاج خلر-باتن ــة احل ــة جامع ــة حال ــايل: دراس الع
أطروحــة مقدمــة لنيــل شــهادة دكتــوراه، جامعــة 

ــر.  ــة، اجلزائ ــر باتن ــاج خل احل
النعمــي، أمحــد مصطفــى. )1999(. أثــر الثقافــة 
ــزة  ــب يف األجه ــات التدري ــة عملي ــة يف فعالي التنظيمي
ــة  ــة الســعودية: دراســة ميداني ــة باململكــة العربي األمني
عــىل بعــض األجهــزة األمنيــة باملنطقــة الرشقيــة. 
ــة  ــاض: جامع ــورة، الري ــري منش ــتري غ ــالة ماجس رس

ــة. ــوم األمني ــة للعل ــف العربي ناي
-هيجــان، عبــد الرمحــن أمحــد. )1996(. أمهيــة قيــم 
املديريــن يف تشــكيل ثقافــة منظمتــني ســعوديتني: 
ــة  ــابك. جمل ــة س ــع ورشك ــل وينب ــة للجبي ــة امللكي اهليئ

العامــة، ع)7٤(. اإلدارة 
-الوليــد، هــاليل)2٠٠5(. األســس العامــة لبنــاء 
ــرة  ــة، مذك ــق القيم ــا يف خل ــية ودوره ــا التنافس املزاي
ــة  ــوم االقتصادي ــة العل ــورة، كلي ــري منش ــتري غ ماجس
ــد  ــة حمم ــة، جامع ــوم التجاري ــيري والعل ــوم التس وعل

ــيلة. ــاف، املس بوضي
-يوســف، أمــال إســامعيل حممــد )2٠٠٤(. طــور 
ــات  ــا لنظري ــادرات وفق ــية للص ــزة التنافس ــوم املي مفه
التجــارة الدوليــة احلديثــة مــع دراســة القــدرات 
ابتــداء مــن عــام  التنافســية للصــادرات املرصيــة 

198٠. اهليئــة العليــا لالصطــالح الزراعــي.
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   ملخص البحث  
هدفت الدراسة إىل التعرف عىل واقع األداء اإلداري لدى 
يف  اإللكرتونية  السعودية  اجلامعة  يف  األكاديمية  القيادات 
القيادات  نظر  وجهة  من  التنظيمية  الرشاقة  مدخل  ضوء 
والتوصل  فيها،  التدريس  هيئة  وأعضاء  األكاديمية 
استخدام  وتم  األداء،  لتطوير  املناسبة  املقرتحات  إىل 
من  الدراسة  جمتمع  وتكّون  املسحي،  الوصفي  املنهج 
يف  التدريس  هيئة  وأعضاء  األكاديمية  القيادات  مجيع 
الدراسة  عينة  وبلغت  اإللكرتونية  السعودية  اجلامعة 
جلمع  كأداة  االستبانة  الباحث  واستخدم  عضوًا،   )2٤7(
موافقة  أبرزها:  نتائج  إىل  الدراسة  توصلت  املعلومات، 
القيادات  لدى  اإلداري  األداء  واقع  عىل  الدراسة  عينة 
ضوء  يف  اإللكرتونية  السعودية  اجلامعة  يف  األكاديمية 
جاء  حيث  "متوسطة"،  بدرجة  التنظيمية  الرشاقة  مدخل 
ُبعد التنظيم يف املرتبة األوىل فيام جاء ُبعد التوجيه يف املرتبة 
األخرية. كام جاءت موافقتهم عىل اآلليات املقرتحة لتطوير 
اجلامعة  يف  األكاديمية  القيادات  لدى  اإلداري  األداء 
السعودية اإللكرتونية بدرجة تراوحت ما بني )متوسطة/ 
مرتفعة( حيث جاءت عبارة تشجيع اإلبداع اإلداري بأعىل 
بني  إحصائية  داللة  ذات  فروق  ووجود  للتطوير.  مقرتح 
استجابات عينة الدراسة نحو أبعاد وحماور الدراسة ُتعزى 

ملتغريي )املنصب اإلداري واجلنس(.
الكلامت املفتاحية:

 األداء اإلداري- القيادات األكاديمية- الرشاقة التنظيمية.

Abstract
The aim of the study is to identify the re-
ality of administrative performance among 
the academic leaders at the Saudi Electronic 
University in light of the entrance of orga-
nizational agility from the point of view of 
academic leaders and faculty members, and 
to reach the appropriate proposals for the 
development of performance, and was used 
the descriptive curriculum survey, and the 
study community is made up of all academ-
ic leaders and faculty at the Saudi Electronic 
University and reached the sample of study 
(247) members, The researcher used the 
questionnaire as a tool to gather informa-
tion, the study reached the most prominent 
results: the approval of the sample of the 
study on the reality of administrative perfor-
mance among academic leaders at the Saudi 
Electronic University in light of the entrance 
of organizational agility to a degree of 'me-
dium', where it came after the organization 
in the first place as followed guidance in the 
last place. Their approval of the proposed 
mechanisms for developing the adminis-
trative performance of academic leaders at 
the Saudi Electronic University ranged from 
(medium/high) to encourage administrative 
creativity with the highest development pro-
posal. There are statistically significant dif-
ferences between the responses of the study 
sample towards the dimensions and axes of 
the study attributable to variables (adminis-
trative position and gender).
Keywords: 
Administrative performance; Academic 
leaders; Organizational Agility
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املقدمة:
الرتبويــة  املؤسســات  أهــم  أحــد  اجلامعــة  متثــل 
ــورة  ــع وبل ــن املجتم ــهم يف تكوي ــي تس ــة فه والتعليمي
مالحمــه يف احلــارض واملســتقبل، بــام تضمــه مــن كــوادر 
وطاقــات مؤهلــة تأهيــاًل عاليــًا ُيعتمــد عليهــا لتحقيــق 
أهدافهــا وأهــداف املجتمــع. وحتقيقــًا ألهــداف رؤيــة 
2٠3٠ فقــد خطــت وزارة التعليــم يف اململكــة العربيــة 
ــر التعليــم اجلامعــي  الســعودية خطــوات جــادة لتطوي
ــع  ــالل وض ــن خ ــم م ــة يف التعلي ــة نوعي ــق نقل لتحقي
معايــري وطنيــة ملكونــات العمليــة التعلميــة تعمــل عــىل 
االرتقــاء بجــودة التعليــم وإتقانــه، ونتيجــة ذلــك تــم  .
لــذا فاجلامعــات تســعى إىل حتســني العلميــات اإلداريــة 
ملواجهــة التحديــات الراهنــة، ال ســيام يف الوقــت 
الــذي زادت فيــه املنافســة نحــو رفــع مســتوى األداء، 
ــن  ــه م ــم حتقيق ــام يت ــتمرار ع ــث باس ــن البح ــد م فالب
ــوارد  ــات وامل ــن اإلمكاني ــتفادة م ــطة واالس أداء وأنش
والعمليــات الداخليــة لتحســن األداء اإلداري )أمحــد، 

ص58(.   ،2٠16
ــع  ــتمرًا يف مجي ــرًا مس ــوًا وتطوي ــهد نم ــات تش فاجلامع
عنارصهــا، وعــىل رأســها العنــرص البــرشي الــذي مــن 
خاللــه يمكــن للجامعــة اســتيعاب التغريات املتســارعة 
ــة  ــة والتعليمي ــات اإلداري ــا يف العملي ــني أدائه وحتس
ــة  ــن اجلامع ــى تتمك ــزي، 2٠19، ص15(. وحت )العن
ــدى  ــر ل ــد أن تتواف ــهولة ال ب ــا بس ــة أعامهل ــن ممارس م
ــي  ــة الت ــاقة التنظيمي ــاد الرش ــة أبع ــا األكاديمي قياداهت
ــري  ــريات غ ــذه التغي ــائل يف إدارة ه ــدى الوس ــد إح تع
املتوقعــة، عــن طريــق االســتجابة الرسيعــة للمتغــريات 
املحيطــة وتقديــم اخلدمــات واملنتجــات التــي تتناســب 

مــع متغــريات ســوق العمــل. 
 ،(Holeapple (2008 ويؤكــد هــذه احلاجــة مــا ذكــره
ــد  ــة تع ــاقة التنظيمي ــأن الرش ــري )2٠2٠( ب والتوجي
أحــد املتطلبــات األساســية لتفــوق اجلامعــات وضــامن 
كــام  مســتدامة،  ميــزة  فهــي  وديمومتهــا،  بقائهــا 

أن هنــاك العديــد مــن األســباب الراجعــة حلاجــة 
اجلامعــات للرشــاقة التنظيميــة، أبرزهــا أن اجلامعــات 
ــكالت  ــد املش ــدة، وتزاي ــرية ومعق ــًا متغ ــش ظروف تعي
اإلداريــة والتنظيميــة، وتزايــد الفــرص البيئيــة املتاحــة، 
ــن  ــلة م ــذ سلس ــن تنفي ــن م ــة مُتك ــاقة التنظيمي فالرش
املهــام املحــددة يف ظــل نظــام مفتــوح ألنمــوذج اإلدارة 
ــكار. ــني واالبت ــرص التحس ــص ف ــح يقتن ــكل ناج بش
لــذا فالرشــاقة التنظيميــة ليســت هدفــًا يف ذاهتــا، 
ولكنهــا منهجيــة عمــل تســتخدم يف مواجهــة التغريات 
ــن  ــا مُتك ــام أهن ــة، ك ــة واخلارجي ــات الداخلي والتحدي
اجلامعــة مــن تنفيــذ األعــامل واملهــام اإلداريــة يف نظــام 
مفتــوح ومــرن يــؤدي إىل ابتــكارات جديــدة لتســهيل 

ــات اإلدارة.  عملي
مشكلة الدراسة:

ــن  ــن م ــت الراه ــامل يف الوق ــه الع ــا يواجه ــل م يف ظ
مــن  جيعــل  ممــا  املتســارعة،  وتغــريات  حتديــات 
الصعــب عــىل أي مؤسســة مواجهــة هــذه التغيــريات 
بشــكل فّعــال ويف ظــل املامرســات اإلداريــة التقليديــة، 
ــد  ــع، فق ــة املجتم ــات يف خدم ــدور اجلامع ــرًا ل ونظ
ورفــع  للجامعــات  اإلداري  األداء  تطويــر  أصبــح 
القضايــا  مــن  ومنظــم،  مســتمر  بشــكل  كفاءهتــا 
ــعي  ــات، فالس ــذه التحدي ــتجابة هل ــارة اس ــة املث الرئيس
ــًا  ــس إجياب ــات ينعك ــني اجلامع ــر وحتس ــث لتطوي احلثي
عــىل خمتلــف مناشــط احليــاة االجتامعيــة واالقتصاديــة 
والثقافيــة، وحتــى تتمكــن اجلامعــة مــن القيــام بالــدور 
املنــوط هبــا البــد مــن وجــود قيــادات أكاديميــة قــادرة 
ــة  ــارات إداري ــك مه ــر ومتتل ــع التطوي ــادة م ــىل القي ع
وأكاديميــة تســهم يف حتقيــق أهــداف اجلامعــة بكفــاءة 

ــة. والفاعلي
ــات التــي تواجههــا اجلامعــات  ومــع ضخامــة التحدي
فإنــه مل يعــد مــن املمكــن مواجهتهــا باألســاليب 
اإلداريــة التقليديــة، فالتطويــر األداء اإلداري مهــم 
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لتغيــري وحتســني إدارة وتشــغيل املنظــامت، هبــدف 
ــة العمــل وتطويــر أســاليبه، وقــد أشــارت  حتســني بيئ
الــوزرة  دراســة  مثــل  الدراســات  مــن  العديــد 
 )2٠11( والثــاميل   ،)1٤27( والشــامان   ،)1٤27(
إىل أن تطويــر األداء اإلداري للقيــادات األكاديميــة 
يف اجلامعــات يعتــرب مهــاًم لالرتبــاط الوثيــق بينــه 
ــق  ــة وحتقي ــة واخلارجي ــاءة الداخلي ــادة الكف ــني زي وب
ــع  ــن الوض ــات م ــل اجلامع ــوة ونق ــداف املرج األه
ــات  ــه متطلب ــتقبيل أفضــل تفرض ــع مس ــايل إىل وض احل
العــرص احلديــث. ويضيــف حــازم )1٤31( بــأن 
يف  األكاديميــة  للقيــادات  اإلداري  األداء  تطويــر 
ــه  ــة ل ــة احلديث ــات اإلداري ــل االجتاه ــات يف ظ اجلامع
أمهيــة بالغــة يف حتقيــق األهــداف ومواكبــة املســتجدات 

واملتغــريات املتســارعة.
ــا؛ كان  ــق أهدفه ــن حتقي ــة م ــن اجلامع ــي تتمك  ولك
ــر أدائهــا اإلداري واالســتفادة مــن  لزامــًا عليهــا تطوي
ــامم  ــكل االهت ــث يش ــة، حي ــاقة التنظيمي ــل الرش مدخ
ــة،  ــات التعليمي ــة رضورة للمؤسس ــاقة التنظيمي بالرش
فهــي تســاعد عــىل جتديــد رؤيتهــا وقدرهتــا عــىل 
ــور، 2٠2٠،  ــه )منص ــري ومواجهت ــعار بالتغي االستش
الرشــاقة  بــأن   )2٠16( املــرصي  ويذكــر  ص2(، 
لزيــادة  مدخــل  أو  اجتــاه  بمثابــة  هــي  التنظيميــة 
القــدرة اإلدراكيــة التــي تســاعد عــىل اكتشــاف ورؤيــة 
التغيــريات البيئيــة وانعكاســاهتا وكيفيــة إجيــاد الســبل 
الكفيلــة لتقديــم االســتجابات املناســبة لتداعيــات 

تلــك التغيــريات )ص28٠(.
كــام تؤكــد العديــد مــن الدراســات عــىل دور الرشــاقة 
التنظيميــة يف رفــع مســتوى األداء اإلداري، حيــث 
أشــارت دراســة) Harraf, et al (2015 إىل أن الرشــاقة 
التنظيميــة تســاعد عــىل زيــادة قــدرة املؤسســات 
عــىل االستشــعار واالســتجابة للمتغــريات البيئيــة 
 Nijssen دراســة  أوصــت  كــام  معهــا،  والتكيــف 
Paauwe (2012&) بــرورة الرتكيــز عــىل حتقيــق 

ــن  ــات م ــن املؤسس ــى تتمك ــة حت ــاقة التنظيمي الرش
حتقيــق أهدافهــا بفاعليــة وجــودة واســتغالل الفــرص 
التغــري، ونتائــج دراســة املطــريي  والتكيــف مــع 
)2٠19( التــي توصلــت إىل دور اإلدارة الرشــيقة يف 
جــودة خمرجــات األداء اإلداري يف اجلامعــة، ودراســة 
الرشــاقة  أبعــاد  لتطبيــق  بــأن   )2٠2٠( النشــييل 
التنظيميــة لــه تأثــري إجيــايب عــىل حتقيــق االلتــزام 

ــرار. ــاذ الق ــاقة اخت ــي، ورش التنظيم
ــات  ــج الدراس ــن نتائ ــه م ــم عرض ــا ت ــىل م ــاًء ع وبن
الســابقة وتوصياهتــا، تتبلــور مشــكلة الدراســة يف 
ــادات  ــدى القي ــع األداء اإلداري ل ــىل واق ــرف ع التع
يف  اإللكرتونيــة  الســعودية  اجلامعــة  يف  األكاديميــة 
ضــوء مدخــل الرشــاقة التنظيميــة، وصــوالً إىل تقديــم 

آليــات مقرتحــة لتطويــر األداء اإلداري لدهيــم.
أسئلة الدراسة:

مــا واقــع األداء اإلداري لدى القيــادات األكاديمية . 1
يف اجلامعــة الســعودية اإللكرتونيــة يف ضوء مدخل 
ــادات  ــر القي ــة نظ ــن وجه ــة م ــاقة التنظيمي الرش

األكاديميــة وأعضــاء هيئــة التدريــس فيهــا؟
اإلداري . 2 األداء  لتطويــر  املقرتحــة  اآلليــات  مــا 

لــدى القيــادات األكاديميــة يف اجلامعــة الســعودية 
اإللكرتونيــة يف ضــوء مدخــل الرشــاقة التنظيميــة 

ــة؟ ــة الدراس ــر عين ــة نظ ــن وجه م
ــد . 3 ــة عن ــة إحصائي ــروق ذات دالل ــد ف ــل توج ه

ــة  ــر عين ــات نظ ــة )٠.٠5( يف وجه ــتوى دالل مس
الدراســة حــول حمــاور الدراســة تعــود للمتغريات 

ــس(؟ ــب اإلداري- اجلن ــة )املنص الديموغرافي
أهداف الدراسة: 

تسعى الدراسة إىل حتقيق األهداف التالية:
التعــرف عــىل واقــع األداء اإلداري لــدى القيادات . 1

األكاديميــة يف اجلامعــة الســعودية اإللكرتونيــة 
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ــة مــن وجهــة  يف ضــوء مدخــل الرشــاقة التنظيمي
نظــر عينــة الدراســة.

ــر األداء . 2 ــبة لتطوي ــات املناس ــل إىل املقرتح التوص
ــة  ــة يف اجلامع ــادات األكاديمي ــدى القي اإلداري ل
الســعودية اإللكرتونيــة يف ضــوء مدخــل الرشــاقة 

ــة الدراســة. ــة مــن وجهــة نظــر عين التنظيمي
الكشــف عــن الفــروق ذات داللــة إحصائيــة عنــد . 3

ــة  ــر عين ــات نظ ــة )٠.٠5( يف وجه ــتوى دالل مس
الدراســة حــول حمــاور الدراســة تعــود للمتغريات 

ــة )املنصــب اإلداري- اجلنــس(. الديموغرافي
أمهية الدراسة:

 تكتسب هذه الدراسة أمهيتها من عدة اعتبارات:
األمهية العلمية:

املســامهة يف املعرفــة الرتاكميــة بموضــوع الرشــاقة . 1
ــة يف  ــهم الدراس ــع أن ُتس ــث يتوق ــة، حي التنظيمي
ــد مــن املعرفــة يف هــذا  ــة بمزي ــة العربي ــار املكتب إث

املجــال.
ــىل . 2 ــال – ع ــة باملج ــات امليداني ــة الدراس ــرًا لقل نظ

حــدود علــم الباحث-التــي تناولــت مفهــوم 
الرشــاقة التنظيميــة، ممــا قــد ُيســهم بفتــح املجــال 
ــات  ــن الدراس ــد م ــراء املزي ــني إلج ــام الباحث أم

ــة.  امليداني
اململكــة . 3 رؤيــة  مــع  بالتناغــم  الدراســة  تــأيت 

2٠3٠م يف أهــداف التعليــم اخلاصــة بمتابعــة 
األداء.  وتطويــر 

توجيــه . ٤ يف  الدراســة  نتائــج  تســهم  أن  يؤمــل 
اهتــامم الباحثــني يف جمــال اإلدارة الرتبويــة لتنــاول 
املوضــوع مــن جوانــب أخــرى مل تشــملها حــدود 

ــة. ــة احلالي الدراس
األمهية العملية:

ــج . 1 ــن نتائ ــة م ــتفيد اإلدارة اجلامعي ــع أن تس ُيتوق
ــادات  ــدى القي ــر األداء اإلداري ل ــة لتطوي الدراس

ــة.   األكاديمي
يؤمــل أن تثــري نتائــج هــذه الدراســة اهتــامم . 2

املســؤولني يف التعليــم اجلامعــي بشــكل عــام، 
واجلامعــة الســعودية اإللكرتونيــة عــىل وجــه 
ــر األداء اإلداري لــدى قياداهتــا  اخلصــوص لتطوي

األكاديميــة.
وأبعــاد . 3 ثقافــة  نــرش  يف  الدراســة  ُتســهم  قــد 

الســعودية. اجلامعــات  يف  التنظيميــة  الرشــاقة 
ــض . ٤ ــل بع ــة تعدي ــج الدراس ــم نتائ ــن أن تدع يمك

التعليــم  يف  األكاديميــة  للقيــادات  املامرســات 
اجلامعــي.

حدود الدراسة: 
اقترصت الدراسة عىل احلدود التالية:

ــىل  ــة ع ــوع الدراس ــرص موض ــة: اقت ــدود املوضوعي احل
)تطويــر األداء اإلداري لــدى القيــادات األكاديميــة 
ــل  ــوء مدخ ــة يف ض ــعودية اإللكرتوني ــة الس يف اجلامع

ــة(. ــاقة التنظيمي الرش
احلــدود املكانيــة: طبقــت الدراســة عــىل مجيــع القيادات 
األكاديميــة يف اجلامعــة الســعودية اإللكرتونيــة وهــم: 
املســاندة ووكالؤهــم وعمــداء  العــامدات  عمــداء 
الكليــات ووكالؤهــم ورؤســاء األقســام العلميــة 
ووكالؤهــم مــن وجهــة نظرهــم ووجهــة نظــر أعضــاء 

ــا. ــس فيه ــة التدري هيئ
ــل  ــة يف الفص ــذه الدراس ــت ه ــة: طبق ــدود الزماني احل

ــاين مــن العــام اجلامعــي 1٤٤2هـــ. الــدرايس الث
املصطلحات:

األداء اإلداري: يعرفــه أبــو النــرص )2٠12( بأنــه: "قيام 
العاملــني باملنظمــة بســلوك إداري مــا، يف ضــوء مبــادئ 
اإلدارة؛ وذلــك لتحقيــق وظائــف اإلدارة: )التخطيــط، 
ــورة  ــم( بص ــة، والتقوي ــه، والرقاب ــم، والتوجي والتنظي
رشــيدة؛ أي بأقــل جهد ووقــت وتكاليــف" )ص72(.
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ويعرفــه الباحــث إجرائيــًا بأنــه: قــدرة القيــادات 
اإللكرتونيــة  الســعودية  اجلامعــة  يف  األكاديميــة 
ــؤوليات  ــة واملس ــام الوظيفي ــاز امله ــام بإنج ــىل القي ع
ــط،  ــف اإلدارة )التخطي ــة يف وظائ ــات املتمثل والواجب
ــاءة  ــم( بكف ــة، والتقوي ــه، والرقاب ــم، والتوجي والتنظي
وفاعليــة؛ بــام يــؤدي إىل حتقيــق أهــداف اجلامعــة 
والوصــول هبــا إىل مرحلــة اإلتقــان يف األداء اإلداري.
 plessius & ravesteyn الرشــاقة التنظيميــة: يذكــر
2010)) تعريــف الرشــاقة التنظيميــة يف املؤسســات 

التعليميــة بأهنــا: احلاجــة إىل تلبيــة التوقعــات املختلفــة، 
ــن  ــي مُتك ــرتاتيجيات الت ــل اإلس ــن أفض ــث ع والبح
.(p.305) ــة ــة التعليمي ــة يف العملي ــز املنهجي ــن تعزي م
بأهنــا:  التنظيميــة  الرشــاقة  الباحــث  والتعريــف 
االســتجابة الرسيعــة التــي متكــن القيــادات األكاديميــة 
ــة  ــائل بديل ــالل وس ــن خ ــايب، م ــف اإلجي ــن التكي م
ُتســهل العمليــات اإلداريــة داخــل اجلامعــة الســعودية 
اإللكرتونيــة، وإنجــاز املهــام والواجبــات بكفــاءة 
وفاعليــة، مــع مراعــاة جتنــب أي تأثــري ســلبي قــد يؤثر 
يف العمليــات اإلداريــة أو األهــداف اإلســرتاتيجية 

ــة.  للجامع
اإلطار النظري: 

أوالً: األداء اإلداري:
هتتــم املنظــامت بــاألداء اإلداري باعتبــاره العنــرص 
املحــرك للمنظمــة، كــام أن لــه تأثــريًا مبــارشًا يف جــودة 
ــهم يف حتقيــق أهــداف  خمرجاهتــا، األمــر الــذي يس
املنظمــة بمزيــد مــن الكفــاءة والفاعليــة. وقــد ُعــرف 
ــم  ــة يت ــة إداري ــه: "عملي ــًا بأن األداء اإلداري اصطالح
مــن خالهلــا حتديــد كفــاءة العاملــني، ومدى إســهامهم 
يف إنجــاز األعــامل املناطــة هبــم، وكذلــك احلكــم عــىل 
ــدى  ــل، وم ــاء العم ــم أثن ــني وترصفاهت ــلوك العامل س
ــنة،  ــم" )املحاس ــاء عمله ــه أثن ــذي حيرزون ــدم ال التق
2٠13، ص1٠6(. كــام ُيعــرف األداء اإلداري إجرائيــًا 

بأنــه: مــا يقــوم بــه الفــرد مــن أعــامل ومــا يتخــذه مــن 
قــرارات أثنــاء ممارســته لوظيفتــه اإلداريــة مــن خــالل 
ــا  ــه وم ــم والتوجي ــط والتنظي ــام التخطي ــام بمه القي
ســيتبعه مــن حتفيــز وتنميــه إداريــة إلنجــاز متطلبــات 
الوظيفــة اإلداريــة )جنــدي، 1991، ص٤6(. فــاألداء 
يرتبــط بوجــود مهــام حمــددة للفــرد التــي جيــب عليــه 
فيهــا توافــر القــدرة، التــي تعنــي إمكانيــة الفــرد احلالية 
ألداء املهــام املحــددة لــه، إذا هتيــأت لــه الظــروف 
اخلارجيــة والبيئــة ألدائهــا ســواًء كانــت هــذه القــدرة 
تم اكتســاهبا بالتدريــب أو بدونه، كــام أن األداء اإلداري 
ــلوك  ــة بس ــني باملنظم ــام العامل ــري إىل قي ــح يش مصطل
ــق  ــك لتحقي ــادئ اإلدارة، وذل ــوء مب ــا يف ض إداري م
ــه،  ــم، والتوجي ــط، والتنظي ــف اإلدارة: )التخطي وظائ
والرقابــة، والتقويــم( بصــورة رشــيدة؛ أي بأقــل جهــد 
ــرص، 2٠12، ص72(.  ــو الن ــف" )أب ــت وتكالي ووق
ــتثامر  ــر األداء اإلداري اس ــح أن تطوي ــبق يتض ــا س ومم
ــادات  ــل القي ــن قب ــة م ــات املتاح ــوارد واإلمكان للم
الفجــوة  لتحديــد  اجلامعــة،  داخــل  األكاديميــة 
بــني األداء احلــايل واألداء املرغــوب فيــه، وحتســني 
وجتويــد  املســتمر  التطويــر  وحتقيــق  املخرجــات، 
العمــل اإلداري واألكاديمــي، يف إطــار املهــام اإلداريــة 
املطلــوب إنجازهــا، وتوافــر املقومــات البيئيــة واملرونــة 
ــات  ــق عملي ــزة، وف ــة املحف ــة البيئ ــة، وهتيئ يف األنظم
خمطــط هلــا ومدروســة حلــل املشــكالت املتعلقــة 

اإلداري. بــاألداء 
أبعاد األداء اإلداري يف اجلامعة:

لــألداء اإلداري أبعــاد ومكونــات أساســية، حيقــق 
ــخيص  ــا يف تش ــك ألمهيته ــاالً، وذل ــا أداًء فع وجوه
ــة  ــار القرال ــد أش ــة، وق ــويب اجلامع ــتوى أداء منس مس
)2٠11( إىل عــدد مــن األبعــاد والعنــارص وهــي: 
ومهــارات  معــارف  مــن  يمتلكــه  بــام  املوظــف: 
واهتاممــات. الوظيفــة: ومــا تتصــف بــه مــن متطلبات، 
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وحتديــات، ومــا تقدمــه مــن فــرص عمــل ممتعــه فيهــا 
حتــد. املوقــف: بــام تتصــف بــه البيئــة التنظيميــة واملناخ 
ــة )ص51(. ــة اإلداري ــي واإلرشاف، واألنظم التنظيم

مراحل تطوير األداء اإلداري يف اجلامعة:
ــر  ــل تطوي ــدد مراح ــد ع ــون يف حتدي ــف الباحث اختل
ــر  ــات تطوي ــص عملي ــن تلخي األداء اإلداري، ويمك
وهــي:  رئيســة  مراحــل  ثــالث  يف  اإلداري  األداء 
مرحلــة االســتعداد لعمليــة التطويــر: مــن خــالل 
ــة  ــر. مرحل ــة للتطوي ــدى احلاج ــع وم ــخيص الواق تش
ــر األداء  ــة لتطوي ــة عملي ــع خط ــر: بوض ــذ التطوي تنفي
اإلداري وتوزيــع املهــام واملســؤوليات عــىل العينــة 
املشــاركني. مرحلــة تقييــم عمليــة التطويــر: مــن 
ــة  ــج اإلجيابي ــز النتائ ــة لتعزي ــة الراجع ــالل التغذي خ

ــور. ــب القص ــة جوان ــت ومعاجل ــي حقق الت
ثانيًا: الرشاقة التنظيمية:

املفاهيــم  مــن  التنظيميــة  الرشــاقة  مفهــوم  يعتــرب 
ــني 198٠م  ــرتة ب ــالل الف ــر خ ــث ظه ــة، حي احلديث
ــكا،  ــي يف أمري ــود الصناع ــد الرك ــك بع و199٠م وذل
وفقــدان القــدرة عــىل التنافســية، ومــن هنــا قــرر 
مفهــوم  عــىل  االعتــامد  األمريكــي  الكونجــرس 
 .)kettunen,2009,p.408( ــام 1991م ــاقة يف ع الرش
وتشــري hilhorst (2008) إىل أن الرشــاقة التنظيميــة 
أمــر مهــم يف املؤسســات التعليميــة حيــث إهنــا تشــهد 
التقــدم  عــرص  يف  ومتســارعة  متالحقــة  تغيــريات 
العلمــي والتكنولوجــي، األمــر الــذي أدى إىل ظهــور 
ــد  ــذا فق ــا، ل ــر عليه ــات واملخاط ــن التحدي ــد م العدي
ظهــرت الرشــاقة يف العمليــات اإلداريــة كإحــدى 
اإلســرتاتيجيات التــي يمكــن مــن خالهلا للمؤسســات 
ــة  ــريات ومواجه ــك املتغ ــع تل ــف م ــة التكي التعليمي
كافــة التوقعــات التــي متثــل فرصــًا أو حتديــات للعمــل 

.)p.p59-60(
ــادات  ــدى القي ــت ل ــة أصبح ــاقة التنظيمي ــذا فالرش ل

األكاديميــة حتتــل أمهيــة خاصــة، فمــن خالهلــا يمكــن 
إنجــاز األعــامل اإلداريــة بالشــكل الصحيــح ويف 
ــأن  ــزي )2٠19( ب ــف العن ــب، ويضي ــت املناس الوق
أمهيــة الرشــاقة التنظيميــة تكمــن يف املســامهة يف زيــادة 
إمكانيــة اجلامعــة عــىل االســتجابة الرسيعــة للتغــريات 
ــة، وذلــك مــن  ــة اخلارجي املهمــة التــي حتــدث يف البيئ
ــة  ــني اجلامع ــة لتمك ــات الالزم ــد اإلمكان ــالل تولي خ
ــر  ــات )ص8(. ويذك ــرتة األزم ــالل ف ــاء خ ــن البق م
حــرصت  التعريفــات  بعــض  أن   )2٠16( أمحــد 
الرشــاقة التنظيميــة يف أهنــا قــدرة أو جمموعــة مــن 
القــدرات متكــن املنظمــة مــن حتقيــق بعــض امليــزات، 
كــام أهنــا مطلــب مؤســيس ملواجهــة التغــريات املحيطــة 

باملنظمــة )ص٤2(. وعرفهــا
ــىل  ــدرة ع ــا: الق ) Narasimha &Others (2006 بأهن
األعــامل غــري املخطــط هلــا، واألنشــطة اجلديــدة، 
طلبــات  يف  املتوقعــة  غــري  للتحــوالت  واســتجابة 
الســوق أو طلبــات العمــالء الفريــدة مــن نوعهــا 

 .)p.443(
ومــن هنــا يمكــن القــول بــأن الرشــاقة التنظيميــة مــن 
املفاهيــم اإلداريــة اهلامــة يف الفكــر اإلداري ملــا هلــا مــن 
ــة  ــورة إداري ــي يف ص ــد األكاديم ــراز القائ ــة يف إب أمهي
متميــزة، حيــث إهنــا تعــرب عــن حنكــة القائــد وقدرتــه 
ــا  ــام أهن ــة، ك ــة باجلامع ــروف املحيط ــتثامر الظ ــىل اس ع
ــرتاتيجية  ــات اإلس ــز التوقع ــىل تعزي ــه ع ــس قدرت تعك
املختلفــة. وهــي قــدرة اجلامعــة عــىل االســتجابة 
ــة،  ــريات املحيط ــع املتغ ــايب م ــف اإلجي ــة للتكي الرسيع
وإجيــاد وســائل تســاعد عــىل إنجــاز األعــامل اإلداريــة 

ــة. ــاءة وفاعلي ــة بكف ــل اجلامع داخ
أبعاد الرشاقة التنظيمية:

للرشــاقة  أبعــاد  إىل  األدبيــات  بعــض  أشــارت 
إلدارة  الفرديــة  املهــام  مــع  تتوافــق  التنظيميــة، 
القــرار،  وصنــع  االستشــعار،  وهــي:  التوقعــات 
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ــات  ــت يف إدارة التوقع ــرص الوق ــد عن ــة، ويع واملامرس
أمــرًا مهــاًم فمــن خاللــه يمكــن للجامعــة إنجــاز 
مهامهــا دون تأخــري، وفيــام يــيل توضيــح هلــذه األبعــاد 

 :)Park,2011,p.p.25-29( الثالثــة 
االستشــعار •  وتعنــي  االستشــعار:  رشــاقة 

ــات  ــن املعلوم ــب م ــدر مناس ــىل ق ــاح ع واالنفت
ــة  ــة متنوع ــع جمموع ــات م ــىل العالق ــاظ ع للحف
ــىل  ــز ع ــك بالرتكي ــات. وذل ــة واملؤسس ــن العين م
ــدث  ــاط األح ــة والتق ــة ملراقب ــات اإلداري العملي
ــن  ــكل أرسع م ــرص بش ــام الف ــل اغتن ــن أج م

املنافســني. 
رشــاقة صنــع القــرار: وهــي قــدرة اجلامعــة عــىل • 

ــات ذات  ــم املعلوم ــة وتقيي ــم وهيكل ــع وتراك مج
الصلــة مــن خــالل مصــادر متنوعــة لتفســري اآلثار 
املرتتبــة عــىل األحــداث اخلاصــة عــىل األعــامل يف 
ــد الفــرص والتحديــات  الوقــت املناســب، وحتدي
ــة  ــه كيفي ــدث، وتوجي ــري األح ــن تفس ــة م الناجت
إعــادة تكويــن املــوارد وعمــل إجــراءات تنافســية، 

مــن خــالل وضــع خطــط عمــل مناســبة.
رشــاقة املامرســة: هــي القــدرة عــىل إعــادة تكــون • 

ــادة  ــات، وإع ــل العملي ــة، وتعدي ــوارد التنظيمي امل
ــط  ــاس خط ــىل أس ــري ع ــات التغي ــة عالق هيكل
فعليــة، وتقديــم منتجــات وخدمــات جديــدة 

ــب. ــت املناس ــة يف الوق ــامذج رسيع ون
مربرات تطبيق الرشاقة التنظيمية يف اجلامعة:

مــع زيــادة معــدالت التغــري يف األعــامل اإلداريــة خالل 
ــا  ــل يف تكنولوجي ــدم اهلائ ــني، والتق ــن املاضي العقدي
املعلومــات والتغــري املســتمر يف ســوق العمــل، باتــت 
ــدة  ــامت الرائ ــاًم للمنظ ــًا مه ــة مطلب ــاقة التنظيمي الرش
حتديــد  ويمكــن  املنافســة،  عــىل  القــدرة  لضــامن 
ــن  ــة م ــة يف اجلامع ــاقة التنظيمي ــق الرش ــربرات تطبي م
خــالل اســتقراء للتغــريات املحيطــة يف البيئــة الداخليــة 

ــد )2٠16(  ــص أمح ــد خل ــة، وق ــة للجامع واخلارجي
ــة  ــية. وتلبي ــجيع التنافس ــربرات يف تش ــذه امل ــم ه أه
احتياجــات التطويــر التنظيمــي. وحاجــة اجلامعــة 
ــل  ــراءات العم ــة يف إج ــف، واملرون ــط الوظائ إىل ختطي
وجتديدهــا، كــام أن النمــط القيــادي يشــكل أحــد 
أهــم املــربرات التــي تتصــل مبــارشة بالبيئــة الداخليــة 
)ص  املعلومــات  تكنولوجيــا  وتطــور  للجامعــة. 

ص٤٤-٤8(.
ثالثًا: الدراسات السابقة:

ــت إىل  ــة Dongback and Ariel )2008( هدف دراس
التعــرف عــىل دور نظــم املعلومــات يف تطويــر الرشــاقة 
التنظيميــة للمؤسســات، واســتخدمت الدراســة املنهج 
الوصفــي، وطبقــت االســتبانة كأداة جلمــع املعلومات، 
ــن  ــا: حس ــن أمهه ــج م ــن النتائ ــدد م ــت إىل ع وتوصل
ــًا يف  ــر إجياب ــات يؤث ــم املعلوم ــف نظ ــة توظي وفعالي
ــري  ــتخدام غ ــام أن االس ــة، ك ــاقة التنظيمي ــاد الرش أبع
الفعــال لنظــم املعلومــات يعيــق حتقيــق الرشــاقة 
التنظيميــة، وأوصــت بــرورة وضــع معايري للرشــاقة 
التنظيميــة ولنظــم املعلومــات يف املؤسســات املختلفــة، 
وأمهيــة تطويــر املهــارات اإلداريــة واهليــاكل التنظيميــة 

ــة. ــة الرشــاقة التنظيمي ونــرش ثقاف
ــت إىل  ــة Nijssen and Paauwe )2012( هدف دراس
ــة باعتبارهــا  تقديــم إطــارًا إرشــاديًا للرشــاقة التنظيمي
ــا  ــن خالهل ــات م ــتطيع املؤسس ــة تس ــدرة ديناميكي ق
البقــاء يف البيئــة شــديدة التغيــري، وأكــدت أن الرشــاقة 
ــي:  ــارص ه ــة عن ــالل ثالث ــن خ ــكل م ــة تتش التنظيمي
ــة  ــق املعرف ــة يف خل ــة، والرسع ــوى العامل ــاءة الق كف
التنظيميــة، وإعــادة تشــكيل العمليــات التنظيميــة، 
ــاقة  ــق الرش ــىل حتقي ــز ع ــرورة الرتكي ــت ب ــام أوص ك
التنظيميــة حتــى تتمكــن املؤسســات مــن حتقيــق 
ــرص  ــتغالل الف ــودة واس ــة وج ــكل فعالي ــا ب أهدافه

ــريات. ــع املغ ــف م والتكي
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دراســة حوحيــي )2٠16( هدفــت إىل تطويــر األداء 
اإلداري لرؤســاء األقســام األكاديميــة بجامعــة امللــك 
خالــد يف ضــوء مدخــل القيــادة لتحويليــة، والوقــوف 
عــىل درجــة ممارســة رؤســاء األقســام األكاديميــة 
ــج  ــتخدم املنه ــة، واس ــة الدراس ــر عين ــة نظ ــن وجه م
الوصفــي، واالســتبانة كأداة جلمــع البيانــات التــي 
ــو  ــت )٤2٠( عض ــة بلغ ــة الدراس ــىل عين ــت ع طبق
ــج  ــن النتائ ــد م ــت إىل العدي ــس، وتوصل ــة تدري هيئ
منهــا: أن ممارســة رؤســاء األقســام األكاديميــة ألبعــاد 
القيــادة التحويليــة جــاء بدرجــة )متوســطة(. كــام 
توصلــت إىل تقديــم تصــور مقــرتح لتطويــر األداء 
اإلداري باألقســام األكاديميــة بجامعــة امللــك خالــد يف 

ــة. ــادة التحويلي ــل القي ــوء مدخ ض
دراســة أمحــد )2016( هدفــت إىل وضــع تصــور 
جامعــة  بكليــات  اإلداري  األداء  لتحســني  مقــرتح 
واعتــدت  التنظيميــة،  الرشــاقة  ضــوء  يف  جــازان 
ــتبانة كأداة  ــة، واالس ــة احلال ــلوب دراس ــث أس الباح
جلمــع املعلومــات، وتكــون جمتمــع الدراســة مــن مجيــع 
ــغ  ــم والبال ــن يف حكمه ــس وم ــة التدري ــاء هيئ أعض
ــة  ــن جامع ــات م ــبع كلي ــردًا، يف س ــم )2٤٠( ف عدده
ــا  ــت هل ــي توصل ــج الت ــم النتائ ــاءت أه ــازان، وج ج
أن درجــة تطبيــق الرشــاقة التنظيميــة بكليــات جامعــة 
جــازان جــاءت )متوســطة(، كــام جــاءت درجــة 
ممارســة املحــور التخطيــط واختــاذ القــرار )منخفضــة(، 
وجــاءت درجــة حمــور التنظيــم )مرتفعــة(، كــام جاءت 
ــة )متوســطة(، كــام توجــد فــروق  درجــة حمــور الرقاب
ذات داللــة إحصائيــة يف حمــور الرشــاقة التنظيميــة 
ككل تعــزى إىل متغــري )الكليــة( لصالــح كليــات ذات 
ــري  ــزى إىل متغ ــة، وتع ــة عام ــة بصف ــة العملي الطبيع

ــور. ــه الذك ــح عين ــس( لصال )اجلن
دراســة املــري )2016( التعــرف عــىل مســتوى 
ــات  ــة بمحافظ ــدراس الثانوي ــة يف امل ــاقة التنظيمي الرش

غــزة مــن وجهــة نظــر املديريــن، واســتخدم الباحــث 
املنهــج الوصفــي، واالســتبانة كأداة جلمــع املعلومــات، 
ــرة،  ــر ومدي ــن )98( مدي ــة م ــة الدراس ــت عين وتكون
وتوصلــت نتائــج إىل أن مســتوى تطبيــق الرشــاقة 
التنظيميــة يف املــدارس الثانويــة كان بنســه )%78(، 
ــتوى  ــني مس ــة لتحس ــرتاتيجية مقرتح ــت إس ــام قدم ك

ــة. ــاقة التنظيمي الرش
دراســة مغــاوري )2016( هدفــت إىل حتديــد دور 
التنافســية  املقــدرة  حتســني  يف  التنظيميــة  الرشــاقة 
املنهــج  واعتمــدت  املــرصي،  اجلامعــي  بالتعليــم 
جلمــع  أداة  االســتبانة  واســتخدمت  الوصفــي، 
املعلومــات، وتكــون عينــة الدراســة مــن )2٤3( مــن 
ــن  ــرة، وم ــة القاه ــس يف جامع ــة التدري ــاء هيئ أعض
أهــم النتائــج التــي توصلــت إليهــا: وضــع توصيــات 
وآليــات إجرائيــة مقرتحــة لتحســني املقــدرة املؤسســية 
بالتعليــم اجلامعــي املــرصي يف ضــوء مدخــل الرشــاقة 
التنظيميــة، ومنهــا اتبــاع أســاليب تشــاركية حديثــة يف 
ــدة  ــل دور وح ــة، وتفعي ــات التعليمي ــادة باملؤسس القي

إدارة اجلــودة الداخليــة باملؤسســات التعليميــة.
دراســة العنــزي )2018( هدفــت إىل حتديــد أثــر تنــوع 
ــالل  ــن خ ــة م ــاقة التنظيمي ــة يف الرش ــوى العامل الق
اإلبــداع اإلداري، اســتخدم الباحــث املنهــج الوصفي، 
واعتمــد االســتبانة كأداة جلمــع املعلومــات، وتكونــت 
ــني يف  ــن العامل ــردًا م ــن )33٠( ف ــة م ــة الدراس عين
وتوصلــت  الكويــت،  يف  للجــامرك  العامــة  اإلدارة 
ــاقة  ــر للرش ــود أث ــا: وج ــج منه ــن النتائ ــدد م إىل ع
التنظيميــة يف اإلبــداع اإلداري يعــزى ملغــريي )العمــر، 
واملؤهــل العلمــي(، كــام أوصــت بــرورة خلــق بيئــة 
ــزج  ــا م ــن خالهل ــق م ــة يتحق ــوى العامل ــوع يف الق تن

