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أثر صدور حكم التحكيم على اتفاق التحكيم
الدكتور عماد قمينا�ضي )اأ�ضتاذ قانون املرافعات امل�ضاعد ـ كلية احلقوق ـ جامعة حلب(

اأ�ستاذ زائر كلية اأحمد بن حممد الع�سكرية 

الملخص:
يدور هذا البحث حول فكرة اأثر اإ�ضدار حكم التحكيم يف وجود اتفاق التحكيم،اأي 
مدى �ضالحية اتفاق التحكيم الذي �ضدر حكم التحكيم ا�ضتنادا اإليه ليكون اأ�ضا�ضا 
لإ�ضدار حكم حتكيم اآخر، واحلكم حمل  البحث هو احلكم يف املو�ضوع ، و�ضواء اأكان 
ذلك احلكم �ضحيحا اأم باطال  قد اأبطله القا�ضي، كذلك هو احلكم يف الإجراءات  
�ضواء احلكم بعد الخت�ضا�ص اأو باإنهاء اإجراءات التحكيم لأي �ضبب كان فهل يوؤثر 
�ضدور هذا احلكم يف انق�ضاء اتفاق التحكيم؟  وهل ميكن لالأطراف القيام بتحكيم 

جديد مبوجب اتفاق التحكيم ذاته؟

Résumé de recherche
Nous avons étudié la validité de la convention d’arbitrage qui 

a été le fondement de la sentence d’arbitrage pour un Nouveau 
arbitrage, est-il valable d’établir un nouvel arbitrage? Est-ce que 
la réponse diffère si la sentence arbitrage  a été rendue sur le 
fond( tranche le litige)ou si la sentence arbitrale a été rendue dans 
la procédure ou si la sentence était compatible avec les règles 
du droit ou a été annulée par le juge? et est-il possible pour les 
parties à l’arbitrage d’établir un nouvel arbitrage en vertu d’un 
convention d’arbitrage le même?
Nous avons essayé de répondre aux questions de ce qui surgit à 
cet égard.
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مقدمة

يعد اتفاق التحكيم الأ�ضا�ص يف عملية التحكيم، وقد يتاأثر بالقرارات ال�ضادرة عن هيئة التحكيم 
الآراء  امل�ضاألة �ضيظهر اختالفا يف  التعمق بدرا�ضة هذه  املو�ضوع، لكن  الفا�ضل يف  ل�ضيما احلكم 
اآثار �ضدور حكم التحكيم يف  اإىل معرفة  ال�ضاأن فكان لبد من البحث للو�ضول  والجتاهات بهذا 

اتفاق التحكيم.
ف�ضدور حكم التحكيم قد يكون فا�ضال يف املو�ضوع، وهو ما يعني اأن هيئة التحكيم قالت كلمتها يف 
النزاع وا�ضتنفدت وليتها، اأي اأن �ضدور احلكم يوؤدي اإىل خروج النزاع الذي �ضدر فيه احلكم من 
ولية هذه الهيئة، فيمتنع عليها بعد ذلك اأن تعدل عما ق�ضت به، اأو تعدل فيه حتى ل تخل بحجية 

الأمر املق�ضي1،  وهذه الآثار تنتج عن �ضدور احلكم �ضواء يف مواجهة الأطراف اأو القا�ضي. 
واحلكم ال�ضادر عن الهيئة قد يكون غري فا�ضل يف املو�ضوع ، فيوؤدي اإىل انتهاء اإجراءات التحكيم 
اإجراءات  باإنهاء  اأو  الخت�ضا�ص،  بعدم  احلكم  ي�ضدر  كاأن  للنزاع2،  املنهي  احلكم  �ضدور  دون 
التحكيم 3، ومن الوا�ضح اأن هذه الأحكام مل تت�ضمن قرارا ب�ضاأن النزاع  ول حتقق اإ�ضباع  حاجة 
اخل�ضوم يف اإنهاء ذلك النزاع ، فهل تعد تلك الأحكام قد اأخرجت الأطراف من نطاق التحكيم لأن 
اتفاق التحكيم انق�ضى ب�ضدورها ؟ اأم اأن باإمكانهم العودة اإىل التحكيم مرة اأخرى بناء على اتفاق 
التحكيم ذاته الذي مل يتاأثر بتلك الأحكام ؟ اأم اأن لكل نوع من تلك الأحكام اأثره املختلف يف اتفاق 
التحكيم ؟  بل اإن من امل�ضائل التي تثار يف هذا املجال مدى جواز جلوء الطرفني اإىل التحكيم مرة 

ثانية بناء على اتفاق التحكيم الذي �ضبق اأن بني عليه حكم حتكيم فا�ضل يف املو�ضوع.
�ضنحاول الإجابة عن هذه امل�ضائل من خالل درا�ضتها انطالقا من فكرة اأ�ضا�ضية هي:

التمييز بني حالتني ب�ضاأن �ضدور حكم عن هيئة التحكيم:
الأوىل: �ضدور حكم هيئة التحكيم الفا�ضل يف املو�ضوع، وهو ما �ضنبحثه يف املبحث الأول.

والثانية: �ضدور حكم هيئة التحكيم غري الفا�ضل يف املو�ضوع )يف الإجراءات فح�ضب(
 وهو ما �ضنبحثه يف املبحث الثاين:
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املبحث الأول
اآثار �سدور حكم هيئة التحكيم الفا�سل يف املو�سوع

 اإذا �ضدر احلكم عن هيئة التحكيم فا�ضاًل يف املو�ضوع فقد يكون حكما �ضحيحا، وقد يكون باطال 
اأو منعدما، فهل تختلف اآثار كل حالة من هاتني احلالتني يف اتفاق التحكيم ؟ 

 وهو ما �ضنبينه من خالل درا�ضتها تباعا يف مطلبني:
املطلب الأول: �ضدور حكم التحكيم الفا�ضل يف املو�ضوع )�ضحيحا(

املطلب الثاين: �ضدور حكم التحكيم الفا�ضل يف املو�ضوع )باطال اأو منعدما(.

املطلب الأول
�سدور حكم التحكيم الفا�سل يف املو�سوع )�سحيحا(

اإذا �ضدر حكم التحكيم �ضحيحا عن الهيئة فهو ي�ضدر حائزا حجية الأمر املق�ضي، ولكن بعد هذا 
ال�ضدور هل هناك اإمكان العودة مرة ثانية لتفاق التحكيم لإ�ضدار حكم اآخر يف امل�ضاألة التي مت 
الف�ضل فيها وذلك بناء على رغبة الأطراف الذين يريدون التخلي عن هذا احلكم رغبة منهم يف 

ا�ضت�ضدار حكم اآخر يف النزاع؟ 
والباحث لهذه امل�ضاألة �ضيجد اختالفا ب�ضددها عرب اجتاهات تقع على طريف نقي�ص، ونحن نرى 

اأن اإ�ضاءة هذه امل�ضاألة يتطلب بحثها من خالل زاويتني هي مو�ضوعات الفرعني التاليني:
الفرع الأول: درا�ضة امل�ضاألة من خالل فل�ضفة قواعد القانون الإجرائي
الفرع الثاين: درا�ضة امل�ضاألة من خالل فل�ضفة قواعد القانون املدين.
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الفرع الأول:
درا�سة امل�ساألة من خالل فل�سفة قواعد القانون الإجرائي

عند البحث يف مدى امكان العودة اإىل اتفاق التحكيم مرة اأخرى بعد �ضدور احلكم يف املو�ضوع 
يربز مفهومان ينتميان اإىل قانون املرافعات مي�ضان امل�ضاألة حمل الدرا�ضة، هما: مفهوم حجية الأمر 

املق�ضي، ومفهوم ا�ضتنفاد الولية، و�ضنقوم بدرا�ضة هذه امل�ضاألة من خاللهما. 

اأول-مفهوم حجية الأمر املق�سي:
تكر�ص الت�ضريعات حجية الأمر املق�ضي حلكم التحكيم)4( وهو ما يعني اأن �ضدور حكم التحكيم يوؤدي 
اإىل منع النظر يف امل�ضاألة التي ف�ضل فيها مرة ثانية، �ضواء من الهيئة التي اأ�ضدرت احلكم)5(، اأو 
من غريها، ويحوز حكم التحكيم حجية الأمر املق�ضي مبجرد �ضدوره)6(، وقبل اإ�ضدار اأمر التنفيذ 
لهذا احلكم)7(. ول تزول احلجية اإل ب�ضدور احلكم الق�ضائي ببطالن حكم التحكيم، اأي اأن احلكم 
الذي يحوز حجية الأمر املق�ضي ي�ضبح عنوان احلقيقة، ول ميكن العودة للق�ضاء اأو التحكيم لف�ص 
النزاع ذاته مرة ثانية)8(، فال يجوز للقا�ضي الذي اأ�ضدر احلكم ول لغريه من الق�ضاة اإعادة البحث 

يف امل�ضاألة مرة ثانية)9(.
ويبدو من هذه املقدمات اأن النتيجة اأ�ضبحت حم�ضومة، وذلك بعدم جواز العودة اإىل التحكيم مرة 
ثانية بناء على �ضدور حكم حتكيم �ضحيح يف النزاع، غري اأن خالفا فقهيا حول مدى تعلق حجية 
الأمر املق�ضي حلكم التحكيم بالنظام العام تدعو اإىل التدقيق يف هذه النتيجة؛  فاخلالف حول 

هذه امل�ضاألة ق�ضم الفقه اإىل اجتاهني: 

الجتاه الأول: 
ذهب اأن�ضاره)10( اإىل اأن احلجية التي يتمتع بها حكم التحكيم تعد اأقل قيمة واأثرا من احلجية التي 

يتمتع بها احلكم الق�ضائي، وا�ضتندوا يف ذلك اإىل:
اأحكام  ب�ضاأن  بذلك  ي�ضمح  اأن  دون  التحكيم،  اأحكام  على  بالبطالن  بالطعن  امل�ضرع  �ضماح      -1

الق�ضاء )11(
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2-    اإن حجية الأمر املق�ضي حلكم التحكيم ل تتعلق بالنظام العام، اإمنا تتعلق مب�ضالح الأفراد)12(
لذلك يرى اأ�ضحاب هذا الجتاه اأنه من اجلائز اإهمال حكم التحكيم واتفاق الأطراف على اإعادة 

التحكيم يف امل�ضاألة التي �ضدر حكم التحكيم ب�ضاأنها.
لكن اأ�ضحاب هذا الجتاه واإن كانوا قد اتفقوا حول اإمكان  عودة الأطراف اإىل التحكيم وا�ضت�ضدار 
حكم جديد يف النزاع الذي �ضبق ح�ضمه دون اأن تكون حجية الأمر املق�ضي للحكم مانعا ذا قيمة، 
لكنه ميكننا اأن جند داخل هذا الجتاه اختالفا يف الأ�ض�ص التي انطلق منها اأ�ضحاب هذا الراأي 

على اأ�ضا�ضني خمتلفني:
الأ�ضا�ص الأول: يقوم على اأن حجية الأمر املق�ضي حلكم التحكيم ل تتعلق اأبدا بالنظام العام اإمنا 
مب�ضالح الأطراف اخلا�ضة )13(؛ فاآثارها لن تكون ذات الآثار التي تكون حلجية الأمر املق�ضي التي 

يحوزها احلكم الق�ضائي.

الأ�سا�س الثاين: يرى اأن حجية الأمر املق�ضي حلكم التحكيم تتعلق بالنظام العام، ولكن يجوز 
لالأطراف اإهمالها واللجوء اإىل التحكيم مرة ثانية اأو اإىل الق�ضاء للح�ضول على حكم جديد؛ فاملانع 
اأكرث من مرة يتجلى يف عدم جواز تعطيل مرفق الق�ضاء وهذا املربر غري  اإىل الق�ضاء  اللجوء  من 

متوفر يف حالة التحكيم.  )14(
الجتاه الثاين:

هي  كما  العام،  بالنظام  تتعلق  التي  املق�ضي  الأمر  حجية  التحكيم  حلكم  اأن  اإىل  اأن�ضاره  يذهب 
اأحكام الق�ضاء)15(.

 وميكننا الرد على من يجعل حجية الأمر املق�سي غري متعلقة بالنظام العام مبا يلي: 
هذا الجتاه يفقد التحكيم �ضفته بو�ضفة رديفًا، فالدعوى التي ف�ضل فيها من خالل التحكيم - 1

لأحكام  بالن�ضبة  امل�ضري  امل�ضرع  اإليه  انتبه  ما  وهو  جديد،  من  وقته  لت�ضغل  للق�ضاء  �ضتعود 
الق�ضاء عندما كانت حجية الأمر املق�ضي يف املادة 405 قانون مدين م�ضري ل تعد من النظام 
العام، فجاء قانون املرافعات اجلديد يف املادة 116 وجعلها من النظام العام واأكد ذلك قانون 

الإثبات يف املادة 101)16( 
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وم�ضلحة - 2 املجتمع  فم�ضلحة  للمنازعات  حد  و�ضع  يف  دوره  التحكيم  حكم  يفقد  اجتاه  اإنه 
اخل�ضوم تبدو يف حتقيق ا�ضتقرار املجتمع وا�ضتقرار املراكز القانونية)17( لذلك كانت حجية 

الأمر املق�ضي لأحكام التحكيم ح�ضاد ن�ضال الفقه وجانب من الق�ضاء الفرن�ضي)18(
اإن امل�ضرع الذي اأعطى حكم التحكيم حجية الأمر املق�ضي مل يخ�ص حكم التحكيم بحجية من - 3

نوع خا�ص اأقل م�ضتوى من حجية اأحكام الق�ضاء)19( ؛ فالأخذ بذلك الراأي يتناق�ص مع منطق 
حجية الأمر املق�ضي)20( الذي يقوم على اأ�ضا�ص احرتام اأحكام الق�ضاء واحلقيقة التي قررتها .  

اإن الت�ضريعات التي منحت اأحكام التحكيم حجية الأمر املق�ضي كانت قد اأ�ض�ضت ب�ضكل �ضحيح - 4
ملنح حكم املحكم تلك احلجية، ولذلك خاطبت املحكم بو�ضفة قا�ضيًا ،فكر�ضت حرية املحكم، 
وا�ضتقالله  واعرتفت له بال�ضفة الق�ضائية، وهو ما يرتتب عليه نتائج مبا�ضرة تتعلق باملحكم 

وبن�ضاطه:
• فهو قا�ٍص وي�ضدر حكما ق�ضائيا، ومن ثم يلتزم باملبادئ الأ�ضا�ضية املوجهة للدعوى – 	

كاحرتام حقوق الدفاع– والقواعد املتعلقة بالنظام العام)21(. 
• بو�ضفة  قا�ضيًا فاإنه يلتزم باملعايري املتعلقة بالقا�ضي و ا�ضتقالله، لذلك جند اأن املحكم 	

يخ�ضع لقواعد الرد التي يخ�ضع لها القا�ضي – فال�ضتقالل �ضمانة للعدالة)22(.
• كما اأنه للمحكم يف العديد من الدول كربيطانيا والوليات املتحدة الأمريكية احل�ضانة 	

الق�ضائية التي حت�ضن القا�ضي من امل�ضوؤولية وتعد من النظام العام  .)23(
من قواعد تف�ضري القانون اأن املطلق يجري على اإطالقه ما مل يتم تقييده، ومل يرد عن امل�ضرع - 5

القانون املقارن  اأي م�ضرع يف  التحكيم، ومل يرد عن  قيد ب�ضاأن حجية الأمر املق�ضي لأحكام 
ن�ضو�ص تخ�ض�ص حجية الأمر املق�ضي لأحكام التحكيم)24(

اإن حجية الأمر املق�ضي يف قوانني املرافعات تعد من النظام العام ومنها: قانون اأ�ضول - 6
املحاكمات ال�ضوري)25(، وقانون املرافعات امل�ضري)26( والقطري)27(والفرن�ضي)28(.

كل ذلك يدل على اأن احلجية التي اأرادها امل�ضرع حلكم التحكيم لي�ضت اأقل من احلجية التي يتمتع 
بها حكم القا�ضي.
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مما �سبق جند اأن مفهوم حجية الأمر املق�سي ل ين�سجم مع اإمكانية اإعادة البحث يف 
امل�ساألة التي حكم فيها، فالف�سل بني حجية الأمر املق�سي والإفادة منها اأمر ل يقوم 
اأن احلكم يف  اأي  اتفاق حتكيم جديد؛  اأ�سا�س  كان ذلك على  لو  مبداأ)29(، حتى  على 
املو�سوع  الذي يحوز حجية الأمر املق�سي مبجرد �سدوره  يوؤدي اإىل انق�ساء اتفاق 
التحكيم فال يعود بالإمكان العتماد عليه لتحكيم جديد يف ذات النزاع، ونرى اأن 
احلجية التي يحوزها احلكم متنع من العودة اإىل التحكيم ب�ساأن النزاع املف�سول فيه 
اأم كان بناء   ، اإليه  اأكان بناء على اتفاق التحكيم الذي �سدر احلكم ا�ستنادا  �سواء 
على اتفاق من جديد على التحكيم )30( ، بل نرى بطالن اأي اتفاق حتكيم على امل�سائل 
التي �سبق اأن ف�سل فيها بحكم يحوز حجية الأمر املق�سي ؛ اإذ ت�سبح من امل�سائل التي 

ل يجوز التفاق على التحكيم ب�ساأنها، والبطالن هنا متعلق بالنظام العام.

ثانيا: مفهوم ا�ستنفاد الولية:
اإذا ح�ضمت املحكمة النزاع يف امل�ضائل املعرو�ضة انق�ضت �ضلطتها ب�ضاأنها ومل تعد لها اأية ولية يف 
اإعادة بحثها اأو يف تعديل ق�ضائها ولو باتفاق اخل�ضوم)31( و �ضدور حكم التحكيم عن هيئة التحكيم 
يوؤدي اإىل خروج النزاع فيما �ضدر فيه احلكم من ولية هذه الهيئة)32(؛ فيمتنع عليها بعد ذلك اأن 
تعدل عما ق�ضت بِه اأو تعدل فيه )33(حتى ل تخل بحجية احلكم)34(. بل اإن الق�ضاء الفرن�ضي  منذ 
زمن بعيد يرى اأنه مبجرد اإ�ضدار احلكم فاإن القا�ضي يتوقف عن اأن يكون قا�ضيا بالن�ضبة للم�ضاألة 
التي ف�ضل فيها )35(، وهو ما اأخذ به امل�ضرع الفرن�ضي يف املادة 481 من قانون اأ�ضول املحاكمات 

املدنية والتجارية احلايل )36(.
ويحقق احلكم اأثره يف ال�ضتنفاد حتى لو كان حكًما باطاًل )37( فال يجوز بعدها للمحكمني اأن يعودوا 
وي�ضدروا حكًما �ضحيًحا اآخر)38( فاحلكم الذي ي�ضدر ت�ضتنفد الهيئة فيه وليتها ويحوز من خالل 

ذلك قوة احل�ضم )Force décisoir( )39( فال يقبل احل�ضم من جديد.  
ونرى اأن م�ضاألة ا�ضتنفاد الولية يف التحكيم تتعلق بالنظام العام كما هو احلال يف الق�ضاء، - 

�ضلطتها  انق�ضت  املعرو�ضة  امل�ضائل  النزاع يف  املحكمة  اإذا ح�ضمت  اأنه  يوؤكد  الفقه  كان  فاإذا 
ب�ضاأنها، ومل تعد لها اأية ولية يف اإعادة بحثها اأو يف تعديل ق�ضائها ولو باتفاق اخل�ضوم)40(، 
فاإن جانبا من الفقه قد ذهب موؤيًدا من بع�ص الت�ضريعات اإىل اأن املحكم الذي اأ�ضدر احلكم 
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اأو ت�ضحيح  تف�ضري احلكم  له  ثم  ل يجوز  ا�ضتنفد وليته ومن  يكون قد  املو�ضوع  الفا�ضل يف 
اخلطاأ املادي فيه)41( ولأن مبداأ ا�ضتنفاد الولية يتعلق بالنظام العام، فهو مينع املحكمة التي 
اأ�ضدرت احلكم من اإعادة الف�ضل يف الدعوى التي �ضبق اأن ف�ضلت فيها بحكم حائز حجية 
الأمر املق�ضي،لو اتفق الأطراف على ذلك)42( بل اإن املحكم ي�ضتنفد وليته حتى لو كان احلكم 

ال�ضادر عنه حكما باطال )43(
و احلكم الذي يوؤدي اإىل ا�ضتنفاد الولية هو احلكم القطعي)44( الذي يح�ضم مو�ضوع النزاع يف - 

جملتِه، اأو يف جزء منه ، اأو يف م�ضاألة متفرعة عنُه كاحلكم يف تكييف العقد، وهو احلكم الذي 
يحوز احلجية ، لكن هل كل الأحكام التي حتوز احلجية توؤدي اإىل ا�ضتنفاد الولية ؟ 

ولعل اأهمية هذا ال�ضوؤال تنبع من �ضرورة التمييز بني احلكم الفا�ضل يف املو�ضوع من جهة ، واحلكم 
باإنهاء الإجراءات من جهة اأخرى ، فهناك من ذهب اإىل جعل القرار باإنهاء الإجراءات يوؤدي اإىل 
ا�ضتنفاذ الولية ، ومن ثم فال يجوز بعدها للمحكمني الذين اأ�ضدروا حكم الإنهاء تويل الف�ضل يف 
النزاع يف مرة ثانية)45(، وهناك من يرى اأن هذا القرار ل يوؤدي اإىل ا�ضتنفاذ الولية، هذه م�ضاألة 

�ضنناق�ضها بالتف�ضيل فيما بعد)46(.
اإن ا�ضتنفاد الولية متنع املحكمني من العودة لبحث امل�ضائل التي �ضبق اأن مت الف�ضل فيها؛ لذا كان 
لبد من ا�ضتثناء ن�ضي �ضريح مينح املحكمني �ضلطة تف�ضري ما اأغفله حكم التحكيم، وت�ضحيحه 
واإكماله  وهو ما ذهب اإليه كل من امل�ضرع امل�ضري وال�ضوري والفرن�ضي)47( ، لكن لبد من مراعاة 

الدقة يف ا�ضتخدام هذه ال�ضلطة من قبل املحكمني.
ويجب على الق�ضاء –ل�ضيما القا�ضي الآمر بالتنفيذ – مراقبة ا�ضتخدام هذه ال�ضلطة، والتدقيق 
يف عدم جتاوز حدودها، فال ميكن حتت غطاء الت�ضحيح اأن يقوم بت�ضحيح حكمه باإلغاء اأجزاء من 

احلكم التي �ضدرت عنه دون طلب)48(، كونه اكت�ضف بطالنها بعد �ضدور احلكم.
وي�ضتنفد املحكم الولية  مبجرد �ضدور احلكم، ول يتوقف ذلك على �ضدور اأمر التنفيذ حتى واإن مل 

ي�ضدر اأمر التنفيذ؛ فاملحكم ممنوع من اإعادة النظر فيما �ضبق اأن اأ�ضدر حكًما ب�ضاأنه.
ما �سروط ا�ستنفاد الولية؟

ل�ضتنفاذ الولية ب�ضاأن نزاع معني �ضروط)49( تتمثل يف:
اأن تكون املحكمة قد ف�ضلت فيه �ضراحة اأو �ضمنا، وي�ضتوي اأن يكون حكمها �ضحيحا اأو باطال.- 1
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اأن تكون قد ف�ضلت بحكم قطعي:- 2
جانبه  قد  القطري  امل�ضرع  اأن  نرى  الولية،  ا�ضتنفاذ  بعد  الهيئة  على  النزاع  عر�ص  ميكن  ل  اإًذا 
ال�ضواب عندما ن�ص على جواز اإعادة حمكمة البطالن الق�ضية اإىل الهيئة لإ�ضالح ما �ضاب احلكم 
من عيوب )50( ونرى وجوب التمييز بني هذه احلالة التي يف�ضل فيها املحكم يف النزاع، واحلالة 
اأمام املحكم )احلكم التفاقي( ، حيث  الأخرى التي يتفق الأطراف فيها على الت�ضوية التفاقية 
ي�ضدر حكم من املحكمني يت�ضمن هذا التفاق، وهو مو�ضوع املادة 39 حتكيم �ضوري، واملادة 41 
حتكيم م�ضري فقد ن�ضت املادة)41( على: اإذا اتفق الطرفان خالل اإجراءات التحكيم على ت�ضوية 
تنهي النزاع كان لهما اأن يطلبا اإثبات �ضروط الت�ضوية اأمام هيئة التحكيم التي يجب عليها يف هذه 
احلالة اأن ت�ضدر قراًرا يت�ضمن �ضروط الت�ضوية وينهي الإجراءات ويكون لهذا القرار ما لأحكام 

املحكمني من قوة بالن�ضبة للتنفيذ.«
ونرى اأن هذا احلكم �ضيكون له ما للحكم ال�ضادر عن الهيئة عندما تف�ضل يف املو�ضوع من الر�ضمية، 

لكنه لن يكون له احلجية اأو ا�ضتنفاد الولية)51(.
مما �ضبق جند اأن اتفاق الأطراف على العودة اإىل املحكمني للف�ضل يف النزاع مرة ثانية غري جائز، 
�ضواء اأكان ذلك على اأ�ضا�ص اتفاق التحكيم ذاته، اأم كان على اأ�ضا�ص اتفاق حتكيم جديد، ف�ضبق 
الف�ضل يف النزاع مانع من قيام ذات الهيئة من الف�ضل يف الدعوى مرة ثانية. لكن اأثر ا�ضتنفاد 
الأمر  الولية مب�ضاألة حجية  ا�ضتنفاد  اأو�ضح من خالل درا�ضة عالقة فكرة  ب�ضكل  الولية �ضيظهر 

املق�ضي من جهة، كذلك درا�ضتها مع مفهوم التحكيم بال�ضلح:

11 ا�ستنفاد الولية وعالقتها بحجية الأمر املق�سي:-
اإنهما اأثران متعا�ضران حلكم التحكيم، وا�ضتنفاد الولية يعد �ضديد ال�ضلة بحجية الأمر املق�ضي، 
اإل من  فالأثران يتمتعان بتاأثري متبادل اإىل احلد الذي جعـل بع�ص الفقه ل يرى ا�ضتنفاد الولية 

خالل حجية الأمر املق�ضي)52(. 
ولعل من الروابط الوا�ضحة بني فكرة ا�ضتنفاد الولية و حجية الأمر املق�ضي، م�ضاألة تاريخ �ضدور 
حكم التحكيم، فعند هذا التاريخ يحوز احلكم حجية الأمر املق�ضي، وهو التاريخ ذاته الذي يكون 
فيه املحكم قد ا�ضتنفد وليته، فريى البع�ص:)53( اأن و�ضول احلكم اإىل علم الأطراف هو الذي يحدد 
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اأن  اللحظة  العلم؛ ومن ثم ميكن للمحكمني قبل هذه  التي مت بها هذا  ذلك مهما كانت الطريقة 
يعدلوا يف احلكم)54(.

لكن هل ي�ضتمر الأثران يف الوجود معا يف كل الأحوال؟
يبدو اأن اإبطال احلكم يفرق بينهما، فحجية الأمر املق�ضي تزول بالإبطال دون اأن يكون لالإبطال 

تاأثري يف ا�ضتنفاد الولية، وهو ما �ضرناه ل حقا يف هذه الدرا�ضة.

21 ا�ستنفاد الولية يف التحكيم بال�سلح:-
 ، اأ�ضخا�ص معينني للتحكيم يف امل�ضاألة حمل النزاع  اإن اتفاق التحكيم بال�ضلح يقوم على اختيار 
ومن خ�ضائ�ص هذا النوع من التحكيم  اأنه يتحتم اأن يتم من خالل ذات الأ�ضخا�ص الذين �ضماهم 
الأطراف ؛ لذلك فامتناع املحكم اأو الهيئة عن القيام بالتحكيم يوؤدي اإىل انق�ضاء اتفاق التحكيم 
؛ اإذ لن يتمكن من الف�ضل يف النزاع اإل املحكم امل�ضمى يف التفاق)55(، وهذا المتناع قد يعود اإىل 
�ضبب قانوين هو ا�ضتنفاد املحكم وليته يف التحكيم لأنه ف�ضل يف احلكم اأول مرة ؛ اأي اإذا اأ�ضدر 
املحكم بال�ضلح حكمه فاإ�ضدار هذا احلكم يوؤدي اإىل ا�ضتنفاد وليته،  بالإ�ضافة اإىل انق�ضاء اتفاق 
الولية �ضببا كافيا  ا�ضتنفاد  اأي �ضيكون   ، الأ�ضباب الأخرى لالنق�ضاء  اإىل  اأن ننظر  التحكيم دون 
لنعدام اإمكانية التحكيم يف امل�ضاألة املف�ضول فيها مرة ثانية،  �ضواء من قبل املحكم م�ضدر احلكم 
قابل  بال�ضلح غري  التحكيم  اتفاق  امل�ضمى يف  املحكم  لأن  ؛  قبل غريه  اأو من  وليته،  ا�ضتنفد  لأنه 

لتبديله مبحكم اآخر.
التحكيم من  اإىل  العودة  الإجرائية متنع  القانونية  القواعد  اأن فل�ضفة  - من خالل ما تقدم جند 
جديد ب�ضاأن ذات امل�ضاألة؛ ففكرة حجية الأمر املق�ضي متنع العودة اإىل التحكيم مرة ثانية، �ضواء 

اأكان ذلك بناء على اتفاق التحكيم ذاته، اأم بناء على اتفاق حتكيم جديد. 
اأما ا�ضتنفاد الولية فتمنع العودة اإىل ذات الهيئة التي قالت كلمتها يف النزاع، وي�ضتمر املنع حتى 
ولو حكم باإبطال حكم التحكيم ال�ضادر يف املو�ضوع،  ويبدو هذا النظر وا�ضحا يف اتفاق التحكيم 
بال�ضلح ففي هذا التفاق نرى اأن �ضدور احلكم يوؤدي- ب�ضبب ا�ضتنفاد الولية-اإىل انق�ضاء اتفاق 
التحكيم ذاته ؛ اإذ ل ميكن تعيني حمكم جديد بناء على ذات التفاق ال�ضابق)56(؛ ومن ثم �ضتكون 
اتفاقات  من  النوع  هذا  يف  لأنه  جديد؛  من  التحكيم  اإىل  العودة  من  مانعا  الولية  ا�ضتنفاد  فكرة 
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للتحكيم يف   التفاق  ذات  ل�ضتخدام  العودة  ؛ فال ميكن  بالتفاق  املحكم  �ضخ�ص  يربط  التحكيم 
النزاع مرة اأخرى . 

الفرع الثاين
درا�سة امل�ساألة من خالل فل�سفة قواعد القانون املدين

يعد اتفاق التحكيم عقدا من العقود، و يقوم لتحقيق الهدف امل�ضرتك لأطراف التحكيم املتمثل 
باإ�ضدار حكم فا�ضل يف النزاع ؛ فاإذا �ضدر حكم التحكيم فهل يعني ذلك اأن اتفاق التحكيم 
الذي بني عليه هذا احلكم قد ا�ضتنفد اآثاره ؛ اأم انه مل يتاأثر من حيث الوجود والآثار، بحيث 
ميكن بناء حكم حتكيمي اآخر عليه )57( �ضواء اأكان احلكم ال�ضادر �ضحيحا اأم حكم ببطالنه؟

يبدو اأن هناك خالفا فقهيا ب�ضاأن م�ضاألة اأثر اإ�ضدار حكم التحكيم يف اتفاق التحكيم من منظور 
فل�ضفة القانون املدين وقواعده، وتدور تلك الآراء حول اجتاهني:

الأول : يرى عدم تاأثر اتفاق التحكيم ب�ضدور اتفاق، التحكيم، والآخر: يرى انق�ضاء اتفاق التحكيم 
ب�ضدور حكم التحكيم.

الجتاه الأول: عدم تاأثر اتفاق التحكيم ب�سدور حكم التحكيم،
يرى هذا الجتاه عدم تاأثر اتفاق التحكيم ب�ضدور حكم التحكيم، بل ميكن العتماد على التفاق 

مرة ثانية، وا�ضرتط جانب منهم: األ يكون البطالن قد بني على بطالن اتفاق التحكيم،
 اأما اجلانب الآخر فقد ا�ضرتط: اأن تكون مدة التحكيم ل تزال �ضارية.

اإن جانًبا ممن قال ببقاء الأطراف مقيدين باللتجاء اإىل التحكيم ولو �ضدر حكم التحكيم الذي 
مت اإبطاله، ا�ضرتط األ يكون البطالن مبنيا على بطالن اتفاق التحكيم)58(، ويعزز هذا الراأي ن�ص 
التحكيم ب�ضدور حكم  اتفاق  الذي ت�ضمن: ل ينق�ضي  ال�ضعودي  التحكيم  املادة 3/50 من قانون 
املحكمة ببطالن حكم التحكيم ما مل يكن طرفا التحكيم قد اتفقا على غري ذلك، اأو �ضدر حكم 
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ن�ص على اإبطال اتفاق التحكيم.
»يجوز  اأنه:  على  مرافعات  املادة209  ن�ص يف  اإذ  املذهب  يعتنق هذا  القطري  امل�ضرع  باأن  ونعتقد 
اأن حتكم ببطالنه  اأو  توؤيد هذا احلكم،  اأن  اإليها طلب بطالن حكم التحكيم  التي يرفع  للمحكمة 
كله اأو بع�ضه، ويجوز لها يف حالة احلكم ببطالن حكم التحكيم كله اأو بع�ضه اأن تعيد الق�ضية اإىل 
املحكمني لإ�ضالح ما �ضاب حكمهم، اأو اأن تف�ضل يف النزاع بنف�ضها اإذا وجدت اأنه �ضالح للف�ضل 
فيه.«)59( وهو ما يعطي �ضمنيا فكرة اأن امل�ضرع القطري يذهب اإىل عدم انق�ضاء اتفاق التحكيم 

مبجرد �ضدور احلكم .)60(
اأما اجلانب الآخر من الفقه فقد ذهب اإىل)61( اأن اإ�ضدار حكم التحكيم ل اأثر له البتة يف وجود 
اتفاق التحكيم، فاإذا �ضدر احلكم وحكم ببطالنه، فاإنه ميكن العودة اإىل التحكيم من جديد بناء 
اإليه، وب�ضرط اأن تكون مدة التحكيم لتزال  على التفاق ذاته الذي �ضدر احلكم املبطل ا�ضتنادا 

�ضارية، وبرهنوا على �ضحة ما اجتهوا اإليه بن�ضو�ص ت�ضريعية واأحكام ق�ضائية:
حكم  ب�ضدور  تنتهي  التحكيم  اإجراءات  اأن  يت�ضمن  الذي  م�ضري  1/48حتكيم  املادة  فن�ص 
التحكيم؛ ومن ثم فمدة اتفاق التحكيم ل تنتهي ب�ضدور حكم التحكيم، وكذلك فالق�ضاء يتجه اإىل 
التقرير باأن �ضدور احلكم قبل انتهاء املدة ل مينع يف حال اإبطال احلكم من العودة للبدء باإجراءات 
اأنه :)»وبذلك يكون قد  اأخر بناء على ذات التفاق، فقد حكم  التحكيم من جديد لإ�ضدار حكم 
ويتبقى  فقط،  اأ�ضهر  �ضبعة  التحكيم  لتفاق  قانونا  املحددة  �ضهرا  ع�ضر  الثني  مدة  من  ا�ضتهلك 
خم�ضة اأ�ضهر يجوز خاللها اللجوء اإىل التحكيم من جديد بذات التفاق، يف حالة احلكم ببطالن 

حكم التحكيم الأول، طاملا اأن هذا البطالن مل مي�ص اتفاق التحكيم«()62(

الجتاه الثاين: انق�ساء اتفاق التحكيم ب�سدور حكم التحكيم.
اتفاق  هو  اإمنا  اأ�ضا�ضه  على  �ضدر احلكم  الذي  التحكيم  اتفاق  اأن  وبحق  الفقهاء  من  يرى جانب 
حكم  باطال  اأو  �ضحيحا  حكما  ال�ضادر  احلكم  اأكان  �ضواء  التحكيم،  حكم  ب�ضدور  اآثاره  ا�ضتنفد 
ببطالنه؛ فاتفاق التحكيم ينق�ضي ب�ضدور حكم التحكيم)63(، ولو مت اإبطاله فيما بعد)64(، ويعزز 
اأجاز  ف  م  1485/ق  املادة  يف  اإذ  امل�ضاألة؛  هذه  يف  الفرن�ضي  امل�ضرع  اإليه  اجته  الراأي)65( ما  هذا 
امل�ضرع ملحكمة ال�ضتئناف اأن تف�ضل يف مو�ضوع النزاع اإذا حكمت ببطالن حكم التحكيم ما مل يتفق 
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باإ�ضدار  اآثاره  ا�ضتنفدت  الذي  التحكيم  نراه �ضقوطًا لتفاق  الأطراف على غري ذلك)66(، وهو ما 
احلكم، فاإذا قررت املحكمة اإبطال حكم التحكيم يكون لالأطراف اللجوء اإىل الق�ضاء العادي)67(؛ 
اأي اأ�ضبح الأطراف اأحرارا يف اللجوء للق�ضاء العادي. اأما اإذا ا�ضتمرت اإرادتا الطرفني يف الجتاه 
التحكيم  ولو كانت مدة  اتفاق حتكيم، حتى  اإبرام  التحكيم فيمكنهم  النزاع عن طريق  اإىل ف�ص 
اإ�ضدار  اأن  نرى  اإذ  بعد،  تنته  مل  املبطل  التحكيم  حكم  عليه  بني  الذي  التحكيم  باتفاق  اخلا�ضة 
احلكم يجعل اتفاق التحكيم ي�ضتنفد اآثاره؛ اإذ يعد الإ�ضدار �ضببا طبيعيا لنق�ضاء اتفاق التحكيم 
لتمام تنفيذ اللتزامات الناجتة عن اتفاق التحكيم وذلك بت�ضكيل هيئة التحكيم واإ�ضدار احلكم 
املنهي للنزاع)68(، فينق�ضي اتفاق التحكيم بتمام تنفيذ اللتزام املرتتب عليه؛ لأن الغاية املرجوة 
من هذا التفاق قد حتققت، ومل يعد هناك ما ينتجه هذا التفاق من اآثار، لذلك ُحِكم باأنه: ل ميكن 
للمحكم ا�ضتبدال حكم حتكيم بحكم �ضبق اإ�ضداره حول النزاع ذاته اإل مبوافقة جميع الأطراف، 

وبناء على اتفاق حتكيم جديد)69(.
وُحِكم اأي�ضا: باأن قيام املحكم باإعادة الف�ضل يف النزاع بعد اأن كان قد ا�ضتنفد وليته ب�ضاأنه، يكون 

يف املرة الثانية قد ف�ضل يف نزاع مل يربم ب�ضاأنه اتفاق حتكيم)70( .
من خالل احلكمني ال�ضابقني ن�ضتطيع اأن ن�ضتنتج اجتاه الق�ضاء الفرن�ضي اإىل تقرير انق�ضاء اتفاق 
التحكيم بو�ضفه اأثًرا لإ�ضدار حكم التحكيم، وبعد �ضدور حكم التحكيم �ضيكون هذا احلكم  م�ضدر 

الآثار املرجوة.
امل�ساألة من خالل عقد املحكم:

يبدو اأن درا�ضة التزامات املحكم يف عقد املحكم �ضتوؤكد �ضالمة هذا الجتاه املت�ضمن انق�ضاء اتفاق 
التحكيم بو�ضفه اأثًرا لإ�ضدار حكم التحكيم.

فعقد املحكم –�ضماه البع�ص عقد التحكيم)71(-هو العقد املرُبم بني املحكم و اأطراف النزاع املُحال 
اإىل التحكيم، ي�ضتلهم غايته من غاية اتفاق التحكيم، والغاية فيه اأي�ضا التزام املحكم، وترتكز يف 
اإ�ضدار حكم فا�ضل يف النزاع حمل التحكيم؛ لذلك وجد البع�ص اأن النق�ضاء الطبيعي ملهمة املحكم 
بانتهاء وليته ب�ضفته حمكًما بعد اإ�ضداره حكم التحكيم املنهي للخ�ضومة وامللزم لطريف النزاع 
حمل التحكيم )72(، وهذا الإ�ضدار للحكم الفا�ضل يف النزاع حمل التحكيم يجب اأن يكون قد مت 
�ضمن املهلة املحددة، ول ي�ضرتط فيه ح�ضب ما نرى اأن ينجو هذا احلكم من البطالن.)73( فنحن 
نرى اأن التزام املحكم اإمنا هو التزام بعناية)74( ولي�ص التزاما بغاية)75(؛ اأي يلتزم املحكم فقط  ببذل 
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العناية يف ف�ص النزاع بحكم حتكيم خالل مدة حمددة ، لذلك حكم بعدم اأحقية املحكم لالأتعاب 
نتيجة عدم حتقق النتيجة املطلوبة املتمثلة من اإ�ضدار احلكم خالل مهلة التحكيم املحددة، كذلك 
فاإن اخل�ضوم ل يجوز لهم المتناع عن ت�ضلم احلكم ال�ضادر من املحكم طاملا اأنه �ضدر �ضمن مهلة 
بعدم  التحكيم  ال�ضادر من هيئة  )76(، وذلك على عك�ص احلكم  واإن كان يعرتيه عيب   ، التحكيم 
الخت�ضا�ص، فهو حكم ل يوؤدي اإىل ا�ضتنفاد اتفاق التحكيم لآثاره، ول يوؤدي يف راأينا اإىل ا�ضتنفاد 
املحكم وليته)77( ؛ فالغاية من التفاق التي هي اإ�ضدار حكم فا�ضل يف املو�ضوع مل تتحقق يف هذا 
احلكم. لذلك نرى اأنه اإذا طعن يف هذا احلكم ال�ضادر من الهيئة بعدم الخت�ضا�ص، واألغي اأمام 
الق�ضاء ،فيمكن العودة للتحكيم على اأ�ضا�ص اتفاق التحكيم ذاته، فهو اتفاق مل ينق�ص، ومل ت�ضتنفد 
اآثاره، ومل يقم املحكم بتنفيذ اللتزام الذي ن�ضاأ يف ذمته مبوجب عقد املحكم، األ وهو الف�ضل يف 
النزاع ، وهو ما اجتهت اإليه حمكمة النق�ص امل�ضرية فق�ضت باأن احلكم غري الفا�ضل يف املو�ضوع 
ولية  ا�ضتنفاد  اإىل  يوؤدي  الذي  احلكم  اأن  جند  ثم  ومن  وليته)78(؛  املحكم  ا�ضتنفاد  اإىل  يوؤدي  ل 
املحكمني هو احلكم يف املو�ضوع ، وهو الذي يوؤدي اإىل انق�ضاء اتفاق التحكيم ، ويف الوقت ذاته هو 
احلكم الذي يعد اللتزام الأ�ضا�ص يف عقد املحكم ، والذي يعد املحكم باإ�ضداره قد نفذ التزاماته .  

فاحلكم يف املو�سوع:
يوؤدي اإىل ا�ضتنفاد ولية املحكمني- 1
يعد املحكم باإ�ضداره قد نفذ التزاماته.- 2
يوؤدي اإىل انق�ضاء اتفاق التحكيم. - 3
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املطلب الثاين
�سدور حكم التحكيم يف املو�سوع باطاًل اأو منعدًما.

على الرغم من اأن املنطق يقت�ضي من وجهة نظرنا وجوب البحث يف اآثار احلكم الباطل مع احلكم 
جهة  من  اإبطاله  قبل  الباطل  واحلكم  جهة  من  ال�ضحيح  احلكم  بني  الآثار  يف  للوحدة  ال�ضحيح 
فجعلنا  الباطل،  احلكم  مع  مقارنته  اإىل  حتتاج  كانت  املنعدم  احلكم  اآثار  تو�ضيح  اأن  اإل  اأخرى، 
درا�ضة احلكم الباطل مع درا�ضة احلكم املنعدم ل�ضيما اأن هناك من الفقه من ل يجد فائدة من 

التمييز بني البطالن والنعدام.
الق�ضائي  احلكم  اإ�ضدار  قبل  ما  مرحلة  الأوىل  مبرحلتني:  مير  الباطل  التحكيم  حكم  اأن  ويبدو 
اإبطاله،  اإ�ضدار احلكم الق�ضائي بالإبطال، فحكم التحكيم قبل  بالإبطال والثانية مرحلة ما بعد 
له قيمة احلكم ال�ضحيح)79( فهو يحوز حجية الأمر املق�ضي، وي�ضتنفد ولية املحكمني، وح�ضب ما 

و�ضلنا اإليه من نتيجة فهو حكم يوؤدي اإىل انق�ضاء اتفاق التحكيم.
اأما بعد الإبطال فامل�ضاألة اأكرث غمو�ضا، ما يدعو للبحث يف م�ضري حجية الأمر املق�ضي وا�ضتنفاد 

ولية املحكم بعد اإبطال احلكم، واأثر ذلك على اتفاق التحكيم.
و�ضوف نعالج اأحكام هذا املطلب من خالل فرعني: 

الفرع الأول: اآثار احلكم الباطل.
الفرع الثاين: متييز احلكم املنعدم عن احلكم الباطل.

الفرع الأول
اآثار احلكم الباطل

نرى اأن حكم التحكيم الباطل قبل الإبطال يتمتع باآثار حكم التحكيم ال�ضحيح، من حيازة حجية 
الأمر املق�ضي، وا�ضتنفاد ولية املحكم، فاإذا �ضدر احلكم بالبطالن تغريت تلك املعادلة، حيث يفقد 
حكم التحكيم حجية الأمر املق�ضي، وهو ما يتيح اإعادة النظر يف النزاع مرة اأخرى، ولكن يبدو اأن 

الأثر الثاين وهو ا�ضتنفاد الولية له قواعد خمتلفة:
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الأثر  وي�ضتمر هذا  وليتها)80(،  الهيئة  ا�ضتنفاد  اإىل  يوؤدي  التحكيم مبجرد �ضدوره  اأن حكم  فرنى 
واإن مت  لإ�ضدار احلكم حتى  اأثًرا  ب�ضفته  ي�ضتمر  النظر عن م�ضري احلكم، حيث  بغ�ص  بالوجود 
اإبطاله، وهو ما مينع ذات الهيئة من اإعادة النظر يف النزاع حمل احلكم املبطل، ول ميتد ذلك املنع 

اإىل الهيئات الأخرى التي ميكن اأن يتم ت�ضكيلها. )81(

وجناة حكم التحكيم من النعدام هو �سرط ملا �سبق من نظر:
اأو  الأمر املق�ضي مبجرد �ضدوره، �ضواء كان حكما �ضحيحا  القطعي حجية  التحكيم  فيحوز حكم 
باطال؛)82( لأن حكم التحكيم )قبل الإبطال( حكم موجود يحوز حجية الأمر املق�ضي كحيازة حكم 
التحكيم ال�ضحيح لهذه احلجية؛ فال تزول احلجية اإل ب�ضدور احلكم الق�ضائي ببطالنه، ما يعني 
اأن كال احلكمني: احلكم ال�ضحيح من جهة، واحلكم الباطل- قبل الإبطال- من جهة اأخرى  يحوز 
حجية الأمر املق�ضي؛ ومن ثم فاإن كال احلكمني مينع العودة للق�ضاء اأو التحكيم  لف�ص النزاع مرة 

ثانية.)83(
ميكن القول باأنه حتى ينال احلكم منزلة احلكم ال�ضحيح اأو احلكم الباطل لبد اأن يكون قد جتاوز 
درجة النعدام،  فاإذا كان احلكم منعدما، فال ميكن اأن يكون له اأي اأثر،  فاملنعدم ل ميكن اأن ين�ضب 
له اأثر، اأو �ضفة ، ولعلنا جند تاأييدا لهذا النظر يف حكم ملحكمة ا�ضتئناف بريوت،)84( وفيه بعد اأن 
اأكد ق�ضاء هذه املحكمة املبداأ املعمول به من اأنه ل يوجد اأي مانع قانوين يحول دون تقدمي مراجعة 
اإبطال وا�ضتئناف يف اآن معًا، وهو ما جعل حمكمة ال�ضتئناف يف بريوت ترى اأنه »بفعل ال�ضتئناف 
ي�ضبح القرار التحكيمي وجميع اأوجه النزاع والنقاط اجلاري عر�ضها ومناق�ضتها وف�ضلها من قبل 
املحكّم من�ضوًرا حكًما اأمام حمكمة ال�ضتئناف، عماًل باأحكام املادة 660 اأ. م. م. لبناين)85( لذلك، 
بعد اأن اأبطلت القرار التحكيمي ال�ضادر عن املحكّم لعدم �ضحة تعيينه، فاأنه »مل يعد من اجلائز 
لهذه املحكمة، الناظرة يف الطعن بالقرار التحكيمي عن طريق الإبطال، ن�ضر النزاع جمدًدا للبت 
ب�ضبب  ولي�ص  التحكيمية،  الهيئة  ت�ضكيل  الإبطال متعلًقا بعدم �ضّحة  اأ�ضا�ضه، نظًرا لكون �ضبب  يف 

اإبطال حكم التحكيم ب�ضورة مو�ضوعية.«
اأخرى،  جهة  من  واملنعدم  جهة،  من  الباطل  احلكم  بني  ميزت  املحكمة  اأن  ن�ضتنتج  اأن  ن�ضتطيع 
اأية قيمة  يفتقد  اأن يجعل احلكم  �ضاأنه  له، فهذا من  اأ�ضدر احلكم ل �ضفة  الذي  ال�ضخ�ص  فكون 
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فهو)منعدم(، وهو ما جعل املحكمة متتنع عن نظر املو�ضوع ب�ضفتها حمكمة درجة ثانية، اأي مل 
تعرتف اأ�ضال بوجود املرحلة الأوىل، اأما لو كان احلكم قد ارتقى اإىل درجة البطالن لكانت املحكمة 

قد اأبطلت احلكم ونظرت الدعوى ب�ضفتها حمكمة درجة ثانية. 
اأثره يف ال�ضتنفاد حتى لو كان حكًما  باأن حكم التحكيم يحقق  ويوؤيد هذا النظر ما يراه البع�ص 
اآخر،)87( وهي م�ضاألة  اأن يعودوا و ي�ضدروا حكًما �ضحيًحا  باطاًل)86(، فال يجوز بعدها للمحكمني 
متعلقة بالنظام العام )88( ، فاحلكم الذي ي�ضدر ت�ضتنفد الهيئة فيه وليتها، ويحوز من خالل ذلك 

قوة احل�ضم )Force décisoir(،)89(فال يقبل احل�ضم من جديد.
اأما لو كان احلكم باطال فقط، لأدى ذلك اإىل ا�ضتنفاد ولية املحكم، و لقامت حمكمة ال�ضتئناف 
وجود احلكم  لعدم  املحكمة  به  تقم  ما مل  وهو  ثانية،  درجة  ب�ضفتها حمكمة  الدعوى  بالنظر يف 

اأ�ضال.
وتدق م�ضاألة التمييز بني احلكم الباطل واملنعدم من حيث الزمن، اإذ نعتقد باأن احلكم الذي يحوز 
حجية الأمر املق�ضي وي�ضتنفد ولية املحكمني هو احلكم ال�ضحيح، واحلكم الباطل قبل الإبطال، 
واإذا كانت امل�ضاألة وا�ضحة يف احلكم ال�ضحيح، فاإنها حتتاج اإىل تو�ضيح بالن�ضبة للحكم الباطل 
لأنه  اأ�ضا�ضا،  املق�ضي  الأمر  حجية  يحوز  ل  حكم  فهو  منعدما  التحكيم  حكم  كان  فاإذا  واملنعدم؛ 
كاأن  اإىل دعوى لإبطاله، فهو غري موجود،  يتمتع باآثار، ول يحتاج  واملنعدم ل يو�ضف ول  منعدم، 
ي�ضدر حكم من �ضخ�ص دون وجود اتفاق حتكيم اأ�ضا�ضا، اأو اأن يظن ال�ضخ�ص باأنه حمكم وذلك 
بناء على خطاأ يف تكييف اتفاق الأطراف الذي مل يكن يف حقيقته اتفاق على التحكيم، واإمنا كان 
التفاق على �ضيء اآخر، كما لو كان الغري قد مت تكليفه بدرا�ضة النزاع وتقدمي فتوى، اأو ن�ضائح، 
اأو�ضح  )91(، ولعل  اإىل الق�ضاء  اللجوء  التوفيق الذي ي�ضبق  اأو كان التفاق على   ، اأو اقرتاحات)90( 
احلالت هي عندما ي�ضدر حكم عن �ضخ�ص ل �ضفة له اأ�ضا�ضا يف اتفاق حتكيم موجود و�ضحيح، 
كاأن ي�ضدر احلكم عن �ضخ�ص لي�ص هو املحكم، ونرى اأنه تتحقق النتيجة ذاتها يف حال �ضدر احلكم 
عن اأحد املحكمني املكونني للهيئة دون علم الأع�ضاء الآخرين، وهو م�ضمون املادة 207 مرافعات 
قطري التي تت�ضمن:« يجوز لكل ذي �ضاأن طلب بطالن حكم املحكمني يف الأحوال الآتية:3-اإذا �ضدر 
احلكم من حمكمني مل يعينوا طبًقا للقانون، اأو �ضدر من بع�ضهم دون اأن يكونوا ماأذونني باحلكم يف 

غيبة الآخرين.«  ونرى هنا انعدام احلكم ولي�ص بطالنه.
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واإذا كان البع�ص يقلل من اأهمية التمييز بني احلكم الباطل واحلكم املنعدم، فاإننا نرى اأهمية ذلك 
التمييز، ونو�ضح هذه الأهمية يف الفرع الثاين. 

الفرع الثاين: متييز احلكم املنعدم عن احلكم الباطل )92(
ميكن اأن منيز بني احلكم املنعدم واحلكم الباطل من خالل العديد من النقاط املهمة واملف�ضلية 

التي �ضرتتب اآثاًرا اإجرائية مهمة كما يلي:  
-احلكم الباطل هو حكم قائم يرتب كل اآثاره، اأما املنعدم فال يرتب اأي اأثر.)93(

-ل �ضبيل اإىل اإلغاء احلكم الباطل اإل بالطعن فيه بطريق الطعن املنا�ضب، اأما املنعدم فال يلزم 
الطعن فيه للتم�ضك بانعدامه.  

-يف احلكم املنعدم ل يزول النعدام بالرد عليه مبا يفيد عده �ضحيحا، اأما البطالن فبالرد عليه 
مبا يدل على عده �ضحيحا يزيل البطالن، ما مل يتعلق بالنظام العام،

ونرى اأنه يرتتب على ما �ضبق اأن احلكم املنعدم:
 ل اأثر له فال يحوز حجية الأمر املق�ضي.- 
ل اأثر له يف ا�ضتنفاد الولية.- 
ل اأثر له   على ا�ضتمرار وجود اتفاق التحكيم، اأي ل ينق�ضي اتفاق التحكيم ب�ضدوره. - 

اإذن ي�ضتمر اخت�ضا�ص املحكمني بالنظر يف الدعوى ال�ضادر فيها حكم حتكيم منعدم طاملا اأن املدة 
ما زالت قائمة مل تنته فاتفاق التحكيم مل ينق�ص وعقد املحكم مل ينق�ص اأي�ضا. 
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املبحث الثاين
اآثار �سدور احلكم يف الإجراءات

اإذا كان الأ�ضل يف اإجراءات التحكيم اأن ي�ضدر احلكم يف املو�ضوع فينهي النزاع ويحوز حجية الأمر 
املق�ضي ، فرنه يف بع�ص الأحيان تنتهي الإجراءات دون �ضدور حكم التحكيم يف املو�ضوع)94(؛ اأي اأن 
املحكمني مل يتمكنوا من اإنهاء النزاع اإنهاء طبيعيا؛ ومن ثم �ضتنتهي الإجراءات انتهاء مبت�ضرا قبل 
الأوان، وانتهاء الإجراءات قد يكون بحكم يبنى على اإرادة املحكم وحده ،كاحلكم بانتهاء اإجراءات 
التحكيم بقرار الهيئة ب�ضبب عدم جدوى ا�ضتمرار اإجراءات التحكيم،  وقد يكون بناء على اإرادة 
اإرادة  باأية  تتعلق  ل  لأ�ضباب  الإجراءات  تنتهي  وقد  النزاع،  ت�ضوية  دون  التحكيم  باإنهاء  الأطراف 

كانتهاء املدة .
ولكن ما اأثر هذه الأ�ضكال لنتهاء الإجراءات من اتفاق التحكيم املربم بني الأطراف؟ فهل يبقى 

التفاق باآثاره اأم اأن ذلك يعني انتهاء اتفاق التحكيم وزواله؟ 
خالل  من  التحكيم  اتفاق  على  الإجراءات  يف  ال�ضادرة  الأحكام  اأثر  درا�ضة  اإىل  يدعونا  ما  هذا 

مطلبني،
املطلب الأول: الأحكام ال�ضادرة يف الإجراءات املبنية على اإرادة املحكم.

املطلب الثاين: الأحكام ال�ضادرة يف الإجراءات املبنية على غري اإرادة املحكم

املطلب الأول
الأحكام ال�سادرة يف الإجراءات املبنية على اإرادة املحكم.

الإنهاء  يف  احلال  هو  كما  الإجراءات،  اإنهاء  يف  احلا�ضم  الدور  املبا�ضرة  املحكم  لإرادة  يكون  قد 
بو�ضفه جزاء اإجرائًيا، وقد يكون قراره بعدم الخت�ضا�ص لتكون اإرادته املبا�ضرة اأقل و�ضوحا يف 
اأو يرى عدم اجلدوى من اإجراءات التحكيم، في�ضدر قراره الذي �ضيوؤدي اإىل وقف  هذا القرار، 

الإجراءات؛ فما اأثر هذه القرارات يف اتفاق التحكيم؟
�ضندر�ص هذه امل�ضاألة من خالل عدة فروع:
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  الفرع الأول: اإنهاء الإجراءات بقرار هيئة التحكيم بعدم الخت�سا�س.
  الفرع الثاين: اإنهاء اإجراءات التحكيم لعدم جدوى ا�ستمرار الإجراءات اأو 

ا�ستحالته.
  الفرع الثالث: اإنهاء الإجراءات لرتك املدعي خ�سومة التحكيم رغم اعرتا�س 

اخل�سم.
  الفرع الرابع: اإنهاء اإجراءات التحكيم ب�سفِه جزاء اإجرائيًا.

الفرع الأول
اإنهاء الإجراءات بقرار هيئة التحكيم بعدم الخت�سا�س

قد جتد هيئة التحكيم اأنها غري خمت�ضة بالنظر يف الدعوى التحكيمية، فتحكم بذلك ومتتنع عن 
نظر الدعوى، فهل تكون بذلك قد ا�ضتنفدت �ضلطتها ؟ وهل يكون اتفاق التحكيم قد ا�ضتنفد اآثاره، 

فينق�ضي ول يعود بالإمكان التحكيم من جديد بناء على التفاق ذاته؟
 يف هذه امل�ضاألة اجتاهان فقهيان:

اإجراءات  انتهاء  ذلك  على  يرتتب  فاأنه  الخت�ضا�ص  عدم  التحكيم  هيئة  قررت  اإذا  اأنه   : الأول 
للح�ضول على  الق�ضاء  اإىل  اللجوء  ثم يجوز لالأطراف  التحكمية؛ ومن  العملية  وانتهاء  التحكيم، 

حكم ق�ضائي يف امل�ضاألة،)95( فهو حكم ينهي اخل�ضومة)96(، وي�ضتنفد ولية املحكم)97(.
الثاين : يرى اأن هذا احلكم ال�ضادر عن الهيئة لي�ص بفا�ضل يف املو�ضوع؛ ومن ثم  ل ي�ضتنفد ولية 
هيئة التحكيم يف الف�ضل يف املو�ضوع)98(، وهو ما اجتهت اإليه حمكمة النق�ص امل�ضرية فق�ضت باأن 

احلكم غري الفا�ضل يف املو�ضوع ل يوؤدي اإىل ا�ضتنفاد املحكم وليته)99(،
املو�ضوع،  يف  احلكم  عن  ينف�ضل  الخت�ضا�ص  ب�ضاأن  الهيئة  عن  ال�ضادر  احلكم  اأن  نرى  ونحن 
يقل  املحكم مل  لأن  املو�ضوع؛  الف�ضل يف  الخت�ضا�ص منف�ضل متاما عن  ب�ضاأن  الولية  فا�ضتنفاد 
كلمته ب�ضاأنه؛ ومن ثم  ل نرى رابطا بني احلكم املتعلق بالخت�ضا�ص، وا�ضتنفاد الولية يف املو�ضوع، 
ق�ضاء  عن  ال�ضادر  الخت�ضا�ص  بعدم  احلكم  فاإلغاء  الر�ضمي؛  الق�ضاء  يف  الو�ضع  عليه  ما  وهو 

الدرجة الأوىل، يعيد للمحكمة يف الدرجة الأوىل ال�ضلطة يف النظر يف الدعوى )100(. 
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وهو ما يدعونا للقول ب�ضرورة اأن يكون احلكم بعدم الخت�ضا�ص قابال للطعن فوًرا اأمام املحكمة 
املخت�ضة  حتى يتحقق الق�ضاء من �ضحة هذا احلكم، لكن يبدو اأن الجتاه العام يف الت�ضريعات 

-ل�ضيما العربية-ل يوؤيد هذا النظر:
- فقانون التحكيم الأردين مل يبني يف املادة 21 /ج قابلية هذا احلكم للطعن، ومثله قانون التحكيم 

ال�ضوداين يف املادة 1/6، يف حني اأن القانون ال�ضوري يف املادة 4/21-اأ جعل هذا القرار مربما.
-اأما القانون امل�ضري فن�ص يف املادة  3/22على اأن تف�ضل هيئة التحكيم يف الدفوع امل�ضار اإليها 
يف الفقرة الأوىل-الدفوع املتعلقة بعدم اخت�ضا�ضها-من هذه املادة قبل الف�ضل يف املو�ضوع اأو اأن 
ت�ضمها اإىل املو�ضوع لتف�ضل فيهما معا ، فاإذا ق�ضت برد الدفع  فال يجوز التم�ضك به اإل بطريق 
القانون،  هذا  من   )  53( للمادة  وفقا  كلها  للخ�ضومة  املنهي  التحكيم  حكم  بطالن  دعوى  رفع 
الخت�ضا�ص،  بعدم  الهيئة  حكم  على  بالطعن  ال�ضماح  و�ضوح  عدم  امل�ضري  الن�ص  يف  ونالحظ 
فهو بني حكم احلالة التي تقرر الهيئة اخت�ضا�ضها ،ومل يبني الن�ص احلالة التي تقرر فيه الهيئة 
عدم اخت�ضا�ضها، ولكن حمكمة النق�ص امل�ضرية حكمت بعدم جواز رفع دعوى بطالن حكم هيئة 

التحكيم ال�ضادر يف الدفوع املتعلقة بعدم الخت�ضا�ص)101(.
على   فورا  الطعن  قابلية  على  �ضراحة  الن�ص  الت�ضريعات عندما  متتنع عن  منطقية   ونرى عدم 
هذا احلكم املتعلق بالخت�ضا�ص،  ل�ضمان-على الأقل-اأن يتم العودة اإىل التحكيم مبوجب اتفاق 
التحكيم ذاته اإذا كان حكم الهيئة معيبا، كذلك يف حال رد الدفع بعدم الخت�ضا�ص، لبد من تاأكد 
الق�ضاء من �ضحة هذا القرار، حتى ل ت�ضري الإجراءات دون اتفاق �ضحيح اأو دون تطبيق �ضحيح 
لالتفاق، وهو ما اأقرته املادة 611 من قانون التحكيم النم�ضاوي بن�ضها على » احلكم ال�ضادر من 
هيئة التحكيم يف م�ضاألة اخت�ضا�ضها يقبل الطعن الفوري اأمام ق�ضاء الدولة فاإذا اأ�ضدرت املحكمة 
حكما بعدم اخت�ضا�ص هيئة التحكيم فاإن الهيئة تلتزم بحجية هذا احلكم )102( وهو اأي�ضا  ما اأقرته 

الفقرة 3 من املادة 16 من القانون النموذجي)103(
ويف كل الأحوال ل ميكن القبول مبنطق انتهاء الإجراءات ملجرد �ضدور قرار بعدم الخت�ضا�ص؛ لأن 

القول الف�ضل يف هذا ال�ضاأن هو للق�ضاء املخت�ص مب�ضائل التحكيم،

ويف هذا املجال لبد من التمييز بني اأمرين  ب�ضاأن قرار عدم الخت�ضا�ص ال�ضادر عن هيئة التحكيم
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اأ- م�ضاألة احلكم املتعلق باخت�ضا�ص الهيئة التي تقوم على اأ�ضباب تخ�ص اتفاق التحكيم بوجوده 
و�ضحته.

اخت�ضا�ص ب-  من  هو  اإمنا  الهيئة،  به  تخت�ص  ل  الذي  التحكيم  اتفاق  ببطالن  احلكم  م�ضاألة 
املحكمة املخت�ضة . 

يعد حكما  انعدامه ل  اأو  التفاق  اإىل بطالن  امل�ضتند  الهيئة بعدم الخت�ضا�ص  فاإن حكم  ومن ثم 
ببطالن اتفاق التحكيم )104(، اإمنا اإ�ضدار هذا احلكم يعد اخت�ضا�ص الق�ضاء الر�ضمي.

لذلك ل نرى تاأثريا للحكم بعدم الخت�ضا�ص يف  وجود اتفاق التحكيم، ولو كان قائما على اأ�ضباب 
تتعلق ب�ضحة اتفاق التحكيم، فالقول الف�ضل هو للق�ضاء الر�ضمي ؛ فاإذا ثبت عدم �ضحة القرار 
املت�ضمن عدم الخت�ضا�ص، يتم العودة اإىل الإجراءات بناء على اتفاق التحكيم ذاته، بل نرى اأن 
املدة التي ي�ضتغرقها الطعن على هذا القرار هي مدة تتوقف فيها مهلة التحكيم لت�ضتاأنف ال�ضري بعد 

�ضدور احلكم عن الق�ضاء باإلغاء قرار الهيئة بعدم الخت�ضا�ص.

الفرع الثاين
اإنهاء اإجراءات التحكيم لعدم جدوى ا�ستمرار الإجراءات اأو ا�ستحالته:

�ضمح بع�ص الت�ضريعات لهيئة التحكيم باأن تنهي الإجراءات بقرار من لدنها يف حالت غري اتفاق 
الطرفني، اأو ترك اخل�ضومة، فن�ضت املادة1/48-ج   حتكيم م�ضري على:

باإنهاء - 1 اأمر  ب�ضدور  اأو  كلها  للخ�ضومة  املنهي  احلكم  ب�ضدور  التحكيم  اإجراءات  تنتهي 
ا  اإجراءات التحكيم وفًقا للفقرة الثانية من املادة)45( من هذا القانون، كما تنتهي اأي�ضً

ب�ضدور قرار من هيئة التحكيم باإنهاء الإجراءات يف الأحوال الآتية: .........
ج-اإذا راأت هيئة التحكيم لأي �ضبب اآخر عدم جدوى ا�ضتمرار اإجراءات التحكيم اأو ا�ضتحالته«
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وهي تتحقق يف العديد من احلالت:
كما لو ثبت اأمام الهيئة �ضبق �ضدور حكم ق�ضائي يف مو�ضوع النزاع، اأو تعذر احل�ضول على الأدلة 
الكا�ضفة عن احلقيقة يف الدعوى، اأو تبني ا�ضتحالة تنفيذ ما قد ت�ضدره من حكم طبقا لقانون بلد 

التنفيذ.
ونرى اأنه يدخل �ضمن هذه احلالة اأي�ضا انتهاء الإجراءات لعدم متكن الهيئة من حتقيق الأكرثية، 
اأو الإجماع، للو�ضول اإىل القرار الفا�ضل يف النزاع، اأو اأن يتعدد املدعى عليهم ويكون املدعي مرتبطا 
جميعا  عليهم  املدعى  ا�ضتدعاء  عليه  ي�ضتحيل  احلال  هذه  يف  فاملدعي  حتكيم،  باتفاق  باأحدهم 

للتحكيم، فتكون ولية الف�ضل يف النزاع للق�ضاء وحده، ويكون اتفاق التحكيم عدمي اجلدوى)105(.
وت�ضدر الهيئة هذا القرار من تلقاء نف�ضها اأو بناء على طلب الطرفني اأو اأحدهما. 

اأو  التحكيم  اإجراءات  ا�ضتمرار  جدوى  عدم  ب�ضبب  التحكيم  اإجراءات  اإنهاء  قرار  اأن  واحلقيقة 
ا�ضتحالته يعود اإما لثبوت ال�ضتحالة القانونية، كثبوت �ضبق �ضدور حكم ق�ضائي يف مو�ضوع النزاع، 
اأو ال�ضتحالة الطبيعية كتعذر احل�ضول على الأدلة الكا�ضفة عن احلقيقة، ال�ضوؤال هنا هل ينق�ضي 

اتفاق التحكيم لهذه ال�ضتحالة؟
اإذا كان حمل اللتزام م�ضتحياًل يف  ونت�ضاءل هل ينطبق عليه ن�ص املادة )132( مدين م�ضري: 

ذاته كان العقد باطاًل؛ ومن ثم  يوؤدي اإىل انق�ضاء اتفاق التحكيم؟
مل تت�ضمن الت�ضريعات ب�ضكل مطرد ن�ضا �ضريحا على اأثر تلك الأحكام يف اتفاق التحكيم، فكان 

من ال�ضروري البحث عن قواعد واأ�ض�ص حتدد م�ضري اتفاق التحكيم بعدها.
واحلقيقة اأنه ب�ضاأن اإ�ضكالية اأثر اأحكام اإنهاء الإجراءات توجد ثالث �ضور: فقد ين�ص �ضراحة على 
انق�ضاء العقد املرتتب على انتهاء الإجراءات، اأو تتجه اإرادات الأطراف اإىل العدول عن التحكيم 

كطريق لف�ص النزاع، وقد ل جند ن�ضا اأو اإرادات �ضريحة على العدول:
اأول-ن�ص امل�ضرع على هذا الأثر �ضراحة:

كما يف حالة الفقرة الثانية من املادة 45 حتكيم م�ضري وفيها » 2_ واإذا مل ي�ضدر حكم التحكيم 
خالل امليعاد امل�ضار اإليه يف الفرتة ال�ضابقة جاز لأي من طريف التحكيم اأن يطلب من رئي�ص املحكمة 
امل�ضار اإليها يف املادة)9( من هذا القانون اأن ي�ضدر اأمرا بتحديد ميعاد اإ�ضايف اأو باإنهاء اإجراءات 
التحكيم ويكون لأي من الطرفني عندئذ رفع دعواه اإىل املحكمة املخت�ضة اأ�ضاًل بنظرها ؛  فمن 
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الوا�ضح هنا متاما انق�ضاء التفاق بالن�ص على  : ويكون لأي من الطرفني عندئذ رفع دعواه اإىل 
املحكمة املخت�ضة اأ�ضالً بنظرها.

ثانيا-اجتاه اإرادات الأطراف اإىل العدول عن التحكيم بو�سفه طريًقا لف�س النزاع:
اإنهاء  يريدان  عندما  الطرفني  طلب  على  بناء  الإجراءات  باإنهاء  الهيئة  من  قرار  حالة  يف  كما   

التحكيم دون ت�ضوية النزاع)106(، وهو ما ي�ضمى باإقالة العقد اأو التفا�ضخ. 
ثالثا-اإذا مل يتوفر ن�س اأو اتفاق:

اإذا مل تتوفر اإحدى احلالتني ال�ضابقتني من ن�ص اأو اتفاق على انق�ضاء اتفاق التحكيم، فن�ضتطيع اأن 
نقول: مبا اأن اتفاق التحكيم ين�ضاأ باإرادة الأطراف فذلك يعني اأنه ينطبق عليه مبداأ العقد �ضريعة 
فهو  العقد،  اإنهاء هذا  امل�ضرتكة يف  الإرادة  تتوفر  باطال، ومل  لي�ص  اأنه  ثم طاملا  املتعاقدين؛ ومن 
ح�ضب الأ�ضل باق ما مل ي�ضدر حكم ق�ضائي ببطالن التفاق، لأنه وكما راأينا �ضابقا فاأن بطالن 

التفاق هو من اخت�ضا�ص الق�ضاء الر�ضمي ولي�ص من اخت�ضا�ص املحكم، 
 ولكن البع�س ذهب اىل اأنه: 

لها  يجوز  ول  وليتها،  بذلك  وت�ضتنفد  اإجراءاته،  بانتهاء  التحكيم  هيئة  مهمة  تنتهي  القرار  بهذا 
ممار�ضة اأي عمل من اأعمال التحكيم بعد ا�ضتنفاد هذه الولية.)107(

لكننا نرى وجوب تو�ضيح بع�ص هذه امل�ضائل يف هذا املجال:
-  �ضرورة التمييز بني الإجراءات من جهة، واتفاق التحكيم من جهة ثانية، فالتحكيم 1 

بال�ضبغة  مت�ضًفا  التحكيم  نعد  اأن  اأمكن  لو  حتى  الأطراف،  اإرادة  اأ�ضا�ص  على  يقوم 
التعاقدية، فال ميكن مد هذه ال�ضفة اإىل حكم التحكيم ال�ضادر حلل النزاع)108(

فيه - 2 التو�ضع  يجوز  ل  بالإجراءات  يتعلق  ما  اإذ  دقيقة  قراءة  الن�ضو�ص  قراءة  �ضرورة 
لي�ضمل اتفاق التحكيم،  فالإجراءات مبنية على اتفاق التحكيم ولي�ص العك�ص، فمن يقراأ 
املادة1/48-ج  حتكيم م�ضري �ضيجد اأنها تخ�ص اإنهاء الإجراءات ولي�ص اتفاق التحكيم 
فقد جاء فيها: »تنتهي اإجراءات التحكيم ب�ضدور احلكم املنهي للخ�ضومة كلها اأو ب�ضدور 
اأمر باإنهاء اإجراءات التحكيم وفًقا للفقرة الثانية من املادة)45( من هذا القانون، كما 
ا ب�ضدور قرار من هيئة التحكيم باإنهاء الإجراءات يف الأحوال الآتية: ......... تنتهي اأي�ضً
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اأو  التحكيم  اإجراءات  ا�ضتمرار  جدوى  عدم  اآخر  �ضبب  لأي  التحكيم  هيئة  راأت  ج-اإذا 
ا�ضتحالته«

تتوفر  مل  ما  الهيئة،  عن  ال�ضادر  الإجراءات  اإنهاء  بقرار  يتاأثر  ل  التحكيم  اتفاق  اأن  نرى  لذلك 
 ، ال�ضتحالة  ب�ضبب  التحكيم(  )اتفاق  العقد  انق�ضاء  حالة  اأمام  فنكون  ال�ضتحالة  حالت  اإحدى 
وهذا النق�ضاء منيز فيه بني اأن تكون ال�ضتحالة مرافقة لن�ضوء العقد فنكون اأمام بطالن العقد 
منذ ن�ضوئه ، وبني اأن تكون ال�ضتحالة طارئة على العقد ف�ضتوؤدي اإىل اإمكان �ضدور قرار القا�ضي 

الر�ضمي بف�ضخ العقد. 

الفرع الثالث
اإنهاء الإجراءات لرتك املدعي خ�سومة التحكيم رغم اعرتا�س اخل�سم

التحكيم    خ�ضومة  املدعي  ترك  على  بناء  الإجراءات  باإنهاء  قرار  فيها  ي�ضدر  التي  احلالة  هي 
واعرتا�ص اخل�ضم.

ول جتتمع هنا اإرادات الأطراف على الرتك، فاأحدهما يريد الرتك والآخر يرف�ص ذلك، وتنتهي 
اإجراءات التحكيم على الرغم من اأن الطرف الآخر قد اعرت�ص على الرتك، ومن الوا�ضح هنا اأن 
قرار اإنهاء الإجراءات قد �ضدر باإرادة الهيئة، ولي�ص باإرادات الأطراف، فهل يكون لهذا القرار اأثٌر 

يف اتفاق التحكيم، وهذه احلالة مو�ضوع الفقرة الثانية من املادة 45 حتكيم �ضوري:
ا اإذا  –تنتهي اإجراءات التحكيم ب�ضدور حكم التحكيم املنهي للخ�ضومة كلها، كما تنتهي اأي�ضً  «

قررت هيئة التحكيم اإنهاءها يف اأي من احلالت امل�ضار اإليها يف هذا القانون وكذلك:
1-.....2-اإذ اترك املدعي خ�ضومة التحكيم اأو �ضحب دعواه ما مل يعار�ص املدعى عليه يف ذلك 

ووجدت هيئة التحكيم اأن له م�ضلحة يف ا�ضتمرار الإجراءات حتى ح�ضم النزاع.« 
امل�ضرع،  من  لها  املمنوحة  و�ضلطتها  اإرادتها  على  القائم  الهيئة  قرار  هو  الإجراءات  اإنهاء  فقرار 
فريى البع�ص اأن القرار هذا يوؤدي اإىل انق�ضاء اتفاق التحكيم، في�ضرح: )وكذلك ينق�ضي بانتهاء 

اإجراءات التحكيم اإذا �ضحب املدعي طلب الدعوى اتفق الطرفان على اإنهاء النزاع(.)109(
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اإرادة  اأ�ضا�ص  على  يقوم  فالتحكيم  التحكيم،  واتفاق  الإجراءات  بني  التمييز  �ضرورة  نرى  لكننا 
الأطراف، حتى لو اأمكن عد التحكيم مت�ضًفا بال�ضبغة التعاقدية، فال ميكن مد هذه ال�ضفة اإىل 
املبني على الرتك  اإنهاء الإجراءات  النزاع)110(؛ لذلك ل نرى لقرار  التحكيم ال�ضادر حلل  حكم 
اأي اأثر يف اتفاق التحكيم، ول مينع الأطراف من اللجوء اإىل التحكيم مرة اأخرى؛ فاتفاق التحكيم 
�ضرطا كان اأو م�ضارطة لن تتاأثر فاعليته ملجرد انتهاء الإجراءات دون �ضدور حكم يف مو�ضوع النزاع 

.)111(

 ولعل م�ضمون املادة 48 حتكيم م�ضري التي بينت مدلول واأثر انتهاء اإجراءات التحكيم ت�ضري يف 
هذا الجتاه)112(، ففي الفقرة الثانية من هذه املادة ن�ص على اأن- مع مراعاة اأحكام املواد

 ) 49 و50 و 51 ()113(من هذا القانون تنتهي مهمة هيئة التحكيم بانتهاء اإجراءات التحكيم.
 اإًذا فالأمر يتعلق بانتهاء مهمة املحكمني ولي�ص بانق�ضاء اتفاق التحكيم، بدليل اأن املادة 1/48-
ب - عندما ن�ضت على الرتك خ�ضت املدعي دون املدعى عليه، اأي اأن الإجراءات هي حمل البحث 

ولي�ص اتفاق التحكيم، فلو كان املق�ضود اتفاق التحكيم لكان الن�ص �ضي�ضاوي بني الطرفني)114(.
ونعزز راأينا مبا اجته اإليه امل�ضرع اليطايل يف املادة 808 مكرر خام�ضا من قانون املرافعات الذي 

ت�ضمن: » اأن اإنهاء اإجراءات التحكيم دون حكم يف املو�ضوع ل ينهي فاعلية اتفاق التحكيم« )115(.

