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ABSTRACT 

Most Islamic Studies Research today is focused on theoretical research not on field 

research that serve and educate the community. That is because due to the 

recommendations that it bears. It is may be difficult to those who believe that 

Islamic studies research is not only a theoretical one but has a link to the field 

exploratory research. This research will show the relationship of some of these 

research with some of the jurisprudence foundations such the link between 

blocking and opening the means with field research and other fields of research 

such social phenomena that are spread in Islamic societies such as women late 

marriage and other phenomena that threaten the safety of the community structure 

and threaten family stability. Such studies will result recommendations that 

Muslims scholars should use it to eradicate such phenomena.  There are some other 

jurisprudence foundations topics is relevant to empirical research such as 

considering the aim in Fatwah. This should depend on Islamic heritage and the 

deeds of Al-Khulafa’a Al-Rashidin. The case study for this research is the theses of 

masters that I supervised in the faculty of sharia and law at Sultan Sharif Ali 

Islamic University; it is an empirical study that serve and develop the community. 
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لخصامل  

ية اليت ختدم ترتكز معظم حبوث الدراسات اإلسالمية اليوم على البحوث النظرية دون البحوث امليدانية االستطالع
ية هي للتوصيات اليت سوف خترج هبا. فقد يعتذر هلؤالء اعتقادهم أن البحوث الدراسات اإلسالم ا  اجملتمع وتوعيه نظر 

. سوف يبني هذا البحث عالقة بعض هذه ق ابلبحوث امليدانية االستطالعيةهلا تعلحبوث نظرية حبتة ليس فيها 
ابلظواهر -أيضا-ة وربطهالبحوث ببعض مباحث أصول الفقه مثل ربط سد الذرائع وفتحها ابلبحوث امليداني

، أو أسباب انتشار حاالت ة مثل أسباب انتشار حاالت الطالقاالجتماعية اليت تنتشر يف اجملتمعات اإلسالمي
، فمثل هذه الدراسات سوف ينتج اجملتمع وهتدد استقراره العائلي العنوسة أو غريمها من الظواهر اليت هتدد سالمة بنية

 ألمة العمل هبا لتدارك أخطار انتشار أمثال هذه الظواهر يف تلك اجملتمعات.عنها توصيات جيب على علماء ا

، مع أتصيل ل يف الفتوىاالتطبيقية مثل أمهية مراعاة امل وهناك مباحث أصولية أخرى هلا عالقة وثيقة ابلبحوث امليدانية
ذا البحث هي جمموعة من حبوث والنموذج التطبيقي هل الراشدين هذا املبدأ من الرتاث اإلسالمي من عمل اخللفاء

)يونيسا( وهي  رسائل املاجستري أشرفت عليها يف كلية الشريعة والقانون يف جامعة السلطان الشريف علي اإلسالمية
 .حبوث نظرية ميدانية استطالعية ختدم اجملتمع وتوعيه وتطوره

 

:مهيدالت  

مع استبيان "عمل عينة" لتبني ن مدي فهم املكلفني  ابإلحصاءاملراد ابلدراسات امليدانية هي البحوث اليت هلا عالقة 
أن الدراسات االستطالعية هلا عالقة ابستطالعات املكلفني يف أصول التشريع مثل سد  -فضال  -ألحكام الشرعية

 الذرائع واملصاحل املرسلة وتطبيقات بعض األحكام املختلف فيها مثل هل يف املال حق سوى الزكاة. 

 

ائل العلمية يف الدراسات اإلسالمية املعاصرة:واقع الرس  

" املتأمل يف  :حللي الكثري من الرسائل العلمية، فالحظ فيها ملحوظات عديدة، فقال استقرأ  الدكتور عبدالرمحن
وإعادة إنتاج،  وتصنيفا   آالف الرسائل اجلامعية يف خمتلف اجلامعات يالحظ فيها التكرار والتشابه واجرتار الرتاث، مجعا  
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عن القطيعة  ومعظمها ال حيتوي على إشكالية يعاجلها أو سؤال جييب عليه، فضال   وهي تُقدم على أهنا حبث علمي،
النتائج اليت تتوصل إليها فهي يف معظمها وصفية أكثر  الذي تعاجل قضاايه يف املاضي. أما بني موضوعها وبني العصر

املاضي.. وألجله، وعناوين املواضيع وآلية تسجيلها تنم عن حال اجلامعات وما تعانيه،  يف منها حتليلية؛ مما جيعلها حبثا  
فال توجد خطة حبثية يف اجلامعات اإلسالمية يتم من خالهلا توجيه البحوث وتكاملها، وإن وجدت فهي شكلية تعرب 

با فالبحث العلمي عنوان واضح ال عن األزمة األعوص وهي مفهوم البحث العلمي وآليته، رمبا يبدو هذا التعبري غري
حيتاج إىل تعريف وأتطري، لكن ما يُقدم حتت هذا العنوان يدعو إلعادة النظر يف مفهوم البحث العلمي ويف جمال 

يف جماله،  أو جتديدا   العلوم الشرعية ابخلصوص، فاملعهود أن يقدم البحث العلمي إضافة نوعية يف جماله فيكون جديدا  
أن معظم ما يُقدم يف الدراسات اإلسالمية هو اختزال ومسخ وتشويه للرتاث اإلسالمي الذي كان  لكن واقع احلال

وواقعية أكثر مما يطرح على أنه استمرارية له، فلم تفلح الدراسات اليت حتمل  راهنيهبعضه يف صيغته وعصره يعرب عن 
ي الذي مل يقدم بعد ابلشكل الذي يليق به وال صفة "البحث العلمي" يف تقدمي اجلديد وال يف سدانة الرتاث اإلسالم

ابألمانة اليت تقتضيها صفة العلمية، فيتم تناوله بصفة مذهبية أو طائفية، وابنتقائية تطمس أتلق طيفه الذي صنعته 
 )1(احلرية الفكرية واملسؤولية العلمية اليت كان يتسم هبا صانعوه مقارنة مع ما يدعيه دارسوه اليوم.

عبد الرمحن الشقري" أّن تشابه الرسائل العلمية يتطابق بدرجة كبرية يف الدراسات األدبية والشرعية،  ويرى الباحث
قائال : "رمبا أزيد أهّنا قد تتكرر حىت يف العنوان، وخباصة يف ظل غياب التنسيق، وعدم وجود قواعد بياانت مشرتكة 

وضوعات ال تتطلب منهم جهدا  ووقتا  طويال  مثل حتقيق بني اجلامعات، واجتاه بعض الطالب والطالبات إىل اختيار م
مجع املقوالت والتعليق عليها وهكذا، أّما العلوم االجتماعية والسلوكية فيختلف الوضع فيها؛ ألهّنا يف  املخطوطات، أو

ديناميكي متغريّر الغالب دراسات آنية تعتمد على املنهج الكمي واجملتمع هو املعمل الذي تدرسه، واجملتمع يف وضع 
 .ابستمرار"

 

 

 

                                                           

 http://www.kantakji.com/research-development (1)- من مقالة " البحث العلمي بني التجديد وسدانة الرتاث".
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: وبعدها عن التطبيقات أسباب السطحية يف الدارسات اإلسالمية املعاصرة  

: التطبيقيةعناوين العامة دون العناوين اجلزئية اختيار ال-  

سعة لرسائل خيتارون العناوين العامة الوا -خباصة العرب منهم-ات اإلسالمية جند كثري من الباحثني يف الدراس
، مثل أو غري ذلك من العناوين الواسعة، دون العناوين اجلزئية احملصورة ، مثل فقه الصالة أو الزكاةاملاجستري والدكتوراه

لتعمق والسطحية يف نتائج أحكام مصرف زكاة الغارمني وتطبيقاهتا املعاصرة. فهذا ال شك له األثر الكبري يف ا
أو  ،وعات حمصورةضالبحث من اختار مو  نتائجو موضوعات عامة  ج البحث من اختارزلت أمثل نتائ وما البحوث.

من  معينا   ، مثل غواص قد غاص يف حميط من احمليطات الواسعة ليستخرج منه نتائج  علمية دون حتديد موقعا  جزئية
قول لنا:  عامة سوف ي -الحمالة–سوف تكون نتائج غوصه  ؟، فهذا الغواض ما عسى أن تكون نتائج غوصهاحمليط

؟ فبينما هذه النتائج العامة عن احمليطات ! فما منا ال يعرفن احمليط مياهه عميقة، وأن مياه احمليط ملوحتها عاليةأ
، فنتائج د غاص يف حبرية صغرية، فخرج بنتائج خاصة بتلك البحرية، منها أن عمقها وملوحتها كذا وكذاغواص آخر ق

قد اختار  فلو أن ابحثا   ، ومل يسبق إليها أحد من قبلههافريدة من نوعهي نتائج   -الحمالة-حبثه قد تكون قليلة لكنها
: إن القضاء يف اإلسالم فريضة وف تكون عامة مثل أن يقول، فإن نتائج حبثه سعن القضاء يف اإلسالم موضوعا  

قضاء يف ال، بينما لو حبث نتائج عامة معروفة لكل ذي بصرية حمكمة جيب أن توفر هلا األسباب والوسائل.. فهذه
يف القضاء مثل نقض قضاء  تطبيقيا   أو اختار موضوعا  مل يسيق إليها.  بنتائج، خلرج حبثه القرن من القرون اهلجرية

  .اكم الشرعية يف بلد من البلدانالقاضي بني التنظري والتطبيق يف احمل

    

:التطبيقيةاليت تعتين ابلبحوث  يف الدارسات اإلسالمية يةاملراكز البحث ندرة-   

اليت تعتين  املراكز البحثية يف اجلامعات اإلسالمية ندرة من أسباب السطحية يف الدراسات اإلسالمية املعاصرة
. والناظر يف أهداف اجلامعات اإلسالمية يف العامل اإلسالمي جيد معظم أهدافها موجهة على ختريج التطبيقيةابلبحوث 

  علمية حبثيةشك إن اجلامعات اليت تطلب مراكز  اإلسالمية. والصات ابلعلوم الرتبويني والوظائف ذات الصلة ابلتخص
العلمي الرصني سوف  اإلسالمية. فالبحث  لتليب حاجات البحث العلمي يف العلوم ،مرموقة بني اجلامعات العاملية

اليت  التطبيقيةتنحصر مهمة هذه البحوث على البحوث النظرية دون  العلمي. واليرفع من قدر األمة يف جمال البحث 
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مع استبيان "عمل عينة" ليتبني عن مدي فهم  ابإلحصاءابلدراسات امليدانية هي البحوث اليت هلا عالقة تعتين 
شريع مثل أن الدراسات االستطالعية هلا عالقة ابستطالعات املكلفني يف أصول الت -فضال-املكلفني ألحكام الشرعية

يف املال حق سوى الزكاة". أو تطبيق بعض األحاديث النبوية مثل حديث "سد الذرائع واملصاحل املرسلة وتطبيقات 
    على الواقع العملي مثل قاعدة " االجتهاد ال ينقض ابجتهاد مثله " على احملاكم الشرعية. وليةقاعدة أص

 

ونتائج خاصة:عدم تقسيم نتائج البحث إىل نتائج عامة –    

من أسباب السطحية يف رسائل املاجستري والدكتوراه يف الدراسات اإلسالمية املعاصرة أن نتائج البحث فيها مل تقسم 
إليها من قبل غريه من الباحثني أو هي  : نتائج عامة ونتائج خاصة. أما النتائج العامة فهي نتائج قد توصلقسمنيإىل 

النتائج اخلاصة فهي نتائج اخلاصة اليت توصل إليها من خالل حبثه. فمن خالل  . أمانتائج عامة معروفة للجميع
 اليت أكثر ما يف جعبتها اللصق واجلمع. التقسيم السابق متيز البحوث العميقة من البحوث السطحية

 

املعاصرة:مسوغات البحث بني علماء األمة و مناهج البحث -  

: أما شيء مل يسبق إليه فيُ َؤلَّف، أو شيء أُلّرَف "التأليف " يف سبعة أمورت البحث علماؤان السابقون مسوغا جعل 
انقصا  فيكمَّل، أو خطأ فيصحَّح، أو ُمشكل فُيشرح، أو مطولر فيختصر، أو مفّرق فيجمع، أو منثوٍر فريتب، ذلك 

عليه وقته وعمره، قال ابن أنَّ الكتابة اخلالية من هدف من هذه األهداف لغو ابطل يبعد القارئ عن احلقيقة ويضيع 
يبتدع وصفا  ومبىن،  معىن أوالعريب: ) وال ينبغي حلصيٍف يتصدى إىل تصنيف، أْن يعدل عن غرضني: إمَّا أن خيرتع 

 )2(.يد الورق، والتحلي حبلية السرق (وما سوى هذين الوجهني، فهو تسو 

 

 

 
                                                           

 . 22 ألنصاري فريد ، أجبدايت البحث يف العلوم الشرعية ، دار الكتب العلمية، بريوت ، لبنان ص ( 2)  
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؟التقنيات والدكتوراه يف عصرهل مجع املفرتق يستحق الطالب أن مينح له  شهادة املاجستري    

الكتب متوفرة يف  نمل تكقد كان مجع املفرتق يف مصنف واحد يف القرون الفائتة عمل جبار يشكر عليه الباحث إذا 
أما  .توفرت صعب على الناظر استخراجها، أما جلهالة حمتوى الكتاب، أو لصعوبة فهم احملتوى ، وإذامكان واحد

، أو أن املخطوطة خطها غري ملاضية منها: آتكل املخطوطةفله صعوابت عدة يف القرون ا، صعوبة استخراج احملتوى
بكبسة زر يف ران هذا عصر التقنيات واملعلومات، فيستطيع الباحث أما يف عص .الصعوابتمفهوم أو غري ذلك من 

خرج رسالة يف أايم ، فيعمل هلا قص ولصق. فتملئات من املراجع حول موضوع واحدأن جيمع ا إلكرتونيةمكتبة 
معدودات. فالذي أراه أنه ال يستحق طالب الدراسات العليا شهادة املاجستري أو الدكتوراه جملرد مجع املعلومات حول 

 .أن يساهم يف نتائج البحث العلمي أو استقراء، عسى هذا اجلمع اجملرد دون حتليل موضوع وما

 

والبحوث امليدانية: وسائل احلصول على املعلومات بني البحوث النظرية  

على الكتب سواء الرتاثية منها أو احلديثة دون تعويل على استطالعات -غالبا-تعتمد البحوث اإلسالمية النظرية
 ذلك أصل استنباطي اجتهادي مثل سد الذريعةعلى  دون تعويل  األحكام. أواملكلفني ملعرفة مقدار فهمهم لتلك 

أن يكثر الفعل الذي سد بني الناس وال عربة ابلفعل  الذرائعاتفق عليه األصوليون القائلون مببدأ سد  أن األمر الذي
يف البالد  الدقيقة. فمثال  مع االستبياانت ائرة اإلفتاء اإلحصاءات الدقيقة القليل النادر وهذا حيتاج من املفيت  أو من د

فاسد الذي سوف يرتتب على قيادهتا ال بد من استبيان يبني اآلاثر السيئة لذريعة امل اليت متنع قيادة املرأة للسيارة سدا  
 من املرأة نفسها.  مع اآلاثر السيئة لقيادة السيارة األجنيب عن املرأة بدال   -أيضا–وتقارن 

 

وصلتها ابألصول التشريعية: التطبيقيةأمهية الدراسات اإلحصائية   

الدراسات اإلسالمية إن عددا  من اجلامعات اإلسالمية ال تدرس يف مناهجها  من صعوابت اليت تواجه الدارسني  يف 
ال شك إن العينات وعمل املقابالت وعمل االحصاءات..  تبياانت واستطالعات الرأي من أخذكيفية عمل االس

ل أبصل سد ، بل العمكبري بواقع اجملتمعات اإلسالمية، وليست دراسات نظرية حبتة  الدراسات اإلسالمية هلا تعلق
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، وابملثال يتضح املقال: اجملتمع من خالل العمل ابملباحاتالذرائع مرتتب على الظواهر االجتماعية اليت تكثر يف 
إنه بلغين أنك تزوجت امرأة ، فأرسل إليه: حيث منع سيدان حذيفة بن اليمان-عنهرضى هللا -سيدان عمر بن اخلطاب

فكتب إليه حذيفة. ال أفعل حىت ختربين، أحالل أم حرام؟ وما أردت من أهل املدائن، من أهل الكتاب، فطلقها. 
إليه عمر رضي هللا عنه: ال، بل حالل، ولكن يف نساء األعاجم خالبة، فإذا أقبلتم عليهن غلبنكم  بذلك؟ فكتب

 (3)فطلقها. -أي اقتنعت  -على نسائكم، فقال حذيفة: اآلن 

لرتتب عليه انتشار العنوسة يف  ابلنصرانياتزواج الفسيدان عمر بن اخلطاب قد استشرف املستقبل فيما لو فتح 
" وذلك من خالل الدراسات اليت تنظر بعني املآل "املستقبل اجملتمعات املسلمة. وعلى هذا تعمل مثل هذه األحباث

تقبل القريب. ومن ذلك يستطيع الباحث يف الدراسات املس ما سوف يكون عليه اجملتمع يف تنبؤاملستقبلية اليت 
اإلسالمية أن يعمل االحصاءات يف توفر احلاجات األساسية من طعام ودواء وغري ذلك من احلاجيات الضرورية يف 

" ويف  :لىه تعمن قول انطالقا   أو الزكاة اإلضافية اليت أمسيها "احلق التكافلي" تمعات اإلسالمية ، فيقرر بتوصيةاجمل
 عموم اآلايت اليت أمرت ابلتعاون والتكافل بني أفراد اجملتمع اإلسالمي. ومن "واحملرومأمواهلم حق معلوم للسائل 

 

 عالقة اإلحصاء ابلبحوث امليدانية:

ال شك وجود عالقة وطيدة بني البحوث امليدانية وبني اإلحصاء إذ كل حبث ميداين ) استبياين( فيه إحصاء من 
، فاالستبيان يبني فيه رأي الناس يف ان األصلي وليس كل إحصاء استبيانعينة وارتباطها بعدد السكحيث حجم ال
 مسألة معينة. 

وقد ورد مفهوم اإلحصاء يف القرآن الكرمي صراحة  من خالل مشتقات خمتلفة للفعل )حصى( يف أحد عشر مكاان  
:منها خمتلفا ،  

ْنَساَن َلظَُلوٌم َكفَّاٌر".)4(  1."َوإرْن تَ ُعدُّوا نرْعَمَة اَّللَّر ال حُتُْصوَها إرنَّ اإلر

                                                           

297:2القرآن للجصاص وأحكام  6:76( ينظر أحكام القرآن للقرطيب 3)   
( 34( سورة إبراهيم )4)  
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يٌم")5(  2."َوإرْن تَ ُعدُّوا نرْعَمَة اَّللَّر ال حُتُْصوَها إرنَّ اَّللََّ َلَغُفوٌر رَّحر
ا".)6( ا لَبرثُوا أََمد 

َ
مل  3. "ُُثَّ بَ َعثْ َناُهْم لرنَ ْعَلَم َأيُّ احلرْزبَ نْير َأْحَصى ر

 
املواضيع اليت طرقت تصرحيا  بكثرة يف القرآن و رمبا كان طرق هذا املوضوع ابلتلميح أكثر و هبذا يكون اإلحصاء من 

 رمي ما يقارب مخسا  و عشرين مرةو يكفي هنا أن نشري إىل أن مفهوم العد و التعداد قد تكرر يف القرآن الك
البياانت اإلحصائية. و كذلك تلفت  و جتدر اإلشارة إىل أن املتدبر ملعظم اآلايت أعاله يرى أمهية اإلحصاء و قيمة

هذه اآلايت االنتباه إىل أن مهمة اإلحصاء ليست ابملهمة اليسرية، و خصوصا  يف بعدي دقة البياانت و حجم اجملتمع 
اإلحصائي. فمن املعلوم أن النظرية اإلحصائية تقوم على مبدأ استنباط صفات اجملتمع اإلحصائي من خالل عينة 

ع )واليت تسمى عند اإلحصائيني عينة عشوائية(. و هذا هو السبيل الوحيد يف أغلب احلاالت، و ذلك ممثلة هلذا اجملتم
ألسباب معلومة مثل التكلفة، و العامل الزمين و حجم اجملتمع. و من املعلوم أيضا أنّه ال ميكن أبي حال من األحوال 

إن كان عند البشر من استطاعة لدراسة بعض  العينةل تنا حول اجملتمع من خالالوصول إىل الدقة املطلقة يف استنتاجا
اجملتمعات اإلحصائية بشكل كامل )و الذي يسمى ابملسح اإلحصائي( فهذا يتم يف حاالت حمدودة جدا  و تنقطع 
هذه االستطاعة يف حاالت اجملتمعات غري احملدودة أو غري املنتهية. فسبحان هللا احملصي الذي يتحدى خلقه ابلدقة 

من اإلشارات اللطيفة يف بعض  العاملينيلوقات، كيف ال و هو رب قة يف إحصاء ما ال يعّد من اجملتمعات و املخاملطل
أعاله. و احلقيقة أنه جرت  9و  5، 2، 1اآلايت السابقة أن يقرتن مفهومي اإلحصاء و العد، كما يف اآلايت 

د البياانت. و الصواب هو ما تشري له هذه اآلايت العادة عند الكثريين على تعريف اإلحصاء، خطأ ، أبنه مجع و ع
أعاله إشارة واضحة الداللة على ذلك.  5من أن العد هو جزء من اإلحصاء فحسب فعلى سبيل املثال، يف اآلية رقم 

فمعلوم أن املرتادفات إذا اجتمعت يف آية فال بد أن يكون لكل منها معىن أو مقصود خمتلف. واحلقيقة أنه مت تقدمي 
عام على اخلاص يف هذه اآلية كما يف مواقع عديدة يف القرآن. حيث تقدم العام وهو اإلحصاء على اخلاص و هو ال

                                                           

  (18سورة النحل )( 5)
(12الكهف )( 6)  
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 (7)العد. هذا مع ما تشري إليه هذه اآلية من أن العد و التعداد هو من أدق و أصعب املراحل يف العملية اإلحصائية.
 

 الراشدين:من دالئل االحصاء يف السنة النبوية وعمل اخللفاء 

 اإلسالم يلفظ كم  يل أحصوا فقال وسلم عليه هللا صلى هللا رسول مع كنا  قال -رضى هللا عنه-حذيفة بن اليمان عن
 قال تبتلوا أن لعلكم تدرون ال إنكم قال مائة السبع إىل مائة الست بني ما وحنن علينا أختاف هللا رسول اي فقلنا قال

 (8)سرا. إال يصلي ال منا الرجل جعل حىت فابتلينا

 أن بلغ فإذا عشرة، يف ولد إذا للمولود يفرض عنه هللا رضي اخلطاب بن عمر كان:  قال قبيل أيب عن هليعة، ابن عن
 (9)ابلفريضة. أحلق له يفرض

 

 عالقة العلوم اإلنسانية بعلم اإلحصاء:

 علم االقتصاد

تطبيقية، وعلوم إنسانية[ واالقتصاد هو علم يعاجل جانبا  تقسم العلوم إىل ثالثة أقسام: ]علوم أساسية )حبتة(، وعلوم 
فهو يفسر ويشرح سلوك اإلنسان وهو بصدد إشباع احتياجاته، فموضوعه هو  (10)من جوانب السلوك اإلنساين،

الثروة االجتماعية من جهة، وسلوك اإلنسان االقتصادي من جهة اثنية، وهلذا ينتمى اىل جمموعة العلوم االجتماعية، 
علم  ال ميكن للباحث يف احمليطة. ولذلكيتأثر ابلظروف البيئية  وابلتايلتتشابك وترتابط مع بعضها البعض،  يتال

االقتصاد أن يهمل الظواهر االجتماعية األخرى، ذلك كون السلوك اإلنساين خيضع لعوامل خمتلفة منها االقتصادية، 
فعلى سبيل  .يرتبط بعالقة وصلة وثيقة بكثري من العلوم فإنه واترخيية.ومنها غري االقتصادية من اجتماعية وسياسية 

 .مصر مبعزل عن األحوال السياسية الداخلية واخلارجية ليل مشكلة البطالة يفاملثال ال ميكن حت
                                                           

-بتصرف-ينظر املقالة " الرايضيات واإلسالم "عالء حسن نور الدين على موقع جامعة أم القرى - http://uqu.edu.sa/page/ar/58028 (7)  

  336ينظر كتاب شرح النووي على صحيح مسلم.صفحةرواه مسلم يف صحيحه، ابب االستسرار ابالميان للخائف ( 8)
47:1ينظر كتاب فتوح البلدان البالذري أمحد بن حيسى .( 9)  

وينظر كتاب-  Roy preece, starting Research: An Introduction to Academic Research and dissertation writing (10 )  

12,London: Printer publisher. 
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 علم النفس

هذا  لألفراد كما هو، بينما خيتص علم النفس بدراسة األساليب الكامنة وراء اخلارجيإن علم االقتصاد يدرس السلوك 
علم  اختصاصالسلوك؛ ولذا يرتبط علم االقتصاد بعلم النفس، حيث أن كالمها يدرس نفس الظاهرة، ولكن يقتصر 

علم النفس إىل حتليل الدوافع الداخلية هلذا السلوك  اختصاص، بينما ميتد اخلارجياالقتصاد على دراسة السلوك 
 .، ومن ُث فإن كال  منهما يكمل عمل اآلخراإلنساين

السوق فكل ما يستخلصه االقتصادي من نتائج هو أن استهالك هذه السلعة  سعر سلعة معينة يف ارتفعفإذا 
سعرها. وقد توصل إىل هذه النتيجة على أساس احلقائق واملشاهدة واملعرفة  يف ارتفاعسينخفض إىل حد معني مع كل 

 ارتفاعستهلكني هلذه السلعة، أما حاالهتم النفسية عند سلوك األفراد كم السعر يف ارتفاعالعامة برد الفعل الذى حيدثه 
 .علم النفس اختصاصالسعر فال يهتم هبا االقتصادي، وهى من 

 

 علم االجتماع

علم االقتصاد يدرس جزءا  من الظواهر االجتماعية وهي الظواهر االقتصادية، فإعداد الدراسات االقتصادية اهلادفة 
العدالة االجتماعية يف توزيع الدخل والثروة من خالل السياسات الضريبية واإلعاانت  لزايدة النمو االقتصادي، وحتقيق

 .احلكومية؛ يتطلب التعرف على الرتكيب السكاين والعادات والتقاليد السائدة يف اجملتمع

املعلومات كذلك يرصد حاالت الفقر والبطالة وأوضاع الريف وكذلك الدايانت، وعلم االجتماع يقدم لالقتصادي 
الضرورية عن املناخ واجلو االجتماعي، مثل دراسة حالة الفقر ملناطق الريف يف أي بلد، فالبد هنا من توافر املعلومات 

 (11).يف تلك املناطق من أجل رفع مستواهم وحل مشاكلهم

 

 

                                                           

ماذا لو اجتمع علم االقتصاد ابلعلوم االجتماعية واألساسية األخرى. شيماء جابر.تنظر املقالة على املوقع بتصرف من مقالة  ( 11)  
http://www.arageek.com/2015/04/29/economy 
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بعلوم الشريعة: واالستبيان عالقة اإلحصاء  

بعلم اإلحصاء مع أن العلوم الشريعة ألزم من غريها من العلوم  يف من ربط علوم الشريعة  -حسب ما أطلعت-مل أطلع
. إذا الفقه كبري يف أمور االقتصاد  ربطها به فالشريعة قد جاءت أحكامها يف مجيع أمور احلياة فالشريعة هلا تعلق

إذ أهلية  لم النفسالتعلق األكرب بع -أيضا–، وله بيوع وتنظيم املعامالت بني الناساإلسالمي ثلث أحكامه متعلق ابل
ليس حتت  ف يف الشريعة وصحة تصرفاته ال تكون إال من إنسان سوي ليس فيه اختالله يف عقله أو تصرفا  يالتكل

اجملتمع من العمل أبصل سد الذرائع مرتتب على الظواهر االجتماعية اليت تكثر يف  يقتصر اإلحصاء واال سيطرته. وال
حيث منع سيدان حذيفة بن  -عنه رضى هللا-ضح املقال: سيدان عمر بن اخلطاب، وابملثال يتخالل العمل ابملباحات

إنه بلغين أنك تزوجت امرأة من أهل املدائن، من أهل الكتاب، فطلقها. فكتب إليه حذيفة. ال ، فأرسل إليه: اليمان
إليه عمر رضي هللا عنه: ال، بل حالل، ولكن يف نساء  بذلك؟ فكتبأفعل حىت ختربين، أحالل أم حرام؟ وما أردت 

 (12)فطلقها. -أي اقتنعت  -األعاجم خالبة، فإذا أقبلتم عليهن غلبنكم على نسائكم، فقال حذيفة: اآلن 

لرتتب عليه انتشار العنوسة يف  ابلنصرانياتزواج الفسيدان عمر بن اخلطاب قد استشرف املستقبل فيما لو فتح 
 .ليت تنظر بعني املآل "املستقبل "سلمة. وعلى هذا تعمل مثل هذه األحباث ااجملتمعات امل

 

 اخلالف يف مسألة هل يف املال حق سوى الزكاة حيمسها اإلحصاء االستبياين:

رأى مجع من الفقهاء أنه ال يوجد حق يف املال سوى الزكاة بينما رأى ذهبت قلة من الفقهاء رأت أن يف املال حق 
وأيضا رأي كبار -رضى هللا عنهما-سوى الزكاة. والذي يقوي هذا املسلك أنه رأي بعض الصحابة مثل ابن عمر

فهم أدرى من غريهم مبقاصد التشريع اإلسالمي يف  التابعني مثل احلسن البصري و إبراهيم النخعي واألعمش وغريهم
يف مصنف أيب شيبة عن األعمش عن إبراهيم قال كانوا يرون يف  الفقهية. جاءاحلقوق املالية وأبعدهم عن الصناعة 

 البن قال قلت قزعة عن عبيدة عن عن جماهد يف أمواهلم حق معلوم قال سوى الزكاة أمواهلم حقا سوى الزكاة.
 إن يل ماال فما أتمرين إىل من أدفع زكاته ؟ قال ادفعها إىل ويل القوم يعين األمراء ولكن يف مالك حق سوى عمر

                                                           

   297:2 وأحكام القرآن للجصاص 6:76ينظر أحكام القرآن للقرطيب ( 12)

http://library.islamweb.net/newlibrary/showalam.php?ids=12
http://library.islamweb.net/newlibrary/showalam.php?ids=12
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   (13).قزعة_اي_ذلك
ما سوف يكون عليه اجملتمع يف  املستقبل  تتنبأمن خالل الدراسات املستقبلية اليت فاحلسم يف هذه املسألة يتم  

القريب. ومن ذلك يستطيع الباحث يف الدراسات اإلسالمية أن يعمل االحصاءات يف توفر احلاجات األساسية 
 أمسيها "احلق اليت الضرورية يف اجملتمعات اإلسالمية، فيقرر بتوصيةمن طعام ودواء وغري ذلك من احلاجيات 

" ومن عموم اآلايت اليت أمرت ويف أمواهلم حق معلوم للسائل واحملروم: "وله تعاىلمن ق التكافلي" انطالقا  
    .كافل بني أفراد اجملتمع اإلسالميابلتعاون والت

            

 : سد الذرائع خالل قواعد مراعاة املآلعرض قاعدة
وربطه   ا مبقاص   د  امل   أالتيف قواع   د امل   آل انص   ب عل   ى بي   ان عالقته   ا بفك   رة  ال   ذرائعغ   رض الش   اطيب م   ن حب   ث قاع   دة 

وك ان جمم ل ك الم الش اطيب يف ( 14).امبقتض ياهت، والتقي د ابالمتث ال هل ا املكلفنيالشارع يف التكليف والنظر يف مدى التزام 
آل ه  ذه وعدم  ه وم   لعم  ل هب  اعتب  ار اه  ذه القاع  دة األوىل م  ن قواع  د مراع  اة امل  آل ع  ن موق  ف امل  ذاهب الفقهي  ة م  ن اال

. وذكر هلا ش رطا  واح دا : أن (15). وعرفها الشاطيب بقوله" التوسل مبا هو مصلحة إىل مفسدة "األقوال وتعني حمل النزاع
 (16): أبن يكثر يف الناس مبقتضى العادة .يظهر القصد وذلك

 
ابلبحوث اإلحصائية واالستبيانية: ئععالقة سد الذرا  

أن يكثر الفعل الذي سد بني الناس وال عربة ابلفعل  الذرائعأن األمر الذي  اتفق عليه األصوليون القائلون مببدأ سد 
يف البالد  فمثال  , القليل النادر وهذا حيتاج من املفيت  أو من دائرة اإلفتاء اإلحصاءات الدقيقة  مع االستبياانت الدقيقة

لذريعة املفاسد الذي سوف يرتتب على قيادهتا ال بد من استبيان يبني اآلاثر السيئة  سدا  اليت متنع قيادة املرأة للسيارة 
 .من املرأة نفسها عن املرأة بدال   مع اآلاثر السيئة لقيادة السيارة األجنيب -أيضا  –وتقارن 

                                                           

 )13( ينظر مصنف ابن أيب شيبة1214 ) 93 ( من قال يف املال حق سوى الزكاة
1993-1413من مقالة قواعد التنظري املآيل عند اإلمام الشاطيب. ألستاذ  عبد احلميد العلمي . نشر جملة املوافقات . العدد الثاين- (14)  
  وما بعدها199:4ملوافقاتا للمزيد من التأصل . ينظر  (15)
200:4املوافقات.( 16)  
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وخدمتها للمجتمعات: يف كلية الشريعة والقانون الدراسات اإلسالمية التطبيقيةحبوث   

ث يف كلية الشريعة والقانون التابعة جلامعة السلطان الشريف علي اإلسالمية. حسنوات تدريسي ملادة مناهج البل خال
الدراسات اإلسالمية فقلت: أن أفضل البحوث عندي اليت  حبوث وجهت طلبيت بعد سؤاهلم أفضل منهجية هلم يف

 تتكون من شطرين :

 األول : رالشط

ويف هذا الشطر يطبق فيه الباحث ما تعلمه من أصول املنهج الوصفي أو التارخيي ويطبق عقلية الباحث  :النظري 
النظرية النقدية من حيث اختيار أفضل تعريف اصطالحي ملوضوع حبثه واكتساب مهارة الرجوع إىل كتب املصادر 

يص النص الطويل وحتليله ومعرفة مصطلحات الرتاثية و فهم النص الرتاثي من مصدره املباشر مع اكتساب مهارة التلخ
الفقهية أو األصولية الواردة خالل حبثه مع معرفة فقه أقوال املذهب الواحد ومقارنته ابلفقه املقارن " اخلالف العايل". 

 وسوى ذلك من املهارات اليت سوف يكتسبها الباحث من خالل املباحث النظرية.  

