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، مددددها  نددددام  وددددا المعلومدددداي افداريددددة فددددي    يدددد  فاعليددددة ال ددددراراي  هددددهفه هددددسة الهرالددددة إلدددد  التعددددر  علدددد

، لمالئمتدددط لعبيعدددة الهرالدددة، ا دددا الدددت ها   داة م كمدددة مددد  االر بدددا ياعتمدددهي الهرالدددة ال اليدددة علددد  المددد    الو ددد ي 

لمعلومددداي مدددها  ندددام  ودددا ا( ف دددرة   دددي  04 جدددم جمدددا البيا ددداي مددد   فدددراد عي دددة الهرالدددة، ا كو ددده  داة الهرالدددة علددد   

، ا دددا إاتيدددار عي دددة الهرالدددة بالعري دددة العشدددوائية لمنتمدددا الهرالدددة، ابل ددده عي دددة افداريدددة فدددي    يددد  فاعليدددة ال دددراراي

. ا   دددري  تدددائ  الشدددر اي التناريدددة العاملدددة فدددي مهي دددة العدددائ مدددو  ي امدددهراا اراللددداا اال سدددا  ( مددد  054الهرالدددة  

جدددة ممارلدددة مر  عدددة، ايوجددده عال دددة ار با يدددة إينابيدددة بدددي  مسدددتوا  ندددام جدددااي  داة الهرالدددة بهر الهرالدددة مدددا يلدددي  اال 

يوجدددده فددددرال  اي داللددددة ، الشددددر اي العاملددددة بمهي ددددة العددددائ  وددددا المعلومدددداي امسددددتوا    يدددد  فاعليددددة ال ددددراراي فددددي 

إحصددددائية لمددددها  نددددام  وددددا المعلومدددداي افداريددددة ا   يدددد  فاعليددددة ال ددددراراي مدددد  اج ددددة  وددددر العدددداملي   عدددد ا لمت يددددر 

الندددد   لصددددال  اف دددداو، ال يوجدددده فددددرال  اي داللددددة إحصددددائية لمددددها  نددددام  وددددا المعلومدددداي افداريددددة ا   يدددد  فاعليددددة 

ال ددددراراي مدددد  اج ددددة  وددددر العدددداملي  لمت يددددر العمددددر، يوجدددده فددددرال  اي داللددددة إحصددددائية لمددددها  نددددام  وددددا المعلومدددداي 

يدددر الم هدددم العلمدددي لصدددال  البكدددالوريو ، يوجددده افداريدددة ا   يددد  فاعليدددة ال دددراراي مددد  اج دددة  ودددر العددداملي   عددد ا لمت 

فدددرال  اي داللدددة إحصدددائية لمدددها  ندددام  ودددا المعلومددداي افداريدددة ا   يددد  فاعليدددة ال دددراراي مددد  اج دددة  ودددر العددداملي  

ع ددده الم يددده لددد واي،  مدددا ارجددده الهرالدددة بددد ها التو دددياي   5فئدددة   دددم مددد   عددد ا لمت يدددر عدددهد لددد واي ال همدددة لصدددال  

 ندددام  ودددا  هميدددة مدددها حدددول  عدددري  ا بالشدددر اي التناريدددة العاملدددة فدددي مهي دددة العدددائ  بيدددة لمدددو  ي  مددد  الدددهاراي التهري

 .ا همية في منال عمل ا المعلوماي افدارية في    ي  فاعلية ال راراي

  وا المعلوماي افدارية، فاعلية ال راراي. الكلمات المفتاحية:
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The Extent to Which Management Information Systems Succeed in Achieving the 

Effectiveness of Decisions (A Field Study on Commercial Companies Operating in the City 

of Taif( 

 

Abstract 

This study aimed to identify the extent of the success of management information systems in 

achieving the effectiveness of decisions. The current study relied on the descriptive associative 

method, for its suitability to the nature of the study. The study tool consisted of (40) paragraphs 

that measure the extent of the success of management information systems in achieving the 

effectiveness of decisions, and the study sample was selected in a stratified random manner for the 

study community, and the study sample amounted to (250) employees, managers and heads of 

departments of commercial companies operating in the city of Taif. The results of the study 

showed the following first: The study tool came with a high degree of practice, and there is a 

positive correlation between the level of success of information systems and the level of achieving 

effective decisions in companies operating in the city of Taif. There are statistically significant 

differences in the extent of the success of management information systems and the achievement 

of the effectiveness of decisions from the workers' point of view of the age variable. There are 

statistically significant differences in the extent of the success of management information systems 

and achieving the effectiveness of decisions from the point of view of the workers due to the 

variable of academic qualification in favor of the bachelor’s degree. 5 years, and the study came 

out with the most important recommendations: Holding more training courses for employees of 

commercial companies operating in the city of Taif, on introducing them to the importance of the 

success of management information systems in achieving the effectiveness of decisions and the 

importance of their field of work. 

Keywords: Management information systems, Effectiveness of decisions. 
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 الميدمة. 2

الددددهال المت همدددة مدددد   احيددددة    يدددة  عتمدددده بشدددكم رئيسددددي علدددد   ودددا المعلومدددداي افداريدددة علدددد  مسددددتوا  هب   ددد

م لسددددا  ا لددددواا م  ددددا افداريددددة االتعليميددددة، حيدددد    ددددب ه  لددددل الم لسدددداي ل ددددا ا صددددال مبا ددددر مدددد  اددددالل  ددددبكاي 

الدددهاول فدددي هدددسا المندددال لتشدددار  االلدددت ادة  اف تر ددده، ابالتدددالي  در ددده الدددهال العربيدددة  هميدددة  ودددا المعلومددداي، ابددده ي

 (.0404العملية ااال تصادية لك  بهرجاي مت اا ة  اوالهي، اال ر ي، 

فدددي  دددم التعدددور الكبيدددر فدددي  ك ولوجيدددا المعلومددداي ااال  ندددار المعرفدددي  عدددور  بيدددر الدددريا علددد   يعدددي  االعدددالا

ي االت دددهياي إلددد    دددور م ددداهيا إداريدددة جهيدددهة المسدددتوا التك ولدددوجي، ااال تصدددادي، ااالجتمددداعي، حيددد   دي الت يدددرا

فدددي إدارة الم لسددداي ال كوميدددة، اهدددسا جعل دددا  واجدددط  لدددل الصدددعوباي االت دددهياي، االت لددد  علي دددا لت  يددد  ال يدددادة فدددي 

 الك ااة الم  ية لها مو  ي ا.

 المعا دددددر فدددددي  ودددددا المعلومددددداي افداريدددددة فدددددي  افدددددة المنددددداالي، اا دددددا ال لدددددول للت يدددددراي التعدددددور الددددداها

االمشدددكالي التدددي  واجدددط الم لسددداي، ا لدددل مددد  ادددالل  دددوفر المعلومددداي، ا  دددب ه افدارة العليدددا فدددي  لدددل الم لسددداي 

 ددوفير  اعددهة بيا دداي  لالددية مدد   وددا المعلومدداي المت صصددة، االتددي مدد   دد   ا      دده  راليددة ارلددالة  لددل الم لسدداي 

 ددده الم الددد ، لدددسا  سدددع  الم لسددداي فدددي ال عدددا  مددد  ادددالل معلومددداي موهو دددة   دددهم ا  ودددا المعلومددداي بالسدددرعة االو

ال كدددومي لتدددوفير  ودددا معلومددداي متعدددور  لموا بدددة التعدددوراي ال هيىدددة، اال دددادر ال صدددول علددد  المعلومددداي المعلوبدددة مددد  

 (.0404مصادرها الرئيسية  العلوا ، ازباداي، 

  يددد  اهدددها  الم لسددداي،  مدددا ا  دددا  ال دددراراي جدددوهر العمليدددة افداريدددة، االددديلت ا الرئيسدددية فدددي   فاعليدددةا عددده 

   دددا  تصددد  بااللدددتمرارية االهي اميكيدددة فدددي م تلددد  منددداالي افدارة، ا عتبدددر  يمدددا  سددداها بشدددكم رئيسدددي فدددي  مكدددي  

الم لسددداي مددد  موا دددلة   شدددعت ا افداريدددة بك دددااة افاعليدددة، حيددد     ال دددراراي  عتمددده علددد   و دددا المسدددت بم امت يرا دددط، 

  ددددع  الم ددددا  االعمليدددداي افداريددددة، امدددد  االل ددددا يددددتا ااتيددددار األ سدددد ، االبددددهيم لددددسلل فاعليددددة ال ددددراراي  كددددو  مدددد  

الم الددد  التدددي يتعلددد  مددد  مت دددسي ال دددراراي لدددواا  دددا وا مدددهراا  ا فدددي المسدددتوياي افداريدددة األ دددم التميددد  بدددي  ال دددراراي 

ااآلهدددار التدددي لدددو   ددد نا العارئدددة، اال دددراراي الم مدددة إ  ينددد    دددري اله دددة فدددي  تائن دددا للت  ددده مددد  فاعليدددة ال دددراراي 

 (.0402ع  ا  عوض، 

  ددددو  الشددددر اي التناريددددة بموا بددددة التعددددوراي التك ولوجيددددة علدددد   افددددة المسددددتوياي افداريددددة لددددهي ا مدددد   ابالتددددالي

 جدددم االر  ددداا بددد داا اعمال دددا، حيددد   عتبدددر فاعليدددة ال دددراراي جددد ا م دددا ارئيسدددي ف نددداز العمدددم بعري دددة اينابيدددة، ايدددتا 

 ال راراي  تائ  يمك       هر عل  مسار  لل الشر اي لواا بالسل   ا االيناب.ب اا عل  فاعلية 

اب ددداال علددد  مدددا   ددده  جدددااي الهرالدددة ال اليدددة إلددد  التعدددر  علددد  مدددها  ندددام  ودددا المعلومددداي افداريدددة فدددي    يددد  

المتسدددارعة فاعليدددة ال دددراراي مددد  اج دددة  ودددر العددداملي  فدددي الشدددر اي م دددم الهرالدددة فدددي  دددم التعدددوراي التك ولوجيدددة 

 االمتالح ة في العصر ال الي.
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 مشكلة الدراسة. 2.2

 واجدددط الم لسددداي اليدددو  العهيددده مددد  المت يدددراي المتسدددارعة  الم افسدددة، االعولمدددة، االىدددورة الر ميدددة، ا يدددر  لدددل، 

  يددد  االتدددي فر ددده علي دددا الكىيدددر مددد  الت دددهياي التدددي دفع دددا إلددد   ب دددي الدددترا ينياي  لالدددية للو دددول إلددد  الم يددده مددد   

فاعليدددة ال دددراراي، ااالبدددها ، ااالبتكدددار، االتميددد ، ا ودددرال ألهميدددة الدددهار التدددي   دددو  بدددط  ودددا المعلومددداي افداريدددة، االتدددي 

 عتبدددر مددد  الموا ددديا ال يويدددة، حيددد    دددب ه الشدددر اي التناريدددة    ىدددر حاجدددة إلددد   و يددد   ودددا المعلومددداي افداريدددة 

لي   دددب   هميدددة  ودددا المعلومددداي افداريدددة فدددي هدددسا المندددال  ىيدددر العهيددده فدددي عمليددداي التعدددوير االت ييدددر المعلوبدددة، ابالتدددا

مددد  التسددداالالي فدددي مندددال فاعليدددة ال دددراراي، امددد  ادددالل مراجعدددة الهرالددداي السددداب ة التدددي   االددده مو دددو  الهرالدددة 

بلدددد   (،0404بشددددكم مبا ددددر ا يددددر مبا ددددر  لددددتعا  الباحدددد  الو ددددول إلدددد  بعدددد  الهرالدددداي  هرالددددة   بددددو حمددددهة، 

(، ابهرجدددددة متولدددددعة، ادرالدددددة  المعا بدددددة، 6.33ال سدددددابي ألبعددددداد م يدددددا  فاعليدددددة ا  دددددا  ال دددددراراي  كدددددم   المتولددددد 

(، التددددي    ددددري     ددددوافر  وددددا المعلومدددداي افداريددددة متولددددعة، امدددد  ه ددددا  تمىددددم مشددددكلة الهرالددددة فددددي التسدددداالل 0422

 الرئي  التالي 

ارات ماااج و ناااة نظاار العاااامليج يااي الشاااركات التجارياااة مااا مااادى نجاااح نظااام المعلومااات اإلدارياااة ياااي تحيياا  ياللياااة الياار

 التساالالي ال رعية التالية  ياي بى  ع  التساالل الرئيسالعاملة يي مدينة الطائف؟ 

 ودددا المعلومددداي افداريدددة مددد  اج دددة  ودددر العددداملي  فدددي الشدددر اي التناريدددة العاملدددة فدددي مهي دددة   ندددام مسدددتوامدددا  .2

 العائ ؟

 ي م  اج ة  ور العاملي  في الشر اي التنارية العاملة في مهي ة العائ ؟ما مستوا    ي  فاعلية ال رارا .0

 اي داللددددة إحصددددائية مع ويددددة بددددي   نددددام  وددددا المعلومدددداي امسددددتوا    يدددد  فاعليددددة  عال ددددة ار با يددددةيوجدددده هددددم  .6

 ال راراي م  اج ة  ور العاملي  في الشر اي التنارية العاملة في مهي ة العائ ؟

إحصدددائية بدددي  متولدددعاي الدددتناباي عي دددة الهرالدددة حدددول مدددها  ندددام  ودددا المعلومددداي  هدددم  وجددده فدددرال  اي داللدددة .0

 الندددد  ، الم هددددم العلمددددي، العمددددر، عددددهد لدددد واي الهرالددددة  افداريددددة ا   يدددد  فاعليددددة ال ددددراراي  عدددد ا للمت يددددراي

 ال همة(؟

 أهداف الدراسة. 1.2

ودددا المعلومددداي افداريدددة فدددي    يددد  إ  ال ددده  الدددرئي  الدددسي  سدددع  إليدددط الهرالدددة هدددو التعدددر  علددد  مدددها  ندددام  

فاعليدددة ال دددراراي مددد  اج دددة  ودددر العددداملي  فدددي الشدددر اي التناريدددة العاملدددة فدددي مهي دددة العدددائ ، ا لدددل مددد  عدددهة  هدددها  

 فرعية عل  ال  و التالي 

 ندددام  ودددا المعلومددداي افداريدددة مددد  اج دددة  ودددر العددداملي  فدددي الشدددر اي التناريدددة العاملدددة فدددي  مسدددتواالتعدددر  علددد   .2

 ة العائ .مهي 

مسدددتوا    يددد  فاعليدددة ال دددراراي مددد  اج دددة  ودددر العددداملي  فدددي الشدددر اي التناريدددة العاملدددة فدددي مهي دددة التعدددر  علددد   .0

 العائ .
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 مها  نام  وا المعلوماي افدارية ا   ي  فاعلية ال راراي.بيا  العال ة بي   .6

ل مدددها  ندددام  ودددا المعلومددداي الكشددد  عددد  فدددرال  اي داللدددة إحصدددائية بدددي  متولدددعاي الدددتناباي عي دددة الهرالدددة حدددو .0

الهرالدددة  النددد  ، الم هدددم العلمدددي، العمدددر، عدددهد  لمت يدددراي عددد ا افداريدددة ا   يددد  فاعليدددة ال دددراراي فدددي الشدددر اي 

 .(ل واي ال همة

 أهمية الدراسة. 3.2

 األهمية العلمية للدراسة

  و ر األهمية العلمية للهرالة م  االل اال ي 

 ندددام  ودددا المعلومددداي افداريدددة فدددي    يددد  فاعليدددة ل يدددوي الدددسي يلعبدددط  سدددع  الهرالدددة الددد  معرفدددة الدددهار ا .2

 بم ع ة العائ . ال راراي في الشر اي

 نام  وا المعلوماي افدارية في    ي  فاعلية في  ع ي  الموائمة االتواف  المشدددددتر  بي   الهرالدددددة هسة  سددددد ا .0

 .ال راراي في الشر اي

 للدراسةاألهمية التطبييية 

 م  االل اال ي  للهرالةالتعبي ية  و ر األهمية 

 لهرالةا رج ب ا بع  اال تراحاي االتو ياي التي لتف  ا  هسة الهرالدة   د اب ال راراي في الشر اي    يه .2

 ا ب ي  عبي  ا عل   رض الوا ا لت  ي  األهها .

ر  همية العال ة بي    االل إ  االسددعودية مفي الشددر اي   دد اب ال رار االمو  ي     يه هسة الهرالددةي مم     .0

 . نام  وا المعلوماي افدارية ا   ي  فاعلية ال راراي
 

 الدراسةمننجية . 4.2

علددد  المددد    الو ددد ي االر بدددا ي الدددسي يعددده  حددده  بدددرز الم ددداه  الم مدددة المسدددت همة فدددي الهرالددداي   عتمددده الهرالدددة

الم يعدددة ب دددا،  عددده هدددسة ال عدددوة بهايدددة  العلميدددة التدددي   ددده  إلددد  التعدددر  علددد   ددداهرة الهرالدددة، ا  سدددير جميدددا الودددرا 

فدددي الو دددول إلددد  ال تدددائ  الهرالدددية التدددي  تعلددد  بالب ددد  االتو دددم إلددد   و دددياي ام ترحددداي اف دددا لل تدددائ  التدددي ي صدددم 

 علي ا الباح .

 الدراسةحدود  ..15 

  مدددها  ندددام  ودددا المعلومددداي افداريدددة فدددي    يددددعلدددد   الهرالدددة ال اليدددةمو دددو   يال دددهاد المو دددوعية  إ تصدددر. 2

 .  فاعلية ال راراي

مهي ددددة فددددي التناريددددة العاملددددة علدددد  مددددو  ي  امددددهراا اراللدددداا اال سددددا  الشددددر اي  الهرالددددة هال ددددهاد البشددددرية   ب دددد. 0

 بالمملكة العربية السعودية. العائ 

يدددة الموجدددودة بالمملكدددة العرب الشدددر اي التناريدددة العاملدددة فدددي مهي دددة العدددائ علددد   الهرالدددة هال دددهاد المكا يدددة   جريددد. 6

 السعودية.
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 .ة2006عا   ال صم الىا ي م  االل للهرالةال هاد ال ما ية  إمتهي ال هاد ال ما ية . 0

 

 .مصطلحات الدراسة. 6.2

  هدددي  ودددا  م  ندددي م ولددد   دددادر علددد   كامدددم البيا ددداي مددد  مصدددادر م تل دددة ب صددده نظااام المعلوماااات اإلدارياااة

 (.03  0424تياجاي المتشاب ة.  ال نار،  وفير المعلوماي اله ي ة، االمرارية للمست همي   ا االح

ايع ددددي جميددددا ال عددددواي التددددي يتعلب ددددا   ددددور ال ددددرار إلدددد  حيدددد  الوجددددود، ا تمددددم  يالليااااة تحيياااا  الياااارارات: 

اعددددواي التعددددر  علدددد  المشددددكلة، ا  هيددددهها، ا  ليددددم المشددددكلة ا  ييم ددددا، اا ددددا معددددايير لل يددددا ، اجمددددا المعلومدددداي 

 .(Dwssler, 2014)بة، ا  ييا  م حم عل  حها للتو م إل   فمم ال لول االبيا اي، اا ترام ال لول الم ال

 

 الدراسات السابيةواإلطار النظري . 1

  ددددو  اعوا ددددط  الددددتعراض الهرالدددداي السدددداب ة للب دددد  العلمددددي معلبددددال م  نيددددال يبلددددور راليددددة الباحدددد ، اي ددددهد إ

الب ددد  العلمدددي. افيمدددا يلدددي عدددرض ألهدددا مدددا م  نيدددة مميددد ة،  مدددا  سعددده الهرالددداي السددداب ة رافدددهال  لالددديال فدددي رلدددا   دددر 

 دددوافر لددددها الباحددد  مدددد  درالدددداي لددداب ة   االدددده  اي مو ددددو  هدددسة الهرالددددة، اه دددا  مددددا هددددو علددد   ددددلة بالهرالددددة 

ال اليدددة، ابعمددد ا اآلادددر يدددر ب  ج ئيددددال بمكو ا  دددا. الددديتا التر يددد  ادددالل العددددرض علددد   هدددها  الهرالددداي الرئيسددددة، 

ال تددددائ  التددددي  و ددددله إلي ددددا، ممددددا لددددب  لددددي و  الباحدددد  بت سدددديا الهرالدددداي السدددداب ة االم  نيددددة التددددي الددددت همه، ا هددددا 

 لالددديي  الم دددور األال  الهرالددداي التدددي   االددده  ودددا المعلومددداي افداريدددة، االم دددور الىدددا ي  الهرالددداي التدددي  م دددوري 

   ال  و التالي ، اليتا  ر بي ا م  األحهو إل  األ ه  عربية ا ج بية عل   ي  فاعلية ال راراي  االه 

 

 خرى.المعلومات اإلدارية مع متغيرات ا المحور األول: الدراسات التي ركزت للى نظم

(  بعنااااوان: معواااااات اسااااتخدام نظاااام المعلومااااات اإلداريااااة يااااي اليطااااا  العااااام يااااي السااااودان: 1012دراسااااة )محمااااد  

مددداي افداريدددة، امعرفدددة معو ا  دددا التعدددرل علددد   ودددا المعلوهدددهفه الهرالدددة الددد   ".الن يدددرةدراساااة حالاااة محلياااة  ااارق 

فددددي ال عددددا  العددددا  فددددي م ليددددة  ددددرل الن يددددرة، مىددددم العوامددددم الت  يددددة ال ا ددددة بدددداألج  ة االبرمنيدددداي، االعوامددددم 

الت ويمدددي، االكدددوادر البشدددرية التدددي  دددهير هدددسة الددد وا، ا دددا االعتمددداد علددد  المددد    الو ددد ي، ا دددا  عدددوير الدددتبيا   ددد داة 

 تددائ    وجدده عددهة ال بوالددعة عي ددة  ب يددة، اارجدده الهرالددة بدد برزالددة، ا ددا  وزيع ددا رئيسددية لت  يدد  ال ددرض مدد  الهر

عوائدددد  اللددددت ها   وددددا المعلومدددداي افداريددددة فددددي ال عددددا  العددددا  فددددي م ليددددة  ددددرل الن يددددرة م  ددددا العوائدددد  الت  يددددة، 

 االت ويمية االبشرية، ا سلل لمع  موا  اي األج  ة االبرمنياي، ا ع  البرام  التهريبية.

(  بعنااااوان: "دور نظاااام المعلومااااات اإلدارياااااة يااااي تحساااايج  ااااود  أدا  العاااااامليج 1012راسااااة )بااااج البااااار  والعباااااد  د

التعددددر  علدددد  دار  وددددا المعلومدددداي افداريددددة فددددي هددددهفه الهرالددددة الدددد  اإلدار  المحليااااة بوايااااة المساااايلة"  بمديريااااة 

ة، ا دددا االعتمددداد علددد  المددد    الو ددد ي، اااللدددتعا ة   سدددي  جدددودة  داا العددداملي  بمهيريدددة افدارة الم ليدددة بواليدددة المسددديل

( مو  ددددال، االمتمىلددددة فددددي افداريددددي  20بااللددددتبا ة  دددد داة رئيسددددية لنمددددا المعلومدددداي مدددد  عي ددددة الهرالددددة المكو ددددة مدددد   

  تل  مصال  المهيرية م م الهرالة،العاملي  بم

http://www.ajrsp.com/


 م 1011-21-5| تأريخ اإلصدار:  ألربعوناوالرابع المجلة األكاديمية لألبحاث والنشر العلمي | اإلصدار 

     

 

   www.ajrsp.com                                                                                                                        11  

 ISSN: 2706-6495 

 
 وددددا المعلومدددداي افداريددددة، اا   دددداض   هددددا  تددددائ  الهرالددددة  دددده ي مسددددتوا اهتمددددا  ال ددددهارة الم ليددددة بتعددددويرا ا دددده  

مسدددتوا جدددودة  داا العددداملي  ب دددا، ممدددا  دا إلددد  اجدددود  هدددر لددد وا المعلومددداي افداريدددة فدددي   سدددي  جدددودة اداا العددداملي  

 بالمهيرية م م الهرالة.

ياااة (  بعناااوان: أنااار نظااام المعلوماااات اإلدارياااة للاااى األدا  الاااو يفي: دراساااة تطبيي1010دراساااة )خوالااادي  واليرناااي  

معرفددددة العال ددددة االر با يددددة بددددي   البددددرام ، االب يددددة الت تيددددة( هددددهفه الهرالددددة الدددد  لااااد لبااااد العزيااااز"  للااااى  امعااااة الم

المسددددت همة ابددددي   االلتدددد ا  بالعمددددم(، ا ددددسلل معرفددددة العال ددددة االر با يددددة بددددي   البددددرام ، االب يددددة الت تيددددة( المسددددت همة 

د علددد  المددد    الو ددد ي الت ليلدددي، ا دددا  عدددوير االلدددتبا ة لت  يددد  ابدددي   لدددرعة إ نددداز العمدددم( للمدددو  ي ، ا دددا االعتمدددا

ال ددرض مدد  الهرالددة، ا كددو  منتمددا الهرالددة مدد  جامعددة الملددل عبدده الع يدد ، ا ددا ااتيددار عي ددة عشددوائية مدد  المنتمددا 

 هددددا  تددددائ  الهرالددددة     ( مو دددد  امو  ددددة، ا ا دددده 280الددددة بلدددد  حنم ددددا  المددددو  ي  العدددداملي  بالنامعددددة م ددددم الهر

  التددد ا  بدددالبرام  المسدددت همة لدددها المدددو  ي  حيددد     البدددرام  المسدددت همة  هبتددده فعاليت دددا فدددي  االلتددد ا  بالعمدددم(، ه دددا

 لددرعة ا ندداز العمددم(،  ددسلل اجددود  هددر اا دد  للب يددة الت تيددة حيدد   بددي  ا  الب يددة الت تيددة المتددوفرة فددي النامعددة  دد هر 

 لعمم(.عل  مها  الت ا  العاملي  بالعمم(،  لرعة ا ناز ا

 Financial Management Challenges In Small And  بعنااوان: (Karadag, H, 2015)دراسااة 

Medium Sized Enterprises.  التعدددر  علددد  الت دددهياي المراف دددة مدددا  ودددا المعلومددداي ، هدددهفه الهرالدددة الددد

و  بدددط  ودددا المعلومددداي افداريدددة ع ددده  عبي  دددا علددد  المشددداريا الصددد يرة االمتولدددعة، ا  ليدددم الدددهار الدددرئي  التدددي   ددد

افداريدددة فدددي التعدددر  علددد  هدددسة الت دددهياي االممارلددداي التدددي  ددد هر علددد  األداا الت ويمدددي فدددي  ر يدددا مددد  اج دددة  ودددر 

افدارة االلدددترا ينية، ا دددا االعتمددداد علددد  منموعدددة مددد  الم دددابالي فدددي  لدددل المشدددراعاي، لبيدددا  الدددهار التدددي   دددو  بدددط 

افة إلدددد  الت دددددهياي المراف ددددة ل ددددا، ا ددددا االعتمددددداد علدددد  المدددد    الو ددددد ي  وددددا المعلومدددداي افداريددددة المعب دددددة باف دددد

 هدددا  تددائ  الهرالدددة اجدددود مسددداهمة  بيددرة   دددو  ب دددا  ودددا ( إداريدددال، ا ا ددده 204ه عي دددة الهرالدددة مدد   اااللددتبا ة، ا كو ددد

مارلددددة األداا المعلومدددداي افداريددددة فددددي   ليددددم الت ددددهياي الرئيسددددية التددددي  واج  ددددا هددددسة المشدددداريا، االتددددي  دددد هر علدددد  م

 المالي اااللترا يني في  ر يا.
 

 خرى.ولت ياللية اليرارات مع متغيرات االمحور الثاني: الدراسات التي تنا

(  بعنااااوان: ااتصااااال اإلداري وأناااارع يااااي يالليااااة لمليااااة اتخااااا  الياااارارات: دراسااااة تطبيييااااة 1012دراسااااة )لااااو   

 صددددال افداري فددددي فاعليددددة عمليددددة ا  ددددا  ال ددددراراي، التعددددر  علدددد   دددد هير االهددددهفه الهرالددددة الدددد     امعااااة  ااااندي"

امعرفددددة الددددائم ا لددددالي  اال صددددال افداري اا عكالدددد ا علدددد  ا  ددددا  ال ددددراراي، ابيددددا   هددددا المعو دددداي التددددي   دددده مدددد  

فاعليدددة اال صدددال افداري، االدددت همه الهرالدددة المددد    الو ددد ي الت ليلدددي، ا دددا االعتمددداد علددد  االلدددتبا ة  ددد داة رئيسدددية 

   الدددت ها  الدددائم ا لدددالي  اال صدددال افداري  لدددة، ا ا ددده  هدددا  تدددائ  الهرالدددةلنمدددا البيا ددداي مددد  عي دددة الهرا للهرالدددة

الم الدددبة   يددده مددد  فعاليدددة عمليدددة ا  دددا  ال دددراراي، ااجدددود عال دددة  رديدددة بدددي  م ددداراي اال صدددال افداري افاعليدددة ا  دددا  

اعليدددة ا  دددا  ال دددراراي،  مدددا  وجددده معو ددداي لال صددددال ال دددراراي، ا  دددط  لمدددا زادي م ددداراي اال صدددال افداري زادي ف

 افداري بالم ومة   ه م  فاعلية ا  ا  ال راراي،
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ا   عدددده  الددددت ها  اال صددددال االلكترا ددددي ي يدددده مدددد  الن دددده االتكددددالي ، اعدددده  الت صدددد  فددددي العمددددم اإهمددددال التددددهرج 

 .ال رمي يعول اال صال افداري ابالتالي عه     ي  فاعلية ا  ا  ال راراي

(  بعنااااوان: الزمركزيااااة اإلداريااااة وأنرهااااا يااااي يالليااااة لمليااااة اتخااااا  الياااارارات 1012دراسااااة )لااااو   ولبااااد اليااااادر  

التعدددر  علددد   الددد  الهرالدددة هدددهفه  واياااة ننااار النيااال"-اإلدارياااة: دراساااة تطبييياااة رئاساااة محلياااة  اااندي وإدار  الصاااحة

ريددددة برئالددددة م ليددددة  دددد هي اإدارة الصدددد ة، ابيددددا  دار  دددد هير الالمر  يددددة افداريددددة فددددي فاعليددددة ا  ددددا  ال ددددراراي افدا

الالمر  يدددة فددددي لدددرعة ا ندددداز الم دددا  ا بسددددي  افجدددراااي فددددي الم لسددداي، امعرفددددة  ددد هير الالمر  يددددة افداريدددة فددددي 

ة لنمدددا البيا ددداي لددد ولة  دددهف  المعلومددداي، ا دددا االعتمددداد علددد  المددد    الو ددد ي الت ليلدددي، ا دددا الدددت ها  االلدددتبا ة  ددد دا

 هدددا  تدددائ  الهرالدددة اجدددود عال دددة  ويدددة اينابيدددة بدددي   عبيددد   ودددا  الالمر  يدددة افاعليدددة عمليدددة د العي دددة، ا ا ددده مددد   فدددرا

ا  دددا  ال دددراراي افداريدددة، ا   ا بدددا   ودددا  الالمر  يدددة يسددداعه علددد  عمليدددة الت سدددي  بدددي  الوحدددهاي افداريدددة الم تل دددة، 

األعمدددال،  مدددا   لدددم الالمر  يدددة مددد  اعدددو  اال صدددال ا    ودددا  الالمر  يدددة يعمدددم علددد    ليدددم اعدددواي ازمددد  إ نددداز 

ااعددددواي جميددددا البيا دددداي االمعلومدددداي، ا سدددداعه الالمر  يددددة إدارة الم ومددددة علدددد  التعددددر  علدددد  المشددددكالي بصددددورة 

 د ي ة ام هدة، ايعتمه ال وا  الالمر  ي في األلا  عل    سيا العمم.

ة اتخاااا  اليااارارات اإلدارياااة: دراساااة ميدانياااة ماااج و ناااة (  أنااار  اااود  المعلوماااات ياااي يالليااا1010أباااو حماااد   )دراساااة 

 هدددددر جدددددودة  التعدددددر  علددددد  ، هدددددهفه الهرالدددددة الددددد نظااااار ماااااديري اإلدار  اإل ااااارايية ياااااي مراكاااااز الاااااوزارات األردنياااااة

المعلومددداي فدددي فاعليدددة ا  دددا  ال دددراراي افداريدددة  درالدددة ميها يدددة مددد  اج دددة  ودددر مدددهيري افدارة اف دددرافية فدددي مرا ددد  

ا دددا االعتمددداد علددد  المددد    الو ددد ي الت ليلدددي مددد  ادددالل الدددت ها  االلدددتبا ة  ددد داة لنمدددا البيا ددداي،   ألرد يدددةالدددوزاراي ا

( الدددتبا ة علددد  عي دددة الهرالدددة، االتدددي  كو ددده مددد  مدددهير امسددداعه مدددهير ارئدددي  احدددهة ارئدددي   سدددا 544ا دددا  وزيدددا  

  تدددائ  الهرالدددة هدددا وزاراي األرد يدددة، ا ا ددده فية لدددها مرا ددد  الدددااتيدددارها بعري دددة العي دددة المالئمدددة مددد  افدارة اف دددرا

اجددددود مسددددتوا مر  ددددا ألبعدددداد جددددودة المعلومدددداي افداريدددددة م  ددددردة  مالئمددددة المعلومدددداي ا و يدددده المعلومدددداي اد دددددة 

( فددددي حددددي  بلدددد  المتولدددد  ال سددددابي 0..6المعلومدددداي ا ددددمولية المعلومدددداي( امنتمعددددة  كددددم بمتولدددد  حسددددابي ا ددددهرة  

 ( ابهرجة متولعة.6.33ال راراي  ال بول االت هير اااللتمرارية(  كم  ألبعاد م يا  فاعلية ا  ا  

 Impacts of information quality on  بعنااوان: (Houhamdi and Athamena, 2019)دراسااة 

decision- making.  84إلدددد    ليددددم ةهددددار جددددودة المعلومدددداي علدددد  عمليددددة  دددد ا ال ددددرار لددددها   لددددةالهرا هددددهفه )

 هددددا  تددددائ  الهرالددددة     اصددددائ  جددددودة لعي ددددي مدددد   ليتددددي األعمددددال اال  هلددددة، ا ا دددده ة ا الدددد  ا البددددة مدددد  جامعدددد

المعلومددداي  ه دددة المعلومددداي االسدددرعة  ددد هر علددد  جدددودة ال دددرار بعري دددة اينابيدددة، امددد   احيدددة  ادددرا  شدددير ال تدددائ  إلددد  

    زيادة د ة المعلوماي ي س  بشكم  بير م  جودة ال رار لها عي ة المشار ي .

 

 لطريية واإل را اتا. 3

 دداال هددسا ال صددم العري دددة اافجددراااي التددي  ددال ا باع دددا للو ددول إلدد   تددائ  الهرالدددة ال اليددة ا لددل مدد  ادددالل  

  هيددده م  نيدددة الهرالدددة، امنتمع دددا اعيل ت دددا، ا ري دددة إاتيدددار العي دددة، ا دددوافر معدددايير الصدددهل االىبددداي ألداة الهرالدددة، 

 :افحصائية التي  ا الت هام ا عل  ال  و اآل يامت يرا  ا، اإجرااا  ا، االمعالنة 
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 مننجية الـدراسة. 2.3

 حددده  بدددرز الم ددداه  الم مدددة المسدددت همة فدددي الهرالددداي  علددد  المددد    الو ددد ي االر بدددا يإعتمدددهي الهرالدددة ال اليدددة 

العلميدددة التددددي  سدددداها فدددي التعددددر  علدددد   ددداهرة الهرالددددة، اا ددددع ا فدددي إ ارهددددا الصدددد ي ، ا  سدددير جميددددا الوددددرا  

ة ب ددددا، ايعدددده  لددددل بهايددددة الو ددددول إلدددد  ال تددددائ  الهرالددددية التددددي  تعلدددد  بالهرالددددة، التو ددددم الدددد  التو ددددياي الم يعدددد

 االم ترحاي التي يسو  ا الباح  ف  اا النهل السي يتمم ط مت  الهرالة.

 مجتمع الـدراسة. 1.3

ي مهي ددددة امدددهراا اراللددداا اال سدددا  الشدددر اي التناريدددة العاملدددة فدددمدددو  ي  كدددو  منتمدددا الهرالدددة مددد  جميدددا  

 ة. 2006االل العا   العائ  بالمملكة العربية السعودية

 لينة الـدراسة. 3.3

امدددهراا اراللددداا اال سدددا  الشدددر اي التناريدددة العاملدددة فدددي مهي دددة العدددائ  مدددو  ي   كو ددده عي دددة الهرالدددة مددد  

ر اي مدددد  الشدددد ( مو دددد  امو  ددددة  ددددا إاتيددددارها بعري ددددة عشددددوائية054بالمملكددددة العربيددددة السددددعودية البددددال  عددددهدها  

امددد  هدددا  دددا  ب عدددهادها علددد   دددكم رابددد   الهرالدددةالتناريدددة العاملدددة فدددي مهي دددة العدددائ ، حيددد   دددا  الباحددد  ب عدددهاد  داة 

، بعددده  لدددل  دددا لددد   شدددرة هدددا  وزيع دددا علددد  المدددو  ي افلكترا دددي امددد  الو دددول الددد  مرا ددد  العمدددم ا ادددس المواف دددة ع

( يبددددي   وزيددددا  فددددراد عي ددددة الهرالددددة حسدددد  0نددددهال  اال، ( الددددتبا ة  ددددال ة للت ليددددم افحصددددائي054ال صددددول علدددد   

 .الهرالةمت يراي 

 ( توز  أيراد لينة الدراسة1 دول )

 المجمو  النسبة المئوية العدد المستوى المتغير

 الن  
 68.4 171   ر

054 

 31.6 79   ى 

 العمر

 54.4 136 ل ة ف  م 64

 26.0 65 ل ة 04 - 64م  

 19.6 49 ل ة ف  بر 04

 12.8 32 دبلو  الم هم العلمي

 56.8 142 بكالوريو 

 30.4 76 درالاي عليا

 48.8 122 ل واي 5  م م   عهد ل واي ال همة
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 17.6 44 ل واي 24 - 5م  

 33.6 84 ل واي ف  ىر 24

 أدا  الـدراسة. 4.3

ندددام  ودددا المعلومددداي افداريدددة مدددها   دددراض    يددد   هدددها  الهرالدددة  دددا  الباحددد  بب ددداا  داة للهرالدددة، ل يدددا  أل

، بعددده اف دددال  علددد  األدب ال ودددري االهرالددداي السددداب ة المتعل دددة بمو دددو  الهرالدددة، ا ددده فدددي    يددد  فاعليدددة ال دددراراي

ف دددرة موزعدددة علددد   ربدددا  04 دددا الدددت ها  االلدددتبا ة  ددد داة للهرالدددة، ب يددد    دددب ه فدددي  دددور  ا ال  ائيدددة ا تكدددو  مددد  

االم دددور  (جدددودة ال ودددا ، جدددودة المعلومددداي، المدددوارد البشدددرية  للمت يدددر المسدددت مر م ددداارئيسدددية، م  دددا هدددالو م ددداار 

باف دددافة الددد  المت يدددراي الهيمو رافيدددة  اي ال ئددداي الى دددائي االىالهدددي  ( المت يدددر التدددابا   يددد  فاعليدددة ال دددرارايالرابدددا  

 (.6االرباعي،  ما يو ر في جهال  

 (: محاور وتشكيلة أسئلة ااستبانة3الجدول )

 التسلسل
مدى نجاح نظم المعلومات اإلدارية يي تحيي  ياللية  محاور ااستبانة

 اليرارات
 لدد الفيرات

 . الم ور األال  جودة ال وا  2

 8 الم ور الىا ي  جودة المعلوماي 0

 8 الم ور الىال   الموارد البشرية 6

 17 الم ور الرابا     ي  فاعلية ال راراي 0

 04 تبا ةمنمو  ف راي االل

( مواف  بهرجة 6( مواف ،  0( مواف  بشددهة،  5ا ا إعتماد لددلا ليكري ال مالددي، إ  حهي امسددة مسددتوياي اهي   

 ( درجة مته ية.2( درجة المر  عة،  ما  مىم الهرجة  5(  ير مواف  بشهة، ا ا  مىم الهرجة  2(  ير مواف ،  0متولعة،  

 صدق أدا  الدراسة

 دددا الدددت ها  الصدددهل الوددداهري إ   دددا  الباحددد  بعر ددد ا علددد  منموعدددة الم كمدددي  مددد   للت  ددده مددد   دددهل األداة

ا ددددا األاددددس بالمالحودددداي  العربيددددة، اي االاتصددددال اال بددددرة مدددد   عمدددداا هيئددددة التددددهري  العدددداملي  فددددي النامعدددداي 

ر ا عددده ( فددد  ى%80االتو دددياي التدددي إ ترح دددا الم كمدددو  ا دددا افب ددداا علددد  ال  دددراي التدددي حصدددله علددد   سدددبة مواف دددة  

 هسة العري ة م البة لل كا عل  الصهل الواهري لاللتبا ة  ي    ف را  ا ممك       ي  ما ا عه ل يالط.
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 نبات أدا  الدراسة

فلددددت راج دالالي  ددددهل الب دددداا للم يددددا  الددددت رج الباحدددد  معددددامالي ار بددددا  ف ددددراي الم يددددا  مددددا الهرجددددة 

المدددو  ي  العددداملي  فدددي الشدددر اي التناريدددة مددد  ( 04 ددده مددد   الكليدددة لعي دددة إلدددتعالعية مددد  ادددارج عي دددة الهرالدددة  كو

( بالددددت ها  test_retestالعاملددددة فددددي مهي ددددة العددددائ ، حيدددد   ددددا مدددد  اددددالل  عبيدددد   ري ددددة افاتبددددار اإعددددادة افاتبددددار  

( فينددداد معامدددم اف سدددال الدددهاالي. Cronbach_Alphaمعامدددم ار بدددا  بيرلدددو ، ا دددا الدددت ها  معادلدددة  را بدددا   ل دددا  

 (، اف ال ل ترة زم ية م هارها  لبوعي  بي  التعبي  األال االتعبي  الىا ي.0يو ر في جهال   ما 

 .( معامل نبات أدا  الدراسة4 دول )

 معامل الفاكرونباخ معامل ارتباط بيرسون لدد الفيرات مجاات ااستبانة التسلسل

 4.802 0.894 . جودة ال وا  0

 .4.83 0.855 8 جودة المعلوماي 1

 4.826 .0.80 8 الموارد البشرية 2

 0.840 0.856 17    ي  فاعلية ال راراي 3

 4.830 ..0.8 04 منمو  ف راي االلتبا ة

، مددد  مدددها  ندددام  ودددا المعلومددداي افداريدددة فدددي    يددد  فاعليدددة ال دددراراييالحدددن    معامدددم هبددداي األداة لم يدددا  

( اهدددسة ال ددديا  لعددده 4.830(، معامدددم  را بدددا   ل دددا  ..4.8  ادددالل الدددت ها  معامدددم ار بدددا  بيرلدددو  الدددسي بل ددده  يمتدددط

 م بولة ام البة أل راض الهرالة ال الية، اهي  يمة عالية في  وا ما  و له إليط الهرالاي الساب ة. 

 الـدراسةمتغيرات . 5.3

 إ تمله الـهرالة عل  مت يراي المست لة التالية  .2

 ) الن      ر ،   ى 

 ل ة ف  بر 04ل ة ،  40 – 64،  ل ة ف  م 64  العمر) 

   درالاي عليا بكالوريو ،دبلو ، الم هم العلمي) 

  ل واي ف  ىر 24، ل واي 24 – 5،  ل واي 5  م م    ال همةعهد ل واي) 

 . مها  نام  وا المعلوماي افدارية في    ي  فاعلية ال راراي مت يراي  ابعة  .0

 

 المعالجة اإلحصائية. 6.3

لدددة عدددد   ريددد  الددددت ها  بر دددام  الرزمددددة افحصدددائية فددددي العلدددو  االجتماعيددددة  دددا  الباحدددد  بت ليدددم  تددددائ  الهرا 

SPSS ا لل فجراا العملياي افحصائية الم البة، التي إ شتمله علي ا الهرالة اهي ، 

http://www.ajrsp.com/


 م 1011-21-5| تأريخ اإلصدار:  ألربعوناوالرابع المجلة األكاديمية لألبحاث والنشر العلمي | اإلصدار 

     

 

   www.ajrsp.com                                                                                                                        16  

 ISSN: 2706-6495 

 
عددد  السددد ال األال االىدددا ي  دددا الدددت راج المتولدددعاي ال سدددابية ااال  رافددداي المعياريدددة االر ددد  لنميدددا ال  دددراي  لإلجابدددة

 ألداة.  ام اار ا

 ع  الس ال الىال   ا الت راج معامم االر با  بيرلو  لنميا ام اار األداة ما بعم ا.   لإلجابة

لعي تددددي  مسددددت لتي  بال سددددبة لمت يددددر الندددد  ، ا ددددا  (t–test)لإلجابددددة عدددد  السدددد ال الرابددددا  ددددا الددددت ها  االاتبددددار التددددائي 

بال سددددبة لمت يددددر العمددددر الم هددددم العلمددددي اعددددهد ( One Way ANOVAالددددت ها  إاتبددددار   ليددددم التبدددداي  األحددددادي  

 ( للم ار اي البعهية.Scheffeل واي ال همة اإ ا  ا ه  يمة " " دالة إحصائيا  ا الت ها  إاتبار  ي يط  

ايكدددو  المسدددتوا ، ( 2.33- 1يكدددو  المسدددتوا المددد     لهرجدددة الممارلدددة مددد     معيدددار ال كدددا علددد  ال  دددراي  هيددده 

 (. 5-3.68االمستوا المر  ا لهرجة الممارلة م   ، (3.67 – 2.34م    المتول  لهرجة الممارلة

 

   الـدراسةلر  نتائج . 4

إلددد  عدددرض ال تدددائ  التدددي مىلددده الدددتناباي  فدددراد الهرالدددة علددد  ف دددراي األداة، ا لدددل بعددده  عبيددد   الهرالدددة ددده   

االكشدددد  عدددد   ،الهرالددددة، ا  ليددددم البيا دددداي افحصددددائية التددددي جمعدددده، افيمددددا يلددددي عددددرض ل تددددائ  الهرالددددةإجددددراااي 

مددد  اج دددة  ودددر العددداملي ، مددد   لمدددها  ندددام  ودددا المعلومددداي افداريدددة فدددي    يددد  فاعليدددة ال دددرارايال دددرال افحصدددائية 

 االل افجابة ع  األلئلة اآل ية  

 نة مج و ما مدى نجاح نظم المعلومات اإلدارية يي تحيي  ياللية اليراراتالنتائج المتعلية باإل ابة لج الساااااال الرئيسااااي: 

 ؟نظر العامليج يي الشركات التجارية العاملة يي مدينة الطائف

مدددها  ندددام لإلجابدددة عددد  هدددسا السددد ال  دددا الدددت راج المتولدددعاي ال سدددابية ااال  رافددداي المعياريدددة لم ددداار م يدددا  

 ( يو    لل5، االنهال   وا المعلوماي افدارية في    ي  فاعلية ال راراي م  اج ة  ور العاملي 

مددددها  نددددام  وددددا المعلومدددداي افداريددددة فددددي المتولددددعاي ال سددددابية ااال  رافدددداي المعياريددددة لم دددداار ( 5ول ) ااااد

 .، مر بة   ازليلاالشر اي التنارية العاملة في مهي ة العائ     ي  فاعلية ال راراي م  اج ة  ور العاملي 

 م اار الهرالة الرئيسية الم ور
المتول  

 ال سابي

اال  را  

 المعياري

رجة د

 الممارلة
 التر ي 

 2 مر  عة 0.74 4.19 جودة المعلوماي 0

 0 مر  عة 0.73 4.14 جودة ال وا  2

 6 مر  عة 0.75 4.11 الموارد البشرية 6

 0 مر  عة 0.80 4.06    ي  فاعلية ال راراي 0

 مر  عة 0.73 0.22 األداة  كم

http://www.ajrsp.com/


 م 1011-21-5| تأريخ اإلصدار:  ألربعوناوالرابع المجلة األكاديمية لألبحاث والنشر العلمي | اإلصدار 

     

 

   www.ajrsp.com                                                                                                                        17  

 ISSN: 2706-6495 

 
مدددها  ندددام  ودددا ة  فدددراد عي دددة الهرالدددة لم يدددا  ( المتولدددعاي ال سدددابية لمواف ددد5يو ددد  الندددهال السددداب  ر دددا  

الشددددر اي التناريددددة العاملددددة فددددي مهي ددددة  المعلومدددداي افداريددددة فددددي    يدددد  فاعليددددة ال ددددراراي مدددد  اج ددددة  وددددر العدددداملي 

( امدددد   جددددم   هيدددده ال  ددددراي افدددد  الم دددداار التددددي   ددددهرج   ت ددددا، ف دددده  ددددا 0.22–0.43، ا رااحدددده مددددا بددددي   العددددائ 

مدددها  ندددام  ودددا المعلومددداي افداريدددة فدددي    يددد  ة ااال  رافددداي المعياريدددة لم ددداار م يدددا  حسددداب المتولدددعاي ال سدددابي

لكدددم ف دددرة علددد  حدددهة، ا دددا  الشدددر اي التناريدددة العاملدددة فدددي مهي دددة العدددائ  فاعليدددة ال دددراراي مددد  اج دددة  ودددر العددداملي 

  ا ا  ر ي  ل  راي  م م ور.

مسااااااتوى نجاح نظم المعلومات اإلدارية مج و نة نظر العامليج يي ا األول: م الفرلي النتائج المتعلية باإل ابة لج الساااااااال

 ؟الشركات التجارية العاملة يي مدينة الطائف

 مسددددتوا  ندددداملإلجابددددة عدددد  هددددسا السدددد ال  ددددا الددددت راج المتولددددعاي ال سددددابية ااال  رافدددداي المعياريددددة لم دددداار 

( 3، االندددهال   ودددا المعلومددداي افداريدددة مددد  اج دددة  ودددر العددداملي  فدددي الشدددر اي التناريدددة العاملدددة فدددي مهي دددة العدددائ 

 يو    لل

 . ود  النظامالمحور األول: 

 ودددا المعلومددداي افداريدددة مددد  اج دددة  ودددر العددداملي   مسدددتوا  ندددام( ف دددراي   دددي  .  دددتمم هدددسا الم دددور علددد   

 ( يبي   لل.3، االنهال ر ا  لة في مهي ة العائ في الشر اي التنارية العام

 وددددا المعلومدددداي افداريددددة مدددد  اج ددددة   نددددامالمتولددددعاي ال سددددابية ااال  رافدددداي المعياريددددة لمسددددتوا ( 6 اااادول )

 مر بة   ازليا. جودة ال وا ، ل  راي م ور  ور العاملي  في الشر اي التنارية العاملة في مهي ة العائ 

 ال  راي الر ا
  المتول

 ال سابي

اال  را  

 المعياري

درجة 

 الممارلة
 التر ي 

 2 مر  عة 0.83 4.21 يرب  ال وا  البيا اي ما بعم ا البع . 4

 0 مر  عة 0.89 4.17 يعتبر ال وا  ل م االلت ها . 1

 6 مر  عة 0.84 4.16   بك ااة عالية ايعتبر موهول بط.يتمي  ال وا 7

  صائ  العرض حسيسدم  ال وا  للمسدت ه  بت يير ا 6

 ر بتط.  
 0 مر  عة 0.85 4.13

 5 مر  عة 0.88 4.11 يتمي  ال وا  بس ولة التعلا. 2

 3 مر  عة 0.91 4.10 يعال  ال وا  البيا اي به ة مت اهية. 5

 . مر  عة 0.85 4.09 يتسا ال وا  بالمرا ة العالية. 3

 مر  عة 0.73 4.14  كم الم ور
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( المتولدددعاي ال سدددابية ااال  رافددداي المعياريدددة االر بدددة لكدددم ف دددرة مددد  ف دددراي 3 يو ددد  الندددهال السددداب  ر دددا 

( بهرجدددددة 0.02–0.42سدددددابية ل دددددسا الم دددددور  رااحددددده بدددددي   الم دددددور، االم دددددور  كدددددم، ايالحدددددن    المتولدددددعاي ال 

( ابهرجددددة ممارلددددة 0.20 كددددم ف دددده حصددددم علدددد  متولدددد  حسددددابي   ممارلددددة مر  عددددة لنميددددا ال  ددددراي.  مددددا الم ددددور

 .ةمر  ع

" بمتولدددد   يددددرب  ال وددددا  البيا دددداي مددددا بعمدددد ا الددددبع . ( ا صدددد ا  "0بالمر بددددة األالدددد  ال  ددددرة ر ددددا   ياجدددداا

 ( ابهرجة ممارلة مر  عة.4.86( اا  را  معياري  0.02حسابي  

( 0.42" بمتولدددد  حسددددابي  يتسددددا ال وددددا  بالمرا ددددة العاليددددة.( ا صدددد ا " 6جددددااي بالمر بددددة األايددددرة ال  ددددرة ر ددددا  

 .مر  عة( ابهرجة ممارلة 4.85معياري  اا  را  

 . ود  المعلوماتالمحور الثاني: 

 ودددا المعلومددداي افداريدددة مددد  اج دددة  ودددر العددداملي   مسدددتوا  ندددام( ف دددراي   دددي  8  دددتمم هدددسا الم دددور علددد   

 ( يبي   لل..، االنهال ر ا  في الشر اي التنارية العاملة في مهي ة العائ 

 وددددا المعلومدددداي افداريددددة مدددد  اج ددددة   نددددامية ااال  رافدددداي المعياريددددة لمسددددتوا المتولددددعاي ال سدددداب( 7 اااادول )

 ، ل  راي م ور جودة المعلوماي مر بة   ازليا. ور العاملي  في الشر اي التنارية العاملة في مهي ة العائ 

 ال  راي الر ا
المتول  

 ال سابي

اال  را  

 المعياري

درجة 

 الممارلة
 التر ي 

م  الو ول للمعلوماي في ال وا  بكم يتمك  المست ه   5

 ل ولة.
 2 مر  عة 0.85 4.24

 0 مر  عة 0.84 4.22  تمي  المعلوماي ب   ا موج ة ام تصرة. 7

 6 مر  عة 0.85 4.21 ي ه  ال وا  معلوماي  اي  يمة عالية. 3

ي ه  ال وا  المعلوماي في  ددددددكم يمك  االلددددددت ادة م ط  6

 بس ولة.
 0 مر  عة 0.85 4.21

 5 مر  عة 0.88 4.19  تص  معلوماي ال وا  بال  ا اعه  التع يه. 2

 3 مر  عة 0.94 4.18 ي اد ال وا  المست ه  بمعلوماي فورية. 1

 . مر  عة 0.90 4.17 يتا   هي  المعلوماي في ال وا  بالتمرار. 8

 8 مر  عة 0.94 4.14  صميا ال وا  م البة لما  ممه م  ةجلط. 4

 مر  عة 0.74 4.19  كم الم ور
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( المتولدددعاي ال سدددابية ااال  رافددداي المعياريدددة االر بدددة لكدددم ف دددرة مددد  ف دددراي .يو ددد  الندددهال السددداب  ر دددا  

( بهرجدددددة 0.00–0.20الم دددددور، االم دددددور  كدددددم، ايالحدددددن    المتولدددددعاي ال سدددددابية ل دددددسا الم دددددور  رااحددددده بدددددي   

( ابهرجددددة ممارلددددة 0.22  متولدددد  حسددددابي  ممارلددددة مر  عددددة لنميددددا ال  ددددراي.  مددددا الم ددددور  كددددم ف دددده حصددددم علدددد

  مر  عة.

يدددتمك  المسدددت ه  مددد  الو دددول للمعلومددداي فدددي ال ودددا  بكدددم  ( ا صددد ا  "5بالمر بدددة األالددد  ال  دددرة ر دددا   ياجددداا

 ( ابهرجة ممارلة مر  عة.4.85( اا  را  معياري  0.00" بمتول  حسابي   ل ولة.

 صددددميا ال وددددا  م الددددبة لمددددا  ددددممه مدددد  ةجلددددط." بمتولدددد   ( ا صدددد ا "0جددددااي بالمر بددددة األايددددرة ال  ددددرة ر ددددا  

 ( ابهرجة ممارلة مر  عة.4.20( اا  را  معياري  0.20حسابي  

 .الموارد البشريةالمحور الثالث: 

 ودددا المعلومددداي افداريدددة مددد  اج دددة  ودددر العددداملي   مسدددتوا  ندددام( ف دددراي   دددي  8  دددتمم هدددسا الم دددور علددد   

 ( يبي   لل.8، االنهال ر ا  ي مهي ة العائ في الشر اي التنارية العاملة ف

 وددددا المعلومدددداي افداريددددة مدددد  اج ددددة   نددددامالمتولددددعاي ال سددددابية ااال  رافدددداي المعياريددددة لمسددددتوا  (8 اااادول )

 ، ل  راي م ور الموارد البشرية مر بة   ازليا. ور العاملي  في الشر اي التنارية العاملة في مهي ة العائ 

 ال  راي الر ا
  المتول

 ال سابي

اال  را  

 المعياري

درجة 

 الممارلة
 التر ي 

    الشدددر اي مو  ي ا عل   ل ي االلدددتشددداراي ال  ية  3

 م  مت صصي .
 2 مر  عة 0.86 4.20

يتكي  العدداملي  ما المتعلبدداي النددهيددهة في العمددم عل   1

  وا  المعلوماي.
 0 مر  عة 0.88 4.16

ر ي ألي م ا يتا  هري  ا  هيم المو  ي  في الشددددر ا 4

 مست بلية ا ي ية التعامم مع ا بعرل جهيهة امبتكرة
 6 مر  عة 0.94 4.15

  صدددد  الشددددر اي ج ا م  مواز تط ل اياي التهري   7

 االتعوير التك ولوجي.
 0 مر  عة 0.94 4.14

  ه  الشددددددر اي لمو  ي ا التهري  االت هيم الم الدددددد   2

 للتعامم ما  لل البرمنياي بشكم مستمر.
 5 مر  عة 0.93 4.10

  و  الشددددددر دداي بددالتعددا دده ما ج دداي  ددهريدد  اددارجيددة  5

 لتعوير م اراي المو  ي  لهي ا.
 3 مر  عة 1.02 4.07

يسددددددتنيدد  العدداملي  في الشددددددر دداي لت  ا احتيدداجدداي  8

 .المست يهي  م  ال وا 
 . مر  عة 0.88 4.06
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يتمتا العدداملي  في  وددا  المعلومدداي بمسددددددتوا م دداري  6

 لم ا  المعلوبةيت ال  ما ا
 8 مر  عة 0.94 4.05

 مر  عة 0.75 4.11  كم الم ور

( المتولدددعاي ال سدددابية ااال  رافددداي المعياريدددة االر بدددة لكدددم ف دددرة مددد  ف دددراي 8يو ددد  الندددهال السددداب  ر دددا  

( بهرجدددددة 0.04–0.45الم دددددور، االم دددددور  كدددددم، ايالحدددددن    المتولدددددعاي ال سدددددابية ل دددددسا الم دددددور  رااحددددده بدددددي   

( ابهرجددددة ممارلددددة 0.22مر  عددددة لنميددددا ال  ددددراي.  مددددا الم ددددور  كددددم ف دددده حصددددم علدددد  متولدددد  حسددددابي  ممارلددددة 

 مر  عة.

  ددد  الشدددر اي مو  ي دددا علددد   ل دددي االلتشددداراي ال  يدددة مددد  ( ا صددد ا  " 6بالمر بدددة األالددد  ال  دددرة ر دددا   ياجددداا

 عة.( ابهرجة ممارلة مر  4.83( اا  را  معياري  0.04" بمتول  حسابي  مت صصي .

يتمتددددا العدددداملي  فددددي  وددددا  المعلومدددداي بمسددددتوا م دددداري  ( ا صدددد ا "3 ددددا  جددددااي بالمر بددددة األايددددرة ال  ددددرة ر

 ( ابهرجة ممارلة مر  عة.4.20( اا  را  معياري  0.45" بمتول  حسابي   يت ال  ما الم ا  المعلوبة

ماااج و نااة نظاار العاااامليج  ليااة اليااراراتتحييااا  يال: مااا مسااتوى الفرلااي الثاااانيالنتااائج المتعليااة باإل ابااة لاااج الساااال 

 يي الشركات التجارية العاملة يي مدينة الطائف؟

مسددددتوا    يدددد  لإلجابددددة عدددد  هددددسا السدددد ال  ددددا الددددت راج المتولددددعاي ال سددددابية ااال  رافدددداي المعياريددددة لم ددددور 

( يو ددد  2ندددهال  ، االمددد  اج دددة  ودددر العددداملي  فدددي الشدددر اي التناريدددة العاملدددة فدددي مهي دددة العدددائ فاعليدددة ال دددراراي 

  لل

 .تحيي  ياللية اليرارات: الرابعالمحور 

مدددد  اج ددددة  وددددر العدددداملي  فددددي مسددددتوا    يدددد  فاعليددددة ال ددددراراي   ددددي   ة( ف ددددر.2  ددددتمم هددددسا الم ددددور علدددد   

 ( يبي   لل.2، االنهال ر ا  الشر اي التنارية العاملة في مهي ة العائ 

مدددد  اج ددددة  وددددر    يدددد  فاعليددددة ال ددددراراي ياريددددة لمسددددتوا المتولددددعاي ال سددددابية ااال  رافدددداي المع (9 اااادول )

 مر بة   ازليا.   ي  فاعلية ال راراي ، ل  راي م ور العاملي  في الشر اي التنارية العاملة في مهي ة العائ 

 ال  راي الر ا
المتول  

 ال سابي

اال  را  

 المعياري

درجة 

 الممارلة
 التر ي 

و ي يدددة بدددالنودة   هر المعلومددداي عل   داا الم دددا  ال 9

 المعلوب بعه ا  ا  ال راراي.
 2 مر  عة 0.89 4.13

يتا    يددس ال راراي الصدددددددادرة م  افدارة اف ددددددرافيددة  2

 ايكو     يسها إل امي بها  اعتراض.
 0 مر  عة 0.91 4.11

يتا ا  دددا  إجراااي  ددد ديبيدددة ب   م  ال ي و  بتعبي   12

 ال راراي.
 6 مر  عة 0.94 4.11
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للعدداملي    ددهيدده التكددالي  المتر بددة عل   ددم بددهيددم يمك   14

 م  بهائم ال رار.
 0 مر  عة 0.98 4.10

يتا   يئة الم ا  الم ال  م  الت اها االصراحة، ا وفير  3

 المعلوماي الالزمة ليتمك  األفراد م  درالت ا ا  ليل ا.
 5 مر  عة 0.86 4.10

م   هيميسددتعيا العاملي   و ا درجة الم ا رة م   م ب 15

 بهائم ال رار.
 3 مر  عة 1.01 4.09

يتا إ ددددددرا  العاملي  في ا  ا  ال راراي التي  هام في  1

  عال عمل ا.
 . مر  عة 0.89 4.09

 تمددم  ال راراي المت سة  عليماي اا دد ة حول  ي ية  6

  عبي  ا في الشر ة.  
 8 مر  عة 0.91 4.08

ا إدارة ي ا  مسددددتوا الر ددددا ع  ال راراي التي  ت سه 5

 الشر اي.
 2 مر  عة 0.94 4.08

 24 مر  عة 1.02 4.07 يوجه عملياي لت ليم ا  ييا مستمرة بعه ا  ا  ال راراي 10

 عمم الشددددر اي عل  االلددددتمرارية في  وا المعلوماي  11

 لتمم  ا  ا   راراي   ي ة.
 22 مر  عة 0.93 4.06

ولة  سددداعه المعلوماي في زيادة الر دددا ع  الم ا  الم  8

 بعه ا  ا  ال راراي.
 20 مر  عة 0.97 4.05

يسددتعيا العاملي  في الشددر اي   هيه م ايا  م بهيم م   13

 بهائم ال رار.
 26 مر  عة 0.97 4.04

يتا األاددس بدد راا األفراد إ ا  ددا دده مالئمددة ا ا فددائددهة  4

 علمية.
 20 مر  عة 1.01 4.00

مددم يم األفيتمك  العاملي  في الشددر اي م  ااتيار البه 16

 في عملية ا  ا  ال راراي.
 25 مر  عة 1.10 4.00

  هر المعلومداي عل  مسددددددتوا الصددددددالحياي الم ولة  7

 لمت سي ال راراي.
 23 مر  عة 0.95 3.99

يسددددددتعيا العداملي  ا تشددددددا  األاعداا في عملية ا  ا   17

 ال راراي  بم ا وع ا.
 .2 مر  عة 1.05 3.98

 ةمر  ع 0.80 4.06  كم الم ور
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( المتولدددعاي ال سدددابية ااال  رافددداي المعياريدددة االر بدددة لكدددم ف دددرة مددد  ف دددراي 2يو ددد  الندددهال السددداب  ر دددا  

( بهرجدددددة 0.26–6.28الم دددددور، االم دددددور  كدددددم، ايالحدددددن    المتولدددددعاي ال سدددددابية ل دددددسا الم دددددور  رااحددددده بدددددي   

( ابهرجددددة ممارلددددة 0.43 ممارلددددة مر  عددددة لنميددددا ال  ددددراي.  مددددا الم ددددور  كددددم ف دددده حصددددم علدددد  متولدددد  حسددددابي 

  مر  عة.

 دددد هر المعلومددددداي علدددد   داا الم دددددا  الو ي يددددة بدددددالنودة ( ا صددددد ا  " 2بالمر بدددددة األالدددد  ال  دددددرة ر ددددا   ياجدددداا

 ( ابهرجة ممارلة مر  عة.4.82( اا  را  معياري  0.26" بمتول  حسابي  المعلوب بعه ا  ا  ال راراي.

يسددددتعيا العدددداملي  ا تشددددا  األاعدددداا فددددي عمليددددة ا  ددددا   صدددد ا " ( ا.2جددددااي بالمر بددددة األايددددرة ال  ددددرة ر ددددا  

 ( ابهرجة ممارلة مر  عة.2.45ي  ( اا  را  معيار6.28" بمتول  حسابي  ال راراي  بم ا وع ا.

النتاائج المتعلياة باإل ابة لج الساااااااال الفرلي الثالث: هل يو د لزاة ارتباطية  ات دالة إحصااااااائية معنوية بيج نجاح نظم 

 ؟ومات ومستوى تحيي  ياللية اليرارات مج و نة نظر العامليج يي الشركات التجارية العاملة يي مدينة الطائفالمعل

مسدددتوا  ندددام  ودددا المعلومددداي لإلجابدددة عددد  هدددسا السددد ال  دددا إينددداد معامدددم ار بدددا  بيرلدددو  بدددي  الهرجدددة الكليدددة 

 .( يبي   لل24االنهال  امستوا    ي  فاعلية ال راراي 

لمسددددددتوا  نام  وا المعلوماي امسددددددتوا    ي  فاعلية ال راراي م  اج ة  ور  يا معامم ار با  بيرلددددددو   (20الجادول )

 .العاملي  في الشر اي التنارية العاملة في مهي ة العائ 

 لمستوا  نام  وا المعلوماي م اار

    ي  فاعلية ال راراي

 الموارد البشرية جودة المعلوماي جودة ال وا 

ة الهرجة الكلي

لمستوا  نام  وا 

 المعلوماي

الهرجة الكلية لمستوا    ي  فاعلية 

 ال راراي

4.835** 4.863** 4.882** 4.853** 

 (   α≤4.42دالة ع ه مستوا داللة  **(   α≤4.45دالة ع ه مستوا داللة  *

ام  وددددا لمسددددتوا  ندددد( اجددددود عال ددددة ار با يددددة إينابيددددة بددددي  الهرجددددة الكليددددة 24النددددهال السدددداب  ر ددددا   يو دددد 

( ع ددده 4.853،    بل ددده  يمدددة معامدددم االر بدددا   لمسدددتوا    يددد  فاعليدددة ال دددرارايا بعادهدددا االهرجدددة الكليدددة المعلومددداي 

 (.α≤0.01مستوا داللة  

تو د يروق  ات دالة إحصاااااائية بيج متوساااااطات اساااااتجابات لينة الرابع:هل الفرلي النتائج المتعلية باإل ابة لج السااااااال 

نجااح نظم المعلوماات اإلدارياة وتحيي  يااللياة اليرارات تعزى للمتغيرات الدراسااااااة )الجن   الماهل الادراسااااااة حول مادى 

 العلمي  العمر  لدد سنوات الخدمة(؟
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 متغير الجن 

لعي تدددددي  مسدددددت لتي  للتعدددددر  علددددد  اجدددددود فدددددرال  اي داللدددددة إحصدددددائية  (t–test) ددددا  عبيددددد  االاتبدددددار التدددددائي 

( 22،  بعدددا لمت يدددر النددد  ، ايو ددد  الندددهال  فداريدددة ا   يددد  فاعليدددة ال دددرارايمدددها  ندددام  ودددا المعلومددداي المسدددتوا 

  تائ   لل االاتبار.

 (  بعا لمت ير الن  .t-test، اإاتبار  ال سابية ااال  رافاي المعيارية المتولعاي (22 دول )

 األداةم اار   
مستوا 

 مت ير الن  

عهد 

 األفراد

المتول  

 ال سابي

اال  را  

 المعياري
  يمة  ي(

مستوا 

 الهاللة

 األداة  كم
 0.024* 2.279 0.78 4.05 171   ر

 0.61 4.25 79   ى 

 (.α≤0.05*دالة إحصائية ع ه مستوا الهاللة  

لمدددها  ندددام  ودددا المعلومددداي افداريدددة يوجددده فدددرال  اي داللدددة إحصدددائية   دددط ( 22يو ددد  الندددهال السددداب  ر دددا  

 عددد ا لمت يدددر  ،الشدددر اي التناريدددة العاملدددة فدددي مهي دددة العدددائ ودددر العددداملي  فدددي ا   يددد  فاعليدددة ال دددراراي مددد  اج دددة  

( اهدددي دالدددة 4.400( ع ددده مسدددتوا داللدددة  2.279حيددد  بل ددده  يمدددة  ي( لددد داة  كدددم  ، األداةالنددد   فدددي جميدددا م ددداار 

 الر  ا  المتول  ال سابي. ا   هسة ال رال لصال  فئة اال او  ورال  احصائيا.

 العمرمتغير 

لمتولددددددعاي مها  نام  وا بي  إاتبدار   ليدم التبداي  األحدادي للتعر  عل  اجود فرال  اي داللدة إحصددددددائيدة  ا  ع

بعا ،  المعلومداي افداريدة ا   ي  فداعليدة ال راراي م  اج دة  ور العداملي  في الشددددددر داي التندارية العاملة في مهي ة العائ 

 ر.(  تائ   لل االاتبا20، ايو   النهال  العمرلمت ير 

(،  بعا One Way ANOVA، اإاتبار   ليم التباي  األحادي  ال سابية ااال  رافاي المعيارية المتولعاي (21 دول )

 .العمرلمت ير 

 مصهر التباي  م اار األداة  
منمو  

 المربعاي

درجاي 

 ال رية

متول  

 المربعاي

 يمة 

)   

مستوا 

 الهاللة

 األداة  كم

 2.579 1.903 2 3.806 بي  المنموعاي

 

0.290 

 0.532 247 131.339 داام المنموعاي 

  249 135.145 المنمو 

 (.α≤0.05*دالة إحصائية ع ه مستوا الهاللة  
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مها  نام  وا المعلوماي افدارية ا   ي  فاعلية ل( ال يوجه فرال  اي داللة إحصائية 20يو د  النهال الساب  ر ا  

، حي  العمر،  بعا لمت ير األداةجميا م اار   في الشدددر اي التنارية العاملة في مهي ة العائ  ال راراي م  اج ة  ور العاملي

  ( اهي  ير دالة إحصائيال.4.024( ع ه مستوا داللة  2.5.2بل ه  يمة   ( ل داة  كم  

 متغير الماهل العلمي

ماي مها  نام  وا المعلولداللة إحصدددددائية  ا  عبي  إاتبار   ليم التباي  األحادي للتعر  عل  مها اجود فرال  اي 

لم هم اافدارية ا   ي  فاعلية ال راراي م  اج ة  ور العاملي  في الشدددددر اي التنارية العاملة في مهي ة العائ ،  بعا لمت ير 

 (  تائ   لل االاتبار.26، ايو   النهال  العلمي

(،  بعا One Way ANOVAتبار   ليم التباي  األحادي  ، اإاال سابية ااال  رافاي المعيارية المتولعاي( 23 دول )

 .الم هم العلميلمت ير 

 مصهر التباي  م اار األداة  
منمو  

 المربعاي

درجاي 

 ال رية

متول  

 المربعاي
  يمة   (

مستوا 

 الهاللة

 األداة  كم

 12.882 6.383 2 12.765 بي  المنموعاي

 

*0.000 

 495. 247 122.380 داام المنموعاي 

  249 135.145 المنمو 

 (.α≤0.05*دالة إحصائية ع ه مستوا الهاللة  

مها  نام  وا المعلوماي افدارية ا   ي  فاعلية ل( يوجه فرال  اي داللة إحصدددائية 26يو ددد  النهال السددداب  ر ا  

لم هم ا اار األداة،  بعا لمت ير جميا مفي ال راراي م  اج ة  ور العاملي  في الشددددددر اي التنارية العاملة في مهي ة العائ  

  ( اهي دالة إحصائيال.4.444( ع ه مستوا داللة  20.880حي  بل ه  يمة   ( ل داة  كم  ، العلمي

مها  نام  وا المعلوماي افدارية ا   ي  فاعلية إاتبدار  ددددددي يدط للم ار اي البعهية بي  متولددددددعاي  (24 ادول رام )

 الم هم العلمي.،  بعا لمت ير ي الشر اي التنارية العاملة في مهي ة العائ ال راراي م  اج ة  ور العاملي  ف

المتول   فئاي المت ير م اار االداة

 ال سابي

 5  م م  

 ل واي

5 – 24 

 ل واي

ل واي  24

 ف  ىر

 األداة  كم
 02..4 4.252 - 4.20 دبلو 

 *4.442 -  4.27 بكالوريو 

 -   3.77 درالاي عليا

لمها  نام  وا المعلوماي افدارية ا   ي  فاعلية ( يوجه فرل  اي داللة إحصددددائية 20السدددداب  ر ا  يو دددد  النهال 

 ، ال راراي م  اج ة  ور العاملي  في الشر اي التنارية العاملة في مهي ة العائ 
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ل   ورا فر  ا  المتو  بكالوريو ( ا  درالداي عليا( ا   هسا لصدال  فئة  بكالوريو ( الم هم العلمياهسا ال رل بي  فئاي 

 األداة  كم.جميا م اار األداة ا ال سابي في

 لدد سنوات الخدمةمتغير 

 ا  عبي  إاتبار   ليم التباي  األحادي للتعر  عل  مها اجود فرال  اي داللة إحصدددائية لمتولدددعاي مها  نام  وا 

الشددددددر داي التندارية العاملة في مهي ة العائ ،  بعا المعلومداي افداريدة ا   ي  فداعليدة ال راراي م  اج دة  ور العداملي  في 

 (  تائ   لل االاتبار.25، ايو   النهال  عهد ل واي ال همةلمت ير 

(،  بعا One Way ANOVA، اإاتبار   ليم التباي  األحادي  ال سابية ااال  رافاي المعيارية المتولعاي (25 دول )

 .عهد ل واي ال همةلمت ير 

 هر التباي مص م اار األداة  
منمو  

 المربعاي

درجاي 

 ال رية

متول  

 المربعاي

 يمة 

)   

مستوا 

 الهاللة

 األداة  كم

 3.829 2.032 2 4.064 بي  المنموعاي

 

*0.023 

 531. 247 131.081 داام المنموعاي 

  249 135.145 المنمو 

 (.α≤0.05*دالة إحصائية ع ه مستوا الهاللة  

مها  نام  وا المعلوماي افدارية ا   ي  فاعلية ل( يوجه فرال  اي داللة إحصدددائية 25 ا  يو ددد  النهال السددداب  ر

 واي عهد لددال راراي م  اج ة  ور العاملي  في الشددر اي التنارية العاملة في مهي ة العائ  جميا م اار األداة،  بعا لمت ير 

  ( اهي دالة إحصائيال.4.406لة  ( ع ه مستوا دال6.802حي  بل ه  يمة   ( ل داة  كم  ، ال همة

 .عهد ل واي ال همةإاتبار  ي يط للم ار اي البعهية  بعا لمت ير  (26 دول رام )

الددددمددددتددددولددددددددد   فئاي المت ير م اار االداة

 ال سابي

 5  دددددم مددددد  

 ل واي

لددددددددد دددواي  24 ل واي 24 – 5

 ف  ىر

 األداة  كم
 4.532 *4.440 - 4.24 ل واي 5  م م  

 4.206 -  3.97 ل واي 24 – 5

 -   3.99 ل واي ف  ىر 24

( يوجه فرل  اي داللة إحصددددائية لمها  نام  وا المعلوماي افدارية ا   ي  فاعلية 23يو دددد  النهال السدددداب  ر ا  

 عهد لددددد واي ال همةال راراي م  اج ة  ور العاملي  في الشدددددر اي التنارية العاملة في مهي ة العائ ، اهسا ال رل بي  فئاي 

(  ورا فر  ا  المتولدد  ال سددابي في جميا لدد واي 5  م م  ( ا   هسا لصددال  فئة  لدد واي 24 – 5( ا  لدد واي 5م م     

 م اار األداة ااألداة  كم.
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 ملخص النتائج. 5

 مك   ل ي  ال تائ  المبي ة  عالة في ال  ا  اال ية ي

اج دة  ور العداملي  في الشددددددر اي التنارية    مدها  ندام  وا المعلومداي افداريدة في    ي  فداعليدة ال راراي م   .2

 العاملة في مهي ة العائ ، جااي "مر  عة" عل  الهرجة الكلية اجميا الم اار.

ي العاملة الشددر افي  مسددتوا    ي  فاعلية ال رارايايوجه عال ة ار با ية إينابية بي  مسددتوا  نام  وا المعلوماي  .0

 .بمهي ة العائ 

ة لمها  نام  وا المعلوماي افدارية ا   ي  فاعلية ال راراي م  اج ة  ور العاملي  يوجه فرال  اي داللة إحصددائي .6

 .في الشر اي التنارية العاملة في مهي ة العائ   ع ا لمت ير الن   لصال  اف او

ال يوجده فرال  اي داللددة إحصدددددددائيدة لمدها  ندام  وا المعلومداي افداريدة ا   ي  فداعليددة ال راراي م  اج دة  ور  .0

 .عاملي  في الشر اي التنارية العاملة في مهي ة العائ   ع ا لمت ير العمرال

يوجه فرال  اي داللة إحصددائية لمها  نام  وا المعلوماي افدارية ا   ي  فاعلية ال راراي م  اج ة  ور العاملي   .5

 .لبكالوريو ا فئة في الشر اي التنارية العاملة في مهي ة العائ   ع ا لمت ير الم هم العلمي لصال 

يوجه فرال  اي داللة إحصدددددائية لمها  نام  وا المعلوماي افدارية ا   ي  فاعلية ال راراي م  اج ة  ور العاملي   .3

 ل واي. 5  م م  فئة في الشر اي التنارية العاملة في مهي ة العائ   ع ا لمت ير عهد ل واي ال همة لصال  

 

 الدراسة توصيات .6

 ليط الهرالة م  ال تائ  المس ورة  عالة يمك  إععاا التو ياي التالية عل  ما  و له ا ب اال 

مدددها حدددول  عدددري  ا بالشدددر اي التناريدددة العاملدددة فدددي مهي دددة العدددائ  ع ددده الم يددده مددد  الدددهاراي التهريبيدددة لمدددو  ي   .2

 ا همية في منال عمل ا.  نام  وا المعلوماي افدارية في    ي  فاعلية ال راراي همية 

ا  إدارة الشددددر اي ادعم ددددا المسددددتمر لتعددددوير  وددددا المعلومدددداي افداريددددة ممددددا يسدددداعه علدددد   ددددوفير  ددددرارة اهتمدددد .0

 معلوماي  املة اد ي ة ألداا األ شعة.

االهتمدددا  مددد   دددر  إدارة الشدددر اي بتدددوفير الدددهعا ال  دددي مددد  الكدددوادر البشدددرية الم هلدددة فدددي مندددال   ومدددة المعلومددداي  .6

 اراي، افعالية األداا.االبرمنياي م   جم رفا   ااة ا  ا  ال ر

 دددرارة  يدددا  إدارة الشدددر اي ب  شددداا  دددبكاي لترالدددم البيا ددداي لت  يددد  السدددرعة المعلدددوب ال سدددياب المعلومددداي بدددي   .0

 المستوياي افدارية الم تل ة.

، ممدددا يسددداعه بشدددكم  فمدددم علددد  مراجعدددة ا  يددديا العمليددداي افداريدددة بشدددكم مسدددتمرعلددد  الشدددر اي   دددرارة عمدددم .5

 .اراي   ي  فاعلية ال ر
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 :المرا ع. 7

 . المرا ع العربية:2.7

أناااار  ااااود  المعلومااااات يااااي يالليااااة اتخااااا  الياااارارات اإلداريااااة: دراسااااة (، 0404 بددددو حمددددهة، لددددارة احمدددده مصددددع  ،  

، رلددددالة ماجسددددتير،  ليددددة ميدانيااااة مااااج و نااااة نظاااار مااااديري اإلدار  اإل اااارايية يااااي مراكااااز الااااوزارات األردنيااااة

 عة اليرمو ، األرد .اال تصاد االعلو  افدارية، جام

(، دار  ودددا المعلومددداي افداريدددة فدددي   سدددي  جدددودة  داا العددداملي  بمهيريدددة 0402بددد  البدددار، مولددد ، االعبددده، لعمدددارة،  

 . 22-0.(، ل2(، العهد  8منله   مجلة أبحاث ودراسات التنمية افدارية الم لية بوالية المسيلة، 

(، اهددددر  وددددا المعلومدددداي افداريددددة علدددد  األداا الددددو ي ي  0404  اوالددددهي،  مددددال  دددداهر، اال ر ددددي، لددددعيه بدددد  ب يدددداز،

-054(، ل40(، العدددهد 00منلددده   مجلاااة البحاااوث التجارياااة درالدددة  عبي يدددة علددد  جامعدددة الملدددل عبددده الع يددد ، 

020. 

أنااار نظااام المعلوماااات اإلدارياااة للاااى  اااود  صااانالة اليااارارات اإلدارياااة ماااج (، 0422العلدددوا ، م مددده، ازيددداداي، زيددده،  

 جامعة ال سي  ب   الل، عما ، األرد . نظر متخذي اليرارات يي البنوك األردنية  و نة

(، اال صدددال افداري ا هددددرة فدددي فاعليددددة عمليدددة ا  ددددا  ال دددراراي  درالددددة  عبي يددددة 0402عدددوض، هيددددىا  لعددده عيسدددد ،  

 . 200-242(، ل6العهد   مجلة اليلزم للدراسات اااتصادية واا تمالية جامعة   هي، 

(، الالمر  يدددة افداريدددة ا هرهدددا فدددي فاعليدددة عمليدددة ا  دددا  0402هيدددىا  لعددده، اعبددده ال دددادر، التندددا ي العددداهر،   عدددوض،

مجلااااة اليلاااازم االيددددة   ددددر ال يددددم، -ال ددددراراي افداريددددة  درالددددة  عبي يددددة رئالددددة م ليددددة  دددد هي اإدارة الصدددد ة

 .04-.(، ل0، العهد  للدراسات اااتصادية واا تمالية

(، معو ددداي الدددت ها   ودددا المعلومددداي افداريدددة فدددي ال عدددا  العدددا  فدددي السدددودا   درالدددة 0402حسددد ،  م مددده، حسددد  بشدددير 

-2.0(، ل2(، العددددهد  6منلدددده   مجلااااة  را  للدراسااااات اااتصااااادية واإلداريااااة حالددددة م ليددددة  ددددرل الن يددددرة، 

282. 

رار: دراساااة ميدانياااة ماااج و ناااة أنااار نظااام المعلوماااات اإلدارياااة ياااي لملياااة اتخاااا  اليااا(، 0422المعا بدددة،  لدددامة م مددده،  

رلددددالة ماجسددددتير،  ليددددة  نظاااار العااااامليج يااااي ينااااادق الخماااا  نجااااوم يااااي منطيااااة ساااالطة العيبااااة اااتصااااادية 

 الهرالاي العليا، جامعة م  ة، األرد . 

 دار حامه للعباعة اال شر االتوزيا، عما ، األرد . نظم المعلومات اإلدارية (، 0424ال نار، فاي ،  
 

 المرا ع األ نبية .1.7

Houhamdi, Z., & Athamena, B.  (2019). Impacts of information quality on decision- making, 

Global Business and Economics Review, 21 (1), P: 26-42. 

Karadag, H.(2015).Financial Management Challenges In Small And Medium Sized 

Enterprises.Emerging Markets Journal, 5(1),26-34. 
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 (2ملح  رام )

 ااستبانة

 السيد/  ..........................

 تحية طيبة وبعد؛

"مدى نجاح نظم المعلومات اإلدارية يي تحيي    ه  هسة االلتبا ة إل  التعر  عل  ةراا اا ناهاي لياد كا بش   معرفة 

سا لل يم درجة الماجستير في إدارة األعمال  الشركات التجارية العاملة يي مدينة الطائف"ياللية اليرارات: دراسة ميدانية للى 

  مم م كا الت مم بالمشار ة ال اعلة االب ااة في   ايه ا بالبيا اي الالزمة االمرارية االتي  شكم رافهال م مال في إ ما  هسا 

 ة ال تائ  التي لو  يتو م إلي ا الب  ، علما ب   جميا البيا اي الب  ، اافجابة ع  ا بمو وعية لما لسلل  هر  بير عل   

الوارد في هسة االلتبا ة ل  يتا الت هام ا إال أل راض الب   العلمي ف  . المراعاة المو وعية االسرية ف     ر االلا  ير 

 معلوب عل  اف الل.

 

  ا رال لكا حس   عاا كا

 

 الباح                                                                   

 أواً: المعلومات الشخصية

 ( حس  ما  راة م البا  ما   م حالة التي ي تمي إلي ا لياد كا.برجاا ا ا عالمة  

 الجن  .2

 )  (   ى              )  (  ر              

 العمر:  .1

 ل ة ف  بر   ( 04ل ة   (    04 - 64ل ة ف  م   (    م   64

 الماهل العلمي .3

 دبلو     (  بكالوريو       (     درالاي عليا     (.    

 سنوات الخدمة  .0

ل واي ف  ىر    (     24ل واي    (     24 - 5ل واي    ( م   5  م م      
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د  المعلومات  ناانيااً: مادى نجااح نظم المعلوماات اإلدارياة )المتغير المسااااااتيال( ويتكون مج األبعااد التاالياة:  ود  النظاام   و

 الموارد البشرية.

عبارة ع   افة افجراااي التي   و  بعملية النما اااللدددددترجا  االتشددددد يم االت  ي ، ا وزيا المعلوماي،  وتعرف للى أننا:

ا لل ب ه  دعا عملية ا  ا  ال راراي االر ابة في الت ويا، باف دددافة إل  للمسددداعهة في عملية   ليم المشدددكالي، االعمم عل  

 التعوير االت مية.

 م
 

 ما مدى مواييتكم للى الحاات التالية
مواي  

 بشد 

 ا رأي مواي  

 محايد

غير 

 مواي  

غير مواي  

 بشد 

      ود  النظام  

      يعتبر ال وا  ل م االلت ها . .2

      يتمي  ال وا  بس ولة التعلا. .0

      يتسا ال وا  بالمرا ة العالية. .6

      ل وا  البيا اي ما بعم ا البع .يرب  ا .0

      يعال  ال وا  البيا اي به ة مت اهية. .5

يسددددم  ال وا  للمسددددت ه  بت يير اصددددائ  العرض  .3

 حس  ر بتط.  

     

      يتمي  ال وا  بك ااة عالية ايعتبر موهول بط . ..

      ود  المعلومات

      ي اد ال وا  المست ه  بمعلوماي فورية .2

       تص  معلوماي ال وا  بال  ا اعه  التع يه . .0

      ي ه  ال وا  معلوماي  اي  يمة عالية. .6

       صميا ال وا  م البة لما  ممه م  ةجلط. .0

يتمك  المسددت ه  م  الو ددول للمعلوماي في ال وا   .5

 بكم ل ولة.

     

 ط  ادة مي ه  ال وا  المعلوماي في  ددكم يمك  االلددت .3

 بس ولة.

     

       تمي  المعلوماي ب   ا موج ة ام تصرة. ..

      يتا   هي  المعلوماي في ال وا  بالتمرار. .8

     الموارد البشرية 

يتكي  العدداملي  ما المتعلبدداي النددهيددهة في العمددم  .2

 عل   وا  المعلوماي.
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الدد  الم    ه  الشددر اي لمو  ي ا التهري  االت هيم .0

 للتعامم ما  لل البرمنياي بشكم مستمر.

     

    الشدددددر اي مو  ي ا عل   ل ي االلدددددتشددددداراي  .6

 ال  ية م  مت صصي .

     

يتا  ددهريدد  ا دد هيددم المو  ي  في الشددددددر دداي ألي  .0

م ا ر مسدددددت بلية ا ي ية التعامم مع ا بعرل جهيهة 

 امبتكرة

     

 هري  اارجية    و  الشددددددر داي بدالتعا ه ما ج اي .5

 لتعوير م اراي المو  ي  لهي ا.

     

يتمتا العاملي  في  وا  المعلوماي بمسدددتوا م اري  .3

 يت ال  ما الم ا  المعلوبة

     

  صدددددد  الشددددددر دداي ج ا م  مواز تددط ل ددايدداي  ..

 التهري  االتعوير التك ولوجي.

     

يسددددددتنيد  العداملي  في الشددددددر اي لت  ا احتياجاي  .8

 .هي  م  ال وا المست ي

     

 

 نالثاً: تحيي  ياللية اليرارات

مواي   ما مدى مواييتكم للى الحاات التالية م

 بشد 

 ا رأي مواي  

 محايد

غير 

 مواي  

غير مواي  

 بشد 

يتا إ ددددددرا  العاملي  في ا  ا  ال راراي التي  هام  .2

 في  عال عمل ا.

     

دارة اف دددددرافية يتا    يس ال راراي الصددددادرة م  اف .0

 ايكو     يسها إل امي بها  اعتراض.

     

يتا   يئة الم ا  الم الددددد  م  الت اها االصدددددراحة،  .6

ا دوفديدر الدمدعلومددداي الالزمدددة ليتمك  األفراد م  

 درالت ا ا  ليل ا.

     

يتا األادس بد راا األفراد إ ا  ددا ده مالئمددة ا ا فددائددهة  .0

 علمية.

     

ا ع  ال راراي التي  ت سها ي ا  مسددددددتوا الر دددددد .5

 إدارة الشر اي.
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مواي   ما مدى مواييتكم للى الحاات التالية م

 بشد 

 ا رأي مواي  

 محايد

غير 

 مواي  

غير مواي  

 بشد 
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الشركات السعودية عن الزكاة في القوائم المالية  إفصاحمدى تأثير الهيئة العامة للزكاة والدخل على كفاية 

 )دراسة تحليلية على الهيئة العامة للزكاة والدخل(

The extent of the impact of the General Authority for Zakat and Income Tax on the 

adequacy of the Saudi companies' disclosure of Their Zakat in the financial statements(An 

analytical study on the General Authority of Zakat and Income) 
 

 

 صفاء يحي مرعي نجميالباحثة/  إعداد

 ، المملكة العربية السعوديةجامعة الطائف –معيده عبد العزيز، جامعة الملك ماجستير محاسبة، طالبة 

Email: safaanajmi@windowslive.com  

 

 ملخص

الشركات السعودية عن الزكاة في  إفصاحمدى تأثير الهيئة العامة للزكاة والدخل في كفاية  في البحث عندراسة لاهذه تهدف 

الشركات  إفصاحمدى جودة زيز التنمية االقتصادية واالجتماعية، وعفي تجهود هيئة الزكاة والدخل  القوائم المالية، ومعرفة

السعودية عن الزكاة في القوائم المالية، ومدى تطوير الهيئة ألساليب العمل واستخدام التقنية الحديثة في تعامالتها مع الشركات 

 ةدمت الباحثستخا .وي للشركة المكلفة بالزكاةليات التي تتبعها الهيئة في حساب الوعاء الزكاآلمعرفة أيضاً و ،المكلفة بالزكاة

 52مكونه من الدراسة على عينه  وتم إجراءلتحقيق الهدف من هذه الدراسة المنهج االستقرائي والمنهج الوصفي التحليلي 

سة من وتم جمع المعلومات الخاصة بالدرا .الهيئة العامة للزكاة والدخلفي  مختلفةممن يعملون في مناصب وأقسام وظف م

أن هناك جهود فعالة لهيئة الزكاة والدخل في تعزيز  :توصلت الباحثة إلى النتائج التالية صممت لهذا الغرض. استبانةخالل 

ي قوائمها المالية عالياً التنمية االقتصادية واالجتماعية، كما وجد بأنه بالرغم من أن نسبة إفصاح الشركات السعودية عن الزكاة ف

ابل توجد نسبة لعدد من الشركات التي ال تفصح عن بنود الزكاة بجودة عالية، كما توصلت إلى أن مستوى تطوير في المق ،نسبياً 

الهيئة ألساليب العمل واستخدام التقنية الحديثة مرتفع جداً في تعامالتها مع الشركات المكلفة بالزكاة، وأيضاً توصلت الدراسة 

ي للشركات المكلفة بالزكاة ال تعتمد فقط على القوائم المالية ولكن تتبع آليات أخرى إلى  أن الهيئة في حسابها للوعاء الزكو

 مختلفة لهذا الغرض.

ئة زيادة جهود الهي أهمية :لمجموعة من التوصيات أبرزهاخلصت  الباحثةوبناء على النتائج التي تم التوصل إليها في البحث فإن 

 أو الشركات التي تتهرب من دفع الزكاة تطبيق العقوبات الصارمة على بأهمية ، وتوصيفي الكشف عن التهرب من الزكاة

يتم فيها ذكر خاصة بالهيئة إصدار نشرة سنوية  وأهمية، عن الزكاة فصاحجزء منها أو التي تخالف المعيار السعودي لإل

 األجراء علىوتشتمل المخالفات التي تم رصدها على الشركات التي تتهرب من الزكاة والتي ال تفصح عن بيانتها الزكوية 

 .المتخذ حيال كل مخالفة

 الشركات السعودية  ،الزكاة ،فصاحاإل ،الهيئة العامة للزكاة والدخل المفتاحية:الكلمات 
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The extent of the impact of the General Authority for Zakat and Income Tax on the 

adequacy of the Saudi companies' disclosure of Their Zakat in the financial statements(An 

analytical study on the General Authority of Zakat and Income) 
 

Abstract 

The study aims to search in studying the extent of the influence of the General Authority for 

Zakat and Income Tax in the adequacy of Saudi companies 'disclosure of Zakat in the financial 

statements. Knowledge of the efforts of the Zakat and Income Authority to enhance economic 

and social development. Knowing the extent of the quality of Saudi companies' disclosure of 

Zakat in the financial statements. knowing the extent of the Authority's development of methods 

Working and using modern technology in its dealings with companies charged with zakat. 

knowing the mechanisms followed by the authority in calculating the zakat container for the 

company responsible for zakat. The study followed the inductive and descriptive analytical 

approach.The researcher conducted the study on p FT staff in the General Authority for Zakat 

and income through a questionnaire designed for this purpose. The results of the study showed 

that there are effective efforts of the Zakat and Income Authority in promoting economic and 

social development.The study concluded that the percentage of Saudi companies disclosing Zakat 

in their financial statements is relatively high and in return there is a percentage of a number of 

companies that do not disclose the items of Zakat with high quality.Also concluded that the 

degree of the Authority's level of development of working methods and the use of modern 

technology is very high in its dealings with companies charged with zakat. Finally, it has come to 

the conclusion that the Authority follows other mechanisms and not only financial statements in 

the calculation of the zakat container for the company charged with zakat .that there is a great 

benefit from using Long as the authority for these mechanisms calculates the Zakat pool for the 

companies in charge of Zakat. According to the researcher, the study reached a number of 

recommendations. which are The importance of increasing the authority’s efforts to detect 

evasion of zakat, and recommends the importance of applying strict penalties to companies that 

evade paying zakat or part of it, or that violate the Saudi standard for zakat disclosure, and the 

importance of issuing an annual bulletin for the authority in which the violations that have been 

monitored on companies are mentioned. Those who evade zakat and who do not disclose their 

zakat data, which includes the action taken for each violation. 

Keywords: General Authority of Zakat and Tax, disclosure, zakat, Saudi companies 

http://www.ajrsp.com/


 م 1011-21-5| تأريخ اإلصدار:  ألربعوناوالرابع المجلة األكاديمية لألبحاث والنشر العلمي | اإلصدار 

     

 

   www.ajrsp.com                                                                                                                           34  

 ISSN: 2706-6495 

 
 اإلطار العام للدراسة. 2 

 :المقدمة. 2.2

ته سبحانه، ولو جعلهم جميعاً مخلق هللا سبحانه وتعالى الناس طبقات مختلفة في الرزق فمنهم الغني ومنهم الفقير وذلك لحك

ان هناك أغنياء لما كان هناك ما نراه من التكافل بين البشر ولو كانوا جميعهم فقراء لرأينا عدم قدرة مساعدة بعضهم ولما ك

 تكافل يضمن المساعدة فيما بينهم.

ل، ومن هذه السبل لتفتيت الثروات والحد من طغيان الما السبلوحتى ال يكون المال دولةً بين األغنياء فقد أوجد الشارع الحكيم 

نها بالصالة في (، وقد فرض هللا سبحانه وتعالى الزكاة وقر44، 5102)يماني، الزكاة وهي الركن الثالث من أركان اإلسالم. 

َكاةَ(  الةَ َوآتُوا الزَّ ، وقد وعد هللا المزكين بالثواب العظيم )إِنَّ الَِّذيَن آَمنُوا َوَعِملُوا ]44البقرة: [كثير من آياته )َوأَقِيُموا الصَّ

َكاةَ لَهُْم أَْجُرهُْم ِعْنَد َربِِّهْم َواَل  اَلةَ َوآتَُوا الزَّ الَِحاِت َوأَقَاُموا الصَّ ، وتوعد بالعذاب ]522البقرة: [َخْوٌف َعلَْيِهْم َواَل هُْم يَْحَزنُوَن( الصَّ

ْرهُْم بَِعذَ  ِ فَبَشِّ ةَ َواَل يُْنفِقُونَهَا فِي َسبِيِل هللاَّ ، ولكن النفس البشرية ]44التوبة:[اٍب أَلِيٍم( الشديد لمانعيها )َوالَِّذيَن يَْكنُِزوَن الذَّهََب َواْلفِضَّ

ا(  قد أجبلت على حب وهو ما يفتح باب االكتناز والتهرب من دفع  ]51الفجر: [المال كما قال تعالى )َوتُِحبُّوَن اْلَماَل ُحب ًا َجم ً

 الزكاة وتأديتها إلى مستحقيها وتجاهل ما أمر هللا به .

الدولة من القيام بواجباتها في  )الخزينة العامة للدولة( باألموال مما يمكنت المال يوحيث تعتبر الزكاة المورد األهم الذي يغذي ب

( فقد أنشئت المملكة العربية 01، 5102العام على متطلبات الدولة فيما يختص بمصارف الزكاة )البريشي،  اإلنفاقمجال 

د تعمل وفقاً ألنظمة ولوائح لجباية الزكاة من المكلفين ولتمكين استدامة االقتصاالسعودية الهيئة العامة للزكاة والدخل والتي 

 وازدهار المجتمع. 

 مشكلة الدراسة:  .1.2

إن العالقة بين هيئة الزكاة والدخل و المنشآت عالقة مهمة وذات مردود إيجابي إذا تأسست على نحو يبعث على معرفة 

تعزيز تحقيق أعلى مستويات المصلحة والمنفعة لدى الطرفين من جهة وعلى مصلحة االقتصاد المجتمعي من ناحية أخرى، و

المكلف حيث تطلب الهيئة من  ،قة وطيدة تبنى على زرع الثقة بين الطرفينالة بين هيئة الزكاة والدخل والمكلفين لبناء عالثق

يكون هناك أي شكل من أشكال الغش أو التدليس في البيانات المقدمة للهيئة وكذلك عدم  سليم وصحيح بحيث اال رإقرا تقديم

 .(51، 5102ة، اة وتطوير آليات العمل الزكوي ) مجلة الزكأهمية المواكبوالتحايل في دفع الزكاة 

 وفي سبيل ذلك سيتم اإلجابة على التساؤالت التالية:

 ماهي جهود هيئة الزكاة والدخل لتعزيز التنمية االقتصادية واالجتماعية؟ (0

 الشركات السعودية عن الزكاة؟ إفصاحما هو مدى جودة  (5

 استخدام التقنية الحديثة في تعامالتها مع الشركات المكلفة بالزكاة؟الهيئة ألساليب العمل وما مدى تطوير  (4

 للشركة المكلفة بالزكاة؟التي تتبعها الهيئة في حساب الوعاء الزكوي  اآللياتماهي  (4
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  أهداف الدراسة:  .3.2

كات السعودية عن الزكاة الشر إفصاحكفاية الهيئة العامة للزكاة والدخل في  مدى تأثيريتمثل الهدف الرئيسي للبحث في دراسة 

 التالية:هداف الفرعية األ دراسةب المالية وذلكفي القوائم 

 التعرف على جهود هيئة الزكاة والدخل لتعزيز التنمية االقتصادية واالجتماعية. -

 الشركات السعودية عن الزكاة في القوائم المالية. إفصاحمدى جودة التعرف على  -

 ساليب العمل واستخدام التقنية الحديثة في تعامالتها مع الشركات المكلفة بالزكاة.التعرف على مدى تطوير الهيئة أل -

 التي تتبعها الهيئة في حساب الوعاء الزكوي للشركة المكلفة بالزكاة. اآللياتالتعرف على  -

 

 أهمية الدراسة:. 4.2

فرضاً من فرائضه، وأهمية أدائها أهمية الزكاة ذاتها باعتبارها ركناً من أركان اإلسالم و تأتي أهمية الدراسة من

أو دفعها على المسلم في الدنيا واآلخرة يضاف إلى ذلك ما تحققه  أدائهالمستحقيها كاملة غير منقوصة، وخطورة التهرب من 

 (00، 5104والمجتمعات )السعد،  األفرادالزكاة من آثار اقتصادية واجتماعية مهمة في حياة 

هيئة المحاسبين القانونيين  إدارةسليط الضوء على معيار محاسبة الزكاة الذي اعتمده مجلس وتكمن أهمية الدراسة من خالل ت

لمصروف الزكاة في القوائم المالية للمنشآت الهادفة  فصاحالسعوديين والذي يهدف إلى تحيد متطلبات القياس والعرض واإل

 زكاة والدخل.للربح الملزمة نظاماً بدفع الزكاة المستحقة إلى الهيئة العامة لل

 

 فروض الدراسة: . 5.2

 تم التوصل للفروض التالية: على ضوء أهمية وأهداف الدراسة،

 جهود فعالة لهيئة الزكاة والدخل لتعزيز التنمية االقتصادية واالجتماعية.هناك  الفرض األول:

 في القوائم المالية. بعدل الشركات السعودية عن الزكاة إفصاحيتم  الفرض الثاني:

 ساليب العمل واستخدام التقنية الحديثة في تعامالتها مع الشركات المكلفة بالزكاة.أل مستمر الهيئة بتطويرتقوم  الثالث: الفرض

تعتمد على الهيئة بحساب الوعاء الزكوي للشركة المكلفة بالزكاة اعتماداً على القوائم المالية فقط وإنما  ال تقوم الفرض الرابع:

 عب الذي تقوم به الشركة المكلفة بالزكاة في بنود الوعاء الزكوي.أساليب للكشف عن التال

 

 منهجية الدراسة:  .1.2

واألبحتتا   بعتتا األدبيتتات استتتعراض استتندت الدراستتة علتتى إتبتتاع المتتنهج االستتقرائي فيمتتا يتعلتتق بالجانتتب النظتتري متن ختتالل

االعتماد على المنهج الوصفي التحليلي، متن ختالل  يتمفس أما فيما يخص الجانب العمليالتي لها عالقة بموضوع البحث،  السابقة

التأكد متن  للحصول على المعلومات ومن ثم وذلك الهيئة العامة للزكاة والدخلتم توزيعها على العاملين في تحليلية  إستبانةقائمة 

(وأستاليب إحصتائية أخترى SPSS V.25احصائياً باستخدام برنامج التحليل اإلحصتائي )تحليلها ، ثم ستبيانصدق وثبات أداة اإل

 م.5151-5102لإلجابة عن أسئلة الدراسة وفرضياتها، وذلك في الفترة الزمنيةمتعددة 
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 خطة الدراسة:. 1.2

في ضوء مشكلة الدراسة وأهدافها وأهميتها، تم تقسيم ما تبقى من البحث على النحو ، ووبعد االنتهاء من القسم األول

 :التالي

عرضاً ألدبيات الدراسة من خالل تناول أهم الدراسات السابقة ذات العالقة بموضوع البحث، ثم يتم  وسيتناول القسم الثاني

الشركات  إفصاحمدى  اإلسالم، ويتناولوحكمها وأهميتها ومكانتها في  الزكاةالتعرض للجزء النظري للدراسة من خالل تناول 

الذي  القسم الثالث ذلك ويلي، الشركات عن الزكاة إفصاحعلى جودة جهود الهيئة في التأثير وعن الزكاة في القوائم المالية، 

 أهم النتائج والتوصيات. سنستعرض فيه الرابع والذيقسم الدراسة بالختم تو اإلطار العملي للدراسةيتناول س

 

 أدبيات الدراسة. 1

 سابقة: راسات الد. 2.1

  هدفت بية في المملكة العربية السعودية: نظرة تحليلية"بعنوان " االعتراضات الزكوية والضري (1001،السهلي)دراسة 

، واتبعت هذه الدراسة هذه الدراسة إلى عرض وتحليل خصائص االعتراضات الزكوية والضريبية في المملكة العربية السعودية

رات الصادرة من لجان لذي يقوم على تجميع البيانات المتعلقة بمتغيرات الدراسة، ويشمل مجتمع الدراسة القراالمنهج الوصفي ا

 إصدارالزكوي والضريبي التي تم  االعتراضالزكوية الضريبية في المملكة وتتكون عينة الدراسة من قضايا  االعتراض

 قرارات بشأنها.

أن آلية االعتراض المعمول بها حاليا تودي بشكل عام إلى طول الفترة الالزمة للبت في االعتراضات، إلى الدراسة  توصلت

 بنود االعتراض الزكوي تكرارا في عينة الدراسة كانت على التوالي: االستثمارات، أكثرنتائج الدراسة أن  وأظهرت

والمخصصات واالحتياطيات، والمصروفات اإلدارية والعمومية، واألصول الثابتة واستهالكاتها، والخسائر المرحلة، أما 

بطة بمصاريف المركز الرئيسي والخدمات الفنية التي تؤدى تكرارا فهي مرت األكثربالنسبة لبنود االعتراض الضريبي 

بالخارج، ومصاريف التأمينات والتقاعد المدفوعة في الخارج، والمصاريف اإلدارية والعمومية، ومكافآت وحوافز الموظفين، 

من اجل تسريع عملية الفصل واالعتراف باإليرادات على التوالي. وتبرز نتائج الدراسة الحاجة إلى تطوير اآللية المتبعة حاليا 

 في االعتراضات. كما توصي الدراسة بوضع الحلول المناسبة لمعالجة البنود األكثر خالفا بين المصلحة والمكلفين زكوياً.

  بعنوان "التهرب الزكوي في المملكة العربية السعودية: أساليبه، و صوره، و طرق عالجه: دراسة  (1023،السعد)دراسة

ذه الدراسة إلى التعرف على أساليب الحد من التهرب الزكوي في المملكة العربية السعودية من وجهة نظر هدفت ه ميدانية"

أعضاء اللجان الزكوية الضريبية االبتدائية، وعينة من أعضاء هيئة التدريس في أقسام المحاسبة في بعا الجامعات السعودية، 

المنهج  إتباعالنظري وتتبع اآلراء والنصوص وفي الجانب الميداني تم اعتمدت الدراسة على المنهج االستقرائي في الجانب 

توزع على عينة من مصلحة الزكاة والدخل والمحاسبين  استبياناالستقرائي والوصفي التحليلي من خالل تصميم قائمة 

 القانونيين.

ن كيفية توزيع الزكاة وإيصالها إلى ع فصاحوقد توصلت الدراسة إلى مجموعة من النتائج العامة كان من أهمها: أهمية اإل

مستحقيها، والعمل على تنمية الوازع الديني لدى المكلفين، وحسن اختيار العاملين بالمصلحة وتدريبهم باستمرار، والعمل على 

 استقرار التنظيمات المتعلقة بالزكاة، 
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كلفين والمصلحة، مع أهمية النص في هذا التنظيم واإلسراع في إصدار تنظيم جباية الزكاة للحد من كثير من االختالفات بين الم

على عقوبات مالية أو معنوية رادعة للمتهربين من أداء الزكاة، ومنح لجان االعتراض االبتدائية واالستئنافية االستقاللية التامة 

ستحقة( ليُخرجه المكلفون من حيث أعضائها ومكان انعقاد جلساتها، وأخيراً ترك جزء من الزكاة )بين ربع إلى خمس الزكاة الم

 بأنفسهم.

  هدفت هذه  بعنوان" الدور التنموي لمؤسسات الزكاة: دراسة حالة ديوان الزكاة السوداني" (1023بط،مرا)دراسة

أساس على تحقيق التنمية ومحاربة كل صور الحاجة فيه،  فيمؤسسات الزكاة في التطبيق  التعرف على دور إلى الدراسة

والتعرف على دور ديوان الزكاة السوداني في التنمية،  بكل محاوره وأبعاده، اإلنسانية الذي يغطي الواقع مفهوم التنمية الشامل

 واتبعت الدراسة المنهج االستقرائي.

وتوصلت الدراسة التأكيد على فاعلية المشروعات التي تقوم بها المؤسسات الزكوية لصالح الفقراء والمساكين عن طريق 

نعة وبناء وراشات عمل متوسطة كالنجارة وبناء المدارس واستصالح األراضي، وأن نجاح مؤسسات تمليكهم أدوات الص

من أهمها أن تقوم مؤسسات الزكاة بجمع الزكاة ،الزكاة في التطبيق المعاصر يتطلب في حقيقة األمر توافر جملة من الشروط

ينبغي الحرص على أن ،يلة الزكاة إلى هذه المؤسساتهو مقرر شرعا، ومن أجل ضمان انسياب حص وتوزيعها بفاعلية وفق ما

وأن تستخدم هذه المؤسسات في أعمالها اإلمكانيات التقنية والعلمية المتاحة   ،تكون هذه المؤسسات ذات استقالل مالي وإداري

 في هذا العصر لتحقيق أفضل النتائج الممكنة.

  عن الزكاة في القوائم المالية للشركات المساهمة السعودية" فصاحبعنوان" تقييم مدي كفاية اإل (1024،النافع)دراسة 

والبنود المتعلقة بالزكاة ، وجودته فصاحمفهوم اإلتحديد في النشاط االقتصادي، ودور الزكاة مبينة هدفت هذه الدراسة إلى بيان 

راسة األسلوب الوصفي للحصول وقد اتبعت الدعن الزكاة،  فصاحواإل وتقييم عنها في الشركات المساهمة فصاحالتي يجب اإل

تداول أسهمها في سوق المال السعودي موزعة على  وقد تم اختيار العينة من الشركات المساهمة التي يتمعلى المعلومات 

 . شركة 042القطاعات المختلفة ويبلغ عدد هذه الشركات 

 فصاحلم تفصح عن البنود الواجب اإلمن الشركات  %21التوصل إلى مجموعة من النتائج من أهمها أن  توصلت الدراسة

من هذه الشركات أفصحت فقط عن السنوات  % 5.2من هذه الشركات أفصحت فقط عن مبلغ الزكاة، و 51عنها، كما أن %

من الشركات ال تدرك ما هي  %21التي لم تربط عنها الزكاة ربطا نهائيا وأسباب ذلك والجهة المعروض عليها الخالف، وأن 

 %5.2عنه، و فصاحمن هذه الشركات تدرك فقط أن مبلغ الزكاة هو الواجب اإل %51عنها، كما أن  فصاحب اإلالبنود الواج

 .فقط عن السنوات التي لم تربط عنها الزكاة فصاحمن هذه الشركات تدرك ضرورة اإل

 فصاحساهمة السعودية في كيفية اإلزيادة الدورات التدريبية للمحاسبين ومعادي القوائم المالية في الشركات المأوصت الدراسة ب

 عن بنود الزكاة في القوائم المالية. 

 بعنوان "تحديد وقياس وعاء زكاة عروض التجارة والصناعة وفقاً لطريقة مصادر األموال طريقة  (1025،يماني) دراسة

الدراسة إلى معرفة مدى هذه  هدفت مصلحة الزكاة والدخل في المملكة العربية السعودية: دراسة فقهية ومحاسبية معاصرة"

من الناحية الفقهية والمحاسبية، ومحاولة اإلسهام في تقليل االختالفات  وعاء عناصر عروض التجارةسالمة معالجة المصلحة 

اتبعت هذه الدراسة  التي تنشأ بين المصلحة ومكلفي الزكاة حول بعا هذه العناصر، ومن ثم استقرار العالقة بين الطرفين،

 صفي للواقع العملي الخاص بمصلحة الزكاة والدخل وتقويم الوضع وتحليله من الناحية الفقهية.األسلوب الو
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أن معالجة مصلحة الزكاة والدخل لعناصر الوعاء الزكوي، باستثناءات قليلة، تتفق مع النظرة الفقهية  إلى الدراسة توصلتو

أثناء الحول يجب أن تخضع للزكاة عن الفترة من تاريخ  أن الزيادة في رأس المال التي تحصل، ووالمحاسبية لهذه البنود

يجب السماح بتكوين مخصص للديون المشكوك في تحصيلها باعتباره ، حصولها إلى نهاية العام المالي الذي حصلت فيه

ما تم  يجب إضافة مجمع االستهالك إلى الوعاء الزكوي باعتباره، مصروفاً، وعدم إضافته للوعاء الزكوي لجميع المكلفين

 استقطاعه من أرباح السنوات السابقة، ويستثمر في النشاط اإلنتاجي للمشروع، ويسهم في تحقيق الربح.

  هدفت هذه الدراسة إلى  بعنوان " التهرب من الزكاة حكمة، وأسبابه وصورة وطرق مكافحته" (1021،البريشي)دراسة

زاف لموارد الدولة اإلسالمية مما يحد من قدرتها على القيام لما يشكله هذا التهرب من استن حكم التهرب من الزكاة إبراز

األساليب والوسائل االحتيالية بغية التهرب من الزكاة وإسقاطها، وتحديد  ،بالواجبات المناطة بها فيما يختص بمصارف الزكاة

لي من خالل عرض اآلراء واألدلة اتبعت الدراسة المنهج االستقرائي القائم على استقراء المادة العلمية وعلى المنهج التحلي

 ومناقشتها باإلضافة للمنهج الوصفي.

إن التهرب من الزكاة ، وعدم سقوط الزكاة بالتهرب معاملة للمتهرب بنقيا قصدهإلى عدد من النتائج منها  توصلت الدراسة

وتوصلت الدراسة إلى جملة ، المحددة يلحق ضررا بالغا لقدرة الدولة اإلسالمية على إدارة موارد الزكاة، واإلنفاق في مصارفها

بث الوعي ونشره بين شرائح المجتمع وخاصة األغنياء منهم حول خطورة التهرب من الزكاة على الفرد  توصيات أهمها

تفعيل جهاز جباية الزكاة من خالل رفده بالكفاءات المؤهلة، وسن العقوبات الرادعة في حق المتهربين، ، والدولة والمجتمع

 الحوافز المعنوية للتشجيع على دفع الزكاة في وقتها المحدد لها والمنع من التهرب.وتقديم 

  البنود التي تثير الخالف بين الهيئة العامة للزكاة والدخل والمكلفين الزكويين  أهمبعنوان " (1021 ،عسيري)دراسة

الذين يقومون بالربط  ملة للزكاة والدخلاستطالع آراء بعا موظفي الهيئة العا هدفت هذه الدراسة وأسبابها وطرق عالجها"

الزكوي على المكلفين الزكويين الذين يمسكون حسابات ودفاتر نظامية حول أهم البنود التي تثير الخالف بين الهيئة والمكلفين 

 ومدى أهمية كل بند من الناحية الفقهية والمحاسبية، كلما كان ذلك ممكناً. 

إجماع المستجيبين للدراسة حول أهمية كل بند من البنود في إثارة  ومنها ئج والتوصياتالنتاعدد من وتوصلت الدارسة إلى 

التوصية ، والخالف بين الهيئة والمكلفين وحول األسباب المؤدية إلى حدو  هذا الخالف وحول الطرق المقترحة لعالجه

ال المحاسبة الزكوية من أجل اقتراح قواعد بتشكيل لجنة مؤلفة من فقهاء المذهب الحنبلي واألكاديميين المتخصصين في مج

ضرورة بذلك الهيئة مزيدا من الجهد في سبيل توعية المكلفين بأهمية الزكاة من الناحية الدينية وأنها ، لتحديد الوعاء الزكوي

د الزكاة كاملة ضرورة قيام الهيئة بإقناع المكلفين بوجوب طاعة ولي األمر في توري، تصرف لمستحقيها من الفقراء والمساكين

 .إلى الهيئة

 ،بعنوان "إطار مقترح إلعادة هندسة نظام الزكاة والدخل السعودي في ضوء مبادئ الحوكمة  (:1021دراسة )مراد

هدفت الدراسة إلى معرفة واقع وتحديات تطبيق مبادئ الحوكمة في نظام الزكاة والدخل بالمملكة  لتحقيق جودة المراجعة"

أعد الباحث إطاراً مقترحاً  ر الضعف وأوجه القصور الموجودة في إطار الحوكمة الحالي لهذا النظام،العربية السعودية، ومظاه

إلعادة هندسة نظام الزكاة والدخل بالمملكة العربية السعودية في ضوء مبادئ الحوكمة وأثره على تحقيق جودة عملية 

 االستبانةالباحث في جانبه الميداني إلى تحليل نتائج استمارة  المراجعة، وقد استخدمت الدراسة المنهج الوصفي التحليلي واستند

  المعدة لتحقيق هدف البحث،
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كما استخدم الباحث التحليل العاملي للوصول إلى المتطلبات والمتغيرات األساسية لتطبيق مبادئ الحوكمة بشكل فعلى وكامل 

األكاديميين  يرين والعاملين بالهيئة العامة للزكاة والدخل،تمثلت العينة المختارة من المد على نظام الزكاة والدخل السعودي،

 المهنيين من مكاتب مدققي الحسابات. المختصين في الزكاة والدخل،

إلى أنه بالرغم من توافر إطار تطبيق الحوكمة في نظام الزكاة والدخل السعودي بعا الشيء إال أنه يحتاج  وتوصلت الدراسة

م واللوائح والهياكل والعالقات والتشريعات وأنماط السلوك اإلداري، هناك ارتباط وثيق بين إلى عملية تغيير جذري في النظ

وقد استند البحث  ،تطبيق مبادئ الحوكمة المرتبطة بنظام الزكاة والدخل وبين تحقيق جودة عملية المراجعة الزكوية والضريبية

عدة لتحقيق هدف البحث، كما استخدم الباحث التحليل العاملي للوصول الم الستبانةافي جانبه الميداني إلى تحليل نتائج استمارة 

إلى المتطلبات والمتغيرات األساسية لتطبيق مبادئ الحوكمة بشكل فعلى وكامل على نظام الزكاة والدخل السعودي، تمثلت 

تصين في الزكاة والدخل، المهنيين من العينة المختارة من المديرين والعاملين بالهيئة العامة للزكاة والدخل، األكاديميين المخ

 مكاتب مدققي الحسابات.

 ،( بعنوان " عرض وتقييم تجربة المملكة العربية السعودية في مجال جمع وتوزيع أموال الزكاة"1021دراسة )بوحيضر 

ع وتوزيع أموال هدفت هذه الدراسة إلى التعرف على إيجابيات وسلبيات موضوع تجربة المملكة العربية السعودية في مجال جم

الزكاة حيث انها من أوائل الدول اإلسالمية في الفترة المعاصرة التي سنت قوانين تلزم بدفع الزكاة، وذلك لالستفادة من تجربتها 

في مختلف الدول اإلسالمية سواء من ناحية تحصيل الزكاة أو من ناحية توزيعها، واتبعت هذه الدراسة األسلوب الوصفي للواقع 

 في مصلحة الزكاة والدخل.العملي 

 تعتبر حصيلة زكاة عروض التجارة في المملكة معتبرة ولكنها قليلة إذ ما قورنتأنه عدد من النتائج منها  إلىالدراسة  وتوصلت

األموال من دون عروض التجارة وهو ما  نتيجة عدم إلزامية جمع باقي أنواع بالطاقات واإلمكانيات التي تملكها هذه الدولة

رغم الجهود التي تبذلها مصلحة الزكاة والدخل في إطار تحصيل أموال ، واستنتجت أنه المصلحة من وعاء زكوي هام يحرم

النظر من طرف المشرع السعودي في ، وتوصي الدراسة بإال أنها ما زالت تعاني من نقائص أثرت سلبا على أدائهاة الزكا

بما يضمن  عها إلى باقي األموال في حدود الممكن حتى تزيد حصيلتهاعروض التجارة وتوسي قضية إلزامية دفع الزكاة على

 .العيش الكريم للفقراء

  بعنوان "تطبيق اإلقرار الزكوي ومدى مالئمته في تحديد وعاء الزكاة: دراسة حالة  (1022 ،الرفاتيشعبان و)دراسة

ع التطبيقي لإلقرار الزكوي في فلسطين، ومدى الدراسة إلى تسليط الضوء على الواق هذه هدفت على هيئة الزكاة الفلسطينية"

إمكانية تطبيقه بواسطة هيئة الزكاة الفلسطينية، باإلضافة إلى دراسة بعا تجارب الدول اإلسالمية التي تتبنى تطبيق اإلقرار 

 .لى النتائجللوصول إ ليلي، وتم استخدام المقابلة كأداة للدراسةحت الدراسة على المنهج الوصفي التمدوقد اعت، الزكوي

أن كفاءة الهيئة نحو تطبيق اإلقرار الزكوي مرتبطة بغطاء قانوني من قبل الجهات الرسمية، وعدم وجود إلى  الدراسة توصلت 

إدارة فاعلة ومتخصصة لدى هيئة الزكاة الفلسطينية تستطيع تطبيق اإلقرار الزكوي بكفاءة وفاعلية، كما أن هناك ضعفاً 

وي واإلعالمي نحو توعية جمهور المكلفين بأهمية تطبيق اإلقرار الزكوي، وعدم وجود تقارير مالية ملحوظاً في الخطاب الدع

وإدارية منشورة عن أنشطة هيئة الزكاة الفلسطينية؛ مما يؤثر في نزاهة وشفافية الهيئة، باإلضافة إلى وجود العديد من المعيقات 

 .سية، والقانونيةالزكوي، من أهمها السيار التي تعترض تطبيق اإلقرا
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أنه البد من وجود إدارة فاعلة ومتخصصة لدى هيئة الزكاة الفلسطينية، وأن هناك حاجة ماسة لزيادة الوعي بالدراسة  وتوصي

لدى الناس بأهمية الزكاة من خالل التوعية الجماهيرية بكافة صورها، واإلسراع في إصدار كافة اللوائح واألنظمة والنماذج 

تنفيذ القانون، واإلسراع في تطبيق اإلقرار الزكوي بشكل إلزامي، وتعديل القوانين لتتالءم مع تطبيق اإلقرار التي تساهم في 

 .الزكوي

 جوانب االتفاق واالختالف بين الدراسات السابقة: .1.1

 : ما يلي اتضح توصيات، من اقترحته وما نتائج، من إليه وما توصلت السابقة، الدراسات ستعراضإ خالل من

اختلفت في  المملكة العربية السعودية بخالف دراستين جميعها فيالجغرافية حيث كانت  البيئةثلت هذه الدراسات في تما .0

للبحث في الواقع ( حيث كانت الدراسة على هيئة الزكاة الفلسطينية 5102،شعبان والرفاتي)دراسة  ، األولىالمنطقة الجغرافية

تهرب زكوي ووجود العديد من المعيقات التي تعترض تطبيق اإلقرار  شفت عن وجودالتطبيقي لإلقرار الزكوي في فلسطين وك

األدوار التي تضطلع بها الزكاة من  علىتشيد ( حيث كانت الدراسة 5104،مرابطوالدراسة األخرى كانت دراسة )، الزكوي

نظيم و تشريع الزكاة فيها، و كذلك من تجربة رائدة من حيث تالدراسة خالل تجربة ديوان الزكاة في السودان والتي تعتبرها 

 حيث فعالية التحصيل.

الدراسات السابقة قد اتفقت جميعها على وجود التهرب أن   الباحثةترى فبالنسبة للدراسات التي تمت في البيئة السعودية  .5

عنها  فصاحبنود الواجب اإلمع تعدد صوره، وان الكثير من الشركات لم تفصح عن ال الزكوي من قبل الشركات المكلفة بالزكاة

عن الزكاة طبقا لمعيار الزكاة السعودي، وما يشكله هذا التهرب من استنزاف لموارد الدولة  فصاحوفقا لمتطلبات العرض واإل

مما قد يحد من قدرتها على القيام بالواجبات المناطة بها، وقد اتفقت الدراسات على ضرورة بذل الهيئة مزيدا من الجهد في 

توعية المكلفين بأهمية الزكاة من الناحية الدينية، ووجوب تكثيف الدورات التدريبية للمحاسبين ومعدي القوائم المالية في سبيل 

 عن بنود الزكاة في القوائم المالية. فصاحالشركات السعودية في كيفية اإل

( 5102،عسيري 5112دراستي )السهلي  تفاوتت تلك الدراسات التي تمت في داخل البيئة السعودية في األهداف فقد اهتمت .4

بالكشف عن خصائص االعتراضات الزكوية من قبل المكلفين والبنود التي تثير الخالفات بين الهيئة والمكلفين، وجاءت 

( للبحث في أسباب التهرب الزكوي وصوره وتحديد األساليب والوسائل االحتيالية 5102، والبريشي 5104دراستي )السعد 

من الزكاة وإسقاطها وأساليب الحد منها حيث اتبعت كال الدراستين الدمج بين المنهج االستقرائي والوصفي  بغية التهرب

والتحليلي ولكن تميزت الدراسة األولى عن الثانية في استخدام اإلستبانة كأداة للبحث حيث شملت عينة من مصلحة الزكاة 

( حيث اختصت بتقييم مدى كفاية اإلفصاح عن البنود 5104)النافع  والدخل والمحاسبين القانونيين، واختلفت عنها دراسة

 استبانةالمتعلقة بالزكاة التي يجب اإلفصاح عنها في الشركات المساهمة وقد اتبعت الدراسة األسلوب الوصفي وتصميم 

إلى معرفة مدى  ( بكونها هدفت5102للحصول على المعلومات من عينة من الشركات المساهمة، واختلفت دراسة )يماني، 

سالمة معالجة الهيئة لوعاء عناصر عروض التجارة من الناحية الفقهية والمحاسبية، واإلسهام في تقليل االختالفات التي تنشأ 

بين الهيئة ومكلفي الزكاة واقتصر منهج هذه الدراسة على األسلوب الوصفي للواقع العملي الخاص بتطبيق الهيئة لتحديد 

( بكونها تهدف إلى 5102وي وتقييم هذا الوضع من الناحية الفقهية والمحاسبية، واختلفت دراسة )بوحيضر عناصر الوعاء الزك

نقل تجربة الزكاة في السعودية بالسلبيات  واإليجابيات الخاصة بتطبيقها لالستفادة من تجربتها في مختلف الدول اإلسالمية 

 سواء من ناحية تحصيل الزكاة أو من ناحية توزيعها،
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ر الحوكمة الحالي لنظام الزكاة ( بالكشف عن مظاهر الضعف وأوجه القصور الموجودة في إطا5102واختلفت دراسة )مراد  

 عينة إستبانة معدة لتحقيق هذا الغرض على استمارةإطار إلعادة هندسة نظام الزكاة والدخل في السعودية استناداً على  اقتراحو

 والدخل والمهنيين من مكاتب مدققي الحسابات. الزكاة في المختصين يميينواألكاد بالهيئة والعاملين المديرين من

انها ساهمت  البحث حيثهذا  إعدادوقد ساعد االطالع على الدراسات السابقة في توضيح بعا النقاط الهامة والرئيسية في  .4

أدلتهم، وعرض بعا من في إيضاح بعا المفاهيم السائدة المتعلقة بالزكاة وحكم التهرب منها وعرض آلراء الفقهاء و

 الوسائل واألساليب التي تحد من التهرب من الزكاة، وتقليل أخطاره على الفرد والمجتمع.

 

 التطورات التي ستحدثها الدراسة الحالية عن الدراسات السابقة:. 3.1

بأنها الدراسة األولى  – الباحثةعلى حد علم  –تسعى الدراسة إلى تحقيق إضافة علمية جديدة حيث تعتبر الدراسة الحالية  .0

الشركات السعودية عن الزكاة في القوائم  إفصاحمن نوعها التي تناولت مدى تأثير الهيئة العامة للزكاة والدخل على كفاية 

كدراسة تحليلية تختص بالهيئة العامة للزكاة والدخل من حيث الجهود التي تبذلها الهيئة لتعزيز التنمية االقتصادية  المالية

في القوائم المالية من قبل  الزكويةالكامل عن البيانات  فصاحجهودها للكشف عن التهرب الزكوي وعدم اإلوجتماعية، واال

الهيئة ألساليب العمل واستخدام التقنية الحديثة في تعامالتها التطورات التي تقوم بها البحث في الشركات المكلفة بالزكاة، و

 .تتبعها الهيئة في حساب الوعاء الزكوي للشركات المكلفة التي اآللياتو مع الشركات المكلفة

 .أهمية تكامل الدراسات واألبحا  فإن الدراسة الحالية تعتبر امتداًدا للجهود المقدمة من الباحثين في هذا المجالب إيماناً  .5

 اإلطار النظري للدراسة .4.1

 المقدمة:. 2.4.1

 لحياة وقوام المجتمعات وأحد الضرورات الخمس التي اعتنى الشارعاإلسالم اعتنى بالمال عناية خاصة، فهو عصب ا نأ

وبما أن ، للتصرف فيه، فبين طرق كسبه ووجوه إنفاقه اً دقيق اً شريعتبالمحافظة عليها، وألهمية هذا المال وضع هللا سبحانه 

الشرعية ط ذا المال خاضعة للضوابطر على حب المال وامتالكه والسعي الحثيث لجمعه وتكثيره جعل هللا تملكه لهفاإلنسان قد 

 وللموازين العادلة، ووضع من العقوبات الدنيوية واألخروية كوعيد وتهديد لمن خالف تلك الضوابط والقيود المرعية.

وتزكية ألنفسهم وأموالهم وتحقيق التكافل المجتمع  اً أن عبادة الزكاة التي فرضها هللا على أموال المسلمين تطهير وال شك

ومساهمة أساسية في عمل الخير. واعتبرها الرسول الكريم صلى هللا عليه وسلم الركن الثالث من أركان اإلسالم،  ،المسلم

، غير أن النفس البشرية مفطورة (453، 5102)النعيري، بالصالة عمود اإلسالم في ثمانية وعشرين موضع  وقرنها القران

صلى هللا علية وسلم وكما دل عليه قوله ، (۰۲: جماً()الفجر حباً ال من الوتحبعلى حب المال، كما دل على ذلك قول تعالى: )و

 وهذا ما قد يدفع بعا األفراد،فاه إال التراب ويتوب هللا( ان ولن يمألاديو لو أن البن آدم واديا من ذهب أحب أن يكون له و)

وأساليب احتيالية  ، ويكون ذلك عبر وسائلإلى محاولة التهرب من أداء الزكاة بخال بها ورغبة في كنز األموال والشركات

والوعيد الشديد الذي توعد  ،للمزكينهللا  ادخره اسيا األجر العظيم الذي نيرمي المحتال من خاللها إلى التهرب من دفع الزكاة مت

مضرة بدور الدولة لزكاة، ول به الكافرين والمانعين، وملتفا في الوقت ذاته على حقوق الفقراء وسائر األصناف المستحقة هللا

 (.01، 5102)البريشي،  وقدرتها على تأمين مصادر التمويل الالزمة للقيام بواجباتها فيما يختص بمصارف الزكاة
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 ف الزكاة:يتعر. 1.4.1

الزكاة لغة: إن أصل الكلمة مشتق من )زکی(، أصل يدل على نماء وزيادة، وسمي القدر المخرج من المال )زكاة(؛ ألنه سبب 

 (42، 5103)الغنايم، الزكاء، وهو زيادته، ونماؤه، ويقال الطهارة زكاة المال، وهو تطهيرهيرجي به 

 الزكاة اصطالحا: الزكاة شرعا: حق يجب في المال.

 وقيل: حق واجب في مال خاص، لطائفة مخصوصة، في وقت مخصوص.

 وقيل: إنفاق جزء معلوم من المال النامي إذا بلغ نصابا في مصارف مخصوصة.

 ل: حصة من المال ونحوه يوجب الشرع بذلها للفقراء ونحوهم بشروط خامة.وقي

 وقيل: عبارة عن إنجاب طائفة من المال في مال مخصوص لمالك مخصوم.

 (2ب مقار شرعا في مال معين يصرف لطائفة خصومة )الزكاة في اإلسالم، يوقيل: نص

 منزلة الزكاة في اإلسالم: .3.4.1

 بني »إلسالم، فهي أحد مباني اإلسالم؛ لحديث عبد هللا بن عمر رضي هللا عنهما قال: قال رسول هللا: الركن الثالث من أركان ا

اإلسالم على خمس: شهادة أن ال إله إال هللا وأن محمدا رسول هللا، وإقام الصالة، وإيتاء الزكاة، وصوم رمضان، وحج 

هللا ويكفر با دونه، وإقام الصالة، وإيتاء الزكاة، وحج البيت،  وفي لفظ لمسلم: بني اإلسالم على خمس: على أن يعبد«. البيت

 (00)الزكاة في اإلسالم،  وصوم رمضان(.

  الزكاة قرينة الصالة في كتاب هللا تعالى، فقد جمع هللا بينها وبين الصالة في مواضع كثيرة في كتابه الكريم، وهذا يدل على

 بعا مواضع ذكر الزكاة في القرآن الكريم.عند هللا، وفيما يلي  عظم مكانتها وعظم شأنها

 األدلة من القرآن على وجوب الزكاة: .4.4.1

الَةَ  قوله تعالى: )َوأَقِيُمواْ  -0 َكاةَ  َوآتُواْ  الصَّ اِكِعيَن(.  َمعَ  َواْرَكُعواْ  الزَّ  .]44البقرة:[الرَّ

ا اَكَسْبتُمْ مَ  َطيِّبَاتِ  ِمنْ  أَْنفِقُوا آَمنُوا الَِّذينَ  يَا أَيُّهَاتعالى: ) قوله -5  .]522البقرة: [اأْلَْرِض(. ِمنَ  لَُكمْ  أَْخَرْجنَا َوِممَّ

الَةَ  قوله تعالى: )َوأَقِيُمواْ  -4 َكاةَ  َوآتُواْ  الصَّ ُمواْ  َوَما الزَّ نْ  ألَنفُِسُكم تُقَدِّ ِ(.  ِعندَ  تَِجُدوهُ  َخْيرٍ  مِّ  .]00البقرة: [هللا 

ُ  َولِيُُّكمُ  قوله تعالى: )إِنََّما -4 الَةَ  يُقِيُمونَ  الَِّذينَ  آَمنُواْ  َوالَِّذينَ  ولُهُ َوَرسُ  هللا  َكاةَ  َويُْؤتُونَ  الصَّ  .]22المائدة:[َراِكُعوَن(.  َوهُمْ  الزَّ

الَةَ  َوأَقَاُمواْ  تَابُواْ  قوله تعالى: )فَإِن -2 َكاةَ  َوآتَُواْ  الصَّ ينِ  فِي فَإِْخَوانُُكمْ  الزَّ اُل  الدِّ  .]00التوبة:[وَن(. يَْعلَمُ  لِقَْومٍ  آليَاتِ  َونُفَصِّ

نَّاهُمْ  إِن قوله تعالى: )الَِّذينَ  -2 كَّ اَلةَ  أَقَاُموا اأْلَْرضِ  فِي مَّ َكاةَ  َوآتَُوا الصَّ  .]40الحج:[اْلُمنَكِر(.  َعنِ  َونَهَْوا بِاْلَمْعُروفِ  َوأََمُروا الزَّ

َ  لِيَْعبُُدوا إاِل أُِمُروا قوله تعالى: )َوَما -2 الةَ  َويُقِيُموا ُحنَفَاء ينَ لدِّ  لَهُا ُمْخلِِصينَ  هللاَّ َكاةَ  َويُْؤتُوا الصَّ  .]2البينة:[اْلقَيَِّمِة(.  ِدينُ  َوَذلِكَ  الزَّ

الةَ  يُقِيُمونَ  قوله تعالى: )الَِّذينَ  -2 َكاةَ  َويُْؤتُونَ  الصَّ  .]4النمل:[يُوقِنُوَن(.  هُمْ  بِاآلِخَرةِ  َوهُم الزَّ

َكاِة(.قوله تعالى: )ِرَجاٌل ال تُْلِهيِهْم تَِجا -3 الِة َوإِيتَاء الزَّ ِ َوإِقَاِم الصَّ  .]42النور:[ َرةٌ َوال بَْيٌع َعن ِذْكِر هللاَّ

الةَ  َوأَقِيُمواقوله تعالى: ) -01 َكاةَ  َوآتُوا الصَّ ُسولَ  َوأَِطيُعوا الزَّ  .]22النور:[(. تُْرَحُمونَ  لََعلَُّكمْ  الرَّ

 فوائد الزكاة: 5.4.2

 ظيمة، والحكم الكثيرة، ومنها ما يأتي:للزكاة العديد من الفوائد الع

 ألنها أحد أركان اإلسالم، فإذا أدي العبد الزكاة المفروضة تم إسالمه وكمل، وهذا غاية عظيمة لكل مسلم،  بدإتمام إسالم الع

 فكل مسلم مؤمن يسعى إلكمال دينه.
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 .حصول طاعة هللا بتنفيذ أمره: رجاء ثوابه وخشية عذابه، وابتغاء رضوانه 

 يت أواصر المحبة بين الغني والفقير؛ ألن النفوس مجبولة على حب من أحسن إليها.تثب 

  تطهير النفس وتزكيتها، والبعد بها عن خلق الشح والبخل، كما أشار القرآن الكريم إلى هذا المعنى في قول هللا تعالى: )من

 أموالهم صدقة تطهرهم وتزكيهم بها(.

  م، والعطف على ذوي الحاجات؛ والرحمة للفقراء.تعويد المسلم على صفة الجود والكر 

  ،(53حفظ النفس عن الشح، قال هللا تعالى: )ومن يوق شح نفسه فأولئك هم المفلحون(. )الزكاة في اإلسالم 

 

 حكم الزكاة في اإلسالم:. 1.4.1

 يه الحول.الزكاة: واجبة بالكتاب والسنة، وإجماع األمة على كل مسلم، حر، مالك لنصاب، مستقر، مضى عل

 أما الكتاب، فلقول هللا تعالى: )وآتوا الزكاة( وفي آيات كثيرة أمر هللا فيها بأداء الزكاة.

إنك تأتي قوم من أهل الكتاب: فادعهم »وأما السنة فعن حديث ابن عباس رضا هللا عنها أن النبي بعث معاذ إلى اليمن فقال: 

فإن هم أطاعوا لذلك فأعلمهم أن هللا افترض عليهم خمس صلوات في كل يوم  إلى شهادة أن ال إله إال هللا، وأني رسول هللا،

 «.وليلة، فإن هم أطاعوا لذلك فأعلمهم أن هللا افترض عليهم صدقة تؤخذ من أغنيائهم فترد في فقرائهم

ه على قتال وأما اإلجماع: فأجمع المسلمون في جميع العصور على وجوب الزكاة إذا اكتملت الشروط، واتفق الصحابة ب

 (45. )الزكاة في اإلسالم، مانعيها(

 

 الدور االقتصادي للزكاة: .1.4.1

الحديث عن ارتباط الزكاة في الجوانب االقتصادية ومنها االستثمار ال يقتصر على المكاسب األخروية فقط، بل كذلك  أن

ة كما في الضرائب. ومعنى ذلك أن صاحب الدنيوية، فمن المعروف أن الزكاة تؤخذ على رأس مال المسلم وال تشترط الربحي

حديث ،الذي ستأكل الزكاة منه نصيبا معلوما عندما يحيل عليه الحول هو المال سيفكر كثيرا في إيجاد طريق االستثمار مال

والبعد عن  كتنازحتى ال تأكلها الصدقة، وهذا عكس الضرائب والتي بالفعل تشجع على اال»وسلم( النبي )صلى هللا عليه

البنوك ليأخذوا عليها فوائد وال يؤخذ  لذلك هم يودعون أموالهم في، حاً بستثمار، نتيجة أن الضريبة ستشمله متى حقق راال

 عليهم ضريبة الدخل.

حاالتهم أن يحركوا أموالهم في  وبالعودة للزكاة، نجد أنها توجب على جميع المسلمين الذين لديهم أمواال مهما اختلفوا في

ومع الدور الذي تؤديه الزكاة في تقليل احتماالت األخبار واألزمات المالية، فهي أيضا تؤدي ( 22، 5104افع، )الن استثمارها

دورا جوهريا في الخروج من الركود االقتصادي بعد وقوعه، فالركود، خاصة كالذي نتج عن األزمة المالية الحالية، ينتج عن 

بدورها لتكتمل الدورة  واألنفاقاألخرى على التزاماتها  األطرافدم قدرة خشية ع اإلنفاقامتناع الوحدات االقتصادية عن 

االقتصادية، وقد اعترف المحللون بأن المشكلة تتلخص في االكتناز فالبنوك التي لديها السيولة تأبى إقراضها خشية عدم سداد 

ب مصادر الدخل، فإذا امتنع كثيرون عن خشية حاجتهم للنقد في غيا اإلنفاقالقروض بسبب األزمة، والموسرون يمتنعون عن 

مما  اإلنفاقوقع الركود، والركود يؤدي إلى تراجع األسعار، بحيث ترتفع القيمة الحقيقية للنقود مما يشجع على تأخير  اإلنفاق

راء تحريك األموال واستثمارها هي فكرة اقتصادية يميزها المد أنكما (، 52، 5104يزيد من تراجع األسعار. )العلقم، 

 الماليين الذين دائما يعطون الجانب األكبر في تحريك األموال وعدم تجميدها، 
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وإن طبيعة الزكاة  واالحتفاظ بقدر بسيط من المال يترك لحينه فالزكاة هي الطريق األمثل واألكمل اقتصاديا لسلوك هذا النهج،

اة من أمواله ألنها تؤخذ من المال الفاضل عن تعكس دقة في أنصبتها ومصارفها، فهو تشريع متكامل لن يتضرر دافع الزك

الحاجة األصلية لمالكه، وكذلك لن يحرم من أخذ الزكاة من، يستحقها بالرغم من أن مصارفها محددة في كتاب هللا، ألن كل 

حيث تمنع  من يستحقها حتما داخل في المصارف الثمانية، وتساهم الزكاة في التنمية االقتصادية الحقيقية للمجتمع المسلم،

االكتناز من خالل تحفيز أرباب األموال على استثمار أموالهم، كما تعالج مشكلة الفقر من خالل تنمية موارد الفقراء 

والمساكين، وتعالج مشكلة تكدس الثروات بين أفراد المجتمع، باإلضافة إلى تحقيق االستقرار والتوازن االقتصادي وذلك من 

تساهم في محاربة التضخم النقدي من خالل دورها في زيادة اإلنتاج،  بة النشاط االقتصادي، كماخالل إعادة الغارمين إلى حل

 كذلك الزكاة تساعد الفقراء على زيادة القوة الشرائية لديهم، وهذا بالتأكيد سوف ينعكس على الغني نفسه.

لة كبيرة في السعودية، ألن الكثير منهم يظن كما أن الزكاة تقضي على االحتكار والتالعب في األسعار في العقار، وهذه مشك

أن الزكاة مرتبطة في أصناف محددة من األموال، وبشكل أوسع نقول أن الزكاة تحق في جميع األموال التي يملكها المسلم إذا 

الزكاة ولذلك لو فرضت  تحققت شروطها، سواء هذه األموال موجودة في العهد النبوي أو لم توجد إال في زمان المتأخرين،

على األراضي الطويلة والممتدة والمتروكة، فسنقضي بشكل مباشر على االرتفاع المبالغ فيه في العقار وستنتهي هذه المشكلة 

 (.23، 5104)النافع،  االقتصادية
 

 نصاب الزكاة: .2.4.1

وجبت عليه الزكاة، أما إذا لم جعلت الشريعة اإلسالمية لوجوب الزكاة في المال قدرا معلوما محددا، فمن ملك هذا القدر فقد 

يبلغ المال هذا القدر، فال تجب فيه الزكاة، فتجب الزكاة في النقدين، وهما الذهب والفضة وما قام مقامهما، كالريال والدوالر، 

ويقال لها: عين، كما تجب في عروض التجارة، والمقصود بالعروض ما اسيوي النقدين من المتاع من الحيوان والعقار 

فالعروض جمع عرض، أما العرض فيقصد به جميع متاع الدنيا، فصار كل عرض داخل في  ،ياب وسائر األموالوالث

العرض وقد اتفق الفقهاء على أن نصاب العروض المعدة للتجارة هو نصاب النقدين، ذلك أن األصل في النقدين النماء، وما 

تداء، يستوي في ذلك أن يكون قصد بالنقدين التجارة أم لم يقصد، كان من األموال األصل فيه الماء، فإن الزكاة تجب فيه اب

بخالف العروض، فاألصل فيها أنه لالقتناء، وليست للتجارة، ولذلك فال تجب الزكاة فيها إال إذا اتخذت للتجارة، وجعلت 

 (.45، 5102مبارك، ) الشريعة نصاب العروض التي اتخذت للتجارة تقدر بالنقدين، أي الذهب أو بالفضة

 

 زكاة عروض التجارة: .4.4.1

الشراء ويكون من أجل  أوما يعد لغرض البيع  أنتعريف عروض التجارة: تعرف عروض التجارة على انها كل ما يمكن 

الربح، ويمكن القول أن هذا التعريف يشمل: كل مال مخصص للتنمية واالستثمار كيفما كانت طريقة استثماره، سواء كان هذا 

اريا أو صناعيا، وإذا كان التاجر يقوم بشراء السلعة ثم يبيعها بقصد تحقيق الربح، فإن الصانع هو اآلخر يقوم االستثمار تج

 بشراء المواد الخام التي يحولها إلى سلع ثم يقوم بعرضها للبيع 

رة هي من العموم من أجل تحقيق الربح، وبناء على ذلك فإنه يمكن االستنتاج بأن األحكام الشرعية الخاصة بعروض التجا

مون العروض بالذهب أو وقد كان الناُس في صدر اإلسالم يق، و(25، 5102)يماني، ي بحيث تسري على النشاط الصناع

  ،أرادواما يملكون من عروض التجارة بالذهب إن فيقدرون بالفضة، ألنهما معياران متساويان، 
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غير أن  التقديرين واحدةٌ، وإْذ ال فرق بين التقديرين فيما مضى، أيِ ، فالنتيجة من األخذ بأرادوا أن بالفضة ويقومن بتقديرها

 فكيف يتم تقديرها اليوم؟الفرق اليوم بين التقديرين كبير، 

م بقيمته، فحين كان العروض تباع به ما في األغلب، واستويا بالنسبة إلى الزكاة، كان  مع العلم بأن األصل في العرض أن يقوَّ

 التقويم بالذهب أو بالفضة، فقيمةُ العروض إنما نعرفها بما يباع به غالبًا، فهذه هي قيمتُه اآلن، فإنها لوالمزكي مخير فيما بين 

بالذهب، وما يباع بالفضة  يقومفما يباع بالذهب  عليه الناس في البلد،تعارف اع بما بت أنيمكن للبيع فإنها  ضالعرو عرضت

، 5102)مبارك،  ي تعرف قيمة العروض بقيمة الذهب ألنه هو ما يشاع استعمالهوبالتالي الناس اليوم هبالفضة، يكون تقويمه 

44.) 
 

 تحديد وعاء الزكاة: .20.4.1

األصل في تحديد وعاء زكاة عروض التجارة انه إذا حلت الزكاة، فينظر ما كان عنده من نقد أو عرض للبيع لقومه قيمة النقد، 

كان عليه من الحين، ثم يزكي ما تبقى، ويرى بعا الكتاب أن هذه الطريقة  ويحسب ما كان علية من دين، ثم يطرح منه ما

تتفق مع المفهوم المحاسبي لرأس المال العامل الذي يتمثل في الفرق بين األصول المتداولة وااللتزامات المتداولة مع األخذ في 

ما استخدم من القروض قصيرة األجل  أول العامل االعتبار ما يكون قد استخدم من االلتزامات طويلة األجل في تمويل رأس الما

نها غير مستخدمة في في تمويل أصول ثابتة، وتسمى هذه الطريقة بالطريقة المباشرة، وسوف ال يتم الدخول في تفاصيلها أل

ستخدمة لدى هيئة تحديد الوعاء الزكوي من قبل هيئة الزكاة والدخل بالمملكة العربية السعودية، ويكون التركيز على الطريقة الم

 (.23، 5102 )يماني، .ة مصادر األموالقيطلق عليها طري الزكاة و الدخل والتي

الدخل( وفقا لتعميم المصلحة للمكلفين الذين لديهم  الزكاة هيئةلطريقة مصادر األموال )طريقة  تبعاً ويتكون الوعاء الزكوي 

 :كما يليحسابات منتظمة وذلك 

المال تكون قد تمت خالل العام  رأس عدم إضافة أي زيادات على ويجب مراعاةالعام: المال المدفوع في أول  رأس  .0

 احتساب هذه الزيادة في العام التالي. أنه يجبولضرورة مرور حول كامل عليها، 

ا عن تاريخ نشوء هذ بصرف النظرقبل التوزيع  حساب األرباح والخسائرل تبعاً صافي الربح السنوي في نهاية العامة وذلك  .5

 الريح.

سابقاً إلى سداد فريضة الزكاة  يتم النظروال  ،للمنشاة ألنها تعتبر بمثابة رأس مال إضافي، سنوات سابقة مناألرباح المرحلة  .4

 .األخرىالسنة كل سنة مستقلة عن  أن باعتباروذلك  حققها،تعن هذه األرباح في سنة 

 بمثابة رأس مال إضافي للمنشأة.تعتبر ت، ألنها كان نوعها واالستدراكات والمخصصا مهماكافة االحتياطيات   .4

 .في أغراض المنشأة ويتم استثمارهرأس المال  يعد بمثابةألنه رصيد الحساب الدائن لصاحب المنشأة في أول العام  .2

المنشأة ى عل يحظراألرباح في أحد المصارف تحت تصرف المساهمين وأنه  إال إذا ثبت إيداع هذه، األرباح تحت التوزيع .2

 أي عمولة عنها. أخذأو  يتم السحب منهاالتصرف فيها أو 

 لزكاة:لوعاء المن تحديد صافي  التالية كي تتمكن، قيمة العناصر سابقاً خصم من إجمالي المبالغ المشار إليها يتم العلى أن  .2

 سدادالمكلف  علىأن يثبت يتم خصم االستهالكات، ولكن بشرطين، الشرط األول هو  أن، بعد صافي قيمة األصول الثابتة أوالً:

واالستدراكات سنوات سابقة ن م التي رحلتأن تكون القيمة في حدود رأس المال المدفوع، واألرباح  ، والشرط اآلخر هويمتهاق

 الدائن.صاحب المنشاة واالحتياطيات والمخصصات، والحساب 
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من نفس السنة أو كانت خسارة تابعة لسنوات سابقة  ثانياً: الخسائر الحقيقية، سواء أكانت هذه الخسائر الحقيقية هي خسارة

 مرحلة.

 أوأو من الحساب الجاري الدائن ثالثاً: االستثمارات في منشآت أخرى، سواء أكانت هذه االستثمارات مأخوذة من رأس المال 

يجب  حالة تمت خارجهافي خارجها، وفي  تمت فيداخل المملكة أوتمت هذه االستثمارات  كانتسواء ، من االحتياطيات مأخوذة

 والحسابات واألوراق الحقيقي من األعمال التي تمت في الخارج إلى الوعاء وذلك بالتحقق من الدفاتر التحقق من إضافة الربح

 (.20، 5102)يماني، 

 

 المحاسبي: فصاحهوم اإلمف. 22.4.1

ارتبطت بتطور مضمون وظيفة و، طورللت مؤثره بعدد من المراحلالمحاسبي على مدى السنوات السابقة  فصاحلقد مر اإل

المجتمع، إلى كامل أصحاب المشروع، إلى وسيلة لخدمة اإلدارة، ثم الخدمة ومساعدة وسيلة لخدمة  وذلك بدية بكونهاالمحاسبة 

ام المحاسبي، في البيئة الداخلية التي يعمل بها النظ تمتما تتأثر بالتغيرات البيئية المختلفة، سواء  غالباً وذلك ألن هذه الوظيفة 

 (.22، 5104،النافع) معها النظام المحاسبي يتفاعل أنيمكن بالبيئة الخارجية التي  سواءأو 
 

 :فصاحتعريف اإل .2.22.4.1

 لغة: الكشف والتبيان يقال أفصح عن الشيء أي بينه وكشفه،  فصاحاإل

ومات التي تتطلب مفاهيم ومعايير المحاسبة المالية لدى المحاسبين: إرفاق إيضاحات مع القوائم المالية يبين فيها المعل فصاحاإل

 وأصول الممارسة المحاسبية ضرورة الكشف عنها وتبيانها إلى مستخدمي القوائم المالية حتى توفر فهما أكثر للقوائم المالية.

 بعدة تعاريف نذكر منها: فصاحوقد تناول الباحثين اإل

حاسبية الهامة والقواعد والمبادئ المحاسبية المطبقة عند إعداد الحسابات بأنه "ضرورة توضيح السياسات الم فصاحيعرف اإل

الختامية، باإلضافة إلى ضرورة توضيح أو اإلشارة إلى األحدا  الهامة التي يعتقد معدو القوائم المالية أنها ضرورية 

 (34، 0332بجي،)األلمستخدمي هذه القوائم في تفسير النتائج المحاسبية واتخاذ القرارات االقتصادية"

 بأنه "إظهار كل المعلومات التي قد تؤثر في موقف متخذ القرار المتعلق فصاحوعرف اإل

تظليل" بالوحدة المحاسبية وهذا يعني أن تظهر المعلومات في القوائم والتقارير المحاسبية بلغة مفهومة للقارئ دون لبس أو 

ويكون في تقديم المعلومات والبيانات إلى المستخدمين  يأتي بمعنى فصاحاإل أنذلك نجد من خالل ( و420، 0332)الحيالي، 

 معاً.المستخدمين الداخليين والخارجين  يخدملذلك فهو وفي اتخاذ القرارات،  حتى يساعدمضمون وصحيح ومالئم  شكل

 

 :فصاحأهمية اإل. 1.22.4.1

الدول، لذلك يجب االهتمام في تعزيز الشفافية  تلعب الشركات الصناعية دورا مهما في عملية التنمية االقتصادية لجميع

تساعد في العمل على تعزيز الثقة لدى  إضافية أخرىمعلومات  وأيالكامل عن المعلومات المحاسبية والبيانات  فصاحواإل

لتنمية المستثمرين ومساعدتهم في اتخاذ القرارات االقتصادية، وبالتالي نخلق بيئة محلية جيدة لها المقدرة على تحقيق ا

وحيث ركزت المبادئ المحاسبية المتعارف  ،االقتصادية العامة للدولة وبالتالي تحقيق الرفاهية االجتماعية لكافة أفراد المجتمع

الكامل عن جميع المعلومات المحاسبية والمالية وغيرها من المعلومات والبيانات المهمة المرتبطة  فصاحاإلأهمية  إلىعليها 

 (.424، 5103ن اجل مساعدة المستخدمين في اتخاذ القرارات المناسبة )جاسم، بالمنشاة، وذلك م
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 :فصاحاإل أهداف .3.22.4.1

 مستخدميها من أجل تحقيق عدد من األهداف نذكر منها ما إلىالمحاسبي يقوم بتقديم البيانات والمعلومات المالية  فصاحأن اإل

 :يلي

بها، وبخالف المقاييس المستخدمة في القوائم المالية، كتقدير القيمة العادلة العمل على تقديم المقاييس للعناصر المعترف  .0

 لجميع بنود الميزانية.

العمل على وصف العناصر الغير معترف بها، وتقديم المقاييس لهذه العناصر مثل الضرائب المؤجلة مع وصف الضمانات   .5

 التي على المؤسسة تحديده مقابل الديون.

بيانات والمعلومات المالية التي تساعد المستخدمين على تقييم المخاطر وحاالت عدم التأكد للعناصر العمل على توفير ال .4

 المعترف بها وغير المعترف بها.

