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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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ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
ABSTRACT:
The educational departments at different levels in Egypt seek to reform education, improve its
conditions, and keep pace with the technological developments and the information and
communication technology revolution that have imposed many challenges on the lifestyle.
However, the issue of quality education in Egypt in terms of quality culture and practice is still in
a stage of a quagmire. Therefore, this study investigates the influence of strategic leadership and
quality management practices in Egypt public universities, the participants in this study were 120
academic staff from nine universities. This employed a random stratified sampling in choosing the
participants. The respondents administered 32 questions on the strategic leadership questionnaire
and 34 questions on quality management practices. The data collected and analyzed through
multiple regression and correlation techniques to ascertain the hypothesized relationship. The
study analyzed using partial least square – structural equation modeling (PLS-SEM) through the
Smart-PLS, to check the hypothesize variables. The result of the study found that a strong and
positive relationship between strategic leadership and quality management practice. The study
also, showed that no statistically significant differences between the averages of the responses to
strategic leadership and improving the quality of education due to gender. The study recommended
that the necessity of paying attention to the strategic leadership from the different colleges to take
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advantage of their strategic role in decision-making and developing the educational institution
through the applying and practice of quality management.
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
Keywords: Strategic leadership, Quality management practices, public universities.

INTRODUCTION
Over the past decade, the term "world-class university" "WCU"-also named as "globally
competitive universities," "world-class," "elite" or "flagship" universities-has become a
catchphrase, not only to improve the quality of higher education learning and research but also,
more critically, to develop the ability to succeed on the global higher education market through
acquisitions and creation of advanced knowledge.
According to Khan (2011), quality is the focus of most organizations as it is considered to be the
main competitive and business practice; quality management has become a strategic tool for
achieving superior performance and competitiveness as well, Top management support is essential
and the most important factor for quality management in providing clear guidance for the
satisfaction of employees (Ng, Goh, & Eze, 2010). Several countries around the world are now
heading towards higher education in an attempt to overcome current challenges (Pucciarelli &
Kaplan, 2016). Therefore, HEIs need to modify their degree programs and courses to stay viable
in the changing labor market (Pincus, et.all. , 2017). Thus, The protection of high-quality education
standards has become a major concern of HEIs and governments. So it requires continuous
assessment and government funding to ensure colleges, universities, and other educational
institutions are successful (Najafabadi, Sadeghi, & Habibzadeh, 2008). In support of this, the
United Nations (UN) introduced a new development plan for the year 2015 aimed at transforming
the world through 2030. The seventeenth goal article four highlighted the efforts and intention of
the government to provide a continuous chance and outstanding education for every citizen. This
is supreme as Bunyi (2013) indicated: That excellent education is very vital for continuous
education as it makes low student drop-outs and allows for continuous survival of education which
later leads to fruitful employment and emoluments in contrast with those that could not finish in
good time. Hence, it will allow learners to advance and engross good uprightness that produces
294
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good and obedient members of the nation and the chance of producing potential managers in the
near future.
Inevitably, This problem was also faced by Arab countries in the late 1990s, as the educational
systems in those countries faced major challenges in improving university-level education quality.
Nonetheless, several challenges have forced governments to respond to new development
requirements in the fields of science and technology, as well as strong social demand for a wide
range of educational areas and increasing demands for nation growth (Alsharqawi& Mariam,
2003). Additionally, Al-Bashir,(2016) hinted that the situation prevailing in the Arab world is one
in which administrative appointment is generally not based on merit but political considerations
and seniority. School administrators, as a rule, do not receive enough specialized training but "learn
by doing" as they are drawn from and advance through the ranks of teachers.
In Egypt, higher education at the beginning of the new millennium faces unprecedented challenges
with regards to university management, funding, recruitment of staff to produce graduate that can
compete favorably in this modern time, so government recognized the importance of creating
strategic leadership and management as a tool to safe the country from this bane. However,
strategic leadership creation in Egyptian universities is a difficult matter, especially that these
universities suffered due to crude systems used in governing university affairs which slow the
administration process of the school. Surprisingly, most of the Egyptian universities have failed to
apply strategic leadership approach, then these problems require immediate solutions for the
success of this approach,(Khalil,2017). Nowadays Egyptian universities need to let a critical mass
of managers develop the skills and abilities required to exercise strategic leadership, (Adel Rajab,
Abdulhadi Mabrouk, 2007). This means that Strategic leadership may be one of the most critical
organizational issues due to its positive effect on organizational performance.
Problem statement
The (higher) education sector in the Middle East as well as in Egypt suffers from several
shortcomings, perhaps because of the lack of financial resources, high demographic pressure on
the system, or governance issues due to corruption within the education system. These factors inter
al lead to quality problems, which affect the outcome quality of higher education severely. With a
view on the high competition in the domestic labor market as well as concerning the international
295
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competitiveness of Egyptian graduates and the potential for Egyptian universities in the
international market for higher education, high quality of study programs and the provision of
skills which meet the employers’ needs is a pressing issue for policymakers in Egypt. This is, in
particular, relevant in the light of the recent and ongoing transformation process, which
demonstrates the negative impact of a mismatch on the labor market and the associated problems
on social stability and life satisfaction of (young) people.