 الشطر الثاين:

ما تعلمه الطالب من أصول عمل االستبيان وعمل العينة وعمل  لشطر يطبق الباحث فيه أوال  ويف هذا ا :التطبيقي
أن  -أي بني الشطر النظري والشطر التطبيقي -. والربط بينهماالتطبيقيةاملقابلة.. وحنو ذلك من مهارات البحوث 

كما سيتضح ذلك من –عه الباحث سوف يطبق األحكام اليت فهمها من أحكام فقهية من خالل حبثه على جمتم
 – املثال التطبيقي على أحكام احلداد خالل

 

  هتا لطلبيت يف مرحلة املاجسترياخرت  تطبيقيةلبحوث نظرية ذجان منو 

الرضاعة وأحكامها ومدى فهم اجملتمع الربواني النموذج األول :  

ومن النتائج املفيدة للمجتمع اليت خرج منها حبث الرضاعة وأحكامها أن الباحثة وجدت من خالل االستبيان أن من 
ألوالدهن إىل الرضاعة الصناعية منذ الوالدة لفهمهم اخلاطئ لقوله  الطبيعيةاملرضعات أوالدهن قد ترتكن الرضاعة 

أن من ابتدأت  أراد أن يتم الرضاعة". ففهموا من اآلية خطئا   والوالدات يرضعن أوالدهن حولني كاملني ملن" :تعاىل



Journal of Human Development and Education for Specialized Research (JHDESR) Vo: 2, No: 2, 2016 

           

 
 15 

Journal of Human Development and Education for Specialized Research 

من  كبريا    رضاعة ولدها جيب عليها أن تتم رضاعته حوالن كامالن وإال أمثت. فمن أجل هذا الفهم تركت عددا  
ابلعامني الكاملني . والفهم الصحيح لآلية أن تقرير اآلية ملدة الرضاعة ألطفاهلا الرضع كليا   الطبيعيةاألمهات رضاعتها 

جاء من ابب خصم املنازعات املالية اليت قد حتصل بني الزوج املطالب ابلنفقة على أوالده وطليقته. فالزوج الذي طلق 
 رضيعا   وانتهت مسؤولية الزوج عن نفقة زوجته لكن تبقى وجوب النفقة على الزوج إذا كان طفال   ابئنا   زوجته طالقا  

ع لبنه من ثدي أمه واألم ال بد هلا من الغذاء الكايف هلا لكي حتسن رضاعة رضيعها. وملا  منه فالطفل الرضيع يسرتض
ام الرضاعة للرضيع حوالن  بينت اآلية الكرمية أن مت .معلومة للمكلفني عهد نزول الوحي كانت مدة متام الرضاعة غري

 على نفسها.  النفقة  هاطليق. وبعد اهلذين احلولني ال حيق للمرأة أن تطلب من كامالن

 

 احلداد وأحكامه ومدى فهم اجملتمع الربواني النموذج الثاين:

فيما يلي استبياان عمليا لفهم أحكام حداد املرأة يف اجملتمع الربواني. عرضت بعض الفقرات املتعلقة ابالستبيان لتكون 
لربط بني املباحث النظرية وأسئلة االستبيان لتبني منه درجة فهم أحكام احلداد يف اجملتمع الربواني يف الشرحية  منوذجا  
 املعنية.

 قسم )ب( : املعلومات فيما تتعلق خبربة املستجيبني يف احلداد. 

     الرجاء وضع عالمة  فيما يلي :هل حتد من قبل؟

 .نعم 

 .ال 

مباشرا(.  11)*إذا جتيب ال، أجب سؤال رقم   

 إذا حصلت الوفاة من قبل وحتد )*جتوز أن تضع أكثر من واحد(: .1

 مل أعمل احلداد عملُت احلداد حصلت الوفاة امليت

    األب.
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    األم.

    الولد: )واحد أو أكثر من واحد(.

    اإلخوة: )األخ أو األخت(.

    اجلد أو اجلدة.

    الزوجة.الزوج/ 

  قرابة أخرى، الرجاء ذكرها:

 

  

 األشياء اليت فعلت أثناء احلداد من قبل )*جتوز أن تضع أكثر من واحد(: .2

  لبس السواد 

 التهليل 

 عدم خروج من البيت 

 لبس لون املظلم سوى األسود واألبيض 

 لبس ثوب األبيض 

 عدم التزين 

 عدم الكالم 

 )للمكث يف البيت(أخذ اإلجازة  

 سوى ما ذكرت، عني: 

 ما سبب عدم عمل احلداد )*إن مل تفعل احلداد(: .3

 .عدم العلم ابحلداد 
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 .)عدم العلم أبحكام احلداد يف اإلسالم )عدم معرفة بوجوبه  

 .علمت ومل حتد 

  :سوى ما ذكرت، عني 

 ما مصدر احلداد؟ .4

 .الشرع 

  .جمرد العادة 

 .الشرع والعادة 

  :سوى ما ذكرت، عني 

 من أين حصلت على تلك املعلومة؟ .5

 .املذايع 

 .التلفاز 

 .اجلريدة 

 .من املؤمتر أو التعليم العام 

 .اإلنرتنت 

 .التعليم يف املدرسة 

  :سوى ما ذكرت، عني 

 

 ملن جيب عليه احلداد؟ .6

 .الزوجة فقط 
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 .الزوج فقط 

 .كالمها 

 .)كل الناس )كل األداين 

 .ال أعرف 

  ،عني:سوى ما ذكرت 

 كم مدة احلداد كما شرعه اإلسالم؟ .7

 .طوال جمالس التهليل 

 .أربعة أشهر وعشرا 

 .سنة واحدة 

 .ال أعرف 

 :سوى ما ذكرت، عني 

 ما حكم احلداد للمرأة املتوىف عنها زوجها عموما؟ .8

 .مندوب 

 واجب. 

 .ال أعرف 

 هل املرأة املتوىف زوجها جتوز أن ختطب أثناء احلداد؟ .9

 .نعم جيوز 

 .ال جيوز 

 .)جيوز ابلتعريض)ال ابلتصريح 
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 .ال أعرف 

 :سوى ما ذكرت، عني 

 هل جيوز أن تتزوج املرأة املتوىف زوجها بعد االنتهاء من احلداد؟ .10

 .نعم جيوز 

 .ال جيوز 

 .ال أعرف 

 :سوى ما ذكرت، عني 

 هل جيوز أن حتضر املرأة املتوىف زوجها اجملالس كمجلس وليمة العرس؟ .11

 .نعم جيوز 

 .ال جيوز 

 .ال أعرف 

 األشياء احملرمة أثناء احلداد حسب ما عرفت،)*ميكن أن تضع أكثر من واحد(: .12

 .لبس الزينة 

 .مس الطيب 

 .لبس احللي 

 .لبس احلرير 

 .متشيط الشعر 

 .تقليم األظافر 

 .الكالم مع الغري 
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 .الكالم ابهلاتف 

 .العمل 

 .اخلروج من البيت للحاجة 

 .اخلروج من البيت سياحة 

 ة الكامريا بعدم وجود احلاجة.رؤية الرجل املرأة عن طريق 

 .نزع الزينة من البيت 

 .نزع الزينة من السيارة 

 .استخدام الشامبو أو الصابون املعطر 

 ،وبيت جديد(. تلبية دعوة اجتماعية )كوليمة العرس، عقيقة، ختان 

 :سوى ذلك، عنّي  

 

 بعص نتائج االستبيان عن فهم أحكام احلداد 

 املستجيبني أغلب الشرعي احلداد فهم بعض أحكام يف كبري  لبس هناك ولكن احلداد مصطلح عن املستجيبني فهم
 الذي كمن  األخرى األحكام منهم كثري  يفهم ومل الرئيسية، أحكام من وهذا التزين عدم احلداد حمرمات من أن فهموا
 .الفرح جمالس احملتدة حضور وحكم احلداد، أثناء يف احملتدة خطبة وحكم ومدته، احلداد، عليه جيب

   

احلداد ألحكام اخلاطئ الفهم يف املوروث العرف ثرأ   

للمسلمني التهليل جمالس طوال تكون احلداد مدة يف-1   

أجدادهم  من لديهم املتوارث العريف احلداد ممنوعات وفعل التهليل إبقامة هو احلداد أن املستجيبني أكثر فهم-2  
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والنساء الرجال بني يفرق أن دون من امليت أقارب كل  على جيب احلداد-3  

 

 أهم نتائج البحث والتوصيات:

إن حاجة البحوث يف الدراسات اإلسالمية إىل اإلحصاء واالستبيان ال يقل أمهية عن علم االقتصاد وسائر العلوم -
 ألن أحكام الشريعة هلا تعلق يف مجيع شؤون احلياة.

 اإلسالمية العليا يف التايل:تتمثل أمهية البحوث امليدانية للدراسات -

البحوث امليدانية اإلحصائية االستبيانية متثل مدى فهم اجملتمع ألحكام كل حبث فقهي. فإذا كان هناك خلل -أ 
 سوف يتم تداركه من قبل هيئات اإلفتاء وخطباء املساجد.

يف الذي يكثر الفعل   أن بعض أصول التشريع اإلسالمي مثل سد الذرائع تعتمد على االستبيان اإلحصائي-ب 
 املفضي فيه إىل احلرام. فمنع املرأة لقيادة السيارة ال يدخل حتت سد الذرائع.

االستبيان  ابإلحصاءبعض األحكام الفقهية املختلفة مثل هل يف املال حق سوى الزكاة؟ حيسم اخلالف فيها -ج
 حلاجات الناس من الزكاة املقدرة.

الشريعة والقانون جامعة السلطان الشريف علي اإلسالمية. رايدة البحوث امليدانية يف كلية-  

 

 التوصيات:

مادة اإلحصاء وعمل االستبياانت ، مع بيان عالقتهما ابلدراسات اإلسالمية يف مناهج البحث يف  إبدراجالتوصية 
 الكليات الشرعية.
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 أهم املراجع:

الكتب العلمية، بريوت ، لبناناألنصاري فريد ، أجبدايت البحث يف العلوم الشرعية ، دار  - 

( شرح النووي على صحيح مسلم .دار اخلرب.  م1996هـ / 1416النووي ، حيىي بن شرف) – 

( املصنف. دار الفكر.بريوت. م1994ه /1414بن أيب شيبة عبدهللا بن حممد)-  

البالذري ، أمحد بن حيىي )دت( فتوح البلدان ، دار الكتب العلمية، بريوت. لبنان.-  

،لبنانصادق ، دارإحياء الرتاث العريب  ( ، أحكام القرآن ، حتقيق: قمحاوي حممد1405اجلصاص أمحد بن علي )-  

I. -دط(. ،شرح: عبدهللا دراز  الشاطيب، أبو إبراهيم بن إسحاق. )دت(. املوافقات يف أصول الشريعة(
دار املعرفة.بريوت:  

القرآن ، حتقيق:الربدوين أمحد ، دار الكتب املصرية ، القاهرة.( ،  اجلامع ألحكام 1964القرطيب حممد أبو عبدهللا)-  

 املقاالت :

1993-قواعد التنظري املآيل عند اإلمام الشاطيب. ألستاذ  عبد احلميد العلمي . نشر جملة املوافقات . العدد الثاين  

الرتاث" عبدالرمحن حللي البحث العلمي بني التجديد وسدانة "
".\ا http://www.kantakji.com/research-development 

" الرايضيات واإلسالم "عالء حسن نور الدين على موقع جامعة أم القرى.  -
http://uqu.edu.sa/page/ar/58028 

. شيماء جابر.تنظر املقالة على املوقع ماذا لو اجتمع علم االقتصاد ابلعلوم االجتماعية واألساسية األخرى
http://www.arageek.com/2015/04/29/economy 

:التحقيقات الصحفية  

-" 2011فرباير  5. 15566الرسائل العلمية حب الوجاهة يطغى على احملتوى" منشور يف صحيفة الرايض العدد  
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ABSTRACT 

 

Islam represents the theology and the law and ethics as well as the philosophy in 

the universe of human life where Kamal is the quality and creativity whereas 

Islam is the wisdom verse of Islam known as ( Badie heavens and the earth, and 

if he decrees something, only he has the right to say it). The concept of quality 

teaching is represented in all teaching of Islam with complete all contents  where 

the value of Islamic urge the Koran to have an overall quality in all tasks which 

supposed to be executed by all human so an attempt can be made in order to have 

some advantages in the modern scientific developments by Islam and it also 

urges human out of wisdom where the believer known to be the first person to 

discover it but it cannot be achieved as to give benefit without having conscious 

attempt , and what was the overall quality system and the summary characterized 

through contemporary theories. Apart from that, it also emphasizes and shows 

some differences in the model systems which are applied effectively and for his 

continuous success in alot of productive enterprises and service in many 

countries around the world. The fact about Islam is basically the principle in the 

Islamic origin and Sunnah as well as the curriculum management with a 

flexibility in the usage and having the version of comprehensive quality 

management and reinforcing the importance of system of Hedda and allowing 

the increase of chance in the application of Islamic societies which has been 

associated with the quality terms in Islam vocabulary and other concepts related 

to it and the most prominent term would be the charity and perfections, the 

Quran which did not neglect the areas of life, although Sunnis did not explain or 

elaborate all in detail, said the nations’ scientists, and what is Frtna, saluting the 

concept of quality of total management of the latest managements concepts 

which are his philosophy on a set of ideas and principles which can be adopted 
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with any management in order to accomplish the best performance where the era 

of today is known to be more sophisticated and innovative and the search is also 

greater through efficiency and creativity where the world will be witnessing and 

experiencing advanced and rapid changes in fields of developments such as 

economy, technical fields, social, and this may call for an urgent demand in the 

quality of services and it also focuses more on the effectiveness and the quality 

of implementation in the total quality management.   

 
 لخصامل

َا ي َ  حكمتهذلك أن اإلسالم دين جلت  ُقوُل َلُه ُكن لقوله تعايل )بَِديُع السََّماَواِت َواأَلْرِض َوِإَذا َقَضى أَْمرًا فَِإَّنَّ
 فَ َيُكوُن( 

وهو ميثل قيمة إسالمية وقد حث القرآن الكرمي على  مضامينهإن مفهوم اجلودة حاضٌر يف كل تعاليم اإلسالم بكل 
وم هبا اإلنسان لذلك إن حماولة االستفادة من التطورات العلمية اجلودة الشاملة يف كل األعمال اليت يفرتض أن يق

من أىن وجدها فهو أوىل املؤ  احلديثة أمر يطلبه االسالم ويرغب فيه بل وحيث عليه انطالقًا من أن احلكمة ضالة
اجلودة الشاملة هو , وملا كان نظام ال إذا متت احملاولة بوعي وإدراكولكن ال ميكن أن تتحقق االستفادة إ ،الناس هبا

، وملا حققه من جناحات به هذا النظام من َّناذج تطبيقية فاعلة، وملا يتميز ة ما متيزت به النظرايت املعاصرةخالص
, ولكون اجلودة يف االسالم مبدأ خلدمة يف العديد من بلدان العاملمتالحقة يف الكثري من املؤسسات االنتاجية و ا

واالنتفاع...فإن رؤية نظام إدارة اجلودة  ابملرونةنة واملنهج اإلداري يف اإلسالم يتميز إسالميًا مصدره الكتاب والس  
, وقد ارتبط ص تطبيقه يف اجملتمعات االسالميةالشاملة مبنظور إسالمي يعزز من أمهية هدا النظام ويزيد من فر 

ه املصطلحات اإلحسان هذ ، ولعل من أبرزمبفردات ومفاهيم أخرى ذات عالقة مصطلح اجلودة يف اإلسالم
وعلماء األمة  ن مل يكن ابلتفصيل فالس نة شارحة, فالقرآن مل يرتك جمااًل من جماالت احلياة إال وحتدث فيه وإواإلتقان

 ".شيءالكتاب من  يف"وما فرطنا  :قال تعاىل
موعة من األفكار وحيت أن مفهوم إدارة اجلودة الشاملة من أحدث املفاهيم اإلدارية الذي تقوم فلسفته على جم

واملبادئ، واليت ميكن ألي إدارة أن تتبناها، وذلك من أجل حتقيق أفضل أداء ممكن، حيث تعيش اإلدارة اليوم 
عصرًا مسته التجديد والبحث عن مزيد من الكفاءة واإلبداع، ويشهد العامل املتقدم تغريات وتطورات سريعة 

الجتماعية، وهذا يستدعي نشوء مطالب ملحة على جودة اخلدمات، ومتالحقة يف امليادين االقتصادية والتقنية وا
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ويف هذا البحت سوف ندرس  والرتكيز على فعالية هذه اجلودة من خالل الرتكيز على تنفيذ إدارة اجلودة الشاملة
 . وزارة النفط الليبية داخل اجلودة الشاملة تطبيق إدارةدور الثقافة الدينية يف كيفيه 

  ., وزارة النفط الليبية اجلودة الشاملة , تطبيق إدارةالثقافة الدينية : ةفتاحياملكلمات ال
 

 املقدمة
ذلك أن اإلسالم دين  اإلسالم عقيدة وشريعة وأخالق وفلسفًة للكون واإلنسان واحلياة. هو كمال اجلودة واإلبداع

 .ا يَ ُقوُل َلُه ُكن فَ َيُكوُن()َبِديُع السََّماَواِت َواأَلْرِض َوِإَذا َقَضى أَْمراً فَِإَّنََّ  :لقوله تعاىل حكمتهجلت 
وهو ميثل قيمة إسالمية وقد حث القرآن الكرمي على  مضامينهإن مفهوم اجلودة حاضٌر يف كل تعاليم اإلسالم بكل 

اجلودة الشاملة يف كل األعمال اليت يفرتض أن يقوم هبا اإلنسان لذلك إن حماولة االستفادة من التطورات العلمية 
املؤمن أىن وجدها فهو أوىل  احلديثة أمر يطلبه االسالم ويرغب فيه بل وحيث عليه انطالقًا من أن احلكمة ضالة

, وملا كان نظام اجلودة الشاملة ال إذا متت احملاولة بوعي وإدراكولكن ال ميكن أن تتحقق االستفادة إ ،لناس هباا
، وملا حققه من به هذا النظام من َّناذج تطبيقية فاعلة ، وملا يتميزة ما متيزت به النظرايت املعاصرةهو خالص

, ولكون اجلودة يف خلدمة يف العديد من بلدان العاملاجناحات متالحقة يف الكثري من املؤسسات االنتاجية و 
واالنتفاع...فإن رؤية نظام  ابملرونةاالسالم مبدأ إسالمياً مصدره الكتاب والس نة واملنهج اإلداري يف اإلسالم يتميز 

, سالميةات االإدارة اجلودة الشاملة مبنظور إسالمي يعزز من أمهية هدا النظام ويزيد من فرص تطبيقه يف اجملتمع
هذه املصطلحات  ، ولعل من أبرزمبفردات ومفاهيم أخرى ذات عالقة وقد ارتبط مصطلح اجلودة يف اإلسالم

 ن مل يكن ابلتفصيل فالس نة شارحة, فالقرآن مل يرتك جمااًل من جماالت احلياة إال وحتدث فيه وإاإلحسان واإلتقان
 ".شيءالكتاب من  يف"وما فرطنا  :وعلماء األمة قال تعاىل

وحيت أن مفهوم إدارة اجلودة الشاملة من أحدث املفاهيم اإلدارية الذي تقوم فلسفته على جمموعة من األفكار 
واملبادئ، واليت ميكن ألي إدارة أن تتبناها، وذلك من أجل حتقيق أفضل أداء ممكن، حيث تعيش اإلدارة اليوم 

واإلبداع، ويشهد العامل املتقدم تغريات وتطورات سريعة عصرًا مسته التجديد والبحث عن مزيد من الكفاءة 
ومتالحقة يف امليادين االقتصادية والتقنية واالجتماعية، وهذا يستدعي نشوء مطالب ملحة على جودة اخلدمات، 

 والرتكيز على فعالية هذه اجلودة من خالل الرتكيز على تنفيذ إدارة اجلودة الشاملة.
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 مشكلة الدراسة:
ظار خالل الفرتة املاضية إىل إدارة اجلودة الشاملة يف املؤسسات واإلدارات اليت تسعى إىل تطوير اجتهت األن

 األداء، والتقليل من األخطاء، وحتسني املخرجات.
وتعد جودة املنتج واخلدمات علم له أصوله وقواعده ومتطلباته اليت ال بد من توافرها لتقدمي خمرجات ذات جودة 

ه ( إىل وجود رغبة 1421ه (؛ ودراسة الطجم )1424العديد من الدراسات كدراسة احلريب ) فعالة، ولقد أشارت
لقبول وتطبيق إدارة اجلودة الشاملة يف مؤسسات القطاع احلكومي, إال أن هناك بعض املتغريات اليت تتعلق 

إطالع الباحث على  ابألبعاد التنظيمية والسياسات اإلدارية تعوقها, وتزيد من مقاومة التغيري, ومن خالل
الدراسات السابقة تبني أن تطبيق مبادئ اجلودة غري واردة يف اإلدارات احلكومية ابلشكل الذي يرضي املستفيد 
لقلة التغذية الراجعة, وأن تطبيق مبادئ اجلودة غري واردة يف تنظيم العمل القيادي لقلة تطبيق وأتهيل القياديني, 

ه (؛ ودراسة 1428تطبيق إدارة اجلودة الشاملة مثل: دراسة العصيمي ) وأكدت بعض الدراسات على امكانية
 ه (.1428الوراثن )

وإن إدارة اجلودة الشاملة إدارة انشئة وال ميكن االستغناء عنها يف احلياة؛ ألهنا مطلب ديين وشرعي وألن اإلدارة 
ث يشهد العامل املتقد م تغريات وتطورات اليوم تعيش عصراً مسته التميز والبحث عن مزيد من الكفاءة و اإلبداع حي

سريعة ومتالحقة يف كافة القطاعات احلكومية واخلاصة. ونتيجة لذلك جتد اإلدارة نفسها من وقت آلخر أمام 
حتدايت تفرض عليها إتباع وتطبيق كل ما هو جديد يف جمال التطوير والتحسني. وحتتل اجلودة أمهية متميزة يف 

اصرة يف ظل التطورات االقتصادية والتكنولوجية والسياسية اليت يشهدها العامل اليوم، ولكي الفلسفة اإلدارية املع
تنجح اإلدارة احلكومية يف تطبيق إدارة اجلودة الشاملة ال بد من تقوية األنظمة اإلدارية و املعلوماتية واملالية وفقاً 

 للشريعة االسالمية.
الليبية وجد أهنا مل تعتمد إدارة اجلودة الشاملة يف إدارهتا؛ ورغبة يف رفع  ومن مالحظة الباحث للواقع يف وزارة النفط

مستوى وزارة النفط الليبية جاءت فكرة هذه الدراسة؛ لتقدمي رؤية حول واقع تطبيق إدارة اجلودة الشاملة يف وزارة 
 النفط الليبية بشكل ينسجم مع الثقافة الدينية للمجتمع.
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 أهداف الدراسة:
هذه الدراسة إىل التعرف على دور الثقافة الدينية يف كيفية تطبيق اجلودة الشاملة داخل وزارة النفط الليبية، هدفت 

 وذلك من خالل:
الليبية  طوزارة النفالشاملة داخل  ةإدارة اجلودالتعرف على دور الثقافة الدينية يف كيفية تطبيق  -1

 من وجهة نظر أفراد الدراسة.
معرفة العاملني داخل وزارة النفط الليبية إلدارة اجلودة الشاملة وفقاً للثقافة التعرف على مستوى  -2

 الدينية من وجهة نظر أفراد الدراسة.
التعرف على متطلبات تطبيق إدارة اجلودة الشاملة وفقًا للثقافة الدينية داخل وزارة النفط الليبية  -3

 من وجهة نظر أفراد الدراسة.
اجلودة الشاملة وفقًا للثقافة الدينية يف وزارة النفط الليبية من حتديد مشكالت تطبيق إدارة  -4

 وجهة نظر أفراد الدراسة.
 

 أمهية الدراسة:
 تتحدد أمهية هذه الدراسة فيما يلي:  

اجلانب التطبيقي للدراسة والذي يتمثل يف تقدمي رؤية عن دور الثقافة الدينية يف كيفية تطبيق اجلودة  -1
 النفط الليبية.الشاملة داخل وزارة 

 تتناول الدراسة قطاعاً هاماً وهو وزارة النفط الليبية. -2
قد تساهم يف تشخيص واقع األداء اإلداري داخل وزارة النفط الليبية، وحتديد جوانب القوة  -3

والضعف يف أداء هذه الوزارة, وخاصة يف مفهوم إدارة اجلودة الشاملة وفقًا للثقافة الدينية, مما قد 
 اجات التدريبية للعاملني يف وزارة النفط من الربامج التدريبية.يكشف االحتي

قد تعطي متخذي القرار يف وزارة النفط معلومات حبثية عن املشكالت اليت تواجهها إدارهتا, وحتد  -4
من فاعلية تطبيق إدارة اجلودة الشاملة وفقًا للثقافة الدينية، مما قد يساعد اجلهات املختصة عند 

 ت تطوير األداء.التخطيط لعمليا
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قد تساعد يف حتديد متطلبات تطبيق إدارة اجلودة الشاملة وفقًا للثقافة الدينية داخل وزارة النفط  -5
 الليبية واملعوقات املتوقعه عند التطبيق.

قد تكون منطلق إلجراء املزيد من البحوث والدراسات املستقبلية يف اجملاالت اليت ستتناوهلا  -6
 الدراسة.

 
 الدراسة:مصطلحات 

 هناك مصطلحات البد من تعريفهما اصطالحياً، وإجرائياً وهي:  
 (: Managementاإلدارة ) (1)
م(، كما 1992: من الفعل ) أدار ( أي توىل أو دبر أو قام عليه أو ساسة )جممع اللغة العربية ابلقاهرة، اللغةيف 

 م(.1996تعين التدبري واحلكم  والتوجيه )البعلبكي، 
( على املستوى األعلى للقيادات اإلدارية بوزارة الرتبية Administrationاإلجنليزية يطلق مصطلح )ويف اللغة 

( على املستوايت اإلدارية األقل كمديري اإلدارات التعليمية، ومديري Managementوالتعليم، ومصطلح )
 الوحدات التعليمية الصغرى.

 : اصطالحا  
ملعرفة الصحيحة ملا يراد من األفراد أن يؤدوه مث التأكد من أهنم يؤدونه أبحسن افردريك اتيلور اإلدارة أبهنا: " عرف

 (.28م، ص: 2007طريقة وأرخصها" )حسان والعجمي، 
وظيفة يتم مبوجبها رسم السياسات والتنسيق بني أنشطة املنظمة الرئيسية وتصميم وعرفها بيرت شيلدون أبهنا: "

فن ينحصر يف فيذ"، وعرفها وليم وايت أبهنا: "الرقابة على كافة أعمال التناهليكل التنظيمي هلا والقيام أبعمال 
 (.7م، ص: 2005توجيهه وتنسيق ورقابة عدد من األفراد إلجناز عملية حمددة أو حتقيق هدف معلوم" )مساد، 

 
 (:Qualityاجلودة ) (2)

جيداء، وأيضا جود، كما تعىن : من جيد جييد وجياد جيدًا أي: طال عنقه وحسن، فهو أجيد، وهي اللغةيف 
 م(.1985درجة التفوق العالية يف األقوال واألفعال نتيجة للتحسن )جممع اللغة العربية، 
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 :اصطالحا   
درجة قرب املنتج أو اخلدمة من مطابقة املواصفات، أي أهنا التطابق مع املتطلبات، تعرف اجلودة أبهنا: " 

 (.Minks, 1987, P: 4ملواصفات التصميم" )واملقصود هنا درجة مطابقة املنتج 
كما تعرف أبهنا: " صفة مميزة للمنتج أو اخلدمة، فاجلودة تعين هنا التميز حبيث ميكن متيزها مبجرد رؤيتها أو مبجرد 

 (.Goetsch, 1994, P: 2التعامل معها" )
 
 (:Total Quality Management  ( )TQMإدارة اجلودة الشاملة ) (3)

إدارة اجلودة الشاملة أبهنا: عبارة عن أسلوب متكامل يطبق يف مجيع فروع ومستوايت املنظمة يعرف النجار 
 م(.1999التعليمية ليوفر لألفراد وفرق العمل الفرصة إلرضاء املتدربني واملستفيدين من التدريب )النجار، 

لعمل من أجل حتقيق توقعات العميل أو التزام واشرتاك بني كل من اإلدارة والعاملني للقيام ابوعرفها تينكز أبهنا: "
 (.Tunks, 1992, P: 13جتاوز تلك التوقعات" )

منهج تنظيمي شامل يهدف إىل حتقيق حاجات  إدارة اجلودة الشاملة أبهنا: "وعرف معهد اجلودة الفيدرايل
التحسني املستمر وتوقعات العميل، حيث يتضمن كل املديرين واملوظفني يف استخدام األساليب الكمية من أجل 

 (. Federal Quality Institute, 1990, P:11يف العمليات واخلدمات يف املنظمة" )
 التعريف اإلجرائي إلدارة اجلودة الشاملة:

منهج إداري يهتم ابلتطوير املستمر للعاملني يف جمال التعليم لتحسني املخرجات وإجياد بيئة تنظيمية حتقق التميز 
تمعية, وُحسن استخدام املوارد البشرية واملادية لضمان جودة املخرجات وحتقيق رغبات وتفعيل املشاركة اجمل

 املستفيدين.
 

 وزارة النفط الليبية:( 4)
هي اجلهة اليت تعمل على حتقيق أهداف خطة التحول يف اجملاالت النفطية، والقيام بدعم االقتصاد القومي عن 

واستغالهلا االستغالل األمثل وإدارهتا واستثمارها لتحقيق أفضل العوائد، طريق تنمية وتطوير االحتياطيات النفطية 
 وتشرتك مع اهليئات واملؤسسات واجلهات األخرى اليت تزاول أعماال شبيهة أبعماهلا.
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 اشتملت علي مبحثني مها: إدارة اجلودة الشاملة، وزارة النفط الليبية. ةالدراس ةان هد
 

 املبحث األول
 الشاملةإدارة اجلودة 

 مقدمة:
يعترب مفهوم إدارة اجلودة الشاملة من أحدث املفاهيم اإلدارية الذي تقوم فلسفته على جمموعة من األفكار 
واملبادئ، واليت ميكن ألي إدارة أن تتبناها، وذلك من أجل حتقيق أفضل أداء ممكن، حيث تعيش اإلدارة اليوم 

ة واإلبداع، ويشهد العامل املتقدم تغريات وتطورات سريعة عصرًا مسته التجديد والبحث عن مزيد من الكفاء
ومتالحقة يف امليادين االقتصادية والتقنية واالجتماعية، وهذا يستدعي نشوء مطالب ملحة على جودة اخلدمات، 

 والرتكيز على فعالية هذه اجلودة من خالل الرتكيز على تنفيذ إدارة اجلودة الشاملة.
برامج إدارة اجلودة الشاملة يف املؤسسة تنمية الكفاايت املعرفية واملهارات الفنية الالزمة وإن أهم متطلب يف جناح 

لدى العاملني لتنفيذ األنشطة املنسجمة مع اخلطة لذا فمن الضروري الرتكيز على التدريب املتخصص املرتبط 
عم توجهات اخلطة وتساعد على حتقيق بربامج إدارة اجلودة الشاملة وأنشطتها لتنمية السلوكيات واملهارات اليت تد

أهدافها، وينبغي أن يشمل التدريب كافة املستوايت التنظيمية يف املؤسسة دون استثناء وأن أيخذ صفة االستمرارية 
 (.48م، ص: 2004)عليمات، 

 
 نشأة مفهوم إدارة اجلودة الشاملة وتطوره:

ارة الياابنية، وذلك بسبب اجلودة العالية اليت حققتها لقد ارتبطت إدارة اجلودة الشاملة يف أذهان الكثري ابإلد
الياابن يف تسويق منتجاهتا وخدماهتا على أساس اجلودة، إال أن األصول الفكرية إلدارة اجلودة الشاملة كانت 
أمريكية، فخالل احلرب العاملية الثانية، بذل املهندسون اإلحصائيون جهودًا كبرية للسيطرة على جودة املنتجات 

 انجحة عالية الدقة.  ة أسلح احلربية، وإنتاج
وانتقلت الفكرة إىل الشرق األوسط وهناك َّنت وازدهرت وتطورت مع االبتكار الياابين الذي كان يسمى ب  )دوائر 
اجلودة(، والذي جيتمع فيها كل املوظفني يف لقاءات أسبوعية منتظمة ملناقشة سبل حتسني موقع العمل وجودته، 
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حتفيز املوظفني على حتديد املشكالت احملتملة للجودة، وانتقلت فكرة دوائر اجلودة إىل أمريكا يف ويتم فيها 
م، 2007السبعينات وانتشرت داخل الصناعات األمريكية لدرجة إهنا وصفت أبهنا موضة الثمانينيات )احلريري،

  .( 6م، ص: 2003؛ ويليامز،  15ص: 
لذلك فإن إدارة اجلودة الشاملة هي عملية تطوير، وعملية تراكمية م( إىل أنه نتيجة 2006وأوضح اخلطيب )

 Management Conventional ) وحة يف النموذج التقليدي لإلدارةيعود أصلها إىل األفكار املطر 

Paradigm) والذي يعود إىل كتاابت فيدريك اتيلور وهنري فايول وغريهم، ممن حددوا قواعد ووضعوا املناهج ،
اإلدارة املختلفة، وألن ما سبق قد ال يتناسب مع واقعنا احلايل دعت احلاجة إىل إجياد أسلوب إداري جديد وأداة 

 (. 45وتقنية جديدة يف عامل اإلدارة، فكانت إدارة اجلودة الشاملة )ص: 
 

 ومن الناحية التارخيية ميكن إجياز تطور إدارة اجلودة الشاملة يف اآليت:
م شكل فيها املفكرون األمريكان األساس يف استخدام 1945 – 1940الفرتة من عام  .1

 األساليب اإلحصائية والتحليلية يف عمليات الفحص.
حمدودة، وكان كل من اإلنتاجية فرتة اخلمسينات: كانت املنافسة بني املنظمات اإلنتاجية واخلدمية  .2

واجلودة مهملة، وذهب دمينج إىل الياابن إللقاء احملاضرات وإقامة الدورات التدريبية وتبنت 
 املنظمات الياابنية آراؤه.