 العمل على تقديم البيانات والمعلومات المالية وغير المالية المهمة للمساعدة في عمل المقارنات بين القوائم المالية. .4

ت والمعلومات المالية عن التدفقات النقدية الداخلة والخارجية، والمساعدة في تقييم االستثمارات. العمل على تقديم البيانا .2

 (422، 5103)جاسم،

 

 :فصاحأنواع اإل. 4.22.4.1

 من حيث اإللزام إلى نوعين وهما: فصاحمكن تقسيم اإلي

في  فصاحلى العمل به  نظرا ألن اإلالوحدات االقتصادية ع إجباريتم  فصاحاإلجباري: في هذا النوع من اإل فصاحاإل .0

الجهات  أصدرتهاالتي لمعايير المحاسبية في ا التي وردت فصاح، ومتطلبات اإلوالقوانينهذه الحالة يتبع اللوائح واألنظمة 

بأنه  احفصهذا النوع من اإل ويعتبرسواء كانت محلية أو دولية متعارف عليها، وتلقى قبوال عاما،  ،والهيئات العلمية والمهنية

متطلبات الممارسة األعمال، بموجب البيئة الكل المنشآت العاملة في  تعتمدهالمحاسبي الذي يجب أن  فصاحالشكل الرئيسي لإل

لتوصيات  تبعاً ونوعيته،  فصاحالمحاسبي، من حيث محتوى اإل فصاحتحكم عملية اإل التي تنظيميةالقانونية والتشريعية وال

 ممافي المعايير المحاسبية المقبولة قبوال عاما والمتعارف عليها،  والتي تتمثل، التي تقررهوالمهنية الجهات والمنظمات العلمية 

 (.052، 5112األعمال )عبد الفتاح، منظمات يجعله قادرا على تحقيق الهدف منه في بيئة 

إجباريا بواسطة إدارة  ما هو مقررويكون زائد عتتطوع به المنشاة  فصاحختياري: وهذا النوع من اإلاال فصاحاإل .5

المنشأة البيانات المالية أو غير المالية بدون وجود أي  تعرض ما اختياري عند إفصاحيكون  فصاحأن اإل وهذا يعني، المنشأة

 االختياري إلى ست مجموعات وهي: فصاح، وقسمت اللجنة اإلمتطلب قانوني أو مهني

بل اإلدارة، والمعلومات المستقبلة، ومعلومات عن اإلدارة وحاملي بيانات عن المشروع، وتحليالت بيانات المشروع من ق

األسهم، ومعلومات عن خلفية عن الشركة، ومعلومات عن األصول غير الملموسة التي لم يعترف بها في القوائم المالية، وقد 

عن  فصاحعي السياسة بزيادة اإلصانحديثة من مع مطالبات  توافقاً االختياري  فصاحاهتم مجلس معايير المحاسبة الدولية باإل

 (.22، 5104المعلومات االختيارية )النافع، 

 وفقاً للمعيار الزكاة: فصاحاإل .5.22.4.1

المصروف الزكاة في القوائم المالية بحيث تظهر القوائم  فصاحيهدف معيار الزكاة إلى تحديد متطلبات القياس والعرض واإل

 ونتائج أعمالها.المالية بعدل المركز المالي للمنشأة 
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عنها في القوائم المالية للمنشآت الهادفة للربح الملزمة  فصاحويحدد هذا المعيار متطلبات قياس وعرض مصروف الزكاة واإل

نظاما بدفع الزكاة المستحقة إلى الهيئة العامة للزكاة والدخل، وال يشمل هذا المعيار تحديد أسلوب احتساب الزكاة الذي يتم 

 ء أحكام وقواعد فريضة الزكاة والتعليمات المنظمة لها.تحديده في ضو

عنها في القوائم  فصاحوقد قام هذا المعيار السعودي لمحاسبة الزكاة بتحديد المتطلبات التي تخص قياس الزكاة وعرضها واإل

 المالية للشركات السعودية كما يلي:

 القياس: .1.22.4.1

 الية على حدة وفقا ألحكام وقواعد فريضة الزكاة في المملكة.يجب قياس وإثبات مصروف الزكاة لكل فترة م .0

تتم تسوية مخصص الزكاة في السنة المالية التي يتم خاللها اعتماد الربط النهائي، ويتم إثبات أي فروقات بين مخصص   .5

ت في التقديرات "السياسات المحاسبية، والتغيرا 2الزكاة والربط النهائي وفق متطلبات معيار المحاسبة الدولي رقم 

 المحاسبية، واألخطاء".

 العرض:. 2.1.22.4.1

 يجب عرض مصروف الزكاة للفترة في بند مستقل في قائمة الدخل قبل الربح أو الخسارة.

 :فصاحاإل. 1.1.22.4.1

 جب أن تفصح القوائم المالية على األقل عما يلي:ي

 السياسة المحاسبية المستخدمة في معالجة الزكاة. .0

 اصر ومبالغ وعاء الزكاة الرئيسة الموجبة والسالبة.تفاصيل عن .5

 رصيد مخصص الزكاة في أول الفترة السنوية واإلضافات.  .4

 ستبعادات التي تمت خالل تلك الفترة ورصيد آخر الفترة.اإل .4

مبلغ الربط النهائي المعتمد لكل فترة سنوية ومبالغ الفروقات بينه وبين مخصص الزكاة لتلك الفترة وملخص عن  .2

 طبيعتها.

السنوات التي لم تربط عنها الزكاة ربطا نهائيا وأسباب ذلك والجهة المعروض عليها الخالف، إن وجد، بين المنشأة  .2

 (5102والهيئة العامة للزكاة والدخل، والمبلغ محل الخالف )معيار الزكاة، 

 

 :العامة للزكاة والدخل بذة عن الهيئةن .21.4.1

ية هيئة الزكاة والدخل وهي جهاز مستقل لتنظيم وجباية الزكاة، حيث صدر أول تنظيم الجباية أنشأت المملكة العربية السعود

 هـ 53/2/0421وتاريخ (  02/5/52/2244الملكي رقم ) الزكاة في المملكة العربية السعودية بموجب المرسوم

هـ، 0422ة، إذ كانت النشأة في عام (، حيث مرت الهيئة بمراحل مختلفة ومسميات عد40، 5104)السعد،  م2/4/0320الموافق

 تحت أخيًراهـ، ولتستقر 0421م، تحت مسمى "مكتب الزكاة والدخل"، ثم "مصلحة الزكاة والدخل" في عام 0342الموافق 

هـ، الذي نص في البند 41/2/0442( وتاريخ 044الملكي رقم )أ/ األمر صدور بعدمسمى "الهيئة العامة للزكاة والدخل"، وذلك 

ل "مصلحة الزكاة والدخل" لتكون "الهيئة العامة للزكاة والدخل"، ويكون لها مجلس إدارة يرأسه الحا دي عشر منه على تـحوُّ

 (.5102وزير المالية )الهيئة، 
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تدخل فيها كل األعمال التجارية والصناعية والخدمية مما تهدف إلى  وهي التي تتولى تحصيل زكاة عروض التجارة والتي

وتتمثل مهامها األساسية في جباية الزكاة والضرائب داخل المملكة وفقا ، بصورة إلزامية وهي تابعة لوزارة المالية تحقيق الربح

 للقوانين

الملكية والمراسيم الوزارية واللوائح التنفيذية التي  حيث صدر العديد من المراسيم، السارية المفعول، والتي عرفت عدة تغيرات

 الهيئة وتقوم حالياً  فيما يتعلق بكيفية تقديرها وحسابها وتوزيعها والعقوبات المترتبة عن مانعها ة، خاصةتبين كيفية تطبيق الزكا

يعامل مواطنو دول مجلس أيضاً من غير السعوديين حيث و بجباية عروض التجارة من رعايا المملكة العربية السعودية،

يل الضريبة من األفراد غير السعوديين ممن يمارسون النشاط في بتحص التعاون الخليجي معاملة السعوديين، كما أنها تقوم

 (.025، 5102العربية السعودية ) بوحيضر،  المملكة

تستوف الزكاة كاملة وفقا ألحكام الشريعة اإلسالمية الغراء من كافة السعوديين على السواء، كما تستوفي من الشركات و

فيها من السعوديين، كما تستوف أيضا من الشركاء السعوديين في الشركات  السعودية التي يكون كافة الشركاء والمساهمين

، ولم يقف األمر عند هذا (۵%۰٫تحصيل الزكاة من المكلفين بها كاملة بواقع ) ، ووجبالمؤلفة من سعوديين وغير سعوديين

صدور من القرارات الوزارية، وصدور عدد  إلى جانبعددا من التعميمات والمنشورات الدورية،  الهيئةأصدرت  وكذلكالحد 

 .(40، 5104)السعد،  ببعا القضايا الزكويةالتي تتعلق الخطابات 

 الهيئة: اتقوم به التي الجهود. 1.21.4.1

 التالية:الوظائف تم حصرها في والتي  الجهود قوم الهيئة بعدد منت

 ادات ذات العالقة.جباية الزكاة وتحصيل الضرائب من المكلفين وفقا لألنظمة واللوائح واإلرش .0

 توفير خدمات عالية الجودة للمكلفين، لمساعدتهم في االلتزام والوفاء بواجباتهم. .5

 متابعة المكلفين واتخاذ ما يلزم من إجراءات، لضمان جباية وتحصيل المستحقات المتوجبة عليهم. .4

لتزامهم بما يصدر من الهيئة من تعليمات العمل على نشر الوعي لدى المكلفين وتقوية درجة التزامهم الطوعي، والتأكد من ا .4

 وضوابط في مجال اختصاصها.

التعاون وتبادل الخبرات مع الهيئات والمنظمات اإلقليمية والدولية، وبيوت الخبرة المتخصصة داخل المملكة وخارجها، وذلك  .2

 في حدود اختصاصات الهيئة.

 ل والمؤتمرات اإلقليمية والدولية ذات الصلة باختصاصات الهيئةمثيل المملكة في المنظمات والهيئات والمحافقوم الهيئة بتت .2

 (.5102)الهيئة، 

وتؤدي الهيئة دورا مهما في إنجاح تنظيم جباية الزكاة باعتبارها الجهة المختصة بتنفيذ األنظمة والتعليمات الصادرة في هذا 

األنظمة  اإلدارة القادرة على تنفيذويجب على رة الزكوية رفع كفاءة وفعالية اإلدالالعمل  عليها ذلك فإنه يجبل وتبعاً الخصوص، 

حيث يجب على الهيئة من أهم ما يجب العناية به رفع كفاءة العاملين في المصلحة من الناحيتين العلمية والعملية و، والتعليمات

من إتقان للنواحي  الزكويطبيعة عمل الفاحص وذلك لما يتطلبه  هم،، ثم تدريبهم وتطويرالعمل على حسن اختيار العاملين

الفقهية المتعلقة  بالجوانب الكافيلمام اإلتنفيذها، و والعمل علىوالتعليمات والتعميمات  اإلجراءاتبجميع لمام اإلالمحاسبية، و

وكية حساب الزكاة المستحقة على ذلك الوعاء، فضال عن اإلمام بمبادئ العلوم السلالقدرة على بالزكاة، وكيفية تحديد وعائها، و

 (.42، 5104)السعد،  لفهم شخصية المكلفين، وضمان حسن التعامل معهم
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 ميثاق الخدمات بين الهيئة العامة للزكاة والدخل والمكلفين: 3.21.4.1

ن، قامت الهيئة بتبني ميثاق الخدمات بين الهيئة العامة للزكاة والدخل والمكلفين، إيماناً منها بأهمية بناء عالقة متينة مع المكلفي

ولتحقيق قيم الهيئة المعتمدة، يتضمن التزامات الهيئة تجاه المكلفين ومسؤوليات المكلفين تجاه الهيئة وسوف يكون هذا الميثاق 

 معياراً لجميع تعامالت الهيئة مع المكلفين لخلق شراكة قوية ومستمرة قائمة على معايير تعزز وتطور العالقة بينهم.

 :المكلفين تجاهالتزامات الهيئة  .2.3.21.4.1

 .االلتزام بالوضوح في جميع التعامالت مع المكلفينيتم  أن: يجب الشفافية أوالً 

النظر في كافة المقترحات والشكاوى وفقا عليها تقديم الخدمات في التوقيت المناسب، وحيث تقوم الهيئة ب :االستجابةثانياً 

 لمستويات معايير الخدمة المتفق عليها.

عدم استخدامها والتصرف بها بشكل غير كذلك االلتزام بسرية المعلومات والمحافظة عليها و: تقوم الهيئة بلوماتثالثاً سرية المع

 أبداً. نظامي

التعامل مع جميع المكلفين بنزاهة وعدل والعمل على جميع المعامالت بموضوعية في إطار األنظمة : يتم اإلنصاف رابعاً 

 والقوانين. واللوائح

على توضيح اإلجراءات لرفع  وتقوم بالعملالمستجدات المتعلقة بالزكاة والضرائب  بأن تنشر : تراعي الهيئةخامساً المشاركة

 درجة االلتزام.

التأكيد على أحقية المكلفين بتفويا محاسب أو مكتب استشاري معتمد لدى الهيئة لتنفيذ خدمة محددة لدى : يتم سادساً التمثيل

 (.5102بة عنهم )الهيئة، الهيئة بالنيا
 

 مسؤوليات المكلفين تجاه الهيئة:. 1.3.21.4.1

التسجيل للزكاة والضرائب وفقا لألنظمة واللوائح ومنح األهمية القصوى لجميع االلتزامات واإلجراءات : أهمية األهمية والً أ

 الزكوية والضريبية.

 تعبئة اإلقرارات الزكوية والضريبية أو أي تعامالت أخرى مع الهيئة.و فصاحااللتزام بالصدق واألمانة خالل اإل: األمانة ثانياً 

الزكوية والضريبية واإلبالغ عن أي تغييرات تطرأ  حفظ كافة السجالت والمستندات التي تخص التعامالت: يجب الدقةاً ثالث

 معلومات المكلف لدى الهيئة. على

 بالزكاة والضرائب مثل إجراءات الفحص الميداني يع األنشطة المتعلقةالتعاون مع ممثلي الهيئة في جم: وجوب التعاونرابعاً 

 .واإلبالغ عن حاالت التهرب الزكوي أو الضريبي

اإلرشادية المتعلقة بالزكاة  اإللمام باللوائح والتعليمات واالتفاقيات واألنظمة واألدلة: يجب على المكلفين الدرايةخامساً 

 .اإللكتروني للهيئةالموقع  والضرائب، والمنشورة عبر

ضمن الزمن والتاريخ  تقديم اإلقرارات الزكوية والضريبية وتسديد المستحقات: يجب على المكلفين االلتزام بالوقتسادساً 

 .(5102)الهيئة،  المحدد وفقا لألنظمة واللوائح

فإن حسن االختيار، والعناية بتوافر  ولذلك الهيئة ذلك أن أحد مسببات التهرب الزكوي،فقد الثقة بين المكلفين وموظفي  أنحيث 

يعتبر من أهم طرق وأساليب الوقاية أو الحد من التهرب الزكوي، وقد اشترط الفقهاء بعا  موظفي الهيئةبعا الصفات في 

 (.42، 5104)السعد،  الشروط في اختيار عامل الزكاة إضافة إلى شرطي البلوغ والعقل بأن يكون أمينا ثقة فقيها متقنا لعمله،
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 هداف العالقة بين هيئة الزكاة والدخل والمكلفين:أ .3.3.21.4.1

ويجب أخ في االعتبار التعامل مع كافة المكلفين باعتبارهم شركاء، تقوم العالقة بين الهيئة العامة للزكاة والدخل والمكلفين على 

تسخير أفضل التجارب اإلقليمية والدولية وتهتم الهيئة بأهمية الشفافية في اإلقرار الضريبي والزكوي لتعزيز اإليرادات، 

تطوير العالقة بأفضل الوسائل دعما لبناء الثقة وتعظيم وتعزيز العالقة بين الهيئة وكافة المكلفين والعمل على لالستفادة منها، 

المنشآت بتطبيق أنظمة ، ومما يزيد من تقوية العالقة بيت الطرفين تقديم اإلقرار من قبل المكلفين حيث يؤكد التزام بين الطرفين

زيادة الوعي بالمقاصد الشرعية وتحفيز العمل ، ومن أبرز أهداف العالقة بين هيئة الزكاة والدخل والمكلفين والزكاة الضريبة

، تحقيق أعلى مستويات الرضا لخدمة األفراد والمنشآت، المجتمع لمصلحة العدالة العامة وتحقيق خلق المنفعة، المجتمعي

ومة الضريبية والزكوية بين الهيئة واألطراف األخرى، حل مشكالت مجتمع األعمال مع الضرائب والزكاة، تطوير المنظ

 .(5102)الحمادي،  تعزيز الثقة والشفافية الترسيخ عالقة وطيدة

 بعض جهود الهيئة لمواصلة التطوير: .4.21.4.1

ات جادة، في اتجاه تحقيق تطوير مؤسسي يزيد من قدرتها تعمل الهيئة على مواصلة التطوير مؤسسياً، حيث قامت باتخاذ إجراء

على النهوض بمهامها، بأعلى كفاءة وأكمل وجه، ولقد كانت النقلة الكبيرة في التطوير المؤسسي للهيئة، من خالل التحول إلى 

ستقلة بمجلس إدارة هيئة مستقلة، حيث صدرت موافقة مجلس الوزراء على التنظيم الجديد الذي رفعته الهيئة لتصبح هيئة م

نه من إنجاز أعماله، دون الرجوع ألي جهة أخرى، وهذا سيُعطي مرونة  مستقل، له كامل الصالحيات في إدارة الهيئة بما يمكِّ

وقدرة أعلى لإلنتاجية واإلنجاز وتحقيق األهداف، وإحدا  نقلة نوعية، في محوري الكفاءة واإلنتاجية بالتمحور حول خدمة 

ن الهيئة من تحمل األعباء الكبيرة الناشئة عن توسع المكلفين بما ي لبي طموحاتهم، وبما يسهم في تحقيق أهداف الدولة، كما سيمكِّ

األسواق الذي تشهده المملكة، حيث تعمل على تعزيز عالقاتها مع القطاعين العام والخاص الشفافية وبناء الشراكات الهيئة 

تصادية فاعلة، يرتبط عملها بالقطاعين العام والخاص ولذلك تعمل الهيئة على تعزيز العامة للزكاة والدخل هي مؤسسة وطنية اق

ال وذلك دعماً للشفافية، ولخلق بيئة مالئمة تعمل على تشجيع المجتمع السعودي  عالقتها مع القطاعين العام والخاص، بشكل فعَّ

 في زيادة مساهمته االجتماعية واالقتصادية للمملكة.

 الهيئة ألموال الزكاة: تحصيل. 5.21.4.1

ل الهيئة أموال ا .0 لزكاة هي الركن الثالث في اإلسالم وبها يسود الود والمحبة والتكافل والتعاون بين المسلمين ولذلك تحص 

الزكاة ومن ثم تقوم بإيداعها أواًل بأول في حساب خاص لدى مؤسسة النقد العربي السعودي، حيث تتولى وكالة الضمان 

رة التنمية االجتماعية الصرف منه على مستحقي الزكاة المسجلين لدى الضمان االجتماعي، كما أن الهيئة االجتماعي بوزا

تتابع إصدار نظام جباية الزكاة الجديد ويتضمن مراجعة آلية حساب الزكاة وتحديد آلية موحدة ومعتمدة على مستوى 

التأهيل العالي والخبرة والكفاءة، في مجال فقه المعامالت  المملكة، إلى جانب إنشاء لجنة شرعية تحت مظلة الهيئة من ذوي

المالية ومحاسبة الزكاة واألنظمة لتكون بمثابة المرجعية الشرعية النهائية للهيئة للتسريع في معالجة االختالفات والمشاكل 

اللوائح ذات الصلة بعمل في احتساب الزكاة، ومراجعة نظام الزكاة الجديد إلصداره بشكل نهائي وفق النظام، ومراجعة 

 (.5102‘ الهيئة )مجلة الزكاة

هيئة الزكاة والدخل متخصصة في الجباية فقط، ألن أموال الضرائب توجه إلى وزارة المالية لتمويل الميزانية العامة للدولة،  .5

 ،ةأما أموال الزكاة فيتم تحويلها إلى مصلحة الضمان االجتماعي وهي تابعة لوزارة الشؤون االجتماعي
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ه ولكن هذه الهيئة تولت ابتداء من العام ۲۸۳۰تم إنشاء الضمان االجتماعي في المملكة العربية السعودية في عام  حيث 

ه تنظيم مساعدة الفئات الفقيرة والمحتاجة من األسر واألفراد ورعايتهم المستمرة ضد الحاجة والعوز ۲۸۳۸/  ۲۸۳۰المال 

هـ وقد  ۲۸۱۱/ ۲۸۱2عيش الكريم ويرفع عنهم ذل المسألة ويحفظ كرامتهم. وفي عام بالشكل الذي يكفل لهم حدا أدني من ال

أصبح مسمى مصلحة الضمان االجتماعي وكالة الوزارة الشؤون الضمان االجتماعي وهي تابعة لوزارة الشؤون 

المساعدات التي  لك فيويحظى قطاع الضمان االجتماعي بدعم واهتمام من قبل الدولة، ويتجلى ذ، االجتماعية في المملكة

 (.022، 5102تمنح له إضافة إلى أموال الزكاة المجموعة بما يحقق خدمة كافة المستفيدين من هذا القطاع )بوحيضر، 

 

 منهجية الدراسة في الجزء الميداني: .3

للهيئة العامة للزكاة تحليلية في الحصول على البيانات  إستبانةتم االعتماد على المنهج الوصفي التحليلي، من خالل قائمة 

والطرق اإلحصائية األخرى لإلجابة عن أسئلة الدراسة وفرضياتها، وذلك في  (SPSS)والدخل وتحليلها باستخدام برنامج 

 م. 5151-5102الفترة الزمنية 
 

 أداة الدراسة:  .2.3

 إلى االستبانةحصائي وتم تقسيم للتحليل اإل (SPSS) على برنامج اإلدخالبحيث انها تقبل  االستبانةأداة  الباحثةصممت 

 :جزئيين

يتكون من البيانات الشخصية )الديموغرافية( لعينة الدراسة وتشمل الجنس والعمر والمستوى التعليمي وعدد  الجزء األول:

نة، الذين في االعتبار بأن األسئلة العامة تتناسب مع طبيعة أعمال ووظائف أفراد العي األخذسنوات العمل والمركز الوظيفي، مع 

 عليهم. االستبيانسيتم توزيع 

الشركات السعودية عن الزكاة في القوائم  إفصاحمدى تأثير الهيئة العامة للزكاة والدخل في كفاية تقييم يتناول  الجزء الثاني:

 محاور: أربع إلى اتم تقسيمهمن خالل افتراضات البحث والتي  المالية

 ( فقرات.4ل لتعزيز التنمية االقتصادية واالجتماعية ويتكون من )هناك جهود فعالة لهيئة الزكاة والدخ -

 ( فقرات.2الشركات السعودية عن الزكاة بعدل في القوائم المالية ويتكون من ) إفصاحيتم  -

( 2ون من )تقوم الهيئة بتطوير الهيئة ألساليب العمل واستخدام التقنية الحديثة في تعامالتها مع الشركات المكلفة بالزكاة ويتك -

 فقرات.

ال تقوم الهيئة بحساب الوعاء الزكوي للشركة المكلفة بالزكاة اعتماداً على القوائم المالية فقط وإنما يستلزم جمع معلومات  -

 ( فقرات.2تحقيقات ويتكون من ) وإجراء

بها لضمان جودة التزام الشركات  بناء على األدوار المنوطة بهيئة الزكاة والدخل والتي يتوجب القيام االستبانةوتم عمل هذه 

عنها في القوائم المالية، وأيضا تم عملها بناء على معيار الزكاة من خالل البنود التي يوجب المعيار  فصاحالسعودية بالزكاة واإل

 .عنها فصاحالشركات باإل
 

 مجتمع وعينة الدراسة الميدانية: .1.3

على العاملين في  وتوزيعهإلكتروني  استبيان، حيث تم توزيع لزكاة والدخلفي الهيئة العامة ليمثل مجتمع الدراسة العاملين 

 الفعلية. االستجابةالهيئة ويبين الجدول التالي مفردات العينة ونسبة 
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 ( مفردات العينة2-3جدول )

 المرسلة االستبياناتعدد  مفردات عينة الدراسة
 الفعلية االستجابة

 العدد

 52 الكترونية استبيانات خلالهيئة العامة للزكاة والد

 

 األساليب والطرق المستخدمة في تحليل وتفسير النتائج: .3.3

 (.SPSS V.25في هذه الدراسة أساليب إحصائية متعددة باستخدام برنامج التحليل اإلحصائي ) الباحثة استخدمت

 معامل الثبات والمصداقية بمقياس ألفا كرونباخ الختبار ثبات الدراسة. -0

 وصدق االتساق البنائي لمحاور الدراسة. االستبانةارتباط بيرسون لمعرفة صدق االتساق الداخلي لعبارات معامل  -5

 ( الختبار التوزيع الطبيعي لبيانات الدراسة.Shapiro-Wilk Testاختبار ) -4

 الختبار فروض الدراسة. One-Sample T Testاختبار )ت(  -4

 ديد حجم األثر.لتح (حجم التأثير ) -2

والترتيب في البعد والنسبة  مقياس ليكرت الخماسي ومؤشر األهمية النسبية، والمتوسطات الحسابية واالنحرافات المعيارية. -2

 المئوية. الختبار أسئلة الدراسة.

 

 :االستبانةتحليل نتائج  .5.3

 :كما يلي اإلحصاءات الوصفية لبيانات أفراد عينة الدراسةظهرت 

 توزيع أفراد العينة وفق متغير الجنس( 1-3جدول )

 النسبة المئوية ٪ التكرار الجنس

 24.1 50 ذكر

 02.1 4 أنثى

 011 52 المجموع

 

 تبين النتائج أن:

متن أفتراد عينتة الدراستة  4من إجمالي أفراد عينة الدراستة ذكتور. وأن  24.1۵من أفراد عينة الدراسة يمثلوا ما نسبته  50أن  -

 من إجمالي أفراد عينة الدراسة إنا . 02.1۵يمثلوا ما نسبته 
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 (3– 2) شكل

 

 ( توزيع أفراد العينة وفق متغير العمر3-3جدول )

 النسبة المئوية ٪ التكرار العمر

سنة 42 إلى 52من   02 24.1 

سنة 42 إلى 42من   2 54.1 

سنة 42أكثر من   4 05.1 

 011.1 52 المجموع

 

 تبين النتائج أن:

ستنة وهتم  42سنة إلى  52من إجمالي أفراد عينة الدراسة أعمارهم من  24.1۵د عينة الدراسة يمثلوا ما نسبته من أفرا 02أن  -

سنة، وفتي النهايتة  42إلى  42من إجمالي أفراد عينة الدراسة أعمارهم من  54.1۵منهم يمثلوا ما نسبته  2األغلبية، في حين أن 

 سنة. 42د عينة الدراسة أعمارهم أكثر من من إجمالي أفرا 05.1۵منهم يمثل ما نسبته  4
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 (3 – 1شكل )

 

 ( توزيع أفراد العينة وفق متغير المستوى التعليمي4-3جدول )

 النسبة المئوية ٪ التكرار المستوى التعليمي

 2.1 5 دبلوم

 25.1 02 بكالوريوس

 05.1 4 ماجستير

 2.1 5 أخرى

 011.1 52 المجموع

 

 تبين النتائج أن:

متن إجمتالي أفتراد عينتة الدراستة مستتواهم التعليمتي بكتالوريوس وهتم  25.1۵من أفراد عينة الدراسة يمثلتوا متا نستبته  02ن أ -

مستتواهم  2.1۵متنهم يمثلتوا متا نستبته  5مستواهم التعليمتي ماجستتير، وأن  05.1۵منهم يمثلوا ما نسبته  4األغلبية، في حين أن 

، SOCPAأخترى )من إجمالي أفراد عينة الدراسة مستواهم التعليمي  2.1۵هم يمثلوا ما نسبته من 5التعليمي دبلوم، وفي النهاية 

 .دبلوم عالي في المحاسبة ودبلوم في المحاماة ومستشار زكاه(
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 (3-3شكل )

 

 توزيع أفراد العينة وفق متغير الخبرة العملية( 5-3جدول )

 النسبة المئوية ٪ التكرار الخبرة العملية

 42.1 3 سنوات 2إلى  من سنه

 52.1 2 سنوات 01إلى  2من 

 02.1 4 سنه 02إلى  00من 

 51.1 2 سنه 02أكثر من 

 011.1 52 المجموع

 

 تبين النتائج أن:

ستنوات  2من إجمالي أفراد عينتة الدراستة ستنوات خبترتهم متن ستنة إلتى  42.1۵من أفراد عينة الدراسة يمثلوا ما نسبته  3أن  -

 2ستنوات. وأن  01إلى  2من إجمالي أفراد عينة الدراسة سنوات خبرتهم من  52.1۵منهم يمثلوا ما نسبته  2أن وهم األغلبية، و

متنهم يمثلتوا متا  4ستنة. وفتي النهايتة  02من إجمالي أفراد عينة الدراستة ستنوات خبترتهم أكثتر متن  51.1۵منهم يمثلوا ما نسبته 

 سنة. 02إلى  00وات خبرتهم من من إجمالي أفراد عينة الدراسة سن 02.1۵نسبته 
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 (4 – 3شكل )

 

 

 توزيع أفراد العينة وفق متغير المركز الوظيفي( 1-3جدول )

 النسبة المئوية ٪ التكرار المركز الوظيفي

 2.1 5 إداري

 4.1 0 المراجعة والتقاضي

 4.1 0 مدير مالي 

 45.1 2 محاسب

 2.1 5 مدقق

 02.1 4 مدير

 05.1 4 مراجع حسابات أول

 4.1 0 مستشار زكاه وضريبة

 2.1 5 مشرف

 4.1 0 ممثل خدمات المكلفين

 011.1 52 المجموع

 

 تبين النتائج أن:

من إجمالي أفراد عينة الدراسة مركزهم الوظيفي محاسب وهتم األغلبيتة،  45.1۵من أفراد عينة الدراسة يمثلوا ما نسبته  2أن  -

 الجدول.وباقي العينة وظائفهم كما هو مبين ب
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 (5 – 3شكل )

 

 صدق وثبات أداة جمع البيانات: .1.3

 أداة البحث باستخدام )معامل ألفا كرونباخ(: ثبات .2.1.3

علتى عينتة  مجتمعتة،تم عمل اختبار ثبات الدراسة باستخدام معامل ألفا كرونباخ لكل محور من محتاور الدراستة وعلتى الدراستة 

 ( مفردة.52الدراسة البالغ حجمها )

 ( ثبات أداة البحث1- 3ل )جدو

 عدد الفقرات  المحور
 معامل الثبات

 ألفا كرونباخ

 1.210 4 المحور األول 

 1.225 2 المحور الثاني 

 1.251 2 المحور الثالث 

 1.222 2 المحور الرابع

 1.223 55 معامل الثبات للدراسة ككل

 

 وبالنظر إلى نتائج االختبار نجد أن:

 (. 1.2فا كرونباخ للمحاور كبيرة )أكبر من قيم معامل الثبات أل -

 ( وقريبة من الواحد الصحيح.1.2قيمة معامل الثبات ألفا كرونباخ للدراسة ككل كبيرة )أكبر من  -

 تتمتع بثبات ومصداقية عالية جًدا يمكن االعتماد عليها في التطبيق الميداني للدراسة. ستبانةوهذا يعني أن اإل -
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 :لالستبانةالصدق الذاتي . 1.1.3

 باستخدام المعادلة التالية: ستبانةكما أُحتسب الصدق الذاتي لإل

  الثبات   الصدق الذاتي =   

 1.345=      0.869 الصدق الذاتي =  

 .االستبانةوهو معامل صدق مرتفع ودال إحصائياً يشير إلى إمكانية الوثوق في النتائج التي قد تسفر عنها 

  

 تساق الداخلي وصدق أداة القياس:اال. 1.3

 :االستبانةصدق االتساق الداخلي لعبارات . 2.1.3

( مفتردة، وذلتك بحستاب معتامالت ارتبتاط 52على عينة الدراسة البالغ حجمهتا ) االستبيانيتم حساب االتساق الداخلي لعبارات س

 بيرسون بين كل عبارة وبين الدرجة الكلية للمحور التابعة له. 

 معامالت ارتباط بيرسون لصدق االتساق الداخلي لعبارات المحور األول بالدرجة الكلية للمحور( 2 -4جدول )

 المحور األول

 معامل االرتباط المسلسل

0 1.225** 

5 1.202** 

4 1.245** 

4 1.224** 

 (  1.10معنوية ) مستوى عند إحصائياً  دالة  **

 

المحيور األول والدرجية الكليية للمحيور،  بة من متوسطة إلى قوية بيين عبياراتموج ارتباط عالقة وجود السابق الجدول يظهر

ممتا يتدل علتى تتوافر درجتة عاليتة متن صتدق االتستاق التداخلي للمحتور، (، 0.02وجميعها دالة إحصائية عند مستوى معنوية )

 وبذلك تعتبر فقرات المحور صادقة لما وضعت لقياسه. 

 ن لصدق االتساق الداخلي لعبارات المحور الثاني بالدرجة الكلية للمحورمعامالت ارتباط بيرسو( 3 -4جدول )

 المحور الثاني

 معامل االرتباط المسلسل

0 1.422* 

5 1.400* 

4 1.440* 

4 1.402* 

2 1.241** 
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2 1.422* 

2 1.254** 

2 1.401* 

 (  1.10معنوية ) مستوى عند إحصائياً  دالة  **

 (  1.12معنوية ) توىمس عند إحصائياً  دالة   *

المحيور الثياني والدرجية الكليية للمحيور،  موجبة من متوسطة إلى قوية بين عبارات ارتباط عالقة وجود السابق الجدول يظهر

مما يتدل علتى تتوافر درجتة عاليتة متن صتدق االتستاق التداخلي (، 0.05&  0.02وجميعها دالة إحصائية عند مستوى معنوية )

 قرات المحور صادقة لما وضعت لقياسه. للمحور، وبذلك تعتبر ف

 معامالت ارتباط بيرسون لصدق االتساق الداخلي لعبارات المحور الثالث بالدرجة الكلية للمحور( 01 -4جدول)

 المحور الثالث

 معامل االرتباط المسلسل

0 1.223** 

5 1.242** 

4 1.224** 

4 1.222** 

2 1.242** 

 (  1.10معنوية ) مستوى عند إحصائياً  دالة  **
 

المحيور الثاليث والدرجية الكليية للمحيور، وجميعهيا دالية  موجبية قويية بيين عبيارات ارتبياط عالقة وجود السابق الجدول يظهر

ممتا يتدل علتى تتوافر درجتة عاليتة متن صتدق االتستاق التداخلي للمحتور، وبتذلك تعتبتر (، 0.02إحصائية عند مسيتوى معنويية )

 ضعت لقياسه. فقرات المحور صادقة لما و

 معامالت ارتباط بيرسون لصدق االتساق الداخلي لعبارات المحور الرابع بالدرجة الكلية للمحور( 00 -4جدول )

 المحور الرابع

 معامل االرتباط المسلسل

0 1.225** 

5 1.244** 

4 1.222** 

4 1.301** 

2 1.343** 

 (  1.10معنوية ) مستوى عند إحصائياً  دالة  **

http://www.ajrsp.com/


 م 1011-21-5| تأريخ اإلصدار:  ألربعوناوالرابع المجلة األكاديمية لألبحاث والنشر العلمي | اإلصدار 

     

 

   www.ajrsp.com                                                                                                                           61  

 ISSN: 2706-6495 

 
المحيور الرابيع والدرجية الكليية للمحيور، وجميعهيا دالية  موجبية قويية بيين عبيارات ارتبياط عالقة وجود السابق الجدول يظهر

ممتا يتدل علتى تتوافر درجتة عاليتة متن صتدق االتستاق التداخلي للمحتور، وبتذلك تعتبتر (، 0.02إحصائية عند مسيتوى معنويية )

 فقرات المحور صادقة لما وضعت لقياسه. 

 االتساق البنائي لمحاور الدراسة:صدق  .1.1.1

 .االستبانةوسيتم ذلك بحساب معامالت االرتباط بين درجة كل محور من محاور الدراسة وبين الدرجة الكلي لفقرات 

 معامالت ارتباط بيرسون بين درجة كل محور من محاور الدراسة( 05 -4جدول )

 االستبانةوبين الدرجة الكلي لفقرات 

 معامل االرتباط ورمحتوى المح المحور

 **1.225 هناك جهود فعالة لهيئة الزكاة والدخل لتعزيز التنمية االقتصادية واالجتماعية األول

 الثاني
ال تفصتح الشتركات الستتعودية عتن الزكتاة بعتتدل فتي القتوائم الماليتتة وفقتاً لمتطلبتتات 

 للمعيار السعودي للزكاة فصاحاإل
1.222** 

 الثالث
ألستتاليب العمتتل واستتتخدام التقنيتتة الحديثتتة فتتي تعامالتهتتا متتع تقتتوم الهيئتتة بتطتتوير ا

 الشركات المكلفة بالزكاة
1.242** 

 الرابع
ال تقوم الهيئة بحساب الوعاء الزكوي للشركة المكلفة بالزكاة اعتمتاداً علتى القتوائم 

 المالية فقط وإنما يستلزم جمع معلومات وإجراء تحقيقات
1.224** 

 (  1.10معنوية ) مستوى عند إحصائياً  دالة  **

 

محياور الدراسية والدرجية الكليية لفقيرات  مين محيور كيل بيين درجية موجبية وقويية ارتبياط عالقية وجود السابق الجدول يظهر

وهذا يدل على صدق االتساق البنائي لمحاور الدراستة. وبتذلك (، 0.02، وجميعها دالة إحصائية عند مستوى معنوية )االستبانة

 صادقة لما وضعت لقياسه. االستبانةتعتبر فقرات 

 :االستبانةاختبار التوزيع الطبيعي لمحاور 

.  عنتد 52( ألن حجم العينة صغير =Shapiro-Wilk Testوالختبار ذلك تم استخدام األسلوب اإلحصائي المتمثل في اختبار )

   =1.12مستوى معنوية  

 ( نتائج اختبار التوزيع الطبيعي04 -4جدول )

Shapiro-Wilk 

 محاور الدراسة 
 قيمة

(sig) P.value 

 درجات الحرية

df 

 إحصائي االختبار

Statistic 

 المحور األول 1.325 52 1.422

 المحور الثاني 1.341 52 1.122
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 المحور الثالث 1.345 52 1.132

 المحور الرابع 1.344 52 1.001

 

 ومن النتائج يتضح اآلتي:

( وبنتاًء علتى   =1.12لجميع المحاور أكبتر متن قيمتة )  p-valueأن قيمة المعنوية  نجد Shapiro-Wilk Testمن اختبار  -

 ذلك فإن البيانات تتبع التوزيع الطبيعي لمحاور الدراسة األربعة.

 ( في تحليل البحث.T – Testوبناء على ذلك يمكننا استخدام االختبارات المعملية ) -
 

 س ليكارت:اإلحصاءات الوصفية لألسئلة على شكل مقيا .2.3

 الفرض األول: هناك جهود فعالة لهيئة الزكاة والدخل لتعزيز التنمية االقتصادية واالجتماعية. 

 السؤال األول: ما هي جهود هيئة الزكاة والدخل لتعزيز التنمية االقتصادية واالجتماعية؟

. One-Sample T Testتبتار )ت( : تتم استتخدام األستلوب اإلحصتائي المتمثتل فتي المتوستط الحستابي واخوالختبيار الفيرض -

   =1.12عند مستوى المعنوية: 

: ستيتم حستاب المتوستطات واالنحرافتات المعياريتة واألهميتة النستبية لجهتود هيئتة الزكتاة والتدخل لتعزيتز وللرد على التساؤل -

الدراستة وفقتاً لجتدول حتدود  التنمية االقتصادية واالجتماعية، وسوف ترتب هذه الجهتود ترتيبتاً تنازليتاً حستب متوستط آراء عينتة

 الموافقة.

 1.2وأقتل متن  1.5أو أقل فإنه يعتبر حجم أثر صغير، وإذا كانت أكبر متن    =1.5إذا كانت قيمة) حساب حجم التأثير  -

 بير(.فأكبر فإنه يعتبر حجم أثر ك 1.2فيعتبر حجم أثر متوسط، أما إذا كانت قيمته 

 جدول حدود الموافقة( 04 -4جدول )

حدود المتوسط  درجة الموافقة 

 الحسابي

 درجة المستوى

 منخفا جداً  0.21 – 0.11 ال أتفق بشدة

 منخفا 5.21 – 0.20 ال أتفق

 متوسط 4.41 – 5.20 محايد

 مرتفع 4.51 – 4.40 أتفق

 مرتفع جداً  2.11 – 4.50 أتفق بشدة

 

 نتائج اختبار )ت( كما يوضحها الجدول التالي:بالنسبة للفرض: جاءت  -
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 نتائج اختبار )ت(( 02 -4جدول )

 المحور
المتوسط 

 الحسابي

درجات 

 الحرية

قيمة )ت( 

 المحسوبة

 قيمة

(sig) 

P.value 

الجهود الفعالة لهيئة الزكاة والدخل لتعزيز التنمية االقتصادية 

 واالجتماعية
4.31 54 2.320 1.111 

 

 ضح اآلتي:ومن النتائج يت

(،، وأيضتاً قيمتة )ت(   =1.110وهي ذات معنوية عاليتة حيتث أنهتا أقتل متن قيمتة )  1.111( = P-valueقيمة المعنوية ) -0

، وهتتذا يعنتتي أن هيئتتة الزكتتاة 54عنتتد درجتتة الحريتتة =  5.124نجتتدها أكبتتر متتن )ت( الجدوليتتة والتتتي =  2.320المحستتوبة = 

 االقتصادية واالجتماعية.  والدخل لها جهود فعالة لتعزيز التنمية

أي أن جهتتود هيئتتة الزكتتاة والتتدخل تعتتزز التنميتتة االقتصتتادية  ،(4.31ومتتن الدراستتة نجتتد أن المتوستتط الحستتابي يستتاوي ) -5

 .22.11۵واالجتماعية  بنسبة 

 :حساب حجم أثر جهود هيئة الزكاة والدخل في تعزيز التنمية االقتصادية واالجتماعية -4

-   حجم التأثير  =n

T

 

-   = 24حجم التأثير

6.971

  =0.45  

، فهذا يعني أن حجم التأثير كبيتر جتداً. أي أن الجهتود الفعالتة لهيئتة الزكتاة والتدخل 1.2أكبر من  0.45فنجد أن حجم التأثير =  -

 االجتماعية.في تعزيز التنمية االقتصادية و لها تأثير كبير جداً 

بالنسييبة للتسيياؤل: جيياءت نتييائج دراسيية جهييود هيئيية الزكيياة والييدخل لتعزيييز التنمييية االقتصييادية واالجتماعييية كمييا يوضييحها  -

 :الجدول التالي

 نتائج دراسة جهود هيئة الزكاة والدخل لتعزيز التنمية االقتصادية واالجتماعية (02 -4جدول )

 العبارات
متوسط 

 اآلراء

االنحراف 

 ياريالمع

النسبة 

المئوية

% 

درجة 

 الموافقة

ترتيب 

 البنود

تقتتتوم الهيئتتتة بإقامتتتة التتتدورات  0

لتوعية المجتمع  وورش العمل

 بأهمية إخراج الزكاة

 4 أتفق 22.41 0.122 4.35

 0 أتفق بشدة 24.21 1.224 4.54تفصح الهيئة عن كيفية إيصال  5
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 الزكاة لمستحقيها 

تقتتتوم الهيئتتتة بعمتتتل مبتتتادرات  4

تماعيتتتتتتة تنمويتتتتتتة لخدمتتتتتتة اج

 المجتمع

 4 محايد 22.11 1.322 4.41

تساهم الهيئة في تنمية الموارد  4

 االقتصادية
 5 أتفق 21.21 0.132 4.14

  22.11 1.242 4.31 متوسط إجمالي المحور

 

ى النحيو التيالي، ميع وتبين من الجدول السابق أن جهود هيئة الزكاة والدخل لتعزيز التنمية االقتصيادية واالجتماعيية كانيل علي

 ترتيب هذه األدوار ترتيباً تنازلياً بناًء على متوسط آراء عينة الدراسة. مع مقارنة النتائج بجدول حدود الموافقة: 

تفصح الهيئة عن كيفية إيصال الزكاة لمستحقيها(، وكتان هنتاك اتفتاق بشتدة علتى ذلتك حيتث بلتغ متوستطه )أن أول هذه البنود  .2

، وأن درجة مستوى جهود هيئة الزكاة في ذلك مرتفع جتداً. ونجتد 24.21۵الزكاة والدخل تقوم بذلك بنسبة  (، أي أن هيئة4.54)

 ( وهذا يدل على عدم وجود تباين في آراء عينة الدراسة تجاه هذا البند.16224أن االنحراف المعياري بلغ )

، أي أن (4.14ان هناك اتفاق على ذلك حيتث بلتغ متوستطه )تساهم الهيئة في تنمية الموارد االقتصادية(، وك)ثاني هذه البنود  .1

، وأن درجتتة مستتتوى جهتود هيئتتة الزكتتاة فتي ذلتتك مرتفتتع. ونجتتد أن 21.21۵الهيئتة تستتاهم فتتي تنميتة المتتوارد االقتصتتادية بنستبة 

 ( وهذا يدل على عدم وجود تباين في آراء عينة الدراسة تجاه هذا البند.06132االنحراف المعياري بلغ )

تقوم الهيئة بإقامة الدورات وورش العمتل لتوعيتة المجتمتع بأهميتة إختراج الزكتاة(، وكتان هنتاك اتفتاق علتى )ثالث هذه البنود  .3

لتوعيتتة المجتمتتع بأهميتتة إختتراج الزكتتاة، وأن درجتتة  22.41۵، أي أن الهيئتتة تقتتوم بتتذلك بنستتبة (4.35ذلتتك حيتتث بلتتغ متوستتطه )

( وهذا يدل على عتدم وجتود تبتاين فتي آراء 06122ع. ونجد أن االنحراف المعياري بلغ )مستوى جهود هيئة الزكاة في ذلك مرتف

 عينة الدراسة تجاه هذا البند.

تقوم الهيئة بعمل مبادرات اجتماعية تنموية لخدمة المجتمع(، وكان الرأي محايتد علتى ذلتك حيتث بلتغ )رابع وأخر هذه البنود  .4

، وأن درجتة مستتوى جهتود هيئتة الزكتاة فتي ذلتك متوستط. ونجتد أن 22.11۵بنستبة (، أي أن الهيئتة تقتوم بتذلك 4.41متوسطه )

 ( وهذا يدل على عدم وجود تباين في آراء عينة الدراسة تجاه هذا البند.16322االنحراف المعياري بلغ )

التنميتتة  وبصتتفة عامتتة نجتتد أن إجمتتالي متوستتط استتتجابات عينتتة الدراستتة حتتول دور جهتتود هيئتتة الزكتتاة والتتدخل فتتي تعزيتتز .5

. وأن 22.11۵(، أي أن جهود هيئة الزكاة والدخل تعزز التنميتة االقتصتادية واالجتماعيتة بنستبة 4.31االقتصادية واالجتماعية )

درجة مستوى جهود هيئة الزكاة والدخل فتي تعزيتز التنميتة االقتصتادية واالجتماعيتة مرتفتع. ونجتد أن االنحتراف المعيتاري بلتغ 

عدم وجود تباين في آراء عينة الدراسة تجاه مستوى دور جهود هيئة الزكاة والدخل فتي تعزيتز التنميتة  ( وهذا يدل على16242)

 .االقتصادية واالجتماعية

 

 

 

http://www.ajrsp.com/


 م 1011-21-5| تأريخ اإلصدار:  ألربعوناوالرابع المجلة األكاديمية لألبحاث والنشر العلمي | اإلصدار 

     

 

   www.ajrsp.com                                                                                                                           65  

 ISSN: 2706-6495 

 
 الشركات السعودية عن الزكاة بعدل في القوائم المالية.  إفصاحالفرض الثاني: يتم 

 ة؟الشركات السعودية عن الزكا إفصاحالسؤال الثاني: ما هو مدى جودة 

. One-Sample T Test: تتم استتخدام األستلوب اإلحصتائي المتمثتل فتي المتوستط الحستابي واختبتار )ت( والختبيار الفيرض -

   =1.12عند مستوى المعنوية: 

الشركات الستعودية  إفصاح: سيتم حساب المتوسطات واالنحرافات المعيارية واألهمية النسبية لمدى جودة وللرد على التساؤل -

 وسوف ترتب هذه البنود ترتيباً تنازلياً حسب متوسط آراء عينة الدراسة وفقاً لجدول حدود الموافقة. ،عن الزكاة

 1.2وأقتل متن  1.5أو أقل فإنه يعتبر حجم أثر صغير، وإذا كانتت أكبتر متن    =1.5إذا كانت قيمة) حساب حجم التأثير -

 فأكبر فإنه يعتبر حجم أثر كبير(. 1.2ر متوسط، أما إذا كانت قيمته فيعتبر حجم أث

 جدول حدود الموافقة (02 -4جدول )

حدود المتوسط  درجة الموافقة 

 الحسابي

 درجة المستوى

 منخفا جداً  0.21 – 0.11 ال أتفق بشدة

 منخفا 5.21 – 0.20 ال أتفق

 متوسط 4.41 – 5.20 محايد

 مرتفع 4.51 – 4.40 أتفق

 مرتفع جداً  2.11 – 4.50 أتفق بشدة

 

 بالنسبة للفرض: جاءت نتائج اختبار )ت( كما يوضحها الجدول التالي -

 نتائج اختبار )ت( (02 -4جدول )

 المحور
المتوسط 

 الحسابي

درجات 

 الحرية

قيمة )ت( 

 المحسوبة

 قيمة

(sig) 

P.value 

 1.111 2.234 54 4.21 يةالشركات السعودية عن الزكاة بعدل في القوائم المال إفصاح

 

 ومن النتائج يتضح اآلتي:

وأيضتاً قيمتتة  ،،(  =1.110وهتتي ذات معنويتة عاليتة حيتتث أنهتا أقتل متتن قيمتة ) 0.000( = P-valueأن قيمية المعنويية ) -4

وهتذا يعنتي أن الشتركات  ،54عنتد درجتة الحريتة =  5.124نجدها أكبر متن )ت( الجدوليتة والتتي =  2.234)ت( المحسوبة = 

 السعودية تفصح عن الزكاة بعدل في القوائم المالية. 

، أي أن الشيركات السيعودية تفصيح عين الزكياة بعيدل فيي القيوائم (3.50أن المتوسط الحسابي يسياوي )ومن الدراسة نجد  -5

 .٪10.00بنسبة المالية 
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 :الشركات السعودية عن الزكاة بعدل في القوائم المالية إفصاححساب حجم أثر  -1

-  لتأثيرحجم ا  =
n

T
 

-  = حجم التأثير
24

6.793
  =0.42  

الشتتركات الستتعودية عتتن  إفصتتاح، فهتتذا يعنتتي أن حجتتم التتتأثير كبيتتر جتتداً. أي أن 1.2أكبتتر متتن  0.42فنجتتد أن حجتتم التتتأثير =  -

 .داً لها أثر كبير جالزكاة بعدل في القوائم المالية 
 

 الشركات السعودية عن الزكاة كما يوضحها الجدول التالي إفصاحبالنسبة للتساؤل: جاءت نتائج دراسة جودة  -

 الشركات السعودية عن الزكاة إفصاحنتائج دراسة جودة  (03 -4جدول )

 العبارات
متوسط 

 اآلراء

االنحراف 

 المعياري

النسبة 

 المئوية%

درجة 

 الموافقة

ترتيب 

 البنود

جود الثقة بين المكلفين بالزكتاة وهيئتة الزكتاة و 0

 والدخل 
 2 محايد 22.21 1.244 4.52

المكلتتتف عتتتن جميتتتع األنشتتتطة  إفصتتتاحال يتتتتم  5

 الخاضعة للزكاة
 5 أتفق 22.51 1.254 4.22

يوجتتتتد تالعتتتتب متتتتن قبتتتتل المكلفتتتتين بغتتتترض  4

 تخفيا الوعاء الزكوي
 4 أتفق 20.51 0.050 4.22

ياستتتتة المحاستتتتبية تفصتتتتح الشتتتتركات عتتتتن الس 4

 المستخدمة في معالجة الزكاة 
 0 أتفق 22.21 1.254 4.24

عناصتر ومبتالغ  عن تفاصتيلتفصح الشركات  2

 وعاء الزكاة الرئيسة الموجبة والسالبة
 2 محايد 22.51 1.221 4.42

مخصتص الزكتاة  عن رصتيدتفصح الشركات  2

فتتتتتتتتي أول الفتتتتتتتتترة الستتتتتتتتنوية واإلضتتتتتتتتافات 

تمتتتت ختتتالل تلتتتك الفتتتترة واإلستتتتبعادات التتتتي 

 ورصيد أخر الفترة

 4 أتفق 24.21 1.225 4.22

تفصتتتح الشتتتركات عتتتن مبلتتتغ التتتربط النهتتتائي  2

المعتمد لكل فترة سنوية ومبالغ الفروقتات بينته 

وبتتين مخصتتص الزكتتاة لتلتتك الفتتترة وملختتص 

 عن طبيعتها.

 

 2 محايد 24.11 1.322 4.51
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التتتي لتتم تتتربط  عتتن الستنواتتفصتح الشتتركات  2

 وأسباب ذلكعنها الزكاة ربطا نهائيا 
 2 محايد 22.41 1.311 4.45

  21.11 1.422 4.21 متوسط إجمالي المحور

 

الشيركات السيعودية عين الزكياة كانيل عليى النحيو التيالي، ميع ترتييب هيذه البنيود  إفصياحوتبين من الجيدول السيابق أن جيودة 

 اسة. مع مقارنة النتائج بجدول حدود الموافقة: ترتيباً تنازلياً بناًء على متوسط آراء عينة الدر

ق على ذلتك حيتث تفصح الشركات عن السياسة المحاسبية المستخدمة في معالجة الزكاة(، وكان هناك اتفا)أن أول هذه البنود  .2

أن  الشتتركات فتتي ذلتتك مرتفتتع. ونجتتد إفصتتاح، وأن مستتتوى 22.21۵تقتتوم بتتذلك بنستتبة  الشتتركات ، أي أن(4.24) متوستتطةبلتتغ 

 ( وهذا يدل على عدم وجود تباين في آراء عينة الدراسة تجاه هذا البند.16254االنحراف المعياري بلغ )

 متوستطةق علتى ذلتك حيتث بلتغ المكلف عن جميع األنشطة الخاضعة للزكاة(، وكان هناك اتفا إفصاحال يتم )ثاني هذه البنود  .1

ما تقوم بته الشتركات فتي ذلتك مرتفتع. ونجتد أن االنحتراف المعيتاري بلتغ ، وأن مستوى 22.51۵، أي أن ذلك يتم بنسبة (4.22)

 ( وهذا يدل على عدم وجود تباين في آراء عينة الدراسة تجاه هذا البند.16254)

ستتبعادات التتي تمتت تفصح الشركات عن رصيد مخصتص الزكتاة فتي أول الفتترة الستنوية واإلضتافات واال)ثالث هذه البنود  .3

الشركات تقوم بتذلك بنستبة  ، أي أن(4.22) متوسطةورصيد أخر الفترة(، وكان هناك اتفاق على ذلك حيث بلغ خالل تلك الفترة 

( وهذا يدل على عتدم وجتود 16225الشركات في ذلك مرتفع. ونجد أن االنحراف المعياري بلغ ) إفصاح، وأن مستوى 24.21۵

 تباين في آراء عينة الدراسة تجاه هذا البند.

يوجد تالعتب متن قبتل المكلفتين بغترض تخفتيا الوعتاء الزكتوي(، وكتان هنتاك اتفتاق علتى ذلتك حيتث بلتغ )البنود رابع هذه  .4

، وأن مستتتوى متتا تقتتوم بتته الشتتركات فتتي ذلتتك مرتفتتع. ونجتتد أن االنحتتراف 20.51۵(، أي أن ذلتتك يتتتم بنستتبة 4.22) متوستتطة

 نة الدراسة تجاه هذا البند.( وهذا يدل على عدم وجود تباين في آراء عي06050المعياري بلغ )

د تفصح الشركات عن تفاصيل عناصر ومبالغ وعاء الزكاة الرئيسة الموجبة والسالبة(، وكان الترأي محايت)خامس هذه البنود  .5

الشتتركات فتتي ذلتتك  إفصتتاح، وأن مستتتوى 22.51۵الشتتركات تقتتوم بتتذلك بنستتبة  ، أي أن(4.42) متوستتطةعلتتى ذلتتك حيتتث بلتتغ 

 ( وهذا يدل على عدم وجود تباين في آراء عينة الدراسة تجاه هذا البند.16221نحراف المعياري بلغ )متوسط. ونجد أن اال

(، وكتان الترأي محايتد وأستباب ذلتكتفصح الشركات عن السنوات التي لم تتربط عنهتا الزكتاة ربطتا نهائيتا )سادس هذه البنود  .1

الشتتركات فتتي ذلتتك  إفصتتاح، وأن مستتتوى 22.41۵بنستتبة  ، أي أن الشتتركات تقتتوم بتتذلك(4.45) متوستتطةعلتتى ذلتتك حيتتث بلتتغ 

 ( وهذا يدل على عدم وجود تباين في آراء عينة الدراسة تجاه هذا البند.16311متوسط. ونجد أن االنحراف المعياري بلغ )

 متوستطةبلتغ  وجود الثقة بين المكلفين بالزكاة وهيئتة الزكتاة والتدخل(، وكتان الترأي محايتد علتى ذلتك حيتث)سابع هذه البنود  .1

، وأن مستتتوى هتتذه الثقتتة متوستتط. ونجتتد أن 22.21۵(، أي أن الثقتتة بتتين المكلفتتين بالزكتتاة وهيئتتة الزكتتاة والتتدخل نستتبتها 4.52)

 ( وهذا يدل على عدم وجود تباين في آراء عينة الدراسة تجاه هذا البند.16244االنحراف المعياري بلغ )

مبلتتغ التتربط النهتتائي المعتمتتد لكتتل فتتترة ستتنوية ومبتتالغ الفروقتتات بينتته وبتتين تفصتتح الشتتركات عتتن )ثتتامن وأختتر هتتذه البنتتود  .2

أي أن الشتركات (، 4.51) طةمتوستمخصص الزكاة لتلك الفترة وملخص عن طبيعتها(، وكان الرأي محايد على ذلك حيتث بلتغ 

( وهتذا 16322يتاري بلتغ )الشتركات فتي ذلتك متوستط. ونجتد أن االنحتراف المع إفصتاح، وأن مستوى 24.11۵تقوم بذلك بنسبة 

 يدل على عدم وجود تباين في آراء عينة الدراسة تجاه هذا البند.
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(، أي 4.21الشركات السعودية عن الزكاة ) إفصاحوبصفة عامة نجد أن إجمالي متوسط استجابات عينة الدراسة حول جودة  .4

الشتتركات الستعودية عتتن الزكتتاة  إفصتاحدة . وأن مستتوى جتتو21.11۵الشتركات الستتعودية عتن الزكتتاة نستتبتها  إفصتتاحأن جتودة 

( وهذا يدل على عدم وجود تبتاين فتي آراء عينتة الدراستة تجتاه مستتوى جتودة 16422مرتفع. ونجد أن االنحراف المعياري بلغ )

 الشركات السعودية عن الزكاة. إفصاح

ثيية فييي تعامالتهييا مييع الشييركات المكلفيية الفييرض الثالييث: تقييوم الهيئيية بتطييوير الهيئيية ألسيياليب العمييل واسييتخدام التقنييية الحدي

 بالزكاة. 

 السؤال الثالث: ما مدى تطوير الهيئة ألساليب العمل واستخدام التقنية الحديثة في تعامالتها مع الشركات المكلفة بالزكاة؟

. One-Sample T Test: تتم استتخدام األستلوب اإلحصتائي المتمثتل فتي المتوستط الحستابي واختبتار )ت( والختبيار الفيرض -

   =1.12عند مستوى المعنوية: 

: ستتيتم حستتاب المتوستتطات واالنحرافتتات المعياريتتة واألهميتتة النستتبية لتطتتوير الهيئتتة ألستتاليب العمتتل وللييرد علييى التسيياؤل -

 واستخدام التقنية الحديثة في تعامالتها متع الشتركات المكلفتة بالزكتاة، وستوف ترتتب هتذه األستاليب ترتيبتاً تنازليتاً حستب متوستط

 آراء عينة الدراسة وفقاً لجدول حدود الموافقة.

 1.2وأقتل متن  1.5أو أقل فإنه يعتبر حجم أثر صغير، وإذا كانتت أكبتر متن    =1.5إذا كانت قيمة) حساب حجم التأثير -

 حجم أثر كبير(. فأكبر فإنه يعتبر 1.2فيعتبر حجم أثر متوسط، أما إذا كانت قيمته 

 جدول حدود الموافقة (51 -4جدول )

 درجة المستوى حدود المتوسط الحسابي درجة الموافقة 

 منخفا جداً  0.21 – 0.11 ال أتفق بشدة

 منخفا 5.21 – 0.20 ال أتفق

 متوسط 4.41 – 5.20 محايد

 مرتفع 4.51 – 4.40 أتفق

 مرتفع جداً  2.11 – 4.50 أتفق بشدة

 

 ض: جاءت نتائج اختبار )ت( كما يوضحها الجدول التالي:بالنسبة للفر -

 نتائج اختبار )ت( (50 -4جدول )

 المحور
المتوسط 

 الحسابي

درجات 

 الحرية

قيمة )ت( 

 المحسوبة

 قيمة

(sig) 

P.value 

تطوير الهيئة ألساليب العمل واستخدام التقنية الحديثة في 

 تعامالتها مع الشركات المكلفة بالزكاة
4.54 54 2.222 1.111 
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 ومن النتائج يتضح اآلتي:

وأيضتاً قيمتة  ،،(  =1.110وهتي ذات معنويتة عاليتة حيتث أنهتا أقتل متن قيمتة )  0.000( = P-valueأن قيمة المعنوية ) -2

وهذا يعني أن الهيئتة تطتور  ،54عند درجة الحرية =  5.124نجدها أكبر من )ت( الجدولية والتي =  2.222)ت( المحسوبة = 

 عمل واستخدام التقنية الحديثة في تعامالتها مع الشركات المكلفة بالزكاة. أساليب ال

، أي أن الهيئية تطيور أسياليب العميل واسيتخدام التقنيية الحديثية (4.14ومن الدراسية نجيد أن المتوسيط الحسيابي يسياوي ) -2

 في تعامالتها مع الشركات المكلفة بالزكاة. ٪24.20بنسبة 

 :ألساليب العمل واستخدام التقنية الحديثة في تعامالتها مع الشركات المكلفة بالزكاة حساب حجم أثر تطوير الهيئة -4

-  حجم التأثير  =n

T

 

-   = حجم التأثير
24

8.887
  =0.20  

كبيتتر جتتداً. أي أن تطتتوير الهيئتتة ألستتاليب العمتتل  ، فهتتذا يعنتتي أن حجتتم التتتأثير1.2أكبتتر متتن  0.20حجتتم التتتأثير =  فنجتتد أن -

 في تعامالتها مع الشركات المكلفة بالزكاة. لها تأثير كبير جداً واستخدام التقنية الحديثة 

بالنسبة للتساؤل: جاءت نتيائج دراسية تطيوير الهيئية ألسياليب العميل واسيتخدام التقنيية الحديثية فيي تعامالتهيا ميع الشيركات  -

 كما يوضحها الجدول التالي: المكلفة بالزكاة

 نتائج دراسة تطوير الهيئة ألساليب العمل واستخدام التقنية الحديثة في تعامالتها مع الشركات المكلفة( 55 -4جدول )

 العبارات
متوسط 

 اآلراء

االنحراف 

 المعياري

النسبة 

 المئوية%
 درجة الموافقة

ترتيب 

 البنود

اختيار موظفي الزكتاة متن األشتخاص  0

 الخبرة والمؤهلين تأهيالً مناسباً  ذوي
 4 أتفق 25.41 0.124 4.05

تقتتوم الهيئتتة بتطتتوير نظتتم معلوماتهتتا  5

 واستخدام التقنيات الحديثة
 0 أتفق بشدة 35.11 1.211 4.21

تستتتهيل اإلجتتتراءات الزكويتتتة وعمتتتل  4

نمتاذج واضتحة يقتوم المكلتف بتعبئتهتا 

 بدون تعقيد 

 2 أتفق 20.21 1.332 4.12

خدام وستتتتائل التواصتتتتل الحديثتتتتة استتتتت 4

 لنشر التوعية المكلفين بالزكاة 
 4 أتفق 24.51 1.344 4.02

التتتتدريب المستتتتمر وعمتتتل التتتدورات  2

 للعاملين في الهيئة
 5 أتفق بشدة 24.21 1.321 4.54

  24.21 1.232 4.14 متوسط إجمالي المحور
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اسييتخدام التقنييية الحديثيية فييي تعامالتهييا مييع الشييركات المكلفيية وتبييين ميين الجييدول السييابق أن تطييوير الهيئيية ألسيياليب العمييل و

بالزكاة كانيل عليى النحيو التيالي، ميع ترتييب هيذه األسياليب ترتيبياً تنازليياً بنياًء عليى متوسيط آراء عينية الدراسية. ميع مقارنية 

 النتائج بجدول حدود الموافقة: 

ة على ذلك حيث بلتغ تخدام التقنيات الحديثة(، وكان هناك اتفاق بشدتقوم الهيئة بتطوير نظم معلوماتها واس)أن أول هذه البنود  .2

، وأن درجتتة مستتتوى 35.11۵م التقنيتتات الحديثتتة بنستتبة ، أي أن الهيئتتة تقتتوم بتطتتوير نظتتم معلوماتهتتا واستتتخدا(4.21متوستتطه )

( وهتذا يتدل علتى 16211المعياري بلتغ )تطوير الهيئة لنظم معلوماتها واستخدام التقنيات الحديثة مرتفع جداً. ونجد أن االنحراف 

 عدم وجود تباين في آراء عينة الدراسة تجاه هذا البند.

التدريب المستمر وعمل الدورات للعاملين في الهيئة(، وكان هناك اتفاق بشدة علتى ذلتك حيتث بلتغ متوستطه )ثاني هذه البنود  .1

وى تطتوير الهيئتة فتي ذلتك مرتفتع جتداً. ونجتد أن االنحتراف وأن درجتة مستت ،24.21۵أي أن الهيئة تقتوم بتذلك بنستبة  ،(4.54)

 ( وهذا يدل على عدم وجود تباين في آراء عينة الدراسة تجاه هذا البند.16321المعياري بلغ )

استخدام وستائل التواصتل الحديثتة لنشتر التوعيتة المكلفتين بالزكتاة(، وكتان هنتاك اتفتاق علتى ذلتك حيتث بلتغ )ثالث هذه البنود  .3

، وأن درجة مستوى تطوير الهيئة في ذلك مرتفع. ونجد أن االنحتراف 24.51۵أي أن الهيئة تقوم بذلك بنسبة  ،(4.02)متوسطه 

 ( وهذا يدل على عدم وجود تباين في آراء عينة الدراسة تجاه هذا البند.16344المعياري بلغ )

لين تتأهيالً مناستباً(، وكتان هنتاك اتفتاق علتى ذلتك اختيار موظفي الزكاة من األشتخاص ذوي الخبترة والمتؤه)رابع هذه البنود  .4

، وأن درجة مستوى تطوير الهيئة فتي ذلتك مرتفتع. ونجتد أن 25.41۵أي أن الهيئة تقوم بذلك بنسبة  ،(4.05حيث بلغ متوسطه )

 ( وهذا يدل على عدم وجود تباين في آراء عينة الدراسة تجاه هذا البند.06124االنحراف المعياري بلغ )

تسهيل اإلجراءات الزكوية وعمل نمتاذج واضتحة يقتوم المكلتف بتعبئتهتا بتدون تعقيتد(، وكتان هنتاك )وأخر هذه البنود  خامس .5

، وأن درجتة مستتوى تطتوير الهيئتة فتي ذلتك 20.21۵أي أن الهيئة تقوم بذلك بنستبة  ،(4.12اتفاق على ذلك حيث بلغ متوسطه )

 ( وهذا يدل على عدم وجود تباين في آراء عينة الدراسة تجاه هذا البند.16332مرتفع. ونجد أن االنحراف المعياري بلغ )

وبصفة عامة نجد أن إجمالي متوسط استجابات عينة الدراسة حول تطوير الهيئة ألساليب العمل واستخدام التقنية الحديثتة فتي  .2

فتي  24.21۵استتخدام التقنيتة الحديثتة بنستبة (، أي أن الهيئة تطور أساليب العمل و4.54تعامالتها مع الشركات المكلفة بالزكاة )

تعامالتها مع الشركات المكلفة بالزكاة. وأن درجة مستوى تطوير الهيئة ألساليب العمل واستخدام التقنية الحديثتة مرتفتع جتداً فتي 

تبتاين فتي آراء  ( وهتذا يتدل علتى عتدم وجتود16212تعامالتها مع الشركات المكلفة بالزكاة. ونجتد أن االنحتراف المعيتاري بلتغ )

 عينة الدراسة تجاه مستوى تطوير الهيئة ألساليب العمل واستخدام التقنية الحديثة في تعامالتها مع الشركات المكلفة بالزكاة.

الفرض الرابع: ال تقوم الهيئة بحساب الوعاء الزكوي للشركة المكلفة بالزكاة اعتماداً على القيوائم الماليية فقيط وإنميا يسيتلزم 

 لومات وإجراء تحقيقات.جمع مع

 بالزكاة؟السؤال الرابع: ما هي اآلليات التي تتبعها الهيئة في حساب الوعاء الزكوي للشركة المكلفة  

. One-Sample T Test: تتم استتخدام األستلوب اإلحصتائي المتمثتل فتي المتوستط الحستابي واختبتار )ت( والختبيار الفيرض -

   =1.12عند مستوى المعنوية: 
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: سيتم حساب المتوسطات واالنحرافات المعيارية واألهمية النستبية للليتات التتي تتبعهتا الهيئتة فتي حستاب لى التساؤلوللرد ع -

الوعاء الزكوي للشركة المكلفة بالزكاة، وسوف ترتب هذه اآلليات ترتيباً تنازلياً حستب متوستط آراء عينتة الدراستة وفقتاً لجتدول 

 حدود الموافقة.

 1.2وأقتل متن  1.5أو أقل فإنه يعتبر حجم أثر صغير، وإذا كانتت أكبتر متن    =1.5إذا كانت قيمة) حساب حجم التأثير -

 فأكبر فإنه يعتبر حجم أثر كبير(. 1.2فيعتبر حجم أثر متوسط، أما إذا كانت قيمته 

 جدول حدود الموافقة( 54 -4جدول )

 درجة المستوى دود المتوسط الحسابيح درجة الموافقة 

 منخفا جداً  0.21 – 0.11 ال أتفق بشدة

 منخفا 5.21 – 0.20 ال أتفق

 متوسط 4.41 – 5.20 محايد

 مرتفع 4.51 – 4.40 أتفق

 مرتفع جداً  2.11 – 4.50 أتفق بشدة

 

 بالنسبة للفرض: جاءت نتائج اختبار )ت( كما يوضحها الجدول التالي: -

 نتائج اختبار )ت(( 54 -4جدول )

 المحور
المتوسط 

 الحسابي

درجات 

 الحرية

قيمة )ت( 

 المحسوبة

 قيمة

(sig) 

P.value 

اآلليات التي تتبعها الهيئة في حساب الوعاء الزكوي 

 للشركة المكلفة بالزكاة
4.01 54 2.042 1.111 

 

 ومن النتائج يتضح اآلتي:

وأيضتاً قيمتة  ،،(  =1.110نوية عالية حيث أنهتا أقتل متن قيمتة ) وهي ذات مع 0.000( = P-valueأن قيمة المعنوية ) -01

،وهتذا يعنتي أن الهيئتة تعمتل 54عند درجتة الحريتة =  5.124نجدها أكبر من )ت( الجدولية والتي =  2.042)ت( المحسوبة = 

 لقوائم المالية فقط. على جمع معلومات وإجراء تحقيقات لحساب الوعاء الزكوي للشركة المكلفة بالزكاة وال تعتمد على ا

فيي حسياب الوعياء  ٪21.00أي أن الهيئية تتبيع آلييات بنسيبة  ،(4.20ومن الدراسة نجد أن المتوسط الحسابي يسياوي ) -22

 الزكوي للشركة المكلفة بالزكاة وال تعتمد على القوائم المالية فقط. 

 :فة بالزكاةحساب حجم أثر إتباع الهيئة آلليات في حساب الوعاء الزكوي للشركة المكل -21

-  حجم التأثير  =
n

T
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-   = حجم التأثير
24

8.135
  =0.22  

فهتذا يعنتي أن حجتم التتأثير كبيتر جتداً. أي أن إتبتاع الهيئتة آلليتات أخترى )وعتدم  ،1.2أكبر متن  0.22فنجد أن حجم التأثير =  -

 في حساب الوعاء الزكوي للشركة المكلفة بالزكاة. لها تأثير كبير جداً المالية فقط(  اعتمادها على القوائم
 

بالنسبة للتساؤل: جاءت نتيائج دراسية اآللييات التيي تتبعهيا الهيئية فيي حسياب الوعياء الزكيوي للشيركة المكلفية بالزكياة كميا  -

 يوضحها الجدول التالي:

 ها الهيئة في حساب الوعاء الزكوي للشركة المكلفةنتائج دراسة اآلليات التي تتبع (52 -4جدول )

 العبارات
متوسط 

 اآلراء

االنحراف 

 المعياري

النسبة 

 المئوية%

درجة 

 الموافقة

ترتيب 

 البنود

لتتتدى الهيئتتتة أستتتاليب للكشتتتف عتتتتن  0

التالعتتتتب التتتتذي تقتتتتوم بتتتته الشتتتتركة 

المكلفتتتة بالزكتتتاة فتتتي بنتتتود الوعتتتاء 

 الزكوي بغرض تخفيا الزكاة

 4 أتفق 25.41 1.244 4.05

تقوم الهيئة بفحص الدفاتر المحاسبية  5

 وسجالت الشركة المكلفة بالزكاة
 0 أتفق بشدة 22.41 1.215 4.45

تقتتوم الهيئتتة بفحتتص كشتتوف البنتتوك  4

والسجالت المالية الخاصتة بالشتركة 

 المكلفة بالزكاة

 5 أتفق 24.51 1.222 4.02

تقتتتوم الهيئتتتة بعمتتتل فحتتتص لفتتتواتير  4

 لفة بالزكاةالشركة المك
 2 أتفق 22.21 1.320 4.22

تقتتتوم الهيئتتتة بفحتتتص المصتتتروفات  2

والتكتتاليف الخاصتتة بنشتتاط الشتتركة 

 المكلفة بالزكاة

 4 أتفق 21.11 1.304 4.11

  25.11 1.224 4.20 متوسط إجمالي المحور

 

ة المكلفية بالزكياة كانيل عليى النحيو وتبين من الجدول السابق أن اآلليات التي تتبعها الهيئة في حساب الوعياء الزكيوي للشيرك

 التالي، مع ترتيب هذه اآلليات ترتيباً تنازلياً بناًء على متوسط آراء عينة الدراسة. مع مقارنة النتائج بجدول حدود الموافقة: 

بشدة على ذلتك تقوم الهيئة بفحص الدفاتر المحاسبية وسجالت الشركة المكلفة بالزكاة(، وكان هناك اتفاق )أن أول هذه البنود  .1

وأن مستتوى استتخدام الهيئتة لهتذه اآلليتة مرتفتع جتداً.  ،22.41۵أي أن الهيئة تقوم بهذه اآللية بنستبة  ،(4.45) متوسطةحيث بلغ 

 ( وهذا يدل على عدم وجود تباين في آراء عينة الدراسة تجاه هذا البند.16215ونجد أن االنحراف المعياري بلغ )
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الهيئة بفحص كشوف البنوك والسجالت الماليتة الخاصتة بالشتركة المكلفتة بالزكتاة(، وكتان هنتاك اتفتاق تقوم )ثاني هذه البنود  .2

وأن مستتوى استتخدام الهيئتة لهتذه اآلليتة  ،24.51۵أي أن الهيئتة تقتوم بهتذه اآلليتة بنستبة  ،(4.02) متوستطةعلى ذلتك حيتث بلتغ 

 ل على عدم وجود تباين في آراء عينة الدراسة تجاه هذا البند.( وهذا يد16222مرتفع. ونجد أن االنحراف المعياري بلغ )

لتدى الهيئتة أستاليب للكشتف عتن التالعتب التذي تقتوم بته الشتركة المكلفتة بالزكتاة فتي بنتود الوعتاء الزكتوي )ثالث هذه البنتود  .4

 ،25.41۵ذه اآلليتة بنستبة أي أن الهيئة تقوم به ،(4.05) متوسطةبغرض تخفيا الزكاة(، وكان هناك اتفاق على ذلك حيث بلغ 

( وهتذا يتدل علتى عتدم وجتود تبتاين فتي 16244وأن مستوى استخدام الهيئة لهذه اآللية مرتفع. ونجد أن االنحراف المعياري بلغ )

 آراء عينة الدراسة تجاه هذا البند.

لزكاة(، وكان هناك اتفاق على تقوم الهيئة بفحص المصروفات والتكاليف الخاصة بنشاط الشركة المكلفة با)رابع هذه البنود  .20

، وأن مستتوى استتخدام الهيئتة لهتذه اآلليتة مرتفتع. 21.11۵أي أن الهيئة تقوم بهذه اآلليتة بنستبة  ،(4.11) متوسطةذلك حيث بلغ 

 ( وهذا يدل على عدم وجود تباين في آراء عينة الدراسة تجاه هذا البند.16304ونجد أن االنحراف المعياري بلغ )

تقوم الهيئة بعمل فحص لفواتير الشتركة المكلفتة بالزكتاة(، وكتان هنتاك اتفتاق علتى ذلتك حيتث بلتغ )هذه البنود  خامس وأخر .22

، وأن مستتتوى استتتخدام الهيئتتة لهتتذه اآلليتتة مرتفتتع. ونجتتد أن 22.21۵أي أن الهيئتتة تقتتوم بهتتذه اآلليتتة بنستتبة  ،(4.22) متوستتطة

 م وجود تباين في آراء عينة الدراسة تجاه هذا البند.( وهذا يدل على عد16320االنحراف المعياري بلغ )

وبصفة عامة نجد أن إجمالي متوسط استجابات عينة الدراسة حتول اآلليتات التتي تتبعهتا الهيئتة فتي حستاب الوعتاء الزكتوي  .05

فتي حستاب الوعتاء  25.11۵(، أي أن الهيئة تتبع آليات أخرى )ولتيس القتوائم الماليتة فقتط( بنستبة 4.01للشركة المكلفة بالزكاة )

الزكوي للشركة المكلفة بالزكاة. وأن درجة مستوى الفائدة من استخدام الهيئة آلليات أخرى مرتفع جداً وذلك فتي حستاب الوعتاء 

( وهتذا يتدل علتى عتدم وجتود تبتاين فتي آراء عينتة 16224الزكوي للشركة المكلفة بالزكتاة، ونجتد أن االنحتراف المعيتاري بلتغ )

 وى اآلليات التي تتبعها الهيئة في حساب الوعاء الزكوي للشركة المكلفة بالزكاة.الدراسة تجاه مست
 

 النتائج والتوصيات: .4

 ملخص نتائج الدراسة: .2.4

 إلى أهم النتائج اآلتية: الباحثةمن خالل تحليل فرضيات الدراسة واختبارها ومناقشتها توصلت 

( وهي 1.22 – 1.22اوحت قيم معامل الثبات ألفا كرونباخ للمحاور بين )أن الدراسة تتمتع بثبات ومصداقية عالية حيث تر .0

( وهي قيمة كبيرة جداً 1.223قيم كبيرة وقريبة من الواحد الصحيح. وبلغت قيمة معامل الثبات ألفا كرونباخ للدراسة ككل )

يمكن االعتماد عليها في التطبيق  تتمتع بثبات ومصداقية عالية جًدا ستبانةوقريبة من الواحد الصحيح. وهذا يعني أن اإل

وهو معامل صدق مرتفع جداً ودال إحصائياً يشير إلى  ،1.345=  ستبانةالميداني للدراسة. كما أن معامل الصدق الذاتي لإل

 .  ستبانةإمكانية الوثوق في النتائج التي قد تسفر عنها اإل

 من محور كل متوسطة إلى قوية بين عبارات وجبة منم ارتباط عالقة توجد حيث االتساق الداخلي وصدق أداة القياس .5

توجد  وكذلك، صادقة لما وضعت لقياسه ستبانةوبذلك تعتبر فقرات اإل ،والدرجة الكلية للمحور التابعة له البحث محاور

االتساق ، وهذا يدل على صدق ستبانةوالمعدل الكلي لفقرات اإل الدراسة محاور من محور كل بين معدل قوية ارتباط عالقة

 البنائي لمحاور الدراسة.
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نتيجة اختبار السؤال األول والفرض األول وهو معنوي، وهذا يعني أن هيئة الزكاة والدخل لها جهود فعالة لتعزيز التنمية  .4

. وأن درجة 22.11۵االقتصادية واالجتماعية. وأن جهود هيئة الزكاة والدخل تعزز التنمية االقتصادية واالجتماعية بنسبة 

( كبير جداً. أي . وأن حجم التأثير )مرتفعستوى جهود هيئة الزكاة والدخل في تعزيز التنمية االقتصادية واالجتماعية م

 في تعزيز التنمية االقتصادية واالجتماعية. لها تأثير كبير جداً أن الجهود الفعالة لهيئة الزكاة والدخل 

والفرض الثاني وهو معنوي، وهذا يعني أن الشركات السعودية تفصح عن الزكاة بعدل في  نتيجة اختبار السؤال الثاني .4

 إفصاح. وأن مستوى جودة 21.11۵القوائم المالية. وأن الشركات السعودية تفصح عن الزكاة بعدل في القوائم المالية بنسبة 

الشركات السعودية عن الزكاة بعدل  إفصاح( كبير جداً. أي أن . وأن حجم التأثير )مرتفع الشركات السعودية عن الزكاة

 .لها أثر كبير جداً في القوائم المالية 

نتيجة اختبار السؤال الثالث والفرض الثالث وهو معنوي، وهذا يعني أن الهيئة تطور أساليب العمل واستخدام التقنية الحديثة  .2

في  24.21۵ة. وأن الهيئة تطور أساليب العمل واستخدام التقنية الحديثة بنسبة في تعامالتها مع الشركات المكلفة بالزكا

 مرتفع جداً تعامالتها مع الشركات المكلفة بالزكاة. وأن درجة مستوى تطوير الهيئة ألساليب العمل واستخدام التقنية الحديثة 

( كبير جداً. أي أن تطوير الهيئة ألساليب العمل واستخدام في تعامالتها مع الشركات المكلفة بالزكاة. وأن حجم التأثير )

 في تعامالتها مع الشركات المكلفة بالزكاة. لها تأثير كبير جداً التقنية الحديثة 

نتيجة اختبار السؤال الرابع والفرض الرابع وهو معنوي، وهذا يعني أن الهيئة تعمل على جمع معلومات وإجراء تحقيقات  .2

في  25.11۵اب الوعاء الزكوي للشركة المكلفة بالزكاة وال تعتمد على القوائم المالية فقط. وأن الهيئة تتبع آليات بنسبة لحس

حساب الوعاء الزكوي للشركة المكلفة بالزكاة وال تعتمد على القوائم المالية فقط. وأن درجة مستوى الفائدة من استخدام 

( كبير جداً. لك في حساب الوعاء الزكوي للشركة المكلفة بالزكاة. وأن حجم التأثير )وذ مرتفع جداً الهيئة آلليات أخرى 

في حساب الوعاء الزكوي  لها تأثير كبير جداً أي أن إتباع الهيئة آلليات أخرى )وعدم اعتمادها على القوائم المالية فقط( 

 للشركة المكلفة بالزكاة.
 

 ؤالت البحث:اإلجابة عن تسا .1.4

 ماهي جهود هيئة الزكاة والدخل لتعزيز التنمية االقتصادية واالجتماعية؟ .2

هيئتتة الزكتتاة والتتدخل فتتي تعزيتتز التنميتتة االقتصتتادية فعالتتة لجهتتود  الدراستتة وجتتود توصتتلتلإلجابتتة عتتن التستتاؤل األول 

لتوعيتة المجتمتع بأهميتة إختراج الزكتاة،  ورش العمتل وإقامتةقيام الهيئة بإقامتة التدورات مثل . 22.11۵بنسبة واالجتماعية 

الهيئة عن كيفية إيصال الزكاة لمستحقيها، والقيام بعمل مبادرات اجتماعية تنمويتة لخدمتة المجتمتع، والمستاهمة فتي  إفصاح

 تنمية الموارد االقتصادية.

 الشركات السعودية عن الزكاة؟ إفصاحما هو مدى جودة  .1

 أنحيتث نجتد  21.11۵الشركات السعودية عن الزكاة نسبتها  إفصاحأن جودة لدراسة توصلت الإلجابة عن التساؤل الثاني 

 .بجودة عالية نسبياً  الشركات السعودية عن الزكاة مرتفع إفصاحأن هذه النسبة تعتبر مرتفعة أي 

 زكاة؟ما مدى تطوير الهيئة ألساليب العمل واستخدام التقنية الحديثة في تعامالتها مع الشركات المكلفة بال .3
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 24.21۵أن الهيئة تطور أساليب العمل واستخدام التقنية الحديثة بنسبة  توصلت هذه الدراسةلإلجابة عن التساؤل الثالث 

في تعامالتها مع الشركات المكلفة بالزكاة. وأن درجة مستوى تطوير الهيئة ألساليب العمل واستخدام التقنية الحديثة مرتفع 

 ات المكلفة بالزكاة.جداً في تعامالتها مع الشرك

 التي تتبعها الهيئة في حساب الوعاء الزكوي للشركة المكلفة بالزكاة؟ اآللياتماهي  .4

في  25.11۵أن الهيئة تتبع آليات أخرى )وليس القوائم المالية فقط( بنسبة توصلت الدراسة إلى لإلجابة عن التساؤل الرابع 

في حساب الوعاء  ن درجة مستوى الفائدة من استخدام الهيئة آللياتوأ، حساب الوعاء الزكوي للشركة المكلفة بالزكاة

 .أخرى مرتفع جداً  الزكوي للشركة المكلفة بالزكاة

 

 أهم التوصيات التي توصلل إليها الدراسة: .5.4

تطوير هيئة  فيمن خالل النتائج التي توصلت إليها الدراسة إلى بعا التوصيات المقترحة التي قد تسهم  الباحثة ختاماً توصلت

واآلليات المتبعة، والتي قد تسهم في  تطوير الهيئة ألساليب العملالزكاة والدخل لتعزيز التنمية االقتصادية واالجتماعية وفي 

 النقاط التالية:في  الباحثةوالتي لخصتها  الشركات السعودية عن الزكاة في القوائم المالية إفصاحجودة زيادة 

نسبة  إلىالشركات وصلت  إفصاحالهيئة في الكشف عن التهرب من الزكاة وذلك الن نسبة العمل على زيادة جهود  .0

وهذا يعني أنه الزالت توجد نسبة من الشركات التي تتهرب من الزكاة وال تفصح عنها  %011611وليست  21611%

 تام. إفصاح

شركات عن الزكاة، وطرق عالج هذه ال إفصاححث الباحثين على إجراء المزيد من الدراسات ذات العالقة بمعوقات  .5

 المعوقات.

جتتتتزء منهتتتتا أو التتتتتي تختتتتالف المعيتتتتار الستتتتعودي  أوالصتتتترامة فتتتتي معاقبتتتتة الشتتتتركات التتتتتي تتهتتتترب متتتتن دفتتتتع الزكتتتتاة  .4

 عن الزكاة وتطبيق العقوبات عليهم وذلك لردعهم وحتى ال يتكرر التهرب في شركات أخرى. فصاحلإل

خالفتتتات التتتتي تتتتم رصتتتدها علتتتى الشتتتركات التتتتي تتهتتترب متتتن الزكتتتاة والتتتتي ال نشتتترة ستتتنوية ويتتتتم فيهتتتا ذكتتتر الم إصتتتدار .4

 المتخذ حيال كل مخالفة. األجراءتفصح عن بيانتها الزكوية، وذكر 

العمتتتل علتتتى تتتتوفير مكتبتتتة الكترونيتتتة تضتتتاف إلتتتى الموقتتتع الختتتاص بالهيئتتتة تجمتتتع فيهتتتا الدراستتتات الستتتابقة التتتتي تختتتص  .2

 جع للباحثين والدارسين في هذا مجال.مجال الزكاة بجميع فروعها لتكون كمر

 

 المراجع:قائمة المصادر و. 5

 المراجع العربية:. 2.5

، 4، النمل.22.42،النور.2،البينة.5، الفجر. 44 .00، التوبة.44.522.522 .00لقرآن الكريم. سورة البقرة.ا -

 .40الحج.، 22المائدة.

اإلسالمي"، المعهد العالمي للفكر اإلسالمي،  (، "قياس وتوزيع الربح في البنك0332األبجي، كوثر عبد الفتاح، ) -

 القاهرة.

(، " التهرب من الزكاة حكمة، وأسبابه وصورة وطرق مكافحته"، المجلة 5102البريشي، إسماعيل محمد حسن، ) -

 األردنية في الدراسات اإلسالمية، جامعة آل البيت.
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. 5102)مجلة الزكاة(.  قدمة لمحدودي الدخل".الحمادي، " تعزيز الثقة بين الهيئة والمنشآت سيطور الخدمات الم - 

(22.)50-55. 

 المحاسبي"، دار حنين، عمان. فصاحمشاكل القياس واإل -(، "المحاسبة المتوسطة0332الحيالي، وليد ناجي، ) -

( " التهرب الزكوي في المملكة العربية السعودية: أساليبه، وصوره، وطرق 5104السعد، صالح بن عبد الرحمن، ) -

 دراسة ميدانية"، مجلة جامعة الملك عبد العزيز، جده.عالجه 

( " االعتراضات الزكوية والضريبية في المملكة العربية السعودية: نظرة 5112السهلي، محمد بن سلطان القباني، ) -

 تحليلية" مجلة جامعة الملك سعود، جامعة الملك سعود.

"، الجامعة األردنية اإلسالميق الوقفية المعاصرة في الفقه (، "زكاة الصنادي5103الغنايم، قذافي عزات عبد الهادي، ) -

 علوم الشريعة والقانون. -، دراسات 0، ع 42عمادة البحث العلمي، مج  -

 مركز الدعوة واإلرشاد بالقصب.، الطبعة الثالثة، الزكاة في اإلسالم ي ضوء الكتاب والسنة، 5101، سعيد، القحطاني -

عن الزكاة في القوائم المالية للشركات المساهمة  فصاح( " تقييم مدي كفاية اإل5104د، )النافع، فهد بن سليمان بن محم -

 السعودية"، مجلة صالح عبد هللا كامل لالقتصاد اإلسالمي، جامعة األزهر.

علوم  -(، "أحكام نقل الزكاة وارتباطها بالسياسة الشرعية"، دراسات 5102محمد بن محمد، )النعيري، أحمد بن  -

 علوم الشريعة والقانون. -، ملحق، دراسات 42عة والقانون، مج الشري

الزكاة(. مجلة قة مهمة وذات مردود إيجابي". )القة بين هيئة الزكاة والدخل والمنشآت عال" العسالم سعيد ، عجاجها ب -

5102( .22 .)51. 

مع وتوزيع أموال الزكاة"، (، "عرض وتقييم تجربة المملكة العربية السعودية في مجال ج5102بوحيضر، رقية، ) -

 .20، ع 2مجلة البحو  والدراسات الشرعية، مج

(، "تطبيق اإلقرار الزكوي ومدى مالئمته في تحديد وعاء 5102شعبان، إياد رجب، والرفاتي، عالء الدين عادل، ) -

 الزكاة: دراسة حالة على هيئة الزكاة الفلسطينية"، الجامعة اإلسالمية غزة، فلسطين. 

االختياري في التقارير السنوية:  فصاح(، "العالقة بين تطبيق حوكمة الشركات ومستوى اإل5112اح، هالل، )عبد الفت -

 . 0، ع 5دراسة اختبارية في البيئة المصرية" مجلة البحو  التجارية، مج 

لمكلفين الزكويين البنود التي تثير الخالف بين الهيئة العامة للزكاة والدخل وا أهم(، "5102عسيري، عبد هللا علي ) -

 وأسبابها وطرق عالجها"، مجلة كلية التجارة للبحو  العلمية، جامعة اإلسكندرية.

(، "دور الزكاة في تخفيف آثار التقلبات االقتصادية: التقلبات االقتصادية في النظام"، 5104علقم، عبد هللا موسى، ) -

 ، المال واالقتصاد.2السوداني، ع  اإلسالميبنك فيصل 

(، "دراسة لمشاكل المحاسبة عن وعاء الزكاة في الشركات المساهمة السعودية 0335إبراهيم محمد درويش، )عيسى،  -

، جامعة المنصورة 4، ع 02بالتطبيق على شركة أسمنت المنطقة الجنوبية"، المجلة المصرية للدراسات التجارية، مج 

 كلية التجارة. -

معهد  -روض التجارة عند المالكية"، جامعة الملك عبد العزيز (، "زكاة ع5102مبارك، قيس محمد آل الشيخ، ) -

 ، جامعة الملك عبد العزيز، جدة.4، ع  53االقتصاد اإلسالمي، مج 
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(، " الدور التنموي لمؤسسات الزكاة: دراسة حالة ديوان الزكاة السوداني"، المؤتمر العلمي 5104مرابط، فاطمة، ) - 

، جامعة 5ج ،في تحقيق التنمية المستدامة -الزكاة والوقف  -المي غير الربحي الدولي الثاني حول دور التمويل اإلس

 سعد دحلب البليدة، السودان.

(، " إطار مقترح إلعادة هندسة نظام الزكاة والدخل السعودي في ضوء مبادئ الحوكمة 5102مراد، سامي محمود ) -

 جامعة األزهر. لتحقيق جودة المراجعة"، المجلة العلمية لقطاع كليات التجارة،

( "تحديد وقياس وعاء زكاة عروض التجارة والصناعة وفقاً لطريقة مصادر 5102يماني، عبد هللا بن قاسم حسن، ) -

العربية السعودية: دراسة فقهية ومحاسبية معاصرة"، مجلة جامعة لكة األموال طريقة مصلحة الزكاة والدخل في المم

 جدة.  ، الملك عبد العزيز

 كترونية:المواقع اإلل. 1.5

 لموقع اإللكتروني للهيئة العامة للزكاة والدخل على الرابط:ا -

https://gazt.gov.sa/ar/pages/default.aspx 

 الموقع االلكتروني للهيئة السعودية للمحاسبين القانونيين على الرابط: -

https://socpa.org.sa/Socpa/Home.aspx 
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 حالة والية النيل األبيض()دراسة  الستزراع السمكي في السودانا

Fish farming Sudan (White Nile State Case Study) 

    جمال محمد لقمة جربو إعداد الدكتور/

  ، جمهورية السودانجامعة الضعين ، كلية التربية،أستاذ مساعد

Email: gamallogma@gmail.com 

  :مستخلص

في  احثاستخدم الب ومدي دورها في تحقيق األمن الغذائي. االستزراع السمكي في والية النيل األبيضهدفت البحث إلى دراسة 

خالل سنوات الماضية  حالة االستزراع السمكي، واُستخدمت هذا المنهج لدراسة عدة مناهج منها، المنهج التاريخي دراسته

جم ، وربط ذلك بحإنتاج السمكي، وحالة المزارع السمكية في الوقت الحاضر، لكي نحصل على مستوي بالحاضرومقارنتها 

األسماك  ، لدراسة حرفة صيدمستقبلياً، كما استخدم الباحث في دراسة المنهج الحرفي مكية التي يراد تطوير إنتاجهاسالثروة ال

 .حصائي واإلقليميضاً تطرق الباحث على المنهجين اإلواي، حث من المنهج الوصفياكما االستفادة الب ،منطقة الدراسةفي 

جد حيث يو ،اهتماممحدود لم يراعي فيها  في منطقة الدراسة دور االستزراع السمكي أهمها:من توصل الباحث إلى عدة نتائج و

واجد يت ، وكما التوفر مقومات المزارع السمكية وفيرة بطاقة إنتاجية محدودة على رغم منفقط عاملة  مزارعبوالية عدد خمسة 

جفيفيها أو ريق تمليحه أو تاألبيض مصانع لتعليب األسماك، حيث يتم تخزين األسماك بطرق بدائية وذلك عن ط والية النيلفي 

بتقديم عدة توصيات من أهمها: ضرورة اهتمام دولة بقطاع األسماك، ومتمثلة في إدارة  ختمت الدراسةو .تحويلها إلى فسيخ

 االستثمارشجيع تمصائد وذلك بتوفير مصانع لتعليب األسماك، بغرض تشجيع زيادة اإلنتاج، وخفض نسبة التالف من األسماك، و

ن م السمكي ألن زراعة المائية االستزراعرة قيام مزارع حكومية في مجال وضرو ،صيادين ىالسمكي لد ستزراعاالفي مجال 

 مكانيات كبيرة.إلى إ التي تحتاجالمشروعات 

 السمكي في السودان ، االستزراعالثروة السمكية ،الزراعة المائية ،األسماك كلمات المفتاحية:ال
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Fish farming Sudan (White Nile State Case Study) 

Dr. Jamal Mohamed Logma Garbo 
 

Abstract 

The research aimed to study fish farming in White Nile state and its role in achieving food security. 

In his study, the researcher used several approaches, including the historical approach, and used 

this approach to study the state of fish farming during the past years and compare it with the 

present, in order to obtain the level of fish production, and the state of fish farms at the present 

time, and link this to the size of the fish wealth that is intended to develop its production in the 

future, the researcher also used the craft method in the study area, the researcher also benefited 

from the descriptive method, and the researcher also touched on the statistical and regional 

methods. The researcher reached several results, the most important of which are: the role of fish 

farming in the study area is limited and no attention was paid to it, as there are only five farms 

operating with limited production capacity in spite of the availability of abundant fish farm 

ingredients, and there are no fish canning factories in White Nile state, where fish are stored in 

primitive ways by salting, drying or turning them into fassikh. The study concluded by making 

several recommendations, the most important of which are: the need for a state to pay attention to 

the fish sector, represented in fisheries management by providing fish canning factories, in order 

to encourage increased production, reduce the percentage of damaged fish, and encourage 

investment in fish farming for fishermen, and the need for state farms in the field of fish farming 

because aquaculture is one of the projects that need great potential. 

Keywords: Fish, Aquaculture, Fish wealth, Fish farming in Sudan 

 مقدمة:. 2

 اإلنسان رفعُ ، و1وازدهرت في الحقب الباليوزوي ،الالفكياتوأقدمها  الحياة عند مجي العصر الديفوني،ظهرت األسماك في 

وحوالي  البروتين مادة من العام البشري االستهالك من %5.6 من تؤمن أكثر األسماك أن القدم، ويقدر حاليا منذ كغذاء األسماك

 ،2في كثر من البلدان أقل نمواً  %65وتتجاوز هذه النسبة  ،الحيواني على مستوي العالمي بروتين من% 71

                                                           
 ، الجغرافية األحياء األساسية الكاملة، دار صفاء، عمان.4552. المظفر، محسن عبد الصاحب،7

 .762م، تقرير حالة الموارد السمكية واألحياء المائية في العالم ص4575الفاو،  2

http://www.ajrsp.com/


 م 1011-21-5| تأريخ اإلصدار:  ألربعوناوالرابع المجلة األكاديمية لألبحاث والنشر العلمي | اإلصدار 

     

 

   www.ajrsp.com                                                                                                                        80  

 ISSN: 2706-6495 

 
 الدرجة بنفس تتقدم لم الحرفة هذه ممارسة فان البشري، النشاط أوجه مختلف في العالم شهده الكبير الذي التقدم و على رغم من 

 4االرضية، الكرة المساحة من %17.7نحو  المياه وتغطي، 3المتقدمة الصناعية الدول يخص نطاق وعلى متأخر، وقت في إال

 من %2 حوالي السمكي نتاجهاإ بلغ قارة أفريقيا في، أخريى إل دولة أخري، ومن إلى قارة من األسماك إنتاجية كما تتفاوت

، وتقدر مساحة 5سنويا طن ألف 155 بإنتاج أفريقيا جنوب دولة لألسماك المنتجة األفريقية الدول مقدمة في العالمي، وتأتي اإلنتاج

ألف طن  775، ويمتلك السودان مخزوناً مقدراً من األسماك يبلغ حوالي 46ألف كم 25المسطحات المائية في السودان حوالي 

إال أن أساليب الصيد المتبعة في السودان لم تخرج عن كونها أساليب تقليدية مع القليل من الشركات ذات التكنولوجيا  ،سنوياً 

( كيلو متر، وتقدر جملة احتياطي 555ألبيض من اطول الواليات التي يقطعاها النيل بحوالي )المتقدمة، وتعتبر والية النيل ا

 .7ألف طن سنوياً  8-1ما بين إنتاجها الحالي تتراوح  وطن سنوياً   ألف 76 اإلنتاج السمكي بحوالي

 أسباب اختيار الموضوع:. 2.2 

  الغذائي إذا أحسن استغالله.تعتبر الثروة السمكية مورد غذائي يساعد في تحقيق األمن 

  تعد الثروة السمكية مورد اقتصادي مهم بوالية النيل األبيض حيث تتوافر فيها المقومات الطبيعية والبشرية لصيد

 األسماك.

 .تلوث تلعب دواً كبيراً في انخفاض اإلنتاج، وذلك بتقليل كميات األكسجين في المياه 

  أهمية البحث:. 1.2 

 والية النيل األبيض، وتتمثل أهميتها فيما يلي:االستزراع السمكي في تهتم هذه الدراسة  

 .يستند هذا البحث في أهميته باعتبار أن األسماك مورد غذائي مهم يساعد في توفير الغذاء لعدد كبير من السكان 

  .تساعد صيد األسماك في توفير فرص عمل لسكان المنطقة وحل مشكلة البطالة 

  .توصل إلى المقترحات وحلول تفضي إلى زيادة اإلنتاج السمكي بمنطقة الدراسة ومن ثم النهوض باقتصاد المنطقة 

 أهداف البحث:  .1.2

بوالية النيل األبيض ووضع رؤية مستقبلية حول أساليب تطوير اإلنتاج ا البحث إلى دراسة االستزراع السمكي في يهدف هذ -7

 في منطقة الدراسة.

ثروة السمكية بمنطقة الدراسة من حيث اإلنتاجية وطرق الصيد ومدي دورها في تحقيق األمن الغذائي، ووسائل دراسة ال -4

 استغاللها

                                                           
 .468-461جامعة أسيوط الدار الجماهيرية للنشر، بنغازي. ص ’ كلية اآلداب ’ م(، الجغرافية البحرية7111أبو لقمة، الهادي مصطفي، ) 3

 في العالم. م، تقرير حالة الموارد السمكية واألحياء المائية4555الفاو  4

 م(، حسن سيد أحمد، جغرافيا البحار والمحيطات، مؤسسة الثقافية الجامعية اإلسكندرية.7116أبو العينين، ) 5

 المصدر: سبق ذكره 6

 م، تقرير حالة الموارد السمكية واألحياء المائية في العالم.4555الفاو  7
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 وضع رؤية مستقبلية حول أساليب تطوير في منطقة الدراسة -7

 حدود البحث:  .1.2

 درجة شماالً، وخطي طول 76.76ودرجة جنوباً،  77.61 تقع والية النيل األبيض بين خطي عرض :حدود المكانية. 2.1.2

ولياً وتمتد ط ،درجة شرقاً وتبلغ مساحة والية النيل األبيض بحوالي أربعين ألف كيلومتر مربع 77.76درجة غربا و 77.77

كيلو متر من الشمال إلى الجنوب، يحدها شماالً والية الخرطوم، ومن الجنوب دولة جنوب السودان، ومن الشرق  455بحوالي 

والية النيل األبيض حوالي في  يسكاناليبلغ تعداد  يرة وسنار، ومن الغرب واليتي شمال وجنوب كردفان.واليتي الجز

 ( نسمة يتوزعون على محليات الوالية الثمانية.4.751.118)

 موقع منطقة الدراسة( 2خريطة رقم )

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 المصدر: مركز القومي لإلحصاء السودان. ،4571 ،تصميم الباحث
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 م4575-م 4555: حدود الزمانية .1.1.2

 مشكلة البحث:. 5.2

حوث و الببيض على وجهة الخصوص بالدراسات ألم يحظ قطاع األسماك واألحياء المائية في السودان، وعلى مستوي النيل األ

النيل  وجد واليةوي المستثمرين.االقتصادية، والجغرافية، واالجتماعية الكافية التي تساعد على تنمية قطاع الثروة السمكية وجذب 

ووفرة الحشائش والنباتات المائية مما جعلها بيئة  ،إضافة إلى كثرة الجزر في موسم انحسار النيل ،موارد المائية هائلة بيضاأل

ن وسائل الصيد لم تخرج من كونها أساليب التقليدية مع قليل من وعلى الرغم من هذه المقومات إال أخصبة لتكاثر األسماك 

ثم من و ،ضالنيل األبي في بواليةالسمكي  االستزراعحالة الشركات ذات الوسائل الحديثة، لذلك تتمثل مشكلة البحث في دراسة 

 دراسة كيفية تطوير اقتصاديات اإلنتاج السمكي.

 فرضيات البحث: .1.2 

 الدراسة. السمكية بمنطقةالمزارع تتوافر عده مقومات طبيعة وبشرية التي تساعد على قيام  -7

 السمكي في والية النيل ال زال بشكلها التقليدي ستزراعاال  -4

 ادي إلى انخفاض اإلنتاجية. في عمل مزارع السمكيةأتباع الطرق والوسائل التقليدية  -7

 للصيد والتقيد بقوانين الصيد من اَمثل وسائل تطوير اإلنتاج. االستزراع السمكي وادخال التقانة الحديثة -2

 منهج البحث: .1.2

ن المنهج الوصفي يقوم في أساس تحديد خصائص الظاهرة ووصف طبيعتها ونوعية العالقة بين إذ أ: المنهج الوصفي. 2.1.2

معينة والتعرف على حقيقتها في أرض و ظاهرة سير مشكلة أمتغيرات واسبابها واتجاهاتها وما إلى ذلك من جوانب تدور 

لصيد ا ووصف طرق بمنطقة الدراسة، المزارع السمكيةالمنهج في وصف وتحديد متطلبات تطوير  الباحث من هذه.استفاد 8الواقع

 السائد بها.

رات التفسي هو عبارة عن استخدام الطرق الرقمية والرياضية في معالجة وتحليل البيانات واعطاء المنهج االحصائي:. 1.1.2

 المنطقية المناسبة لها ويتم ذلك عبر عدة مراحل:

 عن الموضوع. اإلحصائيةجمع البيانات  -أ

 عرض هذه البيانات بشكل منظم وتمثيلها بالطرق الممكنة. -ب

 تحليل البيانات. -ج

 .9رقام المجمعة لوصول إلى  نتائجيانات من خالل تفسير ما تعنيه األتفسير الب -د

                                                           
 .2العلوم اإلنسانية، دار النمير، دمشق، صم. منهجية البحث العلمي في 4552،العسكري، عبود عبد هللا 8

 .72-77م. البحث العلمي أسسه وطريقة كتابته، المكتبة األكاديمية، القاهرة، ص7114،مبارك، محمد الصاوي محمد 9
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  المنهج اإلقليمي: .1.1.2

يهتم بدارسة الموارد االقتصادية لمنطقة ما أو إقليم محدد من سطح األرض بغرض إبراز المالمح االقتصادية العامة لهذا االقليم 

ليم المجاورة، حيث يوضح التشابك االقتصادي في اإلقليم مبيناَ تكامله أو اققتصادية وتمييزها عن غيره من األوبيان شخصيته اال

. استفاد الباحث 10واحي النقص فيه ومعرفة امكانيات موارد اإلقليم الطبيعية التي تساعد على المساهمة في المستقل القريب والبعيدن

، وهي من أكبر واليات المنتجة لصيد في السودان وخاصة المزارع السمكيةمن المنهج اإلقليمي لدراسة موارد الثروة السمكية 

ة في السودان، بسبب امتالك الموارد المائية وفيرة متمثلة في النيل األبيض، والبرك، والحفائر، والترى األسماك من المياه العذب

 بمشاريع الزراعية القائمة.

 المنهج الحرفي: .1.1.2

نسان تقنيات لكل حرفة منذ عرفها اإل نسان او الحرف التي يقوم بها اإلنسان، واالشارة إلىيهتم بدراسة أوجه النشاط االقتصادي لإل

مثال صيد األسماك يقوم بدراسة الصيد بالوسائل القديمة عند الجماعات البدائية ثم دراسة الصيد التجاري الذي يستخدم السفن 

بوالية النيل  المنهج الحرفي لدراسة حرفة صيد األسماك من الباحث استفاد .11والشباك الميكانيكية ووسائل التعليب األلية الحديثة

 على مستوي دولة ككل.والية وارها مورد االقتصادي مهم إلنسان ال، باعتباألبيض

 المنهج التاريخي:. 5.1.2

بدراسة الحوادث والوقائع الماضية وتحليل المشكالت اإلنسانية ومحاولة فهمها لكي نفهم الحاضر على  إن المنهج التاريخي يقوم

ونتمكن من التنبؤ بالمستقبل الن الماضي يتضمن الحاضر والحاضر يتضمن المستقبل. استخدمت هذا  .ضوء أحداث الماضي

 .  12ع السمكية في والية النيل األبيضراالتاريخي للمز لدراسة التسلسلالمنهج 

 طرق جمع المعلومات: . 1.2

 المصادر األولية: . 2.1.2

المالحظة وهي إعمال العقل البشري في ظاهرة معينة بغية الوصول إلى نتائج، لالستفادة في مالحظة الظواهر ووضع  :والً أ

 .13الفرضيات

 .14المقابالت الشخصية وتعتبر من أدوات البحث وذلك عن طريق مقابالت بعض األشخاص والمسئولين :ثانياً 

                                                           
 .47م. الجغرافيا البشرية بين نظرية المعرفة وعلم المنهج الجغرافي، دار جامعة المنوفية، ص7112مسلمي، فتحي محمد،  10

 .751-758م. أسس الجغرافية البشرية واالقتصادية، جامعة حلب، حلب، ص7111سعيد، إبراهيم أحمد،  11

 .28م. اخالقيات البحث العلمي، مؤسسة وارث الثقافية، البصرة، ص4558االسدي، سعيد جاسم، 12

 .445للمطبوعات والنشر، بنغازي، ص  أكتوبر 1م.مناهج البحث العلمي في العلوم االجتماعية، دار 4558عبد المؤمن، علي معمر،  13

 .756م. البحث العلمي صياغة جديدة، مكتبة الرشيد، الرياض، ص4556أبو سليمان، عبد الوهاب إبراهيم،  14
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لى عدد من أفراد المجتمع الذين يكونون العينة الخاصة ألسئلة معدة بدقة ترسل إاالستبانة: هو قائمة تتضمن مجموعة من ا :ثالثاً 

 .15بالبحث

 مصادر الثانوية:. 1.1.2

 الكتب. -ب  المراجع. –أ 

 د_ البحوث المنشورة وغير المنشورة. المجالت والدوريات العلمية. –ج 

 العلمية والمنظمات الدولية.التقارير والبيانات الصادرة من المصالح الحكومية والجهات  -ه

 

 االستزراع السمكي: .1

لقد تبين منذ قديم الزمان للمهتمين بشؤون الحياة البحرية، أن البحر يمكن أن تمارس فيه نوع من الزراعة، شبيه لما يجري فوق 

ها تنقل إليها من جهات أخرى قصد نمؤي زراعة بعض أجزاء البحر بمجموعة من األسماك األرض، إذ بالفعل أصبح باإلمكان

بشكل أفضل بكثير من الجهات التي تعيش فيها أصالً، أي تعرف باسم الفالحة البحرية أو المائية، ومارس الصينين الفالحة المائية 

اه الساحلية األقل ميف سنة، فقد كانت الفكرة يومها تتمثل في نقل بعض أسماك المياه العذبة وتربيتها في الأكثر من أربعة األ قبل

أما اليوم فإن زراعة البحرة أصبحت معروفة في أكثر جهات العالم وتمارس بشكل مكثف، وما يعوق   ملوحة من المياه البحرية.

نمو وانتشار الفالحة البحرية يرجع إلى قلة األحياء المائية المستأنسة والجهل بأمراضها، ومع ذلك توجد االن أكثر من ألف شركة 

 .16س زراعة البحر في قرابة ثالثين دولة الناميةتمار

 إنتاج األسماك من تربية األحياء المائية: .2

ميلون طن متري في عام  1502واصل اإلنتاج العالمي من تربية األحياء المائية في نمو متواصل وسجل أعلى ارتفاع لها حوالى 

من إجمالي اإلنتاج العالمي البالغ  %2404لب المائية، أي الطحا 4708مليون طن أسماك المائدة،  و 5505م ومقسمة إلى 4574

قارة  تقدمتم، وعلى مستوى القارات 4555عام  %4601م، و 7115في عام  %7702مليون طن، في حين كان ال يتجاوز  768

م، حيث 4558ذ عام إنتاج األسماك من االستزراع السمكي، حيث يفوق  إنتاج مصائد األسماك الطبيعية منفي سيا باقية القارات أ

من جملة انتاجها من األسماك، والباقي القارات  %78روبا أمن جملة إنتاجها من االستزراع السمكي، وقارة  %62انتجت حوالى 

وقد حدث توسع في اإلنتاج العالمي لألسماك من التربية األحياء المائية الموجهة   نتاجها.من مجموع إ %76األخرى أقل من 

 تربيةم. حيث يزداد  حجم اإلنتاج العالمي من أسماك المائدة من 4574 -4555خالل الفترة  %504معدل قدرة  للمائدة بمتوسط

غ ولى حيث بلتأتى قارة أ فريقيا في مرتبة األ ،سنويا، وعلى مستوى القارات العالم %805بمتوسط معدل قدره األحياء المائية 

سيا باستثناء الصين بلغ النمو وأخالل عشرة سنوات الماضية،  %75وبعدها قارة أمريكا الالتينية والبحر الكاريبي  %7701النمو 

 من إنتاج مصائد التربية األسماك.  %1101بلداً حوالى  76م  .على مستو دول العالم أنتجت 4574-4555منذ  804%

                                                           
 .776م. البحث العلمي الدليل التطبيقي للباحث، دار وائل للطباعة والنشر، عمان، ص 4557الصيرفي، محمد عبد الفتاح حافظ،  15

 .452م. الجغرافيا البحرية، الدار الجماهرية للنشر والتوزيع واالعالن، بنغازي، ص7111الهادي مصطفى. األعور محمد على ،ابو لقمة 16 
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 م بماليين األطنان.1021-1001 منعالم في تربية األحياء المائية  األسماك من ( إنتاج2جدول )

 عام 4551 4558 4551 4575 4577 4574

 المياه الداخلية 4101 7402 7207 7508 7801 2701

 المياه البحرية 4505 4506 4702 4407 4707 4201

 مجموع تربية األحياء المائية 7101 6401 6601 6105 5405 5505

 د العالممجموع مصائ 72501 72707 72608 72807 76601 76805

 م حالة الموارد السمكية والتربية األحياء المائية، بتصرف من الباحث.4572المصدر: الفاو 

مليون طن، وإلى عن  7101م حيث بلغ 4551منذ عام  اً عالمياألسماك  مجال تربية( إلى نمو السريع في 7يشير جدول رقم )

، وكانت تربية األسماك في المياه الداخلية أعلى انتاجاً من المياه البحرية، هذا يعكس 4574مليون طن عام  5505وصل اإلنتاج 

 على ضرورة قيام حرفة صيد األسماك بقرب من المناطق االستهالك في نطاق تركز السكاني، وحيث قربها من السوق.

 م1011قعات عام وم بماليين األطنان وت1022( إنتاج األسماك في العالم عام 1جدول )

 والتربية األحياء المائية.م حالة الموارد السمكية 4572 ،المصدر: الفاو

 :طرق االستزراع السمكي .1

 هنالك عدة أنواع من المزارع السمكية المتعددة وتشمل:

 العالم 4577 خط األساس المتوسط المتفائل المختلط

 مجموع إنتاج مصائد األسماك 7670125 7870515 7880517 7120855 7120114

 تربية األحياء المائية 540142 860742 140254 110775 110775

 صيد من المصائد الطبيعية 170575 160125 160514 160212 160254

 إنتاج قرش السمك 50757 10547 10786 10511 10172

 إنتاج زيت السمك 50185 70511 70581 70512 70588

 االستهالك البشري 7770127 7550672 7510711 7170151 7120574

 نصيب الفرد من األسماك)كغم( 7801 4101 4705 4402 4402
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هذه المرابي سم، وغالباً ما تكون  65وهي عبارة عن مساحات مغمورة بالمياه بحيث ال يتجاوز ارتفاع المياه : السمكيةالمرابي  .2

مكان مالئم لعمل المرابي السمكية،  اه، حيث أن في منطقة الدراسة يُعداألراضي بالمينهار لسهولة غمر مجاورة للبحيرات واأل

 وخاصة أن بطي جريان النيل األبيض وكثرة مناطق الضحلة والجزر وهي عوامل المساعد لقيام المرابي السمكية.

 ( نموذج المرابي سمكية اسيوية2) رقم لصورةا

 

www.abuhanafi2012 :المصدر 

جاءت فكرة األقفاص العائمة خالل البحث عن طرق لالستزراع السمكي أقل تكلفة،  :االستزراع السمكي في األقفاص العائمة .1

 ي الشرق األقصى باستخدام وسط مائي طبيعي.وعلى درجة عالية من الكفاءة يمكنها أن تحقق عائداً مجزياً، وقد بدأت الفكرة ف

درجة مئوية، وأن تكون  25إلى  45شترط في تربية األسماك باستخدام االقفاص العائمة أن تكون في درجة حرارة تتراوح من ي

الماء،  سم من سطح 76 إلى 75بعيدة عن التيارات المائية ومناطق التلوث، وتوضع األقفاص في المياه، بحيث تكون على ارتفاع 

متر، ويتم تغطية األقفاص عند سطحها بشباك من النايلون، وترك فتحة لوضع الغذاء منها،  7.6وأن تكون على عمق ال يقل عن 

 ومن أهم األنواع األسماك التي يفضل تربيتها في األقفاص العائمة، أسماك البلطي، والقرموط.

 :قفاصالخطوات األساسية الوجب اتباعها عند إقامة مزرعة األ

ك، ده، وصالحية المياه لتربية األسمايالموقع المناسب إلقامة األقفاص من حيث، عمق المياه، وعدم تعرضه للرياح الشد اختيار .7

 وأن يكون الموقع خالي من األشجار والصخور وبعيداً عن مصادر التلوث.

 والحبال المعدنية والطوافات ومعالف.تأمين الموقع بطارية األقفاص، من الشباك والهيكل المعدني واألخشاب  .4

 ربط الهيكل المعدني على شكل صفين من األقفاص المتوازية خارج تعطي الشكل العام للمزرعة. .7
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 وضع الطوافات في مقرها على أطراف الهيكل المعدني ربطها جيداً. .2

 سحب الهيكل إلى داخل المياه وتثبيت الممر الخشبي بين األقفاص. .6

 الهيكل بحبال قوية من الشاطئ من كل الجهات بحيث لتامين األقفاص. تثبيت .5

 ( يوضح مزارع األقفاص العائمة:1صورة رقم )

 

Archive.aawsat.com :المصدر 

 المزارع السمكية: .1

اع، وتسمح القهي عبارة عن أحواض توضع فيها الزريعة السمكية داخل المياه المناسبة لمعيشتها، وقد تكون خرسانية، أو ترابية 

 األحواض بالتحكم في دخول وخروج المياه وإمدادها خالل مراحل التربية والنمو والتغذية المناسبة لعدد األسماك بها.

 استزراع األسماك في حقول األرز والمصارف: .1

يرة، صة في دول الفقتعتبر زراعة األسماك في حقول األرز إحدى أفضل الطرق العلمية لتفعيل استخدام األرض الزراعية، وخا

حيث تسهم في حل مشكلة النقص في إنتاج البروتين الحيواني وبأسعار رخيصة، ومن المعروف أن مزارع األرز تتميز بالمساحات 

الكبيرة مما يعظم من قيمة اإلنتاج السمكي، ومن أهم األنواع المستذرع في منطقة الشرق األوسط: السمك المبروك، والبلطي، 

نمط من الزارعة مالئم في منطقة الدراسة حيث تتوفر تري ومجار المائية  لقراميط في الواليات المتحدة. هذهويتم زراعة ا

سم على األقل، كما  75سم، وعمق  65ويتم التجهيز حقل األرز الستزراع األسماك عن طريق حفر أخاديد بعرض  األخرى،

متر ويفضل أن  7اض درجة الحرارة بالحقل، على أن تكون على عمق تحفر أخاديد أخرى تأوي إليها األسماك عند ارتفاع وانخف

 يكون في طرف الحقل ناحية الصرف.
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 ( زراعة األسماك في حقول األرز1) رقم صورة

 

 بتصرف من الباحث، مwww.gafrd.org4571المصدر:

األحواض دائماً في البحيرات، وتعتمد وهي أحواض من الشباك تثبت جوانبها في القاع، وتنشأ هذه  مزارع األحواض الشبكية: .5

هذه األحواض على البيئة الطبيعية في التغذية، هذه نمط من الزراعة تالئم المنطقة الدراسة، حيث توجد بها اراضي شاسعة حول 

 مجري النيل غير مستغلة في اإلنتاج الزراعي لقلة االمطار بها، وذلك ال ستفاده منه في عمل األحواض الشبكية.

 ( مزارع األحواض الشبكية:1) رقم صور

 

 .م بتصرف من الباحثwww.abuhanafi2012،4571المصدر: 
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 ( األحواض البالستيكية.5)رقم صورة 

 

www.alwatanvoice.com،4571من الباحث. بتصرف 

 ينتشر هذا نمط من زراعة األسماك في بعض دول اسيا، خاصة ماليزيا، ويتميز أحواض البالستيكية بقوة تحملها 

 

 :والية النيل األبيضفي  االستزراع السمكي .1

هي من أهم الطرق لتطوير وزيادة إنتاج السمكي بمنطقة الدراسة، حيث ال توجد طريقة اَخري لزيادة اإلنتاج ومواءمتها مع زيادة 

احتياجات السكان من البروتين الحيواني المتمثل في لحوم لتلبية السكانية مطردة إال بعمل مزارع السمكية حول المدن والقري 

مزرعة  ٨١ي نشاط االستزراع السمكي من النشاطات القليلة ومحدودة في الوالية اذ أنها تحتضن حوالي األسماك، يعد االستثمار ف

طن في العام، ولتجاوز  ٠٥مزارع عاملة في الوالية بمعدل إنتاج سنوي يقارب ال  6سمكية منشاة أو تحت االنشاء، مع وجود 

طن لوالية النيل االبيض ولبلوغ هذا الهدف  ٠٥٥والتي تبلغ حوالي الفجوة المحصولي لموسمية الصيد في والية النيل األبيض، 

 -البد من االستثمار في االتي :

 استجالب خطوط إنتاج اعالف األسماك للتسمين ولنمو االصبعيات.  .7

وايضا  ،انشاء مفرخات األسماك لتوفير اصبعيات األسماك بالجودة والكمية المطلوبة الزدهار هذا القطاع االنتاجي  .4

 تزويد المسطح بإصبعيات األسماك الستعاده حيويته ونشاطه.ل

 -اما بخصوص االستثمار المباشر في والية النيل األبيض هنالك عدة مجاالت لالستزراع: 

 المسطحات المائية الطبيعية.  البرك(. –مشاريع حصاد المياه )الحفائر  .7
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 -/ مشاريع حصاد المياه: 2

منشاة المائية بالوالية من برك وحفائر وسدود لحجز مياه األمطار والخيران من مناطق المالئمة، تعتبر مشاريع حصاد المياه وال   

وذلك بهدف استزراعها أو رعايتها لتزويد مزارع األسماك بإصبعيات القرموط، ومثال لذلك المناطق خور ابو حبل، وسد 

على طول الطريق تحت االنشاء الذي يربط بين  المقينص، وبعض المقالع التي حفرت عن طريق شركات الطرق والحفريات

مدينتي كوستي والدويم وضرورة االهتمام بهذه المقالع الناتجة من جراء حفريات شركات الطرق وذلك ألهميتها البالغة لإلنسان 

عول علية ي نوالحيوان كوسيلة مثلى لحصاد المياه لمصلحة اإلنسان والحيوان بالمنطقة وبيئة خصبة لالستزراع السمكي والذ

 -كثيراً لمد المجمعات السكانية النائية بالبروتين الحيواني ولالستفادة القصوى من هذه المقالع نوصي باآلتي: 

 اما ان يكون دائريا او مستطيال. ،ان يكون الحفر بشكل هندسي منتظم   .7

 متر. ٠يجب اال تتعدى االعماق ال   .4

 حاجة القطيع المنتشر بهذه المنطقة.ان تكون المقالع على مسافات مناسبة لتلبية   .7

 -/ المسطحات المائية الطبيعية: 1

تعتبر البيئة المائية لمجري النيل االبيض بوجود الكثير من الخيران والخلجان الطبيعية والتي تتميز بأعماقها ومساحتها المشجعة     

ومثال لذلك خور الجاسر وخور الجزيرة مصران  ،وهذا بعد تدخل واصالحات هندسية طفيفة  ،لقيام مزارع طبيعية لألسماك 

 وخور كرتوب.

والية النيل األبيض مزارع األسماك في ( 1جدول )  

 اسم المزرعة  المساحة  الموقع مالحظات

فدان  7 القطينة غير عاملة  / ناصر علي ناصر7   

فدان 655 القطينة عاملة /جوارس 4   

متر/ مربع 7565 القطينة عاملة / سما رست 7   

فدان 4 القطينة تحت التأسيس / ود بالل 2   

فدان 8 القطينة غير عاملة /محمد األمين 6   

فدان  7 القطينة غير عاملة /حريدانة 5   

فدان  7 القطينة غير عاملة / المجمع جنوب الهشابة 1   

فدان 2 العباسية غرب عاملة / عمار عراقي 8   

متر مربع  75 فنقوقة حوض تجريبي / د.أبو القاسم 1   

فدان 75 خور الجاسر عاملة / الجزيرة آبا 75   

متر مربع 145 ابورماد عاملة / احمد جودة 77   

فدان  75 العباسية غرب تحت التأسيس / آيات 74   
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متر مربع 48 كوستي  حوض تجريبي /المنطقة العسكرية 77   

مربع متر 4555 العباسية غرب تحت التأسيس / أستاذ العبيد عجب 72   

/ المخادة 76 - المخادة غير عاملة  

/ محمد عبدا هلل إدريس 75 - اللية غير عاملة  

فدان  2 الجزيرة ابا طيبة  تحت التأسيس /مزرعة المقرن 71   

/ سكر النيل األبيض 78  الدويم تحت التأسيس  

 م.4571المصدر: إدارة األسماك واألحياء المائية كوستي قسم االستزراع السمكي، 

 6مزارع لألسماك، وعاملة منها فقط  77األبيض، حيث يوجد بوالية ( إلى مزارع األسماك بوالية النيل 5-47يشير جدول رقم )

 اك، وعدد خمسة مزارع تحت التأسيس.حوض تجريبي لتربية األسم 4مزارع، وعدد  5مزارع، ومتوقف عن عمل عدد 

 . طرق حفظ األسماك بمنطقة الدراسة:6

 ( طرق حفظ األسماك بمنطقة الدراسة1الجدول رقم )

 المتغيرات الصيادينعدد  النسبة

 طرق التقليدية  752 81%

 ثالجات طرق الحفظ الحديثة 25 77%

 المجموع 150 200%

 

 4578المصدر: العمل الميداني، 

طرق حفظ 
التقليدية

87%

طرق الحديثة 
ثالجات

13%

طرق حفظ األسماك بمنطقة الدراسة( ٨)الشكل رقم 
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 81( طرق حفظ األسماك بمنطقة الدراسة، حيث تؤكد نتائج العمل الميداني، بأن حوالي7( والشكل رقم )2يشير الجدول رقم )

طرق وأدوات تقليدية، ولذلك البد من تحديث وتطوير أساليب حفظ األسماك، وخاصة  من طرق حفظ األسماك، %

حفظ ذات أحجام كبير لحفظ األسماك موقتاً من المزارع السمكية البعيدة قبل نقلها إلى مواقع االستهالك، وحتى  ثالجات 

سماك، وزيادة مستوي الدخل لسكان تلك يستطيع مستزرعي األسماك في منطقة الدراسة إلى زيادة اإلنتاجية واإلنتاج األ

المناطق عن طريق نقل األسماك طازجاً إلى المناطق المجاورة التي ال توجد بها الثروة السمكية، لتحقيق اكتفاء الذاتي محلياً، 

 وتصدير الفائض خارج البالد لجلب العمالت الصعبة.

 

 النتائج: .1

 منها: نتائج توصل الباحث إلى عدة

قط ف مزارعحيث يوجد بوالية عدد خمسة  ،اهتمامبيض محدود لم يراعي فيها السمكي بوالية النيل األ االستزراعدور  .7

 توفر مقومات المزارع السمكية وفيرة. بطاقة إنتاجية محدودة على رغم منعاملة 

جفيفيها طريق تمليحه أو تال يتواجد في والية مصانع لتعليب األسماك، حيث يتم تخزين األسماك بطرق بدائية وذلك عن  .4

 أو تحويلها إلى فسيخ.

الحاجة الماسة والطلب المتزايد في السوق المحلى لمنتجات األسماك قد يهدد المستقبل المحصول المسكي والتوسع في  .7

 استنزاف هذه الثروات.

غالً أمثل م استغالله استتتوفر بمنطقة الدراسة عدة مقومات الطبيعة والبشرية تساعد في نجاح حرفة صيد األسماك إذا ت .2

 وفق قوانين الصيد واتباع طرق العلمية.

 التوصيات .5

تطوير وسائل وطرق صيد األسماك، وتحسين أدوات النقل، ووسائل حفظ األسماك، واالهتمام باالستزراع السمكي  .7

 لمواجهة تدني إنتاجية األسماك، ومن ثم النهوض باقتصاديات المنطقة.

 ألسماك في صناعة أعالف لألسماك والدواجن.من مخلفات ا االستفادة .4

ضرورة اهتمام دولة بقطاع األسماك، ومتمثلة في إدارة مصائد وذلك بتوفير مصانع لتعليب األسماك، بغرض تشجيع  .7

 زيادة اإلنتاج، وخفض نسبة التالف من األسماك.

 كومية في مجال االستزرع السمكيتشجيع االستثمار في مجال االستزراع السمكي لدي صيادين وضرورة قيام مزارع ح .2

 الن زراعة المائية تحتاج إلى امكانيات كبيرة.

 

 

http://www.ajrsp.com/


 م 1011-21-5| تأريخ اإلصدار:  ألربعوناوالرابع المجلة األكاديمية لألبحاث والنشر العلمي | اإلصدار 

     

 

   www.ajrsp.com                                                                                                                        93  

 ISSN: 2706-6495 

 
   المصادر والمراجع. .1

 اإلسكندرية.جغرافيا البحار والمحيطات، مؤسسة الثقافية الجامعية،  م7116أبو العينين، حسن سيد أحمد،  .2

 م البحث العلمي صياغة جديدة، مكتبة الرشيد، الرياض.4556 إبراهيم.أبو سليمان، عبد الوهاب   .4

م، الجغرافيا البحرية، الدار الجماهرية للنشر والتوزيع 7111 ،يأبو لقمة الهادي مصطفى. األعور محمد عل .7

 واالعالن، بنغازي.

 اخالقيات البحث العلمي، مؤسسة وارث الثقافية، البصرة. م  4558 جاسم.االسدي، سعيد   .2

  حلب.أسس الجغرافية البشرية واالقتصادية، جامعة حلب، م، 7111سعيد، إبراهيم أحمد.    .6

 .وائل للطباعة والنشر، عمانالبحث العلمي الدليل التطبيقي للباحث، دار م، 4557الصيرفي، محمد عبد الفتاح حافظ.  .5

للمطبوعات والنشر، أكتوبر  1دار  مناهج البحث العلمي في العلوم االجتماعية، ،م4558 عبد المؤمن، علي معمر.  .1

 بنغازي.

 .النمير، دمشقمنهجية البحث العلمي في العلوم اإلنسانية، دار م، 4552العسكري، عبود عبد هللا.  .8

 تقرير حالة الموارد السمكية واألحياء المائية في العالم. م،4555الفاو، .1

 في العالم.تقرير حالة الموارد السمكية واألحياء المائية م، 4575الفاو،  .75

 .لمكتبة األكاديمية، القاهرةالبحث العلمي أسسه وطريقة كتابته، ام، 7114 مبارك، محمد الصاوي محمد. .77

 الجغرافيا البشرية بين نظرية المعرفة وعلم المنهج الجغرافي، دار جامعة المنوفية. م،7112 .مسلمي، فتحي محمد .74

 سية الكاملة، دار صفاء، عمان.ياء األساالجغرافية األحم، 4552المظفر، محسن عبد الصاحب.    .77

 

 

 .العلمي والنشر لألبحاث األكاديمية المجلة ،جربو لقمة محمد جمالدكتور/ ال ،4544©  محفوظة الحقوق جميع

(CC BY NC) 

Doi: https://doi.org/10.52132/Ajrsp/v4.44.3 

 

http://www.ajrsp.com/
https://doi.org/10.52132/Ajrsp/v4.44.3


 م 2022-12-5| تأريخ اإلصدار:  ألربعوناو الرابعالمجلة األكاديمية لألبحاث والنشر العلمي | اإلصدار 

      

 

   www.ajrsp.com                                                                                                                        94 

 ISSN: 2706-6495 

 
 

 

 تأثير الفضاء السيبراني على البيئة الثقافية والتنشئة االجتماعية والعالقات األسرية

The impact of cyberspace on the cultural environment, socialization and family 

relationships 

 الباحث/ فيصل قاسم العشاريإعداد 

 قطردولة ، مركز دعم الصحة السلوكية، أخصائي دعم ذاتي

f.aloshari@bhc.org.qaEmail:  

   :الملخص

ر الفضاء السيبراني، وتطوتتنوع األخطار المحدقة بالبيئة الثقافية والتنشئة االجتماعية والعالقات األسرية باستمرار نتيجة توسع    

طور أدوات لتالتي تتطلب وعيا متناميا ومواكبا  نشأ عن ذلك العديد من االضطرابات النفسية والسلوكية، والمشاكل االجتماعية

ة وأشكال تأثير طبيع ام التالي: التساؤلوقد طرحت هذه الدراسة  الفضاء السيبراني في مجاالته المختلفة ثقافيا واجتماعيا وأسريا.

تأثير  كيف يمكن ألولياء األمور والجهات المعنية الحد من، والفضاء السيبراني على البيئة الثقافية والتنشئة االجتماعية واألسرية

تأثير الفضاء يان بكما هدفت هذه الدراسة إلى  الفضاء السيبراني على البيئة الثقافية والتنشئة االجتماعية واألسرية بأشكاله المختلفة.

حد حث أولياء األمور والجهات المعنية باتخاذ التدابير الالزمة لل، والسيبراني على البيئة الثقافية والتنشئة االجتماعية واألسرية

حاجة إلى تحديث ال ، وتكمن أهمية هذه الدراسة فيمن تأثير الفضاء السيبراني على البيئة الثقافية والتنشئة االجتماعية واألسرية

المعلومات المتعلقة بتطور أدوات التأثير السيبراني وبروز آثار سلبية جديدة تتعلق باألسرة والثقافة والمجتمع، لتكون حافزا ألولياء 

هذه الدراسة على منهجية البحث التاريخي النوعي  ، وقد اعتمدتاألمور والجهات المعنية التخاذ القرارات المناسبة حيالها

(Historical qualitative method لتتبع التطور النوعي للمشكالت األسرية والثقافية واالجتماعية بإزاء التطور النوعي )

 -إن وجدت-م إبراز الدراسات التي تشير إلى المشاكل المتنوعة والمتجددة، وأحيانا إلى بعض الحلولتللفضاء السيبراني، حيث 

بروز عدد من المفاهيم واالضطرابات النفسية والسلوكية الجديدة وتمثلت نتائج الدراسة في  م.2122-2102لبحوث الفترة الزمنية 

وجود فجوة معرفية لدى مقدمي الرعاية الصحية، وأولياء ، وفي الفضاء السيبراني التي تتطلب تحديثا ومواكبة للتعامل معها

 األمور بمخاطر الفضاء السيبراني.

 العالقات األسرية.، التنشئة االجتماعية، البيئة الثقافية، فضاء سيبراني كلمات مفتاحية:
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The impact of cyberspace on the cultural environment, socialization and family 

relationships 

Faisal Q. Al-Oshari 

Self-Support Specialist - Behavioral Healthcare Center- Qatar 

f.aloshari@bhc.org.qaEmail:  

Abstract: 

  The dangers facing the cultural environment, socialization and family relations are constantly 

varied as a result of the expansion and development of cyberspace, resulting in many psychological 

and behavioral disorders, and social problems that require growing awareness and keeping pace 

with the development of cyberspace tools in its various cultural, social and family fields.  This 

study raised the following question: the nature and forms of the impact of cyberspace on the 

cultural environment, socialization and family, and how parents and stakeholders can reduce the 

impact of cyberspace on the cultural environment and socialization and family upbringing in its 

various forms.    This study also aimed  to show the impact of cyberspace on the cultural 

environment, socialization and family, and urge parents and concerned authorities to take the 

necessary measures to reduce the impact of cyberspace on the cultural environment and 

socialization and family, and the importance of this study lies in the need to update information on 

the development of cyber influence tools and the emergence of new negative effects related to the 

family, culture and society, to  be an incentive for parents and concerned authorities to take.   This 

study relied on the historical qualitative research methodology to track the qualitative development 

of family, cultural and social problems in the face of the qualitative development of cyberspace, 

where studies that refer to diverse and renewable problems, and sometimes to some solutions - if 

any - for research for the time period 2012-2022 AD.  The results of the study were the emergence 

of a several of new psychological and behavioral concepts and disorders in cyberspace that require 

updating and keeping pace with dealing with them, and the existence of a knowledge gap among 

health care providers and parents of the dangers of cyberspace. 

Keywords: Cyberspace, Cultural environment, Socialization, Family relations. 
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 :مقدمة. 1

ال شك أن األسرة هي عماد المجتمع، وهي الركيزة األساسية في بناء األوطان، ولذلك كان الحفاظ على الصحة النفسة لألسرة   

وتجنيبها المخاطر السيبرانية والسلوك المؤذي الستعمال اإلنترنت من األمور المهمة التي توليها المؤسسات المختلفة عناية هامة، 

لكوكب يستعملون اإلنترنت ألغراض مختلفة، منها النافع والضار، فمن الطبيعي أن يكون هناك من سكان ا %01وإذا كان 

، ويرتبط تتداعيات مختلفة على تكوين األسرة وعالقتها، حيث تشير بعض الدراسات إلى أن الدول اآلسيوية أكثر إدمانا لإلنترن

وال يتوقف األمر على هذا  . (Lozano-Blasco et al., 2022)هذا اإلدمان بعدم الرضا عن الحياة، وبطبيعة جودة الحياة.

فحسب، بل إن عددا من المشاكل الثقافية، وسيولة قيم المجتمع تدق ناقوس الخطر لدى كل البلدان التي ترغب بالحفاظ على 

ة لمؤلف يعترف بالحقوق الفكريخصوصيتها الثقافية، وعدم الرغبة في االنخراط في العولمة الثقافية الضارة، فإذا كان العالم 

الكتاب أو المقطوعة الموسيقية، فإن االعتراف بالحقوق الثقافية للبلدان وخصوصيتها أولى وأهم، وكما أن احترام حق الخصوصية 

يعد أحد حقوق اإلنسان الفردية، فهي كذلك في حق المجموع الذي يتشارك في خلفية ثقافية معينة، فمن حقهم الحفاظ على هذا 

المكون أو الموروث الثقافي، وال شك أن الدول اإلسالمية ليست بدعا في هذا األمر، فدول العالم المختلفة تتولى حماية خصوصيتها 

. ومن المعلوم (Banisar & Davies, 1999)ن هذا الحق  في دساتيرها المختلفة.الثقافية وتعده جزءا من أمنها القومي، وتضم  

ا مؤسسات تهتم باألمن السيبراني، وحماية مؤسساتها الوطنية من الهجمات السيبرانية، فعلى سبيل أن حكومات الدول المختلفة لديه

 المثال:

الواليات  في هو الوكالة الفيدرالية الرئيسية للتحقيق في الهجمات واالختراقات السيبرانية (FBI)مكتب التحقيقات الفدرالي فإن 

 . (.FBI, n.d).المتحدة األمريكية

ناك أشكال متعددة يوجد هوأبرز مثال على الهجمات السيبرانية ما يتعلق بالتهديدات السيبرانية لبيانات الرعاية االفتراضية، حيث   

 من التهديدات للرعاية االفتراضية منها سرقة البيانات الحساسة للمرضى، كما أن بيانات االعتماد الطبي تعد أكثر أهمية وقيمة

 ، كما أن برامج الفدية (Dark web) من بطاقات االئتمان حيث تباع في السوق السوداء من خالل الشبكة المظلمة

(Ransomware)  مريضا، وتقدر التكلفة اإلجمالية لهجمات برامج  (0101960102)قامت بسرقة بيانات  (2121)خالل عام

 .(Fausett et al., 2021).مليار دوالر (10)بنحو  (2121-2109)الفدية على قطاع الرعاية الصحية خالل عامي 

 ،وهذا يلقي بظالله على أهمية التدابير التوعوية لموظفي الرعاية الصحية التقليدية واالفتراضية خاصة فيما يتعلق باألمن السيبراني

نها تقوض الخصوصية الشخصية لألفراد، وكل هذه الهجمات السيبرانية، وإن كان غرضها الرئيس ماديا واقتصاديا بحتا، إال أ

 وبالمثل يمكن أن يقال في حق الخصوصية الثقافية للمجتمعات في التعاطي مع موروثها الديني والثقافي.

األول لآلباء الحق " :(1)فقرة  (29)المادة م( للجمعية العامة لألمم المتحدة 0601وقد ورد في اإلعالن العالمي لحقوق اإلنسان )

. وهذا يحتم أهمية اتخاذ التدابير الالزمة لحماية األبناء واألسرة من التهديدات )2109 ،لشمريا(."ر نوع تربية أوالدهماختيا في

ألخطار االسيبرانية العابرة للقارات، وهذه التهديدات متنوعة ومتجددة، كما سيتضح في ثنايا هذه الدراسة، والتي ركزت على 

 لتكون عامال مساهما في وضع التدابير والحلول المناسبة من، والعالقات األسرية ،المحدقة بالبيئة الثقافية والتنشئة االجتماعية

 قبل الحكومات والمؤسسات المعنية، ودليال إرشاديا للمهتمين وأولياء األمور.
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 مشكلة البحث: . 1.1

لسائد اتكمن مشكلة البحث في ضعف المعرفة بالمخاطر السيبرانية على التنشئة االجتماعية والعالقات األسرية، وشيوع االعتقاد  

بأن هذه المخاطر مجرد قرصنة إليكترونية مؤقتة وعابرة، وهذه المشكلة موجودة لدى مقدمي الرعاية الصحية والنفسية من أطباء 

وأخصائيين، فضال عن غيابها الكبير لدى أفراد األسرة بشكل عام، خاصة فيما يتعلق بالمخاطر النفسية والسلوكية، فقد أظهرت 

عندما تعتقد أنك تعرف: فاعلية الوساطة التقييدية على وعي الوالدين بتجارب التسلط عبر اإلنترنت بين )دراسة كندية بعنوان: 

(م بأن هناك تفاوتا وانخفاضا في تقدير أخطار البيئة الثقافية السيبرانية على األطفال والمراهقين 2121( لعام )األطفال والمراهقين

 (.0راني، اإليذاء السيبراني، الشاهد أو الدليل السيبراني( حسب الشكل رقم )حسب ثالثة مقاييس فرعية )العدوان السيب

(Caivano et al., 2020)  .مما يدلل على تذبذب وانخفاض الوعي لدى اآلباء بالمخاطر السيبرانية 

 

 Screenshot:(caivano et al.,2020. page:8)( 1شكل رقم )

اإلفراط في بعنوان: ) 2122نشره معهد الدوحة الدولي لألسرة في مايو  -بدولة قطر على المستوى المحلي-كما أظهر استطالع 

 ( بأن هناك مشكلة حقيقية في كيفية تعامل اآلباء مع أبنائهم في تفادي مشاكل اإلنترنت،استخدام التكنولوجيا بين المراهقين في قطر

يعود جزء من هذه المشكلة إلى مدى وعي اآلباء حيث "يظهر جزء كبير من اآلباء الذين أكملوا االستطالع أعراض استخدام 

للتعامل مع القضية في الدولة على الرغم من الحاجة إلى  ال يبدو أن هناك وعيا بالخدمات المتاحةواإلنترنت المثير للمشاكل... 

 .(9الملخص، ص  ،2122، وآخرون.  عبدالمنعم)المساعدة".

( من أولياء األمور ليس لديهم علم عن أي مصادر دعم وتوعية داخل قطر حول االستخدام %61.21كما أظهر هذا االستطالع أن )

المفرط لإلنترنت، وال المؤسسات المعنية بالتعامل مع مثل هذه الظاهرة وعالجها مثل: مركز دعم الصحة السلوكية )دعم(، 

(. لذلك تأتي 01أمان(، ومركز االستشارات العائلية )وفاق(. )نفس المصدر السابق، ص ومركز الحماية والتأهيل االجتماعي )

 هذه الورقة العلمية كمساهمة في بيان تأثير الفضاء السيبراني على البيئة الثقافية والتنشئة االجتماعية واألسرية.

 أهداف البحث: .2.1

 االجتماعية واألسرية. بيان تأثير الفضاء السيبراني على البيئة الثقافية والتنشئة  .0
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حث أولياء األمور والجهات المعنية باتخاذ التدابير الالزمة للحد من تأثير الفضاء السيبراني على البيئة الثقافية  .2

 والتنشئة االجتماعية واألسرية.

 البحث: أسئلة. 3.1

 سرية.ما طبيعة وأشكال تأثير الفضاء السيبراني على البيئة الثقافية والتنشئة االجتماعية واأل -0

كيف يمكن ألولياء األمور والجهات المعنية الحد من تأثير الفضاء السيبراني على البيئة الثقافية والتنشئة االجتماعية  -2

 واألسرية بأشكاله المختلفة.

 :حدود البحث. 4.1

 .م2122-2102البحوث المنشورة على اإلنترنت للفترة الزمنية  :الحدود الزمنية

  :الحدود الموضوعية

 التأثير السيبراني والتقني على البيئة الثقافية والتنشئة االجتماعية واألسرة.

 منهجية البحث:. 5.1

للبحوث والدراسات التي   (Historical qualitative method)تعتمد هذه الدراسة على منهجية البحث التاريخي النوعي 

لبحث، االجتماعية واألسرية، واستخالص ما يشير إلى مشكلة ا أشارت إلى تأثير الفضاء السيبراني على البيئة الثقافية والتنشئة

حيث يتم استعراض تاريخ تطور تأثير الفضاء السيبراني على البيئة الثقافية والتنشئة االجتماعية واألسرة بموازاة تطور آلية 

اني، وإنما تطور الفضاء السيبراالستعراض الحرفي لكل المراحل التقنية ل -بالضرورة-الفضاء السيبراني نفسه، وهذا ال يعني

موازاة له عالقة بالتأثير على البيئة الثقافية والتنشئة االجتماعية واألسرة فقط، وب يسيتم اإلشارة إلى أي تطور في الفضاء السيبران

تم اإلشارة إلى تطور ياإلشارة إلى التأثيرات السلبية لتطور الفضاء السيبراني على البيئة الثقافية والتنشئة االجتماعية واألسرة س

 .-حال وجودها -مواجهة هذه السلبيات بأدوات الفضاء السيبراني نفسه

 الدراسات السابقة: .6.1

هناك الكثير من الدراسات التي أظهرت تأثير الفضاء السيبراني على البيئة الثقافية والتنشئة االجتماعية واألسرة، ولكن كثيرا من 

 أثر التربية اإلعالمية الرقمية على التصفح هذا التأثير، كدراسة: )الخنيني، محمد رمضان: هذه الدراسات تناولت جانبا من جوانب

 (. حول تأثير الجانب اإلعالمي للفضاء السيبراني.2106، اآلمن لإلنترنت لدى المراهقين

ه في األحداث وعقوبت ازتناول جرائم االبتزاز اإلليكتروني كدراسة: )الزريق، خليفة بن علي، وآخرون: ابتزالدراسات  وبعض

(. وبعضها تعرض للعالقات العائلية، مثل دراسة: )صوفيا، بوجيال، وآخرون: العالقات العائلية والتنمر 2100، النظام السعودي

 مثل دراسة: )الجزار، هالة حسن بن سعد علي: ت(، وبعضها تناول دور األسرة حيال االستعمال اآلمن لإلنترن2109السيبراني، 

 (،2102، آمن ألبنائها من وجهة نظر أولياء األمور إلكترونيتحقيق استخدام  فيلألسرة  التربويالدور 
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تربية الفضاء المجازي  والوبعضها تناول تأثير الفضاء السيبراني على الجوانب الدينية لألسرة مثل دراسة: )إحساني، محمد:  

الدراسات في ثنايا البحث التي أشارت إلى طرف ما من مشكلة  بعض(. وسيتم سرد 2120، والحلول التحدياتالديني ة لألسرة 

 البحث.

( بعنوان: )اإلفراط في استخدام التكنولوجيا بين (DIFIوعلى الصعيد المحلي هناك دراسة أعدها معهد الدوحة الدولي لألسرة 

طبيعة تأثير االستخدام المفرط  ( تم عمل استبيانات ألولياء األمور ولألطفال والمراهقين، حول2122المراهقين في قطر، 

 وتداعياته، لكنه لم يتعرض بشكل مباشر لألضرار المتعددة الناتجة عن الفضاء السيبراني، وإن كان أشار إلى بعضها.  تلإلنترن

لى البيئة ع من األخطار والتهديدات المتعددة والمتعلقة بتأثير الفضاء السيبراني مناسباا ميزة الدراسة الحالية أنها جمعت كم     

أولياء األمور، والمؤسسات المعنية ذات الصلة  لفت انتباهالثقافية والتنشئة االجتماعية والعالقات األسرية، والغرض منها هو 

بمعالجة هذه الظاهرة، مع ضرورة التنويه بأن هذه الدراسة ليس الغرض منها استقصاء كل مشاكل الفضاء السيبراني على صعيد 

، فهذا مما يصعب حصره وجمعه، ويحتاج لدراسات مطولة ومتعددة، وإنما الغرض والتنشئة االجتماعية واألسرة البيئة الثقافية

من الدراسة الحالية استعراض تاريخي ألبرز هذه المشاكل لتكون في متناول الباحثين والمعنيين وأولياء األمور، كما أن الدراسة 

 يبراني، وإنما تتحدث عن الجوانب السلبية التي تتطلب الحلول والعالج.لن تتحدث عن الجوانب اإليجابية للفضاء الس

 متن الدراسة:. 7.1

 : ثالثة مجاالتيمكن تقسيم هذه الدراسة إلى 

 البيئة الثقافية )فكريا(.في  تأثير الفضاء السيبراني مجال -

 التنشئة االجتماعية )تربويا(. تأثير الفضاء السيبراني في مجال -

 العالقات األسرية )تواصليا(. تأثير الفضاء السيبراني في مجال -

 ثم نماذج للحلول.

مع التنويه إلى تداخل هذه المجاالت، فكل مجال يؤثر على اآلخر، ويصعب الفصل بينها أحيانا، وقد يشترك في المشكلة الواحدة 

راسة، وإنما لإلشارة إلى بعض النماذج التي يمكن أكثر من مجال، كما أن نماذج الحلول ال تستوفي كل المشاكل الواردة في الد

تطبيقها من قبل الجهات المعنية، كالحلول القانونية في المجال الثقافي الفكري، أو يمكن تطبيقها من قبل المؤسسات التربوية 

استعمال  ى، واإلشراف علىكالتعلم المدمج للتالميذ في المجال التربوي، أو يمكن تطبيقها من قبل أولياء األمور، كتقييد المحتو

 النت في المنزل في المجال التواصلي األسري.

 مدخل لتاريخ اإلنترنت والفضاء السيبراني

 والفضاء السيبراني تالفرق بين اإلنترن

هو شبكة الشبكات، بمعنى أجهزة حاسوب متصلة في شبكات صغيرة والشبكات الصغيرة تتصل بشبكات أكبر، بينما  تاإلنترن

وليس مفهوما ماديا )فحسب(، فاإلنترنت هو العتاد المادي، جهاز كمبيوتر،  تلسيبراني هو مفهوم افتراضي لإلنترنالفضاء ا
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عبارة عن كتاب، فإن الفضاء السيبراني هو األحداث أو القصة المكتوبة  ت، هاتف.. إلخ، بحيث لو تخيلنا اإلنترنرمحمول، سيرف

 .(The Difference Between Cyberspace & The Internet, 2017)في هذا الكتاب..

 جزء من الفضاء السيبراني، حيث يمكن تقسيم الفضاء السيبراني إلى ثالث مكونات: توبهذا يمكن القول بأن اإلنترن

 جواالت(.-سيرفرات-الحاسوب ة)العتاد: أجهز   Hardwareالجزء المادي  -0

 )التطبيقات والبيانات(.  Software & Dataالجزء الوسيط على شبكة الويب  -2

 ,Clorinda)(.2والذي يمثل المستخدمين. )كما يظهر في الشكل المرفق( رقم ) cognitive الجزء المعنوي المعرفي -1

2014).. 

 

 .Screenshot, (Clorinda, 2014, page:43)( 2شكل رقم )

عينات، الجامعات، إلى أن انتشر في التسات القرن الماضي، ثم تطور عبر يألغراض عسكرية في ستين توقد بدأ استعمال اإلنترن

في   (ICANN)م عبر مؤسسة اإلنترنت لألسماء واألرقام المخصصة 0661وتنظيمه منذ عام  توبدأت حوكمة اإلنترن

 .(Pandey et al., 2022)كاليفورنيا.

( تشير األرقام بأن ما يقدر بنحو ITUلالتصاالت )( لالتحاد الدولي 2120وفي تقرير: )قياس التطور الرقمي: حقائق وأرقام 

 .2106عن عام  %02من سكان العالم بزيادة  %91، أو ما يقرب من 2120في عام  تمليار شخص يستخدمون اإلنترن 0.6

ن التأثير ع يبدو كشبكة من األجهزة المترابطة، إال أن هذه األجهزة وبياناتها ليست محايدة تورغم أن الفضاء السيبراني واإلنترن

 الثقافي واالجتماعي وعالقات األسرة، " ففي كتابه: خدعة التكنولوجيا، الذي صدر في مطلع القرن العشرين،
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إلى أن "التكنولوجيا ليست بالطبع محايدة" كما أنه ال يمكن إنكار حقيقة واضحة وهي أن  (جاك أيلول)أشار المفكر الفرنسي  

 .)2120 ،عمر)منازع".العصر الحالي هو العصر الرقمي بال 

 الفضاء السيبراني مخاطر

 البيئة الثقافية )فكريا(في  تأثير الفضاء السيبراني مجالأوال: 

 تزييف الوعي الديني -الوعي الزائف

( في دراسته: 2101وذلك عبر وسيلة اإلعالم الجديد )مواقع التواصل والبريد اإلليكتروني...إلخ(، وقد عرف )محمد جمال فؤاد، 

مقترح لتنمية وعي الشباب بمخاطر التطرف الفكري عبر مواقع التواصل االجتماعي: دراسة من منظور الممارسة العامة  )تصور

بأنه: " مجموعة من األفكار والتصورات والمفاهيم واآلراء الخاصة بالشباب التي تؤثر في وجدانه،  ي( الوعفي الخدمة االجتماعية

يعيشون فيه؛ مما ينعكس على إدراكهم وفهمهم وأفكارهم بمخاطر التطرف الفكري المنقول مع إدراكهم للواقع والمجتمع الذي 

 .(6ص:. 2101 ،محمد)عبر مواقع التواصل االجتماعي".

األفكار الدينية، فضال عن اقتصاره على دين معين )كاإلسالم على  -بالضرورة-والتطرف الفكري ال يعني بالضرورة اقتصاره 

مثال(.. بل التطرف الفكري يشمل الحالة الدوغمائية التي يصاب بها الشباب صغارا وكبارا نتيجة عدم امتالكهم لمهارات التفكير 

 الناقد والمهارات االجتماعية الالزمة.

 مخاطر الفضاء السيبراني المتعلقة بهذا المجال، منها على سبيل المثال:وحول مجال التربية الدينية لألسرة، هناك عدد من 

 المخاطر الفكرية والعقدية ألفراد األسرة. -

 إضعاف االنتماء الديني ألفراد األسرة. -

 تكوين المفاهيم الخاطئة لدى األطفال. -

 تكوين قيم متعارضة بين أفراد األسرة. -

 .(2120 ،حسانیإ)إضعاف الهوية اإلسالمية ألفراد األسرة. -

 تزييف اإلباحية -الوعي الزائف

 ( بعنوان:  2101تزييف اإلباحية نوع من أنواع تزييف الوعي، ففي مقالة منشورة على موقع )فوكس نيوز، 

، يقول كاتب المقالة )جون براندون(: االزدياد" آخذة في deepfakeاإلباحية المرعبة ذات التقنية العالية: مقاطع الفيديو المزيفة "

تبدو األفالم واقعية للغاية. يمكن أن يظهر نجم هوليود في فيلم للبالغين وقد ال تدرك أنه تم إنشاؤه بواسطة روبوت. يمكن " 

صل ئل التواإدخال صديقة سابقة أو صديقها في فيلم إباحي ومشاركته على وسا االنتقامية،المستخدم لإلباحية  للمبرمج،

 .(Brandon, 2018)".االجتماعي
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 التزييف األدبي -الوعي الزائف

هناك تزييف عميق على منصات وسائل التواصل كحسابات تويتر وفيس بوك، تقوم به روبوتات آلية متقمصة شخصيات إنسانية 

حقيقية، يعتمد مبدأ عمل هذه الروبوتات في التزييف العميق على التعلم العميق، حيث يتم قراءة نمط مقاالت ومنشورات اإلنسان 

(، تم جمع 2120لبشري، وعمل محاكاة آلية تشبه طريقته في النشر واألداء حتى في أخطائه اإلمالئية، ففي دراسة إيطالية )ا

( تغريدة تم إنشاؤها مناصفة بين اآللة 200022( بشريا حقيقيا على منصة تويتر من أصل )02( روبوتا مقلدين )21تغريدات من )

لكشف التزييف العميق، تم التوصل إلى أن البرنامج يعمل بكفاءة  ( (Tweepfakeخوارزمية واإلنسان، وتم استخدام تطبيق أو 

مع النصوص الطويلة، بينما يعجز مع النصوص القصيرة والمتقنة، كما يعمل جيدا مع اللغات الشائعة كاللغة اإلنجليزية، بينما 

، مما يعني أن خاصية التزييف العميق ال تزال تشكل تهديدا اجتماعيا (Fagni et al., 2021)يكون ضعيفا مع اللغات غير الشائعة.