Figure (1): Allocation on education, total (% of Govt. expenditure) among Middle East Countries.

100
50
0

Source: (World Bank, 2018).
Table 1.1:
The Percentage of Allocation on education, total (% of Govt. expenditure) among Middle East
Countries.

S/No
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10

COUNTRY
Saudi Arabia
EGYPT
Syrian
Iran
UAE
Qatar
Lebanon
Jordan
Palestine
Kuwait

Allocation on education,
total (% of Govt.
expenditure)
19.25742
10.9418
19.18405
20.04203
82.91099
14.83565
8.57552
11.74613
16.21137
13.85411

Rank
4th
13th
5th
3rd
1st
9th
14th
12th
7th
10th
296
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11
12
13
14

Yemen
Bahrain
Oman
Cyprus

12.48924
24.40469
15.96524
16.27625
Source: (World Bank, 2018).

11th
3nd
8th
6th

In Table 1.1 shown the world bank report of government allocations to education in 14 middle east
countries and Egypt ranked 13th among these countries which show that allocation for school in
Egypt is nothing to talk about. The schools in Egypt receive a small number of funds to finance
modern facilitates for school especially university to meet with the standard of the rest of the world.
The more reason why the newly established accreditation system in Egypt, and analyze the role of
the National Authority of Educational Quality Assurance and Accreditation (NAQAAE) within
this process to address the structural shortcomings as well as implementation problems of the
current accreditation system which limit the capacity of the national accreditation agency to
provide accreditation for all institutions of higher education in Egypt and to ensure the overall
quality of higher education.
The consequence of the poor quality of higher education, a large part of the overall workforce
lacks the skills and expertise that the market demands. The overall low quality of education and in
particular missing employability skills can be identified as the root causes of that problem:
Training systems, as well as higher education institutions, fail to produce the demanded skills see
Table 1.2 below, showing that Egypt is among the top two nations with the high level of
unemployed graduates after Yemen.
Another issue is the overcrowding of students in higher education as facilities available for
students is not sufficient for students enrolled in most of the universities in Egypt. More evidently,
current data indicates that the number of students entering higher education institutions still grows
at about 6 percent (60,000 students) per year no provision has made by the government against
large inflows of the students. Furthermore, the expected increase in the higher education students’
enrolment goes up to more than 35 percent, with the percentage of the youth population entering
the working-age is estimated to rise to 67 percent in 2020.

297
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Figure (2): Unemployment with intermediate education among Middle East Countries

Egypt,
Saudi
Arab Rep. Arabia

Iran,
Islamic
Rep.

Iraq

United
Arab
Emirates

Qatar

Lebanon

Israel

Yemen,
Rep.

