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جملة التنمية البشرية والتعليم لألحباث التخصصية ،هي جملة أكادميية حمكمة تصدر عن
املعهد العلمي للتدريب املتقدم والدراسات .هتدف هذه اجمللة إل نشر الدراسات اجلادة املبنية
على األحباث النظرية وامليدانية ،كما هتدف إل تعزيز الدراسات متعددة التخصصات ف جمال
التنمية البشرية واإلدارة والتعليم للبحوث املتخصصة وتصبح جملة رائدة ف التنمية البشرية والتعليم
ف العامل .هتدف اجمللة كذلك إل نشر البحوث والدراسات النظرية والتطبيقية ف جماالت التنمية
البشرية والتعليم لألحباث التخصصية مثل إدارة املواد البشرية ،إدارة األعمال ،علوم اإلتصال،
دراسات التنمية ،العلوم اإلقتصادية ،علوم الرتبية ،التاريخ ،العالقات الصناعية ،علوم اإلعالم،
علم النفس ،علم اإلجتماع ،اإلدارة العامة ،الدراسات الدينية وغريها.
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Abstract:
Education is one of the things that should be carried into developing steps in order to suit
teachers’ experience and skills in the educational process. Creative and critical thinking skills are
of the most important skills for the future of education. Therefore, this research aims at building
an effective programme to help teachers learn about and practice interactive strategies that improve
creative and critical thinking skills in the educational setting. A lot of current research is interested
in studying the influence of such programmes on students’ learning in the classroom through using
interactive strategies. So, in this research the programme suggested is for training teachers’
creative and critical thinking skills through interactive strategies. The research sample consisted
of 118 female teachers from various cities in the Kingdom of Saudi Arabia during summer training
programme in 2018. For achieving the aim of the study, a quasi-experimental quantitative and
qualitative approach is used; and data was collected by using both pre- and post- tests. The results
showed that there is a significant impact in improving teachers’ thinking skills through interactive
strategies. I recommend making teachers’ preparing sustainable process during their working life
because they are an essential constituent of the educational process. I hope this research would
contribute to improving skills of the future and the strategies for cultivating them by teachers and
supervisors.

ملخص البحث
يعد التعليم اليوم من األمور اليت جيب االنتقال هبا إىل خطوات تطوير تناسب اخلربات واملهارات اليت حتتاجها املعلمات يف
 من هنا ينطلق. لذلك تعد مهارات التفكري اإلبداعي والناقد من املهارات املستقبلية اليت جيب تطويرها عند املعلمات،العملية الرتبوية
مقرتح البحث وهو بناء برانمج فعال يسهم يف حل مشكلة الدراسة وهو عدم معرفتهم وممارستهم لالسرتاتيجيات التفاعلية اليت تنمي
 والدراسات الرتبوية احلديثة هتتم مبوضوعات دراسة أثر الربامج.مهارات التفكري اإلبداعي والناقد واليت تعد أحد أهم مهارات املستقبل
 وبناء،واإلسرتاتيجيات اليت ختدم املعلمني لتعليمهم الطالب يف امل واقف التعليمية داخل الصف وذلك من خالل اسرتاتيجيات تفاعلية
 هلذا هدف هذا البحث الكشف عن "أثر برانمج،عليه فقد مت تنفيذ الربانمج ملدة شهر كامل لتطوير مهارات املستقبل لدى املعلمات
 تكونت عينة البحث من معلمات."تدرييب مقرتح لتنمية مهارات املستقبل للتفكري بواسطة اسرتاتيجيات تفاعلية لتطويرها عند املعلمات
 جرى،) معلمة118 (  هـ و بلغ عددهم1440-1439 من بعض مدن اململكة العربية السعودية خالل برانمج التدريب الصيفي
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إختيارهم بطريقة قصدية  ،قامت الباحثة ببناء برانمج تدرييب مبين على مهارات التفكري واإلسرتاتيجيات التفاعلية لتطويرها لدى املعلمات،
ولتحقيق أهداف البحث استخدم املنهج الشبه جترييب واملختلط ( الكمي والنوعي ) ومجعت البياانت من خالل اإلختبار القبلي والبعدي
 .وأظهرت نتائج البحث أن هناك أثر كبري للربانمج التدرييب يف تطوير مهارات التفكري ابإلسرتاتيجيات التفاعلية لدى املعلمات ،وتوصي
جبعل عملية إعداد املعلم عملية مستدامة أثناء اخلدمة ،ألنه العنصر الرئيسي يف العملية التعليمية؛ ولذا فإن الباحثة أتمل أن يسهم هذا
البحث يف العمل على تطوير مهارات املستقبل للتفكري واإلسرتاتيجيات لتطويرها لدى املعلمات.

Keywords: Education,training program, educational skills,

الكلمات املفتاحية :التعليم ,برانمج التدريب ,مهارات التعليم.

مقدمة البحث وخلفيته النظرية :
ميز هللا سبحانه وتعاىل اإلنسان عن سائر الكائنات احلية ابلعقل والتفكري  ،وهو من اهم اخلصائص وأعقد نوع من
أشكال السلوك اإلنساين واليت متيزه وجعله كائنا متعلما ومعلما ومثقفا.
والتعليم أساس تنمية مستمرة وتطوير للفرد وتنمية اجملتمع بثقافته وحضارته ومعرفته  ،فهو مبثابة تنمية بشرية
مستدامة.والتعليم على هذا النحو حيتاج اىل معلم كفأ متعلم ولديه مهارات عديده لتعليمه منها الوسائل والتقنية
وإسرتاتيجيات التدريس اليت تنمي مهارات التفكري لدى املتعلم .فهناك حماوالت عاملية تقوم هبا املؤسسات واملنظمات
الدولية إلصالح التعل يم وحتديثه عامليا ،من خالل املؤمترات ،الندوات ،البحوث والدراسات والتقارير املنشورة .واجلهود
يف معظم دول العامل النامي واملتقدم يعملو على تطوير التعليم واملعلم وتنمية مهاراته وأتصيل مفهوم التعلم املستمر مدى
احلياة .
وحيدد ذلك تقرير اللجنة الدولية املعنية ابلرتبية للقرن احلادي والعشرين املقدم إىل اليونسكو  ،واملنشور حتت عنوان(التعلم
ذلك الكنز املكنون)  ،ومن احد دعائمه التعلم للمعرفة وهدفها إتقان أدوات املعرفة وليس إكتساهبا فقط حىت يستطيع
املعلم ينمي قدراته املهنية ويكون شخصية مهنية مثالية  ،وأن مهمة املدارس خدمة مهنة التعليم من خالل إعداد معلمني
فعالني ميكنهم من العمل التدريسي ( حجي ) 2011،واضاف ( قطامي 2007،وخليل  )2006 ،ابنه البد من
االهتمام ابملعلم وتدريبه وتطوير قدراته وتزويده مبهمات التعليم األساسية واملساندة
واضاف حجي ( )2011أبن جودالد( )Goodladيرى أن األداء املدرسي غري جدي ،وضعف أتثري املعلمني على
حتسني تعلم تالميذهم ويرجع ذلك اىل مؤسسات إعدادهم يف اجلامعات والكليات  ،ولكن إعيد إصالح نظم وبرامج
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إعداد املعلمني من منظور عصري كما تشري األدبيات الرتبوية إىل أن العالقات املنظومية والشراكة املتبادلة بني مؤسسات
إعداد املعلم واملدارس هامة إىل درجة كبرية يف كافة أشكال ومستوايت اإلعداد  ،وهناك أتكيد على أمهية التدريب يف
إعداد املعلم واثناء اخلدمة عندما ظهر مفهوم ( مدارس التنمية املهنية) لتقدم منوذجا لكيفية تدريب الطالب املعلمني
والدراسات األكادميية والبحوث والتطوير يف املدارس ومؤسسات إعداد املعلم والتدريب يف أثناء اخلدمة ( حجي،
.)34: 2011
ولقد حظي موضوع إعداد املعلمني وتدريبهم أثناء اخلدمة ابملزيد من االهتمام لدى املسئولني واملدربني يف األقطار
املتقدمة والنامية على السواء خاصة يف جمال الرتبية والتعليم كوهنا تنشئ العقول وتكسب املهارات املختلفة اليت تصقل
شخصية املتعلم من خالل املعلم الذي هنتم إبعداده وتطوير قدراته وامكاانته وجتديد خرباته وزايدة فاعليته (خليل،
 ،14 :2006حبيب ،) 75 :2003،مما سبق نستنتج أن املناهج املتطورة واملتجددة يلزم هلا معلم لديه مهارات
مس تقبلية للتفكري يقصد ابلتدريب الرتبوي "هو أي برانمج خمطط ومصمم لزايدة الكفاءة اإلنتاجية عن طريق عالج
أوجه القصور أو تزويد العاملني يف مهنة التعليم بكل جديد من املعلومات واملهارات واالجتاهات بزايدة كفاءهتم الفنية
وصقل خرباهتم " (الزنبقي ،ب ت )182 :هذا وقد انعكست أمهية التدريب أثناء اخلدمة على توصيات العديد من
املؤمترات اليت عقدت يف دول عديدة ومنها اململكة العربية السعودية واليت اهتمت إبعدادوتدريب املعلمني أثناء اخلدمة)
حجي .) 2011،مما سبق يعترب إعداد وتدريب املعلم اثناء اخلدمة من اساسياتتحسني التعليم ومن ركائز التنمية البشرية
اليت تنعكس على النهوض ابجملتمع ذلك أن تدريب املعلمني املستم واملستحدث حسب تطور احلياة االجتماعية والثقافية
ميثل تلبية إلشباع احلاجات النفسية واملعرفية لدى املعلمني مما يزيد من ثقتهم أبنفسهم ويعزز الطموح لديهم وينعكس
على إتقاهنم لعملهم يف سبيل النمو املهين والعلمي إذ ينمي لديهم اإلحساس ابلتفوق والتمكن من املادة العلمية والتنمية
الذاتية ،كما أن احلاجة إىل التدريب تعد مطلبا طبيعيا نتيجة للفرتة الزمنية بني اإلعداد وممارسة العمل الذي يؤديه املعلم.
فالنظرايت الرتبوية والنفسية أظهرت أن املعلومات اليت حيصل عليها املعلم أثناء مرحلة اإلعداد تتناقص تدرجييا كلما
ابتعدان عن سنة األساس "التخرج" فاإلنسان ينسى %14من معلوماته بعد سنة واحدة من خترجه و تتناقص املعلومات
حىت تصل نسبة النسيان إىل %84بعد عدة سنوات( .احلزنوي واخرون.)288: 2017،
وألمهية تدريب املعلمني على استخدام اسرتاتيجيات التدريس ،قامت إدارات الرتبية والتعليم يف اململكة العربية السعودية
يف العام الدراسي  1425/1424هـ بتطبيق (مشروع تطوير اسرتاتيجيات التدريس ) حتت شعار (علمين كيف أتعلم)
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 ،وذكر( أمحد )2006أن الربانمج هدفه العام االرتقاء ابلتدريس من حيث النوعية واالعتماد على الدور النشط
للطالب يف عملية التعليم والتعلم  .وبلغ عدد املدارس جلميع املراحل اليت طبق فيها املشروع يف بدايته ( )328مدرسة
 ،وعدد املعلمني املطبقني للمشروع يف تلك املدارس (  )4073معلم يف بداية الفصل الدراسي الثاين للعام الدراسي
1431/1430هـ ( وزارة الرتبية والتعليم 1424 ،هـ).
وقد قام مركز البحث يف جامعة كانسوس ( )Kansasيف أمريكا منذ السبعينات بتطوير منوذج التدريس االسرتاتيجي
( ،)Strategic Instruction Model SIMومت إدخاله يف مؤسسات برامج إعداد املعلم (Central
) .Project,2006واضاف لنز ( ( Lenz,2010أبنه مت تدريب آالف املعلمني سنواي على منوذج )(SIMعن
طريق اإلنرتنت بواسطة مدربني متخصصني لضمان االرتقاء ابلنوعية بتطبيقه يف املدارس ملساعدة املعلمني على توجيه
الطالب وإرشادهم إىل استخدام االسرتاتيجيات املناسبة  ،مما جيعل من السهل عليهم حتقيق إجنازاهتم الدراسية .
وحيث إن املمارسات التدريسية للمعلمات مازالت يف بعض مدارس التعليم العام وأيضا اجلامعي تفتقر ملتطلبات املهنة
ومهارات األداء املطلوبة للتدريس االسرتاتيجي لتنمية مهارات التفكري املستقبلية يف احملاضرات أو كمعلمة يف التدريب
امليداين ،وحبكم ا نتماء الباحثة إىل عضوات هيئة التدريس يف كلية الرتبية  ،قسم املناهج وطرق التدريس جبامعة أم القرى.
وأن واقع أدائهن من خالل متابعة الباحثة هلن فرتة التدريب امليداين فصليا وابملقابلة الشخصية مع مديرات ومعلمات
مدارس التطبيق يكشف قصوراً متزايداً يف جانب اإلعداد املهين  ،ولصعوبة تطبيق الطالبات املعلمات ملا درسنه يف
مقررات اإلعداد الرتبوي أثناء فرتة التدريب فتحاول الطالبة املعلمة أثناء تطبيقها امليداين حماكاة أساتذهتا ومعلماهتا ،
وبرغم حماولة بعض أعضاء هيئة التدريس إىل االجتهاد لتوصيل الطالبات املعلمات للمستوى املطلوب اثناء فرتة التدريب
امليداين ولكن مازالت الفجوة كبرية بني ما درسنه وبني ما يطبقنه فعالً ؛ وذلك نتيجة لربانمج اإلعداد والتأهيل لكلية
الرتبية ال يوصلهن للمستوى املطلوب للتطبيق يف امليدان.كما أضاف كل من (قطامي، 2006 ،حسني )2012 ،
أن التدريس يتطلب متك ني املعلم والطالب املعلم من املهارات واإلجراءات الالزمة للقيام ابلتخطيط والتنفيذ والتقومي
للتدريس.
وذلك يكون وفق اإلسرتاتيجيات املختارة لتنمية مهارات التفكري املستقبلية و لتحقيق أهدافه  ،ملساعدة الطالب على
استخدام تلك املتطلبات إلجناز املهام املطلوبة منهم بنجاح .وبناء على ما تقدم من االهتمام الواسع من قبل الدول
األجنبية والعربية بربامج إعداد املعلمني وأتهيلهم سواء أكان يف الدراسات التقوميية أم التجريبية  ،تتساءل الباحثة عن
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كيفية تدريب املعلمات على استخدام اسرتاتيجيات تفاعلية للتدريس لتطوير مهاراهتم املستقبلية للتفكري  ،وبناء على
ما تقدم أتت فكرة البحث احلايل .
مشكلة البحث وتساؤالته:
من خالل ممارسة الباحثة لعملها يف اإلشراف يف امليدان الرتبوي و مالحظتها لكثرة الشكوى من التدريب واالمتعاض
الشديد لدى الكثريين منهم مع ضعف حتصيل الطلبة يف امليدان واخنفاض املستوى العلمي والذي أحد أسبابه النقص
يف إعداد املعلمني املهين و العلمي رغم وجود دورات تدريبية متتالية .وهذا ما أكدته دراسة (جرب )2002 ،كما
حاولت بعض الدراسات حبث أثر بعض اإلسرتاتيجيات التدريسية (بناء خرائط املفاهيم  ،التعلم التعاوين و العصف
الذهين واختاذ القرار يف تنمية العمليات املعرفية العليا ومهارات التفكري الناقد) على اكتساب الطلبة املعلمني وحتصيلهم
لبعض املفاهيم كدراسة كل من( :هزاع (، )2007،عبد احلميد (،) 2003،السيد  (، )2000،إبراهيم
وأمني )2004،و (هبجات  ) 2003،حيث توصلت نتائج تلك الدراسات إىل منو اجتاهات ومهارات وأساليب
التفكريلدى الطلبة املعلمني ؛ابإلضافة إىل اكساهبم املفاهيم واملهارات العملية املطلوبة.وكذلك يؤكد سوماكر
( ) Schumaker,2009بدراسته حول إعداد املعلم والتنمية املهنية يف أمريكا  ،وكشفت الدراسة عن حاجة
املعلمني أثناء اخلدمة إىل الوعي ابل تدريس االسرتاتيجي والتدرب على اسرتاتيجيات التدريس مع طالهبم ومع الطالب
مرشد و ٍ
املعلم ،و مع تنوع وتطور أدوار املعلم من كونه ملقنا و مرسال للمعلومات إىل ٍ
ميسر و مساعٍدعلى التفكري لدى
املتعلمني مما حيقق تعلما واكتسااب للمعلومات و املها ارت أبنفسهم ،وممارسة كاملة لعمليات التفكري نوعا ومستوى كما
واضاف(حبيب  )94-93، 25-24 : 2003 ،نقال عن برسيسن وآخرون ( )Presseisen,et.al1997يف
الندوة اخلاصة إبعادة البناء وكذلك إشرتاك يلدرمي ( (Yildirim,1993يف املؤمتر السنوى لإلحتاد األمريكى للبحث
الرتبوى على الرتكيز على تعليم مهارات التفكري واعتباره هدف رئيسى لكل من التعليم والتعلم يف مجيع املستوايت
التعليمية تؤكــد مشــكلة البحث أن هنــاك قصــورا فــي الدراســات امليدانيــة ،والربامــج التدريبيــة التــي تقـدم للمعلمـات.كما
القى سنج (  )Seng,1998يف املؤمتر الدوىل للتفكري الناقد يف الفلبني حبثا عن مهارات التفكري الناقد جملموعتني من
املعلمني بسنغافورة ( ابخلدمة وقبل اخلدمة ) وأكد اىل تعليم تلك املهارات اثناء اخلدمة للمعلمني واثناء التدريب يف
معهد التعليم القومي وعلى اسرتاتيجيات التفكري خالل فرتة اإلجازة الصيفية .كمـا ذكر ( العياصرة -130 : 2015،
 131نقال عن كوتن )Cotton,2002
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أهم التوصيات اليت قدمتها البحوث والدراسات الرتبوية يف جمال
تعليم مهارات التفكري وأمهها:
 -1ضرورة تدريس مهارات التفكري املختلفة يف أن واحد .
-2هناك عددا من اسرتاتيجيات التدريس تدعم مهارات التفكري .
 -3يؤدي تدريب املعلمني على تدريس مهارات التفكري املختلفة إىل زايدة يف حتصيل الطلبة األكادميي.
-4ضرورة توفري اجلو اإلجيايب واملشجع لعملية تعليم مهارات التفكري .
من هنا انطلقـت مشـكلة البحث التايل مـن الدراسـات امليدانيـة التـي حتدثـت عـن هـذا اجملـال ،وبينـت فـي معظـم نتائجهـا
أن الربامـج التدريبيـة التـي تقـدم هـي برامـج يغلـب عليهـا الطابــع النظــري ،ويقــل فيهــا الطابــع العملــي ،اضافـة إلـى اهتمـام
وزارة التعليـم ابململكة العربية السعودية حنـو جتويـد العمـل فـي املـدارس .لذلـك فـإن الباحثـة تـرى أن تطويـر برامـج تدريبيـة
للمعلمـات يســتلزم معرفــة احلاجــات التدريبيــة ،والكفايــات املهنيــة ومهارات املستقبل للتفكري واسرتاتيجات التدريس
التفاعلية التــي حتتاجهــا املعلمــات فــي ظــل تســارع املعرفــة ،ومعطيــات العصــر ،والتكنولوجيــا ،والن التعليم اليوم حيتاج
إ ىل خطوات تطوير تناسب املستقبل واخلربات واملهارات املستقبلية اليت جيب تعزيزها عند الطالب  .يتضح من العرض
السابق أنه البد من إعادة النظر يف برامج إعداد وتدريب املعلم بشكل يتوافق و املتطلبات اجلديدة يف عملية التدريس
ويف ضوء األدوار والتحدايت املعاصرة  ،ولكي تكون هذه الربامج فاعلة فإن ذلك يتطلب إحداث تطوير هلا سواء يف
أهدافها  ،آلياهتا واساليبها  ،لكي يتم من خالل هذا التطوير ختطى أوجه القصور احلالية .انطالقا مما سبق تكونت لدى
الباحثه فكرت ع مل برانمج تدرييب للمعلم أثناء اخلدمة ملهارات التفكري املستقبليه وتطويرها ابستخدام اسرتاتيجيات
تدريس تفاعلية لدى املعلمات  ،وابلتايل ميكن بلورة مشكلة البحث يف التساؤل الرئيس التايل :
ما أثر الربانمج التدرييب املقرتح لتنمية مهارات املستقبل للتفكري بواسطة اسرتاتيجيات تفاعلية لتطويرها لدى املعلمات؟
ويتفرع من السؤال الرئيس تساؤالت البحث التالية :
 .1ما أثر استخدام إسرتاتيجيات التدريس التفاعليه لتطوير مهارات املستقبل للتفكريلدى املعلمات ؟
 .2ماحجم األثر االجل الستخدام اسرتاتيجيات التدريس التفاعليه لتطوير مهارات املستقبل للتفكريلدى
املعلمات؟
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 .3مـا التصـور املقتـرح لبنـاء برانمـج تدريبـي لتطويـر مهارات املستقبل للتفكري ابستخدام اسرتاتيجيات تدريس
تفاعليه لدى معلمـات التعليم األساسي يف اململكة العربية السعودية ؟.
 .4هل توجد فروق ذات داللة إحصائية عند املستوى (  ) 0.05 ≤αلتطوير مهارات املستقبل للتفكري لدى
املعلمات وفقا لعدد اسرتاتيجيات التدريس اليت مت التدريب عليها بني استجاابت عينة الدراسة؟
أهداف البحث:
يهدف البحث احلايل إىل حتقيق ما يلي:
-1معرفة أثر استخدام اسرتاتيجيات التدريس التفاعلية لتطوير املهارات املستقبلية للتفكري لدى املعلمات
 -2حتديد االسرتاتيجيات لتطوير املهارات املستقبلية للتفكري يف املمارسات التدريسية لدى املعلمات.
-3وضع تصـور مقتـرح لبنـاء برانمـج تدريبـي لتطويـر مهارات املستقبل للتفكري لدى معلمـات التعليم األساسي يف اململكة
العربية السعودية .
-4الكشف عن مدى وجود فروق ذات داللة إحصائية عند املستوى(  )0.05 ≤αلتطوير مهارات املستقبل للتفكري
لدى املعلمات وفقا لعدد اسرتاتيجيات التدريس اليت مت التدريب عليها بني استجاابت عينة البحث.
أمهية البحث:
تظهر أمهية البحث احلايل يف حماولته :
 -1يتنـاول هـذا البحث جانبـا مهمـا؛ إذ إنه سيسـاهم فـي تدريـب املعلمـات ورفع كفاءهتم لتطوير مهاراهتم املستقبلية
للتفكري ابستخدام اسرتاتيجيات تدريس تفاعلية .
 -2مساعدة خمططي برامج تدريب املعلمني يف جماالت ختطيط وتنفيذ وتقومي وتطوير ومتابعة برامج لتدريب املعلم
أثناء اخلدمة وتوجيهها حنو حتقيق فهم أفضل لألدوار اجلديدة للمعلمني  ،مما جيعل أثرها فعال يف اإلسهام يف تطوير
وحتسني العملية الرتبوية .
-3تقدمي تص ـور مقتـرح لبنـاء برانمـج تدريبـي لتطويـر مهارات املستقبل للتفكري لدى معلمـات التعليم األساسي يف اململكة
العربية السعودية .
 -4ميكـن للباحثيـن واألكادميييـن االسـتفادة مـن هـذا التصـور املقتـرح للربامـج التدريبيـة واحلقيبة التدريبية فـي تطويـر
دراسـات ختـدم مجيع املعلمات يف مراحل تعليمية خمتلفة.
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حدود البحث:
 -1احلد املوضوعي :اقتصر البحث على تقدمي برانمج تدرييب وحقيبة للمدرب واملتدرب
 -2احلد املؤسسي  :اقتصر البحث على مدارس التعليم األساسي ابململكة العربية السعودية .
 -3احلد البشري  :اقتصر البحث على املعلمات الاليت رشحن من قبل وزارة التعليم ابلرايض يف برانمج التدريب
الصيفي وعددهم ( 118معلمة).
 -4احلد املكاين  :جرى تطبيق الربانمج التدرييب للبحث يف كلية الرتبية جبامعة أم القرى
 -5احلد الزماين  :طبق البحث يف صيف 1440-1439هـ ( شهر ذي القعده)
مصطلحات البحث:
التدريب:
عمليــة مســتمرة حمورهــا الفــرد فــي جمموعــة هتــدف إلــى إحــداث تغي ـرات ســلوكية وفنيــة وذهنيــة ملقابلــةاحتياجــات حمــددة
حاليــة أو مســتقبلية )(Birdthistle ,2006
وقـد عـرف (ايغـي, 2003التدريـب أبنـه « :عمليـة تعلـم املعرفـة واألسـاليب املتطـورة ألداء العمــل ،مــن خــالل إحــداث
تغييــر فــي ســلوك ومهــارات األف ـراد ،مــن أجــل الوصــول إلــى أهـداف مشـرتكة ،علـى مسـتوى الفـرد ،واملنظمـة».
التعريف اإلجرائي للربانمج التدرييب املقرتح
وتتبين الباحثة التعريف اإلجرائي التايل:
الربانمج التدرييب هو" :املخطط الشامل الفعال القادر على تزويد معلمي التعليم األساسي يف اململكة العربية السعودية
بكافة مهارات التفكري املستقبلية واملعارف واخلبـرات املهنيـة ابستخدام اسرتاتيجيات تدريس تفاعلية لزايدة وتنمية
قدراهتم املهنية و اليت حتدث تغيريات اجيابية ومستمرة يعدهم إعدادا جيدا ينعكس على أداء طالهبم و زايدة حتصيلهم
الدراسي" .ويقـدم مــن خــالل جمموعــة مــن اللقــاءات التدريبيــة لتحقيــق أهــداف مرغوبــة وحمــددة.
برامج التدريب اثناء اخلدمة:
تعرف على أهنا " العملية املخططة واملنظمة واملقصودة اليت يقوم بتنفيذها وتقوميها ومتابعتهاوتطويرها قسم اإلشراف مع
قسم التدريب يف وزارة التعليم  ،هبدف تطوير ورفع كفاايت املعلمني وحتسني أدائهم مما جيعلهم أكثر فاعلية وخربة يف
جمال عملهم املهين واألكادميي واطالعهم على املستجدات واملستحداثت يف جماالت التخصص(".الفرا.)15 :1995،
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ويعترب التدريب ىف وزارة التعليم يف اململكة العربية السعودية أحد أنشطة قسم االشراف الرتبويوتقوم عليه رئيسة قسم
االشراف ومشرفة التدريب بتنفيذ املشرفات.
مهارات املستقبل للتفكري :
مهارة التفكري عرفها (ويلسون  )Wilson,2002،يف (العياصرة  " )97 : 2015 ،أبهنا العمليات العقلية اليت
نقوم هبا من اجل مجع املعلومات وحفظها أو ختزينها  ،وذلك من خالل إجراءات التحليل والتخطيط والتقييم والوصل
إىل استنتاجات وصنع القرارات"
وتعرف الباحثة مهارات املستقبل للتفكري  :هي مهارات التفكري اإلبداعي والناقد املستقبلية واليت قدمت يف احباث املؤمتر
الدويل لتقومي التعليم و اليت مت تدريب املعلمات عليها من خالل اسرتاتيجيات تدريس حمددة مت اختيارها.
تنمية مهارات التفكري اإلبداعي  :كما ذكر ( العياصرة  )310 :2015،أبن اإلبداع كما شرحه دي بونوأبنه طريقة
العلم  ،والبحث عن املعلومات ا جلديدة أو التطبيقات اجلديدة ملعلومات متوفرة  ،فالعمل على تنمية مهارات التفكري
اإلبداعي متثل طريقة التدريس املناسبة واليت تعترب قوائم لطريقة بناء املعرفة اإلنسانية وهي اإلبداع كما أشار دي بونو
وعليها أن تتواءم مع هذا البناء  ،وتركز على تنمية مهارات التفكري اإلبداعي.
فيساعد هذا النوع من التفكري املعلمني التعبري عن أنفسهم بطريقة إبداعية وغري تقليدية.
تنمية مهارات التفكري الناقد:وكما ذكر (قطامي  )123: 2001،ان التفكري الناقد هو " تفكري أتملي معقول يركز
على ما يعتقد به الفرد او يقوم ابدائه " ومهمة التدريب على مها رات التفكري الناقد تتطلب تدريبا كافيا حىت يصبح
املعلم مفكرا انقدا ،مث تصبح لديه القدرة على ممارستها أمام الطلبة .
فهي مهارات ميكن تنميتها وتطويرها لدى املعلم ،ويتم ذلك من خالل اخلربات الالزمة لتحقيق ذلك خالل التدريب .
التطوير:
ّعرف التطوير أبنه" :تغيري يتصف ابلنمو لبنية معينة أو لوظيفة أو مهارة معينة ،وهو يعتمدعلى مراحل متعددة" ( فلية

والزكي.(103 :2004 ،

ُو ّعرف أيضاً أبنه" :مصطلح عام يشري إلىعملية مقصودة هادفة ينتج عنها ترقية الشيء موضع التطوير من طور أدىن

إىل طور أعلى " )صربي . (217 :2002 ،

وتعرف الباحثه التطوير إجرائياً أبنه :منظومة عمليات متكاملة وحمددة اخلطوات ،هتدف إىل إحداث تغيريات جوهرية
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أثناء فرتة التدريب لتطوير املهارات املستقبلة للتفكري لدى املعلمات ابستخدام اسرتاتيجيات تدريس تفاعلية من خالل
أفكار واجتاهات وخربات وجتارب عملية من خالل الربانمج التدرييب املقدم  ،تقود إىل حتسني كفاءة العملية التدريبية ،
وتزيد قدرهتا على حتقيق األهداف.
التدريب وأمهيته يف تنمية املهارات املستقبلية للتفكري للمعلمات:
التدفـق املعرفـي املتسـارع ،وثـورة املعلومـات والتقـدم العلمـي والتكنولوجـي ،األمـر جيعـل مـن املعـارف واخلبـرات التـي مر هبـا
املعلم أثناء إعـداده غري مناسـبة بعد فتـرة زمنيـة قصيـرة ،ممـا يتطلـب تنميـته مـن أجـل أن يرفـع مسـتوى مهارات تفكريه ،
وكفاءتـه اإلنتاجيـة مبـا يسـاير متطلبـات العصـر ،خاصـة أن أسـاس التقـدم فـي العالـم املعاصـر يتـم مـن خـالل الرتبيـة والتعليـم
(منـال كامـل ( 2009 ،ويعتبـر التدريـب أفضـل أنـواع االسـتثمار؛ فهـوميثـل االسـتثمار احلقيقـي ألي منظمـة حكوميـة
أو خاصـة؛ ألنـه يسـتثمر العنصـر البشـري ،و يعـد مطلبـاً مسـتمراً للعامليـن كافـة  ،وذلـك إمـا لتعديـل سـلوك أو الكتسـاب
مهـارات التفكري املستقبلية ومعـارف جديـدة ،أو لتدعيـم مهـارات ومعـارف وقـدرات حاليـة مبـا يـؤدي إلـى املسـاعدة علـى
زيـادة فـرص االبتـكار ،واالختـراع ،وحتسـني أسـاليب العمـل(النجار  .)2008،وال شـك أن ذلـك يسـتلزم ختطيـط التدريـب
مبـا حيقـق مـع العوائـد املطلوبـة ،واسـرتداد تكلفتـه مـع التقييـم املسـتمر لنتائـج التدريـب علـى مسـتوى الفـرد ،واجلماعـة،
وأثرهـا علـى حتسـني العمليـات املختلفـة (احلزنوي ،الزهراين واجلهين  )2017 ،؛ لـذا ال بـد أن تبقـى املعلمـة علـى اتصـال
مسـتمر بـ كل جديـد يطـرأ علـى ميـدان عملهـا ،عـن طريـق مشـاركتها ابلـدورات التدريبيـة والنـدوات ،واالجتماعـات ،وميكـن
أن جتـد ملشـكالهتا الرتبويـة حلـوالًُ م ِرضيـة مـن خــالل مــا جتريــه مــن ح ـوار بينهــا وبيــن املســؤولني فــي املدرسة ممــن هــم
أكثــر خبــرة .ويـرى( خليل  ) 2006،أن التدريـب ال يعتمــد علــى جمــرد إلقــاء املعلومــات ،بــل يقتــرن ذلــك ابملمارســة
الفعليــة ألســاليب األداء اجليـدة ،هلـذا يعـد التدريـب حماولـة لتغييـر سـلوك األفـراد عـن طريـق متكينهـم فــي أداء أعماهلــم مـن
حيث اسـتخدام ط ـ رق واسرتاتيجيات  ،وأســاليب ومهارات التفكري املستقبلية املختلفــة ،ومســتلزمات أدائهــم الوظيفيــة،
أي أن جيعلهــم يسـلكون بشـكل خمتلـف بعـد التدريـب عمـا كانـوا يتبعونـه قبـل التدريـب ،وجيـب أن يتـم تصميـم الربامـج
التدريبيـة واإلعـداد هلـا بطريقـة تربطهـا مـع بيئـة عمـل املشـرتكني فـي هـذه الربامـج ،وبشـكل يسـاعد علـى تلبيـة االحتياجـات
التـي تتطلبهـا الوظائـف ،مبـا خيـدم العمليـة اإلنتاجيـة يف املنظمـات ،ويزيـد مـن رضـا اجلمهـور املتعامـل معهـا ،وكذلـك شـعور
األفـراد املشـرتكني فـي هـذه الربامـج ،أبهنـم حصلـوا علـى معلومـات ومهـارات تفكري جديـدة ،سـوف تسـاعدهم علـى
ترمجتهـا فــي أعماهلــم ،ووظائفهــم التــي يعملــون فيهــا ،فعندمــا يتحقــق هــذا االنســجام مــا بيــن الربامــج التدريبي ـة وبيئــة
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عمــل املشــرتكني فــي هــذه الربامــج تصبــح أكثــر فاعليــة ،وحتقــق األهــداف التـي تسـعي إلـى حتقيقهـا مـن خـالل التدريـب.
كمـا أشـار (احلزنوي ،واخرون  ) 2017 ،أبنـه لنجـاح العمليـة التدريبيـة ينبغـي توافـر مفهـوم واضـح ودقيـق للتدريــب
لــدى أط ـراف العمليــة التدريبيــة مــن مــدرب ،ومتــدرب ،ومســؤول التدريــب ،ملــا لذلـك مـن أتثيـر فـي اإلعـداد الصحيـح،
والتنفيـذ السـليم للربامـج التدريبيـة ،واتبـاع األسـاليب احلديثـة فـي العمليـة التدريبيـة التـي تفـي ابحتياجـات املـوارد البشـرية
العاملـة فـي املنظمـة ،وتنمـي معارفهـم ،ومهاراهتـم .فالتدريـب هـو تزويـد األفـراد مبهـارات معينـة تسـاعدهم علـى تصحيـح
النواقـص فـي أدائهـم .ويعتبـر املعلـم أحـد العوامـل املهمـة فـي العمليـة التدريبيـة؛ ملـا لـه مـن دور فعـال فـي الوصـول ابلعمليـة
التعليميـة إلـى غايتهـا املرجـوة ،ابعتبـاره ميثـل بعـدا رئيسـاً فـي منظومـة العمليـة التعليميـة إذ يتوقـف علـى حسـن إعـداده
وتدريبـه وتوجيهـه حتقيـق أهــداف العمليــة التعليميــة.
الطريقة واإلجراءات امليدانية للبحث :
نستعرض هنا اإلجراءات واخلطوات املنهجية اليت متت يف جمـال البحث امليداين،حيث يتناول منهـج  ،وجمتمـع البحث،
والعينـة اليت طبق عليهـا البحث،إضـافـةا إىل توضيـح األدوات املستخدم يف البحث وخطواته ،واألساليب اإلحصائيـة
اليت استخدمت يف حتليـل البيانـات للتوصـل إىل النتائج ومن مث حتقيق أهداف البحث.
وفيما يليتفاصيـل مـا تقـدم:
أوال /منهجية البحث:
استخدمت الباحثة املنهج شبه التجرييب واملختلط( الكمي والنوعي) من حيث التحليل اإلحصائي واألسئلة املقننة
واملناقشات خالل الربانمج التدرييب (عالم.)2013،
اثنيا  /جمتمع البحث:
تكون جمتمع البحث من مجيع معلمي املرحلة األساسية يف اململكة العربية السعودية للعام
الدراسي1440-1439هـ )236 ( ،معلما ومعلمة خضعوا للتدريب خالل الفصل الصيفي يف بداية شهر ذي
القعده اىل هنايته 1440-1439هـ .
اثلثا /عينة البحث:
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تكونت عينة البحث (  )236معلما ومعلمة (  118معلم و 118معلمة ) كانو ضمن الربانمج التدرييب الصيفي
للمعلمني واملعلمات والذي فتح الباب له للتسجيل االلكرتوين يف شهر رمضان وكانت العينة حسب رغبتها
وامكانيتها للتسجيل حىت بلغ العدد املذكور من مجيع مدن اململكة العربية السعودية.
رابعا /أداة البحث :
اعتمدت الباحثة يف إعداد أدوات البحث على طريقتني
.1