ــة.  ــاقة التنظيمي ــق الرش ــات لتحقي للثقاف
دراســة العنــزي )2019( هدفــت عــىل التعــرف عــىل 
ــادات  ــدى القي ــة ل ــاقة التنظيمي ــتوى الرش ــة مس عالق
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األكاديميــة يف جامعــة الكويــت بالقــدرة التنافســية مــن 
ــتخدمت  ــس، واس ــة التدري ــاء هيئ ــر أعض ــة نظ وجه
واعتمــد  االرتباطــي،  الوصفــي  املنهــج  الدراســة 
االســتبانة أداء جلمــع املعلومــات مــن أفــراد عينــة 
الدراســة البالــغ عددهــم )٤٠5( عضــو تــم اختيارهــم 
ــن  ــدد م ــت لع ــوائية، وتوصل ــة العش ــة الطبقي بالطريق
ــة  ــاقة التنظيمي ــتوى الرش ــا أن مس ــن أبرزه ــج م النتائ
ــة جــاء بدرجــة )مرتفعــة(،  ــادات األكاديمي لــدى القي
كــام أن هنــاك فروقــًا ذات داللــة إحصائية عــىل جماالت 
مســتوى الرشــاقة التنظيميــة تعــزى ملغــري )اجلنــس( يف 
مجيــع املجــاالت لصالــح عينــة الذكــور. كــام أوصــت 
بالعمــل عــىل زيــادة تفويــض الصالحيــات للقيــادات 
األكاديميــة، وقيــام اجلامعــة بتعديــل إســرتاتيجياهتا بــام 

ــة. يتوافــق مــع املتغــريات البيئي
دراســة التوجيــري )2020( هدفت إىل دراســة الرشــاقة 
التنظيميــة وفاعليهــا يف تدعيــم ســلوكات املواطنــة 
لــدى العاملــني اإلداريــني بجامعــة القصيــم، والتعرف 
ــع  ــني يف وض ــني اإلداري ــاركة العامل ــة مش ــىل درج ع
إســرتاتيجية اجلامعــة وصنــع القــرارات، واســتخدمت 
الباحثــة املنهــج الوصفــي، كــام اســتخدمت االســتبانة 
كأداة جلمــع املعلومــات، وتكــون جمتمــع الدراســة مــن 
العاملــني اإلداريــني بكليــات جامعــة القصيــم والبالــغ 
عددهــم )1767( فــردًا، وكان مــن أهــم النتائــج 
أن هنــاك قصــورًا يف درجــة مشــاركة اإلداريــني يف 
ســلوكات  لتدعيــم  اجلامعــة  إســرتاتيجية  وضــع 
املواطنــة املرتبطــة باالنتــامء والــوالء هلــا، كــام أن 
ــني  ــني اإلداري ــاركة العامل ــر مش ــورًا يف توف ــاك قص هن
يف صنــع القــرار ودعــم الالمركزيــة يف حتقيــق املبــادرة 
الشــخصية. وجــاءت أهــم التوصيــات بإعطــاء حريــة 
وتشــجيع  واالبتــكار  اإلبــداع  يف  للعاملــني  أكــرب 
ومحايــة العاملــني واملبدعــني واملبتكريــن. ورضورة 
ــا  ــن اتباعه ــددة يمك ــة وحم ــرتاتيجية واضح ــع إس وض

ــة  ــاقة التنظيمي ــن الرش ــاٍل م ــتوى ع ــول إىل مس للوص
ــة. ــني باجلامع ــني اإلداري ــدى العامل ل

دراســة منــار منصــور )2020( هدفــت إىل حتديــد 
متطلبــات تطويــر األداء اإلداري للقيــادات بكليــة 
ــاقة  ــل الرش ــوء مدخ ــورة يف ض ــة املنص ــة بجامع الرتبي
ــة التدريــس،  ــة مــن وجهــة نظــر أعضــاء هيئ التنظيمي
ــتبانة  ــي، واالس ــج الوصف ــة املنه ــتخدمت الباحث واس
كأداة جلمــع املعلومــات مــن عينــة البحــث التــي 
تكــون مــن )72( عضــو هيئــة تدريــس بكليــة الرتبيــة، 
وتوصلــت إىل عــدد مــن نتائــج منهــا: أن واقــع األداء 
اإلداري لــدى القيــادات جــاء بدرجــة )متوســطة( 
واألفــكار  باملبــادرة  )يســمح  التاليــة:  للعبــارات 
ــور األداء،  ــة لتط ــات احلديث ــى التوجه ــدة، يتبن اجلدي
يســمح باحلوار واملناقشــة، حيســن اســتخدام الســلطات 
املتاحــة لصالــح العمــل(. ويف حمــور معوقــات تطويــر 
ــرية  ــة )كب ــاءت بدرج ــة ج ــة الرتبي األداء اإلداري بكلي
جــدًا(، كــام أن حمــور متطلبــات التطويــر جــاءت 
بدرجــة )كبــرية جــدًا( للعبــارات التاليــة: )تعزيــز 
ــف  ــي، الكش ــري التنظيم ــة التغ ــني بحتمي ــة العامل قناع
واخلارجيــة،  الداخليــة  املحتملــة  التغيــريات  عــن 
ــريات  ــة للتغي ــعار الكلي ــبة الستش ــة مناس ــع آلي وض
ــراءات  ــات واإلج ــة العملي ــة، ومرون ــة املحيط يف البيئ

ــة(. اإلداري
التعليق عى الدراسات السابقة:

للدراســات  الســابق  االســتعراض  ضــوء  ويف 
الســابقة، تــم التعليــق عليهــا بتحديــد أوجــه االتفــاق 
واالختــالف بينهــا وبــني الدراســة احلاليــة؛ مــن حيــث 
ــة،  ــال الدراس ــج، جم ــدف، املنه ــة: )اهل ــارص اآلتي العن
أداة الدراســة(. كــام تــم توضيــح أوجــه االســتفادة مــن 
ــة  ــز الدراس ــا يمي ــة إىل م ــات، باإلضاف ــك الدراس تل

ــيل: ــام ي ــة، ك احلالي
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1- أوجــه االتفــاق واالختــالف بــن الدراســة احلاليــة 
والدراســات الســابقة:

ــة إىل  ــة احلالي ــت الدراس ــة: هدف ــن الدراس ــدف م اهل
ــادات  ــدى القي ــع األداء اإلداري ل ــىل واق ــرف ع التع
يف  اإللكرتونيــة  الســعودية  اجلامعــة  يف  األكاديميــة 
ــا  ــت جزئًي ــة، واتفق ــاقة التنظيمي ــل الرش ــوء مدخ ض
الدراســات،  مــن  عــدد  مــع  أهدافهــا  بعــض  يف 
ــع  ــىل واق ــرف ع ــدف التع ــًا يف ه ــت جزئي ــث اتفق حي
ــي  ــة حوحي ــن: دراس ــة كلٍّ م ــع دراس األداء اإلداري م
)2٠16(، ودراســة أمحــد )2٠16(، ودراســة املــرصي 
)2٠16(، ودراســة منصــور )2٠2٠(. بينــام اختلفــت 
Dongback and Ari- ةيف اهلــدف مــع كاًل مــن دراســ
ــم  ــىل دور نظ ــرف ع ــت إىل التع ــي هدف el (2008) الت

املعلومــات يف تطويــر الرشــاقة التنظيمية للمؤسســات، 
دراســة Nijssen and Paauwe (2012) التــي هدفــت 
التنظيميــة،  للرشــاقة  إرشــادٍي  إطــاٍر  تقديــم  إىل 
ــد  ــت إىل حتدي ــي هدف ــاوري )2٠16( الت ــة مغ ودراس
ــة يف حتســني املقــدرة التنافســية،  دور الرشــاقة التنظيمي
دراســة العنــزي )2٠18( هدفــت إىل حتديــد أثــر تنــوع 
ــالل  ــن خ ــة م ــاقة التنظيمي ــة يف الرش ــوى العامل الق

اإلبــداع اإلداري.
منهــج الدراســة: اســتخدمت الدراســة احلاليــة املنهــج 
الوصفــي املســحي، واتفقــت جزئيــًا مــع دراســة 
كٍل مــن: Dongback and Ariel (2008)، حوحيــي 
 ،)2٠16( مغــاوري   ،)2٠16( املــرصي   ،)2٠16(
منصــور   ،)2٠2٠( التوجيــري   ،)2٠18( العنــزي 
)2٠2٠( التــي اســتخدمت مجيعهــا املنهــج الوصفــي، 
كــام اتفقــت جزئيــًا مــع دراســة العنــزي )2٠19( التــي 
اســتخدمت املنهــج الوصفــي االرتباطــي. واختلفــت 
مــع دراســة أمحــد )2٠16( التــي اســتخدمت أســلوب 

ــة. ــة حال دراس

ــال  ــة يف جم ــة احلالي ــت الدراس ــة: اتفق ــال الدراس جم
مؤسســات التعليــم العــايل مــع دراســة كٍل مــن: 
مغــاوري   ،)2٠16( أمحــد   ،)2٠16( حوحيــي 
 ،)2٠2٠( التوجيــري   ،)2٠19( العنــزي   ،)2٠16(
منصــور )2٠2٠(. واختلفــت جزئيــًا مــع دراســة 
املــرصي )2٠16( التــي كان جماهلــا مؤسســات التعليــم 
العــام. واختلفــت مــع دراســة كلٍّ مــن: دراســة 
 Nijssen Dongback and Ariel (2008)، ودراســة 

and Paauwe (2012)، ودراســة العنــزي )2٠18( 

ــة. ــامت عام ــات ومنظ ــاول مؤسس ــم تن ــث ت حي
ــع  ــع مجي ــة م ــة احلالي ــت الدراس ــة: اتفق أداة الدراس
الدراســة  أداة  اســتخدام  يف  الســابقة  الدراســات 

)االســتبانة(.
2- أوجه االستفادة من الدراسات السابقة:

ــن  ــة م ــتفادة العلمي ــاط االس ــرز نق ــاز أب ــن إجي ُيمك
ــيل: ــام ي ــابقة في ــات الس الدراس

تشخيص مشكلة وعنوان الدراسة.أ. 
الدراســات ب.  ومقرتحــات  توصيــات  توظيــف 

وأمهيتهــا.  الدراســة  مشــكلة  دعــم  يف  الســابقة 
بناء أداة الدراسة وصياغة عباراهتا.ج. 
ــة، د.  ــوع الدراس ــن موض ــامل ع ــور ش ــن تص تكوي

ــة. ــة احلالي ــري للدراس ــار النظ ــراء اإلط وإث
تفســري نتائــج الدراســة احلاليــة، ومقارنــة النتائــج ه. 

التــي توصلــت إليهــا بنتائــج الدراســات الســابقة، 
مــن حيــث أوجــه االتفــاق واالختــالف، ممــا 

ــة.  ــة احلالي ــج الدراس ــزز نتائ يع
التوصل إىل أبرز املراجع ملوضوع الدراسة.و. 

ــات  ــن الدراس ــة ع ــة احلالي ــز الدراس ــا يمي ــرز م ٣- أب
ــابقة: الس

ــابقة يف  ــات الس ــن الدراس ــة ع ــة احلالي ــزت الدراس متي
ــادات  ــدى القي ــع األداء اإلداري ل ــىل واق ــرف ع التع
يف  اإللكرتونيــة  الســعودية  اجلامعــة  يف  األكاديميــة 
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ــر  ــة نظ ــن وجه ــة م ــاقة التنظيمي ــل الرش ــوء مدخ ض
القيــادات األكاديميــة وأعضــاء هيئــة التدريــس فيهــا، 
ــابقة  ــة س ــاول دراس ــث مل تتن ــم الباح ــب عل وبحس

ــة. ــة احلالي ــدود الدارس ــث يف ح البح
منهجية الدراسة وإجراءاهتا:

منهج الدراسة: 
انطالًقــا مــن طبيعــة الدراســة وأهدافهــا فقــد اســتخدم 
ــه  ــذي يعّرف ــحي، ال ــي املس ــج الوصف ــث املنه الباح
العســاف )1٤27( بأنــه: "ذلــك النــوع مــن البحــوث 
ــع  ــراد جمتم ــع أف ــتجواب مجي ــطته اس ــم بواس ــذي يت ال
البحــث أو عينــة كبــرية منهــم؛ وذلــك هبــدف وصــف 
الظاهــرة املدروســة مــن حيــث طبيعتهــا ودرجــة 
وجودهــا فقــط، دون أن يتجــاوز ذلــك إىل دراســة 

ــباب" )ص1٤2(.  ــتنتاج األس ــة أو اس العالق
جمتمع وعينة الدراسة: 

القيــادات  مجيــع  مــن  الدراســة  جمتمــع  تكــون 
املســاندة  العــامدات  عمــداء  وهــم:  األكاديميــة 
ووكالؤهــم وعمــداء الكليــات ووكالؤهــم ورؤســاء 
األقســام العلميــة وأعضــاء هيئــة التدريــس يف اجلامعــة 
والبالــغ عددهــم )62٠(  اإللكرتونيــة،  الســعودية 
ــة، 2٠2٠(،  ــعودية اإللكرتوني ــة الس ــًوا )اجلامع عض
تــم اختيــار عينــة الدراســة مــن جمتمعهــا بطريقــة 

ــة  ــة الدراس ــت عين ــيطة، وبلغ ــوائية البس ــة العش العين
)2٤7( عضــًوا، تــم حتديدهــا باســتخدام جــدول 

العينــة. لتحديــد حجــم   Krejcie & Morgan

صدق أداة الدراسة: 
أواًل: الصدق الظاهري لألداة:

مني  تــم عــرض االســتبانة بصورهتــا األولية عــىل املحكَّ
االختصــاص  ذوي  مــن  ــاًم  حمكَّ  )21( وعددهــم 
واخلــربة اإلداريــة مــن أعضــاء هيئــة التدريــس يف 
اجلامعــات الســعودية ممــن هلــم اهتــامم بموضــوع 
الدراســة احلاليــة، وذلــك لتجويــد االســتبانة باحلكــم 
عــىل وضــوح ومناســبة عباراهتــا، ووضــوح صياغتهــا، 
ومــدى مناســبتها ملجــاالت االســتبانة، وطلــب منهــم 
أي تعديــل أو حــذف أو إضافــة يــرون مناســبتها، 
وقــد تــم األخــذ بآرائهــم، وإجــراء التعديــالت التــي 

ــة. ــادة صياغ ــة أو إع ــا أو إضاف ــا حذًف ــاروا إليه أش
ثانًيا: االتساق الداخيل لألداة:

ــم التأكــد مــن صــدق االتســاق الداخــيل لالســتبانة  ت
بحســاب معامــل االرتبــاط )بريســون( للتعــرف عــىل 
مــدى ارتبــاط كل عبــارة مــن عباراهتــا بالدرجــة 
الكليــة للمحــور الــذي تنتمــي إليــه، ويمكــن إيضــاح 

ــة: ــداول التالي ــك يف اجل ذل

جدول )1( معامالت االرتباط بني درجة كل فقرة من فقرات األبعاد ملحور
"األداء اإلداري لدى القيادات األكاديمية يف اجلامعة السعودية اإللكرتونية يف ضوء مدخل الرشاقة التنظيمية"  

معامل االرتباط باملحورمعامل االرتباط بالبعدرقم العبارةمعامل االرتباط باملحورمعامل االرتباط بالبعدرقم العبارة
البعد األول: مستوى التخطيط

1**٠.76٠**٤.61٠**٤٤.798**٠.628
2**٠.7٤9**٠.٤275**٠.9٠5**٠.715
3**٠.629**٠.3٠6

البعد الثاين: مستوى التنظيم
1**٠.738**٠.3٠9٠**٤.735**٠.688
2**٠.71٠**٤.8٤65**٠.726**٠.38٤
3**٠.673**٠.373
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معامل االرتباط باملحورمعامل االرتباط بالبعدرقم العبارةمعامل االرتباط باملحورمعامل االرتباط بالبعدرقم العبارة
البعد الثالث: مستوى التوجيه

1**٠.9٠9**٠.897٠**٤.857**٠.875
2**٠.779**٠.6875**٠.855**٠.7٤1
3**٠.792**٠.762

البعد الرابع: مستوى الرقابة
1**٠.782**٠.592٠**٤.862**٠.7٠5
2**٠.772**٠.7125**٠.9٠8**٠.826
3**٠.5٠5**٠.665

البعد اخلامس: مستوى التقويم
1**٠.92٠**٠.875٠**٤.887**٠.827
2**٠.9٠3**٠.8315**٠.796**٠.82٠
3**٠.9٠5**٠.8٠5

** دالة عند مستوى الداللة ٠.٠1
يتضــح مــن اجلدول الســابق أن قـــيم معامـــل ارتبـــاط 
كـــل عبـارة مـن العبــارات مـع بعدها، ومـع الدرجـة 
الكليـــة للمحــور الــذي تنتمــي إليه؛ موجبـــة، ودالـــة 

إحـــصائًيا، وذات قيــم متوســطة ومرتفعــة، فضــاًل عن 
ــاد  ــري إىل أن أبع ــا يش ــة؛ مم ــة إحصائي ــا ذات دالل كوهن

املحــور تتمتــع بدرجــة صــدق عاليــة.
اجلدول رقم )2( معامالت ارتباط بريسون لكل بعد من حمور

"األداء اإلداري لدى القيادات األكاديمية يف اجلامعة السعودية اإللكرتونية يف ضوء مدخل الرشاقة التنظيمية" بالدرجة للمحور

جــدول )3( معامــالت االرتبــاط بــني درجــة كل فقــرة مــن فقــرات حمــور  "اآلليــات املقرتحــة لتطويــر األداء اإلداري لــدى القيــادات األكاديميــة يف اجلامعــة 
الســعودية اإللكرتونيــة يف ضــوء مدخــل الرشــاقة التنظيميــة" بالدرجــة الكليــة للمحــور 

معامل االرتباط بالدرجة الكلية للمحور األبعاد
**٠.711 البعد األول: التخطيط
**٠.75٠ البعد الثاين: التنظيم
**٠.939 البعد الثالث: التوجيه
**٠.916 البعد الرابع: الرقابة
**٠.9٤3 البعد اخلامس: التقويم

 ** دالة عند مستوى الداللة ٠.٠1
يتضــح مــن اجلــدول الســابق أن قيــم معامــالت 
االرتبــاط بــني درجــة البعــد والدرجــة الكليــة للمحور 
الــذي ينتمــي إليــه هــي قيــم عاليــة، حيــث تــرتاوح مــا 
بــني )٠.711( و)٠.9٤3( ومجيعهــا موجبــة، ودالــة 

ــا  ــل مم ــة )٠.٠1( فأق ــتوى الدالل ــد مس ــا عن إحصائًي
يعنــي وجــود درجــة عاليــة مــن االتســاق الداخــيل بــام 
يعكــس درجــة عاليــة مــن الصــدق لفقــرات املحــور.

معامل االرتباط باملحوررقم العبارةمعامل االرتباط باملحوررقم العبارة
1**٠.7٠٤11**٠.635
2**٠.5٠612**٠.713
3**٠.61213**٠.691
٠**٤.8261٠**٤.822
5**٠.8٠515**٠.6٤8
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جدول )٤( معامل ألفا كرونباخ لقياس ثبات أداة الدراسة

معامل االرتباط باملحوررقم العبارةمعامل االرتباط باملحوررقم العبارة
6**٠.76٤16**٠.٤7٤
7**٠.78717*٠.7٤٤
8**٠.75518**٠.7٠٠
9**٠.5٤219**٠.831

1٠**٠.7582٠**٠.787
** دالة عند مستوى الداللة ٠.٠1 

يتضــح مــن اجلدول الســابق أن قـــيم معامـــل ارتبـــاط 
كـــل عبـــارة مـــن العبــــارات مـــع الدرجـــة الكليـــة 
ملحــور "اآلليــات املقرتحــة لتطويــر األداء اإلداري 
لــدى القيــادات األكاديميــة يف اجلامعــة الســعودية 
اإللكرتونيــة يف ضــوء مدخــل الرشــاقة التنظيميــة" 
الذي تنتمي إليه العبارة موجبـــة ودالـــة إحـــصائيا عند 
مســتوى الداللــة )٠.٠1( فأقــل، وذات قيــم مرتفعــة، 

ممــا يشــري إىل أن عبــارات هــذا املحــور تتمتــع بدرجــة 
ــداين. ــق املي ــا للتطبي ــة وصالحيته ــدق مرتفع ص

ثبات أداة الدراسة:
 Chronbach( ــاخ ــا كرونب ــل ألف ــتخدام معام ــم اس ت
ــدول  ــة، واجل ــات أداة الدراس ــن ثب ــد م Alpha( للتأك

أداة  ملحــاور  الثبــات  معامــل  يوضــح   )٤( رقــم 
ــي: ــة وه الدراس

معامل الثبات عدد الفقرات األبعاد واملحاور
٠.832 5 البعد األول: التخطيط
٠.76٠ 5 البعد الثاين: التنظيم
٠.886 5 البعد الثالث: التوجيه
٠.817 5 البعد الرابع: الرقابة
٠.92٤ 5 البعد اخلامس: التقويم
٠.953 25  حمور "األداء اإلداري لدى القيادات األكاديمية يف اجلامعة السعودية اإللكرتونية يف ضوء مدخل

"الرشاقة التنظيمية
٠.9٤٠ 2٠  حمور "اآلليات املقرتحة لتطوير األداء اإلداري لدى القيادات األكاديمية يف اجلامعة السعودية

"اإللكرتونية يف ضوء مدخل الرشاقة التنظيمية
٠.969 ٤5 الثبات الكيل لالستبانة

مــن خــالل النتائــج املوضحــة باجلــدول أعــاله يتضــح 
ــرتاوح  ــة ي ــاور الدراس ــاد وحم ــات ألبع ــل الثب أن معام
ــني  ــا ب ــرتاوح م ــث ي ــاٍل، حي ــط وع ــني متوس ــا ب م
ــات  ــل الثب ــة معام ــت قيم )٠.76٠-٠.953(، وبلغ
العــام )٠.969(، وهــي قيمــة ثبــات مرتفعــة توضــح 

ــداين. ــق املي ــة للتطبي ــة أداة الدراس صالحي
أساليب التحليل اإلحصائية:

ــي  ــات الت ــل البيان ــة وحتلي ــداف الدراس ــق أه لتحقي
ــاليب  ــن األس ــد م ــتخدام العدي ــم اس ــا، ت ــم جتميعه ت

ــة  ــزم اإلحصائي ــتخدام احل ــبة باس ــة املناس اإلحصائي
للعلــوم االجتامعيــة، التــي يرمــز هلــا اختصــاًرا بالرمــز 
ــات إىل  ــال البيان ــز وإدخ ــد ترمي ــك بع )SPSS(. وذل
احلاســب اآليل، حيــث أعطيــت االجابــة: مرتفــع جــًدا 
)5( درجــات، مرتفــع )٤( درجــات، متوســط )3( 
ــًدا  ــض ج ــني، منخف ــض )2( درجت ــات، منخف درج
)1( درجــة واحــدة. ومــن ثــم قــام الباحــث بحســاب 
الوســط احلســايب إلجابــات عينــة الدراســة. ولتحديــد 
طــول خاليــا املقيــاس اخلــاميس )احلــدود الدنيــا 
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ــاب  ــم حس ــة، ت ــاور الدراس ــتخدم يف حم ــا( املس والعلي
ــا  ــدد خالي ــىل ع ــيمه ع ــم تقس ــدى )5-1=٤(، ث امل
ــح أي  ــة الصحي ــول اخللي ــىل ط ــول ع ــاس للحص املقي
)5/٤= ٠.8٠( بعــد ذلــك تــم إضافــة هــذه القيمة إىل 
أقــل قيمــة يف املقيــاس؛ وذلــك لتحديــد احلــد األعــىل 
هلــذه اخلليــة، وهكــذا أصبــح طــول اخلاليــا كــام 

ــايل: ــدول الت ــا اجل يوضحه

مدى املوافقة الرتميز درجة املوافقة

من 1.٠ اىل 1.8٠ 1 منخفض جًدا

من 1.81 اىل 2.6٠ 2 منخفض

من 2.61 اىل ٤٠.3 3 متوسط

من3.٤1 اىل 2٠.٤ ٤ مرتفع

من ٤.21 اىل ٠.5 5 مرتفع جًدا

جدول )5( مقياس ليكرت اخلاميس لقياس 
درجة املوافقة ومدى املوافقة

جدول )6( توزيع عينة الدراسة وفًقا ملتغري اجلنس

وخلدمــة أغــراض الدراســة وحتليــل البيانــات التــي تــم 
جتميعهــا مــن خــالل أداة الدراســة يف اجلانــب امليــداين، 
ــة ملعرفــة  اســُتخدمت عــدد مــن األســاليب اإلحصائي
ــاؤالت  ــول التس ــة ح ــع الدراس ــة جمتم ــات عين اجتاه
املعاجلــة  أســاليب  باســتخدام  وذلــك  املطروحــة، 

ــة: ــة التالي اإلحصائي
عــىل . 1 للتعــرف  املئويــة  والنســب  التكــرارات 

اخلصائــص الشــخصية والوظيفيــة لعينــة الدراســة 
عبــارات  جتــاه  أفرادهــا  اســتجابات  وحتديــد 
املحــاور الرئيســة التــي تتضمنهــا أداة الدراســة.

املتوســط احلســايب "Mean" وذلــك ملعرفــة مــدى . 2
ــة  ــة الدراس ــتجابات عين ــاض اس ــاع أو انخف ارتف
عــن املحــاور الرئيســة )متوســط العبــارات(، مــع 
العلــم بأنــه يفيــد يف ترتيــب املحــاور حســب أعــىل 

متوســط حســايب.
3 . "Standard Deviation" املعيــاري  االنحــراف 

ــة  ــتجابات عين ــراف اس ــدى انح ــىل م ــرف ع للتع
ــريات  ــارات متغ ــن عب ــارة م ــكل عب ــة ل الدراس
ــة  ــاور الرئيس ــن املح ــور م ــكل حم ــة، ول الدراس

ــايب.  ــطها احلس ــن متوس ع
٤ .person Correl- بريســون االرتبــاط   معامــل 

ــارات  ــني عب ــاط ب ــة االرتب ــة درج tion"": ملعرف

االســتبانة واملحــور الــذي تنتمــي إليــه كل عبــارة 
ــا. ــن عباراهت م

ــار . 5 ــاخ )Cronch'lph(: الختب ــا كرونب ــل ألف معام
ــة. ــات أداة الدراس ــدى ثب م

اختبار التوزيع الطبيعي. 6
.)Kolmogorov-Smirnov Test(        

7 . )Kruskall-Wallis( ــس ــكال والي ــار كروس اختب
ملعرفــة الفــروق أو االختالفــات ذات الداللــة 
هيئــة  أعضــاء  نظــر  وجهــات  يف  اإلحصائيــة 
ــري  ــا ملتغ ــة طبًق ــاور الدراس ــول حم ــس ح التدري

اإلداري. املنصــب 
8 .Mann-Whit- ــرتي ــي الالبارام ــان وتن ــار َم  اختب

ــة  ــات ذات الدالل ــروق أو االختالف ney Test الف

هيئــة  أعضــاء  نظــر  وجهــات  يف  اإلحصائيــة 
ــري  ــا ملتغ ــة طبًق ــاور الدراس ــول حم ــس ح التدري

ــس. اجلن
عرض ومناقشة نتائج الدراسة:

ــص  ــة بخصائ ــج املتعلق ــة النتائ ــرض ومناقش أواًل: ع
ــة: ــة الدراس عين

النسبة التكرار اجلنس
57.9 1٤3 ذكر
٤2.1 1٠٤ أنثى
%1٠٠ 2٤7 املجموع
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جدول )7( توزيع عينة الدراسة وفًقا ملتغري املنصب اإلداري

جــدول رقــم )8( اســتجابات عينــة الدراســة عــىل أبعــاد حمور"واقــع األداء اإلداري لــدى القيــادات األكاديميــة يف اجلامعــة الســعودية اإللكرتونيــة يف ضــوء 
مدخــل الرشــاقة التنظيميــة"

يوضــح اجلــدول الســابق توزيــع عينــة الدراســة 
الســعودية  اجلامعــة  األكاديميــة يف  القيــادات  مــن 
ــن  ــح م ــد اتض ــس، وق ــري اجلن ــا ملتغ ــة وفًق اإللكرتوني
معاجلــة البيانــات أن )57.9%( مــن إمجــايل عينــة 
الدراســة ذكــور، وهــي الفئــة الغالبــة مــن بــني فئــات 
الدراســة، بينــام )٤2.1%( مــن إمجــايل عينــة الدراســة 
إنــاث، وهــي الفئــة األقــل مــن بــني فئــات الدراســة. 

2. املنصب اإلداري:

النسبة التكرار املنصب اإلداري
2.٠ 5 عميد
3.6 9 وكيل عامدة
٤.٠ 1٠ رئيس قسم

9٠.3 223 عضو هيئة تدريس
%1٠٠ 2٤7 املجموع

يوضــح اجلــدول الســابق توزيــع عينــة الدراســة 
الســعودية  اجلامعــة  األكاديميــة يف  القيــادات  مــن 
اإللكرتونيــة وفًقــا ملتغــري املنصــب اإلداري، وقــد 

اتضــح مــن معاجلــة البيانــات أن )9٠.3%( مــن 
ــي  ــس، وه ــة تدري ــاء هيئ ــة أعض ــة الدراس ــايل عين إمج
الفئــة الغالبــة مــن بــني فئــات الدراســة، بينــام )٠.%2( 
مــن إمجــايل عينــة الدراســة عمــداء، وهــي الفئــة األقــل 

ــة.  ــات الدراس ــني فئ ــن ب م
عــرض ومناقشــة نتائــج الســؤال األول: مــا واقــع 
ــة  ــة يف اجلامع ــادات األكاديمي ــدى القي األداء اإلداري ل
الســعودية اإللكرتونيــة يف ضــوء مدخــل الرشــاقة 
ــس  ــة التدري ــاء هيئ ــر أعض ــة نظ ــن وجه ــة م التنظيمي

ــا؟ فيه
لإلجابــة عــن هــذا الســؤال تــم حســاب املتوســطات 
والرتــب  املعياريــة،  واالنحرافــات  احلســابية، 
الســتجابات عينــة الدراســة عــىل أبعــاد حمــور "واقــع 
األداء اإلداري لــدى القيــادات األكاديميــة يف اجلامعــة 
الســعودية اإللكرتونيــة يف ضــوء مدخــل الرشــاقة 
التنظيميــة " واجلــدول التــايل يوضــح النتائــج املتصلــة 

ــور.    ــذا املح هب

درجة املوافقةالرتتيباالنحراف املعيارياملتوسط احلسايباألبعادم
مرتفع3.77٠.511البعد الثاين: التنظيم2
مرتفع3.57٠.652البعد األول: التخطيط1
متوسط3.٠6٠.923البعد الرابع: الرقابة٤
متوسط2.9٠1.٠34البعد اخلامس: التقويم5
متوسط2.821.٠55البعد الثالث: التوجيه3

متوسط3.220.73املتوسط احلسايب العام للمحور
اســتجابات  أن  الســابق  اجلــدول  مــن  يتضــح 
"واقــع األداء اإلداري  الدراســة عــىل حمــور  عينــة 
لــدى القيــادات األكاديميــة يف اجلامعــة الســعودية 
اإللكرتونيــة يف ضــوء مدخــل الرشــاقة التنظيميــة" 
جــاءت بدرجــة موافقــة "متوســطة"، حيــث بلــغ 
ــاءت  ــن 5(، وج ــور )3.22 م ــام للمح ــط الع املتوس

ــيل:  ــام ي ــور ك ــاد املح ــىل أبع ــة ع ــة الدراس ــة عين موافق
املرتبــة األوىل، بمتوســط  "التنظيــم" يف  ُبعــد  جــاء 
 )٠.51( معيــاري  وانحــراف   ،)5 مــن   3.77(
بدرجــة موافقــة "مرتفعــة"، كــام جــاء ُبعــد "التخطيــط" 
 ،)5 مــن   3.57( بمتوســط  الثانيــة،  املرتبــة  يف 
موافقــة  بدرجــة   )٠.65( معيــاري  وانحــراف 
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ــة،  ــة الثالث ــة" باملرتب ــد "الرقاب ــاء ُبع ــام ج ــة"، ك "مرتفع
معيــاري  وانحــراف   ،)5 مــن   3.٠6( بمتوســط 
)٠.92( بدرجــة موافقــة "متوســطة"، كــام جــاء ُبعــد 
ــن  ــط )2.9٠ م ــة، بمتوس ــة الرابع ــم" يف املرتب "التقوي
5(، وانحــراف معيــاري )1.٠3( بدرجــة موافقــة 
ــة  ــه" يف املرتب ــد "التوجي ــاء ُبع ــني ج ــطة"، يف ح "متوس
وانحــراف   ،)5 مــن   2.82( بمتوســط  اخلامســة، 

"متوســطة". معيــاري )1.٠5( بدرجــة موافقــة 
تتفــق النتيجــة الســابقة مــع نتيجــة دراســة أمحــد 
تطبيــق  درجــة  أن  إىل  توصلــت  التــي   )2٠16(
ــاءت  ــازان ج ــة ج ــات جامع ــة بكلي ــاقة التنظيمي الرش
ــم  ــور التنظي ــة حم ــة ممارس ــام أن درج ــطة(، ك )متوس
ــة )متوســطة(.  ــة حمــور الرقاب )مرتفعــة(، كــام أن درج

ــي  ــرصي )2٠16( الت ــة امل ــة دراس ــع نتيج ــق م وتتف
ــة  ــاقة التنظيمي ــق الرش ــتوى تطبي ــت اىل أن مس توصل
ــة كان بنســه )78%(. بينــام ختتلــف  يف املــدارس الثانوي
ــت  ــي توصل ــزي )2٠19( الت ــة العن ــة دراس ــع نتيج م
ــادات  ــدى القي ــة ل ــاقة التنظيمي ــتوى الرش إىل أن مس

ــة(. ــة )مرتفع ــاءت بدرج ــة ج األكاديمي
وفيــام يــيل عــرض تفصيــيل لنتائــج أبعــاد حمــور "واقــع 
األداء اإلداري لــدى القيــادات األكاديميــة يف اجلامعــة 
الســعودية اإللكرتونيــة يف ضــوء مدخــل الرشــاقة 

ــة: ــة" مــن خــالل اجلــداول التالي التنظيمي
البعــد األول: واقــع األداء اإلداري لــدى القيــادات 
األكاديميــة يف اجلامعــة الســعودية اإللكرتونيــة يف ضــوء 
ــط. ــتوى التخطي ــى مس ــة ع ــاقة التنظيمي ــل الرش مدخ

جدول رقم )9( استجابات عينة الدراسة من القيادات األكاديمية يف اجلامعة السعودية اإللكرتونية عىل عبارات
 "واقع األداء اإلداري لدى القيادات األكاديمية يف اجلامعة السعودية اإللكرتونية يف ضوء مدخل الرشاقة التنظيمية عىل مستوى التخطيط"

املتوسط العبارةم
احلسايب

االنحراف 
مستوى الرتتيباملعياري

املوافقة
مرتفع3.98٠.721يضع القائد رؤية واضحة ومعلنة ملواجهة التحديات املستقبلية.3
يدعم القائد فرص تطوير املهارات اإلدارية واألكاديمية لدى 2

مرتفع3.89٠.772املوظفني.
مرتفع3.5٤٠.833يشارك القائد املوظفني يف رسم مالمح خطة العمل.1
متوسط3.26٠.92٤يسمح القائد باحلوار واملناقشة حلل املشكالت التي تواجه العمل.٤
متوسط3.17٠.925يلتزم القائد بتنفيذ األعامل اإلدارية واألكاديمية وفق خطة العمل.5

مرتفع3.57٠.65املتوسط احلسايب العام
يتضــح مــن اجلــدول الســابق أن هنــاك تقارًبــا يف 
ــد  ــارات بع ــىل عب ــة ع ــة الدراس ــة عين ــة موافق درج
)واقــع األداء اإلداري لــدى القيــادات األكاديميــة 
ــل  ــوء مدخ ــة يف ض ــعودية اإللكرتوني ــة الس يف اجلامع
ــث  ــط( حي ــتوى التخطي ــىل مس ــة ع ــاقة التنظيمي الرش
يشــمل املحــور )5( فقــرات وجــاءت اســتجابات 
ــة  ــة موافق ــد بدرج ــرات البع ــىل فق ــة ع ــة الدراس عين
الدراســة، حيــث  أداة  )متوســطة/ مرتفعــة( عــىل 

اىل   3.17( مــن  احلســابية  متوســطاهتم  تراوحــت 
ــن  ــة م ــة الثالث ــع بالفئ ــطات تق ــذه املتوس 3.98( وه
فئــات املقيــاس املتــدرج اخلــاميس التــي تشــري إىل درجة 
موافقــة )متوســطة/ مرتفعــة( بالنســبة ألداة الدراســة.
العــام  املتوســط  أن  النتائــج  مــن  نســتخلص  كــام 
الســتجابات عينــة الدراســة عــىل عبــارات بعــد 
)واقــع األداء اإلداري لــدى القيــادات األكاديميــة 
ــل  ــوء مدخ ــة يف ض ــعودية اإللكرتوني ــة الس يف اجلامع
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جدول رقم )1٠( استجابات عينة الدراسة من القيادات األكاديمية يف اجلامعة السعودية اإللكرتونية عىل عبارات
"واقع األداء اإلداري لدى القيادات األكاديمية يف اجلامعة السعودية اإللكرتونية يف ضوء مدخل الرشاقة التنظيمية عىل مستوى التنظيم"

الرشــاقة التنظيميــة عــىل مســتوى التخطيــط( قــد بلــغ 
ــة  ــع بالفئ ــط يق ــذا املتوس ــن 5( وه ــة م )3.57 درج
ــري  ــي تش ــاميس، الت ــاس اخل ــات املقي ــن فئ ــة م الرابع
ــة،  ــبة ألداة الدراس ــة )مرتفعــة( بالنس ــة موافق إىل درج
ــة  ــون بدرج ــة موافق ــة الدراس ــح أن عين ــذا يتض وهك
متوســطة عــىل أن واقــع األداء اإلداري لــدى القيــادات 
يف  اإللكرتونيــة  الســعودية  اجلامعــة  يف  األكاديميــة 
ضــوء مدخــل الرشــاقة التنظيميــة عــىل مســتوى 
التخطيــط مــن خــالل: وضــع القائــد رؤيــة واضحــة 
ومعلنــة ملواجهــة التحديــات املســتقبلية. دعــم القائــد 
ــة لــدى  ــة واألكاديمي ــر املهــارات اإلداري فــرص تطوي
املوظفــني. مشــاركة القائــد املوظفــني يف رســم مالمــح 

ــل.  ــة العم خط

وتفســري ذلــك بــأن هنــاك مســتوى مناســبًا مــن 
ــعى  ــة يس ــادات األكاديمي ــب القي ــن جان ــط م التخطي
إىل مواجهــة التحديــات املحتملــة باملســتقبل القريــب، 
آثارهــا  مــن  والتخفيــف  معهــا  التعامــل  وكيفيــة 
الســلبية، كــام أن القيــادات حريصــة عــىل تدريــب 
املوظفــني باســتمرار مــن أجــل رفــع مســتوى مهاراهتم 
اإلداريــة لتحســن مســتوى أدائهــم ملهــام العمــل، كــام 
يســمح القــادة للموظفــني باملشــاركة يف وضــع مالمــح 
اخلطــط اإلســرتاتيجية املتعلقــة بإنجــاز مهــام العمــل.
البعــد الثــاين: واقــع األداء اإلداري لــدى القيــادات 
األكاديميــة يف اجلامعــة الســعودية اإللكرتونيــة يف ضــوء 

ــم. ــتوى التنظي ــى مس ــة ع ــاقة التنظيمي ــل الرش مدخ

املتوسط العبارةم
احلسايب

االنحراف 
مستوى الرتتيباملعياري

املوافقة
مرتفع٤.12٠.6٠1يلتزم القائد باختاذ القرارات من خالل جلان وجمالس علمية.3
مرتفع3.9٤٠.712ينفذ القائد البديل األفضل واألرسع حلل املشكالت.1
يفوض القائد الصالحيات بام يتالءم مع األنظمة والتعليامت 5

مرتفع3.8٤٠.653إلنجاز األعامل بأرسع وقت ممكن.
مرتفع3.٤9٠.77٤تستخدم القائد التقنية يف إنجاز األعامل اإلدارية واألكاديمية.٤
مرتفع3.٤8٠.815يتسم القائد بروح املرونة لتكييف العمل وفق التعليامت اجلديدة.2

مرتفع3.77٠.51املتوسط احلسايب العام

يتضــح مــن اجلــدول الســابق أن هنــاك تقارًبــا يف 
ــد  ــارات بع ــىل عب ــة ع ــة الدراس ــة عين ــة موافق درج
)واقــع األداء اإلداري لــدى القيــادات األكاديميــة 
ــل  ــوء مدخ ــة يف ض ــعودية اإللكرتوني ــة الس يف اجلامع
ــث  ــم( حي ــتوى التنظي ــىل مس ــة ع ــاقة التنظيمي الرش
يشــمل املحــور )5( فقــرات وجــاءت اســتجابات 
ــة  ــة موافق ــد بدرج ــرات البع ــىل فق ــة ع ــة الدراس عين
تراوحــت  حيــث  الدراســة،  أداة  عــىل  )مرتفعــة( 
متوســطاهتم احلســابية مــن )3.٤8 اىل ٤.12( وهــذه 

ــاس  ــات املقي ــن فئ ــة م ــة الثالث ــع بالفئ ــطات تق املتوس
املتــدرج اخلــاميس التــي تشــري إىل درجــة موافقــة 

)مرتفعــة( بالنســبة ألداة الدراســة.
العــام  املتوســط  أن  النتائــج  مــن  نســتخلص  كــام 
الســتجابات عينــة الدراســة عــىل عبــارات بعــد 
)واقــع األداء اإلداري لــدى القيــادات األكاديميــة 
ــل  ــوء مدخ ــة يف ض ــعودية اإللكرتوني ــة الس يف اجلامع
ــغ  ــد بل ــم( ق ــتوى التنظي ــىل مس ــة ع ــاقة التنظيمي الرش
ــة  ــع بالفئ ــط يق ــذا املتوس ــن 5( وه ــة م )3.77 درج
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ــري  ــي تش ــاميس، الت ــاس اخل ــات املقي ــن فئ ــة م الرابع
ــة،  ــبة ألداة الدراس ــة )مرتفعــة( بالنس ــة موافق إىل درج
ــة  ــون بدرج ــة موافق ــة الدراس ــح أن عين ــذا يتض وهك
مرتفعــة عــىل أن واقــع األداء اإلداري لــدى القيــادات 
األكاديميــة يف اجلامعــة الســعودية اإللكرتونيــة يف ضوء 
ــم  ــتوى التنظي ــىل مس ــة ع ــاقة التنظيمي ــل الرش مدخ
ــن  ــرارات م ــاذ الق ــد باخت ــزام القائ ــالل: الت ــن خ م
ــل  ــد البدي ــذ القائ ــة. ينف ــس علمي ــان وجمال ــالل جل خ
ــد  ــوض القائ ــكالت. تف ــل املش ــل واألرسع حل األفض
ــامت  ــة والتعلي ــع األنظم ــالءم م ــام يت ــات ب الصالحي

ــن.  ــت ممك ــأرسع وق ــامل ب ــاز األع إلنج
وتفســري ذلــك أن القيــادات األكاديميــة لدهيــم التــزام 

شــديد باحلصــول عــىل قــرارات دقيقــة ومتكاملــة مــن 
خــالل اللجــان واملجالــس العلميــة الرســمية، كــام أن 
ــل  ــل حل ــل األفض ــذ البدائ ــىل تنفي ــارات ع ــم مه لدهي
ــادة  ــرص الق ــام حي ــة، ك ــة أو الطارئ ــكالت اليومي املش
عــىل منــح بعــض الصالحيــات للعاملــني معهــم 
ــام  ــذ مه ــري تنفي ــم لتيس ــم وختصصاهت ــب مهاراهت حس
العمــل، وذلــك وفــق لألنظمــة والتعليــامت واللوائــح 

ــية. االساس
ــادات  ــدى القي ــع األداء اإلداري ل ــث: واق ــد الثال البع
األكاديميــة يف اجلامعــة الســعودية اإللكرتونيــة يف ضــوء 

مدخــل الرشــاقة التنظيميــة عــى مســتوى التوجيــه.
جدول رقم )11( استجابات عينة الدراسة من القيادات األكاديمية يف اجلامعة السعودية اإللكرتونية عىل عبارات 

"واقع األداء اإلداري لدى القيادات األكاديمية يف اجلامعة السعودية اإللكرتونية يف ضوء مدخل الرشاقة التنظيمية عىل مستوى التوجيه"

املتوسط العبارةم
احلسايب

االنحراف 
مستوى املوافقةالرتتيباملعياري

متوسط3.251.151جييد القائد التواصل وبناء عالقات عمل إجيابية.2
متوسط2.991.٠٠2يبارد القائد إىل حل املشكالت الطارئة فور وقوعها.3
متوسط2.881.٠23يشجع القائد عىل املبادرات واألفكار اجلديدة.٤
متوسط2.751.61٤يتبنى القائد التوجهات احلديثة لتطوير األداء اإلداري.5
حيدد القائد الصالحيات واملهام للموظفني وفق الوصف 1

متوسط2.211.٤55الوظيفي بام يتناسب مع القدرات الفردية.
متوسط2.821.٠5املتوسط احلسايب العام

يتضــح مــن اجلــدول الســابق أن هنــاك تقارًبــا يف 
ــد  ــارات بع ــىل عب ــة ع ــة الدراس ــة عين ــة موافق درج
)واقــع األداء اإلداري لــدى القيــادات األكاديميــة 
ــل  ــوء مدخ ــة يف ض ــعودية اإللكرتوني ــة الس يف اجلامع
ــث  ــه( حي ــتوى التوجي ــىل مس ــة ع ــاقة التنظيمي الرش
يشــمل املحــور )5( فقــرات وجــاءت اســتجابات 
ــة  ــة موافق ــد بدرج ــرات البع ــىل فق ــة ع ــة الدراس عين
)متوســطة( عــىل أداة الدراســة، حيــث تراوحــت 
متوســطاهتم احلســابية مــن )2.21 اىل 3.25( وهــذه 
ــاس  ــات املقي ــن فئ ــة م ــة الثالث ــع بالفئ ــطات تق املتوس

املتــدرج اخلــاميس التــي تشــري إىل درجــة موافقــة 
)متوســطة( بالنســبة ألداة الدراســة.

