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  عن   تصدر  حمكمة   أكادميية   جملة   هي التخصصية،  لألحباث  والتعليم  البشرية   التنمية   جملة 

  املبنية   اجلادة  الدراسات  نشر  إل   اجمللة   هذه   هتدف  والدراسات.  املتقدم  للتدريب  العلمي   املعهد 
  جمال   ف   التخصصات   متعددة   الدراسات  تعزيز  إل   هتدف   كما  وامليدانية،  النظرية   األحباث  على

  والتعليم  البشرية   التنمية   ف  رائدة   جملة   وتصبح  املتخصصة   للبحوث  والتعليم  واإلدارة   البشرية   التنمية 
  التنمية   جماالت  ف   والتطبيقية   النظرية   والدراسات   بحوث ال  نشر  إل   كذلك  اجمللة   هتدف  العامل.  ف

  اإلتصال،   علوم   األعمال،  إدارة   البشرية،  املواد  إدارة  مثل  التخصصية   لألحباث   والتعليم  البشرية 
  اإلعالم،   علوم   الصناعية،  العالقات  التاريخ،  الرتبية،  علوم  اإلقتصادية،  العلوم  التنمية،  دراسات

  وغريها. الدينية  الدراسات العامة،  اإلدارة اإلجتماع،  علم  النفس،  علم
   بحوث    ملشاركة   ف   مؤمتر     و   الجتماعية و  إلنسانية )6-7  جو ن  2020(

الدكتور إبراهيم  )نيجريي فاعلية الذات العربية ف أتصيل العلوم الغربية: قراءة ف أعمال الرواد من جامعات بالد يوراب .1
  (لريي أمني

لتنظيمات املهنية واحلرفية ودورها االقتصادي واالجتماعي ف اجملتمع العريب االسالمي، منذ القرن الثالث اهلجري ا .2
 ( نوفل حامد عبدالرمحن اهلييت  - د. عالء مطر اتيه الدليمي )حىت القرن السادس اهلجري  
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ABSTRACT  

Cloud computing is an advanced technology  that relies on the transfer of processing and storage 

space for the computer to the so-called cloud, a server device accessed via the Internet , to 

transform it programs from products to services and the problem of study through the researcher's 

observation For the low success rate in mathematics course (2) for the students of the preparatory 

year at the University of Tabuk , despite the importance of the decision and the ensuing decisions 

in the student's study plan, this study aims to introduce the concept of cloud computing and clarify 

the benefits of employing cloud computing in the educational process and the Learn the impact of 

cloud computing on the quality of E-learning in enhancing the cognitive and skill aspects of the 

students of the preparatory year in the Department of Mathematics and the results of the study 

proved the following: Using the cloud to help increase the academic achievement of the students 

of the preparatory year in the department Mathematics this is reflected in the difference between 

the results of the tribal and other tests where the degree of the tribal test was 10.77% the degree of 

the dimensional test 83.10% and the extent of the interaction of the students with the use of T1-

nsipre purification and the computational cloud contributes to the development of the skills side 

of the students of the preparatory year Mathematics in the difference between the results of the 

mailto:neljaneid@ut.edu.sa


Journal of Human Development and Education for specialized Research (JHDESR)549-559 Vo: 6, No:4, 2020 

 

550 
 

tribal and other tests where the degree of the tribal test 43.50% the degree of the dimensional test 

96.50% and the extent of the interaction of students with the Technology of cloud computing  

 
    امللخص

تعد احلوسبة السحابية تكنولوجيا متطورة تعتمد على نقل املعاجلة ومساحة التخزين اخلاصة ابحلاسوب إىل ما يسمى 
املعلومات من   طريق اإلنرتنت، لتتحول برامج تكنولوجيا وهي جهاز خادم يتم الوصول إليه عن   (Cloud) السحابة

و متثلت مشكلة الدراسة  من خالل مالحظة الباحثة  الخنفاض  نسبة النجاح يف مقرر رايضيات   منتجات إىل خدمات 
(  لطالب  السنة التحضريية  جبامعة تبوك ابلرغم من أمهية املقرر  وما يرتتب عليه  من مقررات أخرى يف  خطة 2)

الدراسية  و هت هذ الطالب  احلوسبة   دراسة  ال   هدف  توظيف  فوائد  السحابية  وتوضيح  احلوسبة  التعريف مبفهوم  اىل 
السحابية يف العملية التعليمية والتعرف على اثر تطبيق احلوسبة السحابية على جودة التعليم االلكرتوين يف تعزيز اجلانب 

لدراسة  األيت : إستخدام السحابة ضريية بقسم الرايضيات  واثبتت  نتائج السنة التحلطالبات ا  املهارى املعريف واجلانب  
بية يساعد على زايدة التحصيل األكادميي لدى طالبات السنة التحضريية بقسم الرايضيات ويظهر ذلك يف الفرق احلوس

  البعدي    االختبارأما درجة     %10.77بني نتائج االختبارين القبلي والبعدي حيث كانت درجة االختبار القبلي  
و السحابة احلوسبية يساهم يف تنمية    T1-nsipreمع إستخدام تنقية     اعل الطالباتوبني مدى تف   83.10%

اجلانب املهارى  لدى طالبات السنة التحضريية بقسم الرايضيات  يف الفرق بني نتائج االختبارين القبلي والبعدي حيث 
تفاعل الطالبات   مع   مدى  وبني%96.50  البعدي    ما درجة االختبارأ   %43.50كانت درجة االختبار القبلي 

 تقنية احلوسبة السحابية  
 
 

Keywords: Cloud Computing , Quality of E-learning 

 جودة التعليم االلكرتوين ،   احلوسبة السحابية   :   الكلمات املفتاحية
1. Introduction : 

Cloud computing is a sophisticated technology that relations on the transfer of processing 

and storage space of the computer to the so-called cloud, a server that is accessed through the 

Internet, transforming IT programs from products to services. Computing, applications and even 

operating systems cloud have provided infrastructure, services, and software through a network. 

This network offers attractive benefits to higher education institutions with the ability to reduce 

ICT costs through virtualizing capital expenditures that install more than one operating system 

(Windows-Mac-Linux-Others) in a virtual environment within the current operating system to 
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enable experience system like the rest of the programs are browsing at any time. 

2. Main text : 

2.2 Purposes of Study : This research aims at introducing the concept of cloud computing and 

clarifying the benefits of employing cloud computing in the educational process and 

understanding the effect of applying cloud computing on the quality of E-learning in 

enhancing the knowledge and the skilled side of the preliminary students in a mathematics 

department. 

2.2 Methodology of Study: To achieve the research objectives, the detailed approach and the 

semi- experimental approach are used to suit the current research objectives. 

2.3 Significance of Study: The importance of this research in several parts:  

(I)  Theoretical part: 

• This study corresponds with the attention of officials at the   Ministry of Education in the 

Kingdom of Saudi Arabia E - training a new challenge For university training. 

• The scarcity of the Arab study, which dealt with the subject of cloud computing and its 

applications in the field of university education. 

          (II) Applied part: 

• Clarification of applications of cloud computing in university education and the possibility of 

benefiting from its services. 

• The use of study may contribute to increasing the academic achievement of the students of 

the preparatory year in the mathematics department. 

• The results of this study may help to encourage researchers to conduct further studies in this 

field. 

➢ Population of Study : Students of the preparatory year, Mathematics Department, Faculty 

of Science, Tabuk University 969 student 

➢ Sample of Study: A group of students in the preparatory year for summer separation 

recorders in 1439/1440 AH 

➢ Hypotheses of Study : 

• There were no statistically significant differences at level (α = 0.05% ) between the 

intermediate scores of the pre-test and the post-test cognitive achievement 

• There were no statistically significant differences at the level of (α = 0.05%) between the 

intermediate scores of the pre-test and the post-skill. 

➢ Terminology of Study :  

Cloud Computing: Know both Hussein and Sumaidai ( 2012 ): "A new model is to pay as 
much as use to access hardware and software resourcesthrough the Internet flexibly and allow 
companies to reduce costs and increase performance.” 

• The US National Institute of Standards and Technology defines cloud computing as a model 

for enabling end-to-end network access and sharing a range of computing resources (server 
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networks, storage units, applications and services) that can be quickly deployed and delivered 

with an effort by management or Interaction with the service provider  "( Mell & Grance , 

2011 ). 

• The E-learning: the delivery of learning and education program through electronic means and 

includes E-learning to use a computer or any other electronic device to provide training or 

educational materials. 

• Al-Awaid and Al-Hamed (1424H) define E-learning as an education that aims to create a rich 

interactive environment with computer-based applications and enables students to access 

learning resources anytime, anywhere. 

• An educational system to provide educational or training programs for learners or trainees at 

anytime and anywhere to useinteractive information and communication technologies to offer 

a multi-source interactive learning/learning environment synchronously or asynchronously. 

3. General Concepts: The era in which we live with our various needs is characterized by rapid 

progress. Today, science is witnessing a clear development in the various scientific and 

technical fields. Superior technology has imposed itself in multiple areas of life. 

Technological progress has led to the emergence of new methods of education. Techniques 

are based on the use of technological innovations to achieve the required knowledge and seek 

new ways, systems, models and teaching aids to address many challenges at the global level, 

including increased demand for education, a shortage of educational institutions and an 

increase in the amount of information in all branches of knowledge for recent trends in 

mathematics education. 

3.1 The Concept of Cloud Computing : Refers to the on-demand computer resources and 

systems available on the network that can provide several integrated computer services 

without local resources to facilitate the user. These resources include space for data storage, 

backup and self- synchronization and consists of the capabilities of software processing and 

scheduling of tasks and payment of mail Electronic and remote printing. When connected, the 

user can control these resources with a simple software interface that simplifies and ignores 

many internal details and processes [1] The concept of cloud computing has been defined as 

"a technology that relies on the transfer of processing and storage space of the computer to the 

so-called cloud, a server that is accessed through the Internet. This turns technology programs 

provide large storage space for users and it provides some programs as services Users rely on 

the possibilities provided by Web technologies 2.0 [2]. This can be illustrated by Figure (1) 

The idea of cloud computing Cloud Computing : 

 

 

 

 

  

https://translate.googleusercontent.com/translate_f#_ftn2
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Figure (1) : Called cloud computing or cloud computing C. C 

 

3.2 Components of cloud computing [3] Cloud Computing : 

• Applications : Are programs and services that can be occupied by the client in the cloud, and 

with service Software As a Service the maintenance and development burden of the user has 

been reduced . 

• Client : Is the user, who uses his equipment (whether mobile or computer or the iPad to benefit 

from the service, and may have a system that supports the cloud or Browser is used only. 

• Infrastructure : Is the cloud infrastructure, which is provided as a service Infrastructure as a 

service . 4 . Platform: Is the platform you use in the cloud, such as Python Django, Java Google 

Web Toolkit In Google . 

• Service : Is the service you use on the cloud, and the subject is more concerned with the term 

Software as a Service , Is the process of converting computer products into services . 

 

 

Figure (2) 

 

3.4 Cloud Computing Models: 

public cloud: Are available to the general public and are commercially based and are 
usually owned by companies selling cloud services . 

Private Cloud : They are private networks for certain entities that provide full data 
control, security and data quality. 

2 . Common Cloud: many organizations or ministries who share a similar interest in 

service share Cloud infrastructure. 

3. Hybrid cloud: Cloud infrastructure has a vehicle of two or more clouds (private, 

community, or public) that are associated with standard or particular technology enabling it to 

allow data or applications to be transferred from one cloud to another. 

https://translate.googleusercontent.com/translate_f#_ftn3
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Benefits of employing cloud computing in the learning process: Cloud computing is one of the 

most modern forms of virtualization software widely used in the business, service and e-

government sectors in most of the world. Recently it has been introduced as an idea for use in the 

fields of distance learning and E-learning, Cloud ( Computing It is no longer just a theoretical 

concept but turned into a concrete application we see in a number of communal services in the 

web, especially in the field of e-learning, for example, it has moved. 

Building tests of software that can be downloaded to the device to services on the Internet does 

not require any operation Special software to take advantage of, site classmarker.com) And service 

(quiz-school) For example, they have taken advantage of cloud computing capabilities to offer the 

test hosting and evaluation services automatically for free or at a nominal price. The sites offer the 

possibility of running tests of various types such as complete the vacuum, Multiple choice, correct 

and error, etc., with the potential to display questions randomly or in a particular order, and publish 

the test by e-mail or web pages. 

Provided Google A dedicated system in scheduling the course under the name (Cloud Course) The 

system allows teachers to create and follow up learning activities, schedule, manage and approve 

the queue, in addition to advanced features such as table synchronization with compatible systems, 

room information service and finally user information service [4] . 

Cloud computing fosters collaboration between learners, teachers, and others in academia. 

It is easy for the teacher to propose modifications by accessing the student file in the cloud, save 

his comments, and notify the student through the system. 

Benefit from the vast infrastructure provided by the cloud services to carry out scientific tests and 

experiments. 

 

3.5 Characteristics of Cloud Computing: 

1 User-centered: Once the user has connected to the cloud, what is stored there becomes 

documents, messages, images, applications, or whatever the user. It is not only for the user but 
also for sharing with others. 

2    With a central mission: Instead of focusing on what can be done and what can be done, the 
focus is on what the user needs to do, and how the application can do it for him. 

3 Powerful : It connects hundreds or thousands of computers in the cloud. 

4 Access : Data is stored in the cloud and users can instantly recover more information from 
multiple repositories and not just one source of data as was the case with computers. 

5 Smart: With all the data stored on various machines in the cloud can be extracted and analyzed 
data to access this information intelligently . 

Programmed : Many of the necessary tasks with cloud computing must be automated, for example, 
to protect the integrity and storage of data on one computer in the cloud must be copied on 
other machines in the cloud if this computer has moved to Outside the grid, the cloud automatically 
reprograms from that computer to another new equipment in the cloud. 

 

https://translate.googleusercontent.com/translate_f#_ftn4
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3.6 Models of Cloud Services : 

Service Google Cloud Drive : One of the recent cloud services of Google, which has become a 

global echo and extensive applications by researchers and information institutions. This service 

appeared in April of this year 2012 , Which allows the user to store the various files on the main 

servers in Google. 

Features Google drive: Google Cloud Drive has many features and features: 

2 It is a cloud service belonging to a large international company that has a reputation in the 

field of the Internet through the global community. 

3 Google provides the user with the ability to store their files throughthe availability of storage 

capacity in Google drive this storage capacity reaches 15th Free Gigabyte Available to the 

beneficiary. 

4 The great power of the company's servers Google which ensures the possibility of uploading 

user files on them. 

5 Service Integration Google drive With other services Google , Where available services can 

be easily navigated. 

6   Provides many services such as storage, sharing, downloading, editing, and saving of files and 

more. 

7 Features include automatic spell checking, Correcting all the errors that are available in the 

list. 

8 Updates and features are added every period on Google drive . 

9 The possibility of sharing work by forming groups on Google drive . 

10 Option to load Google drives On many type of hardware computers, phones, tablets. 

11 The possibility of cloud storage of any kind of files and access to them at any time and place. 

12 There are multiple features such as automatic file  preservation and software support such as 

Photoshop and PowerPoint . 

3.7 Service Drop Box : is an external site hosting files and has many benefits and advantages. It 

provides a user-specific cloud service on the Internet that allows it to freely store data and also 

synchronize its various files between different devices and various modern media. When you 

install a program ( Drop Box ) The process of real storage on a remote server symbolizes 

(cloud) allows the user to add and modify and change the files through the media available to 

him and that enables him to use the program Drop Box. 

4   Advantages of using a service Drop Box Cloud : This service offers many advantages to the 

beneficiaries: 

1. Enables the user to view and browse his files and modified from which place In any 
geographical area provided that the Internet service is available. 

2. Save files for fear of loss, loss or damage Of personal devices and thus can be retrieved at 
any time . 

3. In order to share files among people The relationship and ease of use even as the working 
environments are different and can send a link to files on the mail of people Concerned . 

4. If you run out of storage space on a user's computer, This program will quickly send a link 
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to files on the mail of the persons concerned . 

5. Allows to upload and store various types of documents, images and other applications Files  

6. Easy The process of taking pictures and synchronizing with the program ( Drop Box ) At 

the same moment . 

7. Copy or paste the image links directly into the clipboard. 

8. Review Office files and documents pdf And others without the need for any additional 

software. 

9. It supports Arabic language files and other languages. 

10. Synchronize audio and video files directly with (Drop Box ) and also operated. 

11. The location of Drop Box the user has a free space of 2 This space can be increased by a 

monthly fee 50 Giga or 100 Giga. 

12. Opium devices allow the user the freedom to create a private secret code for additional 

confidentiality. 

13. Upload files to your smartphone and run them directly without the need of the Internet. 

 

Google drive: The service offered by the company provides more storage space than other 

services can be used by Space up to 15 kb as Allows you to process And modify your files 

online without having to have the modification software installed on your computer. This 

application is utilized Decrypt and transfer compressed files from computer to iPad : 

I zip Application : In lectures pressure course for ease of transmission processes for students 

and jaw. 

5program Explain Everything : Is an easy-to-use tool that gives you an interactive 

whiteboard that enables you to do the program can be defined on iPhone and iPad There is a free 

version and a paid version and is used in this research applied to explain sports and sports equations 

Program Features : 

1. Action Animation and Writing Handles . . 

2. Export all media files and share them as movies 

3. Add videos / photos, presentations and audio recordings . 

4. The possibility of moving objects from one place to another . 

5. Procedures of Research: 

 

Study Tools: The researcher used a toolkit to answer research hypotheses such as : 

Statistical analysis Spss : To find the statistical differences between the two averages Pre-test and 

post-test cognitive achievement. : Machine T1-nsipre To measure the statistical differences 

between the two averages Pre - and post - test for the empirical test of the theoretical side . 

Answer the First question : There were no statistically significant differences at level ( α = 0.05% 

) between intermediate scores Pre-test and post-test cognitive achievement : 

One-Sample Statistics 
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 N Mean Std. 

Deviation 

Std. Error Mean 

First 

Second 

65 

65 

7.6462 

16.4769 

3.42979 

4.17623 

0.42541 

.51800 

 

One-Sample Test 

 

There is a statistically significant mean for the pre-test as well as for the post-test and the 

result has been highly significant now p = 0.000 . 

 

Distribution of pre - and post - test scores on female sample 

The stairs 

of 

less than 12 19- 

13 

25-

20 

The success 

rate 

Tribal Test 58 7 0 10.77% 

Post-test 11 37 17 83.10% 

Total 65 

 

 

    

 Test Value = 05 

 

 

t 

 

 

df 

 

Si. G 

(2-

tailed) 

 

Mean 

Difference 

95% Confidence Interval 

of the Difference 

Lower Upper 

First 

Second 

6.220 

22.156 

64 

64 

.000 

.000 

2.64615 

11.47692 

1.7963 

10.4421 

3.4960 

12.5117 
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From the analysis of the result of the tribal and post-test of the students, the research found 

significant differences at the level of (α = 0.05%) between intermediate scores Pre-test and post-

test cognitive achievement 

Answer the second question: 

There are no statistically significant differences at the level (α = 0.05%) between the 

intermediate scores of the pre-test and the post-skill.To answer this question, the researcher used 

a technique T1- nsipre Explanation of the application of the graph: An application that enables the 

drawing of functions, equations (rectum, parabola, circle, ellipse, extra cutting, and conical 

sections), parametric and polar functions, 

Summary of search results: 

▪ There are significant differences at the level of α = 0.05% between the intermediate scores 

of the pre-test and the post-test cognitive achievement . 

▪ There are significant differences at the level of α = 0.05% between the intermediate scores 

of the pre-test and the post-skill. 

▪ The use of computer cloud helps to increase the academic achievement of students of the 

preparatory year in the mathematics department. 

Use of purification T1-nsipre With the computer cloud contributes to the development of the 

skilled side of the students of the preparatory yearin the Department of Mathematics 
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ABSTRACT  

This paper examined the necessity for quality assurance institutionalization planning in the Libyan 

university institution, and provided it as an indicators and concepts presented to the new public 

policy makers in new Libya. The indicators of quality planning, the production function of the 

university and the strategies universities can adopt, in the Libyan University system, as an example 

for young researchers, to assure quality of their products. This presentation designed for the young 

researchers in the disciplinary education researches. To provide net of implications and 

applications for how young researchers may undertake the presentations concentrated mostly in 

providing concepts, definitions and general steps toward educational research project. In addition, 

it has become clear that the young researchers heavy responsibility in this regard. A task must be 

workable because a system that does not assure quality of its products in a global market that is 

competitive will eventually become unsustainable. 

In addition, university education as a place of creating science and knowledge has many duties to 

do toward the reality of how administering and planning the knowledge capital.  In this regard, 

university institution is the appropriate theater to play such role in administering and planning the 
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quality assurance institutionalization in the higher educational sector, as thoughtful 

accomplishments. In this direction, University institution should be the first to apply the meanings 

and its importance in administering and planning its input and output of science and knowledge. 

This paper will demonstrate how a proper institutionalization of quality assurance (the Libyan 

University), as an example of researching) must have a policy of planning of Quality Assurance 

Institutionalization Politics.   
 

Keywords: Quality Assurance, Planning of Quality Assurance, Institutionalization, Education and 

Development, Politics of Institutionalization, Total Quality Approach, Circular policy, Context 

and Teaching,  Globalization, Administering Knowledge, Outcomes Quality Approach, 

Development Policy Planning Indicators, Parameters, Indicators, 

 

Administering knowledge1 and thought Capital is a complicated mission facing most Libyan 

universities, and creating thoughts and knowledge easier than administering it. In addition, 

university education as a place of creating science and knowledge has many duties to do toward 

the reality of how administering and planning the knowledge capital. In this regard, university 

institution is the appropriate theater to play such role in administering and planning the quality 

assurance institutionalization in the higher educational sector, as thoughtful accomplishments. In 

this direction, University institution should be the first to apply the meanings and its importance 

in administering and planning its input and output of science and knowledge. This project will 

demonstrate how a proper institutionalization of quality assurance in the Libyan University must 

have a defined planning of QAIP, taking the Libyan University development policy as a Case 

prepared for the year of 2025.   

 

In other words, this project is based on preparing a draft study examining  the necessity for quality 

assurance institutionalization planning in the Libyan university institution, and providing it as an 

indicators and concepts  which will be presented to the new public policy makers in new Libya. 

The indicators of quality planning, the production function of the university and the strategies 

universities could adopted to assure quality of their products.  

 

It has become clear that universities have heavy responsibility in this regard. A task must 

done because a system that does not assure quality of its products in a global market that is 

competitive will eventually become unsustainable. We realize that many if not all the strategies 

which will discussed here have funding implications. Those whose responsibility it is to fund 

universities should take those it is to manage these funds should take even more note actions so 

that the university institution in new Libya can truly begin to fulfill its mission toward a brighter 

University future. In addition, university education as a place of planning and creating science and 

knowledge has many duties to do toward the reality of how administering and planning the 

knowledge capital. In this regard, this project will demonstrate how a proper institutionalization 

of quality assurance in the Libyan University must have a policy of QAI2 .  

 

 

 

 

 
1 Administering Knowledge is a new approach to most Libyan Higher education system. 
2 The author adopt the Libyan Example for further illustrations for the young researchers  
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Libya's Current Higher Education System Characteristics   

 

This project is targeting 8 parameters of current problems facing the actual existing problems in 

the Libyan higher education system: 

 Lack of Organization and Management in the academic sector (unstably) 

 Lack of  Consultancy and Extension Activities ( not existent) 

 Lack of Research and Publications (poor researches and publication scale). 

 Lack of Teaching, Learning and Evaluation (not reliable). 

 Lack of  Curriculum Design and Review  ( not developed) 

 Lack of  Institutional Goals and Objectives ( undefined goals and objectives) 

 Lack of  Infrastructure Facilities ( poor libraries, classes, …extent)  

 Lack of  Student Feedback and Counseling ( not existent) 

 

Project Research Sampling and sample Design: 

 

This project deals with the higher education public sector only not private universities. Sampling 

design, which will adopted in this project constitutes of 10 Libyan universities with its above 

characteristics. We will deal effectively with the following: (1) the definition of all parameters and 

concepts (2) limiting the size of the sample (3) the sample design.     

             

 

Research Project's Design and Objectives (RPDO) 

❑ To develop a framework to support the institutionalization of quality assurance (QAI).  

❑ Institutionalizing QAI consists of a model of eight parameters required for implementing 

and sustaining QAI policies.  

❑ Providing core QAI policies include defining a ‘roadmap ‘for the process of 

institutionalization.  

❑ Building assuring and improving quality.  

❑ Grouping and categorizing (internal enabling environment, organizing for quality and 

support functions. 

❑ Enabling environment contains the essential elements of leadership, policy, core values, 

and resources.  

❑ Organizing for quality includes the structure for implementing QAI.  

❑ Providing primarily support functions: capacity building, communication and information, 

and rewarding quality.  

❑ Providing Higher Education conceptual model:  be applied at the level of an organization 

or a system. 

❑ Describing the process of institutionalizing of QA, (awareness, experiential, expansion, 

and consolidation.  

❑  Providing framework to support strategic planning policies and directing Ministry of 

education work plans, and as a resource for determining the elements necessary to 

strengthen and sustain QAI.  
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❑ The final step will be the development and evaluation of an assessment tools to monitor 

developmental progress in the QAI3.   

Project's Methodology and Design 

 

The aim of this project is to lay down indicators for establishing new Libya's Planning  national 

development policy in the University system, after the political changes in Libya in 17-2-2011 

uprising and demolishing the old mechanism of controlling the  higher education system in Libya. 

Base its attempt on rediscovering ways of achieving quality and sustaining it in the Libyan 

University system. This therefore, is the task of this project. It will examine the concept of quality 

assurance, as it planned during the transformation period, and apply it to a Libyan University 

Institution. However, the major problem, which faces the improvement of the Libyan higher 

education sector its ignorance to planning quality assurance institutionalization, not in theory, but 

in practice.  

  

(1) The University Mission Project (UMP) 

 The strategic position of the university in any national development policy is beyond doubt. 

The original mission of any given university is primarily to promote knowledge through research 

and teaching. It is also to explore solutions to the country’s problems and assist the larger society 

to achieve its objectives in the areas of human social and economic development as following up 

to the year of 2025: 

  

(a) Contribute to national development through high-level relevant labor training. 

(b) Develop and inculcate proper values for the survival of the individual and society. 

(c) Develop the intellectual capability of individuals to understand their local and external 

Environments. 

(d) Acquire both physical and intellectual skills, which will enable individuals to be self-reliant 

and  useful members of the society. 

(e) Promote and encourage scholarship and community service. 

(f) Promote national and international interaction4  

 

(2) The University Objectives (UO): 

 These goals will pursue through teaching, research, virile staff development programs, 

generation, and dissemination of knowledge. The policy expects that the Libyan university 

specifically to make optimum contribution to national development by intensifying and 

diversifying its programs for the development of high level University manpower within the 

context of the needs of the  new Libyan society`. The professional course contents of university 

education should also reflect national requirements and Libya's society needs of knowledge. The 

policy also provides that university research will be relevant to new Libya’s development goals 

and needs. 

 
3 Project's design and objectives outlined here as a guide lines for the general framework of the final project draft.  
4 For further analysis and approaches in this respect look at: Yorker, M., (1994), “Enhancement-led higher education?” 

Quality Assurance in Education 2 (3), pp. 6-12. 
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 It is evident that these policy expectations the university institution should be the basic 

think tank of the Libyan society in all areas. In addition, it should continuously generate ideals and 

knowledge and disseminate them, develop skills and abilities in all who seek knowledge within its 

walls. The university institution in new Libya should be the vanguard of societal responses to 

emergent political, economic, social, and environmental problems. The advancement of 

humankind through the ages has been knowledge driven and knowledge is the basic product of 

universities. 

  

For the Libyan education higher institutions to fulfill its mission, in general, it must devise 

ways of reversing the downward spiral in the quality of knowledge at produces and the services 

its delivers to its stakeholders and society. It must rediscover ways of achieving quality and 

sustaining it. This therefore, is the task of this paper. It will examine the concept of quality 

assurance and apply it to the Libyan University production function in general.   

 

For instance, why should the University of Libya assures of its products and services, its inputs 

and its outputs? What strategies can Libyan University adopt with regard to these elements to 

assure quality (in the light of the new political social change in Libya)? Address these questions 

in the project through an educational quality assurance semi-plans thought and indicators, and how 

it be institutionalized in the Libyan University. 

 

(3) The Theoretical Conceptual Framework of Institutionalization of Higher Education 

Projections (TCFIHEP) 

   

(A) Quality Assurance Concept ( QAC): 

 

Quality assurance is a holistic term, which directed toward education as an entity. It entails the 

supplier and consumer and the various activities put in place to produce quality products and 

services. For further examine this concept meaningfully; three approaches to the definition of 

quality be used. These are "the reputational approach, the outcomes approach, and the total 

quality approach"5 . 

 
(B) The Reputational Approach (RA): 

This approach sees quality as exceptional, it seen as exclusive. It is something that "some have at 

the exclusion of others". It is distinctive and intuitively recognizable. This approach regards quality 

as excellence, it is a standard attained in our context by exceptional universities and or their 

products. 

 

(C) The Outcomes Approach (OA): 

 

This regards quality as efficient production. Here, there are no absolute standards but 

specifications. The quality of a product measured by the extent to which it meets customer’s 

specifications. This approach more related to practices in industry. 

 

 
5 Quality in output does not come by chance. It requires carefully planned and deliberate efforts. 
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(D) Total Quality Approach (TQA) 

 

 Here quality is seen as value added. How much value has n added to the abilities of students 

for instance, who have passed through the system regardless of their ability levels. These are 

different views of quality when put together. However, we can accept that quality with regard to 

the output of university education is ‘the level of excellence in performance on the strength of the 

quality of the context, inputs, process transaction, and output”... This shows that to attain or assure 

quality in output a lot quality inputs and processes would have made. Quality in output does not 

come by chance. It requires carefully planned and deliberate efforts. 

 

(E) Meaning of Quality Assurance (MQA): 

 

 The general meaning of quality assurance is very applicable to the production function of 

universities. It is the management of goods, services, and activities from the input stage, through 

processes, to the output stage of production, Quality assurance aims at preventing quality problems 

and ensuring that only conforming products reach the customer. Moreover, the characteristics of 

an effective quality assurance mechanism are an effective quality management system periodic 

audit of the operation of the system, periodic review of the system to ensure it meets changing 

requirements.  

It is clear therefore that an assurance process recognizes the need for a university to accept 

responsibility for its own management processes. This is the difference between quality assurance 

and inspection or evaluation. Quality assurance is a total, holistic process concerned with ensuring 

the integrity of outcomes. This places the responsibility for quality with the university itself, and 

thus expressed through its relationship with its academic and nation society.  

Quality assurance recognizes the autonomy of organizations and seeks to enhance their 

capacity to operate in a responsive way. We can see here that individual universities have a 

responsibility of assuring the quality of their product and that is why our focus here is on quality 

assurance mechanism of the Libyan University Institution, in general6. 

(F) Higher Education Quality Meaning (HEQ): 

According to the author, it is possible to identify at least five definitions (Harvey and Green, 

1993). First, is to see it as "producing perfection through continuous improvement by adopting 

Total Quality Management (TQM) to create a philosophy about work, people, and human 

relationship built around shared values". It points to the ideal against which all other 

achievements are measured.  

The second and less formidable definition is to see quality as" performance that is 

exceptional, attainable only limited circumstances and only when very able students are admitted 

".The third is to see it as the "ability to transform students on an on-going basis and add value to 

their knowledge and personal development". 

The fourth definition is to see it as" the ability to provide value for money and to be publicly 

accountable ". 

The fifth definition sees "quality as something which fits the purpose of the product or 

service, once the purpose has been decided" (Bogue and Saunders, 1992) 

 
6 For further insights consulate: Van Vought, F., (2008) “Mission Diversity and Reputation in Higher Education”, 

Higher Education Policy, 21, 2, p. 167.    

 



Journal of Human Development and Education for specialized Research (JHDESR)561-574 Vo: 6, No:4, 2020 

 

566 
 

(G) Quality Assurance Requirements (QAR): 

The experiences of the most developed countries suggest that the adoption of an instrumental 

approach to quality assurance in higher education can only work if a number of conditions are 

met.  

 The first condition is that academic staff members are qualified. Research and teaching up 

to an acceptable level and the valuable nexus between them can only be produced two three 

when basic knowledge of the subject and the methodologies for research and teaching is present. 

Without this, research will poorly formulated and executed, teaching lacking in breadth, depth 

and effectiveness, and the introduction of quality assurance not do much to increase standards to 

the desired level.  

The second condition is that academics need only to employ in one full-time job in one 

institution to live comfortably with their families. They can earn extra income by doing short-

term consultancy work for industry, government, or international organizations as part of their 

direct community service function.  

The third condition is the presence of adequate physical, electronic, and administrative 

support services, such as well equal. 

(4) Higher Education Quality Indicators (HEQI): 

 

There are indicators that are associated with quality education: These indicators are crucial to 

quality. They include: 

 

(A) The students7: 

 In industry, product quality to a certain extent depends on the quality of raw materials 

input. Quality leather, all other variables being favorable would invariably lead to quality shoes. 

Quality grapes to quality drink.  University Quality to quality outputs. In university education, the 

quality of student input is crucial to their eventual outcome what knowledge and abilities do they 

already possess? Some assumptions made regarding those when students are admitting to 

universities. We assume that they had learned what they were supposed to learn at the lower levels 

of educational structure. If they did not and somehow cheated their way into the universities, the 

deficiencies will persist and eventually manifest in them as low quality products. The university 

does not perform miracles. If the society offers defective raw materials, it can only at best 

ameliorate the effects at the output end of the processes. To assure quality in student output by the 

universities, the primary and secondary levels of the system must also ensure quality in their 

productivity. 

 

(B) University Professors (UP): 

The public policy on higher Education recognizes that no education system may rise above the 

quality of its teachers). The quality of lectures in the universities determines largely, the quality of 

those that they produce and the quality of their research output. During the forty-two years of the 

development of university education in Libya, there was a lack of orderly and prosperous growth, 

especially during the "People's Committee Rule of the education sector in Libya. The lecturers in 

the universities at the time were less world class. They had not integrity both personal and 

intellectual. The system was always not improving them through training and retraining in the best 

universities in the world. 

 
7 Benghazi University's students  estimated around 55 thousands students (2011-2012), with 21 faculties including 

210 departments. 
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(C) Context: 

 If the university has well quality learners and professors but run irrelevant programs that 

do not relate to the needs of the society nor with the “specifications” of the stakeholders and 

consumers, and then does quality in this context suffer. The national policy on education enjoins 

the universities to design course content that will reflect Libya's national requirements.  

It there is a continuing mismatch between what is offered in the university and what society 

needs, then regardless of the nature of what is offered, it would still in this quality context be of 

poor quality. Context here must also aligned with adequate and appropriate materials, and 

equipment for teaching and learning. Workshops, laboratories, libraries, and modern technology 

like ICT go as required with the context8. 

 

(D) Teaching: 

 Teaching separated here from teachers as a quality indicator because not much teaching 

goes on in the universities even with highly qualified academic staff in the department. Quality 

teaching involves not only possession of knowledge but also the ability to transfer knowledge, 

skills, and attitudes to the learners. This is why the Educational public Policy envisages that all 

teachers in our educational institutions shall be required to undergo training in the methods and 

techniques of teaching these calls for training in methods and techniques in teaching9. 

 

 

(E) Teaching/Learning Environment (TLE)10: 

 Good learning environment promotes quality higher education. Environment here goes 

beyond the physical structures and beautiful aesthetic landscaping. Important though these are to 

quality learning, it includes adequate policies and practices, which prohibit students and teacher 

harassment, examination malpractice, cultism and attendant violence. It connotes good academic 

culture. At the early stages of University, development policy in Libya there was adequate 

classrooms, offices hostel accommodation for students, large auditoriums for universities wide 

activities. The campuses were student friendly. With the radical increase in students enrolment 

that  not matched with corresponding improvement in facilities and funding, the existing facilities 

were over-stretched and ill maintained. They can no longer support the programs of the universities 

leading to improvisation that have affected quality: 

 

(F) Measurement and Evaluation (ME): 

 Quality must be measurable and clearly defined. In other words, there should be clearly 

defined learning outcomes such as knowledge, attitudes and skills expected of anyone who has 

gone through any course of study in the university. There must be suitable ways of assessing these 

at university and national levels. From our discussion of indicator of quality education, we can 

identify possible assurance mechanism in the university. These are: 

 
8 Several Libyan Higher Institutions run irrelevant programs that do not relate to the needs of the society nor with the 

“specifications” of the stakeholders and consumers. 
9 Yorker, M., (1994), “Enhancement-led to higher education? Quality Assurance in Education 2 (3), pp. 6-12. 
10 Teaching/Learning environment, currently, in Libya no longer support the programs of the universities leading to 

improvisation that have affected quality. For example, Campuses lack of stable academic leadership, security 

problems and   lack of policies adaptations. 
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a) Students admission policy 

b) Recruitment and selection policy of academic staff 

c) Circular policy (academic programs) 

d) Supervision of instruction and teaching effectiveness. 

We here discuss how these mechanisms  be put in place if they are not already being used and or 

strengthened if they are: 

(G) Student Admission Policy (SAP): 

 Students are the raw materials that taken into the university, processed, and turned out on 

graduation, as finished products to employers and society as customers. Admission standards in 

excellent universities are very high indeed. Only the finest candidates meet the requirements. The 

position of this presentation is that this move strengthened to recover the autonomy of universities 

in determining their raw materials. In short, policy enrollment and admission to the university level 

requirements well requested, checked and balanced.  

 

(H) Recruitment and Selection of Academic Staff (RSAS): 

The universities have autonomy in this regard. They recruit and select their staff. The only 

limitation here is that they cannot fix their remuneration outside the authority approved structure 

which unfortunately cannot attract desired teaching personnel from anywhere in the world. Even 

at the present level of enhancement, the remuneration package of the Libyan university teacher is 

still lower than the average in the Arab world and this becomes an impediment to attracting lectures 

in relevant areas from some Arab countries, Europe, America, Japan and other key Asian countries.  

 

The concept of the university requires that its academic staff disposition is universal in 

profile. That is why some culture specific programs like foreign languages and high technologies, 

modern studies, Institutions of American and European Studies etc., should,  for purposes of 

universal relevance and comparison, have on their teaching staff, specialists from those cultures. 

Since quality has to do with relevance this obviously has a quality assurance implication. 

 

(I) Circular Policy (CP): 

 This is a quality context. Quality assurance in the university must have to do with the 

relevance of the programs. There must be societal justification for every programmed on the 

curriculum. It must be social, economic, political, cultural, environmental or some or all of these. 

This sees quality as relevance. It must have utility. It must not be an abstraction. Any Libyan 

University in the following areas can assure these: 

 

(i) Periodic review of existing programs to check on flaws breakdowns. This e done every 

two years or by one year. 

(ii)  Review of objective in the light of society's changing needs and demands.  

(iii) Ensure that the procedure for modifying programs (deletion and addition of courses) is 

not Cumbersome.    

(iv) This way, outdated and irrelevant courses  quickly removed and new ones added11 

(J) Instruction and Teaching Effectiveness Supervision (ITES): 

 
11Van Vught, F., (2008) “Mission Diversity and Reputation in Higher Education”, Higher Education Policy, 21, 2, p. 

167.     
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 The teaching quality considerably declined in the Libyan universities. This may well be 

the reason why the National Policy on higher Education provides that all teachers in the national 

institutions shall be required of undergo training in the methods and techniques of teaching. 

Possession of knowledge is one thing; ability to transfer it to others is another. That is why 

university professor is discipline and teaching a profession.  

In his inaugural lecture on the improvement of instruction and instructor effectiveness in 

our higher educational institutions, recommended among other things that student ratings of 

lecturers teaching at the end of courses) should be augmented by other approaches in making 

promotion decision on lecturers. That is why one cannot publish at the expanse of teaching and 

expect a favorable appraisal. They should complement each other. 

 

     ) 5( Higher Education Development Strategy Project in Libya up to 2025 12 

 

The development policy of higher education considered one of priority, in order to reach the 

projected goals of higher education development policy in Libya up to 2025. Education and 

training development strategies in Libya up to 2025 are aiming at building up a system of modern 

higher education with the ability of satisfying the knowledge-based needs of labor. Tertiary 

education contributes to the development of science-technology, culture-art, production, business, 

and service, simultaneously helping improve knowledge, which promotes healthy lifestyle among 

people. 

 

In parallel to the consolidation of a university network, a number of universities with quality higher 

training built and facilities, training conditions, and scales are being developed and intensified. It 

intended that the ratio of students per 10,000 should be about 300 in 2025. To implement 

development goals, the higher education system in Libya needs to be continuously innovated and 

perfected. The following are the main solutions are being considered and desired in the project:   

To intensify effective management of agencies responsible for higher education from 

central to universities, to build perfect legal system of higher education to control training quality 

at universities by agreed criteria; 

              To innovate curricula, instructional methods at universities, to modernize training content 

by providing more scientific and applied technological knowledge and overcoming one-way 

instructional methods so that students' creativeness and self-study will be promoted. 

 To develop a contingent of administrators and academics with a view to standardizing 

academic titles at university level, the objective being to increase by 20-30 per cent the numbers 

of professors with masters degrees.  

 

To Pay attention to the development of the best-qualified experts involved in instructional, 

scientific research activities, technology transfer, and other production-services. 

 To diversify and intensify financial resources for higher education from government 

budget, scientific research contracts, production services, and support from socio-economic 

organizations. 

 
12 We prepared  a list of  8  parameters: Institutional Goals and Objectives, Curriculum Design and Review, Teaching, 

Learning and Evaluation, Research and Publications, Consultancy and Extension Activities, Organization and 

Management, Infrastructure Facilities, Student Feedback and Counseling, provided in the annexure of this paper, 
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To expand and intensify international co-operation in higher education, to make full use of 

funding and technical support from other nations and international organizations thereby serving 

high quality training programs. Foreign cultural and training institutions should be encouraged to 

open in Libya. Universities should be encouraged to participate in organizations like the Arab 

Association of Universities (AAU), UNESCO. Excellent undergraduate and post-graduate 

students should to be sent to study priority subjects in countries have advanced science and 

technology. By gradually preparing higher education integration, recognition of equivalent 

qualifications with world class developed nation’s universities. 

 

R 

Conclusion 

Again, this is a draft research project outlined here toward quality assurance in higher education 

development policy planning. I do hope through this project, we can learn more to accomplish it 

in the near future. It has become clear that universities have heavy responsibility in this regard. Do 

a task because a system that does not assure quality of its products in a global market that is 

competitive will eventually become unsustainable? We must however realize that many if not all 

the strategies discussed here have funding implications. Those whose responsibility it is to fund 

universities should take those it is to manage these funds should take even more note actions so 

that the university institution in new Libya can truly begin to fulfill its mission toward a brighter 

University future in 2025. 

 

(1) Annexure 

Projected Parameters 

Parameter I: Institutional Goals and Objectives 

• The goals and objectives of the institution are clearly stated, periodically reviewed, and 

communicated systematically to all its constituencies. 

• The goals and objectives of the institution reflect contemporary educational needs and are 

relevant to regional/national/international demands 

Parameter II: Curriculum Design and Review 

•    The programs of teaching and learning are consistent with the goals and objectives of the 

institution. 

•    The process of programmed approval is well organized. 

•    Feedback from academic peers and employers is used in the initiation, review and redesign 

of programs 

 

Parameter III: Teaching, Learning, and Evaluation 

• Programs of teaching and learning take account of individual differences among learners and 

offer academic flexibility. 

• The institution facilitates the effective running of the teaching-learning programs. 

• The evaluation procedures in the educational programs are rigorous and fair. 

• Regularity and confidentiality of examinations are maintained. 

• The institution has an efficient mechanism to recruit qualified and adequate faculty. 

• The institution has an open and participative mechanism for evaluation of teaching, research 

and work satisfaction of the faculty. 

• The faculty have opportunity for continued academic progress and professional 

            Advancement 
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Parameter IV: Research and Publications 

• The institution promotes research culture among faculties and students. 

• The institution has a vigorous and well-scrutinized publication program and actively 

encourages faculty and students to publish in academic forum. 

 

Parameter V: Consultancy and Extension Activities 

• The institution promotes faculty participation in consultancy services. 

• The institution is responsive to community needs and conducts relevant extension and 

awareness programs. 

 

Parameter VI: Organization and Management 

• The organization of the institution is such that powers and responsibilities are clearly 

assigned to designated bodies and individuals to facilitate tasks related to every aspect of the   

institution goals of and every segment of its constituencies. 

• The offices and departments of the institution are governed on the principles of 

         participation and transparency. 

•    Academic and administrative planning in the institution move hand in hand. 

•    The institution has a realistic academic calendar, which is followed meticulously. 

•    The institution has a realistic and transparent admission policy, which is adhered to. 

•    The organization has an adequate and fair mechanism for creation and appointment of 

Administrative staff and for their continued professional advancement. 

 

Parameter VII: Infrastructure Facilities 

• The institution has adequate physical facilities to run the educational programs and 

administrative functions efficiently. 

• The growth of the infrastructure keeps pace with the academic growth of the institution. 

• The institution has effective mechanisms for maintenance and optimal use of 

  Infrastructure. 

 

Parameter IX: Student Feedback and Counseling 

• The institution has an effective mechanism to use student feedback for the quality 

enhancement. 

• The prospectus of the institution gives clear guidance to students about admission and 

completion requirements for all programs, the fee structure and refund policies, financial aid 

and student support services. 

• Financial aid to students is fairly distributed. 

• The institution offers competent academic counseling and placement services to its students. 

 

 

(2) Research Project Design and Objectives 

❑ To develop a framework to support the institutionalization of quality assurance (QAI).  

❑ Institutionalizing QAI consists of a model of eight parameters required for implementing 

and sustaining QAI policies.  
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❑ Providing core QAI policies including defining a 'roadmap‘ for the process of 

institutionalization.  

❑ Building assuring and improving quality.  

❑ Grouping and categorizing (internal enabling environment, organizing for quality and 

support functions. 

❑ Enabling environment contains the essential elements of leadership, policy, core values, 

and resources.  

❑ Organizing for quality includes the structure for implementing QAI.  

❑ Providing primarily support functions: capacity building, communication and information, 

and rewarding quality.  

❑ Providing Higher Education conceptual model: can be applied at the level of an 

organization or a system. 

❑ Describing the process of institutionalizing QAI, (awareness, experiential, expansion, and 

consolidation.  

❑  Providing framework to support strategic planning policies and directing Ministry of 

education work plans, and as a resource for determining the elements necessary to 

strengthen and sustain QAI.  

❑ The final step will be the development and evaluation of an assessment tool to monitor 

developmental progress in the institutionalization of QA.   

(3) Abbreviations List 

❑ AAU  (Arab Association of Universities) 

❑  UNESCO 

❑ ITES (Instruction and Teaching  Effectiveness Supervision)  

❑ CP  (Circular Policy) 

❑ RSAS (Recruitment and Selection of Academic Staff)  

❑ SAP (Student Admission Policy) 

❑ ME ( Measurement and Evaluation) 

❑ TLE ( Teaching/Learning Environment) 

❑  UP ( University Professors) 

❑  HEQI  ( Higher Education Quality Indicators)  

❑ QAR (Quality Assurance Requirements)  

❑ HEQ  (Higher Education Quality Meaning)  

❑ MQA ( Meaning of Quality Assurance) 

❑ TQA (Total Quality Approach) 

❑ UMP ( University Mission Project) 

❑ RPDO ( Research Project's Design and Objectives) 

❑ QAIP ( Quality Assurance Institutionalization Policy) 

❑ RA  ( Reputational Approach) 

❑ QAI ( Quality Assurance Institutionalization)  

❑ DPPI ( Development Policy Planning Indicators) 

❑ LUI ( Libyan University Institution) 

❑ HEDS (Higher Education Development Strategy) 
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Abstract: 
This paper explores the viability of Arabic as an efficacious tool for the acquisition of western 

oriented knowledge. This is done by investigating into the learning backgrounds of selected 

University teachers of Arabic in Yorubaland. The study, using both analytical and descriptive 

methods, samples works of seven personalities. It is discovered that majority of the scholars under 

the study had no opportunity to attend pre-university schools but had to sacrifice their little time 

unconventionally to measure up with their peers with basic western education whose medium of 

instruction is English. Following their academic attainment, they contributed not only to dacwah, 

for which they trained hitherto, but also propagation of Yoruba culture through translation and 

publications. The paper concludes that their seamless intellectual migration is levered by their 

previous knowledge of the language of Quran.  

 امللخص: 

مبا هي تقييم لفاعلية الذات العربية يف تلقي الثقافة الغربية يف نيجرياي ويف بالد يوراب على وجه التعيي   –لدراسة  هذه ا  
األكادمييي يف بالد يوراب يف أتصيل العلوم الغربية، واستكشاف   استظهار أثر الثقافة العربية لدى املستعربي  هتدف إىل  -

mailto:Ibrahimlereameen@gmail.com
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قال ابلثقافة العربية يف دايران من وسيلة تواصلية للمثاقفة مع املنجز املعريف اإلسالمي جهود هؤالء املستعربي يف االنت
والفقه أبسرار القرآن الكرمي ومحلها إىل آفاق بعيدة املدى يف مواكبة العصر وتالقح الثقافات، وقد أنتج ذلك كوكبة من 

يف شىت الدوائر احلكومية، والنهوض به تربوية، تعليمية، املشتغلي ابلثقافة العربية كانوا أعالًما ابرزة يف خدمة الوطن  
 - يف آن    -أكادميية، إعالمية، إدارية، سياسية وغريها، وأظهرت نتائج هذه الدراسة دور هؤالء الرواد الفاعل والفريد  

يف   -ألزمنة وتعاقبها  على تقادم ا  -يف أسلمة املعرفة، وإبراز مكانة الثقافة العربية العظيمة يف بناء الثقافات وإسهامها  
  . بناء احلضارات اإلنسانية على اختالفهم شعًبا ولسااًن ولوانً 

 
Keywords: Self-efficacy, Western Knowledge, Arabic Teachers Universities, Yoruba, Nigeria 

 فاعلية الذات، اللغة العربية، العلوم الغربية، رواد اجلامعات، يوراب   الكلمات املفتاحية: 

 املقد ِّمة 
يعمل على  لدينهم، ومنهم من  الغّيورين  املتحمسي  املصلحي  املفّكرين  العديد من  اإلفريقية  القارة  شهدت 

امل إنشاء خمتلف  املفّكرين  أيدي هؤالء  على  مّت  وقد  مع غريهم.  يتكاتف  من  ومنهم  واملدارس شاكلته،  العلمية  راكز 
اإلسالمية احملرّكة جلهودهم اإلصالحية، واملساندة لبناء الصرح احلضاري واإلنساين وترشيده. ومن أبرز الرجاالت القادة 
يف هذا التوّجه اإلسالمي والنظام املعريف يف نيجرياي الشيخ عثمان بن الفودي الفالين الذي مسي ابمسه مؤخرا جامعة من 

لنيجريية الفدرالية وفاء لتضحيته يف النهوض ابجملتمع النيجريي معرفيًة وثقافية وإصالحية ودينية إثر أتسيس اجلامعات ا
(.  لقد  كان 2001)مجال، م1804مملكته اإلسالمية اليت بسطت سيطرهتا على مجيع املناطق يف مشايّل نيجرياي عام 

علميًّا ثقافيًّا  فريًدا يف اتريخ نيجرياي، وال تزال بصماهتا تتألق يف تلك املناطق حىت فرتة االنتداب الربيطاين   اذلك جهدً 
وبعده. أما املناطق اجملاورة هلا وخاصة يف جنوب غريب نيجرياي وشرقيها فال تعرف هلا أثرا. وهذا ال ينايف حضورية اإلسالم 

املناطق وخاصة جنوب غرب     يف ) تلك  أثبت مجال  لقد  يوراب.  ببالد  املعروفة  العربية  2001نيجرياي  الثقافات  (أن 
واإلسالمية قد بلغ أوج جمدها يف بالد يوراب أايم ازدهار األنشطة العثمانية الدعوية يف بالد هوسا. ففي تلك احلالة كان 

وك خمتلف بالد يوراب يف أشد حاجة إىل املستعربون اليورابويون يف أرقى املقامات االجتماعية واالقتصادية، إذ كان مل
شعبهم  أحوال  وحتسي  الغارات  ضّد  أمربوطورايهتم  على  للحفاظ  الثاقبة  بعقوهلم  مستنريين  معهم  وتعامل  توظيفهم 

 االجتماعية. 
ومن األسف الشديد أّن هؤالء العلماء رغم ما لديهم من الكفاءة اإلدارية مل يعطوا فرصة الشراكة يف حكومة 

اليت   - اإلجنليزية  -االنتداب الربيطاين اإلجنليزي اليت انقادت هلا بالدهم جراء االستعمار، وذلك حبجة تباين لغة األداء
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ن يعيشوا على هامش احلياة بعد أن كانوا يف منتهى النعم ورغد العيش. أصبحت لغة رمسية الحقا. وأدى هبذا األمر إىل أ 
بـــــــ"أصحاب    -استهزاء-  وهبذا االنقالب الثقايف أصبحت فئة من الذين متنوا مكاهنم ابألمس تتهكم هبم، مطلقي عليهم

يه احلالة. وعلى رغم ما ميّثل ( كناية عن أذالء القوم حسب ما متل2020الثقافة اإلسالمية أو أهل القرآن" )األمي،
حياهتم من فاقة وتسفل اجتماعي كانوا مقتنعي مبا أوتوا راضي مبقتضى احلال، وكأن لسان حاهلم تقول:"إن هللا معنا،  
إنه قد اشرتى من املؤمني أنفسهم أبّن هلم اجلنة، وإن الدنيا برمته حّفت ابملكاره، وإن اآلخرة خري وأبقى. وليس أدّل 

 ليس من دواعي اخلجل أن وصفتموانّد فعلهم  لتلك احلالة من ذلك البيت الشعري الشعيب املرتجم إىل العربية: "على ر 
أبهل الثقافة العربية، كما أّن ومسكم إاّيان أبهل القرآن يقع منا موقع الرضا، بل مفخرتنا أن انتسبنا لثقافة اهلجائية العربية؛  

 ( 2002أي الثقافة العربية"  )إبراهيم،
مبرور الزمن، الحظ بعض مسلمي بالد يوراب ما ينوط مبوقف املستعربي منهم من تشدد، ورأوا أن هجران 
الثقافة الغربية برمتها ال يعود خبري لألمة اإلسالمية فصّمموا الخنراط يف هذا النظام اجلديد بتسجيل أبنائهم يف املدارس 

ى إىل تنصري مجهرة كبرية من أبنائهم فأصبحوا اندمي. واألسوء من ذلك النظامية ذات التوّجه الغريب، غري أن ذلك أدّ 
كّله أن كان هؤالء األبناء املتنّصرون أشّد عداوة للذين آمنوا. وهذه النتيجة املخيفة هي ما جعل املستعربي على حذر 

بات اجلدارة االجتماعية، ودرًءا ملا ابلغ يف اخنراط مبصاف التعليم الغريب. واعرتافا ملا يكمن يف تعليم هذه اللغة من إث
يصدر من املنتسبي لتلك الثقافة الغربية الظاني ابملسلمي ظّن السوء من االزدراء ابلثقافة العربية وأهلها، اضطّر بعض 

شاء هللا   املستعربي لتعّلمها عن طريق غري رمسي، ومل أيلوا جهًدا يف هذا االّّتاه حىت أوان إنشاء التعليم اجلامعي، والذي 
(. ولقد آتت هذه اجلهود الذاتية مثارها، إذ مّهدت الطريق 2014أن يكون للتعليم العريب فيه نصيٌب مفروٌض )إبراهيم،

لتسرتجع الثقافة العربية يف دايران نشاطها، ولتزداد قّوة وعنفوااًن، وفتح اباًب واسًعا ألبناء املسلمي فرصة دراسة الثقافة 
لتعليم اجلامعي. وقد أنتج ذلك خنبة أكادميية وثقافية متميزة من مجوع املستعربي يف البالد، وشاء العربية على مستوى ا

 هللا أن تسرتّد األمة اإلسالمية شيئا من تراثها الثقايف الضال. 
العربية وتتجه هذه الدراسة حنو استظهار جهود تلك النخبة، متتبعة مسارهم التعلمي والتعليمي استكشافًا ألثر الثقافة  

يف تكوين شخصيتهم العلمية ، وما يستتبع ذلك من األسرار املستكّنة يف امتالكهم أدوات البحث األكادميي. وحتقيقا 
 هلذه الغاية أتيت حماور الدراسة على النحو اآليت: 

 املستعربون اليوروابويون وآليات إثبات جدارهتم يف ساحة التعليم اجلامعي   -
 اإلطار املفهومي  -
 لتعليم اجلامعي وجدلية أتصيل العلوم الغربية ا  -
 الرتبية الدعوية وقضية أسلمة املعرفة يف نيجرياي   -
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 تدعيم اهلوية الثقافية: الكتابة والتأليف، الرتمجة   -
 االنتقال من جمال الدعوة إىل الدوائر احلكومية.  -

تلك النخبة عّينة للدراسة، وفيما أييت إيراد تبنت هذه الدراسة املنهج الوصفي والتحليل مع اختيار سبع رجاالت من  
ألشخاصهم: الربوفيسور ديرمي أبو بكر،  والربوفيسور مفتاج أولوييدي، والربوفيسور إسحاق أولوييدي، والربوفيسور 

 مشهود مجبا، والربوفيسور عبد السالم شيخ، والربوفيسور مرتضى بدماصي، والربوفيسور أديبايو عبد الرفيع. 
 املستعربون اليوروابويون وآليات إثبات جدارهتم يف ساحة التعليم اجلامعي 

مّت هلم  الوهلة، وكيف  الغريب أول  التعليم  التحاشى عن  اليوروابويي من  سبق أن تكلمنا عن ما للمستعربي 
جامعة إابدن. وملا -يةالرتاجع عن هذا املوقف العدائي له، وخاصة عند ظهور التعليم اجلامعي يف أوىل اجلامعات النيجري 

يتمتع به أبناء املسلمي من التمّرس على الثقافة العربية أصبحوا مؤهَّلي لاللتحاق ابجلامعة للدراسة التخصصية يف اللغة 
العربية والدراسة اإلسالمية أصالة،  وعلى سبيل االقتضاء أصبحت املقاعد املهيئة لتلك الدراسة حافلة جبمهرة كبرية من 

سلمي،  وإن شهدت تلك الدراسة التحاق عدد قليل من أبناء املسيحيي هبا. واجلدير ابلذكر  أن األغلبية أبناء امل
فيما يّتصل ابملواد املقّررة غري ذات الصلة ابلثقافة العربية، كمهارات اللغة اإلجنليزية   –الساحقة من املستعربي مل يكونوا  

هنم غري املستعربي الذين قد متّرسوا عليها يف مراحل ما قبل الدراسات اجلامعية على قدر املساواة أبقرا  - والرايضيات مثال  
)االبتدائية واإلعدادية والثانوية( واملستغرقة ملا ال يقل عن عشر سنوات. وكان كثري من املستعربي أيتون خايل الذهن 

اللغوي اجلانب  املهارات وخاصة  األ  - خبصوص هذه  لغة  تعترب  اليت  امتالكهم هلذه اخلربات اإلجنليزية  داء. ومع عدم 
األساسية، واكتساب الشهادة املؤهلة هلا كانت فاعليتهم يف التعليم اجلامعي ممّا يلّفت االنتباه،  إهّنم كانوا ينافسون أقراهنم 

ب وال من بعيد، يف خمتلف  مواد املتطلبات اجلامعية أو متطلبات الكلية اليت ال تّتصل أوصاهلا ابلثقافة العربية ال من قري
بل كانوا حيّققون جناًحا ابهرًا على حي يسقط فيها طائفة من املنتسبي لتخصصات تلك املواد. وقد أّدى ذلك إىل 
بتغيري ختصصاهتم إىل ختصصات  يُغرون هؤالء املستعربي  إليهم، وإعجاهبم بذكائهم حىت كانوا  الدكاترة  إلفات أنظار 

 (. 2012ّدعاء أبنّه ال مستقبل للتخصص العريب. )عبد الرمحن، أخرى كاللسانيات واإلجنليزية. ا
أخربين أحد حماضرينا جبامعة إلورن، نيجرياي ما حدث بينه وبي أحد طالبه اجملّدين حي جاءه مستلهما إايه 

يمة خبصوص ما اقرتح عليه من تغيري ختصصه من  الدراسات العربية إىل اللغوايت، حبكم أن التخصص العريب عدمي الق
 يف سوق العمل. وأسرد فيما أييت ما جرى من حواٍر بينهما.:

 اللغة العربية هذا؟. -:  ما مقالك سعادة الدكتور عن املستقبل الوظيفي لتخصصناالطالب
 :  ملا هذا السؤال املضحك؟الدكتور
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يّل أحد حماضري تلك املواد وهو : جراء نيلي املركز األول يف  املواد اللغوايت يف امتحاانت الفرتة املاضية أرسل إالطالب
حمتجا العريب  التخصص  بنبذ  قوله-  يغريين  التخصص عدمي    - على حد  ذلك  وأن  األذكياء،  غري صاحل ألمثايل  أنه 

 املستقبل.
 : أوال، أمل تتل قوله تعاىل: أهم يقسمون رمحة ربك... اثنيا، أتريد احنطاط قوتك العقلية وتفل حدة ذكائك؟الدكتور
 :   ملا، سعادة الدكتور؟الطالب
: أمل تعلم أن ما يعجبهم فيك مرجعه ما قد اكتسبت قبل لقائك هبم ؟ فال تسمح هلم أن تذهب عنك تلك الدكتور

 التحفة جفاء. 
 : ما املراد، سعادة الدكتور؟الطالب
: العلم يكتسب ابلعقل، وليس يعقل ابجلدية إال ابلعربية. أمل تعلم أن     تعلمك للعربية مسبقا هو الذي صّقل  الدكتور

 تفكريك، يقول هللا تعاىل: إن أنزلنا القرآن عربيا لعلكم تعقلون.
 : وأان اآلن على بينة من األمر، فلن أترك الثقافة العربية أبد الدهر الطالب
 يدان تسمو وتنال مرماك، حبرمة كونه برا رحيما : يف هذا املالدكتور
 : آمي. الطالب

نيجرياي   أويو  بوالية  احلكومية  املدارس  إحدى  يف  املدرسي  أحد  مالحظات  نتيجة  ختتلف  وال 
( عّما ذهب إليه هذا الدكتور. ولقد أثبت هذا املدرس أنه ال يكاد يوجد طالب من طالب  فصله 2020)أوالغنجو،
 وقد سبق له التعّلم العريب، حىت أنه كان يغري ذوي الكفاءة الضئيلة منهم أن حياولوا انضمام ابملدارس املتمّيزين إال 

العقول )أوالغنجو، التعّلمية وتنشيط  لرفع كفاءهتم  العريب 2019القرآنية طلبا  التعليم  السبب يف ذلك أن  ولعل   . )
 مور.يصاحبه عادة تعّلم القرآن الكرمي الذي من شأنه تسهيل األ

 اإلطار املفهومي           
العلوم. ونستأنف  الذات وأتصيل  فاعلية  بيان مفهومي مهمي مها:  الدراسة  مرام هذه  يعتمد وقوف على 
إبيضاح كّل منهما من حيثية تطّلع على مكّوانهتما اللغوية، ومن مث مدلوهلما االصطالحي. أما املفهوم األول فهو مركب 

قاموس احمليط، مصدر صناعي من "فاعل" فهي تستخدم من كلمة "فاعلية" وكلمة "الذات". فـ"فاعلية" كما ورد يف  
صفة لكل من له قدرة على أتثري . وإذا اّتصف اإلنسان ابلفاعلية ويكون املراد بذلك أن لديه نشاطا وحيوية. أما كلمة 

 املعجمية، "ذات" اجلزء املكّمل لـــــ"فاعلية"، فلها مدولوالت  عدة منها: النفس، العي، مالك، شخص وغريها من املعاين
 ويتحدد معناها بسياق ورودها يف اجلملة. 
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أما معناه االصطالحي فهو أحكام أو توقيعات الفرد يف املواقف املختلفة واليت تنعكس على اختيار األنشطة 
املتضمنة يف إجناز سلوك اإلنسان. وتقاس فاعلية الذات ابلدرجة اليت يصل عليها الفرد على مقياس فاعلية الذات.  