 في مجاالت عدة، منها مجال نسبة األقوال لغير أصحابها.

التنشئة االجتماعية )تربويا( تأثير الفضاء السيبراني في مجالثانيا:   

 اضطرابات الرفاهية والضيق

( بعنوان:  )ارتباطات حجم الشبكة االجتماعية 2120دراسة تلوية في تايوان ) أظهرتمثل السعادة والرضى والقلق واالكتئاب، 

اء في ا زاد عدد األصدقبالرفاهية والضيق: تحليل تلوي( أن هناك ارتباطا ضعيفا بالحصول على الرفاهية كلم تعبر اإلنترن

الشبكات االجتماعية )خاصة شبكة الفيس بوك(، ومستوى متوسط للشعور باحترام الذات في الشبكات الكبيرة، بينما لوحظ ارتفاع 

. وال شك أن مثل هذه (Huang, 2021)مستوى احترام الذات في الشبكات األصغر أو كلما قل عدد األصدقاء على الشبكة.

 لمراهقين.لالتداعيات تضع مسؤولية إضافية على عاتق التربويين والمعنيين بمثل هذه القضايا لتنظيم عملية التصفح 

 تدني احترام الذات

( تم عزو ارتفاع معدالت لماذا طالب الجامعات التركية مدمنون على اإلنترنت؟( بعنوان: )2120وهو ما أثبتته دراسة تركية )

 دييؤ العمر،أدركنا أنه مع تقدم  الدراسة،خالل هذه  لدى طالب الجامعات التركية إلى تدني احترام الذات، "من تإدمان اإلنترن

بهذا المعنى  يجب تطوير السياسات لزيادة احترام الذات بين الشباب لضمان االستخدام  ،احترام الذات إلى انخفاض إدمان اإلنترنت

 .(Koçak et al., 2021)"..الواعي لإلنترنت

 الجنس السيبراني

لى حد لكثيرين من المراهقين والبالغين ع ينشط الجنس في الفضاء السيبراني بشكل واسع، وصار يشكل بؤرة استقطاب واسعة

( فقد مر الجنس عبر 2122( )بما في ذلك الروبوتات الجنسية Cybersex سواء، فحسب دراسة بعنوان: )الجنس السيبراني

 اإلنترنت بثالث مراحل:

 مرحلة المواد اإلباحية كاألفالم، والمقاطع اإلباحية. -

 رات الويب، وتطبيقات المواعدة(.مرحلة منصات التواصل االجتماعي )مثل كامي -
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 مرحلة العالم االفتراضي، والذي أصبح يدمج بين الجنس واآللة )الروبوت( بدرجة عالية من االنغماس. -

شدد المعارضون على  ،رافق هذا التحول في الجنسانية نقاشات مستقطبة حول مخاطر وفوائد الجنس السيبراني"

 بينما شدد المؤيدون على قدرة الجنس السيبراني على والمجتمع،للمستخدمين  المخاطر التي تتعرض لها الصحة العقلية

تنيرة غالب ا ما ال تكون مس-تعزيز الصحة الجنسية لجميع الناس بالتساوي. هذه المناقشات مصحوبة بردود فعل عاطفية 

صحية  واد اإلباحية تمثل أزمة والية أمريكية أن الم (02)أعلنت  ،2109في عام  المثال،على سبيل  -بالمعرفة العلمية

. وال شك أن هذه القضية تؤرق التربويين والمهتمين بعالج االضطرابات الجنسية (Fuss & Bőthe, 2022)".عامة

 االجتماعية.المختلفة، وأثرها على التنشئة 

 وسائل التواصل واإلساءة لألطفال

 (المد المتصاعد لمحتوى إساءة معاملة األطفال على وسائل التواصل االجتماعي( بعنوان: )Comparitechفي تقرير لموقع )

 ورد فيه ما يلي:

من المحتوى  مقطعمليون  (00.9)عالمة على  (Facebook) وضع (،2120)في األرباع الثالثة األولى من عام  -

 (.2121)مليون عن عام  (21)بزيادة  -األطفال واالستغالل الجنسي" تحت عنوان "عري 

تتم إزالة آالف الصور والمنشورات التي تحتوي على إساءة معاملة األطفال واستغاللهم وُعريهم من قبل أكبر األسماء  -

 .في وسائل التواصل االجتماعي كل يوم

  (Instagram) وقد تجاوز مليون ا، (21)بمقدار  (2121)بالفعل عمليات إزالة المحتوى لعام  (Facebook) تجاوز -

نفس الشيء   (YouTube) ومن المقرر أن يفعل بهم،الخاصة  (2121)بالفعل أرقام  (Snapchat) و (TikTok) و

 (.2120)في عام 

وهو ما يزيد عن  عليهم،ي لألطفال واالعتداء حساب ا لالستغالل الجنس (0060010)بالفعل بإزالة  (Snapchat) قام -

 ( حسابا.610099)البالغ  (2121)حساب إجمالي لعام  (210111)

 ما هي البلدان التي تعتبر مناطق ساخنة لمواد استغالل األطفال؟

مزودي الخدمة اإلليكترونية  تقارير من -في الواليات المتحدة- (NCMEC) والمستغلينالمركز الوطني لألطفال المفقودين  ىيتلق

((ESP ، طوعية  تاإلحاال .البلدويستخدم تحديد الموقع الجغرافي للتقارير إلحالتها إلى وكالة إنفاذ القانون ذات الصلة في ذلك

 .وتصل إلى الوكالة للتحقيق

ق ساخنة لمواد ، كمناطوكولومبيا ،وبنغالديش ،وفيتنام ،والعراق وإندونيسيا وباكستانالهند والفلبين أشار التقرير إلى كل من: 

ونية إال أنها تتخذ إجراءات قان -رغم ارتفاع معدالت استغالل األطفال-استغالل األطفال، في حين أن بلدانا مثل الواليات المتحدة 

التشريعات  ت القانونية لنقصفي التعامل مع هذه التقارير، بينما بلدان أخرى كبعض الدول اآلسيوية ال تتخذ نفس القدر من اإلجراءا

 .(Bischoff, 2021)القانونية، ولنقص التأهيل الكافي.
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 العالم االفتراضي وتغيير المفاهيم االجتماعية

رفيا، ( تناول البحث تغيير المجتمعات حتواإلنترنبعنوان: )ميتافيرس: المرحلة التالية لثقافة اإلنسان  (IJARTET)في بحث ل 

فبدال من اعتماد الناس سابقا على التفاعل مع التطبيقات واأللعاب، سيصبحون هم جزءا من مسرح اللعب والتفاعل داخل الحدث 

 نفسه! وهذا سيؤدي إلى تغييرات اجتماعية هائلة في مفاهيم متعددة، مثل:

 الزواج االفتراضي. -

 ية االفتراضية.الطقوس الدين -

 طبيعة التفاعل مع األلعاب. -

 االنغماس أكثر مع الجنس. -

 .(GEORGE et al., 2021)، والمجاالت األخرى.يالمجال الثقافي واالقتصاد -

ضخمة تتعلق بالهوية وقيم المجتمع، تتطلب مزيدا من البحوث التربوية والسلوكية للتعامل  توال شك أن هذا األمر يطرح تحديا

 الرشيد مع هذا المستقبل االفتراضي.

 تأثير قدوات وسائل التواصل االجتماعي

ي ر النفسمثالت هم إحدى أدوات التأثيمال شك أن مشاهير وسائل التواصل االجتماعي، ومشاهير الميديا عموما كالممثلين وال

( بعنوان: 2101واالجتماعي على الشباب والفتيات، حيث أظهرت دراسة لمعهد البحوث االجتماعية والمسحية بجامعة قطر )

إلى  ( خلص البحثاختبار تأثير رموز وسائل اإلعالم الغربية على المثل األعلى لحجم وشكل المرأة العربية: منهج تجريبي)

حيفات على الفتيات القطريات، وأنهن يرغبن بأحد أشكال النحافة بسبب إعجابهن بتلك الممثلة أو وجود تأثير لمشاهير النساء الن

 .  (Khaled et al., 2018)المشهورة.

 ألعاب الفيديو والسمات السياقية االجتماعية

لتأثيرات ما يسمى بالسمات السياقية أللعاب الفيديو هناك تأثيرات مختلفة  أللعاب الفيديو على األطفال والشباب، من هذه ا  

Contextual features of video games) والتي تعني أن طريقة لعب الفيديو وسمات الشخصية في الفيديو كالرموز )

( الخاص بالالعب يؤثر على طبيعة لعبه، وعلى هويته وشخصيته، وفي إحدى الدراسات األمريكية (AVATARالشخصية 

أثير إيجابي ( ظهر تأثير وجهات نظر شخصية ألعاب الفيديو ومهمتها على التصورات المعرفية وتحديد التشابه( بعنوان: )ت2121)

( حيث تم اختبار شخصية المراهق وهو يشاهد )األفاتار( الذي يلعب أو POV) Point-Of-View للتأثير السياقي باستخدام 

بدون أن يشاهد جسم الالعب كامال، وإنما يشاهد جزءا من جسمه كاليدين فقط، فاتضح  الالعب الذي يمثله في اللعبة، ومرة أخرى

أن هناك تأثيرا إيجابيا عندما يشاهد جسم الالعب الذي يمثله في اللعبة أكثر من المشاهدة الجزئية، وهذا يبين مدى أهمية التماهي 

 . (Cicchirillo, 2020)بسلوكياتها. مع شخصيات اللعبة، والتمثل
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وهنا ندرك خطورة ألعاب الفيديو في تشكيل هوية الطفل أو الشاب في المناحي المختلفة، فقد تصنع منه شخصية عنيفة أحيانا، 

 -سواء داخل األسرة أم خارجها-كما قد تصنع منه شخصية مستهترة بالممتلكات العامة وغير مسؤولة عن تصرفاتها أحيانا أخرى

 وبالتالي التأثير على طبيعة التنشئة االجتماعية. تماهيا مع سياقات ألعاب الفيديو،

العالقات األسرية )تواصليا( تأثير الفضاء السيبراني في مجالثالثا:   

يلعب الفضاء السيبراني دورا أساسيا في تغيير نمط ومفاهيم العالقات األسرية، وذلك بسبب نشوء بعض اضطرابات التواصل 

والمراهقين، وحتى الكبار إلى االنغماس المبالغ فيه في الفضاء السيبراني، مما يؤثر على الصحي، حيث يلجأ الكثير من األطفال 

جودة العالقات األسرية، سواء بنشوء اضطرابات سلوكية في األسرة، أو بظهور أنماط جديدة من االضطرابات النفسية والسلوكية، 

 وسوف نستعرض بعضا منها:

 تشتت المتابعة الوالدية 

الفضاء السيبراني إلى منازلنا ونواحي حياتنا المختلفة، ظهر هناك ما يمكن أن نسميه بتشتت المتابعة الوالدية، حيث بسبب تمدد 

 البتوب..( عن متابعة أطفالهم، واقتطاع وقت )جودة كافي( ألطفالهم..-آيباد-ينشغل الوالدان بتصفح األجهزة الذكية )هاتف

 Stickyالوالدين للهواتف الذكية صك باحثون مصطلح )جهاز الوسائط اللصيقة( )( حول استخدام 2101ففي دراسة فلندية )

Media Device تعبيرا عن طول المدى الزمني لتواجد جهاز الجوال بيد الوالدين، مما يؤدي إلى انشغالهم عن متابعة شؤون )

 من الحوار وجها لوجه(، وهو ما حدا بهؤالء أطفالهم، وخرق القواعد االجتماعية في طريقة الحوار مع أطفالهم ) بالتجاهل بدال

( حيث إن األب يكون Bystander Ignoranceالباحثين إلى إطالق مصطلح آخر يرتبط بهذه الحالة يدعى )تجاهل المتفرغ( ) 

 . (Mantere et al., 2018)لكنه غائب ذهنيا بسبب انشغاله باألجهزة الذكية. ،متواجدا جسديا

مقارنة اإلفصاح الذاتي داخل المجموعة في تطبيقات  :الوقت غير المتصل هو وقت الجودة( بعنوان: )2109وفي دراسة ألمانية )

ا أكبر وعمق ا أكبر لإلفصاح الذاتي ( أظهرت أن هناك المراسلة عبر الهاتف المحمول والتفاعالت وجه ا لوجه ا أكبر واتساع  قدر 

 Knop)بر اإلنترنت.ولكن تقييمه أقل إيجابية من اإلفصاح الذاتي داخل المجموعة ع االتصال،داخل المجموعة في وضع عدم 

et al., 2016)لدى أفراد األسرة، إلفساح المجال  تن يلجؤوا إلى تنظيم عملية االتصال باإلنترن. هذا يحتم على أولياء األمور أ

 وجه بدون استخدام وسائط اإلنترنت.للتواصل أفراد األسرة وجها 

 اإلدمان الرقمي لألطفال

لعب، مما التصفح أو الهناك معاناة حقيقية من إدمان األطفال على األجهزة اإلليكترونية، والتواصل بالفضاء السيبراني ألغراض 

( 2120يساهم في تصدع العالقات األسرية من جانب، ويتسبب في اضطرابات سلوكية من جانب آخر، ففي دراسة روسية )

يرتبط إدمان الهواتف الذكية ارتباط ا إيجابي ا بعنون: )إدمان الهواتف الذكية والشخصية: مراجعة لبحوث دولية( ورد فيها أنه: "

 ،تدني نوعية الحياةو ،والمشاكل الصحية ،وضبط النفس والنوم ،ونقص الثقة بالنفس ،مثل االكتئاب والقلق والتوتر ،بعوامل سلبية

. كل هذه القائمة من (Sheinov, 2021)."وخطر اإلصابة ،وسوء األداء المدرسي ،والمشكالت األسرية ،وعدم الرضا عنها

 المشكالت وغيرها بسبب اإلدمان الرقمي لألطفال.
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 والجهاز العصبي دفق الفيديو

يقصد به: "حركة محاكاة تم إنشاؤها بواسطة عرض سلسلة من الصور مما يخلق الوهم بالحركة  (Video Flow)دفق الفيديو 

ة في دراس، ف.(. وما يعنينا هنا هو أثر دفق الفيديو على الشخص وبالتالي على األسرةLawinsider.com, n.d)". المستمرة

( بعنوان: )التفاعل بين الدماغ والقلب وتجربة التدفق أثناء لعب لعبة فيديو( لمجموعتين: مجموعة العبين 2122عصبية ألمانية )

، تبين أن الالعبين المتمرسين أكثر تفاعال واندماجا مع اللعبة ولم يشعروا بطول متمرسين، ومجموعة عادية لم تتمرس على اللعب

وقت اللعب، بينما كانت النتائج أقل في المجموعة غير المتمرسة على اللعب، ويعزى هذا التأثير على المجموعة األولى إلى )دفق 

( ، كما  يعد انخفاض الوعي الذاتي أحد الخصائص Video and Arousalالفيديو( الذي أصبح يشكل نوعا من اإلثارة المستمرة )

الرئيسية لتدفق الفيديو، حيث إن المستويات العالية من االهتمام والتركيز على الفيديو )سواء في اللعب أو في متابعة مقاطع الفيديو 

غيرها،  هام المنشغل بها دونالقصيرة على إنستغرام والحسابات الشبيهة(  تتطلب تقييد وتخصيص موارد الجهاز العصبي للم

( عندما ينشغل الحاسوب ببرنامج ثقيل فال يستطيع RAMتماما كما يحصل مع جهاز الحاسوب في ذاكرة الوصول العشوائي )

أن ينجز المهام األخرى، ألن ذلك البرنامج استهلك جميع موارد هذه الذاكرة المؤقتة، وهذا هو ما يحصل في التدفق واإلثارة، 

-Fightالمسؤول عن ظاهرة: ) –( SNS( بفرعيه الودي والالودي أو السمبثاوي) ANSالجهاز العصبي الذاتي )  حيث يقوم

or-Flight ( والالسمبثاوي ،)PNS)- ( :المسؤول عن ظاهرةrest-and-digest بالتعامل مع مستويات التدفق المرتبطة ،)

اط الدماغ والقلب، كما أن التدفق يقترن بزيادة التعاطف مع تثبيط أقل للنشباإلثارة، حيث يرتبط التدفق بتفاعل أكثر نشاط ا بين 

 (.Khoshnoud et al., 2022السمبثاوي.)

 اضطراب ألعاب اإلنترنت 

اضطراب ألعاب اإلنترنت وما يرتبط به من إدراكات وإعاقات ذات صلة باإلدراك: مراجعة منهجية في دراسة تلوية بعنوان: )

 PRISMAتم اعتماد إرشادات  ( عن أثر األلعاب على بعض االضطرابات اإلدراكيةAMSIRP( )2100باستخدام إرشادات 

من خالل سبع قواعد بيانات إلكترونية للوصول إلى الدراسات   )عنصر اإلبالغ المفضل للمراجعات المنهجية والتحليل التلوي(.

 IGDدراسة تجريبية لفحص العالقة بين  02ما مجموعه  سةت الدرااستوف  والنتائج المعرفية. IGDالتي تدرس العالقة بين 

العجز في -مثل: )الهروب من الذات IGDإدراكات مميزة وعشرة إعاقات معرفية أخرى مرتبطة بـ  سبعتم تحديد  واإلدراك.

 ...إلخ(.-التحيز المعرفي-اإلدراك غير القادر على التكيف-التشوهات المعرفية-صنع القرار

وأنواع معينة من اإلدراك وأوجه القصور المعرفية  IGDال يوجد دليل يدعم العالقة بين  لى أنهخلصت الدراسة إ 

 .(Pontes & Griffiths, 2015).المحددة

وهذا ال يعني عدم وجود إدمان لأللعاب اإلليكترونية، كما ال يعني عدم وجود مشاكل نفسية من األنواع المذكورة في الدراسة، 

اضطرابات أخرى لم يرد ذكرها في الدراسة، ولكنها حتما تؤثر على ولكنها قد ال ترقى إلى مرحلة االضطراب، كما قد يوجد 

 العالقات األسرية.
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 اضطراب األكل

 Selfie.(Lonergan et) هناك دراسات كثيرة تربط بين اضطراب األكل واإلدمان على اإلنترنت والصور الذاتية )السيلفي 

al., 2020)منع لعالج هذه الظاهرة أيضا، ففي دراسة بعنوان: )كوسيلة مناسبة  ت. ومن جانب آخر يمكن استعمال اإلنترن

كوسيلة لعالج اضطراب  ت( تم استعراض خمس دراسات معشاة حول استخدام اإلنترن2101( )اضطرابات األكل عبر اإلنترنت

ائعة ش ن المناهج التي تم استخدامها للعالج خاصة للشابات الالتي لديهن مخاوف من صورة الجسد )وهي مشكلةأاألكل، تبين 

 تترافق مع اضطراب األكل( تم استخدام ثالثة مناهج ثبت تأثيرها، وهي:

 محو األمية اإلعالمية. -

 العالج المعرفي السلوكي. -

واضطراب تشوه  . ومن األمور االعتيادية أن يؤدي اضطراب األكل،(Wade & Wilksch, 2018)التنافر المعرفي. -

في العالقات األسرية، سواء على صعيد مراجعة المشافي الطبية، أو العيادات النفسية، مما  صورة الجسد إلى مشاكل

يثقل كاهل األسرة ويضعها في موقف حرج، وهناك اضطرابات نفسية وسلوكية متعددة، وإنما تم اإلشارة إلى طرف 

 منها هنا، وربط ذلك بالتأثير على العالقة األسرية الصحية.

 التنمر السيبراني

(، أشارت إلى العالقات األسرية ودورها في التنمر 2100( )العالقات األسرية والتسلط عبر اإلنترنتفي دراسة بعنوان: )

السيبراني، وركزت الدراسة على وظيفة األسرة في التعامل مع التنمر اإلليكتروني، وقسمت أساليب األسرة في عملية التدخل إلى 

 ثالثة أساليب:

 ي.األسلوب االستبداد -

 األسلوب المتساهل. -

 األسلوب الموثوق. -

 خلق عالقةوتخلص الدراسة إلى أن أهم عنصر في عملية مساهمة األسرة ومنع التداعيات السلبية للتنمر اإلليكتروني هو 

 .(Buelga et al., 2016).إيجابية وتعاطف صحي مع األبناء من قبل األسرة

 نماذج الحلول المقترحة

 أوال: نموذج الحلول الثقافية الفكرية

الالزمة لوقاية شعوبها ومجتمعاتها من تداعيات الهجمات السيبرانية التي تستهدف تعمد حكومات دول العالم إلى وضع التدابير 

أمنها القومي سواء في جانبه العسكري، أو في الجوانب األخرى كالجانب الثقافي الفكري لذلك تلجأ إلى التجريم القانوني للهجمات 

إلى أن أغلب الدول تفتقد إلى وجود تشريعات تختص  (2106 ،عنابوالعيسى ) فقد أشارت دراسة أردنية ،والجرائم السيبرانية

 بالفضاء السيبراني، وحددت الدراسة القانونية أركان المسؤولية الدولية للهجمات السيبرانية بثالثة أمور:

http://www.ajrsp.com/


 م 2022-12-5| تأريخ اإلصدار:  ألربعوناو الرابعالمجلة األكاديمية لألبحاث والنشر العلمي | اإلصدار 

      

 

   www.ajrsp.com                                                                                                                        108 

 ISSN: 2706-6495 

 
 .نسبة الفعل إلى الدولة 

 .أن يكون الفعل غير مشروع دوليا 

 .2106 ،عنابوالعيسى )الضرر(. 

( ابتزاز األحداث وعقوبته في النظام السعودي( بعنوان: )2100وفي أطروحة )ماجستير( لجامعة نايف العربية للعلوم األمنية )

 يلي: البحث ما  ورد في توصيات

مستقل لجرائم االبتزاز وخاصة ابتزاز األحداث مع الئحة تنفيذية؛ لضمان تحديد المفاهيم . ضرورة اإلسراع في إصدار نظام 0

 األساسية لجريمة االبتزاز، ولدقة تنفيذ وتطبيق النظام وتحديد عقوبات واضحة ومحددة لهذه الجريمة.

الجرائم على الضحايا، والتطور . ضرورة تغليظ العقوبات المفروضة في جريمة ابتزاز األحداث، وذلك لجسامة نتائج هذه 2 

 التقني المستمر والمتوازي مع تطور وتجدد الجريمة، لكي تزداد قوة الردع فتقل الجريمة.

. ضرورة إجراء دراسة للجرائم التي يكون األحداث طرفا  فيها، وتصنيفها، ووضع األحكام الخاصة بها، وإدراجها في نظام 1 

. ومن المالحظ أن كال الدراستين تتعلقان بتقنين الجرائم (2100وآخرون،  الزريق)ية.موحد مستقل، وإصدار لوائحه التنفيذ

النطاق الشخصي  علىالسيبرانية، لكن الدراسة األولى تتحدث على النطاق الدولي والكيانات الكبيرة، بينما تتحدث الدراسة الثانية 

 واألحداث.

 الجانب االجتماعي التربويثانيا: نموذج الحلول في 

من أهم األدوات في الجانب االجتماعي التربوي التوعية بكيفية استخدام اإلنترنت كوسيلة فعالة للتحصين والحماية الشخصية 

للطالب وألفراد األسرة، ومن الحلول تكوين فعاليات وورش للتعليم اآلمن لإلنترنت، ودمج موضوع األمن الرقمي في المتوسطات 

. ومن )2122 ،وقـــرص)بانويات ومراكز التدريب المهني، ودمج موضوع األمن السيبراني في جميع المقررات التعليمية.والث

   .(2121 ،شواف)لألسرة تبني تعلم مهارات التربية اإلعالمية وتعليمها لألبناء.التوصيات: ينبغي 

أطلق مركز األمن اإللكتروني التابع لوزارة الداخلية عددا من الدورات التدريبية في مجال  وعلى الصعيد المحلي لدولة قطر "فقد

وتهدف هذه الدورات التدريبية إلى رفع مستوى الوعي الوقاية من الجرائم اإللكترونية، وذلك بمقر أكاديمية قطر للمال واألعمال. 

 .)2121 ،وكالة األنباء القطرية)".لدى جميع موظفي الدولة في مجال تكنولوجيا ونظم المعلومات

كما يمكن تقديم التوعية باالستخدام اآلمن لإلنترنت عبر أسلوب التلعيب في التعليم المدمج، حيث أظهرت العديد من الدراسات 

كترونية قائمة على التلعيب وأثرها يلإتصميم مقترح لبيئة تعلم  ( بعنوان:2101ومن ذلك دراسة مصرية )فعالية هذا األسلوب، 

تخدام (، بغرض تنمية مهارات االسمن لإلنترنت لدى تالميذ المرحلة اإلعدادية المقيمين بدور األيتامفي تنمية مهارات االستخدام اآل

 ات التالية:في كل من المهار ةاآلمن لإلنترنت والمتمثل

 .الحفاظ على الخصوصية 

 .استخدام مضادات الفيروسات 
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 .(2101 ،البربري)التعامل مع مشكالت منتحلي الهوية. 

 ي الجانب األسري التواصليثالثا: نموذج الحلول ف

ولعل هذا الجانب هو الجانب األبرز واألهم في موضوع الفضاء السيبراني، إذ أنه يتعلق بالشريحة األساسية التي تتلقى التهديدات 

من المعلوم و الثقافية الفكرية، والتهديدات االجتماعية التربوية، إضافة إلى أثر الفضاء السيبراني على العالقات األسرية التواصلية،

أن التواصل األسري هو تواصل ذو طبيعية دينامية، وكل عنصر من عناصر عملية التواصل يؤثر على اآلخر، كما هو معهود 

في أدبيات علم النفس األسري، لذلك كان ال بد من االهتمام باتخاذ كل التدابير الالزمة للحفاظ على هذه العالقة الصحية األسرية 

ن جودة التواصل األبوي مع األبناء ال يحميهم فقط من مشاكل التأثير السيبراني، وإنما يحميهم من مشاكل أخرى التواصلية، حيث إ

كالتقلبات العاطفية مستقبال، فقد ربطت دراسة في مجلة العالج األسري األمريكي بين جودة عالقة الوالدين وحبهم لألبناء مع 

اء مستقبال، وأظهرت أن هناك ارتباطا بين قوة العالقة العاطفية بين األبناء واآلباء، جودة الحب الرومانسي للشريك لهؤالء األبن

 .(Zagefka, 2022)وقوة العالقة العاطفية مع الشركاء مستقبال لهؤالء األبناء.

 ومن الحلول العملية الستخدام اإلنترنت في المنزل:

 .تواصل األبناء مع اآلباء 

 .تدريبهم على االستعمال اآلمن لإلنترنت 

 .تقنين الساعات 

  الحاسوب في مكان عام.وضع 

 .اإلشراف على الحسابات والتطبيقات 

 .إحاطتهم بمواصفات المحتوى 

 .تدريبهم على تحمل المسؤولية 

 .تعريفهم بالمقصود من الخصوصية 

 .التوعية بالمخاطر التجارية 

 .الفحص الدوري للبرامج والتطبيقات 

 .تنصيب أحد برامج التحكم األبوي 

 يوتيوب.ترشيد تطبيقات بعينها مثل ال 

 نإنشاء حساب لألب في التطبيقات التي يستخدمها االب. 

 .التوعية بالتنمر اإلليكتروني 

 .تنظيم األوقات بين التصفح وأداء الواجبات 

 .التشجيع على اللعب الجماعي مع األسرة 
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 .وضع قواعد واضحة بخصوص كاميرا الجوال والويب 

 (2102 ،الجزار)باء.الحرص على االطالع على مستجدات التقنية من قبل اآل. 

 واقع تطبيقات التحكم األبوية 

( 00( بعنوان:)دراسة حول خصوصية تطبيقات الرقابية األبوية على األجهزة المحمولة( تم اختيار )2102في دراسة إسبانية )

كان الهدف من الدراسة العثور على أي نوع من تهديدات  (Google Play) من متجر  تتطبيقا للتحكم األبوي عبر اإلنترن

الخصوصية أو إساءة استخدام المعلومات الخاصة. ومن أجل فهم مخاطر الخصوصية الستخدام تطبيقات الرقابة األبوية، تم 

 ( تطبيقا، وتم العثور على أشهر المشكالت شيوعا، وهي:00اختبار سبع تطبيقات من أصل )

 ى المعلومات الخاصة قبل قبول سياسة المستخدم.االستيالء عل -

 من التطبيقات(. %01إرسال المعلومات الخاصة بدون تشفير. )في  -

 المستخدم على سياسة االستخدام )في تطبيق واحد(. قال يواف -

 من التطبيقات(. %21تسريب معلومات حول استخدام الهاتف قبل لحظة تثبيت تطبيق المراقبة ) -

 (.1األذونات، وبعضها غير ضروري، كما يظهر في الشكل رقم )عدم وضوح سياسة  -

 Feal)التوصية: على الوالدين االنتباه إلى نوعية وطبيعة تطبيقات التحكم األبوية وقراءة سياستها جيدا قبل االستخدام.

Fajardo, 2017). 

 

 Screenshot:(Feal Fajardo,2017. Page:51)( 3شكل رقم )
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( فإن دراسة FamilyLink) Googleوألن الدراسة السابقة لم تتعرض للتطبيق األشهر في التحكم األبوي للنت وهو تطبيق   

( تعرضت لهذا التطبيق حيث ذكرت أن هذا التطبيق رغم شهرته مراقبة الوالدين عبر اإلنترنتأداة ( بعنوان: )2122إيرلندية )

 وأهميته، إال أن له ميزات محدودة:

 ال يوجد تحكم في مواقع الويب المستخدمة. -

 وال توجد طريقة لمراقبة الرسائل. -

)وهنا تدخل الخصوصية الثقافية لكل بلد ولكل ( عاما. 01ال يتم إخفاء المحتوى غير المالئم إال إذا كان الطفل أقل من ) -

 .(Stoev, 2022)مجتمع في تحديد المحتوى المالئم(.

 (.0كما تعرض للبرامج األخرى الشبيهة ومدى مالءمتها من حيث المراقبة األبوية، انظر الشكل رقم )

 

 Screenshot:(Stoev, 2022. Page:8)( 4شكل رقم )

 تحليل المحتوىمواقع 

يوجد هناك مواقع على الشبكة العنكبوتية تقدم خدمات تحليل المحتوى ألولياء األمور، لمعرفة مدى مالءمة األلعاب، واألفالم، 

 والكتب، من هذه المواقع على سبيل المثال: موقع

 ( (Commonsense mediaآلباء حول طبيعة المحتوى من أشهر مواقع تقييم المحتوى لألطفال، حيث يقدم نصائح مناسبة ل

 (:0من األفالم واأللعاب والتطبيقات والكتب، ولتوضيح طريقة استخدامه، تم إرفاق بعض لقطات الشاشة، انظر الشكل رقم )
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 Screenshot: commonsensemedia, source: Wikipedia( 5شكل رقم )

 طريقة الخدمات التي يقدمها الموقع:

 (.9وسائط )خماسي المستوى( وبجانبه توضيح العمر المالئم. كما في الشكل رقم )يقدم الموقع تقييما عاما لل

 

 .Screenshot: commonsensemedia website( 6شكل رقم )

تلفزيون( بمستوى -تطبيقات-كتب إليكترونية-أفالم-)ألعاب طتفصيلية حول محتوى الوسائ ثمانية تقييماتكما يقوم الموقع بعمل 

 خماسي بالعناصر التالية:

 الرسائل اإليجابية. -0
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 األدوار اإليجابية. -2

 التمثيل المتنوع. -1

 العنف والتخويف. -0

 الجنس والحميمية والعري. -0

 اللغة. -9

 المنتجات والمشتريات. -2

 (.2الكحول والمخدرات والتدخين. انظر الشكل رقم ) -1

 

 .Screenshot: commonsensemedia website( 7) شكل رقم

 (.1وعند الضغط على أي عنصر يظهر تفاصيل التقييم والمواضع التي تم استهدافها بالتقييم من الفيلم أو الوسائط. انظر الشكل رقم )

 

 .Screenshot: commonsensemedia website( 8شكل رقم )
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فإن يوتيوب هو أكثر التطبيقات استحواذا على عقول األطفال  (Common Sense)وبحسب استطالعات رأي لموقع 

 (6. انظر الشكل رقم )(.The Common Sense Census, n.d)والناشئة.

 

 ,Screenshot from: 2022-infographic-8-18-census-WEB-FINAL-RELEASE (9شكل رقم )

commonsensemedia website.. 

 الذي يحمل العنوان:وفي ذات التقرير 

 (The Common Sense Census: Media Use by Tweens and Teens, 2021)  حول استخدام وسائل اإلعالم من

(، وعلى 2120-2106قبل المراهقين، ذكر أن استخدام الشاشة بين المراهقين والمراهقات تضاعف ست مرات بين العامين )

الرغم من تأثير جائحة كورونا في هذا التضاعف، إال أن بعض المواقع مثل )تيك توك( استمرت في حصد األرقام حتى بعد 

 .(.The Common Sense Census, n.d)ة.انقضاء الجائح

 النتائج والمخرجات:

المفاهيم واالضطرابات النفسية والسلوكية الجديدة في الفضاء السيبراني التي تتطلب تحديثا ومواكبة للتعامل بروز عدد من  -

 معها.

 وجود فجوة معرفية لدى مقدمي الرعاية الصحية، وأولياء األمور بمخاطر الفضاء السيبراني. -

 توصيات:

 عمل دراسات موسعة للمفاهيم الجديدة في الفضاء السيبراني. -

 عمل دورات تعليمية لمقدمي الرعاية الصحية وأولياء األمور في كيفية التعامل مع مخاطر الفضاء السيبراني. -

 مراجع:

 المراجع العربية:

 .291–220 ،(1)2 ،المصطفی العربية(. الفضاء المجازي  والتربية الديني ة لألسرة التحد يات والحلول. 2120م. ) ،حسانیإ

https://doi.org/10.22034/j.miu.2021.7060. 
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من (. تصميم مقترح لبيئة تعلم الكترونية قائمة على التلعيب وأثرها في تنمية مهارات االستخدام اآل2101ر. إ. س. ) ،البربري

 .262–201(، 110)111، كلية التربية -جامعة المنوفية لإلنترنت لدى تالميذ المرحلة اإلعدادية المقيمين بدور األيتام. 

https://doi.org/10.21608/MUJA.2018.108440. 

كترونى آمن ألبنائها من وجهة نظر أولياء يتحقيق استخدام إل فيلألسرة  التربوي(. الدور 2102ه. ح. ب. س. ) ،الجزار

 .كلية التربية-جامعة األزهراألمور. 

م. ب. ي. )مناقش(.  النجيمي،&  (،)مناقشم. ع. ا. و.  محمد، (،م. ب. ع. ا. )مشرف النجار، ا.،خ. ب. ع. م.  ،الزريق

 .[Thesis] ابتزاز األحداث وعقوبته في النظام السعودي(. 2100)

http://repository.nauss.edu.sa//handle/123456789/63437 

دراسات مجلة ال(. الحقوق الثقافية لإلنسان في اإلسالم والغرب )اإلعالن العالمي لحقوق اإلنسان(. 2109م. س. ) ،الشمري

 https://doi.org/10.21608/dram.2016.160782 2119–2121 ،(0)11، العربية

(. المسؤولية الدولية الناشئة عن الهجمات السيبرانية في ضوء القانون الدولي 2106ع. م. ) ،عنابو ي.،ط.  ،العيسى

 .امعة الزرقاءج المعاصر.

 (. األمن السيبراني: مخاطر وتهديدات وتحديات تتطلب ممارسات وتوصيات واستراتيجيات خاصة2122س. ) ،قـــرصبو

Journal of social protection research, 3(1) , 61–76 . 

https://www.asjp.cerist.dz/index.php/en/article/195383 
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 (نموذجا  أدولة قطر ) داري في تحقيق التنمية المستدامةمكافحة الفساد اإل دور

The Role of Anti-corruption Efforts in Achieving Sustainable Development 

 (The Case of Qatar) 
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 ة، معهد الدوحة للدراسات العليا، دولة قطرماجستير اإلدارة العاّمة، كلية االقتصاد واإلدارة والسياسات العامّ  
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 :الملخص

عائقاً كبيراً أمام تحقيق التقدم واالزدهار في الدول. إذ أن الفساد يتمحور حول تحقيق المصلحة الخاصة دون  الفساد اإلداري يشكل

هاز إدارة ج . ويتطلب تحقيق التنمية المستدامةالمصلحة العاّمة وتطلعات الشعوب من الحكومة بتوفير متطلبات العيش الكريم

بيَد أن جهاز اإلدارة العامة هو الجهاز المعني بشكل رئيسي  محفزة وداعمة. داخليةخارجية و بيئةعامة كفؤ وفعال يعمل في إطار 

تهدف هذه الدراسة إلى التعرف على واقع مكافحة الفساد اإلداري وأثره في تحقيق بالتالي،  بمهمة التنظيم والرقابة والسيطرة.

لعربية في بين الدول الة قطر في دولة قطر. إذ برزت دو لبيئيةبأبعدها المختلفة: االقتصادية، واالجتماعية، وا التنمية المستدامة

على مستوى  2020 من حيث تحقيقها المركز الثاني في عاموذلك  .مدركات الفسادو المؤشرات الدولية مثل مؤشرات الحوكمة

الدراسة  ادها المختلفة. اعتمدتمعدالت مرتفعة في المؤشرات الدولية المتعلقة بالتنمية المستدامة بأبعالدول العربية. كما حققت 

على منهجيّة نوعيّة تقوم بشكل أساسي على جمع البيانات والمعلومات من المصادر الثانوية من األوراق العلمية المحكمة 

 ةواالحصائيات من التقارير الوطنية والدولية. وتوصلت الدراسة إلى أنه تم معالجة قضية الفساد اإلداري والحد من آثاره في دول

هاز اإلدارة جئة قطر من خالل المنظور الشمولي القائم على المتغيرات االقتصادية واالجتماعية والسياسية إضافة إلى إصالح بي

وأوصت الدراسة بضرورة تفعيل دور منظمات المجتمع المدني في مكافحة الفساد، ووضع استراتيجية وطنية منسقة بين  العامة.

 جهود مكافحة الفساد اإلداري. جميع الجهات لضمان تعزيز حشد

 ، المؤشرات الدولية، الحوكمة، دولة قطر.التنمية المستدامة ،الفساد اإلداري الكلمات المفتاحيّة:
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Master of Public Administration, College of Economics, Administration and Public Policy, Doha 
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Abstract:  

Administrative corruption affects progress and prosperity in countries, as it constitutes a major 

obstacle to achieve the public interest and people’s aspirations from the government to provide the 

requirements of a decent life. Achieving sustainable development requires a stimulating and 

supportive environment for its operations. Therefore, this study aims to identify the reality of 

combating administrative corruption and its impact on achieving sustainable development in the 

State of Qatar. State of Qatar has emerged among the Arab countries in international indicators 

such as governance indicators and corruption perception index. In terms of achieving second place 

in 2020 at the level of Arab countries. It also achieved high rates in international indicators related 

to sustainable development in its various dimensions. The study relied on a qualitative 

methodology that relies mainly on collecting data and information from secondary sources. Such 

as: research papers, and statistics from national and international reports. The study concluded that 

the issue of administrative corruption and mitigating its effects in the State of Qatar was addressed 

through a holistic perspective based on economic, social, and political variables, in addition to 

reforming the public administration environment. The study recommended the need to activate the 

role of civil society organizations in combating corruption, and to develop a coordinated national 

strategy to ensure the strengthening of mobilizing efforts to combat administrative corruption. 

Keywords: Administrative corruption, Sustainable development, International indicators, 

Governance, State of Qatar. 
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 المقدمة: . 1

َن اْلُمْحِسنِينَ }َواَل تُْفِسُدوا فِي اأْلَْرِض بَْعَد إِْصاَلِحهَا  :قال تعالى ِ قَِريٌب مِّ  (65األعراف:)}َواْدُعوهُ َخْوفًا َوطََمًعا ۚ إِنَّ َرْحَمَت َّللاَّ

، معرضة لإلصابة بآفة الفساد. إذ أن استشراء الفساد في ومنظمات القطاع الثالثالحكومية غير الحكومية،  المنظماتإن جميع 

لصالح الشخصي، أو لفئة معينة من المجتمع دون النظر لحاجات المجتمع قطاعات الدولة يعطل من أدائها وتقدمها وتطورها ل

األساسيّة ككل. بالتالي تتأثر بالسلب جميع جوانب التنمية االقتصادية واالجتماعية والبيئية جّراء ممارسات الفساد. تجدر اإلشارة 

والفساد االقتصادي، والفساد اإلداري. وبحسب إسماعيل  إلى أن هناك عدة أنماط من الفساد: ومنها الفساد المالي، والفساد السياسي،

( فإن تقارير المنظمات العالمية المعنيّة برصد الفساد ومكافحته تؤكد على أن الفساد يصل إلى أعلى مستوياته في الدول 2017)

 التي تعتمد على االقتصاديات الريعية، وتتسم بضعف الديمقراطية وهشاشة النظام السياسي. 

تُصنف غالبية الدول العربية في مؤشر مدركات الفساد بمراتب متدنية، نظراً لتفشي الفساد في العديد من القطاعات. إال أن بعض 

الدول الخليجية أحرزت مراتب متقدمة، فدولة اإلمارات العربية المتحدة أحرزت الترتيب األول ودولة قطر الترتيب الثاني، على 

، وذلك على الرغم من اعتماد هذه الدول على االقتصاد الريعي في الغالب. تتسم المتغيرات 2020عام مستوى الدول العربية عن 

السياسية واالجتماعية بالقوة والمتانة لدى الدول آنفة الذكر، األمر الذي يحد من انتشار الفساد في الدولة، كما حققت االمارات 

دية واالجتماعية والبيئية في مؤشرات التنمية المستدامة. تأسيساً على ما تقدم، وقطر تقدم ملحوظ في جميع أبعاد التنمية االقتصا

 تبلورت مشكلة الدراسة في اآلتي:

 مشكلة الدراسة:. 1.1

(، حيث قامت العديد من الدول المتقدمة والنامية 2014يُشكل الفساد اإلداري معوقاً أساسياً أمام تحقيق التنمية المستدامة )الجمل،

من اإلجراءات للحد من ظاهرة الفساد اإلداري بهدف حفظ المال العام. تُعد دولة قطر واحدة من أفضل الدول على  باتخاذ العديد

الصعيد اإلقليمي والعالمي في جهود مكافحة الفساد اإلداري وذلك وفقاً للمؤشرات الدوليّة الصادرة عن منظمة الشفافية العالمية، 

(، 2021)هيئة الرقابة والشفافية،  2020عالم والثانية على مستوى الدول العربية عن عام على مستوى ال 30حيث أحرزت المرتبة 

  للدراسة في: التساؤل الرئيسييتمثل  2030.كما تقدمت بشكٍل ملحوظ في تقرير مؤشرات أهداف التنمية المستدامة 

 دولة قطر؟ما هو تأثير جهود مكافحة الفساد اإلداري على تحقيق التنمية المستدامة في  -

 تساؤالت فرعية:ويمكن تجزئة التساؤل الرئيسي إلى 

 ما واقع جهود مكافحة الفساد اإلداري في دولة قطر؟ -

 ما واقع التنميّة المستدامة في دولة قطر؟ -

 ما عالقة جهود مكافحة الفساد اإلداري بتحقيق التنمية المستدامة في دولة قطر؟ -
 

 أهميّة الدراسة: . 2.1
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في زيادة التراكم المعرفي فيما يتعلق بمكافحة الفساد وأثر هذه الجهود على زيادة فاعلية التقدم المحرز نحو  تكمن أهميّة الدراسة

 تحقيق التنمية المستدامة بأبعادها االقتصادية واالجتماعية والبيئية، كما أن للدراسة أهمية عمليّة، 

مقومات مكافحة الفساد الرئيسيّة، وذلك ليتمكنوا من تشخيص  كونها تطمح إلى مساعدة متخذي القرار من الدول العربية لمعرفة

واقع دولهم، ومعرفة ما ينبغي اتخاذه في سبيل مكافحة الفساد بالنظر إلى تجربة دولة قطر كونها دولة عربية تتشارك في سماتها 

 مع غالب دول الخليج باألخص، ودول العالم العربي على وجه العموم.

 أهداف الدراسة: .3.1

 على جهود مكافحة الفساد اإلداري في دولة قطر. التعرف -

 التعرف على واقع التنميّة المستدامة في دولة قطر. -

 فهم العالقة بين جهود مكافحة الفساد اإلداري وتحقيق التنميّة المستدامة في دولة قطر. -
 

 منهجية الدراسة:. 4.1

لموضوع البحث، حيث تم االستناد في جمع المعلومات إلى تم االعتماد في إعداد الدراسة على المنهج النوعي، وذلك لمالئمته 

المصادر الثانوية، مثل األوراق العلمية المحكمة، والرسائل الجامعية، والكتب، باإلضافة إلى جمع االحصائيات من التقارير 

 الوطنية والدولية.

 اإلطار المفاهيمي والنظري: .2

 المفاهيم:. 1.2

التنمية المستدامة وفقاً لوجهات النظر المختلفة، إذ ليس هناك تعريفات موحدة متفق عليها من تعددت تعريفات الفساد اإلداري و

 قبل الغالبية، ولكن سيتم التطرق إلى أهم التعريفات المتداولة لمفهومي الفساد اإلداري والتنمية المستدامة.

 الفساد اإلداري: -

ف الفساد بأنه البطالن ضد الصالح، وفساد الشيء يعني تلفه وعدم صالحيته )الموسوعة العربية الشاملة،  (. 2021في اللغة، ُعرِّ

ف الفساد على أنه انحراف في نزاهة الموظفين العموميين أثناء القيام  االصطالحوفي  اإلداري للفساد، في معجم أوكسفورد ُعرِّ

مة. كما عرفت منظمة األمم المتحدة الفساد اإلداري على أنه "مجموعة من الممارسات التي تحدث في بمهامهم في الوظائف العا

( أن لمفهوم الفساد أهداف 2021الوظيفة العامة كالرشوة واالختالس وإساءة استخدام الوظيفة العامة". كما أضاف الباحث محمد )

كانة اجتماعية، أو من أجل تحقيق منفعة لفئة أو طبقة معينة من المجتمع، من وجهة نظر من يقوم به، وهي من أجل تحقيق هيبة أو م

حيث يترتب على ذلك خرق القانون وانتهاك الواجب العام، واالنحراف عن المعايير األخالقية في العمل. من التعريفات السابقة 

ة، الممارسات سلباً على جوانب الحياة االجتماعينالحظ أن للفساد أبعاد أخالقية وسلوكية تتعلق بالموظف العام، حيث تنعكس هذه 

 واالقتصادية، والسياسية، والبيئية. 

 التنمية المستدامة: -
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عرفت اللجنة العالمية للبيئة والتنمية في تقرير مستقبلنا المشترك أن التنمية المستدامة عملية تُعنى باالستجابة الحتياجات الحاضر 

خطر في تلبية احتياجاتها. يُشير هذا التعريف المبسط إلى أن التنمية المستدامة، هي تعبير دون تعريض قدرة األجيال القادمة لل

 (.2008عن عملية التنمية التي تتصف باالستقرار، مع األخذ بعين االعتبار البعد الزمني لهذه العملية )الهيتي والمهندي، 

 لتنمية، بيَد أن جهاز اإلدارة العامة هو المعني بتنفيذ متطلبات تحقيقنجد من الناحية اإلجرائية أن الفساد اإلداري يرتبط بتحقيق ا 

التنمية، وضمان حق األجيال اآلنية والمستقبلية من استخدام الموارد بما يلبي حاجاتهم. فإذا أصيب جهاز اإلدارة العامة بالفساد 

 ع.اإلداري، فسيكون عاجزاً عن تلبية المتطلبات التنموية لتحقيق رفاه المجتم

 اإلطار النظري:. 2.2

يُعد الفساد اإلداري معوق خطير، سريع االنتشار، شديد التأثير على جهود عملية التنمية المستدامة، بالتالي يكمن أساس التنمية 

 في وجود قيادة سياسية جديرة، وجهاز إدارة عامة يتسم بالكفاءة والفاعلية. سيتم التطرق في اإلطار النظري إلى جملة من المحاور،

وهي كاآلتي: أسباب الفساد اإلداري ومظاهره، القطاعات التي يشيع فيها حدوث الفساد اإلداري، والدراسات السابقة ذات الصلة 

 بموضوع الدراسة، وانعكاسات الفساد اإلداري على تحقيق التنمية المستدامة، ومقومات مكافحة الفساد اإلداري والحد من انتشاره. 

 ومظاهره أسباب الفساد اإلداري 

 أسباب الفساد اإلداري:

( أن أسباب ودوافع الفساد اإلداري متعددة ومتشابكة نظراً لالرتباط الوثيق بعوامل البيئة االجتماعية، 2019ناقشت حفناوي )

لعامة، أو عكس اوالثقافية، والسياسية، حيث يتأثر سلوك الفرد تبعاً لهذه العوامل، فإما أن يتصرف برشد أثناء تأدية مهام الوظيفة 

التالي المساءلة. ب –ذلك. ويمكن إيجاز معادلة تفشي الفساد في المعادلة اآلتية: الفساد= درجة احتكار القرار + حرية التصرف 

 فإن غياب المساءلة من قبل الجهات المعنية، أو ضعف الرقابة الذاتية، يؤدي للفساد.

ي ضعف الوازع الديني، وضعف تنشئة األسرة لألبناء من حيث ترسيخ تتمثل األسباب االجتماعية فاألسباب االجتماعية:  -

قيم ومبادئ الدين اإلسالمي الذي يحرم ممارسات الفساد، األمر الذي يؤثر سلباً على سلوك األفراد في السعي لتحقيق المكاسب 

ة لجمع الرشاوى للوفاء بطرق مشروعة أو غير مشروعة. كما تعد األجور المتدنية للموظفين سبباً الستغالل الوظيف

باحتياجاتهم المعيشية. وعلى صعيد االنتماءات الطائفية واالسرية، فيتم التعيين في الوظائف "بالواسطة" على أساس هذه 

 (. 2014االنتماءات، ال على أساس الجدارة والكفاءة )الجمل،

للفساد، هو انعدام كفاءة ونزاهة المسؤولين بالدولة إن من أبرز األسباب اإلدارية والمؤسسيّة  األسباب اإلدارية والمؤسسيّة: -

(، حيث ينعكس ذلك على أسلوب إدارتهم للمنظمات، فمثالً، يقوم المسؤولون بتكليف الموظفين بأعباء ومهام 2016)عمر، 

املة ز المعتفوق قدرتهم وإمكاناتهم البشرية والمادية فضالً عن البيروقراطية، وكثرة إجراءات العمل وعدم وضوحها إلنجا

الواحدة، األمر الذي يدفع الموظفين إلى تخطي هذه اإلجراءات، كما يقوم الموظفين بالمنظمات باتخاذ طرق غير مشروعة 

إلنجاز المهام. ومما يهيئ بيئة استشراء الفساد هو انعدام الشفافية في المنظمات الحكومية وغير الحكومية وذلك يبدأ من 

ئات العامة التي لها استقالل مالي وإداري، ووضع اإلمكانيات والموارد المالية الضخمة تحت خالل إنشاء المؤسسات والهي
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(. وتعود األسباب إلى ضعف السلطة الرقابية وعدم تطبيق 2014تصرفها دون إخضاعها للرقابة بصورة دورية )الجمل، 

 (.2017ي مجال مكافحة الفساد )بومعراف، قوانين مكافحة الفساد، باإلضافة إلى عدم تواجد مؤسسات المجتمع المدني ف

 

( بأن 2017إن سوء األحوال االقتصادية يلعب دوراً جوهرياً لظهور الفساد. حيث أكدت بومعراف )األسباب االقتصادية:  -

بباً سهناك عالقة عكسية ما بين مستوى دخل الفرد وما بين شيوع حاالت الفساد. تعد السياسات المالية والنقدية غير العادلة 

لحدوث التضخم، وزيادة األسعار، وتدهور القوة الشرائية. إذ أن استمرار عدم مراعاة السياسات االقتصادية في الدولة لسد 

االحتياجات األساسية للسكان، من حيث العدالة والتوازن في توزيع الموارد االقتصادية على كافة شرائح المجتمع باإلضافة 

ة األجر على مواجهة تقلبات االسواق، يؤدي ذلك إلى ظهور اختالالت طبقية بين السكان، ما إلى عدم مقدرة الفئات منخفض

(، األمر الذي قد يدفع الفئة األخيرة البتداع أساليب للرشوة 2014بين فئة األعلى أجراً وفئة منخفضي األجور)الجمل،

 (.2016واالختالس، وذلك بهدف إعادة التوازن المفقود وسد الفجوة)عمر،

تُعتبر القيادة السياسية الموجه والقدوة األولى التي يسترشد بها المسؤولين في الدولة. فإذا كانت القيادة األسباب السياسية:  -

السياسية تتسم بالقوة والنزاهة والثقة، وتضع مكافحة الفساد والحد من آثاره كأولوية لديها، بالتالي ينعكس ذلك بالضرورة 

لعامة، وذلك من حيث اهتمام القيادة السياسية من خالل الخطط التنموية التي تتضمن قضية مكافحة على أداء جهاز اإلدارة ا

الفساد والحد من آثاره، فضالً عن إنشاء األجهزة الرقابية والمحاسبية لضمان عدم استشراء الفساد، بحيث ال يتم التساهل مع 

اد القيادة السياسية تتسم بالثقة والنزاهة وال تضع قضية مكافحة الفس ممارسات الفساد التي قد تحدث. وفي المقابل، إذا لم تكن

 (.2020كأولوية، بالتالي ينتشر الفساد في كافة القطاعات من رأس الهرم وحتى آخره )كشان، 

 

 مظاهر الفساد اإلداري: 

حساب المصلحة العامة. من مظاهر تتعدد مظاهر الفساد اإلداري، إال أن هدفها يبقى واحداً وهو تحقيق المنفعة الشخصية على 

 الفساد اإلداري:

: وهي الحصول المنافع على شكل أموال أو منافع أخرى بغية تنفيذ أو االمتناع عن تنفيذ عمل مخالف ألصول المهنة الرشوة -

فيف لتخ(، وقد أخذت الرشوة عدة تفسيرات ومفاهيم، فالبعض يسميها هدية أو إكرامية، وإن تعددت المفاهيم 2018)شرفي،

 (.2015وطأة سوء الفعل، إال أنها تبقى ممارسة فاسدة تهدف إلى تحقيق منفعة شخصية على حساب المصلحة العامة)محمد،

وهو إجبار األفراد أو الشركات على دفع مبالغ مالية أو تقديم خدمة شخصية للموظف، مقابل تسيير معامالتهم،  االبتزاز: -

 (.2016لمواصفات لكي يتم اعتمادها )عمر،وإال اعتبرها مخالفة وغير مطابقة ل

وتعني أن يقوم الموظف بتنفيذ أعمال وخدمات لصالح فئة أو فرد ينتمي لها الموظف، دون أن يكونوا  الواسطة والمحسوبيّة: -

كثر أ(، أو في الحصول على المنافع الوظيفية، والترقي مثالً، وتعد الواسطة والمحسوبية من 2017مستحقين لها )بومعراف،

 (.2019أشكال الفساد اإلداري خطورةً، نظراً لكونها غير مرئية، وغير مثبتة بسجالت )حفناوي،

يُمنح الموظف صالحيات ألداء مهام الوظيفة العامة، إال أن هناك فئة من الموظفين تسيء  استغالل السلطة الممنوحة: -

تم من خالل عدة طرق، وعلى سبيل المثال، منح استخدام الصالحيات الممنوحة إليهم لتحقيق منافع شخصية، وذلك ي
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االستثناءات والتالعب بالقوانين المتعلقة بالضرائب والرسوم الجمركية، وغسيل األموال والمتاجرة بالمناقصات الحكومية 

 (.2019)حفناوي،

لعامة ألغراض شخصية. وهو حيازة الموارد العامة المادية والمعنوية بغير رضا المالك، والتصرف بالموارد ا االختالس: -

تجدر اإلشارة إلى عمليات االختالس تتطلب مهارة عالية وصلة بالمناصب المالية واإلدارية وعلم باإلجراءات والموارد 

 (.2015المتوفرة )محمد،

من . ووالذي يقصد به عدم التزام الموظف العام بالقوانين والنظم واللوائح المعمول بها في جهة العمل التسيُّب اإلداري: -

مظاهر التسيب اإلداري: عدم االلتزام بأوقات الحضور واالنصراف، والغياب دون عذر، وتأخير إنجاز المعامالت وضياع 

 (.2019الوثائق والمستندات. األمر الذي يؤثر سلباً على اإلنتاجية وسير العمل )حفناوي،
 

 القطاعات التي يشيع فيها حدوث الفساد اإلداري:

ضةً عر والمنظمات غير الربحية فساد اإلداري على قطاع معين، فكل القطاعات الحكومية وغير الحكوميةال تقتصر ظاهرة ال

للفساد، إال أن هناك قطاعات يستشري بها الفساد سريعاً نظراً لطبيعة اختصاصاتها وحساسية أنشطتها. نشرت منظمة التعاون 

االقتصادي والتنمية تقريراً يستعرض قائمة أكثر القطاعات فساداً في العالم، حيث احتل قطاع الصناعات االستخراجية المرتبة 

، وقطاع ٪15، وقطاع النقل والتخزين في المرتبة الثالثة بنسبة ٪15ع البناء في المرتبة الثانية بنسبة ، وقطا٪19األولى بنسبة 

  (Kottasova ,2014).٪10االعالم واالتصال في المرتبة الرابعة بنسبة 

 الدراسات السابقة: . 3.2

(، 2016المستدامة. ومن أبرز الدراسات، دراسة عمر )تم إجراء العديد من الدراسات في مجال الفساد اإلداري وأثره على التنمية 

بعنوان الفساد اإلداري في الدول العربية: أسبابه وآثاره. هدفت الدراسة إلى معرفة مدى خطورة انعكاسات الفساد اإلداري على 

تمع الفساد يضر الدولة والمجأداء المؤسسات العامة. استخدم الباحث المنهج النوعي لجمع المعلومات، حيث أكدت نتائج الدراسة أن 

( 2017ألنه يضعف المؤسسات في الدولة مما يجعلها غير قادرة على تحقيق رفاه المجتمع. وفي دراسة أخرى أجراها إسماعيل )

احث ببعنوان تأثير الفساد على التنمية المستدامة في الجزائر. هدفت الدراسة إلى تحليل المناخ الذي يهيئ انتشار الفساد. استخدم ال

المنهج النوعي التاريخي. خلصت النتائج إلى أن الظروف السياسية واالقتصادية واالجتماعية ساهمت في تهيئة المناخ المناسب 

الستشراء الفساد على صعيد جميع القطاعات في الجزائر. نجد أن غالبية الدراسات تطرقت إلى واقع الفساد اإلداري في دول 

كمعوق أساسي للتنمية؛ لذلك تحاول هذه الدراسة لسد الفجوة من خالل تقديم نموذج دولة عربية رائدة العالم العربي، وانعكاساته 

 في مجال مكافحة الفساد اإلداري. -دولة قطر -

 انعكاسات الفساد اإلداري على التنمية المستدامة:

جيال و الوفاء بمتطلباتها بهدف تحقيق الرفاه لألتُعد التنمية المستدامة حق من حقوق االنسان، وإن تحقيقها يتطلب حشد الجهود نح

الحاليّة والقادمة. إن ممارسات الفساد اإلداري تقوض من فاعلية عملية التنمية المستدامة في الدول، بيَد أن ممارسات الفساد 

ة، وهذا ما ع دون البقياإلداري تضع المصلحة الشخصية كأولوية دون النظر للصالح العام، بالتالي تنتفع فئة معينة من المجتم

ينافي حقوق االنسان التي تنادي بالعدالة في توزيع الثروات، وضمان توفير حياة كريمة لجميع األفراد على جميع األصعدة 

http://www.ajrsp.com/


 م 2022-12-5| تأريخ اإلصدار:  ألربعوناو الرابعالمجلة األكاديمية لألبحاث والنشر العلمي | اإلصدار 

      

 

   www.ajrsp.com                                                                                                                        127  

 ISSN: 2706-6495 

 
( بأن الفساد يعتبر حجر عثرة أمام تحقيق أهداف 2017السياسية، واالجتماعية، واالقتصادية، والبيئية. ناقشت الباحثة بن يحي )

 ة المستدامة، وذلك ألثره الممتد على كافة المستويات. فعلى المستوى االقتصادي،التنمي

يؤثر الفساد اإلداري بكافة مظاهره على اإلنفاق العام وهدر األموال وسوء توزيع الثروات، وانخفاض الدخل، وتخريب سمعة  

خدمات العامة، وذلك من حيث نوعية تقديم الخدمات الدولة كمناخ جيّد لالستثمار األجنبي، كما يؤثر الفساد على تدني مستوى ال

العامة، وعدم وجود التمويل الكافي نتيجة لالختالس والسرقة مما يضطر المسؤولين الختيار أرخص البدائل مثل اختيار مواد 

ادر تمويلية لين، وتوافر مصالبناء الرديئة، األمر الذي يؤثر على حياة األفراد. تتطلب عملية التنمية المستدامة تطوير مهارات العام

وموارد أولية، وهذا يتحقق في ظل وجود أوضاع اقتصادية مالئمة تشجع االستثمارات واالبتكار. وعلى المستوى السياسي 

والقضائي، يعرقل الفساد تحقيق االستقرار السياسي واألمني، وذلك من حيث تشويه المناخ الدمقراطي بالتالي ضعف المشاركة 

ذلك بسبب التالعب في أصوات الناخبين، وخسارة ثقة الشعب في الحكومة. إذ تتطلب عملية التنمية المستدامة بيئة السياسية، و

سياسية مستقرة وحكم رشيد يتمتع بالشفافية والمساءلة، فضالً عن تأثير الفساد على نتائج المحاكمات والقضايا، إذ يقوم بعض 

محكمة والتالعب بالنتائج لصالحهم، األمر الذي يؤثر على غياب العدالة في المجتمع األفراد بدفع الرشاوى بغية تغيير حكم ال

وانتشار الظلم في المجتمع. وعلى المستوى االجتماعي، يؤثر الفساد على زيادة معدالت البطالة والفقر، وظهور الطبقية، وانعدام 

ى تدني مستويات التعليم لدى الخريجين نتيجة الثغرات المساواة في توزيع الثروات، وارتفاع معدالت الجريمة باإلضافة إل

الموجودة في المنظومة التعليمية التي تسمح بالممارسات الفاسدة مثل تسريب أسئلة االمتحانات، وشراء الشهادات العلمية، حيث 

لفساد لبيئي، تنعكس آثار اتتطلب عملية التنمية المستدامة االستقرار االجتماعي والوعي المجتمعي والنزاهة. وعلى المستوى ا

على تدهور البيئة الطبيعية واستنزافها، بما يؤثر على حق األجيال القادمة من االنتفاع بها، وذلك عبر السماح لبعض الفئات في 

 المجتمع وذلك العتبارات اجتماعية أو سياسية باستخدام األراضي والموارد الطبيعية دون حد أو رادع. 

 األساسيّة لمكافحة الفساد اإلداري:المقومات 

مما يمّكن الدول في مجال مكافحة الفساد والحد من انتشاره هو وجود قيادة سياسية تمتلك رؤية مستقبلية للبالد، بحيث تمتلك 

من موارد  عاإلرادة لتسخير كافة اإلمكانيات وحشد الطاقات والجهود في إطار منظم لتحقيق الرؤية المستقبلية التي تستهدف الجمي

بشرية ومادية، مع األخذ بعين االعتبار األجيال القادمة. ولكي تحقق الدول أهدافها الوطنية التنموية، فإنه ينبغي توافر عناصر 

( بأنه ينبغي 2008اإلدارة الرشيدة، وذلك للقيام بصياغة وتنفيذ الخطط على الوجه الصحيح وبنجاعة. ناقش أبو بكر وآخرون )

صر لمكافحة الفساد اإلداري. أوال: وجود قيادة إدارية فّعالة، وذلك من حيث قدرة المسؤول على التأثير على األتباع توافر عدة عنا

فيما يخدم مصلحة العمل، وذلك لن يتحقق إال بوجود عنصر الخبرة والكفاءة. بالتالي ينبغي تعيين المسؤولين بناء على جدارتهم 

نظر لالعتبارات القبلية أو االجتماعية. ثانياً: الشفافية في العمل اإلداري، وذلك من حيث نشر وكفاءتهم في إنجاز المهام، دون ال

المعلومات التي تخص سير إجراءات المعامالت، فضالً عن نشر البيانات المتعلقة بأداء األجهزة الحكومية بصورة دورية، وذلك 

ا إن تطلب األمر. كما يساهم وجود جهات رقابية ومحاسبية تنظم لتمكين المواطنين من التعرف على أنشطة الحكومة ومساءلته

وتراقب أداء الجهات واألفراد العاملين في القطاع العام على تجويد األداء العام بما يخدم الصالح العام بعيداً عن المصالح الشخصية. 

ق القوانين الفساد والحد من انتشاره، إذ ينبغي أن تطبكما يعد وجود قوانين وتشريعات تتعلق بمكافحة الفساد مقوماً رئيسياً لمكافحة 
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على الجميع دون استثناء. وعلى صعيد الوعي المجتمعي بممارسات الفساد، فيعد وعي المجتمع لممارسات الفساد كفيالً بنبذ هذه 

 الممارسات واعتبارها مخالفة للدين واألعراف المجتمعية.

 

 ز التنمية المستدامة بدولة قطرثانيا : واقع جهود مكافحة الفساد وتعزي

عالمياً والمرتبة الثانية على مستوى دول  30تمثل دولة قطر نموذجاً عربياً رائداً في مجال مكافحة الفساد، إذ احتلت المرتبة 

ما ، وإنم. يجدر الذكر بأن تحقيق دولة قطر لهذه المرتبة المتقدمة ليس وليد اللحظة2020الشرق األوسط وشمال إفريقيا عن عام 

 بتضافر العديد من العوامل عبر السنوات.

 التحوالت االقتصادية واالجتماعية التي شهدتها دولة قطر:

ير مصدر الدخل الرئيسي. حيث  شهدت دولة قطر تحوالٍت اقتصادية واجتماعية خالل السنوات السابقة، إذ تعود األسباب إلى تغُّ

كان يعتمد القطريون على مدخول الغوص على اللؤلؤ ورعاية اإلبل والماشية وغيرها من المهن الحرفية التي كانت تساعدهم 

عملية التحوالت االقتصادية التي انعكست بالضرورة على الطبيعة االجتماعية في البالد منذ  على سد احتياجاتهم المعيشية. بدأت

اكتشاف النفط، إذ يعد اكتشاف النفط نقطة التحول األولى في المجال االقتصادي واالجتماعي. شكلت الموارد المالية التي نتجت 

عليه لتطوير البلد من حيث بناء المشاريع المتمثلة في شبكات الكهرباء عن تصدير النفط والغاز دخالً قومياً قوياً يمكن االعتماد 

والماء والطرق الحديثة، والمستشفيات، والمدراس، األمر الذي تطلب تأسيس نظام إداري ينظم ويدير قطاعات الدولة. انعكست 

ة إلى انخفاض معدالت األمية، باإلضافهذه التحوالت على مستوى دخل الفرد باإليجاب، حيث ارتفع معدل دخل الفرد، باإلضافة 

يجدر الذكر، بأنه ومع التحوالت االقتصادية واالجتماعية التي شهدتها دولة قطر  0.%1إلى انخفاض معدالت البطالة لما يقارب 

لقطري من ا خالل العقود الماضية، ظل المجتمع القطري متمسكاً بتعاليم الدين اإلسالمي واألعراف والتقاليد، إذ يعتبر المجتمع

 المجتمعات المحافظة.

 مقومات مكافحة الفساد في دولة قطر:

تتمتع دولة قطر بجملة من المقومات والعوامل التي تساهم في مكافحة الفساد والحد من انتشاره حيث تتكامل هذه المقومات مع 

 بعضها البعض لتنشئ بيئة مضادة للفساد. ومن هذه المقومات: 

(، فيعد ضعف التنشئة االجتماعية والوازع الديني باإلضافة إلى تدني مستوى 2014بحسب الجمل )المقومات االجتماعية:  -

الرواتب واألجور سبباً رئيسياً لقيام األفراد بالسلوكيات الفاسدة للحصول على الكسب المادي. بالنظر إلى حالة دولة قطر، 

 128.08ذ يقُدر نصيب الفرد من الدخل القومي ما يقارب فنجد بأن دولة قطر تُصنف من ضمن الدول ذات الدخل العالي، إ

(، األمر الذي يحد الموظف العام من قبول الرشاوى واالختالس 2018ألف لاير قطري )الشرق،  466ألف دوالر بما يعادل 

المي اإلسبشكل عام، ولكل قاعدة استثناء. كما يعد المجتمع القطري من المجتمعات المحافظة المتمسكة بتعاليم الدين 

 والعادات والتقاليد التي تنبذ السرقة والتصرف بالمال بغير وجه حق.
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، والذي ينص على تعيين الموظفين على أساس 2016( لسنة 15تم إصدار قانون رقم )المقومات اإلدارية والمؤسسيّة:  -

ظيراً ة، والحوافز التشجيعية نالجدارة، كما تضمن القانون منح الحوافز للموظفين المتميزين مثل الترقيات االستثنائي

 إلنجازاتهم. وفي سبيل تنمية وتطوير الموظفين، فقد تم تصنيف الوظائف العامة،

وربط المسارات التدريبية وفقاً لتصنيف الوظيفة، كما توجد إدارة معنية بالتدقيق الداخلي في كل جهة حكومية تشرف على  

 ابية في الدولة.المصروفات واإليرادات بالتعاون مع الجهات الرق

لدى القيادة السياسية القطرية توجه ورؤية واضحة نحو مكافحة الفساد، إذ وضعت قضية مكافحة المقومات السياسية:  -

الفساد من ضمن األولويات لدى الحكومة. ومن األمثلة على ذلك، تكرار سمو األمير في خطاباته قضية الفساد بكافة أشكاله. 

ته لالجتماع األول لمجلس الوزراء بعد التعديل الوزاري: "إن حصول األخطاء أمر طبيعي، ذكر سمو األمير خالل رئاس

وإن مسؤولينا مشهود لهم بالنزاهة والشفافية، ولكني أؤكد أن الفساد المالي، والفساد اإلداري وهو األخطر لما يسببه من 

 (2021ترهل في المؤسسات ال يمكن قبوله." )هيئة الرقابة والشفافية، 

انتهجت دولة قطر سياسات اقتصادية فّعالة، مما عزز من مكانتها على الصعيدين اإلقليمي والعالمي، المقومات االقتصادية:  -

حيث حافظت على معدالت نمو مرتفعة خالل العقد الماضي، تمكنها من مواجهة أي أخطار حالية ومستقبلية. وتعود 

تنويع قاعدة االقتصاد الوطني، واالعتماد على القطاعات غير النفطية  األسباب إلى جملة من المقومات، ومنها: أوالً،

كمصدر إليرادات الدولة، مثل رفع الطاقة اإلنتاجية من الغاز الطبيعي واالستثمارات الرأسمالية داخل الدولة وخارجها. 

افسية، لشركات األجنبية مزايا تنثانياً، توفر اإلطار التشريعي المناسب لجذب االستثمارات األجنبية، وذلك من حيث منح ا

سنوات. كما نتج عن السياسة االقتصادية  10وإعفاء من ضريبة الدخل حتى 100مثل الحق بالتداول بأي عملة أجنبية بنسبة 

للدولة، فرص استثمارية في مختلف القطاعات، األمر الذي عزز الشراكات بين القطاعين العام والخاص، مثل السياحة، 

لرياضة، واألمن الغذائي. ثالثاً، توفر البنية التحتيّة الضخمة والمتطورة، مثل ميناء حمد ومترو قطر، ومطار والتعليم، ا

 (.2018حمد الدولي، مما يجعل دولة قطر وجهة ذات مناخ استثماري مالئم )مكتب االتصال الحكومي، 

 

 إطار مكافحة الفساد والوقاية منه والحد من آثاره:

لتنموية التي تشهدها دولة قطر خالل السنوات العشر األخيرة. قامت دولة قطر بجملة من االجراءات في نظراً للتحوالت ا 

سبيل تعزيز الشفافية والمساءلة ومكافحة الفساد، وذلك تحسباً الستشراء الفساد الذي يعطل ويقوض من نجاعة األداء العام 

 للصالح الشخصي. تمثلت الجهود في اآلتي:

صّدقت دولة قطر على اتفاقية األمم المتحدة لمكافحة الفساد، وذلك في إطار  2007في عام يات الدوليّة: توقيع االتفاق .1

تعزيز الشراكات المحلية والدولية في مجال مكافحة ومنع الفساد. إذ تهدف االتفاقية إلى دعم تدابير مكافحة الفساد، 

اد وفق االتفاقية العربية لمكافحة الفسوتعزيز النزاهة واإلدارة السليمة للشؤون والممتلكات العامة. كما تم التصديق على 

، والتي تهدف إلى تعزيز التعاون بين دول العالم العربي في مكافحة الفساد وكشفه، 2012( لسنة 37المرسوم رقم )

 وتشجيع األفراد ومنظمات المجتمع المدني بالمشاركة بمنع ومكافحة الفساد.

ألمم المتحدة لمكافحة الفساد، تم إنشاء هيئة الرقابة والشفافية، وذلك وفي إطار تنفيذ اتفاقية ا إنشاء الجهات الرقابية: .2

( من االتفاقية والتي تلزم بوجود هيئة لمكافحة الفساد الوقائية. أبرز ما تقوم به الهيئة هو وضع 6بحسب المادة رقم )
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ظيم لحكومية والخاصة عبر تناالستراتيجية الوطنية لتعزيز النزاهة والشفافية، وتوعية الموظفين من كافة الجهات ا

الدورات التدريبية بتدابير المتعلقة بمنع الفساد، وتلقي شكاوى المواطنين، وبحث أسباب القصور في النظم المالية 

واإلدارية والفنية في الجهات الخاضعة لرقابة الهيئة. كما تم إنشاء ديوان المحاسبة والذي يختص بإجراء الرقابة على 

 المالية، وااللتزام، واألداء، وتكنولوجيا المعلومات والمشاريع والمناقصات والعقود المالية. الشؤون التالية:

وبهدف التوجه نحو مجتمع المعرفة عبر تعزيز الشفافية، تم وضع سياسة البيانات الشفافية والوصول إلى المعلومات:  .3

كومي، بيانات الحكومية، وذلك لتسهيل معرفة األداء الحالمفتوحة، وعليها، تم تدشين بوابة قطر للبيانات المفتوحة لنشر ال

وإشراك المواطنين، وتحسين الحوكمة. كما تقوم الجهات العامة في الدولة، بنشر إحصاءاتها عبر الموقع اإللكتروني 

 (.2021الخاص بها )بوابة قطر للبيانات المفتوحة،

انين والمواثيق المتعلقة بالوقاية والحد من الفساد: قانون تم إصدار العديد من القوالتشريعات والقوانين والمواثيق:  .4

، والذي يُعنى بتنظيم العملية في إطار واضح لجميع األطراف 2015النزاهة والشفافية في المناقصات والمزايدات لعام 

عد األساسية آلداب . يهدف الميثاق إلى تحديد القوا2020المتعاقدة. كما تم إصدار ميثاق نزاهة الموظفين العموميين عام 

وقواعد الوظيفة العامة، كما يهدف إلى بناء قيم وثقافة مهنية عالية لدى الموظفين العموميين. ومستقبالً وبحسب هيئة 

 الرقابة والشفافية، سيتم إصدار قانون مكافحة تضارب المصالح، وإصدار ميثاق نزاهة الموردين والمقاولين. 

من المالحظ من خالل الجهود المذكورة أعاله، بأن هناك تقدم ملحوظ في مجال ميا : تشجيع وتحفيز مكافحة الفساد عال .5

مكافحة الفساد داخل دولة قطر، حيث أحرزت في مؤشر مدركات الفساد مؤشرات مرتفعة خالل العقد الماضي، مما 

و ر الدولية، قام صاحب السميمكننا القول، بأن دولة قطر نجحت في مجال مكافحة الفساد داخلياً. وفي إطار مسؤولية قط

بتدشين الجائزة تحت مسمى )جائزة الشيخ تميم بن حمد آل ثاني الدولية  -أمير دولة قطر-الشيخ تميم بن حمد آل ثاني 

للتميز في مكافحة الفساد، والتي تهدف إلى تشجيع األفراد والمؤسسات إلى تقديم األفكار والمقرحات الخالقة في مجال 

التصدي للظاهرة في الدول التي تعاني من الفساد بشكل خاص، وفي العالم بشكل عام )مركز حكم مكافحة الفساد و

 (.2021القانون ومكافحة الفساد، 

 دولة قطر في مؤشرات الحوكمة ومكافحة الفساد والتنمية المستدامة:

تدامة، بالحوكمة ومكافحة الفساد والتنمية المس سيتم التطرق في هذا المحور إلى حالة دولة قطر في أبرز المؤشرات الدوليّة المتعلقة

بيَد أن هذه العوامل مجتمعة تؤثر على بعضها البعض إما بالسلب أو اإليجاب. فإذا توفرت المقومات الُمشار إليها في الجدول رقم 

ة على فإنها تؤثر بالضرور( مثل سيادة القانون، وفاعلية الحكومة، وانخفاض معدالت الفساد والحفاظ على األمن واالستقرار، 1)

( بأن البيئة التنظيمية في دولة 1(. ياُلحظ في الجدول رقم )2احراز التقدم نحو تحقيق مؤشرات التنمية المستدامة في الجدول رقم )

اعلية فقطر تعتبر بيئة صحية، إذ تتوفر مقومات سيادة القانون، واألمن واالستقرار، وانخفاض معدالت الفساد، باإلضافة إلى 

الخدمات الحكومية المقدمة، وذلك على مدار عقد من الزمن. ياُلحظ في مؤشر سيادة القانون بأن تم تسجيل نقاط مرتفعة على 

مدار عشر سنوات سابقة، األمر الذي ال يدع مجال للريب بأن وإن حدثت تجاوزات تتعلق بالفساد من قبل الموظف العام، فإن 

ر ألية اعتبارات اجتماعية أو سياسية. كما أن انخفاض مؤشر مدركات الفساد لما يقارب عشر القانون يطبق عليه دون النظ

سنوات، أثر إيجابياً لتحفيز خلق بيئة صحية لتطور وتنمية الدولة، األمر الذي انعكس على المؤشرات األخرى مثل مؤشر السالم 
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بيئة التنظيمية العامة في الدولة. وياُلحظ انعكاس مدى صحة البيئة العالمي، وفاعليّة الحكومة، وسيادة القانون، وهذا من جانب ال

 التنظيمية العامة، 

(. 2على إحراز التقدم في مجال التنمية المستدامة بكافة أبعادها االقتصادية واالجتماعية والبيئية كما هو موضح في الجدول رقم )

ين يق التنمية المستدامة إذ أن للفساد اإلداري ارتباط سببي وثيق بينعكس تأثير نتائج هذه المؤشرات على تحقيق التقدم نحو تحق

احراز التقدم في كافة المجاالت اإلدارية واألمنية واالقتصادية واالجتماعية والبيئية، وهذا ما أكده الباحثين بأن في حال توفر بيئة 

من  طور، ألن المصلحة العامة هي األولوية لدى الجميعتنظيمية سليمة وصحية، تخلو من الفساد، بالتالي يمكن للدول أن تتقدم وتت

 كافة المستويات اإلدارية في الدولة. 

 2012/2020( دولة قطر في المؤشرات الدوليّة خالل السنوات 1الجدول رقم )

 المصادر والمراجع ذات العالقة. بتصرف. مراجعة: من إعداد الباحثة بعد المصدر

 (: حالة دولة قطر في أهم المؤشرات االقتصاديّة واالجتماعيّة والبيئيّة 2الجدول رقم )

 

 

 السالم العالمي مدركات الفساد فاعليّة الحكومة سيادة القانون المؤشر

2012 0.96 0.94 68 1.535 

2013 0.96 1.06 68 1.588 

2014 0.86 0.94 69 1.549 

2015 0.77 0.95 71 1.640 

2016 0.79 0.74 61 1.603 

2017 0.73 0.74 63 1.562 

2018 0.73 0.63 62 1.785 

2019 0,73 0.70 62 1.696 

2020 1.00 0.91 63 1.590 

 مرتفع مرتفع مرتفع مرتفع حالة المؤشر

البُعد 

 التنموي

  التفاصيل  2016/2019التقدم المحرز خالل األعوام  المؤشر

حالة  2019 2018 2017 2016

 المؤشر

 

 

 

معدل النمو السنوي 

للناتج المحلي 

236,577 

 لاير قطري

230,917 

لاير 

 قطري

252,360 

لاير 

 قطري

 - مرتفع -
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 على المصادر ذات العالقة. بتصرف. مراجعةمن إعداد الباحثة بعد  المصدر:

 عرض النتائج وتحليلها .3

البعد 

 االقتصادي

اإلجممممممالممي لمملممفممرد 

 الواحد

- %0.26 %0.39 %2.68 معدل التضخم

0.67% 

 منخفض

البعد 

 االجتماعي

نسممبة السممكان الذين 

يعيشممممون في أسممممر 

معيشمممممميمممة يمكنهممما 

الممحصمممممممول عمملممى 

 .الخدمات األساسية

يقيس المؤشر توفر  مرتفع 100% 100% 100% 100% 

الخدمات اآلتية: خدمة مياه 

الشرب، وخدمة الصرف 

الصحي، ومرافق النظافة، 

والكهرباء، والوقود 

النظيف، وإمكانية التنقل، 

وجمع النفايات الصلبة 

 والسائلة

 - منخفض %0.12 %0.11 %0.14 %0.15 معّدل البطالة

تمممغمممطممميمممة تممموافمممر 

الخدمات الصمممممحية 

 األساسية

المؤشر توفر خدمات يقيس  مرتفع 100 100 100 100

الصحة اإلنجابية، واألم 

والوليد، واألمراض المعدية 

وغير المعدية، والقدرة على 

تقديم الخدمات لصحية، 

وقذرة السكان على الوصول 

 للخدمات الصحية.

 *معدل األمية عن السنوات: منخفض - - %0.32 %1.82  معدل األميّة*

2013: 0.46% 

2014: 0.69 

البعد 

 البيئي

نسممممممبمممة المنممماطق  

االقتصممممممماديممة التي 

دار بممماسممممممتخمممدام  تمممُ

النهج القممائمممة على 

 النظم اإليكولوجية 

  مرتفع 100% 100% 100% 100%
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نستنتج بالنظر لنموذج حالة دولة قطر في مكافحة الفساد والحد من آثاره والوقاية منه، بأن المتغيرات االقتصادية واالجتماعية 

والسياسية تاريخياً، ساهمت في منع استشراء الفساد في قطاعات الدولة، وذلك لما تتمتع به دولة قطر من استقرار سياسي، 

 من الزمن. فحتى بعد استكشاف النفط والغاز وزيادة العوائد المالية،  واقتصادي، واجتماعي منذ عقود

فهناك عدالة في توزيع الثروات بين أفراد المجتمع، بمعنى لم يكن هناك تفاوتات طبقية كبيرة بحيث ال يستطيع الفرد سد احتياجاته 

 االجتماعية في الحد من تفشي الفساد. المعيشية. وحتى خالل العقد الحالي، بالتالي، ساهمت المتغيرات االقتصادية و

أحرزت دولة قطر نتائج جيّدة في غالبية مؤشرات مدركات الفساد، والحوكمة، والسالم العالمي، خالل العقد الماضي، باإلضافة 

والبيئية. إذ  ة،إلى إحراز التقدم الملحوظ في المؤشرات المتعلقة بالتنمية المستدامة المتمثلة بالمجاالت االقتصادية، واالجتماعي

يُستنتج أن جهود إصالح البيئة التي يعمل فيها جهاز اإلدارة العامة انعكست على احراز التقدم في مؤشرات مدركات الفساد على 

وجه الخصوص ومؤشرات الحوكمة والسالم واالستقرار، وبين احراز التقدم في مؤشرات التنمية المستدامة. بالتالي، فإذا صلُحت 

ي يعمل فيها جهاز اإلدارة العامة، تمّكنت في المقابل بأداء دورها المناط إليها على أكمل وجه، وبما يحقق المصلحة العامة البيئة الت

 ورفاه المجتمع.

قدمت دولة قطر نموذجاً رائداً في مجال مكافحة الفساد والحد من آثاره والوقاية منه. حيث تم النظر لقضية الفساد اإلداري من 

لشمولي، والبحث في كافة العوامل التي قد تكون سبب التساع بؤرة وانتشار الفساد. إذ شمل نموذج دولة قطر في مكافحة المنظور ا

الفساد جميع الجوانب لمنع الفساد والحد من انتشاره. تعود األسباب إلى المقومات االقتصادية واالجتماعية، ثم توجه القيادة السياسية 

داري بكافة أنواعه، األمر الذي انعكس على التوجه نحو توقيع االتفاقيات الدولية واإلقليمية مثل االتفاقية الجاد نحو نبذ الفساد اإل

الدولية والعربية لمكافحة الفساد، وذلك لتعزيز جهود مكافحة الفساد بشكل شمولي في إطار دولي وإقليمي، إذ أن االتفاقيات تسمح 

إلقليمية كما تم إنشاء األجهزة الرقابية والمحاسبية المعنية بمكافحة جميع أوجه الفساد، بتكامل الجهود الوطنية مع الدولية وا

والوقاية منه قبل حدوثه وذلك عبر رصد التجاوزات إن وجدت، والتدقيق على أعمال الجهات الحكومية المالية واإلدارية بصورة 

خالل صناعة السياسات العامة التي تشجع على ذلك، مثل  دورية. كما عملت حكومة قطر على تعزيز مبدأ الشفافية، وذلك من

سياسة البيانات المفتوحة، وتدشين منصة لهذا الغرض، بهدف تحديث البيانات بشكل دوري. كما تم إصدار التشريعات والقوانين 

بناء يكثر فيه الفساد، قطاع ال بأن (Kottasova ,2014)التي تمنع حدوث الفساد في القطاعات المختلفة. وحسبما أشار الباحث 

فإن دولة قطر بصدد إصدار ميثاق نزاهة الموردين والمقاولين، كما أصدرت ميثاق نزاهة الموظفين العموميين. وإيماناً بأهمية 

 مدور جميع األفراد من كافة أنحاء العالم، تم إطالق جائزة الشيخ تميم بن حمد آل ثاني لمكافحة الفساد للدول، والتي تُعنى بتقدي

أفكار وحلول إبداعية بشأن مكافحة الفساد والحد والوقاية منه. ويمكن إيجاز إطار نموذج دولة قطر في مكافحة الفساد في اآلتي: 

توجهات القيادة السياسية، واألوضاع االقتصادية واالجتماعية الجيدة، ووجود القوانين والتشريعات وتنفيذها، ووجود أجهزة رقابية 

 ورها على أتم وجه وفقاً الختصاصاتها، وجهاز إدارة عامة كفؤ وفعال.ومحاسبية تقوم بد

 الخاتمة والتوصيات .4

إن الفساد اإلداري بكافة أنماطه وصوره، يعد مقوضاً أساسياً للتنمية المستدامة في كافة الدول، بيَد أن ممارسي الفساد في كافة 

اعتبارات المصلحة العامة أو الهدف الذي تم إنشاء المنظمة من أجله.  القطاعات والمجاالت، يضعون مصالحهم الشخصية فوق
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تجدر اإلشارة إلى دور المتغيرات االقتصادية واالجتماعية في إنشاء بيئة محفزة للفساد، إذ يُعد سوء األوضاع االقتصادية 

انين، ب األطر التنظيمية مثل التشريعات والقوواالجتماعية دافعاً لألفراد للقيام بممارسات فاسدة، لسد احتياجاتهم، فضالً عن غيا

 ووجود األجهزة الرقابية والمحاسبية.

قدمت دولة قطر نموذجاً عربياً رائداً في مجال مكافحة الفساد والحد من انتشاره والوقاية منه، وذلك عبر تفعيل العديد من المقومات 

 هزة الرقابية والمحاسبية، وإصدار التشريعات والقوانين المتعلقة بمكافحةومنها: توقيع االتفاقيات الدولية واإلقليمية، وإنشاء األج

الفساد، وتفعيل السياسات العامة المتعلقة بتعزيز الشفافية، وتشجيع مكافحة الفساد عالمياً عبر تقديم األفكار الخالقة والمبتكرة. 

لفساد ن تطبيقها في دولة قطر لزيادة فاعلية وريادة مكافحة اتأسيساً على ما تقدم، توصلت الباحثة إلى جملة من التوصيات التي يمك

 والحد من آثاره والوقاية منه. ومن هذه التوصيات:

 على مستوى دولة قطر:

صياغة استراتيجية متكاملة لمكافحة الفساد والحد من آثاره والوقاية منه، وذلك بهدف توحيد جهود جميع األطراف المعنية  .1

 واضح للجميع.ضمن إطار استراتيجي 

زيادة توعية الموظفين العموميين بصور الفساد اإلداري غير المتعلقة باألمور المالية، مثل التسيب اإلداري وعدم إنجاز  .2

 األعمال بشكل صحيح، والضرر المترتب على هذه الممارسات.

خ قيم النزاهة لديهم، وإعالء دمج مواضيع الفساد اإلداري في المواد التعليمية، لطلبة المدراس بهدف التوعية وترسي .3

 المصلحة العامة على المصلحة الشخصية.

 تفعيل دور منظمات المجتمع المدني المختصة في التوعية والرقابة، والبحث في حاالت الفساد اإلداري. .4

 إشراك المجتمع في اإلبالغ عن حاالت الفساد، وذلك عبر قنوات اتصال واضحة. .6

 

 والمصادر: المراجع. 5

 1945ماي  8(. تأثير الفساد على التنمية المستدامة في الجزائر. رسالة ماجستير منشورة. جامعة 2017ل، نزار. )إسماعي -

 قالمة: كلية الحقوق والعلوم السياسية، قسم العلوم السياسية.

من 30-10-2021(. الفساد مقوض أهداف التنمية المستدامة في العالم. استرجع المقال بتاريخ 2017بن يحي، سامية. ) -

https://democraticac.de/?p=48561  

(. جامعة بسكرة: 22. )147-129. مجلة علوم االنسان والمجتمع(. مظاهر الفساد اإلداري. 2017بومعراف، نسيمة. ) -

 الجزائر.

امة بدون إدارة قوامة. مؤتمر التنمية المستدامة في ليبيا. جامعة (. ال تنمية مستد2008بعيرة، أنس وبعيرة، أبو بكر. ) -

 قاريونس.

 ..(. تقرير أهداف التنمية المستدامة في دولة قطر. (2019جهاز التخطيط واالحصاء -
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اإلسالمي النامية وآليات مكافحته من منظور االقتصاد  (. الفساد االقتصادي وأثره على التنمية في الدول2114الجمل، هشام. ) -

 .619–526 مجلة كلية الشريعة والقانون بطنطا .والوضعي

 .مجلة إيليزا للبحوث والدراسات(. العوامل المؤدية للفساد اإلداري والمالي ومؤشرات قياسه عالمياً. 2019حفناوي، آمال. ) -

4 (1 .)107-132. 

من  27-10- 2021دليل بوابة قطر للبيانات المفتوحة. استرجع الموقع بتاريخ  -

https://www.data.gov.qa/pages/handbook/?flg=ar  

 (.49)191 -171(. تجارب دولية في مكافحة الفساد اإلداري. مجلة العلوم اإلنسانية واالجتماعية. 2018شرفي، منصف. ) -

من 28-11- 2021(. البنك الدولي: دخل الفرد في قطر األعلى في العالم. استرجع المقال بتاريخ 2018الشرق. ) -

sharq.com/article/27/08/2018-https://alالعالم-في-األعلى-قطر-في-الفرد-دخل-الدولي-/البنك  

 .178-158. مجلة الدراسات العليا بجامعة النيلين(. الفساد اإلداري في الدول العربية: أسبابه وآثاره. 2016عمر، أحمد. ) -

(6 )24. 

ية المجلة الجزائر(. ظاهرة الفساد السياسي في المجتمعات: قراءة متفحصة في األسباب والتداعيات. 2020كشان، رضا. ) -

 .357-369. 16(09. )والتنميةلألمن 

(. الفساد اإلداري وأثره على التنمية في الجزائر. رسالة ماجستير منشورة. كلية الحقوق والعلوم 2015محمد، بوشريط. ) -

 السياسية. جامعة د. طاهر موالي.

(. جائز الشيخ تميم بن حمد آل ثاني الدولية للتميز في مكافحة الفساد. استرجع 2021مركز حكم القانون ومكافحة الفساد. ) -

  /award-https://www.rolacc.qa/ar/aceمن 17-10-2021الموقع بتاريخ 

من 25-10- 2021اريخ (. السياسة االقتصادية. استرجع المقال بت2018مكتب االتصال الحكومي. ) -

policy-https://www.gco.gov.qa/ar/focus/economic/  

من 5-10- 2021(. تعريف الفساد لغة واصطالحاً. استرجع الموقع بتاريخ 2021الموسوعة العربية الشاملة. ) -

encyclopedias-and-https://www.mosoah.com/references/dictionariesالفساد/-/تعريف  

استرجع الموقع بتاريخ  .دولة قطر تحتل مرتبة متقدمة في الشفافية ومكافحة الفساد.(2021) . هيئة الرقابة والشفافية -

  الشفافية/-في-متقدمة-مرتبة-تحتل-قطر-/دولةhttps://www.acta.gov.qaمن 5,11,2021

. اللجنة الدائمة للسكان. والتحدياتالتنمية المستدامة في دولة قطر اإلنجازات (. 2008الهيتي، نوزاد والمهندي، حسن. ) -

 الطبعة األولى.

من 22-10- 2021استرجع الموقع بتاريخ  .(. مشاريع وإنجازات هيئة الرقابة والشفافية2021هيئة الرقابة والشفافية. ) -

https://www.acta.gov.qa  

من 27-10- 2021أقوال سمو األمير. استرجع المقال بتاريخ  (. من2021هيئة الرقابة والشفافية. ) -

https://www.acta.gov.qaاألمير/-سمو-أقوال-/من  
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https://www.rolacc.qa/ar/ace-award/
https://www.gco.gov.qa/ar/focus/economic-policy/
https://www.mosoah.com/references/dictionaries-and-encyclopedias/تعريف-الفساد/
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 ابتكار تصاميم جرافيكية لمنتجات سياحية مستلهمة من عمارة منطقة جدة التاريخية 

Creating Graphic Designs for Tourism Products Inspired by the Architecture of Historic 

Jeddah  

  الباحثة/ مودة فهد الفرسانيعداد: إ

 باحثة ماجستير، قسم التصميم، كلية التصاميم والفنون، جامعة جدة، المملكة العربية السعودية
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 :الملخص

إلثراء التجربة السياحية  سياحية مستلهمة من عمارة منطقة جدة التاريخيةيهدف البحث إلى ابتكار تصاميم جرافيكية لمنتجات 

إثراء مجال التصميم الجرافيكي بتصاميم مستلهمة من العمارة التراثية لمنطقة ونشر الهوية الحجازية، وتظهر أهمية البحث في 

منهج الوصفي ويتبع البحث ال الهوية الحجازية، ونشرالتراثية تفعيل دور التصميم في إثراء التجربة السياحية جدة التاريخية، و

تصميم المنتجات السياحية والعناصر المعمارية لمنطقة جدة و عناصر التصميم الجرافيكي التحليلي في اإلطار النظري بدراسة

 يةتاريخمن عمارة منطقة جدة ال مستلهمةلمنتجات سياحية  جرافيكيةمن خالل عمل تصاميم التاريخية، والمنهج التجريبي 

على  درةوالقفن التصميم الجرافيكي يتميز بالمرونة وقد توصل البحث إلى عدد من النتائج كان أهمها: أن  ،)الرواشين أنموذًجا(

االستعانة  إثراء التجربة السياحية التراثية من خالليمكن تتسم باالبتكار، كما عناصره المختلفة للوصول إلى تصاميم ودمج تطويع 

ة السياحية سياحية تساهم في إثراء التجربوسلع منتجات ميم الجرافيكي البتكار تصاميم متنوعة يمكن تطبيقها على بمجال التص

يمكن  الفريدة التيوالمميزة المتعددة  ونشر هوية وثقافة المنطقة، باإلضافة إلى ما تتميز به منطقة جدة التاريخية من المظاهر

بشكل أكبر ة السلع السياحيالمنتجات و العناية بمجال، كما يوصي البحث بمتنوعة ومبتكرةة تصاميم جرافيكي االستلهام منها لعمل

مل تصاميم ، وكذلك عللوصول إلى تصاميم جرافيكية لمنتجات سياحية تتناسب مع العصر والتطور الكبير في مجال التصميم

 ق وتشجيع السياحة التراثية.جرافيكية لمنتجات سياحية لمختلف مناطق المملكة لنشر ثقافة هذه المناط

 التصميم، السياحة والتصميم، التذكارات السياحية، العمارة الحجازية. أسسالتصميم الجرافيكي، : الكلمات المفتاحية
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Creating Graphic Designs for Tourism Products Inspired by the Architecture of Historic 

Jeddah  

Abstract: 

The study aims to create graphic designs for tourism products inspired by the architecture of the 

historical Jeddah region (Al-Rawashin) to enrich the tourism experience and spread the Hijazi 

identity. The methodology of the study is the descriptive analytical approach in the theoretical 

framework by studying the elements of graphic design, the design of tourism products, and the 

architectural elements of the historical Jeddah, and the experimental approach through making 

graphic designs for tourist products inspired by the architecture of historical Jeddah. The study 

reached a number of results, the most important of which were: That graphic design is 

characterized by flexibility and the ability to adapt its elements to create a lot of designs that can 

be made for tourist products to contribute to and enrich the tourism experience and spreading the 

identity and culture, in addition, the historical Jeddah region is characterized with many unique 

and distinctive aspects that can be inspired by to make innovative designs, the research also 

recommends taking care of the field of tourist products and designing them to suit the current era, 

as well as making graphic designs for tourism products for the various regions of Saudi Arabia to 

spread the culture of these regions and encourage heritage tourism. 

Keywords: Graphic Design, Basics of Design, Tourism and Design, Tourist Souvenirs, Hijazi 

Architecture.  

 

 . المقدمة:1

والتي تقوم على المحاور  0202تعد السياحة أحد أهم العوامل االقتصادية التي تقوم عليها رؤية المملكة العربية السعودية  

التالية: مجتمع حيوي، اقتصاد مزدهر، ووطن طموح، وتهدف إلى اإلفادة من القطاع السياحي لرفع اإلنتاج المحلي إلى ما يزيد 

هم الصناعات نمًوا وازهاًرا في العالم، وتزخر المملكة العربية السعودية بالعديد من المواقع ، حيث تعد السياحة أحد أ%02عن 

(. من ذلك اتجهت المملكة إلى ترميم وصيانة المواقع التراثية وتسجيلها لدى منظمة اليونسكو 0200التراثية )القريني، 

(UNESCOومنها منطقة جدة التاريخية في محافظة جدة والتي تعرف )  بـ)البلد(، فقد تم تسجيلها كواحدة من أهم المواقع التراثية

(، وتزخر منطقة جدة التاريخية بالعديد من المظاهر التراثية الفريدة التي تنقل 0202في المملكة العربية السعودية )أمانة جدة، 

 حضارات وثقافات متنوعة.
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بها الطابع البصري لعمارة منطقة جدة التاريخية، وتقوم ( إلى المقومات الفريدة التي يتمتع 0202وتشير دراسة أحمد )

على نظام الحارات وتحتوي على مباني تتكون من عدة طوابق قد تصل من طابقين وحتى خمسة طوابق، وتعد مصدًرا غنيًا 

ن الرواشيبالمفردات التشكيلية، حيث تطل واجهات عمائرها على الخارج بأشكالها المميزة والمغطاة بالعناصر الخشبية ك

 والمشربيات، والتي تعمل على تهوية المبنى من الداخل مع الحفاظ على الخصوصية.

( على جمالية العمارة الحجازية وما تتمتع به من تركيب معماري وجمالي فريد ما أدى إلى توثيقها 0200يؤكد الحوام ) 

مظاهرها الفنية الفريدة بشكل عام وبنوافذها الخشبية وإدراجها في التوثيقات األثرية بغرض الحفاظ عليها، وتتميز المنطقة ب

)الرواشين( بشكل خاص، فهي تحتوي على العديد من القيم الجمالية الناتجة من زخارفها وأقسامها وتكرارها على واجهات المباني 

 باختالف أشكالها وتفاصيلها.

د شهد هذا المجال اهتمام كبيرا من العديد من ويعد التصميم الجرافيكي أحد أهم المجاالت الفنية في هذا العصر، فق

المصممين لتنوع تقنياته وأدواته، ومن ذلك اتجه البحث إلى دراسة هذا المجال بما يحتويه من عناصر تتيح للمصمم حرية أكبر 

، يجد البحث أنه يمكن (0202في التعبير عن أفكاره، ولما يتمتع به هذا المجال من مرونة في األساليب المتبعة في تطبيقاته )داود،

اإلفادة من فن التصميم الجرافيكي للوصول إلى تصاميم لمنتجات سياحية لمنطقة جدة التاريخية تتسم باالبتكار وبثراء عالقاتها 

 التشكيلية.

( عن أهمية تنشيط الحركة السياحية في المملكة العربية السعودية من خالل صنع منتجات سياحية 0202وقد ذكر الفدا ) 

محلية تعمل على جذب السياح، وزيادة الدخل الوطني، ونشر الوعي الثقافي، حيث يعد التراث الثقافي من أهم العناصر الجذابة 

 في مجال السياحة.

( على أهمية التصميم الجرافيكي بما يحتويه من خصائص ومقومات مميزة ساهمت في 0202كما أكدت دراسة داود ) 

تمتع به هذا الفن على التوسع واالنتشار وقدرته على مجاراة كل زمان، كما قام البحث بذكر مفهومه انتشاره، باإلضافة إلى ما ي

 وتاريخه وعناصره ومبادئ تصميمه. 

وحيث إن السياحة هي أحد أقوى القطاعات في مجال التجارة الدولية التي ترفع من المستوى االقتصادي للبلد، ومنها 

ولما يتمتع به فن التصميم الجرافيكي من قدرة عالية على ابتكار تكوينات تصميمية مميزة في العديد السياحة الثقافية والتراثية، 

من المجاالت المتنوعة، فيمكن من خالله الوصول إلى تصاميم مبتكرة وتطبيقها على المنتجات السياحية المختلفة إلحياء التراث 

فع وزيادة العمليات الشرائية وبالتالي المساهمة في رفع االقتصاد التجاري وإثراء التجربة السياحية التراثية، والمساهمة في ر

للبلد، ومن ذلك تتلخص مشكلة البحث في كيفية اإلفادة من مجال التصميم الجرافيكي بغرض ابتكار تصاميم لمنتجات سياحية 

 المملكة العربية السعودية.مستلهمة من عمارة منطقة جدة التاريخية كونها أحد المناطق التراثية السياحية في 

 وفي ضوء ما سبق يمكن تحديد مشكلة الدراسة في التساؤل التالي:

 كيف يمكن ابتكار تصاميم جرافيكية لمنتجات سياحية مستلهمة من عمارة منطقة جدة التاريخية؟

http://www.ajrsp.com/
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 يتفرع من هذا التساؤل عدد من األسئلة الفرعية التي ستتناولها هذه الدراسة:

 تصميم الجرافيكي؟ وماهي عناصره؟ما هو مفهوم ال .0

 ما هي أسس التصميم الواجب توفرها في التصميم الجرافيكي؟ .0

 ما هو مفهوم المنتجات السياحية؟ وماهي األمور الواجب مراعاتها عند تصميمها؟ .0

 ما هي العناصر المعمارية لعمارة منطقة جدة التاريخية؟ .2

 سياحية باالستلهام من منطقة جدة التاريخية؟ما إمكانية ابتكار تصاميم جرافيكية لمنتجات  .2

 . أهداف الدراسة:1.1

يهدف البحث إلى ابتكار تصاميم جرافيكية لمنتجات سياحية مستلهمة من عمارة منطقة جدة التاريخية )الرواشين أنموذًجا( 

 إلثراء التجربة السياحية ونشر الهوية الحجازية.

 . أهمية الدراسة:2.1

 مجال التصميم الجرافيكي بتصاميم جمالية وفنية مستلهمة من العمارة التراثية لمنطقة جدة التاريخية. أهمية علمية: اثراء -0

 أهمية ثقافية سياحية: تفعيل دور التصميم في اثراء التجربة السياحية التراثية ونشر الهوية الحجازية. -0

 . حدود الدراسة:3.1

 لمنتجات السياحية، والعناصر المعمارية لعمارة منطقة جدة التاريخية.حدود موضوعية: عناصر التصميم الجرافيكي، تصميم ا

 حدود مكانية: منطقة جدة التاريخية )البلد(.

 م.0200 –م 0200حدود زمانية: 

 . منهج الدراسة: 4.1

لمنتجات ايتبع البحث كال من المنهج الوصفي التحليلي لوصف وتحليل التصميم الجرافيكي وعناصره وأسسه، باإلضافة إلى 

السياحة وما يجب مراعاته عند تصميمها، ووصف وتحليل عناصر العمارة الحجازية بمنطقة جدة التاريخية، والمنهج التجريبي 

 وذلك بعمل تصاميم جرافيكية لمنتجات سياحية مستلهمة من عمارة منطقة جدة التاريخية.

 . المصطلحات البحث:5.1

 (:Graphic Designالتصميم الجرافيكي )

  (.0202أما التصميم فهو يقوم على إعادة صياغة الفكرة وتطبيقها بطريقة مبتكرة )الصاعدي، 
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( وتعني الرسم البياني، والتصميم الجرافيكي هو فن تركيب العناصر البصرية لنقل األفكار Graphوجرافيك هي كلمة مشتقة من )

ل المشكالت باستخدام الصور والرسوم والكتابات وغيرها والرسال إلى الجمهور المتلقي، وهو عملية تواصل بصري بهدف ح

 (.0202من العناصر البصرية )الشديفات، 

وأما التصميم الجرافيكي فهو فن اختيار العناصر البصرية وترتيبها لنقل رسالة التصميم، وتشمل هذه العناصر على الخطوط 

 (.0202 الطباعية والصور واأللوان، والرموز المرسومة )الجاك وآخران،

 (:Tourism productsالمنتجات السياحية )

يعرف المنتج السياحي بأنه مجموعة من العناصر التي تمتلكها الدولة وتكون عامل جذب سياحي، بحيث يقوم السائح بالدفع مقابلها 

 (.0202)منصور، 

ويميز المنتج السياحي عن غيره بأنه ويعرف كذلك بأنه كل ما تم تصنيعه وإنتاجه وبيع في السوق، سواء كان خدمة أم سلعة. 

 (.Chandra, 2021موجه للسائح لإلفادة منه واستعماله أو شرائه أثناء السفر )

 (:Architectural heritageالتراث المعماري الحجازي )

راثية سواق التيعرف التراث المعماري بأنه المواقع التي تحمل أهمية تاريخية وقيمة تراثية كالقصور واألحياء والمتاحف واأل

عثمان )(. ويشمل جميع المباني والمناطق والمدن والقرى المميزة ذات القيمة التاريخية في بيئتها الطبيعية 0200وغيرها )فضل، 

 .(0202و محمد، 

رواشين بوجود النوافذ الخشبية التي تعرف بالويعرف إجرائيًا بأنه يشمل العمائر والمباني التراثية لمنطقة الحجاز والتي تتميز 

 والمشربيات عليها.

 (:Dormers/ Al Rawashinالرواشين )

تعرف الرواشين لغويًا بأنها جمع روشن، ويقصد بها فتحة في الحائط أو السقف يمكن أن يدخل الهواء والضوء من خالل )عمر، 

0222.) 

تستخدم لتوفير الخصوصية والتهوية، وتتواجد على واجهات العمائر والمباني التراثية وتعرف إجرائيًا بأنها نوافذ خشبية بارزة 

 الحجازية لمنطقة جدة التاريخية.

 . اإلطار النظري:2

 . التصميم الجرافيكي:1.2

 (:Graphic Design. التصميم الجرافيكي )1.1.2
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ككيان مستقل بذاته في بداية القرن العشرين، واكتسب يعد فن الجرافيك أحد الفنون المعاصرة األكثر انتشاًرا، وظهر  

العديد من الخصائص التي ميزته عن غيره من الفنون التشكيلية وذلك من خالل طبيعته الرقمية التي سهلت نشره ومشاركته، وقد 

  (0202ساهم التطور التكنولوجي في مجال الكمبيوتر واالتصاالت في ازدهار هذا المجال بشكل كبير )داود، 

حيث يعرف التصميم الجرافيكي بأنه عملية ابتكارية لصورة بصرية يقوم المصمم الجرافيكي بإنتاجها بما يوصل وينقل 

(، ويتم التصميم الجرافيكي في الغالب من خالل 0202هدف ورسالة المعلن بشكل واضح إلى الجمهور المستهدف )الحرايزه، 

إلى صور بصرية ينقل من خاللها المصمم هدفه ورسالته بما يتناسب مع الجمهور  استخدام برامج الكمبيوتر المختلفة للوصول

 المستهدف لهذه الرسالة بشكل واضح.

ويقوم التصميم الجرافيكي على إنشاء الصور والرموز والكتابات ودمجها مًعا في تكوينات مرئية لنقل األفكار والرسائل، 

وتخطيط الصفحة، وله عدة مكونات تشمل الخطوط الطباعية، والتصوير الضوئي،  عن طريق استخدام األساليب الطباعية والفنية

 (.0202والرسوم التوضيحية، وغيرها )الشديفات، 

 (:Elements of Graphic Design. عناصر التصميم الجرافيكي )2.1.2

 مرور بمرحلتين هما مرحلةتعرف عملية التصميم بأنها عملية ابتكارية تهدف إلى الوصول إلى شيء جديد من خالل ال 

(، وتتميز العناصر التصميمية بمرونتها العالية وقابليتها في التشكل واالندماج مع بعضها البعض 0200االبتكار ثم التنفيذ )ناجي، 

 :(، ومن أهم هذه العناصر األشكال والرسوم، واأللوان، والخطوط الطباعية وهي كالتالي0202لتكون التصميم )طعيمة وعفيفي، 

 (:Shapes and illustrationاألشكال والرسوم ) -

تعرف األشكال بأنها المساحة الناشئة من الخط المتصل الذي يتكون بإغالقه مساحة أو فراغ في التصميم )عبد المجيد 

(، وتتميز األشكال بكونها مسطحة ذات بعدين أي أن لها طول وعرض وليس لها ارتفاع، ولألشكال عدة 0202والصايغ، 

 (.0( )شكل Tomita, 2015واع فناك األشكال الهندسية، واألشكال العضوية )أن

فاألشكال الهندسية فهي األشكال التي تحتوي على قياسات وزوايا وأبعاد، مثل المربع والدائرة والمثلث وغيرها،  

واألشكال العضوية هي األشكال التي تحتوي على انحناءات وحدبات، وتتكون من اتصال الخطوط المنحنية ببعضها، وتكون 

 (، 0202األشكال العضوية مستمدة من الطبيعة )العتوم، 

وأما الرسوم فهي تنشأ من األشكال والخطوط مًعا منتجة صورة بصرية تحمل على موضوع أو فكرة، وقد تكون هذه  

الرسوم مجردة بسيطة التفاصيل أو واقعية ومفصلة، وتنقسم الرسوم إلى عدة أنواع بناء على خاصية وظهر السطح، فقد 

ناعمة، ويختلف نوعها في التصميم اعتماًدا على فكرة التصميم تكون هناك رسوم ذات مالمس خشنة، ورسوم ذات مالمس 

 (.0وهدفه )شكل 

لذا يجب على المصمم مراعات اختيار األشكال والرسوم بما يتالءم مع التصميم الذي يعمل عليه وهدفه والفئة المستهدفة  

 الذي يقدم إليها حتى يكون أكثر جذبًا واقباالً. 
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عضوية في تصميم ( أشكال هندسة و1شكل )

 جرافيكي، المصدر: 

https://www.pinterest.com/pin/6814509

87382018558/ 

( الرسوم وأشكال عضوية في تصميم 2شكل )

 جرافيكي، المصدر:

https://www.pinterest.com/pin/19703255

2436326745/ 

 

 (:colorsاأللوان ) -

تعرف األلوان بأنها التأثيرات الفسيولوجية لشبكية العين وتنتج من خالل استقبال العين للضوء المنعكس على األسطح 

( وهي الصفات value( وتعني مسمى اللون، والقيمة )hueولأللوان عدة خصائص وهي الدرجة ) (،0202)شلتوت، 

( ويقصد به مستوى قوة saturation(، وتشمل السطوع والعمق، والتشبع )Caldwell, 2019المحددة لتدرج األلوان )

 (.Gilbert,2017وشدة اللون )

باسم النماذج التقنية لأللوان وهي ألوان الشاشة وألوان الطباعة،  وتقسم األلوان إلى قسمين من حيث نوع الوسيط تعرف

( بأنها األلوان التي تتكون من أضواء باللون )األحمر واألزرق واألخضر(، وسميت كذلك RGBحيث تعرف ألوان الشاشة )

أما ألوان الطباعة العتمادها على الضوء المنبعث من الشاشة لتكوينها وعند دمجها مًعا نحصل على اللون األبيض، و

(CMYK وال تحتوي ،)( فهي األلوان التي تتكون من أصباغ وأحبار من اللون )األرجواني واألزرق واألصفر واألسود

 (.0( )شكل Caldwell, 2019ألوان الطباعة على اللون األبيض بل تعتمد على درجة بياض السطح الطباعي إلظهاره )

 

 ان، المصدر:( النماذج التقنية لأللو3شكل )

mode/-color-here/cmyk-start-101-prep-https://www.portageprinting.com/file 
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 (:typographyالخطوط الطباعية ) -

قابلة للقراءة، وهي فن إنتاج الحروف واألرقام واألشكال والرموز، تعرف بأنها عملية ترتيب الكلمات والكتابة لجعلها 

(، فهو تقنية تعمل 0202وتنشا من خالل معالجة األحرف وتوظيفها في تكوينات تشكيلية تعمل على نقل رسالة )صديق، 

طوله وتباعد وعه وعلى ترتيب الحروف حتى تكون جذابة ويمكن قراءتها في التصميم، ويندرج تحتها ترتيب الخط وتحديد ن

 (.2( و)شكل 2( )شكل 0202المسافات بين السطور وتباعد الحروف عن بعضها وضبط المسافات بينها )الشديفات، 

 ( وهي كالتالي:0202ولها عدة خصائص مهمة تساعد على نجاح التصميم كما ذكرها حورية )

 تميزها عن بعضها في النص.ويعني وضوح الكلمات وسهولة قراءة األحرف و –( Legibilityالوضوح ) .0

 وتعني قابليتها للقراءة والفهم بسهولة من قبل المتلقي. –( Readabilityنقرائية )اال .0

 وتنتج من خالل أشكال الخطوط وما تحتويه من قيم جمالية تساهم في اكسابه معنى. –( Attractiveالجاذبية ) .0

 

 

 

 

 

 

 ( أمثلة لخطوط طباعية التينية، المصدر: 1شكل )

https://www.selfpublisheducationallyspe

-font-these-know-you-aking.com/do

categories/ 

 المصدر: ( أمثلة لخطوط طباعية عربية،2شكل )

https://mahmoodtarada.blogspot.com/20

post_28.html-11/05/blog 

 

 ويعتمد التصميم الجرافيكي على عدة أسس تعرف باسم أسس التصميم وهي كالتالي:

 :(Basics of Design. أسس التصميم )3.1.2

تعبر أسس التصميم عن العالقات القائمة بين عناصر التصميم وتؤدي إلى تحقيق القيم الفنية المتعددة، ويتم تطبيق هذه األسس 

بشكل مترابط في التصميم الواحد، لتعكس الغرض الجمالي والوظيفي للتصميم، وتساهم في توضيح هذه الرسالة وعرضها بأفضل 

 طريقة، وهي كالتالي:

تحقيق األلفة واالنسجام بين عناصر التصميم حتى تكون كيان واحد مترابط ومتناغم، وتعد أحد أهم المبادئ إلنجاح  الوحدة: -0

(. فهي العالقة التي تربط بين أجزاء 0202التصميم، فهي تربط بين أجزاء التصميم وتجعله متماسك ومتكامال )شلتوت، 
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العناصر متكاملة مع بعضها لينشأ عنها التآلف والوحدة، وكذلك تظهر الوحدة التصميم من خط ولون وشكل، فيجب أن تكون 

في التصميم من خالل الربط بين األسلوب الفني المتبع والفكرة والهدف من التصميم، فالوحدة هي عالقة جميع األجزاء في 

 (.0200)أبو غزالة، التصميم ببعضها، وكذلك عالقة كل جزء منها بالتصميم ككل، بحيث ترتبط فيما بينها 

: هو الحالة التي تتعادل فيها القوى المتضادة، وتتم عن طريق توزيع العناصر بتناسق على التصميم، ويمكن أن يكون االتزان -0

هذا االتزان متطابقا في االحجام واألشكال، أو غير متطابق بحيث يعطي تنوع االحجام واالشكال نوعا من االتزان الوهمي 

 (.0202)شلتوت، 

فهو يدرس العالقات بين األوزان في التصميم، فيجب أن يبعث التصميم إحساسا باالستقرار واالتزان، وهو أحد األسس 

الهامة في توزيع العناصر على مساحات التصميم، وهناك ثالثة أشكال للتوازن: االتزان المحوري ويتم عن طريق موازنة 

را عموديا أو أفقيا أو االنان معا، والنوع الثاني هو االتزان االشعاعي العناصر بصريا حول محور وهمي اما أن يكون محو

والذي يعتمد على موازنة العناصر في التصميم بالدوران حول نقطة مركزية، واألخير هو االتزان الوهم وهو توزيع العناصر 

ة توازن غير متطابق )أبو غزالة، فالتصميم ضن عالقات بصرية كمراعاة العالقات في األحجام والكتل واأللوان وهوا عاد

0200.) 

: وهو االختالف بين العناصر، اما في الشكل أو اللون أو الحجم أو الشدة والشفافية، مما يكسب المركزية لشكل على التباين -0

 (.0202اآلخر، دون أن يخل بتوازن التصميم )شلتوت، 

هيئة األشكال نتيجة االختالف البصري بينها، وهو قيمة بصرية فنية تتم عن طريق جمع العناصر واألجزاء  إدراكفهو يعني  

المتضادة في التصميم، كاألشكال المختلفة األحجام، او األلوان المتقابلة والمتضادة، أو االختالف في الملمس وحجم الخطوط 

نفس جنس العنصر كاللون األسود واألبيض على سبيل المثال )أبو  وغيرها، على أن يتم التباين بين أجزاء متضادة من

 (.0200غزالة، 

: هو االعتدال في عالقات النسب بين أجزاء التصميم، من أحجام ومساحات وفراغات بما يحقق التناسب الجمالي التناسب -2

واعد المتلقي يطيل النظر اليه، كما أن هناك قفي بنية التصميم، ويرى النقاد أن التناسب يزيد من جاذبة التصميم ومما يجعل 

وقوانين ثابتة تساعد المصمم في الحصول على تصميم موحد ومتناسق ومريح، وتعتمد هذه القوانين غالبا على نسب رياضية 

(. ويعبر عن عالقة العناصر مع بعضها وعالقتها مع التصميم كامال، بغرض خلق التناغم 0200وهندسية )أبو غزالة، 

 (.0202يادة ترابط العناصر في التصميم )شلتوت، وز

 . المنتجات السياحية:2.2

 . السياحة:1.2.2

تعرف السياحة بأنها مجموعة من األنشطة التجارية والصناعية التي تنتج السلع والخدمات لجذب واستهداف السياح  

ادية المرتبطة بالسفر وانتقال الناس من مكان آلخر، (. وتتعلق السياحة بعدد من العمليات االقتص0202وتلبية حاجاتهم )الفدا، 

 (.0202ولها نوعان فهناك سياحة داخلية وسياحة خارجية )شحادة، 
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ونتيجة لهذه الدوافع تندرج تحت السياحة عدة أنواع منها السياحة الثقافية والتراثية، وهي السياحة التي تختص باألماكن التاريخية 

ة التي يقوم الُسيّاح بزيارتها، وهي تقوم على اإلرث الثقافي والتاريخي للمناطق التراثية ومواقع والحضارية واألثرية المشهور

(. حيث سيتم التركيز في هذا البحث على جوانب السياحة التاريخية والثقافية والتراثية، وذلك 0202التراث المعماري )شحادة، 

 الرتباطها بمنطقة جدة التاريخية.

لعامة للسياحة واآلثار إلى االهتمام بالمواقع األثرية والتراث الثقافي بما فيه من عادات وتقاليد، وذلك لذا تعنى الهيئة ا

(، 0200بتطويرها وتنميتها لتعزيز دور السياحة وما لها من تأثير في االقتصاد الوطني للملكة العربية السعودية )وزارة السياحة، 

التجارة الدولية، فهي ترفع المستوى االقتصادي للبلد من خالل تحسين ميزان  حيث تعد السياحة أقوى القطاعات في مجال

 (.0202المدفوعات، وتقديم فرص للعمل والتشغيل، وتحسين ميزان المدفوعات في العديد من الدول )القحطاني، 

 . المنتجات السياحية:2.2.2

ة وتكون عامل جذب سياحي، ويقوم السائح بشرائها يعرف المنتج السياحي بأنه مجموعة من العناصر التي تمتلكها الدول

والدفع مقابلها وتشمل الرحلة والمواقع واآلثار ومكان اإلقامة وشركات السياحة والخدمات التجارية والخدمية وغيرها )منصور، 

لعة أو خدمة، نتج إما سفالمنتج يعبر عن كل شيء تم تصنيعه وإنتاجه ومن ثم أصبح متاًحا للبيع في السوق، وقد يكون الم (.0202

فالسلعة هي الشيء الملموس الذي ينقل من البائع إلى المشتري، وأما الخدمة في غير ملموسة وغير مرئية وهي ما يقوم به شخص 

ما لشخص آخر، فالمنتجات السياحية هي مزيج من السلع والخدمات التي يطلبها السائح أثناء السفر، وتشمل جميع الجوانب من 

 (.Chandra, 2021قامة ووسائل النقل واألغذية والمشروبات والسلع والمشتريات والخدمات وغيرها )أماكن اإل

فالسلع السياحية هي جميع المشغوالت التي تنتج داخل أو خارج البلد وقد تكون مصنوعة يدويًا أو آليًا، وتحمل في 

ها للذكرى أو االهداء وتشمل العديد من األمور كالسجاد أو الحلي تصميمها ما يدل على الهوية الوطنية للبلد، ويقوم السياح باقتنائ

 (.0202أو القطع المعدنية أو الزجاجية أو الجلدية أو الخزفية وغيرها )الفدا، 

 وينبغي على المصمم أخذ عدد من النقاط باالعتبار عند عمل تصميم لمنتج سياحي، وهي كالتالي:

 الهدف من التصميم: -0

الذي يسعى التصميم إلى تحقيقه، فعلى سبيل المثال فيمكن أن يتم تصميم المنتجات السياحية بهدف التعريف يقصد به الغرض 

 بالمكان، أو نشر الثقافة، أو اثارة الذكريات.

 الفئة المستهدفة:  -0

تي تساعد ص الهي الفئة من الناس الذي تم تصميم المنتج وتقديمه إليهم لتلبية حاجة أو رغبة، ويدخل ضمنها جميع الخصائ

 على تحديد طبيعة المنتج بما يتناسب مع هذه الفئة، كالعمر والجنس واالهتمامات وغير ذلك.
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 فكرة التصميم: -0

تعني التصور الذي يبنى عليه تصميم المنتج، ويحمل قيمة ضافة للفئة المستهدفة، وقد تكون هذه القيمة جمالية، أو نفعية، أو 

 بين أكثر من قيمة واحدة في ذات التصميم.معنوية، أو ثقافية، أو أن تجمع 

 الخامة: -2

 هي المادة التي يتكون أو يصنع منها المنتج، ويتم تحديد واختيار الخامة بما يخدم فكرة التصميم ونوع المنتج المطلوب.

 التغليف: -2

أو البقاء  قابال للشحنيقصد به العبوة أو ما يحيط بالمنتج من الخارج، وتكون بغرض الحفاظ على المنتج من التلف بجعله 

 على أرفف المحالت لفترة طويلة.

 التوزيع: -2

تشمل المنصات واألماكن التي سيتم عرض وبيع المنتج فيها، بحيث يجب أن تتالءم مع طبيعة المنتج وفكرته وما يعبر عنه، 

اتها، أو في لموجودة في منطقة البلد ذفعلى سبيل المكان يمكن بيع المنتجات السياحية لمنطقة جدة التاريخية في المحال التجارية ا

 المطارات حيث إنها موجهة للسياح.

 . عمارة منطقة جدة التاريخية )البلد(:3.2

 . منطقة جدة التاريخية:1.3.2

تتكون منطقة جدة التاريخية من عدة أحياء وهي حارة الشام وحارة اليمن وحارة المظلوم وحارة البحر، وبها عدة بوابات 

وباب شريف وغيرها، والتي كانت في السابق جزًءا من سورها، حيث كان يحيط بها سور من جميع جهاتها إال أنه  كـ: باب مكة

لم يعد موجوًدا اآلن، كما بنيت بيوتها من الحجر المنقبي واألخشاب التي كانوا يستوردونها، ومن ثم ركبت عليها نوافذ خشبية 

 (.0200دة، مزخرفة، ما اكسبها مظهرها المميز )أمانة ج

( أن منطقة جدة التاريخية تزخر بالمظاهر الفريدة، 0200وذكر موقع الهيئة السعودية للسياحة ]روح السعودية[)

والنقوش والزخارف المتنوعة التي تظهر في عمارتها التراثية، وينقل هذا التنوع الحضارات والثقافات المتعدد التي أثرت على 

جود ميناء جدة اإلسالمي بها والذي جعلها عرضة للمؤثرات الخارجية الناشئة من مرور التجار، المنطقة على مر السنين نتيجة و

والفنانين، وزوار بيت هللا الحرام في الحج والعمرة، وكان لكل ذلك األثر على مظهر عمارتها العريقة التي جعلتها تَُسجل على 

 ة، وأصبحت المنطقة بذلك معلًما سياحيًا وثقافيًا هاًما.قائمة اليونسكو كأحد األماكن االثرية التي تستحق الزيار

ونتيجة للتوجه بالعناية باألماكن التراثية، ولما لمنطقة جدة التاريخية من أهمية سياحية واقتصادية، تم إطالق مشروع 

حيث تم فتح المقاهي والمعارض "إعادة احياء جدة التاريخية"، والذي اتجه إلى العناية بالمنطقة وإعادة ترميم المباني القديمة، 

 الفنية في مبانيها الفارغة، بهدف احياء المنطقة وزيادة الجذب السياحي لها.
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وتتميز عمارة منطقة جدة التاريخية بالعديد من المقومات، كما تحمل عناصرها المعمارية طابًعا خاًصا يمكن أن نشهد عليه في 

وجدرانها المبنية باألحجار المنقبية واالخشاب، فواجهاتها غنية بالمفردات التشكيلية  تصاميم نوافذها الخشبية وأبوابها المزخرفة،

 (.0202المتنوعة، التي تحمل قيمة جمالية كبيرة وتراثًا خصبًا )أحمد، 

 . العناصر المعمارية لعمارة منطقة جدة التاريخية:2.3.2

بنى باجتماعها وهي تشمل األبواب واألرضيات واألسقف وتعرف العناصر المعمارية بأنها أجزاء متعددة يتم تكوين الم

( بأن العمارة التقليدية لمنطقة جدة التاريخية تتكون من عدة عناصر تشمل 0200والجدران والنوافذ وغيرها. وذكرت )حجازي، 

تغلب على صة بغرض الاألفنية الداخلية والرواشين وغيرها، وقد بنيت العناصر المعمارية التقليدية بناء على فكر وفلسفة خا

 مشاكل المناخ، وتوفير الخصوصية لساكنيها.

 األبواب:

تحتوي المنازل القديمة بمنطقة جدة التاريخية على مدخلين بهدف توفير الخصوصية، وقد استخدمت البوابات إلظهار المستوى 

 (.0202المادي وثراء أصحاب المسكن، واحتوت معظم األبواب على قوسين من األعلى )أحمد، 

 ( وهي كالتالي:0200ولها عدة أنواع كما ذكرها )أبو زيد، 

 باب مستقيم: وهو باب توجد بأعاله فتحة مستطيلة. -

 باب مقنطر: وهو باب يوجد بأعاله عقد نصف دائري. -

 باب الزقاق: وهو باب مدخل المنزل. -

 باب سلم وباب الحشو: وهما بابان من الخشب الجاوي ويضاف عليهما ترباس. -

 الخوجة: وهو باب صغير يؤدي إلى باب كبير.باب  -

 باب المخزن: وهو باب صغير يستخدم لحجرة صغيرة. -

 باب الحجر: وهو باب معتدل الحجم وتوجد عليه نقوش أحيانًا. -

 النوافذ:

 وتعد النوافذ أحد أهم العناصر التي تميز عمارة منطقة جدة التاريخية، ولها عدة أنواع وهي كالتالي:

 الرواشين: -

(. وعرفها 0202(، )أحمد، Rushaandanمة روشان تعني مصدر الضوء وهي مشتقة من الكلمة الهندية )كل

( أيًضا بأنها 0202( بأنها نوافذ خشبية عريضة توجد على واجهات المباني القديمة. كما عرفها )فيومي،0202)فيومي،

في داخل البيت وإلقاء الظالل للتخفيف من أخشاب مزخرفة تعلق على الحوائط وواجهات البيوت بهدف تحريك الهواء 

 (.3الحر )شكل 
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 الشبابيك: -

وتعرف الشبابيك بأنها نوافذ ذات أبواب )درف(، وغالبًا ما تتكون من درفتين تركبان على جانبي الشباك وتفتحان في 

 (.4اتجاهين مختلفين بحيث تلتقي الدرفتان مًعا في وسط النافذة عندما تغلقان )شكل 

 الشيش: -

(. وتكون على هيئة شبكة أو أعمدة 0200هي واجهة خشبية مكونة من ألواح تسمح بمرور الهواء والضوء )أبو زيد، 

 (.5خشبية، ويمكن أن توجد الشيش كنافذة مستقلة أو على اإلطار الخارجي للرواشين )شكل 

 الجدران والواجهات:

ن األحجار الذي يكون من الشعاب المرجانية، وقد كان يستخرج بنيت جدران المنازل التراثية من الحجر المنقبي، وهو نوع م

(. 0202من ساحل البحر األحمر، ومن ثم يبنى بارتفاع متر تقريبًا ثم يوضع فوقه هيكل خشبي لتقوية أساس الجدار )فيومي، 

 (.0200زيد،  ومن ثم تليس الجدران الداخلية والخارجية باستخدام )النورة( وهي مادة جيرية شديدة البياض )أبو

ومن ثم يتم تركيب الرواشين والمشربيات الخشبية ذات الزخارف والنقوش على واجهاتها، فتظهر واجهاتها بمظهرها الفريد 

( )شكل 0202أدوار )أحمد،  2إلى  2والغني بالعناصر والمفردات، وغالبًا ما تتكون البيوت القديمة من عدة طوابق تتراوح بين 

6.) 

  

 ( الشبابيك، المصدر: الباحثة4شكل ) الرواشين، المصدر: الباحثة( 3شكل )
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 ( الجدران والواجهات، المصدر: الباحثة6شكل ) ( الشيش، المصدر: الباحثة5شكل )

 

 . مناقشة نتائج الدراسة: 3

 السؤال األول: ما هو مفهوم التصميم الجرافيكي؟ وماهي عناصره؟

خالل الرجوع إلى عدة دراسات علمية، وعليه توصلت الدراسة إلى أن مفهوم التصميم الجرافيكي لإلجابة على هذا التساؤل من 

هو أحد أنواع الفنون الرقمية المعاصرة الذي يعتمد على التقنيات الحاسوبية بشكل كبير، ويهدف إلى حل المشكالت ونقل الرسائل 

 لمتمثلة في األشكال والرسوم واأللوان والخطوط الطباعية.إلى الجمهور المستهدف، وذلك باستخدام عناصره المختلفة وا

 السؤال الثاني: ما هي أسس التصميم الواجب توفرها في التصميم الجرافيكي؟

تم االطالع على عدد من المراجع المختلفة لإلجابة على هذا التساؤل، وقد توصل إلى أن هناك عدد أسس تصميمية يجب توفرها 

لتحقيق القيم الفنية للعمل التصميمي وتتلخص هذه األسس في الوحدة، واالتزان، والتباين، والتناسب، حيث في التصميم الجرافيكي 

تعمل الوحدة على تحقيق االنسجام والترابط، بينما يعمل االتزان على تحقيق االستقرار بين عناصر التصميم، ويقوم التباين على 

قق بين عناصر وألوان التصميم، ويعمل التناسب على التحكم في العالقات بين زيادة الجذب للتصميم من خالل التنوع الذي يح

 االحجام والمساحات في التصاميم، حيث يمكن الوصول إلى تصميم جرافيكي جيد باالعتماد على هذه األسس مجتمعة.

 ا؟السؤال الثالث: ما هو مفهوم المنتجات السياحية؟ وماهي األمور الواجب مراعاتها عند تصميمه

بالرجوع إلى ما تم االطالع عليه من دراسات تم التوصل إلى المفهوم المنتجات السياحية وهي كل ما يتم تقديمه من سلع أو 

خدمات يقوم السياح بشرائها والدفع مقابل الحصول عليها، وتشمل أماكن اإلقامة، ووسائل النقل، والمأكوالت والمشروبات، 

وغيرها، وينبغي على المصمم عند تصميمه للمنتجات السياحية الملموسة )السلع( أن يراعي  والبضائع والمشتريات والتذكارات

الهدف من التصميم، والفئة المستهدفة، وفكرة التصميم، والخامات المستخدمة لتصنيع المنتج، وتغليف المنتج، وأماكن توزيعه 

 هذا المنتج.وبيعه، وذلك بما يتالءم مع طبيعة المنتج السياحي وما يعبر عنه 
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 السؤال الرابع: ما هي العناصر المعمارية لعمارة منطقة جدة التاريخية؟

لإلجابة على هذا التساؤل تم الرجوع على عدد من الدراسات للتوصل إلى العناصر المعمارية لمنطقة جدة التاريخية، وهي األجزاء 

واب والنوافذ واألرضيات واألسقف والواجهات وغيرها، ويمكن التي تتكون منها المباني الحجازية التراثية بمنطقة البلد كاألب

القول إن أكثر المظاهر تميًزا من عناصرها المعمارية هي الواجهات واألبواب والنوافذ، حيث تتميز واجهاتها بجدرانها البيضاء، 

المنطقة هي نوافذها الخشبية وتحتوي عمائرها على عدد متنوع من األبواب باختالف أحجامها وأشكالها، وأكثر ما تعرف به 

 )الرواشين( بمظهرها الفريد وما تحتويه من ألوان وزخارف وأشكال متنوعة.

 السؤال الخامس: ما إمكانية ابتكار تصاميم جرافيكية لمنتجات سياحية باالستلهام من منطقة جدة التاريخية؟

الحجازية التراثية بمنطقة جدة التاريخية )الرواشين  لإلجابة على هذا التساؤل قامت الباحثة بالرجوع إلى عناصر العمارة

أنموذًجا( واالستلهام منها لعمل تصاميم جرافيكية مبتكرة يمكن تطبيقها على المنتجات السياحية المختلفة، وذلك باالعتماد على 

الضوئي، وجهاز ( للرسم مع القلم HUION KAMVAS 13جهاز ) التقنيات الحاسوبية وبرامج التصميم، حيث تم استخدام

 Adobeبرنامجي: أدوبي فوتوشوب )( المتمثلة في Adobeالكمبيوتر، وتطبيق التصاميم على برامج حزمة أدوبي )

Photoshop)( وبرنامج أدوبي إليستريتور ،Adobe Illustrator.) 

 توصيف العمل:

 الرواشين المتنوعة كاللون البني الفاتح واللونتم استلهام ألوان التصميم من األلوان الموجودة في منطقة البلد من ألوان 

البني المحمر، واللون األزرق البحري، واللون األخضر، كما تم استلهام الرسوم واألشكال من الزخارف الموجودة على 

ت االرواشين ورسمها بأسلوب تجريدي بسيط مسطح ذا بعدين، كما تم اختيار الخطوط الطباعية وأسلوب الرسم وتحديد الدرج

 02 – 02اللونية وشدتها بالرجوع إلى الفئة المستهدفة للتصميم والتي تشمل السياح لمنطقة جدة التاريخية للفئة العمرية بين 

 سنة.

( وذلك Mock-upومن ثم تطبيق هذه التصاميم على المنتجات السياحية المختلفة من خالل استخدام أسلوب الموكاب )

دام برامج التصميم على منتجات ثالثية األبعاد لتوضيح استخدامها وشكلها النهائي عند بتطبيق التصاميم حاسوبيًا باستخ

تصميمها، وتشمل هذه المنتجات: الحقائب القماشية، المحافظ، الكروت التذكارية، الميداليات، أكواب، قبعات، وقد توصل البحث 

 إلى عدة نتائج تصميمية، وهي كالتالي:

 ألوان التصميم:
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 عناصر التصميم الجرافيكي:

 

  

 

 

  

 التصميم الجرافيكي:
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 موكاب للتصاميم:

 حقائب قماشية: -
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 محافظ: -

 

 كروت تذكارية: -

  

 

 ميداليات: -

 

 أكواب: -
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 قبعات: -

 

 

 . ملخص النتائج:4

إليه البحث في اإلطار النظري من دراسة عناصر التصميم الجرافيكي  توصلت الدراسة إلى عدة نتائج اعتماًدا على ما توصل

وتصميم المنتجات السياحية وعناصر العمارة الحجازية لمنطقة جدة التاريخية، باإلضافة إلى اإلجراءات التطبيقية بعمل تصاميم 

ى عدد من النتائج يمكن إيجازها فيما جرافيكية لمنتجات سياحية مستلهمة من عمارة منطقة جدة التاريخية، وقد تم التوصل إل

 يلي:

يتميز فن التصميم الجرافيكي بمرونة عالية وقدرة على تطويع ودمج عناصره المختلفة للوصول إلى تصاميم متنوعة  -0

 تتسم باالبتكار.

وعة نيمكن إثراء التجربة السياحية التراثية من خالل االستعانة بمجال التصميم الجرافيكي وذلك بعمل تصاميم مت -0

 ومبتكرة يمكن تطبيقها على المنتجات السياحية )السلع( المختلفة.

 يساهم بيع المنتجات السياحية المختلفة ذات تصاميم المعبرة عن المناطق التراثية في نشر هوية وثقافة هذه المناطق. -0

بتكار لتي يمكن االستلهام منها التتميز منطقة جدة التاريخية بالعديد من المظاهر التراثية والعناصر المعمارية الفريدة ا -2

 تصاميم جرافيكية لمنتجات سياحية فريدة ومتنوعة.

 . توصيات الدراسة:5

العناية بمجال المنتجات والسلع السياحية بشكل أكبر للوصول إلى تصاميم جرافيكية لمنتجات تتناسب مع العصر  -0

 الحالي والتطور الكبير في مجال التصميم.

لمنتجات وسلع سياحية لباقي المناطق التراثية في المملكة العربية السعودية، للمساهمة في نشر عمل تصاميم جرافيكية  -0

 ثقافة هذه المناطق وتشجيع السياحة التراثية.

 

 . المراجع:6

 المراجع العربية:

 .المعماريون في جدة القديمة. سيبويه للطباعة والنشر والتوزيع (.0200أبو زيد، عبد العزيز عمر. )
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النسب الفاضلة وتوظيفها في التصميم الجرافيكي: دراسة تحليلية للعالمة في (. 0200أبو غزالة، سوسن محمد عبد العظيم. )

 ]رسالة ماجستير، جامعة العلوم اإلسالمية العالمية[. قاعدة دار المنظومة.الفن اإلسالمي. 

 Journalلطابع البصري لعمارة وعمران مساكن مدينة جدة، الهوية بين الماضي والحاضر. (. ا0202أحمد، وائل حسين. )

of Urban Research ،00 (0 .)020-002 .https://dx.doi.org/10.21608/jur.2017.89094 

اريخية في قائمة التراث العمراني العالمي لدى منظمة اليونيسكو. (. اعتماد منطقة جدة الت0202أمانة جدة. )

https://www.jeddah.gov.sa/MediaCenter/News/News.php?id=3407 

 https://www.jeddah.gov.sa/Jeddah/HistoricalPlaces/index.php(. جدة تاريخيًا. 0200أمانة جدة. )
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 بيئة العمل في مستشفى الملك خالد بالمجمعة في المملكة العربية السعودية لىقياس رضا الكادر التمريضي ع

Measuring the Satisfaction of the Nursing Staff on the Work Environment at King Khalid 

Hospital in Al Majmaah in Saudi Arabia 

 المطيرينايف بن نادر إعداد الباحث/ 

  السعودية العربية المملكة الصحة، وزارة تمريض، أخصائي والمستشفيات، الصحية الخدمات إدارة ماجستير

Email:  naifnaalmutairi@gmail.com  

 

 الملخص:

بالمجمعة. وهي تهدف إلى التعرف على مستوى الرضا  تتناول هذه الدراسة موضوع الرضا الوظيفي في مستشفى الملك خالد 

الوظيفي لدى الممرض حول وظيفته وذلك من جوانب إدارية، تنظيمية، مالية، مادية، معنوية وأسرية ومحاولة ربطها بأدائه في 

ا  في واناث حيث تكمن مشكلة الدراسة في محاولة التعرف على مستوى رضا لكادر التمريضي السعوديين ذكورا   بيئة عمله،

طور وبالتالي سوف يتم التعرف على تأثير البعد المالي، الت د بالمجمعة بحسب فئاتهم، سواء فني أو إخصائي.خالمستشفى الملك 

 الدراسة استخدمت المنهج الكمي في منهجيةالذاتي والوظيفي، المستقبل الوظيفي، وعالقات العمل على بيئة عمل المرضيين. 

عامل فني  87تم توزيعه على كيز على التحليل الكمي لإلجابات التي تم الحصول عليها من االستبيان الذي البحث من خالل التر

ائج الرئيسية النت فني( من الذكور واالناث في مستشفى الملك خالد في المجمعة في السعودية.-صحي بمختلف الفئات )اخصائي 

مريضي عن عالقات العمل والتي كانت في المرتبة األولى من الرضا من هذه الدراسة أظهرت أن أعلى درجة رضا للكادر الت

كما أتى عامل المستقبل الوظيفي في المرتبة الثانية، في حين أتى عامل الدخل المادي والحوافز المالية في المرتبة الثالثة، بينما 

ضافة إلى أن أللب الممرضين الذين كانت في المرتبة الرابعة واألخيرة من الرضا. باإلالتطوير الذاتي والوظيفي أتى عامل 

من الممرضين لير راضي عن  %17.5 من الممرضين محايد، % 37.1 راضين عن وظيفتهم، كما أن نسبة %6..2نسبتهم 

 بناء  . شفياتالمست في التمريضي الكادر رضا معدل لزيادة التوصيات من مجموعة تقديم يمكن البحث، نتائج ضوء وفي وظيفته.

 وتدريب تطويرل العمل مجال في التدريبية بالدورات االهتمام: التالي النحو على التوصيات بعض الباحث قدم الدراسة، ئجنتا على

 لمزاياا ببند االهتمام له، تعطى التي والعوائد بالحوافز الممرض أداء وربط المالية، والحوافز بالمكافآت االهتمام الممرضين،

 .ذلك تتطلب التي الصحية الفنية للمهن مخاطرةال كبدل الراتب، بخالف األخرى

 السعودية العربية المملكة خالد، الملك مستشفى العمل، بيئة التمريضي، الكادر الرضا، قياسالكلمات المفتاحية: 
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Measuring the Satisfaction of the Nursing Staff on the Work Environment at King Khalid 

Hospital in Al Majmaah in Saudi Arabia 

By: Naif Nder ALMutairi 

Abstract 

     This study deals with the topic of job satisfaction at King Khaled Hospital in Al Majma'a. It 

aims to identify the level of job satisfaction of the nurse about his / her job in terms of 

administrative, organizational, financial, physical, moral and family aspects and try to relate them 

to performance in their work environment. Where the problem of the study lies in an attempt to 

identify the level of satisfaction of the male and female Saudi nursing staff at King Khad Hospital 

in Majmaah, according to their categories, whether technicians or specialists. Moreover, working 

relationships on the working environment of nurses. The study used the quantitative approach in 

the research methodology by focusing on the quantitative analysis of the responses obtained from 

the questionnaire distributed to 120 nurses in different categories (male and female) 

 (Technicians, specialists) at King Khalid Hospital in Majma'a, Saudi Arabia. 

      The main results of this study showed that the highest degree of satisfaction of the nursing staff 

from the labor relations, which was the first place of satisfaction. As the factor of the future career 

ranked second, while the factor of financial income and incentives ranked third, while the factor 

of self-development the fourth and last rank of satisfaction. In addition, most nurses 64.2% were 

satisfied with their job, 18.3% were neutral, and 17.5% were dissatisfied with their job. 

In light of the research results, a set of recommendations can be made to increase the satisfaction 

rate of the nursing staff in hospitals. Based on the results of the study, the researcher made some 

recommendations as follows: Paying attention to training courses in the field of work to develop 

and train nurses, Paying attention to rewards and financial incentives, and linking the nurse's 

performance to the incentives and returns that are given to him, Paying attention to the item of 

other benefits other than salary, such as the risk allowance for health technical professions that 

require it. 

Keywords: Measurement of satisfaction, nursing staff, work environment, King Khalid 

Hospital, Saudi Arabia
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 المقدمة .2

 يشكل عامال  وي العمل مكونات األسااساية للسعادة والرضا في الحياة وله عالقة مباةرة باإلنتاجية فاليعتبر الرضاا الوظيفي أحد  

ين الرضا ة إيجابية وثيقة بعالقهناك  في بيئة عمله مما يودي الى إنتاجية عالية. الراحة النفسية إذ يشاعر بضاروريا  للممرضاين 

ن وظيفته أو مهنته يقبل عليها بهمة ونشااااااط ويكون ضاااااي عارالممرض حيث أن الأداء وجودة عمل الممرض. عن العمل وبين 

ويكون لير متوازن انفعاليا ويظهر الكثير من فة فينتج عن سااوء تكيف لدى الممرض أما عدم الرضااا عن الوظي له،منتجا  في عم

 (..613)عقل،  واالستياءالضجر والملل 

التي  ةولألهميالملقاة عليه  األعباءالجسااادي لكثرة  لإلرهاقللجهد وتعرضاااا  بذالاليوم يعتبر من أكثر الشاااخصااايات  إن الممرض

يتمثل  إن رضااا الممرض في بيئة عمله .وجها وما يشاامله من متطلبات ومهام ومهارات متعددة عليه القيام بها على أكمل يقوم به

في مشااعره وأحاسايساه وتوقعاته تجاه عمله وتقويمه له كما يتوقف هذا التقسيم على مدى إد اركه للعائد من عمله ومدى مناسبته 

إن درجة تحمل  (.6131ألعبيدي، (عنادماا يكون الطموو والعاائد في اتجاه واحدويتحقق الرضااااااا  وأحالماهلمسااااااتوى طموحاه 

درجة  التي يوليها العمل وبالتالي على اإلحباطيؤثر على درجة استقباله لمصادر  في المستشفى للضغوط وأعباء العمل الممرض

ئة التي تواجهه في بي للمشااكالت الشااخصااية ومدى تقبله الممرضالرضااا عن العمل وتتأثر درجة الرضااا عن العمل بخصااائ  

فني ال اإلةرافونوع  ا أن تضاعف الرضا هي إدارة المستشفىالتي من ةاأنه األمورالعمل وعليه فإن أوجه الخلل والقصاور في 

وبالتالي، م(. 3111للترقية )العمر، وفرص  ا وأيضاااا  الدخل المادي من أجور ومكافئاتداخله قم التمريضااايقات بين الطاوالعال

ة من مجموعإال برضااا الممرض عن وظيفته والذي يحدده الرضااا يتم بلوغ أداء مرضااي يقنا المسااتشاافى ويحقق أهدافها ال  فأن

توى را  في رفا مسااكبي ا ان تلعب دورا  ومعنوية والتي من ةااأنه موعة من الحوافز والدوافا الماديةمجاألسابا  تحمل في جعبتها 

 .(6117العمرين، أبو العمل )في  المزيد من الجهد من أجل تقديم أداء جيد ونيبذل موتجعله خدمة الممرضين في المستشفيات

تحظى وزارة الصااحة باهتمام كبير جدا في مختلف الدول لكونها المنطلق األساااسااي لصااحة وعالع المجتما وأيضاااي لغرس القيم 

ين من ب وزارة الصااحة تعتبراألمراض.  مجتما صااحي خالي من وهو المرتكز في بناءوالمبادئ الصااحية في األجيال الصاااعدة 

تكمن أهمية المساتشاافيات في كونها المكان . ة لألسارةأهم المؤساساات التي أولى لها المجتما العملية الصاحية فهي أهم بيئة صاحي

هذا والذي يقصاده الفرد والمجتما للشافاء والمكان المفترض أن يكون على أعلى مساتوى من األمن والساالمة الصحية والمهنية. 

 .ما يوجب على مديري المستشفيات والممرضين العمل فيها على تحسين األداء، ونوعية وسالمة الخدمات المقدمة إلى المرضى

حيث أن الناظر لمختلف الدول والمجتمعات المتقدمة يرى الصااااااحية لذلك فإن الصااااااحة من أهم ساااااابل تطور وتقدم المجتمعات 

 .(6132)أبو رحمة،  اع الصحيواألهمية التي يحظى بها القط األولوية

أما في السااعودية فتحظى الصااحة بأهمية قصااوى وهو تعتبر من األولويات لذلك فقد سااخرت له إمكانيات ضااخمة وكبيرة إلنجاو 

هذا القطاع، لكن وما ذلك فهناك مشاااااكل تعاني منها وزارة الصااااحة وخاصااااة المرتبطة بالكادر الصااااحي، حيث ان أللب هذه 

في هذه الفئة المهمة دائما ما تكون مرتبطة بالممرض. حيث أن الممرض وألساااابا  متعددة قد يتعرض إلى المشاااااكل المسااااجلة 

والتي تسااااهم في إحسااااساااه بالعجز عن مناساااب بشاااكل مهامه بعض الظروف التي ال يساااتطيا مقاومتها والتي تحول دون قيامه ب

راساااااات العلمية على أن مهنة التمريض من أكثر المهن التي وقد نصااااات الكثير من الد فعال،القيام بالدور المطلو  منه بشاااااكل 

  المهنة،لممارسي هذه نفسيا  ا  تسبب توتر
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فهوم م يشاااير .تولد لدى الممرض الشاااعور بعدم الرضاااا الوظيفيعديدة مما عوامل  بسااابب لضاااغوط مختلفةفالممرض يتعرض 

ذه هر التي تكونت لدى الفرد نحو عمله. ختلف المشاااعةااباع الذي يحققه العمل وهو أيضااا يمثل ماإلإلى مدى الرضااى الوظيفي 

ال  أو العكس عندما يكون العمل هعنراضيا لحاجاته فيكون له إةاباع  المشااعر تكون إيجابية عندما يتصاور الفرد أن عمله يحقق

  .(6132)أبو رحمة،  عملهجاته فتكون مشاعره سلبية نحو يحقق إةباعا لحا

ا حاسااما لنجاو العملية الصااحية حيث ارتبط الرضااا الوظيفي للممرض بعدة للممرض يعد عنصاارن الرضااا الوظيفي وبالتالي فأ

عواماال منهااا مااا هو متعلق بااذاتيتااه مثاال حبااه وميلااه نحو مهنااة التمريض، ومنهااا مااا هو متعلق بااالتنظيم وهو العاااماال األهم مثاال 

في بناء مجتما صاااحي لذلك فإن رضااااه عن عمله الرواتب واإلةاااراف والترقية. حيث أن دور الممرض من األدوار الرئيساااية 

يجب أن يكون أولوية وذلك باعتباره أحد الدعائم األساااااسااااية للعملية الصااااحية فكلما ارتفعت أو نقصاااات درجة رضاااااه الوظيفي 

ان فبتالي  .(6131)العبيدي،  حيث أن الرضااااااا الوظيفي يرتبط بالنجاو في العمل بالساااااالب،انعكس ذلك على أدائه باإليجا  أو 

مشاااكلة الدراساااة هي محاولة التعرف على مساااتوى الرضاااا الوظيفي للعاملين الفنيين الصاااحيين الساااعوديين الذكور واالناث في 

 مستشفى الملك خالد بالمجمعة.

 تساؤالت الدراسة .2.2

 العام للبحث هو: السؤال

 في مستشفى الملك خالد بالمجمعة؟ الكادر التمريضي عن بيئة العملرضا مدى  قياس -

 السؤال العام، وهي كالتالي:على  على اإلجابةويندرج تحت هذا التساؤل العام األسئلة الفرعية التالية التي تساعد 

 معة؟في مستشفى الملك خالد بالمج بيئة العمل على ممرضي المستشفىالمالية على رضا  والحوافز هل يؤثر الدخل المادي (3

 المجمعة؟بفي مستشفى الملك خالد  بيئة العمل على مرضي المستشفىم على رضاالتطوير الذاتي والوظيفي  هل يؤثر (6

 عة؟بالمجمبيئة العمل في مستشفى الملك خالد  على المستشفىممرضي  هل يؤثر المستقبل الوظيفي على رضا  (1

 بالمجمعة؟تؤثر عالقات العمل على رضا ممرضي المستشفى على بيئة العمل في مستشفى الملك خالد هل  (.

 بالمجمعة؟الرضا الوظيفي لدى الممرضين في مستشفى الملك خالد  مستوى هو ما (5

 

 أهداف الدراسة .1.2

 تهدف الدراسة إلى اآلتي:

التعرف على تأثير الدخل المادي والحوافز المالية على رضا ممرضي المستشفى على بيئة العمل في مستشفى الملك خالد  (3

 بالمجمعة؟

يفي على رضا ممرضي المستشفى على بيئة العمل في مستشفى الملك خالد التعرف على تأثير التطوير الذاتي والوظ (6

 بالمجمعة؟

 التعرف على تأثير المستقبل الوظيفي على رضا ممرضي المستشفى على بيئة العمل في مستشفى الملك خالد بالمجمعة؟ (1

 عة؟ملك خالد بالمجمالتعرف على تأثير عالقات العمل على رضا ممرضي المستشفى على بيئة العمل في مستشفى ال (.

 التعرف على مستوى الرضا الوظيفي لدى الممرضين في مستشفى الملك خالد بالمجمعة؟ (5
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 أهمية الدراسة .1.2

تأتي أهمية الدراسااااة من أهمية الرضااااا الوظيفي كونه يشااااكل أحد أساااابا  أو الدوافا المهمة لألداء المتميز الذي يمكن ان يؤديه 

ن كمالي تفبالت ق النفساي واالجتماعي للممرض، ومؤةار لنجاحه في العملية الصحية.فوالت الممرض فالرضاا الوظيفي هو أسااس

 :أهمية الدراسة من خالل الجوانب التالية وهي

 ها لوظيفة الممرض.واألهمية التي نرا مكانة الصحة بالنسبة لنا  .3

 محاولة الوصول لنتائج وتوصيات مفيدة.  .6

 ك خالد في منطقتنا المجمعة.عدم وجود دراسات سابقة عن مستشفى المل .1

 .أن وجد معرفة األسبا  الحقيقية لنق  الرضا الوظيفي بين الممرضين في المستشفى ..

 .قياس درجة رضا الممرضين من عدة جوانب .5

 حدود الدراسة .1.2

 المنطقة الجغرافية: مستشفى الملك خالد بالمجمعة في المملكة العربية السعودية فقط. (3

مرضااااين العاملين بجميا الفئات سااااواء فني أو اخصااااائي ذكورا  واناثا  في مسااااتشاااافى الملك خالد الموارد البشاااارية: الم (6

 بالمجمعة.

 طريقة البحث: ستكون الدراسة مقتصرة على الطريقة الكمية في التحليل. (1

 م(.6131-م 6137الوقت: ) (.
 

 الدراسة مصطلحات .5.2

السااعادة، االسااتمتاع( التي يشااعر بها الموظف هو مجموعة من األحاساايس الجميلة )القبول،  الرضا الوظيفي

 .تجاه نفسه ووظيفته والمؤسسة التي يعمل بها

كان  بيئة العمل ّة ُمعيعنة حتى االنتهاء منها، وتشاااااامل بيئة العمل المي هو الموقا الذي يُسااااااتخدم ألداء مهمع

ناطق التي تُحيط بالعمل. ، والمي  الجغرافيع

فز في المكااافااآت الماااديااة ويعتبر الحااافز النقاادي المااادي من أهم طرق وتتمثاال هااذه الحوا الحوافز المالية

 الحوافز في هذا الوقت.