فرتة الستينات: مت التأكيد على اجلودة وتبنت بريطانيا هذا االجتاه أبدوات العمل واملواد اخلام،  .3
  تتعلق ابجلودة.وغري ذلك من اجلوانب اليت

فرتة السبعينات: تطبيق كامل إلدارة اجلودة الشاملة يف العديد من املؤسسات احلكومية واخلاصة  .4
 (.89م، ص: 2007يف معظم دول العامل )محود، 

وعند إطالع الباحث حول ما كتب عن نشأة وتطور إدارة اجلودة الشاملة فقد لوحظ آراء عديدة حول هذه 
( Business Weekد يتفق مؤلفان على النشأة والتطور، إال أن العبارة اليت ذكرهتا جملة )النشأة، حىت ال يكا

النشأة والتطور. حيث ورد بوصفها إدارة اجلودة الشاملة موضة الثمانينيات، لفت نظر الباحثة لدراسة موضوع 
ر الزمن واليت يسعى مؤيدوها إىل إن اإلدارة ليست علمًا دقيقاً، وإَّنا جمال للمحاوالت اليت تتغري مع مرو فيها: "
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إاثرة مفاهيم وتقنيات جديدة، وألن اإلدارة هي فن متغري دائماً، فإن أغلب املديرون يبحثون دائمًا عن تقنيات 
 (.Morgan, 1994, P: 33-37جديدة تزيد من فعالية مهاراهتم يف حل املشكالت اليومية" )

 ودة الشاملة ال بد من التدقيق يف املعىن األصيل للجودة. مفهوم اجلودة:حىت ميكن توضيح مفهوم إدارة اجل
ه ( اجلودة أبهنا: " درجة قرب املنتج أو اخلدمة من 1428( كما أورد العلي )Minks, 1987عرف مينك )

مطابقة املواصفات، أي أهنا التطابق مع املتطلبات، واملقصود هنا درجة مطابقة املنتج ملواصفات التصميم" )ص: 
21 .) 

أداء العمل بشكل ( اجلودة أبهنا: "Federal Quality Institute, 1990وعرف معهد اجلودة الفيدرايل )
(. وعرف غوتشي P: 7صحيح من املرة األوىل، مع االعتماد على تقييم العميل ملعرفة مدى حتسني األداء" )

(Goetsch, 1994" :اجلودة كذلك أبهنا ) دة تعين هنا التميز حبيث ميكن صفة مميزة للمنتج أو اخلدمة، فاجلو
 (. P: 2متيزها مبجرد رؤيتها أو مبجرد التعامل معها" )

م( اجلودة أبهنا: املالئمة لالستخدام 2003( كما أورد اخلطيب )Hutchins, 1992حيث عرف هوتشني )
(Fitness For Use) :(. 11، أي: قدرة املنتج أو اخلدمة على تلبية توقعات واختيارات الزابئن والعمالء )ص 

( اجلودة أبهنا: " املنتج اجليد احلائز على 2003( كما أورد )اخلطيب، ,Bounds, 1994وعرف ابوندز )
ته مبا حتويه من قيمة الثقة، فأفضل جودة للمنتج واخلدمة هي تلك اليت تقدم للزبون أو العميل، وتستحوذ على ثق

 (.11مقابل ما دفعه" )ص: 
 ( فقد عرف اجلودة من خالل عدة أوجه منها: 18-17م، ص: 2001أما السلمي )
 اجلودة، هي اخنفاض معدالت الفشل.  -
 اجلودة، هي اخنفاض شكاوي العمالء.  -
 اجلودة، هي اإلسراع بتقدمي اخلدمات للعمالء.  -
 اجلودة، هي زايدة للمبيعات وتقليل التكاليف.  -
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 عناصر اجلودة:
وتعد اجلودة أداة فعالة لتطبيق التحسني املستمر جلميع أوجه عمل املؤسسات، وذلك من خالل حتقيق التحسني  

( أن اجلودة تشتمل على عدد من Shaw, 1996, P: 11يف النشاطات والعمليات الداخلية، وذكر شو )
 هي:العناصر، 
 املساواة: وتعين حصول اجلميع على نصيب عادل وقسط متساٍو من اخلدمة. .1
 الفعالية: وتعين حتقيق الفائدة املرجوة على مستوى الفرد واملؤسسة. .2
 املالئمة: وهي اخلدمات واإلجراءات اليت حيتاجها الناس فعاًل. .3
 سهولة املنال: حيث ال تكون اخلدمات مقيدة حبدود زمانية أو مكانية. .4
القبول: حيث إن اخلدمات تقدم إلشباع الرغبات وتلبية التوقعات املعقولة للمستفيدين  .5

 وملقدمي اخلدمات أنفسهم وللمجتمع عامة.
الكفاية: اتفاق املوارد املتوافرة جلميع اخلدمات األخرى أو املستفيدين اآلخرين، وليس  .6

 االكتفاء خبدمة واحدة أو مستفيد واحد. 
 

 مراحل تطور مفهوم اجلودة: 
 وقد تطور مفهوم اجلودة وفق للمراحل التايل:

  (Inspection Stage)مرحلة الفحص والتفتيش  (1)
  (Statistical Control)مرحلة الرقابة اإلحصائية  (2)
  (Quality Assurance)مرحلة ضمان اجلودة  (3)
  (Strategic Quality Management) االسرتاتيجيةمرحلة اجلودة  (4)

 
 اجلودة يف املنهج اإلسالمي:

لقد خلق هللا سبحانه وتعاىل كل شيء يف الوجود بقدر مقدر ال تفاوت فيه وال عوج، قال تعاىل: )وجعل فيها 
(، ووازن اإلسالم بني الفرد واجلماعة،  10 رواسي من فوقها وابرك فيها وقدر فيها أقواهتا( ) سورة فصلت، اآلية:
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وبني الدين والدنيا، وبني العقل والقوة، وبني املثالية والواقعية، وبني الروحانية واملادية، وجاء ذكر اإلميان ابهلل 
سبحانه وتعاىل مقروانً ابلعمل، قال تعاىل: )إن الذين آمنوا وعملوا الصاحلات إان ال نضيع أجر من أحسن عمال( 

وتعاىل تغري أحوال األمم بناء على تغيري تلك األمم لسلوكها  (، وربط احلق سبحانه30)سورة الكهف، اآلية: 
(،  11واحنرافها عن هدي هللا، قال تعاىل: )إن هللا ال يغري ما بقوم حىت يغريوا ما أبنفسهم(  )سورة الرعد، اآلية: 

، ومن توجيهاته )  2كما أكد على أمهية التعاون، قال تعاىل: )وتعاونوا على الرب والتقوى( )سورة املائدة، اآلية:
إن هللا حيب " صلى هللا عليه وسلم ألمته أن تكون امة متقنة ومنتجة وجمودة ألعماهلا، قال صلى هللا عليه وسلم:

 (.68م، ص2007إذا عمل أحدكم عماًل أن يتقنه" )عبد اجمليد، 
ن واجلودة يف كل شئون تقاه ( إىل أن حتقيق املنهج اإلسالمي يف احلياة اإلسالمية يعين اإل1407وأشار عساف )

بل واإلحسان يف مجيع األعمال العامة واخلاصة للفرد واجلماعة، وعليه تتحقق اجلودة الشاملة يف األعمال احلياة 
 (.33عند األخذ ابملنهج اإلسالمي يف اإلدارة وغريها )ص: 

عن الفكر املعاصر، حيث م( أبنه ال خيرج معىن ومفهوم اجلودة من املنظور اإلسالمي 1999وأضاف عبد الباقي )
إن املفهوم املعاصر للجودة يعين جمموعة السمات واملواصفات للمنتج واخلدمة اليت تضمن إرضاء احتياجات 

 (.142معلومة وحمددة للعميل )ص: 
ه ( إىل أن اجلودة يف الفكر اإلسالمي تعين اإلتقان يف كل شيء وحتقيق السمات املطلوبة 1427وأشار اجلويرب )

 (.46دمة املقدمة بشكل يرضي هللا سبحانه وتعاىل من خالل استشعار املسلم ابلرقابة الذاتية )ص: يف اخل
ه ( أبن اجلودة واإلتقان يف اإلسالم تتعدى اجلانب املادي لإلنتاج أو اخلدمة إىل اجلانب 1421وأكد الشيخ )

والرمحة، ويف مقابل اإلتقان هناك مصطلح اخللقي اإلنساين يف اجلودة حبيث يتقن املسلم وجييد العمل ومعه الرفق 
 (.8آخر حيمل نفس املعىن وهو اإلحسان ومعناه عطاء فوق الواجب ووفاء ابلشروط وزايدة )ص: 

فالعمل املتقن ذو اجلودة يصور معىن اإلحسان، قال تعاىل: )الذي خلق املوت واحلياة ليبلوكم أيكم أحسن عمال 
(، فاهلل سبحانه وتعاىل قد قرر اإلحسان واإلتيان به يف كل شأن، وإذا  2آلية: وهو العزيز الغفور( )سورة امللك، ا

كانت إدارات اإلنتاج يف العصر احلاضر تعطي الرقابة على العمليات أمهية خاصة من خالل وضع األساليب 
ه ، ص: 1421واألنشطة جند أن الرقابة يف اإلسالم تكمن يف اإلحسان وتعتمد على الرقابة الذاتية )الشيخ، 

 (.36(، قال تعاىل: )إن السمع والبصر والفؤاد كل أولئك كان عنه مسئوال( )سورة اإلسراء، اآلية: 15
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فاملسلم مطالب بسلوك غاية يف الدقة واإلتقان وهو غاية ما يطالب به خرباء اجلودة عند مراقبة خواص اجلودة 
إبتقان خوفاً من هللا سبحانه وتعاىل قبل اخلوف من ابلقياس، لذا فإن املوظف املسلم يستشعر هذا املطلب فيعمل 

 (.68م، ص: 2007صاحب العمل )عبد اجمليد وعبد املطلب، 
 

 املبادئ األساسية لنظام إدارة اجلودة يف اإلدارة اإلسالمية:
اإلسالم قد جند يف احلضارة اإلسالمية الكثري من اآلايت القرآنية الكرمية، واألحاديث النبوية الشريفة تبني لنا أن 

أرسى األسس الصحيحة لبناء جمتمع قوي ومتماسك, كما أن اإلدارة اإلسالمية طبقت العديد من املبادئ 
 (:18ه , 1429األساسية لنظام إدارة اجلودة من خالل ترسيخ املبادئ التالية كما ذكرها التميمي )

اور مع األفراد يف اختاذ القرارات دعا اإلسالم إىل االلتزام مببدأ الشورى من خالل التش مبدأ الشورى: -1
وحل املشكالت, واملشورة تؤدي إىل عمل متقن وذي جودة عالية, ويظهر هذا يف قوله تعاىل: 

 (.159)فاعف عنهم واستغفر هلم وشاورهم يف األمر( )آل عمران، اآلية 
أكد اإلسالم على ضرورة التعاون وأمهيته يف سبيل اخلري  مبدأ التعاون والتكافل بني أفراد اجملتمع: -2

العام وروح اجلماعة يف كل توجيهاته وتعليماته, ويظهر هذا من خالل قوله تعاىل: )وتعاونوا على الرب 
 (. 2والتقوى وال تعاونوا على اإلمث والعدوان( )املائدة، اآلية 

م العامل املسلم على إتقان عمله حث اإلسال مبدأ إتقان العمل واحرتامه واإلخالص فيه: -3
واإلخالص فيه، وأن يكون مسؤواًل عن جودته وسالمته من العيوب, لقوله تعاىل: )إان ال نضيع أجر 

 (.93(. وقوله تعاىل : )ولتسئلن عما كنتم تعملون( )النحل, 30من أحسن عماًل( )الكهف، 
أم ذاتية, إدارية )رائسية(، أم رقابة خارجية, وهي تلك الرقابة الشاملة سواء كانت علوية  مبدأ الرقابة: -4

فهي تسعى مجيعها إىل التأكد من أن األهداف املرسومة واملعايري املوضوعة قد مت تنفيذها وفقاً 
(. ويظهر هذا يف قوله تعاىل: 35-34ه، 1424للضوابط الشرعية اإلسالمية )الدرادكه والشبلي، 

(, وقوله تعاىل: )واتقوا يوما ترجعون فيه إىل هللا مث 93ية )وما ربك بغافل عما تعملون( )النمل، اآل
 (.281توىف كل نفس ما كسبت وهم ال يظلمون( )البقرة, 
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 املبحث الثاين
 وزارة النفط الليبية 

 النشأة واألهداف:
للبرتول سسة الليبية العامة لتحل حمل املؤ  1970لعام  24أنشئت املؤسسة الوطنية للنفط مبوجب القانون رقم 

، وقد أعيد يط هبا مسئولية إدارة قطاع النفط، حيث أن1968لسنة  13مبوجب القانون رقم  انشئت واليت
لتعمل على  1979لسنة  10رقم  ) سابقًا ( تنظيمها فيما بعد مبوجب قرار األمانة العامة ملؤمتر الشعب العام

االقتصاد القومي عن طريق تنمية وتطوير  ، والقيام بدعمخطة التحول يف اجملاالت النفطية حتقيق أهداف
، وجيوز هلا يف ذلك واستثمارها لتحقيق أفضل العوائد االحتياطيات النفطية واستغالهلا االستغالل األمثل وإدارهتا

 .ليت تزاول أعماال شبيهة أبعماهلاأن تشرتك مع اهليئات واملؤسسات واجلهات األخرى ا
ات االستكشاف واإلنتاج عن طريق الشركات اململوكة هلا أو ابالشرتاك مع وتقوم املؤسسة الوطنية للنفط بعملي

النفط  ، إىل جانب عمليات تسويقاط عقود استثمار الثروة النفطيةالغري عن طريق املقاولة أو أبى َّنط من أَّن
 .والغاز داخل وخارج ليبيا

 ، إضافة إىلوير واإلنتاج للنفط والغازوالتط ومتتلك املؤسسة الوطنية للنفط ابلكامل شركات تقوم ابالستكشاف
، وقد ات عاملية خمتصة يف تلك اجملاالت، كما ترتبط بعقود مشاركة مع شركشركات التسويق الداخلي واخلارجي

 .تطورت تلك العقود إىل أن وصلت إىل اتفاقيات استكشاف وانتاج وفق التطور العاملي لصناعة النفط والغاز
ة للنفط جمموعة من الشركات لتكرير وتصنيع النفط والغاز الطبيعي اليت تدير عدة كما متتلك املؤسسة الوطني

مصايف أمهها مصفاة رأس ألنوف ومصفاة الزاوية، وجمموعة من املصانع اليت تنتج االمونيا واليوراي وامليثانول مبجمع 
ة إىل مصنع االيثيلني ومصنع البويل ، ابإلضافلتسييل الغاز الطبيعي مصنعاً  الربيقة البرتوكيماوي الذي يشمل ايضاً 

 ايثيلني مرتفع ومنخفض الكثافة مبجمع راس النوف.
دوات كما متتلك املؤسسة الوطنية للنفط شركات للخدمات تقوم حبفر وصيانة أابر النفط وتوفري مجيع املواد واأل

وإنشاء وصيانة خزاانت النفط ، صيانة شبكات أانبيب النفط والغاز، ومد وتركيب و املستخدمة يف عمليات احلفر
، وتزويد القطاع خبدمات التموين واإلعاشة وخدمات ت الفنية واالقتصادية اخلاصة هباوالغاز وإجراء الدراسا

اإلقامة وتوفري خدمات املشرتايت للمواد واملعدات والتدريب ويتبع املؤسسة الوطنية للنفط معهد النفط اللييب الذي 
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ة اجلودة ، وإجراء اختبارات مراقبل استكشاف وانتاج النفط ومشتقاتهالختبارات الفنية ملراحيتوىل إجراء التحاليل وا
لنماذج املتعلقة ابلنفط , وتقييم براءات االخرتاعات وتراخيص االستغالل والرسوم واوإصدار شهادات خاصة هبا

النشر  لإىل وسائخصصية ابإلضافة ، كما ينشر البحوث والدراسات اليت جيريها من خالل جملة املعهد التومشتقاته
 .العلمية احمللية والعاملية

 
 ولكننا سوف نعرض بعض منها: السابقةمن الدراسات  الكثري ك: هناالسابقةالدراسات 

 أوال : الدراسات العربية:
واملمارسة إدارة اجلودة الشاملة يف املكاتب النسائية احلكومية املعرفة ه ( بعنوان: "1432دراسة ابوزير ) (1

 والصعوابت".
تطوير صنع واختاذ القرار الرتبوي لدى القيادات النسائية يف إدارة ه ( بعنوان: "1431راسة السبيعي )د (2

 الرتبية والتعليم جبدة يف ظل معايري اجلودة الشاملة ".
من  مدى حتقيق مدير إدارة اجلودة الشاملة ملبادئها يف جمموعةه ( بعنوان: "1430راسة السبيعي )د (3

 املنظمات اخلدمية السعودية".
تطبيق إدارة اجلودة الشاملة يف إدارات اإلشراف الرتبوي للبنات ه ( بعنوان: "1430دراسة القرين ) (4

 ابململكة العربية السعودية )تصور مقرتح(.
أسس ومتطلبات اجلودة الشاملة يف سياسة التعليم ابململكة ه ( بعنوان: "1428اسة العصيمي: )در  (5

 ة السعودية".العربي
التنمية املهنية للقيادات الرتبوية بدولة قطر يف ضوء مدخل إدارة ه ( بعنوان: "1426دراسة الشمري ) (6

 اجلودة الشاملة".
نظرية دمينج يف إدارة اجلودة الشاملة وتطبيقاهتا الرتبوية: َّنوذج ن: "ه ( بعنوا1426دراسة اجلضعي ) (7

 مقرتح".
العوامل املؤثرة على فعالية تطبيق إدارة اجلودة الشاملة يف إدارة الرتبية ه ( بعنوان: "1424دراسة املهنا ) (8

 والتعليم مبنطقة الرايض".
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 اثنيا : الدراسات األجنبية:
 ( دراسة روكroche, 2003 ) 
 ( دراسة كوتسCoates, 2003 ) 
  ( دراسة ديتريت وآخرونdetret & others, 2001) 
 ( دراسة فريدFreed, 2001 ) 
 دراسة جيمي (Jimmy, 2000) 
 ( دراسة كاثيCathy, 1999 ) 
 ( دراسة سونSohn, 1998 ) 
 ( دراسة هازاردHazzard, 1998 ) 

 
 قائمة املصادر واملراجع العربية

 بركات، األهلية األجنبية العاملة يف قطاع غزة. رسالة ماجستري. اجلامعة اإلسالمية. فلسطني، غزة. -1
 قطاع يف العاملة البنوك يف السائدة التنظيمية الثقافة ظل يف الشاملة اجلودة إدارة أبعاد تطبيق . واقع2007منالطه.

 اجلامعةاإلسالمية. فلسطني، غزة. رسالةماجستري. غزة.
 آراء ابلرايض: األمن قوى مستشفى يف اجلودة إدارة فعالية مدى .2001 سعد. بن إبراهيم احلاضر، -2

 األمنية. للعلوم العربية انيف أكادميية غريمنشورة. ماجستري، رسالة ابملستشفى. واإلدارية الطبية اهليئة وتوجيهات
 اململكةالعربيةالسعودية، الرايض.

. "دور إدارة اجلودة الشاملة يف تقليل املخاطر يف قطاع التعليم العايل األردين يف 2013 الزعيب، علي فالح. -3
. 6اجلامعي. اجمللد،  التعليم جودة لضمان العربية اجمللة ظل االزمة االقتصادية العاملية دراسة تطبيقية".

 (.11العدد)
للدفاع املدين:  العامة املديرية الشاملة يف اجلودة إدارة تطبيق . إمكانية2005 عبدالكرمي. مجعان الزهراين، -4

 للعلوم العربية انيف أكادميية غري منشورة. ماجستري، رسالة املدين. للدفاع لعامة املديرية ضباط على ميدانية دراسة
 اململكةالعربيةالسعودية، الرايض. األمنية.
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 لصناعة األردنية الشركات يف الشاملة اجلودة إدارة ."تطبيقات2006العالونة، عمار.  لسامل، مؤيدا -5
 (.1. العدد، )2الربجميات". اجمللة االردنية يف إدارة االعمال. اجمللد،

العلمية.  اجمللة ."واملنتج املنظمة فينجاح وأنظمتها الشاملة 1اجلودة إدارة". 2004 حممد. علي شاهني، -6
 (.1.العدد)5اجمللد، السعودية، الدمام. العربية فيصل. اململكة امللك جامعة

 على الشاملة اجلودة دارة مبادئ تطبيق . "أثر2010الشواورة، فيصل حممود؛ املطريي عبد العزيز مرزوق.  -7
السعودية".  واملياه الكهرابء مرافق شركة على تطبيقية ة دراسةدللجو  عبدالعزيز امللك جائزة  مبادئ) اإلنتاجية

 النشر اإللكرتوين، جامعة مؤتة. األردن.
 يف لدوائيةا اتالصناع قطاع على تطبيقية التنافسية، دراسة والقدرة الشاملة . "اجلودة2002الطراونة، حممد.  -8

 (. 1. العدد )29األردن". دراسات، العلوم اإلدارية. اجمللد 
 املنشآت يف التنافسية السياسات على الشاملة اجلودة إدارة نظام تطبيق أثر .2008قنديل، ابسل فارس.  -9

.رسالة ماجستري. اجلامعة اإلسالمية. "غزة قطاع يف الصناعي القطاع منشآت على تطبيقية دراسة" الصناعية
 فلسطني، غزة.

 فلسطني، يف العاملة البنوك يف الشاملة اجلودة إدارة وأدوات مبادئ تطبيق .2003حممدحسن.  املصري، -10
 الوطنية. فلسطني. النجاح جامعه رسالةماجستري. حتليليه". دراسة
 الصناعي العام القطاع وشركات مؤسسات يف تطبيقها وإمكانية الشاملة اجلودة . "إدارة2000ميا، علي،  -11

 احملركات لصناعة العامة والشركة األملنيوم لصناعة العامة الشركة على تطبيقية دراسة –السورية  العربية اجلمهورية يف
 (.2. العدد )22الالذقية". جملة جامعة تشرين للبحوث العلمية، سوراي. اجمللد، يف الكهرابئية
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ABSTRACT 

The current study addressed the importance of information systems (IS) and their 

contributions to the decision-making process. The study also aimed to identify 

the extent to which such systems contribute to the process of decision-making. 

Using an inductive approach to data analysis, the study obtained various findings 

showing how such systems support or assist in the decision-making process. The 

study was organized into two major parts: the first part is concerned with 

discussing the concepts of IS and the decision-making process while the second 

part addresses the contributions of IS to the decision-making process. 

 
 لخصامل

عملية صنع القرار. كما هدفت الدراسة أيضا إىل التعرف  يفومسامهتها  هذه الدراسة امهية نظم املعلوماتتناولت   
تقدمها  اليتتوصلت الدراسة إىل مجلة من النتائج توضح املساعدة  وصنع القرار.  يفعلى مدى مسامهة النظم 

، الدراسة اليها توصلت اليتالستنبط النتائج   االستقرائيعتمد الباحث على املنهج او عملية صنع القرار.  يفالنظم 
بينما تناول  احملور االول مفاهيم  نظم املعلومات و عملية صنع القرار  :اىل حمورينخالل تقسيم الدراسة   ذلك منو 

 .عملية صنع القرار يفمسامهة نظم املعلومات  الثايناحملور 
 
 : النظام ، نظم دعم القرار، عملية صنع القرار، نظم املعلومات.ةفتاحياملكلمات ال
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(1) Robert, Jeffery, J. Competitive intelligence: 1994, p. 28. 

 قدمةامل
يشهده إن ما  غري نظم املعلومات، لتحقيقه تسعى الذي اهلدف هو وهذا القرارات، صنع عملية تدعم املعلومات

وجود اهتمام يف تعميق أفكار  ضرورةأمثرت  اليتنظام املعلومات يف عصران احلاضر ونتيجة لتطور احلياة االقتصادية 
الختاذ القرار السليم يف ، ملسايرة تطورات االدارة احلديثة ومهارات متخذي القرارات على خمتلف املستوايت املنظمة

 ، حيث تعترب عملية اختاذ القرار عصب الوجود اإلنساين كله، أبفراده ومجاعته ومنظماته فهي تلعب دورا  املنظمة
 كفاءة وفعالية املنظمات وتكاد تكون حجر املنطلق يف كل شيء داخل املؤسسة كاألفراد يف وحموراي   أساسيا  

واآلالت واملعدات واملواد وكل ما يتعلق هبا من تغريات أو مستجدات حيتاج إىل اختاذ القرار كما هو احلال ابلنسبة 
ا حتاول هذه الدراسة تسليط الضوء على ، ومن هنساسية فهي حتتاج إىل نفس القرارللعملية اإلدارية يف وظائفها األ
الستنبط  االستقرائيوسوف يعتمد الباحث على املنهج ، عملية صنع القرارات يفامهية مسامهة نظم املعلومات 

 :االيتحسب  وسيتم ذلك من خالل تقسيم الدراسة، تتوصل هلا الدراسةس اليتالنتائج  
  .مفاهيم  نظم املعلومات و عملية صنع القرار احملور االول

 .عملية صنع القرار يفمسامهة نظم املعلومات  الثايناحملور 
 

 نظم املعلومات و عملية صنع القرار احملور االول مفاهيم يف
 تعريف نظم املعلومات .1

للمسؤولني عن وحدة  تعرف نظم املعلومات اإلدارية على أهنا نظام مبين على احلاسب اآليل، يوفر املعلومات
، وتتوافر ، وما هو حمتمل حدوثه مستقبال  تنظيمية، وتصف هذه املعلومات ما حدث يف املاضي، وما حيدث حاليا  

هذه املعلومات يف شكل تقارير دورية، وتقارير خاصة، وخمرجات مناذج رايضية، وتستخدم هذه املعلومات يف صنع 
 .(1)القرارات و حل املشكالت

هي نظام متكامل لتوفري املعلومات الالزمة لوظائف التخطيط والرقابة  نظام املعلومات اإلدارية sennكما عرفها 
والعمليات يف األنظمة. فهو يساعد عمليات اإلدارة واختاذ القرارات من خالل توفري معلومات تصف املاضي 

ة للمنظمة، وهو بذلك يوفر معلومات واحلاضر وتتنبأ ابملستقبل بشأن العمليات الداخلية، واملخابرات اخلارجي
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(2)  Herring, Jan. Intelligence to enhance American companies competitiveness, 1994, p. 13 

 اإلدارة كلية ، دكتوراه أطروحة ،الكهرابئية الصناعات شركة يف ،دراسة لتنافسيةا زةيوامل األعمال خيارات على وانعكاساته االسرتاتيجي التحليل ،  ، شمها امحد ،سليمان.  (3)
 .6.ص2000. بغداد جامعة واالقتصاد،

 

 .258. ص1996. بغداد جامعة واالقتصاد، اإلدارة ،كلية عامة إدارة ، دكتوراه رسالة ، املنظمات أداء تقومي ، الرزاق عبد امحد سلمان،.  (4)
 جامعة واألقتاد اإلدارة كلية ماجستري، ،رسالة املميزة القدرة يف وأثرمها والتدريب املعلومات تقانة بنب العالقة ، اللطيف عبد شيماء ، املشهداين (5)

 .47.ص2002بغداد.
 اإلدارة كلية ماجستري، رسالة ، الصناعية للمنتجات التسويقية االسرتاتيجية صناعة يف التسويقي املعلومات نظام اثر ،  جسام حممد علي ، اجلبوري (6)

 .64.ص2000.بغداد جامعة ، واالقتصاد

 .(2)موحدة يف الوقت املناسب للمنظمة
 

 :املعلومات نظام أمهية .2
 صنع يف األساسية الركيزة وأصبحت احلياة جماالت مجيع يف يوم بعد يوما   تزداد املعلومات نظام يةمهأ أن 

 أو والوحدات األقسام مستوى على كانت سواء املنظمات وأهداف نشاطات بسري املتعلقة القرارات
 .(3)ككل املنظمة نشاط على أو الوظائف

 أنواعها، للمنظمات مبختلف احليوي الشراين تعد اليت املعلومات يةمهأ من يتهامهأ املعلومات أنظمة تستمد 
 .(4)واخلارجية الداخلية بيئتها على خالهلا من تطل اليت النافذة فهي

 ميتلكها من األموال وألن امتالك من مهأ املعلومات امتالك أصبح حىت هاما   أمرا اليوم املعلومات أصبحت 
  .(5)والتفوق التمييز على قادرا   يكون

 كافة وحل صنع القرارات يف العليا اإلدارة تستخدمها اليت املهمة الرئيسية املدخالت إحدى هي املعلومات 
 حياة يف البارز األثر له ووظائفه مكوانته على والتعرف املعلومات بنظام تمامهاال فإن لذلك مشكالهتا،

 .(6)بفعالية دافهاأل لبلوغ القرارات صناعة يف حتتاجها اليت ابملعلومات اإلدارة إمداد خالل من املنظمة
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 .83. الرايض: منشورات الفردوق. ص 3. "القيادة اإلدارية". ط1985نواف.  كنعان  (7)
 .201. "املشكلة اإلدارية وصنع القرار". القاهرة: منشورات اهليئة املصرية للكتاب. ص 1975يس درويش و أمحد حسيين و أبراهيم درويش.   (8)
 .86ا. جدة: جامعة امللك عبد العزيز. ص. "صناعة القرارات واختاذه1989أمحد ،عبد الوهاب الصباب.   (9)
امللك سعود.  الرويلي، سعود عبد هللا.. صنع القرار يف إدارة تعليم البينني ابململكة العربية السعودية. رسالة ماجستري غري منشورة. الرايض: جامعة  (10)

 .12ص ،  2000
امعة األمري اخللف، سعد ابراهيم.. فاعلية برانمج تدرييب مبين على االسرتاتيجيات املعرفية للتعليم يف تنمية مهارات تفكري صنع القرار لدى طلبة ج  (11)

 .2005سلطان يف الرايض. حبث مقدم لنيل درجة الدكتوراه يف فلسفة علم النفس الرتبوي. عمان: اجلامعة األردنية
 .33. ص 2000. ود عبد هللا.. صنع القرار يف إدارة تعليم البينني ابململكة العربية السعودية. رسالة ماجستري غري منشورةالرويلي، سع  (12)
 .51ص .2005،القرارات اإلداريةحممد, عملية اختاذ وصنع  ،العضيب (13)

 تعريف عملية صنع القرار .3
صنع القرار أبنه االختيار املدرك الواعي بني البدائل املتاحة يف موقف معني، بينما  (7)(1985ويعرف كنعان )

نه مسار فعل خيتاره متخذ القرار ابعتباره أنه افضل و أنسب وسيلة متاحة أب (8)(1975)يس وآخرون،  يعرفها
صنع القرار أبنه "منهج  (9)(1989يعرف الصباب ) ا  ، وايضهلدف أو األهداف اليت يصبو إليهالتحقيق ا أمامه

 وحيقق النتيجة املطلوبة.  للتصرف خيتار من ببني عدد من البدائل ليحدث أثرا  
أن القرار بصورة عامة هو تديد ما جيب عمله جتاه مشكلة معينة أو جتاه موقف معني  (10)(2000ويرى الرويلي )

 ع القرار.ويتطلب درجة عالية من الذكاء واحلكمة لتجاوز مشكلة ما تواجه صان
و تعترب عملية صنع القرارات من الوظائف الثالث الرئيسية لإلدارة يف الفكر العاملي اإلداري املعاصر 

، ابإلضافة للقيادة واالتصال إضافة إىل ذلك فأن وظائف اإلدارة ال ميكن أن توجد وحدها (11)(2005)اخللف،
املستوايت اإلدارية وابلتايل متثل عملية صنع القرارات من ع القرارات اليت تنظر يف مجيع نبل يرجع وجودها لعملية ص

حتميات األمور يف اإلدارة العامة واخلاصة وهي ليست مستقلة عن نطاق اإلدارة ومها تعترب وسيلة أو أداة أساسية 
 كل ملمارسة مجيع وظائف اإلدارة اليت ذكرت تنفذ وعليه فإن عملية صنع القرارات تتطلب وجود أكثر من طريقة يف

 (12)(.2000موقف ملواجهة مشكلة معينة )الرويلي، 

  
  (13) :أمهية عملية اختاذ القرارات يف منظمات األعمال .4

ارة ونشاطاهتا اختاذ القرارات هي حمور العملية اإلدارية، كما ذكران، ذلك أهنا عملية متداخلة يف مجيع وظائف اإلد
، فعندما متارس اإلدارة وظيفة التخطيط فإهنا تتخذ قرارات معينة يف كل مرحلة من مراحل يف منظمات األعمال

http://kenanaonline.com/users/ahmedkordy/tags/136886/posts
http://kenanaonline.com/users/ahmedkordy/tags/136886/posts
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 .76، ص. 2001أمحد حممد املصري، اإلدارة احلديثة، االتصاالت، القرارات. مؤسسة الشباب اجلامعية، اإلسكندرية  (14)
 . 150، ص2002علي الشرقاوي، العملية اإلدارية، وظائف املديرين، دار اجلامعة احلديثة للنشر، االسكندرية  (15)

 

وضع اخلطة سواء عند وضع اهلدف أو رسم السياسات أو إعداد الربامج أو حتديد املوارد املالئمة أو اختيار أفضل 
ختلفة وأنشطتها املتعددة فإهنا تتخذ الطرق واألساليب لتشغيلها، وعندما تضع اإلدارة التنظيم املالئم ملهامها امل

قرارات بشأن اهليكل التنظيمي ونوعه وحجمه وأسس تقسيم اإلدارات واألقسام، واألفراد الذين حتتاج لديهم للقيام 
ابألعمال املختلفة ونطاق اإلشراف املناسب وخطوط السلطة واملسؤولية واالتصال .. وعندما يتخذ املدير وظيفته 

يتخذ جمموعة من القرارات سواء عند توجيه مرؤوسيه وتنسيق جمهوداهتم أو استشارة دوافعهم وحتفيزهم القيادية فإنه 
أو حل مشكالهتم، وعندما تؤدي اإلدارة وظيفة الرقابة فإهنا أيض ا تتخذ قرارات بشأن حتديد على األداء اجليد 

ها على اخلطة، والعمل على تصحيح األخطاء إن املعايري املالئمة لقياس نتائج األعمال، والتعديالت ليت سوف جتري
 .وجدت، وهكذا جتري عملة اختاذ القرارات يف دورة مستمرة مع استمرار العملية اإلدارية نفسها

 
 العوامل واالعتبارات املؤثرة يف صنع القرار: .5

 العوامل املؤثرة يف اختاذ القرار: -أ
  (14)العوامل البيئيةو العوامل التنظيمية و  العوامل اإلنسانية -

 االعتبارات املؤثرة يف متخذ القرار: -ب
إن احلرية املتاحة ملتخذي القرارات تتوقف على عدة اعتبارات واليت تقف عائقا يف حتقيق نتائجها، ومن أهم هذه 

 :(15)االعتبارات ما يلي
 .مستوى أمهية القرار واثر القرار على البيئة 
  العملية، االقتصادية، احلسية، السياسية والقيم الدينية(.القيم واألحكام الشخصية )القيم 

ويرى الباحث إن توظيف املعلومات يف عملية اختاذ القرار ميثل غاية رئيسية تتجه املعلوماتية لتحقيقها يف إطار 
 دورها اهلادف لدعم صناعة القرار، وعلى أساس كيفية ومستوى استخدام املعلومات من قبل متخذ القرار يتحدد

على اإليفاء مبتطلبات التهيئة والتحضري العلمي لدراسة واختاذ القرار كما يتحدد من  ذاهتامدى مقدرة املعلومات 
. املعلومات هي البياانت ذات معىن جانب آخر مدى االرتقاء يف أسلوب صناعة القرار ودرجة ضمان دقته. وأن
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 .126، ص 1982األعمال، دار النهضة العربية، بريوت غنائم عمرو، الشرقاوي علي، تنظيم وإدارة  (16)

 

املختلفة لتحقيق أهدافها وحىت تتمكن من التكيف مع وحتتاج املنظمة إىل املعلومات كي تتمكن من ربط أجزائها 
 البيئة احمليطة بنجاح وتقوم بعملية صنع القرار اعتمادا  على معلومات دقيقة.