العــام  املتوســط  أن  النتائــج  مــن  نســتخلص  كــام 
الســتجابات عينــة الدراســة عــىل عبــارات بعــد 
)واقــع األداء اإلداري لــدى القيــادات األكاديميــة 
ــل  ــوء مدخ ــة يف ض ــعودية اإللكرتوني ــة الس يف اجلامع
ــغ  ــد بل ــه( ق ــتوى التوجي ــىل مس ــة ع ــاقة التنظيمي الرش
ــة  ــع بالفئ ــط يق ــذا املتوس ــن 5( وه ــة م )2.82 درج
ــري إىل  ــي تش ــاميس، الت ــاس اخل ــات املقي ــن فئ ــة م الثالث
ــة،  ــبة ألداة الدراس ــطة( بالنس ــة )متوس ــة موافق درج
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جدول رقم )12( استجابات عينة الدراسة من القيادات األكاديمية يف اجلامعة السعودية اإللكرتونية عىل عبارات 
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ــة  ــون بدرج ــة موافق ــة الدراس ــح أن عين ــذا يتض وهك
متوســطة عــىل أن واقــع األداء اإلداري لــدى القيــادات 
األكاديميــة يف اجلامعــة الســعودية اإللكرتونيــة يف ضوء 
ــه  ــتوى التوجي ــىل مس ــة ع ــاقة التنظيمي ــل الرش مدخ
مــن خــالل: إجــادة القائــد التواصــل وبنــاء عالقــات 
ــكالت  ــل املش ــد إىل ح ــادرة القائ ــة. مب ــل إجيابي عم
الطارئــة فــور وقوعهــا. تشــجع القائــد عــىل املبــادرات 

ــدة.  ــكار اجلدي واألف
ــتوى  ــم مس ــة لدهي ــادة األكاديمي ــك أن الق ــري ذل وتفس
ــال  ــوات اتص ــود قن ــىل وج ــرص ع ــن احل ــب م مناس
رسيعــة ومتنوعــة مــع مجيــع العاملــني معهــم يف خمتلــف 

املســتويات اإلداريــة، وأيضــا لدهيم خــربات ومهارات 
ــة التــي يمكــن  ــع املشــكالت الطارئ للتعامــل مــع مجي
ــة  ــول رسيع ــاد حل ــل، وإجي ــارات العم ــدل مس أن تع
هلــا، كــام أن القــادة ينصتــون جلميــع املقرتحــات 
واألفــكار غــري التقليديــة التــي يقدمهــا العاملــني مــن 
ــتويات األداء  ــع مس ــل ورف ــات العم ــر آلي ــل تطوي أج

ــل. لألفض
ــادات  ــدى القي ــع األداء اإلداري ل ــع: واق ــد الراب البع
األكاديميــة يف اجلامعــة الســعودية اإللكرتونيــة يف ضــوء 

ــة. ــة عــى مســتوى الرقاب مدخــل الرشــاقة التنظيمي

مستوى الرتتيباالنحراف املعيارياملتوسط احلسايبالعبارةم
املوافقة

متوسط3.3٠1.291يقدم القائد الدعم املستمر لعملية التطوير يف اجلامعة.٤
متوسط3.231.1٤2حيسن القائد استخدام السلطات املتاحة لصالح العمل.2
حيدد القائد الصالحيات واملهام للموظفني وفق الوصف 1

متوسط3.231.223الوظيفي بام يتناسب مع القدرات الفردية.
متوسط2.9٤1.٠9٤يقوم القائد بمتابعة تصحيح األخطاء يف أداء العمل.5
منخفض2.6٠1.285يسعى القائد لتعزيز نقاط القوة وحتسني نقاط الضعف.3

متوسط3.٠6٠.92املتوسط احلسايب العام

يتضــح مــن اجلــدول الســابق أن هنــاك تقارًبــا يف 
ــد  ــارات بع ــىل عب ــة ع ــة الدراس ــة عين ــة موافق درج
)واقــع األداء اإلداري لــدى القيــادات األكاديميــة 
ــل  ــوء مدخ ــة يف ض ــعودية اإللكرتوني ــة الس يف اجلامع
الرشــاقة التنظيميــة عــىل مســتوى الرقابــة( حيــث 
يشــمل املحــور )5( فقــرات وجــاءت اســتجابات 
ــة  ــة موافق ــد بدرج ــرات البع ــىل فق ــة ع ــة الدراس عين
ــث  ــة، حي ــىل أداة الدراس ــطة( ع ــة/ متوس )منخفض
اىل   2.6٠( مــن  احلســابية  متوســطاهتم  تراوحــت 
3.3٠( وهــذه املتوســطات تقــع بالفئــة الثانيــة والثالثة 

مــن فئــات املقيــاس املتــدرج اخلــاميس التــي تشــري إىل 
ــبة ألداة  ــطة( بالنس ــة/ متوس ــة )منخفض ــة موافق درج

ــة. الدراس
العــام  املتوســط  أن  النتائــج  مــن  نســتخلص  كــام 
الســتجابات عينــة الدراســة عــىل عبــارات بعــد 
)واقــع األداء اإلداري لــدى القيــادات األكاديميــة 
ــل  ــوء مدخ ــة يف ض ــعودية اإللكرتوني ــة الس يف اجلامع
ــغ  ــد بل ــة( ق ــتوى الرقاب ــىل مس ــة ع ــاقة التنظيمي الرش
ــة  ــع بالفئ ــط يق ــذا املتوس ــن 5( وه ــة م )3.٠6 درج
ــري إىل  ــي تش ــاميس، الت ــاس اخل ــات املقي ــن فئ ــة م الثالث
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ــة،  ــبة ألداة الدراس ــطة( بالنس ــة )متوس ــة موافق درج
ــة  ــون بدرج ــة موافق ــة الدراس ــح أن عين ــذا يتض وهك
متوســطة عــىل أن واقــع األداء اإلداري لــدى القيــادات 
األكاديميــة يف اجلامعــة الســعودية اإللكرتونيــة يف ضوء 
مدخــل الرشــاقة التنظيميــة عــىل مســتوى الرقابــة مــن 
خــالل: يقــدم القائــد الدعــم املســتمر لعمليــة التطويــر 
الســلطات  اســتخدام  القائــد  حيســن  اجلامعــة.  يف 
ــات  ــد الصالحي ــدد القائ ــل. حي ــح العم ــة لصال املتاح
واملهــام للموظفــني وفــق الوصــف الوظيفــي بــام 

ــة.  ــدرات الفردي ــع الق ــب م يتناس
وتفســري ذلــك أن القيــادات االكاديميــة لدهيــا مســتوى 
مناســب مــن احلــرص عــىل أن يتــم التطويــر والتغيــري 

يف مجيــع مســتويات األداء اإلداري باجلامعــة؛ مــن 
ــع،  ــني اجلمي ــري ب ــر والتغي ــة التطوي ــرش ثقاف ــالل ن خ
كــام أن القــادة يطوعــون الصالحيــات التــي يتملكوهنــا 
ــام  ــة، ك ــه النهائي ــني خمرجات ــل وحتس ــة العم يف مصلح
ــكل  ــف بش ــف الوظائ ــىل توصي ــون ع ــم حريص أهن
ــني  ــني أدوار املوظف ــل ب ــوض أو تداخ ــق دون غم دقي
منعــا للتناقــض، بــام يتناســب مــع مهاراهتــم وقدراهتــم 

ــة.  املختلف
ــادات  ــدى القي البعــد اخلامــس: واقــع األداء اإلداري ل
األكاديميــة يف اجلامعــة الســعودية اإللكرتونيــة يف ضــوء 

مدخــل الرشــاقة التنظيميــة عــى مســتوى التقويــم.

جدول رقم )13( استجابات عينة الدراسة من القيادات األكاديمية يف اجلامعة السعودية اإللكرتونية عىل عبارات 
"واقع األداء اإلداري لدى القيادات األكاديمية يف اجلامعة السعودية اإللكرتونية يف ضوء مدخل الرشاقة التنظيمية عىل مستوى التقويم"

املتوسط العبارةم
احلسايب

االنحراف 
مستوى املوافقةالرتتيباملعياري

متوسط3.٠91.٠91هيتم القائد بقياس رضا املستفيدين باستمرار.3
يسعى القائد لتوفري ظروف عمل مناسبة خلدمة 2

متوسط3.٠91.122العملية التعليمية والعملية.
متوسط3.٠21.٠23يستخدم القائد املوارد املتاحة يف اجلامعة بشكل فعال.٤
يراجع القائد خطط العمل من خالل التغذية الراجعة 5

متوسط2.861.٠7٤من املوظفني واملستفيدين.

يتبنى القائد تطوير وتسحني الربامج التعليمية ومتابعة 1
منخفض2.٤61.٤85تنفيذها.

متوسط2.9٠1.٠3املتوسط احلسايب العام
يتضــح مــن اجلــدول الســابق أن هنــاك تقارًبــا يف 
ــد  ــارات بع ــىل عب ــة ع ــة الدراس ــة عين ــة موافق درج
)واقــع األداء اإلداري لــدى القيــادات األكاديميــة 
ــل  ــوء مدخ ــة يف ض ــعودية اإللكرتوني ــة الس يف اجلامع
ــث  ــم( حي ــتوى التقوي ــىل مس ــة ع ــاقة التنظيمي الرش
يشــمل املحــور )5( فقــرات وجــاءت اســتجابات 
ــة  ــة موافق ــد بدرج ــرات البع ــىل فق ــة ع ــة الدراس عين
ــث  ــة، حي ــىل أداة الدراس ــطة( ع ــة/ متوس )منخفض
اىل   2.٤6( مــن  احلســابية  متوســطاهتم  تراوحــت 

3.٠9( وهــذه املتوســطات تقــع بالفئــة الثانيــة والثالثة 
مــن فئــات املقيــاس املتــدرج اخلــاميس التــي تشــري إىل 
ــبة ألداة  ــطة( بالنس ــة/ متوس ــة )منخفض ــة موافق درج

ــة. الدراس
العــام  املتوســط  أن  النتائــج  مــن  نســتخلص  كــام 
الســتجابات عينــة الدراســة عــىل عبــارات بعــد 
)واقــع األداء اإلداري لــدى القيــادات األكاديميــة 
ــل  ــوء مدخ ــة يف ض ــعودية اإللكرتوني ــة الس يف اجلامع
ــغ  ــد بل ــم( ق ــتوى التقوي ــىل مس ــة ع ــاقة التنظيمي الرش
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جدول رقم )1٤( استجابات عينة الدراسة من القيادات األكاديمية يف اجلامعة السعودية اإللكرتونية عىل عبارات حمور
"اآلليات املقرتحة لتطوير األداء اإلداري لدى القيادات األكاديمية يف اجلامعة السعودية اإللكرتونية يف ضوء مدخل الرشاقة التنظيمية"

ــة  ــع بالفئ ــط يق ــذا املتوس ــن 5( وه ــة م )3.9٠ درج
ــري إىل  ــي تش ــاميس، الت ــاس اخل ــات املقي ــن فئ ــة م الثالث
ــة،  ــبة ألداة الدراس ــطة( بالنس ــة )متوس ــة موافق درج
ــة  ــون بدرج ــة موافق ــة الدراس ــح أن عين ــذا يتض وهك
متوســطة عــىل أن واقــع األداء اإلداري لــدى القيــادات 
األكاديميــة يف اجلامعــة الســعودية اإللكرتونيــة يف ضوء 
مدخــل الرشــاقة التنظيميــة عــىل مســتوى التقويــم مــن 
خــالل: يســعى القائــد لتوفــري ظــروف عمــل مناســبة 
ــد  ــم القائ ــة. هيت ــة والعملي ــة التعليمي ــة العملي خلدم
بقيــاس رضــا املســتفيدين باســتمرار. يســتخدم القائــد 

ــال.  ــكل فع ــة بش ــة يف اجلامع ــوارد املتاح امل
لدهيــم  األكاديميــة  القيــادات  أن  ذلــك  وتفســري 
ــروف  ــة ظ ــىل هتيئ ــرص ع ــن احل ــب م ــتوى مناس مس

وبيئــة العمــل بشــكل مــرن خــاٍل مــن التوتــرات 
ــة  ــات العلمي ــني املخرج ــل حتس ــن أج ــات م والرصاع
ــاك حــرص عــىل إشــعار  ــة، كــام هن ــة النهائي والتعليمي
ــات  ــتوى اخلدم ــن مس ــا ع ــتفيدين بالرض ــع املس مجي
املقدمــة هلــم، كــام أن القــادة يســتخدمون املــوارد 
املتاحــة إىل أقــى درجــة ممكنــة؛ لتنفيــذ مجيــع عنــارص 

اخلطــة اإلســرتاتيجية األساســية.
ــات  ــاين: مــا اآللي ــج الســؤال الث عــرض ومناقشــة نتائ
القيــادات  لــدى  اإلداري  األداء  لتطويــر  املقرتحــة 
يف  اإللكرتونيــة  الســعودية  اجلامعــة  يف  األكاديميــة 
ــر  ــة نظ ــن وجه ــة م ــاقة التنظيمي ــل الرش ــوء مدخ ض

ــة؟ ــة الدراس عين

املتوسط العبارةم
احلسايب

االنحراف 
مستوى الرتتيباملعياري

املوافقة
مرتفع٤.1٤٠.671تشجيع اإلبداع اإلداري.11
التحديث باستمرار للبيانات وقواعد املعلومات، وتسهيل وصول 7

مرتفع٤.٠9٠.٤82املستفيدين إليها.
مرتفع٤.٠9٠.683تشجيع ممارسات اإلدارة الذاتية.18
تنفيذ تقويم مستمر ألليات العمل واإلجراءات بام حيقق الكفاءة 2٠

مرتفع٤.٠7٠.58٤والفعالية.
مرتفع٤.٠7٠.685تفعل آليات التفويض اإلداري.16
مرتفع٤.٠5٠.696تطوير اإلجراءات والعمليات اإلدارية يام حيقق الرشاقة التنظيمية.15
التوسع يف تقديم الربامج التدريبية لتحسن مهارات التطوير املستمر 13

مرتفع٤.٠٤٠.687ملنسويب اجلامعة.
مرتفع٤.٠٠٠.758وإرشاك العاملني يف وضع أهداف التطوير والتخطيط له.9

تطوير أنظمة االتصال الفّعال بني خمتلف املستويات اإلدارية يف 1٠
مرتفع3.76٠.929اجلامعة.

مرتفع3.59٠.891٠وضع آلية مناسبة الستشعار التغريات يف البيئة الداخلية واخلارجية.17
مرتفع3.57٠.8811تفعيل املشاركة اجلامعية يف عمليات التخطيط واختاذ القرار.12
مرتفع3.٤8٠.9٠12استغالل املوارد املادية والبرشية بكفاءة وفاعلية.1٤
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املتوسط العبارةم
احلسايب

االنحراف 
مستوى الرتتيباملعياري

املوافقة
مرتفع3.٤7٠.7913تفعيل إدارة األزمات واملخاطر.19
العمل بروح الفريق الواحد عن حدوث أي مشكلة طارئة يف 8

متوسط3.٤٠٠.771٤اجلامعة.
متوسط3.3٤٠.7315تطوير اللوائح واألنظمة بحيث تتناسب مع أهداف التطوير.٤
متوسط3.181.٠816دعم وتأييد القيادات العليا يف اجلامعة.1
استثامر التكنولوجيا املتاحة يف اجلامعة لتنفيذ اخلطط بشكل ادق 6

متوسط3.171.1317وأرسع.

نرش ثقافة أمهية تطبيق الرشاقة التنظيمية كمدخل إداري لتطوير 2
متوسط3.121.2٠18األداء.

تكوين فريق من اخلرباء لتطوير األداء اإلداري من دخل اجلامعة 5
متوسط2.93٠.9919وخارجها.

متوسط2.851.٠72٠هتيئة بيئة العمل لتقبل فكرة التطوير املستمر.3
مرتفع3.62٠.58املتوسط احلسايب العام

يتضــح مــن اجلــدول الســابق أن هنــاك تقارًبــا يف درجة 
موافقــة عينــة الدراســة عــىل عبــارات حمــور )اآلليــات 
القيــادات  لــدى  اإلداري  األداء  لتطويــر  املقرتحــة 
األكاديميــة يف اجلامعــة الســعودية اإللكرتونيــة يف ضوء 
ــور  ــمل املح ــث يش ــة( حي ــاقة التنظيمي ــل الرش مدخ
)2٠( فقــرة وجــاءت اســتجابات عينــة الدراســة 
ــا  ــت م ــة تراوح ــة موافق ــور بدرج ــرات املح ــىل فق ع
بــني )متوســطة/ مرتفعــة( عــىل أداة الدراســة، حيــث 
اىل   2.85( مــن  احلســابية  متوســطاهتم  تراوحــت 
٤.1٤( وهــذه املتوســطات تقــع بالفئــات الثالثــة 
والرابعــة مــن فئــات املقيــاس املتــدرج اخلــاميس التــي 
تشــري إىل درجــة موافقــة مــا بــني )متوســطة/ مرتفعــة( 

ــة. ــبة ألداة الدراس بالنس
العــام  املتوســط  أن  النتائــج  مــن  نســتخلص  كــام 
الســتجابات عينــة الدراســة عــىل عبــارات حمــور 
لــدى  اإلداري  األداء  لتطويــر  املقرتحــة  )اآلليــات 
الســعودية  اجلامعــة  يف  األكاديميــة  القيــادات 
ــة(  ــاقة التنظيمي ــل الرش ــوء مدخ ــة يف ض اإللكرتوني

قــد بلــغ )3.62 درجــة مــن 5( وهــذا املتوســط يقــع 
ــي  ــاميس، الت ــاس اخل ــات املقي ــن فئ ــة م ــة الرابع بالفئ
تشــري إىل درجــة موافقــة )مرتفعــة( بالنســبة ألداة 
الدراســة، هكــذا نســتنتج أن عينــة الدراســة موافقــون 
بدرجــة مرتفعــة عــىل أن مــن أهــم اآلليــات املقرتحــة 
لتطويــر األداء اإلداري لــدى القيــادات األكاديميــة 
ــل  ــوء مدخ ــة يف ض ــعودية اإللكرتوني ــة الس يف اجلامع
اإلبــداع  تشــجيع  يــيل:  مــا  التنظيميــة  الرشــاقة 
وقواعــد  للبيانــات  باســتمرار  التحديــث  اإلداري. 
املعلومــات، وتســهيل وصــول املســتفيدين إليهــا. 
تشــجيع ممارســات اإلدارة الذاتيــة. تفعــل آليــات 
ــات  ــتمر أللي ــم مس ــذ تقوي ــض اإلداري. تنفي التفوي
ــة.  ــاءة والفعالي ــق الكف ــام حيق ــراءات ب ــل واإلج العم
ــق  ــام حيق ــة ي ــات اإلداري ــراءات والعملي ــر اإلج تطوي
الربامــج  تقديــم  يف  التوســع  التنظيميــة.  الرشــاقة 
التدريبيــة لتحســن مهــارات التطويــر املســتمر ملنســويب 
اجلامعــة. إرشاك العاملــني يف وضــع أهــداف التطويــر 

ــه.  ــط ل والتخطي
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وتفســري ذلــك أن القــادة األكاديميــني يــرون أنــه 
مــن املمكــن تطويــر األداء اإلداري باجلامعــة مــن 
خــالل اخلــروج مــن اإلطــار التقليــدي ملنظومــة 
ــات  ــكار واآللي ــو األف ــه نح ــل االداري، والتوج العم
ــع  ــض وتوزي ــن تفوي ــد م ــح املزي ــع من ــة، م اإلبداعي
أصحــاب  املوهوبــني  للمنســوبني  الصالحيــات 
القــدرات النوعيــة املتميــزة، مــع وضــع تصــور حديث 
تنفيذهــا  وإجــراءات  اإلداريــة  للعمليــات  مبتكــر 
بشــكل دقيــق، مــع تكثيــف الربامــج التدريبيــة جلميــع 
ــتثناء،  ــني دون اس ــع ملوظف ــني ومجي ــادة األكاديمي الق
خمتلــف  يف  املوظفــني  مقرتحــات  جتاهــل  وعــدم 
ــية  ــكار األساس ــع األف ــد وض ــة عن ــتويات اإلداري املس

للخطــط اإلســرتاتيجية الســنوية.
ــة  ــة دراس ــع نتيج ــابق م ــؤال الس ــة الس ــق نتيج وتتف
Dongback and Ariel (2008) التــي توصلــت إىل 

ــر  ــات يؤث ــم املعلوم ــف نظ ــة توظي ــن وفعالي أن حس
إجياًبــا يف أبعــاد الرشــاقة التنظيميــة، كام أن االســتخدام 
غــري الفعــال لنظــم املعلومــات َيُعــوق حتقيــق الرشــاقة 
 Nijssen and التنظيميــة. كــام تتفــق مــع نتيجــة دراســة
Paauwe (2012) التــي أكــدت بــأن الرشــاقة التنظيمية 

تتشــكل مــن خــالل ثالثــة عنــارص هــي: كفــاءة القوى 
العاملــة، الرسعــة يف خلــق املعرفــة التنظيميــة، وإعــادة 

تشــكيل العمليــات التنظيميــة. وتتفــق مــع نتيجــة 
ــع  ــت إىل وض ــي توصل ــاوري )2٠16( الت ــة مغ دراس
توصيــات وآليــات إجرائيــة مقرتحــة لتحســني املقــدرة 
املؤسســية بالتعليــم اجلامعــي يف ضــوء مدخل الرشــاقة 
التنظيميــة، ومنهــا اتبــاع أســاليب تشــاركية حديثــة يف 
ــدة  ــل دور وح ــة، وتفعي ــات التعليمي ــادة باملؤسس القي

ــة. ــات التعليمي ــة باملؤسس ــودة الداخلي إدارة اجل
عــرض ومناقشــة نتائــج الســؤال الثالــث: هــل توجــد 
فــروق ذات داللــة إحصائيــة عنــد مســتوى داللــة 
ــس  ــة التدري ــاء هيئ ــر أعض ــات نظ )0.05( يف وجه
حــول حمــاور الدراســة تعــود للمتغــريات الديموغرافية 

ــس(؟ ــب اإلداري - اجلن )املنص
ــد  ــن التأك ــد م ــؤال الب ــذا الس ــىل ه ــة ع ــل اإلجاب قب
ــم  ــات؛ ألن معظ ــع البيان ــة توزي ــدى اعتدالي ــن م م
توزيــع  يكــون  أن  تشــرتط  املعمليــة  االختبــارات 
ــا، لذلــك تــم إجــراء اختبــار التوزيــع  البيانــات طبيعًي
Kolm- )الطبيعــي )اختبــار كوملجــروف- ســمرنوف( 
كانــت  إذا  مــا  ملعرفــة   ،)ogorov-Smirnov test

ــع  ــع التوزي ــة تتب ــاور الدراس ــة بمح ــات اخلاص البيان
الطبيعــي أم ال، وجــاءت النتائــج كــام يف اجلــدول 

ــايل: الت
 )Kolmogorov-Smirnov Test( اختبار التوزيع الطبيعي )جدول رقم )15

كوملجروف-سمنروفاملحاور
مستوى الداللةدرجة احلريةاإلحصائية

واقع أداء ُبعد التخطيط لدى القيادات األكاديمية يف اجلامعة السعودية 
٠.192٤7٠.٠1اإللكرتونية يف ضوء مدخل الرشاقة التنظيمية

واقع أداء ُبعد التنظيم لدى القيادات األكاديمية يف اجلامعة السعودية 
٠.2٤2٤7٠.٠1اإللكرتونية يف ضوء مدخل الرشاقة التنظيمية

واقع أداء ُبعد التوجيه لدى القيادات األكاديمية يف اجلامعة السعودية 
٠.162٤7٠.٠1اإللكرتونية يف ضوء مدخل الرشاقة التنظيمية

واقع أداء ُبعد الرقابة لدى القيادات األكاديمية يف اجلامعة السعودية 
٠.2٠2٤7٠.٠1اإللكرتونية يف ضوء مدخل الرشاقة التنظيمية

واقع أداء ُبعد التقويم لدى القيادات األكاديمية يف اجلامعة السعودية 
٠.182٤7٠.٠1اإللكرتونية يف ضوء مدخل الرشاقة التنظيمية
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كوملجروف-سمنروفاملحاور
مستوى الداللةدرجة احلريةاإلحصائية

حمور واقع األداء اإلداري لدى القيادات األكاديمية يف اجلامعة السعودية 
٠.182٤7٠.٠1اإللكرتونية يف ضوء مدخل الرشاقة التنظيمية

حمور اآلليات املقرتحة لتطوير األداء اإلداري لدى القيادات األكاديمية يف 
٠.1٤2٤7٠.٠1اجلامعة السعودية اإللكرتونية يف ضوء مدخل الرشاقة التنظيمية

Kolmogor- ــار ــج اختب ــني نتائ ــابق يب ــدول الس  اجل
ــة  ــم مســتوى املعنوي ov-Smirnov Test، حيــث إن قي

ــىل أن  ــدل ع ــذا ي ــن ٠.٠5 )sig. < 0.05(، وه ــل م أق
البيانــات ال تتبــع التوزيــع الطبيعــي، وبنــاء عــىل هــذه 
النتائــج يتضــح أن االختبــارات املناســبة إلجــراء 
االختبــارات  هــي  اإلحصائيــة  الفــروق  اختبــار 
ــك  ــي. لذل ــع الطبيع ــق رشط التوزي ــة، وف الالمعملي
ــار  ــتخدام اختب ــم اس ــؤال ت ــذا الس ــن ه ــة ع لإلجاب
كروســكال واليــس )Kruskall-Wallis(، بديــاًل عــن 
 ،)One Way-ANOVA( حتليــل التبايــن األحــادي
ملعرفــة مــدى وجــود فــروق ذات داللــة إحصائيــة عند 
ــاء  ــر أعض ــات نظ ــة )٠.٠5( يف وجه ــتوى دالل مس
هيئــة التدريــس حــول حمــاور الدراســة باختــالف 

متغرياهتــم الشــخصية والوظيفيــة التــي تنقســم إىل أكثر 
ــة  ــب اإلداري( ألن رشط االعتدالي ــني )املنص ــن فئت م
ــروق  ــود ف ــدى وج ــة م ــني ملعرف ــر، يف ح ــري متوف غ
ذات داللــة إحصائيــة عنــد مســتوى داللــة )٠.٠5( يف 
ــة التدريــس حــول حمــاور  وجهــات نظــر أعضــاء هيئ
ــة  الدراســة باختــالف متغرياهتــم الشــخصية والوظيفي
التــي تنقســم إىل فئتــني فقــط )اجلنــس( تــم اســتخدام 
 Mann-Whitney ــرتي ــي الالبارام ــان وينت ــار م اختب
ــار "ت"،  ــن اختب ــاًل ع ــتقلتني، بدي ــني املس Test للعينت

ــج  ــاءت النتائ ــر، وج ــري متوف ــة غ ألن رشط االعتدالي
ــة:  ــداول التالي ــا اجل ــام توضحه ك

أواًل: الفروق حسب املنصب اإلداري:

جــدول )16( نتائــج اختبــار كروســكال واليــس )Kruskall-Wallis( ملعرفــة الفــروق أو االختالفــات ذات الداللــة اإلحصائيــة يف وجهــات نظــر أعضــاء 
هيئــة التدريــس حــول حمــاور الدراســة طبقــا ملتغــري املنصــب اإلداري

متوسط العدداملنصب اإلدارياملحاور
الرتب

قيمة مربع 
كا2

مستوى 
الداللة

واقع أداء ُبعد التخطيط لدى القيادات األكاديمية يف 
اجلامعة السعودية اإللكرتونية يف ضوء مدخل الرشاقة 

التنظيمية

5227.2٠عميد
11.23٠.٠1 9122.89وكيل عامدة

1٠118.6٠رئيس قسم
223121.97عضو هيئة تدريس

واقع أداء ُبعد التنظيم لدى القيادات األكاديمية يف 
اجلامعة السعودية اإللكرتونية يف ضوء مدخل الرشاقة 

التنظيمية

521٤.9٠عميد
1٠.16٠.٠1 91٤7.78وكيل عامدة

1٠122.6٠رئيس قسم
223121.٠7عضو هيئة تدريس

واقع أداء ُبعد التوجيه لدى القيادات األكاديمية يف 
اجلامعة السعودية اإللكرتونية يف ضوء مدخل الرشاقة 

التنظيمية

5213.5٠عميد
18.63٠.٠1 9179.17وكيل عامدة

1٠73.1٠رئيس قسم
223122.٠5عضو هيئة تدريس



تطوير األداء اإلداري لدى القيادات األكاديمية يف اجلامعة السعودية اإللكرتونية يف ضوء مدخل الرشاقة التنظيمية17٤

مجلة العلوم ا?نسانية و ا?دارية  ،العدد (٢٦)  الجزء ا3ول  شعبان  ١٤٤٣ هـ - مارس٢٠٢٢ م

متوسط العدداملنصب اإلدارياملحاور
الرتب

قيمة مربع 
كا2

مستوى 
الداللة

واقع أداء ُبعد الرقابة لدى القيادات األكاديمية يف اجلامعة 
السعودية اإللكرتونية يف ضوء مدخل الرشاقة التنظيمية

5216.8٠عميد
12.٠2٠.٠1 9156.61وكيل عامدة

1٠97.75رئيس قسم
223121.78عضو هيئة تدريس

واقع أداء ُبعد التقويم لدى القيادات األكاديمية يف 
اجلامعة السعودية اإللكرتونية يف ضوء مدخل الرشاقة 

التنظيمية

521٤.٤٠عميد
1٤.٠5٠.٠1 9166.22وكيل عامدة

1٠88.2٠رئيس قسم
223121.87عضو هيئة تدريس

حمور واقع األداء اإلداري لدى القيادات األكاديمية يف 
اجلامعة السعودية اإللكرتونية يف ضوء مدخل الرشاقة 

التنظيمية

5219.9٠عميد
1٤.٠5٠.٠1 9159.78وكيل عامدة

1٠87.6٠رئيس قسم
223122.٠٤عضو هيئة تدريس

حمور اآلليات املقرتحة لتطوير األداء اإلداري لدى 
القيادات األكاديمية يف اجلامعة السعودية اإللكرتونية يف 

ضوء مدخل الرشاقة التنظيمية

5227.٤٠عميد
13.38٠.٠1 9158.٤٤وكيل عامدة

1٠11٠.5٠رئيس قسم
22312٠.9٠عضو هيئة تدريس

ــدول  ــني يف اجل ــو مب ــام ه ــة ك ــج الدراس ــرت نتائ أظه
الســابق أنــه يوجــد فــروق ذات داللــة إحصائيــة عنــد 
مســتوى الداللــة )٠.٠5(، بــني اســتجابات عينــة 
الدراســة نحــو أبعــاد وحمــور واقــع األداء اإلداري 
ــم(  ــة، التقوي ــه، الرقاب ــم، التوجي ــط، التنظي )التخطي
لــدى القيــادات األكاديميــة يف اجلامعــة الســعودية 
اإللكرتونيــة يف ضــوء مدخــل الرشــاقة التنظيميــة 
ُتعــزى ملتغــري املنصــب اإلداري، حيــث بلــغ مســتويات 
ــي  ــن )٠.٠5(، وه ــل م ــي أق ــة )٠.٠1( وه الدالل
الداللــة )٠.٠5(،  عنــد مســتوى  إحصائيــا  دالــة 
وقــد اتضــح مــن خــالل متوســطات الرتــب أن هــذه 
الفــروق لصالــح عينــة الدراســة الذيــن منصبهــم 
اإلداري )عميــد(، وهــذا يــدل عــىل أن عينــة الدراســة 
ــة  ــر موافق ــم أكث ــد( ه ــم اإلداري )عمي ــن منصبه الذي
عــىل أبعــاد وحمــور واقــع األداء اإلداري لــدى القيادات 
األكاديميــة يف اجلامعــة الســعودية اإللكرتونيــة يف ضوء 
ــة  ــة الدراس ــًة بعين ــة مقارن ــاقة التنظيمي ــل الرش مدخ
الذيــن منصبهــم اإلداري )وكيــل عــامدة، رئيس قســم، 

ــام يعــود إىل  ــة تدريــس(. وتفســري ذلــك رب عضــو هيئ
أن تلــك الفئــة مــن عينــة الدراســة )عميــد( هــي أكثــر 
الفئــات إدراًكا وفهــاًم ملســتويات تطبيــق األداء اإلداري 
بأبعــاده املختلفــة داخــل اجلامعــة، وهــي تلــك األبعــاد 
التــي تتــم بشــكل متناســق ومتكامــل أو أهنــا مازالــت 

ــد. ــاج إىل املزي ــارصة وحتت ق
كــام أظهــرت نتائــج الدراســة أنــه يوجــد فــروق ذات 
داللــة إحصائيــة عنــد مســتوى الداللــة )٠.٠5(، 
ــات  ــة الدراســة نحــو حمــور اآللي بــني اســتجابات عين
القيــادات  لــدى  اإلداري  األداء  لتطويــر  املقرتحــة 
األكاديميــة يف اجلامعــة الســعودية اإللكرتونيــة يف ضوء 
ــب  ــري املنص ــزى ملتغ ــة ُتع ــاقة التنظيمي ــل الرش مدخ
اإلداري، حيــث بلــغ مســتويات الداللــة )٠.٠1( 
وهــي أقــل مــن )٠.٠5(، وهــي دالــة إحصائيــا عنــد 
ــد اتضــح مــن خــالل  ــة )٠.٠5(، وق مســتوى الدالل
ــة  ــح عين ــروق لصال ــذه الف ــب أن ه ــطات الرت متوس
ــذا  ــد(، وه ــم اإلداري )عمي ــن منصبه ــة الذي الدراس
يــدل عــىل أن عينــة الدراســة الذيــن منصبهــم اإلداري 
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)عميــد( هــم أكثــر موافقــة عــىل حمــور اآلليــات 
القيــادات  لــدى  اإلداري  األداء  لتطويــر  املقرتحــة 
األكاديميــة يف اجلامعــة الســعودية اإللكرتونيــة يف ضوء 
ــة  ــة الدراس ــًة بعين ــة مقارن ــاقة التنظيمي ــل الرش مدخ
الذيــن منصبهــم اإلداري )وكيــل عــامدة، رئيس قســم، 
ــود  ــام يع ــك رب ــري ذل ــس(. وتفس ــة تدري ــو هيئ عض
ــي  ــد( ه ــة )عمي ــة الدراس ــن عين ــة م ــك الفئ إىل أن تل

أكثــر الفئــات إدراًكا وفهــاًم ألفضــل وأنســب اآلليــات 
لتطويــر األداء اإلداري لــدى القيــادات األكاديميــة 
ــل  ــوء مدخ ــة يف ض ــعودية اإللكرتوني ــة الس يف اجلامع
ــات  ــن فئ ــم م ــن غريه ــر م ــة أكث ــاقة التنظيمي الرش

ــة. ــة احلالي الدراس
ثانًيا: الفروق حسب اجلنس

ــر  ــات نظ ــة يف وجه ــة اإلحصائي ــات ذات الدالل ــروق أو االختالف ــرتي Mann-Whitney Test الف ــي الالبارام ــان وتن ــار َم ــج اختب ــدول )17( نتائ ج
ــا ملتغــري اجلنــس ــة التدريــس حــول حمــاور الدراســة طبق أعضــاء هيئ

ُمتوسط الَعدداجلنساملحاور
تب ِقيمة جمُموع الرتبالرُّ

)z(
ُمستوى 
اللة الدَّ

واقع أداء ُبعد التخطيط لدى القيادات األكاديمية يف 
اجلامعة السعودية اإللكرتونية يف ضوء مدخل الرشاقة 

التنظيمية

1٤3116.13166٠7.٠٠ذكر
2.٠8٠.٠٤ 1٠٤13٤.821٤٠21.٠٠أنثى

واقع أداء ُبعد التنظيم لدى القيادات األكاديمية يف اجلامعة 
السعودية اإللكرتونية يف ضوء مدخل الرشاقة التنظيمية

1٤3116.8716712.٠٠1.91٠.٠6ذكر 1٠٤133.8113916.٠٠أنثى
واقع أداء ُبعد التوجيه لدى القيادات األكاديمية يف 

اجلامعة السعودية اإللكرتونية يف ضوء مدخل الرشاقة 
التنظيمية

1٤31٤1.852٠28٤.5٠ذكر
٤.63٠.٠1 1٠٤99.٤61٠3٤3.5٠أنثى

واقع أداء ُبعد الرقابة لدى القيادات األكاديمية يف اجلامعة 
السعودية اإللكرتونية يف ضوء مدخل الرشاقة التنظيمية

1٤31٤5.1٤2٠755.٠٠5.٤9٠.٠1ذكر 1٠٤9٤.939873.٠٠أنثى
واقع أداء ُبعد التقويم لدى القيادات األكاديمية يف اجلامعة 

السعودية اإللكرتونية يف ضوء مدخل الرشاقة التنظيمية
1٤31٤٤.2٤2٠626.5٠5.26٠.٠1ذكر 1٠٤96.171٠٠٠1.5٠أنثى

حمور واقع األداء اإلداري لدى القيادات األكاديمية يف 
اجلامعة السعودية اإللكرتونية يف ضوء مدخل الرشاقة 

التنظيمية

1٤31٤1.592٠2٤7.5٠ذكر
٤.5٤٠.٠1 1٠٤99.811٠38٠.5٠أنثى

حمور اآلليات املقرتحة لتطوير األداء اإلداري لدى 
القيادات األكاديمية يف اجلامعة السعودية اإللكرتونية يف 

ضوء مدخل الرشاقة التنظيمية

1٤31٤2.٤22٠365.5٠ذكر
٤.76٠.٠1 1٠٤98.681٠262.5٠أنثى

ــدول  ــني يف اجل ــو مب ــام ه ــة ك ــج الدراس ــرت نتائ أظه
الســابق أنــه يوجــد فــروق ذات داللــة إحصائيــة 
عنــد مســتوى الداللــة )٠.٠5(، بــني اســتجابات 
التخطيــط  ُبعــد  أداء  واقــع  نحــو  الدراســة  عينــة 
لــدى القيــادات األكاديميــة يف اجلامعــة الســعودية 
اإللكرتونيــة يف ضــوء مدخــل الرشــاقة التنظيميــة 
ــة  ــتوى الدالل ــغ مس ــث بل ــس، حي ــري اجلن ــزى ملتغ ُتع

دالــة  مــن )٠.٠5(، وهــي  أقــل  )٠.٠٤( وهــي 
الداللــة )٠.٠5(، وقــد  إحصائيــا عنــد مســتوى 
اتضــح مــن خــالل متوســطات الرتــب أن هــذه 
ــذا  ــاث وه ــن اإلن ــة م ــة الدراس ــح عين ــروق لصال الف
ــر  ــم أكث ــاث ه ــن اإلن ــة م ــة الدراس ــىل أن عين ــدل ع ي
موافقــة عــىل واقــع أداء ُبعــد التخطيــط لــدى القيــادات 
األكاديميــة يف اجلامعــة الســعودية اإللكرتونيــة يف ضوء 
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ــة  ــة الدراس ــًة بعين ــة مقارن ــاقة التنظيمي ــل الرش مدخ
ــور.  ــن الذك م

كــام أظهــرت نتائــج الدراســة أنــه يوجــد فــروق ذات 
داللــة إحصائيــة عنــد مســتوى الداللــة )٠.٠5(، 
ــع  ــور واق ــو حم ــة نح ــة الدراس ــتجابات عين ــني اس ب
ــع األداء  ــور واق ــاد حم ــة إىل أبع األداء اإلداري باإلضاف
اإلداري )التوجيــه، الرقابــة، التقويــم( لــدى القيــادات 
األكاديميــة يف اجلامعــة الســعودية اإللكرتونيــة يف ضوء 
ــس،  ــري اجلن ــزى ملتغ ــة ُتع ــاقة التنظيمي ــل الرش مدخ
حيــث بلــغ مســتوى الداللــة )٠.٠1( وهــي أقــل مــن 
)٠.٠5(، وهــي دالــة إحصائيــا عنــد مســتوى الداللــة 
متوســطات  خــالل  مــن  اتضــح  وقــد   ،)٠.٠5(
الرتــب أن هــذه الفــروق لصالــح عينــة الدراســة 
ــة  ــة الدراس ــىل أن عين ــدل ع ــذا ي ــور، وه ــن الذك م
ــع  ــور واق ــىل حم ــة ع ــر موافق ــم أكث ــور ه ــن الذك م
ــع األداء  ــور واق ــاد حم ــة إىل أبع األداء اإلداري باإلضاف
اإلداري )التوجيــه، الرقابــة، التقويــم( لــدى القيــادات 
يف  اإللكرتونيــة  الســعودية  اجلامعــة  يف  األكاديميــة 
ضــوء مدخــل الرشــاقة التنظيميــة مقارنــًة بعينــة 
ــع  ــام يرج ــك رب ــري ذل ــاث. وتفس ــن اإلن ــة م الدراس
ــام  ــق مه ــام تتعل ــة، رب ــاث يف الدراس ــة اإلن إىل أن فئ
ــم  ــة، والتقوي ــه، والرقاب ــط، والتوجي ــم بالتخطي عمله
اإلداري بشــكل كبــري، أو أهنــم قريبــون مــن القيــادات 
العليــا التــي تقــوم بإرشاكهــم يف عمليــات التخطيــط، 
ختتلــف  اإلداري.  والتقويــم  والرقابــة،  والتوجيــه، 
ــد )2٠16(  ــة أمح ــة دراس ــع نتيج ــابقة م ــة الس النتيج
التــي توصلــت إىل أنــه توجــد فــروق ذات داللــة 
إحصائيــة يف حمــور الرشــاقة التنظيميــة ككل تعــزى إىل 
ــة الذكــور. كــام ختتلــف  متغــري )اجلنــس( لصالــح عين
ــت  ــي توصل ــزي )2٠19( الت ــة العن ــة دراس ــع نتيج م
إىل وجــود فــروق ذات داللــة إحصائيــة عــىل جمــاالت 
مســتوى الرشــاقة التنظيميــة تعــزى ملغــري )اجلنــس( يف 

ــور. ــة الذك ــح عين ــاالت لصال ــع املج مجي

كــام أظهــرت نتائــج الدراســة أنــه يوجــد فــروق ذات 
داللــة إحصائيــة عنــد مســتوى الداللــة )٠.٠5(، 
ــات  ــة الدراســة نحــو حمــور اآللي بــني اســتجابات عين
القيــادات  لــدى  اإلداري  األداء  لتطويــر  املقرتحــة 
يف  اإللكرتونيــة  الســعودية  اجلامعــة  يف  األكاديميــة 
ُتعــزى ملتغــري  التنظيميــة  الرشــاقة  ضــوء مدخــل 
ــة )٠.٠1(  ــتويات الدالل ــغ مس ــث بل ــس(، حي )اجلن
وهــي أقــل مــن )٠.٠5(، وهــي دالــة إحصائيــا 
ــن  ــح م ــد اتض ــة )٠.٠5(، وق ــتوى الدالل ــد مس عن
ــح  ــروق لصال ــذه الف ــب أن ه ــطات الرت ــالل متوس خ
ــىل أن  ــدل ع ــذا ي ــور، وه ــن الذك ــة م ــة الدراس عين
ــىل  ــة ع ــر موافق ــم أكث ــور ه ــن الذك ــة م ــة الدراس عين
اإلداري  األداء  لتطويــر  املقرتحــة  اآلليــات  حمــور 
لــدى القيــادات األكاديميــة يف اجلامعــة الســعودية 
اإللكرتونيــة يف ضــوء مدخــل الرشــاقة التنظيميــة 
ــك  ــري ذل ــاث. وتفس ــن اإلن ــة م ــة الدراس ــًة بعين مقارن
ربــام يرجــع إىل أن فئــة الذكــور يف الدراســة، هــم أكثــر 
ــر  ــة لتطوي ــات املقرتح ــب اآللي ــل وأنس إدراًكا ألفض
األداء اإلداري لــدى القيــادات األكاديميــة يف اجلامعــة 
الســعودية اإللكرتونيــة يف ضــوء مدخــل الرشــاقة 
ــة،  ــل احلالي ــة العم ــروف وبيئ ــل ظ ــة، يف ظ التنظيمي

ــة. ــريات الطارئ ــًا املتغ وأيض
التوصيات: 

مــن خــالل نتائــج الدراســة قــدم الباحــث التوصيــات 
اإلجرائيــة التاليــة:

بمنــح . 1 اإلداري،  التفويــض  آليــات  تفعــل 
الصالحيــات اإلداريــة للمنســوبني حســب رتبهــم 
الوظيفيــة ومــا يمتلكــون مــن مهــارات يف األداء، 

ــة. ــف بدق ــف الوظائ ــع توصي م
حتديــث للبيانــات وقواعــد املعلومــات باســتمرار، . 2

لتســهيل وصــول املســتفيدين إليهــا، بتوطــني 
أســاليب التكنولوجيــا احلديثــة باســتمرار يواكــب 
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ــات. ــة املعلوم ــع يف تقني ــور الرسي التط
ــام . 3 ــه ب ــات العمــل وإجراءات ــم مســتمر آللي  التقوي

ــراءات  ــر اإلج ــة، بتطوي ــاءة والفعالي ــق الكف حيق
الرشــاقة  حيقــق  يــام  اإلداريــة  والعمليــات 

التنظيميــة.
تكثيــف الربامــج التدريبيــة لتحســن مهــارات . ٤

ــط  ــة، بالتخطي ــويب اجلامع ــتمر ملنس ــر املس التطوي
ــة. ــري تقليدي ــزة وغ ــة ممي ــة توعوي ــب تدريبي حلقائ

املشــاركة اجلامعيــة يف عمليــات . 5 تفعيــل مبــدأ 
القــرار. واختــاذ  التخطيــط 

ــذ . 6 ــة لتنفي ــة يف اجلامع ــا املتاح ــتثامر التكنولوجي اس
اخلطــط بشــكل أرسع، بتوطــني أحــدث األجهــزة 
والوســائل التقنيــة احلديثــة ومــا يلزمهــا مــن بنيــة 

حتتيــة حديثــة.
تتناســب . 7 بحيــث  واألنظمــة  اللوائــح  تطويــر 

ــح  ــك اللوائ ــة تل ــر، ومراجع ــداف التطوي ــع أه م
ــع  ــب م ــام يتناس ــا ب ــادة صياغته ــة وإع واألنظم
التغيــري والتطويــر يف مســتويات األداء اإلداري 

احلديــث، واســتبعاد اللوائــح القديمــة.
الدراسات املستقبلية:

ســعت الدراســة احلاليــة أن يكــون مضموهنــا امتــدادًا 
جلهــود بحثيــة ســابقة، وبنــاًء عــىل ذلــك فــإن الدراســة 
كمقرتحــات  التاليــة  املوضوعــات  تقــدم  احلاليــة 

ــتقبلية: ــات مس لدراس
ــعودية يف . 1 ــات الس ــيس باجلامع ــر األداء املؤس تطوي

ــة. ضــوء الرشــاقة التنظيمي
إســرتاتيجية مقرتحــة تطويــر األداء اإلداري يف . 2

اجلامعــات الســعودية.
واقــع الرشــاقة التنظيميــة يف اجلامعــات األهليــة يف . 3

اململكــة العربيــة الســعودية.
متطلبــات تطبيــق الرشــاقة التنظيميــة يف اجلامعات . ٤

الناشــئة يف اململكــة العربية الســعودية.