Bahrain

Cyprus

Source: (World Bank, 2018).
Table 2
The Percentage of Unemployment with intermediate education among Middle East Countries
S/No

COUNTRY

1
2
3
4

Egypt, Arab Rep.
Saudi Arabia
Iran, Islamic Rep.
Iraq
United Arab
Emirates
Qatar
Lebanon
Israel
Yemen, Rep.
Bahrain
Cyprus

5
6
7
8
9
10
11

% of Unemployment with
intermediate education
33%
7.13%
21.44%
5.06%

Rank
2nd
7th
3rd
8th

3.70%

9th

0.12%
8.76
7.70%
44.60%
1.54%
11.01%

11th
5th
6th
1st
10th
4th

Source: (World Bank, 2018).
In terms of quality, higher education in Egypt is characterized by a lack of adequate and qualified
teaching staff, affected by under-motivation and underpay, which often leads to corruption. As for
the curriculum itself, “irrelevancies, a lack of practical skills formation, an over-concentration on
memorizing content, passive pedagogies, and a lack of learning materials, library books, facilities
and equipment” (OECD, 2010) can be detected. As a consequence, there is a significant mismatch
between the labor demand in the market and the skills provided by graduates and young academics.
Employers claim to seek graduates who have not only “hard skills” in the sense of technical or
formal knowledge but also possess “soft skills” (OECD, 2010). Graduates should excel in at least
298
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one foreign language, must have computer and information technology skills, as well as other
communication and teamwork skills. According to Coplin (2003), employers want to hire
graduates with personal potential who perform well in daily business and take initiatives, no matter
which grade of specialization they acquired. Employability skills, more detailed, can be classified
in “core employability skills”, which cover generic attitudinal and effective skills, and
“communication skills” (e.g. English language skills, written and verbal communication; Osman,
2011). In a wider sense, the definition of “employability” comprises writing and oral
communication skills, skills in mathematics, research, decision-making, critical thinking,
evaluation, computer work, teamwork, and lifelong learning skills. These qualifications have to be
obtained within the course of study, the curriculum itself, not after graduation. The higher
education system has to equip students with these named skills to enhance their career flexibility.
As for Egypt, employability skills are on average not sustainably offered by the system of higher
education. The need for curricula to be updated or at least adjusted to the market’s needs – in short:
quality assurance – is even more significant than the absence of these skills in the curriculum. This
results in a weak performance and/or a lack of chances for the single individual, as the competition
in the job market is very high, and “opportunities appear much less promising than those of the
previous generations” (Osman, 2011), as well as results in drawbacks for the overall economic
growth. Additionally, as Egypt takes part in the Bologna Policy Forum (since 2008) of the
European Union (EU), and higher education is planned to be harmonized with EU standards, there
is at least some external pressure to reform the higher education sector with a view on quality
assurance.
The researcher will formulate the study issue based on the foregoing through the following main
question:
What is the relationship of strategic leadership in achieving the quality of education in
Egyptian public universities?
In the context of the above the following questions can help to define the problem of the study
more clearly as follows:
What is the level of strategic leadership, and quality management practices among Egypt's public
universities?
1- Is there any significant difference among lecturers of Egypt's public universities regarding
gender on quality management practice?
299
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2- Is there any relationship between strategic leadership and quality management PRACTICES
AMONG EGYPT'S PUBLIC UNIVERSITIES?
RESEARCH OBJECTIVES
The need for the current study to explore the expected relative impact of the strategic leadership
and quality management practice on school improvement in state universities in Egypt using
multiple regression analysis. This research is intended:
1- To the level of strategic leadership, and quality management practices among Egypt's public
universities.
2- To identify the significant difference among lecturers of Egypt's public universities regarding
gender on quality management practice.
3- To investigate the relationship between strategic leadership and quality management practices
among Egypt's public universities.
SIGNIFICANT OF THE STUDY
The study is very important as it deals with three important key constructs in educational
management. One of these constructs is management practices in higher education which has a
great role in leading the societies due to the many services it provides to the labor market or
different sectors. In the meanwhile, Strategic leadership, which is of increasing interest because of
their connection with many organizational variables that have an impact on the behavior of
individuals and decision making in organizations and thus affect the final outputs. In addition, to
the above, it is possible to limit and highlight the importance of the study in practical and
theoretical significance.
1- The results of this study may contribute to presenting a set of recommendations to administrative
leaders in Egyptian public universities about the actual reality of the practice of strategic leadership
in universities and the proper ways of practicing quality management.
2- Contributes to adding new scientific in the field of strategic leadership and its relationship to
the practice of quality management.
3- The current study helps to some extent by contributing to the efforts made by the Egyptian
government to achieve quality and improve administrative goals stipulated in the education Vision
2030.
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4- help to new horizons open for researchers to further studies in the field of educational
management.
Conceptual Framework