الطريقـة األولـى  :يف ضوء الدراسـات السـابقة التـي حتدثـت عـن الربامـج التدريبيـة للمعلمـات ومت االطالع عليها

 ،واسـتعراض إطار األدب الرتبوي احلديث الذي سبق أن عرضناه عن التدريب واملتعلقة مبشكلة البحث  ،مت االستفادة
يف بناء احلقيبة والربانمج التدرييب.
.2

الطريقــة األخــرى :املقابلـالت الشخصية غري الرمسية يف املدارس ويف كلية الرتبية التــي أجرهتــا الباحثــة مــع بعض

املعلمات ومديرات بعض املدارس من خالل عملها كمشرفة تربوية للطالبات افادها يف التخطيط للربانمج التدرييب مث
قامت الباحثة ببنا ءالربانمج التدرييب والذي يشمل حقيبة تدريبية للمدرب واملتدرب واألختبار القبلي والبعدي عن مواضيع
احلقيبة واليت استخدمها املعلمني واملعلمات اثناء فرتة التدريب يف كلية الرتبية جبامعة أم القرى.
وفق اخلطوات اآلتية:
اعددت احلقيبة للربانمج التدرييب على أن اطبقها لبحث  ،وعندما رشحت للتدريب يف ذلك الصيف تقدمت ابحلقيبة
املقرتحة للربانمج لكلية الرتبية جبامعة أم القرى لتحكيمها .وكان إعدادي هلا من خالل خربيت واطالعي صممتها ،وألنه
وجدت أنه ال بــد مــن وضــع برامــج منظمــة ودقيقــة ،وبنائيــة ،تكوينيــة مســتمرة تســتهدف املعلمني مــن أجــل متكــينهم
مـن حتسـني وجتويـد كفاايهتـن الفكريـة ،واملهنيـة ومهارات التفكري املستقبلية اإلبداعي والناقد .ورفعت حقيبة املدرب
واملتدرب لوزارة التعليم يف الرايض لتحكيمها وامحد هللا واشكره وافقو عليها وطلب مين عمل اختبار واضمنه للحقيبة ،
مث اعددت برانمج التدريب اسبوعيا (  5اايم مبوجب  5ساعات كل يوم ويصبح عدد ساعات التدريب لكل معلمه
ومعلم  25ساعه وكان يكرر الربانمج كل اسبوع ملدة شهر كامل)
صدق أداة البحث وثباهتا:
تـم عـرض احلقائب التدريبية على متخصصني يف كلية الرتبية مث رفعت اىل وزارة التعليم يف الرايض لتحكيمها واثبات
صدقها.
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وكذلـك حسب الثبـات لإلختبار بطريقـة التجزئة النصفية  ،إذ بلـغ معامـل الثبــات هبـذه الطريقـة ( )0,98وهـو معامـل
ثبـات جيـد ميكـن الوثـوق بـه عنـد اسـتخدام االختبار كأداة قيـاس
متغريات الدراسة:
املتغري املستقل:
 -1تصـور مقتـرح لربانمـج تدريبـي لتطويـر املهارات املستقبلية للتفكري لدى املعلمني واملعلمات ابستخدام اسرتاتيجيات
تدريس تفاعلية.
 -2املتغيـر التابـع:
 -2املهارات املستقبلية للتفكري واالسرتاتيجيات جلميع معلمي ومعلمات التعليم العام يف مدن اململكة العربية
السعودية واللذين روشحو حلضور الربانمج التدرييب الصيفي .
املعاجلة اإلحصائية:
أُجيــب عــن أســئلة الدراســة ابســتخدام املعاجلــات اإلحصائيــة عــن طريــق برانمــج احلــزم
اإلحصائيــة للعلــوم االجتماعيــة )  ( SPSSاإلحصائــي:
املتوسطات احلسابية.
نتائج البحث ومناقشته ،وتوصياته:
لإلجابة عن اسئلة البحث التالية:
 -1ما أثر استخدام إسرتاتيجيات التدريس التفاعليه لتطوير مهارات املستقبل للتفكري لدى املعلمات ؟
-2ماحجم األ ثر االجل الستخدام اسرتاتيجيات التدريس التفاعليه لتطوير مهارات املستقبل للتفكريلدى املعلمات؟
 -3مـا التصـور املقتـرح لبنـاء برانمـج تدريبـي لتطويـر مهارات املستقبل للتفكري ابستخدام اسرتاتيجيات تدريس تفاعليه
لدى معلمـات التعليم األساسي يف اململكة العربية السعودية ؟.
 -4هل توجد فروق ذات داللة إحصائية عند املستوى(  ) 0.05 ≤αلتطوير مهارات املستقبل للتفكري لدى املعلمات
وفقا لعدد اسرتاتيجيات التدريس اليت مت التدريب عليها بني استجاابت عينة الدراسة؟
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أوال.عرض نتائج البحث:
عرض النتائج ذات الصلة ابلسؤال األول والثاين  ،والذي ينص على ما أييت:
ما أثر استخدام إسرتاتيجيات التدريس التفاعليه لتطوير مهارات املستقبل للتفكري لدى املعلمات ؟
ماحجم األثر االجل الستخدام اسرتاتيجيات التدريس التفاعليه لتطوير مهارات املستقبل للتفكريلدى املعلمات؟
حسـب املتوسـط احلسـايب لإلختبار القبلي =  6.59لالختبار لألربعة جماميع خالل
لإلجابـة عـن هـذين السـؤالنيَ ،

الشهر ( 118معلمة متدربة من مجيع التخصصات ) واملتوسط احلسايب لإلختبار البعدي =  ، 8.82عند مستوى

داللــة إحصائيــة ( )0.01واتضــح وجــود واألثر كبري من التطبيق يف اليوم اخلامس على مجيع املهارات اليت قدمت هلم
خالل فرتة التدريب االربعة أايم األوىل  ،حيث طبق مجيع املعلمات اإلسرتاتيجيات لتطوير مهارات التفكري املستقبلية
اإلبداعي والناقد.
وهــذه النتيجــة حتقق أن املعلمــات يدركن أمهية املهارات املستقبلية للتفكري واستخدام اسرتاتيجيات التدريس التفاعلية
لتطويرها لديهم.
وايضا مع بداية الفصل االول للعام التايل ل ذلك الصيف الذي مت التدريب فيه مت التواصل مع املعلمات ملعرفة هل مت
االستفادة من الربانمج التدرييب الذي كان قد قدم هلم وهل هناك اسئلة عن حماوره واحلمد هلل اثنوا عليه وكان عوننا هلم
بعد هللا سبحانه وتعاىل من اجل استخدام اسرتاتيجيات حمددة لتطوير مهارات التفكري لدى الطالبات وكانت هلم
عبارات شكر وثناء عن املدربة يف توتري عن يوم املعلم واحلمد هلل ان الربانمج كان له هذا اإلقبال الكبري
عرض النتائج ذات الصلة ابلسؤال الثالث ،والذي ينص على ما أييت:
مـا التصـور املقتـرح لبنـاء برانمـج تدريبـي لتطويـر مهارات املستقبل للتفكري ابستخدام اسرتاتيجيات تدريس تفاعليه
لدى معلمـات التعليم األساسي يف اململكة العربية السعودية ؟.
أُجيب عن هذا السؤال من عدة جوانب متثلت يف اآليت:
-1االعتماد على اإلطار النظري للبحث ،واملراجع العلمية يف الرتبية والتعليم و اتدريب.
-2الدراسات السابقة يف جمال إعداد الربامج التدريبية بتطوير الكفاايت املهنية للمعلمات املقابلـة التـي أجرهتـا الباحثـة
مـع مشـرفات  ،مديرات ومعلمات املـدارس التابعـة للتعليم العام مبكة املكرمة.
-3نتائـج البحث امليدانيـة ،ومعرفـة أهـم املهارات املستقبلية التـي متتلكهـا املعلمـات وتطويـر هـذه املهارات مـن خـالل
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الربانمج املقتـرح.
-4مراعاة الربانمج التدرييب املقرتح بعض اجلوانب أثناء إعداده ،وهي:
معرفـة الكفاايت املهنية واملهارات املستقبلية للتفكري لدى املعلمـات مـن خـالل توزيـع أداة الدراسـة حقيبة املتدربة
واالختبار القبلي التـي شـملت مخـس جمـاالت:
احلاجات التدريبية للمعلمات
حسن اختيار املتدربني املؤهلني واملتخصصني.
الوقت املناسب لعقد الدورة التدريبية.
تغطيـة الربانمـج التدريبـي املقتـرح خمتلـف الكفايـات املهنيـة واملهارات املستقبلية للتفكري لدى املعلمـات التـي حتتاجهـا
املعلمـات فـي التطبيـق امليدانـي للعمليـة الرتبويـة.
تضميــن الربانمــج أســاليب تقويــم مناســبة ملعرفــة مــدى فاعليــة الربانمــج التدريبــي املقتــرح.
عــرض الربانمــج علــى جمموعــة مــن احملكميــن املختصيــن فــي اجملــال الرتبوي يف كلية الرتبية جبامعة أم القرى مث يف وزارة
التعليم يف الرايض إلبــداء ال ـرأي ومــدى صالحيتــه ،وتعديــل الربانمــج فــي ضــوء آراء احملكميــن.
خطوات تصميم الربانمج التدرييب املقرتح:
مت تصميم الربانمج من خالل اخلطوات اإلجرائية اآلتية:
اخلطوة األوىل  :الوقوف على األطر الفكرية والنظرية لتطوير املهارات املستقبلية للتفكري لدى املعلمات ابستخدام
اسرتاتيجيات تدريس تفاعلية.
اخلطوة الثانية :استعراض بعض التجارب اإلقليمية والعاملية املعاصرة واألحباث والدراسات يف جمال التدريب لتطوير
املهارات املستقبلية للتفكري لدى املعلمات ابستخدام اسرتاتيجيات تدريس تفاعلية.
اخلطوة الثالثة  :الكشف عن واقع عملية التدريب لتطوير املهارات املستقبلية للتفكري لدى املعلمات ابستخدام
اسرتاتيجيات تدريس تفاعلية.
اخلطوة الرابعة :التوصل إىل التصور املقرتح للربانمج التدرييب املقرتح لتطوير املهارات املستقبلية للتفكري لدى املعلمات
ابستخدام اسرتاتيجيات تدريس تفاعلية.
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اخلطوة األوىل :تناول البحث يف هذا اجلزء مفهوم التدريب ،مهارات املستقبل للتفكري والتطوير من منطلق أن اهلدف
الرئيس للبحث احلايل يتمثل يف التوصل إىل اثر التصور مقرتح ميكن من خالله تطوير املهارات املستقبلية للتفكري لدى
املعلمات ابستخدام اسرتاتيجيات تدريس تفاعلية يف ضوء بعض التجارب اإلقليمية و العاملية املعاصرة للتدريب  ،ومت
تقدمي التصور املقرتح ابالستناد إىل ما كشف عنه البحث احلايل من حتليالت نظرية لبعض التجارب املعاصرة ،فقد مت
عرض ا لتصور املقرتح على بعض خرباء الرتبية من أعضاء اهليئة التدريسية بكلية الرتبية جبامعة أم القرى ووزارة التعليم يف
الرايض وذلك لتحكيم الربانمج املقرتح وتدعيمه والتأكد من صدقه واتساق بنوده وحماوره مع أهداف البحث ،و
يتضمن التصور املقرتح :فلسفة ومنطلقات ،وأهداف وآليات تطبيق ،وكذلك توصيات ينبغي مراعاهتا لنجاح التطبيق،
وفيما يلي عرض هلذا التصور:
-1فلسفة التصور املقرتح ومنطلقاته:
يقوم التصور املقرتح على فلسفة مستمدة من طبيعة اجملتمع السعودي واملعتمد على القران الكرمي والسنة النبوية و
التحدايت االجتماعية واالقتصادية والسياسية والثقافية اليت تواجهه ،فضالً عن املتغريات الدولية واإلقليمية ،لذا فالتصور
املقرتح يقوم على فلسفة مؤداها ضرورة االنتقال ابلتعليم إىل طور املهنية  ،ومن منطلق أن تطوير املهارات املستقبلية
للتفكري عملية مهمة يف تعليم املقررات الدراسية وليس هدفاً يف حد ذاته ،إمنا هو وسيلة لتطوير املهارات املستقبلية لدى
املعلمات  .إىل جانب ذلك يقوم التصور املقرتح على أساس االستفادة من التجارب اإلقليمية والعاملية املعاصرة يف جمال
تطوير املهارات املستقبلية للتفكري ملزاولة مهنة التعليم.
-2أهداف التصور املقرتح:
انطالقاً من الدور الرئيس للمعلّم يف حتسني وظيفة النظم التعليمية ،وضمان حتقيق نتائج تعليمية جيدة ،كونه أحد أهم
العناصر الرئيسية يف عملية التطوير والتحديث ،ويف ضوء فلسفة التصور املقرتح ومنطلقاته ،فإنه ميكن حتديد أهداف
التصور املقرتح يف النقاط التالية:
أ-اإلسهام يف تطوير مهنة التعليم من خالل رؤى جديدة تفتح آفاقاً رحبة هي أكثر متيزاً وجتدداً لتطوير املهارات
املستقبلية للتفكري ابستخدام اسرتاتيجيات تدريس تفاعلية ملزاولة مهنة التعليم ومن أجل جتويد العملية التعليمية وحتسني
أداء القائمني عليها.
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ب -اإلفادة من بعض التجا رب اإلقليمية والعاملية املعاصرة ،وخاصة الناجحة منها ،يف تطوير املهارات املستقبلية
للتفكري ابستخدام اسرتاتيجيات تدريس تفاعلية.
ج -التعـرف علـى أوجـه القصـور التـي تعانـي منهـا املعلمـات يف التعليم العام مـن خـالل الضعـف فـي بعـض الكفايـات
واملهارات املستقبلي ة للتفكري واسرتاتيجيات التدريس التفاعلية لدى املعلمـات واليت نرغب يف تطويرها لديهم من خالل
هذا الربانمج التدرييب .
د -تقدمي جمموعة من اإلجراءات واآلليات إىل صانعي القرار لالستفادة منها يف تطوير املهارات املستقبلية للتفكري
ابستخدام اسرتاتيجيات تدريس تفاعلية ملزاولة مهنة التعليم يف اململكة العربية السعودية.
-3آليات تطبيق الربانمج التدرييب املقرتح:
 -1مجيع املعلمات هـم أسـاس العمليـة الرتبويـة فـي مؤسسـات التعليم العام يف اململكة العربية السعودية ؛ لذلك ال بـد
مـن تطويـر املعلمـة ورفـع أدائهـا وكفاايهتـا املهنيـة حتـى تسـتطيع أن تواكـب كل مـا هـو جديـد يف تعلم املهارات املستقبلية
للتفكري ابستخدام اسرتاتيجيات التدريس التفاعلية.
 -2توفيـر برانمـج تدريبـي للمهارات املستقبلية للتفكري ابستخدام اسرتاتيجيات التدريس التفاعلية يسـهم فـي رفع مسـتوى
أداء املعلمـات .
 -3إشــعار املعلمــات املتدربــات أبمهيــة الربامــج التدريبيــة التــي تقــدم هلــن ومشــاركتهن فــي التطبيقات واالنشطة املقدمة.
 -4أتتـي أمهيـة الربانمـج كخطـوة أساسـية لتبـادل اخلبـرات ،واملعـارف بيـن املعلمـات اجلـدد ،و املعلمـات القدامـى ،وفرصـة
للتعـارف فيمـا بينهـن.
 -5اهتمام مجيع دول العامل يف الوقت احلاضر ابملهارات املستقبلية للتفكري ابستخدام اسرتاتيجيات التدريس التفاعلية.
 -6تبنـي وزارة التعليـم فـي اململكة العربية السعودية

مشـروع التدريب الصيفي للمعلمني

هبـدف تطوير

التعليـم واملعلمني مــن أجــل متكــينهم مـن حتسـني وجتويـد كفاايهتـن الفكريـة ،واملهنيـة ومهارات التفكري املستقبلية .
 -4حمتوى الربانمج التدرييب:
أ-حمتــوى الربانمــج التدريبــي املقتــرح تــم تنظيمــه فــي أربعة وحدات تدريبية وهي:
الوحدة األوىل :تصميم التدريس ومهاراته
الوحدة الثانية  :اسرتاتيجيات التدريس التفاعلية
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الوحدة الثالثة  :التفكري الناقد واإلبداعي ودمج مهاراهتم اثناء استخدام اسرتاتيجيات التدريس التفاعلية .
الوحدة الرابعة  :تطبيقات الدمج .
وكانت جلسات كل يوم جلستان (  5ساعات ) يفصل بينهم فرتة راحة نصف ساعة .
ب -يتضمـن الربانمـج التدريبـي أنشـطة تعليميـة تنفـذ أثنـاء الـدورة تشـمل الكفايـات املهنيــة التــي ينبغــي أن تكتســبها
املتدربــات .مــن هــذه الكفايــات أوالً كفايــات التخطيــط ومـن األنشـطة التعليميـة املصاحبـة لـه :ختطـط ألنشـطة تعليميـة
متنوعـة لتطوير املهارات املستقبلية للتفكري  ،صياغـة األهـداف السـلوكية املناسـبة .اثنيـاًكفايـات اسـرتاتيجيات التدريـس املتعلقة
ابملهارات املستقبلة للتفكري  ،ومـن أهـم األنشـطة التعليميـة التـي جيـب أن تنفـذ وأسـاليب التكنولوجيـا احلديثـة فـي التعليـم
(مثـال لفيديـوهات ،والسبورة الذكية والداات شو )
ج -تنوع املوضوعات وهتيئة املتدرابت بكل ما هو جديد يف الكفاايت املهنية واملهارات املستقبلية للتفكري واسرتاتيجيات
التدريس التفاعلية.
د -كمــا حيتــوى الربانمــج التدريبــي أســاليب متنوعــة منهــا حلقــات تطبيقيــة ،وجلســات نقاشــية ،ابإلضافــة إلــى اجلانــب
العملــي التطبيقي يف هناية دورة الربانمج.
-5اإلجراءات واألساليب اليت تتبع يف تنفيذ الربانمج املقرتح:
أ-اعلـنت وزارة التعليـم ابلرايض عـن الربانمـج التدريبـي الصيفي للمعلمني واملعلمات وموعـد قيامـه .ويلـزمو ابحلضـور حسب
تسجيلهم كمـا تعـد جـدوال زمنيـاً هلـذا الربانمـج من قبل إدارات التعليم .
ب-ارسـلت قائمـة ابملعلمات املتدرابت يف الربانمج اسبوعيا
ج -األفـراد القائمـون علـى تنفيـذ الربانمـج قدمو فكـرة واضحـة للمعلمـات املشـاركات فـي الـدورة التدريبيـة عـن أمهيـة
الربانمـج ومربراتـه ،وأهدافـه ،واحملتويـات ،وأسـاليب التقويـم فـي بدايـة افتتـاح الربانمـج التدريبـي.
.د -قبـل البـدء فـي تنفيـذ الربانمـج التدريبـي القائمني علـى الربانمج قامو بتقسـيم املتدرابت إلـى جمموعـات عمـل ،وفتـرة
زمنية لكل جمموعـة إلعطاء الربانمـج التدرييب فــي هنايــة الربانمــج التدريبــي جيــب إعطــاء املتدربــات اســتمارة تقييميــة لتقيــم
حمتــوى الربانمــج وأســاليبه املســتخدمة.
الفرتة الزمنية لتنفيذ الربانمج:
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الربانمـج التدريبـي املقتـرح نفذ شهر كامل علـى مـدار كل أسـبوع كامـل ملـدة ( )5أيـام عمـل وكل يوم (  )5ساعات
 ،وتقسـم جلسـاته إلـى جلسـات نظريـة ،وجلسـات عمليـة تطبيقية.
املدربون:
الفئــة املنفــذه للربانمــج التدريبــي املقتــرح ،مت تنفيــذ الربانمــج التدريبــي املقتــرح بواســطة مدربيــن متخصصيــن ،كنت مدربة
للمعلمات يف شطر الطالبات ابلزاهر بكلية الرتبية جبامعة أم القرى وهناك عضو رجايل من كلية الرتبية يدرب املعلمني
على نفس احلقيبة يف العابدية جبامعة أم القرى .
احلوافز املقدمة للمتدربني:
شهادة حضور الدورة واجتيازها.
حقيبة متدرب
نقاط قوة حتسب للمتدرب من إدارات التعليم للمعلم الذي حضر الربانمج التدرييب .
التقومي :
تقومي الربانمج واملدرب:
قدمت استباانت خاصـة ببنـود الربانمـج حسـب موضـوع الـدورة تعطـي للمتدربـة فـي هنايـة الـدورة التدريبيـة حتتـوى بنودهـا
علـى تقييـم شـامل للربانمـج التدريبـي املقتـرح واملدرب وفعاليـات هـذا الربانمـج اخر يوم ( اخلامس ) للتدريب للتقييم من
قبل الوزارة وكلية الرتبية واملدربة جبامعة أم القرى.
اثنياً :توصيات البحث
على ضوء النتائج اليت توصل إليها البحث احلايل توصي الباحثة ابآليت:
 -1ضـرورة مشـاركة املعلمـات ذوات اخلبـرة املتقدمـة فـي تدريـب أقراهنـن اجلـدد فـي مراكـز التدريـب املقامـة فـي مناطق
التعليـم علـى كيف يـة توظيـف املهارات املستقبلية للتفكري ابستخدام اسرتاتيجيات التدريس التفاعلية
فـي عملهـن الرتبـوي .
 -2ضرورة إعداد حماضرات ودورات تدريبية للمعلمات من أجل تبصريهم أبمهية توظيف املهارات املستقبلية للتفكري
ابستخدام اسرتاتيجيات التدريس التفاعلية ،وإكساهبم املهارات واملعارف اليت تطور من أدائهم الوظيفي.
 -3ضــرورة اطــالع معلمــات املــدارس علــى البحــوث احلديثــة اخلاصــة ابملهارات املستقبلية للتفكري ابستخدام
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اسرتاتيجيات التدريس التفاعلية وحضور الدورات املتخصصـة؛ لتزويدهم مبظاهـر التجديـد الرتبـوي التـي تشـكلها التطـورات
العلميـة فـي هـذا اجملـال
 واملؤمترات اخلاصة ابستخدام املهارات املستقبلية للتفكري، فسح اجملال أمام معلمات املدارس ابملشاركة يف الندوات-4
َواسرتاتيجيات التدريس التفاعلية هلا من أجل توظيفها يف مهامهم اليومية وتدريسهم للمقررات و لزايدة وعيهم هبا
: البحوث املقرتحة:ًاثلثا
: فإن الباحثة تقرتح إجراء البحوث والدراسات العلمية اآلتية،استكماالً ملتطلبات هذا البحث
.إجراء الدراسة احلالية على عينة أكرب تشمل مدن اململكة العربية السعودية كافة.1
 وعـدد الـدورات، (املؤهـل الدراسـي: مثـل،إجـراء الدراسـة احلاليـة علـى متغيـرات أخـرى لـم يتناوهلـا البحـث احلالـي.2
.) إلـخ... ، التدريبيـة لدى املتدرابت
بنـاء مقيـاس للمهارات املستقبلية للتفكري ابستخدام اسرتاتيجيات التدريس التفاعلية لـدى معلمـات املـدارس للتعـرف.3
.علـى مـدى ممارسـتهم هلـا بشـكل دقيـق
:املراجع
1.

2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.

ebrahym, 'ebd allh 'ely mhmd whsn, mhmd amyn (2004m) . "athr astratyjyh mqtrhh qa'emh
'ela al'esf aldhny watkhad alqrar fy tdrys alahya' 'ela tnmyh al'emlyat alm'erfyh al'elya wb'ed
mharat altfkyr alnaqd wmharh atkhad alqrar lda tlab almrhlh althanwyh balmmlkh al'erbyh
als'ewdyh" fy tkwyn alm'elm , alm'etmr alsads 'eshr almn'eqd fy (21-22) ywlyw , alqahrh :
aljm'eyh almsryh llmnahj wtrq altdrys , mj2.
-2ahmd ,'etyh ahmd (2006). tjarb b'ed aldwl ala'eda' bmktb alrbyh al'erby ldwl alkhlyj fy ttwyr
astratyjyat alt'elym walt'elm , rsalh alkhlyj al'erby ,98.
-3bhjat, rf'et mhmwd(2003). alt'elm alastratyjy mdkhl mqtrh lthfyzk 'ela altfkyr. t1 ,
alqahrh:'ealm alktb.
-4twfyq,'ebd alrhmn (1994). al'emlyh altdrybyh.mwsw'eh altdryb waltnmyh albshryh 2. msr,
mrkz alkhbrat almhnyh lledarh.
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Abstract:
There is no doubt that the university institutions with different branches and specializations have
a great role and a positive impact on the development of the institutions of society and its members,
As well as on the development of areas of life and sustainable development through high
educational outputs of the overall quality hoped for in its services ,The progress achieved and the
achievement of civilizational services and the positive interactive interaction among societies to
ensure development and reconstruction ,But the scientific reality confirms that there is a real gap
between the university education institutions, knowledge, experience and training, and the
challenges and difficulties faced by graduates in the labor market and the difficulties of finding
jobs suitable for their qualifications, Many Several questions were raised about the role and impact
of university higher education institutions in solving social and economic problems of individuals
to find how to invest this distinguished scientific institution in a successful investment, by using
the best scientific, intellectual, material and human resources, by developing concepts and
correcting perceptions about the total quality system among members, employees and employees
of the university institution. For university institutions. In this article, I try to review the most
important negative causes and challenges facing the weak role of some university institutions to
play their leading role in society.

ملخص البحث

 هلا دور كبري وأتثري إجيايب يف تطوير مؤسسات اجملتمع، ال شك أن املؤسسات اجلامعية مبختلف فروعها وختصصاهتا
ويف تنمية جماالت احلياة والتنمية املستدامة عرب املخرجات التعليمية العالية ذات اجلودة الشاملة املأمولة يف، وأفراده
خدماهتا مبا حتققه من النهوض والتقدم وحتقيق اخلدمات احلضارية واملشاركة التفاعلية اإلنسانية اإلجيابية بني اجملتمعات
.لضمان التطور والتعمري
، من معارف وخربات وتدريبات،لكن الواقع العلمي يؤكد أن هناك فجوة حقيقية بني ما تقدمه مؤسسات التعليم اجلامعية
وبني ما يوجد من حتدايت وصعوابت يواجهها اخلرجيون يف سوق العمل ووصعوابت إجياد وظائف مناسبة ملؤهالهتم
هلذه االشكاليات طرحت عدة أسئلة عن دور وأتثري مؤسسات التعليم العايل اجلامعي يف حل املشكالت االجتماعية،
عرب استخدام أفضل، ًو البحث عن كيفية استثمار هذه املؤسسة العلمية املتميزة استثماراً موفقا،واالقتصادية لألفراد
وعرب تطوير املفاهيم وتصحيح التصورات وتنفيذ أنظمة اجلودة الشاملة بني،االمكانيات العلمية والفكرية واملادية والبشرية
والعمل على ممارسة أنظمة املعايري واألساليب الناجحة ومواكبة التطورات، أعضاء وموظفني وعمال املؤسسة اجلامعية
. العلمية والتنافسية العاملية والتصنيف األكادميي للمؤسسات اجلامعية
أحاول يف هذه املقالة استعراض أهم النقاط اإلجيابية اليت ينبغي إجيادها وتفعيل ما هو موجود منها لتحقيق خمرجات
جتعل املؤسسات اجلامعية تتصدر اجملتمع بدورها الرايدي يف اجملتمع عرب حتقيق جودة التعليم اإلبداعي معتمداً على
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معايري اجلودة العالية يف تقومي النظام التعليمي اجلامعي ،ومقارنته مع اجلامعات املعتمدة ذات التصنيف العاملي واالفادة
من جمال خربهتا عربأنظمة اجلودة يف التعليم والتدريب  ،مع السعي إىل نشر ثقافة العمل التطبيقي واالهتمام ابلتدريب
ابستمرار ،وتشجيع االبتكارواالقتصاد املعريف ألجل التطوير وحتسني األداء املهاراي،وعقد الدورات التدريبية  ،والندوات
املتخصصة وورش الع مل ،وتوفري املوارد والنفقات الالزمة لتلبية االحتياجات وفق رؤى مبادئ اجلودة الشاملة املتوقع
إجنازها.
كما يتوجب تنفيذ أنظمة التقومي والتقييم  ،والتقومي الذايت واملؤسسي ابستمرار ،وفق الربامج واخلطط االسرتاتيجية
املعتمدة ومراقبة ما مت االتفاق عليه وما قدم من خمرجات يف الواقع  ،مع تفعيل اخلطط اإلسرتاتيجية ومواكبتها للجديد
 ،وجعلها تليب احتياجات التنمية البشرية  ،وتراعي جتديد اهلياكل العمرانية عرب جتديد البىن التحتية واخلدمية  ،لتتالءم
وتواكب متطلبات املؤسسة اجلامعيةوفق معايري اجلودة الدولية.
ال ميكن إغفال نشر ثق افة اجلودة الشاملة ومفاهيمها بني العاملني واملوظفني واألكادميني وهيئة التدريس والطالب
ابجلامعة وممارستها كسلوك عملي يف املؤسسة  ،وتشجيع مبدأ االستثمار البشري عرب االهتمام ابلطاقات والكفاءات
واستثمار تلك املهارات املتواجدة يف املؤسسة اجلامعية وتوجيهها الوجهة الصحيحة إلجناز املخرجات املطلوبة والنتائج
املرجوة من تلك الطاقات احليوية لتنفيذ (اسرتاتيجيات الرسالة واألهداف والرؤية وبرامج مؤسسات اجلامعة) .
كما نعتقد أن كل من له صلة ابالدارة اجلامعية ُمدعو إىل تفعيل إدارة االشراف والتقومي الذايت يف املؤسسة اجلامعية،
واختيار عناصر كفأة ومتميزة ومتنوعة التخصصات ،إلجناز أنظمة اجلودة الشاملة ،وإجياد حلول للتحدايت واملشكالت
والعقبات وجتاوزها  ،مع االستمرار يف عمل دؤوب وجاد للحصول على درجة االعتماد األكادميي للمؤسسة اجلامعة
عرب مصداقية ونزاهة الربامج املؤهلة ملرحلة التصنيف احمللي واالقليمي والدويل .
وأخرياً إن العمل التشاركي ضمن الفريق الواحد عرب التخلي عن أي اقصاء للكفاءات يف جمال منظومة اجلودة ،
وترشيد وأتهيل العمال األكفاء ابستمار لرفع مستواهم املعريف واألدائي  ،وتشجيعهم للمشاركة يف إجنازوحتقيق برامج
اجلودة يف املؤسسة ابتقان ومهنية  ،وتوفري بيئة مشجعة ومرغبة على التعاون األخوي والتسامح األخالقي بني كل
أعضاء املؤسسة اجلامعية  ،لتمكني كل الباحثني والعمال واالداريني على االبداع واالبتكار .
كما ال ميكن أن نتغافل دور االعالم من قنوات واذاعات حملية واقليمية،والتواصل االجتماعي وخدمات النت وتسخريها
خلدمة نشر أفكار أنظمة اجلودة الشاملة يف املؤسسات املدنية االجتماعية الفاعلة  ،عرب حضور الندوات والفعاليات
املتنوعة،ذات الصلة بربامج اجلودة والتميز واالبداع وفتح جمال التشارك اجلماعي بني كل اهليئات التابعة ملؤسسة اجلامعة
الفعال يف
 ،وتشجيع حضور وأقامة الورشات العلمية والندوات ابستمرار ملواكبة جديد معايري جودة التعليم اإلبداعي ّ
مؤسسات التعليم اجلامعي .
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الكلمات املفتاحية :املدخالت واملخرجات يف التعليم اجلامعي ـ ـ اجلودة ومتطلبات املواصفات العاملية( - )ISOامليزة
التنافسية بني املؤسسات اجلامعية ـ ـ سوق العمل  -معايري اجلودة .

املقدمة :
نظراً لظروف الواقع العاملي اجلديد ،وضرورة املواكبة للتكنولوجيا وتكنولوجيا التعليم ابلتحديد ،والتنافس الدويل يف جمال
التعليم والتعلم وخمرجاته،ابت من الضروري تطوير أساليب التعليم ووسائله ،ومناهجه ومقرراته،وطبيعة املوضوعات اليت
تفيد وتالمس الواقع املعاصروتليب حاجات الطالب التعليمية واملعرفية والواقعية ،يف مؤسسات التعليم العايل ،وجعلها أكثر
تالؤماً ومواكبة للتطور ،هذا الواقع فرض توجهاً جديداً يف ضرورة تغيري خطط واسرتاتيجيات مؤسسات التعليم ،ومنها
التعليم اجلامعي الذي أصبح يف غري منأى من التوجه حنو التغيري والتطوير والتعديل واإلصالح ،واإلبداع والتميز ،وفق
املعايري الدولية وأنظمة اجلودة الشاملة يف جمال التعلم والتعلم .
املؤكد أن املؤسسات اجلامعية مبختلف فروعها وختصصاهتا  ،هلا دور كبري وأتثري إجيايب يف تقدم مؤسسات اجملتمع وأفراده
 ،ويف تنمية جماالت احلياة والتنمية املستدامة  :االجتماعية والسياسية واالقتصادية والتعليمية وعلى خمرجاهتا وفق اجلودة
الشاملة املأمولة وعلى املؤسسات والبىن الفوقية والتحتية للمجتمع  ،هبا حيقق النهوض والتقدم وحتقيق احلضارة واملشاركة
التفاعلية اإلنسانية املأمولة بني اجملتمعات ،واالستمرارية على هذا الطريق الضامن للتطور والتعمري والتقدم .
لذلك فإن مجيع الفئات من االداريني والباحثني واملفكرين واملشرفني وأصحاب القرار ،يف الدول واحلكومات  ،وأصحاب
املؤسسات اخلاصة والعامة ،ورجال االستثمارواألعمال ،مدعون لتحقيق وإجناز جودة نوعية عالية يف موسسات التعليم
اجلامعي ،متاشياً مع املستوايت العاملية ،اليت ت ِّّقدم تعليم متميز  :مثل نشر التفكري احلر واحلوار البناء وممارسة النقد املوضوعي
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والتحليل العلمي ،واكتساب املعرفة اجلادة املفيدة وممارستها يف الواقع  ،والبحث عن مصادر املعرفة املتعددة ،واحلصول على
اخلدمة اليت تسهم وتشجع البحث العلمي اإلبداعي  ،وفق املعايري العاملية والتنافسية الدولية  ،اليت أصبحت مقياساً فاصالً
بني تطور املؤسسة وأتخر األخرى  ،فإن ( معظم دول العامل اآلن تسعى إىل تطوير نظمها وإجراءاهتا وحتسني مستوى براجمها
وتقنياهتا يف ضوء مقومات ومتطلبات ضمان جوة التعليم  ،،،لتحقيق الغرض من تواجدهاوهو تقدمي خدمات تعليمية
متميزة حتقق للخرجيني فرصاً أفضل يف سوق العمل) ، 1ونظراً لوجود فجوة حقيقية بني ما تقدمه مؤسسات التعليم اجلامعية
من معارف وخربات وتدريبات ،وبني ما يوجد من حتدايت وصعوابت تواجها اخلرجيني يف سوق العمل ووصعوبة إجياد
وظائف لتخصصاهتم  ،طرحت عدة أسئلة واستفسرات عن الدور املنتظروأتثري املتوقع من مؤسسات التعليم العايل اجلامعي
يف إجياد حلول للمشكالت االجتماعية واالقتصادية لألفراد واملؤسسات .
_ أحاول يف هذه املقالة استعراض أهم األسباب السلبية والتحدايت اليت تواجه ضعف املؤسسات اجلامعية  ،واملستقبل
املشرق املتوقع منها يف القيام بدورها الرايدي يف اجملتمع :
يلحظ أن هناك نقصاً على مستوى التأهيل ،ونفص الكفاءة العلمية،وقلة التدريب أو انعدامه أحياانً ،وعدم تطابق بنيما يبحث عنه الطالب اجلامعي وما يتطلع إليه من وظائف ومهن تليب حاجاته وآماله ،وبني ما تعلمه يف تلك املؤسسات
،وبني ما يواجهه من حتدايت واشكاليات يف واقع سوق العمل والتوظيف.
ال شك أن هناك حتدايت متعددة ومتنوعة ،ال تقل أمهية عن نقص مستوى اجلودة والنوعية يف املواد التعليمية  ،واملناهج
املقررة للطالب،واملخرجات من تلك العمليات التعليمية ،اليت مل تكن يف مستوى الطموحات واخلطط واالسرتاتيجيات .
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هذا الوضع أظهر نقصاً يف اخنفاض مستوى التواصل واالتصال بني املؤسسات الراعية للتعليم ،وبني مؤسسات اجملتمع
املستقبلة هلذه الكفاءات اليت جتد نقصاً يف جمال اخلربات العلمية والبحثية واالبداعية والتدريبية اليت اكتسبتها.
لذلك يسعى املشرفون واملهتمون وأصحاب اخلربة يف حتسني جودة التعليم ونوعيته ،عرب استخدام أفضل االمكاانت العلمية
والفكرية واملادية والبشرية ،بدءاً من تطوير املفاهيم وتصحيح التصورات ،حول نظام اجلودة الشاملة بني أعضاء وموظفني
وعمال املؤسسات اجلامعية ،والعمل على ممارسة أنظمة املعايري واألساليب والوسائل الناجحة ومواكبة التطورات العلمية
والتنافسية العاملية ،والتصنيف األكادميي للمؤسسات اجلامعية .