تطبيــق الرشــاقة التنظيميــة يف اجلامعــات احلكومية . 5
يف ضــوء رؤيــة اململكة العربيــة الســعودية 2٠3٠. 

املراجع العربية:
أبــو النــرص، مدحــت حممــد. )2٠12(. اإلداء اإلداري 
والنــرش،  للتدريــب  العربيــة  املجموعــة  املتميــز. 

ــرص. ــرة، م القاه
إحصائيــة أعضــاء هيئــة التدريــس باجلامعــة الســعودية 
البرشيــة  املــوارد  عــامدة   .)2٠2٠( اإللكرتونيــة. 

باجلامعــة الســعودية اإللكرتونيــة.
ــني األداء  ــاب. )2٠16(. حتس ــد الوه ــامل عب ــد، ك أمح
ــل  ــوء مدخ ــازان يف ض ــة ج ــات جامع اإلداري بكلي
الرشــاقة التنظيميــة، اجلمعيــة املرصيــة للرتبيــة املقارنــة 
 ،)8(3 الرتبويــة،  اإلدارة  جملــة  التعليميــة،  واإلدارة 

116-15، مــرص.
ــة  ــد. )2٠2٠(. ممارس ــل حمم ــة مندي ــري، هيل التوجي
للرشــاقة  القصيــم  بجامعــة  اإلداريــني  العاملــني 
ــة  ــلوكيات املواطن ــم س ــا يف تدعي ــة وفاعليته التنظيمي
ــة  ــة الرتبي ــة، كلي ــة الرتبي ــة. جمل ــة ميداني ــم: دراس لدهي

جامعــة األزهــر، 187 )2(، 35٤-299، مــرص.
اإلداري  األداء   )2٠11( حممــد.  خالــد  الثــاميل، 
للقيــادات اجلامعيــة، رســالة ماجســتري غــري منشــورة، 

ــرص. ــرة، م ــمس، القاه ــني ش ــة ع جامع
ــة  ــات التنمي ــني. )1٤31(. معوق ــد حس ــازم، رائ ح
باجلامعــات  التدريــس  هيئــة  ألعضــاء  املهنيــة 
ــة  ــورة، كلي ــري منش ــتري غ ــالة ماجس ــعودية، رس الس
ــة  ــدة، اململك ــز، ج ــد العزي ــك عب ــة املل ــة جامع الرتبي

الســعودية. العربيــة 
الســيد. )2٠16(.  حوحيــي، حممــد أمحــد غريــب 
ــة  ــام األكاديمي ــاء األقس ــر األداء اإلداري لرؤس تطوي
القيــادة  امللــك خالــد يف ضــوء مدخــل  بجامعــة 
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ــر، 17٠)٤(،  ــة األزه ــة جامع ــة الرتبي ــة. جمل التحويلي
مــرص.  ،538-٤6٠

الشــامان، أمــل ســالمة. )1٤27(. حاجــات التطويــر 
لوكيــالت األقســام األكاديميــة ببعــض اجلامعــات 
ــة  ــة. املجل ــؤولياهتن الوظيفي ــوء مس ــعودية يف ض الس

ــايل، )٤(. ــم الع ــعودية للتعلي الس
ــل  ــد. )1٤27هـــ(. املدخ ــن مح ــح ب ــاف، صال العس
ط)ع(  الســلوكية.  العلــوم  يف  العلمــي  البحــث  إىل 

الريــاض. مكتبــة العبيــكان.
العنــزي، أمحــد محــدان مــرشف. )2٠18(. أثــر تنــوع 
ــالل  ــن خ ــة م ــاقة التنظيمي ــة يف الرش ــوى العامل الق
ــورة،  ــري منش ــتري غ ــالة ماجس ــداع اإلداري، رس اإلب
كليــة االقتصــاد والعلــوم اإلداريــة، جامعــة آل البيــت، 

األردن.
ــتوى  ــاور. )2٠19(. مس ــان من ــعيد فرح ــزي، س العن
الرشــاقة التنظيميــة لــدى القيــادات األكاديميــة يف 
التنافســية.  بالقــدرة  وعالقتهــا  الكويــت  جامعــة 
ــات  ــة الدراس ــورة، كلي ــري منش ــتري غ ــالة ماجس رس

العليــا، جامعــة مؤتــة. األردن. 
األداء  يف  احلكامنيــة   .)2٠11( عصمــت.  القرالــة، 
الوظيفــي. دار جليــس الزمــان للنــرش والتوزيــع، 

األردن. عــامن، 
املحاســنة، إبراهيــم. )2٠13(. إدارة وتقييــم األداء 
ــر  ــامن: دار جري ــق. ع ــة والتطبي ــني النظري ــي ب الوظيف

ــع. ــرش والتوزي للن
 .)2٠16( ســليامن.  وليــد  مــروان  املــرصي، 
الرشــاقة  إســرتاتيجية مقرتحــة لتحســني مســتوى 
التنظيميــة يف املــدارس الثانويــة بمحافظــة غــزة. جملــة 
كليــة الرتبيــة يف العلــوم الرتبويــة، كليــة الرتبيــة جامعــة 

مــرص.  ،3٤1-٤٠،257 شــمس،  عــني 

املطــريي، مطــرية ضيــف اهلل. )2٠19(. دور اإلدارة 
الرشــيقة يف جــودة خمرجــات األداء اإلداري يف جامعــة 
ــس  ــة التدري ــاء هيئ ــر أعض ــة نظ ــن وجه ــت م الكوي
ــاث  ــة لألبح ــدس املفتوح ــة الق ــة جامع ــهم. جمل أنفس
والدراســات الرتبويــة والنفســية، 11 )29(. 95-83، 

ــطني. ــدس، فلس الق
ــة  مغــاوري، هالــة أمــني. )2٠16(. الرشــاقة التنظيمي
التعليــم  يف  املؤسســية  القــدرة  لتحســني  مدخــل 
ــة  ــة، اجلمعي ــة اإلدارة الرتبوي ــرصي. جمل ــي امل اجلامع
اإلدارة  جمليــة  واإلدارة،  املقارنــة  للرتبيــة  املرصيــة 

مــرص.  ،17٤-199  ،)3(1٠ الرتبويــة، 
منصــور، منــار منصــور أمحــد. )2٠2٠(. تطويــر األداء 
ــورة  ــة املنص ــة جامع ــة الرتبي ــادات بكلي اإلداري للقي
ــث  ــة البح ــة. جمل ــاقة التنظيمي ــل الرش ــوء مدخ يف ض
العلمــي يف الرتبيــة، كليــة البنــات ولــآلداب والعلــوم 
الرتبيــة، جامعــة عــني شــمس، 12)٤( 1-٤5، مــرص.
ــد. )2٠2٠(. دور  ــاس حمم ــي عب ــا حلم ــييل، دني النش
الرشــاقة التنظيميــة يف حتقيــق االلتــزام التنظيمــي: 
ــة  ــإلدارة، املنظم ــة ل ــة العربي ــة. املجل ــة ميداني دراس

العربيــة للتنميــة اإلداريــة. ٤٠)3(، 163-182.
ــداء  ــات عم ــد. )1٤27(. كفاي ــد اهلل حمم ــوزرة، عب ال
ــوراه،  ــالة دكت ــعودية. رس ــات الس ــات يف اجلامع الكلي
ــك  ــة املل ــة، جامع ــم اإلدارة الرتبوي ــة قس ــة الرتبي كلي

ــعودية. ــة الس ــة العربي ــاض، اململك ــعود. الري س
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   ملخص البحث  
هدفت هذه الدراسة لبيان مدى التزام املصارف اإلسالمية 
السعودية بتطبيق مبادئ احلوكمة املرصفية، ولتحقيق هذا 
املصارف  تلك  عىل  ميدانية  دراسة  الباحث  أجرى  اهلدف 
كنموذج  البالد  بنك  يف  احلوكمة  واقع  دراسة  خالل  من 
للدراسة، وقد تم توفري بيانات الدراسة امليدانية من خالل 
الستة  املبادئ  غطت  األسئلة  من  جمموعة  شملت  استبانة 
املتعارف عليها للحوكمة املرصفية؛ حيث تم حتليل بيانات 
اإلحصائية،  االختبارات  من  جمموعة  خالل  من  الدراسة 
وقد كشفت نتائج الدراسة عن جمموعة من النتائج تتلخص 
يف أن املصارف اإلسالمية السعودية تلتزم بمبادئ احلوكمة 
وأصحاب  املسامهني  حقوق  بحامية  واملتعلقة  املرصفية، 
بالشفافية  اللتزامها  باإلضافة  بعدل،  ومعاملتهم  املصالح 
والتزام  عنها،  املنشورة  باملعلومات  يتعلق  فيام  واإلفصاح 
املهني  بالسلوك  التنفيذيني  واملدراء  اإلدارة  جملس  أعضاء 
أثناء قيامهم بأعامهلم املختلفة، كام أن تلك املصارف تقوم 
النتائج  أظهرت  حني  يف  بفعالية،  االجتامعية  بمسؤوليتها 
عدم التزام تلك املصارف بتحديد صالحيات ومسؤوليات 
أوصت  وقد  فيها.  التنفيذية  واإلدارات  اإلدارات  جمالس 
بنرش  السعودية  الرقابية  اجلهات  قيام  برورة  الدراسة 
السعودية،  املصارف  املرصفية يف  احلوكمة  بمبادئ  الوعي 
وتعزيز  االستثامر  جذب  يف  السياسات  تلك  دور  وبيان 
اإلسالمية  السعودية  املصارف  وقيام  هلا،  السوقية  احلصة 
صالحيات  بتحديد  املتعلقة  بسياساهتا  النظر  بإعادة 
فيها. التنفيذية  واإلدارات  اإلدارات  جمالس  ومسؤوليات 

الكلامت املفتاحية:
املصارف  املرصيف،  القطاع  املرصفية،  احلوكمة  احلوكمة، 

اإلسالمية، بنك البالد.

Abstract
This study was aimed at demonstrating the 
commitment of Saudi Islamic banks to apply 
the principles of banking governance, and to 
achieve this goal the researcher conducted a 
field study on those banks through the study of 
the reality of governance in the bank of Albilad  
as a model of study. The data of the field study 
was provided through a questionnaire covered a 
set of questions covered the six accepted princi-
ples of banking governance. Where the data of 
the study was analyzed through a set of statisti-
cal tests, the results of the study revealed a set 
of results that the Saudi Islamic banks adhere to 
the principles of banking governance related to 
the protection of the rights of shareholders and 
stakeholders and their treatment of justice, in ad-
dition to their commitment to transparency and 
disclosure with regard to the information pub-
lished about them, and the commitment of board 
members and executives to professional conduct 
during the conduct of their various work, and 
that these banks perform their social responsi-
bility effectively, while the results showed the 
lack of commitment of those banks to determine 
the powers and responsibilities of the boards of 
directors and executive departments. The study 
recommended the need for Saudi regulators to 
raise awareness of the principles of banking 
governance in Saudi banks, to show the role of 
these policies in attracting investment and en-
hancing market share, and to review saudi Is-
lamic banks' policies regarding the limitation 
sought and responsibilities of their boards and 
executive departments.

Keywords: 
governance; banking governance; banking sec-
tor; Islamic banking; bank Albilad.

مدى التزام المصارف ا(سالمية السعودية بمبادئ الحوكمة المصرفية 
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اإلطار العام للدراسة:
املقدمة:

ــادئ  ــن املب ــة م ــة بمجموع ــة املرصفي ــل احلوكم    تتمث
ــني إدارات  ــة ب ــات القائم ــم العالق ــي تنظ ــة الت الرئيس
البنــوك وجمالــس إداراهتــا مــن جهــة واملســامهني 
ــد   ــي تع ــرى، فه ــة أخ ــن جه ــح م ــاب املصال وأصح
إســرتاتيجيات  حتديــد  خالهلــا  مــن  يتــم  وســيلة 
الوصــول  ووســائل  املختلفــة  وأهدافــه  املــرصف 
لتلــك االهــداف، ونظــرًا ألن القطــاع املــرصيف يتميــز 
بمجموعــة مــن العنــارص والعالقــات املتداخلــة، 
جعــل مــن تطبيــق احلوكمــة فيــه أكثــر أمهيــة مــن غــريه 
مــن القطاعــات، لــذا تلقــى احلوكمــة املرصفيــة اهتاممــًا 
متزايــدًا يف مجيــع الــدول، خاصــة بعــد ظهــور العديــد 
مــن الدراســات التــي تشــري لوجــود عالقــة بــني 
ــات  ــدوث األزم ــة وح ــادئ احلوكم ــق مب ــدم تطبي ع
ــب  ــهم يف جتني ــة يس ــادئ احلوكم ــق مب ــة، فتطبي املالي
ــايل واإلداري،  ــل امل ــر والفش ــاالت التعث ــارف ح املص
ــوقية  ــة الس ــم القيم ــا يف تعظي ــة لدوره ــذا باإلضاف ه
للمــرصف، وكســب ثقــة العمــالء واألســواق، األمــر 
النمــو واالســتمرارية  الــذي يضمــن هلــا عنــرص 
حــاالت  كشــف  خــالل  مــن  وذلــك  واملنافســة؛ 

التالعــب والفســاد وســوء اإلدارة.
إال أن اجلهــود يف جمــال تطبيــق هــذه املبــادئ تتفــاوت 
مــن دولــة ألخــرى ومــن قطــاع آلخــر، وبــام أن وجود 
ــز  ــد الركائ ــد أح ــليم يع ــتقر وس ــرصيف مس ــام م نظ
ــالمة  ــايل وس ــام امل ــتقرار النظ ــامن اس ــية لض األساس
ــة،  ــة املرصفي ــة احلوكم ــرًا ألمهي ــاد ككل، ونظ االقتص
فقــد جــاءت هــذه الدراســة لبيــان مــدى التــزام 
ــة  ــادئ احلوكم ــعودية بمب ــالمية الس ــارف اإلس املص
مــن خــالل دراســة حالــة بنــك البــالد؛ حيــث يــؤدي 
تطبيــق البنــوك اإلســالمية للحوكمــة إىل نتائــج إجيابيــة 
ــاض  ــل، وانخف ــرص التموي ــادة ف ــا زي ــددة؛ أمهه متع
تكلفــة االســتثامر، واســتقرار األســواق املاليــة، واحلــد 

مــن الفســاد، كــام أن هــذا االلتــزام يســهم يف تشــجيع 
املؤسســات التــي تقــرتض مــن تلــك البنــوك بتطبيــق 
هــذه القواعــد، والتــي من أمههــا اإلفصــاح والشــفافية 
واإلدارة الرشــيدة، وبالتــايل انخفــاض درجــة املخاطــر 
عنــد تعاملهــا مــع تلــك البنــوك. وبنــاء عــىل مــا تقــدم 
ــة  ــذه الدراس ــاءت ه ــد ج ــة، فق ــذه األمهي ــرًا هل ونظ
ــعودية  ــالمية الس ــارف اإلس ــزام املص ــدى الت ــان م لبي
ــادئ احلوكمــة؛ حيــث يؤمــل مــن هــذه الدراســة  بمب
ــم  ــهم يف تدعي ــي تس ــج الت ــن النتائ ــدد م ــم ع تقدي
ملبــادئ  الســعودية  اإلســالمية  املصــارف  تطبيــق 
احلوكمــة، وبــام ينعكــس عــىل ســالمة النظــام املــرصيف 

الســعودي ككل.
مشكلة الدراسة وأسئلتها:

يــؤدي عــدم تطبيق مبــادئ احلوكمــة املرصفيــة حلدوث 
ــايل  ــرصيف، وبالت ــاع امل ــات القط ــل يف أداء مؤسس خل
ظهــور قصــور يف دورهــا املركــزي يف االقتصــاد، 
باإلضافــة لتعزيــز فــرص حــدوث أزمــات ماليــة 
ــفافية يف  ــاب الش ــاط اإلداري وغي ــف يف االنضب وضع
أعامهلــا، األمــر الــذي ســينعكس عــىل االقتصــاد ككل؛ 
ــع  ــع مجي ــرصيف م ــاع امل ــاط القط ــبب ارتب ــك بس وذل

ــة. ــادي يف الدول ــام االقتص ــات النظ مكون
ومــن هنــا فقــد جــاءت هــذه الدراســة للتعــرف عــىل 
مــدى التــزام املصــارف اإلســالمية الســعودية بتطبيــق 
نظــام احلوكمــة املرصفيــة، وتتمثــل العنــارص الرئيســة 
ملشــكلة الدراســة يف اإلجابــة عــىل التســاؤالت التاليــة:

الســعودية . 1 اإلســالمية  املصــارف  تقــوم  هــل 
بااللتــزام بمبــادئ احلوكمــة املرصفيــة فيــام يتعلــق 
ــم  ــامهني ومعاملته ــوق املس ــىل حق ــة ع باملحافظ

ــدل؟ بع
الســعودية . 2 اإلســالمية  املصــارف  تلتــزم  هــل 

ــة  ــة باملحافظ ــة املتعلق ــة املرصفي ــادئ احلوكم بمب
عــىل حقــوق أصحــاب املصالــح ومعاملتهــم 
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بعــدل؟
هــل لــدى املصــارف اإلســالمية الســعودية آليــات . 3

واضحــة حتــدد صالحيــات ومســؤوليات جمالــس 
اإلدارات واإلدارات التنفيذيــة فيهــا؟

واملــدراء . ٤ اإلدارة  جملــس  أعضــاء  يلتــزم  هــل 
التنفيذيــني يف املصــارف اإلســالمية الســعودية 
ــة؟ ــم املختلف ــم بأعامهل ــاء قيامه ــي أثن ــلوك املهن بالس

الســعودية . 5 اإلســالمية  املصــارف  تلتــزم  هــل 
ــات  ــق باملعلوم ــام يتعل ــاح في ــفافية واإلفص بالش

املنشــورة عنهــا؟
الســعودية . 6 اإلســالمية  املصــارف  تقــوم  هــل 

ــي  ــات الت ــاه املجتمع ــة جت ــؤوليتها االجتامعي بمس
ــا؟  ــل فيه تعم

أمهية الدراسة:
تنبــع أمهيــة الدراســة مــن أمهيــة املوضــوع الــذي 
ــد  ــة بع ــة، خاص ــة املرصفي ــق باحلوكم ــه واملتعل تبحث
ــري إىل أن  ــي تش ــات الت ــن الدراس ــد م ــور العدي ظه
أحــد أهــم أســباب حــدوث األزمــات املاليــة الســابقة 
يتعلــق بعــدم تطبيــق أســس احلوكمــة يف القطــاع 
املــرصيف، والــذي يعتــرب حجــر الزاويــة يف النظــام 
ــس يف  ــدوره الرئي ــك ل ــة، وذل ــادي ألي دول االقتص
ــي  ــذا كان تبن ــة، ل ــات االقتصادي ــع القطاع ــل مجي متوي
ــىل  ــة ع ــبيال للمحافظ ــة س ــة املرصفي ــس احلوكم أس
ــة  ــز ثق ــارف وتعزي ــني أداء املص ــاع وحتس ــذا القط ه
أصحــاب املصالــح املختلفــة؛ وذلــك مــن خــالل 
زيــادة كفــاءة املصــارف وتنظيــم العالقــات بــني 
خمتلــف األطــراف، ومنــع املــدراء مــن اســتغالل 
ــذا  ــق ه ــخصية، وينطب ــداف ش ــق أه ــم لتحقي مراكزه
األمــر عــىل املصــارف اإلســالمية والتــي هــي بأمــس 
احلاجــة ملــا يدعــم جتربتهــا ويعــزز مــن مكانتهــا حمليــًا 
وعامليــًا، خاصــة وأن للحوكمــة املرصفيــة ارتباطــا 

بأســس ومبــادئ املرصفيــة اإلســالمية.

أهداف الدراسة:
تسعى هذه الدراسة لتحقيق األهداف التالية:

املتعلــق . 1 املفاهيمــي  اإلطــار  وبيــان  حتديــد 
املرصفيــة. باحلوكمــة 

يف . 2 احلوكمــة  مبــادئ  تطبيــق  أمهيــة  توضيــح 
املصــارف.

الوقــوف عــىل مــدى التــزام املصــارف اإلســالمية . 3
يف الســعودية بتطبيــق بمبــادئ احلوكمــة.

ــات . ٤ ــج والتوصي ــض النتائ ــم بع ــامهة يف تقدي املس
التــي تفيــد القطــاع املــرصيف الســعودي والباحثــني 

يف هــذا املجــال.
فرضيات الدراسة:

ــة  ــكلة الدراس ــىل مش ــة ع ــث يف اإلجاب ــد الباح اعتم
ــة: ــات التالي ــىل الفرضي ــئلتها ع وأس

اإلســالمية  املصــارف  تلتــزم  ال  األوىل:  الفرضيــة 
واملتعلقــة  املرصفيــة  احلوكمــة  بمبــادئ  الســعودية 

بعــدل. ومعاملتهــم  املســامهني  حقــوق  بحاميــة 
تلتــزم املصــارف اإلســالمية  الثانيــة: ال  الفرضيــة 
واملتعلقــة  املرصفيــة  احلوكمــة  بمبــادئ  الســعودية 
بحاميــة حقــوق أصحــاب املصالــح ومعاملتهــم بعدل.
تلتــزم املصــارف اإلســالمية  الثالثــة: ال  الفرضيــة 
الســعودية بتحديــد صالحيــات ومســؤوليات جمالــس 

التنفيذيــة فيهــا؟ اإلدارات واإلدارات 
ــس اإلدارة  ــاء جمل ــزم أعض ــة: ال يلت ــة الرابع الفرضي
واملــدراء التنفيذيــني يف املصارف اإلســالمية الســعودية 

ــاء قيامهــم بأعامهلــم املختلفــة؟ ــي اثن بالســلوك املهن
ــالمية  ــارف اإلس ــزم املص ــة: ال تلت ــة اخلامس الفرضي
يتعلــق  فيــام  واإلفصــاح  بالشــفافية  الســعودية 

عنهــا؟ املنشــورة  باملعلومــات 
ــالمية  ــارف اإلس ــزم املص ــة: ال تلت ــة السادس الفرضي
ــات  ــاه املجتمع ــة جت ــؤوليتها االجتامعي ــعودية بمس الس

ــا؟  ــل فيه ــي تعم الت
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منهج الدراسة:
اســتخدم الباحــث املنهــج الوصفــي التحليــيل لتحقيــق 
ــذا  ــل ه ــب ملث ــج املناس ــو املنه ــة، وه ــداف الدراس أه
ــات  ــع البيان ــم جتمي ــث ت ــات؛ حي ــن الدراس ــوع م الن
الكتــب  النظــري، وذلــك مــن  باإلطــار  املتعلقــة 
واألبحــاث واملراجــع املتوفــرة حــول هــذا املوضــوع، 
أمــا فيــام يتعلــق  بالبيانــات الرئيســة ذات الصلــة 
بالدراســة، فقــد تــم جتميعهــا بواســطة االســتبانة 

ــة. ــذه الغاي ــا هل ــم تصميمه ــي ت والت
حدود الدراسة:

    أجريت هذه الدراسة ضمن احلدود التالية:
ــىل . 1 ــة ع ــذه الدراس ــرص ه ــة: تقت ــدود املكاني احل

ــذ  ــم أخ ــد ت ــعودية، وق ــالمية الس ــارف اإلس املص
ــارف. ــك املص ــن تل ــوذج ع ــالد كنم ــرصف الب م

ــة يف . 2 ــذه الدراس ــراء ه ــم إج ــة: ت ــدود الزماني احل
ــهر  ــة ش ــان ولغاي ــهر نيس ــن ش ــة م ــرتة الزمني الف

أيلــول 2٠2٠م.
ــي . 3 ــن موظف ــة م ــذ عين ــم أخ ــة: ت ــدود البرشي احل

ــالد. ــك الب بن
هيكل الدراسة:

تم تقسيم البحث للعنارص التالية:
مشــكلة •  ويشــمل  للدراســة:  العــام  اإلطــار 

ــة الدراســة، وأهــداف  الدراســة وأســئلتها، وأمهي
ــات  ــة، واملصطلح ــات الدراس ــة، وفرضي الدراس
والدراســات  الدراســة،  وحــدود  اإلجرائيــة، 

الســابقة، ومميــزات الدراســة.
اإلطــار املفاهيمــي للحوكمــة املرصفيــة: ويشــمل • 

ذلــك تعريــف ونشــأة وتطــور احلوكمــة املرصفيــة، 
والقطــاع  اإلســالمية،  املصــارف  وحوكمــة 

ــة. ــعودي واحلوكم ــرصيف الس امل
ثــم •  الفرضيــات،  واختبــار  امليدانيــة  الدراســة 

والتوصيــات. النتائــج 

الدراسات السابقة:
ــات  ــم الدراس ــن أه ــض م ــا لبع ــارة هن ــن اإلش يمك

ــي: ــة وه ــوع الدراس ــة بموض املتعلق
تطبيــق  "واقــع  بعنــوان   )2014 )ديــاب،  دراســة 
معايــري احلوكمــة املؤسســية يف املصــارف اإلســالمية يف 
فلســطن" ، وقــد هدفــت الدراســة لبيــان واقــع تطبيــق 
معايــري احلوكمــة املؤسســية يف املصــارف اإلســالمية يف 
فلســطني؛ حيــث اســتخدم الباحــث املنهــج الوصفــي 
التحليــيل، وقــد توصلــت الدراســة لعــدد مــن النتائــج 
أمههــا حــرص املصــارف اإلســالمية عــىل توفــري دليــل 
ــي  ــامت الت ــن التعلي ــة م ــىل جمموع ــوي ع ــوب حيت مكت
بأخالقيــات  املصــارف  تلــك  العاملــني يف  تعــرف 
ــري  ــىل توف ــرص ع ــا حت ــام أهن ــة، ك ــلوكيات املهن وس

ــامهني. ــع املس ــل م ــاف يف التعام ــة واإلنص العدال
دراســة )صويلــح، 2015( بعنــوان "مــدى التــزام 
املرفيــة"  بمبــادئ احلوكمــة  األردنيــة  املصــارف 
ــزام  ــدى الت ــان م ــة لبي ــذه الدراس ــت ه ــد هدف ، وق
ــادئ احلوكمــة؛ حيــث  ــق مب ــة بتطبي املصــارف األردني
ــىل  ــا ع ــم توزيعه ــتبانة ت ــم اس ــث بتصمي ــام الباح ق
ــة، وقــد توصلــت  ــوك األردني عــدد مــن موظفــي البن
البنــوك  أن  أمههــا  النتائــج؛  مــن  لعــدد  الدراســة 
األردنيــة تلتــزم بشــكل عــام باملبــادئ املتعــارف عليهــا 
للحوكمــة، إال أن مســتوى االلتــزام يتفــاوت مــن مبــدأ 
آلخــر، وقــد أوصــت الدراســة بــرورة قيــام البنــك 
املركــزي األردين بتوجيــه البنــوك لتطبيــق مبــادئ 

ــًا. ــر وضوح ــكل أكث ــة بش ــة املرصفي احلوكم
دراســة )عمــراوي، 2016( بعنــوان "تطبيــق احلوكمــة 
املرفيــة يف القطــاع املــريف اجلزائــري"، وقــد هدفت 
ــاع  ــق القط ــدى تطبي ــىل م ــرف ع ــة للتع ــذه الدراس ه
املــرصيف اجلزائــري ملبــادئ احلوكمــة املرصفيــة، وذلــك 
ــوك  ــي البن ــىل موظف ــت ع ــتبانة وزع ــالل اس ــن خ م
ــة  ــت الدراس ــث توصل ــة؛ حي ــل الدراس ــة حم اجلزائري
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لنتيجــة تشــري لقيــام البنــوك اجلزائريــة بتطبيــق مبــادئ 
أوصــت  وقــد  مرتفعــة،  وبمســتويات  احلوكمــة 
ــري  ــزي اجلزائ ــك املرك ــام البن ــرورة قي ــة ب الدراس
معايــري  بتطبيــق  للبنــوك  بتوجيهاتــه  باالســتمرار 

ــاس. ــة للقي ــؤرشات قابل ــالل م ــن خ ــة م احلوكم
"أثــر حوكمــة  بعنــوان  دراســة )محــن، 21016( 
ــت  ــد هدف ــالء"، وق ــة العم ــى ثق ــة ع ــوك املري البن
الدراســة لبيــان مــدى تطبيــق البنــوك املرصيــة ملبــادئ 
ــالء  ــة العم ــىل ثق ــك ع ــر ذل ــة وأث ــة املرصفي احلوكم
لدهيــا، وقــد توصلــت الدراســة لوجــود مســتوى 
مرتفــع مــن التطبيــق ملبــادئ احلوكمــة يف القطــاع 
ــة  ــا للحوكم ــريا قوي ــاك تأث ــرصي، وأن هن ــرصيف امل امل
ــة  ــت الدراس ــد أوص ــالء، وق ــة ووالء العم ــىل ثق ع
بــرورة تطويــر أدوات لقيــاس مــدى تطبيــق مبــادئ 

ــرصي. ــرصيف امل ــاع امل ــة يف القط احلوكم
دراسة )Khazalia, Nino ، 2016( بعنوان

Corporate Governance And Social Re-

sponsibilityIn Banking And Insurnce"، 
 وقــد هدفــت الدراســة لبيــان أثــر حوكمــة الــرشكات
ــتخدم ــد اس ــة، وق ــوك األوروبي ــايل للبن ــىل األداء امل  ع
 الباحــث املنهــج الوصفــي التحليــيل؛ حيــث توصلــت
ــىل األداء ــر ع ــة تؤث ــل احلوكم ــة إىل أن عوام  الدراس
 املــايل للبنــوك، وقــد أوصــت الدراســة بــرورة
 وضــع حــدود دنيــا لتطبيــق مبــادئ احلوكمــة يف

ــرصيف ــاع امل .القط
دراســة )الرسحيــي، 2018( بعنــوان "أثــر تطبيــق 
احلوكمــة املرفيــة عــى جــودة التقاريــر املاليــة يف 
البنــوك اإلســالمية األردنيــة"، وقــد هدفــت هــذه 
وإجــراءات  قواعــد  تطبيــق  أثــر  لبيــان  الدراســة 
ــة عــىل جــودة  ــوك اإلســالمية األردني احلوكمــة يف البن
التقاريــر املاليــة فيهــا، وقــد توصلــت الدراســة لوجــود 
عالقــة بــني تطبيــق قواعــد ومبــادئ احلوكمــة وقواعــد 

ــة، وأوصــت الدراســة بــرورة  ــر املالي جــودة التقاري
ــة. ــة املرصفي ــة احلوكم ــرصيف بأمهي ــي امل ــز الوع تعزي
ــة  ــع احلوكم ــوان "واق ــاد، 2018( بعن ــة )مرغ دراس
ــة  ــة الربك ــة جمموع ــة حال ــالمية: دراس ــوك اإلس يف البن
املرفيــة خــالل عــام2016"، وقــد هدفــت الدراســة 
ملعرفــة واقــع تطبيــق معايــري احلوكمــة يف البنــوك 
اإلســالمية مــن خــالل دراســة حالــة جمموعــة الربكــة 
املرصفيــة، وقــد توصلــت الدراســة لعــدد مــن النتائج؛ 
أمههــا حــرص جمموعــة الربكــة املرصفيــة عــىل وضــع 
إطــار عــام وفعــال وشــامل للحوكمــة املرصفيــة، وبــام 
ــري واألنظمــة املعتمــدة  ــام للمعاي ــال الت يضمــن االمتث

ــًا هبــذا الشــأن. دولي
دراسة )anginer، 2018( بعنوان

"orporate Governance of Banks and finan-

cial stability"
 وقــد هدفــت الدراســة ملعرفــة العالقــة بــني احلوكمــة
وقــد للمصــارف،  املــايل  واالســتقرار   املرصفيــة 
ــاك ــا أن هن ــج؛ أبرزه ــدة نتائ ــة لع ــت الدراس  توصل
املرصفيــة احلوكمــة  أســس  تطبيــق  بــني   عالقــة 
ــني ــة ب ــارا هام ــاك آث ــام أن هن ــايل، ك ــتقرار امل  واالس
ــايل، ــان امل ــبكة األم ــارف وش ــة املص ــل حوكم  تفاع
ــي ــر الت ــة املخاط ــىل درج ــس ع ــذي ينعك ــر ال  األم

.تتعــرض هلــا املصــارف
 )Hallerberg &Markgraf، 2018  ( دراســة 
 The corporate Government of بعنــوان" 
public Banks" before and after the Glob-

al financial crisis "، وقــد هدفــت الدراســة لبيــان 

العالقــة بــني احلوكمــة املرصفيــة وحــدوث األزمــات 
املاليــة؛ حيــث توصلــت الدراســة لنتيجــة تشــري 
ــة  ــس احلوكم ــق أس ــدم تطبي ــني ع ــة ب ــود عالق لوج
ــة يف القطــاع املــرصيف، هــذا  وحــدوث األزمــات املالي
باإلضافــة  لوجــود أثــر لألزمــة املاليــة يف تــدين أربــاح 
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ــارف. املص
دراســة )هيــام، 2019( بعنــوان "تطبيــق احلوكمــة 
املرفيــة وأثــره عــى كفــاءة البنــوك اجلزائريــة"، وقــد 
ــة  ــات احلوكم ــق آلي ــر تطبي ــان أث ــت الدراســة لبي هدف
املرصفيــة عــىل حتقيــق الكفــاءة املرصفيــة، وذلــك مــن 
خــالل اســتبانة تــم توزيعهــا عــىل عينــة مــن موظفــي 
تلــك البنــوك، وقــد توصلــت الدراســة لعــدة نتائــج؛ 
أبرزهــا أن املصــارف اجلزائريــة تطبــق مبــادئ احلوكمــة 
املرصفيــة وبمســتويات مرتفعــة، وأن هنــاك عالقــة بني 
ــوك،  ــاءة البن ــق كف ــة وحتقي ــة املرصفي ــق احلوكم تطبي
وقــد أوصــت الدراســة بإجــراء املزيــد مــن الدراســات 
املتخصصــة لقيــاس أثــر تطبيــق احلوكمــة عــىل البنــوك 

ــة وبشــكل دوري. اجلزائري
مميزات الدراسة:

ــات  ــن الدراس ــا م ــن غريه ــة ع ــذه الدراس ــز ه تتمي
الســابقة بأهنــا دراســة متخصصــة يف مــدى التــزام 
ــة،  ــادئ احلوكم ــعودية بمب ــالمية الس ــارف اإلس املص
فهــي دراســة متخصصــة يف املصــارف اإلســالمية، 
هــذا باإلضافــة حلداثــة الدراســة؛ حيــث تــم إجراؤهــا 

ــام 2٠2٠. ــالل الع خ
مصطلحات الدراسة:

احلوكمــة: هــي احلكــم الرشــيد الــذي يتــم تطبيقــه • 
عــرب حزمــة مــن القوانــني والقواعــد التــي تــؤدي 
ــد،  ــه، حمم ــون )الفقي ــق القان ــفافية وتطبي إىل الش

 .)2٠2٠
ــة: نظــام حيكــم العالقــات بــني •  احلوكمــة املرصفي

ــام،  ــرصف )هي ــر يف أداء امل ــي تؤث ــراف الت األط
.)2٠19

أبعــاد احلوكمــة املرصفيــة: تشــمل أبعــاد احلوكمــة • 
املرصفيــة البعــد الســيايس، والبعــد التقنــي، والبعد 

االقتصــادي واالجتامعي )هيــام، 2٠19(. 
ماليــة •  "مؤسســات  اإلســالمية:  املصــارف 

مرصفيــة وســيطة، هتــدف لتحقيــق الربــح، تلتــزم 
ــالمية"  ــة اإلس ــكام الرشيع ــا بأح ــع أعامهل يف مجي

.)21 )إســامعيل،2٠1٤: 
اإلطار املفاهيمي للحوكمة املرفية:

ــة  ــات احلديث ــن املصطلح ــة م ــح احلوكم ــد مصطل يع
ــة  ــة العربي ــي الرتمج ــة، وه ــة العربي ــتخدمة يف اللغ املس
لكلمــة )Governance (، والتــي يعــود أصلهــا يف 
ــذي  ــاين وال ــح)Kubernan(   اليون ــاس ملصطل األس
ــك يف  ــد ذل ــتعمل بع ــم اس ــرة، ث ــادة الباخ ــي قي يعن
ــى، وكان  ــة )Gubernare( وبنفــس املعن اللغــة الالتيني
يقصــد بــه الفــن أو طريقــة احلكــم )محــدان، 2٠19(، 
ــد  ــي العدي ــوم تبن ــذا املفه ــار ه ــهم يف انتش ــد أس وق
ــض  ــة لبع ــه، باإلضاف ــني ل ــني والباحث ــن االقتصادي م
ــة الدوليــة؛ كصنــدوق النقــد الــدويل  املؤسســات املالي
والبنــك الــدويل؛ حيــث اســتخدم أوالً عــىل املســتوى 
ــىل  ــم ع ــة، ث ــة الدولي ــمى باحلوكم ــا يس ــكيل أو م ال
املســتوى اجلزئــي أو مــا يســمى بحوكمــة املؤسســات 

 .)2٠16 )صالحــات، 
واحلوكمــة يف اللغــة مأخــوذة مــن حكــم الــي؛ 
أي منعــه مــن الفســاد )املواجــي، 2٠17(، أمــا يف 
االصطــالح فتعــرف احلوكمــة بشــكل عــام عــىل أهنــا 
"جمموعــة مــن العالقات التــي تربــط بــني إدارة الرشكة 
وجملــس إدارهتا ومســامهيها واألطـــراف األخــرى التي 
هلــا اهتــامم بالرشكــة، كــام أهنـــا توضــح الطريقــة التــي 
ــة  ــق أهــداف الرشكــة، باإلضاف ــم مــن خالهلــا حتقي يت
لوســائل حتقيــق تلــك األهــداف ومراقبتهــا" )مرغــاد، 
2٠18: 7(، كــام تعــرف أيضــًا بأهنــا "جمموعــة القواعد 
واإلجــراءات التــي حتكــم املؤسســة يف إطارهــا الزمنــي 
واملــكاين، وإجيــاد تــوازن بــني الســلطة واملســؤولية" ) 
ــة  ــأن احلوكم ــول ب ــن الق ــذا يمك ــدان، 2٠19(. ل مح
التــي  تعنــي جمموعــة مــن األدوات واإلجــراءات 
تضبــط العالقــات بــني خمتلــف األطــراف ذات العالقة 



مدى التزام املصارف اإلسالمية السعودية بمبادئ احلوكمة املرصفية )بنك البالد أنموذجًا(188

مجلة العلوم ا?نسانية و ا?دارية  ،العدد (٢٦)  الجزء ا3ول  شعبان  ١٤٤٣ هـ - مارس٢٠٢٢ م

ــة.  باملؤسس
أمهية احلوكمة :

ُيشــري كثــري مــن الباحثــني ألمهيــة احلوكمــة مــن 
ــة،  ــة االقتصادي ــة التنمي ــع عجل ــا يف دفـ ــالل دوره خ
ــة  ــض درج ــام، وخف ــكل ع ــتوى األداء بش ــع مس ورف
ــن  ــايل، ويمك ــاد اإلداري وامل ــة بالفس ــرة املتعلق املخاط
اإلشــارة هلــذه األمهيــة عــرب املحــاور التالية )الشــقران، 

 :)2٠2٠
تعمــل آليــات احلوكمــة عــىل وضــع إطــار تنظيمي • 

ــق تلــك  واضــح  ألهــداف املؤسســة وســبل حتقي
ــبة  ــز مناس ــري حواف ــالل توف ــن خ ــداف، م األه
ألعضــاء جملــس اإلدارة لكــي يعملــوا عــىل حتقيــق 

تلــك األهــداف ويراعــوا مصلحــة املســامهني. 
عــىل •  االنفتــاح  إىل  احلوكمــة  تطبيــق  يــؤدي 

األســواق املاليــة وجــذب املزيــد مــن املســتثمرين؛ 
لتمويــل املشــاريع اجلديــدة أو التوســعية .