 
 :(16)مسامهة نظم املعلومات يف صنع القرار الثايناحملور 

إن اهلدف األساسي من نظام املعلومات هو خدمة عملية صنع القرار يف املنظمة سوف يظهر لنا الدور الذي ميكن 
 :التايلأن تلعبه نظم املعلومات يف كل مرحلة من خالل 

  املرحلة األوىل )مرحلة االستخبار( تقوم نظم املعلومات بتخزين كميات هائلة من املعلومات اليت ميكن أن تفيد
 صانع القرار وميكن إمجال دور نظم املعلومات يف هذه املرحلة عرب النقاط التالية:

  .توفر قاعدة البياانت معلومات تساعد على التعرف على املشكالت واكتشاف فرص احلل 
 .تساهم نظم دعم القرار يف احلل من خالل قدرهتا على بناء النماذج وحتليلها 
  تصنيف املشكلة من خالل حتديدها و تصنيفها و إظهار مدى خطورهتا.تساعد النظم اخلبرية يف عملية 
  املرحلة الثانية )مرحلة تصميم النموذج( يتلخص دور نظم املعلومات يف ضرورة التعرف على البدائل املمكنة

ايضية حلل املشكلة، وعلى معيار املفاضلة بينها فإن نظم دعم القرار ميكن أن توفر هلا العديد من النماذج  الر 
والكمية اليت تساعد يف التعرف على خمتلف احللول، كما أن النظم اخلبرية ميكن هلا إظهار بدائل احلل ابلنسبة 

 للمشكالت املعقدة وتساهم أيضا يف إجراء عمليات التنبؤ بنتائج تطبيق هذه البدائل.
 ة ال تقوم بصنع القرار، ولكن توفر املرحلة الثالثة )مرحلة البحث واالختيار( إن نظم املعلومات يف هذه املرحل

وفقا ملعايري حمددة ل املمكنة حلل املشكلة وتقييمها النماذج الرايضية والكمية اليت تساهم يف حتديد احللو 
 مسبقا.

  املرحلة الرابعة )مرحلة التطبيق( إن تنفيذ القرار يستلزم عملية إقناع األطراف املشاركة وخاصة األطراف اليت
 ، وحتتاج عملية اإلقناع ابلقرار على خمرجات نظم املعلومات كلما سهل االقتناع هبا.ستقوم بتنفيذه
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 .7-6، ص سابقمرجع اخللف، سعد ابراهيم..  (17)       
 56.ص 2000منصور البدوي، دراسات يف أساليب الكمية واختاذ القرارات، دار اجلامعية،  (18)

ثر نفعا  يف  ثالثة مراحل أن مسامهة نظم املعلومات يف عملية صنع القرارات تكون اك (17)(2005و يرى )اخللف، 
 ، ولكل مرحلة خطواتن فرعيتان وهي كما يلي:أساسية

 
 مرحلة مجع املعلومات وتتضمن: .1
 .حتديد املشكلة واهلدف 
 .وضع اقرتاح البدائل املمكنة 

 
 املقارنة واالختيار وتشمل: .2
 .مقارنة البدائل وتقوميها 
 .اختيار البديل املناسب 

 
 التقومي والتنفيذ واملتابعة وتشمل:. 3

 .تنفيذ األمر الذي مت اختياره 
 .رقابة التنفيذ والتقومي واملتابعة 

 
ويرى الباحث من خالل ما سبق ان املسامهة اليت تقدمها النظم متثل يف املفهوم الذى يؤكد  ان املعلومات ما هي 
اال نتاج ملا يسمى بنظام املعلومات الذي يقوم بدوره بتحويل البياانت يف شكلها اخلام اىل معلومات ذات قيمة 

 :ما يليمراحل صنع القرار و سنورد هذه القيمة يف حيتاجها متخذ القرار، و تظهر قيمة املعلومات يف مجيع 
 

 (18)مسامهة النظم يف حتديد املشكلة
يف هذه املرحلة يقوم صانع القرار مبسح شامل للمحيط الداخلي و اخلارجي للمؤسسة و ذلك بغرض اكتشاف 
املشكلة و يساهم يف توضيح العوامل املسببة هلا فنظام املعلومات ميكن أن يوفر معلومات بشأن كل مشكلة كما 

ا صانع القرار يف التنبؤات اخلاصة و املتوقعة أنه ميكن أن ينصح صانع القرار بنوعية املعلومات و النظم اخلاصة هب
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 للمستقبل.
 

 مسامهة النظم يف مرحلة تنمية احللول البديلة
ملا تتضمنه مرحلة حتديد البدائل من التعرف على بدائل التصرفات املمكنة حلل املشكلة و حتديد معايري  نضرا  

املفاضلة بينها و التنبؤ بنواتج استخدام و كما يستلزم ذلك من التعبري عن املشكلة يف صورة النموذج البسيط القابل 
 يجة. للحل فان نظام املعلومات جتعل هذه البدائل معروفة النت

 
 مسامهة النظم يف مرحلة التقييم

أن نظم املعلومات ال تقوم يف الغالب بصنع القرار لكن ما توفره هذه النظم من مناذج رايضية و كمية تسهم يف 
 معايري مرغوبة فيها. ألياحللول املمكنة و تقييمها وفقا 

 
 يف مرحلة اختيار أفضل حل النظممسامهة 

تساهم نظم املعلومات يف تسهيل عملية االختيار و ذلك بتوفريها ملعلومات حول كل بديل من البدائل املتاحة و 
 .توقعة و النتائج اليت حيققهاو السلبية كما تظهر مدى تؤثر كل بديل ابحلاالت الطبيعية امل اإلجيابيةتظهر جوانبها 

 
 يف مرحلة تنفيذ القرار النظممسامهة 

نظم املعلومات يف مرحلة تطبيق احللول عن دورها يف املراحل السابقة لصنع القرار فتنفيذ القرار يستلزم  ال يقل دور
 عملية اقناع االطراف املشاركة و أيضا اليت ستقوم ابلتنفيذ.

دور  كما أن عملية االقناع نفسها حتتاج اىل عمليات االتصال بني العديد من االطراف املعنية ابلقرار و هنا يكمن  
 نظام املعلومات و أتثريه يف اجراء هذه االتصاالت من خالل شبكات احلاسب االيل .

ومن خالل نتائج البديل الذي مت اختياره و النتائج أو االهداف املرجوة تظهر قيمة املعلومات ومدى دقتها يف 
 تقدمي العون ملتخذ القرار يف كل مرحلة من مراحل صنع القرار.
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 النتائج
 املنظمة على اختذ القرارات يف الوقت املناسب. يفت االقرار  متخذيان نظم املعلومات تساعد  .1
 جبودة عالية.يف صنع القرارات  عملية صناعة القرار  تساعد كمتطلبات  التقرير الدقيقةتوفر نظم معلومات  .2
ل تدفق املعلومات من توفر النظم معلومات عن كل االقسام و االدارات وتربط بني فروع املنظمة مما جيع .3

 واىل املنظمة يتم بصورة مرنة وسريعة.
تتميز النظم بتوفري ارشفة الكرتونية تضم معظم قرارات املنظمة مما يسهل عليها يف املستقبل الرجوع اىل  .4

 هذه القرارات يف حالة مواجهة نفس املوقف.
 

 املصــادر
 .2005تطوير األداء،  بتنمية وعالقتهاواالتصاالت  املعلومات تكنولوجيا خبيت، صناعة إبراهيم -1
 .2005إبراهيم سلطان، نظم املعلومات اإلدارية، الدار اجلامعية، اإلسكندرية،  -2
سناء مسودة، منوذج مقرتح لقياس األداء الشامل يف منظمات األعمال يف ضوء مقارنة حتليلية لنموذج  -3

اإلدارة التكاملية الشاملة( لقياس األداء الشامل، األمريكي )بطاقة العالمات املتوازنة( والنموذج الياابين ) 
ورقة عمل ضمن فعاليات املؤمتر العلمي الثاين يف جامعة العلوم التطبيقية اخلاصة بعنوان " اجلودة الشاملة يف 

 .2006نيسان  27 -26ظل إدارة املعرفة وتكنولوجيا املعلومات" واملنعقد خالل الفرتة الواقعة ما بني 
 2005، سبتمرب 24ي، تكلفة االستثمار يف أنظمة املعلومات ، جملة اجلندول، العدد الطاهر الكر  -4
حممد عبد الرحيم احملاسنة، أثر كفاءة نظم املعلومات يف فاعلية عملية اختاذ القرارات، اجمللة األردنية يف إدارة  -5

 .2005، 1، العدد1األعمال، اجمللد
 .2006 -2005جامعة اجلزائر، ، وارد البشرية يف املؤسسةعلى املمراد رايس، أثر تكنولوجيا املعلومات  -6
منال حممد الكردي، جالل إبراهيم العبد، مقدمة يف نظم املعلومات اإلدارية، دار اجلامعة اجلديدة،  -7

 .2003اإلسكندرية، 
 ، جامعة ورقلة.2005مارس  09، 08املؤمتر العلمي حول األداء املتميز للمنظمات واحلكومات، 

د الرحيم علي، العالقة بني ضغوط العمل وبني الوالء التنظيمي و األداء و الوصف الوظيفي و املري عب -8
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ABSTRACT 

 

This paper aimed to highlight the importance of decision support systems (DSS) 

and the evolution of these systems by clarifying the concept and definition of 

decision support in modern institutions and identifying the functions and 

components of these systems. Based on this, the paper provided several useful 

conclusions that contribute to enhancing the performance of companies through the 

achievement of outstanding performance and high efficiency by using the rules and 

principles of information systems, which are exclusive here to DSS. The study was 

organized into three parts that explain and illustrate such guideline rules and 

principles of using these systems in the decision-making process. 

 
 لخصامل

وتطور هذه النظم من خالل توضيح مفهوم وتعريف نظم دعم القرار  القرار نظم دعم أمهية إبراز إىل الورقة هدفت هذه
يف املؤسسات احلديثة والتعرف على وظائف ومكوانت هذه النظم. وتوصلت الورقة اىل العديد من االستنتاجات اليت 

رفع أداء الشركات من خالل حتقيق أداء متميز و كفاءة عالية ابستخدام قواعد واسس نظم املعلومات واليت تسهم يف 
 تنحصر هنا يف نظم دع القرار وقسمت الدراسة اىل ثالث حماور توضح هذه املبادي واالسس .

   
 ، نظم دعم القرار، عملية صنع القرار، نظم املعلومات.النظام :الكلمات املفتاحية
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 . 44.ص2006حممد الصرييف  ) القرارات اإلداري ونظم دعم (دار الفكر اجلامعي ، اإلسكندرية،  -د ( 1)

 املقدمة
وجودة القرارات املتخذة من خالل ما  يل الرفع من مستوي كفاءة اإلدارةهتدف نظم دعم القرارات وبشكل رئيسي ا

وبشكل سريع وفعال سواء علي مستوي اإلدارة العليا أو الوسطي  تقدمه من مساندة لكافة فئات متخذي القرارات،
أو املساعدة يف صنع واختاذ  ملشاكل اليت تواجه العمل اليوميحلل ا، سواء كانت هذه القرارات كان أو فريق  مديرا  

ويوفر هذا النظام معلومات مستخلصة من جتارب سابقة حبيث تكون القرارات املبنية علي هذه . القرارات املستقبلية
هي عبارة عن و  .التجارب أكثر فاعلية، ويكون لدي متخذ القرار تصور علي مدي األثر الذي سيحدثه القرار املتخذ

نظم كاملة يتم تطويرها لكي تسمح ملتخذ القرار ابسرتجاع أو توليد معلومات ذات عالقة مبشكلة ذات طبيعة عامة، 
إن جوهر نظم دعم اختاذ القرارات هو التنبؤ واإلنذار املبكر  كما  وتصمم هذه النظم هبدف االستخدام املستمر

نة، حيث تقوم نظم دعم القرار بعمل املزج بني البياانت املتاحة مع الرؤى وصياغة السيناريوهات املبنية على مناذج معي
 الشخصية ملتخذ القرار، ويتم كله ابستخدام احلاسب و مناذج للتنبؤ.

 
 ماهية النظم وعملية صنع القرار :احملور االول

 :النظام
بعضها، وحيكمها جمموعة من العالقات وهو عبارة عن جمموعة من العناصر واملكوانت واألنظمة الفرعية املتفاعلة مع 

 (1).لتحقيق هدف من األهداف
 :يتكون النظام بصورة عامة من اآليت   -مكوانت النظام :

 .و تشغيلها يت سوف يعمل النظام علي معاجلتهاوهي البياانت ال :INPUT املدخالت -أ
 .البياانتوهي جمموعة العمليات اليت يعاجل هبا النظام  :PROCESS املعاجلة -ب
 . وهي عبارة عن معلومات انجتة من عملية معاجلة البياانت : OUTPUT املخرجات -ج

وتربط بني هذه املكوانت عالقة تغذية عكسية لتزويد املستوايت اإلدارية املختلفة ابملعلومات، ولتصحيح املخرجات  
 الغري صحيحة، يف حدود بيئية معينة.
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 .55ص .2009إنعام الشهر بلى )نظم املعلومات اإلدارية ( أكادميية الدراسات العليا جبنزور  -د( 2)
 .67.ص 2005معاصر(الدار اجلامعية اإلسكندرية ،إبراهيم سلطان  )نظم املعلومات اإلدارية  مدخل  -د (3)

 :النموذج العام للنظام
                                         :(2)ايل يوضح هذا النموذجالشكل الت

 

 
 :نظام معلومات املؤسسة 

" وهو النظام الذي يقوم برصيد وختزين ومعاجلة واسرتجاع )البياانت/املعلومات( وتقدميها ايل الشخص املناسب يف 
  .واملكان املناسب، ويتكون من األجهزة واملوارد البشرية واللوائح والتشريعات...اخلالوقت 

 
 :(3)القرار
 .هو عملية االختيار بني جمموعة من البدائل لتحقيق هدف واحد أو عدة أهداف القرار

ذات مواصفات تتناسب بصفة عامة ميكن القول ابن القرار هو عملية عقالنية تتبلور يف االختيار بني بدائل متعددة 
 .مع اإلمكانيات املتاحة واألهداف املطلوب

 :املستقبل والقرار
 يؤخذ القرار للمستقبل ال للماضي وكلما كان املستقبل واضح املعامل    )وفرة املعلومات( يكون القرار جيد

 :املنظمة والقرار
 والتكتيكية والتشغيلية(. االسرتاتيجيةإجيااب  )جودة أداء املنظمة يعتمد على حمصلة جودة قراراهتا سلبا  أو 

 التغذية العكسية

 المعالج
 المخرجات المدخالت
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 .51.ص2005حممد حسني الطائي ) املوسوعة الكاملة يف نظم املعلومات اإلدارية احلاسوبية (السلسلة الثالثة، األردن،  -د (4)
  .43.ص1995اإلسكندرية،على عبد اهلادي ) مقدمة يف نظم املعلومات اإلدارية (الدار اجلامعية  -سونيا البكري ، د -د (5)

 :(4)واملعلوماتية والقرار االتصاالتثورة تكنولوجيا 
 ال وقت للخوف أو الرتدد  أو التفكري الطويل أيالفرصة..  الصطيادالقرار  اختاذسرعة 

 :العوملة والقرار
  اجلديد  عامل املنافسة الشرسةالقرار اجليد هو الوسيلة الوحيدة لضمان موقع على خريطة العامل 

 :مفهوم صنع القرار
نتيجة لألمهية اليت تكتسبها عملية صنع القرار سواء كانت قرارات فردية أو تنظيمية، لذلك فقد اعتربت املدرسة 

أو مبعين أخر أن اختاذ القرار هو قلب العملية اإلدارية،  الكالسيكية إن اإلدارة ال خترج عن كوهنا عملية اختاذ القرارات
 .(5)لذلك فان هدف املعلومات اإلدارية هو خدمة عملية صنع واختاذ القرارات 

 

 بيئة القرار يف املنظمة

نوعية األساليب والتقنية 

 املدعمة

 االحتياج

 ملدعمات

الزمنية  املدة

 لقرارا الختاذ

طبيعة البياانت 

 واملعلومات
 النوع بيئةال

 لقرار

 اإلدارة

 

IDSS / ES 

   

 فقرية

dIll 

Structure 

 العليا اسرتاتيجي

DSS / EIS / OR 
 متوسطة

Semi 
 ىالوسط تكتيكي
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Structured 

EIS / OR 

 غنية

Well 

Structured 

 الدنيا تشغيلي

 

 : وبشكل عام هناك نوعان من القرارات وهي
 :القرارات الغري املربجمةالقرارات املربجمة و  ـ1
، وتوجد إجراءات مسبقة وهي تلك القرارات اليت تتصف أبهنا متكررة وروتينية وحمددة جيدا   القرارات املربجمة: -أ

 .واضحة حللها ويالحظ يف هذا النوع من القرارات إن معايري احلكم فيها عادة ما تكون
 اليت تتصف أبهنا غري متكررة وغري روتينية.وهي تلك القرارات  القرارات الغري املربجمة: -ب
 

 :للمستوي اإلداري القرارات وفقا    2-
وهي اليت تصنع يف املستوايت الدنيا ابلتنظيم، وتتعلق ابلعمليات التشغيلية للمنظمة مثل  :القرارات التشغيلية -أ

 .الرقابة علي املخزون
وهي اليت تصنع عند مستوي اإلدارة الوسطي، حيث يقوم املديرون بصنع قرارات حلل  :القرارات اإلدارية -ب

 .مشكالت التنظيم والرقابة علي األداء
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 .111ص .2006سعد غالب ياسين ، نظم مساندة القرار ، دار المناهج للنشر والتوزيع عمان،  6

وهي اليت تصنع عند قمة املنظمة بواسطة اإلدارة العليا وهي تغطي مدي زمين طويل، وهي  :اسرتاتيجيةقرارات  -ج
 .و الوضع التنافسي للمنظمة يف السوق مثل قرارات املنتج اجلديد االسرتاتيجيةتتعلق ابلقرارات 

 
 مفهوم نظم دعم القرارات :

أن نظم دعم القرارات هو عملية توفري البيئة والظروف واآلليات والتقنيات اليت ختدم صناعة واختاذ قرار جيد قابل 
تقدم الدعم ألي مستوي إداري، من خالل  للتطبيق، وهي نظم مبنية علي النظم اخلبرية ونظم الذكاء االصطناعي،

 .النمذجة الرايضية واحملاكاة بني املستخدم واحلاسب اآليل
ملساندة متخذ القرار يف التعامل ت احلاسوب، و األساليب الرايضية وهو نظام للمعلومات يقوم على استخدام تقنيا

 .أو جمموعة من البدائل اليت ميكن املفضلة بينهامع املشاكل شبة املربجمة والغري مربجمة للوصول إىل قرار واحد، 
ويعرف أبنه نظام حاسب آيل متكامل، يضم قاعدة معلومات ومناذج حتليلية وأدوات عرض، ومصمم هبدف املساعدة 
يف صنع القرارات ومبا يعزز هدف الفاعلية التنظيمية، فاملهمة األساسية هلذا التصميم هو حتويل املعلومات ذات الصلة 

 . أو تشغيلية اسرتاتيجيةاط املنظمة ايل معرفة تساهم يف صنع القرارات السليمة يف خمتلف اجملاالت سواء كانت بنش
وتنبع أمهية نظم دعم القرارات من خالل تقدمي نظاما يسمح بتفاعل املباشر بني الكمبيوتر، ومستخدم النظام دون 

 االستخدام.أثناء عملية اجة ايل وساطة خرباء املعلومات احل
 

 :(6)وميكن تعريف نظم دعم القرارات
 .أبهنا جمموعة من اإلجراءات املبنية علي النماذج ملعاجلة البياانت واألحكام الشخصية ملساعدة املدير يف اختاذ القرار

 وانه نظام قادر علي دعم حتليل البياانت وتقدمي مناذج خاصة مبوضوعات حمددة ــ . 
  التخطيط االسرتاتيجي وطويل األمدوأبنه نظام موجه حنو. 
  أن نظام دعم القرار ومن تسميته يعترب أداة لتحليل املشكالت  ابملقارنة مع نظم املعلومات اإلدارية اليت تتجه

 .ابألساس حنو العمليات
 إن نظم دعم القرار أتيت كمرحلة متكاملة بعد بناء املنظمة لنظم املعلومات الوظيفية، وحوسبة العمليات 
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 .170.ص2000حممود العبيدى، حبث بعنوان  نظم دعم القرار ودورها يف رفع كفاءة اإلدارة احمللية ،جامعة فيالدلفيا األردن، -د (7)

 .لروتينية واملتمثلة بنظم أمتت املكاتب ونظم معاجلة العملياتا
 

 إن نظم دعم القرارات ختدم بشكل رئيس اإلدارة العليا، كما يف الشكل التايل:

 

 
 

فيما يرى إن نظام دعم القرار يف إطار متكامل وكنظام يتفاعل مع أنظمة املعلومات يف املنظمة وخيدم مجيع املستوايت 
 .(7)وكما يتضح يف الشكلاإلدارية 



Journal of Human Development and Education for Specialized Research (JHDESR) Vo: 2, No: 2, 2016 

           

 
 61 

Journal of Human Development and Education for Specialized Research 

 
 

ومن خالل ما سبق ميكن حتديد بعض الصفات الرئيسية اليت متيز نظم دعم القرارات عن غريها من نظم 
 : املعلومات

 .الرتكيز علي القرارات املربجمة وشبة املربجمة اليت تصنع عند املستوايت اإلدارية العليا يف املنظمة -1
واالستجابة السريعة  املرونة، والقدرة علي التكيف مع متطلبات متخذ القرار،الرتكيز علي خاصية التفاعل،  -2

 . الحتياجاته
 .أمكانية بدء التشغيل والتحكم يف العمليات بواسطة املستخدم النهائي -3
 .دعم عمليات كل من اختاذ القرارات الفردية، والقرارات التنظيمية -4
 .الرتكيز علي جودة وفعالية القرار -5
 مثل نظم معاجلة البياانت  ونظم املعلومات اإلدارية. األخرىظم املعلومات التكامل مع ن -6
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 .114.ص 2008ودراسات /نظم دعم القرار نشر الكرتوين، صالح احلسيين ، حبوث  -د (8)

 وعناصر نظم دعم القرار. احملور الثاين: انواع
 (8) :أنواع نظم دعم القرارات

 :نظام دعم قرار موجه مبوجب النماذج -1
عن أنظمة املعلومات يف املنظمة أي يتمثل بربجمية جاهزة يتم  ويتميز هذا النوع ذو استخدام خاص ويكون منفصال  

(، برجميات خاصة بنماذج حبوث SPSSاستخدامهما ألغراض حمددة، مثال ذلك الربجميات اإلحصائية )مثل 
 العمليات.

 :نظام دعم قرار موجه ابلبياانت -2
ن صانع القرار من احلصول على املعلومات ويتميز هذا النوع بقدرة كبرية على حتليل حجم كبري من البياانت مما ميك

 الالزمة الختاذ القرار.
 

 :إن نظم دعم القرار ميكن أن تصنف إىل ثالثة أنواع وكاآليت ونويرى آخر 
 :نظم دعم القرارات املؤسسية -1

وهي عبارة عن نظم كاملة يتم تطويرها لكي تسمح ملتخذ القرار ابسرتجاع أو توليد معلومات ذات عالقة مبشكلة 
 .جداول اإلنتاج .. اخل. وتصمم هذه النظم هبدف االستخدام املستمريعة عامة مثال ذلك حتليل السوق، ذات طب
 : مولدات نظم دعم القرارات -2

تصمم هذه املولدات ملساعدة متخذ القرار يف توليد تطبيقات سريعة لنظم دعم القرار ذات إمكانية حمدودة مقارنة مع 
ولكنها متتاز بسرعة التطوير وقدرهتا على توليد تقارير وإجراء حتليالت بسرعة كبرية وذلك  نظم دعم القرارات املؤسسية
 .ابستخدام لغات اجليل الرابع

 أدوات نظم دعم القرارات: -3
تصمم هذه األدوات للمساعدة يف تطوير نظم دعم القرار ذات إمكاانت حمدودة مقارنة ابلنوعني السابقني. ومن أمثلة 

مت اجلداول اإللكرتونية وما توفره من إمكانية توليد الرسوم البيانية ومعاجلة قاعدة بياانت حمدودة هذه األدوات حز 
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 .80.ص2001حممد حسن رمسي، حبث بعنوان ) إطار فكرى لنظم دعم القرار ، األساسيات، املتطلبات احملاذير ( ،جامعة القاهرة، -أ.د  (9)

 وميكن استخدام هذه األدوات بشكل مستقل أو من خالل نظم دعم القرارات.
 (9)أنواع أنظمة دعم القرار

 

 تشغيلية نوع القرار

 حساابت أوراق القبض

 

 إدارية

 حتليل امليزانية تنبؤ قصري األجل

 

 ختطيط اسرتاتيجي

 أنظمة التوزيع

 سياسة التحويل

 إدارة االستثمار

 نوع الدعم

 مهيكل
 نظم معلومات إدارية مناذج حبوث عمليات

 ةمناذج احصائية ومالي

 شبه مهيكل
 جدولة اإلنتاج

 الرقابة على اخلزين

 تقييم املديونية

 الرتتيب الداخلي للمصنع

 جدولة املشروع

 ميزانية مصنع

 جديد

 ختطيط منتوج جديد

 ضمان اجلودة

 نظم دعم القرار

 غري مهيكل

 شراء برجمية

 اختيار غالف للمجلة

 شراء معدات

 حاسوب

 اختيار مدير تنفيذي

 ختطيط البحث

 والتطوير

 تكنولوجيا جديدة

 نظم دعم القرار

 نظم خبرية

 شبكات عصبية

نوع الدعم 

 املطلوب

 نظم معلومات إدارية

 حبوث عمليات

 حبوث عمليات

 نظام دعم قرار

 نظام معاجلة املعامالت

 شبكات عصبية

 نظم خبرية

 نظم معاجلات البياانت
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 .23.ص2000األردن، عماد الصباغ ،نظم املعلومات ماهيتها ومكوانهتا ،مكتبة دار الثقافة للنشر والتوزيع  (10)

 .91ص إنعام الشهر بلى ، مرجع سابق. -د  (11)

 

 :عناصر نظم دعم القرار
 .العليا بقيمة القرار العلميقناعة اإلدارة  -1
 .عن اختاذ القرارات حاسوب شخصي يوضع يف مكتب املدير العام أومن يكون مسئوال   -2
 .أقاعدة بياانت تتضمن كافة البياانت املطلوبة اليت متكن نظام دعم القرارات من القيام بتحقيق أهدافه بشكل كف -3
 .طلوبة يف متناول اليدلغة عالية املستوي هلا القدرة علي جعل املعلومات امل -4
 .أدوات أخري مساعدة لتقدمي بدائل متعددة األشكال الختيار البديل األفضل -5
 .(10)الكفاءات البشرية من إداريني، حمللني، ومربجمني -6

 
 نظم دعم القرار شروطها ومكونتها ومعوقتها  :احملور الثالث

 (11):أن يراعى املبادئ والشروط التاليةلكي حيقق أي نظام دعم القرار األهداف اليت صمم من اجلها جيب 
 .نظام دعم القرار جيب إن يساهم يف حتسني صناعة القرار -1
 .جيب أن يتضمن درجة من الذكاء حول مشكلة املستخدم -2
 .جيب أن حيقق النظام الدرجة الكافية من معيار املستخدم يف الكفاءة والكلفة -3
 .ميلكون اخلربة يف فهم ماذا يعين النظام وكيف يستخدمجيب أن يستخدم النظام من خالل مدراء  -4
جيب أن يكون النظام حتت سيطرة املستخدم بغض النظر عن كون نظام دعم القرار تفاعلي أو جتميعي أو  -5

 .يستخدم بشكل مباشر أو غري مباشر
 .)القرار جيب أن يتضمن النظام ) بياانت، مناذج، قدرات على العرض، ووسيط لتمثيل عملية صنع -6
للتطوير لتحقيق أعلى كفاءة وأقل خطر عند إعداد النظام  اسرتاتيجيةجيب أن ينفذ نظام دعم القرار من خالل  -7

 ووضعه يف مرحلة التنفيذ.
وبشكل عام جيب أن يسهم نظام دعم القرار يف رفع جودة القرار مبا ينعكس يف حتقيق أهداف املنظمة بكلفة أقل 
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 .93حممد حسن رمسي، مرجع سابق ،ص -أ.د (12)
  

املؤثرة واملتأثرة يف صنع القرار ويف إطار  األطرافوجودة أعلى وزمن أقل، كما ينبغي أن يسهم يف تعزيز التفاعل بني 
 اإلدارة احمللية ينبغي أن ينعكس أثر النظام يف رفع درجة رضا املواطنني أبعلى كفاءة ممكنة.

 
 (12)نظم دعم القرار: خصائصها وقدراهتا

 .املعقدة الضعيفة والشبه ضعيفة هيكليا  التعامل مع املشاكل  -1
 .إمكاهنا مساندة املديرين علي مستوي اإلدارة العليا واملتوسطة -2
 .إمكاهنا املساندة علي مستوى الفرد أو الفريق -3
 .إمكاهنا املساندة يف مجيع مراحل صناعة القرار -4
 .إمكاهنا املساندة يف عديد من أشكال القرار و أنواعه -5
 .سهولة االستعمال والبناء والصيانةو تع ابملرونة وسهولة التكيف يتم -6
 .يسيطر عليه بواسطة مشغليه -7
 له قدرة على النمذجة واحتواء النماذج املختلفة وقدرة على إداراهتم. -8
 .لتعامل مع اآلليات واألساليب املولدة للمعرفة و القدرة على إدارهتا لصاحل املستفيد -9

 .مساندة كل فئات متخذي القرار حسب خلفيتهميستطيع  -10
 .طاقة هائلة الختيار واختبار كم من السياسات البديلة -11
 .قدرة هائلة يف سرعة التفاعل مع متخذي القرار -12
 .حيسن من أداء املنظمة والسيطرة عليها ويزيد من فاعليتها اإلدارية  وليس كفاءهتا اإلدارية -13
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 .63عماد الصباغ ،مرجع سابق.ص (13)

 :القرارمكوانت نظم دعم 
، والذي ميكن اعتباره املكون الفرعي اخلامس ظمة فرعية ابإلضافة ايل املستخدميتكون نظام دعم القرارات من أربعة أن

  :(13)وهذه األنظمة هي
 . النظام الفرعي إلدارة البياانت -1

 .النظام الفرعي إلدارة النماذج -2
 . النظام الفرعي إلدارة املعرفة -3
 عل مع املستخدمالنظام الفرعي إلدارة للتفا -4
 املستخدم -5

 

 

 

 

 

 

 مكوانت نظام دعم القرار
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 .44.ص2008د. فرج الشريف ، البواابت اإللكرتونية )ورقة عمل مقدمة إيل ، أكادميية الدراسات العليا ( ،   (14)

 

 

 

 

 

 

 :(14)جماالت دعم القرار يف الوقت احلاضر

 :املنظمة حتتاج ايل نظام معلومات تدعم جماالت اختاذ القرارات فيها يف احلاالت التالية
 .عندما تعمل املنظمة يف نظام اقتصادي غري مستقر نسبيا   -1
 .املنافسة األجنبية واحمللية اليت تتعرض هلا املؤسسةيف حالة ازدايد  -2
 .عندما تكون املنظمة غري قادرة علي جماراة ما حوهلا يف البيئة االقتصادية احمليطة أو اللحاق مبا جيري -3
عندما يكون النظام األساسي العامل يف املنظمة ال يساعد علي تطوير نفسها وزايدة كفاءة العاملني فيها  -4

 .ابح وفتح أسواق جديدةوزايدة األر 
عندما تكون اإلدارة املسؤولة عن معاجلة البياانت غري قادرة علي تلبية احتياجات اإلدارة العليا وعدم وجود  -5

 حتليل للبياانت.
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  .57.ص1996سويلم. حتليل وتصميم نظم املعلومات.ـ القاهرة: املكتبة األكادميية، حممد نبهان  (15)

 .115ص.2000د. عماد عبد الوهاب الصباغ )علم املعلومات(، مكتبة دار الثقافة للنشر والتوزيع  عمان ،   (16)
 

 :(15)أوجه االختالف بني نظم دعم القرار ونظم املعلومات اإلدارية
، بينما تتعامل نظم دعم القرار تفصيلية(تتعامل نظم املعلومات اإلدارية مع قاعدة بياانت تشغيلية )بياانت  -1

 .مع قاعدة بياانت حتليلية )مستودع البياانت( واليت تعتمد على املعلومة واملعرفة
 .غري موجودة بنظم املعلومات األخرى القرار على إدارة للنماذج الكمية، بينما هذه اإلدارةحتتوي نظم دعم  -2
، بينما هتتم نظم املعلومات اإلدارية ابملشكالت غري املهيكلةتتعامل نظم دعم القرار مع املشكالت شبه و  -3

 اهليكلة.
 