املبحث األول :مفهوم اجلودة الشاملة يف مؤسسات التعليم العايل
-1

مفهوم اجلودة الشاملة :

 هي القدرة على حتقيق أهداف مرغوبة ومطلوبة عرب استخدام األساليب والوسائل والطرق الصحيحة  ،كما أهنا تلبيةحاجات الزبون( املستفيد ) ،وحتقيق رضاه والوفاء بتوقعاته ابستمرار.
 هي ممارسة رقابية مستمرة على العوامل الرئيسية اليت تؤثر يف نوعية التعليم العايل وتكاليفه . أتهيل املؤسسة للحصول على شهادة اجلودة  ،وحتقيق متطلبات املواصفات العاملية (  )ISOبعد اسقاط معايريهاوشروطها على املؤسسة التعليمية  ،وإعادة صياغتها لتصبح قابلة للتطبيق يف التعليم العايل .
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هي  (:جمموعة من املبادئ واألساليب واملهارات اليت تستهدف التحسني املستمر لألداء فيما خيص العمليات والوظائف
واملنتجات واخلدمات واالفراد ابملنظمة  ،ابستخدام املوارد املالية والبشرية ) من خالل االلتزام واالنضباط واالستمرارية
ملواجهة احتياجات وتوقعات العمالء احلاليني واملستقبليني وحتقيق رضاهم )

2

ويف تعرف آخر هي ( مجلة اجلهود املبذولة من قبل العاملني يف جمال التعليم لرفع وحتسني املنتج التعليمي مبا يتناسب مع
رغبات املستفيدين ومع قدراهتم ومساهتم املختلفة )
-2

3

مبادئ اجلودة الشاملة يف التعليم العايل :

جمموعةمن املرتكزات األساسية لتحقيق أنظمة اجلودة يف إدارات مؤسسات اجلامعية :
-1

الوعي مبفهوم اجلودة الشاملة يف التعليم اجلامعي ،بني مجيع املستوايت اإلدارية والعلمية ابجلامعة لنجاح تنفيذ

اجلودة الشاملة.
-2

حتديد األهداف الواضحة ابملؤسسة اجلامعية .

-3

ممارسة مفهوم العمل اجلماعي ضمن الفريق الواحد  ،ليسمح بتكامل اخلربات بعيداً عن الفردية والنظرة

الضيقة لألمور .
-4

االلتزام ابملوضوعية واملصداقية والشفافية يف عرض البياانت واملعلومات املتعلقة مبجاالت العمل املختلفة

ابجلامعة.
-5
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-6

اختيار أنسب األساليب والوسائل التعليمية يف ضوء الواقع االلكرتوين .

-7

التكامل بني الربامج التعليمية لألقسام املختلفة،عرب سنوات الدراسة(مرحليت البكالوريوس والدراسات العليا).

-8

الرتكيز على تصحيح األخطاء والسلبيات ،أثناء وقبل وبعد إجناز العمليات وليس الرتكيز على مبدأ اللوم

والتوبيخ والعتاب وتوجيه التهم لألشخاص دون معرفة أسباب الظاهرة وكيفية عالجها من جذورها.
-9

تطبيق مبادئ التعليم والتدريب املستمر لتحقيق أنظمة اجلودة الشاملة يف املؤسسة مثال  :تدريب أعضاء هيئة

التدريس واالدارة على تقنيات احلاسوب وتشجيعهم على املشاركة يف الندوات واملؤمترات احمللية والعاملية وفتح جمال
تبادل األراء واالفكار املبدعة واحلوار البناء والنقد املوضوعي لتطوير املؤسسة.
 -10إدارك أمهية واحرتام الوقت ومواعيده احملددة  ،يف إجناز أو تقدمي أو تسليم البحوث أو الدراسات أو موعد
االجتماعات االدارية أو مواعيد مناقشة األطروحات ،والرسائل اجلامعية ،والعمل على كيفية استثماره كشرط رئيسي
ألنظمة اجلودة وجناح االسرتاتيجيات والرؤية واألهداف املعلنة من قبل إدارة املؤسسة .
 -11إعادة تصحيح املفاهيم والتصورات السلبية جتاه دور اجلامعة ومؤسساهتا الفاعلة يف اجملتمع ،ومدى قدرهتا يف
زايدة االنفتاح ،على أفراد اجملتمع ومؤسساته بشكل إجيايب .
الفعالة ،لتسهيل نشر ثقافة مفاهيم اجلودة الشاملة بني مجيع العمالء ابجلامعة.
 -12التأكيد على االتصاالت املتعددة ّ
 -13تفعيل اخلطط واالسرتاتيجيات لتنفيذ األعمال العلمية املتنوعة ضمن نظام متكامل يشمل كل عملية من
العمليات التعليمية واإلدارية .
وعليه  :فإن نظام اجلودة يشمل كافة مراحل التعامل بدءاً من مرحلة ما قبل قبول الطالب إىل قبوله إىل انضمامه ،ومروراً
ابلعمليات التعليمية والتدريبية والتقيمية اليت مير هبا ،إىل املشاركة يف ميدان سوق العمل وإجياد الوظيفة الطموحة ،ومتابعة
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اخلريج يف ميدان العمل  ،ومدى قبول ورضا إدارات سوق العمل عن كفاءاته وخرباته وحسه املهين ورغبته يف التطوير
واالبتكار.

املبحث الثاين :األسباب واملربرات لتطبيق أنظمة اجلودة الشاملة يف املؤسسة اجلامعية:
رغم جهود الدول واحلكومات ومؤسسات التعليم العايل ،ومواصلتها حنو تغيري ،إأل اهنا بدأـت بتغيريالنظرة النمطية لدور
اجلامعة ومؤسساهتا ،وتعمل على رفع مستوى إعادة الثقة واالعرتاف بدورها املؤسسي يف خدمة وتنمية اجملتمع وتطويره  ،و
مدى قدرهتا العلمية على املواءمة للتقدم العلمي والتكنولوجي احمللي والعاملي  ،مما أحدث ضغطاً على املؤسسات اجلامعية
ودورها الرايدي يف متكني الطالب من اكتساب معرفة وطرق حبث منهجية وإجناز اإلنتاج العلمي لتحقيق التنمية املستدامة
وجمتمع اقتصاد املعرفة املأمول،واإللتحاق ابلتطورات احلديثة يف التقنيات التعليمية ،مما جيعل أنظمة اجلودة أمراَ حمتماً يستبعد
ممارسة العمليات التعليمية ابألساليب التقليدية اليت كانت تفتقد لعناصر اجلودة ومعايري النوعية وفق املقاييس الدولية.
لذلك فمن األسباب املباشرة يف أغلب مؤسسات التعليم العايل والبحث العلمي اليت وقفت حاجزاً يف تطبيق أنظمة
اجلودة الشاملة مايلي :
-1

عدم تفعيل اخلطط واالسرتاتيجيات التعليمية يف املؤسسات اجلامعية .

-2

غياب الوعي ونقص االدراك العلمي لدى املشرفني واملهتمني ،وأصحاب الكفاءات أبمهية دور املؤسسات يف إنتاج

اقتصاد املعرفة ،واالبداع واالبتكارآلليات التطوير وتقدم اجملتمع عرب التنمية املستدامة .
-3

تدين مستوى املدخالت واملخرجات للعملية التعليمية يف مؤسسة التعليم اجلامعي.

-4

تدين مستوى كفاءة الطالب العلمية األكادميية ،من خالل ضعف قدرهتم يف حتقيق مكانة يف سوق العمل وإجياد

فرص يف التنافس الوظيفي .
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-5

صعوبة مواجهة جمموعة التحدايت واالشكاليات اليت تواجه خرجيي املؤسسة اجلامعية مبختلف التخصصات.

-6

نقص التدريب يف اكتساب اخلربة امليدانية يف جماالت التخصص يف الواقع العملي .

لذلك صار من الضرورة البحث جبد يف إصالح وتصحيح مسار اخلطط االسرتاتيجية يف مؤسسات التعليم اجلامعي وضرورة
مواكبتها للتطورالتعليم اجلامعي يف العامل  ،والعمل على تقدمي منتوج تعليمي جامعي عاملي تنافسي ذو جودة وفق املعايري
الدولية ،يسهم يف إجناز تنمية مستدامة متعددة اجلوانب احلضارية واخلدمية  ،ومن مثة جتد هذه املؤسسة املكانة اليت هتدف
إليها من حيث املرتبة املتميزة ضمن التصنيف واالعتماد األكادميي العاملي.
وهناك أسباب أخرى ميليها الواقع اجلديد يف التنمية والتعاون الدويل والتواصل اإلقليمي والتبادل التجاري واملعريف مايلي :4
-7

التنافس الشد يد الذي طرأ على املؤسسات املنتجة ومنها املؤسسات التعليمية اجلامعية بسبب ضعف النوعية يف

تقدمي اخلدمات ونقص جودهتا .
-8

جناح تطبيق نظام اجلودة الشاملة يف العديد من املؤسسات التعليمية العامة واخلاصة واجلامعية يف معظم دول العامل

 ،بينما بقيت بعض الدول األخرى تراوح مكاهنا ،دون خمرجات تعليمية ،تتالءم وحاجات اجملتمع املتعددة ومطالب سوق
العمل ومعايري اجلودة .
-9

تطبيق أنظمة اجلودة ا لشاملة يف املؤسسات االقتصادية والعلمية واملعرفية ،صارت مسة من مسات العصر احلديث

،وضرورة من ضرورات التطور والتميز واالبداع والبحث العلمي اجلاد واالعتماد األكادميي والتصنيف الدويل .
هناك ضرورات جتعل تطبيق أنظمة اجلودة يف مؤسسات التعليم العايل أمراً واجباً ال اختياراً كما هو مبني يف اآليت:
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 -1الزايدة املتنامية يف االهتمام ابإللتحاق مبؤسسات التعليم اجلامعي العايل ،يف خمتلف دول العامل ومنها الدول السائرة يف
طريق النمو( إن االجتاه العاملي اليوم لرسالة اجلامعات يتمحور حول اخلروج من نطاق الرتكيز على حفظ املعرفة ونشرها عن
طريق التدريس والبحوث االكادميية إىل جمال أرحب يتيح للبحث العلمي اجلامعي املشاركة يف التنمية االقتصادية واالجتماعية
والتطوير الصناعي )

5

 -2أغلب إدارات املؤسسات التعليمية ( الثانوية واجلامعية ) وضعت لنفسها أهدافاً وبرامج ورسالة ورؤية وحتديد النظرة
املستقبلية ووقت بداية وهناية إجنازها ( مدة اإلجناز ) وخطط إسرتاتيجية معتمدة ،يف هذه املؤسسات وتشجيع
االستثماروالتنمية البشرية على إنتاج اإلبداع الفكري  ،وحتقيق املوارد املالية املطلوبة يف ممارسة جودة مبواصفات عالية وعاملية.
-1

تغيري النظرة املستقبلية لسري هذه املؤسسات والتحرر من االرتباط املايل ( التمويل والنفقات) من الدول أواحلكومات

أو اهليئات الراعية ،والتخلص من كافة الضغوط املالية وتعويضها عرب االستثماريف جمال البحوث العلمية وإجياد شركاء ورجال
أعمال يف التعاون على تزويد هذه ا ملؤسسات ابقتصاد معريف يليب احلاجيات يف التطوير والتنمية و اقتناء املؤسسات
االجتماعية هلذه املواد املعرفية والعلمية والتكنولوجية والتقنية  ،وهذا التوجه منظر من مؤسسات اجلامعة الستحداث مصادر
أخرى بديلة  ،بدالً يف انتظار التمويل وإجياد النفقات .
-2

الشعور ابالحباط لدى بعض املسؤولني عن مصري مؤسسات التعليم العايل يف املستقبل من خالل ضعف خمرجاهتا

وتدين املستوايت التعليمية فيها اليت ال تتالءم وحاجات اجملتمع .
-3

البحث عن مصادر بديلة تركز على نوعية نظام اجلودة يف البيئة اجلامعية ( معرفة ومنهجية وحبثاً وإبداعاً ومتيزاً )

مع تقدمي اخلدمات التعليمية العليا وفق املعايري العاملية .
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 - 5هناك إمجاع على أن النجاح االقتصادي يتطلب قوى عاملة عالية الكفاءة والتدريب واإلعداد  ،وهذه الفئة املنتجة
املطلوبة ال تتأتى إالّ من خالل إعداد برامج عالية املستوى ،جيدة النوعية يف تقدمي املعرفة والتدريب والتأهيل  ،ومواكبة
للتطورات ،قادرة على التنظيم والرتتيب واالبداع وفق برامج أنظمة اجلودة الشاملة العاملية .
 -6حتسني وتقدمي خدمات عالية اجلودة للعمالءوالزابئن واملراجعني واملستفسرين ووسائل اإلعالم والفضوليني لتمكينهم من
معرفة الفروق بني اخلدمة امل قدمة واملنتوج اجلامعي ومتيزه عن منتوج جامعي آخر ،وعلى الزبون أن خيتار األفضل واألحسن.
 -7مدى التنافس بني املؤسسات اجلامعية وقدرهتا على استقطاب الطالب ،وتشجيعهم لإلنضمام إىل مؤسساهتا املتميزة
عرب خدماهتا املعرفية والعلمية والتدريبية ،ومواكبتها لتطلعات الطالب واملتعلمني وآماهلم .
 -8ارتباط كثري من الدول ابتفاقيات "التجارة الدولية أو اإلقليمية أو البينية" ،ومنظمات التعليم العايل الدولية  ،مما زاد
احلرص على تغيري توجهات املؤسسة اجلامعية،وارتباطها ابلواقع االقتصادي واخلدمي املطلوب حملياً ودولياً.
-9آاثر الواقع االجتماعي واالقتصادي واخلدمي األقل من املستوى املطلوب  ،وانعكاسه على حياة املواطنني بكل فئاهتم
،بسبب ضعف املنتوج املعريف واملخرجات التعليمية املأمولة من املؤسسات اجلامعية الغائبة عن حل املشكالت االجتماعية
واالقتصادية ،ويف إجياد فرص العمل للخرجيني اجلامعيني.
 -10متابعة منظمات دولية للتعليم احمللي والوطين عرب منظمة اليونيسكو  ،ومراقبة مدى احرتام تلك املؤسسات
للتوصيات والعقود اليت متت يف املؤمترات العاملية املنعقدة وتنفيذها بشأن ترقية وتطوير جودة التعليم العايل وااللتزام ابملعايري
الدولية .
-11ضرورة التغيري يف اجملتمع اجلامعي األكادميي ،ومواكبته للجديد من التطورات اليت تشهدها مؤسسات التعليم العايل
يف العامل ( أكادميياً وعلمياً ومنهجياً وإبداعياً ) لتسهم يف ممارسة تعليم نوعي وفق نظام اجلودة الشاملة .
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-12احلاجة إىل أنظمة جديدة يشارك فيه مجيع هيئات مؤسسة التعليم اجلامعي من هيئات التدريس – اإلدارة أولياء
األمور – املؤسسات املدنية ذات الصلة – الطالب – العمال واملوظفون – رجال األمن – أصحاب
املهن،والشركاء،العمل بروح الفريق،وتبين اخلطط واالسرتاتيجيات ذات املستوى العايل واالشراف على تنفيذها.
لذلك جعل الكثري من املؤسسات اجلامعية البحثية ،تبادر حلراك أكادميي تبحث فيه عن النوعية العالية ،يف كل ما له
حتول إىل استثمار،واإلقرار ابملواد التعليمية املطلوبة للطالب
صلة ابملؤسسة اجلامعية  ،بدءاً من األحباث الواقعية اليت َّ
اكتساهبا ومعرفتها وتعلمها يف واقعهم املتجدد اآلين واملستقبلي  ،وتشجيع ميدان اإلبداع بني الطالب ـ للخروج من (
اهلوة ابلبحث عن جمموعة اإلجراءات اليت تربط البحث العلمي والباحثني املبدعني مع القطاع اخلاص وصناع القرار ،
وإجياد عالقات تواصل بني مؤسسات البحث واملؤسسات االنتاجية من خالل التسويق الذي أساسه حتقيق الفائدة
6

والتنافسية  ،ال الرتويج واالنبهار)

لذلك ابت من الضروري البحث عن التحدايت واملشكالت والعقبات يف مؤسسات البحث اجلامعي  ،ومعرفة الوضع
الذي ينبغي أن يغري ويعدل ويصوب حنو األحسن واألفضل  ،ألن البقاء خارج منظومة التطور والتقدم والبحث العلمي
والتكنولوجي واملعريف ،له آاثر سلبية على كافة اجملتمع  ،وينعكس على التنمية االجتماعية واالقتصادية وعلى االستقرار
والسلم اجملتمعي  ،يف الوقت الذي تستنزف فيه أموال ونفقات هلذه املؤسسات اجلامعية ،لكن يف غري الوجهة الصحيحة
،ودون ترشيد اقتصادي وعلمي ملا يراد هلذه النفقات.

املبحث الثالث :معامل تطوير املؤسسة األكادميية اجلامعية عرب أنظمة اجلودة الشاملة :
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إ ّنَ الرغبة اجلادة الصادقة يف حتقيق معامل تطوير املؤسسة اجلامعية  ،وإجناز أنظمة اجلودة الشاملة يف املؤسسات اجلامعية ،
أمر مطلوب ومأمول فيه من مجيع املسؤولني والقائمني ابملؤسسات اجلامعية ،ابعتباره طموح راقي وحضاري وعاملي  ،ألنه
حيقق الوصول إىل التميز يف العملية التعليمية اجلامعية .
فاجملتمع احلديث واملعاصر يعد جمتمعاً معرفياً ألن املؤسسات التعليمية اجلامعية العليا فيه تنتج معرفة وتدريباً وابداعاً وحبواثً
علمية ذات جودة يف علم االقتصاد املعريف  ،ومناهج عالية املستوى  ،تسهم يف تنمية وتطوير اجملتمع ،وتسعى أن تتبادل
اخلربات واملعارف مع اآلخرين ،لتعزيزتلك االمكاانت املعرفية والعلمية والتكنولوجية ،والعمل على استثمارها بشكل صحيح
 ،لذلك (عادة ما تضم املراكز اجلامعية مراكز للبحث العلمي والتنمية التقنية  ،وتدريب وتنمية أعضاء اهليئات التدريسية ،
 ،،،،ومراكز للنشر اجلامعي  ،وتقنيات املعلومات والدراسات املستقبلية ،فضالَ عن مراكز تطوير النظم التعليمية وتقنيات
التعليم )

7

فالتحدي األول املوجه للمجتمعات النامية ،هو قدرهتا يف تصليح تعليمها الثانوي واجلامعي ،وجعله مواكباً للواقع
املعاصر،والقدرة على اكتشاف أساليب ووسائل تعليمية جديدة ومواكبة للتطورات يف جمال التعليم العايل يف العامل  ،تتناسب
مع اجليل اجلديد وحاجاته وتطلعاته ،والقدرة على استثماراملخرجات املعرفية والتكنولوجية ،وجعلها يف خدمة وترقية املنتوج
التعليمي واالجتماعي ،وتوسيع نطاق التعليم والتدريب،ونشر املعرفة بني مجيع أفراد اجملتمع وفق املعايريالدولية.
وحنسب أن معامل تطوير املؤسسة األكادميية اجلامعية ،لتحقيق أنظمة اجلودة الشاملة مير أوالً بتوفري شروط الكفاءة العلمية
واالدارية القادرة على امليزة التنافسية املأمولة و إجنازالتصنيف األكادميي للمؤسسة وفق املعايري ،وتطبيق مبدأ التقومي الذايت
للمؤسسة ابستمرار ،الذي بدوره يبدأ من توفري اخلطة االسرتاتيجية عرب وجود رسالة املؤسسة ونصها املرن ،وحتديث معطياهتا
كلما دعت الضرورة يف املؤسسة ،وكلما أجنزت مشاريعها ورؤيتها املستقبلية  ،وإجناز األهداف االسرتاتيجية جبودة  ،ومراجعة
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هيكلها التنظيمي لالدارة ،ومعايري اختيار القيادة األكادميية  ،ومعايري اختيار أعضاء هيئة التدريس واجمللس العلمي للكلية
أو اجلامعة ،ومراجعة تقييم الربامج واملواد التعليمية ابستمرار ،وكيفية تقييم الطلبة وتطورهم املعريف ،واخضاعهم آلليات علمية
موضوعية ذات مصداقية ،ومتابعة مدى تقدمهم وفق املعايري القياسية يف األداء الذي مت إجنازه  ،مثل تقييم معايري الرسائل
واألطروحات اجلامعية املنجزة من قبل اخلرجيني ،ومدى حتويلها إىل مشاريع استثمارية انفعة واقعية  ،ومراجعة املؤهالت
العلمية والشهادات املمنوحة ،من إدارة اجلامعة ومدى استيفائها للشروط واملعايري الدولية  ،والعمل على إجناز مجيع
التوصيات ومتابعتها لتحسني النقائص وتطوير املنجز(،إالّ أن كفاءة أجراء التقييم الذايت وفاعليته ونتائجه تعتمد على سعة
ُ
8
أفق القائمني به ومهاراهتم وحرص املنفذين ومدى انفاعهم ومحاسهم لتحقيق متيز اجلامعة  ،،،من خالل حتسني خمرجاهتا)
وميكن تلخيصها عرب هذه النقاط :
 -1وجود الرسالة واألهداف االسرتاتيجية .
 -2اهليكل التنظيمي االداري(وجود قيادة( فردية ومجاعية) مؤهلة تقوم بتنظم املؤسسة اجلامعية األكادميية).
 -3وجود أعضاء مؤهلني وذوي كفاءةات عالية من األساتذة يف هيئة التعليم اجلامعي واالداري.
 -4إدارة املؤسسة تقوم بتوفري برامج وخطط تعليمية عالية اجلودة وفق املعايرياألكادميية الوطنية والدولية.
 -5ختصيص إدارة كفأة عالية املستوى،مهمتها االشراف على تطبيق االسرتاتيجيات وبرامج اجلودة .
 -6العناية ابألحباث العلمية واملعرفية والبحثيةوفق الشروط واملعايري احملكمة دولياً.
 -7متكني إدارة االشراف على منح الشهادات العلمية واملؤهالت األكادميية وفق معايري اجلودة عرب استيفاء املقررات
والربامج والبحوث امليدانية واملخرجات البحثية والكفاءة الذاتية.
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 -8تفعيل إدارة التطوير يف املؤسسة جلميع املوظفني واألكادميني واالداريني  ،بقصد حتسني النوعية واجلودة لفريق العمل
ابستمرار،عرب الورشات والدورات العلمية البحثية والندوات واستقدام خرباء هلذا الغرض.
 -9وضع سياسة اجلودة ،عرب توجيه الدراسات اجلامعية ،والبحوث اجلادة ملتطلبات الواقع احمللي والدويل .
 -10مشاركة يف وضع وثيقة العمل والدليل اجلامعي ،لكل من املهتمني والفاعلني ،وأعضاء اهليئة االدارية والتعليمية
،وأصحاب الوظائف ،ذات الصلة ابملؤسسة اجلامعية للعمليات اليت يراد حتسينها وتطويرها وتعديلها.
 -11توفري مؤشرات طريقة العمل ال تعليمي واالداري والوظيفي واخلدمي واليت حتدد من قبل هيئة املوارد البشرية وتعمم
على اجلميع مع االلتزام بتنفيذها ،وتوفري اللوائح واألدلة املوضحة لسريعمليات االصالح بكل وظيفة.
 -12توفري التجهيزات املناسبة ابلبناءات واهلياكل واملخابروغرف الدراسة ابألدوات التقنية والتكنولوجية احلديثة ومواكبة
كل جديد يساند ويعززالعملية التعليمية .
 -13وضع املعايري العلمية ،اليت تشجع على إجياد جودة االعتماد والتنصنيف األكادميي وفق املعطيات الدولية.
 -14وضع لوائح توضح كيفية جمال التعاون العلمي والعملي بني املوظفني ،مهما كانت درجاهتم االدارية أو التعليمية
،لتكوين بيئة عملية مناسبة لإلبداع والتميز وحتقيق اجلودة الشاملة.
 -15التوعية ونشر مفهوم اجلودة الشاملة ،عرب نشر وتوزيع النشرات والدورايت واملطوايت  ،وورش عن مفاهيم اجلودة
والتميزوكيفية إجنازها ،واملشاركة يف الندوات واملؤترات الداخلية واخلارجية لالطالع على ما وصلت آليات جودة املؤسسة
اجلامعية يف التعليم واالدارة.
 -16تقييم وتشخيص سريورة العمل يف املؤسسة اجلامعية،بدءاً من األهداف والرسالة والرؤيةوآليات العمل.
 -17دعم وتعزيز اإلجيابيات منها ،وتفادي السلبيات فيها،والعمل على حتسينها ،وتعديل ما مل يتماش مع الواقع.
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 -18مراقبة إدارة املوارد البشرية للربامج واخلطط ،عرب تقييم جودة الربامج التعليمية اليت تقدمها املؤسسة من طرف أعضاء
هيئة التعليم واالدارةواخلدمات مرة واحدة يف السنة لتفادي األخطاء والسلبيات للسنة املوالية.
 -19تعمل إدارة املوارد البشرية على تنمية قدرات فريق العمل واالهتمام مبواهبه عرب التدريب املستمر وتطوير املؤهالت
العلمية والعملية واملعرفية والتقنية والتكنولوجية.
 -20تقييم فعالية املناهج عرب معطيات البياانت ،أو املشاركة يف أجوبة االستباانت اخلاصة ابخلرجيني الستطالع آرائهم
حول ما تعلموه ،وما واجهوه لتحسني املواد التعليمية ،واملناهج املقررة ،وفق املعايري واحتياجات سوق العمل ،ومدى
قدرهتم يف إجياد مناصب شغل مناسبة ،وفتح جمال املقرتحات واملالحظات واالفادة منها لدفعات اخلرجيني القادمة
واالستجابة أكثر الحتياجات مؤسسات اجملتمع .
 -21دعم مشاركة الشركات ومؤسسات العمل اليت يتوجه هلا اخلريج  ،الستطالع آراء املسؤولني واملتابعني واملشرفني
حول امكانيات الطالب اخلريج العلمية واملعرفية والتقنية واملهارية والتدريبية اليت تلقاها من املؤسسة اجلامعية ،ومدى
فعالية اخلريج على التواصل االجتماعي مع فريق العمل املؤسسي ،ومدى استجابته اإلجيابية يف تطوير العمل للشركة
ومؤسسة العمل ،وتنفيذ اخلطط واالسرتاتيجيات ابتقان وجودة .
املبحث الرابع :أساليب تقومي اجلودة وفق املعايري الدولية يف مؤسسات التعليم العايل:
هناك عالقة متداخلة بني أساليب تقومي إدارة اجلودة الشاملة وفق املعايري الدولية وبني ما تطمح له مؤسسات التعليم العايل
واملؤسسات التابعة هلا ،ومدى إلتزام هذه املؤسسات بشروط أنظمة اجلودة الشاملة ونظام األيزو

( )9000ISO

الذي هو منظمة عاملية اكتسب شهرة دولية يف جمال التقومي العلمي للجودة ،واستصدار شهادات املطابقة للمؤسسات
املختلفة الصناعية والتعليمية واخلدمية وغريها ،فهي تسعى يف حتسني املستوايت االدارية والكفاءة التعليمية ،واالنتاجية
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واخلدمية العالية ،سواء يف جمال ال تخطيط أو التسويق أوالتدريب أوتطبيق متطلبات نظام اجلودة ،لذلك فإن نظام األيزو(
 ) 9000ISOيوفرللمؤسسات جمموعة من التعليمات اليت تؤكد مدى إجنازها بطريقة علمية وعملية صحيحة لتكون
املخرجات انجحةوفق بياانت واضحة ،إن(التوافق مع االحتياجات اجملتمعية القائمة واحملتملة مستقبالً،وتتوزع مسؤوليات
القيادات اجلامعية عن أداء مهمة التخطيط األكادميي بني املستوايت القيادية املختلفة على حنو يتناسب مع واجبات
واختصصات والتخصص العلمي لكل مستوى) ، 9لذا ختتلف أي مؤسسة جامعية عن أخرى يف مدى تقومي اجلودة لديها
إنطالقاً من اسرتاتيجياهتا يف :الرؤية والرسالة واألهداف اليت وضعتها والزمن الذي تنجز فيه واليت أعلنتها لزابئنا واملستفيدين
من خدماهتا ،أو عرب التعريف مبؤسستها للعمالء عرب اإلشهار والتعريف للزابئن اجلدد ،مبا تقدمه من خدمات معرفية
متميزة أو منتوج معريف عايل اجلودة أو علمي أو تكنول وجي متميز متكامل  ،ميكن احلصول بعد هذا االجناز على االعتماد
الرمسي وفق شهادات مطابقة للمعايري الدولية وعرب مؤسسات األيزو (  )9000ISOوموافقة هيئات رمسية معتمدة
دولياً .
إن إدارة اجلودة الشاملة يف التعليم العايل ،ال ختتلف كثرياً عن املبادئ األساسية للجودة يف القطاع الصناعي،فهي تركز على
 :املدخالت ،تنفيذ العملية التعليمية مبهنية عالية وفق الشروط  ،احلصول على املخرجات.
وميكن تناول هذه املفاهيم كما يلي:
 -1املدخالت يف العملية التعليمية اجلامعية حتديدا :تعترباألساس يف حتسني جودة التعليم ،حيث أن توفر املناهج
واملقررات ومصادر املعرفة املختلفة  ،وتواجد األساتذة األكفاء واالداريني واملوظفني أصحاب اخلربة والقرار ،مع توفر جمموعة
هياكل عمرانية من قاعات دراسية متكاملة وجهزة ،وتوفرالتقنيات وتكنولوجياالتعليم ،واملخابر اجملهزة ابألجهزة االلكرتونية
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،والتواصل مع شبكة األن رتنت ذات اجلودة العالية  ،مع تواجد جمموعة من الطالب الذين ميلكون الدافعية والرغبة العالية
يف الدراسة  ،هذه املعطيات واملدخالت تسهم وتقوم بدور ابرز يف حتقيق اجلودة العالية يف مؤسسات التعليم العايل.
 -2العملية التعليمية :إن حتسني جودة املدخالت تعادل يف مضموهنا حتسني جودة العملية التعليمية عرب جودة التعليم
 Learningوجودة التدريب  ، Teachingاللذان يعتربان من الفعاليات املعقدة ،وأساساً لكل املنظومة التعليمية
العامة واجلامعية .

10

- 3املخرجات :ونعين هبا نتائج جودة خمرجات التعليم ،عرب املعطيات والبياانت االحصائية للنتائج الدراسية والعلمية
واألكادميية ،واخلدمية ،وفق املعايري الدولية ملخرجات التعليم يف هذه املؤسسات  ،وجتاوز املفاهيم التقليدية للمخرجات إىل
األسلوب التقين الرقمي ضمن معايري التعليم ذو اجلودة املواكب للتطور املعريف.
املقصود ابلتعليم النوعي اجلديد الذي يهتم ابملدخالت واملخرجات اليت تعود إىل العالقة النسبية ما بني احلالة األولية
أي(احلالة املعرفية لدى الطالب عند دخوله يف الربانمج التعليمي واألكادميي ) واحلالة النهائية أي (حالة التخرج وإكمال
دراسته واكتسابه لشىت املعارف ،وتوجه ه إىل البحث عن الوظيفة يف سوق العمل ،واملسامهة يف إجياد حلول واقعية عرب
املشاركة اإلجيابية ابألراء ،واملقرتحات االبداعية،لتطوير قطاع الوظائف العملية واإلدارية واملسامهة يف اختاذ القرار اجلماعي
التشاركي يف تسيري مؤسسة العمل ومتيزها.
هناك آليات متعددة من األ ساليب العلمية والعملية،وفق شروط املعايري الدولية  ،توجه العملية التعليمية لتطبيق أنظمة اجلودة
الشاملة يف مؤسسات التعليم اجلامعي منها :
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 -1تغيريوإصالح وتعديل املناهج والربامج الرتبوية ابستمرار  ،من خالل انتقاء املقررات املتجددة هتدف لتحقيق املهارات
العقلية واالبداعية والذهنية للطالب ،وتغيري منطية التعليم وعدم االهتمام بكمية املعلومات أو احلشو واالبتعاد عن
التعليم التلقيين  ،وتلبية حاجات الطالب املعرفية والعملية مع ضرورة إشراكهم يف التعليم والتعلم.
 -2حتسني العرض الرتبوي عرب مبدأ تكافؤ الفرص وحتسني الظروف التعليمية ،واالهتمام ابلبنية التحتية للمؤسسات
11

بكل الوسائل الالزمة هلا لتحقيق اهلدف األمسى من التعليم.
التعليمية وإمدادها ّ

كل قسم لألهداف واملهام
 -3ترسيخ السياسة الالمركزية ،اليت هتدف إىل توزيع املهام يف التعليم اجلامعي ،مع ضرورة أتدية ّ
12

اخلاصة.