يســهم تطبيــق احلوكمــة يف وضــع أســس واضحــة • 
ــا  ــس إدارهت ــة وجمل ــني إدارة املؤسس ــات ب للعالق
حقــوق  توضيــح  يتــم  بحيــث  ومســامهيها؛ 
تلــك األطــراف،  وواجبــات كل طــرف مــن 
ــاءة  ــع الكف ــة لرف ــات املتاح ــتغالل اإلمكاني واس

االقتصاديــة للمؤسســة.
حقــوق •  يضمــن  احلوكمــة  قواعــد  تطبيــق 

ثقتهــم. زيــادة  يف  يســهم  ممــا  املســتثمرين 
تعمــل احلوكمــة عــىل اإلفصــاح الكامــل عــن أداء • 

ــرارات  ــة للق ــايل واإلداري، باإلضاف ــة امل املؤسس
العليــا،  اإلدارة  قبــل  مــن  املتخــذة  اجلوهريــة 
ويســاعد ذلــك عــىل حتديــد املخاطــر املرتتبــة عــىل 

ــات. ــك املؤسس ــتثامر يف تل االس
لكافــة •  احلقــوق  ضــامن  يف  احلوكمــة  تســاعد 

ــق يف  ــت، واحل ــق يف التصوي ــل احل ــامهني؛ مث املس
املشــاركة يف القــرارات اخلاصــة بــأي تغــريات 

ــة . ــىل أداء املؤسس ــر ع ــد تؤث ــة ق جوهري
احلوكمة يف القطاع املريف :

ــوم  ــن املفه ــة ع ــة املرصفي ــوم احلوكم ــف مفه ال خيتل
ُتعنــى  احلوكمــة  أن  إىل  يشــري  والــذي  الســابق، 
ــن  ــي تضم ــة الت ــائل الرقابي ــط والوس ــع الضواب بوض
حســن إدارة املــرصف بــام حيافــظ عــىل مصالــح مجيــع 
ــؤولة،  ــري املس ــات غ ــن الترصف ــد م ــراف، وحي األط
)صالحــات2٠16(.  اإلدارة  جمالــس  دور  ويفعــل 
وتعــرف احلوكمــة املرصفيــة بعــدد مــن التعاريــف التي 
ختتلــف بحســب زاويــة النظــر هلــذا املفهــوم، فيعرفهــا 
بنــك التســويات الدوليــة بأهنــا "األســاليب التــي تديــر 
هبــا املصــارف أعامهلا من خــالل جملــس اإلدارة واإلدارة 
العليــا، وبيــان كيفيــة وضــع أهــداف البنك، وسياســاته 
ــع  ــة، م ــاب العالق ــح أصح ــة مصال ــغيلية، ومحاي التش
االلتــزام بالعمــل وفقــًا للقوانــني واألنظمــة الســائدة، 
)مرغــاد،  املودعــني"  مصالــح  محايــة  حيقــق  وبــام 
ــة أداء  ــا "مراقب ــا بأهن ــن تعريفه ــام يمك 2٠18:8(، ك
املصــارف مــن قبــل اجلهــات اإلرشافيــة، ومحايــة 
حقــوق محلــة األســهم واملودعــني، وحتديــد إطــار 
ــرصف  ــة امل ــدد عالق ــة حت ــلطات رقابي ــي وس تنظيم

بالفاعلــني اخلارجــني" )عصمــت، 2٠17: 12(.
أمهية احلوكمة يف القطاع املريف:

ــه املصــارف يف  نظــرًا للــدور املحــوري الــذي تقــوم ب
االقتصــاد، فــإن تطبيــق احلوكمــة املرصفيــة يعــد أمــرًا 
ــالمة  ــامن س ــا يف ض ــك لدوره ــة؛ وذل ــة األمهي يف غاي
اجلهــاز املــرصيف وحتقيــق الكفــاءة يف األداء، مــن خالل 
تطويــر اهليــاكل الداخليــة للمصــارف، باإلضافــة 
لوجــود قوانــني واضحــة حتــدد دور هيئــات اإلرشاف 
ــة  ــب احلوكم ــرصيف، وتلع ــاز امل ــىل اجله ــة ع والرقاب
دورًا هامــًا أيضــًا يف رفــع كفــاءة عمليــات املصــارف؛ 
وذلــك من خــالل عــدة اجتاهــات )املواجــي، 2٠17(، 
ويمكــن تلخيــص أمهيــة احلوكمــة يف القطــاع املــرصيف 
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ــريي، 2٠18(: ــيل )بش ــام ي في
تعتــرب احلوكمــة املرصفيــة نظامــًا شــاماًل يتــم . 1

مــن خاللــه توجيــه ورقابــة العمليــات التشــغيلية 
ــارف. ــل املص داخ

الكفــاءة . 2 رفــع  يف  املرصفيــة  احلوكمــة  تســهم 
التشــغيلية للمصــارف، ممــا يعــزز االســتقرار 

لالقتصــاد. واملــايل  االقتصــادي 
تطبيــق احلوكمــة املرصفيــة يســهم يف منــح العمالء . 3

ــد  ــي ق ــر الت ــق باملخاط ــام يتعل ــة في ــة وخاص الثق
تتعــرض هلــا أمواهلــم.

أبعاد تنفيذ احلوكمة املرفية:
ــة  ــة إىل أن للحوكم ــال احلوكم ــون يف جم ــري الباحث يش
املرصفيــة بعديــن رئيســني؛ مهــا البعــد الداخــيل والبعــد 

اخلارجــي، وهــذا بيــان هلــام )مرغــاد، 2٠18(:
1-البعد اخلارجي للحوكمة املرفية: 

ــي  ــة الت ــد االحرتازي ــد بالقواع ــذا البع ــل ه      ويتمث
ــن  ــة م ــن جمموع ــارة ع ــي عب ــرصف، وه ــا امل يعتمده
اإلجــراءات التــي متكــن املــرصف مــن التحكــم 
ــام  ــة للنظ ــات املختلف ــن املكون ــة ع ــر النامج باملخاط
املــرصيف، وحماولــة ختفيضهــا ألدنــى مســتوى؛ أي 
ــق  ــة األوىل حتقي ــتهدف بالدرج ــد تس ــذه القواع أن ه
هدفــني رئيســني؛ مهــا اســتقرار النظــام املــرصيف، 
ــة  ــالل تقوي ــن خ ــك م ــني، وذل ــوق الدائن ــة حق ومحاي
الســالمة البنكيــة وتطويــر أعــامل املرصف بشــكل عام.

2-البعد الداخيل للحوكمة املرفية:
يتمثــل البعــد الداخــيل للحوكمــة املرصفيــة يف طريقــة 
ــوذج  ــامد نم ــالل اعت ــن خ ــك م ــرصف، وذل إدارة امل
ــس اإلدارة،  ــل جمل ــة يف عم ــيد، وخاص ــم الرش احلك
األمــر الــذي يســهم يف إجيــاد قيــادة أكثــر فعاليــة 
للمــرصف، خاصــة مــع تطــور عمــل جملــس اإلدارة؛ 
وضــع  عــىل  تركــز  مســؤولياته  أصبحــت  حيــث 
اإلســرتاتيجيات طويلــة األمــد ألعــامل املــرصف، 

ــد  ــة، والتأك ــة الداخلي ــة الرقاب ــق أنظم ــاء وتطبي وإنش
بطريقــة  اختاذهــا  تــم  املــرصف  قــرارات  أن  مــن 

مســؤولة وشــفافة.
احلوكمة يف القطاع املريف اإلسالمي: 

ــؤولية  ــي املس ــة تعن ــإن احلوكم ــابقًا ف ــا س ــام أرشن ك
واملســاءلة والشــفافية والعدالــة وكلهــا مفاهيــم ترتبــط 
بالعــدل واإلنصــاف، وهــو مــا يتفــق مــع مــا جــاءت 
أعــامل  اختــالف  أن  إال  اإلســالمية،  الرشيعــة  بــه 
املصــارف اإلســالمية ُيدخــل بعــدًا جديــدًا للحوكمــة 
ــة  ــة الرشعي ــة الرقاب ــام هيئ ــدور ومه ــق ب ــو املتعل وه
) شــحادة، 2٠16(، وعــىل الرغــم مــن أن مبــادئ 
ــة  ــة الدولي ــات املالي ــن املؤسس ــادرة م ــة الص احلوكم
ــات  ــس اخلدم ــات، إال أن جمل ــع املؤسس ــة جلمي موجه
واملراجعــة  املحاســبة  وهيئــة  اإلســالمية،  املاليــة 
للمؤسســات املاليــة اإلســالمية، ومهــا مــن املؤسســات 
التــي تعنــى بضبــط وتنظيــم عمــل املرصفية اإلســالمية 
ــة  ــري إضافي ــا معاي ــد أصدرت ــدويل ق ــتوى ال ــىل املس ع
للحوكمــة املطبقــة يف املرصفيــة اإلســالمية، والتــي 
ــن  ــض م ــة لبع ــة باإلضاف ــري الدولي ــىل املعاي ــمل ع تش
املعايــري التــي تتناســب وطبيعــة عمــل املصــارف 
ــاح، 2٠17(: ــي ) رب ــري ه ــذه املعاي ــالمية، وه اإلس

ــة  ــات املالي ــس اخلدم ــن جمل ــادرة م ــري الص 1- املعاي
اإلســالمية:

ــالمية  ــة اإلس ــات املالي ــس اخلدم ــن جمل ــدرت ع ص
عــام 2٠٠6م جمموعــة مــن املعايــري اخلاصــة باحلوكمــة 
ــق عليهــا  ــي أطل ــالمي، والت ــرصيف اإلس يف القطــاع امل
ــي  ــات الت ــط إدارة املؤسس ــادية لضواب ــادئ اإلرش املب
املبــادئ  إســالمية، وهــذه  ماليــة  تقــدم خدمــات 

 :)2٠18 هي)الرسحيــي، 
1-املبــدأ األول: ويركــز هــذا املبــدأ عــىل رضورة 
ــإلدارة  ــط ل ــع ضواب ــالمية بوض ــارف اإلس ــام املص قي
الشــاملة، مــن خــالل حتديــد األدوار والوظائــف 
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ــارص اإلدارة، ومســؤولياته جتــاه  لــكل عنــرص مــن عن
ــح. ــاب املصال أصح

ــام  ــرورة قي ــدأ ب ــذا املب ــق ه ــاين: ويتعل ــدأ الث 2-املب
املختلفــة  تقاريرهــا  بإعــداد  اإلســالمية  املصــارف 
حســب املعايــري املعتمــدة دوليــًا، باإلضافــة للضوابــط 
الرشعيــة املعتمــدة يف هــذا املجــال، وإجيــاد جلــان 

ــة. ــم املالي ــة القوائ ــة ملراجع داخلي
باإلفصــاح  املبــدأ  هــذا  هيتــم  الثالــث:  ٣-املبــدأ 
ــاب  ــامح ألصح ــالل الس ــن خ ــك م ــفافية، وذل والش
حســابات االســتثامر باالطالع عــىل تقاريــر مفصلة عن  
ــا.  ــون هل ــد يتعرض ــي ق ــر الت ــتثامراهتم واملخاط أداء اس
ــالمية  ــارف اإلس ــىل املص ــب ع ــع: جي ــدأ الراب 4-املب
أن تتبنــى إســرتاتيجية واضحــة بخصــوص آليــات 

ــه. ــر في ــة املخاط ــط مواجه ــتثامر، وخط االس
5-املبــدأ اخلامــس: يتعلق هــذا املبــدأ بالتــزام املصارف 
اإلســالمية بأحــكام الرشيعــة اإلســالمية، وحتديــد 
ــع رضورة  ــكام، م ــك األح ــىل تل ــول ع ــادر احلص مص

ــة.  ــة الرشعي ــة الرقاب ــاوى هيئ ــزام بفت االلت
6-املبــدأ الســادس: جيــب عــىل املصــارف اإلســالمية 
أن تلتــزم بقواعــد الرشيعــة اإلســالمية بكافة أنشــطتها، 

والســامح للعمــالء باالطــالع عــىل تلــك االحــكام.
ــالمية  ــارف اإلس ــىل املص ــب ع ــابع: جي ــدأ الس 7-املب
ــتثامر  ــابات االس ــن حس ــة ع ــات تفصيلي ــري بيان توف

ــة. ــورة دوري ــا وبص ــي تديره الت
ــة  ــبة واملراجع ــة املحاس ــن هيئ ــادرة ع ــري الص 2-املعاي

ــالمية: ــة اإلس ــات املالي للمؤسس
أصــدرت هيئــة املحاســبة واملراجعــة للمؤسســات 
املاليــة اإلســالمية يف البحريــن عــددًا مــن املعايــري التــي 
تنظــم عمــل املصــارف اإلســالمية، والتــي تســتهدف 
يف جمملهــا العــرض واإلفصــاح والشــفافية والعــدل يف 
التعامــل، وعــدم أكل أمــوال النــاس بالباطــل، وهــو ما 

يتفــق مــع املعايري الدوليــة للحوكمة )مرغــاد، 2٠18(.
دور احلوكمة يف تعزيز العمل املريف اإلسالمي: 

ــا  ــن املزاي ــد م ــة العدي ــة املرصفي ــق احلوكم ــر تطبي يوف
للمصــارف اإلســالمية، ويمكــن اإلشــارة ألهــم تلــك 

ــا وهــي )الشــلبي، 2٠15(: املزاي
إنجــاز أعــامل املصــارف اإلســالمية وفقــًا لدائــرة . 1

احلــالل. 
للمــرصف . 2 االجتامعيــة  باألهــداف  االهتــامم 

القــروض احلســنة،  اإلســالمي؛ مثــل تقديــم 
الــزكاة،  وإخــراج  حســاب  عمليــة  وتنظيــم 
أفضــل.  بصــورة  املرصفيــة  اخلدمــات  وتقديــم 

توفــري احلاميــة للمــرصف اإلســالمي أثنــاء تــداول . 3
أســهمه يف الســوق املــايل. 

ــالمية، . ٤ ــارف اإلس ــر يف املص ــني إدارة املخاط حتس
ــني.  ــرصف واملودع ــوال امل ــىل أم ــظ ع ــام حياف وب

ــة . 5 ــات املرصفي ــة العملي ــة ملراقب ــات فعال ــري آلي توف
ــرصف. ــل امل داخ

تقليــص تكاليــف رأس املــال ممــا يســاعد املــرصف . 6
عــىل حتقيــق النمــو يف أنشــطته املختلفــة.

مســاعدة املــرصف عــىل املنافســة يف الســوق املحيل . 7
والدويل. 

تعزيز ثقة عمالء املرصف اإلسالمي. . 8
القطاع املريف السعودي واحلوكمة:

أهــم  أحــد  الســعودي  املــرصيف  القطــاع  يعتــرب 
ــو  ــريب، فه ــتوى الع ــة عــىل املس القطاعــات املرصفي
حيتــل املرتبــة األوىل مــن حيــث إمجــايل القــروض 
ورأس املــال، واملرتبــة الثانيــة مــن حيــث املوجــودات، 
املاليــة،  اخلدمــات  اســتخدام  يف  الرابعــة  واملرتبــة 
ــة  ــاع  أربع ــذا القط ــارف يف ه ــدد املص ــغ ع ــذا ويبل ه
وعرشيــن مرصفــًا، متتلــك 2٠78 فرعــًا، وقــد حققــت 
املصــارف الســعودية املحليــة أرباحــًا تقــدر ب 52 

مليــار ريــال عــام  2٠19م )هنــدي، 2٠2٠(.
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ويعمــل يف القطــاع املــرصيف الســعودي أربعــة مصارف 
إســالمية؛ وهــي: مــرصف الراجحــي، ومــرصف 
ــغ  ــد بل ــالد، وق ــك الب ــرة، وبن ــك اجلزي ــامء، وبن اإلن
حجــم أصــول املصــارف اإلســالمية يف الســعودية 
عــام 2٠19م حــوايل 16٠.9 مليــار دوالر، وهــو مــا 
يشــكل نســبة 26 % مــن إمجــايل األصــول املرصفيــة يف 
اململكــة، كــام بلــغ حجــم ودائــع العمــالء يف املصــارف 
ــار دوالر،  ــوايل 1٠6.2 ملي ــعودية ح ــالمية الس اإلس
ــاع ككل،  ــع يف القط ــايل الودائ ــن إمج ــبة 29 % م وبنس
وبلــغ رأس مــال املصــارف اإلســالمية الســعودية 
ــارف  ــت املص ــام حقق ــار دوالر، ك ــوايل 2٤.٤ ملي ح
اإلســالمية الســعودية أرباحــًا بلغــت حــوايل 3.8 
مليــار دوالر عــام 2٠19م ) العبــد الوهــاب، 2٠2٠(. 
املــرصيف  القطــاع  يف  باحلوكمــة  يتعلــق  فيــام  أمــا 
الســعودي فقــد صــدر عــن هيئــة الســوق املــايل 
ــتهدف  ــي تس ــد الت ــن القواع ــة م ــعودي جمموع الس
ضــامن الشــفافية والوضــوح يف أعــامل املصــارف، 
املصالــح،  وأصحــاب  املســامهني  حقــوق  ومحايــة 
ــدرت  ــعودي أص ــريب الس ــد الع ــة النق ــام أن مؤسس ك
املــرصيف،  القطــاع  يف  للحوكمــة  الرئيســة  املبــادئ 
ــة  ــة املرصفي ــة للحوكم ــادئ الرئيس ــمل املب ــي تش والت
باإلضافــة إلرشــادات وتعليــامت هبــذا اخلصــوص 

.)2٠19 )اخلواجــا، 
املبحث الثالث: الدراسة امليدانية:

مصادر البيانات:
ــث  ــتخدم الباح ــد اس ــة، فق ــداف الدراس ــق أه لتحقي

ــا: ــات؛ ومه ــع البيان ــيني جلم ــن أساس مصدري
ــة  ــالل مراجع ــن خ ــك م ــة: وذل ــادر الثانوي 1-املص
األدبيــات النظريــة؛ كالكتــب واألبحــاث املتعلقــة 
ــة. ــب الدراس ــن جوان ــًا م ــة بعض ــة؛ لتغطي بالدراس
ــتخدام  ــم اس ــث ت ــة: حي ــات األولي ــادر البيان 2-مص
ــة،  ــة للدراس ــات األولي ــع البيان ــتبانة؛ جلم أداة االس

ــات  ــري والدراس ــار النظ ــىل اإلط ــامدًا ع ــك اعت وذل
ــابقة. الس

جمتمع الدراسة: 
لقيــاس مــدى التــزام املصــارف اإلســالمية الســعودية 
بتطبيــق مبــادئ احلوكمــة املرصفيــة، تــم اختيــار بنــك 
ــة مــن املجتمــع العــام للدراســة، والــذي  البــالد كعين
يشــمل البنــوك اإلســالمية الســعودية؛ وهــي: مــرصف 
ــك  ــرة، وبن ــك اجلزي ــالد، وبن ــك الب ــي، وبن الراجح
ــك  ــي بن ــن موظف ــة م ــار عين ــم اختي ــد ت ــامء، وق اإلن
البــالد يف مســتويات إداريــة خمتلفــة، تشــمل )املــدراء، 
ــث  ــني(؛ حي ــبني، واملدقق ــام، واملحاس ــاء األقس ورؤس

ــل. ــرتدادها بالكام ــم اس ــتبانة ت ــت 18٠ اس وزع
أداة الدراسة:

ــدد  ــوع لع ــم الرج ــة ت ــم أداة الدراس ــبيل تصمي يف س
ــوع؛  ــذا املوض ــة هب ــابقة واملتعلق ــات الس ــن الدراس م
حيــث تــم تقســيم االســتبانة لقســمني رئيســني؛ ومهــا: 
ــة  األول الــذي خصــص للمعلومــات الشــخصية لعين
ــة  ــريات الدراس ــص ملتغ ــاين فخص ــا الث ــة، أم الدراس
مثلــت  ســؤاالً   ٤2 وضــع  تــم  حيــث  الرئيســة؛ 
فرضيــات الدراســة، كــام تــم تصميــم أجوبــة أداة 
ــق  ــاميس )مواف ــرت اخل ــاس ليك ــًا ملقي ــة وفق الدراس
ــق  ــري مواف ــق، غ ــري مواف ــد، غ ــق، حماي ــدًا، مواف ج
ــا  ــة ووزن ــة معياري ــل درج ــي كل بدي ــًا(، وأعط إطالق
نســبيا ) شــاويش، 2٠17(، كــام يف اجلــدول رقــم )1(.
جــدول رقــم )1( األوزان النســبية والدرجــة املعياريــة لعينــة الدراســة وفقــًا 

ملقيــاس ليــكارت اخلــاميس
الوزن النسبيالدرجة املعياريةاملقياس

1٠٠%5موافق جدًا
8٠%٤موافق
6٠%3حمايد

٤٠%2غري موافق
2٠%1غري موافق إطالقًا
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جدول رقم )2( قياس صدق املحتوى لفقرات الدراسة

جدول رقم )3( معامل االتساق الداخيل ألداة الدراسة

صدق وثبات أداة الدراسة:
يف هذا املجال تم إجراء االختبارات التالية:

1-صدق املحتوى ألداة الدراسة: 
ــان مــدى تعبــري فقــرات  ــار عــىل بي يركــز هــذا االختب
كل جمــال مــن جمــاالت الدراســة للبعــد الــذي تنتمــي 
ــذي  ــد ال ــس البع ــتبانة تقي ــرات االس ــه؛ أي أن فق إلي

معامل االرتباطعدد الفقراتاملجالالتسلسل
7٠.8٤2محاية حقوق املسامهني ومعاملتهم بعدل.األول
9٠.796محاية حقوق أصحاب املصالح ومعاملتهم بعدل.الثاين

6٠.785حتديد صالحيات ومسؤوليات جمالس اإلدارات واإلدارات التنفيذية فيها.الثالث
التزام أعضاء جملس اإلدارة واملدراء التنفيذيني يف املصارف اإلسالمية السعودية الرابع

6٠.812بالسلوك املهني أثناء قيامهم بأعامهلم املختلفة.

التزام املصارف اإلسالمية السعودية بالشفافية واإلفصاح فيام يتعلق باملعلومات اخلامس
7٠.6٤5املنشورة عنها.

التزام املصارف اإلسالمية السعودية بمسؤوليتها االجتامعية جتاه  املجتمعات التي السادس
7٠.692تعمل فيها.

املصدر: من إعداد الباحث باالعتامد عىل نتائج التحليل اإلحصائي.

تنتمــي إليــه بشــكل دقيــق وحمــدد، وقــد تــم ذلــك مــن 
خــالل اســتخدام معامــل ســبريمان لالرتبــاط؛ حيــث 
ــن %3٠  ــد ع ــي تزي ــاط الت ــات االرتب ــدت عالق اعتم
ــار  ــج االختب ــن نتائ ــني م ــد تب ــي، 2٠15(، وق ) منج
وجــود صــدق بنائــي لفقــرات أداة الدراســة واجلــدول 

رقــم )2( يوضــح ذلــك.

ــج  ــىل نتائ ــامد ع ــث باالعت ــداد الباح ــن إع ــدر: م املص
ــي. ــل اإلحصائ التحلي
2-ثبات أداة الدراسة: 

ويقصــد بثبــات أداة الدراســة إمكانيــة احلصــول عــىل 
ــس  ــىل نف ــة ع ــادة الدراس ــال إع ــات يف ح ــس البيان نف
املجتمــع بنفــس األداة يف ظــل ظــروف متشــاهبة؛ 

ــة  ــىل أداة الدراس ــة ع ــدى االعتامدي ــان م ــك لبي وذل
)مرفــوق، 2٠1٤(، ولقيــاس ذلــك تــم اســتخدام 
ــات  ــاخ إلجاب ــا كرنب ــيل الف ــاق الداخ ــاس االتس مقي
عينــة الدراســة، والقيمــة املقبولــة يف هــذا املجــال هــي 

ــك. ــح ذل ــم )3( يوض ــدول رق ــر، واجل 7٠% فأكث

معامل ثبات االتساق الداخيلعدد الفقراتاملجالالتسلسل
7٠.812محاية حقوق املسامهني ومعاملتهم بعدل.األول
9٠.7٤2محاية حقوق أصحاب املصالح ومعاملتهم بعدل.الثاين

حتديد صالحيات ومسؤوليات جمالس اإلدارات واإلدارات الثالث
6٠.772التنفيذية فيها.

الرابع
التزام أعضاء جملس اإلدارة واملدراء التنفيذيني يف املصارف 
اإلسالمية السعودية بالسلوك املهني أثناء قيامهم بأعامهلم 

املختلفة.
6٠.8٤2

التزام املصارف اإلسالمية السعودية بالشفافية واإلفصاح فيام اخلامس
7٠.862يتعلق باملعلومات املنشورة عنها.
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معامل ثبات االتساق الداخيلعدد الفقراتاملجالالتسلسل
التزم املصارف اإلسالمية السعودية بمسؤوليتها االجتامعية السادس

7٠.785جتاه املجتمعات التي تعمل فيها. 
املعدل العام 
٤2٠.8٠2لألداة ككل

املصدر: من إعداد الباحث اعتامدًا عىل نتائج التحليل اإلحصائي.

ــار  ــم اختب ــابق أن قي ــار الس ــج االختب ــر نتائ     وتظه
ــات  ــري لثب ــا يش ــة، مم ــوبة مرتفع ــاخ املحس ــا كرنب الف
ــول  ــم احلص ــي ت ــات الت ــة والبيان ــال ألداة الدراس ع
ــج البحــث  ــم نتائ ــا مــن تعمي ــا يمكنن عليهــا، وهــو م

.)Sekaran, 2015(
٣-اختبار حتيز عدم االستجابة:

ــتبانة  ــة أول 25 اس ــالل مقارن ــن خ ــك م ــم ذل ــد ت وق
مــع آخــر 2٠ اســتبانة؛ حيــث أظهــرت النتائــج عــدم 

ــتجابة. ــدم االس ــز بع ــود حتي وج
املعاجلات اإلحصائية: 

اســتخدم الباحــث برنامــج spss لتحليــل أداة الدراســة 

واســتخراج االختبــارات اإلحصائيــة التاليــة: مقاييــس 
النزعــة املركزيــة )التكــرارات، املتوســطات احلســابية، 
االنحرافــات املعياريــة، النســب املئويــة(، واختبــار 
معامــل الفــا كرنبــاخ، واختبــار معامــل بريســون 
 One Sample  للعينــة الواحــدة t لالرتبــاط، واختبــار

ــات. ــار الفرضي t test الختب

حتليل البيانات واختبار الفرضيات:
أوالً: خصائص أفراد العينة:

يوضــح اجلــدول رقــم )٤( اخلصائــص العامــة ألفــراد 
عينــة الدراســة:

جدول رقم )٤( خصائص أفراد العينة
النسبة املئويةالتكرارالفئات واملسمياتاملتغري

املؤهل العلمي

71.5%129بكالوريوس
2٠%36ماجستري
5%9دكتوراة

3.5%6غري ذلك

املستوى الوظيفي

9.5%17مدير
15.5%28رئيس قسم

39.5%71حماسب
35.5%6٤مدقق

سنوات اخلربة

18%32أقل من 5 سنوات
٤٤%79من 5 - 1٠سنوات

2٠.5%37من 1٠-15 سنة
11.5%21من 15-2٠ سنة
6%11أكثر من 2٠ سنة

التخصص
76.5%138علوم اقتصادية
21.5%39علوم رشعية

2%3غري ذلك
1٠٠%18٠املجموع

املصدر: من إعداد الباحث اعتامدًا عىل نتائج التحليل اإلحصائي.
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جدول رقم )5( األسئلة املتعلقة باملحور األول

ــم )٤( أن  ــدول رق ــح اجل ــي: يوض ــل العلم 1-املؤه
ــن  ــن الذي ــت م ــتجيبني كان ــن املس ــىل م ــبة األع النس
ــث  ــوس(؛ حي ــي )البكالوري ــل العلم ــون املؤه حيمل
نســبة  يشــكلون  مســتجيبًا   )129( عددهــم  بلــغ 
العلمــي  املؤهــل  حيملــون  الذيــن  ثــم   ،%71.5
ــبة  ــتجيبًا بنس ــم )36( مس ــغ عدده ــتري(، وبل )املاجس
درجــة  حيملــون  الذيــن  عــدد  كان  بينــام   ،%2٠
)الدكتــوراة( )9( مســتجيبني بنســبة 5%، وضمــت 
ــبة  ــك( بنس ــري ذل ــة )غ ــن فئ ــتجيبني م ــة )6( مس العين
3.5%، ممــا يشــري لوجــود كفــاءة علميــة لــدى أفــراد 
ــئلة  ــىل أس ــة ع ــم باإلجاب ــمح هل ــة، تس ــة الدراس عين

الدراســة بطريقــة علميــة صحيحــة.
ــن  ــني الذي ــدد املبحوث ــغ ع ــي: بل ــتوى الوظيف 2-املس
يشــغلون وظيفــة حماســب الفئــة األعــىل يف فئــات 
ــث  ــي؛ حي ــتوى الوظيف ــث املس ــن حي ــني؛ م املبحوث
ــام  ــبة 39.5%، في ــًا، وبنس ــم )71( مبحوث ــغ عدده بل
ــق  ــة مدق ــغلون وظيف ــن يش ــني الذي ــدد املبحوث كان ع
)6٤( مبحوثــًا، وبنســبة 35.5%، بينــام بلــغ عــدد 
املبحوثــني الذيــن يشــغلون وظيفــة رئيــس قســم 
)28( مبحوثــًا، وبنســبة 15.5%، أمــا املبحوثــون 
الذيــن يشــغلون وظيفــة مديــر فكانــوا )17( مبحوثــًا، 
وبنســبة 9.5%، وتشــري هــذه النتائــج إىل وجــود تنــوع 
ــي،  ــمى الوظيف ــث املس ــن حي ــني؛ م ــات املبحوث يف فئ
ــول  ــم ح ــة منه ــات املقدم ــة يف املعلوم ــم الثق ــا يدع مم

ــة. ــع الدراس موض
أن  أعــاله  اجلــدول  يوضــح  اخلــربة:  ٣- ســنوات 

ــرتاوح  ــن ت معظــم املبحوثــني هــم مــن املوظفــني الذي
خربهتــم مــا بــني 5- 15 ســنة؛ حيــث ببلــغ عددهــم 
)116( مبحوثــًا، وبنســبة 6٤.5%، بينــام بلغــت نســبة 
املبحوثــني الذيــن تقــل خربهتــم عــن 5 ســنوات )32( 
مبحوثــًا، وبنســبة 18%، فيــام كان عــدد املبحوثــني 
ــًا،  ــنة )32( مبحوث ــن 15 س ــم ع ــد خرباهت ــن تزي الذي
قــدرة  يعكــس  األمــر  وهــذا   ،%17.5 وبنســبة 
ــم  ــن ث ــة، وم ــوع الدراس ــم موض ــىل فه ــني ع املبحوث
ــة  ــتبانة بطريق ــئلة االس ــىل أس ــة ع ــىل اإلجاب ــدرة ع الق
تعطــي نتائــج قريبــة للواقــع الــذي جتــرى فيــه األمــور 

ــة.  ــل الدراس ــك حم يف البن
4-املؤهــل العلمــي: أمــا فيــام يتعلــق باملؤهــل العلمي، 
فيمكــن مالحظــة أن معظــم املبحوثــني هــم مــن محلــة 
عددهــم  بلــغ  حيــث  االقتصاديــة؛  التخصصــات 
ــدد  ــغ ع ــام بل ــبة 76.5%، بين ــًا، وبنس )138( مبحوث
املبحوثــني املتخصصــني يف العلــوم الرشعيــة )39( 
ــذا  ــك، وه ــري ذل ــبة 21.5%، و2% لغ ــًا، وبنس مبحوث
ــة لطبيعــة  األمــر ُيشــري لتناســب التخصصــات العلمي
ــات املقدمــة  العمــل املــرصيف، ممــا يدعــم الثقــة بالبيان

ــة.  ــة الدراس ــن عين م
ثانيًا: نتائج اإلحصاء الوصفي ملحاور االستبانة:

1-حتليل الفقرات املتعلقة باملحور األول: 
ركــز املحــور األول مــن أداة الدراســة عــىل بيــان 
املامرســات املطبقــة يف املــرصف، حــول محايــة حقــوق 
املســامهني، وهــي األســئلة مــن 1-7 مــن أســئلة 
االســتبانة، وكانــت النتائــج كــام يف اجلــدول رقــم )5(.

رقم 
الوسط السؤالالسؤال

احلسايب
االنحراف 

املعياري
الوزن 
النسبي

حيرص املرصف عىل دعوة املسامهني الجتامعات اهليئة العامة، ويتم اختاذ 1
٤.٤8٠٠.68589.6القرارات بناء عىل التصويت الذي يتم من قبلهم.

حيق للمسامهني مساءلة أعضاء جملس إدارة املرصف عن أي شأن من 2
٤.56٠٠.٤9591.5شؤون املرصف.
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٤.28٠٠.٤6585.6ملسامهي املرصف احلق يف االطالع عىل حمارض اجتامعات جملس اإلدارة.3
يضمن املرصف للمسامهني احلق يف املشاركة والتصويت عىل القرارات ٤

٤.2٠٠٠.5٠٠8٤املهمة.
٤.32٠٠.٤8٠86.٤حيصل مسامهو املرصف عىل أرباحهم  السنوية حال حتققها.5
1.55٠٠.56٠31ينتهج املرصف سياسة تضمن معاملة املسامهني بعدالة ودون متييز.6
٤.55٠٠.٤9691حيق ملسامهي املرصف التصويت الختيار أعضاء جملس اإلدارة.7

3.99٠.2٤879.87٠                        مجيع الفقرات
املصدر: من إعداد الباحث اعتامدًا عىل نتائج التحليل اإلحصائي.

يالحــظ مــن اجلــدول أعــاله أن  الفقــرة رقــم 2 "حيــق 
للمســامهني مســاءلة أعضــاء جملــس إدارة املــرصف عن 
أي شــأن مــن شــؤون املــرصف" قــد حلــت يف الرتتيب 
بلــغ ٤.56٠ وانحــراف  األول بمتوســط حســايب 
معيــاري ٠.٤95، يف حــني حلــت الفقــرة رقــم 6 
ــامهني  ــة املس ــن معامل ــة تضم ــرصف سياس ــج امل "ينته
ــط  ــري بمتوس ــب األخ ــز" يف الرتتي ــة ودون متيي بعدال
ــاري 56٠.٠،  ــراف معي ــغ 1.55٠ وانح ــبي بل حاس
ــور األول  ــرات املح ــع فق ــايب جلمي ــط احلس ــا املتوس أم
فقــد بلــغ 3.99٠، وهــو أكــرب مــن املتوســط احلســايب 
االفــرتايض للدراســة )3(، كــام أن االنحــراف املعياري 

جلميــع فقــرات املحــور بلــغ أقــل مــن 1، يف حــني بلــغ 
ــو  ــاًل 79.87٠%، وه ــور كام ــبي للمح ــوزن النس ال
أيضــًا أكــرب مــن الــوزن النســبي املتوســط )7٠%(، لــذا 
ــعودية  ــالمية الس ــارف اإلس ــأن املص ــول ب ــن الق يمك
ــة  ــة بحامي ــة املتعلق ــة املرصفي ــادئ احلوكم ــزم بمب تلت

ــدل. ــم بع ــامهني ومعاملته ــوق املس حق
2-حتليل الفقرات املتعلقة باملحور الثاين:

ويتعلــق هــذا املحــور بحاميــة حقــوق أصحــاب 
ــور  ــذا املح ــس ه ــدل، ويقي ــم بع ــح ومعاملته املصال
األســئلة مــن 8- 16 مــن أســئلة االســتبانة، واجلــدول 

ــك. ــح ذل ــم )6( يوض رق
جدول رقم )6(  األسئلة املتعلقة باملحور الثاين

رقم 
الوسط السؤالالسؤال

احلسايب
االنحراف 

املعياري
الوزن 
النسبي

يلتزم املرصف بتنفيذ التعليامت الصادرة من اجلهات الرقابية يف الدولة، ويزودها بالبيانات 8
٤.19٠٠.7٤883.8املطلوبة بدقة ووضوح.

٤.35٠٠.3٠٠87لدى املرصف سياسة واضحة للتعامل مع املصارف األخرى تتصف باملصداقية واملهنية.9
يقوم املرصف بمنح أصحاب املصالح حقوقهم املختلفة بحسب األنظمة والتعليامت 1٠

2.25٠1.17٠٤5الصادرة هبذا الشأن.
٤.٤85٠.٤8589.7يلتزم املرصف بتعويض أصحاب املصالح يف حال اإلرضار بحقوقهم.11
يوفر املرصف ألصحاب املصالح معلومات صحيحة ودقيقة متكنهم من اختاذ القرارات 12

3.56٠٠.31٠71.2املناسبة.
3.78٠٠.62675.6يقوم املرصف بمنح العمالء حقوقهم املختلفة وبحسب األنظمة والتعليامت.13
٤.28٠٠.75585.6هناك إجراءات حمددة وواضحة لغايات التوظيف يف املرصف.1٤
2.9٤٠٠.58٤58.8تتم إجراءات ترقية املوظفني يف املرصف بطريقة شفافة وعادلة.15
2.٤82٠.629٤9.6نظام الرواتب يف املرصف حيقق العدالة بني املوظفني. 16

٤.٠٤٠٠.31٠71.8                           مجيع الفقرات
املصدر: من إعداد الباحث اعتامدًا عىل نتائج التحليل اإلحصائي.
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جدول رقم )7( األسئلة املتعلقة باملحور الثالث

يالحــظ مــن اجلــدول أعــاله أن الفقــرة رقــم 11 
"يلتــزم املــرصف بتعويــض أصحــاب املصالــح يف 
ــب  ــاءت يف الرتتي ــد ج ــم" ق ــال اإلرضار بحقوقه ح
األول، بمتوســط حســايب بلــغ ٤.٤85 وانحــراف 
معيــاري ٠.٤85، فــام حلــت الفقــرة رقــم 1٠ "يقــوم 
املــرصف بمنــح أصحــاب املصالــح حقوقهــم املختلفــة 
بحســب األنظمــة والتعليــامت الصــادرة هبــذا الشــأن" 
يف الرتتيــب األخــري، بمتوســط حســايب بلــغ 2.25٠ 
ــايب  ــط احلس ــا املتوس ــاري 1.17٠، أم ــراف معي وانح
جلميــع فقــرات املحــور الثــاين فقــد بلــغ ٤.٠٤٠ وهــو 
أكــرب من املتوســط احلســايب االفــرتايض للدراســة )3(، 
ــور  ــرات املح ــع فق ــاري جلمي ــراف املعي ــام أن االنح ك

ــبي  ــوزن النس ــوص ال ــا بخص ــن 1، أم ــل م ــغ أق بل
ــرب  ــغ 71.8%، وهــو أيضــًا أك ــد بل للمحــور ككل فق
ــن  ــذا يمك ــط )7٠%(، ل ــبي املتوس ــوزن النس ــن ال م
ــزم  ــعودية تلت ــالمية الس ــارف اإلس ــأن املص ــول ب الق
بمبــادئ احلوكمــة املرصفيــة واملتعلقــة بحاميــة حقــوق 

ــدل. ــم بع ــح ومعاملته ــاب املصال أصح
2-حتليل الفقرات املتعلقة باملحور الثالث:

اإلســالمية  املصــارف  التــزام  بمــدى  واملتعلــق 
الســعودية بتحديــد صالحيــات ومســؤوليات جمالــس 
اإلدارات واإلدارات التنفيذيــة فيهــا، ويقيــس هــذا 
املحــور األســئلة مــن 17-22 مــن أســئلة االســتبانة، 

ــك. ــح ذل ــم )7( يوض ــدول رق واجل

الوسط السؤالرقم السؤال
احلسايب

االنحراف 
املعياري

الوزن 
النسبي

3.86٠.7٤877.2النظام الداخيل للمرصف حيدد صالحيات جملس اإلدارة بوضوح.17
2.111.12٠٤2.2يمتلك املرصف نظام رقابة داخلية فعال.18
3.٠6٠.7٤261.2يلتزم املرصف بعقد اجتامعات دورية ملجلس اإلدارة.19
ألعضاء اهليئة العامة احلق يف مساءلة جملس اإلدارة عن القرارات التي 2٠

٤.151.26٠83يتخذها.
2.18٠.823٤3.6ختضع اإلدارة التنفيذية للمرصف لرقابة مبارشة من قبل جملس اإلدارة.21
2.131.118٤2.6تأخذ إدارة املرصف بامللحوظات واالقرتاحات املقدمة من جلان التدقيق.22

2.9151.3٠٤58.3مجيع الفقرات
املصدر: من إعداد الباحث اعتامدًا عىل نتائج التحليل اإلحصائي.