الفرع الرابع
اإنهاء اإجراءات التحكيم  بو�سفه جزاًء اإجرائًيا

�ضاأن قانون املرافعات كغريه من الت�ضريعات حيث من املمكن اأن ين�ص امل�ضرع على جزاءات اإجرائية 
اإجراءات  متابعة  يف  املدعي  تهاون  حال  يف  كما  املحكم،  �ضلطة  على  بناء  تفر�ص  اخل�ضوم  على 
الدعوى، ومثاله ما ورد يف املادة 34 /1حتكيم �ضعودي التي تت�ضمن: »1 -اإذا مل يقدم املدعي-
النظام وجب على  املادة30 من هذا  1 من  للفقرة  وفقا  بدعواه  – بيانا مكتوبا  دون عذر مقبول 
اأننا  ويبدو  التحكيم على غري ذلك.«   يتفق طرفا  ما مل  التحكيم،  اإجراءات  اإنهاء  التحكيم  هيئة 
اأمام جزاء اإجرائي فر�ضه امل�ضرع يف حال تهاون املدعي يف تقدمي بيان مكتوب بدعواه دون عذر 
مقبول،)116( ومن الوا�ضح اأننا اأمام حالة تنتهي فيها  الإجراءات بقرار من الهيئة ، فهل يعد قرار 
الإنهاء مقت�ضرا على الإجراءات، اأم اأنه قرار �ضتمتد اآثاره اإىل اتفاق التحكيم الذي يبنى التحكيم 
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عليه؟   
ونرى اأن اجلزاء الإجرائي الذي توقعه الهيئة يف حال تهاون املدعي يف تقدمي بيان مكتوب بدعواه 
)117( الذي يتجلى بو�ضفه قرار اإنهاء الإجراءات، اإمنا هو قرار الهيئة القائم على اإرادتها و�ضلطتها 

اأن  التحكيم يجب  اتفاق  القرار يف وجود  اأثر ذلك  البحث يف  اأن  ونرى  امل�ضرع،  لها من  املمنوحة 
ينطلق من الف�ضل بني اتفاق التحكيم من جهة واإجراءات التحكيم من جهة اأخرى؛ فالتحكيم يقوم 
على اأ�ضا�ص اإرادة الأطراف، حتى لو اأمكن عد التحكيم مت�ضًفا بال�ضبغة التعاقدية، فال ميكن مد 

هذه ال�ضفة اإىل حكم التحكيم ال�ضادر حلل النزاع)118(،
لذلك نرى اأن هذا القرار ل يوؤثر يف  وجود اتفاق التحكيم، فاإرادات الأطراف التي اأن�ضاأت التفاق 
هي وحدها من له ال�ضلطة يف اإنهائه، وقد �ضبق اأن يبنا اأن امل�ضرع قد ميز يف ن�ضو�ضه بني الإجراءات 
اإمكان  عودة الأطراف اإىل الإجراءات متى �ضاءوا، وذلك لأن اتفاق  والتفاق )119(؛ ومن ثم نرى 

التحكيم مل ينق�ص باأي �ضبب من اأ�ضباب النق�ضاء. 

املطلب الثاين
الأحكام ال�سادرة يف الإجراءات املبنية على غري اإرادة املحكم

ي�ضدر القرار يف هذه الأحوال عن املحكم باإنهاء الإجراءات لي�ص بناء على اإرادته بو�ضفه حمكمًا، 
اإمنا بناء على اإرادة الأطراف، اأو ل�ضبب هو �ضلبية املحكم يف عدم قيامه باإ�ضدار احلكم الفا�ضل يف 

النزاع، وهنا ميكن درا�ضة هذه امل�ضاألة من خالل الفرعني التاليني:
الفرع الأول: انتهاء اإجراءات التحكيم بقرار الهيئة بناء على اإرادة الأطراف.

الفرع الثاين: انتهاء الإجراءات ب�ضبب �ضلبية املحكم.

الفرع الأول
انتهاء اإجراءات التحكيم بقرار الهيئة بناء على اإرادة الأطراف.

اإن انتهاء اإجراءات التحكيم بقرار الهيئة بناء على اإرادة الأطراف دون تدخل املحكم، ميكن اأن 
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منيز فيه بني �ضورتني لإرادة الأطراف:
ال�ضورة الأوىل الإرادة ال�ضريحة، وال�ضورة الثانية: الإرادة ال�ضمنية:

ال�سورة الأوىل الإرادة ال�سريحة:
 فيها تنتهي اإجراءات التحكيم ب�ضدور قرار من الهيئة باإنهاء الإجراءات بناء على طلب الطرفني 
عندما يريدان اإنهاء التحكيم دون ت�ضوية النزاع)120(، وهو ما ن�ص عليه امل�ضرع ال�ضوري يف املادة 45 

/1 من قانون التحكيم ال�ضوري املقابلة للمادة )1/48- اأ  حتكيم م�ضري. 
ويبدو هنا اأننا اأمام اإرادات �ضريحة لأطراف اتفاق التحكيم باإقالة العقد ، وذلك من حقهم اأ�ضا�ضا،  
فيبدو اأن النتهاء هنا هو انتهاء ب�ضبب زوال اتفاق التحكيم، فقرار املحكمني هنا نراه كا�ضفا لنتهاء 
الإجراءات التي يفرت�ص اأنها تنتهي اآليا لزوال اتفاق التحكيم، ويبدو من الوا�ضح هنا عدم جدوى 
اأ�ضدرت  البحث يف م�ضاألة العودة للتحكيم بناء على اتفاق التحكيم الذي انق�ضى بالإقالة ، واإذا 
الهيئة حكما على الرغم من اتفاق الأطراف على النتهاء ف�ضيكون احلكم باطال)121( ؛ لأننا نفهم 
من هذه املادة  هنا اأن الطرفني قد تراجعا عن الجتاه اإىل التحكيم ،واأزال اتفاق التحكيم اأ�ضا�ضا 

، وهو ما يعد اإقالة لتفاق التحكيم.

ال�سورة الثانية :الإرادة ال�سمنية:
اإجراءات التحكيم بقرار الهيئة �ضمن قواعد ترك خ�ضومة التحكيم، فتنتهي  وفيها يكون انتهاء 
خ�ضومة  املدعي  ترك  على  بناء  الإجراءات  باإنهاء  الهيئة  من  قرار  ب�ضدور  التحكيم  اإجراءات 
التحكيم اأو �ضحب دعواه دون معار�ضة املدعى عليه)122()املادة 2/45 من قانون التحكيم ال�ضوري  

وهذه احلالة تفرت�ص:
اإرادة املدعي ترك اخل�ضومة اأو �ضحب الدعوى وهو ما يعني اأن الرتك ل يكون اإل من املحتكم أ- 

)املدعي( اأما املحتكم �ضده فال يجوز له ذلك حتى لو كان قد قدم طلبا مقابال )123(
عدم اعرتا�ص املدعى عليه )املحتكم �ضده( على هذا الرتك وهو ما يهمنا يف ال�ضورة حمل ب- 

الدرا�ضة 
اإذا توفرت �ضروط الرتك، وجب على هيئة التحكيم اإ�ضدار القرار باإنهاء اإجراءات التحكيم، ونحن 
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الآخر قد  الطرف  اأن يكون  التحكيم دون  اإجراءات  باإنهاء  القرار  اإ�ضدار  اأمام حالة مت فيها  هنا 
اإنهاء الإجراءات( ، فهل يعد ذلك  اعرت�ص، ) اأي اأن هناك قبول �ضمني من املحتكم �ضده على 

اإقالة  للعقد من قبل اأطراف اتفاق التحكيم )124( ؟
 اإن قرار الهيئة باإنهاء الإجراءات بناء على ترك املدعي خ�ضومة التحكيم اأو �ضحب دعواه عند ترك 
من الطرف الأول وعدم اعرتا�ص الطرف الآخر يبدو اأنها اإرادات للطرفني تتجه اإىل اإحداث اأثر 
معني، واإن كانت اإحداها اإرادة �ضمنية لإنهاء الإجراءات، فهل يعد ذلك انق�ضاء لتفاق التحكيم 
وهو ما يراه البع�ص )125( ؛ اإذ من اجلائز التقايل �ضمنيا ب�ضاأن اتفاق التحكيم)126(، اأم اأنه لبد من 
النظر اإىل الإجراءات ب�ضكل م�ضتقل عن اتفاق التحكيم،  وهو ما يراه البع�ص بحق)127( ، وهو ما 

ن�ص عليه قانون املرافعات الإيطايل)128(؟
 من جهتنا نرى اأنه يجب تطبيق القواعد التي �ضبق اأن تبنيناها يف هذا البحث ممثلة يف : 

اإن اإرادات الأطراف التي اجتهت اإىل التحكيم ب�ضورة �ضريحة، ومكتوبة ح�ضب غالبية - 1
الت�ضريعات يف العامل، ل ميكن القول بتخليها عن التحكيم اإل بذات الطريق والإجراءات، 
وهو  التحكيم،  اتفاق  لقيام  عليه  املن�ضو�ص  وبال�ضكل  ووا�ضح  باأ�ضلوب �ضريح  تتفق  باأن 

الكتابة على التخلي عن التحكيم .
الأ�ضل - 2 هو  التحكيم  فاتفاق  التحكيم،  واتفاق  التحكيم  اإجراءات  بني  الف�ضل  وجوب 

ولي�ص  الفرع،  �ضقط  الأ�ضل  �ضقط  اإذا  القول:  ي�ضح  ثم   ومن  الفرع؛  هي  والإجراءات 
اتفاق  يف  الدعوى_  ترك  ب�ضبب  الإجراءات_  لإنهاء  اأثرًا  نرى  ل  لذلك  العك�ص، 

التحكيم.

الفرع الثاين
انتهاء الإجراءات ب�سبب �سلبية املحكم.

يعود �ضبب انتهاء الإجراءات يف هذه احلال اإىل عدم �ضدور احلكم املنهي للنزاع �ضمن املدة، اأو 
تعذر قيام املحكم مبهمته، وندر�ص هاتني احلالتني تباعا.

اأول: انتهاء الإجراءات لنتهاء املدة املحددة لإ�ضدار احلكم.
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تتجه الت�ضريعات اإىل منح اأطراف اتفاق التحكيم حق العودة اإىل الق�ضاء العادي يف حال انتهت 
املدة املحددة لإ�ضدار حكم التحكيم دون اإ�ضداره من قبل املحكمني، فح�ضب املادة 1477 مرافعات 

فرن�ضي: يرتتب على انق�ضاء ميعاد التحكيم انتهاء خ�ضومة التحكيم )129(.
وح�ضب املادة37 /4 من قانون التحكيم ال�ضوري ومثلها املادة 2/45 حتكيم م�ضري )130(  �ضيكون 
من حق اأي من الطرفني اللجوء اإىل الق�ضاء من اأجل ف�ص النزاع ، ول مينع على الطرفني اللجوء 
اإىل اإبرام اتفاق حتكيم جديد؛ ومن ثم  اإذا انتهت اإجراءات التحكيم بهذا ال�ضكل ،ثم بعد ذلك 
رفع اأحد الطرفني دعوى ق�ضائية ب�ضاأن النزاع حمل اتفاق التحكيم، فتم�ضك الطرف الآخر باتفاق 
التحكيم ،  فعندها �ضي�ضطر الأول)املدعي( لإثبات اإنهاء الإجراءات ب�ضبب م�ضي املدة التي كان  
يجب على املحكمني اإ�ضدار احلكم خاللها، عندها �ضي�ضتمر القا�ضي يف بالنظر يف الدعوى ورد دفع 
املتم�ضك باتفاق التحكيم . لكن يف هذه احلالة هل انق�ضى اتفاق التحكيم؟ اأم اأنه مازال موجودا 

لكنه دون اآثار اإجرائية؟
 مل جتب الت�ضريعات عن هذا ال�ضوؤال �ضراحة فهي اأعطت احلق لالأطراف يف اللجوء اإىل الق�ضاء 
دون الإ�ضارة اإىل م�ضري اتفاق التحكيم ب�ضكل مبا�ضر، ولكن املتدبر لعجز الفقرة 4 من املادة 37 
حتكيم �ضوري، واملقابلة للفقرة 2من املادة 45 حتكيم م�ضري �ضيجد اأن امل�ضرع اأ�ضار �ضمنيا اإىل 
انتهاء اتفاق التحكيم وجتريده من اآثاره )131(، وذلك بقوله:  كان لأي طرف من طريف التحكيم رفع 
دعواه اإىل املحكمة املخت�ضة اأ�ضال بنظر النزاع وهو ما يعني زوال اللتزامات التي ن�ضاأت باتفاق 
التحكيم،  ثم يعزز هذه النتيجة بالن�ص على ... ما مل يتفقا على التحكيم جمددا، وهو ما ي�ضري 
اإىل اأن اتفاق التحكيم قد زال بانتهاء مدة التحكيم )132(، وهو ما يعني اأن احلكم ال�ضادر بعد انتهاء 

املدة يعد حكما باطال )133(، ولو قبل �ضدور الأمر باإنهاء الإجراءات)134(.  
والفقه عند البحث يف اأثر انتهاء مدة التحكيم يف اتفاق التحكيم انق�ضم بني اجتاهني:

الجتاه الأول :)135( يذهب اإىل اأن انتهاء مدة اتفاق التحكيم ل يعني بطالنه ، اإمنا يجعله غري �ضالح 
لإ�ضدار حكم بناء عليه بعد زوال فاعليته ،  ونرى هنا اأن هذا الجتاه يجب اأن يكمل يف هذا املنطق 
لريتب على عدم فاعلية اتفاق التحكيم انعدام اآثاره ،  �ضواء من حيث  الأثر املانع لتفاق التحكيم ، 

اأو الأثر املانح)136(؛ ومن ثم ميكن لالأطراف اللجوء اإىل الق�ضاء فور انتهاء املدة.
 ويوؤكد بع�ص فقهاء هذا الجتاه اأن اتفاق التحكيم يعد عقدا زمنيا يظل �ضاريا منتجا لآثاره طوال 
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املدة املحددة له قانونا ويتوقف عن اإنتاج تلك الآثار بانتهاء مدته وي�ضقط مبرور تلك املدة )137(
اأما الجتاه الآخر: فهو على النقي�ص متاما اإذ ل يعري لنتهاء مهلة التحكيم اأية اأهمية، فال يرى يف 
انتهاء مهلة التحكيم مانعا من اإ�ضدار حكم حتكيم، ولو بعد انتهاء املهلة اإذا حتقق الر�ضا به بعد 
�ضدوره، فهو ر�ضا يك�ضب احلكم كامل حجيته، �ضواء اأكان هذا الر�ضا �ضريحا اأو �ضمنيا)138(، ويبدو 
اأن الق�ضاء يذهب هذا املذهب اأي�ضا، حيث جرى على اأنه اإذا مل يتم التم�ضك بانق�ضاء املهلة فذلك 

يعني اأن اخل�ضوم قد قبلوا ب�ضورة �ضمنية مبد مهلة التحكيم)139(.  
ويرتبوا على ذلك اأن احلكم هذا امل�ضاب بعيب الإ�ضدار على الرغم من انتهاء املدة يعد - قبل 

الر�ضا-  حكما باطال بطالنا ل يتعلق بالنظام العام)140( ي�ضحح بالقبول.
لكننا نرى اأن اتفاق التحكيم لي�ص اتفاقا عاديا تنح�ضر اآثاره بني طرفيه حتى نطبق عليه القواعد 
العامة يف البطالن،  بل نراه اتفاقا غري عادي؛ اإذ تتجاوز اآثاره م�ضالح الطرفني، فهو اتفاق �ضت�ضل 
ل  اأنه  فالأ�ضل  الد�ضتور؛  قواعد  املحددة مبوجب  وظيفته  الق�ضاء من ممار�ضة  اإىل حرمان  اآثاره 
اآمرة  لقواعد  واإل عد  ذلك خمالفة   ، الق�ضاء حلل منازعاتهم  اإىل غري  اللجوء  الأفراد  ي�ضتطيع 
مت�ص النظام العام، هي القواعد املنظمة ل�ضلطة الق�ضاء يف الدولة و قواعد الخت�ضا�ص الق�ضائي، 
فالتفاق على التحكيم يعني ا�ضتبعاد �ضلطة الق�ضاء الر�ضمي، التي تعد مظهًرا من مظاهر �ضيادة 
الدولة على اإقليمها؛ لذلك من النادر اأن ي�ضتطيع اأفراد باتفاقهم �ضلب ولية الق�ضاء على الرغم 

من تعلقها بالنظام العام.
- ولأن اتفاق التحكيم تتجاوز اآثاره دائرة م�ضالح الأطراف، فيحدث اآثارا خطرية متعلقة بالنظام 
التحكيم. الر�ضمي، ونقل هذا الخت�ضا�ص لهيئة  الق�ضاء  املانع لخت�ضا�ص  اأ�ضا�ضا، كالأثر  العام 

)141(

لذلك اجته جانب من الفقه اإىل عدم القبول بن�ضبية البطالن الناجم عن نق�ص اأهلية اأحد اأطراف 
ا يف ال�ضروط املطلوبة لالأداة  اتفاق التحكيم، فعند عدم توافر الأهلية املطلوبة يعني اأن هناك نق�ضً
اأجل حرمان الق�ضاء الر�ضمي من ممار�ضة وظيفة تتعلق ب�ضيادة الدولة،  التي تطلبها امل�ّضرع من 
وهذه الأداة هي اتفاق التحكيم.)142( فالدولة تعرتف للمحكمني- وهم اأ�ضخا�ص عاديون- ب�ضلطة 

الف�ضل يف النزاعات اإذا ما حتققت مفرت�ضات اللجوء اإىل التحكيم )143(.  
بناء على ما تقدم، ل ميكن القبول بوجود حكم �ضادر دون اتفاق حتكيم �ضابق بالوجود على احلكم،  

ليكون اأ�ضا�ضا ل�ضلطة املحكم بداية، واأ�ضا�ضا لالإجراءات التي يتخذها ،
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فالتحكيم هو ا�ضتثناء من القاعدة العامة التي توجب اللتجاء اإىل الق�ضاء يف كل الأحوال، لذلك 
يجب اأن يف�ضر اتفاق التحكيم تف�ضريا �ضيقا مع كامل احليطة والدقة)144(.

الق�ضائية،  ال�ضلطة  بتويل  عاديني  لأفراد  ا�ضتثناء  �ضمح  قد   كان  واإن  فامل�ضرع  اأخرى،  جهة  ومن 
اإمنا جعلها حمدودة زمنيا، ومو�ضوعيا، و�ضخ�ضيا، واحلدود  فاإنه مل يجعل تلك ال�ضلطة مطلقة، 
الأوىل مبجرد  ، ويعود املحكم �ضريته  اإ�ضدار احلكم خاللها  التي يجب على املحكم  الزمنية هي 
انتهائها،  في�ضبح �ضخ�ضا عاديا، لذلك نرى اأن ما ي�ضدر عنه- بعد انتهاء مهلة التحكيم -  يعد 
فهو بطالن مطلق ل ي�ضححه  باطل  باأنه  قبلنا جدل  واإذا  باطال فح�ضب،  ولي�ص   ، حكما منعدما 
قبول الأطراف ؛ لأن امل�ضاألة لي�ضت متعلقة مب�ضالح الأطراف فح�ضب ، اإمنا متعلقة مب�ضالح الدولة 

واخت�ضا�ص اأحد �ضلطاتها التي  مت العتداء عليه.
- ونرى اأي�ضا اأنه لي�ص من املنطق القبول بفكرة امتداد مهلة التحكيم بناء على �ضكوت اخل�ضوم، 
اأن يكون التفاق على تعديل  التحكيم وجوب كتابته، فرنى بوجوب  اتفاق  الأ�ضل يف  اإذا كان  لأنه 
اإذ  الأ�ضا�ص؛  ا؛ فهو تعديل لالتفاق  اأي�ضً املهلة ل بد من كتابته  اأي�ضا، فمد  التحكيم مكتوبا  اتفاق 

املنطق يفر�ص اأن  يكون تعديل العقد  بنف�ص ال�ضروط املطلوبة لقيامه. )145(
اإن الكتابة يف هذا املجال �ضوف تكون �ضرورية للقا�ضي الآمر بالتنفيذ، الذي يعتمد �ضواء يف م�ضر 

اأو فرن�ضا على الوثائق التي بني يديه ليقرر هل هناك امتداد للمهلة اأم ل. 
لذلك نرى اأنه على القا�ضي اأن يعتمد املهلة الثابتة اأمامه يف الوثائق اأي )اتفاق التحكيم الأ�ضا�ص( ، 
ما مل يثبت غري ذلك كتابة ، �ضواء اأكانت الكتابة املطلوبة يف اتفاق التحكيم لالإثبات)146(، اأم كانت 
لالنعقاد ،  و�ضواء اأكانت  اإجراءات ا�ضت�ضدار اأمر التنفيذ ل تعتمد على ح�ضور الأطراف كما هو 
احلال يف م�ضر وفرن�ضا، اأو كانت تعتمد على ح�ضور الأطراف ؛ ففي كال احلالتني ل بد للقا�ضي من 
التاأكد من اأن املحكمني قد اأ�ضدروا حكمهم قبل انتهاء املدة اأو اأنها انتهت ومت متديدها قبل �ضدور 
احلكم، ول يعد كافيا القبول باحلكم بعد �ضدوره ،فيمكنه اأن يرف�ص اإ�ضدار الأمر بالتنفيذ)147(، 
فاإذا كانت الكتابة يف اتفاق التحكيم مطلوبة بو�ضفها ركًنا �ضكلًيا يف اتفاق التحكيم،  فال ميكن 
يف هذه احلال اإل رف�ص الأمر بالتنفيذ يف حالة املد غري املكتوب، حتى لو اأقر اخل�ضوم متديدها 
اأمامه،  فاملطلوب ثبوت متديدها قبل �ضدور احلكم، وهو ما يعني اأن البطالن هنا يعد من النظام 

العام ،ل ي�ضححه �ضكوت الطرفني عنه،  اأو اتفاقهما على ما يخالفه.
اآثاره، ومن ثم ل يجوز  اأن انتهاء احلدود الزمنية لتفاق التحكيم، يعني زوال   ن�ضتنتج من ذلك 
لالأ�ضخا�ص الذين كانوا ي�ضكلون هيئة التحكيم بعد انتهاء املدة اإ�ضدار اأي حكم يتعلق بالنزاع الذي 
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ن�ضاأ اتفاق التحكيم لف�ضه .
  بل ذهب جانب من الفقه، موؤيدا من بع�ص الت�ضريعات اإىل اأن املحكم الذي اأ�ضدر احلكم الفا�ضل 
اأو ت�ضحيح اخلطاأ  ا�ضتنفد وليته؛ ومن ثم ل يجوز له حتى تف�ضري احلكم،  يف املو�ضوع يكون قد 
املادي فيه )148(، فاإذا كان الطرفان ي�ضران على ف�ص النزاع عن طريق التحكيم  فيمكنهما التفاق 
جمددا على التحكيم؛  لأنه من املنطق هنا القول اأن اإرادات الأطراف لو كانت ل تزال تتجه اإىل حل 

النزاع عن طريق التحكيم،  ملا تركت التفاق ينتهي بانتهاء املدة.

ثانيا: انتهاء الإجراءات لتعزر قيام املحكم مبهمته يف التحكيم بال�سلح:
ويف احلالة هنا يتحقق انتهاء الإجراءات دون اإرادة الإقالة، دون قرار من الهيئة، اأو القا�ضي، وهي 
بديل،  حمكم  تعيني  فيه  عادي ميكننا  حتكيم  اتفاق  ولي�ص  بال�ضلح،  التحكيم  باتفاق  تتعلق  حالة 
فوفاة املحكم بال�ضلح ، اأو تعذر قيام املحكم مبهمته، اأو فقده الأهلية، كذلك وجود �ضبب قانوين 
مينعه من اأداء مهمته، كما اإذا اأ�ضابه مر�ص يعجزه عن مهمته ، اأو حلدوث قوة قاهرة )149(، يوؤدي 
اإىل انق�ضاء اتفاق التحكيم ، لأن اأ�ضماء املحكمني بال�ضلح تعد جزءا من اتفاق التحكيم)150(،  فاإذا 
مات املحكم ، وجب اإبرام اتفاق حتكيم جديد يت�ضمن التفاق على الأ�ضماء اجلديدة التي �ضتكون 
اإليه حمكمة النق�ص ال�ضورية فق�ضت.  »اإن التحكيم  هيئة التحكيم بال�ضلح )151(، وهو ما ذهبت 
بال�ضلح يزول حتًما بامتناع املحكم عن العمل، اأو التنحي عنه، وي�ضقط، ويعد كاأن مل يكن، فاإذا 
ا بال�ضلح وتنحى اأو امتنع عن تاأدية ما ينظر به فال متلك املحكمة تعيني بدله،  كان املحكم مفو�ضً
�ضواء اأكان المتناع قبل البدء يف املهمة، اأم بعده، وامتناع اأحد املحكمني بال�ضلح عن تاأدية ما اأنيط 

به، يعيد للمدعي �ضلطة اللتجاء اإىل املحكمة املخت�ضة اأ�ضاًل بنظر النزاع « )152(
اخلامتة:

مما �ضبق ن�ضتنج مدى دقة م�ضاألة اآثار اإ�ضدار حكم التحكيم يف  اتفاق التحكيم، فميزنا يف ذلك بني 
احلكم ال�ضادر يف املو�ضوع، الذي ميكن اأن يكون حكما �ضحيحا، اأو باطال، اأو منعدما، و بني احلكم 

يف الإجراءات، وبينا اأثر هذه الأحكام يف اتفاق التحكيم من حيث الوجود.  
القانون  التحكيم، من منظور  اتفاق  املو�ضوع  على  التحكيم يف  اإ�ضدار حكم  اآثار  م�ضاألة  ودر�ضنا 
املدين ،ومن منظور قانون املرافعات، وف�ضلنا يف الأحكام التي ت�ضدر يف الإجراءات، واأثرها يف 
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اتفاق التحكيم، وميزنا بني اأحكام ي�ضدرها املحكم بناء على اإرادته، واأحكام ل تبنى على اإرادته، 
وبينا اأثر كل قرار من هذه القرارات يف  اتفاق التحكيم ، وبينا اأثر الأحكام ال�ضادرة عن املحكم 
يف الإجراءات يف اتفاق التحكيم من حيث الوجود، وقد نالت م�ضاألة انتهاء مهلة التحكيم واأثرها يف 
اتفاق التحكيم اهتماما خا�ضا يف البحث ملا لها من اأهمية وب�ضبب  اخلالف الفقهي الوا�ضع ب�ضاأنها.

النتائج :
احلكم الذي يوؤدي اإىل ا�ضتنفاد ولية املحكمني هو احلكم يف املو�ضوع، وهو الذي يوؤدي اإىل - 1

انق�ضاء اتفاق التحكيم، ويف الوقت ذاته هو احلكم الذي يعد اللتزام الأ�ضا�ص يف عقد املحكم، 
والذي يعد املحكم باإ�ضداره قد نفذ التزاماته.)153(

اتفاق - 2 انق�ضاء  اإىل  يوؤدي  ل  اأنه  فيه  الأ�ضل  الإجراءات  باإنهاء  املحكم  عن  ال�ضادر  احلكم 
التحكيم؛ فالقاعدة يف هذا ال�ضاأن هو الف�ضل بني م�ضري الإجراءات و اتفاق التحكيم؛ فانتهاء 
الإجراءات لي�ص بال�ضرورة اأن ينعك�ص على اتفاق التحكيم انق�ضاء له، فاإرادات الأطراف هي 

�ضاحبة القول الف�ضل يف هذا ال�ضاأن. 
ثم - 3 ومن  اآثاره،  وزوال  التفاق  انق�ضاء هذا  يعني  التحكيم  لتفاق  الزمنية  انتهاء احلدود  اإن 

الأطراف على  اتفاق  واإذا مت  اأ�ضا�ضا حلكم حتكيم بعد ذلك،  اأن يكون هذا التفاق  ل ميكن 
ولي�ص  اتفاق حتكيم جديد  اأمام  التحكيمي �ضاريا مبدة جديدة فنحن  اأن يكون ذلك التفاق 

امتداًدا للقدمي. 
التو�ضيات

ندعو امل�ضرع اإىل التاأكيد ن�ضا اأن حجية الأمر املق�ضي التي حتوزها اأحكام التحكيم هي ذاتها - 1
حجية الأمر املق�ضي التي حتوزها اأحكام الق�ضاء، ليرتتب على ذلك اأن حكم التحكيم احلائز 

حجية الأمر املق�ضي �ضيكون مانعا من �ضدور حكم اآخر يف النزاع ذاته.
دعوة امل�ضرع للتقيد باملبادئ العامة يف قانون املرافعات ل�ضيما قاعدة ا�ضتنفاد الولية ومن ثم - 2

ل يكون من املقبول اإعادة حكم التحكيم الباطل اإىل الهيئة لإ�ضالحه.)154(
ندعو امل�ضرع لتبني فكرة انق�ضاء اتفاق التحكيم ب�ضدور حكم التحكيم الفا�ضل يف املو�ضوع، - 3
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والعودة  ببطالنه،  حكم  باطاًل  حكًما  اأو  �ضحيًحا  حكًما  ال�ضادر  التحكيم  حكم  اأكان  �ضواء 
للتحكيم يكون باتفاق جديد بني الأطراف. 

الذي - 4 القا�ضي  بقرار  الإجراءات  لنتهاء  التحكيم  اتفاق  انق�ضاء  فكرة  لتبني  امل�ضرع  ندعو 
باإنهاء  القا�ضي  لقرار  اأو  التحكيم،  عن  العدول  املت�ضمنة  الأطراف  اإرادة  على  بناء  ي�ضدر 
الإجراءات ل�ضتحالة ال�ضتمرار بها، وعدم تاأثر هذا التفاق يف احلالت الأخرى من حالت 
انتهاء الإجراءات، اقتداء بن�ص املادة 808 مكرر خام�ضا من قانون املرافعات اليطايل: » اإن 

اإنهاء اإجراءات التحكيم دون حكم يف املو�ضوع ل ينهي فاعلية اتفاق التحكيم«. 
املراجـــــع

كتب عامة:
- اأبو الوفا ، اأحمد: نظرية الأحكام يف قانون املرافعات دار املطبوعات اجلامعية 2007.

- اأبو الوفا ، اأحمد: املرافعات املدنية والتجارية  دار املطبوعات اجلامعية 2007.
-   ال�ضيد �ضاوي ،اأحمد:الو�ضيط يف �ضرح قانون املرافعات املدنية والتجارية-دار النه�ضة العربية  

.2005
-   بريري ، حممود خمتار  :  التحكيم التجاري الدويل دار النه�ضة العربية 1999.

القانونية  . الأن�ضاري: قانون املرافعات املدنية والتجارية برنامج الدرا�ضات  النيدانى  -   ح�ضن 
.http://www.olc.bu.edu.eg/olc/images/324.pdf. كلية احلقوق  جامعة بنها

-   عبد الفتاح، عزمي: قانون التحكيم الكويتي ط1   مطابع جامعة الكويت1990.
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.1997
-   حممد �ضامي، فوزي: التحكيم التجاري الدويل دار الثقافة للن�ضر والتوزيع الأردن  2012 .

-   وايل ، فتحي:التحكيم يف املنازعات الوطنية والتجارية الدولية ، علما وعمال . من�ضاأة املعارف  
. 2014  -
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كتب متخ�س�سة:
-    اأبو الوفا ، اأحمد: التحكيم الختياري والإجباري .دار املطبوعات اجلامعية2007    .

-    اأبو الوفا ، اأحمد: عقد التحكيم واإجراءاته . دار املطبوعات اجلامعية   2007    .
-    النجار .اأكرم حممد زيدان : املركز القانوين للمحكم . دار الفكر اجلامعي 2010.

الفكر اجلامعي 2011    دار  املنازعات.  ف�ص  واأثره يف  العظيم:التحكيم  عبد  ،خالد  غابة  اأبو      -
- الق�ضا�ص، عيد : حكم التحكيم درا�ضة حتليلية يف قانون التحكيم امل�ضري واملقارن.  دار 

النه�ضة العربية2003  
-    خليفة ،عبد العزيز عبد املنعم :دعوى اإلغاء القرار الإداري وطلبات اإيقاف تنفيذه. دار الفكر 

اجلامعي الإ�ضكندرية دون �ضنة ن�ضر.
-    �ضحاتة، حممد نور عبد الهادي: الرقابة على اأعمال املحكمني. دار النه�ضة العربية  . 1993.

الر�سائل العلمية :
-    عبد املعطي، اإينا�ص حمي الدين: انق�ضاء اتفاق التحكيم ر�ضالة دكتوراه جامعة الإ�ضكندرية عام 

2011. طبعتها دار النه�ضة العربية. عام 2011. 
-    قمينا�ضي، عماد: �ضلطة القا�ضي اإزاء القوة التنفيذية لالأحكام.  ر�ضالة دكتوراه جامعة القاهرة 

عام 2005.
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- اأبو الوفا، اأحمد: التحكيم الختياري.جملة احلقوق للبحوث القانونية والقت�ضادية.م�ضر.�ص 6ع 
1،2�ص43-1  

عمل  ور�ص  اىل  مقدمة  عمل  ورقة  الو�ضعي  القانون  يف  التحكيم  حكم  اإبراهيم:  اإبراهيم،  اأحمد 
التحكيم التجاري املنظمة العربية للتنمية الإدارية يف الفرتة من 16 اإىل 21 ابريل 2005 .

-  ال�ضيد �ضاوي، احمد: الطعن يف اأحكام التحكيم �ضل�ضلة ور�ص عمل التحكيم التجاري يف الوطن 
العربي، املنظمة العربية للتنمية الدارية  القاهرة 2005    .

ال�ضيد �ضاوي، احمد: حكم التحكيم ندوة القرارات التحكيمية وكيفية تنفيذها يف املنازعات    -
الإدارية. املنظمة العربية للتنمية الإدارية - م�ضر القاهرة 2006  .

اأنواعه، تنفيذه  الإدارية )اإجراءاته،  العـقود  التحكيم يف  الهادي حممد:  القر�ضي، نبيل حممد    -



مجلــــــــة كليــة أحمــد بـن محمـد العسكريــة للعلــــوم ا�داريـــــة والقانونيــــــة
Ahmed Bin Mohammed Military College Journal for Administrative Sciences and Law (ABMMCJ)

مجلــــــــة كليــة أحمــد بـن محمـد العسكريــة للعلــــوم ا�داريـــــة والقانونيــــــة
Ahmed Bin Mohammed Military College Journal for Administrative Sciences and Law (ABMMCJ) 44
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القانــونية  للبحوث  العربي  املركز  العرب  العدل  وزراء  جمل�ص  العـربية  الدول  لبنان–جامعة 

والق�ضائية. 
-  الكرجي، عبد اهلل وال�ضرادي، مرية: التحكيم الداخلي: درا�ضة مقارنة للقانون املغربي للتحكيم 

جملة الق�ضر: العدد ال�ضابع والع�ضرون املغرب 2010�ص 104-89.
-  امللحم، اأحمد عبد الرحيم: عقد التحكيم التجاري املربم بني املحكمني جملة احلقوق )الكويت(، 

مج 18، ع2تاريخ: 1994ال�ضفحات: 185 – 270  .
تركي، علي عبد احلميد: حجية حكم التحكيم وا�ضتنفاد املحكم لوليته درا�ضة حتليلية مقارنة    -
جامعة  احلقوق  بكلية  والقت�ضادية  القانونية  البحوث  جملة  والفرن�ضي  امل�ضري  القانونني  يف 

الإ�ضكندرية العدد الول 2014.
التحكيم  يف  التنفيذية  وقوتها  التحكيم  قرارات  :اإلزامية  ،ر�ضوان  عبيدات  و  جورج  حزبون،    -

املحلي والدويل جملة ال�ضريعة والقانون عدد26 ابريل 2006 اجلامعة الأردنية  .
ر�ضالة  ن�ضرة  الثاين  اجلزء  البحري  التحكيم  يف  و�ضقوطه  التحكيم  اتفاق  :اآثار  ،حمزة  حداد    -

التاأمني الأردن مج 11-ع 2 عام 2008    .
راغب ، وجدي : هل التحكيم نوع من الق�ضاء – جملة احلقوق الكويتية – �ضنة 27 – العدد 2+1    -

1993 –
الدرا�ضات  ال�ضريعة  الإ�ضالمي جملة  الفقه  التحكيمي يف  �ضبري، حممد عثمان: حجية احلكم    -

الإ�ضالمية  الكويت 2005    .
عبيدات، ر�ضوان و حزبون، جورج حزبون: النظام القانوين لدعوى البطالن حلكم التحكيم وفق    -
اأحكام القانون الأردين واملقارن. جملة درا�ضات  علوم ال�ضريعة والقانون  الأردن املجلد 33عدد 

.  2006  / 2
الأردين  القانون  اأحكام  وفق  التجاري،  التحكيم  لتفاق  اليجابية  الآثار  ر�ضوان:  عبيدات،    -

واملقارن جملة درا�ضات علوم ال�ضريعة والقانون جملد 38 –ع2 عام 2011 .
-  علي الدين اأحمد، ر�ضا: مبداأ الخت�ضا�ص بالخت�ضا�ص اأمام هيئات التحكيم الدولية: درا�ضة 

مقارنة جملة البحوث القانونية والقت�ضادية-كلية احلقوق جامعة املن�ضورة، ع2014-56 .
القانونية  العلوم  جملة  املرافعات  قوانني  يف  املحكمني  ولية  ا�ضتنفاد  حممود:  ها�ضم،  حممد    -
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الهوام�س

)Endnotes(

                          .cass-civ:14 juin1984Rev-arb -1995 p427 :انظر هذه املعاين لدى حمكمة النق�ص الفرن�ضية-  1

 ph-de-bournonville: L arbitrage. larcier- p.197.2000                   :  وهو ما يوؤكده جانب من الفقه

2  انظر املادة 34 حتكيم �ضعودي التي جتيز للمحكمني اإنهاء الإجراءات اإذا مل يقدم املدعي )دون عذر مقبول( بيانا مكتوبا 

بدعواه وفقا للفقرة 1 من املادة 30 ما مل يتفق الطرفان على غري ذلك.

انظر الفقرة الثانية من املادة 48 / 2-ج   حتكيم م�ضري “اإذا راأت هيئة التحكيم لأي �ضبب اآخر عدم جدوى ا�ضتمرار   3

اإجراءات التحكيم اأو ا�ضتحالته«

4  وهو ما عليه ن�ص املادة 55 حتكيم م�ضري واملادة 53 حتكيم �ضوري –اأما يف فرن�ضا: بعد اخلالف التاريخي الوا�ضع الذي 

�ضببته م�ضاألة حجية حكم التحكيم جاءت املادة 1476 -مرافعات فرن�ضي جديد-ون�ضت �ضراحة على اأن » يتمتع احلكم 

التحكيمي منذ �ضدوره بحجية الأمر املق�ضي بالن�ضبة للنزاع الذي ف�ضل فيه«. انظر يف تف�ضيل ذلك : قمينا�ضي،  عماد: 

�ضلطة القا�ضي اإزاء القوة التنفيذية لالأحكام ر�ضالة دكتوراه جامعة القاهرة عام 2005. �ص 460 وما بعد.

متنع الهيئة من العودة للنظر يف النزاع مرة ثانية، اإذ اأنها ا�ضتنفدت جهدها يف هذا النزاع الذي حكمت فيه وهي لي�ضت   5

بقادرة على احلكم باأح�ضن مما ق�ضت فيه.انظر هذا املعنى ب�ضاأن اأحكام الق�ضاء ، اأبو الوفا ،اأحمد: نظرية الأحكام يف 

قانون املرافعات �ص727

البلجيكي قد اختار  امل�ضرع  اأن  التحكيم قد �ضدر؟ ويبدو  ب�ضاأن حتديد متى يعد حكم  والت�ضريعات  الفقه  - لقد اختلف   6

التاريخ الذي ي�ضل فيه احلكم اإىل علم الأطراف فح�ضب املادة /1703/ قانون الق�ضاء البلجيكي. اإن �ضروط حيازة حكم 

التحكيم حلجية الأمر املق�ضي هي: 
اإعالن احلكم.- 1
األ يكون احلكم قاباًل للطعن اأمام حمكمني.- 2
األ يكون خمالفًا للنظام العام.- 3
اأن يكون النزاع قاباًل للف�ص بطريق التحكيم- 4

  .Ph. de. Bournonville: L’arbitrage. 2000 – p. 195

ونرى باأنها م�ضاألة تت�ضل مب�ضاألة اأخرى. هي متى �ضيكون املحكم قد ا�ضتنفذ وليته فال يعود بعدها لتعديل ما حكم به
= اأما ما عليه الفقه الفرن�ضي وهو ما يتفق مع ن�ص القانون الفرن�ضي » فاإن احلكم التحكيمي يعد ق�ضائيًا مبجرد كتابته عندما 
ي�ضدر عن الأ�ضخا�ص الذين مت تكليفهم من قبل الأطراف من اأجل هذا العمل« – فاملادة 1476 مرافعات فرن�ضي جديد– 

�ضريحة بحيازة احلكم التحكيمي حجية الأمر املق�ضي مبجرد �ضدوره.
انظر تاأكيد هذه الفكرة لدى :  7
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 - Tomasin )D.(: Essai sur l’autorité de la chose jugée en matière civile J. G. D. J.1975p22

-انظر اأبو الوفا ، اأحمد:التحكيم الختياري .جملة احلقوق للبحوث القانونية والقت�ضادية.م�ضر.�ص 6ع 1،2 �ص31  .  8

-. _ مع الأخذ بعني النتباه باأننا نذهب مذهب من يرى اأن :  1. حجية الأمر املق�ضي من النظام العام   2. حجية الأمر   9
املق�ضي لأحكام التحكيم ل تختلف عن حجية الأمر املق�ضي لأحكام الق�ضاء وهو الراأي الراجح لدى فقهاء امل�ضلمني انظر 
�ضبري ، حممد عثمان: حجية احلكم التحكيمي يف الفقه الإ�ضالمي جملة ال�ضريعة الدرا�ضات الإ�ضالمية الكويت 2005 

�ص101  .

- وينق�ضم هذا الجتاه اإىل راأيني: فالراأي الأول يذهب اإىل اأن حجية الأمر املق�ضي حلكم التحكيم ل تتعلق اأبدا بالنظام العام   10
– �ضنة  – جملة احلقوق الكويتية  اإمنا مب�ضالح الأطراف اخلا�ضة. انظر وجدي راغب : هل التحكيم نوع من الق�ضاء 
27 – العدد 1+2 – 1993 اأما الراأي الثاين فيت�ضمن اأن حجية الأمر املق�ضي حلكم التحكيم تتعلق بالنظام العام  لكن 
يجوز لالأطراف اإهمالها واللجوء اإىل التحكيم مرة ثانية اأو اإىل الق�ضاء للح�ضول على حكم جديد -انظر فتحي وايل : 
التحكيم يف املنازعات الوطنية والتجارية والدولية ، علما وعمال -  من�ضاأة املعارف -  2014�ص591 وممن يرى اأن حجية 
الأمر املق�ضي حلكم التحكيم تختلف عن حجية الأمر املق�ضي للحكم الق�ضائي : اأحمد اإبراهيم ، اإبراهيم: حكم التحكيم 
يف القانون الو�ضعي ورقة عمل مقدمة اإىل ور�ص عمل التحكيم التجاري املنظمة العربية للتنمية الإدارية يف الفرتة من 16 

اإىل 21 ابريل 2005.

جملة  والدويل  املحلي  التحكيم  يف  التنفيذية  وقوتها  التحكيم  قرارات  اإلزامية  ر�ضوان:   ، عبيدات  و  جورج   ، حزبون   -  11
ال�ضريعة والقانون عدد26 ابريل 2006 اجلامعة الأردنية  481ومابعد  .

، وجدي: هل  و  راغب  العربية 1999 ط2 �ص  النه�ضة  دار  الدويل  التجاري  التحكيم  بريري ، حممود خمتار:   -انظر   12
التحكيم نوع من الق�ضاء – جملة احلقوق الكويتية – �ضنة 27 – العدد 1+2 – 1993 �ص277 .

- راغب ، وجدي : هل التحكيم نوع من الق�ضاء – جملة احلقوق الكويتية – �ضنة 27 – العدد 2+1 – 1993  13

- وايل ، فتحي: التحكيم يف املنازعات الوطنية والتجارية والدولية، علما وعمال. -من�ضاأة املعارف -2014�ص591  ،  14

- تركي ، علي عبد احلميد ،:  حجية حكم التحكيم وا�ضتنفاد املحكم لوليته درا�ضة حتليلية مقارنة يف القانونني امل�ضري   15
والفرن�ضي جملة البحوث القانونية والقت�ضادية بكلية احلقوق جامعة الإ�ضكندرية العدد الأول 2014 �ص145                                        

�ص   .2005 عام  القاهرة  جامعة  دكتوراه  ر�ضالة  لالأحكام  التنفيذية  القوة  اإزاء  القا�ضي  �ضلطة   : عماد   ، قمينا�ضي   -  
460ومابعد.

- اأبو  الوفا ، اأحمد: نظرية الأحكام يف قانون املرافعات �ص754  .     16

- تركي ، علي عبد احلميد:  حجية حكم التحكيم وا�ضتنفاد املحكم لوليته  درا�ضة حتليلية مقارنة يف القانونني امل�ضري   17
والفرن�ضي جملة البحوث القانونية والقت�ضادية بكلية احلقوق جامعة الإ�ضكندرية العدد الأول 2014  �ص145  .

لالطالع على تاريخ اخلالف بني حمكمة النق�ص الفرن�ضية واملحاكم الأدنى يف فرن�ضا حول حيازة اأحكام التحكيم حجية   18
الأمر املق�ضي وكيف انت�ضر امل�ضرع لراأي الق�ضاء الأدنى الذي منح احلكم التحكيم حجية الأمر املق�ضي منذ �ضدوره راجع 
- قمينا�ضي ، عماد: �ضلطة القا�ضي اإزاء القوة التنفيذية لالأحكام ر�ضالة دكتوراه جامعة القاهرة عام 2005. �ص 460 وما 

بعد.
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انظر كيف اأن هناك من يرى لأحكام التحكيم حجية ال�ضيء املحكم به ولي�ص حجية الأمر املق�ضي، لدى قمينا�ضي ، عماد:   19
�ضلطة القا�ضي اإزاء القوة التنفيذية لالأحكام �ص 465  . 

اإل فيما ينق�ص حكم القا�ضي، ول يجوز تعقب القا�ضي حلكم  وهو الراجح يف الفقه الإ�ضالمي فحكم املحكم ل ينق�ص   20
املحكم ونق�ضه،  �ضبري ،حممد عثمان:حجية احلكم التحكيمي يف الفقه الإ�ضالمي جملة ال�ضريعة الدرا�ضات الإ�ضالمية  

الكويت )عدد 61 - عام/2005 (
.Clay- Thomas: L’arbitre Thèse – 2000 – p. 157 –  21

- يرى جانب من الفقه : اأن املحكمني يعدون يف القانون البلجيكي ق�ضاة حقيقيني لذلك توجب تقدمي نف�ص ال�ضمانات   22
املقدمة للق�ضاة من اأجل ا�ضتقاللهم.      

.Huys – Keutgen: L’arbitrage en droit  Belge et  international – 1981 – p. 267 -

اأحمد عبد الرحمن ،: عقد التحكيم التجاري املربم بني املحكمني واخل�ضوم جملة احلقوق جامعة الكويت   ، - امللحم   23
املجلد 18 عدد 2 -1994  �ص 253

-Robert- J :D-1964           24  - يقول روبري- جان  :  اإن الف�ضل بني احلجية وال�ضتفادة منها اأمر ل يقوم على مبداأ
582

عن  اأو  ال�ضتئناف  حماكم  عن  ال�ضادرة  الأحكام  يف  النق�ص  حمكمة  اأمام  يطعنوا  اأن  للخ�ضوم   /251/ املادة  -تن�ص   25
املحاكم ال�ضرعية و املذهبية اأو عن حماكم ال�ضلح يف الدرجة الأخرية وذلك يف الأحوال الآتية.......ج/ اإذا �ضدر احلكم 
نهائيا خالفا حلكم اآخر �ضبق اأن �ضدر بني اخل�ضوم اأنف�ضهم دون اأن تتغري �ضفاتهم وتعلق النزاع بذات احلق حمال و�ضببا 

وحاز قوة الق�ضية املف�ضية �ضواء دفع بهذا اأم مل يدفع.

تلقاء  املحكمة من  به  تق�ضى  فيها  الف�ضل  ل�ضبق  الدعوى  بعدم جواز نظر  »الدفع  املادة 116 مرافعات م�ضري  -تن�ص   26
نف�ضها« و.تن�ص املادة رقم )101( من قانون الإثبات امل�ضري على اأن : )الأحكام التي حازت قوة الأمر املق�ضي، تكون 
ُحجة فيما ف�ضلت فيه من احلقوق، ول يجوز قبول دليل ُينق�ص هذه احلجية ، ولكن ل تكون لتلك الأحكام هذه احلجية 
اإل فى نزاع قام بني اخل�ضوم اأنف�ضهم ، دون اأن تتغري �ضفاتهم، وتتعلق بذات احلق حماًل و�ضببًا، وتق�ضى املحكمة بهذه 
احلجية من تلقاء نف�ضها(. و تن�ص املادة رقم )249( من قانون املرافعات امل�ضري على اأنه :) للخ�ضوم اأن يطعنوا اأمام 
حمكمة النق�ص فى اأي حكم انتهائي – اأياً كانت املحكمة التي اأ�ضدرته – ف�ضل فى نزاع خالفا حلكم اآخر �ضبق اأن �ضدر 

بني اخل�ضوم اأنف�ضهم وحاز قوة الأمر املق�ضي(.

-انظر املادة 300 من قانون املرافعات املدنية والتجارية القطري  27

-املادة 125 من قانون املرافعات الفرن�ضي  28

                                                                                                                                  582-Robert- J :D-1964--  29

-انظر هذا املعنى لدى - اأبو الوفا ، اأحمد: عقد التحكيم واإجراءاته دار املطبوعات اجلامعية 2007.�ص299 لكنه يرى   30
اأن احلجية هذه ل متنع الأطراف من التفاق على التحكيم من جديد وحتكيم ذات املحكم ومن ثم ل اإعمال ل�ضتنفاد 

القا�ضي وليته  .

- انظر هذا التمييز لدى اأبو الوفا ، اأحمد: نظرية الأحكام يف قانون املرافعات �ص726  31
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.Ph- de- Bournonville: L’arbitrage. 2000 – p. 197 -  32

-- انظر هذا التمييز لدى اأبو الوفا ، اأحمد: نظرية الأحكام يف قانون املرافعات �ص725  33

 Cass civ: 14- Juin. 1984- Rev. arb- 1995- P. -                         .انظر حكم حمكمة النق�ص الفرن�ضية -  34
427

- وجاء يف احلكم: اإذا كان املحكم قد جتاوز مهمته فيما اأ�ضدره يف احلكم فاإنه ل يجوز له بعد ذلك اأن يعيد النظر فيما    
حكم به ثانية فهو قد ا�ضتنفد وليته

- تركي ، علي عبد احلميد: حجية حكم التحكيم وا�ضتنفاد املحكم لوليته. درا�ضة حتليلية مقارنة يف القانونني امل�ضري   35
والفرن�ضي جملة البحوث القانونية والقت�ضادية بكلية احلقوق جامعة الإ�ضكندرية العدد الأول 2014�ص 240

- حيث جاء ن�ص املادة 481 مرافعات فرن�ضي :.  36
Article 481.Le jugement، dès son prononcé، dessaisit le juge de la contestation qu›il tranche

 Toutefois، le juge a le pouvoir de rétracter sa décision en cas d’opposition، de tierce opposition
.ou de recours en révision

Il peut également l›interpréter ou la rectifier sous les distinctions établies aux articles 461 à 4

- حممد ها�ضم ، حممود: ا�ضتنفاد ولية املحكمني يف قوانني املرافعات جملة العلوم القانونية والقت�ضادية كلية احلقوق   37
جامعة عني �ضم�ص مج 26 ع 1’2     1983ال�ضفحات 54 -  106    �ص91

.Robert- J: L’arbitrage. 1993 – p. 182 -  38

.P- Meyer: Droit de l’arbitrage. Bruxelles. 2002 – p. 231 -  39

- انظر هذا التمييز لدى اأبو الوفا ، اأحمد: نظرية الأحكام يف قانون املرافعات �ص726  40

- حممد ها�ضم ، حممود: ا�ضتنفاد ولية املحكمني يف قوانني املرافعات جملة العلوم القانونية والقت�ضادية كلية احلقوق   41
جامعة عني �ضم�ص مج 26 ع 1’2     1983ال�ضفحات 1 -  106  �ص 44

- تركي ، علي عبد احلميد:  : حجية حكم التحكيم وا�ضتنفاد املحكم لوليته درا�ضة حتليلية مقارنة يف القانونني امل�ضري   42
والفرن�ضي جملة البحوث القانونية والقت�ضادية بكلية احلقوق جامعة الإ�ضكندرية العدد الأول 2014�ص 242

- اأنظر :  43
Robert  )J.(: L ’arbitrage. droit interne droit international privé. Dalloz 1993.p-182 

- وايل ، فتحي: املرجع ال�ضابق – �ص 616.  44

-انظر وايل ، فتحي: التحكيم يف املنازعات الوطنية والتجارية والدولية ، علما وعمال . -  من�ضاأة املعارف  -  2014 �ص   45
502 و�ضنبحث هذه امل�ضاألة يف الق�ضم الأخري من البحث .

-وهي احدى امل�ضائل يف املبحث الثاين من هذه الدرا�ضة.  46
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- ي�ضمح القانون امل�ضري: بطلب ا�ضتكمال النق�ص من الهيئة على الرغم من انتهاء مهمتها و انتهاء التحكيم خالل ثالثني   47
يومًا التالية لت�ضليمه حكم التحكيم على اأن يعلن الطلب اإىل الطرف الآخر قبل تقدميه اإىل الهيئة )املادة 1/51( حتكيم 
م�ضري، كذلك القانون الفرن�ضي يف املادة /1475/ فبعد اأن ين�ص على اأن �ضدور حكم التحكيم يرفع يد املحكم عن نظر 

النزاع، يعود يف الفقرة الثانية ليقرر منح املحكم �ضلطة تف�ضري و ت�ضحيح و اإكمال احلكم التحكيمي.
Article 1475

 du 12 mai 1981 Journal Officiel du 14 mai 1981 rectificatif JORF  500-inséré par Décret nº 81(
)21 mai 1981

.La sentence dessaisit l’arbitre de la contestation qu’elle tranche

 L’arbitre a néanmoins le pouvoir d’interpréter la sentence، de réparer les erreur set omissions
 matérielles qui l’affectent et de la compléter  lorsqu’il a omis de statuer sur un chef de
 demande. Les articles 461 à 463 sont applicables. Si le tribunal arbitral ne peut être à
 nouveau réuni، ce pouvoir appartient à la juridiction qui eut été compétente à défaut
.d’arbitrage

Cass civ: 14- Juin. 1984- Rev. arb- 1995- P. 427 -  48

- اأبو الوفا ، اأحمد: نظرية الأحكام يف قانون املرافعات �ص730  49

اأن حتكم  اأو  توؤيد هذا احلكم  اأن  التحكيم  اإليها طلب بطالن حكم  يرفع  التي  للمحكمة  يجوز  مرافعات:  املادة )209(   50
اإىل املحكمني  اأن تعيد الق�ضية  اأو بع�ضه  اأو بع�ضه.ويجوز- لها يف حالة احلكم ببطالن حكم التحكيم كله  ببطالنه كله 
لإ�ضالح ما �ضاب حكمهم اأو اأن تف�ضل يف النزاع بنف�ضها اإذا وجدت انه �ضالح للف�ضل فيه،ويكون احلكم الذي ت�ضدره غري 

قابل للطعن فيه باملعار�ضة ولكن يجوز ا�ضتئنافه طبًقا لالأو�ضاع املقررة يف القانون.

اأية حالة  املحكمة يف  اإىل  يطلبوا  اأن  للخ�ضوم   « اأن  تن�ص على  القطري   املرافعات  قانون  املادة )66( من   كانت  51  -ملا 
تكون عليها الدعوى، اإثبات ما اتفقوا عليه يف حم�ضر اجلل�ضة، ويوقع على املح�ضر منهم اأو من وكالئهم. فاإذا كانوا قد 
كتبوا ما اتفقوا عليه، اأحلق النفاق املكتوب مبح�ضر اجلل�ضة واأثبت حمتواه فيه. ويكون ملح�ضر اجلل�ضة يف احلالتني قوة 
ي�ضدق  وهو  القا�ضي  الأحكام......واأن  �ضور  لإعطاء  املقررة  للقواعد  وفًقا  للخ�ضوم  �ضورته  وتعطى  التنفيذي،  ال�ضند 
على ال�ضلح ل يكون قائًما بوظيفة الف�ضل يف خ�ضومة بل تكون مهمته مق�ضورة على اإثبات ما ح�ضل اأمامه من اتفاق 
وتوثيق مبقت�ضى �ضلطته الولئية ولي�ص مبقت�ضى �ضلطته الق�ضائية؛ ومن ثم فاإن هذا التفاق ل يعدو اأن يكون عقًدا، لي�ص 
له حجية ال�ضيء املحكوم فيه واإن اأعطي �ضكل الأحكام عند اإثباته، واإذ رف�ص احلكم املطعون فيه الدفع بعدم جواز نظر 
الدعوى معتنقاً النظر املتقدم فاإنه ل يكون قد خالف القانون. متييز قطري: جل�ضة 24 من فرباير �ضنة 2009الطعن رقم 
125 ل�ضنة 86 متييز مدين واأن: »القا�ضي وهو ي�ضدق على ال�ضلح ل يكون قائماً بوظيفة الف�ضل يف خ�ضومة لأن مهمته 
اإمنا تكون مق�ضورة على اإثبات ما ح�ضل اأمامه من اتفاق ومن ثم فاإن هذا التفاق ل يعدو اأن يكون عقداً لي�ص له حجية 
ال�ضيء املحكوم فيه واإن كان ُيعطَى �ضكل الأحكام عند اإثباته«. )نق�ص مدين يف الطعن رقم 49 ل�ضنة 9 ق�ضائية-جل�ضة 
ق�ضائية-جل�ضة  ل�ضنة 43  رقم 899  الطعن  ق�ضائية-جل�ضة 1951/4/19. ويف  ل�ضنة 19  رقم 68  والطعن   .1940/5/9
1981/12/10. ويف الطعن رقم 2195 ل�ضنة 56 ق�ضائية-جل�ص 1990/11/18. والطعن رقم 49 ل�ضنة 58 ق�ضائية-جل�ضة 

1990/4/22. ويف الطعن رقم 1789 ل�ضنة 95 ق�ضائية- جل�ضة 1994/3/9(
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- انظر كيف اأن ا�ضتنفاد الولية تعترب معنى من معاين حجية الأمر املق�ضي. متنع املحكمة من النظر يف الدعوى مرة   52
اأخرى. وايل ، فتحي: الو�ضيط يف قانون الق�ضاء املدين – 1997 – �ص 135.

.Robert- J: Précité -  53

.Meyer- P: Précité -  54

-وهو اجتاه الق�ضاء ال�ضوري وامل�ضري، انظر حمي الدين عبد املعطي ، اإينا�ص: انق�ضاء اتفاق التحكيم ر�ضالة دكتوراه   55
جامعة الإ�ضكندرية عام 2011 . طبعتها دار النه�ضة العربية-2011-�ص254  .

56     -     عبد املعطي ، اإينا�ص حمي الدين: املرجع ال�ضابق �ص 257  .

التحكيم  م�ضارطه  اأ�ضا�ص  على  يتم  وحتكيم  حتكيم  �ضرط  اأ�ضا�ص  على  يتم  الذي  التحكيم  بني  هنا  التمييز  من  لبد   -  57
العديد من  ب�ضاأنه  يقوم  اأن  الذي ميكن  التوريد  كعقد  العقد  ب�ضاأن  املحتملة  النزاعات  من  العديد  يت�ضمن  قد  فال�ضرط 
النزاعات كالتاأخري يف الت�ضليم ونوع الب�ضاعة وجودتها ...... ومن ثم  فاإن التحكيم باأحد هذه النزاعات يوؤدي اإىل انق�ضاء 
اتفاق التحكيم ب�ضاأن هذا النزاع وت�ضتنفد �ضلطة القا�ضي بهذا ال�ضاأن فقط دون ال�ضوؤون الأخرى التي ميكن العتماد على 
ذات التفاق )ال�ضرط( وذات الهيئة التحكمية فهي مل ت�ضتنفد �ضلطتها بعد . اأما عندما يتم التحكيم بناء على م�ضارطة 
حتكيم فالإتفاق والإجراءات واحلكم مرة واحدة ل يحتمل اتفاق التحكيم حتكيما جديدا ملرة اأخرى فاحلكم ي�ضتنفد ولية 
اإينا�ص حمي الدين: انق�ضاء اتفاق  املحكم ويوؤدي لنق�ضاء اتفاق التحكيم .انظر قريب من هذا النظر- عبد املعطي ، 

التحكيم ر�ضالة دكتوراه جامعة الإ�ضكندرية عام 2011 . طبعتها دار النه�ضة العربية2011 �ص 164  .

العربي  الوطن  يف  التجاري  التحكيم  عمال  ور�ص  اإىل  مقدمة  ورقة  التحكيم  اأحكام  يف  اُحمد:الطعن   ، �ضاوي  ال�ضيد   -  58
،املنظمة العربية للتنمية الإدارية  القاهرة 2005 �ص 28 .

املق�ضي  الأمر  ،وحجية  وليته  القا�ضي  ا�ضتنفاد  م�ضاألة  اأهمها  متعددة  قانونية  مبادئ  يخالف  الن�ص  هذا  اأن  ونرى   -   59
.وي�ضرب بعر�ص احلائط  باإرادات الأطراف التي رغبت عن الق�ضاء رغبة يف التحكيم في�ضدر احلكم الق�ضائي يف النزاع 

على الرغم من اجتاه اإرادات الأطراف للتحكيم. 

و�ضلطة  الباطل من جهة  لت�ضحيح احلكم  للقا�ضي  املعطاة  ال�ضلطة  التمييز بني هذه  اإىل �ضرورة  النتباه هنا  ويجب   -  60
املحكم يف التف�ضري وت�ضحيح اخلطاأ املادي  .

- اأبو غابة ، خالد عبد العظيم: التحكيم واأثره يف ف�ص املنازعات دار الفكر اجلامعي 2011 �ص 45  .  61

-ا�ضتئناف القاهرة 30 /2002/4 وحكم حمكمة جنوب القاهرة يف 2003/10/28 م�ضار اإليه لدى اأبو غابة ، خالد عبد   62
العظيم: الإ�ضارة ال�ضابقة  .

اأبو الوفا ، اأحمد: التحكيم الختياري. جملة احلقوق للبحوث القانونية والقت�ضادية.م�ضر.�ص 6ع 1،2 �ص 24 .  انظر   63
كان  ـ   « التحكيم  انتهاء مدة  بعد  املحكمون حكمهم  اأ�ضدر  اإذا  �ضيادته  يق�ضد  “اأي  ـ  امليعاد  بهذا  املحكمون  اأخل  )فاإذا 
اإن �ضدر ويكون ل�ضاحب امل�ضلحة من اخل�ضوم احلق بطلب بطالنه( وحينئذ ل يجوز لهوؤلء املحكمني  حكمهم باطال 
الف�ضل يف النزاع من جديد ويجوز رفع النزاع الأ�ضلي اإىل املحكمة املخت�ضة اأ�ضال به، كما يجوز اأن يطلب منها تعيني 

حمكمني اآخرين للحكم اإذا كان اخل�ضوم متفقني على ف�ضه بطريق التحكيم يف كل الأحوال م 823  .

- حداد ، حمزة: اآثار اتفاق التحكيم و�ضقوطه يف التحكيم البحري اجلزء الثاين ن�ضرة ر�ضالة التاأمني الأردن مج 11-ع 2   64
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عام 2008- اأي�ضا حممد الهادي حممد القر�ضي  ، نبيل: التحكيم يف العــــقود الإدارية اإجراءاته، اأنواعه، تنفيذه واملحكمة 
املخت�ضة . ورقة عمل مقدمة اإىل املوؤمتر اخلــام�ص لروؤ�ضاء املحاكم الإداريـــة بريوت – لبنان– جامعة الدول العـربية 

جمل�ص وزراء العدل العرب املركز العربي للبحوث القانــونية والق�ضائية �ص-28  .
-اإذا قررت املحكمة اإبطال حكم التحكيم فذلك يعني �ضقوط اتفاق التحكيم ويكون لالأطراف اللجوء اإىل الق�ضاء العادي   65
اأنظر عبد �ضيف اهلل ال�ضرع ، املهدي و اأحمد �ضانوري،  مهند: طرق الطعن يف حكم التحكيم ونطاق بطالنه وفقا لأحكام 
قانون التحكيم الأردين جملة احلقوق والبحوث القانونية و القت�ضادية بكلية احلقوق جامعة الإ�ضكندرية العدد الثاين 

2012  �ص 71.
 Article 1485:        Lorsque la jurisdiction saisie d’un recours en annulation annule la-  66
 sentence arbitrale، elle statue sur le fond dans les limites de la mission de l’arbitre، sauf

                               volonté contraire de toutes les parties

67  - ال�ضرع ،عبد املهدي �ضيف اهلل و �ضانوري،  مهند اأحمد:طرق الطعن يف حكم التحكيم ونطاق بطالنه وفقا لأحكام 
قانون التحكيم الأردين جملة احلقوق والبحوث القانونية و القت�ضادية بكلية احلقوق جامعة الإ�ضكندرية  العدد الثاين 

2012  �ص 71  .
اأنه مبجرد �ضدور احلكم يف النزاع حمل اتفاق التحكيم وتنفيذه ينق�ضي اتفاق التحكيم.- عبد املعطي  -يوؤكد البع�ص   68
النه�ضة  دار  طبعتها   .  2011 عام  الإ�ضكندرية  جامعة  دكتوراه  ر�ضالة  التحكيم  اتفاق  انق�ضاء  الدين:  حمي  اإينا�ص   ،

العربية2011 �ص 166  .
-اأنظر حكم حمكمة ا�ضتئناف باري�ص CA-Paris:3 nov-1926-DH-1926p.57 ويف هذا التاريخ كان ال�ضراع   69
قائما ب�ضاأن منح حجية الأمر املق�ضي حلكم التحكيم ومع ذلك مت احرتام م�ضاألة ا�ضتنفاد الولية وم�ضاألة ا�ضتهالك اأتفاق 

التحكيم  .
                                                                                      .    Cass com: 9- Janv. 1979- Rev. arb- 1979- P. 478 --  70

- اأبو الوفا،  اأحمد: عقد التحكيم واإجراءاته دار املطبوعات اجلامعية 2007  71
- النجار ، اأكرم حممد زيدان: املركز القانوين للمحكم دار الفكر اجلامعي 2010 �ص 256  72

- امللحم ،اأحمد عبد الرحيم: عقد التحكيم التجاري املربم بني املحكمني جملة احلقوق )الكويت( ،مج 18، ع2تاريخ:   73
1994ال�ضفحات: 185 – 270 .

74  - انظر كيف يبحث البع�ص يف درجة العناية املطلوبة من املحكم باأنها درجة العناية ال�ضخ�ص العادي وايل،  فتحي : 
التحكيم يف املنازعات الوطنية والتجارية والدولية ، علما وعمال . يف النظرية والتطبيق -  من�ضاأة املعارف  -2014�ص364                                                                              
-نرى اأن اللتزام �ضيكون بغاية عندما يكون التزاما ب�ضدور حكم �ضحيح اأما اإ�ضدار حكم �ضمن املدة دون اللتزام بكونه   75
�ضحيحا فهو ما يجب اأن يقوم به على اأدنى تقدير فاإن مل يقم به يكون قد اخل بالتزامه، انظر متييز الفقه بني اللتزام 
بغاية واللتزام بعناية يف التزامات املحكم حيث يكون اللتزام بغاية فقط ب�ضاأن اإ�ضدار احلكم يف املدة املحددة اأما دون 
اأو  غ�ضه  ثبوت  اإل يف حال  املحكم  م�ضوؤولية  ترتب  ل  بعناية  بالتزام  املحكم  للتزامات  فهي خمالفة  التزامات  من  ذلك 
تدلي�ضه اأو تعمده اخلطاأ .انظر هذا املعنى وايل ، فتحي: التحكيم يف املنازعات الوطنية والتجارية الدولية علما وعمال �ص 

. 372
كذلك متييز الق�ضاء الفرن�ضي يف هذ ال�ضاأن عندما يحكم باأن التزام املحكم باإ�ضدار احلكم �ضمن املدة ولي�ص خارجها هو التزام بغاية                                                                                                      
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 cass1reciv: Mars.2004 :bull.civ.2004-I-n 98  .30 -
--انظر هذه الجتاهات الق�ضائية والأحكام لدى امللحم ،اأحمد عبد الرحيم: عقد التحكيم التجاري املربم بني املحكمني   76

واخل�ضوم جملة احلقوق جامعة الكويت املجلد 18 عدد 2 -1994  �ص202
- حممد ها�ضم ،  حممود: ا�ضتنفاد ولية املحكمني يف قوانني املرافعات جملة العلوم القانونية والقت�ضادية كلية احلقوق   77
جامعة عني �ضم�ص مج 26 ع 1’2     1983ال�ضفحات 54 -  106  �ص90 و�ضرنى لحقا يف هذا البحث من يذهب عك�ص هذا 

الراأي.
-ق�ضت حمكمة النق�ص امل�ضرية باأن احلكم بعدم الخت�ضا�ص ل ي�ضتنفد ولية املحكمة التي اأ�ضدرته بالن�ضبة للمو�ضوع   78
نق�ص 1972/5/23 �ص 23 �ص 981م�ضار اإليه لدى -حممود حممد ها�ضم: ا�ضتنفاد ولية املحكمني يف قوانني املرافعات 
جملة العلوم القانونية والقت�ضادية كلية احلقوق جامعة عني �ضم�ص مج 26 ع 1’2     1983ال�ضفحات 54 -  106    �ص38  

.
79     -ال�ضيد �ضاوي ، اأحمد: الو�ضيط �ص 701   .

- تركي ، علي عبد احلميد: حجية حكم التحكيم وا�ضتنفاد املحكم لوليته درا�ضة حتليلية مقارنة يف القانونني امل�ضري   80
والفرن�ضي جملة البحوث القانونية والقت�ضادية بكلية احلقوق جامعة الإ�ضكندرية العدد الأول 2014�ص243  .

-انظر تركي ، علي عبد احلميد: املرجع ال�ضابق 2014�ص 147.  81
- وهو ما عليه ن�ص املادة 55 حتكيم م�ضري واملادة 53 حتكيم �ضوري –اأما يف فرن�ضا: بعد اخلالف التاريخي الوا�ضع الذي   82
�ضببته م�ضاألة حجية حكم التحكيم جاءت املادة 1476 -مرافعات فرن�ضي جديد-ون�ضت �ضراحة على اأن » يتمتع احلكم 

التحكمي منذ �ضدوره بحجية الأمر املق�ضي بالن�ضبة للنزاع الذي ف�ضل فيه«.
-انظر اأبو الوفا ،اأحمد:التحكيم الختياري .جملة احلقوق للبحوث القانونية والقت�ضادية.م�ضر.�ص 6ع 1،2 �ص31.  83

- حمكمة ا�ضتئناف بريوت يف قرارها رقم 2010/146 تاريخ 2010/2/8 )�ضركة الأرا�ضي وامل�ضاريع العمرانية �ص.م.ل/   84
�ضركة �ضيدون انفريومنتال �ص.م.ل(،ناق�ضه القا�ضي فهد ، جان داود ، الرئي�ص الأول ملحكمة ا�ضتئناف بريوت، يف معر�ص 

الندوة املنظمة يف معهد الدرو�ص الق�ضائية حتت عنوان »دور الق�ضاء يف تفعيل التحكيم«، 14 كانون الثاين 2011.
)ا�ضتئناف بريوت، غ 3، 2008/12/18 فرن�ضبنك /�ضليم حبيب و�ضركاه( اأ�ضار اإليه فهد ، جان داود الإ�ضارة ال�ضابقة .  85

- حممد ها�ضم ، حممود: ا�ضتنفاد ولية املحكمني يف قوانني املرافعات جملة العلوم القانونية والقت�ضادية كلية احلقوق   86
جامعة عني �ضم�ص مج 26 ع 1’2     1983ال�ضفحات 54 -106 �ص91

.Robert- J: L’arbitrage. 1993 – p. 182 -  87
-انظر تركي ، علي عبد احلميد: املرجع ال�ضبق �ص 242  88

.Meyer- P: Droit de l’arbitrage. Bruxelles. 2002 – p. 231 -  89

)paris:23-mars-1989.Rev . arb.1990 - 731(                                     انظر حكما ملحكمة ا�ضتئناف باري�ص -  90

paris:20-Nov-2003-D-2004-juris2004-( باري�ص                            ا�ضتئناف  ملحكمة  -انظر حكما   91
)n44-p3197

- انظر هذا التمييز لدى اأبو  الوفا، اأحمد: نظرية الأحكام يف قانون املرافعات �ص346  92

93  -وهو ما جعل حمكمة ا�ضتئناف بريوت متتنع عن النظر يف الدعوى بو�ضفها حمكمة درجة ثانية)ا�ضتئناف بريوت، غ 3، 
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2008/12/18 فرن�ضبنك /�ضليم حبيب و�ضركاه(اأ�ضار اإليه فهد ، جان داود الإ�ضارة ال�ضابقة

اإ�ضدار  باأثر  وذلك لأي �ضبب كان ماعدا بطالن اتفاق التحكيم فلن نتكلم عن بطالن اتفاق التحكيم لأن البحث يهتم   94
احلكم اتفاق التحكيم والذي يفرت�ص اأن يكون اتفاق حتكيم �ضحيح.

- عبيدات ، ر�ضوان الآثار اليجابية لتفاق التحكيم التجاري ، وفق اأحكام القانون الأردين واملقارن جملة درا�ضات علوم   95
ال�ضريعة والقانون جملد 38 –ع2 عام 2011 �ص659  .

- اأحمد ، ر�ضا علي الدين ،: مبداأ الخت�ضا�ص بالخت�ضا�ص اأمام هيئات التحكيم الدولية :درا�ضة مقارنة جملة البحوث   96
القانونية والقت�ضادية- كلية احلقوق جامعة املن�ضورة   ع562014  �ص 105  .     

- عبد الفتاح ، عزمي: �ضلطة املحكمني يف تف�ضري وت�ضحيح اأحكامهم جملة احلقوق الكويتية ال�ضنة 8العدد4�ص-105  97

- حممد ها�ضم ، حممود: ا�ضتنفاد ولية املحكمني يف قوانني املرافعات جملة العلوم القانونية والقت�ضادية كلية احلقوق   98
جامعة عني �ضم�ص مج 26 ع 1’2     1983ال�ضفحات 54 -106 �ص90  .

99  ق�ضت حمكمة النق�ص امل�ضرية باأن احلكم بعدم الخت�ضا�ص ل ي�ضتنفد ولية املحكمة التي اأ�ضدرته بالن�ضبة للمو�ضوع 
نق�ص 1972/5/23 �ص 23 �ص 981م�ضار اإليه لدى - حممد ها�ضم ، حممود:ا�ضتنفاد ولية املحكمني يف قوانني املرافعات 
جملة العلوم القانونية والقت�ضادية كلية احلقوق جامعة عني �ضم�ص  مج 26 ع 1’2   1983ال�ضفحات 54 -  106  �ص38  .

100  انظر كيف اأن اإلغاء احلكم بعدم الخت�ضا�ص ال�ضادر عن ق�ضاء الدرجة الأوىل يعيد للمحكمة يف الدرجة الأوىل ال�ضلطة 
يف النظر يف الدعوى فاإذا كان احلكم ال�ضادر عن املحكمة اجلزئية بعدم اخت�ضا�ضها بنظر الدعوى قد األغته املحكمة 
بعدم جواز  الدعوى  تق�ضى يف  اأن  اأول درجة  للحكم يف مو�ضوعها فال يجوز ملحكمة  اإليها  الق�ضية  واأعادت  ال�ضتئنافية 

نظرها ل�ضبق الف�ضل فيها نق�ص م�ضري )نق�ص جل�ضة 1954/12/28 �ص6 ق120 �ص369(.

عدم جواز رفع دعوى بطالن حكم هيئة التحكيم ال�ضادر يف الدفوع املتعلقة بعدم الخت�ضا�ص مبا يف ذلك الدفوع املبنية   101
على عدم وجود اتفاق حتكيًما و�ضقوطه اأو بطالنه اأو عدم �ضموله ملو�ضوع النزاع اإل مع احلكم التحكيمي املنهي للخ�ضومة 
كلها مبا لزمه وجوب اإعمال هذه القاعدة الآمرة على اإجراءات نظرا للدعويني التحكيميتني رقم 282 ل�ضنة 2002، 283 
اأرقام 648  ل�ضنة 2002 التي تعدلها الغلبة على القواعد الإجرائية املطبقة مبركز القاهرة لإقليمي للتحكيم. )الطعون 

ل�ضنة 73 ق، 5745،6467،6787 ل�ضنة 75ق – جل�ضة 2005/12/13(.

- انظر وايل،  فتحي: التحكيم يف املنازعات الوطنية والتجارية والدولية ، علما وعمال . يف النظرية والتطبيق -من�ضاأة   102
املعارف -  2014�ص 238.

-القانون النموذجي اأون�ضيرتال املادة16 ـاخت�ضا�ص هيئة التحكيم: ....3- يجوز لهيئة التحكيم اأن تف�ضل يف اأى دفع من   103
املدفوع امل�ضار اليها فى الفقرة )2( من هذه املادة ، اإما كم�ضاألة اأوليه واإما يف قرار حتكيم مو�ضوعي . واإذا قررت هيئة 
التحكيم يف قرار متهيدي اأنها خمت�ضة ،فالأي الطرفني ، فى بحر ثالثني يوم من تاريخ اإعالنه بذلك القرار ، اأن يطلب 
من املحكمة املحددة فى املادة )6( ان تف�ضل فى الأمر . ول يكون قرارها هذا قابل للطعن ،واإىل اأن يثبت فى هذا الطلب 

، لهيئة التحكيم اأن مت�ضى فى اإجراءات التحكيم واأن ت�ضدر قرار حتكيم .