 هو جميا الطاقم الذي يعمل في مهنة التمريض. الكادر التمريضي

 خطة الدراسة:. 1.2

 جاءت هذه الدراسة في خمسة فصول باإلضافة لقائمة المراجا والمالحق وهي كالتالي:

 ة الدراسة، وتساؤالتها، وأهدافها، وأهميتها، والمصطلحات والمفاهيم الخاصة بالدراسة.   مشكل الفصل األول:  .3

 اإلطار النظري والدراسات السابقة.  الفصل الثاني: .6
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فتضامن منهجية الدراساة بدءا  بالمنهج العلمي المساتخدم، ومجتما الدراساة وهم الفئة المدروسة، ثم أداة  الفصلل الثالث: .1

مة لقياس الرضاااااا الوظيفي والخطوات التنفيذية العتمادها، وأخيرا أسااااااليب المعالجة اإلحصاااااائية الدراساااااة المساااااتخد

 للبيانات. 

التحليل الوصفي، وتم فيه استعراض البيانات التعريفية ألفراد الدراسة، وقياس مستوى الرضا الوظيفي  الفصلل الرابع: ..

 لدى المجيبين بشكل عام.

نتائج الرئيسااية للدراسااة بالتساالساال حسااب تساااؤالت الدراسااة. واتجاه الدراسااة في فقد تم فيه عرض  الفصللل الخام : .5

 المستقبل وحدودها، كما تناول أيضا التوصيات التي أةار إليها الباحث.

 اإلطار النظري والدراسات السابقة .1

لها. فت الرضااااااا الوظيفي من خالهذا الفصاااااال يتناول المفاهيم المتعددة والمختلفة للرضااااااا الوظيفي والجوانب المختلفة التي عر

 أيضا، هذا الفصل يعرض العوامل التي تؤثر على رضا الممرض في بيئة العمل. 

 أوالً: الرضا الوظيفي

يعتبر العمل منذ القدم مصاادر ضااروري لتلبية حاجات ومتطلبات اإلنسااان األساااسااية، وفي كل فترة زمنية يشااهد العالم تطورات 

تطورات اجتماعية، ساااياساااية، ثقافية، وتكنولوجية.  تشاااهد العديد من المهن تغييرات من حيث في مختلف المجاالت ساااواء كان 

أساااليب تأديتها، ممارسااتها، واألدوار الواجب على الموظف تحقيقها، فيتطلب ذلك من الموظف بذل جهود مضاااعفة، وفهم أكثر 

دافه الشاااااخصاااااية وأهداف منظمته على الوجه المطلو . لطبيعة عمله واالجتهاد في مواكبة التغيرات الجديدة من أجل تحقيق أه

ونظرا الختالف األفراد من حيث حالتهم االجتماعية والشاااخصاااية، فان تضاااار  متطلبات مهنة الفرد ما تلك المتغيرات، وعدم 

قد يتولد جساادي، وقدرة الفرد على التكيف ما التغيرات الجديدة للمهنة، قد يوقعه ذلك في حاالت من التوتر واإلجهاد النفسااي وال

فبتالي يتطلب قياس مدى الرضا لدى الممرضين ومعرفة العوامل المؤثرة في زيادة الرضا الوظيفي  .لديه ما يسامى عدم الرضاا

 (.3111)العديلي،

بما أن قطاع الصاااحة من أكثر القطاعات تعقيدا نظرا لطبيعة المهن الحسااااساااة التي يمارساااها موظفي هذا القطاع، والتي تتعلق 

كل مباةار بحياة المريض، فان الممرضين بشكل خاص من أكثر الموظفين عرضة للضغوط المهنية. وتعد مهنة   التمريض بشا

  في هذا القطاع من بين أكثر المهن التي يتعرض فيها الممرضاين إلى مصاادر عديدة من الضغوط التي تؤدي لعدم الرضا عن 

نه حالة من السرور النفسي ناتج عن تقييم الفرد لعمله من حيث ما يبذله عرف الرضاا الوظيفي على إ (3112العمل.  عويضاة )

يشير أن الرضا الوظيفي هو عبارة عن حالة وجدانية سارة " (3115في أدائه والفوائد .  وأيضاا هناك تعريف للباحث كشرود )

ساااارة ناتجة عن إدراك الفرد لوظيفته على وكما يعرفه كذلك على أنه حالة عاطفية  تنتج عن تقويم عمل الفرد أو خبراته المهنية

 ذه القيم متطابقة ما حاجات الفرد.أنها مشبعة أو محققة لقيم الوظيفة على ةرط أن تكون ه

 

، حيث يرى أنه يمكن أن يتم تحديد الرضا من التي تشجا الممرضين وضاوع الرضاا الوظيفي من حيث عالقته بالحوافزأيضاا  م

التوازن، فاإن ذلاك يؤدي إلى حاالاة الشااااااعور باالرضااااااا لدى فاإذا تحقق هاذا ، والمخرجاات دخالتخالل إيجااد التوازن بين الما

 (. هـ 3.36 الوظيفي )العديلي،عدم الرضا فإن هذا يخلق حالة  التوازن،، وإذا لم يتحقق ذلك الممرضين في المستشفى

http://www.ajrsp.com/


 م 1011-21-5| تأريخ اإلصدار:  ألربعوناوالرابع المجلة األكاديمية لألبحاث والنشر العلمي | اإلصدار 

      

 

   www.ajrsp.com                                                                                                                        166  

 ISSN: 2706-6495 

 
التي يريد في أن يشاابعها في عمله. حيث إن وعالوة على ذلك، الرضااا عن العمل عبارة عن ةااعور الفرد بمدى إةااباع الحاجات 

درجة الرضااا تتوقف على مقدار الحاجات التي يرلب ويريد الفرد أن يشااغلها، وذلك من خالل عمله وانجازه في وظيفة معينة، 

  م(.3111وما تشبعه هذه الوظيفة من حاجاته الفعلية التي يحتاجها )كامل والبكري، 

 ضا الوظيفيثانياً: العوامل المؤثرة في الر

الرضااااا الوظيفي، فبعضااااهم يرى أن الرضااااا  الرئيسااااية التي تؤثر على الباحثين حول تحديد العواملوتساااااؤالت تعددت آراء  

هما: خصااائ  الفرد، وخصااائ  بيئة العمل. وبعضااهم ادخر يحدد العوامل المؤثرة التي تفاعل عنصاارين،  اتج منالوظيفي ن

 .م( 3116 السيسي،، 6111المدلج، )هي: بيئة العمل، ومحتوى العمل، والموظف نفسه في الرضاا الوظيفي في ثالثة عناصار، 

( أن هناك العديد من العوامل المؤثرة على الرضا الوظيفي لدى الموظف في عمله، وهذه العوامل ـااااااه3.31وأةاار لنا )النمر، 

 ت اإلدارية وبيئة العمل. ويمكن إدراجها كما يلي: تتفاوت درجة أهميتها من انسان دخر، كما تتفاوت أهميتها باختالف التنظيما

ه المبلغ من المال يسااتخدم جهده، وهذا: وهو المبلغ المالي الذي يتقاضاااه الموظف نتيجة عمله اليومي الذي يبذل فيه الراتب (3

جاته االموظف إلةااباع حاجاته األساااسااية. ويتوقف رضااا الموظف عن الراتب الذي يتقاضاااه على حسااب كفايته إلةااباع ح

ألساااسااية للموظف، قد يؤدي هذا النق  إلى الشااعور بعدم لراتب لتحقيق الحاجات االراتب، وأي نق  فيل ااألساااسااية من 

 العمل.، والتي قد تنعكس على أدائه في الرضا لديه

 يةبحيث تمنحه الترقالوظيفي قي إلى مناصاااااب أعلى في السااااالم ترة ليحصاااااول الموظف على فرصااااا : الترقية هيالترقية (6

لوقت افي  الشااااهري فإنهفهي بجانب الزيادة التي ساااايحصااال عليها الموظف في راتبه لحاجاته، اإلةاااباع المادي والمعنوي 

 ةوبالتالي فإن رضا الموظف عن هذا الجانب يتوقف على مدى إتاحة فرص الترقينفسه يحقق مركزا اجتماعيا في المجتما. 

  العمل.متاو قل رضاه عن كلما كانت تطلعاته للترقية أكبر مما هو ف له،

 أثناء تأديته للعمل أو بعد تركه للعمل بساابب الوفاة كان سااواءحصااول على نوع من الضاامانات في العمل للموظف لا األمن: (1

 واألمان،في مكان العمل تدخل في نفساااه درجة من األمن  يطلبها الموظففهذه الضااامانات التي أو العجز أو إنهاء الخدمة. 

ويكون راضي. فبتالي متى حقق التنظيم هذه الضمانات للموظف التي تشعر  بحيث يوجه جهده إلى العمل ،القلقوتزيل عنه 

 رواضح أو لي أما إذا ةاعر الموظف بأن مستقبله ليرعمله، كلما كان رضااه عن عمله عاليا . باألمن واالساتقرار في  الفرد

  لي تظهر مؤةرات عدم الرضا لديه.تافب مستقر

ساااعى إلى ي بعه مخلوق على التقدير واالحترام، والموظف، فهو بط: للفرد مكانة عالية في جميا المجاالتتقديروالاالحترام  (.

ول عليه مهم للحصاا ، وهذا التقديرذي يقضااي فيه حوالي ثلث وقته كل يومال بيئة عملهالحصااول على التقدير واالحترام في 

لبهجة فساااااه افشاااااعور الموظف بالتقدير يدخل في ن. ثانيا   ها في عملههوداته التي يبذلوإلةاااااعاره بإنجازه ومج كإنساااااان أوال  

أو اإلدارة أو الزمالء المشااارفين  وأوهذا التقدير يأتي عادة من الرؤسااااء  والسااارور ويحقق له الشاااعور بالرضاااا عن عمله،

 وعادة يكون على ةكل المادية والمعنوية.

ي تتم بين الموظفين، وتؤثر هذه العالقات على درجة الرضااااا التي ن العالقات التيسااااود التنظيم مجموعة م :العملجماعات  (5

ويعتمد هذا الرضاااااا بين الفرد وجماعة العمل على مقدار المنافا التي يحققها الفرد من تلك  عمله،حو يشاااااعر بها الموظف ن
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، فساااهنمل مصااادر رضاااا الفرد للفرد كانت جماعة العكلما كان التفاعل بين الفرد والجماعة نافعا  فالعالقات في بيئة العمل. 

عن  كانت هذه العالقة مصاادر عدم رضااا للفرد معينة،إةااباع حاجة  له ما الجماعة يخلق توترا أو يحد منما إذا كان تفاعوا

 عمله.

، هيجعل مرؤوسيه محل اهتمامفإذا كان المشرف ، اإلةراف ورضا المرؤوسين عن العملعالقة بين نمط  هناك اإلشراف: (2

 ي طريقهمفتعترض  والعقبات التيالصااااعوبات ، ويذلل والتفاهماالنسااااجام يبة بينه وبينهم على أساااااس من ويقيم عالقات ط

  ومودتهم للعمل.والءهم بذلك يساعد على خلق بيئة تجذ  الموظفين، مما قد يزيد من فإنه 

انب بعض جو رية التصاارف فين االسااتقالل وحمقدار ما يشااعر به الفرد مهي المتاحة في العمل  : الحريةالعملالحرية في  (8

او أو إمكانيات النجتوافر درجة من الحرية في عمله، ةاااعر بالمساااؤولية الشاااخصاااية اتجاه لما أتيح للفرد اليومي. فكالعمل 

  بيئة عمله.بدوره يزيد من رضا الموظف عن فشل التي يمكن أن تحدث عند تنفيذ أعماله مما ال

 فهي تعتبر مكمال باألداء،كانت مرتبطة  لمادية تزيد الفرد من نشااااطه وخاصاااة إذا: الحوافز اوالمكافآتالعالوات والبدالت  (7

ق  والمكافآت تعوض الن فإن العالوات والبدالت األساااسااية للموظف،فإذا كان الراتب لير كاف لتحقيق الحاجات  للراتب،

 في الراتب وبالتالي يزيد ذلك من الرضا الوظيفي للموظف.
 

تصاااااانيف العوامل بحيث تكون عبارة عن مزيج بين أهداف الفرد في إةااااااباع حاجاته المختلفة  ى ذلك، تمباإلضااااااافة إل          

وأهداف المؤساسة في رفا مستوى األداء الوظيفي من خالل زيادة اإلنتاع وتحسين المردود الفردي والجماعي للموظف ألنه من 

لكن قد يكون ذلك على حساا  المنظمة بحيث تتضاخم تكاليف الممكن أن يشاعر األفراد برضاا عن أجورهم ورؤساائهم في العمل 

 وهذه العوامل مصنفة كالتالي: .(3115األجور أو ينتشر التسيب وعدم االنضباط في العمل )العديلي، 

 العوامل المالية: أوال:

 األجر:    (2

 قلي الذي يبذله في العمل. يعرف منصااور فهمي األجر هو الثمن الذي يحصاال عليه العامل كنظير للجهد الجسااماني أو الع 

إن العوائد المالية والمتمثلة في األجر ومساتحقاته ترتبط بالحاجات األساسية لإلنسان كالمأكل والملبس، وفي الحقيقة  وأيضاا

ال يقتصاار دورها على إةااباع الحاجات وإنما يمتد ليعطي الشااعور باألمن وكما قد يعتبر بالنساابة للفرد كرمز تقدير وعرفان 

ته وقد يتعدى في بعض الحاالت إلى أن يكون وسايلة إلةباع الحاجات االجتماعية كما أن بعض األفراد وخاصة الذين ألهمي

ادر األجر حافز فريد، فهو فريد ق ذلك، أنقد يشاااغلون وظائف قد يرمز األجر بالنسااابة لهم للنجاو والتفوق. وباإلضاااافة الى 

ية والحاجة إلى األمن كما أنه يشبا أيضا الحاجات العليا مثل تحقيق الذات على إةاباع كل من الحاجات األساسية الفسيولوج

 واالعتراف والتقدير.

 الحوافز المالية: (6

الحوافز المالية تكون أضااااافة لهيكل األجور أو المرتب األساااااسااااي وليس كبديل له، هذه الحوافز المالية يمكن لها أن تلعب  

ة إةاااااباع حاجات األفراد مما يخلق رضاااااا وظيفي للممرض. لكي تعمل خطط دورا مهما إذا اساااااتطاعت أن توفق بين زياد

http://www.ajrsp.com/


 م 1011-21-5| تأريخ اإلصدار:  ألربعوناوالرابع المجلة األكاديمية لألبحاث والنشر العلمي | اإلصدار 

      

 

   www.ajrsp.com                                                                                                                        168  

 ISSN: 2706-6495 

 
الحوافز المالية بفعالية ال بد من وضااااااا طرق وتحديد اإلجراءات والوسااااااائل المسااااااتخدمة في تقييم الفرد فإذا ما ارتبطت 

 .الحوافز المالية بمستوى أداء الفرد فالبد أن يشعر بأن أدائه يقيم بطريقة صحيحة

رتبط الحوافز المالية باألداء بحيث يشاااعر الفرد بوجود عالقة بين ما يقدمه وما يحصااال عليه بحيث يدرك األفراد ال بد أن ت

أو الجماعة وجود عالقة مباةرة بين أدائهم ومكافأتهم. ومن مزاياها الحوافز المالية أن الفرد يلمس مباةرة العالقة بين أدائه 

تخلق جوا تنافساااااايا يساااااامح بزيادة اإلنتاع ولكن يجب الحيطة من أن تجعل هذه  والمكاافأة التي يحصاااااال عليها ويمكنها أن

الحوافز الماالية الفرد ال يشااااااارك بأفكاره في العمل ربما خوفا من أن يتفوق زميله ويحصاااااال على مكافأة أكبر منها وربما 

 إنتاع كبير على حسا  جودة العمل. يسعى الفرد للحصول على مستوى

 :الترقية (1

ف الترقية على أنها عملية الصااعود واالرتقاء من درجة إلى درجة أعلى وأن يشااغل العامل وظيفة درجتها أعلى يمكن تعري

من درجة الوظيفة التي كان يشااغلها قبل الترقية ويترتب عن هذا زيادة المزايا المادية والمعنوية للعامل وزيادة اختصاااصااه 

نقل الفرد من وظيفته الحلية إلى وظيفة أخرى في مستوى تنظيمي  (،  الترقية هي.318(. ويعرفها حسين )3181)جعفر، 

أعلى حيث يتحمل ةااللها واجبات ومساؤوليات أضاخم ولكنه يتمتا بشاروط كزيادة المرتب وارتفاع مركزه ورتبته وأيضا 

ألثر  (،  إن العامل المحدد3181الترقية هي نقل موظف من وضااا وظيفي أقل إلى وضااا وظيفي أكبر . ويرى عاةااور )

فرص الترقية على الرضاااااا الوظيفي هو طموو أو توقعات الفرد عن فرص الترقية فكلما كان طموو الفرد في الترقية لديه 

أكبر مما هو متاو فعال كلما زاد رضاااااه عن العمل ويمكن القول بأن أثر الترقية الفعلية على رضااااا الفرد تتوقف على مدى 

 توقعه .

  رضا العاملين من خالل ما يلي: وبصفة عامة تؤثر الترقية في 

 .خلق األمل وروو التفاعل بين العاملين (3

  إفساو المجال لدى العاملين للوصول إلى المراتب العليا بحسب اجتهادهم وأقدميتهم. (6

 .ةعور العاملين باألمان نتيجة تحقيق تقدم مستمر نحو ظروف معيشية أحسن دون تغيير مكان العمل (1

 ألجر وهو ما يحقق إةباع أكبر للحاجات الفسيولوجية للعامل.تقترن الترقية بزيادة ا (.

  تشجيا الترقية العاملين على التجديد واالبتكار. (5

 : اإلشراف:ثانياً 

االةاراف هو دور يقوم به المشارف، ونقصاد بالمشرف أنه هو الذي ال يؤدي عمال إنتاجيا مباةرا يشرف على أفراد من لير 

إذن اإلةراف هو قيادة وتنسيق وتوجيه أهداف معينة ومن مهام المشرف  .بين اإلدارة والعمالاإلدارة هو بمثابة حلقة اتصاال 

إرةااد مرؤوسايه نحو إنتاع الكمية والنوعية المطلوبة، العمل على إةباع حاجات الجماعة واألفراد الذين يشرف عليهم ورفا 

النقطة التي تترجم خطط اإلدارة وقراراتها إلى إنتاع  روحهم المعنوياة، المشاااااارف هو بمثااباة قاائاد الخط األماامي لألفراد في

فعلي، يكون حلقة وصاااال بين اإلدارة والمسااااتخدمين وعليه التأكد من أن المسااااتخدمين يفهمون ويؤيدون أهداف اإلدارة، نقل 

  (.3112مشاكل ومتاعب المستخدمين إلى اإلدارة وتصحيح األخطاء التي يقا فيها العمال )عويضة ،
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المشاااااارفين في القياام بمهاامهم أو واجبااتاه مرتبط بمعرفاة مرؤوساااااايهم لطبيعاة المهاام التي يتعين عليهم القياام بها إن نجااو  

وإدراكهم لنطاااق المسااااااؤوليااة التي يتولونهااا والتي تجعلهم ياادمجون بين مهااامهم التي تنطوي تحاات أهااداف اإلدارة من حيااث 

وفااق وانسااااااجاام بينهم وبين الجمااعة التي يشاااااارفون عليها )جعفر،  تحقيق خطاة اإلنتااع والتكااليف وبين العمال على تحقيق

3181.)  

 العمل: : عالقاتثالثاً 

ويجب أن يتوفر نوع من التالحم والتناسق بين أوجه النشاط  65و 6الجماعة عي تجميا لعدد معقول من األفراد يتراوو ما بين   

إلى نوع االنتظام يدل على أن كل منهم يتصرف في إطار ووفق الذي يمارساه األعضاء فسلوك هؤالء المجموعة يجب أن يشير 

و ادخرين من قبل الفرد مبادئ معينة وأهداف المشااااتركة وإن عالقات األفراد في الجماعات تبنى على أساااااس درجة التوجه نو

 (.3111 ،)العديلي

باالنتماء إلى جماعة معينة وكذا دافا أيضاا الجماعة هي صاورة من صاور التشاكيل الجماعي المؤساس على اتباع دافا الشعور  

)العايدي،  القبول االجتمااعي ويحمال نوع من االرتبااط كاالماادي والمعنوي بين أعضاااااااء الجمااعاة ووحادة أهادافهاا واتجااهاتها

    :(، أن درجة التوجه نحو ادخرين تقرر بتفاعل ثالث حاجات أساسية هي3115(. ويرى العايدي)3111

وهي حاجة البعض لالنضمام واالندفاع في الجماعة أو ما ادخرين والتفاعل ما أنشطتهم  :فاعلحاجة االنضامام أو الت (3

وعلى العكس نجاد البعض ادخر يفضاااااال التقليال من هاذا التفاعل واالندماع أو يفضاااااال العزلة والتكتم في التفاعل ما 

 ادخرين.

جداني ما األفراد ادخرين في الجماعة وعلى وهي حااجة التودد أو التقار  الو حااجاة العااطفاة والحاب والصااااااداقاة:  (6

العكس نجد البعض ادخر يفضااااال االبتعاد عن األفراد ادخرين وجدانيا وال يكترث بهم ويفضااااال أو يميل إلى االعتماد 

 على العالقات الرسمية فقط دون الشخصية.

روف البيئية المحيطة به بما فيها وهي حاجة اإلنساااااان للسااااايطرة والتأثير والهيمنة على الظ حاجة السااااايطرة والتأثير: (1

األفراد الااذين يتعاااماال معهم وعلى العكس نجااد البعض ال يرياادون الساااااايطرة أو الهيمنااة على ادخرين باال يفضاااااالون 

  .االستقاللية واالعتماد على الذات

التي تؤثر على الرضااا هـاااااا(، نموذجا ةااامل لتفسااير الرضاا الوظيفي، ويسااتند هذا النموذع إلى الدوافا 3.12ويتناول )العديلي، 

الوظيفي، وهي ثالثة أبعاد تعبر عن عملية سلوكية متداخلة حيث يؤثر بعضها على ادخر، وتتأثر بالمؤثرات الداخلية والخارجية 

 التالية: 

 : وتشمل العوامل االقتصادية واالجتماعية والثقافية والسياسية والتعليمية والتكنولوجية. البيئة العامة .3

 وتشمل أنظمة الرواتب والحوافز المادية والمعنوية، وعالقة ذلك ببيئة العمل. ة:خصائص المنظم .6

وتشااامل الصااافات الشاااخصاااية مثل )الذكاء، القدرات الخاصاااة، الطموو(، والدوافا مثل )الحاجات،  خصلللائص الفرد: .1

 الرلبات، التوقعات( وعالقة هذه الخصائ  بإنجازات العمل وفرص الترقية والتطوير الذاتي. 

 ويقصد بها ما يترتب على الجهد الذي يبذله الموظف في عمله من أداء وإنجازات. نتائج:ال ..
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هـااااااااا( بعنوان الرضااااا الوظيفي وأثره على إنتاجية العمل بين الموظفين الذي اسااااتخدم المنهج 3.16وفي دراسااااة )عبد الخالق، 

لعمل وإخضاااااع هذه العالقة التي تعرضاااات في الوصاااافي التحليلي ويهدف إلى توضاااايح العالقة بين الرضااااا الوظيفي وإنتاجية ا

مل على الفرد العتؤثر عالقات السااااانوات األخيرة للنقاب الكبير للتحليل لتوضاااااح العوامل الوسااااايطة بين هذين المتغيرين التي. 

بادل لق تبمقادار ماا يمكن أن تحقق لاه من مناافا أو بقادر ماا تكون مصاااااادر توتر له فكلما كان تفاعل الفرد ما أفراد الجماعة يخ

للمنافا كلما كان ذلك مصادرا لزيادة رضاه العام عن عمله وكلما كان هذا التفاعل يخلق توترا أو يعوق إةباعه لحاجته أو تحقيق 

أهدافه كلما صااارت هذه الجماعة سااببا في اسااتيائه عن عمله أو انحدار في مسااتوى رضاااه عن عمله، وهكذا فكلما وفرت طبيعة 

 مال مساهما في رضا الفرد عن عملهتفاعل االيجابي المرلو  فيه بين أفراد الجماعة كلما كان ذلك عاالعمل فرص االتصال وال

 .هـ(3.31م ، والصبحي ،  .317م ، أسعد ورسالن ،    3113م ،  العتيبي ، 6111)المدلج،  

 

 المنهجية .1

ة الدراسااااة، ثم أداة الدراسااااة أو الوساااايل وعينة يتضاااامن هذا الفصاااال منهجية الدراسااااة بدءا  بالمنهج العلمي المسااااتخدم، ومجتما

التي  لبياناتلالمعالجة اإلحصائية  أساليب ثمالمساتخدمة لقياس الرضاا الوظيفي. أيضاا، هذا الفصال يبين طريقة توزيا االساتبانة 

 .تم جمعها

 منهج البحث العلمي المستخدم في الدراسة .2.1

الوصفي التحليلي المسحي حيث يعتبر هذا المنهج مالئما لهذا النوع من البحوث  لإلجابة على أسائلة الدراساة، تم اساتخدام المنهج

وذلك إلمكانية اساتسقاء اراء عدد كبير من الممرضين كما ان هذا المنهج يقوم على وصف ظاهرة الدراسة، ومن ثم تحليل نتائج 

 تعميمها. الدراسة للربط بين متغيراتها للوصول الى أسبابها واستخالص النتائج ومن ثم

  مجتمع وعينة الدراسة .1.1

ي فني( في مستشفى الملك خالد في المجمعة ف-مجتما الدراسة من جميا الممرضين ذكورا  واناثاُ بجميا فئاتهم )اخصائي يتكون 

سواء  ىالذين يعملون في المستشفممرضين الدد طلب الباحث من مستشفى الملك خالد بالمجمعة تقديم قائمة كاملة لع. السعودية

م( معادلة تساعد على حسا  3181) Morganو  Krejcieابتكر  ممرض وممرضة. 133عددهم وكان  كان اخصائي أو فني

 وتحديد حجم العينة المطلو  لمجموعة معينة من مجتما الدراسة، وهذه المعادلة على النحو التالي:
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 ،٪ 15ممرض أو ممرضاااة، ما مساااتوى الثقة الذي يبلغ  321 وهو المطلو ،اساااتخدم الباحث هذه المعادلة لتحديد حجم العينة 

حيث يتيح ذلك فرصاااة جيدة  منه،والحد  لتجنب التحيز اساااتخدمت الدراساااة أسااالوب ا عشاااوائي ا ألخذ العينات .٪ 5وهامش الخطأ 

  (. 6115 كومار،؛ Sekaran and Bougie ،2016ومتساوية عند اختيار كل عنصر من السكان إلنشاء العينة )
 

     أداة الدراسة .1.1

يام بجما المعلومات والمعطيات حول الدراسة لتحقيق أهداف البحث تم اعتماد االستبيان لقياس مدى رضا الممرضين عن للق

م( الستخدام نسخة من االستبانة 6111بيئة العمل في مستشفى الملك خالد بالمجمعة، وتم طلب الموافقة من الباحث )المدلج، 

 وثباتها الموجودة في دراسته لتناسبها ما أسئلة وأهداف البحث.  المقاس صدقها
 

 توزيع االستبيان     .1.1

تم توزيا بالمجمعة. ممرض وممرضة بمختلف الفئات في مستشفى الملك خالد  611على  بشكل عشوائي االستبيانتم توزيا 

معدالت ان  (،3187م) Dillmanوفق ا لما ذكره . ترونيةاستبانة إلك 351وكما تم إرسال أكثر من  يدوي ا،استبانة  51أكثر من 

ا.  ٪71-21و للمسح العام ٪81-51ادة  تكون االستجابة ع  361بلغ مجموع الردود في هذه الدراسة للمجموعات األكثر تجانس 

ية مقبولة. ويعتبر هذا المعدل نسبة جيدة ونسبة مئو (.3-1كما في جدول ) ،٪83في حين أن معدل االستجابة كان  ممرض،

ادة عدد وزي االستبيان،مثل تحديد موعد الستكمال  الردود،لزيادة وتحسين معدل لباحث أساليب مختلفة في استخدم اوأيضا  

  اإللكتروني، ومحاوالت مختلفة في االتصال.البريد  وعبر رسائلاالستبيانات التي ترسل عبر اإلنترنت 

 زعة.ستبيانات المو(: مجموع ونسبة اال2-1جدول )

 االستبيانات العائدة االستبانات المكتملة المجموع عدد االستبانات الموزعة م

 . 1. .. االستبيان الموزع يدوياً  2

 5. 71 365 االستبيان الموزع الكترونياً  1

 1. 361 321 المجموع 1

 %67.11 %83 %311 النسبة المئوية 1

     

 المعالجة اإلحصائية للبياناتأساليب  .5.1

ستخدام التحقيق أهداف الدراسة وتحليل البيانات التي تم تجميعها، قام الباحث باستخدام العديد من األساليب اإلحصائية من خالل 

والتي يرمز لها اختصارا  بالرمز  Statistical Package for Social Sciencesالحزم اإلحصائية للعلوم االجتماعية 

(SPSS .) ،التالي: م(، وذلك على النحو 6116)عاةور وأبو الفتوو-   
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التكرارات والنسب المئوية للتعرف على الخصائ  الشخصية ألفراد عينة الدراسة وتحديد استجابات أفرادها اتجاه  (3

 عبارات المحاور الرئيسة التي تتضمنها أداة الدراسة.

 ، وذلك للتعرف على مستويات الرضا الوظيفي.حسا  المتوسطات الحسابيةتم  (6

دى ضا الوظيفي لخدام أسلو  تحديد االنحدار المتعدد للتعرف على أهم العوامل التي تؤثر في درجة الرتم است (1

 .الممرضين

دى ل للتعرف على االختالف في درجة الرضا الوظيفي ليل التباين األحادي واختبار الثنائيستخدام اختبار تحتم ا  (.

 الممرضين.

 س العالقة االرتباطية بين المتغيرات.استخدام أسلو  معامل االرتباط بيرسون لقيا (5

للتعرف على مدى انحراف استجابات أفراد الدراسة لكل  "Standard Deviation"تم استخدام االنحراف المعياري  (2

عبارة من عبارات متغيرات الدراسة، ولكل محور من المحاور الرئيسة عن متوسطها الحسابي. ويالحظ أن االنحراف 

في استجابات أفراد عينة الدراسة لكل عبارة من عبارات متغيرات الدراسة، إلى جانب المحاور  المعياري يوضح التشتت

 الرئيسة، فكلما اقتربت قيمته من الصفر تركزت االستجابات وانخفض تشتتها بين المقياس.

 النتائج والمناقشة .1

دراسة وتحليال  لنتائج الدراسة بعد تطبيق أداة ال يسير هذا الفصل في اتساق ما تساؤالت الدراسة، حيث يتضمن عرضا  للبيانات

 على العينة المختارة، ومعالجة البيانات إحصائيا  ما االستعانة بالدراسات السابقة في التعليق على النتائج.

 عرض النتائج المتعلقة بخصائص العينة .2.1

 ( توزيع أفراد العينة طبقا لمتغير العمر2-1جدول )

 بة %النس التكرار العمر

 6.7 8 عام 65اقل من 

 42.5 51 عام 15إلى اقل من  65من 

 43.3 52 عام 5.إلى أقل من  15من 

 7.5 9 عام وأكثر 5.

 100.0 120 المجموع

 

من أفراد  %42.5عام، كما أن نسبة  5.إلى أقل من  15من أفراد العينة أعمارهم من  %43.3نسبة  ( يوضح أن3-.)الجدول

من أفراد العينة أعمارهم اقل  %2.8ونسبة  عام وأكثر، 5.من أفراد العينة أعمارهم  %7.5عام،  15اقل من  إلى 65العينة من 

 التالي: (.-3تضح من الشكل )عام، كما ي 65من 
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 لمتغير العمرتوزيع أفراد العينة طبقا ( 2-1شكل )

 

 ير الحالة االجتماعيةتوزيع أفراد العينة طبقا لمتغ( 1-1جدول )

 النسبة % التكرار االجتماعيةالحالة 

 82.5 99 متزوع

 17.5 21 أعز 

 100.0 120 المجموع

 

من أفراد العينة أعز ، كما  %38.5من أفراد العينة متزوع كما أن نسبة  %76.5( في األسفل يوضح أن نسبة 6-.لجدول )ا

 مبين في الشكل التالي:

 

 الحالة االجتماعيةر ( توزيع أفراد العينة طبقا لمتغي1-1شكل )

6.7%

42.5%43.3%

7.5%

عام25اقل من  عام35إىل  اقل من 25من 

عام45إىل أقل من 35من  عام وأكثر45

82.5%

17.5%

متزوج أعزب
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 المستوى التعليمي ( توزيع أفراد العينة طبقا لمتغير1-1جدول )

 النسبة % التكرار التعليميالمستوى 

 29.2 35 دبلوم بعد الثانوي

 55.0 66 جامعي

 15.8 19 ماجستير

 100.0 120 المجموع

 

العينة مؤهلهم دبلوم بعد الثانوي، في  %61.6نما نسبة من أفراد العينة مؤهلهم جامعي، بي %55( يشير أن نسبة 1-.الجدول )

 ( التالي:1-.) من أفراد العينة مؤهلهم ماجيستير كما هو متضح في ةكل %35.7حين أن نسبة 

 

 ( توزيع أفراد العينة طبقا لمتغير المستوى التعليمي1-1شكل )

 عدد سنوات الخدمة( توزيع أفراد العينة طبقا لمتغير 1-1)جدول 

 النسبة % التكرار سنوات الخدمة  عدد

 6.7 8 سنة وأقل

 11.7 14 سنوات 5من سنة إلى اقل من 

 81.7 98 خمس سنوات وأكثر

 100.0 120 المجموع

 

29.2%

55.0%

15.8%

دبلوم بعد الثانوي جامعي ماجستري
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من أفراد  %33.8من أفراد العينة لديهم خبرة خمس سنوات وأكثر، كما أن نسبة  %73.8( أن نسبة .-.يتضح من الجدول رقم )

، كما هو مبين في الشكل من أفراد العينة لديهم خبرة سنة وأقل %2.8سنوات، نسبة  5من سنة إلى اقل من  العينة لديهم خبرة

 التالي:

 

 ( توزيع أفراد العينة طبقا لمتغير عدد سنوات الخدمة1-1شكل )

 المرتب الشهري ( توزيع أفراد العينة طبقا لمتغير5-1جدول )

 النسبة % التكرار الشهريالمرتب 

 5.8 7 لاير 2111الى اقل من  111.من 

 11.7 14 لاير 7111إلى اقل من  2111من 

 82.5 99 لاير فأكثر 7111

 100.0 120 المجموع

 

من أفراد  %33.8لاير فأكثر، كما أن نسااااابة  7111ال ةاااااهرىمن أفراد العينة مرتبهم  %76.5أن نسااااابة ( يبين 5-.الجدول )

الى اقل من  111.من أفراد العينة مرتبهم الشهري من  %5.7لاير، نسبة  7111ل من إلى اق 2111العينة مرتبهم الشهري من 

 :التالي (5-.)هو مبين في الشكل كما لاير، 2111

6.7% 11.7%

81.7%

سنة وأقل سنوات5من سنة إىل اقل من  مخس سنوات وأكثر
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 ( توزيع أفراد العينة طبقا لمتغير المرتب الشهري5-1شكل )

 

 ( توزيع أفراد العينة طبقا لمتغير المزايا المالية1-1جدول )

 النسبة % رارالتك المزايا المادية

 5.0 6 سكن أو بدل سكن

 28.3 34 وسيلة نقل أو بدل نقل

 4.2 5 بدل خارع دوام

 44.2 53 ال أحصل على مزايا

 18.3 22 مزايا أخرى 

 100.0 120 المجموع

 

 

أن نسبة  من أفراد العينة ال يحصلون على مزايا مادية من وظيفتهم الحالية، في حين %6...( أن نسبة 2-.يوضح الجدول )

من أفراد العينة يحصلون على مزايا أخرى، ونسبة  %37.1من أفراد العينة يحصلون على وسيلة نقل أو بدل نقل، نسبة  67.1%

 الشكل التالي: يحصلون على بدل خارع دوام، كالشكل %6..يحصلون على سكن أو بدل سكن، كما أن نسبة  5%

5.8% 11.7%

82.5%

لاير6000اىل اقل من 4000من  لاير8000إىل اقل من 6000من 

لاير فأكثر8000
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 المزايا المادية ( توزيع أفراد العينة طبقا لمتغير1-1شكل )

 

 بالدورات في مجال العمل ( توزيع أفراد العينة طبقا لمتغير االلتحاق7-1جدول )

 النسبة % التكرار بالدورات االلتحاق

 66.7 80 نعم

 33.3 40 ال

 100.0 120 المجموع

 

ي مجال عملهم، في حين أن نسبة من أفراد العينة التحقوا بدورات ف %22.8( في األعلى نستنتج أن نسبة 8-.من الجدول رقم )

 :عملهم، كما هو موضح في الشكل التاليمن أفراد العينة لم يلتحقوا بدورات في مجال  11.1%

 

 االلتحاق بالدورات في مجال العمل ر( توزيع أفراد العينة طبقا لمتغي7-1شكل )

5.0%

28.3%

4.2%

44.2%

18.3%

سكن أو بدل سكن وسيلة نقل أو بدل نقل بدل خارج دوام

ال أحصل على مزايا مزايا أخرى 

66.7%

33.3%

نعم ال
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 النتائج المتعلقة بأسئلة البحث عرض .1.1

 نتائج السؤال األول: .2

هل يؤثر الدخل المادي والحوافز المالية على رضللا ممرضللي المسللتشللفى على السااؤال األول الذي ين  على انه:    ولإلجابة 

؟  أجري الباحث تحليال لالنحدار الخطى لتحديد مدى اساااهام الدخل المادي على بيئة العمل في مسلللتشلللفى الملك خالد بالمجمعة

ة العمل في مستشفى الملك خالد بالمجمعة وجاءت نتائج التحليل بالجداول والحوافز المالية في رضاا ممرضي المستشفى على بيئ

 األتية:

والمتوسطات الحسابية واالنحرافات المعيارية الستجابات أفراد العينة حول  ( التكرارات والنسب المئوية8-1جدول )

 المتغيرات المالية

 

وساااط أعاله يتضاااح أن مساااتوى رضاااا أفراد العينة عن المتغيرات المالية كان مت (7-.في جدول ) من خالل النتائج الموضاااحة

( وهي الفئة التي 6.11إلى  3.28)من  الثالثي( وهو متوسط يقا في الفئة الثانية من فئات المقياس 1من  6.13) حسابيبمتوساط 

 :ييلتشير إلى درجة الرضا المتوسطة، وتم ترتيب عبارات المتغيرات المالية تنازليا حسب موافقة أفراد العينة، كما 

الذي تتقاضاااااه   بالمرتبة األولى من حيث موافقة أفراد عينة الدراساااااة عليها، بمتوساااااط  (   كفاية الراتب3جاءت العبارة ) .3

 (.1.11من  6.11)

 راض محايد غير راض  الفقرة م
المتوسط 

 الحسابي

االنحراف 

 المعياري
 االتجاه الرتبة

 كفاية الراتب الذي تتقاضاه 1

 69 21 30 ك

 محايد 1 0.85 2.33

% 25.0 17.5 57.5 

2 

 العمل  تناسب الراتب مع حجم

 الذي تؤديه 

 63 12 45 ك

 محايد 2 0.94 2.15

% 37.5 10.0 52.5 

 المكافآت التي تحصل عليها 3

 38 13 68 ك

 محايد 4 0.91 1.75

% 56.7 10.8 31.7 

 البدالت التي تحصل عليها 4

 41 13 64 ك

 محايد 3 0.93 1.81

% 53.3 10.8 34.2 

 محايد   0.91 2.01         امالمتوسط الحسابي الع  
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(   تناسب الراتب ما حجم العمل الذي تؤديه   بالمرتبة الثانية من حيث موافقة أفراد عينة الدراسة عليها، 6جاءت العبارة ) .6

 (.1.11من  6.35بمتوسط )

صااااال عليها   بالمرتبة الثالثة من حيث موافقة أفراد عينة الدراساااااة عليها، بمتوساااااط حالت التي ت(   البد.جاءت العبارة ) .1

 (.1.11من  3.73)

(   المكافآت التي تحصااال عليها   بالمرتبة الرابعة من حيث موافقة أفراد عينة الدراساااة عليها، بمتوساااط 1جاءت العبارة ) ..

 (.1.11من  3.85)

للتأكد من صللللالحية النمولج المسللللتخدم في السللللؤال  Analysis of variance اين لالنحدار ( نتائج تحليل التب9-1جدول ) 

 األول

 1.13** دالة عند مستوى معنوية 

 α)عند مستوى داللة  (11.872)المحسوبة والبالغة  Fاعاله صالحية النموذع للتنبؤ، نظرا لمعنوية قيمة  (1-.)يوضح الجدول

من التغير  %11.6، مما يعنى أن 1.116، كما يوضح الجدول أن قيمة معامل التحديد كان (118 ,1)ودرجات حرية  (0.01 ≥

ن التنبؤ على ذلك يمك وبناءالمادي والحوافز المالية. في الدخل في رضا ممرضي المستشفى على بيئة العمل يرجا الى التغير 

 من خالل الدخل المادي والحوافز المالية. برضا ممرضي المستشفى على بيئة العمل في مستشفى الملك خالد بالمجمعة

( نتائج تحليل االنحدار الخطي الختبار مدى مساهمة الدخل المادي والحوافز المالية في رضا ممرضي 20-1جدول )

 المستشفى على بيئة العمل في مستشفى الملك خالد بالمجمعة

 ابعاد المتغير المستقل

 قياسيةالمعامالت ال المعامالت الغير قياسية

 tقيمة 
الداللة 

 Beta المعياريالخطأ  B االحصائية

 **0.000 9.356 -  0.196 1.833 الثابت

المتغير 

 التابع
 المصدر

عامل التحديد  قيمة م

  R1المصحح

مجموع 

 المربعات

درجات 

 الحرية

متوسط 

 المربعات 
 Fقيمة 

مستوى 

 الداللة

رضا 

ممرضي 

المستشفى 

على بيئة 

 العمل

 االنحدار 

0.302 

6.569 1 6.569 11.872 1.001** 

     0.553 118 65.297 الخطأ

       119 71.867 المجموع
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الدخل المادي 

 والحوافز المالية
0.314 0.091 0.302 3.446 0.001** 

 1.13** دالة عند مستوى معنوية 

واختبار )ت( أن الثابت دال إحصائيا، وأن تأثير  (Beta)يتضح من النتائج االحصائية الواردة في الجدول ومن متابعة معامالت 

 رضا ممرضي المستشفى على بيئة العمل في مستشفى الملك خالد بالمجمعة دال إحصائيا. فيدخل المادي والحوافز المالية 

 نتائج السؤال الثاني: .1

على رضلللا ممرضلللي المسلللتشلللفى على هل يؤثر التطوير الذاتي والوظيفي ين  على انه:    الذي الثانيولإلجابة على الساااؤال 

الباحث تحليال لالنحدار الخطى لتحديد مدى اسااااااهام التطوير الذاتي  أجري؟  بيئة العمل في مسللللللتشللللللفى الملك خالد بالمجمعة

 رضا ممرضي المستشفى على بيئة العمل في مستشفى الملك خالد بالمجمعة وجاءت نتائج التحليل بالجداول األتية: فيوالوظيفي 

التكرارات والنسب المئوية والمتوسطات الحسابية واالنحرافات المعيارية الستجابات أفراد العينة حول  ( 22-1جدول )

 التطوير الذاتي والوظيفي

 

   الفقرة  
غير 

 راض
 راض محايد

المتوسط 

 الحسابي

االنحراف 

 المعياري
 االتجاه الرتبة

1 
اإلمكانات المتاحة لك إلنجاز 

 العمل

 55 27 38 ك

 محايد 2 0.87 2.14

% 31.7 22.5 45.8 

2 
إتاحة الوقت الكافي لك إلتمام 

 العمل بكفاءة

 63 27 30 ك

 محايد 1 0.84 2.28

% 25.0 22.5 52.5 

 المشاركة في اتخاذ القرار 3

 42 25 53 ك

 محايد 4 0.89 1.91

% 44.2 20.8 35.0 

4 
برامج التدريب الخارجي 

 ديث المعلوماتالمتاحة لتح

 32 20 68 ك

 محايد 7 0.87 1.70

% 56.7 16.7 26.7 

 برامج التدريب الداخلي المتاحة  5

 38 19 63 ك

 محايد 5 0.90 1.79

% 52.5 15.8 31.7 
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كان  يتضح أن مستوى رضا أفراد العينة عن التطوير الذاتي والوظيفي (33-.في جدول ) من خالل النتائج الموضحة أعاله

( وهي 6.11إلى  3.28)من  الثالثي( وهو متوسط يقا في الفئة الثانية من فئات المقياس 1من  1.94) حسابيط بمتوسط متوس

تنازليا حسب رضا أفراد العينة، كما  الفئة التي تشير إلى درجة الرضا المتوسطة، وتم ترتيب عبارات التطوير الذاتي والوظيفي

 :يلي

  بالمرتبة األولى من حيث موافقة أفراد عينة الدراسااااااة الكافي لك إلتمام العمل بكفاءة  إتااحة الوقت(   6جااءت العباارة ) .3

 (.1.11من  6.67عليها، بمتوسط )

  بالمرتبة الثانية من حيث موافقة أفراد عينة الدراسااااااة عليها، اإلمكااناات المتااحة لك إلنجاز العمل (   3جااءت العباارة ) .6

 (.1.11من  .6.3بمتوسط )

(   وضاااوو اإلجراءات واهداف العمل بالنسااابة لك  بالمرتبة الثالثة من حيث موافقة أفراد عينة الدراساااة 8ارة )جاءت العب .1

 (.1.11من  3.17عليها، بمتوسط )

(   المشااااااركة في اتخاذ القرار  بالمرتبة الرابعة من حيث موافقة أفراد عينة الدراساااااة عليها، بمتوساااااط 1جاءت العبارة ) ..

 (.1.11من  3.13)

(   برامج التادرياب الاداخلي المتاحة   بالمرتبة الخامسااااااة من حيث موافقة أفراد عينة الدراسااااااة عليها، 5اءت العباارة )جا .5

 (.1.11من  3.81بمتوسط )

(   فرص حضاااور الندوات والمؤتمرات في مجال العمل  بالمرتبة الساااادساااة من حيث موافقة أفراد عينة 2جاءت العبارة ) .2

 (.1.11من  3.87)الدراسة عليها، بمتوسط 

(   برامج التدريب الخارجي المتاحة لتحديث المعلومات  بالمرتبة السااااااابعة من حيث موافقة أفراد عينة .جااءت العباارة ) .8

 (.1.11من  3.81الدراسة عليها، بمتوسط )

 

6 
فرص حضور الندوات 

 والمؤتمرات في مجال العمل

 35 23 62 ك

 محايد 6 0.87 1.78

% 51.7 19.2 29.2 

7 
ضوو اإلجراءات واهداف و

 العمل بالنسبة لك

 45 27 48 ك

 محايد 3 0.88 1.98

% 40.0 22.5 37.5 

 محايد   0.87 1.94         المتوسط الحسابي العام  
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خدم في السؤال للتأكد من صالحية النمولج المست Analysis of variance( نتائج تحليل التباين لالنحدار 21-1جدول )

 الثاني

المتغير 

 التابع
 المصدر

قيمة معامل التحديد 

 2R المصحح

مجموع 

 المربعات

درجات 

 الحرية

متوسط 

 المربعات 
 Fقيمة 

مستوى 

 الداللة

رضا 

ممرضي 

المستشفى 

على بيئة 

 العمل

 االنحدار 

0.531 

18.691 1 18.691 41.475 1.000** 

     0.451 118 53.176 الخطأ

       119 71.867 وعالمجم

 1.13** دالة عند مستوى معنوية  

 ≥ α)عند مستوى داللة  (41.475)المحسوبة والبالغة  Fيوضح الجدول اعاله صالحية النموذع للتنبؤ، نظرا لمعنوية قيمة 

من التغير في  %51.3، مما يعنى أن 1.531، كما يوضح الجدول أن قيمة معامل التحديد كان (118 ,1)ودرجات حرية  (0.01

رضا ممرضي المستشفى على بيئة العمل يرجا الى التغير فى التطوير الذاتي والوظيفي. وبناءا على ذلك يمكن التنبؤ برضا 

 ممرضي المستشفى على بيئة العمل في مستشفى الملك خالد بالمجمعة من خالل التطوير الذاتي والوظيفي.

ي الختبار مدى مساهمة التطوير الذاتي والوظيفي في رضا ممرضي المستشفى نتائج تحليل االنحدار الخط ( 21-1جدول )

 على بيئة العمل في مستشفى الملك خالد بالمجمعة

 ابعاد المتغير المستقل

 المعامالت القياسية المعامالت الغير قياسية

 tقيمة 
الداللة 

 Beta المعياريالخطأ  B االحصائية

 **0.000 6.399   0.197 1.261 الثابت

 **0.000 6.440 0.510 0.097 0.622 التطوير الذاتي والوظيفي

 1.13** دالة عند مستوى معنوية 

واختبار )ت( أن الثابت دال إحصائيا، وأن تأثير  (Beta)يتضح من النتائج االحصائية الواردة في الجدول ومن متابعة معامالت 

 على بيئة العمل في مستشفى الملك خالد بالمجمعة دال إحصائيا.رضا ممرضي المستشفى  فيالتطوير الذاتي والوظيفي 
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 نتائج السؤال الثالث: .1

هل يؤثر المستقبل الوظيفي على رضا ممرضي المستشفى على بيئة العمل ين  على انه:    الذيولإلجابة على السؤال الثالث 

رضاااا  يفلتحديد مدى اساااهام المساااتقبل الوظيفي الباحث تحليال لالنحدار الخطى  أجري؟  في مسلللتشلللفى الملك خالد بالمجمعة

 ممرضي المستشفى على بيئة العمل في مستشفى الملك خالد بالمجمعة وجاءت نتائج التحليل بالجداول األتية:

( التكرارات والنسب المئوية والمتوسطات الحسابية واالنحرافات المعيارية الستجابات أفراد العينة حول 21-1جدول)

 المستقبل الوظيفي

 

ط بمتوساااط كان متوسااا من خالل النتائج الموضاااحة أعاله يتضاااح أن مساااتوى رضاااا أفراد العينة عن التطوير الذاتي والوظيفي

( وهي الفئة التي تشاااير 6.11إلى  3.28)من  الثالثي( وهو متوساااط يقا في الفئة الثانية من فئات المقياس 1من  2.23) حساااابي

 :يليإلى درجة الرضا المتوسطة، وتم ترتيب عبارات المستقبل الوظيفي تنازليا حسب رضا أفراد العينة، كما 

ة بااسااااااتمرار أثنااء االسااااااتحقاق   بالمرتبة األولى من حيث موافقة أفراد عينة (   فرص الترقياة المتااحا3جااءت العباارة ) .3

 (.1.11من  6.16الدراسة عليها، بمتوسط )

(   مالئمة الوظيفة الحالية لساااانوات الخبرة   بالمرتبة الثانية من حيث موافقة أفراد عينة الدراسااااة عليها، 6جاءت العبارة ) .6

 (.1.11من  6.31بمتوسط )

(   نظرة المجتما للعمال الاذي تقوم باه   باالمرتباة الثاالثاة من حياث موافقاة أفراد عينة الدراسااااااة عليها، 1رة )جااءت العباا .1

 (.1.11من  6.38بمتوسط )

 

  الفقرة م
غير 

 راض
 راض محايد

المتوسط 

 الحسابي

االنحراف 

 المعياري
 االتجاه الرتبة

1 
فرص الترقية المتاحة باستمرار 

 ستحقاقأثناء اال

 70 18 32 ك

 محايد 1 0.87 2.32

% 26.7 15.0 58.3 

2 
مالئمة الوظيفة الحالية لسنوات 

 الخبرة

 59 25 36 ك

 محايد 2 0.87 2.19

% 30.0 20.8 49.2 

3 
نظرة المجتما للعمل الذي تقوم 

 به

 53 34 33 ك

 محايد 3 0.83 2.17

% 27.5 28.3 44.2 

 محايد   0.86 2.23         ابي العامالمتوسط الحس  
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للتأكد من صالحية النمولج المستخدم في السؤال  Analysis of varianceنتائج تحليل التباين لالنحدار  ( 35-.جدول ) 

 الثالث

 1.13ستوى معنوية ** دالة عند م 

عند مستوى داللة  (28.136)المحسوبة والبالغة  Fصالحية النموذع للتنبؤ، نظرا لمعنوية قيمة  ( اعاله35-.)يوضح الجدول 

(α ≤ 0.01)  من  %1.1.، مما يعنى أن 11..1، كما يوضح الجدول أن قيمة معامل التحديد كان (118 ,1)ودرجات حرية

مكن التنبؤ برضا على ذلك يناء شفى على بيئة العمل يرجا الى التغير فى المستقبل الوظيفي. وبالتغير في رضا ممرضي المست

 ممرضي المستشفى على بيئة العمل في مستشفى الملك خالد بالمجمعة من خالل المستقبل الوظيفي.

 ممرضي المستشفى على بيئة ( نتائج تحليل االنحدار الخطي الختبار مدى مساهمة المستقبل الوظيفي في رضا21-1جدول )

 العمل في مستشفى الملك خالد بالمجمعة

 ابعاد المتغير المستقل

 المعامالت القياسية المعامالت الغير قياسية

 tقيمة 
الداللة 

 Beta المعياريالخطأ  B االحصائية

 **0.000 6.069   0.221 1.343 الثابت

 المستقبل الوظيفي

 والوظيفي

0.505 0.095 0.439 5.304 0.000** 

 1.13** دالة عند مستوى معنوية 

واختبار )ت( أن الثابت دال إحصائيا، وأن تأثير  (Beta)يتضح من النتائج االحصائية الواردة في الجدول ومن متابعة معامالت 

 .رضا ممرضي المستشفى على بيئة العمل في مستشفى الملك خالد بالمجمعة دال إحصائيا فيالمستقبل الوظيفي 

 نتائج السؤال الرابع: .1

هل تؤثر عالقات العمل على رضلا ممرضلي المستشفى على بيئة العمل في ين  على انه:    الذيولإلجابة على الساؤال الرابا 

رضااا ممرضااي  فيالباحث تحليال لالنحدار الخطى لتحديد مدى اسااهام عالقات العمل  أجري؟  مسللتشللفى الملك خالد بالمجمعة

 العمل في مستشفى الملك خالد بالمجمعة وجاءت نتائج التحليل بالجداول األتية:المستشفى على بيئة 

المتغير 

 التابع
 المصدر

قيمة معامل التحديد ال 

  R1مصحح

مجموع 

 المربعات

درجات 

 الحرية

متوسط 

 المربعات 
 Fقيمة 

مستوى 

 الداللة

رضا 

ممرضي 

 تشفىالمس

على بيئة 

 العمل

 االنحدار 

0..11 

13.837 1 13.837 28.136 1.000** 

     0.492 118 58.030 الخطأ

       119 71.867 المجموع
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( التكرارات والنسب المئوية والمتوسطات الحسابية واالنحرافات المعيارية الستجابات أفراد العينة حول 27-1جدول )

 عالقات العمل

  

ات العمل كان متوساااط أعاله يتضاااح أن مساااتوى رضاااا أفراد العينة عن عالق (38-.في الجدول ) من خالل النتائج الموضاااحة

( وهي الفئة التي 6.11إلى  3.28)من  الثالثي( وهو متوسط يقا في الفئة الثانية من فئات المقياس 1من  2.27) حسابيبمتوساط 

 :يليتشير إلى درجة الرضا المتوسطة، وتم ترتيب عبارات عالقات العمل تنازليا حسب رضا أفراد العينة، كما 

   الفقرة   
غير 

 راض
 راض محايد

المتوسط 

 الحسابي

االنحراف 

 يالمعيار
 االتجاه الرتبة

1 
التفاهم بينك وبين رئيسك 

 المباةر 

 65 21 34 ك

 محايد 5 0.87 2.26

% 28.3 17.5 54.2 

2 
أسلو  الرئيس في حل مشاكل 

 الموظفين

 47 25 48 ك

 محايد 7 0.89 1.99

% 40.0 20.8 39.2 

3 
تقدير رؤسائك لما تبذله من 

 جهود في عملك

 55 26 39 ك

 محايد 6 0.88 2.13

% 32.5 21.7 45.8 

4 
اعتراف زمالئك بما تبذله من 

 جهد 

 60 34 26 ك

 محايد 4 0.80 2.28

% 21.7 28.3 50.0 

 عالقتك بمن تشرف عليهم  5

 67 37 16 ك

 محايد 2 0.72 2.43

% 13.3 30.8 55.8 

 ةعورك بالوالء واالنتماء للعمل  6

 76 28 16 ك

 محايد 1 0.72 2.50

% 13.3 23.3 63.3 

7 
طريقة تعامل المرضى 

 والمراجعين

 58 43 19 ك

 محايد 3 0.74 2.33

% 15.8 35.8 48.3 

 محايد   0.80 2.27         المتوسط الحسابي العام  
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بالوالء واالنتماء للعمل   بالمرتبة األولى من حيث موافقة أفراد عينة الدراسة عليها، بمتوسط  (   ةعورك2جاءت العبارة ) .3

 (.1.11من  6.51)

(   عالقتك بمن تشااااارف عليهم   بالمرتبة الثانية من حيث موافقة أفراد عينة الدراسااااااة عليها، بمتوسااااااط 5جاءت العبارة ) .6

 (.1.11من  1..6)

امل المرضااااااى والمراجعين   بالمرتبة الثالثة من حيث موافقة أفراد عينة الدراسااااااة عليها، (   طريقة تع8جااءت العبارة ) .1

 (.1.11من  6.11بمتوسط )

(   اعتراف زمالئاك بماا تباذلاه من جهد   بالمرتبة الرابعة من حيث موافقة أفراد عينة الدراسااااااة عليها، .جااءت العباارة ) ..

 (.1.11من  6.67بمتوسط )

لتفاهم بينك وبين رئيسااااك المباةاااار   بالمرتبة الخامسااااة من حيث موافقة أفراد عينة الدراسااااة عليها، (   ا3جاءت العبارة ) .5

 (.1.11من  6.62بمتوسط )

(   تقدير رؤسااائك لما تبذله من جهود في عملك   بالمرتبة السااادسااة من حيث موافقة أفراد عينة الدراسااة 1جاءت العبارة ) .2

 (.1.11من  6.31عليها، بمتوسط )

(   أساااالو  الرئيس في حل مشاااااكل الموظفين   بالمرتبة السااااابعة من حيث موافقة أفراد عينة الدراسااااة 6ت العبارة )جاء .8

 (.1.11من  3.11عليها، بمتوسط )

للتأكد من صالحية النمولج المستخدم في السؤال  Analysis of variance( نتائج تحليل التباين لالنحدار 28-1جدول )

 الرابع

 1.13ند مستوى معنوية ** دالة ع 

عند مستوى داللة  (40.752)المحسوبة والبالغة  Fاعاله صالحية النموذع للتنبؤ، نظرا لمعنوية قيمة ( 37-.)يوضح الجدول 

(α ≤ 0.01)  1.518، كما يوضح الجدول أن قيمة معامل التحديد كان (118 ,1)ودرجات حرية ، 

المتغير 

 التابع
 المصدر

قيمة معامل التحديد 

 2R المصحح

مجموع 

 المربعات

درجات 

 الحرية

متوسط 

 المربعات 
 Fقيمة 

مستوى 

 الداللة

رضا 

ضي ممر

المستشفى 

على بيئة 

 العمل

 االنحدار 

0.518 

18.448 1 18.448 40.752 .0001** 

     0.453 118 53.418 الخطأ

       119 71.867 المجموع
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لى عالتغير في عالقات العمل. وبناء  المستشفى على بيئة العمل يرجا الىمن التغير في رضا ممرضي  %51.8مما يعنى أن 

 ذلك يمكن التنبؤ برضا ممرضي المستشفى على بيئة العمل في مستشفى الملك خالد بالمجمعة من خالل عالقات العمل.

مستشفى على بيئة العمل ( نتائج تحليل االنحدار الخطي الختبار مدى مساهمة عالقات العمل فى رضا ممرضي ال29-1جدول )

 في مستشفى الملك خالد بالمجمعة

 ابعاد المتغير المستقل

 المعامالت القياسية المعامالت الغير قياسية

 tقيمة 
الداللة 

 Beta المعياريالخطأ  B االحصائية

 **0.000 4.530 -  0.231 1.046 الثابت

 **0.000 6.384 0.507 0.098 0.625 عالقات العمل

 1.13لة عند مستوى معنوية ** دا

واختبار )ت( أن الثابت دال إحصائيا، وأن تأثير  (Beta)يتضح من النتائج االحصائية الواردة في الجدول ومن متابعة معامالت 

 رضا ممرضي المستشفى على بيئة العمل في مستشفى الملك خالد بالمجمعة دال إحصائيا. فيعالقات العمل 

 نتائج السؤال الخام : .5

ما هو مسلتوى الرضلا الوظيفي لدى الممرضين في مستشفى الملك خالد ين  على انه:    الذيإلجابة على الساؤال الخامس ول

لرضا المعيارية لتحديد مستوى ا واالنحرافات  قام الباحث بحسا  التكرارات والنسب المئوية والمتوسطات الحسابية بالمجمعة؟

 :االتي بالجداولخالد بالمجمعة وجاءت نتائج التحليل الوظيفي لدى الممرضين في مستشفى الملك 

 ( مستوى الرضا الوظيفي لدى الممرضين في مستشفى الملك خالد بالمجمعة10-1جدول )

 راض محايد غير راض   الفقرة
المتوسط 

 الحسابي

 االنحراف

 المعياري
 االتجاه

مستوى الرضا 

 الوظيفي

 77 22 21 ك

 راض 0.78 2.47

% 17.5 18.3 64.2 

 

 من أفراد العينة محايد، %18.3من أفراد العينة راض عن وظيفته، كما أن نسبة  %64.2( أعاله يوضح أن نسبة 61-.الجدول)

 ( التالي:7-.كما يتضح من الشكل ) في مستشفى الملك خالد بالمجمعة، من أفراد العينة لير راضي عن وظيفته % 17.5
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  دى الممرضين في مستشفى الملك خالد بالمجمعة ( مستوى الرضا الوظيفي ل8-1شكل )

 

من خالل النتائج الموضحة أعاله يتضح أن مستوى الرضا الوظيفي لدى الممرضين في مستشفى الملك خالد بالمجمعة بها كان 

( وهي 1.11إلى  2.34( وهو متوسط يقا في الفئة الثالثة من فئات المقياس الخماسي )من 3من  2.47عالي بمتوسط حسابي )

 الفئة التي تشير إلى درجة رضا أفراد العينة.

 ( مقارنة بين عوامل الرضا الوظيفي لدى الممرضين في مستشفى الملك خالد بالمجمعة12-1جدول )

 العامل  
المتوسط 

 الحسابي

االنحراف 

 المعياري
 الرتبة

درجة 

 الرضا

 متوسطة 3 0.91 2.01 الدخل المادي والحوافز المالية  1

 متوسطة 4 0.87 1.94 طوير الذاتي والوظيفي الت 2

 متوسطة 2 0.86 2.23 المستقبل الوظيفي  3

 متوسطة 1 0.80 2.27 عالقات العمل  4

  

يتضح أن درجة رضا أفراد العينة عن عالقات العمل كانت متوسطة حيث أتت في المرتبة  من خالل النتائج الموضحة أعاله

في المرتبة الثانية بمتوسط حسابي المستقبل الوظيفي (. كما أتى عامل 1.71نحراف معياري )( وا6.68األولى بمتوسط حسابي )

( 6.13في المرتبة الثالثة بمتوسط حسابي )الدخل المادي والحوافز المالية (، في حين أتى عامل 1.72( وانحراف معياري )6.61)

( .3.1في المرتبة الرابعة واألخيرة بمتوسط حسابي )يفي التطوير الذاتي والوظ(، بينما أتى عامل 1.13وانحراف معياري )

 (.1.78وانحراف معياري )

 

17.5%
18.3%

64.2%

غري راض حمايد راض
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 مناقشة النتائج وربطها بالدراسات السابقة .1.1

ريت الدراساات بين دراسات أجخالل فترات متفاوتة، وتنوعت تلك أجريت التي ساابقة الباحث العديد من الدراساات الاساتعرض 

كما طبقت على قطاعات متنوعة من مجتمعات  مختلفة،متعددة و مت تلك الدراسااااات مداخل بحثيةوقد اسااااتخد مختلفة.في بيئات 

ويرى الباحث أن جميا الدراسااااات السااااابقة   بالكامل.فالبعض طبق دراسااااته على عينة والبعض ادخر أخذ المجتما  الدراسااااة،

ة عدم أهمي لكوكذ في بيئة العمل رضااااااا الوظيفيوالتي تم ذكرها في البحث تتفق ما موضااااااوع البحث الحالي من حيث أهمية ال

ي ترتيبها ل مختلفة ففلكل دراسة عوامالممرضين رضا بالنسبة لعوامل المؤثرة على مستوى . أما بين الموظفين الرضا الوظيفي

 .ما الدراسة الحاليةاألساسية ولكنها تتفق في نفس العناصر حسب أهميتها 

، حيث إنها جميعا تطبق على المجتما الصااحي والتي وأظهرت أن أدنى م(6111المدلج إليه )هذه الدراسااة فيما أةااار نتائج تتفق 

وبينت هذه الدراساااة بأن هناك وعالوة على ذلك،  التمريضااي. وتطوير الكادرمسااتويات الرضااا كان في مجال الحوافز المادية، 

وقد تتفق  ، والتطوير الذاتي و الوظيفي مج التدريببراو ،  المساااتقبل الوظيفي، و الحوافز الماليةنح الممرضاااينعدم رضاااا بين 

هـااااااا( حيث 3.31م ، والصاابحي ،  .317م ، أسااعد ورساالن ،    3113العتيبي ،  م ، 6111المدلج،  هذه الدراساة ما دراساة )

لي ) العديبينت جميا الدراسااااات السااااابقة عدم رضااااا أفراد المجتما عن محور األجور ونظام الترقية ، وبرامج التدريب ، وبين 

ومحاولة  العربية السااااعودية يعود إلى الظروف التنموية التي تمر بها المملكة هـاااااااااا ( أن عدم الرضااااا عن المتغير المالي3.12

 . ما أدى إلى هذه النتيجةماليومية و الضرورية والكمالية ةباع الحاجات إلاألفراد 

عن  وتختلف هذه النتيجة عن عالقات العملكان يضااااي الدراسااااة أظهرت أن أعلى درجة رضااااا للكادر التمرومن جهة أخرى، 

عالقات عن كان الوظيفي  أقل رضاأن  هذه الدراساات حيث أظهرت (هـاااااا3.16 عبد الخالق، م،.317 رساالن، )أساعددراساة 

 باختالف العوامل الشااخصااية فإنه كلما زاد عمربين الممرضااين قد يكون أما اختالف الرضااا الوظيفي   .العمل بين الممرضااين

وأن درجة الرضاااا الوظيفي  له أيضااا، وكلما زادت عدد ساانوات الخبرة زاد الرضاااا الوظيفي عن وظيفته،رضاااه  الممرض زاد

  (.هـ3.31 الصبحي، هـ،3.12 )العديلي،وبذلك تكون هذه الدراسة قد اتفقت ما دراسة  المتزوجين أكثر من العزا ،تزيد عند 

 

 الخاتمة .5

ئج الدراسة ومناقشتها بالتفصيل في الفصل السابق. يناقش هذا الفصل نتائج البحث الرئيسية، وقيود الدراسة، واتجاه تم عرض نتا

البحث في المستقبل، والتوصيات. عالوة على ذلك، سوف يقدم هذا الفصل استنتاجات نهائية بشأن جميا النتائج السابقة التي 

 .وجدت في هذه الدراسة

 للدراسة الرئيسيةالنتائج  .2.5

 76عام، وأن نسبة  5.إلى أقل من  15 االستبيان كانت أعمارهم ما بينجابوا على أالذين الممرضين  الدراسة ان أللبوجدت أ

وأيضا يتضح من  جامعي،مؤهلهم  كان من أفراد العينة %55من أفراد العينة متزوع. باإلضافة إلى ذلك، يشير أن نسبة  %

نسبة من  . أيضا ، وضحت النتائج أن أعلىخبرة خمس سنوات وأكثر لديهم %73.8وهي  ة من أفراد العينةنسب أعلى النتائج أن

من أفراد العينة ال يحصلون على مزايا مادية من وظيفتهم الحالية.   %6...لاير فأكثر، و 7111 شهرىأفراد العينة مرتبهم ال

 .التحقوا بدورات في مجال عملهم %22.8وهي  ةمن أفراد العين كبيرة النتائج أن نسبة توأيضا استنتج
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المستقبل يتضح أن أعلى درجة رضا الممرضين كانت عن عالقات العمل، كما أتى عامل  من خالل النتائج الموضحة في الدراسة 

ضا، بينما أتى الر في المرتبة الثالثة منالدخل المادي والحوافز المالية في المرتبة الثانية من الرضا، في حين أتى عامل الوظيفي 

باإلضافة إلى ذلك أن أللب الممرضين الذين كانت  في المرتبة الرابعة واألخيرة من الرضا.التطوير الذاتي والوظيفي عامل 

من الممرضين لير راضي عن  %17.5 من الممرضين محايد، % 37.1راضين عن وظيفتهم، كما أن نسبة %6..2نسبتهم 

 وظيفته.

 في المستقبل ثبحاتجاه ال .1.5

ة والتي السعوديمقارنة نتائج هذه الدراسة التي استهدفت المملكة العربية أوصى الباحث  لمواصلة عمل الباحث في المستقبل،

 في مستوى رضا الممرضين عن بيئة العمل. ، ما الدول المتقدمة الكتشاف ما إذا كانت هناك اختالفات كبيرتعتبر دولة نامية

 وصيات الت .1.5

في ضوء نتائج البحث، يمكن تقديم مجموعة من التوصيات لزيادة معدل رضا الكادر التمريضي في المستشفيات. بناء  على 

 نتائج الدراسة، قدم الباحث بعض التوصيات على النحو التالي:

 .الممرضيناالهتمام بالدورات التدريبية في مجال العمل لتطوير وتدريب  (3

 له.بالحوافز والعوائد التي تعطى  المالية، وربط أداء الممرض والحوافزالهتمام بالمكافآت ا (6

 ذلك.الفنية الصحية التي تتطلب  المخاطرة للمهنكبدل  الراتب،االهتمام ببند المزايا األخرى بخالف  (1

 الوظيفي.واألولوية حسب تميز األداء  العمل، للترقية فياالهتمام بتكافؤ الفرص بين الزمالء  (.

ما  ة،المهمهذه الوظائف الصااحية  للعمل الذي يؤدى إلى اسااتمرارية توفير المناخ المالئم المساائولين إلىمام توجيه اهت (5

 باستمرار.تحديث األجهزة الطبية االهتمام ب

 

 المراجع. 1

(. تأثير تطبيق معايير االعتماد عمى جودة الخدمات الصااااااحية من وجية نظر 6132أبو رحماة، خمود محماد عيسااااااى. ) .3

الممرضااااااين والباحثين االجتماعيين( دراسااااااة ميدانية في مسااااااتشاااااافيات منطقة مكة المكرمة بالمملكة العربية األطباء و

 جامعة النيلين(.-السعودية(. مجلة الدراسات العليا 

(. مسااتوى الصااحة النفسااية للعاملين بمهنة التمريض في المسااتشاافيات الحكومية بمحافظات 6117أبو العمرين، ابتسااام. ) .6

 لزة. –ه بمستوى أدائهم. الجامعة اإلسالمية لزة وعالقت

 الرضاا الوظيفي للقوى البشارية العاملة في المملكة العربية السعودية..  )م.317(اساعد، محمد، ورساالن، نبيل  .1

م(.  نوع الجهاااز الحكومي وأثره على مسااااااتوى 3111العمر، فؤاد عبااد ) ) جاادة: جااامعااة الملااك عبااد العزيز

 .3، ع 11، مج معهد اإلدارة العامة بالرياضتطبيقية   اإلدارة العامة، الرضا الوظيفي دراسة 
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قيااس الرضااااااا الوظيفي لدى موظفي الجمارك بالتطبيق على جمرك هـاااااااااااا(.  3.37الرويلي، مطلق لرياب ) ..

  . الرياض: معهد اإلدارة العامة.  البطحاء. بحث تخرع الستكمال الحصول على دبلوم اإلدارة الجمركية

قياس الرضا الوظيفي لمنسوبي الجمارك وأثره على األداء بالتطبيق على هـاااااا(.  3.31مد رابح )الصابحي، أح .5

 جمرك مطاار الملاك عبااد العزيز الاادولي. بحااث تخرع السااااااتكمااال الحصااااااول على دبلوم اإلدارة الجمركياة  .

 الرياض: معهد اإلدارة العامة.

مجلة  عودي في القطاعين العام والخاص  ،هـااااااا(.   الرضااا الوظيفي للموظف الساا3.31النمر، سااعود محمد ) .2
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 مكافحة الفساد في المملكة العربية السعودية والمنظمات الدولية )دراسة مقارنة(

Fighting corruption in the Kingdom of Saudi Arabia and international organizations         

(A comparative study) 
 

 ايالف أحمد راشد النجادى إعداد الباحثة:

 ، المملكة العربية السعوديةجامعة الطائف، كلية الشريعة واألنظمة ،ونباحثة ماجستير في القان

 alnajadaelaf@gmail.comEmail:  

 

 الملخص:

ان من الضروري ك الدولة وقطاعاتها كافة بشكل كبير، الالمرئي داخلياً ودولياً وتشعبه من خالل أجهزةالنتشار الفساد المرئي و

إيجاد حلول لمجابهته والتصدي له، وذلك عبر المجتمعات الداخلية والدولية، وذلك بهدف الوصول إلى مستويات عالية من 

الشفافة والمصداقية بين المجتمعات الداخلية والدولية، وألهمية هذه الظاهرة ولكونها من األمور المعاصرة في المجتمعات 

دولية كان من الضروري تسليط الضوء على الجهود الداخلية والدولية المبذولة في سبيل التصدي لهذه والمنظمات الداخلية وال

الظاهرة والقضاء عليها، باإلضافة إلى إظهار أبرز أوجه التعاون المشتركة بين المجتمعات الداخلية والدولية في سبيل مكافحة 

 الفساد والقضاء عليه.

ذا البحث في بيان وتوضيح الدور الهام والضخم الذي لعبته المملكة العربية السعودية في سبيل حيث تكمن الغاية المرجوة من ه

، والحياد، باإلضافة ر ترسي من خاللها مبادئ الجدية، واالستقرارإنشاء مجتمع يكاد يخلو من الفساد، وذلك عن طريق عدة أمو

 نها فساد.إلى القيام بمجازاة كل من قام بعملية شكلت في ظاهرها وباط

وذلك من خالل تسليط  ذلك،ومن جهة أخرى القيام بتوضيح دور المنظمات الدولية في مكافحة الفساد والغاية التي ترجوها من 

 الضوء على أبرز المنظمات اإلقليمية والدولية التي هدفت بدورها إلى مكافحة الفساد والتصدي له.

من  تجددة في المملكة سأنزله موضع المقارنة مع ما بذلته المجتمعات الدوليةوألهمية البحث كونه من المواضيع المعاصرة والم

 في مكافحة الفساد.  جهود

وأسفر البحث على إبراز دور المملكة والمنظمات الدولية في مكافحة الفساد من خالل الجهود المبذولة للتصدي له، وبذلك 

ي مجال البحوث والدراسات المتخصصة بهذا الشأن، وإنشاء مركز نوصي بضرورة تعزيز التعاون المشترك داخلياً ودولياً ف

 إقليمي دولي بغرض تعزيز دور مكافحة الفساد واالستراتيجيات الداعمة له.

 اتفاقيات.  ،نزاهة ،هيئة ،مكافحة الفساد ،المنظمات الدولية ،المملكة العربية السعودية ،الفساد الكلمات المفتاحية:
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Fighting corruption in the Kingdom of Saudi Arabia and international organizations 

 (A comparative study) 

 

Abstract: 

With the spread of visible and invisible corruption internally and internationally and its diffusion 

through all state agencies and sectors, it was necessary to find solutions to confront and confront 

it, through the internal and international communities, with the aim of reaching high levels of 

transparency and credibility between the internal and international societies. Because of the 

importance of this phenomenon and its being a contemporary issue in societies and internal and 

international organizations, it was necessary to shed light on the internal and international efforts 

made in order to confront and eliminate this phenomenon. In addition to showing the most 

prominent aspects of joint cooperation between the internal and international communities in 

order to combat and eliminate corruption. Where the desired goal of this research lies in 

clarifying and clarifying the important and huge role played by the Kingdom of Saudi Arabia in 

order to establish a society almost free of corruption, through several matters through which it 

establishes the principles of seriousness, stability, and impartiality, in addition to punishing all 

Whoever carried out a process that constituted outwardly and inwardly corruption. 

On the other hand, to clarify the role of international organizations in combating corruption and 

their desired goal, by shedding light on the most prominent regional and international 

organizations that, in turn, aimed to combat and confront corruption. 

   Because of the importance of the research as it is one of the contemporary and renewable 

topics in the Kingdom, I will put it in comparison with what the international communities have 

done in combating corruption. 

The research resulted in highlighting the role of the Kingdom and international organizations in 

combating corruption through the efforts made to address it, and thus we recommend the need to 

strengthen joint cooperation internally and internationally in the field of research and specialized 

studies in this regard, and to establish an international regional center aimed at strengthening the 

role of anti-corruption and strategies supporting him. 

Keywords: Corruption, Saudi Arabia, International organizations, Anti-corruption, 

Commission, Integrity, Agreements. 
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 :مقدمة البحث. 2

يعتبر الفساد من أخطر الظواهر االجتماعية واالقتصادية والسياسية، وتشتد خطورته لما يتسبب به من معوقات اقتصادية       

وسياسية واجتماعية، وغيرها من المخاطر التي تقوض أسس المجتمع وتعمل على خفض كافة مستوياته وخدماته المقدمة 

يرها الكثير، لذا كان ال بد من البحث عن آليات وإجراءات من شأنها الضرب بيد من حديد على كالصحة والتعليم والقضاء وغ

 الفساد ومظاهره واجتثاثها من جذورها.

فالمتتبع لمظاهر الفساد يرى بشكل جلي هدمه للمجتمعات وإسقاط ركائزها، فما تبنى مجتمع مظاهر الفساد إلى وكان هو       

 .السبيل إلسقاطه وإنهائه

ولخطورة الفساد ظهرت مساعي جليلة وعظيمة لمكافحته سواء على الصعيدين الداخلي والدولي، وذلك في سبيل القضاء      

عليه، وتحقيق مبادئ النزاهة والعدالة والمساواة داخل المجتمع، وتتكاتف المجتمعات بنفسها أو بالتشارك ببذل الجهود القويمة 

 لمكافحته.

ق ولخطورة الفساد على المجتمعات الداخلي والدولي وتفشيه بين األفراد والكيانات الداخلية والخارجية وعلى إثر ما سب     

للدول نتناول في هذا البحث هذه الظاهرة وسبل مكافحتها في المملكة العربية السعودية وكذلك في المنظمات الدولية)دراسة 

 مقارنة(.
 

 أهمية البحث:. 2.2

 : ن خالل ما يليلية متبرز أهمية البحث الحا

تكمن األهمية النظرية للبحث في أنها تتناول واحد من أهم المواضيع المعاصرة التي تمس المجتمع الداخلي والدولي،  –

حيث تبرز مفاهيم الفساد وسبل مكافحته داخلياً ودولياً، في سبيل تحقيق مبادئ النزاهة والشفافية العادلة في المجتمعات 

 .الداخلية والدولية

البحث في إبراز الجهود الداخلية والدولية في مكافحة الفساد ودورها الفعال بين المجتمعات  العملية لهذاتكمن األهمية  –

 الداخلية والدولية في الحث على القضاء عليه.

 

 مشكلة البحث:. 1.2

مكافحة الفساد  الداخلية فيالمنظمات مشكلة البحث تكمن في بيان المساعي المبذولة من قبل المملكة العربية السعودية و      

ومظاهره؟ وهل يوجد هيئات متخصصة لغرض مكافحة الفساد في المملكة؟ ومدى نجاح جهود المملكة المبذولة مقارنة 

 بالمجتمعات الدولية؟

وسائل التعاون  الجهود المبذولة داخلياً ودولياً لمكافحة الفساد، وصور مكافحته؟ وما هي أبرز لذا يثار التساؤل حول      

 الداخلية والدولية لمكافحة الفساد؟ واإلجابة على هذه التساؤالت هو ما سنتناوله الحقاً.

 

 أهداف البحث:. 1.2

نظراً ألهمية موضوع الفساد ومكافحته في المملكة العربية السعودية، باإلضافة إلى سبل مكافحته في المجتمع الدولي 

 وء على النقاط التالية:ذهب بنا هذا البحث إلى إلقاء الض
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 مفهوم الفساد وأسبابه وآثاره.  -

 الجهات المعنية بمكافحة الفساد في المملكة والمجتمعات الدولية.  -

 الجهود الداخلية والدولية لمكافحة الفساد.  -

 سبل التعاون الداخلي والدولي لمكافحة الفساد.  -

 

 منهجية البحث:. 1.2

والمنهج المقارن وذلك بعقد مقارنة بين  بالبحث،مثل بقراءة المراجع ذات الصلة اعتمد البحث المنهج االستقرائي المت

 الجهود المبذولة في مكافحة الفساد في كالً من المملكة العربية السعودية والمنظمات الدولية.

 

 خطة البحث: . 5.2

 تشتمل خطة البحث على مقدمة وثالثة مباحث على النحو اآلتي:

 الفساد وأسبابه وأنواعه.مفهوم  :المبحث األول

 جهود المملكة العربية السعودية في مكافحة الفساد. :ثانيالمبحث ال

 جهود المنظمات الإلقليمية والدولية في مكافحة الفساد حول العالم. المبحث الثالث:

 )تتضمن أهم النتائج والتوصيات(.  الخاتمة

 

 الدراسات السابقة: . 1.2

قلة من المراجع التي تعنى بدراستي وندرة المتخصص منها في اإلقليم السعودي، وأقربها لدراستي  أثناء بحثي لم أجد سوى     

 كان اآلتي:

 م:1002أحمد سعيد، سعد، جهود المنظمات الدولية في الفساد اإلداري: دراسة مقارنة،  -أ

ية الدول وبمستويات متفاوتة يهدف الباحث من هذه الدراسة إلى التعرف على مدى خطورة الفساد اإلداري في غالب

بالرغم من المجهودات الدولية في مكافحة الفساد باإلضافة إلى الجهود المبذولة من قبل كل األطراف في العالم لتصدي له قبل 

 وقوعه أو معالجته والحد منه بعد وقوعه.

م السبل الدولية المبذولة في مكافحة الفساد، إلى في حين تتشابه هذه الدراسة معنا بالطرق إلى المجهودات الدولية وبيان أه        

في المملكة العربية السعودية وأوجه مكافحته والدور الكبير  مفهوم الفسادأنها تختلف عنا حيث سنؤصل هذه الدراسة على بيان 

 لها والبارز في النطاق المحلي والدولي.

 م: 1021ه، سلوي، سباق، الهيئة الوطنية للوقاية من الفساد ومكافحت -ب

في حين التشابه الكبير بين هذه الدراسة وموضوع دراستي في التحدث عن الفساد وأبرز أثاره ومظاهر مكافحته         

والتصدي له، وبيان أبرز التطورات التي حدثت في الدولة والحكومة في مكافحته باإلضافة إلى تخصيصها بيان أبرز الهيئات 

الرغم من هذا التشابه الكبير إال أنها تختص في مكافحة الفساد في دول الجزائر العربية وهوما المتعلقة بمكافحة الفساد. وب

 .يتصادم مع موضوع دراستي التي تختص في إقليم المملكة العربية السعودية
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 م:1022محمد حسن، سعيد، وسائل القانون الدولي لمكافحة جرائم الفساد،  -ج

واستفحال  اسة إلى بيان وتوضيح مفهوم الفساد وأنواعه وأهم األسباب التي أدت إلى انتشارهدف الباحث من خالل الدر     

ظاهرة الفساد وجرائم الفساد، كما سيقوم بتوضيح أهم جرائم الفساد التي تناولتها اتفاقية األمم المتحدة لمكافحة الفساد لعام 

رائم الفساد على عديد من المستويات االجتماعية واالقتصادية ، باإلضافة إلى التطرق إلى أهم األثار المترتبة على ج3002

والقانونية والسياسية ، وقد توصل إلى جملة من التوصيات ولعل من أبرزها أهمية التركيز على أهم المخرجات والضمانات 

حول العالم والمجتمع العربي التي تقوم بها المنظمات الدولية والمجتمع الدولي مع التطرق السطحي ألبرز هيئات مكافحة الفساد 

 منها المملكة العربية السعودية. 

في حين تناولت دراستنا التعمق والتفصيل حول دور المملكة في مكافحة الفساد وكافة الطرق واألوجه الذي بذلتها في سبيل     

 في المملكة بشقيها العام والخاص. مكافحة الفساد وبيان دورها الكبير في الحد من انتشار ظاهرة الفساد في األجهزة العاملة

 

 مفهوم الفساد وأسبابه وأنواعه: المبحث األول

 :تمهيد وتقسيم

تعد ظاهرة الفساد في وقتنا الحالي من أبرز الظواهر انتشاراً وتفشياً في مختلفف بقفاع األرض، ومفن اعقفدها وأشفكلها، لفيس مفن 

 (1)لية حول العالم فحسب، بل وأيضاً العتماده علفى ظفاهرة الحبفال الخفيفةناحية انتشاره وسرعة توسعه في األقاليم المحلية والدو

 الذي تؤدي مع الوقت لصعوبة بلورته وتحديد النواة األولى له. 

ولكون المملكة في عصرنا الحاضر برزت بشكل كبير في مكافحة الفساد والسعي لكسر أصره وكشف حبالفه الخفيفة، فقفد عنيفت 

مكافحة الفساد وظواهره. ومن هذا المنطلق وحتى نصفل إلفى جفوهر بحثنفا فقفد خصصفت هفذا المبحفث بدراسة دورها الكبير في 

ببيان المفاهيم والمصطلحات المتعلقة بالبحث مطلب أول، ثم انتقلت الستظهار أبرز األسباب واآلثار المترتبة على الفساد مطلب 

 ثاني، وذلك على النحو التالي:

 .ومظاهرهد مفهوم الفسا المطلب األول: -

  وآثاره.أسباب الفساد  المطلب الثاني: -
 

مفهوم الفساد ومظاهره: المطلب األول  

الفساد من الظواهر الخطيرة والمتفاوتة الشدة والتأثير على المجتمعات الداخلية والدولية، ومتعددة الصفور واألبعفاد، كمفا 

 ان أبرز هذه المفاهيم والمظاهر.، يتناول هذا المطلب بيومتنوعةأن لها مفاهيم ومظاهر مختلفة 

 مفهوم الفساد: :أولا 

 الفساد في الفقه القانوني الداخلي: -2

 مفهوم الفساد في الفقه القانوني الداخلي: -

 تنوعت التشريعات الداخلية في تعريف الفساد وجرائمه، وعلى ضوء ما اطلعنا عليه نور بعض األمثلة على ذلك:

                                                           
يقصد به عندما يقوم فعل ما بشكل ال يرى بالعين المجردة بربط العديد من األعمال لتحقيق مصالح خاصة يقصد  ظاهرة الحبال الخفية: وهو مصطلح (1)

خفية تقوم بها إما شر أو خير. مثال: الفساد يقوم باالنتشار والتوسع عن طريق ربط األعمال واألفعال المضرة بين األفراد والمؤسسات لتكوين شبكة 

 ؤسسات والكيانات األخرى ابتداًء من الداخل ووصوالُ إلى الخارج.بزعزة كيان الدول والم

http://www.ajrsp.com/
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 اسفتعمال الوظيففة العامفة للكسفب الشخصفي ، حيفث قسفمه إلفى فسفاد كبيفر، وفسفاد صفغير.عرفه محمفود عبفد الفضفيل بأنفه:   -

 .(1) م(3002)عماد داود،

 .(2) م(3002)عماد داود، بينما يرى ناصر عبد القاسم أن الفساد هو:  السلوكيات الالأخالقية للموظف العام . -

 .(3)م(3002)حذيفة السامرائي، عن االلتزام بالقواعد القانونية .ويرى بعض فقهاء القانون أن الفساد ما هو إال:  انحرافاً  -

ويفرى الفبعض األخففر أن الفسفاد مففا هفو إال  خفروج الشففيء عفن االعتففدال أيفاً كفان هففذا االعتفدال، أو انتقففاص صفورة الشففيء،  -

 .  (4)م(3002 )شريهان أحمد، واصابته بالعطب واالضطراب.

 واألجهزة المعنية: مفهوم الفساد في التشريعات الداخلية  -

بالنسبة لألنظمة السعودية قد ال يأتي المنظم بتعريف الفساد بشكل مباشر إال أنه قد حفارب الفسفاد مفن الشفرارة األولفى لفه، وذلفك 

لففم يفنص صفراحة علففى ذلفك. ومفن أبففرز  وظفواهره إنعبفر إصفداره العديفد مففن األنظمفة التفي تعنففي ففي طياتهفا محاربففة الفسفاد 

 ستقطب مكافحة الفساد في المملكة هي اآلتي:األنظمة التي ت

 (5)م(.0223 –هـ 0203نظام مكافحة الرشوة ) (أ

 (6)م(.3002 –هـ 0231نظام مكافحة المخدرات والمؤثرات العقلية ) (ب

 (7)م(.3002 –هـ 0232نظام مكافحة الجرائم المعلوماتية )  (ت

 (8)م(.3002 –هـ 0232نظام مكافحة الغش التجاري )  (ث

 (9)م(.3000 –هـ 0223الوطنية لمكافحة الفساد )تنظيم الهيئة   (ج

 (1)م(.3002 –هـ 0222نظام مكافحة جرائم اإلرهاب وتمويله )  (ح

                                                           
 ص(.)بيروت(.)مركز دراسات الوحدة العربية(.)دار المنظومة(.022م(. الشفافية ومراقبة الفساد. )بدون طبعة(.)3002انظر: داود، عماد الشيخ) (1)

 انظر المراجع السابق. (2)

، 22م(. الفساد: مفهومه وأنواعه وعالجه في منظور الشريعة اإلسالمية. )مجلة الجامعة العراقية(. )العدد0230انظر السامرائي، حذيفة عبود مهدي) (3)

 مركز البحوث والدراسات اإلسالمية(. –)الجامعة العراقية  ص(.010/013(. )0الجزء

مملكففة العربيففة السففعودية دراسففة مقارنففة  .  المجلففة م(. جهففود مكافحففة الفسففاد اإلداري والمففالي فففي ال3002انظففر: ممففدوح حسففن أحمففد، شففريهان ) (4)

 ص(.2(. ) 2، العدد 2القانونية، )المجلد 

88a4-4d10-9ff3-wDetails/75e963c8https://laws.boe.gov.sa/BoeLaws/Laws/La-انظفففففففففففر: موقفففففففففففع هيئفففففففففففة الخبفففففففففففراء،  (5)

a9a700f17f21/1. 

9c1b-496c-4d66-https://laws.boe.gov.sa/boelaws/laws/lawdetails/905e11b3-انظفففففففففففففر: موقفففففففففففففع هيئفففففففففففففة الخبففففففففففففففراء،  (6)

40106367f/1ad2. 

b010-4dc5-0f49-https://laws.boe.gov.sa/BoeLaws/Laws/LawDetails/25df73d6-انظفففففففففففر: موقفففففففففففع هيئفففففففففففة الخبفففففففففففراء،  (7)

a9a700f2ec1d/1. 

89cc-4c61-d09e-https://laws.boe.gov.sa/BoeLaws/Laws/LawDetails/de92c064-خبفففففففففففراء، انظفففففففففففر: موقفففففففففففع هيئفففففففففففة ال (8)

a9a700f1b471/1. 

a536-42b0-eabc-https://laws.boe.gov.sa/BoeLaws/Laws/LawDetails/7d36fabe-انظفففففففففففر: موقفففففففففففع هيئفففففففففففة الخبفففففففففففراء،  (9)

a9a700f2d66f/1. 
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 (2)م(.3002 –هـ 0222نظام مكافحة غسل األموال )  (خ

ًء مفن تفأتي بتعريفف مباشفر وصفريح للفسفاد، إال أنفه استشففا المملكفة فلفمأما فيما يتعلق بفاألجهزة المعنيفة ففي مكافحفة الفسفاد ففي 

 وظيفتها الرئيسة المتعلقة بمكافحة الفساد ندرك المفهوم األصيل الذي ترتكز عليه، ومن أبرز هذه الهيئات اآلتي:

 )نزاهة(:هيئة الرقابة ومكافحة الفساد -أ

مفل حيث أوردت المنصة الوطنية الموحدة في موقعها الرسمي بأن هيئفة الرقابفة ومكافحفة الفسفاد)نزاهة( هفي:   هيئفة تعنفي بالع

على حماية النزاهة ومكافحة الفساد وجمع البيانات وإعداد اإلحصاءات ففي األجهفزة المشفمولة باختصاصفات الهيئفة، كمفا تعمفل 

 (3)على تنسيق جهود القطاعين العام والخاص في التخطيط والمراقبة. )المنصة الوطنية الموحدة(.

  :ات المعاونة لهيئة مكافحة الفساد)نزاهة(الجه -ب 

الفسفاد هفي: هيئفة  مفهفوم مكافحفةهم هذه األجهزة الرقابية المعنية في مكافحة الفسفاد والتفي يسفتخلص مفن طبيعفة وظائفهفا ومن أ

المراقبفة العامفة، المباحفث اإلداريفة، حيفث تهفدف هفذه األجهفزة بمختلفف مجاالتهفا وبالتعفاون مفع هيئفة  والتحقيق، ديفوانالرقابة 

 فساد والتصدي له.مكافحة الفساد)نزاهة( إلى محاربة ال

 :الفساد في الفقه القانوني الدولي -1

 :الفساد في الفقه القانوني الدوليمفهوم   –

 السلوك الذي ينطوي على انتهاك القواعد القانونية الرسمية التي يفرضها النظام على مواطنيه . قهاء الفساد على أنه:ويعرف الف

 (4)م(.3002)محمد سعيد.

لتحقيفق مكاسفب شخصفية أو  سفلوك منحفرف عفن الواجبفات والقواعفد الرسفمية  ( بأنفه:manhiem) وأيضاً عرفه الفقيه مانهايم

 (5)م(.3002محمد سعيد. ) عالمية.

استخدام السلطة العامة من أجل كسب أو ربح شخص، أومن أجل تحقيق هيبة أو مكانة اجتماعيفة، أومفن كما عرفه شتار بأنه:  )

بالطريقففة التففي يترتففب عليهففا خففرق القففانون، أو مخالفففة التشففريع ومعففايير السففلوك  أجففل تحقيففق منفعففة لجماعففة، أو طبقففة مففا

األخالقففي . وبففذلك يتضففمن الفسففاد انتهففاك للواجففب العففام، وانحففراف عففن المعففايير األخالقيففة فففي التعامل(. )شففريهان أحمففد، 

 (6)م(.3002

 لقواعد أو واجبات فرضها المنظم في أنظمته األساسية. فبنسبة لفقهاء القانون فإن الفساد يمثل الفعل الذي ينتج عنه انتهاك

 

                                                                                                                                                                                                   
a5d8-46c7-3eed-https://laws.boe.gov.sa/Boelaws/Laws/LawDetails/57694209-انظفففففففففففر: موقففففففففففففع هيئففففففففففففة الخبففففففففففففراء،  (1)

a9ed012761d4/1. 

 9d87-463a-95f8-https://laws.boe.gov.sa/BoeLaws/Laws/LawDetails/0657dfce-انظففففففففر: موقففففففففع هيئففففففففة الخبففففففففراء، (2)

aa3900ec7b51/1. 

        s/agencyDetails/AC214https://www.my.gov.sa/wps/portal/snp/agencie.المنصة الوطنية الموحدة.  انظر: (3)

 ص(.)بدون نشر(.)جامعة الشرق األوسط(.)األردن(.02)بدون طبعة(.) م(. وسائل القانون الدولي لمكافحة الفساد.3002سعيد، محمد حسن) انظر: (4)

 انظر المرجع السابق. (5)

القانونيفة،   . المجلفةالمملكة العربية السعودية دراسة مقارنفة جهود مكافحة الفساد اإلداري والمالي في م(.3002انظر ممدوح حسن أحمد، شريهان ) (6)

 (.1ص) .(2، العدد 2)المجلد 
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 مفهوم الفساد في المنظمات الدولية:  -

عرفت األمم الدولية الفساد منذ قديم العصور وسعت إلى وضع طاقاتها في الحد منه والقضاء على مسبباته، كما أنها عنفدما رأت 

يصففيب األجهففزة العامففة والخاصففة واألفففراد العففاملين بهففم ارتففأت أن ظففاهرة الفسففاد ظففاهرة تتسففم بالسففمية والوبففاء الخفففي الففذي 

ضرورة التدخل والمناشدة الدولية للقضاء على هذه الظاهرة، حيث كانت هناك جهود مضنية بهدف مكافحة الفساد وإيجاد حلفول 

 جادة وفعالة لتضييق األطر واألفعال المكونة لهذه الظاهرة. 

والمنظمات الدولية العامة والخاصفة لوضفع تعريففات تبفين ماهيفة هفذه الظفاهرة، وكفان مفن  ومن أهم هذه األفعال ظهور الهيئات

 أبرزها التعريفات التالية:

 الفساد وفق تعريف البنك الدولي هو: )االستغالل القصدي في انحراف تطبيق القوانين واألنظمة الواجب مراعاتها 

 (1)م[.3033]محمد سعيد ونزار العنكبي،  مشروع(.من أجل تحصيل منفعة للموظفين الحكوميين وبشكل غير  -

كما عرفه صندوق النقفد الفدولي بأنه: )اسفتغالل السفلطة ألغفراض خاصفة سفواء ففي تجفارة الوظيففة أو المحابفاة أو إهفدار  -

 (2)م[.3002 المال العام أو التالعب فيه بشكل مباشر أو غير مباشر(. ]عيسى الحليان،

الفساد بأنه: )كل عمل يتضفمن سفوء اسفتخدام المنصفب العفام لتحقيفق مصفلحة خاصفة ذاتيفة  عرفت منظمة الشفافية الدولية -

 (3)م[.3002لنفسه أو لجماعته(. ]شريهان أحمد، 

 كل ما يتصل باالكتسفاب غيفر مشفروع، أي مفن غيفر وجفه حفق ومفا ينفتج  كما قدمته االتفاقية العربية لمكافحة الفساد بأنه: -

 (4)م[.3030لسلطة السياسية، والثروة في جميع قطاعات المجتمع(. ]شهيرة بن النية، ا عن عنصر القوة في المجتمع:

 مظاهر الفساد:  :ثانياا 

 يأخذ الفساد صوراا عديدة، لعل أبرز ما درج عليه بين الفقهاء والباحثين من صور للفساد هو اآلتي:

 ( الفساد األخالقي: 2 

بقيم وأفعال شاذة في المجتمفع الفوطني، وغالبفاا مفا  واألخالقيات الحميدة واستبدالهاوهو االنسالخ عن المبادئ والقيم والسلوكيات 

يتعلق الفساد األخالقفي بصففة الشفخص ومفا يبفدر منفه مفن سفلوك وتصفرفات مشفينة نتيجفة هفذا االنسفالخ األخالقفي، ومفن أبفرز 

يففاء داخففل أو خففارج أمففاكن العمففل، أو قيامففه صففور هففذا النففوع المتعلقففة بالطبيعففة الوظيفيففة هففو قيففام الموظففف بأفعففال خادشففة للح

أو الجمع بين وظيفته مع وظيففة أخفرى دون إذن مفن  باستغالل السلطة الوظيفية لتحقيق مأرب شخصية خاصة به أو بمن يقربه،

والسفلوكيات  الجهة المختصة، أما فيما يتعلفق بالطبيعفة االجتماعيفة للفسفاد األخالقفي فإنفه يتمثفل بانتشفار أفعفال الرذيلفة والفدعارة

 المخالفة للذوق العام، ويستوي أن يقوم بأحد هذه األفعال شخص بذاته أوعن طريق الجماعات.

                                                           
)جامعفة الشفرق  (.2ص) )بفدون طبعفة(. .وسائل القانون الفدولي لمكافحفة جفرائم الفسفادم(.  3033نزار جاسم ) سعيد، محمد حسن والعنكبي، انظر: (1)

 )دار المنظومة(. األوسط(.

 المملكة العربية السعودية. الرياض. .العربية الفساد المهني. م(.3002عيسى) ان،الحلي انظر: (2)

 . (alarabiya.net)الفساد المهني                                                                                                             

المجلفة القانونيفة،  مقارنفة.م(. جهود مكافحة الفساد اإلداري والمالي في المملكة العربية السعودية دراسفة 3002شريهان ) انظر: ممدوح حسن أحمد، (3)

 (.2ص(. )2،العدد2)المجلد

(.)بفدون نشفر(.)جامعة محمفد 02ص)بفدون طبعفة(.)نظريفة. دراسفة  سياسة مكافحة الفساد اإلداري في الجزائر: م(. 3030شهيرة ) بن النية، انظر: (4)

 بوضياف(.
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 ( الفساد اإلداري:1

وينصففب هففذا النففوع مففن الفسففاد علففى سففلوك األشففخاص أثنففاء أدائهففم وظيفففتهم، وينشففأ هففذا الفسففاد بقيففامهم باسففتغالل مراكففزهم  

بموجففب الوظيفففة لتحقيففق مصففالح شخصففية خاصففة أو مصففالح شخصففية عامففة )المحابففاة الوظيفيففة والصففالحيات الممنوحففة لهففم 

(، ويحففدث هففذا النففوع عنففدما يخففل الموظففف بالمنظومففات التشففريعية والقانونيففة فففي مكففان الوظيفففة، (1)/المحسففوبية الشخصففية

 :المتولفدة عفن الفسفاد اإلداري هفيباإلضافة إلى استغالله الفرص والثغرات لتحقيق المصالح السفابق ذكرهفا، ومفن أهفم األفعفال 

الرشوة، غسيل األموال، الوساطة، تزويفر الوثفائق والسفندات، االخفتال  مفن األمفوال العامفة أو الخاصفة، التالعفب ففي مواعيفد 

 الدخول واالنصراف والبصمة.

 ( الفساد السياسي:1

 (2)م(.3002سامرائي، )حذيفة، ال  )إساءة استعمال السلطة لتحقيق مكسب خاص( .:ويعرف بأنه      

أي أنها تتعلق بصناع القرار وأصحاب النفوذ والمراكز في الدولة والمجتمع ومدى ذهابهم إلفى تغليفب مصفالحهم الخاصفة علفى  

المصالح العامة، فهذا النوع ينصب بشكل تام علفى مجمفل االنحراففات والتجفاوزات والسفلوكيات التفي تنفتج مفن هفذه الفئفة العليفا 

حيث أن هذا النوع من الفساد مالصق  بدرجات  المجتمع؛ال تكون معلومة ومحسوسة من قبل األفراد العموميين في  والتي غالباً 

]حذيففة،  للشفأن العفام . لمصفالح والمفوارد وهفي أيضفاً إدارةمتفاوتة للحياة السياسية التي حي في أن واحد صراع على النففوذ وا

   (3)م[. 3002السامرائي، 

 في:( الفساد الثقا1

ويعد واحد من أخطر األنواع حيث أنه يعتمد على زرع المبادئ والمعتقدات في خوالج األشخاص بما ينفافي القفيم والمبفادئ       

وتتمثففل خطورتففه فففي صففعوبة اكتشففافه أو تجريمففه ألنففه يعتمففد علففى حريففة الففرأي أو التفكيففر  ،واألخالقيففات الدينيففة والمجتمعيففة

هم من نشر السموم في الخفاء وما بين دففات الكتفب واسفطر النصفوص والشفعارات التفي ينفادي بهفا المبتكر واإلبداعي التي تمكن

 المنفاداة  :ومفن أبفرز صفوره هفي أصحاب هذه الفئة من كتاب ومؤلفين وشعراء ومنتجفين ومخفرجين وصفناع الفنفون األخفرى،

خاصفة ففي مجفال المعفامالت ووسفائل األعفالم ومنفاهج  بإحالل بعض القيم األجنبية محل قيم وتقاليد أرستها تعاليم الدين الحنيفف

 (4)م[.3000 إبراهيم، التعليم . ]هشام،

 الفساد القانوني والقضائي: -5

القانون والقضاء هما السلطة التي يعفول عليهفا المجتمفع لتحقيفق العدالفة والمصفداقية والشففافية بفين أففراد المجتمفع، وحفدوث     

حيفث  ان من قبل محاميين أو قضاة أو األشخاص التابعين لهم ينذر بمؤشر خطير ففي المجتمفع،فساد في من هذه الجهات سواء ك

 ومن أنواع هذا الفساد: التالعب في االحكام، أن انتشاره في هذه الجهة يعني انتشاره في كافة األصرعة،

                                                           
وف األولفى فيمفا انظر: المحاباة / المحسوبية الشخصية: هي عندما يفضل الموظف أقاربه أو أصدقائه أو أهله أومن يكون من معارفه ويقدمهم بالصف (1)

 واسطة(.يتعلق بإنجاز أو تسيير األعمال، أو تسهيل المقاعد واألدوار التعليمية والصحية والوظيفية ودون وجه حق. وتعرف بالصورة العامة بالـ )

، 22)العفدد امعفة العراقيفة(.)مجلفة الج الفساد: مفهومه وأنواعفه وعالجفه ففي منظفور الشفريعة اإلسفالمية. م(.3002) انظر: السامرائي، حذيفة عبود (2)

 مركز البحوث والدراسات اإلسالمية(. –)الجامعة العراقية  ص(.011) (.0الجزء

 انظر: المرجع السابق. (3)

ص(.)جامعففة أم درمففان(.)دار 02)بففدون طبعففة(.) اتفاقيففة األمففم المتحففدة لمكافحففة الفسففاد: دراسففة مقارنففة. م(.3000انظففر: إبففراهيم، هشففام عثمففان ) (4)

 نظومة(.الم
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 .قبول الرشاوى والهدايا، إعمال الوساطة والمحسوبية، تزوير الشهادة، تغيير الـأدلة 

  الفساد المالي والقتصادي: -1

 هففو الحصففول علففى منففافع ماديففة وأربففاح عففن طريففق أعمففال منافيففة للقففيم واألخففالق والقففانون كففالغش التجففاري والتالعففب فففي  

 .(1) م[3000األسعار من خالل افتعال أزمات في األسواق. ]هشام، إبراهيم،

 

 أسباب الفساد وآثاره    :المطلب الثاني

 ب الفساد:أولا: أسبا

إن الفسفاد بطبيعتفه سفلوك شفاذ عفن األصفل القاضفي بالسفالمة والصفحة ففي األفعفال والتصفرفات التفي ينتجهفا األففراد أو 

الجماعات، وبالرغم من هذا إال أنه هنفاك العديفد مفن السفلوكيات وإن كفان نتائجهفا قصفيرة أو بعيفدة المفدى تكفون محفرك وسفبب 

د بفاالنحراف عففن التقففويم السففليم الصففحي، ويرجففع ذلفك إلففى عففدة أمففور منهففا سياسففة، أو رئفيس فففي قيففام هففذه الجماعففات واألفففرا

اجتماعية، أو اقتصادية تحول دون القدرة على إنشاء مجتمعات يسودها المعامالت والسلوكيات السفليمة والصفحيحة، ومفن أبفرز 

 هذه األسباب:

المجتمعية التي تفرض محاباتهم علفى  من الثقافةعن جزء  التأثر بالمحسوبية وتفضيل األهل واألقارب واألصدقاء الناتج  -

 الغير.

سواد الفقر وشح الوظائف الذي يجعفل األففراد / الجماعفات يلجئفون إلفى الغفش والسفرقات وعمليفات النصفب واالحتيفال   -

 على اآلخرين.

وي علفى فسفاد، والحفرص قلة الوعي والثقافة المجتمعية والوظيفية بخصفوص عفدم إتيفان السفلوكيات واألفعفال التفي تنطف -

 على الطريق السليم عند أداء كافة السلوكيات واألعمال.

ضعف الجودة التعليمية والنهج الدراسية التي تنشئ أجيال ذو شخصية متضعضعة وغير متوازنفة، الفذي بفدوره يضفيف   -

 من قبل األداة التعليمية.  ىمستويات الوضوح وإعمال الصواب نتيجة التشويش الفكري المتلق

ضعف أداء األجهزة الحكومية وتأخر تفعيل الدور التنموي والمستدام ومواكبة التطورات في كافة المجاالت، الفذي ينفتج   -

 مستوى سياسي واقتصادي عالي يؤثر على التفكير واألداة المجتمعي.

فة، وهومفا ينفتج مفوظفي ضعف األيدي الرقابية واإلرشادية التي تلعب دور كبير في التصدي للسلوكيات واألفعال المخال  -

متجاوزين للصالحيات والسلطات الممنوحة لهفم، وباإلضفافة إلفى انتشفار المخالففات والجفرائم ففي الكيانفات والمؤسسفات 

 الوظيفية، مثل: خيانة األمانة، االختال ، السرقة، الرشوة، الوساطة.

 آثار الفساد: :ثانياا 

سفيؤدي إلفى ظهفور العديفد مفن األثفار السفلبية المفؤثرة علفى المجتمفع وكياناتفه،  إن انتشار الفساد في المجتمع بكافة صفوره       

حيث أن الفساد ينتشر بشكل سفريع ففي المجتمفع كانتشفار النفار ففي الهشفيم ممفا يضفعف البيئفة المركزيفة للمجتمفع ويولفد ثغفرات 

 متعاقبة تنتهي بسقوطه،

                                                           
ص(. )جامعفة أم درمفان(. )دار  02م(. اتفاقيفة األمفم المتحفدة لمكافحفة الفسفاد: دراسفة مقارنفة. )بفدون طبعفة(. ) 3000انظر إبراهيم، هشام عثمان ) (1)

 المنظومة(.
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إليقفاع قلفب المجتمفع المتمثفل ففي الدولفة والحكومفة، وذلفك كونهفا  فالفساد هو عصب الهالك لألمم الذي يلعب بشكل استراتيجي 

هي النواة المحركة لكافة المجاالت، كما أنها هي المعنية بتحريك مجتمعها ونقلة إلى بيئة مستقرة خالية مفن اإلجفرام والمخالففات 

وتخلفهففا عففن منافسففة مصففاف الففدول فففي  يسففودها العدالففة والشفففافية، وهومففا ينففافي غايففة الفسففاد المتمثففل فففي عرقلففة تقففدم الدولففة

مستويات التعليم والصحة واإلسكان واالعمار واالزدهار التقني والتكنولوجي والمعرفي، باإلضافة إلى ما سبق يوجد العديفد مفن 

 األثار التي تصيب المجتمعات بسبب الفساد، نذكر منها التالي: 

 ائل.زعزعة ثقة األفراد فيما بينهم ونشر الجرائم والرذ   -

 تأصيل الفكر اإلفسادي واإلجرامي واإلرهابي والمخالف للنظم التشريعية والتنظيمية.  -

 تراجع مركز الدولة على المستوى الدولي.  -

 تزايد نسب الفقر والبطالة.  -

 انتشار الجرائم والمخالفات.   -

 انتشار الرذيلة والدعارة.  -

 التضخم وفقد القيمة االقتصادية.  -

 جوة االجتماعية.تزايد العرقية والف  -

 زعزعة االنتماء الوطني.  -

 ظهور جماعات وفرق معادية.  -

في ختام هذا المبحث نرى أنه بفالرغم مفن التنفوع واالخفتالف ففي التعريففات والمففاهيم اإلقليميفة والدوليفة للفسفاد، إال أنفه 

ى من خالله أن الفساد هو الوجفه األخفر يظهر في األفق المعنى المشمول بكل هذه التعبيرات وهو القضاء على الفساد، والذي أر

ففي األخيفر ينصفب ففي  للفسفاد فهفوفي العملة الذي يناظره فيها المصلحة والسلطة والدولة، وبغض النظر عن األسفباب المكونفة 

 إحداث أثار تهدف إلى زعزعة تنظيم الكيانات التي يختلجها الفساد.

مساعي دولية لمكافحتها، فما هفو دور السفعودية ففي مكافحفة الفسفاد؟ ومفا ولمنع هذه الظاهرة ظهرت الحاجة لبذل جهود محلية و

 هو موقفها بمواجهة المنظمات الدولية في التصدي له؟ هوما سنتطرق له في المبحث القادم.

 

 جهود المملكة العربية السعودية في مكافحة الفساد: المبحث الثاني

 :تمهيد وتقسيم

المجتمفع لكونفه مفن أخطفر الظفواهر التفي تصفيب قواعفده ومفاصفله الحيويفة، حيفث أن انتشفار يؤثر الفساد في كافة مجاالت      

الفساد يؤدي إلى تعطيل التنمية ومواكبفة التطفورات حفول العفالم، فكفان البفد مفن منعفه وقطفع جفذوره مفن االمتفداد والتأصفل ففي 

ي السليم، واإلسفهام ففي إنشفاء ففرص لألعمفال والحفد مفن األعراق المجتمعية والدولية للتقدم نحو تحقيق التنمية والتمكن المجتمع

الجنسين بعيداا عن التمييز، وتيسير الحصول علفى المقومفات األساسفية كالصفحة والتعلفيم. وألهميفة هفذه  تكافؤ بينالبطالة وخلق 

كافحفة هفذه الظفاهرة والحفد الظاهرة فقد سعت المملكة العربية السعودية إلى القيام بدور مهم على الصفعيدين الفداخلي والفدولي لم

منها، محاولة منها في خلفق مجتمفع تسفوده األخفالق الحميفدة واألفعفال الصفادقة األمينفة، مفن خفالل إنشفاء هيئفات تعنفي بمكافحفة 

الفساد والوقوف بمواجهة كل من كان له يد في نشفره أو التحفريض عليفه أو التعامفل معفه مفن خفالل أي طريقفة كانفت وذلفك ففي 

  خصية أو مصالح تمس من أمن الدولة وتدعوا إلى هز كيانها وضعف أجهزتها.سبيل مصالح ش
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لذا فإني سأسلط الضوء في هذا المبحث على الدور الفذي لعبتفه المملكفة لمكافحفة الفسفاد ودحفض أفعالفه. حيفث سفأقوم ببيفان دور 

افحفة الفسفاد ففي مطلففب ثفاني، وأخيفراً نسففلط المملكفة ففي مكافحفة الفسففاد داخليفاً مطلفب أول، ثفم انتقففل لبيفان جهودهفا الدوليففة لمك

 اآلتي: وذلك وفقالضوء على أهم التطبيقات العملية في مكافحة الفساد في مطلب ثالث، 

 دور المملكة في مكافحة الفساد داخلياا.المطلب األول:  -

 : دور المملكة في مكافحة الفساد دولياً.المطلب الثاني -

 .العملية لمكافحة الفساد في المملكة العربية السعودية أهم التطبيقاتالمطلب الثالث:  -

 

 دور المملكة في مكافحة الفساد داخلياَ : المطلب األول

وسفعي متواصفل ففي سفبيل تحقيفق مجتمفع وطنفي يسفوده األمانفة والمصفداقية والشففافية ففي تعامالتفه  جبفارةبذلت المملكة جهود 

األعمال التي تهدف إلى مكافحفة الفسفاد والحفد مفن انتشفاره، ويبفرز دورهفا مفن  ومعيشته، في سبيل تحقيق ذلك قامت بالعديد من

 خالل اآلتي:

 :الهيئة الوطنية لمكافحة الفساد)نزاهة( أولا:

شهدت المملكة تطوراً سريعاً وملموساً في محاربتها لكافة قضايا الفساد في المملكفة والسفعي إلفى إيجفاد حلفول سفريعة وفعفال     

وتشعبه بين مؤسساتها وكياناتها وأفرادها العامة والخاصة، وكان من أبرز هذه الجهود قيامها بإنشاء هيئفة مسفتقلة تحد من تفشيه 

ترتبط ارتباط مباشر في كافة أعمالها وتصرفاتها وقراراتها بالملك، ويعفود ذلفك لضفمان الحيفدة وإعمفال مبفدأ النزاهفة والشففافية 

خولها المنظم التمتع بالشخصية االعتبارية المطلقة واالستقالل المالي واإلداري التام ليمكنهفا المطلقة والمصداقية فيما تبديه، كما 

 من مباشرة أعمالها وبكل ما تقتضيه الحيدة والنزاهة وبدون أي تدخل أو ضغوطات من أي جهة أخرى.

طات واسفعة ففي اتخفاذ كاففة التفدابير ولم يقتصر المشرع عملها فقط بالوقوف على قضايا الفساد وإجفراءات بفل خولهفا أيضفاً سفل

الوقائية والعالجية في سبيل اكتشاف الفساد ببدايته ومعالجته على الوجه التي تقتضيه السفرعة، كمفا مكنهفا مفن التعفاون مفع كاففة 

قضفايا وأعمفال األجهزة الرقابية والقضائية في الدولة لتوفير أكبر قدر من المعلومات والبيانات واإلجراءات الالزمة للتعامل مع 

 الفساد.

 غاية إنشاء الهيئة ونطاقها الستراتيجي:  -

مكافحففة الفسففاد واألعمففال النابعففة عنففه يسففتلزم إيجففاد خطففة اسففتراتيجية وبعففد تنظيمففي عميففق يففوفر دراسففة متكاملففة بكافففة 

ألسفباب المؤديفة إلفى ظهفوره األحوال المحيطة والرئيسية المتعلقفة بالفسفاد وآليفات تشخيصفه ومعالجتهفا، باإلضفافة إلفى دراسفة ا

واألثار الناتجة عنها وكيفية معالجته، ويكون بالتعاون المشترك بين الهيئة وأجهزة الدولة والكيانات التابعة للدولة بما فيها إعمال 

ة متكاملة الشراكة المجتمعية المستدامة بين أفراد المجتمع والقطاعات الخاصة في الدولة، ولتظهر هذه الغايات واألهداف بصور

لم تغفل المملكة المشاركة الفعالة مع المجتمعات الدولية والوقوف معها جنباً إلى جنب في محاربة الفساد. وامتداداً لتلفك األعمفال 

  :"فقد برزت جهودها المبذولة في اآلتي

  .وضع االستراتيجية لحماية النزاهة ومكافحة الفساد 

 لتي تتولى المهمات التاليةإنشاء الهيئة الوطنية لمكافحة الفساد وا: 

 متابعة تنفيذ االستراتيجية ورصد نتائجها وتقويمها ومراجعتها، ووضع برامج عملها وآليات تطبيقها.  -
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 تنسيق جهود القطاعين العام والخاص في تخطيط ومراقبة برامج مكافحة الفساد وتقويمها.  -

 تها وإعداد البيانات التحليلية في شأنها.تلقي التقارير واإلحصاءات الدورية لألجهزة المختصة ودراس  -

جمع المعلومات والبيانفات واإلحصفاءات، وتصفنيفها، وتحديفد أنواعهفا، وتحليلهفا وتبادلهفا مفع الجهفات المختصفة ذات   -

 (1)هـ(.0222)المنصة الوطنية الموحدة،  العالقة. .

  أبرز أهداف الهيئة واختصاصاته:  -

فحة الفساد وتحقيق مبدأ الشفافية والعدالة التي توفر قيم النزاهة والحماية المطلقة لشتى األعمال لهدف الرئيس للهيئة هو مكاا     

والتصرفات، باإلضافة إلى تعزيز مبدأ المجابهة والوقاية المالية واإلدارية من كافة جرائم الفسفاد. ولتحقيفق هفذا الهفدف فقفد كففل 

 وصول لغايتها المنشودة، ومن أبرز هذه االختصاصات اآلتي: لها المنظم العديد من االختصاصات تمكنها من ال

 .متابعة تنفيذ األوامر والتعليمات المتعلقة بالشأن العام ومصالح المواطنين بما يضمن االلتزام بها  

 لقفة التحري عن أوجه الفساد المالي واإلداري في عقود األشغال العامة وعقود التشغيل والصفيانة وغيرهفا مفن العقفود المتع

بالشأن العام ومصالح المواطنين في الجهات المشمولة باختصاصات الهيئة، واتخاذ اإلجراءات النظاميفة الالزمفة ففي شفأن 

 أي عقد يتبين أنه ينطوي على فساد أو أنه أبرم أو يجري تنفيذه بالمخالفة ألحكام األنظمة واللوائح النافذة.

 د المالي واإلداري عند اكتشافها إلى الجهات الرقابية أو جهات التحقيفق بحسفب إحالة المخالفات والتجاوزات المتعلقة بالفسا

بذلك، وللهيئفة االطفالع علفى مجريفات التحقيفق ومتابعفة  -التي يتبعها الموظف المخالف –األحوال، مع إبالغ رئيس الهيئة 

وفقا لمفا يقضفي  –الحترازية أو التحفظية سير اإلجراءات في هذا الشأن، ولها أن تطلب من الجهات المعنية اتخاذ التدابير ا

في شأن من توافرت أدلة أو قرائن على ارتكابه أفعاال تدخل ففي مفهفوم الفسفاد، وففي جميفع األحفوال، إذا رأت  –به النظام 

ر الهيئة أن تلك المخالفات والتجاوزات تمثل بعدا مؤسسيا ألي من الجهات المشمولة باختصاصات الهيئة، فعليهفا رففع األمف

 إلى الملك التخاذ ما يراه.

  العمل على تحقيق األهداف الواردة في االستراتيجية الوطنية لحماية النزاهة ومكافحة الفسفاد، ومتابعفة تنفيفذها مفع الجهفات

 المعنية، ورصد نتائجها وتقويمها ومراجعتها، ووضع برامج عملها وآليات تطبيقها.

 ي خطفط وبفرامج لحمايفة النزاهفة ومكافحفة الفسفاد، ومتابعفة تنفيفذها وتقفويم تشجيع جهود القطاعين العام والخاص على تبنف

 نتائجها.

 .متابعة استرداد األموال والعائدات الناتجة من جرائم الفساد مع الجهات المختصة 

  مراجعة أسفاليب العمفل وإجراءاتفه ففي الجهفات المشفمولة باختصاصفات الهيئفة بهفدف تحديفد نقفاط الضفعف التفي يمكفن أن

 ي إلى الفساد، والعمل على معالجتها بما يضمن تحقيق أهداف الهيئة وتنفيذ اختصاصاتها.تؤد

  اقتراح األنظمة والسياسات الالزمة لمنع الفساد ومكافحته وإجفراء مراجعفة دوريفة لألنظمفة واللفوائح ذات الصفلة، لمعرففة

 .مدى كفايتها والعمل على تطويرها والرفع عنها بحسب اإلجراءات النظامية

  إعداد الضوابط الالزمة لإلدالء بإقرارات الذمفة الماليفة، وأداء القسفم الفوظيفي، لفبعض فئفات العفاملين ففي الدولفة، ورفعهفا

 للملك للنظر في اعتمادها.

                                                           
 هـ(.0222انظر: المنصة الوطنية الموحدة ) (1) 

 https://www.my.gov.sa/wps/portal/snp/agencies/agencyDetails/AC214. 
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  متابعففة مففدى قيففام األجهففزة المشففمولة باختصاصففات الهيئففة بمففا يجففب عليهففا إزاء تطبيففق األنظمففة المجرمففة للفسففاد المففالي

 لعمل على تعزيز مبدأ المساءلة لكل شخص مهما كان موقعه.واإلداري، وا

 .متابعة تنفيذ االلتزامات الواردة في االتفاقيات الدولية المتعلقة بحماية النزاهة ومكافحة الفساد التي تكون المملكة طرفا فيها 

 اد، والتحقففق مفن صففحتها تفوفير قنفوات اتصففال مباشفرة مفع الجمهففور لتلقفي بالغففاتهم المتعلقفة بتصفرفات منطويففة علفى فسف

 واتخاذ ما يلزم في شأنها.

  العمل مع الجهات المعنية ومؤسسات المجتمع المدني علفى تنميفة الشفعور بالمواطنفة وبأهميفة حمايفة المفال العفام والمراففق

 والممتلكات العامة، بما يحقق حسن إدارتها والمحافظة عليها.

 ودراسفتها وإعفداد  –وفق ما تطلبه الهيئة  –لمشمولة باختصاصات الهيئة تلقي التقارير واإلحصاءات الدورية من الجهات ا

 البيانات التحليلية في شأنها، واتخاذ ما يلزم حيالها.

  دعففم إجففراءات البحففوث والدراسففات المتعلقففة بحمايففة النزاهففة ومكافحففة الفسففاد، وحففث الجهففات المعنيففة ومراكففز البحففوث

 إلسهام في ذلك.المتخصصة ومؤسسات المجتمع المدني على ا

  إجراء الدراسات والقياسات المتعلقة بتأثير الفساد على التماسك االجتماعي والتنمية االقتصادية، وتحليلها، ووضع الوسفائل

 الالزمة لمعالجة ذلك.

 .جمع المعلومات والبيانات واإلحصاءات المتعلقة بالفساد، وتحليلها، وبناء قواعد بيانات وأنظمة معلومات خاصة بها 

  نشر الوعي بمفهوم الفساد وبناء وبيان أخطاره وآثاره وبأهمية حمايفة النزاهفة وتعزيفز الرقابفة الذاتيفة وثقاففة عفدم التسفامح

 مع الفساد، وتشجيع مؤسسات المجتمع المدني ووسائل اإلعالم على التعاون واإلسهام في هذا الشأن.

 ة بالشففافية وحمايفة النزاهفة ومكافحفة الفسفاد، والتعفاون مفع الهيئفات تمثيل المملكة في المؤتمرات والمحافل الدوليفة المتعلقف

 والمنظمات اإلقليمية والدولية العاملة في هذا المجال.

 .تنظيم المؤتمرات والندوات والدورات التدريبية حول الشفافية والنزاهة ومكافحة الفساد 

 .أي اختصاص آخر يعهد به إلى الهيئة بموجب نصوص خاصة 

 بفرامج فيذ االستراتيجية الوطنية لحمايفة النزاهفة ومكافحفة الفسفاد، ورصفد نتائجهفا وتقويمهفا ومراجعتهفا، ووضفع متابعة تن

 وآليات تطبيقها. عملها

 .تنسيق جهود القطاعين العام والخاص في تخطيط ومراقبة برامج مكافحة الفساد، وتقويمها 

  ،وتصففنيفها، وتحليلهففا، وتنظففيم قاعففدة معلومففات وطنيففة لحمايففةجمففع المعلومففات والبيانففات واإلحصففاءات المتعلقففة بالفسففاد 

 (1)هـ(.0222النزاهة ومكافحة الفساد . )المنصة الوطنية الموحدة، 

 آلية رفع البالغات للهيئة: -

كاففة  فبمراقبفة واكتشفابالرغم من الجهود المبذولة من قبل المملكة العربيفة السفعودية لمكافحفة الفسفاد إال أنهفا ال يمكفن أن تقفوم 

أعمال الفساد بمفردها، لذا كان عليها أن تتخذ خطوة مهمفة تمكنهفا مفن الفتمكن والوصفول لبقفع الفسفاد التفي تخففى عفن ناظريهفا، 

وتمثلت هذه الخطوة بإنشاء خدمة البالغات لتمكن المستفيدين من سفرعة التصفرف والتبليفل علفى كفل قضفايا الفسفاد ليكفون بفذلك 

   :لدولة، وتمكن هذه الخدمة اإلبالغ عن قضايا الفساد بعدة أشكال هيالمجتمع كالعين المقلوبة ل

                                                           
 انظر: المرجع السابق. (1)
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 التبليل عبر خدمة البالغات اإللكترونية.  -

 (.220خدمة الرقم المجاني لرفع البالغات )  -

 .(. 00223002200211  الفاكس رقم )  -

 (. nazaha.gov.sa@220) خدمة البريد اإللكتروني  -

-02200حففي الغففدير الريففاض  –العليففا  2112رقابففة ومكافحففة الفسففاد ص. ب )واصففل( خدمففة العنففوان البريففدي )هيئففة ال  -

 المملكة العربية السعودية.(. 3232

 إرسال برقية.  -

 (1)هـ(.0222حضوري لدى الهيئة.  )المنصة الوطنية الموحدة، –التبليل بواسطة المبلل نفسه   -

 كافحته بالتعاون مع الهيئة:الجهات الرقابية المعاونة في الكشف عن الفساد وم ثانياا:

 :انات المتعاونة في مكافحة الفسادالكي-أ 

حيث أن المجتمفع وهيئاتفه هفو ، يؤكد المنظم السعودي على ضرورة التضافر بين جهات الدولة لمكافحة الفساد والقضاء عليه    

لقضفاء علفى أواصفره. مفن أجفل ذلفك ولتحقيفق اللبنة األولى والمساعدة في دعم الجهود والعمليات المبذولة في مكافحفة الفسفاد وا

الدعم الكامل عزز المنظم السفعودي مبفدأ التكاففل والتكامفل بفين أجهفزة الدولفة فيمفا بينهفا، لتقفوم هفذه األجهفزة بفدورها باألعمفال 

الفساد واتخاذ وذلك عن طريق تفعيل كافة اختصاصاتها وسلطاتها لكشف أعمال  الرقابة ومكافحة الفساد )نزاهة(،المساندة لهيئة 

بفـ هيئفة مكافحفة الفسفاد )نزاهفة(، وديفوان المراقبفة ا التعاون تحفت أربعفة ركفائز تتمثفل اإلجراء المناسب في مواجهته. ويقوم هذ

العامة، والمباحث اإلدارية، وهيئة الرقابة والتحقيق، حيث تنهض هذه األجهزة بموجب اختصاص كل منهم بالرقابة على أجهفزة 

 ألعمال والتصرفات لكشف أعمال الفساد والتصدي لها بما لديها من صالحيات.والهيئات ومسح ا

ولزيادة الفاعلية وتفعيل أكبر قدر من األداء وكفاءة العمل والتواصل الفعال بين األجهزة الرقابية وهيئة مكافحة الفساد فقفد صفدر 

بتففاريخ  322ة الفسفاد وذلففك بموجفب القففرار  رقفم أ/أمفر ملكفي بضففم هيئتفي المباحففث اإلداريفة والرقابفة العامففة إلفى هيئففة مكافحف

ضم ))هيئة الرقابة والتحقيق(( والمباحث اإلداريفة إلفى ))الهيئفة الوطنيفة  -0: التي نصت الفقرة األولى منه على هـ02/2/0220

 (2)م(.3002لمكافحة الفساد(( وتعديل اسمها ليكون ))هيئة الرقابة ومكافحة الفساد((.  )عكاظ،

 :لجهات الرقابية في مكافحة الفسادت المعمول بها من قبل ااآلليا-ب 

 طبيعة األحوال التي تم فيها اكتشاف حالة الفساد، فهي إما  باختالفتختلف آليات الرقابة من قبل األجهزة السابق ذكرها   

 (3).م(3030)سلطان السجان، تكون رقابة وقائية، أو رقابة عالجية،  أو رقابة تصحيحية .

 عمل كل منهم على النحو التالي:  وسنبين

حيث تقوم  لفساد،االفساد، حيث تسعى بها الجهات الرقابية الكتشاف مسببات وهي رقابة سابقة لوقوع حالة  :الرقابة الوقائية -

هرة هذه األجهزة بنشر الدورات والفعاليات والمنشورات التثقيفية والتوعوية التي تنبه وتحذر المجتمع من خطورة هذه الظا

 وخطورة القيام بأي عمل يساهم في الفساد واإلفساد،

                                                           
 انظر: المرجع السابق. (1)

 م(. الرياض. المملكة العربية السعودية.3002هـ. صحيفة عكاظ )02/2/0220بتاريخ  322انظر: األمر ملكي رقم أ/ (2)

          https://maaal.com. المملكة العربية السعودية. صحيفة مال. آليات الرقابة في األجهزة الحكومية م(.3030السجان، سلطان ) انظر: (3)
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كما حرصت الحكومة السعودية وأجهزة الدولة على استعمال كافة الطرق والوسائل للحد من الفساد واكتشافه ظواهره  

حث عن الحاالت ومسبباته قبل وقوعها، ولم تقتصر رقابة األجهزة على  الرقابة الظاهرية بل تجاوزتها إلى رقابة داخلية بالب

المشتبه بها، أو التي تتغير أرصدتها بشكل ال يتناسب مع مركزها مع تتبع األموال واألرصدة الواردة  والصادرة من وإلى 

المملكة، كما ركزت جهودها الرقابية على وضع الخطط التنظيمية والوقائية لمراجعة وتدقيق شؤون اإلدارات والهيئات 

 مخرجات الجودة ومراقبة األعمال الداخلية التنظيمية ومدى التزام هذه الجهات بها. الداخلية، وذلك بهدف تحسين

-وهي رقابة آنية وقتية تختص بهفا الجهفات عنفد مباشفرتها ألحفد شفكاوى وبالغفات الفسفاد، وتكفون هفذه  :الرقابة التصحيحية - 

وم بخطوات التحقق ثم التحقيق بدعم وتنسيق مفع الرقابة عندما  تصل إلى الشخص المسؤول في الجهاز الحكومي الذي بدوره يق

وتكون الرقابة التصحيحية رقابة الحقفة علفى الرقابفة الوقائيفة  (1)م(.3030)سلطان السجان، ".جميع وحدات العمل داخل الجهاز

أدائفه ئي أثنفاء  عن طريق مباشرة إجراءات الفحص والتدقيق لما يجريه أشخاص الرقابة الوقائية،  ويعود ذلك بأن المراقب الوقا

 تدقيقها وفحصها. أو ثغرات ومالحظات على بعض األعمال توجب لعمله قد يكتشف شبهة فساد،

وهي الرقابة التي تنشأ بعد قيام حالة فساد، حيث تقوم األجهزة الرقابية باتخفاذ كاففة السفبل للحفد مفن انتشفار  :الرقابة العالجية -

لمداواة األثار الناتجة عفن عمليفة الفسفاد، كمفا تكفكفف هفذه الرقابفة كاففة األحفول هذه االعمال مع إيجاد طريقة سريعة وفعالة 

 التي تحيط بفاعلة الفساد وما اتصل بها من أفعال على وجه يحمي المجتمع من التأثر فيها.

 :ساد في المملكة العربية السعوديةالجهود الداخلية لمكافحة الف ثالثاا:

ات الوطنية وذلك باإلعالن عن االستراتيجية الوطنية لحماية النزاهة ومكافحفة الفسفاد ففي العمل على تطوير خطط االستراتيجي -

موافقففة مجلففس  كمففا تففم بموجففب از خففاص بمكافحففة الفسففاد بالمملكففة،لتصففبح بففذلك الطففوبى األولففى لتكففوين جهفف م، 3002عففام 

، باإلضفافة إلفى صفدور أمفر ملكفي لتشفكل لجنفة م اإلعالن عن األنظمة التنظيميفة المتعلقفة بالهيئفة 3/2/3000الوزراء بتاريخ 

 م.3002/ 2/2مرتبطة مباشرة بالملك وولي عهده تضم كافة رؤساء األجهزة الرقابية في المملكة وذلك بتاريخ 

إعادة تنظيم هيئة مكافحة الفساد بمشهد تطويري وأكثر فعالية تحت شعار )نزاهفة(، لتكفون الهيئفة بفذلك صفاحبة االختصفاص  -

 ابعة قضايا الفساد وكل ما يتعلق بها.  األصيل بمت

إنشففاء أرقففام وخطففوط سففريعة للتعامففل مففع قضففايا الفسففاد مففع تففوفير الخصوصففية التامففة للمتصففلين، فففي حففال لففم يرغبففوا فففي  -

 م(.3030)وا ، (2)اإلفصاح عن هويتهم الشخصية.

إلفى تعزيفز قفيم النزاهفة ومكافحفة الفسفاد  تقديم برامج وندوات توعوية في العديد من األجهفزة الحكوميفة والخاصفة تهفدف بهفا -

 للمجتمع، إضافة إلى التحري والتحقيق في قضايا الفساد، والتأكيد على مبادئ اإلفصاح والشفافية فيما يتعلق بقضايا الفساد.

ارك بهفا إنشاء أنظمة تحمي المعامالت واألفراد واألجهزة من الوقوع ضحية الفساد، حيث تركز على توفير حماية وقائية تتفد -

نظام غسل األموال، نظام مكافحة الغش التجاري، نظام مكافحفة الرشفوة، نظفام  :قضايا الفساد وأثاره، ومن أبرز هذه األنظمة

مكافحة التستر، نظام المحاماة، نظام مكافحة التزوير، نظام الجرائم المعلوماتيفة، نظفام مكافحفة التسفول باإلضفافة إلفى الكثيفر 

 بها توفير الحماية ضد أعمال الفساد. من األنظمة التي تهدف

                                                           
 انظر: المرجع السابق. (1)

 م(. جدة. المملكة العربية السعودية. 3030وكالة األنباء السعودية وا ) (2)

https://www.spa.gov.sa/viewfullstory.php?lang=ar&newsid=2311019.  
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الفدعم الفالزم للمحتفاجين، وذلفك للقضفاء علفى البطالفة وخففض معفدل السفلوكيات السفلبية  جديفدة وتفوفيرخلق ففرص وظيفيفة  -

 الناتجة عنها.

باشفر علفى توفير منصات خاصة لهيئة مكافحة الفساد )نزاهة( لتسهيل التواصل بين أفراد المجتمع وتفعيفل الفدور الرقفابي الم -

 كافة األصعدة، وذلك بتطويع مجاالت التكنولوجيا لخدمة أهداف الهيئة.

 وسنوضح الحقاً أبرز جهود التي قامت بها المملكة العربية السعودية لمكافحة الفساد. -

 

 دور المملكة في مكافحة الفساد دولياا : المطلب الثاني

إال أنه هناك جهود أخرى بفذلتها قبل المملكة على الصعيد الداخلي،له من  على الفساد والتصدي عديدة للقضاءرأينا سابقاً الجهود 

 وألهمية هذه الجهود نبين أهما وفق اآلتي: في مكافحة الفساد دولياً الفساد،المملكة 

 : السعودية الدولية لمكافحة الفسادمساعي المملكة العربية  أولا:

 وتبرز هذه المساعي من خالل اآلتي:

م لتكون خطوة سفباقة توضفح نواياهفا  3003ضمن االتفاقية الدولية لألمم المتحدة لمكافحة الفساد في عام  دخول المملكة -

 في سيادة مبادئ اإلصالح والشفافية.

( المتعلقفة بمكافحفة تمويفل اإلرهفاب، إضفافة إلفى تحقيقهفا 2تحقيقها درجات مرتفعة بمفا يتعلفق بفااللتزام بالتوصفيات ال) -

( الخاصة بمكافحة غسل األموال، وذلك بموجب  التقارير المعتمدة من مجموعفة 20بالتوصيات الـ )أعلى نقاط االلتزام 

  وهومفا MENA- FATF ، ومجموعفة العمفل المفالي لفدول الشفرق األوسفط وشفمال أفريقيفا  FATFالعمل الملفي  

مجموعفففففة  وضفففففع المملكفففففة ففففففي المرتبفففففة األولفففففى عربيفففففاً، وأحفففففد المراكفففففز العشفففففرة األولفففففى ففففففي ترتيفففففب دول

 م(.3030)الرياض،(1)العشرين. 

م حيث أشادت منظمفة الشففافية الدوليفة بــفـالجهود 3030  لعام CPIتقدم المملكة تقدماا كبير في مؤشر مدركات الفساد   -

عالميفاً مفن أصفل  23المبذولة والمساهمات الكبيرة من قبل المملكة وتمكنها من مجابهة الفساد، حيفث حققفت المركفز الفـ 

بففين نظائرهففا فففي  00  لتحقففق المركففز الففـG20ولففة، كمففا تقففدمت فففي مركزهففا بففين مجموعففة دول العشففرين  د 020

  .CPIالمجموعة وفق ما تم إعالنه في مؤشر مدركات الفساد 

على منح المملكة العربية السعودية مقعفد عضفوية ففي المجموعفة لتكفون بفذلك   FATFموافقة مجموعة العمل المالي   -

لشرق األوسط والعالم العربي تمنح هذه العضوية، وجاءت هذه الموافقة بعد تقديم المملكة التقارير االزمفة أول دولة في ا

 التي توضح التقدم المحسو  والجهود المبذولة لمحاربة الفساد.

فحة الفسفاد، والمنظمات الدولية للتوسع في دائرة مكا 30القيام بالعديد من المؤتمرات والندوات بالتعاون مع مجموعة الـ  -

باإلضففافة إلففى مناقشففة الخطففط االسففتراتيجية والتقففارير المعروضففة أمامهففا بشففأن قضففايا الفسففاد فففي المملكففة وكافففة دول 

 العالم.

 

                                                           
م(. المملكة تفاخر بجهودها في مكافحة الفساد كمنجزات مهمة. الرياض. المملكة العربية السعودية. 3030( صحيفة الرياض )30 (1)

adh.com/1923142https://www.alriy                                                          . 
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  باعتبارهففا منظمففة دوليففة؛ باإلضففافة النتخابهففا مففن قبففل IACAانضففمام المملكففة لألكاديميففة الدوليففة لمكافحففة الفسففاد   -

 فعاالً في مجلس األمناء لألكاديمية. مجلس األكاديمية لتصبح عضواً 

 الدولي في مكافحة الفساد: السعودية والمجتمعالتعاون المشترك بين المملكة العربية  ثانياا:

 وذلك من خالل اآلتي: مشاركة المجتمع الدولي لمكافحته،توسعت المملكة في مكافحة الفساد لتمتد إلى 

 :المشاركة الدولية لمكافحة الفساد -

 م.  0222-ة الرياض العربية للتعاون القضائياتفاقي -0

والبروتوكفوالت المكملفة لهفا، حيفث تطرقفت لجفزء مفن  –م3000-اتفاقية األمم المتحفدة للجريمفة المنظمفة عبفر الوطنيفة -3

 ( بتجريم ظاهرة الفساد وسبل مكافحته. 2،2جرائم الفساد وخصت المواد )

 الفساد بكافة نسخه. العربي لمكافحةالملتقى  -2

 اركة الفعالة في المنتدى الدولي لمكافحة الفساد في جميع نسخه.المش -2

 ترأ  المنتدى العربي لمكافحة الفساد، وتعزيز أواصر التعاون الدولي لمحاربة الفساد. -2

 م(.3000هيجان، عبد الرحمنم.  )3001- الملتقى اإلسالمي األول لمكافحة الفساد -1

 م(.3000هيجان، عبد الرحمنم.  )3001-لفساد االجتماع التأسيسي للهيئة الدولية لمكافحة ا -2

 م.3030-االجتماع الوزاري األول للوزراء المعنيين بمكافحة الفساد -2

 م.3003-االتفاقية األمنية بين دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية -2
 

 المشاركة الثنائية لمكافحة الفساد: -

ال مكافحفة الفسفاد مفع دول أخفرى، ومفن بفين تلفك الفدول بولنفدا وألمانيفا خاضت المملكة العديد من االتفاقيات الثنائية في مجف     

م(. باإلضافة إلى العديد من االتفاقيات التي نتج عنها تعاونفات ضفخمة هفدفت 3000هيجان، عبد الرحمنوإيطاليا وكازاخستان. )

المسفتمر والفدؤوب الفذي يرتكفز علفى إلى تقليص مؤشرات الفساد إلى أدنى مستوياته، والسفعي إلفى إحفالل االسفتدامة والتطفوير 

عناصر الشفافية والمصداقية، كما حرصت المملكة على تقوية أواصر عالقاتهفا لتفوفير أعلفى مسفتوى مفن الحمايفة والوقايفة مفن 

الفساد داخفل نطاقهفا الجغراففي والتصفدي مفن خفالل هفذه االتفاقيفات لكاففة محفاوالت الفسفاد واإلفسفاد الخارجيفة والتفي تسفتهدف 

لكة العربية السعودية بتحركاتها، وذلك بهدف زعزعفة أراضفيها وإضفعاف دفاعاتهفا وهفو ممفا ال تسفمح بفه المملكفة وتسفعى المم

 للتصدي له، وذلك بهدف إنشاء مجتمع وحكومة خالية من الفساد وتتخذ من الشفافية والمصداقية مبدأ ومعتقد لها.

 

 ساد في المملكة العربية السعودية أهم التطبيقات العملية لمكافحة الف: المطلب الثالث

استناداً علفى مفا سفبق يتضفح أن المملكفة خطفت خطفوات كبيفرة ففي القضفاء علفى ظفاهرة الفسفاد، حيفث قيضفت غالبيفة أجهزتهفا 

وجهودها في الخروج بحلول ترمي إلى القضاء على ظاهرة الفساد، وبرزت هذه الجهفود ففي العديفد مفن التطبيقفات العمليفة التفي 

 هد المبذول من قبل المملكة بشأن هذه الظاهرة، ومن أبرز هذه التطبيقات العملية اآلتي:توضح الج

 :م1002قضية سيول جدة عام   -

كارثة سيول جدة أدت إلى كوارث بشفرية وماديفة نتيجفة ضفعف تصفريف ميفاه األمطفار، نتيجفة لفذلك شفكلت لجنفة عليفا للتحقيفق 

 سفر تحقيقها بشأن كارثة السيول،عما أ تهمومسائلوالكشف عن المتسببين في ذلك 

http://www.ajrsp.com/
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باإلضافة إلى ما توصلت إليه من جرائم أخرى غير متعلقة بقضية السيول المتعلقة بتلقي المسئولين ورجفال األعمفال العديفد مفن  

حكفم قضففائي  20الرشفاوى المختلففة الخارجففة الصفلة بكارثففة السفيول، حيففث انتهفت الجهفات القضففائية بإصفدار مففا يزيفد علففى ال

همين. وذلك حتى تم إعادة النظر فيها من قبل لجنة عليا متخصصة / لتكون بذلك قضية سيول جدة هي من أول القضفايا التفي للمت

تم النظر إليها بأمر ملكي بعد إنشاء هيئة مكافحفة الفسفاد، لتكفون هفي الشفرارة التفي انطلقفت منهفا هيئفة مكافحفة الفسفاد )نزاهفة(. 

   (1)م(.3002)سبق،

 من القضايا الجنائية لضباط ومسؤولين منها رشوة واستغالل نفوذ وتحويالت بنكية مشبوهة أبرزها: مباشرة العديد -

: إيقاف موظفين يعملون بوزارة الصحة، لقيامهم باالستيالء علفى مبفالل ضفخمة، عبفارة عفن رواتفب ومسفتحقات القضية األولى 

موظفي الوزارة األجانب الذين غادروا المملكة بعد انتهاء عقودهم، من خالل تعديل وإضافة أرقام الحسفابات البنكيفة العائفدة لهفم 

 .ولمعارفهم

قاعففد مففن وزارة الففدفاع لتحصففله مبلففل ضففخم علففى دفعففات مففن أحففد الكيانففات التجاريففة، إيقففاف ضففابط صففف متالقضييية الثانييية: 

 مقابل تعميد الكيان التجاري بالتوريد ألحد قطاعات الوزارة بطريقة غير نظامية. إيقافه،مستخدماً حسابات بنكية لمواطن  تم 

( مئفة وثالثفة آالف وثمانمائفة وسفبعة 002.232لفل )إيقاف موظف بإحدى الجامعفات، لقيامفه باالسفتيالء علفى مبالقضية الثالثة: 

 (2)م(.3033  )سبق،.وعشرين ألف لاير، قيمة تعويضات تذاكر الطالب األجانب بالجامعة

ه والتففي صففدر فيهففا الحكففم بإدانففة موظففف حكففومي إثففر 00/02/0223فففي القضففية الصففادرة مففن المحكمففة الجزائيففة بتففاريخ  -

مور خاصففة بففه، وذلففك نتيجففة قيامففه باسففتخدام موجففودات تحصففلها أثنففاء مباشففرته وظيفتففه بففأ الوظيفيففة للقيففاماسففتغالله نفففوذه 

)المحكمفففففة  حكففففومي نتيجفففففة اسفففففتغالله نففففففوذه الوظيفيففففة ألغفففففراض شخصفففففية قفففففام بتحصففففيلها أثنفففففاء مباشفففففرة وظيفتفففففه.

 (3)هـ(.0223الجزائية،

 المملكفة العربيفةساد والتصدي له مقارنفة بفدور على ضوء ما سبق فإننا سنقوم ببيان دور المجتمعات الدولية في مكافحة الف

السعودية، وما هي أبرز التدابير المعمولة من قبفل المجتمفع الفدولي للتصفدي لظفاهرة الفسفاد، ومفدى تفعيفل مبفادئ النزاهفة 

 والشفافية وذلك في المبحث القادم.
 

 عالمدور المنظمات اإلقليمية والدولية في مكافحة الفساد حول ال: المبحث الثالث

 :تمهيد وتقسيم

لم تقتصر محاربة الفساد على المجتمعات الداخلية فقط، حيث سبق المجتمع الداخلي مجتمعات دولية حاربت  الفساد منذ قديم 

 األزمنة، فكان لها األسبقية في اكتشاف ظواهر الفساد السلبية والسعي في مواجهتها والتصدي لها في كافة األصعدة، 

                                                           
م(. مقففففففال صففففففحفي عدالففففففة الملففففففك تُعيففففففد كارثففففففة  سففففففيول جففففففدة  للواجهففففففة.. لففففففن تنجففففففو هففففففذه المففففففرة. سففففففبق. 3002حضففففففاض، محمففففففد) (1)

https://sabq.org/saudia/fd9kvq. 

قضففية جنائيففة لضففباط ومسففؤولين منهففا رشففوة واسففتغالل نفففوذ وتحففويالت بنكيففة مشففبوهة وعقففود لمشففاريع دون تنفيففذها  02انظففر:  نزاهففة  تباشففر  (2)

   a/https://sabq.org/saudiم(.سبق. 3033)

  وتتلخص وقائع هذه الفدعوى بتقفدم ضفابط برتبفة )رائفد( بالقيفام باسفتخدام لوحفات سفيارات متفرقفة تعفود أحفدها لمفواطن واألخفرى لمقفيم علفى عفدة (3)

جهتفه، سيارات تعود الستخدامه الشخصي، حيث تم توجيه أوامر القبض عليه من مدير التحريات اإلدارية لغرض اتخاذ اإلجراءات االزمفة ففي موا

الفوظيفي وبعد القيفام بفإجراءات التحقيفق واالسفتجواب والتحفري والتفتفيش، باإلضفافة إلفى تقفارير الخبفراء تبفين إدانفة المفتهم بتهمفة اسفتغالل النففوذ 

 هـ.00/02/0223وإصدار الحكم بالسجن والغرامة. . راجع الحكم الصادر من المحكمة الجزائية بتاريخ

http://www.ajrsp.com/
https://sabq.org/saudia/fd9kvq
https://sabq.org/saudia/fd9kvq
https://sabq.org/saudia/%D9%87%D9%8A%D8%A6%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D8%B1%D9%82%D8%A7%D8%A8%D8%A9-%D9%88%D9%85%D9%83%D8%A7%D9%81%D8%AD%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D9%81%D8%B3%D8%A7%D8%AF-%D8%AA%D8%A8%D8%A7%D8%B4%D8%B1-%D8%B9%D8%AF%D8%AF%D8%A7-%D9%85%D9%86-%D8%A7%D9%84%D9%82%D8%B6%D8%A7%D9%8A%D8%A7-%D8%A7%D9%84%D8%AC%D9%86%D8%A7%D8%A6%D9%8A%D8%A9-2
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في مواجهة هذه الظاهرة وتطوير السبل والوسائل واآلليات المعنية في مكافحته، حيث حرصت على  فكانت المحرك األول

وضع الدعائم  والركائز الصلبة لمساعدة دول العالم في محاربة الفساد واجتثاثه من جذوره، وذلك بتحقيق الشفافية والنزاهة 

ر مؤسساتها وكياناتها بآليات عديدة أبرزت تطورها المتقدم في الالزمة للقضاء عليه، وتحارب المجتمعات الدولية الفساد عب

مكافحة الفساد عبر األزمنة، وسنخصص هذا المبحث بإجالء  جهود المنظمات الدولية في مكافحة الفساد مطلب أول، ثم انتقل 

براز أواصر التعاون بين المجتمع إلى استهالل الغاية وراء مكافحة الفساد من قبل المنظم الدولي مطلب ثاني، ألصل أخيراا إلى إ

 الدولي والمملكة العربية السعودية، ونبين ذلك كاآلتي:

 دور المنظمات اإلقليمية في مكافحة الفساد. المطلب األول: -      

 دور المنظمات الدولية في مكافحة الفساد.المطلب الثاني:  -      

 الفساد. غاية المنظمات الدولية من مكافحةالمطلب الثالث:  -

 

دور المنظمات اإلقليمية في مكافحة الفساد: المطلب األول  

وألن الفساد كما أردفنا سابقاً من الظواهر المتفشية حول العالم كان من االزم أن تتظافر المجتمعات في محاربة الفساد من 

وللدور الكبير الذي أظهرته المنظمات  داخلها أوالُ ثم على مستوى أقاليمها ثم تنتقل أخيراً لمكافحة على المستوى الدولي،

 اإلقليمية في مكافحة الفساد كان من االزم ابراز دور بعض من هذه المنظمات في مكافحة الفساد، وذلك على النحو التالي:

 جامعة الدول العربية:

ذه المنظمة إلى لملمة الدول وهي أقدم منظمة دولية في العالم، حيث نشأت قبل قيام منظمة األمم المتحدة بعدة أشهر، وتهدف ه

العربية تحت سقف واحد، ومناقشة قضاياه المالية والسياسية واألمنية، وتؤكد على ضرورة الوقوف ضد قضايا الفساد وإيجاد 

حلول رامية تؤطر عمليات تهديد األمن والتنمية العربية والدولية، كما تؤكد إلى أن   االتفاقية العربية لمكافحة الفساد تشكل 

إطاراً إقليمياً يكمل ويعزز اتفاقية األمم المتحدة على الصعيد العربي، حيث يبلل عدد الدول العربية المصادقة على االتفاقية 

 (1)م(.3030دولة عربية. )وكالة األنباء السعودية)وا (، 02العربية لمكافحة الفساد 

 منظمة التحاد اإلفريقي:

نطفاق القفارة اإلفريقيفة، التفي تعنفى بتعزيفز التعفاون ومناقشفة القضفايا التفي تفدور حفول  وتعد هذه المنظمة واحدة  من األهم على

الدول اإلفريقية، وذلك في سبيل تحقيق الصالح العام في المجاالت االقتصادية واالجتماعية بفين الفدول اإلفريقيفة بمفا فيهفا قضفايا 

كافحففة الفسففاد دخولهففا عضففو فففي  اتفاقيففة االتحففاد األفريقففي الفسففاد المتأصففلة فففي المجتمففع اإلفريقففي، ومففن أهففم مخرجاتهففا فففي م

.حيففث تعففد هففذه االتفاقيففة (2)م(3030 )غففادة والففي، 3030، وأيضففاً اتفاقيففة عففام 3002لمحاربففة الفسففاد التففي أقففرت فففي موزمبيففق

تففب األمففم المتحففدة األسففا  الففي ترتكففز عليففه المجتمعففات اإلفريقيففة فففي محاربففة الفسففاد، باإلضففافة إلففى تعاونهففا المسففتمر مففع مك

 لمحاربة الفساد إليجاد تعاون دولي يعزز أهدافها بمكافحة الفساد.

 

                                                           
 .https://www.spa.gov.sa/2171064م(. القاهرة. مصر. 3030عودية وا )انظر: وكالة األنباء الس (1)

 ..اليففففوم السففففابع. مصففففرمكافحيييية الفسيييياد فييييي أفريقيييييا يسيييياعدها غييييي تحقييييي  أهييييداف التنمييييية المسييييتدامة م(.3030انظففففر: والففففي، غففففادة) (2)

https://www.youm7.com/story/. 

http://www.ajrsp.com/
https://www.youm7.com/story/2021/12/14/%D8%BA%D8%A7%D8%AF%D8%A9-%D9%88%D8%A7%D9%84%D9%89-%D9%85%D9%83%D8%A7%D9%81%D8%AD%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D9%81%D8%B3%D8%A7%D8%AF-%D9%81%D9%89-%D8%A3%D9%81%D8%B1%D9%8A%D9%82%D9%8A%D8%A7-%D9%8A%D8%B3%D8%A7%D8%B9%D8%AF%D9%87%D8%A7-%D9%81%D9%89-%D8%AA%D8%AD%D9%82%D9%8A%D9%82-%D8%A3%D9%87%D8%AF%D8%A7%D9%81/5578609
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 الهيئة الوطنية لمكافحة الفساد)الهيئة(:

م، حيفث كفلفت لهفا التشفريعات االسفتقاللية التامفة والصفالحيات 3030وهي هيئة وطنية تم إنشائها لمحاربة الفساد في لبنفان عفام 

، ويأتي ذلك في ضوء ما شهدته دولة لبنفان ففي فتراتهفا األخيفرة مفن (1)م(3030)األمم المتحدة، في لبنانالواسعة لمكافحة الفساد 

عمليات كبيرة للفساد على كافة األصعدة السياسية واالقتصفادية، فكفان مفن الفالزم التقفدم بخطفوة إلنقفاذ الفبالد مفن ظفاهرة الفسفاد 

 المتشعبة فيها.