ــم 2٠  ــرة رق ــابق أن الفق ــدول الس ــن اجل ــظ م يالح
"ألعضــاء اهليئــة العامــة احلــق يف مســاءلة جملــس 
ــاءت  ــد ج ــا" ق ــي يتخذه ــرارات الت ــن الق اإلدارة ع
يف الرتتيــب األول، بمتوســط حســايب بلــغ 15.٤ 
ــرة  ــاءت الفق ــني ج ــاري ٠.86، يف ح ــراف معي وانح
رقــم 18 "يمتلــك املــرصف نظــام رقابــة داخليــة 
ــغ  ــايب بل ــط حس ــري، بمتوس ــب األخ ــال" يف الرتتي فع
املتوســط  أمــا  2.11 وانحــراف معيــاري 1.12، 
احلســايب للمحــور ككل فقــد بلــغ 2.915 وهــو أقــل 
مــن املتوســط احلســايب االفــرتايض للدراســة )3(، كــام 
ــغ  ــور بل ــرات املح ــع فق ــاري جلمي ــراف املعي أن االنح

ــور  ــبي للمح ــوزن النس ــوص ال ــا بخص 1.3٠٤، أم
ككل فقــد بلــغ 58.3%، وهــو أقــل أيضــًا مــن الــوزن 
النســبي املتوســط )7٠%(، ممــا يشــري  بصفــة عامــة إىل 
أن املصــارف اإلســالمية الســعودية ال تلتــزم  بتحديــد 
صالحيات ومســؤوليات جمالــس اإلدارات واإلدارات 

ــا. ــة فيه التنفيذي
4- حتليل الفقرات املتعلقة باملحور الرابع:

    والــذي يوضــح مــدى التــزام أعضــاء جملــس اإلدارة 
واملــدراء التنفيذيــني يف املصارف اإلســالمية الســعودية 
ــة،  ــم املختلف ــم بأعامهل ــاء قيامه ــي أثن ــلوك املهن بالس
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أســئلة االســتبانة، واجلــدول رقــم )8( يوضــح ذلــك.ويقيــس هــذا املحــور األســئلة مــن 23-28 مــن 
جدول رقم )8( األسئلة املتعلقة باملحور الرابع

جدول رقم )9( األسئلة املتعلقة باملحور اخلامس

رقم 
الوسط السؤالالسؤال

احلسايب
االنحراف 

املعياري
الوزن 
النسبي

٤.13٠٠.62٤82.6يسهم أعضاء جملس إدارة املرصف بدعم استقاللية املدقق اخلارجي. 23
٤.٠1٠٠.٤268٠.2هيتم أعضاء جملس اإلدارة باملحافظة عىل أرسار املرصف.2٤
يترصف أعضاء جملس إدارة املرصف بمسؤولية يف احلاالت التي حيدث فيها 25

3.65٠٠.35873تعارض بني مصاحلهم الشخصية ومصالح املرصف.

٤.17٠٠.5٤٠83.٤يتصف أعضاء جملس إدارة املرصف باألمانة والصدق.26
يقدم أعضاء جملس إدارة املرصف مجيع التسهيالت للجان التدقيق لتنفيذ 27

3.٤85٠.68569.7مهامها بكفاءة واستقاللية.
3.62٠٠.79572.٤يتخذ أعضاء جملس إدارة املرصف قراراهتم باستقاللية.28

3.8٤٠٠.66576.9مجيع الفقرات
املصدر: من إعداد الباحث اعتامدًا عىل نتائج التحليل اإلحصائي.

يالحــظ مــن اجلــدول أعــاله أن الفقــرة رقــم 26 
"يتصــف أعضــاء جملــس إدارة املــرصف باألمانــة 
ــط  ــب األول، بمتوس ــاءت يف الرتتي ــد ج ــدق" ق والص
ــاري 5٤٠.٠  ــراف معي ــغ ٤.17٠ وانح ــايب بل حس
ووزن نســبي 83.٤%، فيــام جــاءت الفقــرة رقــم 
مجيــع  املــرصف  إدارة  جملــس  أعضــاء  "يقــدم   27
ــاءة  ــا بكف ــذ مهامه ــق لتنفي ــان التدقي ــهيالت للج التس
ــايب  ــط حس ــري بمتوس ــب األخ ــتقاللية" يف الرتتي واس
ووزن   ٠.685 معيــاري  وانحــراف   3.٤85 بلــغ 
نســبي 69.7، أمــا بخصــوص املتوســط احلســايب 
للمحــور ككل فقــد بلــغ 3.8٤، وهــو أكــرب مــن 
املتوســط احلســايب االفــرتايض للدراســة )3(، كــام 
ــغ  ــور بل ــرات املح ــع فق ــاري جلمي ــراف املعي أن االنح

ــور  ــبي للمح ــوزن النس ــاء ال ــني ج ــن 1، يف ح ــل م أق
الــوزن  مــن  أكــرب  أيضــًا  وهــو   ،%76.9 ككل 
ــة  ــة عام ــري  بصف ــا يش ــط )7٠%(، مم ــبي املتوس النس
ــني  ــدراء التنفيذي ــس اإلدارة وامل ــاء جمل ــزام أعض اللت
ــي  ــلوك املهن ــعودية بالس ــالمية الس ــارف اإلس يف املص

ــة. ــم املختلف ــم بأعامهل ــاء قيامه أثن
5- حتليل الفقرات املتعلقة باملحور اخلامس:

واملتعلــق بمدى التــزام املصارف اإلســالمية الســعودية 
باملعلومــات  يتعلــق  فيــام  واإلفصــاح  بالشــفافية 
ــن  ــئلة م ــور األس ــذا املح ــس ه ــا، ويقي ــورة عنه املنش
ــم )9(  ــدول رق ــتبانة، واجل ــئلة االس ــن أس 29-35 م

ــك. ــح ذل يوض

رقم 
الوسط السؤالالسؤال

احلسايب
االنحراف 

املعياري
الوزن 
النسبي

3.76٤٠.65275.9يقوم املرصف باإلعالن عن  خططه املستقبلية.29
٤.188٠.32583.7للمرصف أهداف واضحة ومعلن عنها.3٠
3.125٠.7٤562.5يلتزم املرصف بنرش بيانات مالية مدققة بفرتات منتظمة.31
3.٤85٠.87٤69.7يقوم املرصف بنرش تقارير مالية سنوية ضمن املدد القانونية.32
يقدم املرصف بيانات مفصلة وصحيحة عن مؤهالت أعضاء جملس اإلدارة 33

٤.658٠.315.93.1واملدراء التنفيذيني.
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جدول رقم )1٠( األسئلة املتعلقة باملحور السادس

رقم 
الوسط السؤالالسؤال

احلسايب
االنحراف 

املعياري
الوزن 
النسبي

٤.785٠.٤8995.7يعلن املرصف عن املخاطر املتوقعة التي قد تعرتض أعامله.3٤
يلتزم املرصف باإلعالن وبوضوح عن مجيع املعامالت والعقود املرتبطة بأطراف 35

٤.6٤5٠.87792.9خارجية.
٤.٠9٠٠.٤2681.9مجيع الفقرات
املصدر: من إعداد الباحث اعتامدًا عىل نتائج التحليل اإلحصائي.

يالحــظ مــن اجلــدول أعــاله أن الفقــرة رقــم3٤ 
ــد  ــي ق ــة الت ــر املتوقع ــن املخاط ــرصف ع ــن امل "يعل
األول  الرتتيــب  يف  جــاءت  قــد  أعاملــه"  تعــرتض 
ــاري  ــراف معي ــغ ٤.785 وانح ــايب بل ــط حس بمتوس
ــرة  ــاءت الفق ــام ج ــبي 95.7%، في ٠.٤89 ووزن نس
"يلتــزم املــرصف بنــرش بيانــات ماليــة مدققــة بفــرتات 
ــغ  ــايب بل ــط حس ــري بمتوس ــب األخ ــة" يف الرتتي منتظم
3.125 وانحــراف معيــاري ٠.7٤5 ووزن نســبي 
ــور  ــايب للمح ــط احلس ــوص املتوس ــا بخص 62.5، أم
ــط  ــن املتوس ــرب م ــو أك ــغ ٤.٠9٠ وه ــد بل ككل فق
احلســايب االفــرتايض للدراســة )3(، كــام أن االنحــراف 
املعيــاري جلميــع فقــرات املحــور بلــغ أقــل مــن 1، يف 

ــور ككل %81.9،  ــبي للمح ــوزن النس ــاء ال ــني ج ح
وهــو أيضــًا أكــرب مــن الــوزن النســبي املتوســط 
ــارف  ــزام املص ــة إىل الت ــة عام ــري بصف ــا يش )7٠%(، مم
بالشــفافية واإلفصــاح فيــام  اإلســالمية الســعودية 

ــا. ــورة عنه ــات املنش ــق باملعلوم يتعل
6-حتليل الفقرات املتعلقة باملحور السادس:

ــالمية  ــارف اإلس ــزام املص ــدى الت ــح م ــذي يوض وال
ــات  ــاه املجتمع ــة جت ــؤوليتها االجتامعي ــعودية بمس الس
التــي تعمــل فيهــا، ويقيــس هــذا املحــور األســئلة مــن 
36- ٤2 مــن أســئلة االســتبانة، واجلــدول رقــم )1٠( 

يوضــح ذلــك.

رقم 
الوسط السؤالالسؤال

احلسايب
االنحراف 

املعياري
الوزن 
النسبي

٤.882٠.٤8797.6يلتزم املرصف بتسديد مجيع الرائب املستحقة عليه يف الوقت املحدد لذلك.36
٤.612٠.52192.2يلتزم املرصف باألنظمة والقوانني املعمول هبا يف اململكة العربية السعودية.37
3.882٠.2٤877.6يقدم املرصف تربعات مادية ومعنوية للجهات اخلريية  وبصورة مستمرة.38
3.7٤8٠.6٤87٤.9يشارك املرصف يف األنشطة والفعاليات اهلادفة  للحفاظ عىل البيئة.39
3.9٤5٠.97٤78.9هيتم املرصف بتنمية مهارات العاملني لديه من خالل برامج تدريبية متخصصة.٤٠
3.٤65٠.7٤869.3ينفذ املرصف العديد من الربامج التنموية خدمًة للمجتمعات املحلية.٤1
3.٠5٠٠.٤9761لدى املرصف سياسة واضحة توفر ظروفا صحية مالئمة للعاملني. ٤2

3.9٤٠٠.5٤878.7مجيع الفقرات
املصدر: من إعداد الباحث اعتامدًا عىل نتائج التحليل اإلحصائي.

يالحــظ مــن اجلــدول أعــاله أن فقــرة 36 "يلتــزم 
ــه  ــتحقة علي ــب املس ــع الرائ ــديد مجي ــرصف بتس امل
ــب  ــاءت يف الرتتي ــد ج ــك" ق ــدد لذل ــت املح يف الوق
بلــغ ٤.882 وانحــراف  األول بمتوســط حســايب 

معيــاري ٠.٤87 ووزن نســبي 97.6%، فيــام جــاءت 
الفقــرة "لــدى املــرصف سياســة واضحــة توفــر ظروفــا 
األخــري،  الرتتيــب  يف  للعاملــني"  مالئمــة  صحيــة 
بوســط حســايب بلــغ 3.٠5٠ وانحــراف معيــاري 
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٠.٤97 ووزن نســبي 61%، أمــا بخصــوص املتوســط 
احلســايب للمحــور ككل فقــد بلــغ 3.9٤٠ وهــو أكــرب 
مــن الوســط احلســايب االفــرتايض للدراســة )3(، كــام 
ــغ  ــور بل ــرات املح ــع فق ــاري جلمي ــراف املعي أن االنح
ــور  ــبي للمح ــوزن النس ــاء ال ــني ج ــن 1، يف ح ــل م أق
الــوزن  مــن  أكــرب  أيضــًا  وهــو   ،%78.7 ككل 
النســبي املتوســط )7٠%(، ممــا يشــري بصفــة عامــة إىل 
ــؤوليتها  ــعودية بمس ــالمية الس ــارف اإلس ــزام املص الت

ــا. ــل فيه ــي تعم ــات الت ــاه املجتمع ــة جت االجتامعي
ثالثًا: اختبار الفرضيات:

 t ــار ــتخدام اختب ــم اس ــات ت ــار الفرضي ــال اختب يف جم
للعينــة الواحــدة One Sample t test  ، وذلــك لتحليل 
البيانــات املتعلقــة بالبحــث والتــي تــم احلصــول عليهــا 

مــن أفــراد العينــة؛ حيــث ســيتم قبــول الفرضيــة 
ــال  ــة H1 يف ح ــة البديل ــض الفرضي ــة HO ورف العدمي
كانــت t املحتســبة أقــل مــن t  اجلدوليــة، أمــا يف حــال 
كانــت t املحتســبة أكــرب مــن t اجلدوليــة فســيتم رفــض 
 ،H1 وقبــول الفرضيــة البديلــة  HO الفرضيــة العدميــة

ويف مــا يــيل االختبــارات التــي متــت:
املصــارف  تلتــزم  ال  األوىل:  الفرضيــة  1-اختبــار 
اإلســالمية الســعودية بمبــادئ احلوكمــة املرفيــة 
ومعاملتهــم  املســامهن  حقــوق  بحاميــة  واملتعلقــة 

بعــدل.
ــذه  ــار ه ــج اختب ــم )11( نتائ ــدول رق ــح اجل ويوض

الفرضيــة.

جدول رقم )11( اختبار الفرضية األوىل

جدول رقم )12( اختبار الفرضية الثانية

نتيجة االختبار املتوسط احلسايب SIG  t T اجلدولية T املحتسبة
HO رفض فرضية العدم 3.99 ٠.٠٠٠ 2.٠٤52 15.952

 املصدر: من إعداد الباحث اعتامدًا عىل نتائج التحليل اإلحصائي.

نتيجة االختبار املتوسط احلسايب SIG  t T اجلدولية T املحتسبة
HO رفض فرضية العدم ٤.٠٤٠ ٠.٠٠٠ 2.٠٤52 8.61٠

املصدر: من إعداد الباحث اعتامدًا عىل نتائج التحليل اإلحصائي.

يتضــح مــن اجلــدول الســابق أن قيمــة t املحتســبة 
تســاوي 15.952 وهــي أكــرب مــن قيمــة t  اجلدوليــة، 
والتــي تســاوي 2.٠٤52 ممــا يعنــي رفــض الفرضيــة 
H1 ؛ أي  H0 وقبــول الفرضيــة البديلــة  العدميــة   
ــادئ  ــزم بمب ــعودية تلت ــالمية الس ــارف اإلس أن املص
حقــوق  بحاميــة  واملتعلقــة  املرصفيــة،  احلوكمــة 

املســامهني ومعاملتهــم بعــدل.
املصــارف  تلتــزم  ال  الثانيــة:  الفرضيــة  2-اختبــار 
اإلســالمية الســعودية بمبــادئ احلوكمــة املرفيــة 
املصالــح  أصحــاب  حقــوق  بحاميــة  واملتعلقــة 

بعــدل. ومعاملتهــم 
واجلدول رقم )12( يوضح اختبار هذه الفرضية.

يتضــح مــن اجلــدول الســابق أن قيمــة t املحتســبة 
ــة  ــة t  اجلدولي ــن قيم ــرب م ــي أك ــاوي 8.61٠ وه تس
والتــي تســاوي 2.٠٤52، ممــا يعنــي رفــض الفرضيــة 
H1؛ أي  H0 وقبــول الفرضيــة البديلــة   العدميــة   
ــادئ  ــزم بمب ــعودية تلت ــالمية الس ــارف اإلس أن املص

احلوكمــة املرصفيــة واملتعلقــة بحاميــة حقــوق أصحاب 
ــدل ــم بع ــح ومعاملته املصال

املصــارف  تلتــزم  ال  الثالثــة:  الفرضيــة  ٣-اختبــار 
صالحيــات  بتحديــد  الســعودية  اإلســالمية 
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جدول رقم )13( اختبار الفرضية الثالثة

جدول رقم )1٤( اختبار الفرضية الرابعة

جدول رقم )15( اختبار الفرضية اخلامسة

نتيجة االختبار املتوسط احلسايب SIG  t T اجلدولية T املحتسبة
  HO قبول فرضية العدم 2.915 ٠.٠٠٠ 2.٠٤52 )2.863(

املصدر: من إعداد الباحث اعتامدًا عىل نتائج التحليل اإلحصائي.

نتيجة االختبار املتوسط احلسايب SIG  t T اجلدولية T املحتسبة
  HO  رفض فرضية العدم 3.8٤٠ ٠.٠٠٠ 2.٠٤52 12.317

املصدر: من إعداد الباحث اعتامدًا عىل نتائج التحليل اإلحصائي.

نتيجة االختبار املتوسط احلسايب SIG  t T اجلدولية T املحتسبة
  HO  رفض فرضية العدم ٤.٠9٠ ٠.٠٠٠ 2.٠٤52 ٤.755

املصدر: من إعداد الباحث اعتامدًا عىل نتائج التحليل اإلحصائي.

ومســؤوليات جمالــس اإلدارات واإلدارات التنفيذيــة 
فيهــا. 

واجلدول رقم )13( يوضح اختبار هذه الفرضية.

يتضــح مــن اجلــدول الســابق أن قيمــة t املحتســبة 
تســاوي 2.863-، وهــي أقــل مــن قيمــة t  اجلدوليــة، 
والتــي تســاوي 2.٠٤52، ممــا يعنــي قبــول الفرضيــة 
ــة H1؛ أي أن  ــة البديل ــض الفرضي ــة  H0 ورف العدمي
املصــارف اإلســالمية الســعودية ال تلتــزم بتحديــد 
صالحيات ومســؤوليات جمالــس اإلدارات واإلدارات 

ــا. ــة فيه التنفيذي
4- اختبــار الفرضيــة الرابعــة: ال يلتــزم أعضــاء جملــس 
اإلدارة واملــدراء التنفيذيــن يف املصــارف اإلســالمية 
ــم  ــم بأعامهل ــاء قيامه ــي أثن ــلوك املهن ــعودية بالس الس

ــة. املختلف
واجلدول رقم )1٤( يوضح اختبار هذه الفرضية.

يتضــح مــن اجلــدول الســابق أن قيمــة t املحتســبة 
تســاوي 12.317، وهــي أكــرب مــن قيمــة t  اجلدولية، 
والتــي تســاوي 2.٠٤52، ممــا يعنــي رفــض الفرضيــة 
ــة  H1؛ أي أن  ــة البديل ــول الفرضي ــة   H0 وقب العدمي
أعضــاء جملــس اإلدارة واملــدراء التنفيذيــني يف املصارف 
اإلســالمية الســعودية يلتزمــون بالســلوك املهنــي أثنــاء 

قيامهــم بأعامهلــم املختلفــة.
ــارف  ــزم املص ــة: ال تلت ــة اخلامس ــار الفرضي 5- اختب
فيــام  واإلفصــاح  بالشــفافية  الســعودية  اإلســالمية 

يتعلــق باملعلومــات املنشــورة عنهــا.
واجلدول رقم )15( يوضح اختبار هذه الفرضية.

يتضــح مــن اجلــدول الســابق أن قيمــة t املحتســبة 
تســاوي ٤.755، وهــي أكــرب مــن قيمــة t  اجلدوليــة، 
والتــي تســاوي 2.٠٤52، ممــا يعنــي رفــض الفرضيــة 
العدميــة  H0 وقبــول الفرضيــة البديلــة H1؛ أي أن 
املصــارف اإلســالمية الســعودية تلتــزم بالشــفافية 
ــا. ــورة عنه ــات املنش ــق باملعلوم ــام يتعل ــاح في واإلفص

ــارف  ــزم املص ــة: ال تلت ــة السادس ــار الفرضي 6- اختب
ــاه  ــة جت ــؤوليتها االجتامعي ــعودية بمس ــالمية الس اإلس

ــا.  ــل فيه ــي تعم ــات الت املجتمع
واجلدول رقم )16( يوضح اختبار هذه الفرضية.
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جدول رقم )16(
نتيجة االختبار املتوسط احلسايب SIG  t T اجلدولية T املحتسبة

  HO  رفض فرضية العدم 3.9٤٠ ٠.٠٠٠ 2.٠٤52 3٠.715
املصدر: من إعداد الباحث اعتامدًا عىل نتائج التحليل اإلحصائي.

يتضــح مــن اجلــدول الســابق أن قيمــة t املحتســبة 
تســاوي 3٠.715، وهــي أكــرب مــن قيمــة t  اجلدولية، 
والتــي تســاوي 2.٠٤52، ممــا يعنــي رفــض الفرضيــة 
ــة H1؛ أي أن  ــة البديل ــول الفرضي ــة   H0 وقب العدمي
ــؤوليتها  ــزم بمس ــعودية تلت ــالمية الس ــارف اإلس املص

ــا.  ــل فيه ــي تعم ــات الت ــاه املجتمع ــة جت االجتامعي
النتائج:

يف ضــوء الدراســة امليدانيــة الســابقة تــم التوصــل 
للنتائــج التاليــة:

ــادئ . 1 ــعودية بمب ــالمية الس ــارف اإلس ــزم املص تلت
احلوكمــة املرصفيــة، واملتعلقــة بحاميــة حقــوق 

ــدل. ــم بع ــامهني ومعاملته املس
ــادئ . 2 ــعودية بمب ــالمية الس ــارف اإلس ــزم املص تلت

احلوكمــة املرصفيــة، واملتعلقــة بحاميــة حقــوق 
ــدل. ــم بع ــح ومعاملته ــاب املصال أصح

ال تلتــزم املصــارف اإلســالمية الســعودية بتحديــد . 3
اإلدارات  جمالــس  ومســؤوليات  صالحيــات 

واإلدارات التنفيذيــة فيهــا.
يلتــزم أعضــاء جملــس اإلدارة واملــدراء التنفيذيــني . ٤

بالســلوك  الســعودية  اإلســالمية  املصــارف  يف 
ــة. ــم املختلف ــم بأعامهل ــاء قيامه ــي أثن املهن

تلتــزم املصــارف اإلســالمية الســعودية بالشــفافية . 5
واإلفصــاح فيــام يتعلــق باملعلومــات املنشــورة 

ــا. عنه
الســعودية . 6 اإلســالمية  املصــارف  تلتــزم 

ــي  ــات الت ــاه املجتمع ــة جت ــؤوليتها االجتامعي بمس
فيهــا. تعمــل 

التوصيات:
ــات  ــج الســابقة يمكــن اقــرتاح التوصي يف ضــوء النتائ

التاليــة:
ــرش . 1 ــعودية بن ــة الس ــات الرقابي ــام اجله رضورة قي

ــة يف املصــارف  ــادئ احلوكمــة املرصفي الوعــي بمب
يف  السياســات  تلــك  دور  وبيــان  الســعودية، 
ــا. ــوقية هل ــة الس ــز احلص ــتثامر وتعزي ــذب االس ج

قيــام املصــارف الســعودية بإعــادة النظر بسياســاهتا . 2
ومســؤوليات  صالحيــات  بتحديــد  املتعلقــة 
فيهــا؛  التنفيذيــة  واإلدارات  اإلدارات  جمالــس 
حيــث أظهــرت نتائــج الدراســة عــدم التــزام  
ــك  ــد تل ــعودية بتحدي ــالمية الس ــارف اإلس املص

الصالحيــات.
البــد للمصــارف الســعودية مــن االلتزام بتشــكيل . 3

جلــان للحاكميــة املؤسســية يف كل مــرصف؛ وذلك 
هبــدف اإلرشاف عــىل آليــات تطبيــق احلوكمــة يف 

تلك املصــارف.
رضورة تضمــني القوانــني والترشيعــات املرصفيــة . ٤

الســعودية ترشيعــات واضحــة، تؤكد عــىل رضورة 
تطبيــق أســس ومبــادئ احلوكمــة املرصفيــة. 

املصــارف . 5 يف  الداخليــة  الرقابــة  دور  تفعيــل 
اإلســالمية الســعودية، ملــا هلــا مــن دور يف ضــامن 

تطبيــق أســس احلوكمــة يف تلــك املصــارف. 
ــة . 6 ــول احلوكم ــات ح ــن الدراس ــد م ــراء املزي إج

املرصفيــة يف القطــاع املــرصيف الســعودي وبصــورة 
ــق  ــراءات تطبي ــز إج ــدف تعزي ــك هب ــة؛ وذل دوري
ــور إن  ــه القص ــة أوج ــات ومعاجل ــك السياس تل

ــدت. وج
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املراجع: 
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   ملخص البحث  
األمية  ملحو  مقرتح  برنامج  تقديم  إىل  الدراسة  هدفت 
األرسة،  تنمية  متطلبات  كأحد  السن  كبار  لدى  الرقمية 
ويف سبيل حتقيق هذا اهلدف اعتمدت الدراسة عىل املنهج 
حمو  مفهوم  وحتليل  وصف  خالل  من  التحلييل  الوصفي 
اجلهود  أبرز  قدمت  كام  السن،  كبار  لدى  الرقمية  األمية 
كبار  لدى   الرقمية  األمية  حمو  جمال  يف  الناجحة  الدولية 
وكندا،  األمريكية،  املتحدة  الواليات  من  كل  يف  السن 
املتحدة.،  واململكة  وفنلندا،  وأسرتاليا،  وأيرلندا،  أوروبا، 
وقدمت الدراسة الربنامج املقرتح ملحو األمية الرقمية لدى 
كبار السن من خالل ثامنية حماور رئيسة تضمنت: )فلسفة 
معايري  املحتوى-  األهداف-  الربنامج-  خطة  الربنامج- 
التدريس-  واسرتاتيجيات  مداخل  الربنامج-  استخدام 

الوسائل التعليمية واألنشطة املصاحبة- التقويم(.
الكلامت املفتاحية:

حمو األمية الرقمية- كبار السن- متطلبات تنمية األرسة- 
اخلربات العاملية.

Abstract
The aim of this study was to propose a digital 
literacy program for elderly people as one of 
family development requirement. For this, the 
analytic descriptive method was used to de-
scribe and analyze the concept of digital literacy 
among elderly people. Additionally, the most 
prominent successful international efforts in 
the field of digital literacy for elderly people in 
U.S.A, Canada, Europe, Ireland, Australia, Fin-
land and the United Kingdom were recognized. 
The proposed digital literacy program was in-
troduced in nine dimensions, including: (pro-
gram philosophy / plan / goals / content / some 
considerations the trainer should take into con-
sideration while using the program / instruction 
strategies and approaches / educational tools and 
accompanying activities / evaluation).

Keywords: 
Digital literacy, elderly people, Family develop-
ment requirements, international experiences.

برنامج مقترح لمحو ا9مية الرقمية لدى كبار السن 
كأحد متطلبات تنمية ا9سرة في ضوء بعض الخبرات العالمية

املقدمة : 
ــة  ــة وتقني ــورات معلوماتي ــارض تط ــرص احل ــهد الع يش
غــري مســبوقة؛ ممــا جعــل الواقــع الــذي نعيشــه اليــوم 
يتصــف بأنــه واقــع هيمنــة التقنيــة عــىل مســار البرشية، 
وال شــك أن هــذا الواقــع يفــرض عــىل خطــط التنميــة 
يف العــامل تبنــي نمــط جديــد مــن التعايــش معــه، ومــن 
أهــم مواصفــات هــذا النمــط هــو حتميــة اجتــاه الــدول 
إىل االســتثامر األمثــل ملواردهــا ، ومــن أهــم هــذه 

املــوارد هــو اســتثامر رأس املــال البــرشي. 

وإذا كان الرتكيــز يف أواخــر القــرن العرشيــن يف تطويــر 
رأس املــال البــرشي يعتمــد عــىل حمــو األميــة القرائيــة 
ــري  ــد تغ ــاه ق ــذا االجت ــإن ه ــابية؛ ف ــة واحلس والكتابي
ــري  ــة غ ــورة الرقمي ــم بالث ــذي اتس ــرص ال ــذا الع يف ه
ــة  ــط ملجاهب ــدول ختط ــت ال ــث أصبح ــدودة، حي املح
هــذه الثــورة مــن خــالل توفــري الســبل الالزمــة 

للتفاعــل معهــا بإجيابية)هــالل، 2٠19 (.
ــن  ــد م ــل اجلدي ــاه أن اجلي ــذا االجت ــال يف ه ــق يق واحل
ــكل  ــة بش ــىل التقني ــد ع ــرص يعتم ــذا الع األرس يف ه
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ــل  ــإن تعام ــم ف ــن ث ــة؛ وم ــاته اليومي ــري يف ممارس كب
ــث  ــن حي ــد م ــة ال ُيع ــورة الرقمي ــع الث ــل م ــذا اجلي ه
ــام يمكــن أن  ــة، وإن التطبيــق مــن اإلشــكاالت التنموي
ــد  تظهــر مشــكلة التعامــل مــع الواقــع الرقمــي اجلدي
ــة  ــوم األمي ــث انتقــل مفه ــن، حي ــار الس ــب كب يف جان
ــة التــي وجــدت  ــة القرائي ــة مــن األمي لــدى هــذه الفئ
يف القــرن املــايض إىل األميــة الرقميــة والتــي أصبحــت 

ــن.  ــار الس ــدى كب ــة ل ــور األمي ــدى ص إح
ــي  ــق الت ــن احلقائ ــن م ــار الس ــة لكب ــة الرقمي إن األمي
أصبحــت واقعــًا يف األلفيــة الثالثــة، حيــث تؤكــد 
الدراســات أن حمــو األميــة الرقميــة لكبــار الســن 
أصبــح أحــد املتطلبــات امللحــة للتنميــة، وهــذه الوقائع 
تفــرض عــىل املختصــني يف جمــال حمــو األميــة ويف جمــال 
تعليــم الكبــار بشــكل خــاص ويف جمــال التنمية بشــكل 

ــد،2٠18(.  ــا (فه ــًا ملعاجلته ــام ضغوط ع
لقــد أضحــى االهتــامم بمحــو األميــة الرقميــة للكبــار 
ــوة  ــد الفج ــة لس ــة حيوي ــامل ذا أمهي ــتوى الع ــىل مس ع
الرقميــة والتغلــب عــىل الكثــري مــن املشــكالت ، ومــن 
أمههــا مــا يتعلــق باإلســهام يف التنميــة، ومــا يتعــرض 

ــة  ــار مــن التهميــش والعزل ــه الكب ل
.(Jimoyiannis & Gravani, 2011)

ــة  ــة الرقمي ــو األمي ــامم بمح ــذا االهت ــىل ه ــاء ع وبن
ــامل،  ــتوى الع ــىل مس ــة ع ــات التنموي ــل املؤسس ــن قب م
هــذا  يف  العامليــة  اخلــربات  مــن  العديــد  تكونــت 
املجــال، وهــي خــربات نتجــت عــن إطــالق العديــد 
ــواء  ــة س ــة الرقمي ــو األمي ــة ملح ــادرات النوعي ــن املب م
ــع  ــدى مجي ــة ل ــة الرقمي ــو األمي ــا بمح ــق منه ــا يتعل م
ــة  ــة الرقمي ــو األمي ــص حم ــا خي ــات األرسة، أو م مكون
ــات  ــر املكون ــن أكث ــم م ــن باعتباره ــار الس ــدى كب ل
ــا  ــايل أكثره ــة؛ وبالت ــة الرقمي ــًا لألمي ــة تعرض األرسي
حاجــة هلــذا النــوع مــن حمــو األميــة، ومــن أهــم هــذه 
املبــادرات مبــادرة »مســتقبل التعليــم«، والتــي أطلقتهــا 
ــادرة املتخصصــني  ــذه املب ــكو، حيــث دعــت ه اليونس

يف التعليــم والتقنيــة واالبتــكار إىل املشــاركة يف اجلهــود 
التــي تســتمر مــن هنايــة عــام )2٠19( إىل هنايــة 
ــم يف  ــاع التعلي ــس لقط ــج رئي ــام )2٠21(، كربنام ع
ــر  ــادة النظ ــادرة إىل إع ــذه املب ــدف ه ــكو، وهت اليونس
ــاذا؟  ــي مل ــم، وه ــول التعل ــية ح ــئلة األساس يف األس
ومــاذا؟ وكيــف؟ وملــن؟، مــن أجــل تســليط الضــوء 
الــالزم عــىل مســتقبل التعليــم) اليونســكو، 2٠19 (. 
للتنميــة  املتحــدة  األمــم  أهــداف  تعــد  كــام 
ــاء  ــدة للقض ــادرات الرائ ــدى املب ــتدامة2٠3٠ إح املس
عــىل األميــة الرقميــة عــىل مســتوى العــامل، وذلــك بــام 
ــا  ــة بتكنولوجي ــة متعلق ــؤرشات عاملي ــن م ــه م تتضمن
املعلومــات واالتصــاالت وحمــو األميــة الرقميــة، 
لتتجــاوز بذلــك جمــرد اكتســاب مهــارات معرفــة 
الثــورة  القــراءة والكتابــة واحلســاب إىل مهــارات 

 .) اجلــرب، 2٠2٠   ( الرقميــة 
ــتوى  ــىل مس ــوع ع ــذا املوض ــامم هب ــدة االهت ــع ش وم
هــذا  أن  إىل  يشــري  الباحثــني  بعــض  أن  إال  العــامل 
ــزال  ــة الي ــات العربي ــتوى املجتمع ــىل مس ــامم ع االهت
ــار أن  ــم، باعتب ــة والدع ــن العناي ــد م ــاج إىل مزي حيت
حمــو األميــة الرقميــة حــق أصيــل مــن حقــوق الكبــار، 
وهــو كذلك أحــد املتطلبــات الرئيســة يف تنميــة األرسة 
ومتكينهــا مــن أجــل اإلســهام يف الناتــج الوطنــي 

) وعبدالوهــاب،2٠18.  )عبداحلميــد؛ 
ويمكــن للمهتــم واملعنــي بمــؤرشات التنميــة أن يدرك 
ــة  ــة الرقمي ــىل األمي ــة ع ــة املرتتب ــكاالت التنموي اإلش
لــدى كبــار الســن، واملتمثلــة يف تأثريهــا عــىل إحــداث 

ممارســات عاليــة اخلطــورة مــن أمههــا:  
ــة •  ــات التقني ــتخدام تطبيق ــىل اس ــدرة ع ــدم الق ع

ــة. ــاة اليومي ــة يف احلي الروري
عــدم القــدرة عــىل حتقيــق متطلبــات األمــن • 

املعلومــايت.
عــدم القــدرة عــىل مواكبــة ضوابــط اجلرائــم • 

املعلوماتيــة.
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عــدم القــدرة عــىل حتقيــق ضوابــط اجلرائــم املاليــة • 
املرتبطــة بالتقنيــة. 

ــة الســعودية، وحيــث تظهــر هــذه  ويف اململكــة العربي
املشــكلة كإحــدى معيقــات التنميــة عــىل مســتوى 
الوطنيــة  التنميــة  ؛ وبالتــايل عــىل مســتوى  األرسة 
ــة عــىل مســتوى  باعتبــار األرسة أحــد أدوات التنمي
ــي  ــات الت ــن املمكن ــد م ــد العدي ــه يوج ــن، فإن الوط
سيســاعد توظيفهــا بشــكل جيــد يف اجلهــود التــي 
ــة،  يمكــن أن تســهم يف معاجلــة هــذا النــوع مــن األمي

ــيل:  ــا ي ــة م ــا عملي ــا وأكثره ــن أمهه وم
تفعيــل املعيــار العاملــي ملحــو األميــة الرقميــة • 

والــذي تــم إطالقــه يف 2٤ ســبتمرب)2٠2٠(، مــن 
( Digital Intelligence DQ 1 ) خــالل مؤسســة
 IEEE العامليــة، وباعتــامد مــن قبــل جملــس معايــري

IEEE 3527.1  ــمى ــار املس ــو املعي ، وه
توســيع نطــاق التجــارب املحليــة يف هــذا اجلانــب • 

مثــل جتربــة وزارة االتصــاالت وتقنيــة املعلومــات 
مــع  تفاهــم  ملذكــرة  توقيعهــا  يف  الســعودية، 
 DQ DQ العامليــة، الســتخدام إطــار  مؤسســة 

ــة. ــة يف اململك ــة الرقمي ــو األمي ــه ملح وتفعيل
لبنــاء برامــج •  التأكيــد عــىل اجتــاه اجلامعــات 

التقنيــة  اســتخدام  لتعليــم  وتدريبيــة  تعليميــة 
املوجهــة لكبــار الســن ، والتــي تعتمــد عــىل 

الكبــار.  املتعلمــني  خصائــص 
ــة •  تفعيــل املبــادرات املوجهــة ملحــو األميــة الرقمي

لكبــار الســن.
اإلفــادة مــن التجــارب العامليــة ذات العالقــة • 

)الواليــات املتحــدة األمريكيــة، وكنــدا، أوروبــا، 
واململكــة  وفنلنــدا،  وأســرتاليا،  وأيرلنــدا، 

املتحــدة(.
1.DQ is defined as “a comprehensive set of technical, cognitive, me-
ta-cognitive, and socio-emotional competencies that are grounded in 
universal moral values and that enable individuals to face the chal-
lenges and harness the opportunities of digital life.” 

مشكلة الدراسة:
 مــن خــالل متابعــة الواقــع واالطــالع عــىل األدبيــات 
ذات العالقــة نجــد أن كثــريًا مــن كبــار الســن نــادًرا مــا 
حيصلــون عــىل الدعــم مــن أفــراد أرسهــم أو األقــارب 
ــال  ــاة املحمــوم لألجي أو املجتمــع ؛ بســبب نمــط احلي
ــادرة  ــالق مب ــىل إط ــل ع ــإن العم ــك ف ــابة، لذل الش
ــهم  ــوف يس ــن س ــار الس ــة لكب ــة الرقمي ــو األمي ملح
ــار  ــي لكب ــي وأمن ــوي واجتامع ــب تنم ــق متطل يف حتقي
ــم  ــون بمفرده ــن يعيش ــك الذي ــة ألولئ ــن، خاص الس
ــة  ــم سلس ــل حياهت ــو ال جيع ــم، فه ــن أرسه ــًدا ع بعي
ــم يف  ــهم يف دجمه ــًا يس ــه أيض ــب، لكن ــة فحس ومرحي
ــد  ــة، وق ــم يف التنمي ــن إرشاكه ــن م ــع ويمك املجتم
أســهم يف تدعيــم مشــكلة البحــث االطــالع عــىل 
بعــض األدبيــات والدراســات الســابقة التــي أشــارت 
إىل تــدين قــدرات كبــار الســن يف التعامــل مــع أدوات 
ــود  ــل يف اجله ــود خل ــك وج ــة، وكذل ــة احلديث التقني
ــار  ــدى كب ــة ل ــة الرقمي ــو األمي ــبيل حم ــة يف س املبذول
Cas- ؛Phuapan et al, 2016 ــة  ــل دراس ــن، مث )الس
ــد الوهــاب، 2٠18؛ هــالل، 2٠19؛  tilla, 2018؛ عب

اجلــرب، 2٠2٠(،   كذلــك توصيــات العديــد مــن 
ــة  ــو األمي ــىل رضورة حم ــدت ع ــي أك ــات الت الدراس
ــل دراســة  ــة األرسة مث ــات تنمي ــة كأحــد متطلب الرقمي
 Schäffer, 2007; Chaonirattisai, 2014;( دراســة
Castilla, et al 2018(، ويف ضــوء اخلــربة الشــخصية 

تعليــم  جمــال  يف  متخصــص  الباحــث  أن  باعتبــار 
الكبــار، فــإن مشــكلة هــذه الدراســة تتحــدد يف أمهيــة 
ــل  ــىل التعام ــن ع ــار الس ــدرة كب ــاض ق ــة انخف معاجل
مــع التقنيــة ومواجهــة متطلبــات احليــاة اليوميــة ؛ ممــا 
ــرتح  ــج مق ــاء برنام ــىل بن ــل ع ــث إىل العم ــع الباح دف
ــث  ــة حي ــم الرقمي ــو أميته ــىل حم ــار ع ــاعدة الكب ملس
ــايل:  ــس الت ــؤال الرئي ــة يف الس ــكلة الدراس ــل مش تتمث
س / مــا الربنامــج املقــرتح ملحــو األميــة الرقميــة 
ــوء  ــعودية يف ض ــة الس ــة العربي ــن باململك ــار الس لكب
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اخلــربات العامليــة ؟
ويتفرع منه السؤال التايل : 

مــا أبــرز اخلــربات العامليــة يف جمــال حمــو األميــة الرقمية 
لــدى كبار الســن ؟ 

هدف الدراسة : 
ــج  ــرتاح برنام ــة يف اق ــس للدراس ــدف الرئي ــل اهل يتمث
تعليمــي ملحــو األميــة الرقميــة لكبــار الســن باململكــة 
ــد  ــة لس ــربات العاملي ــوء اخل ــعودية يف ض ــة الس العربي

ــيل. ــوي املح ــاج التنم االحتي
أمهية الدراسة: تقسم أمهية الدراسة إىل:

 أمهية نظرية:
ــو  ــا ملح ــن تناوهل ــا م ــة أمهيته ــذه الدراس ــتمد ه  تس
ــن دور  ــا م ــا هل ــن ؛ مل ــار الس ــدى كب ــة ل ــة الرقمي األمي
فعــال يف املنظومــة املجتمعيــة، باإلضافــة إىل جــدة 
ــي  ــة الت ــدرة الدراســات العربي ــه ون ــوع وحداثت املوض

ــن( . ــار الس ــة )كب ــذه الفئ ــت ه تناول
أمهية تطبيقية:

ــر  ــىل تطوي ــني ع ــة القائم ــذه الدراس ــج ه ــد نتائ تفي
ــا  ــارات وتضمينه ــز امله ــار لتعزي ــم الكب ــج تعلي برام
التكنولوجيــة  للتقنيــات  الوظيفــي  لالســتخدام 

احلديثــة.
قــد يســاعد التدريــس باســتخدام هــذا التصــور املقرتح 
للربنامــج يف مســاعدة كبــار الســن عــىل املشــاركة 

ــة. ــة اإللكرتوني ــل احلكوم ــع يف ظ ــة يف املجتم الفعال
التصــور  باســتخدام هــذا  التدريــس  يســاعد  قــد 
ــم  ــارف والقي ــن املع ــار الس ــاب كب ــىل إكس ــرتح ع املق
واملهــارات األساســية للتعامــل مــع أدوات تكنولوجيــا 
ــا  ــون دافًع ــد يك ــذي ق ــاالت، وال ــات واالتص املعلوم
هلــم الكتســاب املزيــد مــن املعلومــات ومواصلــة 

ــه. ــتمرار في ــم واالس التعلي

منهج الدراسة:
ــي  ــج الوصف ــىل املنه ــة ع ــة احلالي ــدت الدراس اعتم
التحليــيل ملناســبته ملوضــوع الدراســة يف اســتقراء 
الدراســات واألدبيــات الســابقة لوصــف مفهــوم حمــو 
ــربات  ــىل اخل ــرف ع ــه، والتع ــة وحتليل ــة الرقمي األمي
ــار  ــدى كب ــة ل ــة الرقمي ــو األمي ــارصة ملح ــة املع العاملي
املقــرتح للربنامــج  التصــور  بنــاء  الســن، كذلــك 
ملحــو األميــة الرقميــة لــدى كبــار الســن )األهــداف- 
ــة-  ــائل التعليمي ــس- الوس ــرق التدري ــوى- ط املحت

ــج(. ــن الربنام ــم- زم ــاليب التقوي أس
مصطلحات الدراسة:

1- الربنامــج : يعرفــه الباحــث إجرائًيــا بأنــه جمموعــة 
ــق  ــاًم وف ــة ُمصم ــوات املنظم ــراءات واخلط ــن اإلج م
ــداف،  ــن أه ــف م ــري، ويتأل ــم الكب ــص املتعل خصائ
وحمتــوى، وأســاليب تقويــم، وزمــن للربنامــج، هبــدف 

ــة .  ــار الســن عــىل حمــو أميتهــم الرقمي مســاعدة كب
ــث  ــه الباح ــن: يعرف ــار الس ــة لكب ــة الرقمي 2- األمي
ــة  ــارات التقني ــن للمه ــار الس ــالك كب ــدم امت ــه ع بأن

الروريــة. 
٣- حمــو األميــة الرقميــة لكبــار الســن: يعــرف الباحث 
مفهــوم حمــو األميــة الرقميــة لكبــار الســن بأنــه معاجلــة 
ــراد  ــخاص أو األف ــالك األش ــف( امت ــدم أو ضع )ع
كبــار الســن ملهــارات اســتخدام التقنيــة الروريــة يف 