104  - عبد املعطي ،اإينا�ص حمي الدين: انق�ضاء اتفاق التحكيم ر�ضالة دكتوراه جامعة الإ�ضكندرية عام 2011 . طبعتها دار 
النه�ضة العربية. �ص149.
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-- عبد املعطي ،اإينا�ص حمي الدين:: �ص 216.  105

- نرى وجود فرق بني هذه احلالة واحلالة الأخرى التي يتفق الأطراف فيها على الت�ضوية التفاقية اأمام املحكم ) احلكم   106
للمادة 41 حتكيم  املقابلة  �ضوري  املادة 39 حتكيم   ( التفاق  يت�ضمن هذا  املحكمني  ي�ضدر حكم من  ( حيث  التفاقي 
م�ضري (مادة )41( تن�ص على:«اإذا اتفق الطرفان خالل اإجراءات التحكيم على ت�ضوية تنهي النزاع كان لهما اأن يطلبا 
اإثبات �ضروط الت�ضوية اأمام هيئة التحكيم التي يجب عليها يف هذه احلالة اأن ت�ضدر قراًرا يت�ضمن �ضروط الت�ضوية وينهي 
الإجراءات ويكون لهذا القرار ما لأحكام املحكمني من قوة بالن�ضبة للتنفيذ.«0. ونرى اأن هذا احلكم �ضيكون له ما للحكم 

ال�ضادر عن الهيئة عندما تف�ضل يف املو�ضوع.

-انظر وايل ، فتحي: التحكيم يف املنازعات الوطنية والتجارية والدولية، علما وعمال. يف النظرية والتطبيق -�ص 502  107

108  اإبراهيم اأحمد ،  اإبراهيم: حكم التحكيم يف القانون الو�ضعي ورقة عمل مقدمة اىل ور�ص عمل التحكيم التجاري املنظمة 
العربية للتنمية الإدارية فى الفرتة من 16 اإىل 21 ابريل 2005.

انظر القر�ضي ، نبيل حممد الهادي حممد: الإ�ضارة ال�ضابقة .  109

- اإبراهيم ، اإبراهيم اأحمد: حكم التحكيم يف القانون الو�ضعي ورقة عمل مقدمة اىل ور�ص عمل التحكيم التجاري املنظمة   110
العربية للتنمية الإدارية فى الفرتة من 16 اإىل 21 ابريل 2005

- وايل،  فتحي: الإ�ضارة ال�ضابقة   111

اإجراءات  باإنهاء  اأمر  اأو ب�ضدور  اإجراءات التحكيم ب�ضدور احلكم املنهي للخ�ضومة كلها  112  )مادة) 48 (1 _  تنتهي 
باإنهاء  التحكيم  ا ب�ضدور قرار من هيئة  اأي�ضً تنتهي  القانون كما  املادة)45( من هذا  الثانية من  للفقرة  وفقاً  التحكيم 

الإجراءات يف الأحوال الآتية:

) اأ ( اإذا اتفق الطرفان على اإنهاء التحكيم. ) ب ( اإذا ترك املدعى خ�ضومة التحكيم ما مل تقرر هيئة التحكيم بناًء على طلب 
املدعى عليه اأن له م�ضلحة جدية يف ا�ضتمرار الإجراءات حتى يح�ضم النزاع.) ج ( اإذا راأت هيئة التحكيم لأي �ضبب اآخر 

عدم جدوى ا�ضتمرار اإجراءات التحكيم اأو ا�ضتحالته.

2 _  مع مراعاة اأحكام املواد 49و50و 51من هذا القانون تنتهي مهمة هيئة التحكيم بانتهاء اإجراءات التحكيم.

-هذه املواد تتعلق ب التف�ضري والت�ضحيح واحلكم الإ�ضايف .  113

- اإذا ترك املدعى خ�ضومة التحكيم ما مل تقرر هيئة التحكيم بناًء على طلب املدعى عليه اأن له م�ضلحة جدية يف ا�ضتمرار   114
الإجراءات حتى يح�ضم النزاع  .

-انظر وايل ، فتحي : التحكيم يف املنازعات الوطنية والتجارية والدولية ، علما وعمال . يف النظرية والتطبيق -من�ضاأة   115
املعارف  -  2014�ص 502  .

باأنه  �ضفيق(  حم�ضن  )اأ.د.  احلكومة  مندوب  وعقب   : م�ضري  حتكيم  )م34(  حول    ال�ضعب  جمل�ص  مناق�ضات  ويف   -  116
اأمرين: بني املدعي و املدعى عليه،اإذا كان �ضاحب الدعوى املدعي نف�ضه مل يقدم الطلب يف امليعاد  اأن نفرق بني  يجب 
عليه  املدعى  اأما  الدعوى  نزل عن  اأنه  فيه  يفرت�ص  هذا  اإن  قلنا  ولذلك  طلبها،  التي  بدعواه  مهتم  اأنه غري  ذلك  معني 
الأ�ضباب ما مينعه من مالحظة  اأخرى لأن املدعي عليه قد يكون عنده من  البند )2( فقد عاجلناه معاجلة  الوارد يف 
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معاملة  يجب  املدعي،لأنه  ولي�ص  عليه  للمدعي  بالن�ضبة  التفرقة  هذه  ولذلك  املدعي،  طلبات  على  الرد  لتقدمي  امليعاد 
املدعي على  اإهماله حيث يرفع دعوى ول يقدم الطلبات يف امليعاد القانوين فيجب الفرتا�ص باأنه �ضخ�ص مهمل ويجب 
القانون  من  املادة    يف  لحقا  معاجلتها  متت  الرتك   م�ضاألة  لأن  الراأي  هذا  �ضواب  نرى  .ول  اإهماله.  على  يعاقب  اأن 
http://aladalacenter.aladalacenter.net/index.php/component/content/artic  .  45

34-3577/45-10-14-22-11-2009/21-20-21-08-05-2013-le/144

اإنهاء  التحكيم  هيئة  على  وجب  ال�ضعودي....  التحكيم  لنظام  منها(  الأوىل  )الفقرة  املادة30  عجز  يف  جاء  ما  ومثاله   117
اإجراءات التحكيم ما مل يتفق طرفا التحكيم على غري ذلك.

اإبراهيم ، اإبراهيم اأحمد: حكم التحكيم يف القانون الو�ضعي ورقة عمل مقدمة اىل ور�ص عمل التحكيم التجاري املنظمة   118
العربية للتنمية الإدارية فى الفرتة من 16 اإىل 21 ابريل 2005 .

التحكيم ت�ضري يف هذا الجتاه ففي  اإجراءات  انتهاء  واأثر  التي بينت مدلول  املادة 48 حتكيم م�ضري  -  ولعل م�ضمون   119
الفقرة الثانية من هذه املادة ن�ص على اأن- مع مراعاة اأحكام املواد ) 49 و50 و 51 ( من هذا القانون تنتهي مهمة هيئة 

التحكيم بانتهاء اإجراءات التحكيم .

 اإًذا فالأمر يتعلق بانتهاء مهمة املحكمني ولي�ص بانق�ضاء اتفاق التحكيم بدليل اأن املادة 1/48-ب - عندما ن�ضت على الرتك خ�ضت 
املدعي دون املدعى عليه اأي اإن الإجراءات هي حمل البحث ولي�ص اتفاق التحكيم فلو كان املق�ضود اتفاق التحكيم لكان 

الن�ص �ضي�ضاوي بني الطرفني .

اإليه امل�ضرع اليطايل يف املادة 808 مكرر خام�ضا من قانون املرافعات الذي ت�ضمن :  » اأن اإنهاء اإجراءات  ونعزز راأينا مبا اجته 
التحكيم دون حكم يف املو�ضوع ل ينهي فاعلية اتفاق التحكيم .

- نرى وجود فرق بني هذه احلالة واحلالة الأخرى التي يتفق الأطراف فيها على الت�ضوية التفاقية اأمام املحكم ) احلكم   120
التفاقي( حيث ي�ضدر حكم من املحكمني يت�ضمن هذا التفاق ) املادة 39 حتكيم �ضوري املقابلة للمادة 41 حتكيم م�ضري 
( التي تن�ص على:«اإذا اتفق الطرفان خالل اإجراءات التحكيم على ت�ضوية تنهي النزاع كان لهما اأن يطلبا اإثبات �ضروط 
الت�ضوية اأمام هيئة التحكيم التي يجب عليها يف هذه احلالة اأن ت�ضدر قراًرا يت�ضمن �ضروط الت�ضوية وينهي الإجراءات 
ويكون لهذا القرار ما لأحكام املحكمني من قوة بالن�ضبة للتنفيذ.«0. ونرى اأن هذا احلكم �ضيكون له ما للحكم  ال�ضادر 

عن الهيئة عندما تف�ضل يف املو�ضوع .

- وايل ، فتحي: املرجع ال�ضابق �ص 497 .  121

- اأي الإرادة ال�ضمنية للمدعى عليه .  122

-انظر وايل ، فتحي: التحكيم يف املنازعات الوطنية والتجارية والدولية ، علما وعمال . يف النظرية والتطبيق -  من�ضاأة   123
املعارف  -  2014�ص 497.

-انظر القر�ضي،  نبيل حممد الهادي حممد: التحكيم يف العــــقود الإدارية )اإجراءاته، اأنواعه، تنفيذه واملحكمة املخت�ضة   124
( ورقة عمل مقدمة اإىل املوؤمتر اخلـــــــام�ص لروؤ�ضاء املحاكم الإداريـــة بريوت–لبنان–جامعة الدول العـربية جمل�ص وزراء 
العدل العرب املركز العربي للبحوث القانــونية والق�ضائية �ص-28 فريى  )وكذلك ينق�ضي بانتهاء اإجراءات التحكيم اإذا 

�ضحب املدعى طلب الدعوى اأو اأتفق الطرفان على اإنهاء النزاع ( .
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انظر القر�ضي،  نبيل حممد الهادي حممد: الإ�ضارة ال�ضابقة .  125

- من اجلائز التقايل �ضمنيا يف اتفاق التحكيم انظر - عبد املعطي ، اإينا�ص حمي الدين: انق�ضاء اتفاق التحكيم ر�ضالة   126
دكتوراه جامعة الإ�ضكندرية عام 2011 . طبعتها دار النه�ضة العربية2011 �ص 201 .

- اإبراهيم ، اإبراهيم اأحمد: حكم التحكيم يف القانون الو�ضعي ورقة عمل مقدمة اإىل ور�ص عمل التحكيم التجاري املنظمة   127
العربية للتنمية الإدارية فى الفرتة من 16 اإىل 21 ابريل 2005

ونعزز راأينا مبا اجته اإليه امل�ضرع اليطايل يف املادة 808 مكرر خام�ضا من قانون املرافعات اليطايل: “ اأن اإنهاء اإجراءات   128
التحكيم دون حكم يف املو�ضوع ل ينهي فاعلية اتفاق التحكيم »

- و تن�ص املادة 1477 مرافعات فرن�ضيي .   129
..Article 1477- L’expiration du délai d’arbitrage entraîne la fin de l’ instance arbitrale

اإن انق�ضاء ميعاد التحكيم يرتتب عليه انتهاء خ�ضومة التحكيم
du 13 janvier 2011 - 48 - art. 2  Modifié  par Décret n°2011-

ومثلها يف املادة 2/45 حتكيم م�ضري واإذا مل ي�ضدر حكم التحكيم خالل امليعاد امل�ضار اإليه فى الفقرة ال�ضابقة جاز لأي   130
من طريف التحكيم اأن يطلب من رئي�ص املحكمة امل�ضار اإليها فى املادة ) 9 ( من هذا القانون ، اأن ي�ضدر اأمرا بتحديد 
ميعاد اإ�ضايف اأو باإنهاء اإجراءات التحكيم ويكون لأي من الطرفني عندئذ رفع دعواه اإىل املحكمة املخت�ضة اأ�ضال بنظرها.

- عبد املعطي ، اإينا�ص حمي الدين: انق�ضاء اتفاق التحكيم ر�ضالة دكتوراه جامعة الإ�ضكندرية عام 2011 . طبعتها دار   131
النه�ضة  . العربية2011 �ص 285  .

-انظر هذا املعنى وايل ، فتحي : التحكيم يف املنازعات الوطنية والتجارية الدولية ، علما وعمال . -  من�ضاأة املعارف  -  2014�ص 52.  132
  - Paillusseau  Jean:L’arbitre responsable du délai d’arbitrage La Semaine Juridique 

                                                                                                                      

- وايل ، فتحي : التحكيم يف املنازعات الوطنية والتجارية والدولية ، علما وعمال . يف النظرية والتطبيق -  من�ضاأة املعارف    134
-  2014�ص 526 .

- عبيدات ، ر�ضوان و حزبون ، جورج حزبون:النظام القانوين لدعوى البطالن حلكم التحكيم وفق اأحكام القانون الأردين   135
واملقارن .جملة درا�ضات  علوم ال�ضريعة والقانون  الردن املجلد 33عدد 2 /2006�ص508  .

-الأثر املانع مبنع الق�ضاء عن النظر يف الدعوى املرفوعة ب�ضاأن النزاع املتفق ب�ضاأنه على التحكيم والأثر املانح يكون مبنح   136
الخت�ضا�ص الق�ضائي للمحكمني مبوجب اتفاق التحكيم   .

- اأبو غابة ، خالد عبد العظيم:  التحكيم واأثره يف ف�ص املنازعات دار الفكر اجلامعي 2011 �ص45  .  137

-اأحمد ابو الوفا : عقد التحكيم واإجراءاته  دار املطبوعات اجلامعية  2007  �ص158.   138
.Cass civ: 21 – Nov – 2002. GP. 2003. n 150 – 151 somm – p. 13 -  139

وهو ما عليه ق�ضاء حمكمة النق�ص ال�ضورية: 2002/5/23 املجموعة الق�ضائية املدنية- �ص 23، 101- اإعداد عبد القادر الآلو�ضي.

133

-Edition générale29 mars 2006.p.6
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-اأحمد ابو الوفا : عقد التحكيم واإجراءاته  دار املطبوعات اجلامعية  2007  �ص158.  140

- قمينا�ضي ، عماد:  املرجع ال�ضابق �ص339 وما بعدها  141

- قمينا�ضي ، عماد:  املرجع ال�ضابق �ص339 وما بعدها  142

- حممد ها�ضم ، حممود:ا�ضتنفاد ولية املحكمني يف قوانني املرافعات جملة العلوم القانونية والقت�ضادية كلية احلقوق   143
جامعة عني �ضم�ص  مج 26 ع 1’2     1983ال�ضفحات 1 -  106  �ص 1

- اأبو الوفا ، اأحمد: عقد التحكيم واإجراءاته  دار املطبوعات اجلامعية  2007  �ص153  144

انظر عك�ص ذلك Paillusseau- Jean  الإ�ضارة ال�ضابقة : حيث تقبل بالتفاق ال�ضمني على متديد امليعاد الذي يجب   145
ان ي�ضدر حكم التحكيم خالله ، 

- املادة 190 مرافعات قطري ....ول يثبت اإنفاق التحكيم اإل بالكتابة.  146
-وهو ما اجتهت اإليه حمكمة النق�ص ال�ضورية اإذ حكمت باأنه ميكن للقا�ضي رئي�ص املحكمة املودع لديها حكم التحكيم   147
بو�ضفه قا�ضيًا لالأمور امل�ضتعجلة.... بحث ما اإذا كان املحكمون قد جتاوزا احلدود املر�ضومة لهم يف �ضك التحكيم اأم ل. 

   نق�ص �ضوري: 1956/3/5 – من�ضور لدى ممدوح عطري: املرجع ال�ضابق – �ص 2715.

القانونية والقت�ضادية كلية احلقوق  العلوم  :ا�ضتنفاد ولية املحكمني يف قوانني املرافعات جملة  -حممود حممد ها�ضم   148
جامعة عني �ضم�ص  مج 26 ع 1’2     1983ال�ضفحات 1 -  106  �ص 44

-- وهناك ت�ضاوؤل يطرح حول مدى �ضحة اتفاق التحكيم يف حالة موت املحكم اأو اأحد اأع�ضاء هيئة التحكيم ونفاذه ؟ وما   149
هو احلكم فيما لو تعذر على املحكم تنفيـذ مهمتـه املوكلة اليه ؟ فيما يتعلق بالفر�ص الأول يذهب البع�ص اإىل اأن وفاةا 
ملحكم اأو احد اأع�ضاء هيئة التحكيم �ضواء اأكان ذلك قبل البدء باإجراءات التحكيم اأو اأثناءها، ل يوؤثر يف اتفاق التحكيم 
حيث يبقى التحكيم �ضحيًحا لكن نفاذه يكون متوقفا على اتفاق جديد من قبـل الأطراف على تعيني حمكم جديد بدًل 
عنه، فاإن مل يتفق الأطراف على ذلك ي�ضقط اتفاق التحكيم وي�ضقط تبًعا له جميع الإجراءات التي متت تبًعا له، اأما يف 
ما يتعلق بالفر�ص الثاين فتذهب غالبية الت�ضريعات للن�ص على اأنه اذا انتهت املدة املحددة للتحكيم وتعذر على املحكم 
اإ�ضدار حكمه ومل يتفق الأطراف على جتديد املدة املمنوحة للحكم لإ�ضدار حكمه، فاإن ذلك يرتتب عليه انتهاء التحكيم 
و�ضرورة العودة اإىل الق�ضاء �ضاحب الولية العامة لت�ضوية النزاع وذات الأثر يرتتب يف حالة ما اإذا اعتزل املحكم او رف�ص 

القيام باملهمة املوكلة اإليه

-املادة )176(قانون التحكيم الكويتي )�ضمن قانون املرافعات( -: ل يجوز التفوي�ص للمحكمني بال�ضلح ول احلكم منهم   150
ب�ضفة حمكمني م�ضاحلني اإل اإذا كانوا مذكورين باأ�ضمائهم يف التفاق على التحكيم.

-فاملق�ضود من التحكيم بال�ضلح اأن الثقـة بح�ضن تقدير املحكم وح�ضن عدالتـه هـي الأ�ضـا�ص يف التفـاق على اللجـوء اإىل   151
التحكيم لذلك فاإن الغاية من ا�ضرتاط ذكـر اأ�ضماء املحكمني يف التفاق هو التحقق من اأن اأ�ضماء املحكمني امل�ضاحلني 
اإىل  باللجوء  الثقـة يف  الأطراف  لدى  ولدت  التي  املحكمني هي  واأن �ضخ�ضيات  الأطراف  وا�ضحـة جلية يف ت�ضور  كانت 
التحكيم بال�ضلح وهو ما ن�ص عليه امل�ضرع الإماراتي يف املادة 205 حتكيم« ل يجوز تفوي�ص املحكمني بال�ضلح اإل اإذا كانوا 

مذكورين باأ�ضمائهم يف التفاق على التحكيم اأو يف وثيقة لحقة  .

-«نق�ص �ضوري رقم828 اأ�ضا�ص 1178 تاريخ 1984/6/7 جملة املحامون �ص533 لعام 1984--    152
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153  ونرى اأنه يرتتب على ما �ضبق اأن احلكم املنعدم: فال اأثر له فال يحوز حجية الأمر املق�ضي ول اأثر له يف ا�ضتنفاد الولية. 
ول اأثر له   يف  ا�ضتمرار وجود اتفاق التحكيم، اأي ل ينق�ضي اتفاق التحكيم  ب�ضدوره.

-املادة )209( مرافعات قطري :يجوز للمحكمة التي يرفع اإليها طلب بطالن حكم التحكيم اأن توؤيد هذا احلكم اأو اأن   154
حتكم ببطالنه كله اأو بع�ضه.ويجوز لها يف حالة احلكم ببطالن حكم التحكيم كله اأو بع�ضه اأن تعيد الق�ضية اإىل املحكمني 
لإ�ضالح ما �ضاب حكمهم اأو اأن تف�ضل يف النزاع بنف�ضها اإذا وجدت اأنه �ضالح للف�ضل فيه. ويكون احلكم الذي ت�ضدره 

غري قابل للطعن فيه باملعار�ضة ولكن يجوز ا�ضتئنافه طبقا لالأو�ضاع املقررة يف القانون.
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أثر إدارة الجودة اإلستراتيجية في فاعلية نظم المعلومات الطبية
دراسة ميدانية في وزارة الصحة األردنية

الأ�شتاذة دعاء حممد بكر * والدكتور فرا�س �شليمان ال�شلبي**

والدكتور مو�شى احمد ال�شعودي ***  والدكتور هاين جزاع ارتيمه****

* باحثة وزارة ال�سحة الردنية
 * * اأ�ستاذ م�سارك-  جامعة البلقاء التطبيقية

* * * اأ�ستاذ م�سارك - جامعة البلقاء التطبيقية
* * * * اأ�ستاذ م�سارك - جامعة العلوم ال�سالمية العاملية

ملخص

)التزام  ال�ضتة  باأبعادها  الإ�ضرتاتيجية  اجلودة  اإدارة  اأثر  على  التعرف  اإىل  الدرا�ضة  هذه  هدفت 
املعلومات  توفر  العمالء،  على  الرتكيز  للجودة،  الإ�ضرتاتيجي  التخطيط  باجلودة،  العليا  الإدارة 
وحتليل البيانات، كفاءة القوى العاملة، واإدارة عملية حت�ضني اجلودة ب�ضكل م�ضتمر( بو�ضفها متغرًيا 
النظام،  جودة  املعلومات،  )جودة  ال�ضتة  بعنا�ضرها  الطبية  املعلومات  نظم  فاعلية  يف  م�ضتقاًل، 
تابًعا،  متغرًيا  بو�ضفها  )القيمة((  واملنفعة  النظام،  ا�ضتخدام  امل�ضتفيد،  قناعة  اخلدمة،  جودة 
وقد مت تطبيق الدرا�ضة على وزارة ال�ضحة الأردنية ممّثلة مبوّظفي م�ضت�ضفى الأمري حمزة ومركز 
ب�ضيطة  �ضحب عينة ع�ضوائية  وقد مت  وتخ�ض�ضاتهم،  اختالف مهنهم  ال�ضامل على  �ضحي عمان 
اأهداف الدرا�ضة  الوزارة املبحوثة. ولتحقيق  مكونة من )150( فرًدا من املوظفني واملوظفات يف 
الو�ضفية  الإح�ضاءات  على  بالعتماد  البيانات  حتليل  مت  ثم  املعلومات،  جلمع  ا�ضتبانة  تطوير  مت 
كاملتو�ضطات احل�ضابية والنحرافات املعيارية، والإح�ضاءات التحليلية كاختبار النحدار الب�ضيط 
واختبار النحدار املتعدد،  وقد اأظهرت نتائج الدرا�ضة اأن تطبيق اأبعاد اإدارة اجلودة الإ�ضرتاتيجية 
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املختلفة يف وزارة ال�ضحة الأردنية املبحوثة مُيار�ص بدرجة متو�ضطة، و اأن م�ضتوى تطبيق عنا�ضر 
املتو�ضط.  امل�ضتوى  �ضمن  كان  املبحوثة  الأردنية  ال�ضحة  وزارة  يف  الطبية  املعلومات  نظم  فاعلية 
اإدارة اجلودة ال�ضرتاتيجية وجودة نظام  اأبعاد  اإح�ضائية ما بني  اأثر ذي دللة  ف�ضال عن  وجود 
املعلومات با�ضتثناء الأبعاد التالية )التزام الإدارة العليا باجلودة، التخطيط الإ�ضرتاتيجي للجودة، 
الرتكيز على العمالء، واإدارة عملية حت�ضني اجلودة ب�ضكل م�ضتمر( من وجهة نظر املبحوثني يف 

وزارة ال�ضحة الأردنية.
اجلودة  لثقافة  الأردنية  ال�ضحة  وزارة  يف  العليا  الإدارة  تبّني  ب�ضرورة  احلالية  الدرا�ضة  وتو�ضي 
لديها، ومتتلك من  العاملني  الأفراد  تقود  كفوؤة  لقيادة  امتالكها  وذلك من خالل  الإ�ضرتاتيجية، 
التفكري الإ�ضرتاتيجي ما يوؤهلها لر�ضم امل�ضتقبل وحتقيقه، والعمل على اإيجاد الآليات املنا�ضبة التي 
للجودة،  الإ�ضرتاتيجي  التخطيط  باجلودة،  العليا  الإدارة  )التزام  التالية  الأبعاد  ربط  يف  ُت�ضهم 
الرتكيز على العمالء، واإدارة عملية حت�ضني اجلودة ب�ضكل م�ضتمر( بجودة نظام املعلومات الطبي، 
وذلك من خالل دعم الإدارة العليا يف الوزارة املبحوثة لربامج اجلودة وقيا�ص الأداء وتقييمه يف 

ن�ضاطاتها املختلفة. 
الكلمات الدالة:اإدارة اجلودة ال�ضرتاتيجية، فاعلية نظم املعلومات الطبية، وزارة ال�ضحة الأردنية.
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Underline the necessity for the senior management in the Jordanian health 
ministry to adoption the culture of strategic quality through to have an efficient 
leadership that lead their employees and possessed of strategic thinking to 
poised to draw the future.

Work on finding appropriate mechanisms that contribute to linking the 
following dimensions (senior management commitment to quality, strategic 
planning for quality, focus to customers and the management of quality 
improvement process continuously) with the quality of medical information 
systemthrough the support of senior management in surveyed ministry for 
quality programs and measurement and evaluation of performance in the 
various activities.

Underline the necessity for the management of surveyed ministry to focus onthe 
continuity of continuous development and improvement, and the continuity 
of training for employees in all levels within workshops and seminars and 
conferences, so as to increase the capacity of these individuals to use the 
medical information system in order to achieve a deeper understanding to the 
needs of beneficiaries.

Keywords: Strategic Quality Management- Effectiveness of Medical 
Information Systems- Jordanian health ministry.
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ABSTRACT

This study aimed to identify the impact of Strategic Quality Management 
(independent variables) through its six dimensions (Senior Management 
Commitment to Quality, Strategic Planning for Quality, Focus to Customers, 
The Availability of information and Data Analysis, Workforce Efficient 
and The Management of Quality Improvement Process Continuously) on 
the elements of Effectiveness of Medical Information Systems (dependent 
variables): Information Quality, System Quality, Service Quality, Beneficiary 
Conviction, Use the System and Benefit (Value)) on Jordanian health ministry.

The study was conducted at Prince Hamzah Hospital and Comprehensive 
Amman Health Center, the sample consists of (150) employees that working 
in these ministry, field data collected via questionnaire that was developed 
for this purpose, the researcher analyze the data by using several descriptive 
methods such as means and standard deviations and statistical methods such 
as Simple Regression and Multiple Regression.

Main Results indicated the following:

The results indicated a medium level of strategic quality management in the 
surveyed Jordanian health ministry.

The results indicated that the application of elements of effectiveness of 
medical information systems in thesurveyed Jordanianhealth ministry was 
within the medium level.

Statistical significant positive effect was found for strategic quality 
management on quality of information system, and the results indicated that 
(The Availability of information and Data Analysis, Workforce Efficient) 
dimensions have important and direct effect on quality of information system 
in Jordanian health ministry.

The study suggests a number of recommendations such as:
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مقدمة:

التجاري  الوعي  وارتفاع  املعلوماتية  والثورة  املت�ضارع  والتقني  العلمي  والتقدم  للتطور  كان      
وال�ضتهالكي لدى الأفراد �ضمن بيئة تع�ضف باملتغريات والتحديات الإ�ضرتاتيجية الأثر الكبري يف 
�ضرورة تطّلع املنظمات اإىل الهتمام باإ�ضباع رغبات العمالء ومتطلبات ال�ضوق وحتقيقها، والرتكيز 
على تخّطي مرحلة الإخفاق من خالل اإدارة املعرفة والت�ضالت املت�ضابكة وُح�ضن ا�ضتخدام التقنية 
ملعرفة متطلبات العميل وحتديد معايري اخلدمة الفّعالة وعنا�ضر على م�ضتوى العامل، من هنا ن�ضاأ 
مفهوم اإدارة اجلودة الإ�ضرتاتيجية الذي ي�ضعى اإىل �ضرورة امتالك املنظمات لقيادة اإدارية فّعالة 
الأفراد  مهارات  وحت�ضني  لالإبداع  املنا�ضبة  الظروف  وُتوجد  بالعمل  املحيطة  بالبيئة  اإملام  لديها 
اجلودة  وحتقيق  امل�ضتمر  والتطوير  التح�ضني  نحو  الدائم  �ضعيها  اإىل  بالإ�ضافة  لديها،  العاملني 
املنظمة، وذلك من  امل�ضتمرة يف  التح�ضينات  التي قد تعرت�ص �ضري عملية  العقبات  واإزالة  العالية 
خالل العمل اجلماعي وت�ضكيل فرق عمل تعمل على زيادة التن�ضيق والتعاون لتحقيق اأهداف اجلودة 

الطويلة الأجل.
ويف ظل التطور الهائل يف تكنولوجيا املعلومات واّت�ضاع حجم املعلومات واملعارف الالزمة ل�ضانعي 
املعلومات  نظم  دور  تفعيل  اإىل  ُملّحة  �ضرورة  هناك  اأ�ضبح  الأردنية  ال�ضحة  وزارة  يف  القرارات 
الطبية، وذلك لرفع كفاءة عمليات جمع ومعاجلة وتخزين وا�ضرتجاع املعلومات وزيادة فاعليتها، 
يوفر  مّما  الوطن،  اأر�ص  م�ضاحة  على  املختلفة  ودوائرها  احلكومية  املن�ضاآت  اأق�ضام  بني  والربط 
الوقت واجلهد وُيح�ّضن من القدرات التحليلية الالزمة يف �ضنع القرارات ال�ضائبة بهدف تطوير 

العمليات والأداء يف الوزارة املبحوثة.
ومع تزايد اهتمام منظمات الأعمال خالل العقد احلايل باإجراء تغّيريات وتوّجهات حديثة جاءت 
اأ�ضباب ق�ضور جمهودات اجلودة يف و�ضعفها  اإدارة اجلودة ال�ضرتاتيجية التي تركز على معرفة 
املنظمة وح�ضر العمليات التي تدعم تنفيذ اخلطط وحتديد القيمة امل�ضافة لكل عملية، والهتمام 
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ب�ضرورة الرتكيز على العمالء و�ضعي املنظمات اإىل الحتفاظ بالعمالء احلاليني، وحماولة جذب 
تّت�ضم  العاملي  القت�ضاد  بيئة  اأن  ومبا  للمنظمة.  الدائم  ولئهم  وك�ضب  وا�ضتقطابهم  جدد  عمالء 
طريق  عن  لذلك  ا�ضتجابت  الأردنية  ال�ضحة  وزارة  فاإن  والتهديدات  بالفر�ص  ومليئة  بالتعقيد 
ُبعًدا ا�ضرتاتيجًيا، وذلك من خالل امتالكها لإدارة  ت�ضمني مفهوم اجلودة يف خططها واإك�ضابها 
ال�ضحية  اخلدمة  كلفة  لتقلي�ص  الالزمة  الطبية  املعلومات  نظم  تفعيل  على  قادرة  حكيمة  عليا 
وتدعيم الأن�ضطة التدريبية والتعليمية للدار�ضني والعاملني يف املجال الطبي، ولأن اجلودة هي نظام 
منٍب على التغذية الراجعة وامل�ضتمرة فاإن ذلك يتطّلب �ضمان جودة نظام املعلومات الطبي وفاعليتة 
يف وزارة ال�ضحة الأردنية، بحيث يتمّيز بقدرته على تزويد امل�ضتفيدين باملعلومات الكاملة والدقيقة 
يف الوقت املنا�ضب، بالإ�ضافة اإىل تقدمي خدمات ذات جودة عالية، مّما يوؤدي اإىل زيادة درجة ثقة 
امل�ضتخدم باخلدمات التي يقدمها النظام؛ ومن ثم ميتلك النظام القدرة على امل�ضاهمة يف حتقيق 

النجاح على امل�ضتوى الفردي والفريق واملنظمة، والتو�ضع يف ال�ضوق العوملي.
م�ضكلة الدرا�ضة:

والرتقاء  الأ�ضواق  يف  والتميز  الريادة  حتقيق  اإىل  الأعمال  منظمات  فيه  ت�ضعى  الذي  الوقت  يف 
وتطلعاتهم،  توقعاتهم  مع  تتما�ضى  التي  للعمالء،  املقدمة  واخلدمات  املنتجات  جودة  مب�ضتوى 
وذلك يف ظل التناف�ص ال�ضرتاتيجي العاملي ظهر مفهوم اإدارة اجلودة ال�ضرتاتيجية التي اأ�ضبحت 
�ضروررة ا�ضرتاتيجية لأية منظمة ت�ضعى اإىل اخرتاق حواجز املناف�ضة، بالإ�ضافة اإىل اأنها واحدة من 
العوامل التي تلعب دوًرا مهًما يف حت�ضني الو�ضع التناف�ضي للمنظمة يف ال�ضوق وحتقيقها لالأرباح، 
ت�ضميم نظم  ي�ضمن  بدوره  الذي  املنظمة،  ِقَبل  ال�ضرتاتيجية من  وذلك من خالل دعم اجلهود 
معلومات طبية فّعالة يف وزارة ال�ضحة الأردنية تتمّيز ب�ضرعة ال�ضتجابة للتغريات البيئية املتتالية، 
بالإ�ضافة اإىل متّيزها بجودة املعلومات واخلدمات، وذلك لتخاذ قرارات اإدارية �ضائبة ُت�ضهم يف 
للتعرف على  ت�ضعى  الدرا�ضة  فاإن هذه  املبحوثة. من هنا  للوزارة  تناف�ضية م�ضتدامة  حتقيق ميزة 
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“اأثر اإدارة اجلودة الإ�ضرتاتيجية يف فاعلية نظم املعلومات الطبية يف وزارة ال�ضحة الأردنية”، من 
خالل الإجابة عن الت�ضاوؤلت التالية:

 هل تتوّفر يف وزارة ال�ضحة الأردنية اإدارة للجودة ال�ضرتاتيجية؟ ومام�ضتوى اإدارة اجلودة - 1
ال�ضرتاتيجية فيها؟

 ما م�ضتوى فاعلية نظم املعلومات الطبية يف وزارة ال�ضحة الأردنية؟- 2

نظم - 3 فاعلية  يف  ال�ضتة  اأبعادها  خالل  من  ال�ضرتاتيجية  اجلودة  لإدارة  اأثر  هنالك  هل 
املعلومات الطبية بعنا�ضرها ال�ضتة )جودة املعلومات، جودة النظام، جودة اخلدمة، قناعة 

امل�ضتفيد، ا�ضتخدام النظام، واملنفعة )القيمة(( يف وزارة ال�ضحة الأردنية؟

اأهمية الدرا�سة:
تربز اأهمية هذه الدرا�سة من خالل ما يلي:

اجلودة  لإدارة  املنظمات  تطبيق  اأهمية  اأكدت  التي  الإدارة  اأدبيات  ملقرتحات  ال�ضتجابة    -1
ال�ضرتاتيجية، وعالقتها مبتغريات اأخرى داخل املنظمة، وذلك ملا لها من نتائج وخمرجات 
وال�ضتمرار يف  والبقاء  تناف�ضًيا جيًدا  لها مركًزا  وت�ضمن  املنظمة  تزيد من قيمة  اإيجابية 
الأجل الطويل، حيث يف حال عدم وجود اإدارة للجودة ال�ضرتاتيجية يف املنظمات �ضيوؤدي 

بها ذلك اإىل قلة امل�ضروعات التطويرية التي متتلكها؛ ومن ثم احتمالية ف�ضلها.
2-  اأهمية عامة للدرا�ضة تتجّلى يف اإثارة اهتمام املنظمات عموًما يف تناولها ملثل هذه املو�ضوعات 
ال�ضرتاتيجي  التخطيط  عملية  من  جزء  هي  التي  الإ�ضرتاتيجية  اجلودة  باإدارة  املتعلقة 
للمنظمة من خالل الرتكيز على ربط اجلودة مع متطلبات العمالء، وكذلك اإثارة اهتمامها 
اأ�ضا�ضية من ركائز جناح وزارة ال�ضحة  يف فاعلية نظم املعلومات الطبية بو�ضفها ركيزة 
الأردنية، من خالل اإ�ضهام هذه النظم يف تطوير قدرات الوزارة املختلفة وتخفي�ص التكاليف 

الكلية التي تتحّملها.
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3-  اأهمية على امل�ضتوى الأكادميي، اإن هذا البحث يعالج مو�ضوًعا يعد من اأكرث املوا�ضيع الإدارية 
احليوية اأهميًة يف بيئة املنظمات املعا�ضرة؛ اإذ ي�ضكل اأبعاًدا فكرية وم�ضتقبلية تتمثل يف اإدارة 
الأردنية مبثل  املكتبة  لإثراء  وذلك  الطبية،  املعلومات  وفاعلية نظم  ال�ضرتاتيجية  اجلودة 

هذه املوا�ضيع احلديثة.
4-  كما تتج�ّضد اأهمية الدرا�ضة على م�ضتوى امليدان املبحوث وهو وزارة ال�ضحة الأردنية، وذلك 
من خالل تقدمي املعاجلات والقرتاحات لالإدارة العليا يف الوزارة املبحوثة لأجل ال�ضتفادة 
اأفرادها وحتقيق الوفورات  منها والرتقاء باأداء قطاع ال�ضحة احلكومي من خالل جهود 
تتو�ضل  اأن  ميكن  مبا  والأخذ  البحث  من  ال�ضتفادة  اإمكان  ثم  ومن  واملالية؛  القت�ضادية 
اإليه الدرا�ضة من ا�ضتنتاجات وتو�ضيات بهدف حت�ضني الأداء والفاعلية للمنظمات ب�ضورة 

اأف�ضل.

اأهداف الدرا�سة:
تهدف هذه الدرا�سة اإىل حتقيق ما يلي:

     1-  التعرف على مدى تطبيق اإدارة اجلودة ال�ضرتاتيجية يف وزارة ال�ضحة الأردنية.
     2-  التعرف على ت�ضورات املبحوثني، وحتديد واقع كل من اإدارة اجلودة ال�ضرتاتيجية وفاعلية 

نظم املعلومات الطبية يف وزارة ال�ضحة الأردنية.
يف  الطبية  املعلومات  نظم  فاعلية  يف  ال�ضرتاتيجية  اجلودة  اإدارة  اأبعاد  اأثر  على  التعرف   -3  

وزارة ال�ضحة الأردنية.
اجلودة  اإدارة  اأبعاد  اأثر  تعزيز  يف  ت�ضهم  التي  النتائج  من  جمموعة  اإىل  التو�ضل  اإمكان   -4   

ال�ضرتاتيجية يف فاعلية نظم املعلومات الطبية يف وزارة ال�ضحة الأردنية.
تقدمي تو�ضيات اإىل متخذي القرار يف وزارة ال�ضحة الأردنية ُتعّمق مفاهيم اإدارة اجلودة   -5   

ال�ضرتاتيجية ونظم املعلومات الطبية وُتعّزز جمالت تطبيقها.
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اأمنوذج الدرا�سة: 
مت تطوير اأمنوذج افرتا�ضي بعد مراجعة الأدبيات والبحوث والدرا�ضات ال�ضابقة ذات ال�ضلة 
مبو�ضوع الدرا�ضة، حيث تكّون املتغري امل�ضتقل )اإدارة اجلودة ال�ضرتاتيجية( من �ضتة اأبعاد رئي�ضة 
هي: )التزام الإدارة العليا باجلودة، التخطيط ال�ضرتاتيجي للجودة، الرتكيز على العمالء، توفر 
ب�ضكل م�ضتمر(.  واإدارة عملية حت�ضني اجلودة  العاملة،  القوى  البيانات، كفاءة  املعلومات وحتليل 
وهي: )جودة  رئي�ضة  عنا�ضر  �ضتة  من  فتكّون  الطبية(  املعلومات  نظم  )فاعلية  التابع  املتغري  اأما 
املعلومات، جودة النظام، جودة اخلدمة، قناعة امل�ضتفيد، ا�ضتخدام النظام، املنفعة )القيمة((، 
 ،)2005 2012(، )ال�ضلبي،  اإىل اتفاق ق�ضم كبري من الباحثني، منهم: )�ضمور،  وذلك ا�ضتناًدا 
الدرا�ضة  اأمنوذج  بناء  Begona، 2010( ،)2004(. وعليه مت  2010(، )ملكاوي،  )الدويك، 

احلالية كما هو مبنّي يف ال�ضكل )1(:   ال�ضكل )1( اأمنوذج الدرا�ضة

استخدام النظام

المنفعة

قناعة المستفيد

املتغري امل�ستقل 
اإدارة اجلودة الإ�سرتاتيجية

املتغري التابع
فاعلية نظم املعلومات الطبية

التزام الإدارة العليا باجلودة

التخطيط ال�ضرتاتيجي للجودة

الرتكيز على العمالء

توفر املعلومات وحتليل البيانات

كفاءة القوى العاملة

اإدارة عملية حت�ضني اجلودة 
ب�ضكل م�ضتمر

جودة المعلومات 

جودة النظام

جودة الخدمة

جودة نظام املعلومات



مجلــــــــة كليــة أحمــد بـن محمـد العسكريــة للعلــــوم ا�داريـــــة والقانونيــــــة
Ahmed Bin Mohammed Military College Journal for Administrative Sciences and Law (ABMMCJ)

مجلــــــــة كليــة أحمــد بـن محمـد العسكريــة للعلــــوم ا�داريـــــة والقانونيــــــة
Ahmed Bin Mohammed Military College Journal for Administrative Sciences and Law (ABMMCJ)69

امل�سدر: من اإعداد الباحثون.
فر�سيات الدرا�سة:

تقوم هذه الدرا�سة على الفر�سيات التالية:
اإدارة  لأبعاد   )α ≤ 0.05( عند  اإح�ضائية  دللة  ذو  اأثر  الأوىل:يوجد  الرئي�ضة  Ha1:الفر�ضية 
اجلودة ال�ضرتاتيجية يف جودة نظام املعلومات )جودة املعلومات، جودة اخلدمة، وجودة النظام( 

يف وزارة ال�ضحة الأردنية. ويتفّرع عن هذه الفر�ضية الفر�ضيات الفرعية التالية:
- Ha1-1: يوجد اأثر ذو دللة اإح�ضائية عند )α ≤ 0.05( لأبعاد اإدارة اجلودة ال�ضرتاتيجية يف 

جودة املعلومات يف وزارة ال�ضحة الأردنية.
-  Ha1-2: يوجد اأثر ذو دللة اإح�ضائية عند )α ≤ 0.05( لأبعاد اإدارة اجلودة ال�ضرتاتيجية يف 

جودة اخلدمة يف وزارة ال�ضحة الأردنية.
-  Ha1-3: يوجد اأثر ذو دللة اإح�ضائية عند )α ≤ 0.05( لأبعاد اإدارة اجلودة ال�ضرتاتيجية يف 

جودة النظام يف وزارة ال�ضحة الأردنية.
اإح�ضائية عند )α ≤ 0.05(جلودة نظام  اأثر ذو دللة  يوجد  الثانية:  الرئي�ضة  الفر�ضية   :Ha2
املعلومات )جودة النظام، جودة املعلومات، وجودة اخلدمة( يف قناعة امل�ضتفيد يف وزارة ال�ضحة 

الأردنية.
اأثر ذو دللة اإح�ضائية عند )α ≤ 0.05( جلودة نظام  Ha3: الفر�ضية الرئي�ضة الثالثة: يوجد 
املعلومات )جودة النظام، جودة املعلومات، وجودة اخلدمة( يف ا�ضتخدام النظام يف وزارة ال�ضحة 

الأردنية.
Ha4: الفر�ضية الرئي�ضة الرابعة: يوجد اأثر ذو دللة اإح�ضائية عند )α ≤ 0.05( لقناعةامل�ضتفيد 

يف حتقيق املنفعة )القيمة( من النظام يف وزارة ال�ضحة الأردنية.
 Ha5: الفر�ضية الرئي�ضة اخلام�ضة: يوجد اأثر ذو دللة اإح�ضائية عند )α ≤ 0.05( ل�ضتخدام 

النظام يف حتقيق املنفعة )القيمة( من النظام يف وزارة ال�ضحة الأردنية.
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التعريفات الإجرائية ملتغريات الدرا�سة:
اإدارة اجلودة ال�ضرتاتيجية: هي امتداد ملفهوم اإدارة اجلودة ال�ضاملة، بحيث تعمل بوفها   .1   
املنظمة،  ا�ضرتاتيجيات  و�ضياغة  و�ضع  وعملية  ال�ضاملة  اجلودة  اإدارة  بني  و�ضل  حلقة 
تنظيم  ويتم من خاللها  املنظمة،  العليا يف  الإدارة  تديرها  فهي عملية متطورة وم�ضتمرة 
الأهداف الطويلة الأجل للجودة، وتتمحور حول التزام الإدارة العليا باجلودة، والتخطيط 
ال�ضرتاتيجي للجودة، الرتكيز على العمالء، توفر املعلومات وحتليل البيانات، كفاءة القوى 

العاملة، واإدارة عملية حت�ضني اجلودة ب�ضكل م�ضتمر )�ضمور، 2012(.
فاعلية نظام املعلومات الطبية: هي قيا�ص قدرة نظام املعلومات الطبية على توليد املخرجات   .2
باخل�ضائ�ص املطلوبة، التي ت�ضاهم يف ت�ضهيل مهمة �ضنع القرار ب�ضكل يحقق ر�ضا امل�ضتفيد 

من هذه املخرجات. 

الدرا�سات ال�سابقة:
فيما يلي عر�ص لأهم الدرا�ضات العربية والأجنبية ذات ال�ضلة مبو�ضوع هذه الدرا�ضة:

الدرا�سات العربية:
هدفت درا�ضة )الفاعوري، 2012( للتعرف على اأثر فاعلية اأنظمة تخطيط موارد املنظمة   -
)ERP( يف حتقيق متيز الأداء املوؤ�ض�ضي يف اأمانة عمان الكربى، حيث مت قيا�ص فاعلية اأنظمة 
تخطيط موارد املنظمة من خالل ثالثة اأبعاد هي )جودة املعلومات، جودة النظام، ور�ضا 
اأنظمة املعلومات الإدارية، وقد قامت الباحثة بت�ضميم ا�ضتبانة  اأحد  امل�ضتخدم( بو�ضفها 
جلمع املعلومات الأولية، ومت توزيعها على اأفراد الدرا�ضة من موظفي الدائرة املالية يف اأمانة 
عمان الكربى امل�ضتخدمني لنظام ERP الذين بلغ عددهم )100( م�ضتخدم. وقد خل�ضت 
الدرا�ضة اإىل العديد من النتائج كان من اأهمها وجود عالقة ذات دللة اإح�ضائية بني فاعلية 
اأنظمة تخطيط املوارد وفًقا لأبعادها جمتمعة يف حتقيق متيز الأداء املوؤ�ض�ضي، وقد ت�ضمنت 
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الدرا�ضة عدًدا من التو�ضيات التي كانت اأبرزها �ضرورة حت�ضني قدرات امل�ضتخدمني لنظام 
ERP من خالل عقد الدورات التدريبية املتخ�ض�ضة، كما اأ�ضارت الدرا�ضة اإىل اأهمية تفعيل 

م�ضاركة العاملني يف �ضناعة القرارات من خالل ا�ضتخدام النظام املذكور.
اجلودة  اإدارة  يف  ال�ضخ�ضية  اجلودة  اأداء  اأثر  بيان  اإىل   )2012 )�ضمور،  درا�ضة  هدفت   -
اجلودة  اأداء  قيا�ص  مت  حيث  الأردن،  يف  اخلا�ص  القطاع  م�ضت�ضفيات  يف  ال�ضرتاتيجية 
ال�ضخ�ضية من خالل اأربعة اأبعاد هي )ال�ضفات ال�ضخ�ضية الإيجابية، العالقات الإن�ضانية، 
التوا�ضل الفاعل، واأداء العمل الفائق(، يف حني مت قيا�ص اإدارة اجلودة ال�ضرتاتيجية من 
للجودة،  ال�ضرتاتيجي  التخطيط  باجلودة،  العليا  الإدارة  )التزام  هي  اأبعاد  �ضتة  خالل 
الرتكيز على العمالء، توفري املعلومات وحتليل البيانات، كفاءة القوى العاملة، واإدارة عملية 

حت�ضني اجلودة ب�ضكل م�ضتمر(.
الأق�ضام وكوادر  امل�ضت�ضفيات وروؤ�ضاء  الدرا�ضة )180( فرًدا من مديري  وقد �ضملت عينة    
النتائج  من  العديد  اإىل  الدرا�ضة  خل�ضت  وقد  املعتمدة.  امل�ضت�ضفيات  يف  اجلودة  مكاتب 
اإدارة اجلودة  اأثر ذى دللة اإح�ضائية لأداء اجلودة ال�ضخ�ضية على  كان من اأهمها وجود 
ال�ضرتاتيجية من وجهة نظر املبحوثني، كما تو�ضلت الدرا�ضة اإىل اأن العاملني يف امل�ضت�ضفيات 
اخلا�ضة لديهم م�ضتوى مرتفع من اأداء اجلودة ال�ضخ�ضية، واأن تطبيق جميع اأبعاد اإدارة 

اجلودة ال�ضرتاتيجية يف امل�ضت�ضفيات اخلا�ضة كان مرتفًعا.
نظم  ا�ضتخدام  على  املرتتبة  الآثار  حتديد  اإىل  هدفت  التي   )2010 )الدويك،  درا�ضة    -
املعلومات ال�ضحية املحو�ضبة على عمليات �ضنع القرارات يف م�ضت�ضفى غزة الأوروبي، كما 
ال�ضحية املحو�ضبة �ضمن  املعلومات  ا�ضتخدام نظم  الفعلي ملدى  الواقع  اإىل حتليل  هدفت 
وقد  والطبية،  الإدارية  الأعمال  جمالت  يف  النظم  هذه  ا�ضتخدام  واآثار  الأق�ضام  خمتلف 
امل�ضت�ضفى  يف  القرارات  متخذي  من  وموظفة  موظًفا   )187( من  الدرا�ضة  عينة  تكونت 
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املبحوث.
ومن اأبرز النتائج التي تو�ضلت اإليها الدرا�ضة ارتفاع ن�ضبة ا�ضتخدام نظم املعلومات ال�ضحية     
املحو�ضبة يف م�ضت�ضفى غزة الأوروبي، كما اأن نظام املعلومات ال�ضحي املحو�ضب امل�ضتخدم 
يف امل�ضت�ضفى املبحوث يوؤثر ب�ضورة جيدة يف جمالت الأعمال والقرارات الطبية والإدارية.

2005(للتعرف على طبيعة العالقة بني م�ضاركة امل�ضتفيد وجودة  هدفت درا�ضة )ال�ضلبي،    -
امل�ضارف  اإدارات  اإمتالك  ومدى  والفرعية،  الرئي�ضية  موؤ�ضراتها  وم�ضتوى  الت�ضميم 
التجارية الأردنية لت�ضور وا�ضح عن تلك العالقة. وقد �ضملت عينة الدرا�ضة )92( مديًرا 
وجود  اأهمها  من  النتائج  من  جمموعة  اإىل  الدرا�ضة  تو�ضلت  وقد  املبحوثة،  امل�ضارف  يف 
نظام  ت�ضميم  جودة  ومتغريات  امل�ضتفيد  م�ضاركة  متغريات  بني  معنوية  ارتباط  عالقات 
م�ضاركة  متغريات  بني  معنوية  ارتباط  عالقات  وجود  اإىل  بالإ�ضافة  الإدارية،  املعلومات 

امل�ضتفيد ومتغريات فاعلية نظام املعلومات الإدارية. 
درا�ضة )ملكاوي، 2004( التي هدفت اإىل حتديد الآثار املرتتبة على عمليات ا�ضتخدام نظم    -
املعلومات الإدارية املحو�ضبة يف عمليات �ضناعة القرارات يف مدينة احل�ضني الطبية، كما 
�ضمن  املحو�ضبة  الإدارية  املعلومات  نظم  ا�ضتخدام  ملدى  الفعلي  الواقع  حتليل  اإىل  هدفت 
واإدارة  واملادية  الطبية  الأعمال  النظم يف جمالت  ا�ضتخدام هذه  واآثار  الأق�ضام،  خمتلف 
�ضوؤون املوظفني، وقد تكونت عينة الدرا�ضة من )86( فرًدا موزعني �ضمن الأق�ضام الإدارية 
الدرجة  اأن  اأبرزها  من  النتائج  من  العديد  اإىل  الدرا�ضة  خل�ضت  وقد  الطبية،  والأق�ضام 
الأعلى ل�ضتخدام اأنواع نظم املعلومات املحو�ضبة �ضمن الأعمال الإدارية كانت ل�ضتخدام 
نظم املعلومات الوظائفية، وبالن�ضبة اإىل الأعمال الطبية فكانت الدرجة الأعلى ل�ضتخدام 
نظم اأمتتة املكاتب،وقد اأو�ضت الدرا�ضة ب�ضرورة خلق الوعي الكايف لدى الإدارة العليا ملدى 

اأهمية نظم املعلومات املحو�ضبة يف دعم توجهات املنظمة.
درا�ضة )احل�ضبان، 1999( التي هدفت للتعرف على اأثر تطبيق اإدارة اجلودة ال�ضاملة يف    -
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بتطبيق  واللتزام  الوعي  مدى  ودرا�ضة  ال�ضلط،  احل�ضني/  م�ضت�ضفى  يف  التنظيمي  املناخ 
مفاهيم اإدارة اجلودة ال�ضاملة من قبل اأفراد العينة ، بالإ�ضافة اإىل حتليل تقييم الأفراد 
لأثر تقييم اجلودة ال�ضاملة وفًقا للخ�ضائ�ص ال�ضخ�ضية )املوؤهل العلمي، اجلن�ص، العمر، 

عدد �ضنوات اخلربة، عدد الدورات التدريبية،وطبيعة العمل(.
ال�ضلط  احل�ضني/  م�ضت�ضفى  موظفي  من  مكونة  ع�ضوائية  عينة  على  الدرا�ضة  اأُجريت  وقد    
دللة  ذات  فروق  وجود  اإىل  الدرا�ضة  نتائج  اأظهرت  فرًدا،وقد  بلغ عددهم )285(  الذين 
اإح�ضائية يف م�ضتوى وعي اأفراد العينة والتزامهم بتطبيق اإدارة اجلودة ال�ضاملة ُتعزى لكل 
من: )املوؤهل العلمي، عدد �ضنوات اخلربة، عدد الدورات التدريبية، وطبيعة العمل(، كما 
تو�ضلت الدرا�ضة اإىل اأن هناك م�ضتوى متو�ضًطا من الوعي والإلتزام بتطبيق اإدارة اجلودة 

ال�ضاملة لدى اأفراد عينة الدرا�ضة.

الدرا�سات الأجنبية:
نظم  ا�ضتخدام  بني  العالقة  على  للتعرف   )Bardhan & Thouin، 2012( درا�ضة  هدفت    -
التكنولوجيا الطبية يف امل�ضت�ضفيات وكل من م�ضاريف امل�ضت�ضفيات الت�ضغيلية وجودة عملية 
الوليات املتحدة  اأُجريت الدرا�ضة على عدد كبري من م�ضت�ضفيات  الرعاية ال�ضحية، وقد 

الأمريكية احلكومية واخلا�ضة،  �ضمن الفرتة الزمنية املقّدرة ب�ضنتني. 
وقد تو�ضلت الدرا�ضة اإىل جمموعة من النتائج من اأهمها اأن تطبيق نظم املعلومات الطبية يوؤدي   
اإىل حت�ضني جودة خدمات الرعاية ال�ضحية ، وخف�ص امل�ضاريف الت�ضغيلية للم�ضت�ضفيات، 
كما تبنّي اأن تطبيق نظم املعلومات الطبية يف امل�ضت�ضفيات غري الربحية ُيح�ّضن جودة الرعاية 

ال�ضحية ب�ضكل اأكرب مّما يكون يف حال تطبيقها يف امل�ضت�ضفيات الربحية )اخلا�ضة(.
-   درا�ضة )Begona، 2010( التي هدفت اإىل قيا�ص فاعلية نظم املعلومات امل�ضتخدمة يف بيئة 
 )Deleon(التجارة الإلكرتونية على امل�ضتوى التنظيمي، وذلك من خالل تطبيق اأبعاد منوذج
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McLean & لنجاح نظم املعلومات على )448( موقًعا للتجارة الإلكرتونية.

يف  اخلدمة  وجودة  النظام  جودة  من  لكل  اإيجابي  تاأثري  وجود  اإىل  الدرا�ضة  خل�ضت  وقد    
ا�ضتخدام النظام، الذي يوؤثر بدوره  يف  حتقيق املنفعة املتمثلة بحجم املبيعات، كما اأ�ضارت 
املنفعة،  وقوًيا يف حتقيق  تاأثرًيا مبا�ضًرا  النظام  املعلومات وجودة  اأن جلودة  اإىل  الدرا�ضة 
بالإ�ضافة اإىل تو�ضل الدرا�ضة اإىل نتائج داعمة لفاعلية النموذج املطّبق يف تف�ضري الأبعاد 

والعالقات املطلوبة لنجاح نظم املعلومات على امل�ضتوى التنظيمي.
املا�ضي  منذ  الطبية  املعلومات  اأنظمة  تطور  تتبُّع  اإىل  هدفت  التي   )Haux، 2006( درا�ضة     -
الطبية، وعدم  املعلومات  امل�ضتقبلي لأنظمة  التطور  للحا�ضر،ومتحي�ص م�ضتلزمات  و�ضوًل 
اقت�ضار املنفعة على الغايات الإدارية والطبية، اإمنا تتعداها اإىل غايات التخطيط والأبحاث 

الوا�ضعة، واحتواء التكنولوجيا املتطورة.
احلديثة  املعاجلة  عمليات  اأن  اأبرزها  من  النتائج،  من  العديد  اإىل  الدرا�ضة  خل�ضت  وقد    
والتوا�ضل التكنولوجي واملعلوماتي له التاأثري الأقوى يف جمتمعاتنا عمومًا، والو�ضع ال�ضحي 
لتقدمي  اأو�ضع  ا  فر�ضً ُيعطي  طبية  معلومات  اأنظمة  تطوير  ا�ضتك�ضاف  واأن  خا�ص،  ب�ضكل 
يف  ال�ضحية  الرعاية  جلودة  امل�ضتمر  وللتح�ضني   ، العاملية  املحاور  على  الطبية  اخلدمات 

املجتمع. 
وقد اأو�ضت الدرا�ضة ب�ضرورة اتخاذ ُبعد الإدارة ال�ضرتاتيجية يف تطوير اأنظمة املعلومات     

الطبية، من خالل حتديث مناذج لتقييمها با�ضتمرار.
هدفت درا�ضة )Perrot، 2002( اإىل ا�ضتك�ضاف الدور الذي توؤديه اإدارة اجلودة يف عمليات    -
الدرا�ضة  ال�ضرتاتيجي، حيث خ�ضعت عينة  الُبعد  مع  وتتكامل  تتفاعل  وكيف  امل�ضت�ضفيات 
وتدقيق  ال�ضخ�ضية،  للمقابالت  اأ�ضرتاليا  يف  ال�ضحية  الرعاية  منظمات  باأكرب  املتمثلة 
ال�ضجالت املعنية، كما بّينت الدرا�ضة اأهمية العن�ضر الب�ضري القيادي، والتزامه ببناء اإدارة 
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اجلودة ب�ضكل فاعل، وتفوي�ص ال�ضلطة للموظفني.
وقد خل�ضت الدرا�ضة اإىل العديد من النتائج، من اأبرزها: اأن لإدارة اجلودة الدور الفعال     
الُبعد  مع  وتتكامل  تتفاعل  اجلودة  اإدارة  اأن  كما  العمليات،  جميع  خمرجات  حت�ضني  يف 

ال�ضرتاتيجي من خالل تو�ضيع مظلة القيادة ومتكني العمل بروح الفريق يف امل�ضتقبل.
-    هدفت درا�ضة )Rivers & Bae، 1999( اإىل ا�ضتك�ضاف واقع نظم املعلومات التاريخية 
اإي�ضاح املفاهيم اخلا�ضة  اإىل  واحلالية يف منظمات الرعاية ال�ضحية، وتطرقت الدرا�ضة 
ال�ضرتاتيجيات  تو�ضيح  اإىل  بالإ�ضافة  ال�ضاملة،  اجلودة  واإدارة  ال�ضحية  الرعاية  بجودة 
الهادفة اإىل حت�ضني اجلودة وتخفي�ص التكاليف من خالل التعرف اإىل احتياجات امل�ضتفيد 
ت�ضميم  اأجلها مت  التي من  الأهداف  الدرا�ضة  ا�ضتعر�ضت  كما  ثابتة،  وتلبيتها مبوا�ضفات 
التكاليف،  املعلومات( ومنها: �ضبط اجلودة، �ضبط  الطبية )فاعلية نظم  املعلومات  نظم 
العديد من  اإىل  الإنتاج، والتخطيط داخل املنظمة وخارجها. وقد تو�ضلت الدرا�ضة  زيادة 
اأهمها:  اأن كفاءة نظم املعلومات الطبية وفاعليتها مرتبطتان بقوة مع مدى  النتائج ،من 
اإدارة اجلودة  اإدارة اجلودة ال�ضاملة )TQM(، واأن جناح تطبيق  مالئمة تلك النظم مع 

ال�ضاملة مرتبط مبدى توافر و�ضهولة الو�ضول اإىل املعلومات املوثقة.

ما مييز الدرا�سة احلالية عن الدرا�سات ال�سابقة:
اأّية درا�ضة عربية تربط بني  ال�ضابقة نالحظ عدم وجود  العربية  للدرا�ضات  من خالل مراجعتنا 
اإدارة اجلودة ال�ضرتاتيجية واأي عن�ضر من عنا�ضر فاعلية نظم املعلومات الطبية، على الرغم من 
التنمية والتطوير  الفّعال يف عمليات  واإدراكها لدور اجلودة ال�ضرتاتيجية  وعي منظمات الأعمال 
لديها على املدى البعيد، ومدى تاأثري ذلك يف فاعلية نظم املعلومات وحتقيق املنفعة من هذه النظم.

اإدارة  مبو�ضوع  اهتمت  التي  العربية  الدرا�ضات  باأن  الباحثان  يرى  الإدارية  الأدبيات  جمال  ويف   
تناولت  التي  العربية  الدرا�ضات  اأن  اإىل  بالإ�ضافة  قليلة جًدا،  درا�ضات  ال�ضرتاتيجية هي  اجلودة 
املعلومات )الطبية( بحّد ذاتها، وكيفية احل�ضول على خدمات ممّيزة لكل  مو�ضوع فاعلية نظم 
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ا درا�ضات قليلة جًدا، من هنا اكت�ضبت درا�ضتنا احلالية اأهميتها  من املنظمة وامل�ضتفيد، هي اأي�ضً
بربطها بني اأبعاد اإدارة اجلودة ال�ضرتاتيجية وفاعلية نظم املعلومات الطبية.

نظم  فاعلية  يف  الأخرى  دون  معينة  جوانب  تناولت  اأنها  فنجد  الأجنبية،  للدرا�ضات  بالن�ضبة  اأما 
املعلومات، كما جند اأن الدرا�ضات التي حاولت اأن تتعرف على مفهوم اإدارة اجلودة ال�ضرتاتيجية 
مت بحث عالقته مع مفاهيم اأخرى ومل تتطّرق اإىل ربطه بت�ضميم نظم املعلومات الطبية وفاعليتها، 
كما اأو�ضت العديد من هذه الدرا�ضات باإجراء املزيد من الدرا�ضات يف هذا املجال للخروج بنماذج 
عملية ميكن تطبيقها، ورفد املنظمات على اختالف اأنواعها بهذه النتائج، التي توؤدي اإىل حتقيق 

امليزة التناف�ضية للمنظمات.

ا العربية منها هو ريادة      اإًذا فاإن اأهم ما مييز هذه الدرا�ضة عن الدرا�ضات ال�ضابقة وخ�ضو�ضً
اإدارة اجلودة ال�ضرتاتيجية وفاعلية نظم املعلومات  املو�ضوعني اللذين �ضملتهما الدرا�ضة ، وهما 
الطبية، حيث ُيعد تلك املفهومان من املفاهيم الإدارية احلديثة التي يجب الهتمام فيها والبحث 
فيها وذلك حتى تتمّكن املنظمات من التعامل مع التغريات البيئية املحيطة بها، و�ضمان بقائها، 
وا�ضتمرارها ، و�ضعيها للو�ضول اإىل البداع الإداري، وح�ضب اطالع الباحثان فاإنه مل يتم اجلمع بني 
هذين املو�ضوعني يف الدرا�ضات العربية �ضابًقا، ومّما ل �ضك فيه خ�ضو�ضية القطاع الذي مت تطبيق 
هذه الدرا�ضة فيه وهو  قطاع ال�ضحة احلكومي، الذي يهدف اإىل تقدمي رعاية �ضحية ذات جودة 
اأن مينح  �ضاأنه  الذي من  امل�ضاواة يف تقدمي اخلدمة،  للمواطن،  ومراعاة  فّعالة وم�ضتدامة  عالية 
نتائج وتو�ضيات هذه الدرا�ضة اأهمية بالغة ، متيزها عن الدرا�ضات الأخرى العربية والأجنبية على 

حد �ضواء.

الإطار النظري للدرا�سة:
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اأوًل: اإدارة اجلودة ال�سرتاتيجية:
:Strategic Quality Management(( مفهوم اإدارة اجلودة الإ�سرتاتيجية

حاولت الدرا�ضات ال�ضابقة تاأطري مفهوم اإدارة اجلودة ال�ضرتاتيجية الذي يعد من املفاهيم الإدارية 
احلديثة واملميزة التي لها الأثر الكبري يف اإبراز �ضورة املنظمات ،وامتالكها النظرة املعا�ضرة يف 

تطوير اأدائها.

 ومع ات�ضاع اأُفق منظمات الأعمال، وتفعيل دور العمل الداخلي وو�ضائله ومنهجياته فيها مع التكامل 
التوجه  يخدم  امل�ضتقبلية، ومبا  املنظمات  توجهات  تطور  اإىل  بالإ�ضافة  ال�ضرتاتيجي،  بالتخطيط 
ال�ضرتاتيجي لها،  اأخذ م�ضطلح اإدارة اجلودة ال�ضاملة املنحى ال�ضرتاتيجي له، وبداأت املنظمات 
فاعلة  معلومات  نظم  قاعدة  وتاأ�ضي�ص  اأعمالها،  جميع  يف  ال�ضرتاتيجية  اجلودة  تبّني  اإىل  ت�ضعى 

ت�ضمن لها حت�ضيًنا م�ضتمًرا على اأدائها وحتقيقها للتميز.

اإدارة اجلودة  اأن هناك عدة تعريفات و�ضحت مفهوم   وعليه ورد يف املراجع والدرا�ضات العلمية 
ال�ضرتاتيجية، ومن هذه التعريفات:

“منظومة من العمليات املتكاملة،  اإدارة اجلودة ال�ضرتاتيجية باأنها   )1998 فقد عّرف )يا�ضني، 
وتطبيقها  منا�ضبة،  ا�ضرتاتيجيات  و�ضياغة  واخلارجية،  الداخلية  البيئة  بتحليل  العالقة  ذات 
اأن�ضطة  يف  اإجنازها  وتعظيم  للمنظمة،  ا�ضرتاتيجية  ميزة  حتقيق  ي�ضمن  مبا  وذلك  وتقوميها، 

الأعمال املختلفة”.

“ذلك  اأنها  على  الإ�ضرتاتيجية  اإدارة اجلودة  اإىل   )2011 وال�ضبلي،  )الدرادكة  كل من  نظر  وقد 
للجودة  الإ�ضرتاتيجية  الأهداف  بو�ضع  ُيعنى  الذي  للمنظمة  الإ�ضرتاتيجية  الإدارة  من  اجلزء 
والتخطيط طويل املدى لها، وو�ضع برامج اجلودة ومتابعتها وتطبيقها، وقيا�ص الأداء وتقييمه يف 
امليزة  توفري  اأجل  من  املختلفة،  واخلدمات  والإنتاجية،  والهند�ضية،  الت�ضويقية،  املنظمة  اأن�ضطة 
التناف�ضية للمنظمة؛ ومن ثم حتقيق اأهدافها املتمثلة باحل�ضول على ر�ضا العمالء، وتو�ضيع ح�ضتها 

يف ال�ضوق، وزيادة اأرباحها”.

اجلودة  اإدارة  بني  و�ضل  حلقة  “هي  الإ�ضرتاتيجية  اجلودة  اإدارة  اأن  فرتى   )2012 )�ضمور،  اأما   
التناف�ضية  امليزة  ا�ضتمرارية  اإىل  يوؤدي  مما  ال�ضرتاتيجيات،  و�ضياغة  و�ضع  وعملية  ال�ضاملة 
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للمنظمة”.

كل  تخطيط  على  تقوم  اإدارية  فل�ضفة  الإ�ضرتاتيجية هي  اجلودة  اإدارة  اأن  الباحثون  يرى  يف حني 
متطلبات  تلبية  على  والقدرة  ومراقبتها،  وتوجيهها  وتنظيمها  بتطبيق اجلودة  املتعلقة  الن�ضاطات 
العمالء ورغباتهم وتوقعاتهم، وذلك من خالل اتخاذ ُبعدًا اإ�ضرتاتيجيًا ي�ضرتك يف تطبيقه جميع 
ال�ضرتاتيجية  الأهداف  امل�ضتمرة وحتقيق  التح�ضينات  اإجراء  املنظمة بهدف  العاملني يف  الأفراد 
مع  عالقتها  وتعزيز  ال�ضوق  يف  التناف�ضي  و�ضعها  حت�ضني  من  املنظمة  تتمّكن  ثم  ومن  للجودة، 

املوردين الذين تتعامل معهم.

 Strategic Quality Management( الإ�سرتاتيجية  اجلودة  اإدارة  اأبعاد 
 :)Dimensions

هنالك �ضتة اأبعاد اأ�ضا�ضية لإدارة اجلودة ال�ضرتاتيجية، هي على النحو التايل: )�ضمور، 2012(

 Senior Management Commitment to Quality(اأوًل: التزام الإدارة العليا باجلودة
بامل�ضوؤولية  والتزامها  لذلك،  املنا�ضبة  البيئة  وخلق  اجلودة  لربامج  العليا  الإدارة  دعم  وهو   )

الجتماعية والأخالقية اجتاه املجتمع 

د الإدارة العليا واجتاهها نحو تطبيق عنا�ضر اإدارة  )Coyle-Shapiro & Morrow، 2003(. فتعهُّ
اجلودة ال�ضاملة وحتديث متطلبات التطبيق وتطويرها هو الأ�ضا�ص يف جناح املنظمة، والأفراد، وما 
يرتتب على عملية تطبيق اإدارة اجلودة من تر�ضيد وخف�ص للكلفة، رفع م�ضتوى الأداء، وزيادة قدرة 

املنظمة على التناف�ضية والبقاء )العواملة، 1992( و )اللوزي، 2004(.

ثانيًا: التخطيط الإ�سرتاتيجي للجودة )Strategic Planning for Quality( وهو 
اإىل  امل�ضتندة  واخلطط  والأهداف،  والروؤية،  الر�ضالة،  خالل  من  ون�ضرها  اجلودة  مفاهيم  دمج 

معايري اجلودة ال�ضاملة يف املنظمة. 

وي�ضري )الب�ضراوي، 1995(اإىل مفهوم التخطيط ال�ضرتاتيجي للجودة على اأنه عملية و�ضع وحتديد 
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اأهداف رئي�ضة للح�ضول على جودة طويلة الأجل، فا�ضتمرارية التخطيط الناجح والتنبوؤ املدرو�ص 
على اأ�ض�ص علمية، وحتديد الربامج مبا يتما�ضى مع قدرات املنظمة، واتخاذ القرارات الر�ضيدة، 
1996(و  )ندوة،  املتاحة  للموارد  اأمثل  توزيًعا  ي�ضمن  كما  وا�ضتمرارها،  املنظمة  بقاء  �ضي�ضمن 

)اللوزي، 2004(.
ثالثًا: الرتكيز على العمالء )Focus to Customers( اأي حتقيق توقعات العمالء والإيفاء 
باحتياجاتهم احلالية وامل�ضتقبلية، وا�ضتق�ضاء رغبات اأفراد املجتمع،  ومدى ر�ضاهم عن م�ضتوى 

اخلدمات املقدمة.
ح )اللوزي، 2004( اأّن اإدارة اجلودة ترتكز ب�ضكل اأ�ضا�ضي على اللتزام، بتلبية احتياجات وتوقعات   وو�ضّ
اجلمهور امل�ضتفيد، وحماولة التعرف اإىل درجة الر�ضا عن املنتج، واخلدمة املقدمة، كما يتعّدى ذلك اإىل 

التعرف على احتياجاتهم امل�ضتقبلية.
 )The Availability of Information and البيانات  املعلومات وحتليل  رابعًا:توفر 
خمرجاتها،  جودة  ي�ضمن  مبا  املتكاملة،  املعلومات  لنظم  املنظمة  اإيجاد  )Data Analysisاأي 
وفاعليتها، بغر�ص م�ضاعدة متخذي القرار. وهنا لبد للمنظمه من  اأن توفر املخ�ض�ضات املالية 
الالزمة لدعم تطوير نظم معلومات متكاملة ذات اأ�ضاليب حديثة ُتوّفر املعلومات الدقيقة وال�ضريعة 

ملتخذي القرار،واأن ت�ضتخدم املنظمة نظام قيا�ص الأداء باملقارنة مع اأف�ضل املناف�ضني يف القطاع.
العلمي  امل�ضتوى  من  الرفع  )Workforce Efficient( اأي  العاملة  القوى  كفاءة  خام�سًا: 
تخّطي  وكيفية  اجلودة،  حت�ضني  مهارات  على  وتدريبهم  وتفوي�ضهم  العاملة،  للقوى  واملهني 
ال�ضعوبات بروح فريق العمل، وتقييم الأداء ب�ضكل دوري. فتدريب الأفراد العاملني على املهارات 
والقدرات الالزمة لتطبيق اإدارة اجلودة ال�ضاملة واإجناحها ينعك�ص اإيجاًبا على اأدائهم وقدرتهم 
على التزّود مبعلومات متجددة عن طبيعة الأعمال والأ�ضاليب، وامتالكهم الفر�ص الكافية لتطبيق 

هذه املعلومات واملهارات)�ضيبان، 1995( و )اللوزي، 2004(.
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 )The Management ofم�ستمر ب�سكل  اجلودة  حت�سني  عملية  اإدارة  �ساد�ًسا: 
Quality Improvement Process continuously(اأي ت�ضميم عمليات اجلودة واإجراءاتها 
تّتبع مفاهيم اجلودة  باأ�ضاليب حديثة، وذلك من خالل كوادر موؤهلة  وقيا�ضها  واإدارتها وحتليلها 

ال�ضاملة.
والأق�ضام،  للدوائر  ال�ضحية  تعليمات اخلدمة  لتطوير  اأ�ضاليب حديثة  ويتمّثل ذلك يف ت�ضميم   
�ضمن بيئة ُت�ضتخدم فيها اأدوات �ضبط اجلودة الإح�ضائية، لتحليل املعلومات، وحت�ضني عملية اإدارة 

اجلودة من خالل ت�ضغيل الكوادر املوؤهلة التي ُتطّبق مفاهيم اجلودة ال�ضاملة)�ضمور، 2012(.
مّما تقّدم ميكن القول :  اإن الُبعد الأول )التزام الإدارة العليا باجلودة( يتعلق ب�ضرورة تخ�ضي�ص 
الإدارة العليا يف املنظمة للموازنة، واملوارد الالزمة لتح�ضني متطلبات تطبيق اجلودة ال�ضرتاتيجية، 
اأما الُبعد الثاين )التخطيط الإ�ضرتاتيجي للجودة( فيقوم على و�ضع املنظمة لأهداف ا�ضرتاتيجية، 

ت�ضاعدها على تلبية احتياجات عمالئها و�ضرعة ال�ضتجابة للتغريات املحيطة بها. 

فيما ي�ضري الُبعد الثالث )الرتكيز على العمالء( اإىل اأهمية اإن�ضاء عالقات مميزة مع ، م�ضادر 
ح�ضول املنظمة على املعلومات مبا ي�ضمن جودة املخرجات التي تقدمها للعمالء، يف حني اأن الُبعد 
اخلام�ص، )كفاءة القوى العاملة( يهدف اإىل اإجناز املهام والأن�ضطة وتنفيذها يف املنظمة من خالل 

اعتماد اأ�ضلوب فرق العمل، ومتكني العاملني.

املنظمة،  بناء  اإىل  فيهدف  م�ضتمر(  ب�ضكل  اجلودة  حت�ضني  عملية  )اإدارة  ال�ضاد�ص،  الُبعد  اأما   
لعالقة طويلة الأمد مع املوّردين لتاأمني جميع متطلباتها، ومن ثم فاإّن من ال�ضروري تكامل هذه 

الأبعاد ال�ضتة مع بع�ضها بع�ضها لنجاح تطبيق اإدارة اجلودة ال�ضرتاتيجية . 
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التزام الإدارة العليا باجلودة

التي 	  اجلودة  برامج  جلميع  العليا  الإدارة  دعم 
ت�ضاعد على التميز يف اخلدمات املقدمة. 

املجتمعية 	  بامل�ضوؤولية  العليا  الإدارة  التزام 
والأخالقية اجتاه املجتمع املحلي ودعم احتياجاته.

لروؤ�ضاء 	  الالزمة  ال�ضالحيات  العليا  الإدارة  منح 
الأق�ضام واملدراء لأداء مهامهم. 

التي 	  املنا�ضبة  البيئية  بخلق  العليا  الإدارة  قيام 
ت�ضاعد يف اجناز اأعمال املنظمة يف الوقت املحدد. 

لتح�ضني 	  الالزمة  واملوارد  املوازنة  تخ�ضي�ص 
متطلبات تطبيق اجلودة ال�ضاملة.

اإتباع 	  على  العاملني  جلميع  العليا  الإدارة  ت�ضجيع 
ال�ضيا�ضات التناف�ضية مع املناف�ضني.

التخطيط ال�سرتاتيجي للجودة 

القيام بتعميم الر�ضالة والروؤية والأهداف اخلا�ضة 	 
باملنظمة.

العتماد على اخلطط طويلة الأمد القابلة للتطوير.	 
وطرق 	  التنفيذ  اأ�ضلوب  اجلودة  خطط  َتّت�ضمن 

مراقبة الأداء يف وزارة ال�ضحة.
العتماد على نظام التقييم الدوري للخطط املروجة 	 

من اأجل تطويرها. 
يف 	  ال�ضاملة  اجلودة  اإدارة  منهجية  على  العتماد 

مواجهة التحديات امل�ضتقبلية.
و�ضع اأهداف ا�ضرتاتيجية ت�ضاعد املنظمة على تلبية 	 

احتياجات العمالء و�ضرعة ال�ضتجابة للتغريات. 
على 	  وا�ضرتاتيجياتها  خطتها  يف  املنظمة  اعتماد 

التميز.

الرتكز على العمالء 

متطلبات 	  تلبية  الرئي�ص  اأن هدفها  املنظمة  ترى  اأن 
واحتياجات العمالء. 

اإن�ضاء عالقات مميزة مع العمالء من خالل قنوات 	 
ات�ضال مبا�ضرة. 

ومدى 	  ورغباته  املجتمع  اأراء  ا�ضتق�ضاء  على  العمل 
ر�ضاهم عن م�ضتوى اخلدمات املقدمة.

لقيا�ص 	  وحمددا  وا�ضحا  نظاما  املنظمة  اعتماد 
م�ضتوى ر�ضا اأو عدم ر�ضا العمالء. 

العتماد على التغذية الراجعة لتحديد الحتياجات 	 
وو�ضع احللول فورا.

اخلدمات 	  جودة  م�ضتوى  لربامج  املنظمة  متابعة 
املقدمة مع العمالء بعد خروجهم من امل�ضت�ضفى.