 :(16)املعوقات اليت تواجه نظم دعم القرارات
 مقاومة التغيري -أ

 ضعف البنية التحتية املعلوماتية  -ب
 ضعف بيئة القرار -ج 

 البيئة الثقافية واجملتمعية .د
 املناخ السلطوي واحلكومي -هــ 

 التكنولوجيا -و 
 

 النتائج
تطبيق هذه النظم إضافة إىل  على فاعليته مبا فيها مبادئ واسستعد بيئة نظام دعم القرار من أهم العوامل املؤثرة 

وث العمليات والتحليل التمويل وتوفر التكنولوجيا واآلليات واالعتماد على كوادر يف خمتلف اجملاالت خاصة يف حب
واليت  وكوادر خدمة شبكات احلاسبات واالتصاالت كما تعد إدارة هذا النظام من أهم هذه الشروط ،االقتصادي

تمتع بقيادة جريئة ذات رؤية وقدرة على التخطيط تتوافق مع متطلبات العصر وبناء ت ،جيب أن تكون علمية وواعية
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 على ما سبق فقد توصلت هذه الدارسة اىل جمموعة من نتائج هي:
 نظم دعم القرار تودى اىل اجناز اعمال الشركات بكفاءة عالية وبشكل دقيق. .1
 اختاذ القرارات من فهم االساليب احلديثة يفمتكني اإلدارة نظم دعم القرار  .2
ع جودة يف رف النظام يف حتقيق أهدافه املتمثلةلكي ينجح  بعني االعتبار الشروط الواجب توفرهاالبد من اخذ  .3

 .يف رفع كفاءة اإلدارة القرار مبا ينعكس إجيااب  
ها يف صناعة قراراهتا متكني اإلدارة يف كافة املؤسسات من فهم آليات عمل هذه األنظمة وتطبيق جيب .4
 .، لكي تستجيب هذه اإلدارة للتحدايت املختلفة اليت تواجههاستقبليةامل
 من خالل تطبيقها حسب ما هو خمطط هلا. تهذه النظم تساعد يف ترشيد القرارا .5
 

 قائمة املراجــع
 ، املتطلبات احملاذير (األساسياتحممد حسن رمسي، حبث بعنوان ) إطار فكرى لنظم دعم القرار ،  -أ.د .1

 .93 80ص .ص2001،جامعة القاهرة،
 .67.ص 2005إبراهيم سلطان  )نظم املعلومات اإلدارية  مدخل معاصر(الدار اجلامعية اإلسكندرية ، -د .2
 .91 55ص ص .2009إنعام الشهر بلى )نظم املعلومات اإلدارية ( أكادميية الدراسات العليا جبنزور  -د .3
على عبد اهلادي ) مقدمة يف نظم املعلومات اإلدارية (الدار اجلامعية  -سونيا البكري ، د -د .4

 . 43.ص1995اإلسكندرية،
 .114.ص 2008الكرتوين،  القرار نشرصالح احلسيين ، حبوث ودراسات /نظم دعم  -د .5
 . 44.ص2006ة، ونظم دعم (دار الفكر اجلامعي ، اإلسكندري اإلداريحممد الصرييف  ) القرارات  -د .6
، حممد حسني الطائي ) املوسوعة الكاملة يف نظم املعلومات اإلدارية احلاسوبية (السلسلة الثالثة، األردن -د .7

 .51.ص2005
، حبث بعنوان  نظم دعم القرار ودورها يف رفع كفاءة اإلدارة احمللية ،جامعة فيالدلفيا العبيديحممود  -د .8

 .170.ص2000األردن،
هاب الصباغ )علم املعلومات(، مكتبة دار الثقافة للنشر والتوزيع  عمان ، د. عماد عبد الو  .9
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 .115ص.2000
الشريف ، البواابت اإللكرتونية )ورقة عمل مقدمة إيل ، أكادميية الدراسات العليا ( ، فرج د.  .10

 .44.ص2008
 .111ص .2006سعد غالب ايسني ، نظم مساندة القرار ، دار املناهج للنشر والتوزيع عمان،  .11
،نظم املعلومات ماهيتها ومكوانهتا ،مكتبة دار الثقافة للنشر والتوزيع األردن،  عماد الصباغ .12

 .63 23ص   .ص2000
  .57.ص1996سويلم. حتليل وتصميم نظم املعلومات.ـ القاهرة: املكتبة األكادميية،  حممد نبهان .13
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    Abstract 

This study aims to determine the illustrated the importance of the human resources 

development in the light of knowledge economy. It also touched upon the 

statement of Oman digital strategies and their role in human resource development. 

The study concluded with a set of results and recommendations, the most 

important of which are as follows: - 

- To provide integral scientific and practical environments to prepare a generation 

that is able to meet the changing needs of the job markets. 

- To work on increasing the investment expenditure to expand the modern and 

technological education, linking the post-basic, university and technological 

education in addition to training with job market to find a solution for the issue of 

job seekers.  

- To set up the training centers in all the establishments affiliated to the 

governorates, and qualify trainers and training specialists to conduct on-the-job 

training for the employees in line with the modern technology. 

- The establishment of a knowledge model in Arabic, based on a return to the true 

religion and the advancement of the Arabic language, cognitive and evoke the Arab 

heritage, and enrich the cultural diversity within the Arab nation, and openness to 

other cultures, and stimulating the localization and translation, and others.  

 

 ةلخ امل

اسرتاتيجيات ، كما تطرتقت إىل بيان املعريف تقتاادهدفت الدراسة احلالية إىل حتديد أمهية التنمية البشرية يف ظل اال
 -من أمهها : ،الدراسة مبجموعة النتائج وتوصياتولقد خرجت  .ودورها يف تنمية املوارد البشريةُعمان الرتقمية 

  األسواق.  بيئات علمية وعملية متكاملة إلعداد جيل تقادر على تلبية االحتياجات املتجددة يفتوفري 
  العمل على زايدة اإلنفاق االستثماري للتوسع يف التعليم احلديث والتقين وربط التعليم ما بعد األساسي

للتمكن من وضع حلول لقضااي  ، وذلكواع التعليم والتدريب بسوق العملوالتعليم اجلامعي والتقين وغريها من أن
 الباحثني عن عمل .
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اجلزائر، اليمن (،  –ينظر : رايض ، ابو لاباع ، التنمية البشرية واتقتااد املعرفة يف الدول العربية الواتقع والتحدايت ، دراسة مقارنه ) اإلمارات   (1)
 .م 2013-م 2012سة املاجستري، درا

 عاملني على وإعداد مدربني وأخاائيو تدريب ذوي كفاءة لتدريب ال مراكز التدريب يف كافة املؤسسات، نشر
 .التقنيات والتكنولوجيا احلديثة ، ومبا يتواكب مع اجلديد منرأس العمل بشكل مستمر

 واستحضار  ،والنهوض ابللغة العربية، يعتمد على العودة إىل الدين الاحيح أتسيس منوذج معريف عريب عام
، وحفز التعريب والرتمجة تنوع الثقايف داخل األمة العربية، واالنفتاح على الثقافات األخرى، وإثراء الالرتاث املعريف العريب

 .وغريها
 

 املقـــدم 

االت خمتلفة ما تقرأان يف كتب ودورايت ومق ، وكثرياً الدول الناميةهتتم ابلتنمية يف  كثرياً هي البحوث والدراسات اليت
، فإن العنار البشري هو احملور أمهية ابلغة يف الّدول واملؤسساتملا يلعبه هذا املوضوع من  ، ونظراً حول التنمية البشرية

 الوطين،    تقتااداعم احلقيقي لال، وهو احملور األهم يف القطاع اخلاص الذي يعد الدساسي يف بناء الّدول املؤسساتيةاأل
، لذا تسعى الدول لتكوين لذا فإن التنمية ليست غاية، بل إهنا وسيلة لبناء اإلنسان، الذي يعد أداة التنمية وصانعها

هها خلدمة الوطن يف شىت ، وتوجيدارة ووعي من خالل تطوير تقدراته، وصقل مهارتهاملواطن القادر على البناء جب
 .اجملاالت

مميزاً وخمتلفاً  اً اتقتااد، مما أفرزت تكنولوجيا املعلومات فكراي وممارسة أحدثت املتغريات العاملية بفعل العوملة انقالابً لقد 
يتمثل يف املعارف واملعلومات اليت تعد املورد اجلديد  اتقتااداملعرفة وهو  اتقتاادايت الاناعة متثلت يف اتقتاادعن 

وهذا العاملي على املعارف  تقتااد، مما ارتفع اعتماد االلتقدمهو الدافع حنو النمو واية واالجتماعية و تقتاادللتنمية اال
جعل الدول الاناعية تبين اساسات متينة تعتمد على التنمية البشرية املستدامة واستثمار املعرفة وتطوير التعليم وآلياته 

 .(1)وحمو األمية وبناء جمتمعات معرفية تشجع على اإلبداع واالبتكار 
، مساحة  تطور التكنولوجي والثورة الرتقمية، وما يسمى مبجتمع املعلوماتاملعريف وال تقتاادلذا استحوذ موضوع اال

حيث  ،اب واملهتمني يف كتبهم ومقاالهتم، وتقد تناوله الكثري من الكتّ حف واجملالت واملطبوعات املختلفةكبرية يف الا
،كذلك يعمل على تنمية الفرد وبناء ط اجملتمعييف مجيع جماالت النشاأنه يعمل على نشر املعرفة وإنتاجها وتوظيفها 

 تقدراته.
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م  2007 ،  املعريف  ، دار املسرية للطباعة والنشرر ، عّمران )األردن( ، الطبعرة األوىلاملنهج واالتقتااد  ، آخرون و،  ينظر: اهلامشي ، عبد الرمحن   (2)
 162ص   ،

 

، أتثري على األفراد ابعتبارهم املوارد البشرية لكافة تقطاعات الدولة و وجيا املعلومات والثورة املعرفيةوال شك أبن لتكنول
، على اخلاص أو مؤسسات القطاع، حيث تعمل الدولة ات أو املنظمات يف القطاع اخلاصلكافة املؤسسات والشرك

 .ل الوصول إىل املعرفة سهل وميّسر، وجعدام أحدث التكنولوجيا و التقنياتتسيري جوانب املعرفة واستخ

 
 : مشكةل  الدراس أول  

، ليست تلك التنمية امية وخاصة يف دول اخلليج العريبوتتلخص مشكلة الدراسة يف أن التنمية احلقيقية يف الدول الن
غري انضب يتسم بقدرات معرفية  أاملشكلة يف كيفية إعداد مورد كف ، وإمنا ترتكزوارد املالية فقطاملرتكزة على امل

، ولذا فإن الفرد ميثل حجر الزاوية يف النظام ومات اخلليجية ابإلنسان اخلليجيومهارات عالية تنم عن اهتمام احلك
ن املهارات واخلربات الفردية واإلبداع واالبتكار ليس فقط عوامل إنتاج ، ولذا فإي اجلديد املبين على املعرفةتقتااداال

، ولذا كان ال بد من إجياد شراكة حقيقية بني نظام التعليم الرمسي  يتقتاادوإمنا ماادر للثروة ودوافع للنمو اال
  (2) -:يوية وهيح كان ال بد من وجود ثالثة جماالت  ، وابلتايلاع األعمال واملستثمرين واحلكومةوالتعليم اخلاص، وتقط

وجود تقاعدة لرأس املال لتعليم وأتهيل وتدريب الفرد ، وتوفري املعارف واملعلومات خلدمة التعليم ، ألن التعليم يلعب 
 خلاصة، و حيقق مكاسب يف الرفاهية ايف حتسني حالة الفقراء ، كما يلعب دوراً يف معظم مناذج النمو هاماً  دوراً 

عام أبمهية اإلنفاق على  من الدول العربية والنامية بشكل ، وإدراكاً من خالل تنمية رأس املال البشري ،واالجتماعية
ال أن النتائج كانت ، إا أنفقت غريها من الدول النامية، فقد أنفقت  يف عقد الثمانينات والتسعينات أكثر ممالتعليم

، أبن نوعية مل اإلنتاج كانت منخفضة ومتناتقاة، ولقد فسر هذا األمرالكلية لعوا، حيث أن اإلنتاجية خميبة لآلمال
 .  حبسب ما حيتاجه السوق ، ومل تكن موجهةية وأساليب تقدميها كانت متواضعةاخلدمات التعليم

قطاع ،حيث أن الألفراد من أجل اإلبداع واالبتكار، إال بتشجيع اأس املال البشري لن حتقق أهدافهاإن تنمية ر 
ل ، من خالل تعليم وأتهية العوامل اليت تؤدي إىل زايدهتا، كما يعمل على توفري كافاخلاص يعمل على نشر أفكارها

ساسية تعمل على زايدة اإلنتاجية، وزايدة فرص ، وإذا يعد اإلبداع واالبتكار عوامل أوتدريب العاملني على رأس العمل
، ومما ال ة للعمالة واألعمال يف سوق العملالبنية التحتية املؤسساتية الالزم ، إتقامةة، وحتقيق أتقاى درجات الرحبيالعمل

توفري وإنشاء البىن التحتية  عالية وحتقيق أتقاى درجات الرحبية، يتطلبشك أن الرغبة يف حتقيق اإلنتاجية ال
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، وابلتايل فإن اتااالتأو كهرابء أو  املؤسساتية، سواء مباين أو اآلالت أو معدات خمتلفة أو طرق أو شبكات ماء
. ولذا  كان ال بد من احلكومة أن تضع السياسات لتوجيه على توفري ذلك من أجل سوق العمل القطاع اخلاص يعمل

وإن تعمل من أجل إجياد شراكة دائمة مع القطاع اخلاص من أجل تدريب  ،م و توفري البنية األساسية لنشرهالتعلي
 األفراد وصقل مهارهتم.

، حيث تساءل البيئة الرتقمية وجمتمع املعلوماتاملعريف و  تقتاادال بد من دراسة هذا املوضوع يف ظل االوهلذا كان 
 -لذا ميكن تةلخي  ذلك يف احملاور اآلتي :، ملعرفة يف تنمية املوارد البشريةايت ااتقتاادالباحث عن  أثر 

 
 وما هي أمهيته و فوائده ؟ مركزاته؟املعريف و ما أهم  قتصادما هو مفهوم ال
 مؤشراهتا؟املعريف ابلتنمي  البشري  وما أهم  قتصادما هي عالق  ال

 الرقمي ؟ما هي طرق أتهيل وتنمي  املوارد البشري  يف ظل البيئ  
املعريف وأهم مؤشراته يف بناء  تقتاادومن خالل ما تقدم فإن الباحث يف هذه الدراسة سيسعى لتوضيح أمهية اال

كما سيوّضح أساليب أتهيل املوارد البشرية   واحلضارات،الذي كان وال زال النواة األساسية يف بناء اجملتمعات  اإلنسان،
 . يف ظل البيئة الرتقمية

 : أمهي  الدراس   وصعوابهتا اثنيا  

رة معرفية على كل من ثو يعد موضوع الدراسة من املواضيع املهمة يف العامل خالل األلفية احلالية ملا شهده العامل  حيث
و ما يسمى ابحلكومات اإللكرتونية، بغية الوصول إىل أرتقى ، فعملت احلكومات إىل االنتقال تدرجييا حناألصعدة
أ ويعّلم ويطّور وينّمى معرفياً، هو العنار البشري، الذي يعد النواة ، فكان أحد العناصر اليت جيب أن يهيّ اخلدمات

  ،ية يف املؤسسات احلكومية واخلاصةوتنم حتديثما حيدث من تتطّور و  لكافة
 -لذا ميكننا تلخيص أمهية الدراسة يف النقاط اآلتية:

 املعريف ومؤشراته و بيان  أثره على التنمية البشرية.  تقتاادإلقاء الضوء على موضوع اال -1
 املعريف . تقتاادداريني يف االيني واإلتقتاادحماولة حتليل بعض املفاهيم اليت تناوهلا الكثري من العلماء واال -2
 توضيح أساليب أتهيل وتنمية املوارد البشرية يف ضوء البيئة الرتقمية واجملتمع املعلومايت .  -3
 الوطنية جملتمع عمان الرتقمي  ) منوذج واحة املعرفة (. سرتاتيجيةعلى االالتعرف  -4
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 م1991حممد أمحد ، اتقتاادايت املوارد ،مطابع جامعة امللك سعود ، اململكة العربية السعودية ،الطبعة األوىل ، ينظر : عبدهللا ،  (3)

 
  -: أهداف الدراس  ميكننا تةلخيصها يف النقاط اآلتي  :اثلثا  

 املعريف ومؤشراته . تقتاادأمهية اال توضيح -1
 أساليب تنمية املوارد البشرية يف البيئة الرتقمية . بيان -2
 الوطنية جملتمع عمان الرتقمي ) منوذج واحة املعرفة (. سرتاتيجيةإلقاء الضوء على اال -3
 : منهجي  الدراس  رابعا  
: حيث سيتبع الباحث السرد النظري الوصفيي لإلجابة على مشكلة الدراسة سيتبع الباحث األسلوب النظر   

 . وجهة نظر الباحثمع بيان املعريف وكذلك تنمية املوارد البشرية  تقتاادملوضوعات اال
 : أدبيات الدراس   خامسا  
 -)أ( التأصيل النظري : 

 بتعريف املوارد البشرية،قيام تقبل أن يقوم الباحث بذكر األساس النظري لتنمية املوارد البشرية فإنه جتدر اإلشارة إىل ال
 حيث تعّرف أبهنا أعداد السكان القادرون على العمل والراغبون ابلقيام جبهد يستهدف زايدة املنفعة سواء على

، أو تنظيمياً  أو إدارايً  أو تربوايً  أو إرشادايً  أو فنياً  أو ذهنياً  ، أو سواء كان اجلهد يدوايً املستوى اخلاص أو املستوى العام
 (3)إىل ذلك.أو ما 

، دم التكنولوجي والتغريات التقنية، ولكن مع التقره ابلعمل اليدوي يف أي جمال كانلقد بدأ اإلنسان منذ نعومة أظفا
، ولكن بقى أن اإلنسان جيب أن يدرك  ة دون بذل اجلهد اجلسماين الكبريأصبح الفرد يدير اآللة أو اجلهاز أبرحييه اتم

ولذلك كان البد من أن خيضع للتعّلم  التقنية واحلساسة إىل بُعد كبري؟ األجهزةكيف يعمل ابآللة ؟ وكيف يدير 
، ولذا جند أبن التعليم بدأ كان ال بد من صقل مهارته وتقدراته، و دارس الفنية أو التقنية املتخااةوالتدريب سواء يف امل

 علومات وإىل البيئات الرتقمية .يتطور ويتشعب يف الكثري من الدول النامية اليت تسعى للوصول إىل جمتمع امل
، كيف للدول قيقية تكمن يف املوارد الطبيعية، ولكن السؤال الذي يطرح نفسهلقد نظر العامل سابقا إىل أن الثروة احل

معرفة كيف كانت ماليزاي وهونج   اليت ال متلك املورد الطبيعي واملواد اخلام ... ما هي ثروهتا احلقيقية ؟ لقد أصبح لزاماً 
مفهوم  ؟ لقد حولتمن منا ال يعرف النمور اآلسيوية ؟راي اجلنوبية واتيالند وسنغافورة، وكيف أصبحتج وكو كون

مت  تطويره وتنميته واالهتمام ، حيث ز واليورانيوم إىل مورد غري انضبالثروة احلقيقية من املوارد الطبيعية كالنفط والغا
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(4)   UNDP     هم الثروة احلقيقية وهو برانمج تتبناه منظمة األمم املتحدة ويعد من الربامج اإلمنائية يف املنظمة ويرى أن التنمية اإلنسانية تقوم على البشر الذين
 لألمم.

 حممد أمحد ، مرجع سابق ينظر : عبدهللا    (5)
برامج ( ، دار الشعب ، مجهورية مار العربية ، القاهرة ،الطبعة األوىل ، –ختطيط  –سات ، تنمية القوى البشرية )سيا مدينعبد القادر  ينظر :عالتقي   (6)

 م.1976
 ، مرجع سابق حممد أمحد  عبدهللا  ينظر:  (7)

لفة على مستوى األمم ظهرت الربامج املخت ، ولذا فقديعد يف نظرهم رأس املال األول به، فهو اإلنسان البشري، الذي
 يةتقتااداال، فأصبح هذا الربانمج يقيس التنمية (UNDP) (4)) برانمج األمم املتحدة للتنمية (املتحدة مثل

 (5). وغريها لاحةواالجتماعية يف البلد عن طريق تقياس مؤشرات تنمية املوارد البشرية كمستوى التعليم وا

 
 نظري  رأس املال البشري 

هناك جمموعة من  ، فقد ذكر أبنول اإلنسان أو مهاراته كرأس ماديي من تناتقتاادال شك أن يف جمال الفكر اال
( حيث توصل  أجنل ، وآدم مسيث ، و ساي ، وبيتفيشر ، ولراس  ، و العلماء تناولوا اإلنسان ومهاراته ومن أبرزهم )

، وكذلك التكلفة الفعلية إلنتاج اإلنسان ، وتشملحساب تكلفة إنتاج اإلنسان البشرييني إىل طريقة تقتاادهؤالء اال
 (6)الدخل املتوتقع خالل حياة اإلنسان.طريقة حساب العائد من اإلنسان البشري وتشمل تقدير القيمة احلالية لتدفق 

 ، حيث ظهرت مؤخراً ا يدور يف عامل التنمية البشريةنتيجة ملوابلتايل فأن لتنمية املوارد البشرية أسس نظرية تقائمة 
)تقري بيكر ( و) لويس ( ومن أشهر منظريها ) ثيو دور شولز(  هتا تسمى نظرية رأس املال البشري،نظرية تقائمة حبد ذا

 -: مثلالقضااي والتساؤالت املثرية حول كثري من ، حيث جاءت هذه النظرية نتيجة للمشاهدات الواتقعيةو )فوجل (
بسبب اختالف املهن بني  ؟ أمانتج من اختالف مستوايت التعليم ؟ هل هوهي أسباب اختالف الرواتب واألجورما 

هو نتاج مستوى املهارات والتدريب أو هي نتاج رأس املال ؟ ال شك أبن االختالف الناتج بني األفراد إمنا األتقاليم
االستثمار يف رأس  ، مثله مثلمنا هو استثمار لقدراته ومهاراتهتدريبه إ، فاالستثمار يف الفرد من أجل تعليمه و البشري

، ولذا فإن ثر األفراد نشاطا ومهه يف أدائهم، هم أكد الذين يواصلون تعليمهم اجلامعي، وابلتايل فإن  األفرااملال الطبيعي
ستوى أعلى يف التحضر والرتقي من األفراد يف اجملتمعات حيبذون االستمرارية يف التعليم وذلك للوصول إىل حتقيق م

 وكذلك فإن االستثمار يف رأس املال البشري ليس حكراً  (7).من الناحية املادية من جهة أخرى جهة ومستوى أعلى
على اجلهات احلكومية واألفراد فقط وإمنا يقوم القطاع اخلاص بتدريب وتطوير وتنمية األفراد يف املؤسسات والشركات 

 ضل بكفاءة عالية.  للوصول إىل أداء أف
على العرض املتاح من املوارد املالية والطبيعية إىل بعد  Cartter and Marshall – 1972  وتقد ركزا كذلك 
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 ، مرجع سابق حممدأمحد  ينظر : عبدهللا ،  (8)
 م . 2006( يونيو 13-11العامة بسلطنة عمان )مسقط( ، )، حبث ، مت عرضه ابلندوة املنعقدة مبعهد اإلدارة سهيله حممد عباس ،  ينظر،  (9)

مهما وذلك  ، وعّد االستثمار يف هذا املورد أمراً  اكتشاف رأس املال البشري بعدهااحلرب العاملية الثانية حيث مت
 ، ولذا أصبح التعليم سلعة استثمارية أو صناعة أساسية . مبختلف أنواع التعليم

أبن منحىن الطلب على االستثمار يف رأس املال البشري هو نتاج العالتقة بني   Becker  - 1960وكذلك  ذكر 
، ولذا فإن الطلب على االستثمار يزداد كلما ازداد ر اإلضايف وحجم االستثمار السابقمعدل العائد على االستثما

 دل عائده والعكس صحيح .مع
يتعرض لإلهالك كرأس املال املادي  د وابلتايل فإن رأس املال البشريإن املعارف واملعلومات تستهلك كبقية املوا

التكنولوجيا  وعليه فإن دخول معلومات ومعارف جديدة جتعل املعلومات واملعارف السابقة غري جمدية يف ظل
أو التنمية أبشكاهلا ، ولذا وجب التجديد والتحديث سواء على مستوى التعليم أو التدريب والتقنيات املختلفة

  (8).وفروعها

 -)ب( دراسات سابق  :
ابلرجوع إىل الكتب بقة املتعلقة مبوضوع البحث وذلك تقام الباحث بعمل مسح الستخالص الدراسات السا

د نتج عن ذلك وجود ، وتقاستخدام شبكة املعلومات الدولية وكذلك ية واألجنبية والدراسات واألحباثوالدورايت العرب
، ومنها ما يتعلق بتنمية املوارد د البشريةاملعريف ومنها ما يتعلق بتنمية املوار  تقتااد، منها ما يتعلق ابالدراسات خمتلفة

للوصول إىل أهدافهم اليت  ا، وتقد سعى الباحثون من خالهلاملعريف أو يف ظل البيئة الرتقمية تقتاادالبشرية يف ظل اال
، حيث عمل على اختيار الدراسات األحدث ابالستفادة من الدراسات السابقة ، وسوف يسعى الباحثوضعوها

 . والدول العربية األخرى بشكل عام، بيقه يف الدول اخلليجية بشكل خاصوكذلك ما مت تط
 

 (9)البيئ  الرقمي . الدراس  األوىل : منوذج مقرتح لتنمي  املوارد البشري  يف ظل
، بل تتطلب موارد بشرية ذات  علومات ال يقوم بدون موارد بشريةوهي دراسة ترى أن البيئة الرتقمية وجمتمع امل

، وهتدف الدراسة  لتسليط الضوء على مفهوم تنمية عالية ومهارات خمتلفة يف استخدام تكنولوجيا املعلومات كفاءات
املوارد البشرية يف البيئة الرتقمية وحتديد متطلباهتا والعناصر األساسية اليت متكنها من استخدام واستثمار تكنولوجيا 

ية التنمية ذ عملعمل لتنفي اسرتاتيجية، مع بناء البشرية يف البيئة الرتقمية، وكذلك صياغة منوذج لتنمية املوارد املعلومات
واملتمثلة يف  ، ولذا فإن البحث ركز على دراسة وحتليل عناصر تنمية املوارد البشرية يف البيئة الرتقميةوفق النموذج املقرتح
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(10)  CLAN  MODLE : Customer satisfaction , learning environment , added value , normative principles 

الوطين ، املنظمة العربية للتنمية ، معهد اإلدارة العامة ، ، حبث ، املؤمتر العريب الثاين ، تنمية املوارد البشرية  وتعزيز االتقتااد عبد احلميد سعيد ينظر، حسن،  (11)
 م .2010سلطنة عمان ، 

وأسس  ، كذلك املعيارية وهي تنمية املوارد البشرية وفق سياسات معتمدة على مبادئتنمية التعلم وخلق بيئة التعليم
ذلك ، كعكس على إنتاجية األفراد وأدائهم، مث القيمة املضافة واملتمثلة ابملعرفة املكتسبة اليت تنعاملياً و  معرتف هبا حملياً 

، ومن خالل العناصر السابقة شكّلت الباحثة النموذج املقرتح لتنمية املوارد البشرية يف رضا الزبون الداخلي واخلارجي
 (10).ىل من ماطلحات العناصر السابقةيشري إىل احلروف األو وهو  CLANالبيئة الرتقمية وتقد أطلقت عليه منوذج 

 -:ردم الفجوة الرتقمية واملتمثلة يفوتقد خلات الباحثة أبنه البد من أن تكون هناك إسرتاجتية لتنمية املوارد البشرية ل
واالتااالت أتهيل املوارد البشرية وإكساهبا القدرة على التخطيط واالستخدام األمثل لتكنولوجيا املعلومات -1

 واحملافظة على جودهتا.
  ICTالتوظيف األمثل للتقنيات وأتهيل املختاني يف جمال و ، علوماتية وبناء القدرات البشريةثقافة املالتعميم  -2
 زايدة وتشجيع القدرات البحثية واالبتكار وتطوير البحث العلمي . -3
 سريع وآمن . تسهيل الوصول إىل املعرفة وتشجيع الوصول إليها بشكل  -4
 تطوير التعلم التقين يف االتااالت وتكنولوجيا املعلومات . -5
 محاية امللكية الفكرية ،وتوفري املناخ االستثماري لتطوير تقطاع املعلومات واالتااالت . -6
 تبين مفهوم الشراكة احلقيقية بني القطاعني العام واخلاص لنقل وتوطني املعرفة والتكنولوجيا .  -7
 

 (11)الدراس  الثاني  : دور التعةليم والتدريب والتأهيل والتمكني يف تنمي  املوارد البشري  يف سةلطن  عمان 
وهي دراسة تدور حول آلية التعليم والتأهيل والتدريب يف تنمية املوارد البشرية يف سلطنة عمان وذلك من خالل 

الوطين ووزارة التعليم العايل ووزارة  تقتاادبية والتعليم ووزارة االالتقارير اليت تنشرها الوزارات املعنية بذلك كوزارة الرت 
، وهتدف الدراسة إىل التعرف على جهود وزارات الرتبية والتعليم و التعليم املة ووزارة التنمية االجتماعيةالقوى الع

جهود السلطنة يف أتمني  ، كذلك التعرف علىي والقوى العاملة يف ربط خمرجاهتما أبسواق العملالعايل والبحث العلم
، وتقد أكد الباحث يف التغريات املختلفة يف هذا العار حاجتها من العمالة الشابة املتعلمة املؤهلة القادرة على مواجهة

مهارات  ي بوجه خاص يتأثران مبا ميتلكه األفراد منتقتااددراسته أبن مستوى التنمية البشرية بوجه عام والنمو اال
 التوافق بني ثقافتها ، وتقد ذكر آراء بعض العلماء حول جناح كثري من الدول يفعلمي متطوروتقدرات ومستوى 
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 م  2007، رسالة الرتبية  ، وزارة الرتبية والتعليم ، سلطنة عمان  ، العدد الثامن عشر ، ديسمرب  حممد سليمان تقاسم ينظر، رايحنه،  (12)

مع  جذرايً  ، ولذا فإن النظم التعليمية والتدريبية يف أواخر القرن العشرين تغريت تغرياً وأهدافها حول اهتمامها ابألفراد
لتأهيل ، لقد مّثل التدريب واكثرية لبناء القدرات البشرية  هيمتطّور املعرفة والثورة املعلوماتية والتكنولوجية وظهرت مفا

، وختفيض مستوايت الباحثني عن عمل جهود سلطنة عمان، وذلك لزايدة معدالت التنمية والتعليم روافد أساسية يف
تاال نب تكنولوجيا االاجلديد إىل جا تقتاادحنو بناء مقومات اال أساسياً  ولذلك أصبحت الكفاءات العلمية متطلباً 

، ومما ال شك فيه فإن هناك الكثري من املعوتقات والتحدايت اليت تقد تعوق يف حتقيق املوائمة بني الربامج واملعلومات
 .لتعليمية وبني متطلبات سوق العملا

 
 التوصيات

 أشار الباحث إىل عدد من التوصيات منها:  فقد
، حبيث تتواجد هبا كافة التعليم العام سنوايً فتح مؤسسات تعليم عايل تتواكب مع النمو من خمرجات -1

د من التدريب يف مهن ، وتوفري بنك للمعلومات عن سوق العمل واحلاملرغوبة اليت حيتاجها سوق العملالتخااات 
 .غري مرغوبة

 ،اتية من أجل مواكبة معطيات العارحتديث نظم التدريب و مواءمتها مع التطور التكنولوجي والثورة املعلوم -3
 .م سوق العمل بنظم التعليم التقينوربط نظا 

، والعمل مبستوايت خمرجات التعليم التقين مشاركة القطاع اخلاص بقوة يف دعم جهود احلكومة من أجل النهوض-4
 . عمل تتواكب مع مؤهالهتمعلى إكساهبم املزيد من املهارات والقدرات وخلق فرص 

 
 املعريف والتنمي  البشري  قتصادال املبحث األول :

، تقتاادكثرت النداءات اليت تلح على تطوير وحتسني نوعية التعليم واكتساب املعرفة وتطبيق معطياهتا إلمناء اال
لتحويل بعض املعطيات إىل منتجات متطورة عالية  ، وليس فقط مادراً إن املعرفة أصبحت ثروة ومؤشر تقوةوابلتايل ف

 .بناء أي أمة تطمح إىل مكان الئقيضا أن املعرفة ذاهتا كعنار تنمية إنسانية أل، بل أتقتاادالعائد يف اال
املبين على  تقتااديف القرن احلادي والعشرين بل هي مسة اال تقتاادولذا تعاظمت أمهية املعرفة حىت غدت مسة اال

ل يف تنمية واستدامة كافة ، بل يف تنافسية الاناعة واستدامتها، حيث أن املعرفة تدخل كعنار أساسي وفعااملعرفة
 (12).تقطاعات اإلنتاج واخلدمات



Journal of Human Development and Education for Specialized Research (JHDESR) Vo: 2, No: 2, 

2016 

           

 
 81 

Journal of Human Development and Education for Specialized Research 

                                                           

 21 - 3م ، ص2010مركز الدراسات االسرتاتيجية ، دور جممعات التقنية يف التحول حنو االتقتااد املعريف  ،   (13)
 1، ص  2009، تربية املعرفة ) تربية عقل األمة للمعرفة ( ، املكتبة العارية للنشر والتوزيع ، مار ، الطبعة األوىل ،  إميل فهمي حنا ينظر:شنودة،  (14)
 .25م ، ص  2007، عّمان )األردن( ، الطبعة األوىل ،   ، دار املسرية للطباعة والنشراملنهج واالتقتااد املعريفعبد الرمحن و آخرون ، اهلامشيينظر:  (15)

، لذا فإن نظرايت عل املستمر مع جوانب معرفية أخرى، وتراكم معرفة فوق معرفةإن تقيمة املعرفة جاءت من التفا
البشر يف ، حيث أن املعرفة عندما تتجسد والتطوير، له أمهية كربى احلديثة تؤكد أن االستثمار يف البحث تقتااداال

 .(13)، وعندما تتجسد يف االبتكار تتحول إىل تقنيةتتحول إىل رأس مال بشري
هو مانع إنتاج املعرفة الرتبوية، وال بد من التجديد  ،عرفة هي نتاج عقل ابلدرجة األوىل، والعقل الرتبويإن امل

ي طريق لبناء عرفة ضرورة ال بد منها، فه، وابلتايل فإن املتطوير والتطّور، والتغيري والتغرّي، هلذا العقل، والوالتجّدد
كة العقل إىل العمل ، ولذلك فإن الدفع حبر اإلنسان بكل جوانبه، كذلك فإن تفعيل العقل، يعين احلركة ابلفعل والعقل

 .(14)، هو سبيل من أجل دفع عجلة التقدم والتنمية إىل األمام اجلاد املخلص
 ، عناصره و فوائــــــــده املعريف قتصادال

كربى ارتبطت ابلتقدم التكنولوجي، حيث كان أساس هذه الثورات،   ال شك أبن القرن األخري شهد ثورات صناعية
 على تطور اجملتمعات ، أثّرت بشكل كبريايلة طفرات وتغريات شهدها العامل، وابلتايل فإنه كانت احلاملعرفة واملعلومات

 . يف العامل
 :املعريف قتصادهوم ال: مفأول  

ار مهم يف عالتقة اإلنسان ، وهلذا فإن املعلومات عنومات مورد أساسي يف أي نشاط بشريإن املعارف واملعل
، وعملت على تذليل كافة الاعاب ء منذ انطالتقة بنائها جملتمعاهتا، وتقد أيقنت الدول املتقدمة هذا الشي  مبجتمعه