 منظمة التعاون اإلسالمي: 

اني أكبر منظمة دولية بعد األمم المتحدة، حيث تمثل الصفوت الجمفاعي لألمفة اإلسفالمية، وتهفدف بفذلك إلفى تفوفير الفدعم وهي ث

واالنسجام بين المجتمعات اإلسالمية ودول العالم ففي سفبيل تحقيفق السفلم واألمفن الفدوليين. وتحفارب هفذه المنظمفة الفسفاد بشفكل 

مفن المفادة  02الرئيسية التي تصفبو إلفى تحقيقهفا، ويتبفين ذلفك مفا جفاء ففي الفقفرة الفـ واضح وصريح حيث جعلته من أهم أهدافها

األولى مفن ميثفاق المنظمفة بفأن المنظمفة تهفدف إلفى   التعفاون ففي مجفال مكافحفة اإلرهفاب بجميفع أشفكاله ومظفاهره والجريمفة 

 (2)في البشر؛  )منظمة التعاون اإلسالمي(. المنظمة واالتجار غير المشروع في المخدرات والفساد وغسيل األموال واالتجار

 التحاد األوروبي:

الغايففة كففان عليففه  وليحقففق هففذهيضففم مجموعففة مففن الففدول األوربيففة فففي سففبيل إنشففاء توحيففد سياسففي واقتصففادي بففين هففذه الففدول، 

المفؤتمرات واالتفاقيفات التصدي ألوجه الفساد التي يواجها المجتمع األوروبي، وأتت مكافحفة مفن خفالل العديفد مفن التنظيمفات و

التي تحمي هذا االتحاد من شراك الفساد، ومن أهفم مخرجاتهفا كفان تنظفيم ورل إقليميفة تهفدف إلفى إنشفاء اسفتراتيجيات تعاونيفة 

بين وكاالت مكافحة الفساد والمجتمع المدني واإلعالمي، وذلك بغاية نشر الوعي والتثقيف بخطفورة هفذه الظفاهرة والسفعي للحفد 

 (3)م(.3030)االتحاد األوروبي، لمجتمع األوروبي.منها في ا

 

 دور المنظمات الدولية في مكافحة الفساد: المطلب الثاني

اففق مفع أسهمت المنظمات الدولي بشكل كبير في مكافحة الفساد والدعوى إلى التكفاتف يفداً بيفد إليجفاد حلفول صفحية وسفلمية تتو

ويأتي بيفان دور هفذه المنظمفات علفى  زم في تعامالته وصادق في أفعاله،مع ملتوذلك للوصول إلى مجت مبادئ الشفافية والعدالة،

 النحو التالي:

 :الشفافية الدولية لمكافحة الفسادمنظمة 

وتهفدف إلفى تحقيفق أكبفر قفدر مفن معفدالت الشففافية والنزاهفة بفين  تعنى بمكافحة الفساد حول العفالم،م 0222منظمة أنشئت عام 

تقففديم األبحففاث والتقففارير الدوريففة والمففنح التففي تسففاعدهم فففي القضففاء علففى الفسففاد وإيجففاد الحلففول  األفففراد والففدول عففن طريففق

  بة لقضايا الفساد المؤثرة عليهم،المتناس

                                                           
  األمم المتحدة. لبنان. م(.3030انظر: الهيئة الوطنية لمكافحة الفساد) (1)

https://www.undp.org/ar/lebanon/projects/. 

  rg/page/?p_id=61&p_ref=27&lan=aroci.o-https://www.oicانظر: منظمة التعاون اإلسالمي. (2)

 م(.3030االتحاد األوروبي) انظر: (3)

 https://www.euneighbours.eu/ar/south/stay-informed/news/alatwhad-alawrwby-ynzwm-wrsht-aqlymywt-hwl-

astratyjywat-altwawn-byn-wkalat. 

http://www.ajrsp.com/
https://www.undp.org/ar/lebanon/projects/%D8%A7%D9%84%D9%87%D9%8A%D8%A6%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D9%88%D8%B7%D9%86%D9%8A%D8%A9-%D9%84%D9%85%D9%83%D8%A7%D9%81%D8%AD%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D9%81%D8%B3%D8%A7%D8%AF
https://www.oic-oci.org/page/?p_id=61&p_ref=27&lan=ar
https://www.euneighbours.eu/ar/south/stay-informed/news/alatwhad-alawrwby-ynzwm-wrsht-aqlymywt-hwl-astratyjywat-altwawn-byn-wkalat
https://www.euneighbours.eu/ar/south/stay-informed/news/alatwhad-alawrwby-ynzwm-wrsht-aqlymywt-hwl-astratyjywat-altwawn-byn-wkalat
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 نتشفار وتفأثير الفسفاد حفول العفالم،ومن أهم ما قدمته في أطر مكافحفة الفسفاد إنشفائها مؤشفر لمفدركات الفسفاد يهفدف إلفى قيفا  ا

 بحث الدول على إصالح الثغرات ونقاط الفساد لديها حتى تنخفض مدركات الفساد لديها.  وبناء عليه تقوم

 :ظمة التعاون والتنمية القتصاديةمن

 حمايفة التعفامالتوقد أنشأت بهدف تحقيق معفدالت الرفاهيفة والتنميفة االقتصفادية المسفتدامة بفين شفعوب العفالم وحرصفت علفى 

ففي وأبرز مخرجاتها اتفاقيفة  مكافحفة رشفوة المفوظفين العمفوميين األجانفب  مؤشرات الفساد، ة واالقتصادية منالمالية والتجاري

كمفا توسفعت ففي  بيعفة المعنيفة بالرشفوة وأسفاليبها،حيفث وقففت علفى عفدة مبفادئ أهمهفا تحديفد الط المعامالت التجارية الدولية ،

 (1)م(.3001توصيف الموظف العمومي والمادة محل الرشوة. )قاجي حنان،

 :اإلنتربول-المنظمة الدولية للشرطة الجزائية

وذلفك ففي سفبيل تحقيفق مشفاركة دوليفة  وقطاعاتها األمنية تحفت سفقف واحفد،هي منظمة دولية أمنية تربط كافة الدول المنضمة  

المعلومففات حيففث تقففوم هففذه المنظمففة بالشففراكة مففع الففدول المتعاونففة بتبففادل  علففى اإلجففرام والفسففاد فففي العففالم، تعاونيففة للقضففاء

لتجريم فقد أنشفأت مركفز ولكونها من أهم األجهزة األمنية في محاربة ا ت الالزمة لتحقيق األمن العالمي،والبيانات وتقديم الخدما

والتحقيق في  رائم غسل األموال واسترداد األصول،مكافحة ج :ومن أهم أعمالها هي محاربة الجرائم المالية والفساد،لاإلنتربول 

 فير مركففز بيانففات ومعلومففات متخصففص،تففو تبففع المجففرمين المطلففوبين للعدالففة،ت تيففال والجففرائم المتصففلة بالففدفع،حجففرائم اال

 ائم المعلوماتيفة،متابعفة قضفايا الجفر دل المعلومات األمنيفة والجنائيفة،تبا ياضي وجرائم التعاطي المتصلة به،ومكافحة الفساد الر

وذلفك بهفدف تحقيفق بيئفة دوليفة  اث بالشراكة مفع المنظمفات األخفرى،الندوات واألبحاعمال  فير بيئة تدريبية وتعليمية خصبة،تو

 أمنة من التجريم.

 منظمة األمم المتحدة:

العففالمي لألمففم  م بموجففب التصففديق علففى الميثففاق0222تففم إنشففائها عففام  دولففة عضففو، 020 وهففي منظمففة دوليففة تضففم أكثففر مففن

وفي سبيل تحقيق  لتسامح وإعمال حقوق اإلنسان والعدالة بين المجتمعات الدولية،حيث تهدف إلى نشر السلم والسالم وا المتحدة،

)منظمفة (2)ذلك أنشئت الميثاق العالمي الوحيد الملزم قانونياً في مكافحة الفساد والمتمثل في اتفاقية األمم المتحفدة لمكافحفة الفسفاد.

 األمم المتحدة(.

 منظمة التجارة العالمية:

ة الدولية على مكافحة الفساد في المعامالت التجارية حيث قامت بتأسيس  وحفدة خاصفة لمراقبفة الشففافية حرصت منظمة التجار

وتهدف الوحدة إلى القيام بدراسة عن الممارسات الحكومية ففي هفذا الصفدد بغفرض  في التبادالت الحكومية في الدول األعضاء،

 (3)م(.3002أحمد، صياغة المواد األساسية لالتفاقية حول الفساد. )شريهان

 

                                                           
)بفدون نشفر(.)جاية(. )جامعفة عبفد الرحمفان  ص(.02/02) )بفدون طبعفة(. دور المنظمات الدولية في مكافحفة الفسفاد. م(.3001) حنان قاجي انظر: (1)

 ميرة(.

 ./ us-https://www.un.org/ar/aboutدة.منظمة األمم المتح انظر: (2)

 المجلفة القانونيفة، جهود مكافحة الفساد اإلداري والمالي في المملكة العربيفة السفعودية دراسفة مقارنفة. م(.3002ممدوح حسن أحمد، شريهان) انظر: (3)

 ص(. 32(.)2،العدد 2)المجلد 

http://www.ajrsp.com/
https://www.un.org/ar/about-us/
https://www.un.org/ar/about-us/


 م 1011-21-5| تأريخ اإلصدار:  ألربعوناوالرابع المجلة األكاديمية لألبحاث والنشر العلمي | اإلصدار 

     

 

   www.ajrsp.com                                                                                                                        215  

 ISSN: 2706-6495 

 
 :صندوق النقد الدولي

بفدأت  العفالمي وسفبل تعزيفزه وحففا توازنفه،وهو منظمة غير حكوميفة تخفتص بفأحوال ومؤشفرات السفالمة المتعلقفة باالقتصفاد 

ؤدي الفذي يف ى اسفتقرار وأمفن االقتصفاد الفدولي،م إليمانها بأنه أحد المفؤثرات السفلبية علف0221المساهمة في مكافحة الفساد منذ 

 :سين في مكافحة الفساد يتمثلون بـويقدم الصندوق مجالين رئي عة الكيانات المالية وضعف نموها،إلى زعز

تطوير إدارة الموارد العامفة بمفا فيهفا مفن إصفالح الخزينفة وإدارة الضفرائب وإعفداد تقريفر الموازنفة  العامفة بمفا  المجال األول:

 يشمل إجراءات التدقيق والمحاسبة.

قفة بالضفرائب واألعمفال  خلق بيئة اقتصفادية مسفتقرة وشففافة وبيئفة أعمفال نظاميفة تشفمل تطفوير القفوانين المتعل لثاني:المجال ا

 (1)م(.3002التجارية. )شريهان أحمد،

 البنك الدولي: 

طفي تخ هو مؤسسة غير حكومية تهفدف إلفى تقفديم المفنح واإلعانفات إلفى االففراد والفدول المحتاجفة والمتضفررة ومسفاعدتها ففي

وتسفهم  تعمقة باألزمفة االقتصفادية للفدول،وذلك عن طريق التطوير والتدريب وإعداد الدراسات الم أزماتها المالية واالقتصادية،

ن عنهفا رئفيس وهفي كمفا أعلف مستوى العالم، ( استراتيجيات تنهض بتنظيم الحوكمة على1في مكافحة الفساد عن طريق تقويض)

 كيم في مركز الدراسات االستراتيجية الدولية حول مكافحة الفساد تشمل:  -لجيم يون–مجموعة البنك الدولي

 إدماج قضايا الحوكمة الرشيدة بصورة أكثر انتظاماً ضمن هذه األدوات.  -0

 دعم المؤسسات الوطنية التي تتمتع بالقدرات وتتسم بالشافية. -3

 على تحقيق النتائج. وأدقالتركيز بشكل أكبر   -2

 ر على نحو أ كثر فاعلية.استهداف إدارة المخاط -2

مجموعفة بمفا ففي ذلفك الفدعم المسفتمر للمناقشفات المهمفة علفى مسفتوى  ظفم الحوكمفة علفى المسفتوى العفالمي،تحسين ن -2

ومبففادرة الشفففافية فففي مجففال رداد األمففوال المسففروقة اسففتالمبففادرات العالميففة مثففل مبففادرة وكففذلك  الثمففاني ومجموعففة العشففرين،

 الصناعات االستخراجية.

   (2)م(.3002تيسير تنفيذ جدول أعمال نظم الحوكمة الرشيدة على نطاق عمليات البنك الدولي؛ .)جيم يونل كيم،  -1

 

 غاية المنظمات الدولية من مكافحة الفساد: المطلب الثالث

 ولفي منظمفاتيبناء على ما تقدم نرى أن المجتمعات الدولية تسعى لتحقيق غاية واحد ذا بعد وهدف سامي يتمثفل بتكفوين تعفاون د

واالزدهفار التنمفوي  يفة،لينشأ بذلك مجتمع تسوده الثقفة المتبادلفة ففي المعفامالت الماليفة والتجار يحارب الفساد الدولي بيد واحدة،

وبيئة تدريبية تعليمية خصبة.  حيث أنه في ظل العولمة اإللكترونية والطففرة التقنيفة السفريعة ففي العفالم ظهفرت أجنفدة  المستدام،

بهفا وتسفريع توجه المجتمعات إلى تقبل مظاهر الفساد وذلك بالتحايل وتسمية أفعال الفساد بغيفر مسفمياتها لتسفهيل التعامفل جديدة 

 انتشارها في العالم،

                                                           
 المرجع السابق. :انظر (1)

 مركز الدراسات االستراتيجية والدولية حول مكافحة الفساد. م(.3002انظر كلمة رئيس البنك الدولي) (2)

 https://www.albankaldawli.org/ar/news/speech/2013/01/30/world-bank-group-president-jim-yong-kim-speech-anti-

corruption-center-for-strategic-and-international-studies    

http://www.ajrsp.com/
https://www.albankaldawli.org/ar/news/speech/2013/01/30/world-bank-group-president-jim-yong-kim-speech-anti-corruption-center-for-strategic-and-international-studies
https://www.albankaldawli.org/ar/news/speech/2013/01/30/world-bank-group-president-jim-yong-kim-speech-anti-corruption-center-for-strategic-and-international-studies
https://www.albankaldawli.org/ar/news/speech/2013/01/30/world-bank-group-president-jim-yong-kim-speech-anti-corruption-center-for-strategic-and-international-studies
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باإلضفافة إلفى  لسفيطرة علفى هفذه الظفاهرة السفلبية،ما يؤرق المجتمع الدولي ويبفث الخفوف والقلفق مفن عفدم القفدرة علفى ا وهو 

ودون النظفر ألدنفى قفدر مفن المعفايير  كاففة تعفامالتهم بالشفكل المطلفوب، بأن الفساد أمر ال بفد منفه السفتمرار نشوء أجيال تؤمن

 الشرعية واألخالقية والقانونية التي تحذر من أثر هذه الظاهرة على المجتمع الداخل والدولي.

حفة الفسفاد والوقفوف أمفام كاففة دفاعاتفه ويتضح ذلك بخروج هفذه المنظمفات بالعديفد مفن المخرجفات التفي تصفب ففي وعفاء مكاف

 ومن أبرز هذه المخرجات كان اآلتي: األمن والسلم والشفافية الدولية،ووسائله التي تهدف إلى زعزعة مبادئ 

 (1).اتفاقية األمم المتحدة لمكافحة الفساد (0

 (2)ية الدولية.التعاون الدولي على مكافحة الفساد والرشوة في المعامالت التجار 22/  23القرار رقم   (3

 (3)م.0222االتفاقية الدولية لمكافحة االتجار غير المشروع بالمخدرات والمؤثرات العقلية  (2

 (4)االتفاقية العربية لمكافحة الفساد. (2

 (5)االتفاقية العربية لمكافحة غسل األموال وتمويل اإلرهاب. (2

 (6)ة وأكاديمية نايف العربية للعلوم األمنية.مذكرة تفاهم بين مكتب األمم المتحدة لمكافحة المخدرات ومنع الجريم (1

 الجريمة المنظمة عبر الوطنية. المتحدة لمكافحة اتفاقية األمم  (2

 االتفاقية الدولية لقمع تمويل اإلرهاب. (2

 (.IACAاألكاديمية الدولية لمكافحة الفساد) (2

 .م3000لدول العربيةالعامة لجامعة ا وإشراف االمانةتحت ادارة  تفاقية العربية لمكافحة الفساد،ال (00

 .الشبكة العربية لتعزيز النزاهة ومكافحة الفساد (00

 (7)األردن(. . )هيئة النزاهة ومكافحة الفساد،شبكات هيئات الوقاية من الفساد (03

                                                           
 لفساد. في ذلك اتفاقية األمم المتحدة لمكافحة ا انظر: (1)

https://www.unodc.org/romena/ar/uncac.html.  

 التعاون الدولي على مكافحة الفساد والرشوة في المعامالت التجارية الدولية.  22/  23في ذلك القرار رقم  انظر: (2)

https://www.un.org/ar/ga/52/res/res52087.htm. 

 ..pdfhttps://www.unodc.org/pdf/convention_1988_arانظر.                                                                   (3)

 .content/uploads/2014/08/868.pdf-https://nshr.org.sa/wpانظر.                                                           (4)

(. توصيات مجموعة العمل المالي )فاتف(. 3033مويل اإلرهاب وانتشار التسلح)في ذلك المعايير الدولية لمكافحة غسل األموال وت انظر: (5)

https://amlu.gov.jo/ebv4.0/root_storage/ar/eb_list_page                                                                    . 

 .aspx-10-sa/news/Pages/2-https://nauss.edu.sa/ar.2021انظر:                                                          (6)

 ./http://www.jiacc.gov.jo/Ar/Pages                                هيئة النزاهة ومكافحة الفساد)األردن(.           انظر: (7)

http://www.ajrsp.com/
https://www.unodc.org/romena/ar/uncac.html
https://www.un.org/ar/ga/52/res/res52087.htm
https://www.unodc.org/pdf/convention_1988_ar.pdf
https://nshr.org.sa/wp-content/uploads/2014/08/868.pdf
https://amlu.gov.jo/ebv4.0/root_storage/ar/eb_list_page
https://amlu.gov.jo/ebv4.0/root_storage/ar/eb_list_page
https://nauss.edu.sa/ar-sa/news/Pages/2-10-2021.aspx
http://www.jiacc.gov.jo/Ar/Pages/%D8%A7%D9%84%D8%B4%D8%B1%D8%A7%D9%83%D8%A7%D8%AA_%D8%A7%D9%84%D8%A5%D9%82%D9%84%D9%8A%D9%85%D9%8A%D8%A9_%D9%88%D8%A7%D9%84%D8%AF%D9%88%D9%84%D9%8A%D8%A9_%D9%84%D9%85%D9%83%D8%A7%D9%81%D8%AD%D8%A9_%D8%A7%D9%84%D9%81%D8%B3%D8%A7%D8%AF
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 الخاتمة

عفم علفي بفه مفن فلفه الفضفل والمنفة علفى مفا أن نفي وبفارك لفي ففي كتابفة هفذا البحفث،أخيراً وليس آخراً الحمد هلل الذي وفق

 وليفاً،انتهيت من توضيح جهود المملكة العربية السعودية في مكافحة الفسفاد والتصفدي لفه داخليفاً ودحيث  ترشاد وعلم وبحث،اس

بتركيزهفا علفى الجانفب الوقفائي ففي سفبيل التفوقي مفن  ساسي في الوقايفة ومكافحفة الفسفاد،وذلك بتناول الجهات التي تلعب دور أ

 لناتجفة عفن فعفل الفسفاد بعفد وقوعفه.ن أخر تشجب جانبها العالجي في سبيل مفداواة اآلثفار اوفي حي فعل من أفعال الفساد، وقوع

حيث أن مكافحة الفساد في المملكة يقوم على ركيزة التعاون جنباً إلفى  جهات المساندة في مكافحة الفساد،وتم إلقاء الضوء على ال

صفد لفه مفن جانفب. ومفن جانفب أخفر ألقيفت الضفوء علفى دور جنب لتحقيق أعلى معفدالت السفالمة والنزاهفة ففي مكافحتفه والتر

وذلفك بفإبراز  يمية والدوليفة ففي مكافحفة الفسفاد،بتناول جهود الكيانات اإلقل مكافحة الفساد مقارنة بالمملكة، المنظمات الدولية في

على غاية المنظمفات الدوليفة  الضوء سلطناوبمقابل ذلك  اصة،دور هذه الجهات العالمي في مكافحة الفساد من خالل أعمالها الخ

 من مكافحة الفساد مع إيراد أبرز مخرجاتها المختصة بمكافحة الفساد.

لففى المخففاطر ويرجففع ذلففك إ ين العففالم ومكافحتففه قضففية الجميففع،أخيففراً يمكففن القففول أن مكافحففة الفسففاد ظففاهرة مشففتركة بفف

 ودولية مشتركة وفعالة لمحاربته على الصعيدين. وال يمكن تحقيق ذلك إلى بوجود إرادة داخلية السلبية الناتجة عنه،

 من خالل ما سب  توصلنا إلى العديد من النتائج والتوصيات أهمها كاآلتي:

 أهم النتائج: أولا:

كمفا أن  ا الموضفوعية،تعتبر ظاهرة الفساد جريمة من الجرائم األشر  خطورة على المستوى الداخلي والدولي وفقفاً لطبيعتهف -0

تتفأثر عديفد مفن  لفذلك؛ونتيجفة  وديمومفة اسفتمراريته، نزاهفة المجتمفعمن أفراد المجتمفع آثارهفا وخطرهفا علفى تجاهل العديد 

وهو ما يفؤثر عفل المصفالح الدوليفة والفرديفة  القتصاد والصحة والتعليم وغيرها،المجاالت المختلفة بالتبعات السلبية للفساد كا

 كونهم الكيان الذي تؤسس عليه المجتمعات.

افحتفه ومواجهفة وذلك عبر جهفوده الدؤوبفة ففي مك في البذل والتصدي لظاهرة الفساد،لكيان السعودي أفضل مثال قدم ا -3

وذلك بالتفرغ التام باجتثاث جذوره من أواصفر المنطقفة والحفرص علفى إقامفة مجتمفع سفعودي تسفوده  آثاره ومسبباته،

 النزاهة والعدالة والثقة المتبادلة.

ات الدولية بفين ال بالمملكة فقط حيث نجعت بالمشارك حة الفساد في كافة أنحاء العالم،ى مكافحرص الدولة السعودية عل -2

 الذي نتج عنه صيرورتها نموذج عالمي لمكافحة الفساد. الدول والمنظمات،

 ،ف أمفام آثفاره ففي المجتمعفات كاففةبروز المنظمات الدولية في مكافحة الفساد والسعي المستمر في التصدي له والوقفو -2

 الذي نتج عنه بروز منظمات ومؤسسات تعنى في مكافحة الفساد والحث على القضاء على أواصره.

توسع المنظمات الدولية في مفاهيم الفساد في سبيل تحقيق أعلى معفدالت الشففافية والمصفداقية بفين المجتمعفات الدوليفة  -2

 ومنعها من االستسالم لبراثن الفساد.

 

 أهم التوصيات: ثانياا:

 ودون المسا  بسيادة الدول. من الناحية اإلقليمية والدولية، نظام عالمي مشترك بين دول العالم لمكافحة الفساد إصدار -0

 وذلك لشح المصادر وقدمها. اد في المملكة العربية السعودية،تعزيز األبحاث والدراسات المتخصصة بمكافحة الفس -3

إعداد كيانات متخصصة بمكافحة الفساد ونشر الحلول الفعالفة  يهدف إلى ي دولي لألبحاث والتدريب،إنشاء مركز إقليم -2

http://www.ajrsp.com/
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 والمعززة لتوعية المجتمع عنه آثاره.

 االلتزام بمعايير الشفافية والنزاهة ورفع الغموض بشأن بعض التعامالت الدولية. -2

بمفا  ل الفسفاد،الوقوف على مرتكبي أعماوالملك للقبض و )نزاهة( رتبط بهيئة مكافحة الفسادإنشاء جهاز آمني مستقل م -2

 فيهم رجال النيابة والسلك القضائي والمسئولين.

 

 قائمة المراجع العلمية

 :القرآن الكريم

 (.22)اآلية  آية(. 22) (.32)رقم  سورة القصص. -

 قائمة المراجع العلمية باللغة العربية:

 الكتب العلمية: أولا:

 )مصفر(. (.211ص ) (.0)ط .الحيد مين الفسياد هيا فييواإلداريية ودورالرقابية الماليية  م(.3001أحمفد مصفطفى) صبيح، -

 )مرجع إلكتروني(. دراسات العربية للنشر والتوزيع(.)مركز ال

مصطلحات المذاهب الفقهية وأسرار الفقه المرموز في األعيالم والكتيب واآلراء  م(. 3003) مريم محمد صالح الظفيري، -

 )مرجع إلكتروني(. شاملة الحديثة(.)المكتبة ال حزم(.)دار ابن  .(222 ص) (.0)ط .والترجيحات

 )مصففر(. .(322ص (. )0)ط .التلفزيييون والفسيياد دور التلفزيييون فييي مكافحيية الفسيياد م(.3001) مجاشففع حمففد علففي، -

 )مرجع إلكتروني(. )العربي للنشر والتوزيع(.

)دار دجلففة  .ردن()األ (.021ص ) (.0)ط .الجوانييب القانونييية لمكافحيية الفسيياد فييي العييراق م(.3002) عبففد الواحففد كففرم، -

 )مرجع إلكتروني(. ناشرون وموزعون(.

 الرسائل العلمية )الماجستير والدكتوراه(: ثانياا:

 (.202ص ) )بففدون طبعففة(. .دراسيية مقارنيية ييية األمييم المتحييدة لمكافحيية الفسيياد:اتفاق .م(3000 ) هشففام عثمففان إبففراهيم، -

 )دار المنظومة(. ن(.)جامعة أم درما

 ص(. 031) )بففدون طبعففة(. .دراسيية نظرييية افحيية الفسيياد اإلداري فييي الجزائيير:ياسيية مكس .م(3030) شففهيرة بففن النيففة، -

 )جامعة محمد بوضياف(. )بدون نشر(.

 ايففة(.)ج )بففدون نشففر(. (.002ص ) )بففدون طبعففة(. .دور المنظمييات الدولييية فييي مكافحيية الفسيياد .م(3001) قففاجي حنففان، -

 .ميرة( عبد الرحمان)جامعة 

)دار  )مركفز دراسفات الوحفدة العربيفة(. )بيروت(. )بدون طبعة(. .الشفافية ومراقبة الفساد م(.3002) عماد الشيخ داود، -

 المنظومة(.

 022) )بفدون طبعفة(. .وسائل القانون الدولي لمكافحة جرائم الفسياد م(.3033) نزار جاسم حمد حسن والعنكبي،م سعيد، -

 )دار المنظومة(. )جامعة الشرق األوسط(. (.ص

)جامعفة  )بفدون نشفر(. (.022ص ) )بفدون طبعفة(. .وسائل القانون الدولي لمكافحة الفساد م(.3002) سنمحمد ح سعيد، -

 )األردن(. الشرق األوسط(.
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)جامعفة  ر(.)بفدون نشف (.000ص) )بفدون طبعفة(. .ومكافحية الفسيادأجهيزة الرقابية فيي الوقايية  م(.3002) كريمة قاسم، -

 (.-أم البواقي–العربي بن مهيدي

مدى فاعلية األساليب الحديثة في مكافحة الفساد اإلداري من وجهة نظير أعضياء مجلي   م(.3000الرحمن) دعب هيجان، -

 جامعة نايف العربية للعلوم األمنية. )الرياض(. )بدون طبعة(. الشورى في المملكة العربية السعودية.

 

 ثالثاا: المجالت والدوريات:

 المجالت:

 (.03ص ) (.22)العفدد مجلية العليوم اإلنسيانية. وآليات مكافحتيه. مخاطرة صوره، الفساد: م(.3002) هاشمي بو جعدار، -

 )جامعة منتوري قسنطينة(.

)مجليية  منظييور الشييريعة اإلسييالمية. وأنواعييه وعالجييه فيييمفهومييه  الفسيياد: م(.3002) حذيفففة عبففود مهففدي السففامرائي، -

 مركز البحوث والدراسات اإلسالمية(. –)الجامعة العراقية  (.0 الجزء ،22 )العدد الجامعة العراقية(.

)المجليية العربييية ليي داب  عليييه. وأسييبابه وآليييات القضيياءه مفهوميي لفسيياد اإلداري:ا م(.3030) سففماح السففيد عبففد الجليففل، -

 (.والعلوم واآلداب)المؤسسة العربية للتربية  (.22ص ) (.02)العدد .(والدراسات اإلنسانية

 )دار المنظوميية(. مواجهتهييا ومظاهرهييا وأشييكالها واسييتراتيجيةماهيتهييا  لفسيياد:ظيياهرة ا م(.3030)سففيد أحمففد محمففدين، -

 )جمعية إدارة األعمال(. (.022)العدد 

راسيية المملكيية العربييية السييعودية د والمييالي فيييجهييود مكافحيية الفسيياد اإلداري  .م(3002شففريهان)، ممففدوح حسففن أحمففد -

 (.20-3ص) (.2، العدد 2)المجلد  المجلة القانونية، .مقارنة

 

 الدوريات:

سبق.                                        .لن تنجو هذه المرة عيد كارثة "سيول جدة" للواجهة..مقال صحفي عدالة الملك ت   م(.3002) حمدم حضاض، -

https://sabq.org/saudia/fd9kvq                                                                                                            

 ة.المملكة العربية السعودي الرياض. .العربية .الفساد المهني .م(3002عيسى) الحليان،  -

 . (alarabiya.net)الفساد المهني    

 .  . صحيفة مال. المملكة العربية السعوديةآليات الرقابة في األجهزة الحكوميةم(. 3030سلطان ) السجان، -

      https://maaal.com/2021/10/    

السابع. مصر.                             اليومالمستدامة. مكافحة الفساد في أفريقيا يساعدها غي تحقي  أهداف التنمية  م(.3030) ، غادةوالي -

 https://www.youm7.com/story/2021/12/14/.          

                            https://www.spa.gov.sa/2171064. مصر. م(. القاهرة3030) ية وا الة األنباء السعودوك -

 السعودية.جدة. المملكة العربية  م(.3030) وكالة األنباء السعودية وا  -

https://www.spa.gov.sa/viewfullstory.php?lang=ar&newsid=2311019                                          

. المملكة العربية . الرياضا في مكافحة الفساد كمنجزات مهمةالمملكة تفاخر بجهوده م(.3030صحيفة الرياض )-      

                                                                                   https://www.alriyadh.com/1923142   السعودية.
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قضية جنائية لضباط ومسؤولين منها رشوة واستغالل نفوذ وتحويالت بنكية مشبوهة وعقود  21نزاهة  تباشر  -

                                                                    /https://sabq.org/saudiaسبق.     م(.1011) ريع دون تنفيذهالمشا

  ./http://www.jiacc.gov.jo/Ar/Pages هيئة النزاهة ومكافحة الفساد)األردن(.  -

 

 :والوثائ  العلميةرابعاا: أهم التقارير واألنظمة 

 األحكام القضائية:

 هـ. 0223الحكم القضائي الصادر عن المحكمة الجزائية بمحافظة جدة بتاريخ   -

  األوامر ملكية:

 السعودية.مملكة العربية ال الرياض.م(. 3002. صحيفة عكاظ )هـ02/2/0220بتاريخ  322كي رقم أ/أمر مل -

 

 :المراجع عبر شبكة اإلنترنت :خامساا 

 .المنصة الوطنية الموحدة -

https://www.my.gov.sa/wps/portal/snp/agencies/agencyDetails/AC214.  

  الفساد.لمكافحة  منظمة الشفافية الدولية -

https://www.transparency.org/en/about.  

 منظمة األمم المتحدة.                               -

     us-https://www.un.org/ar/about/  

  (.ة الدولية للشرطة الجنائية )اإلنتربولالمنظم  -

https://www.interpol.int/ar/3/3.      

 منظمة التعاون اإلسالمي. -

 https://www.oic-oci.org/page/?p_id=61&p_ref=27&lan=ar.  

  األمم المتحدة. لبنان. م(.3030الهيئة الوطنية لمكافحة الفساد) -

https://www.undp.org/ar/lebanon/projects 

  المكتب المركزي السعودي لإلنتربول. -

https://www.moi.gov.sa/wps/portal/Home/sectors/interpol/contents 

  م(.3030االتحاد األوروبي) -

https://www.euneighbours.eu/ar/south/stay-informed/news/alatwhad-alawrwby-ynzwm-wrsht-

aqlymywt-hwl-astratyjywat-altwawn-byn-wkalat.  

  مركز الدراسات االستراتيجية والدولية حول مكافحة الفساد. .م(3002لي)كلمة رئيس البنك الدو  -

https://www.albankaldawli.org/ar/news/speech/2013/01/30/world-bank-group-president-jim-

yong-kim-speech-anti-corruption-center-for-strategic-and-international-studies 
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توصففيات مجموعففة العمففل المففالي  (.3033)وانتشففار التسففلح  وتمويففل اإلرهففابالمعففايير الدوليففة لمكافحففة غسففل األمففوال  -

  :)فاتف(

https://amlu.gov.jo/ebv4.0/root_storage/ar/eb_list_page/ 

 م(. موقع هيئة الخبراء:0223 –هـ 0203نظام مكافحة الرشوة لعام ) -

https://laws.boe.gov.sa/BoeLaws/Laws/LawDetails/75e963c8-9ff3-4d10-88a4-a9a700f17f21/1. 

 :م(.انظر موقع هيئة الخبراء3002 –هـ 0231نظام مكافحة المخدرات و المؤثرات العقلية لعام  ) -

.https://laws.boe.gov.sa/boelaws/laws/lawdetails/905e11b3-4d66-496c-9c1b-ad240106367f/1 

 انظر موقع هيئة الخبراء.  م(.3002 –هـ 0232نظام مكافحة الجرائم المعلوماتية لعام ) -

https://laws.boe.gov.sa/BoeLaws/Laws/LawDetails/25df73d6-0f49-4dc5-b010-a9a700f2ec1d/1. 

 م(. انظر موقع هيئة الخبراء.3002 –هـ 0232نظام مكافحة الغش التجاري لعام ) -

https://laws.boe.gov.sa/BoeLaws/Laws/LawDetails/de92c064-d09e-4c61-89cc-a9a700f1b471/1 

 م(. انظر موقع هيئة الخبراء. 3000 –هـ 0223تنظيم الهيئة الوطنية لمكافحة الفساد ) -

https://laws.boe.gov.sa/BoeLaws/Laws/LawDetails/7d36fabe-eabc-42b0-a536-a9a700f2d66f/1 

  موقع هيئة الخبراء. م(.3002 –هـ 0222وتمويله )نظام مكافحة جرائم اإلرهاب  -

https://laws.boe.gov.sa/Boelaws/Laws/LawDetails/57694209-3eed-46c7-a5d8-a9ed012761d4/1.  

  موقع هيئة الخبراء، م(.3002 –هـ 0222نظام مكافحة غسل األموال ) -

https://laws.boe.gov.sa/BoeLaws/Laws/LawDetails/0657dfce-95f8-463a-9d87-aa3900ec7b51/1 

 اتفاقية األمم المتحدة لمكافحة الفساد.  -

https://www.unodc.org/romena/ar/uncac.html. 

 م. 0222االتفاقية الدولية لمكافحة االتجار غير المشروع بالمخدرات والمؤثرات العقلية  -

https://www.unodc.org/pdf/convention_1988_ar.pdf. 

 الرشوة في المعامالت التجارية الدولية.التعاون الدولي على مكافحة الفساد و 22/  23القرار رقم  -

 https://www.un.org/ar/ga/52/res/res52087.htm   .  

 االتفاقية العربية لمكافحة الفساد. -

 https://nshr.org.sa/wp-content/uploads/2014/08/868.pdf  .  

 العربية للعلوم األمنية. وأكاديمية نايف ومنع الجريمةمذكرة تفاهم بين مكتب األمم المتحدة لمكافحة المخدرات  -

 https://nauss.edu.sa/ar-sa/news/Pages/2-10-2021.aspx. 

  اتفاقية الرياض العربية للتعاون القضائي. -

https://www.tahkeem.ae/contents/files/rule_c.pdf. 

 مكملة لها.والبروتوكوالت ال –م3000-اتفاقية األمم المتحدة للجريمة المنظمة عبر الوطنية -

 https://www.unodc.org/romena/ar/untoc.html.  
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 قائمة المراجع العلمية باللغة اإلنجليزية:

- The International standards on combating money laundering and financing of terrorism& 

proliferation (2022). The (FATF) Recommendations.  

https://www.fatf-

gafi.org/media/fatf/documents/recommendations/pdfs/FATF%20Recommendations%202012.

pd 
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 (دراسة في التركيب والداللة) شعريَّة الخطاب في داليَّة المقنَّع الكنـــدي

Poetic speech manifestation in Dalyat Al Muqanaa Al Kandi 

(Study in structure and implication) 
 

د الدكتورة/ إعداد   القرنيعقيلة محمَّ

رة ،ذ الُمساعد بقسم اللغة العربيَّةاألستا  ، المملكة العربية السعوديةكلّيَّة اآلداب والعلوم اإلنسانيَّة، جامعة طيبة، المدينة المنوَّ

Email: aq881p@gmail.com  

 

ص: ال  ملخَّ

عبر جسور التراكيب،  ،ي، ورصد تجلِّيات الشعريَّة فيهاتسعى هذه الدراسة إلى قراءة الخطاب الشعري في داليَّة المقنَّع الكند

بحيث يكون قادًرا على إثارة انفعاالت المتلقّين وعواطفهم،  ،التي من خاللها يكتسب الخطاب شعريَّتهو، وتداعياتها الدالليَّة

 على يركزإلى سلوك المنهج الفنّي، الذي فقد عمدت الدراسة  تلك الغاية، تحقيقوفي سبيل  فيحقّق لديهم متعة التلقي ولّذة القراءة.

في النّص  المتنّوعة عليها الشاعر، وتشّكالتها، والفنّيات التي اتّكأ فيه مواطن الجمال من خالله رصديف ،العمل األدبي نفسه

 والتأثير بها على المتلقي. الشعريَّة، التجربة ثراءالشعرّي؛ إل

أقصى ما تجوُد به  -في سبيل تبيان موقفِه من سلوِكه، وعقيدته تجاه قومه-وخلصت إلى أنَّ الشاعر حشد لتجربته الشعريَّة 

ة؛ فإذا بمفرداتها تتحّول على لسانِه يانيَّةٍ اللغة من طاقاٍت إبداعيَّة، وإمكاناٍت ب إلى أدواٍت مطواعة، ورموٍز دالَّة، وعالماٍت  ثرَّ

 طريفة، تتشكَّل وفقًا لهوى الذات الشاعرة، وتجلِّيات رؤيتها. 

تناقًضا من ثين وما حسبه بعض الباح ،الشاعر على مدار القصيدة ال ينعت قومه إالا بما يُعلي ذكرهمكما أكَّدت على أنَّ 

والتجّوز؛ ليبرهن  حتمالإنَّما كان من باب اال ،التي سلك طريقها، وعقد قرانها مع قومه في التعامل والسلوك تقابلخالل بنية ال

 ثبوت قدمه ورسوخ موقفه معهم، وإن اختلّت مواقفهم وتباينت ردود فعالهم. على من خاللها

 داللة.، تركيب ،المقنَّعداليَّة  ،خطاب ،شعريَّة الكلمات المفتاحيَّة:
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Poetic speech manifestation in Dalyat Al Muqanaa Al Kandi 

(Study in structure and implication) 
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Abstract:  

The study aims at reading the poetic speech  in  Dalyat  ( Poem start in letter D) Al Muqanaa Al 

Kandi and observing the poetic manifestations through its structures and its implications, through 

it, the discourse acquires its poetics, so that it is able to arouse the emotions of the recipients, 

thus achieving for them the pleasure of receiving and the pleasure of reading. In order to achieve 

this goal, the study adopted the artistic approach, which focuses on the literary work itself, 

through which it monitors the beauty in it, the techniques that the poet relied on, and their 

various formations in the poetic text, In order to enrich the poetic experience, and influence it on 

the recipient. 

     The study found that the poet recruited the best of language Ingenuities in order to express his 

attitude and doctrine situation against his people in a rich rhetorical capabilities, its vocabularies 

transferred to obeying tools, indicative  imageries and curious signs formed according to poet 

self-desire and manifestations of its vision. 

     She stressed that the poet throughout the poem does not describe his people except with what 

raises their remembrance, and what some researchers considered a contradiction through the 

structure of parallelism that he took with his people in dealing and behavior, except that it was a 

matter of possibility; To prove through him his sincerity and steadfastness in his position with 

them, even if their positions differed and their reactions varied. 

Keywords: Poetic, Address, Dalyat Al Muqanaa, Structure, Implication.       
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 مقدمة:. 1

د عن الخطابات األخرى بنوعيَّة   ،الداللة التي تشّكله، كيف تؤدَّىتعني الشعريَّة في أبسط تجلّياتها: "خطاب جمالي، يتفرَّ

ظيفة الشعريَّة (. وتهتم "بالو51م، 5991)محمد الجزار،  ولكن على مستوى نّص هذا العمل" ،العمل الشعريليس على مستوى 

)رومان  "أيًضا وإنَّما تهتم بها خارج الشعرِ  ،الوظيفة على الوظائف األخرى للغةه حيث تهيمن هذ ،ال في الشعر فحسب

 (.51م، 5911ياكوبسون، 

وترتبط الشعريَّة ارتباطًا جذريًّا بما يقوم عليه الخطاب من الخصوصيَّة، التي تميّزه عن النظام اللغوي المفترض للخطاب 

على استثماٍر خاّص لمعطى نظام اللغة النفعيَّة. ومن هنا، كانت المجاوزة، أو العلمي النفعي العادي. وهي خصوصيَّة تتكئ 

إذ من خالله تتشّكل قيمته الجماليَّة  ،(15م، 5911)جان كوين،  ار المألوف، الجوهر األساس للشعراالنحراف عن المعي

 والتأثيريَّة مًعا. 

ا لغة داخل لغة؛ فهي تنطلق من األصل، مخترقة قانون اللغة، لتبني بأنَّه -بناًء على ذلك-ويمكن التعبير عن اللغة الشعريَّة 

على أنقاضه لغة طريفة متميِّزة وخاّلقة؛ دون المساس بثوابت اللغة وقواعدها األصيلة؛ ذلك أنَّ اإلبداع النحوي يربط بين النظام 

اإليحاء والتكثيف والترميز. والقصيدة بذا تعدُّ "تجلّيًّا  الثابت واألداء المتغيّر في بنية التراكيب القائمة بين المفردات، ويعّول على

د، البّد أْن يبدأ م ق، وإبداع مستمّر فوق سطح البنية، والتعامل مع المتجدِّ ن متغيًّرا لهذه البنية الثابتة. وحركة الشعر تفاعل خالَّ

 (.50-55م،0222)محمد حماسة،  الثابت، الذي يعّد معياًرا له"

ي تترّكب على نحٍو وإنَّما تظّل رهينة اللغة الت ،ـًى يراهن على وجوده في كّل خطابليست معط -يلوح لنا كما–فالشعريَّة 

في -بها ويكس ،ة في خرق قوانينها، وكسر قواعدهاتمنح اللغة فاعليَّ  ،على شبكة من العالقاتمعتمدة في ذلك  ،خاّص في النصّ 

ف بنيتها من إيحاٍء وظالل، ودالالٍت وإيقاع، تهدف إلى كسر أفق التوقّع أو بما تحملُه في تضاعي ؛ثراًء وخصوبة -اآلن نفسه

على صعيد -االنتظار لدى المتلقي بالخروج على العادي والمألوف. وكلَّما زاد االنحراف بين الدال والمدلول بعًدا وغرابة 

 رب ألن يُحدث الخطاب أثره في نفس متلقيه.وكان أرجى وأق ،اق الشعريَّة داخل الخطاب الشعرياتّسع نط -اإلسناد والتركيب

 أهمية البحث:. 1.1

قًوى إبداعيَّة وجماليَّة ليجدها ترشُح بآيات الفّن، وتشفُّ عن  -موضع الدراسة ههنا–إنَّ القارئ في دالية المقنّع الكندي 

؛ وصوتيَّة من تركيبيَّة ودالليَّة وتصويريَّة وإيقاعيَّة :اللغة من طاقاٍت وإمكاناٍت ثّرة وظَّف فيها صاحبها أبعد ما تجود به ،خاّلقة

 كّل ذلك في سبيل ترسيخ مبادئه التي يؤمُن بها، وقيمه التي ينطلُق منها.

 منهج البحث:. 2.1

وهو ما يحتّمه  ،العمل األدبي نفسه على يركزعمدت الدراسة إلى سلوك المنهج الفنّي، الذي ومن منطلق تلك األهميَّة، فقد  

في النّص الشعرّي؛  المتنّوعة ، والفنّيات التي اتّكأ عليها الشاعر، وتشّكالتهافيه مواطن الجمال رصدحيث ي ؛أيًضا عنوانها

 إلنجاح التجربة والتأثير بها على المتلقي.
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 مشكلة البحث وأسباب اختياره:. 1.1

وال عماًل عشوائيًّا؛ وإنَّما كان عن معايشة لها، واضطالع بتدريسها  ولم يكن اختيار الدالية مجااًل للتطبيق والدراسة اعتباطًا،

على ما تكتنزه في تضاعيفها من  ،ع قلّة الدراسات التي حيكت حولهالطالبات البكالوريوس ضمن مقّرر النصوص األدبيَّة، م

 ك األمر الذي حقّق لها على مستوى الشعريَّةذل .لشعري، وطرائق متنّوعة في أداء الخطاب اليَّة، وفضاءاٍت إبداعيَّةمؤثّراٍت جما

ا كان له أبعد األثر في نجاح األسلوب الشعري، وتحريك بوادر المتلقي نحو  ،من الفرادة والتميّز والخصوصيَّةقدًرا كبيًرا  ممَّ

 مقتضى الخطاب وما يُراد منه.

 أهداف البحث:. 1.1

وتشّكالتها  ،ي، ورصد تجلِّيات الشعريَّة فيهاالمقنَّع الكند هذه الدراسة إلى قراءة الخطاب الشعري في داليَّةوقد سعت 

  .هالتي من خاللها يكتسب الخطاب شعريَّتو ،عبر جسور التراكيب، وتداعياتها الدالليَّة المختلفة،

من  :طرف عن تفاعل المستويات جميًعافإنَّا ال نغّض ال ،المستوى التركيبي للخطاب الشعري وحين نقُف على شعريَّة

 يس لنا أنْ تركيبيَّة، وتصويريَّة، ودالليَّة، وإيقاعيَّة، وتالحمها فيما بينها لبناء صرح النّص، وتحديد هويَّته الجماليَّة والتأثيريَّة. فل

ا بعد ذلك، فهي تتش ،تّمه طبيعتها المنهجيَّة ليس غيرإالَّ لضرورة الدراسة، وما تح ،كل مستوى بمعزٍل عن اآلخرنقرأ  ابك وأمَّ

 خيوطها، وتتناسج فيما بينها، كّل في موقعه متالحًما مع غيره، متَّصاًل بسواه من العناصر األُخرى. 

ونريُد بالمستوى التركيبي العالقات الداخليَّة والخارجيَّة، الناشئة بين العناصر المكّونة للقصيدة. فعلى مستوى العالقة 

فمنه نقرأ التركيب النحوي  ،لي والفنّي في الجملة وفي النصّ لجملة، بؤرة المعطى الدالالداخليَّة، تشّكل مواقع العناصر المكّونة ل

غٍ حين تجيء على صي ،ه عدول الجملة عن نسقها المعياريواإلسنادي؛ لنترّسم األثر الجمالي والبعد الداللي، والفضاء الذي يخلق

ا على صعيد العالقات الخارجيَّة، التقديم والتأخير، والتعريف والتنكير، والقصر،  :من بأعيانها واالعتراض، وسوى ذلك. وأمَّ

من خالل التوظيف الداللي للمقطع، وعناصر الربط بينه  التي تشّكل بؤرة التوتّر الشعري فإنَّ الوحدة المقطعيَّة في القصيدة هي

مقاربة العالقة الهيكليَّة للمقاطع، ال تُلِغي  إالَّ أنَّ  ،لي العامّ صورة التركيب الهيك بين العناصر األخرى، التي تشّكل بمجملهاو

-1م، 0250)يوسف إسماعيل،  لي للمقطع في إطار توظيفه الكلّيالمقاربة الداخليَّة للمقطع الواحد؛ بغية البحث عن البناء الداخ

1.) 

 موضوعات الدراسة:. 2

 :  مكانة الشاعر وقيمه وارتسامها على شعرهمدخل: أّوالا

الكندي، وما ُجبلت عليه نفسه من صفاٍت وطبائع، وما تخلَّق به من أخالٍق وقيٍم ومكارم، أثر بالغ المــدى كان لنشأة المقنَّع 

ة في شعره ة، وفي الداليَّة بخاصَّ ع في بيٍت ُعرف فلقد نشأ في أسرٍة حظيت بالرئاسة، وترعر ؛على قلَّة ما وصل إلينا منه ،بعامَّ

ا زاد من قدرها، أنَّها لم تعبد في الجاهليَّ  ،حينًا من الدهر الملك والواليةت وليا  ،وقبيلته هي كنـدة ،بالمجِد والسيادة ة األصنام، وممَّ

 من شأنها أْن ترفد قيمة الشاعر، وتعلي من ذكره وذكر قومه. -وال شكّ –وهي سماٌت  ،ولم تستقسم باألزالم
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وس لقة، وُحسن الُخلق، وطيب المعشر، ما جعل النفوفضاًل عن تلك المكانة التي ورثها عن آبائه، اجتمع له من فضل الخِ 

بزَّ أهل زمانِه  -المصادركما حكت عنه –حتَّى أنَّه  ،وأمدَّهم قامة ،أجمل الناس وجهًا فقد كان من :تُكبُِر شأنه، وتطمُع في مثله

فكان  ،ها، ومن المآثر أسماها(. كما كان يتمتّع بشخصيٍَّة سويَّة، جمعت من المحامد أسنا15-10/ 51)األصفهاني، د.ت،  طواًل!

من الرجال القالئل الذين توشَّحوا الكرم ُخلقًا، وآمنوا بالسخاِء عطاء، ورفع الحاجة عن كّل ذي حاجٍة دينًا وواجبًا. كما كان 

ٍة ومهمَّة، ونذر فرسه لداعي الغوث والنصرة. ولعلَّ لقبه "المقنَّع" فارًسا جنَّد نفسه لكّل مل  ،ء من ههناجا -وهو ما أذهُب إليه–مَّ

(. وإن كانت 50/025م، 0222نظور، )ابن م وكّل مغطَّى رأسه فهو ُمقنَّع ،الرجل الالبس سالحه :المقنَّع فقد جاء في تفسير لقب

 (.0/159)ابن قتيبة، د.ت،  هه لجماله، فقيل له: "المقنَّع"جتذكر أنَّه كان يستُر و أكثر الروايات

إنَّ صفة الكرم التي غلبت عليه، وُعرفا بها، واستجابته لكٍل سائٍل لعطائِه، وإتالفه مال أبيه الذي آل إليه إرثًا، كّل ذلك كان 

امل المواجهة لمن المه السلوك، وولَّدا عوسببًا في شهرته من هذا الباب، واتجاهه الشعري الذي فّجر في نفِسه الدفاع عن هذا 

يرّد فيها  -التي انبرى فيها بنفس ماجٍد أصيل، ونفاس شاعٍر مقتدٍر مجيد -مجال بحثنا هذا–فكانت قصيدته الداليَّة  ،وعتب عليه

قه في اإلفض من قومه قالة من لحى عليه أوقعه ذلك في مآزق  حتَّى ،ال، وتجاوز ما تسعفه به ذات اليدسرفه في اإلنفاق، وتخرَّ

 الحرج وموالج الضيق. 

كانت المواجهة عسرة  ،إنَّ القصيدة التي بين أيدينا، تصّور معاناة واقعيَّة لشاعٍر مع مجتمعه، وأزمة فرٍد مع قومه. ومن ههنا

تها وجهتي نظر متناقضتين بين الشاعر وقومه، وسلوكين متنافرين،  ،إذ ليس لها ما يدعمها من خارجها شاقَّة؛ وهي تحكي برمَّ

ت على ليس لهما أن يلتقيا أبًدا؛ إذ ليس شيء أشّق على النفوس من عطفها عن إلفها، والحيل بينها وبين شهوتها، وما اعتاد

 بل وارتضته لها دينًا في الحياِة ونهًجا. ،مراِسه، وارتاضت على فعلِه

والتي  ،يها من الجود والكرم وسماحة اليدإالَّ أْن يُمثّل نفسه، وسجيَّته األولى التي فُِطر عل -في خطابه هذا–نَّ الشاعر لم يشأ إ

!. وهنا، نجُد المهالكبه سخاؤه، وأورده واردات  ولو أضرّ ، فليس يثنيه عنها شيء ،ًءا من كيانه، وفلسفته في الحياةغدت جز

تان؛ سجيَّة العطاء والكرم، ومّد يد العون لكّل ذي حاجة؛ وسجيَّة الحبِّ والوالِء لقومه وخاّصته من ذوي الشاعر يتنازعه سجيَّ 

ٍة وانتماء، ورمز  رحِمه؛ فال نفسه تطيب بقطِعها، وال أهو أيًضا يريُد اإلبقاء عليها على عوج؛ إذ إنَّ القبيلة تشّكل له مصدر قوَّ

 شرٍف وأمٍن واحتماء.

أْن يجمع بين نغمتين متباعدتين، وغرضين مختلفين، وصهرهما  -بما أوتيه من موهبٍة شعريَّة–استطاع الشاعر هذا، ولقد 

ها في جفاِء قومه له، وعتبهم عليه، فيما ال يملك عطف نفسه عنه؛  :واحدةفي بوتقٍة  تلكم هي نغمة الحزن واألسـى، التي نحسُّ

 ايا سمحت بها نفسه، وطابت بها سريرته.ونغمة الفخر والتباهي بقيٍم يعتّز بها، وسج

ة، والبرهنة على نجاعةكما استطاع  ئ ساحته، ويعفيه  ،موقفه، والِحجاج عن طبيعة سلوكه وهو في سياق بسط الحجَّ بما يبرِّ

تركيب على مستوى ال، وتوليد عالقاٍت شعريٍَّة بديعة أْن يضفي على خطابه هاالت الشاعريَّة،- من المالمة وتبعة المؤاخذة

 كان لها أثرها في إثراء التجربة ونجاحها.، فوالداللة
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ندرس تجربة  حين بأنّا القارئ الكريم، تنويه ،أرى أّن من الحسن جّدا ،وقبل أن نشرع في دراسة النّص الذي بين أيدينا

من خالل ما نظمه وارتسم على قوله فنّا، ال من خالل  ا، إنّما ندرسهالشاعر، وما آمن به من قيم، وما صّرح به من مواقف

ة تلك الحقائق في سلوكه ومواقفه من بني قومه، بقدر ما لنا أّن ؛ إذ صحتها وتطبيقها واقًعا مشهوًدا ليس لنا أن نبرهن على صحَّ

 خالف ذلك. من أدبيًا يشهد على براعة صاحبها، وقدرته على التعبير عن تجربته، نتذوقها فنًّا 

 :حاورهاوم منطلقات القصيدةثانياا: 

في الجديدة أو المعقَّدة؛ إذ يقوم  يكاد يخلو من الصور الفنِّيّة -وقدرته التأثيريَّة على نبرته االنفعاليَّة- الذي بين أيديناالخطاب 

ةبنيت ومروًرا بتراكيبه، وانتهاًء بمقولته كما يقوم على البساطة والوضوح؛ ابتداًء من مفرداته، ، على التعبير المباشر ه العامَّ

ل على الظاهرة التشكيليَّة لبنية التراكيب النحوية والصوتيَّة؛ وهو ما . فةالدالليَّة العامَّ  منجزه الجمالي شعريَّة تعتمُد في المقام األوَّ

 التجربة الشعريَّة. المتدفّقة، التي تقوم عليها  يتناغم مع الحالة االنفعاليَّة

تتناول موضوًعا واحًدا؛ وهو دفاع الشاعر عن سلوكه الذي يدين به نهًجا وعقيدة  ،القصيدة في واحٍد وعشرين بيتًاه وتقع هذ

على جفائهم له، وتباطؤهم عن نصرته في مواطن  ،ن موقفه الثابت النبيل تجاه قومهفي مختلف منعطفات حياته، واإلبانة ع

بطابٍع أسلوبي في بنيته  -في الغالب–ثالثة مقاطع، تميَّز كّل منها  -وفقًا لمحاورها ومعانيها الجزئيَّة-الغوث والنجدة. ويتقاسمها 

 التشكيليَّة: النحويَّة والصوتيَّة.

ل وينتهي بالسادسيبتدئ المحور األوَّ  قد شغل دالليًّا محور القضيَّة وعلَّة الخالف؛ وهو عتب قومه عليه؛ و ،ل بالبيت األوَّ

 تبيانب ،يده؛ وما كان من دفاعه عن سلوكه عبر مواجهٍة سافرةإلسرافه في اإلنفاق، وتجاوزه ما تُسعفه به حاله، وتتّسع له ذات 

( يُفصح عن أوجه التباين، وبؤر االختالف 51-1)كثرة ديونه. ونجده في المقطع الثاني ل ياُل باب التي راهن عليها، فكانت سباألس

تكافئة في السلوكيَّات بينه وبين قرابته من بني أبيه وعّمه. وهو بذلك يضع المتلقي أمام صوٍر غير منطقية، وأخالقيَّاٍت غير م

ة له في وات الرافض(، نراه يعمد إلى رصد موقفه من سلوكه، إزاء تلك األص05-51كليهما. وفي المقطع األخير ) منالصادرة 

 مع تأكيد موقفه من قومه، وعقيدته تجاههم، في خاتمة خطابه الشعري. ،المجتمع الذي ينتمي إليه

ل: القضيَّة وتداعيات الموقف  :المحور األوَّ

ما جعله ينبري  ،ديونه، التي خلخلت عالقته بقومه منشأ الخالف؛ وهو كثرة -كما أشرنا–يستعرض الشاعر في هذا المحور 

للدفاع عن نفسه؛ بتبيان أسبابه، وفي أّي شيٍء كانت مصارفهُ، فجاء مطلع القصيدة؛ معبًِّرا عن غرض النص، كاشفًا عن حقيقة 

 الخالف، والشرخ الذي أصاب عالقة الشاعر مع ذوي قرابته، فأوغر صدورهم عليه:

 يونَي في أَشيــــاَء تُكِسبُهُم َحمـــداقــــــــــَومي َوإِنَّمـا    دُ في الديِن يُعاتِبُني 

 (.525م، 0255)الديوان، 

كما جاء مشبًَّعا بوهج الشعريَّة على مستوى البيت كلَّه!. وال غرو؛ فهو بوابة النّص، ومفتاح التجربة، وأّي تأويٍل إنَّما ينبعث 

عنايةً إن لم تفضل اهتمام النقاد في العصر الحديث بعناوين القصائد، فال  ،كانت عناية القدامى به ،منه، ويؤول إليه. ومن هنا

ل ما يراُد مراعاته لهذا المفتتح  أن يكونا داالَّ على مقصد النّص، فيُحدث األثر  -وقد فعل المقنَّع–أقّل من أن تزاحمها!. وأوَّ

ى من استمالِة المتلقي، وتفاعله مع ذلك المقصد.   المتوخَّ
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مع مقاصد النّص  "، أللفيناها منسجمة ومتوافقة إلى أمٍد بعيديعاتبني في الدين قوميا في فاتحة القصيدة: "وإذا نظرن

في قلب الحدث، وغمرة التجربة، الذي يُنبئ باستحالة العالقة بين الشاعر وقومه إلى  غاياته؛ واضعة المتلقي منذ الوهلة األولىو

ا كانت تلك األزمة ليست هي بالعابرة على  م به بشيٍء غير قليلصلته نسيٍج من العالقاِت مفّكك، وتلبّس من الجفاء والقسوة. ولمَّ

ليس له الحيدة  ألنَّ األمر يتعلّق بسجيَِّة نفسٍ وإنَّما هي من قبيل األمور المتكّررة والمتجدَّدة؛ ذاك - ع قومهمستوى العالقات م

فاتحة خطابه، معبًّرا عنها بصيغة المضارع: "يعاتبني"؛ إدالاًل على تجّدد نراهُ يتَِّكئ عليها في  -عنها، أو الزيغ عن طريقها

يحمل داللة وقوع  -فضاًل عن زمنيَّته "يعاتب"-حدث العتاب من قومه، ودوام وقوع الفعل منهم. كما أنَّ الفعل بهيئته "عاتب" 

ة. وقد كان الشاعر نبيهًا في اختياره الفعل "يعاتبني"؛ حيث ويعطي  ،يعكس أسلوب حوار الشاعر مع قومه الفعل سوى مرَّ

اتاب وهو الشاعر، ومعاتِب :ليًّا بأنَّ األمر يتجاذبه قطبانانطباًعا أوَّ   "دون "اللوم" وهو قومه. وفي اتّكائه على فعل "العتاب معا

 ما يشي بمكانة الشاعر بين قومه. ،(15)أبو هالل العسكري، د.ت، 

فإنَّا نرى الشاعر على - المألوف، الجوهر األساسي للشعر جيّد، واالنحراف عن النسق وإذا كانت المجاوزة شرطًا لكّل شعرٍ 

ل عبارٍة ترد في البيت، فيقّدم ما  وأالخرق  أسلوبصعيد البناء التركيبي للجملة يعمل على توظيف  العدول عن األصل من أوَّ

لطبيعي، الذي كان حقّه ويخلل به حركة الجملة عن نسقها ا ،ل به بين متالزمين: الفعل وفاعلهحقّه التأخير "في الدين"، ويفص

 . (يعاتبني قومي في الدين)أن يكون: 

بما يتساوق مع طبيعة سياق العالقات  ،ستثمار لمعطيات اللغة النفعيَّةوإذا كانت خصوصيَّة اللغة الشعريَّة، تعدُّ ضربًا من اال

كننا القول: بأنَّ عدول الشاعر عن األصل في بناء الجملة الفعليَّة، وتقديم ما حقَّه النّصيَّة المنتجة لشعريَّة التجربة الفنّيَّة، أم

 ؛معيار اللغة، وخالف عرفها النحويوإنَّما جاز  ،ال لضرورة القافية فحسبالتأخير على بعض أجزائها، ما كان لحاجة الوزن، و

"في الدين"، هي العمود الذي قام عليه إنشاء القصيدة، وهي فشبه الجملة:  .كان لها أن تكون مع إيراد األصل ما ،لجني فائدة

دة، مدار الخلخلة التي داخلت عالقته بذويه وقومه، فزلزلت أركانها، وقوَّضت بنيانها؛ فأراد بتقديمها تحديد موضوع القصي

ذو أصٍل كريم،  -القولعلى ما مضى –ومواجهة المتلقي بذلك من الوهلة األولى. فالشاعر  ،وتأطير مجال العتب والمؤاخذة

ا زجَّ به في موارد الدين، وألحق ، ه، وسماحة يده حتى فيما ال يملكومجٍد عريق، وله مكانة في قوِمه عليَّة؛ ولوال كثرة نفقات ممَّ

 ما كان ألحٍد عليه من مأخٍذ وال مقال!.  - به الضرر والحاجة

 -وربَّما تقّصد طريق ذلك–"، يقف بنا الشاعر يعاتبني في الدين قوميوقبل أْن يتّم الشطر، وبعد تمام الجملة األولى منه: "

تقّدمها؛ فيعلن في على كلمة "إنَّما"؛ كأنَّه يعطي بذلك مؤشَّر التنبيه لمتلقي خطابه، أنَّ القضية ستأخذ مجًرى آخر، خالفًا لما 

إنَّما هي  -على ما أبدى قومه-ة إسراٍف وتخّرق  بأنَّ األموال التي ينفقها، والتي هي مظنَّ  شطرها الثاني عن إيماٍن وقناعة

 مصروفة في وجوٍه نفعها عائد إليهم، وثقلها عليه، وأنَّ قضاءها في أنفسها يلزمه هو، وكسب محامدها مردودة عليهم.

عمال أسلوب ولمـَّا كان قومه ال يجهلون ما ذكره على جهة التحقيق؛ وإنَّما هو خبٌر واقٌع منهم علم اليقين، عدل عن است

"إنَّما"؛ ذاك ألنَّ موضوعها "أن تجيء لخبٍر ال يجهله المخاطب، وال يدفُع صحته، أو  القصر بالنفي واالستثناء، إلى القصر بـ

ل هذه المنزلة"  وهو ما يتناغم مع حال قومه، من معرفتهم أبعاد القضيَّة  ،(552)عبد القاهر الجرجاني، د.ت، لما يُنزَّ

 ومالبساتها.
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ل،  -على ما يرى عبد القاهر الجرجاني–كانت الفصاحة وإذا  ل القول وتحصِّ "ال تكون من معرفتها في شيء؛ حتَّى تفصِّ

ياها شيئًا شيئًا، وتكون معرفتك معرفة الصنع  وتضع اليدا على الخصائص التي تعرض في نظم الكلم، وتاعّدها واحدةً واحدة، وتُسمِّ

ة من  الحاذق، الذي يعلم علِم كّل خيٍط من ْنُجورة في الباب المقطَّع، وكّل آجرَّ اإلبريسم الذي في الديباج، وكّل قطعٍة من القطع الما

 (، فإنَّا نمضي على طريقته، ونسيُر على نهجه، فنقول:551اآلجرِّ الذي في البناء البديع" )عبد القاهر الجرجاني، د.ت، 

غير فصاحة، ونسبٍة من الشعريَّة على معدٍَّل من ال -بساطٍة وعفويَّة على ما يبدو فيها من–إنَّ جملة القصر تلك، قد اشتملت 

فنرى الشاعر يعدُل عن موضع اإلضمار إلى اإلظهار؛ فيكّرر كلمة "الدين"، بداًل من  ،، على مستوى تركيب البيت كلّه!قليلة

ا(نَّما هو في أشياء تكسبهإرجاع الضمير عليها؛ لتكون الجملة في نسقها الطبيعي: )وإ ، الشاعر إيرادها وتكريرها . لقد آثرم حمدا

على كثرتها وتفخيم شأنها من جهٍة  إدالاًل الف من جهة، وتأكيًدا لعلَّة الخ ؛بيانها، واإلحالة إلى ما تقّدمهامع أنَّ السياق كفيٌل ب

ههنا، نراه ينسبها لنفسه عبر ثانية؛ حين سلك بها مسلك الجمع، وأوردها مورد التنكير؛ وهو عمٌل يُراد منه في موقعه. ومن 

ضمير المتكلّم؛ في نغمٍة تلقي عليها ظالل التباهي، وتُلبسها رداء الزهِو والتفاخر، بداًل من استشعار الخيبة والترّدي واالنكسار؛ 

 كان فينَّما وإ ،وات نفِسه وحاجة بدنهما أراد بدينه وما تحّمل من كثرته، بذله في شه -كما سيأتي القول–وذاك ألنَّ الشاعر 

ناها لصالح القوم والعشيرةيع رأمو ال يُغلق الباُب  ،واجبها، وفي جفاٍن معدَّة منصوبةأداء حقوٍق عجزوا عن الوفاء ب :من وُد جا

ب نفسه راعيًا له؛ استعداًدا للمهمَّات، ودفاًعا عن حوض وحمى ، نهٍد أصيلخدمِة فرٍس دونها، وال يُرّد سائل عنها، وفي  نصَّ

قبيلته من غارات العدا، وعاديات األشرار. ومن هنا، كان جمعه وتنكيره لكلمة "أشياء" الواردة بعدها، وتقديمها على المسند 

ي عليها، ولفتًا للسامع إليها؛ ليترقَّب خبر التفصيِل إليه: "تكسبهم"؛ تفخيًما لشأن تلك "األشياء، وإلقاء رداء األبَّهة والفخر والتباه

 ،تحّمله من ديٍن ال يطيُق سدادهُ  بما ،أشياء قد قضى حقّها، وأنجز وعدهابعد اإلجمال، الذي توشَّحت به العبارة. وهي وإن كانت 

ناد، ويحفظه التاريخ لقبيلته على غابر األيَّام؛ وهو إالَّ أنَّ أثرها سيظّل ذكًرا باقيًا لقومه، ومجًدا خالًدا لهم، ترّدده المحافل في كّل 

معنًـى مكتسب من تخيّر لفظة "الكسب"، والتعبير عنها بصيغة المضارع "تكسبهم"، التي تُوحي بالربح المتجّدد الدائم غير 

وبذلك يكون  ،مدا"إطالق روي الدال في كلمة "ح يتآزر مع تلك الداللة، ،فة رصيٍد جديٍد إلى مجدهم اآلثلالمنقطع، وإضا

من أشياء  ،رفع عن نفسه ما أنكره عليه القومالشاعر قد كسر حاجز الخالف، وبّدد عوامل العتب، وأقام الصورة على وجهها، و

 ما كانت مؤنها إالَّ ألجلهم!. 

ا وتراكيبها متساوقة مع وبذا ندرك أنَّ الشاعر قد احتشد لفاتحة قصيدة كّل طاقاته اإلبداعيَّة وقواه الشعريَّة، فجاءت ألفاظه

 تجربته، حاملة لرؤاه، متوائمة مع دفقاته الشعوريَّة، وخلجاته النفسيَّة. 

على جملٍة من األساليب، التي تُرسِّخ مبدأه، وتغذِّي حقيقة موقفه، الذي  -في هذا المقطع من خطابه-هذا، ولقد اتّكأ الشاعر 

كأسلوب االستفهام، والنفي،  :ن حبٍّ ووالء لقومه من جانٍب آخره في نفسه مقّرره في فاتحة قصيدته من جانب، وحقيقة ما يكنّ 

 (:525، 0255)الديوان،   والمقابلة والتضاد، والتقديم، والتنكير، وتوالي الصفات على نسق. وفيه يقول

ة      ـرَ أوسِ  َكيــفَ  قَومي أَلَم يَرَ  ؟َحتّى تَبلَُغ العُسَرةُ الَجهـَدا َوأُعِسرُ       َمرَّ  

باا      ِمنهُم   زاَدني اإِلقـــتارُ فَما  بُعـــَدا فَضُل الِغنى ِمنهُم َوال زاَدني     تَقَرُّ  

لَها َســــدَّا أَطاقواثُغوَر ُحقوٍق ما       َوَضيَّعوا     أََخــلّواقَـــد    أَُسدُّ بِِه ما  
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ـاُمكلَّلٍة        البــاُب دونها    غلَقما يُ  َجفنَةٍ َوفي  ـرَداـــــــــثَ ُمَدفِّقــٍة  لَحمـــا  

 ـَداـَعبـْـأخدْمتُهُ مَّ ــلبيتي ث حجــاباا     جعلتُهُ     ٍق عتيـــٍد نهوفي فَـرٍس 

نراه يسارع إلى تقرير  -سبيل اإلجمالالتي ألمح إليها في ُمفتتح قصيده، على -وقبل أْن يشرع الشاعر في تبيان أسباب دينه 

فاليسر والعسر  ،قاسمها البشر على درجاٍت متفاوتةبل يت ،؛ وهي حقيقة ال تخّص الشاعر وحدهحقيقة، يقف قومه على جوابها

مزة وال يكاد ينجو من حكِمه أحد!. ومن هنا، ركن الشاعر إلى أسلوب االستفهام باله ،وبان على السواد األعظم من البشريتنا

 الفكرة في تعبيٍر من القولولو أعرب عن  ،(5/01م، 5991)ابن هشام،  المنفية؛ إذ إنَّ بابها إذا وليها نفي، اإلقرار بما بعد النفي

ويترقَّب منه  ،تجربة ومركز النصّ سافٍر، لما كان للمتلقي دور بيِّن في الخطاب؛ ذاك ألنَّ االستفهام يجعل المتلقي في بؤرة ال

أنَّه  ،فهام على طريقة التحقيق المألوفةة؛ وإن كان من جهٍة ثانية، يعّد استفهام مخبٍر مقّرر. وهنا، "تغدو مزيَّة االستتقديم إجاب

ا من التحقيق  ،إلى المخاطب اإلجابة على السؤال سأل غيره عن هذه الحقيقة، ولم يزعمها، وأوكل وهو يعلم أنَّه لن يجد بّدً

م، 5911)أبو موسى،  يها؛ وإنَّما يقرُّ له غيره بها"المعنى وأوثق؛ ألنَّ صاحب الصفة ال يّدع والتقرير. وهذا أوقع في أداء

000.) 

رة يكاد يتساوى فيها البشر؛ لينزلق منها إلى تقرير حقيقٍة أخرى تخّص  والجدير بالذكر ههنا، أنَّ الشاعر قد توسَّل بحقيقة مقرَّ

ا تُخالف ألف النفوس، وطبائع كثيٍر من الخلق، وما ُجبلت  ،ا على ما قبلهاع قومه؛ ولذا عطفهخلقه الكريم وسلوكه هو م وهي ممَّ

ة قوله؛ كالتكرار، سلك بها مسلك النفي، مع حشده ب لذاعليه من سجايا؛ و زمرة من األساليب التي تدّعم موقفه، وتحقّق صحَّ

  والطباق، والمقابلة، والتقديم.

 جيعلتكرار والتأكيد المتأتي من ترالنفي والمقابلة وا :من ة التوازي التي يقوم عليها البيتوعالقلقد أبرزت الثنائيَّة الضّديَّة 

ية ليس بين مطلق  الفعل "زادني" والجار والمجرور "منهم"، مع تقديمه على ما حقّه التقديم في العبارة؛ مع تلبّس معنى الضدِّ

الفقر والغنى فحسب؛ بل بين الفقر المدقع، الذي ينّم عنه اختيار المفردة "اإلقتار"، و"فضل الغنى"، الذي يحيل إلى الغنى 

ا وطغيانًا. لقد أبرز كّل ذلك موقفه الراسخ النبيل في عالقته بقومه، الفاحش، والذي من شأنه أن  ينال من النفوس ِكبًرا وعلّوً

يدة، دون حاجٍة تسندها من فال شّدة الفقر تقّربه منهم؛ إذ عالقتهم بهم ثابتة وط ،غيّر حال، وال يُحيله تقلّب زمانفليس يعصف به ت

فإذا  ،المصلحة، وعلى أساٍس من المادَّةذين بنــوا عالئقهم مع اآلخر على ضرٍب من فليس شأنه شأن كثيٍر من الناس ال ،خارجها

ّن. كما أنَّ فضل الغنى ال ، وقلب لقومه وأهل زمانه ظهر المجالصلةالوّد وانتفى السبب، وزال داعي الحاجة، قطع أواصر 

 . أخيه اإلنسان؟!مع فكيف بعالقة اإلنسان  -سبحانه–الذي أخبر هللا عنه في سياق صلتهم به  ،خالفًا لحال أكثر الناس ،يطغيه

ا إِذا ْمناا وا لاى أاْنعا انِ  عا ْنسا ضا  اإْلِ ناأاى   أاْعرا انِبِهِ  وا ا ِبجا إِذا هُ  وا سَّ اءٍ  فاُذو الشَّرُّ  ما ِريضٍ  ُدعا )فصلت( َّ(عا ) 

ةقفه، وويبدو أنَّ الشاعر كان بحاجٍة إلى ترسيخ مو غ له الفصل بين األمور وربَّما مثل ذلك سوَّ  ،عالقته بقومه وتحقيقها قوَّ

ل، وعلَّق عليها علَّة الدين، وبين تفصيلها لمحالتي أ  وفيما كانت وجوه مصارفها. ،إليها إجمااًل في البيت األوَّ

صدر البيت،  عجزوا عن أداء حقّها، استهلَّ بههو سداد حقوٍق أخّل بها قومه، و ،محور الدين وعلَّة وجوده األولى ولمـَّا كان

ره في عجزه رة بطبيعتها البنائيَّة سياًجا للبيتي ذي، ال"رالتصدي" أسلوبعبر  ،وكرَّ  ،ومركًزا إشعاعيًّا له ،جعل اللفظة المكرَّ
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فيحمل سامعه على مشاركته، والجري معه في حلبته؛  ،يد الشاعر إحكامه على نسٍق مخصوصحيث يتبلور فيها المعنى الذي ير

 في قراٍر مكين: من نفسه حينئذٍ ي الكالم، فيقّر المعنى علًما منه بمنتهى الشوط وغايته، وإلى أين يجر

 أَُسدُّ بِِه ما قَـــد أََخــلّوا َوَضيَّعوا      ثُغوَر ُحقوٍق ما أَطاقوا لَها َســــّدا

يُوِحي بكثرة االلتزامات التي على قومه، وعجزوا عن سدادها والقيام بواجبها؛ ابتداًء  -على مستوى التركيب كلّه–والبيت 

"؛ إدالاًل على تجّدد فعل السداد واستمراره، والتعبير بـ"ما" الموصولة، بداًل من من مجيء الفعل بصيغة الم ضارع "أسدُّ

 من قبل قومه من جهة؛ وإلفادتها من جهٍة أخرى "الذي"؛ الشتمالها على المـــــّد، الذي يشي بطول فترة اإلخالل بسداد الدين

"ثغور حقوق"، والتي  وهو ما تُحيل إليه االستعارة في اآلن نفسه ،مرهاالن إليه من كثرتها وتهويل أالتنكير والعموم، وما يحي

عمد قاصًدا إلى تنكيرها وجمعها أيًضا. فضاًل عن أنَّ تضعيف الشاعر للفعلين "أخلّوا وضيَّعوا"، وتحقيقهما بـ"قد"، ثمَّ ما كان 

ا"، وتوالي حروف المّد  ؛ ، والتضعيف الذي اشتمل عليه حرف القافيةفيها قٍ على نسمن نفي الجملة بعد ذلك "ما أطاقوا لها سدَّ

 . قضائه بينه وبين العهد وتباعد رة الدينثبدوره إلى ككّل ذلك يسلُم 

قّصر التماس العلل والمعاذير لمـا عن  -وهو تحت سلطة الدفاع عنه نفسه، واالندفاع والمواجهة مع قومه–ولم يغفل الشاعر 

ا"؛ تنفى  فعبارة: "ما أطاقوا لها :ودٍة لقبيلته في نفس متلقي خطابه، ورسم صوٍر محمالوفاء بهافيه القوم من حقوٍق يلزمهم  سدَّ

ا"؛ وهو  من جهتهم كّل إخالٍل عساه يكون عن حيلٍة واقتدار، عامًدا إلى تأكيد قوله فيهم بتقديم الجاّر والمجرور "لها" على "سدَّ

ة الخالف، وبؤرة الشقاقمهما  ،وأنَّ شيئًا لن ينال منهلقومه،  بذلك يجّسد عن صدٍق ووالء عمق حبّه ا يحقّق  ،كانت هوَّ وهو ممَّ

 موقفه الذي أعرب عنه في صرامٍة قبل هذا البيت:

باا      َوال زاَدني فَضُل الِغنى ِمنُهم بُعـــَدا ِمنهُم زاَدني اإِلقـــتارُ  فَما تَقَرُّ  

خالفًا لمـا قد توهَّمه بعض الباحثين، ومن قرأ هذه القصيدة )محمود، –ر خطابه وسوف نرى وشيًكا كيف أنَّ الشاعر على مدا

أنَّه قْد لزم عقيدة واحدة تجاه قومه، فكان أمينًا لهم، صادقًا كّل الصدق في شعور االنتماء إليهم، ذاكًرا لهم في  -(51-51، 0250

دون أن يتعّداه، أو  بعلّته، ناطًابسببِه، م رتهنُايظّل في كّل أحواله مد ذكرهم. وأنَّ أمر الخالف كّل محفٍل ومجمٍع بما يسّرهم ويخلّ 

 سواه من سائر سلوكيَّاته معهم. ما يغير على

يت حيث بدأ الشاعر الب ،ظاهرة التشديد وهي ؛ بل وتُشهر عن نفسها في جالءح لنا في سياق البيتوهناك ظاهرة أخرى تلو

دة "أسّد"، و ا"؛ كما اتَّكأ عليه عند بيان حال قومه من حقوٍق بلفظها  رّددهابكلمة مشدَّ بهم:  اطةمنمصدًرا في خاتمة البيت "سدَّ

ا من قبيل رمي أيضً  ، والدوران حوله، لم يكن البتَّة بمحض الصدفة، وال هووليس من شّك في أنَّ استعماله له"أخلّوا وضيَّعوا". 

ة ،شديدإنَّ الشاعر يبغي من وراء ذلك الت ؛الكالم على عواهنه الحقيقة  حال قومه، وتأكيد واقعهم بغرس أن يحكي بلغته الخاصَّ

ة عبر هذا المناخ اإليقاعي المشّدد، فيزيد موقفه وجاهةً واستحكاًما في  ،القائمة في ذهن المتلقي ما يجعلها تنفرد بتشكيلٍة خاصَّ

 قلب متلقي خطابه. 

انطلق واحدة من صنائع معروفه، وكرائم قيمه التي آمن بها، و ليست سوى -كثرتوإن -إنَّ سداد ما على قومه من حقوٍق 

 ا عسر وال يسر!. دون أن يثنيه عنه ،منها في كّل منعطفات حياته
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في بسط حججه ورفع معاذيره، في صوٍر مجلّية عن فيض كرمه، وأصالة  بع والخامسفي البيتين الرافها هو يسترسُل 

 فيقول: من عتٍب وعنٍت وسوء ظنّ  ،ن نفسه مغبَّة ما لحقه منهمفُع علقه؛ بما يشفُع له عند قومه، ويرخُ 

ـاا      ُمكلَّلٍة البــاُب دونهَوفي َجفنٍَة ما يُغلَق        ثَـــــــــرَداــا ُمَدفِّقـــــٍة لَحمــــــ  

 َعبـْــَداأخدْمتُهُ لبيتي ثمَّ جعلتُهُ      حجــاباا عتيــٍق نهــــــٍد وفي فَـــرٍس 

من التنكير، واالبتداء بشبه  واحد أسلوبٍ والذي يُلمح في سياق البيتين على صعيد البنى التركيبيَّة لجوء الشاعر فيهما إلى 

الجملة، وتعّدد صفات الموصوف؛ على نحٍو يُكسب صنعته إحكاًما وشعريَّة، وصنيعه رفعةً وإكبــاًرا، فيكسب بذلك القضيَّة، 

 ويبعث في نفسه مشاركته في تجربتهمن جهته؛ فيستدر بذلك تعاطف المتلقي،  يكونّي تقصيٍر أو إخالٍل قد نفسه أويدفع عن 

 مع قومه. يعيشهاالتي 

الفيَّاض،  أكسب المعنى فخامةً وعظمة، وهو ما يتناسب مع مقام الفخر والتباهي بكرمه نَّ االبتداء بالنكرة في هذين البيتينإ

 ي عتبهم عليه، بحجٍة قويٍَّة دامغة، تستحق الذكر واإلشادة، وتسحق أقاويلهم وما زعموا من باطٍل فيه.كما يقطع ألسنة القوم ف

ولقد كان للصفات التي توشَّحت بها كّل من "الجفنة" و"الفرس"، دور بالٍغ في ترسيخ المعنى الذي يبغي الشاعر إخراجه 

يُغلَق "ما ة"، أللفيناها جملة منفية، تصلح ألن تكون صفة للجفنة: والتعبير عنه. ولو نظرنا في الجملة التي وليت "في جفن

ــــــــــــا ُمَدفِّقـــــٍة ُمكلَّلٍة وكان حقّها التأخير إلى ما بعد الصفة التالية لها: " دونها"؛ البــابُ  "؛ التي هي ألصق ثَـــــــــردالَحمـــا

يُنبئ بمعطياته اللغويَّة واإلسناديَّة عن كثرة القرى ووفرته،  -كما نرى–بصفة "الجفنة" من جهة الوصف الحسي. وهو وصٌف 

وفخامة اإلعداد والتقديم والتنسيق من قبل القائمين عليها؛ حين جعل لحمها إكلياًل لجفناته، بعد أْن نمَّق ثريدها وبهرج لحمها. بيد 

وهي جملة تشتمُل على ما تشتمُل عليه جملة  ،رى وقدَّمها عليهأتبعه بصفٍة أخ حتَّى ،اعر لم يقنع بذلك الحّد من الوصفأنَّ الش

ـا ُمَدفِّقـــــٍة ثَــــــردا"الوصف: " ؛ من كرم صاحبها وسماحة يده وجزيل عطاياه، وتزيُد عليها بما تحمله من كنايٍة ُمكلَّلٍة لَحمــــا

 .باليل به مفتوًحا لكلِّ وارٍد بالنهاِر وطارقٍ ما جعل با ،ثرة المرتادين لجفانه في كّل حينوإيحاٍء عن دوام كرمه، وك

 ،ى نحٍو يُغاير ما سواه من الخيولإذ سلسل في وصفه جملة من الصفات، أخرجته عل :وكذلك الشأن في وصف "الفرس"

". وأخرجه كذلك في صور نهد عتيقفهو فرس أصيل، عظيم الهيئة قوي، من ساللة الخيول الكريمة؛ كما يجّسد ذلك قوله: "

ايانيَّة، تشّف عن اهتمامه به ورعايته له: ب ألولى منهما وهما جملتان كنائيَّتان؛ تُوِحي ا ،""جعلتُهُ حجــاباا لبيتي ثمَّ أخدْمتُهُ َعبـْــدا

تدريبه ؛ وذاك بكما تشي الثانية، برعايته لفرسه في أّي ساعٍة من ليٍل أو نهار؛ دفاًعا عن حمى قبيلته. ،بالترقّب واالستعداد

اوإ شاعر، وهو أمر يُوِحي بسيادة ال ،، ويكفيه مؤونة القيام على شؤونهحين خّصص له عبًدا يُنفُق عليه ،عداده إعداًدا خاّصً

في حكم الطارئ الدخيل، الذي ال يغيم حتى ينقشا  وأنَّ ما وقع فيه من ديٍن يظّل في كّل أحوالِه على ثرائه، ويؤّكد من جهٍة ثانية

 ويزول.

من خالل انتحاء لغٍة  ،تمس بها المعاذير لنفسه عند قومهقد أجاد فتل العلل واألسباب، وأحكم نسجها؛ ليل -نرىكما –فالشاعر 

الدين، وتحطّ به في أودية معاذير وجيهة ألن ترد به موارد  -وال شكّ –شعريَّة معبِّرة على مستوى االختيار والتركيِب مًعا. وهي 

ة نفسه ونهمة بدنه. يعود جناها -كما أعرب الشاعر–ان نفعها وإن ك ،الحاجة  على عشيرته وقومه، ال على خاصَّ
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  :المحور الثاني: أوجه التباين بين الشاعر وقومه

ل من القصيد-وكما أعلن المقنَّع  ل كلمٍة فيها تصريًحافي المقطع األوَّ بوجود خالٍف كائٍن، وأزمة صاعدة بينه  -ة، ومن أوَّ

ومه، ما جعله يُعالجه ويسعى جاهًدا إلى رأب صدِعه، وتسوية خالفِه؛ إبقاًء على عالئق الوّد، ووشائج القربى، نراه وبين ق

ح في المقطع الثاني من قصيدته  اًل، ثمَّ التفصيل الموّجه ثانيًا–يصرَّ ة الفارقة بينه  -على سبيل اإلجمال أوَّ بالبون الشاسع، والهوَّ

 (:525م، 0255)الديوان،  في السلوك والطباع، فيقولوبين إخوته وبني عّمه 

ـ ِذي بَْينِي َوبَْيَن بَنِي أَبِــــــــــي    وبَْيَن بَنِــي َعمِّ  دَّاـــــــــي لَُمْختَلٌِف جِ ــــإِنَّ الَـّ

ل الذي تأخذه األبصار على مستوى التركيب في البيتوالم "، وتكرار "بين"  لحظ األوَّ احتشاده بوسائل التوكيد؛ بدًءا بـ"إنَّ

ا"، واالتكاء عليها؛ بجعلها خاتمة للبيِت وقافية له.  و"بني"، ودخول الالم المزحلقة على الخبر، واستعمال كلمة "جدَّ

دات، يدّق ناقوس التنبيه، على حجم االخ تالف الدائر بين الشاعر وليس من خالف في أنَّ احتشاد البيت بذلك القدر من المؤكِّ

ه نوًعا من التخبّط وعدم الذي رأى فيه قوم، ذاك ألنَّ الشاعر يصدر في سلوكهوقرابته؛ وأنَّه خالف ليس له أْن ينحّل أو يلين؛ 

 ديدنه فيها البذل والعطاء عن غير مسألة، فكيف بمن قصده ،بات ذلك عنده فلسفة في الحياةحتَّى  ،االتزان عن قناعٍة وإيمان

 والتمس عنده ُسؤاًل؟!.

تّم الفكرة، لقد كان في مكنة الشاعر أن يختزل التجربة، ويلوي عنقها، فيقول مثاًل: )إنَّ ما بيني وبين قومي مختلف(، وت

ل فوائدها، مع أسلوب  ،وينقضي المعنى عندها لكنَّه انعطف بخطابه عن ذلك؛ لتحقيق مآرب أخرى، ال تُجتنى ثمارهـا، وال تحصَّ

وهو  ،ألدنين من جهة إخوته وبني عمومتهصار وتقنية االختزال؛ ومنها: أنَّ الخالف الناشب بينه وبين قومه مع قرابته ااالخت

ا ضاعف األزمة، وزاد تصعيدها حرقةً ودما؛ إذ إنّهم يمثّلون له  مركز عزٍّ وتمكين، وموئل احتماٍء وأمان،  على السواءممَّ

ٍة وعتاد. وسوف نرى وشي ًكا كيف أنَّ الشاعر كان مشروًعا للتضحية والفداء، فجاد بنفسه قربانًا لهم؛ دون أْن يستنكف وساعد قوَّ

ثم عن التقّرب منهم، وال حتَّى التوّدد إليهم، ودن أن تسّول له نفسه باعتزالهم، أو تستبّد به األنفة فينفر منهم، أو تأخذهُ العزة باإل

 فيهجرهم.

ة الشقاق  -التكرار أللفاٍظ بأعيانها أسلوبعبر –عناصر الجملة اإلطالة لكما يروم الشاعر بتلك  ة وشدَّ أْن يصّور لنا بعد الهوَّ

الواقع بينه وبين إخوته من جهة؛ وبينه وبين بني عّمه من جهٍة أخرى؛ ذلك األمر، الذي أضفى على البيت أيًضا طابع التشويق؛ 

" الذي افتتح به صدر البيت حيث خبر ،ارة، وعلى أّي شيٍء سيقّر قرارهاترقّبًا لتمام العب ما يكفل بقاء متلقي خطابه في  ،"إنَّ

 حتَّى يقف على خبرها، فتسكن عنــده نفسه. ،الترقّبقلب الحدث وطور 

لى بيان حيثيَّات إ ،لخالف بينهم وبين قرابته األدنينبعد ذلك اإلجمال الذي أفصح فيه عن تباعد شقَّة اونرى الشاعر ينصرُف 

معاني اإلخاء، والسماحة،  افي تضاعيفهفه الثابتة من قومه، والتي تحمل إلى تكريس مواق لينفذ عبر جسور الموازنة الخالف؛

ًدا من خاللها عمق آصرة االنتماء وصدق رابطة الوالء، التي يدين بها لقومه وتجمعهم به، والتي ليس لها أن  والوفاء؛ مجسِّ

 :(521م، 0255)الديوان،  يقول فيها ،برٍة انفعاليٍَّة مجلجلةودها، ويذوي طيبها، في نتسقط شجرتها، أو تحول خضرتها، فيذبل ع
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 ــدَّاـــــنَْصــٍر أَتَْيتُهُُم   َشـَدَعــْونِي   إِلَى     هُـــــــُم      نَْصِري بَِطاءا وإنْ إِلَى  َراهُمْ أ

 ـَداــِدي بَنَْيُت لَهُْم َمْجــــــَوإِْن يَهَدُموا َمجْ    لُُحومـهُْم     َوفَـــْرُت  لَْحِمـــي فَإِْن يأَكلُوا

 َداـــــــوإْن هُْم َهُووا َغيِّي َهِويُت لَهُْم َرشْ   ُغيُوبَـهُْم      َحفِْظُت َغْيــــبَي  َوإِْن َضيَّعُوا

ا بِنَْحٍس ْن َزَجــــُروا وإ اــــطَيْ ْم لَهُ َزَجْرُت             تَُمرُّ بِيطَْيـــــرا  َسْعــَدا بِهْم تُمرُّ  را

اـوَوإِن  َهبط هُُم  نَجـــــ   ـا ـــطَلَعـــــُت لَهُم  م  يَســؤوني        أِلَمــرٍ   ا  غــورا  ــدايَُسرُّ

 مٍة   َزنـداــار   مكرُ ــــٍد  يَشينُني        قََدحُت  لَُهم  في نــــحــــوا لي  نـاَر   زنفَإِن  قَد

 ــــــداـأَباُدهُُم  إاِّل  بِما  يَنـــَعت   الُرشـــــداَوِة  لَم أَُكـن        ــــالَعـــــَوإِن  باَدهونـي   بِ 

ـةَ  َوالــــُوّداـَوَصلُت  لَهُـم مــنّ  األَواِصر   َضلَّةا        َوإِن  قَطَعوا  ِمـــــــنّي    ي   الَمَحبَـّ

، وتكاد تنتظمه سلسلة واحدة من البنى األسلوبيَّة؛ إذ عليه اجتاح ما يقارب نصيفها ،يعّد أطول مقاطع القصيدة لمقطع،ذلكم ا

عبر موازناٍت أخالقيَّة وسلوكيَّة متنافرة، عقد قرانها مع  ،لقومه والئه وشّدة اتكأ الشاعر في تصوير موقفه، ورسم أبعاد حبّه

 قومه. 

أضفى عليها سمة الشعريَّة، وطابع الصدق واإلقناع ملٍة من األساليب البالغيَّة، سيم على جكما اتكأ الشاعر في هذا الق

نسقًا "من  -وفي هذا المقطع تحديًدا-والفاعليَّة. وإذا كانت بنية الشعر هي بنية التوازي المستمّر، فإنَّا سنجد في هذه القصيدة 

ة على مستوياٍت متعّددة: في مست تيب األشكال وفي مستوى تنظيم وتر ،تنظيم وترتيب البنى التركيبيَّة وىالتناسبات المستمرَّ

وفي مستوى تنظيم وترتيب الترادفات المعجميَّة، وتطابقات المعجم التامَّة. وفي األخير، في مستوى وتنظيم  ،والمقوالت النحويَّة

انسجاًما واضًحا وتنّوًعا كبيًرا في  طة بواسطة التوازيالنسق يُكسب األبيات المتراب تأليفات األصوات والهياكل التطريزيَّة. وهذا

 (.521اآلن نفسه". )رومان ياكوبسون، د.ت، 

وعلى مستوى النّص -بدا  قدأنَّ الشاعرب (ة هذه األبياتقبل الخوض في درس وتحليل شعريَّ )وأراني بحاجة إلى القول 

فضٍل، وبادرة خيٍر، وسابقة ُحسنى؛ خالفًا لمـا فهمه أكثر حريًصا جهده على أن يعليا شأن قومه، وأن يصفهم بكّل  -بأسره

، التي يتبّدى فيها الفرق ، فقرة  ج(0251مرزة، ) والسيَّما في وقوفهم عند تلك األبيات تحديًدا ،لباحثين عند درسه لهذه الداليَّةا

ة الشاسعة، في التعامل والسلوك واألخالقيات بين الشاعر وقومه.  الكبير والهوَّ

إنَّ الشاعر بتلك الموازنة التي وضعها نصب عيني المتلقي، والتي صّور فيها تباين األخالقيَّات، وتمّوجات السلوك بينه وبين 

 ،منها إلى تقرير حقيقٍة يسعـى لهاذوي قرابته؛ إنَّما يضعها على محّك االحتمال والتجّوز، ال على سبيل القطع واليقين؛ لينفذ 

والتفافه حولهم، ووالئه لهم، وذوده عن حماهم وحرماتهم، وعدم تخلّيه عنهم، وإن احتّد جفاؤهم، وهي تضامنه مع قومه، 

إالَّ تمّسًكا بهم، وتوّدًدا لهم، وتقّربًا منهم!. ولم يكن وكده نقل  مثل ذلك لن يزيده، فتهم، واختلت مواقفهم فتخلّوا عنهوساءت عشر

ا ما ختم به ؟!وهو رئيسهم وسيِّدهم ،ومه تجاه سلوكه، وكيف يكون ذلكعن ق ذلك واقًعا ُمعاًشا، وموقفًا جمعيًّا صادرا . وأمَّ

 على ما سيرد بيان ذلك. ،األخالق ومحامد السجايا والصفات قصيدته، فهو واقع قومه المشهود له بكرائم

ل بيٍت نطق به–لقد بدا الشاعر  هم، حفيظا على وشائج القربى معهم؛ أمينًا لقومه، مواليًا لهم، معتّزا باالنتساب إلي -ومن أوَّ

رها  ها في البيت الثاني، ويكرَّ  مّرتين في خاتمة خطابه.  -في سياق مديحه لهم–فنراه ينسب نفسه إليهم "قومي"، ويكرَّ
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وهو "الدين"، ومجابهة المتلقي بذلك؛  ،وتحديد موضوعه على تأطير سبب الخالف، -بل أشّد ما يكون-كما نراه حريًصا 

وأخذ في تبيانها،  ،ضمن أسباب الدين التي عّددها-له على الفاعل. وعند ذكره سداد ما على قومه من حقوٍق أخلّوا بها بتقديمه 

االعذر في ذاك اإلخالل وذلك التضييع بقوله: " شرع يلتمس لقومه عند متلقي خطابه -أمضينا القول على ما ". ما أطاقوا لها سدَّ

 فقال: "الذي"، في سياق افتتاحيَّة أبيات هذا القسيم:  ،بينه وبينهم، كان محترًسا نبيهًاين السلوك كما أنَّه حين ابتدأ في ذكر تبا

ِذي بَيْ   ـي لَُمْختَلٌِف ِجدَّانِي َوبَْيَن بَنِي أَبِــإِنَّ الَـّ  ـي    وبَْيَن بَنِــي َعمِّ

ومن ههنا، عدل عنها إلى "الذي".  (.0/521م، 5911)سبيويه،  واسم الموصول "الذي" لمعيَّن؛ خالفًا لـ"مــا"، فإنَّها نكرة

وهي كثرة عطائه الذي أورده مورد الحاجة،  ،، وإلى عالقٍة في السلوك محدَّدةويريد الشاعر بذلك أن يُحيل إلى شيٍء معلوم

ا ما سوى  ،خذه عليه قومهوهو ما أ ،يقع في شباك الدين -فضٍل وسيادة على ما له من–وسماحة يده بالبذل، الذي جعلت مثله  وأمَّ

، أو يوردهم موارد العوز كرام مناجيد؛ دون أن يقعوا فيما يلحق بهم الضرر -على ما وصفهم به في خاتمة قصيدته–ذلك، فهم 

 :(521م، 0255)الديوان، وفي ذا يقول  ،والفاقة

 َشـْيــــباا َوالَ ُمْرِدِهـــــْم ُمــــْرَدا  نَاِظٍر    َكَشْيبُِهمُ   نُ َعْيـ  تَـَرى  قَْوِمـي َما  َعلَى أَنَّ 

َمــــاِن إَِذا اْشتَــدَّاَوقَــْوِمي َربِيـــ  وُســْؤُدٍد    َوُجـودٍ  الَمٍ ـــــَوأَْحـبِفَْضـــٍل   ٌع فِي الزَّ

هي العقيدة التيي صيدر عنهيا تجياه  تلكبل  ،قرة  ج(، ف0251الباحثين )مرزة،  كما سخر منه بعض، فالشاعر ال يناقض قوله     

 .مه على مستوى خطابِه الشعري كلّهقو

ا يُلمُح في سياق البنى التركيبيَّة للمقطع الثاني من القصيدة، انتحاء الشاعر نسقًا بنا حييث  ،ئيًّا واحًدا، يكاد ينتظميه بأسيرهوممَّ

عليى االحتميال والشيّك، ال القطيع واليقيين )ابين قييِّم الجوزيَّية، د.ت،  والتي مبناها في العربيَّة ،"إْن" الشرطية تتح سائر أبياته بـاف

 (. ولم يخالف إالَّ في قوله:5/15

ا  أَراهُْم إِلَى  نَْصِري بَِطاءا  وإْن  هُـــــــُم      َدَعــــــــْونِي إِلَى نَْصــٍر أَتَْيتُهُُم َشـــــــــــدَّ

بصيريَّة؛ وعبّير عنهيا بالفعيل الماضيي؛ إلفيادة وقيوع االخيتالف وتحقّيق الحيدث.  اليقيين. و"رأى" فيي البييت حيث بناه عليى

يد بغيير طرييقوكان طبيعيًّا أن يس فيي البييت اليذي يسيبقه، بعيد الملتقيى وشيدَّة االخيتالف بينيه وبيين  لك به ذلك المسلك، بعيد أن أكَّ

ملة: "إلى نصيري"، متبوعية بالحيال "بطياء"؛ ذاك ألنَّهيا عميدة المعنيى، اليذي يرييد أخوته وبني عّمه. وأتبع فعل الرؤية بشبه الج

بنيياًء علييى الباعييث الييذي حييدا بالشيياعر إلييى إنشيياء -الشيياعر نقلييه إلييى المتلقييي؛ ولييذا بنييى عليهييا مييا يناقضييها ميين جهتييه. ونسييتطيُع 

فنجعله جائاًل فحسب في حيّز قيمية الكيرم والسيخاء،  توجيه قوله: "إلى نصري"؛ -القصيدة، وما ولي البيت من سلوكيَّاٍت محتملة

التي آمن بها الشاعر عقيدة، واقتفى أثرها في حياتِه نهًجا؛ فأودت به في مهاوي الدين وتبعته، ما جعله يستنجد بقوميه فيي إسيعافه 

يا يُ بما يقيم الواجب، ويقضي به النهم، وما اعتادت نفسه فعله إذا لجأ إليه سائل، أو الذ ببابه طا نكيره علييه قوميه، ال رق؛ وهيو ممَّ

 من سرٍف وبذٍل في غير مكانه.  -في ظنِّهم–بل ألنَّ األمر ال يخلو  ،على اإلطالق

ًما الضيمير "هُيمُ  أسلوبنراه يلجأ إلى  وفي سياق تأكيد اختالف مسلكه عنهم، إن دعوه إلى نجدتهم، " عليى فعيل الشرط، مقدِّ

 ان سبيله المال فحسب."نصر"؛ إلفادة مطلق النصر، ال ما كمع تنكير  ،الشرط؛ تأكيًدا لموقفه
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ا"؛ بجعلهيا قفياًل للبييت، بميا  على لفظية يتّكئ فق الموازنة بين سلوكه وسلوك قومه أسلوب الطباق، في سياكما ينتحي   "شيدَّ

طيي فة المطلقية، والتيي تُعتناتجيت عين اجتمياع صيوت "الشيين"، و"اليدال" المضيعَّ  ،ياٍت دالليَّة وإيحاءاٍت صوتيَّةتحمله من تداع

 ونجدته لقومه على أيّة حاٍل كان عليها؛ مهما كلّفه األمر من خسائر وانكسارت!. ،انطباًعا قويًّا عن صدق موقفه

ا ما احتشدت به سائر أبيات هذا القسيم من موازناٍت سلبيَّة، فلم يشأ الشاعر بها حين وضعها على كفّتي ميزان  على ما –وأمَّ

كما ذهب من تناول قراءة هذه –صورٍة سيئة وال ممجوجة لقومه بين العشائر. وليس لنا أْن نتصّور ذلك البتّة  رسم -أبنت

لسان قومه، وترجمان قبيلته؛ يهجو أعداءها،  -وال يزال -فالشاعر كان في ذلك الزمان -القصيدة في سياٍق اجتماعي أو فنّي

وإنَّما أراد بذلك أن يجسَّد مواقفه الثابتة لقومه، ورسوخ  ،اخر بأيامها وأحسابهاضائلها، ويفويرثي موتاها، ويتغنّى بمآثرها وف

تها وصالبة عودهاقدمه معهم، وإن اختلَّت مواقفهم معه، وتمادوا فيما عساه يكون سبياًل إلى قطع أواصر الوّد، أ  ،و النيل من قوَّ

ل ما يسعفنا في استمرارها، وتمّسًكا بما يكفل دوامهازيده إالَّ مرونة بما يضمن لن ي -على ما أمضيُت القول–فإنَّ ذلك  . وأوَّ

تحقيق ذلك؛ انتحاء طريق الشرط بـ"إْن"، التي تفيد االحتمال والتجّوز، دون سواها من سائر أدوات الشرط، والسيَّما "إذا" التي 

 ُمتسلسلة، بعضها آخذ بعناق بعض. تفيد الشرطيَّة على جهة التحقيق واليقين، عبر سبعة أبياتٍ 

د موقف الشاعر النبيل من يؤل ،ْن"، والذي اكتسح القسيم بأسِره أو يكاد"إ والمصدَّر بـ ،إنَّ ذلكم التكرار ألسلوب الشرط كِّ

الشرط ومن منطق –فمهما أقدموا على سّيء األفعال، وأصّروا على قبيحها، فإنَّه مقدٌم على خيرها وحسانها؛ وفي هذا  ،قومه

ى االنتقام، ومكافأة الفعل تلك النزعات التي تدفع النفوس قسًرا إل، ات الشيطانيَّة، وانتصاره عليها تحدٍّ على النزع -وتكراره

وحسبه أن يتسامى على كّل معاملٍة قد تجنح به  ،ومنازل العجماواتهذا إن لم يتسفّل معها صاحبها إلى دركات البهائم  ،بمثله

ة، أو تورده مورد الضغينة. لقد استطاع الشاعر بفعل أسلوب الشرط، أن يُكسب تجربته الشعريَّة مرونة إلى مركب اإلساء

د من خاللها مدى صدقه وأبعاد والئه وحبّه لقومه.  ،كما أكسبها نبرة حماسيَّة عالية وتوازنًا في مواقفه وعالقته بقومه. ليجسِّ

ا يشّع في جنبات تلك الصور من دالئ فهو كريم في عطائِه، وكريم في  رفيع:وخلقه ال ،ات على شخصيَّته السويَّةل بيِّنفضاًل عمَّ

أخالقِه، وكريم في تعاملِه. والشاعر بأخالقه تلك، إنَّما يرتدي رداء المنهج الربّاني، الذي عالج مثل هذه القضية، وحسم أمرها 

ا) .نفوس الكبيرةلحظوظ العظيمة، والعلى نهج قويم؛ حين جعل نصيبها فحسب ألصحاب ا ما باُروا الَِّذينا  إاِلَّ  يُلاقَّاهاا وا ا صا ما  يُلاقَّاهاا وا

ظٍّ  ُذو إاِلَّ  ِظيمٍ  حا ا( 51) عا إِمَّ نَّكا  وا غا ِ  فااْستاِعذْ  ناْزغٌ  الشَّْيطاانِ  ِمنا  ياْنزا ِميعُ  هُوا  إِنَّهُ ۖ   بِاّللَّ لِيمُ  السَّ  (.)فصلت (اْلعا

كان حريًصا على مّد تجربته بكّل ما يُحييها، ويُلهُب جذوتها، ويوقُع لها  -في سياق العالقات الشرطيَّة التقابليَّة-ونجد الشاعر 

ة االنفعال ما يعصف بوجدانه، تماًما كالذي عصف بوجدان صاحبها وهّز كيانه. فنراه أثرا في نفِس متلقيها، ويهيّئ لها من  قوَّ

ةً وصالبة، وعقيدةً راسخة تجا ه قومه، على مستوى المعجم اللغوي، يلجأ إلى حشد تجربته بألفاٍظ قويٍَّة رنَّانة، ليكسب موقفه قوَّ

ّق هو من يدرك أثر باينت أوجه السلوك. وال غرو، فالشاعر الحمهما تباعدت شقَّة الخالف، وت ،ليس لها أن تهتز أو تضعف

الٍف وهو إذ يتخيّرها يمنحها من نفسه ودمه طاقة جديدة ومذاقًا حلًوا، ويكسبها ظلاًل وأضواء ُموحية، في ائت ،الكلمة وسحرها

 ، بادهوني، قطعوا. بطوا غوًرا، قدحوازجروا، هوذاك نحو قوله: يأكلوا، يهدموا، ضيَّعوا، هووا،  ،وتناسٍق، يُعانق بعضه بعًضا

ا على مستوى التراكيب، فقد جاز الشاعر مداراٍت واسعة من الشعريَّة وليس من ريب، "فإنَّما  ،، وحلَّق بعيًدا في سمواتهاوأمَّ

ذق؛ حتَّى (، والبصير المقتدر هو الذي يلّم بالمعنى، "فيصنع فيه ما يصنع الحا5/555الشعر صنعة وصياغة" )الجاحظ، د.ت، 

 (.019-011يغرب في الصنعة، ويدّق في العمل، ويبدع في الصياغة" )عبد القاهر الجرجاني، د.ت، 
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ا،  -فنراه يزاوج في سياٍق واحد بين بنية الطباق والمقابلة وبنية الشرط، على مدار القسيم كلّه!؛ نحو قوله: بطاءً   أتيتهم شدَّ

ا، نحسٍ  -ت، غييحفظ -بنيت، ضيَّعوا -وفرت، يهدموا -يأكلوا يسّرهم،  -طلعت نجدا، يسؤوني -سعدا، هبطوا غوًرا -رشدا

، ألوجه الصراع القائم بينه وبين قومه؛ مصّوًرا بها فارق الدرجة عفويةب جاءت وصلت. وهي أسالي -مكرمة، قطعوا -يشينني

د من خاللها  ؛ لتغدو شجرة أصلها عودهاتجّذر عالقته بقومه، وصالبة وشدَّة التباين في السلوك واألخالق والمعاملة؛ ليجسِّ

 ثابت، وفرعها في السماء، فليس من شيٍء ينال من قّوتها، أو يهوي بجدتها!.

غيوبهم؛  -مجًدا، غيبي -لحومهم، مجدي -نصر، لحمي -كما حفلت األبيات بشيٍء غير يسير من التكرار؛ نحو: نصري

بل لعلَّه من أبرز السمات األسلوبيَّة، والظواهر  ،عليها دون كثير تأّمٍل ورجع بصر يقفوهو من الكثرة التي يمكن للقارئ أن 

ة وإثارة )استراتجيَّة( تجعل النّص أكثر حيويَّة وإنعا اب بأسره. وهي بال خالفالصوتيَّة الالفتة على مستوى الخط ًشا، وأكثر قوَّ

ظٍة أو عبارٍة بعينها، إاّل وهي ذات خطٍر وداللٍة من نفسه، يبغي بها أن ومعلوٌم أنَّ الشاعر ال يُسلّط الضوء على لف .للوجدان

 يالمس المتلقي من خاللها نقاطا حّساسة، ومكامن شعور طافحة في تجربته الشعريَّة.

سلوك مه في البحكم الموازنة التي أقامها بينه وبين قو ،رجيع كثيٍر من األلفاظ والعباراتولعلَّ الشاعر كان مدفوًعا إلى ت

وتسليط الضوء عليها بما  ،األمر الذي يقتضي ترجيع الكلمة في الكفّة الثانية ،أحدهما سلبي، واآلخر إيجابي :الذي يتجاذبه قطبان

 الطباق والمقابلة. أسلوبيناقض األولى في مؤّداها عبر ي

ديم كثير من الضمائر على متعلّقاتها، بتق -على جفائهم له-كما أّكد الشاعر عظيم حبّه ووالئه لقومه، عبر مواقفه الراسخة 

ْجــداوهو أمٌر بات كالطابع العاّم للقصيدة؛ نحو قوله:  ا، باناْيُت لاهُْم ما ْشدا ا، هاِويُت لاهُْم را ْعــدا ْرُت  لاهُْم  طاْيًرا،  تُمرُّ  بِهْم  سا جا ، زا

هُُم ناجـــطالاعـــــُت لاهُم   الــــُوّدا ــار مكُرمةٍ قاداحُت لاهُم  في نــ، ــدامـا ياُسرُّ ـة  وا بَـّ حا لُت  لاهُـم مــنّي الما صا نـدا، وا بل إنَّ من  .زا

فه واالستغناء عنه في أصل الضمائر ما جيء بها إالَّ على سبيل التأكيد وترسيخ حقيقة ما يكّن لهم من حّب ووالٍء، ويمكن حذ

 الضمير "هُُم"، في قوله: :نحو المعنى

 َدَعــــــــْونِي إِلَى نَْصــٍر أَتَْيتُهُُم َشـــــــــــدَّا      هُـــــــمُ أَراهُْم إِلَى  نَْصِري بَِطاءا  وإْن  

 وقوله:

اهُْم  َوإِْن َضيَّعُوا َغْيــــبَي َحفِْظُت ُغيُوبَـهُْم     وإنْ   َهُووا َغيِّي َهِويُت لَهُْم َرْشدا

 

 و نحو "منِّي" في قوله:

ـة  َوالــــُوّدا  مــنّيَوإِن  قَطَعوا  ِمـــــــنّي  األَواِصر  َضلَّةا     َوَصلُت  لَهُـم   الَمَحبَـّ

سواه من  ماومن الالفت على مستوى الخطاب بأسره، كثرة دوران الشاعر حول ضمير المتكلّم، واالقتصار عليه دون

 يريد أن يمّكن -على ما يبدو–من باب بالغة االلتفات؛ لكّن الشاعر ضمائر الخطاب والغيبة، وكان في وسعه تدويل الضمائر؛ 

فتظّل شخصيَّته محّك االهتمام، ومحور االنفعال. لقد استطاع الشاعر من خالل ذلك الحضور  ،لحضوره الذاتي في القصيدة كلّها

 الوحدة الشعوريَّة،الطاغي لذاته، وما اتّصف به من خلٍق كريم وسلوٍك قويم، أن يُلقي على قصيدته طابع 

http://www.ajrsp.com/


 م 2022-12-5| تأريخ اإلصدار:  ألربعوناو الرابعالمجلة األكاديمية لألبحاث والنشر العلمي | اإلصدار 

     

 

   www.ajrsp.com                                                                                                                        239  

 ISSN: 2706-6495 

 
ر شخصيَّته للقارئ، التي بدت بيِّنة المعالم، واضحة التقاطيع، في سلوكها وأخالقيَّاتها، في قالٍب أدبي   كما استطاع أن يصوِّ

ق  .(15م، 0250)بني عامر وآخرون،  مؤثٍِّر وخالَّ

ة في زمنيَّة األفعال في القصيدة؛ أللفينا طابعها العاّم، ا لفعل الماضي، وهو ما يتواءم مع مقاصد الخطاب ولو أعدنا الكرَّ

ا الفعل المضارع، فقد لجأ إليه في قوله: "يأكلوا" و"يهدموا"؛ ليكسب الفعل في كّل منهما،  وموقف الشاعر الراسخ من قومه. وأمَّ

ا يعّزز  -لفعلوإن تكّرر ا–داللة التجّدد والحدوث؛ متّخًذا من ذلك سبياًل لإلعراِب عن أصالِة قيمه، وأنَّه واحٌد ال يتغيّر  وهو ممَّ

 ولذا عبّر عن ردَّة فعله تجاه سلوكهم بالفعل الماضي: "وفرُت" و"بنيُت". ،صدق موقفه

 ،ئه، وتجّذر عالقته المتينة بقومهفي تجسيد أبعاد وال دوره ،المستويين الصرفي والنحويالعدول على  سلوبكما كان أل

 وذاك نحو قوله:

ا لَهُْم  َهِويُت   َغيِّي هُْم َهُووا  َوإِْن َضيَّعُوا َغْيــــبَي َحفِْظُت ُغيُوبَـهُْم     وإْن   َرْشدا

فعبَّر عن الفعل بصيغة التضعيف "ضيَّعوا"، بداًل من "أضاعوا"؛ ألنَّ داللة الفعل فيها أقوى وأبلغ؛ فمهما بالغوا في سلوك 

مسلك التضييع والعداء، وأبعدوا في ممارسة ألوان الخذالن والحيف معه، فلن يكون سوى مركز دفاٍع لهم، ونقطة مجابهة لكّل 

 م، أو النيل من أعراضهم في غيبٍة منهم.  من يحاول اإلغارة على حرماته

 ونحو قوله:

 ـــٍد يَشينُني     قََدحُت  لَهُم  في نــــار  مكُرمٍة َزنـدافَإِن قَدحــوا لي نـــــاَر  زنـ

والملمح الذي نرصده للشاعر هنا، عدوله بالخطاب في الجملة الثانية: "في نار مكرمة زندا"، عنه في األولى: "نار زنٍد 

والسيَّما وقد انتحى الشاعر بنية التضاّد، أن يأتي بها على نمط األولى. إنَّ  ،ان يقتضي التركيب الطبيعي للجملةيُشينني"؛ وك

فلقد كان في مكنة - زن، وال هو أيًضا لحاجة القافيةذاك العدول الذي داخل لحمة البنية وسداها، لم يكن فحسب ألجل إقامة الو

للطائٍف من الفكر ال تتحقّق إالَّ بذاك العدول، الذي يتساوق مع  كان بل -لقول، أن يقيمها على نمط سابقتهاالشاعر، بحيٍل من ا

مغزى القصيدة، ومواقف الشاعر النبيلة مع رحِمه وذوي قرابتِه. وفي وسعنا تحقيق ذلك من خالل البنى النحويَّة، التي نحى 

 ،"ناًرا" مفعواًل به مضافة إلى "زند"، وجاء بالصفة بعدها جملة فعليَّة: "يشينني"طريقها في كلتا الجملتين: ففي األولى، وقعت 

 واتّكأ ،ضافها إلى مكرمة، وجاء بها اسًمافأدخل حرف الجر على "نار"، وأ في الشطر الثاني، بينما عطف باألمر من جهته

منها: أنَّ  ،ه أبلغ وأوقع من قدحهم له؛ وذلك من جهاٍت عدَّة؛وبهذا االعتبار فإنَّ قدحه النار لقوم .على "زند"، فجعلها قافيةً للبيت

كريمة في نفسها؛ وما زاد على أن قدح  -وهو ما يُعرُب عنه حرف الجّر "في" الداخل عليها-النار التي انتحاها عن قصٍد ونيَّة 

وامها. وهو ما يعضد مغزى القصيدة دوالصفة  باتي التعبير باالسم "مكرمة"، ما يفيد ثفيها لقومه زنًدا؛ لينفح طيبهم. وف

عليها، فجعل "زندا" تستقّر قفاًل للبيت، وما تناتج عن ذلك من  وسلوكه القويم معهم؛ فضاًل عن بنية التصدير التي بنى البيت

ا قدح الشين من قومه، فلم  ةجه تماثٍل صوتي وإيقاٍع متناغم مع الداللة التي يريُد حكايتها وتقريرها في ذهن متلقي خطابه. وأمَّ

فضاًل  ،بالزمن المضارع: "يشينني" ه؛ ولذا عبَّر عنمتكّررٍ  ثمرةُ سعي، وحصيلة ُجرمٍ بل هو نار على جهة الحقيقة، تتلبّس به ال

ا يدلُّ عليه الفعل في أصل وضعه  من شناعة الفعل، وقباحة المقصد. ،عمَّ
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 وقوله أيًضا:

 َعت  الُرشــــــــــداــــما  يَنــــأَُكــــن     أَباُدهُُم  إاِّل  بِ َوإِن  باَدهونـي  بِالَعــــــــداَوِة  لَم 

: "لم أكن أبادهم إالَّ بما ينعت الرشدا"؛ ثباتالنفي واإلعلى طريقة هم بما ينعت الرشدا(، إلى القصر فعدل عن قول: )بادهت

ا يعّزز مواقف الشاعر النبيلة مع قومه، ويؤّكدها بوجٍه  ،هذا النسقوهو البيت الوحيد في هذا القسيم، الذي جاء على  وهو ممَّ

. كما أنَّ التحّول (555ّدعي خالفه" )الجرجاني، د.ت، ؛ وذلك ألن باب القصر بالنفي "إثبات أمر يدفعه المخاطب، ويآخر

في التعبير عن المعنى  ةالفنّيَّ  على صعيد الداللة"أبادههم"، أّدى دوًرا  :"بادهوني" إلى المضارع :بالفعل من صيغة الماضي

ما  غرارويعلي ذكرهم، ال على  ،يرفع شأنهمبيد أنَّها مبادهة بما  ،، كلّما وقع ذلك من قومهفعل منهلاتجّدد فهو يفيد  ،وتصويره

  .العداوةالسوء وة بباغتمن الم ،قومه معه يمارسه

التي أدَّت دوًرا  ،والسيَّما الكناية ،يانيَّةلقومه، بعدٍد من الصور البكما توسَّل الشاعر في سبيل ترسيخ مواقفه النبيلة والداعمة 

مهًما في إثراء الداللة، وتوجيه المعنى وتشخيصه. كما كانت مؤثِّرة في سياقها؛ ألنَّها صدرت عن شعوٍر صادق، ونفٍس 

موجعة، ومعاناة اجتماعيَّة واقعيَّة، ال تزييف في دوافعها، وال اختالق في حوادثها. ومن تلك الصور التي وشَّح بها الشاعر 

 ء في قوله: قصيدته، ما جا

 لَُهْم َمْجــدا  بَنَْيتُ   فَإِْن يأَكلُوا لَْحِمـــي َوفَـــْرُت  لُُحومـهُْم      َوإِْن يَهَدُموا َمْجِدي

ا على طريقة وأخرجه، عي في تمزيق عرضه، وتشويه سمعتهتصوير شناعة فعلهم من الس وأراد بالكناية في الشطر األول،

في  صنيعفإذا قّدرنا أنَّ هذا المخرًجا حّسيًّا تأنفه النفوس، وتتأذَّى من فعله؛ ألنَّ آكل اللحم البّد له من نهشه وتقطيعه،  القرآن

ا لحوم قومه من جهتِه ؛يحّس ويتألم، زاد الفعل قبًحا وبشاعة جسٍد بشري في و. ، فليس ينالها منه شيءموفورة سالمةف ،وأمَّ

، على طريقة أخرى من صور البيان بصورةٍ  لمتلقي شعره، مّكن للداللة والرسالة التي يبغي إيصالها، الشطر الثاني من البيت

ذكرهم، وإن سعوا له في  في الناس فإن كان المجد شيئًا يُبنى ويهدم؛ فلن يختار لقومه إالَّ ما يشّرفه ويعلي ،االستعارة المكنية

 خالف ذلك.

وعن تمنّيه الخير والسعد لهم "َحِفْظُت ُغيُوبَـُهْم"، كما كنَّى عن حفظه ألعراض قومه، ودفع كّل ما يدنّسها عنها بقوله: 

ا  تُمرُّ  بِهْم  َسْعــَدابقوله تعضد المعنى العاّم الذي انطلق منه الشاعر، وتؤّكد  -وال شكّ -". وهي كنايات : "َزَجْرُت  لَُهْم  طَْيرا

 يزيد الداللة في مكانها ،منمنم جديد، وثوبٍ  الفكرة في وشيٍ  فتبرز معها ،قومه بطريٍق من طرائق القول أخرىلداعمة لمواقفه ا

ةً وتأثيًرا؛ ذاك ألنَّها تحمّل في تضاعيفها "إثبات الصفة بإثبات دليلها، وإ يجابها بما هو شاهد في وجودها" حسنًا وجمااًل، وقوَّ

 (. 10الجرجاني، د.ت، )

وازنة، د مّكن الشاعر لهذا القسيم بشعريَّة طافحة، تفوق المقطع السابق والالحق له في القصيدة، عبر مستوياٍت تركيبيٍَّة متلق

؛ لتخرج في لوحٍة بديعٍة، قد زهاها الحسن، وتناهاها الجمال، فتالمس بمؤثّراتها الفنّيَّة نفس المتلقي متناغمة وتمّوجاٍت صوتيَّةٍ 

الطباق، والمقابلة، والتكرار، ورد األعجاز على  أساليببالتقابل المتوازي، عبر  ابتداًء من بنية الشرط، ومروًرا :وشغاف قلبه

  الصدور، والتقسيم المتمثّل في الضمائر الفرديَّة للشاعر، مقابل أساليب وضمائر الجمع لقومه.
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 :المحور الثالث: موقف الشاعر من سلوكه، وعقيدته تجاه قومه

من سلوكه، الذي تبّناه لنفسه في الحياة دينًا  ا الشاعر ردود فعله وموقفه هولمقطع األخير من القصيدة، يرصد لنوفي ا

أ ليس هو من يحمل الحقد على ق، فشخصيَّة متَّزنة متماسكة -ضىعلى إثر ما م–ومنهًجا. ويبدو فيه  ومه، فينسلخ عنهم، ويتبرَّ

ات الصدور. ويؤّكد في بل يرى لموقعه الرفيع في قومه، ومقامه الجليل بينهم، ما يربأ به عن سفاسف األمور، وحزاز ،منهم

د أْن سيظّل مخلًصا لقيمه وسجاياه التي ُجبل عليها، مالزًما لما طُبعا عليه من كرٍم وبذٍل وعطاء، دائبًا على ذلك أب اآلن نفسه

ا ملكت يداه أوفر حٍظ، إن  ،رالدهر، ال يعطفُه عن عزِمه فق ه عنه نقد؛ حتَّى توافيه المنيَّة، ويحّل بنفسه األجل، ولقومه ممَّ وال يردُّ

   (:521م، 0255)الديوان،  أو تتابع له غنـى. وفي ذا يقول ،أصابه يسرٌ 

 َداـــالِحْقـ يَْحِمُل  َمْن   اْلقَـْومِ   َرِئيسُ َوالَ أَْحِمـــــُل اْلِحْقــــــَد اْلقَــــــــــــِديَم  َعلَْيِهُم          َولَْيَس 

 فَذلَِك َدأبــــــــي فـــي  الَحيــــــــــاِة   َوَدأبُهُم           َسجيَس    اللَيــالي  أَو يُزيرونَني   اللَحـدا

 ــَداِرْفــــ  َكلِّْفــهُم  الِي  لَــْم   أُ قَـــــلَّ َمـــــناى          َوإِْن ـي إِْن تَتَابَـــــَع لِــي ِغـلهُْم ُجــــلُّ َمــــالِ 

ْيــــفِ  لََعْبـــُد    َوإِنِّي  ـــَداــتُْشبِهُ اْلَعْبـ   ـَرهَاـــِشيَمةٌ  لِي َغْيــ  َماــا           َــثَاِويـا   َمــا َدامَ   الضَّ

 ـــْرَداــْم   ُمــــْيــــباا َوالَ ُمْرِدهِ شَ     َكَشْيبُِهمُ  ٍر          ــــَعلَى أَنَّ قَْوِمــــي َما تَــــَرى َعْيــــُن  نَاظِ 

َمـــاِن  إَِذاـٍد  وُســـــــْؤُدٍد          َوقَــْوِمي َربِيــَوُجـــــــو  بِفَْضـــٍل  َوأَْحـــــالَمٍ  اـاْشتَـــٌع  فِي الزَّ  دَّ

المقطع، ورسوخ موقفه من قومه، بسلوك عدٍد من األساليب، أضفت عليها طابع لقد مّكن الشاعر لشعريَّة خطابه في هذا 

" تارة أخرى.  الصدق والتأثير واإلقناع؛ منها: النفي، والتصدير، والتأكيد بطريق القصر تارة، و"إنَّ

ل من نى في ومن منطق حرص الذات الشاعرة على تأكيد موقفها دون أن ياُلبسه شوب، نراها لم تقنع بنفي المع البيت األوَّ

حتَّى حقَّقته من جهاٍت عدَّة، منها: وصف الحقد بـ"القديم"، وهو الحقد المتجّذر، الذي يحيُل إلى تراكماٍت عاطفيٍَّة  ،المقطوعة

ا يحيُل بدوره ،لوك عنها إلى وجهٍة ثانية سويَّةونفسيَّة، يستعصي معها نزعها أو تحويل الس  إلى صفاء قلب الشاعر، ونقاء ممَّ

سريرته تجاه قومه؛ مهما احتّد الخالف وتعقّدت األمور. ومنها: تكرار النفي في سياق الحكمة في الشطر الثاني، ورّد العجز 

 أخرى.  ه تأكيد المعنى وترسيخه؛ بطريٍق من طرائق الفنِّ على الصدر "حقدا"؛ الذي يحمل في تضاعيف

"، إلى القصر بطريقة التقديم؛ فقّدم الجاّر والمجرور إِْن تَتَابَـــــَع لِــي ِغــــــناىلهُْم ُجــــلُّ َمــــالِي ولجأ الشاعر في قوله: "

يةً "؛ اهتماًما بالمقّدم وعناإن تتابع لي غنىوهي جواب شرط "إْن" على قوله: " ،مالي"؛ كما قدَّم الجملة كلّها "لهم"، على "جلّ 

 للمتلقي وحماًل له لهم. بينما جاء بالثانية على نسقها الطبيعي؛ تشويقًامن تخصيص جّل ماله  ،به، وسوق البشرى لقومه سلفًا

ا"؛  لِّْفــهُم ِرْفــدا ـْم أُكا حتَّى إذا على ترقِّب تمام العبارة وجواب الشرط، الذي أخلف سقف توقعاته، فجاء على غير ما فكَّر وقدَّر: "لـا

 ظيم خلق صاحبه، وجليل صنيعه مع قومه.سمعه، أخذته الدهشة، وداخله الطرب، ُمكبًرا في نفِسه ع

من جعل جّل ماله لقومه، تخاذله عن شيمه التي ُعرف بها بين القبائل، فأخذ  ،ا هجس في النفس إزاء صنيع الشاعروربَّم

يد ضيف، ومّد من إكرام ال :قدمه على ما أخذه على نفسه عهًدايؤّكد في البيت الذي يليه عبر جملٍة من المؤّكدات، برسوخه 

 فنراه يستهّل البيت بقوله: "وإنِّي" عاطفًا الجملة على ما قبلها، مصّدرا الخبر بالم االبتداء "لعبد"،  ،العون لكّل ذي حاجة
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مضيفًا العبد إلى الضيف؛ في إشارة رامزة إلى ما يلقاه الضيف عنده من حسن حفاوٍة وعظيم تكريم؛ حتَّى لكأنَّه بات عبًدا له 

مالل لطول عهد ُمقامه، أو تشّح ذات اليد،  راودهمن أن ي بقوله: "ما دام نازاًل" احتراًساونه!. ثمَّ أتبعها يخدمه ويقوم على شؤ

أكيًدا لتلك الحفاوة التي نجُد الشاعر قد اتَّكأ على كلمة "العبد" نفسها، فأعادها في عجز بيته؛ ت فيضيق صدره بضيافته. ومن هنا،

ا  أسلوب وفي جملٍة مؤكَّدة أيًضا، وعبر ياًل في دياِره.من الذ به، أو حّل نز يجدها عنده ما القصر بالنفي واالستثناء، يقول: "وا

هاا ْيـــرا ةٌ لِي غا ل من البيِت من جهة،   ِشيما ا"؛ تأكيًدا للمعنى الذي أثبته في الشطر األوَّ ْبــــدا جانبها،  فيللصفة  قصًراوتُْشِبهُ اْلعا

 القدِر شريف. سيٌِّد كريم، عليُّ قومه ي إذ إنّه ف ،دون أن تجاوز مداها

رقة لقومه يشّع في جنباتها فنراه يرسم صورة مش ، يُفهم خطابه على غير ما أرادويختم الشاعر قصيدته باالستدراك، لئالَّ 

ِمع، من أنَّ قومه أهل سوٍء ولؤ لقاأل ىٍم وبخل، ويعطف والحسن والزهــاء، تبّدد ما قد ترامى إلى نفِس من سا  :باألمِر حيث رما

شتَّى: فيفتتحها  من القولِ  شبابهم؛ عبر مؤّكداتٍ من أنَّهم أهل شيٍم وفضل، وكرٍم ونبل، ونجدٍة وسؤدد، يستوي في ذلك شيبهم و

"، ويثنِّي بـ"قومي"، ويتبعها بالنفي، والتكرار، وتوالي محامد الصفات على نسٍق، واستهالل البيت األخير بها. كما أنَّ  بـ"أنَّ

وهي التي  ،عين الخالل التي نسبها إلى نفسه "، هيَوُجـــــــوٍد وُســـــــْؤُددٍ   بِفَْضـــٍل َوأَْحـــــالَمٍ الصفات التي نسبها إلى قومه: "

تضمين االقتضاء في البيت التالي له؛ ذاك  أسلوبطابه، ويقّررها للمتلقي عبر حرص الشاعر على أن ينسبها لقومه في خاتمة خ

بل ويذهب إلى أبعد من ذلك في شطره  ألنَّ أثرها سيظّل سجاّلً باقيًا، وذكًرا خالًدا لهم، وإن طواهم الردى، وطالتهم يد المنون؛

فخٍر وتباٍه عاليتين؛  حيث شحنه بأبلغ ما تؤّديه العبارة، ويبلغه الوصف، في نغمة ،الذي يمثّل آخر محطَّات القصيدة الثاني،

، مبتدئًا الشطر بـ"قومي"، ناسبًا نفسه إليهم عبر ضمير المتكلّم، ُمخبًرا عنهم بأنَّهم "ربيٌع في الزمان"؛ على طريقة التشبيه البليغ

يٍَّة من التناهي في الدعوى؛ لفرط كرمهم، وكثرة عطائهم، ووفرة خيرهم على الناس. مع ما تحمله الكلمة من تداعياٍت إيحائ

لُمرهفة، وظالٍل جماليٍَّة وارفة، تتآزر مع ما وسمهم به  فمعلوٌم أنَّ الربيع إذا جاء عمَّ نفعه  ،من كريم السجايا في شطره األوَّ

بل إنَّ المفردة تتجّرد  ،األرض من دابَّة. وليس ذاك فحسب مشى على ن، واستبشر بقدومه، وتهلّل بحلوله كّل مالداني والقاصي

نون فهم غوث يلوذ به الناس، إذا نزلت بهم مسبغة، أو ألمـَّت بهم س ،، ومن دورتها بين الفصول األربعةالزماني من مدلولها

 وهو أمٌر مستفاد من تنكير المفردة: "ربيٌع في الزمان"؛ أّي: في أّي زماٍن قحط واشتّد. ،عجاف، في كّل حيٍن من الزمان

ا بالجملة الشرطيَّة، وتعليق ما قبلها عليها، فيه فوائد تجتنى؛ منها: مجابهة المتلقي وابتداء الشطر بالجملة الخبريَّة، وتعقيبه

طابع الفخر والتباهي بتلك الصفة. كما في تقديمها تكرار  ثبات في الوقت للمعنى؛ ما يمنحه في موقعهبالخبر ابتداء؛ ألنَّ الخبر إ

تين؛ مرة على سبيل اإلخبار الذي يفيد العمو ة على سبيل الشرط، الذي يمنحها قومي ربيع في الزمانم: "للعبارة مرَّ "، ومرَّ

ا يزيد المعنى تحقيقًا  التخصيص والتعليق؛ ليكون محّصلة القول على تقدير حذف الجواب: "إذا اشتّد الزمان، فقومي ربيع"؛ ممَّ

ع في النفوس، من فعل ذلك حين رخائهم فال خالف في أنَّ إسعاف الناس في زمِن حاجتهم وشدَّة بأسهم، آكد وأوق ،واستحكاًما

لشرطيَّة على جهة التحقيق حين عبَّر بـ"إذا" الشرطيَّة دون "إْن"؛ إلفادتها معنى ا ،احتياجهم. وقد أحسن الشاعر وأجادوعدم 

ا يزيد الداللة  ،والقطع ا"، بجعلها قافية للبيت وخاتمة  ي مكانهافممَّ ا حين اتكأ على لفظة "اشتدَّ قّوةً وتأكيًدا. كما أحسن جّدً

ا يتساوق مع الداللة التي أراد تجسيدها في للقصيدة؛ ذاك ألنَّ المفردة تحكي بأصواتها تفشي الحاجة، واستحكام شدَّتها؛  وهو ممَّ

عمق الرابطة التي تربطه بقومه، وصدق حبّه ووالئه لهم؛  نا في قّوٍة واعتزازوهو في كّل ما تقّدم يجّسد ل قومه واقًعا مشهوًدا.
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فإذا بمفرداتها تتحّول على لسانه، إلى أدواٍت مطواعة،  ،به من كنوز، وتحتشُد به من طاقاتموظّفًا في ذلك اللغة بكّل ما تحفل 

 تجلّيات رؤيتها.وعالماٍت جديدة، ورموٍز دالَّة، تتشّكل وفقًا لهوى الذات الشاعرة، و

 الخاتمة:

 من أبرز النتائج التي خلصت إليها هذه الدراسة:

ما جعله يحشد لها كّل طاقاته  ،يَّة؛ جراء تخلخل عالقته مع قومهالتجربة الشعريَّة للشاعر صدرت عن تجربة حياتيَّة واقع -

 الشعريَّة واإلبداعيَّة.

ل على الظاهرة التشكيليَّة لبنية التراكيب النحويَّة والصوتيَّة.المنجز الجمالي الشعري للداليَّة، يعتمد في المقام  -  األوَّ

كان لشعريَّة المفتتح دور كبير في نجاح التجربة الشعريَّة، والتأثير بها على المتلقي؛ حيث حشد لها الشاعر أقصى ما تجود  -

 به قريحته من شعريَّة، فجاءت منسجمة ومتوافقة مع مقاصد الخطاب وغاياته.

حين جمع في خطابه بين نغمتين متباعدين؛ نغمة الحزن واألسى، ونغمة الفخر والتباهي،  ،ر الشاعر قدرة فائقةأظه -

 وصهرهما في قالٍب شعري واحد.

ًدا من خاللها موقفه الراسخ والداعم لقومه في  - آٍن واحد، وعمق الصلة اتَّكأ الشاعر على جملٍة من األساليب الفنّية، مجسِّ

كان من أبرزها على مستوى الخطاب كلّه: الشرط، والطباق، والمقابلة، والقصر، والنفي، و إليهم.وتشّده  مبه التي تربطه

 والتكرار، والتقديم والتأخير، والتنكير، والتصدير.

لها في المضمون والرؤية؛ فالشاعر على مدار القصيدة ال - ما و ،ينعت قومه إالا بما يُعلي ذكرهم تواشج آخر القصيدة مع أوَّ

إنَّما  ،انها مع قومه في التعامل والسلوكحسبه بعض الباحثين تناقًضا من خالل بنية التوازي التي سلك طريقها، وعقد قر

معهم، وإن اختلّت مواقفهم وتباينت  ثبوت قدمه ورسوخ موقفهعلى لها والتجّوز؛ ليبرهن من خال حتمالاال كان من باب

 ردود فعالهم.

  التوصيات:

ا يكتنزهالمجيد الباحثين العرب إلى االعتزاز بتراثهم األدبيدعوة        يحفل به ، وما من نصوص أدبيَّة أصيلة ، والكشف عمَّ

األدبي من  صّ نال دراسة التركيز علىب وذلك ؛، تتواشج مع أحدث ما قالت به النظريات النقديَّة الحديثةرصينة أسلوبيَّةٍ  من لغةٍ 

 فهم إاّل ال تُ  غلقًا، ، ويفتح له منافذلغته وتجربة صاحبهامن شيٍء خارجه، إاّل بالقدر الذي يمّس النّص، ويثري  ، الداخله

 .واإلحالة إليها بدراستها

 المصادر والمراجع:

 تحقيق: عبد السالم هارون. د.ط. بيروت: دار الفكر.، الحيوان)د.ت(.   .الجاحظ

 . القاهرة: مكتبة الخانجي.  1. تحقيق: محمود محّمد شاكر. طدالئل اإلعجاز. )د.ت(.  الجرجاني، عبد القاهر

 . د.ت. القاهرة: دار غريب.اإلبداع الموازي(.  0220. )حماسة، محمد عبد المطَّلب

 . بيروت، دار صادر.5، تحقيق: إحسان عبَّاس وآخرين. طاألغاني(.  0220. )األصفهاني، أبو الفرج

 . د.ط. القاهرة: الهيئة العامَّة لقصور الثقافة.لسانيَّات االختالف(.  5991. )الجزار، محمَّد
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 العالقات بين مؤسسات الرعاية االجتماعية والمستفيدين من خدماتها في ضوء القيادة واتخاذ القرار

Relationships between social care institutions and the beneficiaries of their services in the 

light of leadership and decision-making 

  فهد السيف/ عبد المحسن بن أ.د إعداد:

 عوديةالس العربية المملكة سعود، الملك جامعة االجتماعية، الدراسات قسم المجتمع، وتنظيم االجتماعية المؤسسات إدارة أستاذ

 الشمراني هللا عبيد بن عبدولالباحث/ 

 سعود، الملك جامعة االجتماعية، الخدمة في دكتوراه باحث بالخبر، الجامعي فهد الملك مستشفى طبي، اجتماعي أخصائي

 السعودية العربية المملكة

 

 الملخص:

البحث إلى مناقشة أنواع العالقات بين مؤسسات  ويهدف هذاأصبحت الرعاية االجتماعية اليوم تتميز بمظهرها المؤسسي    

ز االجتماعية وأبرتحديد العالقات داخل مؤسسة الرعاية  الرعاية االجتماعية والمستفيدين من خدماتها، ويتحقق ذلك من خالل

جربة لمؤسسة ت وكذلك يستعرض والتأثير والسلطة في مؤسسات الرعاية االجتماعية ومصادر القوة سلوكيات القيادة المتّبعة فيها.

وتتضح أهمية هذا البحث في أنه: يقدم تصّوراً  رعاية اجتماعية محلية ودولية بالتحليل في ضوء فعالية القيادة واتخاذ القرار.

ما أنه يعتبر ك ات اإلنسانية بمؤسسات الرعاية االجتماعية وما تتأثر به من عوامل بيئية ومجتمعية وأسلوب القيادة المتبعللعالق

مناقشة ل للبحث وذلككمنهجية  يتم استخدام تحليل مضمون إضافةً علمية ألدبيات اإلدارة المؤسسية في الرعاية االجتماعية.

ج منها البحث لعدة نتائ وقد خلص موضوعات البحث الرئيسية المتعلقة باإلدارة واتخاذ القرار في مؤسسات الرعاية االجتماعية

قوم الرعائية والتوعوية والتنموية التي ي وأن البرامج في أدارة مؤسسات الرعايا االجتماعية وأسلوب القيادةدور بالغ للقائد هناك 

أن نمط القيادة  القرار المتخذ بهذه المؤسسة االجتماعية. ومدى رشادفي دار رعاية األحداث تحدد فعالية قيادته بها القائد 

ة ضرورية األخالقي وكذلك السياسات المحرومين من الرعايا األسرية االيوائية لألطفالالديموقراطي قد ال يكون مناسباً لمؤسسات 

إشراك العاملين ومستخدمي الخدمة بالرأي والقرار له بالغ األثر في جودة  بحث بأهميةويوصي الفي دور الرعاية االجتماعية 

الرقابة الحكومية  المجتمع وضرورةمشاركة القطاع غير الربحي في مؤسسات  وكذللك ضرورة الخدمة المقدمة واستمراريتها

 حاالت الفساد في مؤسسات الرعايا االجتماعية والمحاسبية لتعقبالتوسع في نظام الحوكمة و على مؤسسات الرعاية المجتمعية

.القيادة المستفيدين، االجتماعية،الرعايا  لكلمات المفتاحية:ا  
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Relationships between social care institutions and the beneficiaries of their services in 

the light of leadership and decision-making 

 

Abstract:  

Today, social care has become characterized by its institutional appearance, and this research aims 

to discuss the types of relationships between social care institutions and the beneficiaries of its 

services. And the sources of strength, influence and authority in social care institutions, as well as 

reviews the experience of a local and international social care institution by analysis in light of the 

effectiveness of leadership and decision-making. The importance of this research is evident in that: 

It presents a vision of human relations with social care institutions and what is affected by 

environmental and societal factors and the style of leadership followed. It is also considered a 

scientific addition to the literature of institutional management in social care. Content analysis is 

used as a methodology for the research in order to discuss the main research topics related to 

management and decision-making in social care institutions. Taking care of juveniles determines 

the effectiveness of his leadership and the rationality of the decision taken in this social institution. 

That the democratic leadership style may not be suitable for residential institutions for children 

deprived of family care, as well as ethical policies are necessary in social care homes. Community 

institutions and the need for government oversight of community welfare institutions and the 

expansion of the governance and accounting system to track cases of corruption in social welfare 

institutions 

Keywords: Social welfare, beneficiaries, leadership 
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     المقدمة. 1

أصبحت الرعاية االجتماعية اليوم تتميز بمظهرها المؤسسي بعد أن كانت تدور في فلك المساعدات والهبات من المقتدرين    

 والمحسنين.

وألن المفهوم الحديث لمؤسسات الرعاية االجتماعية جعلها أكثر تنظيماً وبعداً عن العشوائية من خالل كيانات محددة تتبع نُظماً   

 التي تخدمها، مّما جعلها تؤثر وتتأثر بهذه العوامل. وتطلعات الفئاتمعينة، إاًل أنّها ليست بمعزل عن خطط التنمية للدولة 

الفرد مهما كانت قدراته ومهاراته، فإنه لن يستطيع إشباع حاجاته المتطورة والمتنوعة منفرداً، "أّن  (6102)جاهمي، وقد أكد     

لذا فهو في حاجة لجهود اآلخرين من خالل جهود تبذل من مؤسسات الرعاية االجتماعية في القطاعات المتعددة )الصحة، التعليم، 

 ".االجتماعي، والقطاعات الخدمية األخرى(الضمان 

 ,Hasenfeld)يقول  وقبول ورفضوفي العالقات اإلنسانية داخل مؤسسات الرعاية االجتماعية وكيف تتمايز بين قوة وضعف   

سلة من المعامالت التي يتم من خاللها من أجل رفاهية العميل يمكن تصور العالقات بين العمالء والمنظمات على أنها سل (1983

، ففي العالقات بين العمالء والمنظمة على سبيل المثال، يمكن اعتبار العالقات بين المتقدمين للحصول تبادل الموارد والخدمات

 من المفاوضات حيث:  بمثابة سلسلةعلى المساعدة العامة وقسم الرعاية االجتماعية 

 أعلى مستوى من المساعدة العامة بأقل قدر ممكن من المجهود ( يحاول العميل الحصول على0)

( يحاول المسؤولون "التخلص من" ظروف العميل غير المالئمة وبالمثل، فإن العالقات بين العمالء والعمل االجتماعي تخدم 6) 

 مهم.ة المتوافقة مع اهتماماتهم وقيالفقراء وتقلص من المدفوعات الزائدة مع الحفاظ على العمالء الذين يطلبون المساعدة والمشور

تسعى المنظمات االنسانية لتحسين أداء األفراد داخل المؤسسة وذلك من خالل تهيئة المناخ التنظيمي المالئم، واالهتمام لذلك   

 بثقافة البيئة الخارجية ومحاولة تكييفها مع رأس المال البشري 

 أنّ  ث نجدحييعتبر المحرك بالنسبة للمؤسسة الذي يمكنها من تحقيق أهدافها،  وألن الفرد هو أساس أي منظمة فالمورد البشري  

و توصيفها، غير أن الفرد اثناء عمله بالمنظمة تنتج عنه ألكل فرد دور رسمي يقوم به وذلك يتم تحديده بواسطة وصف الوظائف 

يات ولي االهتمام بهذه السلوكأ االنسانيداري بالجانب سلوكيات اخرى غير تأديته لمهامه وفي اآلونة األخيرة مع تطور االهتمام اإل

الغير ملموسة النابعة من ذات الفرد والتي تمثل تصرفاته الشخصية مثل )افكاره، شعوره، مبادئه( اتجاه العاملين او رؤسائه أو 

 .اتجاه المؤسسة

والمبادئ المنظِّمة لعملها، باإلضافة لخبرتها في من جانب آخر نالحظ أن مؤسسات الرعاية االجتماعية يقودها ويوجهها القيم 

، المجال اإلنساني ومدى قبول الفئة المستهدفة لخدماتها، غير أّن هناك عوامل أخرى تؤثر على قيمة المؤسسة االجتماعية

ؤكده ما ي، وهذا ، وأهمها العالقات اإلنسانية داخل المنظمة نفسهافالقرارات التي تتخذها المؤسسة قد تخضع إلعتبارات كثيرة

 (0892)مرسي، 
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بين االفراد لما لها من آمال و طموحات تسعى لتحقيقها ( العالقات االنسانية )من اشكال التنظيم الغير رسمي داخل المنظمة  أنّ  

يكون اال بنجاح العالقات االنسانية و من خالل  و اشباعها داخل هذه المنظمة، فان اكتساب الثقة و االحترام المتبادل بين االفراد ال

هذا فان مصطلح العالقات االنسانية ينطبق بصفة عامة في تنظيمات العمل حيث يرتبط االفراد بنوع من البناء او النظام الشكلي 

ك البشري بل اسة السلوفي سبيل تحقيق هدف معين و تتميز هذه العالقات االنسانية بالحركة و الدينامية فهي ال تكتفي بمجرد در

تحاول ان تقوم بدور فعال حيال هذا السلوك حتى يتم الحصول على نتائج مثمرة و مقنعة، لذا يمكن القول ان العالقات االنسانية 

 .علم و فن تطبيقي، كما تتصف بالناحية االجرائية العلمية انها تعنى بالفعل المؤثر

ين تتضمن مسؤولياتهم قيادة الجماعات فان العالقات االنسانية هي ادماج االفراد المديرين الذمن جهة نظر اصحاب االعمال وو

 .تماعيواالج النفسي، االقتصادي،في موقف العمل الذين يدفعهم سويا كجماعة منتجة متعاونة مع ضمان الحصول على االشباع 

 األهداف:. 1.1

 عاية االجتماعية والمستفيدين من خدماتها، ويتحقق ذلك من خالل: يهدف هذا البحث إلى مناقشة أنواع العالقات بين مؤسسات الر

 تحديد العالقات داخل مؤسسة الرعاية االجتماعية وأبرز سلوكيات القيادة المتّبعة فيها.ـ 0

 مصادر القوة والتأثير والسلطة في مؤسسات الرعاية االجتماعية. -6

 فعالية القيادة واتخاذ القرار.في ضوء  ودولية بالتحليلـ استعراض تجربة لمؤسسة رعاية اجتماعية محلية 3

من عوامل  بهتتأثر وما لعالقات اإلنسانية بمؤسسات الرعاية االجتماعية يقدم تصّوراً ل :هالبحث في أنهذا وتتضح أهمية . 2.1

 فهي ليست ،يفنى تعد العالقات االجتماعية النفسية كنز ال (6118)المسيري، يقول ، حيث عوأسلوب القيادة المتبومجتمعية بيئية 

مجرد كلمات طيبة او عبارات مجاملة تقال لآلخرين، وانما هي اضافة الى ذلك تفهم عميق لقدرات الناس وطاقاتهم وامكانياتهم ً 

ا تسعى لتحقيق هدف واحد في جو كجماعة وظروفهم ودوافعهم وحاجاتهم، واستخدام كل هذه العوامل في تحفيزهم على العمل مع

 من التفاهم والتعاون والتجاوب.

 كما أنه يعتبر إضافةً علمية ألدبيات اإلدارة المؤسسية في الرعاية االجتماعية.

خاذ اإلدارة واتوذلك لمناقشة موضوعات البحث الرئيسية المتعلقة بتحليل مضمون يتم استخدام  اإلجراءات المنهجية:. 3.1

 ة.مؤسسات الرعاية االجتماعيالقرار في 

 موضوعات البحث:. 2

 العالقات داخل مؤسسة الرعاية االجتماعية وأبرز سلوكيات القيادة المتّبعة فيها.أوالً: 

لعالقة العمالء بمؤسسات الرعاية االجتماعية وبعض النماذج القيادية وأساليبها وسلوكياتها في الموضوع شرحاً  ويحتوي هذا

 اإلنسانية.المنظمات 
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ال بد من وجود القيادة في حياة المجتمع البشري حتى تترتب وتنظم الحياة ويتم إقامة العدل دون أن يستغل القوي الضعيف لقوله   

ِ النهاَس بَْعَضهُْم ِببَْعٍض لَفََسَدِت اأْلَْرُض(تعالى:   سورة البقرة[ ، من650]اآلية  )َولَْواَل َدْفُع هللاه

االجتماعية منذ نشأتها كان تركيزها منصبّاً على محاربة الفقر وتقديم المساعدات المباشرة للمحتاجين  الرعايةومؤسسات    

 بالمجتمعات. واالرتقاء

ولكن مع تطور األنظمة المحلية والعالمية الهادفة للمساعدة والرعاية تغيرت الكثير من التوجهات واالهتمامات لتلك المؤسسات  

لقد أخذت الجمعيات األهلية  (6102)صالح، محاولة للدولة في ضبطها وتحديد مسارها، كما تقول دراسة  االجتماعية وفي

والمؤسسات االجتماعية على عاتقها تطوير خدماتها المقدمة لألفراد من خالل تطبيق محاور الحوكمة لتحقيق العدالة والشفافية 

ى المستفيدين، كما عملت أيضاً على القضاء على البيروقراطية ومواجهة الفساد المالي واإلداري في تقديم في توزيع خدماتها عل

 .خدمات الرعاية االجتماعية

وألهمية البعد اإلنساني في اإلدارة وقدرته على استثمار القوى وتقوية الروابط والتأثير على العاملين في المنظمة والمستفيدين من 

اإلدارة  أّن للعنصر البشري أهمية بالغة في مفاهيم (6105)خدير، خدماتها، وجعلهم يتفاعلون مع قرارات المؤسسة، كما تؤكد 

المعاصرة مما غير من وجهة رواد النظريات الحديثة في تطوير اإلدارة من خالل الجانب اإلنساني وجعل دور القيادة اإلدارية 

يبرز أكثر في الجانب اإلنساني من الجوانب األخرى فالتنظيم اإلداري أوالً وقبل كل شيء هو تنظيم إنساني وليس اآلالت كما 

سيكية في اإلدارة و منه فمحور السلوك اإلداري في التنظيم المعاصر هم األشخا  ال األموال و األدوات، صورته النظريات الكال

ودور القيادة اإلدارية يبرز فيها من خالل كون اهتمام القائد ينصب بصفة أساسية على تنظيم وتنسيق العالقات بين األفراد لتوحيد 

 جهودهم وتعاونهم ألداء العمل. 

عرض نموذجاً حيث  (6103)السروجي، فقد أوردها ذج القيادة والعالقات االنسانية في مؤسسات الرعاية االجتماعية أما نما  

 مقترحاً لإلدارة لمعرفة العالقة بين اإلدارة واألداء التنظيمي وزيادة المهارات اإلدارية األساسية لنجاح األداء وهو:

 تنسيق  -توظيف  -تنظيم ← تخطيط ← وظائف اإلدارة 

 وذلك لمقابلة احتياجات مؤسسات الرعاية االجتماعية 

يواجه ممارسو اإلدارة في الخدمات اإلنسانية معضالت ومشكالت أخالقية تتطلب المواجهة والدفاع عنهم، يجب أن يسترشد  حيث

وعلى المدير أن يواجه مجموعة من الخيارات األخالقية الصعبة، على سبيل واضعوا السياسة العامة في المؤسسات باأليديولوجية 

المثال إذا كانت المنظمة تركز موردها على متابعة حاجات، والحاجات العاجلة للسكان المحتاجين والضعفاء، ولكن الموارد أقل 

في الخدمات اإلنسانية ويمكن أن يكون لها وعلى المدير اتخاذ القرار، ولذلك فإن هذه القرارات صعبة وتوجد على نطاق واسع 

 آثار عميقة من أجل رعاية األسر واألفراد من خالل التكنولوجيا واالتصال لتبادل المعلومات.

وهذا االختالف له تأثيره على العاملين بالمؤسسة ويختلف السلوك اإلداري في مؤسسات الرعاية االجتماعية من دولة ألخرى 

 (0889)حمزة،  ها، وفقاً لدراسةوالمستفيدين من خدمات

 في الدول العربية يختلف بناًء على:أن مفهوم مؤسسات الرعاية االجتماعية 
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ذات الصلة المباشرة بذلك المفهوم تبدو مختلفة نسبيا من دولة ألخري ويمكن القول أن  التنظيميةأن السلوك االداري للهياكل  -0

هنالك أصناف من هذه الهياكل يتمثل االول في الهياكل االدارية الواسعة المتعددة الوحدات كما في السعودية والعراق والكويت، 

في  لثالثافي حين يتمثل  ،وحدات الصغيرة كما في البحرينأما الصنف الثاني فيتمثل في الهياكل االدارية المتوسطة ذات ال

 العربية المتحدةوفي االمارات  قطروحدات تخصصية فرعية كما في  تحوي إدارة تضمالتي  المفردةالوحدات 

 واضح في مدى تنوع الوظائف التخصصية لهذا المفهوم  اختالفهنالك  -6

والسعودية والكويت بينما تبدو واضحة  الدول كالعراق في بعض ظهوراتبدو ظاهرة االزدواجية في الوظائف واالنشطة أقل  -3

 كالبحرين األخرىفي الدول 

العراق والسعودية و الكويت واقل من ذلك في دول أخرى كفي بعض الدول  ظهورا أكثر بالثباتدو الطابع المؤسسي المتميز يب -4

 .واالمارات العربية المتحدة قطرمثل 

في كل الدول العربية الخليجية نحو اقامة المزيد من المؤسسات ذات الوظائف  واضحاً  اً تشير البيانات إلى أن هنالك اتجاه -5

 .المستفيدين التخصصية األكثر دقة لتتناسب مع التنوع في خصائص

  بعمالئهاة من جهٍة أخرى تختلف أيضاً عالقة مؤسسات الرعاية االجتماعي

 وتتمحور غالباً حول ثالث أسس:

ـ عنده طلبه للمساعدة أو قبوله تلقيهاـ وقد  العميل هو المتلقي والمستهلك لخدمات المنظمة، وهو دور قد يقوم به اختياراً  أوالً: أنّ 

 يُفرض عليه كنزالء السجون والمصحات النفسية.

ويعتبر إضافةً معنوية أو مادية لسمعتها أمام المجتمع أو واجهة لجمع التبرعات ثانياً: أن يكون العميل هو مصدر القيمة للمؤسسة 

 مثل العمالء المؤثرين أو أصحاب النفوذ والعالقات العامة الجيدة.

 ثالثاً: أن يكون العميل عضواً في المنظمة، بالتالي يلتزم بسياساتها وأنظمتها.

 االجتماعية )حكومية أو خاصة(وقد تختلف هذه العالقة باختالف مؤسسة الرعاية 

 على سبيل المثال برنامج التحول الصحي في المملكة العربية السعودية، برنامج حكومي تقوم أهم أهدافه االستراتيجية على:

لرعاية الصحية اتسهيل الوصول إلى خدمات الرعاية الصحية للمستفيدين في الوقت والمكان المناسبين، والقدرة على تحمل تكاليف 

 لألفراد.

 .وتوقعات المجتمع الحتياجاتوكذلك تحسين جودة وكفاءة الخدمات الصحية والتأمين المجاني للمواطنين واالستجابة 

نالحظ من هذه األهداف االستراتيجية أن العميل يكفي أن يكون عضواً بهذه المؤسسة لينتفع بخدماتها دون أي اعتبار لمكانته 

 الصحية. وقيمته للمؤسسة
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 ي يعرف بعدم تطلعه لتعظيم العوائد الماديةالذ توجه العالم اآلن على مستوى الرعاية االجتماعية إلى القطاع غير الربحيولكن 

 واإليرادات المالية.