فاعلية الذات" 2017عّد هذا املفهوم من اخلصائص املهمة جملايهة االضطراابت )فليح،  وي (. واجلدير ابلذكر أن مفهوم ّ
مل يكن مشهورا يف األوساط األكادميية إال يف اآلونة األخرية وذلك بظهور النظرايت العديدة على يد بندرا الذي يعترب 

  تحدد تبادليا بتفاعل ثالث مؤشرات بنموذج احلتمية التبادلية.رائدا له. رأي بندرا أن السلوك اإلنساين ي
أشار كثري من الدراسات حول فاعلية الذات إىل أربعة من اإلجراءات السيكولوجية  األساسية، وهي: "اإلجراء   

أداء   . "وتتمثل فاعلية الذات يف قدرة الفرد على   (Bandura, 1994) املعريف، واحلافزي والعاطفي واالختياري"
(. ونظرا ملا يكمن 2017السلوك الذي يثبت النتائج املطلوبة يف موقف ما، من خالل الضبط يف األحداث...)فليح،  

 يف فعالية هذا املفهوم اخّتده كثري من الباحثي إطارا لبحوثهم العلمية. 
 - "العلوم".  فاجلزء األول  أما املفهوم الثاين املتمثل يف "أتصيل العلوم" فهو أيضا مكّون من كل من "أتصيل" و 

التأصيل، مأخوذ من مصدره "أصل" مبعىن منبت أو مرجع. أما كلمة "التأصيل" املصوغة من "أّصل" بتضعيف العي 
جعل شيء ذا أصل اثبت. وإذا استعملت مع كلمة "العلوم" مجع "العلم" اليت   - كما ورد يف العربية املعاصرة  –فمعناها  

عي حنو  استقصاء العلوم بشكل عميق دون سطحي. أصبح مفهوم أتصيل العلوم من أجل معناه املعرفة يعىن  الس
املفاهيم املستعملة  لدى كثري من الباحثي يف خمتلف امليادين العلمية مبا فيها العلوم اإلنسانية، واالجتماعية والرتبوية 

دعوة إليه يف هذه اآلونة أكرب صدى، وخاصة يف وغريها.  وإن كان هذا التيار غري خاف يف الدوائر اإلسالمية إال أن لل 
أبنائهم   العربية وتصرفات  الدين وتالشيها يف خمتلف األوساط  الغيورون لدينهم اضمحالل روح  تنّبه  العرب، إذ  بالد 

 (.  1426االجتماعية، جراء أتصيل املعتقدات العلمانية املنتشرة يف اإلطار الغلوابيل )العيسي،  
 

 اجلامعي وجدلية أتصيل العلوم الغربية التعليم  
البيئة اخلاضنة النشط لتنمية قّيم   التعليم اجلامعي من املقّومات األساسية لبناء اجملتمع، وهو أيضا مبثابة  يعّد 

(، وما يقوم به حنو اجملتمع من اخلدمات املتمثلة يف 2010فتحي، )املواطنة من خالل ما يوّفره للطالب من ثقافة واعية  
 - جه الفكري واملدعم هلوية اجملتمع الثقافية.  ومبا أن بث العلم من أمسى غاايت اجملتمع اجلامعي، فليس له التقّيد  إنتا

 بلغة دون أخرى وال أبسلوب حتصيل دون غريه، ما مل يقرر ذلك طبيعة البحث واالستقصاء.   - بشكل ضروري  
ة فال يصلح البحث عن جمتمع من اجملتمعات البشرية وإذا كان تدعيم اهلوية الثقافية من أجل مسؤوليات اجلامع 

دون األخذ يف احلسبان أمهية لغة ذلك اجملتمع. وبعبارة أخرى، لغة كل جمتمع أحرى إبجراء البحث عنه دون غريها، 
هم (. ولعل هذه الظاهرة ما أدى إىل دعوة كثري من األمم إىل أتصيل هويت1435وهبا يتحقق التأصيل والتعمق )اخلليفة،  
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الثقافية. وقد ما يكمن يف هذا التيار من اخلطورة ما محل بعض املتحمسي لدينهم يف كثري من البلدان العربية لنداء إىل 
(. ولعل 1426ضرورة إعادة صياغة  العلوم الرتبوية صياغة إسالمية لتنقيتها من الرتبية املخالفة لإلسالم )العبسي،  

( هو ذلك احلصار الذي يفرضه العلمانيون والوصاية الفكرية اليت 1435ليفة ) سبب هذا النداء، كما  أشارت إليه اخل
  .يفرضوهنا على الفكر اإلسالمي"

وعلى النقيض، فدعم اللغة العربية وإحيائها خارج خمبئها الشعيب ال تنجح إال عن طريق غري مباشر، وذلك 
عرتاف هبا على الصعيد الرمسي. أما الوقوف موقف عدائي ابالنقياد إىل حد ما  ابللغة الرمسية لتشق هلا الطريق حنو اال

( سّر جناح إمساعيل 1981هلا فال يكسبها إال االضمحالل أو االنقراض والعياذ ابهلل. ولقد أنسب امللكاوي وغريه )
انمج أسلمة املعرفة الفاروقي يف أمريكا إىل متثّله هبوية اجملتمع األمريكي، حيث تبىن اللغة اإلجنليزية إلجراء البحوث عن بر 

 رغم طول ابعه يف العربية. ويقول يف ذلك : 
"من املعروف أن الفارويف كان حياضر ويكتب ابللغة العربية واإلجنليزية والفرنسية، لكن موقعه األكادميي  يف اجلامعات 

يرتجم منها إىل العربية   م جعل معظم كتاابته ابإلجنليزية ومل1987م إىل اتريخ استشهاده عام  1945األمرييكية منذ عام
إال القليل". وإن أصّر  الفاروقي على قدسية اللغة العربية، ومل ير ضرورة اخّتاذها وسيلة النتفاع مجهوره ملا كان ممكنا له 

اسا اليت مل تزل نرب   - إبراز ما يكمن يف األدبيات اإلسالمية املقّيدة ابلعربية من مزااي، ولكانت جمهوداته يف العامل األمريكي  
 نسيا منسيا.   - يهتدى به إىل اليوم

ونقطة أخرى اليت جيدر بنا االلتفات إليها أن املسلمي يف خمتلف البقاع خارج اجلزيرة العربية إمنا حّفز هم إىل 
 تعّلم العربية حبهم لإلسالم دون العربية بذاهتا.  وخربة مسلمي بالد يوراب قبل عهد اخنراط املعنيي ابلدراسات العربية

رغم ما كانوا يتمتعون   -كانت جهود املستعربي  -كما أسلفنا الذكر  -للعلوم الغربية  تكفي شاهدة حية. وقبل هذا العهد 
استنادا لفاعليتهم   -مقصورة يف املهام غري الرمسية. ولقد استطاع هؤالء املستعربون اجلامعيون    -هبا من الكفاءات الشاملة 

تسجيل إجنازات هائلة يف كثري من اجملاالت مبا فيها تدعيم   - رصة تنشيط اللغة العربيةالذاتية ابإلضافة إىل انتهازهم لف
اهلوية اليورابوية الثقافية، كما متّكن هلم الدعوة عن طريق تشغيل برانمج أسلمة املعرفة يف األوساط األكادميية، واستطاعوا  

التعريب، األمر الذي أدى هبم إىل االنتقال ابللغة العربية كذلك إثراء برانمج التداخل الثقايف من خالل قيامهم ابلرتمجة و 
املهمشي بعيد االستعمار حبجة عدم ملكيتهم للغة   - من جمال الدعوة إىل الدوائر احلكومية حىت أصبح حلماة العربية  

رمي. فتغرّي ذلكما وجوًدا يف أرقى املقامات الرمسية، وحىت الذين رضوا ابلبقاء يف أوساط الدعوية أصبحوا مك  -الرمسية  
املثلي الريوابويي: "ال خيتار التعّلم العريب االسالمي إال الكساىل" و "إنه ال يتبع العلماء إال الضعاف" إىل " إمنا األقوايء 

 تبع للعلماء". وابسرتداد هذا اجملد أصبح املستعربون يفرحون شاكرين هلل رب العاملي. 
 يف نيجريي  فةالرتبية الدعوية وقضية أسلمة املعر 
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مل تكن قطر نيجرياي على قدر املساوات مع غريها من األقطار املسلمة أمثال ماليزاي والسودان، وخاصة يف 
قضية أسلمة املعرفة وتطوير املناهج التعليمية وفق املقاصد الشرعية. والسبب يف ذلك يعود إىل اعتمادها على املعتقدات 

 را رمسيا، وقلة عدد املسلمي مبستوى املقامات احلكومية يف البالد. العلمانية اليت ال تعطى للدين اعتبا
وإن كان هذا الربانمج ليس حبديث العهد أبرض نيجرياي إال أن التعرف عليه على النحو الذي نعرفه اليوم يعود 

(، والذي  2020، أديبايو)م، وذلك  بعد  املؤمتر العاملي الذي أقيم عنه يف تلك السنة مبكة املكرمة  1977إىل سنة  
شارك فيها بصيص من علماء نيجرياي أمثال الشيخ ليمو وزوجته املرحومة. واجلدير ابلذكر أن فكرة إنشاء املكاتب 
الفرعية إلجراء هذا الربانمج يف بعض مناطق نيجرياي انبثقت يف املؤمتر األول يف كانو، حيث أمجع املشاركون على أتسيس 

وميدغو  يف كانو  املكاتب  يورواب تلك  بالد  يف  الربانمج  هلذا  مكتب  أول  إلورن  مكتب  ويعّد  وإلورن.  وجوس  ري 
(. ومن مهمات هذا الربانمج أتهيل خدام الوطن من خرجيي املؤسسات التعليمية العليا  وزايرة املدارس 2020)أديبايو،

صلة به، وإلقاء احملاضرات العلمية بكافة مراحلها تبصريا للطالب مباهية هذا الربانمج، من خالل توزيع الكتب اليت هلا 
 وإجراء املؤمترات والندوات عنه. وهلذا املكتب عالقة قّيمة جبماعة املدارس اإلسالمية يف املنطقة. 

القيام  أبشغال  الرمسية دون   ومبا أن حكومة نيجرياي حترم  املعاهد  القطاعات احلكومية أو  دعوية يف خمتلف 
األماكن اخلاصة أصبح هذا الربانمج خري بديل للرواد املستعربي اجلامعيي. ولعل السبب لعّضهم النواجذ عليه شعورهم 

ا يثبت هذا القول مبكايد ذويهم األكادمييي املسيحيي ابستغالل فرصة األكادميية للتبشري والتنصري بشكل سرّي. وممّ 
أتليف الربوفيسور فادا كيين بقسم األداين، جامعة إابدن عن اإلسالم، وأمساه: "فجر اإلسالم". وهذا الكتاب حافل 

 (. 2020ابألقاويل عن اإلسالم وال يبيعه ألحد غري تالميذه )العباس، 
الرواد يف   نكتفي بعرض جهود ثالثة من هؤالء  الورقة  الربانمج. وهم: ونظرا لضيق نطاق هذه  أتصيل هذا 

الربوفيسور  أما  بدماص.  مرتضى  والربوفيسور  إبراهيم،  الرفيع  عبد  أديبايو  الربوفيسور  أولوييدي،  إسحاق  الربوفيسور 
إسحاق ألوييدي فهو أستاذ يف جمال الشريعة اإلسالمّية مع التخصص الدقيق يف"فقه األسرة". شارك يف املؤمتر األول 

،  وكان لذلك الربانمج أثّر يف ميله األكادميي خبصوص هذا الربانمج وعكف عليه ابحثا متنقبا عن عن الربانمج يف كانو
خفاايه.  وكان أول مدير لفرع مكتب إلورن الذي يعترب أول نوعه يف مسرية هذا الربانمج. حظي هذا الباحث القدير 

لصاحبه الربوفيسور أديبايو عبد الرفيع إبرهيم الذي   إبشراف أول األطروحة يف ختصص برانمج أسلمة املعرفة يف بالد يوراب 
م بعده. وهو أيضا صاحب فكرة إنشاء مكتب آخر يف وسط جنوب غرب 2005توىّل زمام قيادة مكتب إلورن سنة 

 (.  2020نيجرياي. وكان الدكتور جربيل أوييكن أول مدير لذلك املكتب املتمركز يف الغوس )أديبايو،
أما الربوفيسور مرتضى بدماصي، صاحب التخصص العريب الرتبوي فإسهاماته متعددة الوجوه. وعلى الرغم من 
حّبه أن يعمل على شاكلته، رأي ضرورة انتماء هبذا الركب، فهو من أولئك الرجال الذين قّدموا األوراق العلمية يف املؤمتر 
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كونه إماما للمركز اجلامعي للجامعة لبث وعي هذا الربانمج التأسيسي لفرع مكتب الغوس.  وكما كان يستغل فرصة  
العلوم  ألّف كتبا مفادها أتصيل  الرتبية  االّتاه. وكان حبكم ختصصه يف  الدارسي عن هذا  وال أيلو جهدا يف أتهيل 

البحثي ومناهجها  فلسفتها  نيجرياي:  اإلسالمية يف  بــ"الرتبية  املسمى  وتعترب كتابه  وآداهبا.   ,Badmosة")اإلسالمية 
( من أشهر ماجاد به قلمه  يف هذا الصدد. كتب هذا الكتاب استجابة لكثري من القضااي واملسائل اليت تعاجلها 2003

حكومة نيجرياي دون اعتبار للمواقف الدينية عند بتها. ويعّد ما أييت من تلك املسائل املعاجلة يف الكتاب: تعليم اجلنس، 
سل، الرتبية النتاسلية، الرتبية الصحية وغريها. حتدث هذا الكتاب كذلك عن قضية برانمج االنفجار السكاين، تنظيم الن

 أسلمة املعرفة. ولضيق نطاق، تقوم هذه الدراسة بعرض موجز لوجهة نظر الكاتب خبصوص تعليم اجلنس. 
يت تعترب احلشمة من أمناط يعترب تعليم اجلنس برانجما غري منسجم هبوية قطر نيجرياي برمته والسيما بالد اليوراب ال

هويتها. استورد هذا الربانمج التعليمي إىل داير نيجرياي حلاجة يف نفس مستورديها وتبنتها حكومة نيجرياي حىت أدخلوها 
حديثي العهد به. ومن الدواعي امللجئة   -املعصومون من فريوسات الزان من خالله -يف برامج التعليم، وأصبح الدارسون  

ربانمج كما يقولون، حفاظ الشباب وصيانتهم من األمحال غري املتوقّعة ومنعا لالنفجار السكاين. أدان لتعليم هذا ال
املؤلف هذا الربانمج مصرّا ومدعّيا أنه ليس يف صاحل نيجرياي يف شيء، وأن االنفجار السكاين ليس مبشكلة وأن املشكلة 

ح للحكومة أن تقوم بتزويد اإلسكان املريح للشعب، دون اليت يف عدم القدرة وانعدام الكفاءة على إدارة البالد. واقرت 
فرصة االطالع ألسرار أسرة أخرى، ومن مث تزويد العاطلي ابلوظائف املناسبة.    -ذكرا وأنثى    -متّكن  ألفراد أسرة  

 وهبذا يشتغل الشباب عن سفاسف األمور ويصفو اجلو من األدران اجملتمعية.    
 افية الرتمجة واهلوية الثق

عّرف أستاذ فتحي مفهوم اهلوية الثقافية أبهنا "مجلة املبادئ واخلصائص واألسس املتشاهبة يف ثقافة اجملتمع واليت 
الثقافة والتاريخ  جيب اإلميان واالعتزاز بوجودها   -فهي مبثابة بصمة ثقافية  -ّتعله منفردا عن غريه من اجملتمعات يف 

(. وتعّد 2010اقبة، وابلتايل يتعّم اإلحساس ابلوالء االنتماء للمجتمع" )فتحي، واحلرص على نقلها إىل األجيال املتع
اهلوية الثقافية من ضمن القّيم اليت يسعى كل جمتمع بشري حنو احلفاظ عليها، ألن انداثرها انداثر األمة برمتها. ومبا أننا 

تم حتقيق ما يسمى ابلتداخل الثقايف. وهذه الفرصة يف عامل االنفتاح املتمثل يف عدم استغناء جمتمع عن غريه أصبح من احل
هي اليت تستغلها بعض األمم الراقية لسيطرة على األمم النامية. ومن أنسب املقارابت املستعملة إلجناز هذه الغاايت 

اذ مقربة أتخري األمم الدونية اليت تعترب أجنع عوامل لصيانة اهلوية الثقافية. هذا، ابإلضافة إىل اختّ  اخلبيثة إضعاف لغات
 إنشاء فرصة التعليم العايل يف األقطار املستعمرة كما يالحظ يف تصرفات حكومة االنتداب الربيطاين يف دولة نيجرياي. 

واجلدير ابلذكر أن ما ترك هؤالء املستعمرون من آاثر استعبادية ال تزال بصماهتا واضحة يف كثري من القطاعات 
حنو منع  تفشي هذه اجلراثيم االجتماعية، جاءت فكرة أتسيس معاهد الدراسات   احلكومية حىت يومنا هذا. وسعيا
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اإلفريقية يف خمتلف اجلامعات اإلفريقية مبا فيها جامعات نيجرياي، وذلك إلعادة هويتهم املسلوبة. ومما يثلج به الصدور 
ماضي إفريقيا مبا فيها نيجرياي وبالد يورواب على ما للغة العربية يف حتقيق هذه الغاية النبيلة، إذ معظم العلوم املتدوالة عن  

وجه اخلصوص مقّيدة ابللغة العربية. هذا، ابإلضافة إىل أهنا أوىل اللغات الثقافية الرمسية يف البالد، حىت قبل حلول اللغة 
 (. AbdulRahmon, 2012اإلجنليزية )

كتب قيمة العملة النيجريية ابهلجائية العربية، وإن ومن ظواهر مكانة اللغة العربية يف اجملتمع النيجريي قدميا أن ت
كان أعداء اإلسالم ما زالو ينادون إىل ّتريدها من تلك العملة حبجة أهنا إشارة إىل اخّتاذ اإلسالم دينا للدولة على 

 ( العلمانية  معتقداهتا  من AbdulRaheem, 2018حساب  العديد  اليورابويون  اجلامعيون  الرواد  اخّتذ  ولقد   .)
ملقرابت تدعيما هلذه اجلهود اجلبارة. وتعّد إجراء البحوث مع الرتمجة والتعريب ضمن اآلليات املستخدمة لتعزيز اهلوية ا

 اليورابوية الثقافية. 
 الكتابة والتأليف: -1

اد اجلامعيي امتالك انصية الثقافتي العربية والغربية وما ّّ كيف حتّقق للمستعربي من الرو  –فيما تقّدم    – أوردان  
مهام  أمسى  من  والتأليف  العلمي  البحث  أن  ومبا  العلميي.  والتحصيل  التأصيل  الفائق يف  متكّنهم  من  ذلك  يستتبع 

بحوث خبصوص اجلامعيي فال غرو أن يكون هؤالء كّتااًب بكل مدلول الكلمة. ولكن الذي يعنينا هنا اهتمامهم بتعميق ال
هوايهتم وتقاليدهم الريورابوية. وانطالقا من أتثري اإلسالم يف تكوين شخصيات الرواد اليورابويي يالحظ من كتاابهتم 
وجوه  استظهار  إىل  انصبة  البحثية  فجهودهم  اليوروابوية،  أمتهم  هبوية  املتسمة  الالدينية  األمناط  بعض  عن  حتاشيهم 

 العربية واليوروابوية وغريها، على حي أعرضوا جبانبهم عن الغور يف األعراف والتقاليد االئتالف والتالقح بي الثقافتي
البارزين يف هذه  العمالقة  ركية.. ومن هؤالء  الشِّّ اليورابوي  الشعب  أنتجتها ابألصالة معتقدات  اليت  النامجة  اليورابوية 

 ر.د أبوبكر.   الناحية : الربوفيسور عبد الرمحن مفتاح أولوييدي،  والربوفيسور
ومن أبرز كتاابت الربوفيسور عبد الرمحن يف هذه الظاهرة حماضرة أستاذية قّدمها  متثيال لكلية اآلداب جبامعة إابدن، 
اليوروابوية"  للعربية يف األوساط  استغالهلم  الوطنية: دراسة عن  التنمية  وإسهاماهتم  يف  األميي  العلماء  بعنوان: "عن 

(AbdulRahmon,2012  .) تناولت هذه الورقة قضااي عدة، لكن اليت هتّم هذه الدراسة قيامه ابلنقد العلمي
للمزاعيم الباطلة املنسوجة على اللغة العربية، واألقاويل الكاذبة اليت يصطنعها أعداء اإلسالم يف حماوالهتم اليائسة والدؤوبة 

الثقافة العربية يف دايران، وطمس آاثرها املتأصلة وأدوارها  يف آن إلعادة كتابة اتريخ أمتنا اليورابوية بغية النيل من مكانة 
الفاعلة يف هويتنا الثقافية، ومن تلك املزاعيم الباطلة اليت تشاع عن اللغة العربية قوهلم أبن العربية جاءت إىل هذه املنطقة 

ران عن طريق القوافل التجارية كسالح حريب على أيد الغامشي، على الرغم ما تثبته كتب التاريخ أّن العربية دخلت داي
استنادا ملا أثبت ذلك املؤرخ  هنويك أن دور اللغة العربية   - اليت تتوافد عليها قبل بزوغ نور اإلسالم. ذهب عبد الرمحن
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حتّلوا يف إفريقيا مبثابة دور اللغة الالتينية يف أورواب يف العصر األلفي املاضي، وأن اللغة الالتينية لغة الرومانيي الذين ا
بيت املقدس وما جاورها من البلدان اليت سبق هلا اعتناق النصرانية دينا، وأصبح لزاما للمتنّصرين أن يتعلموا اللغة الالتينية 

( إىل هذه احلقيقة أبن  ما صنعت 2018(.  أضاف عبد الرحيم )2012رغبة لفهم مبادئ دينهم اجلديد)عبد الرمحن، 
جرياي من خري أكثر ممّا صنعت الالتينية للغات أوراب، ذلك أبن  اللغة الالتينية انقرضت اللغة العربية لكثري من لغات ني

 بعد إثرائها للغات أرواب. أما اللغة العربية فلم تزل إىل يومنا هذا تقوم ابلدور اإلثرائي للغات نيجرياي. 
من شأن اللغة العربية مبا خيص تقييد   أدان الربوفيسور أيضا حماولة كّل من املؤرخي: أبوابك ولبنجو اللذين أقاّل 

أتريخ البالد، وإطالق على مسلمي مدينة إابدن ابألميي. ويثبت الربوفيسور أّن ذلك خمالفة صرحية للمعلوم من حقائق 
بالدان   اتريخ بالدان ابلضرورة، ومناٍف لصريح النصوص والواثئق التارخيية اليت تثبت انفراد العربية زمًنا طويالً بتقييد اتريخ

أولوابدن   - قبل دخول اللغة اإلجنليزية يف هذه الداير. وخري شاهٍد على ذلك ما حيويه متحف مسو امللك ملدينة إابدن
الغار  فوق  عامل  بن  الدين  صالح  الشيخ  آنذاك   سكرتريه  وبتقييد  العربية  ابللغة  حمّررة  اترخيية  واثئق  من  أليسنلويي 

(AbdulRahmon, 2012 .) 
ر ر.د أبو بكر، فله أعمال غري قليلة يف هذا املضمار.  ومن أروع ما كتبه يف هذا اجملال كتاب أمساه أما الربوفيسو 

بــــ "التداخل الثقايف بي العربية واليورابوية يف بالد يورواب". قام برتمجة هذا الكتاب الدكتور عبد احلفيظ أديدميجي كجزء 
 رن، نيجرياي.مكمل للحصول على درجة الدكتوراه يف جامعة إلو 

ولعل من األنسب مبكان إشارة إىل منط أو منطي من أمناط التداخل الثقايف املسردة يف الكتاب.  ومن ذلك ما 
أشران إليه آنًفا أبّن حّب اليورابويي للغة العربية انبع عن حبِّهم لإلسالم. ومن مث كان حّبهم للعربية ال يقّل عن لغتهم 

ؤالء الرّواد على استقصاء مواطن التشابه وأوجه التأثر والتأثري بي اللغتي. ومما استظهروه يف األم. وآية ذلك أن يتوّفر ه 
هذا الصدد أّن االسم أو املسمى لدى يورواب مظهر أصيل من مظاهر اهلوية الثقافية، استناًدا للقول السائر يف أدبيات 

هذه الظاهرة إبقاء نطق كثري من األمساء العربية واإلسالمية هذا الشعب، ونّصه: "مسمى املرء دليل لفعله".  وينسبون إىل  
يوسف، اهلمذاين، إبراهيم. ويتّم حتريف هذه األمساء    -على ما أورده أبوبكر    – ابلتهحي اليورويب. ومن تلك األمساء  

نه يوجد حىت الوقت إىل: ييسف، أمدا، برميا. وإن كان السبب يف هذا التحريف أول الوهلة عدم قدرهتم للنطق هبا، إال أ
النطق. واملقام يستحضر ما عايشناه من أحد  العربية من يعمدون إىل هذا  اللغة  املتمّكنون يف  العلماء  الراهن بعض 
أساتذتنا الذي يعمد إىل نداء أحد طالبه املسمى بعبد احلكيم بـــ"ألكيم" خبذف األلف وإبدال احلاء بعد الم التعريف 

 ورويب، واختصارا منه. ابأللف، متثال ابلنطق الي
 والتعريب:   الرتمجة
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ماضي هذه املنطقة حىت  الوقت احلاضر  مع بعد عهد نزوح اللغة   وعلى الرغم ممّا للرتمجة من دور فعال  يف 
لدراسات الرتمجة يف جامعات بالد يورواب، وإمنا تدرس   -حسب علمي –العربية إىل هذه الداير، ال يوجد قسم خاص 

 كمادة من املواد الدراسية  مبرحليت اللسانيس واملاجيستري. 
ب الثقافات املتباعدة وتسديد الفجوات الثقافية، وكشف النقاب عن وإمياان مبا يكمن يف هذه العملية من تقري

اجلواهر الفكرية والدينية رأى الرّواد اجلامعيون ضرورة اإللتفات إىل هذه الناحية العلمية. وكان تناوهلم هلا متعددة الوجوه: 
يستعي هبا يف حبوثهم املكتوبة  يوجد منهم يكتب فيها حبوث التخرج مبختلف املستوايت التعليمية، كما نرى منهم من  

ابللغة اإلجنليزية ومنهم من يقدم عنها األوراق العلمية يف الندوات واملؤمترات العلمية .  ومن أشهر أعمال الرتمجة يف هذه 
م، وكذلك 1994البالد : ليلة مسر إفريقيا لـسربن إكويسي قام برتمجته الدكتور أواللريي أديغن ومّت نشرها يف جوس سنة

. وكذالك (Raji. 2003)م 1959صب املخّيم لكاتبه دي. أو. فغوا والذي ترمجه أمحد الشيخ عبد السالم سنة ق
الصياد اجلريء يف غابة األفاريت" ترمجة بروفيسور مجبا. ومن البحوث املقدمة لنيل الدرجات العلمية يف ميدان الرتمجة “

ه يف العامل اإلسالمي" ملؤلِّفه الشيخ األلوري، والذي ترمجه الدكتور : ترمجة وتعليق للكتاب "نظام التعليم العريب وأترخي
إبراهيم حامد أوالغنجو إىل اإلجنليزية، و"املال القذر" لكوال أكنالدي، الذي ترمجه إبراهيم إمساعيل إبراهيم من اللغة 

الرومتي ترمجه جامع أوالنرواجو  من اليوروبية إىل العربية استكماال لنيل درجة املاجستري  وكذلك "اآلهلة ال تالم" ألو 
 اللغة اإلجنليزية إىل العربية، تكملة ملتطلبات نيل شهادة اللسانيس، وغريها. 

القضااي  قّيمة يف  الرواد اجلامعيي ال يقصرون جهودهم  على عمل ترمجة بل هلم حبوث  واجلدير ابلذكر أن 
الكرمي إىل لغات أخرى. ومن أروع األعمال يف هذا اجملال ما كتبه  واملسائل املنوطة هبا، وخاصة ما يتعلق  برتمجة القرآن  

يورواب  لغة  إىل  القرآن  ترمجة  يف  اللغوية  وغري  اللغوية  اجلوانب   " بعنوان:  بكر  أبو  الرزاق  عبد  الربوفيسور 
AbdulRaheem, 2018)  م. ونظري هذا العمل حبث الربوفيسور 1986(  مّت نشر هذا الكتاب يف نيويورك سنة

د الشيخ عبد السالم ومرتضى أينال أمحد الذي نشرته جملة أينغا للدراسات العربية واإلسالمية، جامعة والية كوغي. أمح
 وعنوان تلك املقالة هي: "مشكالت التكافؤ يف ترمجة معاين القرآن الكرمي إىل لغة اليورواب. 

 االنتقال من جمال الدعوة إىل الدوائر احلكومية 
تعّلما املعلوم من   العربية  أّن سعي األسالف وتوّفرهم على  العربية يف نيجرياي ابلضرورة  الثقافة  حقائق اتريخ 

وتعليًما ونشرًا راجٌع ابألصالة إىل كوهنا لغة القرآن الكرمي ووعاء الثقافة اإلسالمية. وتزيد هذا التوّفر إحلاًحا تلك العقيدة 
أّن السرب يف أغوار العربية واإلحاطة أبسرارها هو من   –بيل االقتضاء  على س  –الراسخة والوعي احلاّد لدى املسلمي  

شروط املاهية لفهم نصوص التنزيل والوقوف على صحائح مقاصدها، والفقه بعلوم الشريعة أو املثاقفة مع املنجز املعريف 
ؤالء األسالف جبهد انصب حنو اإلسالمي على كثرته وتشّعبه. وقد شّكل كل أولئك دافًعا قواّي وحمرّكا فاعالً لنهوض ه 
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تشّرب العربية ونشرها يف أرجاء البالد.  كانوا يف الوقت نفسه يقومون ابلدعوة إىل هللا. وبفضل ما لديهم من الثقافة اليت 
ال نظري هلا آنذاك علت مقامتهم اجملتمعية، إذ أصبحوا بطانًة للملوك الذين يستعينون مبهاراهتم وعلومهم لتحسي أحوال 

هم. وكما أسلفنا الذكر، احنّط مقام هؤالء العلماء بظهور االستعمار الربيطاين، حيث حّلت اللغة اإلجنليزية حمل شعب
 اللغة العربية. 

م نقطة حتّوٍل كربى للثقافة العربية يف بالد يوراب حي فتح القسم برانمج للدراسة املكثفة يف اللغة العربية 1963وكان عام  
مدته سنة، ينال امللتحق به شهادة يف اللغة العربية والدراسات اإلسالمية، وتؤهِّله هذه الشهادة والدراسات اإلسالمية  

م اباب دراسيا آخر يف اجملال نفسه على مستوى 1975للتعيي معّلًما للمادتي يف مدارس التعليم العام، كما فتح عام  
التعليم الثانوي العام كاإلجنليزية وغريها ابإلضافًة إىل مقررات   ويف كال الربانجمي يدرس امللتحق به طائفة من مواد  . الدبلوم

. وكان إنشاء الربانجمي خطوة علمية مدروسة فتح أمام Balogun,1985)يف اللغة العربية والدراسات اإلسالمية )
احلكومية املختلفة، فقد   محلة شهادات املعاهد الدينية واملراكز اإلسالمية األهلية اباًب واسًعا لفرص التعيي يف الدوائر

اختلف كثري منهم إىل العمل مدرًِّسا يف مدارس وزارة الرتبية والتعليم أو موظًَّفا يف اإلذاعة والتلفزيون. ومنهم من اخنرط 
يف السلك العسكري أو اجلمركي، ومنهم من وجد بغيتهم يف الدائرة السياسية وغريها. وقد يواصل بعضهم دراسته حىت 

علمية عليا كاملاجستري أو الدكتوراه فينتسب إىل كوادر أكادميية يف إحدى اجلامعات املنتشرة يف البالد ينال درجات  
وخارجها. وآية ذلك أّن النتاج املتمّيز الذي تشهده أقسام اللغة العربية والدراسات اإلسالمية من الرواد األوائل يف هيئتها 

 . التدريسية إمّنا هو من عوائد ذينك الربانجمي
ن أهليتهم ملختلف املقامات اإلدارية اليت أداروها. ولعله أنسب عومما جيدر بنا اإلشارة إليه هو ما يشهد به الشعب  

ابملكان عرض نبذة عن حياة واحد من هؤالء الرجال إظهارا لفاعليته يف خمتلف املناصب اليت زاوهلا. وتلك الشخصية 
 املختارة هي: الربوفيسور أبو بكر ديرميي.

كان أستاذ عبد الرزاق من مواليد مدينة إيوو والية أوشن نيجرياي، التحق جبامعة إابدن منضما بقسم الدراسات العربية  
شهادة يف اللغة العربية والدراسات اإلسالمية، بعد أن حصل على اإلجازة لدي -واإلسالمية لربانمج ما قبل اجلامعية  

دراسته حىت أكمل متطلبات برانمج اللسانيس يف اللغة  العربية وآداهبا، شيخه، الشيخ آدم عبد هللا األلوري، وواصل  
حاصال على درجة االمتياز مع مرتبة الشرف . ولقد أكسبه هذا التمّيز فرصة احلصول على املنحة الدراسية والزمالة من 

توراه. وهذه املكانة العلمية اجمللس الربيطاين، مث عاد إىل أرض الوطن حماضرا جبامعة إلورن، وقد حصل على درجة الدك
أاتحت له فرصة االندماج على املستوى احلكومي بكافة مستوايهتا. فقد عّينته حكومة والية أوشن رئيسا جمللس األعلى 

(. وحظي الربوفيسور كذلك بتعيينه مديرا جلامعة احلكمة، 1989-1986لشؤون كلية الرتبية الوالئية مبدينة إىل أرنغن )
رياي، وشهدت أايمه فيها العديد من اإلجنازات اهلائلة. ومن تلك اإلجنازات، التزايد الباهر لعدد الدارسي، يف إلورن، نيج
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العربية  للدراسات  الوطين  اجمللس  دور ابرز يف أتسيس  للربوفيسور  العمراين.  والتطوير  الدراسية  املناهج  نطاق  توسيع 
ة العامة يف ذلك اجمللس. وقد استثمر عالقته ابحلكومة لتأسيس مكانة واإلسالمية، فعّي رئيًسا للجنة االتصاالت والعالق

مرموقة هلذا اجمللس حىت حصل على االعتماد واالعرتاف الرمسي لدى اجمللس الوطين للشؤون التعليمية الذي هو يتمتع 
 بصفة السلطة العليا يف اختاذ القرارات املتعلقة ابلسياسات التعليمية يف نيجرياي. 

ته حاليا مديرا للجنة الشكاوي الفدرالية العامة،  مبكتب والية أوشن، وأصدر كتااًب عن خارطة كان سعاد
الطريق للمفوضية، أوضح فيه مهام املفوضية، أمهيتها ودورها يف اجملتمع املدين يف زمن قياسي بعيد تعيينه مديرا للمفوضية، 

ا تسابق نظراؤه يف سائر وكانت إسهاماته يف هذا املنشور منقطع النظري، وغدت إّتا  زاته يف إدارة املفوضية منوذجا فذًّ
( "اعتبارا هلذا التمّيز  Sobanjo, 2018الوالايت على االقتداء به. وعن متّيزه يف إدارة نلك املفّوضية تقول سوبنجو ) 

ر يف الفكري الذي أبداه الربفيسور فال يكون  من املبالغة القول أبن الربوفيسور عامل موسوعي بكّل ا قتدار ومتّكن، متبحِّّ
 كّل جمال من جماالت العلوم اإلنسانية  عارف أبسرارها " . 

 
 اخلامتة

اّّتهت الدراسة حنو استظهار جهد معريف ثقايف هنض به الرواد األوائل لالنتقال ابلعربية من النشاط الديين التعّبدي إىل 
يف دايران النيجريية عامة وبالد يوراب   -آفاق بعيدة املدى من الدرس األكادميي املوّطئ لتبّوء املشتغلي ابلثقافة العربية  

ماعية مرموقة. وقامت الدراسة بتتّبع راصد جلهود هؤالء الرواد يف اإلعالء من شأن مكانة اجت  –على وجه اخلصوص  
الثقافة العربية واملشتغلي هبا اجتماعيا واقتصاداي وثقافيا . ويف حتقيق الغاية املبتغاة من هذه الدراسة وقع االختيار على 

عربي من بالد يوراب يف إبراز أوجه املزية والكفاءة اليت سبعة من هؤالء الرواد بوصفهم عّينة جيِّدة التمثيل  لكفاح املست
 تتمّتع هبا العربية لتكون لغة عصر قادرة على مواكبة التطورات العلمية والثقافية املتالحقة يف عصران احلديث. 

  - ما أييت:  وقد توصل البحث إىل مجلة من النتائج ذات األمهية يف اتريخ الثقافة العربية يف بالد يوراب، نوجزها يف 
أوال : أن علماء العربية يف بالد يوراب قبل حلول املستعمرين كانوا من علية القوم، ويتمتعون مبكانة اجتماعية مرموقة، 

 بوصفهم طبقة مثّقفة اختذهم امللوك بطانة يستعي هبم يف إدارة ممالكهم وإمرباطورايهتم. 
إىل مصري غري مرتقب، إنّه زمن االنتداب الربيطاين على نيجرياي، وقد اثنيا : أنه أتى على العربية يف دايران زمن آل هبا  

 مارس رجاله على العربية تضيييًقا شديًدا يكاد يصيبها يف مقتل،  وجعل أعزّة أهلها أذلّة. 
اجعهم عن هذا اثلثا: أن علماء العربية يف بالد يوراب رفضوا التعليم اإلجنليزي  اعتبار لكوهنا منفذا لتنصري أبنائهم أهنهم تر 

املوقف لبقائه منفذا وحيد للمثاقفة على املستوى الدويل، وكانوا يتعلمونه بطريقة غري الرمسيةـ، ورغبة يف اختاذه معينا للعمل 
 الدعوي. 
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رابعا: أهنم مل جيدوا يف  تعلمهم للعلوم الغربية صعبا، ذلك لتعلمهم للغة القرآن مسبقا واليت  تعترب مفتاحا  لتنشيط  
 ول وتسهيل التفكري. العق

خامًسا : أّن إنشاء قسم اللفة العربية والدراسات اإلسالمية يف جامعة إابدن يف أوائل العقد السابع من القرن العشرين 
فاحتة خرٍي لتحّول الثقافة العربية   –على وجه التعيي  –كان نقطة حتّول كربى يف مسرية الثقافة العربية يف بالد يوراب. إنّه  

البالد من النشاط الدعوي التعّبدي إىل مصادر كسب املنافع املادية واملعنوية حيث فتح اباًب واسًعا الخنراط يف هذه  
   املستعربي يف الوظائف احلكومية على اختالف دوائرها.

أظهرت الدراسة اجلهد املتمّيز والفّذ الذي قام به هؤالء الرجال يف مسرية الثقافة العربية ليس يف بالد يوراب   سادًسا : 
 فحسب وإمّنا على املستويي الوطين والقاري. 
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allghh al'erbyh waldrasat aleslamyh, jam'eh ebadn, nyjyrya , 22 mn shhr fbyar 2020m.  

3. ebrahym lyry amyn: mqablh 'en wd'e aslmh alm'erfh fy jnwb ghrby, albrwfyswr adybayw 'ebd 

alrfy'e ebrahym, fy almktb bqsm aladyan, jam'eh elwrn, elwrn, 13 mn shhr abryl 2020m.  

4. ebrahym lyry amyn: mqablh  fy etar ektsab almharat alt'elmyh lda aldarsyn balmrahl althanwyh, 

alsyd awlaghnjw 'ebd alhfyz fy byth, harh kwryj klws, ayyghwrw, ebadn, wlayh awyw, 21mn 

shhr fbyar2020m. 
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Abstract: 
Because Arabic has its own global, cultural, knowledge legacy; it is not in isolation from 

development and the desired economic horizon. It is compulsory that Arab experts and those 

interested in information and electronic engineering continue making efforts through their 

pioneering initiatives at the end of the twentieth century in order to adapt Arabic to computation. 

So, They focused on preparing computer programs that develop new visions to incorporate the 

contents of Arabic into electronic media and Internet networks. 

 However, these pioneering geometrically and technologically did not reach the wanted level in 

comparison with the Latin digital achievement, especially the outstanding English content. And 

that goes to several reasons which will be addressed in this study by means of strategies that 

intensify efforts to include Arabic in the World Trade Organization and take advantage of its 

language stock in the era of knowledge, economy, and digitization; also, they enhance the role of 

interested Arab researchers to create encyclopedic electronic dictionaries, language atlases, 

additional application documents and powerful Arabic search engines. 

 This study made use of the descriptive analytical approach by the description of the reality of 

Arabic within the current digital content, by the analysis of its data and challenges, by the prospect 
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of a wide spread of Arabic in the electronic media and the Web, and by the presentation of its 

rising role on the ladder of knowledge economy. 

 امللخص: 

ليست اللغة العربية مبعزل عن التطور واألفق االقتصادي املنشود مبا حتمله من إرث معريف حضاري عاملي، ولقد ابت      
واملهتمني ابهلندسة املعلوماتية واإللكرتونية من خالل مبادراهتم الرائدة   ،من الضروري مواصلة جهود خرباء العامل العريب

 للغة العربية للحوسبةهناية القرن العشرين، من أجل تطويع ا

 ؛ابملقارنة مع املنجز الرقمي الالتيين  ؛وإن كان هذه احملاوالت الرائدة هندسيا وتكنولوجيا مل ترق إىل املستوى املنشود    
وابألخص احملتوى اإلجنليزي املتفوق، وهذا راجع ألسباب عديدة سيتطرق إليها هذا البحث، من خالل اسرتاتيجيات 

واالستفادة من خمزوهنا اللغوي يف عصر اقتصاد املعرفة   ؛اج اللغة العربية يف منظمة التجارة العاملية تكثيف اجلهود إلدر 
ومستندات   ،والرقمنة، وتعزيز دور املهتمني والباحثني العرب من أجل صناعة معاجم إلكرتونية موسوعية وأطالس لغوية

 وحمركات حبث عربية قوية.   ،تطبيقية إضافية

اللغة العربية ضمن احملتوى      وقد اعتمدت هذه الدراسة املنهج الوصفي التحليلي؛ وذلك من خالل توصيف واقع 
والشبكة   اإللكرتونية  الوسائط  يف  للعربية  واسع  انتشار  مأمول  واستشراف  وحتدايته،  معطياته  وحتليل  الراهن  الرقمي 

 رفة. العنكبوتية، وإبراز دورها الصاعد على سلم اقتصاد املع
 Keywords : The digitalization - arabic - the knowledge  –economy. 

   .املعرفة  - اقتصاد  -العربية -الرقمنة الكلمات املفتاحية:
 

 الرقمنة لغة:  -1
جاء يف لسان العرب رقم؛ مبعىن الرقم والرتقيم تعجيم الكتاب، ورقم الكتاب يرقمه رقما أعجمه وبّينه، وكتاب مرقوم؛     

 2﴿كتاب مرقوم﴾ أي كتاب مكتوب.  قال تعاىل:  1أي قد بـُّينت حروفه بعالماهتا من التنقيط. 
 يثبت الرقم، قال الشاعر:وقوهلم: هو يرقم املاء؛ أي بلغ من حذقه ابألمور أن يرقم حيث ال  

            سأرقُم يف املاِء القراِح  إليكمُ     
 سأرقم أي سأكتب. 

           3على بُعدكْم إن كان للماِء قارحُ         
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أما يف الصحاح فقد ورد الرقم مبعىن الكتابة واخلتم، ورقم الثوب كتابه وهو يف األصل مصدر يقال: رقمت الثوب     
ورقمته ترقيما مثله، والرقم أيضا ضرب من الربود، والرقمة جانب الوادي، وقد يقال: الروضة، قال زهري بن أيب 

 سلمى:
ا      ابلَرْقَمتني كأهنه هلا   وداٌر 

 
ِمْعَصمِ   نَواِشِر  يف  وشٍم       4َمراِجُع 

 
  الرقمنة اصطالحا:   -2
 5هي عملية حتويل البياانت إىل شكل رقمي، وذلك من أجل معاجلتها بواسطة احلاسب اآليل.     

وغريها( إىل   -الصوت -الصور-أبهنا: »التحويل من املعلومات التناظرية يف أي شكل ) النصوص   وقد عرفها ريتز    
شكل رقمي مع األجهزة اإللكرتونية املناسبة مثل: املاسح الضوئي أو رقائق احلاسب، حبيث ميكن معاجلة املعلومات 

 .6وختزينها، وتنقل عن طريق الدوائر الرقمية واملعدات والشبكات«
 

 مفهوم اقتصاد املعرفة:    -3
  / االقتصاد لغة:1-  3
جاء يف لسان العرب: »القصد يف الشيء خالف اإلفراط، وهو ما بني اإلسراف والتقتري، والقصد يف املعيشة: أن ال     

 ﴿   قال تعاىل:   7يسرف وال يقرت، يقال: فالن مقتصد يف النفقة، وقد اقتصد، واقتصد فالن يف أمره: أي استقام«، 
وأقصد  9واقصد بذرعك أي اربع على نفسك، وقصد فالن يف مشيه إذا مشى مستواي،  8ِصْد يف َمْشِيَك ﴾،  َواقْ 

 السهم أي أصاب فقتل مكانه، قال األخطل: 
 

 فإن كنِت قد أقصدِتين إذ رميِتين     
 

فالرامي يصيُد وال يدري          10بسهميِك، 
 

 / املعرفة لغة: 3-2            
       11يرى الراغب األصفهاين أن: »املعرفة: إدراك الشيء بتفكر وتدبر ألثره، وهو أخص من العلم، ويضاده اإلنكار«.     

 / اقتصاد املعرفة اصطالحاً: 3-3      
 املفهوم الواسع للمعرفة أبنه: يعرف جنم عبود جنم اقتصاد املعرفة بقوله :»وميكن أن نعرف اقتصاد املعرفة يف سياق      
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االقتصاد الذي ينشئ الثروة من خالل عمليات وخدمات املعرفة، اإلنشاء، التحسني، التقاسم، التعلم، التطبيق،       
واالستخدام للمعرفة أبشكاهلا يف القطاعات املختلفة ابالعتماد على األصول البشرية والالملموسة وفق خصائص 

       12وقواعد جديدة«. 
إن اقتصاد املعرفة هو االقتصاد الذي سلعته املعرفة ذاهتا، فهو تدبري أمر تسويق املعرفة وتسهيل نقلها إىل اآلخرين؛     

 مقابل بدل مادي جيعل املعرفة سلعة ترفد اقتصاد األمم، وتعود ابلنفع على احملتاجني هلذه السلعة. 
اقتصاد املعرفه      الفرق بني  املعرفة مادة وهلذا جيب اإلشارة إىل  فيه  املعرفة يف االقتصاد، فاألول تكون  ، واستخدام 

      13االقتصاد، والثاين تسخر فيه املعرفة للرقي ابالقتصاد وإجناحه على اختالف موارده وجماالته. 
واجملتمع عن طريق فرع من العلوم األساسية، يهدف إىل حتسني رفاهية األفراد، واملنظمات،    فاستخدام املعرفة هو     

دراسة نظم إنتاج وتصميم املعرفة، مث إجراء تنفيذ التدخالت الضرورية لتطوير هذه النظم، ينتج هذا الفرع مناذج 
نظرية من خالل البحث العلمي من جهة أوىل، كما يطّور األدوات العملية والتقنية اليت ميكن تطبيقها مباشرة على 

       14العامل الواقعي من جهة اثنية. 
: »منط جديد من االقتصاد خيتلف يف كثري من مساته عن االقتصاد التقليدي الذي ظهر بعد ويعرف أيضا على أنه    

الثورة الصناعية، وفيه حتولت املعلومات إىل أهم سلعة يف اجملتمع، وقد مت حتويل املعارف العلمية إىل الشكل الرقمي، 
         15أهم العناصر األساسية هلذا االقتصاد«.   وأصبح تنظم املعلومات وخدمات املعلومات من 

 تعريف احملتوى الرقمي:    -4
يعّد احملتوى الرقمي على النت: »هو هذا الكم اهلائل من املعلومات اليت حيتاجها اإلنسان يف حقول املعرفة املختلفة     

من العلوم اإلنسانية والتطبيقية، ومن معلومات الطقس وشؤون االقتصاد واملال والطب والسياسة واالجتماع وغري 
كات ومواقع جامعات ومراكز حبوث، كما يشمل أيضا الصحف ذلك، كل ذلك منظم يف بنوك معلومات ومواقع شر 

 . 16% منه ابللغة اإلجنليزية« 68واجملالت واملكتبات وحبوث املؤمترات وغري ذلك، وهو ال يكون بلغة واحدة غري أن  
 17 ولعل هذا اجلدول سيبني اللغات األكثر رواجا على الشابك يف العامل على النحو اآليت:     

 النسب املئوية  اللغات  الرتتيب
 %  82.3 اإلجنليزية 01
 %  4.0 األملانية 02
 %  1.6 الياابنية  03
 %  1.5 الفرنسية 04
 %  1.1 االسبانية 05
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 %  0.9 السويدية 06
 %  0.8 اإليطالية 07
 %  0.7 الربتغالية 08

 
 تعريف احملتوى الرقمي العريب:   -5
    18حييل مصطلح احملتوى الرقمي العريب على جمموع مواقع وصفحات الويب املكتوبة ابللغة العربية على شبكة االنرتنت.     
تعّد للنشر على شبكة األنرتنت والشبكات      العربية، واليت  املكتوبة ابللغة  املعرفية  ولذلك فهو يعرف أبنه: »املواد 

ى أخذ شكل النص العريب أو املادة السمع بصرية أو األشكال أو الربامج والقطع الرديفة هلا، سواء كان هذا  احملتو 
املربجمة، ويشرتط يف املادة حىت تعترب حمتوى عريب أن تكون منشورة للعموم، حبيث يستفيد منها متصفح األنرتنت 

هل التعامل معها، دون احلاجة إىل الدخول بكلمة مرور، كما يشرتط أن تكون املادة موثقة ومفهرسة بشكل يس
 .19وليس االكتفاء بتكديس مواد كما وردت من املصدر على الشبكة«

 مؤشر احملتوى العريب الرقمي:   -6
 660أشارت دراسة صدرت سابقا ملوسوعة موضوع العربية اإللكرتونية أن عدد صفحات األنرتنت العربية قد بلغ      

صائيات أن نسبة مسامهة احملتوى العريب خالل عام مليون صفحة منذ أتسيس الشبكة آنذاك، حيث أظهرت اإلح
م حيث 2013% من النسبة العاملية لنفس العام؛ وهي نسبة قد تراجعت عن نسبة عام  2.74م هي  2014
% خالل نفس السنة أيضا، وهذا مؤشر خطري يسرتعي إجياد حلول فعالة وسريعة إلثراء احملتوى 4.06بلغت  

 20ا التناقص وابلتايل فقدان هذا احملتوى.الرقمي العريب، حىت ال يستمر هذ 
 74.5%، واليت بلغ متوسط جمموعها حوايل  0.89مليون صفحة عربية وبنسبة    660وال غرو أن احلديث عن      

مليار صفحة، هذا يعين أن حجم هذا احملتوى العريب ضعيف جدا ولن يستمر؛ على الرغم من أن اللغة العربية 
مليون  135.6تعد اللغة الرابعة على مستوى العامل وبلغ عدد مستخدميها مايقارب أكثر اللغات انتشارا، حيث  

، وقد توضح هذه األرقام والنسب نقص حجم احملتوى العريب 2013مستخدم عريب حسب الدراسات لغاية عام  
  21على شبكة النت. 

     22)%(   النسبة السنوية حلجم احملتوى العريب من حجم احملتوى العاملي



Journal of Human Development and Education for specialized Research (JHDESR)591-606 Vo: 6, No:4, 2020 

 

596 
 

 
 
 ( % نسبة احملتوى العريب ككل. 0.89)   -
 مليون عدد صفحات الويب منذ أتسيس النت.   660 -
 م. 2013%عام    4.6م، بينما2014( % نسبة سنة  2.74)   -
 ( % مستخدمو الشبكة يف العامل العريب. 4)   -

م يف الرتتيب الرابع من بني لغات العامل، حيث يستخدمها زهاء 2015جاء استخدام العربية يف النت خالل عام      
 23 مليون فرد خالل تلك الفرتة، أما عن ترتيب العشر لغات األوىل فسيوضح طبقا للجدول اآليت:   150

األفراد  اللغات  الرتتيب عدد 
 ابملاليي 

 872 اإلجنليزية 01
 704 الصينية 02
 256 االسبانية 03
 168 العربية 04
 132 الربتغالية 05
 115 الياابنية  06
 103 الروسية 07
 98 املاليية 08
 97 الفرنسية 09
 84 األملانية 10
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 734 ابقي اللغات  11
 

 رسم بياين يوضح واقع العربية على النت: 

 
 أشهر املواقع العربية من املواقع اليت دخلت عامل األنرتنت:   -7

 جدول بعض املواقع العربية املستحدثة عند بعض الدول العربية: 
 اتريخ انطالقه  اسم البلد  جماالته وختصصه  اسم املوقع 

 م 1995 السعودية األحباث والتسويق     24شبكة اراب أون الين
 دورايت خمطوطات كتب   املكتبة الرقمية العربية 

 سالمية والثقافة العربيةالرتمجة والعلوم اإل
 م 1996 السعودية

 م 1996 السعودية الثقافة العربية اإلسالمية  املوسوعة العربية العاملية 
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العلوم اإلنسانية والعلوم البحتة والتطبيقية   املوسوعة العربية 
 والرتبية والفنون 

 م 1981 سوراي 

   25شبكة حميط 
 

 األخبار 
 منتدايت احمليط 

 موقع شغاليت للوظائف احلالية 
 موقع كورابيا الرايضي 

 موقع بيان أون الين التعليمي 
 

 م 1998 اإلمارات 

 الين  إسالم أون
 

االرتقاء والنهوض ابلعامل اإلسالمي دعم 
 مبادئ احلرية والدميقراطية 

 م 1998 قطر

نسيج:    26شبكة 
Naseej.com : 

خدمة   متطورة تقدم  جد  معلوماتية 
 ملستخدمي النت يف العامل 

 م 1997 السعودية

27Arabica.Com     
 

اإللكرتوين  والنشر  اإلعالم  خدمات 
 والبحث

 

 م 1995 األردن

 
يالحظ من خالل اجلدول أعاله على وجود نقص فادح يف املادة العربية، وتقصري كبري يف وضع حمركات البحث     

وتصفح العربية على الشابك، غري أن اجلهود تبقى متواصلة من أجل تعميم املعلومات ورواجها وتقليص الفجوة 
 وهي:   يف جمتمع املعرفة، نذكر على سبيل املثال ال احلصر بعض املواقع 

 الذي ميثل نواة أساسية للمكتبة اإللكرتونية العربية الشاملة.   /  www.alwarrag.comالوراق:  -
وهو موقع ال يقل أمهية عن السابق فهو حموسب يغطي سبعة معاجم، تقدم   www.ajeeb.com/ عجيب:  -

 .28ما يقارب )عشرة ماليني كلمة( خدمة جمانية لكل من يدخل هذا املوقع
غري أن هذا  العدد من املواقع يبقى ضئيال ابملقارنة مع املواقع اليت تتعامل ابللغة اإلجنليزية، وتبقى الشبكة العاملية     

 غري منتشرة ابلوطن العريب. 
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 -إذا ما قورن حبجم الطلب - تربز النسب السابقة أن احملتوى الرقمي العريب ال يتناسب مع متطلبات املستخدمني له       

، حيث جيد قارئ ''لغة بال بناء حتيت معريف''ر الكاتب اليمين حبيب عبد الرب سروري أبن اللغة العربية  وقد فس
اليوم يف مواقع أنرتنت الدول األخرى ماليني النصوص والكتب الرقمية العلمية والثقافية مجيعا مدججة بصالت 

شر إىل مجيع املراجع الرقمية املذكورة يف تلك النصوص الفائقة، اليت من شأهنا أن تسمح ابالنتقال اللحظي املبا
   29النصوص والكتب املوجودة على األنرتنت. 

 :أسباب نقص احملتوى الرقمي العريب   -8
يف عددها   )الشرق األوسط(عدم انتشار النت يف الوطن العريب إىل كل املناطق االستنساخ، حيث أشارت جريدة   -

إىل افتقار املواقع ''املواقع العربية على األنرتنت.. واقعها ومشاكلها'' م يف تقرير بعنوان: 2001عام    8196
مليون مستخدم،   2.5الشخصية العربية إىل احملتوى اجليد، وأن عدد مستخدمي األنرتنت يف العامل العريب يقارب  

%( 60قع، وأضاف التقرير أنه حبسب إحدى الدراسات أن نسبة)آالف مو   5بينما يصل عدد املواقع العربية إىل  
اللغة اإلجنليزية، مما انعكس هذا على حمدودية التصفح ماعدا املواقع العربية  من مستعملي األنرتنت ال جييدون 

 30  املستهدفة.
، لة التأثري''''مواقع األنرتنت بي ضعف احملتوى وق م، موضوعا بعنوان:  2005فقد نشرت عام    )الغد(جريدة    -

وقد أشارت إىل أحد التقارير الذي أعّده خرباء اجمللس القومي للثقافة والعلوم يدعو من خالله إىل تطوير املواقع 
العربية على األنرتنت، واحلفاظ على اهلوية والثقافة العربية، وضرورة وضع رؤية واضحة وشاملة لكيفية بناء حمتوى 

لبية احتياجات املستخدم العريب، كما ذكر التقرير أن احملتوى العريب حقق على رقمي عريب قادر على التفاعل، وت
مدار األعوام األخرية تقدما نسبيا من حيث التنوع وتلبية االحتياجات اخلاصة ابملستخدمني يف املنطقة، بيد أنه 

 تطلعات املستخدمني من أشار إىل وجود فجوة كبرية بني ما يقدمه احملتوى العريب الرقمي مبستواه احلايل، وبني
 31تشابه األنرتنت سيما مع إطالق خدمتها الفائقة التدفق. 
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%( من إمجايل حمتوى الشابك، 0.01وأشار التقرير كذلك أن نسبة احملتوى الرقمي العريب آنذاك مازالت مل تتجاوز)     
 32موقعا.   14000كاشفا أن عدد املواقع العربية وصل إىل 

-  ( عريبموقع  سي  يب  عام    (يب  استهل  بعنوان: 2012فقد  املقاالت  إبحدى  على   م  العريب  الرقمي  ''احملتوى 
الكم والنوع''؛  األنرتنت... الرقمي ابللغة   إشكالية  احملتوى  يتطرق إىل إشكاالت  أنه ومنذ سنوات واحلديث 

العربية، وتكاد جتمع اآلراء على أن هذا احملتوى ابلرغم من وجود مواقع شخصية حمدودة ال يرقى إىل مستوى 
قاالت الطلب عليه، وابألخص أن بعضه ركيك وبعضه مكرر يف أكثر من موقع، وأن  مثة مواقع عديدة تعيد نشر امل

واملواد من موقعها األصلي، وجتريدها يف كثري من املناسبات من اسم صاحبها أو جهة النشر، بل يتعمد أحياان إىل 
   33إضافة اسم منحول، وهي حقيقة ال تقتصر على الدراسات واإلحصاءات فحسب بل تظهر جلية كل يوم. 

ربة والعلماء عن الشبكة: »حيث مل توجد نظرة مستقبلية غياب اسرتاتيجية خاصة ابحملتوى العريب وابتعاد أصحاب اخل  -
    34مدروسة ما عدا مبادرة امللك عبد هللا للمحتوى العريب يف السنوات السابقة«.

يتبني مما سبق أن احملتوى العريب منذ بداية النت يعاين مشكالت تكاد تكون هي ذاهتا حىت اليوم، فهذا احملتوى ال     
الضعف وعشوائيته وعدم استعمال اللغة العربية السليمة اخلالية من األخطاء،   - أيضا–منا  يعاين الشح فحسب؛ وإ

كما أنه ال يتوافر على التصميمات الذكية وسهولة النفاذ إليها، وغياب حتديث احملتوى وبراجمه وخدماته، ابإلضافة 
 إىل ظاهريت التكرار واالنتحال. 

 العربية وجتسيد اقتصاد املعرفة:   آليات االرتقاء ابلرقمنة    -9
 هناك  ثالثة  آليات وأركان تتداخل يف أدوارها لتعزيز احملتوى الرقمي العريب هي: 

  / الرتمجة:9-1
القيام      لكي ترتقي الرتمجة إىل املستوى املطلوب ال بد أن يتوالها خمتصون أكفاء لديهم من املؤهالت ما ميكنهم 

املعرفة التخصصية وإتقان اللغتني املعنيتني حتّددان هذه الكفاءة، علما أن هناك من يؤكد بعملهم، فاألمانة العلمية و 
على ضرورة تفوق املرتجم ابللغة األم مقابل اللغة الثانية كضمان لنقل املعىن بدقة، وهنا أييت دور التأهيل الذي 

م كبري اهتمام إضافة إىل اللغة املرتجم هلا، تقدمه كليات اللغة وأقسام الرتمجة؛ اليت من الضروري أن تعطي اللغة األ
ووجوب التطوير املهين املستمر للمرتمجني، والذي يشمل تطوير معارفهم املستمر يف جماالت التخصص، وكذلك 
تطوير إمكاانهتم اللغوية، ولضمان ذلك ميكن هلذه املهنة أن تنهج هنج املهن األخرى يف إلزام العاملني ابلعمل على 

املهين لديهم، من خالل إصدار إجازات مهنية هلم قابلة للتجديد من جهات رمسية تضع ضوابط حمددة التطوير  
       35هلم كذلك. 
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 / أثر نوعية النتاج يف تعزيز الرقمنة العربية: 9-2
تكمن نوعية النتاج يف أدوار متعددة تؤديها عدة مؤسسات ونشاطات خاصة، من أجل إثراء و تعزيز نوعية هذه     

الرقمنة العربية، ولعل أمهها مؤسسات التعليم العايل ومراكز البحث العلمي، وخباصة عند اعتمادها سياسية عربية 
 ذة لتطوير احملتوى الرقمي العريب. خالصة موحدة وفق اسرتاتيجيات حمددة وآليات إجرائية منف

واحلقيقة أن العمل على رعاية هذا التوجه التقين وضمان امللكية الفكرية، ودعم املكتسبات ودور النشر ماداي وفنيا     
هو  تعزيز هلذا الدور املنوط هبا، ابإلضافة إىل اعتماد معايري وضوابط خاصة ابلنشر الرقمي، مما يسهم يف رفع 

 36اقية هذا احملتوى الذي يعترب االعرتاف به مصدرا للمعلومات. مستوى مصد 
كما ميكن ملؤسسات التعليم العايل واملؤسسات الرمسية العربية األخرى أن تدعم وتثري هذا احملتوى الرقمي، وذلك     

دريس والتكوين، بتوفري سبل البحث العلمي اجلاد الذي يسهم يف عملية تطوير التعليم كالتغيري يف منط وأساليب الت
وتوجيه املتعلم/ الباحث توجيها نوعيا، وجعل يف صلب اهتمامه تنمية وبناء مهارات التفكري العايل لديه كالتحليل 
واالستنباط والتطبيق والتقييم، وهو ما من شأنه أن يرفع من مهارات أدائه الفعلي الذي يؤسس للبحث العلمي 

 37النوعي األمثل. 
ن اللغات األخرى إىل اللغة العربية تعد داعما أساسيا لتعزيز الرقمنة العربية؛ فإن دور مؤسسات ومبا أن الرتمجة م    

التعليم العايل وطلبتها وأكادمييها مهما جدا يف الرتمجة العلمية التخصصية، إذ ال بد أن يشرف عليها خمتصون 
فيد يف الرتمجة الصحيحة إىل اللغة العربية ويبعد قادرون على فهم املعاين يف لغتها األصلية وترمجتها بدقة، وهذا ما ي

 عنها ما يتم نقله من ركاكة يف التعبري واألداء معا. 
وال ريب أن التعاون املتمثل ابلتدريب والتأهيل وتبادل التجارب واخلربات التكنولوجية والفنية سيحدث أثرا كبريا يف     

وهوما يتيح اختصار اجلهد والوقت وخفض التكلفة، ولعل املنظمة   تعزيز الرقمنة العربية واالرتقاء بنوعية حمتواها،
العربية للرتبية والثقافة والعلوم جتربة يف هذا الشأن، وذلك من خالل إصداراهتا لسلسلة من املعاجم التخصصية يف 

ملصطلحات   جماالت متعددة هلا أمهيتها ومنها: املعجم املوحد ملصطلحات علم التشريح العياين، واملعجم املوحد
  38عريب.   -فرنسي  –اجنليزي    - اهلندسة املدنية، والقاموس العريب املوحد للمصطلحات الرايضية وكلها

كما ميكن للمبادرات التعاونية احمللية أن ترتقي بنوعية البحث العلمي الذي يعزز الرقمنة العربية، واليت قد تتمثل يف      
 اد املعرفة والتنمية املستدامة، منها على سبيل املثال ال احلصر:مظاهر وأشكال خمتلفة من أجل النهوض ابقتص

 التعاون اجلماعي بني الباحثني العرب داخل املؤسسة الواحدة. -
 التداخل بني اجملاالت البحثية داخل املؤسسة الواحدة واملؤسسات احمللية العربية.  -
 اخلرباء املختصون. إشراك الباحثني اجلدد يف األعمال البحثية اليت يقوم هبا   -
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 / آليات الوصول: 9-3
تعد آليات الوصول إىل احملتوى الرقمي العريب األساس يف استعماله من أجل حتقيق االرتقاء ابلبحث والتطوير العريب،     

االتصال  تكنولوجيا  وبرامج  بتجهيزات  تعىن  اليت  الفنية  اجلهات  طرف  من  اجلاد  العمل  خالل  من  ذلك  ويتم 
ومراكز البحث، وهنا البد من اإلشارة إىل أن كل فريق واملعلومات، وذلك ابلتعاون مع مؤسسات التعليم العايل  
تقوم بتحديد اجلوانب العلمية اخلاصة كالتصنيف   -مثال–له مهام معينة وجب القيام هبا؛ فمؤسسات التعليم العايل  

املنوط   والفهرسة وبيان طرق النفاذ ومستوايته إىل احملتوى الرقمي وغريها، وخرباء املكتبات ومراكز البحث هلم املهام
هبم كي يسهموا يف املوضوع، بينما تقوم اجلهات بعرض إمكاانت تكنولوجيا املعلومات واالتصال اطالع الطرف 
األخر على فرص التوظيف، واعتماد خرباهتم وخربات اآلخرين يف هذا اجملال، وعملية عرض اإلمكاانت تتمثل يف 

ب اآلخر من الوصول إىل  تصور واضح، ملا سيتم يف عروض حية لربامج والتجهيزات املتوفرة، لكي ميكن للجان
مستوى التخزين واالسرتجاع وما يتطلب من تصميم ألليات البحث، ومن بني املهام األخرى اليت من املفرتض أن 
تقوم هبا اجلهات الفنية توفري التدريب الالزم للمستفيدين، وذلك من خالل عقد دورات أو ورشات عمل أو 

 39ام. تصميم أدلة استخد 
فعلى سبيل املثال فيما تعلق ابلربامج فقد ازدهر وتطور مفهوم الربامج ومشلت معظم التصنيفات اليت حتتاجها مؤسسات     

التعليم والبحث العلمي، فأصبح بني يدي مطور الربامج املتخصصني مصادر برجمة جمانية كثرية ميكن استخدامها 
 40كما هي أوتطويرها لتلبية احلاجة. 