من أجل الوصول إىل ما  وكان اإلنسان هو رأس ماهلا الذي اعتمدت عليهاوالتحدايت يف مواجهة كل ما هو جديد 
، والتعامل مع بشرية تقادرة على بناء جمتمعاهتا ، وال ننسى أبن التخطيط السليم كان له األثر يف بناء تقوةوصلت إليه

، املعلومايت أو التكنولوجي تاادتقاملعريف أو اال تقتاادما يسمى ابال ، ولذا فقد ظهر مؤخراً وماتيةالثورات التقنية واملعل
املعريف املعتمد على أسس  تقتاادالعاملي أكثر فأكثر حنو اال تقتاادفمع دخولنا يف القرن احلادي والعشرين اجته اال

 التكنولوجيا احلديثة والتقنية الفائقة السرعة .
 اتقتااد، فقد أطلق عليه ريات متنوعةا تسميات خمتلفة وتعباملعريف فنتج عنه تقتاادلقد تعددت اآلراء والتعريفات لال

 املعريف أبنه  تقتااد، وتقرد حردد ) ابركلني ( االالشبكي وغريها من التسميات تقتااداخلربة أو اال اتقتااداملعلومات أو 
 (15)، وحوافز األفراد الكتشاف  تعّلم املعرفة واحلاول على ما يعرفه اآلخرون ...دراسة وفهم عملية تراكم املعرفة
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   14م ، ص  2008و آخرون  ، االتقتااد املعريف ،  دار صفاء للنشر والتوزيع ، عّمان ، الطبعة األوىل ، هاشم  ينظر: الشمري، (16)

  4 -1، مرجع سابق ذكره ، ص إميل فهمي حنا ينظر: شنوده،  (17)

الذي يدور حول  تقتااد، فقد جاء الرأي األول أبنه االاملعريف تقتاادذٌكرت عددا من اآلراء حول ماهية االكذلك 
 .ياة مبجاالهتا كافة، هبدف حتسني نوعية احلعرفة، واملشاركة فيها واستخدامها، وتوظيفها، وابتكارهااحلاول على امل

مع  ي ليابح أكثر انسجاماً تقتاادطبيعة احمليط اال يف سرتاتيجيةاالوبعضهم من يرى أنه هو إحداث التغريات 
الذي يقوم على أساس  تقتااديني أبنه االتقتااد، كما يّعرفه البعض اآلخر من االت العوملة وتكنولوجيا املعلوماتحتداي

 .(16)إنتاج هذه املعرفة واستخدام نتائجها ومثارها وإجنازاهتا 
املعريف وهو السعي للحاول على املعرفة وكذلك العائد  تقتاادمفهوم االونرى أبن التعريفات السابقة تقد اشرتكت يف 

عى اجملتمعات ، ملاذا تسمبا يعود ابلفائدة على مستخدميها، ولكن السؤال الذي يطرح نفسهمنها يف استثمارها 
ملعرفة ضرورة ال بّد بق أن ا؟ لقد عرفنا فيما ساذا تر ى املعارف يف عقول األمة، ملللحاول على املعرفة؟ أو مبعىن أصح

، وذلك ملا يشهده التحول احلضاري احلاسم من منوذج اجملتمع عمل على بناء اإلنسان بكل جوانبه، ألهنا تمنها
املعرفة، وإن كان ببطء، كذلك أن العار الذي  الاناعي إىل منوذج جمتمع املعلومات العاملي أو ما يسمى مبجتمع

،  اإلنسان الذي أصبح على تقمة اهلرم، حبيث أن كل شيء مسّخر من أجلهعة ، وعار رفنعيشه، هو عار الدميقراطية
، كذلك املعرفة ترتكز على الشعوب الذكية، صاحبة التكنولوجياكذلك فإن املعرفة متغرية بشكل سريع وابلتايل فإن 

م مت تداول ما  2007عام ، ففي جداً  كبرياً   فإن حجم االنفجار املعريف واملعلومايت الذي ينجز وينتج ويتداول عاملياً 
واإلكساابيت تعادل ألف بيتاابيت( والبيتاابيت تضم ألف ترياابيت، )والترياابيب تضم ألف ( اكساابيت )161) يقدر

، وهكذا فإنه أيضا من أن أهم األسباب اليت جعلت األفراد تريب ف( واجليجاابيت تضم مليار من احلرو جيجاابيت
، كما إنه مت االنتقال إىل  وهو يدرس السوسيولوجي لإلنرتنتعلم القضاء املعلومايت عقوهلا على املعرفة هو أنه ظهر

، كذلك من األسباب اليت جعلت األفراد يبحثون عن املعرفة ألهنا أصبحت تقوة يف العار احلايلاإلنتاج كثيف املعرفة 
، كذلك إن واإلسهام يف إجنازهاخليارات هو الرغبة يف  املسامهة يف تكوين رأي عام  للشعور ابملسؤولية وذلك لتحديد ا

، وابلتايل فإن رأس املال املعريف يعتمد على املنظومة الرتبوية س املال البشري واملعريف واملايلثروات األمم تقاس برأ
ة كلما ازددان معرف، مبعىن كلما م والتأتقلم مع البيئة ومتغرياهتا، كذلك فإن املعرفة تغذي املعرفةوالبحثية والقدرة على التعلّ 

 (17)أكثر. ازددان معرفة وعلماً 
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 (5-1سورة العلق ، اآلايت )  (18)
 (9سورة الزمر ، اآلية )  (19)
 18 -17نفس املادر السابق  ، ص ،  إميل فهمي حناينظر:شنودة   (20)
 .30م ، ص  2007عّمان )األردن( ، الطبعة األوىل ، اعة والنشر، و آخرون، املنهج واالتقتااد املعريف، دار املسرية للطب عبد الرمحن  ينظر:اهلامشي  (21)

 املعريف  قتصاد: نشأة  الاثنيا  
، وذلك بعدما أدرك ه األكرب يف اجملتمعات اإلنسانيةاملعريف كمفهوم إمنا هو انعكاس ملفهوم تقتاادإن تطور اال

، ولو أننا رجعنا إىل لكافة أفراد اجملتمع وميسرة وتالاملهتمني بشؤون اجملتمع أبنه البد من حترير املعرفة وجعلها سهله 
، ذي خيدم اإلنسان يف املقام األولجذور املعرفة لنجد أبن كتاب هللا حوى ما يشري إىل أن املعرفة العنار األساسي ال

ى ، فاإلنسان جيب أن يسعد يف اجملتمع السعي وراء املعرفة، كما أنه جيب على الفر ميع أفراد اجملتمعوجيب تسخريها جل
ْسما رَب اَك الَّذاي َخةَلَق  ۞ ، ماداتقا لقوله تعايل يف كتابة الكرمي ﴿ ل احلاول على املعارف واملعلوماتمن أج اقْـَرْأ ابا

ْنَساَن َما ََلْ يَـ  ْلَقةَلما ۞َعةلََّم اْْلا ْن َعةَلٍق ۞ اقْـَرْأ َورَبَُّك اأْلَْكَرُم ۞الَّذاي َعةلََّم ابا ْنَساَن ما وكما أنه البد  ، (18)﴾ْعةَلْم َخةَلَق اْْلا
، وهلذا فأن اجلاهل ليس كالعامل ها يف املعرفة وامتالك املعلومةمن اإلشارة أبن األفراد يف كافة اجملتمعات ختتلف عن بعض

، حيث تقال  تقد أشار إىل ذلك يف سورة الزمر، ولذا فأن هللا سبحانه وتعاىلكافة أشكالهالذي ميتلك املعرفة والعلم ب
َرَة َويـَْرُجو َرْْحََ  رَب اها ُقْل َهْل َيْسَتواي الَّذاينَ  َأْم َمنْ عز وجل ﴿  ا ََيَْذُر اآْلخا ا َوقَائام  د   ُهَو قَاناٌت آََنَء الةلَّْيلا َساجا

َا يـََتذَكَُّر ُأوُلو اأْلَْلَبابا  ء املعارف . وهنا نذّكر أبن هناك إشارة تقوية للسعي ورا(19)﴾ يـَْعةَلُموَن َوالَّذايَن َل يـَْعةَلُموَن إامنَّ
 تشتمل على ، وكما أنه جيب أن نعلم أبن اآلايت ملتمع وحيقق أهدافه العامة واخلاصةواملعلومات حىت ينمو اجمل

، ومن مث فإن اإلنسان ية وغريهاتقتااد، وإمنا مشلت جوانب احلياة االجتماعية والسياسية واالاجلوانب الدينية فقط
تثمرها يف بناء وتنمية جمتمعه فإنه يف النهاية سيال إىل ما وصلت له يستخدم عقله وفكره ومعرفته ومعلوماته ليس

، ة ليست ابألمر اجلديد. هلذا فإن املعرف(20)األذهان والعقول من تفوق وإبداع وابتكار متنامي يف كافة تقطاعات احلياة 
ألن فيها إحياء  العلم واملعرفة، كما أن السنة النبوية حثت على إتباع مسلك أشار القرآن هلا يف مواضع كثرية فلقد

، ولذا فقد ذكر الكثري من العلماء يعيشونه يف كثري من بقاع العامل ، وإيقاظهم من سباهتم الذيللشعوب من جهلها
يف حبر متالطم من أمواج  ، وارتقت معه حىت أصبح العامل اليوم ميوجإلنسان منذ أن تفتح وعيهأبن املعرفة رافقت ا

 .(21)، فإنه بقّي متلبسا أبشد املشاكل والتحدايته من بقّي يف هناية السربلذا فإن، و املعارف
، يئات الرتقمية والتقنيات احلديثةإن جمتمعاتنا النامية الزالت يف بداية الطريق الستيعاب فكرة دخول عامل املعرفة والب

، من أجل شريعات املختلفةانني والنظم والتفأخذت بعض الّدول املهتمة بشؤون جمتمعها تعمل على صياغة القو 
، كما أن بعضها تقد بدأ بوضع بعض أتقدامه يف هذا املسار يات والثورات العلمية واحلاسوبيةالّتحول إىل عامل الرتقم
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 28 -27، ص 2008و اندية الليثي  ،االتقتااد املعريف ،  دار صفاء للنشر والتوزيع ، عّمان ،  الطبعة األوىل  هاشم  ينظر: الشمري، (22)

 36و آخرون  ، مرجع سابق ذكره ، ص عبد الرمحن  ينظر: اهلامشي،  (23)

الذي بدأت تشعر أبمهيته بعض اجملتمعات وابلتايل جند أن معظم دول اخلليج بدأت هتيئ وتنّفذ مشاريع خمتلفة يف هذا 
 يف كافة مناحي احلياة اليومية.  إىل عامل الرتقميات واستخدامها اجلانب من أجل التحول

 املعريف قتصادالعناصر : اثلثا  
من اجملتمعات أكثر ايت املتقدمة واليت جعلت تقتااداملعريف من عدة عناصر أوجدته ضمن أتقوى اال تقتاادااليتكون 

  (22)، فمن أهم هذه العناصر : ...رتقياً وتطوراً 
، وتقد املعريف تقتاادعلى أعلى املستوايت ، واليت تعد الداعم احلقيقي لال املدرب  واملؤهةل الكوادر البشري   -1

، الاناعي تقتااداال، واآللة يف الزراعي تقتاادااليني أبنه " إذا كانت األرض هي تقاعدة الثروة يف تقتاادذكر أحد اال
 .(23)املعرفة " اتقتاادفإن املعرفة والقوة الدماغية هي تقاعدة الثروة يف 

، حبيث تال إليهم يف سهولة مل كافة شرائح اجملتمع من السكانوتش َنفذة شبك  املعةلومات الدولي   -2
لى ويسر، من خالل خطوط اهلاتف واالتااالت املتنوعة وهنا البد أن تكون البنية التحتية لالتااالت تقد بنيت ع

 .أسس سليمة حىت تكون ذو فاعلية
، حبيث أنه يتم دعم التعليم والتأهيل سياسة التعليم يف اجملتمع مرّكزهوهذا لن يتم إال إذا كانت  جمتمع متعةلم   -3

، للنهوض ابملستوايت العلمية يف ظل التغريات والتطورات إتقامة املراكز واملعاهد املؤهلة والتدريب يف الدولة من خالل
عض املدارس يف الدول فرض على ب اسرتاتيجييب ليس خيار التكنولوجية، ولذا جيب أن يكون التعليم والتأهيل والتدر 

 .ات اجلديدة يف ظل البيئة الرتقميةللتعليم التقليدي وفقا للمعطي  ، وإمنا  جيب أن يكون بديالً النامية فقط
، فإنه سيكون املة يف تقطاع املعرفة واملعلومات، فإذا كانت هذه الفئة مهيأةوهي اليد الع ل وصن اع املعرف عم ا -4

 له األثر الكبري يف بناء اجملتمع وحتقيق تطلعاته وآماله .
وهذه مما الشك فيه أبهنا ستكون غرفة العمليات اليت من خالهلا ميكن البحث والتطوير  مراكز األحباث  -5

 .أفراد اجملتمع وعاداته وتقاليده واالبتكار من أجل ما يتناسب مع
 املعريف  قتصادمميزات ال: رابعا  

خنراط يف عامل التقنيات االتّحول إىل جمتمع البيئة الرتقمية ، والعمل على الاملعريف تقتاادإتباع منهج اال إن من نتائج
املعريف الذي  تقتااد، وتقد أمجع العديد من الباحثني على أمهية االد، واليت تكسب اجملتمع العديد من الفوائاملعرفية
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 28- 27ص  -نفس املادر السابق    (24)

 (24)... تقتااداال، ومن أهم الفوائد هذا بسرعة هائلةايت، وأخذ ينمو تقتاادأصبح يتفوق على الكثري من اال
لتايل ينجم عنه حيث أن الطفل لديه االستعداد الكبري للتعّلم من بداية العمر واب يدعم مرحةل  الطفول  البكرة -1 

، ولديه يف هذه املرحلة ءشي، حيث أن الطفل يلتقط كل ذا فإنه جيب استغالل هذه املرحلة، ولجناح املتعلمني
 .طها مبا يتناسب مع ميوله ورغباتهاالستعداد لتخزين املعلومات وحيسن التقا

ه املرحلة تؤدي إىل جناحات حيث أن دتقة وجودة اخلدمات يف هذ َيس ن نوع اخلدمات ملرحةل  الطفول  املبكرة -2
 .لمبا يتالءم مع مراحل منو الطف ، وابلتايل فإنه جيب العمل على حتسني اخلدمات املقدمةالحقه

وهذا ال شك أبنه النتاج املستهدف الذي يرغب أن  َيقق نتائج وخمرجات ونواتج تعةليمي  مرغوب  وجوهري  -3
 .املعريف تقتاادحيققه القائمون على تطبيق اال

 أي أنه يتم تبادل املعارف واملعلومات بوسائل إليكرتونية خمتلفة. إلكرتونيا  َيقق التبادل  -4
 حيث انه ال شك أبن استخدام التقنيات يف املؤسسات املختلفة سواء حكومية أو يستحدث وظائف جديدة -5

ور إىل ظه ، فإن إدخال احلاسوب يف املدارس سيؤدى حتماً خاصة تؤدي إىل ظهور وظائف جديدة، فعلى سبيل املثال
، وأخاائي وظائف جديدة ) كمعلم حاسب آيل، ومعلم تقنيات التعليم، وفين حاسب آيل، ومعلم ماادر تّعلم

يف ابملؤسسات ، فكستوى مدرسة واحده أو مؤسسة واحده( وهذا على م ..، وهكذاتقواعد بياانت، ومدخل بياانت
 .املختلفة يف الدولة

 املعريف ابلتحول إىل عامل تقتااداالحيث أن إتباع منهج  يقوم عةلى نشر املعرف  ويعمل عةلى توظيفها وإنتاجها -6
، ويؤدي إىل توظيفها وإنتاجها يعمل على نشر املعارف واملعلومات، فإنه ال ريب إنه ساملعلوماتيةالرتقميات والبيئات 

 باوره جديدة يستفيد منها أفراد اجملتمع.
حبيث ال تستطيع مؤسسة معينه أن تتأخر عن بقية الركب وابلتايل  املؤسسات عةلى التجديد والبتكار يرغم -7

 .ير والتحديث والتجديد واالبتكاريف اجملتمع يف عملية التطو  تعمل على مسايرة بقية املؤسسات
املعريف سيؤدي إىل  تقتااداالحبيث أنه إبتباع منهج  له أثر يف حتديد النمو واْلنتاج والتوظيف واملهارات -8

 .ملختلفةتاج والتوظيف واملهارات اإحداث تغيري وجتديد وابتكار مما سيعمل على حتديد التأثري يف حجم النمو واإلن
،  التقدم التكنولوجي أمرين مهمني، ومتكاملنيومما ال شك فيه أبن االستثمار يف رأس املال البشري واالستثمار يف

ية هندية وال 12. ففي دراسة أجريت على زايدة معدالت العائد على التعليمحيث أن التقدم التكنولوجي ساعد على 
واالستثمار يف ، اتضح من خالهلا أبن هناك تكامل يف االستثمار لرأس املال البشري 1981 – 1961ما بني عام 
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 87م ، ص 1998، اجتاهات حديثة يف التنمية ، الدار اجلامعية ، اإلسكندرية ، الطبعة األوىل ،  عبد القادر حممد عبد القادرينظر: عطيه ،  (25)
 17مركز الدراسات االسرتاتيجية ، مرجع سابق ذكره ،  ص  (26)
 5، ص 1426ل إىل جمتمع املعرفة ، مكتبة امللك عبد العزيز العامة ، الرايض، الطبعة األوىل ، ، التحو  سعد علي احلاج  ينظر:بكري  (27)

، وتقد نتج عنها ارتفاع دخول األفراد املتعلمني ابملناطق الريفية مبعدالت أعلى من األفراد غري التقدم التكنولوجي
ة احملقق من استخدام كما أن متوسط الرحبي،  كنولوجيا وأسرع يف إدراك أمهيتهااملتعلمني بل كانوا أتقدر على استيعاب الت

ؤثر على ، مما يعين أبن التعليم ييف ظل وسط األفراد غري املتعلمنييف وسط األفراد املتعلمني أعلى منه  التكنولوجيا
 (25).ن خالل تفاعله مع العناصر األخرى، م، ومن مث تقد يؤثر  على التعليمالتقدم التكنولوجي طردايً 

، تدفع حنو التغيري يف أساليب املؤسسات املعريف أصبحت ذات تقوة كبرية تقتااداالوميكن القول أن سياسات 
، كما يتقتاادللنماء اال أساسياً  ، حيث جعلت من املعرفة عامالً اجلامعات احلديثة ومراكز البحوث التعليمية وخاصة

، ففي اجلامعة هناك طلب على يف املؤسسات اجلامعية جذرايً  املعريف أو اجملتمع املعريف يتطلبان تغيرياً  تقتاادأن اال
 (26).هذه من أساسيات التغيري املطلوبة، و إىل جانب عاملية التعليم والبحوثالتعليم العايل 

 املعريف  قتصاد: اجملتمع ومؤشرات الحث الثايناملب
، وتكون فيه املعرفة رأس تقائم على املعرفة، ويتميز مبجموعة مميزات اتقتااديف اجملتمع املعريف يتسم أبنه  تقتااداالإن 

أثري ، حيث يعمل الفرد مبا لديه من معارف ومعلومات على التشري تقائم يعمل على حتقيق األهدافمال ألي نشاط ب
 .اد يعانون من األمية املعلوماتية، إمنا هم أفر ألفراد الذين ال ميتلكون املعارف، فايف اإلنتاجية

لتفعيلها وتنشيطها وزايدة ولقد ُعّرف اجملتمع املعريف "أبنه اجملتمع الذي يهتم بدورة املعرفة ويوفر البيئة املناسبة 
يساهم يف تطوير  ، ومباوبيئات التقنيات على وجه اخلاوص ،بشكل عام، مبا يف ذلك البيئة التقنية احلديثة عطائها

 (27)"عي حنو بناء حياة كرمية للجميع، والسإمكاانت اإلنسان، وتعزيز التنمية
، أبنه " ميكن النظر إىل م 2006لندوة املنعقدة مبسقط عام ولقد ذكر أحد الباحثني يف ورتقة العمل اليت ألقيت يف ا

، وإذ يرى اذ القرارات السليمة والرشيدة "أنه هو ذلك اجملتمع الذي حيسن استعمال املعرفة يف تسري أموره ويف اخت
 أبن ما ذكر يف أحد التعريفات جملتمع املعرفة يرتكز على أنه ال بّد أن يكون هناك كادر بشري تقادر على الباحث هنا

حسن التارف يف استخدام املعارف واملعلومات اليت اكتسبها ابلتأهيل أو التدريب أو ابخلربة يف الوصول لتحقيق 
من وجود إدارة تقادرة على إدارة الكوادر البشرية  ، ولذلك كان ال بدّ اليت يرمي هلا اجملتمع واملؤسساتاألهداف 



Journal of Human Development and Education for Specialized Research (JHDESR) Vo: 2, No: 2, 

2016 

           

 
 87 

Journal of Human Development and Education for Specialized Research 

                                                           
 ،  (2006يونيو  –تنمية املوارد البشرية يف ظل البيئة الرتقمية ) الكتاب التوثيقي للندوة املنعقدة مبعهد اإلدارة العامة  مأمون حسن سعد ،ينظر: ( 28)

 . 192م ، ص  2008  ، الطبعة األوىل

م  2007  ،  املنهج واالتقتااد املعريف  ، دار املسرية للطباعة والنشر ، عّمان )األردن( ، الطبعة األوىل عبد الرمحن و آخرون  ، ينظر:اهلامشي،( 29 )
 41 - 40ص   ،

 (28)واملمارسات اإلدارية األخرى املختلفة ....

خالل متكامةل  من أجل بناء جمتمع معريف من  اسرتاتيجي م قد م 2003إن تقرير التنمي  اْلنساني  العربي  
  (29)...مخس  أركان يقوم عةليها وهي 

 االهتمام اخلاص بطريف العملية التعليمية التعّلمية. نشر التعليم الراتقي يف نوعيته مع -1

 .اتية يف البحث والتطوير التلقائيتوطني املعلم وبناء القدرة الذ -2

 .التنظيم وضماهناإطالق حرايت الرأي والتعبري و  -3

 .واالجتماعية العربية يةتقتااداالالتحول حنو منط إنتاج املعرفة يف البنية  -4

واستحضار  ،ن الاحيح والنهوض ابللغة العربية، يعتمد على العودة إىل الديمعريف عريب عامأتسيس منوذج  -5
ة، واالنفتاح على الثقافات األخرى، وحفز التعريب والرتمجة ، وإثراء التنوع الثقايف داخل األمة العربيالرتاث املعريف العريب

 .وغريها

عّلمية بية رّكز يف بناءه للمجتمع على أطراف العملية التعليمية التونالحظ مما سبق أبن تقرير التنمية اإلنسانية العر 
، كما راتقيا فأهتم ابلكيف، حيث جعل األساس يف عملية نشر التعليم أن يكون تعليما واليت تدخل ضمن أساسياهتا

تم تشجيع ، كذلك جيب آن يحىت نضمن حتقيق بناء جمتمع معريفأن نوعية التعليم جانب حُيرص على انتقاءه حبذر 
مية ذات أساليب متطّورة املعلم على البحث والتطوير الذايت والتلقائي ليحّسن من أداءه لضمان هيئة تدريسية وتعلي

، بري مبا يراه مناسبا لفكره وذاته، كذلك فإن حمور العملية التعليمية جيب أن تضمن احلرية يف إبداء رأيه والتعومتنّوعة
ملعريف املستحضر من البيئة والثقافة اخلاصة هبا ستؤدي إىل إنتاج معارف ذات تقيمة انبعة وابلتايل فإن أتسيس النموذج ا

 من البيئة ذاهتا.

 :  املعريف ... قتصادمتطةلبات الأول  

 ، ال بّد أن تتوافر فيهايئة أساسها التكنولوجيا والتقنيةال شّك أبن االنتقال حنو إنتاج املعارف ونشرها وتسويقها يف ب
، وابلتايل ر والتحديث يف البيئة أو اجملتمع، وابلتايل نضمن جزء من التطوّ املعريف، وعناصر البيئة املعرفيةمقومات اجملتمع 
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،  2010الطبعة األوىل ،  الثقافة للنشر والتوزيع، عّمان ،داراألطفال يف عار االتقتااد املعريفتعليم ،احلكيم حممود ،وآخرون عبدينظر: الاايف ، 30
 20ص 
  32- 31هاشم ، وآخرون   ، مرجع سابق ذكره ،  ص  ينظر: الشمري، 31

، وتطوير ملي املبين على املعرفة العاملية، وإجياد املعرفة احملليةالعا تقتااداال، تقدرة االنتقال ومواكبة تفإن بني هذه املتطّلبا
، كما أنه ال بّد من دعم بية والتعليم وعن التعليم العايلوالتشريعات الرتبوية ابجلهات املسئولة عن الرت القوانني والنظم 

، وخلق فرص التعاون تواكب التقّدم وعار املعلوماتية ، مع إعداد برامج تعليميةبتكار واإلبداع واألفكار املميزةاال
اخلاص لألفراد العاطلني ، ومن خالل دعم القطاع ل بينهماواخلاص من خالل سوق العمالدائم بني القطاعني العام 

، كما طاعني العام واخلاص، وذلك بتعليمهم وتدريبهم وأتهيلهم وهتيئتهم للبحث عن وظائف وأعمال يف القعن العمل
الضرورية ملواكبة لتحتية ، وتوفري كل البىن املرافق وتنمية اإلدارات الرتبوية، وجتهيزهاأنه جيب أن يتم توفري املباين وا

 (30).التقّدم

، ابتداء من املدارس ة اإلنفاق املخاص لتعزيز املعرفةاجلديد فإنه ال بد من إعادة هيكل تقتاادولكي يستمر عطاء اال
للمراكز البحثية وإدارات  إنفاتقا، كما يتم ختايص اهد والكليات واجلامعات أبنواعهااالبتدائية أبنواعها إىل املع

على ربط اجلامعات ابملراكز البحثية  يضاهي املواصفات العاملية والعملرفع مستوى اإلنتاج وجعله ، كذلك التطوير
 ها أكثر تطّوراً اتقتااد، جند ستوى العلمي والبحثي للطالب، وإذا نظران ألمريكاللوصول إىل نتائج مثمرة واالرتقاء ابمل

م بلغ إنفاق 2000، ففي عام أعلى من بقية الدول الغربيةطوير يف البحث والت إنفاتقاها، إذ أن وديناميكية يف العامل
، وهذا ابلطبع دليل ( مليار دوالر180( مليار دوالر يف حني كانت حاة أمريكا ما يقارب ) 360)  الدول الغربية

، كذلك فإن من هاتقتاادعلى أهنا حترص كل احلرص على توجيه إنفاق خاص للبحث والتطوير ملا جتده من فوائد ال
، ولذلك جند أبن الشركات املعرفة اتقتااداملعريف هو أن يدرك املستثمرين والشركات أمهية  تقتااداالما يستلزمه  أهم

، مثل شركات النفط األمريكية والربيطانية واهلولندية ويل جزء من تعليم العاملني لديهاالعابرة للقارات تسهم يف مت
، كما أهنا على رفع مستوى التدريب والكفاءة ، وتعمل من املنح الدراسةيت تقدم الكثريوالياابنية واهلندية والاينية ال

املعريف هو اجلهد  تقتااداال يطلبهفأن أهم ما  وكذلكر، ختاص جزء من استثمارها يف البحث العلمي واالبتكا
  (31).ل البشري ذو الكفاءة والفاعليةاملبذول من كافة األطراف يف خلق وتطوير رأس املا

، أبرزها أهنا ذات مستوى عاٍل من بشرية مؤهله ومدربة وتتسم بافات املعريف يتطلب موارد تقتاادفإن االوابلتايل 
، ق املستجدات التكنولوجية احلديثة، كما أنه جيب أن تكون مدربة وفب والتنفيذ يف املواتقف العمليةالتعليم والتدري

 ، كما أهّنا جيب أن تتسمأبسهل الطرق وأبسطها ات العامليةومدربة على التكيف من أجل احلاول على املعلوم
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  22 -21، تعليم وآخرون ، مرجع سابق ذكره  ، ص  عبد الحكيم محمود ينظر: الصافي،(32)

 61 - 35هاشم و آخرون ، مرجع سابق ذكره  ، ص ينظر: الشمري ،  (33)

معهد اإلدارة العامة ،  حافظ بن ناصر بن محمد ، تخطيط القوى العاملة ، المؤتمر العربي الثاني في اإلدارة )تنمية الموارد البشرية وتعزيز االقتصاد الوطني ، ينظر:النبهاني، (34)

 437سلطنة عمان  ، ص 

على ، وتقدرهتا طويرها مبا يتناسب مع بيئة العمل، واستقبال املعرفة وتاملهين والتعّلم الّذايت املستمرابحلرص على النمو 
من مهنة لقدرة على التحّول ، كما أهنا جيب أن تتاف أبهنا لديها احل املشّكالت والتوصل للحلول، واختاذ القرارات

، وكذلك احلال فإن الرتبوي أو املعلم معين التقنية أبشكاهلا وتوظيفها بنجاح، كذلك القدرة يف التعامل مع ألخرى
، واملمارسة املاهرة لكل أدوات االتاال والتكنولوجيا واحلاول ه مطالب بتطوير نفسه وأتهيل ذاتهبذات األمر فإن

 (32)اسب مع تالميذه.على املعارف من ماادرها وتنقيتها مبا يتن

ية والثقافية وغريها مل تقتااد، واليت طالت احلياة االجتماعية واالالعاملي تقتااداالوابلتايل فأن التغريات اليت تالحق 
، لذا فإنه حىت تال الّدول النامية ملا وصلت له الّدول املتقدمة فإنه جيب أن ن إال نتيجة جهود البحث والتطويرتك

 واجتهاد من أجل البحث والتطوير والتعليم والتدريب واإلبداع واالبتكار .تعمل بكل جد 

 املعريف  قتصادالمؤشرات اثنيا : 

ما يدل املعريف فإنه البد أبن يكون هناك  تقتاادوحىت نتمكن من معرفة اجملتمعات اليت بدأت يف وضع أتقدامها يف اال
، إال إن الباحث ّفّضل التقسيم املاادر أهم هذه املؤشراتديد من ، ولقد أوردت الععلى ذلك من مؤشرات خمتلفة

املعريف  وسوف نتطرق إليها من خالل  تقتاادالذي ورد ألحد املختاني  ألنه يضفي صورة واضحة على مؤشرات اال
 (33)... ومن أهم هذه املؤشراتمناتقشتها ابلتفايل 

 :  مؤشرات العةلم والتكنولوجيا  (1)

، وتقبل ن خالل بوابة العلم والتكنولوجيااملعريف م تقتااداليت تدلل على اخنراط اجملتمع يف االهناك عدد من املؤشرات 
،  كما أوردها األستاذ أجمد (34)...(Technology) مناتقشة تلك املؤشرات فإنه جيدر بنا أن نعرِّف كلمة تكنولوجيا

، حيث أهنا تعود إىل اإلغريق وهي  م2010مبسقط ؤمتر العريب الثاين عزت مقدداي يف ورتقة العمل اليت ألقاها  يف امل
وتعين العلم أو الدراسة  (logos)، وكلمة الانعهوتعين احلرفة أو الفن أو  (Techno)كلمة مشتقة من كلمتني مها 
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يب الثاين ، املنظمة العربية للتنمية اإلدارية ومعهد اإلدارة العامة بسلطنة عمان ، تنمية املوارد البشرية وتعزيز االتقتااد الوطين ، املؤمتر العر  (35)
 437، ص  م2010مسقط

 . 54 - 35م ، ص  2008االتقتااد املعريف ، دار صفاء للنشر والتوزيع ، عّمان ،الطبعة األوىل ،  أ.د هاشم الشمري وآخرون ، (36)

كما أن التكنولوجيا احلالية تتمثل يف احلاسوب وتكنولوجيا   ،الانعهوابلتايل ميكن القول أبهنا هي علم احلرفة أو علم 
املعلومات واالتااالت واليت تعد املكّون األساسي يف عملية التنمية الشاملة بكل تقطاعاهتا على وجه العموم واليت يف 
هناية األمر ختدم بناء اجملتمعات املعرفية كما ختدم على وجه اخلاوص التنمية البشرية وتقد وردت التكنولوجيا يف كثري 

 (35)بثالث معان ... ملؤلفات املختلفةمن املواتقع العلمية وا
 حبسب النظام. عرفة العلمية واملعلومات الدتقيقةوتعين التطبيق امل :التكنولوجيا كعمةليات -أ  - أ

 .تطبيق املعرفة العلمية النظامية وتعين األدوات واألجهزة والتقنيات واملواد الناجتة عن :التكنولوجيا كمنتجات -ب
، يات ونواجتها مثل تقنيات احلاسوبتعين أبنه يراد هبا كالعمل: وهنا معا  التكنولوجيا كعمةليات ومنتجات  -ت

ل وابلتايل فإن هذا النوع هو املستهدف ألنه خيلص إىل التكنولوجيا الرتقمية واملعلوماتية مما تساعد على التنمية بشك
 .عام والتنمية البشرية بشكل خاص

 (36): ...مؤشرات العةلم والتكنولوجيا ومن أهم املؤشرات اليت تندرج حتت 

، فقد عمدت بعض الّدول قطة ارتكاز حنو التطوير والتنميةال شّك أبن األحباث متثل نومما : األحباث والتطوير -أ
تطوير من أجل الوصول إىل اليت خطت خطوات واسعة حنو البيئة الرتقمية والتكنولوجية إىل إنشاء مراكز أحباث و 

، وال شّك أبن النتائج اليت ملية يف كافة القطاعات يف الدولةاالنطالق حنو العا، والرؤى املختلفة املتمثلة يف األهداف
تتمخض عن البحوث والدراسات ستعمل حتما على مساعدة متخذي القرار يف اختاذ تقراراهتم من بناء جمتمع 

 .لبات احلياة لكافة أفراد اجملتمعمؤسسي تقادر على توفري كافة متط

 (1جدول  ) 
 م 2000العةلمي ) خارج اجلامعات ( يف الدول العربي  قبل عام  عدد مراكز البحث

عدد 
 الدولة عدد املراكز الدولة عدد املراكز الدولة املراكز

 األردن 9 الاومال 3 املغرب  16
 اإلمارات 3 العراق 22 موريتنيا 3
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، املكتب اإلتقليمي للدول العربية ،املطبعة الوطنية ، األردن،    عّمان  ، 2003برانمج األمم املتحدة اإلمنائي ، تقرير التنمية اإلنسانية العربية  ،   (37)
 73، ص 2003

 البحرين 1 ُعمان 2 اليمن 9
 تونس 24 فلسطني 13  
 اجلزائر 30 تقطر  3  
 جيبويت 1 الكويت 5  
 السعودية 7 لبنان 9  
 السودان 14 ليبيا 18  