كفاءة القوى العاملة 
ت�ضجيع العاملني على تطبيق مفاهيم اجلودة ال�ضاملة. 	 
احلر�ص على م�ضاركة مدراء الدوائر وروؤ�ضاء الأق�ضام 	 

العمل  وور�ص  واملوؤمترات  الندوات  يف  والعاملني 
لتح�ضني م�ضتواهم علميا ومهنيا.

يف 	  متكني  ونظام  ال�ضالحيات  تفوي�ص  نظام  وجود 
املنظمة. 

تدريب العاملني على مهارات حت�ضني اجلودة وكيفية 	 
حل امل�ضاكل التي تواجههم.

اعتماد اأ�ضلوب فرق العمل يف اجناز املهام والأن�ضطة 	 
وتنفيذها

تقييم اأداء مدراء الدوائر وروؤ�ضاء الأق�ضام والعاملني 	 
ب�ضكل دوري.

املتميزة 	  للعنا�ضر  واملعنوية  املادية  احلوافز  منح 
لروؤ�ضاء الأق�ضام والعاملني فيها.

اإدارة عملية حت�سني اجلودة ب�سكل م�ستمر 

اجلودة 	  مفاهيم  لإدارة  املنظمة  يف  عام  اإطار  وجود 
ال�ضاملة وطرق حت�ضينها وتطويرها.

ال�ضحية 	  اخلدمة  اإجراءات  بتطوير  املنظمة  قيام 
وتعليماتها للدوائر والأق�ضام.

الإح�ضائية 	  املنظمة لأدوات �ضبط اجلودة  ا�ضتخدام 
لتحليل املعلومات وحت�ضني عملية اإدارة اجلودة.

العمل على تب�ضيط اإجراءات عمليات تطبيق مفاهيم 	 
اإدارة اجلودة ال�ضاملة للعاملني.

باأ�ضاليب 	  اجلودة  مفاهيم  تطبيق  عمليات  ت�ضميم 
مع  الأمد  طويلة  عالقة  بناء  واإجراءاتها  حديثة 

املوردين لتامني جميع املتطلبات.
جودة 	  ل�ضمان  عالية  معايري  وفق  العاملني  انتقاء 

خدمتها.

توّفر املعلومات وحتليل البيانات 
نظم 	  لتطوير  الالزمة  املالية  املخ�ض�ضات  توفري 

املعلومات.
ا�ضتخدام اأ�ضاليب حديثة يف جمع املعلومات وحتليلها.	 
توفري البيانات واملعلومات اخلا�ضة باخلدمة املقدمة 	 

للمعنيني.
تنويع م�ضادر احل�ضول على املعلومات �ضمانا جلودة 	 

خمرجاتها.
املعلومات 	  لتوفري  متكامل  معلومات  نظام  وجود 

الدقيقة وال�ضريعة ملتخذي القرار. 
اأف�ضل 	  مع  باملقارنة  الأداء  قيا�ص  نظام  ا�ضتخدام 

املناف�ضني يف القطاع.
الروتينية 	  املعامالت  يف  وخا�ضة  الإجراءات  تب�ضيط 

للعمالء.

يلخ�س ال�سكل )2( العنا�سر الرئي�سية لإدارة اجلودة الإ�سرتاتيجية املعتمدة يف الدرا�سة واأبعادها
العنا�سر الرئي�سة لإدارة اجلودة ال�سرتاتيجية املعتمدة يف الدرا�سة واأبعادها
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.امل�سدر: اإعداد الباحثني
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ثانيًا: فاعلية نظم املعلومات الطبية:
 )Effectiveness and Effectiveness ofالطبية املعلومات  نظم  وفاعلية  الفاعلية  مفهوم 

:Medical Information Systems(
اإن للمعلومات واملعرفة اأهمية ودوًرا كبرًيا يف بقاء املنظمات وا�ضتمرارها، خا�ضًة ونحن نعي�ص الآن 
يف ع�ضر التكنولوجيا الذي اأ�ضبحنا فيه بحاجة ما�ّضة للمعلومات، ونظمها املتطورة، لكي تن�ضجم 
مع متطلبات امل�ضتويات التنظيمية املختلفة، فاأ�ضبحت نظم املعلومات الإدارية والهتمام بفاعليتها 

عن�ضًرا اأ�ضا�ضًيا لت�ضهيل عمل املنظمات وتطوير قدراتها. 
ولعّل اأحد الأ�ضباب الأ�ضا�ضية التي اأدت اإىل قلة البحوث العلمية يف هذا املجال هو حداثة الهتمام 
وتخزينه  تنظيمه  ميكن  اأ�ضا�ضًيا  متغرًيا  بو�ضفها  املمار�ضني  ِقَبل  من  وا�ضتيعابها  املعلومات،  بنظم 
باأ�ضاليب علمية ت�ضمن النجاح للمنظمة على املدى البعيد، وهذا يعك�ص اأهمية بناء نظم املعلومات 
الإدارية يف املنظمات املعا�ضرة التي تركز جهودها لتحقيق امليزة التناف�ضية امل�ضتدامة )عبدويان، 

.)2  :2010

فاعلية  درجة  فاإن  لذلك  الأهداف،  بها  تتحقق  التي  “الدرجة  باأنها  الفاعلية  تعريف  وميكن       
النظام تعتمد على مقدار ما يتم حتقيقه من اأهداف، ودرجة حتقيقه ملخرجات اأف�ضل من النظم 

الأخرى” )ال�ضلبي، 2005(.
     اأما فاعلية نظم املعلومات فريى )الطائي، 1995( اأنها “قيا�ص قدرة نظام املعلومات الإدارية 
القرار،  ب�ضكل  ت�ضهيل مهمة �ضنع  ت�ضاهم يف  التي  توليد املخرجات باخل�ضائ�ص املطلوبة،   على 

يحقق ر�ضا امل�ضتفيد من هذه املخرجات”.
حتقيق  على  النظام  “قدرة  اأنها  على  املعلومات  نظام  فاعلية  اإىل   )2005 )ال�ضلبي،  نظر  بينما   
الأهداف والغايات امل�ضّمم من اأجلها، يف اإطار قناعة تاّمة للم�ضتفيد، وا�ضتخدام اأف�ضل للنظام، 
وامل�ضتفيد”. املنظمة  من  لكل  مميزة  وخدمات  م�ضافة،  وقيمة  منافع  ُيوّفر  عاٍل  اأداء  حتقيق  مع 

املعلومات  نظام  قدرة  مدى  قيا�ص  هي  الطبية  املعلومات  نظم  فاعلية  اأن  الباحثان  يرى  حني  يف 
الطبية على حتقيق نتائج وخمرجات ذات قيمة اإ�ضافية، مع مراعاة متّيز املعلومات التي يقدمها 
النظام بالدقة وال�ضمولية، ومتّيز نظام املعلومات باملرونة والقدرة على التكيف مع متطلبات البيئة 
تاّمة  قناعة  امل�ضتفيدين  لدى  يتوّفر  بحيث  العالية،  باجلودة  تتمّيز  خلدمات  وتقدميه  اخلارجية، 

باعتمادهم على النظام يف اأدائهم الوظيفي. 
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 ) Information Systemsالطبية املعلــــــومات  نظـــــم  فاعليـــــة  عنا�سر 
:Effectiveness Elements(

يّتفق الباحثون على �ضعوبة حتديد فاعلية نظام املعلومات وقيا�ضها، الأمر الذي جعل من مفهوم 
نظم  ومزاويل  باحثي  جدول  يف  الأولويات  اأهم  اإحدى  املختلفة  بعنا�ضره  املعلومات  نظام  فاعلية 

املعلومات الإدارية ومركزها)ال�ضلبي، 2005(.
جمال  يف  وتطبيًقا  �ضهرًة  النماذج  اأكرث  من   )Delone & Mclean، 1992( منوذج  ُيعّد        
جناح  لدرا�ضة  منوذًجا   )Delone & Mclean( طّور  فقد  وجناحها،  املعلومات  نظم  فاعلية 
�ضتة  اإىل  املعلومات  نظم  جناح  ملعايري  بتق�ضيمه  النموذج  متّيز  حيث  املعلومات،  تكنولوجيا  نظم 
الفردي،  الأثر  امل�ضتخدم،  ر�ضا  ال�ضتخدام،  املعلومات،  جودة  النظام،  )جودة  وهي  جمموعات، 
والأثر املوؤ�ض�ضي(،وبيانه للعالقات ال�ضببية بني املجموعة املختلفة، واأنه ياأخذ بعني النتباه توّجهات 
امل�ضتفيدين من النظام كافة. بحيث مُيكن تعريف الأثر الفردي على اأنه “مدى تاأثري املعلومات يف 
اأما الأثر املوؤ�ض�ضي فُيمكن تعريفه على اأنه “اأثر نظام املعلومات يف اأداء  �ضلوك وانطباع امل�ضتخدم”، 

املنظمة ب�ضكل عام” )رومي، �ضالح، 2012(. 
وبعد ع�ضر �ضنوات من التحقق من �ضحة النموذج وفعاليته، مت ت�ضليط ال�ضوء على كل معيار ليحتوي 
 )Begona، على حت�ضينات معينة، بحيث اأُ�ضيف اإىل النموذج امل�ضتحدث ما ُي�ضّمى بجودة اخلدمة
)2010، بالإ�ضافة اإىل املنافع التي �ضتعني مبدى قدرة نظم املعلومات على اأن ت�ضاهم يف النجاح 

.)Patter، et al.، 2008( على الأثر الفردي، والفريق واملنظمة، وحتى الأمم
     وا�ضتناًدا اإىل منوذج )Delone & Mclean، 1992، 2002، 2003، 2008( فقد مت ت�ضنيف 

عنا�ضر فاعلية نظم املعلومات الطبية اإىل �ضتة عنا�ضر، على النحو التايل:
جودة املعلومات )Information Quality( هي مقايي�ص خمرجات النظام من حيث  اأوًل: 
كونها وثيقة ال�ضلة باملو�ضوع، مفهومة، دقيقة، خمت�ضرة، متكاملة، يف الوقت املنا�ضب، 
جلودة  مقيا�ًضا   )Baily & Pearson، 1983( درا�ضة  وا�ضتخدمت  لال�ضتخدام.  وقابلة 
وال�ضكل  والإيجاز  والكتمالية  والعتمادية  والتوقيت  واحلداثة  الدقة  يف  متثل  املعلومات 
اأما درا�ضة )Milkier & Doyle، 1987( فقد ا�ضتخدمت  واأن تكون متعلقة باملو�ضوع. 
الكتمالية والدقة وذات عالقة واحلداثة لقيا�ص جودة املعلومات )رومي، �ضالح، 2012(.
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باللتزام  يتلّخ�ص  الذي  املعلومات  اإدارة  يف  ال�ضاملة  اجلودة  عليه  ُيطلق  مفهوم  وهناك 
الإداري والتنظيمي ال�ضامل من خالل ا�ضتغالل املوارد الب�ضرية واملادية والتقنية املتاحة 
تلبيًة  وذلك  وحت�ضينها،  با�ضتمرار  وتطويرها  املعلوماتية  اخلدمة  جودة  م�ضتوى  لرفع 

حلاجات العمالء )اأبو حميد، 2006(.
ثانًيا: جودة النظام )System Quality( وهي تلك اخل�ضائ�ص املطلوبة يف تنظيم املعلومات، 
 .)Begona، 2010( التي تقا�ص مبرونة النظام وموثوقيته و�ضهولة تعلمه ووقت ال�ضتجابة
والهدف  الغاية  يحقق  الذي  النظام  ذلك  هو  الفّعال  النظام  اإن  القول  ومُيكن 
ّمم  �ضُ التي  الوظائف  حاجات  اإ�ضباع  على  قادًرا  يكون  واأن  اأجله،  من  ُوجد  الذي 
درا�ضة )Palanisamy & Sushi، 2001(اإىل  وت�ضري   .)2012 )الفاعوري،  اأجلها  من 
اأن نظام املعلومات الإدارية الفاعل يتمّيز بال�ضهولة، واملرونة، وقابليته لإجراء التعديالت 
اأو الكلية مبا يواكب �ضرعة الثورات التكنولوجية واملعرفية  والتغيريات امل�ضتمرة اجلزئية 
و�ضخامتها يف بيئة النظام الداخلية واخلارجية، ومبا ي�ضمن احلفاظ على فاعليته، وقدرة 
اإمتام  يف  عليها  ي�ضتند  مبخرجات  وتزويده  كاملًة،  امل�ضتفيد  حاجات  تلبية  على  النظام 
اأعماله ومهامه واتخاذ القرارات الفاعلة ب�ضاأنها، كما ُيعد عامل التوقيت من اأهم العوامل 
)الفاعوري،  للنظام  الفاعلة  ال�ضتجابة  توقيت  اإىل  بالإ�ضافة  القرار،  فاعلية  يف  املوؤثرة 

.)2012

م�ضتخدم  مُتّكن  التي  اخلدمة  خ�ضائ�ص  هي   )Service Quality( اخلدمة  جودة  ثالًثا:   
النظام من ا�ضتقبال املعرفة.

العتماد  تتمّثل يف مدى  اأن جودة اخلدمات  اإىل   )Kim، et al.، 2005( درا�ضة وت�ضري      
باخلدمات  الثقة  املطلوبة، مدى  تقدمي اخلدمات  النظام يف  النظام، مدى جتاوب  على 
التي يقدمها النظام، مدى قبول النظام من امل�ضتخدمني، حداثته، وقدرته على توفري اأمن 

املعلومات.
الإلكرتونية  اخلدمات  جودة  اأبعاد  اأن   )Swaid & Wigan، 2007( درا�ضة  بّينت  كما      
املعلومات،  واأمن  ال�ضريعة،  وال�ضتجابة  النظام،  يف  والثقة  ال�ضتخدام  �ضهولة  يف  تتمّثل 

وال�ضخ�ضية )رومي، �ضالح، 2012(.
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 رابعًا: قناعة امل�ستفيد )Beneficiary Conviction(اأي �ضعور امل�ضتخدم الإيجابي و�ضلوكه 
جتاه جتربة النظام، ابتداء من النظام نف�ضه، مروًرا مبخرجات النظام، وانتهاء باخلدمات 
الداعمة املقدمة عرب النظام. وي�ضري )ال�ضلبي، 2005( اإىل اأن الر�ضا عن املعلومات هي 
كما  املعلومات.  من  احتياجاته  ُيوّفر  النظام  اأن  امل�ضتخدم  عندها  ي�ضعر  التي  الدرجة 
امل�ضتفيد  قناعة  قيا�ص  ميكن  اأنه  اإىل   )Delone & Mclean، 1992( درا�ضة  خّل�ضت 
فعلًيا،  عليها  احل�ضول  مت  التي  املطلوبة،  املعلومات  كمية  بني  منهاالفرق  عدة،  بُطرق 

والر�ضا عن التجهيزات والربجميات.
 خام�سًا: ا�ستخدام النظام )Use the System(؛ اأي مدى ال�ضتفادة من النظام من خالل 
 Begona،( ال�ضتخدام  من  والغر�ص  وطبيعتة،  وتكراره  النظام  ا�ضتخدام  كمية  قيا�ص 

.)2010
)Delone & Mclean، 2003(جمموعة  درا�ضة  حّددت  فقد  ال�ضتخدام  ولقيا�ص     
املتمثلة يف درجة العتماد على نظام  النظام،  ا�ضتخدام  بها قيا�ص  التي ميكن  املقايي�ص 
املعلومات، ودرجة جتاوب نظام املعلومات مع امل�ضتفيد، ومدى مقدرة النظام على التكيف 

مع احتياجات امل�ضتفيد، ومدى دعم النظام له )رومي، �ضالح، 2012(.
�ساد�سًا: املنفعة )القيمة( )Benefit )Value( اأي مدى قدرة نظم املعلومات على امل�ضاهمة 
 .)Patter، et al.، 2008( الفردي، والفريق ،واملنظمة امل�ضتوى  النجاح على  يف حتقيق 
ولقيا�ص املنافع النهائية، بّينت درا�ضة)Delone & Mclean، 2003( اأّنه تعّدى اأثر نظم 
اإن  املعلومات للم�ضتخدم نف�ضه، )فقد يوؤثر يف جمموعات العمل، وال�ضناعة، والعمالء( 
ال�ضوق)رومي،  يف  والتو�ضع  الوقت،  وتوفري  التكلفة،  تقليل  خالل  من  تتحّدد  املنافع  هذه 

�ضالح، 2012(.
مّما تقّدم قامت الدرا�ضة احلالية باعتماد مقايي�ص اأو معايري معينة لقيا�ص كل عن�ضر من     
عنا�ضر فاعلية نظم املعلومات الطبية ال�ضابق ذكرها، فالعن�ضر الأول )جودة املعلومات(، 
الثاين  العن�ضر  واحلداثة.اأما  وال�ضمولية  الدقة  اأهمها  معايري  عدة  قيا�ضه من خالل  مّت 
)جودة النظام( فقد مّت قيا�ضه من خالل عدة معايري اأهمها املرونة والقدرة على التعامل 
اإ�ضهام  اأهمية  اإىل  اخلدمة(  )جودة  الثالث  العن�ضر  ي�ضري  فيما  البيئية.  التغريات  مع 
النظام يف حتقيق م�ضاركة مبوارد املعلومات واملعرفة من خالل ربطه بالفروع والأق�ضام 
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املختلفة يف وزارة ال�ضحة الأردنية. وفيما يتعّلق بالعن�ضر الرابع )قناعة امل�ضتفيد( فاإّن 
اعتماد امل�ضتفيدين على النظام ب�ضورة كبرية يف اأدائهم الوظيفي، ومتّيز النظام بقدرته 
على اإيجاد احللول للم�ضاكل التي قد يتعر�ص لها امل�ضتفيد خالل اأدائه لوظيفته يعد ذلك 
اأهم املعايري التي ميكن من خاللها قيا�ص قناعة ور�ضاه امل�ضتخدم. يف حني اأن العن�ضر 
ا�ضتخدام  مدى  اأهمها  معايري  عدة  خالل  من  قيا�ضه  مّت  النظام(  )ا�ضتخدام  اخلام�ص 
النظام من ِقَبل امل�ضتفيد ب�ضورة متكررة ومنتظمة، وامتيازه مبتطلبات وباإجراءات ت�ضغيل 
وا�ضحة. اأما العن�ضر ال�ضاد�ص )املنفعة )القيمة(( من النظام فيمكن تقّييمه من خالل 
عدة مقايي�ص اأهمها مدى حتقيق النظام مليزة تناف�ضية للوزارة املبحوثة، وحتقيق ات�ضالت 
فاعلة بني امل�ضتويات الإدارية املختلفة للوزارة املبحوثة. ومن ثم فاإّن من ال�ضروري تكامل 

هذه العنا�ضر مع بع�ضها بع�ضا لنجاح ت�ضميم نظم معلومات طبية فّعالة.
ويظهر ال�ضكل )3( العنا�ضر الرئي�ضية لقيا�ص فاعلية نظم املعلومات الطبية.
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جودة املعلومات

متيز املعلومات التي يقدمها النظام بالو�ضوح. 	 
متيز املعلومات التي يقدمها النظام باملالئمة. 	 
متيز املعلومات التي يقدمها النظام بالدقة.	 
متيز املعلومات التي يقدمها النظام بال�ضمولية.	 
متيز املعلومات التي يقدمها النظام باحلداثة. 	 

 	

جودة النظام
متيز نظام املعلومات الطبي ب�ضهولة الفهم 	 

والتعلم. 
متيز نظام املعلومات الطبي ب�ضهولة ال�ضتخدام.	 
اإ�ضهام نظام املعلومات الطبي بتحقيق الأهداف 	 

التي و�ضع من اجلها.
متيز نظام املعلومات الطبي ب�ضرعة ال�ضتجابة.	 

متيز نظام املعلومات الطبي باملرونة والقدرة 	 
 على التعامل مع التغريات البيئية.

جودة اخلدمة
متيز العاملني يف نظام املعلومات الطبي بالقدرة 	 

على فهم احتياجات امل�ضتفيدين.
�ضعور امل�ضتفيدين بحالة من الطمئنان عند 	 

ا�ضتخدام النظام.
اإ�ضهام النظام يف حتقيق م�ضاركة مبوارد 	 

املعلومات واملعرفة من خالل ربط النظام 
بالفروع والأق�ضام املختلفة.

متيز النظام بالقدرة على الإيفاء بالتزاماته 	 
اجتاه امل�ضتفيدين.

متيز النظام بالقدرة على تلبية جميع طلبات 	 
امل�ضتفيدين. 

امل�ضدر : اإعداد الباحثون

قناعة امل�ستفيد
اعتماد امل�ضتفيدين على النظام ب�ضورة كبرية يف 	 

اأدائهم الطبي.
�ضهولة الت�ضال مع مالك وحدة تكنولوجيا 	 

املعلومات .
امتياز النظام ب�ضهولة الفهم والتعلم.	 
امتياز النظام بقدرته على اإيجاد احللول للم�ضاكل 	 

التي قد يتعر�ص لها امل�ضتفيد خالل اأدائه 
 لوظيفته.

ا�ستخدام النظام
ا�ضتخدام النظام ب�ضورة متكررة ومنتظمة.	 
امتياز النظام مبتطلبات واإجراءات ت�ضغيل 	 

وا�ضحة.
ا�ضتخدام النظام من اجل اأداء مهام منوعة داخل 	 

املنظمة.
ارتفاع معدل مدة ات�ضال امل�ضتفيد مع النظام.	 

امتالك امل�ضتفيدين مل�ضاعر ومواقف ايجابية 	 
 اجتاه ا�ضتخدام النظام.

املنفعة )القيمة( 
حتقيق النظام ميزة تناف�ضية للمنظمة.	 
اإمكان الإفادة من النظام يف اإ�ضدار التقارير 	 

الدورية عن ن�ضاطات املنظمة.
اإ�ضهام النظام يف تطوير قدرات املنظمة املختلفة.	 
اإ�ضهام النظام يف حتقيق ات�ضالت فاعلة بني 	 

م�ضتويات املنظمة الإدارية املختلفة.
خف�ص النظام للكلف الكلية التي تتحملها املنظمة.	 

ال�سكل )2( العنا�سر الرئي�سية لفاعلية نظم املعلومات الطبية املعتمدة يف الدرا�سة واأبعادها
العنا�سر الرئي�سية لفاعلية نظم املعلومات الطبية املعتمدة يف الدرا�سة واأبعادها
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اأثر اإدارة اجلودة الإ�سرتاتيجية يف فاعلية نظم املعلومات الطبية:
اإن منظمات الأعمال تواجه داخلها عدًدا من التحديات، منها ازدياد حّدة املناف�ضة وزيادة حاجات 
العمالء ورغباتهم، مّما ي�ضتوجب ال�ضعي لتطوير اأدائها الداخلي وربط مفاهيم التح�ضني امل�ضتمر 
بالنظام الإداري وال�ضرتاتيجي والت�ضويقي لقيادة البيئة اخلارجية، وذلك يتج�ّضد يف مفهوم اإدارة 
ورابط  ُمكّمل  بل هي  ال�ضرتاتيجي،  التخطيط  البديل عن  لي�ضت  التي هي  الإ�ضرتاتيجية  اجلودة 
امل�ضتويات  على  ن�ضره  يتم  بحيث  املنظمة،  يف  العمل  لنظام  والتطوير  التحديث  لربنامج  اأ�ضا�ضّي 

الإدارية كافة.
ال�ضرتاتيجية  اجلودة  اإدارة  تطبيق  اأهمية  مدى  على  ال�ضوء  لت�ضليط  الدرا�ضة  هذه  جاءت  وقد   
ودوره يف بناء نظم معلومات طبية يف وزارة ال�ضحة الأردنية، بحيث تعمل هذه النظم على �ضبط 
نظام  متّيز  اإىل  بالإ�ضافة  اإنتاجيتها،  وزيادة  الوزارة،  تتحّملها  التي  التكاليف  وخف�ص  اجلودة 
املعلومات الطبي بالفاعلية و�ضهولة ال�ضتخدام و�ضرعة ال�ضتجابة وقدرته على تلبية جميع طلبات 
ال�ضرتاتيجية  اجلودة  اإدارة  تطبيق  فنجاح  النظام،  من  املنفعة  حتقيق  اإىل  و�ضوًل  امل�ضتفيدين 
والتخطيط ال�ضرتاتيجي للجودة الذي يتمثل يف تكامل مفهوم اجلودة مع ر�ضالة الوزارة املبحوثة 
وروؤيتها واأهدافها، وذلك من خالل امتالكها لقوى عاملة قادرة على تخّطي �ضعوبات العمل بروح 
الفريق وت�ضاعدها على حتقيق مراكز قيادية تناف�ضية فريدة تختلف عن ما يقّدمُه الآخرون، ومن 
ثم رفع معدلت الربحية لديها ورفع درجة ر�ضا العمالء مبا، يوؤدي بدوره اإىل �ضمان جناح ت�ضميم 
نظم املعلومات الطبية الفاعلة التي تتمّيز ب�ضهولة الفهم والتعلم من ِقَبل امل�ضتخدم، وقدرتها على 
حتقيق الأهداف املرجّوة منها، بحيث يتم ا�ضتخدام امل�ضتفيد لنظام املعلومات الطبي من اأجل اأداء 
مهاّم منّوعة داخل الوزارة، ومن ثم امتالك امل�ضتفيدين مل�ضاعر ومواقف اإيجابية اجتاه ا�ضتخدام 

النظام وال�ضتفادة منه يف اإ�ضدار التقارير الدورية عن ن�ضاطات الوزارة املبحوثة.
التي  ال�ضرتاتيجية  اجلودة  اإدارة  لثقافة  تبّنيها  الأردنية  ال�ضحة  لوزارة  بّد  ل  اأّنه  جند  هنا  من 
تتطّلب مديرين خمتلفني يف اأفكارهم وتطبيقاتهم ، ومييلون نحو الإبداع والتح�ضني امل�ضتمر وعلى 
الأخ�ّص على م�ضتوى الإدارة العليا، التي يتم من خاللها تعزيز مفهوم اللتزام الكامل اجتاه ر�ضا 
العميل وحتقيق الأهداف ال�ضرتاتيجية للوزارة املبحوثة باأكفاأ الطرق واأقلها تكلفة، وذلك ي�ضاعد يف 
حت�ضني جودة نظام املعلومات الطبي، ورفع م�ضتوى جودة اخلدمات التي يقدمها النظام، بالإ�ضافة 
اإىل قابلّيته لإجراء التعديالت والتغيريات امل�ضتمرة، مّما ي�ضمن احل�ضول على خمرجات اإبداعية 
الفاعلة  القرارات  واتخاذ  ومهامهم  اأعمالهم  اإمتام  على  امل�ضتفيدين  ت�ضاعد  اإ�ضافية  قيمة  ذات 

لتحقيق ات�ضالت فاعلة بني امل�ضتويات الإدارية املختلفة للوزارة املبحوثة.
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  منهجية الدرا�سة:
مت العتماد على املنهج الو�ضفي التحليلي يف اإعداد هذه الدرا�ضة، وكذلك مت العتماد على م�ضدرين 

رئي�ضيني يف جمع البيانات واملعلومات الالزمة لهذه الدرا�ضة،  على النحو التايل:
يف  الباحثة  الإدارية  والدرا�ضات  لالأدبيات  املكتبي  امل�ضح  على  واملعتمدة  الثانوية:  امل�ضادر   .1

مو�ضوعي اإدارة اجلودة الإ�ضرتاتيجية وفاعلية نظم املعلومات الطبية.
 2. امل�ضادر الأولية: حيث قام الباحثان بتطوير ا�ضتبانة جلمع البيانات من اأفراد عينة الدرا�ضة، 
وذلك بغر�ص التعرف على اأثر اإدارة اجلودة الإ�ضرتاتيجية يف فاعلية نظم املعلومات الطبية يف 

وزارة ال�ضحة الأردنية.
اأداة الدرا�سة:

     مت تطوير ا�ضتبانة مكّونة من ) 70 ( �ضوؤاًل، وذلك على النحو املبنّي يف اجلدول )1(.
اجلدول )1(

متغريات الدرا�سة والفقرات التي تقي�سها
معامل كرونباخ األفا   الفقرات التي تقي�سها        املتغري الرقم

10.80-40اداره اجلوده ال�ضرتاتيجية
10.82-6التزام الإدارة العليا باجلودة1.
70.88-13التخطيط الإ�ضرتاتيجي للجودة2.
140.86-19الرتكيز على العمالء3.
200.81-26توفر املعلومات وحتليل البيانات4.
270.83-33كفاءة القوى العاملة 5.
اإدارة عملية حت�ضني اجلودة 6.

ب�ضكل م�ضتمر     
40-340.83

440.91-70فاعلية نظم املعلومات الطبية
450.89-41جودة املعلومات7.
460.92-50جودة النظام     8.
510.87-55جودة اخلدمة9.

560.93-60قناعة امل�ضتفيد10.

610.91-65ا�ضتخدام النظام11.

660.84-70املنفعة )القيمة(12.
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�سدق اأداة الدرا�سة:
مت التاأكد من مدى �ضدق اأداة الدرا�ضة من خالل عر�ضها على جمموعة من املحّكمني من اأع�ضاء 
الهيئة التدري�ضية يف اجلامعات الأردنية، ومن ذوي اخلربة والخت�ضا�ص يف مو�ضوع الدرا�ضة، وقد 
مت الأخذ باآرائهم حول �ضالحية كل فقرة من فقرات ال�ضتبانة لقيا�ص الغر�ص الذي ُو�ضعت من 

اأجله، وقد مت اإجراء التعديالت يف �ضوء املالحظات التي اأبدوها.
ثبات اأداة الدرا�سة:

ت�ضتمل  التي  املتغريات  قيا�ص  يف  الدرا�ضة  هذه  يف  امل�ضتخدمة  الأداة  ثبات  مدى  من  التاأكد  مت 
حيث   ،)Cronbach Alpha( األفا  كرونباخ  معامل  قيمة  ا�ضتخراج  خالل  من  ال�ضتبانة،  عليها 
تراوحت قيمة كرونباخ األفا بني )0.80( بالن�ضبة لإدارة اجلودة ال�ضرتاتيجية و)0.91( لفاعلية 
نظم املعلومات الطبية و)0.86( لال�ضتبانة َكلهّا، وبناء على ذلك ميكن و�ضف اأداة هذه الدرا�ضة 
بالثبات، واأن البيانات التي مت احل�ضول عليها من خاللها منا�ضبة لقيا�ص املتغريات، وتخ�ضع لدرجة 
اعتمادية عالية، حيث ي�ضري )Sekaran، 2006 : 311( اإىل اأن قيمة األفا تكون مقبولة اإح�ضائيًا 

اإذا كانت اأكرب من )0.60(.

جمتمع الدرا�سة وعينتها:
مهنهم  اختالف  على  الأردنية  ال�ضحة  وزارة  يف  العاملني  الأفراد  من  الدرا�ضة  جمتمع  يتكون 
الدرا�ضة يف جهتني طبّيتني، هما  َر تطبيق  الدرا�ضة فقد ُح�ضِ ِلِكرَب جمتمع  ولكن  وتخ�ض�ضاتهم، 
ومركز  حمزة،  الأمري  م�ضت�ضفى  ميّثل  اإذ  ال�ضامل،  عمان  �ضحي  ومركز  حمزة،  الأمري  م�ضت�ضفى 
�ضحي عمان ال�ضامل، املرحلة التجريبية لتطبيق برنامج املبادرة الوطنية الأوىل حلو�ضبة القطاع 
ال�ضحي يف الأردن، واملتمثل بربنامج )حكيم(، حيث مت اإطالق الربنامج يف نهاية عام )2009( 
بهدف زيادة فعالية الإدارة الطبية وحتقيق تطّور جذري يف الرعاية ال�ضحية، والو�ضول اإىل الكفاءة 

.)www.ehs.com.jo/node/218( الإقت�ضادية والإرتقاء بجودة اخلدمات ال�ضحية
واملوظفات،  املوظفني  من  فردًا   )1307( اجلهتني  هاتني  يف  العاملني  الأفراد  عدد  بلغ  وقد       
مركز  وموظفًة يف  موظًفا  و)115(  الأمري حمزة،  م�ضت�ضفى  وموظفًة يف  موظًفا  منهم )1192( 
�ضحي عمان ال�ضامل، وقد مت �ضحب عينة ع�ضوائية ب�ضيطة مكونة من )150( فردًا من املوظفني 
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واملوظفات يف الوزارة املبحوثة، ا�ضرتّدت منها )135( ا�ضتبانة، كان منها )132( ا�ضتبانة �ضاحلة 
للتحليل الإح�ضائي، وهذه ت�ضكل ما ن�ضبته )88%( من جمموع ال�ضتبانات املوزعة. واجلدول )2( 

يو�ضح عدد ال�ضتبانات املوزعة وال�ضاحلة للتحليل يف وزارة ال�ضحة الأردنية.

اجلدول )2(
عدد ال�ستبانات املوزعة وال�ساحلة للتحليل

اجلهات الطّبية املبحوثة يف وزارة ال�سحة الرقم
الأردنية

ال�ستبانات 
املوزعة

ال�ستبانات 
ال�ساحلة 

للتحليل
136124م�ضت�ضفى الأمري حمزة1
148مركز �ضحي عمان ال�ضامل2

150132املجموع

حيث  الدرا�ضة،  فقرات  عر�ص  يف  اخلما�ضي   Likert Scale مقيا�ص  على  الدرا�ضة  اعتمدت  وقد 
اأُعطيت موافق ب�ضدة )5( وغري موافق ب�ضدة )1(، واعتمدت الدرا�ضة على اأن يكون م�ضتوى الو�ضط 

)Sekaran، 2003( :احل�ضابي مل�ضتوى اإجابات املبحوثني على النحو التايل

2.33	13.67	2.345	3.68
درجة تطبيق مرتفعةدرجة تطبيق متوسطةدرجة تطبيق منخفضة

الأ�ساليب الإح�سائية امل�ستخدمة
تنوعت الأ�ضاليب الإح�ضائية امل�ضتخدمة يف الدرا�ضة، اإذ مت ا�ضتخدام برنامج )SPSS( لإيجاد: 

عينة  خ�ضائ�ص  لو�ضف   )Descriptive Statistic Measures( الو�ضفي  الح�ضاء  مقايي�ص 
فقرات  عن  املبحوثني  اإجابات  لتحليل  والتكرارات،  املئوية  الن�ضب  ا�ضتخدام  مت  حيث  الدرا�ضة، 
ال�ضتبانة و حتديد الأهمية الن�ضبية لإجابات اأفراد عينة الدرا�ضة واإجتاه حماور الدرا�ضة واأبعادها، 
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فقد مت ا�ضتخدام الأو�ضاط احل�ضابية والإنحرافات املعيارية. 
الفر�ضية  لختبار  وذلك   :)Simple Linear Regression( الب�ضيط  اخلطي  الإنحدار  حتليل 

الرئي�ضة اخلام�ضة التي تر�ضد وجود اأثر ل�ضتخدام لنظام يف املنفعة من النظام. 
اإدارة  اأثر  لإختبار  وذلك   )Multiple Linear Regression( املتعدد  اخلطي  النحدار  حتليل 
اختربت  كما  النظام،  وجودة  اخلدمة  وجودة  املعلومات  جودة  من  كل  يف  ال�ضرتاتيجية  اجلودة 
وجود اأثر جلودة نظم املعلومات )جودة املعلومات واخلدمات والنظام( يف كل من قناعة امل�ضتفيد 

وا�ضتخدام النظام. 
معامل ثبات اأداة الدرا�ضة )Cronbach Alpha( لختبار ثبات اأداة الدرا�ضة.

معامل ت�ضخم التباين )VIF( وذلك لختبار عدم تداخل املتغريات امل�ضتقلة للدرا�ضة، واختبار قوة 
النموذج. وقد اأ�ضري له لحقا يف اجلدول )22(، الف�ضل الرابع. 

اختبار )Kolmogorov - Smirnov( والذي ي�ضتخدم لختبار التوزيع الطبيعي للبيانات.

عر�س نتائج الدرا�سة ومناق�ستها:
النتائج املتعلقة بو�ضف اخل�ضائ�ص الدميوغرافية والوظيفية لأفراد عينة الدرا�ضة:

هدف هذا اجلزء من الدرا�ضة اإىل بيان اخل�ضائ�ص الدميوغرافية والوظيفية لأفراد عينة الدرا�ضة 
من حيث النوع الجتماعي، العمر، مدة اخلدمة، طبيعة عمل الق�ضم، دائرة العمل، واملوؤهل العلمي، 

ح اجلدول )4( توزيع اأفراد عينة الدرا�ضة ح�ضب املتغريات الدميوغرافية والوظيفية. وُيو�ضّ
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اجلدول )4(
و�سف اخل�سائ�س الدميوغرافية والوظيفية لأفراد عينة الدرا�سة

التكرارالفئةاملتغري
الن�سبة 
املئوية

الن�سبة التكرارالفئةاملتغري

النوع 
الجتماعي

4534.1ذكر

دائرة العمل

3627.3الكادر الطبي
43خدمات املر�ضى8765.9اأنثى

3929.5دائرة التمري�ص100%132  املجموع

العمر

118.3ق�ضم املالية واملحا�ضبة205440.9– 30
43الأق�ضام الطبية امل�ضاندة314231.8– 40
64.5ق�ضم �ضوؤون املوظفني412720.5- 50
2216.7ق�ضم ال�ضيدلة5096.8 فاأكرث
10.8ق�ضم التزويد100%132  املجموع

مدة اخلدمة

10.8ق�ضم احلا�ضوب32.3�ضنة واأقل
86.1ال�ضوؤون الإدارية والعالقات العامة25642.4-5 �ضنوات

100%132  املجموع63022.7- 10 �ضنوات
111511.4- 15 �ضنة

املوؤهل 
العلمي

107.6ثانوية عامة فما دون
3828.8دبلوم كليات جمتمع152821.2 �ضنة فاأكرث

6448.5بكالوريو�ص100%132  املجموع

طبيعة عمل 
الق�ضم

2015.1درا�ضات عليا3425.8اإداري
100%132   املجموع9874.2طبي

100%132  املجموع

و�سف متغريات الدرا�سة. 
اأول: و�سف متغريات اإدارة اجلودة ال�سرتاتيجية. 

يتعلق هذا اجلزء من الدرا�ضة باختبار اأبعاد اإدارة اجلودة ال�ضرتاتيجية، حيث ميكن الإجابة عن 
ال�ضوؤال الأول : هل تتوافر يف الوزارة املبحوثة اإدارة للجودة ال�ضرتاتيجية، وما م�ضتوى اإدارة اجلودة 

ال�ضرتاتيجية فيها؟



مجلــــــــة كليــة أحمــد بـن محمـد العسكريــة للعلــــوم ا�داريـــــة والقانونيــــــة
Ahmed Bin Mohammed Military College Journal for Administrative Sciences and Law (ABMMCJ)

مجلــــــــة كليــة أحمــد بـن محمـد العسكريــة للعلــــوم ا�داريـــــة والقانونيــــــة
Ahmed Bin Mohammed Military College Journal for Administrative Sciences and Law (ABMMCJ) 94

اجلدول )5(
املتو�سطات احل�سابية والإنحرافات املعيارية لتوافر اأبعاد اإدارة اجلودة 

ال�سرتاتيجية
اأبعاد اإدارة اجلودة 

الإ�سرتاتيجية
املتو�سط 
احل�سابي

الإنحراف 
املعياري

الن�سبة 
املئوية

الرتتيب
درجة 
املوافقة

الــعــلــيــا  الإدارة  الـــتـــزام 
باجلودة

متو�ضطة3.050.8240.611

ال�ضرتاتيجي  التخطيط 
للجودة 

متو�ضطة3.040.88160.72

متو�ضطة2.770.88155.45الرتكيز على العمالء 
وحتليل  املــعــلــومــات  تــوفــر 

البيانات
متو�ضطة2.860.91854.13

متو�ضطة2.810.94756.34كفاءة القوى العاملة 
اإدارة عملية حت�ضني اجلودة 

ب�ضكل م�ضتمر 
متو�ضطة2.860.90557.13

متو�ضطة2.900.58املوؤ�ضر العام 

مقداره  ح�ضابًيا  متو�ضطًا  حقق  الإ�ضرتاتيجية  اجلودة  اإدارة  متغري  باأن   )5( اجلدول  من  يت�ضح 
)2.90( وبن�ضبة مئوية )58%( من م�ضاحة املقيا�ص الكلية، مّما ي�ضري اإىل اأن م�ضتوى تطبيق اإدارة 
اجلودة ال�ضرتاتيجية يف وزارة ال�ضحة الأردنية كان �ضمن امل�ضتوى املتو�ضط من وجهة نظر اأفراد 
عينة الدرا�ضة. وقد حقق ُبعد التزام الإدارة العليا باجلودة اأعلى و�ضط ح�ضابي من بني اأبعاد اإدارة 
اجلودة ال�ضرتاتيجية وبلغ )3.05(وبانحراف معياري )0.824(، يف حني حقق ُبعد الرتكيز على 
العمالء اأدنى و�ضط ح�ضابي وبلغ )2.77( وباإنحراف معياري )0.881(. وهذه النتيجة تعك�ص اأن 
حر�ص الإدارة العليا يف الوزارة املبحوثة على دعمها لربامج اجلودة التي ت�ضاعدها على التميز يف 
الوقت  يف  اأعمالها  اإجناز  ت�ضاعدهاعلى  التي  املنا�ضبة  للبيئة  وخلقها  للعمالء،  املقدمة  اخلدمات 
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املحدد، بالإ�ضافة اإىل تخ�ضي�ضها املوازنة واملوارد الالزمة لتح�ضني متطلبات تطبيق اإدارة اجلودة 
ال�ضرتاتيجية كان بدرجة متو�ضطة.

ثانيا: و�سف متغريات فاعلية نظم املعلومات الطبية. 
حيث  الطبية،  املعلومات  نظم  فاعلية  اأبعاد  باختبار  الدرا�ضة  من  اجلزء  هذا  يتعلق  حيث 
ميكننا من الإجابة عن ال�ضوؤال الثاين: ما م�ضتوى فاعلية نظم املعلومات الطبية يف وزارة ال�ضحة؟

اجلدول )6(
املتو�سطات احل�سابية والإنحرافات املعيارية لتوافر عنا�سر فاعلية نظم 

املعلومات الطبية
عنا�سر فاعلية 
نظم املعلومات 

الطبية
درجة املوافقةالرتتيبالن�سبة املئويةالإنحراف املعيارياملتو�سط احل�سابي

متو�ضطة3.181.12763.73جودة النظام 
متو�ضطة3.201.1160.641جودة املعلومات
متو�ضطة3.151.09062.94جودة اخلدمة
متو�ضطة3.100.96862.16قناعة امل�ضتفيد

متو�ضطة3.190.94263.92ا�ضتخدام النظام
متو�ضطة3.111.07362.15املنفعة )القيمة(

متو�ضطة3.1663.2املوؤ�ضر العام 

الطبية حقق متو�ضطًا ح�ضابًيا مقداره  املعلومات  باأن متغري فاعلية نظم  يت�ضح من اجلدول )6( 
)3.16( وبن�ضبة مئوية )63.2%( من م�ضاحة املقيا�ص الكلية، وذلك ي�ضري اإىل اأن م�ضتوى تطبيق 
عنا�ضر فاعلية نظم املعلومات الطبية يف وزارة ال�ضحة الأردنية كان �ضمن امل�ضتوى املتو�ضط من 

وجهة نظر اأفراد عينة الدرا�ضة. 
وقد حقق عن�ضر جودة املعلومات اأعلى و�ضط ح�ضابي من بني عنا�ضر فاعلية نظم املعلومات الطبية 
و�ضط  اأدنى  امل�ضتفيد  قناعة  وبانحراف معياري )1.116(، يف حني حقق عن�ضر  وبلغ )3.20( 
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ح�ضابي وبلغ )3.10( وبانحراف معياري )0.968(.وتوؤكد هذه النتيجة اأن م�ضتوى امتالك نظام 
والو�ضوح كان  وال�ضمولية  الدقة  املعلومات من حيث  املبحوثة جلودة  الوزارة  الطبي يف  املعلومات 

بدرجة متو�ضطة.
النتائج املتعلقة بعدم تداخل اأبعاد املتغريات امل�ستقلة للدرا�سة:

وقبل البدء باختبار فر�ضيات الدرا�ضة �ضيتم التاأكد من عدم وجود ارتباط عايل بني اأبعاد املتغريات 
اأن  اإىل  وي�ضري اجلدول )7(  الطبيعي.  التوزيع  ل�ضرط  البيانات  ا�ضتيفاء  اإىل  بالإ�ضافة  امل�ضتقلة، 
معامل التباين امل�ضموح به لأبعاد املتغريات امل�ضتقلة كان اأقل من )1( واأكرب من )0.01(، كما كانت 
قيم معامل ت�ضخم التباين اأقل من )10( ويعد ذلك موؤ�ضًرا اإىل عدم وجود ارتباط عايل بني اأبعاد 
  )Skewness( املتغريات امل�ضتقلة. اأما بالن�ضبة للتوزيع الطبيعي فقد بلغت قيمة معامل اللتواء
اأن البيانات تتوزع توزيًعا طبيعًيا، ومن ثم فاإن البيانات احلالية تقرتن  اأقل من )1( وهذا يعني 

بالتوزيع الطبيعي بدرجة مقبولة.
اجلدول )7(

نتائج اختبار قوة الرتباط بني اأبعاد املتغريات امل�ستقلة والتوزيع الطبيعي

متغريات اإدارة اجلودة 
ال�سرتاتيجية

معامل اللتواء 
Skewness

Tolerance

التباين امل�سموح به

VIF

معامل ت�سخم 
التباين

0.0560.6085.284التزام الإدارة العليا باجلودة 
ــخــطــيــط ال�ــضــرتاتــيــجــي  ــت ال

للجودة 
0.1020.2616.489

0.0950.3822.205الرتكيز على العمالء 
ــيــل  ـــومـــات وحتــل ـــل ـــع تـــوفـــر امل

البيانات
0.1030.4815.512

0.0840.3138.833كفاءة القوى العاملة 
اجلــودة  حت�ضني  عملية  اإدارة 

ب�ضكل  م�ضتمر 
0.1640.1546.492
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اختبار الفر�سيات: 
املنبثقة  الفرعية  والفر�ضيات  الدرا�ضة   باختبار فر�ضيات  الدرا�ضة  يتعلق هذا اجلزء من 
عنها وهو ما ميثل حماولة الإجابة عن ال�ضوؤال الثالث: ما طبيعة الأثر والعالقة ما بني اإدارة اجلودة 
اأ�ضلوب  ا�ضتخدام  مت  لقد  املبحوثة؟   الوزارة  يف  الطبية  املعلومات  نظم  وفاعلية  ال�ضرتاتيجية 
النحدار الب�ضيط واملتعدد لختبار الفر�ضيات الرئي�ضة والفر�ضيات الفرعية املتفرعة منها، وقد 

كانت النتائج كما يلي:
نتائج اختبار الفر�سية الرئي�سة الأوىل:

   Ha1: يوجد اأثر ذو دللة اإح�ضائية عند )α ≤ 0.05( لأبعاد اإدارة اجلودة ال�ضرتاتيجية يف 
جودة نظام املعلومات )جودة املعلومات، جودة اخلدمة، وجودة النظام( يف وزارة ال�ضحة الأردنية.

وللوقوف على نتائج التحليل لهذا التاأثري بناء على البيانات املو�ضحة يف اجلدول )8(، ي�ضتدل من 
قيمة معامل التحديد R2 على اأن )56.2%( من التباين امل�ضجل يف جودة نظام املعلومات )جودة 
املختلفة،  باأبعادها  لإدارة اجلودة ال�ضرتاتيجية  يعود  النظام(  املعلومات، جودة اخلدمة، وجودة 
وحيث اأن قيمة F املح�ضوبة التي بلغت )26.529( هي اأكرب من قيمتها اجلدولية عند )م�ضتوى 
دللة=0.000(، لذلك نقبل الفر�ضية الرئي�ضة الأوىل التي تن�ص على وجود اأثر ذي دللة اإح�ضائية 
عند )α ≤ 0.05( لإدارة اجلودة ال�ضرتاتيجية يف جودة نظام املعلومات )جودة املعلومات، جودة 

اخلدمة، وجودة النظام( يف وزارة ال�ضحة الأردنية.
     ومن مراجعة اجلدول اأدناه جند اأن ُبعد كفاءة القوى العاملة �ضاهم يف اأكرب تاأثري وذلك من 
خالل قيمة B واختبار T التي بلغت )T=2.463، B=0.349( عند )م�ضتوى دللة=0.015(، 
ويليه يف الرتتيب ُبعد توفر املعلومات وحتليل البيانات )T=2.092، B=0.292( عند )م�ضتوى 
دللة=0.038( وهي قيم معنوية مّما يدل على اأن ُبعد كفاءة القوى العاملة بالدرجة الأوىل،  ثم 
ُبعد توفر البيانات وحتليل البيانات يف الوزارة املبحوثة من �ضاأنها اأن ترفع من م�ضتوى جودة نظام 
الوزارة  اهتمام  خالل  من  وذلك  النظام(  وجودة  اخلدمة،  جودة  املعلومات،  )جودة  املعلومات 
املختلفة، وحر�ضها على  واأن�ضطتها  وتنفيذ مهامها  اإجناز  العمل يف  فرق  باعتماداأ�ضلوب  املبحوثة 
توفري  على  قدرتها  اإىل  بالإ�ضافة  اجلودة،  حت�ضني  مهارات  على  لديها  العاملني  الأفراد  تدريب 
البيانات واملعلومات اخلا�ضة باخلدمة املقدمة للمعنّيني والذي بدوره يوؤثر يف جودة نظام املعلومات 
للم�ضتفيدين، يف حني مل  النظام  التي يقدمها  النظام، وجودة اخلدمة  الطبي، وجودة خمرجات 
ت�ضجل الأبعاد التالية )التزام الإدارة العليا باجلودة، التخطيط ال�ضرتاتيجي للجودة، الرتكيز على 
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املعلومات  نظام  م�ضتوى جودة  اأثر يف  اأي  م�ضتمر(  ب�ضكل  اجلودة  عملية حت�ضني  واإدارة  العمالء، 
الظاهرة يف اجلدول   T و   B قيم  النظام( من خالل  املعلومات، جودة اخلدمة، وجودة  )جودة 

اأدناه التي تعد غري معنوية عند )م�ضتوى دللة=0.831، 0.29، 0.494، 0.497( على التوايل.

اجلدول )8(
نتائج حتليل الإنحدار املتعدد لختبار فر�سية الدرا�سة الرئي�سة الأوىل

اأبعاد اإدارة اجلودة 
الإ�سرتاتيجية

BTSig

0.2140.831-0.03-التزام الإدارة العليا باجلودة 
0.1561.0620.29التخطيط ال�ضرتاتيجي للجودة 

0.0880.6860.494الرتكيز على العمالء 
0.2922.0920.038توفر املعلومات وحتليل البيانات

0.3492.4630.015كفاءة القوى العاملة 
اجلودة  حت�ضني  عملية  اإدارة 

ب�ضكل   م�ضتمر 
0.1030.6820.497

)R(2  0.562 قيمة
  )F(26.529قيمة

)Sig( 0.000م�ضتوى الدللة

نتائج اختبار الفر�سيات املتفرعة من الفر�سية الرئي�سة الأوىل:
    Ha1: يوجد اأثر ذو دللة اإح�ضائية عند )α ≤ 0.05( لأبعاد اإدارة اجلودة ال�ضرتاتيجية يف 
جودة نظام املعلومات )جودة املعلومات، جودة اخلدمة، وجودة النظام( يف وزارة ال�ضحة الأردنية. 

ويتفّرع عن هذه الفر�ضية ثالث فر�ضيات فرعية موزعة على جودة نظام املعلومات كما يلي:
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اأوًل: اأثر اأبعاد اإدارة اجلودة ال�سرتاتيجية يف جودة املعلومات:
الرئي�ضة  الفر�ضية  من  الأوىل  الفرعية  الدرا�ضة  فر�ضية  باختبار  الدرا�ضة  من  اجلزء  هذا  يتعلق 

الأوىل:
 Ha 1 - 1: يوجد اأثر ذو دللة اإح�ضائية عند )α ≤ 0.05( لأبعاد اإدارة اجلودة ال�ضرتاتيجية 

يف جودة املعلومات يف وزارة ال�ضحة الأردنية.
وللوقوف على نتائج التحليل لهذا التاأثري بناء على البيانات املو�ضحة يف اجلدول )9(، ي�ضتدل من 
قيمة معامل التحديد R2 على اأن )48%( من التباين امل�ضجل يف جودة املعلومات يعود لإدارة اجلودة 
الإ�ضرتاتيجية باأبعادها املختلفة، وحيث اأن قيمة F املح�ضوبة التي بلغت )19.011(هي اأكرب من 
قيمتها اجلدولية عند )م�ضتوى دللة=0.000(، لذلك نقبل الفر�ضية الفرعية الأوىل التي تن�ص 
على وجود اأثر ذي دللة اإح�ضائية عند )α ≤ 0.05( لأبعاد اإدارة اجلودة ال�ضرتاتيجية يف جودة 

املعلومات يف وزارة ال�ضحة الأردنية.
القوى  كفاءة  هو  التاأثري  هذا  يف  ُي�ضهم  الذي  الُبعد  اأن  نالحظ  اأدناه  اجلدول  مراجعة  ومن       
العاملة وذلك من خالل قيمة B واختبار T، اإذ بلغت )T=2.131، B=0.35( عند )م�ضتوى 
مديري  م�ضاركة  على  املبحوثة  الوزارة  حر�ص  على  يدل  مّما  معنوية  قيم  وهي  دللة=0.035(، 
لتح�ضني  العمل،  وور�ص  واملوؤمترات،  الندوات،  يف  العاملني  والأفراد  الأق�ضام  وروؤ�ضاء  الدوائر 
يوؤثر يف مدى و�ضوح ومالئمة وحداثة املعلومات التي يقدمها النظام وحداثتها  م�ضتواهم، وذلك 
ومالئمتها، يف حني مل ت�ضجل الأبعاد التالية )التزام الإدارة العليا باجلودة، التخطيط ال�ضرتاتيجي 
للجودة، الرتكيز على العمالء، توفر املعلومات وحتليل البيانات، واإدارة عملية حت�ضني اجلودة ب�ضكل 
م�ضتمر( اأي اأثر يف جودة املعلومات من خالل قيم B و T الظاهرة يف اجلدول اأدناه  التي تعد غري 

معنوية عند )م�ضتوى دللة=0.936، 0.166، 0.695، 0.133، 0.763( على التوايل.
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اجلدول )9(
نتائج حتليل النحدار املتعدد لختبار فر�سية الدرا�سة الفرعية الأوىل من 

الفر�سية الرئي�سة الأوىل
BTSigاأبعاد اإدارة اجلودة الإ�سرتاتيجية

0.0130.0810.936التزام الإدارة العليا باجلودة 
0.2351.3930.166التخطيط ال�ضرتاتيجي للجودة 

0.0580.3930.695الرتكيز على العمالء 
0.2441.5110.133توفر املعلومات وحتليل البيانات

0.352.1310.035كفاءة القوى العاملة 
0.0530.3020.763اإدارة عملية حت�ضني اجلودة ب�ضكل م�ضتمر 

)R(2  0.48قيمة
  )F(19.011قيمة

)Sig( 0.000م�ضتوى الدللة

ثانيًا: اأثر اأبعاد اإدارة اجلودة ال�سرتاتيجية يف جودة اخلدمة:
الرئي�ضة  الفر�ضية  من  الثانية  الفرعية  الدرا�ضة  فر�ضية  باختبار  الدرا�ضة  من  اجلزء  هذا  يتعلق 

الأوىل:
Ha1-2: يوجد اأثر ذو دللة اإح�ضائية عند )α ≤ 0.05( لأبعاد اإدارة اجلودة ال�ضرتاتيجية يف 

جودة اخلدمة يف وزارة ال�ضحة الأردنية.
البيانات املو�ضحة يف اجلدول )10(، ي�ضتدل  التاأثري بناء على  وللوقوف على نتائج التحليل لهذا 
من قيمة معامل التحديد R2 على اأن )54.7%( من التباين امل�ضجل يف جودة اخلدمة يعود لإدارة 
اجلودة ال�ضرتاتيجية باأبعادها املختلفة، وحيث اأن قيمة F املح�ضوبة التي بلغت )24.711(هي اأكرب 
التي  الثانية  الفرعية  الفر�ضية  نقبل  لذلك  قيمتها اجلدولية عند )م�ضتوى دللة=0.000(،  من 
تن�ص على وجود اأثر ذي دللة اإح�ضائية عند )α ≤ 0.05( لأبعاد اإدارة اجلودة ال�ضرتاتيجية يف 

جودة اخلدمة يف وزارة ال�ضحة الأردنية.
القوى  كفاءة  هو  التاأثري  هذا  يف  امل�ضاهمة  الأبعاد  اأكرث  اأن  نالحظ  اأدناه  اجلدول  مراجعة  ومن 
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اإذ بلغت )T=2.257، B=0.339( عند )م�ضتوى   ،T B واختبار  العاملة وذلك من خالل قيمة 
دللة=0.026(، وهي قيم معنوية وذلك يدل على اهتمام الوزارة املبحوثة بوجود نظام تفوي�ص 
لل�ضالحيات، ونظام متكني لالأفراد العاملني فيها، ُي�ضهم يف متّيز هوؤلء الأفراد يف نظام املعلومات 
توفر  ّبعد  ذلك  ويلي  طلباتهم،  جميع  وتلبية  امل�ضتفيدين  احتياجات  فهم  على  بالقدرة  الطبي 
املعلومات وحتليل البيانات اإذ اأن قيم B وT=2.088، B=0.308( T(تعد معنوية عند )م�ضتوى 
وحتليل  جمع  يف  حديثة  لأ�ضاليب  املبحوثة  الوزارة  ا�ضتخدام  على  يدل  وذلك  دللة=0.039( 
املعلومات، وتنويع م�ضادر احل�ضول عليها، والذي يوؤثر بدوره على اإ�ضهام نظام املعلومات الطبي يف 
حتقيق م�ضاركة مبوارد املعلومات واملعرفة، وذلك من خالل ربط النظام بالفروع والأق�ضام املختلفة 
التخطيط  باجلودة،  العليا  الإدارة  )التزام  التالية  الأبعاد  ت�ضجل  مل  حني  يف  املبحوثة،  للوزارة 
الإ�ضرتاتيجي للجودة، الرتكيز على العمالء، واإدارة عملية حت�ضني اجلودة ب�ضكل م�ضتمر( اأي اأثر يف 
جودة اخلدمة من خالل قيم B و T الظاهرة يف اجلدول اأدناه التي تعد غري معنوية عند )م�ضتوى 

دللة=0.257، 0.896، 0.434، 0.687( على التوايل.
اجلدول )10(

نتائج حتليل النحدار املتعدد لختبار فر�سية الدرا�سة الفرعية الثانية من 
الفر�سية الرئي�سة الأوىل

اأبعاد اإدارة اجلودة 
الإ�سرتاتيجية

BTSig

0.1661.140.257التزام الإدارة العليا باجلودة 
0.020.1310.896التخطيط ال�ضرتاتيجي للجودة 

0.1060.7860.434الرتكيز على العمالء 
0.3082.0880.039توفر املعلومات وحتليل البيانات

0.3392.2570.026كفاءة القوى العاملة 
اإدارة عملية حت�ضني اجلودة ب�ضكل 

م�ضتمر 
0.0640.4030.687

)R(2  0.547قيمة
  )F(24.711قيمة

)Sig( 0.000م�ضتوى الدللة
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ثالثًا: اأثر اأبعاد اإدارة اجلودة الإ�سرتاتيجية يف جودة النظام:
الرئي�ضة  الفر�ضية  من  الثالثة  الفرعية  الدرا�ضة  فر�ضية  باختبار  الدرا�ضة  من  اجلزء  هذا  يتعلق 

الأوىل:
يوجد اأثر ذو دللة اإح�ضائية عند )α ≤ 0.05( لأبعاد اإدارة اجلودة ال�ضرتاتيجية    :Ha  3-1

يف جودة النظام يف وزارة ال�ضحة الأردنية.
     وللوقوف على نتائج التحليل لهذا التاأثري بناء على البيانات املو�ضحة يف اجلدول )11(، ي�ضتدل 
من قيمة معامل التحديد R2 على اأن )50.9%( من التباين امل�ضجل يف جودة النظام يعود لإدارة 
التي بلغت )21.045( هي  F املح�ضوبة  اأن قيمة  باأبعادها املختلفة، وحيث  اجلودة ال�ضرتاتيجية 
اأكرب من قيمتها اجلدولية عند )م�ضتوى دللة=0.000(، لذلك نقبل الفر�ضية الفرعية الثالثة التي 
تن�ص على وجود اأثر ذي دللة اإح�ضائية عند )α ≤ 0.05( لأبعاد اإدارة اجلودة ال�ضرتاتيجية يف 

جودة النظام يف وزارة ال�ضحة الأردنية.
ومن مراجعة اجلدول اأدناه جند اأن ُبعدي توفر املعلومات وحتليل البيانات وكفاءة القوى العاملة 
اأ�ضهما يف تاأثريهما وذلك من خالل قيم B واختبار T، اإذ بلغت لتوفر املعلومات وحتليل البيانات 
 T=2.052، العاملة )T=2.253، B=0.353( عند )م�ضتوى دللة=0.026(، ولكفاءة القوى 
الوزارة  حر�ص  اإىل  ي�ضري  وذلك  معنوية  قيم  وهي  دللة=0.042(  )م�ضتوى  عند   )B=0.327(
نظام  اإىل متّيز  �ضيوؤدي  املعلومات  نظم  لتطوير  الالزمة  املالية  املخ�ض�ضات  توفري  على  املبحوثة 
اأجلها،  من  و�ضع  التي  الأهداف  حتقيق  على  وقدرته  والتعلم،  الفهم،  ب�ضهولة  الطبي  املعلومات 
العاملني لديها  الدوائر والأق�ضام والأفراد  الوزارة املبحوثة لأداء مديري  اأن تقييم  اإىل  بالإ�ضافة 
ب�ضكل دوري، يوؤثر يف مرونة وموثوقية نظام املعلومات الطبي، اأما الأبعاد التالية )التزام الإدارة 
العليا باجلودة، التخطيط ال�ضرتاتيجي للجودة، الرتكيز على العمالء، واإدارة عملية حت�ضني اجلودة 
ب�ضكل م�ضتمر( فلم ت�ضجل اأي اأثر يف جودة النظام من خالل قيم B و T الظاهرة يف اجلدول اأدناه 

التي تعد غري معنوية عند )م�ضتوى دللة=0.094، 0.242، 0.4، 0.303( على التوايل.
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اجلدول )11(
نتائج حتليل الإنحدار املتعدد لإختبار فر�سية الدرا�سة الفرعية الثالثة من 

الفر�سية الرئي�سة الأوىل
اأبعاد اإدارة اجلودة 

الإ�سرتاتيجية
BTSig

1.690.094-0.264-التزام الإدارة العليا باجلودة 
0.1941.1750.242التخطيط ال�ضرتاتيجي للجودة 

0.1210.8440.4الرتكيز على العمالء 
0.3532.2530.026توفر املعلومات وحتليل البيانات

0.3272.0520.042كفاءة القوى العاملة 
اإدارة عملية حت�ضني اجلودة ب�ضكل 

م�ضتمر 
0.1761.0350.303

)R(2  0.509قيمة
  )F(21.045قيمة

)Sig( 0.000م�ضتوى الدللة

نتائج اختبار الفر�سية الرئي�سة الثانية:
)جودة  املعلومات  نظام  جلودة   )α ≤ 0.05( عند  اإح�ضائية  دللة  ذو  اأثر  يوجد   :Ha2 

النظام، جودة املعلومات، وجودة اخلدمة( يف قناعة امل�ضتفيد يف وزارة ال�ضحة الأردنية.
وللوقوف على نتائج التحليل لهذا التاأثري بناء على البيانات املو�ضحة يف اجلدول )12(، ي�ضتدل 
من قيمة معامل التحديد R2 على اأن )72.3%( من التباين امل�ضجل يف قناعة امل�ضتفيد يعود جلودة 
F املح�ضوبة  اأن قيمة  املعلومات، وجودة اخلدمة(، وحيث  النظام، جودة  املعلومات )جودة  نظام 
التي بلغت )109.821( هي اأكرب من قيمتها اجلدولية عند )م�ضتوى دللة=0.000(، لذلك نقبل 
الفر�ضية الرئي�ضة الثانية التي تن�ص على وجود اأثر ذي دللة اإح�ضائية عند )α ≤ 0.05( جلودة 
وزارة  امل�ضتفيد يف  قناعة  اخلدمة( يف  وجودة  املعلومات،  النظام، جودة  املعلومات )جودة  نظام 
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ال�ضحة الأردنية.
 ومن مراجعة اجلدول اأدناه جند اأن ُعن�ضري جودة النظام وجودة اخلدمة اأ�ضهما يف  تاأثريهما، 
 )T=6.224، B=0.527( النظام  جلودة  بلغت  اإذ   ،T واختبار   B قيم  خالل  من  وذلك 
)م�ضتوى  عند   )T=2.218، B=0.204( اخلدمة  وجلودة  دللة=0.00(،  )م�ضتوى  عند 
دللة=0.028( وهي قيم معنوية وذلك ي�ضري اإىل متّيز نظام املعلومات الطبي ب�ضهولة ال�ضتخدام، 
اعتماد  مدى  يف  ُي�ضهم  امل�ضتفيدين،  اجتاه  بالتزاماته  الإيفاء  على  وقدرته  ال�ضتجابة،  و�ضرعة 
امل�ضتفيدين على النظام ب�ضورة كبرية يف اأدائهم الوظيفي يف الوزارة املبحوثة، اأما عن�ضر جودة 
 T=0.363،( التي جاءت Tو B املعلومات فلم ي�ضجل اأي اأثر يف قناعة امل�ضتفيد من خالل قيمة

B=0.035( التي تعد غري معنوية عند )م�ضتوى دللة=0.717(.

اجلدول )12(
نتائج حتليل الإنحدار املتعدد لإختبار فر�سية الدرا�سة الرئي�سة الثانية

BTSigجودة نظام املعلومات
0.5276.2240.00جودة النظام

0.0350.3630.717جودة املعلومات
0.2042.2180.028جودة اخلدمة
)R(2  0.723قيمة
  )F( 109.821قيمة

)Sig( 0.000م�ضتوى الدللة

نتائج اختبار الفر�سية الرئي�سة الثالثة:
 Ha3: يوجد اأثر ذو دللة اإح�ضائية عند )α ≤ 0.05( جلودة نظام املعلومات )جودة النظام، 

جودة املعلومات، وجودة اخلدمة( يف ا�ضتخدام النظام يف وزارة ال�ضحة الأردنية.
وللوقوف على نتائج التحليل لهذا التاأثري بناء على البيانات املو�ضحة يف اجلدول )13(، ي�ضتدل 
يعود  النظام  ا�ضتخدام  امل�ضجل يف  التباين  اأن )76.8%( من  R2 على  التحديد  قيمة معامل  من 
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 F قيمة  اأن  وحيث  اخلدمة(،  وجودة  املعلومات،  جودة  النظام،  )جودة  املعلومات  نظام  جلودة 
اأكرب من قيمتها اجلدولية عند )م�ضتوى دللة=0.000(،  املح�ضوبة التي بلغت )139.066(هي 
 α ≤( اإح�ضائية عند اأثر ذي دللة  لذلك نقبل الفر�ضية الرئي�ضة الثالثة التي تن�ص على وجود 
ا�ضتخدام  وجودة اخلدمة( يف  املعلومات،  النظام، جودة  املعلومات )جودة  نظام  0.05( جلودة 

النظام يف وزارة ال�ضحة الأردنية.
 ومن مراجعة اجلدول اأدناه جند اأن العن�ضر الذي ُي�ضهم يف هذا التاأثري هو جودة النظام من 
دللة=0.00(  )م�ضتوى  عند   )T=7.62، B=0.575( بلغت التي   T واختبار   B قيمة  خالل 
وهي قيم معنوية، مّما يدل على متّيز نظام املعلومات الطبي باملرونة وقابليته لإجراء التعديالت 
الداخلية  النظام  بيئة  يف  واملعرفية  التكنولوجية  الثورات  �ضرعة  يواكب  مبا  امل�ضتمرة  والتغيريات 
الوزارة  داخل  منّوعة  مهام  اأداء  اأجل  من  النظام  ا�ضتخدام  يف  بدوره  يوؤثر  الذي  واخلارجية 
املبحوثة،اأما عن�ضرا جودة املعلومات وجودة اخلدمة فلم ي�ضجال اأي اأثر يف ا�ضتخدام النظام من 
خالل قيم B وT الظاهرة يف اجلدول اأدناه والتي تعد غري معنوية عند )م�ضتوى دللة=0.35، 

0.198( على التوايل.

اجلدول )13(
نتائج حتليل الإنحدار املتعدد لإختبار فر�سية الدرا�سة الرئي�سة الثالثة

BTSigجودة نظام املعلومات
0.5757.620.00جودة النظام

0.080.9380.35جودة املعلومات
0.1061.2940.198جودة اخلدمة
)R( 2  0.768قيمة
  )F( 139.066قيمة

)Sig( 0.000م�ضتوى الدللة

نتائج اختبار الفر�سية الرئي�سة الرابعة:
املنفعة  حتقيق  يف  لقناعةامل�ضتفيد   )α ≤ 0.05( عند  اإح�ضائية  دللة  ذو  اأثر  يوجد   :Ha4

)القيمة( من النظام يف وزارة ال�ضحة الأردنية.
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وللوقوف على نتائج التحليل لهذا التاأثري بناء على البيانات املو�ضحة يف اجلدول )14(، ي�ضتدل 
من  )القيمة(  املنفعة  يف  امل�ضجل  التباين  من   )%67.1( اأن  على   R2 التحديد  معامل  قيمة  من 
من  اأكرب  )263.07(هي  بلغت  التي  املح�ضوبة   F قيمة  اإن  وحيث  امل�ضتفيد،  لقناعة  يعود  النظام 
قيمتها اجلدولية عند )م�ضتوى دللة=0.000(، لذلك نقبل الفر�ضية الرئي�ضة الرابعة التي تن�ص 
على وجود اأثر ذي دللة اإح�ضائية عند )α ≤ 0.05( لقناعة امل�ضتفيد يف حتقيق املنفعة )القيمة( 

من النظام يف وزارة ال�ضحة الأردنية.
تاأثريه من خالل قيمة  اأ�ضهم يف  امل�ضتفيد  اأن عن�ضر قناعة  اأدناه جند  ومن مراجعة اجلدول 
B واختبار Tوالتي بلغت )T=16.219، B=0.908( وهي قيم معنوية، مّما يدل على اأن متّيز 
امل�ضتفيد خالل  لها  يتعر�ص  قد  التي  للم�ضاكل  اإيجاد احللول  بقدرته على  الطبي  املعلومات  نظام 

اأدائه لوظيفته �ضيوؤدي اإىل خف�ص النظام للتكاليف الكلية التي تتحملها الوزارة املبحوثة.

اجلدول )14(
نتائج حتليل الإنحدار الب�سيط لإختبار فر�سية الدرا�سة الرئي�سة الرابعة

BTالعن�سر
0.90816.219قناعة امل�ضتفيد

)R( 2  0.671قيمة
  )F( 263.07قيمة

)Sig( 0.000م�ضتوى الدللة

نتائج اختبار الفر�سية الرئي�سة اخلام�سة:
املنفعة  النظام يف حتقيق  ل�ضتخدام   )α ≤ 0.05( عند اإح�ضائية  دللة  ذو  اأثر  يوجد   :Ha5

)القيمة( من النظام يف وزارة ال�ضحة الأردنية.
وللوقوف على نتائج التحليل لهذا التاأثري بناء على البيانات املو�ضحة يف اجلدول )15(، ي�ضتدل 
من  )القيمة(  املنفعة  يف  امل�ضجل  التباين  من   )%71.8( اأن  على   R2 التحديد  معامل  قيمة  من 
النظام يعود ل�ضتخدام النظام، وحيث اإن قيمة F املح�ضوبة التي بلغت )328.2( اأكرب من قيمتها 
اجلدولية عند )م�ضتوى دللة=0.000(، لذلك نقبل الفر�ضية الرئي�ضة اخلام�ضة التي تن�ص على 
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وجود اأثر ذي دللة اإح�ضائية عند )α ≤ 0.05( ل�ضتخدام النظام يف حتقيق املنفعة )القيمة( 
من النظام يف وزارة ال�ضحة الأردنية.

قيمة  خالل  من  تاأثريه  يف  اأ�ضهم  النظام  ا�ضتخدام  عن�ضر  اأن  جند  اأدناه  اجلدول  مراجعة  ومن 
اأن  اإىل  ي�ضري  وذلك  قيم معنوية،  بلغت )T=18.116، B=0.965( وهي  التي     T واختبار   B
ارتفاع معدل مدة ات�ضال امل�ضتفيد مع نظام املعلومات الطبي وامتالك امل�ضتفيدين مل�ضاعر ومواقف 
اإيجابية اجتاه ا�ضتخدام النظام �ضيوؤدي اإىل اإ�ضهام النظام يف حتقيق ات�ضالت فاعلة بني امل�ضتويات 

الإدارية املختلفة للوزارة املبحوثة.
اجلدول )15(

نتائج حتليل الإنحدار الب�سيط لختبار فر�سية الدرا�سة الرئي�سة اخلام�سة
BTالعن�سر

0.96518.116ا�ضتخدام النظام
)R( 2  0.718قيمة
  )F( 328.2قيمة

)Sig( 0.000م�ضتوى الدللة

النتائج:
تو�سلت الدرا�سة اإىل النتائج التالية:

 1-  اأظهرت نتائج الدرا�ضة اأن تطبيق اأبعاد اإدارة اجلودة ال�ضرتاتيجية املختلفة يف وزارة ال�ضحة 
اأعلى متو�ضط  التوايل من حيث  مُيار�ص بدرجة متو�ضطة، وهي مرتبة على  املبحوثة  الأردنية 
ح�ضابي اإىل اأدناه على النحو التايل: التزام الإدارة العليا باجلودة مبتو�ضط ح�ضابي )3.05(، 
والتخطيط ال�ضرتاتيجي للجودة مبتو�ضط ح�ضابي )3.04(، وتوفر املعلومات وحتليل البيانات 
ح�ضابي  مبتو�ضط  م�ضتمر  ب�ضكل  اجلودة  حت�ضني  عملية  واإدارة   ،)2.86( ح�ضابي  مبتو�ضط 
العمالء  على  الرتكيز  واأخرًيا   ،)2.81( ح�ضابي  مبتو�ضط  العاملة  القوى  وكفاءة   ،)2.86(
مبتو�ضط ح�ضابي )2.77(، وهذا يدل على اأن حر�ص الإدارة العليا يف الوزارة املبحوثة على 
دعمها لربامج اجلودة، وخلقها للبيئة املنا�ضبة التي ت�ضاعدها على اإجناز اأعمالها يف الوقت 

املحدد، بهدف ال�ضتجابة حلاجات العمالء املتغرية كان بدرجة متو�ضطة.
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وزارة  يف  الطبية  املعلومات  نظم  فاعلية  عنا�ضر  تطبيق  م�ضتوى  اأن  الدرا�ضة  نتائج  اأظهرت   -2  
ال�ضحة الأردنية املبحوثة كان �ضمن امل�ضتوى املتو�ضط، حيث كان اأعلى متو�ضط ح�ضابي لعن�ضر 
جودة املعلومات وبلغ )3.20(، يليه عن�ضر ا�ضتخدام النظام مبتو�ضط ح�ضابي )3.19(، ثم 
عن�ضر جودة النظام ومبتو�ضط ح�ضابي )3.18(، ثم عن�ضر جودة اخلدمة ومبتو�ضط ح�ضابي 
قناعة  عن�ضر  واأخرًيا   ،)3.11( ح�ضابي  ومبتو�ضط  )القيمة(  املنفعة  عن�ضر  ثم   ،)3.15(
امل�ضتفيد مبتو�ضط ح�ضابي )3.10(، وهذا يدل على اأن م�ضتوى امتالك نظام املعلومات الطبي 
يف الوزارة املبحوثة جلودة املعلومات من حيث الدقة وال�ضمولية والو�ضوح كان بدرجة متو�ضطة.

 3- اأظهرت نتائج الدرا�ضة اأن اأكرث اأبعاد اإدارة اجلودة ال�ضرتاتيجية تاأثرًيا يف جودة نظام املعلومات 
)جودة املعلومات، جودة اخلدمة، وجودة النظام( هي مرتبة على النحو التايل )كفاءة القوى 
العاملة ثم توفر املعلومات وحتليل البيانات(، يف حني اأظهرت النتائج اأن الأبعاد التالية)التزام 
الإدارة العليا باجلودة، التخطيط ال�ضرتاتيجي للجودة، الرتكيز على العمالء، واإدارة عملية 
حت�ضني اجلودة ب�ضكل م�ضتمر( مل يكن لها اأي اأثر يف جودة نظام املعلومات. وتتفق هذه النتيجة 

.)Rivers & Bae، 1999( مع نتيجة درا�ضة
4- اأظهرت نتائج الدرا�ضة وجود اأثر ذي دللة اإح�ضائية ما بني اأبعاد اإدارة اجلودة ال�ضرتاتيجية 
وجودة املعلومات، حيث اإن اأبعاد اإدارة اجلودة ال�ضرتاتيجية ُت�ضهم يف مدى و�ضوح املعلومات  
ومالءمتها وحداثتها وحداثة التي يقدمها نظام املعلومات الطبي يف الوزارة املبحوثة. وتتفق 

.)Perrot، 2002( هذه النتيجة مع نتيجة درا�ضة
5- اأظهرت نتائج الدرا�ضة وجود اأثر ذي دللة اإح�ضائية ما بني اأبعاد اإدارة اجلودة ال�ضرتاتيجية 
العاملني  ُت�ضهم يف قدرة الأفراد  اإدارة اجلودة ال�ضرتاتيجية  اأبعاد  اإن  وجودة اخلدمة، حيث 
يف نظام املعلومات الطبي على فهم احتياجات امل�ضتفيدين وتلبية جميع طلباتهم يف الوزارة 
 Bardhan &( و )Perrot، 2002( املبحوثة. وتتفق هذه النتيجة مع نتيجة درا�ضة

.)Thouin، 2012

6-  اأظهرت نتائج الدرا�ضة وجود اأثر ذي دللة اإح�ضائية ما بني اأبعاد اإدارة اجلودة ال�ضرتاتيجية 
املعلومات  نظام  متّيز  يف  ُت�ضهم  ال�ضرتاتيجية  اجلودة  اإدارة  اأبعاد  اإن  حيث  النظام،  وجودة 
الطبي، ب�ضهولة الفهم، والتعلم، وقدرته على حتقيق الأهداف التي و�ضع من اأجلها يف الوزارة 

.)Rivers & Bae، 1999( املبحوثة. وتتفق هذه النتيجة مع نتيجة درا�ضة
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7-  اأظهرت نتائج الدرا�ضة وجود اأثر ذي دللة اإح�ضائية بني جودة نظام املعلومات )جودة النظام، 
جودة املعلومات، وجودة اخلدمة( وقناعة امل�ضتفيد، حيث ت�ضاعد جودة نظام املعلومات الطبي 
يف الوزارة املبحوثة على اعتماد امل�ضتفيدين على النظام ب�ضورة كبرية يف اأدائهم الوظيفي.