 صة: اخلال   -10
إن اخلالصة اليت ميكن التوصل إليها هي أن املعرفة تعترب املسألة احلامسة يف متكني اجملتمع العريب من توسيع جماالت     

اختياراهتم، ومتثل تكنولوجيا املعلومات والرقمنة األدوات األساسية للمجتمعات اليت تنشد التقدم املؤسس على 
بة اللغة العربية يف ظل التحول احلقيقي جملتمع املعرفة وكيفية استغالل املوارد االقتصاد املعريف، املستند األساس حلوس

الطبيعية واملادية، وابلتايل التأسيس لبعد جوهري يف التنمية البشرية، ولن يكون ذلك إال بتهيئة بيئة اقتصادية مبنية  
واملعرفية، املعلوماتية  معامله  بكل  معريف  القتصاد  تؤسس  عربية؛  رقمنة  اخلدمات   على  من  االستفادة  لنا  ليتسىن 

اإللكرتونية واستخداماهتا يف خمتلف جماالت األنشطة العلمية والبحثية واالقتصادية، وذلك ببناء قاعدة تكنولوجية 
معرفية ذاتية، من خالل االهتمام بتكنولوجيا املعلومات وتطويعها إلدراج اللغة العربية واحلوسبة يف خمتلف القطاعات 

 جر األساس يف تعزيز الرقمنة وتطور االقتصاد املعريف. ألهنا احل 
 نتائج البحث:  -11

 توصل البحث إىل مجلة من االستنتاجات لعل أمهها:        
 ضعف احملتوى العريب وعشوائيته وعدم دقته.   •    
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 ضعف تصميم املواقع العربية وعدم االهتمام جبماليتها وجاذبيتها للمستعملني.   •    
 حمدودية انتشار اللغة العربية على النت وصفحات الويب.  •    
 غياب اسرتاتيجية خاصة ابحملتوى العريب وابتعاد أصحاب االختصاص واخلربة والعلماء عن الشابك.   •    
 املعلومات واالتصال بني البلدان العربية بسبب ضعف البىن القاعدية. غياب التبادل األفقي يف جمال    •
وخاصة الكوادر البشرية املؤهلة بثقافة عن تكنولوجيا املعلومات ووسائل االتصال،   هجرة املوارد البشرية العربية  •

 نظري اإلغراءات املادية والتحفيزية املقدمة هلم من طرف الدول األجنبية. 
 حمدودية حجم األسواق العربية وعدم استقرارها يف اجتذاب رؤوس األموال.  •
هناك فجوة بني جمموعة الدول العربية واجملاميع اإلنسانية يف العامل على صعيد اخلربة اإلدارية للمعلومات واخلربة   •

 الفنية، وكذلك يف جمال القوانني واألنظمة املتعلقة ابلتطور التكنولوجي احلديث. 
 مجود التشريعات ومنظومة القوانني احمللية والعربية وعدم مسايرهتا للتطور املعريف.   •
عدم وجود اسرتاتيجية عربية موحدة مناسبة لصناعة حمتوى املعلومات، وانعكاس ذلك يف اخنفاض جهود البحث   •

 والتطوير واالبتكار هلذه الصناعة.
عدم التناسب بني التحوالت يف شكل اجملتمع العريب فيما يتعلق ابجلانب االقتصادي والتعليمي والثقايف عموما،  •

 والتغريات والتحوالت التكنولوجية املتسارعة على الصعيد العاملي. 
 ب. هناك جهود ومبادرات إلثراء الرقمنة العربية لكنها ال تفي ابرتقاء احملتوى إىل املستوى املطلو   •
 التوصيات:   -12

 وبناء على االستنتاجات اليت توصل إليها البحث ميكن صياغة التوصيات اآلتية:      
تعزيز التوجه حنو إعطاء األمهية القصوى ملوضوع إعادة هيكلة التعليم العايل وتقوية البحث العلمي والتطوير، و   •

 األحباث متعددة التخصصات. 
بني الباحثني العرب من أجل إجراء أحباث حمليا وعربيا، وإشراك الباحثني   إجياد صيغ لعقد شركات متنوعة ما   •

 الشباب يف هذه األحباث. 
مواكبة التغيريات التكنولوجية املتسارعة الستيعاب التطورات املستمرة يف تكنولوجيا املعلومات واالتصاالت وبقية   •

 املعارف اإلنسانية. 
احملتوى الرقمي العريب؛ وذلك ابلتعاون مع املنظمة العربية للرتبية والثقافة وضع اسرتاتيجية هادفة لتعزيز وإثراء    •

 والعلوم. 
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العمل على إجياد بيئة مناسبة لبناء صناعة عربية احملتوى متناسقة ومكملة للصناعات العاملية؛ ومطورة هلا يف ظل   •
 النهوض ابالقتصاد العريب واقتصاد املعرفة.

 العمل على بعث الشراكة بني املراكز البحثية والقطاع اخلاص واملشاريع البحثية.   •
العمل على ردم الفجوة الرقمية من خالل العمل على انتشار ورواج األنرتنت؛ وذلك بزايدة أعداد مستعمليه   •

 على اختالف مستوايهتم. 
 رار مثيالهتا األجنبيةتطوير برامج عربية للكشف عن السرقات العلمية واألدبية على غ  •
العمل على توسيع جمال تعليم اللغات احلية للطلبة والباحثني لتمكينهم من االطالع املستمر ملا يستجد من   •

 أساليب التعليم اجلديدة وتطوير اقتصاد املعرفة. 
 رفة.عقد ندوات وورشات عمل من أجل حتديد نوعية البحوث وموضوعاهتا ومدى مسامهتها يف اقتصاد املع  •
 العمل على فتح قنوات احلوار وتعزيز التواصل ما بني الباحثني ومتطلبات جمتمع املعرفة.   •
 عقد أدلة إرشادية ابلتوثيق العلمي للمحتوى الرقمي العريب وحتري دقة املعلومات الرقمية.   •
العمل على جذب املغرتبني االهتمام ابلعلماء والباحثني واملختصني ومتكينهم من التواصل العلمي يف بلداهنم، و  •

 منهم خبلق األجواء املناسبة هلم.
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ABSTRAC : 

The imperative of human existence required since ancient times to confront all the threats of life 

from crises and epidemics throughout the history of mankind’s history, thanks to the development 

of science and its multiplicity within the educational system of societies. Global life and the heart 

of most of its scientific and practical concepts, and this is evident through the adoption of new 

strategies for communication, developed for the post-epidemic world, according to variables that 

control the transfer of knowledge from a distance, and the witness to this is what we see today 

from scientific meetings and meetings, which have become Available to everyone after it was a 

monopoly, on a small part of the digital community, thanks to advanced computer programs that 

have become conferences, and seminars are held without geographical barriers preventing this, 

which we mean in the context of this research, is to talk about the term distance education, via 

media The Internet and modern educational platforms, and there is no doubt that the most 
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important controversy we face is our induction of the reality of this type of education, which has 

become imperative, and the future of its success in the Arab and Islamic world. 

  : امللخص
اقتضت حتمية الوجود البشري منذ القدم، جماهبة كل هتديدات احلياة من األزمات واألوبئة على مر التاريخ الكرنولوجي      

داخل النسق التعليمي للمجتمعات، ولعّل ما مير به اجملتمع اليوم يف لإلنسان، وهذا بفضل تطور العلوم وتعّدد مناهلها 
وتداعياهتا، قد غري مالمح احلياة العاملية وقلب جّل مفاهيمها العلمية والعملية، ويتجلى   19ة فريوس الكوفيد ظل جائح

وفق متغريات تتحكم ذلك من خالل تبين الدول السرتاجتيات جديدة يف التواصل، املستحدث لعامل ما بعد هذا الوابء،  
اليوم من اجتماعات ولقاءات علمية، أصبحت متاحة للجميع يف نقل املعرفة عن بعد، والشاهد على هذا ما نلمسُه  

بعد أن كانت حكراً، على جزء بسيط من اجملتمع الدويل الرقمي، فبفضل برامج حاسوبية متطورة أضحت املؤمترات، 
والندوات تعقد دون حواجز جغرافية متنع من ذلك، والذي نستقصده يف سياق هذا البحث، هو احلديث عن مصطلح 

ائنا لواقع هذا م عن بعد، عرب وسائط األنرتنت ومنصات التعليم احلديث، والشك أّن أهم جدل نواجهه هو استقر التعلي
 النوع من التعليم الذي أصبح حتمية، ومستقبل جناحه يف الوطن العريب واإلسالمي. 

 
Keywords: carnology, covid, education, media, computer 

   الكرنولوجي، الكوفيد، التعليم، الوسائط، حاسوبية  الكلمات املفتاحية: 
 

 مقدمة البحث: -1

، قد غرّي ذهنيات الدول 19لعّل احلديث عن الوضع الراهن واملتأزم الذي يعيشه العامل، جراء إنتشار وابء الكوفيد     
تعليم يستوجُب إعادة النظر يف تطوير أساليب ال  ما  بعد، بشكل جذري  خاصة فيما تعلق بنشر املعرفة والتعليم عن

من منظور الفكر   آلونة األخرية حّيزاً هاماً ح الذي أخذ يف اهذا املصطل  ،مبختلف فروعه، خاصة التعليم عن بعد 
ى اخلرباء واملختصني من اجملتمع الدويل برمته.د الّديداكتيكي، ل   
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 اهلدف من البحث: -2

، يف هاته الورقة البحثية (Distance Learning)ميكن القول أّن اهلدف من تناول موضوع التعليم عن بعد        
إبراز مظاهر  تفوق هذا النوع من التعليم، على الصعيد العاملي واالسالمي، خاصة يف ظل ما يشهده هو السعي إىل  

(، ويف اعتقادي 19العامل من حتول جذري نتيجة األزمات املتتالية، واليت نعيش أصعبها يف الوقت الراهن ) الكوفيد  
يم عن بعد وواقعه يف اجملتمعات، ميّثل قضية حساسة تستوجب النقاش على أعلى املستوايت، الرتكيز على قضية التعل

فحتمية مواجهة األزمات مهما كان أتثريها السليب على اجملتمع، تستلزم بناء نظم تعليمية قوية ومتماسكة تساير التطور 
فتجارب الدول املتطورة يف هذا اجملال، أكّدت   عتمد عليه بطبيعة احلال التعليم عن بعد، التكنولوجي الرهيب، الذي ي  

كتعليم ) جناعته يف تنمية ذهنيات وقدرات املتعلمني للتأقلم مع التكنولوجيا، وقد تداولت اجملتمعات عّدة جتارب انجحة،  
يئات هل، وهذا النجاح هو يف احلقيقة مثرة ختطيط تعليمي انجح، تساهم يف خمتلف ا(النشط والدامج واإللكرتوين وغريها

 السياسي واإلقتصادي وغريها.على املستوى السوسيولوجي، و 

 مشكلة البحث:   -3

لعّل املعوقات واالستشكاالت اليت ترافق تطور وجناح التعليم عن بعد، كنظام علمي انجح يف املؤسسات             
التعليمية العربية، ميّثل عقبة صعبة أمام األجيال الصاعدة من املتعلمني، خاصة وحنن نشهُد عاملاً متسارع ومتحاول 

ا، ية يف شىت اجملاالت، فمشكالت التعليم يف الدول العربية حتديدً األحداث، إضافة إىل العوملة وما أحدثته الثورة التقن
متباينة و مستعصية، سواء من انحية املناهج وطرق التعليم، أو من انحية االستخدام األمثل للتقنية ودجمها أبساسيات 

شكل األبرز يف ميدان التعليم ومصوغات التعليم، ولعّل تباين السياسات التعليمية، وانعدام الرؤى املوحدة واهلادفة، هو امل
بشىت فروعه، لذا فالذي ينبغي أن يؤخذ بعني االهتمام هو ضرورة تكاتف اجلهود وتوحيدها، واالستفادة من جتارب 

ميكن إجياز وعليه  وفق اسرتاجتيات معاصرة تواكب وتواجه كل التحّدايت  ، الدول اليت تشهد جناحا يف جمال التعليم احلديث
 األسئلة اآلتية:  طرح خاللمشكلة البحث من 

 ظم التعليم عن بعد؟ هل هناك إطالع على اسرتجتيات ديداكتيكية انجحة يف حتقيق نُ    .1
 اهليئات الرمسية يف الدول الضعيفة يف قضية التعليم عن بعد؟  هما هوالدور الذي ينبغي أن تساهم في   .2
 سخر لتطوير التعليم عن بعد؟ حديث يُ هل هناك جهود موحّدة من أجل صناعة مناهج علمية وحمتوى رقمي  .3
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 املظاهر التارخيية لتطور التعليم عن بعد: -4

ترجُع البداية األوىل للتعليم عن بعد، إىل زمن الرسائل واملراسلة حيث كان ترسل املواد التعليمية عن طريق الربيد،        
مرور الوقت تطورت هذه الوساطة إىل وسائل أكثر فاعلية الذي كان ميثل دور الوسيط بني املتعلم واهلئية املعلمة، ومع  

تيات، يف جمال ) كالتلفاز والراديو (، ومع مرور الوقت وبتطور الصناعات اإللكرتونية والكهرابئية ازدادت أمهية الصو 
 ديو وتسجيل الدروس وغريها من األنشطة. البث التعليمي والف 

والصناعاتمع  و         املعلوماتية  نظم  اجملال   تطور  هذا  تطور  احلواسيب  وانتشار  األنرتنت  شبكة  وتوسع  العامل،  يف 
 . خاصة  معايري  وفق  للمتعلم،  املقدم  املعريف  احملتوى  يف  وتتحكم  تديره  ومنصات  خاصة  شركات  هناك   وأصبحت 

هو فرنسي كان م يف أملالنيا وقد قام هبا ” شارل توسان“ و 1856ولعّل البداية األوىل للتعليم عن بعد ترجع إىل عام   
 يدرس اللغة الفرنسية.

أّما اخلطوة الثانية كانت يف الوالايت املتحدة األمريكية، من خالل أتسيس مناهج التعليم ابملراسلة يف جامعة )        
أمريكا، م، تلى ذلك منح تراخيض ) الراديو التعليمي( يف العشرينات من القرن احلايل يف  1874إلينوي احلكومية( عام  

م، وانتشر بعد ذلك التعليم 1971ت يف بريطانيا أوىل اجلامعات املفتوحة سنة  م، وأنشأ1950فزيوين عام  لالبث الت  وبدأ 
  1عن بعد يف ابقي أحناء العامل. 

م عندما حاولت منظمة اليونسكو إجياد تفسري 1982كما جتّلى الظهور الرمسي ملصطلح التعليم عن بعد، سنة        
 2(. ICCDEاهليئة العاملية للرتبية عن بعد) :  ( ونقلها إىل اسم جديد هو  ICCEيئة العلمية للرتبية ابملراسلة )السم اهل

 المفهوم اإلصطالحي للتعليم عن بعد:  - 5     

حسب تطور التقنيات ووسائل   على إعتبار أّن هذا النوع من التعليم نوع مستحدث وجديد، وقد تطور كما قلنا سلفاً     
يات خمتلفة حسب التصور العلمي لكل ابحث، فهناك من التواصل التعليمية، فيمكن أّن جند له عّدة تعريفات ومسمّ 

يطلق عليه اسم ) التعليم االلتكروين أو التعليم عن بعد أو التعليم التواصلي وغريها...(، لذا ميكننا إنتقاء بعضاً من هاته 
 وهي كالتايل: وتقريب الفهم  لقريبة إىل املوضوعية  التعريفات ا

التعليم عن بعد مسمى غري منطي يشمل طرق عديدة من طرق وأساليب " بقوله : "  komber"كومربفه  يعرّ       
منهم بعيد عن   كل  عن أسوار املدارس والكليات التقليدية إىل دارسني موزعني توزيعاً جغرافيا ً   توصيل املضمون، بعيداً 
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اآلخر، وخمتلفني يف أعمارهم ولكن لديهم الدوافع الكتساب املعلومات وتصل إليهم من خالل املطبوعات واملراسالت 
 واإلذاعة والتلفزيون وغريها. 

ملواد التدريس أو التدريب عرب وسيط نقل تعليمي   فه على أنّه توصيل  أّما اجلمعية األمريكية للتعليم عن بعد: فتعرّ        
إلكرتوين الذي قد يشمل األقمار الصناعية، أشرطة الفديو، األشرطة الصوتية، احلاسوب أو تكنولوجيا الوسائط املتعّددة 

  علومات.أو غري ذلك من الوسائط املتاحة لنقل امل 

أبنّه التعليم الذي يعطي أمناطاً خمتلفًة من الّدراسة على كل "  Borje Holmbergبورج هوملربج  ويعرفه "      
املستوايت التعليمية اليت ال ختضع لإلشراف من األساتذة على الطالب، وال يوجد بينهما تفاعل مباشر وال بني الطالب 

 3الل التنظيمات اإلرشادية والتعليمية غري املباشرة ... بعضهم البعض وإمّنا يستفيد الطالب من خ

لنا من خالل هاته التعريفات أّن التعليم عن بعد ميثل عالقة ديداكتكية بني طريف العملية التعليمية ) املعلم   يّتضحُ    
 متعّددة تتحكم فيها متغريات السرعة واجلودة، كما سيأيت تفصيل ذلك يف ثنااي   واملتعلم(، وفق وسائل وقنوات إتصال

 هذا البحث.  

الوسائل التواصلية احلديثة، واملرتبطة ابلتقنية واملعلوماتية واحلوسبة وغريها من   يف كلّ و تتجلى وسائل يف الوقت الراهن     
الربامج واملنصات املستخدمة على األنرتنت، واليت تساهم يف تطوير احملتوى املعريف إىل املستوى األرقى واألحدث من 

 لدول املتطورة على املستوى التعليمي. امنظومات  املعرفة، وفق معايري مدروسة كما نرى ونلمس مظاهر ذلك يف 

عصر التطور والتكنولوجيا، تتمثل يعدُّ التعلمي عن بعد: " وسيلة من وسائل التعليم اليت شهدها عصران احلايل،    لذا       
االفرتاضي، أال وهو عامل   العامل  التعليمية ولكن يف  البيئة  توفري  التعليم عن بعد يف  بتوف االنرتنتعلمية  تقوم  ري حيث 

الوسائل التعليمية من معلمني وتالميذ وطلبة ومناهج علمية ويكملون عملية التعليم على االنرتنت، صدرت هذه الفكرة 
  4" .من أجل الطلبة الذين ال يستطيعون الذهاب إىل املدرسة أو إىل اجلامعة بشكل يومي أو شبه يومي

وعليه فتطور مفهوم التعليم عن بعد ترافق وتزامن مع تطور التقنية، وفروعها العلمية املادية اليت سّخرت خلدمة احلاجة     
ابستمرار، خاصة   هالتفكري يف اإلعتماد عليه وحتديثاالجتماعية وزايدة الطلب على التعليم، ما اضطر الدول العظمى إىل  

(، حيث تركز السياسات التعليمية للدول املتطورة على 19اليت نشهُدها ) الكوفيد  يف ظل األزمات العاملية الصعبة ك
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هدف نقل املعرفة، وتنويع املصادر االبستمولوجية للمحتوى وفق طبيعة األزمة و ظرفها، وهذا ما حتتاجه الدول الضعيفة 
  بعد.  يف اجملال التقين الذي هو حتمية وضرورة قصوى لنجاح التعليم ونقل املعرفة عن 

   الوسائط التقنية احلديثة املعتمدة يف التعليم عن بعد:  -6      

يعدُّ التطور التكنولوجي احلديث شراين احلياة البشرية، الذي يتحكم يف النظم احلضارية والثقافية والعلمية ألي        
املتسارعة، ونقل املعرفة أصبح هدف الدول العظمى لصناعة كم فيه متغريات العوملة  حجمتمع، فعاملنا اليوم أضحت تت 

أجيال متطورة، والشك أّن هذا التطور كان مالزماً لتطور التعليم عن بعد أو كما يسميه بعض أهل االختصاص التعليم 
اجلز  هذا  عنها يف  واحلديث  تقدميها  وقنوات خمتلفة سنحاول  رقمية  وبرجميات  متقدمة  وسائط  من اإللكرتوين، عرب  ء 

من اخلدمات والوسائط و الربامج احملوسبة واهلاتف ومواقع   جلملة  "عن بعد حيتاج    التعلم Hortnهورتن:يقول    البحث. 
   5 " مسعية و بصرية التواصل االجتماعي… وهي وسائط متنوعة

إلكرتونية كاحلاسب وشبكات يعتمد التعليم عن بعد على عّدة وسائط تقنية  الوسائط اإللكرتونية املتعّددة:      6-1
وتُ  اسرتاجتيات األنرتنت،  التعليمي، وفق  احملتوى  العملية مؤسسة رمسية أو خاصة تسهر على رقمنة  شرف على هذه 

والنفسية  مراعاة ظروفهم ومؤهالهتم االجتماعية  للمتعلمني مع  قنوات ومنصات  احملتوى عرب  وتقّدم  مدروسة مسبقاً، 
وهذه   الوالعمرية.  تبادل  يف  تساهم  التكنولوجية  تطالوسائل  على  وختزينها  واملعلومات  السحابية واثئق  احلوسبة  بيق 

(Cloud Computing ملا تقّدمه هذه التقنية من فوائد يف التعليم، و تشجع على التعاون والتواصل بني أطراف ،)
 6العملية التعليمية ونقل املعرفة عن بعد. 

لطبيعة  6-2   مالئمة  القنوات   املتعلم:  وسائط  املقدمة من خالل  التلفزيونية  والربامج  الفديو  شرائط  على  وتعتمد 
(، Social media platformsوب ومنصات التواصل االجتماعي )تيمج املقدمة على اليو االفضائية، إضافة إىل الرب 

ت احلياتية احمليطة به، وحتّدد له املستوى بيئة املتعلم وظروفه وخمتلف املتغريا  ،وهذه الربامج ترتكز على أقراص مدجمة تراعي
 املعلومة.   على التلقني واحتكار   عن املناهج التقليدية اليت كانت تعتمدُ  ،مناهج متطورة بعيدةحسب  املعريف املناسب له 

املتعلم )ة(، فهذا بيئة املعلم أو األستاذ وبيئة    : التعليم عن بعد وفق بيئتني منفصلتني  وابلتايل فإّن هاته الوسائط تسرّيُ     
مستلزمات التعليم اإلجيايب اهلادف إىل نقل املعرفة عن ؤطرها   تدريسية تُ   -التعليم يهدف إىل خلق ممارسة ديداكتيكية

 عليه التعليم عن بعد .   أهم املبادئ اليت يرتكزُ   يف هذا السياق ذكرُ بنا   بعد، وتعزيز دوافع التعليم الذايت. وجدير  
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 مبادئ التعليم عن بعد:   -7  

االاتحية    7-1   لكلّ  :  Accessibilityمبدأ  التعليم  إاتحة جمال  تتوفرُ   ويتمثل يف  البديهية،    من  الشروط  فيه 
النظر   ضّ بغ ، على مستوى خمتلف األطوار التعليمية خاصة التعليم العايل،  وغريها  كالنضج العقلي واملؤهل املرفولوجي 

 عن خمتلف املعوقات والعقبات املادية واملعنوية واجلغرافية.

 هبذا املبدأ املرونة يف التعامل مع خمتلف املواقف واألزمات، احمليطة بنقل    ويقصدُ   :Flexibilityمبدأ املرونة    7-2  
 التعليمي.   املعرفة ومواجهة خمتلف التحّدايت والعقبات واألخطاء الناجتة عن النظام أو القائمني على العمل

املوّجهة   وتتجسدُ :   Accreditationمبدأ االعتمادية  7-3   العلمية  الّدراسية ومستوايهتا  الربامج  يف مالئمة 
  7لألغراض التعليمية، وختتلف من هيئة تعليمية ألخرى وفق حمّددات مسبقة. 

يف نطاق دميقراطية التعليم وبرجمته، وإاثرة الدوافع وتطوير التعليم واستمراريته    إضافة إىل العديد من املبادئ اليت تدخلُ       
 وغريها. 

 التعليم عن بعد:   يةأمه  -8    

صة يف الدول للتعليم عن بعد خا  جعلت   العصرية  إّن تطور التكنولوجيا يف العامل وسيطرت التقنية، على حياتنا           
ظري، وهذا يتبنّي من خالل التجارب الناجحة هلذه الدولة يف منظوماهتا منقطع النّ  لغاً ودعماً هتماماً اباملتطورة والنامية، إ

 الرتبوية ككل. 

املادية للوصول إىل   ق التعليم التقليدي، وحدودهُ احلديث طرائالتعليم    (، جتاوز  ITومع التطبيق املوسع للتكنولوجيا )      
 من خالل نظام التعليم اإلفرتاضي، ففي أسلوب التعليم عن بعد حيصلُ   (un-reached)إليه    ما ال ميكن الوصولُ 

لوجية حيث تبذل نو كو إلضافة إىل استخدام التقنيات التم الذايت ابالطالب على فرصة التعلم من خالل أساليب التعلّ 
   8ل لنظم التعليم التعاوين.املناطق النائية، من خالل تعاون املؤسسات واالستخدام املعدّ   اجلهود لتعزيز التعليم عن بعد يف

عليها،   تربوي مرهون بتطور التقنية اليت يستندُ   جمتمع    أيّ   ميكن القول أّن جناح التعليم عن بعد، داخل    لذلك          
الراهن مبستجداته اليت فرضتها العوملة أن حيّقق أهدافه،    عصران  ، وال ميكن للتعليم ككل يف  فهناك عالقة حتمية بينهما  

     املعرفة، وحتسني جودة احملتوى العلمي يف أي ظرف من الظروف.   لدون توفر التقنيات والربامج احلديثة اليت تتكفل بنق
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 عليم عن بعد يف الدول املتطورة: اسرتاجتيات الت   -9     

م بسرعته حدث التقدّ حيث  سبيل املثال، فنلندا،    من ضمن التجارب الرائدة يف جمال التعليم عن بعد، أنخذ على     
 1972من    املمتدة    اإلصالح الشامل للمدارس يف الفرتة   القصوى خالل مثانينيات وتسعينيات القرن املاضي، بفضل  

ا تؤكد على أمهية فحص ار. وهذه نقطة مهمة للبياانت ألنّ نظام املدارس ثنائي املس  قام إبلغاء  والذي  م،1977إىل  
وليس فقط النتائج املستخلصة من أحدث اختبارات دولية يف الّدراسة اإلحصائية،   ،  االجتاهات التارخيية األطول أمداً 

للمدة   مهماً   ،. وهي أيضا متثل تذكرياً فنلندا    الكاملة للنقلة اليت حققتها  للطالب، كي نستوضح بشكل أفضل القصة  
    .صالح وتغيري أنظمة التعليمالزمنية اليت يستغرقها إ  

اختفاء حدود الزمان واملكان   ، ويعدُّ يطبق يف الوالايت املتحدة وأورواب    شكاًل جديداً ملستقبل الدراسات العليا بدء    إنّ     
زة هلذا املستقبل، عندما كان حمتماً على الطلبة الذهاب ملكان حمدد لدراسة الربامج التعليمية واحداً من أهم املالمح املميّ 

  9. املختلفة، كان من املنطقي أن نتحدث عن االعتماد اإلقليمي، ومناطق التعليم، ومناطق اخلدمات والفصول الدراسية

هبا نظام الّدراسة ابملراسلة إىل   كما جند أّن اجلامعة املفتوحة الربيطانية قد مجعت بني أفضل املعايري اليت يتميّ زُ        
اليت مت إعدادها بعناية بوساطة هيئة   ( VPNجانب استخدام األفالم واألشرطة التعليمية، واملواقع اإلفرتاضية اخلاصة )

اإلذاعة الربيطانية، ونتيجة لذلك أصبحت اجلامعة املفتوحة أعظم منشأة تعليمية انجحة يف أرجاء العامل،  ورمبا تكون 
 ، عرب اتريخ التعليم على حد وصف العامل نيلور.  ا وأمهها حتديثاً أعظمه

طالب سنوايً من خالل استخدام األشكال والوسائط  20000    17000ويتلقى التعليم من خالهلا ما بني      
 .برامج إذاعية وتلفازية إىل جانب أشرطة التسجيل املسموعة واملرئية  اليت تشملُ   ،التعليمية املتنوعة

حيث تقوم الكلية املفتوحة للتعليم األفضل يف أسرتاليا إبمداد البالغني بدراسات مستقلة من خالل التعليم عن        
التعليم لبعض املراحل التعليمية والتدريب الفين، ومتنح هذه الربامج شهادات ودبلومات ألكثر من   مُ بعد، كما تقدّ 

 .10طالب  23000

وجود جمموعة       أيضاً مع  نستطيع  املوسعة،  اجلديدة  وغري   البياانت  الناجحة  التعليم  سياسات  إصالح  نتائج  رصد 
واحداً  وأييت  أخرى.  بلدان  يف  التعليمي   الناجحة  التحصيل  لقياس  الدولية  االختبارات  يف  التحسينات  أسرع  من 

(PIRLS  ،).من منطقة هونغ كونغ الصينية اإلدارية اخلاصة 
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اليت أصبحت اختبارات القبول الدولية للطالب   م1990من هونغ كونغ واتيلند يف فرتة ما بعد    كل  ورنت  قُ   وإذا        
الوقت، تتبلور   استخدام بياانتنا اليت تربط بني بياانت التعلم مع مرور   ما تتباينان. ومع هذا  فمع  متاحة خالهلا، فإنّ 

، 1985مإىل   1980جودة التعليم واجتاهاته يف الفرتة من  متماثلة من حيث  مستوايهتما    أنّ   أكثر وضوحا: جندُ   صورة  
عن نقطة   بياانتنا الطولية تكشف بدقة    نتائجهما التعليمية ما لبثت أن تباينت بعد هذا بقليل. وابلفعل، فإنّ   أنّ   إالّ 

التباين، بينما تطرح رؤية مهمة لفهم اإلصالحات الناجحة يف هونغ كونغ، يف مقابل عقدين من اإلصالحات الفاشلة 
  11.يف اتيلند 

مو االقتصادي للدول و جناح التعليم بشىت فروعه، من هذا التقرير، هو وجود عالقة بني النّ   والذي نستخلصهُ       
 ى بعيد يف التخطيط إلجناح العملية مدً   طبيعة احلال ابسرتاجتيات هادفة، ذات  وجناح هاته العالقة مرهون ب

ضمن الفصول اإلفرتاضية للمتعلمني، حسب واخلروج مبعلم رقمي ومتعلم يساهم يف صناعة املعرفة،  الّديداكتكية،  
حتتاجه الدول الضعيفة يف هذا اجملال فإذا معايري يضعها خرباء وخمتصون يف إنتاج احملتوى املعريف الرقمي، ولعّل هذا ما  

أوالدول النامية، جندُه متدنيا مقارنة ابلدول اليت اعتمدت التعليم إىل مستوى التعليم اإللكرتوين، يف الدول العربية    نظران  
وعة عن بعد، يف مناهجها كأملانيا وأمريكا وفلندا والّصني وغريها. والرسم البياين اآليت يوضح حسب تقرير جمم 

   :12البياانت العاملية عالقة النمو  االقتصادي ابلتعليم
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   التعليم عن بعد يف الدول العربية واإلسالمية:    واقع-10    

الوطن العريب من التقنية والتطور التكنولوجي، مل يكن ابليسري نظراً إلستقدام هاته التكنولوجيات من   حظ  رغم أّن       
تكون   تكادُ   بني حماوالت وجتارب    الزال يرتنحُ   ،الغرب، إاّل أّن واقع التعليم بشكل عام والتعليم اإللكرتوين بشكل خاص

(، 19هذا الوابء الذي يعيشه العامل) الكوفيد  ي، كما حتتاج يف خضم  ، وحتتاج إىل الدعم والتطوير املادي واملعنو ضعيفةً 
، ومن مث عيات هذا الوابء إىل حيث الالرجعة إىل الوراءتد    وفق  إىل إعادة تفعيل وتنظري شاملني، ذلك أّن العامل تغرّي 

 أكثر من أي وقت مضى.   أصبح استخدام ونقل املعرفة وإجناح التعليم أمراً ضرورايً 

: بعد العربية    مصر مجهورية    نذكر جتربة   ن بني هاته التجارب السابقة يف التعليم عن بعد يف بعض الدول العربيةوم    
صت بعض القنوات اليت يبثها القمر ُخصّ  م، وقد 1998/ 28/4يف  (  انيل سات)أن أطلقت القمر الصناعي  

 .(فضائية كلينك)الصناعي للتعليم، وتقوم القناة الفضائية املصرية ببث برانمج أسبوعي للعالج عن بعد  
 ،يف سورية: منذ أكثر من عشر سنوات والقنوات التلفازية تبث الربامج التعليمية لطالب املدارس االبتدائية والثانويةو    

احملتلة يف اجلوالن وفلسطني. إضافة إىل برجمة عدد من الكتب املدرسية اليت تدرس يف املرحلتني وإىل أبناء األرض  
 .االبتدائية والثانوية على أقراص ليزرية تشمل املنهاج النظري والعملي، إضافة إىل حل بعض املسائل

عليمية من خالل اإلنرتنيت والتعليم بدأت جامعة الكويت بتجربة جديدة للتوسع يف براجمها التفقد  يف الكويت:  أّما    
  .والفائدة يف الوطن العريب  ،عطي تفائالً أكثر يف مسرية هذه التقنية التعليمية الفائقة احلداثةعن بعد، الذي يُ 

ة مشروع إعداد دراسة تفصيلية يف سبع دول عربية إلنشاء شبكة إقليمية للتعليم عن بعد ، وإعداد التصميم ومثّ       
ك الشبكة مع التنفيذ التجرييب لنماذج من الربامج اليت يتم تدريسها عن بعد يف ثالثة دول عربية كمرحلة الفين لتل

م الفين للشبكة يأوىل، وذلك إبشراف املركز اإلقليمي لتكنولوجيا املعلومات وهندسة الربامج، وقدمت إعداد التصم
امج والوسائل التقنية للتشغيل، كما مت إرسال ورشة وحتديد متطلبات الشبكة من شبكات اتصال وشبكة إنرتنيت والرب 

عمل إىل مخسة عشرة مؤسسة وجامعة عربية لعرض ومناقشة عناصر واحتياجات بناء الشبكة، ومتطلبات اجلهات 
العربية يف الكويت واملركز الوطين يف األردن على أتسيس مراكز دعم التعليم عن بعد كنموذج لوحدات استقبال للتعليم 

وأتمني االتصال إبنرتنيت ،  active video -interتلك الوحدات جمهزة ابلوسائل التقنية  عد، حبيث تكونُ عن ب
 13.)املكتبات اإللكرتونية للرسائل التعليمية  )إضافة إىل
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عدم دمج التقنيات بشكل مناسب، مع مناهج ومصوغات  كان نتيجة  ولعّل تعثر هاته التجارب وحمدوديتها         
التعليم عن بعد، إضافة إىل عدم وجود رؤى موحدة للمنظومات الرتبوية العربية، وهذا ما جعل هاته التجارب تتسم 

 ابلضعف. 

يف   د  ، جتسبنا يف هذا السياق احلديث عن جتربتني انجحتني كنموذج يستحق التطوير والدعم مستقبالً   وجدير        
( 36كليات البنات اليت فتحت نظام التعليم عن بعد ملرحلة املاجسرت يف ): جتربة اململكة العربية السعودية من خالل  
بث احملاضرات عرب األقمار اإلصطناعية للمرحلة   إىل بدء    ه1426- 1425كلية، وقد سعت هاته الكليات يف عام 

منها يف اإلكتفاء الذايت ابلكوادر الوطنية خاصة يف  ه ملرحلة الّدراسات العليا، رغبةً 1427- 1426اجلامعية، وعام 
 عودايت. هالت الس  هبا تواجد املؤ    املناطق اليت يندرُ 

تعدُّ سابع جامعة خاصة مفتوحة يف ماليزاي،   ة املفتوحة، حيثُ ضاُف إىل ذلك التجربة املاليزية من خالل اجلامعيُ        
ندة على جودة وقدرة درجت كجامعة خاصة تتبع مؤسسات التعليم العايل، إالّ أّن اجلامعة مستوعلى الرغم من أّنا أُ 

سائط عمليات حتسني الو على ( وهو يركز  meteorجامعة عامة( واملسمى ب)   11جتيني) ائتالف اسرت شركائها اال
ا يتمشى مع فلسفتها اخلاصة بدميقراطية ، وهذا مت اجلامعة شعار ) اجلامعة للجميع(املتعّددة والتكنولوجيا، وتبنّ 

   14التعليم.

عف يعاين من الضّ   أّن واقع التعليم عن بعد يف الوطن العريب والدول اإلسالمية، الزال   لنا ممّا سبق يّتضحُ لذا         
الوقوف على   والتقين، وهذا راجع لعّدة أسباب سياسية وإقتصادية وإجتماعية وتربوية متباينة، ميكنناوالتقهقهر العلمي  

 أمهها يف العناصر اآلتية: 

 عدم وجود تطوير تقين فعلي موّجه للتجسيد برامج التعليم عن بعد  -1
 غياب السياسات واملناهج الرتبوية اخلاصة ابلتعليم عن بعد   - 2
 طيط الرتبوي داخل املؤسسات اليت تعتمد التعليم عن بعد  انعدام التخ  - 3
 تعليم عن بعد لل احملتوى املعريف  ضعف اجلانب التقين أثر على جودة4
 ضعف شبكات األنرتنت يف العديد من الدول السائرة يف طريق النمو .   -5  
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 خامتة البحث:   

أحداثه ومتغرياته وأزماته املتوالية واملتسارعة،   التسليم أبّن عاملنا الراهن من خالل  إمجال خامتة هذه الورقة البحثية،    ميكنُ          
قد فرض حتمية التفكري وتغيري الذهنيات حنو بناء التعليم الفعال مبختلف فروعه، حنو مسايرة التقنية والرقمنة وكل ما 

تفات إىل املاضي، وال انصياع للمناهج التقليدية يف أجيالنا الصاعدة، فال جمال لإلل  مامالعوملة من حتّدايت أ   تطرحهُ 
التعليم اليت خّلفت استهالكا للمعرفة، دون إنتاج خاصة وحنن نعلم أّن طاقتنا وكفائتنا يف الدول العربية واإلسالمية، من 

ي من كل الدول لالنطالق حنو بناء املستقبل املزهر علماء وابحثيني وخمتصني يف شىت ميادين العلوم، تنتظر الدعم الرمس
والواعد يف الرقي مبواطنها، وجماهبة كل التهديدات الداخلية واخلارجية، وال ريب أّن قوة أي جمتمع إنساين تكمن يف قوة 

يف احلقيقة تعليمه ومنظومته الرتبوية، لذلك إرأتينا تقدمي عّدة توصيات يف خامتة هذا البحث املتواضع، والذي كان  
تمكن مستقبالً، من ن  حىت    توصيات البدائل و لنا هذا املؤمتر العلمي املتمّيز والراقي،  وقد طرحنا هاته ال  ها فرصًة أاتح

 على النسق اآليت:   وهي   عالج خمتلف مشكالت التعليم بصفة عامة والتعليم عن بعد بصفة خاصة

 التطور العلمي احلاصل.   د تواكبُ وضع اسرتاجتيات بناءة خاصة مبناهج التعليم عن بع   - 1

العمل على دعم النظم املعلوماتية واحملتوى الرقمي العريب اخلاص ابلتعليم، وتوفري أحدث الوسائل التقنية واملنصات   -2  
 الرقمية على شبكات حديثة لألنرتنت.

مؤسسات تعلمية ذات توجه   توفري إدارات رقمية تعليمية مواكبة للمنهج التعليمي احلديث، و العمل على بناء  - 3   
 عصري. 

هر على تطبيقها من خالل عقد مؤمترات يف جمال التعليم مبا يتناسب وحاجة توحيد الرؤى العلمية اهلادفة والسّ   –  4  
 اجملتمعات العربية واالسالمية لبناء تعليم قوي.
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ABSTRAC : 

The study aimed to identify the effect of participation on job satisfaction, in order to answer the 

main question\ Is there an effect of the participation of middle management on job satisfaction in 

the Ministry of Education in the Sultanate of Oman, and to achieve the goals of the study, the 

researcher used the descriptive and analytical approach; Its suitability to achieve the goals of the 

study. 
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The study reached a set of conclusions, the most important of which are: 

- Participation in making and making decisions increases the employee's awareness and awareness 

of the importance of these decisions and makes him an advocate armed with all the tools of 

knowledge and technology to reach the best results because these decisions stem from his 

conscience and therefore his satisfaction with himself and his job rises as well as levels of his job 

performance. 

- Participation in making and taking decisions is accompanied by a positive impact of job 

satisfaction directly among the leaders of the middle management, as he feels pleasure in 

performing the work and that he has value and an entity within the Ministry of Education. 

The study also recommended the need to strengthen the relationships between the higher and 

middle leaders in the institution so that participation in decision-making is achieved, and thus the 

level of job satisfaction increases, productivity and morale increases for them, providing an 

appropriate climate and their participation in solving problems and caring for their proposals and 

taking into account their requirements. 

  : امللخص
هدفت الدراسة إىل التعرف على أتثري املشاركة يف صنع القرار على الرضا الوظيفي، وذلك لإلجابة على السؤال      

الرئيس: هل يوجد أتثري ملشاركة اإلدارة الوسطى على الرضا الوظيفي بوزارة الرتبية والتعليم يف سلطنة ُعمان؟، ولتحقيق 
 صفي التحليلي؛ ملناسبته لتحقيق أهداف الدراسة. أهداف الدراسة اعتمد الباحث على املنهج الو 

 وخلصت الدراسة إىل مجلة من االستنتاجات أمهها: 
إن املشاركة يف صنع واختاذ القرارات تزيد من وعي املوظف وإدراكه ألمهية هذه القرارات وجتعله مدافعا عنها متسلحا   -   

تائج ألن هذه القرارات قد نبعت من وجدانه وابلتايل فإن بكافة األدوات املعرفية والتكنولوجية للوصول إىل أفضل الن
 رضاه عن ذاته ووظيفته ترتفع وكذا مستوايت أدائه الوظيفي. 

كما أن املشاركة يف صنع واختاذ القرارات يصاحبه أتثري إجيايب للرضا الوظيفي بشكل مباشر لدى قيادات اإلدارة   -
 أن له قيمة وكيان داخل وزارة الرتبية والتعليم.الوسطى حيث أنه يشعر ابملتعة يف أداء العمل و 

كما أوصت الدراسة بضرورة تقوية العالقـات بني القيادات العليا والقيادات الوسطى فـي املؤسسـة حتـى يـتم حتقيـق 
عندهم،   املشـاركة يف صنع واختاذ القرارات، وابلتايل يزداد مستوى الرضا عن العمل، وترتفع اإلنتاجية والروح املعنوية 

مما تزيد   وتوفري املنـــاخ املالئـــم ومشاركتهم فـــي حـــل مشـــكالت واالهتمـــام القرتاحـــاهتم ومراعـــاة متطلبـــاهتم، والحتياجاهتم 
 من مستوى الرضا الوظيفي وحتقق أهداف املؤسسة . 

 
  Keywords: participation in decision-making, decision, job satisfaction, middle management. 

 إلدارة الوسطى : القرار، املشاركة يف صنع القرار، الرضا الوظيفي، االكلمات املفتاحية
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 املقدمة 

تنشئة وإعداد تسعى دول العامل املتقدمة والنامية على االرتقاء ابلعمل الرتبوي نظراً للدور املنشود منه،  واملتمثل يف      

وذلك من خالل حتسني جودة اخلدمات املقدمة هلم والوصول   وفقاً لفلسفتها واملعتقدات اليت تؤمن هبا،  األجيال القادمة

إىل مراتب االبتكار واإلبداع، لذا تويل احلكومة الرشيدة يف سلطنة ُعمان جّل اهتمامها يف خططها اخلمسية على تنمية 

مة واخلاصة، وذلك من املوارد البشرية، ورفع القدرة التنافسية العاملية لديها من خالل التحسني والتطوير يف مؤسساهتا العا

خالل تفعيل الشراكة بني القيادات ومرؤوسيهم وسائر شرائح اجملتمع كافة، ومؤسسات القطاع العام واخلاص، ونظراً ملا 

تشكله املؤسسات الرتبوية من أمهية يف خمتلف جوانب احلياة فإن جّل ما حتتاج إليه يتجسد يف الصياغة الدقيقة للرؤية، 

لمشكالت اليت تواجهها بطريقة علمية منظمة مستندة يف ذلك على التنظيم اجليد للمعارف، وحتديد والنظرة الشمولية ل

طرق اكتساهبا ومشاركتها؛ من أجل اإلملام حبيثياهتا والفهم العميق ملختلف جوانبها وإجياد احللول الناجحة يف سبيل حتقيق 

ملواضيع اجلديرة ابالهتمام والدراسة من قبل الباحثني واملهتمني ذلك، فصنع القرار الرتبوي يف املؤسسات الرتبوية يعد من ا

هبذا الشأن نظراً ملا تشكله من أمهية ابلغة يف العمل املؤسسي الرتبوي الذي يتجسد من خالل قيام اإلدارة الرتبوية ابلدور 

دة اليت تقود إىل مراتب العلى والتقدم، املنوط هبا من تنسيق لألعمال مبا خيدم الرتبية والتعليم، والتحقق من األهداف املنشو 

ولعل من أهم املعايري واألسس اليت جيب أن تقوم عليها اإلدارة الرتبوية االهتمام ابلتخطيط، وتقدمي التغذية الراجعة، 

(، وتنقسم 2010وتقييم أداء العاملني، والتخطيط الرتبوي، والتأهيل الرتبوي، واإلدارة التعليمية، واإلدارة املدرسية )منري،  

اإلدارة احلديثة وفقاً للمستوى اإلداري يف املؤسسات الرتبوية إىل ثالث مستوايت رئيسة هي: اإلدارة العليا املنوط هبا 

العليا،  اإلدارة  سياسات وخطط  تنفيذ  هبا  املنوط  الوسطى  واإلدارة  املستقبلية،  واسرتاتيجياهتا  املؤسسة،  أهداف  وضع 

(، وتعترب اإلدارة 2016ا اإلشراف على تنسيق اإلجراءات واألنشطة املرتبطة هبا )سعدي،  واإلدارة التنفيذية املنوط هب

والسياسات  واخلطط  القرارات  ابستالم  وقيامها  )التنفيذية(،  الدنيا  واإلدارة  العليا،  اإلدارة  بني  الوصل  مهزة  الوسطى 
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ىل قرارات وخطط وسياسات تنفيذية متهيداً لنقلها والتوجيهات اليت تقوم القيادات العليا بوضعها، والعمل على حتويلها إ

إىل حيز التنفيذ يف صورة أوامر وتعليمات قادرة على حتريك العاملني يف اإلدارات التنفيذية حنو العمل بكفاءة وفاعلية 

اشتيوي )2014)نعمان،   يرى  بني 2012(، كما  الوصل  حلقة  تعد  مل  احلديثة  لألمناط  وفقاً  الوسطى  اإلدارة  أن   )

والربامج  اخلطط  وضع  يف  أساسياً  شريكاً  أصبحت  بل  فحسب،  )التنفيذية(  الدنيا  واإلدارات  العليا  اإلدارات 

واالسرتاتيجيات العامة، وصنع واختاذ القرارات الرتبوية الذي يعد جوهر العملية اإلدارية، ووسيلتها الفعالة الرامية إىل حتقيق 

أبنه: تنظيم إداري يقوم على أسس وخطوات علمية سليمة تستند على   ( صنع القرار 2011أهدافها، إذ يعرف أمحد ) 

مبادئ القرار الرشيد، وانتهاج خطوات مدروسة تبدأ من حتديد وحتليل املشكلة، وانتهاًء ابختاذ القرار ومتابعته وتقييمه يف 

 (. Mondale, 2010)  مراحله املختلفة، ويؤكد مونديل

اذ القرار الرتبوي يف حتقيق األهداف والغاايت، وبناء القيم القائمة على القيادة كما تساهم املشاركة يف صنع واخت     

التشاركية، إذ أن القرار القائم على مشاركة مجيع املعنيني ابلقرار الرتبوي يقود إىل جناحات حقيقية، فقد تتكشف بدائل  

يور صاحب كتاب مبادئ اإلدارة العلمية أن لقادة املؤسسات الرتبوية كانت غائبة عنهم، كما يؤكد فريدريك وينسلو ات

صنع القرار ارتكز على مبدأ االلتزام ابخلطوات العلمية يف صنع القرار والبعد عن االجتاهات الشخصية، واالنطباعات 

العامة، وعزز ذلك هنري فايول الذي يعد أحد علماء اإلدارة الكالسيكية حني قال: أن صنع القرار جيب أن يكون يف 

(، وترتبط املشاركة يف صنع القرار مرتبطة بدرجة كبرية ابلرضا الوظيفي؛ 2009حمدد من املبادئ اإلدارية )العطاس،  إطار  

املسامهة يف حتقيق  بيئة جاذبة من خالل  العمل  بيئة  الوظيفي، وجعل  والوالء  االنتماء  ارتفاع معدالت  تساهم يف  إذ 

دة معدالت اإلنتاج، وجودة اخلدمات املقدمة، والتقليل من اهلدر والدوران احلاجات والرغبات املرتبطة ابلفرد العامل، وزاي

 .(Allen, 2006& Judaواالحرتاق الوظيفي الناتج عنه )
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 مشكلة الدراسة 

تتمثل مشكلة الدراسة يف معايشة الباحث للوضع يف عملية صنع واختاذ القرار، ومن خالل اللقاءات والندوات واملؤمترات  

ؤسسة، وما يدور من نقاشات حوله، إذ شهد القرن العشرين والقرن احلادي والعشرين اهتماما منقطع اليت تعقدها امل

النظري يف جمال البحوث والدراسات املتعلقة بصناعة القرار وأمهية املشاركة ليكون مُمثل جلميع املستوايت اإلدارية العليا 

ملية صناعة القرار تُعد الركن الرصيف واحلصن املنيع يف العمليات والوسطى والتنفيذية لعدة اعتبارات لعل من أمهها: أن ع

اإلدارية على اختالف أطرها ومستوايهتا، وأن العمل اجلماعي يعد األساس الذي جيب أن تقوم عليه املؤسسات أايً كان 

ة بدًءا من حتديد جماهلا، فصناعة القرار يف املؤسسات بشكل عام واملؤسسات الرتبوية بوجه خاص خيضع لعملية مركب

البدائل  ببدائله واالختيار األمثل من بني  اليت تشكل مدخالت للقرار ومروراً  للمتغريات  املشكلة وتشخيصها والتقومي 

وانتهاًء بتنفيذ القرار ومتابعته؛ لذلك فإن فهم وإدراك عملية صنع القرارات واختاذها من األمور األساسية والضرورية لنجاح 

(، لذا تكمن مشكلة الدراسة يف السؤال الرئيسي: ما أتثري مشاركة اإلدارة الوسطى يف 2012جمليد،  أي منظمة )عبد ا

 صنع القرار على الرضا الوظيفي بوزارة الرتبية والتعليم يف سلطنة ُعمان؟ 

 أسئلة الدراسة 

الوظيفي بوزارة الرتبية والتعليم يف سلطنة  السؤال الرئيس: ما أتثري مشاركة االدارة الوسطى يف صناعة القرار على الرضا  
 ُعمان؟

 األسئلة الفرعية 

 ما درجة املشاركة يف صنع القرار لدى اإلدارة الوسطى بوزارة الرتبية والتعليم يف بسلطنة ُعمان ؟

 ما درجة الرضا الوظيفي لدى اإلدارة الوسطى بوزارة الرتبية والتعليم يف بسلطنة ُعمان ؟ 
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 دارة الوسطى يف صناعة القرار على الرضا الوظيفي للعاملني بوزارة الرتبية والتعليم بسلطنة عمان؟ ما أتثري اشراك اال

 أهداف الدراسة  

 التعرف على درجة املشاركة يف صنع القرار لدى اإلدارة الوسطى بوزارة الرتبية والتعليم يف بسلطنة ُعمان. 

 التعرف على درجة الرضا الوظيفي لدى اإلدارة الوسطى بوزارة الرتبية والتعليم يف بسلطنة ُعمان. 

التعرف على أتثري مشاركة االدارة الوسطى يف صناعة القرار على الرضا الوظيفي للعاملني بوزارة الرتبية والتعليم بسلطنة  
 عمان. 

 فروض الدراسة 

 إلدارة الوسطى على الرضا الوظيفي بوزارة الرتبية والتعليم يف سلطنة ُعمان. يوجد أتثري إجيايب مباشر ملشاركة ا

املوضوعية: تسعى هذه الدراسة إىل توضيح أتثري املشاركة يف صنع القرار على الرضا الوظيفي لإلدارة الوسطى بوزارة 
 الرتبية والتعليم يف سلطنة عمان.

 مصطلحات الدراسة 

كلة ما عرب مراحل متعددة تبدأ مبرحلة حتديد وحتليل املشكلة وتنتهي ابختاذ القرار القرار: عملية البحث عن حل ملش
 (. 2003)امشريي وآخرون، 

املشاركة يف صنع القرار: توسيع األدوار الذي يقوم به املوظفني يف عملية اختاذ القرار ، إذ يتم األخذ مبقرتحاهتم وتوصيات 
 (. 2007نها، واليت تقود إىل قرارات أكثر فاعلية. )رحيي،  وآرائهم الفردية واجلماعية اليت يعربون ع

الرضا الوظيفي: قدرة املؤسسة على تلبية حاجات العاملني املادية واملعنوية اليت تقود إىل الرضا الوظيفي )الصحاف، 
2003 .) 

عليم ويقومون بتنفيذ التوجيهات جمموعة من يشغلون وظيفة إدارية يف وزارة الرتبية والت أبهنا  اإلدارة الوسطى: يعرفها الباحث
 والسياسات الصادرة من القيادات العليا. 
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 حدود الدراسة 

املوضوعية : تقتصر الدراسة على البحث يف أتثري اشراك االدارة الوسطى يف صناعة القرار على جودة األداء  -
 والرضا الوظيفي بوزارة الرتبية والتعليم يف سلطنة ُعمان 

املكانية: اقتصرت هذه الدراسة على وزارة الرتبية والتعليم )ديوان عام الوزارة، واملديرايت التعليمية  -
فظات)مسقط، مشال الباطنة، جنوب الباطنة، الداخلية، الربميي، مشال الشرقية، جنوب الشرقية، ظفار، ابحملا

 الوسطى((.

 م 2019/2020الزمانية: مت تطبيق الدراسة ميدانياً خالل العام الدراسي   -

  .احلدود البشرية للدراسة :  موظفي ديوان عام وزارة الرتبية والتعليم مبسقط -

 النظري والدراسات السابقة: اإلطار  

تعترب عملية صنع القرار من املوضوعات ذات األمهية يف اجملاالت املختلفة , ان عملية صنع القرارات تعترب عملية     
مهمة للغاية فهي متس احلاضر وتغري الواقع ومتتد أباثرها اىل املستقبل لذلك جيب ان تستبق هذه العملية دراسة متأنية 

عدة كبرية من املعلومات املتخصصة والدقيقة فيما يتعلق مبوضوع القرار املزمع اصداره , ولذلك تعد عملية تستند اىل قا
صنع القرار هي قلب االدارة وجوهر العملية االدارية , وان مفاهيم نظرية االدارة جيب ان تكون مستمدة من منطق 

قرار حتقق االدارة او املؤسسة اهدافها املرغوبة حيث ان وسيكولوجيا االختيار االنساين , وذلك ألنه من خالل صنع ال
عملية اختاذ القرارات هي عملية مجاعية وان فعالية اجلماعة ضرورة حتمية يف جناح فعالية القرار وسهولة تطبيقه وان جودة 

اليت يقدمها لتحقيق   القرارات اليت مت اختاذها بواسطة املدير يف أي مؤسسة تعترب املؤشر احلقيقي ملدى قيمة املسامهة
(، ومن انحية اخرى جند ان عملية صنع القرار  تتأثر بناحيتني رئيسيتني  2012النجاح والفعالية للمنظومة ) عامر  

األول يتعلق ابملنظمة كنوع و اهداف وطبيعة وسياسة وظروف ونظام ومبادئ املنظمة وهي ما تسمى بعوامل املنظمة 
ة صنع القرارات كعملية ختضع لرؤية املدير الفرد وأتثري العوامل الشخصية واخلصائص اخلاصة , والثاين يركز على عملي

الفردية للمدير ,فشخصية وتوجهات وفلسفة ومواهب املدير وخربته وكفاءته الشخصية عوامل مهمة تؤثر على اسلوب 
رد املدير متخذ القرار من بعض املدير يف كيفية التعامل مع املشاكل اليت تواجهه لذلك ينادي البعض بضرورة ان يتج

 (. 2010، خصائصه الشخصية )شعري
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كما يعترب الرضا الوظيفي أحد مكوانت السعادة والرضا عن احلياة وله عالقة مباشرة ابألداء و يشكل عامال مهما       
جوانب العمل للموظف او للعامل إذ يشعر ابلسعادة والراحة النفسية وتتفق معظم الدراسات والبحوث اليت تناولت  

والعاملني على وجود عالقة إجيابية وثيقة بني الرضا عن العمل وبني األداء فرضا للموظف عن وظيفته يؤدي به إىل 
الكفاية اإلنتاجية العالية ، حيث أن املوظف الراضي عن وظيفته أو مهنته يقبل عليها يف مهة ونشاط ويكون سعيدا 

ج عن سوء تكيف لدى املعلم ويكون غري متوازن انفعاليا ويظهر الكثري من ومنتجا أما عدم الرضا عن الوظيفة فينت
الضجر وامللل واالستياء وجتعله يقول بصدق أان لست راضيا عن وظيفيت، وتعترب عملية صنع القرار من املوضوعات 

س احلاضر وتغري الواقع ذات األمهية يف اجملاالت املختلفة , ان عملية صنع القرارات تعترب عملية مهمة للغاية فهي مت
املعلومات  من  قاعدة كبرية  اىل  تستند  متأنية  دراسة  العملية  هذه  تستبق  ان  لذلك جيب  املستقبل  اىل  أباثرها  ومتتد 
املتخصصة والدقيقة فيما يتعلق مبوضوع القرار املزمع اصداره , ولذلك تعد عملية صنع القرار هي قلب االدارة وجوهر 

مفاهيم نظرية االدارة جيب ان تكون مستمدة من منطق وسيكولوجيا االختيار االنساين , وذلك  العملية االدارية , وان
ألنه من خالل صنع القرار حتقق االدارة او املؤسسة اهدافها املرغوبة حيث ان عملية اختاذ القرارات هي عملية مجاعية 

بيقه وان جودة القرارات اليت مت اختاذها بواسطة املدير وان فعالية اجلماعة ضرورة حتمية يف جناح فعالية القرار وسهولة تط
عامر   ( للمنظومة  والفعالية  النجاح  لتحقيق  يقدمها  اليت  املسامهة  قيمة  ملدى  احلقيقي  املؤشر  تعترب  مؤسسة  أي  يف 

2012) . 

اهداف وطبيعة   ومن انحية اخرى جند ان عملية صنع القرار  تتأثر بناحيتني رئيسيتني األول يتعلق ابملنظمة كنوع و 
وسياسة وظروف ونظام ومبادئ املنظمة وهي ما تسمى بعوامل املنظمة اخلاصة , والثاين يركز على عملية صنع القرارات 
للمدير ,فشخصية وتوجهات وفلسفة  الفردية  العوامل الشخصية واخلصائص  الفرد وأتثري  كعملية ختضع لرؤية املدير 

الشخصي املدير وخربته وكفاءته  اليت ومواهب  املشاكل  التعامل مع  املدير يف كيفية  اسلوب  تؤثر على  ة عوامل مهمة 
 (. 2010،  تواجهه لذلك ينادي البعض بضرورة ان يتجرد املدير متخذ القرار من بعض خصائصه الشخصية )شعري

لشخصية والتنظيمية دراسة تطبيقية للعوامل ا  - ( بعنوان: "مشاركة املوظفني يف اختاذ القرار  2009وتشري دراسة املعيوف ) 
يف بنك بوبيان ابلكويت" هدفت إىل دراسة العوامل الشخصية اليت تؤثر على عملية اختاذ القرارات لدى املوظفني ببنك  
بوبيان ابلكويت وقد استعان الباحث يف دراسته على املنهج الوصفي وأداة الدراسة هي االستبيان على عينة عشوائية  
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ابلكويت، ومن أهم النتائج اليت توصلت إليها الدراسة أن العوامل الشخصية والتنظيمية  من املوظفني يف بنك بوبيان  
والبينية هلا أتثري على مشاركة املواطنني يف اختاذ القرار كما توصلت الدراسة إىل أنه ال توجد فروق ذات داللة احصائية 

فية، وأوصت الدراسة ابالهتمام إبزالة املعوقات اليت ميكن بني اجتاهات أفراد عينة الدراسة ابلبنك وفقا ملتغرياهتم الدميوغرا 
 أن حتد من مشاركة موظفني من بنك بوبيان يف عملية اختاذ القرارات.