  2003املادر : تقرير التنمية اإلنسانية العربية ،     

من اجلهد وذلك  وجتدر اإلشارة أبن حفز البحث والتطوير حيتاج إىل رغبة صادتقة وسياسة جادة من أجل بذل مزيداً 
، كما أن اإلنفاق ابإلنفاق لتلبية كافة احتياجاهتابتأسيس البين التحتية ونشر العلوم املختلفة وتطويرها وحفزها 

العربية ، حيث أن التمويل املتوفر يف البلدان طوير جيب أن يتسع ويزداداحلكومي واخلاص على األحباث ومراكز الت
  .د يغطي رواتب العاملني يف املراكز البحثية وبعض املستلزمات املطلوبة فقط، ال يكاوخاصة من القطاع احلكومي

، حيث بيةال شّك أبن اجلدول السابق يوضح عدد مراكز البحث العلمي خارج اجلامعات يف بعض الدول العر 
 هتمام نوعاً يتضح لنا أبن هناك مراكز حبثية ترتبط ابجلامعات وذلك حبسب التخااات وتقد جند يف هذه املراكز اال

ما الرتباطها ابملناهج الدراسية وكذلك االهتمام ابلكليات واألتقسام واهليئات التدريسية يف عملية احلاول على 
، كما توجد مراكز ترتبط ابلوزارات واملؤسسات احلكومية وهي عادة تكون مدعومة تقيات واملراتب العلمية املختلفةالرت 

والتطوير وابلتايل  هزة ببعض األجهزة واألدوات ولكن ال جند الكادر املهيأ للبحثمن احلكومة ورمبا جند أبهنا مراكز جم
، كما يوجد مراكز حبثية مرتبطة ببعض املؤسسات والشركات اخلاصة اليت تعمل على تطوير منتجاهتا تغيب األهداف

يف هذا الادد أبن معظم املراكز ، وعلى أي حال فإنه جتّدر املالحظة ألنشطة الاناعية وهي تقليلة أيضاأي املرتبطة اب
والتطويرية يف البلدان العربية غري مهيأة لتحويل انتج حبث إىل منتج استثماري بسبب غياب التوجهات  البحثية

 (37)املطلوبة. االبتكاريةواالهتمامات واملعارف واخلربات واإلمكاانت الالزمة للقيام ابألنشطة 

بواسطتها يتم محاية مؤسسة أو شركة معينة أو أحد األشخاص ابحلاول هي أداة مهمة : وبراءات الخرتاع -ب
، وابلتايل فإن " براءة االخرتاع ة معينة مبنية على مفهوم ابتكاريعلى حقوق تقانونية للنشر يف نشاط معني أو خدم
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 40، مرجع سابق ذكره ، ص  هاشم  ينظر:الشمري،  (38)
، املكتب اإلتقليمي للدول العربية ،املطبعة الوطنية ، األردن، عّمان  ، 2003برانمج األمم املتحدة اإلمنائي ، تقرير التنمية اإلنسانية العربية  ،   (39)

 70، ص  2003

لت أعداد ، وتقد سج(38)نشر اخرتاعه ملدة زمنية معينة " هي حق احتكار مؤتقت متنحه احلكومة إىل خمرتع مقابل
 .ثل مار والسعودية والكويت وغريهامتفاوتة من براءات االخرتاع لبعض الّدول العربية م

 ( 2جدول  ) 
 2000إىل عام  1980بلدان عربية وأجنبية خالل الفرتة من  ناألمريكية معدد براءات االخرتاع املسجلة يف الوالايت املتحدة 

االخرتاععدد براءات  دول أخرى عدد براءات اخرتاع  دول عربية  
 البحرين  6 كوراي اجلنوبية  16328

 مار 77 تشيلي  174
 األردن 15 اإلمارات 32
 الكويت 52 اليمن  2

 عمان 5 سوراي 10
 السعودية 171  

  2003املادر : تقرير التنمية اإلنسانية العربية ،     

، إال أنه من الدول العربية وغري العربية املسجلة يف عددٍ براءات االخرتاع وال شّك أن اجلدول السابق يوضح عدد 
، وهذا ما يؤكد تراجع العربية مقارنة ابلّدول املتقدمةيتضح لنا أبن هناك ضعف يف مؤشر البحث والتطوير يف الدول 

 حىت املراحل اته األوىلال شّك هذا انتج من ضعف التعليم من بداية سنو  (39)،لتنمية البشرية يف الدول العربيةأنشطة ا
، فأتقل ما جند أبن هناك دول عربية تعمل على ت اليت تساعد على البحث والتطوير، كذلك عدم وجود احملفزااجلامعية

التشجيع على البحث والتطوير، وابلتايل غياب احلافز أدى إىل غياب البحث مما أدى إىل غياب االبتكار وهذا ما 
 .عوره إىل غياب تسجيل براءات اخرت أدى بد

كذلك احلال ابلنسبة للمنشورات العلمية فهي ال تقل كمؤشر عن غريها من املؤشرات  :املنشورات العةلمي  -ج
، وابلتايل فإن حقيقي وجمتمع واعي اتقتااداملعريف كأساس ودعامة حقيقية يف البلد من اجل بناء  تقتااداليت تعتمد اال

مساعد من أجل ختطي الاعوابت اليت تقد تواجه احلكومات يف البناء زايدة املنشورات العلمية واألوراق البحثية عامل 
، تقد نشرت أوراق حبثية اإلسكوا، ولذا جند أبن البلدان األعضاء يف تمع إىل مااف اجملتمعات املتقدمةوالنهوض ابجمل

لتني نشرات ما ، كانت مار واململكة العربية السعودية الين األخريين ومن أهم هذه البلدانعديدة خاصة يف العقد
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 ذكرها  أ.د هاشم الشمري و آخرون   نقال عن األسكوا   (40)
 54 -35ص  -( نفس املادر السابق  41)
،  ( 2006حسن سعد ، تنمية الموارد البشرية في ظل البيئة الرقمية ) الكتاب التوثيقي للندوة بمعهد اإلدارة العامة ،يونيو  مأمونينظر:( 42)

 . 210 – 209م  ،ص  2008 الطبعة األولى ،

 %( من جمموع األوراق البحثية يف املنطقة العربية. 74يقارب من )

تسجيل األموال املتعلقة وهو عملية إجرائية لنقل دويل للتكنولوجيا يتيح : ميزان املدفوعات التكنولوجي -د
أربع فئات نقال عن  ، حيث يشمل ميزان املدفوعات التكنولوجي شراء وبيع التكنولوجيا واليت تقسم إىلابمللكية

 (40):وهي اإلسكوا

 .متليك براءات االخرتاع والرتاخيصعمليات نقل التكنولوجيا وتضم  -أ
 .االمتيازات واملاركات واملوديالتعمليات نقل الرسومات وتشتمل على التمليك والرتاخيص و  -ب
 .تضم دراسات تقنية ودراسات هندسيةتقدمي اخلدمات التقنية و  -ج
 .والتنمية ذات الطابع الاناعيث األحبا -د
 
 (41): مؤشرات املوارد البشري  ...(2)

املعريف  تقتااداملعريف وأحد املؤشرات اليت ميكن تقياسها ملعرفة عالتقته ابال تقتااديعد املورد البشري أحد أسس اال
وذلك من خالل بعض اجلوانب املتعلقة ابملوارد البشرية نفسها مثل التعليم والتدريب واالستثمار يف رأس املال البشري 

 .وخمزونه
، حيث يعد من أهم ال بّد منه : إن  عملية تطّور التعليم والتدريب يف أي جمتمع أمراً (42)التعةليم والتدريب  -أ

، ولذا فأنه رة على أخذ مكاهنا يف سوق العمليتم من خالله ختريج كوادر بشرية مؤهله وتقادالقطاعات يف الدولة ألنه 
تسعى كثريا من الّدول يف نشر املعارف واملعلومات اجلديدة وذلك إبدخال كافة التقنيات واألدوات اليت جتعل من 

للوصول إىل حكومات رتقمية  ل اليت عملتلقد سعت الّدو ، و ، ويف متناول مجيع أفراد اجملتمعوحديثاً  التعليم متطوراً 
، ءم مع البيئة وتتناسب مع اجملتمع، فااغت أنظمة تتالمات وتطوير نظم التعليم والتدريبإبدخال أحدث اخلد

، كما وطّورت أنظمة التدريس وأساليبها فعملت على إنشاء املدارس وتزويدها أبحدث التقنيات ووسائل االتاال
 ، حيث فتحت مدارس حملو األمية وذلكفراد الذين مل حيالوا على فرص العلم سابقاً عملت على  حمو أمية  األ
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 . 8 – 7ص  م ر 2006  الطبعة األوىل ،  ورية مار العربية ،مجه  مركز اإلسكندرية للكتاب ، أتصيل نظري وتطبيق على مار ، محدي ،رأس املال البشري ،ينظر: احلناوي، ( 43)

 54م ، ص  2008االتقتااد املعريف ، دار صفاء للنشر والتوزيع ، عّمان ، الطبعة األوىل ،  هاشم وآخرون ،ينظر: الشمري ، (44)

البشرية ، دار جرير للنشر والتوزيع ، الطبعة األوىل ، عدانن داود حممد وآخرون ، االتقتااد املعريف وانعكاساته على التنمية ينظر:العذاري ، (45)
 85م ، ص 2010

بعد كما أهنا أاتحت فرص التعليم عن   ليحال الفرد على أكثر ما ميكن من العلم ليتمكن من مواكبة الركب املتقدم،
لتايل فأن هذه الطريقة أاتحت هلم ، وابلذين ال يستطيعون التفرغ للدراسةحىت يتمكن األفراد الذين يرتبطون أبعمال وا

  .إكمال دراساهتم اجلامعية
إن عملية تكوين رأس مال بشري مرتاكم أييت من خالل   (43)... خمزون رأس املال البشري والستثمار فيه -ب

، البشريب االستثمار يف رأس املال ، وحىت يتم ذلك جيعارف واألعمال املتميزة لألفرادارتفاع مستوى املهارات وامل
، ولذا جيب احملافظة عليهم وتطويرهم وأتهيلهم والوصول هبم إىل ساسي واحملور األهم يف اجملتمعاتفاألفراد هم عنار أ

اإلنسان لزايدة دخله يف مستوايت تتناسب مع كافة املعطيات احلديثة وحىت يتم ذلك كان البد من اإلنفاق على 
ن يتم تعريف االستثمار لرأس املال البشري على أنه اإلنفاق على اإلنسان لقد فّضل كثريا من الباحثني أو  .املستقبل

، وال شك أبن عملية يه يف فرتات مقبلهلزايدة مهاراته ومعارفه اإلنتاجية وابلتايل زايدة دخله الذي ميكنه احلاول عل
عملية التعليم من خالل تدريب  االستثمار يف رأس املال البشري حيتاج إىل أن تقوم الدولة برصد ميزانية خاصة لتطوير

 .اهد للحاول على الدورات املناسبةالعاملني على العملية التعليمية سواء بفتح مراكز للتدريب وكذلك املع
 (44)ولوجيا املعةلومات والتصالت ...:  مؤشرات تكن (3)

، فال شّك أبن رتقي والثوراتسبب التقّدم التكنولوجي لقد تّطور استخدام التكنولوجيا يف العامل عرب التاريخ ب
، وإمنا يرتبط بعالتقتها مع جماالت العلم ا الذاتية فقط مهما كانت متشعبةالشعوب وتقدمها ال يرتبط بقدرهت

، ولذا فإن لتكنولوجيا ه للتكنولوجيا وأخرى مستوردة هلا، وال شّك أبن هناك دول ماّدر جيا احمليطة هباوالتكنولو 
 تنشط فيها املعارف واملعلومات.املعريف ملا يوفره من بيئة  تقتاادهامة يف اال املعلومات واالتااالت مكانة

بل كانت دائما حتمل ، لفئة معية يف هذه األرض مل تكن املعرفة يف أي وتقت مقيدة مبكان معني أو وتقت حمدد أو
عقول الناس يف كافة لتتحرر لتنطلق إىل  ، كان ال بد أن أتيت يوماً صفة االنتشار، وحىت لو احتجزت ألسباب معينه

 (45)-: فمن أهم عناصرها، لى جوانب أساسية الكتساب املعرفة، فرأس املال املعريف يقوم عأرجاء العامل
، كذلك املخرجات واليت رفة واإلنفاق على البحث والتطوير: وتشمل املدخالت كالعاملني ابملعإنتاج املعرف  ( أ

 .ب وأصناف التعبري األديب والفينراءات االخرتاع وإصدار الكتتشمل عناصر النشر العلمي وب
 : وأتيت عرب التعليم أبنواعه ووسائل اإلعالم املختلفة والرتمجة وغريها.نشر املعرف  ( ب
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 ل( . -مركز الدراسات االسرتاتيجية  ، مرجع سابق ذكره ، ص )ك  (46)

اسية لتقنيات املعلومات واالتاال، ومؤسسات : ويشمل على البىن األسالبني  األساسي  لرأس املال املعريف ( ت
 . ؤسسات املهنية للعاملني ابملعرفةوامل، دعم البحث والتطوير

 ، حيث أهنا عابرة للقارات أي مل تكن يوما حجراً ت عار املعلومات تتميز بعدة مساتوهنا ميكن القول أبن تقنيا
ا تعتمد على الوسائط ، كذلك تتميز أبهنألحد، سوى مبتكرها ألول األمر، مث تعود لتشق طريقها للعامل

، كذلك فإن من أهم ما تقاري جداً  ت واملسافة بني مولد املعرفة وإنتاجها وتطبيقها فعلياً .كذلك فإن الوتقالالشخاية
، كذلك الدور الذي تتعاظم فيه من وتقت ألخر واملستمر طوال احلياةتتميز به أيضا هو أهنا تعتمد على التعليم الذايت 

 (46).والتكنولوجيا يف تطوير اجملتمعاتللعلم 

 
 املعريف  قتصادالرتبي  والتعةليم يف التهيئ  حنو الدور وزارة اثلثا : 

س املال ، حيث تعد احللقة األتقوى بوصفها رألى االستثمار يف املوارد البشريةاملعريف يركز ع تقتاادال شك أبن اال
تمع ، وهتيئتهم جملاعلة ومميزة من أجل إعداد الطلبة، وحىت ميارس النظام الرتبوي أدوار فالبشري والفكري واملعريف

، من أجل متثيل هذا الدور من خالل ، فإنه ال بد من االعتماد على القوى العاملة املدربة واملؤهلةاملعريف تقتااداال
تنمية تقدرة التالميذ على التعامل مع املعارف واملعلومات واملفاهيم والبحث العلمي واالكتشاف واإلنتاج اإلبداعي 

مل من املؤسسات احلكومية د أن حيظى تقطاع الرتبية والتعليم ابلدعم الكا، من جانب آخر ال بللمعرفة واالبتكاري
، وتعمل على تقوم بدعم تقطاع الرتبية والتعليماملعريف أبهنا  تقتااد، ولذا جند كثري من الدول اليت تسعى حنو االواخلاصة

، وخاصة يف ما اسية، وزايدة التجهيزاتتبين املشاريع الرتبوية املختلفة، والعمل على جتويد التعليم، وحتديث البنية األس
، املعريف تقتااد، وابلتايل كان ال بد من التحضري لالنتقال ملرحلة ما بعد االلتقنيات ووسائل التعليم املختلفةيتعلق اب

من كفاايت  ، والتهيئة ملا حيتاجه النظام املدرسياريع الرتبوية إىل إحداث التطويرومن هنا كان ال بد أن تسعى املش
وإجياد البيئة التعليمية املناسبة واحملفزة لكافة  ،املعريف تقتااد، وذلك مبا ينسجم مع مفهوم االخاصة ابلطالب واملعلم
 أطراف العملة الرتبوية.

، من أجل جناح العملية الرتبوية خاصة اتاسرتاتيجي، حيتاج كل منهم  إىل القول فإن طريف العملية الرتبويةوخالصة 
، وهي عبارة عن خطط موجهة ألداء املهمات بطريقة انجحة أو إنتاج مبين على املعرفة اتقتاادله ويسر يف ظل بسهو 

، ال بد أن تكون لديها عرفة احلالية وأهدافهم التعليمية، وأن اإلدارة طرف اثلثنظم خلفض مستوى التشتت بني امل
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 34 -24عبد احلكيم حممود ، تعليم وآخرون ، مرجع سابق ذكره  ، ص ينظر: الاايف ،   (47)
 322ذكره ، ص مجال حممد السيد ، مرجع سابق ينظر:هنداوي ،   (48)
، ص  2008بوح نية ، تنمية املوارد البشرية يف ظل العوملة وجمتمع املعلومات ،  مركز الكتاب األكادميي ، األردن ، الطبعة األوىل ، ينظر:تقوي ،  (49)

126 -127 
م توظيف التقنية احلديثة خلدمة  2001م تقرير التنمية البشرية لعا UNDPندا مجال الدين ، برانمج األمم املتحدة اإلمنائي ينظر: بيومي ،  (50)

 9، ص   2001التنمية البشرية  ، القاهرة ، مركز معلومات تقراء الشرق األوسط ، 

 (47).اول على  املعارف بسهولة ويسراألطراف من أجل احل، الستثارة دافعية كافة القدرة على هتيئة الوضع التعليمي

 املعريف قتصاد: تنمي  املوارد البشري  يف ظل الاملبحث الثالث

إىل تعّرف ما يتحقق للفرد يف كيانه املتشعب  إن أدبيات التنمية البشرية وتطور مقاييسها ومؤشراهتا تتجه أساساً 
، ويعرب عن ذلك مبستوى املعيشة للفرد أو الشرائح والنفسية والروحيةة واالجتماعية وذلك إلشباع حاجاته اجلسمي

  .االجتماعية أو اجملتمعات باورة عامة
ة ما هي إال جزء من ثقافة يتقتااد، لذا فإن التنمية االحيث إن التنمية ال تنفال عن احمليط البشري والثقايف إطالتقاً 

 .يارات والفرص املتاحة أمام الناستوسيع اخل، وابلتايل فإن التنمية البشرية هي عملية أي شعب
يف خمتلف جوانبها، يشارك فيها  كما تعّرف أبهنا عملية تغيري ارتقائي خمطط للنهوض الشامل جبودة حياة الناس

، مها ة تتضمن حمورين أساسيني متكاملني، لذا فإن التنمية البشريالناس بعدالة، لتحمل أعبائها وتقاسم عوائدها
 (48).وشراكة الناس يف هذا االرتقاء، ودة الناساالرتقاء جب

ية تعىن تقتاادكما تعّرف أبهنا عملية زايدة املهارات والطاتقات واملعلومات لدى أفراد املنظمة فمن الناحية اال
، ومن لمسامهة يف تنمية وتطوير اجملتمعلرأس املال البشري املتاح وخلق رأس مال بشري جديد ل أابالستخدام الكف

دهم، ية السياسة فتعىن إبعداد أفراد اجملتمع اإلعداد السليم ليتمكنوا من املشاركة الفاعلة يف احلياة السياسية يف بالالناح
 (49)، فتعىن األخذ بيد أفراد اجملتمع حىت يتمكنوا من العيش حياة مثمرة مفيدة.أما من الناحية االجتماعية

فراد أن يقوموا فيها بتنمية تقدراهتم الكاملة وأن حييوا حياة منتجة إن التنمية البشرية تتعلق خبلق بيئة يستطيع األ
، فالشعوب ثروة األمم احلقيقية ، والتنمية على هذا النحو تتعلق مبا هو أكثر بدعة تتوافق مع حاجاهتم ومااحلهموم

 (50).وسيلة فقط لتوسيع خيارات األفرادي الذي ما هو إال تقتاادمن النمو اال
، وابلتايل كان اج عوامل وظروف وتوجيهات وسياساتمنو وتطور ومتدن يف حياة الفرد إمنا هي نتإن ما حيدث من 
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،  1998حامد ، مقاالت يف التنمية البشرية العربية ، األحوال والبيئة الثقافية ، مكتبة الدار العربية للكتاب  ،الطبعة األوىل ، ينظر: عمار ،   (51)
  66 – 65ص 

 (51) -:كن إجياز هذه العوامل يف ما يلي، ومياإلنسان ال بد من فهم حالة
 .ى تقدرهتا على توزيع مواردها بدتقه، ومدم الدولة وأوضاع تنظيمها السياسي، ودورها يف التنميةحج ( أ

 .ث النوع واحلجم والنمو و االجتاهو االستهالك من حي أمناط اإلنتاج ( ب
 . حلياة السياسية ويف عائد التنميةتركيب البنية االجتماعية ومتاسكها مبشاركة شرائحها يف ا ( ت
 تقتااداال ماد على اخلارج يف صنع القرارات، وتنميةمقومات االعتماد على الذات ومدى التبعية واالعت ( ث

 ومادرا للتكنولوجيا والثقافة. واالستثمار،
طالب ، وهذا ما تعامةمكوانت األمن الوطين وحقوق اإلنسان ومدى التمتع ابحلرايت الشخاية واحلرايت ال  ( ج

 .به أغلب املنظمات يف العامل
 .ء لتحقيق أفضل إنتاج دويل وعاملياملوارد التنظيمية واملؤسسية ومدى كفاءهتا يف األدا  ( ح
 .املعريف تقتاادا وتوزيعها وتطويرها وهذا ما يتمثل يف االإنتاج املعرفة ونشره  ( خ
 . وسالمة التوازن اإليكولوجي إصحاح البيئة واحملافظة عليها وعدم اإلضرار هبا  ( د

ليل مرّكب لقياس التنمية وابلتايل فإن تقياس التنمية البشرية يعمل على إجياد مؤشرات تقطاعية أو معامالت أو د
، تستخدم مفاهيم السعادة شر على جمرد صياغات غامضة ومبهمةمر يف تقييم أحوال الب، حىت ال يقتار األالبشرية

الت اإلنسان جيعلنا أكثر ، ولكن العمل على إجياد نوع من التقييم األتقرب للواتقع حلاحياانً للتضليل أو التسكني أ
، للتنمية البشرية وشامالً  مركباً  ع دليالً ، كما ابتد ملتحدة مجلة من املؤشرات النوعية، وتقد اختذ برانمج األمم اإطمناانً 

الكبار و امللتحقني إىل  ، ومؤشر تعليمي لنسبة املتعلمني لدىشر صحي لتوتقع احلياة عند الوالدةاشتمل على مؤ 
 .املدارس، ومؤشر القيمة الشرائية للدخل

 
 أبعاد التنمي  البشري  : أول  

والتغريات  ،تشغل فكر اإلدارات ذات االختااص، خاصة يف ظل األحداث املتالحقة ، تقضيةإن التنمية بشكل عام
ة والقوانني والتشريعات ، فإن احلكومات واملنظمات وجدت نفسها مضطرة إلحداث تغريات يف األنظماملستمرة
فهومًا متطوراً كتسبت م، ولذلك فقد ا  يتجزأ من حمور التنمية األساسي، ومن مث فإن التنمية البشرية جزءا الاملختلفة
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، ص  2008- 2007مد أكرم ، وآخرون ، التنمية البشرية ،  مديرية الكتب واملطبوعات ، جامعة دمشق ، الطبعة األوىل ، ينظر، األمحر، حم (52)
22- 25 
 

 ونتيج  لذلك فإن املنهج، ية واالجتماعيةتقتااد، بسبب التغرّيات واألحداث والظواهر االمن فرتة إىل أخرى
 (52)-، تعم ق كثريا ومشل األبعاد التالي  :األساسي ملفهوم التنمي  البشري 

لألفراد ، وابلتايل فإنه حيدث متكني شك أبن توسيع اخليارات لدى الناس، جزء من توسيع احلرية: ال التمكني ( أ
، كما لتحرر من احلاجة واحلرمان واجلوع، طريق  لات لااحل التنمية اخلاصة والعامة، فحرية الشراء والبيعمن اختاذ تقرار 

 .لوصول للمعرفة والثقافة وماادرها، مسلك للتحرر من اجلهل واألمية، وهكذاأن حرية ا
، ة تفاعلهم وتضامنهم يف اجملتمعات، وإمنا تعىن بكيفيتعىن ابلناس كأفراد فقطبشرية ال : إن التنمية الالتعاون ( ب

وابلتايل فإن التنمية البشرية تعمل على االنشغال ابلثقافة أي ابلطرق اليت خيتار فيها الناس أن يعيشوا معا لشعورهم 
، ولذا ذي يشكل التنمية البشرية الفردية، وهو الم واملعتقدات الناجتة من ثقافتهمالقائم على العادات والتقاليد والقي

 .فولته يف أسرته حىت وصوله للدولةفإنه تتعدد التنظيمات االجتماعية اليت يعيشها اإلنسان منذ ط
، فإن التنمية البشرية ية اإلنااف من حيث الثروة والدخل: مهما اجته التفكري لدى األفراد يف تقضاْلنصاف ( ت

، ولذا القدرات السياسية والفرص املتاحةا الواسعة حنو السعي لتحقيق اإلنااف يف تناف األفراد يف ذلك نظرا آلفاتقه
، كما ليم مبراحله وعلى اخلدمات الاحية، والكسب املشروع، وان حيال على التعيعيش حياة كرميةحيق لإلنسان أن 

 .دود، وهكذابقات الفقرية وذوي الدخل احملجيب أن تكون هناك مبادرات من احلكومات حنو مساعدة الط
لو بنسبة بسيطة، فإذا حتقق : تقد يكون أول األهداف  اليت تسعى إليه التنمية البشرية إىل حتقيقيه و األمن ( ث
، ويسعى مل النامي إىل أخطار كثرية هتدده، حيث يتعرض العامل وخاصة العاصارت بقية األهداف واألبعاد أسهل، ذلك

وما يااحبها من ، وأخطار البطالة ار السياسية، وعدم االستقرار حتقيق أد ى درجات الوتقاية منها، كاألخطإىل
 .والفقر واجملاعة، وأخطار التلوث أبنواعه، وأخطار اجلهل واألمية، وأخطار اجلرمية وغريها، اخنفاض يف الدخول

تقد ال ، فتحقيق تقّدم يف التنمية البشرية : ترتبط اإلنتاجية، وحتقيق معدالت النمو، ابالستدامةالستدام   ( ج
، ولذلك فإن التنمية املستدامة تسعى لتلبية حاجات األجيال رتباطه مبعدالت النمو واإلنتاجيةيوجد به استدامة ال

 .ي وحتد كبري أمام النمو واإلنتاج، ولكن املوارد عامل أساسنع األجيال القادمة من االستفادةاحلاضرة دون أن مت
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 91 -90مأمون حسن سعد  ،مادر سابق ذكره  ،  ص ينظر،   (53)

 33سعد علي احلاج ، مرجع سابق ذكره ، صينظر، بكري ،  (54)

 (53)أساليب اْلعداد والتطوير والتنمي  ومنهجيتها يف ظل البيئ  الرقمي  ... اثنيا :

، والسعي حنو تطوير معطياته طوير وحتديث هذا البناء ابستمرار، ويف تيف بناء جمتمع املعرفةحيتل التعليم مكانة مركزية 
تعامل مع لألعمال الذكية اليت تتضمن ال، وأتهيل اإلنسان ية واالجتماعية، فالتعليم وسيلة لنشر املعرفةتقتااداال

، مضافا إليها أساسية من حمطات دورة املعرفة الثالث، وابلتايل فإن عملية نشر املعرفة حمطة املعارف بكفاءة وفاعليه
 (54).ها يف اإلنتاج بشىت اجملاالتف، مث توظيوليد املعرفة ابإلبداع واالبتكارت

، حيث أن الّدول املتقدمة جعلت التعليم والتدريب يف مقدمة لتقّدم الدولم الركيزة األساسية ولقد ابّت التعلي
 -: أساليب التأهل والتنمي  والتطوير فمن أمههاأولوايهتا وحرصت على االهتمام ابنتقاء أفضل 

، من صحف وجمالت وإذاعة وتلفاز علومات التقنية يف وسائل اإلعالماحلث على نشر وإاتحة املعرفة وامل -1
ول ، وتسهيل سبل الوصلى حمو أمية األفراد املعلوماتية، وذلك للعمل عتاال احلديثة كالشبكة العنكبوتيةالووسائل ا

 .إىل املعرفة والعلوم املختلفة
دعم املشاريع الاغرية وتسهيلها ابلقروض امليسرة والوتقوف جبانب الشباب الطموحني وتدريب اخلرجيني  -2

ية االفرتاضية لبناء جمتمع و إنشاء واحة التقن ملزااي كاألراضي الاناعية وغريهاعلى الاناعات املتقدمة ومنحهم أهم ا
 .معريف

إرسال الشباب للَتدرب يف شركات عاملية عمالتقة و نشر التدريب والتعليم عن بعد لتيسري رغبات األفراد  -3
 .هيل وتدريب يف املهارات املختلفةيف احلاول على أت

تسمى  قنية وتقدمي الدورات املختلفة بواسطة شبكة املعلومات الدولية أو ماإنشاء املكتبة اإللكرتونية الت -4
 .أحياان ابلشبكة العنكبوتية

 .ق دعم اجلمعيات العلمية واملهنيةإثراء اخلربات بتكثيف التبادل التقين واملعريف بني االختااصني عن طري -5

 -ظل احلكوم  اْللكرتوني  وهي :ومن هنا فإن األساليب املذكورة آنفا تتم وفق منهجي  واضح  يف 
 .بيات وتعزيز اإلجيابيات للمستقبلوذلك لتاليف السل دراسة حالة اجملتمع والوضع السائد حالياً  -1
 .تكون حمددة ومؤتقتة وميكن تقياسها صياغة األهداف بنوعيها والطموحات املنشودة منها والرتكيز على أن -2
 .تأهيلية والتدريبية لتحقيق أهداف وطموحات احلكومةالعمل على حتديد  املشاريع واملبادرات ال -3
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 49م ، ص  2007م ( ، وزارة االتقتااد الوطين ، سلطنة عمان ، الطبعة الثانية ،2020- 1996اسرتاتيجية التنمية طويلة املدى )  (55)

 -:التنمي  البشري  احملاور التالي وحىت نصل إىل حتقيق األهداف املرسوم  فإنه لبد أن تتضمن خطط 
االرتقاء ابلتعليم اجلامعي بوصفه القاعدة اليت ينطلق منها التأهيل واإلعداد اجليد لألفراد وكذلك التعليم  -1

 التقين.
نشر التعليم واملعارف  من أجل طوير برامج اللغة احلاسوبيةاالستثمار لألفراد يف جمال احلاسب اآليل لت -2

 .رفع املهارات واألداء بشكل عام وكذلك التدريب الذي يؤدي إىلاملختلفة 
بيئة  ربط التأهيل والتدريب حباجة السوق و تنفيذ برامج تدريبية جلميع موظفي احلكومة إلعدادهم للعمل يف -3

 .تمع لالخنراط يف اجملتمع املعريفرتقمية إلكرتونية و كذلك تنفيذ برامج توعية لكافة شرائح اجمل

الوطني  جملتمع عمان  سرتاتيجي ال -: اسرتاتيجيات وسياسات الرؤي  العماني  لةلموارد البشري  الرابعاملبحث 
 الرقمي  ) منوذج واح  املعرف  ( ...