حي السعودي، فيعطي توسع القطاع أهمية في كال الجانبين: االقتصادي، واالجتماعي، حيث بوبالنظر إلى أثر القطاع غير الر" 

ق الفر  الوظيفية وتوفير بيئة العمل المهتمة بالمسؤولية االجتماعية في الدولة، وبالنظر إلى مساهمته في االقتصاد يساهم في خل

محققا نسبة أعلى من القطاع الحكومي الذي تبلغ  %2السعودي فتبلغ نسبة نمو القطاع غير الربحي في الناتج المحلي اإلجمالي 

 %6.22نسبته 

 ،الرحيةفي المملكة، وعلى الرغم من محدودية عدد المنظمات غير  الربحيةوأما من جانب المساهمة االجتماعية للمنظمات غير 

فيوجد تنوع باالهتمامات وأنشطة المنظمات غير الربحية، مثل: توفير المسكن، وتوفير الخدمات المجتمعية، وأعمال البر وغيرها؛ 

 (6161)المزيد،   "لفئات المجتمع المختلفة مما يساهم في سد االحتياجات

 

 

وبما أن تقدم مؤسسات الرعاية االجتماعية مرهون بمدى تحقيق األهداف المخطط لها فإن دور القادة فيها هو الحر  على اتخاذ  

قرارات ذات جودة عالية حتى تكتسب مؤسساتهم الحق في التواجد بالمجتمع واالستمرار بتلقي الدعم، غير أن أدوار هؤالء القادة 

 يادية واألساليب التي يتبعها كل قائد أثناء صنعه للقرار بالمؤسسة.قد يتغير وفقا لألنماط الق

فالقيادة إذاً وأسلوبها المتّبع يؤثر على جودة الخدمة المقدمة ونوع العالقة القائمة بين المؤسسة من جهة والمستفيدين من خدماتها  

القيادات وممارساتها في المؤسسات باتت تمثل من األهمية بمكان تجاه  أدوار نّ أ (6102)شلبي، حيث تؤكد  من جهة أخرى.

  ،تعزيز مكانة وإسهامات المؤسسة في المجتمع
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سواء كان ذلك من الزاوية االقتصادية ذات الصلة بمجاالت عملها وخدماتها ومنتجاتها أو من زاويا اجتماعية وإنسانية تأخذ على 

 .وقضايا المجتمع والعمل على إيجاد أنشطة يمكن المجتمع من التغلب على تلك المشكالت عاتقها إيجاد حلول لمشكالت

بارزا مؤثر هي ممارسات المؤسسة التي تقدمها للمجتمع  قيادياومن األمور التي ظهرت في بيئة األعمال كمتغير يتطلب دورا 

 عاد التزام إنساني وتشريعي تجاه حل قضايا المجتمع وتقديمبهدف الشراكة معه في أمور وقضايا اجتماعية تأخذ أبعاد إنسانية أو أب

ة القيادة على ترجمة االلتزامات المختلف دورحيث يتركز ، كل الدعم المادي والمعنوي أو ما بات يطلق عليه المسئولية االجتماعية

  .اإلنساني المجتمعي الدورمن المؤسسية تجاه المجتمع وفئاته المختلفة انطالقا من 

 النماذج التي فسرت أنماط القيادة للمؤسسات:ومن 

 (6161)بطرس،  نموذج " فدلر -

ويرى هذا النموذج أن المهارات وأنماط السلوك القيادية تعتمد بشكل أساسي على الظروف والمتغيرات الموقفية التي يكون فيها 

 .القائد

وقد أشار هذا النموذج إلى أنه ليس كل قائد يمكن وصفه بأنه ناجح أو فاشل في كل األوقات، إنما فاعلية القيادة تتأثر بشخصية  

القائد وسلوكه من جهة وبالمتغيرات الموقفية من جهة أخرى، وأكد النموذج إلى أن مدى مالئمة الموقف للنمط القيادي يرجع إلى 

 رئيسة هي: ثالثة عناصر

 سلوك المدير المتعلق بالعمل -

 السلوك المتعلق بالعالقات الشخصية مع العاملين -

 والرغبة والنضج النفسيدرجة نضج المرؤوسين التي هي محصلة القدرة  -

 ويوضح الشكل التالي أنماط القيادة في ضوء هذه النظرية
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 هو النمط القيادي المثالي للقائد الفعال؟ عمامن العرض السابق ألنماط القيادة يظهر التساؤل 

في واقع األمر ال يوجد نمط واحد مثالي قابل للتطبيق في كافة المنظمات وفي المواقف المختلفة داخل المنظمة الواحدة فعلى  

 :يلي ما ييتنقل من نمط إلى آخر بحيث يراع القائد أن

 تحقيق أهداف العاملين والمنظمة في ذات الوقت -طبيعة المرؤوسين  -طبيعة الموقف والظروف المحيطة  -

معرفة آراء العاملين واتجاهاتهم في طرق العمل  -إدراك ومعرفة حاجات العاملين الغير مشبعة لوضع نظام فعال للحوافز  -

 وأساليبه.

الس هوما قام به )دوج ولعل أبرز ما يوضح السلوك اإلنساني في أسلوب القيادة وتأثيره على العاملين والمستفيدين فيها،  

د امتدا    ( لفهم السلوك االنفعالي، ولتفسير أنماط القيادة في المنظمات، وهي x.Yماكجريجور( من خالل آراءه بتقديم نظرية )

( تقابل السلطة التسلطية المهتمة باإلنتاج، والتي ترتكز حول تنظيم العمل، xلمدرسة العالقات اإلنسانية، وأشار إلى النظرية )

تتشابه مع أنماط القيادة الديمقراطية، والمهتمة باآلخرين، والعالقات اإلنسانية بالعمل، ( yوإجراءاته، في حين أن النظرية )

 (Cronin, 1984) الرضى الوظيفيووترفع من نسبة اإلنتاجية، 

 االجتماعية.ثانيا: مصادر القوة والتأثير والسلطة في مؤسسات الرعاية  

مية التأثير أه أشارت إلىبالرغم من تعدد اآلراء واختالفها في تعريف القيادة من قبل عدد من الباحثين، إال أن جميع التعريفات   

بأنها  ( Leadership ) القيادة( 1982)في سلوك الفرد أو الجماعة بطريقة محددة من قبل القيادة، يعرف هرسي وبالنتشرد 

 عملية التأثير في سلوك وأنشطة الفرد أو الجماعة تجاه إنجاز األهداف في موقف معطى أو محدد 

في أدبيات اإلدارة إال أنه ما زال هناك غـمـوض واسع في المعنى  ( Power ) وبالرغم من االستخدام الواسع لمصطلح القوة  

(   Authority , Influence , Leadership ) والقيادة ،تأثيروال ،بسبب التداخل الحاصل مع مصطلحات أخـرى كالسلطة

بأنها الرقابة  ( Wrong , 1968) بأنها نتيجة التأثير على اآلخرين، بينما يرى ( Power ) القوة ( Russell , 1938 ) يعرف

وم بعمل ما ولو كرها،  فيعرف القوة بأن الشخص ) أ ( يحاول أن يجعل الشخص)ب( يق ( French , 1987 على اآلخرين، أما

بأنها قوة التأثير  ( Power ) أن يزيل هذا اإلرباك االصطالحي في اللغة بتعريف القـوة ( Rogers , 1973 ) ولقد حاول

ويمكن القول إن القوة هي قدرة التأثير الكامنة في سلوك طرف آخر، حيث  ( The Potential for Influence ) الكامنة للقائد

ن أي أن القوة تعنى أ،ينظر إليه کعالقات شخصية داخلية تعني أن الشخص ) أ ( يحاول أن يجعل الشخص ) ب ( يقوم بعمل ما

 .خرينيحاولون تغيير سلوك أفراد آ ثمة أفرادا

 French & Raven) 0858)حيث عـرفـهـا فـرنش وريفن  ،يف هذا المصطلح: لقد تعددت محاوالت تعرتعريف السلطة 

على أفعال وأعمال فرد أو جماعة آخرين دون اعتبار رغبتهم كمتغير في بأنها تمثل بشكل عام قدرة فرد / جماعة في التأثير 

السلطة متصل باستخدام القوة الناتجة عن المنصب الوظيفي في إطار ويمكن القول إن مفهوم . (0892)الطويل،  هذا التغيير

البيئة الرسمية للمنظمة، وتتيح السلطة لشاغل المنصب ممارسة التأثير في سلوكيات اآلخرين في المنظمة، مع مالحظة أنه ليس 

 (6102)المخالفي،  من الضروري أن يشغل الفرد مركزا رسميا كي يكون له أثر على عملية صنع القرار
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 من وسائل وأدوات التأثير القيادي التي يمكن للقائد التأثير في مرؤوسيه كما يرى الكثير من الباحثين ما يلي:و  

قوة الشرعية وهي ما يسمى بسلطة المنصب ومصدرها الدور الرسمي الذي يشغله صاحب القوة الشرعية، فالقوة هنا ال  -0

 العالقات ولكن في المركز الذي يشغلهتكمن في 

 قوة المعرفة والخبرة وهي القوة التي يمتلكها بعض األشخا  نتيجة معرفتهم -6

وخبرتهم المتميزة في مجال أو أكثر من مجاالت العمل، والتي تؤهلهم للتعامل بطريقة سليمة مع المواقف التنظيمية المختلفة 

 د قدرة القائد على التأثير كلما كان على دراية كبيرة بالنشاط الذي يعمل فيهوتكسبهم بالتالي قوة على اآلخرين، فتزدا

 ا فكلمابهقوة المكافأة وتشير هذه القوة إلى قدرة القائد على مكافأة المرؤوس أو عقابه بحسب نتائج األعمال التي يقوم  -3

 ألفراد.زادت إمكانية القائد في توزيع المكافآت كلما زادت قدرته على التأثير على ا

قوة اإلكراه وتشير إلى قدرة القائد على إجبار الموظف على إطاعة أوامره ومحاسبته على نتائج أعماله عن طريق  -4

 استثارة الخوف والتهديد وتوقيع الجزاء 

 قوة اإلقناع يستطيع القائد التأثير في التابعين من خالل استمالتهم وإقناعهم -5

 (6161)بطرس،  الوسائل الهادفة لتحقيق إشباع حاجاتهمبان السلوك المطلوب أداؤه يمثل أفضل 

 وهنا نجد نموذج لتأثير المناخ التنظيمي الداخلي للمنظمة والمحيط الخارجي على النماذج القيادية التي يمكن أن يختارها القائد 

 (Tannenbaum, 1973)*النموذج صممه 
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 هذا بالنسبة للقيادة وتأثيرها، ولكن ماذا عن عمالء مؤسسات الرعاية ؟!

 يمثل العمالء موارد مهمة ال يمكن للمؤسسات البقاء بدونها، ومن خاللها يتم تسجيل تطلعاتهم وعكسها على خدماتهم.   

 الخدمة، وبالتالي على نواتج خدمة المؤسسة.وبالتالي ستؤثر أيضاً سمات العمالء بشكل كبير على نوعية 

إذا اعترفنا بأن قدرة مؤسسات الخدمة االنسانية على تغيير عمالئها محدودة في أفضل األحوال، إن لم تكن هامشية، فإن السمات    

لى حشد قدرة المنظمة ع التي يمتلكها العمالء عند انضمامهم للمؤسسة ستحدد إلى حد كبير مخرجاتها وبالتالي فعالية الخدمة، فإن

ت يتم تحديده إلى حد كبير من خالل سمابالمجتمع وتلقي الدعم الحكومي أو التمويل الخا  أو التبرعات الموارد وتبرير وجودها 

مع من المؤثرين في المجتتتأثر المنظمة بالوضع االجتماعي لعمالئها  إذاً  ،عمالئها ووضعهم االقتصادي والسياسي في المنظمة

 أصحاب السلطة أو المال أو العالقات العامة.أو 

ليس حكراً على القادة في مؤسسات الرعاية االجتماعية، فقد يستخدمه العمالء لصالحهم وللحصول على الخدمات،  ومنظور القوة 

 على سبيل المثال

 على بعض المكاسب:للتأثير والحصول على شيء من السلطة للحصول قد يلجأ العمالء لمجموعة من االستراتيجيات   

 يمكنو ،وجود الحاجة أو بمحاولة االستجابة لها بأنفسهم تقنين. قد يقللون من حاجتهم إلى خدمات المنظمة، إما عن طريق 0 

 طريقة لتقليل االعتماد على منظمات الخدمة اإلنسانية.   االنظر إلى تطوير مجموعات المساعدة الذاتية على أنه

، أو من خالل تسهيل تطوير مختلفةمصادر  مؤسسات اخرىبديلة للخدمات، من خالل البحث في إلى مصادر  يلجؤون. قد 6

 .خدمة بديلة

ث إلى مواردها، والتي يمكن تحقيقها من خالل البحللوصول المنظمة على سعي تحفيز القد تساعد في من تقنيات الضغط التي . 3

 هالتثبت المؤسسة أهليتوعة معينة من العمالء.  على سبيل المثال، عن تشريعات تجعل تمويل المنظمة متوقفًا على خدمة مجم

  المستفيدين.إثبات أنها تخدم عدًدا معينًا من يها ، قد يتعين علالداعمين للحصول على أموال

إذاً فإشراك العاملين ومستخدمي الخدمة بالرأي والقرار له بالغ األثر في جودة الخدمة المقدمة واستمراريتها، كما نّوهت له    

حيث استخدمت إحدى شركات الخدمات الصحية الوطنية في المملكة المتحدة تلك اآللية للتقليل من  (6161)الصباغ، دراسة 

لوب القيادة القائم على األوامر والسيطرة واستبداله بأسلوب أكثر تشاركية، وقد أدى ذلك إلى وجود ثقافة أكثر تركيزا على أس

األشخا ، حيث أشار المدير السريري إلى وجود مناخ تنظيمي أفضل وقدرة أكبر على عالج للمرضى كنتيجة لذلك. ويمكن 

لى األداء المرتفع في حال قيامها فقط بالتوقف عن اإليمان بالفكرة القديمة القائلة بأن للمؤسسات نقل نفسها من األداء الضعيف إ

، حيث تظهر األبحاث الحالية أن اتباع نهج شامل لتطوير "محبذ إنما غير ضروري"مشاركة الموظف هي قضية ثانوية وأمر 

 .القادة وفرقهم والمؤسسة ذي احتمالية كبيرة ألن يقدم تأثير إيجابية

 في ضوء فعالية القيادة واتخاذ القرار. ودولية بالتحليلالثا: استعراض تجربة لمؤسسة رعاية اجتماعية محلية ث

 مؤسسة رعاية األحداث الجانحين بالمملكة العربية السعودية -1

http://www.ajrsp.com/


 م 2022-12-5| تأريخ اإلصدار:  ألربعوناو الرابعالمجلة األكاديمية لألبحاث والنشر العلمي | اإلصدار 

     

 

   www.ajrsp.com                                                                                                                        256  

 ISSN: 2706-6495 

 
ويتجلى اهتمام المملكة العربية السعودية بالرعاية االجتماعية لألحداث الجانحين من خالل تضمين هذه الرعاية لبرامج وقائية   

وأخرى عالجية؛ حيث تركز البرامج الوقائية على حماية األحداث المعرضين لالنحراف من خطر الوقوع في الجريمة 

ذلك، وتهتم البرامج العالجية برعاية األحداث الجانحين، ويتم تنفيذ البرامج الوقائية في والجنوح تفاديا للمشكالت المترتبة على 

دور التوجيه االجتماعية، بينما تقوم دور المالحظة بتنفيذ البرامج العالجية لرعاية الجانحين من الفتيان؛ وتتولى مؤسسة رعاية 

الجانحات. وهناك أيضا تفعيل لبرامج الرعاية الالحقة في المملكة الفتيات تنفيذ البرامج العالجية الخاصة برعاية الفتيات 

 (6161)مسعود،  وتقدمها إدارة مختصة هي اإلدارة العامة للرعاية الالحقة

 (6102)الشريعي، صفها تفإنها كما  مؤسسي وإذا نظرنا إلى مؤسسات الرعاية االجتماعية لألحداث بصفتها نسق اجتماعي  

لها بناء متميز وتقوم بوظائف محددة وتتمثل مدخالت هذه المؤسسات في الخدمات واإلمكانيات  اً مفتوح اً اجتماعي اً نسقتعتبر 

ين عيين والنفسيالبشرية واألحداث الجانحين، والجهود المهنية المبذولة من العاملين بهذه المؤسسات  كاألخصائيين االجتما

وغيرهم، جنبا إلى جنب مع األنظمة والتشريعات واللوائح والقوانين المنظمة لعمل مؤسسات الرعاية االجتماعية في البيئة 

السعودية وينتج عن تفاعل هذه المدخالت ما يسمى بالعمليات التحويلية التي تتضمن خدمات الرعاية االجتماعية المقدمة 

ن المخرجات في النهاية تأهيل األحداث الجانحين من خالل الخدمات المقدمة لديهم، وعودتهم إلى البيئة لألحداث الجانحين وتكو

 .الطبيعية ليصبحوا مواطنين صالحين وبالتالي يتحقق األمن واالستقرار االجتماعي

من القرارات عند سعيه المستمر  تعّد عملية صنع القرار من السلوكيات اإلنسانية المهمة، و ذلك أن الفرد يقوم باتخاذ عدد   

إلشباع حاجاته، و في المقابل فإن عملية صنع القرار تتغلغل و بصورة مستمرة في نشاط المؤسسة و في جميع عناصر العملية 

اإلدارية من تخطيط، تنظيم، توجيه و رقابة، و من هنا وصفت عملية صنع القرار بأنها جوهر العملية اإلدارية و القلب النابض 

 للمؤسسة، إذ يعد النجاح الذي تحققه أي مؤسسة يتوقف إلى حد بعيد على قدرة و كفاءة قياداتها على اتخاذ القرارات الرشيدة

 (6108)عبدالناصر، 

 وهنا يتبادر السؤال التالي: 

 يعتبر القرار المتخذ في مؤسسة رعاية األحداث قراراً رشيداً؟!هل 

( وتاريخ 486بقرار مجلس الوزراء رقم ) المادة السابعة والعشرون من الالئحة التنظيمية لدور األحداث التي صدرتتنص 

 ـه0446/9/64

)على الدار استقبال شكاوى األحداث فيها، وتدوينها في سجل الشكاوى، وعلى مدير الدار معالجتها أو الرفع عنها، على أن 

 تحدد الوزارة ما يستوجب الرفع إليها(

 ودراسةأي أن آراء ومقترحات المستفيدين من الدار محل اهتمام 

 فيما نصت المادة الخامسة عشرة على أنه يجب:

لدار برامج وأنشطة لتوفير احتياجات الحدث بما يحقق التأهيل السليم له وتنميته، وتشمل هذه البرامج واألنشطة ما أن تنظم ا

 :يلي
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توعيته بأصول الدين، وذلك من خالل إقامة الحلقات القرآنية والدروس والمحاضرات وغيرها من األنشطة، وذلك بعد  .0

 .واإلرشادالتنسيق مع وزارة الشؤون اإلسالمية والدعوة 

تهيئته وتأهليه لالندماج االجتماعي من خالل إقامة الجلسات اإلرشادية الفردية والجماعية، ومعالجة السلوكيات  .6

الخاطئة، واكتشاف الميول واالتجاهات، تمهيداً إلعداد الخطة العالجية الالزمة في ضوء ذلك من قبل األخصائي 

 .االجتماعي

 .اإلهمالإعادة تأهيل من تعرض لإليذاء أو  .3

تمكينه من مواصلة تعليمه، وال يجوز أن يدون في شهادته أو أي مستند تعليمي أو تدريبي يصدر من المدارس أو  .4

 .المعاهد داخل الدار ما يشير إلى أنه كان مودعاً بها

 .عويةإكسابه الثقافة العامة والعادات السليمة، وذلك من خالل البرامج الثقافية والرياضية، والمحاضرات التو .5

إقامة برامج لممارسة هواياته وتنمية مهاراته وشغل وقت فراغه بما يعود عليه بالنفع والفائدة، وتدريبه على أعمال أو  .2

 .مهن أو حرف مناسبة إلعداده وتأهيله

 .إتاحة الفرصة له لمشاهدة القنوات الفضائية التي تعود عليه بأثر حميد في أوقات محددة .2

وفق الواجبات وااللتزامات التي نصت عليها الالئحة أعاله نجد أنها تتفق  ولقياس فعالية القيادة في هذه المؤسسة االجتماعية  

 (6102)المخالفي، مع ما ذكره 

 فعالية القائد، كمعرفة:إّن معرفة طبيعة اتجاه التابعين نحو قائدهـم يعد من المؤشرات الشائعة للتعرف على   

 .كيفية إشباع القائد لحاجات مرؤوسيه وتوقعاتهم - 0 

 .ومدى حبهم واحترامهم وإعجابهم بقائدهم -٢ 

 .ومدى قوة التزام التابعين تجاه ما يطلبه القائد منهم -3 

 .ومدى مقاومة المرؤوسين لطلبات القائد أو تجاهلهم لها -4 

من خالل مدى مساهمته في عملية بناء الجماعة كمساهمته في تحسين وتطوير مدى تالحم أفراد كما تقاس عادة فاعلية القائد  

الجماعة، ومدى التعاون بينهم، ومدى دافعيتهم للعمل، ومدى مساهمته في حل مشكالت الجماعة، ومدى مـشـاركـتـهـم في صنع 

ومدى مساهمته في تحديد وتوضيح األدوار ألعضاء  الجماعة،القرارات، ومدى تدخله في حل الصـراعـات بين أعـضـاء 

 بالجماعة.الجماعة، ومدى تنظيمه لألعمال واألنشطة الخاصة 

 إذا البرامج الرعائية والتوعوية والتنموية التي يقوم بها القائد في دار رعاية األحداث 

 القرار المتخذ بهذه المؤسسة االجتماعية. ومدى رشادتحدد فعالية قيادته 
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 )مصر( المؤسسات االيوائية لألطفال المحرومين من الرعاية األسريةـ 2

وهي دار إيوائية تربوية تنموية قوامها الرعاية االجتماعية، تختص برعاية األطفال المحرومين من الرعاية األسرية من  

أو الزواج لإلناث ونشئوا في  سنة أو حتى سن االستقرار بالعمل 09الجنسين الذين ال تقل سنهم عن ست سنوات، وال تزيد عن 

ظروف اجتماعية قاسية تحول دون رعايتهم في أسرهم الطبيعية، بسبب اليتم أو تصدع األسرة أو عجزها عن توفير الرعاية 

 األسرية السليمة. 

 ( من الالئحة النموذجية المنظمة للعمل بالمؤسسات اإليوائية على أنه:۳وقد نصت المادة ) 

تختص إدارات األسرة والطفولة بمديريات التضامن االجتماعي بالمحافظات وأجهزتها باإلدارات والوحدات االجتماعية  -

باإلشراف على تنفيذ ما جاء بهذه الالئحة، بالتنسيق مع الجمعيات األهلية التابع لها مؤسسات إيوائية لرعاية األطفال المحرومين 

 .ضاع المؤسسات القائمة خالل مدة سنة من تاريخ صدور هذا القراروتوفيق أو األسرية،من الرعاية 

واسع نسبياً على العكس من مؤسسة الرعاية في السعودية ذلك يعود نالحظ هنا أن المشاركة في صنع القرار وتفويض السلطة 

ة رعاية األحداث في السعودية الخدمات المقدمة في مؤسسإدارة لمشاركة قطاع الجمعيات األهلية في الخدمات المقدمة، غير أن 

ينطبق عليها ما قاله سايمون:" المرؤوسون ال يمكن النظر إليهم كأدوات ميكانيكية بل كأفراد لكل منهم رغبات و دوافع، كما 

أنهم ليسوا مجردين من كل معرفة و قدرة على حل المشكالت، بل من الممكن أن يساهموا من خالل آرائهم و وجهات نظرهم 

 د الحلول التي يختار القائد من بينها البديل األفضل"في إيجا

ين فاألفراد المشاركفقد نصت الالئحة التنفيذية فيها على وجوب أخذ آراء وشكاوى نزاء الدار في الحسبان،  (6112)كنعان،  

 .في صنع القرار يدركون الحاجة له وبذلك يكونون أقل عرضة لرفضه

من جانب آخر، وألن الظروف االقتصادية واالجتماعية وغيرها تختلف من دولة ألخرى، وضعت األمم المتحدة قواعد   

نموذجية تشمل الحد األدنى إلدارة شؤون األحداث بحيث تستطيع أي دولة وأي نظام إداري تطبيقها في المؤسسات االجتماعية 

 لرعاية األحداث، ومنها:

  وأسرته.تسعى الدول األعضاء، وفقا للمصالح العامة لكل منها، إلى تعزيز رفاه الحدث  -0

تعمل الدول األعضاء على هيئة ظروف تضمن للحدث حياة هادفة في الجماعة، من شأنها أن تيسر له، في هذه الحقبة  -6

ى وتربية له تكون إلى أبعد مدلشخصيته نسياق في االنحراف، عملية تنمية من عمره التي يكون فيها أشد عرضة لال

 مستطاع بريئة من الجريمة والجناح. 

يولى اهتمام كاف التخاذ تدابير ايجابية تنطوي على التعبئة الكاملة لكل الموارد الممكنة، التي تشمل األسرة  -3

فاه عزيز روالمتطوعين وغيرهم من الفئات المجتمعية، وكذلك المدارس والمؤسسات المجتمعية األخرى، وذلك بقصد ت

األحداث بغية تقليص الحاجة إلى التدخل بموجب القانون، والتعامل مع الحدث الواقع في نزاع مع القانون تعامال فعاال 

 . ومنصفا وإنسانيا
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يفهم قضاء األحداث على أنه جزء ال يتجزأ من عملية التنمية الوطنية لكل بلد، ضمن إطار شامل من العدالة  -4

داث، بحيث يكون في الوقت نفسه عونا على حماية صغار السن والحفاظ على نظام سلمي في االجتماعية لجميع األح

 المجتمع. 

 يكون تنفيذ هذه القواعد بطريقة تتوقف على الظروف االقتصادية واالجتماعية والثقافية السائدة في كل دولة عضو.

مناسباً لهذا النوع من مؤسسات الرعاية االجتماعية، ألنها يكون  على ضوء هذا نستطيع القول أن نمط القيادة الديموقراطي قد ال

( قائمة من الصفات التي يتميز بها سلوك الحدث الجانح 0892)خوج، والتمرد، ويضعمع حدث تغلب عليه االنفعالية تتعامل 

 أهمها: 

 طفال األسوياء. النفسي وعدم القدرة على تنظيم طريقة إشباع الحاجات والرغبات كما يفعل األ االستقرارعدم  -0

 الوالدين ومصادر السلطة ومعاداتهم احترامعدم  -6

 التصور السلبي عن العالم المحيط -3

حسون، )األطفال األسوياء نقال عن  استجابةبخالف  واالجتماعيةللضغوط األسرية  االستجابةالميل للعنف والعدوان في -4

0884). 

ذكرناه سابقاً من أّن العميل هو المتلقي والمستهلك لخدمات المنظمة، وهو دور قد يُفرض على الفرد  وهذا يعيدنا إلى ما

العامة(. والعمالء في هذه الحالة مفروض عليهم تلقي الخدمات واالنتماء  في المدرسةسجين أو طفل  المثال،)على سبيل 

 لهذه المؤسسة الرعائية.

أحد الحلول هو إشراكهم بالقرارات المتخذة  أو التهميش فيكونحداث الجانحين ـ بالضعف وبالمقابل قد تشعر هذه الفئة ـ األ

 (6119)الشربيني، حيث يؤكد 

إن المشاركة في عملية اتخاذ القرار تخفف من تأثير الضغوط علي الفرد بينما يشعر الفرد بوطأة الضغوط عندما تكون "

 ثقيلة وحرية التـصرف حيالها محدودة"أعباء العمل 

وألن القرار في مؤسسات الرعاية االجتماعية البد أن يرتبط بأهدافها في اإلصالح والوقاية والعالج نستعرض هنا بعض 

 : العوامل المؤثرة في اتخاذ القرار الرشيد

 (6103)المشهداني،  *
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 الخاتمة:. 3

أّن السمة األساسية للعالقات بين العميل والمنظمة في مؤسسات الرعاية االجتماعية هي ميزة القوة التي تتمتع بها المنظمة على  

العميل، في حال انعدمت الرقابة الحكومية أو السياسات األخالقية، غير أن نظام الحوكمة والمحاسبية وتعقب حاالت الفساد التي 

 ربية السعودية، كان لها بالغ األثر في تمكين القيادات المؤثرة والقضاء على المحسوبيات واستغالل السلطة.انتهجتها المملكة الع

كما أن القطاع غير الربحي أصبحت مشاركاته في مؤسسات المجتمع أكثر تأثيراً من ذي قبل وفي هذا األمر خطوة نحو الوصول   

 إلى القرار الرشيد في مؤسساتنا اإلنسانية.

 نتائج البحث:. 1.3

 .في أدارة مؤسسات الرعايا االجتماعية وأسلوب القيادةهناك دور بالغ للقائد  -0

القرار  ادومدى رشالبرامج الرعائية والتوعوية والتنموية التي يقوم بها القائد في دار رعاية األحداث تحدد فعالية قيادته   -6

 المتخذ بهذه المؤسسة االجتماعية.

 .المحرومين من الرعايا األسرية االيوائية لألطفاللمؤسسات مناسباً  نال يكوأن نمط القيادة الديموقراطي قد  -3

 رورية في دور الرعاية االجتماعية.السياسات األخالقية ض -4

 .ليكون عضو فعال في المجتمع والوقاية ومساعدة العميليهدف دور مؤسسات الرعايا االجتماعية لإلصالح  -5
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 التوصيات والمقترحات:. 2.3

 .إشراك العاملين ومستخدمي الخدمة بالرأي والقرار له بالغ األثر في جودة الخدمة المقدمة واستمراريتها -0

  .مؤسسات المجتمعفي القطاع غير الربحي ضرورة مشاركة  -6

 .على مؤسسات الرعاية المجتمعيةضرورة الرقابة الحكومية  -3

 .حاالت الفساد في مؤسسات الرعايا االجتماعية لتعقبوالمحاسبية التوسع في نظام الحوكمة  -4

 .استخدام التوعية بأصول الدين في دور الرعايا االجتماعية لألحداث قد يكون مفيد للحدث -5
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 (مراجعة أدبيات الموضوع) المعرفةاالتجاهات األدبية في بناء خرائط 

Literary Review of Knowledge Mapping (Concept and Application)  

 إعداد: الباحث/ عاطف محمد سعيد الكنيدري

 ، جامعة الملك عبد العزيز، المملكة العربية السعوديةقسم علم المعلومات، دكتوراه تخصص إدارة معرفة طالب دراسات عليا،

 atef00@yahoo.comEmail:  

 الدكتور/ عثمان بن موسى عقيلي

 جامعة الملك عبد العزيز، المملكة العربية السعودية، كلية اآلداب والعلوم االنسانية ،قسم علم المعلومات عضو هيئة تدريس،

Alageeli@hotmail.com Email: 

 الملخص: 

كبار  خرائط المعرفة انتباهبناء اجتذب و تحديد المعرفة في المنظماتفي شيوعا خرائط المعرفة أحد أكثر التقنيات  بناءيعد 

إعطاء فكرة عامة عن مفهوم خرائط المعرفة وبناء  تهدف هذه الورقة إلىالفجوة المعرفية في منظماتهم.  تقييم لالمديرين كأداة 

 الجزءز .  ويركماهي أبرز تطبيقاتهاوكيف يتم استخدامها وأنواع خرائط المعرفة استكشاف الخرائط المعرفية، باإلضافة الى 

منها.  وما هو الغرض المعرفة مهمةخرائط وكيف تعتبر  المعرفة،خرائط  بناءالرئيسي من هذه الورقة على العالقة بين المنظمة و

 وقد توصل الباحث من خالل اطالعه على اإلنتاج ببناء خرائط المعرفة. هذاإلى المراجعة الشاملة لألوراق المتعلقة  الورقةوتستند 

 الجوهرية المعرفة للمعرفة، وتستهدف مكامن دليل هي المعرفة جال بناء الخرائط المعرفية، إلى أن خريطةالفكري المنشور في م

 (المعرفة ومستودعات الوثائق، إلى كما تشير  .الوصول إليهم وطرق لها، الحاملين األشخاص وتحديد المنظمة في وأماكنها

 تمتلكه الذي المعرفي الرصيد تقييم االستفادة من خرائط المعرفة في:ويمكن  واألفراد. ،) المعرفة وقواعد البيانات، قواعد

 المعرفة تدفق سيرردمها، وتوضيح  ليتم) الضعف )الفجوة ونقاط استخدامها، ليتم القوة نقاط عن الكشف على وتعمل المنظمة،

 على تسيطر تنظيمية كذاكرة تعمل، كما المعرفة مصادر إلى المنظمة الى أفضل الطرق للوصول أفراد إرشادالمنظمة، و في

باستراتيجية وعمليات  وثيقة يرتبط بعالقات بناء خرائط المعرفةويتضح من خالل الورقة أن  وتوحدها. للمنظمة الجوهرية المعرفة

 هو ما وبين معرفة من متوافر هو ما بين في المنظمة المعرفية الفجوة تحديد المعرفة تشخيص عملية في حيث يتم المعرفة، إدارة

 االستراتيجية والقصيرة المدى. لتحقيق األهداف منها مطلوب

أنه من المالحظ عدم تطوير تطبيقات خرائط المعرفة في السياق التنظيمي بشكل كاف. مما يؤكد على أهمية الدراسة  االذلك ومع 

 والبحث في هذا المجال. 

  .المعرفة إدارة المعرفية،الخرائط بناء  المعرفة،خرائط  لكلمات المفتاحية:ا
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Literary Review of Knowledge Mapping (Concept and Application)  

 

Abstract:  

Knowledge mapping is one of the most popular techniques for identifying knowledge in 

organizations and has attracted the attention of senior managers as a tool for assessing the 

knowledge gap in their organizations.  This paper aims to give a general idea of the concept of 

knowledge maps and the knowledge mapping and exploring the types of knowledge maps, how 

they are used and what are their most applications.  The main part of this paper focuses on the 

relationship between the organization and the knowledge mapping, how knowledge maps are 

important and what is their purpose. The paper based on the comprehensive review of related 

papers. As a result ,  the researcher find that the knowledge map is a guide to knowledge, and 

targets the reservoirs of essential knowledge and its places in the organization, identifying the 

expertise carrying it, and ways to reach them.  It also refers to documents, knowledge repositories 

(databases, knowledge bases), and individuals. Knowledge maps can be used to: assess the 

knowledge balance possessed by the organization, work to identify strengths to be used, 

weaknesses (gap) to be filled, clarify the flow of knowledge in the organization, guide the 

organization's members to the best ways to access knowledge sources, and also work as an 

organizational memory that controls the core knowledge of the organization and unites it. Through 

the paper, it is clear that the Knowledge mapping closely related to the strategy and processes of 

Knowledge Management, where in the process of knowledge diagnosis, the knowledge gap in the 

organization identified between what is available and what is required of it to achieve strategic and 

short-term goals. However, it is noticeable that knowledge mapping applications are not 

sufficiently developed in the organizational context which show the importance of study and 

research in this area. 

Keywords: Knowledge Maps، Knowledge Mapping, Knowledge management 
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  :مقدمة . 2

في عصرنا الحالي تم االعتراف بالمعرفة، وإدارتها المناسبة كمصدر مهم للميزة التنافسية المستدامة للمنظمات. ولذلك، تقوم     

العديد من المنظمات بتطوير استراتيجياتها وقدراتها إلنشاء المعرفة ومشاركتها واستغاللها بشكل فعال، كما تسعى الى االستحواذ 

ها من مصادرها المخـتلفة. ومع ذلك، وعلى الرغم من القيمة المضافة إلدارة المعارف، فإنها غالبا ما على المعارف واستقطاب

تحقق فوائد أقل بكثير من التوقعات. وقد حددت البحوث والممارسات عددا من المشاكل والتحديات التي تواجهه تطبيق إدارة 

أن المشكلة الرئيسية تتمثل في االفتقار إلى التكامل الفعال بين  المعرفة وتساهم في ضعف المخرجات. وثمة استنتاج عام هو

 في ونشرها أو إنتاجها توليدها يتم التي الجديدة المعارف كمية العناصر الرئيسية إلدارة المعرفة. واضافة الى ذلك نجد أن

 فإن وعليه منها، يسير جزء حتى متابعة أو متابعتها، أو عليها، السيطرة على فيها العاملين قدرة تفوق ضخمة بحيث المنظمات

 التقنيات أو الوسائل إيجاد من البد كان لذا .وإتاحتها واستخدمتها تنظيمها في صعوبة تواجه لكنها المعرفة، تمتلك المنظمات أغلب

 القرارات واتخاذ المشكالت وتحقيق الفائدة المرجوة منها في حل المطلوبة المعارف إلى الوصول في التي تساعدهم الحديثة

 هي خرائط المعرفة.  التقنيات أهم هذه ومن المناسبة،

من خالل مراجعة األدب خرائط المعرفة  بناءوتهدف هذه المراجعة األدبية الى معرفة االتجاهات البحثية والمتعلقة بموضوع 

من خالل مجموعة من محركات البحث المنشور وتحليل الدراسات العربية واألجنبية ذات العالقة، واستعراض المؤشر الرقمي 

 وقواعد البيانات.

 

 أهداف البحث:. 2.2

 خرائط المعرفة التعرف الى مفهوم  -1

 بناء خرائط المعرفة المختلفة  اهجتوضيح من -2

 توضيح أهمية خرائط المعرفة للمؤسسات -3

 تطبيقات خرائط المعرفةاستخدامات وأهم  -4

 

 أهمية البحث: . 1.2

خرائط المعرفة في إيجاد وابتكار المعرفة، عن طريق فهم ومقارنة موجودات المعرفة الحالية في الى دور البحث  أهميةترجع 

 رفية.المعأو الفجوة  المنظمة وبين موجودات المعرفة المطلوبة للمنظمة وهو ما يطلق عليه عملية تشخيص المعرفة في المنظمة

في المنظمات كنماذج خرائط المعرفة وبكافة أشكالها، إذ تساعد في  كما أن خرائط المعرفة عنصر رئيسي للتشارك المعرفي

  التعرف والتشارك وكذلك توجيه الموظفين مباشرة للتعامل مع الخبراء في مجاالت معنية أو للتعرف على مصادر المعرفة

 

 مراجعة أدب الموضوع  حدود. 1.2

( وتسعى هذه المراجعة الى Knowledge Mapping)خرائط المعرفة  بناءتغطي هذه المراجعة األدب المنشور في موضوع 

بداية ظهور المصطلح ومن ثم تحديد أبعاد التطور في هذا المجال وعرض التوجهات الحالية وتحديد االتجاهات على القاء الضوء 

 ية:من خالل الحدود اآلترفة خرائط المع بناءأدب الموضوع في مجال يغطى و المستقبلية لموضوع البحث من وجهة نظر الباحث.
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 :الحدود الموضوعية 

 خرائط المعرفة بناء -خرائط المعرفة  الموضوعية التالية: تغطى المراجعة األدبية المحاور

  :الحدود الشكلية 

عملية الالمنشورات  -الرسائل الجامعية: ماجستير ودكتوراه  -الكتب  -في المجال من:  األدب المنشور األدبية،المراجعة تغطي 

 في الدوريات وأعمال المؤتمرات والتقارير العلمية.

 :الحدود الزمنية 

   م 2221الى م  2222عام من الزمنية  تغطى المراجعة األدبية الفترة 

 :الحدود اللغوية 

 تغطي مراجعة أدب الموضوع المنشورات باللغتين العربية واالنجليزية 

 

 منهجية المراجعة ألدب الموضوع . 1.2

لهذه المراجعة. لذا فقد تم البحث في  كمنهجية زعبد العزيفي جامعة الملك الموضوع لمراجعة أدب تم اعتماد القائمة اإلرشادية 

الدراسات ذات الصلة واختيار الكلمات األساسية وقواعد البيانات المناسبة. حيث تم البحث في المكتبة الرقمية السعودية وعدد من 

 كاآلتي: محركات البحث العلمية لضمان شمولية مراجعة أدب الموضوع 

 ( قوقل الباحث العلميGoogle Scholar.)  بو( ابة االبحاثResearch Gate.) 

 (بيسBASE.)  ( مايكروسوفت أكاديميكMicrosoft Academic.) 

بعدها تم تحليل عناوين وملخصات هذه الدراسات، وباالنتقال إلى المراحل التالية من المنهجية، تمت إضافة عدد من األبحاث عن 

 مراجعة أدب الموضوع في هذا المجال.طريق البحث للخلف والبحث لألمام، مما وفر األساس إلطار 

 

 :الرئيسية راجعةمصطلحات الم. 5.2

 بل عربيعدم وجود مقاتبين خرائط المعرفة  بناءخالل مراجعة االدب المنشور باللغة العربية في مجال الجدير بالذكر يتبين من 

خرائط المعرفة  رسم(، ب2220)الكبيسي ،خرائط المعرفة  بناءب ورد(، حيث Knowledge Mapping) لمصطلحمتفق عليه 

 بناءويرى الباحث أن مصطلح  (2212)عليان، (2222بالخرطنة )همشري ، هذكرتم وأيضا  (2222ياسين،( )2221)بامفلح ،

 :يتكاآل الرئيسيةمصطلحات الموضوع  حدد الباحثوبالتالي  أكثر تعبيرا عن المصطلح وأكثر وضوحا.خرائط المعرفة 

 (:Knowledge Mapالمعرفة ) ةطيخر

، 2012هي الرؤية الجغرافية للمعرفة داخل المؤسسة التي توضح المالك والموقع والقيمة باستخدام طريقة المعرفة التنظيمية. )

Balaid) ، خريطة المعرفة العالقات  ( وتوضح2214وتعرف أيضا بأنها تصوير مرئي للمعرفة التي تمتلكها المنظمة )حجازي

 بين اإلجراءات والمفاهيم والكفاءة وتوفر وصوال سهال وفعاال إلى مصادر المعرفة.

 (:Knowledge Mapping)خرائط المعرفة  بناء

هي السعي المستمر داخل المنظمة للمساعدة في اكتشاف مكان وجود المعرفة ومالكها وقيمتها واستخداماتها، باإلضافة الى معرفة 

أدوار وخبرات الناس، وتحديد القيود المفروضة على تدفق المعرفة، وتسليط الضوء على الفرص لالستفادة من المعرفة الموجودة 

(1999 ،Grey .) 

http://www.ajrsp.com/


 م 1011-21-5| تأريخ اإلصدار:  ألربعوناوالرابع المجلة األكاديمية لألبحاث والنشر العلمي | اإلصدار 

 
    

 

 

   www.ajrsp.com                                                                                                                        267  

 ISSN: 2706-6495 

 

ة المؤسسة تمثيل مرئي لمعرف وتعريفات وهياألشكال والرسوم التخطيطية الوصفية والمتضمنة مصطلحات وتعرف اجرائيا بأنها 

 .(2212)الحارثي ، اليهابحيث تكون متاحة لجميع الموظفين لمساعدتهم على تحديد موقع المعرفة التي يحتاجون 

يوضح المؤشر الرقمي لتكرار ظهور مصطلحات البحث باللغتين العربية واالنجليزية في المكتبة الرقمية  (1رقم ) شكلوفيما يلي 

لحات أن مجموع تكرار مص واالنجليزية، حيثحجم التباين في النتائج بين الدراسات العربية  هيالحظ من خالل السعودية والذي

فيما يخص  %11بينما يمثل  %3( يوازي اقل من Knowledge Mappingالعربية لما يقابلها من المصطلح اإلنجليزي )

 (.Knowledge Mapمصطلح )

 

 

 المصطلحات في المكتبة الرقمية السعودية(: المؤشر الرقمي لتكرار 2شكل )

 

 بداية ظهور المصطلحات ذات العالقة بأدب الموضوع 

 من خالل قيام الباحث بتتبع بداية ظهور مصطلح خرائط المعرفة تبين ما يأتي:

 أولية للمفهوم على بنية خرائط المعرفة من خالل من خالل مجموعة من البحوث نشرت في األعوام  تم تقديم إشارات

 (2213)حسن،م حيث قدمت مفهوم الخرائط العقلية والخرائط التخيلية. 1213م و1221م،1211

  ثيل للبيئة يؤشر للمسالك م الذي عرفها بأنها تم 1241تم استخدام وتطوير المفهوم عن طريق عالم النفس إدوارد تولمان عام

 (2213)حسن، والطرق والعالقات البيئية.

  وفي السبعينيات من القرن الماضي قدم نوفاك تعريفا متطورا لتقنية خرائط المعرفة بأنها تمثيل لفهم موضوع ما في اشكال

 (.2212متعددة )محمد،

 المعرفة ارتبط مع بداية التوسع في دراسة مفهوم إدارة ها في مجال إدارة بناءوخرائط المعرفة الحظ ان التوسع في استخدام ن

خالل المؤتمرات الخاصة وتأليف الكتب  حيث تم االهتمام بنشر ودراسة المفهوم من م1211المعرفة وتطبيقاتها في عام 

 .(Maheshwarkara، 2214ت العلمية )وظهور المصطلح في النشرا

  فة خرائط المعرتم ظهور مصطلح نظم م  1212في عام( 2211في مجال التعليم ،Al Hakim .) 

  (2212عن طريق بوزان كما أشار )محمد، م2222الرقمية في عام خرائط المعرفة مصطلح  التقنية ظهرومع تطور. 

knowledge
mapping

knowledge
map

الخرائط 
المعرفية

خرطنة المعرفة رسم الخرائط 
المعرفية 

بناء الخرائط 
المعرفية 

knowledge
mapping

knowledge map الخرائط المعرفية خرطنة المعرفة رسم الخرائط المعرفية  بناء الخرائط المعرفية

Series1 811 531 59 12 7 3
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 الموضوع  تالمؤتمرات التي تناولأهم 

أدوات إدارة المعرفة وتم ربطها كأداة من خرائط المعرفة  بناءمع ظهور عمليات إدارة المعرفة وأدواتها وتقنياتها تم تصنيف 

 (. 2222بعمليتين رئيسيتين من عمليات إدارة المعرفة هما: تشخيص المعرفة وتنظيم المعرفة )همشري ،

لك إدارة المعرفة وانعكس ذأدوات وتقنيات  ها كواحدة منبناءوخرائط المعرفة الى  على ذلك نجد الكثير من المصادر تشير وبناء

في ثالث مؤتمرات خرائط المعرفة م تم نقاش موضوع 2214اال أنه في عام  والجمعيات العلمية. والمجالت نتاج الفكرياإلعلى 

 (:2212)محمد،وهي 

  البرازيل  –المؤتمر الدولي السادس لخرائط المعرفة  

  تركيا  –المؤتمر الدولي العاشر إلدارة المعرفة 

  شنغهاي بالصين –المعرفة المؤتمر الدولي الثالث والعشرين للمعلومات وإدارة 

 إمكاناتهاالرقمية بشكل خاص واكتشاف خرائط المعرفة بشكل عام وخرائط المعرفة باالهتمام بموضوع جميعها وأوصت 

 واستخداماتها المتنوعة وأوصت كذلك ببحث العالقة بين تمثيل المعرفة بصريا وإدارة المعرفة.

 

 :هتمامات البحثية والنررية التي تناولت الموضوع اال

خرائط  اءبنقسم الباحث الدراسات المنشورة التي تم حصرها الى جزئيين حسب االتجاهات البحثية، الجزء األول يتناول مفهوم 

ة من الى مجموع الباحثوتوصل  الخرائط المعرفية. بناءوأدواتها وتقنياتها والجزء الثاني حول استخدام وتطبيقات المعرفة 

 .م 2221الى  م 1224المقاالت العلمية والدراسات العربية واألجنبية التي تناولت الموضوع خالل الفترة من عام

 المفهوم واألدوات والتقنيات خرائط المعرفة  بناء األول:الجزء 

وهدفت  (Grey، 1999) عامة.خرائط المعرفة: نررة عملية  بناء بعنوان: مقالة كانتتم االطالع عليه من الباحث  ما أقدممن 

 بناء أكدت المقالة على أنكما  عليها،المبادئ والمرتكزات التي تبنى  وأهميتها وأهمخرائط المعرفة  بناءالى إيضاح مفهوم المقالة 

ما ك خرائط المعرفة ممارسة مهمة تتكون من المسح والتدقيق والتوليف. ويوضح كيفية تدفق المعرفة في جميع أنحاء المنظمة

 التنافسية. ةودعم الميزخرائط المعرفة كاستراتيجية عمل تساعد على فهم احتياجات العميل والثغرات والفرص  بناءيمكن استخدام 

خرائط المعرفة يعمل كذاكرة  بناءعلى أن  (Wexler,2001خرائط المعرفة ) بناءماذا ولماذا لدراسة بعنوان: من وكما أكدت 

رفة خريطة المع بناءتنظيمية متطورة، حيث يتم التقاط ودمج المعرفة االستراتيجية داخل وخارج المنظمة. ويتم التعامل مع 

عملية ثناء أكوسيلة للتواصل حول المعرفة في السياقات التنظيمية. كما تأخذ خرائط المعرفة الفعالة في االعتبار من وماذا ولماذا 

 لجدد،اوالتواصل االجتماعي مع األعضاء  الفكري،المعرفة الفعالة في تحديد رأس المال  وتساعد خرائط خرائط المعرفة. بناء

 الوشيكة.والمساعدة في توقع التهديدات و/أو الفرص  التنظيمي،التعلم وتعزيز 

والتي هدفت الى وضع خرائط المعرفة  بناءلتقييم أدوات  عمل إطار بعنوان: (Driessen & others، 1002)دراسة وفي 

يدة حيث يتيح اإلطار المقترح طرقا جد خرائط المعرفة. بناءالنظرية والعملية حول  األبحاثخرائط المعرفة بناء على  بناءإطار ل

كما يوضح  خرائط المعرفة من خالل توضيح وتصور الجوانب ذات الصلة من المتطلبات واألدوات الموجودة. بناءللعمل مع 

خرائط المعرفة من ناحية االستفادة منه في تقييم المعرفة المتاحة،  بناءمهتمة بأدوات االستخدام العملي إلطار العمل للشركات ال

 تحديد متطلبات النظام، تقييم األدوات ومطابقة األدوات مع المتطلبات.
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 ( أنothers Jafari & ،1002) المعرفية.الخرائط  بناءالختيار تقنيات  عمل إطار بعنوان: دراسةوفي ذات السياق بينت 

الصفحات  مثل خرائط المعرفة بناءتقنيات مختلفة ل ومع وجود خرائط المعرفة هي واحدة من العمليات الهامة في إدارة المعرفة بناء

يقين  فيجب أن تكون المنظمات على وخرائط المعرفة الوظيفية،تحليل الشبكات االجتماعية  المعلومات،تحليل تدفق  الصفراء،

ل مقارنة التقنيات المختلفة من أجمن لممارسين يمكن ا عمل إطاروهدفت الدراسة الى اقتراح  ها.تطبيق قبل من نجاحها وفعاليتها

استخراج ست ميزات رئيسية يمكن أن تساعد في وخلصت الدراسة الى . خرائط المعرفة لمنظماتهم بناءاختيار أنسب تقنية ل

دوات المستخدمة لجمع البيانات، واألدوات المستخدمة لتقييم خريطة األ وهي: الخرائط بناءمنها ل واختيار المناسبةمقارنة التقنيات 

 خرائط المعرفة، وإنشاء خريطة ثابتة أو ديناميكية ودعم المعرفة الضمنية أو الصريحة.  بناءالمعرفة، واألهداف، ونهج 

 خرائط المعرفة بناءأن خرائط المعرفة  بناء( بعنوان: استعراض شامل لتقنيات Balaid & others، 1021دراسة ) ذكرتو

ن الحصول على مجموعة كبيرة ومعقدة مخدمة لتحديد المعرفة في المنظمات كونها تسهل أحد أكثر التقنيات شيوعا المست يعد من

ة عن خرائط المعرفة وإعطاء فكرة عام بناءاستكشاف األنواع المختلفة لتقنيات  وهدفت الدراسة إلىموارد المعرفة والتنقل فيها. 

وكيف  طبيقها،تلماذا وأين يمكن  المناسبة،توضيح التقنيات  مع محاولة ر الخريطة المناسبةقاتها للحصول على طريقة الختياسيا

لوية على أوكخرائط المعرفة  بناءتقنيات  على ضرورة فهم اكدت الدراسة ذلك،الخرائط هذه. وبناء على  بناءيمكن إدارة تقنيات 

 ناءبيجب تحديد الغرض الرئيسي من كما  المعرفة،خرائط  بناءاألنشطة األخرى في إدارة المعرفة قبل اتخاذ أي خطوة في 

 ناءبواختيار التقنية المناسبة ل منهم،وتحديد ما إذا كانوا يركزون على "من" و "ماذا" و " كيف " أو اثنين أو ثالثة  الخرائط،

 منها.  أجل تحقيق الغرضخرائط المعرفة من 

 بناءمعلومات حول  (Admir، 1021خرائط المعرفة: مراجعة موضوعية ) بناءدراسة بعنوان: خرائط المعرفة وكما وفرت 

خرائط المعرفة، وماهي  بناءخرائط المعرفة كأداة إلدارة للمعرفة، وكيف يتم استخدامها. وركزت على العالقة بين المنظمة و

 ، المحتوىبناءالغرض، شكل ال التالي:ونتج عن الدراسة أن خرائط المعرفة يمكن تصنيفها بناء على أهميتها وما هو الغرض منها. 

ومستوى التطبيق. لذلك تختلف خرائط المعرفة بشكل أساسي في استخدام السبب، وماذا، ولمن، وكيف ومن يريد المعلومات ولمن 

 نقل معلوماتنا ومعرفتنا في جميع أنحاء المنظمة. يةكيفوأيضا محدودة بنقلها. وبالتالي هي محدودة بالغرض نريد 

ي وعالقته بعلم النفس المعرفخرائط المعرفة الى مفهوم  )دراسة نررية(خرائط المعرفة ( في بحث بعنوان: 1021حسن ،وأشار )

لدى االنسان هو عملية ترميز وخزن ومعالجة للمعلومات التي يمكن استخدامها في السلوك خرائط المعرفة والبيئي وبين ان بناء 

وخلص الى مجموعة من االستنتاجات أهمها أن المكاني. وذكر أن المفهوم يشير الى طريقة معالجة االفراد لمعرفتهم المكانية. 

 معرفة المكانيةوالخرائط المعرفة صى باالهتمام بموضوع ووأ في.للمفاهيم المكانية وللعالقات المكانية دور أساسي في البناء المعر

  الدراسية.في المناهج 

الى إجراء مسح  BALAID & others)، 1025دراسة بعنوان: منهجيات بناء خريطة معرفية: دراسة مسحية ) وهدفت

المرجعية لتلك المنهجيات مع خمسة أنواع من خرائط لتحديد جميع المنهجيات الحالية المستخدمة لبناء خريطة المعرفة، ثم اإلحالة 

. (خرائط مصدر المعرفة، خرائط أصول المعرفة، خرائط هيكل المعرفة، خرائط تطبيق المعرفة وخرائط تنمية المعرفةالمعرفة )

 والدراسة توفر وصف هذه المنهجيات وتقييم درجة تباينها.

ية والحصول عليها وجعلها مرئ موقع المعرفةط المعرفة تجعل من السهل تحديد وكنتيجة لهذه الدراسة تم التأكيد على كون خرائ

 للمنظمة. كما تم اقتراح العديد من المنهجيات وأيضا قدمت مقترح إطار لبناء خريطة المعرفة.
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معرفة خرائط المنهجيات باعتبارها جوهر بناء  ستكما تطرح هذه الدراسة المنهجيات الخاصة ببناء خرائط المعرفة ويركز على  

 ،يتم تحديد الطريقة التي تختار بها المنظمة نوع خريطة المعرفة من خالل العديد من العوامل وخلصت الدراسة الى انه للمؤسسة.

 النشاط.التوقعات التي تضعها على أهمها 

 الخرائط المعرفية بناءاستخدام وتطبيقات  الثاني:الجزء 

التطبيق في عدة مجاالت مثل علم النفس، إدارة المنظمات، التربية والتعليم، أصبح ممكن خرائط المعرفة مع التوسع في مفهوم 

في مجال التعليم منذ عام خرائط المعرفة انه جري تجريب  (Wexler,2001) (. وأشار2213العلوم السياسية غيرها )حسن،

 لىعخرائط المعرفة ذات العالقة بتطبيقات  تم. والحظ الباحث تركيز الدراسا1221وفي مجال األعمال والصحة في عام  1221

 وبالذات الدراسات العربية. مجال التربية والتعليم

دراسة بعنوان: مهارات إنتاج خرائط المعرفة الرقمية وأثرها على تنمية مهارات التفكير التأملي وإدارة المعرفة لدى وركزت 

كشف أثر مهارات إنتاج خرائط المعرفة الرقمية على تنمية مهارات على ( 1022طالب الدراسات العليا واتجاههم نحوها)محمد،

على مجموعة من طالب الدبلوم تخصص تكنولوجيا التعليم. وقد أظهرت النتائج  التفكير التأملي وإدارة المعرفة واالتجاه نحوها

لي، وإدارة في تنمية كل من: التفكير التأمفاعلية إنتاج خرائط المعرفة الرقمية  وبعده،بناء على تطبيق أدوات القياس قبل التعلم 

يتضح أهمية خرائط المعرفية الرقمية للمتعلم كونها تساعده في بناء المعرفة  حيث .الرقميةالمعرفة، واالتجاه نحو خرائط المعرفة 

 وتنمية مهارات التفكير التأملي أيضا.

رائط خ بناءدراسة بعنوان:  في مجال علم النفس التربوية خرائط المعرف بناءومن أقدم الدراسات التي أشارت الى استخدامات 

فعالية التدريب  حيث هدفت الى اختبار (Knight، 1001االنتكاس )على الوقاية من  في التدريبكأداة تربوية نفسية المعرفة 

اهتمام خاص الستخدام مع  الخارجيين،على الوقاية من االنتكاس، وهو جزء من برنامج التثقيف في مجال المخدرات للمرضى 

. لبرنامجاأن مشاركة البرنامج من قبل المختبرين تحسنت أثناء استخدام  ونتج عن الدراسةكمواد تعليمية تكميلية.  خرائط المعرفة

كان لدى األشخاص الذين أكملوا جلسات العالج التجريبي بنجاح معدالت أقل من تعاطي المخدرات بعد العالج  ذلك،باإلضافة إلى 

سجلت مجموعة المختبرين الذين تم تعيينهم عشوائيا والذين تم تدريبهم  وأخيرا،تجريبي ودرجات اختبار أعلى على مواد الدرس. ال

مما يدل على أن الخرائط ساعدت في تعزيز  درس،باستخدام الخرائط أعلى بكثير في اختبارات المعرفة التي أجريت بعد كل 

خرائط المعرفة كأسلوب لتعزيز المواد  بناء وأوصت باستخدام مات المقدمة في الدرس.المعالجة الفورية واسترجاع المعلو

 التعليمية.

 بناءدور  (Hellstrom، 1001خرائط المعرفة ورأس المال الفكري في البيئات األكاديمية ) بناءدراسة بعنوان: وأوضحت 

تقنيات وظائف وتستعرض خرائط المعرفة كوسيلة مثمرة إلدارة رأس المال الفكري في البيئات األكاديمية مثل أقسام الجامعة. و

البيئة  خرائط المعرفة في بناءخرائط المعرفة وتقيمها في ضوء المتطلبات األكاديمية. وبينت الدراسة انه قد تخدم أنشطة  بناء

قد تكون موجهة لخدمة احتياجات األشخاص الداخليين في المنظمة األكاديمية، أو تكون موجهة نحو  األكاديمية دوائر مختلفة،

خريطة للموارد من أنواع  بناءفي محاولة ل داخلي،قد يكون للخرائط تركيز  ذلك،أصحاب المصلحة في الخارج. عالوة على 

 المنظمة.رائط خارج حدود الخ بناءى وقد يكون لها تركيز خارجي عل المنظمات،مختلفة داخل 

وفير التالية: ت المساهمة في تنفيذ المهامخرائط المعرفة المنهجية في المؤسسات األكاديمية إلى  بناءمن ناحية أخرى قد يؤدي 

 ، زيادة التعاون، تمكين التخطيط االستراتيجي ودعم وتوجيه تخصيص الموارد. الدعم المعرفيالوصول إلى 
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خرائط المعرفة: المفاهيم والفوائد من أجل بيئة حضرية مستدامة.  بناءدراسة بعنوان: وفي مجال بناء البيئات الحضارية هناك 

(1005 ،Suresh)  ،هدفت الى التعريف بالتحديات الرئيسية للمنظمات كثيفة المعرفة والمتمثل في كيفية تحديد، استيعاب، نشر

بين مختلف المستخدمين مع وجهات نظر وأغراض مختلفة. وتخلص هذه الورقة خرائط المعرفة  ءبناوتطبيق المعرفة. وال سيما 

الخرائط وإدارة أصول المعرفة هي عملية متكاملة ومعقدة والبد من أخذ االعتبارات االجتماعية، الثقافية، المالية  بناءإلى أن 

واصل واستخدام الخرائط والت بناءلبحثية حول كيفية تحسين عملية والتكنولوجية في الحسبان. وأوصت بتوجيه المزيد من الجهود ا

المعرفة المستدامة في المنظمات. مع االخذ في االعتبار تكنولوجيا المعلومات واالتصاالت وقدرتها على توفير فرص مفيدة 

 لتطوير خرائط المعرفة المناسبة لالستخدام في البيئة الحضرية.

 Ebenerخرائط المعرفة كأسلوب لدعم ترجمة المعرفة الى واقع ملموس ) بناءدراسة بعنوان: واما في المجال الصحي فقدمت 

&Others ,2006) يكون بمثابة أداة لفهم الكثير من التعقيدات قدخرائط المعرفة في إطار مفاهيمي  بناءدمج  توضيح إلمكانية 

أجل  رفة منالمعالمحتملة في عمليات تطبيق  على الثغراتوللتعرف الموارد والعمليات وفي النظام الصحي بالنسبة لألشخاص 

وفقا لمستويات النظام الصحي: صنع السياسات، اإلدارة خرائط المعرفة  بناءواستعرضت الدراسة أمثلة الستخدام  معالجتها.

 وأشارت الدراسة بأنه تم تعريف مصطلح .يةوالمجتمعالمؤسسية، البحث والتطوير التكنولوجي، الممارسة والخدمات السريرية 

ترجمة المعرفة لواقع ملموس من قبل المعاهد الكندية للبحوث الصحية على أنه توليف وتبادل وتطبيق المعرفة من قبل أصحاب 

كون اإلطار الذي تيو المصلحة المعنيين لتسريع فوائد االبتكار العالمي والمحلي في تعزيز النظم الصحية وتحسين صحة الناس.

خرائط المعرفة كأسلوب لتحديد الثغرات أو العيوب المحتملة في عملية ترجمة المعرفة من مجموعة من خرائط  بناءيستخدم 

خرائط المعرفة يوفر فرصة للتوضيح والمساعدة في تحليل العمليات المعقدة  بناءالمعرفة المرتبطة. وأكدت الدراسة على أن 

 ي تطبيق المعرفة.وبالتالي لعب دور ف

دراسة بعنوان: تحديد ووضع أولويات ألدوات وتقنيات إدارة المعرفة على أساس نموذج منرمة ومن زاوية أخرى ناقشت 

أدوات وتقنيات إدارة المعارف التي تنطبق ( Khajoueia، 1022( الستخدامها في المستشفيات. )APOاإلنتاجية اآلسيوية )

إدارة المعرفة )تحديد المعرفة وإنشائها وتخزينها  وتقنية لعملياتأداة  22من خالل مقارنة  أولوياتهاعلى المستشفيات وتحديد 

مقهى المعرفة  منها:مناسبة للمستشفيات  (APO)أداة في نموذج  22من أصل  12أن  (. وأظهرت النتائجومشاركتها وتطبيقها

 لمعرفة،اللتطبيق في جميع الخطوات الخمس من إدارة  والتقنيات قابلية تأكثر األدواوالتي أوضحت الدراسة انهما  وبوابة المعرفة

  المستشفيات.في عملية تحديد واستكشاف المعارف في خرائط المعرفة  بناءما أكدت الدراسة على إمكانية استخدام ك

دراسة  -خرائط المعرفة التنريمية على أساس نرام معلومات المكتبة  بناءبعنوان: ( jalalimanesh,2011) وفي دراسة

خريطة المعرفة تتكون من خمس خطوات: جمع البيانات وإنشاء  بناءاقتراح منهجية جديدة ل تم إيراندوك( IRANDOCحالة )

ريطة خ بناءانات اإلدخال، خرائط المعرفة الستخراج بي بناءمستودع البيانات، معالجة البيانات وصقلها، تطبيق خوارزمية 

خريطة المعرفة في إيراندوك مع التركيز على المجاالت متعددة التخصصات استنادا  بناءالمعرفة وأخيرا تحليل النتائج. ومن ثم تم 

 إلى سجالت مستخدمي نظام معلومات المكتبة.

ادلة بينها والتي تعد مصدرا قيما للمعرفة وأظهرت خريطة المعرفة معظم الموضوعات التي تمت دراستها وكذلك العالقة المتب

 لصناع القرار في إيراندوك من أجل بدء مشاريع بحثية.
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خرائط المعرفة في هذه المنهجية يعطي معلومات قيمة لصناع القرار في المنظمة، كما يوضح  بناءونتج عنها التأكيد على أن  

خرائط المعرفة طريقة مفيدة للمديرين  بناءالمعلومات التي توضح سلوك العاملين في مجال المعرفة.  وايضا يمكن أن يكون 

 وأصحاب المصلحة للتعرف على األصول المعرفية في مؤسساتهم.

قدمت طرقا لشرح ف المعرفة( بعنوان: تحسين إدارة المعرفة باستخدام خريطة J. Watthananon، 1021سة )دراأما 

مقالة أكاديمية عن المعرفة المخزنة في المنظمات. ونتج عن  1222مقارنة حيث تم المعرفة،  م خرائطارتباطات المعرفة باستخدا

كلما كبرت المنظمات أو وإلدارة المعرفة يمكن لكل منظمة إنشاؤها فعالة خرائط المعرفة طريقة  التأكيد على كونالبحث 

ة المستخدمين من رؤية ارتباطات المعرف يمكن أن تساعدحيث المؤسسات، زادت الفوائد التي ستحصل عليها من خرائط المعرفة. 

تكاملة المعرفة والمعرفة الم دائرةحفيز في المنظمة ومنحهم إمكانية الوصول إلى المعرفة المخزنة داخل قاعدة المعرفة، وبالتالي ت

 بطريقة بسيطة وفعالة.

دارة المعرفة: مراجعة منهجية إل خرائط المعرفة بناءتنفيذ نرام  بعنوان:( Al Hakim، 1022)ـ دراسة لوفي ومن جانب أخر 

ة "نظام خرائط المعرفة" و "إدارل بعض األوراق بناء على الكلمات الرئيسية "نظام خرائط المعرفة" أو يحلتم جمع وت لألدبيات

وبينت الدراسة انه تتم مناقشة  واعد بيانات إلكترونية دولية.على أربع ق 2212حتى عام  2221مما تم نشره من عام  "،المعرفة

(، والتعليم بنسبة ٪44(، والمشاريع بنسبة )٪33نطاقات: الوسائط عبر اإلنترنت بنسبة ) ثالثتطوير نظام خريطة المعرفة في 

حقق والت نطاق خريطة المعرفة، التصميم،قادرة على وصف خصائص أنماط  اإلجمالية لدراسة األدبيات وكانت النتيجة( 22٪)

 والباحثين في جوانب خريطة المعرفة. الممارسين، المتخصصين،من صحة نظام خريطة المعرفة الستخدامها من قبل 

أوضحت  (others Mezahem & ،1012) المنرمة.تطبيق نرام خريطة المعرفة لتبادل المعرفة في  بعنوان:دراسة وفي 

 وعدم وجود معايير لتطبيق إدارة القرار،االتصال بصانع  متمثلة في: قلة متعلقة بإدارة المعارفبأن هناك تحديات رئيسية 

ى إل ةالضمنيالمعارف، وعدم وجود عملية حقيقية لتحويل المعارف وعدم تطبيق جميع الموظفين لممارسات إدارة  المعارف،

ذي ال ية هو تطبيق خرائط إدارة المعرفة،وقدمت الورقة حلوال لمشاكل إدارة المعرفة المختلفة ومن الحلول الرئيس صريحة.

سيمكن من تصور المعرفة وإيجاد العالقات بين المجاالت والوثائق والمستندات باستخدام الكلمات الرئيسية. كما سيساعد الموظفون 

خلق بيئة تبادل المعرفة هي واحدة من المهام وأكدت على أن  ويسر. من العثور على المعرفة التي يحتاجونها ومشاركتها بسهولة

 ضمان رضا الموظفين وتشجيع سلوك تبادل المعرفة.األولية للمنظمة ل

يمي برأس المال الفكري والذكاء التنظخرائط المعرفة  بناءهو ربط خرائط المعرفة  بناءفي مجال ومن التوجهات البحثية الحديثة 

والتي خلصت الى  التنريميخرائط المعرفة ورأس المال الفكري والذكاء  بناء بعنوان: (Gogi,2021)دراسة  وهذا ما ناقشته

كون رأس المال الفكري وإدارة المعرفة من المصادر الرئيسية للقدرة التنافسية للشركات في معظم الصناعات. حيث يشير رأس 

المال الفكري إلى جميع أنواع المعرفة ذات الصلة من الناحية التنظيمية وعناصرها األساسية هي: رأس المال البشري ورأس 

 س مال العمالء. المال الهيكلي ورأ

بينما إدارة المعرفة تشير إلى العملية التي تنطوي على إنشاء وجمع وتطبيق المعرفة لتحسين األداء التنظيمي. كما تم تعريف رأس 

المال الفكري على أنه الفرق بين القيمة السوقية للشركة وتكلفة استبدال أصولها وتتكون مكوناته من رأس المال البشري ورأس 

 الهيكلي ورأس المال الخارجي )العميل(. وأكدت الدراسة الى ان إدارة المعرفة بفعالية يعزز رأس المال الفكري للمنظمة.المال 
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 :البحث الرقمية ومحركات البيانات قواعد في المصطلحات لتتبع الرقمي المؤشر

 وكذلك موقع قوقل محرك بحث تم تتبع ظهور مصطلحات أدب الموضوع عبر الزمن ومدى االهتمام بها وذلك باستخدام 

Academia.edu  كاالتي:وكانت النتائج 

 

knowledge mapping 

 

Knowledge Map 

 Academia(: المؤشر الرقمي لتكرار المصطلحات في موقع 2شكل )

ويتضح حجم التفاوت بين المصطلحين في  Academiaنتائج حصر المصطلحات عبر محرك البحث  أعاله (2يبين الشكل )

، وتعذر حصر المصطلحات في اإلنتاج (Knowledge Mapping)اإلنتاج الفكري األجنبي وتمثلت أعلى نتيجة لمصطلح 

 لعدم وجود معلومات كافية.الفكري العربي عبر نفس محرك البحث نظرا 

 

 google trend االنجليزية (: المؤشر الرقمي لتكرار المصطلحات3شكل )

 Google Trendمن خالل متصفح ) 2222-2224(( تتبع لتكرار ظهور المصطلحات االجنبية للفترة الزمنية 3وفي الشكل )

( لنفس الفترة، ويالحظ التفاوت في ظهور المصطلحات في 4فموضح في الشكل )خرائط المعرفة للتبع ظهور مصطلح وبالنسبة 

 واالجنبي.االنتاج الفكري العربي 
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 google trend(: المؤشر الرقمي لتكرار المصطلحات العربية  1شكل )

 

 خاتمةال

ومن خالل البحث في محركات البحثية وقواعد البيانات والفهارس خرائط المعرفة  بناءيتعلق بإن مراجعة أدب الموضوع فيما 

م حتى وان كانت هناك 1211مع التوسع في مفهوم في إدارة المعرفة في عام  الية أوضحت أن بداية االهتمام الفعلي مرتبطة

 ناءبسب االتجاهات البحثية، الجزء األول يتناول مفهوم جزئيين ح الىوقسمت الدراسات إشارات وتعاريف سابقة لهذا التاريخ. 

الدراسات  المالحظ بحسب ومن. المعرفيةالخرائط  بناءوأدواتها وتقنياتها والجزء األخر يتناول استخدام وتطبيقات خرائط المعرفة 

ناضجة لعملية التصورات غير الفي مجال التربية والتعليم والتي تعود الى خرائط المعرفة  بناءأن أغلب التطبيقات واالستخدامات ل

  واستخداماتها.وامكاناتها  خرائط المعرفة بناء

في إيجاد وابتكار المعرفة، عن طريق فهم ومقارنة موجودات المعرفة الحالية خرائط المعرفة وتوكد هذه المراجعة على أهمية 

في المنظمة وبين موجودات المعرفة المطلوبة للمنظمة وهو ما يطلق عليه عملية تشخيص المعرفة في المنظمة. كما أن خرائط 

شارك أشكالها، إذ تساعد في التعرف والتوبكافة خرائط المعرفة المعرفة عنصر رئيسي للتشارك المعرفي في المنظمات كنماذج 

 المعرفة. وكذلك توجيه الموظفين مباشرة للتعامل مع الخبراء في مجاالت معنية أو للتعرف على مصادر

 .فعاليةومع وجود اهتمام متزايد بإدارة المعرفة بطريقة أكثر 

 

 التوصيات: 

اتها خرائط المعرفة ودورها واستخدامبيختص  والبحث في كل مامعرفة الخرائط  الباحث بضرورة اهتمام المؤسسات ببناءيوصي 

جله الخبراء الغرض الذي يتم من أباإلضافة الى ضرورة فهم  في إدارة المعرفة على مستوى المنظمة وكذلك تطبيقاتها المتنوعة،

رفة بحثا يختص ببناء خرائط المعأن  الباحثيرى و الخريطة قبل الشروع في األنشطة المتعلقة بأي أبعاد إلدارة المعرفة. بناء

ودورها واستخداماتها في إدارة المعرفة على مستوى المنظمة وكذلك تطبيقاتها المتنوعة، سيكون مرجعا مهما للباحثين والمهتمين 

 في المجال وقد تحصل على صدى واسع وتزيد من المعرفة اإلنسانية في هذا الجانب.

 قائمة المراجع: 

 المراجع العربية:

 ،اإلدارية  للتنمية العربية المنظمة القاهرة، مصر: .المعرفة إدارة (2220الدين ) صالح الكبيسي 
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 (32والنفسية، العدد ) التربوية البحوث دراسة نظرية. مجلةخرائط المعرفة ( 2223فاضل ) حسن، حيدر 

 ( إدارة المعرفة وتقنياتها: األسس والتطبيقات. الرياض: 2212بامفلح، فاتن )مكتبة الملك عبد العزيز العامة. 

 ( مهارات إنتاج خرائط المعرفة الرقمية وأثرها على تنمية مهارات التفكير التأملي وإدارة 2212محمد، إيمان زكي موسى )

 (21المعرفة لدى طالب الدراسات العليا واتجاههم نحوها. دراسات عربية في التربية وعلم النفس، العدد )

 (. خرائط المعرفة، وخرائط العقل، والخرائط المفاهيمية: تقنيات حديثة لتعلم وتعليم 2222د. )همشري، عمر أحمد محم

 الرياض، السعودية: االتحاد العربي للمكتبات والمعلومات  .اختصاصي المعلومات وتدريبهم

 ( .استراتيجيات إدارة المعرفة. القاهرة، مصر: مجموعة النيل العر2016همشري، عمر أحمد محمد ) بية 

 ،كلية اآلداب والعلوم اإلنسانية عبد العزيز، الملك جامعة المعرفة في المؤسسات، إدارة تطبيق اسس .(2212سعاد ) الحارثي. 
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ودة الحياة المدرسية في ضوء التجارب الدولية  فية المحققة لجَّ  رؤية تطويرية لألنشطة الالصَّ

A developmental vision for extracurricular activities that achieve the quality of school life 

in the light of international experiences 

 العتيبيإعداد: الباحثة/ أميره بنت تركي 

 وديةالمملكة العربية السع ،جامعة أم القرى ،كلية التربية ،قسم التربية اإلسالمية والمقارنة ،عليميةاجستير السياسات التم
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  عوديةالمملكة العربية الس ،رىجامعة أم الق ، كلية التربية،قسم التربية اإلسالمية والمقارنة، أستاذ مشارك

 

    صالملخ

فية وفق تهدف الدراسة  ودة  المجاالت التي لها دور في تحقيقإلى وضع رؤية مقترحة لتطوير األنشطة الالصَّ هي والحياة جَّ

ودة الحياة  كما وردت في وثيقة)الرياضة والفنون والثقافة والمشاركة االجتماعية(  التابع لرؤية المملكة العربية  0202برنامج جَّ

، وفي ضوء التجارب الدولية: )الواليات المتحدة األمريكية، اليابان(. وذلك باستخدام المنهج الوصفي التحليلي 0202السعودية 

ة. وثيقة رؤية ملكة العربية السعوديالذي يعتمد على تحليل الوثائق المرتبطة بموضوع البحث، وهي: )وثيقة سياسة التعليم في الم

ودة الحياة  0202المملكة  ، برنامج تنمية القدرات البشرية. باإلضافة إلى الدراسات واألبحاث التي 0202وبرامجها: برنامج جَّ

داع بخلق بيئة تعليمية ممتعة ومحفزه لإل تهدف هذه الرؤية الى .ثم وضع رؤية مقترحة لهذه األنشطةتناولت الموضوع؛ ومن 

لترم ا أثناء)اإلجازات المطولة من خالل تفعيل األنشطة الالصفية في  رفع مستوى الرضا عن الحياة المدرسية، وواالبتكار

ودة 1النتائج:  أبرزوخلصت الدراسة إلى عدد من النتائج والتوصيات من  الدراسي(. فية المحققة لجَّ ( تعدد مجاالت األنشطة الالصَّ

فية العديد 0تقنية والكشافة وغيرها. الصحية والالثقافية والرياضية والفنية والحياة كاألنشطة  ( أظهر واقع تفعيل األنشطة الالصَّ

فية التي تمارس في الدول الرائدة مثل )الواليات المتحدة 0من المعوقات التي تقلل من فاعلية تلك األنشطة.   ( بعض األنشطة الالصَّ

 اضحةوسياسة محددة األهداف ذات رؤية لعدم وجود  فعيلها في المملكة العربية السعودية وقد يعود ذلكاألمريكية واليابان( ال يتم ت

 .بأهميتهاالوعي االجتماعي  للتفعيل األنشطة الالصفية وزيادة

 

ودة الحياة، التجارب الدولية، سياسة التعليم الكلمات المفتاحية: فية، جَّ  .األنشطة الالصَّ
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A developmental vision for extracurricular activities that achieve the quality of school life 

in the light of international experiences 

 

Abstract 

 The study aims to develop a proposed vision for the development of extra-curricular activities 

according to the dimensions on which the quality of life is based in the Quality of Life 2020 

program of the Kingdom of Saudi Arabia's vision 2030, and in light of the international 

dimensions. Experience: (USA, Japan). This is done by using the analytical descriptive approach, 

which relies on the analysis of documents related to the subject of the research, namely: (the 

document of education policy in the Kingdom of Saudi Arabia and the document of the Kingdom's 

Vision 2030 and its programs: quality of life). Program 2020 Human Capacity Development 

Program in addition to studies and research that dealt with the subject, and then developed a 

proposed vision for these activities, and the study concluded with a number of results and 

recommendations from the results: 1) The multiplicity of areas of extra-curricular activities that 

achieve quality of life, including cultural, sports, artistic, health, technical, scouting, and others. 2) 

The reality of activating extra-curricular activities showed many obstacles that reduce the 

effectiveness of these activities. 3) Some of the extra-curricular activities that are practiced in the 

leading countries such as (the United States of America and Japan) have not been activated in the 

Kingdom of Saudi Arabia, and this may be due to the lack of social awareness in the Kingdom of 

Saudi Arabia. The importance of extracurricular activities. 

Keywords: Extra-curricular activities, Quality of life, International experiences, Education policy 

 

 مقدمة .1

ؤدي جلة التنمية، األمر الذي يتهدف السياسات التعليمية إلى إعداد األفراد نفسيًا وعلقيًا ومهاريًا واجتماعيًا من أجل تحريك ع   

إلى تطوير المجتمعات. فمن خالل التعليم واألنشطة المدرسية تنمو شخصية الطلبة ويكتسبون المهارات والمعارف التي تجعل 

  منهم قياديين في المجتمع.

اجتماعية، مة من عملية تعليمية ووتعد المدرسة المؤسسة الرئيسية التي تعمل على تحقيق أهداف العملية التربوية من خالل ما تقد   

فهي تعمل على إكساب الطالب المعلومات والمعارف األساسية لحياتهم إضافة إلى تدريبهم وإكسابهم المهارات الضرورية في 

 (0201الحياة، وتتم هذه العملية عن طريق برامج النشاط المدرسي. )الصغير، 

http://www.ajrsp.com/


 م 2022-12-5| تأريخ اإلصدار:  ألربعوناو الرابعالمجلة األكاديمية لألبحاث والنشر العلمي | اإلصدار 

     

 

   www.ajrsp.com                                                                                                                        281  

 ISSN: 2706-6495 

 
قيق أهداف العملية التربوية، سواء كانت أنشطة صفيه ضمن المقررات الدراسية، فتمثل األنشطة أحد أهم الوسائل األساسية لتح   

فية بأنها تلك األنشطة الثقافية  أو أنشطة ال صفيه تكون في المؤسسة التعليمية أو خارجها وتكون اختياريه، وتعرف األنشطة الالصَّ

، والتالميذ وتحقق لهم الشخصية المتوازنة المتكاملة. )سكرانوالفكرية واالجتماعية والرياضية التي تسهم في بناء وإعداد الطالب 

0212.) 

ودة الحياة، فقد جاء في نتائج دراسة )عبد المجيد؛ إبراهيم،     فية دور كبير في تحقيق الرضا والتوازن النفسي وجَّ ولألنشطة الالصَّ

ودة الح (0212 فية )الثقافية والرياضية( تأثير في جَّ ياة في المؤسسات التعليمية. كما أشارت دراسة )جوان، ان لألنشطة الالصَّ

فية كسبيل لكسر روتينية الفصل الدراسي وخلق متعة التحصيل لدى الطلبة. كما ان لها أهمية 0202 ( إلى أهمية األنشطة الالصَّ

 في استغالل وقت الفراغ بما هو نافع ومفيد. 

ودية إلى تنمية العديد من الجوانب التي تسهم في تشكيل شخصية الطالب، وقد هدفت سياسة التعليم في المملكة العربية السع   

من ضمن  1022ومنها الجانب اإليماني والعقلي والنفسي واالجتماعي وغيرها، فقد جاء في وثيقة سياسة التعليم الصادرة عام 

 الجو المدرسي المناسب" إضافة إلى "األهداف العامة: "رفع مستوى الصحة النفسية بإحالل السكينة في نفس الطالب، وتهيئة 

إكساب الطالب المهارات الحركية التي تستند إلى القواعد الرياضية والصحية لبناء الجسم السليم" وغيرها من األهداف التي يمكن 

 تحقيقها عن طريق األنشطة المختلفة. 

ودة الحياة ا 0202وقد جاء ضمن مبادرات رؤية المملكة     ودة حياة الفرد واألسرة في إطالق برنامج جَّ لذي يُعنى بتحسين جَّ

المملكة، وذلك عبر بناء وتطوير بيئة حيوية تعزز من أنماط الحياة اإليجابية، األمر الذي يساهم في تنمية المجتمع. وكان من 

 ضمن أهدافها تعزيز ُممارسة األنشطة الرياضية وتنمية المساهمة في الثقافة والفنون. 

فية )الرياضة والثقافة  من خالل ذلك    ودة الحياة حيث أن مجاالت األنشطة الالصَّ فية لتحقيق جَّ تبرز أهمية دراسة األنشطة الالصَّ

فية في المملكة وتقديم رؤية تطويرية  ودة الحياة، فجاءت هذه الدراسة لمعرفة أبرز مالمح األنشطة الالصَّ والفنون( ترتبط بجَّ

ودة الحياة في المجتمع المدرسي.لصانعي السياسات التعليمية والت  ربويين في ضوء الخبرات الدولية من أجل تحقيق جَّ

 مشكلة الدراسة. 1.1

أولت سياسة التعليم في المملكة العربية السعودية عنايتها الفائقة بتنمية القدرات البشرية من أجل تحسين مخرجات التعليم، فجاء 

فية في المدارس الحكومية، ومن أمثلة تلك األنشطة الفنون ضمن مبادرات برنامج "تنمية القدرات البشرية"  تجديد األنشطة الالصَّ

ودة الحياة  ويهدف  0202الذي يعد من مبادرات رؤية المملكة  0202والثقافة واألنشطة البدنية ...الخ. وهذا ما يتفق مع برنامج جَّ

  ن.إلى تعزيز مشاركة األفراد في األنشطة الرياضية والثقافية والفنو

( العديد من التحديات التي تواجه التعليم ومنها: ضعف البيئة التعليمية 0202وعلى الرغم من ذلك، حدد برنامج التحول الوطني )

المحفزة على االبداع واالبتكار، وضعف المهارات الشخصية لدى الطالب، واالعتماد على طرق تدريس تقليدية. األمر الذي ينبئ 

فية في البيئة التعليمية، وقد أظهرت نتائج دراسة بضعف تفعيل األنشطة ال  (0210)الحقباني، ونتائج دراسة  (0212)مزيو، الصَّ

فية. كما جاء في توصيات دراسة  العمل على تبني المنهج المطبق في العديد  (0212)النعاس، عدة معوقات لتفعيل األنشطة الالصَّ

 من الدول، باعتبار األنشطة الالمنهجية جزًءا من العملية التعليمية،
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وبضرورة وجود سياسة محددة األهداف ذات رؤية مستقبلية واضحة تخطط لألنشطة. وجاء في مقترحات دراسة )الصغير،  

شاط الالصفي عن طريق تبادل الزيارات والمعلومات. من ذلك يمكن بلورة ( االستفادة من الخبرات األجنبية في مجال الن0201

فية في ضوء التجارب الدولية  .مشكلة البحث في وضع رؤية تطويرية لسياسة األنشطة الالصَّ

 أسئلة الدراسة. 2.1

ودة الحياة المدرسية في ضوء التجارب  فية لتحقيق جَّ  العالمية؟السؤال الرئيس: ما سبل تطوير األنشطة الالصَّ

 تتفرع منه األسئلة التالية: 

ودة الحياة في المملكة العربية السعودية؟ .1 فية المحققة لجَّ  ما أبرز مالمح سياسة األنشطة الالصَّ

فية المالئمة للتطبيق في المملكة العربية السعودية؟ .0  ما أبرز التجارب العالمية الحديثة في تفعيل األنشطة الالصَّ

ودة الحياة المدرسية في ضوء التجارب العالمية؟ما الرؤية المقترحة  .0 فية المحققة لجَّ  لتطوير سياسة األنشطة الالصَّ
 

 أهداف الدراسة. 3.1

ودة الحياة المدرسية في المملكة العربية السعودية .1 فية المحققة لجَّ  الكشف عن أبرز مالمح األنشطة الالصَّ

فية ومدى االستفادة منها في المملكة العربية االطالع على التجارب العالمية الرائدة في مجال تفعيل األ  .0 نشطة الالصَّ

 السعودية. 

ودة الحياة المدرسية في المملكة العربية السعودية في ضوء التجارب العالمية. لألنشطةتقديم رؤية   .0 فية المحققة لجَّ  الالصَّ
 

 أهمية الدراسة. 4.1

 األهمية النظرية:

ودة الحياة واألنشطة الالصفية.الدراسة الحالية تثري المكتبة العربية بدراس .1  ات في مجال تنمية الموارد البشرية وجَّ

ودة الحياة وبرنامج تنمية القدرات البشرية. 0202الدراسة الحالية تساير توجهات رؤية المملكة  .0  وتعتمد على برنامج جَّ

 األهمية التطبيقية:

فية .1  تفيد صانعي السياسات التعليمية في تطوير األنشطة الالصَّ

ودة الحياة المدرسية، وتنمية المهارات والقدرات للطلبة. .0  تفيد في تحقيق جَّ

 

 منهج الدراسة . 5.1

المنهج الوصفي التحليلي، الذي يهدف إلى فهم الحاضر لتوجيه المستقبل، "وذلك من خالل وصف الحاضر بتوفير بيانات كافية    

، " )عليانما تشير إليه البيانات. امل وتطوير االستنتاجات من خالللتوضيحه وفهمه ثم إجراء المقارنات وتحديد العالقات بين العو

 ( 24 د.ت، ص

فية في سياسة تعليم المملكة العربية السعودية، ووثيقة رؤية     األداة: فحص الوثائق المرتبطة بمشكلة البحث وهي األنشطة الالصَّ

ودة الحياة، وثيقة برنامج تنمية القدرات البشرية. واألبحاث  0202المملكة  وما تشتمل عليه من برامج مثل: وثيقة برنامج جَّ

 إللكترونية ذات الصلة بموضوع البحث.والدراسات والمواقع ا
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 مصطلحات الدراسة . 6.1

فية:        األنشطة الالصَّ

هي "البرامج التي تُنفذ بإشراف وتوجيه المدرسة، والتي تتناول كل ما يتصل بالحياة المدرسية ذات االرتباط بالمواد الدراسية أو  

التي يمارسها المتعلمون داخل المدرسة وتحت إشراف المعلمين. الجوانب االجتماعية والبيئية ويشمل كافة المجاالت المتعددة 

يقصد بها األنشطة الثقافية والفكرية واالجتماعية والرياضية التي تعد وسيلة لتنمية الجانب النفسي واالجتماعي  (. 0201)الصغير، 

 ليها المؤسسات التربوية. )سكران،إضافة إلى المهارات والقدرات البشرية لتحقق بذلك شخصية متوازنة متكاملة، وتُشرف ع

( كما يمكن تعريفها بأنها: " مجموعة من األنشطة التي يمارسها الطالب بمدارس التعليم العام وفقا لميولهم ورغباتهم، ٤١٠٢

  (.٤١٤٠لتنمية مهاراتهم وخبراتهم وقدراتهم، وترجمة ما تم تعلمه إلى واقع سعيا لتحقيق األهداف التربوية". )العبيدي، 

ودة الحياة:   جَّ

هي الرضا والقناعة والسعادة التي يشعر بها االنسان نفسيا واجتماعيا خالل تواجده في المؤسسات التعليمية وتجعله يقدم أفضل 

ودة الحيـاة: شعور  (0212ما عنده، األمر الذي يؤدي إلى نجاح العملية التعليمية. )عبد المجيد؛ إبراهيم،  ويـرى الكرخـي أن جَّ

الفرد بالرضا والسعادة وبالقدرة على اتساع الحاجات في أبعاد الحيـاة الذاتيـة والموضـوعية والتي تشمل )النمـو الشخصي، 

ودة (. كمـا يـرى كـمـر ودلي02: 0211والسعادة البدنية والمادية، واالندماج االجتماعي، والحقوق البشرية )مبارك،  ـب أن جَّ

( وقد أشار )عبد المجيد؛ وابراهيم، 22: 0210الحياة: تعد مؤشرا على الرضـا عـن الحيـاة أو السعادة في الحياة. )نويبات، 

ودة الحياة بأنها تعبر من مدى إدراك الفرد أنه يعيش حياة جيدة من وجهة نظره، خاليـة مـن االضطرابات ٢٤: ٤١٠٢ ( إلى جَّ

 عاالت السلبية، يستمتع فيها بوجوده اإلنساني ويشعر بالسعادة والرفاهية والرضا في الحياة.السلوكية، واالنف

ودة الحياة المدرسية: هي األنشطة الثقافية والفنية والرياضية التي تقدمها مدارس  فية المحققة لجَّ التعريف االجرائي لألنشطة الالصَّ

ودة حياة الطلبة، ومن أج  ل تنمية شخصية الطالب تنمية متكاملة.التعليم العام لرفع جَّ

 الدراسات السابقة. 2

"معوقات تفعيل األنشطة المدرسية غير الصفية بمدارس البنات بمدينة الرياض" سعت  ( بعنوان:٤١٠٢دراسة )الحقباني،  1.2

الدراسة لتحديد معوقات تفعيل األنشطة المدرسية الالصفية بمدارس البنات جنوب الرياض من وجهة نظر مديرات المدارس، 

 الالصفية. واتبعت الدراسة المنهج الوصفي باستخدام استبانة تم تصميمها والتعرف على مقترحات تساعد في تفعيل األنشطة

 بعد تحليل االدبيات، وتكونت عينة الدراسة من مديرات مدارس جنوب الرياض. نتائج الدراسة: 

  :معوقات تفعيل األنشطة الالصفية من وجهة نظر المعلمات 

 ف على األنشطة.العبء التدريسي للمعلمات يقلل من مشاركتهن في اإلشرا .1

 تغير رائدة النشاط باستمرار وخاصة عند نقص معلمات المادة الدراسية في تخصص الرائدة. .0

 بنود النشاط الالصفي في استمارة تقييم المعلمة ليست ذات أهمية  .0

  :مقترحات تساعد مديرة المدرسة في تفعيل األنشطة المدرسية 

 زميالتهن في برامج النشاط غير الصفيتشجيع الطالبات المتميزات في األنشطة بقيادة  .1
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 تخصيص جزء من درجات المواد الدراسية للنشاط غير الصفي  .0

ودة الحياة المدرسية، هدفت إلى  ( بعنوان:٤١٠٢دراسة )النعاس،  2.2 األنشطة الثقافية والترفيهية والرياضية وعالقتها بجَّ

ودة الحياة المدرسية، لدى  وصف العالقة بين ممارسة األنشطة )الثقافية، الترفيهية، الرياضية( داخل الوسط المدرسي، بجَّ

المنهج الوصفي، و تم اختيار عينة الدراسة من طالب المرحلة الثانوية، وبلغ حجم العينة تالميذ المرحلة الثانوية، واستخدمت 

( طالبا وطالبة، يمثلون الطالب الممارسين وغير الممارسين لألنشطة المدرسية محل الدراسة الحالية، وبلغ عينة الطالب 42)

ة. وتم تصميم مقياس واقع ممارسة األنشطة المدرسية ( طالبا وطالب٢١( طالبا وطالبة من غير الممارسين )٢٤الممارسين )

ودة الحياة المدرسية )من إعداد الباحثان(. ومن أهم النتائج التي توصلت لها الدراسة:  ومقياس جَّ

 العمل على تبني المنهج المطبق في العديد من الدول، باعتبار األنشطة الالمنهجية جزءا من العملية التعليمية 

 اسب لممارسة األنشطة المدرسية والتربوية. تهيئة الجو المن 

  .)توفير اإلمكانيات المناسبة )المادية والمعنوية 

  .ضرورة إفساح أوقات مناسبة أثناء اليوم الدراسي لممارسة األنشطة المدرسية 

 ء بالمنظومة اضرورة وجود سياسة محددة األهداف ذات رؤية مستقبلية واضحة، فيما يتعلق بخلق استراتيجيات جيدة لالرتق

 التعليمية، ومنها االهتمام بالتخطيط لممارسة األنشطة

ودة الحياة في المؤسسات التعليمية،  ( بعنوان:٤١٠٢دراسة )عبد المجيد؛ إبراهيم: . 3.2 مواصفات البيئة المدرسية المحققة لجَّ

ودة الحياة في المؤسسات  ودة الحياة فوتهدف إلى التعرف على مواصفات البيئة المدرسية المحققة لجَّ ي التعليمية. وبيان واقع جَّ

المؤسسات التعليمية. واستخدمت المنهج الوصفي التحليلي، وكان مجتمع الدراسة عبارة عن مجموعة من معلمي المدرسة االبتدائية 

البتدائي من بعض ( معلما ومعلمة، وتم اختيار عينة الدراسة من أساتذة التعليم ا112والبالغ عددهم ) -الجزائر –لوالية ادرار 

ودة الحياة.  المدارس االبتدائية وقد تم اختيار هذه المدارس بطريقة عشوائية بسيطة. وتم استخدام مقياس البيئة المدرسية ومقياس جَّ

 وعمل استبانة. ومن أهم النتائج التي توصلت لها الدراسة:

  ودة الحياة في المؤسسات  التعليميةبوجود تأثير للبيئة المدرسية على جَّ

 .ودة الحياة في المؤسسات التعليمية  يوجد تأثير للصف المدرسي على جَّ

 .ودة الحياة في المؤسسات التعليمية  يوجد تأثير للنشاطات الثقافية والرياضية على جَّ

فية المدرسية في ضوء رؤية ( بعنوان:٤١٤١دراسة )العمري، . 4.2 . وهدفت 0202 تصور مقترح لتطوير األنشطة الالصَّ

وذلك عن طريق تقديم وصف لواقع األنشطة  ٤١٠١راسة إلى تقديم مقترح لتطوير األنشطة المدرسية لتوائم رؤية المملكة الد

المدرسية والتعرف على مدى كفاية التجهيزات الالزمة لمزاولة األنشطة المدرسية والتعرف على معوقات تنفيذ األنشطة المدرسية 

فقرة طبقت على  ٠١بعت الدراسة المنهج الوصفي التحليلي واستخدمت استبانة مكونة من في مدارس إدارة تعليم شرق جده. وات

 ( وتوصلت الدراسة إلى النتائج التالية: ٤٠عينة قصدية مكونة من جميع طالبات الصف الثالث المتوسط بمدرسة )المتوسطة 

  المختبرات واألدوات المستخدمة للتدريب غير كافية 

 فيةعدم كفاية الوقت لألن  شطة الالصَّ

  فية  ضعف اهتمام اإلدارة المدرسية باألنشطة الالصَّ
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فية ودورها في تكوين الطالب، تهدف الدراسة للتعرف على واقع األنشطة  ( بعنوان:٤١٤٠دراسة )الصغير، . 5.2 األنشطة الالصَّ

فية في المدارس الثانوية التي تنادي بها العملية التعليمية، لتسهم في تكوين شخص وانب الجسمية ية متكاملة للطالب في الجالالصَّ

والعقلية واالجتماعية واالنفعالية وغيرها ليصل إلى الصحة النفسية. واستخدمت المنهج الوصفي التحليلي، وكانت عينة الدراسة 

مدارس ( معلما في ال٠٤( من مجتمع الدراسة األصلي ويبلغ عددهم )%٤٠عبارة مجموعة من معلمي المدارس الثانوية بنسبة )

 الثانوية. وتم استخدام االستبانة. ومن أهم النتائج التي توصلت لها الدراسة:

 .عدم المشاركة الفعلية للمعلمين في وضع أهداف النشاط المدرسي 

  .فية  أوضحت الدراسة أن هناك نقص في األماكن المخصصة لممارسة األنشطة الالصَّ

 ألنشطة األخرى.غلبة بعض األنشطة الرياضية الحركية على حساب ا 

" تصور مقترح لتطوير األنشطة المدرسية بمدارس التعليم العام لمحافظة البيضاء  ( بعنوان:٤١٤٠دراسة )العبيدي، . 6.2

بالجمهورية في ضوء بعض التجارب العالمية" هدفت الدراسة إلى اقتراح تصور لتطوير األنشطة المدرسية بمحافظة البيضاء 

ض التجارب العالمية. وذلك من خالل التعرف على الواقع ثم إعداد التصور المقترح. اعتمدت بالجمهورية اليمنية في ضوء بع

الدراسة على المنهج الوصفي التحليلي والتطويري، واعتمدت األداة على األدبيات واألبحاث والدراسات والتقارير الحديثة بعد 

 اليابانية. السنغافورية. الفلسطينية. ( تجارب؛ األمريكية. البريطانية.٠(. وتكونت العينة من )٤١٠١)

 لسابقةالتعليق على الدراسات ا

( ٤١٤٠( ودراسة )الصغير، ٤١٠٢( ودراسة )عبد المجيد؛ إبراهيم: 0212تشابهت الدراسة الحالية مع دراسة )النعاس،  .1

فية )الثقافية، الترفيهية، الرياضية( المدرسية.   في مجاالت األنشطة الالصَّ

( ودراسة ٤١٤١( و)العمري، ٤١٤٠( ودراسة )الصغير، ٤١٠٢تشابهت الدراسة الحالية مع دراسة )عبد المجيد؛ إبراهيم:  .0

 ( في استخدام المنهج الوصفي التحليلي. 0201)العبيدي،

فية في ضوء التجارب العالمية.0201تشابهت الدراسة الحالية مع دراسة )العبيدي، .0  ( في تطوير األنشطة الالصَّ

( ٤١٤٠( ودراسة )الصغير، ٤١٠٢( ودراسة )عبد المجيد؛ إبراهيم: 0212اختلفت الدراسة الحالية مع دراسة )النعاس،  .2

( في كونهم دراسات ميدانية تكونت عيناتها من معلمين وطلبة المدارس اما الدراسة الحالية اعتمدت ٤١٤١ودراسة )العمري، 

ودة الحياة. على الوثائق الرسمية المتعلقة باألنشطة الال فية وجَّ  صَّ

ودة الحياة في ضوء  .5 فية لتحقيق جَّ تميزت الدراسة الحالية عن غيرها من الدراسات في أنها تقدم رؤية تطويرية لألنشطة الالصَّ

ودة الحياة المدرسية. ودراسة0212التجارب العالمية. في حين ان دراسة )النعاس،  فية وجَّ  ( تصف العالقة بين األنشطة الالصَّ

ودة الحياة في المؤسسات ٤١٠٢)عبد المجيد؛ إبراهيم:  ( تهدف إلى التعرف على مواصفات البيئة المدرسية المحققة لجَّ

ودة الحياة في المؤسسات التعليمية. ودراسة )الصغير،  ( تهدف إلى معرفة واقع األنشطة ٤١٤٠التعليمية. وبيان واقع جَّ

فية لستهم في تنمية شخصية الطالب. فية في ضوء ٤١٤١ودراسة )العمري،  الالصَّ ( تقدم تصور متقرح لألنشطة الالصَّ

( هدفت الدراسة إلى اقتراح تصور لتطوير األنشطة المدرسية بمحافظة 0201. ودراسة )العبيدي،0202رؤية المملكة 

 البيضاء بالجمهورية اليمنية في ضوء بعض التجارب العالمية.
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 اإلطار النظري .3

طار العام للدراسة والمتكون من )مقدمة ومشكلة الدراسة وأسئلة الدراسة وأهمية الدراسة ومصطلحات بعد ما تم عرض اإل   

الدراسة( والدراسات السابقة المرتبطة بموضوع مشكلة الدراسة، ننتقل لإلطار النظري وهو مكون من محورين رئيسين، 

مملكة العربية السعودية، والثاني: أبرز التجارب العالمية في األول: أبرز مالمح األنشطة الالصفية المحققة لجودة الحياة بال

 تفعيل األنشطة الالصفية؛ تجربة الواليات المتحدة األمريكية وتجربة اليابان.  

ودة الحياة في المملكة العربية السعودية .1 فية المحققة لجَّ  أبرز مالمح األنشطة الالصَّ

فية حيث أنها تسهم في تحقيق أهداف السياسات التعليمية خصوصا     في ظل االتجاهات الحديثة برزت أهمية األنشطة الالصَّ

المتعلقة بتنمية شخصية الطلبة، وتعزيز شعورهم بالرضا وتنمية بعض االتجاهات والميول والقيم واكتساب المهارات، كما أنها 

جتمعية بين األفراد والمؤسسات األمر الذي يؤدي إلى تحقيق التنمية الشاملة التي تنشدها تؤدي دور فعال في تعزيز الشراكة الم

 الدولة.  

فية في المملكة العربية السعودية:. 1.1  نشأت وتطور األنشطة الالصَّ

فية، يظهر ذلك في مراحل تطور األنشطة منذ عام  ويمكن إيجاز  ه،٠٠٣٠أولت سياسة التعليم في المملكة اهتماما باألنشطة الالصَّ

 تلك المراحل في النقاط التالية: 

 ه. ٠٠٤٠_ ٠٠٣٠انشاء إدارة التربية والنشاط االجتماعي  .1

 ه٠٢١١ه_ ٠٠٤٠انشاء إدارة التربية االجتماعية باإلدارة العامة لرعاية الشباب  .0

 ه٠٢١٠انشاء اإلدارة العامة للنشاط المدرسي  .0

 ه٠٢٠٣االدارة العامة للنشاط الطالبي  .2

وخالل تلك المراحل استحدثت العديد من األنشطة لشغل أوقات فراغ الطلبة وتنمية شخصيتهم ومهاراتهم، مع وضع البرامج 

والخطط التنفيذية، إضافة إلى استحداث اإلدارات التنظيمية ومجالس اإلباء والمعلمين لتعزيز الشراكة المجتمعية وتطوير 

 ة والفنية وغيرها. األنشطة االجتماعية والرياضية والثقافي

فية في المملكة العربية السعودية: . 2.1  سياسة األنشطة الالصَّ

حرصت سياسة التعليم على إعداد الفرد المسلم في جمع جوانب شخصيته. سواء كان في الجانب القيمي أو المعرفي أو الحركي/ 

البدني أو الوجداني أو االجتماعي. علما ان جميعها تتكامل لتكوين شخصية الطالب، ومن أجل تحقيق ذلك تم تفعيل األنشطة 

 المدرسية في جميع المجاالت. 

ه" سبعة مجاالت للنشاط بمدارس التعليم العام وهي: ٠٢٠٢ء في "الدليل التنظيمي لحصة النشاط في مدارس التعليم العام، وقد جا

الثقافة والفنون والرياضة والصحة والعلوم التقنية واألسرة والمجتمع والتربية الكشفية ومهارات وأعمال. ونظرا لعدم وجود 

د ذلك الختالف البيئات التعليمية في كل مدرسة، تفعل األنشطة حسب األولويات التي تحدد نموذج ثابت لبرامج النشاط حيث يعو

 (: ٠٢٠٢بناء على األسس التالية: )الدليل التنظيمي لحصة النشاط، 

 المشروعات ذات األولوية على المستوى الوطني -
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 المشروعات ذات األولوية على المستوى المحلي  - 

 ئة المدرسيةالمشروعات ذات األولوية للبي -

ودة الحياة في المملكة العربية السعودية: . 3.1  جَّ

ودة الحياة، وما تمثله من نظرة إيجابية للحياة سواء على المستوى الشخصي للفرد في نظرته لذاته والتي تظهر     نظرا ألهمية جَّ

 متعاون على مستوى الجماعات أوفي شخصيته اإليجابية المتفائلة، أو نظرته للمجتمع وللحياة.  أو على مستوى المجتمع ال

 القطاعات في المؤسسات المختلفة، فيحقق بذلك التقدم واالزدهار. 

ودة الحياة، أحد برامج رؤية     شاملة لجميع مجاالت الحياة من ضمنها: الرياضة والترفيه  ٤١٠١جاءت مبادرات برنامج جَّ

( اما مظلة )قابلية العيش( فقد اشتملت على: الصحة والتعليم واألمن والثقافة والفنون والترويح كل ذلك تحت مظلة )أنماط الحياة

ودة الحياة،   "٤١٤١واإلسكان وغيرها. "برنامج جَّ

ودة الحياة ومنها )واس،    ودة الحياة، وقد نفذت عدة مبادرات مع برنامج جَّ وتعد وزارة التعليم من أبرز الجهات التنفيذية لبرنامج جَّ

0201 :) 

 ة المدرسية في تعليم البنات.إدراج الرياض -

 برنامج الحي المتعلم  -

 أندية الحي الترفيهية والتعليمية وغيرها من اإلنجازات التي تساهم جميعها في تنمية الموارد البشرية.  -

ودة الحياة لألفراد في المجتمع، ومن خالل التعليم حيث     يبرز من خالل ما سبق عناية المملكة العربية السعودية بتحقيق جَّ

فية نظرا ألهميتها وما تحققه من فوائد تعود بالنفع على المجتمع ككل.   حرصت على تفعيل األنشطة الالصَّ

فيةالتجارب العالمية في تفعيل األنشطة  .2  الالصَّ

 خبرة الواليات المتحدة األمريكية: . 1.2

ان من أبرز مبررات اختيار تجربة الواليات المتحدة األمريكية في األنشطة المدرسية كونها تعد من الدول الرائدة في المجال    

ها في ياسة خاصة بالتربوي والتعليمي بشكل عام ومجال األنشطة المدرسية بشكل خاص، كما تتبع مدارس الواليات المتحدة س

فية. )العبيدي،  (0202مجال األنشطة الالصَّ

االلكتروني وهو مركز يقدم معلومات متنوعة عن الواليات المتحدة األمريكية في مجاالت متعددة  USAHelloأظهر موقع 

يم لمدارس غير تقدومنها التعليم؛ بعض المعلومات المتعلقة باألنشطة المدرسية، حيث أشار للفرص الرائعة التي تقدمها ا

 الدروس. ومن تلك األنشطة: 

الرحالت الميدانية: وهي رحالت تنظمها المدارس لتعريف الطلبة بالمتاحف المحلية والمراكز العلمية والمواقع التاريخية،  -1

 وذلك من أجل أن يكتسب الطلبة التدريب العملي، وحتى يستريحون من روتين الفصل الدراسي االعتيادي. 

فية: وتجرى هذه األنشطة داخل المدرسة ولكن خارج الفصل الدراسي، وهي متنوعة ومتعددة منها األنشطة  -0 المدرسية الالصَّ

الرياضية وتدريس المهارات االجتماعية، والعديد من النوادي مثل علم البيئة، وكتابة الخطب، والمجتمعات النقاشية 

 وغيرها... 

http://www.ajrsp.com/


 م 2022-12-5| تأريخ اإلصدار:  ألربعوناو الرابعالمجلة األكاديمية لألبحاث والنشر العلمي | اإلصدار 

     

 

   www.ajrsp.com                                                                                                                        288  

 ISSN: 2706-6495 

 
التي تقيمها المدارس، وتتعدد هذه المناسبات فمنها حفالت موسيقية ورياضية  األحداث المدرسية: وهي المناسبات الخاصة -0

والعاب وعروض مسرحية، أو حفل توزيع الجوائز وخالل هذه االحتفاالت تظهر إنجازات الطلبة إضافة إلى حضور 

 األسرة الذي يعزز من الشراكة المجتمعية. 

ات المتحدة األمريكية خالل فترة العطل الصيفية، وهي تعد فرصة المخيم الصيفي: توجد مخيمات في جميع أنحاء الوالي -2

لتطوير المهارات االجتماعية، وقد تستمر هذه المخيمات لعدة ليالي أو أسابيع على التوالي أو يوم واحد أو اسبوع واحد 

 dummerوتعرف هذه المخيمات بال 

رائية في الواليات المتحدة األمريكية، ومنها: الفنون البصرية كما ذكر )معايجيني، د. ت( مجموعه من مجاالت األنشطة االث   

واالدائية كالرسم والتصوير، وبرامج التربية القيادية والمناظرات والمشاركة في الصحيفة المدرسية واالنتاج التلفزيوني. وتعليم 

ت ات واألولمبياد. والمخيمات الصيفية والرحالاللغات األجنبية الشائعة والنوادي العلمية واألدبية والفنية والثقافية. والمسابق

 والزيارات الحلقية وبرامج عطل نهاية األسبوع وغيرها.

فية:. 2.2  تجربة اليابان في األنشطة الالصَّ

يرجع سبب اختيار خبرة اليابان إلى عناية سياستها التعليمية باألنشطة الطالبية، وتعددت أنواعا من أجل أن تحقق عدة أهداف    

وهي مساعدة الطالب في تكوين العادات اليومية االساسية، وتطوير االتجاهات الصحيحة والحياة االمنة، ومساعدة الطالب على 

ين وتعزيز التفاعل بين األفراد. وتعد الرياضة والموسيقى والفنون واألخالق واحترام الوقت والنظافة التعرف على أنفسهم كياباني

 (٤١٠٤جزء مهم ال ينفصل عن العملية التعليمية في اليابان )الهاللي، 

 (٠٦٤، ص٤١٤٠: )العبيدي،في اليابان الالصفيةمجاالت األنشطة 

ميع، وتتمثل في التصوير الفوتوغرافي، الموسيقى والفنون، واحتفاالت أنشطة كورابو: المشاركة فيها مطلوب من الج -1

الشاي، والحرف اليدوية، وتصنيف الزهور، وفي المدارس الثانوية: التنس، الرماية، أعمال النحاس، كرة القدم، االقتصاد 

 المنزلي، تسلق الجبال.

أنشطة كورابو باإلضافة إلى التمثيل المسرحي أنشطة بو: تكون ممارستها مرة أو مرتين في األسبوع. ويقدم معظم  -0

 والصحافة كما يقدم في الفترة الصيفية للطالب، وتستغرق ما بين أسبوعين إلى ثالثة أسابيع لشغل أوقاتهم.

أنشطة هوشا جوي: هي أنشطة تنظم في فترات خاصة خالل العام الدراسي، وتنفذ مره أو مرتين وتتضمن أنشطة رياضية   -0

 االت الفنون، والرحالت التي تتطلب المبيت ليال، واألنشطة الجمالية.يوميه، واحتف

من خالل ذلك يتبين تنوع األنشطة طوال العام الدراسي إضافة إلى مشاركة أولياء األمور األمر الذي يعزز الشراكة بين 

 المدرسة واالسرة.

 الرؤية التطويرية .4

ودة الحياة المدرسية، فتكون شخصية     فية من أجل تحقيق جَّ تبرز أهمية وضع رؤية مقترحه لتطوير سياسة األنشطة الالصَّ

الطالب متكاملة متوازنة يشعر بالرضا الذاتي تجاه نفسها واالخرين، كما تهدف إلى تعزيز شعور االستمتاع بالتعلم، وكسر 

ن المدرسة مكان محبب للطلبة، اضافة إلى األنشطة الخارجية التي تنظمها المدرسة، الروتين الرتيب لليوم الدراسي، فتكو

 فيمارسون هواياتهم ويكتشفون ميولهم ومواهبهم. 
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 منطلقات الرؤية . 4.1

 المبادئ اإلسالمية وثقافة المجتمع السعودي:  .5

المجتمع السعودي مجتمع إسالمي له قيمه ومبادئه وخصائصه، فجميع االعمال واألنشطة تنبثق من فلسفة العمل الصالح، 

وَن إلى َعالِِم اْلَغْيِب َوالشَّهَادَ : تعالىانطالقا من قوله  ُ َعَملَُكْم َوَرُسولُهُ َواْلُمْؤِمنُوَن َوَستَُردُّ ْم بَِما فَيُنَبِّئُكُ  ةِ ﴿َوقُِل اْعَملُوا فََسيََرى َّللاَّ

 [125﴾ ]التوبة: ٠١٠ُكْنتُْم تَْعَملُونَ 

 سياسة التعليم في المملكة:  .6

فية من أجل تحقيق   نصت وثيقة سياسة على العديد من األهداف التي تمثل مبادئ يمكن االعتماد عليها في تفعيل األنشطة الالصَّ

ودة الحياة المدرسية وهي:   جَّ

  (51الصحية السليمة ونشر الوعي الصحي" )المادة:"تعويد الطالب العادات 

فمن خالل مشاركة الطلبة في األنشطة الصحية المدرسية التي تعمل على تنمية الثقافة الصحية لديهم وتكسبهم المهارات 

ودة الحياة المدرسية.   الحياتية السليمة، تحسن جَّ

   (50الرياضية" )المادة:"إكساب الطالب المهارات الحركية التي تستند إلى القواعد 

فمن خالل مشاركة الطلبة في األنشطة الرياضية المختلفة يتم تنمية الجوانب النفسية والصحية واالجتماعية والتربوية، األمر 

ودة الحياة المدرسية.  الذي يؤدي إلى تحقيق جَّ

  (22المناسب" )المادة: " رفع مستوى الصحة النفسية بإحالل السكينة في نفس الطالب وتهيئة الجو المدرسي 

ودة  من خالل مشاركة الطلبة في األنشطة التطوعية المختلفة، يمكن تحقيق االستقرار النفسي األمر الذي يؤدي إلى تحسين جَّ

الحياة. إضافة إلى ان تهيئة الجو المدرسي المناسب من خالل توفير البرامج واألنشطة االختيارية للطلبة، وتوفير البيئة المهيأة 

ودة الحياة المدرسية.ل  تنمية المهارات والقدرات المختلفة، تحقق جَّ

  االهتمام باإلنجازات العالمية في ميادين العلوم واآلداب والفنون المباحة، وإظهار ان تقدم العلوم ثمرة لجهود االنسانية"

فكر اإلسالمي وتوضيح ابتكاراتهم في عامة، وإبراز ما أسهم به أعالم اإلسالم في هذا المجال، وتعريف الناشئة برجاالت ال

 (20مختلف الميادين" )المادة:

فمن خالل تنظيم المسابقات الثقافية والفنية بين طالب المدرسة، وبين المدرسة والمدارس االخرى، والمشاركة في المسابقات 

ودة الحياة لدىالعالمية، تنمى لدى الطلبة المهارات وترتفع الروح المعنوية وتزداد العالقات االجتماع  ية األمر الذي يؤثر في جَّ

 الطلبة. 

 : 0202برامج رؤية المملكة  .4

اإلسالمية، في بيئــة إيجابيــة وجاذبــة، تتوفر  تهدف رؤية المملكة إلى بنــاء مجتمــع حيــوي، يعيــش أفــراده وفــق المبــادئ

ودة الحياة للمواطنين والمقيمين. فكان من  ودة الحياة وبرنامج تنمية القدرات البشرية فيها مقومات جَّ ضمن برامجها برنامج جَّ

 (54التي تتفق مع بعضها في تحقيق األهداف التالية: )برنامج تنمية القدرات البشرية: ص

 .تعزيز الرفاهيـة البدنية للطـالب؛ مـن خـالل زيادة تعزيـز ممارسة الرياضـة في المؤسسات التعليميـة 

  تطويـر المواهـب في الفنـون والثقافـة مـن خـالل إدخـال الفنون والثقافـة في التعليـم 
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 )ودة الحيـاه مثـل )الرياضيـة والترفيه والثقافـة  بناء وتطوير القدرات البشرية في قطاعـات برنامـج جَّ

  تعزيز ثقافة االبتكار وريادة األعمال 

فية.التجارب العالمية في مجال األنشطة الال .4  صَّ

 من خالل المنطلقات السابقة يمكن صياغة الرؤية كما يلي:

 الرؤية . 2.4

ودة الحياة لدى طلبة التعليم العام.  الريادة والتميز في األنشطة المحققة لجَّ

  الرؤيةأهداف . 3.4

 غرس القيم اإلسالمية وتحقيق األهداف التربوية بطريقة أكثر جاذبيه  -1

ودة الحياةان تسهم في تطوير سياسة لألنشطة الال -2 فية المحققة لجَّ  صَّ

 خلق بيئة تعليمية ممتعة ومحفزه لإلبداع واالبتكار -3

 رفع مستوى الرضا عن الحياة المدرسية  -4

 االتصال بالبيئة المحيطة وتوثيق الصلة بين المدرسة واالسرة -5

 تحسين مخرجات العملية التعليمية وتنمية المعارف والمهارات والقدرات. -6

 بما ينفعهم.ب في االجازات المطولة استثمار أوقات الطال -7

 مجاالت الرؤية . 4.4

ودة الحياة  ودة الحياة وفقا لبعض المجاالت المساهمة في تحقيق جَّ فية المحققة لجَّ تم تحديد مجاالت رؤية تطوير األنشطة الالصَّ

ودة الحياة  وهي: )الرياضة، الثقافة والفنون، المشاركة االجتماعية( ومن ثم تُحديد األنشطة  0202والواردة في وثيقة برنامج جَّ

فية المالئ  ( التالي: 1مة لتلك األبعاد وهي موضحة في الجدول )الالصَّ

 ( مجاالت رؤية تطوير األنشطة الالصفية لتحقيق جودة الحياة1جدول )

ودة  مجاالت تحقيق جَّ

 الحياة

فية  األنشطة المدرسية الالصَّ

 المالئمة لها

 الوصف

المسابقات الرياضية المختلفة )كرة  الرياضة

القدم، السباحة، سباق الخيل، 

 وغيرها(

 اختيارية 

 بين المدارس المختلفة 

 في إجازة نهاية أسبوع

 مطولة 

ة الرحالت البرية التثقيفية والترفيهي الثقافة

 أو

 اختيارية 

لكل طلبة الصف الدراسي 

 لكل مدرسة على حدة 
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زيارة المتاحف والمكتبات 

واألماكن الثقافية واالثرية وغيرها 

 من األماكن.

ومسابقات حفظ القران والشعر 

 والخطابة وااللقاء وكتابة القصص.

 في إجازة نهاية أسبوع

 مطولة

أندية الفنون المختلفة )الرسم،  الفنون

الخياطة، الحرف اليدوية، الرقص 

الفلكلوري الشعبي، المسرحيات، 

 وغيرها(

 اختيارية 

 في المدرسة بمشاركة االسرة 

 في إجازة نهاية أسبوع

 مطولة

االعمال التطوعية في المستشفيات  المشاركة االجتماعية

ومراكز التأهيل الشامل وغيرها 

 من األماكن

  اختيارية 

 في إجازة نهاية أسبوع

 مطولة

 

 متطلبات التنفيذ . 5.4

 تحسين البنية التحتية بما يخدم ممارسة األنشطة المدرسية .5

 التخطيط لسياسات التفعيل.  .6

 تخصيص ميزانية لتفعيل األنشطة  .4

ودة الحياة. .4 فية لتحقيق جَّ  نشر الوعي بأهمية األنشطة الالصَّ

 عمل دراسات مسحية لمعرفة مدى تقبل الطلبة ورغبتهم بالمشاركة في مثل هذه األنشطة.  .2

 معوقات التنفيذ. 6.4

 عدم االهتمام باألنشطة من قبل القائمين عليها -1

 نقص الوعي بقيمة وأهمية األنشطة لدى الطالب  -0

 

 الدراسةنتائج  .5

ودة الحياة اال أنها غير مفعلة، وتتفق هذه  -1 تعددت مجاالت النشاط الالصفي في المملكة العربية السعودية وتشتمل على ابعاد جَّ

فية.( التي توصلت إلى ضعف اهتمام اإلدارة باألنشطة ا0202النتيجة مع نتيجة دراسة )العمري،   لالصَّ

فية العديد من المعوقات التي تقلل من فاعلية تلك األنشطة.  -0  أظهر واقع تفعيل األنشطة الالصَّ

فية التي تمارس في الدول الرائدة مثل )الواليات المتحدة األمريكية واليابان( ال يتم تفعيلها في المملكة   -0 بعض األنشطة الالصَّ

 للتفعيل األنشطة الالصفية وزيادة واضحةسياسة محددة األهداف ذات رؤية لعدم وجود  العربية السعودية وقد يعود ذلك

 .بأهميتهاالوعي االجتماعي 

http://www.ajrsp.com/


 م 2022-12-5| تأريخ اإلصدار:  ألربعوناو الرابعالمجلة األكاديمية لألبحاث والنشر العلمي | اإلصدار 

     

 

   www.ajrsp.com                                                                                                                        292  

 ISSN: 2706-6495 

 
 ومقترحات الدراسةتوصيات  .6

ودة الحياة ومن خالل ذلك توصي الدراسة بما يلي:  -1 فية المحققة لجَّ  في ضوء ما سبق تتضح أهمية تفعيل األنشطة الالصَّ

فية. تفعيل برامج تدريبية -0  للقائمين على تفعيل األنشطة الالصَّ

 إعطاء صالحيات لإلدارة المدرسية بالتنظيم لتفعيل األنشطة الخاصة بها. -0

ودة الحياة. -2 فية لتحسين جَّ  تشجيع الطلبة وتحفيزهم للمشاركة في األنشطة الالصَّ

فية  -5  اشراك االسرة في التخطيط لتفعيل األنشطة الالصَّ

فية الثقافية وفق المناطق اإلدارية في المملكة. تقترح الدراسة  -6  اجراء دراسة عن تطوير األنشطة الالصَّ

 

 : المراجع. 7

(. معوقات تفعيل األنشطة المدرسية غير الصفية بمدارس البنات بمدينة الرياض. 0212الحقباني، فريال بنت عبد َّللا ) -

 مكتب التربية العربي لدول الخليج.

ودة الحياة  -   0202وثيقة برنامج جَّ

 ه٠٢٠٢الدليل التنظيمي لحصة النشاط في مدارس التعليم العام،  -

ودة الحياة والتعليم ... تمكيٌن للطالب والطالبات لتعزيز مهاراتهم 0201واس وكالة االنباء السعودية ) - ( برنامج جَّ

 وشغل أوقات فراغهم

فية ودورها في تكوين الطالب، كلية التربية، جامعة الزاوية.(. األنشطة ال٤١٤٠الصغير، إبراهيم بشير ) -  الصَّ

ودة الحياة المدرسية. ٤١٠٢النعاس، عمر مصطفى محمد ) - (. األنشطة الثقافية والترفيهية والرياضية وعالقتها بجَّ

 جامعة مصراته، كلية التربية

ف٤١٤١العمري، غادة علي عاطف ) - ية المدرسية في ضوء رؤية المملكة (. تصور مقترح لتطوير األنشطة الالصَّ

 (.٤٠)دراسة حالة بمدرسة المتوسطة  ٤١٠١

(. تصور مقترح لتطوير األنشطة المدرسية بمدارس التعليم العام لمحافظة البيضاء في ٤١٤٠العبيدي، صفاء ناصر ) -

 ضوء التجارب العالمية. مجلة مركز جزيرة العرب للبحوث التربوية واإلنسانية.

فية. المؤسسة العربية لالستشارات العلمية وتنمية الموارد البشرية. ٤١٠٢)سكران، محمد  -  (. األنشطة المدرسية الالصَّ

(. دور مديري المدارس اإلعدادية بوكالة الغوث الدولية في التغلب على معيقات تنفيذ ٤١٠١عرفة، خضر حسني ) -

فية. رسالة ماجستير. الجامعة اإلسالمي  ة غزة. األنشطة المدرسية الالصَّ

ودة الحياة في المؤسسات 0212عبد المجيد، قرزو؛ إبراهيم، طلحاوي ) - (. مواصفات البيئة المدرسية المحققة لجَّ

 التعليمية.

 (. ربيع األنشطة المدرسية. مكتبة الملك فهد الوطنية. ٤١٠٢ابو عبد َّللا ) -

باإلنجاز األكاديمي لها في المدرسة (. عالقة النشاط المدرسي الالصفي للتربية االسالمية ٤١١٤سالم، محمد ) -

 المتوسطة. جامعة الملك سعود، الجمعية السعودية للعلوم التربوية والنفسية. 

 معاجيني، أسامه حسن أحمد )د. ت(. التجارب الرائدة عربيا ودوليا في تربية الموهوبين ورعايتهم.  -
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نمية بعض المبادئ التربوية لدى طالبات المرحلة (. الدور التربوي لألنشطة الطالبية في ت٤١٠٢مزيو، منال عمار ) -

 المتوسطة بتبوك، العلوم التربوية

(. البرامج التنفيذية إلصالح التعليم قبل الجامعي في مصر... المدارس المصرية ٤١٠٤الهاللي، الهاللي الشربيني ) -

 اليابانية وتطبيق أنشطة "التوكاتسو". مجلة بحوث التربية النوعية. 

 

 : اإللكترونية المواقع

. صباحا10 الساعة. م2/10/0201: الدخول تاريخ المدرسية، األنشطة -

https://usahello.org/ar/%d8%a7%d9%84%d8%aa%d8%b9%d9%84%d9%8a%d9%85/%

d8%a7%d9%84%d8%a3%d8%b7%d9%81%d8%a7%d9%84/%d8%a7%d9%84%d8%a

-3%d9%86%d8%b4%d8%b7%d8%a9

 a%d8%a9%d8%a7%d9%84%d9%85%d8%af%d8%b1%d8%b3%d9%8/ 

. صباحا 10 الساعة. م0201/ 10/ 2: الدخول تاريخ. بيالطال النشاط إدارة في المعاصرة العالمية االتجاهات -

http://kenanaonline.com/users/amer123123/post 
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معلمي ذوي اإلعاقة الفكرية الستراتيجيات التعليم الملطف في خفض السلوكيات الالتكيفية وظيف تواقع 

 بمدينة جدة

The degree of application of teachers with intellectual disabilities to palliative education 

strategies in reducing maladaptive behavior with students in Jeddah 

 أمجاد أحمد علي فوزيإعداد الباحثة/ 

 السعودية العربية المملكة جدة، جامعة التربية، كلية خاصة، تربية ماجستير

Email: AFAWZI0001.stu@uj.edu.sa  

 أ.د/ منال محمد شعبان

 السعودية العربية المملكة جدة، جامعة التربية، بكلية الخاصة التربية أستاذ

 

 الملخص

معلمي ذوي اإلعاقة الفكرية الستراتيجيات التعليم الملطف في خفض  واقع توظيفهدفت الدراسة الحالية إلى التعرف على 

  السلوكيات الالتكيفية بمدينة جدة، في ضوء بعض المتغيرات والمتمثلة بـــــ )النوع، درجة اإلعاقة(، وتكونت عينة الدراسة من

اختيارهم بالطريقة العشوائية، باستخدام  ( معلم ومعلمة من معلمي  ذوي اإلعاقة الفكرية المتواجدين على رأس العمل، تم154)

المنهج الوصفي المسحي، وأسفرت نتائج الدراسة بأن تطبيق معلمي ذوي اإلعاقة الفكرية الستراتيجيات التعليم الملطف في خفض 

ول وبدرجة كبيرة السلوكيات الالتكيفية كانت بدرجة كبيرة جداً، وقد احتل بُعد )األسس التربوية للتعليم الملطف( في الترتيب األ

جًدا، تاله بُعد )الفنيات التدعيمية في ضوء التعليم الملطف( وبدرجة كبيرة جًدا، وفي المرتبة الثالثة واألخيرة جاء بُعد )فنيات 

واستراتيجيات التعليم الملطف في خفض السلوكيات الالتكيفية( بدرجة كبيرة، كما أظهرت النتائج فروق تُعزى لمتغير النوع 

 وأوصت. وعلى صعيد متغير درجة اإلعاقة أظهرت النتائج فروق وجاءت لصالح ذوي اإلعاقة الشديدة. لصالح اإلناث وجاءت

بأهمية تضمين فنيات استراتيجيات التعليم الملطف في كٍل من المقررات الدراسية لطلبة الدراسات العليا، وتضمينها تان الباحث

 . لذوي اإلعاقةبالبرامج التربوية والتدريبية المقدمة 

 اإلعاقة الفكرية، التعليم الملطف، السلوك الالتكيفي. :الكلمات المفتاحية
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The degree of application of teachers with intellectual disabilities to palliative education 

strategies in reducing maladaptive behavior with students in Jeddah 

 

Abstract 

This study aimed to identify the degree to which teachers of students with intellectual disability 

apply palliative education strategies in in order to reduce maladaptive behaviors in the city of 

Jeddah, in light of some variables like (gender and degree of disability), the study sample consisted 

of (154) of the working male and female teachers of students with intellectual disabilities, which 

were chosen randomly, using the descriptive survey method. The results of the study revealed that 

the application of teachers of students with intellectual disabilities of palliative education strategies 

in reducing maladaptive behaviors was very high, and the dimension (educational foundations of 

palliative education) was ranked first and was very high, followed by the dimension (supportive 

techniques in light of palliative education) and it was very high, and in the third and last place 

came the dimension (Techniques and strategies of palliative education in reducing maladaptive 

behaviors) and it was high, and the results showed differences attributed to the gender variable and 

came in favor of females, on the level of the degree of disability variable, the results showed 

statistically significant differences in favor of those with severe disabilities. The two researchers 

recommended the importance of including the techniques of palliative education strategies in each 

of the curricula of graduate students, and to include them in educational and training programs 

provided for people with disabilities. 

Keywords: Intellectual disability, Palliative education, maladaptive behavior 

 

 المقدمة. 2

حظي الطلبة من ذوي اإلعاقة في السنوات األخيرة باهتمام متزايد على جميع األصعدة، وشمل هذا االهتمام تقديم العديد من        

والسلوكية، من مبدأ مفاده أن إعداد ذوي اإلعاقة لمواجهة الحياة الخدمات كالخدمات الطبية والنفسية والتربوية واالجتماعية 

بمتغيراتها تتطلب إكسابهم أكبر قدر ممكن من الخبرات والمهارات بهدف الحد من المشكالت السلوكية لديهم، حتى يتمكنوا من 

 (.3102االندماج في المجتمع )القمش، المعايطة، 

http://www.ajrsp.com/
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 كبيراً، فئة ذوي اإلعاقة الفكرية حيث يالحظ على هذه الفئة قصور واضح في كٍل من األداء ومن الفئات التي القت اهتماماً         

العقلي والسلوك التكيفي، ويترتب على ذلك العديد من المشكالت السلوكية التي تحول بين هؤالء الطلبة، وبين إمكانية  الوظيفي

ية ذوي اإلعاقة الفكرية من المجاالت الهامة التي تُستخدم فيها تعايشهم بشكل مقبول اجتماعياً مع اآلخرين، ويعتبر مجال رعا

أساليب تعديل السلوك بشكل أساسي إلكساب هذه الفئة المهارات الالزمة للسلوكيات التكيفية وخفض السلوكيات الالتكيفية، لذا 

كرية الت السلوكية لذوي اإلعاقة الفتطورت الممارسات العلمية والعملية ألساليب تعديل السلوك التي تساعد في الحد من المشك

 (.2014)الشاذلي، 

من األساليب الحديثة التي اهتمت بتعديل السلوكيات الالتكيفية لذوي  Teaching Gentleالتعليم الملطف )الحاني(  دعويُ        

( أول من John McGee) (، ويعد جون مكجي(1985اإلعاقة، وقد ظهر مصطلح التعليم الملطف في الدوريات العلمية عام

من   (John McGee)جون مكجيأثار الرعب لطور مفهوم التعليم الملطف في أوائل الثمانينات، ويرجع السبب في ذلك إلى ما 

الممارسات العقابية المطبقة مع ذوي اإلعاقة الفكرية، وذوي االضطرابات السلوكية، ولهذا فكر مؤسسي أسلوب التعليم الملطف 

مساعدة ذوي اإلعاقة على تعلم كيفية الشعور باألمان، حيث يركز التعليم الملطف على استبعاد اإلجراءات بأسلوب غير عقابي ل

العقابية التنفيرية، والمناداة باستخدام طرق وإجراءات غير تنفيرية تعتمد على مظاهر الحب والدفء واإلحساس باألمان. مما 

الملطف )الحاني(  د التعليممتجعل حياته وحياة المحيطين به أكثر فاعلية، ويعتيساهم في تحقيق تغيرات إيجابية في حياة الفرد، و

على سيكولوجية االعتماد اإلنساني المتبادل، وتحقيق العالقة التي تقوم على األلفة والتفهم العطوف للطرف اآلخر، فالتعليم الملطف 

 (.2009يشمل على الترابط ومعاني الحب غير المشروط )الخولي، خير هللا، 

في خفض السلوكيات الالتكيفية لذوي اإلعاقة الفكرية، من خالل تحديد   Teaching Gentleيسهم التعليم الملطفكما       

السلوك المستهدف وصياغة األهداف واستخدام األساليب الشائعة في تعديل السلوك كالترغيب والتجاهل، ورفض استخدام العقاب، 

ة نهجاً ديمقراطياً يستند إلى فلسفة تربويمن خالل تبني ذوي اإلعاقة من قِبل األخصائي،  جدانية معالتركيز على إقامة عالقة وو

حانية تُعنى باإلطار المرجعي أو الوضع القيمي الشخصي في التعامل مع الطلبة من ذوي اإلعاقة الفكرية، وفهم سلوكهم، ومن ثم 

 (.2018)عبيد، الحديدي، التفاعل معهم تفاعالً إنسانياً قائم على الصداقة 

لموجه ، حيث يعتبر المعلم القدوة واالمقبولة سلوكياتالحجر األساس في تشكيل مثل وال يختلف اثنان على أن دور المعلم ي      

لسفة فلطالبه، وبالتالي فالتعامل الملطف )الحاني( له أثاره اإليجابية على الجانب النفسي واالجتماعي والسلوكي للطلبة، كما أن ال

التي يحملها المعلم اتجاه الطلبة هي األساس في نجاح العملية التعليمية والتربوية أو فشلها، وكلما كانت هذه الفلسفة قائمة على 

المجتمع والحنو والمحبة والعطاء والتقبل غير المشروط كلما انعكس ذلك بشكل إيجابي على سلوك الطلبة وأدائهم، وعلى الوالدين 

 (.2014زاف،  )بن

 مشكلة الدراسة وأسئلتها. 2.2

ليم الملطف عد التعيشهد ميدان التربية الخاصة تطوراً ملموساً على صعيد البرامج التربوية والسلوكية والخدمات المقدمة، ويُ         

Teaching Gentle  من البرامج الحديثة نسبياً القائمة على خفض السلوكيات الالتكيفية من خالل تطبيق استراتيجيات تعليمية

مقننة تم تطويرها كرد فعل للممارسات العقابية التنفيرية، ضمن إجراءات تعديل السلوك وتحليل السلوك التطبيقي كالوقت 

 كثر تنفيراً كالتقييد والصدمات الكهربائية،المستقطع والتصحيح الزائد والحرمان، ومنها ما هو أ

http://www.ajrsp.com/
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فالتعليم الملطف ال يسمح باألساليب التنفيرية، فهو يساعد على تقديم الرعاية والخدمة والتعليم بطابع إنساني، ويعتبر مدخالً  

الفكرية نحو السلوكيات وتتباين ردود أفعال معلمي ذوي اإلعاقة  (.2004تعليمياً عالجياً لخفض السلوكيات الالتكيفية )مسافر، 

الالتكيفية لدى الطلبة حيث يقوم بعض المعلمين باللجوء إلى العقاب بأنواعه للحد من السلوكيات الالتكيفية بشكل فوري، في حين 

يتعامل البعض اآلخر مع ما يصدر من طالبه من سلوكيات ال تكيفية باعتبارها شيء طبيعي تفرضه إعاقتهم، فيتقبلها ويتفهمها، 

والتفاعل معهم ومنحهم مشاعر الحب والعطف واألمان، وبالتالي يتمكن المعلم من مساعدة  ،قرب منهمتيعتبرها فرصة مالئمة لل بل

 (.2014الطلبة في خفض السلوكيات الالتكيفية وتعليمهم سلوكيات إيجابية )بن زاف، 

؛ Kocken, 2010؛ McCaughey & Jones 2009؛ start, 2008وقد أشادت نتائج العديد من الدراسات ومنها دراسة )     

Stansfield & Cheseldin, 2011 بأهمية استخدام التعليم الملطف مع ذوي اإلعاقة الفكرية وأثره في زيادة مهارات مقدمي ،)

تكيفية الرعاية في التعامل معهم، وبالمقابل أكدت دراسات أخرى على فاعلية استخدام التعليم الملطف في خفض السلوكيات الال

 بالمقابل ركزت(، و3131؛ خفاجة 3131؛ الديب، عبد الوهاب، 3102؛ أحمد والعقل، بشاتوة، 3103ومنها دراسة )الحضري، 

؛ الطامي، الحوامدة، سليمان، 3112دراسات أخرى على فاعلية التعليم الملطف في خفض السلوك العدواني ومنها دراسة )شعبان،

(، وفاعلية التعليم الملطف في زيادة التفاعل اإليجابي 3102؛ عيسى، البنا، سرور،3101؛ الخياط، يونس، الياس، 3103

وفي ظل تلك المؤشرات لفاعلية التعليم الملطف مع ذوي اإلعاقة الفكرية، يُمكن استخدام التعليم الملطف في خفض  واالجتماعي. 

تكيفية خدام واضح لألساليب التنفيرية في خفض السلوكيات الالالسلوكيات الالتكيفية. ومن خالل خبرة الباحثة الميدانية لوحظ است

على الطلبة ذوي اإلعاقة الفكرية ومنها: االقصاء، وعزل الطالب، وحرمانه من ممارسة نشاط محبب له، وكذلك تقييد الطالب في 

 ؤثر بشكل سلبي على الطالب علىمكانه وعدم السماح له بالحركة؛ وهذه األساليب مخالفة لنشاطه الحركي المفرط، مما يجعلها ت

 الصعيد النفسي والسلوكي.

 طرح األسئلة التالية: من خالل  مشكلة الدراسةتتضح ومن هذا المنطلق 

 ما واقع توظيف معلمي ذوي اإلعاقة الفكرية الستراتيجيات التعليم الملطف في خفض السلوكيات الالتكيفية بمدينة جدة؟ -0

معلمي ذوي اإلعاقة الفكرية الستراتيجيات التعليم الملطف في خفض السلوكيات واقع توظيف هل هناك فروق في  -3

 الالتكيفية تُعزى لمتغير النوع.

معلمي ذوي اإلعاقة الفكرية الستراتيجيات التعليم الملطف في خفض السلوكيات واقع توظيف هل هناك فروق في  -2

 الالتكيفية تُعزى لدرجة اإلعاقة.

 

 أهداف الدراسة. 1.2

  .معلمي ذوي اإلعاقة الفكرية الستراتيجيات التعليم الملطف في خفض السلوكيات الالتكيفيةواقع توظيف لتعرف على ا -0

معلمي ذوي اإلعاقة الفكرية الستراتيجيات التعليم الملطف في خفض السلوكيات واقع توظيف التحقق من وجود فروق في  -3

 الالتكيفية تُعزى لمتغير النوع )ذكور/ إناث(. 

معلمي ذوي اإلعاقة الفكرية الستراتيجيات التعليم الملطف في خفض السلوكيات واقع توظيف التحقق من وجود فروق في  -2

 عاقة )بسيطة/ متوسطة/ شديدة(.الالتكيفية تُعزى لمتغير درجة اإل
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 :أهمية الدراسة النظرية والتطبيقية. 1.2

 األهمية النظرية:. 2.1.2

  تكمن أهمية الدراسة في توجيه معلمي ذوي اإلعاقة الفكرية على التعامل اإليجابي مع طلبتهم من ذوي اإلعاقة الفكرية والقائم

التعرض لإلحباط أو العقاب المستمر، مما قد ينعكس إيجابياً على تجنب بهدف  على مشاعر األلفة والحب غير المشروط.

 تكوينهم النفسي.

  لفت انتباه معلمي ذوي اإلعاقة الفكرية لالستراتيجيات المعتمدة للتعليم الملطف ودورها الفعال في خفض السلوكيات الالتكيفية

 ن خالل طرح األدب النظري المتنوع.تسليط الضوء على التعليم الملطف وفنياته م، ولذوي اإلعاقة الفكرية

 :تطبيقيةاألهمية ال. 1.1.2

  االستفادة من نتائج الدراسة في الواقع التطبيقي وذلك في توجيه نظر المختصين في مجال اإلرشاد النفسي أو الصحة النفسية

 على استراتيجيات التعليمإلعداد برامج تدريبية وإرشادية تهدف إلى زيادة وعي معلمي ذوي اإلعاقة الفكرية وتدريبهم 

 الملطف.

  استحداث برامج وخطط تدريبية وعالجية تستند إلى برامج التعليم الملطف كإستراتيجية تعليمية تربوية، لخفض العمل على

 السلوكيات الالتكيفية لذوي اإلعاقة الفكرية، بهدف زيادة توافقهم النفسي واالجتماعي.

 طف معلمي ذوي اإلعاقة الفكرية الستراتيجيات التعليم الملواقع توظيف لقياس  تاناحثتوفر الدراسة مقياس مصمم من قبل الب

 في خفض السلوكيات الالتكيفية مع إمكانية تطبيقه من قبل المرشدين واألخصائيين النفسيين ومن في حكمهم.
 

 :مصطلحات الدراسة. 1.2

  : Teaching Gentleالتعليم الملطف -

 ية،التكيفبأنه طريقة غير تنفيرية لخفض السلوكيات العدوانية وغير  McGee & Menolascino, 1992))كالً من عرف 

تعليم كيفية االرتباط واالعتماد المتبادل مع اآلخرين، وذلك بأسلوب يتسم بالتهذيب واالحترام والتعاون، مع التركيز على بهدف 

 أهمية التقييم والتقدير غير المشروط في التعليم.

"معلمي ذوي اإلعاقة الفكرية" على األداة المصممة للدراسة والمعدة من قبل أفراد عينة الدراسة درجة استجابة إجرائياً:  -

 .تانالباحث

 :Intellectual Disability ذوي اإلعاقة الفكرية -

اإلعاقة الفكرية بأنها: إعاقة تتميز بقيود كبيرة في كل من  2021)تعرف الجمعيـة األمريكيـة لإلعاقات الفكرية والنمائية لعام )

األداء الفكري والسلوك التكيفي، والتي تغطي العديد من المهارات االجتماعية والعمليات اليومية، وتنشأ هذه اإلعاقة قبل سن 

 (Schalock, Luckasson Tasse, 2021) الثانية والعشرين.

من ذوي اإلعاقة الفكرية باالختبارات الرسمية وغير الرسمية والملتحقين بمدارس التعليم جميع الطلبة المشخصين  إجرائياً: -

 .العام للدمج، ومعاهد التربية الفكرية، ومراكز الرعاية النهارية بمدينة جدة

 :Maladaptive behaviorالسلوك الالتكيفي -
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يشير السلوك الالتكيفي إلى جملة من السلوكيات الملحوظة لذوي اإلعاقة الفكرية وغير المرغوب فيها، مما يخفض من    

مستوى فاعلية الفرد، ويعيق قدرته على االستقاللية وتحمل المسؤولية الشخصية واالجتماعية المتوقعة من أقرانه من نفس 

 (3102ينتمي إليها )الروسان،  الجنس والفئة العمرية وإطار ثقافته التي

 –: يشير السلوك الالتكيفي إجرائياً إلى خفض مظاهر السلوك الالتكيفي والتي تتمثل في: )االنسحاب االجتماعي إجرائياً  -

 رغوبة(.العادات السلوكية غير الم –تشتت االنتباه  –النشاط الزائد –السلوك الفوضوي  –السلوك النمطي  –السلوك العدواني

 Intellectual Disability (Teachers): ي ذوي اإلعاقة الفكريةمعلم -

وهم المعلمين المتواجدين على رأس العمل والمؤهلين لرعاية وتعليم ذوي اإلعاقة الفكرية، ويقع على عاتقهم تقديم البرامج    

 ة.ية الفكرية، والمراكز النهارية الخاصوالخدمات المناسبة بما فيها برامج تعديل السلوك بمدارس التعليم "الدمج"، ومعاهد الترب

 

 :حدود الدراسة. 5.2

 اقتصرت الدراسة على عينة من معلمي ذوي اإلعاقة الفكرية.الحدود البشرية: 

 (.2111/ 2111) الفصل الدراسي األول لعام الحدود الزمنية:

 الرعاية النهارية بمدينة جدة.مدارس التعليم العام للدمج، معاهد التربية الفكرية، مراكز الحدود المكانية: 

 معلمي ذوي اإلعاقة الفكرية الستراتيجياتواقع توظيف اقتصرت الدراسة على الحدود المتمثلة في معرفة الحدود الموضوعية: 

 التعليم الملطف لخفض السلوكيات الالتكيفية.
 

 اإلطار النظري والدراسات السابقة. 1

التربوية والنفسية المقدمة لذوي اإلعاقة تقدما ملحوظا في اآلونة األخيرة، واالهتمام بتخطيط وتنفيذ شهد ميدان الخدمات              

البرامج الفاعلة المنظمة التي تعمل على تطوير ذوي اإلعاقة الفكرية على الصعيد السلوكي بحيث تتشكل لديهم السلوكيات التكيفية 

ت الالتكيفية، السلوكياخفض أساليب تعديل السلوك لتحقيق األهداف التربوية و والوظيفية، ويعتمد ميدان التربية الخاصة على

 يوالجدير بالذكر أن السلوكيات الالتكيفية لدى األفراد موجودة في كل المجتمعات مع اختالف نوعيتها ونسبة حدوثها وسببها، وه

ومنها ما يعطل قدراته على التعلم والعمل، ويحد من  ،متعددة األنواع واألشكال فمنها ما يفسد عالقة الشخص بالمحيط من حوله

 (3102قدرته على مشاركة الجماعة )السرحان، والمللي، 

وفي كل األحوال مهما تكن درجة تعقيد السلوكيات الالتكيفية فإنها تعرقل الصحة النفسية لذوي اإلعاقة الفكرية، وهذا ال يعني أن 

ع ذوي اإلعاقة الفكرية، وإنما قد تظهر لدى البعض، وال تظهر لدى البعض األخر، جميع هذه السلوكيات يجب أن تظهر لدى جمي

كما أن شدة هذه السلوكيات تتراوح بين البسيطة والشديدة، وبشكل عام فإن شدة هذه السلوكيات وتكرار حدوث أنماط متعددة منها 

 ,Bigbyكان االحتمال أكبر لظهور السلوكيات الالتكيفية )يرتبط بدرجه اإلعاقة الفكرية فكلما كانت درجة اإلعاقة الفكرية شديدة 

2020) 

كما تشير السلوكيات الالتكيفية لذوي اإلعاقة الفكرية إلى أنماط السلوكيات التي تمنع من قدرتهم على التوافق مع المواقف        

ذات جدوى وربما تسبب مشكالت أكبر فيما القلق، لكنها ليست مشاعر المحددة، وتظهر غالباً هذه األنماط من السلوكيات لخفض 

 (. Johnson, 2012بعد )
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وتجدر اإلشارة إلى أن السلوكيات الالتكيفية لذوي اإلعاقة الفكرية قد تتداخل مع اكتساب المهارات االجتماعية حيث تؤدي       

القصير والطويل، حيث أن ذوي على المدى كبيرة إلى القصور في المهارات االجتماعية، ويترتب على ذلك ظهور مشكالت 

اإلعاقة الفكرية الذين يُظهرون سلوكيات ال تكيفية قد يواجهون على المدى القصير رفض من المجتمع واألسرة واألقران، بينما 

 Mandal-Blasio etالتأثير على المدى الطويل يمكن أن يتطور إلى مشكالت نفسية وصعوبات في التكيف واألداء األكاديمي )

al., 2009.) 

كمدخل غير تنفيري متخصص في خفض السلوكيات الالتكيفية  Teaching Gentle ظهر التعليم الملطف )الحاني(ومن هنا 

بالواليات المتحدة  Nebraskaإلى كتابات عدة علماء متخصصين في جامعة نبراسكا ه ترجع أصولالتي لذوي اإلعاقة الفكرية، و

( أول دراسة تقترح التركيز على الوضع القيمي للقائم بالرعاية، (Menoloscino, McGee, 1983األمريكية، وتُعد دراسة 

 (.2004وعلى أن المشاركة اإلنسانية تعتبر أمراً أساسياً في خفض السلوكيات الالتكيفية خفضاً جوهرياً )مسافر، 

لوجية االعتماد اإلنساني المتبادل والتي على سيكو يعتمد Teaching Gentleالجدير بالذكر أن التعليم الملطف من و           

تهتم بتبادل العطاء وإقامة عالقة إيجابية لتحقيق األلفة والصحبة مع الطالب، وذلك من خالل الحوار بالكلمات اللطيفة واأليدي 

عليها  لمعاني يحصلباللمسات الحانية والعين بالنظرات الدافئة والعمل على إدماج الفرد مع اآلخرين، وتكوين الصداقات، وهذه ا

 (.2013الفرد في الوجود اإلنساني الذي يعتبر هدف من أهداف التعليم الملطف )خير هللا، 

أن الوجود اإلنساني يشير إلى األمن واألمان وليس على   Teaching Gentle التعليم الملطف يؤكدوفي ذات السياق           

االعتماد المتبادل والذي يضم معاني عميقة تهدف إلى قيمة الوجود  دركالمعلم أن يهذا يتطلب من التهديد أو اإلحباط أو العقاب، و

ذوي اإلعاقة ال بد أن تكون ذات قيمة ومعنى،  وذلك بأن يرتبط وجود من اإلنساني وأهميته، حيث أَن العالقة بين المعلم وطلبته 

كان الطالب يعاني من سلوكيات ال تكيفية فهذا ال يمنع من تزويده بمشاعر المعلم باألمن الجسدي واألمان العاطفي لطلبته، وإن 

األمن واألمان، ويعتمد ذلك على تقبل المعلم للطالب أوالً بغض النظر عن سلوكياته، وبالتالي فإن وجود المعلم يعزز شعور 

 (.Sorensen, 2012الطالب من ذوي اإلعاقة بقيمته اإلنسانية )

إلى تحسين جودة الحياة لذوي اإلعاقة، وذلـك مـن خـالل  Teaching Gentleيهدف التعليم الملطف ومن الجدير بالذكر 

تنميـة التفاعل اإليجابي بـين الطلبة ومعلميهم، ويـتم تحقيـق ذلـك من خالل تعليم المهمة، وال ينصـب التركيـز علـى المهمـة، 

التفاعـل اإلنسـاني، والوجـود اإلنسـاني، والمشـاركة اإلنسـانية، كما أن الغـرض ولكـن علـى اسـتخدام المهمـة كـأداة لتعلـيم معاني 

المسـتمر والنهـائي للتعليم الملطف هو التحريـر المتبـادل والتـأثير فـي أعمـاق الـروح اإلنسـانية، وعـدم اقتصـار التـأثير علـى 

 .(Aylott, Sell, 2011)السـلوكيات الملحوظـة 

الملطف إلى مساعدة الطلبة على التعلم بأسرع وقت ممكن، من خالل الثقة المبنية بين الطالب والمعلم التي  التعلمويسعى 

تعتمد على تكرار التصرفات االيجابية والمواقف بينهم والمكافأة والمدح. باإلضافة إلى بناء قاعدة منظمة تقوم على المهام المتناسقة 

يحتاجها الطالب ذو اإلعاقة، كمهارات الحياة اليومية والرعاية الذاتية، ومهارات محددة لتطوير خطة مالئمة لتطوير مهارات 

 .(Mendir, Pujari, 2017)التفاعل االجتماعي، والمهارات المعرفية، والمهارات المهنية 
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 :أسس التعليم الملطف

 موقف المعلم أو وضعه القيمي كمركز لعملية التعليم _ التعلم:  .2

يؤكد أصحاب نظرية التعليم الملطف أن جميع التفاعالت اإلنسانية سواًء كانت ناجحة أو غير ناجحة تعتمد على اتجاهاتنا ومعتقداتنا 

وأحكامنا المتبادلة، فاالتجاه الذي يحمله كٌل منا نحو اآلخر، وما نحمله من أحكام أو أراء متبادلة من شأنها أن تحكم عملية التفاعل 

أو اإلطار المرجعي  Postureالنجاح أو الفشل ويطلق على هذه المجموعة من القيم الشخصية اسم الوضع القيمي وتكتب لها 

 (. 3112الشخصي الذي نسترشد به خالل عملية التفاعل )إبراهيم وآخرون، 

ية هو أن المعلمين ( أن االفتراض األساسي لمساعدة ذوي اإلعاقة على خفض السلوكيات الالتكيف3102ويرى )عيسى، البنا، 

ينبغي لهم أوالً أن يحددوا نسقهم أو وضعهم القيمي نحو طلبتهم. وال بد أن يبنى ذلك النسق أو الوضع القيمي على استبعاد العقاب، 

لمفعم اوتطوير العالقة اإليجابية المتبادلة بين المعلم والطلبة، تلك العالقة التي تساعد الطالب بأن ينتقل نحو االشتراك اإلنساني 

( في مهارات القرن الحادي والعشرين لمعلم التربية الخاصة وذلك 3130بالمعنى. وهذا ما أشار إليه كالً من )شعبان، الغامدي، 

بأن يكون قادراً على إظهار االحترام من خالل معاملة الطلبة بإنصاف والتحلي بالصبر، وروح الدعابة وكذلك أن يكون قادراً 

صية إيجابية مع الطلبة، ويمتلك مهارات فنية لممارسة الضبط بعيداً عن التهديد والعقاب، مع القدرة على على إقامة عالقات شخ

 .صنع متعة التعلم بتطبيق استراتيجيات تربوية مبتكرة وخالقة

 تبني القيم الديمقراطية ومقاومة القيم التسلطية: .1

ع مقاماً، ومنزلة من ذوي اإلعاقة ولذا يجب أن يسيطر عليهم أي أن القيم تتضمن القيم التسلطية اتجاهاً مفاداه أن المعلم أعلى وأرف

أن دور المعلم بالتسلطية ترتكز على الحاجة للسيطرة والتحكم. والعقاب يضمن تلك الحاجة إلى السيطرة، ويتضمن أيضاً اعتقاداً 

ا التفاعالت التي تتسم بالسيطرة إلى الصفر، أموهدفه تحقيق السمع والطاعة، وفي مدخل التعليم الملطف يجب خفض مستوى 

القيم الديمقراطية فترتكز على المساواة والتحرير، ويصبح هدف المعلم تحقيق الصداقة والترابط، وليس تحقيق الطاعة واإلذعان 

 ,Milesادل )ير المتبوالخضوع وتتضمن هذه القيم موقفاً من التضامن مع ذوي اإلعاقة يتضمن الحاجة إلى تعليم يرتكز على التقد

2009.) 