( بعنوان: "الرضا الوظيفي لدى العاملني يف القطاع الصناعي يف عمليات اخلفجي 2009كما دلت دراسة الشمري )
اىل التعرف على مستوى الرضا الوظيفي لدى املوظفني العاملني يف القطاع  واثره على االداء الوظيفي" وهدفت الدراسة

الصناعي والتعرف على أسباب الفروقات يف األداء الوظيفي يف األداء الوظيفي وقياس ارتباط الرضا الوظيفي ابألداء 
( موظف 30ة وعددها ) الوظيفي  لدى العاملني وأتبع الباحث املنهج الوصفي التحليلي على عينة من جمتمع الدراس

%( من العاملني راضون بشكل جيد جداً 90واستخدم الباحث اداة االستبانة ومن أهم نتائج الدراسة : أن ما نسبته )
وممتاز عن أدائهم الوظيفي، ابلتايل ميكن أن نقول أن املوظفون يشعرون أبهنم يقدمون للعمل أفضل ما يقدرون عليه وإن 

( نسبته  أفراد  90ما  من  نسبته %(  ما  وإن  أعمال  من  يقدمونه  ما  مقابل  عليه  برضا عما حيصلون  يشعرون  العينة 
%( من أفراد العينة ال يقرون بوجود عدالة يف توزيع املهام على املوظفني، ابلتايل ميكن أن نستنتج أن الشركة 33.63)

 غري واضحة. ال تقوم بتوزيع املهام بشكل يرضي املوظفني، أو أن سياسة توزيع املهام لديها  

( بعنوان: "فاعلية مشاركة املوظف يف اختاذ القرارات" وهدفت 2008)   Rhokveun   روكهوفني   كما دلت دراسة
الدراسة اىل التعرف على مسات الوظيفة اليت تتصل بتبين خطط مشاركة املوظف، وما إذا كانت املشاركة الفورية أو 

يف املشاركة املباشرة على   املباشرة أكثر فعالية لسلوك واجتاهات املوظفني وكذلك هدفت الدراسة إىل بيان اآلليات املؤثرة
سلوكيات واجتاهات املوظفني وقد استخدم الباحث املنهج التحليلي التجرييب، ومن أهم نتائج الدراسة ان تبني للباحث 
أن املشاركة املباشرة تنتج أثراً كبرياً على املواقف السلوكية وان املكافآت واحلوافز تؤثر كوسائط بني املشاركة املباشرة وبني 

 وك واجتاهات املوظفني. سل

 منهج الدراسة(  اإلطار اإلجرائي)

استخدم الباحث يف هذه الدراسة املنهج الوصفي التحليلي الذي يعتد على وصف الظاهرة مشكلة الدراسة مث القيام 
 بتحليلها من أجل الوصول إىل استنتاجات وتوصيات ترتبط ابلدراسة. 
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 جمتمع الدراسة 

( مدير/مديرة دائرة، ومساعديهم، ورؤساء األقسام سواء يف 819مديري الدوائر، وعددهم )يتكون جمتمع الدراسة من 
 (. 2019ديوان عام الوزارة أو ابملديرايت التعليمية ابحملافظات )وزارة الرتبية والتعليم،  

 عينة الدراسة 

اختيارهم بطريقة عشوائية من جمتمع الدراسة مت    (%39) مشلت عينة الدراسة على العاملني ابإلدارة الوسطى بلغت  
 ( مدير دائرة ومساعد مدير دائرة ورئيس قسم. 321طبقية بلغت )

 أدوات الدراسة

بعد االطالع على األدب النظري والدراسات السابقة قام الباحث بتطوير أداة الدراسة، واملتمثلة يف استبانة أتلفت من 
 قسمني مها. 

 القرار الرتبوي.القسم األول: املشاركة يف صناعة  

 القسم الثاين: الرضا الوظيفي. 

 يوضح توزيع االستبانة على حماورها:   :1واجلدول ) 

 توزيع االستبانة على حماورها:  1اجلدول )

 الفقرات  األبعاد  احملور 

 31 5 املشاركة يف صناعة القرار الرتبوي 

 75 15 الرضا الوظيفي 
 

 صدق األداة

الدراسة يف قياس ما وضعت لقياسه، قام الباحث بعرض األداة على عدد من احملكمني للتعرف على مدى صدق أداة 
من ذوي االختصاص، ومن أعضاء هيئة التدريس ابجلامعة اإلسالمية العاملية ومن أعضاء هيئة التدريس بكل من جامعة 
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م، وبلغ عدد احملكمني الذين مت التنسيق السلطان قابوس، وجامعة نزوى، واجلامعة العربية املفتوحة، ووزارة الرتبية والتعلي
(؛ حيث سيتم الطلب من 1( إضافة إىل حتكيم املشرفني من اجلامعة اإلسالمية العاملية )ملحق رقم  20املسبق معهم )

احملكمني التحقق من صالحيات تعليمات اإلجابة وفقرات االستبانة وبدائلها من حيث الوضوح والدقة وحسن الصياغة 
 حملور الذي تندرج منه، وقد مت استخالص نسبة اتفاق احملكمني من خالل املعادلة التايل: وارتباطه اب

 %   95 =  100عدد املنتفقني/عدد احملكمني الكلي * 

 ثبات األداة

( وسيتم استبعادهم عند التطبيق 75الستخراج معامل الثبات قام الباحث ابلتطبيق على عينة من جمتمع الدراسة بلغت ) 
(، 0.9النهائي، وقد مت قياس الثبات بطريقة معامل ألفا كرونباخ حلساب االتساق الداخلي، وقد بلغت قيمة الثبات )

  الستبانة(. وهذا الثبات يشري إىل قابلية التطبيق لألداة )ا

 اإلطار امليداين

 السؤال األول: ما درجة مشاركة اإلدارة الوسطى بوزارة الرتبية والتعليم يف سلطنة ُعمان يف عملية صنع القرار؟ 

( املشاركة يف صنع واختاذ القرار أبهنا: مقدار ما تسمح به القيادات العليا للقيادات الوسطى 2012يعرف السفياين )    

للمشاركة يف صنع واختاذ القرارات اليت يتم اختاذها أو السياسات املرتبطة ابملؤسسة، وحتديداً تلك املرتبطة مبهام عملهم، 

سطى بوزارة الرتبية والتعليم يف سلطنة يف علمية صنع القرار، فقد قام الباحث ابستخدام وملعرفة درجة مشاركة اإلدارة الو 

التحليل الوصفي )املتوسط احلسايب، واالحنراف املعياري( ملعرفة مشاركة اإلدارة الوسطى بوزارة الرتبية والتعليم يف سلطنة 

ت ابستخدام مقياس ليكرت اخلماسي يف مخس جزئيات، ُعمان يف عملية املشاركة يف صنع القرار، إذ مت قياس كل الفقرا

 والتوزيع التايل يوضح ذلك. 
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( احلسايب  املتوسط  ملستوى  وفقاً  الوسطى  اإلدارة  مشاركة  حتديد  مت  )2.33-1كما  منخفض،   )2.34-3.67 )

، (2)(، واجلدول رقم  Pihie et al  ,.2011) ؛Bagheri & Pihie, 2014( مرتفع )5-3.68معتدل، و) 

 ( يوضحان املتوسط احلسايب واالحنراف املعياري ألبعاد املشاركة يف عملية صنع القرار. 1والشكل رقم )

 املتوسط احلسايب واالحنراف املعياري ألبعاد املشاركة يف عملية صنع واختاذ القرار   :2جدول رقم )

 األبعاد 
املتوسط   الرمز 

 احلسايب
االحنراف  
 املستوى  الرتتيب  املعياري 

 األمناط القيادية يف صنع واختاذ القرار الرتبوي 
 PD. A 3.15 0.725 4  متوسط 

 
 متوسط  PD. B 3.48 .9070 1 جماالت املشاركة يف صنع القرار 

 متوسط  PD.C 3.37 .8670 2 الكفاءة اإلدارية 

 متوسط  PD. E 3.26 .8690 3 نوع القرار 

 متوسط  PD. F 3.08 1.030 5 املناخ التنظيمي 

 
 املتوسط العام ملتغري املشاركة يف صنع القرار 

 
 متوسط  733. 3.27
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 املتوسط احلسايب واالحنراف املعياري ألبعاد املشاركة يف عملية صنع واختاذ القرار   :1الشكل رقم )

( تقييم عينة الدراسة املشاركني من مجلة جمتمع الدراسة يف حمور 8- 4(، والشكل )12-4إذ يوضـح اجلـدول رقـم )    

النتائج لكل بعد من أبعاد مشاركة اإلدارة مشاركة اإلدارة الوسطى بوزارة الرتبية والتعليم يف سلطنة ُعمان، إذ مت عرض  

الوسطى بوزارة الرتبية والتعليم يف سلطنة ُعمان يف عملية صنع القرار، وهـذه اإلجابـات مرتبـة حسـب ترتيبهـا يف االسـتبانة 

بناًء على قيمة املتوسط احلسايب هلا فالرتتيب ( هـو الـذي 1رقم )  املعـدة هلـذا الغـرض، إذ مت ترقيم تلك األبعاد تنازلياً 

( للذي ميلك أقل قيمة للمتوسط احلسايب، والباقي يقع يف الوسط، حبيـث 5ميلـك أعلـى قيمـة للمتوسط احلسـايب، ورقم )

أنـه كلمـا زادت قيمـة املتوسط احلسـايب؛ كلما زادت موافقة عينة الدراسة على هذا البعد، وابلرغم من أن مجيع األبعاد 

ملشاركة يف صنع واختاذ القرار لديها متوسط حسايب متقارب مع بعضها البعض، إذ تقع مجيع األبعاد يف املرتبطة مبحور ا

املستوى املتوسط وفقاً ملستوى املتوسط احلسايب، إال أنه ما يزال هناك بعض التفاوت يف قيمة املتوسط احلسايب واالحنراف 

(، 3.48 صنع القرار( حصل على أعلى قيمة للمتوسط احلسايب )املعياري يف بعضها اآلخر، إذ جند أن بعد )املشاركة يف 

(، أما يف املرتبة الثالث فقد جاء بعد )نوع القرار( حيث حصل 3.37يليه بعد )الكفاءة اإلدارية( مبتوسط حسايب )

األنماط القيادية
في صنع القرار 

التربوي

مجاالت 
المشاركة في 
صنع القرار

المناخ التنظيمينوع القرارالكفاءة اإلدارية

المتوسط العام 
لمتغير 

المشاركة في 
صنع القرار

Series1 3.153.483.373.263.083.27

3.15

3.48

3.37

3.26

3.08

3.27

2.7
2.8
2.9
3
3.1
3.2
3.3
3.4
3.5
3.6

المشاركة في صنع القرار



Journal of Human Development and Education for specialized Research (JHDESR)621-640 Vo: 6, No:4, 2020 

 

634 
 

رتبوي(، وحصلت (، وتليها يف املرتبة الرابعة )األمناط القيادية يف صنع واختاذ القرار ال3.26على متوسط حسايب قدره ) 

(، ويف املرتبة اخلامسة واألخرية جاء )املناخ التنظيمي( مبتوسط حسايب قدرة 3.15على معدل متوسط حسايب قدرة )

(3.08 .) 

وبشكل عام جند أن متوسط جمموع املتوسطات احلسابية ألبعاد مشاركة اإلدارة الوسطى بوزارة الرتبية والتعليم يف      

(، 3.27شاركة يف صنع واختاذ القرار كان يف املتوسط، إذ بلغ املتوسط احلسايب للمحور ككل )سلطنة ُعمان يف عملية امل

(؛ مما يعكس ذلك أن مشاركة اإلدارة الوسطى بوزارة الرتبية والتعليم يف سلطنة ُعمان يف 1.030وابحنراف معياري )

إلدارية اليت تتبع يف صنع واختاذ القرار اإلداري علمية صنع واختاذ القرار ليست مرتفعة وهذا يعزى جلملة من املمارسات ا

،كما يعزى أيضاً إىل عدم وجود خربة كافية لدى بعض القيادات الوسطى مما يلزم تدريبهم على ذلك من أجل استثمار 

 (. 2008قدراهتم وإمكاانهتم ومهاراهتم لتفعيل املشاركة يف صنع واختاذ القرار)الدعيلج،  

 الرضا الوظيفي لدى اإلدارة الوسطى بوزارة الرتبية والتعليم يف سلطنة ُعمان؟ السؤال الثاين: ما درجة  

( الرضا الوظيفي أبنه حالة الطمأنينة والراحة النفسية اليت حيسها الفرد نتيجة الطمئنانه على 2006يُعرف أبو اخلري )     

وتفاعالت مع الزمالء والرؤساء يف وظيفته وسعادته مبا حيصل عليه من دخل، وما يعيشه من ظروف وظيفية وعالقات 

املؤسسة، وملعرفة درجة الرضا الوظيفي لدى اإلدارة الوسطى بوزارة الرتبية والتعليم يف سلطنة ُعمان، فقد قام الباحث 

ابستخدام التحليل الوصفي )املتوسط احلسايب، واالحنراف املعياري( ملعرفة درجة الرضا الوظيفي لدى اإلدارة الوسطى 

الرتبية والتعليم يف سلطنة ُعمان، إذ مت قياس كل الفقرات ابستخدام مقياس ليكرت من مخس جزئيات، والتوزيع بوزارة  

 التايل يوضح ذلك. 
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فقد مت حتديد درجة الرضا الوظيفي لدى العاملني يف اإلدارة الوسطى بوزارة الرتبية والتعليم يف سلطنة ُعمان وفقاً        

 ( مرتفع 5-3.68( معتدل أو متوسط، و)3.67- 2.34( منخفض، و) 2.33- 1ملستوى املتوسط احلسايب للقيم )

(Pihie et al, 2014  ؛Bagheri & Pihie, 2011)  ( يوضحان 2، والشكل رقم )(3رقم )، واجلدول

 . املتوسط احلسايب، واالحنراف املعياري ألبعاد درجة الرضا الوظيفي

 املتوسط احلسايب واالحنراف املعياري ألبعاد الرضا الوظيفي :  3جدول رقم )
 

 املستوى  الرتتيب  االحنراف املعياري  املتوسط احلسايب  الرمز األبعاد 

 مرتفع JS. A 3.76 1.000 2 اإلجناز 

 متوسط  JS. B 2.74 .7690 14 التقدم والرتقي يف العمل 

 متوسط  JS.C 2.97 .9600 13 امكانية النمو والتطور الذات 

 متوسط  JS. D 3.30 .9400 8 االعرتاف ابالستقاللية 

 متوسط  JS. E 3.80 1.065 1 املسؤولية 

 متوسط  JS. F 3.36 1.057 6 سياسة املؤسسة 

 متوسط  JS. G 3.33 .9890 7 العالقة مع اإلدارة 

 متوسط  JS.H 3.72 1.042 3 العالقة مع زمالء العمل 

 متوسط  JS. I 3.15 1.021 10 منط اإلشراف 

 متوسط  JS. J 3.28 .9190 9 ظروف العمل 

 متوسط  JS. K 3.65 .6520 4 طبيعة العمل 

 متوسط  JS. L 3.38 1.146 5 احلياة الشخصية 

 متوسط  JS.M 3.10 .9970 12 االستقرار واألمن الوظيفي
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 متوسط  JS. N 2.51 .9130 15 الراتب 

 متوسط  JS. O 3.14 .9900 11 التقدير 

 متوسط  0.771 3.28 املتوسط العام ملتغري الرضا الوظيفي 

 

 املتوسط احلسايب واالحنراف املعياري ألبعاد الرضا الوظيفي   :2الشكل رقم )

( تقييم عينة الدراسة املشاركني من مجلة جمتمع الدراسة يف 9- 4(، والشكل رقم ) 13-4إذ يوضـح اجلـدول رقـم )    

النتائج لكل بعد درجة الرضا الوظيفي لدى اإلدارة الوسطى بوزارة الرتبية والتعليم يف سلطنة ُعمان، إذ مت عرض   حمور 

من أبعاد درجة الرضا الوظيفي لدى اإلدارة الوسطى بوزارة الرتبية والتعليم يف سلطنة ُعمان، كما مت ترقيم تلك األبعاد 

( 5( هـو الـذي ميلـك أعلـى قيمـة للمتوسط احلسـايب، ورقم )1تنازلياً بناًء على قيمة املتوسط احلسايب هلا، فالرتتيب رقم )

قل قيمة للمتوسط احلسايب والباقي يقع يف الوسط، حبيـث أنـه كلمـا زادت قيمـة املتوسط احلسـايب، كلما للذي ميلك أ

زادت موافقة عينة الدراسة على هذه الفقرة، وفيما يلي املتوسطات احلسابية، واالحنرافات املعيارية حملور درجة الرضا 

 م يف سلطنة ُعمان. الوظيفي لدى اإلدارة الوسطى بوزارة الرتبية والتعلي
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وابلرغم من أن مجيع األبعاد لديها متوسط حسايب متقارب حيث تقع أغلبها يف املستوى املتوسط وفقاً ملستوى     

املتوسط احلسايب، إال أنه ما يزال هناك بعض التفاوت يف قيمة املتوسط احلسايب، واالحنراف املعياري، حيث جند أن 

(، 3.76(، يليه بعد اإلجناز مبتوسط حسايب قدرة )3.80ة للمتوسط احلسايب ) بعد املسؤولية حصل على أعلى قيم

(، مث جاء يف املرتبة 3.26ومث جاء يف الرتتيب الثالث بعد العالقة مع زمالء العمل، حيث حصل على متوسط حسايب )

ياة الشخصية مبتوسط (، مث يف املرتبة اخلامسة جاء احل3.65الرابعة طبيعة العمل، وحصل على معدل متوسط حسايب ) 

(، مث جاء بعد العالقة مع 3.36(، مث يف املرتبة السادسة جاء بُعد سياسة املؤسسة مبتوسط حسايب )3.38حسايب ) 

(، مث جاء بُعد االعرتاف ابملسؤولية ابملرتبة الثامنة، ومبتوسط حسايب 3.33اإلدارة يف املرتبة السابعة مبتوسط حسايب ) 

(، مث جاء بعده كثاين 2.51ة كان بُعد الرضا الوظيفي عن الراتب كأقل متوسط حسايب ) (، ومن انحية اثني3.30)

أقل بُعد من حيث رضا املوظفني كاًل من التقدم والرتقي يف العمل، وكذلك امكانية النمو والتطوير الذات مبتوسط حسايب 

األمن الوظيفي، وكذلك التقدير يف املرتبة ( على التوايل. ابإلضافة لذلك جاء كالً من االستقرار و 2.97(، و ) 2.74)

الرابعة واخلامس كأدىن أبعاد الرضا الوظيفي لدى القيادات الوسطى بوزارة الرتبية والتعليم يف سلطنة ُعمان، ومبتوسط 

( على التوايل، مث منط اإلشراف جاء يف املرتبة السادسة كأقل بعد من حيث رضا املوظفني، 3.10(، و )3.14حسايب )

شكل عام جند أن متوسط جمموع املتوسطات احلسابية ألبعاد الرضا الوظيفي لدى اإلدارة الوسطى بوزارة الرتبية والتعليم  وب

(، مما يعكس كذلك أن الرضا الوظيفي 3.28يف سلطنة ُعمان كان يف املتوسط، إذ بلغ املتوسط احلسايب للمحور ) 

سلطنة ُعمان قد تكون دون املستوى املطلوب، مما قد يؤثر على أداء لدى اإلدارة الوسطى بوزارة الرتبية والتعليم يف  

العاملني ابإلدارة الوسطى لوزارة الرتبية والتعليم بسلطنة ُعمان، وهذا يعزى للفروقات يف الرواتب، وعدم وجود عالوات 

واالهتمام به، كما أن الفرص   إدارية لدى هذه الفئات الوظيفية، كما أن الرتقيات وتوقفها عامل مهم جيب أن يتم مراعاته 

التأهيلية والتدريبية جيب أن تتصف ابلشفافية، وأن تبذل املؤسسة يف سبيل ذلك العديد من اجلهود للوصول إىل حتقيق 
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الرضا الوظيفي الذي تسعى له كل املؤسسات احلكومية واخلاصة ملا له من دور يف جودة األداء للعاملني، وابلتايل جودة 

 نتج الذي يقدم من خالهلا. اخلدمة أو امل

السؤال اخلامس والفرضية الثانية: يوجد أتثري إجيايب مباشر ذات داللة إحصائية ملشاركة اإلدارة الوسطى يف صنع 

 واختاذ القرار على الرضا الوظيفي بوزارة الرتبية والتعليم يف سلطنة ُعمان. 

-Tذو دالله معنوية احصائية إذ أن قيمة ت االحصائية )  ( فإن هذه الفرضية كانت 4بناًء على نتائج اجلدول رقم )    

Statistics بني مشاركة اإلدارة الوسطى يف صنع واختاذ القرار والرضا الوظيفي لدى اإلدارات الوسطى بوزارة الرتبية )

قيمة (، كما أن  1.964(، وأن ذلك أعلى من املعيار املعتمد للداللة )62.345والتعليم يف سلطنة ُعمان بلغت )

(، وهذا يربهن قبول الفرضية البديلة اليت تنص على أنه توجد عالقة مباشرة بني ,05الداللة االحصائية كانت أقل من )

مشاركة اإلدارة الوسطى يف صنع واختاذ القرار والرضا الوظيفي لدى العاملني بوزارة الرتبية والتعليم يف سلطنة ُعمان، وقد 

 (، وهذا الرقم دال إحصائياً على وجود األثر. 877,ملسار يساوي )كانت قيمة العالقة أو معامل ا

ملخص نتائج التأثريات املباشرة يف منوذج الدراسة   :4)رقم  جدول    

الحكم على 

 الفرضية 
 اتجاه العالقة 

الداللة  

 اإلحصائية 

تي 

 اإلحصائية 

معامل 

 المسار
 م الفرضيات 

 (0.877) (62.345) 0.000 عالقة اجيابية  قبول الفرضية 
يوجد أتثري إجيايب مباشر ذات داللة إحصائية ملشاركة  
اإلدارة الوسطى يف صنع واختاذ القرار على الرضا الوظيفي  
 بوزارة الرتبية والتعليم يف سلطنة ُعمان. 

1 

 
 اخلامتة

تعد عملية صنع واختاذ القرار أحد أهم العوامل املؤثرة يف املؤسسات اليت تساهم يف توجيه سلوك األفراد واملؤسسات 
للوصول إىل األهداف اليت تنشدها، لذا عد العنصر البشري أحد أهم أركانه، فالقرار ليس جمرد نزهة عابرة خالل فرتة 

ية مدروسة تبدأ بتحليل وحتديد املشكلة، ومروراً بتحليل البدائل الختيار زمنية معينة، وإمنا جيب أن يسري وفق أسس علم
األفضل من بينها مث اختاذه ومتابعته وتقدمي التغذية الراجعة حنوه، لذا تتعدد أساليب صنع واختاذ القرار، ولعل أمهها 
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تساهم املشاركة يف تعزيز االنتماء   مشاركة العاملني لزايدة دافعيتهم حنو العمل وتزيد من مستوايت األداء لديهم، كما 
للمؤسسة، وحتقيق الرضا الوظيفي العام جلميع العاملني لذا جـاءت هـذه الدارسـة لإلجابـة عن التساؤل القـائم: هـل يوجد 

الدارسـة أتثري ملشاركة اإلدارات الوسطى على الرضا الوظيفي بوزارة الرتبية والتعليم يف سلطنة ُعمان، إذ أهنـت نتـائج هـذه  
أن املشاركة يف صنع واختاذ القرارات تزيد من وعي املوظف وإدراكه ألمهية هذه القرارات وجتعله مدافعا عنها متسلحا -

بكافة األدوات املعرفية والتكنولوجية للوصول إىل أفضل النتائج ألن هذه القرارات قد نبعت من وجدانه وابلتايل فإن 
 .ا مستوايت أدائه الوظيفيرضاه عن ذاته ووظيفته ترتفع وكذ 

كما أن املشاركة يف صنع واختاذ القرارات يصاحبه أتثري إجيايب للرضا الوظيفي بشكل مباشر لدى قيادات اإلدارة -
 الوسطى حيث أنه يشعر ابملتعة يف أداء العمل وأن له قيمة وكيان داخل وزارة الرتبية والتعليم.

 التوصيات 

القيادات العليا والقيادات الوسطى فـي املؤسسـة حتـى يـتم حتقيـق املشـاركة يف صنع واختاذ . ضرورة تقوية العالقـات بني  1
 القرارات، وابلتايل يزداد مستوى الرضا عن العمل، وترتفع اإلنتاجية والروح املعنوية عندهم . 

 حـــاهتم ومراعـــاة متطلبـــاهتم. توفري املنـــاخ املالئـــم ومشاركتهم فـــي حـــل مشـــكالت واالهتمـــام القرتا2

 والحتياجاهتم مما تزيد من مستوى الرضا الوظيفي وحتقق أهداف املؤسسة . 

 . وضع برامج تدريبية للعاملني يف املؤسسة من أجل رفع مستوى الرضا الوظيفي. 3
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on the leadership style of the leader. Moreover, it deals with the extent of the effect of 

transformational leadership and the nature of the leader’s personality on the performance of 

workers according to the principles of the Japanese theory (Z) and the impact of that on the work 

development according to the John Korter's theory for organizational development. This study was 

built on the problem of the ministry not adopting the training of executive leaders on the principles 

of transformational leadership before appointment to the job to be a leadership behavior in their 

leadership of the departments. The researcher relied on the descriptive analytical approach, using 

the questionnaire tool with structural equation models using the PLS program. The study 

conducted a survey with number (375) divided into three functional categories (deputy director of 

the department, head of department, employee) between the male and female sexes at the level of 

departments of the directorates of the Ministry of Education in the Sultanate of Oman. The result 

of the study showed the availability of Transformational leadership characteristics in leaders' 

behaviors with a moderate degree High reached (3.744) with first rank, while personal attributes 

came second with a high average degree of (3.718, while direct influence of transformational 

leadership on developing employee performance is low with a degree of (0.219) ). while the direct 

influence of transformational leadership style on developing work performance was also low with 

a degree of influence (0.261) and ranked second in the level of impact, and the degree of influence 

of indirect transformational leadership style on workers through personality as a medium with a 

degree of medium impact It reached (0.576) and the degree of the influence of the indirect 

transformational leadership style on work through the character as an intermediary with an average 

degree of influence reached (0.532), and the effect of the direct transformational leadership style 

on the personality with a high impact level reached (0.875), while the direct influence of the 

personality character with an average impact level of (0.657) and the direct personal impact came 

with an average effect level of (0.608) and ranked  as the first level on the impact on wok 

performance and the workers themselves. The study also showed there is a difference between the 

level of availability and the degree of impact due to the lack of knowledge and mastery of 

transformational leadership skills in a scientific and practical way, and the researcher recommends 

the importance of adopting a transformational leadership pattern model as an educational 

methodology in the programs for preparing leaders before and after appointment to leadership 

positions and dissolving them as a daily practice in the nature of the leadership character. 
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  : امللخص
ممارسة القادة للقيادة التحويلية وامتالكهم ملهاراهتا ، كذلك قياس مدى إمتالك مدى  هذه الدراسة تسعى إىل دراسة       

شخصية ال القيادة التحويلية وطبيعة  القادة للصفات الشخصية وأتثريها على األسلوب القيادي للقائد ، وما مدى أتثري
وفق مبادئ نظرية التطوير التنظيمي مل من  وأثر ذلك على تطوير الع   ،   ( Z)على أداء العاملني وفق مبادئ النظرية الياابنية  

 وقد بنيت الدراسة على مشكلة عدم تبين الوزارة تدريب القادة على مبادئ القيادة التحويلية قبل التعيني   جلون كوتر ، 
ستخدام االستبانة على املنهج الوصفي التحليلي ، و ا  واعتمد الباحث  ،  ابلوظيفة لتكون سلوكا قياداي يف قيادهتم للدوائر

 ، وكانت العينة  PLSمنوج املعادلة البنائية اهليكلية ابستخدام برانمج    جلمع بياانت الدراسة وحتليلها ابستخدامكأداة  
( بني مدير دائرة ، رئيس قسم ، موظف   مقسمة على ثالث فئات وظيفية ) انئب( 375ممثلة جملتمع الدراسة بعدد ) 

، وأظهرت   بسلطنة عمان  والتعليم  الرتبية  وزارة  دوائر مديرايت  الذكور واإلانث على مستوى  توافر    النتيجة اجلنسني 
 ( بلغت  مرتفعة  متوسط  بدرجة  القادة  سلوكيات  التحويلية يف  القيادة  ،   ابملرتبة  (3.744خصائص  جاءت و   األوىل 

جاء أتثري منط القيادة التحويلية املباشر  ( ، و3.718فعة بلغت ) الصفات الشخصية ابملرتبة الثانية بدرجة متوسط مرت
، وجاءت درجة أتثري منط القيادة   ( 0.261)،    (0.219منخفض بدرجة أتثري )والعمل  على تطوير أداء العاملني  

،   ( 0.576من خالل الشخصية كوسيط بدرجة أتثري متوسط بلغت ) والعمل    التحويلية الغري مباشر على العاملني 
( ، بينما جاء 0.875( ، وجاء أتثري منط القيادة التحويلية املباشر على الشخصية بدرجة أتثري عالية بلغت )0.532)

واحتلت ،    (0.608) ،    (0.657بدرجة أتثري متوسطة بلغت ) والعمل  على أداء العاملني    أتثري الشخصية املباشر
بني مستوى درجة   أظهرت الدراسة وجود اختالف  ، والرتتيب األول يف مستوى درجة التأثري على أداء العمل والعاملني  

يلية بشكل علمي وعملي ، ويوصي ودرجة التأثري وذلك لعدم معرفة ومتكن القادة من مهارات القيادة التحو   التوفر
ج إعداد القادة قبل وبعد التعيني يف الوظائف مة التحويلية كمنهجية تعليمية يف براالباحث أبمهية اعتماد منوذج منط القياد

 القيادية وتذويبها كممارسة يومية يف طبيعة الشخصية القيادية . 
 

Keywords : leadership, transformational leadership, personal, executive leaders . 

 شخصية ، القادة التنفيذيني قيادة التحويلية ، الالقيادة ، ال  الكلمات املفتاحية :
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 املقدمة 

أدائه ومرونته ، ويرتبط تقدمها مبستوى جودة  اإلداري  وتطور النظام التنظيمي    زدهار ابإن اجملتمعات تتطور وتزدهر      

ة تعمل ابمليدان كل ذلك التطور مرتبط بعناصر قيادي،  لى مستوى الناتج القومي احمللي  نتاجيته وأتثريه عإ، ومستوى  

 ، اإلداري  أو  الرتبوي  أو  العلمية و   السياسي  التطورات  خمتلف  ليواكب  وتغريا  تطورا  شهد  والقيادي  اإلداري  العمل 

ة ، فاإلدارة والقيادة مل تعد جمرد أداة تدير أو تسري العمل من حيث حفظ النظام ومتابعة والتكنلوجية واالقتصادية والتنموي

لك إىل عمليات التغيري والتطوير والتحسني يف منظومة العمل اإلداري أو الرتبوي أو يف إدارة احلضور ، وإمنا تعدى ذ

ساليب األدوات املعينة من النظرايت واألالزم و ليب اومساعدهتا على حتسني أدائها من خالل توفري التدر املوارد البشرية ،  

ل توجيههم التوجيه املناسب مبا خيدم عملية التحول من والطرائق القيادية ، وصوال إىل الدور الرايدي للموظف من خال

للقادة   تقليدية إىل كل ماهو جديد يف عامل العمل واخلدمات ، ويتأتى ذلك من خالل فاعلية الدور القيادياألنظمة ال

     (.2018)إبراهيم ،   التنفيذيني ونظرهتم أجتاه التغيري والتطوير واحلداثة

كمعرفة أوال لدى القيادات التنفيذية ومن مث   منط القيادة التحويلية  يبحث عن مدى توافر   ضوء ما سبق فإن الباحث يف

من خالل عمليات التدريب والتهيئة اليت تنفذها وزارة الرتبية تبنيها كأسلوب قيادي يف شخصيتهم القيادية الوظيفية  

 .الرتبويةعلى تطوير أداء العمل والعاملني ابملؤسسة  الشخصية  هتم  اوالتعليم للقادة قبل التعيني أو بعده ، وأتثريها يف قدر 

  البحث مشكلة    

االعديد من النظ هدفها اجياد معاجلات ملشكالت عديدة واجهتا اإلدارات دارية  إلرايت القيادية برزت على الساحة 

الرتبوية إحدى تلك العاملة على رأس املؤسسات اخلاصة والعامة يف فرتات زمنية خمتلفة وال زالت ، وتعترب املؤسسة  

ذات النطاق   الفئات ، واليت تتميز بتعاملها البشري الكامل ، حيث أهنا يرتكز جم عملها على التعامل مع املوارد البشرية
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ومع التطور العلمي والبحثي ظهرت مناذج إدارية فاعلة ، األوسع واملتباين نظرا التساع رقعتها اجلغرافية ابلدولة الواحدة 

ومن هذه النماذج القيادية ظل التطورات املتسارعة ابلعامل ،  ديد من الدراسات واألحباث بقدرهتا الفاعلة يف  تشهد هلا الع

أو على مستوى نظرا لوجود إدارات انجحة وأخرى متذبذبة األداء على مستوى املديرية الواحدة  و ،    القيادة التحويلية

تحويلية يف بناء الشخصية القيادية ة عدم تبين منط القيادة التكمن مشكلة البحث يف دراس  عليه،  الوزارة بشموليتها  

 والتعرف على   ،   ديرايت وزارة الرتبية والتعليم بسلطنة عمانبدوائر متوليهم مهام الوظيفة القيادية  أو بعد    للقادة قبل 

سلوهبم القيادي ، وهل أ   أي مدى يتبناها القادة يفواىل  مدى معرفة القيادات التنفيذية ابلقيادة التحويلية وخصائصها ،

( اإلدارية يف تطوير Zتؤثر على بناء شخصيتهم القيادية ، وما مدى أتثريها على أداء العاملني وفقا للنظرية الياابنية )

قيادي املناسب لوب ال ألسل  بناء  وفقا لنظرية التغيري التنظيمي جلون كوتر  وأثر ذلك على تطور العمل    ،أداء العاملني  

ومن خالل معايشة الباحث   ،ومشاركتهم يف صناعة النجاح ابلعمل    العاملني وحفزهم وتطوير قدراهتم  حتواءاالقادر على  

للنطاق اإلداري بوزارة الرتبية والتعليم جيد أن هناك دوائر ومديرايت تتميز أبدائها ، بينما يوجد دوائر ومديرايت ينخفض 

( يف دراستها 2011)ال مكي،  دراسة    أكدت   إذ العمانيني ،  د ذلك جمموعة من الباحثني  مستوى أدائها ، وقد أك

عن املشكالت اإلدارية يف مكاتب اإلشراف الرتبوي ومواجهتها يف ضوء مدخل التطوير التنظيمي بسلطنة عمان عن 

ومدى قدرهتم على ،    مدراء دوائروجود مشكالت إدارية وحتدايت تواجه مدراء مكاتب اإلشراف الرتبوي وهم مبستوى  

وفق إمكانياهتم وقدراهتم القيادية ، ووفق الصالحيات املمنوحة و التسهيالت والتفويض والتمكني    اجلة تلك التحدايتمع

هلم   دراسته2012،)الغيالين  دراسة  تأكد  كذلك،    املمنوح  يف  العموم عن    ا(  ملديري  اإلدارية  املمارسات  واقع 

عن وجود قصور يف   دارة االسرتاتيجيةيم بسلطنة عمان يف ضوء معايري اإلية التابعة لوزارة الرتبية والتعلابحملافظات التعليم

األداء تنوع بتنوع املهارات واملهام اإلدارية للقيادات على رأس هرم املديرايت وكذلك عن وجود مسببات إدارية عليا ، 

املستخدمة ، و أكدت جدت أسباب مرتبطة بنوعية القيادة وكذلك مسببات شخصية مرتبطة ابلقادة أنفسهم ، كما و 
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اب هذه اإلشكالية وجود قصور يف عمليات إعداد القادة وهتيئتهم لقيادة الوظائف القيادية و اإلشرافية  على أن من أسب

والتعليم   ( كأمنوذج مقرتح لتطوير كفاءة أداء اإلداريني العاملني يف وزارة الرتبية2015  لشكو،)  دراسة  أكدتكما  ،  

قيادات وفق مناذج إدارية ذات كفاءة عالية تتناسب وكل  ة النظم عن وجود احلاجة إىل إعدادبسلطنة عمان وفقا لنظري

يؤثر سلبا على أداء العاملني   وجود قصور يف مستوايت أداء القادة اإلداريني  على مرحلة من مراحل التطور ، وقد أكدت  

ديرايت تدريبية للقيادات الرتبوية يف امل( بدراستها عن االحتياجات ال2013  كما أكدت )اجلهوري،ونتاج العمل ،  

ية واوضحت حاجة القادة العامة للرتبية والتعليم بسلطنة عمان عن وجود ضعف يف التدريب يف جمال القيادة اإلدار 

 . للتدريب  

 أهداف البحث 

 :   صياغتها على النحو التال ميكن    األهداف ة من  جمموعتسعى الدراسة إىل حتقيق 

 . مبديرايت وزارة الرتبية والتعليم بسلطنة عمان    مدراء الدوائرلتحويلية لدى رسة منط القيادة امعرفة درجة مما   - 1

 .للصفات الشخصية  مدراء الدوائر مبديرايت وزارة الرتبية والتعليم بسلطنة عمان    معرفة مدى امتالك القادة   -   2

 . مديرايت وزارة الرتبية والتعليم بسلطنة عمان   ائربدو معرفة مدى أتثري القيادة التحويلية على أداء  للعاملني    - 3

 .  وزارة الرتبية والتعليم بسلطنة عمان  بدوائر مديرايت معرفة مدى أتثري القيادة التحويلية على أداء العمل   - 4

م بسلطنة  بدوائر مديرايت وزارة الرتبية والتعليالعاملني    تطوير  على ملدراء الدوائر  أتثري الشخصية  مدى  معرفة     -   5

 .  عمان  
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بدوائر مديرايت وزارة الرتبية والتعليم بسلطنة  على تطوير العمل  ملدراء الدوائر  أتثري الشخصية  مدى  معرفة    -6

 عمان. 

الرتبية والتعليم بسلطنة     -   7 الدوائر مبديرايت وزارة  التحويلية على الشخصية ملدراء  القيادة  معرفة مدى أتثري 

 . عمان 

 القيادة التحويلية األكثر أتثريا .   العامل الرئيس يف التعرف على     - 8

 ألكثر أتثريا على أداء العمل والعاملني . التعرف على العامل ا   - 9

 البحث أمهية  

 :   بني مستوى األمهية العلمية والعملية التطبيقية كما يليتكمن أمهية هذه الدراسة      

وتفاعلها مع   ،  لقائدشخصية ا  ممارسات  يفمنط القيادة التحويلية    توافرمدى    عنتبحث الدراسة    :    مهية العلميةاأل

منط القيادة التحويلية يف التأثري على املستوى القيادي ، ومدى جناح  حبسب  القيادية  القدرات الشخصية للشخصية  

لعمل ل  امء العاألداا على  مدى أتثري الشخصية على منط الوظيفة القيادية ومدى أتثريمهكذلك  ، و طبيعة شخصية القائد  

د من الدراسات السابقة قد تطرقت اليها ودرست جوانبها من حيث العاملني ، وهذا املبحث يعترب إضافة جديدة مل جن و 

مرتكزات  تطوير العاملني وفق  ومدى أتثريمها على عمليات  القائد  خصية  ش بطبيعة  للقيادة التحويلية  ربط النمط القيادي  

، وكذلك تطوير العمل وفق نظرية التطوير التنظيمي جلون كوتر ، كذلك بيان (  Z)  أوشي  لوليمالياابنية    اإلدارة  نظرية

التقارب واالختالف يف درجة ممارسة القيادة التحويلية لدى القادة كممارسات سلوكية يومية ودرجة أتثريها يف تطوير 

ث يف العالقة ما بني طبيعة جوانب البحيعطي جماال للباحثني بتنويع  هذا  ، و شخصية القائد و أداء العاملني والعمل  
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الوظيفة وطبيعة الشخصية يف ظل التنظيم أو القانون أو طبيعة الثقافة التنظيمية أو االهداف االسرتاتيجية أو التنموية أو 

 .  ل اجلودة الشاملة وقوة التنافسيةيف ظ 

، ومراكز تدريب وإعداد القادة طنة عمان  لتعليم بسلبوزارة الرتبية واتلفت عناية القادة ومتخذي القرار  :    مهية العمليةاأل

واجلامعات املدنية  اخلدمة  تنمية   بوزارة  للقادة يف  القيادية  الشخصية  التحويلية وأتثريها على  القيادة  وطرق  أبعاد  إىل 

 ي للموظفني تغريات وأكثر قدرة على تطوير جوانب العمل ورفع املستوى األدائممهارات القادة ليكونوا أكثر استجابة لل 

وهي من النظرايت احلديثة يف جمال القيادة والتغري نظرا  داء العام للمؤسسة والعاملني ،  ، وكذلك دورها يف حتسني األ 

هبا اىل عامل املنافسة واجلودة والتطوير يف ظل منوذج   لاقتناال حلاجة املؤسسات احلكومية واخلاصة اىل قيادات تستطيع  

، مع بناء ثقافة داعمة للتغيري والتطوير داخل  ويقدر قدرات العاملني ويطورها،  ن وحيرتم قيادي فعال حيفز ويطور وميك 

 وزارة الرتبية والتعليم للقيادات مع بقية قطاع القيادات .  

 مصطلحات الدراسة 

ية وغري وابستخدام السلطة الرمس  لقدرة على التعامل مع األفراد واجلماعات حبكمة وعقالنية ، " االقيادة :      - 1

الك القدرة على التأثري واإلقناع واإلبداع والتغيري ، والتوفيق بني طموحاته وطموحات املرؤوسني هبدف الرمسية ، وامت

 .   ( 2012  ، 9)عسكر، ص    حتقيق اخلطط املرسومة للمؤسسة بدقة وفاعلية ". 

 هدافهمأ حيقق   لى تفكريهم وعواطفهم مباقناع اآلخرين ابلتأثري عإأبهنا :  القدرة على  إجرائيا  يعرف الباحث القيادة  و 

 هداف القائد . أالشخصية و 
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م بشكل أساسي إبحداث التغيري ت، هت  " قيادة جذابة هلا حضور قوي وشخصية مؤثرة   هيالقيادة التحويلية    - 2

ما ( ، ، وهي تعتمد يف ذلك على مزيج من اجلاذبية الشخصية ) الكاريز   وحتويل املؤسسة والعاملني إىل وضع أفضل 

املعدالت العادية " . ) واعر ، ص  ق معدالت أداء تفوق  حتقي  والقدرة على إهلام اآلخرين وإاثرة محاسهم ودفعهم حنو 

41 ،2015 . ) 

 مناط القيادة هتدف إىل إحداث حتويل ما بني النظام السائدأإحدى  :  على إهنا  اجرائيا  يعرف الباحث القيادة التحويلية  و 

ت احلديثة بروح من االنفتاحية احملسوبة ، وهبمة إبداعية مطورة خمططة وفق جديد ملواكب التطورا  القدمي وما بني ماهو

 هداف العامة واخلاصة ، قائمة على اإلهلام واحلفز ، واملشاركة والتمكني . ظام علمي مدروس تسهم يف حتقيق األن

النفسية واجلسمية اليت حتدد الفرد لتلك األجهزة    لتنظيم الدينامي داخلاعبارة "عن  أبهنا  البورت    ذكرته الشخصية :    - 3

 (. 2011،   15زيدان ، ص   طابعه اخلاص يف موقفه لبيئته ")

الشخصية  و  الباحث  أهنا  اجرائيا  يعرف  من  :  على  الفرد  البنائي لشخصية  فكار ومعتقدات ومعارف أالرتكيب 

التنفيذية ، فتمثل أ وين و تنظيمها القانة احلالية يف  وبنية تركيبية فسيولوجية تتحد وخصائص الوظيف  وسلوك طرها 

 طار العمل ونطاقه.  سلوك وتعامل القائد مع اآلخرين إب

أهنم جمموعة من األفراد يقومون أبداء وظائف قيادية يف املؤسسة من  القادة التنفيذيني : على  يعرف الباحث   - 4

جناز العمل هبا من مجيع النواحي القانونية إة سراين و املديرية وفشلها وطبيع  مدير دائرة ، يتحملون مسئولية جناح  درجة

 نتاجية . واإلدارية واإلوالفنية  
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 االطار النظري والدراسات السابقة 

 اإلطار النظري 

 النظرية األوىل : القيادة التحويلية : 

 :  ومؤسسهافلسفة النظرية     -      

  والعالقة التفاعلية بني القائد والعاملني .  ( يبني منوذج عناصر نظرية القيادة التحويلية  1 الشكل رقم )

 

 املصدر : من تصميم الباحث 

م علي يد عامل علم 1978األخرى ، ظهر يف عام  القيادة التحويلية منط من أمناط القيادة احلديثة العهد ابألمناط    

لتمكنها من تقدمي زة بطرحها وتعترب ممي، وكذلك كينث ليثورد ، وابس ،   دة االجتماع السياسي برينز يف كتابه عن القيا

 أكثر من تعترب  مفهوم شامل للقيادة حيث ركزت على اجلوانب النفسية واالجتماعية والفكرية والسلوكية ، والقيادة 

 عن والسلوكية ورضاهم الّنفسية واجتاهاهتم األفراد  دافعية على ذات أتثري فهي الّتنظيمي، األداء على أتثري ا العمليات

ويرى برينز أن القيادة التحويلية تتحقق من خالل ،  واملرؤوس   بني الرئيس  للعالقة فاعال ورئيسيا حمور ا عتربكما ت العمل ،
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أعلى مستوايت تباع شأن بعضهم البعض إىل  ليه يرفع هبا كل من العاملني واألتفاعل كل العاملني أبسلوب وبطريقة تفاع

 ( . 2014ت. )الثويين ،  اد من أدىن مستوى إىل أعلى املستوايخالق وهي ترفع من مستوى حاجات األفر الدافعية واأل

أبهنا منط من أمناط القيادة حتدث عندما يشارك أو   (Burns,1978)كما يراها برينز    تعريف القيادة التحويلية      -

ىل بعضهم البعض يف اسلوب يدفع فيه القادة والتابعني بعضهم البعض إ ينخرط شخص أو جمموعة من األشخاص مع 

 أعلى مستوايت الدافعية واألخالق . 

 أربعة عوامل وأبعاد : ( أن للقيادة التحويلية 2011:  يذكر )اخلوالدة ،   أبعاد القيادة التحويلية        -

: القادة هبذا البعد جيب أن يكونوا أهال للثقة واإلعجاب وأن حيوزوا على  Idealized influence املثال   التأثري    -  1

مع العاملني م الكامل  وتقدير العاملني من خالل النموذج الشخصي الذي يقدمونه للعاملني كقدوة ، وتعاوهنإحرتام  

  .وتقدميهم على ذواهتم

لبعد على سلوكيات القائد يف قدرته على استثارة : يركز هذا ا Inspirational motivation اإلهلامية الدافعية   -  2

 . ةبروح الفريق ، ويشجع العاملني على املسامهة يف وضع التصورات املستقبلية للمؤسس  التابعني للتحدي واحلماسة والعمل

واإلبتكار تباع حنو التجديد عمل القادة على حتويل وتوجيه األ: ي Intellectual stimulation الفكرية االستثارة  -   3

ق مناخ حمفز للتطوير ومعاجلة املشكالت من خالل رفع مستوى وعيهم ابلتحدايت التنافسية اليت تواجه املؤسسة وخل

 بطرق إبداعية جديدة . 

: أهتمام القائد ابلتابعني بشكل فردي واحرتامهم ومراعاة  Individualized consideration الفردية االعتبارية   -   4

 الفردية والعمل على تلبية حاجاهتم وتشجيعهم وحفز أدائهم وتقدير إجنازاهتم . فروقهم  
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 الشخصية : لثانية :  النظرية ا

 :   Big Five personality traits   نظرية العوامل اخلمس الكربى للشخصية    

 :   فلسفتها ومؤسسها   -    

 ( يبني منوذج عناصر نظرية العوامل اخلمس الكربى للشخصية وتفاعلها بني القائد والعاملني .   2الشكل رقم ) 

 

 

 

 

 

 املصدر : من تصميم الباحث . 

وصفا ية العوامل اخلمس للشخصية من أهم النماذج اليت تصف مسات وخصائص الشخصية للفرد  وذج ونظر يعترب من

إىل فيسل ساسية مع الصفات الفرعية لكل صفة ، ويرجع فضل بناء هذا النموذج  شامال ، فهي مجعت الصفات األ

تخدام منهج جيمع كاتل ابسلقائمة    حيث استخرج عوامل الشخصية اخلمس من خالل التحليل العاملي   1949عام  

لعينة عددها   الذايت وتقدر احملكمني  التقدير   & Costaمن كوستا وماكري   ، مث وتوصل كل  لكل  فرد    128بني 

McCrae     بتعميق الصدق التالزمي والصدق التميزي للعوامل اخلمس الكربى من خالل خمتلف أدوات   1985عام

 1990النموذج ، كذلك طور جولدبريج عام      Smith & Snell  ل  مسيث وسن، مث طور كل من  القياس واحملكمني  

 (. 2018)املنديل ، اختبارات عامليه مرتبطة ابملنحىن النفسي املعجمي .  

 العاملين

 االنفتاح على اخلربة

 االنبساط

الضمرييقظة   

 الطيبة واملقبولية العصابية

 القائد
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( الشخصية أبهنا "جمموعة من أساليب التفكري والتصرف 2016،    73:  تعرف )النصريي، ص  تعريف الشخصية     -

 ريدة لشخص معني " . واختاذ القرارات واملشاعر املتأصلة والف

 كما تذكرها )النصريي ، مرجع سابق ( :   العوامل اخلمس الكربى للشخصية    -

م االستقرار العاطفي ، وعدم الرضى عن النفس ، وجيد صعوبة يف العصابية : يتميز هذا النوع من األفراد إىل عد    -   1

 حراج ويكون متشائم . التكيف مع جمرايت احلياة ، ويتميز ابلقلق والشعور ابلذنب واإل

االنبساط : األفراد االنبساطيون اجتماعيون حمبون لالختالط مع االخرين ، يتكيفون مع متغريات البيئة ومتطلباهتا    -  2

 ون ابملرونة والقدرة يف التعبري عن الذات . ، ويتصف 

فكار اآلخرين واإلهتمام ابألفكار اجلديدة األنفتاح على اخلربة : يتميز األفراد يف هذا العامل بتقبلهم ملعتقدات وأ   -   3

 ال واسع متفتح الذهن ، قوي البصرية وكثري االهتمامات ومتسامح . غري التقليدية ، ويكون صاحبها ذو خي

الطيبة واملقبولية : قدرة األفراد على مواجهة مشكالت احلياة العامة ، متعاونون ، ومتساحمون ولديهم ثقة وقبول   -  4

 رتمون اآلخرين . ويقدرون وحي

يقظة الضمري : يتسم أصحاهبا ابلتخطيط والتنظيم والتنفيذ ، ويكون صاحبها دقيق منظم ، حيب التفصيل ملتزم    -  5

 وقيمي .  
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 ( اإلدارية لإلدارة الياابنية يف األهتمام ابلعاملني : zالثالثة : نظرية )النظرية  

 يف منهجية اإلدارة الياابنية .  اإلدارية    z  وليم أوشي  مرتكزات نظرية  منوذج (    3الشكل رقم ) 

 
 املصدر : من تصميم الباحث . 

( يف أواخر السبعينات ، وأصبحت الياابن منافس يف السوق z: ظهرت نظرية اإلدارة الياابنية )  فلسفتها ومؤسسها    -

م أوشي ، وهذه النظرية قائمة على أصل العاملي منذ مطلع الثمانينات ، وبرزت النظرية على يد استاذ إدارة األعمال ولي

ياة األسرة ، االحرتام كمبدأ أساسي يف األسرة الياابنية ، حيث حيرتم الصغري الكبري ، ويكون الكبري مسئوال عن ح

، حيث انعكس هذا الفكر االجتماعي على نطاق العمل أبعتبار أن أفراد ومشاركا هلم يف مجيع تفاصيل حياة األسرة  

تاجية وفق أسس واضحة بينهم ،  ن مستوى التفاعل بينهم ومستوى اإلة واحدة ويسعى مجيعهم لتحسنياملؤسسة أسر 

 هتمام ، وهي تركز على اجلانب اإلنساين يف التعامل مع األفراد . ة والتفاعل والتقدير واإلحرتام واملشارككاال
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 املرتكزات واألسس اليت تقوم عليها النظرية :      -

ظرية ببعد األمن الوظيفي واالستقرار للعاملني ، حيث أن املؤسسات الياابنية ال احلياة : هتتم النالوظيفة مدى     -  1

قتصادية وهذا حبد ذاته يسهم يف تدفق إبداعات وأفكار العاملني من أجل تستغين عن موظفيها مهما كانت الظروف اال

 للعمل .     تطوير مؤسستهم ، ويساعد يف تقليل الغياب ويعزز دافعية العاملني 

العمل بروح الفريق : املسئولية مجاعية وهو شعور موحد لدى مجيع العاملني ، فالنجاح بتكاتف اجلميع يف اإلجناز    -   2

    ة مجاعية ال فردية .واملكافأ

املشاركة يف اختاذ القرارات : العمل مجاعي والكل شريك يف صناعة جناحه ، فالقرارات جيب أن يشرتك فيها    -   3

التفاعل اجل ميع ، مما خيلق انسجام وتوافق بني أهداف مجيع العاملني وأهداف املؤسسة ، ويسهم يف خلق نوع من 

 قابة ذاتية ورغبة معززة للنجاح . ايب مع القرارات ، ويصنع ر اإلجي

لتوفري كافة   اإلهتمام الكامل ابلعاملني : العدالة واملساواة بني مجيع العاملني مبدأ أساسي ، وسعي املؤسسة    -   4

يعزز تفاعل العامل مع املؤسسة   مستلزمات احلياة الكرمية لعامليها مطلب مهم الستقرارا العاملني وإخالصهم للعمل ، مما 

 ا من أجل النهوض هبا وبقدراهتا اإلنتاجية فنجاح املؤسسة مرهون ابستقرار حياة الفرد ومعيشته . وقادهت

ليمة من ضمنها اخلربات والفرتات البينية  ملية الرتقي ال بد أن تبىن على أسس سالرتيث يف التقييم والرتقية : ع   -  5

تقييم البد وأن تشمل صيغ مشولية يف كشف قدرات العامل والقدرات واملهارات وليست جمرد أداة حتفيزية ، وعمليات ال

إكسابه اخلربات املتنوعة يف كافة جماالت وإمكاانته املختلفة ، فهما يعتمدان على عملية التطوير املستمر ملهارات العامل و 

 . م والتقديركالعمل من خالل عملية التدوير الوظيفي بنفس املستوى من أجل صقل قدرات العمال ومن مث إطالق احل
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عدم التخصص يف املهنة والثبات هبا : تفضل اإلدارة الياابنية مرور العامل جبميع قطاعات العمل ليكتسب مجيع    -  6

ليكون فاعال أبي موقع ، ويستطيع تقدمي مقرتحات تطويرية لكل مشكلة يف ظل الشراكة يف اختاذ القرارات   اخلربات

 ي . ات الرتقي الوظيفومن مث يؤهل لعملي

املراقبة الضمنية : تعتمد على املراقبة الذاتية النابعة من ذات العامل ألدائه مقارنة بزمالئه ومدى إنتاجيته وعطائه    - 7

للمؤسسة يف ظل ما تقدمه له من خدمات ، مع وجود رقابة املؤسسة على مستوايت األداء العام لألفراد   وإخالصه 

. منتظم ومرن وهي عمليه حمكومة بنظام واضح جلميع العاملني ابملؤسسةشكل وثيق و ومستوى إنتاجيتهم ، وهي متارس ب

 .   (2014) حسن ،  

 املرتبطة ابلعمل : النظرية الرابعة : نظرية التغيي التنظيمي  

يعترب التغيري منهج حياة طبيعي منذ اخلليقة األوىل للبشر والكون ، ولكن ظهرت   فلسفة النظرية واترخيها :     -      

كنظرية مهمة يف جمال اإلدارة واملال من خالل الثورة الصناعية واملنافسة الشرسة إابن احلرب العاملية األوىل والثانية  وبرزت  

ل كامل بعلماء اإلدارة ، فكل عامل وابحث من علماء اإلدارة كان يهدف إىل إحداث تغيري يف بيئة العمل وارتبطت بشك

على نظرية النظم ، وكانت هتدف إىل إحداث تغيري يف بيئة التنظيم الداخلي بشكل أكرب  و التنظيم ابملؤسسات ، وبنيت  

جون كوتر من كلية األعمال يف جامعة هارفارد االمريكي  يعترب الربوفيسور  واخلارجي ، كذلك ارتبطت بنظرية التغيري ، و 

، وقد 1996ابملؤسسات من خالل كتابه قيادة التغيري عام    من املفكرين الرايديني يف جمال إدارة وقيادة التغيري التنظيمي

ابلعمل تبدأ ابلتنظيم اإلداري   ، وهي تقوم على إحداث تغيري يف مناحي خمتلف   منوذجا  من مثاين مراحل للتغيري  حدد 

ني مبا حيقق النمو واهليكلة والقوانني واالجراءات واالجهزة والتدريب والتوظيف والتقييم إىل طريقة إخراج املنتج للمستهلك
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العال للمؤسسة وحيقق تطلعات العاملني هبا ، والتغيري يقوم على الوضع الداخلي للمؤسسة أو نتيجة الوضع اخلارجي 

 ط نتيجة التطورات املتالحقة يف خمتلف اجملاالت. احملي

 بنظرية التغيري التنظيمي لدى جون كوتر . الثمانية  التغيري    جوانب( ميثل منوذج  4الشكل رقم )

 

 املصدر : من تصميم الباحث 

( التغيري التنظيمي على أنه " جهود خمططة 2011،  7تعرف ) آل مكي ، ص    تعريف التغيي التنظيمي :    -  

مدروسة للتدخل يف أسلوب عمل املنظمات هبدف إحداث تغيريات نوعية وكمية يف اجملاالت السلوكية والتنظيمية كافة و 

تحداث إدارات مؤهلة ، هبدف حتسني بيئة العمل ، وتنمية قدرات العاملني وحتسني اهلياكل التنظيمية ، من خالل اس

ها ابلكوادر العلمية املؤهلة ، مبعىن وضع الرجل املناسب يف املكان وقادرة على التعامل مع املستجدات التقنية ، وتزويد 

 املناسب ، واالستفادة أبقصى قدر ممكن من التقنيات احلديثة لرفع الكفاءة اإلنتاجية للمنظمة " . 

 

 

التنظيم 
اإلداري

 قيادة المنظمة 

 القوانني التوظيف اهليكلة التقييم

نظمةواأل  

االجراءا
ت

االجهز
ة

 التدريب

 العملبيئة 



Journal of Human Development and Education for specialized Research (JHDESR)641-669 Vo: 6, No:4, 2020 

 

658 
 

 : أو ميكن للمنظمة إحداث تغيي هبا  م عليها التغيي التنظيمي  اليت يقو واجملاالت  املرتكزات       -

تغيري على مستوى القيادة : يعترب تغيري القيادة القدمية بقيادات جديدة قادرة على نقل املؤسسة من مستوى إىل ال   -  1

رات العاملني حنو التغيري مستوى جديد ، لتغيري القيم واملبادئ السائدة القدمية إىل منهجية حديثة يف ظل رؤية تعزز قد 

 والتجديد املطلوب .  

ى اهليكل : ترتبط التغيريات الداخلية بعملية إعادة تنظيم التقسيمات اإلدارية والفنية ومواقع التغيري على مستو    -  2

 اختاذ القرارات ، وحتديد نطاق السلطة واملسئولية  . 

ديد والتطوير يف سلوكيات العاملني وتطوير أدائهم من خالل التغيري على مستوى العناصر البشرية : يتم التج   -   3

 غيري بطرائق العمل واإلجراءات وعمليات التدريب ، وحتسني وسائل االتصال . التجديد والت

التغيري على مستوى إجراءات العمل : يتم من خالل تبسيط اإلجراءات وتسريع وتريهتا لتحقيق السرعة يف اإلجناز    -   4

 ألداء يف زمن قياسي يسهم يف الدفع بنتاج املؤسسة  . واجلودة يف ا

اجلانب التكنولوجي : التطور املتسارع للخدمات جيرب املؤسسة من خالل االستفادة من اخلدمات التغيري يف     -  5

يت حتفز التقنية املتطورة كوسيلة مساعدة للمؤسسة يف اجناز مهامها بدقة وسرعة عالية ، وتوفري تكنولوجيا املعلومات ال 

 العاملني على عمليات اإلبداع والتطوير  . 

افة املؤسسة : البد من توفر ثقافة داعمة للتطوير والتغيري تتخلى عن الوضع السابق وتدعم الوضع التغيري يف ثق   -   6

 اجلديد بقيم وأنظمة حديثة حبيث تتشكل ثقافة داعمة للتميز واإلبداع والتطوير .

ابملؤسسة أن يتم   سرتاتيجيات املؤسسة : البد لكي يواكب التغيري والتطوير مساحته الصحيحة التغيري يف رسالة وا   -   7

تغيري أهداف وسياسات املؤسسة وخططها االسرتاتيجية من خالل تفعيل مناشط جديدة وخدمات متميزة متطورة  . 

 ( . 2014)خمتار،  
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 الدراسات السابقة 

بعنوان : القيادة التحويلية وعالقتها ابإلبداع التنظيمي لدى عمداء ورؤساء ( جاءت  2018أما دراسة ) الرشيدي ،  

التحويلية األ القيادة  تطبيق  مستوى  معرفة  إىل  الدراسة  هدفت   ، الرايض  مبدينة  واألهلية  احلكومية  ابجلامعات  قسام 

وأعتمد على االستبانة كأداة  ابجلامعات وأتثريها على اإلبداع التنظيمي ، استخدم الباحث املنهج الوصفي التحليلي ، 

يد ورئيس قسم ، وخلصت الدراسة يف نتائجها إىل أن أبعاد القيادة ( من عم237لدراسته ، وبلغ أفراد عينة الدراسة )

وعمليات  اجلامعة  لنوعية  ذلك  ويعزى   ، متوسطة  بدرجة  التنظيمي  اإلبداع  وأن   ، مرتفعة  بدرجة  متارس  التحويلية 

 من اجلامعيني القادة ختيارا  ضوئها  يف يتم  اليت املعايري يف الّنظر عادةقد أوصت الدراسة إباالستقطاب للمبدعني ، و 

 تنظيمي مناخ توافر  ضرورة و،   املعاصرة   التغريات متطلبات مع  انسجام ا أكثر لتصبح الكليات وعمداء األقسام  رؤساء

 التدريب إدارات دعوة ،كذلك عليهم  واحلفاظ املبدعني استقطاب   يف السعودية اجلامعات يف التحويلية القيادة يدعم

 اإلبداع وممارسة التحويلية القيادة لتطبيق واملرؤوسني القادة  احتياجات تليب اليت التدريبية وراتالد  بعض تصميم إىل

 وتشجيع  التحويلية القيادة  أبعاد بتطبيق اجلامعيني القادة اهتمام لتعزيز علمية ولقاءات ندوات عقد  تكثيف ي والتنظيم

 .    املبدعني استقطاب

لتحويلية وعالقتها بفعالية اختاذ القرار لدى رؤساء أقسام اإلشراف ( دراسة بعنوان : القيادة ا2017ونفذ ) التوجيري، 

ها اخلمسة الرتبوي مبدينة بريدة يف منطقة القصيم ، هدف البحث إىل التعرف على درجة ممارسة القيادة التحويلية أببعاد

( مشرف 100على عينة بلغت )  )احلفز اإلهلامي ، االعتبار الفردي ، االستثارة الفكرية ، التأثري املثال ، التمكني ( 

القيادة  بتوفر  الدراسة  نتائج  التحليلي ، وجاءت  الوصفي  للمنهج  أداة األستبانة كأداة  الباحثة  تربوي ، واستخدمت 

عالقة إجيابية بني القيادة التحويلية وفاعلية اختاذ القرار ، وجاءت الدراسة يف توصياهتا التحويلية بدرجة عالية  كما ظهرت  
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يام مكاتب الرتبية والتعليم بعقد دورات تدريبية لزايدة وعي القيادات اإلدارية أبسلوب القيادة التحويلية وأبعادها أبمهية ق

ألخذ يف االعتبار عند تعيني القيادات توفر صفات القيادة املختلفة ودورها يف العمل القيادي اإلداري ، كذلك أيضا ا

 مهية تشجيع القادة مدراء اإلشراف مبمارسة عناصر القيادة التحويلية . التحويلية يف املعينني ، كما توصي أيضا أب

)العازمي ،  بينما جاءت     املسئولني2016دراسة  أداء  التحويلية وأثرها على  القيادة   : بعنوان  ا(  بوزارة  بدولة   لرتبية 

بدولة الكويت من أجل   املسئولني بوزارة الرتبية( من  75)  بلغت عينة    مت تطبيق هذه الدراسة على، حيث  الكويت  

معرفة أتثري القيادة التحويلية على أداء املسئولني ابلوزارة ، وقد أظهرت نتائج الدراسة أن هناك نوع من التفعيل لعناصر 

ظفني خاصة يف القيادة التحويلية بسلوكيات القادة مبختلف املستوايت وقد كان هلا أثر كبري يف زايدة فاعلية أداء املو 

امي والتقدير الشخصي والتمكني ، ويضفي دور القدوة واألب احلاين أثر واضح على تفاعل املوظفني مع احلفز اإلهل

لقيادة كرب لنمط القيادة التحويلية من خالل التدريب والتغذية العلمية على مهارات اأ بتفعيل وتوصي الدراسة املدير ،  

القائد تقدمي مستوى    ، وكذلكالتحويلية والتمكن منها   العاملني وفق على  التفائل والتعاون واالندماج مع  عال من 

عناصر منط القيادة التحويلية ، وأن يقلل الفجوة يف صراع املنافسة بني األجيال ابملؤسسة من خالل التقريب الوجهات 

 والغاايت . 