وتتفق هذه النتيجة مع نتيجة درا�ضة )ال�ضلبي، 2005(.
8-  اأظهرت نتائج الدرا�ضة وجود اأثر ذي دللة اإح�ضائية بني جودة نظام املعلومات )جودة النظام، 
جودة املعلومات، وجودة اخلدمة(وا�ضتخدام النظام، حيث ت�ضاعد جودة نظام املعلومات الطبي 
يف الوزارة املبحوثة على ا�ضتخدام امل�ضتفيدين للنظام ب�ضورة متكررة، ومنتظمة. وتتفق هذه 

.)Haux، 2006( النتيجة مع نتيجة درا�ضة
املنفعة  وحتقيق  امل�ضتفيد  قناعة  بني  اإح�ضائية  دللة  ذي  اأثر  وجود  الدرا�ضة  نتائج  اأظهرت    -9
تخفي�ص  يف  الطبي  املعلومات  بنظام  امل�ضتفيد  قناعة  ُت�ضهم  حيث  النظام،  من  )القيمة( 
التكاليف الكلية التي تتحملها الوزارة املبحوثة، وتطوير قدراتها املختلفة. وتتفق هذه النتيجة 

.)Begona، 2010( مع نتيجة درا�ضة
10-  اأظهرت نتائج الدرا�ضة وجود اأثر ذي دللة اإح�ضائية بني ا�ضتخدام النظام وحتقيق املنفعة 
)القيمة( من النظام، حيث ُي�ضهم ا�ضتخدام نظام املعلومات الطبي يف حتقيق الوزارة املبحوثة 
مليزة تناف�ضية م�ضتدامة واتخاذها لقرارات اإدارية �ضائبة. وتتفق هذه النتيجة مع نتيجة درا�ضة 

.)Begona، 2010( و )Haux، 2006(
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التو�سيات:
يف  �سوء نتائج الدرا�سة وا�ستنتاجاتها  تو�سي هذه الدرا�سة مبا يلي:

1-   �ضرورة تبّني الإدارة العليا يف وزارة ال�ضحة الأردنية لثقافة اجلودة ال�ضرتاتيجية، من خالل 
امتالكها لقيادة كفوؤة تقود الأفراد العاملني لديها، ومتتلك من التفكري ال�ضرتاتيجي ما يوؤهلها 
لر�ضم امل�ضتقبل، وحتقيقه، بحيث يكون هناك ان�ضباط اإداري دخلي يوفر مناخًا منا�ضبًا لالإبداع 
والبتكار، وتنمية املهارات الإدارية والفنية وال�ضلوكية، من خالل العمل اجلماعي وت�ضكيل فرق 

عمل تعمل على زيادة التن�ضيق والتعاون لتحقيق اأهداف اجلودة الطويلة الأجل.
 2-  العمل على اإيجاد الآليات املنا�ضبة التي ُت�ضهم يف ربط الأبعاد التالية )التزام الإدارة العليا 
باجلودة، التخطيط ال�ضرتاتيجي للجودة، الرتكيز على العمالء، واإدارة عملية حت�ضني اجلودة 
ب�ضكل م�ضتمر( بجودة نظام املعلومات الطبي، من خالل دعم الإدارة العليا يف الوزارة املبحوثة 
لربامج اجلودة وقيا�ص الأداء وتقييمه يف ن�ضاطاتها الت�ضويقية والإنتاجية واخلدمات املختلفة، 

ومن ثم حتقيق اأهدافها املتمثلة باحل�ضول على ر�ضا العمالء وزيادة اأرباحها.
وا�ضتمرار  امل�ضتمر،  والتح�ضني  التطوير  ا�ضتمرار  على  املبحوثة  الوزارة  اإدارة  تركيز  �ضرورة    -3
التدريب لالأفراد العاملني لديها مب�ضتوياتهم كافة، �ضمن ور�ص العمل والندوات واملوؤمترات، 
الداخلية  البيئة  اإطار  يف  والإ�ضرتاتيجي  الإداري  والتكامل  الن�ضجام  ي�ضجع  الذي  وبال�ضكل 
اجلودة  اإدارة  تطبيق  جناح  ل�ضمان  والتمكني  وامل�ضاركة  التعاون  اإىل  بالإ�ضافة  واخلارجية، 
ال�ضرتاتيجية، لزيادة قدرة هوؤلء الأفراد على ا�ضتخدام نظام املعلومات الطبي، مبا يحقق 
فهًما اعمق واأو�ضح لحتياجات امل�ضتفيدين، وللمعلومات التي يقدمها النظام، ومن ثم اإك�ضاب 

الوزارة املبحوثة مليزة تناف�ضية م�ضتدامة.
4-  الرفع من جودة نظم املعلومات الطبية، من خالل توفري الوزارة املبحوثة للمخ�ض�ضات املالية 
الالزمة لتطوير نظم املعلومات، مبا يحقق �ضهولة فهم نظام املعلومات الطبي؛ وتعليمه  ومن 

ثم �ضمان حتقيق اأهدافها ب�ضورة فّعالة.
5-  اتخاذ الوزارة املبحوثة لآليات تزيد من قناعة امل�ضتفيد بنظام املعلومات الطبي، واعتماده عليه 
يف اأدائه الوظيفي ب�ضورة متكررة، ومنتظمة، من خالل حر�ص هذه الوزارة على تقدمي نظم 
مل�ضاعر  امل�ضتفيدين  امتالك  ثم  وا�ضحة، ومن  ت�ضغيل  باإجراءات  تتميز  فّعالة  معلومات طبية 

ايجابية اجتاه ا�ضتخدام هذه النظم.
6-  �ضرورة ا�ضتغالل اإدارة الوزارة املبحوثة ملواردها وقدراتها بكفاءة وفعالية، لإدخال حتديثات 
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جوهرية يف اأ�ضاليب العمل، وت�ضميم العمليات، وتفوي�ص ال�ضالحيات، ونظم املكافاآت، ونظم 
دعم املعلومات، من اأجل رفع م�ضتوى اأدائها، وحت�ضني جودة نظام املعلومات الطبي وال�ضتفادة 

منه يف اإ�ضدار التقارير الدورية عن ن�ضاطات املنظمة املختلفة.
7-  التحديث امل�ضتمر لنظم املعلومات الطبية، مبا ي�ضمن قدرة النظام على تلبية جميع متطلبات 
امل�ضتفيدين واإيجاده حللول مثلى للم�ضاكل التي قد يتعّر�ص لها امل�ضتفيد خالل اأدائه لوظيفته، 

ومن ثم حتقيق املنفعة من النظام.
8-  �ضرورة حر�ص الوزارة املبحوثة على دقة ال�ضياغة ال�ضرتاتيجية، والتخطيط ال�ضرتاتيجي، 
وذلك ا�ضتجابًة لوجهات النظر املختلفة وطرق التفكري املتطورة، بناء على روؤية وا�ضحة، تقوم 
املناف�ضة،  �ضوق  يف  متيًزا  اأكرث  حتقيًقا،وو�ضع  اأكرث  اأهداف  نحو  امل�ضتقبلية  النظرة  برتجمة 
وا�ضرتاتيجياتها،  خططها  يف  التميز  ملبداأ  املبحوثة  الوزارة  اعتماد  �ضرورة  اإىل  بالإ�ضافة 
اإىل  النظر  ظل  يف  اإ�ضرتاتيجياتها،  تطبيق  عمليات  على  م�ضتمرة  ا�ضرتاتيجية  رقابة  وتوفر 

ا�ضرتاتيجيات اجلودة بو�ضفها جزًءا مهًما من اإ�ضرتاتيجية املنظمة.
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الملخص

لقد تعدى املورد الب�ضري تلك ال�ضنني يف درا�ضة خا�ضيته الألية والإن�ضانية فح�ضب، ليتم   
اكت�ضاف اجلوانب الأكرث تعقيًدا ممثلة يف �ضرب غور اإن�ضانيته يف القدرات ال�ضتثنائية غري املدركة 
من قبل، الأمر الذي دفعنا درا�ضة ممازجة تلك القوى مع متغريات حديثة تهم املجتمع والإن�ضان 
يف  املتناغم  الع�ضوي  املزيج  لإيجاد  التناف�ضية  املنظمات  عمل  ا�ضتدامة  ومفهوم  ل�ضيما  وبيئته، 
انتقاء  اأ�ضاليب العمل من خالل  هيكلية فاعلة متفوقة تتخطى مفهوم الكفاءة لرتتقي بت�ضخي�ص 
املعايري املتاحة يف هذا ال�ضياق واإيجاد القوة احلديثة يف اأ�ضواق اليوم وخلق منتجات وبيئات حديثة 
البيئة  اخرتقت  التي  الأردن  نهر  موؤ�ض�ضة  يف  هذا  تبني  وقد  امل�ضتهلك.  يتوقعها  مل  اأو  يدركها  مل 
وتناف�ضت مع العديد من املنظمات امل�ضابهة لها لتتميز وتتفوق وتقود املجتمع اإىل التطور والرقي. 
اأن  التي ميكن  للمعايري  الالحمدود  التعدد  وجود  الرغم من  على  باأنه  ال�ضتنتاجات  اأهم  فكانت 
ا�ضتثمار  على  قادرة  فاإنها  عملياتها،  وا�ضتدامة  التناف�ضية  ميزتها  اإدارة  يف  املنظمات  تعتمدها 
امل�ضتقرة  غري  البيئة  معطيات  واأهم  املنظمة  اإمكانات  مع  وبالتناغم  للعاملني  النف�ضية  القدرات 

للدخول وبقوة يف اإدارة تتميز بتفوقها وا�ضتدامتها.
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Abstract

 We have exceeded human resource those years in the study of his property
 only mechanism humanity , to be the discovery of the most complex
 aspects of a sounding his humanity in the special capacity is perceived by
 Gore , which paid interweaving those forces study with modern variables
 of interest to the community and the man and his environment , especially
 the concept of the sustainability of the work of organizations competitive
 to find a harmonious mix in the organic structure of the active beyond the
 concept of superior efficiency to elevate the working methods of diagnosis
 through the selection criteria available .in this context and the creation of a
 modern force in today’s markets and create new products and environments
 not understood or did not expect the consumer . This has been shown in the
 Jordan River Foundation, which penetrated the environment and competed
 with many similar organizations have characterized and excel and lead to the
 development of society and progress. Was the most important conclusions
 that, despite the existence of pluralism unlimited standards that can be
 adopted by organizations in the management of its competitive advantage
 and sustainability of their operations, but they are able to invest the mental
 capacity of workers and in harmony with the possibilities of the organization
 and the most important data unstable environment to enter strongly in the
management excellence and sustainability.
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المقدمة

بالعديد  الفل�ضفية  املنظومة  تخ�ض�ضاتهم،  اختالف  وعلى  الباحثني  من  العديد  اأثرى   
اأم الكبرية  اأكانت ال�ضغرية  التي دعمت العمل املجتمعي وملختلف املنظمات، �ضواء  النتاجات  من 
العامة اأو اخلا�ضة وعلى اختالف م�ضمياتها واأن�ضطتها. و�ضول اإىل بلورة تكاد تكون متكاملة لالأفكار 
يف  ال�ضحيح  ال�ضتثماري  والبعد  النف�ضي  بالتمكني  املتمثل  الإن�ضاين  البعد  حيث  من  والأهداف 
ا�ضتدامة املوارد بل والتناف�ص من خاللها، من خالل اعتماد معايري عاملية متفق عليها لتكون هي 

ذاتها اأ�ضا�ًضا لإجراءات العمل القيا�ضية يف و�ضع اخلطط وتنفيذ الغايات.

الأمر الذي بني بان املحرك الأ�ضا�ص يف املنظمات واإجراءاتها النموذجية هو )الإن�ضان( الذي يعد 
اأ�ضا�ص ال�ضتدامة لتكون منظمة متناف�ضة، ل �ضيما اأن العديد من املنظمات وعلى مر تاريخ الفكر 
التنظيمي ارتقت وقادت ال�ضوق يف مدة حمدد من الزمن ومنها منظمات الهاتف النقال التي عجت 
�ضماء الأجهزة الذكية مب�ضمياتها غري الالمعة قيا�ضا اإىل اأ�ضماء حلقت يف �ضماء العديد من الدول 

اأخذتا احل�ضة ال�ضوقية الأكرب خللق وا�ضافة القيمة للم�ضتفيدين.

ويف بحثنا �ضيتم درا�ضة البعد الإن�ضاين متمثال ببعد التمكني النف�ضي القادر على تطوير   
املنظمات  ال�ضتدامة يف عمل  لدفع  وتطبيقاتها  املعايري  انتقاء  كيفية  وهي  القيا�ضية  العمل  اآليات 

التناف�ضية وتطويرها. 

اأوًل: م�سكلة البحث:

على  اعتمادها  بعد  ان�ضيابية  بطريقة  املعا�ضرة  املنظمات  بع�ص  تعمل  اأن  امل�ضتغرب  من  لي�ص 
اإجراءاتها التقليدية البريوقراطية، لتنجح يف جمال وتخفق يف اأخر قيا�ضا على متغرياتها البيئية 
وال�ضد  اجلذب  �ضراع  يف  باتت  لذا  املنظمات،  بقية  مع  متكاملة  منظومة  يف  العمل  دون  اخلا�ضة 
والهدر وال�ضتغالل، ولكن ما ي�ضتوقفنا يف هذا املجال  هو وجود اإمكانات جوهرية اأثريت يف العديد 
من التخ�ض�ضات دفعت املنظمات اإىل تطوير اإجراءاتها ومنذجة قدراتها فتكون م�ضتدامة الأداء 
توقع  اأكرث تطورا وهو  اإىل مدخل  البحث مفهوم اجلودة  لقد جتاوز عنوان  العطاء،  ومتناف�ضة يف 
احتياجات الزبون بل والت�ضابق معها لإر�ضائها لي�ص على امل�ضتوى ال�ضخ�ضي اأو املجتمعي بل على 
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املنتج  العالقة ما بني  لتوثيق  والبحث يف هذا عن دعائم  القادمة  الأجيال  واأحقية  البيئة  م�ضتوى 
للعاملني  النف�ضي  التمكني  ال�ضوء على مع�ضلة تكييف عالقة  البحث لريكز  وامل�ضتهلك، وهنا جاء 
التناف�ضي  ملوقعها  املنظمة  عمل  ا�ضتدامة  حتقيق  اأجل  من  النموذجية  العمل  اإجراءات  وتطوير 

واملجتمع ذاته.  

ثانيا: اأهمية البحث:

عمليات  بعد  وت�ضتخدمها  الب�ضرية  مواردها  توظف  عندما  املنظمات  باأن  الأوىل  للوهلة  يبدو   قد 
التحويلية  القيادة  يف  احلديثة  النظريات  على  وباعتمادها  والتطوير،  والتدريب  التوجيه 
القيمة  امتلكت  قد  وباأنها  ذاتهم  لتطوير  مندفعني  العمل،  �ضركاء يف  اإىل  وال�ضرتاتيجية حتولهم 
البيئية يف ال�ضتثمار احلقيقي  تاأخذ كل املتغريات  اجلوهرية للموظف. لكنها يف حقيقة الأمر مل 
للمورد الب�ضري، األ وهي كيفية متليك ذلك املورد القدرة النف�ضية على امل�ضاركة املتكاملة لي�ص يف 
حتقيق اأهدف العمل املو�ضوعة م�ضبًقا اأو املطورة من خاللهم بل يف كيفية اإيجاد اإجراءات عمل تطور 
وتقدم معنى حقيقي للعمل املنتج مبا يعزز دور املنظمة ويدفعها اإىل املناف�ضة والتقدم والنمو و�ضوًل 
اإىل ال�ضتدامة ، ليعد هذا املوؤ�ضر الأويل والأ�ضا�ضي يف تطوير املنظمة عن مثيالتها �ضمن البيئة 
 )discretionary( الواحدة، وهو ما يقدم �ضورة ال�ضراكة لتتعدى يف هذا املهمة التقديرية

اإىل مهمة اللتزام الفعلي جتاه املجتمع احلايل وتوقعات املجتمعات الالحقة. 

ثالثا: اأهداف البحث : 

يهدف البحث احلايل اإىل الرتكيز على تركيب متغريات جديدة ومفاهيم حديثة دخلت اإىل علم 
اأن ت�ضتثمر بطرق غري تقليدية لتنتج خمرجات  املنظمة والفكر التنظيمي ، الذي ميكن للمنظمة 
حديثة تتوا�ضل وحاجة الإن�ضان املعا�ضرة وامل�ضتقبلية التي باتت ت�ضتبق الزمن بل وتطارد التوقعات 
و�ضول اإىل درجات الرقي يف الرفاهية والتقدم وال�ضمو. تفعيل التمكني النف�ضي يوؤدي اإىل التفكري 
يف كيفية ا�ضتثماره يف تطوير اإجراءات العمل القيا�ضية باعتماد املعايري العاملية املتفق عليها و�ضول 

اإىل الو�ضول ال�ضتدامة يف العمل املنظمي والتناف�ص يف ذلك.    
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رابعا: اأمنوذج البحث:

�سكل ) 1 ( اأمنوذج البحث 

ي�ضتعر�ص النموذج اأبعاد التمكني النف�ضي املنتخبة من خالل ا�ضتعرا�ص الأدبيات املتاحة يف هذا 
ال�ضياق، مع املعايري املتاحة وفق تقرير موؤ�ض�ضة التمويل الدولية جمموعة البنك الدويل للعام 2012، 
واملتخ�ض�ضة مبعايري الأداء املعنية بال�ضتدامة البيئية والجتماعية التي ميكن اإيجازها كما ياتي:

معيار الأداء رقم: 1  تقييم املخاطر والآثار البيئية والجتماعية واإدارتها، وت�ضمل الإجراءات 
الآتية:

التقييم البيئي، الربامج الإدارية، الكفاءة والقدرة التنظيمية، ال�ضتعداد للطوارئ والت�ضدي لها، 
متابعة وم�ضاركة اأ�ضحاب امل�ضالح، اأنظمة الت�ضالت. 

معيار الأداء رقم :  2رعاية املوظفني واأو�ضاع العمل، وت�ضمل الإجراءات الآتية:

متابعة  الفاعل،  وبدورهم  بالأهمية  الإح�ضا�ص  املوظفني،  منح  الفر�ص،  تكافوؤ  النقابات،  متكني 
حالت التظلم، منع عمالة الأطفال، تعزيز ال�ضحة وال�ضالمة املهنية، الهتمام ب�ضل�ضلة التوريد.
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معيار الأداء رقم :  3رفع كفاءة املوارد ومنع التلوث، وت�ضمل الإجراءات الآتية:

الكفاءة يف ا�ضتخدام املوارد، منع التلوث، اإدارة املواد اخلطرة.

معيار الأداء رقم:  4 �ضحة املجتمعات املحلية و�ضالمتها واأمنها، وت�ضمل الإجراءات الآتية:

تلبية متطلبات ال�ضحة املجتمعية و�ضالمتها، تامني احلماية.

الإجراءات  وت�ضمل  : 5احل�ضول على الأرا�ضي واإعادة التوطني الق�ضري،  رقم  الأداء  معيار 
الآتية:

معاجلة حالت دوران املجتمع ال�ضريعة، متكني املنظمات اخلا�ضة يف اإدارة الربامج احلكومية.

معيار الأداء رقم :6 حفظ التنوع احليوي والإدارة امل�ضتدامة للموارد الطبيعية احلية، وت�ضمل 
الإجراءات الآتية: حماية التنوع البيئي واحلفاظ عليه، اإدارة خدمات النظام البيئي، تفعيل الإدارة 

امل�ضتدامة للموارد الطبيعية.

معيار الأداء رقم : 7حماية ال�ضعوب الأ�ضلية، وت�ضمل الإجراءات الآتية:

الت�ضاور  للمنظمات،  املتوقعة  وغري  واملتوقعة  املق�ضودة  وغري  املق�ضودة  ال�ضلبية  الأثار  تفادي 
وامل�ضاركة امل�ضتنرية لتنمية املجتمع، متكني القطاع اخلا�ص.

معيار الأداء رقم  : 8تاأمني الرتاث الثقايف ، وت�ضمل الإجراءات الأتية:

حماية الرتاث الثقايف، تطوير م�ضاريع متخ�ض�ضة.

من خالل ذلك جند اأن املوؤ�ض�ضة قيد الدرا�ضة قد عملت على ا�ضتخدام املعايري املعتمدة يف حمور 
التمكني النف�ضي على املعايري الدولية الرئي�ضة املتوافرة يف تقارير الأمم املتحدة ومنذ قمة الأر�ص 
الأوىل يف ريودو جانريو عام 1972 التي مت اعتمادها عام 2012،  لتكون معايري موؤ�ض�ضة نهر الأردن 

م�ضتقة من هذه املعايري وهو ما تو�ضل اإليه اجلانب العملي من البحث.
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اجلانب النظري:

Concept of  Psychological Empowerment  :مفهوم التمكني النف�سي

اأوائل عقد اخلم�ضينيات من القرن  اأن بداية التمكني ن�ضات يف   )Halvorsen ، 2005:19( يرى
املا�ضي عندما زار الدكتور  )W.Edwards ( والدكتور )Joseph M.Jouran( اليابان لتدريب 
املديرين ون�ضحهم اإذ اكدوا قيمة اجلودة وال�ضتفادة من اأفكار جميع الأفراد ولي�ص فقط اأولئك 
املوجودين يف قمة الهرم التنظيمي،  واأكدا اأي�ضا فاعيلة فريق العمل وتبني مفهوم التح�ضني امل�ضتمر 
النظريات  العديد من  التمكني يف  تناول  وقد مت  امًرا مهًما.  يعد  الذي  من خالل حلقات اجلودة 
واملدار�ص ، مثل النظريات التقليدية املتمثلة بنظرية الإدارة العلمية، النظرية الإدارية والنظرية 
اإىل  ال�ضلطة  نقل  اإن  الظرفية.   والنظرية  النظم  نظرية  مثل  والنظريات احلديثة  البريوقراطية، 
اأن يتم بعناية كبرية، ويف الوقت نف�ضه يجب على العاملني الذين  اأية حال،  العاملني ينبغي، على 
فالتمكني   .)Ongori،2009:10  ( ت�ضرفاتهم  عن  امل�ضاءلة  عبء  حتمل  ال�ضلطة  اليهم  نقلت 
يف  احلديثة  الإدارية  الأدبيات  خالل  من  واأ�ضكال  �ضيغ  يف  ظهر  قد  فهو  جديدا”  مفهوما  لي�ص 
عقد الأربعينيات واخلم�ضينيات من القرن املا�ضي ، فقد ركزت هذه الأدبيات على �ضرورة توجه 
املديرين باأن يكونوا اأ�ضدقاء العمال وهذا ماي�ضمى العالقات الإن�ضانية . ويف ال�ضتينيات كان التوجه 
اأو  املنظمة  واجب  كان  ال�ضبعينيات  ويف  دوافعهم.  النا�ص  بحاجات  ي�ضعرون  مديرين  اختيار  نحو 
املدراء ان يطلبو امل�ضاعدة من العمال ) ت�ضمني العمال(. ويف الثمانينيات كان على املديرين ت�ضكيل 
فرق العمل واإقامة اللقاءات )حلقات اجلودة(. ويف الت�ضعينيات ان�ضب التوجه نحو جعل العمال 
يت�ضفوا بالريادية واملرونة )الكبي�ضي ، 2004 : 137 (. لذلك نرى اأن التمكني ميثل بدوره ا�ضتجابة 
حتمية من جانب املنظمات �ضيما املنظمات التي ظلت لعقود طويلة رهينة البريوقراطية املركزية 
مما يقلل فر�ص النجاح لديها يف مواجهة التهديدات البيئية وا�ضتثمار الفر�ص، اإذ نالحظ اأن عملية 
نقل ال�ضلطة من املديرين اإىل الأفراد يف خمتلف امل�ضتويات التنظيمية، وقد اأ�ضهم ب�ضكل وا�ضح يف 
رفع الكثري من العباء وال�ضغوط التي كانت متار�ص على املديرين الذي بدوره قد يجعل من املدير 
يتخذ بع�ص القرارات والت�ضرفات التي تكون حتت ال�ضغظ وغري املدرو�ضة،  والعك�ص �ضحيح يف 
حال الكم الهائل من املعلومات والقرارات التي قد يت�ضاطر املديرين مع الأفراد بها وتكون نتيجة 
الكبري يف  التاثري  واملهمة ذات  الق�ضايا اجلوهرية  �ضيما يف  امل�ضرتك،  والتدبري  التفكري  حل�ضيلة 

م�ضتقبل املنظمة ومكانتها التناف�ضية .
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Definition of Psychological Empowerment :تعريف التمكني النف�سي

لقد قدم بع�ص علماء ال�ضلوك التنظيمي تعريفات اأ�ضهمت يف اإثراء املخزون املعريف مِلفهوم التمكني 
ناحية  من  النف�ضي  التمكني  ويّعرف   .)Thomas and Velthouse ،1990( اأمثال  النف�ضي 
الكفاءة  نحو  الإن�ضان  عند  الدافعية  حول  ويتمركز  يتمحور  حتفيزي  مفهوم  اأنه  على  �ضيكولوجية 
والقتدار، اأي اأنه ي�ضّكل دافعية لدى العاملني من اأجل حتقيق م�ضتويات عالية من الكفاءة والقتدار. 
القدرة  اإعطاء  اأنه  على   )Empower( فعل ميّكن الإجنليزي  اإك�ضفورد  قامو�ص   وقد عّرف  هذا 
لل�ضخ�ص املمّكن. وعلى عك�ص تفوي�ص ال�ضلطة فاإّن التمكني يت�ضمن عامال” حمفزا” ودافعية من 
خالل متكني الإن�ضان وتفعيل قدراته الذاتية )ملحم،2006 :38(. والتمكني النف�ضي جاء ا�ضتجابة 
�ضرورية من قبل املنظمات من اأجل العتناء باملورد الب�ضري فيها الذي يعد من اأهم املوارد املوجودة 
يف املنظمة . ونالحظ اأنه يف العديد من املنظمات، هناك �ضعور من قبل  القوى العاملة يف اأغلب 
الحيان بالإحباط وال�ضطهاد نتيجة عدم ال�ضماح لها مبمار�ضة اأعمالهم بحرية ن�ضبية وامل�ضاركة 
يف اتخاذ القرارات ، وهذه احلالة توؤدي اإىل ال�ضغط التنظيمي وانخفا�ص الإنتاجية ، الأمر الذي 
من  خا�ضة  حالة  بو�ضفها  العاملني  ومتكني   .)Copp et al. ،2003:39( منظمة  اأية  به  لترغب 
التحدي التنظيمي مابني الرئي�ص واملروؤو�ص �ضيما اإذا كان املديرون الكبار هم من يقودون مبادرات 
)Ta -  للتمكني التي من �ضاأنها اإعادة بناء الأدوار القيادية القائمة بني املديرين والأفراد املتمكنني
)lor، 2004 :4. وهناك يف واقع الأمر جدل دائم حول مو�ضوع التمكني النف�ضي وتعريف م�ضطلح 
التمكني، على الرغم من اتفاق الكثري من الكتاب وعلماء الإدارة على عنا�ضر اأ�ضا�ضية متفق عليها 
للتمكني  وحمدد  وا�ضح  مفهوم  و�ضع  يف  يجادل  زال  ما  البع�ص  فاإن  النف�ضي،  التمكني  تعريف  يف 
عندما  اأي   ، الأعلى  اإىل  الأ�ضفل  من  بالتمكني  عليه  يطلق  اأن  النف�ضي ميكن  فالتمكني    . النف�ضي 
يدرك من خالل الأفراد العاملني ، اإذ يرونه �ضيًئا مدرًكا من خالل البعد النف�ضي لالأفراد العاملني. 

 .)Karakoc and Yilmaz ، 2009:5 (

    وميكن اأن ي�ضتعر�ص الباحث العديد من التعاريف التي اأعطت تو�ضيحا وافًيا للتمكني النف�ضي 
وذلك من خالل اجلدول الآتي:
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جدول ) 1 ( تعريف التمكني النف�سي

التعريفامل�سدر

(Lee &Kho 2001:688 )

(Carol 2002:322 )

 فل�ضفة وطريقة تفكري ويعك�ص القيادة الدميقراطية ويدفع القرارات 
اإىل الإدارات الدنيا . والتمكني النف�ضي لي�ص خيارا واهيا واإمنا هدف 
موؤ�ض�ضي ا�ضرتاتيجي ي�ضعى لتعزيز قدرات العاملني واإطالق الطاقات 

الكامنة لديهم وحتريرهم من القيود البريوقراطية .

(Carless 2004:407 )

  اأ�ضلوب اإداري لكنه �ضعور نف�ضي باملقام الأول مبعنى اأن هذا ال�ضعور 
والدوافع لتعطى للعاملني واإمنا هي اأ�ضياء ذاتية متاأ�ضلة بداخلهم وكل 
مات�ضتطيع اإلدارة العليا عمله هو توفري املناخ والبيئة امل�ضاندة لرعايته 

وتعزيزه . 
(Spreitzer and Do-

nes.,2005:534)
من  متكنهم  اإىل  تهدف  للعاملني  النف�ضية  العوامل  من  جمموعة    

اأعمالهم دون �ضغوط من قبل الإدارات العليا .

(Bhatnagar, 2005:420 )
بل  فح�ضب  العمل  م�ضكالت  حلل  و�ضيلة  لي�ص  النف�ضي   التمكني  اإن    

مفتاح لالإبداع والبتكار يف بيئة العمل .

(Pitts 2005:9 )

ودرجات  بن�ضب  اإدراكه  ميكن  اإذ  ليتوقف  ومتوا�ضل  م�ضتمر  �ضعور    
اأو غري موجودة لديهم واأن روؤية  متفاوته بني العاملني ولي�ص موجودة 
الفرد لنف�ضه واإدراكه لأهمية عمله هي بداية التمكني النف�ضي واأنه لديه 

اجلدارة والكفاءة لتحقيق هذا الهدف. 

(Glor , 2005:13)
  جمموعة من الرتكيبات والدراكات واخليارات النف�ضية للفرد العامل 

، التي ت�ضعره بتح�ضن اأكرث اأنتماء" للمنظمة التي يعمل فيها .

            (Mcshanc & Glinow
, 2007:313)

احلرية  من  باملزيد  العاملون  خالله  من  ي�ضعر  �ضيكولوجي  مفهوم    
التي  باأعمالهم  املتعلق  والتاأثري  اجلدارة   ، املعنى   ، وال�ضتقاللية 

يوؤدونها. 

(Olddipo ,2009:120)
   عملية اإعطاء حرية يف العمل من خالل متكني الأ�ضخا�ص  من ممار�ضة 

حقوقهم وامل�ضاعدة م�ضاركتهم للموارد واتخاذ القرارت الالزمة .

ميكن  فاإنه  النف�ضي  للتمكني  املتعددة  للتعريفات  نتيجة  اأنه  فريى   )Menon، 2001:156 ( اأما 
تلخي�ضه مبا ياتي :
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اإن التمكني النف�ضي هو عالقة عقدية بني الرئي�ص واملروؤو�ص.. 1

يتطلب . 2 ولكنه  والظروف  الأو�ضاع  اأن يطبق يف كل  بناء عاملًيا ميكن  لي�ص  النف�ضي  التمكني 
ظروفا” واأو�ضاعا” خا�ضة للتطبيق .

يجب اأن يقا�ص التمكني النف�ضي من خالل اأبعاده الأربعة ) املعنى ، اجلدارة، حرية الرادة . 3
، التاثري ( .

لديهم �ضعور خمتلف . 4 اأن الفراد  النف�ضي متغري م�ضتمر ومتوا�ضل احلركة مبعنى  التمكني 
�ضعيف اأو قوي نحو التمكني،  ولي�ص اأنه موجود اأو غري موجود لديهم .

العوامل  يو�ضح جمموعة من  النف�ضي  التمكني  اإن  القول  ما مت ذكره  ميكننا  لكل          خال�ضة 
يف  بالندماج  ورغبتهم  كفائتهم  مدى  لقيا�ص  العاملني  لالأفراد  والنف�ضية  وال�ضعورية  الإدراكية 
وظائفهم وحميطهم التنظيمي ومدى امتالكهم للحرية يف اأداء املهام املنوطة بهم ، الذي ينتج عن 
ذلك كله م�ضتويات عالية من الأداء والفاعلية، التي متكن املنظمات من التميز عن قريناتها من 

املنظمات الخرى .

Important of Psychological Empowerment :رابعا«: اأهمية التمكني النف�سي

         ازدادت اأهمية التمكني النف�ضي  مع تطور اأعمال املنظمات يف ظل متغريات البيئة الداخلية 
واخلارجية للمنظمة ، ويكت�ضب التمكني النف�ضي اأهمية من خالل �ضعور الأفراد العاملني بامتالكهم 
م�ضاحة وا�ضعة من احلرية واإبداء الراأي بدل من انتظار الأوامر التي ت�ضدر عن الإدارات العليا ؛ 
لذلك فالأ�ضخا�ص الذين ميتلكون التمكني النف�ضي ي�ضعرون باأهمية العمل اجلماعي والقدرة على 

حل امل�ضكالت التي قد تواجههم. 

            كما اأن التمكني النف�ضي مينح العاملني حافزا معنويا من خالل توفري الحتياجات لهم وزيادة 
تقثتهم باأنف�ضهم وحتفزهم للم�ضاركة يف اتخاذ القرارات املت�ضلة بطبيعة العمل من خالل اعطاء 
املجال لالإبداع والتميز وخلق فر�ضة للعمل اجلماعي ، كما اأن من املحتمل اأن يكون الأفراد العاملون 
اأكرث اإنتاجية ودافعية اإذا �ضعرو باإمكان تقدميهم م�ضاهمات قيمة للمنظمة من خالل تقدمي افكار 

. )Patah et al. ، 2009:172(.جديدة اأو طرائق اف�ضل لداء العمل ، وامل�ضاركه باتخاذ القرارات
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اأهمية التمكني النف�ضي تربز من خالل الدعم الذي يظهر يف كفاءة الأفراد العاملني  اإن            
ودافعيتهم وهذا بدوره يوؤدي اإىل اكتمال املهام املوكلة اليهم،  لذلك فاإن عملية التمكني ت�ضعى اإىل 
تنمية الأفراد العاملني الذين لديهم القدرة على قيادة اأنف�ضهم من خالل ال�ضتقاللية يف التفكري. 

 )Anderson & Sandmann ، 2009 :4(

ايجابي  اأثر  وجود  اإىل    )513:  2010، زيد  )ابا  درا�ضة  ومنها  الدرا�ضات  العديد من  وتو�ضلت     
للتمكني النف�ضي يف �ضلوك املواطنة التنظيمية  وان تعزيز ودعم �ضلوكيات الأفراد العاملني تكون 
من خالل غر�ص قيم التمكني و�ضلوك املواطنة التنظيمية ، اأما )Light ، 2004:75-76( يو�ضح اأن 
التمكني النف�ضي مهم جدا لالأفراد العاملني لأنه �ضيكون لديهم �ضعور اإيجابي  ور�ضا وظيفي . ويرى 
واأداء الفرق  اإيجابية بني متكني الفرق  كل من)Gondal & Khan ، 2008:145( وجود عالقة 
املمكنة اإىل حد كبري، التي �ضتكون فرق فاعلة . ومن جانبه اأ�ضار)Aziz،2008 : 245( اأن هناك 
عالقة بني التمكني النف�ضي والعمل ال�ضعوري ، فالتمكني ميثل طريقة من الأ�ضاليب الإدارية تهدف 
اإىل م�ضاعدة الأفراد العاملني يف التغلب على ال�ضراعات والنحراف ال�ضعوري،  كما اأن الن�ضجام 

ال�ضعوري ميكن اأن يحدث متى تبنت الإدارة املدخل النف�ضي للتمكني. 

          ويرى ) Martin and Bush،2006:429 ( اأن زيادة اإدراك الأفراد العاملني للتمكني النف�ضي 
ميكن اأن توؤدي اإىل تقوية مبادرات الأفراد العاملني وحت�ضينها ويزيد من مرونتهم واإبداعهم واإطالق 

قدراتهم الكامنة. 

     ومن جانبه ي�ضري الباحث اإىل اأن التمكني النف�ضي قد ي�ضهم يف  حت�ضني م�ضتوى اأداء العاملني 
املنظمات هي  اإن هذه  اإذ  الب�ضرية  املوارد  لتنمية  اأن يكون عامال حا�ضما”  وقدراتهم  كما ميكن 

منظمات علمية وخدمية ، ولها تاأثري كبري جدا” يف املجتمع.

ويرى عدد من الباحثني اأن املنظمات التي تكون عالية الأداء تعمل على ال�ضتغالل التام    
الأمثل  ال�ضتخدام  خالل  من  مبا�ضرة  وبطريقة  ومهاراتهم  ومواهبهم  العاملني  الفراد  ملبادرات 

.)Bae et al.، 2010:17( ب�ضكل قوي ومدرك لأ�ضلوب التمكني النف�ضي للعاملني
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  وقد حدد ) اأفندي، 2003 : 25( اأ�ضباب تبني بع�ص املنظمات التمكني النف�ضي بالآتي:
1-   حاجة املنظمة اإىل اأن تكون اأكرث ا�ضتجابة ملواجهة الظروف واملتغريات الطارئة.

2-   تخفي�ص عدد امل�ضتويات الإدارية يف الهياكل التنظيمية.
3-   احلاجة اإىل عدم ان�ضغال الإدارة العليا بالأمور اليومية وتركيزها على الق�ضايا ال�ضرتاتيجية 

طويلة الأجل.
4-   �ضرورة ال�ضتغالل الأمثل جلميع املوارد املتاحة ، ل�ضيما املوارد الب�ضرية للحفاظ على تطوير 

املنظمة ومتيزها.
5-   اإطالق قدرات العاملني الإبداعية واخلالقة. 
6-   احلد من التكاليف و�ضرعة اتخاذ القرارات. 

7-   توفري مزيد من الر�ضا والتحفيز والنتماء الوظيفي.
8-   اإعطاء العاملني م�ضوؤولية اأكرب واإح�ضا�ضا” اأكرث لإجناز اأعمالهم. 

 Dimensions of Psychological Empowerment :اأبعاد التمكني النف�سي  
تباينت وجهات النظر للعديد من الكتاب والباحثني حول اأبعاد التمكني النف�ضي لالأفراد العاملني، 
 ) Lashley&McGoldrick،1997:36(اإذ ميكن ذكر هذه الأبعاد وب�ضكل خمت�ضر .اأ�ضار كل من

اإىل الأبعاد الآتية:
1 .Task  :املهمة

التي تهتم بحرية الت�ضرف، التي ت�ضمح للفرد الذي مت متكينه من اأداء املهام التي وكلت 
اإليه، واإمكان تف�ضري اجلوانب امللمو�ضة وغري امللمو�ضة يف املنظمة مثل الر�ضا الوظيفي.

2 .                                                                            task the Selectingاختيار املهمة
التي تعنى بقدر ال�ضتقاللية التي يتمتع بها املوظف للقيام مبهام عمله، ودرجة و�ضوح 

�ضيا�ضات املنظمة وقدرة املوظف على معرفة الأهداف املر�ضومة .
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3 .                                                                                      : Powerfulness :القوة
ياأخذ بعني النتباه ال�ضعور بقوة ال�ضخ�ضية التي ميتلكها الأفراد نتيجة متكينهم،  

وطبيعة املهام امل�ضندة اإليهم ف�ضال عن ال�ضلطة.
4 .                                                                          Commitment::اللتزام

    ويق�ضد بهذا البعد ك�ضف الفرتا�ضات عن م�ضادر اللتزام لالأفراد العاملني، والإذعان 
التنظيمي لأ�ضلوب حمدد للتمكني .

5 .:Culture :الثقافة
ويبحث هذا البعد مدى تاأثري ثقافة املنظمة ، الإح�ضا�ص بالتمكني.

      ويرى كل من ) اندراو�ص ومعايعة،2008 :132( وجود الأبعاد الآتية للتمكني النف�ضي :
املعنى  Meaningfulness : الذي يعك�ص وجود الغاية اأو الرتباط ال�ضخ�ضي . 1

للعاملني بالعمل . 
االتاأثري  Impact : وهو الح�ضا�ص النف�ضي لالفراد بانهم ي�ضتطيعون التاثري . 2

على النظام الذي يعملون فيه
بامتالكهم . 3 العاملني  الأفراد  �ضعور   :  Competence )اجلدارة(  املقدرة 

املهارات واخل�ضائ�ص الالزمة لأداء عملهم ب�ضكل جيد.
ال�ضتقاللية . 4 درجة  :Self-Determination هي  ال�ضخ�ضية  الإرادة  حق 

واحلرية التي ميتلكها الفراد يف كيفية اداء عملهم .
     وحدد كل من )Gondal & Khan، 2008:143 ; Slocum & Hellriegel، 2009:256( اأن  

اأبعاد التمكني النف�ضي  متمثلة بالآتي:

1 .Potency سدة الباأ�س� 
اأي يكون الأفراد العاملون موؤهلني وقادرين على اإجناز مهامهم املتعلقة بالعمل .

2 .Meaningfulness املعنى 
من خالل تاأدية مهام تتميز بكونها مهمة لالأفراد وذات قيمة لهم .
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3 .Autonomy ال�ستقاللية 
 من خالل منح الفراد ال�ضتقاللية يف كيفية تنفيذ املهام املنوطة بهم .

Impact التاأثري 
وي�ضري اإىل اإدراك اأهمية  الأثر ودللته يف الأعمال املنجزة والأهداف التي مت 

حتقيقها .
التية  البعاد  حتديد  اىل   )Patah et al. ، 2009:174( الكاتب  وو�سح 

للتمكني النف�سي وهي:  
1 .Meaningfulness املعنى
2 .Competence املقدرة
3 .   Impactالتاأثري

   اأ�ضار كل من )Spreitze 1995:1443 & جالب ، :42:2013 (  اىل وجود الأبعاد الآتية للتمكني 
هذه  اعتماد  و�ضيتم  الباحثني  من  العديد  لدى  وذكرت  تكرارا  اكرث  بانها  وجدت  التي  النف�ضي، 

البعاد، واملتمثله بالتي:
1 .: Meaningfulness املعنى

             اإن الأفراد الذين يتم متكينهم ميتلكون الإح�ضا�ص مبعنى العمل ، العتقادات وتوقعات الدور، 
وهم يعطون قيمة لأغرا�ص اأو اأهداف الن�ضاط الذي ا�ضرتكوا  فيه، وهذا الفهم ي�ضند اإىل املعايري اأو 
النماذج التي ميتلكها الفرد ومدى مطابقتها حلاجته اخلا�ضة املرتبطه بالعمل، والأفراد املتمكنون 

نف�ضيا لي�ضعرون بالقدرة على تقدمي نتائج فح�ضب، بل اإنهم يوؤمنون ويهتمون  مبا اأجنزوه . 
مايقوم  بان  ويوؤمن  بعمله  املمكن  الفرد  يهتم  ان  هو  املعنى  اأن  اإىل   )42:2013  ، )جالب  وي�ضري 
به مهما« ، اإنهم ي�ضتثمرون كامل جهدهم النف�ضي والروحي يف املهمة، ولديه الإح�ضا�ص بالأهمية 

ال�ضخ�ضية من خالل انغما�ضهم يف العمل اأو املهمة التي يوؤدونها .
اأما )Hackman& Oldham ،1980:123( اأكدوا اأن املعنى هو درجة التوافق بني متطلبات القيام 
بالعمل وقيم الفرد ومعتقداته و�ضلوكه. هذا وقد اأثبتت الدرا�ضات اأن الفرد ميكنه اأن ي�ضعر مبعنى 
املهمة يف  اأي عمل يوؤديه بح�ضب نظرته اإىل اهمية ذلك العمل ، فالفرد ي�ضعر مبعنى املهمة اإذا ا�ضتطاع 
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 .)Whetten&Cameron،2011:449(اأن يعرب عن ذاته من خالل التمكني النف�ضي للعاملني
          ويرى الباحثون اأن الأفراد العاملني، ي�ضعرون بالبهجة واحلب لعملهم والإح�ضا�ص الأقوى 
لأهمية ال�ضخ�ضية وقيمة الذات ب�ضبب ارتباطهم بالفعالية الهادفة، واأن الفراد املتمكنني من خالل 

اإدراك املعنى الهادف،  يكونون اأكرث اإبداعا” من الأ�ضخا�ص الذين لديهم درجات معنى اأدنى. 
2 .: Competence )اجلدارة )املقدرة

اأداء العمل مبهارة عند بذل املزيد من اجلهد وترتبط            تعرف اجلدارة بقدرة الفرد على 
اأداء  على  للقدرة  ال�ضخ�ضي  الفهم  اإىل  وت�ضري اجلدارة  الذاتية  بالفعالية  وثيًقا  ارتباطا  اجلدارة 
املهام املعطاة لالأفراد العاملني وت�ضتند اإىل كفاءة الدور، ويدرك الأفراد جدارتهم الذاتية وباأنهم 
ميتلكون القابلية والقدرة على اأداء املهام بنجاح وكفاءة حاملا يتم متكينهم من قبل الغري ، والأفراد 
املتمكنون ل ي�ضعرون باأنهم موؤهلون فقط ، بل ان لديهم الثقة التامة باأهليتهم لأداء املهام على امت 

وجه.
اإجناز  اأن املقدرة تعني ثقة الأفراد املمكنني بقدرتهم على             ويرى )جالب ، 43:2013( 
املهام والأعمال املنوطة بهم باأح�ضن وجه وامتالكهم للقابليات التي متكنهم من مواجهة التحديات 
اجلديدة . ويرى الباحث اأن �ضدة اإميان العاملني باجلدارة التي ميتلكونها يوؤثر ب�ضكل كبري يف مدى 
حماولتهم مواجهة بع�ص التحديات التي تواجه اأعمالهم ، والقدرة على حتديد ماهو اجلهد الذي 
العراقيل  ملواجهة  ا�ضتغراقه  �ضيتم  الذي  الزمن  هو  وكم  التحديات،  اأو  املهام  لجناز  بذله  �ضيتم 

والعقبات . 

3 .: Self-Determination)حرية الإرادة )ال�ستقاللية

   ت�ضري حرية الإرادة اإىل اإدراك العاملني بامتالكهم اخليار لتقرير كيفية اأداء اعمالهم،  وي�ضري اأي�ضا 
اإىل �ضعور الفرد بال�ضيطرة على مايوؤديه من اأعمال من خالل زيادة قدرته على املبادرة وو�ضع القواعد 
التي تنظم �ضلوكه مبعنى اأنه كلما زاد �ضعور الفرد با�ضتقالليته زادت قدرته يف ال�ضيطرة على مايوؤديه 
من اأعمال وكذلك مقدار ما�ضيبذله من جهد، وت�ضري اإىل ال�ضتقاللية وامل�ضوؤولية ال�ضخ�ضية وحرية 
 .)Johnso ، 2009:13( الت�ضرف للفرد العامل ازاء الن�ضاطات التي يت�ضمنها العمل الذي يقوم به
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ويرى الباحث اأن اإدراك النا�ص يرتبط بحرية اإرادتهم، بامتالكهم عدة خيارات عن الطرائق التي 
 ميكن ا�ضتخدامها عند اإجناز املهام، كمية اجلهد املبذول يف اإجناز العمل، والزمن الالزم لإجنازه .

:Impact التاأثري

          اإدراك الفرد اأن له تاأثرًيا يف ن�ضاطات عمله، واأنه يوؤثر وي�ضهم يف �ضيا�ضات املنظمة وقراراتها 
التي تتعلق بالعمل الذي يوؤديه )ابا زيد،2009 :501(. كما اأنه يعك�ص ت�ضور الفراد اأنهم ي�ضتطيعون 
التاأثري يف النظام الذي يعملون يف اإطاره، وهو اإدراك الدرجة التي ميكن من خاللها الفرد اأن يوؤثر 
يف النتائج ال�ضرتاتيجية، الإدارية او العملياتية )الت�ضغيلية( يف العمل )اندراو�ص ومعايعة،2008 

 .)132:
         والتاأثري ميكن اأن يزداد من خالل ال�ضماح لالأفراد العاملني باقرتاحات تخ�ص البيئة التي 
يعملون فيها )Dickson & Lorenz،2009:170(. وي�ضري التاأثري اإىل الدرجة التي من خاللها 
ي�ضتطيع العاملون اأن يوؤثروا يف بع�ص ا�ضرتاتيجيات املنظمة ، والإدارة اأو النتائج التنظيمية للعمل، 
اإىل  التنظيمية �ضيوؤدي بدوره  بالأهداف  اأو م�ضاركته  بارتباطهم  العاملني  الأفراد  واإن عدم �ضعور 

 . )Quick & Nilson،2009:152(  ضعورهم بانعدام التمكني�
           ويرى الباحث اأن التاثري هو الدرجة التي ينظر لل�ضلوك فيها على اأنها ميكن اأن تعمل اختالفا 
فيما يتعلق باجناز الهدف اأو املهمة ، التي بدورها حتدث التاثري املق�ضود يف بيئة الفرد ، ويقّيم 
التاثري الت�ضور اأن الفرد ميكن اأن يوؤثر يف الآخرين ، وكذلك القرارات التي ميكن اأن تتخذ على كل 

امل�ضتويات .
    يت�ضح مما �ضبق اأن هناك عالقة بني اأبعاد التمكني النف�ضي املذكور اآنفا”  والنحرافات ال�ضلوكية 
اأنف�ضهم، ب�ضكل وا�ضح بحيث  والتغري يف طريقة تعامل العاملني مع املدير من جهة ومع العاملني 

ميكن القول: 
               اإن توافر اأبعاد التمكني النف�ضي يقلل من النحرافات ال�ضلوكية للعاملني داخل بيئة العمل 
الذي بدوره ميكن اأن ي�ضهم يف حت�ضني م�ضتويات الأداء والتميز التنظيمي بل ويحقق ال�ضتدامة يف 

العمل والتناف�ص يف الأ�ضواق.
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ال�ضتدامة والتناف�ضية يف عمل املنظمات:
ظهر م�ضطلح ال�ضتدامة  مبفهومه البيئي ملعاجلة حالة ال�ضتنزاف غري الأخالقي للموارد   

الطبيعية حتديًدا عام 1987 حيث مت اإيجاد املفو�ضية امل�ضتقلة للبيئة التي دعيت با�ضم :
)The world commission on environment Brundtland commi - development (
sion  والتابعة لالأمم املتحدة، عندما ن�ضر تقريرها حتت ا�ضم م�ضتقبلنا امل�ضرتك الذي من اأهم 
تعريفه  امل�ضتدمية )SUSTAINABLE DEVELOPMENT( حيث مت  التنمية  اأفكاره تقدمي مفهوم 
“اإنه ذلك التطور الذي يلبي احتياجات العامل من دون ت�ضويه للطبيعة ومبا ميكن الأجيال القادمة 

 .)Kolk، 2000،: 4(”من تلبية احتياجاتها اإذ تقوم هذه الفكرة على تطوير نظم بيئية فعالة
املتحدة عام  العاملى لالأمم  القمة  ملوؤمتر  الوثيقة اخلتامية  املفهوم فى  تبنى هذا            كما مت 
2005، الذى اأو�ضح اعتماد ركائز التنمية امل�ضتدامة على التنمية القت�ضادية والتنمية الجتماعية 
مع الأخذ يف احل�ضبان عنا�ضر حماية البيئة. )الربادعي، 2014: 1( مبعنى امتداد املفهوم ليتخطى 
عمليات تطوير املوارد البيئية ب�ضكل اآمن اإىل املحافظة على دميومة خمتلف املوارد جلميع ال�ضركاء 
واملتعاملني واملتاأثرين يف املنظمات الجتماعية ولعموم الدول. الأمر الذي دفع لت�ضكل معايري الأداء 

الثمانية التي يجب على اجلهات املتعاملة مع املنظمات الوفاء بها  وهي:
معيار الأداء رقم :1 تقييم املخاطر والآثار البيئية والجتماعية واإدارتها

معيار الأداء رقم :2 رعاية العمال واأو�ضاع العمل
معيار الأداء رقم :3 رفع كفاءة املوارد ومنع التلوث

معيار الأداء رقم :4 �ضحة املجتمعات املحلية و�ضالمتها واأمنها
معيار الأداء رقم :5 احل�ضول على الأرا�ضي واإعادة التوطني الق�ضري

معيار الأداء رقم :6 حفظ التنوع احليوي والإدارة امل�ضتدامة للموارد الطبيعية احلية

معيار الأداء رقم :7 حماية ال�ضعوب الأ�ضلية

)2012:IFC ،معيار الأداء رقم :8 تاأمني الرتاث الثقايف )موؤ�ض�ضة التمويل الدويل
من خالل ذلك اأن امليزة التناف�ضية هي اأن تكون الأف�ضل من بني املناف�ضني يف واحد اأو   
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وتزايد  املناف�ضة  ت�ضاعد  مع   )... ،الإبداع  ،املرونة  )التكلفة  ال�ضرتاتيجي  الأداء  اأبعاد  من  اأكرث 
الداخلني اجلدد باأ�ضاليبهم ومنتجاتهم اجلديدة يف ظل العوملة  فال �ضمانة لأية ميزة تناف�ضية اأن 
ت�ضتمر طويال مامل يتم تطويرها با�ضتمرار. اأي مامل تكن املوؤ�ض�ضة قادرة على الإبداعات امل�ضتمرة 

التي حتقق ال�ضتدامة يف امليزة التناف�ضية.

      ولقد انق�ضم الباحثون اإىل فئتني .الأوىل تبنت مدخل ال�ضتدامة اأو امليزة التناف�ضية امل�ضتدامة 
اأن يحقق  واأن عمل ال�ضرتاتيجي  التناف�ضية م�ضتدامة.  اأن تكون امليزة  اأن من املمكن  اأ�ضا�ص  على 
عنوان  حملت  التي   )P.Ghemawat،1986( درا�ضة  اأكدته  ما  .وهذا  التناف�ضية  امليزة  ا�ضتدامة 
امليزة التناف�ضية  ودرا�ضة )M.Porter ،1996( ماهي ال�ضرتاتيجية، اأما الفئة الثانية فقد تبنت 
كانت  عندما  املا�ضي  يف  ممكنة  كانت  امل�ضتدامة  التناف�ضية  امليزة  اأن  على  يقوم  جديدا  مدخال 
اقت�ضاديات  اأ�ضا�ص  و املحلية على  ال�ضغرية  املوؤ�ض�ضات  تناف�ص �ضد  الكبرية  الأمريكية  املوؤ�ض�ضات 
احلجم وتراكم اإمكانات مالية و اإنتاجية �ضخمة . اأما الآن ويف ظل الأ�ضواق �ضريعة التغري واملناف�ضة 
  Hamel  ( الفائقة على ال�ضعيد العاملي فال �ضمانة للميزة التناف�ضية امل�ضتدامة، وميثل هذه الفئة
 )R.Daveni،1995( ودرا�ضة امل�ضتقبل  اأجل  املناف�ضة من  et Prahalad ،1994( يف درا�ضتهما 
ال�ضراع مع املناف�ضة الفائقة ) ح�ضني وح�ضني، 2015: 12( . وعلى هذا فاإن اأبعاد امليزة التناف�ضية 
التي من الواجب اأن تختارها املنظمات املعا�ضرة بو�ضفها اأ�ضلوًبا رائًدا يف اإدارة ا�ضتدامتها ما ميكن 
اأن يطور ب�ضكل ملحوظ ويقدم القيمة امل�ضافة للمنظمة وهو ما ميكن اختياره من اجلدول الآتي ، 
وكما نعلم اأن يعتمد بناء على املعطيات لبيئة املهام والبيئية الداخلية واخلارجية للمنظمة وح�ضب 

مامعتمد يف ا�ضرتاتيجة املنظمة واأهدافها:
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جدول ) 2 ( املعايري العلمية املعتمدة يف ا�ستدامة الأداء

الزيود، خالد حممد علي. اأثر نظم املعلومات ال�ضرتاتيجية يف حتقيق الأولويات التناف�ضية. درا�ضة 
تطبيقية يف البنوك التجارية الأردنية. ر�ضالة ماج�ضتري، جامعة ال�ضرق الأو�ضط، 2014. 25.

اجلانب العملي

            من خالل الطالع على العديد من املوؤ�ض�ضات ذات العالقة مبو�ضوع البحث، وجد الباحثون 
ان موؤ�ض�ضة نهر الأردن يف تقريرها املن�ضور على املوقع الإلكرتوين يف ملخ�ص عمل لالأعوام )2008-

تلتزم  اأن   بيئة عربية منوذجية ميكن  وهو عامل يف  �ضيما  لدرا�ضته وحتليله  2010( خري منوذج 
املنظمات الأخرى مبعايري جناحه. 

              تاأ�ض�ضت موؤ�ض�ضة نهر الأردن، التي تراأ�ضها جاللة امللكة رانيا العبد اهلل املعظمة، عام 
 1995، هي موؤ�ض�ضة اأردنية غري حكومية وغري ربحية، مقرها الرئي�ص يف عمان، الأردن .وت�ضعى 
موؤ�ض�ضة نهر الأردن لتحقيق الأثر يف املجمتع الأردين الأكرب من خالل تطبيق روؤيتها ور�ضالتها. وهي 
م�ضجلة يف اململكة املتحدة وفرن�ضا بو�ضفها منظمة خريية ويف الوليات املتحدة الأمريكية اأي�ضا. 

وميكن اأن نتفهم احلقائق عن عمل املنظمة كما ياأتي:  
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�سكل ) 2 ( موؤ�سرات الأداء ملوؤ�س�سة نهر الردن
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يت�ضح من اجلدول اأن امليزة التناف�ضية للموؤ�ض�ضة م�ضتمد من طبيعة عملها بخدمة املجتمع وانتقائها 
لفئات وخدمات جمتمعية متميزة فاعلة وموؤثرة لعموم ال�ضعب وعلى املدى الزمني الطويل، وهذا 
من خالل معايري ال�ضتدامة املنتخبة للموؤ�ض�ضة التي تنح�ضر ب�ضتة اأبعاد رئي�ضة عن عموم منظمات 
املراأة  دور  متكني  الأطفال،  حماية  ال�سباب،  )متكني  وهي:  الأردن  يف  املدين  املجتمع 
وتفعيله، تعزيز املجتمعات املحلية، ال�ستخدام الأمثل للموارد، بناء قدرات املجتمع 

املدين( 

املوقع  على   2010 للعام  تقريرها  يف  امل�ضتعر�ضة  املئوية  الن�ضب  درا�ضة  خالل  ومن                
الإلكرتوين اخلا�ص باملوؤ�ض�ضة وح�ضب اجلدول ) (، ميكن اأن نتفهم ومن خالل البعد الأول )متكني 
ال�ضباب( اأن ن�ضبة الأموال املخ�ض�ضة للعام 2008 ما ن�ضبته )3.7%( من جمموع موازنة املوؤ�ض�ضة، 
عدد  موؤ�ضري  ارتفاع  على  انعك�ص  الذي  الأمر   ،2010 للعام  و)%19.2(   2009 للعام   )%2.0( و 
التوايل 100  املجال ولالأعوام 2008، 2009، 2010. على  التدريبية املخ�ض�ضة يف هذا  الدورات 
دورة، و85 دورة ، و 173 دورة، مع ارتفاع عدد املتطوعني يف تنفيذ عملية التدريب من 190 للعام 
2008 اإىل 289 للعام 2009 و�ضول اإىل 148 للعام 2010، وهو موؤ�ضر ال�ضتدامة يف اعتماد اجلودة 
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املوازنة  يف  املوارد  تخ�ضي�ص  ارتفاع  مع  ال�ضابقة  ال�ضنوات  على  قيا�ضا  املتطوعني  لطبيعة  العالية 
للعام 2008 اىل 901 عام  اأثًرا مبا�ضًرا يف املجتمع من 896  ارتفاع عدد املتدربني بو�ضفه  بدليل 

2009 وحتى 2119 عام 2010.

وهكذا يف معيار حماية الأطفال اإذ بلغت الأموال املخ�ض�ضة من جمموع املوازنة اخلا�ضة   
باملوؤ�ض�ضة ما ن�ضبته )11.5%( للعام 2008 و )22.7%( للعام 2009 و )26.8%( للعام 2010. 

           وهذا دليل قوي ي�ضري اإىل زيادة اأثر املوؤ�ض�ضة يف ارتفاع عدد امل�ضاهمني من 294 متطوع اإىل 
309 وحتى 456 متطوع. وهذه املوؤ�ضرات تنطبق على معيار متكني دور املراأة وتفعيله ومعيار توزيع 

املجتمعات املحلية وال�ضتخدام الأمثل للموارد واأخريا معيار بناء القدرات يف املجتمع املحلي.

ال�ستنتاجات:

الدقيقة . 1 العلمية  امل�ضطلحات  وتزايد  الجتماعية  العلوم  جمال  يف  الت�ضاع  من   الرغم  على 
التي تعالج موا�ضيع �ضيقة يف ال�ضلوك الن�ضاين، فاإن جمال تفعيلها ودجمها يبقي حمتاجًا اإىل 
اأدوات وو�ضائل غري تقليدية، الأمر الذي ينعك�ص على ات�ضاع العمل املنظمي لي�ص يف الإجراءات 

اإمنا يجب اأن ميتد اإىل التطبيقات املتكاملة ملختلف التخ�ض�ضات.

العمل . 2 تنفيذ  خلطوات  فعل  ورد  موجزة  خطوات  بكونها  النموذجية  العمل  اإجراءات  ات�ضمت 
باأ�ضلوب اأكرث �ضهولة وكفاءة وفاعلية بالتوافق مع طبيعة املتغريات البيئية والأهداف الرئي�ضة 

للمنظمة من دون الأخذ الكامل واجلدي للعوامل النف�ضية الإن�ضانية للمنفذ وامل�ضتفيد.

ال�ضوقية فاإن . 3 التاف�ضية وا�ضتمرار تطورها بالتناغم مع الحتياجات  مع تعدد متغريات امليزة 
اأو غري  �ضواء ب�ضورة مبا�ضرة  الإن�ضانية  بع�ص اجلوانب  اأخرى مرتكزة على  هناك متغريات 

مبا�ضرة ميكن اأن تدعم امليزة التناف�ضة للمنظمة.

مع تطور مفهوم ال�ضتدامة بو�ضفه مدخاًل اإجرائيًا يدمي املوارد الطبيعية ويحافظ عليها �ضيما . 4
اإيجاد  علينا  يتحتم  الربحية،  بدل  واملنفعة  ال�ضتغالل  بدل من  ال�ضتثمار  فل�ضفة  تطوير  بعد 
منظور جوهري وا�ضع لروؤية ت�ضتوعب وب�ضكل اأكرب كل عوامل الإنتاج بعد اإ�ضافة املورد الرابع 

راأ�ص املال املعريف.
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والأعمال، . 5 واحلكومية  ربح  اإىل  الهادفة  غري  واملنظمات  املدين  املجتمع  منظمات  ماعادت 
بعيدة عن القواعد الأربع من �ضروط العمل، �ضيما واأنها اجتمعت الآن على تطوير املنظومة 

القت�ضادية ال�ضاملة يف الأر�ص الواحدة.

التو�سيات:

اإيجاد فريق عمل جوال مكون من اخلرباء وال�ضت�ضاريني املتطوعني، يعمل بحرفية عالية . 1
وباأجور رمزية للتطوير عمل املنظمات الراغبة بال�ضتدامة على م�ضتوى املوارد التقليدية 

املال والأر�ص والعمل وراأ�ص املال املعريف.

العمل على تفعيل موقع اإلكرتتوين يقدم ا�ضت�ضارات فاعلة يف هذا ال�ضياق.. 2

اأخالقيات . 3 وا�ضتثمار  القت�ضادية  العلوم  جانب  اإىل  وبقوة  الجتماعية  العلوم  ا�ضتخدام 
الأعمال يف تطوير البحوث احلديثة ونتاجاتها.

ا�ضتثمار النظريات احلديثة يف خمتلف املجالت مبا يدعم فكرة ال�ضتدامة دون الرتكيز . 4
اأو تخ�ض�ص علمي مميز، بل العتماد على مدخل راأ�ص املال الجتماعي يف  على جانب 

هذا ال�ضياق.

التناف�ضية . 5 وامليزة  ال�ضتدامة  وحقيقة  يتناغم  مبا  لل�ضباب  العل  وفر�ص  العرو�ص  توفري 
بعيدا عن الفل�ضفة التقليدية يف املنظمات البريوقراطية. 

امل�سادر:

امل�سادر العربية:

ارم�ضرتوجن ، مي�ضيل )2007(، » تقنيات الدارة »، ط2 ، ترجمة ون�ضر وتوزيع مكتبة . 1
اجلرير ، الريا�ص.

2 . ، امل�ضتمر«  والتطوير  للتح�ضني  مدخل  العاملني  ،«متكني   )2003(  ، عطية  افندي، 
املنظمة العربية للتنمية الإدارية ، القاهرة .
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اندراو�ص ، رامي جمال ، معايعة ، عادل �ضامل . )2008(، الإدارة بالثقة والتمكني . 3
: مدخل لتطوير املوؤ�ض�ضات ،عامل الكتب احلديث للن�ضر والتوزيع ، الطبعة الأوىل ، 

اإربد- الأردن .

اإدارة املوارد الب�ضرية«، . 4 اخلر�ضة، يا�ضني كا�ضب و حمود، خ�ضري كاظم،)2010(،« 
ط3، دار امل�ضرية للن�ضر و التوزيع: عمان.

ال�ضامل و موؤيد �ضعيد و حرحو�ص ، عادل )2002( »اإدارة املوارد الب�ضرية » : مدخل . 5
ا�ضرتاتيجي ، عامل الكتب احلديث للن�ضر والتوزيع ،اربد : الردن.

للطباعة . 6 دار غريب   ، القاهرة   ،  « الب�ضرية  املوارد  »اإدارة  ، علي )2001(  ال�ضلمي 
والن�ضر والتوزيع : القاهرة .

ال�ضلمي ، علي )2005(،«مالمح الإدارة اجلديدة يف ع�ضر املتغريات وانعكا�ضاتها . 7
على اإدارة التغيري«، دار غريب للطباعة والن�ضر والتوزيع : القاهرة .

العزاوي ، جنم عبد اهلل )2006( “التدريب الداري “ ، دار اليازورية العلمية . 8
للن�ضر والتوزيع، عمان :الردن.

العزاوي ، جنم عبد اهلل و جواد ، عبا�ص ح�ضني )2010( “ تطوير اإدارة املوارد . 9
الب�ضرية ، دار اليازوري للن�ضر والتوزيع ، عمان : الردن.

الهيتي، خالد عبد الرحيم مطر،)2000(، اإدارة املوارد الب�ضرية- مدخل . 10
ا�ضرتاتيجي ، دار احلامد للن�ضر والتوزيع : عمان.

امل�سادر الجنبية:

1. Anthony، P. W.، )2001( Strategic Human Resource Management; 
Thompson   Learning، Dryden Press، USA.

2. Armstrong ،Michael)2007(،“Huma Resource Management 
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Practice“،10 th ed، Personnel Management- Hand Books، 
Cambridge University Press.

3. Aswathappa، K. )2008(، Human resource management، text and 
cases ، 15th ed ، Tata McGraw-Hall،New Delhi.

4. Balgobind، Prabeen، )2007(، The relationship between human 
resources management practices and organization performance     
in the manufacture sector of the beer industry in south Africa، 
University of Pretoria، P. 14.

5. Barnes ، D. )2008(، operations management and international 
perspective، Thomson.

6. Besterfield، D. H.، and others )2003( Total Quality Management،New 
Jersey: Prentice Hall.

7. Daft R. L. ) 1992 ( : Organization Theory and Design ، 4th ed ؛ ، 
Weste  Publishing ، New York.

8. Daft R. L. ) 2001 ( : Organization Theory and Design، Ohio، 7/e ؛ 
USA، South – Western College Publishing .

امل�سادر امل�ستح�سلة عرب املوقع الإلكرتوين:

التنمية . 1 حتقيق  فى  املجتمع  دور  ريحان.  حممد  غادة  ح�ضني،  ريحان،  حممد  رميان  ح�ضني. 
العمرانية امل�ضتدامة التمكني امل�ضتدام كمدخل درا�ضة لأحد التجارب العاملية فى تنمية البيئة 

العمرانية.2015

http://www.ifc.org/wps/wcm/connect/483aee8049a79667b8e8faa8c6a831
2a/PS6_Arabic_2012.pdf?MOD=AJPERES
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الربادعي. مي، التنمية امل�ستدامة.. 2

http://www.youm7.com/story/0000/0/0/-/1561772

تناف�ضية . 3 ميزة  لكت�ضاب  كمدخل  الإبداع  من�ضوري،  د.الزين،  نذير،  بن  الدين،  د.ن�ضر 
م�ضتدامة يف منظمات الأعمال كلية العلوم القت�ضادية وعلوم الت�ضيري اجلزائر، 2014. 

4 . www.jordanriver.jo .تقرير موؤ�س�سة نهر الأردن
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عالقة تكنولوجيا المعلومات واالتّصاالت بمجال الّصحافة المكتوبة 
وتجّلّياتها في الّسياق القطرّي

حممـــد ال�شالــــح حامــــــــدي
ق�سم نظم معلومات احلا�سوب، كلية اأحمد بن حممد الع�سكرية، قطر

الملّخص: 

�ضياق  يف  تتغرّي  وا�ضتهالكها  ون�ضرها  واإنتاجها  وجمعها  الأخبار  ت�ضّور  بها  يتّم  اّلتي  الّطريقة 
الإلكرتوين  والربيد  الإنرتنت  مثل  الّتقنّيات احلديثة،  والّت�ضالت احلديثة.  املعلومات  تكنولوجيا 
اإنتاج  ممار�ضات  �ضياغة  اإعادة  اإىل  اأّدت  وغريها،  �ضة  املتخ�ضّ والربجمّيات  املحمول  والهاتف 
اأّي  املعلومات حول  اإىل  و�ضول غري حمدود  لالإعالمّيني  توّفر  فهي  وا�ضتهالكها؛  ون�ضرها  الأخبار 
اأماكن  اإىل  واإر�ضالها  املعمورة،  اأركان  الأخبار من كّل زاوية وركن من  مو�ضوع ومتّكنهم من جمع 
حافة  ال�ضّ املمار�ضة يف جمال  والّت�ضالت  املعلومات  تكنولوجيا  لقد حّولت  تاّمة.  ب�ضهولة  عملهم 
نريد من خالل هذا  ا�ضتثناء.  العامل ومل تكن دولة قطر  اأنحاء  املكتوبة بطريقة عميقة يف جميع 
يف  املكتوبة  حافة  ال�ضّ وجمال  والّت�ضالت  املعلومات  تكنولوجيا  بني  العالقة  اإىل  الّتطّرق  البحث 
قطر وا�ضتك�ضاف الّتاأثريات الإيجابّية وال�ّضلبية لهذه الّتكنولوجيا يف هذا املجال واإ�ضدار تو�ضّيات 
قد تكون مفيدة يف دولة قطر وغريها بهذا اخل�ضو�ص. يتّم هذا عرب درا�ضة م�ضتفي�ضة لعدد كبري 
نتائج  يتّم عر�ص  العاملّي، كما  اإىل هذا املو�ضوع يف قطر وعلى امل�ضتوى  اّلتي تطّرقت  من املراجع 
ا�ضتبيان عن جتليات هذه العالقة يف قطر ومدى وعى الّنا�ص بها. من اأبرز نتائج هذا البحث اأّن 
عمل  وت�ضهيل  حفية  ال�ضّ املوؤ�ّض�ضات  تعزيز  يف  مهّما  دورا  تلعب  والّت�ضالت  املعلومات  تكنولوجيا 
حفّيني وجلب فوائد جّمة للقارئ. كما اأّن هناك حتّدّيات وخماطر و�ضلبّيات تن�ضاأ عند الّتطّرق  ال�ضّ
حافة املكتوبة وتكنولوجيا املعلومات والّت�ضالت يجب الّتنبيه اإليها، واأّن  اإىل الّتفاعل بني جمال ال�ضّ
حافة املكتوبة هي جديرة باملتابعة والبحث اإذ  عالقة تكنولوجيا املعلومات والّت�ضالت مبجال ال�ضّ
ة واأّن تكنولوجيا املعلومات  اأّن هناك العديد من الّنقاط اّلتي حتتاج اإىل تو�ضيح ودرا�ضة اأعمق، خا�ضّ

رد. والّت�ضالت تتطّور ب�ضكل ُمطَّ
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Abstract:

 The way in which the news are perceived, gathered, produced, disseminated,
 and consumed changes in the context of modern Information and
 Communication Technology (ICT). Modern technologies, such as the Internet,
 e-mail, mobile phone, specialized software, etc., led to the reformulation
 of the practices of the production, dissemination, and consumption of the
 news. These technologies provide journalists with an unlimited access to
 information on any subject, enable them to collect news from every nook and
 corner of the globe, and send them to their places of work quite easily. ICT
 has transformed the practices in the area of print journalism in a profound
 way in all parts of the world and the State of Qatar was not an exception. We
 want through this research to address the relationship between ICT and the
 field of print journalism in Qatar, explore the positive and negative effects
 of this technology on this area, and make recommendations that may be
 useful in the State of Qatar and elsewhere in this regard. We do this through
 an extensive study across a large number of references that touched on
 this subject in Qatar and at the global level. We also show the results of
 a questionnaire about the manifestations of this relationship in Qatar and
 about the extent of people’s awareness of it. The results of this research
 indicate that ICT plays an important role in promoting press institutions,
 facilitating the work of journalists, and bringing significant benefits to the
 reader. There are also challenges, risks, and disadvantages that arise when
 considering the interaction between the field of print journalism and ICT. It
 is also noteworthy that the relationship between ICT and print journalism
 is worth pursuing and researching, as there are many points that need
clarification and deeper study, especially because ICT is steadily developing.
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 1. مقّدمة

ن�ضهد يف الوقت احلا�ضر حتول جذرّيا للعامل اإىل جمتمع معرفة مع انت�ضار غري م�ضبوق للخدمات 
اّلتي تعتمد على الإنرتنت. جزء كبري من الّتطورات اجلديدة يف القطاعات القت�ضادّية الّرئي�ضة 
 Information and Communication( والّت�ضالت  املعلومات  تكنولوجيا  على  يقوم 
العري�ص  الّنطاق  و�ضبكات  اجلّوالة  والهواتف  لالإنرتنت  الوا�ضع  النت�ضار   .)Technology: ICT
ُيظهر ب�ضكل وا�ضح مدى متّدد هذه الّتكنولوجيا. املنّظمات والأفراد يف جميع اأنحاء العامل يطلبون 

وي�ضتخدمون تكنولوجيا املعلومات والّت�ضالت على نحو متزايد.

ّكن من الو�ضول  تكنولوجيا املعلومات والّت�ضالت هو م�ضطلح �ضامل ي�ضري اإىل الّتقنّيات اّلتي مُتَ
اإىل املعلومات من خالل الّت�ضالت. ويغّطي هذا امل�ضطلح جميع املعّدات الّتقنّية ملعاجلة املعلومات 
وتو�ضيلها. وغالبا ما ُيفهم على اأّنه جمموعة متنّوعة من الأدوات واملوارد الّتكنولوجّية اّلتي ُت�ضتخدم 
املعلومات  تكنولوجيا  تغّطي   .)1( واإدارتها  وتخزينها  ون�ضرها  واإن�ضائها  املعلومات  تو�ضيل  يف 
تكنولوجيا  الّت�ضالت.  تكنولوجيا  وجانب  املعلومات  تكنولوجيا  جانب  جانبني:  والّت�ضالت 
والّتعامل  اأداة،  املعلومات، وا�ضتخدامها بو�ضفها  املتعّلقة مبعاجلة  امل�ضائل  املعلومات ت�ضمل جميع 
معها، واإدارتها. تكنولوجيا الّت�ضالت هي كّل �ضيء يرتبط با�ضتخدام اأدوات ملعاجلة ونقل البيانات 
من جهاز اإىل اآخر )2(، حيث يتّم الرّتكيز على و�ضائل الّت�ضالت، مثل الإنرتنت، و�ضبكات الهاتف 

ناعية. اجلّوال، وتكنولوجيا الأقمار ال�ضّ

لقد اأثبتت تكنولوجيا املعلومات والّت�ضالت اأّنها تكنولوجيا هاّمة للغاية وهي مرتابطة مع معظم 
قطاعات احلياة وتوؤّثر فيها باأ�ضكال وم�ضتويات خمتلفة. الّتحولت الّناجتة عن تكنولوجيا املعلومات 
توليد  يف  مت�ضارعة  تغرّيات  اإطار  يف  ت�ضعنا  واملعرفة  املعلومات  جمتمع  ظهور  خالل  والّت�ضالت 

قنوات املعلومات وبناء املعرفة )3(.

اأّكدت ب�ضكل وا�ضح دور تكنولوجيا املعلومات والّت�ضالت  العاملّية الأخرية  املنتديات القت�ضادّية 
يف الّنمو القت�ضادي يف جميع البلدان. فقد جاء يف تقرير املنتدى القت�ضادّي العاملّي ل�ضنة 2013 
اأ�ضا�ضّيا لالبتكار  يتّم عدها على نحو متزايد م�ضدرا  والّت�ضالت  املعلومات  تكنولوجيا  اأّن   )4(
مُيكن اأن يوّلد زيادة يف الّنمّو القت�ضادّي وم�ضادر جديدة لفر�ص عمل ذات قيمة م�ضافة عالية. 
هذه القدرة على البتكار هي اأمر اأ�ضا�ضّي يف ثورة املعلومات احلالّية اّلتي تعمل على حتويل العملّيات 
القت�ضادّية والجتماعّية يف جمتمعاتنا. اأّما يف تقرير املنتدى القت�ضادّي العاملّي ل�ضنة 2015 )5( 
تاأثري  لها  العاّمة،  لالأغرا�ص  تكنولوجيا  بو�ضفها  والّت�ضالت،  املعلومات  تكنولوجيا  اأّن  ورد  فقد 
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ميتّد اإىل ما وراء املكا�ضب الإنتاجّية. فهي تعمل بو�ضفها قّوة موّجهة للّتنمية الجتماعّية والّتحول 
من خالل حت�ضني فر�ص احل�ضول على اخلدمات الأ�ضا�ضّية، وتعزيز الّت�ضال، وخلق فر�ص العمل.

تكنولوجيا  قطاع  تطوير  يف  املا�ضية  القليلة  ال�ّضنوات  خالل  كبريا  �ضوطا  قطر  دولة  قطعت  وقد 
املعلومات والّت�ضالت اّلذي مّت الّتعّرف عليه على اأّنه قطاع جوهرّي بالّن�ضبة لقت�ضاد مبتكر ومتنّوع 
ومل�ضتوى عال من املعي�ضة للّنا�ص يف قطر. يف تقرير املنتدى القت�ضادّي العاملّي ل�ضنة 2015 )5( 
موؤ�ّضر اجلاهزّية ال�ضبكّية ))Networked Readiness Index )NRI( يهدف اإىل قيا�ص قدرة 
الّتناف�ضّية والّرفاه.  البلدان على ال�ضتفادة من تكنولوجيا املعلومات والّت�ضالت لتح�ضني القدرة 
وُيقا�ص هذا املوؤ�ّضر على نطاق من 1 اإىل 7، حيث ترمز 7 اإىل القت�ضادات الأح�ضن اأداء و1 اإىل 
القت�ضادات الأ�ضواأ اأداء. قطر )يف املركز 27 من اأ�ضل 143 دولة، حيث موؤ�ّضر اجلاهزّية ال�ضبكّية 
هو 5.1: م�ضريا اإىل قدرة عالية للبلد على جني كامل لفوائد تكنولوجيا املعلومات والّت�ضالت( هي 

ا�ضتثناء وجيب من الأداء القوّي يف منطقة تتمّيز باأوجه ق�ضور خطرية.