 -4التمويل الكايف لكافة املشاريع التعليمية مع ضرورة ترشيد النفقات واالقتصاد فيها.
 -5االستفادة من اخلربات األجنبية ،يف جمال اجلودة يف التعليم ،عربإجياد ورشات العمل واملؤمترات والندوات املستمرة.
هناك مؤشرات ومعايريعلمية جتعل املؤسسات التعليمية اجلامعية وفق أنظمة اجلودة واملعايري بناءًعلى اخلدمات املتنوعة اليت
تقدمها هذه املؤسسات :
 .1تشكيل جلان أكادميية وادارية أكثر كفاءة لتطبيق نظام اجلودة وفق املعايري الدولية.
 .2حتديد أهداف اجلودة املرجوة يف مؤسسات التعليم اجلامعي .
 .3حتديد رسالة ورؤية وأهداف كل قسم أوكلية أو معهد ،ضمن املؤسسة اجلامعية .
 .4إعداد وحتضري برانمج عمل ( كتاب دليل ) توضح من خالله سياسة أنظمة اجلودة يف املؤسسة.
 .5تعيني أفراد ذوي كفاءات ومتيز ،يقدمون التقارير لإلدارة الوصية مبدى حتقيق برانمج أنظمة اجلودة .
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مناذج  :1لتجارب تطبيق معايري أنظمة اجلودة الشاملة يف املؤسسات اجلامعية:منوذج جامعة بريطانية ( سالز ) 13تقوم بتقييم أجهزهتا العاملة عرب :
 -1التزام اإلدارات بثقافة نظام اجلودة الشاملة يف املؤسسة اجلامعية.
 -2تنفيذ نظام اجلودة أثناء فرتة التسجيل اجلامعي عرب القبول أو الرفض أواالختياروفق املعايري.
 -3مراقبة تقدم الطالب وفق قاعدة بياانت مستمرة وجلسات مساندة له.
 -4تطوير املناهج واالسرتاتيجيات التعليمية بعد كل سنة مع مشاركة هيئة التعليمية ( طالب وأساتذة).
 -5منهجية تطويرية مستمرة لألساليب والوسائل والربامج ونظام التدريب .
 -6حتديد االجنازات املتدنية والضعيفة ،والعمل على تصحيحها والتعامل مع حتدايهتا.
 -7استمرارية اإلجراءات والفحوصات الداخلية للجودة للمؤسسات اجلامعية.
 -8تطويروتدريب اهليئة االدارية والتعليمية والوظيفية ابستمرار ومواكبة برامج معايري اجلودة .
 -9املراقبة والتقومي املستمر لكل اخلدمات اجلامعية ( معرفية أو مادية أو معنوية )
 مناذج  : 2جامعة ستنانفورد أمريكا،اتبعت اجراءات من املعايري لتقومي جودة التعليم لديها كاآليت:14 -1االلتزام ابملنهج العلمي واالرتباط ابلواقع العملي.
 -2التناسب مع قدرة استيعاب الطالب يف هذه املرحلة.
 -3االملام ابملعارف األساسية.
 -4إعداد الطالب لعصر العوملة.
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 -5درجة املستوى العلمي واملوثوقية.
 -6أعضاء هيئة التعليم واملستوى العلمي واخللفية املعرفية لديهم.
 -7ادراك حاجات الطالب وطموحاهتم.
 -8تقبل التغذية الراجعة( .) FEED BACK
 -9تنمية احلس الوطين والوازع األخالقي .
 -10تنمية املهارات الفكرية التنافسية واالجتاه التحليلي.
 -11عدم الرتكيز على التلقني .
 -12الرتكيزعلى القدرة التحليلية والتفكري االنتقادي.
 -13التوجه حنو سوق العمل.
 -14تلقي الشكاوي والتعامل معها ابنصاف وحيادية.
 -15التدريب املستمر للكادر اإلداري ومواكبته جلديد نظام اجلودة يف االدارة عرب توفري كفاءة وفعالية النظام االداري.
نتائج البحث وتوصياته :
من خالل ماتقدم ميكن استخالص أهم النتائج لتحقيق أنظمة اجلودة الشاملة يف مؤسسات التعليم اجلامعي وفق املعايري
الدولية ماآليت :
 -1العمل التشاركي بني مجيع الشركاء الفعليني وأعضاء هيئة االدارة والتعليم والتوظيف يف صنع القرار ابملؤسسات التعليمية
اجلامعية.
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 -2العناية واالهتمام ابلعالقات اإلنسانية بني أعضاء هيئة االدارة ،وأعضاء هيئة التعليم عربعقد ندوات توعية ألعضاء
اهليئتني ابستمرار ،للمسامهة يف تقريب وجهات النظروالسرياحلسن لتوجهات مؤسسة اجلامعة .
 -3حتديد مهام ومسؤوليات،وصالحيات اعضاء املؤسسة (مدير اجلامعة ورؤساء الكليات أو األقسام واللجان العلمية)
بشكل متوازن ومرن ،دون تداخل الصالحيات ،وإقرار مبدأ احملاسبة على ما مت إجنازه أو التقصري فيه ،بعد إهناء السنة
األكادميية يف املنصب النوعي.
 -4ممارسة ثقافة التداول على املسؤولية دون احتكارها ألطراف معينىة ،بني أعضاء جمالس اجلامعة االكادميية واالدارية
،لفرتة غري قابلة للتجديد ،ألجل إعطاء فرص للجميع ،للمسامهة واملشاركة اإلجيابية وتنويع األفكار االبداعية لسريورة
العمل املؤسسي.
 -5تعديل النصوص ومراجعتها وفق املصلحة العامة للمتعلم الطالب واألستاذ الباحث واالداري واملوظف .
 -6إاتحة الفرص للطالب اجلامعي ابملشاركة الفعلية يف خمتلف اجملالس ذات الصلة بتسيري اجلامعةوخاصة ما له صلة
ابملشكالت التعليمية واالدارية واخلدمية ،اليت تعترب حتدايً للطالب يف املؤسسة اجلامعية .
 -7تنويع مصادر التمويل عرب استحدات مصادر بديلة مثل تشجيع االقتصاد املعريف يف مؤسسات اجلامعة ،والتعامل به
كمنتوجات قابلة للبيع  ،وترشيد النفقات يف إدارة املؤسسة اجلامعية .
 -8وضع إدارة خاصة بقاعدة البياانت حديثة ودقيقة ومستمرة يف عدة جماالت منها  :االدارية واخلدمية والتعليمية
واألنشطة الرايضية ،وكل قطاعات العمل املختلفة يف املؤسسة اجلامعية .
 -9استقطاب الكفاءات البحثية الوطنية والكفاءات املقيمة يف اخلارج ،وتوفري البيئىة العلمية والبحثية واالجتماعية
واملادية هلذه الفئة  ،وإشراكهم عرب االشراف األكادميي على الرسائل العلمية واألنشطة األكادميية ،
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ع رب الندوات واحملاضرات وامللتقيات ،والورشات العلمية ،واإلفادة من خرباهتا ومقرتحاهتا لتفعيل إدارة اجلودة الشاملة يف
املؤسسة اجلامعية .
إن حتقيق أنظمة جودة التعليم العايل هي مسؤولية مجيع الشركاء  :األكادميني واالداريني واملوظفني واالجتماعيني
ومؤسسات اجملتمع املدين ،واجلميع يشارك حسب موقعه  ،وجناح أنظمة اجلودة املتميزة  ،يبدأ أوالً من توفر ادارة قيادية
جادة كفأة يف توجيه إدارة املؤسسة  ،قيادة تعرف ماذا جيب عليها إجنازه وعمله يف الوقت املطلوب وابلكيفية املطلوبة
،ومعرفة كيفية إدارة مسؤولياهتا  ،وعالقتها اإلجيابية وقدرهتا يف دفع اآلخرين لإلجناز واالبداع ،وتشجيعهم للمشاركة
الفعالة ضمن فريق العمل الواحد ،لتحقيق خدمات وخمرجات تعليمية متنوعة ذات جودة عالية .
وال ميكن إجناز أنظمة اجلودة يف املؤسسات التعليمية اجلامعية إالّ وفق هذه املعايري اآلتية :
 .1اعتماد معايري اجلودة يف تقومي النظام التعليمي اجلامعي ،ومقارنته مع اجلامعات املعتمدة ذات الصنيف العاملي
وجمال خربهتا وعربأنظمة اجلودة يف التعليم والتدريب .
 .2نشر ثقافة العمل التطبيقي واالهتمام ابلتدريب ،وتشجيع االبتكار املعريف ألجل التطوير وحتسني األداء
املهاراي،وعقد الدورات التدريبية والندوات املتخصصة وورش العمل .
 -3توفري املوارد والنفقات الالزمة لتلبية االحتياجات وفق رؤية مبادئ اجلودة الشاملة املتوقع إجنازها
Footnote:
shhadh, n'eman .(2006) .altqwym wdman aljwdh fy alt'elym aljam'ey.al'eyn .alemarat al'erbyh almthdh :edarh
almtbw'eat jam'eh alemarat al'erbyh almthdh. t1 .s 288
'esaf ,mhmwd 'ebd almjyd.(2017) .altmyz fy alt'elym al'ealy .ghzh .flstyn : mktbh smyr mnswr lltba'eh walnshr.
t1.s 24
shakr,swsn wakhrwn.(2008). aljwdh wala'etmad alakadymy. 'eman .alardn :dar sfa' llnshr. t1.s 92 / 94/95
'esaf ,mhmwd 'ebd almjyd.(2017). altmyzfy al'elym al'ealy. ghzh . flstyn : mktbh smyr mnswr lltba'eh
walnshr.t1.s16/17
alslmy ,'ely .(2017) .jam'eat almstqbl fy zmn altmyz wal'ealmyh .alqahrh : dar sma llnshr waltwzy'e . t.s215
shakr,swsn wakhrwn.(2008). aljwdh wala'etmad alakadymy. 'eman .alardn :dar sfa' llnshr. t1s 170
alhryry,rafdh 'emr.(2010).alqyadh w edarh aljwdh fy alt'elym al'ealy.'eman .alardn : daralthqafh llnshrwaltwzy'e
.t 1.s217
'elymat , salh nasr(2004).edarh aljwdh alshamlh fy alm'essat altrbwyh- alttbyq w mqtrhat alttwyr.'eman. alardn
:daralshrwq llnshr w altwzy'e .t 1 .s 54
Quality Standards in Education", www.thecommonwealth-educationhub.net, Retrieved 25-6-2018. Edited .
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Abstract:
Management principles cannot be transferred from one society to another, as individuals' actions
and perceptions of work are affected by the social local culture. This illustrates the failure to
transfer management models between countries belonging to different civilizations without
adaptation or modification.
This paper is the result of the author's research and experience with the reality of managing
institutions in Algeria that has known an intensive import of industrial enterprises, in the '70s of
the 20th century, with their management practices. This policy was doomed to failure, due to the
use of inappropriate management methods which did not keep up with the prevailing cultural
values in the society.
Keywords: Culture in organizations, Western management, Management transfer, Appropriate
Management, Developing countries.

Introduction
Developing countries generally live with the problem of importing organization and
management methods, as well as ready-made industrial devices. Machinery and equipment
imported from industrialized countries can be used as they are, while imported methods of human
management are difficult to apply. This is the result of social interaction and is closely linked to
society's values, culture and civilization affiliations.
Despite the importance of the human aspect of organizations, this aspect has remained
neglected, as factories are usually imported ready, with the required methods of structuring work,
organization, and management.
Experience has shown that imported management methods have failed because they have
not succeeded in increasing the effectiveness of production enterprises and not being able to get
developing countries out of the cycle of Backwardness.
Hence the urgent need to learn more about the cultural and social characteristics of the
worker, and to study him in his social environment, to understand him and improve his motivation
and management. It is therefore illogical to continue to consume western methods of human
organization. It has become necessary to look at new methods of management, based on local
values, community culture, historical and nodal reality, and value systems.
This paper comes at a critical stage of restructuring the economy of many developing
countries, and working to adopt scientific methods in management and organization, aimed at
increasing the efficiency and effectiveness of economic and service organizations.
Objectives of the study
This study is important in three aspects:
1- The theoretical importance of highlighting the impact of cultural values on management. It is a
sensitive area, which has been the subject of various international scientific meetings and
conferences.
-2 The practical importance, as it paves the right ground for laying the foundations for human
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management methods, taking into account the reality values prevailing in society. That
undoubtedly facilitates the process of understanding the worker, and thus designing appropriate
methods of management and motivation, which are badly needed in developing countries.
3- It draws the attention of officials, to the need to take into account local values in the field of
management and work to adapt the imported methods of work and organization, to adapt to the
cultural value reality of the worker.
Light will be shed on the cultural values within productive enterprises and the important
factors influencing their developments. The cultural dimension of the organization, the
components of the worker's value pattern, traditional values and requirements of modern
organizations, the implications of socialist governance on workers' values, and workers' responses
to management methods.
From social culture to organizational culture
The organization is a social entity with distinct boundaries. However, these limits are
transparent and allow the organization to interact with its social environment with all the culture
and values that society holds, which in turn affects the characteristics and effectiveness of the
organization. There is a growing interest in studying the impact of culture on workers' behavior
and the effectiveness of regulations (Hofstede:1978; Smircich:1983; Ghiat and Willey:1989).
According to Taylor (1871), Culture is “that complex whole which includes knowledge,
beliefs, arts, morals, law, customs, and any other capabilities and habits acquired by man as a
member of society.”
The concept of culture has been the subject of numerous discussions, probably due to their
complexity and invisibility. Although some definitions are popular, almost every researcher has
his own definition of this concept. Among the much-cited phrase defining culture is the “collective
programming of the mind” (Hofstede (1980).
Culture is related to a geographical area, a region or a country. The “national culture
provides the set of rules to act, and the set of preferred outcomes to compare from before an action
is taken. Employees are likely to prefer management practices that are consistent with their work
values and may reject those practices that are not" (Nieves et al., 2006, 36).
While Schein (1992) presents a definition for culture as "A pattern of shared basic
assumptions that the group learned as it solved problems of external adaptation and internal
integration that has worked well enough to be considered valid and, therefore, to be taught to new
members as the correct way to perceive, think, and feel in relation to those problems".
Culture is looked at as a set of dimensions. Hofstede (1980) defined four dimensions of
culture that described fundamental similarities and differences in human behavior, attitudes, and
decision-making for culture. The four dimensions were: masculinity/ femininity, power distance,
individualism/ collectivism, and uncertainty avoidance.
While Krech et al. (1974) divide culture in an explicit and implicit dimension. The explicit
part of culture consists of consistent behavioral patterns in a given situation. These patterns or
arrangements are formed and influenced by both the physical environment (climate, geographical
region …), and other cultural groups (trough exchange of ideas…). The implicit dimension is a
manifestation of wants, interpersonal responses traits, attitudes, values, beliefs and norms, which
together give meaning to explicit behavior.
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On the other side, (Argandona, 2002, 2), defined culture in a very broad sense as “central
desires or beliefs regarding final states or desirable conduct that transcend specific situations, guide
the choice and evaluation of our decisions and, therefore, of our conducts, becoming an integral
part of our way and acting, to the point of shaping our character".
From this perspective, Beulah Viji explained that "Value, attitude, and behavior are
interlinked with each other. All these factors contribute to the personality of an individual. Values
represent an individual's standard, faith ideals or even events and activity" (Beulah Viji, 2016,
p116).
The actions and behaviors of workers are the results of the accumulation of a set of ideas,
knowledge, and experiences that allow the individual to judge the material, social and cultural
issues around him. Therefore, the result of the judgment depends on the nature of these ideas and
cultural values.
Meglino and Ravlin (1998) explained that firms and individuals would benefit from a better
understanding of the relationship between the values of the employees and the corporate culture.
Corporate culture is defined by the values of corporate managers and subordinates. A strong
corporate culture is possible only if the employees' values are in agreement with those of the firm
(Nieves et al., 2006, 31).
While Nieves et al. (2006) concluded that “in all, research has indicated how culture differs
in their choice of, and the significance given to, values, and how superiors and subordinates differ
in their values across cultures, as well as how values tend to remain and resist change in a specific
national culture or society”.
Any organization must have individuals with common objectives who share roles and use
the means available to achieve their goals. Even in the most automated organizations, planners,
observers, and programmers must play a central role in decision-making and implementation.
Individuals come as facilitators, workers or customers in the environment in which the
organization deals, with their social and cultural values. Each individual has his view of life and
work, the nature of his actions in certain situations, and the values of society and culture, which in
turn affect the actions of the individual in different working situations.
The ILO report focused on the element of the organization when explaining the concept of
management. "Management is the organization and control of human activity towards specific
ends" (ILO: 1969, 25). While “Katz” summarizes the mission of managers, arguing that the most
important requirements of the manager are to be an analyst of factors affecting production and
diagnoses the relationship between individuals, values, and standards within his unit. These
requirements are general for all management locations” ( Katz:1970, 51).
The importance of culture and its role in determining ways of human management, and the
need to take into account local cultural values in developing an appropriate model of management,
adapted to the cultural reality and the value pattern of the worker.
From open to the cultural system
In recent years, researchers have been increasingly interested in the effects of the cultural
environment on management effectiveness. The prevailing view was that the organization was a
closed-system, independent from peripheral and cultural influences and turned to a new concept,
open-system, stressing the fact that organizations interact with their social and economic
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environment (Negandhi: 1975). The current trend of the organization theorists is to consider the
latter as a cultural-system in recognition of the impact of culture on the organization and,
consequently, on the ways of managing it. As stated by Smircich (1983,35), "the theory of
organization is moving beyond the open system of organization, towards a cultural system. A
system interested in the higher mental functions of human behavior, such as language and concept
creation".
Factors contributing to shaping the worker's value system:
The factors contributing to determining the worker's value pattern can be identified in a range
of factors, the most important of which are: cultural, historical, social, political, economic and
organizational factors, which affect the worker and determine his behaviors, and methods of
dealing.
Religious factors
Historical factors
Social factors
Political factors

Cultural
values

Worker’s value system

Economic factors
Organizational factors
Figure 1: The main components of the worker's value system
Cultural factors that influence individual behavior and norms are profound and multiple,
often difficult to identify and to tackle. The most important of them are listed as follows:
Cultural and organizational behaviors
Cultural influences go through a series of stages before they emerge in the form of values
that influence the individuals’ behavior within organizations.
The length of this series and the overlap of various cultural, social, economic, political and
organizational factors make it very difficult to link the relationship between cultural values and
organizational practices.
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Cultural values
Cultural behavior
Cultural, political, and
individual behavior indicators

Individual’s behavior
within organizations
Behavioral requirements
for the profession

Figure 2: Interaction between factors shaping the organizational behavior
The previous figure illustrates the role of cultural, economic and social…factors in
determining the values of the society, their behaviors and shaping their personalities. The pressures
from the profession, its requirements, the pressure of society’s values on workers, are factors that
characterize the worker's professional behaviors and his attitudes towards work.
The cultural aspect of human management cannot in any way be neglected. Blunt (Blunt:
1983, 35) asserts that "cultural beliefs influence an individuals' behavior and determine their
responses to work to certain limits." The organization is influenced by the culture inside and
outside it. According to Smircich (1983, 354), "the idea of culture has been incorporated and given
importance as an internal and peripheral variable." According to Goodenough, culture is seen as
"a single system of understanding and organizing physical manifestations, objects, facts, behavior
and emotions" (Smircich:1983, 349).
The organization must be seen as open to its cultural reality and work to integrate the cultural
dimension of workers into the methods of management and the concerns of the managers.
Thus, we conclude that the cultural dimension is the cause of many of the problems
experienced by many organizations, such as absenteeism, neglect, low occupational satisfaction,
poor relations between workers, and mistrust between subordinates and managers. This is also the
result of the difference in cultural values and the contradiction between the old and the modern,
between the workers and supervisors and between the youth and the elders.
The association of culture with behaviors and motivations of individuals help in
understanding organizational behavior. This increases the importance of culture in organizations
and explains the need for studying social culture and its impacts on organizational effectiveness.
In this way, it is possible to keep up with management requirements and to use some local
cultural values to organize enterprises and manage the employees. The social environment and
cultural backgrounds must be identified to be used to facilitate the achievement of the
organizational objectives.
Cultural difficulties and problems of human management
Organizations in developing countries have multiple and interrelated difficulties, but most
of them are the result of difficulties in managing human resources. This is the result of the absence
of industrial cultural values in line with the requirements of modern organizations, and the failure
of managers to understand the workers’ motivations and to find managing methods in line with
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the value of society’s reality.
1. The predominance of the agricultural mentality of workers
The professional activities of developing societies are predominantly peasant, so the
prevailing culture and therefore the values held by workers are influenced by this aspect, which is
usually expressed by the "agricultural mentality", as opposed to the "industrial mentality", which
is found with workers from industrialized societies.
2. The worker's professional experience
Professional experience has an impact on determining an individual's values and attitudes
towards work. An individual who has observed in his career that work is the only way to promote
and raise the material situation leads him to the seriousness and work towards his goals. In cases
where the worker's effort, dedication to work and reliance on nepotism and tribalism are not given
importance, this affects the values, concept, and motivation of the work.
The management practices between locality and globalization
Management methods being used in managing organizations from developing countries
influenced their level of effectiveness and the extent to which they succeeded in achieving their
objectives. The failure to take into account local cultural values and the contradiction of the latter
with the regulatory requirements of modern institutions led to difficulties in managing and the
failure to achieve production goals and economic development in general.
What is the possibility of transferring management know-how between nations and
civilizations? What are the impacts of applying imported management methods? How did
decision-makers face the negative performance of organizations? These questions need to be
highlighted.
1. Values’ differences and management difficulties
Though there is no conclusive evidence of the failure of institutions that rely on imported
approaches to management, it has become clear that most organizations from developing countries
are not productive, inefficient and not profitable. That is evidenced by the fact that economic
problems in these countries are constantly worsening, forcing them to import to meet the majority
of goods for their daily needs.
The cultural values and customs of society have influenced the effectiveness of the
organizations, especially in terms of the management of human resources and the motivation
towards work. The success of the methods of management in America or Europe does not
guarantee their success in other developing countries, as the characteristics, values, and customs
are different. These factors affect our perception of work and motivation factors, which affect the
functioning of organizations and their effectiveness.
2. Difficulties in finding suitable methods for human management
Problems are met by managers in running their organizations and the workers carrying out
their professional duties. The problem with decision-makers in organizations, the identification of
the phenomena needing to be observed as a continuation of the error and the lack of periodic
evaluation of the results, despite the multiple problems faced by both managers and the workers.
Decision-makers usually look at problems with an ideological political perspective, which
231

Journal of Human Development and Education for specialized Research (JHDESR)225-237 Vo: 6, No:2, 2020

makes them lose their objectivity and scientific importance, which contributes to hiding the real
causes of these problems. All of this deprives economic managers of valuable information, which
could have been used to improve performances, to address the negative aspects and reinforce the
positive ones.
1. The managers’ narrow view to organizational problems: decision-makers aim to identify and
work to solve problems of their organizations. However, the nature of their training makes them
neglect the cultural character of many of the tackled problems. That is why they usually think
about machinery and hardware and ask for additional funds to increase investments. The reasons
for many problems lie behind poor management and the lack of understanding of the workers’
cultural attitudes. That leads to the inability to motivate; control and coordinate works, then fail
to achieve the organizational goals.
2. The cultural background of the managers: It is common to meet the phenomenon of adopting
the models, an imported management model, either from the West or from the East, to apply it
without regard to local people's values and culture. Instead of starting from the social data,
organizing and theorizing them to find a locally appropriate model of management. The
decision-makers apply ready brown methods, theories, and approaches, leading to a set of
contradictions and problems associated with human management.

3. Failure in transferring Western management know-how
Modern organizations have evolved in industrialized countries, and have gone through stages
of adapting workers to their requirements, and workers who in turn belong to industrialized and
developed societies, are following the requirements of the organizations, which have made
harmony between the values of society and the values of organizations, which are missed in
developing countries.
When looking at the factors of development, they depend on raw materials, technology,
management methods, and labor. If raw materials are available, developing countries need
technology and management methods. The way to make up for this shortfall is the acquisition of
technology and methods of organization and management from industrialized countries, which is
called the transfer of production technology, and the transfer of management technology. While it
is acceptable to acquire production technology from abroad, at least as a temporary stage, it is
wrong to acquire management theories and methods, as they are applied in the West, because of
the different cultures and values between the underdeveloped and the developed countries.
Scientific studies have found that the transfer of management methods has failed in the case
of different cultures and cultural values between the countries from which they are transferred, and
the countries to which they transfer the models of management. The worker is influenced by his
behaviors, motives, and ways of responding to the cultural values that exist in his environment.
That is confirmed by Blunt who believes that "the individual's perception of his profession and
work, in general, is long-defined by his stock of cultural values obtained from his surroundings"
(Blunt: 1983, 54). It is recognized that the failure of workers to achieve and maintain the required
levels of productivity has to do with the quality of life, starting with the difference between
organizational values that are not commensurate with cultural values." Schippers and Fajardo
(1983) pointed out that the cases where success occurs, Modern management has been adapted to
fit with the local culture, social and political environment".
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The current methods of management in most developing countries, have crystallized in the
East or the West as a result of certain cultures and cultural values, but have moved to be applied
in completely different societies. It is difficult to rely on Western cyclic theories to understand the
Arab Muslim factor with their cultural values and backgrounds. For example, the use of projection
tests in assessing the personality of individuals, and the theories of motivation in understanding
local people at work. That affects negatively the management and level of effectiveness of
organizations in developing countries in general.
There are two aspects of management. The first has to do with statistics and the use of
numbers and computing, and that requires techniques and methods that can be exploited globally
regardless of the reality in which they evolved. The second aspect is what has to do with
understanding, motivating, dealing with people and managing them, which must be linked to the
civilization of society and its cultural values.
According to Farmer and Richman (1964,55), "the majority of studies in management
occurred within the "black box", called management, without much regard for the external
environment within which the company might operate. The more the external environment is
similar for all companies, the approach is reliable, but in cases where the environment is
significantly different, as is the case between states, this theory is not appropriate to explain the
effectiveness differences".
4. Repercussions of management model transfers
Because the management approach in developing countries has several negative
repercussions, the most important of which can be summarized as follows:
1. The difficulty of exchanging experiences: The different political platforms and methods
and objectives of management in developing countries affect negatively their cooperation. It also
misses an opportunity to share information and experiences that can be exploited for the benefit of
development and the prosperity of its people.
2. Promoting dependency and relying on others: The developing countries depend on the
West in meeting their needs of technology and filling their deficit of consumer materials on the
industrialized countries. While this is acceptable for these materials, due to the lack of equipment
necessary for production and advanced technology, returning to foreign countries to solve our
management problems helps to enhance dependency. It also forces them to rely on others to find
solutions to problems related to our reality. Taking notes that these countries have specific cultural
characteristics, and are better to find appropriate solutions to their problems.
3. Promoting the difference between developing countries: imported and applied
management methods in developing countries vary according to their former colonists. The
difference in languages and ideological principles widens the difference in applied management
methods in different developing countries.
5. The need for adapted management methods
Management principles have evolved in developed countries, mainly in the United States
and Europe, and scientific theories have emerged explaining the behaviors and motivations of
individuals, depending on the beliefs and cultural values of these societies. That proves that the
principles of human management cannot be transferred from one society to another, as individuals'
actions and perceptions of work are affected by the social local culture. This illustrates the failure
to transfer management models between countries belonging to different civilizations without
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adaptation or modification.
From here we conclude that management and organization methods cannot be transferred
successfully between countries, except if cultural values are similar. It has been possible to identify
groups of countries that can transfer the methods of management and organization, depending on
the unity of their culture and civilization affiliations. These conditions are not available as is the
case between the MENA Region and Europe or the United States
Japan is a model for finding ways of conducting in line with the value of local culture, relying
on itself to develop appropriate techniques in human management methods, which has contributed
to the effectiveness of Japanese organizations.
The process of researching the most appropriate ways of managing the value and cultural
reality of a society is a very difficult task. According to Negandhi (1975, 270), "it is difficult, if
not impossible, to link a causal relationship between special elements, from socio-cultural and
peripheral variables to elements of management and effectiveness applications."
6. Towards a cultural model of management
The human element is one of the most important factors of production, because of its
changeable properties, interaction with the environment, its culture, values, and patterns of
thinking and behavior. Hence we conclude the difficulty of transferring methods of human
management between different environments and civilizations. The greater the difference, the
harder it is to transfer and apply. The change and adaptation of management methods are badly
needed, to be adapted to the local cultural realities.
The need for a local cultural style of management
There is an imperative that leads us to think seriously about creating a local model of
management, which can be attributed to the following reasons:
1. The impossibility of transferring foreign models of management as they are. Models of
management can be studied and exploited, but it is necessary to have them modified and adapted
to conform to the characteristics of local reality. This practice was followed by western
countries, according to Thurley XIII, the Marshall Plan has indicated that every European
country involved has encouraged the search for its identity to develop appropriate management
and management skills. Since the American School of Consulting and Business Management
has tried and adapted, it has not been transmitted as it is." The result of The Schippers &
Fajardo:1984, 17, is that "in cases where success has been achieved, modern management
methods have been adapted to local culture and its social and political environment".
All of this demonstrates the futility of transferring foreign management methods as they
are and their application to the organization of different civilizations without change or
modification.
2. Lack of ready-made solutions to be imported: According to Haurant: 1984, 17) "new
organizations emerging in developing countries face the same management problems as their
counterparts in industrialized countries - from problems of men's management, structural
problems and management control in general- and in addition to that, they face special problems,
they need to find innovative, adapted solutions, without always being able to return to European
or American-type experiences." This is the result of the association of management with local
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values which are different from what can be found in industrialized countries.
3 .The greatness of the project and the unity of values: No one country can bear this important
project of creating a model of management, and adapting what exists to be in line with the
characteristics and reality of these countries. The great convergence of culture, history, the unity
of ambitions made it possible to collectively sponsor this project.
All these factors have made it necessary to think constructively and work hard, to complete
this civilized project, which is necessary for the organizational and industrial take-off of our
developing countries' societies.
Creating a model in management appropriate to the social reality that meets local special
needs is a civilized action that needs the joint efforts of researchers in more than one country, to
study and scrutinize reality and share knowledge and experiences. The unity of cultural values and
the convergence of degrees of industrialization, the unity of religion, language, history, and goals
of several developing countries, are factors encouraging cooperation and concerting efforts, to
achieve common goals.
7. Discussions
Modern industries have emerged in Western societies with a materialistic culture, values,
and traditions that characterize them. The current management has emerged, linked to the values
of industrial societies.
Developing countries have created modern industries and imported the same management
methods used in the West, with no regard for the values and mentalities prevailing in their
community.
The former colonies, today after experimenting with successive management systems since
their independence, need to do two simultaneous operations, namely adaptation, and adjustment.
The first is to study the social, economic, political and value realities to understand, organize and
adapt it to the contemporary economic reality. The second process is to facilitate the process of
labor adjustment of industrial realities and the modernization of their culture and attitudes towards
work.
The two processes are complementary, as adapting and adjusting cultural values to the reality
of a modern form are in line with the requirements of the industrial age, making it easier for
workers to accept local management methods and thus make it easier to adapt to them. One of the
most important administrative concepts spreading in the literature of administrative sciences in
industrialized countries is the organizational culture.
Organizations can be developed by creating a unified culture that brings together members
of the organization, contributes to unifying their opinions, perceptions, and behaviors and
increasing the strength of their affiliations to the organization. This is done by:
- Creating a policy of consultation and the contribution of workers in shaping the objectives of their
organizations and their strategic policy.
- A media policy through internal bulletins and media.
- Good relations between workers, supervisors, and managers.
- Taking care of workers' concerns.
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8. Conclusion
The length of the period of colonization, underdevelopment, and mismanagement in public
institutions, and the adoption of a patriarchal, socialist and social policy in employment, have led
to the emergence and expansion of negative values and habits at work. That led to the propagation
of absenteeism, underemployment, and failure to give the work the status it deserves. That led to
the increase of economic and social problems, and even to the crisis that most developing countries
are currently experiencing.
Therefore, a review of professional values and work traditions and promote positive values,
based on the love of work, diligence, and mastery, respect for time and encouragement of effort,
all of which help to promote the values of work and the integrity of professional, commercial and
social relations for the benefit of society.
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Abstract:
Citizenship is considered as one of the most complicated sociological and political concepts,
despite its importance in understanding many phenomena and political, social and cultural
problems of any nation. The importance of the concept of citizenship lies in the following aspects:
its connection to the relationship between the individual and the state and its reversal of the
essential relationships of loyalty to the country, belonging to political groups, identity, law, rights
and controls of political participation, human rights, the individual’s sense of stability, political
and economic security and stability, social justice, cultural and cultural openness, the dignity of
human beings, the call for freedom and equality, and the lack of comparison between rights and
duties.
Although the concept of citizenship appeared largely in the Greeks, discussions in various
popular, official, media and academic circles still exist around it. These continuous discussions
give an indication of a change in the relationship between the individual and the state, from a
policy that was based on dependency and care to a philosophy based on active citizenship and
participation. In light of the foregoing, the current paper seeks to trace the historical stages of the
emergence of the idea of citizenship, and tries to approach the western and Islamic.

امللخص
 رغم أمهيته يف فهم الكثري من الظواهر،يعترب مصطلح املواطنة من أكثر املفاهيم السوسيولوجية والسياسية تعقيدا
 وتكمن أمهيته يف ارتباطه ابلعالقة بني الفرد والدولة ويف عكسه.واملشكالت السياسية واالجتماعية والثقافية ألي أمة
 وحقوق وضوابط املشاركة، والقانون، واهلوية، واالنتماء للجماعات السياسية، املتمثلة يف الوالء للوطن،للعالقات اجلوهرية
، والتوازن واألمان السياسي واالقتصادي، وتنطلق قيم املواطنة من شعور الفرد ابالستقرار. وحقوق اإلنسان،السياسية
 وعدم املفاضلة بني احلقوق، والدعوة للحرية واملساواة، وكرامة اإلنسان،والعدالة االجتماعية واالنفتاح الثقايف واحلضاري
 وعلى الرغم من ظهوره بصورة كبرية عند اإلغريق إال أن النقاشات يف خمتلف األوساط الشعبية والرمسية.والواجبات
 من سياسة،واإلعالمية واألك ادميية ال يزال قائما حوله؛ مما يعطي مؤشرا على وجود تغري يف العالقة بني الفرد والدولة
.كانت قائمة على التبعيَّة والرعاية إىل فلسفة تستند إىل املواطنة الفاعلة واملشاركة
 تسعى الورقة احلالية إىل تتبع املراحل التارخيية لنشؤ فكرة املواطنة وحماولة املقاربة بني التوجهات،ويف ضوء ما تقدم
.الغربية واإلسالمية
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الكلمات المفتاحية :المواطنة ،الغرب ،اإلسالم ،الوالء ،العدالة االجتماعية ،الحقوق ،الواجبات.