 أهم ما مييز هذه الدراسة عن الدراسات السابقة : 

السابقة الدراسات  الدراسة احلالية عن  البنائية    ختتلف  املعادلة  لدراسة   plsيف استخدامها لنموذج  كربانمج احصائي 

، كذلك ختتلف عن بعض   spssالعالقات والتأثريات بني القيادة التحويلية والشخصية والعمل والعاملني كمرافق لربانمج  

)انئب مدير دائرة ، الدراسات يف الفئات املستهدفة من الدراسة حيث أن هذه الدراسة استهدفت العاملني من فئة  

ورئيس قسم ، وموظف( بينما أغلب الدراسات السابقة استهدفت فئة املعلمني أو قادة املؤسسات أو عمداء ورؤساء 
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نفذة على مكاتب اإلشراف بوزارة الرتبية ، كما أن الدراسة احلالية ختتلف عن أقسام اجلامعات ، عدا الدراسات امل

الن بني  بربطها  السابقة  القادة الدراسات  شخصيات  وصفات  طبائع  وبني  استخدامه  ميكن  القيادي كأسلوب  مط 

املباشر والغري مباشر لكل   وامتزاجهما معا أتثريا وأتثرا على أداء العاملني والعمل ، وال تدرس العالقات بل تدرس التأثري

 من منط القيادة التحويلية ، وكذلك طبيعة الشخصية للقائد .

 : منهج الدراسة  

، و سئلتهمع أهداف البحث وجييب على أ  مبا يتوافقم يف العملية البحثية اختيار املنهجية املناسبة والصحيحة  من امله

ممارسة القيادة التحويلية للقادة وشخصياهتم وأتثريها على العمل   معرفةمن هذه الدراسة هو  الرئيسي  اهلدف    مبا أن

الباحث يف دراسته املنهج الوصفي التحليلي للحصول على   يطبق  سوف  والعاملني بوزارة الرتبية والتعليم بسلطنة عمان 

وصل إىل حلول مقرتحة ملعاجلة مشكلة ، للت  بصورة كمية  وصف الواقع احلال كما هو واحلصول على االستنتاجات 

 البحث . 

  :   جمتمع الدراسة وعينته 

الرتبية والتعلي العاملني بوزارة  الدراسة للبحث احلال من  الدراسي  يتكون جمتمع  العام  - 2019م بسلطنة عمان من 

جدول   ، ووفق  موظفا  وموظفة (  11260عددهم ) من فئة )مساعد مدير دائرة ، رئيس قسم ، موظف(  ،  2020

من إمجال عدد جمتمع   375احلد األدىن حلجم العينة  ن  فإ   Morgan   (1970)و    Krejcie  العاملان كورجش ومورقان

و   11260الدراسة   منا  موظف  عدد  الدراسةهو  يف  املشاركني  من  استخدم    سب  طبقية عينة  الباحث  ، كما 

وذلك لوجود طبقتني من الذكور وإلانث   الغري عشوائية يف الدراسة احلالية جلمع االستبيان  (Quota Sampling)(احلصة)

 فئات وظيفية .   وكذلك ثالث
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 بناء أدوات الدراسة : 

 ، تعترب من أنستتتتب األدوات يف هذه الدراستتتتةكوهنا    الدراستتتتةبياانت مجع اجته الباحث يف اختيار االستتتتتبانة لتكون أداة 

 وموضتتتتتع الدارستتتتتة، الستتتتتتفادة من الدراستتتتتات الستتتتتابقة واليت تناولت دراستتتتتة اجلوانب اإلدارية بشتتتتتكل عام  ابوذلك من 

مل  ممارستتتتتتتة القيادة التحويلية للقادة وشتتتتتتتخصتتتتتتتياهتم وأتثريها على الع ن هدف الدراستتتتتتتة هوأوحيث  ،  بشتتتتتتتكل خاص

اإلداريني واملوظفني يف وزارة نة موجهة لكل من بناء استتتتبابقام الباحث  ،    والعاملني بوزارة الرتبية والتعليم بستتتلطنة عمان 

   قسمني : حيتوي استبيان الدارسة  إذ،   الرتبية يف سلطنة عمان 

، املؤهل  ، الفئة الوظيفية عمر، ال  اجلنس  وحيتوى على البياانت الشتخصتية ألفراد عينة الدارستة وهي : )  القسمم األو::

 .(    ، سنوات اخلربة يف العمل التعليمي

فقرة   16 من املقياس هذا يتكون   : و القيادة التحويليةمتغري أربعة متغريات رئيستتتتتتتتتتتتتتة ) ويتكّون من   القسممممممممممم الثا :

اإلهلامي واالستتتتتشتتتتارة ال واحلافز  ثمستتتتتوى القيادة التحويلية من حيث التأثري امل ستعك متدرجةحماور   4مقستتتتمة على 

 متدرجةحماور   5 فقرة مقستتتتمة على 20 من املقياس هذا يتكون ) متغري الشتتتتخصتتتتية :  ( ،   الفكرية واالعتبار الفردي

  ( ، ) متغري   ، واالنبستتتتتاط واالنفتاح والضتتتتتمري احلي والقبولية مستتتتتتوى الشتتتتتخصتتتتتية القيادية من حيث العصتتتتتابية تعكس

داء تطور أمستتتتتتتتتتتتتتوى   تعكس متدرجةحماور   4فقرة مقستتتتتتتتتتتتتمة على  16 من املقياس هذا يتكون   وتطوير العاملني : 

فقرة   12 من ساملقيا هذا يتكون ( ، )ومتغري تطوير العمل :  التحفيز والتدريب والتمكنياملشتاركة و من حيث   العاملني

، اجلانب   اءاتمن حيث اجلانب اإلداري واإلجر   داء العملتطور أمستتتتتتتتتتتتوى  تعكس متدرجةحماور   3مقستتتتتتتتتتتمة على 

 .  حول موضوع الدراسة  ع املعلوماتلغرض مج ( وذلكالتنظيميةالثقافة  و  ، التقين والتكنولوجي
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 أساليب املعاجلة االحصائية املناسبة يف الدراسة : 

  تعلق ي  فيما   ،   التقارير  وكتابة   وحتليلها  البياانت   إعداد  تتضمن  رئيسية  خطوات   ثالث   ستجري  الدراسة  هلذه  البياانت   حتليل  يف

  الوصفية  ابخلصائص  تتعلق  التحليل  من  األوىل  املرحلة  أن  حيث  ،   مراحل  عدة  على  ذلك  سيتم  ،  للبياانت  حتليل  إبجراء

  املرحلة  تتضمنس  حني  يف  ،  املؤية  والنسب  كالتكرارات  الوصفي  اإلحصاء  مقاييس  ابستخدام  للمستجيبني  والدميوغرافية

 والثبات   التمايز  وصدق  التقارب  دقص   من  والتأكد   ،  وعناصرها  املتغريات  بني  ابطالرت   قوة  لتحديد   القياس  منوذج  حتليل  الثانية

  بني  لتأثرياو   العالقات  دراسة  أجل   من  )اهليكلي(  البنائي  النموذج  حتليل  إجراء  سيتم  الثالثة  املرحلة  يف  ،  الدارسة  لنموذج

 .   PLS االحصائي الربانمج استخدام خالل  من املتغريات

 يدانية : نتائج الدراسة امل

 للمتوسطات احلسابية واالحنرافات املعيارية جلميع متغيات الدراسة النتيجة الوصفية  

 حنرافات املعيارية جلميع متغريات الدراسة . ( ميثل املتوسطات احلسابية واال   7جلدول رقم ) ا

 العمل العاملني الشخصية  التحويلية _القيادة مجيع املتغيات 

N 
Valid 375 375 375 375 

Missing 0 0 0 0 

 3.6887 3.4927 3.7184 3.7440 املتوسط 

 77502. 76757. 71109. 72093. االحنراف املعياري 

 1383.25 1309.75 1394.40 1404.00 اجملموع 

 عالية  عالية  عالية  عالية  درجة املتوسط 

 3 4 2 1 الرتتيب 
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( 0جاءت أكرب أو تساوي )متغريات الدراسة األربعة    ة جلميعحنرافات املعياري( أن مجيع اال 7رقم )  اجلدول يتضح من  

( وهي درجة عالية 3.744، إذ جاء متغري القيادة التحويلية مبتوسط ) حنرافات طبيعية وبعالمة موجبة وبذلك مجيع اال

( وهي 3.718وفق تصنيف معيار ليكرت اخلماسي واحتلت الرتتيب األول ، كما جاء متغري الشخصية مبتوسط )

وتعترب مجيع درجات املتوسطات جلميع املتغريات يف بداايت املستوى العال وبوسطه ،  ية واحتلت الرتتيب الثاين  رجة عالد

 وهي بذلك تعترب وسطية ال تتوفر بدرجات عالية جدا أو ضعيفة جدا ومقبولة إىل درجة مرضية .  

 اسة للدر   القياسي الكليللنموذج  والثبات ومتوسط التباين  قياس صدق التقارب  

 للنموذج القياسي الكلي . والثبات ومتوسط التباين  ( يوضح قياس صدق التقارب    8 اجلدول رقم )

 الرمز  العناصر  املتغيات 
Cronbach's 

Alpha 

 الفا كرونباخ

rho_

A 

ثبات  

 روهو

Composite 

Reliability 

 الثبات املركب 

Average Variance Extracted 

(AVE) متوسط التباين 

القيادة  

 ويلية التح

القيادة  

التحويلية  

_ 

TLP 0.912 
0.91

2 
0.938 0.791 

التأثير 

 المثالي 

TLP

A 
0.876 

0.87

8 
0.915 0.730 

االستثارة  

 الفكرية 

TLP

B 
0.869 

0.87

1 
0.911 0.719 

االعتبار  

 الفردي

TLP

C 
0.847 

0.84

9 
0.897 0.685 
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الحفز  

 اإللهامي 

TLP

D 
0.844 

0.84

8 
0.896 0.683 

أنماط  

 ة الشخصي

انماط  

الشخصي 

 -ة 

B 0.930 
0.93

0 
0.947 0.781 

 BA 0.811 االنبساط 
0.81

7 
0.876 0.639 

 BB 0.846 االنفتاح 
0.84

7 
0.897 0.685 

الضمير  

 االخالقي 
BC 0.825 

0.83

1 
0.884 0.657 

 BD 0.848 العصابية 
0.85

1 
0.898 0.687 

 BE 0.862 القبولية 
0.86

6 
0.906 0.708 

تطوير  

 العاملين 

تطوير  

العاملين    

_ 

Pe 0.913 
0.91

4 
0.939 0.794 

 PeA 0.886 التدريب 
0.88

6 
0.921 0.745 

 PeB 0.841 التحفيز 
0.84

2 
0.893 0.677 

التفويض  

 والتمكين 
PeC 0.840 

0.84

1 
0.893 0.676 

 PeD 0.894 المشاركة 
0.89

4 
0.927 0.759 

تطوير  

 العمل 

تطوير  

 العمل_ 
P 0.920 

0.92

0 
0.949 0.862 

الثقافة  

 التنظيمية 

Pw

A 
0.919 

0.92

0 
0.943 0.804 

الجانب  

االداري  

Pw

B 
0.902 

0.90

3 
0.932 0.773 
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واالجراء 

 ات

الجانب  

التقني 

والتكنولو 

 جي 

Pw

C 
0.878 

0.87

8 
0.916 0.732 

 

، وهذا   (5.)  أن تشبع العناصر كانت أكرب من(    8وفق نتائج اجلدول رقم )  أظهرت النتائج لنموذج القياس الكلي  

( ومستوى داللة 1.964اإلحصائية لكل فقرة اكرب من )   ( t)ن قيمة يت  أ   و،    بعاد النموذج وفقراتهأيؤكد االرتباط بني  

،   convergent validity، وهذا يوكد الصدق التقاريب لنموذج الدراسة الكلي    ( 0.001قل من )أ)قيمة االحتمال(  

،   وهذا يؤكد ثبات منوذج القياس الكلي للدراسة   ( 70.)ات املركب أكرب من   كرونباخ و الثبألفا  كذلك كان معامل  

 Cronbach's)  فثبات النموذج وفق معايري الثبات الثالثة  ،  (  50.)التباين املستخلص أكرب من  كانت قيمة    أيضا

Alpha  ،rho_A  ،Composite Reliability )   حلة وصحيحة . أتكد أن املقاييس تقيس ما وضعت لقياسه وأهنا صا 

 للفرضيات.  التأثري بني املتغريات املباشرة والغري مباشرة التفاعل و يوضح رسم  النموذج اهليكلي للدراسة  
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 االستنتاجات وهي : النتائج و مجلة من  (  10)رقم    والشكل( ،    9( ، واجلدول رقم )    7يتضح من اجلداول رقم )  

يف سلوكيات وممارسات القادة مدراء الدوائر مبديرايت فات الشخصية  والص ،  وجد توفر لسمات القيادة التحويلية  ي  -  1  

 وزارة الرتبية والتعليم بسلطنة عمان بدرجة عالية . 

 عالية مرتفعة.لنمط القيادة التحويلية على طبيعة الشخصية القيادية بدرجة  ودال إحصائي ا  جيايب مباشر  إ  يوجد أتثري  -  2

 بدرجة منخفضة . والعمل  لنمط القيادة التحويلية على أداء العاملني ال إحصائي ا  ودجيايب مباشر  يوجد أتثري إ   - 3   

من خالل شخصية والعمل  العاملني    لنمط القيادة التحويلية على أداء ودال إحصائي ا  جيايب غري مباشر  يوجد أتثري إ   -   4

 القائد كوسيط بدرجة متوسطة . 

 بدرجة متوسطة . والعمل  لطبيعة شخصية القائد على أداء العاملني  ودال إحصائي ا  جيايب مباشر  يوجد أتثري إ   - 5

ثريها متوسط برز ارتفاع يف مستوى توفر مسات القيادة التحويلية بدرجة عالية بسلوكيات القادة لكن مستوى أت   -  6

 أبسلوب القيادة . على األداء العام للعاملني والعمل نظرا لعدم اكتساهبا معرفيا وعلميا وتطبيقها عمليا  إىل ضعيف 

ارتفاع مستوى أتثري الشخصية على أداء العمل والعاملني أكثر من منط القيادة التحويلية داللة على أن األمناط    -   7

 القيادية ميكن تعليمها للقادة ، وصقل شخصياهتم على طبيعة مساهتا . 

جيابية فات الشخصية اإلعلمي وعملي مع الصل  ميكن التنبؤ يف حالة توافر مسات القيادة التحويلية مندجمة وبشك   -   8

 من ارتفاع يف مستوى التأثري على أداء كل من القائد والعمل والعاملني . 

 التوصيات : 

ج إعداد القادة قبل وبعد التعيني ميوصي الباحث أبمهية اعتماد منوذج منط القيادة التحويلية كمنهجية تعليمية يف برا

ومية يف طبيعة الشخصية القيادية ، كذلك تدريب العاملني والقادة على ها كممارسة ييف الوظائف القيادية وتذويب
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بعملية اختيار القيادات   الهتمام ابتنمية صفاهتم الشخصية اإلجيابية اجتاه العمل والتطوير ، كذلك يوصي الباحث  

 . شخصيتهم  ادي مع طبيعةللوظائف القيادية وفق مقاييس شخصية وقيادية مقننة توضح معامل طبيعة منطهم القي

 اخلامتة : 

سعى الباحث إىل معرفة درجة أتثري منط القيادة التحويلية على طبيعة شخصية القائد وأتثريمها على أداء العاملني والعمل 

ل بدوائر مديرايت وزارة الرتبية والتعليم بسلطنة عمان ، من خالل تطبيق أداة االستبانة وفق إجراءات علمية دقيقة وحتلي

الباحث مقد  أثبت  لبياانهتا ،  الدراسة ،  كافرتاضات  رهتا االحصائية وقبوهلا  علمي  النتائج حقيقة مشكلة  وأوضحت 

 وواقعها ، وقدم الباحث مجلة من التوصيات اليت هتدف إىل تطوير أداء القادة بصفة العموم واخلصوص . 
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ABSTRAC : 

The research focused on basic issues related to the Corona epidemic and its impact on 

human values, and human development, and it showed the need for human values, especially 

in its human aspect, with its classification into authentic and innate values, and another 

acquired, and considered the valuable researcher the true criterion for the normal personality, 

and a basis for human development, he indicated that the Corona pandemic crisis affected 

human development; through the influence of a group of developmental projects, this is 

confirmed by various international research and reports, Including the Human Development 

Report in the United Nations Development Program (June 9, 2020) he emphasized that the 

Corona pandemic poses exceptional challenges to human development around the world, and 

that is for the first time in thirty years, he also mentioned the issue of positive thinking crisis 

in the nation, its factors, and its effects on human development, as the researcher showed the 
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role of the family and the school in education on positive thinking and achieving the desired 

development. 

The results of the research came to show the positive effects of the Corona pandemic 

crisis on human values, and another negative on human development, as well as the role of the 

family and the school in education on positive thinking, in achieving the desired development, 

he cautioned that there is a research gap that needs further research; This is related to the 

rehabilitation of the family, the school, and what he proposed to add educational materials 

concerned with the qualification of learners, and human development. 

 امللخص: 

متحور البحث حول قضااي أساسية، تتعلق بوابء كوروان وأثرها على القيم اإلنسانية والتنمية البشرية. كما      
أنه َأظهَر احلاجَة امللحة إىل القيم اإلنسانية، وخاصة يف شقها اإلنساين، مع تصنيفها إىل قيم أصيلة وفطرية، وأخرى 

وبَّين أن أزمة خصية اإلنسانية السوية، وأساساً للتنمية البشرية،  واعترب الباحث القيم املعياَر احلقيقي للشمكتسبة،  
وابء كوروان أثرت على التنمية البشرية؛ من خالل أتثر جمموعة من املشارع التنموية بشكل مباشر، وهذا أمر تؤكده 

اإلن  املتحدة  األمم  برانمج  يف  البشرية  التنمية  تقرير  ومنها  الدولية،  والتقارير  البحوث  ( ٢٠٢٠يونيو    ٩ائي)خمتلف 
والذي أكد أبن جائحة كوروان تطرح حتدايت استثنائية للتنمية البشرية يف مجيع أحناء العامل، وذلك للمرة األوىل منذ 
ثالثَّي عاًما، كما أنه ذكر قضية أزمة التفكري اإلجيايب اليت تعيشها األمة، وعواملها، وآاثرها على التنمية البشرية، 

 ر األسرة واملدرسة يف الرتبية على التفكري اإلجيايب، وحتقيق التنمية املنشودة.كما بَّي الباحث دو 

وجاءت نتائج البحث لتبَّي اآلاثر اإلجيابية ألزمة وابء كوروان على القيم اإلنسانية؛ وأخرى سلبية على التنمية 
 البشرية، كما بَّي دور األسرة واملدرسة يف الرتبية على التفكري اإلجيايب، ويف حتقيق التنمية البشرية.  

البحث؛   من  مزيد  إىل  حتتاج  حبثية  فجوة  هناك  أن  على  وما ونبه  واملدرسة،  األسرة؛  بتأهيل  يتعلق  ما  وذلك 
 اقرتحه من إضافة مواد تعليمة تعىن بتأهلي املتعلمَّي، وابلتنمية البشرية.

 
Keywords: Corona epidemic - human values - development - positive thinking - school - family. 

 . األسرة  -املدرسة   - التفكري اإلجيايب    –التنمية   - اإلنسانية  القيم    -وابء كوروان:  الكلمات املفتاحية
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 توطئة: 

األزمات تكشف معادن الناس؛ والقيم معيار متيزهم، فكم من القيم اليت ِكدان نفتقدها يف حياتنا اليومية، وكم 
إبسهاماهت الفرصة  للباحثَّي  تتيح  مناسبة  وهي  وأْجلى.  أقوى  بشكل  ُتربَز  أن  إىل  حاجة  يف  اآلن  العلمية، هي  م 

والكشف عن مزااي ديننا احلنيف، وإبراز قيمه السمحاء، ومقاصده العظمى. وهي مناسبة أيضا للدعوة إىل اإلجيابية 
يف متخلف جتلياهتا؛ تصوراً، وفكراً، وسلوكاً؛ مما يسهم بفعالية يف التنمية البشرية؛ ابعتبار أن التنمية احلقة هي تنمية 

 بناء متكامالً؛ عقاًل وتصوراً، وفكرا وسلوكاً. اإلنسان؛ واليت تعين بناءه  

 مقدمة 

احلمد هلل الذي خلق املوت واحلياة ليبول عباده أيهم أحسن عمالً، وأيهم عند البالء والضرّاء يكون صابراً، 
 وحمتسباً، وعند النعماء شاكراً ومعرتفاً. 

هللا   أرسله  رمحةً للعاملَّي،  املبعوث  على  والسالم  منرياً، والصالة  وسراجاً  إبذنه  هللا  إىل  وداعياً  ونذيراً،  مبشراً، 
 وعلى آله وصحبه خري اآلل واألصحاب، وسلم تسليماً. 

" كوفيد   ب  املسمى  فريوس  على  علماً  أصبح  "كوروان"  وابء  فإن  العامل 19وبعد:  شغل  والذي  املستجد"؛ 
ملؤكدة هي أن الن شيء يف هذا الكون خيرج كله، وبغض النظر عن مصدره، وعن هذا السبب أو ذاك، فإن احلقيقة ا

وقدره، وأن سننه الكونية ماضية ال دخل لإلنسان فيها، وأن سننه الشرعية املرتبطة  عن قدرة هللا وإرادته، وقضائه 
أن هللا حياسبنا على تقصريان يف  إغفاله هو  أن الذي ال ينبغي  أحداً؛ غري  ابألسباب، والشروط، واملوانع؛ ال حتايب 

 اذ األسباب اليت أمران هبا، أو عدم أخذان  هبا أصال فيعاقبنا  هللا  على  ذلك  يف الدنيا  واالخرة. اخت

هذه األزمة الوابئية أاثرت فضول الباحثَّي حول مواضع حبثية مهمة وكثرية ومتنوعة، فتحت شهيتهم للبحث 
ية وعالقتها ابلتنمية البشرية" وهو موضوع فيها، ومنها موضوع هذا البحث املوسوم ب" وابء كوروان والقيم اإلنسان

 يثري تساؤالت إشكاليًة  كثرية أختار منها ما يلي: 
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 إشكالية البحث: 

جيمع الباحثون واملتتبعون على أن أزمة وابء كوروان أثرت بشكل مباشر وكبري على عدة جماالت، ومنها جمال 
 البعد القيمي يف شقه اإلنساين، وهو ما يثري التساؤالت التالية: التنمية البشرية، كما أهنا أظهرت احلاجة امللحة إىل  

 ما هي آاثر وابء كوروان على القيم اإلنسانية؟ .1
 إىل أي حد أثرت أزمة وابء كوروان على التنمية البشرية؟ .2

 الفرضيات: 

هذه   .1 أن  غري  وابء كوروان  أزمة  قبل  اإلنسانية  اجملتمعات  منه  تعاين  القيم  تفعيل  أظهرت مشكل  األخرية 
 احلاجة أكثر إىل تفعيل منظومة القيم يف اجملتمعات اإلنسانية. 

ابلتنمية  .2 األخرية  هلذه  عالقة  ال  مث  ومن  وابء كوروان،  أزمة  قبل  تعاين  الثالث  العامل  يف  البشرية  التنمية  إن 
 البشرية. 
 ل مباشر. أظهرت الدراسات احلديثة أن أزمة وابء كوروان أثّرت على التنمية البشرية بشك .3

 الدراسات السابقة:

 هناك دراسات عديدة وحديثة حول آاثر أزمة وابء كوروان أذكر منها: 

عثمان   حممد  عثمان  د  أ.  االقتصادية"  وتبعاته  "وابء كوروان  عن   -  2020  -كتاب  الكاتب  فيه  حتدث 
 تبعات أزمة وابء كوروان االقتصادية ابألرقام واجلداول. 

( والذي أكد أبن جائحة كوروان ٢٠٢٠يونيو    ٩رية يف برانمج األمم املتحدة اإلنائي)ومنها تقرير التنمية البش
 تطرح حتدايت استثنائية للتنمية البشرية يف مجيع أحناء العامل، وذلك للمرة األوىل منذ ثالثَّي عاًما. 

 خطة البحث 

 سيتأسس هذا البحث على مباحث أربعة: 
 املبحث األول: ذكر بعض القيم اإلنسانية األصيلة اليت كشفت عنها أزمة وابء كوروان.    .1
 املبحث الثاين: القيم اإلنسانية وليست القيم اإلسالمية.    .2



Journal of Human Development and Education for specialized Research (JHDESR)671-688 Vo: 6, No:4, 2020 

 

675 
 

 املبحث الثالث: ما مييز اإلنسان املسلم عن غريه يف جمال القيم.   .3
 وعلى التنمية البشرية.  املبحث الرابع: آاثر أزمة وابء كوروان على القيم اإلنسانية،    .4

 أهداف البحث 

 يتوخى من وراء هذا الباحث حتقيق األهداف التالية: 

ابلتنمية  .1 وعالقتها  اإلنسانية  والقيم  وابء كوروان  ب"  املوسوم  البحث  هبذا  العام  الرأي  تنوير  يف  اإلسهام 
 البشرية".   

 تنوير الرأي العام، والقارئ الكرمي، مبوضوع البحث.  .2
 معاجلة موضوع غاية يف األمهية، وهو "إبراز احلاجة إىل القيم اإلنسانة يف األزمات العاملية".  .3
 .إبراز آاثر أزمة وابء كوروان على التنمية البشرية .4
 الدعوة إىل اإلجيابية يف مثلثها املعياري؛ التصور والفكر والسلوك. .5
 هام يف إثراء املكتبة اإلسالمية ببحوث آنية، ومرتبطة بواقع األمة. اإلس .6

 منهج البحث 

 اعتمد الباحث املنهج التحليلي والوصفي واالستداليل؛ ملناسبتهما ملوضوع البحث. 

 هذا وأسأل هللا العون والتوفيق والسداد.

 وعالقتها ابلتنمية البشرية.املبحث األول: القيم اإلنسانية اليت كشفت عنها أزمة كوروان  

 سأصنف القيم اليت سأركز عليها يف هذا املبحث إىل: 
 قيم إنسانية معيارية أصيلة.  .1
 قيم إنسانية معيارية مكتسبة. .2
 وسأبَّي عالقة القيم ابلتنمية البشرية .3
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 قيمة التضحية: 

هذه القيمة املعيارية املكتسبة اليت حتلى هبا بشكل منقطع النظري األطقم الطبية بشكل عام، واألطقم اإلدارية   
فناء،  بكل  اخلفّي  العدو  هذا  ملواجهة  يتصدون  وظائفهم؛  مبختلف  واألمن  السلطة،  ورجال  مهامها،  مبختلف 

م أكثر من أن تلتزم ابلتعاليم الالزمة؛ ليسلم وتضحية؛ من أجلك اي وطن، واي مواطن؛ وليس املطلوب منك لتكافئه
اجلميع من كارثة، وجائحة ال مرّد هلا إال هللا. إهنا وهللا لتضحية ليس هلا نظري، وال يقدر عليها إال اخلُلنص من الناس. 

َنا  !فأعظم هبا وامي هللا من تضحية   هللا تعاىل: }ِمْن َأْجِل َذِلَك َكتَ ب ْ مثل هذا املقام يقول  َعَلى َبيِن ِإْسرَائِيَل أَننُه   ويف 
يًعا َوَمْن َأْحَياَها َفَكأَ  َا قَ َتَل النناَس مجَِ يًعا{ )املائة: َمْن قَ َتَل نَ ْفًسا بَِغرْيِ نَ ْفٍس أَْو َفَساٍد يف اأْلَْرِض َفَكَأنن َا َأْحَيا النناَس مجَِ نن

 تل نفس، أو إحيائها. (. فهذه اآلية تنطبق على كل من أسهم بشكل أو آبخر يف ق32

وهذه القيمة املعيارية هلا وقع يف نفوس املضحَّي، واملضحى من أجلهم مما جيعلها ترتقي إىل القيمة اإلنسانية 
  حقا.  

 قيمة اإليثار 

مصدر واالختصاص.  اإليثَار  واالختيار  التنقدمي  مبعىن  إيثَارًا،  يُ ْؤثِر  يف   آثر  معجم  الكليات  )كتاب  )الكويف، 
  م.(1998  - ه  1419املصطلحات والفروق اللغوية، 

)جمموعة من املؤلفَّي، ))املعجم   .  فآثره إيثارًا اختاره وفضله، ويقال: آثره على نفسه، والشيء ابلشيء خصه به
 م (  2010نوفمرب   14الشاملة الوسيط(( جممع اللغة العربية، / اتريخ اإلضافة إىل  

فع عنه، وهو النِّهاية يف األخوة(   معىن اإليثَار اصطالًحا: )اإليثَار أن يقدِّم غريه على نفسه يف الننفع له، والدن
كفُّ اإلنسان . وقال ابن مسكويه: )اإليثار: هو فضيلة للننفس هبا يم((1983- ه    1403)الشريف اجلرجاين، )

ه( ه حىت يبذله ملن يستحقُّ  . (1426) ابن مسكويه ،   عن بعض حاجاته اليت ختصُّ

مث إن لقيمة اإليثار يف اإلسالم منزلة خالدة، خلد هللا ذكرها، وذكَر من اّتصف هبا، قال تعاىل: } َوالنِذيَن   
ُدوَن يف ُصُدورِِهْم َحاَجةً  بُّوَن َمْن َهاَجَر إِلَْيِهْم َواَل جيَِ ميَاَن ِمْن قَ ْبِلِهْم حيُِ اَر َواإْلِ وَن َعَلى أَنْ ُفِسِهْم ممنا أُوتُوا َويُ ْؤثِرُ   تَ بَ ونُءوا الدن

 (. 9َوَلْو َكاَن هِبِْم َخَصاَصٌة { )احلشر:  
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 قيمة احلب 

مكتسب،   هو  ما  ومنه  فطري  هو  ما  منه  واحلب  اإلنسانية،  للشخصية  أيضاً  احلقيقي  املعيار  تلك تعد  وهو 
القيمة اليت اختذ الناس فيها سبالً شىت، وضلوا فيها ضالالً مبيناً، وثوروا معناها لينسجم مع ميوالهتم غري الربيئة إىل 
درجة االبتذال اخللقي، واالحنطاط التصوري والفكري، والسلوكي، وشأهنا شأن غريها من القيم الكثرية اليت احنرف 

وه معاملها.  وشوهوا  فيها،  وجتديٍد الناس  للمسار،  تصحيٍح  والتجديد؛  التصحيح،  يف  واملربَّي؛  العلماء  دور  أييت  نا 
 للمعىن لتعود للقيم دالالهتا احلقيقية، وأتخذ مسارها الصحيح.

صحيح أننا ال نغفل اجلانب اإليديولوجي الذي له أثر على الداللة ملهفوم القيم، وتوجيه بوصلتها؛ لتأخذ 
اإلنسان والكون يف تفاعل بينهما تفاعاًل إجيابياً. وحينما حندد مسار القيم يف اإلنسان، مسارها الطبيعي الذي هو  

والكون؛ فإننا نقصد ابإلنسان كل اإلنسان بغض النظر عن لونه وجنسه ومعتقده، ونقصد ابلكون أي: التفاعل 
ية  يف جتلياهتا احملتلفة ، ومنها ؛ ذلك التفاعل اإلجيايب الذي حيقق التنمية البشر اإلجيايب لإلنسان مع الكون كله

 هذا اإلنسان. 
 قيمة الصرب 

، وهناك )البخاري و مسلم(  إهنا من القيم املكتسبة كما قال صلى هللا عليه وسلم: ))ومن يتصرب يصربه هللا((  
التصربُّ  لكن  ودأهبا،  واعتادها  الصرب  سجية  ألف  قد  الصابر  ألن  الصرب؛  فوق  فالتصرب  والتصرب،  الصرب  بَّي  فرق 
مع  إىل الكماالت، وهذا التصربُّ حيتاج إىل معاملة  هو الذي يعلو به اإلنسان  والتحمل والضغط على النفس هذا 

)الشنقيطي،   اخلطاب رضي هللا عنه: وجدان ألذ عيشنا ابلصرب  هللا عز وجل، وأن يكون قلبك مع هللا، قال عمر بن
1428 - 2007) . 

اَل  أمهية هذه القيمة:}اَي أَي َُّها النِذيَن آَمُنوا اْسَتِعيُنوا اِبلصنرْبِ َوالصن يف بيان  ِة ويف مثل هذا املقام يقول هللا تعاىل 
اِبرِ  الصن َمَع  اَّللنَ  )البقرة:  ِإنن  اأْلَْمَواِل 153يَن{  ِمَن  َونَ ْقٍص  َواجْلُوِع  اخْلَْوِف  ِمَن  ِبَشْيٍء  ُلَوننُكْم  تعاىل:}َولَنَ ب ْ وقوله   ،

اِبرِيَن{)البقرة:   ِر الصن اِبُروَن َأْجَرُهمْ 155َواأْلَنْ ُفِس َوالثنَمرَاِت َوَبشِّ َا يُ َوَّفن الصن  (، وأعظَم هللا أجر الصابرين. فقال: }ِإنن
 (. 10بَِغرْيِ ِحَساٍب {) الزمر: 

اَلِة{ )البقر: (.فلم يذكر هللا 45وملا كانت هذه القيمة مما يستعان هبا كما قال تعاىل: }َواْسَتِعيُنوا اِبلصنرْبَِوالصن
 عز وجل مم يستعان هبا عليه؛ ليعم.
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أهله يف غري ما آية، وُجعل من أوصاف وال خيفى ما هلذه القيمة من أمهية، حيث إن هللا تعاىل أمر به وامتدح  
أهل  هللا  وبشر  امليمنة،  أصحاب  من  أهله  وجعل  اخلسران،  من  لإلنسان  املنجية  اخلصال  من  وجعله  الرمحن،  عباد 
الصرب وجعلهم من املهتدين، وجعله يف مقام االختبار لعباده املؤمنَّي، وأنه مل خيضعه هللا مليزان احلسنات، وكل هذا 

ت القرآنية الكثرية يف خمتلف مقاماهتا فال يسع املقام لعرضها هنا؛ وألهنا حتتاج إىل إفرادها ابلبحث تشهد له اآلاي
يف سياقات ورودها مع تصنيفها حسب موضوعاهتا املختلفة، وال نبالغ إن قلنا أبن قيمة الصرب هي أم القيم؛ ألنه 

 حلي هبا. ال ميكن لإلنسان أن يقوم أبي عمل مهما كانت طبيعته إأل ابلت

 والرمحة   التضامنقيمة  

وعن    نفسه،  وطهارة  روحه  صفاء  وعن  وطبعه،  اإلنسان  معدن  عن  تكشف كذلكم  اإلنسانية  القيمة  وهذه 
وعن تعبريه عن الروح اإلنسانية الواحدة، وعن امتثاله لنداء الضمري احلي فيه،  شعوره اإلنساين املتجذر يف أصله، 

 بري مجيل بصنوف الكالم اجلميل، واملرتجم ابلفعل الراقي يف واقعه. ولنداء ربه خالقه ورازقه، وهي تع

وقيمة الرمحة من القيم الفطرية األصيلة احملورية، قامت عليها السموات واألرض، وجاءت هبا الشريعة اإلسالمية 
ِمْن    السمحاء، وُوصف هبا نيب الرمحة قال تعاىل: َرُسوٌل  َعِنتُّْم َحرِيٌص َعَلْيُكْم }َلَقْد َجاءَُكْم  َما  أَنْ ُفِسُكْم َعزِيٌز َعَلْيِه 

(، وقد  أمر هبا صلى هللا  عليه  وسلم يف غري ما حديث، ومنها ما ورد عن 128اِبْلُمْؤِمِنََّي َرُءوٌف َرِحيٌم{)التوبة:  
يرمحكم   األرض  يف  من  ارمحوا  الرمحُن،  يرمحهُم  ))الرامحوَن  رفعه:  العاص  بن  عمرو  السماء((ابن  يف  داود   من  )أبو 

، وهااتن القيمتان من القيم اإلنسانية يعرب اإلنسان  من خالهلما عن إنسانيته، وعن شخصيته السوية، ((4941)
دد وأي جمتمع تتجلى فيه مثل هذه القيم يكون جمتمعا حّياً، جمتمعاً مرتامحاً، جمتمع اإلنسان الواحد، ويف هذا الص 

ُ َعلَ  ْعَماِن ْبِن َبِشرٍي، َعِن الننيبِّ َصلنى اَّللن " َعِن الن ُّ ِحيَحَّْيِ ْيِه َوَسلنَم يقول النيب صلى هللا عليه وسلم كما جاء يف "الصن
ِهْم َوتَ َعاطُِفِهْم َكَمَثِل اجلََْسِد اْلَواِحِد، إِ  لَُه َسائُِر قَاَل: ))َمَثُل اْلُمْؤِمِنََّي يف تَ َوادِِّهْم َوتَ رَامحُِ ِمْنُه ُعْضٌو َتَداَعى  َذا اْشَتَكى 

َهِر واحلمى((  . )متفق عليه(  اجلََْسِد وابلسن

وختصيص املؤمنَّي يف احلديث خرج خمرج األولوية حىت ال يفهم من ذلك أن املؤمن ال يهتم إال ابملؤمن مثله، 
معنيا ابالهتمام، وهذا يتناَّف مع مقاصد النبوة املشار إليها يف اآلية الكرمية: } َوَما أما غري املؤمن أو ملسلم فليس  

)األنبياء:   لِْلَعاَلِمََّي{.  َرمْحًَة  ِإالن  على 107أَْرَسْلَناَك  واحلرص  ابلناس كلهم  االهتمام  الرمحة  هذه  مقتضى  ومن   .)
 دعوهتم إىل هللا ابحلسىن. 
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من اجملتمع الواحد ال بد أن نعلم أن احلياة حق مشرتك، وحتقيَق السعادة ولكي نصل إىل هذا املستوى       
فما أمجلها من قيم جتعل األنسان كاجلسد   !فيها مسؤولية اجلميع. فمىت نصل إىل هذا املستوى من التفكري اإلجيايب  

 الواحد ! 

قدمة على التنمية يف شقها تعرب هذه النماذج من القيم عن تنمية ذاتية أساسية حقيقة هلذا اإلنسان؛ وهي م 
 املادي.

السليب  فالتفكري  اإلجيايب،  التفكري  أزمة  البشرية؛  ابلتنمية  عالقة  وهلا  اليوم  األمة  تعيشها  اليت  األزمات  ومن 
 أصبح هو السائد يف أوساط جمتمعية كثرية، أسهمت يف ذلك عوامل كثرية، منها: اجلهل، والرتبية، والتعليم.

 يب اجلهلمن عوامل التفكري السل 

اجلهل الداء الذي ال يعاجل إال ابلقراءة، ومل يكن عبثاً أن أيمر هللا سبحانه يف أول ما أنزل من القرآن؛ ابلقراءة 
َخَلَق{)العلق: النِذي  َربَِّك  اِبْسِم  على 1فقال:}اقْ رَْأ  للرتية  الوسيلة  وهي  اجلهل،  حملاربة  الوسيلة  هي  القراءة  ألن  (؛ 

ووس اإلجيايب،  بوسائل التفكري  الوعي  إذ  والتنمية؛  التقدم  معيار  هو  الذي  العلم  لالكتساب  و  البشرية،  للتنمية  يلة 
 التنمية البشرية، ومنها التفكري اإلجيايب شرط يف حتقيق التنمية الشاملة. 

 دور الرتبية على التفكري اإلجيايب   

ال   أمر  السليب،  أو  اإلجيايب،  التفكري  يف  دورها  ابعتبار  هذه الرتبية  وسأتناول  واملربَّي،  الباحثَّي  على  خيفى 
 املسألة من خالل قضيتَّي  أساسيتَّي: 

 دور األسرة يف الرتبية على التفكري اإلجيايب،    .1
 دور املدرسة يف الرتبية على التفكري اإلجيايب،     .2

 دور األسرة يف الرتبية على التفكري اإلجيايب 

املهتمَّي ما لألسرة من دور يف الرتبية والتعليم، بل تعد املسؤول األول يف ال خيفى على الباحثَّي واملربَّي وكل  
هذا  يف  املثار  اإلشكال  ويبقى  األوىل،  الرعاية  مسؤولية  هبا  هللا  أانط  وقد  املستقبل،  رجال  لألبناء  السليمة  التنشئة 

لرتبية على التفكري اإلجيايب؟ وما املقام هو، هل األسرة مؤهلة للقيام بدورها على الوجه املطلوب وخاصة ما يتعلق اب
 هو التفكري اإلجيايب؟ 
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 . هل يشرتط أتهيل األسرة للرتبية على التفكري اإلجيايب؟  2.1

(، وابلتأمل 6اجلواب الشايف الكايف؛ يف قوله تعاىل:}اَي أَي َُّها النِذيَن آَمُنوا ُقوا أَنْ ُفَسُكْم َوأَْهِليُكْم اَنرًا{)التحرمي:  
وطاعته،   يف اآلية جنده  وجوب األخذ مبا حيفظ به اإلنسان نفسه من النار من توحيد هللا وعبادته  يتضمن أمرين، 

)) تَ ُعوُل  مبََن  مُثن  بِنَ ْفِسَك  ))اْبَدأ  الشريف:  احلديث  ويف  األهل،  جتاه  أيضاً  ذلك  امللقن،    ووجوب  -ه  1410)ابن 
ويصح  م(1989 املسؤوليه ،  حجم  مدركَّي  مبعىن  مؤهلَّي  اآلابء  يكن  مل  فإذا  يعطيه"؛  ال  الشيء  فاقد  القول:"أبن 

جتاه أبنائهم، مركزين يف تربيتهم على خمتلف جوانب اإلنسان؛ نفسياً، وروحياً، وعقلياً، وذاتياً، واجتماعياً؛ اجلوانب  
هبذه املسؤولية على الوجه األكمل، ويف احلديث الشريف:   اليت تعىن بتنمية اإلنسان  وبنائه؛ فإهنم ال يستطيعون القيام

 . )إسناده صحيح على شرطهما(  ))ِإنن اَّللنَ سائل كل راع عما اسرتعاه: أحفظ أم ضيع((

الوجه : إن أتهيل األسرة شرط ولو ابحلد األدىن من التأهيل؛ كي تقوم ابلدور املنوط هبا على  خالصة القول
 األكمل. 

  . ما هو التفكري اإلجيايب؟3.1

التفكري"،  تعريف كلمة"  خالل  من  وسأحاول  مركباً،  هكذا  اإلجيايب  التفكري  ملفهوم  واضحا  تعريفا  أجد  مل 
 وكلمة "اإلجيايب" إنشاء تعريف مركب للتفكري اإلجيايب حبول هللا تعاىل وقوته. 

 مفهوم التفكري: 

افتكر)الت اأْلَمر  يف  حلَها)تفكر(  ِإىَل  للتوصل  مشكلة  يف  اْلعقل  ِإْعَمال  املعحم   فكري(  املؤلفَّي،  )جمموعة من 
. وقال ابن فارس: "فكر الفاء والكاف والراء تردد القلب يف الشيء، يقال: تفّك ر م(2004ه / 1420الوسيط ،  

ويف اللسان: "الفكر ابلفتح والفكر ابلكسر: إعمال اخلاطر   . م(1969-ه  1389)ابن فارس،    إذا ردد قلبه معتربا
 . (1410)ابن منظور،    يف الشيء

 مفهوم اإلجيايب: 

اإلجيابية، اإلجيايب ضد السليب، يعين اإلجيايب من اإلنسان، والتفكري، واألشياء، وهو مسة من مسات الشخصية  
 ومؤشر عى وجود تنمية بشرية يف إحدى  صورها؛ ألن السلبية ال تصنع التنمية.
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 التفكري اإلجيايب التعريف املركب 

التفكري اإلجيايب هو نشاط ذهين يف األشياء ينتج عنه نشاط سلوكي يف الواقع، وهو نتيجة للتصور اإلجيايب،   
اره سلوكا إجيابيا دون احلديث عن التصور اإلجيايب ابعتباره منشأ هذا فال ميكن احلديث عن التفكري اإلجيايب ابعتب

التفكري والسلوك اإلجيابَّي، ومنطلقاً للتنمية البشرية يف خمتلف جتلياهتا، وللتوضيح أكثر؛ فهناك عالقة تالزمية بَّي 
نسان؛ ينعكس التصور، الفكر، السلوك؛ فأي خلل يف تصورات اإلمثلث معياري لشخصية اإلنسان؛ الذي هو،  

تعاىل:  قال  حنوها كما  تصورها  فكان  لألصنام  عبادهتا  يف  قريش  حبال  املقام  هذا  يف  وأمثل  وسلوكه،  تفكريه  على 
ِإىَل اَّللِن زُْلَفى{ )الزمز: ِإالن لِيُ َقّرِبُواَن  أَْولَِياَء َما نَ ْعُبُدُهْم  ِمْن ُدونِِه  منظومة (، فنتج عن ذلك التصور  3}َوالنِذيَن اختنَُذوا 

 فكرية معينة، وهذه األخرية نتج عنها سلوك خاطئ وهو عبادهتم هلا من دون هللا. 

فيظهر التالزم بَّي التصور، والفكر، والسلوك؛ حبيث يلزم من صحة التصور صحة السلوك، والعكس صحيح. 
 صناعة لتصوراته، وأفكاره  وسلوكه. ومن مث  ينعكس سلبا أو إجياابً على تنمية اإلنسان، وبنائه حضارايً؛ ألن اإلنسان  

إًذ فالتفكري اإلجيايب هو عملية مركبة بَّي التصور والتفكري والسلوك، فال ميكن أن حنكم على زيد بإلجيابية 
 إال من خالل سلوكه فهو مؤشر على طبيعة تصوراته لألشياء لديه، ومن حوله. 

 عن التفكري اإلجيايب:  الكرميأمثلة يف القرآن  

تعاىل:}إن     قوله  منها  اإلجيايب؛  التفكري  على  للرتبية  ناذج كثرية  جيد  الكرمي  القرآن  يف  النِذيَن املتأمل  أَي َُّها  اَي 
ُنوا َأْن ُتِصيُبوا قَ ْوًما ِِبََهالٍَة فَ ُتْصِبُحوا َعَلى َما فَ َعْلُتْم انَ  فماذا  (. 6ِدِمََّي{ )احلجرات: آَمُنوا ِإْن َجاءَُكْم فَاِسٌق بِنَ َبٍإ فَ تَ بَ ي ن

 يعين األمر ابلتبَّي والتثبت كما هو يف قراءة أخرى؟

نتظار  اجلواب يف قوله تعاىل: }َأْن ُتِصيُبوا قَ ْوًما ِِبََهالٍَة فَ ُتْصِبُحوا َعَلى َما فَ َعْلُتْم اَنِدِمََّي{؛ فالتبَّي والتثبت هو ا
خاطئة،  أحكام  إصدار  من  األنسان  فيسلم  سليم؛  وتصور  صحيحة،  رؤية  السلبية   لتتشكل  يف  الوقوع  من  ويسلم 

ومن مث الوصول إىل السلوكية جتاه اآلخر، وتتجلى اإلجابية يف إعطاء الفرصة للوصول إىل التصور إإلجيايب لألشياء؛  
سلوك وممارسات إجيابية يف واقع اإلنسان حيت يصري إجيابيا تصوراً وفكراً وسلوكا، وهذه هي التمنمية البشرة احلقًة؛ 

 مرتكز التنمية هو اإلنسان؛ فبناؤه أوىل من أي بناء.ابعتبار ان  
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تعاىل:   قوله  يف  الظن  سوء  بتجنب  يتعلق  آخر  بَ ْعَض مثال  ِإنن  الظننِّ  ِمَن  اْجَتِنُبوا َكِثريًا  آَمُنوا  النِذيَن  أَي َُّها  }اَي 
  : )احلجرات   .} ِإمْثٌ  ع(،  12الظننِّ  تظهر  اإلجيايب  والتفكري  الظن  سوء  بَّي  يف والعالقة  الوارد  األمر  يف  التأمل  ند 

ال أييت إال من التسرع إبصدار األحكام حنو اآلخرين من غري تبَّي وال تثبت؛   اآلية؛ فندرك أن سوء الظن ابآلخرين 
وابآلخرين، بنفسه  الضرر  اإلنسان  يُلحق  سوء   مما  عن  تنبئ  اليت  األخالق،  أسوأ  من  الظن  سوء  أن  أيضا  وبِعلمنا 

نعطي  بذلك  اإلجيابية؛ ألننا  األمر كل  هلذا  االمتثال  ويف  خطرية،  سلبية  وهذه  العلم،  وقلة  النفس،  وخبث  الطوية، 
اجمل مكوانت  خمتلف  بَّي  إجيابية  عالقات  وخلق  معهم،  للتواصل  اجملال  وفتح  ابلناس،  الظن  حلسن  تمع، الفسحة 

ويسلم  األفراد،  فيسلم  والبغضاء؛  واحلسد  احلقد  من  وسالمتها  واطمئناهنا  براحتها  للنفس  الفسحة  أيضا  ونعطي 
هي اجملتمع؛   اليت   البهية؛  صورها  إحدى  يف  البشرية  التنمية  وحتدث  واجملتمع،  األفراد  واقع  يف  اإلجيابية  ختلق  وهبذا 

 اإلنسان. 

صلى هللا  عليه  وسلم  الفعلية  والقولية، ومن ذلكم ما جاء يف حديث وهناك تطبيقات عملية يف سنة النيب  
معها  قام  وملا  معتكفه،  يف  تزوره  وسلم  عليه  هللا  صلى  هللا  رسوَل  جاءت  اليت  سلم  عليه  هللا  صلى  النيب  زوج  صفية 

َلْيِه َوَسلنَم، فَ َقاَل هَلَُما الننيبُّ َصلنى هللاُ يوصلها إىل  بيتها مرن رجالن من األنصار َفَسلنَما َعَلى َرُسوِل اَّللِن َصلنى هللاُ عَ 
«، فَ َقاالَ: ُسْبَحاَن اَّللِن اَي َرُسوَل اَّللنِ  َا ِهَي َصِفينُة بِْنُت ُحَييٍّ ، وََكرُبَ َعَلْيِهَما، فَ َقاَل الننيبُّ َعَلْيِه َوَسلنَم: »َعَلى رِْسِلُكَما، ِإنن

َوسَ  َعَلْيِه  هللاُ  ئً َصلنى  َشي ْ قُ ُلوِبُكَما  يف  يَ ْقِذَف  َأْن  َخِشيُت  َوِإيّنِ  ِم،  الدن َلَغ  َمب ْ اإِلْنَساِن  ِمَن  ُلُغ  يَ ب ْ ْيطَاَن  الشن ))ِإنن   ا(( لنَم: 
صحيح   = وأايمه  وسننه  وسلم  عليه  هللا  صلى  هللا  رسول  أمور  من  املختصر  الصحيح  املسند  اجلامع  )البخاري، 

 . ه .(1422  البخاري،،

 إنه مثال معرب يف مقامنا هذا عن الرتبية اإلجيابية، وحماربة السلبية وهللا أعلم. 
 دور املدرسة يف الرتبية على التفكري اإلجيايب 

رغم ما عرفته الربامج التعليمية من تطور وإصالح عرب أزمنة متعاقبة؛ يبقى اإلشكال الكبري واخللل اخلطري هو 
الرتكيز على الكم على حساب الكيف، أو إن شئنا قلنا: عدم إعطاء اجلانب التطبيقي، واملهاري حقه يف العملية 

أؤكد أبن هناك خلالً  كبرياً، وأن التعليمية التعلمية، وانطالقاً من املمارسة اليومية واال مع التالميذ  حتكاك الصفي 
 رصده حيتاج إىل حبوث خاصة.  

ومن أهداف التعليم، ومقاصده؛ الرتبية على التفكري اإلجيايب، هذا حيتاج إىل وعي من قبل املربَّي املمارسَّي، 
 اد املقررة فيه، وطريقة تقدميها كّماً وكيفاً. وإىل برانمج دقيق، وحمكم، سواء تعلق األمر ابملنهاج التعليمي، أو ابملو 
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وهنا أثري مالحظات مهمًة هلا األثر املباشر يف عدم حتقيق ذلك املقصد من الرتبية والتعليم، ذلكم ما يتعلق 
 بغياب بعض املواد من املناهج التعليمية، ومن املقررات الدراسية، ومنها: 

مادة األخالق؛ لرتسيخ القيم اإلجيابية لدى املتعلمَّي، وحتقيقي التنمية البشرية الذاتية بشكل إجيايب؛    .1
والقيم  األخالق  هذه  وإن كانت  املادية،  التنمية  على  مقدمة  التنمية   وهذه  ذاتياً،  وبنائه  اإلنسان  بتنمية  تعىن  ألهنا 

 مية؛ لكن األمر ال يكفي لتحقيق املقصد املنشود.مبثوثة يف بعض املواد املقررة كمادة الرتبية اإلسال 
 مادة املعلوميات التطبيقة وليس النظري فقط.    .2
وحتقيق التنمية الذاتية، وأتهيل املتعلمَّي لالخنراط    .3 مواد تعىن ابلتنمية البشرية؛ لتحقيق الروح اإلجيابية، 

 دون اآلخر؛ والغرض هو بناء اإلنسان أوالً. اإلجيايب يف اجملتمع؛ تنتقى هذه املواد، واليستثىن مستوى تعليمي  

الرتبية،     من  املقصد  هذا  وحتقيق  النقائص،  من  جمموعة  تتجاو  ميكن  هبا  ُأخذ  إذا  املالحظات  بعض  هذه 
 وحتقيق التنمية البشرية من منطلقها األساس؛ الذي هو بناء اإلنسان ابلرتبية والتعليم.

املدرسة األساس؛ يف حتقيق التنمية يف جتلياهتا املختلفة، وذلك ابلتعاون وال خيفى على املربَّي واملهتمَّي  دور  
التعلمية  التعليمة  للعملية  دينامية  إعطاء  أجل  من  حميطها؛  على  وابالنفتاح  املباشرين،  وغري  املباشرين  الشركاء  مع 

وي مرتبط ِبميع اجملاالت اليت  برمتها؛ مما سيجعل للتعليم معىن؛ حيفز املتعلمَّي، وحيقق اإلقالع املنشود يف جمال حي
واملنهجية،  الفكرية  قدراته  وتطوير  ابمتياز؛  التكنولوجيا  جيل  اجليل؛  هذا  متطلبات  وليساير  البشرية؛  ابلتنمية  تعىن 
املختلفة،  مستوايهتا  يف  اإلجيابية  الرتبية  يف  املدرسة  تسهم  هبذا  وسلوكا؛  وفكرا،  تصوراً  ذاته؛  وتنمية  والتكنولوجية، 

 ويبقى السؤال عالقا هل مدرستنا اآلن مؤهلة لتحقيق ذلك؟     التنمية البشرية يف صورها املتعددة. وحتقيق  

 املبحث الثاين: القيم اإلنسانية وليست القيم اإلسالمية. 

 يرد سؤال يف هذا املقام ملاذا القيم اإلنسانية وليست القيم اإلسالمية؟

إسالمية،   قيم  هي  اإلنسانية  القيم  بدل كل  ابإلنسانية  وصفها  على  الرتكيز  ملاذا  لكن  صحيح،  والعكس 
 اإلسالمية؟

إن التحلي ابلقيم ال عالقة له ابملعتقد؛ فاإلنسان بطبعه مييل إىل فطرته، إذا بقيت على سالمتها األصلية اليت 
امل هذا  يؤكد  ما  وسلم  عليه  هللا   صلى  احلبيب  رسولنا  وصااي  يف  وجند  عليها،  الناس  هللا  ما فطر  ذلكم  ومن  نحى، 
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يتعلق بوصيٍة قّل من يتفطن إليها؛ وهي الرتكيز على الدين، واخللق، يف اختيار الزوجَّي معاً، ومن ذلكم قوله صلى 
اأْلَ  يف  َنٌة  ِفت ْ َتُكْن  تَ ْفَعُلوا  ِإالن  فَ َزّوُِجوُه،  َوِديَنُه  ُخُلَقُه  تَ ْرَضْوَن  َمْن  أاََتُكْم  ))ِإَذا  وسلم:  عليه  وَ هللا  َعرِيضْرِض   ٌٌ((َفَساٌد 

اجلبار،   عبد  َثاَلٍث: (2013)صهيب  ِخَصاٍل  ِإْحَدى  َعَلى  اْلَمْرأَُة  ))تُ ْنَكُح  وقال:  أخرى.،  صيغ  له  واحلديث   ،
 اْلَمْرأَُة َعَلى ِديِنَها، َفُخْذ َذاَت الدِّيِن َواخْلُُلِق َترَِبْت مَيِيُنَك((تُ ْنَكُح اْلَمْرأَُة َعَلى َماهِلَا، َوتُ ْنَكُح اْلَمْرأَُة َعَلى مَجَاهِلَا، َوتُ ْنَكُح  

 . م(  2001  - ه     1421)ابن حنبل ،  

وما يثري التساؤل، هل األخالق ليست من الدين؟ واجلواب نعم هي من الدين، غري أن األساس الذي تقوم   
 ه هو العبادات، بينما أساس عالقة اإلنسان ابلغري؛ هو األخالق واملعامالت. عليه عالقة اإلنسان برب

 املبحث الثالث: ما مييز اإلنسان املسلم عن غريه يف جمال القيم. 

القيم اإلنسانية ال دين هلا وال وطن؛ من حيث ممارستها على أرض الواقع فالناس فيها سواسية، وهي معيار 
السوية، ومعيار التفاضل بَّي الناس يف الدنيا، واآلخرة؛ قال تعاىل: }اَي أَي َُّها النناُس ِإانن َخَلْقَناُكْم الشخصية اإلنسانية  

(. 13{ ) احلجرات:  اَّللنَ َعِليٌم َخِبريٌ ِمْن ذََكٍر َوأُنْ َثى َوَجَعْلَناُكْم ُشُعواًب َوقَ َباِئَل لِتَ َعاَرُفوا ِإنن َأْكَرَمُكْم ِعْنَد اَّللِن أَتْ َقاُكْم ِإنن  
يف  والتقوى  هبا،  مطالب  الكل  التكرمي؛  معيار  هي  اليت  فالتقوى  آمنوا.  الذين  ايأيها  يقل  ومل  الناس"  ايأيها  قال:" 
به  توزن  الذي  املعيار  وهي  األزمات،  هذه  مثل  يف  وخاصة  الناس  معادن  عن  تكشف  اليت  القيم  تلك  هي  جتلياهتا 

 .  شخصية اإلنسان اإلنساينِّ

: إن القيم اإلنسانية هي قيم كونية، وهي املعيار احلقيقي الذي يتميز به الناس ويتفاضلون فيما قولخالصة ال
 بينهم، وهي املعيار احلقيقي للتنمية البشرية الذاية احلقة. 

 املبحث الرابع: آاثر أزمة وابء كوروان على القيم اإلنسانية، والتنمية البشرية 

 تالية:ستيمحو هذااملبحث حول األسئلة ال

 ما مفهوم التمنيمة البشرية؟ .1
 وماهي آثر وابء كوروان على القيم اإلنسانية؟ .2
 ووما هي  آاثر وابء كوروان على التنمية البشرية؟    .3
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 مفهوم التمنيمة البشرية:  1.1

 تعددت التعاريف ملفهوم التنمية البشرية وكلها  تدور حول اإلنسان ومنها التعريف اآليت: 

أفضل   أفضل "إاتحة  رفاهية  مستوى  حتقيق  أجل  من  املتاحة  البشرية  الطاقات  الستغالل  املمكنة  الفرص 
 . (2014) حسَّي أمحد دخيل السرحان, ،    لألفراد. فالبشر هم اهلدف األساس للتنمية البشرية"

خترج عن   مفهوم  جامع مانع؛ وهو: كل ما يتعلق مهما تعددت التعاريف ملفهوم التنمية البشرية، فهي  ال 
البناء  اإلنسان؛  هلذا  بناء  هي  والقيمي؛  اإلنساين  شقها  يف  البشرية  التنمية  فإن  املتكامل؛  البناء  اإلنسان؛  ببناء 
التصوري، والعقلي والفكري، والروحي والسلوكي، واجلسدي واالجتماعي، واملعريف واملهارايت، وغريها، وهذا ما عنيته 

 املتكامل.   ابلبناء

 آاثر وابء كوروان على القيم اإلنسانية وعلى التنمية البشرية  .2.2

ذلك  خالل  من  وذلك  خمتلف جتلياته؛  البشرية يف  التنمية  يف  حقيقية  نوعية  طفرة  ليحقق  اإلسالم  جاء  لقد 
ن املختلفة، التفاعل اإلجيايب مع الكون، ومن خالل التحلي بتلك القيم اإلنسانية، ومن خالل تنظيم عالقات اإلنسا

بدءاً بعالقته مع هللا، مث عالقته مع نفسه، انتهاء بعالقته مع غريه، وكل هذه العالقات تقوم على أساس عام وهو 
اإلحسان، مث على أساس خاص ال جيوز اخلروج عنه حبال؛ فعالقة اإلنسان بربه تقوم على أساس العقيدة والعبادة، 

احلماية؛   أساس  على  تقوم  بنفسه  هذا وعالقته  بناء  يف  املتمثلة  الشاملة  والتنمية  السليمة،  والتغذية  والتعليم  ابلرتبية 
واحلب،  االعرتاف،  أساس  على  تقوم  اإلنسان؛  من  بغريه  اإلنسان  وعالقة  وسلوكاً،  وفكراً  وروحا،  عقال  اإلنسان؛ 

واملسؤول التسخري  مبدأ  أسس  على  فتقوم  ابلكون  اإلنسان  عالقة  أما  والتقدير،  وعالقته واالحرتام،  واألمانة،  ية 
قدر ما تتحقق التنمية  على  ابحليوان؛ على أساس التسخري واإلحسان. وعلى  قدر اإلحسان يف هذه العالقات؛ 

 البشرية يف أهبى صورها. 