احليــاة بشــكل عــام. 
4- األرسة: يعرفهــا الباحــث إجرائيــًا يف هــذه الدراســة 
ــن  ــون م ــب وتتك ــط النس ــط براب ــة ترتب ــا جمموع بأهن
ــي  ــوا، فه ــوا، واألوالد وإن نزل األب واألم وإن ارتفع
ــني،  ــن اجلنس ــن م ــار الس ــن وصغ ــار الس ــمل كب تش

ــا.  ــىل تنميته ــا ع ــرد فيه ــر كل ف ــث يؤث بحي
5- كبــار الســن: ُينظــر إىل "كبــار الســن"، مــن منظــور 
ديمغــرايف، بأهنــم األشــخاص الذيــن ينتمــون إىل 
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فئــات عمريــة تبــدأ مــن ســن الســتني، ولــدى البعــض 
مــن ســن اخلمــس والســتني ، وكثــرًيا مــا يقــع الربــط 
ــك  ــد، وذل ــوين للتقاع ــر القان ــن والعم ــار الس ــني كب ب
برغــم االختــالف بــني الــدول يف الســن القانــوين 
ــني  ــب العامل ــبة إىل أغل ــرتاوح بالنس ــذي ي ــد ال للتقاع
ــس  ــتني واخلم ــني الس ــاص ب ــام واخل ــني الع يف القطاع
والســتني ســنة. أو هــو كّل شــخص بلــغ ســتني ســنة 
فــام فــوق كــام تعتمــده منّظمــة الصحــة العامليــة وغريها 

 )Wikiageing.org( ــامت ــن املنّظ م
ــا بأهنــم األفــراد الســعوديون  ويعرفــه الباحــث إجرائي
أو املقيمــني مــن غــري الســعوديني ) الذكــور واإلنــاث( 
فأكثــر،  عاًمــا   6٠ مــن  أعامرهــم  تــرتاوح  ممــن 
ويعملــون بالقطاعــني العــام واخلــاص أو املتقاعديــن، 

أو اليعملــون.
اإلطار النظري والدراسات السابقة:

هيــدف اإلطــار النظــري والدراســات الســابقة إىل 
ــور  ــاء التص ــث، وبن ــري للبح ــام يف التنظ ــادة منه اإلف
ــري  ــار النظ ــاول اإلط ــيتم تن ــج، وس ــرتح للربنام املق
ــة  ــة الرقمي ــا األمي ــيني مه ــن أساس ــالل حموري ــن خ م
ــة األرسة،  ــات تنمي ــد متطلب ــن كأح ــار الس ــدى كب ل
ــة  ــة الرقمي ــو األمي ــارصة يف حم ــة املع ــربات العاملي واخل

ــن. ــار الس ــدى كب ل
املحــور األول: حمــو األميــة الرقميــة لــدى كبــار الســن 

كأحــد متطلبــات تنميــة األرسة:
ال يوجــد تعريــف موحــد ملحــو األميــة الرقميــة أو مــا 
ــن  ــد م ــود العدي ــن وج ــم م ــىل الرغ ــا، ع ــف منه يتأل
ــة  ــم املامثل ــا واملفاهي ــة هب ــامط اخلاص ــات واألن التصنيف
هلــا، إال أن حمــو األميــة الرقميــة مصطلــٌح شــامٌل 
للعديــد مــن املصطلحــات األخــرى )حمــو األميــة 
املعلومــات  بتكنولوجيــا  األميــة  احلاســوبية وحمــو 
واالتصــاالت ، وحمــو األميــة املعلوماتيــة ، وحمــو 
األميــة اإلعالميــة، حمــو األميــة االلكرتونيــة، مهــارات 

)Spengler, 2015(  القــراءة والكتابــة املتعــددة
ــة  ــو األمي ــتوردي" )Stordy, 2015( حم ــرف "س وُيع
ــد  ــي يعتم ــدرات الت ــن الق ــارة ع ــا عب ــة بأهن الرقمي
مــع  التفاعــل  عنــد  اجلامعــة  أو  الشــخص  عليهــا 
 ، إنتاجــه  أو  املعنــى  الشــتقاق  الرقميــة  التقنيــات 
واملامرســات االجتامعيــة والتعليميــة واملتعلقــة بالعمــل 

ــا. ــدرات عليه ــذه الق ــق ه ــم تطبي ــي يت الت
األميــة  حمــو   )Martin, 2005( "مارتــن"  وُيعــرف 
ــة بأهنــا "القــدرة عــىل الوصــول إىل املعلومــات  الرقمي
وتقييمهــا  وتوصيلهــا  ودجمهــا  وفهمهــا  وإدارهتــا 
خــالل  مــن  مناســب  وبشــكل  بأمــان  وإنشــائها 

التقنيــات الرقميــة.
Yagil& Co-( وكوهــني"   "ياجيــل  يعــرف  كــام 
ــىل  ــدرة ع ــا الق ــة بأهن ــة الرقمي ــو األمي hen, 2016( حم

ــل  ــيطة للتواص ــة البس ــا اليومي ــتخدام التكنولوجي اس
والتعامــل مــع املعلومــات؛ ومــن ثــم إتاحــة الفرصــة 
ــة  ــة والصحي ــاركة االجتامعي ــو املش ــاس نح ــام الن أم
والتعليميــة واملاليــة والتجاريــة يف املجتمــع، ويــرى أن 
ــة مرتبطــة بشــكل ســلبي بالعمــر؛  ــة الرقمي حمــو األمي
لــذا غالًبــا مــا يتــم هتميــش كبــار الســن عندمــا يتعلــق 

ــي. ــاج الرقم ــر باإلدم األم
ــة  ــة الرقمي ــح أن األمي ــابقة يتض ــات الس ــن التعريف م
لكبــار الســن تعنــي عــدم قدرهتــم عــىل مواكبــة 
ــة  ــة والفكري ــة والتكنولوجي ــرص العلمي ــات الع معطي
ــم  ــىل فه ــادرة ع ــة ق ــة ديناميكي ــا بعقلي ــل معه والتفاع
املتغــريات اجلديــدة وتوظيفهــا بــام خيــدم عمليــة 

التطــور املجتمعــي يف املجــاالت املختلفــة.
ويف حقيقــة األمــر أصبحــت احليــاة اليوم مرقمــة، ومن 
ــذا  ــش، ويف ه ــه هُيم ــا، فإن ــاق بركبه ــتطيع اللح ال يس
اإلطــار بــات احلديــث داخــل األوســاط العلميــة عــام 
يســمى بـــ "االنقســام الرقمــي" أو "الفجــوة الرقميــة" 
داخــل املجتمــع، وُتعــد فئــة كبــار الســن إحــدى 
ــع  ــة، م ــوة الرقمي ــرًرا بالفج ــر ت ــات األكث املجموع
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ــت،  ــتخدام اإلنرتن ــة، واس ــول واملعرف ــة الوص حمدودي
باملراجــع  الغالــب  يف  تتعلــق  الســابقة  وخرباهتــم 
ــت  ــة. واإلنرتن ــات اخلطي ــاكل املعلوم ــة وهي التناظري
ــص  ــىل الن ــد ع ــدة تعتم ــة معق ــك تقني ــال ش ــو ب ه
ــتخدم  ــن املس ــات م ــب املعلوم ــث تتطل ــعبي، حي التش
ــة إىل القــراءة أداء مهــام أخــرى خاصــة هبــذا  باإلضاف
ــص  ــام الن ــار أقس ــل اختي ــات، مث ــن املعلوم ــوع م الن
لقراءهتــا، وترتيــب القــراءة، واكتســاب بنيــة النص، أو 
التعلــم مــن العنــارص الســمعية البرصيــة )التشــعبية(، 
ــات  ــتهالك املعلوم ــب يف اس ــة تتطل ــذه الطريق ــل ه مث
ــي  ــك الت ــن تل ــة ع ــة خمتلف ــات معرفي ــاركة عملي مش
تشــارك يف القــراءة اخلطيــة لوســائل اإلعــالم التقليديــة 
ــامد  ــن اعت ــك(، لك ــا إىل ذل ــالت وم ــب واملج )الكت
كبــار الســن يف مجيــع مراحــل تعلمهــم عــىل الوســائل 
ــل  ــري تدخ ــث ال يغ ــب( حي ــة )الكت ــة اخلطي التناظري
ــؤوالً  ــتخدم مس ــون املس ــوى، وال يك ــتخدم املحت املس

)Castilla et al.,2018( .ــات ــم املعلوم ــن تنظي ع
ــع  ــة مجي ــبة أو رقمن ــع حوس ــه م ــث أن ــرى الباح وي
ــة  ــا ، أصبحــت "حمــو األمي اخلدمــات األساســية تقريًب
الرقميــة" حاجــة الســاعة خاصــًة للمســنني غــري 
القادريــن عــىل تنفيــذ أعامهلــم اليوميــة عــرب اإلنرتنــت 
ــم  ــك، أو قيامه ــام بذل ــن القي ــون م ــن يتخوف أو الذي
ــخصية  ــة الش ــم املالي ــىل موارده ــيطرة ع ــليم الس بتس
إىل صديــق أو قريــب متعلــم رقمًيــا ؛ لــذا أصبــح مــن 
ــل  ــن للتعام ــل مهــارات كبــار الس الــروري صق
واالســتخدام الكــفء لإلنرتنــت لتحقيــق االســتقاللية 
ــة  ــة، وســهولة ممارســة خمتلــف األنشــطة اليومي الرقمي
برسعــة أكــرب وبتكلفــة أقــل مثــل: الوصــول إىل 
الروابــط  عــىل  واحلفــاظ  والتســوق،  املعلومــات، 
والثقافــة،  الفنــون  يف  واالنخــراط  االجتامعيــة، 

ــد. ــن بع ــة ع ــة الصحي والرعاي
وقــد حــدد مــرشوع الكفــاءة الرقميــة األوروبيــة 
باعتبارهــا  واملهــارات  املعرفــة   )DIGCOMP(

إدارة  الرقمــي:  العــامل  مــع  للتعامــل  رضوريــة 
موقعهــا  وحتديــد  املعلومــات  )حتديــد  املعلومــات 
ــا(  ــا وتنظيمه ــرتدادها وختزينه ــا واس ــول إليه والوص
يف  واملشــاركة  باآلخريــن،  االرتبــاط   ( والتعــاون 
ــل  ــت، والتفاع ــرب اإلنرتن ــات ع ــبكات واملجتمع الش
بشــكل بنّــاء(، والتواصــل واملشــاركة ) التواصــل مــن 
خــالل أدوات عــرب اإلنرتنــت، مــع مراعــاة اخلصوصية 
واألمــان(، وإنشــاء املحتــوى واملعرفــة )دمــج وإعــادة 
ــدة(،  ــة اجلدي ــاء املعرف ــابقة، وبن ــة الس ــة املعرف صياغ
ــة  ــة أخالقي ــرصف بطريق ــؤولية )الت ــالق واملس واألخ
ومســؤولة، وأكثــر إدراًكا لألطــر القانونيــة(، والتقييــم 
وحــل املشــكالت )حتديــد االحتياجــات الرقميــة، 
ــم  ــة، وتقيي ــائل الرقمي ــن الوس ــكالت م ــل املش وح
املعلومــات املســرتدة، والعمليــات التقنيــة، واســتخدام 
التكنولوجيــا والوســائط، وأداء املهــام مــن خــالل 

)Ferrari, 2012(الرقمــي األدوات 
ــة اســتخدام  ــق  بعــض الدراســات حــول قابلي وتتطاب
الويــب مــع املســتخدمني  كبــار الســن إىل حــد كبــري يف 
التأكيــد عــىل أن املســنني يواجهــون صعوبــات أكــرب يف 
اختبــار قابليــة االســتخدام حيــث يتأثــرون بتجربتهــم 
ــا  ــامم؛ مم ــة واالهت ــة والراح ــاءة الذاتي ــة )الكف العاطفي
ــا  ــتخدام تكنولوجي ــتقبلية الس ــم املس ــىل نيته ــر ع يؤث

ــاالت. ــات واالتص املعلوم
 )Fidgean, 2006( "ــني ــا "فيدج ــة أجراه ــي دراس فف
ــم  ــزء مه ــة كج ــل العاطفي ــني العوام ــا تضم ــم فيه ت
ــفت  ــن، وكش ــار الس ــن كب ــتخدمني م ــة املس ــن جترب م
ــة  ــا(، مقارن ــوق )65 عاًم ــنني ف ــتخدمني املس أن املس
ــتخدمون  ــا( يس ــن ٤٠ عاًم ــل م ــنًا )أق ــر س باألصغ
ــات  ــف صفح ــد وص ــر عن ــة أكث ــات عاطفي مصطلح
ــوم  ــاء الل ــا إللق ــر وضوًح ــل أكث ــم مي ــب، ولدهي الوي
يف  صعوبــات  يواجهــون  عندمــا  أنفســهم  عــىل 
ــا،  ــن التكنولوجي ــوف م ــع، اخل ــتخدامها يف الواق اس
ــن  ــة م ــي أو رهب ــوف عاطف ــه خ ــىل أن ــم ع ــذي ُيفه ال
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ــا،  ــري فيه ــر أو التفك ــزة الكمبيوت ــع أجه ــل م التفاع
عــادة مــا يتســبب يف جتنــب اســتخدام الكمبيوتــر وهــو 

ــن. ــار الس ــة كب ــني فئ ــاًرا ب ــر انتش أكث
 Friemel,(  "ويف دراســة أخــرى أجراهــا "فريميــل
تزيــد  الذيــن  اإلنرتنــت  مســتخدمي  مــع   )2016

أعامرهــم عــن )65( عاًمــا، وجــد أن غالبيــة غــري 
املســتخدمني شــعروا "باخلــوف" و "القلــق" بشــأن 
"هيــل  خلــص  وقــد  التكنولوجيــا،  اســتخدام 
ــاذ  ــدون اخت ــه ب ــرون" )Hill et al, 2015( إىل أن وآخ
تدابــري مناســبة ملعاجلــة خمــاوف كبــار الســن مــن 
التكنولوجيــا يمكــن أن تصبــح الفجــوة الرقميــة أكــرب 
ــد مــن اخلدمــات إىل العــامل الرقمــي. مــع انتقــال املزي
يف حــني وجــدت دراســة أمريكيــة أجريــت عــام 
)2٠1٤( أن االســتخدام املنتظــم لإلنرتنــت يقلــل 
ــل  ــث- 2٠ إىل 28%-   ويقل ــدار الثل ــاب بمق االكتئ
أكثــر  ذلــك  وكان  العزلــة،  أو  بالوحــدة  الشــعور 
وضوًحــا بــني كبــار الســن الذيــن يعيشــون بمفردهــم. 
)Cotton et al, 2014(، لذلــك ُيعد تشــجيع اســتخدام 
ــو  ــاالت وحم ــات واالتص ــا املعلوم ــزة تكنولوجي أجه
ــاعدة يف  ــة للمس ــذه الفئ ــاًم هل ــًرا مه ــة أم ــة الرقمي األمي

ــاة. ــودة احلي ــىل ج ــاظ ع احلف
ــة التــي  ويشريحســن )2٠13( إىل أن التغــريات احلديث
شــهدهتا األرسة يف الوقــت الراهــن كان هلــا تأثــري كبــري 
ــا  ــىل اعتباره ــن ع ــار الس ــة لكب ــم الرعاي ــىل تقدي ع
الراعــي األول واألهــم لــه،  فقــد وجــدت العديــد مــن 
ــون  ــا يواجه ــادة م ــة ع ــي الرعاي ــات أن مقدم الدراس
ــة  ــدية نتيج ــية واجلس ــكالت النفس ــن املش ــد م العدي
ــة،  ــه العالجي ــرة متطلبات ــن، وكث ــب املس ــز القري لعج
وتعرضــه ألي مــرض جديــد، وبالتــايل عــدم املواءمــة 
بــني التزاماهتــم األرسيــة وتقديــم الرعايــة،  كــام أثبتــت 
العديــد مــن الدراســات أن جــزًءا كبــرًيا مــن مقدمــي 
ــد  ــيام بع ــوت، والس ــة للم ــر عرض ــم أكث ــة ه الرعاي
هنايــة العــام األول مــن تقديــم الرعايــة وبشــكل أكثــر 

ــذا  ــة ؛ ل ــراض مزمن ــن أم ــم م ــاين منه ــن يع ــًدا م حتدي
ــري  ــكل كب ــهم بش ــد تس ــة ق ــاعدات الرقمي ــإن املس ف
ــي  ــا مقدم ــاين منه ــي يع ــكالت الت ــة املش يف مواجه
الرعايــة داخــل األرسة وتوفــري حلــول بديلــة وفعالــة 
ــي  ــال وذك ــكل فع ــن بش ــار الس ــة لكب ــم الرعاي لتقدي
ــة..  ــة والرتفيهي ــة والصحي يف مجيــع املجــاالت: اخلدمي

ــا. وغريه
ــو  ــارصة يف حم ــة املع ــربات العاملي ــاين: اخل ــور الث املح

ــن: ــار الس ــدى كب ــة ل ــة الرقمي األمي
ــو  ــة أن ختط ــدول املتقدم ــن ال ــد م ــتطاعت العدي اس
الرقميــة  األميــة  خطــوات واســعة يف جمــال حمــو 
لكبــار الســن اســتجابة ملتطلبــات عــرص املعرفــة 
ــه دور  ــم في ــات وتعاظ ــه األيديولوجي ــت في ــي انته الت
املعــارف والتكنولوجيــات، وفيــام يــيل أهــم املبــادرات 
التــي اختذهتــا بعــض الــدول املتقدمــة مثــل )الواليــات 
أيرلنــدا-  أوروبــا-   املتحــدة األمريكيــة- كنــدا- 

أســرتاليا- فنلنــدا- اململكــة املتحــدة( :
أوالً: الواليات املتحدة األمريكية:

 )Good Things Foundation( مؤسســة  ســاعدت 
بالواليــات املتحــدة األمريكيــة أكثــر مــن مليــوين 
ــالل  ــن خ ــة م ــم الرقمي ــر مهاراهت ــىل تطوي ــخص ع ش
)5٠٠٠( رشيــك مــن املجتمــع املحــيل حيــث يقدمــون 
اتصــاالً باإلنرتنــت بأســعار خمفضــة، ومنهًجــا دراســًيا 
ــواء  ــية للحاســوب س ــارات األساس ــم امله ــا لتعل جمانًي

ــة. ــة أو مجاعي ــة ذاتي بطريق
ويف عــام )2٠1٤( قدمــت برناجمًــا جديــًدا يســمى 
ــم،  ــة والقل ــل الورق ــل حم )Ged test Program ( ليح
يســاعد األشــخاص عــىل التعــرف عــىل مهــارات 
ــاء  ــالب بإنش ــدأ الط ــث يب ــية حي ــر األساس الكمبيوت
ــد  ــه حتدي ــن خالل ــم م ــم ويمكنه ــاص هب ــاب خ حس
ــار اخلــاص هبــم يف أي وقــت يريــدون،  موعــد االختب
والتفاعــل مــع اآلخريــن، واحلصــول عــىل تغذيــة 
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مردتــة عــىل الفــور، واهلــدف مــن هــذا الربنامــج هــو 
ــي  ــة الت ــارات الرقمي ــار بامله ــني الكب ــد املتعلم تزوي
ــوي  ــم الثان ــد التعلي ــا بع ــة م ــا يف مرحل ــون إليه حيتاج

ــة  ــداف مهني ــن أه ــم م ــط بحياهت ــا يرتب وم
. (Digital Literacy and Adult Learners, 2018)

ــج  ــة يف برام ــدة األمريكي ــات املتح ــد الوالي ــام تعتم ك
تعليــم الكبــار عــىل مقــررات إلكرتونيــة بنحــو متزايد، 
ــم  ــادر تعل ــتخدام مص ــرورة اس ــني ب ــزام املعلم وإل
ــف  ــر واهلوات ــزة الكمبيوت ــك )أجه ــام يف ذل ــة ب رقمي
الذكيــة واألجهــزة املحمولــة( بــدالً مــن االعتــامد عــىل 

ــة  ــد للمعرف ــدر أوح ــة كمص ــب الورقي الكت
.(Digital Literacy and Adult Learners, 2018)

ــام  ــة ع ــو األمي ــيكاغو ملح ــف ش ــرى حتال ــد أج وق
2٠18 تقييــاًم للمســتوى التكنولوجــي امُلتبــع يف فصول 
تعليــم الكبــار يف مجيــع أرجــاء املدينــة وأســفرت 
ــني  ــتوى املتعلم ــع مس ــة إىل رف ــاك حاج ــج أن هن النتائ
ــك إىل  ــبب يف ذل ــوا الس ــد أرجع ــا، وق ــار رقمًي الكب
مســتوى  تقييــم  يف  املســتخدمة  النســخة  حمدوديــة 
Northstar Digital Literacy Assess- )املتعلمــني 
ــر يف  ــزة الكمبيوت ــر أجه ــدرة تواف ــك ن ment(، كذل

منــازل املتعلمــني يف حــني تواجــد اهلواتــف املحمولــة 
كان مرتفًعــا.

 Digital)ويف ضــوء تلــك النتائج الســابقة أطلق جملــس
ــاريع  ــدة مش Literacy Advisory Board  (Dlab) ع

ــع أنحــاء شــيكاغو مــن أجــل تكثيــف اجلهــود  يف مجي
ــح  ــار ، واتض ــم الكب ــة لتعلي ــة الرقمي ــو األمي ــو حم نح
Test-)  ذلــك يف إتاحــة تطبيق اختبــار التعلــم الصديــق
ــج  ــو برنام ing Mobile -  Friendly Learning) وه

ــه عــىل جهــاز اجلــوال  ــق للمتعلــم يمكــن حتميل صدي
ــة مشــاركة  ــه، كذلــك إعــادة النظــر يف كيفي اخلــاص ب
املصــادر عــرب اإلنرتنــت للمتعلمــني مثــل منظمــة 
دجييتــال لــرين )Digital learn(  لرابطــة املكتبــات 
العامــة )Public Library Association( ، فضــاًل عــام 

قامــت بــه مؤسســة )Telmex- Carlos Slim( حيــث 
أطلقــت برناجمـًـا للتعليــم والثقافــة الرقميــة هدفــه هــو 
تقليــص الفجــوة الرقميــة، وإمــداد املواطنــني يف مجيــع 
ــكل  ــة بش ــارات الرقمي ــارف وامله ــد باملع ــاء البل أرج

ــرون،  2٠18 ( ــانو وآخ ــام س ــاين  )براهي جم
ثانيًا: كندا:

عــىل الرغــم أن مفهــوم حمــو األميــة يعــود إىل منتصــف 
الثامنينــات، إال أنــه قــد بــرز أكثــر يف العقد املــايض، فقد 
بــدأ االهتــامم هبــذا األمــر يف كنــدا منــذ عــام )2٠1٠( 
عندمــا أوصــت العديــد مــن اهليئــات  واملنظــامت مــن 
ــرورة  ــة )Media Smart( و )ICTC( ب ــا منظم بينه
اختــاذ خطــوات حاســمة يف تعزيــز حمــو األميــة الرقميــة 
ــاس  ــد لقي ــي موح ــاس مرجع ــم مقي ــدا، وتصمي يف كن
ــن  ــالن ع ــتخدامه لإلع ــيتم اس ــذي س ــتوياته، وال مس

املســتوى املطلــوب ملهــن معينــة.
ويف عــام )2٠13( أعلــن مديررشكــة وســائل اإلعــالم 
 Matthew( ماثيــو جونســون )Media Smart( الذكيــة
ــام  ــرق في ــرتق ط ــىل مف ــت ع ــدا كان Johnson( أن كن

ــت  ــدى اإلنرتن ــة يف منت ــة الرقمي ــو األمي ــق بمح يتعل
ــة ــة تســجيل اإلنرتنــت الكندي ــع هليئ الكنــدي التاب

. (CIRA) (Gall, 2013) 

Digital Cana- ــدا  ــة كن ــر حكوم ــدد تقري ــد ح )وق
da:150( العديــد مــن الفجــوات الرقميــة، وأكــد 

ــد، وأوىص  ــة للغ ــارات الرقمي ــاء امله ــة بن ــىل أمهي ع
باســرتاتيجية طويلــة األجــل مــن شــأهنا توســيع نطــاق 
تعليــم تكنولوجيــا االتصــاالت واملعلومــات، وتعزيــز 
ــة  ــة لتنمي ــوى العامل ــم يف الق ــن ه ــار مل ــا للكب فرًص
ــزام  ــن الت ــزًءا م ــن ج ــد تضم ــة، وق ــم الرقمي مهاراهت
احلكومــة عــام )2٠15( للرتويــج الرقمــي، والتوســع 
يف املشــاريع لزيــادة فهــم العالقــة بــني املهــارات 
والنتائــج  الصلــة  ذات  العمــل  وســوق  الرقميــة 
.)Government of Canada, 2015( االجتامعيــة 
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ABC Life Lit- ــدا ــة يف كن ــات اإلجيابي ــن املامرس  وم
ــاب  ــأت كت ــة أنش ــري ربحي ــة غ ــي منظم eracy، وه

عمــل "ABC Internet Matters" ملســاعدة الكنديــني 
األكــرب ســنًا الــذي ليــس لدهيــم مهــارات حمــو 
ــد مــن ورش العمــل  ــة، ونظمــت العدي ــة الرقمي األمي
لتدريــس حمتواهــا، وقــد أطلقــت  ABC مبــادرة عــام 
)2٠1٤( تســمى UPskills هدفهــا هــو القضــاء عــىل 

ــدا. ــة يف كن ــة الرقمي األمي
وقــد ركــزت املبــادرات التــي تعالــج الفجــوة الرقميــة 
ــعر  ــور بس ــت إىل اجلمه ــول اإلنرتن ــىل وص ــدا ع يف كن
املهــارات  عــىل  التدريــب  إىل  باإلضافــة  معقــول 
الالزمــة الســتخدامه بفعاليــة مــن خــالل تقديــم 
 Graham and( حمتــوى خــاص لتعزيــز االندمــاج

.  )Hanna, 2011

ــات  ــع املقاطع ــة م ــة الفيدرالي ــرت احلكوم ــد تضاف وق
واملكتبــات  االجتامعيــة  والــوكاالت  واألقاليــم 
واملــدارس وجمموعــات املتطوعــني لدعــم مراكــز 
ــار  ــب للكب ــر والتدري ــم الكمبيوت ــر دع ــة توف جمتمعي
ــد  ــج )CAP(  كأح ــاء برنام ــم إنش ــام ت ــباب، ك والش
ــة  ــة الرقمي ــو األمي ــة ملح ــة الداعم ــج املجتمعي الربام
ــة  ــة خاص ــي   تقني ــة )SOS( وه ــم خاصي ــي تدع والت
ــتخدام  ــة الس ــارات الالزم ــن امله ــار الس ــم كب لتعلي

التكنولوجيــا  .
كذلــك تــم إطــالق مبــادرة املكتبــات العامــة املجانيــة 
مهــارات  تطويــر  لتســهيل   )Public Libraries(
ــق  ــة، أطل ــات الكندي ــة يف املجتمع ــة الرقمي ــو األمي حم
عليهــا البعــض مصطلــح )جامعــة النــاس( يف العــرص 
ــد زادت  ــا ق ــامم أن أمهيته ــري لالهت ــن املث ــي، وم الرقم
ــتخدام  ــىل اس ــب ع ــد الطل ــع تزاي ــايض م ــد امل يف العق
ــن  ــني ع ــا الكندي ــغ ثلث ــد أبل ــة، فق ــات الرقمي اخلدم
هــذه  عضويــة  لبطاقــة  واســتخدامهم  امتالكهــم 
ــة  ــي اخلدم ــة ه ــات العام ــذه املكتب ــد ه ــة، وُتع املكتب
العامــة األوىل يف كنــدا التــي تتيــح التواصــل بــني 

اجلميــع كجــزء ال يتجــزأ مــن رؤيــة احلكومــة، فضــاًل 
عــن الربامــج التوعويــة لآلبــاء واألمهــات والعائــالت 
ــارات  ــت واخلي ــة اإلنرتن ــم طبيع ــىل فه ــاعدهتم ع ملس

ــة.   ــة الرقمي ــة بالرتبي ــات املتعلق والتحدي
. (Industry Canada, 2021)

ثالثًا: أوروبا: 
قــد رصح فريــق خــرباء االحتــاد األورويب أن حمــو 
األميــة الرقميــة هــي مهــارة حياتيــة أساســية عــىل قــدم 
ــدرة  ــدم الق ــة، وأن ع ــراءة والكتاب ــع الق ــاواة م املس
ــات أو  ــاالت املعلوم ــات اتص ــول إىل تقني ــىل الوص ع
ــل  ــام التكام ــًا أم ــا عائق ــح فعلًي ــد أصب ــتخدامها ق اس

ــخصية. ــة الش ــي والتنمي االجتامع
 DG Information Society and Media Group,)

.(2008, 4

ويف ســبيل ذلــك تــم تقديــم ثالثــة أجيــال مــن 
ــة األوىل  ــزت املرحل ــة، رك ــة الرقمي ــو األمي ــج حم برام
ــز  ــة لتعزي ــة ثاني ــا مرحل ــول، تليه ــيع الوص ــىل توس ع
االســتخدام األســايس لإلنرتنــت، ومرحلــة ثالثــة 
ــد  ــة، وُيع ــة اإلعالمي ــو األمي ــن حم ــد م ــث يف املزي تبح
اســتخدام  لتعزيــز  مهــم  ســيايس  منظــور  ذلــك 
اخلدمــات العامــة عــرب اإلنرتنــت مثــل: احلكومــة 
ــري  ــمية وغ ــبكات الرس ــتخدام الش ــة واس اإللكرتوني

الرســمية لرفــع مســتوى املهــارات.
رابعًا: أيرلندا:

ــة  ــة الرقمي ــة األمي ــبيل مكافح ــدا يف س ــت أيرلن أطلق
الفوائــد  بعــض  وتتمثــل   )ALND( اســرتاتيجية 

لالســتثامر يف هــذه االســرتاتيجية مــا يــيل:
ــراءة  ــية )الق ــارات األساس ــي امله ــذات: وه ــر ال تطوي
ــة  ــو والثق ــاس بالنم ــمح للن ــة( تس ــة الرقمي والكتاب

ــم. ــب حياهت ــع حوان ــع يف مجي والتوس
ــن  ــة متك ــارات رقمي ــي مه ــذات: وه ــن ال ــري ع التعب
املواطنــني مــن التعبــري و الدفــاع عن حقوقهــم وحقوق 
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األشــخاص  اكتســاب  وبمجــرد  أرسهــم،  أفــراد 
هلــذه املهــارات، يمكنهــم التفاعــل بثقــة مــع اهليئــات 
العامــة أو مقدمــي اخلدمــات )مثــل االســكان والبيئــة 
والصحــة واملاليــة( ألنفســهم وجمتمعاهتــم فيــام يتعلــق 

ــر عــىل حياهتــم. ــي تؤث باملســائل الت
خلق جمتمع أفضل وأكثر مساواة.

كــرس دائــرة احلرمــان: حيــث إن هنــاك خماطــر تتمثــل 
ــاة ،  ــري امللب ــة غ ــراءة والكتاب ــة الق ــات معرف يف احتياج
واحلســاب ، وحمــو األميــة الرقميــة  قــد يكــون هلــا آثــار 
ــي تشــعر هبــا  ــار الســلبية الت ــال ، مــع اآلث عــىل األجي

أرس أولئــك الذيــن مل تتــم تلبيتهــا.
وهنــاك أيًضــا بعــض املبــادرات التــي اختذهتــا احلكومة 
األيرلنديــة يف ســبيل حمــو األميــة الرقميــة مــن بينهــا مــا 

: ييل
تقــدم وزارة الزراعــة واألغذيــة والبحــار خدمــات عرب 
اإلنرتنــت مــن خــالل agfood.ie: يمكــن مــن للفــرد 
مــن تســجيل الدخــول الشــخي، ومــن خــالل هــذه 
اخلدمــة يمكــن الوصــول إىل خمطــط الدفــع األســايس، 
وخدمــة حتديــد هويــة احليوانــات، واخلدمــات املاليــة.
"خمطــط  واالتصــاالت  البيئــة  وزارة  قدمــت 
املهــارات الرقميــة للمواطنــني" ، وهــي مبــادرة يف 
للحكومــة  الوطنيــة  الرقميــة  االســرتاتيجية  إطــار 
األيرلنديــة عــام )2٠13( يوفــر املخطــط تدريًبــا جمانًيــا 
ــمية.  ــري الرس ــية غ ــة األساس ــارات الرقمي ــىل امله ع
حيــث يتعلــم األشــخاص الذيــن حيــرون الفصــول 
الدراســية املهــارات التــي حيتاجــون إليهــا الختــاذ 
خطواهتــم األوىل للوصــول إىل اإلنرتنــت. ويف عــام 
)2٠19(، نــرشت الــوزارة االســرتاتيجية الوطنيــة 
ــية  ــداف الرئيس ــد األه ــل أح ــيرباين. يتمث ــن الس لألم
ــارات  ــام للمه ــتوى الع ــادة املس ــرتاتيجية يف زي لالس
والوعــي بــني األفــراد حــول ممارســات الصحــة 
ــاركة  ــال مش ــبيل املث ــىل س ــية )ع ــة األساس اإللكرتوني
املعلومــات الشــخصية احلساســة بطريــق اخلطــأ( ، 

ودعمهــم يف ذلــك عــن طريــق املعلومــات والتدريــب.
قســم التعليــم التكميــيل والعــايل والبحــث واالبتــكار 
تابعــة  )وكالــة   ،  SOLAS خــالل  مــن  والعلــوم 
لقســم التعليــم اإلضــايف والعــايل والبحــث واالبتــكار 
احتياجــات  القســم حلجــم  والعلــوم(، يســتجيب 
الفجــوة الرقميــة يف أيرلنــدا ويســهم بنشــاط يف حتســني 
ــاع  ــر قط ــكان، و يوف ــة للس ــة العام ــارات الرقمي امله
التعليــم والتدريــب اإلضــايف )FET(، مــن خــالل 16 
ــل  ــم ، )مث ــي الدع ــوي ومقدم ــب الرتب ــة للتدري جلس
ــة القــراءة  ــار( معرف ــة الكب ــة ملحــو أمي ــة الوطني الوكال
املســتقل  الرقمــي  والتوفــري  واحلســاب  والكتابــة 
واملتكامــل ، كجــزء مــن توفــري مهــارات أكثــر توســًعا.
املجــال الصحــي: يوفــر إطــار عمــل إيرلنــدا الصحــي 
إيرلنــدا  لبنــاء  طريــق  خارطــة   )2٠25  -2٠19(
أكثــر صحــة. يتمثــل أحــد األهــداف الرئيســة يف 
ــع  ــن املجتم ــاع م ــرد وقط ــكل ف ــن ل ــة يمك ــق بيئ خل
ــام يف  ــة، ب ــدا صحي ــق إيرلن ــم يف حتقي ــؤدوا دوره أن ي
ذلــك توفــري خدمــات ســهلة االســتخدام واســتخدام 
ــات  ــم املعلوم ــد تقدي ــيطة عن ــة البس ــة اإلنجليزي اللغ

ــة. الصحي
تقديــم  يتــم  واملجتمعيــة:  الريفيــة  التنميــة  دائــرة 
دورات تأسيســية لتكنولوجيــا املعلومــات مــن خــالل 
برنامــج خدمــات املجتمــع، ومــن بــني هــذه الربامــج، 
برنامــج )SICAP( الــذ هيــدف إىل حمــو األميــة الرقميــة 
لــدى كبــار الســن، ويعــزز مــن إندماجهــم االجتامعــي 
وحتقيــق املســاواة الرقميــة، حيــث يدعــم األفــراد 
املحرومــني لتحســني نوعيــة حياهتــم مــن خــالل توفــري 

ــل. ــوق العم ــم س ــاة ودع ــدى احلي ــم م التعل
جمــال الســياحة والفنــون والرياضــة:  متــول هيئــة 
اإلذاعــة يف أيرلنــدا )BAI( برامــج لتحســني حمــو 
أميــة الكبــار. باإلضافــة إىل ذلــك، يســهل BAI عمــل 
ــي  ــدا ، وه ــة يف أيرلن ــة اإلعالمي ــو األمي ــة حم مؤسس
مجعيــة مســتقلة مــن األعضــاء امللتزمــني بتعزيــز الثقافة 
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ــدا.  ــاء أيرلن ــع أنح ــة يف مجي اإلعالمي
(Carpentieri & Frumkin, 2010)

خامسًا: اسرتاليا:
مبــدأ  لتحقيــق  تعــاوين  عمــل  إىل  للحاجــة  إدراًكا 
ــة يف  ــاب املصلح ــع أصح ــي ، اجتم ــمول الرقم الش
ــادل األفــكار حــول أفضــل  أواخــر عــام )2٠16( لتب
ــف  ــة حتال ــت النتيج ــري، وكان ــداث التغي ــبل إلح الس
الشــمول الرقمــي األســرتايل )ADIA( الــذي تأســس 
 Infoxchange عــام )2٠17(، واملدعــم مــن قبــل
والكثــري   Telstra و   Google و   Australia Post و 
ــاء البــالد مــن مجيــع  ــع أنح ــاركني يف مجي مــن املش
القطاعــات، وهــو مبــادرة مشــرتكة مــع أكثر مــن ٤٠٠ 
مؤسســة جتاريــة وحكوميــة وأكاديمية وجمتمعيــة تعمل 
ــل  ــع العمــل عــىل الشــمول الرقمــي. تتمث ــا لترسي مًع
ــاركة  ــني مش ــة ومتك ــوة الرقمي ــل الفج ــه يف تقلي رؤيت

ــرتاليا. ــع يف أس ــرب للجمي ــة أك ــة واقتصادي اجتامعي
ــة  ــري يف البني ــكل كب ــرتاليا بش ــتثمرت اس ــد اس      وق
ــز الســكان املتعلمــني  ــة واملــوارد الالزمــة لتعزي التحتي
ــا  ــار دوالر مل ــة 2 ملي ــا بقيم ــا التزامه ــا، أبرزه رقمًي
ــري  ــث يش ــي(، حي ــم الرقم ــورة التعلي ــمى بـــ )ث يس
تقريــر االجتاهــات املســتقبلية األســرتالية إىل أن: " أحــد 
ــاد  ــاركتنا يف االقتص ــم مش ــاح يف تعظي ــات النج عالم
الرقمــي ســتظهر عندمــا ال يتــم التمييــز بــني املهــارات 

ــة"   ــري الرقمي ــة وغ الرقمي
)Australia’s Digital Economy,2009 ( 

فقــد أطلقــت احلكومــة األســرتالية عــام )2٠17( 
مبــادرة )Be connected( وهــي مبــادرة هتــدف إىل 
ــت  ــرب اإلنرتن ــالمة ع ــارات والس ــة وامله ــادة الثق زي
ــا  ــتخدام التكنولوجي ــرتاليني يف اس ــن األس ــار الس لكب
ــاعدة  ــا ملس ــد  )Be connected( هنًج ــة، تعتم الرقمي
األفــراد الذيــن تبلــغ أعامرهــم )5٠( عاًمــا فــام فــوق، 
والذيــن لدهيم خــربة قليلــة أو معدومــة يف التكنولوجيا 

الرقميــة، حيــث تقــدم جمموعــة مــن املــوارد املصممــة 
ــذه  ــمل ه ــرتاليني، وتش ــؤالء األس ــم ه ــا لدع خصيًص
)Be  connected(  املــوارد موقــع ويــب خمصــص لـــ
حيتــوى عــىل معلومــات وأدوات تدريــب تفاعليــة 
ــم  ــرتاليني وعائالهت ــن األس ــن م ــار الس ــوارد لكب وم
وأقراهنــم ومنظــامت املجتمــع املحــيل، كذلــك إمكانيــة 
الوصــول املجــاين إىل املســاعدة الشــخصية وجًهــا 
  Be connected ــبكة ــالل ش ــن خ ــم م ــه والدع لوج
ــودة  ــة املوج ــامت املجتمعي ــن املنظ ــرية م ــة كب جمموع
يف مجيــع أنحــاء أســرتاليا مثــل املكتبــات ومراكــز 
األحيــاء والنــوادي املجتمعيــة واخلدمــات التــي تدعــم 
األســرتاليني األكــرب ســنًا، ومــن بــني اخلدمــات التــي 
)إرســال  إمكانيــة  أيًضــا   Be connected يتيحهــا 
 Facebook ــتخدام ــرتوين- اس ــد اإللك ــائل الربي رس
ــوق  ــرى- التس ــي األخ ــل االجتامع ــائل التواص ووس
my-  واخلدمــات املرصفيــة عــرب اإلنرتنــت- اســتخدام
ــزة  ــدم Be connected  مي ــام يق ــا(، ك Gov- وغريه

ــور  ــخاص يف العث ــاعدة األش ــل يف مس ــة تتمث إضافي
عــىل مزيــد مــن التدريــب يف مــكان قريــب مــن املــكان 
الــذي يعيشــون فيــه ، وهــو أمــر مهــم بشــكل خــاص 

ــاعدهم". ــة تس ــم عائل ــن لدهي إذا مل يك
ــو  ــىل حم ــب ع ــج التدري ــم برنام ــم تصمي ــك ت      كذل
األميــة الرقميــة )Tech Savvy Seniors( ملســاعدة 
ــر املهــارات والثقــة للتواصــل  ــار الســن عــىل تطوي كب
واملشــاركة يف عــامل اإلنرتنــت، و هيــدف هــذا الربنامــج 
إىل زيــادة اإلدمــاج الرقمــي وتقليــل العزلــة االجتامعية 
وزيــادة الوصــول إىل املعلومــات واخلدمــات عــرب 

ــار الســن. ــني كب ــت ب اإلنرتن
ويتــم متويــل )Tech Savvy Seniors( يف نيــو ســاوث 
ــن  ــز )م ــاوث ويل ــو س ــة ني ــل حكوم ــن قب ــز م ويل
Tels-  خــالل وزارة خدمــات األرسة واملجتمــع( و
ــات  ــا يف املكتب ــب جماًن ــم التدري ــم تقدي ــث يت tra ، حي
العامــة يف نيــو ســاوث ويلــز، وبتكلفــة منخفضــة 
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ــد  ــز. يع ــاوث ويل ــو س ــع ني ــات جمتم ــالل كلي ــن خ م
ــاوث  ــو س ــرتاتيجية ني ــا الس ــا رئيًس ــج التزاًم الربنام
ــة مــن )2٠16( إىل  ــة الرقمي ويلــز للقضــاء عــىل األمي

.)2٠2٠(
وقــد تــم تدريــب أكثــر مــن 3٠٠٠٠ مــن كبــار الســن 
يف أكثــر مــن 1٠٠ مكتبــة عامــة يف نيــو ســاوث ويلــز 
ــج دورات  ــذا الربنام ــر ه ــام )2٠13(، ويوف ــذ ع من
واملتوســطني  املبتدئــني  مســتويات  عــىل  تدريبيــة 
الكمبيوتــر  أجهــزة  اســتخدام  حــول  واملتقدمــني 
ــات  ــة والتطبيق ــف الذكي ــة واهلوات ــزة اللوحي واألجه
ــات  ــرتوين واخلدم ــد اإللك ــل الربي ــت مث ــرب اإلنرتن ع
االجتامعــي  التواصــل  وســائل  عــرب  املرصفيــة 
ــة  ــت املتعلق ــرب اإلنرتن ــة ع ــام اليومي ــوق، وامله والتس
بالعمــل والتواصــل واالســتجامم، ويتــم التدريــب 
ــة:  ــع التالي ــات املجتم ــة ولغ ــة اإلنجليزي ــه باللغ علي
ــة  ــة واليوناني ــة واإليطالي ــة واهلندي ــة والكانتوني العربي

والكوريــة واملاندريــن واإلســبانية والفيتناميــة.
تقــوم   ،COVID-19 بســبب  احلــايل،  الوقــت  ويف 
ــرية أرسع  ــة بوت ــة الرقمن ــرتالية بعملي ــامت األس املنظ
ــار  ــة آث ــدم رؤي ــل ع ــن أج ــى، م ــت م ــن أي وق م
االســتبعاد الرقمــي تتفاقــم بشــكل كبــري، ومــن أجــل 
ــا  ــا م ــن أمهه ــادرات م ــن املب ــد م ــت بالعدي ــك قام ذل