 (55)موارد البشري   ...وسياسات الرؤي  العماني  لةل: اسرتاتيجيات أول  
م( إىل إرساء الدعائم األساسية للتحّول 1995 -1970األوىل ) ةاالسرتاتيجيجنحت حكومة سلطنة عمان يف 

، حيث عملت احلكومة على إنشاء البنية التحتية السليمة والقوية من أجل االنطالق من ي واالجتماعيتقتااداال
 .املستقبل املختلفة ا حنو آفاقخالهل

، وتعد اخلطة من خطط التنمية اخلمسية م( إىل عدداً  1995 – 1970األوىل )  سرتاتيجيةوتقد انقسمت اال
اخلمسية اخلامسة بداية النطالتقة حنو االعتماد على املاادر الذاتية لتحقيق التنمية املستدامة يف إطار رؤية واضحة 

العماين والذي حّتول من دور تقيادي  تقتاادالتطور احلتمي لدور احلكومة يف اال، واليت أّدت إىل مرسومة ةواسرتاتيجي
درة على يعتمد على القطاع اخلاص الذي تتوفر لديه الق تقتاادال االسرتاتيجيفرضته املرحلة األوىل إىل دور املّوجه 

 .وخارجياً  املنافسة داخلياً 
م 2020املعتمدة الرئيسية لتحقيق الرؤية املستقبلية " عمان  جياتاالسرتاتيتنمية املوارد البشرية من  اسرتاتيجيةوتعد 

والتعليم العايل ، والتدريب املهين عي يف كافة جماالت التعليم العام، والتعليم الفين" من خالل إحداث تطّور كمي ونو 
واآلليات استطاعت عمان ، فمن خالل السياسات واملؤشرات الدميوغرافية املختلفة، وسوق العمل واخلدمات الاحية

تقطّاع املوارد البشرية من الاحة، والتعليم العام  ويتكّون.لتقنية والعلمية واإلبداع الفكريأن متهد ملواكبة التطورات ا
 ، وتقطاع التوظيف يف القطاعني العام واخلاص.واألساسي، والتعليم العايل، والتعليم الفين، والتدريب املهين، 
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 -م :2020العماين تقتاادتحقيق الرؤية املستقبلية لالل واليت تعمل تنمي  املوارد البشري  تيجي اسرتاومن أهم حماور 
% 3م إىل أتقل من 2020من خالل الوصول به عام  يقتصادحتقيق التوازن بني النمو السكاين والنمو ال -1

ابملباعدة بني ، ولقد عملت املؤسسات الاحية على تبين هذا الدور من خالل نشر ما يسمى عن طريق التوعية
ا ما يتعلق ابجلانب ، منهفإنه سيتم جين العديد من الفوائد، فلطاملا توجد مباعدة الوالدات، وذلك لتحقيق هذا اهلدف

العمل املختلفة سواء على اجلانب ، وكذلك خلق نوع من الفراغ لقضاء وتقت أطول ملمارسة أنشطة الاحي للمرأة
كبري على العائل   أد أفراد األسرة تقليل وال خيلف عب، كذلك بتحقيق املباعدة ستكون عدالرمسي أو اجلانب األسري

 .أفضل املدارس اخلاصة إن رغب ذلك ، إضافة إىل تقدرة األسرة على تعليم أبنائها باورة جيدة ويفلألسرة
ألمراض خلفض معدالت الوفاة والتشجيع للوتقاية من ا ف  سكان سةلطن  عمانتوفري الرعاي  الصحي  لكا -2

، فقد عملت ثلة يف املؤسسات الاحية املختلفة، وهذا أيضا ما تكّفلت به وزارة الاحة  مملتحقيق السالمة  العامة
ت بشىت درجاهتا ستشفيا، من خالل املراكز الاحية واجملمعات واملرعاية الاحية األساسية والثانويةعلى نشر ال

ينات ضد األمراض املعدية، كاجلدري واحلابة والكولريا، وكذلك ، كما عملت على توفري كافة التحاوختاااهتا
 72و7م ما يقارب  2009دة عام ، وذلك خلفض الوفيات إىل أن وصل العمر املتوتقع عند الوالأمراض شلل األطفال

، ومؤشر جيد أطفال فقط وهذا معدل ممتاز 10ىل وصل إ طفل 1000، كذلك فإن عدد الوفيات الرضع لكل سنة
 .لى حتّسن األحوال الاحية يف عمانع

وذلك من خالل إجياد مناخ يعمل على نشر وتشجيع املعرفة نشر وتشجيع ورعاي  املعرف  وتطوير التعةليم  -3
من خالل نظام يتسم ابلكفاءة  وحمو األمية كما يتم إعطاء األولوية لتطوير ونشر التعليم األساسي وإاتحته للجميع

والفاعلية لتحقيق تكافؤ الفرص بني املواطنني، وابلتايل فإن وزارة الرتبية ممثلة يف مؤسساهتا املختلفة عملت على مبدأ 
 .وحبسب مبادئ وأسس التعليم احلديث، نيات وأبتقل التكاليف وباورة جيدهإاتحة التعليم للجميع وفقا لإلمكا

يقوم على توفري التخااات اليت حيتاجها سوق العمل بعد التعةليم الثانوي والفين وي بناء نظام تعةليمي ق -4
، فلقد عملت هذه الكليات على دراسة امعات املختلفة احلكومية واخلاصةالعماين من خالل الكليات التطبيقية واجل
للسياسات التعليمية املتبعة يف  ، وفقاً ة يستفيد منها العامل يف السلطنةالسوق من أجل طرح ختااات جديد

   .السلطنة
وتدريبهم وأتهيلهم مبا يتناسب مع سوق  إجياد فرص التوظيف يف القطاعني العام واخلاص لةلعمانيني -5

العمل وذلك من خالل خلق الفرص الوظيفية وإحالل العمالة الوافدة بعمالة وطنية عمانية ذات كفاءة وكذلك رفع  
 .زااي بني القطاعني العام واخلاصبتقريب املكفاءة سوق العمل العماين 
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 14 -3الرتقمية ، هيئة تقنية املعلومات ، سلطنة عمان ، الطبعة األوىل ،  صعمان   (56)

  (56)الوطني  جملتمع عمان الرقمي... سرتاتيجي : الاثنيا  
، واليت تعد الوطنية جملتمع عمان الرتقمية سرتاتيجيةم( انبثقت اال2020-1996التنمية ) اسرتاتيجيةومن ضمن 

، حيث أن الرؤية تتضمن " حتويل حتقيق الرؤية اليت وضعت من أجله القاعدة اليت يستند عليها القائمني من أجل
، وإثراء تقطاع األعمال االتاال لتعزيز اخلدمات احلكوميةالسلطنة إىل جمتمع معريف من خالل تفعيل تقنية املعلومات و 

رها لتحويل حياته ، ويسخ؛ لكي ينعم اإلنسان العماين بثمار املعرفة احلديثة متكني األفراد من التعامل الرتقميو 
 . لألفضل"

-52الوطنية جملتمع عمان الرتقمي فإنه وفقا للمرسوم السلطاين رتقم ) سرتاتيجيةوليتم حتقيق الرؤية وضمان تنفيذ اال
وتنفيذ مبادرة هيئة عمان ، لتكون اجلهة املسئولة لتنفيذ السياسات املختلفة، ( مت إنشاء هيئة تقنية املعلومات2006
، كما هتدف مبادرة عمان احلكومية، واليت يتخللها جمموعة املشاريع واآلليات لرفع كفاءة وفاعلية اخلدمات الرتقمية

عمان الرقمي   اسرتاتيجي وترتكز  ،ج كافة األنشطة والربامج يف عمانيف نسي أساسياً  الرتقمية إىل جعل املعرفة عناراً 
 :يف

، وكذلك تدريب وتطوير دمي االستشارات الفّنية املختلفةوتتمثل يف تق الدعم الفين لةلمؤسسات احلكومي  -1
 .فنيوأتهيل املوظ

علق ابلشبكات والبواابت وتتمثل يف توفري البنية األساسية اليت تت مشاريع البني  األساسي  لعمان الرقمي  -2
 .ختلفةريعات واألطر واملعايري امل، وكذلك توفري البّنية اليت تتعلق ابلتشاحلكومية

وهوبني واحتضان مشاريعهم ورعاية امل تنمي  اجملتمع يف جمال تقني  املعةلومات وتتمثل يف مراكز اجملتمع املعرفي  -3
 .ك تعزيز استخدام احلاسوب املنزيل، وكذلالرتقمية

ك كل ما سبق سيؤدي إىل خلق جمتمع عمان الرتقمي والذي سيحظى خبدمات أفضل للمواطنني واملقيمني وكذل
، وإذا ما وصلت احلكومة هلذا علوماتمعريف مبين على تقنية امل اتقتااد، مع وجود ات إلكرتونية حكومية متطورةخدم

 .إىل ما يسمى مبجتمع عمان املعريفاملستوى من اخلدمات والرعاية فإنه ستال 
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 : مشاريع البني  األساسي  اْللكرتوني  اثلثا  
 -:ملبادرة ُعمان الرقمي  ومن أمههاوتنفذ هيئ  تقني  املعةلومات عددا من املشاريع البني  األساسي  

 .نت وإنشاء مركز البياانت الوطينمبادرة ربط املدارس بشبكة اإلنرت  -1
 .كرتوين والشبكة احلكومية املوحدةإنشاء بوابة الدفع اإلل -2
 .اإللكرتونيةية للخدمات احلكومية البوابة الرمس -3

 -:الفين وبناء القدرات واملتمثل يفكما تقوم هيئ  تقني  املعةلومات ابلدعم 
تقنية املعلومات كما يتم مشروع تدريب كافة موظفي اخلدمة املدنية، وذلك من أجل رفع كفاءاهتم ومهاراهتم يف  -أ

زارة اخلدمة املدنية و ابلتعاون مع وزارة بشهادات دولية يف جمال تقنية املعلومات ويتم ذلك ابلتنسيق مع و  تعزيزهم
 .ملدارس والقاعات لتدريب املوظفنيالرتبية والتعليم لتوفري ا

فر هلم املعلومات لنجاح تقيام هيئة تقنية املعلومات كمستشار لكافة املؤسسات من القطاعني العام واخلاص وتو  -ب
 .مشاريعهم

ت اليت ، ويعمل على حل املشّكالفة حيث يقدم التسهيالت التقنيةعر إنشاء مركز االبتكار والدعم مبقر واحة امل -ج
 .ة اليت حترص على االبتكار الرتقمي، وكذلك تدريب وأتهيل املواهب العمانيتواجه املؤسسات احلكومية

ومن إجياد عدة مشاريع توعوية لتأهيل اجملتمع يف جمال تقنية املعلومات وذلك للوصول إىل جمتمع عمان املعريف  -د
 -أهم هذه املشاريع :

محلة التوعية بعمان الرتقمية وهي محلة منظمة ومتكاملة للتوعية بعمان الرتقمية واليت تشمل الندوات  -1
تلفة واحملاضرات والعروض املختلفة يف معظم املناسبات كمهرجان مسقط ومهرجان خريف صاللة واملعارض املخ

 .وتستهدف كافة شرائح السلطنة
املعرفية وهي عبارة عن مراكز يتم إنشاءها يف خمتلف والايت السلطنة وتشمل خمتربات جمهزة مراكز اجملتمع  -2

ع العماين أبحدث احلواسيب والتقنيات وخدمات إنرتنت وأنظمة التشغيل املختلفة  ومراكز التدريب لتأهيل أفراد اجملتم
 . يف كافة أحناء السلطنة

دعم األسر العمانية التقتناء احلواسيب الشخاية وتشجيعها املبادرة الوطنية للحاسوب الشخاي حيث يتم  -3
 .لفة ومشاريع مبادرة عمان الرتقميةالستخدامها من أجل االستفادة من اخلدمات املخت
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 121م ، ص  2005وزارة اإلعالم ، مسرية اخلري ،املطابع العاملية ، سلطنة عمان مسقط ،   (57)
 . 164ص   ،  مصدر سابق  مأمون حسن سعد ،ينظر، ( 58)

 الرقمي واح  املعرف  مبسقط ودورها يف تنمي  املوارد البشري  يف ظل البيئ   :رابعا  
 سعيد،فلقد أكد السلطان تقابوس بن  القيادة،ة مهمة كبرية تعهدت هبا إن تنمية اجملتمع واملتمثلة يف القدرات البشري

على أن النهج املتبع هو االنفتاح على مستجدات العلم واملعرفة لذا أصبحت تقنية املعلومات  عمان،سلطان 
ولذا جند أبن السلطنة عملت من أجل خلق  الثالثة،واالتااالت هي احملرك األساسي لعجلة التنمية يف األلفية 

، اليت تكون شريةاألرضية املناسبة لدفع عجلة التنمية لألمام وذلك ابستثمار التقنية لااحل تنمية تقدرات املورد الب
 .يف بناء اجملتمعات بكل مكوانهتا أحدى العناصر األساسية

لإلنطالتقه يف البيئة الرتقمية حيث أهنا تعمل على نشر  ال شّك أبن واحة املعرفة مبسقط هي إحدى املشاريع اليت متهد
لتلبية متطلبات  إتقان،الثقافة املعلوماتية وصقل الكوادر القادرة على التعامل مع تطورات صناعة تقنية املعلومات بكل 

  العمانية.السوق 
املعرفة لتكون النواة األوىل سعت السلطنة لتأسيس أرضية مناسبة لاناعة  املستقبلية،مع متطلبات اخلطط  ومتاشياً 

مسقط "  –هكتار إلنشاء " واحة املعرفة  70لذا مت ختايص ما يقارب  عالية،لتوفري املعلومة بسرعة متناهية ودتقة 
 املنشودة.لتكون مركز لإلبداع وتطوير تقدرات اإلنسان الذي هو اهلدف األساسي والغاية 

ة والقطاع اخلاص وتستقطب الشركات واملؤسسات العمانية النشطة أنشئت واحة املعرفة مببادرة مشرتكة بني احلكوم
نطقة متخااة للاناعة للعقول وم كم تعد مانعا إلكرتونياً   واملعرفة،يف جماالت تقنية املعلومات واالتااالت 

يف ن ، ويوجد ابلواحة كّليتان متخااتام 2003إىل  2001ملشروع بني عامي ، وتقد بدأ تنفيذ مباين ااملعلوماتية
 (57).الدبلوم والبكالوريوس واملاجستري، ومها مرتبطتان بكّليات عاملية دوليه متنح درجات تقنية املعلومات واالتااالت

 
 (58)الواح  ... أهداف

املبين على املعرفة يف سلطنة عمان والعمل كشبكة ملاادر املعلومات الشاملة للشركات  تقتاادتنمية وترويج اال  -أ
 العاملة يف الواحة.

ي ابستغالل املعلومات واالتااالت و استقطاب الشركات احمللية ومتعددة تقتاادالعمل على التنويع اال -ب
 .ز جديدة ألعماهلااجلنسيات اليت تسعى إلجياد مراك

 مركز لتطوير تقنيات الوسائط املتعددة و توفري حواضن جديدة لدعم املشاريع الاغرية.جعل الواحة  -ت
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 164نفس املادر السابق ، ص   (59)

 

 .اعد البياانت والتحوط من الكوارثترسيخ دور السلطنة كمركز حلفظ املعلومات وتقو  -ث
مل يع، مما رامج خمتلفة، وآليات متنوعةوال شك أبن الواحة تعمل على حتقيق األهداف السابقة من خالل جمموعة ب

 (59)....-:نة، ومن أهم هذه الربامجيف السلط على بناء األفراد واملؤسسات
منجم املعرفة ) برانمج احلاضنات التجارية ( وهو من أهم برامج الواحة حيث يعمل على استقطاب الشباب  -1

، والفكرة ح حليفهمطى واثقة مما جيعل النجا والّشاابت العمانيات لبناء تقدراهتم الفردية مث ينطلقون إىل السوق خب
، لتعاون مع القطاعني العام واخلاصاألساسية هو حتويل أفكار املبادرات الفردية إىل أعمال وشركات جتارية انجحة اب

 % من الشركات العاملة يف مناطق تقنية املعلومات كانت تقد نشأت يف برانمج احلاضنات. 29حيث أن 
 ومات وذلك من خالل وجود مراكز أحباث وتطوير االبتكارات اليتالبحث والتطوير واالبتكار يف تقنية املعل -2

املهتمني واخلرباء يف ، فقد كانت والزالت الواحة مظلة البحوث واالبتكارات يف وجود ستدفع بعجلة التنمية إىل األمام
حوث التطبيقية ركزا للب، إمنا تُعد مركزا للتطوير االتااالت وكذلك مهذا اجلانب، فهي ليست مركزا لإلبداع فقط

 .واالبتكار
، وعملت تااالت والتقنية ابلدرجة األوىل، وهي جمموعة ّكليات يف جماالت االالّكليات العلمية يف الواحة -3

، وها هي تضم اليوم ملبىن وخدمات فائقة يف االتااالت، فهيأت األرض وااحة على توفري مساحات الستضافتهاالو 
 .تباعا رافدا لسوق العمل العماين طالب وطالبة سيكونونآالف  3000بني جنباهتا ما يقارب 

، ويهدف إىل  تثقيف اجملتمع واملؤسسات العاملة فيه أبحدث التطورات وذلك من خالل اليوم املفتوح الشهري -4
 .ول الناجحة للتحدايت املختلفةاستضافة بيوت اخلربة والشركات املختلفة واليت تطرح احلل

، وهو مؤمتر سنوي تستضيف فيه الواحة الشركات العاملة يف تقنيات ب اإللكرتونيةمؤمتر ومعرض األلعا -5
االتااالت وهتدف منه الواحة الوصول إىل التعريب ملختلف الربامج واألجهزة وخاصة التعليمية اليت يراد منها استفادة 

 .لك احملافظة على املوروث الثقايفاملواطن ابلدرجة األوىل وكذ
، حيث أن التعّرف عليها سيعمل على إزاحة حة يف اهليئات واملؤسسات الدوليةضوية الوااالستفادة من ع -6

 .، وابلتايل ستعم الفائدة يف اجملتمع واملؤسسات العاملة فيهادة من كل ما تتبناه هذه اهليئاتاحلواجز واالستف
، حيث تقوم االتااالتيف جمال التقنية وثورة جملة دجيتال عمان وهي جمله ختتص أبحدث التطورات  -7

  .مؤسسة عمان للاحافة والنشر على إخراجها ابلتعاون مع الواحة من أجل تثقيف اجملتمع وبناء تقدراته وتنمية طاتقاته
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 -نتائج الدراس  :

ابلرغم من أن هناك مؤشرات كثرية وعديدة مؤثرة على التنمية البشرية بطرق مباشرة  وغري مباشرة إال أن  (1)
 .من أهم القطاعات اليت تعىن بذلك والاحة وتقطاع الدخلتقطاع التعليم 

يت تدخل يف صميم التنمية ال شك أبن احلكومة العمانية مل تغفل احلاجات اإلنسانية واملعنوية والروحية وال (2)
وحقوق  وإنتاجاً  ، والتمتع مبنجزات الثقافة استهالكاً اجملتمع ، كقاعدة للحياة واستقراراً البشرية، كتوفري األمن واألمان

العمل والعبادة والتنظيم االجتماعي  وفتح اجملال يف صناعة القرار وحتديد احلقوق والواجبات من خالل أتسيس اجمللس 
 .تطور إىل أن أصبح جملساً للشورى االستشاري الذي

 
 -:التوصيات

أخذها بعني االعتبار لدى يف ضوء النتائج السابقة ميكن تقدمي بعض التوصيات املرتبطة بنطاق الدراسة واليت ميكن 
 -:سلطنة عمان وهي على النحو التايلالباحثني وصانعي القرار يف 

ء املدارس احلكومية ال شك أبن زايدة املاروفات اجلارية لإلنفاق احلكومي وكذلك العمل السريع لبنا  (1)
لربانمج  وفقاً  ابملائة سنوايً % 3ومواكبة ذلك مع اخلطط اجلارية خلفض منو أعداد السكان ألتقل من  ،والتوسع فيها

 على رفع معدل التنمية البشرية. ، سيعمل حتماً ملتمثل يف املباعدة بني الوالداتوزارة الاحة املعمول به وا
ورفع كفاءة شبكة ، التعليم احلديث والتعليم التقين العمل على زايدة اإلنفاق االستثماري للتوسع يف  (2)

 .علومات بسهوله ويسر، للحاول على املعارف واملاالتااالت
 ، وتدريب التالميذ يف سنواهتم األخرية مناسي والتعليم اجلامعي بسوق العملربط التعليم ما بعد األس  (3)

 . التعليم مبهارات العمل املرغوبة
توفري بيئات علمية وعملية متكاملة خللق جيل تقادر على تلبية االحتياجات املتجددة يف السوق العماين  (4)

 .سواق اخلليجية بافة عامةاصة واألبافة خ
،  وإعداد مدربني وأخاائيو تدريب ات التابعة للمحافظات يف السلطنةنشر مراكز التدريب يف كافة املؤسس (5)

نيات والتكنولوجيا ، ومبا يتواكب مع اجلديد من التقعاملني على رأس العمل بشكل مستمرذوي كفاءة لتدريب ال
 .احلديثة

 .ة مع الزايدة السنوية يف أعدادهمؤسسات التعليم العايل للطالب متناسبجيب أن تكون عملية استيعاب م (6)
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  :املراجع
 -املراجع العربي  : -1 

 ( التنمية البشرية ،  مديرية الكتب واملطبوعات 2008-2007ألمحر ، د. حممد أكرم ، بلول ، د . صابر )م
 ، جامعة دمشق ، الطبعة األوىل .

 ( التوظيف 2008اندروز ،آن )الفّعال ،  ترمجة سعيد احلسنية ، الدار العربية للعلوم ، الطبعة األوىل  .م 
 ( عّمان ، 2008األنااري ، د. عيسى بن حسن ، ) م(  من التعليم إىل العمل ) تدريب وتوظيف الشباب

 املؤسسة العربية للدراسات والنشر ، الطبعة األوىل .
 ( التنمية البشرية يف 1994اومليل ، د. علي  )الوطن العريب ، حبوث ومناتقشات الندوة الفكرية ، املكتبة م

 الوطنية .
  برررانمج األمررم املتحرردة اإلمنررائيUNDP (2001 تقريررر التنميررة البشرررية لعررام )م ، توظيررف التقنيررة  2001م

 ألوسط احلديثة خلدمة التنمية البشرية  ، ترمجة : ندا مجال الدين بيومي ، القاهرة ، مركز معلومات تقراء الشرق ا
 ( التحول إىل جمتمع املعرفة ، الرايض ، مكتبة امللك عبد العزيز  1426بكري ، أ.د. سعد علي احلاج ) هر

 العامة ، الطبعة األوىل .
 ( م( التنمية  البشرية يف الوطن العريب ) اإلبعاد الثقافية 1996اجلابري ، حممد عابد ، اإلمام ، حممد حممود

 ية واالجتماعية لغريب آسيا  ) األسكوا( .تقتااد( ،اللجنة اال2نمية البشرية لألمم املتحدة )واجملتمعية (  ، دراسات الت
 ( كلية اال 1977جامعة امللك عبد العزيز ،) واإلدارة ، السعودية ، مركز  تقتاادواإلدارة ، جملة اال تقتاادم

 البحوث والتنمية ، العدد اخلامس .
 ( كلية1983جامعة امللك عبد العزيز ،)واإلدارة ، السعودية ،مركز  تقتاادواإلدارة ،جملة اال تقتااداال م

 البحوث والتنمية،العدد السابع عشر  .
 ( املوارد البشرية ، جمموعة النيل العربية 2008جوي،جنيفر ، ميجنسون،ماثيو ديفيد ، سورتيز،مارك تنمية )م

 ، الطبعة األوىل.
  ( مدخل إسرتاتيجي1997حسن ، الدكتور راوية ) لتخطيط وتنمية املوارد البشرية ، مار ،الدار اجلامعية  م

 ، الطبعة األوىل .
 ( رأس املال البشري ،  أتصيل نظري وتطبيق على مار ،  مجهورية مار 2006احلناوي ، د . محدي )م
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 العربية  ، مركز اإلسكندرية للكتاب ، الطبعة األوىل.
 ( التنمية البشرية يف ال1994اخلطيب ، د. هشام )وطن العريب ، سلسلة احلوارات العربية ، حبوث م

 ومناتقشات الندوة الفكرية ، املنتدى الفكر العريب ، برانمج األمم املتحدة اإلمنائي، املكتبة الوطنية .
  ( 2005خلف ، د.  فليح حسن ) املعرفة، عامل الكتب احلدي . اتقتاادم 
  السرنوي ، جملرس التنميرة ، األمانرة الفنيرة، سرلطنة عمران م( اإلحاراء 1980دائرة اإلحاراء الوطنيرة ) أكتروبر

 ، اإلصدار التاسع .
  م( اإلحااء السنوي ، جملس التنمية ، األمانة الفنيرة، سرلطنة عمران ، 1975دائرة اإلحااء الوطنية ) نوفمرب

 اإلصدار الرابع .
 ( اال2010الدعمي ، د. هدى زوير خملف ، العذاري ، عدانن داود حممد )املعريف وانعكاساته على  تقتاادم

 التنمية البشرية ) نظرية وحتليل يف دول عربية خمتارة (  ،  دار جرير للنشر والتوزيع ، الطبعة األوىل .
 ( رسالة الرتبية  ، وزارة الرتبية والتعليم ، سلطنة عمان  ،  العدد 2007رايحنة ، د. حممد سليمان تقاسم )م

 الثامن عشر . 
  ، املعرفة يف الدول العربية الواتقع والتحدايت ، دراسة مقارنه )  اتقتاادالتنمية البشرية و رايض ، ابو لاباع

 م2013-م 2012اجلزائر، اليمن (، دراسة املاجستري،  –اإلمارات 
 القياسي ،مجهورية مار العربية الدار الدولية  تقتاادسالفا تور، أ.د دومنيك نظرايت ومسائل يف اإلحااء واال

 ثقافية،الطبعة األوىل .لالستثمارات ال
 ( تنمية املوارد البشرية يف ظل املتغريات العاملية ، القاهرة ، اجملموعة العربية 2009سامل ، حممود حيىي )م

 للتدريب والنشر ، الطبعة األوىل .
 ( م( تنمية املوارد البشرية يف ظل البيئة الرتقمية ) الكتاب التوثيقي للندوة 2008سعد ، مأمون حسن سعد
 ( الطبعة األوىل .2006يونيو  –نعقدة مبعهد اإلدارة العامة امل
 ( تنمية القوى العاملة يف اجملتمع العريب ، مار ، مركز اإلسكندرية 1997شتا ، الدكتور السيد على  )م

 للكتاب ، الطبعة األوىل  .
  دارية ،السنة التاسعة م(  ، جملة العلوم اإل2001الشعبة املارية للمعهد الدويل للعلوم اإلدارية )يونيو

 والثالثون ،العدد األول .
 ( التنمية و  1406الشعييب ، د. صاحل احملمد ) ايت القوى العاملة  ، السعودية ، مطابع حبر العلوم اتقتاادهر
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  .، الطبعة األوىل
 ( اال2008الشمري ، أ . د . هشام ، الليثي ، اندية )بعة املعريف  ، صفاء للنشر والتوزيع ، الط تقتاادم

  .األوىل
 ( تربية عقل األمة للمعرفة  ، مار ، املكتبة العارية 2009شنودة ،أ.د. إميل فهمي حنا تربية املعرفة )م

 للنشر والتوزيع ، الطبعة األوىل .
 ( تعليم 2010الاايف ، د. عبد احلكيم حممود ، تقارة ، د . حممد سليم ، دبور ، عبد اللطيف حممد   )م

 املعريف ، عّمان ، دار الثقافة للنشر والتوزيع، الطبعة األوىل . اادتقتاألطفال يف عار اال
 ( 1991عبدهللا  ، د. حممد حامد )ايت املوارد، السعودية ، مطابع جامعة امللك سعود ، الطبعة اتقتاادم

 األوىل .
 ( حتليل 2002عبدهللا ، د. حممد حامد ) املوارد ي ملنجزات خادم احلرمني الشريفني يف تنمية اتقتاادم

البشرية يف العشرين عام األوىل من عهده ، السعودية ، مطابع جامعة امللك سعود ، وزارة التعليم العايل ، السلسلة 
57. 
 ( اجتاهات حديثة يف التنمية ، اإلسكندرية  ،  الدار 1998عطية ، د . عبد القادر حممد عبد القادر )م

 اجلامعية ، الطبعة األوىل.
 ايت املوارد البشرية، األردن ، الوراق  ، اتقتاادم (  2007ذ الدكتور طارق عبد احلسني ) العكنيلي ، األستا

 الطبعة األوىل . 
 ( القاهرة ،   –ختطيط  –م ( تنمية القوى البشرية )سياسات 1976عالتقي ، مدين عبد القادر ، ) برامج

 دار الشعب ، الطبعة األوىل .
 ( لتنمية2006علي ، مسرية كامل حممد )البشرية وإدارة املنظمات الغري حكومية ، مار  ، املكتب  م

 اجلامعي احلديث ، الطبعة األوىل.
 (املدخل إىل 2006العلي ،أ.د  عبد الستار ، بلجي ، أ.د عامر إبراهيم تقند ، العمري ، أ.د غسان ، )م

 املعرفة ، عّمان ، دار املسري للطباعة والنشر والتوزيع ، الطبعة األوىل.
  ، م( مقاالت يف التنمية البشرية العربية ،األحوال والبيئة الثقافية ، مكتبة الدار 1998د . حامد عمار )عمار

 العربية للكتاب  ، الطبعة األوىل .
 . عمان الرتقمية ، هيئة تقنية املعلومات ،سلطنة عمان ،الطبعة األوىل 
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 م( تنمية املوارد البشرية  ، دار 2007) غريب ، ا.د. علي ، تقرية ، أ.د. إمساعيل ، سلطانية ، أ.د. بلقاسم
 الفجر للنشر والتوزيع ، الطبعة األوىل .

 ( تنمية املوارد البشرية يف ظل العوملة وجمتمع املعلومات ، األردن ، مركز الكتاب 2008تقوي ، د . بوح نية )م
 األكادميي ، الطبعة األوىل .

 ( تنمية املوارد ا2008الكاللده  ، د. طاهر حممود )لبشرية  ، األردن ، دار عامل الثقافة للنشر والتوزيع ، م
 الطبعة األوىل .

 (تنمية املوارد البشرية والنمو اال1998كنعان ، طاهر محدي كنعان  )ي يف البلدان العربية ، صندوق تقتاادم
 ( ،  الطبعة األوىل . 1998النقد العريب ، ) ندوة بدولة اإلمارات العربية 

 (1998كنعان طاهر )ي  يف البلدان العربية ، الطباعة والنشر تقتاادندوة تنمية املوارد البشرية والنمو االم
 ي واالجتماعي ، الطبعة األوىل  .تقتاادلاندوق النقد الدويل ، الاندوق العريب لإلمناء اال

 م2010املعريف  ،  تقتااد، دور جممعات التقنية يف التحول حنو اال سرتاتيجيةمركز الدراسات اال 
 ( ندوة برامج اجلامعات ومدى تلبيتها الحتياجات الدولة من 1988معهد اإلدارة العامة ابلسعودية ، )م

 القوى العاملة ، مطبعة معهد اإلدارة العامة ، الطبعة األوىل.
 ( تقريرررر التنميررة اإلنسرررانية العربيرررة 2003املكتررب اإلتقليمررري للررردول العربيرررة )بررررانمج األمرررم املتحررردة   2003م ،

 اإلمنائي ، األردن، عّمان ،املطبعة الوطنية.
 ( تقراءات يف تنمية املوارد البشرية ، الكويت ، وكالة املطبوعات ،  1976مناور ، الدكتور مناور أمحد )م

 الطبعة األوىل .
 ( تنمية املوارد البشرية و 2010املنظمة العربية للتنمية اإلدارية ، معهد اإلدارة العامة بسلطنة عمان ، )تعزيز م
 الوطين ، مسقط ،املؤمتر العريب الثاين. تقتااداال
  ، املهاجر ، إ د . حممد كاظم ، العقايب ، طالب إبراهيم ، فارس ، حممد األمني ، إلياس ، د . هاشم إلياس

م ( إحااءات العمل وأمهية النهوض هبا يف أتقطار اخلليج العريب ، البحرين ، سلسلة 1989محزة ، د . حامد )
اجتماعية وعمالية ملكتب املتابعة جمللس وزراء العمل ابلدول العربية اخلليجية ، دار املؤسسة العربية،الطبعة  دراسات
 األوىل .

  النبهاين ،  د . حافظ بن انصر بن حممد ،  ختطيط القوى العاملة ، املؤمتر العريب الثاين يف اإلدارة )تنمية
 سلطنة عمان ، معهد اإلدارة العامة . الوطين( ، تقتااداملوارد البشرية وتعزيز اال
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 ( تنمية املوارد البشرية التخطيط واإلسرتاتيجيات واألجهزة ، مار ، دار الطويل 1972جنيب،أمحد فؤاد )م
 الفن الطباعة ، مركز البحوث اإلدارية ، الطبعة األوىل .

 ( 1988هاجن ، د. افرييت  )مركز الكتب األردين ،  ايت التنمية ،  ترمجة جورج خوري ،األردناتقتاادم  ،
 الطبعة الرابعة .  

 ( املنهج واال2007اهلامشي  ، األستاذ الدكتور عبد الرمحن ، العزاوي الدكتور فائز حممد  ، )املعريف ،  تقتاادم
 عّمان )األردن(  ، دار املسرية للطباعة والنشر ،الطبعة األوىل .

 ( مسرية اخلري، سلطنة عمان 2005وزارة اإلعالم )مسقط ، املطابع العاملية .م 
 ( عمان 2006وزارة اإلعالم )م ، مسقط ، مؤسسة عمان للاافة والنشر واإلعالن . 2006  - 2005م 
 ( مسقط ، سلطنة عمان  ، مزون للطباعة والنشر  2008-2007م( عمان ) 2008وزارة اإلعالم ، )م

 واإلعالن  
 ( عمان 2011وزارة اإلعالم )مؤسسة عمان للاافة والنشر واإلعالن .م، مسقط  2011 – 2010م ، 
 م( اإلحارراء السررنوي ، مركررز املعلومررات والتوثيررق ، سررلطنة عمرران ، 1998الرروطين ) أغسررطس  تقتاررادوزارة اال

 اإلصدار السادس والعشرون .
 ( العمل والعمال وتنمية املوارد البشرية خالل تقرن يف اململكة العربية السعودية1999اليحىي ، أمحد محد )م  ،

 السعودية جده ، دار البيان العريب ، الطبعة األوىل .

 

 -املراجع األجنبي  : -2
1- statistical year book – development council – technical secretariat –  

directorate general of national statistics –sultanate of Oman – November – 1986. 

2- statistical and econometrics – Dominick Salvatore Ph.D., derrick regale Ph.D. 

–  copyright –2002 by the mc. graw – hill companies. inc  

 
 



 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
تهمش المراجع في المتن باستخدام األرقام المتسلسلة، وتبين بإيجاز في قائمة بآخر البحث بحسب  •

 .توضع قبل قائمة المصادر والمراجعتسلسلها في المتن؛ على أن 

وكيفية هذا اإلجراء: أن يقوم الباحث بوضع حاشية سفلية بطريقة إلكترونية لكل صفحة كما هو معهود،  •

ثم بعد أن ينتهي الباحث من بحثه كامال يقوم بنقل هذه الحواشي مرة واحدة إلى نهاية البحث عن طريق  

تعلم وورد: نقل الحواشي السفلية الى آخر صفحة  )  الفيديو التوضيحي اتباع طريقة ذلك من خالل هذا 

 ( دفعة واحدة 

https://www.youtube.com/watch?v=al_g_hAweCU &t=87s 

https://youtu.be/al_g_hAweCU 

 لإلشارة إلى المرجع في الموضع األول، هكذا: 

(. 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: 

 المواضع األخرى له يشار إليه، هكذا: وفي 

 . 150، ص:  3ابن عطية، المحرر الوجيز في تفسير الكتاب العزيز. مرجع سابق، ج: 

للمؤلف،   في قائمة واحدة في نهاية البحث، وترتب هجائياً حسب االسم األخير المصادر والمراجع توثق •

 وذلك باتباع الطريقة التالية: 

 الكتاب لمؤلف واحد: 

. تحقيـق: عبــد المحــرر الــوجيز فــي تفسـير الكتـاب العزيــز (.2007) .ــة، عبــد الحــق بــن غالــبابـن عطي

 . 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  إعراب القراءات السبع وعللها (.1992ـــــــــــــ. )ـ

 الخانجي. 

 الكتاب لمؤلفَين اثنين: 

 . دمشق: دار العلوم اإلنسانية. الواضح في علوم القرآن (.1996البغا، مصطفى ديب. مستوى، محي الدين. )

 مؤلفين أو أكثر: الكتاب لثالث 

 . 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. )

 . 36-27ص  .36. العدد: 12. المجلد: النفسية

https://www.youtube.com/watch?v=al_g_hAweCU&t=87s
https://www.youtube.com/watch?v=al_g_hAweCU&t=87s
https://youtu.be/al_g_hAweCU


 المقالة في مؤتمر: 

المؤتمر  (. "أثر المرأة في الدعوة والتربية في ضوء القرآن الكريم".2018عبد الجليل، محمد فتحي محمد. )

 . ماليزيا: جامعة السلطان زين العابدين. الدولي للقرآن الكريم في المجتمع المعاصر

 الرسالة العلمية:

.  "منهج ابن زنجلة في توجيه القراءات في كتابه حجة القراءات" (.2016)عبد 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(. 

  

 احث على انتقال حقوق ملكية البحث الى إدارة معتمد عند قبول البحث للنشر يوقع الب -13

لهيئة التحرير الحق بإجراء أي تعديالت من حيث نوع الحروف ونمط الكتابة، وبناء الجملة لغوياً بما    -14

 .يتناسب مع نموذج المجلة المعتمد لدينا

 .عدم إبداء األسبابقرار هيئة التحرير بالقبول أو الرفض قرار نهائي مع االحتفاظ بحقها في   -15

16-  ً  يمكن للباحث الحصول على بحثه المنشور 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:

لفة لها ستكلفك تأخيراً إضافياً يمكن تجنبه في حال حيث الشكل الذي ال يقل أهمية عن المضمون، وإن أية مخا

 .االلتزام بها

  

 آليات النشر واإلحالة: 

يوماً  30 بعد تسلم إدارة المجلة نسخة البحث من الباحث، تقوم بإحالتها إلى المحكمين، وتلتزم بمدة ال تزيد عن

 3يوماً )   90 ة ال تزيد عن لتزويد الباحث بتقرير عن بحثه يتضمن المالحظات، بعدها يمهل البحث مد 

 لألخذ بالمالحظات .  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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