هذا من اآلاثر اإلجيابية لوابء كوروان على القيم اإلنسانية؛ حيث أظهرت احلاجة امللحة إليها، واملسار احلقيقي 
 لي يف ذلك التفاعل اإلجيايب السالف الذكر. هلا املتج

وقد أتخذ القيم مساراً آخر ينحرف هبا عن طبيعتها بسبب احنراف يف التصور، والفكر، ومن مث احنراف يف 
 السلوك، وكل ذلك له عالقة مبثلث أمسيته "املثلث املعياري" فما هو ايترى؟ 
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 املثلث املعياري وأثره على التمنية البشرية 

وقفة خا والسلوك؛ إذ ال هذا املثلث املعياري اخلطري الذي حيتاج إىل  صة ذلكم ما يتعلق ابلتصور، والفكر، 
ينتج  التصور؛  خلل يف  أي  تكون كالتايل:  بينها  التفاعلية  العالقة  حيث إن  املثلث؛  هذا  عناصر  بَّي  الفصل  ميكن 
التنمية  على  ينعكس  مث  ومن  صحيح،  والعكس  وسلوكه،  اإلنسان،  فكر  على  ينعكس  مما  التفكري؛  يف  خلل  عنه 

خطري؛ إذ التنمية مبناها وأساسها اإلنسان، واإلنسان عقل وتصور وفكر وسلوك، وحتقيق ذلك كله البشرية بشكل  
 شرط لتحقيق التمنيمة الشاملة املنشودة. 

فرع عن تصوره(( وميكن التدليل على هذا األمر بعدة أدلة منها:   ))احلكم على الشيء   القاعدة اليت تقول: 
 . م(   2003  - ه     1424حلارث،  )الغزي أبو ا

وتطبيقات هذه القاعدة ال تعد وال حتصى، واملثل العريب القائل: ))ال يستقيم الظل والعود أعوج (( فأقيس   
 عليه ابلقول أبنه: ]اليستقيم الفكر والسلوك والتصور أعوج[. 

من  بينت  وقد  عدة مناسبات،  البشرية يف  ابلتنمية  القيم  عالقة  إىل  اإلشارة  البحث جند  ثنااي  إىل   وابلرجوع 
الل ما أمسيته ب" املثلث املعياري الذي خيص" التصور والفكر والسلوك، وعالقته ابلتنمية البشرية، ويعين ذلك، خ

ولألشياء  أن أهم  ما ينبغي الرتكيز عليه  يف هذه التنمية؛ هو بناء هذا اإلنسان؛ إن على مستوى  تصوره لنفسه 
يهاً، أو على مستوى القيم توعية وترسيخاً، أو على مستوى من حوله؛ أو على مستوى فكره؛ تعليماً، وتصويباً وتوج

 السلوك توجيهاً وترشيداً وإحساانً.

 وعلى قدر اإلحسان يف بناء هذا اإلنسان؛ على قدر ما تتحقق التنمية البشرية يف خمتلف صورها. 
 آاثر وابء كوروان على التنمية البشرية .3.3

كوروان أثرت على التنمية البشرية؛ من خالل أتثر جمموعة من املشارع وال خيفى على الباحثَّي أن ازمة وابء  
برانمج  يف  البشرية  التنمية  تقرير  ومنها  الدولية،  والتقارير  البحوث  خمتلف  تؤكده  أمر  وهذا  مباشر،  بشكل  التنموية 

للتنمية البشرية يف ( والذي أكد أبن جائحة كوروان تطرح حتدايت استثنائية ٢٠٢٠يونيو  ٩األمم املتحدة اإلنائي) 
 . (2020) برانمج األمم املتحدة اإلنائي،    مجيع أحناء العامل، وذلك للمرة األوىل منذ ثالثَّي عاًما. 

املقام    يسع  ال  وسياسياً..اخل  واقتصادأي،  واجتماعياً،  فردايً،  املختلفة؛  أبعادها  يف  البشرية  التنمية  أثرت  وقد 
ببعرض ةتفصيل ذلك؛ فحسيب يف هذا املقام أن أبَّي بعض آثر جائحة وابء كوروان على القيم اإلنسانية، والتنمية  
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وكذا   هبا،  أيضا  اإلجيايب  التفكري  وعالقة  أببعادها البشرية،  التنمية  حتقيق  يف  دورمها  ابعتبار  واملدرسة؛  األسرة  دور 
املختلفة، وأن  ذلك يعد من املؤشرات اليت يقاس هبا مدى وجودها يف أي جمتمع، وهذا ما أشار إليه "حسَّي أمحد 

التعليم   مؤشرات  ومنها  املؤشرات  من  جمموعة  خالل  من  بلد  أي  يف  قياسها  ميكن  بقوله:)واليت  ومدى السرحان" 
مستدامة،  بشرية  تنمية  بناء  يف  ها  ودور  املعرفة  مستوايت  اىل العبور بوابة  وهي التنمية عماد هي فاملعرفة  انتشار 

 . (2014)حسَّي أمحد دخيل السرحان،   مجيعا(.  ننشدها التقدم اليت

اإلنسان، وإضافة البشرية إليها يعين أن اإلنسان إن مفهوم التنمية مفهوم يشمل كل جوانب  :  خالصة القول
هو املستهدف هبا بدءاً وتفاعالً وانتهاء، وأهنا تشمل اجلانب الروحي يف اإلنسان كما تشمل جانبه املادي؛ ابلتوازن 

لى بينهما على الوجه الذي حيقق تنمية بشرية حقيقية يف أهبى صورها، وأن التعليم وانتشار املعرفة مؤشرات دالة ع 
 وجودها من عدمه، وهناك مؤشرات أخرى ال يسع املقام بعرضها.

 أهم نتائج البحث:   

جتلياهتا خمتلف  يف  البشرية  ابلتنمية  وعالقتهما  اإلجيايب  والتفكري  اإلنسانية،  القيم  مسألة  الباحث  وأبرز   ، أاثر 
وأبرز الباحث آاثر أزمة وابء كوروان على  القيم دور األسرة واملدرسة يف الرتبية على التفكري اإلجيايب، وحتقيق التنمية،  

اإلنسانية، وعلى التنمية البشرية، كما أنه أاثر أسئلة إشكالية مل يوفها حقها من اإلجابة؛ مما يتعلق بتأهيل األسرة؛ 
 ن إضافة  مواد تعليمية تعىن بتأهلي املتعلمَّي، وابلتنمية البشرية.واملدرسة، وما اقرتاحه م

 التوصيات: 

 يدعو الباحث املعنيَّي واملهتمَّي ابلبحث العلمي إىل: 
وحاجة  .1 أمهيتها،  تربز  وأن  البشرية،  ابلتنمية  وعالقتها  اإلنسانية،  القيم  حول  ابلبحث  اجلهود  تكثيف 

 األزمات اليت تعم اجلميع. اجملتمعات إليها وخاصة يف زمن  
إيالء العناية أكثر للرتبية على التفكري اإلجيايب؛ ابعتباره املدخل األساس للتنمية البشرية، وخاصة  يف زمن   .2

 كثرت  فيه السلبية يف خمتلف جتلياهتا، تصوراً، وفكراً، وسلوكاً.
 لرتبية الوالدية. إيالء العناية بتأهيل األسرة، سواء قبل الزواج، أو بعده مبا يسمى اب .3
 الدعوة إىل االهتمام ابملدرسة ابعتبار دورها يف الرتبية والتعليم والتنمية.   .4
بَّي  .5 جيمع  جيل  لتخريج  البشرية؛  ابلتنمية  تعىن  مواد  وإضافة  التعلمية،  براجمنا  يف  النظر  إعادة  إىل  الدعوة 

 فاءة واستحقاق. املعرفة واملهارات والقيم؛ قادر ومؤهل لالخنراط  يف سوق الشغل بكل  ك
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ذوي  .6 مع  خاصة  شراكات  وخلق  احمليط،  على  االنفتاح  إىل  واخلصوصية  منها  العمومية  املدرسة  دعوة 
 االهتمام مبجال الرتبية والتكوين، والتنمية البشرية، وسوق الشغل. 

ومن  فمين  وزلل  خطأ  فيه من  وما كان  وجل،  عز  هللا  فبتوفيق من  صواب  من  البحث  هذا  وما كان يف  هذا 
 لشيطان واحلق منه براء.ا
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ABSTRAC : 

Professional organizations are workers' craft conglomerates that have appeared in the Arab Islamic 

society since the third century AH / 9th century A.D. and organized themselves in the form of 

administrative bodies, each unit independent of the other based on the craft, these organizations 

began to crystallize with the economic growth and development and the emergence of 

specialization in the markets, so it became Every market has a craft for which its owners meet, 

such as the blacksmiths, carpenters, merchants, butchers, sculptors, clothes and other crafts, and 

then the matter has evolved into organizing themselves to more like unions and bodies, with its 

laws and customs, and its administrative and social divisions, as it played a major economic, social 

and political role and had relations with the state authorities Islamic Arab is built on the basis of 

partnership and social and economic interest . 

 امللخص: 
الثالث  القرن  منذ  االسالمي  العريب  اجملتمع  يف  ظهرت  عمالية  حرفية  تكتالت  عن  عبارة  هي  املهنية  التنظيمات   :

ت ادارية كل واحدة مستقلة عن األخرى قامت على أساس اهلجري/التاسع امليالد ونظمت نفسها على شكل هيئا
احلرفة، إذ بدأت هذه التنظيمات تتبلور مع النمو والتطور االقتصادي وظهور التخصص يف األسواق، فأصبح لكل سوق 

مث حرفة جيتمع عليها أصحاهبا، مثل احلدادون والنجارون والتجار والقصابون والنحاتون والبزازين وغريها من احلرف،  
تطور األمر اىل تنظيم أنفسهم اىل أشبه ابلنقاابت واهليئات، هلا قوانينها وعاداهتا، وتقسيماهتا االدارية واالجتماعية، أدت 

mailto:dr.alaamutar@gmail.com
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العربية االسالمية مبنية على أساس  الدولة  اقتصادي واجتماعي وسياسي كبري وكانت هلا عالقات مع سلطات  دور 
 ية. الشراكة واملصلحة االقتصادية واالجتماع

 
Keywords: organizations. Marketplaces. Socialite. Handworker. Baghdad 

 , اجملتمع ,احلرفيون, بغداداألسواق,  التنظيمات:  الكلمات املفتاحية
 

 املقدمة 

 مشكلة البحث: 

احلمد هلل رب العاملني والصالة والسالم على سيد املرسلني والنبيني وشفيع املؤمنني، حممد وعلى آله وصحبه وسلم،     
 وبعد: 

ادارية من جهة وعدم وجود نص صريح      تنظيمات ونشاطات  تتكلم عن هكذا  اليت  التارخيية  النصوص  إن ندرة 
نشا بوضع عنوان اثبت حول هكذا  اجلزم  اىل  والباحثني أيخذان  الكتاب  من  العديد  دفعت  أخرى،  طات من جهة 

والنشاطات  احلركات  هذه  على  أطلق  من هؤالء،  فريق  أن كل  إذ  متوافقة،  وغري  أمساء خمتلفة  يضعوا  واملؤرخني أبن 
االقتصادية واالجتماعية اسم ومصطلح حبسب املؤثرات الزمانية واملكانية فضال عن توجهاهتم الفكرية، وهلذا ظهرت 

دينا العديد من املسميات. فمنهم من مساها األصناف ومنهم من أطلقها جمردة ابسم احلرف واملهن وآخرين متأخرين ل
من  بذلك مبجموعة  معززين  التسمية،  معاجلة مشكلة  البحث  أهداف  لذا كان جزء من  ابلنقاابت وهكذا،   مسوها 

 التعريفات واآلراء اليت وضعها اصحاهبا هلذه التنظيمات. 

حاول البحث الوقوف على أهم العوامل اليت كانت وراء نشوء التنظيمات املهنية واحلرفية اليت ظهرت يف احلياة كما  
م(، إذ مت وضع عدة نظرايت يف 1258ه/ 656م ــــ  622ه/1االقتصادية واالجتماعية يف الدولة العربية االسالمية )

عرب ومسلمني أم مستشرقني، إذ كان هناك نوع من اجلدل   هذا االجتاه من قبل الكتاب والباحثني سواء كانوا الكتاب 
يدور بني هؤالء الباحثني فبعضهم يبدو أن هواه قد أخذه يف تفسري عوامل نشوؤها. وكذلك عاجل البحث التطور التارخيي 
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الدولة   يف  القائمني  مع  وعالقتها  عملها  وطبيعة  التنظيمات  هلذه  واخلارجي  الداخلي  التنظيم  على  طرأ  العربية الذي 
االسالمية آنذاك. كما عاجل التخصص املهين الذي اشتهرت به هذه التنظيمات وحماولة متابعة منو وتطور التخصص 
بكل تفاصيله الدقيقة وعرض قائمة أبمساء املهن واحلرف اليت ظهرت يف األسواق العربية االسالمية. ووقفنا أيضا على 

يدير شؤو  الذي كان  الداخلي  االداري  عملهم النظام  سواء  عليها يف عملهم  يستندون  اليت كانوا  القوانني  وأصل  هنا 
 الصناعي أو االداري أو االجتماعي.  

كما واجه البحث بعض املشاكل واملعوقات متثلت بندرة النصوص اليت تتكلم صراحة عن هذه التنظيمات املهنية،        
عة عملها سواء عن طريق ذكر امساؤها أو االشارة اىل فال يوجد نص صريح ميكن أن يسعفنا من أجل الوقوف على طبي

طبيعة عملها، إذ استطعنا على التعرف على شكل وهوية هذه التنظيمات من خالل االشارات التارخيية اليت عثران عليها 
القضاء عرضياً هنا وهناك يف  مصادران األولية مثل كتب التاريخ والرتاجم وكذلك يف كتب احلسبة والسياسة الشرعية و 

 فضالً عن املراجع احلديثة اليت أثرتنا عنها مبعلومات وافية وقيمة.

 نطاق البحث: 

متثل التنظيمات املهنية واحلرفية إحدى اجلوانب احلضارية اليت عكست مدى الرقي احلضاري والثقايف الذي كان        
فاخرتان تسمية التنظيمات املهنية واحلرفية للداللة   يتمتع به اجملتمع العريب اإلسالمي إابن حكم الدولة العربية االسالمية،

على اهليئات والوحدات االدارية االقتصادية اليت ظهرت يف األسواق العربية االسالمية، إذ هذا املصطلح نراه أكثر قرابً  
ان األمشل. تناول للواقع العملي من التسميات األخرى، لذلك ارأتينا أن نسميها ابلتنظيمات لكون هذا االسم يُعد العنو 

العريب  اجملتمع  واحلرفية ودورها يف  املهنية  التنظيمات  وتطور  اليت سامهت يف ظهور ومنو  الرئيسة  العوامل  أهم  البحث 
االسالمي، إذ استهل بتقدمي بعض التعريفات اليت عرضها لنا الباحثون احملدثون ورأيهم فيها، كما انقش العوامل الرئيسة 

التنظيمات، وعرض البحث أيضاً ظاهرة التخصص يف األسواق العربية االسالمية وكذلك دوافع اليت كانت وراء نشوء  
أتسيس التنظيمات املهنية، ومراحل تطور التخصص املهين داخل التنظيمات وحماولة تقدمي إحصائية وافية أبعداد املهن 

خصصنا أيضا عنواانً تناولنا فيه: أهم مراتب واحلرف املنتشرة يف األسواق العربية اإلسالمية يف العصور الوسطى، كما  
املوظفني الذين كانوا يديرون دائرة التنظيم املهين وأبرز األعمال اليت يقومون هبا، فضالً عن القوانني اليت كانت متبعة 

 تماعي. فيها واليت كانت تسمى ابلعرف والعادات، وكذلك دور التنظيمات املهنية واحلرفية يف اجملال االقتصادي واالج
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 أواًل: تعريف التنظيمات املهنية:

ميكن تعريف التنظيمات املهنية أبهنا عبارة عن هيئات إدارية مستقلة أو أهنا أشبه ابلنقاابت يف مفهومنا احلايل،        
العريب  الواحدة، فهي قوة اجتماعية منتجة ظهرت يف اجملتمع  العمال املختصني يف احلرفة  بتأسيسها جمموعة من  قام 

م(، ساعدت على تشكيلها عدة عوامل 1258ه/656م ــــ  622ه/1االسالم، إابن حكم الدولة العربية االسالمية)
الواحدة على ترتيب  املهن واحلرف املشرتكني يف الصناعة  اقتصادية واجتماعية وأخرى سياسية، إذ دفعت أهل  منها 

 . أنفسهم على شكل تنظيمات إدارية من أجل محاية أنفسهم وحقوقهم

وقد وضع الباحثون احملدثون تعريفات عديدة للتنظيمات املهنية واحلرفية، منهم املستشرق ليفي بروفنسال الذي ذكر       
عن عبارة  احرتامه))أبهنا  على  ويقسمون  اجلماعة  يف  الداخلون  به  ويسلم  العرف  حيدده  أتسيسي  )بروفنسال،  ((عقد 

ألصحاب املهن، الغرض منه احلفاظ على مستوى احلرفة وتثقيف املنتسبني  احتاد  ))م(.  ويقول كوتيني أبهنا  1951
جتمع مهين من أجل التمثيل والدفاع عن املصاحل االقتصادية واملهنية  ))م(. ويعرفها البعض أبهنا2010)الشيخلي،  ((  اليها

، يقوم على العضوية ذات أهنا نوع من االحتاد املهين))(BAERم( ويعرفها بريــــ  2016ـــ   2015)رايس،((ألعضائها
م(. ويضيف أيضا بري أبهنا جمموعة من الناس يعملون يف فرع معني من االقتصاد 2010)الشيخلي،  ((الطابع الشعيب

احلضري، يف زمن معني ويكونون وحدة تؤدي وتنجز خمتلف األغراض، مثل املمارسات االقتصادية واملالية واالجتماعية. 
عبارة عن طائفة من الصناع احتدوا سوية من أجل بلوغ غاايهتم ))تس برتسون فتقول همم(. أما فلور 2010)الشيخلي،  

 م(. 2010) برتسون، بال ت؛ الشيخلي، ((من احلماية املشرتكة والتحكم ابلسوق احمللية
 

 اثنياً: نشوء التنظيمات املهنية واحلرفية

حلرفية فال بد من احلديث عن التخصص يف األسواق، وملعرفة األسباب اليت كانت وراء نشوء التنظيمات املهنية وا     
فالتخصص يف األسواق العربية االسالمية يعد العامل األول يف نشوء هذه التنظيمات، ُعرفت األسواق املتخصصة منذ 
عصور ما قبل االسالم مثل سوق عكاظ وسوق جمنة وسوق اجملاز)الكتاين، بال ت(. كما ترجع العناية يف تنظيم األسواق 
وظهور التنظيمات املهنية واحلرفية يف وقت مبكر من اتريخ االسالم، فُيذكر أن اخلليفتان عمر بن اخلطاب وعلي بن أيب 
طالب)رضي هللا عنهما( جعلوا األسواق على سنة دخول املسجد، أي أن كل من جلس يف مقعد أو مكان يف السوق 
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أمري  بيع بضاعته، فكان  يقوم منه ويفرغ من  له حىت  يقول  فهو  بن ايب طالب)رضي هللا عنه(  سوق ))املؤمنني علي 
 )ابو عبيد، بالت(.((املسلمني كمصلى املسلمني، من سبق اىل شيء فهو له يومه حىت يدعه

 

وبعد الفتوحات العربية االسالمية وبناء املدن، أصبح السوق أحد مسات املدينة العربية االسالمية، فبعد ختطيط       
املدينة يتم بناء السوق يف أحد جهاهتا، وتنقسم هذه األسوق بدورها اىل أخرى فرعية وذلك كل سوق حسب مهنته 

م(. 2010اولوا مهنهم بكل حب وإخالص)الشيخلي،  وصنعته، فيجتمع أصحاب كل حرفة يف مكان خاص هبم ليز 
فاملهتم يف دراسة أسواق املدن العربية جيد اشارات واضحة تدل على التخصص يف تلك االسواق، وعلى سبيل املثال ال 
بــ)رحبة القصابني()الطربي،  احلصر، أسواق الشام اليت كانت تنقسم اىل أسواق فرعية، مثل سوق القصابني املسمى 

(. وكذلك يف مدينة البصرة نشطت فيها األسواق والصناعات مثل صناعة الصابون والزجاج وأسواق الدبس م1986
عنها  وقال  البصرة  القطنية يف  املنسوجات  املقدسي صناعة  وقد مدح  بال ت(.  العطور)مصطفى،  وأسواق  واحللوى 

العراق احلجاج بن يوسف الثقفي مدينة   م(. وعندما بىن وايل 1991)املقدسي،(( ألو تسمع خبز البصرة وبزها))بتعجب
ِم( جعل أسواقها على مقربة من قصره وقسمها مث أنزل أصحاهبا ُكالً حسب حرفته ومهنته، 704ه/85واسط سنة)

دجلة)حبشل،   هنر  شاطئ  اىل  وصلت  حىت  سوق 1985فتوسعت  املتخصصة  الكوفة  مدينة  أسواق  ومن  م(. 
 م(. 2001القالئني)اليعقويب، 

 

أن التخصص يف األسواق استمر يف منوه فبلغ أوج تطوره عند بناء مدينة بغداد، إذ نظم اخلليفة العباسي وطبيعي      
املنصور)  ــــ  753ه/136أيب جعفر  م( أسواقها وجعل لكل حرفة سوق خاص هبا هلا جتارهتا، كما 774ه/158م 

عديدة من األسواق يف بغداد م(. لذلك ظهرت أنواع  2001حرص على أن ال خيتلط سوق بسوق آخر)اليعقويب،  
الدجاج  وابعة  الدابغني  وسوق  النحاسني  سوق  منها  الطريق،  جانيب  على  وموزعة  احلريف،  التخصص  فيها  روعي 

م(. 2001والسماكني والصيادلة وأصحاب الدهون واخلزازين والعطارين وسوقا آخر يعرف بسوق الثالاثء)اليعقويب،  
بغدا أن يف  اللطافة واجلمال  اخلليفة وكان من  نقله  البطيخ(،  أو)دار  البطيخ  يعرف بسوق  الفواكه  أنواع  لبيع  د سوقاً 

ــــ  774ه/ 158املهدي) م(. كما أن أسواق مدينة 2002م( اىل داخل الكرخ)اخلطيب البغدادي،  785ه/ 169م 
انت هناك أسواق م(. ويف مصر ك2001سامراء مت ترتيبها على قرار أسواق بغداد إذ مت انزال عوائلهم معهم)اليعقويب، 

القناديل)انصر خسرو،  بسوق  يعرف  فيها سوق مشهور  وكان  نوراً،   وتشع  ابلقناديل  مضاءة  ليالً  كثرية، شوارعها 
 م(. 1983

 

وبعد هذا العرض السريع حول التخصص يف األسواق أصبح االمر أكثر وضوحاً حول األسباب والعوامل اليت          
العربية  الدولة  اليت ظهرت يف جسد  والسياسية  الدينية  احلركات  لبعض  ورمبا كان  التنظيمات،  هذه  نشوء  وراء  كان 
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لكن ليس ابحلجم الذي اندى به املستشرقون، ال سيما أن االسالمية مثل القرامطة واالمساعيلية، اليد أيضاً يف نشوؤها و 
بعض هؤالء املستشرقون الذين ربطوا نشوء هذه التنظيمات املهنية بتلك احلركات، عادوا واعرتفوا ابن نشوؤها كان نتيجة 

ع امليالدي ومتركز التطور الكبري لالقتصاد العريب االسالمي يف املدن العربية اإلسالمية يف القرن الثالث اهلجري/ التاس
املال)الدوري،   املشرق 1952راس  يف  التنظيمات  هذه  نشوء  وراء  اليت كانت  العوامل  بروفنسال  اختزل  فعندما   .)

االسالمي بدعاية الفرق االسالمية اليت ظهرت ما بني القرن الثالث اهلجري/ التاسع امليالدي والقرن السادس اهلجري/ 
م(. تراجع نوعاً ما عن رأيه وأضاف أبن العديد 1951املساواة بني الناس)بروفنسال،الثاين عشر امليالدي واليت أدعت  

من هذه التنظيمات كان الغرض من أتسيسها هو مشابه لألهداف واألغراض اليت من أجلها أتسست النقاابت احلديثة 
الغذائية كانو  املواد  وجتار  الصناع  أن  رأى  عادايً، كما  متوينا  املدن  أهل  متوين  وأكثرها وهو  النقاابت  أهم  من  ا 

 م(. 1951انتشاراً)بروفنسال،  
 

 دوافع أتسيس التنظيمات املهنية واحلرفية 
رابطة املشاركة يف املهنة الواحدة، فكل مجاعة تشرتك يف حرفة ما وجيتمعون يف سوق خاص هبم يصبح هلم شعور   .   1

وهم مشرتك يدفعهم اىل التكتل حتت روابط حرفية من أجل محاية عملهم حتت تنظيم إداري خاص، كما أهنم يسكنون 
 م(. 2001يف مكان واحد)اليعقويب، 

رف يف اقامة تكتالت وهيئات إدارية وذلك لتسهيل عميلة األشراف واملراقبة على األسواق،  . تشجيع الدولة ألهل احل  2
 م(. 2010بل أن احلكومات استفادت من هذه التنظيمات واستعانت هبا يف جماالت عدة منها اقتصادية.)الشيخلي،  

ق هيئة وتنظيم خاص هبا، وهذا أن الفصل بني األسواق سيما األسواق الثمينة واألسواق الوضيعة جعلت لكل سو   .  3
جنده واضحاً يف أسواق بغداد اليت مت فيها فصل األسواق ذات الروائح الكريهة والباعثة للدخان عن األسواق الثمينة، 
فُيذكر أن األمري البويهي عضد الدولة أبو شجاع فنخاسرو بن ركن الدولة، ملا وصل بغداد الحظ دخان األسواق يرتفع 

 م(. 1992أن تعزل كل سوق يف مكان مالئم لعملها) ابن اجلوزي،    فأنكر ذلك وأمر 
. ان التنافس بني املشاركني يف احلرفة الواحدة كان هلا أثر يف جتمعهم يف سوق واحد، لكي يكون مبقدور صاحب   4

 م(.2010احلرفة مراقبة أصحابه من ذوي احلرف املشاهبة والتعرف على األسعار)الشيخلي،  
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البعض    5 الساساين . ويرى  الرتاث  النقاابت كما يسميها اآلخرون هي موروثة من  أو  املهنية  التنظيمات  أن ظهور 
والبيزنطي اال أن هذا الرأي يصعب البت فيه الن اليت ظهرت يف اجملتمع العريب االسالمي ختتلف عن النقاابت القدمية 

 م( 1952اليت كانت سائدة يف تلك احلضارتني)الدوري،  

صحاب املهن واحلرفيني الذين كانوا يتجمعون يف أسواقهم، ولد لديهم شعور مشرتك هو حب االنتماء وواضح أن أ    
اىل املهنة اليت ميارسوهنا، فأخذ كل واحد منهم يتعاطف مع أخيه يف املهنة وال يرضى عليه اجلور والظلم من أحد وأصبح 

تنظيمات من أجل ترتيب أعماهلم ومحاية مصاحلهم بينهم تعاطف اجتماعي واقتصادي، أخذ يتطور اىل تكوين هيئات و 
 العامة سواء كانت سياسة أو اقتصادية أو اجتماعية. 

 اثلثاً: التخصص يف العمل:

أن التخصص يف العمل يعد مسة من مسات اجملتمع العريب االسالمي، بل أصبح هذا التخصص شيء ضروري يف       
عليه أن يتعلم مهنة وصنعة يتقنها، ومنهم من قدس هذا التخصص حياة الفرد، فلكي حيصل الفرد على فرصة عمل  

الصناعات  قوله صلى هللا عليه وسلم)استعينوا يف  التخصص، منها  نبوية تشجع على هذا  وبدأ يستشهد أبحاديث 
رف أبرابهبا()الثعاليب، بال ت(. إال أنه من جهة أخرى نرى أن الرسول )صلى هللا عليه وسلم( كان يبغض بعض أهل احل

 )ابن ماجة، بالت(. ((أكذب الناس الصباغون والصواغون )) املهن، إذ يقول عنهم
وميثل التخصص يف العمل حالة حضارية متقدمة يف االقتصاد العريب االسالمي، ساهم يف منو وحتسني معدل دخل     

الفرد، كما أدى اىل ظهور العديد من التنظيمات املهنية واحلرفية، فكل تنظيم من هذه التنظيمات هو يف حقيقته جمموعة 
 ض مكونني تلك اهليئات اإلدارية املدنية الراقية.  من العمال املهنيني املختصني، ألتفوا مع بعظهم البع 

 
 رابعاً: أنواع املهن واحلرف 

 

أن كثرة املهن واحلرف اليت كانت املنتشرة يف أسواق العربية االسالمية، جعلت من الصعوبة إجراء إحصائية دقيقة       
أمساء كثرية من املهن واحلرف اليت كانت حول أعدادها، إذ أوردت كتب التاريخ والرتاجم واألدب واجلغرافية واحلسبة  

متداولة يف اجملتمع العريب اإلسالمي إذ أن كل حرفة ومهنة كان هلا تنظيمها اخلاص، وقد حاول بروفنسال أن يضع نسب 
دقيقة ما بني املهن واحلرف األكثر شيوعاً فأخذ مدينة مراكش منوذجا وبني لنا أن السقائني واحلصريني فيها هم أكثر 

م(. كما أنه قام بذكر العديد منها خالل حديثه عن طبيعة عملها 1951ة من الفحامني والقصابني)بروفنسال،نسب
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السيما تلك اليت كانت تنتج السلع الالزمة حلياة الفرد مثل الطاحنون والقصابون وجتار اخلضر والفاكهة وجتار الفحم 
لد والبنائيني والنجارين واحلفارين املتخصصني يف احلفر على وُصناع األغذية اجلاهزة وُصناع النسيج والغزل وصناع اجل

احلجر واجلص والذين يقومون بصناعة أدوات املنزل مثل احلدادون وصناع احلصر والصفارين وصناع الفخار)بروفنسال، 
املدن م(. مث ذكر تنظيمات ونقاابت ضمت مهن ذات منفعة عامة، مثل احلمالني الذين ينقلون البضائع داخل  1951

بتوزيع األجر عليهم يف هناية كل أسبوع  فيقوم األمني  ويتقاضون أجورهم من خزانة خاصة هبم يودعون فيها أمواهلم 
م(. وذكر أيضا قائمة أخرى أبمساء مهن وحرف، لكنه 1951ابلتساوي وهم عادة يكونون من غرابء املدينة)بروفنسال،  
امل قائمة  ان تدخل ضمن  الصواب  أنه ليس من  األطباء والصيادلة واحلالقني واملدلكني يف رأى  االقتصادية مثل  هن 

 م(. 1951احلمامات والوكالء والشهود الكاتبون ومعلمو املدارس وغريهم)بروفنسال،  
ويبدو أن التطور الذي حصل يف التنظيمات املهنية واحلرفية وتوسع أعماهلا، أصبح هلا فروع صناعية أخرى مكونة       

كاملة، فمثالً مهنة صناعة احلديد)احلدادون(، انقسمت اىل مهن فرعية أخرى وذلك ُكاًل حسب صنعته وحدة انتاجية مت
وختصصه، فصناعة السيوف مثالً أصبحت هلا تنظيمها وإدارهتا اخلاصة هبا، إذ انقسمت هي بدورها اىل فروع أخرى 

صص يف اجناز مرحلة من مراحل أكثر ختصص، إذ مل يعد صانع السيوف عامل واحد بل أن كل عامل أصبح متخ 
صناعة السيف، فهناك حريف يذيب احلديد ويصهره  ويصفيه وآخر يقوم مبده وميطله والذي ميطله غري الذي يطبعه 
ويُركب خشبته، والذي يُركب خشبته غري الذي يسنه ويلمعه وهناك من يتوىل صناعة غمد السيف وآخر يدبغ جلده 

ان اخلياطون ذوي اختصاصات متنوعة منهم الرفاؤون والقصارون والدقاقون وكذلك ك  م(. 1964وهكذا.)اجلاحظ،  
وصناع القالنس واملطرز والرقام الذي يرقم الثوب)الشريزي، بال ت(. وكان النجارون أصنافاً فهناك جنارو االقفال وجنارو 

منهم2010املراكب)الشيخلي،   اختصاصه  أصناف كل حسب  اىل  انقسموا  احللوانيون  يصنع حلوة   م(. وحىت  من 
الزالبية املشبكة ومنهم من صنع نوع من احللوة تسمى كعب الغزال)الشريزي، بال ت(. أما مهنة الطب فانقسمت هي 
األخرى اىل اختصاصات عديدة، منهم الفصادون واحلجامون واجملربون واجلراحون والكحالني وصيادلة وبياطرة)الشريزي، 

املوسي بني  التخصص حىت  ووصل  الدفوف)التنوخي،  بال ت(.  وضاريب  والطنبوريون  العوادون  منهم  م؛ 1971قيون 
م(. ومن هذا نفهم أن التخصص املهين يف اجملتمع العريب االسالمي ابت شاماًل ودقيقاً، وأصبح لكل 2010الشيخلي،  

 م(. 2010تنظيم له أصوله اخلاصة حبرفته ومهنته)الشيخلي،  
   خامساً: املراتب الوظيفية

اىل          امليالدي  التاسع  اهلجري/  الثالث  القرن  الثاين من  النصف  األوىل يف  نشأهتا  منذ  املهنية  التنظيمات  سارت 
اجتاهني منها اجتاه داخلي سلمي حاول فيه العمال تنظيم انفسهم وأتسيس كيان داخلي خاص هبم، فأصبح هلم سوق 
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م(. ولكن 1952يفة االستاذ ووظيفة الصانع)الدوري،  ورئيس ختتاره احلكومة فضال عن طبقتني من الوظائف هي وظ 
على ما يبدو أن النظام الداخلي هلذه التنظيمات أخذ يتطور يف القرون الالحقة واصبح أكثر دقة ووزع على مراتب 
متدرجة على شكل هرم وظيفي أشبه ابهلرم الوظيفي املعمول به يف الدوائر اخلدمية بوقتنا احلاضر ولكن حتت مسميات 

أعمال خمتلفة، فكل رتبة من هذه الرتب كانت تؤدي واجب مهين مهم داخل التنظيم، فهم كعشوش النحل يعملون و 
 سوية كل حسب مرتبته الوظيفية، وهي كاآليت: 

: وهو أعلى هرم التنظيم، ويتميز مقلده عن أقرانه بفضله وعلمه وقدمه ابملهنة وكثرة خربته وجتربته، وأنه الرئيس.    1
م؛ القلقشندي، بال ت(. وكان من شروط اختيار الشيخ أو الرئيس  1986مانة والصدق والعفة)الطربي،  معروف ابأل

هو أن يكون عارفاً يف دينه)القلقشندي، بال ت(. إذ مل يكن امتالك األموال  شرط يف اختيار الرئيس وعادة يتم انتخابه  
م(. وكانت سلطته واسعة فهو املسؤول 2010يخلي،  من قبل أعضاء التنظيم مث بعدها تعرتف السلطة يف تعيينه)الش

األول واملمثل عن شؤون التنظيم يف كافة القضااي العامة)القلقشندي، بال ت(. ومن مهامه األخرى، التدخل يف حتديد 
م(. كما أنه ُيستشار يف أمور احلرفة ويتم الرجوع 2020األسعار، ويتم ذلك بعد التشاور مع صاحب احلسبة)الشيخلي،  

م(. وكان له القول الفصل على أبناء صنعته املنظمني حتت دائرة 1986ليه إذا حدث اشكال يف ألية العمل)الطربي، ا
التنظيم املهين، وكلمته مسموعة عندهم، فهم يقومون بتنفيذ أوامره يف أداء واجبات املهنة)القلقشندي، بال ت(. كما 

ين يرغبون الدخول يف صفوف التنظيم، ممن كان مؤهال وصاحلاً ومتقن أنه يقوم إبصدار املوافقات على العمال اجلدد الذ 
وأميناً  رئيساً  أي  واحد  آن  يف  وظيفتني  جيمع  أنه  إذ  املايل،  املسؤول  أيضاً  وهو  ت(.  بال  للمهنة)القلقشندي، 

اذا ما وجدوه غري  2010للصندوق)الشيخلي،   املهين احلق يف االعرتاض على رئيسهم  التنظيم  مؤهل م(. وألعضاء 
لذلك، فيذكر أنه مت رفع شكوى اىل اإلمام التابعي أيب سعيد احلسن البصري ضد أحد رؤساء التنظيم، فامتحنه ذلك 

الشيخلي،   بال ت؛  فعزله)جمهول،  للرائسة  مؤهل  غري  فعالً  ووجده  الصنف 2010االمام  أهل  يستعني  وأحياان  م(. 
 م(. 2010اهلني يف مهنتهم)جمهول، بال ت؛ الشيخلي،  ابخللفاء والسالطني واألمراء يف عزل شيوخ التنظيم اجل

وكانت له أمهية كبرية يف التنظيم املهين ال سيما يف العصور العباسية املتأخرة، بل ،  مساعد الرئيس  وهو. النقيب:    2
حوال ذهب بعضهم اىل أبعد من ذلك ورأى أهنا أعلى وأقدم من رتبة الرئيس، فُيذكر أن احلسن البصري كان يسأل عن أ 

م(. فكان إذا ُشكي اىل البصري، سوء 2020النقباء أكثر من سؤاله عن الشيوخ والرؤساء)جمهول، بال ت؛ الشيخلي،  
النقيب العارف خيشى ))إدارة أحد شيوخ املهنة، أرسل اىل نقيبه فإذا رأى النقيب جاهال أمر بعزل الشيخ، وكان يقول

 م(, 2010الشيخلي،    )جمهول، الذخائر، بال ت ؛ ((حرمته وحرمة الشيخ
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النقباء اآلخرين        املسؤول على  الكبري وهو  النقيب  التنظيم، يشغلها ثالث رجال، األول يسمى  النقابة يف  ورتبة 
واملقدم عليهم، إذ يعمالن النقيبان اآلخران حتت أمرته ويكنان له كل الطاعة واالحرتام)جمهول، بال ت ؛ الشيخلي، 

م مبراسيم الشد وهي مراسيم تقام للعمال الداخلني حديثاً يف التنظيم، كما يتفقد أمور م(. ومن واجباته القيا 2020
العمال واحلرفيني وتزويدهم ابملعلومات واخلربات الالزمة اليت حيتاجوهنا أثناء العمل، ويقوم أيضاً حبث وتثقيف أهل طائفته 

حيات مالية إذ يقوم جبمع أموال تنظيم املهنة من م(. وله أيضاً صال 2010على احرتام وطاعة رئيس املهنة)الشيخلي، 
األساتذة)األسطوات( وينفقها يف أبواهبا املتعارف عليها داخل التنظيم، فمنها مثالً تصرف على الشيوخ الكبار وأخرى 

وألمهية   تنفق على الفقراء واحملتاجني أو إقامة والئم الطعام يف مراسيم انضمام املشدودين اىل املهنة)جمهول، بال ت(.
 م(. 2010وظيفة النقيب، فقد أطلق على التنظيم احلريف كله يف العصور احلديثة ابسم)النقابة()الشيخلي،  

وهو أحد املراتب الوظيفية اليت كانت تعمل يف دائرة التنظيمات املهنية، كان مشهوراً يف بالد املغرب العريب . األمني:    3
اقرتاح اىل احملتسب، ويكون له مساعد يعاونه يف أعماله، ومن واجباته يقوم االسالمي، وعادة يتم انتخابه بعد تقدمي  

حبل اخلالفات اليت حتصل بني التنظيمات املهنية وكذلك يعمل على تبليغ احملتسب مطالب اجلماعة أو التنظيم حول 
 م(. 1951أمور اقتصادية تتعلق ابلتنظيمات مثل تقدير مثن أو حتديد مثن البيع)بروفنسال، 

وهو املعلم الذي يعلم أسرار املهنة، فلكل تنظيم أستاذ يقوم بتعليم املنتمني اليها، ويسمى يف بعض املدن . األستاذ:    3
العربية االسالمية بـ)املعلم(، فُيذكر أنه كان يف مصر معلمني مهرة ينحتون البلور يف غاية اجلمال واالتقان، إذ كانوا جيلبونه 

م(. ويستمر 2010م(. ويطلق عليه أيضا تسمية)أسطى( أو)مقدم()الشيخلي،1982،  من بالد املغرب)انصر خسرو
األستاذ بتعليم العمال املبتدئني أسرار املهنة حىت يتمكنوا من اتقاهنا، فإذا وجد األستاذ فيهم الفهم واالدراك أعطاهم 

التنظيم)الشيخلي،   أعضاء  أحد  رمسياً  الصانع  يكون  وبذلك  ع 2020العهد  وتبقى  ودية م(.  ابلصانع  األستاذ  القة 
يسودها احلب واالحرتام حىت وأن أصبح الصانع استاذاً، إذ يبقى ذلك االحرتام والوفاء حىت بعد وفاة االستاذ)الشيخلي، 

ما يكون أجر الصانع أقل بكثري من أجر االستاذ، فالصانع غايته األوىل هي التعلم على يد استاذه،   م(. وغالباً 2010
 م(. 1991فمثال إذا حصل األستاذ عن أجر عمله عشرة دراهم أعطى منها درمهني لصانعه)املقدسي،  

اخللفة:    4 اىل .  اخللفة  من  انتقالية  مرحلة  أهنا  ويبدو  احلرفة،  يف  األستاذ  مساعد  بـ)اخلليفة(وتعين  أيضا  يسمى 
 م(. 2010األستاذ)الشيخلي،  
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الصانع:  5 اىل   .  ينتمي رمسياً  مث  ُأستاذه،  يتعلم عند  أن مكث طويالً   بعد  املهنة حديثا  أتقن  الذي  العامل  وهو 
لصانع مبساعدة استاذه يف عمله، إذ يكون طائعاً له، فأن من مظاهر احرتام الصانع التنظيم)ابن األخوة، بال ت(. ويقوم ا

م(. وكما ذكران ال توجد مقارنة 2010أُلستاذه ان يسري خلفه، لذلك يطلق عليه أحياانً التلميذ أو الغالم)الشيخلي،  
ر مدينة بغداد كان الصانع يتقاضى فيها بني أجرة األستاذ وأجرة الصانع، فعندما بىن اخلليفة العباسي أيب جعفر املنصو 

أجراً مقداره من حبتني اىل ثالث حبات من الفضة بينما كان األستاذ من البنائيني يقبض ابليوم قرياط من الفضة)ابن  
 م(. 1988كثري، 

اه يف وهذه املرحلة تعد ابابً لدخول الشخص اىل املهنة اليت يرغب تعلمها، إذ يلتحق الشخص منذ صب. املبتدئ:    6
احدى حوانيت ذوي احلرف ليتعلم شيء من أسرار املهنة مث ينتقل بعدها اىل رتبة الصانع)جمهول، بال ت؛ الشيخلي، 

 م(. 2010

 سادساً: العرف والعادات

أن نتيجة التطور الذي حصل يف التنظيمات املهنية واحلرفية جعلت لكل منها دستورا، كان أساسه العرف والعادات     
بني أهل احلرف واملهن يف األسواق، فأصبح لكل تنظيم مهين أعراف وعادات خاصة هبا، ترتب شؤوهنا الداخلية املتعارفة  

واخلارجية، وهي معروفة عند اجملتمع العريب االسالمي ومعرتف هبا، مث أصبحت قانوانً اثبتا خاصاً هبا حىت أن رجل 
إليه)املاوردي، بال يرجع  أمر  إذا يشكل عليه  اختيار   احلسبة كان  ابن األخوة، بال ت(. لذلك عد من شروط  ت؛ 

صاحب احلسبة أن يكون عارفاً ابلعرف وعادات التنظيمات املهنية)ابن األخوة، بال ت(. فمثال اذا أراد احملتسب مراقبة 
ليت تستخدم أعمال وأسواق احللوانيني وجب عليه أن يعود ويفهم قوانني وأعراف تلك املهنة ليفهم مقدار املواد األولية ا

عند صناعة احللواء)ابن االخوة، بال ت(. ومبرور الزمن أصبحت هذه األعراف أكثر دقة وتنظيماً فتشكلت منها قوانني 
م(. وأحياانً أخرى 2010اثبته تعمل مبوجبها هذه التنظيمات، إذ كانت تلقى شفهياً وتسمى بـ)الدستور()الشيخلي،  

 م(. 2010ة، فيها أسئلة وأجوبة تسمى بـ)كتب الفتوة()الشيخلي،  كانت تكتب على الورق وعلى شكل كتب صغري 
كما أن التنظيمات املهنية واحلرفية قد اختذت شعارات خاصة هبا، كانت ترمز اىل املهنة اليت تعمل هبا، فمثاًل اختاذ       

م(. أما االسكافني فقد 1992ابن اجلوزي،  الطاحنون الرحى شعاراً هلم واملالحون السفينة شعارهم واخلبازون التنور)
 م(. 1997اختذوا املداسات شعاراً هلم وهكذا)ابن االثري، 
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 سابعاً: الدور االقتصادي واالجتماعي:  

لعبت التنظيمات املهنية دورا اقتصادايً كبرياً يف اجملتمع العريب االسالمي، فهي اليت كانت تقوم إبنتاج السلع الالزمة      
مالية اليت حيتاجها الفرد وهلا القدرة على حتديد الكمية والنوع وحىت حتديد األسعار السيما بعد أن يكون والسلع الك

 م(. 2010هناك احتاد واتفاق بني هذه اهليئات والتنظيمات)الشيخلي،  

حل         السلطات  بوجه  الوقوف  تضطر  أهنا  إذ  االقتصادية،  األزمات  يف  التنظيمات  هذه  دور  يظهر  ماية وعادة 
مصاحلها االقتصادية من ظلم وجور السلطة، فعندما فرض وايل البصرة احلسن بن خليل بن رميال مقادير جديدة من 

م(، اثر عليه أهل املهن واحلرف فحاصروه يف داره، فتدخل اخلليفة العباسي 917ه/ 305الضرائب على األسواق سنة)
ـــــ  907ه/ 295املقتدر ابهلل) م(. كما اثر صناع املنسوجات القطنية 1986له)الطربي،  م( وقام بعز 929ه/317م 

م 982ه/  372م( على األمري البويهي أبو علي كاليجار امللقب بصمصام الدولة) 985ه/375واحلريرية يف بغداد سنة)
م(بسبب ضريبة العشر اليت فرضها على منتوجاهتم، إذ مل يهدأ هلم ابل حىت مت إلغائها)ابن مسكويه، 989ه/ 379ــــ  

م( بسبب الضرائب اجلديدة 1030ه/ 421واثر أهل األصناف والعامة يف البصرة سنة)  م(. 2003م؛ الذهيب،  2000
اليت فُرضت على سوق الدقيق ومقايل الباذجنان وعلى بعض دكاكني بيع األمتعة وكذلك على أجور احلمالني الذين 

 م(. 1997االثري،  يشحنون التمور يف السفن، إذ حدثت مناوشات بينهم وبني اجلند)ابن  
 

ويبدوا واضحاً أن العامة املتمثلة بطبقة الفقراء كان هلا الدور املساند للثورات واالحتجاجات اليت كانت تقودها       
تلك التنظيمات، فتضطر الدولة يف االسراع تلبية مطالبهم يف ختفيض األسعار أو إلغاء بعض الضرائب، ومن الثورات 

ثور  واملهنيون،  احلرفيون  قادها  اليت  سنة)األخرى  وسنة)865ه/ 251ة  وسنة)885ه/272م(  م( 919ه/307م( 
 م(. 2010م()الشيخلي،  1007ه/398م(وسنة ) 920ه/308وسنة)

االجتماعي فكان واضحاً، فأهنم كانوا يشرتكون يف املناسبات االجتماعية والسياسية    أما دور احلرفيون واملهنيون       
ضون منتوجاهتم يف األسواق أبحلى زينتها تعبرياً عن الفرح والسرور اليت حتدث، ويقيمون املهرجاانت والفعاليات ويستعر 

(، أحتفى حبضوره 1001ه/ 392واعتزازاً ابحلرفة اليت ينتمون اليها، فعندما وصل عميد اجليوش البويهي اىل بغداد سنة)
أفخر   أمامه  وُعرضت  الفاخرة  الفرش  وبسطت  القباب  ونصبت  األسواق  له  وزينوا  واحلرف  املهن  األواين أهل 

م(. وذكر الرحالة ابن بطوطة عند دخوله مصر فرجة واحتفاال مبناسبة شفاء امللك الناصر 2010الذهبية)الشيخلي،  
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م( لكسر أصاب يده، إذ زين أهل املهن أسواقهم وعلقوا يف حوانيتهم احللل 1193ه/589صالح الدين األيويب)ت
 م(. 1996ماً)ابن بطوطة،  وثياب احلرير تعبرياً عن سرورهم، فبقوا على ذلك أاي 

ومن الفعاليات األخرى إقامة املواكب يف األعياد واملناسبات العامة، إذ يتم فيها عرض أفضل السلع واملنتوجات،       
املقتدي  العباسي  اخلليفة  أرسل  فعندما  هبا،  وافتخاراً  اعتزازا  وحرفته  صنعته  اىل  يرمز  ما  يعرض  صنف  وكان كل 

ــــ1074ه/ 467ابهلل) الشريازي 1094ه/487ـــ م  علي  بن  ابراهيم  اسحاق  أيب  م(الشيخ 
السلجوقي ملكشاه  سنة)1083ه/476الفريوزآابدي)ت السلطان  م(، استقبله عند 1082ه/475م( رسوال اىل 

مدينة ساوه الواقعة بني مهذان والري، عدداً من أهل احلرف واملهن، إذ خرج إليه اخلبازون وهم ينثرون عليه اخلبز وهو 
هاهم عن ذلك ولكنهم مل ينتهوا، وكذلك أهل الفاكهة واحللواء، كما أن األساكفة قاموا بعمل مداسات لطيفة تصلح ين

ألرجل األطفال مث نثروها على رؤوس الناس ابتهاجاً واحتفاء ابلشيخ الشريازي، إذ كان يروي الشيخ حسن صنيعهم 
وعندما ولد جعفر أبن اخلليفة املقتدي ابهلل،   .م(2003يب،  م؛ الذه 1997ألصحابه عند رجوعه اىل بغداد)ابن االثري،  

م(، أُقيم له احتفاالً كبرياً يف بغداد، اشرتك فيه أهل املهن واحلرف، فقام الصيارفة بتزين أسواقهم  1087ه/ 480سنة)
ن سرورهم وفرحهم أبواين الذهب والفضة كما سري املالحون سفنهم يف النهر وأظهر الطاحنون أفضل أنواع رحيهم تعبرياً ع

م( ولده 1160ه/555مـ ــــــ  1135ه/530وملا قلد اخلليفة العباسي املتقي ألمر هلل)  (.م 1992للخليفة)ابن اجلوزي،  
(، احتفل له أهل املهن واحلرف وقاموا بصنع العديد من القباب اليت كانت تدور 1152ه/547والية العهد سنة)

لصاغة ونصبوها على الباب العتيق وعلقوا عليها صوراً لبعض أمراء الدولة العربية  حبركات دائرية، منها قبة ذهبية عملها ا
االسالمية وعمل آخرين قبة فيها خيل عليها فرسان كانت،  تدور حول نفسها،  كما عملت الصانعة بنت قاروت قبة 

ناع آخرين قبة فيها  راقية، رمست عليها صورة السلطان السلجوقي مسعود ووضعتها على ابب درب املطب، وعمل ص
صور ومتاثيل فرسان أتراك حيملون النشاب، نصبها على سطح داره، وكذلك صنع أهل ابب األزج أربعة أرحي تدور 

 م(. 1992مرة واحدة وتقوم بطحن الدقيق، إذ ظلوا يلعبون وحيتفلون اىل يوم العيد)ابن اجلوزي، 
 

حلكومات مناسباهتم السعيدة، فأهنم أيضاً شاركوهم مناسباهتم ومثلما كان أهل املهن واحلرف يشاركون الناس وا      
احلزينة فهم جزء ال يتجزأ من اجملتمع، إذ كانوا يعلقوا مصاحلهم االقتصادية ويغلقوا أسواقهم وحوانيتهم تعبرياً عن حزهنم 

خصية اجتماعية ومواساهتم، وحيصل هذا عادة عند وفاة أي رجل معروف سواء كان رجل دولة وله منصب رفيع أو ش
ودينية هلا مكانتها بني الناس، فعندما تويف الرجل الصاحل أيب عبدهللا أمحد بن حممد بن غالب املعروف بغالم خليل 

م(، أغلق أهل احلرف واملهن أسواقهم يف بغداد حزان عليه حىت أن النساء والصبيان خرجوا للصالة 888ه/ 275سنة)
م(. كما حزن أهل األسواق يف بغداد على وفاة األمري 1992فن هناك)ابن اجلوزي،  عليه، إذ مُحل اتبوته اىل البصرة ود
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سنة) البويهي  الدولة  عضد  عدة)الذهيب،  983ه/373البويهي  أايماً  عليه  فلطموا  ويف 2003م(  م(. 
م 1030ه/ 422م(، أُغلقت مجيع أسواق بغداد حزانً على وفاة اخلليقة العباسي القائم أبمر هللا)1070ه/ 463سنة)
اجلوزي،  1074ه/ 467ــــ   ارسالن 1992م()ابن  الب  السلجوقي  السلطان  وفاة  خرب  وصول  وعند  م(. 

م( اىل بغداد، أغلقت األسواق وأقام له الناس جمالس للعزاء وقد أظهر اخلليفة القائم أبمر هللا اجلزع 1072ه/ 465سنة)
 م(. 1988حزانً على موته)ابن كثري، 

 اخلامتة 

 د من النتائج ميكن امجاهلا يف النقاط التالية: خلص البحث على العدي 

متثل التنظيمات املهنية واحلرفية ردة فعل اجتماعية اقتصادية، أسستها شرحية كبرية من الطبقة العاملة من احلرفني  .1
العربية  الدولة  شهدته  اليت  احلضاري  التطور  لتوافق  إذ جاءت  االسالمية،  العربية  االسواق  العاملني يف  واملهنني 

 م(، فهي متثل حالة حضارية راقية.1258ه/656م ــــــ 749ه/132االسالمية يف العصور العباسية) 
مل تكن نشأهتا بتأثري احلضارات القدمية مثل احلضارات البيزنطية والساسانية، فطبيعة عمل وشكل النقاابت العمالية  .2

استفاد املهنيون من جتارهبا االدارية بعد أن ُهذبت ونُظمت اليت كانت قائمة يف هاتني الدولتني كانت خمتلفة، ورمبا  
 مبا يوافق الدين االسالمي احلنيف.

وكذلك مل يكن للفرق االسالمية كالقرامطة أو االمساعلية وغريها من النشاطات االجتماعية كالعيارين والشطار  .3
هذه الفرق قد استطاعت أن جتريها دور كبري يف أتسيس هذه التنظيمات كما يصورها البعض بل ميكن القول أن  

 لتحقيق مصاحلها السياسة والعسكرية واالستفادة من طاقتها االقتصادية والبشرية.
سبب نشوؤها هو التطور الطبيعي الذي حصل يف أسواق املدن العربية االسالمية وظهور التخصص   وميكن القول أن .4

فيها الذي جاء نتيجة حسن ختطيط املدينة العربية وتوريع أسواقها حسب احلرفة، مما ولد شعور لدى أهل احلرف 
ات ادارية للحفاظ على حقوقهم واملهن ابلضرورة الالزمة يف مواكبة هذا التطور وتنظيم أحواهلم على شكل هيئ

 وتنظيم أعماهلم وبناء عالقات اقتصادية فضال عن العالقات االجتماعية والسياسية. 
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كانت سلطة الدولة العربية االسالمية يف القرن الثالث اهلجري تتدخل يف تعني وظيفة الرئيس اليت تعد أعلى رتبة  .5
الشيخ من حق أعضاء احلرفة فهم وحدهم هلم احلق يف اختياره  يف التنظيم ولكن فيما بعد أصبح اختيار الرئيس أو  

 بعد أن تتوفر فيه شروط اإلختيار، مث تعرتف السلطة يف تعيينه. وكذلك احلال ينطبق على ابقي وظائف املهنة. 
أن الدستور الذي كان ينظم شؤون التنظيمات املهنية هو عبارة عن عرف وعادات عامة متعارف عليها بني مجيع  .6

 هل احلرف واملهن مث تطور وأصبح يسمى دستور املهنة.أ
األسواق ونوع وكمية  .7 التحكم يف  اليد يف  فلها  االقتصادي،  اجلانب  الكبري على  التأثري  التنظيمات  كانت هلذه 

الدولة عليهم. هذا فضال عن ثقلها االجتماعي وأتثريها  املنتوجات وحىت مقادير الضرائب اليت كانت تفرضها 
 ى الطبقة العامة. وكانت عالقاهتا مع السلطات  متفاوتة وذلك حسب ما تقتضيه املصلحة بني الطرفني. املباشر عل

 

                                                                                       :Referencesقائمة املصادر واملراجع احلديثة:

1. abn alathyr, abw alhsn 'ely bn aby alkrm(t630h/1232m), alkaml fy altarykh, t1(dar alktab 

al'erby, byrwt  1997m), 8/283, 7/739. 

2. abn alakhwh, dya' aldyn mhmd bn mhmd(t729h/1328m), m'ealm alqrbh fy tlb alhsbh, (dar 

alfnwn, kmbrdj  blat), 238, 113. 

3. btrswn, flwrts , alnqabat al'emalyh, trjmh: amyl khlyl, (byrwt), 6. 

4. bhshl, abw alhsn aslm bn shl alwasty(t292h/904m), tarykh wast, th: kwrkys 'ewad, t1('ealm 

alktb, byrwt  1985m),24 . 

5.  brwfnsal, lyfy, slslh mhadrat 'eamh fy adb alandls wtarykhha, trjmh: mhmd sh'eyrh, (almtb'eh 

alamyryh, alqahrh 1951 ), 89  92. 

6. abn btwth, abw 'ebdallh mhmd bn 'ebdallh(t779h/1377m), rhlh abn btwth,(akadymyh almmlkh 

almghrbyh, alrbat  1996m), 1/203. 

7. altnwkhy, abw 'ely almhsn bn 'ely(t384h/994m), mshwar almhadrh wakhbar almdakrh, (bdwn 

mkan tb'e  1971m), 1/170, 3/284. 

8. alth'ealby, abw mnswr 'ebdalmlk bn mhmd(t429h/1037m), khas alkhas, th: hsn alamyn, (dar 

mktbh alhyah, byrwt  blat),61 . 

9. aljahz, abw 'ethman 'emrw bn bhr(t255h/868m), rsa'el aljahz, th: 'ebdalslam harwn, (mktbh 

alkhanjy, alqahrh  1964m), 1/ 71  72 . 



Journal of Human Development and Education for specialized Research (JHDESR)689-704 Vo: 6, No:4, 2020 

( 2020جوان  7-6مؤتمر العلوم االجتماعية و اإلنسانية )  

 

704 
 

10. abn aljwzy, abw alfrj 'ebdalrhmn bn 'ely(t597h/1200m), almntzm fy tarykh almlwk walamm, 

th: mhmd wmstfa 'ebdalqadr, t1(dar alktb al'elmyh, byrwt  1992m), 12/266  336 , 15/85, 16/ 

163,270. 

11. alkhtyb albghdady, abw bkr ahmd bn 'ely(t463h/1070m), tarykh bghdad, th: bshar 'ewad, 

t1(dar alghrb alaslamy, byrwt  2002m), 1/392, 405 . 

12. aldwry, 'ebdal'ezyz, alasnaf walhrf alaslamyh, mjlh alrsalh, al'edd:983 , 1952m, 132. 

13. aldhby, abw 'ebdallh mhmd bn ahmd(t748h/1347h), tarykh alaslam wwfyat almshahyr 

wala'elam, th: bshar 'ewad, t1(dar alghrb alaslamy  2003m), 8/ 348  349, 10/383. 

14. rays, rda, alnqabh wdwrha fy tnmyh w'ey altbqh al'emalyh, rsalh majstyr mqdmh ala mjls klyh 

al'elwm alansanyh walajtma'eyh, jam'eh al'erby altbsy  tbsh 2015 2016 ), 39. 

15. alshykhly, sbah abrahym, alasnaf walmhn fy al'esr al'ebasy, nshatha wttwrha, (alfrat llnshr 

waltwzy'e, byrwt  2010m), 73  169.  

16. alshyrzy, abw alnjyb 'ebdalrhmn bn nsr(t590h/1193m), nhayh alrtbh altryfh fy tlb alhsbh 

alshryfh, (mtb'eh ljnh altalyf waltrjmh walnshr  bla t), 41  97. 

17. altbry, abw j'efr mhm bn jryr(310h/922m), tarykh alrsl walmlwk, t1(dar alktb al'elmyh, byrwt  

1986m), 2/154, 3/366, 354, 11/62. 

18. abw 'ebyd, alqasm bn slam(t224h/838m), ktab alamwal, th: khlyl hras, dar alfkr byrwt  blat), 

110  111. 

19. alqlqshndy, ahmd bn 'ely(t821h/1418m), sbh ala'esha fy sna'eh alansha', (dar alktb al'elmyh, 

byrwt  bla t), 11/ 24, 88  89. 

20. alktany, mhmd 'ebdalhy bn 'ebdalkbyr(1382h/1962m), th: 'ebdallh alkhaldy, t2(dar alarqm, 

byrwt  blat), 2/105 . 

21. abn kthyr, abw alfda' asma'eyl bn 'emr(t774h/1343m), albdayh walnhayh, th: 'ely shyry, t1(dar 

ahya' altrath al'erby  1988m), 10/104, 12/130. 

22. abn majh, abw 'ebdallh mhmd bn yzyd(t273h/886m), alsnn, th: mhmd 'ebdalbaqy, (dar ahya' 

alktb al'elmyh, hlb  blat), 2/228 . 

23. almawrdy, abw alhsn 'ely bn mhmd(t450h/1058m), alahkam alsltanyh, (dar alhdyth, alqahrh  

bla t), 372. 

24. mjhwl, m'elf, aldkha'er walthf fy byr alsna'e'e walhrf, mkhtwt, (mktbh ghwta, alrqm: 903), 5  

135. 

25. abn mskwyh, abw 'ely ahmd bn mhmd(421h/1030m), tjarb alamm wt'eaqb alhmm, th: abw 

alqasm amamy,(shrwan, ayran  2000m), 7/142. 

26. mstfa, slah 'ebd alhady, albsrh fy al'esr al'ebasy alawl,(almktbh albsryh) 10. 



Journal of Human Development and Education for specialized Research (JHDESR)689-704 Vo: 6, No:4, 2020 

( 2020جوان  7-6مؤتمر العلوم االجتماعية و اإلنسانية )  

 

705 
 

27. almqdsy, abw 'ebdallh mhmd bn ahmd(t380h/990m), ahsn altqasym fy m'erfh alaqalym, 

t3(mktbh mdbwly, alqahrh  1991), 128. 

28. nasr khsrw, abw m'eyn nasr khsrw alhkym(t481h/1088m), sfr namh, th: yhya alkhshab, t3(dar 

alktab aljdyd, byrwt  1983m), 101103. 

29.  aly'eqwby, ahmd bn ashaq(t 292h/904m),albldan, t1(dar alktb al'elmyh, byrwt  2001m), 36  

149  . 



 
Journal of Human Development and Education for specialized Research (JHDESR)705-723 Vo: 6, No:4, 2020 

 

 

Journal of Human Development and Education for specialized Research  )JHDESR( 

 ) JHDESR   التخصصية  لألبحاث والتعليم  البشرية  التنمية مجلة (
http:// jhdesr.siats.co.uk                              e-ISSN 2462-1730 

م2020،  4، العدد    6اجمللد    - Vo: 6, No: 4, 2020 
 

 

 
Page from 705 to 723 

 الثقافة املؤسسية وأثرها على إدارة التغيري يف مؤسسات خمتارة يف سلطنة عمان

INSTITUTIONAL CULTURE AND ITS IMPACT ON MANAGING CHANGE IN 

SELECTED INSTITUTIONS IN THE SULTANATE OF OMAN 

Rresearcher / Ahmed bin Saeed bin Ali Al Busaidi 

Supervision of Dr. Ismail Hussein Hamza 

International Islamic University - Malaysia 

 

a.said222@hotmail.com 

 
Received  07|08|2020   - Accepted 20|08|2020 - Available online 15|10|2020 

 

ABSTRAC : 

This study discusses one of the important issues in the Omani affairs, through studying 

the impact of the institution’s culture on managing change in selected institutions in the 

Sultanate of Oman, through the emergence of the problem of low government 

performance versus performance in the private sector. From this standpoint, this field 

study came to shed light on the impact of the institution's culture on managing change 

in selected institutions in the Sultanate of Oman The study showed the role of the culture 

of the institution on managing change in government and private institutions in the 

Sultanate of Oman, as well as the presence of a direct positive and statistically 

significant impact of the culture of the institution on the management of change in 

government and private institutions in the Sultanate of Oman to a big degree . 