Gender

Quality Management
Practice

Strategic Leadership

Fig 3: Conceptual Framework of the study.
Methodology of research
This study implemented a quantitative research design by using a survey technique to establish the
effects of the construct through its dimensions in the study. This design permits the use of the
survey to gather information from the sample and measure their opinions toward some issues. The
population of the study comprises of 120 lecturers from 9 selected faculty in Egypt public
university. A simple stratified sampling technique was used to select lecturers as respondents. was
used for data collection by the researchers. The instruments used in this study consist of four
sections; Part A and Part B, Part A is a strategic leadership survey by Ali (2012) adapted to suit
the context of the study. Whereas Part B is quality management practice by Saraph et
al.1989.Respondents were asked to rate each item on a five-point Likert scale ranging from
Strongly Agree (SA=5); Agree (A=4); Neutral (N=3); Disagree (DA=2) and Strongly Disagree
(SD=1). The data was computed using the Smart PLS (SEM) software was used to ascertain the
average variance extracted (AVE), convergent validity, discriminant validity, and factor loadings
of the constructs to ensure that the research may useful for the essential analysis of data. Moreover,
the study used two software namely: Statistical Package for Social Sciences SPSS(23)for
descriptive and Smart PLS (3) for data analyses investigate the relationship among the constructs.
FINDINGS AND DISCUSSION
Descriptive Statistics
In the current study, the descriptive statistics were explained in the form of mean and standard
deviation for a better understanding of the descriptive analysis of the study. To achieve this, the
study used the Statistical Package for Social Sciences (SPSS) was to determine the mean and
standard deviation of the constructs.
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Table 1 presents the respondents’ perception of all the variables of strategic leadership style and
quality management practices in Egyptian public Universities. The examination of the results
reveals the respondents’ attributes of strategic leadership style, gender, and quality management
practices in Egyptian public Universities. The average score of mean and standard deviation is
moderately good with a mean of 4.02 and the standard deviation is 0.442 which indicates the
higher-level response of quality management practice in Egyptian public Universities. Hence, the
highest mean value is 4.02 for the construct of quality management practices. The lowest mean is
1.04 of the construct of gender. So, quality management practice and strategic leadership style
have a higher level of response on the Egyptian public Universities.
Table 3: Descriptive Statistics
Constructs

Min

Max

Mean

SD

Quality Management Practices

1

5

4.019

.442

Strategic Leadership Style

1

5

3.930

.657

Gender

1

2

1.039

.836

Source: Field Survey, 2020
Assessing Model Fit
Figure 3 below, presents the examined measurement of the model. Data were analyzed via
structural equation model revealed the fitness of the model. By rule of thumb, the composite
reliability should be greater than 0.7 and the average variance expectation should be greater than
0.5 (Hair, Black, Babin, & Anderson 2014). The model shows the indicators (loadings) of
variables. Some items are not loaded as they don’t meet the benchmark. This led the researcher to
discard such indicators and the final measurement model is as shown below.