يقف وراء هذا الّنجاح لقطر التزام قوّي بتطوير تكنولوجيا املعلومات والّت�ضالت من قبل احلكومة، 
حيث ُتبذل جهود كبرية لتو�ضيع العرو�ص من اخلدمات عرب الإنرتنت )قطر يف املركز 37 من اأ�ضل 
143 دولة ح�ضب )5(. وزيادة م�ضاركة ال�ّضّكان يف الإنرتنت )املركز 45(. وعالوة على ذلك، فقد 
قفزت ا�ضرتاكات الإنرتنت عري�ص الّنطاق املتنّقل من 9.6% يف عام 2012 )املركز 43( اإىل %76.8 
يف عام 2015 )املركز 18(. وعلى الّرغم من اأّن القدرة على حتّمل تكاليف الإنرتنت عري�ص الّنطاق 
الّثابت ق�ضّية معّلقة )املركز 123(، الأمر اّلذي قد يوؤّثر على م�ضتوى ا�ضرتاكات الإنرتنت عري�ص 
املعلومات  لتكنولوجيا  بالّن�ضبة  وال�ضتخدام  لالخرتاق  العاّم  امل�ضتوى  فاإّن   ،)65 )املركز  الّنطاق 
والّت�ضالت )املركز 19( هو عايل. وقد ت�ضافر ذلك مع الّروؤية القوّية للحكومة والتزامها بتطوير 
اقت�ضادها،  لتنويع  و�ضيلة  بو�ضفها   )3 الثالث  )املركز  ب�ضرعة  والّت�ضالت  املعلومات  تكنولوجيا 
جنبا اإىل جنب مع اجلهود الّرامية اإىل خلق بيئة مالئمة لالأعمال الّتجارية )املركز 18( لتحفيز 
اأجل ترجمة  الأمام، من  اإىل  القوّي لقطر. وبالّتطلع  العاّم  الّتقدير  لي�ضفر عن هذا  املبادرة،  روح 
ال�ضتيعاب اجلّيد املوجود لتكنولوجيا املعلومات والّت�ضالت اإىل اآثار اقت�ضادّية اأقوى )املركز 32(، 
فاإّنه ينبغي على قطر اأن توا�ضل ال�ضتثمار يف زيادة م�ضتوى اللتحاق باجلامعة )املركز 107( حّتى 
تتمّكن من ال�ضتفادة من جمموعة اأكرب من املواهب املحلّية وتعزيز الّنظام ال�ّضامل لالبتكار لديها 

.)5(

ال�ضرتاتيجّية الوطنّية لتكنولوجيا املعلومات والّت�ضالت لدولة قطر 2015 )6(، اّلتي حُتّدد العديد 
من الربامج اّلتي تعد من الّناحية ال�ضرتاتيجّية حيوّية للّتطّور امل�ضتقبلّي لقطر، تو�ضي ب�ضيا�ضات 
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والّت�ضالت.  املعلومات  تكنولوجيا  خلدمات  واملتو�ّضطة  غرية  ال�ضّ املوؤ�ّض�ضات  ا�ضتخدام  لت�ضريع 
وتوؤّكد اخلّطة اأي�ضا اإن�ضاء املحتوى املحلّي وتوؤكد اأهمية الّتكنولوجيا للّتعّرف على الأحرف العربّية، 
وتكنولوجيا  العري�ص  الّنطاق  انرتنت  َي�ضتخدم  الإلكرتونّية  ّحة  لل�ضّ نظام  على  الرّتكيز  و�ضرورة 
مهّمة  تعد  اأدوات  هي  الإعالم  و�ضائل  حّية.  ال�ضّ الّرعاية  خدمات  لتعزيز  والّت�ضالت  املعلومات 
يف ت�ضكيل ال�ّضيا�ضات والهوّية، وتلعب كذلك دورا كبريا يف الرّتويج لهذه الربامج الإمنائّية. لهذا 
ال�ّضبب، ويف مواءمة مع ال�ضرتاتيجّية الوطنّية لتكنولوجيا املعلومات والّت�ضالت لدولة قطر 2015 
قبل  من  والّت�ضالت  املعلومات  تكنولوجيا  ا�ضتخدام  بدرا�ضة  اهتمامنا  ياأتي  ذكرها،  �ضبق  اّلتي 
حافة  حافة وخ�ضو�ضا على ال�ضّ و�ضائل الإعالم وتاأثريات تكنولوجيا املعلومات والّت�ضالت يف ال�ضّ

حف(. املكتوبة يف قطر )ال�ضّ

حافة املكتوبة يف قطر حيال  حفّيني يف جمال ال�ضّ يف هذا البحث نهدف اإىل الّتعّرف على جتربة ال�ضّ
الّتكنولوجيا  ا�ضتخدام تكنولوجيا املعلومات والّت�ضالت وكيف مُيكن لالعتماد امل�ضتمّر على هذه 
حافة  اأن يوؤّثر على عملهم. �ضوف نحاول فهم العالقة بني تكنولوجيا املعلومات والّت�ضالت وال�ضّ
املكتوبة وذلك بالرّتكيز على الفر�ص اّلتي مُيكن لتكنولوجيا املعلومات والّت�ضالت توفريها للعاملني 
يف هذا املجال والآثار ال�ّضلبّية اّلتي مُيكن لتكنولوجيا املعلومات والّت�ضالت اأن تت�ضّبب فيها. كما 
حفيني يف  �ضوف نحاول الّتطّرق اإىل جوانب اأخرى لهذه العالقة. يف هذه الّدرا�ضة للعالقة بني ال�ضّ
وء على طريقة  ال�ضّ ت�ضّلط  اأ�ضئلة بحثّية هاّمة  قطر وتكنولوجيا املعلومات والّت�ضالت نريد طرح 
حفيني  الّتفاعل مع هذه الّتكنولوجيا وعلى الّطريقة اّلتي اأّثرت بها هذه الّتكنولوجيا يف حياة ال�ضّ
كان  اإذا  ما  ا�ضتك�ضاف  نحاول  �ضوف  امل�ضتقبل.  يف  بذلك  القيام  يف  ا�ضتمرارها  كيفّية  وعلى 
حفّيون يف قطر على دراية بتكنولوجيا املعلومات والّت�ضالت احلديثة، وقدرتهم على خو�ص  ال�ضّ
جتربة تكنولوجيا املعلومات والّت�ضالت احلديثة، وكيف مُيكن لتكنولوجيا املعلومات والّت�ضالت 
يتّم  اأكرب. �ضوف  ُت�ضتخدم لتح�ضني عملهم وم�ضاعدتهم على مواجهة حتّدّيات عملهم ب�ضهولة  اأن 
حفّيني  حف القطرّية وحماولة احل�ضول على معلومات حول جتارب ال�ضّ الرّتكيز على بع�ص ال�ضّ
فيها حيال تكنولوجيا املعلومات والّت�ضالت يف اأماكن العمل. يف هذا البحث، تكنولوجيا املعلومات 
حف يف قطر ت�ضري اأ�ضا�ضا اإىل الأجهزة واخلدمات  والّت�ضالت امل�ضتخدمة يف غرف الأخبار لل�ضّ
الّرقمية، مبا يف ذلك اأجهزة الكمبيوتر واأجهزة الكمبيوتر املحمول، والكامريات الّرقمّية، والهواتف 

ور، والإنرتنت، اإلخ.  الّذكّية، واأجهزة الّطباعة، وبرامج معاجلة الّن�ضو�ص، وبرامج معاجلة ال�ضّ

�ضوف نقوم اأّول باإجراء درا�ضة م�ضتفي�ضة ملراجع كثرية حول هذا املو�ضوع من اأجل الوقوف على 
حافة املكتوبة ب�ضكل عاّم ويف الإطار القطرّي  العالقة بني تكنولوجيا املعلومات والّت�ضالت وال�ضّ
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الّتكنولوجيا يف هذا  ا�ضتخدامات  لكّل جوانبها وت�ضنيف  اأعمق  اأجل فهم  ب�ضكل خا�ّص وذلك من 
املجال. وبعد ذلك، ومن اأجل اإثراء النتائج اّلتي نح�ضل عليها من درا�ضة املراجع والّتحّقق منها، 
حافة املكتوبة  �ضوف نقوم بدرا�ضة ميدانّية تت�ضمن اإجراء مقابالت مع بع�ص العاملني يف جمال ال�ضّ
حف القطرّية من اأجل جمع بيانات  يف قطر وت�ضميم ا�ضتبيان وتوزيعه على العاملني يف بع�ص ال�ضّ
حف وحتليلها. كما  حول ا�ضتخدام تكنولوجيا املعلومات والّت�ضالت من قبل العاملني يف هذه ال�ضّ
هذه  حول  اآرائهم  ل�ضتك�ضاف  اجلمهور  من  وا�ضعة  �ضريحة  على  كذلك  ال�ضتبيان  بتوزيع  �ضنقوم 
حافة  العالقة. وا�ضتنادا اإىل الّدرا�ضة، �ضوف ن�ضدر تو�ضّيات قد تكون مفيدة لتح�ضني قطاع ال�ضّ

حفيني يف قطر. وحياة ال�ضّ

يكت�ضي هذا البحث اأهمّية كربى حيث اأّن تكنولوجيا املعلومات والّت�ضالت مُتّيز جمتمعنا احلايّل. 
اأّنها  نن�ضى  اأن  لنا  ت�ضمح  بطريقة  مكان  كّل  يف  مدجمة  والّت�ضالت  املعلومات  تكنولوجيا  فاليوم 
حافة ل ميكن  تطّور جديد ن�ضبّيا. قدرة تكنولوجيا املعلومات والّت�ضالت على تغيري ممار�ضة ال�ضّ
املعلومات وتخزينها وا�ضرتجاعها.  تتيح فر�ضا هائلة ملعاجلة  الّتكنولوجيا  بها لأّن هذه  ال�ضتهانة 
تكنولوجيا املعلومات والّت�ضالت اأّدت اإىل اإعادة الّتنظيم املوؤ�ّض�ضّي يف العامل املتقّدم وهذا الّتاأثري 
يف طريقه كذلك اإىل العامل الّنامي. هذه الّتكنولوجيا اأ�ضبحت �ضريان احلياة يف اأّي عمل ناجح واأّي 
حافة لي�ضت ا�ضتثناء. من اأجل البقاء قادرة على املناف�ضة وذات اأهمّية، حتتاج  عملّية مهنّية، وال�ضّ
 .)7( اأعمالها  ا�ضرتاتيجّيات  يف  والّت�ضالت  املعلومات  تكنولوجيا  تبّني  اإىل  حفّية  ال�ضّ العملّيات 

حافة جديرة باأن ُتبحث وُتفهم. لذلك فاإّن العالقة بني تكنولوجيا املعلومات والّت�ضالت وال�ضّ

لتكنولوجيا  مُيكن  اّلتي  والفر�ص  حافة،  وال�ضّ والّت�ضالت  املعلومات  تكنولوجيا  بني  العالقة  فهم 
حفّيني  حافة املكتوبة، والآثار ال�ّضلبّية اّلتي تواجه ال�ضّ املعلومات والّت�ضالت اأن تقّدمها اإىل ال�ضّ
القطاع  لهذا  كبرية  فائدة  ذات  يكون  قد  والّت�ضالت،  املعلومات  تكنولوجيا  ا�ضتخدام  عند 
ولالأ�ضخا�ص اّلذين لهم �ضلة بهذا القطاع. القيام بهذا الأمر مع اأخذ خ�ضو�ضّيات ال�ّضياق القطرّي 
بعني العتبار، �ضوف يكون جمزيا جّدا حيث �ضوف يكون بالإمكان ا�ضتغالل الفر�ص الإيجابّية، ويف 

الوقت نف�ضه، جتّنب الآثار ال�ّضلبّية.

2. الّدرا�سات ال�ّسابقة املرتبطة مبو�سوع البحث 
وجمال  والّت�ضالت  املعلومات  تكنولوجيا  بني  العالقة  اإىل  ال�ّضابقة  البحوث  بع�ص  تطّرقت  لقد 
حافة  ال�ضّ تواجه  املثال،  �ضبيل  فعلى  العامل.  بقاع من  عّدة  اأوجه ويف  عّدة  املكتوبة من  حافة  ال�ضّ
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ة  ق�ضايا جديدة لها عالقة باأخالقّيات املهنة ب�ضبب ظهور تكنولوجيا املعلومات والّت�ضالت وخا�ضّ
الإنرتنت. ففي )8(، على �ضبيل املثال، قام الباحثون بدرا�ضة كان الهدف منها ا�ضتك�ضاف كيف مّت 
حفّي ملعاجلة هذا الواقع اجلديد. وقد مّت الرّتكيز على ثالثة اأ�ضئلة بحثّية  حتديث مواثيق العمل ال�ضّ
حفّي من خمتلف اأنحاء العامل. واأظهرت  من خالل حتليل منهجّي لت�ضع وت�ضعني ميثاقا للعمل ال�ضّ
الّنتائج اأّن ت�ضعة مواثيق فقط، من بني هذه املواثيق اّلتي مّت حتليلها، تت�ضّمن اإ�ضارات اإىل الإنرتنت 
وتكنولوجيا املعلومات والّت�ضالت. اأّما يف )9(، فقد مّت الّتطّرق اإىل ا�ضتخدام تكنولوجيا الّطائرات 
حافة من اأجل تقدمي الّتقارير وجمع البيانات. فالّطائرات دون طيار توّفر  بدون طّيار يف جمال ال�ضّ
ور والبيانات ولكّنها  و�ضيلة غري مكلفة لو�ضع الكامريات واأجهزة ال�ضت�ضعار يف الهواء للتقاط ال�ضّ
اأي�ضا ت�ضكل خماوف جدّية حول ال�ّضالمة واخل�ضو�ضّية وت�ضارب امل�ضالح واملنظور وامل�ضداقّية. 
الّطائرات دون طّيار ون�ضطاء  املبّكرة بني مطّوري �ضحافة  الأ�ضباب الأخالقّية  البحث  تناول  وقد 
املعلومات الّرقمّية، ليتّم و�ضع هذه الأ�ضباب على خلفّية نظرّية الأخالقّيات الّنفعّية املطّبقة على 
حافة لقرتاح طبقات اإ�ضافّية من الّتفكري اّلتي يجب اأن ُتطّبق عند ا�ضتخدام الّطائرات دون  ال�ضّ
مع  وال�ّضفافّية  لالأخالقّيات  توجيهّية  مبادئ  �ضياغة  اقرتاح  مّت  كما  حافة.  ال�ضّ جمال  يف  طيار 

اجلمهور بو�ضفها و�ضيلة ملعاجلة الآثار ال�ضلبّية احلتمّية ل�ضتخدام هذه الّتكنولوجيا.

حفّيني لتكنولوجيا املعلومات والّت�ضالت  اأّما يف )10(، فقد ناق�ص الباحثون م�ضاألة ا�ضتخدام ال�ضّ
املعلومات  تكنولوجيا  ومهارات  حفّيني  لل�ضّ املتاح  املعلومات  ف�ضاء  ي�ضف  منوذجا  واقرتحوا 
متطّلبات  مع  بنجاح  الّتعامل  اأجل  من  امتالكها  حفّي  ال�ضّ على  يجب  اّلتي  الاّلزمة  والّت�ضالت 
العمل. وقد اأ�ضارت نتائج الّدرا�ضة اّلتي قاموا بها حول ا�ضتخدام تكنولوجيا املعلومات والّت�ضالت 
حفّيني املحرتفني اإىل وجود نق�ص يف املعرفة يف جمالت معّينة من تكنولوجيا املعلومات  من قبل ال�ضّ
والّت�ضالت. وقد مّتت مناق�ضة اأ�ضباب هذا الّنق�ص يف مهارات تكنولوجيا املعلومات والّت�ضالت 
واقرتاح حلول تعتمد على برامج الّتعليم امل�ضتمّر اّلتي مُيكن اأن تعّزز العتماد على اأدوات وخدمات 
تناول  فقد  مّت�ضل،  �ضياق  ويف  حفّيني.  ال�ضّ قبل  من  والّت�ضالت  املعلومات  لتكنولوجيا  جديدة 
معارفهم  وحتديث  الّت�ضالت  املعلومات  تكنولوجيا  حفّيني  ال�ضّ تعليم  م�ضاألة   )11( يف  الباحث 
ومهاراتهم يف هذا املجال وتو�ضيعها. وقد اقرتحت الّدرا�ضة اعتماد الّتعّلم الّتجريبّي لتحقيق هذا 
رورّية اّلتي يجب على  الهدف الرّتبوي، كما ناق�ضت مهارات تكنولوجيا املعلومات والّت�ضالت ال�ضّ

حفّي امتالكها، وعر�ضت بيانات تخ�ّص طاّلب �ضحافة و�ضحفّيني حمرتفني يف اليونان. ال�ضّ

حفّية  اأّما يف )12(، فقد ناق�ص الباحث تاأثري تكنولوجيا املعلومات والّت�ضالت يف املمار�ضات ال�ضّ
واملجالت العاّمة الّرقمّية يف غرب اأفريقيا، وت�ضاءل عن املدى اّلذي �ضاهم به الّتاأثري يف ممار�ضة 
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يف  العاّمة  احلياة  جتديد  يف  والّت�ضالت،  املعلومات  تكنولوجيا  فيه  ت�ضّببت  اّلذي  حافة،  ال�ضّ
والّت�ضالت  املعلومات  تكنولوجيا  الّتقدم يف جمال  اأن  العلماء  بع�ص  ويرى  الأفريقّية.  املجتمعات 
مُيكن اأن ُي�ضتخدم لإن�ضاء اأ�ضكال بديلة لإنتاج الأخبار واإ�ضراك املواطن، ما من �ضاأنه اأن ُيعّزز من 
جهود و�ضائل الإعالم الإخبارّية يف البلدان الأفريقّية وُي�ضاعد يف جتاوز الّتحديات اّلتي تواجهها. 
ا�ضتخدام تكنولوجيا املعلومات والّت�ضالت  الّدائر حالّيا حول  الّنقا�ص عن اجلدل  ول يحيد هذا 
حفّية والّتو�ضع يف املجال العاّم. ومبا اأّن العديد من  وتاأثريها يف ا�ضتهالك الأخبار واملمار�ضات ال�ضّ
البلدان الأفريقّية ل تزال تطمح اإىل حت�ضني الأداء وتركيز هياكل حكم حديثة، فاإّن هناك حاجة 
حافة اّلذي  وا�ضحة ملزيد من املناق�ضة الأكادميّية والبحوث بخ�ضو�ص هذا الّتحول يف جمال ال�ضّ
الّتاأثري يف  املثال، كان لها دورها يف  الّتوا�ضل الجتماعّي، على �ضبيل  الّتكنولوجيا. �ضبكات  تقوده 
ذلك  ويرجع  حافة  ال�ضّ جمال  يف  �ضهرة  اكت�ضب  قد  املثال،  �ضبيل  على  فتويرت،  حافة.  ال�ضّ جمال 
الباحث، من خالل  قام  ففي )13(  القوّية.  الّتفاعلّية  واإمكاناته  كّل مكان،  وجوده يف  اإىل  جزئيا 
حفّية على تويرت. وت�ضري  الّرقمّية وحتليل املحتوى، بتحليل املمار�ضة ال�ضّ اجلمع بني الثنوغرافيا 
العام،  والعتقاد  وال�ّضكل  املمار�ضات  ذلك  حافة، مبا يف  ال�ضّ عنا�ضر  العديد من  اأّن  اإىل  الّنتائج 
حافة مع ع�ضر ال�ّضبكات واأّن لتويرت دوًرا وا�ضًحا يف  تخ�ضع لتغيري ملحوظ مع تكّيف جمال ال�ضّ
حفية والقيم واأّن هذه الّتغيريات قد �ضاهمت يف فر�ص جديدة ف�ضال عن  الّتحّول يف املعايري ال�ضّ
الّتقليدّي مع  حفي  القيم واملمار�ضات من احلقل ال�ضّ ُيدمج  بال�ّضبكات  ظهور �ضكل هجني مرتبط 
قيم وممار�ضات من اأ�ضول رقمّية وغري مهنّية. اأّما يف )14( فقد �ضعى الباحثون اإىل تو�ضيح دور 
حفّيني يف مواجهة الّتغرّيات اّلتي ت�ضّبب فيها انت�ضار �ضبكات الّتوا�ضل الجتماعّي، مثل تويرت،  ال�ضّ
اأّن  الباحثون  ا�ضتخدام تويرت. ويرى  حفّيون عند  ال�ضّ اّلتي يواجهها  والّتفكري يف بع�ص املع�ضالت 
الإعالمّية  واملوؤ�ّض�ضات  حفّيني  لل�ضّ فر�ضة  تويرت، متّثل  ذلك  الجتماعّي، مبا يف  الّتوا�ضل  �ضبكات 
للّتوا�ضل مع اجلمهور بطرق جديدة ومهّمة، لي�ص اأقّلها جمع �ضمل القّراء وامل�ضاهدين الغرباء مع 
املحتوى الإخبارّي و�ضانعيه. لكّنهم اأ�ضاروا اإىل �ضرورة اإجراء مزيد من البحوث حول العديد من 
املتغرّية  الّطبيعة  يتنّقلوا عرب  اأن  الأخبار  املثال: كيف مُيكن ل�ضحفّيي  املوا�ضيع، منها على �ضبيل 
يتّم  ما  عادة  الإلكرتونّية  حافة  فال�ضّ املحتوى؟  حتّدد  العملّية  باأّن  علما  ل�ضبكاتهم،  با�ضتمرار 
حفّية الّتقليدّية، لكن ممار�ضات م�ضتخدمي النرتنت ل تلتزم  ت�ضّورها متما�ضية مع املمار�ضة ال�ضّ
اأّن هناك حاجة اإىل  اأّنها تطّورت ب�ضكل م�ضتقّل اإىل حّد ما. ويرى الباحثون  املبادئ بنف�ص، حيث 
حافة على ال�ضتمرار بني الّتقاليد والّتغيري،  البتعاد عن الّتفكري الّتقليدّي واإدراك �ضرورة عمل ال�ضّ
للمعلومات  �ضة  متخ�ضّ ة  من�ضّ وتكون  الجتماعّي  و�ضعها  على  احلفاظ  من  تتمّكن  لن  اأّنها  حيث 
ذات امل�ضداقّية اإّل اإذا كانت متوازنة بدّقة �ضمن هذا الّنطاق. اأّما يف )15(، فقد مّت الّتطّرق اإىل 
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تتعّلق  ت�ضاوؤلت  الأمر  يثري هذا  الأحداث احلّية حيث  لتغطية  لتويرت  الّريا�ضة  ا�ضتخدام �ضحفّيي 
حفّيني يف  لل�ضّ العمل  ومنتجات  العمل  واأمناط  حفّيني  لل�ضّ الّتو�ضيم  وزيادة  املوؤ�ض�ضّية  باملمار�ضات 
يوم املباراة. وقد مّت ا�ضتخدام كرة القدم يف الكّلّية بو�ضفها عّينة للّريا�ضة من قبل الباحثني لتحليل 
2600 تغريدة اأر�ضلها 51 �ضحفّيا عند تغطية 11 مباراة لكرة القدم يف يوم واحد. وقد قام الباحثون 
حفّيني ملعرفة كيفّية ا�ضتخدامهم لتويرت لتغطية املباريات يف اليوم الّريا�ضّي.  مبقابلة 10 من ال�ضّ
وت�ضري النتائج اإىل ا�ضتخدام لتويرت يعتمد اأكرث على اإبداء الّراأي خالل الّتقارير احلّية ولي�ص جمّرد 
نقل الأحداث، واإىل حتّولت يف روتني الّتقارير والكتابة، واإىل تباينات على نطاق وا�ضع يف الآراء 

حافة الّريا�ضّية. حول تاأثريات �ضبكات الّتوا�ضل الجتماعّي يف ال�ضّ

حافة احلا�ضوبّية اّلتي تنطوي على تطبيق  اأّما يف )16(، فقد تطّرق الباحثون اإىل ما �ضّموه بال�ضّ
والعلوم  احلا�ضوب  علوم  جمالت  من  تنحدر  اّلتي  حافة،  ال�ضّ اأن�ضطة  يف  والّتقنّيات  الربجمّيات 
الجتماعّية وو�ضائل الإعالم والّت�ضالت. فالّتقنّيات اجلديدة مُيكن اأن تعّزز الأهداف الّتقليدّية 
�ضني يف جمال تكنولوجيا املعلومات  حفيني واملتخ�ضّ حافة واأن حُتدث زيادة يف الّتفاعل بني ال�ضّ لل�ضّ
بثالثة  اخل�ضو�ص  وجه  على  الأخبار  اإنتاج  يف  احلو�ضبة  ا�ضتخدام  تعزيز  ويرتبط  والّت�ضالت. 
عوامل: جمموعات البيانات احلكومّية الكبرية اأ�ضبحت متاحة على نطاق وا�ضع اأكرث من اأّي وقت 
م�ضى؛ طبيعة الربجمّيات اّلتي تزداد تطّورا وانت�ضارا؛ والقت�ضاد الّرقمي الّنامي. ويرى الباحثون 
الأ�ضلّية  ال�ضتق�ضائّية  حافة  لل�ضّ جديدة  اأ�ض�ضا  توّفر  اأن  مُيكن  احلا�ضوبّية  حافة  ال�ضّ تقنّيات  اأّن 
توّفر  حافة احلا�ضوبّية  ال�ضّ اأّن  يرون  القّراء. كما  الّتفاعل مع  اأ�ضكال جديدة من  وتزيد يف نطاق 

فر�ضة كبرية لتعزيز اإنتاج �ضحافة ا�ضتق�ضائّية اأ�ضلّية ولجتذاب وا�ضتبقاء القّراء على النرتنت.

حف العربّية  اأّما يف )17(، فقد بحثت الّدرا�ضة تقدمي الأخبار على النرتنت، وكيف �ضّخرت ال�ضّ
اإمكانات �ضبكة الإنرتنت لإي�ضال الأخبار بطرق جديدة وللو�ضول اإىل قّراء وجمهور جديد، والآثار 
املرتّتبة على الّطريقة اّلتي ي�ضتهلك بها هوؤلء امل�ضتخدمون الأخبار ويتفاعلون معها عرب الإنرتنت. 
حافة الإلكرتونّية اّلتي وثقت اآثار الإنرتنت على  وقد اعتمدت الّدرا�ضة على الأبحاث يف جمال ال�ضّ
حفّية والأخبار على م�ضتويات عّدة، مبا يف ذلك اإعادة تنظيم غرف الأخبار ودمج  املمار�ضة ال�ضّ
امليزات الّتقنّية مثل الّتفاعل والّتقارب بني و�ضائل الإعالم. واعتمادا على هذه الّنتائج البحثّية قام 
العامل  واملطبوعة يف  الإلكرتونّية  حف  لل�ضّ لأربعة وخم�ضني موقعا  باإجراء حتليل مقارن  الباحثون 
العربّي مّت الرّتكيز فيه على عّدة متغرّيات مثل الّروابط والّتفاعل والّتحديثات. وعلى الرغم من اأّن 
حافة يف املنطقة، فاإّن الّدرا�ضة مل جتد اأدّلة كثرية ت�ضري  الإنرتنت قد فتح فر�ضا جديدة وهائلة لل�ضّ
حفّية اّلتي مُيكن  اإىل اأن ذلك ي�ضهم اإىل حّد كبري يف حتويل ديناميكّيات الّتوا�ضل واملمار�ضات ال�ضّ
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اأن تعّزز خطاب احلوار والّتوا�ضل الّت�ضاركّي، وكالهما اأ�ضا�ضّي لتطوير الّثقافة املدنّية.

ّحة  وال�ضّ العلوم  بانتظام  يغّطون  اّلذين  حفّيني  ال�ضّ و�ضعّية  اإىل  الّتطّرق  مّت  فقد   ،)18( يف  اأّما 
عوبات مثل عدم  والبيئة والّتكنولوجيا يف اأفريقيا والعامل العربّي حيث اإّنهم يواجهون عددا من ال�ضّ
عوبات  �ضة وال�ضّ حفّي والبيئات اّلتي ل تدعم الّتقارير املتخ�ضّ وجود املوارد الأ�ضا�ضّية للبحث ال�ضّ
العلوم. برنامج  القدرة على تغطية  اإىل نق�ص يف  يوؤّدي  حفّيني والعلماء مّما  الّتفاعل بني ال�ضّ يف 
science journalism cooperation( SjCOOP(،اّلذي يغّطي ثالث مناطق لغوّية  الإ�ضراف 
األ وهي العامل العربّي واإفريقيا النّاطقة بالفرن�ضّية واإفريقيا الّناطقة بالإجنليزّية، هو عبارة عن 
اأن  ُيظهر  املبادرة  هذه  تقييم  الّنامية.  البلدان  يف  العلوم  ل�ضحفّيي  العامل  يف  دعم  مبادرة  اأكرب 
من  متنّوعة  جمموعة  خالل  من  وطاأتها  من  الّتخفيف  مُيكن  اآنفا  ذكرها  مّت  اّلتي  امل�ضاكل  بع�ص 
اّلذي يعتمد ب�ضكل رئي�ص على تكنولوجيا املعلومات  “الإ�ضراف عن بعد”  برامج الّدعم ول �ضّيما 
والّت�ضالت  املعلومات  تكنولوجيا  جمال  يف  الّتقدم  مينحها  اّلتي  اجلديدة  الفر�ص  والّت�ضالت. 
متنح فر�ضا جديدة لالإ�ضراف عن بعد مما يلغي احلاجة لعقد اجتماعات متزامنة. ففي )19( قام 
الباحثون بدرا�ضة قا�ضت الّت�ضورات لطاّلب �ضحافة جامعّيني عن الأدوار والّتوّقعات اّلتي تخ�ّص 
لهم  اأتيحت  ما  اإذا  نف  ال�ضّ هذا  من  م�ضرف  ا�ضتخدام  واحتمال  الإنرتنت  ي�ضتخدمون  م�ضرفني 
اأّن ما يقرب من ثلثي الّطالب يقبلون مب�ضرف عن بعد عن  الّنتائج  اأظهرت  الفر�ضة لذلك. وقد 

طريق النرتنت اإذا ما اأتيحت لهم الفر�ضة.

هذا  وراء  الأ�ضباب  اأحد  تكون  قد  حافة  وال�ضّ با�ضتمرار  تتغرّي  والّت�ضالت  املعلومات  تكنولوجيا 
الّتغيري. ف�ضحفّيو تكنولوجيا املعلومات والّت�ضالت يلعبون دورا كبريا يف ن�ضر هذه الّتكنولوجّيات 
اجلديدة و�ضرحها وتف�ضريها، ويف ت�ضكيل الفهم املجتمعّي لالجّتاهات امل�ضتقبلّية، والّتاأثري يف كّل 
من جمهورهم واملطّورين اّلذين يقومون بتغطيتهم. فهم متحّكمون مهّمون وتغطيتهم هي حا�ضمة 
لنجاح اأو ف�ضل املنتجات اجلديدة. ففي )20(، من اأجل ا�ضتك�ضاف هذه الوظيفة ل�ضحافة تكنولوجيا 
املعلومات والّت�ضالت، قام باحثون يف اأملانيا با�ضتطالع اآراء على الإنرتنت �ضمل 102 من �ضحفّيي 
تكنولوجيا املعلومات والّت�ضالت يف اأملانيا، مبا يف ذلك 32 �ضحفّيا يف منا�ضب اإدارّية. وقد رّكزت 
الّدرا�ضة على روؤية �ضحفّيي تكنولوجيا املعلومات والّت�ضالت لعالقتهم باجلمهور وتاأثريهم فيه، 
فيها.  وتاأثريهم  والّت�ضالت  املعلومات  لتكنولوجيا  امل�ضّنعة  بال�ّضركات  لعالقتهم  نظرتهم  وعلى 
وت�ضري نتائج الّدرا�ضة اإىل اأّن �ضحفّيي تكنولوجيا املعلومات والّت�ضالت يرون اأنف�ضهم يف دور رئي�ص 
حيث اإّنهم هم املقّررون ال�ّضّرّيون اّلذين ي�ضّكلون �ضلوك ا�ضتهالك اجلمهور ف�ضال عن ا�ضرتاتيجّيات 

املطّورين لت�ضميم املنتجات.
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دور  على  تايوانّيني،  �ضحفّيني  مع  معّمقة  مقابالت  خالل  من  الباحث،  رّكز  فقد   ،  )21( يف  اأما 
حفّيني. وقد اأ�ضارت الّدرا�ضة  تكنولوجيا املعلومات والّت�ضالت يف الق�ضاء على املهارات لدى ال�ضّ
حفّيني يف تايوان قد �ضهدوا يف ال�ّضنوات الأخرية زيادة يف عبء العمل وتكثيفا للّرقابة  اإىل اأّن ال�ضّ
تكنولوجيا  ا�ضتخدام  فاإّن  ثم  ومن  الأخبار،  غرفة  يف  جديدة  تكنولوجّيات  اإدخال  ب�ضبب  الإدارّية 
حفّيني وا�ضتقاللّيتهم. وعالوة  املعلومات والّت�ضالت يف اأماكن العمل قد اأ�ضّر بظروف عمل ال�ضّ
حفّية  على ذلك، فاإّن تكنولوجيا املعلومات والّت�ضالت قد اأّدت اإىل ت�ضفيه مهام انتاج الّتقارير ال�ضّ
العمل  م�ضتوى  يف  الّتدهور  مّكن  وقد  ومعارفهم.  ال�ضحفّيني  خربة  قيمة  خف�ص  واإىل  وت�ضغريها 
حف الّتايوانّية  حفّي الّناجت عن ا�ضتخدام تكنولوجيا املعلومات والّت�ضالت املديرين يف ال�ضّ ال�ضّ

حفّيني من ذوي اخلربة واحّلد من تكاليف املرّتبات. من تعيني موّظفني �ضبابا مللء وظائف ال�ضّ

حافة املكتوبة 3. تكنولوجيا املعلومات والّت�سالت وال�سّ
يف   وتاأثريها  والّت�ضالت  املعلومات  تكنولوجيا  ا�ضتخدامات  درا�ضة  على  البحثّي  اهتمامنا  نرّكز 
بظاهرة  والّت�ضالت  املعلومات  تكنولوجيا  عالقة  اإىل  تطّرقنا  �ضابق  بحث  ففي  املجالت.  �ضّتى 
الجّتار بالب�ضر وكيف مُيكن ا�ضتخدامها للحّد من هذه الّظاهرة. تكنولوجيا املعلومات والّت�ضالت 
املجتمع  متنح  نف�ضه  الوقت  ويف  جرائمهم،  لرتكاب  وتعقيدا  اإبداعا  اأكرث  طرقا  للمتاجرين  توّفر 
الّدويّل اّلذي يكافح الجّتار بالب�ضر املزيد من الفر�ص للرّد على هذه اجلرائم )22(. ويف بحث 
اآخر تطّرقنا اإىل عالقة تكنولوجيا املعلومات والّت�ضالت بظاهرة العنف الأ�ضرّي وكيف مُيكن لها 
اأن ت�ضاعد يف ك�ضر حلقة هذا العنف. فتكنولوجيا املعلومات والّت�ضالت توّفر للمعتدين  طرقا اأكرث 
اإبداعا وتعقيدا لرتكاب اعتداءاتهم، ويف الوقت نف�ضه، توّفر للمناه�ضني للعنف الأ�ضرّي مزيدا من 
الفر�ص للّت�ضّدي لهذه الّظاهرة )23(. ويف بحث اآخر تطّرقنا اإىل العالقة بني تكنولوجيا املعلومات 
والّت�ضالت وكبار ال�ّضّن. تكنولوجيا املعلومات والّت�ضالت مُيكن اأن ُتوّفر فر�ضا مُتّكن من حت�ضني 
نوعّية حياة كبار ال�ّضّن ومن م�ضاعدتهم على مواجهة م�ضاعب احلياة ب�ضهولة اأكرب والّتغلب على 
قد  اأي�ضا حتّدّيات وخماطر  اأّن هناك  والعاطفّية. غري  الجتماعّية  تفر�ضها عزلتهم  اّلتي  القيود 
هذه  اإطار  يف  ال�ّضّن  وكبار  والّت�ضالت  املعلومات  تكنولوجيا  بني  الّتفاعل  اإىل  التّطّرق  عند  تن�ضاأ 
حافة  العالقة )24(. يف هذا البحث ُنرّكز على العالقة بني تكنولوجيا املعلومات والّت�ضالت وال�ضّ
حفية وت�ضهيل  املكتوبة. تكنولوجيا املعلومات والّت�ضالت تلعب دورا مهّما يف تعزيز املوؤ�ّض�ضات ال�ضّ
حفّيني وجلب فوائد جّمة للقارئ. لكن هناك اأي�ضا حتّدّيات وخماطر و�ضلبّيات قد تن�ضاأ  عمل ال�ضّ

حافة املكتوبة وتكنولوجيا املعلومات والّت�ضالت.    عند الّتطّرق اإىل الّتفاعل بني جمال ال�ضّ
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 3-1 تكنولوجيا املعلومات والّت�سالت
 Information and Communication(( والّت�ضالت  املعلومات  تكنولوجيا  ت�ضري 
خالل  من  املعلومات  اإىل  الو�ضول  من  مُتّكن  التي  الّتكنولوجّيات  اإىل   )Technology )ICT
الّت�ضالت )25( وهي عبارة عن جمموعة متنّوعة من الأدوات واملوارد الّتكنولوجّية امل�ضتخدمة يف 

الّتوا�ضل واإن�ضاء املعلومات ون�ضرها وتخزينها واإدارتها )1(. 

اأّثرت كثريا يف معظم الّن�ضاطات والّتفاعالت يف �ضّتى املجالت  تكنولوجيا املعلومات والّت�ضالت 
وعّززتها. فقد ا�ضتولت تكنولوجيا املعلومات والّت�ضالت تقريبا على كّل جانب من جوانب حياتنا 
اجلّوالة  الهواتف  الّثقافة.  وحّتى  الفراغ  وقت  ق�ضاء  اإىل  وال�ّضراء(  )البيع  الّتجارة  من  اليومّية 
واأجهزة الكمبيوتر وخمتلف الأجهزة اّلتي حُتمل باليد والربيد الإلكرتوين والإنرتنت وغريها من 
اخلدمات اأ�ضبحت اليوم جزءا اأ�ضا�ضّيا من ثقافتنا وجمتمعنا، حيث تلعب دورا حيوّيا يف العملّيات 
والثقايّف  الجتماعّي  الّتفاعل  �ضّهلت  والّت�ضالت  املعلومات  تكنولوجيا  بها.  نقوم  اّلتي  اليومّية 
وجعلتنا نعي�ص الآن يف جمتمع عاملّي مرتابط، حيث مُيكن للّنا�ص الّتفاعل والّتوا�ضل ب�ضرعة وكفاءة. 
البقاء على  ب�ضهولة  لهم  الأفراد مُيكن  الآن يف غ�ضون دقائق.  ُتنقل  اأن  واملعلومات مُيكن  الأخبار 
اّت�ضال مع اأفراد اأ�ضرهم اّلذين يقيمون يف بلدان اأخرى، اأو تكوين �ضداقات جديدة يف جميع اأنحاء 
مثل  الجتماعّية  ال�ّضبكات  ومواقع  الّدرد�ضة  وُغرف  الفورّية  والّر�ضائل  الإلكرتويّن  الربيد  العامل. 
الّذكّية والّتطبيقات املماثلة هي  في�ضبوك وتويرت وبرامج الّت�ضال مثل �ضكايب وغريها والهواتف 
املعلومات  تكنولوجيا  الأغرا�ص.  لهذه  امل�ضتخدمة  والّت�ضالت  املعلومات  تكنولوجيا  لأدوات  اأمثلة 
والّت�ضالت �ضاهمت ب�ضكل كبري يف الق�ضاء على احلواجز الّلغوّية، فالّنا�ص اّلذين يتكّلمون لغات 
الإنرتنت  اآنّيا عرب  الّتجارّية  بالأن�ضطة  والقيام  والّتوا�ضل الجتماعّي  خمتلفة مُيكن لهم الّت�ضال 

با�ضتخدام املرتجمات الّلغوّية.

الكتابة  مثل  اأ�ضياء  املا�ضي  �ضملت يف  قد  املكتوبة  حافة  ال�ضّ يف جمال  املهنة”  “اأدوات  كانت  اإذا 
الختزالّية ومهارات الكتابة ومعايري الكتابة وت�ضميم امل�ضتندات والهاتف وامل�ضّجالت واآلت الكتابة 
ودفاتر املالحظات واأدوات الكتابة، فيمكننا الآن اإ�ضافة الأدوات الّرقمّية اّلتي توّفرها تكنولوجيا 
الّرقمّية  والكامريات  املحمولة  والهواتف  وبراجمها  الكمبيوتر  اأجهزة  مثل  والّت�ضالت  املعلومات 
والربيد الإلكرتوين و�ضبكة الإنرتنت اإلخ. وب�ضكل عاّم، فاإّنه مُيكن النظر اإىل “الّتطّورات يف العلم 
العديد من البتكارات قد غرّيت  واأّن  ثقافّية  بيئة  اأّية  قّوة عاملة يف  اأهّم  بو�ضفها  والّتكنولوجيا” 
من  بالّتكنولوجيا  دائما  ارتبطت  قد  وممار�ضاتها  حافة  فال�ضّ  .)17 )26()�ص  حافة  ال�ضّ جمال 
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املطبعة اإىل الّتلغراف والهاتف والّراديو والّتلفزيون )27(. اإدخال الّتلغراف، على �ضبيل املثال، هو 
 inverted pyramid( حفّيني ي�ضتخدمون طريقة الهرم املعكو�ص اأحد الأ�ضباب اّلتي جعلت ال�ضّ
ولغة موجزة  وُت�ضتخدم جمل ق�ضرية  الأوىل،  الفقرة  الأ�ضا�ضّية يف  املعلومات  ُتكتب  style( حيث 
الكتابة  تغيري  يف  ت�ضتمر  و�ضوف  غرّيت  قد  الّرقمّية  الّتقنّيات   .)31 )29()�ص   )18 )28()�ص 
املمار�ضات  لتح�ضني  تكييفها  مّت  قد  اأي�ضا  ولكّنها   ،)34(  )33(  )32(  )31(  )30( حفّية  ال�ضّ
حافة، وهي  احلالّية ودعمها. تكنولوجيا املعلومات والّت�ضالت هي اليوم جزء مهّم من جمال ال�ضّ
حفّي اأن يتعّلمها ويعمل �ضمنها ويعرف القواعد املنّظمة  اأحد الهياكل احل�ّضا�ضة اّلتي يجب على ال�ضّ

لها.

حافة املكتوبة مهنة اإبداع  3-2 ال�سّ
حفّي وجتعل  من املوؤّكد اأّن الّتاأثريات الّثقافّية والجتماعّية والفردّية توؤثر يف كيفّية اإنتاج العمل ال�ضّ
الإبداع يف هذا  الإبداع.  تقّيد قدرته على  نف�ضه،  الوقت  حفّي يعمل �ضمن هياكل مُتّكن، ويف  ال�ضّ
واإلهام  وحي  واأّنه  �ضيء،  ل  من  ياأتي  الإبداع  اأّن  ُيرى  حيث  الّرومن�ضّي  املذهب  لي�ص  هو  امل�ضمار 
لعبقرّي من دون اأّي قيود. بل هو، من وجهة نظر عقالنّية، ن�ضاط يتّم فيه اإن�ضاء منتجات وعملّيات 
واأفكار بناء على ظروف �ضابقة من قبل �ضخ�ص ما، تاأتي معرفته للقيام بذلك من مكان ما، وُينظر 
اإىل هذه الّنتيجة اجلديدة على اأّنها اإ�ضافة قّيمة اإىل خمزن املعرفة الب�ضرّية )35()�ضفحة 202(. 
حفّي معارف �ضابقة لكتابة مقال  حافة هي، على حّد �ضواء، منتج وعملّية، حيث َي�ضتخدم ال�ضّ ال�ضّ

حافة. يختلف عّما مّت ن�ضره من قبل، ويقّدمه اإىل خرباء لتقييمه وقبوله يف جمال ال�ضّ

حفّي باملبدع قد جتعلنا ن�ضتنتج  اأّن ت�ضمية ال�ضّ اإبداعّية بتعّلة  حافة قد ل يرها البع�ص مهنة  ال�ضّ
حفّية �ضناعة لالأخبار بدل من ا�ضطناع  اأّنه يختلق الق�ض�ص. ومع ذلك، اإذا مّت اعد الكتابة ال�ضّ
حافة هي يف الواقع  لالأخبار )36( )37( )38( )39( )40( )41(، فاإّنه مُيكن القول : اإن ال�ضّ
مهنة اإبداعّية. كتابة الق�ض�ص اخليالّية ُينظر اإليها عادة على اأّنها اإبداع لأّنه ُينظر اإىل هذه الكتابة 
حافة ت�ضتند اإىل ح�ضابات واقعّية لالأحداث. هذه  على اأّنها تخرج من خيال الكاتب، يف حني اأّن ال�ضّ
الّرومن�ضّي لالإبداع حيث  للتعريف  منّي  ال�ضّ الإبداع هي مثال لال�ضتخدام  اإىل  الّنظر  الّطريقة يف 
حافة ُينظر اإليها على اأّنها لي�ضت  نرى �ضيئا ياأتي من ل �ضيء. كما اأّن هناك �ضببا اآخر قد يجعل ال�ضّ
باإبداع، وهو الإدراك باأّن املُْنِتَج املبدع يجب اأن يكون حّرا، واملق�ضود هنا غياب القيود، حيث ُينظر 
حفّي على اأّنها ُتقّيد الإنتاج الإبداعّي للّن�ضو�ص. مُيكن تفنيد  اإىل الهياكل اّلتي يعمل �ضمنها ال�ضّ
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هذا بالقول باأّن الهياكل بدل من اأن تكون عوامل تقييد، فهي يف الواقع مُتّكن الّنا�ص من الّتحرك، 
حفّيون البتكار �ضمن املجال من خالل الّتفاو�ص على الهياكل واإنتاج عمل  وبف�ضلها ي�ضتطيع ال�ضّ

خمتلف يكون مقبول يف امليدان )42(.

ة وا�ضتعدادا ورغبة يف الّتجويد  الكتابة لي�ضت دائما مهّمة �ضهلة. اإّنها عمل �ضاّق يتطّلب مهارات خا�ضّ
وقّوة يف الّتعبري و�ضال�ضة يف احلديث و�ضالمة وجمال يف الهيكلة. واأهّم عنا�ضر الكتابة ال�ّضليمة هي 
معرفة القواعد الّنحوّية والّر�ضوم البيانّية الّتو�ضيحّية دون ا�ضتخدامها باإ�ضراف. الكتابة لو�ضائل 
الإعالم تختلف عن الكتابة العلمّية والكتابة الأدبّية حيث اأّنها لغة و�ضطّية بني الإبداع الأدبّي، اّلذي 
دون  املجّردة  احلقائق  على  تقوم  اّلتي  العلمّية،  والكتابة  الّلغة،  جمالّيات  اإىل  وي�ضتند  و�ضفّي  هو 
حف هم من عاّمة الّنا�ص ومن مراحل تعليمّية خمتلفة، فاإّن  اإ�ضافات اأو حذف. ومبا اأّن قّراء ال�ضّ

حفّي ينبغي اأن ياأخذ يف احل�ضان قدرات اجلمهور امل�ضتهدف من خالل م�ضمون ر�ضالته. ال�ضّ

حفّي ينبغي اأي�ضا اأن يفهم ال�ّضكل الفّنّي اّلذي ي�ضتخدمه لكتابة الأخبار اأو املقابالت اأو الّتقرير  ال�ضّ
ة الإخبارّية. ويجب عليه اأي�ضا اأن ياأخذ بعني النتباه طبيعة املوؤ�ّض�ضة الإعالمّية  الإخبارّي اأو الق�ضّ
حافة املكتوبة تختلف عن الكتابة ل�ضبكات الّتوا�ضل الجتماعّي  اّلتي يكتب لها، وذلك لأّن الكتابة لل�ضّ
حفّيون يجب اأن يتعّلموا القدرة  اأو القنوات الّتلفزيونّية اأو العالقات العاّمة ومكاتب الّدعاية. ال�ضّ
يتحّدد  حفّي  ال�ضّ ال�ّضبق  لأّن  حفّي  لل�ضّ جّدا  مهّمة  املهارة  هذه  الوقت.  �ضغط  حتت  الكتابة  على 
ة الإخبارّية واإر�ضالها اإىل املوؤ�ّض�ضة  حفّي لكتابة الق�ضّ يف بع�ص احلالت بالوقت اّلذي ياأخذه ال�ضّ

الإعالمّية اّلتي يعمل ل�ضاحلها.

مُتّثل  ل   )... مقابالت،  تقارير،  )اأخبار،  يكتبه  ما  م�ضوّدة  اأّن  ُيدرك  اأن  اأي�ضا  ينبغي  حفّي  ال�ضّ
رورة الّن�ّص الّنهائّي اّلذي �ضوف يتّم ن�ضره، ولكن تبقى عر�ضة للّتعديالت لعّدة اأ�ضباب منها  بال�ضّ
حفّية  ال�ضّ لّلغة  املفردات  مالءمة  وعدم  الّتعبري  و�ضعف  الأ�ضلوبّية  والأخطاء  الّنحوّية  الأخطاء 
�ص له والأخطاء املتعّلقة باملعارف  ال�ّضائعة وعدم منا�ضبة حجم الّن�ّص املراد ن�ضره واملكان املخ�ضّ
واملعلومات والأخطاء اّلتي جتلب املوؤ�ّض�ضة الإعالمّية حتت طائلة امل�ضوؤولّية القانونّية واملو�ضوعات 
حفّية اّلتي ل تّتفق مع ال�ّضيا�ضة الّتحريرّية للموؤ�ّض�ضة واملوا�ضيع اّلتي تنتهك ب�ضكل مبا�ضر القيم  ال�ضّ

الإن�ضانّية الّنبيلة اأو الآداب العاّمة اأو توؤّدي اإىل ت�ضويه �ضورة الأديان.

حفّي يحمل اأفكارا رائعة ويحاول اأن يدخلها حّيز الّتنفيذ. جناحه يف مهّمته يتوّقف على نوع  ال�ضّ
وجميلة  مفيدة  عبارة  اإىل  الّرائعة  الفكرة  حتويل  على  قادرا  يكون  لن  فهو  امل�ضتخدمة.  الأدوات 
واإبداعّية اإّل اإذا كان يعرف متى واأين ي�ضتخدم اأدوات الكتابة، اأي، ال�ضم والفعل والأداة واملفردات 
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املنا�ضبة اّلتي يختارها من قامو�ضه الّلغوّي لكتابة لوحته الفّنّية اّلتي �ضوف يقروؤها الّنا�ص ويتاأّثرون 
والّنظر  الّتاأّمل  الكاتب على  اإىل حّد كبري، على قدرة  اأي�ضا،  يتوّقف  الإبداعّية  العملّية  بها. جناح 
بعناية يف ثقافة ع�ضره والّتغيريات اّلتي تطراأ على بيئته وا�ضتغالل هذه الّتغيريات بطريقة منتجة. 
حفّي يجب اأن يقوم بتغيري اإبداعّي، �ضريطة  ومن اأجل مناء “القدرة على الإبداع” وازدهار فاإّن ال�ضّ
الّت�ضالت  للح�ضارة.  ال�ّضريع  الّتطّور  مع  لتتنا�ضب  تكون �ضرورّية  اّلتي  والّظروف  الأ�ضباب  توّفر 
اأعاله،  املذكورة  الّتحّدّيات  من  والعديد  احلالّية،  الّرقمّية  احل�ضارة  �ضميم  يف  هي  واملعلومات 
حفيون، مُيكن اأن تتاأّثر من خالل ا�ضتخدام تكنولوجيا املعلومات والّت�ضالت.  اّلتي يواجهها ال�ضّ
فالعاملون يف جمال الإعالم �ضهدوا يف ال�ّضنوات الأخرية تغيريات جذرّية يف عملّيات الإنتاج وظروف 

العمل وذلك نتيجة لإدخال تكنولوجيا املعلومات والّت�ضالت.

حافة وتكنولوجيا املعلومات والّت�ضالت هي عالقة مت�ضّعبة. عند حماولة تعريف  العالقة بني ال�ضّ
هناك  والّت�ضالت،  املعلومات  تكنولوجيا  تاأثري  تقييم  على  ت�ضاعد  قد  بطريقة  حفّيني  ال�ضّ عمل 
والّتحرير  والكتابة  والّت�ضالت  البحوث  مثل  عملهم  ت�ضمل  اّلتي  الأن�ضطة  جمالت  من  العديد 
وعلى  عاّم  ب�ضكل  املجتمع  يف  تاأثري  لها  والّت�ضالت  املعلومات  تكنولوجيا  اأّن  املوؤّكد  من  والإنتاج. 
حف. هناك اآثار اإيجابّية، اأي فر�ص توّفرها تكنولوجيا املعلومات  ة ال�ضّ الإعالم ب�ضكل خا�ّص وخا�ضّ

حافة املكتوبة وهناك اأي�ضا اآثار �ضلبّية، اأي حتّديات وخماطر. والّت�ضالت يف جمال ال�ضّ

 
حافة املكتوبة  3-3 الفر�س اّلتي توّفرها تكنولوجيا املعلومات والّت�سالت يف جمال ال�سّ

حفّيني قدرة متنامية لإجناز العديد من الأن�ضطة بكفاءة  تكنولوجيا املعلومات والّت�ضالت تقّدم لل�ضّ
حفّية  ال�ضّ املواّد  واإر�ضال  الّتحرير،  اأّي وقت م�ضى، مثل عملّية  اأف�ضل من  اأقّل،  متزايدة وتكاليف 
ة، والولوج اإىل م�ضادر املعلومات الإلكرتونّية،  حيفة، وتطوير مكتبات اإلكرتونية خا�ضّ اإىل مقّر ال�ضّ
حفّيني على الّتوا�ضل مع زمالء  ون�ضر الأخبار. تكنولوجيا املعلومات والّت�ضالت ت�ضاعد اأي�ضا ال�ضّ
لهم يف اأجزاء اأخرى من العامل، كما اأّنها تبقيهم على اّطالع على الّتطورات على ال�ّضاحة العاملّية 
)43(. تكنولوجيا املعلومات والّت�ضالت ت�ضّهل كذلك اإن�ضاء املعلومات بالو�ضائل الإلكرتونّية )44(. 
تكنولوجيا املعلومات والّت�ضالت جعلت كذلك جمع الأخبار ممكنا وذلك عن طريق تقريب م�ضادر 
الأخبار اأكرث من اأّي وقت م�ضى من جامعي الأخبار. املحّررون باإمكانهم اليوم الّت�ضال بالكّتاب 
مبا�ضرة على هواتفهم اجلّوالة للح�ضول على الّتو�ضيحات، وهذا الأمر يوؤّثر ب�ضكل اإيجابّي فيعملّية 
الّراأي  واإبداء  بالّتعليق  للم�ضتخدمني  ت�ضمح  الإنرتنت  على  حف  ال�ضّ الأخبار )45(. طبعات  جمع 
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تكنولوجيا  بف�ضل  ممكنا  اأ�ضبح  اّلذي  الّتفاعل  هذا  اخلالفّية.  الق�ضايا  على  الّت�ضويت  حّتى  اأو 
اإنتاج  اّلذي غرّي عملّيات  حفّيني من القرتاب من القّراء، الأمر  املعلومات والّت�ضالت مّكن ال�ضّ
املعلومات  تكنولوجيا  يف  املُحرز  الّتقدم   .)46( الأخبار  ينتج  مبن  املتعّلق  الفهم  وكذلك  الأخبار 
حفّيني وتوؤّدي  والّت�ضالت مُيكن اإذًا الّنظر اإليه على اأّنه موارد تعمل على تو�ضيع نطاق قدرات ال�ضّ
اأكرث  اأن ي�ضبحوا  حفّيني من  اأف�ضل منتج للعمل، ومتكني ال�ضّ اإىل ممار�ضات جديدة تتيح جتميع 
املرتبطة  املعرفة  جمالت  خمتلف  يف  ديناميكّية  ترابطات  اإقامة  على  وقدرة  ومرونة  ا�ضتقالل 
تنمية  يعّزز  اأن  مُيكن  والّت�ضالت  املعلومات  تكنولوجيا  موارد  ا�ضتخدام  فاإّن  ثم،  ومن  مبهنتهم. 
الّتقدم يف جمال  حفّي.  جمموعة من املهارات تكون م�ضّممة على مقا�ص ديناميكّيات العمل ال�ضّ
وم�ضاعدتهم  حفّيني  ال�ضّ لتدريب  جديدة  فر�ضا  كذلك  مينح  والّت�ضالت  املعلومات  تكنولوجيا 
من  مبتدئني  �ضحفّيني  على  بعد  لالإ�ضراف عن  الإنرتنت  ا�ضتخدام  املثال  �ضبيل  على  مُيكن  حيث 
املتزامنة )18( )19(. تكنولوجيا  الجتماعات  لعقد  يلغي احلاجة  متمّر�ضني مما  قبل �ضحفّيني 
املعلومات والّت�ضالت وّفرت كذلك طرقا مبتكرة لتقدمي الّتقارير وجمع البيانات. فالّطائرات دون 
طيار )47(، على �ضبيل املثال، اأ�ضبحت حديثا توّفر و�ضيلة غري مكلفة لو�ضع الكامريات واأجهزة 

ور والبيانات. ال�ضت�ضعار يف الهواء للتقاط ال�ضّ

 3-4 الّتحّدّيات واملخاطر
جمال  بني  الّتفاعل  اإىل  الّتطّرق  عند  تن�ضاأ  وخماطر  حتّديات  اأي�ضا  فهناك  فر�ص  هناك  اأّن  كما 
املعلومات  تكنولوجيا  اأّن  من  الّرغم  فعلى  والّت�ضالت.  املعلومات  وتكنولوجيا  املكتوبة  حافة  ال�ضّ
حفّيني، فاإّن هناك  والّت�ضالت قد �ضاهمت ب�ضكل كبري يف تطّور عملّية الّتحرير وتطّور مهارات ال�ضّ
حافة مثل الآثار املثّبطة ل�ضقل املهارات  اآثارا �ضلبّية وم�ضاكل ت�ضّبب فيها الّتطّور الّتكنولوجي لل�ضّ
)de-skilling effects( )21( اإنها العملّية اّلتي من خاللها يتّم الق�ضاء على العمالة املاهرة يف 
جمال معنّي من خالل اإدخال تكنولوجّيات تديرها عمالة �ضبه ماهرة اأو غري ماهرة. وهذا يوؤّدي 
اإىل توفري يف الّتكاليف نظرا لنخفا�ص ال�ضتثمار يف راأ�ص املال الب�ضرّي، ويقّلل من احلواجز اأمام 
فهناك  الب�ضرّي )48(.  املال  لراأ�ص  الّتفاو�ضّية  القدرة  اإ�ضعاف  ويت�ضّبب يف  املجال،  اإىل  الدخول 
العديد من املهن اّلتي مّت الّتقليل من �ضاأنها حيث اأ�ضبحت جمرد اأن�ضطة ج�ضدّية، ومن ثم تتطّلب 
فقط عمالة غري ماهرة اأو �ضبه ماهرة. فمثال، ب�ضبب الّتقارير املحو�ضبة با�ضتخدام برامج معاجلة 
حفّي اآخذة يف النخفا�ص. الإنرتنت،  الّن�ضو�ص، فاإّن مهارات الكتابة والقدرات الّتحليلّية لدى ال�ضّ
ويقومون  امل�ضادر  اإىل  حفّيون  ال�ضّ بها  ي�ضل  اّلتي  الّطريقة  يف  كثريا  غرّيت  قد  الأخرى،  هي 
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هذه  عن  معلومات  على  يعتمدون  حفّيني  ال�ضّ بع�ص  فاإّن  الفعالّيات،  ح�ضور  من  بدل  مبقابلتها. 
باأعمال  القيام  يتوّجب عليهم  حفّيني  ال�ضّ اأي�ضا، لأّن  الويب.  العثور عليها يف مواقع  يتّم  الأحداث 
ملتابعة  الكايف  الوقت  الواقع  يف  لديهم  لي�ص  فاإّنه  الّتحريرّي،  العمل  اإىل  بالإ�ضافة  الفّنّي  الإنتاج 
الّتطّورات والقيام مبهّمة الّتقارير. بالإ�ضافة اإىل ذلك، لأّن املديرين يفرت�ضون اأّن الإنرتنت مُتّكن 
غوط  حفّيني من اإنهاء اأعمالهم ب�ضكل اأ�ضرع بكثري من ذي قبل، فاإّنهم ي�ضعون املزيد من ال�ضّ ال�ضّ
حفّيني، وهذا الأمر مُيكن اأن ي�ضّر بظروف عملهم. وعالوة على ذلك، فاإّن  وعبء اأثقل على ال�ضّ
حفّيني  لل�ضّ الّزائد  الغمر  اإىل  توؤّدي  اأن  مُيكن  الويب  على  املتاحة  املعلومات  من  الكبرية  الكمّية 
بالإ�ضافة  منها.  ال�ضتفادة  اإمكانات  من  وتقّلل   )49(  )information overload( باملعلومات 
وقام  العمل  تغيري يف فر�ص  ت�ضّبب يف  والّت�ضالت قد  املعلومات  تكنولوجيا  فاإّن ظهور  اإىل ذلك، 
بالق�ضاء على العديد من املهن يف و�ضائل الإعالم الّتقليدّية. كذلك، فاإّن ا�ضرتاتيجيات ال�ضتعانة 
اإىل  اأّدت  قد   )subcontracting( الفرعّية  واملقاولت   )outsourcing( اخلارجّية  بامل�ضادر 
باأنا�ص عاملني حل�ضابهم اخلا�ّص جمّهزين باأجهزة  الّدائمة يف غرف الأخبار  ا�ضتبدال الوظائف 
تكنولوجيا املعلومات والّت�ضالت. هوؤلء العّمال لي�ص لديهم اأمان وظيفّي ولي�ص لديهم اأّية ميزات 
حفّيني  اأو مكا�ضب )50(. تكنولوجيا املعلومات والّت�ضالت مُيكن كذلك اأن ت�ضّكل خماطر على ال�ضّ
حفّيني من قبل جهات مثل اأجهزة  من حيث اأّنها توّفر اأجهزة وبرجمّيات وطرقا للّتج�ّض�ص على ال�ضّ
والّت�ضالت من  املعلومات  تكنولوجيا  تتمّكن بف�ضل  اأن  وال�ّضرطة. هذه اجلهات مُيكن  املخابرات 
حفّي واحل�ضول على معلومات تك�ضف على �ضبيل املثال م�ضادره. هذا الأمر  اخرتاق خ�ضو�ضّية ال�ضّ
حفّي على احلفاظ على �ضرّية الّتعامالت معها  قد ي�ضّكل تهديدا لثقة هذه امل�ضادر يف قدرة ال�ضّ
تكنولوجيا  اأّن  حفّي. كذلك، مبا  ال�ضّ ال�ّضبق  املعلومة وحتقيق  يعوق عملّية احل�ضول على  مّما قد 
معها  للّتكّيف  م�ضطّر  حفّي  ال�ضّ فاإّن  منها،  وُي�ضتفاد  لُت�ضتخدم  ُوجدت  والّت�ضالت  املعلومات 
حفّي القيام بالّتدريب الاّلزم واكت�ضاب املهارات  وا�ضتخدامها يف عمله. وهذا الأمر يتطّلب من ال�ضّ
با�ضتمرار اإذا كان يريد اأن يظّل قادرا على املناف�ضة وذا اأهمّية بالّن�ضبة جلمهوره. وقد ينجّر عن 
حفّي وموؤ�ّض�ضته. واأي�ضا من املخاطر اّلتي قد يت�ضّبب فيها  هذا تكاليف ماّدّية عالية بالّن�ضبة لل�ضّ
حافة  حافة هو الإ�ضرار بقيمة ال�ضّ ا�ضتخدام تكنولوجيا املعلومات والّت�ضالت بالّن�ضبة ملجال ال�ضّ
حفّيني ب�ضبب النتحال )plagiarism(. فاإعادة ن�ضر املواّد من دون اإذن من �ضاحب حقوق  وال�ضّ
الّطبع والّن�ضر اأ�ضبحت لالأ�ضف، بف�ضل تكنولوجيا املعلومات والّت�ضالت وعلى �ضكل قر�ضنة من 
النرتنت، ممار�ضة �ضائعة يف امل�ضهد الإعالمّي. ففي اإفريقيا، على �ضبيل املثال، اأ�ضبح هذا الأمر 

منت�ضرا على نطاق وا�ضع )51( )52(.
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 3-5 تفاعالت اأخرى
من امل�ضّلم به اأّن بع�ص اأ�ضكال حّرّية الّتعبري مُيكن اأن ت�ضّر بحقوق الآخرين. هناك طبعا فرق بني 
حّرّية الّراأي وحّرّية الّتعبري حيث اأّن حّرّية الّراأي ُينظر اإليها عادة على اأّنها حّق مطلق حيث ل ي�ضمح 
باأّي تدّخل فيها من قبل املجتمع. حّرّية الّتعبري، من جهة اأخرى، هي لي�ضت مطلقة ومُيكن يف بع�ص 
الأّول  املقام  الإن�ضان، يف  الّدويّل حلقوق  القانون  ب�ضكل م�ضروع مبوجب  تقييدها  يتّم  اأن  احلالت 
حفيني اأجهزة  من اأجل احلفاظ على حقوق الآخرين. تكنولوجيا املعلومات والّت�ضالت وّفرت لل�ضّ
ة والتقاط  وبرجمّيات وطرق اّت�ضال حديثة ت�ضاعد على الّت�ضوير ال�ّضّرّي وت�ضجيل الأحاديث اخلا�ضّ
حّرّية  تقييد  وت�ضتوجب  اخل�ضو�ضّية  تنتهك  بطرق  املعلومات  على  واحل�ضول  والّتج�ّض�ص  الأ�ضرار 
الّتوا�ضل  �ضبكات  تفر�ضها  اّلتي  الّتفاعالت  كذلك  ُتطرح  الأبعاد  هذه  عن  بعيد  وغري  حافة.  ال�ضّ
الجتماعّي. فتويرت، على �ضبيل املثال، ي�ضّجع امل�ضتخدمني على ن�ضف الفروق بني العاّم واخلا�ّص، 
اأن ُيقّو�ص ال�ّضلطة  اأّن هذا الأمر مُيكن  والرّتكيز على تبادل املعلومات والأفكار. فبالإمكان القول 
حافة حيث اأّن الأفراد يتحّولون جتاه املعلومات غري املقّيدة املوجودة على ال�ّضبكات  املن�ضوبة اإىل ال�ضّ
حفّيني احلّرّية يف  الجتماعّية. وهنا تطرح م�ضاألة مهّمة للّنقا�ص األ وهي: هل يجب اأن تكون لل�ضّ
اآلّية  والقال  القيل  ي�ضبح  بحيث  الجتماعّية  ال�ّضبكات  يف  املنت�ضرة  ة  اخلا�ضّ املعلومات  ا�ضتخدام 
حفّيني اأن يتعاملوا مع ال�ضتيالء على املعلومات  حافة، وكيف يجب على ال�ضّ ُت�ضتخدم يف جمال ال�ضّ

ة املعلنة« )14(. من ال�ّضبكات الجتماعّية عند الّتعامل مع املعارف »اخلا�ضّ

توؤّثر يف  اّلتي  والّت�ضالت هي  املعلومات  تكنولوجيا  اأّن  لي�ضت فقط  اأّنه  اإىل  الإ�ضارة كذلك  جتدر 
حفّيون قد يوؤّثرون يف تكنولوجيا املعلومات والّت�ضالت.  حفّيني. فاأي�ضا ال�ضّ حافة ال�ضّ جمال ال�ضّ
حفّيون يلعبون عادة دورا كبريا يف ن�ضر الّتكنولوجّيات اجلديدة و�ضرحها وتف�ضريها ويف اإر�ضاء  ال�ضّ
الفهم املجتمعّي لالجّتاهات امل�ضتقبلّية والّتاأثري يف كّل من اجلمهور اّلذي يكتبون له وكذلك املطّورون 
اّلذين يقومون بتغطية منتجاتهم. فهم متحّكمون مهّمون وتغطيتهم ُيرّجح اأن تكون حا�ضمة لنجاح 
اأو ف�ضل املنتجات اجلديدة لتكنولوجيا املعلومات والّت�ضالت. فنتائج الّدرا�ضة )20(، على �ضبيل 
بال�ّضركات  لعالقتهم  حفّيون  ينظر ال�ضّ بينها معرفة كيف  اأمور من  عّدة  رّكزت على  اّلتي  املثال، 
تكنولوجيا  �ضحفّيي  اأّن  اإىل  ت�ضري  فيها،  وتاأثريهم  والّت�ضالت  املعلومات  لتكنولوجيا  امل�ضّنعة 
ي�ضّكلون  واأّنهم كما مقّررين �ضّرّيني  يلعبون دور رئي�ضا  اأّنهم  اأنف�ضهم  املعلومات والّت�ضالت يرون 

�ضلوك اجلمهور ف�ضال عن ا�ضرتاتيجّيات املطّورين لت�ضميم املنتجات.
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 4. الو�سع يف دولة قطر
حافة املطبوعة يف دولة قطر    4-1 ال�سّ

يتكون م�ضهد و�ضائل الإعالم املطبوعة حالّيا يف قطر اأ�ضا�ضا من اأربع �ضحف يومّية ت�ضدر بالّلغة 
كبريا  تغيريا  امل�ضهد  هذا  وميّثل  الإجنليزّية.  بالّلغة  ت�ضدر  يومّية  اأخرى  �ضحف  وثالث  العربّية 
تن�ضر معلومات  وكانت  ر�ضمّية  اأّول �ضحيفة  القريب. فقد �ضدرت يف عام 1961  باملا�ضي  مقارنة 
حكومّية وتعاميم وحتديثات قانونّية. ثّم اأطلقت بعد ذلك وزارة الإعالم جملة “ثقافة الّدوحة” يف 
عام 1969. وبعد ذلك اأطلقت وزارة الرّتبية والّتعليم جمّلتها الّتعليمّية الأوىل يف عام 1970. اأّما 
اأّول جمّلة �ضيا�ضّية مّت ن�ضرها يف قطر فكانت جمّلة “العروبة” حيث �ضدرت عام 1970. ويف �ضنة 
1970 �ضدرت كذلك “Gulf News” لكنها توّقفت عام 1971. جريدة “العرب” دخلت ال�ّضوق 
اأ�ضبابا جتارّية ا�ضطّرتها اإىل الإغالق يف وقت لحق من العام نف�ضه.  املحّلّية يف عام 1972 لكن 
يف  الأخرى  العربّية  العناوين  لتناف�ص   2007 عام  يف  دور  ال�ضّ “العرب”  عاودت  فقد  ذلك،  ومع 
الّثالثة  ف�ضال عن  “ال�ّضرق”،  و�ضحيفة  “الّراية”  و�ضحيفة  “الوطن”  األ وهي �ضحيفة  ال�ّضوق، 
 Qatar”و ”Peninsula”و ”Gulf Times“ ضحف الأخرى الّناطقة بالّلغة الإجنليزّية، األ وهي�
واملجّلة  اّلتي �ضدرت عام 1974  “الوعد”  مثل  اأخرى  اأي�ضا جماّلت  وكانت هناك   .”Tribune
عام  �ضدرت  اّلتي  “الّدوري”  الّريا�ضّية  واملجّلة   1977 عام  �ضدرت  اّلتي  “اجلوهرة”  الّن�ضائّية 
حافة.  وال�ضّ املحلّية  حف  لل�ضّ مالّيا  دعما  تقّدم  القطرّية  احلكومة  كانت  عديدة  ل�ضنوات   .1978
لكن هذا الّدعم قد توّقف يف عام 1995، وهو العام نف�ضه اّلذي ُرفعت فيه الّرقابة الإعالمّية. رفع 
حافة تتمتع باحلرّية يف تغطية جمموعة  الّرقابة هذا مّكن من عدم تدّخل احلكومة واأ�ضبحت ال�ضّ
حف واملجاّلت الوطنّية والّدولّية تظهر يف ال�ّضوق القطرّية. وقد  من املوا�ضيع وبداأت العديد من ال�ضّ
حافة املحلّية يف قطر تغيريات كبرية يف العقود القليلة املا�ضية حيث مّت اإحراز تقّدم  �ضهدت ال�ضّ
حفّيني على تغطية الق�ضايا اّلتي  كبري من حيث املحتوى وكذلك الّتكنولوجيا امل�ضتخدمة وقدرة ال�ضّ

مت�ّص املجالت ال�ّضيا�ضّية والقت�ضادّية والجتماعّية وغريها )53(.

حف ل�ضنة 2016 )54(، اّلذي هو عبارة ن�ضرة �ضنوّية رائدة  وقد جاء يف تقرير �ضناعة ن�ضر ال�ضّ
ناعة يف اأكرث من 60 بلدا وتعطي تقديرات حول املبيعات والعمالة واملن�ضاآت )اّلتي  ت�ضف هذه ال�ضّ
لإ�ضدار  الاّلزمة  العملّيات  وتقوم مبختلف  حف  ال�ضّ ن�ضر وطباعة  الأّول يف جمال  املقام  تعمل يف 
ناعة، اأما بالّن�ضبة  حف مبا يف ذلك جمع الأخبار واإعداد الفتتاحّيات والإعالنات( يف هذه ال�ضّ ال�ضّ
لدولة قطر ل�ضنة 2016، فاإن عدد املن�ضاآت قد بلغ 271 واأّن قيمة املبيعات يف هذا القطاع قد ناهزت 

555 مليون دولر اأمريكي واأّن عدد املوّظفني قد و�ضل اإىل 3023.
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حافة املكتوبة يف دولة قطر  4-2 مقابالت مع بع�س العاملني يف جمال ال�سّ
حفّية وللح�ضول على ت�ضّور عن طرق  من اأجل الّطالع عن كثب عّما يحدث داخل املوؤ�ّض�ضات ال�ضّ
�ضحيفة  مقّر  اإىل  ميدانّية  بزيارة  قمنا  والّت�ضالت  املعلومات  بتكنولوجيا  وعالقتها  العمل  �ضري 
حيفة وطرح  الّراية القطرّية يف الّدوحة حيث مّتت مقابلة مدير ق�ضم نظم املعلومات يف هذه ال�ضّ
العديد من الأ�ضئلة عليه. وقد كان ال�ّضوؤال الأّول عن نبذة عن هذه املوؤ�ّض�ضة، حيث اأفاد اأّن �ضحيفة 
للجمهور.  املعلومات  اأحدث  تقدمي  اإىل  وت�ضعى  قطر  يف  ت�ضدر  يومّية  عربّية  �ضحيفة  هي  الّراية 
اأ�ضبوعّية ثّم حتولت �ضنة  اأّول �ضدور لها بتاريخ 10|5|1979 وكانت يف البداية �ضحيفة  وقد كان 
حيفة اليومّية  1980 اإىل �ضحيفة يومّية. وقد �ضبق �ضدوَر �ضحيفة الّراية بخم�ضة �ضهور �ضدوُر ال�ضّ
الّناطقة بالّلغة الإجنليزّية “Gulf Times” وهي �ضقيقة �ضحيفة الّراية الأوىل عن موؤ�ّض�ضة اخلليج 
للّن�ضر والّطباعة. وقد تبّنت �ضحيفة الّراية منذ تاأ�ضي�ضها �ضعار “من قطر اإىل العرب ومن العرب 
اإىل العامل” �ضاعية اإىل تكوين قناعة ووعي لدى ال�ّضارع القطرّي بق�ضايا البناء الوطنّي والّتطّور 

املجتمعّي. كما �ضهدت تطّورا متوا�ضال من حيث الأ�ضلوب وامل�ضمون والإخراج الّفنّي.

املوؤ�ّض�ضة،  امل�ضتخدمة يف  والّت�ضالت  املعلومات  تكنولوجيا  نظم  كان عن  فقد  الّثاين  ال�ّضوؤال  اأّما 
حيث اأفاد مدير ق�ضم نظم املعلومات اأّن اإدارة نظم املعلومات لديهم تنق�ضم اإىل خم�ضة قطاعات 
فبالّن�ضبة  والإلكرتويّن.  الورقّي  الّن�ضر  قطاع  اأّول  فهناك  به.  ة  اخلا�ضّ واأجهزته  نظمه  قطاع  لكّل 
الأخبار  بتحرير  ة  اخلا�ضّ الّنظم  مثل  الّنظم  من  العديد  على  العتماد  يتّم  الورقّي  الّن�ضر  لقطاع 
ة باإدارة جمموعات الو�ضائط الّرقمية  والّنظم اخلا�ضّ  )”News Manager Editorial Suite“(
 Front“( ة بالّتعامل مع الّزبائن والأر�ضفة )“Media Archiving System”( والّنظم اخلا�ضّ
اأّما بالّن�ضبة   .”Adobe Creative Suite“ ونظم الّت�ضميم مثل )”Desk Agencies Systems
لقطاع الّن�ضر الإلكرتويّن فهناك موقع الويب ل�ضحيفة الّراية ول�ضحيفة “Gulf Times” وكذلك 
بالّن�ضبة  املبّوبة  والإعالنات   )”Website Advertising“ً( حيفتني  ال�ضّ مواقع  على  الإعالنات 
 Banner Advertising“( الإعالنات  لفتات  اإدارة  وبرامج   )”Classifieds“( حيفتني  لل�ضّ
 Statistics Management“( الإح�ضاءات  اإدارة  وبرامج   )”Management Software
حيفتني على �ضبكات الّتوا�ضل الجتماعّي )تويرت وفي�ضبوك(.  وكذلك �ضفحات ال�ضّ  )”Software
وهناك ثانيا قطاع ال�ّضبكات واأمنها اّلذي ي�ضمل الأجهزة والربجمّيات. فبالّن�ضبة لالأجهزة هناك 
وجدران   )”Servers“( واخلادمات   )”Routers“( والّروترات   )”Switches“( البّدالت 
واأجهزة   )”Wireless Access Points“( ونقاط الو�ضول الاّل�ضلكّية )”Firewalls“( احلماية
اأّما   .)”IP Cameras“( وكامريات بروتوكول الإنرتنت  )”IP Phone“( الهاتف عرب الإنرتنت
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بالّن�ضبة للربجمّيات فهناك برامج احلماية من الفريو�ضات مثل “Sophos Antivirus” وبرامج 
 iNet“و ”Cisco Network Assistant”و ”HP Procurve Manager“ اإدارة ال�ّضبكات مثل
Network Scanner” واأدوات اإدارة اإعدادات ال�ّضبكات مثل “TFTP Server” وبرامج اإدارة 
جدران احلماية مثل “Sophos Firewall Administrator” وبرامج مكاتب امل�ضاعدة لتعّقب 
�ضكاوى امل�ضتخدمني مثل “Spiceworks Helpdesk”. وهناك ثالثا قطاع تطوير الربامج وحتليل 
والإعالنات  الّثابتة  الأ�ضول  واإدارة  للموؤ�ّض�ضة  الّرئي�ضّية  املحا�ضبّية  بال�ّضجاّلت  يعنى  اّلذي  الّنظم 
وتدّفق امل�ضتندات واإدارة املخزون والّرواتب واإدارة ح�ضور املوّظفني اإلخ. وهناك رابعا قطاع حجرات 
اخلادمات واأنظمة الربامج اّلذي ُيعنى باخلادمات وبراجمها. وهناك خام�ضا قطاع الّدعم الفّني 
حفّية والّتجارّية واملبنى الّرئي�ص للموؤ�ّض�ضة اّلذي يحتوي  للم�ضتخدمني اّلذي يخدم مبنى املطابع ال�ضّ

.”Gulf Times“على الإدارة العاّمة واملطبعة الّرقمّية و�ضحيفتي الّراية و

اأّما ال�ّضوؤال الّثالث فقد كان عن قدرة املوّظفني على ا�ضتخدام هذه الّنظم، حيث اأفاد مدير ق�ضم 
نظم املعلومات اأّن للموّظفني يف املوؤ�ّض�ضة القدرة على الّتعامل مع خمتلف الّنظم اإذ اإّنهم يقومون 
بدورات تدريبّية ب�ضكل دورّي ت�ضاعدهم على فهم الّنظم امل�ضتخدمة ورفع ال�ضتفادة منها اإىل اأكرب 
قدر ممكن ومواكبة التطّورات يف هذا امليدان حّتى تتمّكن املوؤ�ّض�ضة من احلفاظ على تطّورها وتبقى 
املوؤ�ّض�ضة  تواجه  تقنّية  واأخرى  مالّية  �ضعوبات  وجود  اإىل  كذلك  اأ�ضار  لكنه  املناف�ضة.  على  قادرة 

واملوّظفني ب�ضبب �ضرعة تطّور الّتكنولوجيا.