 امللخص: 
تمع العريب االسالمي منذ القرن الثالث : التنظيمات املهنية هي عبارة عن تكتالت حرفية عمالية ظهرت يف اجمل

تقلة عن األخرى قامت على أساس اهلجري/التاسع امليالد ونظمت نفسها على شكل هيئات ادارية كل واحدة مس
ص يف األسواق، فأصبح لكل احلرفة، إذ بدأت هذه التنظيمات تتبلور مع النمو والتطور االقتصادي وظهور التخص

اهبا، مثل احلدادون والنجارون والتجار والقصابون والنحاتون والبزازين وغريها من سوق حرفة جيتمع عليها أصح
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ظيم أنفسهم اىل أشبه ابلنقاابت واهليئات، هلا قوانينها وعاداهتا، وتقسيماهتا االدارية احلرف، مث تطور األمر اىل تن
سلطات الدولة العربية االسالمية   اقتصادي واجتماعي وسياسي كبري وكانت هلا عالقات معواالجتماعية، أدت دور  

 مبنية على أساس الشراكة واملصلحة االقتصادية واالجتماعية.
 

Keywords: Institution culture, change management, government and private institutions 

 ثقافة املؤسسة ، إدارة التغيري ، املؤسسات احلكومية واخلاصة .  :الكلمات املفتاحية

   املقدمة  

تؤثر املنظمات على خمتلف أنواعها أتثريا كبريا يف حياة العاملني وهلذا تعترب حقال علميا كبريا يدعوا الباحثني     
للدراسة والبحث والتحليل ، حيث تعرف املنظمة أبهنا وحدة اجتماعية هادفة ذات تكوين إنساين منظم ومنسق 

عينة نسبيا لتحقيق األهداف املشرتكة ، ويتم أتسيس املنظمة عة يف حدود م إبرادة ووعي ، يتفاعل فيها الفرد واجلما
 (2016من العاملني والعالقات بينهم وتقوم اإلدارة فيها بتنظيم املوارد املتاحة لتحقيق أهدافها املخطط هلا.العنزي ) 

للزابئن والعاملني قدم اخلدمات  وال ميكن استيعاب اجملتمعات احلديثة بدون هذه املنظمات اليت انتشرت حديثا لت     
( حيث توجد عالقة وثيقة بني ثقافة املنظمة وأداء العاملني . كما تؤكدها   2016فيها على حد سواء. العنزي ) 

 ( .  2018دراسة العربية ) 

ات وأتسيسا على ذلك ميكن القول أبن أمهية دراسة املنظمات من قبل املهتمني والباحثني أتيت من طبيعة التغري      
والتطور التكنولوجي وكوهنا وسيلة إلشباع احلاجات اإلنسانية يف اجملتمع كما أهنا أصبحت واحدة من أهم البيئية  

( هذا   2013( وأكدت دراسة املزروعي )    2016أسباب تطور األفراد واجلماعات واجملتمعات والدول . العنزي ) 
 إلداري . وير السلوك االتوجه حيث خلصت إىل أن للثقافة التنظيمية دور يف تط

املنظمة ،     تتفاعل مع أفراد  اليت  القيم املشرتكة واملعتقدات  التنظيمية أبهنا نظام من  الثقافة  وهيكلها ،   وتعرف 
ونظمها املختلفة لينتج عنها جمموعة من القواعد السلوكية أو ما يعرف ابلكيفية اليت يتم هبا إجناز العمل .اسحاق ) 

موضعا لالهتمام من قبل علماء النفس والسياسة واإلدارة واالقتصاد والكثري من التخصصات ( والتغيري كان  2018
 ( 2015لتفاعل مع متطلباته على أسس علمية وعملية .عليان ) اليت تنظر إىل أمهية التغيري وضرورة ا

 إليه فنشام و رودس واملشار يبقى أن نؤكد هنا أن املشكلة ال تكمن يف التغيري وإمنا يف إدارة التغيري وهذا ما يشري     
يري عملية اجتماعية مات اليوم هي إدارة التغيري ، فالتغ( أن املشكلة الرئيسية ملنظ 2006إليهما يف حرمي واخلشايل )  

صعبة ومعقدة. والعنصر البشري يعد أهم مورد يف املنظمات وذلك الن املنظمات يف عصر دائم التنافسية ال ميكن 
 العنصر البشري على قائمة أولوايهتا.   أن تبقى ما مل يكن  
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خمتارة يف سلطنة عمان   لذلك جات هذه الدراسة لتوضيح أثر الثقافة املؤسسية على إدارة التغيري يف مؤسسات     
 من خالل العاملني يف املؤسسات املختارة يف عدة جوانب لوضع األسس الصحيحة والسليمة لذلك. 

 مشكلة الدراسة 

الباحث       التقاريالحظ  " . 2015للعام    2020ر احلكومية ، "تقرير تقييم الرؤية املستقبلية عمان  من خالل 
ن أن هناك بوان واسعا يف األداء مييل إجيااب ملؤسسات القطاع اخلاص وسلبا واالحصائيات املعتمدة يف سلطنة عما 

ثقافة املؤسسة وأثرها على إدارة   ملؤسسات اجلهاز احلكومي ، ويفرتض الباحث أن هذا الفرق يف األداء يعود إىل 
نة تعطل اخلدمة التغيري حيث جند أن مواطن يتشكى من إجراءات بريوقراطية يف مفاصل العمل احلكومي يف السلط

وتستهلك وقته وجهده وماله وأصبح ينادي بتغيري شامل ملنظومة العمل احلكومي وينادي ابحلكومة االلكرتونية ) 
شتكي من بريوقراطية العمل احلكومي ( ، كما أكدت توصيات "ندوة االبتكار لالزدهار تغريدة مواطن على تويرت ي

بسيط اإلجراءات والبعد عن البريوقراطية وتفعيل احلكومة االلكرتونية ( على ت2018"املنعقدة يف مسقط يف ) مارس  
ر السنوي الثامن عشر " دور وتبىن التغيري املنشود يف املؤسسات كمدخل رئيسي يف تطوير األداء.  وأوصى املؤمت

اق على (  ابالتف   2018" املنعقد يف مسقط يف ) نوفمرب2030احلكومات يف حتقيق أهداف التنمية املستدامة  
رؤية عربية وخارطة طريق لتنفيذ خطط التنمية املستدامة املواكبة للتغيري الذي يشهده العامل. كما أوصت " دراسة 

ة يف التنمية املستدامة " واليت مت إعدادها من قبل جلنة الشباب واملوارد البشرية مبجلس متكني الشباب العماين للمسامه 
( على إجياد نسبة مقبولة من القيادات الشابة العمانية   2018  –  2017ثالث ) الشورى يف دور االنعقاد السنوي ال

  2040جة . وأقرت رؤية عمان  يف وحدات اجلهاز اإلداري للدولة ويف القطاع اخلاص وفق سياسة مدروسة وممنه
از على حوكمة اجلهاز احلكومي وفق التوجه االسرتاتيجي ) جه2019لعام    2040الصادرة عن مكتب الرؤية  

حكومي مرن مبتكر وصانع للمستقبل قائم على مبادئ احلوكمة الرشيدة (  كما أكدت اهليئة العامة لتقنية املعلومات 
على مبادرة االبتكار احلكومي واليت هتدف إىل زايدة كفاءة عمل   2019/    5  /  15عرب خطاهبا االلكرتوين بتاريخ  

يات واإلجراءات وإجياد حلول ابتكارية للتحدايت اليت تواجهها األداء احلكومي عرب حتسني جماالت اخلدمات والعمل
 عرب استخدام أمناط غري تقليدية وتوظيف التقنيات احلديثة . 

فة إىل التقارير احلكومية ، واليت أوصت ابملزيد من الدراسة ة والعربية األجنبية ابإلضاومن خالل الدراسات احمللي   
ا هلذه الدراسة من وجهة نظر الباحث وحسب توصيات الدراسات والتقارير يف هذا اجملال فإن احلاجة هنا تدعو 

ااب ملؤسسات القطاع اخلاص وسلبا احلكومية فأن مشكلة الدراسة احلالية تتمثل يف وجود بون واسع يف األداء مييل إجي
افرت  ثقافة املؤسسة حسب  البون إىل  الباحث ملؤسسات اجلهاز احلكومي يف سلطنة عمان ، وقد يعود هذا  اض 

وابلتايل يستوجب دراسة هذه املتغريات للوصول إىل حلول وتوصيات يف هذا اجلانب .وميكن التعبري عن مشكلة 
 لثقافة املؤسسة على إدارة التغيري يف املؤسسات احلكومية واخلاصة يف د أتثريهل يوج الدراسة يف السؤال التايل:  

 سلطنة عمان ؟ 
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 أسئلة الدراسة 

 ما دور ثقافة املؤسسة على إدارة التغيري من وجهة نظر العاملني ؟  ●

 ما أتثري ثقافة املؤسسة على إدارة التغيري يف املؤسسات احلكومية واخلاصة يف سلطنة عمان ؟  ●

 سة  الدرا فرضيات

 يوجد دور فاعل لثقافة املؤسسة على إدارة التغيري حسب وجهة نظر العاملني.  ●

 احلكومية واخلاصة يف سلطنة عمان ة املؤسسة على إدارة التغيري يف املؤسسات  يوجد أتثري مباشر لثقاف ●

 أهداف البحث

 التعرف على دور ثقافة املؤسسة على إدارة التغيري من وجهة نظر العاملني  ●

 رف على أتثري ثقافة املؤسسة على إدارة التغيري يف املؤسسات احلكومية واخلاصة يف سلطنة عمانتعال ●

 البحث:أمهية 

األمهية النظرية: وتشمل األطر الفكرية حول الثقافة املؤسسية و إدارة التغري إلثراء املكتبة العربية بدراسة حديثة حول 
 تغيري يف مؤسسات خمتارة يف سلطنة عمانأثر الثقافة املؤسسية وأثرها على إدارة ال

العلمية والع  النتائج والتوصيات  التطبيقية: وتتمثل يف  املتوقعة للبحث، كوهنا ستسهم يف إهلام وتزويد األمهية  ملية 
 .صناع السياسات، ومتخذي القرارات بقطاع اإلدارة

 

 

 حدود البحث: 

إدارة التغيري يف مؤسسات خمتارة يف سلطنة ية وأثرها على  الثقافة املؤسس  احلدود املوضوعية: يتناول البحث موضوع   -
 عمان

املؤسسات احلكومية التابعة لقانون اخلدمة املدنية بسلطنة عمان والشركات اململوكة بنسبة أكرب   : احلدود املكانية  -
 حلكومة سلطنة عمان. 



Journal of Human Development and Education for specialized Research (JHDESR)705-723 Vo: 6, No:4, 2020 

 

709 
 

سام( يف مؤسستني من القطاع احلكومي اإلدارة الوسطى )مدراء الدوائر ومساعديهم رؤساء األق    احلدود البشرية:  -
والت الرتبية  العامة حلما)وزارة  واهليئة  لالتصاالت عليم  العمانية  )الشركة  اخلاص  القطاع  املستهلك( ومؤسسة من  ية 

 عمانتل (  

 م .   2020  –   2019خالل الفرتة بني  احلدود الزمنية:  -

 مصطلحات الدراسة

تفاعل مع أفراد املنظمة وهيكلها ونظمها املختلفة كة واملعتقدات اليت تنظام من القيم املشرت هو    ثقافة املؤسسة :
( ويعرفها 2015لينتج عنها جمموعة من القواعد السلوكية أو ما يعرف ابلكيفية اليت هبا يتم إجناز العمل .  عليان )

 مل املؤسسة . أبهنا القيم واملعتقدات والقوانني اليت حتكم ع   الباحث إجرائيا :

   لتغيريإدارة ا

حماولة لربط األنشطة البشرية واملادية ضمن خطة عمل مدروسة حمتوية على اإلجراءات اإلدارية النموذجية اليت       
( ويعرفها الباحث إجرائيا : أبهنا جمموعة األساليب والوسائل 2009هتيمن على التغيري وتقرر اجتاهه ومداه .بومدين )

 فاعل حيقق األهداف املنشودة. يري بشكل  اليت تستخدمها املؤسسة إلدارة التغ

 أداء العاملني    

 (  2012إجناز مهمة أو أداء عمل حمدد أو نشاط معني ، مبعىن قيام الشخص بسلوك لتحقيق هدف . أبوالنصر)  

 ويعرفه الباحث إجرائيا : مجلة ما يقوم به الفرد من أعمال حتقق أهداف املؤسسة حبيث ميكن تقييمها. 

 

   نوع املؤسسة

أفراد     املؤسسات احلكومية  اجملتمع وال ميتلكها  اليت ختدم  القطاعات اليت تكون مملوكة للدولة وهي  : هي تلك 
 ( 2014وتشرف عليها الدولة وتتكفل برواتب موظفيها . العربي ) 

ية خاصة ) : هي ختصيص الشركات احلكومية وحتويل ملكيتها احلكومية إىل ملك  املؤسسات احلكومية اخلاصة 
 ( 2014غرض تقليل الدعم احلكومي وتطوير الكفاءة واألداء . العربي ) طاع خاص ( بق

 اإلطار النظري والدراسات السابقة
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 أوال: الدراسات املتعلقة بثقافة املؤسسة   

( " الثقافة التنظيمية من وجهة نظر أعضاء هيئة التدريس جبامعة السلطان قابوس   2018دراسة العربية )    
هدفت هذه الدراسة إىل الكشف عن مستوى الثقافة التنظيمية جبامعة السلطان اهم الوظيفي"  وعالقتها برض

الدراسة أهداف  ولتحقيق   ، الوظيفي  رضاهم  مستوى  وحتديد  التدريس  هيئة  أعضاء  نظر  وجهة  من   قابوس 
تمع الدراسة من استخدمت الباحثة املنهج الوصفي ، وكانت االستبانة األداة الرئيسية جلمع البياانت وتكون جم

عضوا أبسلوب العينة   260ر  يف مجيع كليات اجلامعة ومت اختيا  903مجيع أعضاء هيئة التدريس البالغ عددهم  
الدراسة ارتفاع مستوى الثقافة التنظيمية يف جامعة املتاحة غري االحتمالية. ومن أهم النتائج اليت توصلت إليها  

و  الدراسة إىل  قابوس ، كما توصلت  التنظيمية السلطان  الثقافة  قوية وإجيابية بني مستوى  ارتباط  جود عالقة 
اء هيئة التدريس جبامعة السلطان قابوس . وأوصت الدراسة إبجراء املزيد من ومستوى الرضا الوظيفي لدى أعض

يف ( " الثقافة التنظيمية وعالقتها بصنع القرارات اإلدارية  2017دراسة الكمزارية )هذا اجملال.  الدراسات يف  
هدفت هذه الدراسة إىل التعرف على الثقافة التنظيمية وعالقتها بصنع بعض اجلامعات اخلاصة بسلطنة عمان.  

ملنهج االرتباطي ملالءمته لطبيعة القرارات اإلدارية يف بعض اجلامعات اخلاصة بسلطنة عمان. اتبعت الدراسة ا
فردا   417وائية البسيطة وبلغ جمموع عينة الدراسة  الدراسة وأهدافها. ومت اختيار عينة الدراسة ابلطريقة العش

جملتمع الكلي للدراسة. ولإلجابة على أسئلة الدراسة مت بناء استبانة فردا من ا  167وعينة الدراسة الفعلية بلغت  
موزعة على حمورين ، واقع الثقافة التنظيمية وتضم أربعة جماالت هي : القيم ، املعتقدات ، فقرة   47مكونة من 

فراد عينة الدراسة عراف والتوقعات املستقبلية ، وواقع صنع القرارات اإلدارية توصلت الدراسة إىل ان تقديرات أاأل
جلامعات اخلاصة بدرجة عالية ، كما بينت على واقع الثقافة التنظيمية وواقع صنع القرارات اإلدارية على بعض ا

ة وعملية صنع القرارات اإلدارية ، وأوصت الدراسة ابلعمل الدراسة أنه توجد عالقة طردية بني الثقافة التنظيمي
ا ابلثقافة  املوظفني  وعي  زايدة  إشراك على  وضرورة   ، العمل  وحلقات  التدريبية  الدورات  من خالل  لتنظيمية 

 نع القرارات وحتديد األهداف ورسم السياسات والتوجهات املستقبلية للمؤسسة. املوظفني يف عملية ص

 قافة املؤسسية األدب النظري للث

 مفهوم الثقافة املؤسسية    

تتعدد التعاريف اليت يطلقها الباحثني واملفكرين منطلقني من عناصر الرتكيز الثقافية اليت ينطلق كل واحد منها ، 
 لرقابة واالتصال وأساليب اإلنتاج أو غري مرئية كالقيم واملعتقدات واالجتاهات وقدم الباحثنيسواء مرئية  كاحلوافز وا

قدات اليت تتفاعل ( أبهنا نظام من القيم املشرتكة واملعت2015مجلة تعاريف لثقافة املؤسسة حيث يعرفها عليان )
واعد السلوكية أو ما يعرف ابلكيفية اليت هبا مع أفراد املنظمة وهيكلها ونظمها املختلفة لينتج عنها جمموعة من الق

 يتم إجناز العمل . 



Journal of Human Development and Education for specialized Research (JHDESR)705-723 Vo: 6, No:4, 2020 

 

711 
 

 ؤسسية التطور التارخيي للثقافة امل 

لقد ساهم ظهور املدرسة السلوكية وجناحها يف بداية االربعينات من القرن العشرين يف بروز الثقافة التنظيمية واليت  
ذلك الوقت بدأ علماء السلوك وعلماء نظرايت برزت بسبب النقد املوجه إىل النظرايت الكالسيكية ، منذ  

هو ثقافة املنظمة ، حيث استعمل هذا املصطلح ألول مرة التنظيم يف االهتمام برتويج مدخل جديد للتحليل و 
حيث كانت ثقافة املنظمة ابلنسبة إليه هي طريقة   1951يف سنة     Elliot Jacquesمن قبل اليوت جاكس  

تقليدية املنقولة من قبل األفراد واليت تكون مقبولة ومفهومة ولو جزئيا من قبل األشخاص التفكري والعمل املعتادة وال
 د .  اجلد 

 عالقة الثقافة املؤسسية إبدارة التغيري  

( أن من أهم االسرتاتيجيات اليت تساعد املؤسسة على التعامل مع قوى التغيري الداخلية أو 2015يرى عليان )
اخلارجية تطوير ثقافة موجهة حنو التغيري بنجاح .كما يؤكد على اختالف الثقافة ابختالف املؤسسة حبيث أن 

افسية ، وميكن تسليط الضوء على جمموعة من تها اخلاصة واليت تعد ميزة فريدة من ميزها التنلكل مؤسسة ثقاف
الوقت  التغيري يف  التغيري وإجراء  العاملني يف  التغيري يف املؤسسة مثل مشاركة  اليت تساعد على إجراء  العوامل 

وعدم فرض التغيري واإلدراك أبن التغيري   املناسب والبدء يف التغيري يف املواقع املتوقع أن يتحقق فيها جناح أكرب
 ( 2015يتطلب وقتا أطول. عليان )   الكبري

يرى الباحث أن هذه العالقة عالقة هبا نوع من التشابك حبيث ال ميكن تغيري على مستوى املؤسسة ما مل يكن   
اجة إىل وقت وآليات عمل هناك ثقافة حاضنة هلذا التغيري وإدارة عليا تؤمن ابلتغيري وتؤمن أيضا أبن التغيري حب

 وجهد منظم . 

 املتعلقة إبدارة التغيري    الدراسات 

( "اإلدارة االسرتاتيجية وعالقتها مبدى احلاجة إلحداث التغيري التنظيمي لدى العاملني" 2017دراسة ابكري )
غيري التنظيمي يف هدفت هذه الدراسة إىل التعرف على اإلدارة االسرتاتيجية وعالقتها مبدى احلاجة إلحداث الت

 مبصراته يف ليبيا ، قام الباحث ابستخدام طريقة العينة العشوائية ، حيث مت اختيار شركة املدينة للطالء واملعاجني
وعينة الدراسة   250عينة الدراسة بناء على عدد العاملني يف الشركة حمل التطبيق ، بلغ حجم جمتمع الدراسة  

الدراسة إىل   %  من العاملني وتوصلت 79بنسبة استجابة    120ليل  وبلغت االستمارات القابلة للتح 152
نتيجة مفادها وجود عالقة إجيابية ذات داللة إحصائية بني اإلدارة االسرتاتيجية أببعادها ) التخطيط االسرتاتيجي 

لعاملني ،وأوصت ، التنفيذ االسرتاتيجي ،التقييم والرقابة االسرتاتيجية ( ومدى احلاجة إلحداث التغيري التنظيمي ل
إلدارة االسرتاتيجية يف التعرف على التغيريات املطلوبة يف الشركة حمل التطبيق الدراسة بضرورة استخدام أسلوب ا

( " تطوير إدارة مدارس التعليم األساسي ابملنطقة الداخلية يف ضوء مدخل إدارة 2011دراسة السيابية )  ..
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ل إدارة التغيري اسي يف ضوء مدختطوير إدارة مدارس التعليم األس  هدفت هذه الدراسة إىل معرفة واقع التغيري"
 79ابملنطقة الداخلية ، وإلجراء هذه الدراسة استخدمت الباحثة املنهج الوصفي وأعدت استبانة تكونت من  

إداري ومعلم من مدارس التعليم   234فقرة موزعة على جماالت وأسئلة الدراسة ، وأتلفت عينة الدراسة من  
أن األس إىل  الدراسة  وتوصلت   ، الداخلية  ابملنطقة  األساسي   اسي  التعليم  مبدارس  متارس  اإلدارية  املمارسات 

وبدرجة عالية ، من حيث جماالت الدراسة األربعة ) التخطيط والتنظيم واختاذ القرار واملشاركة اجملتمعية ( وأن 
ة عليم األساسي هو حمور ) التنظيم ( وأوصت الدراسأكثر املمارسات اإلدارية إلدارة التغيري ممارسة يف مدارس الت

على التأكيد على دعم القطاع اخلاص من خالل املشاركة يف متويل خطط الربامج واألنشطة املدرسية اليت تسعى 
  إىل تطوير وجتديد العمل اإلداري لتحقيق األهداف الرتبوية املنشودة للعملية التعليمية .

 يري مفهوم التغيري وإدارة التغ

مبعىن تغري الشيء عن حاله ، وغري الشيء أي بدله وحوله ، أي   التغيري كلمة مشتقة من الفعل الثالثي غري،
 جعله على غري ما كان عليه سابقا .. 

" ذلك أبن هللا مل يك مغرياً نعمة أنعمها على 53ويشري التنزيل احلكيم إىل ذلك يف سورة األنفال ، اآلية رقم  
( ويف هذا السياق جيب 1992ن منظور  )  ا أبنفسهم " ويقال تغايرت األشياء أي اختلفت ابقوم حىت يغريوا م 

( حيث يشري األول إىل مجلة التحوالت   Changing( والتغيري )  Changeالتفريق بني مفهومي التغري )  
ي وتلقائي اليت حتدث لإلفراد واألساليب وهو ظاهرة طبيعية ومستمرة يف حياة املؤسسات وحيدث بشكل عفو 

 ( فهو عملية موجهة وهادفة حتدث إبدخال التحسني والتطوير    Changingدون ختطيط مسبق ،أما التغيري )

 أنواع التغيري  

 يشري الكثري من الباحثني إىل أن هناك نوعني رئيسني من أنواع التغيري  الدوري وآخرون ومها:

املؤسسة أو   بقا عن طريق إحداث تعديل معني يفوهو الذي يستهدف أهدافا حمددة مس :    التغيري املخطط-1
أحد عناصرها وفقا خلطة زمنية . وقد عرفه سكبنز أبنه األسلوب اإلداري الذي تتحول مبوجبه املؤسسة من 

مدروسة لتعديل حالتها الراهنة إىل صورة أخرى من صور تطورها املتوقعة . وعرفه زكي حممود هاشم أبنه حماولة  
مع هذه التعاريف على أن التغيري املخطط مؤسسي كونه يقع ا أو جزئيا لزايدة الفعالية . وجتوظيفة املؤسسة كلي

داخل املؤسسة ، وخمطط كونه يستلزم اتفاق مسبق على إجراءات حمددة من مجيع األطراف وينبع عن قصد 
لية ويقوم على سة خمطط هلا مسبقا ، يتسم ابلفعاإداري متبوع خبطة واضحة ويسعى إىل حتقيق أهداف ملمو 

وقد ثبت علميا أن املؤسسات اليت تشعر ابحلاجة إىل التغيري قبل حدوث أي تغيريات بيئية مث ختطط  ، اإلبداع 
وكفاءة. فعالية  أكثر  املؤسسات  هذه   ، منهجية  بطريقة  حدوثها  عند  التغيريات  هذه  مع  صباحني  للتعامل 

(2012 ) 
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ن مبنيا على خطة واضحة كما يراه نه التغيري الذي ال يكو ( أب2002عرفه  اللوزي ):    عشوائيالتغيري ال-2
( أنه عبارة عن ردة فعل تقوم هبا بعض املؤسسات ملعاجلات طارئة أو مفاجئة نتيجة ضغوط 2012صباحني ) 

طي إدارة املؤسسات تتعرض هلا ، تنتج عنها نتائج غري مرغوبة . وحيدث هذا النوع من التغيري عندما ال تع
رك حينما تكون حماطة ابلضغوط اخلارجية أو الداخلية ، حينها فقط يف توقع التغيريات البيئية وتتح  اهتماما كبريا

 تقوم مبجموعة من اإلجراءات الفورية امللموسة الروتينية قصرية األمد .  

 مناذج إدارة التغيري 

 ( 2015ان ) علي    (Kurt Lewins)   1940منوذج كريت لوين  -1

رية اليت فسرت عملية التغيري على مستوى املنظمات وذلك عرب حملاوالت الفكرية النظهذا النموذج من أقدم ا
 ثالث مراحل متعاقبة وهي : 

 (    Refreezing( أو )     Unfreezingمرحلة اإلذابة )  

دة املنظمة إىل التخلي عن هذه هي مرحلة خلق احلاجة إىل التغيري واإلحساس أبمهيته وتسعى من خالهلا قيا
  جمال العمل ، وذلك بتهيئة األفراد إىل تقبل التغيري بعد إقناعهم أبمهيته.سات احلالية اليت مل تعد مربرة يفاملمار 

 (   Changمرحلة التدخل للتغيري )   

ذابتها . وهي ( حمل األفكار القدمية اليت مت استبعادها أو إ   Mind Setويتم فيها إحالل األفكار اجلديدة ) 
بوعي أو بدون وعي. لذلك فهي تتطلب مالحظة عقدة بسبب ما يرافقها من مقاومة  خطوة صعبة ومرحلة م

ومتابعة وعناية شديدة ، وتوظيف املعرفة واخلربة على مستوى اإلقناع أو التدريب أو استخدام التقنيات وطرق 
 االتصال احلديثة . 

 (    Refreezingمرحلة إقرار وتثبيت اجلديد ) 

ستقرار على ما مت تغيريه من املهارات والسلوك وآليات ابملنظمة إىل حالة من االوهتدف هذ املرحلة الوصول  
العمل ، وهذه املرحلة مهمة بني رواد التغيري واملقاومني للتوصل إىل احللول الوسطية مث متابعة النتائج اإلجيابية 

ماذج واليت ميكن تطبيقها بسهولة .ويرى الباحث أن هذا النموذج من أفضل النوإقرار ما انتهت عليه عملية التغيري
 املؤسسة إلحداث التغيري املطلوب . ويسر يف  

 ( 2014واملشار إليه يف عبدهللا )    Mitchell and Larssonمنوذج -2



Journal of Human Development and Education for specialized Research (JHDESR)705-723 Vo: 6, No:4, 2020 

 

714 
 

جل التغيري" ( منوذج بسيط لعملية التغيري يف املؤسسات أمساه "معا1987)   Mitchell and Larssonأورد  
: وتشمل التعرف على الوضع احلايل للمؤسسة من مشكالت ومعوقات    Aوهو يف ثالث خطوات وهي املرحلة  

: وهي عبارة عن مرحلة التحول وتشري إىل كيفية التحضري واالستعداد وهتيئة السلوكيات وتنفيذ   B، واملرحلة  
إىل الوضع املستقبلي املستهدف .وهذا النموذج يوضحه   : وهي مرحلة الرغبة يف الوصول  Cالتغيري وأخريا املرحلة  

 الشكل التايل : 

 

 

 

 

 

وهذا النموذج من وجهة نظر الباحث هو منوذج عملي حمدد بثالث خطوات مهمة يف عملية التغيري لعل أبرزها 
ذج ابعتبار دراسة الوضع احلايل للمؤسسة قبل القيام أبي تغيري ويرى الباحث أمهية االستفادة من هذا النمو 

 أمهيته وسهولة تنفيذه . 

 اإلطار اإلجرائي 

  منهج الدراسة

الباحث املنهج الكمي الوصفي التنبؤي لتحقيق أهداف الدراسة والذي يسمح جبمع البياانت من عدد كبري اتبع     
لومات عن من أفراد جمتمع الدراسة وميكن من وصف الظاهرة املدروسة والربط بني متغريات هذه الظاهرة ومجع مع

يداين جلمع البياانت حول مشكلة البحث الوضع احلايل للتعرف على جوانب القوة والضعف ومت اختاذ األسلوب امل
الثقافة  .كما وانطلق من حتليل األدب النظري والدراسات السابقة املتعلقة ابلثقافة املؤسسية وإدارة التغيري ودور 

 املؤسسية يف إدارة التغيري .  

 راسةجمتمع الد 

يتكون جمتمع الدراسة من القيادات الوسطى يف وزارة الرتبية والتعليم واهليئة العامة حلماية املستهلك والشركة العمانية    
لالتصاالت عمانتل يف سلطنة عمان وستقتصر هذه الدراسة على عينة عشوائية طبقية مكونة من مدراء الدوائر 



Journal of Human Development and Education for specialized Research (JHDESR)705-723 Vo: 6, No:4, 2020 

 

715 
 

مدير دائرة ومساعد مدير ورئيس   313املؤسسات يبلغ حجمها    هذهومساعديهم ورؤساء األقسام الذين يعملون يف
 قسم. 

 عينة الدراسة 

 (  فردا من جمتمع الدراسة    .  313طبقت هذه الدراسة على عينة طبقية عشوائية قوامها )    

 طريقة اختيار العينة 

العينات، وأكثرها دقة يف متثيل  أنواعمت اختيار العينة نظراً لعدم جتانس جمتمع الدراسة، كما أهنا تعترب من أفضل      
اجملتمع إحصائيا، وحتديداً إذا كان اجملتمع غري متجانس من حيث الصفة أو الصفات املراد دراستها من متغريات 

 الدراسة . 

 أداة الدراسة    

العاملني مت أداء  أعتمد الباحث استبانة جلمع البياانت من دراسة بعنوان أثر الثقافة التنظيمية وإدارة التغيري على  
( متغريات و  3من قبل الباحث عمر أمحد الشمري حيث اشتملت هذه األداة على )  2011إعدادها يف العام 

 ( سؤاال .  122( بعدا و )  16)  

 صدق األداة

للتأكد من صدق مضمون أداة الدراسة ومصداقيتها وسالمة فقراهتا فقد مت عرضها يف صورهتا األولية على جمموعة 
( حمكمني ، من جامعة ليدز ابململكة املتحدة وجامعة السلطان قابوس وجامعة   8احملكمني وقد بلغ عددهم )  من  

تدريب الرتبوي بدولة قطر ابإلضافة إىل عدد من القيادات نزوى ومعهد اإلدارة العامة بسلطنة عمان واملركز العريب لل
 لتعليم واهليئة العامة حلماية املستهلك . العليا واملمارسني للعمل اإلداري يف وزارة الرتبية وا

 ثبات األداة  

وزارة للتأكد من ثبات األداة فقد قام الباحث بتطبيقها على عينة من ديوان عام اهليئة العامة حلماية املستهلك و 
( فردا   50)  الرتبية والتعليم ومها ميثالن جمتمع الدراسة ، مت اختيار العينة بشكل عشوائي وقد بلغ عدد أفراد العينة

مشلت مديري الدوائر ومساعديهم ورؤساء األقسام .وقد مت استخراج معامل االتساق الداخلي بطريقة ألفا كرونباخ 
  (Alpha Cronbach   وأثبتت نتائج  معا ) مل االتساق الداخلي ثبات االداة حيث كانت قيمة كرونباخ

 ، كما هو موصى به .  0.70الفا جلميع االبعاد أكثر من  

 حتليل ومناقشة بياانت االستبانة
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 ( Structural Equation Modellingمنذجة املعادالت البنائية ) 

يف عملية حتليل البياانت ، حيث شاع استخدام   Smart-PLSاستخدم الباحث برانمج مسارت يب إل إس    
 ملا توفره من إمكانيات للباحث النمذجه ابملعادلة البنائية يف البحوث والدراسات يف السنوات القليلة املاضية نظراً 

 العمليات احلسابية املعقدة املرتبطة هبا.     من جهة ومن جهة أخرى وجود بعض الربجميات احلاسوبية اليت تسهل

 ما دور ثقافة املؤسسة على إدارة التغيري من وجهة نظر العاملني؟  السؤال األول:

( وبعالمة 0ميع أبعاد ثقافة املؤسسة جاءت أكرب أو تساوي )( أن االحنرافات املعيارية جل1يتضح من اجلدول رقم ) 
االحن مجيع  أن  يتضح  وابلتايل  )موجبة  أعاله  فكان  احلسايب  املتوسط  أما  طبيعية،  وأدانه 3.8403رافات   )

حيث جاء البعد املرتبط   ( وابلتايل كانت املتوسطات عالية املستوى وفق تصنيف ليكرت اخلماسي.3.0128)
عي مبتوسط ( ، تالها يف املرتبة الثانية البعد املرتبط ابلعمل اجلما3.74املرتبة األوىل مبتوسط حسايب )   ابلرقابة يف
( ويف املرتبة الثالثة جاء البعد املرتبط ب املشاركة يف اختاذ القرار ) الرؤية املشرتكة ( مبتوسط حسايب 3.57حسايب) 

( ويتضح من خالل النتائج 3.24إلبداع التكيف مبتوسط حسايب )( ويف املرتبة األخرية جاء البعد املرتبط اب3.47)
ثني عينة الدراسة تتجه حنو املتوسط وفق ملعيار ليكرت اخلماسي ومبتوسط أن اجتاهات معظم االستجاابت للمبحو 

أو   (  أن االحنرافات املعيارية جلميع أبعاد إدارة التغيري جاءت أكرب 2( ، كما يتضح من اجلدول رقم )3.501عام)
( احلسايب  0تساوي  املتوسط  أما  طبيعية،  االحنرافات  مجيع  أن  يتضح  وابلتايل  موجبة  وبعالمة  أعاله (  فكان 

( وابلتايل كانت املتوسطات عالية املستوى وفق تصنيف ليكرت اخلماسي. حيث 3.0319( وأدانه ) 3.9137)
( ، تاله يف املرتبة الثانية البعد املرتبط 3.76سايب )جاء البعد املرتبط ابلتغيري التكنولوجي يف املرتبة األوىل مبتوسط ح

 ( حسايب  مبتوسط  املسؤولية   / حسايب 3.57ابلسلطة  مبتوسط  ابلتدريب  املرتبط  البعد  الثالثة  املرتبة  يف  وجاء   )
( وجاء البعد املرتبط 3.389( وحصل البعد املرتبط خبطوط االتصال على املرتبة الرابعة مبتوسط حسايب ) 3.53)

املرتبة السادسة   ( وجاء البعد املرتبط ابلقيادة يف 3.387نة اهليكل التنظيمي يف املرتبة اخلامسة مبتوسط حسايب )مبرو 
( فيما جاء 3.32( وجاء البعد املرتبط بصناعة القرار يف املرتبة السابعة مبتوسط حسايب ) 3.36مبتوسط حسايب )

املرتبة اخلري مبتوسط حس  املرتبط ابلتحفيز يف  النتائج أن اجتاهات معظم 3.23ايب )  البعد  ( ويتضح من خالل 
الدراسة تتجه حن ( ، 3.504و املتوسط وفق ملعيار ليكرت اخلماسي ومبتوسط عام )استجاابت املبحوثني عينة 

( من 2017وبذلك يكون لثقافة املؤسسة دور على إدارة التغيري. ويتفق مع هذه النتيجة مع دراسة )الكمزارية،
( اليت أكدت على 2017قة طردية بني الثقافة التنظيمية وعملية صنع القرار وكذلك دراسة )ابكري،حيث وجود عال

ودراسة  للعاملني.  التنظيمي  التغيري  إحداث  إىل  واحلاجة  االسرتاتيجية  اإلدارة  بني  إجيابية  عالقة  وجود 
(Yukesl ،2013من حيث أتثري ثقافة املؤسسة على مستوايت مقاومة التغيري. وخت ) تلف هذه النتيجة من حيث

ؤسسية متيل إىل السلبية يف التعامل مع ( واليت أشارت إىل ان الثقافة امل2014درجة التأثري مع دراسة )الشريف،
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( يف أن دور اإلدارة العليا يف القيام بعملية التغيري غري كاف والتكنولوجيا املوجودة 2008التغيري. ودراسة )الرقب،  
 ابجتاه تبين عملية التغري.   يف الوزارات ال تدفع 

 ملتغري الثقافة املؤسسية ( ميثل املتوسطات احلسابية واالحنرافات املعيارية 1)  اجلدول رقم

 االنحراف المعياري  المتوسط الحسابي  البعد  الفقرات 

Oc1F1 

 إلبداع ا

 والتكيف 

3.2077 1.04927 

Oc2F1 3.0128 .98376 

Oc3F1 3.2268 1.05747 

Oc4F1 3.2524 1.00170 

Oc5F1 3.3450 1.08417 

Oc6F1 2.8626 1.03325 

Oc7F1 3.8403 1.05005 

Oc8F2 

 المشاركة في اتخاذ القرار

 )الرؤية 

 المشتركة( 

3.1853 1.07306 

Oc9F2 3.5815 1.11253 

Oc10F2 3.5974 .95286 

Oc11F2 3.5655 1.02048 

Oc12F2 3.4281 1.16936 

Oc13F3 

 ماعي العمل الج

3.7444 .99285 

Oc14F3 3.5751 1.00078 

Oc15F3 3.5687 .99159 

Oc16F3 3.3706 .98549 

Oc17F3 3.5080 1.04426 

Oc18F3 3.6773 .86678 

Oc19F4 

 الرقابة 

4.1438 .85584 

Oc20F4 3.8019 .91588 

Oc21F4 3.7380 1.01039 

Oc22F4 3.2173 1.09957 

Oc23F4 3.7827 .86459 

Oc24F4 3.7796 .80819 
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 إدارة التغيري:

 املتوسطات احلسابية واالحنرافات املعيارية ملتغري إدارة التغري ( ميثل 2)  اجلدول رقم

 االنحراف المعياري  المتوسط الحسابي  البعد  الفقرات 

CM1AF1CH 

 مرونة الهيكل التنظيمي

3.3930 1.03259 

CM2AF1CH 3.1853 1.10252 

CM3AF1CH 3.3067 1.12739 

CM4AF1CH 3.4952 .99718 

CM5AF1CH 3.5559 1.07607 

CM6AF2CH 

 لسلطة / المسؤولية ا

3.5942 .95654 

CM7AF2CH 3.4217 1.00373 

CM8AF2CH 3.3546 1.02475 

CM9AF2CH 3.5080 1.07749 

CM10AF2CH 3.6613 .98401 

CM11AF2CH 3.7220 .91780 

CM12AF2CH 3.5942 .89419 

CM13AF2CH 3.7572 .98636 

CM14AF3CH 

 االتصال خطوط 

3.3227 1.14131 

CM15AF3CH 3.4185 1.21973 

CM16AF3CH 3.0351 1.01054 

CM17AF3CH 3.3450 1.07824 

CM18AF3CH 3.4633 1.14890 

CM19AF3CH 3.4537 1.00253 

CM20AF3CH 3.5335 1.02516 

CM21AF3CH 3.5431 1.05561 

CM22AF4CH 

 صناعة القرار 

3.2300 1.05830 

CM23AF4CH 3.1310 1.14022 

CM24AF4CH 3.3099 1.02366 

CM25AF4CH 3.2939 1.22600 

CM26AF4CH 3.4537 .97003 
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CM27AF4CH 3.5144 1.03494 

CM28BF5TEC 

 التغيير التكنولوجي 

3.8658 1.01332 

CM29BF5TEC 3.7125 1.11821 

CM30BF5TEC 3.6965 1.18506 

CM31BF5TEC 3.6805 1.10368 

CM32BF5TEC 3.8818 .96181 

CM33BF5TEC 3.9137 .89634 

CM34BF5TEC 3.9649 .96179 

CM35BF5TEC 3.7981 1.03675 

CM36BF5TEC 3.7685 .91815 

CM37BF5TEC 3.8946 .87618 

CM38BF5TEC 3.8371 .96192 

CM39BF5TEC 

 

3.7859 1.03567 

CM40BF5TEC 3.6677 .95314 

CM41BF5TEC 3.6070 1.09583 

CM42BF5TEC 3.5463 1.05244 

CM43BF5TEC 3.5751 1.04465 

CM44CF6TR 

 التدريب 

3.6294 1.04546 

CM45CF6TR 3.4633 1.10045 

CM46CF6TR 3.3067 1.22023 

CM47CF6TR 3.4824 1.08921 

CM48CF6TR 3.5559 1.09379 

CM49CF6TR 3.3610 1.03497 

CM50CF6TR 3.7668 .88791 

CM51CF6TR 3.5815 1.01301 

CM52CF6TR 3.6422 1.01578 

CM53CF7R 

 لتحفيز ا

3.1182 1.32363 

CM54CF7R 3.0319 1.21381 

CM55CF7R 2.8019 1.31036 

CM56CF7R 3.2268 1.05139 
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CM57CF7R 3.2109 1.28363 

CM58CF7R 3.6486 1.06419 

CM59CF7R 3.5974 .97612 

CM60CF8L 

 لقيادة ا

3.5495 1.08528 

CM61CF8L 3.5879 1.08284 

CM62CF8L 3.5080 1.00676 

CM63CF8L 3.5719 1.01374 

CM64CF8L 3.5788 1.03460 

CM65CF8L 3.3514 1.14542 

CM66CF8L 3.3674 1.12197 

 

ما أتثري ثقافة املؤسسة على إدارة التغيري يف املؤسسات احلكومية واخلاصة يف سلطنة    :السؤال الثاين
 ُعمان ؟ 

 T( يتضح ابن هذه الفرضية البحثية ذات داللة معنوية إحصائية حيث إن  3من خالل نتائج اجلدول رقم )  
Statistics  ( وهي قيمة عالية ألهنا أعلى من القيمة 33.933كانت )  ( وأكرب 1.964لداللة )املوصي هبا ل

القيمة ) نتيجة  2من  القيمة 0.000الداللة اإلحصائية كانت )   P Values( وكانت  أقل من  قيمة  ( وهي 
( وهذه القيم تدعم قبول هذه الفرضية. ويعزو الباحث هذه النتيجة إىل رغبة احلكومة يف سلطنة 0.05املوصى هبا )

ت والذي يؤكده اعتماد برانمج وطين متكامل إلدارة التغيري وفقا لرؤية كافة املؤسسا  ُعمان إىل تغيري إجيايب فاعل يف
، كما أن املواطن يتطلع إىل خدمات رقمية فاعلة يكون التغيري التكنولوجي حاضرا وبقوة فيها مما 2040عمان  

 2019/  63سلطاين رقم وفق املرسوم ال 2019دفع ابحلكومة إىل استحداث وزارة للتقنية واالتصاالت يف العام  
 بعدما كانت هيئة لتقنية املعلومات يف إشارة صرحية إىل التحول إىل حكومة رقمية تتفاعل مع التغيري 

( من حيث وجود عالقة طردية بني الثقافة التنظيمية وعملية صنع 2017وتدعم هذه النتيجة دراسة )الكمزارية،
جيابية بني اإلدارة االسرتاتيجية واحلاجة إىل وجود عالقة إ   ( اليت أكدت على 2017القرار وكذلك دراسة )ابكري، 

( يف 2013إحداث التغيري التنظيمي للعاملني . وختتلف هذه النتيجة من حيث درجة التأثري مع دراسة )املزروعي ،
التنظيمية جاءت متوسطة ودراسة )الشريف، الدراسة للثقافة   ( واليت أشارت إىل ان2014أن تقدير أفراد عينة 

( يف أن دور اإلدارة العليا يف القيام 2008سسية متيل إىل السلبية يف التعامل مع التغيري. ودراسة )الرقب،  الثقافة املؤ 
 بعملية التغيري غري كاف والتكنولوجيا املوجودة يف الوزارات ال تدفع ابجتاه تبين عملية التغري. 

 (   3اجلدول رقم )
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 قيمة تي االحصائية 

 الداللة االحصائية  قيمة تي االحصائية  االنحراف المعياري  ( Oالعينة االحصائية ) ات الدراسةالعالقة بين المتغيرات )فرضي 

 0.000 33.933 0.023 0.766 < التغيير-ثقافة المؤسسة  

 

 نتائج الدراسة والتوصيات 

 النتائج

 يوجد دور لثقافة املؤسسة على إدارة التغيري  -1
لثقاف -2 املؤسسات احلكومية يوجد أتثري إجيايب مباشر ودال إحصائيا  التغيري يف  إدارة  املؤسسة على  ة 

  واخلاصة يف سلطنة ُعمان 
 التوصيات 

 

يف    -1 القرار  اختاذ  يف  واملشاركة  واجلماعي  والعمل  الرقابة  على  تقوم  مؤسسية  ثقافة  إبرساء  االهتمام 
 ان املؤسسات احلكومية واخلاصة يف سلطنة ُعم

احلكومية واخلاصة نصيبا لثقافة املؤسسة على مستوى اإلدارة   الربامج التدريبية يف املؤسسات  نيتتضم   -2
 الوسطى والعليا 

 االهتمام إبدارة التغيري على املستوى احلكومي واخلاص    -3
 االهتمام إبعداد برامج وطنية يف إدارة التغيري مع احلرص على حسن تنفيذها وتقييمها    -4
 اخلامتة

الثقافة املؤسسية وأثرها على ن العماين، وذلك من خالل دراسة  تناولت هذه البحث أحد املواضيع اهلامة يف الشأ 
تطرق الباحث إىل جمموعة من الدراسات احمللية والعربية مؤسسات خمتارة يف سلطنة عمان ، حيث   يف  إدارة التغيري 

ف. ميدانيا طى ثراء للدراسة من حيث أوجه التشابه واالتفاق واالختالوالدولية ذات االرتباط مبتغريات البحث مما أع
املنهج الكمي الوصفي التنبؤي لتحقيق أهداف البحث والذي يسمح جبمع البياانت من عدد كبري   طبق الباحث

البحث جملموعة من االستنتاجات من أمهها وجود أتثري إجيايب مباشر ودال   خلص هذ ،    من أفراد جمتمع البحث
كما خلص الباحث   احلكومية واخلاصة يف سلطنة ُعمان  إحصائيا لثقافة املؤسسة على إدارة التغيري يف املؤسسات 
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جملوعة من التوصيات لعل من أمهها االهتمام إبرساء ثقافة مؤسسية تقوم على الرقابة والعمل واجلماعي واملشاركة يف 
تدريبية   الربامج النيتضمو   .  تغيرية ُعمان واالهتمام إبدارة الاختاذ القرار يف املؤسسات احلكومية واخلاصة يف سلطن

االهتمام إبعداد برامج و   ا يف املؤسسات احلكومية واخلاصة نصيبا لثقافة املؤسسة على مستوى اإلدارة الوسطى والعلي
 .وطنية يف إدارة التغيري مع احلرص على حسن تنفيذها وتقييمها
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Abstract 
he aim of the current research is to find out the obstacles to developing future thinking skills 

among high school students from the point of view of the history course teachers in the 

Kingdom of Saudi Arabia, and the researcher used the descriptive survey approach, and the 

researcher took the questionnaire as a tool to obtain two axes. History from the point of view 

of the parameters And the results of the research found that there are statistically significant 

differences at the level of significance (0.05) between the viewpoint of the sample members 

from the teachers of the history course on determining the availability of future thinking skills 

among secondary school students in Al-Qunfudhah Governorate according to the difference in 

the variable of experience in the field of teaching, and the absence of differences Statistical 

significance between the viewpoint of the sample members from the history course teachers on 

identifying obstacles to developing future thinking skills among secondary school students in 

Al-Qunfudhah governorate according to the difference in the variable of experience in the field 

of teaching. 
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 ملخص 
معوقات تنمية مهارات التفكي املستقبلي لدى طالبات املرحلة الثانوية من وجهة معرفة  هدف البحث احلايل إىل        

التاريخ  الباحثة املنهج  ، يف اململكة العربية السعودية  نظر معلمات مقرر   واختذت   املسحي،   الوصفي  واستخدمت 
تنمية   الباحثة معوقات  الثاين  واحملور  املستقبلي  التفكي  مهارات  األول  حمورين  وتضمنت  للبحث  االستبانة كأداة 

وجود فروق البحث اىل    ت نتائجوتوصل  ،املعلماتمهارات التفكي املستقبلي عند تدريس التاريخ من وجهة نظر  
لعينة من معلمات مقرر التاريخ حول ( بني وجهة نظر أفراد ا0.05عند مستوى الداللة )  إحصائيةذات داللة  

حمافظة القنفذة تبًعا الختالف متغي   يف حتديد مدى توافر مهارات التفكي املستقبلي لدى طالبات املرحلة الثانوية  
بني وجهة نظر أفراد العينة من معلمات مقرر   إحصائيةعدم وجود فروق ذات داللة  ، و جمال التدريس  يف اخلربة  

حمافظة القنفذة تبًعا   يفالتاريخ حول حتديد معوقات تنمية مهارات التفكي املستقبلي لدى طالبات املرحلة الثانوية  
 جمال التدريس.  يف الختالف متغي اخلربة  

 
Keywords: Future thinking skills. 

 مهارات التفكي املستقبلي الكلمات املفتاحية:  
 

 مقدمة 
لزاًما على يشهد العصر احلايل تطورات سريعة يف مجيع اجملاالت السياسية واالقتصادية واالجتماعية، وأصبح        

 التعليم أن يواكب التغيات اليت أحدثت انفجارًا معريف وتسارع تكنولوجي. 
ينمي مشكالته، و من الضروري خلق جيل يفكر يف مجيع جماالت حياته، وقادر على حل  أصبح  لذلك       

لي من طرق تعليم التفكي املستقب   ويطور نظرته للحياة املستقبلية حيث مهاراته يف التفكي حنو قضااي املستقبل،  
التفكي يف القرن احلادي والعشرين، إذ قامت ثورة لدراسة تطوير املناهج وتعليم التفكي املستقبلي، تطالب 

ابلتكامل بني احملتوى التعليمي وطرق التدريس مع مهارات التفكي األساسية املستقبلية داخل املناهج 
 (. 2019)املطيي،الدراسية

االجتماعية وحتديًدا التاريخ من أكثر املواد اهتماًما بتنمية مهارات التفكي املستقبلي حبكم طبيعة وتعد املواد      
العلم، حيث أهنا وثيقة الصلة ابألحداث املاضية واملعاصرة، واملشكالت املستقبلية املتعلقة هبذه األحداث، وأتيت 

ستقبلي، فمن أهداف تدريسها تنمية العقلية املفكرة أهداف تدريسها لتؤكد على أمهية اكتساب مهارات التفكي امل
 ( 165،1997يف أبعاد املاضي واحلاضر واملستقبل)وحش،

أجرى الباحثون والرتبويون دراسات هتدف اىل اصالح مناهج التاريخ وتدريسها وفق االجتاهات   هذا املنطلقومن      
كانت دون املأمول   التاريخ اليتاثرت خمرجات تدريس  أ أن    بعداحلديثة، حىت ميكنها من أتدية دورها املأمول بفعالية،  

إىل   عدة دراسات  أشارت  فقد  ب لتحسني العملية التعليمية والتعلمية للطال  تطلبت حلواًل   الرتبويون اليتتساؤالت  
ويف مناهج التاريخ ،  (  2016دراسة إميان عبدالوارث )ك   مهارات التفكي املستقبلي لدى الطالب   يف  ضعف وجود  
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يف مهارات التفكي  تدين مستوى الطالبعلى  ا اليت دلت ( 2018وعرنوس )  ( 2019بشكل خاص دراسة عطية)
  .عند دراستهم  ملقرر التاريخ  املستقبلي

، أو قضية، أو التنبؤ مبوضوعوتعرف مهارات التفكي املستقبلي أبهنا العملية العقلية اليت يقوم هبا الطالب بغرض      
ملا يتوافر لديه من معلومات مرتبطة   ألضرارها وفًقا مشكلة ما مستقباًل وحلها، أو الوقاية من حدوثها، او التعرض  

أي أن مهارة التفكي املستقبلي تقوم على فهم وإدراك تطور االحداث من املاضي .  (81،2016هبا حالًيا )هاين،  
امتداد زمين   املستقبلية   وثيقة فهي    مستقبلي، مرورًا ابحلاضر إىل  املاضية واملعاصرة واملشكالت  الصلة ابألحداث 

 . املتعلقة هبذه االحداث
أمهية تنمية مهارات مما يؤكد إىل    مبقرر التاريخ   لينستنتج من التعريف مدى ارتباط مهارات التفكي املستقب      

أمهية تنمية مهارات   جاءت عدة دراسات تؤكد على    عند تدري مقرر التاريخ، وقد   التفكي املستقبلي لدى الطالب
، لذلك جاء هذا البحث (2019) وعبدالعال  فايزة وإبراهيم  تدريس التاريخ كدراسة دراسة    عند  التفكي املستقبلي 

من وجهة نظر للوقوف على معرفة معوقات تنمية مهارات التفكري املستقبلي لدى طالبات املرحلة الثانوية  
 معلمات التاريخ 
 مشكلة البحث: 

املؤمترات على مجيع املستوايت ابلتفكي املستقبلي ومنها املؤمتر العريب   معطيات اهتمت بناء على ما سبق من        
( والذي استهدف دراسة التحدايت املستقبلية اليت تواجه األمة العربية يف جمال الرتبية  2000القومي للجميع عام ) 

العرب عام ) الرتبية  القادمة واجتماع وزراء  للمرحلة  األولوايت  لبناء ( والذي وضع خ2000ووضع  طة إجرائية 
 . مدرسة املستقبل

 فقد أوصت املؤمترات واملنتدايت مجيًعا مبا يلي:    
 ضرورة تضمني البعد املستقبلي يف عملية تطوير مجيع املناهج   -
أمهية مواجهة املستقبل وحتدايته من أجل تفادي أزمات وقضااي ومشاكل املستقبل بطريقة علمية مستنية وذلك  -

 من خالل االهتمام ابلتعليم املستقبلي  
أمهية وضرورة تنمية مهارات التفكي املستقبلي لدى الطالب يف خمتلف املراحل التعليمية من أجل إعداد جيل   -

  . ستقبل والتعامل مع معطياتهقادر على مواجهة امل
جاءت رؤية اململكة العربية السعودية لتؤكد على إعداد املواطن املسؤول املزود بقدر كبي من يف ذات السياق  و     

، وذلك الثقافة االجتماعية اليت تؤهله للمشاركة بفاعلية يف حل املشكالت اليت يعاين منها جمتمعه وتؤثر يف حياته
، وارتبط ذلك ابألهداف االسرتاتيجية للتحول رات تفكي ه يف حل املشكالت املستقبليةمن خالل تنمية مها

 والتدريب ومن الرقمي، حيث تنبثق مربرات أمهية تعليم التفكي املستقبلي من افرتاض افرتاض أهنا ذهنية قابلة للتعلم  
 (.204املمكن ان يتقدم فيها املتعلم خطوات كبية )قطامي، 

ومن خالل عمل الباحثة كمشرفة تربوية يف امليدان الرتبوي فقد الحظت أثناء تنفيذ األساليب اإلشرافية حضور 
زايرات صفية ملعلمات التاريخ لوحظ أن هناك تدين يف مستوى مهارات التفكي املستقبلي لدى الطالبات والذي 
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اليت كان للطالبات  التشخيصية  االختبارات  نتائج  من خالل  املأمول،  اتضح  دون  نتائجها  اخنفاض ت  وأظهرت 
مستوى مهارات التفكي املستقبلي لدى الطالبات واليت انطلق البحث من خالهلا ملعرفة معوقات تنمية مهارات 

  الرئيسي على النحو التايل:  البحث  و يتمثل سؤال  التفكي املستقبلي لدى طالبات املرحلة الثانوية،
 كري املستقبلي لدى طالبات املرحلة الثانوية من وجهة نظر معلمات مقرر التاريخ ما معوقات تنمية مهارات التف 
 ؟ يف اململكة العربية السعودية
 األسئلة الفرعية التالية: ويتفرع من السؤال الرئيسي  

التاريخ مدى توافر مهارات التفكي املستقبلي لدى طالبات املرحلة الثانوية من وجهة نظر معلمات مقرر    ما  -
 يف حمافظة القنفذة؟ 

ما معوقات تنمية مهارات التفكي املستقبلي لدى طالبات املرحلة الثانوية من وجهة نظر معلمات مقرر  -
 التاريخ يف حمافظة القنفذة؟ 

 
 أهداف البحث: 

 إىل: يهدف البحث احلايل 
الكشف عن مدى توافر مهارات التفكي املستقبلي الالزمة عند تدريس التاريخ لدى طالبات املرحلة الثانوية  -

 . معلمات مقرر التاريخ مبحافظة القنفذةمن وجهة نظر  
من   عند تدريس التاريخ لدى طالبات املرحلة الثانويةالتعرف على معوقات تنمية مهارات التفكي املستقبلي   -

 لمات مقرر التاريخ مبحافظة القنفذة. مع وجهة نظر  
 أمهية البحث: 

تكمن أمهية البحث من خالل تناوله ملشكلة تتفق مع اجتاهات البحث الرتبوي احلديثة اليت تركز على جمال      
التفكي املستقبلي، ويتناول البحث مهارات التفكي املستقبلي الالزمة تنميتها لدى طالبات املرحلة الثانوية وهذا 

لدى الطالب وتوجيها حنو تنمية مهارات التفكي تفق مع االجتاهات احلديثة يف تطوير العملية التعليمية والرتبوية  ي
 وميكن إمجايل األمهية البحث على النحو التايل: 

اليت ميكن يف ضوئها تطوير   ومهاراتهإلقاء الضوء على التفكي املستقبلي كمتغي حديث والتعرف على معوقاته   -
 العملية التعليمية والرتبوية  

 تقدمي قائمة تتضمن أهم مهارات التفكي املستقبلي الالزمة تنميتها لدى طالبات املرحلة الثانوية   -
يسهم البحث يف تعريف العاملني واملسؤولني يف حقل التعليم على أهم معوقات تنمية مهارات التفكي املستقبلي  -

 لدى طالبات املرحلة الثانوية 
ملوضوعات حبثية جديدة يف تنمية مهارات التفكي املستقبلي لدى توجيه أنظار الباحثون الرتبويون  فتح آفاق و  -

 الطالبات. 
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 حدود البحث: 
مهارات التفكي املستقبلي عند تدريس التاريخ لدى طالبات  حلد املوضوعي: اقتصر البحث على التعرف علىا     

من وجهة نظر   لدى الطالباتعند تدريس التاريخ التفكي املستقبلي  معوقات تنمية مهارات الثانوية ومعرفةاملرحلة 
 . مقرر التاريخمعلمات 

 تاريخ ال  معلماتاحلد البشري: عينة من  
 1442/1441لعام   معلمات مقرر التاريخ املرحلة الثانوية مبحافظة القنفذةاحلد املكاين: 
 : البحثمصطلحات  

( التفكي املستقبلي أبنه" العملية اليت تقوم على فهم 60،2008)يعرف السعدي    مهارات التفكي املستقبلي:    
التغي وإدراك تطور احلدث أو أحداث من املاضي مرورا   ابحلاضر إىل امتداد زمين مستقبلي ملعرفة اجتاه وطبيعة 

 .اعتمادا على استخدام معلومات متنوعة عن احلاضر وحتليلها واالستفادة منها لفهم املستقبل"
وتعرف الباحثة مهارات التفكي املستقبلي إجرائًيا أبهنا جمموعة من العمليات العقلية اليت ميارسنها طالبات املرحلة 

النتائج،  ؤالتنبوتتضمن    لثانويةا والتخيل  وتوقع  القرارات    والتقييم  واختاذ  املستقبلية،  املشكالت  املناسبة يف وحل 
 املستقبل.

 اإلطار النظري:
 مفهوم مهارات التفكري املستقبلي: 

ارتباطات  482،  2015عرفها حافظ )      إىل  القدرة على صياغة فرضيات جديدة، والتوصل  جديدة، ( أبهنا 
ابستخدام املعلومات املتوفرة، والبحث عن حلول جديدة، وتعديل الفرضيات، وإعادة صياغتها عند اللزوم، ورسم 

 البدائل املقرتحة مث صياغة النتائج.
( أبهنا جمموعة من املهارات اليت متكن الطالب من توقع األحداث يف املستقبل، 8،  2017)سليمان    وعرفتها

 بنتائجها وآاثرها، والتصور املستقبلي لتطوراهتا بناء على فهمهم للحاضر وحتليله.   والقدرة على التنبؤ
مفهوم مهارات التفكي املستقبلي أبهنا ممارسة الطالب جملموعة من العمليات العقلية  يتضح أن  قيف ضوء ما سب    

 .كالتنبؤ وحل املشكالت واختاذ القرار ملواجهة املشكالت والتحدايت املستقبلية
 أمهية التفكري املستقبلي: 

( 2008) السعدي  رى دراسة  حيث تأكدت الكثي من الدراسات على أمهية االهتمام مبهارات التفكي املستقبلي      
 االهتمام مبهارات التفكي املستقبلي يؤدي إىل:   ن أ   ( 2016، وهاين )(2012) وعارف  

 املشاركة اإلجيابية للطالب يف صناعة املستقبل  -
املناسب  - احلل  إىل  للوصول  أفكار جديدة  وإنتاج  االزمات،  إدارة  مهارات كمهارة  الطالب عدة  لدى  ينمي 

 للمشكلة أو القضية اليت تواجهه يف حل املستقبل 
النشط   - والتخيل  والتصور  والتعميم،  الرتكيب  مهارات  لديه  ينمي  املستقبل  املسبقة عن  اخلربة  الطالب  إعطاء 

 لالحتماالت املستقبلية 
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 يكسب الطالب املرونة والتكيف يف التفكي واألداء -
احلالية، وتطبيق تلك املعرفة من أجل اختاذ القرارات املستقبلية عن األحداث    هما يعرفجتعل الطالب يقوم بتحليل   -

 السليمة يف املستقبل
إبداعية، والسرعة يف تنمي لدى الطالب القدرة على طرح التساؤالت املثية للجدل وحل املشكالت بطرق   -

 التفكي عند مواجهة املواقف غي املتوقعة. 
 