مقدمة
ُّ
املهمات وأعسرها اليت واجهة األمم قدميا وحديثا كما يشري إىل ذلك بدران
تعد املواطنة والرتبية عليها من أصعب َّ
() 2009؛ نظرا لصعوبة حتديد مفهومها الدقيق من جهة ،وآلية ممارستها على الواقع من جهة أخرى .واملواطن الصاحل
يكشف الوضع احلقيقي ألي أمة وحضارة ،وقدرهتا على صمود مشروعها احلضاري ،وقوة قيمها وفلسفتها اجتماعيا
وتربواي وسياسيا (عامر .)2011 ،لذلك فقد أوىل الفراعنة ُج َّل اهتمامهم لنشر قيم الطاعة والوالء واإلخالص للملك
والوطن (هباء الدين.)2000 ،

واندى فالسفة اإلغريق ومفكروهم بنشر القيم الفاضلة بني املواطنني ليُمايزوا بني اخلري والشر ،واحلق والباطل،

وخلق مواطنني انفعني وخملصني ألثينا اليت كانت ترمز للحرية والعدالة ) ،)Arslan, 2016فريى الفيلسوف اليوانين
أرسطو أن املواطنني هم أساس وجناح واستقرار أمن وتالحم نسيج الدولة االجتماعي والسياسي ،ومنوها االقتصادي،
وذلك يستوجب على الدولة حتقيق العدل واملساواة وإشراكهم يف احلياة السياسية والتشريعية واالجتماعية واالقتصادية
(بلقاسم.)2016 ،
واستندت الفلسفة السياسية للحضارة الرومانية على احلماية الشخصية للمواطنني ،واحلفاظ على ممتلكاهتم
وحقوقهم القانونية ،وجتنيبهم حماكم التفتيش والتعذيب واإلهانة والعنف الديين والسياسي ) .)Taylor, 2015وسعت
احلضارة الصينية القدمية إىل تعليم أفرادها القيم الفاضلة النبيلة الدفاع عن كرامة األمة الصينية (.)Zhang, 2016
مل يستمر هذا البناء الرتاتيب ملفهوم املواطنة وقيمها وممارساهتا يف أثينا والحقا يف روما طويال؛ حيث فقد املواطنون
حقوقهم وُكلِّفوا ابلواجبات وااللتزامات جتاه الدولة بعد توغُّل األنظمة اإلقطاعية األوروبية يف العصور الوسطى ،لتشهد
أورواب وحىت هناايت القرن السابع عشر احنسارا كبريا يف قيمة املواطن وحقوقه ،واضمحالل الدميقراطية ،وانعدام املساواة
وسخطا كبريين بني الشعوب ).)Onal et al, 2018
والعدالة االجتماعية ،الشيء الذي خلق غضبا شعبيا ُ
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ويشري نصار ( )2000إىل خطورة تراكم احتقان وغضب الطبقة الكادحة من العُ َّمال والفالَّحني جتاه
األرستقراطيني والربجوازيني والنُبالء وتسلط الكنيسة ألن ذلك دفعهم حنو احلِّراك اجملتمعي من خالل الثورات الشعبية،
اليت دفعت الطبقة السياسية إىل التفكري يف منح القيمة احلقيقية للمواطنة ،وخلق التوازن بني احلقوق والواجبات.
لقد شكلت حركات النضال اإلنساين عرب التاريخ بيئة خصبة ومتجددة النبثاق األفكار السياسية واالجتماعية،
وحماولة أتطري العالقة بني الفرد والدولة ،وإاتحة الفرصة ليعيش املرء على فطرته وسجيته ،وإثبات ذاته وحقه يف املشاركة
الفعالة ،واختاذ القرارات وحتديد املصري .ولقد كان الفكر السياسي اإلغريقي ومن بعده الروماين واضع اللبِّنَات األوىل
َّ
السلطة ،وأصبح الناس يستخدمون
ملفهوم املواطنة مبنظورها احلقيقي .إال أن معناها اتضح أكثر عندما بدأ تكريس ُّ
مصطلح "الوطن" كما بدأ مصطلح "املواطن" أيخذ حيِّزه يف االستخدام مبعىن أن يكون الفرد عضوا يف مجاعة ينتمي
إليها (بدران.)2009 ،
ويرى عبد الواحد وآخرون والقومية ( )Abd Wahid et al, 2019أن التجارب اإلنسانية املتعاقبة أفرزت

ٍ
معان خمتلفة للمواطنة ،وتفاوت استخدامها وتوظيفها وفقا للتيارات السياسية واالجتماعية اليت ال ميكن حتييدها عن
املتغريات والظروف احمليطة واملتغريات الزمنية وتبعاهتا األيديولوجية والرتبوية .كل ذلك جيعل من التأصيل التارخيي ملبدأ
املواطنةً أمراً ابلغ الصعوبة ابعتبارها ليست نتاجا لفكر واحد ،وإمنا نشأت وترعرعت وتطورت يف حماضن فكرية خمتلفة
تنوعت فيها املعتقدات والنظرايت واألنظمة السياسية والظروف احمللية والدولية.
مشكلة الدراسة
يشكل اإلرث التارخيي للحضارة اإلنسانية واجلدال القائم بني الغرب واإلسالم أحد أهم التحدايت اليت تعاين
منها األنظمة السياسية والشعوب يف سبيل حتقيق التكامل والتوازن بني احلقوق والواجبات وانعكاس ذلك على حتقق
العدالة االجتماعية واحلياة الكرمية ،فنجد أن النقاش الفكري واآليدولوجي والسياسي الغريب كان ومنذ القرون القدمية
على أشده حنو أتطري مفهوم املواطنة وقيمها وآليات ترمجتها للواقع ،كما أن الرؤية اإلسالمية منذ بزوغ اإلسالم يف القرن
كانت حاضرة يف عهد النيب الكرمي ومن بعده يف العصر الراشدي واخلالفات اإلسالمية املتعاقبة ،إال أن مثت مفاصل
اترخيية وسياسية كان هلا وقع كبري يف احلياة البشرية تظهر وجود استغالل هلذا املفهوم ألغراض سياسية وعرقية.
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من جانب آخر يشكل اإلرث التارخيي والسياسي اإلنساين سواء الغريب أو اإلسالمي منطلقا جوهراي للفلسفات
الرتبوية حنو تعزيز مفهوم املواطنة ومتكني قيمها وفقا لكل دولة وسياستها ،وأمام هذا اجلدال األزيل حياول الباحثان
استظهار التسلسل التارخيي والفلسفي والسياسي للمواطنة وداللتها وتتبع أبرز املواقف اليت ميكنها أن تكون أحد العناصر
املؤثرة على السياسة التعليمية يف العامل وذلك من خالل اإلجابة عن أسئلة الدارسة.
أسئلة الدراسة
 .1ما املراحل التارخيية والسياسية للمواطنة يف احلضارة الغربية؟
 .2ما أتثريات الثوراتن األمريكية والفرنسية على املواطنة الغربية؟
 .3ما العالقة بني املواطنة والدولة القومية؟
 .4ما أتثريات العوملة على املواطنة؟
 .5ما املواطنة يف الفلسفة اإلسالمية؟
أهداف الدراسة
 .1التعرف على املراحل التارخيية والسياسية للمواطنة يف احلضارة الغربية.
 .2الكشف عن أتثريات الثورتني األمريكية والفرنسية على املواطنة الغربية.
 .3التعرف على العالقة بني املواطنة والدولة القومية.
 .4معرفة أتثريات العوملة على املواطنة.
 .5التعرف على الفلسفة اإلسالمية للمواطنة.
أمهية الدراسة
تشكل املواطنة يف العصر احلاضر منطلقا رئيسيا للتوازن بني احلقوق والواجبات على مدار التاريخ كنقطة حتول كبرية يف
املشهد السياسي واالجتماعي للبشرية ،ومع جتاذابت اآلراء وتفسري املذاهب السياسية والفلسفية هلذا املصطلح كانت
البشرية متر مبراحل متأرجحة بني النمو واالنداثر ،وقد شكل التجاذب الفكري والفلسفي ملاهية املواطنة ودالالهتا وآليتها
ومكوانهتا أحد أهم املوضوعات كثرية النقاش واجلدال بني الفلسفات الغربية على تتابع مراحلها التارخيية وبني الفلسفة
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اإلسالمية من جهة أخرى ،ومن هذا املنطلق تسعى الدراسة احلالية إىل استظهار الواقع التارخيي والفلسفي والسياسي
واالجتماعي للمواطنة من وجهيت نظر الغرب واإلسالم وهي األوىل من نوعها – على حد علم الباحثني -اليت حاولت
إجياد املقاربة التارخيية والفلسفية هلذا املوضوع ،كما يعزز من أمهية الدراسة احلالية مباحثها اجلوهرية واليت تتألف من
اآليت:
املبحث األول :التتابع التارخيي والسياسي ملفهوم املواطنة يف احلضارة الغربية.
 .1املواطنة يف العصور القدمية
 املواطنة عند املصريني القدامىاعترب املصريون القدماء أنفسهم مواطنون ،ولدوا ونشأوا يف أوطاهنم ،واعتزوا أبنفسهم وثقافتهم وعقيدهتم .ولقد
قسموا البالد إىل األرض السوداء (وادي النيل) ،موطأ استقرار املواطنني األحرار ،واألرض احلمراء (الصحراء) ،ويقطنها
َّ
األجانب والعبيد .ويشري نصار ( )2000إىل اهتمام الفراعنة بتدريس أجياهلم نضال األجداد وامللوكَّ ،
للذود عن
األرض ،ودفع أطماع املستعمرين والطامعني كدفاعهم ضد اهلكسوس ،وكيف استطاعوا إخراجهم من البالد وهم من
القبائل البدوية اهلمجية اليت استغلت ضعف حكم األسرة الثالثة عشر مبصر ،فاحتلوا البالد ملدة ما يقارب من قرن
ونصف (1710ق.م – 1570ق.م).
ويشري انصر ( )2002إصرار ملوك مصر القدمية على غرس قيم الوالء واالنتماء والدفاع واالفتخار أبجمادهم
احلضارية واإلنسانية يف نفوس املصريني وتقدمي الوالء والطاعة للملك؛ حيث أعطوا للوطن قُدسيَّة ُمطلقة ،واعتربوا الدفاع

عنه شرف كبري ،يستحق من يشارك فيه تقلُّد املناصب الرفيعة ابلنسبة للمواطنني ،وحق منح املواطنة وامتيازاهتا ابلنسبة
لألجانب الذين يدافعون عن الوطن وامللك.
 املواطنة عند اليواننمثَّل اإلغريق االنطالقة احلقيقية حنو أتطري مفهوم املواطنة؛ وفُتح اجملال للمفكرين والرتبويني والسياسيني والفالسفة
الستظهار مالمح هذا املفهوم ومدلوالته وفلسفته وآلية ممارسته ،فأشار اتاب ) )Thapa, 2016إىل أن اإلغريق
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القدامى اعتربوا املواطنة الرابط واملنظم القانوين لسكان مدينة أثينا ( ،)Athenواستخدموا مصطلح ))Politeia
كعالمة أساسية لتأطري العالقة بني الدولة واملواطنني يف املدن اليواننية القدمية .وذلك أيخذ شكل االعرتاف حبرية
املواطنني والدفاع عنها ومنحهم االمتيازات.
واعتربه سكنر ( )Skinner, 2012منوذجاً حضارايً متقدماً للتفاعل بني الفرد والسلطة ،القائم على املشاركة

واحلرية واالعرتاف ،وليس على التسلُّط والدكتاتورية واإلقصاء .إال أهنا وحسب رأي المربت ))Lambert, 2016

افتقرت إىل مبدأ املساواة بني اجلميع؛ فكانت حكرا على الذكور األحرار ،مالكي األراضي ،وأبناء الطبقات العليا
(اإلقطاعيني) دون النساء واألطفال واألجانب والعبيد ،الذين ُج ِّردوا من حقوقهم وأُلزموا ابلواجبات أكثر من احلقوق
من أجل التحلي بصفات الفضيلة وخدمة الدولة.

إن تفسري اليواننيني للمواطنة من وجهة نظر زاجدة ( )Zajda, 2010بُين على الطبقية واملنفعة الفئوية ،وليس

على العدالة واملساواة بني اجلميع؛ فكان املواطنون يتمتعون بكل احلقوق يف التعليم والوظائف العامة واملشاركة السياسية

والقضاء والعضوية يف اجلمعيات والتنظيمات العامة والوظائف العسكرية والسياسية املرموقة؛ واليت أشعرت املواطن األثيين
ابلوالء واالنتماء املطلقني للدولة والدفاع عنها من أجل احلفاظ على حقوقه وامتيازاته ،واخلشية من أن تنتفي عنه تلك
االمتيازات ويصبح عبدا بعدما كان سيدا ،بينما مل يكن لغري املواطنني تلك االمتيازات اآلنفة الذكر ويتفق كليميتشاو
) )Clemitshaw, 2011مع هذا الرأي.
ومهيَّأة لتشكيل
وعليه يظهر للباحثني أن الرتبية على املواطنة لدى اليوانن كانت سياسية ابلدرجة األوىل،
َّ
ومصممة ُ
املواطن الذكي الفاعل ،ضمن املنظومة املدنية للدولة ،والذي ي ِّ
قدم التزاماته املالية ووالءاته ونفوذه السياسي اجلماعي
ُّ
ُ
للسلطة .كما أهنا تفتح مسارات حنو أتسيس الداللة احلقيقية للمواطنة املشروطة ،وفق مبدأين رئيسيني مها املسامهة
والفعل ،من خالل املبادرة يف دفع الضرائب الستمرارية الدولة ،وااللتزام ابلقوانني ،ومن ميتنع عن ذلك فال حيق له أن
ويتجسد هذا الواقع يف قول الفيلسوف اليوانين أرسطو عند تعريفه للمواطنة "أن تكون
يكون مواطنا أثينياً صاحلا.
َّ
حاكما وحمكوما" فعلى الرغم من أن فلسفتها انطلقت من مبدأ املشاركة واحلرية إال أهنا كانت إقصائية يف واقعها مبنح
االمتيازات للرجل احلُِّر يف ماله وأسرته وعبيده ،ومن ال يتمتع بذلك فال يستحق أن يكون مواطناً.
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 املواطنة عند الرومانظلت املواطنة ِّحكراً على الرجال األحرار يف روما فاملواطن الروماين وفق القانون كما ورد عند أرسالن Arslan,

) )2016هو كل فرد قَبِّ َل االنتماء إىل قبيلة رومانية ،سواء ابلوالدة أو التَّبين أو االعتناق (أي كان عبداً) ،أو منحته
َّمها املواطن الروماين
احلكومة ذلك .ويشري الطرودي ( )2009أهنم صنَّفوا املواطنني إىل ثالث درجات تراتُبية ،يتقد ُ
الذي ُولد ونشأ وترعرع يف كنف روما أو قطاعها ،مث املواطنة ال ُـم َم َّكنة واليت ُمتنح من روما لبعض ُس َّكان املدن أو

املستعمرات اخلاضعة للنظام الروماين ،ويكون هلم حق التعاقد مع الرومان يف احلصول على بعض امتيازات املواطنة دون

الزواج منهم ،واملواطنة املمنوحة الكاملة اليت حيصل عليها ال ُقضاة بعد إمتام فرتة عملهم .ويعتقد الرومان أن احلماية
الشخصية للمواطن وممتلكاته وحقوقه املعتمدة يف القانون ،والدفاع عنه ،وحصانته من احملاكم والسجن والتفتيش ،وجتنبه
التعذيب واإلهانة والعنف هي من أهم مسؤوليات الدولة ).)Horsley, 2014
وعليه يعتقد الباحثان أن مثة استثمار سياسي هلذا املفهوم من رجاالت الدولة يف روما جبعله كمكافأة ملن يدعموها يف
حروهبا ومعاركها ،وحيققوا االنتصارات ويزيد من أمالكها وأمواهلا ،إال أن النظرة اليواننية بقيت مسيطرة من خالل خلق
نوعني من املواطنة األوىل كاملة للمواطنني األسياد والذين هلم حق املشاركة السياسية ،وأخرى مواطنة منقوصة ملن متنحهم
إيها الدولة ،دون أن يكون هلم حق املشاركة السياسية ،أو االخنراط يف مفاصل الدولة ،أو تقلد املناصب الرفيعة سياسيا
وعسكراي.
 .2املواطنة يف العصور الوسطى
مل يستمر مفهوم املواطنة يف أثينا وبعدها يف روما بعد ذلك طويال حيث فقد املواطنون امتيازاهتم وحقوقهم؛ ويعزو
بيشوب ( )Bishop, 2005ذلك إىل توغُّل األنظمة اإلقطاعية يف أورواب إابن العصور الوسطى ،واليت أعقبت اهنيار
احلضارة الرومانية الغربية (476م) منذ القرن اخلامس وحىت هناية القرن اخلامس عشر امليالدي ،واليت أقحمت أورواب يف
منزلقات خطرية أدت إىل نتائج سلبية على املواطنة وأمهها:
 .1سيادة األرستقراطية وتوغَّل اإلقطاعيني يف مفاصل الدولة.
 .2انتعاش جتارة العبيد واستغالل الفقراء والفالحني والطبقات الكادحة.
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 .3انتشار مظاهر األ َُّهبة بني امللوك واألمراء والنُبالء.
 .4تقوية نفوذ الكنيسة والبابوية على الدولة وامللوك؛ فانتشرت حماكم التفتيش املسيحية واليت مارست اإلعدامات
واإلقصاء ،ومنحت صكوك الغفران ،وفرض العشور على املواطنني خلزينة الكنيسة ،وحترمي إحكام العقل والتفكري
واليت ستكون موضع اعرتاض قادها املصلح الديين األملاين مارتن لوثر ( )Martin Lutherابتداء من عام
(.)1571
 .5تراجعت التجربة الدميقراطية اليت بدأت بوادرها عند اليوانن والرومان وتكريس احلكم امللكي املطلق.
 .6ساهم التنافس يف مجع األموال واألمالك بني امللوك والنبالء يف ارتفاع معدالت الضرائب على املواطنني.
وقد الحظ لدى الباحثان من خالل مطالعاته لألدبيات ذات الصلة (Diaz, 2017؛ بولتيزر وبيس2010 ،؛
برتراند2010 ،؛ هيملفارب )2009 ،حول واقع املواطنة إابن العصور الوسطى يف أورواب تراجع وضُّمور واهنيار الفكر
التحرري للتجربة اليواننية ومن بعدها الرومانية حنو تعزيز القيمة الذاتية للمواطن وإلغاء أي أتطري للعالقة بني الفرد
والدولة ،وانعدام مبدأ املساواة بني احلقوق والواجبات؛ واليت دفعت املنظرين والفالسفة حنو احلِّراك اإلصالحي وإعادة
اهليكلة الفكرية السياسية اليواننية والرومانية للحفاظ على اإلنسان وكرامته وقيمته يف العصر احلديث وعصر التنوير.
 .3املواطنة يف العصر احلديث
دفع الرتاجع الكبري ملفهوم املواطنة يف العصور الوسطى أبورواب حىت هناايت القرن الرابع عشر وبداية القرن اخلامس
عش ر إىل إجياد بيئة حاضنة إلهناء السلطة امللكية املطلقة اليت كان يعاين منها املواطنون ،وابألخص الفالحون والطبقة
الكادحة ،وضرورة وضع حمددات تُؤطر العالقة بني الفرد والدولة .كما ساهم تغلغل الكنيسة يف مفاصل الدولة ،والصراع
الكنسي وما تبعه من تصفيات جسدية وإعدامات ،وانتشار حماكم التفتيش ،إىل التطلع حنو التحرر والدميقراطية واملطالبة
حبقوق اإلنسان الكرمية ) ،) Kort, 2018ليبدأ العصر األوريب احلديث ،وتبدأ معه الثورات التحررية من االستعباد
واالستغالل ،وتعود قيمة املواطن من جديد ،ويشرع الكثري من الفالسفة واملفكرين والعلماء ابلرجوع إىل اإلطار املدين
والقانوين األثيين والروماين ليكوان مرجعني لفلسفات العصر األورويب احلديث حنو إخراج املواطن من التبعية إىل املشاركة،
ومن االستبداد إىل احلرية ،ومن الفكر الديين املتطرف إىل استخدام العقل واملنطق والعلم (.)Hong, 2015
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وقبل أن نسهب يف ما قدمه مفكرو وفالسفة ومنظرو العصر احلديث حول تفسري املواطنة ،البد لنا أن نعدد
ُمجلة من األحداث اليت سامهت يف تغيري وجه أورواب منذ القرن اخلامس عشر وحىت السادس عشر ويعددها برتراند
( )2010يف سقوط القسطنطينية يف عام ( ،)1453واكتشاف األمريكيتني ( ،)1492وحركة اإلصالح الربوتستانيت
( )1517اليت قام هبا مارتن لوثر وأبرز مالحمها كما وردت عند سكنر (:)2012
 .1معارضة تغلغل الكنيسة يف مؤسسات الدولة.
 .2رفضه لصكوك الغفران.
 .3عدم قبول السلطة الدينية املطلقة للبابوية ورفض أي وسيط لقبول التوبة من هللا.
 .4معارضته الحتكار تفسري الكتاب املقدس للبابوية فقط.
 .5رفض سلطة الكهنوت املطلقة لرجال الدين واعتبارها حق لكل مسيحي.
 .6دفاعه عن حق رجال الدين يف الزواج.
حمرما عند البابوية.
 .7ترمجة الكتاب املقدس من الالتينية إىل األملانية (احمللية) بعدما كان ذلك َّ
ويستشف الباحثان مما سبق أن الظروف السياسية واجلماهريية كانت ترغب يف إجياد حاضنة فكرية وسياسية جديدة
متنح للمواطن قيمته وحقوقه وحياته الكرمية؛ وهذه املنطلقات كانت حمل اهتمام عدد من الفالسفة واملفكرين والعلماء
يف عصر التنوير يف حماولة منهم لتأطري العالقة بني املواطن والدولة يوجز الباحثان بعضها يف اآليت:
أوال :املواطنة ونظرية العقد االجتماعي ()Social Contract
ظهرت هذه النظرية يف عصر التنوير منذ أواخر القرن السابع عشر وحىت هناية القرن الثامن عشر امليالد؛ وعنيت بتأطري
صنع البشر أنفسهم من أجل حتقيق
العالقة بني الدولة واألفراد ،واعتربت القانون والنظام السياسي ليسا طبيعيني بل من ُ

املنفعة للمواطنني ،ليضال شرعيان طاملا احرتُمت بنود العقد واالتفاق املربم بينهما وارتضوا ذلك
وحتدَّد فيه مسؤولية الدولة ابحلفاظ على ُحرية األفراد ومحايتهم وتوفري احلقوق
ألنفسهم )ُ ،)Heathcote, 2017

حق للمواطنني عدم طاعتها أو االستغناء عنها ابنتخاابت جديدة أو اللجوء للعصيان املدين ،وقد
هلم؛ فإن مل تستطع َّ
يصل األمر إىل العنف والتمرد ) ،)Clemitshaw, 2011ومن أبرز فالسفة هذه النظرية نذكر اآليت:
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أ .توماس هوبز ()1679 -1588( (Thomas Hobbes
يُعترب الفيلسوف وعامل الرايضيات اإلجنليزي توماس هوبز ( (Thomas Hobbesأحد أبرز َّرواد عصر النهضة

األوروبية اليت انطلقت منذ هناايت القرن الرابع عشر وحىت منتصف القرن السابع عشر امليالدي .وقد عمل على أتطري

العالقة بني املواطنني (األفراد) والدولة (مطر)1995 ،؛ فكانت آراؤه وأفكاره كما يطرحها ديرمر Dermer,
) )2018مرجعية استند إليها فالسفة نظرية العقد االجتماعي ،إذ ِّ
يشدد على ضرورة التوازن بني احلقوق الطبيعية
مهد لتأطري العالقة
واملساواة بني املواطنني ،وحتقيق الشخصية االعتبارية للنظام السياسي املتفق عليه بني اجلميع ،والذي َّ
بني اجملتمع املدين والدولة يف مرحلة الحقة.
يناقش هوبز يف كتابه اللفيااثن ) )Leviathanأن املواطنة صفة تُكتسب ابالنتماء جملموعة من البشر على
كم يف االختالفات؛ فالبد من
اختالف مكانتهم االجتماعية والسياسية وأن الدولة هي اجلامعة لالعتقادات واحلَ ُ
اإلذعان إىل سلطتها املطلقة سواء من قبل امللك أو الربملان؛ فهي ُوجدت بعقد مربم بني املواطنني حلفظ االستقرار
والسالم والنظام ،مما يعين تنازل األفراد عن حرايهتم وحقوقهم هلا لتقوم بدورها يف إخراجهم من احلالة الطبيعية الفوضاوية

واهلمجية (هوبز.)2011 ،
وتتقارب رؤية هوبز مع رؤية الفيلسوف والسياسي اإليطايل نيكولو ميكيافيلي ()Niccolo Machiavelli
( ) 1527 -1469يف كتابه "األمري" يف أن املواطنة تقوم على أساس احلرية السياسية النابعة من القبول والرضى يف
الفعل واحلديث واالتصال مع العامل اخلارجي ،واالندماج فيه ،وتعظيم القوة السياسية للدولة دون االكرتاث ابلطبقة
العاملة والكادحة ،على مبدأ "الغاية تربر الوسيلة"؛ مما يسمح للدولة ابستخدام أدواهتا املختلفة وإن كانت وحشية غري
إنسانية لقمع الثورات من أجل فرض النظام والقانون على اجلميع (ميكيافيلي.)2004 ،
ب .جون لوك ()1704-1632( )John Locke
يرى أرسالن ) )Arslan, 2016أن أفكار واجتاهات الفيلسوف التجرييب والسياسي اإلجنليزي جون لوك كانت
وال تزال حمل نقاش مستفيض يف الوسط األوريب بشكل عام واإلجنليزي بشكل خاص ،كما مت تقبلها وتوظيفها لدى
كثري من احلركات الراديكالية والثورية اليت اندلعت الحقا ،واستندت عليها كمرجعية لفكرها وفلسفتها ،كالثورة األمريكية
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( )1765ضد االجنليز ،وإعالن االستقالل يف العام ( .)1776ويرى جون لوك أن الوظيفة األساسية للدولة هي محاية
ثروات الوطن ،والدفاع عن حرايت وكرامة املواطنني ،دون أن تكون هلا السلطة اإللزامية ،كما كان ينادي هبا مواطنه
توماس هوبز ،فإن ختلت عن هذا الدور فمن الواجب على املواطنني تغيري احلكومة (لوك.)1999 ،
كانت بريطانيا تعيش صراعا كبريا بني سلطة األرستقراطيني واملتمثلة يف نفوذ امللك وبني الربملان ممثل الطبقة
الربجوازية من التُ َّج ِّ
ار الصاعدين ورجال األعمال والصناعات من جهة ،والصراع احملتدم بني رجاالت الكنيسة الكاثوليك
والربوتستانت من جهة أخرى ،بينما كانت الطبقات الفقرية والكادحة تعاين من تبعات هذا الصراع (Halbert,
).2018
حاول جون لوك كما يشري هيملفارب ( )Himmelarb, 2009أن يكون متوازان يف مواقفه ورؤيته ،أبن
حيفظ النفوذ الوراثي لألرستقراطيني (امللك) وصالحيات ونفوذ الربجوازيني (الربملان) والطبقة العاملة والنفوذ الكنسي.
ويرى لوك أن النسق الطبيعي للمجتمعات البشرية قائم يف أصله على اخلري ،وأن القوانني الطبيعية ميكنها أن حتقق
االستقرار لألفراد واجلماعات ،لكن االنتقال من احلالة الطبيعية للحالة البشرية الوضعية يتطلب إبرام عقد متفق عليه من
مجيع األفراد ،على أن تكون احلرية الفردية واحلقوق اخلاصة هي الغاية األهم والسلطة األعلى (لوك .)1999 ،ولوك يف
صور احلياة الطبيعية ابلشريرة والفوضوية ومن مثة ضرورة إجياد سلطة مطلقة
رؤيته هذه خيتلف عن مواطنه هوبز الذي َّ
للدولة (هوبز.)2011 ،
ويعترب لوك أن القانون الطبيعي يقوم على ثالث حقوق جوهرية ،يتقدمها حق املساواة ،فيكون لكل فرد استقالليته
دون تدخل أو هتديد من غريه على حياته وأمالكه .يلي ذلك حق احلرية ،أبن يفعل ما يريده شريطة أن ال يتسبب
أبذى لذاته وملن حوله .وأخريا حق امللكية ،فالكون ملك للجميع فمن يعمل ويثابر حيق له أن ميتلك ما يعمل فيه .وأن
االنتقال من القانون الطبيعي إىل السياسي الوضعي ال يكون إال وفق ثالث ِّ
حمددات أساسية وهي :أن يكون اختيار
ممثلي احلكومة وفقا ملبدأ الدميقراطية؛ فالسيادة للشعب .وأن يكون حتكيم األغلبية فيما يتصل ابلصاحل العام .وأن تكون
السلطة للشعب وليس لألشخاص (لوك.)1999 ،
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جـ .جان جاك روسو ))1778 -1712( )Jean-Jacques Rousseau
يتفق األديب والفيلسوف الفرنسي جان جاك روسو ) )Jean-Jacques Rousseauمع هوبز يف أن
السلطة املطلقة للدولة وفق عقد اجتماعي ُمتفق عليه لكنه خيتلف عنه يف تصوره للحياة البشرية الطبيعية (العروي،
) 2012؛ فهو يرى أهنا رومانسية وهادئة وقائمة على احلرية واحلب ،ومنظومة أخالقية متبادلة ومتعارف عليها لتحقيق
السالم واألمان واحلياة الكرمية ،إال أن هذه القيم تطورت وتغريت بسبب التنمية اإلنسانية واالخرتاعات والعوامل
االقتصادية األخرى واليت أوجدت مشاعر وسلوكيات طبيعية يف النفس البشرية مثل املنافسة واجلشع وعدم املساواة،
وذلك بسبب ظهور "امللكية اخلاصة" واليت أخرجت الطبيعة النقية للمجتمعات اإلنسانية إىل األخالقيات غري السويَّة
اليت سامهت ابنقسام الناس إىل طبقات جمتمعية؛ فلفت ذلك انتباه أصحاب األموال واألمالك لتأسيس فكرة احلكومة
دفاعا عن أمالكهم من الطبقات الكادحة واملتوسطة خشية انتزاعها ابلقوة فتكونت احلكومة وفق عقد ظاهره حتقيق
العدل واملساواة بني اجلميع وحقيقته محاية امللكيات اخلاصة (روسو.)2013 ،
يوضح هورسلي ) (Horsley, 2014أن روسو دائما ما كان يدعوا إىل رجوع اإلنسان إىل حياته الطبيعية
بعيدا عن القيود والقوانني من أجل أن يتحقق مبدأي احلرية واملساواة ،ومها عنصران مهمان يف احلياة اإلنسانية ،لكنهما
متضادان يف الفلسفة السياسية؛ فاحلرية ذات طبع فردي وشخصي تدعو املرء أبن يفعل ما يشاء ،بينما املساواة توسم
بطابع مجاعي حيكمه القانون والقواعد والنظام.
يدافع روسو عن موقفه حول ضرورة تنازل األفراد عن بعض حقوقهم للمصلحة العامة ،أو كما يسميها اإلرادة
العامة وبناء الدولة لتحقيق املصلحة العامة وفق مبدأ التعاقد اجلماعي؛ انفيا إمكانية خلق حكم دكتاتوري تُصادر فيه

حقوق املواطنني .ويعتقد أن املواطنة احلقيقية تتحقق حينما تُغلَّب املصلحة اجلماعية عن الفردية وتكون الدولة للجميع
وفوق اجلميع ،مبا حيقق الصاحل العام (سكنر)2012 ،؛ وبذلك ميكن لألفراد احملافظة على ُحريتهم ،ابالنضمام إىل
اجملتمع املدين عرب عقد واضح ومقبول لدى اجلميع ،جيعلهم خاضعني ألنفسهم بشكل مجاعي ،فهم من وضعوا تلك
القوانني ،وميكنهم تعديلها أو إلغاؤها أو إبقاؤها؛ فليس من املنطق أن يُرتك اإلنسان حبالته الطبيعية ميارس احلرية بصورة

ُمطلقة وإال فُتح اجملال للقتل والنصب واالغتصاب واالنتقام ،ومثة فرق بني السيادة واحلكومة؛ فالسيادة هي سلطة
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وجيمع عليها املواطنون ،وأما احلكومة فتتكون من جمموعة قُضاة
القانون اليت يقرها جملس ذو قيمة اعتبارية وقانونية ُ
يعملون على تطبيق وتنفيذ ما يراه املواطنون وابلتايل فهي جهة تنفيذية (روسو.)2013 ،
د .إميانويل كانط ()1804 -1724( (Immanuel Kant
يعتقد وود ( )Wood, 2014أن الفيلسوف األملاين إميانويل كانط آخر فالسفة أورواب احلديثة وصاحب نظرية
املعرفة هو أبرز ِّ
احملدثني يف نظرية العقد االجتماعي .ويرى أن القانون هو أساس األمان والسالم الدائم للبشرية وجينُّبها
الصدامات واحلروب ،فالبد أن يتكون العامل من مجهورايت دستورية ليُشاطر مواطنه هوبز يف منح السلطة املطلقة للدولة

خمتلفا يف ذلك عن روسو ولوك .ويرى كانط أن األخالق والتعليم أساسيني لتحقيق األمن االجتماعي واالنسجام

البشري .وتتكون الدولة من جمموعة مواطنني حيتكمون للقانون .ويرفض الدميقراطية بل يعتربها ُخدعة للشعوب ظاهرها

احلُرية وحقيقتها تكريس الدكتاتورية؛ فمن خالهلا تُنتهك حرايت اجلميع؛ إذ أن حكم األغلبية على رأي شخص معني،

بدوافع أو دوهنا ،ال ميثل رأي الكل مما يعين انتهاكاً آلرائهم وجتنياً على رغباهتم (كانط.)2012 ،
اثنيا :املواطنة عند املاركسية

يرى الفيلسوف األملاين وعامل االقتصاد كارل ماركس ( )Karl Marxومواطنه فريدريك إجنلز ( Friedrich
 ) 1895-1820( )Engelsواللذان وضعا األسس واملبادئ املاركسية فيما أُطلق عليه "البيان الشيوعي" يف عام
وفصال فيه نظرية صراع الطبقات االجتماعية ( )German, 2008أن االقتصاد هو عصب اجملتمع،
(َّ ،)1848
فخلقت فجوة
واملتسبب األساسي للصراع اجملتمعي بني أصحاب األمالك والطبقة العاملة واليت أمساها بــ(الربوليتارية)؛ ُ

جمتمعية دفعت ابلطبقات الكادحة حنو العداء وحب االنتقام (ماركس؛ إجنلز)1976 ،؛ وهذا ما يربر مواقفهما السلبية

جتاه الرأمسالية كما يتضح عند بولتيزر وبيس ( ،)2010ودعوهتما إىل نظام اشرتاكي عاملي جديد حتكمه دميقراطية
العُ َّمال ،خللق جمتمع ُمتحرر من سلطة الدولة واهليمنة والطبقية وصوال إىل الغاية األمسى حنو نظام شيوعي عادل.
يعتقد ستيس ( )Stis, 2005أن تبىن ماركس لبعض توجهات مواطنه الفيلسوف األملاين جورج هيجل
( ) 1831 -1770( (Georg Hegelصاحب رؤية املثالية األملانية ،واليت استندت إىل النماذج األفالطونية
وأفكار أرسطو ،وتتلخص يف أن املواطنة تقوم على املشاركة اإلجيابية لألفراد ،إال أن للدولة سلطة احملافظة ومحاية املصاحل
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ومتناقض بني املصاحل املادية
الشخصية والعامة ،فلم يكن يؤمن ابلقيمة الفردية العتقاده أن اجملتمع ابلفردانية َّ
ممزق ُ
والطبقية االجتماعية والصراع الفكري؛ مما جيعل من االستقرار السياسي والتطور االقتصادي شبه مستحيل ،ففضَّل
الدولة عن املواطن واجملتمع وفق رأي مطر (.)1995
إال أن ذلك ال يعين التهميش املطلق للمواطنة الفردية حيث رَّكز ماركس كما يذكر بوزاين ( )2014بصورة كبرية
على مؤسسات الدولة يف سبيل اإلنتاج االقتصادي ،وإشباع حاجات األفراد ومنافعهم ،والوقوف حبزم يف وجه املصاحل
الشخصية لإلقطاعيني ،ودعم االحتادات اليت تسعى لتقدمي اخلدمات اجملتمعية والتعليمية والصحية ،وترمجة احلقوق
والواجبات إىل واقع حقيقي وليس نظراي واللتان تشكالن الركائز األساسية للمواطنة العادلة.
ويشري طه ( )2013إىل اتفاق وجهة نظر ماركس مع الفلسفة اهليجلية يف أمهية املشاركة اجملتمعية اإلجيابية لألفراد
ومؤسسات الدولة وأن اجمل تمع البشري قائم على البنية التحتية اليت تضم عالقات اإلنتاج وأرابب العمل والعمال واألجور
وامللكية وما يتصل حبياة الناس الضرورية ،إال أنه يشدد بصورة كبرية على طبقة الربوليتاراي ويعتربها العنصر األهم واللبنة
الرئيسية والعمود الفقري للدولة على املستويني االقتصادي واالنتاجي ،وما يعقبه من استقرار سياسي وعدالة اجتماعية.
أما البنية الثانية فهي الفوقية واليت تتضمن كما ورد عند بولتيزر وبيس ( )2010الثقافة ومؤسسات الدولة والسلطة
والربملان واجليش ورجاالت السياسة واالقتصاد واملؤثرين جمتمعيا.
عززت من احلِّراك الراديكايل
جيادل أبيجنانزي وزاريت ( )Abignanzi &Zarette, 2003يف أن املاركسية َّ
يف أورواب عامة ويف فرنسا وأملانيا خاصة؛ فهي تدعو إىل تغيري البنية اجملتمعية ،والدفاع عن حقوق الكادحني ،وتغيري
منظومة القيم السياسية واالجتماعية للحد من السلطة املركزية املطلقة اليت كانت تعاين منها هذه الدول .ويدافع ماركس
وإجنلز عن الشيوعية ويهامجان الرأمسالية بضراوة ويعترباهنا جسراً لالستغالل اجملحف الذي تسري عليه الطبقة الربجوازية
الستغالل أوقات عمل الطبقة الكادحة ،وهو ما يعزز غياب العدالة واملساواة وإحياء للطبقية اليواننية والرومانية القدمية
(إجنلز.)2013 ،
توضح زاجدة ( )Zajda, 2010أن االيدلوجية االجتماعية املاركسية تؤمن أن ثورة العُ َّمال ال حتدَّد مبوقع