يف  وغريها  الّتكنولوجّيات  هذه  اإدماج  دون  حتول  اّلتي  املعّوقات  عن  كان  فقد  الّرابع  ال�ّضوؤال  اأّما 
املوؤ�ّض�ضة، حيث اأفاد مدير ق�ضم نظم املعلومات اأّنهم قد حـاولوا، وبنجاح، اإدراج العديد من الّنظم 
لهذه  ال�ّضريع  الّتطور  ي�ضّببها  ولكّن هناك حتّدّيات  والّت�ضالت،  املعلومات  تكنولوجيا  املبنّية على 
الّتكنولوجيا، حيث تتقادم هذه الّنظم بعد فـرتة قـ�ضرية، الأمر اّلذي يجعل املوؤ�ّض�ضة يف العديد من 
واإّما  للموؤ�ّض�ضة،  بالّن�ضبة  اأعباء كثرية  الّنظم، وهذا ترتّتب عنه  اإّما تغيري  اأمام خيارين:  احلالت 
بقاء الّنظم كما هي، وهذا يرتّتب عنه ا�ضتخدام نظم اأقّل حداثة لفرتة من الّزمن. وهناك كذلك 
حتّدّيات ت�ضّببها كرثة وتنّوع منتجات تكنولوجيا املعلومات والّت�ضالت وتنوعها، حيث ُي�ضبح من 

عب مواكبة خمتلف الّتطّورات والقيام بالّتدريبات الاّلزمة للموّظفني.    ال�ضّ

حف اللكرتونّية ب�ضكل عاّم، حيث  عوبات اّلتي تواجه ال�ضّ اأّما ال�ّضوؤال اخلام�ص فقد كان عن ال�ضّ
تكفي  ل  عادة  اّلتي  املادّية  املوارد  �ضعف  عوبات  ال�ضّ بني  من  اأّن  املعلومات  نظم  ق�ضم  مدير  اأفاد 
املتعّلقة  وامل�ضاكل  ملمار�ضتها،  الاّلزمة  واملعارف  باملهارات  املزّودين  حفّيني  ال�ضّ وندرة  لت�ضغيلها، 

حفّية واأخالقّيات املهنة، وغياب الإطار القانويّن والّت�ضريعّي لها. بعدم اللتزام بالأعراف ال�ضّ
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حافة املكتوبة، حيث  حافة الإلكرتونّية للم�ضهد يف ال�ضّ اأّما ال�ّضوؤال ال�ّضاد�ص فقد كان عن تغيري ال�ضّ
حافة َت�ضتعمل الو�ضائط  حافة الإلكرتونّية هي نوع من ال�ضّ اأفاد مدير ق�ضم نظم املعلومات اأّن ال�ضّ
حافة الكال�ضيكّية على  حفّية واأّن اأغلبها ظهر نتيجة لعتماد ال�ضّ الإلكرتونّية يف ن�ضر ماّدتها ال�ضّ
تكنولوجيا املعلومات والّت�ضالت احلديثة رغبة منها يف حت�ضني اأدائها وفتح جمال اأو�ضع لالنت�ضار. 
تتيح  اأّنها  حيث  كبري،  ب�ضكل  املكتوبة  حافة  ال�ضّ يف  امل�ضهد  يف  الإلكرتونّية  حافة  ال�ضّ اأّثرت  وقد 
اأّن تكلفتها منخف�ضة ب�ضكل  الوقت نف�ضه، كما  امل�ضاهدة والقراءة وال�ضتماع يف  اإمكان  للمت�ضّفح 
حافة املطبوعة، وهي �ضريعة النت�ضار، ومتّكن من الّتفاعل بني القارئ والكاتب  كبري مقارنة بال�ضّ
من خالل الّتعليقات على الأخبار واملقالت، وي�ضهل حتديثها مّما مُيّكن من الّتفاعل مع الأحداث 

ب�ضرعة.

الّتكنولوجّي  الّتطّور  ظّل  يف  املكتوبة  حافة  ال�ضّ م�ضتقبل  عن  كان  فقد  الأخري  ال�ّضابع  ال�ّضوؤال  اأّما 
حافة املكتوبة ت�ضهد ثورة كبرية ب�ضبب تطّور  ال�ّضريع، حيث اأفاد مدير ق�ضم نظم املعلومات اأّن ال�ضّ
وقد  الّثورة.   اأهّم جتّليات هذه  الإلكرتونّية هي  حافة  ال�ضّ واأّن  والّت�ضالت.  املعلومات  تكنولوجيا 
نف�ضها  اإن مل تكن تطرح  ب�ضكل جّدّي  حافة املطبوعة  ال�ضّ تناف�ص  الإلكرتونّية  حافة  ال�ضّ اأ�ضبحت 
حافة املطبوعة. هل  بو�ضفها بدياًل لها. والأّيام القادمة كفيلة باأن ت�ضدل ال�ّضتار عن م�ضتقبل ال�ضّ

�ضياأفل جنمها؟ اأم �ضتك�ضب الّرهان؟

حافة  ال�سّ وجمال  والّت�سالت  املعلومات  تكنولوجيا  بني  العالقة  حول  ا�ستبيان   3-4 
املكتوبة يف دولة قطر 

امليدانّية واملقابلة مع  الّزيارة  اّلتي ح�ضلنا عليها من درا�ضة املراجع ومن  الّنتائج  اإثراء  اأجل  من 
حافة املكتوبة يف قطر، قمنا بت�ضميم ا�ضتبيان يتكّون من 20 �ضوؤال.  بع�ص العاملني يف جمال ال�ضّ

اأ�ضئلة ال�ضتبيان كانت تطويرا ذاتّيا وهي ُتغّطي 4 حماور اأ�ضا�ضّية. 

املحور الأّول )الأ�ضئلة 1 - 5( يهتّم، ب�ضكل عاّم، بال�ّضخ�ص املُ�ضتفَتى راأيه ويحاول احل�ضول على 
املكتوبة،  حافة  ال�ضّ وجمال  والّت�ضالت  املعلومات  تكنولوجيا  بني  بالعالقة  وعيه  مثل  معلومات 
حف ب�ضكل منتظم، وامل�ضادر اّلتي يعتمد عليها يف احل�ضول على املعلومة، واإن كان  وقراءته لل�ضّ
حافة  ال�ضّ اأّن  يرى  كان  واإن  املطبوعة،  حف  ال�ضّ عن  عو�ضا  الإلكرتونّية  حف  ال�ضّ قراءة  ل  يف�ضّ

حافة املطبوعة.  الإلكرتونّية �ضوف تلغي دور ال�ضّ

اأّما املحور الّثاين )الأ�ضئلة 6 - 9( فهو يرّكز على فوائد تكنولوجيا املعلومات والّت�ضالت واإيجابّياتها 
حافة املكتوبة حيث نحاول معرفة اإن كانت تكنولوجيا املعلومات والّت�ضالت قد  بالّن�ضبة ملجال ال�ضّ
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ال�ّضرعة يف اإجناز  حافة املكتوبة )مثال:  العاملني يف جمال ال�ضّ حفّيني  ح�ّضنت و�ضّهلت عمل ال�ضّ
العمل، القدرة على الوفاء باملواعيد، الّتوا�ضل مع م�ضادر الأخبار، الّتوا�ضل مع القّراء، ...(، واإن 
حفّيني )مثال: فر�ص  كانت تكنولوجيا املعلومات والّت�ضالت متّثل م�ضدرا للفر�ص اجلديدة لل�ضّ
حفّية  حافة املكتوبة وتقّدم اإمكانات لتعزيز املوؤ�ّض�ضات ال�ضّ حفّيني ال�ضّبان( يف جمال ال�ضّ عمل لل�ضّ
)مثال: تخفي�ص الّتكاليف(، واإن كانت تكنولوجيا املعلومات والّت�ضالت ُتعّزز القدرة على فح�ص 
حفّيني لإجراء بحوث ت�ضمن اأّن  الوقائع والّتحّقق منها )مثال عرب ا�ضتخدام الإنرتنت من قبل ال�ضّ
الق�ض�ص كاملة وخالية من الأخطاء( ومن ثم تعزيز الّتوازن والّدقة واملو�ضوعّية لالأخبار يف جمال 
حافة املكتوبة  حافة املكتوبة، و اإن كان ا�ضتخدام تكنولوجيا املعلومات والّت�ضالت يف جمال ال�ضّ ال�ضّ
حفّيني،  ال�ضّ الّتفاعل مع  اإمكان  املعلومة،  اإىل  الو�ضول  ال�ّضرعة يف  للقارئ )مثال:  قد جلب فوائد 

ة، ...(.  ة بذوي الحتياجات اخلا�ضّ توفري خدمات خا�ضّ

ُي�ضّببها ا�ضتخدام  اأّما املحور الّثالث )الأ�ضئلة 10 - 15( فهو يرّكز على ال�ّضلبّيات واملخاطر الّتي 
كان  اإن  معرفة  نحاول  حيث  املكتوبة  حافة  ال�ضّ جمال  يف  والّت�ضالت  املعلومات  تكنولوجيا 
حافة املكتوبة مت�ضائمني بخ�ضو�ص م�ضتقبلهم ومهنتهم )مثال:  حفّيون العاملون يف جمال ال�ضّ ال�ضّ
تكنولوجيا  تاأثري  ب�ضبب  اإدارّية مكّثفة(  لرقابة  الّتعّر�ص  اأو  اأطول،  العمل لأوقات  اأو  العمل،  فقدان 
املعلومات والّت�ضالت، واإن كان لتكنولوجيا املعلومات والّت�ضالت تاأثري �ضلبّي يف القيم الأ�ضا�ضّية 
على  والعتماد  رامة  وال�ضّ الّدقة  وتوّخي  احلقائق  فح�ص  ت�ضمل  اّلتي  املكتوبة  حافة  ال�ضّ ملهنة 
امل�ضادر املوثوقة، واإن كان لتكنولوجيا املعلومات والّت�ضالت تاأثري �ضلبّي يف ال�ضتقاللّية الّتحريرّية 
حيفة )فمثال الأفراد ومنّظمات املجتمع املديّن واملوؤ�ّض�ضات مُيكن اأن ي�ضعوا للّتاأثري يف اأجندة  لل�ضّ
الّر�ضائل  بكّم هائل من  حيفة  ال�ضّ الأعمال على ق�ض�ص معّينة عرب غمر  اأو و�ضع جدول  الأخبار 
الّن�ضّية اأو الربيد الإلكرتويّن اأو غريها(، واإن كانت تكنولوجيا املعلومات والّت�ضالت قد ت�ضّببت يف 
حافة املكتوبة )مثل ال�ّضرقة الأدبّية  حفية يف جمال ال�ضّ حتّولت �ضلبّية يف املمار�ضات الأخالقّية ال�ضّ
ور والكذب  ون�ضر ال�ّضائعات وخطاب الكراهّية ون�ضر الإباحّية وانتهاك اخل�ضو�ضّية والّتالعب بال�ضّ
والإثارة وغريها(، واإن كانت تكنولوجيا املعلومات والّت�ضالت قد اأّثرت �ضلبا يف الإبداع يف �ضفوف 
حافة املكتوبة ب�ضبب ثقافة »الّن�ضخ والّل�ضق« )Copy and Paste( اجلديدة، و اإن  ممار�ضي ال�ضّ
الّتقليل  يف  �ضاهم  قد  املكتوبة  حافة  ال�ضّ جمال  يف  والّت�ضالت  املعلومات  تكنولوجيا  اإدخال  كان 
حفيني ذوي اخلربة واملهارة )فمثال مهارات  حفّي والّتخفي�ص من قيمة ال�ضّ من �ضاأن العمل ال�ضّ
حفّيني ذوي اخلربة مثل عالقاتهم ال�ّضخ�ضّية، وكيفّية و�ضولهم اإىل امل�ضادر القّيمة، وقدرتهم  ال�ضّ

ة بهم، اأ�ضبحت لها قيمة اأقّل اليوم(. على احل�ضول على املعلومات من مكتبات الأخبار اخلا�ضّ

جمال  يف  حفّي  ال�ضّ العمل  بظروف  يهتّم  فهو   )20  -  16 )الأ�ضئلة  والأخري  الّرابع  املحور  اأّما 
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حف يف دولة قطر يوّفرون  حافة املكتوبة يف دولة قطر حيث نحاول معرفة اإن كان مالكو ال�ضّ ال�ضّ
القيام  من  حفّيون  ال�ضّ يتمّكن  بحيث  العمل  لبيئة  رورّية  ال�ضّ والّت�ضالت  املعلومات  تكنولوجيا 
حفّيون يف دولة قطر يح�ضلون على  مبهاّمهم اليومّية طبقا لأف�ضل املمار�ضات الّدولّية، واإن كان ال�ضّ
فر�ص كافية للّتدريب والّتاأهيل مُتّكنهم من تعزيز كفاءتهم يف جمال ا�ضتخدام تكنولوجيا املعلومات 
والّت�ضالت، واإن كانت دولة قطر توّفر بيئة مواتية )من حيث البنية الّتحتّية، والقوانني، اإلخ( مُتّكن 
حافة املكتوبة،  رورّية للعمل يف جمال ال�ضّ من �ضهولة اقتناء تكنولوجيا املعلومات والّت�ضالت ال�ضّ
واخلدمات  الأدوات  مع  الّتعامل  على  القدرة  القطرّية  حف  ال�ضّ العاملني يف  حفّيني  لل�ضّ كان  واإن 
واإن  وتوظيفها يف جمال عملهم،  وال�ضتفادة منها  والّت�ضالت  املعلومات  تكنولوجيا  توّفرها  اّلتي 
كان لعادات وتقاليد املجتمع القطرّي وثقافته تاأثري يف مدى القدرة على ال�ضتفادة من تكنولوجيا 
حافة املكتوبة )مثال: الّتقاليد قد متّثل عائقا للّتطّور الّتكنولوجي يف  املعلومات والّت�ضالت يف ال�ضّ

هذا املجال(.

ا�ضتهداف جمموعتني خمتلفتني  مّت  لقد  ال�ضتبيان.  اأ�ضئلة  و  يعر�ضان منوذج  الّر�ضم2  و  الّر�ضم1 
العاملني يف �ضحيفتي  املنتجني( �ضملت �ضريحة من  الأوىل )جمموعة  بهذا ال�ضتبيان. املجموعة 
الّراية وال�ّضرق القطرّيتني بلغ عددها 84 �ضخ�ضا. وكان الغر�ص من ذلك ا�ضتك�ضاف اآراء جمموعة 
حفّي ويعاي�ضون الأحداث ب�ضكل يومّي وينتجون  �ضني يف املجال، ميار�ضون العمل ال�ضّ من املتخ�ضّ
املعلومات  تكنولوجيا  بني  للعالقة  روؤيتهم  على  الّتعّرف  وحماولة  والّتقارير،  والق�ض�ص  الأخبار 
امل�ضتهلكني( فقد �ضملت  الّثانية )جمموعة  اأّما املجموعة  املكتوبة.  حافة  ال�ضّ والّت�ضالت وجمال 
�ضريحة وا�ضعة من اجلمهور بلغ عددها 263 �ضخ�ضا.  وكان الغر�ص من ذلك كذلك ا�ضتك�ضاف 
حافة  الآراء وحماولة الّتعّرف على الّروؤية للعالقة بني تكنولوجيا املعلومات والّت�ضالت وجمال ال�ضّ

املكتوبة من زاوية اأخرى، زاوية القّراء اأو امل�ضتهلكني املحتملني.

وقد جاءت الّنتائج كما يلي:
املحور الأّول: ال�ّسخ�س املُ�ستفَتى راأيه 

للمجموعتني.  بالّن�ضبة  عاّم  ب�ضكل  متوّقعة  ور�ضم5(  ر�ضم3  )انظر  الأّول  املحور  نتائج  لقد جاءت 
ل  �ضريحة  وجود  ُنالحظ  ر�ضم3(،  )انظر  الأوىل  للمجموعة  بالّن�ضبة  الأّول  ال�ّضوؤال  نتائج  ففي 
بني  بالعالقة  وعي  على  هم  اّلذين  ال�ضتفتاء    )%67(  يف  �ضاركوا  اّلذين  الأ�ضخا�ص  من  بها  باأ�ص 
حافة املكتوبة. لكن ثلث الأ�ضخا�ص اّلذين �ضاركوا يف  تكنولوجيا املعلومات والّت�ضالت وجمال ال�ضّ
حفّي، مل ي�ضبق لهم اأن ح�ضروا ندوة  ال�ضتفتاء )33%(، اّلذين هم على ارتباط مبا�ضر بالعمل ال�ضّ
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اأو قراأوا مقال اأو �ضاهدوا برناجما  تلفزيونّيا  اأو �ضاركوا يف نقا�ص حول عالقة تكنولوجيا املعلومات 
على  موؤ�ّضرا  يعطي  وقد  لالنتباه  جاذًبا  يبدو  الأمر  وهذا  املكتوبة،  حافة  ال�ضّ مبجال  والّت�ضالت 
�ضرورة بذل جهود اأكرب من قبل امل�ضوؤولني يف هذه املوؤ�ّض�ضات من اأجل الّتوعية بهذه امل�ضاألة نظرا 
لأهّميتها. اأّما بالّن�ضبة لنتائج ال�ّضوؤال الأّول بالّن�ضبة للمجموعة الّثانية )انظر ر�ضم5(، فاإّن الّنتائج 
تثري  ول  عادّية  تبدو  لكنها  ل(،   %33 مقابل  نعم   %66( الأوىل  املجموعة  نتائج  من  قريبة  جاءت 

النتباه حيث اإّننا ل نتوّقع من كّل �ضخ�ص من عاّمة الّنا�ص اأن يكون له اهتمام بهذا املو�ضوع.      

اأّما نتائج ال�ّضوؤال الّثاين )انظر ر�ضم3 ور�ضم5(، فقد جاءت موّزعة ب�ضكل متوّقع، حيث اأفاد بالّن�ضبة 
للمجموعة الأوىل )انظر ر�ضم3(، حوايل ثالثة اأرباع الأ�ضخا�ص اّلذين �ضاركوا يف ال�ضتبيان )%74( 
حف ب�ضكل منتظم وهذا اأمر �ضرورّي بالّن�ضبة لهم اإذ اإّنه من �ضميم عملهم. اأّما  اأّنهم يقرءون ال�ضّ
بالّن�ضبة للمجموعة الّثانية )انظر ر�ضم5(، فاإّن الّنتائج تظهر اأّن ثلث الأ�ضخا�ص اّلذين �ضاركوا يف 

حف ب�ضكل منتظم وهذا طبيعّي بالّن�ضبة لعاّمة الّنا�ص.   ال�ضتبيان )33%( فقط يقرءون ال�ضّ

اأّما نتائج ال�ّضوؤال الّثالث )انظر ر�ضم3 ور�ضم5(، فُتظهر بالّن�ضبة للمجموعة الأوىل )انظر ر�ضم3(، 
حافة  العاملون يف جمال ال�ضّ اّلتي يعتمد عليها  الّتوا�ضل الجتماعّي تت�ضّدر امل�ضادر  اأّن �ضبكات 
�ضبكات  تاأثري  بخ�ضو�ص  �ضابقا  ذكرناه  ما  مع  هذا  ويتوافق  املعلومة.  على  احل�ضول  يف  املكتوبة 
حافة املكتوبة. ويلي �ضبكات الّتوا�ضل الجتماعّي  ة تويرت، يف جمال ال�ضّ الّتوا�ضل الجتماعّي، وخا�ضّ
يف  الّتلفاز  تاأّخر  اإىل  الإ�ضارة  وجتدر  املطبوعة.  حف  ال�ضّ ثّم  الإلكرتونّية  حف  ال�ضّ الرّتتيب  يف 
الرّتتيب. اأّما بالّن�ضبة للمجموعة الّثانية )انظر ر�ضم5(، فاإّن الرّتتيب خمتلف، حيث يت�ضّدر الويب 
حف الإلكرتونّية ثّم  امل�ضادر اّلتي يعتمد عليها عاّمة الّنا�ص يف احل�ضول على املعلومة، وتليه ال�ضّ
حف املطبوعة يف الرّتتيب. كما جتدر  الّتلفاز ثم �ضبكات الّتوا�ضل الجتماعّي. ونالحظ تـاأّخر ال�ضّ
الإ�ضارة اإىل اأّن الّتلفاز ليزال يحتفظ باأهمّية لدى عاّمة الّنا�ص على عك�ص ما هو احلال بالّن�ضبة 

حافة املكتوبة.      للعاملني يف جمال ال�ضّ

اأّما نتائج ال�ّضوؤال الّرابع )انظر ر�ضم3 ور�ضم5(، فُتظهر بالّن�ضبة للمجموعة الأوىل )انظر ر�ضم3(، 
حف  ال�ضّ قراءة  ل  تف�ضّ  )%84( ال�ضتبيان  يف  �ضاركوا  اّلذين  الأ�ضخا�ص  من  العظمى  الغالبّية  اأّن 
حف املطبوعة. وتوؤّكد هذه الّنتائج ما ذكرناه �ضابقا بخ�ضو�ص اأهمّية  الإلكرتونّية على قراءة ال�ضّ
بالّن�ضبة  كذلك  الأمر  هذا  ويتجّلى  املكتوبة.  حافة  ال�ضّ ملجال  بالّن�ضبة  الإلكرتونّية  حافة  ال�ضّ
ل )68%( من الأ�ضخا�ص اّلذين  للمجموعة الّثانية )انظر ر�ضم5(، واإن كان بحّدة اأقّل، حيث يف�ضّ

حف املطبوعة.    حف الإلكرتونّية على قراءة ال�ضّ �ضاركوا يف ال�ضتبيان قراءة ال�ضّ
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)انظر  الأوىل  للمجموعة  بالّن�ضبة  فُتظهر  ور�ضم5(،  ر�ضم3  )انظر  اخلام�ص  ال�ّضوؤال  نتائج  اأّما 
ر�ضم3(، اأن حوايل ن�ضف الأ�ضخا�ص اّلذين �ضاركوا يف ال�ضتبيان )49%( من العاملني يف جمال 
حافة املطبوعة.  حافة الإلكرتونّية �ضوف تلغي دور ال�ضّ حافة املكتوبة يوافقون ب�ضّدة على اأّن ال�ضّ ال�ضّ
وقد يكون هذا الأمر ذا م�ضداقّية عالية ن�ضبّيا نظرا لّطالعهم على جمريات الأمور داخل هذا 
اّلذين  الأ�ضخا�ص  فاإّن فقط )41%( من  ر�ضم5(،  )انظر  الّثانية  للمجموعة  بالّن�ضبة  اأّما  املجال. 
حافة املطبوعة.    حافة الإلكرتونّية �ضوف تلغي دور ال�ضّ �ضاركوا يف ال�ضتبيان يوافقون على اأّن ال�ضّ

املحور الّثاين: اإيجابّيات تكنولوجيا املعلومات والّت�سالت وفوائدها
 لقد جاءت نتائج املحور الّثاين )انظر ر�ضم3 ور�ضم5( متناغمة ب�ضكل وا�ضح بالّن�ضبة للمجموعتني 
والّت�ضالت يف جمال  املعلومات  تكنولوجيا  توّفرها  اّلتي  الفر�ص  �ضابقا بخ�ضو�ص  مع ما ذكرناه 
يرى  ر�ضم3(،  )انظر  الأوىل  للمجموعة  بالّن�ضبة  ال�ّضاد�ص  ال�ّضوؤال  نتائج  ففي  املكتوبة.  حافة  ال�ضّ
قد  والّت�ضالت  املعلومات  تكنولوجيا  اأّن  ال�ضتبيان  يف  �ضاركوا  اّلذين  الأ�ضخا�ص  من   )%100(
حافة املكتوبة.  وهذا الأمر غري م�ضتغرب  حفّيني العاملني يف جمال ال�ضّ ح�ّضنت و�ضّهلت عمل ال�ضّ
اإذ اإّنهم يلم�ضون هذه الّتفاعالت ويعي�ضونها يومّيا خالل القيام باأعمالهم. ول تختلف هذه الّنتائج 
كثريا بالّن�ضبة للمجموعة الّثانية )انظر ر�ضم5(، حيث يرى )90%( من الأ�ضخا�ص اّلذين �ضاركوا 
عمل  و�ضّهلت  ح�ّضنت  قد  والّت�ضالت  املعلومات  تكنولوجيا  اأّن  الّنا�ص  عاّمة  من  ال�ضتبيان  يف 
تكنولوجيا  اأهمّية  خربوا  قد  اأّنهم  يف  �ضّك  ول  املكتوبة.  حافة  ال�ضّ جمال  يف  العاملني  حفّيني  ال�ضّ

حافة املكتوبة ا�ضتثناء.  املعلومات والّت�ضالت يف �ضّتى مناحي احلياة، ولن يكون جمال ال�ضّ

اأّما نتائج ال�ّضوؤال ال�ّضابع )انظر ر�ضم3 ور�ضم5(، فُتظهر بالّن�ضبة للمجموعة الأوىل )انظر ر�ضم3(، 
تكنولوجيا  اأّن  يرون   )%86( ال�ضتبيان  يف  �ضاركوا  اّلذين  الأ�ضخا�ص  من  العظمى  الغالبّية  اأّن 
حافة  ال�ضّ حفّيني يف جمال  لل�ضّ للفر�ص اجلديدة  اأن متّثل م�ضدرا  مُيكن  والّت�ضالت  املعلومات 
حفّية. ويبدو الأمر اأكرثا و�ضوحا بالّن�ضبة للمجموعة  املكتوبة وتقّدم اإمكانات لتعزيز املوؤ�ّض�ضات ال�ضّ
اّلذين �ضاركوا يف ال�ضتبيان من عاّمة  الّثانية )انظر ر�ضم5(، حيث يرى )91%( من الأ�ضخا�ص 
حفّيني يف  الّنا�ص اأّن تكنولوجيا املعلومات والّت�ضالت مُيكن اأن متّثل م�ضدرا للفر�ص اجلديدة لل�ضّ

حفّية. حافة املكتوبة وتقّدم اإمكانات لتعزيز املوؤ�ّض�ضات ال�ضّ جمال ال�ضّ



مجلــــــــة كليــة أحمــد بـن محمـد العسكريــة للعلــــوم ا�داريـــــة والقانونيــــــة
Ahmed Bin Mohammed Military College Journal for Administrative Sciences and Law (ABMMCJ)

مجلــــــــة كليــة أحمــد بـن محمـد العسكريــة للعلــــوم ا�داريـــــة والقانونيــــــة
Ahmed Bin Mohammed Military College Journal for Administrative Sciences and Law (ABMMCJ)167

)انظر  الأوىل  للمجموعة  بالّن�ضبة  فُتظهر  ور�ضم5(،  ر�ضم3  )انظر  الّثامن  ال�ّضوؤال  نتائج  اأّما 
اّلذين  الأ�ضخا�ص  من  العظمى  الغالبّية  اأّن  ال�ّضابع،  لل�ّضوؤال  بالّن�ضبة  احلال  كان  وكما  ر�ضم3(، 
القدرة  تعّزز  اأن  مُيكن  والّت�ضالت  املعلومات  تكنولوجيا  اأّن  يرون   )%86( ال�ضتبيان  يف  �ضاركوا 
على فح�ص الوقائع والّتحّقق منها مّما ي�ضاهم يف تعزيز الّتوازن والّدقة واملو�ضوعّية لالأخبار يف 
حافة املكتوبة. ويبدو الأمر كذلك جلّيا بالّن�ضبة للمجموعة الّثانية )انظر ر�ضم5(، حيث  جمال ال�ضّ
يعتقد )76%( من الأ�ضخا�ص اّلذين �ضاركوا يف ال�ضتبيان من عاّمة الّنا�ص اأّن تكنولوجيا املعلومات 

والّت�ضالت مُيكن اأن تعّزز القدرة على فح�ص الوقائع والّتحّقق منها.

)انظر  الأوىل  للمجموعة  بالّن�ضبة  فُتظهر  ور�ضم5(،  ر�ضم3  )انظر  الّتا�ضع  ال�ّضوؤال  نتائج  اأّما   
تكنولوجيا  ا�ضتخدام  اأّن  يرون  ال�ضتبيان  �ضاركوا يف  اّلذين  الأ�ضخا�ص  اأّن )100%( من  ر�ضم3(، 
حافة املكتوبة قد جلب فوائد للقارئ. ول يختلف الأمر كثريا  املعلومات والّت�ضالت يف جمال ال�ضّ
�ضاركوا يف  اّلذين  الأ�ضخا�ص  من  يري )%96(  ر�ضم5(، حيث  )انظر  الّثانية  للمجموعة  بالّن�ضبة 
حافة  ال�ضّ جمال  يف  والّت�ضالت  املعلومات  تكنولوجيا  ا�ضتخدام  اأّن  الّنا�ص  عاّمة  من  ال�ضتبيان 

املكتوبة قد جلب فوائد للقارئ.  

املحور الّثالث: �سلبّيات وخماطر تكنولوجيا املعلومات والّت�سالت
يبدو  ما  على  متاأّثرة  ور�ضم6(  ور�ضم5  ور�ضم4  ر�ضم3  )انظر  الّثالث  املحور  نتائج  جاءت  لقد 
املكتوبة،  حافة  ال�ضّ ملجال  بالّن�ضبة  والّت�ضالت  املعلومات  تكنولوجيا  باإيجابّيات  العالية  بالّثقة 
حيث نالحظ، ب�ضكل عاّم، تقليال من �ضاأن ال�ّضلبّيات واملخاطر اّلتي مُيكن اأن تنجّر عن ا�ضتخدام 
حافة املكتوبة. ونالحظ هذا الأمر بو�ضوح بالّن�ضبة  تكنولوجيا املعلومات والّت�ضالت يف جمال ال�ضّ
للمجموعتني. فنتائج ال�ّضوؤال العا�ضر بالّن�ضبة للمجموعة الأوىل )انظر ر�ضم3(، ُتفيد باأّن )%26( 
حافة  حفّيني العاملني يف جمال ال�ضّ فقط  من الأ�ضخا�ص اّلذين �ضاركوا يف ال�ضتبيان يرون اأّن ال�ضّ
العمل  اأو  العمل،  فقدان  )مثال:  ومهنتهم  م�ضتقبلهم  بخ�ضو�ص  مت�ضائمني  يكونون  �ضوف  املكتوبة 
والّت�ضالت.  املعلومات  تكنولوجيا  تاأثري  ب�ضبب  اإدارّية مكّثفة(  لرقابة  الّتعّر�ص  اأو  اأطول،  لأوقات 
ويختلف الأمر قليال بالّن�ضبة للمجموعة الّثانية )انظر ر�ضم5(، حيث يعتقد )44%( من الأ�ضخا�ص 
حافة املكتوبة  حفّيني العاملني يف جمال ال�ضّ اّلذين �ضاركوا يف ال�ضتبيان من عاّمة الّنا�ص اأّن ال�ضّ
املعلومات  تكنولوجيا  تاأثري  ب�ضبب  ومهنتهم  م�ضتقبلهم  بخ�ضو�ص  مت�ضائمني  يكونون  �ضوف 

والّت�ضالت.
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اأّما نتائج ال�ّضوؤال احلادي ع�ضر )انظر ر�ضم4 ور�ضم6(، فُتظهر بالّن�ضبة للمجموعة الأوىل )انظر 
املعلومات  لتكنولوجيا  اأّن  يرون  ال�ضتبيان  يف  �ضاركوا  اّلذين  الأ�ضخا�ص  من   )%44( اأّن  ر�ضم4(، 
اّلتي ت�ضمل فح�ص احلقائق  حافة املكتوبة  تاأثري �ضلبّي يف القيم الأ�ضا�ضّية ملهنة ال�ضّ والّت�ضالت 
رامة والعتماد على امل�ضادر املوثوقة. ويختلف الأمر هنا اأي�ضا قليال بالّن�ضبة  وتوّخي الّدقة وال�ضّ
للمجموعة الّثانية )انظر ر�ضم6(، حيث يرى )58%( من الأ�ضخا�ص اّلذين �ضاركوا يف ال�ضتبيان من 
حافة  عاّمة الّنا�ص اأّن لتكنولوجيا املعلومات والّت�ضالت تاأثري �ضلبّي يف القيم الأ�ضا�ضّية ملهنة ال�ضّ
رامة والعتماد على امل�ضادر املوثوقة. ونرى  املكتوبة اّلتي ت�ضمل فح�ص احلقائق وتوّخي الّدقة وال�ضّ

هنا اأّن املخاوف اأعلى من ال�ّضوؤال ال�ّضابق بالّن�ضبة للمجموعتني.    

اأّما نتائج ال�ّضوؤال الّثاين ع�ضر )انظر ر�ضم4 ور�ضم6(، فُتظهر بالّن�ضبة للمجموعة الأوىل )انظر 
ر�ضم4(، اأّن )20%( فقط من الأ�ضخا�ص اّلذين �ضاركوا يف ال�ضتبيان يرون اأّن لتكنولوجيا املعلومات 
حيفة، فمثال الأفراد ومنّظمات املجتمع  والّت�ضالت تاأثري �ضلبّي على ال�ضتقاللّية الّتحريرّية لل�ضّ
املديّن واملوؤ�ّض�ضات مُيكن اأن ي�ضعوا للّتاأثري على اأجندة الأخبار اأو و�ضع جدول الأعمال على ق�ض�ص 
حيفة بكّم هائل من الّر�ضائل الّن�ضّية اأو الربيد الإلكرتويّن اأو غريها. ويختلف  معّينة عرب غمر ال�ضّ
الأمر هنا اأي�ضا قليال بالّن�ضبة للمجموعة الّثانية )انظر ر�ضم6(، حيث يوافق )35%( من الأ�ضخا�ص 
اّلذين �ضاركوا يف ال�ضتبيان من عاّمة الّنا�ص على اأّن لتكنولوجيا املعلومات والّت�ضالت تاأثري �ضلبّي 
حيفة. لكن هذه الّن�ضب تبقى �ضعيفة لكلتا املجموعتني مّما يوؤّكد  يف ال�ضتقاللّية الّتحريرّية لل�ضّ

الّثقة اّلتي اأ�ضرنا اإليها �ضابقا يف تكنولوجيا املعلومات والّت�ضالت.  

اأّما نتائج ال�ّضوؤال الّثالث ع�ضر )انظر ر�ضم4 ور�ضم6(، فُتظهر بالّن�ضبة للمجموعة الأوىل )انظر 
املعلومات  تكنولوجيا  اأّن  يرون  ال�ضتبيان  يف  �ضاركوا  اّلذين  الأ�ضخا�ص  من   )%85( اأّن  ر�ضم4(، 
حافة  حفية يف جمال ال�ضّ والّت�ضالت قد ت�ضّببت يف حتّولت �ضلبّية يف املمار�ضات الأخالقّية ال�ضّ
املكتوبة مثل ال�ّضرقة الأدبّية ون�ضر ال�ّضائعات وخطاب الكراهّية ون�ضر الإباحّية وانتهاك اخل�ضو�ضّية 
الّثانية  للمجموعة  بالّن�ضبة  اأي�ضا  هنا  الأمر  ويتكّرر  وغريها.  والإثارة  والكذب  ور  بال�ضّ والّتالعب 
)انظر ر�ضم6(، حيث يوافق )89%( من الأ�ضخا�ص اّلذين �ضاركوا يف ال�ضتبيان من عاّمة الّنا�ص 
الأخالقّية  املمار�ضات  �ضلبّية يف  ت�ضّببت يف حتّولت  قد  والّت�ضالت  املعلومات  تكنولوجيا  اأّن  على 
حافة املكتوبة. ونالحظ هنا، ويف اختالف وا�ضح مع الّتوّجهات يف نتائج  حفية يف جمال ال�ضّ ال�ضّ
حافة  هذا املحور، كيف اأّن هناك �ضبه اإجماع يعك�ص وعيا بهذه املخاطر اّلتي تاأّثر �ضلبا يف جمال ال�ضّ

املكتوبة.

اأّما نتائج ال�ّضوؤال الّرابع ع�ضر )انظر ر�ضم4 ور�ضم6(، فُتظهر بالّن�ضبة للمجموعة الأوىل )انظر 
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املعلومات  تكنولوجيا  اأّن  يرون  ال�ضتبيان  يف  �ضاركوا  اّلذين  الأ�ضخا�ص  من   )%48( اأّن  ر�ضم4(، 
حافة املكتوبة ب�ضبب ثقافة »الّن�ضخ  والّت�ضالت قد اأّثرت �ضلبا يف الإبداع يف �ضفوف ممار�ضي ال�ضّ
والّل�ضق« اجلديدة. وتتجّلى املخاوف ب�ضكل اأكرب بالّن�ضبة للمجموعة الّثانية )انظر ر�ضم6(، حيث 
تكنولوجيا  اأّن  على  الّنا�ص  عاّمة  من  ال�ضتبيان  يف  �ضاركوا  اّلذين  الأ�ضخا�ص  من   )%72( يوافق 
وعلى  املكتوبة.  حافة  ال�ضّ ممار�ضي  �ضفوف  يف  الإبداع  يف  �ضلبا  اأّثرت  قد  والّت�ضالت  املعلومات 
الرغم من تراجع الّن�ضب مقارنة بال�ّضوؤال ال�ّضابق، فاإن هذه الّنتائج تظهر من جديد وعيا مبخاطر 

حافة املكتوبة.      تكنولوجيا املعلومات والّت�ضالت على جمال ال�ضّ

اأّما نتائج ال�ّضوؤال اخلام�ص ع�ضر )انظر ر�ضم4 ور�ضم6(، فُتظهر بالّن�ضبة للمجموعة الأوىل )انظر 
ر�ضم4(، اأّن )16%( فقط من الأ�ضخا�ص اّلذين �ضاركوا يف ال�ضتبيان يرون اأّن اإدخال تكنولوجيا 
حفي،  حافة املكتوبة قد �ضاهم يف الّتقليل من �ضاأن العمل ال�ضّ املعلومات والّت�ضالت يف جمال ال�ضّ
حفيني ذوي اخلربة واملهارة. ويتكّرر الأمر بالّن�ضبة للمجموعة  وبالّتايل يف الّتخفي�ص من قيمة ال�ضّ
الّثانية )انظر ر�ضم6(، حيث يوافق )36%( فقط من الأ�ضخا�ص اّلذين �ضاركوا يف ال�ضتبيان من 
حافة املكتوبة قد �ضاهم  عاّمة الّنا�ص على اأّن اإدخال تكنولوجيا املعلومات والّت�ضالت يف جمال ال�ضّ

حفي.  يف الّتقليل من �ضاأن العمل ال�ضّ

حافة املكتوبة يف دولة قطر حفّي يف جمال ال�سّ املحور الّرابع: ظروف العمل ال�سّ
املجموعة  نظر  وجهة  اإىل  نظرنا  اإىل  اإيجابّية،  ور�ضم4(  )انظر  الّرابع  املحور  نتائج  جاءت  لقد 
املكتوبة.  حافة  ال�ضّ جمال  يف  جّيدة  عمل  ظروف  توّفر  عاّم،  ب�ضكل  الّنتائج،  ُتظهر  حيث  الأوىل، 
دراية  اإىل عدم  يرجع هذا  وقد  املجموعتني.  بني  الّنظر  وا�ضحا يف وجهات  تباينا  اأّن هناك  غري 
بالّن�ضبة  ال�ّضاد�ص ع�ضر  ال�ّضوؤال  حافة املكتوبة. فنتائج  الّثانية مبا يحدث يف جمال ال�ضّ املجموعة 
ال�ضتبيان  �ضاركوا يف  اّلذين  الأ�ضخا�ص  اأّن )93%( من  الأوىل )انظر ر�ضم4(، تظهر  للمجموعة 
رورّية لبيئة  حف يف دولة قطر يوّفرون تكنولوجيا املعلومات والّت�ضالت ال�ضّ يرون اأّن مالكي ال�ضّ
حفّيون من القيام مبهاّمهم اليومّية طبقا لأف�ضل املمار�ضات الّدولّية. اأّما  العمل بحيث يتمّكن ال�ضّ
حف يف دولة قطر  بالّن�ضبة للمجموعة الّثانية )انظر ر�ضم6(، فاإّن )21%( فقط يرون اأّن مالكي ال�ضّ

رورّية لبيئة العمل.      يوّفرون تكنولوجيا املعلومات والّت�ضالت ال�ضّ

اأّما نتائج ال�ّضوؤال ال�ّضابع ع�ضر )انظر ر�ضم4 ور�ضم6(، فُتظهر بالّن�ضبة للمجموعة الأوىل )انظر 
حفّيني يف دولة قطر  ر�ضم4(، اأّن )49%( من الأ�ضخا�ص اّلذين �ضاركوا يف ال�ضتبيان يرون اأّن ال�ضّ
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ا�ضتخدام  جمال  يف  كفاءتهم  تعزيز  من  متّكنهم  والّتاأهيل  للّتدريب  كافية  فر�ص  على  يح�ضلون 
تكنولوجيا املعلومات والّت�ضالت. اأّما بالّن�ضبة للمجموعة الّثانية )انظر ر�ضم6(، فاإّن )16%( فقط 
حفّيني يف دولة قطر يح�ضلون على فر�ص كافية للّتدريب والّتاأهيل يف جمال ا�ضتخدام  يرون اأّن ال�ضّ

تكنولوجيا املعلومات والّت�ضالت.

اأّما نتائج ال�ّضوؤال الّثامن ع�ضر )انظر ر�ضم4 ور�ضم6(، فُتظهر بالّن�ضبة للمجموعة الأوىل )انظر 
بيئة  توّفر  دولة قطر  اأّن  يرون  ال�ضتبيان  �ضاركوا يف  اّلذين  الأ�ضخا�ص  اأّن )100%( من  ر�ضم4(، 
املعلومات  تكنولوجيا  اقتناء  �ضهولة  مُتّكن من  اإلخ(  والقوانني،  الّتحتّية،  البنية  مواتية )من حيث 
اأّما بالّن�ضبة للمجموعة الّثانية )انظر  حافة املكتوبة.  رورّية للعمل يف جمال ال�ضّ والّت�ضالت ال�ضّ
ر�ضم6(، فاإّن )76%( يرون اأّن دولة قطر توّفر بيئة مواتية. ويتطابق هذا الأمر مع ما ذكرناه يف 
املقّدمة من اأّن دولة قطر قد قطعت �ضوطا كبريا خالل ال�ّضنوات القليلة املا�ضية يف تطوير قطاع 

تكنولوجيا املعلومات والّت�ضالت لديها.   

اأّما نتائج ال�ّضوؤال الّتا�ضع ع�ضر )انظر ر�ضم4 ور�ضم6(، فُتظهر بالّن�ضبة للمجموعة الأوىل )انظر 
العاملني  حفّيني  ال�ضّ اأّن  يرون  ال�ضتبيان  يف  �ضاركوا  اّلذين  الأ�ضخا�ص  من   )%74( اأّن  ر�ضم4(، 
تكنولوجيا  توّفرها  اّلتي  واخلدمات  الأدوات  مع  الّتعامل  على  القدرة  لهم  القطرّية  حف  ال�ضّ يف 
املعلومات والّت�ضالت وال�ضتفادة منها وتوظيفها يف جمال عملهم. اأّما بالّن�ضبة للمجموعة الّثانية 
حف القطرّية لهم القدرة  حفّيني العاملني يف ال�ضّ )انظر ر�ضم6(، فاإّن )28%( فقط يرون اأّن ال�ضّ

على الّتعامل مع الأدوات واخلدمات اّلتي توّفرها تكنولوجيا املعلومات والّت�ضالت.

)انظر  الأوىل  للمجموعة  بالّن�ضبة  فُتظهر  ور�ضم6(،  ر�ضم4  )انظر  الع�ضرين  ال�ّضوؤال  نتائج  اأّما 
ر�ضم4(، اأّن )25%( من الأ�ضخا�ص اّلذين �ضاركوا يف ال�ضتبيان يرون اأّن لعادات وتقاليد املجتمع 
والّت�ضالت يف  املعلومات  تكنولوجيا  ال�ضتفادة من  القدرة على  تاأثرًيا يف مدى  وثقافته  القطرّي 
حافة املكتوبة )مثال: الّتقاليد قد متّثل عائقا للّتطّور الّتكنولوجي يف هذا املجال(. اأّما بالّن�ضبة  ال�ضّ
للمجموعة الّثانية )انظر ر�ضم6(، فاإّن )35%( يرون اأّن لعادات وتقاليد املجتمع القطرّي وثقافته 

حافة املكتوبة. تاأثري يف مدى القدرة على ال�ضتفادة من تكنولوجيا املعلومات والّت�ضالت يف ال�ضّ
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حافة املكتوبة يف ال�ّضياق القطرّي  ا�ضتبيان حول عالقة تكنولوجيا املعلومات والّت�ضالت مبجال ال�ضّ
الّطريقة اّلتي يتّم بها ت�ضّور الأخبار وجمعها واإنتاجها ون�ضرها وا�ضتهالكها تتغرّي يف �ضياق تكنولوجيا املعلومات 
والربجمّيات  املحمول  والهاتف  الإلكرتوين  والربيد  الإنرتنت  مثل  احلديثة،  الّتقنّيات  احلديثة.  والّت�ضالت 
توّفر  فهي  وا�ضتهالكها.  ون�ضرها  الأخبار  اإنتاج  ممار�ضات  �ضياغة  اإعادة  اإىل  اأّدت  وغريها،  �ضة  املتخ�ضّ
لالإعالمّيني و�ضول غري حمدود اإىل املعلومات حول اأّي مو�ضوع ومتّكنهم من جمع الأخبار من كّل زاوية وركن من 
اأركان املعمورة، واإر�ضالها اإىل اأماكن عملهم ب�ضهولة تاّمة. لقد حّولت تكنولوجيا املعلومات والّت�ضالت املمار�ضة 
حافة املكتوبة بطريقة عميقة يف جميع اأنحاء العامل ومل تكن دولة قطر ا�ضتثناء. نريد من خالل  يف جمال ال�ضّ
قطر  يف  املكتوبة  حافة  ال�ضّ وجمال  والّت�ضالت  املعلومات  تكنولوجيا  بني  العالقة  اإىل  الّتطّرق  ال�ضتبيان  هذا 

وا�ضتك�ضاف الّتاأثريات الإيجابّية وال�ّضلبية على املجال. 

******************** ُيرجى الإجابة على كّل الأ�ضئلة الّتالية: ***************** 
هل �ضبق لك واأن ح�ضرت ندوة اأو قراأت مقال اأو �ضاهدت برناجما تلفزيونّيا اأو �ضاركت يف نقا�ص حول عالقة تكنولوجيا املعلومات ( 1

o ل o نعم   حافة املكتوبة ؟   والّت�ضالت مبجال ال�ضّ

حف ب�ضكل منتظم؟( 2 هل تقراأ ال�ضّ

o ل اأوافق ب�ضّدة  o ل اأوافق    o اأوافق ب�ضّدة       o اأوافق  o غري متاأّكد  

ما امل�ضادر اّلتي تعتمد عليها يف احل�ضول على املعلومة )مُيكن اختيار عّدة اإجابات(؟( 3

o الّراديو    o الّتلفاز      حف الإلكرتونّية      o ال�ضّ حف املطبوعة     o ال�ضّ

o اأخرى )حّدد(:................  o �ضبكات الّتوا�ضل الجتماعّي   o الويب      

حف املطبوعة؟( 4 حف الإلكرتونّية على قراءة ال�ضّ ل قراءة ال�ضّ هل تف�ضّ

o ل اأوافق                o ل اأوافق ب�ضّدة  o اأوافق         o غري متاأّكد   o اأوافق ب�ضّدة       

حافة املطبوعة؟( 5 حافة الإلكرتونّية �ضوف تلغي دور ال�ضّ هل ترى اأّن ال�ضّ

o ل اأوافق ب�ضّدة  o ل اأوافق   o غري متاأّكد   o اأوافق   o اأوافق ب�ضّدة 

حافة املكتوبة ( 6 حفّيني العاملني يف جمال ال�ضّ هل ترى اأّن تكنولوجيا املعلومات والّت�ضالت قد ح�ّضنت و�ضّهلت عمل ال�ضّ
)مثال: ال�ّضرعة يف اإجناز العمل، القدرة على الوفاء باملواعيد، الّتوا�ضل مع م�ضادر الأخبار، الّتوا�ضل مع القّراء، ...(؟

o ل اأوافق ب�ضّدة o ل اأوافق   o غري متاأّكد   o اأوافق   o اأوافق ب�ضّدة 
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حفّيني )مثال: فر�ص عمل ( 7 هل ترى اأّن تكنولوجيا املعلومات والّت�ضالت مُيكن اأن متّثل م�ضدرا للفر�ص اجلديدة لل�ضّ
حفّية )مثال: تخفي�ص الّتكاليف(؟ حافة املكتوبة وتقّدم اإمكانات لتعزيز املوؤ�ّض�ضات ال�ضّ حفّيني ال�ضّبان( يف جمال ال�ضّ لل�ضّ

o ل اأوافق ب�ضّدة o ل اأوافق   o غري متاأّكد   o اأوافق   o اأوافق ب�ضّدة 

هل ترى اأّن تكنولوجيا املعلومات والّت�ضالت مُيكن اأن تعّزز القدرة على فح�ص الوقائع والّتحّقق منها، مثال عرب ا�ضتخدام ( 8
حفّيني لإجراء بحوث ت�ضمن اأّن الق�ض�ص كاملة وخالية من الأخطاء؛ ومن  تعزيز الّتوازن والّدقة  الإنرتنت من قبل ال�ضّ

حافة املكتوبة؟ واملو�ضوعّية لالأخبار يف جمال ال�ضّ

o ل اأوافق ب�ضّدة o ل اأوافق   o اأوافق ب�ضّدة       o اأوافق  o غري متاأّكد  

حافة املكتوبة قد جلب فوائد للقارئ )مثال: ال�ّضرعة ( 9 هل ترى اأّن ا�ضتخدام تكنولوجيا املعلومات والّت�ضالت يف جمال ال�ضّ
ة، ...(؟ ة بذوي الحتياجات اخلا�ضّ حفّيني، توفري خدمات خا�ضّ يف الو�ضول اإىل املعلومة، اإمكان الّتفاعل مع ال�ضّ

o ل اأوافق  o ل اأوافق   o غري متاأّكد    o اأوافق   o اأوافق ب�ضّدة 
ب�ضّدة

حافة املكتوبة �ضوف يكونون مت�ضائمني بخ�ضو�ص م�ضتقبلهم ومهنتهم )مثال: ( 10 حفّيني العاملني يف جمال ال�ضّ هل ترى اأّن ال�ضّ
فقدان العمل، اأو العمل لأوقات اأطول، اأو الّتعّر�ص لرقابة اإدارّية مكّثفة( ب�ضبب تاأثري تكنولوجيا املعلومات والّت�ضالت؟

o ل اأوافق ب�ضّدة o ل اأوافق   o غري متاأّكد   o اأوافق   o اأوافق ب�ضّدة 

ر�ضم1: منوذج واأ�ضئلة ال�ضتبيان )اجلزء الأّول(
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حافة املكتوبة اّلتي ت�ضمل فح�ص ( 11 هل ترى اأّن لتكنولوجيا املعلومات والّت�ضالت تاأثري �ضلبّي يف القيم الأ�ضا�ضّية ملهنة ال�ضّ
رامة والعتماد على امل�ضادر املوثوقة؟ احلقائق وتوّخي الّدقة وال�ضّ

o ل اأوافق ب�ضّدة o ل اأوافق   o غري متاأّكد   o اأوافق   o اأوافق ب�ضّدة 

حيفة، فمثال الأفراد ومنّظمات ( 12 هل ترى اأّن لتكنولوجيا املعلومات والّت�ضالت تاأثري �ضلبّي يف ال�ضتقاللّية الّتحريرّية لل�ضّ
املجتمع املديّن واملوؤ�ّض�ضات مُيكن اأن ي�ضعوا للّتاأثري يف اأجندة الأخبار اأو و�ضع جدول الأعمال على ق�ض�ص معّينة عرب غمر 

حيفة بكّم هائل من الّر�ضائل الّن�ضّية اأو الربيد الإلكرتويّن اأو غريها؟ ال�ضّ

o ل اأوافق                     o ل اأوافق ب�ضّدة  o غري متاأّكد   o اأوافق ب�ضّدة   o اأوافق  

حفية يف جمال ( 13 هل تعتقد اأّن تكنولوجيا املعلومات والّت�ضالت قد ت�ضّببت يف حتّولت �ضلبّية يف املمار�ضات الأخالقّية ال�ضّ
حافة املكتوبة مثل ال�ّضرقة الأدبّية ون�ضر ال�ّضائعات وخطاب الكراهّية ون�ضر الإباحّية وانتهاك اخل�ضو�ضّية والّتالعب  ال�ضّ

ور والكذب والإثارة وغريها؟ بال�ضّ

o ل اأوافق ب�ضّدة  o ل اأوافق   o غري متاأّكد   o اأوافق ب�ضّدة     o اأوافق  

حافة املكتوبة ب�ضبب ثقافة ( 14 هل ترى اأّن تكنولوجيا املعلومات والّت�ضالت قد اأّثرت �ضلبا يف الإبداع يف �ضفوف ممار�ضي ال�ضّ
“الّن�ضخ والّل�ضق” اجلديدة؟ 

o ل اأوافق ب�ضّدة  o ل اأوافق   o غري متاأّكد   o اأوافق ب�ضّدة      o اأوافق  

حافة املكتوبة قد �ضاهم يف الّتقليل من �ضاأن العمل ( 15 هل ترى اأّن اإدخال تكنولوجيا املعلومات والّت�ضالت يف جمال ال�ضّ
حفّيني ذوي اخلربة مثل  حفيني ذوي اخلربة واملهارة. فمثال مهارات ال�ضّ حفي، ومن ثم  يف الّتخفي�ص من قيمة ال�ضّ ال�ضّ
عالقاتهم ال�ّضخ�ضّية، وكيفّية و�ضولهم اإىل امل�ضادر القّيمة، وقدرتهم على احل�ضول على املعلومات من مكتبات الأخبار 

ة بهم، اأ�ضبحت لها قيمة اأقّل اليوم؟ اخلا�ضّ

o ل اأوافق ب�ضّدة  o ل اأوافق   o غري متاأّكد   o اأوافق ب�ضّدة      o اأوافق  

رورّية لبيئة العمل بحيث يتمّكن ( 16 حف يف دولة قطر يوّفرون تكنولوجيا املعلومات والّت�ضالت ال�ضّ هل ترى اأّن مالكي ال�ضّ
حفّيون من القيام مبهاّمهم اليومّية طبقا لأف�ضل املمار�ضات الّدولّية؟ ال�ضّ

o ل اأوافق ب�ضّدة o ل اأوافق   o غري متاأّكد   o اأوافق ب�ضّدة           o اأوافق 

حفّيني يف دولة قطر يح�ضلون على فر�ص كافية للّتدريب والّتاأهيل متّكنهم من تعزيز كفاءتهم يف جمال ( 17 هل ترى اأّن ال�ضّ
ا�ضتخدام تكنولوجيا املعلومات والّت�ضالت؟

o ل اأوافق ب�ضّدة o ل اأوافق   o غري متاأّكد   o اأوافق   o اأوافق ب�ضّدة 
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هل ترى اأّن دولة قطر توّفر بيئة مواتية )من حيث البنية الّتحتّية، والقوانني، ...( متّكن من �ضهولة اقتناء تكنولوجيا ( 18
حافة املكتوبة؟ رورّية للعمل يف جمال ال�ضّ املعلومات والّت�ضالت ال�ضّ

o ل اأوافق ب�ضّدة o غري متاأّكد         o ل اأوافق   o اأوافق ب�ضّدة        o اأوافق 

حف القطرّية لهم القدرة على الّتعامل مع الأدوات واخلدمات اّلتي توّفرها ( 19 حفّيني العاملني يف ال�ضّ هل ترى اأّن ال�ضّ
تكنولوجيا املعلومات والّت�ضالت وال�ضتفادة منها وتوظيفها يف جمال عملهم؟

o ل اأوافق ب�ضّدة o ل اأوافق   o غري متاأّكد   o اأوافق ب�ضّدة    o اأوافق  

هل ترى اأّن لعادات وتقاليد املجتمع القطرّي وثقافته تاأثري على مدى القدرة على ال�ضتفادة من تكنولوجيا املعلومات ( 20
حافة املكتوبة )مثال: الّتقاليد قد متّثل عائقا للّتطّور الّتكنولوجي يف هذا املجال(؟ والّت�ضالت يف ال�ضّ

o ل اأوافق ب�ضّدة o ل اأوافق   o غري متاأّكد   o اأوافق ب�ضّدة       o اأوافق 

 

ر�ضم2: منوذج واأ�ضئلة ال�ضتبيان )اجلزء الأّول(
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ر�ضم3: نتائج ال�ضتبيان بالّن�ضبة للعاملني يف بع�ص ال�ضحف القطرية )اجلزء الأول(
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ر�ضم4: نتائج ال�ضتبيان بالّن�ضبة للعاملني يف بع�ص ال�ضحف القطرية )اجلزء الثاين(
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ر�ضم5: نتائج ال�ضتبيان بالّن�ضبة ل�ضريحة وا�ضعة من اجلمهور )اجلزء الأول(
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ر�ضم6: نتائج ال�ضتبيان بالّن�ضبة ل�ضريحة وا�ضعة من اجلمهور )اجلزء الثاين(
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5. خامتة

والّت�ضالت وجمال  املعلومات  تكنولوجيا  العالقة بني  اإىل  الّتطّرق  البحث  لقد مّت من خالل هذا 
ل اإىل ا�ضتنتاجات من اأهّمها اأّن تكنولوجيا املعلومات والّت�ضالت مُيكن  حافة املكتوبة والّتو�ضّ ال�ضّ
حتّدّيات  اأي�ضا  هناك  واأّن  قطر،  يف  عملهم  وت�ضهيل  حفّيني  ال�ضّ م�ضاعدة  يف  مهّما  دورا  تلعب  اأن 
املعلومات  وتكنولوجيا  املكتوبة  حافة  ال�ضّ الّتفاعل بني جمال  اإىل  الّتطّرق  تن�ضاأ عند  قد  وخماطر 
جديرة  املكتوبة  حافة  ال�ضّ مبجال  والّت�ضالت  املعلومات  تكنولوجيا  عالقة  واإّن  والّت�ضالت، 
اأّن  و  اأعمق،  و درا�ضة  اإىل تو�ضيح  اّلتي حتتاج  الّنقاط  العديد من  اأّن هناك  اإذ  البحث  و  باملتابعة 
تتطّور  اّلتي  والّت�ضالت  املعلومات  تكنولوجيا  من  كثريا  ي�ضتفيدوا  اأن  مُيكن  قطر  يف  حفّيني  ال�ضّ

ب�ضكل دائم. وبناء على هذه ال�ضتنتاجات نو�ضي مبا يلي:

يف 	  املتاحة  والّت�ضالت  املعلومات  تكنولوجيا  اأ�ضكال  �ضائر  ا�ضتعمال  من  بال�ضتفادة  املبادرة 
حفّي. �ضّتى جمالت العمل ال�ضّ

تكنولوجيا 	  بني  بالعالقة  املكتوبة  حافة  ال�ضّ جمال  يف  العاملني  بني  الوعي  بن�ضر  املبادرة 
املعلومات والّت�ضالت وهذا املجال وبالفوائد الّتي مُيكن لتكنولوجيا املعلومات والّت�ضالت اأن 
توّفرها لهم وباأنواع الّتكنولوجّيات املتاحة وكذلك باملخاطر اّلتي يطرحها ا�ضتخدام تكنولوجيا 

املعلومات والّت�ضالت يف هذا املجال.

حفّية.	  و�ضع �ضيا�ضة مكتوبة لتكنولوجيا املعلومات والّت�ضالت يف املوؤ�ّض�ضات ال�ضّ

حفّيني لتمكينهم من ال�ضتفادة الكاملة من البنية 	  الرّتكيز على بناء املهارات والقدرات لل�ضّ
الّتحتّية لتكنولوجيا املعلومات والّت�ضالت املوجودة.

املوّظفني 	  لدى  واأ�ضبابه  والّت�ضالت  املعلومات  تكنولوجيا  مهارات  يف  الّنق�ص  على  الّتعّرف 
واقرتاح حلول للّتدريب املنا�ضب تعتمد على برامج الّتعليم امل�ضتمّر اّلتي مُيكن اأن تعّزز العتماد 

حفّيني. على اأدوات وخدمات جديدة لتكنولوجيا املعلومات والّت�ضالت من قبل ال�ضّ

الفئة 	  هذه  قبول  يف  توؤثر  اّلتي  العوامل  عن  ف�ضال  حفّيني  ال�ضّ �ضلوك  فهم  على  احلر�ص 
القائمة  الّتطبيقات  لها عند تطوير  وا�ضتخدامها  والّت�ضالت احلديثة  املعلومات  لتكنولوجيا 
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على تكنولوجيا املعلومات والّت�ضالت لهذه الفئة.

وتكنولوجيا 	  نظم  يف  �ضة  املتخ�ضّ العليا  الّدرا�ضات  واأق�ضام  العلمّية  البحوث  مراكز  قيام 
البحوث  ت�ضجيع  يف  املطلوب  بدورها  حافة  ال�ضّ جمال  يف  وكذلك  والّت�ضالت  املعلومات 

لة بهذا املو�ضوع. امل�ضرتكة والّدرا�ضات العلمّية ذات ال�ضّ

الرّتكيز على البحوث اّلتي ت�ضتخدم الأدّلة الّتجريبّية ل�ضتلهام ح�ضا�ضّية لطبيعة العتماد على 	 
حافة القطرّية، مع الأخذ بعني النتباه الديناميكّيات  تكنولوجيا املعلومات والّت�ضالت يف ال�ضّ
الجتماعّية وال�ّضيا�ضّية والقت�ضادّية والّثقافية ال�ّضائدة، بهدف الّتاأ�ضي�ص ملناق�ضات حول تطّور 

حفّيني يف قطر. املمار�ضات واملواقف والأمناط اّلتي يتّم تبّنيها من قبل ال�ضّ

الّتقدم باأطروحات علمّية يف املاج�ضتري والّدكتوراه عن مو�ضوع تكنولوجيا املعلومات والّت�ضالت 	 
حافة.  وعالقتها مبجال ال�ضّ
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مراجعة كتاب: مقدمة يف الّتحقيق بوا�سطة و�سائل الّتوا�سل الجتماعّي
الح حامـــــدي د. حمّمـــد ال�شّ

ق�سم نظم معلومات احلا�سوب، كّلّية اأحمد بن حممد الع�سكرّية

فاإّن كتاب  للّتحقيق،  اأداة  الّتوا�ضل الجتماعّي بو�ضفها  ا�ضتخدام و�ضائل  اإذا كان املرء يرغب يف 
)مقدمة يف الّتحقيق بوا�ضطة و�ضائل الّتوا�ضل الجتماعّي( الذي اأ�ضدرته الكاتبة جانفر قولدباك 
)Jennifer Golbeck( �ضنة 2015 مُيكن اأن يبنّي كيف يتّم هذا الأمر. �ضبكات وو�ضائل الّتوا�ضل 
وفور�ضكوير )Foursquare( هي   )Twitter( وتويرت  )Facebook( في�ضبوك مثل  الجتماعّي 
منها  ي�ضتفيد  اّلتي  )الويب(،  العاملية  العنكبوتّية  ال�ّضبكة  على  �ضعبية  الأكرث  اخلدمات  من  بع�ص 
مئات املاليني من امل�ضتخدمني. املعلومات العاّمة اّلتي ين�ضرها الأ�ضخا�ص على هذه املواقع مُيكن 
اأن تكون ذات قيمة لأّي �ضخ�ص مهتّم بالّتحقيق يف �ضاأن اأنا�ص يهّمونه من خالل م�ضادر مفتوحة 
للّتحقيق ليزال يف مهده  الّتوا�ضل الجتماعّي بو�ضفه و�ضيلة  بو�ضائل  ُيعنى  اّلذي  للجميع. املجال 
واأنواع  الجتماعّي  الّتوا�ضل  و�ضائل  عاّمة عن  يعر�ص ملحة  الكتاب  ب�ضكل جّيد. هذا  وغري مفهوم 
اأخرى ذات �ضلة بالّتحقيق يف �ضاأن الأفراد على  املعلومات و�ضيا�ضات اخل�ضو�ضّية وق�ضايا عاّمة 
النرتنت. كما يناق�ص هذا الكتاب املهارات والّتقنّيات اخّلا�ضة اّلتي مُيكن ا�ضتخدامها عند اإجراء 
الّتحقيقات با�ضتخدام و�ضائل الّتوا�ضل الجتماعّي. كما يوّفر هذا الكتاب درو�ضا للّتدريب العملّي 
و�ضائل  مواقع  من  وغريها  وتويرت   )LinkedIn( ولينكداإن  في�ضبوك  با�ضتخدام  حالة  ودرا�ضات 
الّتوا�ضل الجتماعّي با�ضتخدام تقنّيات حتقيق اأثبتت جدواها. كما ُيبنّي الكتاب كيفّية جمع بيانات 
وا�ضتخراج   )crowdsourcing( اجلماعي  التعهيد  مثل  متقّدمة  تقنّيات  با�ضتخدام  اإ�ضافّية 

.)network analysis( وحتليل ال�ّضبكة )data mining( البيانات



مجلــــــــة كليــة أحمــد بـن محمـد العسكريــة للعلــــوم ا�داريـــــة والقانونيــــــة
Ahmed Bin Mohammed Military College Journal for Administrative Sciences and Law (ABMMCJ)

مجلــــــــة كليــة أحمــد بـن محمـد العسكريــة للعلــــوم ا�داريـــــة والقانونيــــــة
Ahmed Bin Mohammed Military College Journal for Administrative Sciences and Law (ABMMCJ) 186

ففي الف�سل الأّول من الكتاب )املقّدمة(، ُتقّدم الكاتبة مثال لتحقيق ي�ضتخدم و�ضائل الّتوا�ضل 
الجتماعّي قام به مواطن عادّي واأّدى اإىل عواقب حقيقّية. وعلى الّرغم من اأّن النتيجة نف�ضها مُيكن 
مناق�ضتها ب�ضكل اأكرث تف�ضيال، فاإّنها مع ذلك تدّل على قّوة و�ضائل الّتوا�ضل الجتماعّي بو�ضفها 
ائّية اجتماعّية بن�ضر مقالتني على ح�ضابها على  اأداة للّتحقيق.  ففي خريف عام 2014، قامت اأخ�ضّ
في�ضبوك. قبل توّجهها اإىل املحكمة، كتبت »اأنا يف املحكمة غدا للّنظر يف ق�ضّية يوجد فيها م�ضتوى 
عايل من العنف الأ�ضرّي من بني اأ�ضياء كثرية ... ». ويف اليوم الّتايل، عندما خرجت من املحاكمة، 
هم  والآن  لالأف�ضل،  وا�ضع  نطاق  على  تغرّيت  الأطفال  حياة   ... اأّن  نعلم  اأن  القّوة  من  »اإّنه  كتبت 
اآمنون وحممّيون من الأذى ولديهم كّل الأمل للم�ضتقبل ... ». والدة الّطفل امل�ضمول بهذه الق�ضّية 
ائّية  ائّية الجتماعّية على النرتنت. وعلى الّرغم من اأّن الأخ�ضّ وجدت املقالتني على ح�ضاب الأخ�ضّ
تني، فاإّنهما مل تكونا كذلك.  كما ت�ضمّنت املقالتان  الجتماعّية كانت تري اأن مقالتيها كانتا خا�ضّ
ح موقع قاعة املحكمة اّلتي مّت ن�ضر الّر�ضالة الأخرية منها. تقّدمت الأّم ب�ضكوى، مّدعية  خريطة تو�ضّ
ح  ائّية الجتماعّية. كما تو�ضّ اأّن املقالتني انتهكتا قواعد ال�ّضرية ؛ الأمر اّلذي اأّدى اإىل معاقبة الأخ�ضّ
الكاتبة اأّن و�ضائل الّتوا�ضل الجتماعّي تربط الّنا�ص وت�ضاعدهم على احلفاظ وعلى دعم العالقات 
ول  تعّد  ل  بطرق  بع�ضا  بع�ضهم  مع  والّتفاعل  امل�ضاركة  لهم  تتيح  فهي  حياتهم.  اأنحاء  جميع  من 
حت�ضى. فالّنا�ص مُيكنهم ا�ضتخدام و�ضائل الّتوا�ضل الجتماعّي لبناء وت�ضوير هوّيتهم وت�ضويرها 
هذا  الإفطار  وجبة  يف  اأكلوه  ما  اإىل  الكربى  احلياة  اأحداث  من  �ضيء  كّل  وتقا�ضم  النرتنت  على 
باح. كل ذلك الّتبادل والّتفاعل يرتك وراءه اأثر طويل ومعقد ومليء باملعلومات حول �ضخ�ضّية  ال�ضّ
الّتوا�ضل  واإجراءاته. وهذا ما يجعل و�ضائل  واأن�ضطته واأمناط �ضلوكه  واأ�ضدقائه  الإن�ضان ودوافعه 

الجتماعّي اأداة قوّية للمحّققني.

اأّما يف الف�سل الّثاين من الكتاب )اخللفّية والأ�ضا�ضّيات( فقد قامت الكاتبة بتقدمي الأ�ض�ص اّلتي 
ب�ضرعة ومي�ّص  يتطّور  الجتماعّي هي ف�ضاء  الّتوا�ضل  و�ضائل  الكتاب.  باقي  ا�ضتخدامها يف  �ضيتّم 
الآن معظم الويب كما نعرفه. فبينما يتحرك الّتفاعل من الأ�ضياء اّلتي نقوم بها يف املقام الأّول على 
احلا�ضب على �ضطح املكتب اإىل الأجهزة املحمولة، فاإّن هذه املواقع واخلدمات قد تطّورت لتعمل 
ّيات خمتلفة  ات خمتلفة. على الّرغم من اأّن املواقع لها خا�ضّ بعدد خمتلف من الّطرق وعلى من�ضّ
لت�ضجيع امل�ضتخدمني على امل�ضاركة وال�ّضماح لهم بالّتفاعل بطرق خمتلفة؛ فاإّن هذا الف�ضل يقّدم 
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ت�ضنيفا اأ�ضا�ضّيا لالأغرا�ص اّلتي مُيكن ا�ضتخدامها لت�ضنيف معظم املواقع. كما َتِتّم اأي�ضا تغطية 
جميع  فهم  يف  مفيدة  تكون  اأن  �ضاأنها  من  اّلتي  الجتماعّي  الّتوا�ضل  لو�ضائل  الأ�ضا�ضّية  املفردات 

املواقع اّلتي �ضوف ُتناق�ص يف بقّية الكتاب.

الّرئي�ضة  الفئات  تعريف  فيتّم  ال�ّضخ�ضّية(  املعلومات  )اأنواع  الكتاب  الّثالث من  الف�سل  اأّما يف 
للمعلومات املتوّفرة على و�ضائل الّتوا�ضل الجتماعّي وعر�ص اأمثلة عن كيفّية ظهورها على مواقع 
خمتلفة. يف ف�ضول لحقة يف الكتاب، �ضوف يتّم على وجه الّتحديد تبيان كيفّية الو�ضول اإىل هذه 
من  عديدة  اأنواع  هناك  �ضعبّية.  الأكرث  الجتماعّي  الّتوا�ضل  و�ضائل  مواقع  بع�ص  على  البيانات 
املعلومات اّلتي تاأتي من و�ضائل الّتوا�ضل الجتماعّي. الفئات الّرئي�ضة ت�ضمل املعلومات الّدميوغرافّية 
الت الجتماعّية ومعلومات املوقع )location information( واأمناط  الأ�ضا�ضّية وال�ضّ
اأين وكيف مُيكن العثور على  ل  ال�ّضلوك وحمتوى امل�ضاركات نف�ضها. الف�ضول القادمة �ضوف تف�ضّ
جميع هذه البيانات، ولكن النتباه اإىل نوع املعلومات اّلتي �ضوف ت�ضاعد يف الّتحقيق مُيكن اأن ُيوّجه 

عملّيات البحث يف ف�ضاء و�ضائل الّتوا�ضل الجتماعّي.

اأّما يف الف�سل الّرابع من الكتاب )�ضوابط اخل�ضو�ضّية( فيتّم اإعطاء نظرة عاّمة عن الفئات 
الّرئي�ضّية خليارات الّتحّكم يف اخل�ضو�ضّية. اجلزء »الجتماعّي« من »و�ضائل الّتوا�ضل الجتماعّي« 
يعني اأّن الّنا�ص يت�ضاركون يف املعلومات مع بع�ضهم بع�ضا. يف بع�ص الأحيان، يكون هذا الأمر مع 
جمموعة �ضغرية جّدا ومراقبة بعناية. ولكن يف كثري من الأحيان، يكون هذا الأمر مع جمموعات 
امل�ضتخدمني  م�ضاركات  الجتماعّي جتعل  الّتوا�ضل  و�ضائل  العديد من خدمات  الّنا�ص.  كبرية من 
يكونون  قد  الأ�ضخا�ص  بع�ص احلالت،  الإنرتنت. يف  �ضبكة  على  فرد  لأّي  افرتا�ضي  ب�ضكل  متاحة 
موافقني متاما على تقا�ضم م�ضاركاتهم على نطاق وا�ضع. بل قد يكون هذا الأمر مرغوبا فيه. فمثال 
نف�ضه  ال�ّضيء  وا�ضع.  املهنّي على نطاق  ملّفه  راغبا يف عر�ص  يكون  يبحث عن وظيفة قد  �ضخ�ص 
ينطبق على ال�ّضخ�ضّيات العاّمة وامل�ضاهري وغريهم مّمن يتعّي�ضون من ك�ضب اهتمام الّراأي العاّم 
بطريقة اأو اأخرى. الكثري من الّنا�ص اأي�ضا يحّبون الهتمام اّلذي يح�ضلون عليه من تقا�ضم الأ�ضياء 
ورة اّلتي قاموا بن�ضرها.  علنا؛ اإذ اإّنه قد يكون مثريا بالّن�ضبة لهم اإذا اأُعجب غريب بالفيديو اأو ال�ضّ
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ولكن لي�ص اجلميع يريد اأن ين�ضر م�ضاركاته علنا   اأو يف جميع ال�ّضياقات. فمثال ال�ّضخ�ص اّلذي يريد 
ل اأن تبقي املعلومات ال�ّضخ�ضية )مثل �ضور اأطفاله  اأن ين�ضر ملّفه املهنّي للح�ضول على عمل قد يف�ضّ
واجلدول الّزمنّي ل�ضفره( مقت�ضرة على جمموعة خمتارة. �ضوابط اخل�ضو�ضّية ت�ضمح مل�ضتخدمي 
وابط  ال�ضّ م�ضاركاتهم. هذه  يرى م�ضمون  اأن  مُيكن  بالّتحّكم يف من  الجتماعّي  الّتوا�ضل  و�ضائل 
معّينة،  جماعة  على  مقت�ضر  اأو  علنّي  بني  ح�ضاب  بتبديل  تقوم  ب�ضيطة  اإعدادات  تكون  اأن  مُيكن 
اأو مُيكن اأن تكون متّطورة ت�ضمح للم�ضتخدمني بالّتحكم يف اإمكان روؤية كّل �ضخ�ص لكّل م�ضاركة. 
ة عندما يتّم تبادل معلومات  وعلى الّرغم من اأّن �ضوابط اخل�ضو�ضّية مهّمة للم�ضتخدمني، وخا�ضّ
�ضخ�ضّية ح�ّضا�ضة، فاإّن الّنا�ص يف كثري من الأحيان ل يفهمون ب�ضكل كامل مدى علنّية بياناتهم ول 
وابط املتاحة لهم. الف�ضول القادمة من الكتاب �ضوف تناق�ص اأ�ضاليب  كيفّية ا�ضتخدام جميع ال�ضّ
حمدّدة للو�ضول اإىل املعلومات املحمّية املوجودة على بروفايل و�ضائل الّتوا�ضل الجتماعّي لل�ّضخ�ص 
امل�ضتهدف. هذا مع العلم اأّن ال�ضرتاتيجّيات الأكرث �ضيوعا وجناحا تنطوي عادة على خلق �ضالت 

اجتماعّية وثيقة مع ال�ّضخ�ص امل�ضتهدف.