 استبعاد استخدام العقاب: .1

( العقاب رفضاً تاماً ويرى أن العقاب ربما (McGeeليس في التعليم الملطف مكاناً الستراتيجيات العقاب، بل ويرفض ماكجي 

 خفض السلوكياتيحقق السمع والطاعة والخضوع، ولكنه ال يحقق اكتمال النمو اإلنساني، حتى وإن كان الغرض من العقاب 

الالتكيفية، فإن الوسيلة المتمثلة في العقاب ليست عادلة، كما أنها ال تؤدي بالطالب إلى عالقات تتسم بالدفء، بل تؤدي إلى إيذاء 

 (. 3100العالقة بين المعلم والطالب )عبد المعز، 

 التكنولوجيا وسيلة وليست غاية: .1

لتطوير وتنمية أو قمع وإخماد النمو اإلنساني والكرامة استخدامها ست غاية، ويمكن إن التكنولوجيا في حد ذاتها وسيلة ولي       

اإلنسانية، ويرى التعليم الملطف أن الوضع القيمي للمعلم يجب أن يحدد طريقة استخدام التكنولوجيا وليس العكس، وينظر التعليم 

 لمشاركة اإلنسانية،الملطف إلى استخدام التكنولوجيا والمهام على أنه وسيلة لتعليم ا
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وغالباً ما تصبح المهام عقبات وعراقيل وحواجز في طريق التفاعل بدالً من أن تكون معينات وميسرات له، لذا ال بد من اختيار  

 (.Sorensen, 2012المهام وعرضها بطريقة تجعل المشاركة والتفاعالت ميسرة للطلبة وبشكل مستمر )

 :النظرة التفاعلية للسلوك .5

يرى التعليم الملطف أن السلوكيات ال توجد بمعزل عن االنسان، فهي جزء من التفاعالت اإلنسانية، كما أن جميع عمليات     

التعليم والتعلم وتعديل السلوك تعتبر ظاهرة تبادلية، فإن سلوكيات الفرد تتأثر بشكل مباشر بقيم اآلخرين وأفعالهم وردود أفعالهم، 

عليم هو تحقيق المكافأة والتفاعالت اإلنسانية على الرغم من السلوكيات الالتكيفية، وهذه العملية تتطلب كما أن الغرض األساسي للت

 (.Hench, 2015تقبل غير مشروط للفرد ككفء ونظير لمن يقوم برعايته )

 .(Sorensen, 2012)أشار إليها كما ركز التعليم الملطف على أربع مشاعر أساسية يجب أن يتعلمها الطالب كما ي

 ويعني الشعور بالراحة والسالم وغياب الخوف، حيث إن الفرد الذي يشعر باألمان غير قلق من أن أحدهم قد يضع األمان :

 مطالب مشروطة أو يتحدث عن أخطائه.

 :شعور الفرد بأنه محبوب يعني أن يحظى بشخص يهتم به، ويفكر بحاجاته ويقوم بأعمال إلسعاده. الحب 

 :وتساعد على القيام بأعمال جيدة لآلخرين إلسعادهم، حيث يشعر الفرد المحب بالدفء تجاه اآلخرين، مما  القدرة على الحب

يولد لدى الطرفين القائم على الرعاية والطالب مشاعر األمان والراحة، ويتعلم الفرد المحب استخدام عينيه والكلمات واليدين 

 إلظهار الحب.

  :)يل وجوده مع اآلخرين، والبحث عن نشاطات لمشاركة المحبين، حيث إن االرتباط كلمة ويعني به تفضاالرتباط )المشاركة

 مضادة للوحدة. ويساعد ويشجع القائم بالرعاية الفرد على االندماج مع اآلخرين.

هناك العديد من األدوات المستخدمة لتحقيق مبادئ التعليم الملطف وتتمثل هذه األدوات كما أوردها وفي ذات السياق 

(Aylott & Sell, 2011) :في التالي 

 تساعد اللمسة الرقيقة على التواصل السليم بين المعلم والطلبة، وتأمين الشعور باألمان اتجاه بعضهم البعض. حيثأوالً: اليد: 

االلتفات إلى الطريقة التي يتم توظيف الصوت بها، يساعد على تكوين ألفة بين المعلم  ثانياً: الصوت "التنغيم بنبرة حانية": إن

والطلبة فإن الصوت يعد مسألة التواصل ويساعد في تحويل الرموز وما يشعر به المعلم أو الطالب إلى كلمات، وبالتالي إنشاء 

  .عالقات جيدة

رياً وسيلة تمكن كالً من المعلم والطلبة من التواصل مع بعضهم البعض، التواصل بصيُعد ثالثاً: العيون "التواصل البصري": 

  .فمن خاللها يتم إرسال إشارات )التواصل غير اللفظي( وفهم المراد من هذه اإلشارة

ل الإن حضور المعلم من أجل الطالب من األدوات المهمة في التعليم الملطف، ويقوم بتلبية حاجات الطلبة من خرابعاً: الحضور: 

 .التواجد معهم في ظروف مشتركة

 ومن أبرز الفنيات التي يعتمد عليها التعليم الملطف: 

 التجاهل _ إعادة التوجيه_ المكافأة: -2
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ويقصد بتلك الخطوات الثالث أن تحدث كعملية ديناميكية نشطه وليس حدوثها كعناصر منفصلة حيث ينبغي أن تحدث عملية 

 حيث يمكن ةإيجابيمهمة تجاهل أو مقاطعة السلوك في زمن ال يستغرق ثوان معدودات تقضي إلى عملية إعادة التوجيه نحو 

 .(Mendir & Pujari, 2017)يسر للثواب أو المكافأة أن تحدثا بحرية وسهولة و

( من أهم فنيات التعليم الملطف وأكثرها استخداماً، فهذه الخطوات متصلة التجاهل _ إعادة التوجيه _ المكافأةوتعتبر فنية )

، مرغوبوالمكافأة هي الخطوة النهائية وأيضاً أهم خطوة من الخطوات، والمعلم عندما يقدم المكافأة يزداد احتمال حدوث السلوك ال

 ,Coloradoويخفض احتمال حدوث السلوكيات الالتكيفية، ويكون الثناء اللفظي أو الحسي ذا تأثير محدود أو عديم التأثير )

2019.) 

 :Ignoringالتجاهل  -أ

عني الحد من االهتمام السلبي، أو العقاب، أثناء أو بعد السلوكيات الالتكيفية، وال يعني تجاهل الطالب ذاته، وتشمل عملية وت

عدم ع مالتجاهل تجنب التهديدات، أشكال التأنيب، والتعنيف بقسوة، وتجنب العبارات التي تدل على القواعد والعواقب المترتبة، 

ة وغير اللفظية سواًء كانت هذه االيماءات محايدة أو سلبية نحو السلوك، ثم يعاد توجيه الطالب فوراً نحو استخدام االيماءات اللفظي

مهمة يمكن أن تحدث فيها المكافأة أو الثواب، ومن المهم أن يتجاهل المعلم السلوكيات الالتكيفية التي تصدر من الطالب دون أن 

 (.3130طالب )عبد البر، يقول شيئاً، ودون أن يتواصل بصرياً مع ال

 :Redirectionإعادة التوجيه  -ب

إن عملية إعادة التوجيه عنصر أساسي في عملية التعليم الملطف، وتتكون من االستجابات التي تعيد التركيز على التفاعالت       

لة، فإعادة التوجيه عن االستجابات البدي التي تتسم بالمكافأة بدالً من التركيز على السلوكيات الالتكيفية، مع توفير معلومات واضحة

توضح للطالب بأن فرص المكافئة لم تنتهي وأن المكافأة سهلة المنال، وتتطلب إعادة التوجيه من المعلم استخدام إشارات وإيماءات 

لتوجيه يث أن عملية اقليلة جداً، وكذلك تتطلب محاوالت عديدة تتسم بالصبر واألناة والمرونة في إعادة توجيه الطالب للمهمة؛ ح

يمكن أن تتغير بتغير الموقف أو المهمة التي يتعلمها، وإن فشلت المحاوالت األولى فإنها تؤدي إلى منع حدوث االستجابة، فال بد 

من المعلم تكرار المحاوالت باستخدام سلسلة هرمية من المساعدات كاإلشارة أو لمس مادة التعلم أو وضعها بالقرب من الطالب، 

ويجب أن تكون عملية إعادة التوجيه إجماالً مختصرة وموجزة قدر اإلمكان، لمنع حصول  ،المساعدات محددة ومتسقةتلك كون وت

 (.3102الطالب على المكافأة للمجاملة وإنما للمشاركة )خير هللا، 

 :Rewardج_ المكافأة 

إحساس السعادة والسرور، فسلوكيات المعلم هي اإلشارات وتكون المكافأة باستخدام وسائل لفظية أو غير لفظية مفيدة لتوصيل 

الخارجية الظاهرة لموقفه القيمي، وهي التي تحدد نجاح العالقة التفاعلية مع الطالب، ويجب أن ترتبط العالقة التفاعلية بالتقدير 

لمكافأة بسرعة، ة فبعض الطلبة يتعلمون االمتبادل، فهذا التحليل يساعد المعلم على معرفة الطريقة التي يستجيب بها الطالب للمكافأ

وآخرون ال يستجيبون على االطالق، وأما المكافأة المادية المحسوسة فإنها ال تساعد على قيمة المكافأة اإلنسانية االجتماعية الذي 

 (.3112هو هدف من األهداف األساسية في التعليم الملطف )شعبان،
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 المكافأة: المقاطعة / التجاهل_ إعادة التوجيه_ -1

وتشترك هذه االستراتيجية مع استراتيجية التجاهل _ إعادة التوجيه _ المكافأة في المكونات إال أنها تضيف مكوناً رابعاً هو  

وتُستخدم عندما يكون التجاهل بمفرده غير كاف لوقف السلوكيات الالتكيفية التي يصاحبها احتمال  ،Interruptionالمقاطعة 

لكات أو إيذاء الذات أو إلحاق الضرر باآلخرين، وعندما يقوم المعلم بالمقاطعة فإنه قد يصد الطالب لمنعه من ضرر كتدمير الممت

إيذاء الذات واآلخرين، ولهذا ينبغي أن تحدث بلطف، ويستمر في الحديث معه بصوت هادئ يعبر عن الرعاية والعناية واألمان 

الرئيسية للمقاطعة هي إعطاء أقل قدر ممكن من التقدير  ةالتعليم الملطف أن الفكروأكد أنصار  (.3102واالهتمام )عيسى، البنا، 

مصحوبة بإعادة التوجيه كما أنها تتطلب من المعلم المراقبة التي تتسم بالحذر، تكون  دائماً ماللسلوكيات الالتكيفية والمقاطعة 

وإنما هي مكوناً تدعيمياً الستراتيجية التجاهل _ إعادة التوجيه_ وينبغي أن تكون حدثاً نادراً وهي ليست فنية تستخدم بمفردها 

 (.Holly, 2007المكافأة )

 يتطلب ما يلي: خفض السلوكيات الالتكيفيةل الطرق المستخدمة في التعليم الملطفلضمان نجاح و

 تحديد المقدمات السلوكية Identify behavioral Precursors: 

التي تسبق سلوكيات المقاطعة تعتبر أحد الطرق المستخدمة التي تساعد على منع ظهور السلوك إن تحديد المقدمات السلوكية 

الالتكيفي، فغالباً ما يقدم الطالب قبل ظهور السلوكيات الالتكيفية إشارات واضحة تحذر المعلم، وإذا استطاع المعلم تحديد هذه 

 (.3102لوكيات الالتكيفية المحتملة من الزيادة والتصعيد )راغب، السلوكيات فغالباً يستطيع اجراء بعض التعديالت لمنع الس

  التنظيم البيئيEnvironmental Management: 

ويقصد به إعداد وترتيب الموقف المادي بطريقة تزيد من فرص المشاركة والمكافأة وذلك بمنع حدوث السلوكيات الالتكيفية،      

ة أن ينظم عناصر متنوعة ومتعددة في البيئة يقلل من احتمال حدوث السلوكيات الالتكيفيوعن طريق التنظيم البيئي يستطيع المعلم 

ويزيد من التفاعالت اإلنسانية المتبادلة، والتنظيم البيئي يشمل ترتيب قطع األثاث، موقع الطالب بالنسبة للمعلم، سهولة الوصول 

اب والنوافذ وينبغي أن يكون التنظيم طبيعي ومرن )الطامي، إلى المهمة أو األدوات المستخدمة، وسهولة الوصول إلى األبو

3103.) 

  التعليم في صمتTeaching in Silence: 

ويشير التعليم في صمت إلى التوقف عن التدعيم اإليجابي أو العقاب ما دام الطالب منهمكاً في نشاط معين، ويعني االستخدام 

لمكافأة اللفظية قوة، فالقدر الكبير من التعليمات اللفظية مشتتاً ومربكاً للطالب، األولي للحد من التعليمات اللفظية لكي تزداد ا

ويصرف انتباهه عن مهمة معينة، ومثل هذا العبء قد يؤدي إلى السلوكيات الالتكيفية واالبتعاد عن المهمة، ويتطلب التعليم في 

يل االستجابات الصحيحة ولزيادة قوة المكافأة اللفظية، الصمت استخدام وسائل اتصال غير لفظية كاإلشارات واإليماءات لتسه

 (.3112وهو أكثر فاعلية على نحٍو خاص مع الطلبة ذوي السلوكيات الالتكيفية )مسافر، 

  االثارة الدقيقة الحذرةPrecise and Conservative Prompting: 

، م االتصاالت اللفظية بدقة وحرص وحذر بقدر المستطاعإن االفراط في االثارة يؤدي إلى االرتباك وينبغي على المعلم أن يستخد

ومن األفضل بصفة عامة المبادرة بتفاعالت مرغوبة وإعادة توجيه السلوكيات الالتكيفية والتفاعالت غير المرغوبة بطريقة غير 
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يفعل، كما أن  ما يجب أال لفظية، كما ينبغي على المعلم أن يستخدم التواصل اللفظي في إخبار الطالب بما ينبغي أن يفعل وليس

توقيت المثيرات أو الحوافز يعتبر أمراً بالغ األهمية، لذا ينبغي على المعلم تقديم الحوافز لتشجيع الطالب على المشاركة لمواصلتها 

 .(Aylott, Sell, 2011) واستمرارها وليس لمجرد إكمال المهام 

  استخدام المهمة كوسيلةUsing the Task as Vehicle 

ولكي تصبح إعادة التوجيه أسلوباً تعليمياً قابالً للتطبيق، فإن المشاركة اإلنسانية التي تحمل معنى التفاعل اإلنساني يجب أن تكون 

متاحة وسهلة حتى يسهل االنخراط فيها بدالً من االنخراط في السلوكيات الالتكيفية غير المرغوبة، فإذا كان الطالب يرفض 

فدور المعلم أن يجد طريقة لجعل المهمة سهلة وفي متناول الطالب، وربما يتضمن ذلك إعادة توجيه تعتمد  المشاركة في مهمة ما،

هدف بأن يقدم قدراً قليالً من المثيرات، وأن يقبل بقليل من اقتراب الطالب نحو المشاركة كسلوك قابل للمكافأة، أو على التلميحات، 

الحقيقي الذي يقع على عاتق المعلم هو أن يكتشف مدخالً للمشاركة اإلنسانية )إبراهيم خلق استجابات يُمكن مكافأتها، والتحدي 

 (.3112،آخرون، 

  االحتفاظ بالتركيز التفاعليMaintaining an Interactional Focus: 

فإن كان هدف  أة،لخفض السلوكيات الالتكيفية ينبغي على المعلم أن يكون واعياً بموضوع تركيزه وهو تعليم المشاركة والمكاف

المعلم هو تحقيق الضبط والسيطرة واإلذعان، فسيكون حتماً استخدام العقاب والكبح هو األعم واألغلب، أما هدف التعليم الملطف 

هو تعليم األلفة والترابط لذا ينبغي على المعلم التركيز على تعليم الطالب قيمة التقدير المتبادل وذلك باستخدام طرق تساعده على 

 (.Hench, 2015حداث المكافأة بحيث يمكن أن يقوم من خاللها بتعليمه معنى المكافأة اإلنسانية )إ

ويرى أنصار التعليم الملطف أنه من خالل التعليم الملطف يلجأ المعلمون إلى التخلص من االمتثال وتعديل السلوكيات الالتكيفية      

وإعطاء المكافآت، فالطلبة ذوي اإلعاقة الفكرية معرضين لخطر الشعور بالرفض  من خالل االحترام المتبادل واالعتماد المتبادل

وعدم الفهم، وذلك بسبب تعرضهم المستمر للعقاب من أسرهم ومعلميهم، وبدالً من استمرار االستبداد بهم واستخدام الثواب 

ى التوقف ومبادلتهم الحب الالمشروط، باإلضافة إلوالعقاب للسيطرة على سلوكياتهم، ينبغي على المعلمين تنمية شعور الثقة لديهم 

 (.GTFN, 2013عن الحكم على تصرفاتهم، وإدراك قدراتهم المحدودة التي تحتاج إلى تطوير وتحسين )

آمنة  على عالقاتيرتكز تعديل سلوك ذوي اإلعاقة الفكرية باستخدام مبادئ التعليم الملطف إمكانية  ( أن3131ويرى )إبراهيم، 

بناء تجربة تقوم على السعادة والمحبة بين الطلبة والمعلمين أو مقدمي الخدمات بهدف تحسين مهارات ذوي وتتخللها المحبة، 

 اإلعاقة الفكرية.

 :الدراسات السابقة. 1.1

 :دراسات تناولت فنيات واستراتيجيات التعليم الملطف .2.1.1

  سعت دراسةStart (2008)  .للتعرف على مدى فاعلية استخدام مبادئ التعليم الملطف على األشخاص ذوي اإلعاقة الفكرية

( فرد من ذوي اإلعاقة الفكرية، من خالل إجراء مقابالت شخصية 03المنهج الوصفي التحليلي، وتكونت العينة من )باستخدام 

 ألشخاص ذوي اإلعاقة الفكرية، معهم، حيث كانت أسئلة المقابلة تتضمن موضوع االتصال واستيعاب ا

http://www.ajrsp.com/


 م 1011-21-5| تأريخ اإلصدار:  ألربعوناوالرابع المجلة األكاديمية لألبحاث والنشر العلمي | اإلصدار 

     

 

   www.ajrsp.com                                                                                                                                 306  

 ISSN: 2706-6495 

 
أن التعليم الملطف فعاالً مع ذوي اإلعاقة الفكرية، كما أن مفهوم التعليم الملطف بحاجة إلى توضيح أكبر بنتائج الوأسفرت 

 وذلك لنقص الفهم لمبادئ التعليم الملطف.

 ( إلى معرفة درجة خفض السلوك العدوا3103سعت دراسة الطامي والحوامدة وسليمان ) ني األطفال ذوي اإلعاقة الفكرية

( طفالً من ذوي اإلعاقة الفكرية، 03المنهج التجريبي، على عينة تكونت من )باتباع باستخدام برنامج التعليم الملطف. 

تعليم نتائج فاعلية برنامج الال، وأسفرت ضابطةإلى مجموعتين تجريبية وتم تقسيمهم ( سنوات، 6-01تراوحت أعمارهم بين )

في خفض السلوك العدواني لدى ذوي اإلعاقة الفكرية بعد تعرضهم للبرنامج، مع استمرار التأثيرات اإليجابية  الملطف

 للبرنامج خالل الفترة المتابعة.

 ( على استقصاء أثر برنامج تدريبي مستند إلى التعليم الملطف في تطوير المهارات 3102ركزت دراسة عبيد والحديدي )

من ذوي اإلعاقة  ( فرداً 21المنهج التجريبي، تكونت عينة الدراسة من )باستخدام المعرفية والسلوكية لذوي اإلعاقة الفكرية. 

عليم الملطف لبرنامج التدريبي المستند إلى التفاعلية انتائج إلى الوضابطة، أشارت  ةتجريبيتم تقسيمهم لمجموعتين  الفكرية،

 في تطوير المهارات المعرفية والسلوكية لألشخاص ذوي اإلعاقة الفكرية على القياس البعدي لصالح المجموعة التجريبية.

 ( على فاعلية برنامج الكتروني قائم على الت3102ركزت دراسة محمد وعلي ) دريس الملطف )الحاني( في التربية األسرية

( طفالً من ذوي 03لتنمية الوعي البيئي والسلوك التكيفي لدى ذوي اإلعاقة الفكرية القابلين للتعلم. تكونت عينة الدراسة من )

ني للبرنامج االلكترونتائج إلى وجود تأثير كبير كشفت ال( سنة، و03-2اإلعاقة الفكرية القابلين للتعلم، وتتراوح أعمارهم بين )

القائم على التدريس الملطف )الحاني( في التربية األسرية لتحسين مستوى السلوك التكيفي وتنمية الوعي البيئي لدى ذوي 

اإلعاقة الفكرية القابلين للتعلم بمعدل أعلى من تدريس البرنامج االلكتروني بمفرده، كما أثبتت نتائج الدراسة وجود عالقة 

 جبة بين تحسين السلوك التكيفي ونمو الوعي البيئي.ارتباطية مو

 ( إلى استقصاء أثر برنامج تدريبي مستند إلى التعليم الملطف في تطوير المهارات المعرفية 3130سعت دراسة الدوسري )

الفكرية، ( طالب من ذوي اإلعاقة 21والسلوكية للطالب ذوي اإلعاقة الفكرية في مدينة الخرج. وتكونت عينة الدراسة من )

نتائج إلى: وجود أثر للبرنامج التدريبي المستند إلى التعليم الملطف في تطوير المهارات المعرفية والسلوكية لذوي الأشارت 

اإلعاقة الفكرية على القياس البعدي لصالح المجموعة التجريبية، وعدم وجود فروق في أثر البرنامج يعزى لمتغير الجنس، 

 .سنوات االلتحاق بالخدمةوالعمر، وشدة اإلعاقة و

 

 :دراسات تناولت فنيات واستراتيجيات تعديل السلوك وتحليل السلوك التطبيقي .1.1.1

 ( إلى معرفة اتجاهات المعلمين نحو العقاب مع األطفال في ميدان التربية 3112سعت دراسة كالً من سليمان ومنيب )

( معلم ومعلمة من معلمي ذوي اإلعاقة )الفكرية، السمعية، البصرية(، باستخدام المنهج 211الخاصة، وتكونت العينة من )

ية موجبة بين اتجاهات المعلمين نحو أسباب العقاب وبين كالً من أشكال الوصفي، وأسفرت النتائج عن وجود عالقة ارتباط

العقاب ودرجاته ونتائجه، وعدم وجود فروق تُعزى لمتغير الجنس، ووجود فروق التجاهات المعلمين نحو العقاب تُعزى 

رية لديهم توجه سلبي أكثر أن معلمي ذوي اإلعاقة الفكأظهرت بلمتغير نوع اإلعاقة، وجاءت لصالح اإلعاقة الفكرية. كما 

 سنوات. 5وجود فروق تُعزى لمتغير الخبرة لصالح من تزيد خبرتهم عن مع  من غيرهم نحو استخدام العقاب مع طلبتهم،
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 ( سعت دراسةRandazzo (2011 مدى معرفة معلمي المرحلة االبتدائية باستراتيجيات تحليل السلوك التطبيقي  لتحديد

عرفة لدى معلم التعليم العام والتربية الخاصة وتأثير عدد من المتغيرات عليها، واستخدمت الدراسة والمقارنة بين مستوى الم

(  معلماً، وأشارت النتائج إلى أن غالبية المعلمين على معرفة كبيرة 312المسحي، وتألفت عينة الدراسة من )الوصفي المنهج 

ابية ظهر أن استراتيجيات تحليل السلوك التطبيقي كانت جميعها إيج باستراتيجيات تحليل السلوك التطبيقي، عالوةً على ذلك

وليست عقابية، كما أن المعلمين الذين يتمتعون بسنوات أكثر من الخبرة هم أكثر دراية باستراتيجيات تحليل السلوك التطبيقي 

علم والبرامج بعد الدخول إلى العمل إلى أن تدريب المعلمين الذين يتلقون برامج إعداد المأشارت لها، كما توظيفاً واكثر 

 (.ABAالمهني يمكن أن يؤثر بشكل إيجابي على معرفتهم وتكرار استخدام استراتيجيات )

 ( مستوى معرفة معلمي الطلبة من ذوي اإلعاقة الفكرية بمبادئ وأساليب تعديل السلوك 3103تناولت دراسة عبد العزيز )

( معلماً ومعلمة من العاملين بمعهدي التربية الفكرية للبنين والبنات 62راسة من )وتكونت عينة الد بعض المتغيرات.في ضوء 

في  فروقمع وجود جدة، وأظهرت النتائج إلى أن معرفة المعلمين بمبادئ وأساليب تعديل السلوك كانت متوسطة، دينة بم

ح المعلمات وجاءت لصال ، والتخصصالجنسمعرفة معلمي ذوي االعاقة الفكرية بمبادئ وأساليب تعديل السلوك تبعاً لمتغير 

 اإلناث، ولصالح ذوي تخصص التربية الخاصة )لإلعاقة الفكرية(.

 ( إلى تقييم تطبيق معلمي ذوي اإلعاقة في مدارس التعليم العام الستراتيجيات تحليل 3130هدفت دراسة الحربي والعتيبي )

وأظهرت النتائج عن مستوى مرتفع لتطبيق  ،لمة لذوي اإلعاقة( معلم ومع23تكونت عينة الدراسة من ). السلوك التطبيقي

 عدم وجود فروق حول تطبيقمع معلمي ذوي اإلعاقة الستراتيجيات تحليل السلوك التطبيقي بمدارس التعليم العام، 

 لخبرة(.ااستراتيجيات تحليل السلوك التطبيقي تعزى لمتغيرات الدراسة )الجنس، والمؤهل العلمي، نوع اإلعاقة، سنوات 
 

 تعقيب على الدراسات السابقة:

لتعليم لية استخدام استراتيجيات اتباينت األهداف التي تناولتها الدراسات السابقة الذكر، إال أنها اشتركت في تأكيدها على فاع

ع وفقاً لنوع المتبكما تباينت في المنهج اإلجرائي  في ضوء عدد من المتغيرات، الفكرية في تعليم وتدريب ذوي اإلعاقة الملطف،

الدراسة واألغراض األساسية من تحقيقها، حيث ركزت بعض الدراسات على المنهج شبه التجريبي في تطبيق بعض استراتيجيات 

التعليم الملطف، وبالمقابل ركزت دراسات أخرى على المنهج الوصفي التحليلي.  وتم االستفادة من الدراسات السابقة في تحديد 

 وأدبها النظري، وتوظيفها في نتائج الدراسة.  مشكلة الدراسة،

 منهجية الدراسة وإجراءاتها. 1

  :منهج الدراسة. 2.1

اقع توظيف وبهدف الكشف عن  المنهج الوصفي لمناسبته وأهداف الدراسة وذلك بتصميم استبانه لجمع البياناتتم استخدام 

 . في خفض السلوكيات الالتكيفية بمدينة جدةمعلمي ذوي اإلعاقة الفكرية الستراتيجيات التعليم الملطف 

 ة:مجتمع الدراس. 1.1

تكون مجتمع الدراسة من جميع معلمي ومعلمات ذوي اإلعاقة الفكرية بمدارس التعليم العام للدمج، معاهد التربية الفكرية، مراكز 

مركز إحصاءات التعليم بإدارة التربية الخاصة،  إلحصائيات( معلماً معلمة وفقاُ 551والبالغ عددهم )الرعاية النهارية بمدينة جدة، 

 م.  2022 -هـ 1443بإدارة التخطيط والتطوير لوزارة التعليم في المملكة العربية السعودية لعام 
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 :عينة الدراسة. 1.1

( 052من ) ةلتحقيق أهداف الدراسة، تم اختيار عينة عشوائية بسيطة من معلمي ذوي اإلعاقة الفكرية بمدينة جدة مكون

 معلم ومعلمة ممثلين لمجتمع الدراسة.

 :خصائص أفراد عينة الدراسة

 النوع -2

 (: توزيع أفراد عينة الدراسة وفق متغير النوع2جدول رقم )

 النسبة التكرار النوع

 %73.4 113 أنثى

 %26.6 41 ذكر

 %100 154 المجموع

  

احتواء عينة الدراسة على نسبٍة أكبر من معلمات ذوي اإلعاقة (، 0يتضح لنا من خالل عرض النتائج في الجدول السابق )

من العدد الكلي  %12.2، بينما تمثل نسبة المعلمات %36.6الفكرية مقارنةً بنسبِة معلمي ذوي اإلعاقة الفكرية، فالمعلمين يمثلون 

 ( توزيع عينة الدراسة بناًء على متغير النوع.0ويوضح شكل ). لعينة الدراسة

 قة الطالبدرجة إعا -1

 (: توزيع أفراد عينة الدراسة وفق متغير درجة إعاقة الطالب1جدول رقم )

 النسبة التكرار درجة إعاقة الطالب

 %55.8 86 بسيطة

 %38.3 59 متوسطة

 5.8% 9 شديدة

 %200 154 المجموع

 

نسبٍة أكبر من المعلمين والمعلمات (، احتواء عينة الدراسة على 3يتضح لنا من خالل عرض النتائج في الجدول السابق )

من المعلمين والمعلمات  %22.2من العدد الكلي لعينة الدراسة، ونسبة  %55.2الذين لديهم طلبة إعاقتهم بسيطة، فهم يمثلون 

ويوضح من المعلمين والمعلمات طلبتهم إعاقتهم شديدة،  %5.2الذين لديهم طلبة إعاقتهم متوسطة، ويليها مباشرةً النسبة األقل 

 ( توزيع عينة الدراسة بناًء على متغير درجة إعاقة الطالب.3شكل )

 الدراسة:أداة . 1.1

بعد االطالع على عدد األدبيات التربوية، والدراساات السابقة ذات الصلة بموضوع الدراسة الحالية، وبناًء على معطيات 

في صااورتها النهائية من ثالثة أجزاء. وفيما يلي عرض لكيفية  وتساااتالت الدراسااة وأهدافها؛ تم بناء أداة جمع البيانات، وتكونت

 بنائها، واإلجراءات التي اتبعتها الباحثة للتحقق من صدقها وثباتها:
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جمعها من أفراد عينة الدراسة، مع سيتم مقدمة تعريفية بأهداف الدراسة، ونوع البيانات والمعلومات التي  القسم األول: .0

 المعلومات المقدمة، والتعهد باستخدامها ألغراض البحث العلمي فقط.تقديم الضمان بسرية 

 درجة إعاقة الطالب(.–البيانات الديموغرافية ألفراد عينة الدراسة، وهي على النحو اآلتي: )النوع  القسم الثاني: .3

( 2( عبارة، موزعة على محور أساسي واحد مقسم إلى ثالثة أبعاد، والجدول )22يتكون هذا القسم من ) القسمم الثال:: .2

 يوضح عدد عبارات االستبانة، وكيفية توزيعها على األبعاد.

 (: االستبانة وعباراتها1جدول رقم )

 المجموع عدد العبارات البعد المحور

معلمي ذوي اإلعاقة الفكرية واقع توظيف 

الستراتيجيات التعليم الملطف في خفض 

 السلوكيات الالتكيفية بمدينة جدة.

البعد األول: األسس التربوية للتعليم 

 الملطف
02 

 عبارة 22

البعد الثاني: الفنيات التدعيمية في ضوء 

 التعليم الملطف
02 

البعد الثالث: فنيات واستراتيجيات 

التعليم الملطف في خفض السلوكيات 

 الالتكيفية

02 

 

تم اسااتخدام مقياس ليكرت الخماسااي للحصااول على اسااتجابات أفراد عينة الدراسااة، وفق درجات الموافقة اآلتية: )موافق 

إعطااء كاال عباارة من بااجاًدا، موافق، موافق إلى حاٍد مااا، محاايااد، غير موافق(، ومن ثم التعبير عن هااذا المقيااس بشااااااكاال كمي، 

( 3( درجات، محايد )2( درجات، موافق إلى حٍد ما )2( درجات، موافق )5قًا لآلتي: موافق جًدا )العباارات السااااااابقة درجة، وف

 ( درجة واحدة.0درجتين، غير موافق )

أما بالنسااابة لتحديد طول كل فئة من فئات مقياس ليكرت الخماساااي، تم حسااااب المدى بطرح الحد األعلى من الحد األدنى 

(، وبعد ذلك تم إضاااااافة هذه القيمة إلى أقل قيمة في 1.21=  5÷  2(، ثم تم تقسااااايمه على أكبر قيمة في المقياس )2=  0 –5)

 ئة، وبذلك أصبح طول الفئات كما هو موضح في الجدول أدناه:  (؛ لتحديد الحد األعلى لهذه الف0المقياس )

 :الصدق والثبات

 صدق أداة الدراسة

ويعني التأكد من أنها تقيس ما وضااااعت لقياسااااه، إضااااافةً إلى شااااموليتها لكل العناصاااار التي تساااااعد على تحليل نتائجها، 

التأكد من صااادق أداة الدراساااة تم لكل من يساااتخدمها، وووضاااوح عباراتها، وارتباطها بكل بعد من األبعاد، بحيث تكون مفهومة 

 من خالل:

 (:الصدق الظاهري لألداة )صدق المحكِّمين -أ

للتعرف على مدى الصاادق الظاهري لالسااتبانة، والتأكد من أنها تقيس ما وضااعت لقياسااه، تم عرضااها بصااورتها األولية 

من السادة تم الطلب ( محكًما، حيث 01لغ عدد المحكمين )على عدد من المحكمين المختصاين في مجال التربية الخاصاة، حيث ب

 المحكمين تقييم جودة االستبانة، من حيث قدرتها على قياس ما أعدت لقياسه، ومدى مالءمتها ألهداف الدراسة، 
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تعديل، حذف،  في حال وجودالرأي إبداء مع بمحورها، وأهميتها، وسااالمتها لغويًا، ها وتحديد مدى وضااوح كل عبارة، وارتباط

 أو إضافة عبارات لالستبانة. 

 :صدق االتساق الداخلي لألداة -ب

( معلًما/ةً من معلمي ذوي 21للتحقق من صااااادق االتسااااااق الداخلي لالساااااتبانة، تم اختيار عينة اساااااتطالعية مكونة من )

؛ (Pearson's Correlation Coefficient)اإلعاقة الفكرية بمدينة جدة، ووفقًا للبيانات تم حساااااااب معامل ارتباط بيرسااااااون 

 وذلك بهدف التعرف على درجة ارتباط كل عبارة من عبارات االستبانة بالدرجة الكلية للبعد الذي تنتمي إليه العبارة.

 (: معامالت ارتباط بيرسون لعبارات االستبانة مع الدرجة الكلية للبعد الذي تنتمي إليه1جدول رقم )

 معامل االرتباط بالبعد رقم العبارة االرتباط بالبعدمعامل  رقم العبارة البعد

 البعد األول: األسس التربوية للتعليم الملطف

0 1.512** 2 1.622** 

3 1.522** 2 1.623** 

2 1.122** 01 1.521** 

2 1.632** 00 1.122** 

5 1.622** 03 1.560** 

6 1.521** 02 1.622** 

1 1.222** - - 

الثاني: الفنيات التدعيمية في ضوء التعليم البعد 

 الملطف

0 1.120** 2 1.120** 

3 1.525** 2 1.123** 

2 1.510** 01 1.522** 

2 1.233** 00 1.661** 

5 1.526** 03 1.525** 

6 1.200** 02 1.131** 

1 1.552** - - 

البعد الثالث: فنيات واستراتيجيات التعليم الملطف 

 السلوكيات الالتكيفيةفي خفض 

0 1.652** 2 1.632** 

3 1.532** 2 1.502** 

2 1.626** 01 1.623** 

2 1.652** 00 1.126** 

5 1.525** 03 1.126** 

6 1.623** 02 1.623** 

1 1.126** - 1.102** 

 فأقل  0.01* دال عند مستوى الداللة 
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( أن قيم معامل ارتباط كل عبارة من العبارات مع بُعدها موجبة، ودالة إحصائيًا عند مستوى الداللة 2يتضح من الجدول )

 ( فأقل؛ مما يشير إلى صدق االتساق الداخلي بين عبارات االستبانة، ومناسبتها لقياس ما أُعدت لقياسه.  1.10)

   ثبات أداة الدراسة

 طريقة ألفا كرونباخ -أ

 Cronbach'sأداة الدراسااااااة من خالل اسااااااتخدام معامل الثبات ألفا كرونباف )معادلة ألفا كرونباف( )تم التأكد من ثبات 

Alpha (α)( ويوضح الجدول رقم ،)قيم معامالت الثبات ألفا كرونباف لكل محور من محاور االستبانة.5 ) 

 (: معامل ألفا كرونباخ لقياس ثبات أداة الدراسة5جدول رقم )

 ثبات المحور العباراتعدد  البعد 

معلمي ذوي واقع توظيف 

اإلعاقة الفكرية الستراتيجيات 

التعليم الملطف في خفض 

السلوكيات الالتكيفية بمدينة 

 جدة.

 

البعد األول: األسس التربوية 

 للتعليم الملطف
02 

1.220 

البعد الثاني: الفنيات التدعيمية في 

 ضوء التعليم الملطف
02 

1.222 

الثالث: فنيات واستراتيجيات البعد 

التعليم الملطف في خفض 

 السلوكيات الالتكيفية

02 

1.262 

 0.902 39 الثبات العام

 

(، وهذا يدل على أن االسااااااتبانة 1.210( أن معامل ثبات ألفا كرونباف العام عاٍل حيث بلغ )5يتضااااااح من الجادول رقم )

التطبيق الميداني للدراسااااة، كما أن معامل الثبات عاٍل لكل محور من محاور تتمتع بدرجة ثبات مرتفعة يمكن االعتماد عليها في 

 االستبانة.

 :طريقة التجزئة النصفية -ب

حيث تم تجزئة فقرات االستبانة إلى جزأين )الفقرات ذات األرقام الفردية، والفقرات ذات األرقام الزوجية(، ثم تم حساب 

ودرجات الفقرات الزوجية، وبعد ذلك تـااام تصحيح معامل االرتباط بمعادلة جتمان معامل االرتباط بين درجات الفقرات الفردية، 

 :اآلتيبسبب عدم تساوي الفقرات وفق القانون 

2 2

1 2

2

S S
=2

ST

Guttman
 
 
  

 حي: إن:

2

1S
 .تباين درجات النصف األول من االستبانة 
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2

2S
 .تباين درجات النصف الثاني من االستبانة 

2ST .تباين الدرجات الكلي لالختبار 

 (.6وتم الحصول على النتائج الموضحة في جدول )

 (:  يوضح نتائج طريقة التجزئة النصفية لقياس ثبات االستبانة6جدول رقم )

 معامل الثبات عدد العبارات البعد

 1.225 02 األسس التربوية للتعليم الملطفالبعد األول: 

 1.220 02 البعد الثاني: الفنيات التدعيمية في ضوء التعليم الملطف

البعد الثالث: فنيات واستراتيجيات التعليم الملطف في خفض السلوكيات 

 الالتكيفية
02 

1.222 

 0.8.1 19 الثبات العام

 

(، وهذا يدل على أن االساااااتبانة تتمتع بدرجة 1.212العام عاٍل حيث بلغ )( أن معامل الثبات 6يتضاااااح من الجدول رقم )

 ثبات مرتفعة يمكن االعتماد عليها في التطبيق الميداني للدراسة، كما أن معامل الثبات عاٍل لكل محور من محاور االستبانة.

 :متغيرات الدراسة. 5.1

 اشتملت الدراسة على العديد من المتغيرات

 ، وتتضمن: المستقلةالمتغيرات  -

 ذكور/ إناث(      :النوع( 

 بسيطة، ومتوسطة، وشديدة( :شدة اإلعاقة( 

 المتغيرات التابعة:  -

 معلمي ذوي اإلعاقة الفكرية الستراتيجيات التعليم الملطف في خفض السلوكيات الالتكيفية.واقع توظيف  استبانة 

 

 :إجراءات تطبيق الدراسة. 6.1

 تطبيقها باتباع الخطوات اآلتية: تم بعد التأكد من صدق )االستبانة( وثباتها، وصالحيتها للتطبيق، 

 مخاطبة الجامعة بشكل رسمي؛ للحصول على خطاب تسهيل مهمة لتطبيق األداة على عينة الدراسة. .0

تطبيق أداة الدراساااة على معلمين التوجه إلدارة التربية الخاصاااة؛ ألخذ موافقة مدير/ة إدارة التربية الخاصاااة؛ لتساااهيل  .3

 ومعلمات الطلبة ذوي اإلعاقة الفكرية بمدينة جدة.

 تحديد مجتمع وعينة الدراسة. .2

 تطوير أداة الدراسة، عن طريق الرجوع لألدب النظري والدراسات السابقة. .2
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ديالت الالزمة، التحقق من صادق أداة الدراساة عن طريق عرضها على عدد من المحكمين المختصين، وتم إجراء التع .5

 وإخراج األداة بصورتها النهائية. 

 التأكد من ثبات أداة الدراسة عن طريق تطبيقها على عينة استطالعية.  .6

 توزيع االستبانة إلكترونيًا؛ بغية الوصول ألكبر عدد ممكن من االستجابات. .1

 ( استبانة. 052جمع االستبانات بعد تعبئتها، وقد بلغ عددها ) .2

 االستبانات الورقية ومراجعتها؛ للتأكد من مدى صالحيتها للتحليل اإلحصائي.تفريغ نتائج  .2

 (.SPSSتحليلها إحصائيًا باستخدام برنامج ) .01

 التوصل إلى النتائج ومناقشتها ومقارنتها بالدراسات السابقة. .00

 وضع عدد من التوصيات ومقترحات للدراسات مستقبلية. .03

 

 :أساليب المعالجة اإلحصائية. 1..

لتحقيق أهداف الدراسة، وتحليل البيانات التي تم تجميعها، فقد تم استخدام عدد من األساليب اإلحصائية، وذلك عن طريق 

والذي يرمز له  Statistical Package for Social Sciencesاسااااااتخادام برناامج الحزم اإلحصااااااائياة للعلوم االجتمااعياة 

 (.SPSSاختصاًرا بالرمز )

 اييس اإلحصائية اآلتية:ومن ثم استخدمت المق

لتعرف على متوساط اساتجابات أفراد عينة الدراسة على كل ا؛ "Weighted Meanالمتوسم  الحسمابي الموزون " -1

 عبارة من عبارات المحاور، وترتيب العبارات حسب أعلى متوسط حسابي موزون.

د عينة الدراساااة عن المحاور ؛ وذلك لمعرفة مدى ارتفاع، أو انخفاض اساااتجابات أفرا"Meanالمتوسممم  الحسمممابي " -2

 الرئيسة.

مادى انحراف اسااااااتجاابات أفراد عينة الدراسااااااة لكل عبارة من  ؛"Standard Deviation"االنحراف المعيماري  -3

 عبارات متغيرات الدراسة، ولكل محور من المحاور الرئيسة عن متوسطها الحسابي.

هدف التعرف على الفروق بين اتجاهات عينة ؛ بلعينتين مسممممتقلتين Independent Samples Testاختبار )ت(   -4

 الدراسة، باختالف متغيراتهم التي تنقسم إلى فئتين: كالنوع ونوع القطاع.

للتحقق من الفروق بين اتجاهات عينة الدراسااااااة باختالف  ؛Kruskal Wallis Testاختبار )كروسممممممكال واالس(   -5

 التوزيع الطبيعي مثل: سنوات الخبرة، وشدة اإلعاقة.متغيراتهم التي تنقسم إلى فئتين فأكثر لبيانات ال تتبع 

 

 :السؤال األولمناقشة 

 معلمي ذوي اإلعاقة الفكرية الستراتيجيات التعليم الملطف في خفض السلوكيات الالتكيفية؟اقع توظيف وما  -

معلمي ذوي اإلعااقة الفكرية السااااااتراتيجيات التعليم الملطف في خفض الساااااالوكيات الالتكيفية، تم واقع توظيف لتحادياد 

 معلمي ذوي اإلعاقة الفكرية الستراتيجيات التعليم الملطفواقع توظيف حساب المتوسط الحسابي لهذه األبعاد وصواًل إلى تحديد 

 ضح النتائج العامة لهذا المحور.( يو1في خفض السلوكيات الالتكيفية بمدينة جدة، والجدول )
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الستراتيجيات التعليم الملطف في خفض السلوكيات واقع توظيفهم (: استجابات أفراد عينة الدراسة حول .جدول رقم )

 الالتكيفية 

 م.
 

 محاور االستبانة

االنحراف  المتوس  الحسابي

 المعياري
 الترتيب

 درجة الموافقة قيمة المتوس 

 0 32252. كبيرة جًدا 4.6434 التربوية للتعليم الملطفاألسس  1

 3 40384. كبيرة جًدا 4.4401 الفنيات التدعيمية في ضوء التعليم الملطف 2

3 
فنيات واستراتيجيات التعليم الملطف في 

 خفض السلوكيات الالتكيفية
 2 52723. كبيرة  4.1464

 - 35499. كبيرة جًدا 4.4099 الدرجة الكلية
 

معلمي ذوي اإلعاقة الفكرية الستراتيجيات التعليم الملطف في خفض السلوكيات الالتكيفية واقع توظيف يتضح من خالل النتائج أن 

وفقًا للمعيار الذي اعتمدته الدراسة حسب مقياس ليكرت الخماسي،  كبيرة جًدا (، أي بدرجة2.2122بمدينة جدة كانت بمتوسط )

(، وبدرجة كبيرة جًدا، 2.26222األسس التربوية للتعليم الملطف( في الترتيب األول بمتوسط حسابي )وتبين من النتائج أن بُعد )

(، وهو بدرجة كبيرة جًدا، وفي المرتبة الثالثة األخيرة 2.2210يليه بُعد )الفنيات التدعيمية في ضوء التعليم الملطف( بمتوسط )

 (، وهو بدرجة كبيرة.2.0262خفض السلوكيات الالتكيفية( بمتوسط ) جاء بُعد )فنيات واستراتيجيات التعليم الملطف في

نتائج إلى أن واقع توظيف معلمي ذوي اإلعاقة الفكرية الستراتيجيات التعليم الملطف في خفض السلوكيات الأشارت 

رام على الود والعطف واالحت كبيرة جًدا؛ مما يدل على وعي المعلمين والمعلمات بأهمية بناء عالقة قائمةبدرجة الالتكيفية كانت 

المتبادل وتعزيز شعور الثقة لذوي اإلعاقة الفكرية من خالل التقبل غير المشروط بغض النظر عن سلوكياتهم، وإدراكهم ألهمية 

ات لمين والمعلمبأن لدى المعكشفت التعليم الملطف واستراتيجياته في خفض السلوكيات الالتكيفية مع ذوي اإلعاقة الفكرية. كما 

توجه ذاتي إنساني لمساعدة األفراد من ذوي اإلعاقة الفكرية على تكوينهم النفسي االيجابي من خالل استراتيجيات أثبتت فاعليتها 

ر من مشاعر اإلحباط أو العقاب المستمر، والتي ينتج عنها مظاهيفية، وبالتالي التقليل من تعريضهم لفي خفض السلوكيات الالتك

(. وتتفق 3102مساعدتهم على التكيف النفسي )جنيد، بهدف  ية كالعدوان بأشكاله "الجسدي، اللفظي، االيمائي".السلوكيات الالتكيف

(، كما وتتفق نتائج الدراسة مع دراسة كالً من 3130؛ الحربي، العتيبي، Randazzo, 2011هذه النتيجة مع دراسة كاًل من )

(Start, 2008والتي 3130؛ الدوسري، 3102؛ محمد، علي، 3102؛ عبيد، الحديدي، 3103الطامي، الحوامدة، سليمان،  ؛ )

 أثبتت فاعلية البرامج القائمة على استراتيجيات التعليم الملطف مع ذوي اإلعاقة الفكرية.

 وفيما يلي النتائج التفصيلية:

 البُعد األول: األسس التربوية للتعليم الملطف:

معلمي ذوي اإلعاقة الفكرية لألسااااااس التربوية للتعليم الملطف في خفض الساااااالوكيات الالتكيفية، تم واقع توظيف على  للتعرف

حساب المتوسطات الحسابية، واالنحرافات المعيارية، والرتب الستجابات أفراد عينة الدراسة على عبارات بُعد األسس التربوية 

 :للتعليم الملطف، وجاءت النتائج كما يلي
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 (: استجابات أفراد عينة الدراسة حول األسس التربوية للتعليم الملطف8جدول رقم )

 الفقرات

 المتوس  الحسابي
االنحراف 

 المعياري
قيمة  الرتبة

 المتوس 

درجة 

 الموافقة

 11 0.66 كبيرة جًدا 4.61 .أتقبل الطالب تقبالً غير مشروط 1

 9 0.557 كبيرة جًدا 4.68 .بي الخاصةأتبنى االتجاهات اإليجابية في فلسفتي   2

 1 0.395 كبيرة جًدا 4.92 .المهينة أتجنب استخدام األلفاظ الجارحة والكلمات 3

1 
إيجابية مع  أُتمن بأن مشااااااعر األمان كفيلة بخلق عالقة 

 .الطالب
 2 0.339 كبيرة جًدا 4.9

 12 0.753 كبيرة جًدا 4.4 .والتقبل أُقوم السلوكيات الالتكيفية من خالل الود 5

6 
والود  أُتمن بأن الحفاظ على مستوى دافئ من العواطف 

 مع الطلبة كفيل بتيسير العملية التربوية
 7 0.512 كبيرة جًدا 4.73

 3 0.364 كبيرة جًدا 4.84 .وتقديره أُقابل الطالب بابتسامة تعبر عن االعتزاز به .

8 
للتعبير  الربتأُوظف التواصاال الجساادي بالمصااافحة أو  

 .عن التقدير
 6 0.479 كبيرة جًدا 4.75

 10 0.561 كبيرة جًدا 4.67 .أُعبر بنظرات حانية كتعبير عن العطف والحب  9

20 
النجاااح  أُشااااااجع الثقااة المتبااادلااة من خالل تكرار فرص

 .والمواقف اإليجابية
 4 0.393 كبيرة جًدا 4.83

 5 0.454 كبيرة جًدا 4.77 .التكيفية السلوكياتأُقدر القيمة اإلنسانية لزيادة  22

21 
مشاااااااعر  أُنوع نبرات الصااااااوت الحانية والهادئة لتبعث

 .الطمأنينة لدى الطلبة
 8 0.571 كبيرة جًدا 4.71

21 
)كأسااااالوب  أبتعد عن أساااااليب السااااايطرة لتحقيق الطاعة

 .إعطاء األوامر( التي تقلل من مشاعر االنتماء واألمان
 13 1.237 كبيرة 3.56

 - 0.32252 كبيرة جًدا 4.6434 المتوسط العام
 

معلمي ذوي اإلعاااقااة الفكريااة لألسااااااس التربويااة للتعليم الملطف في خفض واقع توظيف ( أن 2يتضااااااح في الجاادول )

 2.30(، وهو متوساط يقع في الفئة الخامساة من فئات المقياس الخماسي )من 2.6222السالوكيات الالتكيفية مع الطلبة بمتوساط )

 ة جًدا.بدرجة كبيرعلى أداة الدراسة أي موافق جًدا (، وهي الفئة التي تشير إلى خيار 5.11إلى 

 البُعد الثاني: الفنيات التدعيمية في ضوء التعليم الملطف:

معلمي ذوي اإلعااقاة الفكريااة للفنياات التاادعيمياة في ضااااااوء التعليم الملطف في خفض الساااااالوكيااات واقع توظيف للتعرف على 

ت بُعد نة الدراساااة على عباراالالتكيفية تم حساااب المتوسااطات الحسااابية، واالنحرافات المعيارية، والرتب السااتجابات أفراد عي

 الفنيات التدعيمية في ضوء التعليم الملطف، وجاءت النتائج كما يلي:
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 (: استجابات أفراد عينة الدراسة حول الفنيات التدعيمية في ضوء التعليم الملطف9جدول رقم )

 الفقرات

 المتوس  الحسابي
االنحراف 

 المعياري
قيمة  الرتبة

 المتوس 

درجة 

 الموافقة

1 
أداء  أصاااااانع مواقف تعليمياة تزياد من فرص النجاح في

 .المهام
 5 0.492 كبيرة جًدا 4.77

 1 0.429 كبيرة جًدا 4.86 .أتدرج بالمهام لمساعدة الطالب على اإلنجاز  2

 3 0.517 كبيرة جًدا 4.82 .المهام المراد إنجازها أراعي أنماط التعلم بما يتوافق مع 3

1 
واكتساااااااااب  المؤدياااة إلى التعلمأرتاااب خطوات المهاااام 

 .مهارات محددة
 2 0.435 كبيرة جًدا 4.84

5 
أداء المهام بدالً من  أُركز على المشاااااركة والتفاعل أثناء

 .التركيز على إتمام المهام
 12 1.17 كبيرة 3.83

6 
بمهمة وال يسااااااتطيع  أقدم بدائل مقبولة حين يقوم الطالب

 .إنجازها
 10 0.91 كبيرة 4.12

 11 0.976 كبيرة 3.83 .أُشارك الطالب في انجاز المهام .

 6 0.595 كبيرة جًدا 4.67 .منظمة أخفض درجة المساعدة المقدمة بطريقة 8

9 
من االسااااااتجااابااة  أُقاادم المكااافااأة عنااد االقتراب الناااجح

 .المطلوبة
 9 0.941 كبيرة جًدا 4.36

20 
مصااااااحوباً بنظرات  أوجه الطالب من خالل حوار هادئ

 .حانية
 8 0.621 كبيرة جًدا 4.65

 7 0.779 كبيرة جًدا 4.66 .المهام أشجع الطالب على مشاركة اآلخرين أداء 22

21 
باادمجهم في  أسااااااااهم في تكوين صاااااااداقااات بين الطلبااة

 .مجموعات
 4 0.498 كبيرة جًدا 4.79

 13 1.161 كبيرة 3.53 .مهمة ما التزم الصمت عند انهماك الطالب في 21

 - 0.40384 كبيرة جًدا 4.4401 المتوس  العام

 

معلمي ذوي اإلعااقة الفكرية للفنيات التدعيمية في ضااااااوء التعليم الملطف في واقع توظيف ( أن 2يتضااااااح في الجادول )

إلى  2.30(، وهو متوسط يقع في الفئة الخامسة من فئات المقياس الخماسي )من 2.2210خفض السالوكيات الالتكيفية بمتوساط )

 ة جًدا.بدرجة كبير على أداة الدراسة أيموافق جًدا (، وهي الفئة التي تشير إلى خيار 5.11
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 البُعد الثال:: فنيات واستراتيجيات التعليم الملطف في خفض السلوكيات الالتكيفية:

معلمي ذوي اإلعاقة الفكرية لفنيات واسااااتراتيجيات التعليم الملطف في خفض الساااالوكيات الالتكيفية، واقع توظيف للتعرف على 

ة الدراسااااة على عبارات بُعد فنيات نالسااااتجابات أفراد عي تم حساااااب المتوسااااطات الحسااااابية، واالنحرافات المعيارية، والرتب

 واستراتيجيات التعليم الملطف في خفض السلوكيات الالتكيفية، وجاءت النتائج كما يلي:

 (: استجابات أفراد عينة الدراسة حول فنيات واستراتيجيات التعليم الملطف في خفض السلوكيات الالتكيفية.20جدول رقم )

 الفقرات

 المتوس  الحسابي
االنحراف 

 المعياري
قيمة  الرتبة

 المتوس 

درجة 

 الموافقة

 1 0.398 كبيرة جًدا 4.84 .أحدد السلوك المستهدف المراد تعديله  1

2 
السااااالوك غير  أحدد الفنيات السااااالوكية المناسااااابة لخفض

 .المرغوب
 2 0.43 كبيرة جًدا 4.82

3 
األدلة والبراهين  علىأُوظف فنيات تعديل السلوك المبنية 

 .لخفض السلوكيات الالتكيفية
 4 0.584 كبيرة جًدا 4.7

1 

)العزل، االقصاااااء،  أتجنب اسااااتخدام األساااااليب العقابية

تكلفاة االسااااااتجابة، الحرمان، التعزيز الساااااالبي( لخفض 

 .المرغوبة السلوكيات غير

 13 1.384 متوسطة 2.98

5 
ساااااالوك غير ظهور  أُحاافظ على إيمااءاتي الطبيعياة عند

 .مرغوب به
 12 1.09 كبيرة 3.56

6 
مرغوب به )غير  أتجاهل الطالب عند القيام بسااالوك غير

 .مؤذي( ثم أوجهه للقيام بمهمة بديلة
 10 1.059 كبيرة 3.74

. 
ثم أوجهه للقيام  أقاطع الطالب عند القيام بساااااالوك مؤذي

 .بمهمة بديلة
 11 1.147 كبيرة 3.64

8 
المرغوب لمنع  السااااالوكية للسااااالوك غيرأُحدد المقدمات 

 .ظهوره
 6 0.734 كبيرة جًدا 4.47

9 
الساااالوكيات غير  أضاااابط المثيرات المساااااهمة في ظهور

 .المرغوبة
 5 0.593 كبيرة جًدا 4.57

20 
القيام بساااااالوكيات  أقادم المكافأة والتشااااااجيع للطالب عند

 .تحظى بالقبول االجتماعي
 3 0.413 كبيرة جًدا 4.81

22 
بدالً من  أُركز على االسااااااتجااباات الصااااااحيحاة للطاالاب

 .التركيز على السلوكيات غير المرغوبة
 9 0.991 كبيرة 3.86
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 الفقرات

 المتوس  الحسابي
االنحراف 

 المعياري
قيمة  الرتبة

 المتوس 

درجة 

 الموافقة

21 
)لنفعل( بدالً من  أحرص على التوجياه اإليجاابي للطاالب

 .التوجيه السلبي )ال تفعل(
 7 0.99 كبيرة 4

21 
بالتهديد والخوف.  أتجنب األساااااليب التي تُشااااعر الطالب

 .النظرات الحادة(-المرتفع)الصوت 
 8 1.058 كبيرة 3.89

 - 0.52723 كبيرة 4.1464 المتوس  العام

 

معلمي ذوي اإلعاقة الفكرية لفنيات واسااااتراتيجيات التعليم الملطف في خفض واقع توظيف ( أن 01يتضااااح في الجدول )

إلى  2.30(، وهو متوسااااط يقع في الفئة الخامسااااة من فئات المقياس الخماسااااي )من 2.0262الساااالوكيات الالتكيفية بمتوسااااط )

 ا.بدرجة كبيرة جدً على أداة الدراسة أي جًدا  موافق(، وهي الفئة التي تشير إلى خيار 5.11

  :السؤال الثاني مناقشة

معلمي ذوي اإلعماقمة الفكريمة السممممممتراتيجيمات التعليم الملطف في خفض السمممممملوكيات واقع توظيف همل هنماك فروق في  -

 الالتكيفية تُعزى لمتغير النوع؟

وللتعرف على ما إذا كانت هنالك فروق ذات داللة إحصائية في استجابات أفراد عينة الدراسة طبقًا الختالف متغير النوع. 

" لتوضاااايح داللة الفروق بين اسااااتجابات أفراد عينة الدراسااااة  Independent Samples T Test اختبار )ت( "تم اسااااتخدام 

 وجاءت النتائج كما يوضحها الجدول اآلتي:

" للفروق بين استجابات أفراد عينة الدراسة  Independent Samples T Test (: نتائج اختبار )ت( "22جدول رقم )

 طبقًا الختالف متغير النوع.

 المتوس  العدد النوع البعد
االنحراف 

 المعياري
 التعليق الداللة قيمة ت

 األسس التربوية للتعليم الملطف
 28217. 4.6548 41 ذكور

 غير دالة 1.115 1.321
 33704. 4.6392 113 إناث

الفنيات التدعيمية في ضوء التعليم 

 الملطف

 23715. 4.3433 41 ذكور

 دالة 1.131 3.252

 44501. 4.4752 113 إناث

فنيات واستراتيجيات التعليم الملطف 

 في خفض السلوكيات الالتكيفية

 30961. 3.7692 41 ذكور
 دالة 1.111 1.222

 52397. 4.2832 113 إناث

 الدرجة الكلية
 22959. 4.2558 41 ذكور

 دالة 0.000 1.2.0
 37613. 4.4658 113 إناث
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 ( ما يلي:22يتضح من خالل النتائج الموضحة في الجدول رقم )

 بالنسبة للدرجة الكلية: -أواًل 

معلمي ذوي اإلعاقة الفكرية السااااتراتيجيات التعليم الملطف واقع توظيف ( للدرجة الكلية لSigإلى أن قيمة )م التوصاااال ت

(؛ مما يدلل على وجود فروق ذات داللة 1.10( وهي أقل من مسااااتوى داللة )1.111في خفض الساااالوكيات الالتكيفية تساااااوي )

لوكيات خفض السمعلمي ذوي اإلعاقة الفكرية الستراتيجيات التعليم الملطف في واقع توظيف ( في 1.15إحصائية عند مستوى )

 الالتكيفية تعزى لمتغير النوع لصالح اإلناث، حيث تبين أن المتوسط الحسابي لإلناث أعلى منه للذكور.

 بالنسبة للمجاالت الفرعية: -ثانيًا

( لكاال مجااال فيمااا يتعلق بـاااااااااااا: )الفنيااات التاادعيميااة في ضااااااوء التعليم الملطف، فنيااات Sigإلى أن قيمااة )م التوصااااااال ت

(؛ مما يدلل على وجود فروق 1.15التعليم الملطف في خفض السالوكيات الالتكيفية( هي أكبر من مستوى داللة )واساتراتيجيات 

التعليم  : )الفنيات التدعيمية في ضوء التعليم الملطف، فنيات واستراتيجياتـذات داللة إحصائية بين استجابات العينة فيما يتعلق ب

تعزى لمتغير النوع لصااالح اإلناث، حيث تبين أن المتوسااط الحسااابي لإلناث أعلى منه الملطف في خفض الساالوكيات الالتكيفية( 

(، وهي أكبر من مسااتوى داللة 1.115( فيما يتعلق بـااااااا: )األسااس التربوية للتعليم الملطف( تساااوي )Sigأن قيمة )كما  للذكور.

عينة فيما يتعلق بـااااـااااـااااـاااا: )األسس التربوية للتعليم (؛ مما يدلل على عدم وجود فروق ذات داللة إحصائية بين استجابات ال1.15)

 الملطف( تعزى لمتغير النوع.

أظهرت النتائج وجود فروق في )الدرجة الكلية، والفنيات التدعيمية في ضوء التعليم الملطف، وفنيات واستراتيجيات 

بد تتفق هذه النتيجة مع دراسة )عالتعليم الملطف في خفض السلوكيات الالتكيفية( تعزى لمتغير النوع لصالح اإلناث، و

النتيجة في ضوء السمات الشخصية بين الذكور واإلناث؛ حيث أن طبيعة اإلناث التي تتصف تان (. وتفسر الباحث3103العزيز،

ما . كتيجة منطقيةبالرقة والحنو والعطف، والقدرة على اإلحاطة واالحتواء لألمور العاطفية؛ وإبراز عاطفة األمومة، وتُعد الن

ستجابات العينة فيما يتعلق بــ: )األسس التربوية للتعليم الملطف( تعزى لمتغير النوع. وتتفق هذه العدم وجود فروق أظهرت 

ذلك إلى أن األسس التربوية للتعليم الملطف ال تختلف جوهرياً تان (. وتعزو الباحث3102النتيجة مع دراسة )الشمري، التميمي، 

 عامة لتعليم ذوي اإلعاقة الفكرية، وأنها واضحة لدى الجنسين، لكونها مرتكزات رئيسية للتعلم. عن األسس التربوية ال

:السؤال الثال:مناقشة   

معلمي ذوي اإلعماقمة الفكريمة السممممممتراتيجيمات التعليم الملطف في خفض السمممممملوكيات واقع توظيف همل هنماك فروق في  -

 الالتكيفية تُعزى لدرجة اإلعاقة؟

( لفحص اعتااداليااة Shapiro-Wilk)اختبااار  Tests of Normalityإجراء اختبااار التوزيع الطبيعي تم ونتيجااة لااذلااك 

البيانات في الفئات الصغيرة نسبيًا بالنسبة للدرجة الكلية وللمحاور الفرعية، وذلك ألن معظم االختبارات المعلمية تشترط أن يكون 

ة نساابيًا في فئة )شااديدة(. وقد كان توزيع البيانات غير اعتدالي بالنساابة للدرج توزيع البيانات طبيعيًا، وألن عدد العينة كان صااغيًرا

الكلية ولألبعاد الفرعية؛ وللتعرف على ما إذا كانت هنالك فروق ذات داللة إحصااااااائية في اسااااااتجابات أفراد عينة الدراسااااااة طبقًا 

" لتوضيح داللة Kruskal Wallis Testل واالس( "االختبار غير المعلمي )كروسكاتم اساتخدام الختالف متغير درجة اإلعاقة. 

 الفروق بين استجابات أفراد عينة الدراسة وجاءت النتائج كما يوضحها الجدول اآلتي:
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" للفروق بين استجابات أفراد عينة الدراسة Kruskal Wallis Test(: نتائج اختبار )كروسكال واالس( "21جدول رقم )

 اقة.طبقًا الختالف متغير درجة اإلع

 درجة اإلعاقة البعد
عدد 

 العينة

متوس  

 الرتبة

قيمة مربع 

 كاي
 التعليق الداللة

 األسس التربوية للتعليم الملطف

 79.23 86 بسيطة

 68.44 59 متوسطة دالة 1.112 00

 120.33 9 شديدة

 الفنيات التدعيمية في ضوء التعليم الملطف

 77.53 86 بسيطة

 71.66 59 متوسطة دالة 1.133 1.521

 115.50 9 شديدة

فنيات واستراتيجيات التعليم الملطف في 

 خفض السلوكيات الالتكيفية

 77.63 86 بسيطة

 72.39 59 متوسطة غير دالة 1.162 5.505

 109.78 9 شديدة

 الدرجة الكلية

 78.45 86 بسيطة

 70.07 59 متوسطة دالة 0.021 88..8

 117.11 9 شديدة

 

 ( ما يلي:21يتضح من خالل النتائج الموضحة في الجدول رقم )

 للدرجة الكلية: بالنسبة -أواًل 

معلمي ذوي اإلعاقة الفكرية السااااتراتيجيات التعليم الملطف واقع توظيف ( للدرجة الكلية لSigإلى أن قيمة )تم التوصاااال 

(؛ مما يدلل على 1.15( وهي أقل من مساااااتوى داللة )1.103خفض السااااالوكيات الالتكيفية تُعزى لدرجة اإلعاقة تسااااااوي )في 

معلمي ذوي اإلعاقة الفكرية الستراتيجيات التعليم الملطف لواقع توظيف ( 1.15وجود فروق ذات داللة إحصاائية عند مساتوى )

اقة )بساايطة، متوسااطة، شااديدة( لصااالح أصااحاب اإلعاقة الشااديدة، حيث حصاالت خفض الساالوكيات الالتكيفية تُعزى لدرجة اإلعل

 على أعلى متوسط رتبة من بين باقي الفئات.

 للمجاالت الفرعية: بالنسبة -ثانيًا

( لكل مجال فيما يتعلق بـاااااا: )األساس التربوية للتعليم الملطف، الفنيات التدعيمية في ضوء Sigإلى أن قيمة )تم التوصال 

(؛ مما يدلل على وجود فروق ذات داللة إحصاااائية بين اساااتجابات العينة فيما 1.15الملطف( هي أقل من مساااتوى داللة )التعليم 

يتعلق بــــ: )األسس التربوية للتعليم الملطف، الفنيات التدعيمية في ضوء التعليم الملطف،( تعزى لمتغير درجة اإلعاقة )بسيطة، 

 عاقة الشديدة، حيث تبين أنها حصلت على أعلى متوسط رتبة من بين باقي الفئات.ومتوسطة، وشديدة( لصالح أصحاب اإل

( فيما يتعلق بـاااااااااا: )فنيات واساااااتراتيجيات التعليم الملطف في خفض السااااالوكيات الالتكيفية( تسااااااوي Sigأن قيمة )كما 

صااائية بين اسااتجابات العينة فيما (؛ مما يدلل على عدم وجود فروق ذات داللة إح1.15(، وهي أكبر من مساتوى داللة )1.162)

 يتعلق بــــ: )فنيات واستراتيجيات التعليم الملطف في خفض السلوكيات الالتكيفية( تعزى لمتغير درجة اإلعاقة.
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لتعليم اأوضاحت النتائج وجود فروق في )الدرجة الكلية، واألساس التربوية للتعليم الملطف، والفنيات التدعيمية في ضوء 

(. وتعزو 3130لمتغير درجة اإلعاقة لصاااااالح اإلعاقة الشاااااديدة، وتختلف هذه النتيجة مع دراساااااة )الدوساااااري،تعزى الملطف( 

النتيجة إلى وعي المعلمين بخصاااااائص ذوي اإلعاقة الفكرية الشاااااديدة، والتي تتمثل في القصاااااور الشاااااديد في قدراتهم تان الباحث

ئة أن هذه الفت أخرى كاإلعاقة الحركية، وإدراكهم يشديدة تصاحبها إعاقاوإدراكهم بشكل عام، باإلضافة إلى أن غالبية اإلعاقة ال

جود عدم وكشاافت عن كما  تحتاج إلى العطف واألمان والتقبل والحب غير المشااروط في التعامل معهم أكثر من الفئات األخرى.

فروق بين اساتجابات العينة فيما يتعلق ببُعد )فنيات واساتراتيجيات التعليم الملطف في خفض السلوكيات الالتكيفية( تعزى لمتغير 

همية ألوإدراكهم  وعي المعلمينقد يرجع مرد ذلك إلى (. و3130وتتفق هذه النتيجة مع دراسااااااة )الدوسااااااري،درجاة اإلعااقاة، 

واساتراتيجيات التعليم الملطف في خفض السلوكيات الالتكيفية مع طلبتهم من ذوي اإلعاقة الفكرية سواًء وفاعلية اساتخدام فنيات 

 كانت اإلعاقة )بسيطة، أو متوسطة، أو شديدة(.
 

 :التوصيات

ي حال فلفت انتباه المعلمين إلى تجنب اسااااتخدام األساااااليب العقابية بنوعيها المادي والمعنوي منها مع ذوي اإلعاقة الفكرية  -0

 ظهور السلوكيات الالتكيفية. واالعتماد على األساليب اإليجابية في التعامل مع طلبتهم.

حث المساؤولين بضرورة االهتمام بفنيات واستراتيجيات التعليم الملطف من خالل تضمينها في البرامج التربوية وتخصص  -3

 أثناء الخدمة. التربية الخاصة تحديداً، لالرتقاء بمهاراتهم التعليمية وتوظيفها

التأكيد على ضااارورة التطور الذاتي لمعلمي التربية الخاصاااة بحيث يلزم معلم التربية الخاصاااة بتطوير مهاراته المهنية في  -2

 مجاالت تربوية محددة أهمهما أساليب تعديل السلوك.
 

 :المقترحات

يم في اسااتخدام فنيات واساااتراتيجيات التعل إجراء دراسااات مسااتقبلية حول المعيقات التي تواجه معلمي ذوي اإلعاقة الفكرية -0

 الملطف مع الطلبة، وسبل التغلب عليها.

 إجراء دراسات مستقبلية حول مستوى معرفة أولياء األمور بفنيات واستراتيجيات التعليم الملطف واستخدامهم لها. -3

نمية يجيات التعليم الملطف في تإجراء دراساااة مساااتقبلية حول مساااتوى تطبيق معلمي ذوي اإلعاقة الفكرية لفنيات واساااترات -2

 مهارات طلبتهم من ذوي اإلعاقة الفكرية كالمهارات االجتماعية، ومهارات الحياة اليومية.

 
 

 المراجع

(. فعالية برنامج تدريبي مستند إلى التعليم الملطف في خفض سلوك التنمر لدى األطفال 2020إبراهيم، حنان محمد نور الدين )

 .320-359(، 4(، العدد )28القابلين للتعلم. مجلة العلوم التربوية، المجلد )المعاقين عقلياً 

(. دراسة مقارنة لفعالية فنيتي االقتصاد 2003إبراهيم، علي عبد هللا وعبد المعطي، حسن مصطفى وعبد الرحمن، محمد السيد )

تخلفين عقلياً. رسالة دكتوراه، جامعة الرمزي والتعليم الملطف في خفض مستوى إيذاء الذات لدى عينة من األطفال الم

 الزقازيق، كلية التربية، قسم الصحة النفسية.
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(. فاعلية برنامج قائم على التعلم الملطف في 2013أحمد، خالد عبد القادر يوسف وعقل، سمير محمد وبشاتوه، محمد عثمان )

جلة مينة من األطفال التوحديين بمدينة الطائف. إيذاء الذات" لدى ع –تعديل بعض االضطرابات السلوكية " السلوك النمطي 

 .707 – 154،760)، العدد )(2)، كلية التربية، المجلد التربية، جامعة األزهر

(. تأهيل المعلم كأحد متطلبات اإلصالح التربوي الجديد في ضوء نظرية الموارد 3102بن زاف، جميلة ونور الدين، زمام )

-المؤسسات التربوية لبلدية ورقلة. )رسالة دكتوراه غير منشورة(، جامعة محمد خيضرالبشرية دراسة ميدانية ببعض 

 بسكرة، كلية العلوم اإلنسانية واالجتماعية.

 ،فاعلية برنامج قائم على استخدام تحليل السلوك التطبيقي لزيادة االنتباه لدى عينة من أطفال التوحد(. 2018جنيد، محمد نبيل )

 منشورة(، الجامعة اإلسالمية بغزة.)رسالة ماجستير غير 

(. تقييم تطبيق استراتيجيات تحليل السلوك التطبيقي في مدارس 2021الحربي، يارا بندر عبد هللا والعتيبي، بندر محيا المحيا )

 .45-94 (،64المجلة الدولية للعلوم التربوية والنفسية، العدد )التعليم العام لطالب ذوي اإلعاقة من وجهة نظر معلميهم. 

(. فاعلية استخدام أسلوب التعليم الحاني في خفض حدة بعض السلوكيات االعتراضية لدى 2012الحضري، سومة أحمد محمد )

، العدد 1)مجلة التربية، جامعة األزهر، كلية التربية، المجلد )ذوي اضطراب االنتباه المصحوب بالنشاط الحركي الزائد. 

(148) ،346- 400. 

(. فاعلية برنامج قائم على فنيات التعليم الحاني لخفض حدة االضطرابات السلوكية وتنمية 2020السيد عبد الشافي )خفاجة، مي 

 (، العدد(31مجلة كلية التربية، جامعة بنها، كلية التربية، المجلدالمهارات االجتماعية لدى األطفال ذوي طيف التوحد. 

(121) ،1- 46. 

. عمان: دار التعليم الحاني الملطف: النظرية واالستراتيجيات (.2009ير هللا، سحر عبد الفتاح )الخولي، هشام عبد الرحمن وخ

 الصفاء.      

(. أثر استخدام التعليم الملطف المسند وجدانياً في خفض 2017الخياط، ضياء قاسم ويونس، أفراح ذنون والياس، انتظار فاروق )

، 10)علوم التربية الرياضية: جامعة بابل، كلية التربية الرياضية، مجلد ) مجلةالسلوك العدواني لدى أطفال الرياض. 

 .239 - 258(، (8العدد

، جامعة بنها، كلية التربيةمجلة كلية التربية، (. التعليم الملطف مع ذوي االحتياجات الخاصة. 2013خير هللا، سحر عبد الفتاح )
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 (. عمان: دار الفكر.7(. مقدمة في اإلعاقة العقلية )ط2018الروسان، فاروق )
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 مسترجع من (،16، جامعة بور سعيد، العدد )مجلة كلية التربيةعقلياً. 

-p2_609-n16-http://search.shamaa.org/PDF/Articles/EGFej/FejNo16P2Y2014/fej_2014

629.pdf 
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(. مدى فاعلية برنامج التعليم الحاني 2012الطامي، سلمان علي محمد والحوامدة، خولة أحمد يحيى وسليمان، نبيل علي )

ة بسيطة. رسالة ماجستير، جامعة الخليج العربي، كلية )الملطف( في خفض السلوك العدواني لدى المعاقين ذهنياً إعاق

 https://search.mandumah.com/Record/728165. مسترجع من 1-126الدراسات العليا، 

(. وحدة مقترحة في الرياضيات المعيشية قائمة على التعليم الحاني لتنمية بعض 2021عبد البر، عبد الناصر محمد عبد الحميد )

جلة مالمفاهيم والمهارات الرياضية والعناية بالذات لدى التالميذ المعاقين عقلياً القابلين للتعلم بمدارس التربية الفكرية. 

 .1 - 24، (1) (، العدد (24تربويات الرياضيات، الجمعية المصرية لتربويات الرياضيات، المجلد

(. مستوى معرفة معلمي األطفال المعاقين عقليا بمبادئ وأساليب تعديل السلوك وعالقتها ببعض 2012عبدالعزيز، عمر فواز. )

مسترجع .104-125(، 27كلية التربية النوعية،العدد ) -مجلة بحوث التربية النوعية: جامعة المنصورة . المتغيرات

 http://search.mandumah.com/Record/910776من

 مجلة كلية (. استخدام التعليم الملطف في تحسين مهارات التواصل االجتماعي لدى أطفال الروضة.2011عبد المعز، حنان )

، مسترجع من 75-80، (9(، العدد )2التربية، جامعة القاهرة، المجلد )

https://www.researchgate.net/publication/280883047_astkhdam_altlym_almltf_fy_thsyn_ 

ر برنامج تدريبي مستند إلى التعليم الملطف في تطوير (. أث2018عبيد، محمد زهران محمد والحديدي، منى صبحي زكي )

دراسات العلوم التربوية، الجامعة األردنية، عمادة البحث المهارات المعرفية والسلوكية لألشخاص ذوي اإلعاقة العقلية.  

 .376 -354(، ملحق، (45مجلد العلمي، 

(. فعالية برنامج إرشادي قائم على 2019عبد الغني )عيسى، صباح محمد أحمد عوض والبنا، عادل السعيد وسرور، سعيد 

فنيات التعليم الملطف لخفض السلوك العدواني لدى التالميذ ذوي قصور االنتباه المصحوب بالنشاط الحركي الزائد من تالميذ 

 .1-109المرحلة االبتدائية.  رسالة ماجستير، جامعة دمنهور، كلية التربية، مصر، 

(. درجة امتالك معلمي ذوي اإلعاقة الفكرية لمهارات القرن الحادي 2021الرحمن وشعيان، منال محمد )الغامدي، مازن عبد 

 .162-123(، 17(، العدد )5، المجلد )المجلة العربية لإلعاقة والموهبةوالعشرين من وجهة نظرهم. 
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ان: األردن، دار المسيرة (. االضطرابات السلوكية و2013القمش، مصطفى نوري والمعايطة، خليل عبد الرحمن ) االنفعالية. عمَّ

 للنشر والتوزيع.
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 .203 – 261،(16) العددالنوعية، رابطة التربويين العرب، 

الملطف مدخل غير تنفيري لمساعدة ذوي االحتياجات الخاصة والقائمين برعايتهم، عمان: دار التعليم (. 2004مسافر، علي )

 السحاب للنشر والتوزيع.
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 (ام السعوديدراسة تأصليه تطبيقية فِي النظ  ) 

The crime of illegal access to websites related to state security (An applied original study in 

the Saudi system) 

 العامري أمان بن راهيمبإ بن سليمانالباحث/  :إعداد

 ، جامعة أم القرى، المملكة العربية السعوديةواألنظمة القضائية الدراسات كلية، الجنَائي النظَام فِي ماجستير

Email: alamresuleman@gmail.com  

المبارك معبد الكري بعبد الوها/ الدكتوراشراف:   

 ، جامعة أم القرى، المملكة العربية السعوديةواألنظمة القضائية الدراسات كليةقسم األنظمة، ، مشارك أستاذ

        مستخلص البحث

تستمُد هَِذِه الّدراسة أهميتها من أهمية موضوعها: )جريمة الدخول غير المشروع َعلَى المواقع اإللكترونية المتعلقة بأمن      

ا وصل اليِة التطور التُكنلوجي الذي أخذ يستحوُذ على أفكار كثير من النَاس، ولِما لهُ من أهمية كبيره كونهُ الّدولة(؛ وَذلَِك لِم

ويهدف البحث للكشف عن المهددات األمنية الخطيرة التي تتعلق بالدخول غير المشروع  .يُمس َكيان الدولة ويُزعزع أركانها

دولة، وتوضيح مفهوم جريمة الّدخول غير المشروع َعلَى المواقع اإللكترونية المتعلقة على المواقع اإللكترونية المتعلقة بأمن ال

 اإللكترونية الَمواقع على الًمشروع غير الدخول حكمهو  ام. وتمثلت مشكلة الدراسة ببأمن الّدولة فِي النّظام الّسعودي، وعقوبته

 .والمحاكمة حقيقوالت بالضبط، المختصة الجهات ماهية، الدولة بأمن المتعلقة

تعريف جريمة الدخول غير ، وتم تقسيم البحث الى أربعة فصول تمثل الفصل األول بالمنهج الوصفي اعتمدت الدراسة على

أركان جريم الدخول غير وأشتمل على ستة مباحث، والفصل الثاني:  المشروع على المواقع اإللكترونية المتعلقة بأمن الدولة

 الدعوى إجراءاتوأشتمل على ثالثة مباحث، والفصل الثالث بعنوان:  لكترونية المتعلقة بأمن الدولةالمشروع على المواقع اإل

ثالثة واشتمل الفصل على  وعقوبتها الدولة بأمن المتعلقة اإللكترونية المواقع على المشروع غير الدخول جريم في الجرائية

ول غير المشروع على المواقع االلكترونية المتعلقة بأمن الدولة فِي عقوبة جريمة الدخمباحث، وأخيرا الفصل الرابع بعنوان: 

 اإللكترونية المواقع على المشروع غير الدخول لتجريم صدور أول إنوتوصل البحث الى عدة نتائج أهمها:  .الفقه والنظام

 الخطر جرائم من الجريمة هذه ية،المعلومات الجرائم مكافحة نظام من( 2) الفقرة( 7) المادة في صدر الدولة بأمن المتعلقة

 جريمة للجاني، فائدة حدوث أو البيانات أو للشبكة ضرر حدوث مثل نتيجة، أي عليها يترتب أن يشترط وال الضرر، وليست

 يفِ  يتمثل الذي اإلجرامي، النشاط ارتكاب بمجرد تامة تعد الدولة، بأمن المتعلقة االلكترونية المواقع على المشروع غير الدخول

 .بيانات أو معلومات من عنه يبحث ما الملفات فِي يجد لم وإن حتى صاحبه، موافقة دون المعلوماتي النظام فِي التدخل

 السعودي النظَام الدولة، أمن اإللكترونية، المشروع، المواقع غير الدخول جريمة، الكلمات المفتاحية:
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The crime of illegal access to websites related to state security (An applied original study in 

the Saudi system) 

Abstract 

This study derives its importance from the importance of its topic: (the crime of illegal access to 

websites related to state security); this is due to the technological development mechanism that 

took over the thoughts of many people, and because it is of great importance as it affects the 

entity of the state and destabilizes its pillars. The research aims to reveal the serious security 

threats related to illegal entry on websites related to state security, and to clarify the concept of 

the crime of illegal entry to websites related to state security in the Saudi system, and its 

punishment. The problem of the study was represented in what is the ruling on illegal access to 

websites related to state security, what exactly are the competent authorities, and the 

investigation and trial. 

The study relied on the descriptive approach, and the research was divided into four chapters. 

The third chapter is entitled: Procedures for the criminal case in the crime of illegal entry to 

websites related to state security and its punishment. 

The research reached several results, the most important of which are: The first issuance of the 

criminalization of illegal access to websites related to state security was issued in Article (7) 

Paragraph (2) of the Anti-Information Crimes Law, this crime is a dangerous crime, not harm, 

and it is not required that it entail any As a result, such as the occurrence of damage to the 

network or data or the occurrence of a benefit to the perpetrator, the crime of illegal access to 

websites related to state security is considered complete once the criminal activity is committed, 

which is to interfere in the information system without the consent of its owner, even if he did 

not find anything in the files to search information or data about it. 

Keywords: Crime, Illegal entry, Websites, State security, the Saudi regime 
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 مقدمةال. 2

إن الحمد هلل أَْحَمده، وأستعينه، وأستغفره، وأستهديه، وأثني َعلَْيِه الخير كله عاجله، وآجله، وأشهد أن ال إله إال هللا وحده ال        

ًدا عبده ورسوله.  شريك لَهُ، وأشهد أن ُمَحمَّ

 :أما بعد   

واالتصـاالت فِي العصر الحـالي، حيث إنها تؤدي دوًرا كبيًرا فِي  فإن شـبكة اإلنترنت تعد من أهم التقنيـات المعلومـاتية،       

نشـر المعلومـات بين البشر، فِي جميع أنحـاء العالم؛ مما أدى إِلَى إحداث ثورة فضائية هائلة فِي تنمية وتحديث كل الّسبل 

 التكنولوجية، والترفيهية.

سـرار الّدول؛ حيث اتجهت الّدول إِلَى سياسـة الحكومة اإللكـترونية، وما فقد أصـبحت المواقع اإللكـترونية مستودًعا أل         

ا ؛ مما شّكل م يتبعها من تناقل للمعلومـات، والبيانات عبر الّشبكات المعلومـاتية، سواء أكانت الّداخـلية ِمْنهَا، أو الخـارجية

ثّـورة المعلومـاتية فِي المجـال اإللكـتروني قد آتـت أُُكلـها، فإنـه وإذا كانـت الفـائدة المنشـودة من اليُعرف بالثورة المعلـوماتية، 

َعلَى الجـانب اآلخر ظهـرت العديد من الجـرائم المتعلقة بهَِذِه الثّورة المعلـوماتية، ويعـود َذلَِك إلى التطـور الّسـريع لشبكة 

تنفيذ جرائمـهم المتـمثلة فِي االعـتداء َعلَى خصـوصية األفراد، اإلنترنت، الَّتِي أصبحـت وسيلة مثالية للمجرمين المعلومـاتيين؛ ل

 بعيًدا عن أعين الجـهات الّرقابية.

وقد أصبح االعتداء دول الّصغيرة ِمْنهَا والكبيرة، وقد تطور هََذا االعتداء ليصـل إِلَى االعتداء َعلَى المـواقع الّرسمية لل       

ي تسـعى الّدول جاهدة إلى الحفـاظ َعلَى سريـتها يُكلف الّدول المستهدفة ِمْنهَا خسـائر كبيرة، تتمثل َعلَى المعلومـات والبيانات الَّتِ 

 واالعتداء َعلَى هيبتها، وكيانها.فِي كشف أسـرارها، 

الجرائم وثيقة  ِذهِ كما أن الّشرع والقضاء يطبقان العقوبات التعزيرية، َعلَى كل من يخالف أحكام النّظام العام؛ حيث تعد هَ      

ة، تواكب المستحدث من الجرائم المستحدثة للّشبكة المعلوماتية، وتحديث  ،الّصلة بِهِ  فاستلزم األمر صدور أنظمة خاصَّ

النّصوص الجزائية كلما كان لَذلَِك حاجة؛ وذلك لإلحاطة بجميع صور االستغالل غير المشروع لثورة المعلومات، ومن هنا فـإن 

ل موضوع جريمة الّدخول غير المشروع، على المواقع اإللكترونية المتعلقة بأمن الّدولة، فِي نظام مكافحة دراستي سوف تتناو

 الجرائم المعلوماتية الّسعودي، وتوضيح مفهوم أمن الّدولة، وفروعه، وبعض خصائصه.
 

 :أهمية الموضوع. 2.2

مة الدخول غير المشروع َعلَى المواقع اإللكترونية المتعلقة بأمن تستمُد هَِذِه الّدراسة أهميتها من أهمية موضوعها: )جري       

الّدولة(؛ وَذلَِك لِما وصل اليِة التطور التُكنلوجي الذي أخذ يستحوُذ على أفكار كثير من النَاس، ولِما لهُ من أهمية كبيره كونهُ 

 ها، وأحدث هََذا الموضوع ما يلي:يُمس َكيان الدولة ويُزعزع أركان

أول دراسة في المملكة العربية السعودية، تبحث فِي جريمة الّدخول غير المشروع َعلَى المواقع اإللكترونية كونها  -1

 المتعلقة بأمن الّدولة، والتي تحتاج إِلَى بيان، وتأصيل، وتطبيق، وشرح، ويمكن أن نحددها فِي أمرين:

لكترونية المتعلقة بأمن الّدولة؛ حتى يبتعد عن ارتكابها األول: إبراز صور جريمة الّدخول غير المشروع َعلَى المواقع اإل

 من يجهلها، وبيان المقصود بأمن الّدولة.
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الثاني: اإلسهام فِي التصدي لجرائم الّدخول غير المشروع َعلَى المواقع اإللكترونية الّرسمية، والحكومية؛ لما لَهَا من 

م فِي الحفاظ َعلَى أمن المعلومات، وأمن الحاسب اآللي لهَِذِه المواقع أخطار أمنية، وسياسية، واجتماعية؛ عن طريق اإلسها

 ونشر الوعي بين أفراد المجتمع.

الجريمة المعلوماتية وتطورها الّسريع فِي وسائل تقنية المعلومات؛ جعل منها أرضاً خصبة لكثير من  انتشار -2

ي قدرات المحرضين، والمخربين لهذه المواقع اإللكترونية الخارجين، والمتطفلين على النظام اإللكتروني، وأدى إِلَى تنام

 التي تقدم خدمات عامه، وتقوم بدعم االقتصاد الوطني، والحفاظ علية.
 

 :أهداف البحث. 1.2

 أن هذه الدراسة تهدف إلى التالي:  

ونية المتعلقة بأمن الكشف عن المهددات األمنية الخطيرة التي تتعلق بالدخول غير المشروع على المواقع اإللكتر   -1

 الدولة.

توضيح مفهوم جريمة الّدخول غير المشروع َعلَى المواقع اإللكترونية المتعلقة بأمن الّدولة فِي النّظام الّسعودي،  -2

 وعقوبته.

 أهم صور جريمة الّدخول غير المشروع َعلَى المواقع اإللكترونية المتعلقة بأمن الّدولة.بالتعريف  -3

ائي فِي جريمة الّدخول غير المشروع َعلَى المواقع اإللكترونية المتعلقة بأمن الّدولة فِي النّظام معرفة نوع القصد الجن -4

 الّسعودي.

 العقوبة المقررة فِي جريمة الّدخول غير المشروع َعلَى المواقع اإللكترونية المتعلقة بأمن الّدولة فِي النّظام الّسعودي. -5

 مفهوم أمن الّدولة، وأجهزته. -6

 جريمة الّدخول غير المشروع َعلَى المواقع اإللكترونية المتعلقة بأمن الّدولة. انارك بيان -7

 

 :مشكلة البحث. 3.2

 َمواقع اإللكترونية المتعلقة بأمن الدولة.حكم الدخول غير الًمشروع على الَما  -1

 ماهية الجهات المختصة بالضبط، والتحقيق والمحاكمة. -2
 

 :حدود البحث. 4.2

 :الحدود الموضوعية

الّدخول غير المشروع َعلَى المواقع اإللكترونية المتعلقة بأمن الّدولة، فِي نظام مكافحة الجرائم  ريمةجَ الدراسة  لقد تناولت     

 المعلوماتية الّسعودي المتضمن فِي نصوصه ما يلي:

 ٧/٢نظام مكافحة الجرائم المعلوماتية، الّصادر بالمرسوم الملكي، رقم م -1

هـ، فِي مادته الّسابعة، ٧/٣/٨٢٢٨(، وتاريخ: ٧٧ـ، بناء َعلَى قرار مجلس الوزراء، رقم )ه٨/٣/٨٢٢٨وتاريخ: 

ة، والمتعلقة بأمن الّدولة وتتمثل فِي رئاسة أم المديرية ن الّدولة، وفروعها، وهي كاآلتي: وتناولت المواقع اإللكترونية الخاصَّ

ة.  اإلدارة العامة للشؤون الفنية. ني.الطّيران المد مركز المعلومات الوطني. العامة للمباحث. قوات   قوات الطّوارئ الخاصَّ

ة.  األمن الخاصَّ
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وتاريخ  ٢/٧نطاق نفاذ نظام مكافحة الجرائم المعلوماتية الّسعودي الّصادر بالمرسوم الملكي، رقم الحدود الّزمانية:

 ه.٧/٣/٨٢٢٨وتاريخ  ٧٧ه، بناء َعلَى قرار مجلس الوزراء رقم ٨/٣/٨٢٢٨

في المملكة  المتعلقة بأمن الدولة اإللكترونيةيقتصر البحث على جريمة الدخول غير المشروع على المواقع  حدود المكانية:ال

 .السعوديةالعربية 

 

 :الدراسات الّسابقة. 5.2

لفقه دراسة مقدمة من الباحث: محسن سليمان الخليفة بعنوان: )جرائم الحاسب اآللي وعقوبتها ِفي ا :الدراسة األولى

 بيعها وإنتاج الفيروسات ونشرها(.والنظام( )جريمة استنساخ برامج الحاسب اآللي و

تعد من الجرائم المعلوماتية. كما أنها  كونها هَِذِه الّدراسة مع دراستي الحالية فِي اإلطار العام للموضوع. تتفق :االتفاق

إِلَى مواقع أمن الّدولة، من حيث المساس  طرقتت :االختالف  والنظام. تبحث الجرائم من النّاحية التشريعية والعقابية، وفقًا للفقه،

الحاسب اآللي المذكورة فِي هَِذِه الّرسالة، تختلف عن الجرائم المعلوماتية  جرائم بمواقعها اإللكترونية، والبيانات األمنية للدولة.

 الَّتِي سوف أقوم بدراستها فِي بحثي.

ة من الباحث: عبد العزيز عبد الكريم الفايز بعنوان: )العقوبات التكميلية للجرائم دراسة مقدم :الدراسة الثّانية

من  أجزاءمعلوماتية فِي النّظام الّسعودي. العامة للجرائم ال الحدود :االتفاق النّظام الّسعودي( دراسة مقارنة:المعلوماتية فِي 

 الواجبة فِي نص النّظام.لعقوبات الموضوع الَِّذي يتمثل فِي العقوبات التكميلية، وا

أنها تفتقر إلى الدراسة التطبيقية الَّتِي يسعى إليها الباحث، وَذلَِك للوصول إِلَى نتائج معينة تؤكد، أو ال تؤكد أهداف  :االختالف

 هََذا البحث، أو بعًضا ِمْنهَا.

وعقوبتها فِي )الجرائم المعلوماتية دراسة مقدمة من الباحث: ماجد بن ناصر مليح العتيبي بعنوان:  :الدراسة الثّالثة

الموضوعية للدراسة، المتمثلة  الحدود العام فِي الجرائم المعلوماتية من حيث التعريفات. الموضوع :االتفاق النّظام الّسعودي(.

أهدافها، بَْينََما تناولت  أنها تناولت الجرائم المعلوماتية بشكل عام، كما هَُو ظاهر من :االختالف الجرائم المتعلقة بأمن الّدولة. فِي

 كترونية المتعلقة بأمن الّدولة. دراستي المواقع اإلل

ِدَراسة، مقدمة من البَاحث ُمَحمد ُسليمان اْلخوالَدة: بِعنوان " َجِريمة الّدخول َغير المْشروع إلى َموقع  :الِدراسة الرابعة

 راسة ُمقارنة"دِ  –إلْكتُروني أو نُظم َمعلوَمات وفق الَتشُّريع األرُدني 

صت هَدفت الدراسة إلى تنَاوَل الطُّبيعة اْلقاَنُونية لِِجريمة الّدُخول َغير الَمْشروع إلى ُموقع اْلكتُروني أو نُظم َمعلوَمات َوخلُ         

روري ادَخال نُصوص قَانُون ية تُعاقب َعلى ِجَريمة اتاْلف اْلدِّراسة إلى َعدد ِمن النَتائَج َواْلتَّوصيات، َكان ِمن أهَمها: أنُه ِمن الضَّ

والُمَعاقبة َعلى الشُّروع  اْلمعلوَماتية،الََمعلومات والبَيانَات بِحد َذاتِها وتُقرر َمسؤولية الشَّخص الَمعنوي فِي حاَل اْرتكاب اْلَجرائم 

 فِي ِمثل ِهذِه اْلَجرائم.

ُغرم هللا آل جارهللا: بِعنوان: " َجرائم االْنترنت  ِدراسة ُمقدمة من الباحث الدكتور َعبد الَعزيز :الِدراسة الخامسة

هَدفت الدِّراسة إلى معرفة َجرائم اإلْنترنت وُعقوباتها ِوفق ِدراسة ُمقارنة"  –اتية السعودي وُعقوبتها ِوفق ِنظام َجرائم اْلَمعلومَ 

 خدمي االْنترنت(نِظام ُمكافحة َجرائم الَمعلوماتِية السعودي، )َويَليه آثَار الُعولمة َعلى ُمست
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َكثير ِمن فِئات الُمجتمع ببِعض الَجرائم واْرتَكابها وَعدم اْدَراكهم لِخطورة  تهَاون وَكان ِمن أهم نتَائج الدَّراسة مآ يلي:

افَرزت نَتائج َخطيرة َحداثة اْستخدام ِهذِه التَقنية وقِلة التَّوعية بأْخطارها  إن، هافَعلهَا خاَصة َجرائم التَّشهير والسَّب والشَّتم ونَحو

لوكيات ِمن الُمنحرفة بِشكل َكبير لَدى ُمستخدمي االْنترنت بِ  شكل تَمثلت فيِما تَوفر لَدينا ِمن َمعلومات واْحصائيات َعن اْنتشار السُّ

ائمة َوالتي اُنِيط بِها َمها تَجاهل، طغي َعلى َحجم الُمستفيدين َمنهايَ  م تَرشيح َمواقع االْنترنت بِهدف البَعض لِدور الَلجنة األمنِية الدَّ

 َحجب ْالمواقع الُمخالفة.

التَوعية بِخطر َجرائم االْنترنت وإن الُمنظم قَد وَضع لَها نُصوصاً نِظامية  نَشر وَكان ِمن أهم تُوصيات الدَّراسة:

اَعادة َعرض نِظام ُمكافحة َجرائم  حاقَتر، تخدام السِّيء لِخدمة االْنترنتَصارمة للَحذر ِمن اْلوقوع فِي َمغبتها وَمغبة االسْ 

ظام، وَكذلك الَمعلوماتية ْللجنة األمنِية لِمجلس الشورى لِكي يتَم دَّراسة َضم الَمواد القاَنونية الُمتفرقة فِي االنظمة االُخرى لِهذا النِّ 

 م ْيَتم تَجريمها لِهذا النظام.لِِدراسة َضم االفَعال التي لَ 

 

 منهج الّدراسة. 6.2

 :المنهج الوصفي مدت الدراسة علىاعت 

 الي:لتويتضمن ثالثة أمور كا

: إجراءات كتابة الموضوع  :أوالا

 لكل مسألة بما يوضحها، إن لزم األمر. التمهيد -

 بالمصطلحات والمفاهيم من كتب اللغة، والقَانُون، وسيُدرج المصطلح الّشرعي، إذا لزم األمر. التعريف -

 هج العلمي، والموضوعية فِي الطّرح، والبعد عن األهواء، والتعصب فِي الّرأي.َعلَى التزام المن الحرص -

 َعلَى التسلسل المنطقي فِي عرض المادة العلمية. الحرص -

 ثانياا: إجراءات التعليق والتهميش:

 اآليات القرآنية، وكتابتها بخط المصحف بالرسم العثماني. عزو -1

األصلية، وإثبات الكتاب، والجزء، والصفحة، ورقم الحديث، واألثر، وبيان ما ذكره  األحاديث واآلثار من مصادرها عزو -2

 ، وإن كان الحديث فِي الّصحيحين فسيكتفي الباحث بتخريجه ِمْنهما عن الحكم بصحته.الّشأنأهل 

 .معاني الكلمات الغريبة من معاجم اللغة المعتمدة بيان  -3

 ابة:ثالثاا: اإلجراءات الّشكلية فِي الكت

 وهي كالتالي: الباحث بقواعد اللغة العربية واإلمالء وبالنواحي الّشكلية والتنظيمية وعالمات الترقيم ما أمكن، يلتزم -

 أ( اآليات القرآنية بين قوسين بهََذا الّشكل: }...{.

 ب( األحاديث بين قوسين بهََذا الّشكل: )...(.

 كل: "...".ج( ما يتم نقله من نصوص بين قوسين بهََذا الشّ 

 اإلحالة أو ذكر المرجع العلمي سيذكر الباحث اسم الكتاب أواًل، ثم مؤلفه، ثم رقم الّصفحة، والجزء. عند -

 االقتباس من مرجع سبق ذكره تتم اإلحالة بعبارة مرجع سابق، وعنوان المرجع، ومؤلفه، ورقم الّصفحة. عند -

 لّسابقة تتم اإلحالة بعبارة المرجع الّسابق، ورقم الّصفحة.االقتباس من مرجع سبق ذكره فِي الحاشية ا عند -
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 الخاتمة متضمنة النّتائج والتوصيات الَّتِي يراها الباحث. تكون -

 

ير الم شروع على المواقع اإللْكتُرونية الُمتعلقة بأمن الّدولة ِريمة الّدخول غ   الفصل األول: ت عريف ج 

 م بحث تمهيدي

 .المشروع على المواقع االلكترونية المتعلقة بأمن الدولةتعريف جريمة الدخول غير 

هـ، وتمت المصادقة عليه 7/3/1421وتاريخ  77بقرار مجلس الوزراء رقم  جرائم المعلوماتيةالنظام مكافحة  صدركان ل    

عد نشره في الجريدة والذي بدا العمل به ودخل حيز التنفيذ ب  هـ1/3/1421وتاريخ  17بموجب المرسوم الملكي الكريم رقم م/

"ال جريمة وال عقوبة إال  لمبدأ الشرعية الجنائية: و إعماالً  لنصوص المواد وتطبيقاً  استناداً والقرى"،  أمالرسمية " 

تجريمه صراحة وقت وقوعه، كما ال يجوز  النافذ على النظامنه ال يجوز تجريم فعل لم ينص هذا المبدأ، إ ومقتضى.(1)بنص"

وال يكتسب الفعل أو االمتناع صفته  ،سواء من حيث نوعها أو مقدارهانظاماً لها خالف تلك المقررة  هامرتكبعلى  هتوقيع

 .(2)كانت صورته في أركانها وعناصرها، ويرصد لفاعلها الجزاء المقرر نظاماً أياً  هاحدديُ  نظاميالجرمية إال بنص 

 رتباطها بالحياة اليومية المتجددة،يكون من الصعب حصرها بالكامل ال ، إذ قدأن ذلك التقنين لجرائم التعزير لم يشملها جميعاً    

لي األمر في الدولة، ر التي يفترض فيه المرونة والتجديد، فهو يمكن ويلنظام جرائم التعز وتحديداً  وألن في هذا الحصر تجميداً 

 .(3) بإصدارهام التي قا التجريميهمن إجراء التعديل والتبديل الالزمين، من وقت ألخر، للنصوص 

من جهة ثانية، للقاضي المرونة الكافية لمواجهة أدق األفعال اإلجرامية التي تعرض عليه والتي يكون في إتيانها مساس و

 مختلفة.بمصالح 

 لغة وفقهاا ونظاماا  تعريف الجريمة: المبحث االول

 : الجريمة في اللغة:اوالا 

واحد يرجع إليه الفرع ويدل أصلها على أمور أربعة:مصدر جرم والجيم والراء والميم أصل  الجريمة:  

 . (4) وقطعهالقطع: يقال: لصرام النخل الجرام وقد جاء زمن الجرام، وجرم النخل جرًما وجراًما أي صرمه  األول: 

 هم،كاسبجرم: أي كسب؛ ألن الذي يحوزه فكأنه اقتطعه أجرم واجترم أي كسب ألهله وجريم القوم  : الكسب: ومنه:الثاني

 .(5) مكروه وأجرم صار ذا جرم وأستعير ذلك لكل اكتساب

 : الذنب: يقال: أجرم جرًما أي أذنب ذنبًا والجرم والجريمة الذنب ومنه جرم واجترم.الثالث

 الجاني.والجرم الذنب وفعله اإلجرام والمجرم المذنب والجارم 

                                                           
 ه 27/91/1412في  79( النظام األساسي للحكم الباب الخامس المادة الثامنة والثالثين، الصادر بأمر ملكي رقم م/1)

 .3م ض 1771ة األولى، دار الجامعة الجديد للنشر ( النظرية العامة لقانون العقوبات، سليمان عبد المنعم، الطبع2)

 .4ه، ص1417( َجريمة الرشوة في النظَام السعودي، أسامة محمد عجب نور، معهد االدارة العامة، الرياض، 3)

 .47الكليات، معجم في المصطلحات والفروق اللغوية، ماده ج، ألبي البقاء أيوب بن موسى الحسني، الطبعة الثانية ص) 1)

جاء في التعاريف: "وال يكاد يقال في عامة كالمهم للكسب المحمود" )التعاريف: محمد عبد الرؤوف المناوي. تحقيق: محمد رضوان. دار  ((5

 (.٢٣٧) ،هـ٨4٨۱الفكر المعاصر، بيروت، دمشق. ط
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 .(1) الجسد: الجسد: قال بعضهم: الجرم بالكسر الرابع

 . (2) عليه جناية فهو جارم وجريم جنيمفرد جمعها أجرام وجروم وجرائم يقال: جرم إليه وعليه جريمة أي  ريمة:الج     

 وردت ألفاظ مجرم وجريمة وجرم في القرآن الكريم والسنة النبوية وفي شعر العرب في عدة مواضع منها اآلتي: وقد  

  .(3)نوا من الذين آمنوا يضحكون﴾الذين أجرموا كا :﴿ إنقال تعالىي القرآن الكريم فُ  

سأل عن أمر لم يحرم   عن عامر بن سعيد عن أبيه قال: قال عليه الصالة والسالم: )أعظم المسلمين جرًما من السنة،  وفيِ  

  .(5) يغضبواجرمت فزارة بعدها أن  قال:الشعر  . وفيِ (4) مسألته(فحرم على الناس من أجل 

   .(6)"وجرم إليهم وعليهم جريمة وأجرم جنى جناية" ي لسان العرب:و الذنب جاء فِ أهل اللغة الجناية أ وعند    

 : الجريمة فقهاا:ثانياا 

نها "محظورات شرعية زجر هللا عنها بحد أو تعزير" والمحظورات هي إتيان فعل منهي عنه أو ي الشريعة اإلسالمية إتعرف فِ 

 .(7) الشريعةنه يجب فيها أن تحظرها إ إنها شرعية إشارة إلى ترك فعل مأمور به وقد وصفت

ن الفعل أو الترك ال يُعتبر إال إذا تقررت عليه عقوبة ويُعبر الفقهاء عن العقوبات باالجزية ومفردها إ ويتبين من التعريف     

 .(8) بجريمةجزاء فإن لم تكن على الفعل أو الترك عقوبة فليس 

ي تعريفها فهي إما عمل يجرمه وإما امتناع عن عمل يقضي به وال يعتبر الحديثة فِ  مةاألنظوتتفق الشريعة تمام االتفاق مع       

 .(9) الجنائيإال إذا كان معاقبًا عليه طبقًا للتشريع  ممنوعاً  الفعل أو الترك

 .كما يمكن تحميل معناها كل فعل مخالف للعدل والحق والطريق المستقيم    

مة على ارتكاب كل ما هو مخالف للحق والعدل والطريق المستقيم، واشتق من ذلك ولذلك يصح أن نطلق كلمة الجري      

  .(10):﴿ إن الذين أجرموا كانوا من الذين آمنوا يضحكون﴾المعنى إجرام وأجرموا، فقد قال تعالى

 

 

                                                           
 م. ٨٧٧۱هـ1415مكتبة لبنان، بيروت. ط ،تحقيق: محمود خاطر ،محمد بن أبي بكر الرازي ،مختار الصحيح (1)

 ۔65( ص٧۱/ ٨٢ه)ج1417أبن منظور، دار أحياء التراث، العربي، بيروت ،  ،لسان العرب (2)

  .27اآلية:  ،سورة المطففين (3)

 1( الجامع الصحيح، دار الشعب ، القاهرة. ط ٧٢٨٧٣باب ما يكره من كثرة السؤال حديث رقم ) ،رواه البخاري ،الحديث متفق عليه (4)

مسلم باب توقيره عليه أفضل الصالة والتسليم، وترك إكثار سؤاله عما ال ضرورة إليه أو ال يتعلق به تکليف وما ال يتبع  م، وعند٨٧٨٧هـ 1497

 (. واللفظ له. ٧/ ٧٢( صحيح مسلم، دار الجيل، بيروت، دار اآلفاق الجديدة، بيروت. )٧٢٧ونحو ذلك حديث رقم )

 طلعه: ولقد طعنت أبا عيينة طعنة.( ينسب البيت إلى أبي أسماء بن الضريبة، وم(5

 .77( ص٧۱/ ٨٢ه )ج1417أبن منظور، دار أحياء التراث، العربي، بيروت ،  ،( لسان العرب(6

القاهرة الجزء ص  –( األحكام السلطانية، أبو الحسن علي بن محمد بن محمد بن حبيب البصري البغدادي، الشهير بالماوردي، دار الحديث (7

٨٧. 

 .17لعقوبة، في الفقه اإلسالمي، محمد أبو زهرة، دار الفكر العربي، صالجريمة وا)6)

 .٥٥( مرجع سابق، التشريع الجنائي، ص 9)

 .27( سورة المطففين اآلية 10)
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  .(1) َوتََمتَُّعوا قَلِيال إِنَُّكْم ُمْجِرُمونَ  ُكلُوا﴿ تعالى:وقال َذبة وما هم على شيء استهزاء بهم، الدنيا، يقولون: وهللا إن هؤالء لك في      

  .(2) ُكلُوا َوتََمتَُّعوا قال: ُعني به أهل الكفر :حدثني يونس، قال: أخبرنا ابن وهب، قال: قال ابن زيد، في قوله  

 .(3)إِنَّ اْلُمْجِرِميَن فِي َضالٍل َوُسُعٍر﴾﴿ وقال عز من قال:

سلبية تحمل صفة الرسمية زاءات جوك الذي يَنتهك القَواعد األخالقية التي َوضعت لهَا الجماعة "السل ذالهوالمفهوم الطبيعي    

 .(4) مرتكبةدخل لمنعه بعقاب يجرمها النظام لما يترتب عليها من ضرر على المجتمع وتت التي وهي

 .(5) الشرعيةاء توجيه األحكام السياسة الدينية وعند ثبوتها وصحتها حال استيف تقتضيهولها عند التهمة حال استبراء 

ومهما اختلفت التعريفات فإنها جميعها تعتبر محاولة لوضع ما هو شامل يشمل كل الجوانب المتعلقة بها وعليه فَعرفت      

ية ، ويقرر له عقوبة أو تدبير باعتباره يشكل اعتداًء على مصالح فردلنظامنها "سلوك إيجابي وسلبي يجرمه اإ بالمفهوم الجنائي

 .(6) محميهاواجتماعية 

   : الجريمة نظاماا:ثالثاا 

المملكيية العربييية السييعودية دسييتور ن حيييث إي النظييام السييعودي هومهييا المطلييق فِييخيياص للجريميية بمف هنيياك تعريييف ليييس         

  .(7) للحكممستمد من كتاب هللا وسنة رسوله كما هو نص المادة السابعة من النظام األساسي 

األنظميية لحكييم سييلطته ميين كتيياب هللا وسيينة رسييوله صييلى هللا علييية وسييلم وهمييا الحاكمييان علييى هييذا النظييام وجميييع يسييتمد ا"    

ن لهيا إال إعند الفقهاء ولقد تعيددت تعياريف شيراح األنظمية  هافإن تعريف الجريمة بمعناها العام هو ذات تعريف "لذا المعمول بها

 .األكثر منها لم يسلم من النقد

  لغة، وفقهاا، ونظاماا تعريف الدخول غير المشروع  ني:الثا المبحث

 الدخول لغة / اوالا 

حيذف دخل يدخل دخوالً، ومدخالً بفتح الميم يقيال دخيل البييت والصيحيح فييه اليى تقيديره دخيل فيي البييت فلميا  :الدخول لغة      

مثيل عنيد  مجراهيات وميا جيرى سيهيات الالجكهم مبفيال ومحيدودميبهم ضيربين عليى األمكنة ب المفعول به ألن حرف الجر أنتص

والمحيدود ، البياقيكيذا تيرى أن خلفيك قيد يكيون قيداماً لغييرك هم أال ووسط بمعنى بين وقبالة فهذا وما أشبهه يكون ظرفياً ألنيه ميب

 . (8) تحوزه الذي له شخص واقطار

 ي منه شيء.والدخل ما دخل على اإلنسان من ضيعته. وتدخل الشيء؛ أي: دخل قليالً، وقد تداخلن  

                                                           
 . 46( سوره المرسالت اآلية 1)

 ( تفسير الطبراني، محمد بن جرير الطبري، 2)

 . 47( سورة القمر اآلية 3)

 .٢۱م، ص 2915ت وآليات الحد منها، جعفر حسن الطائي، رسالة دكتوراه، جامعة ديالى، ( جرائم تكنولوجيا المعلوما(4

القاهرة الجزء ص  –( األحكام السلطانية، أبو الحسن علي بن محمد بن محمد بن حبيب البصري البغدادي، الشهير بالماوردي، دار الحديث (5

335. 

 .45م الطبعة األولى، ص1/1/1714مود نجيب حسني، دار النهضة العربية،مح ،القسم العام ،( شرح قانون العقوبات اللبناني(6

 1/1412/ 27( تاريخ79( صدر باألمر الملكي رقم أ/7)

 . 335( معجم مقايس اللغة، ابن فارس، الطبعة الثانية، ص8)
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 .(1)والدخول نقيض الخروج     

  .(2) دخللتحريك، يقال: هذا األمر فيه خل باوليس بالفصيح، وكذلك الد ،لدخلوقد جاء في الشعر ا       

نَُكْم َدَخاًلا بَْيينَُكْم فَتَيِزلَّ قَيَدمبا بَْعيَد ثُبُوتِهَيا َوتَيذُ  :﴿ َواَل قال هللا تعالى       ِ َ َولَُكيْم َعيَذابب تَتَِّخُذٓوْا أَْيَمَٰ يٓوَء بَِميا َصيَددتُّْم َعين َسيبِيِل ٱهللَّ وقُوْا ٱلسُّ

   .(3)َعِظيمب﴾

ِ مِ  :﴿ َوقَالَ تعالىهللا قال و    قٍَة َوَما أُْغنِي َعْنُكْم ِمَن هللاَّ اْلُحْكُم إاِلَّ ْن َشْيٍء إِِن يَا بَنِيَّ اَل تَْدُخلُوا ِمْن بَاٍب َواِحٍد َواْدُخلُوا ِمْن أَْبَواٍب ُمتَفَرِّ

لُونَ  ِل اْلُمتََوكِّ ْلُت َوَعلَْيِه فَْليَتََوكَّ ِ َعلَْيِه تََوكَّ  . (4)﴾هلِلَّ

فلما دخلوا علىَٰ يوسف آوىَٰ إليه أبويه وقال ادخليوا مصير إن  يراد به الدخول للزيارة لقوله تعالى:﴿ بعلي ذبكر مقرونًا ومتى      

 .(5)شاء هللا آمنين﴾

 هاا:فق الدخول ثانياا/

يستعملونه في  ؛ بل ولم أجدهم كذلكاصطالحياً  من عرف الدخل تعريفاً -وذلك في حدود ما أطلعته في كتب المذاهب  أجدلم       

تطور اإلنسان وازدهاره في  مصنفاتهم بمعناه الحقيقي، ما يعني أن حقيقته كمصطلح هو من المفاهيم الحادثة التي طرأت نتيجة

 .كافة ميادين الحياة

ًدا نَْغفِْر لَُكْم َخِطيئَاتُِكْم وقال تعالى:﴿ َوإِْذ قِيَل لَهُُم اْسُكنُوا هَِذِه اْلقَْريَةَ َوُكلُوا ِمْنهَا َحْيُث ِشْئتُْم َوقُولُوا ِحطَّةب َواْدُخلُوا         اْلبَاَب ُسجَّ

 .(6)َسنَِزيُد اْلُمْحِسِنيَن ﴾

 نظاماا: الدخولث الثاا/  

توجيه اتصال، تخزين بيانات، استرجاع أو اعتراض أو االستفادة بأية طريقة أخرى من خدمات والدخول هو استعمال   

 الحاسب اآللي.

يبسمح به وليس  وكل ما والتجارية األماكن والمحال العامةكإنه ذلك المتعارف عليه  بهاوفق األنظمة المعول  الدخوليقصد بو    

 . (7) تعريفهولم ينص النظام، صراحة على  دارس التعليميةفيه مخالفة مثل: دور العبادة المساجد، والم

لكييم خيييرب لكييم لعلكييم  :﴿ ييياتعييالى هللا قييال  أيهييا الييذين آمنييوا ال تييدخلوا بيوتًييا غييير بيييوتكم حتييىَٰ تستأنسييوا وتسييلموا علييىَٰ أهلهييا ذَٰ

   .(8)تذكرون﴾

ح بييالولوج إلييى نظييام المعلومييات واإلحاطيية بالييدخول هنييا الييدخول إلييى النظييام بشييكل عييام أي جميييع األفعييال التييي تسييم ويقصييد

 .(9) منهاوالسيطرة على المعطيات التي يتكون 

                                                           
 .122( تهذيب اللغة، االزهري، الطبعة السابعة، ص1)

 .335ه، ص1435لجوهري، دار المعرفة بيروت، الطبعة السادسة، ( معجم الصحاح، االمام إسماعيل بن حماء ا2)

 .74( سورة النحل، اآلية 3)

 .67( سورة يوسف اآلية.(4

 .77اآلية:  ،( سورة يوسف(5

 . 161( سورة األعراف، اآلية 6)

 ( المادة السابعة والثالثون، من نظام الحكم السعودي.(7

  .٢٧( سورة، النور، اآلية: (8

 . 343م دار النهضة العربة القاهرة، ص2994حاسب االقتصادية، نائلة قوره، الطبعة األولى ( جرائم ال9)
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 : ت عريف غير الم شروع لغة وشرعاا ونظاماا:ثانياا 

 لغة ِغير الم شروع أوال/

هللا قال ، ضافةويجري عليه أحكام المستثنى بأال ويكون ما بعده مجروًرا باإل يستعمل لالستثناء عني فعلي المشروع لغة: غير    

 .(1)كنتم تقولون على هللا غير الحق وكنتم عن آياته تستكبرون﴾ :﴿ بماتعالى

"وقال أبو عمرو: "هو جمع غيرة والغيرة بالفتح  الباطل وقال األزهري: قال الكسائي:" اسم مفرد مذكر وجمعه أغيار أي      

 .وغاًرا" مصدر قولك: غار الرجل على أهله يغار غيًرا وغيرة

    .(2) عارضن أصل غير صفة واالستثناء إ ذلك

  .(3) وبمعنى جائزوالَمشروع عمل مسوغ أي ما سوغه الشرع ويأتي بمعنى الطرق المشروعة لكسب الشيء   

ا الَِّذيَن يَا أَيُّهَ  ﴿، قَاَل تََعالَى:اير المصرح به والمعاقب علية نظاموغير المشروع هو الممنوع أو الغير جائز عمله أو الغ       

لُِكْم َخْيرب لَّ 
  .(4)﴾ُكْم لََعلَُّكْم تََذكَُّرونَ آَمنُوا اَل تَْدُخلُوا بُيُوتًا َغْيَر بُيُوتُِكْم َحتَّىَٰ تَْستَأْنُِسوا َوتَُسلُِّموا َعلَىَٰ أَْهلِهَا ۚ َذَٰ

 فقهاا: غير الم شروع ث انياا/

وإن استثنيت أعربتها باإلعراب الذي يجيب  يستثنى فإن وصفت أتبعتهاوصف بها وي بمعنى سوى والجمع أغيار ي الفقهوفِ         

إذا كيان  صفة واالستثناء عارض قال الفراء: بعيض بنيي أسيد وقضياعة ينصيبون غييراً  ن أصل غيروذلك إ لالسم الواقع بعد إال،

د تكون بمعنى ال فتنصيبها عليى الحيال غيرك وق ي معنى إال تم الكالم قبلها أو لم يتم. فيقولون: ما جاءني غيرك وما جاءني أحدفِ 

 . (5)فمن اضطر غير باغ وال عاد﴾ :﴿كقوله تعالى

ونيص النظيام األساسيي للحكيم  المشروع بمثابة المحظور وهو منهي عنه شيرعاً  فأن غير ال باغياً  قال فمن اضطر جائعاً  كأنه    

ي الحياالت التيي خولهيا بغيير إذن صياحبها وال تفتيشيها إال فِيي مادته السابعة والثالثون" بما قولة" للمسياكن حرمتهيا ال يجيوز دفِ 

 .(6)"يبينها النظام

 الم شروع نظاماا  غير ث الثا/

جعل  كأن نقول غير عادل بمعنى ظالم أو غير صادق بمعنى كاذب وتعني ،غير أداة تدخل على الصفة فتقلب المعنى      

 . (7) السلوك مثل تغير ون تبديل في طبيعته وجوهرهالشيء على غير ما كان عليه من حيث الشكل والصفة بد

ي النظام وال اللوائح العامة لكونها تُعرف من سياق الكالم وما فلم يتطرق إلى تعريفها بمفردها ال فِ السعودي  المنظم أما       

من قبل شخص غير مخول  أما الدخول غير المشروع يقصد به الدخول إلى نظام معلومات أو إلى موقع الكتروني ،اتستخدم له

 له بالدخول، فينتهز الفاعل هذه الفرصة لالطالع على ملفات سرية دون وجه حق،

                                                           
 .73اآلية:  ،( سورة األنعام(1

 779ص ،بيروت ،، دار العلم للماليينهـ 1497إسماعيل بن حماد الجوهري الفارابي، الطبعة الرابعة  ،( معجم الصحاح(2

 10٢ص1ق الدولية، المجلد ( معجم المعاني الجامع، مكتبة الشرو(3

 .27اآلية:  ،( سورة النور(4

 . 127( سورة، البقرة، اآلية 5)

 ه.27/1/1412في  79/( النظام األساسي للحكم فِي مادته السابعة والثالثون الصادر برقم م6)

 http://www.wata.cc/forums/showthread.phpواللغويين العرب:  ،( الجمعية الدولية للمترجمين(7
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ومن األمثلة على ذلك تلك  ،إلرادة صاحب النظام أو من له حق السيطرة عليه ويعد الدخول غير مشروع متى كان ذلك مخالفاً  

 .(1)ة الخاصة وال يجوز االطالع عليهاشخصية تتعلق بحرمة الحيا األنشطة المتعلقة بأسرار الدولة أو التي تتضمن بيانات

 المشغل،" لممثلي الهيئة المعتمدين سلطة الدخول في أي وقت إلى أي مكان عمل يتبع يران المدني بقولهونص نظام الط 

 .(2) بهاللتفتيشية ومراقبة تنفيذ المواصفات التشغيلية وفق األنظمة والتعليمات المعمول 
 

 االلكترونية تعريف المواقع  الثالث: حثالمب

البعض كما يمكن مشاهدتها والتفاعل معها عبر  مرتبطة مع بعضهابانها مجموعة صفحات  المواقع اإللكترونية تُعرف      

ويمكن عرضها بواسطة الهواتف النقالة وعبر تقنية نظام التطبيقات  web browserبرامج حاسوبية تدعى المتصفحات 

 ة.يالالسلك

مجموعة من المجلدات فإن يحتوي على  أن يحتوي موقع الويب على موقع فرعي واحد أو أكثر، فإذا اعتبر دليالً  ويمكن   

 .بذاته الفرعي عبارة عن مجلد فرعي يحتوي على موقع ويب مستقالً 

لى نصوص وصور بأنه مجموعة من الصفحات المرتبطة ببعضها والتي تحتوي ع"محمد مصطفي حسين  اعرفهويُ       

 بها معلومات حول موضوع ما قد يكون شركة أو جهة حكومية أو شخصاً و ،وافالمورسوم متحركة ووصالت وربما موسيقى 

 .األنترنيتمكن فتحه من خالل شبكة ي منفرداً  داخل صفحات منسقة، ويحمل الموقع اسماً  أو بحثاً 

 :كاالتيوذلك  ونظاماً  فقهاً و لغةً  اإللكترونية تعريف المواقع المبحثي هذا وسوف نتناول فِ 

واقع لغة وفقها  ونظاما :المطلب األول  : تعريف الم 

 :كاالتيفي  ونظاماً  وفقهاً  تعريف المواقع لغةً  ي المبحث السابق سوف نتناولن تطرقنا إلى مفهوم المواقع االلكترونية فِ إبعد     

واقع لغةا  أوال/  :الم 

موضع وقوع القتال  موقع القتال: موقعه والجمع: مواقع، يءمكان الوقوع، يقال: وقع الشالمواقع جمع موقع والموقع      

أقسم بمواقع  :﴿ فالتعالىهللا قال  .(3) فيه، او الموضع الحاوي للشيء والمواقع في اللغة هو المكان الذي يمكن للشيء السقوط

 . )4( النجوم ﴾

واقع فقهاا  ثانياا/  :الم 

 يشوبه أمران: لكن .المضيفةة على ما يسمى بالحاسبات حيز متاح على اإلنترنت يتضمن معلومات متوفر :اي تعريفهقيل فِ     

ماهية  وهذا مهم في افتراضي هنأغفل إ واالنترنت .ةفعلى مبهمات تحتاج إلى تعريف وهي الحاسبات المضي هاستعمال

  .المعروف

نه افتراضي إو حقيقتهيبين  فتراضياالو، وهناك محترزات له لفةحتوي على معلومات مختمكان افتراضي يمكن أن يوهي      

نه يحتوي على معلومات إن األصل إويحتوي على معلومات مختلفة حيث  حكمي،طلق عليه يُ  وليس حقيقي واقعي ويمكن أن

ر خارج مألن هذا األوال أين يوجد  ي التعريف مكانهفقد يوجد دون أن يكون فيه معلومات ولم أذكر فِ  لكن وجودها ليس شرطاً 

                                                           
 ه المادة الثانية واالربعون.22/1/1435في 2/( اإلجراءات الجزائية، السعودي، الصادر بالمرسوم الملكي رقم م1)

 ه، المادة المائة.11/7/1426في 44/( نظام الطيران المدني، الصادر بالمرسوم الملكي رقم م(2

 هـ(592اسم الحسين بن محمد المعروف بالراغب األصفهاني )( أبو الق3)

 .76( سورة الواقعة، اآلية: (4
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 .(1)عن حقيقة المراد تعريفه

واقع نظاماا: ثالثاا/  الم 

"مكييان افتراضييي علييى شييبكة  ي شييأن إسيياءة اسييتخدام تقنييية الحاسييب اآللييي أنييه:عييرف القييانون العربييي النمييوذجي الموحييد فِيي    

التيي يرييدها فهيو مكيان لالطيالع عليى ومن خالله يمكين لصياحبه بيث الميادة  ،"اإلنترنت يسجل وفقًا لألسبقية مع شركة مختصة

أحييدث الكتييب واألبحيياث متييى تعلييق بجامعيية أو بأحييد المراكييز البحثييية وهييو مكييان للتسييوق متييى تعلييق بأحييد المتيياجر الكبييرى أو 

الشييركات الصييناعية التييي تعليين عيين منتجاتهييا وهييو مكييان للحييوار والتشيياور بييين الزائييرين متييى أخييذ شييكل المنتييدى أو البييرامج 

 .(2)"ةالحواري

  .(3) محددنظام أنها: مكان إتاحة البيانات على الشبكة المعلوماتية من خالل عنوان الولقد بين 

 .)4) االعتداء الثروة من وحماية تلك تتالءم مع التطور الهائل في التكنولوجيا بحيث  
 

 اإللكترونية لغة وفقهاا ونظاماا: تعريف :المطلب الثاني

اإللكترونيية كيي نبيين المقصيود مين  ي المطليب السيابق، البيد مين توضييح معنيافِي ونظامياً  وفقهياً  واقع لغيةً ن عرفنا المإبعد         

 كاآلتي:سوف نتناول مفهوم اإللكترونية في اللغة والفقه والنظام ف ،دراستنا

 اإللكترونية لغة:  اوالا/

بائيية سيالبة، الكترونيي مفيرد: ج إلكترونييات اسيم إلكترونيات )فيز( جيزء مين اليذرة دقييق جيدا ذو شيحنة كهر: الكترون مفيرد    

 .  (5)كمبيوتر منسوب إلى الكترون: حاسب الكرتوني عقل الكتروني حاسبة الكرتونية: )حس( 

 فقهاا االلكترونيات  ث انياا/

 علم اإللكترونيات: )فز( فرع من الفيزياء يتناول اإللكترونات وآثارها واستخدام األدوات اإللكترونية  

مجيية اإللكترونييية البريييد اإللكترونييي البطاقيية اإللكترونييية التقنيييات االلكترونييية الحضييارة اإللكترونييية، الفضيياء اإللكترونييي البر

تكنولوجيا اإللكترونيات، شحنة الكرتونية عصر وسائل التعبير اإللكترونية، وسائل إعالم الكرتونية. الدماغ اإللكتروني: )حيس( 

 .(6) العملياتالبشري في حل أعقد  الدماغكرتوني يشتمل على مجموعة من اآلالت التي تنوب عن العقل اإللكتروني؛ جهاز ال

 اإللكترونية نظاماا: ث الثاا/

ي أجزائهيا وتشيمل الكهربيائي فِي علم يدور حول األجهزة اإللكترونية ومبادئ عملها ويعتمد بشكل أساسي عليى تيدفق التييار       

مها وتصميمها المعرفة بالتييار الكهربيائي وأساسيياته والتييار المتيردد والثابيت إضيافة إليى األجيزاء األجهزة بشكل عام ويلزم لفه

 ،مثل: المكثفات والمقاومات الكهربائية لهالمكونة 

 

                                                           
 :https://www.mawdoo3.com 1ص ٢۱٨1ديسمبر ٨٨ ( ماهية المواقع االلكترونية، هديل البكري،1)

 .134م ص1/1/2996 دار الفكر الجامعي 1الطبعة  ،عبد الفتاح بيومي ،( التجارة اإللكترونية وحمايتها القانونية(2

 . 7/الفقرة /1ه مادة/1/3/1421في  17/( نظام مكافحة الجرائم المعلوماتية السعودي، الصادر بأمر ملكي رقم م(3

 .126ص 1ط ،م2995( الجرائم المعلوماتية" احمد خليفة الملط، دار الفكر الجامعي، اإلسكندرية، (4

 .112األول، باب االلف، ص ( معجم اللغة العربية، احمد مختار عمر، المجلد5)

 .113( معجم اللغة العربية، احمد مختار عمر، المجلد األول، باب االلف، ص6)
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وذات القييدرات الكهربائييية أو الرقمييية أو المغناطيسييية أو الالسييلكية والبصييرية أو  مييا يتصييل بالتكنولوجيييا الحديثيية يقصييد بييهو 

 .(1) كهرومغناطيسية أو الضوئية أو ما شابه ذلكال

 تعريف أمن الدولة   : الرابعالمبحث 

كما لألفراد، مصالح وقيم وحقوق أساسية، يجب حمايتها جنائيا والدفاع عنها، ويمكن تقسيم الحقوق والمصالح  للدولة     

لألمة في  حقوق التي تتمتع بها الدولة كونها تجسيداً األساسية للدولة إلى مجموعتين؛ المجموعة األولى: مجموعة المصالح وال

المجموعة الثانية: مجموعة  ة واالستقالل والسيادة، والدولة.عن إرادتها وحقها في الحري عالقاتها مع األمم األخرى، وتعبيراً 

مصالح األفراد، ومن أمثلة ذلك الحقوق والمصالح التي تتمتع بها الدولة للقيام بممارسة أعمالها للنهوض بأعباء الحكم، وتحقيق 

 .(2) ضمان األمن والطمأنينة وإقامة العدل

وقد استخدم القرآن الكريم لفظ األمن من الخوف اي ان األمن هو السكينة واالطمئنان وتحليلها الخوف، كما وردت كلمة          

ه من الثمرات من آمن منهم باهلل واليوم اآلخر قال ومن تعالى﴿ وإذ قال إبراهيم رب اجعل هـذا بلًدا آمنًا وارزق أهلامنة في قوله 

  .(3)كفر فأمتعه قلياًل ثم أضطره إلى عذاب النار وبئس المصير﴾

وقد اختلف الفقه في تحديد مصطلح: أمن الدولة: فذهب البعض إلى أن أمن الدولة بني قدرة الدولة على حماية مصالحها     

  .(4)الداخلية من التهديدات الخارجية 

 أو هو مجموعة اإلجراءات التي تسعى الدولة من خاللها إلى حماية حقها في البقاء أو هو مجموعة المصالح الحيوية للدولة.   

    : تعريف األمن لغة وفقهاا ونظاماا:اوالا 

سيير امورهيا وحفيظ شيؤنها ي تياليذي تعتميد عليية فِي السييادي ي المبحث السابق بانيه ذليك الكييانأمن الدولة فِ جهاز لقد عرفنا      

 : كاآلتيي اللغة والفقه ثم النظام وما يقوم به من مساندة للقطاعات االخرى، وسوف نتناول تعريف االمن فِ  وخارجياً  داخلياً 

  األمن لغة:  -2

 . (5) الناسمن أمان، اطمئنان من بعد خوف " وإذ جعلنا البيت منية  أمن مفرد: مصدر أمن     

واألخر  أحدهما، األمانة التي هي ضد الخيانة، ومعناها سكون القلب اللغة تؤدي إلى معنيين متقاربين ية أمن فِ كلم وأما          

وضده التكذيب، يقال: أمن به قوم وكذب به قوم. واألمن ضد الخوف، أمن فال يأمن أمنا وأمنة، وقد أمنه، كسمع، وقد  التصديق

 . (6) الخيانةاألمن ضد الخوف واألمانة ضد واألمن من األمان واألمانة و، أمن، ككرم"

 األمن فقهاا: -1

األميين العمييود الفقييري للحييياة وبقيياء اإلنسييان وغيييره ميين الكائنييات الحييية ويعييد محييور السييعادة والراحيية النفسييية  يعتبيير           

، يهتيدي بيه وينقياد ليه يتيأثر بيهقدم العصور يضع األمن نصب عينيه يبحث عنه بشتى الوسائل، ظل اإلنسان منذ أ والطمأنينة فلقد

                                                           
 .67ص ،م25/6/1775( الحكومة اإللكترونية، عبد الفتاح مراد، الطبعة األولى، خاص به (1

 .5ات الجامعية، اإلسكندرية، ص( الجرائم الواقعة على أمن الدولة، محمد سليمان موسى الطبعة األولى، دار المطبوع2)

 .126( سورة البقرة، اآلية 3)

 .47( نظرية الصراع، احمد فؤاد رسالن، جامعة القاهرة، رسالة دكتوراه ص 4)

 . 122( معجم اللغة العربية، احمد مختار عمر، المجلد األول، باب االلف، ص5)

 .4/171هـ ، ص 1414 -دار صادر بيروت، الثالثة  ،البن منظور ،( لسان العرب(6
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، عييرف اإلنسييان األميين بوصييفه وسيييلة، وغاييية فييي كييل مكييان وعلييى ميير العصييور اليينفس وتأمينيياً للبقيياءويييؤثر عليييه دفيياع عيين 

 .(1) األبد، وسوف يظل أمله ومبتغاه إلى واألزمان

اتها العامة واستقاللها وسلطانها بالوقاية من أما "أمن الدولة" بالخصوص فهو: "الحفاظ على قوتها وإقليمها وسكانها ومؤسس     

  .(2)المخالفات وقمعها أي المخالفات التي تشكل االعتداء عليها"

باألمن، واالستقرار ال ينتظر حتى تقع الجريمة والمخالفية فيكيون العقياب عليهيا  ن األمر عندما يكون متعلقاً إويستنتج من هذا     

)من ل رسيول هللا صيلى هللا علييه وسيلم:وسائل والقوانين للحفاظ على أمن المجتمع وسالمته، قياأن تتبع مجموعة من ال وإنما البد

 .(3) بأسرها(أصبح منكم آمنًا في سربه، معافى في جسده، عنده قوت يومه فكأنما حيزت له الدنيا 

 األمن نظاماا: -3

من مناطق الحكم الذاتي ويتم ذلك عموًما من خالل  ي النظام هو حفظ السلم داخل حدود دولة ذات سيادة أو غيرهااألمن فِ      

الوسائل والتدابير التي تحافظ على "ويقصد به تلك  المجتمع،التي قد تطرأ على  الوطني والتصدي للمخاطر النظامالحفاظ على 

  .(4)االستقرار والطمأنينة"

ولة: جهاز إداري ملحق بوزارة الداخلية مهمته الشهر وحالة بالد من حيث صيانة النظام واحترام القانون "أخل باألمن" أمن الد 

 على السالمة واألمن في البالد. األمن الخارجي: صيانة أراضي البالد وحدودها من أي اعتداء

خارجي األمن الداخلي: صيانة النظام وتوطيد القانون داخل البالد األمن العام: النشاط الحكومي الذي يهدف إلى استقرار   

الدولة والمجتمع ضد األخطار التي تهددها داخليا وخارجيا وتأمين مصالحها وتهيئة  كيانالبالد األمن القومي: تأمين األمن في 

  .الظروف المناسبة اقتصاديا واجتماعيا لتحقيق التنمية الشاملة لكل فئات المجتمعات رجال األمن: الشرطة

 : تعريف الدولة لغة وفقهاا ونظاماا:ثانياا 

 لغة:الّدولة   -2

 .(5) الدنياي ي اآلخرة وبالفتح فِ ي الحرب أو هما سواء وبالضم فِ ي غلبة المال وبالفتح فِ بالضم يقال فِ  :الدولة في اللغة           

 من يكون مرة لهؤالء ومرة لهؤالء.ي المال والحرب وهذا معنى متفرع عن االنقالب والتحول فالزالعاقبة فِ  وتعني      

 هاا:تعريف الدولة فق  -1

اإلسالم بصفة عامة يعطي األولوية والمكانة األساسية للدين فيي تكيوين وبقياء األمية وموقيف اإلسيالم مين العنصير البشيري       

حيث ينقسم الناس إلى طائفتين المسلمون تيربطهم جميعياً رابطية األخيوة فيي اإلسيالم يتمتعيون بينفس الحقيوق والواجبيات، وغيير 

الدولية اإلسيالمية وهيم طائفتيان ذمييون وهيم المقيميون بصيفة دائمية ولهيم نفيس حقيوق وواجبيات  المسلمين: يعتبرون من س كان

المسلمين إال في بعض األمور الخاصة بهم مستأمنون أجانب غير مقيمين بصفة دائمة عن طريق األمان أو منح اإلقامة إن ميدوا 

 األمة فتح االجتهاد، 

                                                           
 . 17( المقومات والمعوقان لألمن العربي، محمد األمين البشري، جامعة نايف للعلوم األمنية، ص1)

 .21ص ،( الجريمة والعقوبة في الفقه اإلسالمي، محمد ابو زهرة الطبعة االولى، دار الفكر العربي(2

 .197/17ني في الكبير ص( رواه البخاري في األدب المفرد والترمذي وابن ماجه والطبرا(3

 215ص ،كلية الدعوة  ،جامعه أم درمان اإلسالمية ،إبراهيم علي محمد ،( الجانب األمني للدعوة اإلسالمية (4

 .٣٧٥( الكليات، معجم في المصطلحات والفروق اللغوية ص(5
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الناس التي تكون على دين واحد أو طريقة واحيدة فيإن قلنيا األمية اإلسيالمية فنقصيد والذي تضمنه القرآن الكريم هو الجماعة من 

بذلك الجماعة التي تدين بالعقيدة اإلسالمية ومن المفكرين من بحث في مفهوم األمة في الجانب االجتماعي والتاريخي ومن بينهم 

 .(1)وابن خلدون الفارابي

ا:  -3  ت عريف الّدولة نظاما

 منها اآلتي: ن الدولة بعدة تعاريفالقانونيو عرفيُ  

: جماعة من البشر يعيشون بشكل مستقر فوق أرض مشتركة، ومحددة خاصة بهم، ويخضيعون لهيئية سياسيية الدولة-1

 .(2) عنهممنبثقة 

مؤسسة سياسية، وقانونية تقوم حين يقطن مجموع من الناس بصفة دائمة فيي إقلييم معيين ويخضيعون لسيلطة  الدولة -2

 .(3) عليهم سيادتهارس عليا تما

ي رقعية محيددة مين األرض، خاضيعين إليى الدولة شخصية حقوقية دائمة تتألف من جماعة مين النياس يقيميون فِي   -1

  .(4) باإلكراهسلطة عامة منبثقة عنهم، مسيطرة عليهم، قادرة بما تملك من قوة على تنفيذ أوامرها 
 

 :ولة، وخصائصهااألجهزة المتعلقة بأمن الد تعريف: الخامسالمبحث 

 ه26/19/1431في الدولة هي مؤسسة أمنية واستخباراتية سيادية في المملكة العربية السعودية، أنشئت بأمر ملكي  أمن  

وترتبط بمجلس الوزراء  َوتعنى بكل َما يتعلق بأمنها وتتبع لها كالً من المباحث العامة وقوات الطواري وقوات االمن الخاصة 

شؤون الفنية ومركز المعلومات الوطني وطيران األمن، وتتعاون األجهزة األمنية التابعة لوزارة الداخلية اإلدارة العامة لل

ورئاسة أمن الدولة فيما بينهما بما يكفل الدعم الالزم بما فِي ذلك اإلسناد الميداني، ويُعرف إنه مديرية تتواجد فِي عدد من 

بأمن  المتعلقة األجهزة المبحثي هذا وسوف نتناولها فِ  أّي خطر داخلي أو خارجي.الُدول، مهّمتها األساسية حماية البالد من 

 :، وخصائصها كاآلتيالدولة

 األجهزة المتعلقة بأمن الدولة:: اوالا 

هيي التيي تتبعهيا وتعنيى بالحفياظ عليى األمين والسيكنية والمحافظية عليى اآلداب العامية بياألجهزة المتعلقية بيأمن الدولية  يقصد    

ه بتشيكيل رئاسية أمين الدولية والقيول 26/19/1431فيي  273، ولقد صدر المرسوم الملكي رقم أ/اً وخارجي ية إقليمها داخلياً وحما

نها مؤسسة أمنية واستخباراتية سيادية في المملكة وترتبط بمجلس الوزراء وتعنى بكل ما يتعلق بأمنهيا وتتبعهيا المديريية العامية إ

قييوات الطييوارئ الخاصيية وطيييران األميين واإلدارة العاميية للشييؤون الفنييية ومركييز المعلومييات للمباحيث وقييوات األميين الخاصيية و

الوطني وتتعاون فيما بينها مع األجهيزة األمنيية التابعية ليوزارة الداخليية بميا يكفيل اليدعم اليالزم واإلسيناد المييداني ولحفياظ عليى 

 :النحو اآلتي ، وسوف نتناولها علىاألمن والسكنية واآلداب العامة وحمايتها

 الُمديرية العامة للمب احث:  -2

/ 19/ 26بتياريخ 273/ أمن الدولية بياألمر الملكيي رقيم أ ي تبعيته من الداخلية إلىانتقل جهاز المديرية العامة للمباحث فِ لقد       

                                                           
 .52( مبادي القَانون، حمد سعيد الرحاحلة، الطبعة األولى، ص2)

 .169ص 1714لي العام، في السلم والحرب، إحسان الهندي، الطبعة األولى، دمشق دار الجليل، ( مبادئ القانون الدو2)

 .61م ص1/1/2916( مدخل إلى القانون الدولي العام، عزيز شكري، الطبعة األولى دار الماليين،3)

 .112م ص39/1/2911( الحقوق الدستورية، منير العجالني، الطبعة األولى، دمشق4)
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تنسيييق مييع كافيية ي مكافحيية التجسييس وترسيييخ األميين الييوطني باله ويعتبيير جهيياز اسييتخباراتي داخلييي يتعامييل مييع األميين فِيي1431

أمنها بمفهومها الشامل، والتيي  يختص بالقضايا التي تستهدفوهي جهاز  .)1)واألمني القطاعات والمحافظة على الكيان السياسي 

 الناتجة عن سوء استغالل السلطةوالمالية المشبوهة  اإلداريةوتهتم ب ،تهدف إلى تقويض كيانها وتدمير المجتمع

 قوات الطوارئ:  -1

قوم تعمل على حفظ النظام وه وت1431/  26/19بتاريخ 273باألمر الملكي رقم أ / ته أمن الدولةع من أجهزفر تعتبر     

بتفريق المظاهرات وإنقاذ الرهائن والمخطوفين ومقاومة االعتصام ومكافحة اإلرهاب والتخريب والقيام بمهمات موكله لها 

 .ي موسم الحجفِ  النظام وخصوصاً على  عند الضرورة وتساهم في المحافظة األمنوتساند 

 قوات األمن الخاصة:  -3

اصة وانتقلت باألمر الملكي خقوه كشرطة احتياطية ذات تقنية تدريبية عالية وتحولت إلى قوات األمن الخاصة بدأت لقد         

ن كانت ضمن مهام األمن إالخارج بعد  يحماية السفارات فِ اسند اليها و ،ه إلى رئاسة أمن الدولة 1431/  19/ 26 273رقم أ/

لها مهامها وأدوارها  حيث هوهي إحدى فروع، ي الداخلكمهمة إضافية لما تقوم به فِ األخيرة تم تسليمها  ي اآلونةالعام وفِ 

 .المنوطة بها

 :ران األمنط ي  -4

جزين وتوفير األمن والمحتيعمل هذا الجهاز على تولي قيادة ودعم القطاعات األمنية وفرض النظام وإنقاذ حياة المفقودين      

ويضمن سالمة المواقع الوطنية الحساسة والبنية الحجاج والمعتمرين،  بمساعده والعمرة ي موسم الحجنه يقوم فِ والسالمة كما إ

ئرات تم شراء عدة طاوحقق اإلنجازات الكثيرة ف التحتية وتزويد األطقم التشغيلية بإمكانيات دعم المهام التشغيلية وقد تطور حالياً 

 .هاوتم تأمين والعمرة،موسم الحج في  تخدمهم،

 :مركز المعلومات الوطني  -5

في تنفيذ مشروع نظام  كان يقوممركز الكمبيوتر حين  ىسممتحت  ه1377تأسس عام ن مركز المعلومات الوطني والذي إ    

مركزية ليكون أحد أهم إدارات ديوان الوزارة إلى اإلدارة العامة للمعلومات ال تغييرهتم  ه1499المعلومات لوزارة الداخلية وفي 

 273إلى المركز المعلومات الوطني وتم نقله بأمر ملكي رقم أ / بتغييرهه صدر قرار اللجنة العليا لإلصالح اإلداري 1492وفي 

 ه إلى رئاسة أمن الدولة. 1431/ 26/19ي فِ 

 اإلدارة العامة للشؤون الف نية:  -6

 هـ1431 19/ 26في273أمن الدولة وتم انضمامها بأمر ملكي رقم أ / تعتبر من أهم فروع رئاسة    

 حيث تهتم بقبول منسوبي رئاسة أمن الدولة، والملتحقين بها من كواد وطنية مهيأة للعمل.

 .للرئاسةالعامة تعنى برسم االستراتيجية كما إنها 

صائص األجهزة الُمتعلقة بأمن الّدولة.ثانياا   : خ 

باحث ا  -2 صائص الم   لعامة:خ 

 تعنىأو  حيث تقوم بالمساندة في الحفاظ على أمن الدولة من إي تدخل قد يستهدفه ن أهم األجهزة،الَمباحث العامة متعتبر      

  السلطة،ة الناتجة عن سوء استغالل باإلدارية منها، والمالي

                                                           
 ه المديرية العامة للمباحث.7/3/1353في  19/4/16زاره الداخلية، الصادر بأمر ملكي رقم ( تاريخ و(1
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التي من شانها األضرار بها ثم تحليلها  واألدلةلما يتمتع به من أهمية قصوى فهو يقوم بجمع المعلومات  أقدمهاوتعتبر من 

وتقوم بتتبع القضايا التي تحاول هدم وتدمير  الشبهات وخاصة أصحاب السوابق حوله من توحموالقيام بمراقبة كل  ومتابعتها

 .المجتمع

اصة:  -1 صائص قُوات الط واري الخ   خ 

وتَتبع خطوات  لة تختص بالقضايا التي تمس األمنمستق وهي قوهالذراع الحديدية لألمن قُوات الطَواري الَخاصة هي      

ال تستقطب  وإنهاالسيما ي مواجهة مثل هذه التحديات، نشطة فِ الفعالة وال األجهزةمن  إنهاي الداخل حيث فِ  اإلرهابيةالعناصر 

بع عثرات تتمن الذين ياال يكن والية  السمعة الطيبة، ومن يشهد له بالصالح، ومن يحفظ األسرار الموكلة أهلسوى األكفاء من 

 .اآلخرين

 خصائص قوات األمن الخاصة:  -3

المواقع المهمة للوزارات والقصور ومقر إمارات المناطق وتحمي الشخصيات  المسؤولة عن هي عتبرقوات األمن الخاصة ت    

ال يلتحق بها سوى أبرز  نهكما أاقتحام المواقع للقيام ب واألفرادواألمراء ومسؤولي الوزارة وقد طورت مجموعه من الضباط 

 العناصر األمنية.

صائص ط يران األمن:  -4  خ 

وذلك بعد حادث الحريق الذي وقع في عام  عاماً  35نه بدأ منذ ما يقارب حافل باإلنجازات السيما إطَيران األمن يبعتبر         

 .(1) القطاعحيث تم شراء عدة طائرات تخدم هذا  ه1375

ات اخ   -5 علوم  طني:صائص م ركز الم   لو 

 .(2) الفنيوتزويدهم بالدعم  األمنيةيكفل تقديم الخدمات التقنية للقطاعات    

ويهتم بتقديم خدماته للقطاعات التابعة لوزارة الداخلية فيما يتعلق بتزويدها بالتقنيات والدعم الفني، وتحديث أعمال البرمجة،      

ميع قطاعات وزارة الداخلية، من خالل تطبيق األساليب األمنية وحفظ المعلومات على أسس علمية وتأمين أنظمة تقنية لج

 المناسبة للحفاظ على أمن المعلومات.

 خصائص اإلدارة العامة للشؤون الفنية:  -6

اإلشراف على تنفيذ  وتتولى مسؤوليةباختيار الكوادر الوظيفية المناسبة لاللتحاق بها اإلدارة العامة للشؤون الفنية تعنى      

البنية التحتية للشبكات والحاسبات وأنظمة التشغيل واتخاذ اإلجراءات الالزمة لتشغيلها وصيانتها ووضع المواصفات مشاريع 

 .الفنية التي تدعم تقنية المعلومات وتربطها ببقية الفروع التابعة لها
 

 أهمية مكافحة جرائم أمن الدولة: المبحث السادس

ي هذا المبحث اهمية مكافحة االجهزة المتعلقة بأمن الدولة وخصائصها سوف نبين فِ ي المبحث السابق ن تناولنا فِ إبعد     

 الجرائم الواقعة على أمن الدولة في مطلبين:

 :االلكترونية لمكافحة جرائم أمن الّدولةاألهمية النظرية،  :اوالا 

 :كاآلتي التي سوف نوضحها ي االهمية النظرية، واالهمية العلميةتتمثل اهمية مكافحة جرائم أمن الدولة فِ    
                                                           

 ه طَيران األمن7/3/1353في  19/4/16(  تاريخ وزاره الداخلية، الصادر بأمر ملكي رقم  (1

 نيه َمركز الَمعلوَمات الَوط7/3/1353في  19/4/16( تاريخ وزاره الداخلية، الصادر بأمر ملكي رقم 2)
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 النظرية األهمية -2

نظًرا للتقدم العلمي الذي جعل العالم أشبه بقرية فإن المصالح أصبحت قاصرة على مالحقة هذا التطور لسهولة وسرعة    

االتصاالت واالنتقاالت وسهولة الحصول على المعلومات الالزمة عن أي دولة بوسائل تكنولوجية متعددة كاألقمار 

 .(1)الصطناعية واإلنترنت ا

 .(2) فة لتكون أساساً التخاذ القراروكذلك تُعّرف بأنها: هي البيانات المصاغة بطريقة هاد

ي وسائل المواصالت ي جميع أنحاء العالم بدرجة خطيرة لسبب ذلك التطور فِ فِ  هالوحظ ارتفاع معدالت األخيرةي اآلونة وفِ    

والسبب  ،الحياة فظهرت أنواع جديدة تحمل طابع العنف لم تعرفها اإلنسانية من قبل ووسائل المعيشة وأسلوب واالتصاالت

وكثرة إفرازات الحضارة من انتشار الفضائيات وبثها ألفالم العنف واإلجرام والرعب التي وإن غلب  سرعة التطور التقني

وجهًدا  نها تستنفد وقتاً مع إو ،المعقدة المشكالت ن مثل هذهغ فيها وشاع لدى بعض رجال األمن إعليها الخيال والبطوالت المبال

ظرة ن نَ والدليل على ذلك إ ن هذه سبنة الحياة وال داعي للقلق ولكن هذا الرأي غير صحيحوإ طبيعياً  كبيرين فهي تعد وضعاً 

 نها تصيب القارئ بالتشاؤم والذهول والقلق.اإلحصاءات الجنائية تظهر إ

 يةلمالع األهمية -1

الهمجيية والعقليية االسيتعمارية  ي كونها من أهم الظواهر التي تشيهد تطيوًرا وتجيدًدا مطيرًدا فييه وقيد تجياوز مرحليةمن فِ تَك       

متعيددة وراييات مختلفية ليختفيي لفيظ  المباشرة ليتحول اليوم إلى نيوع مين أسياليب السييطرة المقننية عليى الشيعوب تحيت تسيميات

على نظرية الخطر بعيد المدى،  اً اعتمادنشر الديمقراطية، فالدول اليوم تبحث عن أمنها االعتداء ويظهر ألفاظ مثل نشر الحرية، 

 .(3) بالنسبة للصغرى يمثل بدوره خطراً  حيث منه،الكبرى منها أن تحمي نفسها الدول الذي تحاول  هولعل

خلياً دا ألنظمة التي تسنها لحمايتهال اه الحق في الدفاع عن وجودها واستقاللها وسيادتها من خالدولن لكل فيه إ ومما ال شك  

حيث أسهم تبادل البيانات والمعلومات وتصفحها بواسطة االنترنت، وضعف رقابة الدول على هذه الوسيلة، جعل من  اً خارجيو

دم بعدم ارتكاب الجرائم باستخدامها أو عبرها أمر غاية بالسهولة، نظرا التساعها وسهولة إخفاء أدلة ارتكابها، وشعور المستخ

 .وجود رقابة حقيقية على ما يقوم به من أفعال، كما أن هنالك قدرات لدى بعض
 

 إللكترونية المتعلقة بأمن الدولةأركان جريمة الدخول غير المشروع على المواقع ا: الفصل الثاني

والنظامي، ثم تعريف الدخول غير  والشرعي ي الفصل األول من هذه الدراسة تعريف الجريمة بمفهومها اللغويلقد تناولنا فِ      

وتطرقنا إلى اهمية مكافحة جرائم  وخصائصها،والمواقع االلكترونية، وتعريف أمن الدولة، واالجهزة المتعلقة به، المشروع، 

 .وخارجياً  أمن الدولة داخلياً 

االلكترونية المتعلقة بأمن الدولة ي هذا الفصل االركان المكونة لجريمة الدخول غير المشروع على المواقع وسوف نتناول فِ     

 ي المبحث اآلتي:فِ 

 

                                                           
 .4م ص2917أغسطس، 11 ،سامي البلطي ،على أمن الدولة ،( الجرائم الواقعة(1

 21( شعبان خليفة، قاموس البنها وي الموسوعي في مصطلحات المكتبات والمعلومات، النهضة العربية، القاهرة، ، ص(2

 .4م ص2917أغسطس، 11 ،سامي البلطي ،على أمن الدولة ،( الجرائم الواقعة(3
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 والعقاب" التجريم،الركن الشرعي لجريمة الدخول غير المشروع" نص : المبحث األول 

المعنوي، حيث توفرها ال ، والماديالشرعي أو القانوني وثالثة هي:  هااألركان العامة هي التي يجب توفرها وأركانن إ     

ي ي السرقة وصفة المرتشي فِ لكل جريمة على حدة حتى يمكن العقاب عليها، مثل األخذ خفية فِ الخاصة فر يغني عن وجوب تو

 الرشوة.

 :في مطلبين ي هذا المبحث اركان جريمة الدخول غير المشروع على المواقع االلكترونية المتعلقة بأمن الدولةفِ نبين وسوف  

 فقهالشرعي في ال الركن االول:المطلب 

أو ترك فعل إتيان فعل منهي عنه إما  وأن المحظورات هي عزيرالجرائم محظورات شرعية زجر هللا عنها بحد أو بت إن   

ن الفعل والترك ال وإ ب أن تكون محظورة بنصوص الشريعة االسالميةشرعية ألنها يج بانهاالمحظورات وصفت و مأمور به

 .(1) عليهايعتبر بذاته جريمة إال إذا كان معاقب 

الركن  وهذا ما نسميه اليوم يانهويعاقب على إت يحرم هذا الفعل نصالشريعة العتبار الفعل جريمة أن يكون هناك  وتلزمُ    

ي أي وقت وفي أي مكان وقع ف بذاته للعقاب على كل فعلجود النص المحرم للفعل المعاقب عليه ال يكفي فو الشرعي للجريمة

 وأن يكون سارياً  قتراف الفعلالفعل المحرم أن يكون النص الذي حرمه نافذ وقت اوإنما يشترط للعقاب على  ومن أي شخص

 ،العقاب على الفعل المحرمقيام فإذا تخلف شرط من هذه الشروط امتنع  صوعلى الشخ   رتكب فيه الفعلعلى المكان الذي ا

﴿َواَل تَنِكُحوا َما نََكَح رعية ومن ذلك: قوله تعالى:دأ الشالكثير من اآليات الكريمة واألحاديث الشريفة الدالة على مب لقد ُذكرتو

َن النَِّساِء إاِلَّ َما قَدْ  يَْرُموَن اْلُمْحَصنَاِت ثُمَّ لَْم يَأْتُوا بِأَْربََعِة ُشهََداَء فَاْجلُِدوهُْم  :﴿ َوالَِّذينَ قول هللا تعالىيي القذف فِ و، (2)﴾َسلََفۚ  آبَاُؤُكم مِّ

ئَِك هُُم اْلفَاِسقُونَ ثََمانِيَن َجْلَدةً َواَل 
 .(3)﴾ تَْقبَلُوا لَهُْم َشهَاَدةً أَبًَدا ۚ َوأُولََٰ

ْن َعَمِل الشَّْيطَاِن  :﴿ يَاهللا تعالى قالي جريمة الشرب وفِ  أَيُّهَا الَِّذيَن آَمنُوا إِنََّما اْلَخْمُر َواْلَمْيِسُر َواأْلَنَصاُب َواأْلَْزاَلُم ِرْجسب مِّ

 .(4)﴾لَُّكْم تُْفلُِحونَ فَاْجتَنِبُوهُ لَعَ 

 : الركن الشرعي في النظامالثاني المطلب

ن الفعل أو االمتناع ال يعتبر جريمة إال إذا كان هناك نص يجرم هذا الفعل أو االمتناع إ يقصد بالركن الشرعي نظاماً       

العقوبات مصدر واحد فقط هو التشريع  ظاملن)ال جريمة وال عقوبة إال بنص( والذي يبين إن لمبدأ  ويعاقب عليه، وهذا تطبيقاً 

)العقوبة شخصية وال جريمة وال عقوبة إال بنص شرعي أو ن إظام األساسي للحكم بالمملكة على من الن 31وقد تضمنت المادة 

 .(5) النظامينظامي وال عقاب إال على األعمال الالحقة للعمل بالنص 

لم تدركه شرائع األرض في العصور الغابرة أو القرون الوسطى أو الحديثة،  وتفردت الشريعة اإلسالمية بنظام جنائي محكم  

 ي كتابه العزيز وبما أوحى به سبحانه وتعالى لنبيه صلى هللا عليه وسلم،فالسياسة الشرعية التي أرساها رب العزة فِ 

                                                           
ص  1القاهرة الجزء  –( األحكام السلطانية، أبو الحسن علي بن محمد بن محمد بن حبيب البصري البغدادي، الشهير بالماوردي، دار الحديث 1)

٨٧٢. 