جغرايف بعينه ،بل هي عاملية أينما ُوجدت طبقة كادحة يتم استغالهلا من قبل األغنياء وأصحاب األموال ،وتُصادر فيها
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قيمة املواطن وحقوقه .لذلك كانت منطلقا رئيسيا النتعاش احملاضن الفكرية للشيوعية وظهور املدارس املاركسية املتعددة
واليت محلت عنوان ال سلطوية على الشعوب وتغيري النظم االقتصادية بصورة حتقق األمن االجتماعي واالستقرار السياسي
وحصول اجلميع على حقوقه مقابل ما يقدمه من جهد ووقت ،والسعي للقضاء على التمييز الطبقي والتصنيف اجملتمعي
الذي يُ ِّ
عزز من الثقة بني املواطن والدولة ووضع أتطري عادل للعالقة بينهما.
لقد انتشرت الفلسفة االجتماعية املاركسية يف كثري من دول أورواب والقارة األمريكية وآسيا يف القرن التاسع عشر
امليالدي ،وبلغت أوج قوهتا مع بداايت القرن العشرين من خالل إعالن قيام االحتاد السوفييت بعد وصول احلزب البلشفي
لسدَّة احلكم فيما عُرف بثورة البالشفة ( )1917ضد النظام االمرباطوري بقيادة فالدميري لينني ( Vladimir
 )1924-1870( )Leninالذي يُعترب مؤسس املدرسة املاركسية اللينية ومعه قائد اجليش األمحر ليون تورتسكي
( )1940 -1879( )Leon Trotskyوكان شعارها اخلبز والسالم واألرض للجميع).)Hopkins, 2013

أسفرت الثورة البلشفية عن إنشاء جملس ممثل للشعب ،والقضاء على القيادات الفاسدة ،وجتفيف منابع الرأمسالية،
وتكوين جلان متخصصة للحفاظ على مكوانت الثورة والوقوف حبزم جتاه الثورات املضادة ،وإعادة مجيع حقوق الفالحني
والطبقة العاملة من األمالك واألراضي واألموال ،ورفع األجور وحتسني مستوى املعيشة هلم والتوازن بني ساعات العمل
وقيمة األجور ،ومصادرة كل املمتلكات واألموال واألراضي اخلاصة اليت كانت للقيادات السابقة أو اليت أخذهتا الكنيسة
مبسوغ ديين (لينني.)2017 ،
َّ
ويف قارة آسيا كانت الصني البيئة احلاضنة للشيوعية واألفكار املاركسية بعد االحتاد السوفيايت بقيادة القائد العسكري
والسياسي ماو تسي دونغ ( )1976-1893( )Mao Zedongوالذي يُعترب املدرسة الثالثة ِّ
املطوَرة للشيوعية بعد

ماركس ولينني حتت اسم املدرسة املاوية؛ فكان اهتمامه واحتكاكه ابلفالحني والزراعة كبريا حيث سعى للتحالف مع

نظرائه يف الفكر املاركسي واملعارضني للرأمسالية ابالحتاد السوفييت ِّ
ليكون قاعدة داعمة له ،وعمل على تعزيز الصناعة،
فشجع الفالحني على االخنراط فيها فأاثر خماوف الغرب وابألخص الرأمساليني كما يشري إىل ذلك فوكومااي
َّ
(.)Fukuyama, 2016
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ظل ماو ومعه الفالحني يسعون إىل تطوير البالد ،والتخلص من استغالل النظام اإلقطاعي ليُعلن عن قيام مجهورية

الصني الشعبية يف العام ( .)1949ويف العام التايل ( )1950أعلنت احلكومة املركزية إهناء النظام اإلقطاعي الذي
كانت تُسيطر عليه النخبة واملتنفذين من طبقة َّ
فمنحت احلقول الزراعية
املالك وأصحاب النفوذ السياسي واالقتصاديُ ،

للفالحني لتشهد البالد طفرة جتارية وصناعية وعسكرية وتكنولوجية على املستويني احمللي والدويل خالل الفرتات الزمنية
املتالحقة يف عهده ،وال تزال الصني تؤمن ابلفكر املاركسي الشيوعي املاوي حىت اآلن (ستيس.)2005 ،
املبحث الثاين :الثوراتن األمريكية والفرنسية وعالقتهما ابملواطنة.
شكلت الثورات املناهضة للملكية املطلقة يف اجملتمع األورويب مع هناية العصور الوسطى وبداية عصر النهضة

والتنوير أحد ركائز حترر املواطنة من تسلط الطبقات األرستقراطية والكنيسة ،وفتحت آفاقاً رحبة حنو حتقق العدل
واملساواة واملشاركة السياسية .ويرى فوكوايما ( )2016أن الثورتني األمريكية ( )1783-1765والفرنسية (-1789
 )1799تعتربان أح دي أهم املفاصل التارخيية يف أورواب احلديثة سياسيا واقتصاداي واجتماعيا ألهنما دفعتا احلكومات
حنو االهتمام ابملواطن ،وإجياد توازن بني حقوقه وواجباته ،ويوجز الباحثان تفاصيل هاتني الثورتني ودورمها يف تعزيز قيمة
املواطنة يف اآليت:
أوال :الثورة األمريكية ()1783-1775
شكل االستعمار واالستغالل الربيطاين للوالايت املتحدة األمريكية بوالايهتا الثالثة عشر آنذاك منطلقا ِّ
للحراك
الراديكايل حنو احلرية واحلقوق واالستقالل وحق تقرير املصري .وقد سامهت القرارات التعسفية الربيطانية يف إذكاء روح
السكان ابلضرائب دون أن يكون هلم ممثلني
الوطنية يف نفوس
َ
املستعمرين؛ فكان التاج اإلجنليزي يُثقل كاهل الفالَّحني و ُ

يف الربملان ليدافعوا عن حقوقهم املشروعة .كما أن التدخالت الربيطانية السياسية واالقتصادية والسيادية يف اختاذ القرارات

ختص املواطن األمريكي اجتماعيا وسياسيا واقتصاداي مهَّشت قيمة ودور الربملاانت األمريكية الوطنية يف املستعمرات
اليت ُّ
بيشوب ( ،) 2005إضافة إىل فرض قانون الطابع الذي أصدرته احلكومة الربيطانية يف عام ( )1765بفرض شراء
الطابع من قِّبل األمريكيني ابإلكراه يف كل معامالهتم لتحقيق الوفرة املالية للجيش الربيطاين املوجود يف أجزاء أمريكا
الشمالية ،انهيك عن رفع ضرائب الشاي واملتطلبات احلياتية العامة .كل تلك العوامل خلقت يف نفوس سكان
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املستعمرات والذين عرفوا بــ(الوطنيني) إحساساً ابلنقص واإلهانة لكرامتهم وجتريد هلم من حقوقهم املدنية واإلنسانية؛
للتحرر واالستقالل ،وبدعم من فرنسا اليت ستكون بدورها على موعد مع ثورة أخرى ستغري من
فانطلقت الدعوات ُّ
وضع املواطن األورويب (هيملفارب.)2009 ،
ذكر كرون ( )Crohn, 2007أنه حينما شعر الربيطانيون خبطورة تزايد الغضب الشعيب يف مستعمراهتا األمريكية
وتقبُّل الناس آلراء الوطنيني ابدرت إىل إلغاء قانون الطابع ،لكنها ظلت تنتهج سياسية التهميش واالستغالل ،واليت َّأدت
إىل تفجري املوقف واندالع الثورة يف عام ( .)1775ويف ظل انتصارات املواطنني األمريكيني وافق الكوجنرس األمريكي
على وثيقة االستقالل يف العام ( )1776بقيادة السياسي والكاتب توماس جيفرسون ))Thomas Jefferson
( ) 1826 -1743والذي أصبح بعد ذلك الرئيس الثالث للوالايت املتحدة األمريكية خالل الفرتة (-1801
.)1809
يعتقد بولتيزر وبيس ( ) 2010أن اهلجمات املتواصلة للوطنيني األمريكيني أجربت التاج الربيطاين على اجللوس
حول طاولة املفاوضات من أجل السالم واالستقرار ،والذي انتهى إبرغام بريطانيا على االعرتاف ابستقالل الوالايت
املتحدة األمريكية ضمن معاهدة ابريس يف عام (.)1783
لقد قدمت الثورة األمريكية منوذجا للتحرر من استغالل أصحاب األموال واالستعمار ،واملضي قدما حنو حتقيق
املواطنة الكاملة يف كنف احلرية والعدالة واملساواة واملشاركة يف صناعة القرارات السياسية واالقتصادية واالجتماعية ،لتبدأ
الوالايت املتحدة األمريكية حقبة اترخيية جديدة جعلتها يف مصاف الدول الكربى حيت يومنا هذا ،ويُضاف رصي ٌد
حضاري ونضايل جديد يف اتريخ املواطنة اإلنسانية.
اثنيا :الثورة الفرنسية ()1799-1789
تتقاطع الثورة الفرنسية مع الثورة األمريكية من خالل مسامهتها يف تفسري املواطنة يف التاريخ األوريب احلديث .وتُعترب
الثورة الفرنسية مفصال اترخييا لكثري من اجلمهورايت الالحقة اليت محلت على عاتقها الدفاع عن حقوق الطبقة العاملة
وختليصها من امللكية املطلقة للمك والطبقة األرستقراطية ،ويشري فوكوايما ( )2016إىل وضع فرنسا اليت كان مواطنوها
يعيشون قبضة حديدية سياسيا واجتماعيا واقتصاداي؛ فامللك وحاشيته َّ
يتحكمون يف كل مفاصل حياة املواطنني والدولة
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مدعومني مبباركة الكنيسة مقابل حصوهلا على إقطاعيات شاسعة من أراضي الفالحني والربجوازية املتوسطة انهيك عن
األموال الوفرية.
يعتقد لوبون ( ) Lubon, 2012أن ذلك الوضع زاد من تفاقم ديون فرنسا ،وأرهق كاهل املواطنني من الفالحني
والعمال مقابل األجور الزهيدة ،وارتفاع معدل الضرائب على إثر احلروب التوسعية اليت خاضتها امللكية الفرنسية يف
أورواب ودعمها للثورة األمريكية؛ فأدى كل ذلك برأي بيشوب ( )2005إىل تدهور حياة املواطنني يف الصحة واملعيشة
والعمل والتعليم ،وزادت قوة حتكم الكنيسة على خصوصيات الناس ،ومل تبق للمواطن أي قيمة؛ فدفعت تلك الظروف
ابلطبقية الربجوازية واليت كانت تشعر بسلب أمالكها وانتقاص قيمتها ابلتحالف مع الفالحني والعمال إبعالن العصيان
املدين والتمرد والثورة ضد النظام القائم مقابل حصوهلم على بعض االمتيازات واحلقوق.
يوضح دايز ) )Diaz, 2017أنه ويف عام ( )1789أتسست اجلمعية الوطنية الفرنسية لتكون ممثلة للثوار ضد
امللكية املطلقة وسطوة الكنيسة ،فاقتحم وا سجن الباستيل وهو أحد أهم املعاقل الرئيسية للدولة آنذاك ،وحيمل قيمة
سياسية وسيادية للملك ،تبع ذلك إعالن اجلمعية حلقوق اإلنسان واملواطن والذي ظهرت عليها كما يرى بتلر
) (Butler, 2013أتثريات الدستور األمريكي ،ونظرية العقد االجتماعي جلون لوك وجان جاك روسو فيما يتصل
ابحلقوق الطبيعية لألفراد واجلماعات.
وتضيف آرندت ( ) Arendt, 2008أنه وإىل جانب أتثري الدستور األمريكي ونظرية العقد االجتماعية ،كان
هناك أتثرياً اثلثاً يتجسد يف أفكار الفيلسوف والسياسي الفرنسي مونتيسكيو (-1689( )Montesquieu
 )1755وخاصة فيما يتصل بفصل السلطات التشريعية والتنفيذية والقضائية واليت تبنتها حكومات العامل احلديث حىت
وجيرب املواطنني على قبول الوضع القائم مقابل أن
يومنا هذا .لقد انتقد نظام احلكم امللكي ألنه يقوم على التوارثُ ،
حيافظ امللك على أمنهم واستقرارهم ،وانتقد النظام الديكتاتوري املبين على إرهاب املواطنني وغرس اخلوف والرهبة يف
يشجع على النظام اجلمهوري القائم على حكم الشعب للشعب
نفوسهم إلرغامهم على الوالء والطاعة ،لكنه َّ
(مونتيسكيو.)2011 ،
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وابلعودة إىل إعالن حقوق اإلنسان واملواطن يف العام ( )1789جند أنه تضمن بنودا عامة لإلنسان أينما وجد،
ومل خيصصها للمواطن الفرنسي مثل :احلرية والعدل واملساواة والعيش الكرمي واملشاركة السياسية واحلماية من البطش
ورفض السلطة املطلقة ،إال أنه كما يرى بيشوب ( )2005غفل عن جانبيني مهمني كان يعاين منهما الفالحون والطبقة
الكادحة ،فلم يتطرق إىل إلغاء االسرتقاق ،وأبقى على حقوق املرأة مهمشة ،وهذه األخرية مل حتصل على حقها إال يف
عام ( )1946بعد انتهاء احلرب العاملية الثانية (.)1945 -1939
يعارض بريننت ( )2009فيما ذهب إليه بيشوب ( )2005ويعترب أن هذا اإلعالن َّ
شكل نقطة انطالق رئيسية ِّ
لسن
عدد من القوانني والتشريعات املعنية ابحلقوق اإلنسانية يف مراحل الحقة ،كإعالن حقوق اإلنسان الصادر عن األمم
املتحدة عقب انتهاء احلرب العاملية الثانية يف عام ( ،)1948واالتفاقية األوروبية حلقوق اإلنسان (European
) Convention on Human Rightsيف عام ( )1950واليت تضمنت :حق احلياة ،وحترمي التعذيب،
وإ لغاء العبودية ،والتمييز ،ومنح احلرية الشخصية لألفراد ،وحتقيق احملاكمات العادلة ،والشفافة ،واحرتام اخلصوصيات،
وعدم التعرض للحرايت الدينية واملعتقدات ،وحرية التعبري عن الرأي واملواقف ،وحق الزواج والعمل.
يؤمن فوكوايما ( )2016أبن الثورة الفرنسية كانت ُملهمة األنظمة السياسية احلديثة يف أورواب والعامل فيما يتصل

مزق النسيج اجملتمعي الفرنسي ،وهذا
بوضع الضوابط اليت حتفظ حقوق املواطن ،وسعيها إلهناء النظام اإلقطاعي الذي َّ
ما حدث يف أغسطس من العام ( )1789حينما أعلنت اجلمعية الوطنية إهناء اإلقطاعية يف البالد ،والذي اعتربه
الكثريون أبنه انتصار طبقة الفالحني على دكتاتورية امللكية .من جانب آخر فقد واجهت الثورة الفرنسية خطرا يوازي
النفوذ امللكي واملتمثل يف سلطة رجال الدين الذين كانوا أحد أهم أطراف النظام اإلقطاعي واملنتفعني من تصرفات
امللكية آنذاك؛ فكانت الكنيسة كما يشري لوبون ( )2012متتلك مساحات شاسعة من أراضي الفالحني ،وتفرض
على كل مواطن كاثوليكي ضريبة من إمجايل الدخل الذي حيصل عليه ،كما كانت معفية من الضرائب اليت تفرضها
الدولة على املواطنني .ويرى فوكوايما ( )2016أن ممارسات الكنيسة جتاه الطبقة الكادحة والربجوازية املتوسطة
والفالحني سامهت يف خلق رغبة لتجريد نفوذها؛ فساعد الغضب الشعيب من متكني اجلمعية الوطنية من حتييد قوهتا
واالستحواذ على أمواهلا وأمالكها وأهنا حق للجميع وعرضها للبيع وفق نظام املزاد ملن يدفع أكثر يف سبيل رفد خزينة
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الدولة وتقسيمها على املواطنني ابلعدل والتساوي .ويف عام ( )1790أشهرت اجلمعية إعالن احلقوق املدنية لرجال
َّ
لتحد من عودة سلطتهم يف املشهد السياسي الفرنسي.
الدين واعتربهتم موظفني لدى الدولة
وجردت
لقد متكنت الثورة الفرنسية من إعادة البوصلة حنو فكرة املواطنة يف أورواب بشكل خاص والعامل بشكل عام؛ َّ
رجال الدين من ميزة حتكمهم يف املواطنني ،ومنحت احلرية والعدل واملساواة للجميع ،وأهنت النظام اإلقطاعي ،وانعشت
وشجعت على التعليم والعمل واالبتكار.
وحررت االقتصادَّ ،
الفكر الرأمسايلَّ ،
املبحث الثالث :املواطنة والدولة القومية.
تُعترب الفرتة الزمنية اليت ميكن احلديث فيها عن ازدهار الفكر القومي يف التاريخ وعالقتها ابملواطنة حمل خالف
ونقاشات مستمرة؛ إذ يشري كرون ( ) 2007أن التوجه القومي يف التاريخ األورويب الزم احلضارات القدمية اليواننية
والرومانية مرورا ابلعصور الوسطى وعصر النهضة والتنوير ،يف ظل وجود جتاذابت اجتماعية وسياسية متواترة .كما كان
هلذا التوجه حضورا يف القارة اآلسيوية كاحلضارة الفارسية والعربية والصينية .فهو كما يوضحه تشوي ()Choi, 2015
مصطلح سياسي واجتماعي يطغى عليه حتقيق مصاحل األمة ،املشرتك أفرداها يف اللغة والدين والعرق واملعتقدات والرتاث
والثقافة واملوقع اجلغرايف؛ بقصد حتقيق االستقرار ،وتلبية االحتياجات ،أو لتحقيق االستقالل وتقرير مصري الشعوب اليت
تتعرض لإلابدة أو االستعمار.
ويرى تواروك ) ) Twarog, 2017أن رغبة الشعوب للخالص من السلطة امللكية املطلقة كانت أحد أهم
الدوافع اليت جذبت آراء املفكرين والفالسفة لتعزيز النزعة القومية حلفظ النظام واحلقوق؛ ففالسفة ورواد العقد االجتماعي
مثل ميكيافيلي وجان جاك روسو وجون لوك مجيعهم دعوا إىل محاية القوميات وفق عقد مربم مع الدولة ،بينما كانت
وجهة نظر كارل ماركس خمتلفة عنهم واعتربها فكرة سلبية وخميفة؛ فهي تُغذي قيم االنتقام وازدراء األقليات ،وتُ ِّ
عزز النفوذ
السياسي واالقتصادي الفئوي ،وتُنعش النظام اإلقطاعي وتدفع البشرية حنو احلروب واإلابدة العِّرقية ،وتعيد مشهد الصراع
الديين الذي عانت منه أورواب بني الكاثوليك والربوتستانت لكن جبلباب قومي .ويستثين من ذلك حالة وجود الوحدة
يف التكوين النفسي من حيث وحدة الدين واللغة والعرق والثقافة والرتاث ،والوحدة االقتصادية حبيث تُ ِّ
ؤم ُن القيادات
القومية بضرورة أن ينعم اجلميع بكل خريات الوطن ،ويعيشوا يف بيئة اقتصادية عادلة دون حماصصة أو متايز يف االمتيازات.
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يؤمن القوميون الغربيون أن الوحدة الوطنية تقوم على أساس التشابه يف التكوين بني الفرد والدولة ،ويعين ذلك
معارضتها للتنوع الثقايف الذي ازدهر منذ هناايت القرن السادس عشر امليالدي؛ ليفتح بذلك انتقاد املاركسيني والشيوعيني
االشرتاكيني أبهنا – أي القومية -تساعد على إبراز االختالفات بني أطياف اجملتمع ،وتفتح املسار للخالفات ،ومتكني
القيادات السياسية من االستبداد والتحكم مبصري الشعوب واجلماهري بطريقة دكتاتورية (ريفا.)2000 ،
ويربر بولتيزر وبيس ( )2010نقد املاركسية للقومية ابإلشارة إىل احلرب العاملية الثانية ( ،)1945-1939حينما
أطلق أدولف هتلر ( )1945-1889أيديولوجيته القومية العِّرقية ِّ
املتعصبة ،إبابدة كل األعراق واألجناس ابستثناء العرق
اآلري ليُدخل العامل يف حرب استنزافية أرهقت البشرية ،وأدخلت أورواب يف أزمات سياسية واقتصادية واجتماعية وصناعية

خميفة ،كان املواطن هو اخلاسر األكرب فيها.

ويناصر ابمسور ( )Basmur, 2014انتقاد املاركسيني ابإلشارة إىل معاانة املواطنني يف أورواب من سياسة
النظام الفاشي الذي أسسه السياسي اإليطايل موسوليين ( )1945 -1883من خالل فلسفة الراديكالية املتطرفة
للوصول إىل سدة احلكم ،وإحكام القبضة على الشعب دون أي اعتبارات لقيمة املواطنة وحقوق املواطنني .فالدولة فوق
كل اعتبار أاي كانت حقوق األفراد واجلماعة ،والدور األساسي للفرد هو خدمة الدولة بكل تفان وإخالص .وال توجد
يف أدبيات الفاشية قيم احلرية واحلياة والكرامة والعيش الرغيد واخلصوصيات الفردية إطالقا ،وال تؤمن بسالم دائم بني
سكان األرض ،وأن الوصول للسلطة وحتقيق األمن واالستقرار السياسي واالجتماعي واالقتصادي يقوم على العنف
السياسي واالستحواذ الكامل على االقتصاد .هذه النماذج من التجارب اإلنسانية يف التاريخ احلديث دفعت العامل
املعاصر يف املراحل املتتالية كما يرى سابرستني ) )Saperstein, 2019للبحث عن مسارات سياسية بديلة حتفظ
حق املواطن وحريته وكرامته وتبعده عن التهميش واالستغالل سياسيا واقتصاداي وعسكراي.
وعلى صعيد متصل ابلدولة القومية واملواطنة مل يكن الوطن العريب بعيدا عن هذه التوجهات ،بل اعتربها كثري من
الغرب بديالً وخياراً للتخلص من أعباء االستعمار أو االحتالل أو الوصاية اليت كانت ترزح حتته كثري من الدول العربية
مع هناايت القرن التاسع عشر وبداايت القرن العشرين.
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يشري الفاعور واملعشر ) )Faour &Muasher, 2011إىل ارتفاع أصوات العروبيني يف الوسط السياسي
واالجتماعي العريب املطالبة ابلوحدة العربية املشرتكة ،حبكم التوافق يف اللغة والدين واجلغرافيا والتاريخ واملصري ،يف وقت
كانت مجعية االحتاد والرتقي  -أحد أضلع الدولة العثمانية -تتعامل بقسوة وعنصرية جتاه العرب وثقافتهم وتراثهم وغياب
املساواة وال عدالة االجتماعية .لذلك تقدم جمموعة من املفكرين والقيادات القومية والسياسيني يف املؤمتر العريب األول
بباريس يف سنة ( ) 1913جمموعة من املطالب العربية املشروعة ،ومتثلت يف السماح هلم ابملشاركة السياسية يف الربملان
الرتكي ،واحرتام اللغة العربية وجعلها اللغة الث انية إىل جانب اللغة الرتكية ،ومنحهم احلكم الذايت الداخلي ،وأن تكون
اخلدمة العسكرية العربية للدفاع ضد التدخالت األوروبية دون املشاركة يف حروب الدولة العثمانية اخلارجية (اهلندي،
.)2015
يرى الغزايل ( )2005أن إمهال السلطات العثمانية وعدم استجابتها للمطالب العربية ساهم يف زايدة السخط
والغضب اجلماهريي العريب جتاه النفوذ العثماين ،والذي بلغ أوجه يف عام ( )1916إبعالن الثورة العربية الكربى بقيادة
الشريف حسني شريف مكة ،مدعوما بوعود بريطانية بتأسيس الدولة العربية املوحدة وحتقيق احلرية والدميقراطية واملساواة،
وحفظ كرامة املواطنني وحقوقهم وأمالكهم وأوطاهنم ،والتخلص من قبضة العثمانيني.
إال أن االجنليز وبعد إهناء قبضة العثمانيني يف املشرق العريب عقدوا اتفاقية مع فرنسا ومبباركة من روسيا واليت عُرفت
ابتفاقية سايكس بيكو يف سنة ( )1916واليت تزامنت مع إعالن العرب ثورهتم القومية ضد العثمانيني ،لتقسيم تركة
الدولة العثمانية يف الوطن العريب ،حبيث تسيطر بريطانيا على فلسطني واألردن وجنوب العراق ،ولفرنسا جنوب شرق
تركيا وسوراي ولبنان ومشال العراق ،وُمتنح روسيا أرمينيا الغربية وبعض مضائق تركيا؛ ليشعر العرب كما يصف اهلندي
( )2015أبهنم خرجوا من استعمار عثماين إىل استعمار أورويب.
ويعتقد اجلميعي ( )2005أن من يتتبَّع منطلقات الفكر القومي العريب جيد أنه ينبثق من مرجعية جوهرية قوامها
العودة إىل املربع األول للدين اإلسالمي احلنيف القائم على البساطة والعدالة واملساواة .ومل يكن العرب يسعون للخالص
دب الضعف واهلوان فيها ،وبدت املمارسات العرقية والعنصرية سيئة
من اخلالفة العثمانية إال يف مرحلة متأخرة حينما َّ
جتاه العرب؛ فكان البديل السياسي الذي جلأ إليه القوميون واإلصالحيون للدفاع عن حقوقهم وقيمتهم وأوطاهنم من
العثمانيني املدفوعني بنزعتهم القومية الرتكية ليُطالبوا ابالستقالل الذايت يف إدارة حياهتم وشؤوهنم اخلاصة ،وانتخاب ممثلني
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هلم يف مؤسسات الدولة العثمانية حتفظ كياهنم ومصاحلهم ومستقبل حياهتم ،لتتطور األمور يف مراحل قادمة ويظهر
االنتماء القومي العريب كانتماء فكري تُرجم إىل سلوك رافض للهيمنة العثمانية من خالل الثورة العربية الكربى (.)1916
وإحلاقا مبا سبق فقد َّ
شكلت الثورة العُرابية ( )1882-1879منوذج آخر للتحرر العريب القومي من قبضة االستعمار

والوصاية ،وانتهاك حقوق املواطن العريب .فحينما كانت القيادات العسكرية الرتكية ُّ
حتد من وصول العناصر العربية
ملناصب الضباط والقيادات العسكرية ،وتُفاضل يف االمتيازات اليت ُمتنح للضباط األتراك دون نظرائهم املصريني العرب،
والتدخالت السياسية اإلجنليزية يف السيادة املصرية ،وتعاون النظام امللكي بقيادة اخلديوي توفيق ()1892-1852
مع اإلجنليز ،ومصادرة حقوق املواطنني وابألخص الفالحني والطبقة الكادحة يف البالد (اهلندي)2015 ،؛ كلها عوامل
رفعت من وترية السخط العريب كما يعتقد الغزايل ( )2005واليت بدورها دفعت ابلضباط األحرار بقيادة أمحد عرايب
( ) 1911 -1841إلعالن الثورة ضد التمييز الرتكي ،والتدخالت اإلجنليزية ،وضرورة تشكيل جملس النواب العريب
املصري ،واملطالبة برفع عدد اجلنود املصريني يف اجليش.
كر ٍ
ظلت املناوشات بني الثوار الُعرابني وامللك املدعوم من طرف بريطانيا بني ٍ
وفر لتشهد مصر يف عام ()1882
هناية هذه الثورة ألسباب يوجزها اجلميعي ( )2005يف التعاون بني اخلديوي توفيق واإلجنليز ،ومفاجأة القوات اإلجنليزية
جليش الثوار يف معركة التل الكبري ،واليت اعتقلت فيها قيادات الثورة مبن فيهم أمحد عرايب ،وخيانة بعض الضباط ومسؤول
قناة السويس والذين قدموا معلومات وتسهيالت لإلجنليز ،عالوة على التفوق العسكري النوعي والعددي بني الربيطانيني
والثوار.
ولقد شهد عام ( ) 1947رسم أهم مسارات التاريخ السياسي واالجتماعي العريب احلديث من خالل توحيد
األحزاب القومية العربية آنذاك حتت اسم حزب البعث العريب االشرتاكي بقيادة زكي األرسوزي وميشيل عفلق وصالح
البيطار (قهوي) 2004 ،؛ لتحقيق حرية املواطنني العرب ،والتحرر من االستعمار ،وقد أصبحت سوراي والعراق أبرز
احلاضنات العربية له؛ ليتوج بعد ذلك بقيام اجلمهورية العربية املتحدة بني مصر وسوراي ( )1961-1958يف عهد
الرئيس املصري مجال عبد الناصر ( .)1970-1918إال أن تلك الوحدة كما يشري إليها حرفوش ( )2014مل يُكتب
هلا االستمرار والنجاح ،ليبدأ بعدها ضمور الوالء للقومية العربية ،وينحسر حزب البعث العريب االشرتاكي يف سوراي،
كما بقي يف العراق حىت العام ( )2003حينما تعرضت البالد للغزو األمريكي.
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وبناء على ما سبق يبدو للباحث أن العالقة بني املواطنة والدولة القومية عالقة ترابطية؛ إذ ال ميكن للمرء أن
يكون مواطنا دون االنتماء القومي السياسي جلماعة معينة ،فاحلقوق اليت جيدها والواجبات اليت يقوم هبا يف وطنه املعروف
جغرافيا قد ال حيصل عليها يف خارجه .كما أن املراحل التارخيية وظهور الدول القومية بعد احلرب العاملية األوىل
( ،) 1918-1914واحلروب السابقة اليت خاضتها أورواب عرب تعاقب احلقب التارخيية دفعت بكثري من اجلماعات
ذات القواسم املشرتكة لالحتاد ،وتكوين دول قومية هدفها الرئيس احملافظة على الوطن ،واحلصول على حقوقهم ،والتمتع
ابلعيش الكرمي بعد صراعات دموية عاشتها أورواب يف ملحمتها التارخيية يف سبيل بناء املواطن الصاحل.
املبحث الرابع :املواطنة يف عصر العوملة.
دخلت املواطنة يف العقدين األخريين من القرن العشرين وبداايت القرن احلادي العشرين مرحلة جديدة ،يف ظل
التبادل الثقايف واالجتماعي واالقتصادي العاملي ،فأصبح العامل قرية صغرية فيما اصطلح عليه ابلعوملة اليت جتاوزت احلدود
اجلغرافية والتارخيية والثقافية والقومية؛ مما ساعد على تعزيز املواطنة العاملية ،وتقوية العالقة بني املواطنني والدولة والعامل
( ،)Saperstein, 2019إال أن هانس وآخرون (هانس وآخرون )1998 ،يعارضون الرأي السابق ويعتقدون أبهنا
–العوملة -قد أضعفت القيمة القومية ،وحدَّت من ممارساهتا الوطنية والدفاع عن خصوصياهتا يف بقعتها اجلغرافية.
ويعتقد هوف ( ) Hofe, 2010أن املواطنة العاملية هي السبيل لتوحيد العامل وآتلفه وخالصه من النزاعات
واملشاحنات واحلروب اليت شهدهتا أ ورواب والعامل ،بينما املواطنة احمللية والقومية تعمل على تفتيت اجملتمع وتعزيز الطبقية
واالختالفات.
ويرى ويرمكي وآخرون ) )Wermke et al, 2015أنه ال ميكن االعتماد على العوملة يف تعزيز األمن
االجتماعي ،واالستقرار السياسي ،والرفاهية االقتصادية ،فعلى الرغم من أن مبدأها يقوم على توحيد املصاحل جلميع
الطبقات اجملتمعية ويف كل العامل ،واحرتام ثقافات اآلخرين ،وتقبلهم مبختلف انتماءاهتم اإلثنية والدينية والعرقية ،والسعي
لتحقيق األمن البشري إال أهنا سامهت يف إذكاء احلروب العاملية كاحلربني العامليتني األوىل ( )1918-1914والثانية
(.)1945-139
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وتضيف زاجدة ( )Zajda, 2010أن العوملة فاقمت من املشكالت البيئية ،وزادت من معدالت االحتكار
عمق الفجوة بني طبقات اجملتمع ،وسامهت يف االنفجار السكاين ،وازدايد معدالت النزوح واهلجرة،
االقتصادي ،الذي َّ
وارتفاع معدالت اجلرمية ،واألمراض ،واملخدرات ،وغسيل األموال ،وخلق بيئة حاضنة لالنتقام والغضب بني فئات اجملتمع
للفوارق االقتصادية وشعور الطبقات الفقرية والكادحة ابلظلم واالستغالل والتهميش.
ويرى إيركسون ونيلسون ( )Erickson &Nelson, 2013أن العوملة حتمية وضرورية لتحقق املستوى
اآلمن واملقبول للمواطنة احلديثة يف ظل القوانني واألنظمة واالتفاقيات الدولية اليت تسعى للحفاظ على حقوق املواطنني
والوطن وحماولة إجياد توازن إنساين بني مجيع املواطنني يف العامل.
ولقد تباينت تسمية املواطنة يف عصر ما بعد احلداثة وكلها تصب يف حتقيق التكامل العاملي للبشرية كاملواطنة
العاملية ( )Global Citizenshipواملواطنة األوروبية ( )European Citizenshipواملواطنة الرقمية
(  .)Digital Citizenshipفهي جاءت لتعزيز املواطنة من خالل جانبني رئيسيني مها احلقوق والواجبات ،واللذان
كاان حمل جدال وصراع دائمني بني املواطنني والدولة عرب تعاقب احلقب الزمنية (بوالنتزاس.)2010 ،
املبحث اخلامس :الفلسفة اإلسالمية للمواطنة.
وخلق جيل جديد قائم على
حني َّ
شرف هللا العرب ابإلسالم مست وارتقت بعض القيم عند العرب واملسلمنيُ ،

النظام واحملبة والرتاحم واألخوة واملساواة والعدل والشورى؛ فذابت الفوارق الفئوية والبينيَّة ،والنعرات الطائفية والطبقية
(املرصفي.)2005 ،
أصبح اجلميع سواسية أمام الشرع اإلهلي والنظام اجملتمعي ،وأتسس جمتمع مسلم متيز ابجلرأة يف قول احلق والدفاع
عنه ،وانتهاج الدميقراطية الشورية ،واإلميان بتحمل املسؤولية .ويرى علوان ( )2006أن اجملتمع اإلسالمي يف العهد
النبوي الشريف متيز ابلتشاركية ،ومتتعه جبميع احلقوق ،وقيامه بواجباته بواجباهتم؛ إذ أنشأ النيب صلى هللا عليه وسلم
دستورا ينظم عالقات اجملتمع املدين ابختالف أعراقه وأجناسه ،سواء كانوا عراب ابختالف قبائلهم أم غري عرب بتعددية
أعراقهم عن طريق (الصحيفة) ،واليت كانت مبثابة املرجعية املنظمة للوطن واملواطنني (الرفاعي .)2016 ،وشعارهم قول
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ِّ
هللا تعاىل "اي أَيـُّ َها الن ِّ
اَّللِّ أَتْـ َقا ُك ْم ۚ إِّ َّن
ند َّ
واب َوقَـبَائِّ َل لِّتَـ َع َارفُوا ۚ إِّ َّن أَ ْكَرَم ُك ْم عِّ َ
َّاس إ َّان َخلَ ْقنَا ُكم من ذَ َك ٍر َوأُنثَى َو َج َع ْلنَا ُك ْم ُشعُ ً
َ
ُ
َّ ِّ
يم َخبِّريٌ" (سورة احلجرات ،اآلية .)13
اَّللَ َعل ٌ
ويشري الرفاعي ( )2016إىل استمرار هذا النهج يف عهد اخللفاء الراشدين ،لتتعاقب اخلالفات اإلسالمية على
ذلك النهج النبوي الشريف يف احلفاظ على قدسية الوطن و َّ
الذود عن حياضه ،ومحاية ممتلكاته ،وإجزال حقوق الناس
ليقوموا بدورهم الوطين .
إال أن استمرار النهج النبوي ومن بعده الراشدي يف هذا املضمار مل يدم طويال ،فبدت تظهر بعض املمارسات
اخلاطئة من قبل بعض اخللفاء يف الدولة األموية مث العباسية واليت كانت سببا يف وجود شرخ يف الصف اإلسالمي وإعطاء
دافع للشعوب اليت كانت تشعر ابلتمييز ضدها أو عدم االكرتاث هبا إلعالن التمرد والسعي للخروج عن الطاعة العربية
واخلالفة اإلسالمية ،فتقدمي العنصر العريب عن األعراق واألجناس األخرى يف الدولة األموية وعدم التكافؤ العادل يف
اجلزية واخلراج والعبيد كلها عوامل سامهت ابندالع ثورة الرببر يف عام ( )740إابن حكم هشام بن عبدامللك وكان
مقرها مدينة طنجة يف املغرب فكانت الشرارة األوىل الندالع ثورات مماثلة يف مشال أفريقيا واألندلس يف مرحلة الحقة.
ومع استمرار املمارسات اخلاطئة للخالفات اإلسالمية يف عهد الدولة العباسية جند أن جتددا يف اندالع الثورات املطالبة
ابإلنصاف كثورة الزنج اليت اندلعت من مدينة البصرة ابلعراق يف منتصف القرن التاسع امليالدي ( )869-255وامتدت
ألكثر من عقد ونصف من الزمان بقيادة  ،وع لى الرغم من تباين أسباب هذه الثورة إال أهنا جتتمع يف جمملها بتصاعد
األتراك وتردي أوضاع الدولة وشعور العبيد وبعض العرب بعدم التساوي والعدالة إضافة إىل الطبقية اليت بدأت تتكون
يف اجملتمع اإلسالمي (السامر.)2000 ،
اخلالصة
يتضح من خالل التابني احلضاري والتارخيي ملفهوم املواطنة الغريب واإلسالمي أهنا تسعى إىل حتقيق احلياة الكرمية
لإلنسان ومنحه احلقوق والواجبات مبا حيفظ األمن واالستقرار بني الفرد والدولة ،كما يظهر أن ترمجة هذا املفهوم عند
احلضارات املتعاقبة بُين على أساس املتغريات السياسية واالجتماعية والفكرية واأليديولوجية املستجدة مما أظهرت العديد
من التجاوزات اليت تتطلب قراءة اترخيية فاحصة وانقدة هلا.
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Abstract:
This study aims to shed light on the digital skills supporting the scientific researcher in light
of the technology system where the study sought to know the role of digital skills in facilitating
the task of the scientific researcher, the role of digital skills in guiding researchers to the method
of choosing the research problem in proportion to the data of the twenty-first century, and finally,
the role of digital skills in supporting researcher rational thinking techniques, and what are the
steps of his creative thinking. This study has a qualitative approach to its suitability to reveal the
reality of the use of Digital skills that support the scientific researcher in light of the technology
system. The results of the study showed that education and technology are among the most
important factors affecting determining the characteristics and structure of individuals and
societies in the future, and meeting the needs, hopes, and aspirations of society, the problem must
be objective and temporal, and have a scientific value that stems from the real reality of the current
era and the problems are actually solved, The study also reached the nature of the capabilities and
skills that the researcher must develop in order to have a distinct research mindset. The study
recommended the necessity of setting scientific research plans for institutions in light of the results
of the periodic survey of the Ministry of Higher Education and Scientific Research, and then
distributing those plans to sectors according to the activities related to each sector, and providing
universities and the Ministry with those plans to enable the responsible authorities to adopt them
and implement them. Then building a database for scientific production from the research
summaries presented in scientific conferences, published and published books and patents
registered from the products of faculty members specializing in scientific research and other
researchers and their productivity at the state level and then at the regional level.