 املستقبلي: معوقات تنمية مهارات التفكري  
( إىل جمموعة من معوقات تنمية مهارات التفكي املستقبلي يف التعليم وتتمثل فيما 2005لقد أشار أبو عرفة )   

 يلي:
 الدرس. اعتماد املعلمون على السبورة فقط عند شرح    -
اعتقاد الكثي أبن املعلم البد أن يكون مسيطر داخل الفصل الدراسي، وصاحب الكلمة األوىل، وأن املقرر هو  -

 مصدر املعرفة الوحيد الذي يستقي منه الطالب معلوماهتم. 
كة آرائهم، تركيز املعلم عند توجيه األسئلة على جمموعة الطالب النشيطني، وحيرم البقية من فرصة اإلجابة ومشار   -

 وطرح االستفسارات.
 متسك الكثي من املعلمني بوجهات نظرهم اخلاصة وعدم تقبل أفكار الطلبة، اليت تتعارض مع أفكارهم.   -
 تركيز العديد من املعلمني على أسئلة تقيس مهارات التفكي الدنيا.  -
 حيد من تفكي الطالب ندرة تقبل املعلم ملعلومات أو أسئلة خترج عن موضوع الدرس، وهذا    -
مكافئة الطلبة الذين يتصفون ابهلدوء من قبل املعلم، مما يسهم يف خلق جيل مييل إىل الرضوخ لألوامر، وقبول   - 

 األفكار دون التفكي يف مناقشتها.
إىل عدد من املتطلبات البد من توافرها لتمكن املعلمني من إتقان مهارات ( Hible,2006)هايبل  وقد أشار  

 كي املستقبلي وهي: التف
أن يستطيع الطلبة التنبؤ بنشاطهم من حيث السلوك واملكون املعريف، والقدرة على حتليل املهمات التنبؤية  -

 اخلاصة املعرفية
قدرة الطلبة على استقراء التحدايت اليت قد تظهر يف املستقبل، والتفكي يف كيفية التغلب عليها عند  -

 حدوثها 
 رغبة الذاتية لدى الطالب لدراسة املستقبلأن تتوافر الدافعية وال -
 أن ميتلك الطالب القدرة على وضع أهداف بعيدة املدى والتخطيط مبرونة حسب األولوايت يف املستقبل -
 أن ميتلك الطالب الثقة ابلنفس، وتكوين صورة إجيابية عن ذاته حول قدرته على دراسته للمستقبل -
 يكون قادر على الوعي ابملستقبل أن ميتلك الطالب قدرة التنظيم الذهين ل -

 ويقومون ابستخدامها من أجل النجاح يف املستقبل أن حيدد الطالب النجاحات السابقة   -
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 الفهم اخلاطئ لدى بعض املعلمني أن تدريس التاريخ يقتصر على املاضي فقط     -
احلجرة الصفية وان الكتاب املدرسي املقرر اعتقاد الكثيين أبن املعلم صاحب الكلمة األوىل واألخية داخل       -

 هو املرجع الوحيد للطلبة واملعلم يف آن واحد
اقتصار الكثي من املعلمني يف توجيه األسئلة وتلقي األجوبة من عدد حمدود من الطلبة النشيطني او      -

 املتفوقني مما حيرم األغلبية من الطلبة طرح اآلراء واألفكار واالستفسارات 
 متسك عدد من املعلمني بوجهات نظرهم وعدم تقبل أفكار الطلبة اليت تتعارض مع أفكارهم     -
 تركيز بعض املعلمني على األسئلة اليت ال تقيس سوى مهارات التفكي الدنيا السيما احلفظ منها     -
 لدى الطلبة   ندرة تقبل املعلمني ملعلومات او ألي سؤال خيرج عن موضوع الدرس مما حيد من التفكي    -
مكافأة الطلبة الذين يتصفون ابهلدوء والطاعة من قبل املعلم، مما يسهم يف تنشئة جيل مييل إىل الرضوخ    -

  .لألوامر وقبول األفكار ووجهات النظر دون مناقشتها
تقبلي وترى الباحثة بعد حضورها لزايرات صفية للمعلمات أن من أسباب معوقات تنمية مهارات التفكي املس    

 : يلدى الطالبات ما يل
 عدم ربط املعلمني معلومات الدرس ابألحداث اجلارية وتوضيح أثرها يف املستقبل     -
 عدم إاتحة بعض املعلمني فرصة للطالب إلبداء رأيهم وطرح املقرتحات والتوصيات     -
 قلة وعي بعض املعلمني أبمهية تنمية مهارات التفكي املستقبلي لدى الطالب    -
اقتصار املعلمني على الطرق التقليدية يف التدريس واخلوف من استخدام اسرتاتيجيات تدريس حديثة تساعد    -

على تنمية مهارات التفكي املستقبلي على اعتقاد ان ذلك سوف يؤخر اهناء املقرر الدراسي يف الوقت احملدد او 
 مهارات التفكي املستقبلي لدى الطالب عدم استيعاب الطلبة هلا، وقلة وعي املعلمني أبمهية تنمية  

 عدم وجود دليل للمعلم يسرتشد من خالله كيفية اتباع األساليب املعاصرة يف التدريس     -
 عدم اهتمام القائمني على بناء مناهج التاريخ بتضمني البعد املستقبلي ابملستوى املأمول يف حمتوى املنهج    -
 يف اجلانب العملي التفكي املستقبلي إغفال مؤسسات إعداد املعلمني عن أمهية تنمية مهارات     -
 كثافة الطالب يف الفصول من أبرز العوامل اليت تعيق جناح إكساب الطلبة ملهارات التفكي العليا     -
  .عدم وعي الطلبة أبمهية اكتساهبم مهارات التفكي املستقبلي    -

 عالقتها مبجال التاريخو فكري املستقبلي  مهارات الت
تعد املواد االجتماعية وحتديًدا التاريخ من أكثر املواد اهتماًما بتنمية مهارات التفكي املستقبلي حبكم طبيعة العلم،     

حيث أهنا وثيقة الصلة ابألحداث املاضية واملعاصرة، واملشكالت املستقبلية، وأتيت أهدافها لتؤكد على مهارات 
تنمية العقلية املفكرة يف أبعاد املاضي   ات االجتماعية وحتديًدا التاريخالدراس  التفكي املستقبلي، ومن أهداف تدريس

 . (165،1997وحش،  )واحلاضر واملستقبل، وهذا يؤكد دور هذه املواد كوسيلة لبناء مستقبل األفراد واجملتمعات  
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مي حلول حلل املشكالت أحد أمناط التفكي اليت تستشرف املستقبل وقضاايه، وتقدوتربز أمهية التفكي املستقبلي كونه  
املستقبلية، وتقدمي البدائل، من خالل حتليل البياانت واملعلومات بدًءا من املاضي مرورًا ابحلاضر، وابلتايل فالتفكي 

 . (87،2008السعدي،  )املستقبلي حيقق أهدافًا تعليمية ويسهم يف حل املشكالت اآلنية واملستقبلية  
تنمية وعي الطالب ابلتحدايت املستقبلية والقيم الروحية واألخالقية اليت ( على  2009)  فعبد اللطيلذلك أكد  

 . متكنهم من التعامل مع هذه التحدايت
 منوذج ملهارات التفكي املستقبلي على النحو التايل: (  2010)املشار إلية أبو صفية  ( Tourane)وقدم  

منظمة للمستقبل بشكل عام، سواء كانت اخلطط ملستقبله التخطيط املستقبلي: وتعين قدرة الفرد على تطوير خطط  
 . أو كانت خطط عامة ختص مؤسسة ما، أو قضية جمتمعية، أو عاملية

حدوثه يف   ع تطوير تنبؤات ومعارف واحتماالت وختمينات حول ما يتوقالتنبؤ املستقبلي: وتعين قدرة الفرد على  
 . ا خبصائص إبداعية كالطالقة، واملرونة، واألصالةاملستقبل، وأن تتميز النتاجات الفكرية على إخالفه

 ر التفكي اإلجيايب ابملستقبل: وتعين قدرة الفرد على تقدمي عدد من االستجاابت الفعالة للموقف املقلق، واختيار أكث
  ا.االستجاابت والبدائل فعالية منه

املشاهد املتتابعة اخلاصة بتوقع احلدث يف زمن تطوير السيناريو املستقبلي: وتعين قدرة الفرد على صياغة عدد من  
املستقبل، ويتم التعبي عن هذا املشهد مبجموعة من الكلمات املكتوبة، أو عن طريق اخلرائط الذهنية، وأن يتمكن 

 الفرد من مهارات االتصال اليت متكنه من كتابة وشرح السيناريو وجعله واضح لدى اآلخرين 
 حتددت يف التايل: مهارات املستقبلي يف أربع التفكي  ( مهارات  2016وحدد عبد اجمليد )         
 .مهارة التوقع: ويندرج حتتها مهارة التوقع املعياري ومهارة التوقع احملوسب، ومهارة التوقع االستكشايف -
التحقق من مهارة التنبؤ ويندرج يف ضوئها مهارة طرح الفرضيات، ومهارة التمييز بني االفرتاضيات، ومهارة   -

 .الفرضيات
مهارة التصور: ويندرج حتتها عدة مهارات كمهارة حتديد األولوايت، ومهارة حتليل اجملادالت، ومهارة طرح  -

 . األسئلة ومهارة التعرف على وجهات النظر
مهارة االستقراء: ويندرج حتتها سبع مهارات متمثلة يف مهارة حل املشكالت املستقبلية، ومهارة تدوين  -

ظات، ومهارة تقييم البدائل، ومهارة إصدار االحكام، وأيضا مهارة الوصول إىل املعلومات، ووضع املالح
 املعايي. 

 ( أن مهارات التفكي املستقبلي تتمثل يف التايل: 2016)   ثوترى عبد الوار 
 املتعلقة ابملشكالت املعاصرةويقصد هبا قدرة الطالب على استقراء الصورة املستقبلية احملتملة احلدوث  مهارة التنبؤ:  
: ويقصد هبا قدرة الطالب على إطالق العنان لألفكار وتكوين صورًا عقلية مبتكرة غي موجودة أي مهارة التخيل

  . يتحرر من عامل احلقيقة والواقع وذلك هبدف وضع تصور ملا ميكن أن يكون عليه مستقبل بعض املشكالت
لب على إصدار االحكام على قيمة األفكار واحللول والطرق واملواد وتربير هذه ويقصد هبا قدرة الطامهارة التقييم:  

  . االحكام
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ويقصد هبا قدرة الطالب على صياغة األهداف ووضع خطط العمل وتصور للمخرجات وحتديد مهارة التخطيط:  
  . النقص يف املسارات

ملشكلة ما او قضية معينة ابتباع سلسة    ويقصد هبا قدرة الطالب على إجياد حلول مناسبةمهارة حل املشكالت:  
 من اخلطوات املنظمة اليت يسي عليها الطالب ليصل إىل حل املشكلة وتتمثل اخلطوات فيما يلي:

 حتديد املشكلة    -
 حتليل املشكلة    -
 صياغة بدائل حلل املشكلة    -
 املوازنة بني البدائل املقرتحة واختيار أفضلها    -

قصد هبا قدرة الطالب على التفاعل مع موقف معني من أجل الوصول إىل قرار سليم من ويمهارة اختاذ القرار:  
 خالل طرح بدائل حلل املشكلة وتقييم البدائل املقرتحة واختاذ قرار الختيار أفضل البدائل 

 وقد حددها أمحد سيد متويل فيما يلي: 
االستنتاج  األحكام   -مهارة  - التوسع-املرونة  -الطالقة-التخيل  - التصور  -التنبؤ- األصالة   -التخطيط   -إصدار 

 . (65- 64،  2010متويل،)التوقع  
يالحظ تباين اآلراء حول مهارات التفكي املستقبلي وهذا التباين يعترب تباين شكلي وليس جوهري فمعظم اآلراء 

 التالية: اتفقت على املهارات  
 التقييم   -اختاذ القرار  -التخطيط   -حل املشكالت- التخيل  -مهارة التنبؤ -

مهارة البحث  و   وتبىن  املستقبلي،  اإلجيايب التخطيط  املستقبلي،    التفكي  والتخيل  املستقبلي،  والتنبؤ  املستقبل،  يف 
 وتطوير السيناريو املستقبلي.

 : املبادئ اليت يستند إليها التفكري املستقبلي
 على النحو التايل:   يتطلق منها التفكري املستقبلي املسلمات واملبادئ اليت    (12،2015)  مخلص عبد الرحي  

املستقبل مل يعد احتمااًل، وإمنا أصبح صورًا وأشكااًل ميكن دراستها، ومن مث اختيار األنسب منها،  -1
 لمستقبل حيث يتم التعامل مع املستقبل أبنه توقعات، ميكن من خالهلا االستعداد ل

ميكن صناعة املستقبل، وذلك من خالل املالحظة والتجربة املباشرة يف احلاضر، من خالل تفاعل  -2
 األفراد مع بعضهم البعض وتبادل الفهم فيما بينهم، وميكنهم التوصل إىل تنبؤات مستقبلية 

بعة يف يبدأ التخطيط للمستقبل ابتداء ابحلاضر، وذلك من خالل االسرتاتيجيات واألساليب املت -3
 الوقت الراهن، مع اإلخذ بعني االعتبار التغيات املستقبلية اليت يتوقع حدوثها 

 تنمية مهارات التفكري املستقبلي لدى الطالب:   العوامل اليت تساعد على 
 ( إىل أنه ميكن تنمية مهارات التفكي املستقبلي من خالل: 30،2008يشي كل من مصطفى )         
 توفي بيئة تعليمية مناسبة -
 حتقيق التفاعل والتواصل الصفي الفعال  -
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 تنظيم خطوات التدريس بشكل يثي انتباه وتفكي الطالب  -
 التقنية ودجمها يف التعليم.استخدام   -

على   ( 2019)  د وعبد اجملي(  2014، وإمساعيل ) (2018)عرنوس  (  2017)وحممد    ( 2019)السيد  يتفق  و  
 جمموعة من العوامل تساعد على تنمية مهارات التفكي املستقبلي لدى الالب منها:

توجيه أنظار املعلمني واملربني إىل إعطاء أمهية كبية للتفكي املستقبلي وتنميته ودجمه مبحتوى املنهج الدراسي ليحقق -
 فائدته املرجوة للطالب نظرا ملا ميثله من دور ابرز يف عملية التعلم والتعليم 

 ير أداءهم التدريسي  تنفيذ دورات تدريبية للمعلمني يف تنمية مهارات التفكي املستقبلي وتطو -
ضرورة االهتمام إبسرتاتيجيات التدريس اليت جيب توظيفها إلثراء املواقف التدريسية مبا حيقق األهداف املرجوة مثل -

الرحالت  وتفعيل  واالستقصاء  التخيلي  والتعلم  التعاوين  والتعلم  اإلبداعي  والتفكي  املشكالت  اسرتاتيجيات حل 
 تدريس التاريخ حيث أن مهارات التدريس احلديثة ميكن تقسيمها إىل: املعرفية الويب كويست..  يف  

 اسرتاتيجيات التعلم النشط: املناقشة النشطة والتدريس التباديل وحل املشكالت والتعلم ابالكتشاف   - 1
 التعلم املدمج   –اسرتاتيجيات األلعاب التعلمية   –اسرتاتيجيات التعلم االلكرتوين: الرحالت االفرتاضية    - 2
اسرتاتيجيات التعلم الذايت: وتعرف اسرتاتيجية التعلم املعزز ابالختبار وإعطاء الطالب احلرية الكافية ابختيار    -3

 الوقت املناسب للتعلم واألنشطة واألساليب املراد اتباعها 
احل التنشيط اسرتاتيجية التعلم البنائي: وهي طريقة ملساعدة الطالب على بناء املفاهيم واملعارف وفق مخس مر   -4

 واالستكشاف واملشاركة والتوسع والتقومي
استخدام بيئات التعلم االفرتاضية اليت تدعم تنمية مهارات التفكي املستقبلي عند تعليم التاريخ حلل املشكالت   -

 املستقبلية اليت يتم التطرق إليها خالل عملية التعلم 
 نة ربط تدريس مهارات التفكي املستقبلي أببعاد املواط -
إثراء املقرر أبنشطة إثرائية مصاحبة تطبق ابستخدام اسرتاتيجيات التعلم النشط تساعد الطالب على تنمية مهارات -

 التفكي املستقبلي 
 إاتحة الفرصة للطالب التنبؤ بنشاطهم من حيث السلوك واملكون املعريف والقدرة على حتليل املهمات التنبؤية  -
 لتحدايت اليت قد تربز يف املستقبل وكيفية التغلب عليها يف حال حدوثها تشجيع الطالب على استقراء ا-
 أن ميتلك الطالب القدرة على وضع أهداف بعيدة املدى والتخطيط مبرونة حسب أولوايت املستقبل-
 أن ميتلك الطالب الثقة ابلنفس وتكوين صورة إجيابية عن ذاته حول قدرته على دراسة املستقبل-
 ب قدرة التنظيم الذهين ليكون قادرًا على الوعي ابملستقبل ان ميتلك الطال-
 أن حيدد الطلبة النجاحات السابقة ويقوموا ابستخدامها من أجل النجاح يف املستقبل -
 تدريب معلمي التاريخ وتطوير أدائهم التدريسي ملعاجلة ضعف تنمية مهارات التفكي املستقبلي لدى الطالب   -
لتفكي املستقبلي وتضمينها يف املناهج الدراسية جلميع املراحل التعليمية مبا يتناسب وطبيعة إعداد قوائم مبهارات ا-

 كل مرحلة 
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 استخدام بيئات الواقع االفرتاضي لتنمية مهارات التفكي املستقبلي يف بيئات جاذبة للتعلم  -
واألحباث الرتبوية يف معاجلة ضعف مهارات التفكي املستقبلي لدى   وتوصيات الدراساتاالستفادة من نتائج  -

 الطالب.
 وتضيف الباحثة انه ميكن تنمية مهارات التفكي املستقبلي لدى الطالبات عند تدريس التاريخ من خالل: 

 استخدام بيئات تعلم افرتاضية كاحلياة الثانية اليت تعطي فرصة ملمارسة التعلم البنائي والنشط   -
 إثراء حمتوى مقرر التاريخ مبوضوعات مهارات التفكي املستقبلي  -
 تنمية اجتاه الطالبات عند تدريس التاريخ  حنو التفكي املستقبلي -

 الدراسات السابقة:
- ( أبو صفية  املشكالت (  2010دراسة  إىل حل  مستند  تدرييب  برانمج  فاعلية  تقصي  إىل  اليت هدفت 

من طالبات الصف العاشر يف الزرقاء، واستخدم الباحث املستقبلية يف تنمية التفكي املستقبلي لدى عينة  
( طالب 79املنهج شبه التجرييب، وكانت أداة الدراسة مقياس التفكي املستقبلي، ومت اختيار عينة بلغت ) 

جتريبية  وط  جمموعة  إىل  موزعني  داللة   وجمموعة البة  ذات  فروق  وجود  الدراسة  نتائج  وأظهرت  ضابطة، 
إحصائية بني أداء اجملموعة الضابطة والتجريبية لصاحل طلبة اجملموعة التجريبية تعزى الستخدام الربانمج 

  .التدرييب
يب مستند إىل اسرتاتيجيات احلل ( اليت هدفت إىل التعرف على أثر برانمج تدري2011دراسة السكاكر) -

املعريف واملهارات القيادية، واستخدم   ءما ورااإلبداعي للمشكالت املستقبلية يف تنمية مهارات التفكي  
( طالًبا من الطلبة املوهوبني 50املنهج الشبه جترييب، وكانت أداة الدراسة اختبار، وتكون أفراد الدراسة من ) 

املوهبني يف   إىل جمموعتني جمموعة جتريبية يف مركز رعاية  تقسيمهم  مت  السعودية،  العربية  بريدة ابململكة 
إىل  املستند  التدرييب  للربانمج  إحصائيا  دال  أثر  وجود  إىل  الدراسة  نتائج  وأظهرت  ضابطة،  وجمموعة 

رات وكذلك املهااملعريف،    ءاسرتاتيجيات احلل اإلبداعي للمشكالت املستقبلية على مهارات التفكي ما ورا
 . القيادية لدى الطلبة املوهبني

-  ( إمساعيل  تدريس 2012دراسة  املستقبلية يف  الرتبية  أبعاد  قائم على  برانمج  فعالية  إىل حتديد  اليت هدفت   )
الدراسات االجتماعية ابملرحلة اإلعدادية على تنمية بعض مهارات التفكي واالجتاهات املستقبلية، واستخدم الباحث 

( 52، ومت اختيار عينة )التجرييب، وكانت أداة الدراسة مقياس مهارات التفكي واالجتاهات املستقبليةاملنهج شبه  
طالًبا وطالبة موزعني إىل جمموعتني ضابطة وجتريبية، وأظهرت النتائج وجود فروق ذات داللة إحصائية بني أداء 

زى الستخدام الربانمج التدرييب يف تنمية مهارات طالب اجملموعة الضابطة والتجريبية لصاحل اجملموعة التجريبية تع
 التفكي واالجتاهات املستقبلية. 

( استهدفت قياس أثر وحدة مطورة لتنمية احلس التارخيي والتفكي املستقبلي لدى طالب 2013دراسة جاد هللا )  -
ملستقبلي، واختار الباحث الصف الثاين الثانوي األزهري، وكانت األداة مقياس احلس التارخيي ومقياس التفكي ا

( طالًبا وطالبة موزعني إىل جمموعتني ضابطة وجتريبية، وأظهرت النتائج وجود فروق ذات داللة 36)بلغت  عينة  
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إحصائية بني أداء طالب اجملموعة الضابطة والتجريبية لصاحل طالب اجملموعة التجريبية تعزى الستخدام الوحدة 
 . والتفكي املستقبلياملطورة يف تنمية احلس التارخيي  

 التعقيب على الدراسات السابقة: 
الكشف عن مدى توافر مهارات التفكي املستقبلي الالزمة عند تدريس   يف هدفها  احلالية   فت الدراسةاختل -

الثانوية، و  املرحلة  املستقبلي عند تدريس التاريخ لدى طالبات  التفكي  تنمية مهارات  التعرف على معوقات 
 اتفقت مع الدراسات السابقة يف ، و عن بقية أهداف الدراسات السابقة  التاريخ لدى طالبات املرحلة الثانوية

 .أهنا تضمنت مهارات التفكي املستقبلي
على املنهج شبه   تمع منهج الدراسات السابقة اليت اعتمد  املسحي   اختلفت الدراسة يف منهجها الوصفي   -

 .التجرييب
ملعرفة معوقات تنمية مهارات التفكي املستقبلي عند تدريس التاريخ لدى   استبانةيف أداهتا    الدراسة  اختلفت  -

 السابقة. مع الدراسات  معلمات  الثانوية من وجهة نظر  طالبات املرحلة  
 .عن ابقي الدراسات السابقة معلماتعينتها  الدراسة يف   اختلفت -

 منهجية البحث وإجراءاته
 منهج الدراسة: 

الباحثة        الوصفي املسحي وحتديدً   استخدمت  الدراسات املسحية حيث املسح املدرسي    ااملنهج  كأحد أنواع 
( أبنه" دراسة املشكالت املرتبطة ابمليدان الرتبوي أببعاده املختلفة مثل: املعلمني والطالب 2015) ذوقان    عرفه

وغيها، وهتدف هذه الدراسات إىل تطوير العملية التعليمية   الرتبية، واملناهجواهداف    ،ووسائل التعليم وطرق التدريس
 . (191")ص.

 The Population:  األصليتعريف اجملتمع  
هو جمموعة من الناس حمددة حتديداً واضحاً، ويهتم الباحث بدراستها وتعميم نتائج البحث عليها، وىف ضوء ذلك، 

ومتثل جمتمع البحث من معلمات   (. 273، 2012يتحدد بطبيعة البحث وأغراضه )عطيفة،    األصلي فإن اجملتمع  
 ( 47مقرر التاريخ املرحلة الثانوية يف حمافظة القنفذة والبالغ عددهن )

 Sample Theتعريف العينة:  
متثيالً صادقاً )عطيفة،   األصلي ، ويفرتض فيها أهنا متثل اجملتمع  األصليجمموعة من األفراد مشتقة من اجملتمع    هي

سة من معلمات مقرر التاريخ املرحلة الثانوية يف حمافظة القنفذة والبالغ عددهن وتكونت عينة الدرا  (. 273،  2012
 ( معلمة 36)
 وفيما يلي وصف للعينة حبسب متغيات البحث:   

 ( 2)جدول  
 ( 36وصف العينة حبسب متغيات البحث )ن= 
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 النسبة املئوية العدد  الفئة متغيات البحث 

 املؤهل العلمي 
 %   72.2 26 بكالوريوس 

 %   27.8 10 دراسات عليا 

جمال   يفاخلربة  
 التدريس

 %   25.0 9 سنوات  10أقل من  
 %   52.8 19 سنة  20 -10من

 %   22.2 8 سنة   20أكثر من 
 
 

مهارات    مخس استبانة مبهارات التفكي املستقبلي واليت صممت عبارات احملور األول الذي تضمن    صممت الباحثةأداة البحث:  
ملقياس مهارات التفكي املستقبلي املطور ألبو    واستناًدا (  2018من خالل االطالع على الدراسات السابقة كدراسة الدرابكة )

 شرايف. ( وعبارات احملور الثاين من واقع عمل الباحثة اإل2010)صفية 
 االستبانة صدق وثبات  
 ( Validity)  Questionnaire  االستبانةأوالً: صدق  

وقامت الباحثة   ( إىل أن األداة تعترب صادقة " إذا كانت تقيس ما وضعت لقياسه".242،  2010)  البسيوين يشي  
 : يليكما    االستبانةابلتحقق من صدق  

 Face Validity)):  الظاهريالصدق  -1
 يف مناهج وطرق التدريس،   واالختصاصاخلية    ذوياحملكمني    من جمموعة على االستبانة مت عرض الصورة األولية من  

فوزيه الصيعيي ختصص   واألستاذة ابحث دكتوراة يف جامعة ام القرى دكتور خالد الغامدي مناهج وطرق      وهم
مدى وضوح الصياغة اللغوية حول  آرائهم    الستطالعوذلك    مناهج وطرق تدريس معلمه يف ادارة تعليم شرورة.

متثل، وإبداء ما يرونه مناسًبا ابلتعديل أو   الذي، ومدى انتماء كل عبارة للمحور  االستبانةوالدقة العلمية لعبارات  
 .االستبانةوبذلك حصلت الباحثة على الصورة النهائية من   احلذف أو اإلضافة،

 (Internal Consistency Validity):  الداخلي   االتساقصدق    -2
العينة األساسية للبحث، ومت   يف( معلمة من غي املشاركات  12على عينة استطالعية تكونت )  االستبانةمت تطبيق  

 الذي حساب مدى ارتباط كل عبارة ابحملور    يف   ( Person Correlation)استخدام معامل ارتباط "بيسون"  
 :يلي، وجاءت النتائج كما  لالستبانةحساب مدى ارتباط كل حمور ابلدرجة الكلية    يف متثله، مث 
 ( 3)جدول  

 
 
 (12نتائج صدق االتساق الداخلي لعبارات االستبانة )ن=    

 ات تنمية مهارات التفكي املستقبلي الثاين: معوق األول: مدى توافر مهارات التفكي املستقبلي 
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الداللة  معامل االرتباط رقم العبارة 
 االحصائية 

الداللة  معامل االرتباط رقم العبارة 
 االحصائية 

1 0.742 0.01 1 0.871 0.01 
2 0.792 0.01 2 0.726 0.01 
3 0.884 0.01 3 0.803 0.01 
4 0.738 0.01 4 0.847 0.01 
5 0.852 0.01 5 0.783 0.01 
 

 إحصائية أن مجيع معامالت ارتباط عبارات كل حمور بدرجته الكلية كانت مجيعها ذات داللة    ( 3)يتضح من اجلدول  
 (، مما يؤكد على أن عبارات االستبانة تتمتع بدرجة كبية من الصدق الداخلي. 0.01عند مستوى الداللة )

 ( 1جدول )
 ( 12)ن=    االستبانةحملاور    الداخلي   االتساقنتائج صدق  

 االستبانة حماور  
معامل 
 الداللة اإلحصائية االرتباط

 0.01دال عند  0.908 املستقبلي احملور األول: مدى توافر مهارات التفكي  
 0.01دال عند  0.836 احملور الثاين: معوقات تنمية مهارات التفكي املستقبلي 

 
( أن معاملي ارتباط حموري االستبانة بدرجتها الكلية كاان ذا داللة احصائية عند مستوى الداللة 4)يتبني من اجلدول  

 . الداخلي(، مما يؤكد على أن حموري االستبانة يتمتعان بدرجة كبية من الصدق  0.01)
 (  Reliability)  Questionnaire  االستبانة اثنًيا: ثبات  

( إىل أن األداة تعترب اثبتة " إذا كانت تعطى نفس النتائج تقريًبا ابستمرار، إذا ما 242،  2010يشي البسيوىن )
بطريقة ألفا كرونباخ:   االستبانةتقرر تطبيقها على نفس املبحوثني وحتت نفس الشروط". ومت التأكد من ثبات  

(Alpha Cronbach's) 
"ألفا الثبات  استخدام معامل  نبا   حيث مت  ثبات حموري  (  α)"  خكرو  الكلية، وذلك   االستبانةحلساب  ودرجتها 

للبياانت اليت مجعها من العينة االستطالعية، وجاءت النتائج كما يبني (  SPSS)  اإلحصائيابلربانمج    ابالستعانة
 : اآليتاجلدول  
 ( 5جدول )

 ( 12بطريقة ألفا كرونباخ )ن=    االستبانةنتائج ثبات  
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 االستبانة حماور  
عدد 

 العبارات
معامل 
 الثبات

 0.858 5 األول: مدى توافر مهارات التفكي املستقبلي لدى الطالبات 
لدى الثاين املستقبلي  التفكي  مهارات  تنمية  معوقات   :

 الطالبات 
5 0.873 

 0.829 10 لالستبانةالدرجة الكلية  
 

(، كما 0.873(، ) 0.858بلغا على الرتتيب )  االستبانة( أن معاملي الثبات حملوري  5) يتضح من اجلدول       
ككل تتمتع بدرجة مرتفعة من   االستبانة(، وتؤكد هذه القيم على أن  0.829)  لالستبانةبلغ معامل الثبات العام  

 الثبات.
 : االستجابةمعيار احلكم على درجة  

موافق، الدرجة   لالستجابة(  3( لتحديد درجة املوافقة؛ حبيث تعطى الدرجة )ثالثي)ليكرت    مقياس استخدام مت 
 على للحكم اآليت املعيار فقد استخدم ذلك وبناًء علىغي موافق،    لالستجابة(  1حمايد، الدرجة )  لالستجابة(  2)

 النتائج:  يف قيم املتوسطات  
 بدرجة ضعيفة. ( يكون احلكم  1.67( إىل )1إذا كان املتوسط من ) -
 ( يكون احلكم بدرجة متوسطة. 2.34( إىل )1.67إذا كان املتوسط أكرب من ) -
 ( يكون احلكم بدرجة كبية. 3.00( إىل )2.34إذا كان املتوسط أكرب من ) -

 : اإلحصائيةأساليب املعاجلة  
 تنفيذ األساليب اإلحصائية اآلتية   يف v25(SPSS(  االجتماعيةبربانمج احلزمة اإلحصائية للعلوم    االستعانةمت  

التكرارات والنسب املئوية واملتوسطات احلسابية، واألوزان النسبية لوصف استجاابت أفراد العينة على  -
 عبارات االستبانة

، للتعرف على داللة (Independent Samples T. Test)"ت" للمجموعات غي املرتبطة  اختبار   -
 تبًعا ملتغي املؤهل العلمي. الفروق بني وجهة نظر أفراد العينة  

التباين   - حتليل  بني ،  (One Way ANOVA)  األحادياختبار  الفروق  داللة  على  للتعرف 
 جمال التدريس.   يف استجاابت العينة تبًعا ملتغي اخلربة  

"شيفيه"   - بعد (  (Scheffe Post Hoc Testاختبار  الفروق  لتحديد مصدر  البعدية،  للمقارانت 
 اجراء حتليل التباين األحادي. 

- ( "بيسون"  ارتباط  بطريقة (،  Pearson's coefficientمعامل  االستبانة  صدق  من  للتحقق 
 . الداخلي  االتساق

 للتأكد من ثبات االستبانة(،  Alpha Cronbach'sمعادلة "ألفا كرونباخ" ) -
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عنه املعاجلات اإلحصائية، مع مناقشة هذه النتائج   كشفتتقدم الباحثة عرًضا للنتائج اليت مت التوصل إليها وفًقا ملا  
 والدراسات السابقة ذات الصلة مبوضوع البحث.   النظريضوء اإلطار    يفوتفسيها 

معوقات تنمية مهارات التفكي املستقبلي عند : "ما  اآليتإىل اإلجابة عن التساؤل الرئيس    احلايلوقد سعى البحث  
 تدريس التاريخ لدى طالبات املرحلة الثانوية يف اململكة العربية السعودية؟". 

 وتفرع عن التساؤل الرئيس األسئلة اآلتية:
ثانوية من وجهة نظر معلمات توافر مهارات التفكي املستقبلي لدى طالبات املرحلة ال  ىما مد -1

 مقرر التاريخ يف حمافظة القنفذة؟
تنمية مهارات التفكي املستقبلي لدى طالبات املرحلة الثانوية من وجهة نظر معلمات   تما معوقا -2

 مقرر التاريخ يف حمافظة القنفذة؟
( بني وجهة نظر أفراد العينة 0.05عند مستوى الداللة )  إحصائيةهل توجد فروق ذات داللة   -3

 جمال التدريس(؟  يفعلى أداة البحث تبًعا ملتغيي )املؤهل العلمي، واخلربة 
 وتعرض الباحثة نتائج كل سؤال على النحو اآليت: 

 نتائج السؤال األول: 
ى طالبات املرحلة الثانوية من وجهة مدى توافر مهارات التفكي املستقبلي لد   ينص السؤال األول على: " ما     

 نظر معلمات مقرر التاريخ يف حمافظة القنفذة؟". 
النسبية      واألوزان  احلسابية  واملتوسطات  املئوية  والنسب  التكرارات  حساب  مت  السؤال،  هذا  عن  ولإلجابة 

التاريخ   مع ترتيب هذه حمافظة القنفذة على عبارات احملور األول    يف الستجاابت أفراد العينة من معلمات مقرر 
 : اآليت، وجاءت النتائج كما يعرض اجلدول  اموسطاهتضوء قيم    يف العبارات تنازلًيا  

 ( 6)جدول  
 اإلحصاءات الوصفية الستجاابت العينة من معلمات مقرر التاريخ حول حتديد 

 ( 36رحلة الثانوية )ن=  مهارات التفكي املستقبلي لدى طالبات املمدى توافر  

ت   العبارات م
كرارا

الت
سب

والن
 

 درجة املوافقة
املتوسط 
 احلسايب

 االحنراف
 املعياري

درجة 
 الرتبة  التوافر 

 حمايد موافق
غي 

 موافق

1 
تتطابق أفكار الطالبات 

يف احلاضر مع 
 أفكارهن ابملستقبل. 

 18 5 13 ت
 5 متوسطة  % 61.9 1.86

% 36.1 13.9 50.0 

2 
لدى الطالبات القدرة 

على وصف تنبؤات  
للمستقبل من خالل 

 18 4 14 ت
 4 متوسطة  % 62.9 1.89

% 38.9 11.1 50.0 
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ت   العبارات م
كرارا

الت
سب

والن
 

 درجة املوافقة
املتوسط 
 احلسايب

 االحنراف
 املعياري

درجة 
 الرتبة  التوافر 

 حمايد موافق
غي 

 موافق
رسم اخلرائط  

 واألشكال.

3 

الطالبات  أفكار  متتاز 
التعبي  يف  خيايل  بثراء 

 الكتايب.
 
 

 17 5 14 ت

 3 متوسطة  % 42.9 1.92
% 38.9 13.9 47.2 

4 

تستطيع الطالبات التنبؤ  
الذي  ابلسيناريو 
حياهتن  عليه  سيكون 

 املستقبلية.

 13 6 17 ت

 2 متوسطة  % 70.3 2.11
% 47.2 16.7 36.1 

5 
لدى الطالبات أهداف 
مستقبلية  وخطط 

 لتحقيقها. 

 10 7 19 ت
 1 متوسطة  % 74.9 2.25

% 52.8 19.4 27.8 

 بدرجة متوسطة  % 66.9 2.01 املتوسط احلسايب العام 
 

%(، 66.9(، وبوزن نسيب )2.01أن املتوسط احلسايب العام للمحور األول بلغ )  (6يتضح من اجلدول )      
مهارات التفكري املستقبلي تتوافر بدرجة متوسطة لدى طالبات املرحلة الثانوية، وذلك قيم تؤكد على أن   وهي

 . حمافظة القنفذةمن وجهة نظر معلمات مقرر التاريخ يف 
لدى الطالبات أهداف   (: " 5وقد توافرت مجيع املهارات بدرجة متوسطة لدى الطالبات؛ حيث احتلت العبارة رقم )

حني حصلت العبارة رقم   يف%(،  74.9( وبوزن نسيب ) 2.25وخطط مستقبلية لتحقيقها" املرتبة األوىل مبتوسط )
ال4) ابلسيناريو  التنبؤ  الطالبات  تستطيع   " مبتوسط (:  الثانية  املرتبة  على  املستقبلية"  حياهتن  عليه  سيكون  ذي 
(: " متتاز أفكار الطالبات بثراء خيايل يف التعبي الكتايب" 3%(، وجاءت العبارة رقم ) 70.3( وبوزن نسيب )2.11)

القدرة على (: " لدى الطالبات  2%(، وكانت العبارة رقم ) 42.9( وبوزن نسيب )1.92املرتبة الثالثة مبتوسط )   يف
( الرابعة مبتوسط  املرتبة  تنبؤات للمستقبل من خالل رسم اخلرائط واألشكال" على  ( وبوزن نسيب 1.89وصف 

(: " تتطابق أفكار الطالبات يف احلاضر مع أفكارهن ابملستقبل" املرتبة اخلامسة 1%(، وشغلت العبارة رقم )62.9)
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وذلك من وجهة نظر معلمات مقرر التاريخ يف حمافظة   %(، 61.9( وبوزن نسيب )1.86مبتوسط )  –واألخية    –
 القنفذة. 

 نتائج السؤال الثاين:
تنمية مهارات التفكي املستقبلي لدى طالبات املرحلة الثانوية من وجهة   تما معوقاينص السؤال الثاين على: "  

 نظر معلمات مقرر التاريخ يف حمافظة القنفذة؟". 
ولإلجابة عن هذا السؤال، مت حساب التكرارات والنسب املئوية واملتوسطات احلسابية واألوزان النسبية الستجاابت 

مع ترتيب هذه العبارات تنازلًيا حمافظة القنفذة على عبارات احملور الثاين    يفأفراد العينة من معلمات مقرر التاريخ  
 : اآليت، وجاءت النتائج كما يبني اجلدول  موسطاهتاضوء قيم    يف

 ( 7جدول )
 اإلحصاءات الوصفية الستجاابت العينة من معلمات مقرر التاريخ حول حتديد

 ( 36طالبات املرحلة الثانوية )ن=  معوقات تنمية مهارات التفكي املستقبلي لدى  

ت   العبارات م
كرارا

الت
سب

والن
 

 درجة املوافقة
املتوسط 
 احلسايب

 االحنراف
 املعياري

درجة 
 املعوقات 

 الرتبة 
 حمايد موافق

غي 
 موافق

1 

 يفقصور املعلمات 
استخدام إسرتاتيجيات 

تدريس تعلم بنائية  
نشطة تنمي مهارات 

التفكي املستقبلي لدى 
 الطالبات. 

 6 10 20 ت

 4 كبية  % 79.6 2.39
% 55.5 27.8 16.7 

2 
عدم مراعاة حمتوى 

املقرر للفروق الفردية 
 بني الطالبات. 

 5 8 23 ت
 3 كبية  % 83.3 2.50

% 63.9 22.2 13.9 

الوقوع خشية   3  الطالبات 
 يف اخلطأ عند اإلجابة.

 2 9 25 ت
 2 كبية  % 87.9 2.64

% 69.4 25.0 5.6 

4 

يف قصور    املعلمات 
مداخل  استخدام 
يف  احلديثة  التدريس 

 تعليم التاريخ. 

 6 12 18 ت

 5 متوسطة  % 77.6 2.33
% 50.0 33.3 16.7 

 1 كبية  % 90.6 2.72 2 6 28 ت 5
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ت   العبارات م
كرارا

الت
سب

والن
 

 درجة املوافقة
املتوسط 
 احلسايب

 االحنراف
 املعياري

درجة 
 الرتبة  املعوقات 

 حمايد موافق
غي 

 موافق
معلمات  التحاق  عدم 

التاريخ   بدورات مقرر 
مهارات  لتنمية  تدريبية 
لدى  املستقبلي  التفكي 

 الطالبات. 

% 77.8 16.7 5.5 

 بدرجة كبية  % 83.9 2.52 املتوسط احلسايب العام 
 

 وهي %(،  83.9(، وبوزن نسيب )2.52( أن املتوسط احلسايب العام للمحور الثاين بلغ )7) يتبني من اجلدول       
معوقات تنمية مهارات التفكري املستقبلي تتوافر بدرجة كبرية لدى طالبات املرحلة الثانوية، قيم تؤكد على أن  

 . وذلك من وجهة نظر معلمات مقرر التاريخ يف حمافظة القنفذة
عدم التحاق معلمات مقرر التاريخ بدورات تدريبية لتنمية مهارات التفكي املستقبلي   (: " 5)  وقد احتلت العبارة رقم

 يف %( وبدرجة كبية،  90.6( وبوزن نسيب )2.72لدى الطالبات " املرتبة األوىل بني املعوقات وذلك مبتوسط ) 
( رقم  العبارة  اإلجابة"  3حني حصلت  عند  اخلطأ  الوقوع يف  الطالبات   " خشية  مبتوسط  (:  الثانية  املرتبة  على 

(: " عدم مراعاة حمتوى املقرر للفروق 2%( وبدرجة كبية، وجاءت العبارة رقم )87.9( وبوزن نسيب )2.64)
%( وبدرجة كبية، وحازت العبارة 83.3( وبوزن نسيب ) 2.50املرتبة الثالثة مبتوسط )  يف الفردية بني الطالبات"  

خدام إسرتاتيجيات تدريس تعلم بنائية نشطة تنمي مهارات التفكي املستقبلي است  يف(: " قصور املعلمات  1رقم )
%( وبدرجة كبية، وشغلت العبارة رقم 79.6( وبوزن نسيب ) 2.39لدى الطالبات" على املرتبة الرابعة مبتوسط )

 – واألخية    –ة  (: " قصور املعلمات  يف استخدام مداخل التدريس احلديثة يف تعليم التاريخ" املرتبة اخلامس4)
وبوزن نسيب )2.33مبتوسط ) التاريخ يف %( وبدرجة متوسطة،  77.6(  نظر معلمات مقرر  وذلك من وجهة 

 حمافظة القنفذة. 
 

 نتائج السؤال الثالث:
( بني وجهة نظر 0.05عند مستوى الداللة )   إحصائيةينص السؤال الثالث على: "هل توجد فروق ذات داللة       

 جمال التدريس(؟".   يف أفراد العينة على أداة البحث تبًعا ملتغيي )املؤهل العلمي، اخلربة  
 Independent)"ت" للمجموعات غي املرتبطة  ولإلجابة عن هذا السؤال؛ قامت الباحثة ابستخدام اختبار      

Samples T. Test)  على أداة البحث تبًعا ملتغي )املؤهل ، للتحقق من داللة الفروق بني وجهة نظر أفراد العينة
التباين األحادي"   اختبار "حتليل  استخدام  للتعرف على داللة (One Way ANOVA)العلمي(، كما مت   ،
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وجاءت النتائج على النحو جمال التدريس(،    يف الفروق بني متوسطات استجاابت أفراد العينة تبًعا ملتغي )اخلربة  
 : اآليت

 أوالً: نتائج الفروق تبًعا ملتغري املؤهل العلمي: 
 ( 8جدول )

 نتائج اختبار "ت" لداللة الفروق بني وجهة نظر معلمات العينة 
 ( 36على أداة البحث تبًعا ملتغي املؤهل العلمي )ن=    

 االستبانة حماور  
املؤهل 
 العدد  العلمي 

املتوسط 
 احلسايب

 االحنراف
 املعياري

قيمة  
 "ت"

مستوى 
 الداللة 

الداللة 
 اإلحصائية 

األول: مدى توافر  
التفكي   مهارات

املستقبلي لدى 
 الطالبات 

 3.12 9.96 26 بكالوريوس 
0.19

7 
0.845 

دالة  غي 
دراسات  احصائًيا 

 3.58 10.20 10 عليا

: معوقات تنمية الثاين
مهارات التفكي 

 الطالبات املستقبلي  

 2.53 12.54  بكالوريوس 
0.18

9 0.851 
دالة  غي 

دراسات  احصائًيا 
 عليا

 12.70 1.42 

بني وجهة نظر أفراد العينة من معلمات مقرر التاريخ   إحصائية( عدم وجود فروق ذات داللة  8يتضح من اجلدول ) 
التفكي املستقبلي توافر مهارات  التفكي املستقبلي( لدى طالبات   - حول حتديد )مدى  تنمية مهارات  معوقات 

 حمافظة القنفذة تبًعا الختالف متغي املؤهل العلمي.   يف املرحلة الثانوية  
 جمال التدريس يفة اثنًيا: نتائج الفروق تبًعا ملتغري اخلب 

 ( 9جدول )
 نتائج اختبار "حتليل التباين" لداللة الفروق بني وجهة نظر معلمات 

 ( 36جمال التدريس )ن=  يفالعينة على أداة البحث تبًعا ملتغي اخلربة 

 مصدر التباين  االستبانة حماور  
جمموع 
 املربعات

درجا
ت 

 احلرية 

متوسط 
 املربعات

قيمة  
 "ف"

مستوى 
 الداللة 

الداللة 
 اإلحصائية 

األول: مدى 
توافر مهارات  

التفكي 

46.71 2 93.436 بني اجملموعات 
8 5.80

6 
0.00

7 
عند  دالة 

داخل   0.05
 اجملموعات 

265.53
6 

33 8.047 
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 مصدر التباين  االستبانة حماور  
جمموع 
 املربعات

درجا
ت 

 احلرية 

متوسط 
 املربعات

قيمة  
 "ف"

مستوى 
 الداللة 

الداللة 
 اإلحصائية 

املستقبلي لدى 
 الطالبات 

 التباين الكلى
358.97

2 
35  

: معوقات الثاين
تنمية مهارات 

التفكي 
املستقبلي  
 الطالبات 

 2 28.460 بني اجملموعات 
14.23

0 
3.12

5 
0.05

8 
دالة  غي 

 احصائًيا 
داخل  

 اجملموعات 
150.29

0 33 4.554 

178.75 التباين الكلى
0 

35  

 
 ( النتائج اآلتية:9) يتبني من اجلدول  

( بني وجهة نظر أفراد العينة من معلمات مقرر 0.05عند مستوى الداللة )   إحصائيةوجود فروق ذات داللة  -
حمافظة القنفذة تبًعا   يفالتاريخ حول حتديد مدى توافر مهارات التفكي املستقبلي لدى طالبات املرحلة الثانوية  

 جمال التدريس.  يف الختالف متغي اخلربة  
فروق ذات داللة   - التاريخ حول حتديد   إحصائيةعدم وجود  مقرر  معلمات  العينة من  أفراد  نظر  بني وجهة 

حمافظة القنفذة تبًعا الختالف متغي   يف معوقات تنمية مهارات التفكي املستقبلي لدى طالبات املرحلة الثانوية  
 جمال التدريس.  يف اخلربة  

التفكي املستقبلي لدى   ظر أفراد العينة حول حتديد مدى توافر مهاراتبني وجهة نولتحديد مصدر الفروق الدالة  
اختبار "شيفيه" مت استخدام    جمال التدريس،   يف حمافظة القنفذة تبًعا الختالف متغي اخلربة    يف طالبات املرحلة الثانوية  

Scheffe Post Hoc Test))    اآليتللمقارانت البعدية، وجاءت النتائج كما يعرض اجلدول : 
 ( 10)جدول  

 جمال التدريس  يف " لتحديد مصدر الفروق تبًعا ملتغي اخلربة  شيفيهنتائج اختبار "

 حماور االستبانة 
جمال   يف اخلربة  

 التدريس
املتوسط 
 احلسايب

من  أقل 
10 

 سنوات 

من 
10 - 
 سنة   20

أكثر 
من 
20 
 سنة

اجتاه 
 الفروق 

األول: مدى توافر 
التفكي  مهارات 

من    10أقل 
 -  -  -  12.78 سنوات 

لصاحل 
من  أقل 
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جمال   يف اخلربة   حماور االستبانة 
 التدريس

املتوسط 
 احلسايب

من  أقل 
10 

 سنوات 

من 
10 - 
 سنة   20

أكثر 
من 
20 
 سنة

اجتاه 
 الفروق 

لدى  املستقبلي 
 الطالبات 

 20  -10من  
 سنة

9.32 3.46   *  -  - 10 
 سنوات 

من    20أكثر 
 سنة

8.63 4.15 * 0.69  - 

 ( 0.05دالة عند مستوى داللة )              *
اجلدول          العينة  10)يتبني من  أفراد  نظر  بني وجهة  الفروق  أن  توافر مهارات(  التفكي   حول حتديد مدى 

جمال التدريس كانت لصاحل   يف حمافظة القنفذة تبًعا الختالف متغي اخلربة    يف املستقبلي لدى طالبات املرحلة الثانوية  
 سنوات(.  10املعلمات ذوات سنوات اخلربة )أقل من  

 
 التوصيات: 

ان هتتم مراكز التدريب الرتبوي إبدارات التعليم عند تصميم الربامج التدريبية للمعلمني ابلرتكيز على تنمية مهارات   -
 التفكي املستقبلي 

 إعداد دراسة تقوميية لربامج إعداد معلمي التاريخ يف ضوء مهارات التفكي املستقبلي  -
تضمنها ملهارات التفكي املستقبلي ووضع تصور مقرتح لتطوير املنهج حتليل حمتوى مقررات التاريخ ملعرفة مدى    -

 يف ضوء ذلك 
 استخدام املعلمني السرتاتيجيات تدريس حديثة تنمي مهارات التفكي املستقبلي لدى الطالب  -
ت يف اجراء دراسات واحباث تربوية حول معاجلة ضعف تنمية مهارات التفكي املستقبلي ومقارنة بنتائج الدراسا  -

 مقرر التاريخ 
 املقرتحات البحثية

 استخدام بيئات افرتاضية لتنمية مهارات التفكي املستقبلي لدى الطالبات يف مقرر التاريخ  -
 وحدة مقرتحة ألنشطة تنمي مهارات التفكي املستقبلي لدى الطالبات يف مقرر التاريخ  -
 يف تدريس التاريخ لتنمية مهارات التفكي املستقبلي لدى الطالبات  ESTSاستخدام مدخل   -
 فاعلية استخدام اسرتاتيجية التخيل لتنمية مهارات التفكي املستقبلي لدى الطالبات يف مقرر التاريخ  -
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 املالحق
 

 استبانة معوقات تنمية مهارات التفكير المستقبلي  

 

 تحية واحترام ...... 
معوقات تنمية مهارات التفكير المستقبلي عند تدريس التاريخ لدى  )  بعنوان  ورقة عملتقوم الباحثة بإعداد  

( الثالثي  Likertطالبات المرحلة الثانوية في المملكة العربية السعودية (  وستكون اإلجابة عليها وفقا لتدرج )
العلمية   الورقة  البحث ونظرا ألهمية أراء سعادتكم ومقترحاتكم  لهذا  أوافق( واستكماال  )موافق، محايد، ال 
وخروجها بالصورة المشرفة، ولخبرتكم تضع الباحثة بين أيديكم، استبانة بمهارات التفكير المستقبلي والتي  

رات من خالل االطالع على الدراسات السابقة  صممت عبارات المحور األول  الذي تضمن خمسة مها
( وعبارات  2010استناًدا لمقياس مهارات التفكير المستقبلي المطور ألبو صفية)   ( و2018كدراسة الدرابكة )

المناسبة  (على اإلجابة  √إشارة )  المحور الثاني من واقع عمل الباحثة اإلشرافي   لتحكيمها من خالل وضع
وتدوين أراءكم في  مناسب    هفي كل عبارة وحذف أو إضافة ما ترون  اء مالحظاتكمابد   من سعادتكم، راجية  

 ضوء النقاط التالية:

 . المحورارتباط العبارة ب •
 وضوح الصياغة. •

 ولكم جزيل الشكر والعرفان ......                   
 جهة العمل التخصص  الدرجة العلمية ة /  اسم المحكم

    

 
 الباحثة 

 
 
 

 مقترحاتكم للتعديل
1- 

2- 

3 
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 استبانة معوقات تنمية مهارات التفكير المستقبلي  

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 
 الفقرات

ارتباط العبارة  
 بالمحور 

سالمة الصياغة  
 اللغوية

التعديل  
 المقترح 

غير   مرتبطة 
 مرتبطة 

غير   واضحة 
 واضحة 

 

 المحور األول: مهارات التفكير المستقبلي 

في الحاضر مع  أفكار الطالبات تتطابق  1
    أفكارهن بالمستقبل

     

لدى الطالبات القدرة على وصف تنبؤات   2
للمستقبل من خالل رسم الخرائط  

 واألشكال 

     

الطالبات بثراء خيالي في   رتمتاز أفكا 3
 التعبير الكتابي 

     

تستطيع الطالبات التنبؤ بالسيناريو الذي   4
 ستكون عليه حياتهن المستقبلية  

     

لدى الطالبات أهداف وخطط مستقبلية   5
 لتحقيقها 

     

 المحور الثاني: معوقات تنمية مهارات التفكير المستقبلي  

قصور المعلمات في استخدام   1
إستراتيجيات تدريس تعلم بنائية نشطة  
تنمي مهارات التفكير المستقبلي لدى  

 الطالبات  

     

عدم مراعاة محتوى المقرر للفروق   2
 الفردية بين الطالبات 

     

الطالبات الوقوع في الخطأ عند   خشية  3
 اإلجابة 

 

     

قصور المعلمات في استخدام مداخل   4
 التدريس الحديثة في تعليم التاريخ  

     

مقرر التاريخ   عدم التحاق معلمات  5
تنمية مهارات التفكير  ل  بدورات تدريبية

 المستقبلي لدى الطالبات 
 
 

     



 دليل النشر 

 بسم هللا الرحمن الرحيم 

أعلى المعايير الدولية التي من شأنها   المعهد العلمي للتدريب المتقدم والدراسات )معتمد( تعتمد مجموعة مجالت

ترقية حقيقة لمستوى بحثه،  رفع مستوى األبحاث إلى مستوى العالمية، وتضيف للبحث في حال التزام الباحث بها 

؛ إن جملة المواصفات الواردة في هذا الدليل التوجيهي؛ تضفي النشر العلمي وكذلك تعزز من خبرته في مجال

ضوابط النشر   على أبحاثنا شكالً علمياً يعزز من مضمونها ويخرجه إلى القارئ بصيغة تتناسب مع تطور

 جدات النشر المعرفي.ومعارفه، مما يحقق مواكبة فاعلة لمست  العلمي

  

 تعليمات للباحثين: 

تحت   (publisher@siats.co.ukعلى اإليميل: )  لقسم النشر ترسل نسختين من البحث  -1

 (. PDF( ، وأخرى بصيغة ) Wordواحدة بصيغة ) Microsoft Word برنامج

( بين األسطر شريطة أال يقل عدد  واحد ونصفالحاسوب )الكمبيوتر( بمسافات ) يُكتب البحث بواسطة  -2

 Traditional) العربية ,للغة 16كلمة، حجم الخط  5000عن و اليزيد 4000 الكلمات عن

Arabic) اإلنجليزية للغة 12 و (Time New Roman  )،    بما في ذلك الجداول والصور والرسومات

 , ويستنى من هذا العدد المالحق واالستبانات. 

، وأسفل منه تكتب أسماء الباحثين كاملة العربية واإلنجليزية واجهة البحث: يُكتب عنوان البحث باللغتين -3

 ية، وسنة النشر بالهجري والميالدي. ، كما تذكر عناوين وظائفهم الحالية ورتبهم العلمالعربية واإلنجليزية باللغتين

العناوين الرئيسية والفرعية: تستخدم داخل البحث لتقسيم أجزاء البحث حسب أهميتها، وبتسلسل منطقي،   -4

وتشمل العناوين الرئيسية: ملخص البحث وتحته الكلمات 

ادر  المقدمة، البحث وإجراءاته، النتائج، المص (،KEYWORDS وتحته ABSTRAC) المفتاحية،

 والمراجع. 

، على أال تزيد كلمات الملخص  باللغة اإلنجليزية وآخر باللغة العربية يرفق مع البحث ملخص -5

، ( كلمات5) على أال تزيد على  KEYWORDS كلمة، وتكتب بعد الملخص الكلمات المفتاحية (150) على 

 ج والنتائج. مع مالحظة اشتمال الملخص على أركانه األربعة: المشكلة واألهداف والمنه

 يقسم البحث إلى مباحث ومطالب تُكتب وسط الصفحة بخط سميك.  -6

حسب ورودها في البحث، ويكون لكل منها عنوان خاص، ويشار   تطبع الجداول واألشكال داخل المتن و ترقم -7

 .في كل أجزاء البحث…) 3,2, 1 (إلى كل منها بالتسلسل، وتستخدم األرقام العربية

من المراجع األجنبية ويستثنى من ذلك أبحاث الشريعة واللغة  % 20 كل بحث يجب أن يشمل على مانسبته  -8

 .العربية

إلجراء التعديالت على بحثه إن وجدت، وللمجلة   أشهر 3 يعطى الباحث مدة أقصاهامدة تعديل البحوث:  -9 

 الحق بعد ذلك في رفض البحث رفضا نهائيا حال تجاوز الباحث المدة المحددة للتعديل. 

http://www.siats.co.uk/
mailto:publisher@siats.co.uk


يلتزم الباحث بدفع النفقات المالية المترتبة على إجراءات التقويم في حال طلبه سحب البحث ورغبته في   -10

 .تابعة إجراءات النشرعدم م

 .ال تجيز المجلة سحب األبحاث بعد قبولها للنشر بأي حال من األحوال ومهما كانت األسباب -11

  

 :المراجع قائمة) )التوثيق -12

 لعربية تكتب ابستعمال احلروف الالتينية، ميكنكم واهلوامش اليت ابهام: كل املراجع  
ARABIC TRANSLITERATION GUIDELINE 

 

A. Transliteration of Alphabetic Character 

b =  ب dh = ذ ṭ =  ط l =  ل 

t =  ت r =  ر ẓ =  ظ m =  م 
th =  ث z = ز  ‘ = ع  n = ن 

j =  ج s =  س gh = غ w =  و 
ḥ =  ح sh =  ش f =  ف h =  ه 

kh = خ ṣ = ص q = ق  ’ = ئ  

d =  د ḍ = ض k =  ك y =  ي 
 

 

Arabic short vowel: a =   َ  i =   َ  u =   َ  

Arabic long vowel: ā = ا  َ  ī = ى  َ  ū = و  ُ  

Arabic double vowel: ay = ى  َ  aw =  و  َ  

 

B. Note 

 

1) A word that ends with a tā’ marbūṭah ( ة ) is transliterated with or with out “h”; if the word is  

the first part of a construct phrase, the tā’ marbūṭah is transliterated as “t”. 

 



2) An article alīf-lām (  ال ) is transliterated as al- ; if it takes place after a preposition, the article  

alīf-lām is trasliterated as ’l- . 

 

3) A Qur’anic verse is transliterated according to its pronunciation. 

Example: 

Arabic word in general: 

ahliyyah or ahliyya              أهلية 
sūrat al-Baqarah, not sūrah al-Baqarah       البقرة  سورة 
ahl al-sunnah wa’l-jamā‘ah       واجلماعة السنة اهل 

 

Quranic verses: 

yā ayyuha’n-nās, instead of yā ayyuhā al-nās                الناس  أييها 
dhālika’l-kitābu lā rayba fīh, instead of  dhālik al-kitāb lā rayb fīh. فيه   ريب ال الكتاب ذالك 

 

 المرجع في الموضع األول، هكذا: لإلشارة إلى 

(. المحــرر الــوجيز فــي تفسـير الكتـاب العزيــز. تحقيـق: عبــد 2007) .ابـن عطيــة، عبــد الحــق بــن غالــب

 . 145، ص: 2. ج: 2السالم محمد. بيروت: دار الكتب العلمية. ط: 

 وفي المواضع األخرى له يشار إليه، هكذا: 

 . 150، ص:  3وجيز في تفسير الكتاب العزيز. مرجع سابق، ج: ابن عطية، المحرر ال

للمؤلف،   في قائمة واحدة في نهاية البحث، وترتب هجائياً حسب االسم األخير المصادر والمراجع توثق •

 وذلك باتباع الطريقة التالية: 

 الكتاب لمؤلف واحد: 

. تحقيـق: عبــد يز فــي تفسـير الكتـاب العزيــزالمحــرر الــوج (.2007) .ابـن عطيــة، عبــد الحــق بــن غالــب

 . 2السالم محمد. بيروت: دار الكتب العلمية. ط: 

 للمؤلف أكثر من كتاب 

 .. بيروت: دار الشروقالحجة في القراءات السبع (.1979ابن خالويه، الحسين بن أحمد الهمذاني. ) 

. تحقيق: عبد الرحمن بن سليمان العثيمين. القاهرة: مكتبة  وعللهاإعراب القراءات السبع  (.1992ــــــــــــــ. )

 الخانجي. 

 الكتاب لمؤلفَين اثنين: 

 . دمشق: دار العلوم اإلنسانية. الواضح في علوم القرآن (.1996البغا، مصطفى ديب. مستوى، محي الدين. )

 الكتاب لثالث مؤلفين أو أكثر: 

 . كوااللمبور: الجامعة اإلسالمية العالمية الماليزية. التجديد (.2005محمد كامل حسن وآخرون. ) 



 المقالة في مجلة علمية: 

المجلة المصرية للدراسات   (. "أثر سوء المعاملة وإهمال الوالدين على الذكاء".2002راضي، فوقية محمد. )

 . 36-27. ص 36. العدد: 12. المجلد: النفسية

 المقالة في مؤتمر: 

المؤتمر  (. "أثر المرأة في الدعوة والتربية في ضوء القرآن الكريم".2018تحي محمد. )عبد الجليل، محمد ف

 . ماليزيا: جامعة السلطان زين العابدين. الدولي للقرآن الكريم في المجتمع المعاصر

 الرسالة العلمية:

.  ة القراءات""منهج ابن زنجلة في توجيه القراءات في كتابه حج (.2016عبد الجليل، محمد فتحي محمد. )

 دكتوراه، جامعة السلطان زين العابدين.   رسالة

 المؤلفات المترجمة: 

 . )تر: إسماعيل محمد حسن(. ترنجانو: المؤسسة الدينية. تاريخ المصحف القاضي، عبد الفتاح. )د. ت(. 

 عند قبول البحث للنشر يوقع الباحث على انتقال حقوق ملكية البحث الى إدارة معتمد  -13

يئة التحرير الحق بإجراء أي تعديالت من حيث نوع الحروف ونمط الكتابة، وبناء الجملة لغوياً بما  له  -14

 .يتناسب مع نموذج المجلة المعتمد لدينا

 .قرار هيئة التحرير بالقبول أو الرفض قرار نهائي مع االحتفاظ بحقها في عدم إبداء األسباب  -15

ً يمكن للباحث الحصول على بحثه المن -16  شور والعدد الذي نشر فيه بحثه من موقع المجلة إلكترونيا

عزيزي الباحث إن هذه المواصفات مأخوذة عن لوائح دولية ُمعتمدة، وهي تعزز من مستوى بحثك من  مالحظة:

حيث الشكل الذي ال يقل أهمية عن المضمون، وإن أية مخالفة لها ستكلفك تأخيراً إضافياً يمكن تجنبه في حال 

 .ام بهاااللتز

 آليات النشر واإلحالة: 

يوماً  30 بعد تسلم إدارة المجلة نسخة البحث من الباحث، تقوم بإحالتها إلى المحكمين، وتلتزم بمدة ال تزيد عن

 3يوماً )   90 لتزويد الباحث بتقرير عن بحثه يتضمن المالحظات، بعدها يمهل البحث مدة ال تزيد عن 

 بالمالحظات . لألخذ  أشهر(

ينشر البحث بعد أول أو ثاني عدد يعقب تاريخ إصدار خطاب قبوله للنشر على األكثر، حسب أولوية الدور وزخم  

 .األبحاث الُمحالة للنشر
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