 .23اآلية:  ،( سورة النساء(2

 . 4( سورة النور، اآلية،3)

 .79( سورة المائدة، اآلية 4)

 مـ.  91/93/1772هـ الموافق:  1412/91/27س للحكم السعودي، المادة الثامنة والثالثون الصادر ( النظام األسا(5
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الشارع جلت قدرته المصالح محل تتسم بالشمول والدقة والمرونة، وهذا يفسر خلود الشرع اإلسالمي على الدهر، إذ وزن  

 (.1)الكلية التي ينص عليها الحماية الجنائية بميزان بالغ الدقة، وما على العلماء سوأ البحث والدراسة المتأنية للمبادئ

 مسيبقاً  ي ميادة التجيريم والعقياب تحدييداً واليذي يعنيي فِي لجنائييةي تقريير مبيدأ الشيرعية ان الشيريعة كيان لهيا السيبق فِينقول إ       

حييز  إليىطبيعة الجيزاء عنيد خيروج العميل  إيبه،  اإلتيان ، وعاقبثمؤبرسم النموذج المجرم للفعل الم للتصرف غير المشروع

بِيَن  :﴿ َوَماقال تعالىالتنفيذ    .(2)َحتَّىَٰ نَْبَعَث َرُسواًل﴾ُكنَّا ُمَعذِّ

الفعيل ويقيدر عقوبتيه قبيل وقوعيه وعيدم تمتعيه بسيبب مين ويقصد بمبدأ الشرعية الجنائية أو الركن الشرعي وجود نص يجيرم    

  .(3) اإلباحةأسباب 

الميادي  عليىي تقرير مدى وجيوده إذ يوجيد مين يقيمهيا ي األشياء اإلباحة ويختلف الفقه الجنائي فِ ي اإلنسان البراءة وفِ فِ  فاألصل 

 .(4) للجانيعن االعتبارات الشخصية  والمعنوي فقط وبعيداً 

 طرييق انتهياك إجيراءاتتصريح إلى نظام أو مجموعة نظم عين  بأنه: الوصول أو الولوج دون غير المشروع الدخول ويعرف  

 .(5) األمن

 إللكترونية المتعلقة بأمن الدولةالركن المادي في جريمة الدخول غير المشروع على المواقع ا: المبحث الثاني

دون إذن أو مسوغ وأي اطالع عليها أو  ص أن يقوم باالطالع عليهاال ينبغي ألي شخدول تمتلك بعض األسرار التي ن الإ     

اعتداء قد يؤدي لحدوث أزمات داخلية وخارجية إذن فهذا النوع من المعلومات ينم عن خطورة كبيرة لذلك فقد عمل المنظم على 

النظام المعلوماتي والشبكات ي والمحفوظة فِ لى أمن الدولة الداخلي والخارجي، حماية البيانات والمعلومات التي تؤثر ع

 .(6) اإللكترونيةوالمواقع 

نتيجة يعاقب عليها القانون  حيث يعتبر الركن المادي للجريمة بصفة عامة من الناحية القانونية هو كل سلوك إنساني يترتب عليه

الفقرة الثانية(، والرابطة السببية الجنائي. وهو يقوم على ثالثة عناصر، السلوك اإلجرامي )الفقرة األولى(، والنتيجة المجرمة )

 التي تشكل الجانب المادي للجريمة. ، )الفقرة الثالثة( هي ما يطلق عليها اسم الواقعة اإلجرامية

المعلومات التي تحتوي على  ي العالم، على تجريم الدخول غير المشروع إلى أنظمةالعقوبات المختلفة فِ  أنظمةنصت وقد     

االطالع على البيانات  يفِ خاصة إذا تطورت  هامن الجرائم التي تمس أمنانها الحديثة  ألنظمةتبرت أغلب ا، وقد اعأمنهاأسرار 

واقع أمن المادي وعناصره المكونة لجريمة الدخول غير المشروع على مالركن سوف نتناول و بها،والمعلومات للمتاجرة 

 :الدولة، في ثالثة مطالب

                                                           
م 1776، 316( جرائم الحاسوب في التشريع الجنائي اإلسالمي، إسماعيل رضاء عبد الحكيم، وزاره األوقاف والشؤون اإلسالمية، المجلد(1

 ۔36ص

 .15اآلية  ،( سورة اإلسراء(2

 127۔ ص2996،عنابة ،الطبعة األولى دار العلوم ،د. منصور رحماني ،القانون الجنائي العام ( الوجيز في(3

 .٧م،ص٨٧٧٨ضمانات المتهم أثناء التحقيق، محمد محدة دار الهدا، الجزائر، الطبعة األولى،  (4)

 19/11/2011بط( الدخول غير المشروع على األنظمة المعلوماتية، صالح احمد يوسف، مقال منشور على الرا( 5

http://irhd.hooxs.com/t16012-topic 

 ه المادة السابعة، الفقرة الثانية. 1/3/1321في  17( نظام مكافحة الجرائم المعلوماتية، السعودي، الصادر بأمر ملكي رقم م /6)
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 : لجريمة الدخول غير المشروع على المواقع اإللكترونية المتعلقة بأمن الدولة المطلب األول: السلوك اإلجرامي

يمثل  ن مفهومهإال إ المقارنة التي جرمته ألنظمةكافة ا يفِ و ةي المعلوماتين الدخول غير المشروع هو النشاط الجرمي فِ إ      

محالً هو النشاط أو السلوك المادي عبر اإلنترنت  إن سيماال والفقه والقضاء فِي األنظمةي محل خالف لها وهي فِ السلوك 

 هاي العالم المادي، فارتكاب، ومثل هذا النشاط يختلف عما هو الحال فِ هاي ارتكابلتساؤالت عديدة فيما يتعلق ببدايته أو الشروع فِ 

 هاسواء كان يقصد ارتكاب كن للشخص حتى االتصال باإلنترنت،وبدونه ال يم تقني  ضرورة إلى منطق عبر اإلنترنت يحتاج بال

 .تصال المباشر كالمحادثة وغيرهاي االأم لمجرد التصفح أو الدخول فِ 

على النشاط الذي يقدم المادي يقتصر ي تكوين ن السلوك اإلجرامي الذي يدخل فِ للذهن من خالل األمثلة السابقة إ وقد يتبادر   

 .(1) اإليجابيق االمتناع وهو ما يعرف بالنشاط السلبي أو النشاط عليه مباشرة الفعل لكن الحقيقة يمكن له أن يأتيه بطري

وتقوم على فعل الدخول المنطقي غير المشروع، وذلك بغرض فتح باب يؤدي إلى نظام الحاسب اآللي  الفعل،إذا أتم      

 .(2) البياناتبمكوناته المنطقية بهدف إتالف أو محو أو تعديل 

ن السلوك يأخذ صورة النشاط االيجابي ويتطلب مباشرته وإ س أمن الدولة واقتصادها الوطنيمعلومات تمالء على يأو االست 

 .(3) جرميةمن الجاني بهدف تحقيق نتيجة 

حيث يقصد بالسلوك اإليجابي الفعل اإلجرامي بمعناه الدقيق الذي يأتي بحركة جسمية واضحة في العالم الخارجي           

  .(4) الجرائمما السلبي استثناء عليه لقصوره على بعض او ي جميع الجرائم،لوك هو العام فِ وهذا الس ملموس بطريق مادي

يستلزم جانب نفسي هو إرادة هذه الحركة ومن ثم مما  ما يسمى بالمفهوم الطبيعي للفعل والمتمثل في الحركة العضوية وهذا     

 .(5) النتيجةعن  الفعل ذاته بعيداً  إرادة

 والتفصيل على النحو التالي: السلوك،وصور  السلوك،طبيعة  همامين فرعين مه يشتمل على السلوك اإلجرامي

  جريمة الدخول غير المشروع على المواقع اإللكترونية المتعلقة بأمن الدولة الفرع األول: طبيعة السلوك اإلجرامي

 والمتمثلة في اآلتي:رونية المتعلقة بأمن الدولة لجريمة الدخول غير المشروع على المواقع اإللكتأوالا: الطبيعة االيجابية 

 المتعلقة بأمن الدولة إتالف المواقع اإللكترونية (2

حمايية وعنايية فائقية وخاصية ميع تقيدم وسيائل  ادها هو الخط األحمير اليذي تعطييهالمساس بأمن الدولة واستقرارها أو اقتص      

ي حفيظ الكثيير مين أسيرارها مين أهميية فِيلها يمثل جريمة مستقلة لميا لهيا ة مجرد إتالف هذه المواقع التابعحيث تقنية المعلومات 

علييى أجهييزة  ايتطلييب حفظهيي ممييا ،واقتصييادها واسييتقرارها ومييا تشييمله ميين بيانييات مالييية خاصيية بهيياهييا خاصيية باتفاقيات وملفاتهييا

الحصيول عليى المسياس و ويعيد محاولية اومتابعتهي اومراجعتهي امين قبيل المكلفيين بالعميل عليهي ل التعامل بهاالحاسب اآللي لتسه

                                                           
 ۔22علوم االمنية، ص( القصد الجنائي في الجرائم المعلوماتية، جروان مرزوق الروقي، دراسة مقارنة، جامعة نايف لل1)

م كلية 2912( جريمة الدخول غير المشروع إلى موقع اإللكتروني أو نظام معلومات وفق التشريع األردني، محمد سليمان الخوالدة ، (2

 .66ص ،الدراسات العليا

 لثامنة.ه، المادة ا1/3/1321في  17( نظام مكافحة الجرائم المعلوماتية، السعودي، الصادر بأمر ملكي رقم م /(3

وق ( النظرية العامة للتمييز بين الجريمة اإليجابية والجريمة السلبية في القانون المقارن، محمد حسن الصراف، رسالة دكتوراه، كلية الحق( 4

 .135ص 1771جامعة عين شمس، 

 .121( شرح قانون العقوبات القسم العام، مأمون محمد سالمه، دار الفكر العربي الطبعة األولى، ص( 5
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  .(1)ؤثر عليهاتالتي والبيانات التي تمس األمن الداخلي والخارجي لها من أخطر الجرائم التي تتعرض لها 

ئم إليى نيوعين جيرائم ماديية ضيرر وجيرائم قسم الفقه الجراي أيدي أعداءها فقد ي حال وقعت هذه المعلومات والبيانات فِ ذلك فِ    

   .(2)شكلية خطر"

كلياً عن طريق الفيروسات التي يرسلها عبر الشبكة  هيقصد المنظم باإلتالف أن يقوم بأفعال يهدف بها إلى إتالفحيث         

المعلوماتية لهذا الموقع او غيره من طرق اإلتالف التقنية التي يجيدها فهو لم يحدد طرق معينة لإلتالف إنما جعل النص عام 

هذا  ه بمجرد دخوله وإتالف هذا الموقع سواء كان كله أو جزء منه وتطلب أن يكون الدخول إلتالفبحيث تطبق العقوبة علي

ي حالة اإلتالف الجزئي أن يؤدي فعل اإلتالف إلى عدم صالحية الموقع للعمل مرة أخرى أو نه فِ وإ الموقع دخول غير مشروع 

 .(3)عليهعدم امكنيه تقديم االعمال التي كان يقوم بها قبل االعتداء 

 .(4) عنهادون تطلب تتحقق نتيجة مادية منفصلة  هلشكلية بالنشاط االيجابي الذي يصدر منلالركن المادي يكتمل و        

 متعلقة بأمن الدولةال اإللكترونية البياناتتعديل  (1

غيير المشيروع للمعلوميات  ، ويقصيد بهيا إجيراء نيوع مين التغييروانتشياراً  شييوعاً  التعديلهذه الصور تعد من أكثر صور إن     

  .(5) اآلليالمحفوظة داخل النظام واستبدالها بمعطيات ومعلومات جديدة باستخدام إحدى وظائف الحاسب االمنية والبيانات 

نها تستطيع نقل محتويات جهاز المسيتخدم وعاداتيه وسيلوكياته إليى أمياكن أخيرى بيدون شيعور برامج إالومن مشاكل بعض       

 اهنظيام نفسيه ومين أسيوأالمزروعية داخيل ملفيات ال التجسسملفات فاض مستواه بسبب وانخ تؤدي إلى ابطء الجهاز نهاه كما إمن

بل إنه يلتصق بالجهاز إلى الحد الذي يؤدي فيه  ن الضحية إلى من أرسله من الجناةطروادة الذي ينقل كل المعلومات المطلوبة م

  .(6) كبيرةاضرار لجهاز نفسه وما ينتج عن ذلك من حذفه من الجهاز إلى حذف البرنامج التشغيلي ل

 المتعلقة بأمن الدولة تدمير البيانات والمعلومات (3

 .(7) المعلوماتالتي تؤدي إلى تدمير  الصورعن باقي  تعد هذه الصورة هي األخطر واألبعد أثراً      

انات تؤدي إلى تدميرها بحيث تصبح غير صالحة ويقصد بتدمير البيانات محوها كلياً عن طرق إرسال فيروسات لهذه البي    

 ي الدخول على الموقع للوصول إلى معلومات تمسولقد أقترن تجريم المنظم فِ  أو ال تؤدي الغرض منها فيما بعد، لالستخدام

لمساس حيث فرق بينها وبين ا وهو ما يوضح مدى أهمية المعلومات ،هاللمساس  تدمير البياناتاالقتصاد بجريمة  أو هاأمن

 ،ي استقرارهااالقتصاد الوطني حيث يعتبر األثر الكبير فِ  باألمن الداخلي والخارجي والحصول على البيانات التي تمس

                                                           
 .167161( الجرائم المعلوماتية في االعتداء على الحق في الحياة الخاص، أشرف هالل، الطبعة االولى، دار ال غالب للنشر، ص1)

 .111م، ص1767( شرح األحكام العامة لقانون العقوبات الليبي، محمد سامي النبراوي. الطبعة الثالثة، دار النهضة العربية القاهرة، 2)

 .114معلوماتية، في االعتداء على الحق في الحياة الخاصة، أشرف هالل، الطبعة االولى، دار غالب للنشر، ص( الجرائم ال3)

 194م ص1712دار الرسالة الكويت، المبادئ العامة في قانون العقوبات، علي حسن الخلف، الطبعة االولى، ( 4)

 .11م، ص2993( النظرية العامة لقانون العقوبات: سليمان عبد المنعم، الطبعة االولى، الحلبي للنشر، 4)

 .http://forum( جريمة إتالف وتدمير المعطيات والبيانات بواسطة اإلنترنت ، بحث منشور على االنترنت( 5

kooora.com/f.aspx?t=16193884 

 .137( مرجع سابق، عبد العزيز ال جار هللا،6)

عقده  بحث مقدم إلى الملتقى المغاربي حول القانون والمعلوماتية تم ،مواجهة الجريمة المعلوماتية في التشريع الجزائري، فشار عطاء هللا (7) 

 .٢۱۱٧بأكاديمية الدراسات العليا بليبيا في أكتوبر 

http://www.ajrsp.com/
https://www.neelwafurat.com/itempage.aspx?id=lbb280616-264854&search=books
https://www.neelwafurat.com/itempage.aspx?id=lbb280616-264854&search=books
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 . (1)هإلى الدولة المعادياألمر الذي قد ينقل كثير من معلوماتها للجهات المعادية، ي حال وصلت السيما فِ 

 لتأصلذلك ولألذى  نواع إلحاقاً العطيات والبيانات والمعلومات االمنية من أشد أالتخريب أو اإلتالف للم او التدميريعتبر و   

ساوي مبالغ طائلة ومجهودات كبيرة وقد تيمكن أن ، ي التدمير والتخريبلدرجة أوصلته إلى الرغبة فِ  لدا الجاني نوازع الشر

قاعدة بيانات ضخمة أو  اً إلكترونياً أو بريد وقعاً مُ  قد يكونو نفسهاز المخترق الجه أوجهات عديدة والتدمير يستهدف اإلتالف 

  .(2) ذلكأو شبكة معلومات مترابطة وغير 

 لجريمة الدخول غير المشروع على المواقع اإللكترونية المتعلقة بأمن الدولة ثانيا: الطبيعة السلبية

ت طائلة العقاب، كامتناع القاضي عن الحكم أو تح النظامالطبيعة السلبية هي كل امتناع عن القيام بفعل أوجبه ب ويقصد        

 .(3) بها امتناع الشاهد عن أداء الشهادة أو االمتناع عن تسليم الطفل إلى من له حق حضانته، أو االمتناع عن دفع النفقة المحكوم

وهي جرائم السلوك المجرد مثل: ويجب ان نفرق بين نماذج ثالثة للجرائم السلبية األول: يتمثل في الجرائم السلبية البحتة،        

جرائم عدم اإلبالغ عن جرائم أمن الدولة، والثاني فهي الجرائم السلبية ذات النتيجة بالنظر إلى ما يتحقق عنه من نتائج غير 

 مشروعة، أما الثالث فهي جرائم االرتكاب بطريق االمتناع بالنظر إلى سببية السلوك اإلجرامي بالنسبة للنتيجة

 .(4) وعة، وتوجد في جرائم الشكل المطلقغير المشر

حيين يأتييه يحقيق فهيو  ،العميومعليى  اً هذا العميل محرمي كانولو  له بصفة خاصة مباحاً  يأتي عمالً ل تفولى الدم حين يقتل القا     

 :غراض الشارعقرضين من أ

  القصاص-أ 

أبيح في راحته قد تتوقيف عليى عمليية جراحيية ميثالً أو  ولكن لما كانت حياة اإلنسان ةالكافوالجرح محرم على  ،هبيدأن يكون  -ب

الشيريعة تحيض عليى التيداوي مين ت ووراظألن الضرورات تبيح المح المه أو إلنقاذ حياته إلنقاذه من ذلكللطبيب بصفة خاصة 

وي تيداوال التهلكة  فإحداث الجرح يحقق من أغراض الشارع دفع الضيرورة إلىوتوجب على المرء أن ال يلقى بنفسه  مراضاأل

ِن َوَكتَْبنَا َعلَْيِهْم فِيهَا أَنَّ النَّْفَس بِالنَّْفِس َواْلَعْيَن بِاْلَعْيِن َواأْلَنَف بِاأْلَنِف َواأْلُُذَن بِاأْلُذُ :﴿، قال تعالىمن المرض وإنقاذ النفس من الهالكة

نِّ َواْلُجُروَح قَِصاصب ۚ فََمن تََصدََّق بِِه فَهَُو  نَّ بِالسِّ ئَِك هُُم الظَّالُِمونَ َوالسِّ
ُ فَأُولََٰ   .(5)﴾َكفَّاَرةب لَّهُ ۚ َوَمن لَّْم يَْحُكم بَِما أَنَزَل هللاَّ

كانييت ف ،بية تقتضييي بطبيعتهيا أن يؤدبييوا ويضيربواطيوتنشيئتهم نشيياه ولكيين تربيية الصييغار  العميومعلييى الضيرب يحييرم كميا      

قيقياً والتعليم تح التأديببقصد  همأن يضربوا  وتنشئتهم فأبيح لهمبيتهم الشريعة توجب على المشرفين على الصغار أن يحسنوا تر

توجب كيل هيذا اسالشارع ات والجماعة وتحقيق غاي وهكذا استوجبت طبيعية األشياء ومصالح األفراد ،المفروض عليهمللواجب 

 بفقيد وجي لتحقييق مصيلحة معينية بييحا قيدواذا كيان الفعيل المحيرم ن يعطي لبعض االفراد حق ارتكاب االفعال المحرمة عليهم أ

 .(6) قيق المصلحة التي أبيح من أجلهاالمحرم إال لتح ن ال يؤدي الفعلعلى أ ،منطقياً 

                                                           
 . 167اء على الحق في الحياة الخاصة، أشرف هالل، الطبعة االولى، دار غالب للنشر، ص( الجرائم المعلوماتية، في االعتد1)

 . 229جرائم االنترنت وعقوباتها، عبد العزيز ال جار هللا، الطبعة االولى، دار الكتاب الجامعي ص  (2)

 .3، ص1714ي، القاهرة، ( السببية الجنائية بين الفقه والقضاء رؤوف عبيد، الطبعة الرابعة، دار الفكر العرب3)

 . 137م، ص1713( جرائم االمتناع، مأموم محمد سالمة، مجلة القانون واالقتصاد، جامعه القاهرة، 4)

  . 45( سورة البقرة، اآلية، 5)

/ 1مستدرك (، وهذا لفظه، وصححه الحاكم في ال475) 133/ 1رواه أحمد وأبو داود في كتاب الصالة، باب متى يؤمر الغالم بالصالة  ( ر6)

http://www.ajrsp.com/
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              في جريمة الدخول غير المشروع على المواقع اإللكترونية المتعلقة بأمن الدولة الفرع الثاني: صور السلوك اإلجرامي

 . (1) الثالثةحسب ما نصت عليه الفقرة الثانية من المادة  اشروع على المواقع من اجل االعتداء عليهن الدخول غير المإ        

منها ما هو على المواقع أو البيانات الخاصة أو تدميرها أو تسريبها أو تغيرها أو إعيادة نشيرها وهيي حسيب  صور بعدة يتمثل   

 اآلتي:

 :اقع االلكترونية المتعلقة بأمن الدولةعلى المو الدخول دون تصريح :األولى الصورة

جرم هو الذي يتم دون رضاء من المن إويمكن القول  يشكل جريمة إال إذا تم دون تصريحالدخول إلى النظام المعلوماتي ال       

 ي اليدخولقية فِ ي عدم األحلداللة فِ ن لها نفس اإال إ األنظمةي المستخدمة فِ  ورغم اختالف المصطلحات بذلكيملك الحق بالسماح 

  .(3)ام السعودي مصطلح "غير المشروع"النظ . ويستخدم(2) التصريحمصطلح "عدم  تستخدم هافبعض

وجد فيه، هذا  ي المكان الذيي التواجد فِ ن الشخص ليس له الحق فِ وم التقليدي لعدم التصريح يفترض إإن المفهسيما ال       

ي تحديد مفهوم الدخول غير فِ  تعقيداً  وأكثر اً ولكن األمر مختلف ي العالم الواقعيكن فِ ل إلى األماي الدخوالمفهوم يمكن تطبيقه فِ 

 .(4) لهنه تجاوز الصالحيات الممنوحة الفاعل تصريح بالدخول إال إ داءلإذا كان أما إلى النظام المعلوماتي  المشروع

  .(5) إضافيةمعينة ولكنه بقي يشغلها مدة كأن يسمح له باستخدام نظام المعلومات أو الشبكة المعلوماتية لمدة   

 .األشخاص من داخل المؤسسة المسئولة عن النظام :أوال 

فال يوجد ثمة مشكلة الن دخولهم يكون مين خيارج نطياق  األشخاص من خارج المؤسسة، فالنسبة إلى الفئة الثانية :ثانيا

ي حالية ليو تيم مين قبيل الطائفية األوليى وهيم العياملون تثيور فِيوإنميا المشيكلة  اليذين يتنميون لينفس مجموعية العميل شبكة العاملين

معرفة عما إذا كان التجياوز قيد تيم  تجاوز العامل السلطة الممنوحة له وصعوبةبوبالمؤسسة التي يوجد بها النظام ففي هذه الحالة 

  .(6) الخطأأو عن طريق  عمداً 

، ويعتبير يية المتياح دخولهيا للجمييع، وغيرهياعليى الشيبكة المعلومات نفرق بين الدخول عليى المواقيع اإللكترونيية نأويجب        

 عمليه أداءعين  حجبيهأو  إلغائهقع أو محاولة تغير شكله الخارجي أو التشويش عليه أو ي أطار عدم اختراق الموته عادي فِ بطبيع

 .(7) خدماتي حدود االطالع على ما يقدمه الموقع من مسموح فِ  يعتبر

                                                                                                                                                                                                   
 .م وحسَّن إسناده النووي في رياض الصالحين177

 .3ه المادة1/3/1321في  17( نظام مكافحة الجرائم المعلوماتية، السعودي، الصادر بأمر ملكي رقم م /(1

من قانون إساءة  59/  3ادة ، الم1777، المادة الكمبيوتر الماليزي لسنة 1779من قانون إساءة استخدام الكمبيوتر االنجليزي لسنة  2( المادة 2)

 .استخدام الكمبيوتر السنغافوري

 ه، المادة الثالثة. 1/3/1321في  17( نظام مكافحة الجرائم المعلوماتية، السعودي، الصادر بأمر ملكي رقم م /3)

 19/11/2011( الدخول غير المشروع على األنظمة المعلوماتية، صالح احمد يوسف، مقال منشور على الرابط3(

http://irhd.hooxs.com/t160 12-topic 

 / 72919http: / / www. slideshare  net / UrdunMubdi3-2كما أشارت المذكرة اإليضاحية لقانون جرائم أنظمة المعلومات  ((5

3118/11/2011 

 - http: / / rib. hoo. com / t16012( الدخول غير المشروع على األنظمة المعلوماتية، صالح احمد يوسف مقال منشور على الرابط ( 6

top17  /11  /2911 

دار تاج الدين للنشر والتوزيع،  197( الجرائم المعلوماتية في االعتداء على الحق في الحياة الخاصة، أشرف احمد هالل، الطبعة األولى، ص(7
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وبيين اليدخول عليى المواقيع الشخصيية  عرقيل الموقيع أو يمثيل اعتيداء علييهتراقيه أو تعديليه أو القييام بيأي نشياط يبينما القيائم باخ 

ي مين والرسمية التي تحتاج إلى تصريح يتمثل في رقم دخول سري، فمجرد الدخول على الغير مصرح بدخوله يعد جريمية، وهي

  .(1) عليهمجني بال اً ن يترتب عليها ضررجرائم الخطر التي ال يشترط أ

 .(4)وتعرف الجريمة المعلوماتية حسب نص الفقرة      

 .بالدخول على المواقع االلكترونية المتعلقة بأمن الدولة ان يكون الشخص غير مصرح له :الث انية الصورة

هيور لليدخول إليى أو )بأنه اإلذن الممنوح من صاحب العالقة إلى شخص أو أكثير أو للجم: نظامالي نص ويعرف التصريح فِ      

الفاعل لديه تصيريح باليدخول  إذا كان دخولو أو موقع الكتروني أو الشبكة المعلوماتية بقصد االطالع .استخدام نظام المعلومات

  .(2) لهنه تجاوز الصالحيات الممنوحة إال إ

 . (3) إضافيةنه بقي يشغلها مدة يسمح له باستخدام نظام المعلومات أو الشبكة المعلوماتية لمدة معينة ولك كأن        

إليهيا  تتجاوز التصريح )جريمة اإلبقاء على االتصال أو المكيوث فييه( إحيدى صيور اليدخول غيير المشيروع حييث أشيار اعتبر

  .(4) المعلوماتانظمة  االولى من ةي نفس المادفِ  األنظمة العربية

وإنميا البيد أن يعقيب ذليك فعيل مين األفعيال التيي  هيالآلخيرين لقيام مجيرد اليدخول للمواقيع واألنظمية التيي تعيود هافال يكفي في    

 .(5) الجرمية النتيجة المتمثلة فيِ هي و ،نصت عليها المادة الرابعة

 المتعلقة بأمن الدولةااللكترونية  الصورة الث الثة: تغير تصاميم الموقع

كيان شخصيياً عييادي أو شييركة أو هيئيية أو غيرهييا  سييواء هميين حقييوق صيياحب بصييورة معينيية هيو حقيياً  وإخراجييه تغيير تصيياميم     

حتى يقيوم بتغييير  أو أزواره أوحتى ال يتعرف عليه بعض عمالئه ني بالتغيير في الشكل العام له الجا وتغيير التصاميم يعني قيام

 مطعييم شييهير قييد وضييع شييعاره طبييق بييه أكييالت ميينلعلييى سييبيل المثييال أن يكييون ، هيسييأل ألصييحاب أخييرويضييع شييعار  ه شييعار

فييجعلهم  هليضيع طبيق بيه بعيض األطعمية بشيكل ال تجيذب عميالءهيا بتغيير المشاوي من اللحيوم فيقيوم المشويات الجاذبة لمحبي

هيذا  ببسيعنيه بعميالءه  يقيوم بسيلوك إجراميي يترتيب علييه تحقييق نتيجية ضيارة وهيي إحجيام أي إنيه ،ينفرون عن هيذا المطعيم

وما يظهر فييه مين صيور  االعتداء عليهيعد من قبل  وتغيير تصاميمه شعارالي تغير فِ ي االعتداء بالفِ  السلوك المشين الذي قام به

 ،ووضيع ميا ينفير العميالء منيهالتغير حيث بتغيره يفقد عمالئه المعتادون على متابعته أكالته بسبب  ،لعمالئه الذين يتعاملون معه

 .(6)عمالءال وأحجام

                                                                                                                                                                                                   
 جدة. 1436

 .191( مرجع سابق، اشرف هالل، ص (1

 م.٨٧/  ٢۱٨۱/٧( 56. 5، الجريدة الرسمية العدد )٢۱٨۱مة المعلومات األردني لسنة ( المادة الثانية من قانون جرائم أنظ(2

 -72919-2( المذكرة االيضاحية لقانون جرائم انظمه المعلومات، 3)
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18/11/2011 

م 2912علومات، محمد سليمان الخوالدة، رسالة جامعية، الجامعة االردنية، ( جريمة الدخول غير المشروع إلى موقع االلكتروني او نظم م4)

 . 44ص

 ه المادة الرابعة.1/3/1321في  17( نظام مكافحة الجرائم المعلوماتية، السعودي، الصادر بأمر ملكي رقم م /5)

 .66م،ص1771، الطبعة األولى، دار الفكر العربي ،يوسف الشيخ يوسف ( حماية الحق في حرمة األحاديث الخاصة،(6
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  لدخول غير المشروع على المواقع اإللكترونية المتعلقة بأمن الدولةفي جريمة ا لمطلب الثاني: النتيجة اإلجراميةا

ي المطلب السابق الركن المادي لجريمة الدخول غير المشروع، وهو النشاط او السلوك حيث يفضي إلى لقد تناولنا فِ         

ي إزهاق روح المجني عليه فِ  ة ومثالهابوقعلى حصولها ع نظامي العالم الخارجي ويرتب الاآلثار المادية التي تحدثها فِ  احداث

 اآلليلحيازة السارق في السرقة أو تلف الجهاز المستهدف من قبل الجاني بإحدى فيروسات الحاسب جرائم القتل أو انتقال المال 

(1). 

بسلوكه اإلجرامي مهما  هفال يكفي قيام عقوبةالتقليدية هي ما يترتب على الفعل الذي أتاه  الجريمة يالنتيجة الجرمية فِ  أما      

لم تنتج  فإذا عن سلوكه وفاة المجني عليهففي جريمة القتل ال بد من أن ينتج  من أن ينتج عنه نتيجة بلغت جسامته، بل ال بد

ور يث ي الجريمة االلكترونيةالجرمية فِ  النتيجة نحيث إي القتل، ا نكون أمام شروع فِ نكون أمام قتل وإنمالوفاة عن فعل القتل ال 

الحدوث  يتان محتمالً ي الحقيقة فإن الفرضي العالم االفتراضي أم الحقيقي، وفِ كانت نتيجة الفعل الجرمي فِ  إذاالنقاش بشأنها  فيما 

 اته مستمرة عن طريق جهاز كمبيوترإزهاق روح إنسان كانت حي مثل ن الممكن حدوثها بالعالم الحقيقيفم اإللكترونيةي فِ 

  .(2)العالم الحقيقي بقتل هذا اإلنسانفإن نتيجتها تكون بر)جريمة الكترونية( الكمبيوت فباختراق هذا

  )3( أحكاماً  نظمبالنتيجة اإلجرامية األثر الذي يحدثه السلوك اإلجرامي والذي يرتب عليه الم وهذا المقصود    

لها من حيث الحدوث من عدمه فإن كانت  ريعيةالناحية الفقهية والتش حيث التحول الذي أوجدته المستحدثة فيما يتعلق بها من     

 . )4(عدمهخطر بحسب وقوعها أو إمكان وقوع نتيجة إجرامية من  تصف بأنها ضرر أو

  في جريمة الدخول غير المشروع على المواقع اإللكترونية المتعلقة بأمن الدولة المطلب الثالث: رابطة السببية

يجية ة عناصره من وجود رابطة سببية تربط بين السلوك اإلجرامي وما تحقق عنه مين نتبد للركن المادي حتى تكتمل كافال       

وتفاوتهيا قيد  الفاعيل،لمساءلة بينهما فال مجال هذه النتيجة مترتبة على ذلك السلوك ألنه إذا انتفت  إجرامية بحيث يمكننا القول إن

لييه فيردييه كان يقوم بإطالق الرصاص على رأس المجنيي ع إلى حصول النتيجة اإلجراميةيجعل السلوك اإلجرامي هو المؤدي 

 .(5) األحوالبأي حال من  هفي السبب مننوال مجال ل هالسبب المباشر لقتل ن إطالق الرصاص هوال جدال إ وهذه الحالة قتيالً 

وقيد  ،هجرميية سيببها سيلوكن النتيجية اللنتيجية التيي ترتبيت عليى فعليه، أي إوبيين ا هيجب أن تتحقق عالقة السببية بين سلوكبل   

نستطيع تطبيق ذات القواعد العامة المطبقة على الجرائم العادية على الجيرائم االلكترونيية فيميا يتعليق بعالقية السيببية إذا انطبقيت 

سييواء بتشييغيله للجهيياز للحصييول علييى  هعليهييا، ففييي سييرقة الشيييء المعلوميياتي، واختالسييه يتحقييق بالنشيياط المييادي الصييادر عنيي

  .مة أو البرنامج أو االستحواذ عليهاالمعلو

نهيا حيدثت بسيببه ال غييره فهيو يتنيوع إليى ايجيابي وسيلبي، فاإليجيابي هيو كيل حركية عضيوية إراديية بحيث يمكن القول إ         

جتهيا وقيد تكتميل وتحقيق نتي النظيامهو االمتناع عن القييام بعميل يفرضيه فأما السلبي ، تصدر عنه ويتوصل بها إلى ارتكاب الفعل

                                                           
 . 17ر هللا، الطبعة االولى، دار الكتاب الجامعي، ص( جرائم االنترنت وعقوبتها، عبد العزيز غرم هللا ال جا1)

 .45، ص2997( الجوانب اإلجرائية لجرائم االنترنت، نبيلة هبة، دار الفكر الجامعي، الطبعة األولى، (2

 249ص  ،1719( المشكالت العملية في اإلجراءات الجنائية رؤف عبيد، دار الفكر العربي الطبعة الثالثة (3

 43م، ص 1795عامة للجزاء الجنائي، احمد عوض بالل، الطبعة األولى، دار النهضة العربية، ( النظرية ال( 4

 .71( جرائم االنترنت وعقوبتها، عبد العزيز غرم هللا ال جار هللا، الطبعة االولى، دار الكتاب الجامعي، ص5)
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ن الصيعوبة إذا كيان هنياك عيدة عواميل حييث تكمي  .(1) مسيتقلتيجة عامل نَ  هاكملنه قد ال يُ سلوكه كما إل وقد تتخلف برغم استنفاذه

وأصيابه بإصيابات خطييرة  ليو ضيرب شخصياً  هي حصول النتيجة سواء كانت سيابقة أو الحقية أو مباشيره ومثاليتساهم مع فعله فِ 

بسيبب الضيرب أو بسيبب  هفحينئذ يثور النزاع هل كان مقتلي قلبيةحينها بسكتة  فىالقلب فقد تووألن المجني عليه مصاب بمرض 

 (.2) القلبمرض 
 

 على المواقع االلكترونية المتعلقة بأمن الدولةالركن المعنوي في جريمة الدخول غير المشروع : المبحث الثالث

 تمهيد   

، وعناصره ول غير المشروع على المواقع االلكترونية، المتعلقة بأمن الدولةلجريمة الدخلركن المادي، ا إن تناولنابعد      

مع  الجرائم المعلوماتية من أياً يتمثل في اتجاه إرادة الجاني الرتكاب الذي و لهاي هذا المبحث الركن المعنوي سوف نتناول فِ 

 .(3) يجرمها منظمعلمه بأن ال

 ،بتوافر الركن المعنويويمكن القول لفاعل  ا التي تربط بين ماديات الفعل وشخصيةالحالة النفسية للجاني والعالقة  تعتبرحيث 

بفك شفرة الموقع و االنترنت شبكة علىقيام أحد القراصنة بنسخ برامج كمبيوتر من موقع فعند  :يتضح لنا ي المثال التاليفِ و

ئية ركان المهمة لقيام المسؤولية الجنامن األ الحالة ي هذهفِ  يكونف ،ةبصاحب األذى أو إليقاعالبرمجيات  علىوتخريبه للحصول 

 .فهي ال تقوم اال عمدية

ي النظام المعلوماتي أو إلغاء بيانات أو معلومات إلكترونية مخزنة فِ  إذا ترتب عليه ي العقابشدد فِ قد  ن المنظميالحظ إ مما   

أو إعادة نشرها أو إلحاق ضرر أو نشرها التقاطها أو نسخها حذفها أو إفشاؤها أو إتالفها أو تدميرها أو تغييرها أو نقلها أو 

بالمستخدمين أو المستفيدين أو تغيير الموقع اإللكتروني أو إلغاؤه أو تعديل محتوياتها أو شغل عنوانه أو تصميماته أو طريقة 

 واإلرادةالعام الذي يقسم إلى العلم  استخدامه أو انتحال شخصية مالكه أو القائم على إدارته فهذه الجريمة تتطلب القصد الجنائي

(4). 

 ويشتمل هذا المبحث على مطلبين:

 اللكترونية المتعلقة بأمن الدولةفِي جريمة الدخول غير المشروع على المواقع ا المطلب االول: العلم

ويشمل العلم  بالنظامجهل يقصد بالعلم ذلك المنصب على جميع عناصر الجريمة ومادياتها وهو علم مفترض ألنه ال يعتد بال     

 عدة عناصر منها:

ى مال منقول مملوك لغيره نه يوجه فعله إلإها ففي السرقة يجب أن يعلم العلم بموضوع هاالعلم بالوقائع التي تعد من عناصر - 

 نه مال مباح له فتعد هذه شبهة ترد عنه وصف السرقة.إنه مملوك له أو فإن ظن إ

بالحق المعتدى عليه فمن يحمل حقيبته وقد وضع فيها شخص آخر كمية من  نه يلحق ضرراً وإورته العلم بحقيقة الفعل وخط -   

  .(5) حقيبتهلعدم علمه بماهية الفعل وما تحويه  تهاحيازل المخدر فال يعد مرتكباً 

                                                           
 .194لى، دار حافظ، صمصطفى محمد البيطار، الطبعة االو ،( النظام الجنائي السعودي القسم الخاص(1

 .126( مكافحة جرائم الكمبيوتر واألنترنت، في القانون النموذجي، عبد الفتاح بيومي حجازي، الطبعة االولى دار الكتب الجامعية، ص 2)

 ه المادة السابعة. 1/3/1321في  17( نظام مكافحة الجرائم المعلوماتية، السعودي، الصادر بأمر ملكي رقم م /3)

 .1م، ص2917الدخول غير المشروع، محمود عبد هللا ذيب، جامعة القدس المفتوحة،  ( جريمة4)

 .51م۔ ص2991( جرائم الحاسب االلي واألنترنت، جالل محمد الزغبي، دار وائل للنشر، الطبعة االولى، 5)
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 أم ال. م يعاقب عليهعليه هو مجربأن الفعل الذي يقدم  عالماً  النظام الجنائي أن يكون يفِ يشترط لتوافر شرط العلم  وال 

أسلم  ، فلو وجدنا رجالً يتوسع ذلكالشريعة اإلسالمية يشترط إمكان تحقق العلم بالحكم ال العلم ذاته، وال  يفِ نه بينما نرى إ       

ر مقيم بين مسلمين فإنه يعذر بذلك لعدم إمكان تحقق علمه، بينما لو ادعى بذلك شخص آخ ولم يعرف حرمة شرب الخمر حديثاً 

 .(1) المدنيةفهو ال يعذر من الناحية  ينتكال الحال فيو ال يعذر بذلكف

 اللكترونية المتعلقة بأمن الدولةفِي جريمة الدخول غير المشروع على المواقع ا اإلرادة :الثانيالمطلب 

بعييد أن ذكرنييا ف االرادة قييوة نفسييية او نشيياط يوجييه بكييل اعضيياء الجسييم او بعضييها نحييو تحقيييق هييدف غييير مشييروع تعتبيير       

العنصير الثياني مين  العنصر األول مين عناصير القصيد الجنيائي وتطبيقيه عليى الجيرائم المعلوماتيية فيي النظيام السيعودي سيأذكر

 .(2) النظاماإلرادة وفق  عناصر القصد وهو

ث النتيجية التيي داي نشاط نفسي يهدف إلى تحقيق غرض معين ولتيوافر القصيد يجيب أن يهيدف إليى تحقييق وإحيفِ  وتتمثل         

نيه الدخول إلى الموقيع ميع العليم إنيه يعليم إإلى  اتجاه إرادتهبي الدخول غير المشروع وهذه الجريمة تتمثل فِ  (3) النظامينهي عنها 

ي الجرائم السابقة مع اختالف الهدف واتجاههيا إليى الحصيول غير مصرح له ثم تتكون جريمة أخرى امتداد للسلوك اإلجرامي فِ 

ي الحصيول أما إذا كان مخول له فان القصد الخاص يتمثيل فِي .نات تمس األمن الداخلي أو الخارجي أو اقتصادها الوطنيعلى بيا

 .(4) عليهعلى بيانات تمس األمن ويمثل ذلك ظرف مشدد 

 :كاآلتي وتقوم اإلرادة على عنصرين

 :الفعل ثم ارادة النتيجة إرادة -1

  :أمن الدولةب االلكترونية المتعلقة مواقعالروع على ير المشالدخول غجريمة ي فِ  الفعل ارادة -أ

على الحق الذي يحميه النظام واتجاه اإلرادة إلى ارتكاب الفعل  إرادته قد اتجهت إلى عمل يمثل فعله خطراً  نن يثبت إوهو أ     

فإذا صدر الفعل إلكراه ، عن النظام رغماً  ذلكالمحمي ثم توجه إرادته لفعل  ماهية فعله وخطورته على الحقب هيفترض علممما 

ن ما يقوم به من علمه أ بويج ي مسئوليته عند ذلك وعلى ذلك بينه النظامفمادي أو معنوي فال يعتد وقتها إلى اإلكراه ألنه تنت

، ونص امحيث يعد عمله جريمة يعاقب عليها النظ ،وخاصه المتعلقة بأمنها التعدي على المواقع االلكترونية يسلوك اجرامي فِ 

نظام مكافحة الجرائم المعلوماتية المادة العاشرة: يعاقب كل من شرع في القيام بأي من الجرائم المنصوص عليها في هذا النظام 

 .(5)بما ال يتجاوز نصف الحد األعلى للعقوبة المقررة 

لغيره أو قبل أو أخذ وعدا أو عطية ولقد نص نظام مكافحة الرشوة في مادته األولى بقولة": كل موظف عام طلب لنفسه أو     

ألداء عمل من أعمال وظيفته أو يزعم أنه من أعمال وظيفته ولو كان هذا العمل مشروعا بعد مرتشيا ويعاقب بالسجن مدة ال 

ف تتجاوز عشر سنوات وبغرامة ال تزيد عن مليون لاير أو بإحدى هاتين العقوبتين وال يؤثر في قيام الجريمة اتجاه قصد الموظ

                                                           
 . 72للكليات والمعاهد، ص ( الجنائية بين الفقه االسالمي، والقانون الوضعي، مسفر غرم هللا الدميني، الرئاسة العامة1)

 .3 ،الفقرة ،7 ،ه المادة1/3/1321في  17( نظام مكافحة الجرائم المعلوماتية، السعودي، الصادر بأمر ملكي رقم م /(2

 .11جامعة نايف للعلوم االمنية، رسالة ماجستير ص ،جروان مرزوق الروقي ،القصد الجنائي في الجرائم المعلوماتية (3)

 .367ص ،عبد الفتاح بيومي حجازي، دار الفكر الجامعي ،لكترونية( الحكومة اإل(4

 ه المادة العاشرة.1/3/1321في  17( نظام مكافحة الجرائم المعلوماتية، السعودي، الصادر بأمر ملكي رقم م /5)
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 .(1)إلى عدم القيام بالعمل الذي وعد به 

  اللكترونية المتعلقة بأمن الدولةفِي جريمة الدخول غير المشروع على المواقع ا النتيجة إرادة -ب

ن أن يعلم إ ومثاله "لركن المعنوياإلجرامي لإرادة النتيجة وذلك ليكتمل القصد ال تكفي إرادة الفعل بل البد مع ذلك من            

 .(2) روحهإزهاق  ،في مقتل المجني عليهجنائية النتيجة ال

هذه  ي حال انتفى احدن تتجه اإلرادة للقيام بهذا الفعل االجرامي لتحقيق النتيجة منه وفِ ي الجرائم المعلوماتية البد أوفِ       

لنظام أو الولوج أو االختراق  ال بد من الدخولي هذه الجريمة كي يحدث النتيجة فِ ف ،لعناصر انتفى هنا القصد الجنائيا

المعلوماتي أو الموقع اإللكتروني الذي يحتوي على معلومات حساسة تتعلق بأمن الدولة الداخلي أو الخارجي بشكل غير 

بهدف االطالع على أسرار ووثائق محمية ال يجوز للعامة الوصول إليها، كأسرار تصنيع أو ، برغبة الحصول عليهامشروع 

  .ة وأي معلومات تتعلق باألمن الوطني واالقتصادي للدولة، والسالمة العامة أو العالقات الخارجية لهاوتطوير األسلح

 

ل ى المواقع اإللكترونية المتعلقة بأمن : الثالثالفصل  ِريمة الّدخول غير المشروع ع  ائيِة فِي ج  إجراءات الّدعوى الجز 

 ويشمل اآلتي: الّدولة

 تمهيد

التي تحدد االختصاصات لجهات الضبط والتحقيق  ي مجال سن األنظمةالمباركة هذه األيام تقدماً ملموساً فِ تعيش بالدنا        

فبدالً من أن تكون جهات الضبط هي نفسها التي تتولى الضبط وجمع المعلومات ومباشرة إجراء االستدالل والتحقيق  والمحاكمة

ي مباشرة القضايا تشكلت هيئات مستقلة للتحقيق واالدعاء يتضح هذا جلياً فِ ث حيفي الجرائم والمخالفات ثم إقامة االدعاء فيها 

الجنائية بكافة صورها سواء ما كان منها اعتداء على النفس أو العرض أو المال فتباشر جهات الضبط الجنائي إجراءاتها األولية 

بها وبناًء عليه يباشر رجل الضبط الجنائي عمله األصيل في والتي تبدأ بتقديم البالغ عن الجريمة أيّاً كانت الطريقة التي يُقّدم 

تتولى بدروها السير في الدعوى إما أن تباشر التحقيق  التي ة العام إلى النيابة هاجمع االستدالالت المتعلقة بالجريمة ثم إرسال

الضبط الجنائي غير كافية إلثبات ن االستدالالت التي جمعت بمعرفة رجل ق إذا رأت إن تصدر أمراً بحفظ األوراوإما إ فيها

 .االتهام

هي المرحلة التي تستنبط منها المحكمة الدليل ف عن الجرائم ن المرحلة األهم من مراحل التحقيق والكشه إلى إغي التنبفينب      

ومن ثّم  منها يكون قوياً ن الدليل المستمد فإ هذه المرحلة مبنية على أسس سليمة موافقة للنظامي الجنائي فإذا كانت اإلجراءات فِ 

حرك مع أول ن الدعوى الجنائية تُ من المعلوم إوي حكمه عليه ويطمئن القاضي فِ  لممكن أن تقوم التهمة على المتهممن ا

قع مسرح الجريمة وكل ما يتصل إجراءات البالغ وحينها يبدأ رجال الضبط الجنائي إجراءات القبض واالستدالل وذلك من وا

 .بها

الفصيل إجيراءات الضيبط الجنيائي فيي جريمية اليدخول غيير المشيروع عليى المواقيع اإللكترونيية سوف نتناول فيي هيذا و         

 :في ثالثة مباحثالمتعلقة بأمن الدولة 

                                                           
 هـ المادة الثانية. 27/12/1412( نظام مكافحة الرشوة السعودي، تاريخ إصدار النظام 1)

 .54م۔ ص2991سب االلي واألنترنت، جالل محمد الزغبي، دار وائل للنشر، الطبعة االولى، ( جرائم الحا2)
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 إجراءات الضبط الجنائي في جريمة الدخول غير المشروع على المواقع اإللكترونية المتعلقة بأمن الدولة: المبحث األول

الضبط الجنيائي نوعيان مين االختصاصيات التيي باليدعوى الجنائيية حسيب نيص الميادة الرابعية والعشيرين مين نظيام لرجال       

اإلجراءات الجزائية بقوله: رجال الضبط الجنائي هم األشخاص اليذين يقوميون بالبحيث عين مرتكبيي الجيرائم وجميع المعلوميات 

 واألدلة الالزمة للتحقيق وتوجيه االتهام.

 :تيالا في كاوسوف نتناوله

 ، والمعاينة فِي جريمة الدخول غير المشروع على المواقع االلكترونية المتعلقة بأمن الدولةالبالغات والشكاوى تلقي /اوالا 

 :على النحو االتي

 تلقي البالغات -أ

ا وجمييع يجيب عليى المحقيق فيور تلقييه بالغياً عيين جريمية ميا ان يقييدها فيوراً ويسيجل تفاصيييلها فِيي سيجل، بعيد ذليك فحصيه 

بالغ المختص بذلك فوراً فال يستطيع المحقق أن يباشر إجراءات التحقيق فيي جريمية معينية إال إذا ، واالمعلومات المتعلقة بها

علم بها وهذا العلم يتحقق عادة عن طريق بالغ أو شيكوى تقيدم إلييه وفيي أغليب األحيوال يقيدم اليبالغ إليى مركيز مين مراكيز 

ن نظام اإلجراءات ) يتوجب على رجيال الضيبط الجنيائي كيل حسيب اختصاصيه أن يقبليوا م ٢٧الشرطة وحسب نص المادة 

البالغات والشكاوي التي ترد إليهم في جميع الجرائم وأن يقوموا بفحصيها وجميع المعلوميات المتعلقية بهيا فيي محضير موقيع 

 .(1)لك فورا "بذ النيابة العامةعليه منهم وتسجيل ملخصها وتاريخها في سجل معد لذلك مع إبالغ 

 ونص نظام مكافحة الجرائم المعلوماتية في مادته الرابعة عشرة 

وفقًا الختصاصها تقديم الدعم والمساندة الفنية للجهات األمنيية المختصية خيالل  هيئة االتصاالت وتقنية المعلومات تتولى

 .(2)المحاكمة مراحل ضبط هذه الجرائم والتحقيق فيها وأثناء 

على المحقق بمجرد وصول البالغ إليه وعلمه بوقوع جريمة معينة أن يبادر بفحيص اليبالغ وتمحييص مضيمونه يجب كما        

   والتأكد من صحته.

  ونص نظام اإليذاء في مادته الرابعة بخصوص البالغ ما نصة:

أو عن طريق الجهات تتولى الوزارة والشرطة تلقي البالغات عن حاالت اإليذاء، سواء كان ذلك ممن تعرض له مباشرة    

الحكومية بما فيها الجهات األمنية المختصة أو الصحية، أو الجهات األهلية، أو ممن يطلع عليها فاذا تلقت الشرطة بالغاً عن 

  .)3(حالة إيذاء، فإن عليها اتخاذ ما يدخل ضمن اختصاصها من إجراءات، وإحالة البالغ مباشرة إلى الوزارة

 الشكوى -ب

الجييرائم  ولحساسييية    .(4) بالغيياً ه المضييرور منهييا أو المجنييي عليييه فييإذا لييم تشييتمل علييى ادعيياء اصييبحت فهييي إخطييار يقدميي  

اقيل المعلوماتية فان البالغ او الشكوى ونظراً لما يتعرض له المجني عليه كطرف فِي الجريمة من تشهير فيما لو أبلغ عنهيا فإنيه 

 مقارنة مع غيرها من الجرائم حيث،  بقليل

                                                           
 ه المادة السابعة والعشرين.1435/  1/  22( بتاريخ 2( نظام اإلجراءات الجزائية السعودي، مرسوم ملكي رقم )م/1)

 ه الرابعة عشرة.1/3/1321في  17( نظام مكافحة الجرائم المعلوماتية، السعودي، الصادر بأمر ملكي رقم م /2)

 ه المادة الرابعة.15/11/1434( بتاريخ 52( نظام الحماية من اإليذاء الصادر بمرسوم ملكي رقم )م/3)

 ه المادة السابعة عشر. 1435/  1/  22( بتاريخ 2( نظام اإلجراءات الجزائية السعودي، مرسوم ملكي رقم )م/4)
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جرائم اإلنترنت والجرائم المعلوماتية يتم اكتشافها مصادفة وقد يكيون بعيد ميدة طويلية مين ارتكابهيا وهيذا ييدل عليى إن  إن معظم

 كبييرةالتي لم تُكتشف أكثر بكثير من التي تم اكتشافها، وبعبارة أخرى فإن الفجوة بين عددها الحقيقيي وبيين ميا تيم اكتشيافه فجيوة 

(1). 

 ريمة الدخول غير المشروع على المواقع االلكترونية المتعلقة بأمن الدولةفِي ج االنتقال والمعاينة -ج

ويقصد به االنتقال إلى مكان وقوع الحادثة إلجراء المعاينية الالزمية والمحافظية عليى أدلية الجريية واالثيار المتخلفية عنهيا         

وإجيراء االنتقيال والمعاينية فِيي  لتي تقتضيها الظروفوضبط كل ما يتعلق بذلك وإدراك الفاعلين وشركائهم والقيام باإلجراءات ا

 جريمة الدخول غير المشروع في جريمة الدخول غير المشروع على المواقع اإللكترونية المتعلقة بأمن الدولة

 فِي جريمة الدخول غير المشروع على المواقع االلكترونية المتعلقة بأمن الدولة: التوقيف والحبس، والقيضث انياا/ 

     توقيفال -أ

التوقيف لغة: من التوقف أوى عقب يلوي على القوس رطباً ليناً حتى يصير كالحلقة وهو مشتق من الوقوف الذي هو السوار     

  .(2) من الذبل أو العاج

والتوقيف فِي اصطالح فقهاء األنظمة هي وضع المتهمين فِي مكان تحت تصرف جهة التحقيق مدة معينة وبشروط محددة قد  

 . (3) تد لشهورتم

نه ال يكون إال لمدة وجيزة ال تزيد عن يومين أما الحجز اويجب التنويه إلى إن القبض يختلف عن التوقيف االحتياطي حيث      

االحتياطي فقد يمتد شهوراً وال تأمر به إال جهة التحقيق بشروط معينة بخالف القبض فتأمر به كالً من جهة الضبط وجهة 

 . (4) التحقيق

  لحبسا -ب

من اإلجراءات الماسة بحرية  الَحبس فِي جريمة الدخول غير المشروع على المواقع االلكترونية المتعلقة بأمن الدولةيعتبر    

، وهي مما ي اإلنسان الحريةاإلنسان وله ضوابط وشروط حددها العلماء حفاظاً على القاعدة الشرعية القائلة  إن األصل فِ 

ى إن األصل منه الحبس فالقائم بحبس المجرم فِي جريمة الدخول غير المشروع على المواقع ذكره الفقهاء للداللة عل

االلكترونية المتعلقة بأمن الدولة البد أن يكون لدية دليالً دامغاً يدينه بارتكاب الفعل ال سيما وإنه يعتبر تعويق لشخص أسند إليه 

 .فسه مدة زمنية معينة ممن له ذلكفعل ممنوع بناء على دالئل معبرة ومنعه من التصرف بن

 القبض -ج  

القبض لغة: خالف البسط وقبضة يقيضه قبضاً والقبض جمع الكف على الشيء وقبضت الشي قبضاً أخذته وتحويل المتاع      

 . (5) إلى حيزك ويقبض قيضاً انحنى عليه بجميع كفه

                                                           
 . 16م، ص2997دوح ابراهيم، دار الفكر العربي، االسكندرية، الطبعة االولى، ( الجرائم المعلوماتية، خالد مم1)

 .213( مختار الصحاح، محمد بن ابي بكر الرازي، دار المعرفة، الطبعة األولى، ص2)

 .169( حقوق االنسان في الضبط القضائي، عصام زكريا عبد العزيز، الطبعة االولى، دار النهضة العربية، ص3)

 .162م، ص1771السلطة الشرطية في التشريع اإلجرائي المصري، قدري عبد الفتاح الشهاوي، الطبعة االولى، منشاة المعارف، ( ضوابط 4)

 . 213، الطبعة االولى، طبعة األميرية القاهرة، ص7( لسان العرب، ابن منظور، مجلد 5)
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ام هو اإلمساك، وقد عرف بانه إمساك الشخص من جسمه وفِي اصطالح فقهاء القانون له معنيين عام وخاص بالمعنى الع 

 .(1) معينةوتقييد حركته وحرمانه من حرية التجول دون أن يتعلق األمر على قضاء مدة زمنية 

وبالمعنى الخاص هو مجموعة احتياطات وقتية للتحقق من شخصية المتهم وإجراء التحقيق األولي وهي احتياطات متعلقة  

عهم فِي أي مكان تحت تصرف الشرطة لمدة بضع ساعات كافية لجمع االستدالالت التي يمكن أن يستنتج بحجز المتهمين ووض

 .(2) قانوناً منها لزوم توقيع الحبس االحتياطي وصحته 
 

المتعلقة بأمن  ي جريمة الدخول غير المشروع على المواقع اإللكترونيةفِ  إجراءات التحقيق الجنائي المبحث الث اني:

   الدولة

إثباتا  هانها من أصعبها الى دول أخرى باإلضافة إلى إنها عابرة للحدود وتمتد آثارأهم مميزات الجريمة المعلوماتية إمن       

من التقليدية  وتعتبر أقل عنفاً  ،طورة يصعب على غيره التعامل معهالى استعمال تقنيات حديثة ومتذلك إن القائم عليها يلجأ إ

ى أدنى مجهود عضلي بل تعتمد على الدراية الذهنية والتفكير العلمي المدروس القائم على معرفة تقنيات نها ال تحتاج الإحيث 

ن إي مجال المعالجة اآللية للمعطيات، باعتبار ي واقع األمر شعور بعدم األمان تجاه المجرمين فِ الحاسب اآللي، فال يوجد فِ 

     .(3)ارف عليهاي االجرام بصيغته المتعفِ مرتكبيها ليسوا من محتر

 ( ۔4) إثبات المسألة بدليلها والتحقيق لغة: 

وفِي اصطالح فقهاء االنظمة هو عبارة عن جميع إجراءات التحقيق الجنائي التي يباشرها المحقق عند وقوع جريمة أو     

  .(5) الحقيقة حادث توصالً إلى معرفة

ِدقِيَن﴾ َكاَن قَِميُصهُ  َوإِن ﴿:استشهد فِي ذلك بقولة تعالى  .(6)قُدَّ ِمن ُدبٍُرا فََكَذبَْت َوهَُو ِمَن ٱلصََّٰ

الحديثة، تحكمها نفس الضوابط المقررة فِي التقليدية، لكن الفرق يكمن فِي الجرائم إن اإلجراءات المقررة لالستجواب فِي    

المعلوماتية، حتى يمكن استيعاب  ضرورة تأهيل السلطة المختصة التي تتولى إجراءات االستجواب فالبد أن تكون مؤهلة فِي

 . (7) واقعة التحقيق والتعامل مع مفرداتها، ال سيما وإن المجرم الذي ارتكب الجريمة والذي يحقق معه ليس بمجرم عادي

جريمة الدخول غير المشروع على المواقع االلكترونية المتعلقة بأمن التحقيق في  جراءاتي هذا المبحث اوف نتناول فِ وس

 :كاالتي الدولة

التصرف في الدعوى في جريمة الدخول غير المشروع على المواقع اإللكترونية المتعلقة بأمن ولتفتيش، واالستجواب، ا اوالا/

 :على النحو االتي الدولة

                                                           
 .417ول، الطبعة االولى، دار النهضة العربية، ص( االجراءات الجزائية في التشريع المصري، مأمون سالمة، المجلد اال1)

 .327( مبادئ اإلجراءات الجنائية في القانون المصري، رؤوف عبيد، الطبعة الثامنة عشر، دار الفكر العربي، ص2)

، كلية القانون، جامعة 2، العدد 14( الجريمة المعلوماتية، محمد علي سالم وحسون عبيد هجيج، مجلة جامعة بابل، العلوم االنسانية المجلد 3)

 . 72، ص: 2997بابل، العراق، 

 . 17( التعريفات، للجرجاني، المجلد االول، ص4)

  166( اجراءات التحقيق الجنائي في الفقه االسالمي، محمد علي الكاملي، الطبعة االولى، القانون واالقتصاد، ص5)

 .27( سورة يوسف، اآلية (6

 . 26، ص: 2996خالد، مذكرة نهاية التدريب، المنظمة الجهوية للمحامين ناحية سطيف، الجزائر،  ( الجرائم المعلوماتية، بوكثير7)
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 التفتيش -2

 .(1) التفتيش هو الطلب والبحث، وفتشت الشي، نبش، وفتشته تفتيشاً 

جراء من إجراءات التحقيق تقوم به سلطة عدها ويستهدف البحث عن االدلة والتفتيش ِفي اصطالح فقهاء األنظمة، هو إ  

 .(2) صاحبهاالمادية، فِي الجناية أو الجنحة تَحقََق وقوعها فِي محل خاص يتمتع بالحرمة بغض النظر عن إرادة 

ألسرار وتوضيح مسار التحقيق، سواء فِي العالم المادي أو االفتراضي، ويعتبر من اإلجراءات ذو األهمية الكبيرة فِي كشف ا  

وهذه األهمية إما أن تتعلق بالواقعة المراد إثباتها أو بطرق أخرى، وقيل هو اجراء جنائي يتضمن فِي جوهره اعتداء على حق 

 .(3) الجريمةاإلنسان فِي االحتفاظ بسره وحرمة مسكنه وينظمه النظام لتحقيق مصلحة المجتمع فِي الوصول إلى أدلة 

الشريعة اإلسالمية الغراء األسبق فِي النص على حرمات المسكن فمنعت دخولها قبل االستئذان من أصحابها كما جاء وكانت   

لِ  أَيُّهَا الَِّذيَن آَمنُوا اَل تَْدُخلُوا بُيُوتًا َغْيَر بُيُوتُِكْم َحتَّىَٰ تَْستَأْنُِسوا َوتَُسلُِّموا َعلَىَٰ أَْهلِهَا ۚ :﴿ يَافِي قوله تعالى
ُكْم َخْيرب لَُّكْم لََعلَُّكْم َذَٰ

 .(4)تََذكَُّروَن﴾

 االستجواب -1

 . (5) والمصدر اإلجابة والتجاوب التحاور االستجواب لغة استجوبه واستجابة واستجاب له من أجابه واجب عن سؤاله    

و مواجهته بغيره من المتهمين واالستجواب فِي اصطالح فقهاء النظام مواجهة المتهم بأدلة الدعوى ومناقشته حيالها تفصيالً أ 

 .(6) أو الشهود وذلك إلثبات التهمة أو نفيهاً 

الدخول غير المشروع على المواقع االلكترونية المتعلقة بأمن الدولة البد أن يكون من جريمة السيما إن استجواب المتهم فِي      

لسؤال وأن يعتبره وسيلة من الوسائل األساسية للتحقيق ومن ذا خبرة عالية فِي مجال التحقيق وأن يتمتع بالمزيد من الذكاء حال ا

. أهمها، حيث يقوم بسؤال المتهم ومناقشته باألدلة القائمة ضده بقصد الحصول على إقرار منه بارتكابه الجريمة المنسوبة إليه 

ومن ذلك قوله صلى هللا عليه وسلم ة النبوية أحاديث كثيرة تأمر بعدم بناء األحكام على مجرد االدعاء على األخرين نوفِي الس

لمعاذ بن جبل عندما بعثة إلى اليمن قاضياً قال:)إذا جلس بين يديك الخصمان فال تقضين حتى تسمع من اآلخر كما سمعت من 

 .(7) القضاء(األول فإنه أحرى أن يتبين لك 

االلكترونية المتعلقة بأمن الدولة على التصرف فِي الدعوى بعد االستدالل في جريمة الدخول غير المشروع على المواقع  -3

 النحو االتي:

وذلك ألن نظام مكافحة الجرائم المعلوماتية نص فِي  ةبعد استكمال اجراءات االستدالل يتم إحالة ملف القضية إلى النيابة العام

نبني على ذلك إنه وباستكمال المادة الخامسة عشرة على إن النيابة هي الجهة المختصة بالتحقيق واالدعاء فِي هذه الجرائم وي

                                                           
 . 325( لسان العرب، ابن منظور، دار صادر بيروت لجز السادس، ص1)

 . 197( قانون االجراءات الجنائية، رمزي رياض عوض، دار النهضة العربية، ص 2)

 . 15ي المقارن، قدري عبد الفتاح الشهاوي، الطبعة االولى، منشاة المعارف، ص ( ضوابط التفتيش في التشريع المصر3)

 . 27( سورة النور، اآلية 4)

 . 213( لسان العرب، ابن منظور المجلد االول، ص5)

 . 553( االجراءات الجنائية في التشريع المصري، مأمون محمد سالمة، المجلد االول، ص 6)

 .4191رناؤوط: إسناده صحيح، ( رواه أحمد وغيره وقال األ7)
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التحقيقات فيها يقوم المدعي العام بإقامة الدعوى الجنائية أمام المحكمة المختصة، ولكونها ذات بعد تقني فقد نص النظام ِفي 

ألمنية المادة الرابعة عشرة على إن هيئة االتصاالت وتقنية المعلومات وفقاً الختصاصها تقديم الدعم والمساندة الفنية للجهات ا

 .(1)المختصة خالل مراحل ضبط هذه الجرائم والتحقيق فيها وأثناء المحاكمة

االستدالل لجريمة الدخول غير المشروع على المواقع االلكترونية المتعلقة بعد دعوى الإجراءات التصرف فِي وسوف نتناول   

 بأمن الدولة على النحو اآلتي:

 غير المشروع على المواقع االلكترونية المتعلقة بأمن الدولةظ الدعوى الجنائية فِي جريمة الدخول حف  -1

من نظام اإلجراءات الجزائية فإنه يجب على رجل الضبط الجنائي أن يحرر محضر جمع  ٢٧بناء على نص المادة        

ها ولها في ذلك عدة االستدالالت لكنه ال يتصرف فيه بنفسه بل عليه أن يرسله للنيابة العامة فهي صاحبة الحق في التصرف في

 .(2) خيارات

ونص نظام االجراءات الجزائية بشأن  وجريمة الدخول غير المشروع قد اوكل المنظم سلطة النيابة العامة بتولي التحقيق فيها 

لتي بقولة: للمحقق إذا رأى أن ال وجه للسير فِي الدعوى أن يوصي بحفظ األوراق ولرئيس الدائرة ا 63لمادة احفظ الدعوى فِي 

 .(3) بحفظهايتبعها سلطة األمر 

 تحريك الدعوى الجنائية باإلحالة إلى المحكمة  -2

يتم تحريك الدعوى فِي الجرائم الصغيرة عن طريق المدعي العام لرفعها إلى الجهة القضائية المختصة إذا كان يرى المحقق   

 إن االدلة القائمة في محضر االستدالل كافية.

اإلجراءات الجزائية " يجب على المحقق أن نظام  من  14بيرة فيتم ذلك وفقاً لما جاء النص عليه فِي المادة الكالجرائم  اما فِي   

يقوم بالتحقيق فِي جميع الجرائم الكبيرة وفقاً لما هو منصوص عليه فِي هذا النظام وله فِي غير هذا أن يقوم بالتحقيق فيها إذا 

أو يرفع الدعوى بتكليف المتهم بالحضور مباشرة أمام المحكمة المختصة والجدير وجد إن ظروفها أو اهميتها تستلزم ذلك 

بالذكر إن الجرائم الكبيرة وجريمة الدخول غير المشروع على المواقع االلكترونية المتعلقة بأمن الدولة، جاء النص عليها فِي 

اء على توصية رئيس النيابة العامة ما يعد من الكبيرة وزير الداخلية بن دمن نظام اإلجراءات الجزائية بقوله" يحد 112المادة 

 والموجبة للتوقيف، 

 . (4)تتولى النيابة العامة التحقيق واالدعاء فِي الجرائم الواردة في هذا النظام" وبين المنظم ما نصه:"  

الفنيية للجهيات األمنيية المختصية  "تتيولى هيئية االتصياالت وتقنيية المعلوميات وفقياً الختصاصيها تقيديم اليدعم والمسياندة وأيضاا   

 .(5)خالل مراحل ضبطها والتحقيق فيها إثناء المحاكمة"

 

 
 

                                                           
 . 237( جرائم االنترنت وعقوبتها، عبد العزيز غرم هللا ال جار هللا، الطبعة االولى، دار الكتاب الجامع، ص 1)

 ه المادة السابعة والعشرين.1435/  1/  22( بتاريخ 2( نظام اإلجراءات الجزائية السعودي، مرسوم ملكي رقم )م/2)

 ه المادة الثالثة والسنتون. 1435/  1/  22( بتاريخ 2الجزائية السعودي، مرسوم ملكي رقم )م/( نظام اإلجراءات 3)

 .15 ،ه المادة1/3/1321في  17نظام مكافحة الجرائم المعلوماتية، السعودي، الصادر بأمر ملكي رقم م / ((4

 .14 ،ه المادة1/3/1321في  17نظام مكافحة الجرائم المعلوماتية، السعودي، الصادر بأمر ملكي رقم م / ((5
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المتعلقة بأمن  ي جريمة الدخول غير المشروع على المواقع اإللكترونيةفِ  إجراءات المحاكمة الجزائية: المبحث الثالث

 الدولة

وسلطاتهم ي النظام والمعنيين فِ جال الضبط الجنائي ور حققالم ي المباحث السابقة إلى كل من أعمالتطرقنا فِ  لقد        

عن الجريمة المعلوماتية واإلجراءات الخاصة والعامة لضبطها واكتشافها وكذا  والمساندة ي البحث والتحرياالستثنائية فِ 

مواقع االلكترونية الدخول غير المشروع على الجريمة  ن، حيث من المؤكد إي مجال الجريمة المعلوماتيةسلطات المحقق فِ 

ي مرحلة ال يمكن بأي حال من األحوال أن تبقى حبيسة أو رهينة التحقيق والتحريات إذ البد لها أن تدخل فِ المتعلقة بأمن الدولة 

 .هاجديدة لتصل إلى أروقة المحاكم التي تختص بمحاكمة أو متابعة مرتكبي

إجراءات التحقيق والمحاكمة في ، الى سلطة النيابة العامة بتولي منظمال اعهد المعلوماتيةوفي نظام مكافحة الجرائم          

التحقيق واالدعاء في الجرائم الواردة في  ةالعام النيابةهيئة  تتولى نصت المادة الخامسة عشرةالجرائم المعلوماتية وذلك حسب 

 .(1)هذا النظام 

المتعلقة بأمن  الدخول غير المشروع على المواقع االلكترونيةي جريمة ي هذا المبحث اجراءات المحاكمة فِ نتناول فِ  وسوف   

 كاالتي: الدولة

 وسماع الشهود صدور الحكم توجيه التهمةو ،الجلسة تحديد -اوالا 

قبل الشروع فِي المحاكمة وإجراء التحقيق فيها ال بد من دعوة الخصوم للحضور أمامها فِي الموعد والمكان المحددين فِي     

 .(2) ف ثم القيام بإجراءات التحقيق النهائي "المحاكمة" والحكم فيها بقرار فاصل فِي األساس، وإصدار الحكمأمر التكلي

طريق الوسائل المحكية أو المقروءة،  نظراً للطبيعة الخاصة التي تتمتع بها جرائم أمن الدولة وإمكانية وقوع الكثير منها عنو  

اإللكترونية، سواء فيما يخص أمنها الداخلي أو الخارجي، مثل التجسس واالتصال  فهي بذلك تعد مالئمة لتقع عبر الوسائل

 . (3) بالعدو وإثارة الفتن والحض عليها، والماسة بالوحدة الوطنية، وتعكير صفو األمة

 :كاآلتي الدخول غير المشروع على المواقع االلكترونية المتعلقة بأمن الدولة وسوف نتناول اجراءات المحاكمة لجريمة  

 تحديد موعد جلسة للمحاكمة وإعالن األطراف بما فِي ذلك المدعي بالحق الخاص   -2

ففي وجود دعوى الحق الخاص التي جاءت فِي المادة التاسعة والخمسين" على كاتب الضبط أن يعد لكل يوم قائمة       

ائمة على القاضي تعلق صورتها فِي اللوحة بالدعاوى التي تعرض فيه مرتبة بحسب الساعة المعينة لنظرها وبعد عرض الق

 . (4) المعدة لذلك على باب قاعة المحكمة

 ال سيما إن الجرائم المعلوماتية يسري عليها نفس نظام المرافعات من حيث الحضور وكل ما يتعلق بالجلسة.    

على المواقع االلكترونية التهمة للمتهم وسماع المرافعات لكل األطراف فِي جريمة الدخول غير المشروع  توجيه -1

 المتعلقة بأمن الدولة

بعد أن تنتهي من تثبيت الحضور تقوم بتوجيه التهمة له، وذلك بتالوة الئحة الدعوى التي يجب أن تحددها بشكل دقيق       

                                                           
 ه المادة الخامسة عشرة1/3/1321في  17( نظام مكافحة الجرائم المعلوماتية، السعودي، الصادر بأمر ملكي رقم م /1)

 .351هـو ص1434الوجيز في نظام اإلجراءات الجزائية السعودي، زكي محمد شناق، الطبعة األولى، دار حافظ للنشر،  ((2

 . 141اللكترونية، محمد حسين منصور، الطبعة الثانية، دار المعارف، ص( المسؤولية ا3) 

 ( نظام المرافعات الباب الخامس، المادة التاسعة والخمسين. 4) 
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عطي صورة وتحدد التكييف الشرعي لها مع بيان القصد الجرمي والظروف التي رافقت وقوعها سواء كانت مشددة أو مخففة وي

 . (1) الجواب تسألهمنها ثم 

الدخول غير المشروع على المواقع االلكترونية المتعلقة بأمن يجوز لها تعديل وصف التهمة فال تتقيد بالوصف جريمة وفِي     

ظام وتغيير الوارد في الئحة الدعوى ألن وصفها الوقائع أو تكييفها راجع إلى نوعها وطريقة ارتكابها بما نص عليه الشرع والن

وصفها يقصد به أن تُعطى المحكمة لها وصفها الصحيح الذي ترى إنه أكثر انطباقاً عليه من الوارد في الئحة الدعوى ولكن 

 يجب إبالغ المتهم بذلك كما يجب أن يمنح هو أو وكيله الفرصة لتقديم دفاعه.

الدخول غير المشروع على المواقع االلكترونية فِي جريمة  ختام المحاكمة واجراء المداولة ثم اصدار الحكم إعالن - 3

 المتعلقة بأمن الدولة:

بعد أن تفرغ المحكمة من إجراءات المحاكمة تقرر قفل باب المرافعة إشعاراً بانتهائها ثم تدخل بكامل هيئتها من القضاة غرفة    

وال تي تناقش فيها الخصوم أثناء الجلسات، المداولة لتضع حكمها فِي القضية بعد أن تجري دراسة كاملة للقضية واألدلة ال

فالدخول  تختلف الجرائم المعلوماتية عنها من التقليدية او ما يتعلق بنظام الحكومة االلكترونية للدولة وخاصة مواقع امن الدولة

ي باإلدانة بناء عليها يقضالبد أن تكون االدلة دامغة وواضحة كي غير المشروع على المواقع االلكترونية المتعلقة بأمن الدولة 

والتي ال يتسرب الشك إليها عن حقيقة الواقعة المرتكبة فتكون قاطعة فِي نسبتها إلى المتهم، وال تعتمد على الترجيح، حتى 

 يتوافر لها اليقين الكامل للحكم باإلدانة.

اقتنعت هيئتها  وإذااإلدانة والبراءة بالمشاورة بين أعضاء المحكمة حول أدلة اإلثبات وأدلة النفي وحول  رفكما تع        

بمسؤولية المتهم فإنها تتشاور حول العقوبة وتحديد نوعها إذا كانت مخيرة بين أكثر من عقوبة كالغرامة أو الحبس كذلك تتشاور 

جاه حول مقدارها إذا كانت محددة فِي النص بين حدين أدنى واعلى وحول الظروف التي رافقت وقوعها، سواء كانت ِفي ات

تخفيفها أو تغليظها كتوافر ظرف يشكل مانعاً من موائع القصاص أو توافر صفة الموظف الذي يشغل وظيفة مباشرة المال العام 

 فِي جرم اختالس المال العام.
 

 ي الفقه والنظامفِ جريمة الدخول غير المشروع على المواقع االلكترونية المتعلقة بأمن الدولة عقوبة : الفصل الرابع

 :هيدتم

 تعريف العقوبة لغة وفقهاا ونظاماا  -اوالا     

. وعقيب كيل شييء آخيره، (2)العقوبة لغة: مصدر عاقيب يعاقيب عقوبية، وعاقبيت الليص معاقبية وعقابياً واالسيم العقوبية  -2

  .(3)وأعقبه بطاعته أي جازاه، والعقبي جزاء األمر 

 . (4) وتعقبه أخذه بذنبه جزاه سواء بما فعل

  .(1) زواجر بعدة"بأنها موانع قبل الفعل،  أشار ابن عابدين إلى معنى العقوبة عند تعريفه للحدود: :العقوبة فقهاا   -1

                                                           
 . 169المادة ه 1435/  1/  22( بتاريخ 2نظام اإلجراءات الجزائية السعودي، مرسوم ملكي رقم )م/( 1)

 .429الطبعة الثانية، المكتبة العلمية بيروت ص ،الفيومي أحمد بن محمد بن علي ،ر( المصباح المنير في غريب الشرح الكبي(2

 .116المكتبة العصرية الطبعة الثانية، ص ،م1777-هـ1417 ،1/611 .( لسان العرب البن منظور، دار إحياء التراث العربي بيروت(3

 .159عية، ص ( القاموس المحيط للفيروز آبادي، الطبعة السادسة، الرسالة الجام(4
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وعرفها  كما أشار إليها الماوردي فقال:" الحدود زواجر وضعها هللا تعالى للردع عن ارتكاب ما حظر، وترك ما أمر به"   و

واألصلية تستمد هذا الوصف كونها األصلي أو األساسي المباشر   .(2)"الشيخ أبو زهرة بأنها:" أذى يترك بالجاني زجراً له

  .(3) للجريمة والتي توقع منفردة بغير أن يكون القضاء بها معلقاً على الحكم بعقوبة أخرى

 نظاماا  العقوبة -3

   .(4)"لحكم قضائي على من تثبت مسئوليته عن الجريمة جزاء يوقع باسم المجتمع تنفيذاً  هي العقوبة

تقويمي، تنطوي على إيالم مقصود، تنزل بمرتكب جريمة ذي أهلية لتحملها، بناء على حكم قضائي يستند إلى أتي بمعنى وت

إيالم  وهي. )5(  نص قانوني يحددها، ويترتب عليها إهدار حق لمرتكب الجريمة أو مصلحة له أو ينقصهما أو يعطل استعمالها

ونفعية محددة سلفا، بناء على  ،أخالقيا االستهجان االجتماعي، يستهدف أغراضاً قسري مقصود، يحمل معنى اللوم األخالقي و

، تنزله السلطة العامة في مواجهة الجميع بحكم قضائي على من ثبتت مسئوليته عن الجريمة بالقدر الذي يتناسب مع هذه نظام

أن  ومن هذه التعريفات يتضح .(7)تناسب معها ويوقعه القاضي من أجل الجريمة وي هي الجزاء الذي يقرره النظامو )6 األخيرة

مفهوم العقوبة التقليدي يقوم على أنه جزاء في مقابل الجريمة التي ينص عليها المنظم، بينما يقوم المفهوم الحديث فضالً عن 

جزاء وعالج يفرض  العقوبة " :هو أن في المجتمع ولعل أدق التعريفات صالحاً  الجزاء على تقويم المذنب وتأهيله ليعود فرداً 

 .(8)باسم المجتمع على شخص مسئول جزائيا عن جريمة بناء على حكم قضائي صادر من محكمة جزائية مختصة 

أو فعل أو ترك مخالفين لنصوصه  لكلتعتبر من أهم اآلثار التي تترتب على تجريم السلوك المعتدي، لذا نظم كما      

لمجرمين عقوبة ذلك لضمان تحقيق الردع الخاص للمجرم، ولتحقيق الردع العام موضوعة، وجعل مقابل هذا الفعل أو الترك ا

، وتختلف األنظمة والقوانين المجرمة في كل دولة وذلك باختالف كل سياسة والوقائي العالجي– للمجتمع ككل، ولها وجهين

  .(9) العقوباتي ما بين التخفيف أو التشديد فِ  نظمجنائية يتخذها الم

العقوبات السماوية واتجاهها إلى ناحية الفضيلة المجردة، وبهذا تفترق عن العقوبات التي يضعها البشر،  وهنا نجد   

ويتواضعون عليها، ويحكمون الجماعة على مقتضاها ؛ وذلك ألن العقوبات التي تضعها الحكومات المختلفة مشتقة من أوضاع 

 في كثير من األحيان كما كان يفعل الملوك السابقون،الناس وما تعارفوه، وتعمل على حماية الحكومة لنفسها 

                                                                                                                                                                                                   
 .643إبراهيم أنيس، الطبعة الرابعة، الشرق الدولية، ص ،( المعجم الوسيط(1

 275دار الكتب العلمية، الطبعة الثالثة، ص ،( األحكام السلطانية(2

لطبعة االولى، ، ا1416( سقوط الحق في العقاب بين الفقه االسالمي والتشريع الوضعي، نبيل عبد الصبور النبراوي، دار الفكر العربي، 3)

 .641ص

 .555م، ص1713، 19( شرح قانون العقوبات؛ القسم العام، محمود محمود مصطفى، دار النهضة العربية، القاهرة، ط 4)

 .413هـص 1415( األحكام العامة للنظام الجزائي، عبد الفتاح مصطفى الصيفي، مطبوعات جامعة الملك سعود، الرياض، ط 5)

 .13ص 2اء الجنائي؛ أحمد عوض بالل، )دار النهضة العربية، القاهرة، ط ( النظرية العامة للجز(6

 .667م، ص 1712، 5شرح قانون العقوبات؛ القسم العام؛ محمود نجيب حسني، دار النهضة العربية، القاهرة، ط 7))

 .371م ، ص 2992 -2991هـ، 1423 -1422، 19( قانون العقوبات؛ القسم العام؛ عبود سرج، )منشورات جامعة دمشق، ط (8

 . 3م، ص1776النظرية العامة للجزاء الجنائي؛ أحمد عوض بالل، دار النهضة العربية، القاهرة، الطبعة الثانية،  (9)
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فقد كانت إرادات الملوك هي القوانين، وال يشرعون إال ما يكون أوال وبالذات حماية ألنفسهم، وثانيا ما يكون فيه مصلحة  

ن مرتبة العبادة إلى لقومهم، أو إعداد لحروبهم، وكان الناس يألفون ذلك عندما كانوا يعبدون ملوكهم، ثم عندما نزلوا بهم م

التقديس، ثم عندما ظنوا أن دولتهم مقدسة، وأن طينتهم ليست من طينة الناس، ولذلك نجد في عبارات القوانين حتى الحديثة أن 

ذات الملك مصونة ال تمس، وأحاطها حتى القانونيون والقضاة بهاالت من اإلجالل تجعلهم فوق المسئولية، وفوق الناس 

 أجمعين.

 العقوبة االصلية في جريمة الدخول غير المشروع على المواقع االلكترونية المتعلقة بأمن الدولة: األول المبحث

 والغرامة أو االثنين معاا وتتضمن السجن 

  السجن والغرامة أو االثنين معاا عقوبة اوالا/ 

، ي القرار أو الحكم الجنائي أو التأديبيه فِ هي الجزاء الذي يقرره الشرع أو النظام وال يوقع على المخالف إال إذا نص عليو   

َ َوَرُسولَهُ َويَْسَعْوَن فِي اأْلَْرِض فََساًدا أَن ﴿ فقد قال تعالى: والقصاصمثال ذلك عقوبات الحدود  إِنََّما َجَزاُء الَِّذيَن يَُحاِربُوَن هللاَّ

ْنيَا َ َولَهُْم فِي اآْلِخَرِة َعَذابب َعِظييُقَتَّلُوا أَْو يَُصلَّبُوا أَْو تُقَطََّع أَْيِديِهْم َوأَْرُجلُ  لَِك لَهُْم ِخْزيب فِي الدُّ
ْن ِخاَلٍف أَْو يُنفَْوا ِمَن اأْلَْرِض ۚ َذَٰ  مب هُم مِّ

﴾(1).  

المحاربة هي المضادة والمخالفة، وهي صادقة على الكفر، وعلى قطع الطريق وإخافة السبيل، وكذا اإلفساد في األرض يطلق 

 .(2) ن الشرعلى أنواع م

بحق المدانين الرشوة أو االختالس والعقوبات  جزاءاتي األنظمة التي تقرر التعزيرية المنصوص عليها فِ  كذلكو         

 هـ1371- 2- 1وتاريخ  7-ي رقم م( من نظام تأديب الموظفين الصادر بالمرسوم الملك33-32ي المادتين )المنصوص عليها فِ 

(3). 

 في جريمة الدخول غير المشروع على المواقع االلكترونية المتعلقة بأمن الدولة كميليةالتث انياا/ العقوبة 

 .، وامنع من السفرواالبعاد والغاء التراخيص واغالق المحلوتتضمن المصادرة 

على حكم وتتفق مع التبعية فِي إن كليهما مترتبة ، التي تصيب الجاني بناء على الحكم باألصلية بشرط أن يحكم بها وهي    

 .(4) صدورهأصلي ولكنهما يختلفان فِي إن التبعية تقع دون حاجة إلصدار حكم خاص بها أما التكميلية فتستوجب 

بالنفي ثم في عقوبة السرقة تعليق يد السارق مضافه لألصلية لما  ولقد طبقت الشريعة اإلسالمية العقوبة التكميلية في الحرابة

  خاص.فيها من تحقيق للردع العام، وال

العزل من الوظيفة، والغرامة، وإلغاء و أما إذا كانت األشياء التي تم استخدامها ليست ملكاً له فإن المصادرة تمتنع      

الترخيص الخاص بإدارة المنشأة وتشغيلها، واإلغالق المؤقت للمحل والمنع من السفر إلى خارج البالد خالل مدة تنفيذ 

 المهنة، وإبعاد غير المواطن عن البالد،األصلية، والحرمان من ممارسة 

                                                           
 . 33( سورة المائدة، اآلية 1)

 ( تفسير ابن كثير. 2)

 هـ 1425- 11- 21( وتاريخ 11714( مشروع نظام تأديب الموظفين المنشور في جريدة الجزيرة عدد )3)

 . 471( التشريع الجنائي االسالمي، عبد القادر عودة، دار الحديث، المجلد االول، ص 4)
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 . (1) من النظام تحظر مصادرة األموال العامة، وال تكون المصادرة الخاصة إال بحكم قضائي 17 مادةالونصت  

 

 ثالثاا/ الغاء التراخيص واغالق المحل

 لقد نص نظام مكافحة الجرائم المعلوماتية في مادته الثالثة عشرة: 

بحقوق حسني النية، يجوز الحكم بمصادرة األجهزة، أو البرامج، أو الوسائل المستخدمة في ارتكاب أي  ومع عدم اإلخالل    

من الجرائم المنصوص عليها في هذا النظام، أو األموال المحصلة منها، كما يجوز الحكم بإغالق الموقع اإللكتروني، أو مكان 

 .(2)مالكه كانت الجريمة قد ارتكبت بعلم  واالرتكاب أي من هذه الجرائم،  دراً متى كان مص أو مؤقتاً  نهائياً  تقديم الخدمة إغالقاً 

 ونص نظام مكافحة الغش التجاري في المادة العشرون بقولة:

مع عدم اإلخالل بالعقوبات المنصوص عليها في هذا النظام، يجوز الحكم بإغالق المحل المخالف مدة ال تتجاوز السنة في      

 .(3)صوص عليها في المادة )الثانية( من هذا النظام المخالفات المن

 ونص نظام المرور في مادته الثانية والسبعون:

يعاقب كل من يخالف حكم الفقرة )أ( من المادة الحادية والعشرين من هذا النظام بغرامة مالية مقدارها عشرة آالف لاير مع   

 .(4) صإغالق المعرض محل المخالفة إلى حين الحصول على ترخي

 ثالثاا/ العقوبة التبعية لجريمة الدخول غير المشروع:

كما يسرت التكنولوجيا المعلوماتية سبل الحياة فإنها يسرت سبل ارتكابها فظهرت مصطلحات جديدة ِفي العلوم الجنائية     

طبيعي أن يستغل الجانب السلبي لها كالجريمة اإللكترونية والمجرم اإللكتروني والضحية اإللكترونية والدليل االلكتروني فاألمر 

واستخدامها كوسيلة الرتكاب الجرائم أو أن تقع عليها وتظهر نتيجة ذلك أنماط مستحدثة يصعب تكييفها وفقاً للنصوص العقابية 

المنظمين  التقليدية التي تقف فِي معظم الحاالت عاجزة عن مواجهة هذه االعتداءات احتراماً لمبدأ الشرعية وقد أدرك العديد من

 ذلك.

  .(5) )من استعجل الشِي قبل اوانه عوقب بحرمانه(ومن القواعد الفقهية          

فالحرمان يترتب على الحكم على القاتل بعقوبة القتل وال يشترط صدور حكم، ومثلها عدم أهلية القاذف للشهادة فعدم          

  .(6) ها صدور الحكم بعقوبة القذفاألهلية ال يشترط أن يصدر به حكم وإنما يكفي النعدام

  / العزل من الوظيفة العامةاوالا 

إن العزل من الوظيفة هي من العقوبات ذات الطبيعة القانونية الخاصة وذلك لما تنطوي عليه من جزاء تأديبي وجنائي فِي     

جع ألهميتها وما تنطوي عليه من آثار ذات الوقت وبالتالي فقد أكد التقارب الواضح بين التأديبية والجنائية ولعل ذلك ير

بالموظف المعاقب بها والذي قد يمتد أثره إلى أسرته أيضاً فهي تستوجب العزل من الوظيفة وهي من األمور المهمة لمكانته، 

                                                           
 هـ المادة والتاسعة عشر. هـ الموافق 27/91/1412في  79( النظام األساسي للحكم الصادر بأمر ملكي رقم م / 1) 

 ه المادة الثالثة عشرة.1/3/1421 في 17( نظام مكافحة الجرائم المعلوماتية، الصادر بأمر ملكي رقم م/2)

 هـ المادة العشرون. 23/4/1427في  17( نظام مكافحة الغش التجاري السعودي، الصادر بأمر ملكي رقم م/ 3)

 ه مادته الثانية والسبعون.26/19/1421وتاريخ  ٨۸( نظام المرور الصادر بالمرسوم الملكي رقم م/4)

 ،17ص 77( شرح مجلة األحكام م 5)

 . 471لتشريع الجنائي االسالمي، عبد القادر عودة، دار الحديث، المجلد االول، ص( ا6)
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كانت تتسم ونظراً للطبيعة الخاصة وما يميزها عن سائر التأديبية األخرى كما يتعين تحديد مفهومها فِي الشريعة اإلسالمية وما 

 (.1)به فِي العصر اإلسالمي باعتبارها من التعازير

 سحب رخصه مزاولة عمل أو مهنة ثانياا/

وهو الحرمان من حق مزاولة مهنة أو حرفة أو نشاط صناعي أو تجاري أو فني تتوقف مزاولته على إجازة من سلطة   

ا وإلغاء إجازة السوق الممنوحة لشخص ما تكرر مختصة كسحب إجازة فتح صيدلية أو معمل أو سحب هوية المحام وغيره

ارتكابه جريمة دهس، وكل ما تقدم يكون إما بإنهاء مفعول اإلجازة أو الرخصة الصادرة للمحكوم عليه لوقت معين أو حرمانه 

تج عن زج منها بشكل مؤبد ومنعه من الحصول عليها من جديد، وفقدان األموال أو الترخيص ال يقل وطأة عن األآلم التي تن

 المحكوم عليه في السجن.

 على أنه: لقد نص نظام المحاماة في المادة التاسعة والعشرون

يشطب اسم المحامي من الجدول ويلغي ترخيصه إذا حكم عليه بحد أو بعقوبة في جريمة مخلة بالشرف أو األمانة، مع عدم   

كل محام يخالف أحكام هذا النظام أو الئحته التنفيذية، أو اإلخالل بدعوى التعويض لمن لحقه ضرر أو أي دعوى أخرى، يعاقب 

 .(2)يخل بواجباته المهنية، أو يرتكب عمال ينال من شرف المهنة بإحدى العقوبات اآلتية: 

 والحرمان منها عدم االلتحاق باي وظيفةثالثاا/ 

 لها:لقد نصت ا لمادة الثانية والعشرون من نظام المخدرات والمؤثرات العقلية بقو  

ال يجوز تعيين أي شخص يكون مسؤوال عن عهدة المواد المخدرة أو المؤثرات العقلية في المنشآت المرخص لها إذا كان     

 من األشخاص اآلتي بيانهم من حكم عليه بحد السكر. 

 ن حكم عليه بجريمة تتصل بالمواد المخدرة أو المؤثرات العقلية . م- 

 األمانة.شرف أو من حكم عليه بجريمة مخلة بال 

 . (3)األمانة من سبق فصله من وظيفة عامة بحكم تأديبي ألسباب مخلة بالشرف أو  

 يشترط في تعيين الفرد ما يلي:: بالقول وبخصوص الشأن نصت المادة الرابعة من نظام خدمة األفراد

أن يكون حسن  ته للدولة خارج المملكة. ناء خدمأن يكون سعودي األصل والمنشأ ويستثنى من شرط المنشأ من نشأ مع والده أث

السيرة والسلوك غير محكوم عليه باإلدانة في جريمة مخلة بالشرف واألمانة ما لم يكن قد رد اعتباره إليه ج أن يكون الئقا طبيا 

ه إحالة أال يقل سنه عن سبعة عشر عاماً وال يزيد على أربعين عاماً، ويجوز للوزير أو من ينوب عن للخدمة العسكرية.

المتقدمين للتجنيد للجنة الطبية المنصوص عليها في المادة التاسعة والعشرين من نظام التقاعد العسكري التقدير أعمار المتقدمين 

على أن  في حالة عدم تطابق السن المحدد في الشهادة أو في الحفيظة وبين بنية الفرد الجسمانية ويكون قرارها في ذلك نهائياً 

                                                           
ون ( التطور التاريخي والفلسفي العقوبة العزل من الوظيفة دراسة مقارنة بين القانون والفقه االسالمي، إمام صالح إمام مدرس فلسفة القان1)

 551جامعة حلوان، ص-وتاريخه كلية الحقوق 

ه ولوائحه التنفيذية الصادرة بقرار وزير العدل ذي 1422/ 7/  21( والتاريخ 31حاماة الصادر بالمرسوم الملكي ذي الرقم )م/( نظام الم2)

 ه المادة الثامنة عشرة. 1/  6/ 1423( والتاريخ 4647الرقم)

 انية والعشرون.ه ا لمادة الث13/5/1426في  226( نظام مكافحة المؤثرات العقلية، الصادر بأمر ملكي رقم م/3)
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 .(1)التنفيذية في أي جهة حكومية، وأن تتوفر في الفرد الفني المؤهالت التي تحددها الالئحة  يكون موظفاً  أال يعدل ذلك

 

 :الخاتمة

 وبعد. وصحبه أجمعين آلةلى من ال نبي بعده، محمد وعلى حده والصالة والسالم عَ الحمد هلل وَ      

ه كل قارئ فضله وكرمه أن يجعل فيه البركة وأن ينفع بِ وجل بِ  زإلتمام هذا البحث. وأسأل هللا عالحمد هلل الذي وفقني     

لقد و اصبت فمن هللا،وإن من نفسي والشيطان، ائدة، وإن أخطأت فَ ول والفَ وأسأل هللا أن يكتب له القبُ ، ديرلك قَ لى ذَ احث، إنه عَ وبَ 

هلل  الحمد وات واالرضِ مالق السَ هلل خَ  فالحمد ،النظامي والعملي أن أعالج موضوعاً ذو أهمية على الصعيدين اللهمن خِ  حاولتُ 

ومهما بذلت  بحثي هذاَ  االن اختمُ  ا انا ذاَ لى اله وصحبة وسلم هَ اجمعين وعَ  الخلقِ  لى سيدِ سلم عَ واصلي واَ  الصالحاته الذي تتم بِ 

لى عَ  اللهِ من خِ  ي وقفتُ سبي اننِ كن حَ ول اإللكترونيةلتشعب الجرائم  نظراً  هجوانبِ بجميع  متيقن بعدم االلمامِ  فإنني هدجُ ن مَ  فيهِ 

 :ليا يَ مَ ها توصيات اهمُ تائج وَ نَ 

 النتائج: اوالا/ 

إن ثورة التكنولوجيا وانتشار الحاسبات أديا إلى تغير المفاهيم التقليدية للجريمة سواء من حيث وسائل ارتكابها، أو   -1

 في اإلثبات. طبيعة الدليل المستخلص، وطرق انتشاله باإلضافة إلى مدى حجيته

جريمة الدخول غير المشروع على المواقع االلكترونية المتعلقة بأمن الدولة من الجرائم المستحدثة التي عالجها نظام   -2

بالنص عليها ضمن وذلك  تهالمكافحصت المؤتمرات الدولية وكثير من األنظمة مكافحة الجرائم المعلوماتية، وقد أو

 .المعمول بها همتأنظم

الفقرة  (7في المادة )صدر لدخول غير المشروع على المواقع اإللكترونية المتعلقة بأمن الدولة لتجريم ار وصدإن أول  -3

 .مكافحة الجرائم المعلوماتية من نظام (2)

أي نتيجة، مثل حدوث ضرر للشبكة أو  ضرر، وال يشترط أن يترتب عليهاالخطر وليست ال من جرائم هذه الجريمة  -4

 .ئدة للجانيانات أو حدوث فاالبي

تامة بمجرد ارتكاب النشاط اإلجرامي، تعد جريمة الدخول غير المشروع على المواقع االلكترونية المتعلقة بأمن الدولة،   -5

ث عنه من ي الملفات ما يبحي النظام المعلوماتي دون موافقة صاحبه، حتى وإن لم يجد فِ التدخل فِ فِي  الذي يتمثل

 لقواعد خصوصية وسائل تقنية المعلومات. انتهاكاً واختراقاً يعد ام به ما قن معلومات أو بيانات، إذ إ

، أو البياناتي الحصول على تمثل فِ الم، مع توافر القصد الجنائي الخاص الفعلتتجه اإلرادة إلى  انيلزم لإلدانة   -6

 جارية أو االقتصادية.خاصة بالمنشأة المالية أو التالسرية المعلومات ال

وذلك متى ما كان  ،صورتها المصحوبة باعتداءات على البيانات أو المعلومات مشددة فِي جريمةذه اله يِ فالعقوبة إن  -7

 ارتكاب الفعل قد تم بدون تصريح أو بتجاوز حدود التصريح أو البقاء في النظام المعلوماتي بصورة غير مشروعة.

الرابعة والسابعة من نظام مكافحة الجرائم فعل عندما سن لها بنص المادة الثالثة و وحسناً  ،ذات طابع تقنيانها  -1

 المعلوماتية.

 .منه دون أدنى مجهود عضلي او حركيالعالية بالذكاء والمهارة التقنية تميز ت -7
                                                           

 هـ المادة الرابعة.  ٨٣٧٧/  ٣/  ٢٢بتاريخ  ٧( نظام خدمة األفراد، الصادر، مرسوم ملكي رقم م/1)
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 ودراية لتعلقها بحرمة الحياة الخاصة، وما تطلبه من خبرة ومعرفةذلك وإجراءات التحقيق ذات طبيعة خاصة، إن  -19

 بصفة خاصة.  هاولم تتناول ،وفضفاضة البية النصوص النظامية ال تزال عامةن غإتامة بهذا النوع بالرغم من 

تشمل  إنهاإذ في جريمة الدخول غير المشروع على اإللكترونية اوسع نطقاً من الجرائم التقليدية  محل المعاينة إن -11

ن بمجرد علمهم على المختصي االنظمةتفرضه  هاإجراء واجب من إجراءات األشخاص واألماكن والمعلومات، وهو

 .هابوقوع

جريمة الدخول غير المشروع على المواقع االلكترونية المتعلقة في  ي خبايا األنظمة المعلوماتية،الغوص فِ التفتيش و  -12

  بها.مرتبطين كشف أسرار قد تكون أكثر خصوصية ألشخاص  يترتب عليه بأمن الدولة،

فِي هذا المجال من قبل سلطة  عوبة مسايرة التطور المتسارعحداثة الجرائم المعلوماتية ووسائل تنفيذها أدى إلى ص -13

الفنية  بسبب نقص المهارةجريمة الدخول غير المشروع على المواقع االلكترونية المتعلقة بأمن الدولة، في التحقيق، 

 العملية لديهم.

وق والحريات الخاصة، اما في للحق ايةال يجوز التفتيش ليالً في انظمة االجراءات الجزائية اال في حاالت معينه حم -14

مجال الجرائم المعلوماتية المتعلقة بأمن الدولة وما تتميز به من طبيعة خاصه هو امكانية تفتيشها عن بعد دون المساس 

 بالحريات الخاصة. 

ق أو القضاء سواء من جهة التحقي هب وما كان مرتبطاً  التكنلوجيمجال الي المعرفة العلمية، والتقنية، والخبرة فِ فِي  قله -15

 أو الفقه.
 

 ث انياا/ التوصيات: 

ور المتسارع في العربية السعودية لمواكبة التط المملكةلدى سلطات التحقيق واالدعاء في  الفنية راتفع المهاالعمل على ر  -1

 .مجال الجرائم المعلوماتية

، الجرائم العاديةفي واالدعاء العام لتحقيق ا ي مجالفِ السعودي  اإلجراءات الجزائية نظاملعامة القواعد ال فيالعمل بما جاء  -2

  .من الجرائم المستجدة النوع يتوافق مع طبيعة هذا النظام بمال نصوص هذا حتى يتم تعدي

الجزائية فيما يتعلق بالتفتيش والمعاينة في مرحلتي التحقيق جراءات اإل نظامي فِ  سد الفراغالمنظم السعودي ب نوصي -3

  الدليل المستمد من الجريمة المعلوماتية.  يفِ والمحاكمة بتجنب الشك 

فيها بالسماح لسلطة التحقيق م النص ، بحيث يتنظام مكافحة الجرائم المعلوماتية( من 15ضرورة تعديل نص المادة ) -4

ما دام األمر ال يتطلب االنتقال إلى األماكن الخارجة  ي تقع خارج اختصاصها داخل الدولة او عن بعدبتفتيش األنظمة الت

 . ماختصاصه عن

 .الجرائم المعلوماتية بالدورات التخصصية فِي مجال محاكمة المحاكم الجزائية تأهيل قضاءعلى  لعملا -5

إلى خارج  المكاني د االختصاصبي االتفاقيات الدولية المتعلقة بماإلجراءات على العمل بما جاء فِ  نظامي النص فِ  ال بد من -6

 هدف تسهيل التفتيش وضبط الجاني.هلة التغيير واإلزالة، وس كون األدلةمجال هذا الي فِ  االقليم

مع السياسة التشريعية  اً متفقكان بواسطة تدابير أمنية، و محل االعتداء محميكون ي الحاالت التي يريم فِ أن يكون التج -7

 للدولة.

 االستفادة من تجارب الدول السابقة في صدور قانون الجرائم المعلوماتية. -1
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إذا أدى إلى اختراق نظم ى جريمة الدخول غير المشروع على المواقع االلكترونية المتعلقة بأمن الدولة علتشديد العقوبة  -7

 عالية. خطورة جرمية ينمي لدى الفاعل هاألمن الخاصة بنظام الحاسب اآللي؛ ألن

" لى مستويينوذلك ع والمخربين للتصدي لمحاولة المقتحمين المعلوماتي حماية أمنية للنظامإيجاد من الضروري  -19

  .بتوفير أنظمة ذكية الحكومية وغير الحكوميةتحصين المؤسسات "-ا وثانيه ،حماية متطورة برامج-أولها 

فيما يتعلق  ،والمسؤولين عن منصات الخدمة االلكترونية بين مسئولية مزودي الخدماتت إيجاد نصوص نظامية -11

 .عليهم تحديد المسؤولية ال تتضمن ن النصوصالبأمن الدولة بالدخول غير المشروع على المواقع االلكترونية المتعلقة 

عمله للشركة  إطارفي  حال ارتكاب أحد أفرادهاي فِ  ،لشخص المعنوي كالشركات وغيرهامسؤولية ا تقرير مبد -12

 .اإللكترونية المتعلقة بأمن الدولة الدخول غير المشروع على المواقع جريمة

 

   

 والمصادر المراجعفهرس 

 لكريمالقرآن ا

 الحديث الشريف
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 ه15/11/1434( بتاريخ 52نظام الحماية من اإليذاء الصادر بمرسوم ملكي رقم )م/ -2

 .توزيعوالنشر وال الطبعة األولى، دار وائل للطباعة ،رنتواإلنتجرائم الحاسب اآللي (. م2919)أسامة.  ،المناعة -3

 ه27/12/1412في  36نظام مكافحة الرشوة، الصادر بأمر ملكي رقم م/ -4

ه ولوائحه التنفيذية الصادرة بقرار 1422/ 7/  21( والتاريخ 31نظام المحاماة الصادر بالمرسوم الملكي ذي الرقم )م/ -5

 ه 1/  6/ 1423( والتاريخ 4647وزير العدل ذي الرقم)

 هـ1421/5/21وتاريخ  24ادر بالمرسوم الملكي رقم م/نظام وثائق السفر الص -6

 .الطبعة األولى جرائم تلوث البيئة،م(. 1771)فرج.  ،الهريس -7

 هـ 23/4/1427في  17نظام مكافحة الغش التجاري السعودي، الصادر بأمر ملكي رقم م/  -1

 ه6/7/1422في  7/22نظام البيئة الصادر بأمر ملكي رقم  -7

 ه5/2/1437في  29ل الصادر بأم ملكي رقم م/ نظام مكافحة غسل األموا -19

 هـ 21/97/1439في  49نظام مكافحة جرائم االتجار باألشخاص، بأمر ملكي رقم م/ -11

 ه24/7/1426في  173نظام األسلحة والذخير السعودي، الصادر بأمر ملكي رقم  -12

 هـ29/1/1423يخ وتار 1/113الئحة انتهاء الخدمة الصادرة بموجب قرار مجلس الخدمة المدنية رقم   -13
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/ ٨دار الدعوة ) العربية،مجمع اللغة  الوسيط،المعجم  .ت(د.) ، محمد.النجار حامد؛ عبد القادر، إبراهيم؛ الزيات، -17

 المفردات في غريب القرآن. الحسين بن محمد المعروف بالراغب األصفهاني. (،٨٨٨

 صحيح مسلم، دار الجيل، بيروت، دار اآلفاق الجديدة، بيروت.  -29

المكتبة العصرية الطبعة  م،1777-هـ1417 ،1/611 .لسان العرب البن منظور، دار إحياء التراث العربي بيروت -21

 الثانية.
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 ، دار الحديث، القاهرة.1الجزء  .الوضعيالتشريع الجنائي اإلسالمي، مقارناً بالقانون  ت(.د.) عبد القادر. عودة، -24

 الطبعة األولى. دار النهضة العربية، .العامالقسم  اللبناني،قانون العقوبات شرح  م(.1714) محمود نجيب. حسني، -25

 ءالجز .في استتباب األمن هاوأثراالجراءات الجنائية في جرائم الحدود في المملكة هـ(. 1415) سعد محمد. ظفير، -26

 .االول

 .دار الفكر الجامعي األولىالطبعة  .القانونيةالتجارة اإللكترونية وحمايتها  م(.2996) عبد الفتاح. بيومي،عبد الفتاح  -27

 .دار المجتمع العلمي األولى،الطبعة  .الجامع الكبير، حاشية م(.1756) .أبو منصور محمد بن األزهري، -21

الريّان للطباعة  .وضة الناظر وجنة المناظرر هـ(.1423) أبو محمد موفق الدين عبد هللا بن أحمد بن محمد بن قدامة، -27

 .والنشر، الطبعة: الطبعة الثانية

الطبعة الثانية،  1"البحر المحيط" للزركشي مجلد،http://www.wata.cc/forums/showthread.php العرب: -39

 علم األصول" البن عثيمين، طبعة الجوزي، ، وكتاب "شرح األصول من149ص 

  .بيروت للماليين،، دار العلم الطبعة الرابعة .الصحاحمعجم  هـ(.1497) .إسماعيل بن حماد الجوهري الفارابي، -31

واألجنبية تحليلية مقارنة بين بعض المواقع العربية  دراسة .االلكترونيةتقييم جودة المواقع  م(.2919) محمد حسين، -32

 .11، العدد 6المجلد  واالقتصادية،علوم اإلدارية تكريت لل مجلة
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 .الطبعة األولى ،اإلسكندريةدار الفكر الجامعي،  .الجرائم المعلوماتية م(.2995) أحمد الملط، -33

 والعشرون. الطبعة الرابعة 1434المدونة القضائية السعودية لعام  -34
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 .ر الكتب العلمية الطبعة الثانيةدا الشرائعبديع الصنائع في ترتيب  (.ـه1496) .أبو بكر الكاساني، -31

 .الطبعة األولى، دمشق .الحقوق الدستورية (.م2911) منير. العجالني، -37
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 القاهرة دار الفكر العربي، الطبعة األولى. .اإلسالمالعالقات الدولية في  ت(.)د. .محمد زهرة،أبو  -41

 .الطبعة األولى الحلبي الحقوقية .القاموس الثالثي م(.2991) لة روحي البعلبكي،موريس نخ -42

 .اإلسالميدار إحياء التراث ى الطبعة األول. المحيطالقاموس )د.ت(.  أبادي، لفيروزا -43

 طبعة-ه، دار اإليمان 1435الطبعة السادسة،  الصحاح،مختار  صادر،دار بعة األولى طال، 22-13/21،لسان العرب -44

 شعبية.

 1715، مكتبة لبنان، سنة بيروت، األولى الطبعة .ة العربيةمبادئ قواعد اللغ هـ(.1491) .علي محمد الجرجاني، -45

 مكتبة الفيصل، شاهي جامع مسجد ما ركيت، اندر قلعة۔

 .1/13هـ 1492مصر مكتبة الخانجي 3معجم مقاييس اللغة البن فارس تحقيق عبد السالم محمد هارون طبعة  -46

 م على موقع واي باك مشين.2917ديسمبر  21وزارة الداخلية. نسخة محفوظة  مهام القيادة العامة لطيران األمن -47

 المكتب اإلسالمي.  جلد االول، الطبعة الثانية،الم .االحكام في أصول االحكام ت(.)د. .علي بن محمد ،التغلبي اآلمدي -41

 القاهرة.الطبعة االولى، دار النهضة العربية  .شرح قانون العقوبات القسم العام ت(.د.) عمر. لسعيد،ا -47

 .لطبعة االولى، الحلبي للنشرا .النظرية العامة لقانون العقوبات (.2993) .سليمان المنعم،عبد  -59

جامعة  .الحقالنظرية العامة لإلباحة في استعمال  العربية،في التشريعات  اإلباحة،أسباب  م(.1762) محمود. حسني، -51

 ، الطبعة األولى. الدول العربية. معهد الدراسات العربية العالية
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 تحاق الطلبة ببرامج الدراسات العليا في الجامعات الفلسطينية من وجهة نظر الطلبة أنفسهمالدوافع 

 (جامعة العربية األمريكية نموذجا  طلبة ال)

Motives for students enrolling in postgraduate programs in Palestinian universities from 

the point of view of the students themselves (Students of the Arab American University - 

case study) 

عبد المجيد نايف أحمد عالونة /الدكتور الباحث :إعداد  

 فلسطين ،رام هللا ،وم االجتماعيةوباحث في مجال العل أستاذ علم االجتماع

Email: a_dr.abed@yahoo.com  

 الملخص

طينية من وجهة نظر دوافع التحاق الطلبة ببرامج الدراسات العليا في الجامعات الفلس لقد هدف هذا البحث الى توضيح           

ي وه عن بقية الجامعات الفلسطينية األخرىالة وقد تم استخدام جامعة واحدة لدراسة هذا الموضوع كدراسة ح م،الطلبة أنفسه

المنهج الوصفي التحليلي ومنهج المسح  باحث، وقد استخدم اللجامعة العربية األمريكية الواقعة في شرق مدينة رام هللاا

عنصراً،  84وتم اخذ عينة منهم بقيمة  ،ةوتكون مجتمع البحث من طلبة الدراسات العليا في الجامعة المذكور ،االجتماعي

أن غالبية طلبة وقد توصل البحث الى العديد من النتائج كان من أهمها  ،وأستخدم الباحث أداة االستبانة لجمع المعلومات

وي الدراسات العليا هم من الذكور ومن ذوي العمر المتوسط ومن ذوي الخبرة العملية القليلة والمتوسطة بشكل متساوي ومن ذ

تبين ا وأن غالبيتهم من غير العاملين. كما التخصصات اإلنسانية والتطبيقية مع زيادة قليلة للتخصصات اإلنسانية مقارنة بغيره

الحصول على مركز اجتماعي، وأسبا  تطورية/ سبا  مادية، وقد جاءت أل ببرامج الدراسات العليا ةالطلب لتحاقأن دوافع ا

هجرة للخارج، ، وافع تقليدية للغيردووتعبئة وقت الفراغ، وأسبا  ذاتية سياسية أو غيرها، و علمية، وحيازة وظيفة مناسبة،

برامج أدبية، وبرامج ع برامج الدراسات العليا هي أنواوتبين أيضاً أن ات العليا، ومنحة دراسية مجانية، وقر  برامج الدراس

برامج اجتماعية، وبرامج تجارية/ برامج قانونية، وبرامج سياسية، وبرامج تقنية، وبرامج هندسية، وإنسانية، وبرامج طبية، و

وبين  لاللتحاق ببرامج الدراسات العلياالدوافع المصاحبة  بين جد عالقة طرديةتبين أنه يومالية، وبرامج تنموية/ إرشادية. كما 

زاد التحاق الطلبة ببرامج الدراسات العليا فكلما ازدادت حدة التأثيرات لتلك الدوافع ، نوعية برامج الدراسات العليا نفسها

في افتتاح برامج التوازن ضرورة وقد وضع الباحث في نهاية هذا البحث عدد من التوصيات جاء من أهمها  والعكس ايضاً.

تفضيل المصلحة القومية على المصلحة الربحية من قبل المؤسسات ، وين التخصصات اإلنسانة والتطبيقيةما ب الدراسات العليا

 التعليمية التي تقوم بافتتاح بعض التخصصات بهدف تحقيق الربح المادي دون غيره. 

 

  الطلبة، الدراسات العليا، الجامعات الفلسطينية. الكلمات المفتاحية:
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Motives for students enrolling in postgraduate programs in Palestinian universities 

from the point of view of the students themselves (Students of the Arab American 

University - case study) 

 Abstract 

 The aim of this research is to clarify the motives for students to enroll in graduate programs in 

Palestinian universities from the point of view of the students themselves. One university has 

been used to study this subject as a case study from the rest of the other Palestinian universities, 

which is the Arab American University located in the east of the city of Ramallah. The 

descriptive analytical approach and the social survey method, and the research community 

consisted of graduate students at the mentioned university, and a sample of them with a value of 

48 items was taken, and the researcher used the questionnaire tool to collect information, and the 

research reached many results, the most important of which was that the majority of graduate 

students are from Males, middle-aged, with little and medium practical experience equally, and 

with humanitarian and applied specializations, with a small increase in humanitarian 

specializations compared to others, and that the majority of them are non-working. It was also 

found that the students’ motives for enrolling in postgraduate programs came for financial 

reasons, obtaining a social status, developmental/scientific reasons, holding a suitable job, 

mobilizing leisure time, political or other subjective reasons, traditional motives for others, 

emigration abroad, and the proximity of postgraduate programs. And a free scholarship, and it 

was also found that the types of graduate programs are literary programs, humanitarian 

programs, medical programs, engineering programs, technical programs, legal programs, 

political programs, social programs, commercial/financial programs, and development/extension 

programs. It was also found that there is a direct relationship between the motives associated 

with enrolling in graduate programs and the quality of the graduate studies programs themselves. 

At the end of this research, the researcher made a number of recommendations, the most 

important of which was the need for balance in the opening of graduate studies programs 

between human and applied disciplines, and the preference of the national interest over the profit 

interest by educational institutions that open some disciplines with the aim of achieving financial 

profit without others. 

Keywords: Students, Graduate studies, Palestinian universities. 
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المقدمة:. 1  

يعتر التعليم من أهم العوامل الالزمة للتقدم في الحياة البشرية، فهو العماد األساسي الذي تقوم عليه الدول والمجتمعات            

استطاعت فلوال العلم لما  ،منذ وجودها وحتى الوقت الحاضر، وهو األصل في التوصل إلى أي تقدم في مناحي الحياة المختلفة

حدود مع العلم بوجود الوصول الى ما هي عليه اليوم، والميزة المهمة للعلم هو أنه مفتوح امام الجميع وال يوجد له  الحضارة

الطلبة بأي برنامج أو  التحاقخذ على مؤسسات التعليم في كثير من الدول والتي تفرض رسوم باهظه شريطة بعض من المآ

تمنح  والتيول األخرى ومن بينها دول العالم األول المتقدمة في هذا المجال تخصص تعليمي موجود فيها مقابل العديد من الد

مثل جامعات روسيا وأوروبا وغيرها مقابل الجامعات العربية التي تفرض رسوم باهظة  هاالعلم بشكل مجاني للجميع في جامعات

الدراسات العليا بهدف الربح المادي لها دون وتقوم بافتتاح تخصصات تعليمية خاصة في وا االلتحاق بها، ارادعلى الطلبة إذا 

بعض الدراسات بقولها "اننا ننظر الى التعليم العالي  هااعتبرت ثحي غيره، مثلما هو حاصل في المجتمع الفلسطيني اليوم،

التنموية"  أطرهاكرافعة للفقر وكأساس للكيانية الفلسطينية وسند لدعم المؤسسة الوطنية التـي ستقوم الدولة الفلسطينية و

لذلك فال بد من االهتمام بطبيعة االفتتاح  (8م، ص 9002بكدار،  –)منشورات المجلس االقتصادي الفلسطيني للتنمية واالعمار 

 للبرامج المطلوبة. 

 يعتبر الحق في التعليم من ضرورات تطور الفرد الذي هو شرط أساسي لتطور المجتمع، وهو ما يحدد أبرز مالمحكما           

إذاً فإن التعليم يعتبر واحداً من أفضل  ،المجتمع ومكانته في السلم الحضاري، وموقعه بين النظم السياسية المعاصرة

مراحله وبشكل خاص مرحلة التعليم  كافةاالستثمارات المالية التي يمكن للدول أن تستثمرها، وينطبق ذلك على التعليم في 

)منشورات مركز الميزان لحقوق  قدرة على المساهمة في بناء المجتمع ومؤسساته العالي، القادرة على تخريج طلبة لديهم

 .( فمن هنا ال بد من افتتاح تخصصات مطلوبة ومناسبة للجميع6، ص م9000 اإلنسان،

العربي  إن التوسع في أعداد الجامعات اليوم في بعض من الدول والمجتمعات وتحديداً المجتمعات العربية ومنها المجتمع        

أرباح طائلة تعود على أصحا  هذه الجامعات من  قالفلسطيني لم يُعد ولألسف هدفه تعليمي بحت بقدر ما هو هدف مادي لتحقي

راً على بعض من فئات المجتمع صانه أن يجعل التعليم مقتوهذا من ش رسوم تفرضها هذه المؤسسات على الطلبة الملتحقين بها،

سوم العالية وتحديداً فيما يتعلق ببرامج الدراسات العليا في هذه الجامعات والتي تفوق في رسومها القادرة على توفير هذه الر

تُذكر من المجانية أو المنح  امتيازاتحوالي أربعة اضعاف الرسوم الجامعية العادية في مراحلها األولى ودون أن يكون لها أية 

تلك الجامعات لبرامج خاصة بالدراسات العليا قد تكون عديمة التأثير في أهدافها سوى الربح  افتتاحناهيك عن  إال ما ندر،

دم فائدة المجتمع بأي شيء يُذكر، حيث بات طائلة على حسا  ع ؤسسات والتي تجني من وراءه مبالغالمادي العائد على هذه الم

، وأن ظهر هنا وهناك عدد من اآلراء التي (7م، ص 0222 يظهر التوسع غير المدروس في البرامج التدريسية )جبريل محمد،

 تمجد وتشيد بدرجة األهمية للتوسع في التعليم العالي في هذا المجتمع ألهداف قد تكون غير معروفة. 

ته لمجتمع الفلسطيني ومن مختلف جامعابرامج الدراسات العليا في داخل ا افتتاحبات واضحاً التوسع الهائل في  لقد          

المادية،  لها حتى تتمكن من جني األرباح بالنسبةمهمة  العتماداتخذت تتسابق فيما بينها ى الحديثة التي أوحت القديمة في نشأتها

من نسبة البطالة في هذا المجتمع مثلما هو ظاهر  تزيدان  شانهاومن انها في معظمها برامج إنسانية حيث يظهر من هذه البرامج 

بنتائج سلبية وهي التي تمثلت  تعودامام الجميع ألن عدم التوازن في جانبي التعليم المهني واالكاديمي يحدث من خالله فجوة 

http://www.ajrsp.com/
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التخصصات األدبية في بالزيادة في معدالت العاطلين عن العمل من الشبا  العربي الفلسطيني ومثلما ظهر فإن نسبة الملتحقين ب

الكبير  وهذا االتساع ،لمهنيةفقط للتخصصات التطبيقية ا % 00للتخصصات اإلنسانية مقابل  % 70المجتمع الفلسطيني تساوي 

ان الــدور الوطنــي حيث ة في هذا المجتمع بشكل قوي وواضح، معدالت البطال ازديادفي الفجوة كان سبباً رئيسياً في 

ــى لــم التعليــم العالــي اصبــح باهتــا وغيــر محــدد وحت لمؤسساتالفلسطيني الذي كان يُغنى به دائماً ـرري والتنمــوي والتحـ

  .(0م، ص 9004)هند بطه وآخرون،  يعــد مــن اولوياتهــا

الدراسات العليا امج ا  التحاق الطلبة في داخل المجتمع العربي الفلسطيني ببربإن هذا البحث تناول موضوع اس      

هذا  الفتتاحما هو السبب في التسارع والتسابق وهو سؤال يطرح نفسه  كوهنالكثرة في داخل جامعات هذا المجتمع والموجودة ب

حديثة النشأة؟ وهل طلبة هذا المجتمع لمجتمع الفلسطيني القديمة وحتى الكم الهائل من برامج الدراسات العليا في جامعات ا

ان هذا البحث قد عمل على توضيح عدد حيث ؟ نسانية في طابعها الغالبلهائل من التخصصات التعليمية اإلم ايلزمهم هذا الك

كما وعمل هذا البحث والمكلفة للطلبة وألسرهم،  بهذه البرامج ناهيك عن تكاليفها الباهظة لاللتحاقمن األسبا  التي تقود الطلبة 

 ،االلتحاق بتلك البرامج وبين نوعية البرامج نفسها الى دراسته للعالقة بين اسبا باإلضافة  ،على توضيح نوعية هذه البرامج

عشرات االفتتاح للكم الهائل من  فيما يخص الموضوع لكشف الغمة عما هو موجودهذا  لعلة قد أوضح ولو بجزء بسيط عن

المجتمع الفلسطيني معتمدة في وجودها وأهدافها في الجامعات الفلسطينية، يُذكر أن غالبية الجامعات في  برامج الدراسات العليا

هلية أو خاصة وليست حكومية مع بعض الدعم الحكومي خوذة من الطلبة كونها مؤسسات أوقيامها على الرسوم الدراسية المأ

 لعدد من هذه الجامعات ألهداف وطنية فقط كجامعتي بير زيت والنجاح في مقدمتهما في داخل هذا المجتمع. 

 

 لة وتساؤالت البحث: شكم. 1.1

 يتمثل السؤال الرئيسي في هذا البحث بالسؤال التالي:

 ؟ ما دوافع التحاق الطلبة ببرامج الدراسات العليا في الجامعات الفلسطينية من وجهة نظر الطلبة أنفسهم 

 ويتفرع عن هذا السؤال مجموعة من األسئلة الفرعية التي توضحه وتفصله وتشرحه بشكل أكبر وهي:

 ما هي أسبا  زيادة إقبال الطلبة في المجتمع الفلسطيني على الدراسات العليا المتنوعة؟  – 0

 ما مدى االختالف في دوافع التحاق الطلبة ببرامج الدراسات العليا المتنوعة في المجتمع الفلسطيني؟  – 9

 شموليتها لمناحي الحياة المختلفة؟ وما مدى ،ما هي نوعية برامج الدراسات العليا الموجودة في الجامعات الفلسطينية – 0

 ما هي طبيعة العالقة بين أسبا  التحاق الطلبة ببرامج الدراسات العليا وبين نوعية هذه البرامج؟   – 8

 ما هي التوصيات التي من الواجب وضعها في نهاية هذا البحث؟  – 5

 

 أهداف البحث: .2.1

 يلي:  تتمثل أهداف هذا البحث في العمل على تحقيق كل مما

 فيه.  أسبا  زيادة إقبال الطلبة في المجتمع الفلسطيني على الدراسات العليا المتنوعة توضيح – 0

 . مدى االختالف في دوافع التحاق الطلبة ببرامج الدراسات العليا المتنوعة في المجتمع الفلسطينيتحديد  – 9
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 فيه.  مدى شموليتها لمناحي الحياة المختلفةتحديد الفلسطينية، ونوعية برامج الدراسات العليا الموجودة في الجامعات ذكر  – 0

   في المجتمع الفلسطيني.  العالقة بين أسبا  التحاق الطلبة ببرامج الدراسات العليا وبين نوعية هذه البرامجمعرفة طبيعة  – 8

ة يوالمجتمع والمؤسسات التعليم وضع عدد من التوصيات المهمة في نهاية هذا البحث والتي تعود بالفائدة على الطلبة – 5

 أيضاً. 
 

 أهمية البحث:. 1.1

 بكل من: والعملية )التطبيقية( معاً العلمية )النظرية( تتمثل أهمية هذا البحث 

زيادة إقبال الطلبة في المجتمع الفلسطيني على الدراسات العليا وراء سبا  العمل على وضع صورة واضحة لجميع األ – 0

 . زيادة تلك البرامج من هذه الدراسات، وسبب المتنوعة فيه

 تحديد مدى االختالف في دوافع التحاق الطلبة ببرامج الدراسات العليا المتنوعة في المجتمع الفلسطينيلباحث بقيام ا – 9

سبب التحاقه بتلك لك البرامج ولتعريف الطالب نفسه عن لتحديد األسبا  الرئيسية من الفرعية وراء التحاق الطلبة بت

 . البرامج

ذكر نوعية برامج الدراسات العليا العمل على استعراض قائمة التخصصات التي تشملها تلك البرامج وذلك بالعمل على  – 0

 الموجودة في الجامعات الفلسطينية، وتحديد مدى شموليتها لمناحي الحياة المختلفة فيه. 

عرفة طبيعة العالقة بين أسبا  التحاق الطلبة ببرامج مالربط بين الدوافع وبين نوعية هذه البرامج وذلك من خالل  – 8

 .   في الجامعات الفلسطينية الدراسات العليا وبين نوعية هذه البرامج

لطلبة تعود بالفائدة على امن الممكن أن وضع عدد من التوصيات المهمة في نهاية هذا البحث والتي قيام الباحث ب – 5

 أيضاً.  والمجتمع والجامعات الفلسطينية

 حدود البحث:  .1.1

 .مبنى الدراسات العليا في مدينة رام هللا الجامعة العربية األمريكيةالحدود المكانية: 

  م.9099العام الحالي الحدود الزمانية: 

  طلبة الدراسات العليا أنفسهم. الحدود البشرية:

 

 النظري للبحث: المنطلق .2

السبب أو غالبية األسبا  الرئيسية التي تقف وراء  النظري لهذا البحث يقوم على أساس أنإن المنطلق األساسي              

هي أسبا   والحديثةالقديمة  هبرامج الدراسات العليا في داخل المجتمع الفلسطيني بكافة جامعات افتتاحفي  واالزديادالتوسع 

قد يكون هذا الحديث حاداً نوعاً ما وربما والمؤسسات،  ربحية في غالبيتها تعود بالمنفعة الخاصة على أصحا  تلكومادية 

 وعائداتهيكون موجعاً بعض الشيء ولكن كشف بعض من الحقائق له إيجابيات أكثر مما يبقى هو سلبياً في وجوده واصلة 

مثل هذه البرامج أو قد يعمل على التغيير  افتتاحالحالية والمستقبلية كون هذا الكشف ربما يعمل على إعادة النظر في التوسع في 
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طبعاً قد تكون هنالك  ،في سياسة االفتتاح لعدد من هذه البرامج أو حتى للتقليل من رسومها الباهظة على كاهل الطلبة واسرهم

ع وتزايدت تنو للطالب وليس ملزم له ولكن تلقي التعليم مهما ج الدراسات العليا هو ذا طابع حرأن االلتحاق ببرامعلى إجابة 

يبقى الزماً لكل فرد وغير مقتصر على بعض الفئات االجتماعية دون غيرها وال بد من أن يأتي  من عليا ألعلى همستويات

ة عدة سنوات وال يناله يطالب في مؤسسات تعليم ن ان يقضيمكإذ من غير الم بتلقيهعلى من يقوم  العلمية والعملية أيضاً  الفائدةب

إذاً فأين بله الوف الخريجين من نفس التخصص، اإلنساني والذي يوجد من ق لتخصصهبسبب سوء االختيار  أي حظ عملي منها

على اعتبار أن ؟ وما هو الهدف من وجودها؟ ولماذا يتم التوسع في افتتاح اعداد أخرى مشابهة لها؟ جالبرامدراسة االفتتاح لتلك 

شرع  لتعليم في المجتمع الفلسطيني وتحت بند األهداف التيالتعليم العالي هو أن القانون المطبق في فلسطين بشأن من أحد بنود ا

من الكوادر البشرية المؤهلة فـي مختلـف المجـاالت  لبية احتياجات المجتمع الفلسطينيت فياإلسهام هو من اجلها التعليم العالي 

كانت  إذاين تطبيق هذا البند خاصة أ( ف4ص ، م9005ن، منشورات مركز الميزان لحقوق االنساوالعملية والثقافية )العلمية 

 . عديمة الفائدة حتى ولو آنياً  المفتوحةالعديد من هذه البرامج 

عليه  من قبل الغير األموري األزمات والحرو  والتدخالت وتول إن المجتمع العربي الفلسطيني عاني وما زال يعاني من        

األردنية والمصرية وحتى هذا الوقت ال  فالتدخالت ياإلسرائيل حتاللالفاالبريطاني  فاالنتدا سواء كان من الحكم العثماني 

مورة في عدد من المناطق د به سلطة وطنية تقوم بتولي بعض أالكاملة له حتى وأن كان يوج االستقالليةيزال هذا المجتمع عديم 

سواء كان قريباً  باستغاللهجتمع لم يعد ينتظر الغير من أجل القيام فهذا الم من أراضيه، % 00 زتتجاوفقط دون غيرها والتي ال 

وال بد من العمل على  ،فيكفي ما مر ويمر به هذا المجتمع ،أو غريباً وسواء كان بشكل أمني أو سياسي أو حتى تجاري ومادي

بناء العائالت ن مختلف فئاتهم وحتى من أم هبناءالقيام بأمور جدية إلنقاذ هذا المجتمع من الويالت التي مر وما زال يمر بها أ

 الغنية به فهم يعانون من عدم إثبات الهوية المستقلة لهم. 

الحصول على الموارد المالية الالزمة للرقي به الى مصاف الدول  ةن مشكلة التعليم العالي الفلسطيني تكمن في صعوبإ          

وكذلك آلية توزيع المواد المتاحة على المراحل التعليمية وعدم التنسيق بين القطاعات المختلفة بهدف تحديد احتياجات  ،المتقدمة

داخل المجتمع العربي  نميةالمجتمع من الخريجين في التخصصات المختلفة ولذلك لم تظهر مساهمة التعليم في عملية التهذا 

 .(9م، ص 9000)مصطفى السطري،  الفلسطيني

مور الاألخذ بزمام اإن المنطلق النظري لهذا البحث يقوم على أساس ما تم ذكره في الفقرات السابقة باإلضافة الى         

أي برنامج دراسي عادي سواء كان للدبلوم  افتتاحالمتعلقة بالنظرة الموسعة وبشكل واضح وكبير بعيداً عن المصلحة اآلنية عند 

قد وباإلضافة الى ذلك ف ،كان افتتاح هذا البرنامج هو للماجستير او الدكتوراه إذافكيف بذلك  يوسالبكالورالمتوسط أو لدرجة 

والمستلزمات  تمن حيث توفر اإلمكانااالستعداد الكافي لهذا التوسع  )الجامعات الفلسطينية( هذه المؤسساتلليس تبين أنه 

هو ظاهر حالياً  مستفيضة بشكل أكبر عكس ما افتتاحهلذلك فيجب ان تكون دراسة (، 05م، ص 9002والتمويل )سهيل ديا ، 

 ،والبكالوريوسالدبلوم المتوسط  فيها مساوية او حتى تزيد عن برامجالتي أصبحت برامج الدراسات العليا  الجامعاتفي بعض 

أكثر اتساعا بين خريجي التعليم  قد أصبحت الفجوةونالحظ أن هذه كما  ؟للتسابق في افتتاح هذه البرامج األمرقل هذا عفهل يُ 

 م،9006حمدي الدلو، حيث يواجهون مشكلة ً البطالة بانضمامهم إلى صفوف الباحثين عن العمل ) أنفسهم، العالي في فلسطين

 .(0 ص
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ية التي من اتيح األولوفي نهاية هذا المنطلق النظري الذي ظهر بانه يعالج طريقة خوض البحث بهذا الموضوع كأحد المف       

الكشف عن بعض االمور الغامضة من وراء افتتاح ليس جميع برامج الدراسات العليا ولكن البعض منها والتي بتقوم  الممكن أن

وهذا ال يعتبر نفي ألهمية هذه البرامج وافتتاحها  ،تظهر بأنها تكاد تكون متشابهة مع غيرها أو غير الزمة في الوقت الحاضر

فذلك  ،البرامج األهم من ذلك افتتاحعن التعليم او التقليل من شأنه أو شأن وجودة ولكن يُعطي األولوية في  ابتعادوال يعتبر 

ما تلزم بعد عدة سنوات أو برامج إنسانية متشابهة قد تكون غير الزمة في الوقت الحاضر ورب افتتاحيعتبر أولى من التكرار في 

م وواجب وال بد اليوم من االهتمام بما هو الز ،وحتى التوسع بها الفتتاحهاحتى عدة عقود وإلى ذلك الوقت يكون قد حان الوقت 

ن من الخريجين الجدد عدا عن الكم الهائل من الخريجي البطالةات سلبية مثل عودته بزيادة اعداد ونسب افتتاحه وال يكون له تبع

هذا الكم  فتوظيان الحكومة الفلسطينية غير قادرة على ة والتي ثبت الجامعيين في مختلف التخصصات في السنوات الماضي

  الهائل منهم نظراً لما تم ذكره من تشابه تخصصاتهم ونظراً لإلمكانيات المادية الممنوحة لهذا المجتمع في الوقت الحاضر. 

 منهج البحث: .1  

وذلك لما لهذان المنهجان  ،الوصفي التحليلي والمنهج المسحيالمستخدم في هذا البحث هو المنهج  ييعتبر المنهج األساس        

لدراسة باإلضافة الى كونهما مناسبان للدراسات المسحية واالستكشافية  ،من سمات قد ال توجد في أي مناهج بحثية علمية أخرى

جابة بشكل موضوعي وسري بعيد عن حث والمبحوث حرية االختيار واإليعطيان كل من الباانهما أي ظاهرة معينة ال سيما و

هذان  الستخدامضمن المناهج المذكورة هنا، ولذلك فكان هذا دافعاً مهماً  ستبانة التي قام الباحث باستخدامهاالباالعلن فيما يتعلق 

  خرى.ما من المناهج العلمية األالمنهجان دون غيره

  البحث: مجتمع .1

جميع طلبة الدراسات العليا في الجامعة العربية األمريكية في فلسطين خاصة من في هذه الدراسة تكون مجتمع البحث          

الدراسات العليا في هذه  طلبة عدد ، وقد بلغا المخصص لهذه البرامج والمتواجد في شرق مدينة رام هللا الفلسطينيةهفرعفي 

بة من هذا المجتمع البحثي طالباً وبذلك فتم اخذ عينة مناس 259الجامعة وقت إجراء هذا البحث بناء على إحصاءات الجامعة بـ 

 . )إحصاءات الجامعة العربية األمريكية، رام هللا، فلسطين( المحدد

 البحث:  عينة .5

من كامل مجتمع البحث المذكور سابقاً من جميع طلبة برامج الدراسات العليا فقط  % 5 بنسبة تم أخذ عينة الدراسة          

من العدد الكلي لمجتمع هذا  % 5طالباً وبعملية إحصائية فإن نسبة الـ  259الملتحقين بالجامعة العربية األمريكية والبالغ عددهم 

 رايهاخذ أل ا للدراسة في هذا البحثقط وهذه العينة هي التي تم تناولهالعليا ف تالدراسا( طالباً من طلبة  84البحث تكون بقيمة ) 

قد تندرج ضمنهما  متنوعةالعليا الى عشرة أصناف  تالدراساالعليا ولتصنيف برامج  لاللتحاق ببرامج الدراساتفي دوافعها 

قبل غيرهم من الطلبة وفي هذه الجامعة الفلسطينية او من العديد من التخصصات الدقيقة التي يتم االلتحاق بها من قبلهم او 

  . األخرىغيرها من بقية الجامعات الفلسطينية 
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 أداة البحث: .6

اقسام  هذه االستبانة على ثالث احتوتفي هذا البحث حيث  ة واساسية" كأداة رئيسياالستبانةلقد تم استخدام "أداة           

اسئلة خاصة بخصائص عينة الدراسة من الطلبة، والقسم الثاني منها والذي يه الباحث استغل فالذي رئيسية وهما القسم األول 

دوافع االلتحاق ببرامج الدراسات العليا المنخفضة، وأما القسم الثالث فقد قام الباحث بتخصيصه  الستعراضخصصه الباحث 

 رامجها نوعاً مادود هذا البحث والتي تشبه في عرض بلنوعية برامج الدراسات العليا الموجودة في الجامعة المدروسة في ح

نه قد يوجد زيادة أو نقصان في بعض من البرامج الموجودة األخرى مع أ ةبقية برامج الدراسات العليا في الجامعات الفلسطيني

ية هي مكملة لبعضها كون تلك البرامج في جميع الجامعات الفلسطين ،أو الغير موجودة في بقية الجامعات الفلسطينية األخرى

يتم افتتاحها بشكل مدروس وفقاً لمتطلبات االقبال عليها وما شابه ذلك من نجاحها حاضراً ولذلك فال بد إال أن  ،البعض

  ومستقبالً. 

 أساليب جمع البيانات والتحليل المتبعة في هذا البحث:  .7

بأقسامها الثالث المذكورة فقد عمل على تصوير النسخ المطلوبة منها من اجل تعبئتها  االستبانةإعداد  بعد أن أتم الباحث         

 ،مدينة رام هللا الفلسطينيةة الواقعة غر  كيمريالجامعة العربية األ في داخل حرم من العينة المأخوذة من طلبة الدراسات العليا

 ستبانة وبشكلها الصحيح مستثنيا اي اخطاء او نواقص قد حدثت فقدا 84ان أتم الباحث تعبئة كافة هذه االستبانات البالغة وبعد 

الحقا بتعبئتها على القيام  اجلعمل بعدها على تجهيز هذه االستبانات من حيث عمليات الترقيم والترتيب بشكل متسلسل من 

المناسبة  اختيار التقنيات اإلحصائية ان يتمت التعبئة بالفعل كان من الالزم ن اتم الباحث عملياوبعد ا برنامج التحليل اإلحصائي

من نسبة وداللة ومتوسطات وانحرافات وغير  اهداف البحث واالجابة على أسئلته تحقيقبناء على من اجل استخراج المطلو  

  ذلك من العمليات اإلحصائية الالزمة لتحقيق اهداف هذا البحث وكان في مقدمة هذه التقنيات المستخدمة هي ما يلي: 

 تقنية الخاصة باستخراج التكرارات والنسب لسمات العينة من الطلبة في هذا البحث.ال – 0

 البحث المتمثلةعلى أسئلة  باإلجابةالمتوسطات الحسابية واالنحرافات المعيارية المتعلقة  التقنية الخاصة باستخراج – 9

 برامج الدراسات العليا من العينة المدروسة. لطلبة ببرامج الدراسات العليا وبأنواعبدوافع التحاق ا

تقنية تحليل االرتباط واالنحدار لمعرفة مدى وجود العالقة وقوة هذه العالقة وطبيعتها إن كانت طردية ام عكسية بين  – 0

 دوافع االلتحاق ببرامج الدراسات العليا وبين نوعية برامج الدراسات العليا. 

 عينة البحث:  خصائص .8

 بيانات الدراسة حسب خصائص العينة المأخوذة، نسب مئوية: (1الجدول رقم )

 البيانات الخاصة بسمات العينة المدروسة: قيمة اإلجابة:

 الجنس:  – 1 التكرار النسبة المئوية %

 ذكر  11  % 68.  7
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 أنثى 15  % 11.  1

100 %  المجموع: 18 

 العمر: - 2 التكرار النسبة المئوية %

5  .17 %  81  صغير: 

 متوسط: 25  % 52

5  .10 %  كبير: 5 

100 %  المجموع: 18 

 :العملية الخبرة – 1 التكرار النسبة المئوية %

 قليلة 20  % 11.  6

 متوسطة 20  % 11.  6

 كبيرة 8  % 16.  8

100 %  المجموع 18 

 تخصص التعليمي:ال – 1 التكرار النسبة المئوية %

 إنساني 22  % 15

5  .13 %  تطبيقي 13 

 غير ذلك... .  7  % 51.  5

100 %  المجموع 18 

 :طبيعة العمل الحالي – 5 التكرار النسبة المئوية %

 يعمل 10  % 62.  5

5  .17 %  ال يعمل 18 

100 %  المجموع 18 

 ". الطلبة المأخوذة من عينة االستباناتالمصدر: "تم بناء هذا الجدول بناء  على تحليل 
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غالبية طلبة الدراسات العليا هم من الذكور ومن ذوي العمر المتوسط  ( أن0تبين من البيانات الواردة في الجدول رقم )          

قية مع زيادة قليلة ومن ذوي الخبرة العملية القليلة والمتوسطة بشكل متساوي ومن ذوي التخصصات اإلنسانية والتطبي

  من غير العاملين. أن غالبيتهم مقارنة بغيرها ونسانية للتخصصات اإل

 تحليل البيانات ونتائج البحث: .3

في داخل المجتمع  من وجهة نظر الطلبة بدوافع االلتحاق ببرامج الدراسات العلياوالمؤثرات المتعلقة طبيعة الرؤية  -أ 

 : الفلسطيني

بدوافع والمؤثرات المتعلقة طبيعة الرؤية باصة بالمتغير المستقل والمتمثلة القيم الكمية )اإلحصائية( الخ (2الجدول رقم )

 :في داخل المجتمع الفلسطيني وجهة نظر الطلبة من االلتحاق ببرامج الدراسات العليا

 قيم اإلجابة: قيمة اإلجابة:

 والمتمثلة المستقل )اإلحصائي( لقيم المتغيرالمقدار والحجم الكمي 

بدوافع االلتحاق ببرامج الدراسات والمؤثرات المتعلقة طبيعة الرؤية ب

 :في داخل المجتمع الفلسطيني وجهة نظر الطلبة من العليا

معنى 

قيمة 

 اإلجابة

االنحراف 

 المعياري

المتوسط 

 الحسابي

النسبة المئوية 

للخيار 

 .(  1)األعلى% 

 أسبا  مادية:  – 0 % 77.1 2.56 823. مرتفعة

 الحصول على مركز اجتماعي:  –9 % 72.9 2.52 825. مرتفعة

 أسبا  تطورية/ علمية:  – 0 % 68.8 2.48 825. مرتفعة

 حيازة وظيفة مناسبة: – 8 % 66.7 2.46 824. مرتفعة

 تعبئة وقت الفراغ: – 5 % 64.6 2.44 823. متوسطة

 أسبا  ذاتية سياسية أو غيرها:  – 6 % 62.5 2.42 821. متوسطة

 دوافع تقليدية للغير، غيره أو غيرها:  – 7 % 60.4 2.40 818. متوسطة

 هجرة للخارج:  – 4 % 56.3 2.35 812. متوسطة

 قر  برامج الدراسات العليا: – 2 % 52.1 2.31 803. متوسطة

ةمنخفض  منحة دراسية مجانية: – 00 % 47.9 2.27 792. 

69.  20 % 2.42 790. متوسطة  المجموع:  

 ". الطلبة ليل االستبانات المأخوذة من عينةبناء هذا الجدول بناء  على تحالمصدر: "تم 

                                                           
الخاصة بااللتحاق ببرامج الدراسات العليا في القيم  مدى التأثير على( والذي يعني مؤثر ومؤثر كثيراً تتمثل هذه القيمة بالخيار األعلى وهو: )(   1)

 داخل المجتمع الفلسطيني في الوقت الحاضر. 
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 المقدار والحجم الكمي )اإلحصائي( لقيم المتغير( وفيما يتعلق ب9تبين من خالل البيانات الواردة في الجدول رقم )         

طلبة في داخل من وجهة نظر ال ببرامج الدراسات العلياوالمؤثرات المتعلقة بدوافع االلتحاق طبيعة الرؤية ب المستقل والمتمثلة

الحصول على مركز اجتماعي، وأسبا  تطورية/ أسبا  مادية، وانها قد جاءت متدرجة بالشكل التالي: المجتمع الفلسطيني 

غيره أو غيرها، دوافع تقليدية للغير، علمية، وحيازة وظيفة مناسبة، وتعبئة وقت الفراغ، وأسبا  ذاتية سياسية أو غيرها، و

 هجرة للخارج، وقر  برامج الدراسات العليا، ومنحة دراسية مجانية. و

 :أنفسهم نظر الطلبة ةوجه من ونسبتها ومدى وجودها في المجتمع الفلسطيني أنواع برامج الدراسات العليا –ب 

ونسبتها ومدى  أنواع برامج الدراسات العلياب تمثلةوالم تابعالقيم الكمية )اإلحصائية( الخاصة بالمتغير ال (1الجدول رقم )

 :نظر الطلبة ةمن وجه وجودها في المجتمع الفلسطيني

 قيم اإلجابة: قيمة اإلجابة:

أنواع ب المقدار والحجم الكمي )اإلحصائي( لقيم المتغير التابع والمتمثلة

 ونسبتها ومدى وجودها في المجتمع الفلسطيني برامج الدراسات العليا

 وهي:ظر الطلبة من وجه ن

معنىىىىىىىىى 

قيمىىىىىىىىىىة 

 اإلجابة

االنحراف 

 المعياري

المتوسط 

 الحسابي

النسىىىبة المئويىىىة 

 للخيار األعلى%

(2  ). 

 برامج أدبية:  – 0 % 81.3 2.63 789. مرتفعة

 برامج إنسانية:– 9 % 77.1 2.56 823. مرتفعة

 برامج طبية: – 0 % 72.9 2.52 825. مرتفعة

 برامج هندسية:  – 8 % 70.8 2.50 825. مرتفعة

 برامج تقنية:  – 5 % 68.8 2.48 825. مرتفعة

 برامج قانونية:  – 6 % 66.7 2.46 824. مرتفعة

 برامج سياسية: – 7 % 64.6 2.44 823. متوسطة

 برامج اجتماعية: – 4 % 60.4 2.40 818. متوسطة

 برامج تجارية/ مالية: – 2 % 56.3 2.35 812. متوسطة

 برامج تنموية/ إرشادية:  – 00 % 52.1 2.31 803. متوسطة

 المجموع:  % 10 .67 2.46 787. مرتفعة

 ". الطلبة عينةالمصدر: "تم بناء هذا الجدول بناء  على تحليل االستبانات المأخوذة من 

                                                           
مدى الوجود لبرامج الدراسات العليا ونوعيتها في داخل ( والذي يعني موجودة وموجودة كثيراً تتمثل هذه القيمة بالخيار األعلى وهو: )(   2)

 المجتمع الفلسطيني في الوقت الحاضر.
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المقدار والحجم الكمي )اإلحصائي( لقيم المتعلقة ب( أن غالبية القيم 0تبين من خالل البيانات الواردة في الجدول رقم )         

قد نظر الطلبة  ةمن وجه أنواع برامج الدراسات العليا ونسبتها ومدى وجودها في المجتمع الفلسطينيب المتغير التابع والمتمثلة

قانونية، وبرامج سياسية، برامج برامج تقنية، وبرامج هندسية، وبرامج طبية، وبرامج أدبية، وبرامج إنسانية، وجاءت كما يلي: 

  مالية، وبرامج تنموية/ إرشادية. برامج تجارية/ برامج اجتماعية، وو

وجهة نظر  منبرامج الدراسات العليا  وبين نوعيةلاللتحاق ببرامج الدراسات العليا  المصاحبة لدوافععة العالقة بين اطبي -ج 

 :في داخل المجتمع الفلسطيني الطلبة أنفسهم

 :                "برامج الدراسات العليانوعية " وبين "لاللتحاق ببرامج الدراسات العلياالمصاحبة  افعالدو"العالقة بين  (1رقم )الجدول 

معنى الداللة 

 اإلحصائية:

قيمة الداللة 

 اإلحصائية:

Sig 

قيمة معامل 

 االرتباط:

R 

 نتيجة الفحص:

 

 دالة إحصائيا  

 

00  .0 

 

3  .0 

لاللتحاق ببرامج الدراسات  فع المصاحبةالدوا "

 " العليا

  :   " نوعية برامج الدراسات العليا "

الدوافع " حصائية ما بين( أنه يوجد عالقة قوية وذات داللة إ8تبين من خالل البيانات الواردة في الجدول رقم )           

، وقد جاءت قيمة معامل االرتباط مرتفعة "نوعية برامج الدراسات العليا" وبين "العليالاللتحاق ببرامج الدراسات المصاحبة 

وقوية ما بين الدوافع وما بين نوعية البرامج الملتحق بها يبة من الرقم واحد وموجبة بمعنى ان العالقة طردية بشكل كبير وقر

، فكلما ازدادت حدة التأثيرات لتلك الدوافع زاد  % 5األقل من  ةاإلحصائيقيمة الداللة  انخفاضالطلبة، وهذا تبين ايضاً من 

 التحاق الطلبة ببرامج الدراسات العليا والعكس ايضاً.

   للبحث: واالستنتاجية  النتائج النهائية. 10

أن غالبية طلبة الدراسات العليا هم من الذكور ومن ذوي العمر المتوسط ومن ذوي الخبرة العملية القليلة والمتوسطة  تبين .0

بشكل متساوي ومن ذوي التخصصات اإلنسانية والتطبيقية مع زيادة قليلة للتخصصات اإلنسانية مقارنة بغيرها وأن 

 غالبيتهم من غير العاملين. 

والمؤثرات المتعلقة طبيعة الرؤية ب المستقل والمتمثلة المقدار والحجم الكمي )اإلحصائي( لقيم المتغيرتبين فيما يتعلق ب .9

انها قد جاءت متدرجة بالشكل طلبة في داخل المجتمع الفلسطيني من وجهة نظر ال بدوافع االلتحاق ببرامج الدراسات العليا

سبا  تطورية/ علمية، وحيازة وظيفة مناسبة، وتعبئة وقت الحصول على مركز اجتماعي، وأأسبا  مادية، والتالي: 

هجرة للخارج، وقر  برامج الدراسات دوافع تقليدية للغير، غيره أو غيرها، والفراغ، وأسبا  ذاتية سياسية أو غيرها، و

 العليا، ومنحة دراسية مجانية. 
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أنواع برامج الدراسات العليا ب لقيم المتغير التابع والمتمثلةالمقدار والحجم الكمي )اإلحصائي( أن غالبية القيم المتعلقة ب تبين .0

برامج أدبية، وبرامج إنسانية، قد جاءت كما يلي: من وجه نظر الطلبة  ونسبتها ومدى وجودها في المجتمع الفلسطيني

رامج تجارية/ برامج اجتماعية، وببرامج قانونية، وبرامج سياسية، وبرامج تقنية، وبرامج هندسية، ووبرامج طبية، و

 مالية، وبرامج تنموية/ إرشادية.  

نوعية " وبين "لاللتحاق ببرامج الدراسات العلياالدوافع المصاحبة " أنه يوجد عالقة قوية وذات داللة إحصائية ما بين تبين .8

ان يبة من الرقم واحد وموجبة بمعنى "، وقد جاءت قيمة معامل االرتباط مرتفعة بشكل كبير وقربرامج الدراسات العليا

وقوية ما بين الدوافع وما بين نوعية البرامج الملتحق بها الطلبة، وهذا تبين ايضاً من انخفاض قيمة الداللة  ةالعالقة طردي

والعكس ، فكلما ازدادت حدة التأثيرات لتلك الدوافع زاد التحاق الطلبة ببرامج الدراسات العليا % 5األقل من  ةاإلحصائي

 ايضاً.

 لتوصيات: ا .11

 التوازن في افتتاح برامج الدراسات العليا ما بين التخصصات اإلنسانة والتطبيقية. .0

ولبيس فقط االلتحاق  هالعليا التي ستعود بالفائدة على الطالب نفسه وعلى عمله وعلى مجتمع اتااللتحاق ببرامج الدراس .9

 بدافع مركزي اجتماعي فقط.

)سورة  وقل ر  زدني علمااألولى، "اي برنامج تعليمي هو للعلم في درجته بن االلتحاق م يال بد من كون الهدف األساس .0

 .(008: آيه هط

 التفكير بالمستقبل القريب والبعيد وعدم االخذ بآنية األسبا  من أجل استكمال الدراسة التي قد تكون مكلفة جداً.  .8

من قبل المؤسسات التعليمية التي تقوم بافتتاح بعض التخصصات الذاتية تفضيل المصلحة القومية على المصلحة الربحية  .5

 بهدف تحقيق الربح المادي دون غيره. 

من برامج الدراسات  االهتمام األكبر مما هو موجود من قبل وزارة التعليم العالي بعدم الموافقة على افتتاح هذا الكم الهائل .6

  العليا والتي توصف بعديمة الفائدة في الوقت الحاضر. 

 

 المراجعقائمة المصادر و. 12

 القرآن الكريم. – 0

 إحصاءات الجامعة العربية األمريكية، رام هللا، فلسطين.  – 9

التعليم العالي الفلسطيني بين القطاع العام والخصخصة، منتدى أبحاث السياسات االجتماعية  م،0222جبريل محمد،  – 0

 واالقتصادي في فلسطين، رام هللا، فلسطين.

التعليم العالي الفلسطيني بين الحق فيه وفوضى السوق، مركز بيسان للبحوث واالنماء، رام  م،9004هند بطه وآخرون،  – 8

 هللا، فلسطين. 

تطوير وإصالح التعليم العالي الفلسطيني م، 9002بكدار،  –ية واالعمار منشورات المجلس االقتصادي الفلسطيني للتنم – 5

 ، رام هللا، فلسطين. بكدار - ية واالعمارالمجلس االقتصادي الفلسطيني للتنماإلشكالية واآلثار المستقبلية،  -
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مركز واقع الحق في التعليم العالي في ظل الحصار على قطاع غزة،  م،9000ميزان لحقوق اإلنسان، منشورات مركز ال – 6

 ، غزة، فلسطين. ميزان لحقوق اإلنسانال

في فلسطين، جامعة االزهر، رسالة ماجستير،  االقتصاديةدور التعليم العالي في التنمية  م،9000مصطفى السطري،  – 7

   غزة، فلسطين.

، ميزان لحقوق اإلنسانمركز الدليل قانون التعليم العالي الفلسطيني، م، 9005ميزان لحقوق االنسان، منشورات مركز ال – 4

 فلسطين. 

 كاديميةسوق العمل في فلسطين، أ باحتياجاتاستراتيجية مقترحة لمواءمة مخرجات التعليم العالي  م،9006حمدي الدلو،  – 2

 اإلدارة والسياسة للدراسات العليا وجامعة األقصى، رسالة ماجستير، غزة، فلسطين.  

دراسة حالة، مجلة  –الجامعة الفلسطينية الفاعلة  –معايير الجودة في مؤسسات التعليم العالي م، 9002سهيل ديا ،  – 00

 جامعة القدس المفتوحة لألبحاث والدراسات، العدد السابع عشر، رام هللا، فلسطين. 
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