امللخص
هتدف هذه الدراسة إىل تسليط الضوء على املهارات الرقميَّة الداعمة للباحث العلمي يف ظل منظومة التكنولوجيا حيث

 دور املهارات الرقميَّة يف توجيه،سعت الدراسة للتعرف على دور املهارات الرقميَّة يف تسهيل مهمة الباحث العلمية
 دور املهارات الرقميَّة، وأخريا،الباحثني إىل طريقة اختيار املشكلة البحثية مبا يتناسب مع معطيات القرن الواحد والعشرين
 هنجت هذه الدراسة منهجا.اإلبداعي لديه
 وماهي خطوات التفكري،يف دعم تقنيات التفكري الرشيد الواعي للباحث
ّ

 أظهرت نتائج الدراسة.نوعيا؛ ملالءمته للكشف املهارات الرقميَّة الداعمة للباحث العلمي يف ظل منظومة التكنولوجيا
 وتلبية احتياجات،أ ّن التعليم والتكنولوجيا من أهم العوامل املؤثرة يف حتديد مسات وبناء األفراد واجملتمعات يف املستقبل
 وجيب أ ّن تكون املشكلة ذات أبعاد موضوعية زمانيا ومكانيا وهلا قيمة علمية تنبع من الواقع،اجملتمع وآماله وطموحاته
 أيضا توصلت الدراسة إىل طبيعة القدرات واملهارات اليت جيب أ ْن ننميها،احلقيقي للعصر احلال وحتل املشاكل فعليا
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لدى الباحث لكي يصبح لديه عقلية حبثية متميزة .وأوصت الدراسة بضرورة وضع خطط البحث العلمي للمؤسسات
يف ضوء نتائج املسح الدوري لوزارة التعليم العال والبحث العلمي ،مث توزيع تلك اخلطط إىل قطاعات حسب النشاطات
املتعلقة بكل قطاع ،وتزويد اجلامعات والوزارة بتلك اخلطط ليستىن للجهات املسؤولة تبنيها والعمل هبا .مث بناء قاعدة
بياانت ل إلنتاج العلمي من ملخصات البحوث املقدمة يف املؤمترات العلمية والكتب املؤلفة واملنشورة وبراءات اإلخرتاع
املسجلة من نتاجات أعضاء هيئة التدريس املتخصصني يف البحث العلمي والباحثني اآلخرين وإنتاجياهتم على مستوى
الدولة مث على مستوى اإلقليم.
الكلمات المفتاحية :المهارات الرقميَّة ،منظومة التكنولوجيا.
Key words: digital skills, technology system.

مقدمة
حتتاج مجيع اجملتمعات يف العامل إىل الكثري من اجلهود يف التخطيط؛ سبيال لتحقيق أهدافها التنموية واالقتصاديّة
واالجتماعيّة ،ومن هذه اجملتمعات الدول العربية ،ولعل من أهم اجلهود القدرة على استثمار اإلمكانيات والطاقات

البشرية اهلائلة يف كافة املستوايت واألصعدة .كما أ ّن امتالك وسائل املعرفة بشكل موجه وصحيح ،واستثمارها بكفاءة

وفاعلية من خالل دمج املهارات وأدوات املعرفة الفنية واإلبتكارية املتطورة ،البد وأ ّن يشكل إضافة حقيقية لالقتصاد
وقاعدة لالنطالق حنو التحول إىل االقتصاد املبين على املعرفة.
جيب على الدول أ ّن تبحث عن اإلستثمارات اليت أتخذ بعني اإلعتبار عوامل اإلندماج بني تكنولوجيا التعليم واقتصادايت
املعرفة؛ ملواجهة املشكالت الرتبوية املعاصرة واحلاجة إىل مواكبة التطور عمليا مع العامل .ومن هذه العوامل ثورة العلوم
والتقانة فائقة التطور يف اجملاالت اإللكرتونية والننوية والفيزايئية والبيولوجية والفضائية .إضافة إىل الثورة الصناعية الرابعة،
وأيضا طغيان الطابع األتوماتيكي على وسائل وأدوات اإلنتاج؛ فلوال املعرفة واستثماراهتا ملا كانت البشرية لتتقدم .وتعترب
املعلومات نوعا من املعرفة وهي من املوارد االقتصاديّة واالجتماعيّة واملؤسساتية والدولية ،وتربز معامل املعرفة من حقيقتني

املعريف اإلنساين ،واملهارات واإلمكانيات اليت نتجت عن هذا الرتاكم.
مفادمها الرتاكم ّ

املعريف الذي أدى
لذلك أصبحت احلاجة إىل الدراسات والبحوث ضرورة أكثر من أي وقت مضى؛ بسبب االنفجار ّ

املستمدة من العلوم اليت تكفل الرفاهية لإلنسان ،وتضمن له التفوق على غريه .لكي يكون
للوصول إىل املعرفة الدقيقة َ
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البحث العلمي يف خدمة التنمية حيتاج إىل التوفيق بني جانبيه النظري األساسي ،والتطبيقي العملي ،وهو ما ال يتحقق
إالّ ابلتنسيق املحكم بني اجلامعات واملدارس املتخصصة ومراكز البحث واملختربات ،حىت يتسىن هلذه أ ْن حتقق معرفة
ُ
العمل ،وأ ْن تربز املعرفة من حيث هي.
إ ّن حموري البحث العلمي والتطور التكنولوجي يعتمدان على املستوى العلمي لإلنسان ومدى هتيئته وإدراكه وقدرته على
فهم التكنولوجيا وإستخدامها ضمن نتاجاته الفكرية .وعليه فإ ّن على اجملتمعات مواكبة ما حيدث من تطور على أساليب
التنمية احلديثة ،واالعتماد على التنمية املستدامة ،من خالل مشاريع تليب احتياجاهتا ،وتركز على النمو االقتصادي
املتكامل املستدام واإلشراف البيئي واملسؤولية االجتماعيّة (البيايت.)2018 ،
وأشار البيايت ( )2018أنّه يعد البحث العلمي من أرقى وأجهد النشاطات اليت يتجشمها العقل البشري على اإلطالق،
بغية بث الروح يف مناحي احلياة وحتقيق التطور وصنع الرخاء .وال ميكن أ ْن أييت هذا اإلجناز من فراغ ،كما أنّه ليس يف
املعقول أن يقوم على أرضيات رخوة أو أسس واهية ،بل جيب خلق مناخا علميا رصينا وتوفري الدعم الكايف وتقدمي
األموال وإحداث البُىن التحتية الالزمة هلذا الغرض وأتهيل الكوادر املتخصصة وإجياد احلوافز املاديّة واملعنوية اليت جتعل

هذا اإلنتاج الفكري عمال قائما بذاته جديرا ببذل اجلهد ومكابدة املصاعب ،يف سبيل إجناحه واالرتقاء مبستواه .وحنن
اآلن على أبواب الث ورة الصناعية الرابعة حيث سيتوجه العامل حنو العقل ولن تكون املوارد الطبيعية يف الثورة الصناعية
الرابعة هي األساس وإّّنا اإلنسان ورأس املال.
تغري يف
إ ّن الثورة الصناعية الرابعة تشرتط إعادة هيكلة اقتصادية شاملة ،مقرونة هبيكلة اجتماعية وسياسية ،سريافقها ّ

القيم الثقافية واالجتماعيّة .حنن اليوم أمام أجيال جديدة عايشت التداخالت بني الثورتني الثالثة والرابعة ،فأصبحنا ال

نبقى حتت ثقافة االسترياد بل نكون أعضاء مسامهني ومشاركني حقيقني يف صناعة احلاضر واملستقبل من خالل عمق

فهمنا آللية البحث العلمي يف خمتلف التخصصات واالنطالق حنو تفكري إبداعي جديد ملا وراء املعرفة والدراسات
االستكشافية املستقبلية ،مؤمنني أ ّن التكنولوجيا ليست قوة خارجية ال ّنلك السيطرة عليها بل هي خيارات وابتكارات
تنبع من داخلنا أوال .سيكون أكرب املستفيدين من هذا االبتكار هم أصحاب املواهب الفكرية واملاديّة من املخرتعني

واملسامهني واملستثمرين؛ أل ّن عملية توليد املعرفة تبدأ بفكرة يقدمها الفرد الذي حصل عليها أو ابتدعها ،لكن من
اإلبداعي.
املمكن أ ّن يتم توليد املعرفة اجلديدة من خالل أقسام البحث والتطوير والتجريب وتعلم الدروس والتفكري
ّ
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إن َِّ
أمهّيَّة التكنولوجي ا ال تنحصر يف جمال االتصال وتبادل املعلومات فحسب بل تتعدى ذلك إىل إجياد شكل من

اإلعالم اجلديد؛ لذلك أصبح البحث العلمي يتطور بتطور الوسائط وحلقات االتصال بفعل أتثرها ابلتطورات اجلارية
يف تقنيات املعلومات يف البيئتني املاديّة واإللكرتونية .وازداد البحث العلمي نشاطا ابزدايد رغبة الباحثني يف تنمية قدراهتم
الذاتية ومعارفهم وخرباهتم وميوالهتم العلمية يف إطار ما يسمى ابلتعلُم الذايت املعتمد على شبكات التواصل االجتماعي،
ابعتبارها إسرتاتيجية هامة مستخدمة يف العملية التعليمية ،ذلك أهنا تدعم وتوجه الباحث يف حتصيله العلمي واالستفادة
من بنوك املعطيات واملعلومات يف الدول املتطورة واالطالع على األحباث احلديثة املتقدمة اليت ينتجها العلماء .لذلك
كانت الدراسة احلالية إللقاء الضوء على املهارات الرقميَّة اليت حيتاجها الباحث العلمي يف العصر احلال.
مشكلة الدراسة:
كل مفاصل احلياة ،نعيشه ضرورة ال اختيار من خالل التقنيات املتطورة،
إ ّن َ
التقدم العلمي التقين الذي وصل بسرعة إىل ّ

ومن هذه النواحي الرتبية والتعليم اليت دخلتها التقنية حىت أصبحت هدفها يف كيفية التواصل ونقل املعارف بطرق خمتلفة

إىل املتعلم واهلدف هو الوصول ملتعلم مستعد وجمهز لتلبية عامل متطور ومتقدم .وكلما تعمق إعداد الطالب تقنيا كلما
أمكنه تدريب نفسه وأقرانه على مهارات التعلّم الذايت وحتقيق تكامل املعرفة ابستخدام مصادر وأوعية معرفية متعددة
مكتوبة ومقروءة ومسموعة ومرئية عرب شبكات احلاسوب واإلنرتنت (سيفني .)2011 ،وتعددت التقارير العاملية اليت
تُشخص وضعية التعليم يف العامل و االختالفات املسجلة من دولة إىل أخرى ،تقارير اعتمدت على دراسات علمية دقيقة
من أجل تكوين نظرة مشولية عن ” التعليم يف مجيع أحناء العامل ” إضافة إىل ترتيب النظم التعليمية العاملية من خالل
رصد مكام ن الضعف والقوة فيها ،لتخلص إىل حتديد أهم املهارات اليت حيتاجها الطلبة لتلبية االحتياجات املتغرية
للسوق العاملية ،حيث أصبح من الضروري لكل طالب احلصول عليها أو على أغلبها ليضمن مكاان له ضمن عامل يتطور
بسرعة ،عامل أصبحت القرية أكرب منه .حيث ميكن تلخيص أهم هذه املهارات فيما يلي :الرقميَّة -القيادة – رايدة
األعمال – املواطنة العاملية – حل املشاكل – العمل اجلماعي – الذكاء العاطفي – التواصل – حمو األ ُِّّميَّة الرقميَّة.
ومن خربة الباحثة يف التدريس لعدد من السنوات يف اجلامعات اإلماراتية واإلردنية ،الحظت وجود خلل عند بعض طلبة
الدراسات العليا يف استخدام احلاسوب واألجهزة الذكية ،وقلة من يستخدم منهم الربامج الذكية اليت تساعده أثناء كتابة
البحث العلمي شكل رقم ()1
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وهذا ما يؤثر على أدائة اىل املهامات املطلوبة منه ،وهذا ما أيدته دراسة العجرمي( )2019ودراسة خليل وعبدهللا
( ،)2019ودراسة ومليجي ( )2017ودراسة لييز ( .)Leis,2014ومن هنا كانت مشكلة الدراسة يف تطوير
أحد هذه هذه املهارات لدى طالب البحث العلمي وحماولة معاجلة الضعف فيها ،والرتكيز على أهم املهارات الرقميَّة
اليت جيب أ ّن ميتلكها ،وتلخصت الدراسة يف التساؤل التال :ما هي املهارات الرقميَّة الداعمة للباحث العلمي يف
ظل منظومة التكنولوجيا؟
ويتفرع من التساؤل الرئيسي األسئلة التالية:
.1ما دور املهارات الرقميَّة يف تسهيل مهمة الباحث العلمية؟
.2ما دور املهارات الرقميَّة يف توجيه الباحثني إىل طريقة اختيار املشكلة البحثية مبا يتناسب مع معطيات القرن الواحد
والعشرين ؟
اإلبداعي لديه؟
.3ما دور املهارات الرقميَّة يف دعم تقنيات التفكري الرشيد الواعي للباحث ،وماهي خطوات التفكري
ّ
َِّ
أهميَّة الدراسة:

-1

تف يد هذه الدراسة يف طرح املقرتحات التطويرية واآلليات اإلجرائية؛ لتطوير أداء الطلبة الباحثني كي يصبح

أداؤهم فاعال ومؤثرا وفق املعايري العاملية.
 -2تتضح َِّ
أمهّيَّة هذه الدراسة يف مواكبة التطورات الرقميَّة املعاصرة واحلديثة يف حتقيق التطور املهين والعلمي
واالجتماعي على مستوى اجلامعات.
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-3

تُ َوضح بعض اخلصائص املعرفيّة واملهارية املتعلقة يف الباحث العلمي.

-5

التعرف على كيفية بناء العقلية البحثية.

-4

تعرف طبيعة القدرات واملهارات اليت جيب أ ْن تُنمى لدى الباحث لكي يصبح لديه عقلية حبثية متميزة.

أهداف الدراسة :هتدف الدراسة احلالية اىل ما يلي:
.1دور املهارات الرقميَّة يف تسهيل مهمة الباحث العلمية؟
.2دور املهارات الرقميَّة يف توجيه الباحثني إىل طريقة اختيار املشكلة البحثية مبا يتناسب مع معطيات القرن الواحد
والعشرين ؟
اإلبداعي لديه؟
.3دور املهارات الرقميَّة يف دعم تقنيات التفكري الرشيد الواعي للباحث ،وماهي خطوات التفكري
ّ

املنهجية واإلجراءات:

اعتمدت الباحثة املنهج النوعي ،مستخدمة هنج النظرية املتجذرة إلستقراء البياانت الواردة من املقابالت املعمقة.
ابستخدام التصميم املنبثق ل( جليزر .)1992 ،ويؤكد جليزر يف هذا التصميم على أمهية السماح للنظرية أبن تنبثق من
البياانت ويساعد املنهج النوعي يف طريقة التفكري يف معاجلة التحليل ،و كيفية حتليل بياانته اليت حيصل عليها .وقد عُرف
املنهج النوعي أبنه( :نوع من أنواع األحباث العلمية اليت تعتمد على دراسة السلوك واملواقف اإلنسانية ،جلمع املعلومات
والبياانت من خالل جمموعة من الوسائل مثل املقابالت واملالحظات)( .البيايت)2018،
ُ
ُ
حدود الدراسة:
 −احلدود املوضوعية :اقتصرت الدراسة على معرفة املهارات الرقميَّة الداعمة للباحث العلمي يف ظل منظومة
التكنولوجيا.
 −احلدود الزمانية.2020 :
 −احلدود البشرية :أقتصرت الدراسة على ( ) 15طالب من طلبة الدراسات العليا يف مرحلة املاجستري والدكتوراه يف
عدد من اجلامعات (األردنية و اإلماراتية).
أدوات البحث
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اس تخدمت الباحثة املص ادر الثانوية كالكتب املؤلفة ومقاالت الدورايت كالرس ائل واألحباث والدورايت والص حف العربية
واألجنبية وغريها من املص ادر املنقولة عن املص ادر األخرى األوليّة منها وغري األوليّة واملواقع الرمسية يف الدول ،واملقابالت
املعمقة ذات األسئلة االعميقة.
التعريفات واملصطلحات:
املهارات الرقمية :أبهنا جمموعة من املهارات األساسية اليت تشمل استخدام وإنتاج الوسائط الرقميَّة ،ومعاجلة املعلومات
واسرتجاعها ،واملشاركة يف الشبكات االجتماعيّة خللق وتبادل املعارف (.)Karpati, 2011
وتعرفها كراش جنسكا( :)Gruszczynska, 2013أب ّهنا جمموعة من املهارات للوصول إىل شبكة اإلنرتنت ،إلجياد
وإدارة وحترير املعلومات الرقميَّة ،واخنراط مع املعلومات على اإلنرتنت واتصاالت الشبكة.
عرف الباحثة منظومة التكنولوجيا نظراي :أي تكنولوجيات اإلعالم واالتصال ،وتعترب الشبكة العنكبوتية أوىل املنافذ
وتُ ّ

اليت متكنهم من ولوجه ،ومع تطور مواقع الويب وصوال إىل اجليل الرابع ،أصبحت الشبكة العنكبوتية حتوي عدد من
الربامج يف جماالت خمتلفة مبا فيها شبكات التواصل االجتماعي وأصبح هنالك مكتبات كاملة مطبوعة يتم مسحها
كبياانت إلكرتونية ،ومن هذه الربامج ،برامج توثيق املصادر واملراجع مثل برامج ،Mendeley, Endnote, Zotero
وبرامج وتطبيقات مجع البياانت وحتليلها مثل برامج  ،SPSS, pspp, NVivo, Matlab, MaxQDAوبرامج اخلرائط
الذهنية تطبيق مثل  ،MindMeister, Simplemindوبرامج وتطبيقات القراءة والكتابة البحثية مثل

Active Voice,

 ،Latex, Evernote, Scriveneوبرامج تساعد على تنظيم املهام مثل  ،producteev, wundwelistوبرامج تساعد
على احلفظ اإلحتياطي للملفات مثل ِّ ، Google Drive, Dropbox
ِّ
ِّ
العَربِّيَّة  ،Multillectجوجل
وم ْوق ُع تَ ْشك ِّيل اللُّغَة َ
َ
سكوالر أو الباحث العلمي اخلاص جبوجل ،وهو حمرك حبث خاص ابملؤلفات العلمية واألكادميية اليت حيتاج إليها
الباحثون والدارسون.

األدب النظري:
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لقد أحدثت الثورة الرقميَّة احلديثة تغريا يف جمال التعليم وطرقه وإسرتاتيجياته وأساليبه ومناهجه ومقرراته ،فأصبحت
الدورات التعليمية على اإلنرتنت ،والكتب إلكرتونية تفاعلية ،وهي مجيعها وسائل تعلّم إلكرتوين ،هلا دور أساسي يف
تيسري الوصول إىل املعرفة واملعلومات ،ويف دعم وتطوير التعليم ومهارته اجلديدة ،فتقدمي احملتوى التعليمي وإيصال مهاراته
ومفاهيمه للمتعلم ابستخدام تقنيات املعلومات واالتصاالت ووسائطهما املتعددة مبا ميَُ ّكِّ ُن املتعلم من التفاعل النشط
مع احملتوى واملعلم ،بصورة متزامنة أم غري متزامنة ،يف الوقت واملكان والسرعة اليت تناسب املتعلم وثقافة هذا العصر اليت
تعتمد على الوسائط -الصوت والصورة -يف توصيل املعرفة و املعلومات والتفاعل معها ،فتتخذ ثقافة التعليم يف القرن
احلادي والعشرين التقنيات احلديثة طريقا هلا يف جعل املتعلمني أكثر نشاطا وأكثر إستقاللية يف تعلمهم ،وأكثر حتمال
ملسؤولية التعلّم ،وأكثر قدرة على االستكشاف والتعبري والتجربة ،مما سيغري من دور املتعلم من كونه متلقيا إىل متعلم أو
متدرب ،وكذلك دور املعلم من خبري إىل موجه ومرشد ومتعاون ،وعليه ينبغي على املعلمني أَ ْن يكونوا أكثر ِّحذقاُ ومهارة
لدمج التقنيا ت احلديثة واملصادر املتاحة على اإلنرتنت يف أساليب تدريسهم وتنمية معارفهم ومهاراهتم (الزين.)2016 ،
لقد تغريت خصائص ومسات التعليم يف عصر الثورة الرقميَّة ،فتعددت مصادر ووسائط التعلّم من خالل وجود الشبكات،
وأصبح املتعلمون أكثر نشاطا ،ويتعلمون تعاونيا مع بعضهم ،ومع أعضاء آخرين أكثر خربة من أجل الوصول للمعلومات
وحتصيل املعرفة ،وأصبح املعلم موجها ومرشدا ،يساعد املتعلمني يف البحث عن املعلومات وحتليلها ودجمها وحل
املشكالت والتفكري املبدع وبناء معرفتهم ،وأصبح التعليم عملية مستمرة مدى احلياة ومتاحا للجميع ،وصارت املدارس
مراكز للتعلّم وتضاءلت احلدود اليت تفصل بينها وبني اجملتمع .وميكن حتقيق الصداقة األكادميية بني املهارات الرقميَّة،
ومنهج التفكري لدى الباحث بتحقيق النقاط اآلتية:
-

نقاش املسألة.

-

وضوح التوقعات.

-

أ ْن تكون التقييمات نزيهة ذات مصداقية.

-

التعلم والتدريب املهين.

-

تنظيم اجلهد.

-

االعرتاف ابإلجناز.

-

التنشئة االجتماعيّة.
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-

اإلدارة الذاتية للتعلم ،إ ّن مفهوم التنظيم الذايت للتعلم سلوك جيد يؤدي دورا مهما وأساسيا يف حياة الطلبة،

ألنّه يؤدي إىل ارتفاع إجناز الفرد ،وأ ّن اندماج الطلبة يف التنظيم الذايت للتعلم يؤدي إىل اعتقادهم يف قدرهتم وثقتهم حول

فهم املواد األكادميية ،ووجود ارتباط مرتفع موجب بني إسرتاتيجيات التنظيم الذايت والتحصيل الدراسي, 2011( .

)Winne
-

معرفة ما الذي نبحث عنه.

-

تعميق املعرفة ،وذلك بتطبق مهارات وإسرتاتيجيات تعميق املعرفة التالية:

•

إاثرة املشاعر اإلجيابية واحلماس.

•

تعزيز الثقة ابلذات والشخصية.

•

توسيع سعة أدوات التعلم وإسرتاتيجيات التعلم ،أب ْن تكون هذه اإلسرتاتيجيات متسلسة ومرتبة تصاعداي.

•

االلتزام ابلتعلم ،والتعلم من اآلخرين يف التعليم.

•

الربط بني التعلم والتجربة الشخصية ،والبيئة اخلارجية للمدرسة.

•

أ ْن يعكس التعلم عند املرء آاثر وإسرتاتيجيات التعلم.

•

السعي وراء املزيد من التعلم اهلادف واألهداف واملهارات اليت متتد إىل املدى البعيد وحتقيق األهداف التعليمية.

()Siegel ,2007
الدراسات السابقة:
هدف دراسة ( )Al-Musawi & Abdel-Raheem, 2014إىل تقييم الوضع الراهن للتعليم اإللكرتوين
يف سلطنة عُمان من خالل دراسة بعنوان (التعليم اإللكرتوين يف جامعة السلطان قابوس :الواقع واملستقبل) وهتدف
الدراسة إىل مناقشة القضااي املتعلقة بتطبيق التعليم اإللكرتوين يف اجلامعات يف سلطنة عُمان على اعتبار أن التعليم
اإللكرتوين يف عُمان يكتسب أمهيّة خاصة بسبب الزايدة املستمرة يف أعداد الطالب املؤهلني لاللتحاق ابملدارس اخلاصة.

وهذه الدراسة حتاول التعرف على مدى فاعلية تطبيق التعليم اإللكرتوين بشكل مدمج مع التعليم التقليدي يف اجلامعات

يف عُمان .وقد عمدت عُمان إىل تفعيل تكنولوجيا املعلومات وتطبيقها يف املؤسسات التعليميّة.
ويف دراسة (الشرهان ) 2010 ،هتدف إىل التعرف على آراء املعلمني جبامعة امللك سعود يف شبكة اإلنرتنت .وكانت
أداة الدراسة االستبانة .ومن أهم نتائج الدراسة أ ّن  %64من العيّنة ال تستخدم احلاسب اآلل إطالقا ،وأ ّن  %75من
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العيّنة ال تستخدم شبكة اإلنرتنت .ولكن اتفقت العيّنة على أمهّية اإلملام ابحلاسب اآلل وضرورة استخدام شبكة
اإلنرتنت يف جمال التعليم واحلاجة إىل عقد دورات تدريبيّة للمعلمني فيها .كما اتفقت العينة على أمهية توفري خدمة
شبكة اإلنرتنت يف اجلامعات السعودية والكليات ومراكز البحوث واملدارس .وطرحت العيّنة بعض السلبيات واإلجيابيّات
واالقرتاحات يف استخدام شبكة اإلنرتنت.

ويف دراسة منصور( )2004حول استخدام االنرتنت ودوافعها لدى طلبة جامعة البحرين والذي أوضح إن
االنرتنت احد أبرز التقنيات يف جمال شبكة املعلومات الدولية يف العامل وقد أحدث صيحة جديدة يف حجم املعلومات
املقدمة إىل اإلنسان بكلفة أقل ووقت أقصر واجناز اكرب وأصبح يتمتع جباذبية عالية بني كل فئات املستخدمني نظرا
للخدمات اليت يتيحها هلم مثل الربيد االلكرتوين ونقل امللفات والشبكة العنكبوتية واألخبار وغريها .وبينت من نتائجها
أن  %85من الطلبة مستخدمي االنرتنت راضون عن نتائجها.
تؤكد الدراسات على األمهيّة الناجتة من احتواء التعليم للتكنولوجيا  ،وكان من أهم النتائج أ ّن استخدام التقنيات احلديثة
وخاصة شبكة اإلنرتنت يف مؤسسات التعليم سيسهل احلصول على املعارف واملعلومات أبسهل وأسرع الطرق وأبقل

تكلفة.
إجراءات الدراسة:
املشاركون :اعتمدت الباحثة اختيار املشاركني يف هذه الدراسة على طريقة املعاينة اهلادفة واليت تضمنت مدى واسع من
أبعاد معينة الختيار طلبة يف مرحلة الدراسات العليا ويف مرحلة كتابة البحث وموافق على اخلطة املقدمة هلم وجتاوزت
املدة الزمنية هلم يف الكتابة أكثر من سنة ،حىت تتحقق الباحثة من قدرهتم على االجابة على أسئلة الدراسة .وكانن عدد
املشاركني ( ) 15طالب من طلبة الدراسات العليا يف مرحلة املاجستري والدكتوراه يف عدد من اجلامعات (األردنية و
اإلماراتية).
أدوات الدراسة :جلمع البياانت يف هذه الدراسة مت إستخدام املقابالت شبه املقننة ،اليت تتم وجها لوجه مع الطلبة
املشاركني .وقد تضمن هذا املدخل حتديد التساؤل الرئيسي للمقابالت مقدما ،مع إعطاء املشاركني املرونه الكافية لطرح
مدى من املوضوعات وتقدمي فرصة للمشاركات لصياغة معامل حمتوى املقابلة .وقد أتلفت استمارة املقابلة الشخصية يف
هذه الدراسة من جمموعة من األسئلة املفتوحة واليت تعمل على مجع معلومات متعمقة ألغراض الدراسة ،وقد مت أخذ
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آراء ستة من اخلرباء لتجنب الغموض وللتحقق من ارتباط التساؤالت املتضمنة يف استمارة املقابلة مع اهلدف من البحث
وقد أيد احملكمون حمتوايت األسئلة دون تغريات جوهرية ،وقد مت مراجعة األداة كذلك استنادا هلذه التغذية الراجعة.
وبعد ذلك مت تطبيق هذه االستمارة استطالعيا على عينة مكونة من مخسة طالب يف مرحلة الكتابة وذلك للتحقق من
وضوحها ،وواثقة صلتها ،وفاعليتها جنبا إىل جنب مع تقومي تدفق التساؤالت وتدقيقها .وقد استغرق إجراء كل مقابلة
مابني ( )65 - 50دقيقة ومت تسجيل مجيع املقابالت صوتيا .مث مت نسخ مجيع املقابالت املسجلة صوتيا حرفيا وتسجيل
االستجاابت اللفظية وغري اللفظية للمشاركني .حيث كانت توثق مباشرة على دفرت خاص ابملقابالت يدواي ،ومت تدوينها
حرفيا ومباشرة ،وأعطيت للمشاركني الفرصة الكافية لإلجابة ،وطرح أسئلة فرعية موقفية من أسئلة رئيسية تصب يف
هدف الدراسة؛ وابلتال فإن معلومات غنية من كل طالب مت مجعها .وللتحقق من املصداقية يف هذه الدراسة ،مت
استخدام االسرتاتيجيات اآلتية:
التشاور مع خرباء بعد إعداد جدول املقابلة وعمل املراجعات الضرورية ،والتطبيق االستطالعي جلداول املقابلة قبل مجع
البياانت فعليا ،ومجع البياانت بتعمق ابستخدام تساؤالت املقابالت املفتوحة ،ومراجعات الزمالء من خالل فحص كل
من البياانت وتفسريها مع جمموعة من املشاركني ،والتعمق بشكل كاف يف البياانت من خالل قضاء وقت كايف يف كل
مقابلة وكذلك احلرص على تطبيق عملية متكررة لتشفري وتكويد البياانت ،والنسخ احلريف املفصل للمقابالت ،وأخذ
املالحظات الشخصية للباحثة ،ومبالحظة اإلشارات واإلمياءات غري اللفظية وانطباعات الوجه ،وحركات األيدي ،ونربات
الصوت أثناء مقابلة كل مشارك ،ومت توثيقها أول أبول على اهلامش األمين يف دفرت املقابالت يف فرتة حدوثها .وكان
السؤال املفتاحي العام للمقابالت حول املهارات الرقميَّة الداعمة للباحث العلمي يف ظل منظومة التكنولوجيا ومت إعطاء
رموز رقمية بدل أمساء املشاركني حفاظا على السرية وااللتزام أبخالقيات البحث العلمي .كما مت إجراء مناقشات
مفاهيمية مع ابحث آخر لديه خربة يف البحوث الكيفية .وقد مت التحقق من موثوقية التحليل املستخدم يف الدراسة عن
طريق اتفاق املالحظني(الباحث والباحث نفسه بفرتة زمنية مقدارها أسبوعني) .حيث مت حتليل املقابالت املعمقة بعد
قراءة كل مشارك إجاابته والتأكد من صدقها متاما ،ومت استخدام وحسب درجة التوافق بني الباحث والباحث نفسه،
و استُخدمت معادلة هولسيت حلساب االتفاق بينهما .وقد بلغ متوسط نسب التوافق بني الباحث والزميل ()%87
وهي نسبة عالية مي كن من خالهلا االطمئنان على موثوقية املقابلة .أما خبصوص معيار قابلية التعميم ،فقد مت الرتكيز
على من اختيار املشاركني بطريقة قصدية ،وأيضا من خالل التوصيفات املكثفة لوصف السياق ،واخلصائص وثيقة
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الصلة للمشاركني ،ومجع البياانت وحتليلها ،والنتائج .وأخريا وابلنسبة ملعياري التأكيدية و االعتمادية ،عن طريق قدرة
البحث والباحثة على أ ّن يستمر موضوعيا خالل فرتة إجراء الدراسة و خطوات حتليل البياانت .مت التأكد من االعتمادية
فقد مت فحص االتساق واملوضوعية للدراسة من خالل التغذية الراجعة املستمرة املقدمة للباحث الكيفي يف عملية البحث
ويف هنايته.
حتليل نتائج الدراسة ومناقشتها :مت إتباع طريقة التحليل االستقرائي للبياانت ،أي من اجلزء إىل الكل من مقابالت
معمقة لفظية إىل الوصف القصصي مث إىل املفهوم أو جتريدات ،وكانت املشكلة مفتوحة لكل االحتماالت حىت وصلت
املشكلة بعد أن مت االنتها ء من مجع املعلومات إىل الصياغة املركزة والنهائية ،واليت استجاب هلا ( )15مشاركاَ بشكل
فردي لكل األسئلة واألجزاء املذكورة سابقا ،وقد مت تصنيف اإلجاابت إىل حماور كما يلي:
فيما يتعلق ابحملور األول دور املهارات الرقميَّة يف تسهيل مهمة الباحث العلمية مت حتليل إجاابت عينة الدراسة
وكانت فيما يلي:
ارتبطت املعرفة ابلتطور السريع يف تكنولوجيا املعلومات ونُظم االتصاالت وتطبيقاهتا ،وانتشارمها بتكاليف مناسبهللمستخدمني على نطاق واسع ،وتفعيلها للتعامل مع املعرفة بيسر وسهولة وسرعة ،بعيدا عن قيود احلدود ومشقة
املسافات اجلغرافية ،فقد فتحت هذه التقنيات والتطورات التكنولوجية أبوااب جديدة النتشار التعلم املستمر واملعرفة .ومن
املواقع اليت حتدث عنها املشاركني وتساعد يف تسهيل مهماهتم البحثية :حمرك املؤمترات و امللتقيات العلمية حول العامل،
قاعدة بوك بون  Bookboonماليني الكتب للتحميل مجيع التخصصات ،موسوعة الكتب اإللكرتونية اجملانية،
موقع تشكيل اللغة العربية ،برامج توثيق املصادر واملراجع ،برامج وتطبيقات القراءة والكتابة البحثية ،برامج معرفة االقتباس
واالستالل  ،برامج التحليالت االحصائية ،وبرامج الرتمجهوغريها من الربامج.
النمو السريع يف معظم حقول املعرفة أدى إىل زايدة حجم املعلومات املتدفقة يوميا حبيث أصبح من أبرز مسات العصراملعريف والنمو املتضاعف للمعلومات ،واآلن أصبح طريق املعلومات فائق
احلاضر على اإلطالق ،وأدى إىل االنفجار
ّ
السرعة نتيجة للسعات العريضة والسريعة لشبكة اإلنرتنت وهلذا أصبح اإلنرتنت من أهم املصادر إلمكانية احلصول عليه
واستخدامه بكل يسر ولسرعته واحتوائه على كميات هائلة من املعلومات اليت نستطيع احلصول عليها بسهولة ويسر
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بغض النظر هل هذه املعلومات مفيدة أو غري مفيدة .وتلخص الباحثة أقوال املشاركني يف طريقة احلصول على املعرفة
يف الشبكة العنكبوتية بشكل رقم ()2