ــيل: ي
ــة •  ــدرات الرقمي ــول الق ــريف ح ــار مع ــاء إط إنش

التــي جيــب توفريهــا لــدى الســكان حتــى يكونــوا 
أفــراد قادريــن رقمًيــا، والتحــرك نحــو مجيــع 
التــي  الفيدراليــة واملحليــة  املواقــع احلكوميــة 
ــم  ــول لتقدي ــري الوص ــدث املعاي ــع أح ــق م تتواف
 WCAG.  إرشــادات الوصــول إىل حمتــوى الويــب

   2.1

معاجلــة توافــر خدمــات اإلنرتنــت، والقــدرة • 
ــكان  ــتطيع الس ــث يس ــا، بحي ــل تكلفته ــىل حتم ع
اإلنرتنــت  وخدمــات  األجهــزة  إىل  الوصــول 

ــة. ــدون تكلف ب
الســامح للجميــع باســتخدام اإلنرتنــت بــام يف • 

ذلــك أولئــك الذيــن يعانــون مــن إعاقــة، أو مــن 
خلفيــات متنوعــة ثقافًيــا أو لغوًيــا، أو لدهيــم 
ــة  ــز احلالي ــا احلواج ــرى تفرضه ــات أخ احتياج
Australian Dig- )املضمنــة يف تقنيــات اإلنرتنــت 

)ital Inclusion Alliance, 2020

سادسًا: فنلندا:
ُتعــد فنلنــدا ليســت فقــط مــن بــني أفضــل دول 
االحتــاد األورويب ،ولكنهــا رائــدة عــىل مســتوى العــامل 
يف الرقمنــة، ومــن بــني املبــادرات العديــدة التــي 
 InnoEspoo ــرشوع ــاء م ــدد إنش ــذا الص ــا يف ه اختذهت
عــام )2٠13( وتديــره  InnoOmnia، وهــو مركــز 
للتعلــم وريــادة األعــامل مــدى احليــاة، يقــوم مــرشوع 
ــا  ــم يف عضويته ــرباء تض ــبكة خ ــاء ش InnoEspoo ببن

األطــراف اآلتيــة: رواد األعــامل يف مدينــة إســبو، 
كليــة أمنيــة املهنيــة، جامعــة لوريــا للعلــوم التطبيقيــة، 
Aal- التابــع جلامعة Small Business Center  ومركــز
ــل  ــم، يعم ــوري براجمه ــم ومط ــم وطالهب to ومعلميه
ــدى  ــتدامة ل ــة املس ــة الرفاهي ــىل تنمي ــرشوع ع ــذا امل ه
املواطنــني، وُتعــد خدمــة Seniori365.fi للرفاهيــة 
InnoEspoo حيــث  الرقميــة جــزًءا مــن مــرشوع 
ــم  ــدف دع ــتهدفة هب ــة مس ــن كفئ ــار الس ــمل كب يش
ــرشوع  ــذا امل ــل ه ــم متوي ــد ت ــزل، وق ــم يف املن رفاهيته
 ،)ESF( مــن قبــل الصنــدوق االجتامعــي األورويب
أوســيام،  يف  والبيئيــة  االقتصاديــة  التنميــة  ومركــز 
)Lyytikäinen and Niskala, 2015(  ــة إســبو ومدين

سابعًا: اململكة املتحدة: 
ــادرات يف  ــن املب ــد م ــدة بالعدي ــة املتح ــت اململك قام
ــن  ــار الس ــدى كب ــة ل ــة الرقمي ــة األمي ــبيل مكافح س
Social Impact Demon-  حيــث أطلقــت مــرشوع
strator وهــو مــرشوع يقــوم عــىل رشاكــة تعمــل مــن 
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ــول  ــة للوص ــز اإللكرتوني ــن املراك ــد م ــالل العدي خ
أنشــطة  يف  ،وإرشاكهــم  اجتامعًيــا  املحرومــني  إىل 
تكنولوجيــا املعلومــات واالتصــاالت، حيــث تــم 
 163 قدرهــا  بتكلفــة  شــخًصا   )1223٤( إرشاك 
جنيًهــا إســرتلينًيا للفــرد، كــام تــم تقييــم  القيمــة 
ــه  ــم إطالق ــذي ت ــرشوع Care online ال ــة مل التعليمي
عــام 2٠٠3 وهــو مــرشوع جتريبــي مدتــه ســنتني 
حيــث تــم إدخــال أجهــزة الكمبيوتــر واإلنرتنــت 
ألكثــر مــن )5٠( شــخًصا مــن كبــار الســن والضعفــاء 

يف منطقــة ماركــت هاربــورو يف ليسيسرتشــاير.       
ولقــد ُثبــت أن التدخــالت بــني األجيــال مثــل مرشوع 
MiCommunity التابــع لرشكــة Age UK هلــا فوائــد 

ــار  ملموســة يف مكافحــة االســتبعاد الرقمــي لــدى كب
ــتخدام  ــو اس ــايس ه ــا األس ــد كان هدفه ــن، فق الس
ــاء شــعور أقــوى باملجتمــع  ــال لبن ــني األجي التطــوع ب
والرتابــط بــني املتطوعــني الشــباب وكبــار الســن 
، وســد االختالفــات يف العمــر والعــرق والثقافــة 
ــدف إىل  ــام هي ــلبية، ك ــة الس ــور النمطي ــدي الص وحت
مســاعدة الشــباب )الذيــن تــرتاوح أعامرهــم بــني 16 
ــا  ــال تكنولوجي ــم يف جم ــاركة مهاراهت ــا( ملش و 19 عاًم
ــم  ــد أعامره ــن تزي ــن )الذي ــار الس ــع كب ــات م املعلوم
عــن 6٠ عاًمــا(. وكان القصــد مــن املــرشوع أن ينشــئ 
ــع  ــني، م ــني العمريت ــني الفئت ــا ب ــة وتفامًه ــط مهم رواب
التكنولوجيــا  الســن مــن اســتخدام  متكــني كبــار 
ــني الشــباب "،  ــز التطــوع ب ــة بثقــة أكــرب وتعزي الرقمي
MiCom-  ويف تقييــم هــذه التجربــة وجــد أن مــرشوع
munity لديــه القــدرة عــىل إحــداث تغيــري كبــري ودائم 

يف املجتمعــات مــن خــالل حتســني التامســك املجتمعــي 
ــن  ــار الس ــدى كب ــة ل ــة االجتامعي ــن العزل ــد م ، واحل
وحتســني قدرهتــم عــىل البقــاء مســتقلني لفــرتة أطــول، 
وحتســني فــرص عمــل الشــباب واحلــد مــن الفقــر يف 
ــة إىل  ــدالت اإلحصائي ــري املع ــام تش ــني.، ك كال اجليل
ــن  ــار الس ــة لكب ــة الرقمي ــاض يف األمي ــود انخف وج

ــذي  ــي )2٠٠2- 2٠13(، وال ــرد يف عام ــكل مط بش
ــا يف القريــب العاجــل "      أوشــك عــىل أن يتالشــى متاًم
 Loughborough University Ergonomics and)

 Safety Research Institute, 2003; Osman et al,

(2005

ــات  ــوث والدراس ــن البح ــة م ــزت جمموع ــد رك وق
ــة  ــة الرقمي ــو األمي ــوع حم ــة موض ــىل أمهي ــابقة ع الس
لــدى كبــار الســن وقــد تناولــت يف ســبيل مكافحتهــا 
ــط  ــعة واخلط ــامذج املوس ــج والن ــن الربام ــة م جمموع
والــرؤى وفيــام يــيل مــا أتيــح للباحــث مــن دراســات 
ــوع  ــت موض ــة تناول ــة وأجنبي ــابقة عربي ــوث س وبح

ــة:  الدراس
 Dogruel  "عملــت دراســة "دوجريــل؛ وآخــرون
ــول  ــع للقب ــوذج موس ــداد نم ــىل إع et al., (2015) ع

التكنولوجــي وحمــو األميــة الرقميــة لكبــار الســن، وقد 
ــاب  ــل ره ــريات مث ــض املتغ ــا بع ــذت يف اعتباره أخ
ــابقة،  ــربة الس ــة، واخل ــة الذاتي ــا، والفعالي التكنولوجي
واخلــربة يف تكنولوجيــا الوســائط، وقــد توصلــت 
الدراســة إىل أن كبــار الســن ال يمكنهــم التعامــل 
واالســتمتاع بالتكنولوجيــا إال إذا شــعروا بقدرهتــم 
ــاءة  عــىل التعامــل معهــا، وســلطوا الضــوء عــىل الكف
الذاتيــة كمتنبــئ مهــم للمتعــة يف اســتخدام تكنولوجيــا 
ــار إىل  ــة إىل االفتق ــاالت. باإلضاف ــات واالتص املعلوم
الوصــول التقنــي إىل اإلنرتنــت، وأن الســبب الرئيــِس 
الــذي يقدمــه كبــار الســن لعــدم اســتخدام االنرتنــت 
هــو الالمبــاالة التحفيزيــة )عــدم اجلــدوى املتصــورة( 
أو نقــص املعرفــة، وزيــادة صعوبــات التفاعــل بســبب 

ــر. ــط بالعم ــدي املرتب ــز اجلس العج
 Tsai et "تســاي؛ وآخــرون"  واســتهدفت دراســة 
al., (2017)  تدريــب كبــار الســن عــىل اســتخدام 

يف  االندمــاج  عــىل  ملســاعدهتم  احلديثــة  التقنيــات 
املجتمــع الرقمــي اليــوم، وحمــو األميــة الرقميــة، 
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وفاعليــة أجهــزة الكمبيوتــر اللوحيــة يف عمليــة الدعــم 
االجتامعــي هلــذه الفئــة، وقــد توصلــت الدراســة 
ــن  ــد م ــا العدي ــغ هب ــي يبل ــة الت ــة الرئيس إىل أن الطريق
ــي  ــا ه ــع التكنولوجي ــربة م ــاب اخل ــاركني اكتس املش

"اللعــب" باســتخدام األجهــزة اللوحيــة.
ــو  ــد )2٠18( إىل حم ــد احلمي ــة عب ــت دراس ــام هدف ك
ــم  ــالل تصمي ــن خ ــن م ــار الس ــة لكب ــة الرقمي األمي
تعليمــي، واســتخدمت  إلكــرتوين  وإنشــاء موقــع 
التجريبــي.  واملنهــج  الوصفــي،  املنهــج  الدراســة 
ــات  ــن فئ ــة م ــن جمموع ــة م ــة الدراس ــت عين وتكون
ــًا  ــتني عام ــن س ــن س ــة م ــرب بداي ــن الع ــار الس كب
اســتخدام  يف  الدراســة  أدوات  ومتثلــت  فأكثــر. 
اســتبيان للتعــرف عــىل االحتياجــات التعليميــة لكبــار 
ــج  ــاءت نتائ ــي"، وج ــي الرقم ــن دورة" الوع ــن م الس
الدراســة مؤكــدة عــىل أن فيــام يتعلــق باملحتــوي )املــادة 
العلميــة( أمجعــن املشــاركات يف تقييمهــن لســهولة 
حتميــل املــادة العلميــة مــن املوقــع والــذي جــاء ممتــاز 
ــم  ــاع والتقيي ــبة اإلمج ــس نس ــي نف ــبة 1٠٠%، وه بنس
التــي حصلــت عليهــا ســهولة املــادة العلميــة يف 
ــرر  ــف مق ــع وص ــا م ــدي توافقه ــن م ــا ع ــع. أم املوق
ــدا  ــق ج ــه متواف ــىل أن ــاركات ع ــن املش ــدورة فأمجع ال
بنســبة 1٠٠% كذلــك أمجعــن بأهنــا كانــت مفيــدة جــدًا 

بنســبة %1٠٠. 
ــالل )2٠19(  ــة ه ــت دراس ــه؛ تناول ــياق ذات ويف الس
حتليــل الثقافــة الرقميــة واســتنباط معايريهــا املختلفــة، 
ــة  ــة الرقمي ــو األمي ــة يف حم ــك الثقاف ــهم تل ــف تس وكي
لــدى الكبــار يف مــرص، وقدمــت الدراســة خطــة 
ــة  ــو األمي ــة يف حم ــة الرقمي ــل دور الثقاف ــة لتفعي مقرتح
الرقميــة، تضمنــت إحــدى عــرشة خطــوة تتــوزع 
ــن  ــع الراه ــم الوض ــة: تقيي ــل رئيس ــالث مراح ــىل ث ع
)التحليــل املبدئــي(، ثــم دراســات اجلــدوى، ثــم 
عــرض  الدراســة  قدمــت  كــام  التنفيــذ،  خطــط 

ــا  ــة، ورؤيته ــربرات اخلط ــة: م ــة املقرتح ــاد اخلط ألبع
وأســاليب  التدريــس،  واســرتاتيجيات  ورســالتها، 
وعالقتهــا  متيزهــا،  وســامت  الطــالب،  تقويــم 
باملؤسســات املســتفيدة، والربامــج التــي ســتقدم هبــا.
ــم  وبحثــت دراســة اجلــرب )2٠2٠( دور برامــج التعلي
املســتمر يف حمــو األميــة الرقميــة باململكــة العربيــة 
الســعودية مــن وجهــة نظــر املســتفيدات مــن الربامــج، 
باإلضافــة إىل الكشــف عــن التحديــات التــي حتــد مــن 
تفعيــل دور برامــج التعليــم املســتمر يف اململكــة العربية 
الســعودية، وقــد أســفرت نتائــج الدراســة عــن اتفــاق 
املســتفيدات عــىل دور برامــج التعليــم املســتمر يف نــرش 
ــة  ــة بدرج ــة الرقمي ــز املواطن ــة  وتعزي ــة الرقمي الثقاف

ــة. مرتفع
أمــا دراســة "مــا" ) Ma (2020 فقــد هدفــت إىل تعزيــز 
ــالل  ــن خ ــن م ــار الس ــدى كب ــا ل ــول التكنولوجي قب
القائــم عــىل املالحظــة، وقــد تكونــت  التدريــب 
العينــة مــن )59( شــخًصا مــن كبــار الســن، وأكــدت 
ــم  ــب القائ ــة التدري ــىل فعالي ــة ع ــك الدراس ــج  تل نتائ
التكنولوجيــة،  املعرفــة  حتســني  يف  املالحظــة  عــىل 
ــي  ــاط االجتامع ــعور باالرتب ــة، والش ــاءة الذاتي والكف
عنــد اســتخدام التقنيــات احلديثــة، وقــد أوصــت هــذه 
ــد  ــة لس ــالت تربوي ــم تدخ ــرورة تصمي ــة ب الدراس

ــة. ــوة الرقمي الفج
يف ضــوء الدراســات الســابقة  وبحكــم ختصــص 
ــه  ــث أن ــرى الباح ــار ي ــم الكب ــال تعلي ــث يف جم الباح
ــن  ــار الس ــن كب ــري م ــدرة كث ــدم ق ــن ع ــم م ــىل الرغ ع
عــىل التعامــل مــع متطلبــات التقنيــة إال أن واقــع 
احلــال يفــرض أن يتعلــم الشــخص كبــري الســن آليــات 
ــة،  ــن جه ــة م ــرورة التنمي ــة، ل ــع التقني ــل م التعام
ــريه  ــاواة بغ ــري يف املس ــوق الكب ــن حق ــق م ــًا حل وحتقيق
مــن أفــراد املجتمــع يف التعامــل مــع متطلبــات احليــاة 

ــة .  املختلف
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ــاء  ــة إىل بن ــة احلالي ــدف الدراس ــك هت ــتجابة لذل واس
ــة لــدى  ــة الرقمي تصــور مقــرتح لربنامــج  ملحــو األمي
ــة األرسة يف ضــوء  ــات تنمي ــار الســن كأحــد متطلب كب

ــارصة.  ــة املع ــربات العاملي ــض اخل بع
نتائج الدراسة:

ــؤال  ــن الس ــة ع ــة إىل اإلجاب ــة احلالي ــعى الدراس تس
الرئيــس حمــور الدراســة والــذي ينــص عــىل: مــا 
التصــور املقــرتح لبنــاء برنامــج ملحــو األميــة الرقميــة 

ــة؟ ــربات العاملي ــوء اخل ــن يف ض ــار الس ــدى كب ل
ــض  ــىل بع ــث ع ــع الباح ــرتح اطل ــج املق ــاء الربنام لبن
ــة  ــو األمي ــال حم ــة يف جم ــة واألجنبي ــات العربي الدراس
 Castilla et al., ( الرقميــة لكبــار الســن مثــل دراســة
 Ma, 2018؛ عبــد احلميــد، 2٠18؛ هــالل، 2٠19؛

2020( كــام اســتفاد مــن اخلــربات والتجــارب العامليــة 

ــن  ــؤال م ــن الس ــة ع ــيتم اإلجاب ــال، وس ــذا املج يف ه
ــة: ــاور رئيس ــعة حم ــالل   تس خ

أوالً: فلسفة الربنامج:
املقــرتح  التصــور  تبناهــا  التــي  الفلســفة  تعتمــد 
ــات  ــايل، االجتاه ــرص احل ــامت الع ــىل س ــج ع للربنام

ــث  ــار، حي ــم الكب ــة يف تعلي ــادئ احلديث ــة واملب العاملي
تــأيت أمهيــة ربــط تدريــب حمــو األميــة الرقميــة بنتائــج 
ــة  ــة النهائي ــي املحصل ــن ه ــار الس ــة لكب ــددة وظيفي حم
ــول : إن  ــن الق ــك يمك ــن ذل ــا م ــوة، وانطالق املرج
كبــار الســن يتعلمــون بشــكل أفضــل عندمــا يتعلمــون 

ــم. ــرد التعل ــم ملج ــس التعل ــة، ولي للحاج
ــار  ــة كب ــح لفئ ــايل أن يتي ــرتح احل ــج املق ــاول الربنام حي
الســن عاملــًا جديــدًا مــن التفاعــل مــن خــالل تزويدهم 
باملعــارف واملهــارات األساســية ملجموعــة متنوعــة من 
ــل  ــة مث ــائط الرقمي ــج الوس ــات برام ــزة وتطبيق أجه
ــت  ــا اإلنرتن ــوال وتكنولوجي ــف اجل ــر واهلات الكمبيوت
وإتاحــة  االجتامعــي،  التواصــل  مواقــع  وبعــض 
ــدرة  ــوى، والق ــذا املحت ــدي هل ــم النق ــة للفه الفرص
ــكل  ــة بش ــا الرقمي ــتخدام أدوات التكنولوجي ــىل اس ع
وظيفــي؛ ومــن ثــم تســهيل احليــاة عليهــم مــن خــالل 

ــا. ــي رقمًي ــامل اخلارج ــم بالع ربطه
ثانيًا: هيكل الربنامج:

يوضح الشكل اآليت التايل هيكل الربنامج املقرتح 

شكل رقم )1( اهليكل املقرتح للربنامج إعداد: الباحث
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ثالثًا: األهداف:
األهداف العامة للربنامج :

وهــي جمموعــة مــن األهــداف العامــة للربنامــج 
املعرفيــة  للجوانــب  شــموهلا  روعــي  املقــرتح 
ــار  ــة الالزمــة للمتعلمــني مــن كب ــة واملهاري والوجداني

الســن، وتتمثــل هــذه األهــداف فيــام يــيل:
تعــرف كبــار الســن ماهيــة التقنيــة واالحتياطــات • 

األمنيــة عنــد التعامــل معهــا.
التشــغيل •  أنظمــة  مــع  الســن  كبــار  تعامــل 

. ســيب ا للحو
ــع •  ــل م ــيات التعام ــن أساس ــن م ــار الس ــن كب متك

ــة  . التقني
مــع •  التعامــل  أخالقيــات  الســن  كبــار  متثــل 

. التقنيــة   تطبيقــات 
تنميــة مهــارات كبــار الســن عــىل اســتخدام • 

. الذكيــة  اهلواتــف 
تدريــب كبــار الســن عــىل اســتخدام وســائل • 

االجتامعــي.   التواصــل 
الوظيفيــة •  املعلومــات  الســن  كبــار  إكســاب 

ــر-  ــات الكمبيوت ــة )مكون ــات التقني ــن تطبيق ع
ــل  ــع التواص ــوال- مواق ــف اجل ــت- اهلات اإلنرتن

 ) االجتامعــي 
ــن •  ــتفادة م ــن لالس ــار الس ــات كب ــه اهتامم توجي

التطبيقــات)Applications( يف خمتلــف  بعــض 
الرياضيــة-  الثقافيــة-  )الصحيــة-  املجــاالت 
ــا يف  ــي بأمهيته ــم الوع ــق لدهي ــام حيق ــة(  ب الرتفيهي

ــاة.  ــة احلي ــني نوعي حتس
األهداف اإلجرائية للربنامج:

ــع أن  ــج يتوق ــذا الربنام ــن هل ــار الس ــة كب ــد دراس بع
ــىل أن:  ــادًرا ع ــم ق ــون املتعل يك

يتعرف عىل وظائف التقنية.• 
ُيعدد استخدامات التقنية يف حياته اليومية.• 

يتمكــن مــن التعامــل مــع أجهــزة التقنيــة بطريقــة • 
آمنــة.

يتجنــب بعــض خماطــر أجهــزة التقنيــة ســواء مــن • 
ناحيــة املســتخدم أم مــن ناحيــة اجلهــاز نفســه.

ميز بني األشكال املختلفة لألجهزة التقنية• 
يميــز بــني أنــواع امللفــات التقنيــة عــىل الكمبيوتــر • 

)ملــف من نــوع صــورة- فيديو- صــوت- نص(.
يتعرف ماهية االنرتنت.• 
يعــدد بعــض اخلدمــات التــي تقدمهــا شــبكة • 

االنرتنــت.
يوضح حاجته الستخدم شبكة االنرتنت.• 
يذكر تعريف املتصفح.• 
يتعرف كيفية كتابة عنواٍن للموقع.• 
 • ( املواقــع  بعــض  اســتخدام  عــىل  يتعــرف 

ــة-  ــة- احلكومي ــة- التعليمي ــة- التجاري اإلخباري
 ) املعلومــات  تقديــم  الربحيــة-  غــري  املنظــامت 

يتمكن من استخدام حمركات يف البحث.• 
يتعرف عىل ماهية الربيد االلكرتوين.• 
ينشئ  بنفسه بريًدا إلكرتونًيا خاص به.• 
ــادر •  ــات أو مص ــن جه ــائل م ــح رس ــب فت يتجن

ــة. ــري معروف غ
الربيــد •  مــن  واخلــروج  الدخــول  يســجل 

. ين و لكــرت إل ا
ــخص •  ــالة لش ــىل رس ــرد ع ــة ال ــىل كيفي ــرف ع يتع

ــر. ــد أو أكث واح
ــتخدام •  ــة يف اس ــد األخالقي ــىل القواع ــرف ع يتع

ــت. ــبكة اإلنرتن ش
يتعرف عىل أنواع اهلواتف الذكية.• 
يتعــرف كيفيــة التعامــل بشــكل آمــن عنــد الــرشاء • 

عــرب اإلنرتنــت.
يــدرك أمهيــة التعــرف عــىل طــرق محايــة األجهــزة • 

التقنيــة مــن االخــرتاق.
ــة •  ــات اإلضافي ــن التطبيق ــد م ــىل املزي ــرف ع يتع
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ــدة. املفي
ــع التواصــل االجتامعــي •  ــتخدام مواق ــتطيع اس يس

مثــل فيــس بــوك واتســاب .
ــد التعامــل •  يتبــع بعــض اإلرشــادات الســليمة عن

مــع مواقــع التواصــل االجتامعــي.
يســتطيع إجــراء العمليــات املاليــة اخلاصــة مثــل ) • 

الســحب واإليــداع والتحويــل يف مكائــن الرصف 
ــري  ــة الفوات ــت - معاجل ــرب الن ــل ع اآليل - التحوي

مــن خــالل األجهــزة التقنيــة(
ــة •  ــات األمني ــع والتطبيق ــتخدام املواق ــتطيع اس يس

ــا ــل أبــرش وتوكلن مث
رابعًا: حمتوى الربنامج:

روعــي يف التصــور املقــرتح للربنامــج تنظيــم وترتيــب 
ــع  ــب م ــام يتناس ــي ب ــل منطق ــات يف تسلس املوضوع

ــم  ــن، وتقدي ــار الس ــري لكب ــي والعم ــتوى العلم املس
األنشــطة املصاحبــة بحيــث تتضمــن خــربات مبــارشة 
التعليــم  تقنيــات  أدوات  اســتخدام  طريــق  عــن 

ــة. والوســائل التعليميــة التفاعلي
ويشــمل املحتــوى جمموعــة مــن الوحــدات التعليميــة، 
وكل وحــدة تضــم جمموعــة مــن املوضوعــات املتســقة 
ــع  ــة، بواق ــها يف )15( جلس ــم تدريس ــة، يت واملتكامل
ثــالث جلســات كل أســبوع، تســتغرق كل جلســة 
)٤5( دقيقــة إلتاحــة فرصــة التطبيــق العمــيل، ومراعاة 
ــة  ــل يف غالبي ــي متي ــتهدفة الت ــة املس ــك الفئ ــة تل طبيع
األحيــان إىل ضعــف الذاكــرة والفعاليــة الذاتيــة فضــاًل 
عــن احلاجــة إىل مزيــد مــن الوقــت والتعلــم، وهــذا مــا 
   )WHO,2002( أشــارت إليــه منظمــة الصحــة العامليــة
،ويوضــح اجلــدول اآليت حمتــوى الربنامــج وعــدد 

ــكل جلســة: جلســاته، والزمــن املناســب ل

الزمناجللساتاملحتوىالوحدة
األوىل:

مقدمة يف التقنية 
ــن  ــار الس ــة كب ــة، حاج ــات التنمي ــد متطلب ــة كأح ــة، التقني ــة التقني ــة ، أمهي ــم مهم مفاهي

ــة.  ــة الرقمي ــو األمي ــار، حم ــم واألث ــة املفاهي ــة الرقمي ــة، األمي ــع التقني ــل م ٤5 1للتعام
دقيقة

الثانية:
احلاسب اآليل .. 
وأنظمة التشغيل 

 احلاســوب - البيانــات- املعلومــات- املعاجلــة- الرقمنــة،   وظائــف احلاســوب- مكونات 
احلاســوب، اســتخدامات احلاســوب، نصائــح حتــايش املخاطــر املتعالقــة باســتخدام 

ــوب. احلاس
ــة( -  ــة الصحيح ــا- الوضعي ــكلها- مكوناهت ــؤرش )ش ــأرة وامل ــع الف ــل م ــة التعام كيفي
ــزدوج-  ــط امل ــالت- الضغ ــحب واإلف ــري- الس ــر أو التأث ــأرة )التحري ــات أزرار الف فعالي
ضغــط الــزر األيمــن- ضغــط الــزر األيــرس- أشــكال خمتلفــة للمــؤرش(- لوحــة املفاتيــح 
)تعريفهــا- وظيفتهــا- بعــض املفاتيــح املهمــة(، مكونــات واجهــة ســطح املكتــب 
)املقصــود بســطح املكتــب- املقصــود باأليقونــات أو الرمــوز- شــجرة امللفــات- أنــواع 
امللفــات- املجلــدات- مفهــوم النافــذة- اخللفيــة- األيقونــات الرئيســة مثــل: املســتندات 
 My Net work”  الشــبكة - “My Computer” جهــاز احلاســوب – “My Document”

 - “Internet Explorer” متصفــح اإلنرتنــت - “recycle ben” ســلة املهمــالت - “places

رشيــط املهــام- كيفيــة تغيريالتاريــخ وتغيــري اخللفيــة - عمــل شاشــة التوقــف- ( - كيفيــة 
التعامــل مــع امللفــات واملجلــدات )الفــرق بــني املجلــد وامللــف- ملــف مــن نــوع صورة- 
ملــف مــن نــوع فيديــو- ملــف مــن نــوع صــوت- ملــف مــن نــوع نــص- كيفيــة إنشــاء 
ــه- إعــادة امللــف املحــذوف-   ــد وحذف ــد عــىل ســطح املكتــب- إعــادة تســمية املجل جمل

نقــل ونســخ امللــف داخــل جملــد أو جملــد داخــل جملــد(.
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الزمناجللساتاملحتوىالوحدة

الثالثة:
أساسيات اإلنرتنت 

(Net work)

ــا إىل  ــت -  حاجتن ــبكة اإلنرتن ــا ش ــي تقدمه ــات الت ــت - اخلدم ــبكة اإلنرتن ــف ش تعري
اإلنرتنــت - كيفيــة اتصــال احلاســوب باإلنرتنــت- تعريــف املتصفــح- مكونــات برنامــج 
ــت-  ــات اإلنرتن ــظ صفح ــع- حف ــوان املوق ــة عن ــح  )Google Chrome(- كتاب املتصف
املفضلــة- طريقــة إضافــة موقــع إىل املفضلــة- البحــث- كيفيــة اســتخدام جوجــل 
ــد  ــزات الربي ــرتوين،  ممي ــد اإللك ــة،  الربي ــات اإلكرتوني ــث، الفريوس )Google(  يف البح
اإللكــرتوين عــن الربيــد العــادي- طريقــة إنشــاء الربيــد اإللكــرتوين، أخالقيــات التعامــل 

ــت. ــبكة اإلنرتن ــع ش م
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الرابعة
مهارات استخدام 

اجلوال

كيفيــة رشاء اجلــوال واختيــار املواصفــات والنظــام - االســتخدام الســليم ألجهــزة 
ــة  ــظ اخلصوص ــالة SMS- حف ــال رس ــا- إرس ــال وحذفه ــة اتص ــاء جه ــوال- إنش اجل
وتأمــني املعلومــات- تعريــف التطبيقــات )Applications(- عــرض نــامذج لبعــض 
 -"Camera" الكامــريا -"Gallery" التطبيقــات شــائعة االســتخدام ومميزاهتــا )االســتوديو
ــل  ــة املتص ــة هوي ــبة- معرف ــة احلاس ــم- اآلل ــل "Google Maps"- التقوي ــط جوج خرائ
 Google" ــالي ــل ب ــر جوج ــل "Google Translate"، متج ــة جوج "Truecaller"- ترمج
Play Store" ، أو آب اســتور "Aap Store" وكيفيــة حتميــل املزيــد مــن التطبيقــات املفضلــة 

ــي". ــل االجتامع ــة- التواص ــة- الرتفيهي ــة- املالي ــة- الصحي ــة- الثقافي " اإلخباري

2 9٠
دقيقة

اخلامسة:
استخدام التقنية يف 
املعامالت الرسمية 

واألعامل

ــا  ــق توكلن ــىل تطبي ــرف ع ــتخدامه والتع ــة اس ــرش وكيفي ــق أب ــام وتطبي ــىل نظ ــرف ع التع
ــاء  ــة: إنش ــات املالي ــة يف اخلدم ــات التقني ــتخدام تطبيق ــتخدامها، اس ــة اس ــي وكيفي وصحت
احلســاب البنكــي وإدارتــه واإليــداع والســحب والتحويــل واملبيعــات باخلدمــات البنكيــة 
ــزة  ــاز وأجه ــل التلف ــة مث ــزات املنزلي ــري، والتجهي ــوم والفوات ــداد الرس ــة، وس اإللكرتوني

ــة. ــف والتدفئ التكيي
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السادسة:
استخدام وسائل 

التواصل االجتامعي
ــل  ــائل التواص ــات وس ــواع تطبيق ــا .. أن ــي وأمهيته ــل االجتامع ــائل التواص ــف وس تعري

ــي ــل االجتامع ــائل التواص ــىل وس ــة ع ــر املرتتب ــتخدامها، املخاط ــي واس 135 3االجتامع
دقيقة

خامسًا: معايري تنفيذ املدرب الربنامج املقرتح:
معرفــة •  يف  مؤهــاًل  املــدرب  يكــون  أن  جيــب 

الكبــار.  املتعلمــني  خصائــص 
جيــب مراعــاة القيــود املرتبطــة بالعمــر عــىل ســبيل • 

ــمع، أو  ــرص والس ــة بالب ــكالت املتعلق ــال املش املث
مشــاكل املهــارات احلركيــة الدقيقــة

اإلهتــامم باســتخام اللغــة العريــة يف الــرشح وترمجة • 
ماحيتــاج إىل ترمجــة مــن املفــردات واملصطلحات.

حيتــاج كبــار الســن إىل دعــم خــاص يف بدايــة • 
التعلــم، عــىل ســبيل املثال مــع إعــدادات ووظائف 
األجهــزة واخلطــوات البدهييــة يف اســتخدامها التي 
قــد تبــدو ســهلة بالنســبة لــك، قــد تكــون صعبــة 

بالنســبة هلــم.
التأكــد مــن ســالمة أجهــزة احلاســوب واتصاهلــا • 

بشــبكة اإلنرتنــت، واحتفــظ برقــم شــخص فنــي 
ــل  ــدوث أي عط ــة ح ــاعدة يف حال ــي للمس أو تقن

مفاجــئ.
التعزيزيــة •  العبــارات  اســتخدام  عــىل  العمــل 

الكبــار  املتعلمــني  لتحفيــز  املناســبة  اإلجيابيــة 
ــاح يف  ــعارهم بالنج ــتمرار، وإش ــل االس ــن أج م
اســتخدام بعــض أدوات التكنولوجيــا الرقميــة 
ــرصاف  ــزة ال ــرش وأجه ــام أب ــتخدام نظ ــل اس مث
البنــوك، واهلواتــف املحمولــة. اآليل، وتطبيقــات 
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سادسًا: مداخل واسرتاتيجيات التدريب:
ــب  ــرتاتيجيات تدري ــل واس ــتخدام مداخ ــن اس يمك
ــائط  ــج الوس ــتخدام برام ــم باس ــا التعل ــة ومنه متنوع
الذهنــي،  العصــف  واســرتاتيجية  املتعــددة، 
حــل  واســرتاتيجية  الــذايت،  التعلــم  واســرتاتيجية 
املشــكالت، واســرتاتيجية التعلــم التعــاوين، والتعلــم 
التشــاركي، واملوديــوالت التعليميــة، واســرتاتيجية 

األســئلة املركــزة.
سابعًا: الوسائل التعليمية واألنشطة املصاحبة:

اســتخدام  ُيفضــل  الفرديــة  للجلســات  بالنســبة 
ــس  ــل باللم ــة تعم ــن شاش ــون م ــي تتك ــزة الت األجه
ــة،  ــوت مدجم ــربات ص ــع مك ــة م ــاس )21( بوص مق
وكامــريا ويــب، ولوحــة مفاتيــح )Big Keys( مرحيــة، 
ــات  ــتخدام الشاش ــل اس ــة ُيفض ــات اجلامعي وللجلس
ــع  ــب م ــا إىل جن ــية، جنًب ــح القياس ــات املفاتي ولوح
املــاوس، وفيــام يتعلق بإعــدادات الكمبيوتر الشــخي، 
ــة األساســية  ــر املكتبي ــم اســتخدام أجهــزة الكمبيوت يت
املتصلــة باإلنرتنــت مــن قبــل مجيــع املشــاركني، كذلــك 
يمكــن االســتعانة ببعــض الفيديوهــات التــي توضــح 
ــة  ــتخدام التقني ــة الس ــلوكيات الصحيح ــض الس بع
واملعلومــات واملخاطــر النامجــة عن ســوء االســتخدام.

وتتمثــل األنشــطة املصاحبــة يف:
توصيل مكونات احلاسوب• 
كتابة موضوع عىل احلاسوب• 
تثبيــت بعــض الربامــج والتطبيقــات عــىل أجهــزة • 

اجلــوال.
ــىل •  ــة ع ــات الالزم ــض املعلوم ــن بع ــث ع البح

شــبكة اإلنرتنــت.
عــىل •  واألقــارب  األصدقــاء  مــع  التواصــل 

املتاحــة.  التقنيــة  التطبيقــات 
ثامنًا: التقويم:

يؤكــد الربنامــج عــىل عمليــة التقويــم باعتبارهــا أحــد 

ــىل أن  ــج ع ــد الربنام ــج، ويؤك ــاح الربنام ــس نج أس
تكــون عمليــة التقويــم قبليــة وبينيــة وبعديــة، وذلــك 

ــايل:  عــىل النحــو الت
ــري  ــدرة كب ــن ق ــد م ــدف إىل التأك ــيل: وهت ــم قب تقوي
الســن عــىل القــراءة والكتابــة، ومــدى إملامــه بالتقنيــة، 
وكذلــك مــدى إملامــه باللغــة اإلنجليزيــة، وذلــك مــن 
ــم أو  ــج للمتعل ــة الربنام ــدى مالءم ــد م ــل حتدي أج

ــة.  ــدم مالءم ع
ــدف  ــج وهت ــذ الربنام ــاء تنفي ــم أثن ــي: وتت ــم بين تقوي
ــع  ــار م ــني الكب ــجام املتعلم ــدى انس ــىل م ــرف ع للتع

ــه.  ــق متطلبات ــىل حتقي ــم ع ــدى قدرهت ــج، وم الربنام
ــذه  ــم يف ه ــة التقوي ــن عملي ــدي: وتتضم ــم بع تقوي
ــوة  ــداف املرج ــق األه ــدى حتق ــىل م ــم ع ــة احلك احلال

ــوى. ــن املحت م
 وجيــب مراعــاة أن يتــم تقويــم اجلوانــب املعرفيــة 

واملهاريــة والوجدانيــة كــام يــأيت:
ــم  ــم التقوي ــي أن يت ــريف: ينبغ ــب املع ــبة للجان بالنس
ــع  ــات م ــد مناقش ــك بعق ــج، وذل ــدة الربنام ــوال م ط
املتعلمــني الكبــار حــول بعــض املفاهيم واســتخدامات 

ــة. ــاة اليومي ــا يف احلي ــة توظيفه ــة وكيفي التقني
اســتخدام  يمكــن  الوجــداين:  للجانــب  بالنســبة 
مقاييــس الكفــاءة الرقميــة والفعاليــة الذاتيــة ومقاييس 
االجتــاه وامليــول وأوجــه التقديــر لــدى كبــار الســن يف 

ــة.  ــتخدام التقني ــال اس جم
ــالب  ــم الط ــن تقيي ــاري: يمك ــب امله ــبة للجان بالنس
تطبيقــات  جتــاه  مواقــف  اختبــارات  خــالل  مــن 
ــدرة  ــاس ق ــدف قي ــة هب ــات املالحظ ــة، وبطاق التقني
الطــالب عــىل اســتخدام أدوات التقنيــة، والتأكــد مــن 

ــة. ــم اليومي ــا يف حياهت ــىل توظيفه ــم ع قدرهت
التوصيات:

يف ضــوء مــا تقــدم مــن نتائــج؛ يــويص الباحــث 
بمجموعــة مــن التوصيــات مــن أمههــا مــا يــيل:

ــاث •  ــن األبح ــد م ــراء املزي ــامم بإج رضورة االهت
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ــة،  ــة الرقمي ــو األمي ــم بمح ــي هتت ــة الت التجريبي
ــا. ــن رقمًي ــار الس ــف كب وتثقي

أن تأخــذ املؤسســات التنمويــة قضيــة األميــة • 
ــار الســن عــىل حممــل اجلــد، وذلــك  ــة لكب الرقمي

ــة. ــط التنمي ــاح خط ــىل نج ــري ع ــا الكب لتأثريه
إجــراء دراســات لفهــم العوامــل التــي تؤثــر • 

يف توجــه كبــار الســن الســتخدام التطبيقــات 
الرقميــة.

التأكيــد عــىل ممارســة االســتخدام الرقمــي لكبــار • 
الســن يف ســياقات ذات مغــزى، وذلــك بمعاجلــة 
ــًا مــن خــالل دجمهــا مــع  املهــارات التقنيــة وظيفي

ــا الثقافيــة. املهــارات اللغويــة والقضاي
زيــادة االعتــامد عــىل اخلدمــات العامــة والتجاريــة • 

ــن  ــك م ــىل ذل ــب ع ــا يرتت ــت، وم ــرب اإلنرتن ع
ــات  ــن اخلدم ــي م ــص التدرجي ــص أو التخل تقلي
التقليديــة حيــث ال يوجــد خيــار ســوى االعتــامد 

ــاة. ــاالت احلي ــتى جم ــة يف ش ــىل الرقمن ع
تقديــم دورات تثقيفيــة لكبــار الســن توضــح • 

قيمــة وفوائــد اســتخدام التقنيــات الرقميــة يف 
ــع  ــة إىل رف ــة، باإلضاف ــخصية واملهني ــم الش حياهت
مســتوى الوعــي حــول املخاطــر املختلفــة املرتبطــة 
ــز إرشــادات  ــة وتعزي ــات الرقمي باســتخدام التقني

ــن. ــتخدام اآلم االس
املراجع: 

أوالً املراجع العربية:
ــى. )2٠2٠(.   ــن عيس ــح ب ــت صال ــج بن ــرب، أري اجل
دور برامــج التعليــم املســتمر يف حمــو األميــة الرقميــة، 
ــدة يف  ــاق جدي ــة آف ــعودية، جمل ــة الس ــة العربي باململك
ــمس، ) 28 ( 167  ــني ش ــة ع ــار، جامع ــم الكب تعلي

 .  2٠1-
آل دحيــم، فهــد بــن هــذال )2٠18(. دور حمــو األميــة 

ــة  ــة: دراس ــة الرقمي ــم املواطن ــة قي ــة يف تنمي املعلوماتي
حتليليــة، جملــة آفــاق جديــدة يف تعليــم الكبــار، جامعــة 

ــمس، )2٤( 367 - 391. ــني ش ع
التقنــي  التعلــم  أخصائيــو   .)2٠19( اليونســكو 
واالبتــكار يقدمــون مدخــالت ملبــادرة اليونســكو 
ــام -  ــم الع ــف التعلي ــدوة حتال ــم يف ن ــتقبل التعلي ملس
ــة،  ــدة األمريكي ــات املتح ــة، الوالي ــنطن العاصم واش

ــايل: ــط الت ــىل الراب ــة ع ــر، متاح 11 أكتوب
ــة أدوات  ــرون )2٠18(. جمموع ــانو وآخ ــام، س براهي
املهــارات الرقميــة. االحتــاد الــدويل لالتصــاالت، 

ــف. ــويرسا، جني س
حســن، أمحــد حســني )2٠13(. دور التكنولوجيــا 
الــرشوط  املــربرات  املســنني:  خدمــة  يف  احلديثــة 
والتحديــات، حوليــات اآلداب والعلــوم االجتامعيــة، 

احلوليــة 3٤، الرســالة 391.
عبداحلميــد، روان حممــد؛ عبدالوهــاب، غديــر جمــدي 
ــة  ــن دراس ــار الس ــة لكب ــة الرقمي ــو األمي )2٠18(. حم
ــة  ــي، املجل ــرتوين تعليم ــع إلك ــاء موق ــم وإنش لتصمي
ــات، 5)2(، 366  ــات واملعلوم ــوم املكتب ــة لعل الدولي

.37٠  -
ــة  ــة مقرتح ــم )2٠19(. خط ــد احلكي ــد عب ــال، حمم ه
يف  بمــرص  الكبــار  لــدى  الرقميــة  األميــة  ملحــو 
ــة  ــات الرتبوي ــة الدراس ــة، جمل ــة الرقمي ــوء الثقاف ض
ــور، )٤( 1  156 - 218.  ــة دمنه ــانية، جامع واإلنس
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Editorial
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Sustainer of the worlds. Peace upon prophet Mohammad and to all of his successful followers.
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tinue to apply the journal policy in terms of the and originality of different topics. All the papers 
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and Administrative Sciences in Majmaah University and their trust of the journal

This issue consists of 10 researches in different disciplines. 

Finally, I would like to thank the members of editorial board for their successful efforts to bring 
this work to exist between your hands. The editorial members are always happy to receive your 
suggestions and will be taken under consideration. All what we have achieved is due to Allah 
blessings and then to your cooperation as researchers and writers. We are always waiting for 
your contribution on the journal’s email.
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