اأّما يف الف�سل اخلام�س من الكتاب )العثور على الأ�ضخا�ص يف و�ضائل الّتوا�ضل الجتماعّي( فيتّم 
تقدمي تقنّيات عاّمة مُيكن ا�ضتخدامها للعثور على الّنا�ص يف اأّي موقع لو�ضائل الّتوا�ضل الجتماعّي. 
هو  رهان  اأف�ضل  الجتماعّي،  الّتوا�ضل  و�ضائل  على  اأ�ضخا�ص  على  للعثور  انطالق  نقطة  بو�ضفها 
البحث عنهم يف مواقع حمّددة تهّم امل�ضتخدم. الّتفا�ضيل حول كيفّية اإجراء تلك البحوث موجودة 
لة يف هذا الكتاب. ولكن هناك ن�ضائح عالية امل�ضتوى ومفيدة يتّم الّتطرق  يف الف�ضول ذات ال�ضّ
اإليها يف هذا الف�ضل. الّنا�ص يف كثري من الأحيان يعيدون ا�ضتخدام ا�ضم امل�ضتخدم. وهكذا، اإذا 
كان ميكنك العثور على �ضخ�ص على موقع معنّي، فاإّن ا�ضم امل�ضتخدم هناك قد يكون هو نف�ضه ا�ضم 
امل�ضتخدم على مواقع اأخرى. وكذلك اإذا كان لديك عنوان بريد اإلكرتويّن ل�ضخ�ص ما، ف�ضوف تكون 
قادرا على البحث عن احل�ضابات عن طريق الربيد الإلكرتوين اأو با�ضتخدام اجلزء من العنوان قبل 
عالمة »@« بو�ضفه اأف�ضل تخمني ل�ضم امل�ضتخدم. جوجل )Google( وغريه من اخلدمات يوّفر 
عددا من اأدوات البحث والعملّيات اّلتي �ضوف ت�ضاعدك على العثور على اأ�ضخا�ص يف مواقع معّينة، 
فحات مُيكن اأن تكون خمباأة يف جوجل اأو  وعلى نطاق اأو�ضع على الويب. الإ�ضدارات القدمية لل�ضّ
اإذا كنت قد وجدت احل�ضاب  اأن تكون مفيدة يف معرفة  اأر�ضيف الإنرتنت، وهذه مُيكن  متاحة يف 
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وبع�ص  باملرونة  وال�ّضماح  �ضركائهم  خالل  من  الّنا�ص  عن  البحث  واأخريا  ما.  ل�ضخ�ص  حيح  ال�ضّ
الهفوات يف نتائج البحث �ضوف ي�ضاعدك على اكت�ضاف اأهداف بطرق قد ل تكون قد توّقعتها يف 

البداية.

موقع  عن  املعلومات  اإىل  الّتطّرق  فيتّم  املوقع(  )بيانات  الكتاب  من  ال�ّساد�س  الف�سل  يف  اأّما 
كيفّية  الف�ضل  هذا  ُيبنّي  اإذ  ؛  الّتحقيق  يف  قّيمة  اأداة  تكون  اأن  مُيكن  اّلتي  امل�ضتهدف  ال�ّضخ�ص 
ارتباط معلومات املوقع بامل�ضاركات، وكيفّية العثور عليها، وكيف مُيكن ا�ضتخدامها بعد جتميعها؛ 
ب�ضبب ازدياد عدد امل�ضتخدمني اّلذين ي�ضلون اإىل و�ضائل الّتوا�ضل الجتماعّي عن طريق الأجهزة 
الّنقالة ب�ضكل كبري، فقد ازداد توّفر معلومات املوقع - من م�ضاركاتهم و كذلك بو�ضفها جزًءا ل 
يتجّزاأ من �ضورهم ومقاطع الفيديو اّلتي ين�ضرونها – ب�ضكل مماثل. معلومات املوقع مُيكن العثور 
يتّم الإعالن فيها عن  اّلتي  اإليها عالمات جغرافّية، ويف امل�ضاركات  عليها يف امل�ضاركات امل�ضاف 
ور ومقاطع الفيديو.  اإنهاء اإجراءات الو�ضول اإىل اأماكن معّينة، ويف البيانات الو�ضفّية الّتابعة لل�ضّ
ومبجرد جمع معلومات املوقع، فاإّن هناك عّدة طرق لر�ضمها  وحتليلها  واكت�ضاف الأمناط وحتّركات 
ال�ّضخ�ص حمّل الّتحقيق. يف ف�ضول لحقة �ضوف يتّم الّتطّرق اإىل كيفّية العثور على معلومات املوقع 

فحات وعلى اأّي �ضكل تكون هذه البيانات. يف جمموعة متنّوعة من ال�ضّ

اأّما يف الف�سل ال�ّسابع من الكتاب )ق�ضايا قانونّية( فيتّم الّتطّرق اإىل امل�ضهد القانويّن احلايّل. ما 
َيِرد هنا هو ملحة عاّمة عن الكيفّية اّلتي مّت الّتعامل بها مع الق�ضايا احلالّية وتف�ضريها هناك نوعان 
وانتهاك  الفرد يف اخل�ضو�ضّية  املجال: حّق  ُتطرح يف هذا  اّلتي  الأ�ضا�ضّية  القانونّية  الق�ضايا  من 
ة باملوقع )Terms of Service(. يتّم الّتطّرق اإىل تلك املجالت  املحّقق ل�ضروط اخلدمة اخلا�ضّ
الّطعن  اأنواع  من  نوع  لأّي  تتعّر�ص  مل  اّلتي  ال�ّضائعة  الّتحّري  اأ�ضاليب  من  قائمة  مع  فردّي  ب�ضكل 
الو�ضول  مبجّرد  ما  �ضخ�ص  يقوم  عندما  تن�ضاأ  قانونّية  ق�ضايا  اأّية  نر  مل  احلظ  حل�ضن  القانويّن. 
اإذ  اآخر؛  اإىل املعلومات العاّمة املقدّمة على موقع من مواقع و�ضائل الّتوا�ضل الجتماعّي ل�ضخ�ص 
ة، فلم  اأّنه اإذا قام �ضخ�ص عادّي بالّنظر اإىل حمتوى �ضفحة �ضخ�ص اآخر لأغرا�ضه اخلا�ضّ يبدو 
يقّرر اأحد مقا�ضاته نتيجة لذلك. غرياأّنه اإذا مّت ا�ضتخدام م�ضاركة موجودة على و�ضائل الّتوا�ضل 
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الجتماعّي لغر�ص معنّي، فاإّنه قد يتّم الّطعن يف ذلك. املحاكم يبدو اأّنها تّتفق مع الفكرة القائلة اأّن 
امل�ضتخدمني ل ميلكون توّقعات للخ�ضو�ضّية بالّن�ضبة مل�ضاركاتهم على و�ضائل الّتوا�ضل الجتماعّي، 
على  للم�ضاعدة  بديلة  ح�ضابات  لإن�ضاء  بالّن�ضبة  اأّما  ل.  اأو  للعموم  متاحة  امل�ضاركات  كانت  �ضواء 
الو�ضول اإىل املعلومات، فاإّن الأمر اأقّل و�ضوحا. ويبدو اأّن هناك اّتفاقا اأّن انتهاك �ضروط اخلدمة 
ملوقع معنّي على �ضبكة الإنرتنت لي�ص جرمية، على الّرغم من اأّن املحّققني الذين ياأملون يف تقدمي 
معلومات اإىل املحكمة يجب اأن يكونوا حذرين من مثل هذه املمار�ضات ؛ اإذ اإّنها ت�ضّكك يف �ضّحة 
�ضخ�ص  �ضفة  تنتحل  وهمّية  ح�ضابات  اإن�ضاء  قبول  مدى  ُتر�ّضخ  قانونّية  �ضابقة  توجد  ل  الّتحقيق. 
اآخر. لقد مّتت درا�ضة هذا يف حالة احل�ضابات ال�ّضاخرة، ولكن املحّققني مُيكن اأن يفّكروا يف اإن�ضاء 
ح�ضابات وهمّية تبدو كاأّنها �ضخ�ص من حميط ال�ّضخ�ص امل�ضتهدف بالّتحقيق. ل نعرف كيف �ضوف 
حتكم املحاكم على مثل هذا الّن�ضاط ؟ لذلك ينبغي اأخذ احلذر. الأمر الوحيد اّلذي الوا�ضح جّدا 
هو اأن ال�ّضوابق القانونّية حول و�ضائل الّتوا�ضل الجتماعّي ل تزال تتطّور. ال�ّضوابق القانونّية احلالّية 
من املحتمل اأن تتغرّي، والقوانني اجلديدة تظهر على كّل امل�ضتويات. املحّققون يجب اأن يعملوا على 

مواكبة الّتطورات يف هذا املو�ضوع.

اأّما يف الف�سل الّثامن من الكتاب )في�ضبوك( فيتّم الّتطّرق اإىل في�ضبوك )Facebook(، وهو 
موقع الّتوا�ضل الجتماعّي الأكرث �ضعبّية يف العامل )له اأكرث من 1.4 مليار م�ضتخدم �ضهرّيا، اأي اأكرث 
من ن�ضف م�ضتخدمي الإنرتنت يف جميع اأنحاء العامل )نحو 2.4 مليار حالّيا((، وهو بذلك املكان 
الأكرث احتمال للعثور على الهدف. هناك جمموعة وا�ضعة من املعلومات، من الّتاريخ ال�ّضخ�ضّي، 
الكثري من  م�ضاركاتهم عن  يك�ضفون عرب  ما  الّنا�ص غالبا  املكان.  اإىل  الجتماعّية،  الت  ال�ضّ اإىل 
خ�ضو�ضّية  على  ال�ّضيطرة  من  الكثري  لديهم  في�ضبوك  م�ضتخدمو  ن�ضاطاتهم.  واأمناط  ميولهم 
معلوماتهم، وغالبا ما ي�ضمحون فقط لأ�ضدقائهم بروؤية هذه املعلومات. ومع ذلك، فاإّن الكثري من 
الّنا�ص يجعلون م�ضاركاتهم عاّمة؛ مّما يعني اأّن املحّقق مُيكن اأن يكون قادرا على الو�ضول اإليها دون 
احلاجة اإىل ح�ضاب له �ضداقة مع الهدف ؛ ب�ضبب الكّم الهائل من البيانات اّلتي مُيكن احل�ضول 

عليها، فاإّن في�ضبوك ي�ضتخدم على نطاق وا�ضع يف الّتحقيقات من جميع الأنواع.
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ة  اأّما يف الف�سل الّتا�سع من الكتاب )تويرت( فيتّم الّتطّرق اإىل تويرت )Twitter( اّلذي هو من�ضّ
ات و�ضائل الّتوا�ضل الجتماعّي حيث غالبا ما َين�ضر الّنا�ص تغريدات ب�ضكل متكّرر. لقد  من من�ضّ
مّت اإطالق هذه اخلدمة يف عام 2006، وُتقّدر الّدرا�ضات اأن عدد ح�ضابات تويرت يقرب من مليار. 
يتّم تعريف امل�ضتخدم  تقارير تويرت تفيد بوجود ما يقرب من 250 مليون م�ضتخدم ن�ضط )حيث 
باأّنه امل�ضتخدم اّلذي يدخل اإىل املوقع مّرة واحدة على الأّقل يف ال�ّضهر(.  التغريدات  “الّن�ضط” 
ُي�ضّهل قراءة املئات منها يف وقت  اّلذي  بـ 140 حرفا( الأمر  هي ق�ضرية )تويرت يحّد امل�ضاركات 
ق�ضايا  اأخرى.  مواقع  تراه يف  اأن  مُيكن  مقارنة مبا  جّدا  �ضائعة  املكان  ومعلومات  ور  ال�ضّ ق�ضري. 
اأو هي  اأّنها عاّمة متاما،  اإّما  اإّن تغريدات �ضخ�ص ما  اإذ  ن�ضبّيا  اخل�ضو�ضّية يف تويرت هي ب�ضيطة 
مقّيدة متاما لالأتباع املعتمدين. يف حني اأّن معلومات امللف ال�ّضخ�ضّي لالأ�ضخا�ص على تويرت هي 
حمدودة، فالّنا�ص الذين يغّردون مييلون اإىل القيام بذلك بكرثة، مّما يجعلهم ين�ضرون الكثري من 

املعلومات حول اأن�ضطتهم اليومّية. 

 )Foursquare( فيتّم الّتطّرق اإىل فور�ضكوير )اأّما يف الف�سل العا�سر من الكتاب )فور�ضكوير
وهو اأحد مواقع و�ضائل الّتوا�ضل الجتماعّي وا�ضعة النت�ضار اّلتي ت�ضمح بالّت�ضارك يف اأماكن الوجود 
ولديه حوايل 45 مليون م�ضتخدم، مع حوايل 6 ماليني دخول يف اليوم الواحد. ي�ضمح فور�ضكوير 
لالأ�ضخا�ص بالّدخول من عّدة اأماكن خمتلفة، وتتّبع الأماكن اّلتي يزورونها، وك�ضب نقاط يف لعبة 
اأو الّت�ضال الجتماعّي اأو من خالل  مع اأ�ضدقائهم. مُيكن العثور على امل�ضتخدمني ح�ضب ال�ضم 
الأماكن اّلتي يزورونها اأو يرتّددون عليها بكرثة، دون اأن تكون �ضديقا مل�ضتخدم ما، ل يزال باإمكانك 
 )mayorships( اكت�ضاف الأماكن اّلتي يرتّدد عليها امل�ضتخدم من خالل املناف�ضات على الّدخول
ن�ضر  له  مُيكن  حيث  تويرت،  مثل  اخلارجّية  الجتماعّي  الّتوا�ضل  و�ضائل  مواقع  خالل  من  ورمّبا 
معلومات الّدخول. اأّما اإذا كنت �ضديقا ل�ضخ�ص ما على فور�ضكوير، فُيمكنك روؤية القائمة الكاملة 
ل عن الأ�ضياء الّتالية: اأين  ة به، الأمر اّلذي ي�ضمح لك بتطوير فهم مف�ضّ لكّل عملّيات الّدخول اخلا�ضّ
يذهب، ومتى يذهب اإىل هناك، وما الأمناط اّلتي تظهر يف �ضلوكه. على الّرغم من اأّن فور�ضكوير 
ة بهم،  لديه �ضيا�ضات خ�ضو�ضّية حمافظة ت�ضمح للم�ضتخدمني بحماية الكثري من املعلومات اخلا�ضّ

فاإّن هناك العديد من الآثار اّلتي مُيكن التقاطها عن الأ�ضخا�ص وعن الأماكن اّلتي يذهبون اإليها.
 )Pinterest( فيتّم الّتطّرق اإىل بنتريا�ضت )اأّما يف الف�سل احلادي ع�سر من الكتاب )بنتريا�ضت
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�ص حلفظ  وهو موقع جديد ن�ضبّيا من مواقع و�ضائل الّتوا�ضل الجتماعّي، وهو �ضريع الّنمّو وخم�ضّ
معّلقات  بن�ضر  يقومون  امل�ضتخدمون   .)visual bookmarking( الب�ضرّية  املعلومات  قطع 
)pins(، وهي عبارة عن �ضور فردّية مع رابط اإىل موقع الويب اّلذي ميّثل م�ضدرها. املعّلقات يتّم 
جمعها على لوحة يكون لها عادة مو�ضوع م�ضرتك. امل�ضتخدمون مُيكنهم متابعة لوحات الآخرين 
ليعلموا ما يقوم هوؤلء بتعليقه. الغالبّية العظمى من م�ضتخدمي موقع بنتريا�ضت هم من الّن�ضاء، 
وي�ضتخدمون املوقع لأغرا�ص كثرية، مبا يف ذلك الّتخطيط لأحداث معّينة يف حياتهّن. هذه اأحد 
فاإّن  بنتريا�ضت. وعموما،  با�ضتخدام  الّتحقيق  اّلتي مُيكن احل�ضول عليها من خالل  النطباعات 
لك  ي�ضمح  مّما  وتطّلعاته؛  الفرد  لهتمامات  ممتازا  انعكا�ضا  اأي�ضا  متّثل  بنتريا�ضت  يف  الّلوحات 

بتطوير فهم جّيد ل�ضخ�ضّية الفرد امل�ضتهدف بالّتحقيق وهواياته.

اأّما يف الف�سل الّثاين ع�سر من الكتاب )لينكداإن( فيتّم الّتطّرق اإىل لينكداإن )LinkedIn( وهو 
موقع من مواقع ال�ّضبكات الجتماعّية حيث يقوم الأفراد باحلفاظ على ملّفاتهم ال�ّضخ�ضّية واإن�ضاء 
ي�ضا للّتفاعالت املهنّية. لهذا املوقع نحو 200  �ضالت مع زمالء لهم. لقم مّت ت�ضميم لينكداإن خ�ضّ
مليون ع�ضو، علما باأّن ما يقارب ثلث حركة البيانات قادم من الوليات املّتحدة. امللّفات ال�ّضخ�ضّية 
لالأفراد وا�ضعة وترّكز على الّتعليم واخلربة يف العمل وامل�ضاريع اّلتي عمل عليها ال�ّضخ�ص وقائمة 
من املهارات اّلتي ُي�ضادق عليها الآخرون. لينكداإن  عبارة عن �ضبكة مهنّية تعمل وفق اأ�ض�ص جتارّية. 
وبهذا فاإّن املعلومات هناك اأ�ضا�ضا ذات �ضلة باخلربة املهنّية ومعلومات الّتوظيف. البعد الرئي�ص  
بالّن�ضبة للمحّقق اّلذي ي�ضتخدم لينكداإن يكمن يف �ضعوبة احل�ضول على املعلومات من دون اأن يكون 
للمحّقق ح�ضاب يف لينكداإن ويكون قد قام بت�ضجيل دخوله. اإ�ضافة اإىل ذلك، فاإّن زياراتك ل�ضفحة 
كنت  اإذا  ولكن  هذا،  �ضبط  ميكنك  فحة.  ال�ضّ ل�ضاحب  بالّن�ضبة  ومرئّية  م�ضّجلة  هي  ما  �ضخ�ص 

ا، فمن املهّم تغيري هذا الإعداد اأّول. ترغب يف الّت�ضفح بو�ضفك �ضخ�ضً

بال�ص  جوجل  اإىل  الّتطّرق  فيتّم  بال�ص(  )جوجل  الكتاب  من  ع�سر  الّثالث  الف�سل  يف  اأّما 
ة �ضركة جوجل للّتوا�ضل الجتماعّي و م�ضابه لفي�ضبوك من نواٍح عديدة. )+Google( وهو من�ضّ

امليزات؛  من  العديد  ولديه  الجتماعّي  الّتوا�ضل  �ضبكات  مواقع  من  �ضامل  موقع  بال�ص  جوجل 
فامل�ضتخدمون مُيكن لهم ن�ضر الّتحديثات واحلفاظ على ملّفات �ضخ�ضّية والّتوا�ضل مع اأ�ضدقائهم. 
العالقات الجتماعّية يف جوجل بال�ص ت�ضبه اإىل حّد كبري تلك املوجودة يف تويرت. امل�ضتخدمون ل 
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يحتاجون اإىل اأن تكون لهم �ضداقات متبادلة ول يحتاجون كذلك اإىل املوافقة على العالقات اّلتي 
مُيكن  وامل�ضاركات  ال�ّضخ�ضّي  امللّف  معلومات  خالل  اآخرين. من  اأ�ضخا�ص  قبل  من  اإن�ضاوؤها  يتّم 
احل�ضول على الكثري من النطباعات حول ال�ّضخ�ص امل�ضتهدف بالّتحقيق. هذا مع العلم اأّن هناك 
اّلتي  ال�ّضبكات الجتماعّية  ب�ضبب ميزات  اإّما  ي�ضتخدمون جوجل بال�ص،  اّلذين  الّنا�ص  الكثري من 

يوّفرها، اأو لأن لديهم ح�ضابات من�ضاأة من خالل ا�ضتخدامهم خلدمات جوجل الأخرى.

ة  اأّما يف الف�سل الّرابع ع�سر من الكتاب )متبلر( فيتّم الّتطّرق اإىل متبلر )Tumblr( وهو من�ضّ
ور واأ�ضرطة الفيديو. لي�ص هناك  غرية حيث يت�ضارك امل�ضتخدمون يف الّن�ضو�ص وال�ضّ للمدّونات ال�ضّ
حّد لعدد احلروف )كما يف تويرت(، ولكن يتّم تنظيم املوقع وعر�ضه بطريقة ت�ضّجع على املحتوى 
الق�ضري. متبلر هو اأ�ضغر من بع�ص املواقع الأخرى اّلتي مّتت تغطيتها يف هذا الكتاب حيث ت�ضري 
الّتقديرات اإىل اأّن لديه من 30-50 مليون م�ضتخدم ن�ضط. متبلر لديه جمهور �ضاب يف املقام الأّول 
حيث اإّن ن�ضف امل�ضتخدمني تقّل اأعمارهم عن 25 عاما. امل�ضتخدمون مُيكن لهم اأن يتبعوا بع�ضهم 
بع�ضا واأن يعيدوا اإر�ضال املدّونات كما مُيكن لهم املفا�ضلة بني مدّوناتهم. اأ�ضا�ًضا لي�ص هناك اأّية 
معلومات تخ�ّص امللّف ال�ّضخ�ضّي يف متبلر؛ ومن ثم فاإّن امل�ضدر الّرئي�ص للمعلومات حول ال�ّضخ�ص 
امل�ضتهدف بالّتحقيق هو حمتوى م�ضاركاته. هذه امل�ضاركات مُيكن اأن تكون كا�ضفة جّدا، لذلك فاإّن 

متبلر م�ضدر جدير بالهتمام اإذا كان ال�ّضخ�ص امل�ضتهدف بالّتحقيق لديه ح�ضاب.

اإن�ضتاجرام  اإىل  الّتطّرق  فيتّم  )اإن�ضتاجرام(  الكتاب  من  ع�سر  اخلام�س  الف�سل  يف  اأّما 
ور  ال�ضّ يلتقطون  امل�ضتخدمون  ور.  ال�ضّ لتبادل  تطبيق  جمّرد  جوهره  يف  وهو   )Instagram(
ور، ومن  ة بهم، ورمّبا يطّبقون بع�ص املر�ّضحات الفّنّية على ال�ضّ با�ضتخدام الأجهزة املحمولة اخلا�ضّ
ور يف الوقت احلقيقّي.  ثّمة يقومون بتحميلها. اإين�ضتاجرام مييل اإىل اأن يكون منربا لقت�ضام ال�ضّ
ور خالل اأن�ضطتهم اليومّية ويقومون بن�ضرها مبا�ضرة، بدل من تقا�ضمها يف  الّنا�ص يلتقطون ال�ضّ
وقت لحق. وهذا الأمر يجعل اإين�ضتاجرام م�ضدرا موثوقا ن�ضبّيا للمعلومات حول ما كان يقوم به 
ال�ّضخ�ص يف وقت حمّدد. اإين�ضتاجرام يحظى ب�ضعبّية كبرية لدى �ضغار ال�ّضن. اإين�ضتاجرام لديه 
الّن�ضبة  الّن�ضاء  واأكرث من 90% منهم هم حتت �ضّن 35 عاما. وت�ضّكل  نحو 150 مليون م�ضتخدم، 
ور اّلتي ين�ضرها الّنا�ص على  الغالبة يف اإين�ضتاجرام، حيث ميّثلن اأكرث من ثلثي امل�ضتخدمني. ال�ضّ
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ور توؤخذ وتتّم ت�ضفيتها وُتن�ضر كّلها  اإين�ضتاجرام متاحة دائما للجمهور تقريًبا. ومبا اأّن معظم ال�ضّ
مع بع�ضها يف مّرة واحدة من الأجهزة الّنقالة، فاإّن البّث اّلذي يقوم به �ضخ�ص ما ُيوّفر نظرة فريدة 
ور مُيكن اأن ي�ضيف طبقة  من نوعها حول الأن�ضطة اليومّية للّنا�ص. حتديد املوقع اجلغرايّف  على ال�ضّ

ور نف�ضها. اإ�ضافّية من الب�ضرية حول ال�ضّ

 )YouTube( فيتّم الّتطّرق اإىل يوتيوب )اأّما يف الف�سل ال�ّساد�س ع�سر من الكتاب )يوتيوب
وهو موقع لتبادل ملّفات الفيديو، وهو واحد من اأكرث املواقع �ضعبّية على �ضبكة الإنرتنت، ولديه اأكرث 
من مليار زائر فريد من نوعه يف كّل �ضهر. الّنا�ص مُيكن لهم حتميل فيديوهات من اأجهزة الكمبيوتر 
اأّي  قبل  من  م�ضاهدتها  ذلك  بعد  مُيكن  الفيديوهات  هذه  بهم.  ة  اخلا�ضّ املحمولة  الأجهزة  اأو 
�ضخ�ص على النرتنت اأو من قبل جمموعة حمدودة من الّنا�ص وذلك تبعا لإعدادات اخل�ضو�ضّية. 
ب�ضرية  توّفر  ذاتها  بحّد  الفيديو  وتقييمها. مقاطع  الفيديوهات  على  الّتعليق  مُيكنهم  امل�ضاهدون 
فاإّن  ة؛  الفيديوهات مُيكن جعلها خا�ضّ اأّن  الّرغم من  يوتيوب، وعلى  الّرئي�ضة على موقع  الّتحقيق 
معظمها متاح للعموم. ومبا اأّن تبادل الفيديوهات اأ�ضبح اأكرث �ضعبّية عرب الإنرتنت، فاإّن مواقع مثل 
يوتيوب قد اأ�ضبحت م�ضادر للمعلومات ذات قيمة متزايدة، �ضواء من خالل اأ�ضرطة الفيديو اّلتي 
ين�ضرها الّنا�ص بخ�ضو�ص اأنف�ضهم اأومن خالل اأ�ضرطة الفيديو اّلتي ين�ضرها الآخرون اّلتي ت�ضّور 

ال�ّضخ�ص امل�ضتهدف بالّتحقيق.

اأّما يف الف�سل ال�ّسابع ع�سر من الكتاب )املنتديات ومواقع الأ�ضئلة والأجوبة( فيتّم الّتطّرق اإىل 
املنتديات ومواقع الأ�ضئلة والأجوبة )Forums and question and answer sites( فقبل فرتة 
)مثل ماي  “القدمية”  الّتوا�ضل الجتماعّي  طويلة من في�ضبوك وتويرت وحّتى قبل مواقع �ضبكات 
�ضبي�ص )Myspace( وفريند�ضرت )Friendster(( كانت هناك منتديات الإنرتنت. ففي الواقع، 
يوزنت )Usenet(، الذي اأحد جتلّيات هذا الأمر قد جاء يف عام 1979، اأي قبل اأكرث من ع�ضر 
�ضنوات من اخرتاع �ضبكة الويب )World Wide Web(. هناك الآلف من هذه املواقع؛ ففي حني 
اأّن بع�ص هذه املواقع ُمعد لالأغرا�ص العاّمة، فاإّن الكثري منها مكّر�ص ملو�ضوع معنّي. مُيكن )وكثريا 
حتديد  باإمكانك  كان  اإذا  اأّنه  والّنتيجة  املنتديات.  هذه  يف  جمتمعات  ت�ضكيل  يتّم  اأن  يحدث(  ما 
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�ضخ�ص م�ضتهدف بالّتحقيق على اأحد هذه املواقع، فاإّن م�ضمون م�ضاركاته وتفاعالته مُيكن اأن يوّفر 
ب�ضرية كبرية عنه، مبا يف ذلك م�ضاحله و�ضخ�ضّيته. على الّرغم من اأّن اأي منتدى اأو موقع �ضوؤال 
وجواب على النرتنت هو اأ�ضغر من معظم مواقع �ضبكات الّتوا�ضل الجتماعّي، فاإّنه مُيكن اأن يكون 
م�ضدرا ممتازا للب�ضرية عند الّتحقيق بخ�ضو�ص هدف معنّي. هناك منتديات تقريبا لكّل م�ضلحة 
مُيكن تخّيلها على النرتنت، وامل�ضاركون الّن�ضطون مُيكن اأن تكون لهم اآلف امل�ضاركات. معلومات 
امللّف ال�ّضخ�ضّي مُيكن اأي�ضا اأن تكون ثرّية، ولكّن ن�ّص امل�ضاركات نف�ضها مُيّثل البيانات الأكرث اأهمّية 
يف اإطار الّتحقيق. فهذا الّن�ّص، اإ�ضافة اإىل اأّنه مُيكن اأن ي�ضف اجلرائم اأو املوؤامرات، فهو مُيكن 
اأن يعطي اأي�ضا �ضورة تف�ضيلّية عن معتقدات ال�ّضخ�ص امل�ضتهدف بالتحقيق وم�ضاحله وحركاته 
بالّتحقيق والّطريقة اّلتي يتفاعل بها مع الآخرين. البحث يف جوجل مُيكن اأن ي�ضاعد يف اإيجاد دليل 
على وجود م�ضاركة �ضخ�ص م�ضتهدف بالّتحقيق يف منتدى معنّي، ومُيكن اأي�ضا اأن يكون مثمرا يف 
حتديد املنتديات اّلتي مُيكن لل�ّضخ�ص امل�ضتهدف بالّتحقيق اأن ين�ضر فيها م�ضاركاته ثّم البحث عن 
هذه امل�ضاركات هناك. ال�ّضيا�ضات تختلف من منتدى لآخر، ولكن بع�ص هذه املنتديات ت�ضرتط اأن 
يكون لديك ح�ضاب واأن تقوم بت�ضجيل الّدخول قبل اأن تتمّكن من البحث اأو الو�ضول اإىل امل�ضاركات 
وبيانات امللّف ال�ّضخ�ضّي. وعالوة على ذلك، فاإّن امل�ضتخدمني مُيكن اأن يكونوا قادرين على روؤية 

متى قمت بزيارة ملفاتهم ال�ّضخ�ضّية اإذا كنت قد قمت بت�ضجيل الّدخول يف وقت الّت�ضّفح.

فيتّم  الأخرى(  الجتماعّي  الّتوا�ضل  �ضبكات  )مواقع  الكتاب  من  ع�سر  الّثامن  الف�سل  يف  اأّما 
الّتطّرق اإىل مواقع �ضبكات توا�ضل اجتماعّي اأخرى غري اّلتي مّتت مناق�ضتها بعمق يف وقت �ضابق 
يف هذا الكتاب. هناك الآلف من هذه ال�ّضبكات الجتماعّية الأخرى على الإنرتنت. بع�ضها عبارة 
عن مواقع قائمة بذاتها مثل ماي �ضبي�ص )Myspace( اّلتي تخدم جمهورا عاّما. اأّما البع�ص الآخر 
ال�ّضركات ولكن  ا�ضتعرا�ص  يرّكز على  اّلذي   )Yelp( يالب اأخرى مثل  فهي مدجمة يف تطبيقات 
لديه ميزة �ضبكة الّتوا�ضل الجتماعّي كذلك. هذه املواقع مُيكن اأن تكون اأماكن جّيدة للعثور على 
معلومات عن ال�ّضخ�ص امل�ضتهدف بالّتحقيق. ففي الواقع، اإذا كان ال�ّضخ�ص امل�ضتهدف بالّتحقيق 
ال�ّضبكات  هذه  من  واحدة  يف  حوله  املعلومات  من  كثريا  جتد  اأن  املمكن  فمن  ن�ضطا،  م�ضاركا 
غرية. املجتمعات اّلتي تت�ضّكل هناك متيل اإىل اأن تكون اأكرث ثقة وذلك لأّنها اأ�ضغر  الجتماعّية ال�ضّ
حجما، وهذا الأمر مُيكن اأن يوؤّدي اإىل تبادل حّر للمعلومات. يف هذا الف�ضل مّت اإلقاء نظرة على 
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فات امل�ضرتكة يبنها وتطوير مبادئ  بع�ص هذه ال�ّضبكات حيث كان الهدف هو حتديد القوا�ضم وال�ضّ
توجيهّية عاّمة مُيكن اّتباعها للعثور على املعلومات عن ال�ّضخ�ص امل�ضتهدف بالّتحقيق.

اإىل  الّتطّرق  فيتّم  الجتماعّية(  الو�ضائط  )تقا�ضم  الكتاب  من  ع�سر  الّتا�سع  الف�سل  يف  اأّما 
ور والفيديوهات  املواقع اّلتي ت�ضمح للم�ضتخدمني بالّتفاعل الجتماعّي عرب تقا�ضم و�ضائط مثل ال�ضّ
على  الّنا�ص  قدرة  من  ياأتي  املواقع  هذه  يف  الجتماعّي  العن�ضر  احلالت،  جميع  يف  واملو�ضيقى. 
متابعة الآخرين اّلذين ين�ضرون اأ�ضياء مثرية لالهتمام. املحتوى اّلذي ُين�ضر على هذه املواقع مُيكن 
تفاعالتهم  وعن  لونها  يف�ضّ اّلتي  الأ�ضياء  وعن  امل�ضتخدمني  عن  املعلومات  من  الكثري  يك�ضف  اأن 
الجتماعّية. اأنواع الّتحقيقات اّلتي مُيكنك اإجراوؤها على هذه املواقع م�ضابهة اإىل ما مُيكن القيام 
به على املواقع الكبرية مثل اإين�ضتاجرام ويوتيوب. يف حني اأّنه قد يكون عثورك على �ضخ�ص معنّي يف 
هذه املواقع اأقّل احتمال، فاإّنه اإذا متّكنت من العثور عليه، فاإّن هذه املواقع مُيكن اأن تكون م�ضدرا 

ممتازا للمعلومات.

اإىل مواقع  الّتطّرق  فيتّم  الكتاب )الّتعارف عن طريق النرتنت(  الع�سرين من  اأّما يف الف�سل 
الّتعارف على النرتنت وهي نوع معنّي من و�ضائل الّتوا�ضل الجتماعّي م�ضّممة لالأ�ضخا�ص اّلذين 
املواقع  واأ�ضدقاء رومان�ضّيني، وهي �ضناعة منت�ضرة ب�ضكل كبري. هذه  العثور على �ضركاء  يريدون 
�ضفاتهم  املعلومات  هذه  وت�ضمل  للم�ضرتكني  ال�ّضخ�ضّية  امللّفات  عن  وا�ضعة  معلومات  عادة  لديها 
املّتحدة  الوليات  العازبني، خ�ضو�ضا يف  الأ�ضخا�ص  املاليني من  ذاتّيا.  ن�ضّيا  وو�ضفا  ال�ّضخ�ضّية 
الأمريكّية، قاموا بتجربة هذه املواقع ملحاولة الّتعارف عن طريق النرتنت ولديهم ملّف �ضخ�ضّي 
على واحد من هذه املواقع على الأقّل. املواقع الأكرث �ضعبّية لديها املاليني من امل�ضتخدمني، ولكن 
ّيقة. من الّنادر اأن تكون  هناك ع�ضرات املواقع الأخرى امل�ضّممة للم�ضتخدمني ذوي امل�ضالح ال�ضّ
قادرا على ت�ضّفح امللّفات ال�ّضخ�ضّية على مواقع الّتعارف دون ت�ضجيل دخولك. ويف حني اأّن العديد 
من املواقع ت�ضمح لك باإن�ضاء ملّف �ضخ�ضّي جمانا للبحث وت�ضّفح امللّفات ال�ّضخ�ضّية لالآخرين، فاإّن 
روؤية هذه املعلومات عادة عملّية يتّم ت�ضجيلها، كما يتّم اإخطار �ضاحب امللّف ال�ّضخ�ضّي. لذلك، فاإّنه 
ة اإذا كنت تريد اأن  خالل الّتحقيقات، يجب اأن تكون حذرا حول كيفّية ا�ضتخدام هذه املواقع، وخا�ضّ

تبقي عملّيات البحث اّلتي تقوم بها �ضرّية.
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الّتطّرق  فيتّم  الجتماعّية(  ال�ّضبكات  )حتليل  الكتاب  من  والع�سرين  احلادي  الف�سل  يف  اأّما 
اّلتي  املعلومات  كيفّية جمع  تناول  مّت  الكتاب  هذا  الآن يف  حّتى  الجتماعّية.  ال�ّضبكات  اإىل حتليل 
ين�ضرها الّنا�ص على ملّفاتهم ال�ّضخ�ضّية يف و�ضائل الّتوا�ضل الجتماعّي. بعد اجلمع قد تكون هناك 
ذلك،  من  اأبعد  تذهب  اأن  تريد  كنت  اإذا  ولكن  هي.  كما  املعلومات  تلك  من  للّتعلم  مفيدة  اأ�ضياء 
ب�ضكل  املفيدة  الّطرق  هذه  اأحدى  ولكّن  للّتحليل،  كثرية  طرق  هناك  املعلومات.  حتليل  من  فالبد 
الت  ال�ضّ حتليل   :)Social Network Analysis( الجتماعّية  ال�ّضبكات  حتليل  طريقة  خا�ّص 
الجتماعّية ل�ضخ�ص ما مع الآخرين. حتليل ال�ّضبكات الجتماعّية ينطوي على درا�ضة بنية عالقات 
ة اأ�ضياء مثل من هو ال�ّضخ�ص الأكرث اأهمّية اأو تاأثريا يف ال�ّضبكة وما جمموعات الّنا�ص  الّنا�ص وخا�ضّ
ال�ّضبكات  حتليل  جمال  يف  الأ�ضا�ضّية  املفاهيم  يعر�ص  الف�ضل  هذا  وثيقا.  ارتباطا  ترتبط  اّلتي 
الجتماعّية، كما اأّنه ي�ضف بع�ص الأدوات املتاحة لإجراء هذا الّتحليل. يتّم هنا و�ضف تقنّيات اأكرث 

تقّدما من تلك اّلتي مّتت معاجلتها حتى الآن.

اأّما يف الف�سل الّثاين والع�سرين من الكتاب )كيفّية ا�ضتخدام NodeXL( فيتّم الّتطّرق اإىل 
الجتماعّية.  ال�ّضبكات  حتليل  يف  ُت�ضتخدم  اّلتي  الأدوات  اإحدى  اإنه   NodeXL ا�ضتخدام  كيفّية 
وتتطّلب  الّتقليدّية  البيانات  جمموعات  عن  بطبيعتها  خمتلفة  الجتماعّية  ال�ّضبكات  فبيانات 
حتليل  جعلت   ،NodeXL مثل  اجلديدة،  الأدوات  وعر�ضها.  لتحليلها  �ضة  متخ�ضّ برجمّيات 
هو   NodeXL املربجمني.  لغري  بالّن�ضبة  �ضّيما  ل  متزايد  نحو  على  ممكنة  الجتماعّية  ال�ّضبكات 
Microsoft Excel وذلك بدعم من موؤ�ّض�ضة بحوث  اإ�ضافّية جمانّية لربنامج  عبارة عن وظيفة 
و�ضائل الّتوا�ضل الجتماعّي )Social Media Research Foundation(. يف هذا الف�ضل يتّم 

.NodeXL عر�ص اأ�ضا�ضّيات ا�ضتخدام

اإىل املجموعات  الّتطّرق  الفرد( فيتّم  الكتاب )ما وراء  الّثالث والع�سرين من  اأّما يف الف�سل 
على  الآن  حّد  اإىل  الكتاب  هذا  رّكز  فقد  الجتماعّي.   الّتوا�ضل  �ضبكات  يف  الأفراد  عن  عو�ضا 
من  اأّنه  غري  الجتماعّي.  الّتوا�ضل  مواقع  على  عنهم  املعلومات  وعلى  الأفراد  على  العثور  كيفّية 
اجلدير بالهتمام كذلك تكري�ص ف�ضل لدرا�ضة كيفّية ا�ضتخدام و�ضائل الّتوا�ضل الجتماعّي لفهم 
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املجموعات من الّنا�ص. هذه املجموعات مُيكن اأن تكون منّظمات اأو جمتمعات حملّية اأو اأنا�ص لديهم 
من  مُتّكن  الجتماعّي  الّتوا�ضل  و�ضائل  على  املتاحة  املعلومات  من  الكثري  هناك  م�ضرتكة.  �ضمات 
ا�ضتخدام  كيفّية  حول  ممتازة  بحوًثا  هناك  اأّن  كما  املحلّية.  واملجتمعات  للمنّظمات  اأف�ضل  فهم 
من  املجموعات  حول  الّروؤى  هذه  َتعّلم  الجتماعّي.  الّتوا�ضل  ملواقع  املختلفة  الهتمام  جمموعات 
بط ما يقوم به �ضخ�ص معنّي م�ضتهدف بالّتحقيق، ولكّنه مُيكن اأن ُيوّفر  الّنا�ص قد ل يك�ضف بال�ضّ
ا�ضتخدام  وكيفّية  الإنرتنت،  بالّتحقيق على  امل�ضتهدف  ال�ّضخ�ص  قّيمة حول مكان وجود  معلومات 
هذا ال�ّضخ�ص لو�ضائل الّتوا�ضل الجتماعّي بو�ضفه ع�ضوا يف هذه املجموعة، وما املوا�ضيع والأن�ضطة 
ذات الهتمام. وبالإ�ضافة اإىل ذلك، فاإّن الّتحقيق حول اجلماعات على النرتنت مُيكن اأن يوؤّدي يف 

بع�ص احلالت اأي�ضا اإىل معلومات ا�ضتخبارّية قّيمة عن الأفراد داخل تلك اجلماعات.

فات من املالمح( فيتّم الّتطّرق اإىل  اأّما يف الف�سل الّرابع والع�سرين من الكتاب )ا�ضتنتاج ال�ضّ
اإىل ما ين�ضره  الّتطّرق  الّتوا�ضل الجتماعّي. حتى الآن مّت  ك�ضف الأ�ضرار حول م�ضتخدمي و�ضائل 
الأ�ضخا�ص على و�ضائل الّتوا�ضل الجتماعّي، واإىل ما يقولونه عن اأنف�ضهم، ومع من يتفاعلون، ومن 
اأين ير�ضلون م�ضاركاتهم، وما ينعك�ص يف م�ضاركاتهم. غري اأّنه تبنّي اأّن الّنا�ص يك�ضفون الكثري عن 
لون احلفاظ عليها �ضرّية. هذه املعلومات يتّم  اأنف�ضهم يف تلك امل�ضاركات، مبا يف ذلك معلومات يف�ضّ
اأو خوارزمّيات متطّورة. هذه الربامج تفح�ص كمّيات هائلة  اكت�ضافها با�ضتخدام برامج كمبيوتر 
من البيانات اّلتي ين�ضرها الّنا�ص على الإنرتنت وتبحث عن اأمناط خفّية يف داخلها، وبذلك تكون 
قادرة على الّتنّبوؤ وا�ضتنتاج جمموعة وا�ضعة من ال�ّضمات ال�ّضخ�ضّية )مبا يف ذلك اأ�ضياء مثل الّتوّجه 
فات ال�ّضخ�ضية وتعاطي املخّدرات والكحول وامليول ال�ّضيا�ضّية(، ويف بع�ص احلالت  اجلن�ضّي وال�ضّ
مُيكن حّتى الّتنّبوؤ بال�ّضلوك امل�ضتقبلّي لل�ّضخ�ص. معظم هذه الّتكنولوجيا لي�ضت متوّفرة بعد للجمهور، 
 AnalyzeWords مثل  الأدوات  بع�ص  املقبلة.  الع�ضر  اأو  ال�ّضنوات اخلم�ص  تاأتي يف  �ضوف  ولكّنها 
متاحة بالفعل الآن على الإنرتنت. اإن تقنّيات مثل هذه �ضوف ت�ضبح اأداة متزايدة الأهمّية للّتحقيق 
با�ضتخدام و�ضائل الّتوا�ضل الجتماعّي. هذا الف�ضل ي�ضف بع�ص الأعمال اّلتي تتّم يف هذا املجال 

واأفكار قد تكون يف متناول اليد يف امل�ضتقبل.
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الّتطّرق  فيتّم  الّتحقيق(  على  )مثال  الكتاب  من  الأخري  والع�سرين   الف�سل اخلام�س  اأّما يف 
هو  املثال  هذا  مثاًل.  بو�ضفها  الجتماعّي  الّتوا�ضل  و�ضائل  با�ضتخدام  واقعّية  حتقيق  عملّية  اإىل 
يتّم  اّلتي  الجتماعّي  الّتوا�ضل  و�ضائل  خمتلف  ُتظهر  العملّية  هذه  دقيقة.  اأ�ضاليب  ويتطّلب  عميق 
اّلتي مُيكن  ور ال�ّضخ�ضّية واأ�ضماء امل�ضتخدمني  ا�ضتخدامها، وخمتلف البحوث يف جوجل عن ال�ضّ
اأن تك�ضف عن احل�ضابات الغري معروفة �ضابقا، والّتقنيات اّلتي مُتّكن من احل�ضول على املعلومات 
اّلتي تقت�ضر على اأ�ضدقاء ال�ّضخ�ص امل�ضتهدف بالّتحقيق على النرتنت. لي�ص كّل الّتقنّيات  منا�ضبة 
�ضديقا  ت�ضبح  اأن  من  متنعك  قواعد  لديك  تكون  اأن  مُيكن  اخل�ضو�ص،  وجه  فعلى  حتقيق،  لكّل 
لأنا�ص لديهم ح�ضابات وهمّية. ومع ذلك، فاإّن معظم ما مّت فعله يف هذا املثال مل يتطّلب تفاعال مع 
اأي�ضا اأن ندرك اأن العديد من عملّيات البحث يف هذا  ال�ّضخ�ص امل�ضتهدف بالّتحقيق. ومن املهّم 
املثال قد ف�ضلت يف العثور على اأّية معلومات مفيدة. هذا و�ضع طبيعّي لعملّيات البحث هذه، على 
الّرغم من اأّنه عادة، كما يف هذه احلالة، �ضوف حت�ضل يف نهاية املطاف على معلومات عن �ضخ�ص 

ن�ضط على الإنرتنت.
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notion of sovereignty represented a stubborn obstacle to the humanitarian 
advancement of the world’s order. That is to adapt the current international 
norms to the global evolving humanitarianism. The doctrine of ’sovereignty 
as responsibility’ was introduced in this context to fill in this gap and therefore 
to give an answer for using sovereignty as a shield against intervention even 
where human rights are savagely violated. 

However، the doctrine failed to do so as it exemplifies the state of a world 
where we endure all the worst aspects of sovereignty and yet are denied most 
of its benefits. On the one hand، the doctrine reaffirms a world of )nominally( 
sovereign states، with all the political parochialism and uneven development 
that accompanies it. Yet، on the other hand، the authority of these states is 
denied، as they are ultimately behest to a shimmering، remote international 
community. 

In place of proper ethics of responsibility، the ’responsibility to protect’ offers 
odious ethical compromises. The ICISS notes that real politick would dictate 
that the permanent five members of the Security Council and other major 
powers are safe from intervention. But what all this means is that the strong 
have no responsibilities، except to police the weak. Both supporters and 
opponents of humanitarian intervention are quick to point to the hypocrisy of 
intervention happening in weak states، when there is not even a slender chance 
of intervention in places such as Tibet، despite the gravity of human rights 
abuses there. On this ’question of double standards’، the ICISS Report offers 
a lackluster compromise: ’ the reality that interventions may not be able to 
mount in every case… is no reason for them not to be mounted in any case’. 44 
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sovereignty by disciplining their state. This is what Michael Walzer means 
when he writes that ’A state is self-determining even if its citizens struggle and 
fail to establish free institutions، but it has been deprived of self-determining 
if such institutions are established by an intrusive neighbor’. 43

 In the name of human rights، the doctrine of ’sovereignty as responsibility’
 pulls the state into orbit around the international community، away from
 its own populace. The ’responsibility to protect’ permits the state to regard
 its relationship with its own people as less central to its political legitimacy.

 Under the terms of ’sovereignty as responsibility’، state can downplay domestic
 demands in the interests of living up to its international duties. In other
 words، the ’responsibility to protect’ easily translates into states becoming less
 .responsible to their citizens

 Power is exercised in the name of the victims of human rights abuses، but that
 power itself is so immeasurably distant and arbitrary that it cannot be held
 to accountable. It is here that the politics of ’sovereignty as responsibility’
 finally come out in the open. It takes the incomplete and incoherent exercise
 of power by shifting coalitions of states، and recasts it as a new international
 principle of ethical action. In all، it presents us with a constrained form of
 international police in which the unaccountable exercise of power is coupled
 .with the suppression of political conflict in the name of ethical responsibility

Conclusion

It could be fairly concluded that sovereignty was never a fixed term in 
political sense neither was it of a definite legal boundaries. There were always 
attempts to overcome its internal flaws.  The very rigid nature of the classic 
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sovereignty as autonomy، state authorities are not responsible for protecting 
their citizens’ welfare? Not according to the Report.

The defense of state sovereignty، by its strongest supporters، does not include 
any claim of the unlimited power of a state to do what it wants to its own 
people. The Commission stated that it heard no such claim at any stage during 
the worldwide consultations. 40

In a famous article، Annan، the UN Secretary General at the time، articulated 
’two concepts of sovereignty’. For Annan sovereignty remained the ordering 
principle of international affairs، but he affirmed that it was ”’the peoples’ 
sovereignty rather than the sovereign’s sovereignty’“. 41

Pure tyranny is not sovereignty because، by definition، tyranny cannot draw 
upon the willed consent of its members. When consent dries up entirely، the 
result is not an impregnable، monolithic state sovereignty، as Kofi Anaan and 
the ICISS seem to imagine. Rather، what you get is the USSR: a rotting state 
that eventually folds in on itself. The element of rationality in sovereignty 
has been stressed، quite consistently and coherently، by all social contract 
theorists. Rousseau، for instance، argues that the sovereign cannot act against 
the public interest ’because it is impossible for a body to wish to hurt all of its 
members’. 42 This also means that if the state acts irrationally، if it tyrannizes 
its own people، then it no longer expresses the general will. This does not 
mean، however، that the international community can legitimately sever the 
relationship between the state and the people. It must be up to the people 
to restore their own supremacy by recapturing the state. A tyrannical state 
does not completely nullify popular sovereignty. The moment that popular 
sovereignty truly becomes null and void is when the people do not assert their 
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in international society?’ 36 The real problem is that، if your standard is a 
moral one، this question answers itself. In the context of gross and massive 
human rights violations، the question of who is authorized to act rapidly 
becomes secondary to the moral imperative to act. In practice، this means 
that the powerful have the final word on whether intervention will occur or 
not because، by definition، they are the best placed to act.

As Zaki laïdi says in relation to the conflict in former Yugoslavia، ’)Western( 

societies claim that the urgency of problems forbids them from reflecting on 
a project، while in fact it is their total absence of perspective that makes them 
slaves of emergencies.’ 37

Human protection’ requires the anticipation of human suffering if it is to 
be morally justifiable. If it did not include this anticipatory element، then 
moral action would be illegitimate by default، as it could only ever occur 
post hoc، after the crimes had already been committed. 38 But this element 
of anticipation introduces a further element of subjectivism and uncertainty 
to the entire apparatus of intervention- how are we to judge at which point 
humanitarian crisis should precipitate military intervention? 

Sovereignty as Responsibility: Repression of Sovereign Supremacy?

What then does sovereignty as responsibility really mean? 

The ICISS Report marks two conceptions of sovereignty. Recall the words of 
the Report: ’state authorities are responsible for the functions of protecting 
the safety and lives of citizens and promotion of their welfare )and( the 
national political authorities are responsible to the citizens internally and to 
the international community through the UN’. 39 Does this mean that under 
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which are essentially within the domestic jurisdiction of any state’. Simon 
Chesterman، for example، has argued that the increasingly flexible invocation 
of Chapter VII powers to meet ever-expanding ’threats to international peace 
and security’ has substantially reduced the barriers to the use of force، thereby 
eroding the normative framework of the UN’s collective security system. 33

Whereas waging war was once considered the prerogative of any sovereign، 

the Charter’s limitation of the use of force did not eliminate the right to 
wage war as much as restrict it to the permanent members of the Security 
Council، the victors of the Second World War. Bardo Fassbender has argued 
that the restriction of the use of force does not impinge sovereignty، but in 
fact constitutes it. It is restricted use of force، argues Fassbender that allows 
so many sovereign states to survive as formal equals، despite substantive 
inequalities of power. What the sovereign equality of the UN Charter really 
means then، according to Fassbender، is equality before the law; that is، 

equality of law-taking rather than law-making. 34

Ayoob has suggested that the clashes over humanitarian intervention 
could be ironed out by establishing a ’Humanitarian Council’: A new more 
broadly based… with adequate representation from all regions with rotating 
membership reflecting the diverse composition of the United Nations… 
Decisions to intervene… must require at least a three –quarters majority of 
the membership of the proposed Council. 35

Sympathetically analyzing Ayoob’s work، Welsh argues that the problems 
raised by human rights include questions such as who ’is it that decides when 
a state has not fulfilled its responsibilities and determines that only force can 
bring about its compliance… 'Who should play the role of judge and enforcer 
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wording of the resolution made a clear simulation of the Responsibility 
to Protect spirit. Resolution 1973 was blatant in authorising the use of ’all 
necessary measures’ to protect civilians from the threat of mass atrocities in 
Libya committed by Moammar Gaddafi’s regime. 31

Subsequent  attempts of reusing this doctrine as a basis for resolutions to 
force the Syrian regime at least to reduce the scale of mass killing of its own 
people was all blocked again by the same permanent members; namely China 
and Russia. 

Attempts to use the platform of the General Assembly in order to merge the 
precedent of Uniting for Peace Resolution and the doctrine of Responsibility 
to Protect were not highly successful. Examples of the Resolutions taken by 
the General Assembly to overcome the deadlock in the Security Council 
was the General Assembly Resolution A/RES/71/130 of 9 December 2016 "
demanding an immediate end to all hostilities in Syria and the General 
Assembly Resolution A/RES/71/248 adopted of 21 December 2016 establishing 
an independent international mechanism to ensure accountability for war 
crimes and crimes against humanity committed in Syria since March 2011. 32

Sovereignty as Responsibility and Humanitarian Intervention 

Some critical scholars have championed the sovereign rights of states by 
arguing that humanitarian intervention and ’sovereignty as responsibility’ 
undermines both the spirit and the letter of the UN Charter. Article 2 of the 
Charter defends the ’principle of the sovereign equality of all its members’، 

discourages ’the threat or use of force’ against ’the territorial integrity or 
political independence of any state’، and solidly affirms that ’nothing 
contained in the present Charter shall authorize the UN to intervene in matters 

217



مجلــــــــة كليــة أحمــد بـن محمـد العسكريــة للعلــــوم ا�داريـــــة والقانونيــــــة
Ahmed Bin Mohammed Military College Journal for Administrative Sciences and Law (ABMMCJ)

مجلــــــــة كليــة أحمــد بـن محمـد العسكريــة للعلــــوم ا�داريـــــة والقانونيــــــة
Ahmed Bin Mohammed Military College Journal for Administrative Sciences and Law (ABMMCJ) 210

of the ILC’s of Articles on State Responsibility. That paragraph provides that 
’States shall cooperate to bring to an end through lawful means any serious 
breach’ of the peremptory norms of international law. 29

In practice، the doctrine of Responsibility to Protect was almost never used as 
a sole basis for humanitarian intervention. Two permanent members of the 
Security Council blocked all attempts of the Council to authorize use of force 
and any sort of military intervention in a sovereign state unless consent from 
that state is granted.

However، its terminology and wording was used in wide range of UN 
resolutions since 2006 till now. 30 It was used in Security Council resolutions 
related to situations in at least ten countries around the world. For example، 

under the article of the Peace and Security in Africa )Libya( Security Council 
issued resolution S/RES/1970 )2011( where it states: ”Recalling the Libyan 
authorities’ responsibility to protect its population،“.  In another resolution on 
Libya S/RES/2040 )2012( the council: ”Expresses grave concern at continuing 
reports of reprisals، arbitrary detentions without access to due process، 

wrongful imprisonment، mistreatment، torture and extrajudicial executions 
in Libya and calls upon the Libyan authorities to take all steps necessary 
to prevent violations of human rights، underscores the Libyan authorities’ 
primary responsibility for the protection of Libya’s population، as well as 
foreign nationals، including African migrants، and calls for the immediate 
release of all foreign nationals illegally detained in Libya;“.

Nevertheless، this line of policy was interrupted in March when both states 
allowed the adoption of Resolution 1973 concerning the Libyan case. The 

216



مجلــــــــة كليــة أحمــد بـن محمـد العسكريــة للعلــــوم ا�داريـــــة والقانونيــــــة
Ahmed Bin Mohammed Military College Journal for Administrative Sciences and Law (ABMMCJ)

مجلــــــــة كليــة أحمــد بـن محمـد العسكريــة للعلــــوم ا�داريـــــة والقانونيــــــة
Ahmed Bin Mohammed Military College Journal for Administrative Sciences and Law (ABMMCJ)211

Justice )ICJ( and the International Law Commission )ILC( have contributed 
greatly in nearly completing the efforts that push towards shifting the level 
of discretionary right of states to protect into legal obligations of bystander 
states. 26

Although confined to Genocide، the ICJ articulate a set of criteria on the 
obligation of states in preventing Genocide and in punishing its perpetrators 
in the Case Concerning the Application of the Convention on the Prevention 
and Punishment of the Crime of Genocide )Bosnia and Herzegovina v Serbia 
and Montenegro(. 27

The Court decided that there is a legal duty on all state to exert all efforts 
possible within its legal and concert capacity to prevent the genocide taking 
place. The court found that the notion of ”due diligence“، which calls for an 
assessment in concreto، is of critical importance for determining the duties of 
a particular state. Also the court decided that states cannot make an excuse 
for not exerting all possible means within its legal and actual reach by arguing 
that its presumable preventative measures would not have changed the course 
of committing the crime of Genocide anyway. The Court found this notion 
reasonable ’since the possibility remains that the combined efforts of several 
States، each complying with its obligation to prevent، might have achieved the 
result – averting the commission of genocide – which the efforts of only one 
State were insufficient to produce’. 28 

An indication of this notion is found also in the International Law Commission 
work. Taking the potential combined work of multi states in preventing the 
crime of Genocide - and other crimes – into consideration when deciding on 
the diligent performance of a particular state could be traced in Article 41)1( 
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the crucial tasks of post-conflict reconstruction. 23

The Report also warned of the dangers of creating political dependence in post-

conflict zones، eloquently arguing that ’international authorities must take 
care not to confiscate or monopolize political responsibility on the ground’، 

and that ’local political competence’ must be preserved and cultivated. 24

In analyzing the theoretical basis of the Responsibility to Protect as a 
legal doctrine، a distinction should be struck between two pillars. Each of 
them has different degree of legal acceptance.   The first one is the simple 
straightforward principle that no state in our world denies or contests it. It 
stipulates that ”states have a responsibility to protect their own populations 
from mass atrocities specifically from genocide، war crimes، ethnic cleansing 
and crimes against humanity“. Surely this is a duty that is deeply rooted 
in the existing International Law foundations. It is well founded in most of 
International Human Rights instruments and it was also ”endorsed“ in the 
General Assembly’s 2005 World Summit Agreement. 25

The second pillar is the ’bystander states’ or the ’international community’ 
have not only a right to assist the states to protect their citizens but a collective 
responsibility to do so. Moreover، this responsibility is extended to protect 
populations where the host states have failed to offer viable protection. This 
notion was perceived by many as a positive duty rather that an optional 
right، therefore it instigated enormous implications on the traditional 
interstate relations. In contrast to the first pillar this notion has much less 
obvious support from international law point of view. Nonetheless، while 
this is when taking the basic international documents on ’responsibility to 
protect’ into consideration، however، the work of both International Court of 
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The world’s most powerful military alliance had launched a devastating 
campaign against a third world state outside the framework of the UN 
Charter، which created unease among developing countries، that already felt 
constrained in a post-cold war environment in which Western power was no 
longer balanced by Soviet power. The Permanent Representative of India to 
the UN، Nirupam Sen، captured this pervasive sense of powerlessness when he 
said ”In recent years…the developmental activities of the UN have diminished 
while the regulatory and punitive aspects have acquired prominence. The 
developing countries are the target of many of these actions which has led 
to a sense of alienation among the majority of UN Member States )…( The 
Security Council’s legislative decisions and those on the use of force… appear 
as an arbitrary and alien power: this is an alienation not of the individual or 
class but of countries“. 22

The basic sentiment was affirmed shortly after the NATO war، when the 
foreign ministers of the non-aligned countries reaffirmed their long-standing 
opposition to humanitarian intervention at their April 2000 meeting، 

proclaiming: ’We reject this so-cold ”right“ of humanitarian intervention، 

which has no legal basis in the UN Charter or in the general principles of 
international law’.

Beyond a presumed reaffirmation of state sovereignty، the ICISS Report also 
provided criticisms of humanitarian intervention. It noted that speaking 
about ’rights of intervention’ elevates the stature of intervening states in 
inverse proportion to the true beneficiaries of intervention، namely the 
victims of human rights abuses. The Report also observed that the focus on 
humanitarian intervention collapses the idea of ’human protection’ into a 
single moment، ignoring preventive efforts before a military intervention، and 
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bitter conflicts of rights that arose during 1990s. This clash placed the rights 
of sovereign states against those claiming a ’right of intervention’ to defend 
the human rights of individuals within states.

The Report states، that sovereignty entails a dual responsibility: ”externally- to 
respect the sovereignty of other states، and internally، to respect the dignity 
and basic rights of all people within the state“.20 

This document came after the exhaustion of the first wave of humanitarian 
intervention and peacekeeping that inaugurated the post-cold war era. Africa 
in particular was the site of two major ’defeats’ for the new interventionism، 

following the withdrawal of UN forces from Somalia in 1993، and the failure 
to bring the atrocities in Rwanda to a   retreat. Whereas in 1993 over 70،000 
UN peacekeepers were deployed globally، the number dropped precipitously 
to 20،000 in 1996. 21

The NATO 1999 bombing of Yugoslavia in response to atrocities in Bosnia 
was seen as a success for the doctrine of humanitarian intervention. For the 
first time since the UN was founded، a group of states had explicitly justified 
war in the name of protecting a minority within another state. But even this 
apparently successful humanitarian intervention was controversial because 
NATO had acted without the authorization of the UN Security Council under 
Chapter VII of the UN Charter، required by international law for all use of 
forces beyond self-defense. 

Whatever moral legitimacy the NATO powers could claim، the war was 
significantly undermined by its illegality، which the then UN Secretary-

General and the Independent International Commission on Kosovo both 
openly acknowledged.
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This shift in norms is reflected in a major post-Cold War influential document: 

”The Responsibility to Protect )2001(“ was produced by the international 
Commission on Intervention and State Sovereignty )ICISS(. The publication 
represents to some extent the acceptance of the international community of 
the departure from the Post Second World War sovereignty. 

 ‘The Responsibility to Protect’ and ‘sovereignty as responsibility’:

Amongst the first indications of the doctrine could be traced in the UN 
Secretary-General Javier Perez de Cuellar 1991 call for an ”agreement not 
on ’the right of intervention but the collective obligation of States to bring 
relief and redress in human rights emergencies’. Then the idea of ’sovereignty 
as responsibility’ was put forward by the Sudanese scholar and Special 
Representative of the UN Secretary-General for Internally Displaced Persons، 

Francis M. Deng، principally in a publication by the Brookings Institute، 

Sovereignty as responsibility: Conflict Management in Africa )1996(. Deng 
envisioned the sovereign state as the primary guarantee of human rights and 
human security، the authority and responsibilities of which were embedded 
within overlapping support structures composed of regional and continental 
organizations. These were then further interlinked with wider international 
structures. 18

Despite the fact that it was not the first document to suggest the concept of 
’sovereignty as responsibility’، the Report of the International Commission 
on Intervention and State Sovereignty )ICISS(، The Responsibility to Protect 
)2001(، is the piece of official literature that is mostly associated with this new 
doctrine.19

The document has gained quick acceptance as a promising solution to the 
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correlated to the daily life of a given state. Therefore the question it tries to 
answer is: What authority structures are recognized within a state? What 
means of control and what regulations are functioning within the state? and 
how effective is their level of control? 15 

3- Sovereignty in the contemporary post-Cold War era: developments 
of the legal perspective

 

Many scholars who have come to question the relevance of sovereignty to 
international law and international politics argue that sovereignty is being 
eroded by new aspects of the contemporary international system such as 
globalization. Others believe that sovereignty is sustained -even in states 
with limited resources- by another aspect of the regime; that is the mutual 
recognition and shared expectations generated by international society. While 
some scholars claim that the ability of the state to exercise effective control is 
eroding، others are pointing to the increase of the scope of state authority over 
time. In the post-cold war world، focus has shifted increasingly to new norms 
such as universal human rights that some see as representing a fundamental 
break with the past. 16

In the other side، many scholars are still arguing that the place of sovereignty 
in international relations stemmed from the main pillar of the current 
international legal system; that is the UN Charter. For these theorists the 
notion of sovereignty has lend its foundations  from principles of equality and 
non-intervention enshrined in the UN Carter، and the principle of refraining  
the use of force in the international relations is the heart of this notion. 17
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That refers to recognition of entities that enjoys formal juridical independence 
over certain territory. Whereas the rule of Westphalian sovereignty ”is the 
exclusion of external actors whether de facto or de jure“، from any acting 
within the territory of the state.“ Domestic sovereignty involves both authority 
and control. This includes the requirements of legitimate authority within an 
institution and the extent to which that authority can be efficiently employed. 

Interdependence sovereignty is solely related to the control، but not authority، 

with the power of the state to regulate movements across its borders. 13

Embedded in these four usages of the term ’sovereignty’ is a vital distinction 
between authority and control. Authority involves a mutually recognized 
right for an actor to engage in specific kinds of activities. However، control 
does not require the mutual recognition of authority and can be achieved by 
the use of force. 14 Nonetheless، in practice the boundary between authority 
and control can be unclear. A loss of control over time could lead to a loss 
of authority. Meanwhile، the effective exercise of control could generate new 
systems of authority. 

Thus، Westphalian sovereignty and international legal sovereignty refers to 
issues of authority. In other words; they provide an answer of the following 
questions: does the state have the right to exclude external actors? Or in other 
words: is the state the only entity that has the exclusive powers to issue the 
relevant regulations and to prevent outsiders from doing the same? And is 
a state recognized as the only entity to have the authority needed to engage 
in international agreements? Interdependence sovereignty exclusively refers 
to control، and therefore giving the answer to the following question: can a 
state control movements across its own borders and other activities of that 
kind? Domestic sovereignty includes both authority and control of all fields 
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into a number of components. Most notable of these is the definition of 
sovereignty developed by Krasner. He recognizes different definitions of 
sovereignty، only one of them is to do with aspects of legality. These are: 

”international legal sovereignty، domestic sovereignty، interdependence 
sovereignty، and Westphalian sovereignty“.11 

International legal sovereignty denotes exercises related to mutual recognition، 

usually between entities that have formal juridical independence. 

Domestic sovereignty means ”the formal organization of political authority 
within the state and the ability of public authorities to exercise effective 
control within their borders“.

Interdependence sovereignty refers to the ability of public authorities to 
regulate the flow of material and non- material objects such as information، 

ideas، goods، people، or capital across the borders of their state. 12 

Westphalian sovereignty refers to ”a political organization based on the 
exclusion of external actors from authority structures within a given territory“.

A state can have one but not the other. Moreover، in some cases the exercise 
of one kind of sovereignty - for instance، international legal sovereignty – can 
challenge another type of sovereignty، such as Westphalian sovereignty. An 
example of this would be members of the EU; since the rulers of those states 
entered into an agreement that accepts regulations of external authority: the 
EU bodies.

According to Krasner، international legal sovereignty and Westphalian 
sovereignty involve issues of ”authority and legitimacy but not control“، 

While the rule of international legal sovereignty revolves around recognition. 
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new political practices created a need for legitimating rationales. 8

However، many commentators suggest that one cannot see the whole idea of 
questioning Westphalia as the birth place of sovereignty but in the context 
of serving certain approaches to current international relation foundations; 
especially those questioning the very existence sovereignty per se. Krasner’s 
account can be contrasted with another scholarly view that sees that norms of 
sovereignty changes in response to changes in ideas of legitimate authority. 

In contrast، with realist accounts that give primacy to shifts in material power، 

this ’ideas theory’ emphasizes that norms of sovereignty follow changes in the 
actual structures of international society. Philosophers later legitimize these 
norms by theoretically justifying the structural change. 9

Nonetheless، it can be said that sovereignty as a political institution has a life 
of its own seemingly independent of the human agents who invent or operate 
it. Sovereign statehood is now so entrenched in the public life and imprinted 
in the minds of people that it seems like a natural phenomenon beyond the 
control of statesmen or anybody else. However، modern sovereign states 
are not natural entities. As Krasner، convincingly argues; they are historical 
’artifacts’. The oldest modern sovereign states have been in existence in their 
present shape only for the past three or four centuries. 10

2- Legal Variables and Responses: International Relation 
Perspective:

While the legal approach to sovereignty sees it as indivisible in the sense that a 
country is either sovereign or not، some scholars have broken down sovereignty 
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sovereignty. 4

The Westphalian arrangements has not given birth to the concept of national 
sovereignty، rather it set forth the foundation of international law and 
international order on a broad European scale.  Through colonial era this 
system became global. 

However، some scholars have come to question the significance of Westphalia 
as the defining moment that marks the birth of sovereign states.  For instance، 

Krasner contends that the actual content of sovereignty، the scope of the 
authority that states can exercise has always been contested before and after 
Westphalia. The basic organizing principle of sovereignty-exclusive control 
over a given territory-has been challenged all the time by the creation of 
new institutional forms that better meet specific material needs. 5 He also 
contends that Westphalia was not a total departure from the earlier structures 
of international relations. It codified existing practices more than it created 
new ones. That is، in other words، a direct codification of International 
customary law in its earliest forms. It echoed the temporary benefits of 
the triumphant parties، these are France and Sweden and this is far from 
attempting to create firm concepts on how the international system should 
be ordered.  According to Krasner، only in retrospect did Westphalia become 
an icon that could be used to justify further consolidations of the sovereign 
state against rival forms of political organizations.6 Krasner argues that the 
idea of sovereignty was not the driving force behind the elimination of feudal 
institutions. This transformation was led by material conditions including 
changes in the nature of military technology and the growth of trade. These 
have systematically favored states that could take advantage of siege guns and 
elaborate defenses، and organize to protect long-distance commerce. 7 Thus، 
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order which reflected and derived its authority from the law of God. 2 The 
term sovereignty has evolved over a period of time.  Most scholars agree that 
Jean Bodin’s )1529-1596( writings about sovereignty were among the first 
clear thoughts about the existence and function of a ”supreme authority“. He 
was among the first political thinkers who helped turn law and politics into a 
scientific discipline.

Some scholars see that the Peace of Westphalia of 1648 marks a turning 
historical point.  This view is particularly prominent among international 
relation theorists as well as international lawyers. This group of scholars sees 
that Westphalia marked the transition from the medieval to the modern world 
as far as International order is concerned. Westphalia is seen to have codified 
a new international order، one based on independent sovereign states. Before 
Westphalia states existed in their primitive forms so the order that govern 
their relations. However، Westphalia brought new set of principles and ideas 
that shaped a new era in the International Relations discipline. 

For instance، Kalevi Holsti، in a survey of peace and conflict since the seventeenth 
century writes: ”the peace of Westphalia organized Europe on the principle of 
particularism. It represented a new diplomatic arrangement -an order created 
by states for states- and replaced most of the legal vestiges of hierarchy، at the 
pinnacle of which were the Pope and the Holy Roman Empire.“  Similarly، 

Ruggie argues that the period around Westphalia represents a break with the 
past as well as a change in the deep generative structure in of the international 
system. 3 Ruggie argues that population pressure، widening markets، the 
expansion of systems of justice، and the elimination by rulers of domestic 
challengers led to a change in the deep structure of the system، namely، a 
change from the medieval world structure to the modern structure of 
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conditions. However، far from becoming redundant، sovereignty in today’s 
world has been transformed to reflect transformation in the international 
structure.  

The paper is divided into: an Introduction، three main parts and a conclusion. 

The first part ”Orthodoxies related to Sovereignty and Intervention“ attempts 
to place the concept of sovereignty within the historical context of modern state 
development. The second one; Legal Variables and Responses: International 
Relation Perspective will discuss the meaning of sovereignty within some of 
the prominent IR writings mainly from a legal perspective. The third part; 
”Sovereignty in the contemporary post-Cold War era: developments of the 
legal perspective“ discusses the notion of sovereignty in the context of the 
increasing practice of post-Cold War Humanitarian intervention. It also 
discusses the important notion of the responsibility to protect and its impact 
of the overall approach to the classical understanding of sovereignty. The 
conclusion gives the author’s account on of sovereignty within the current 
challenging environment. 

1- Orthodoxies related to Sovereignty and Intervention; 

The theory of sovereignty is a product of particular social and economic 
conditions. Therefore، to gain an insight into the concept of sovereignty، 

attention should be given to the history of Europe where the modern sovereign 
state has evolved. 

Peace of Westphalia: Roots and challenges

In the medieval period both rulers and ruled were subject to a universal legal 
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Sovereignty in the Age of Interventionism:
Diminished or Restructured?

Over the last two decades there has been a renewed academic interest in 
sovereignty as one of the underlying assumptions of the international structure. 

This interest was mainly fuelled by global events the most notable of which was 
the collapse of the Soviet Union and the subsequent emergence of new states 
as well as perceived increased global interdependence. More importantly، the 
discussion was instigated by the increased post-cold war tendency of military 
intervention under the banner of protection of human rights. Although the 
subsequent events witnessed less appetite for classic direct intervention the 
events in the so called Arab Springs countries، particularly Libya and Syria 
proved advancement of new types of intervention. Sovereignty is one of the 
topics where International Law encounters International Relations in every 
aspect. However، it is quite obvious that studying sovereignty under IR gives 
its legal paradigm a much deeper meaning.

    ”We find ourselves at a historical moment in which fundamental 
conceptions of ’the scope of government’ and ’the nature of society’ are being 
called into question. Both scholars and politicians commonly speak of a ’crisis 
of sovereignty’“. 1

In the aftermath of September 11 attacks and the subsequent ”war on terrorism“، 

arguments promoting the instability of sovereignty in the contemporary 
world gained high currency in the IR and International Law literature. 

This paper attempts to take up claims by IR theorists that sovereignty has 
become irrelevant to our world today.  It is the contention of this paper that 
the theory of sovereignty is a product of particular social and economic 
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ال�سيادة يف ع�سر التدخل: تقل�س نهائي اأم اعادة ت�سكيل؟

د. حممد ح�سام حافظ
العاملي احلايل الذي ن�ضاأ تدريجيا بعد معاهدة و�ضتفاليا  اأ�ضا�ضية يف النظام  ال�ضيادة ركيزة  ميثل مبداأ 
)عام 1648( وقد تبلورت اأهمية املبداأ بعد ن�ضوء الأمم املتحدة التي حرمت اللجوء اإىل القوة يف العالقات 
ال�ضيا�ضية  ومظلتها  املتحدة  الأمم  خارج  تدخل  اأي  مواجهة  يف  الدول  �ضيادة  احرتام  وفر�ضت  الدولية 
والقانونية. وقد زاد الهتمام الكبري يف العقود القليلة املا�ضية مبفهوم ال�ضيادة وم�ضدرها وكل ما يتعلق 
بها ومن كافة اجلوانب كافة لأ�ضباب خمتلفة. وكان من اأ�ضباب هذا الهتمام الكبري ما جرى من اأحداث 
متالحقة خالل العقود املا�ضية بداأت بانهيار الحتاد ال�ضوفيتي، وما تبع ذلك من ظهور لدول جديدة، 
ولكن  �ضيا�ضية.  تطورات  من  وغريها  واملنظمات  الدول  بني  العاملي  والتباديل  الرتكمي  الرتابط  وكذلك 
مفهوم  تقدم  وجه  يف  كاأداء  عقبة  اإىل  حتولت  قد  التقليدي  مفهومها  ح�ضب  لل�ضيادة  اجلامدة  الطبيعة 
الإن�ضانية بو�ضفة مبداأً من املبادىء ال�ضيا�ضية والقانونية - ولي�ص الأخالقية - فح�ضب يف العامل احلديث. 
يف هذا ال�ضياق كان من املفرت�ص اأن تقدم نظرية “ال�ضيادة كم�ضوؤولية” اأو “م�ضوؤولية احلماية” احلل مللء 
هذه الفجوة. وقد مت تبني النظرية اأ�ضال لتعطي احلل الناجح مل�ضاألة التذرع بال�ضيادة ملنع التدخل حتى يف 

حالت النتهاكات الوا�ضعة حلقوق الإن�ضان.

وحتاول هذه الورقة ا�ضتعرا�ص بع�ص ما تقدم به خمت�ضي العالقات الدولية وحتليله من اأن ال�ضيادة قد 
اأ�ضبحت من خملفات املا�ضي واأن ل مكان لها يف زماننا احلايل. ويرى الكاتب اأنه رمبا من ال�ضحة مبكان 
القول بـاأن نظرية ال�ضيادة كانت نتاج اأو�ضاع اجتماعية واقت�ضادية بعينها. ولكنها مع ذلك اأبعد ما تكون 
من اأن ت�ضبح من املبادىء املن�ضية اأو غري ذات القيمة اجلوهرية يف عاملنا املعا�ضر. من ناحية اأخرى يرى 
املقال اأن مبداأ “م�ضوؤولية احلماية” قد ف�ضل من حيث املبداأ يف اإيجاد رد الفعل املنا�ضب حيال الفظائع 

التي ترتكب دون رادع حول العامل.

وتنق�ضم الورقة اإىل مقدمة وثالثة اأجزاء وخامتة، وفيما يحاول اجلزء الأول و�ضع مفهوم ال�ضيادة �ضمن 
ال�ضياق التاريخي لتطور الدولة احلديثة يناق�ص اجلزء الثاين معنى ال�ضيادة يف بع�ص ما قدمه بع�ص كبار 
ويناق�ص  الدولية.  العالقات  نظر  وجهة  من  لل�ضيادة  القانوين  املفهوم  وبخا�ضة  الدولية  العالقات  كتاب 
الإن�ضاين مبا يف ذلك  التدخل  ملمار�ضات  الدولية  النزعة  تزايد  �ضياق  ال�ضيادة يف  الثالث مفهوم  اجلزء 
مبداأ م�ضوؤولية احلماية يف ال�ضياق الإن�ضاين واأثره يف النهج ال�ضامل للفهم التقليدي لل�ضيادة. وينتهي املقال 
بخامتة تبني راأي الكاتب يف مبداأي ال�ضيادة وم�ضوؤولية احلماية يف هذا الوقت امل�ضحون بف�ضل العامل يف 

مواجهة النتهاكات اجل�ضيمة حلقوق الإن�ضان. 
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the prominent IR writings mainly from a legal perspective. The third part; 
”Sovereignty in the contemporary post-Cold War era: developments of 
the legal perspective“ discusses the notion of sovereignty in the context of 
the increasing practice of post-Cold War Humanitarian intervention. The 
article as above mentioned sheds light on the report of the  International 
Commission on  Intervention and State Sovereignty ’Responsibility to 
protect’ as an example of efforts to redefine ’sovereignty’ in the post-Cold 
war era. Therefore، the third part discusses the relevance of sovereignty in 
the contemporary world. The conclusion will give the author’s account on of 
sovereignty within the current challenging environment.
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Sovereignty in the Age of Interventionism:
Diminished or Restructured?

Dr. Mohammed Hosam Hafez

 Abstract

 The principle of sovereignty was a major pillar of the world organization
 particularly in the age of the United Nations. There has been an enormous
 interest in the past few decades in sovereignty fuelled by global events starting
 from the collapse of the Soviet Union، and then the subsequent emergence
 of new states، an increased global interdependence and other political
 developments. However، the rigid nature of the classic sovereignty represented
 a stubborn obstacle to the humanitarian advancement in the world’s order. In
 this context، the doctrine of ’sovereignty as responsibility’ was meant to fill
 in this gap. It was created to give an answer for using sovereignty to prevent
.intervention even where human rights are massively violated

 This paper attempts to study claims by IR theorists that sovereignty has
 become irrelevant to our current world. It is the contention of this paper
 that the theory of sovereignty is a product of particular social and economic
 conditions. However، far from becoming irrelevant or redundant، sovereignty
 today is still an essential part of the legal and political international order.
 Yet، sovereignty has evolved in a reflection of other deep transformations in
 the international structure. In this evolving context the paper challenges the
 potential capabilities of the ”Responsibility to Protect“ principle in terms of
 .finding the proper answer to the world’s main atrocities
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