 بدأت التكنولوجيا تؤثر يف بيئات التعليم وطرق تناوله بل حىت يف إعداده وتطويره ،ويف كيفية حدوث عملييت التعليموالتعلّم ،وتنمية مهارات ومعارف املعلمني واملتعلمني وتغري طرق االتصال والتواصل بينهم.
فرضت الثورة الرقميَّة نفسها على تعليم القرن احلادي والعشرين فتغريت أدوار املعلمني والنظم التعليمية احلديثة،وبدأت ترّكز على األساليب التكنولوجية احلديثة يف تصميم وتنفيذ براجمها التعليمية والتدريبية.
إ ّن التقنيات الرقميَّة احلديثة ماهي إالّ وسائل تعزيز ودعم جلعل التعليم بيئة أكثر جذاب ،وأعمق فهماّ ،وحرية أكرب يفالتعبري عن اآلراء والتعاون بني الطلبة.
أ ّن امتالك وسائل املعرفة بشكل موجه وصحيح ،واستثمارها بكفاءة وفعاليّة من خالل دمج مهارات وأدوات املعرفة
التقنية واالبتكارية املتطورة ،يُشكل إضافة لإلقتصاد العريب وقاعدة لالنطالق حنو التحول إىل االقتصاد املبين على املعرفة

العلمية الصحيحة .ويف السياق نفسه؛ فإ ّن االهتمام ابلتقدم والتنمية يف العصر احلديث حيتم ضرورة تفعيل املعارف

واملعلومات واالتصاالت التكنولوجية على أكمل وجه ممكن ،وصوال إىل بناء اقتصاد معريف حيقق التنمية االقتصاديّة
املستدامة ،بوسائل جديدة ُُتفض من االعتماد على املوارد القابلة للنضوب ،وتضمن مستقبال لالستدامة .وهذا ما
تطلبه التغيري احلتمي الذي أصاب قطاع التعليم نتيجة أدوات التعليم اليت أصبحت جزءا من أدوات الفرد يف اجملتمع
بسبب التكنولوجيا وثقافة التعلم املعاصرة اليت ميكن نقلها إىل الطالب من خالل إسرتاتيجيات تعليم تكنولوجية حديثة
ترتبط بواقع الطالب احليايت.
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أما احملور الثاين يتعلق يف دور املهارات الرقميَّة يف توجيه الباحثني إىل طريقة اختيار املشكلة البحثية مبا يتناسب
مع معطيات القرن الواحد والعشرين مت حتليل إجاابت عينة الدراسة وكانت فيما يلي:
فعالة تعتمد أساسا على العقل والربهان املقنع
إ ّن من يقوم ابلبحث هم الباحثون ،لذا جيب أ ْن يتمتعوا بعقلية حبثية ّ
ابلتجربة أو ابلدليل .وجيب أ ْن يكون الباحث قادرا على أ ْن يؤدي ما يناط هبا من مهام اسرتاتيجية وقومية وجمتمعية
أبكرب قدر ممكن من الكفاءة مبا يرقى مبجتمعها.
وت عترب مشكلة البحث هي احملور الرئيسي الذي يدور حوله البحث .فهي تساؤل يف ذهن الباحث مؤقت يستوجب
جوااب مقنعا سعيا وراء البحث عن احلقيقة ما ،تكون نتيجة مالحظاته الشخصية لألحداث والظواهر الرتبوية من حوله
وإحساسه بوجود خلل معني يف أحد جوانب العملية الرتبوية .مما ولّ َد عند الباحث شعورا أو إحساسا بوجود صعوبة
البد من ُتطيها ،أو عقبة البد من جتاوزها لتحقيق هدف ما .لذلك جيب أن يراعي الباحث يف معاجلة مشكلة البحث
جانبني :اجلانب النظري ويرتبط أبسئلة البحث وكيفية اإلجابة عليها ،وهل البحث يعاجل موضوع يُسهل من حياة الناس.
واجلانب العملي الذي يُركز على أ ّن تضيف املشكلة قيمة مضافه إىل العلم؛ لذلك على الباحث قبل اختيار موضوع
حبثه أن يتعرف على الفجوة البحثية اليت يريد أن يكتب من خالهلا .

وحتدث املشاركون عن أمناط املشكالت البحثية من خربهتم يف مادة املناهج وقامت الباحثة بتلخيصها ابألمور
التالية:
 -املشكله الواقعية :مثل الوضعيات االجتماعيّة الصعبة أو املشاكل التقنية.

 املشكلة اإلمربيقية أو جتريبية :وتعين غياب معارف حول ظاهرة وميكن إجياد تفسرياهتا هلا ابملالحظة والتجريب. مشكلة تتعلق ابملفاهيم :وهتدف إىل إجياد تعريف دقيق ملصطلح ما أو حتديد معناه بدقة. مشكلة نظرية :وهي اليت تتعلق بشرح ظاهره أو تقييم .وركز املشاركني على طريقة بناء العقلية البحثية وقد قامت الباحثة بتلخيصها ابلنقاط التالية مستفيده من قراءاهتا
يف هذا اجملال معتمده على بعض كتاابت (فرج:)2009،
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-

إسرتاتيجات التعلم :أي تطبيق الباحث اسرتاتيجيات التعلم املعاصرة على نفسه والقراءة واالطالع وفهما،

وأ كثر ما يفيد الباحث أثناء الكتابة هي تطبيق اسرتاتيجيات ما وراء املعرفة من بداية اختيار عنوان البحث إىل كتابة
النتائج.
-

التنمية الذاتية :يكلف الباحث نفسه مبهام معينة كقراءة كتاب ،أو تلخيص مقالة علمية ،ويكافئ ذاته إ ْن

أجنزها يف الوقت املناسب ،وعلى النحو املطلوب ،ويعاقبها إ ْن فشل يف حتقيق ذلك ابلعقاب املالئم أيضا .وإاثرة الدافعية
ذاتيا لقبول التحدايت واملهام الصعبة ،إ ّن النقد الذايت يتضمن التحليل الذايت لألخطاء الشخصية ،ووضع اخلطط
الكفيلة ابلتغلب عليها.
-

التدريب على املهارات التفكري الشبكي :من الطرق املفيدة لتنمية مهارات التفكري لدى الباحث التدريب

على التحليل الشبكي لظواهر موضع االهتمام ،وذلك من خالل قيام الفرد بفحص املتغريات والعوامل املتصلة ابلظاهرة،
وحتليلها رأسيا وأفقيا ،واملقصود ابلتحليل الرأسي حماولة الوقوف على األسباب املؤدية للظاهرة اليت تسبقها ،وتلك اليت
ترتتب عليها ،أي النظر للظاهرة من البعد التارخيي واملستقبلي ،أما التحليل األُفقي فريكز على النظر للعوامل احمليطة
ابلظاهرة ،واليت تتعلق بظواهر أخرى ذات صلة هبا ،وتؤثر فيها ،وهبذا يتمكن الباحث من اإلحاطة ابلعوامل السابقة
واملصاحبة للظاهرة ،وتلك اليت ترتتب عليها أيضا ،وهو ما ميكنه من فهمها بصورة أفضل.
-

النقد واحملاجة  :واملقصود هو بيان أوجه القوة و نقاط الضعف يف املعرفة موضع النقد ،وكذلك ممارسة الباحث

للنقد الذايت ألعماله ،وتقبله نقد اآلخرين هلا ،بل وتشجيعهم على ذلك.
-

إدارة االسئلة :وهي مهارة ُمركبة ال تقتصر فقط على طرح األسئلة ،ولكنها تتضمن أيضا حتديد توقيت طرح

السؤال ،وهوية من املوجه له ،وكيفية صياغته ،وطريقة إلقائه على الشخص املستهدف ،ومدى عمق الباحث يف فهم
موضوعه وصياغته لألسئلة اليت تدور يف ذهنه.
-

املهارات اإلتصالية :هي املهارات اليت تُستخدم يف العملية اليت مبوجبها يقوم شخص بنقل أفكار أو معاين أو

معلومات على شكل رسائل كتابية أو شفوية مصاحبة بتعبريات الوجه ولغة اجلسم وعرب وسيلة اتصال ،وميكن حتديدها
ابإلجياز ،والتلخيص ألعماله وألعمال اآلخرين.
-

اإلدارة احلكيمة للطاقات البحثية :جيب على الباحث االستخدام األمثل لطاقاته البحثية حىت يُعظم من أدائه

البحثي ،فعليه إدارة وقته بكفاءة حبيث يؤدي أكرب عدد ممكن من املهام أبقل قدر من اجلهد ،ويف أقل فرتة زمنية ممكنة.
و ينظم أفكاره بصورة رأسية وليست أفقية ،حبيث يركز يف الوقت الواحد على فكرة حبثية واحدة إىل أ ّن يتممها مث يتناول
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اليت تليها ،وهو ما يتطلب أ ْن يكون قادرا على حتديد أولوايته بوضوح ،وأ ْن يدع أفكاره الالحقة أتخذ الوقت الكايف
لالختمار ،وإعادة التنظيم ،حىت تفرض نفسها عليه يف الوقت املناسب حال نضوجها.

-

تنمية اإلبداع الشخصي :يستخدم األساليب اليت ميكنه استخدامها اجلمع بني األشياء املختلفة من خالل

الوقوف على أوجه الشبه بينها ،واستثمار ما توصل إليه يف هذا املقام لتحقيق مزيد من التقدم الشخصي أو املهين.
-

التدريب على فنيات التفكري املنطقي :االستقراء أثناء تعامله مع املعرفة حبيث يتمكن من خالل فحص بعض

الوقائع التوصل إىل قوانني عامة ،أو االستنباط حيث يطبق املبادئ العامة اليت توصل إليها إستقرائيا على حاالت مفردة
استنباطيا .وعليه أ ْن حيدد طبيعة العالقات بني املتغريات حىت يكتشف أيها يؤثر يف اآلخر أو يتأثر به ،وكيف حيدث
ذلك واملشاركة يف حل املشكالت بصورها املختلفة ،وطرح العديد من األفكار للتغلب عليها ،واختبارها إ ْن أمكنه ذلك.

-

توكيد الذات البحثية :وهي قدرة الباحث على التعبري عن أفكاره بتلقائية لآلخرين حىت لو اختلف معهم ،أو

مع ما هو شائع ،انطالقا من أ ّن شيوع الشيء ليس دليال على صحته ،و أ ْن يطرح بعض التحفظات املربرة ،على أفكار
أو مقوالت لبعض رموز الفكر والعلم ،و يقرتح إدخال بعض التعديالت عليها مادام مثة دواعي لذلك .وأ ْن يعرتف
بقدر ذاته وحدود إمكاانته البحثية.

فيما يتعلق ابحملور الثالث دور املهارات الرقميَّة يف دعم تقنيات التفكري الرشيد الواعي للباحث ،وماهي خطوات
اإلبداعي لديه .حيث ركزت اجاابت املشاركني على طبيعة القدرات واملهارات اليت جيب أ ْن ننميها لدى
التفكري
م
الباحث لكي يصبح لديه عقلية حبثية متميزة ،وقد خلصتها الباحثة بناء على اجاابت املشاركني واطالعها على

عدد من الدراسات واألدب النظري وخصوصا (أبو اجملد والعرفج .)2017 ،يف ستة مراحل:
 )1السعي اللتماس املعرفة بصورها املتنوعة وحماولة فهمها على حنو واضح ومفيد.
 )2مث النظر إىل تلك املعرفة نظرة نقدية تنطوي على الوقوف على عناصر القوة فيها الستثمارها يف تنمية العقلية
املنهجية ،فضال عن الوقوف على مواطن الضعف وأوجه القصور فيها ،وحماولة تقييمها ،وطرح البدائل اليت من شأهنا
أ ْن تطورها.

 )3وعقب ذلك أتيت مرحلة إثراء املعرفة ،وتعين طرح أفكار مبتكرة للتغلب على أوجه القصور يف تلك املعارف على
النحو الذي يعظ م من فعاليتها ويقلل يف الوقت ذاته من آاثرها السلبية على حركة الفكر والبحث العلمي ،من
منطلق أ ْن الباحث انقدا وليس انقال.
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 )4وأتيت عقب ذلك مرحلة التوظيف احلكيم لتلك املعرفة سواء كان ذلك على مستوى الشخصي لتصبح حياة الباحث
الشخصية أفضل يف ظل تلك املعرفة ،أو على املستوى املهين لكي تتقدم حركة البحث العلمي يف اجملتمع ويَنعم
بتطوراته تقنيا وخدميا وإنسانيا ،وعلى املستوى اجملتمعي أيضا حيث يرتقي ابجملتمع ،ويضعه يف مصاف الدول
املتقدمة.
 )5أتيت بعد ذلك مرحلة ضرورية تتمم تلك املراحل مجيعا يف ظل التزام أخالقي راسخ حىت جتين البشرية خريات التقدم
العلمي.
 )6حتلي الباحث بقدر مرتفع من جمموعة من املهارات والقدرات الشخصية املتميزة معرفيا ،ومزاجيا ،واجتماعيا ،وهو
مناط اعتمام ذلك العمل.
أيضا تطرق املشاركني اىل التحدث عن موضوع تقنيات التفكري الرشيد الذي جيب ان ميتلكها الباحث يف
القرن الواحد والعشرين ،وقامت الباحث بتلخيص اجاابت املشاركني واتفقت مع العساف ( )2009يف بعض
االمور ومن هذه األمور كما يلي:
أ ْن يقوم الباحث مبسح لالحتياجات والقدرات العلمية والتكنولوجية للمؤسسات يف دولته أو املكان الذي
•
يعيش فيه وضمن معايري الشفافية مبا هو مسموح به.
• رصد خمرجات البحث والتطوير ملراكز البحث ومدى تفاعلها مع القطاعات االقتصاديّة املختلفة.

• البحث يف جماالت التعاون العلمي مع مراكز البحث العلمي اإلقليمية والدولية ،لتلمس املشاكل واالحتياجات.
• التنسيق مع اجلهات املاحنة للدعم العلمي هبدف املساعدة يف تعميم الفائدة.
•

بعد اتباع اخلطوات السابقة ،وعندما تتشكل فكرة البحث ،من األفضل أ ْن يُناقَش الباحث أو يفكر ابألمور

التالية :إهتماماته الشخصية ،اخللفية األكادميية ،األهداف العلمية اليت يسعى إىل حتقيقها ،األهداف األكادميية ،نقاط
القوة لديه كباحث وإنسان ،ونقاط الضعف لديه.
•

معرفة اهتمامات الباحثني اآلخرين ،عندما يعرف الباحث ذلك يكتشف كيف يفكرون يف تطوير اهتماماهتم

البحثية وهذا ما يسمى ابلتالحق الفكري ،كلما احتك الباحث ابآلخرين يزداد التفكري عند الباحث ،ومن النقاش
تتفتح لديه آفاق.
• تشكيل وصياغة فكرة البحث بناء على أفكار الباحث وثقافته ،وفكرة البحث تتعلق جبوانب إنسانية ُتتص بشخصية
الباحث واحلقيقة اليت يبحث عنها :طبيعة احلقيقة اليت يبحث عنها الباحثون:
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)1

حقائق مرتبطة ابلطبيعة والعامل املادي (قوانني وسنن طبيعية).

)2

حقيقة مرتبطة ابلوجود واخللق.

 )3حقائق مرتبطة ابإلنسان واجملتمعات (قوانني وسنن نفسية واجتماعيّة).
• البحث عن األسس الفلسفية والنظرية ملوضوعه.
• رسم خارطة ذهنية ملشكلته أو موضوعه وحياول أ ْن يضيف هلا فروع ،ويضع أكثر األمور ارتباطا مبشكلته.

• إجراء عصف ذهين مع اآلخرين ،وأهم طرق العصف الذهين (دلفي تكنيك) ،حبيث جيلس مع جمموعة يثق هبم مث
يطرح سؤال ومن مث هم ُجييبوا على السؤال ،مث يعطوا إضافات أخرى على خارطته الذهنية.

االستناد إىل النظرايت العلمية ،ومراجعة األدبيات السابقة ،والنظرايت كثرية يف جمال البحث .فمنها االقتصاديّة
•
والسلوكية واالجتماعيّة والثقافية والسياسية .ودور الباحث ليس إثبات تلك النظرايت أو نفيها أو اختبارها؛ بل السعي
يف استخدام النظرية اليت تناسب جمال حبثه ،فالباحث اجليد يستخدم النظرية اليت تدعم حبثه .وعلى الباحث أ ْن يتبىن

نظرية تساعده يف تفسري النتائج أو بناء ّناذج أو أتصيل وشرح األدبيات السابقة ،فهي تقريبا ربط بني األدب البحثي
وتوجه الباحث وبني النتائج وتفسريها .فمىت ما رأى الباحث أ ّن هناك نظرية تدعم حبثه وجب عليه استخدامها ،إ ّن
استخدام النظرية مهم يف البحث وخيدم الباحث يف عدة أمور حددها :
 .1التأصيل املنهجي والعلمي ملشكلة البحث املراد حبثها.
 .2املسامهة يف تفسري النتائج.
 .3املسامهة يف حتديد حمددات وحدود البحث.
 .4الوعي يف التناقضات بني النظرية وبني البحث الذي يقوم به.
.5

كيفية أتصيل النظرية وكيفية تبنيها واستخدامها ،وكيففية إظهارها يف كل فصول البحث .فتظهر كهيكل يدعم

الباحث منهجيا وعلميا يف حبثه .أما الدراسات السابقة تؤهل الباحث أن ميتلك معلومات يبين عليها حبثه وتكوينه.
•

مث حتديد أسئلة البحث ،فهي اليت توجه الباحث إىل املعايري اليت يبحث عنها ،وتساعد الباحث على تضييق

دائرة البحث ،والرتكيز على الكلمات املفتاحية فهي الرباميرت اليت يبحث عنها الباحث يف البحث ،وهي اليت تدله على
حماور البحث ،أوحيصل الباحث منها على دراسات سابقة ،مث يقوم الباحث بواسطتها بتقييم الدراسات السابقة.
•

فهم الفلسفة اليت سينطلق منها ومناهج البحث اليت سوف يعتمد عليها .ويقصد يف مناهج البحث العلمي

طريقة التفكري يف معاجلة التحليل ،كيف سوف حيلل بياانته اليت حيصل عليها .هل فلسفته إىل احلقيقة أ ّهنا متغرية :وهناك
طريق متعددة األساليب لدراسة األشياء يف وضعها الطبيعي هبدف فهم وتفسري الظواهر كما يراها ويعتقدها األفراد،
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فينهج منهج كيفي أو نوعي وهنا أسلوبه يف التصميم البحثي استقرائي .وهل ينظر الباحث إىل احلقيقة أ ّهنا اثبته ويكون
هدفه تفسري الظواهر علميا اعتمادا على القوانني أو النظرايت أو مبدأ دراسة السلوك دون االرتباط ابلسياق ،وهنا ينهج
منهج كمي و أسلوبه يف التصميم البحثي استنباطي .أو يكون البحث رأى أنّه من املناسب املزج بني النوعني السابقني،
وذلك لوجود مشكالت حتتاج حبث جوانب كمية ونوعية يف الوقت نفسه ،فينهج منهج خمتلط.

أيضا من ضمن إجاابت املشاركني التطرق اىل موضوع األسس الفلسفية والنظرية وتنوع طرح املشاركني يف تناول
هذا املوضوع بعمق وخلصت الباحثة اجاابت املشاركني واستفادت من وجهة نظر البادي( )2007يف الطرح
التايل:
البد من البحث عن الطريق املؤدي للكشف عن احلقيقة يف العلوم بواسطة طائفة من القواعد العامة هتيمن على سري
العقل وحتدد عملياته حىت يصل إىل نتيجة معلومة .والبحث املستمر عن املعلومات والسعي وراء املعرفة ابتباع أساليب
علمية مقننة .ليست هناك علوم تتسم معارفها ابملوضوعية املطلقة أواحملسوسة دائما وأخرى تتسم املعرفة فيها ابلذاتية
التامة أو غري احملسوسة دوما ،حيث أ ّن تعريف العلم أي علم يتضمن املوضوعية يف إطار املعرفة البشرية اليت تتسم
ابلنسبية متييزا هلا عن املعرفة اإلالهية اليت تكون مطلقة ،والنسبية يف معرفة البشر هي نتاج ذاتية الباحث حيث أ ّن كل
معارف البشر ُتضع للتعديل املستمر .ويقوم البحث العلمي يف األساس على نظرية الثقافة االجتماعيّة ،وأ ّن لكل جمتمع
ثقافة عامة كما توجد ثقافات خاصة تقوم على العرق ،الدين ،اجلنس .والسلوك يتأثر مبنظومة الثقافة إبدراك الفرد أو

دون إدراكه .إ ّن الفسلفات إختلفت يف طبيعة معاجلتها للحقائق ويف طبيعة احلقيقة ويف آلية الوصول إليها ،عند
العقالنيني ومنهم ديكارت يرون أ ّن احلقيقة خمزنه يف عقل اإلنسان وما على اإلنسان سوى القيام بنشاط ذهين يتمثل
يف التأمل ،يتأمل الشخص لكي يكتشف صورة ذاتية إىل احلقيقة واحلقائق اليت يبحث عنها ،وهلذا جند أ ّن الفلسفة
الوضعية تؤكد على أ ّن احلقيقة هي خارج الذهن وميكن التعامل معها والوصول إليها من خالل احلواس ومن خالل
التجريب ومن خالل القياس ،مثال جند أ ّن الفلسفة الوجودية تركز على الثقافة اليت تؤدي إىل بناء العقل واملشاعر ،ويف
احملصلة يكون السلوك .وأ ّن احلقيقة قد تتنوع بتنوع الواقع الثقايف .والرتكيز على املوضوع املراد حبثه من خالل معايشة
الناس والتفاعل معهم .ومثال فالسفة املدرسة الرتابطية الربيطانية القدمية قد ركزوا على البحث يف املعرفة بداية من النواتج
الستقصاء األسباب اليت أدت إليها ،ومن هنا ظهر مصط لح إمبرييقي حيث كانت يف القدمي ُتتص يف املنهج الشبه
التجرييب ،لكنه مع العلم احلديث أصبح أحد أشكال املنهج الوصفي؛ ألنه يُدرس ماهو كائن وليس ما سوف يكون.
290

Journal of Human Development and Education for specialized Research (JHDESR)271-292 Vo: 6, No:2, 2020

• تنفيذ إجراءات البحث كاملة ابستخدام اخلطوات العشر يف بناء العقلية البحثية يف كل مفصل من مفاصل البحث
(اإل طار العام للدراسة ،اإلطار النظري والدراسات السابقة ،املنهجية واإلجراءات ،حتليل النتائج والتوصيات).
وميكن القول أ ّن اجلودة يف التعليم هي فلسفة ومقاربة يف تدبري وقيادة وحدات الرتبية وأنظمتها ،فلسفة تنبين على جمموعة
من القيم واملبادئ اليت توظف املقاربة النسقية واألدوات اإلحصائيّة هبدف التحسني املستمر لقدرة املنظومة التعليمية

معينة االستجابة حلاجات الطلبة اآلنية واملستقبليّة .حيث ميثل جمال تكنولوجيا التعليم واملعلومات النظام الكلي الذي

جيمع عدد من األنظمة اليت ينصهر فيها كل ما هو جديد يف العملية التعليمية من أجل حتقيق جمموعة من املعايري

واإلجراءات اليت هتدف إىل التحسني املستمر يف املنتج التعليمي هبدف حتقيق نتائج جيدة.
التوصيات واملقرتحات:
 وضع خطط البحث العلمي للمؤسسات يف ضوء نتائج املسح الدوري لوزارة التعليم العال والبحث العلمي ،مث توزيعتلك اخلطط إىل قطاعات وحسب النشاطات املتعلقة بكل قطاع.
 تزويد اجلامعات والوزارة أبجهزه تكنولوجية حديثة ليستىن للباحثني االستفادة منها والعمل بواسطتها. بناء قاعدة بياانت رقمية لإلنتاج العلمي من ملخصات البحوث املقدمة يف املؤمترات العلمية والكتب املؤلفةواملنشورة وبراءات اإلخرتاع املسجلة من نتاجات أعضاء هيئة التدريس املتخصصني يف البحث العلمي والباحثني
اآلخرين وإنتاجياهتم على مستوى الدولة مث على مستوى اإلقليم.
 ا لعمل على إصدار املعايري العلمية رقميا واليت تعتمد على أسس نظرية حمكمة توحد املدارس العربية ،وتتوحدابلعامل واهليئات العاملية املتخصصة يف إصدار تلك املعايري والتنسيق معها يف إمكانية توحيد وترمجة املعايري إىل لغات
خمتلفة.
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دليل النشر
بسم هللا الرحمن الرحيم
تعتمد مجموعة مجالت المعهد العلمي للتدريب المتقدم والدراسات (معتمد) أعلى المعايير الدولية التي من شأنها
رفع مستوى األبحاث إلى مستوى العالمية ،وتضيف للبحث في حال التزام الباحث بها ترقية حقيقة لمستوى بحثه،
وكذلك تعزز من خبرته في مجال النشر العلمي؛ إن جملة المواصفات الواردة في هذا الدليل التوجيهي؛ تضفي
على أبحاثنا شكالً علميا ً يعزز من مضمونها ويخرجه إلى القارئ بصيغة تتناسب مع تطور ضوابط النشر
العلمي ومعارفه ،مما يحقق مواكبة فاعلة لمستجدات النشر المعرفي.

تعليمات للباحثين:
 -1ترسل نسختين من البحث لقسم النشر على اإليميل )publisher@siats.co.uk( :تحت
برنامج  Microsoft Wordواحدة بصيغة ( ، )Wordوأخرى بصيغة (.)PDF
 -2يُكتب البحث بواسطة الحاسوب (الكمبيوتر) بمسافات (واحد ونصف) بين األسطر شريطة أال يقل عدد
الكلمات عن  4000و اليزيد عن 5000كلمة ،حجم الخط , 16للغة العربية ( Traditional
 )Arabicو  12للغة اإلنجليزية ( ،) Time New Romanبما في ذلك الجداول والصور والرسومات
 ,ويستنى من هذا العدد المالحق واالستبانات.
 -3واجهة البحث :يُكتب عنوان البحث باللغتين العربية واإلنجليزية ،وأسفل منه تكتب أسماء الباحثين كاملة
باللغتين العربية واإلنجليزية ،كما تذكر عناوين وظائفهم الحالية ورتبهم العلمية ،وسنة النشر بالهجري والميالدي.
 -4العناوين الرئيسية والفرعية :تستخدم داخل البحث لتقسيم أجزاء البحث حسب أهميتها ،وبتسلسل منطقي،
وتشمل العناوين الرئيسية :ملخص البحث وتحته الكلمات
المفتاحية ABSTRAC( ،وتحته  ،)KEYWORDSالمقدمة ،البحث وإجراءاته ،النتائج ،المصادر
والمراجع.
 -5يرفق مع البحث ملخص باللغة العربية وآخر باللغة اإلنجليزية ،على أال تزيد كلمات الملخص
على ) (150كلمة ،وتكتب بعد الملخص الكلمات المفتاحية  KEYWORDSعلى أال تزيد على ( )5كلمات،
مع مالحظة اشتمال الملخص على أركانه األربعة :المشكلة واألهداف والمنهج والنتائج.
 -6يقسم البحث إلى مباحث ومطالب تُكتب وسط الصفحة بخط سميك.
 -7تطبع الجداول واألشكال داخل المتن و ترقم حسب ورودها في البحث ،ويكون لكل منها عنوان خاص ،ويشار
إلى كل منها بالتسلسل ،وتستخدم األرقام العربية ) (…3,2 ,1في كل أجزاء البحث.
 -8كل بحث يجب أن يشمل على مانسبته  % 20من المراجع األجنبية ويستثنى من ذلك أبحاث الشريعة واللغة
العربية.
 -9مدة تعديل البحوث :يعطى الباحث مدة أقصاها  3أشهر إلجراء التعديالت على بحثه إن وجدت ،وللمجلة
الحق بعد ذلك في رفض البحث رفضا نهائيا حال تجاوز الباحث المدة المحددة للتعديل.

 -10يلتزم الباحث بدفع النفقات المالية المترتبة على إجراءات التقويم في حال طلبه سحب البحث ورغبته في
عدم متابعة إجراءات النشر.
 -11ال تجيز المجلة سحب األبحاث بعد قبولها للنشر بأي حال من األحوال ومهما كانت األسباب.

•
•

( -12التوثيق( قائمة المراجع:
تهمش المراجع في المتن باستخدام األرقام المتسلسلة ،وتبين بإيجاز في قائمة بآخر البحث بحسب
تسلسلها في المتن؛ على أن توضع قبل قائمة المصادر والمراجع.
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
اتباع طريقة ذلك من خالل هذا الفيديو التوضيحي (تعلم وورد :نقل الحواشي السفلية الى آخر صفحة
دفعة واحدة)
t=87s&v=al_g_hAweCU?https://www.youtube.com/watch
https://youtu.be/al_g_hAweCU

•

لإلشارة إلى المرجع في الموضع األول ،هكذا:
ابـن عطيــة ،عبــد الحــق بــن غالــب .)2007( .المحــرر الــوجيز فــي تفسـير الكتـاب العزيــز .تحقيـق :عبــد
السالم محمد .بيروت :دار الكتب العلمية .ط .2 :ج ،2 :ص.145 :
وفي المواضع األخرى له يشار إليه ،هكذا:
ابن عطية ،المحرر الوجيز في تفسير الكتاب العزيز .مرجع سابق ،ج ،3 :ص.150 :
توثق المصادر والمراجع في قائمة واحدة في نهاية البحث ،وترتب هجائيا ً حسب االسم األخير للمؤلف،
وذلك باتباع الطريقة التالية:
الكتاب لمؤلف واحد:
ابـن عطيــة ،عبــد الحــق بــن غالــب .)2007( .المحــرر الــوجيز فــي تفسـير الكتـاب العزيــز .تحقيـق :عبــد
السالم محمد .بيروت :دار الكتب العلمية .ط.2 :
للمؤلف أكثر من كتاب
ابن خالويه ،الحسين بن أحمد الهمذاني .)1979( .الحجة في القراءات السبع .بيروت :دار الشروق.
ــــــــــــــ .)1992( .إعراب القراءات السبع وعللها .تحقيق :عبد الرحمن بن سليمان العثيمين .القاهرة :مكتبة
الخانجي.
الكتاب لمؤلفَين اثنين:
البغا ،مصطفى ديب .مستوى ،محي الدين .)1996( .الواضح في علوم القرآن .دمشق :دار العلوم اإلنسانية.
الكتاب لثالث مؤلفين أو أكثر:
محمد كامل حسن وآخرون .)2005( .التجديد .كوااللمبور :الجامعة اإلسالمية العالمية الماليزية.
المقالة في مجلة علمية:
راضي ،فوقية محمد" .)2002( .أثر سوء المعاملة وإهمال الوالدين على الذكاء" .المجلة المصرية للدراسات
النفسية .المجلد .12 :العدد .36 :ص .36-27

المقالة في مؤتمر:
عبد الجليل ،محمد فتحي محمد" .)2018( .أثر المرأة في الدعوة والتربية في ضوء القرآن الكريم" .المؤتمر
الدولي للقرآن الكريم في المجتمع المعاصر .ماليزيا :جامعة السلطان زين العابدين.
الرسالة العلمية:
عبد الجليل ،محمد فتحي محمد" .)2016( .منهج ابن زنجلة في توجيه القراءات في كتابه حجة القراءات".
رسالة دكتوراه ،جامعة السلطان زين العابدين.
المؤلفات المترجمة:
القاضي ،عبد الفتاح( .د .ت) .تاريخ المصحف( .تر :إسماعيل محمد حسن) .ترنجانو :المؤسسة الدينية.

 -13عند قبول البحث للنشر يوقع الباحث على انتقال حقوق ملكية البحث الى إدارة معتمد
 -14لهيئة التحرير الحق بإجراء أي تعديالت من حيث نوع الحروف ونمط الكتابة ،وبناء الجملة لغويا ً بما
يتناسب مع نموذج المجلة المعتمد لدينا.
 -15قرار هيئة التحرير بالقبول أو الرفض قرار نهائي مع االحتفاظ بحقها في عدم إبداء األسباب.
 -16يمكن للباحث الحصول على بحثه المنشور والعدد الذي نشر فيه بحثه من موقع المجلة إلكترونيا ً
مالحظة :عزيزي الباحث إن هذه المواصفات مأخوذة عن لوائح دولية ُمعتمدة ،وهي تعزز من مستوى بحثك من
حيث الشكل الذي ال يقل أهمية عن المضمون ،وإن أية مخالفة لها ستكلفك تأخيرا ً إضافيا ً يمكن تجنبه في حال
االلتزام بها.

آليات النشر واإلحالة:
بعد تسلم إدارة المجلة نسخة البحث من الباحث ،تقوم بإحالتها إلى المحكمين ،وتلتزم بمدة ال تزيد عن  30يوما ً
لتزويد الباحث بتقرير عن بحثه يتضمن المالحظات ،بعدها يمهل البحث مدة ال تزيد عن  90يوما ً ( 3
أشهر) لألخذ بالمالحظات .
ينشر البحث بعد أول أو ثاني عدد يعقب تاريخ إصدار خطاب قبوله للنشر على األكثر ،حسب أولوية الدور وزخم
األبحاث ال ُمحالة للنشر.
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