Figure 3: Measurement Model.
302
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The validity of the Research instrument
Validity refers to the accuracy of a measure or the extent to which a score is accurately and
truthfully represent the concept of a construct (Zikmund et al., 2013). Similarly, Sekaran and
Bougie (2013) defined validity analysis as a test or assessment of how efficient a research
instrument that is developed measures a particular construct is intended to measure. To determine
the internal consistency reliability and validity of all the constructs of this study, Cronbach alpha,
composite reliability (CR), and average variance extracted (AVE) as suggested by Garson (2016)
were calculated using PLS-SEM algorithm as shown in table 4 below.
Table 4: Construct Reliability and Validity
Constructs

Composite
Reliability
0.957

AVE

R Square

0.547

0.602

Strategic Leadership Style

0.940

0.534

Gender

0.942

0.745

Quality Management Practices

Source: Field Survey (2020) Computed Using PLS 3 Software.
From the table above, CR and AVE of all constructs as computed were above the threshold of 0.7
and 0.5, respectively as suggested by (Hair et al. 2014). Therefore, it is concluded that all the
constructs were measured by the chosen indicators which confirmed the validity and reliability of
the research instrument.

Table 5: Discriminant Validity
Constructs

GEN

Gender

0.972

Quality Management
Practices
Strategic Leadership
Style

QMP

0.569

0.740

0.481

0.736

SLS

0.731

Source: Field Survey, 2020
Note: The bolded diagonal numbers represent the square root of the AVE of each construct. Table
5 presents the result of discriminant validity. The numbers that are bolded represent the square
root of AVE of each latent variable and are higher than their correlation with another latent variable
303
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as can be observed in the table. The square root of AVE is greater than the correlations among the
constructs, as suggested by Fornell-larcker criterion. This means that the requirement that a
construct should be unique and also capture phenomena not represented by other constructs in the
model is confirmed (Hair et al., 2014).
Bootstrapping Analysis
It is important to carry out a bootstrapping analysis to determine the effect of strategic leadership
styles on quality management practices in the Egyptian public Universities. Bootstrapping was
done by using 5,000 subsamples using 120 cases. Based on the result, figure 4 is presented which
shows how the magnitude and significance of the structural paths are consistent.

Figure 4: Structural Model
Test of Hypotheses
Table 6 presents the path coefficient which indicates the Beta Value, Standard Error, Adjusted R
Square, and Decision Rule of hypotheses tested in the study.

Table 6: Effect Size on Direct relationship

0.072

Tvalues
8.385

PValues
0.000***

Supported

0.079

3.538

0.000***

Supported

Hypotheses

Beta

SE

SLS -> Quality Mgt. Practices

0.602

Gender -> Quality Mgt. Practices

0.279

Decision

*** p< 0.01; **p< 0.05; *p <0.1
Source: Field Survey, 2020
Table 6 above shows that the strategic leadership style has a T-value of 8.385 with the
corresponding beta coefficient of 0.602. This means perceived threat has a positive and significant
304
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effect on quality management practices in the Egyptian public Universities. Therefore, the study
rejects the first null hypothesis which assumes that strategic leadership style has no significant
effect on quality management practices in the Egyptian public Universities and accept the alternate
hypothesis that stated, there is a significant influence of strategic leadership style on quality
management practices in the Egyptian public Universities. Hence, hypothesis one is supported.
This finding is confirmed with (Alayoubi, Al Shobaki, & Abu-Naser, 2020);(Ameen, Yousef
Sandhu, & Hussain Rana, 2019) ; (Aboudahr, 2018) and a study of ( Mataria, 2016) who fond that
leadership is a key factor for applying quality management in an educational institution in order to
improve the quality of education.
Table 6 also revealed that gender has a T-value of 3.538 which is statistically significant at 1%
with the corresponding coefficient of 0.279. This also implies that gender has a positive and
significant effect on quality management practices in the Egyptian public Universities. Therefore,
the second hypothesis which inter alia stated that gender has a significant effect on quality
management practices in the Egyptian public Universities is accepted. the finding is consonance
with the finding of ( Aboudahr,2048); (Rabaya & Abid,2015); (Ahmad & Al-Faqih,2011)and
(Kasim& Raja Suzana Raja 2010) which indicates that when the difference about the effect of
strategic leadership on achieving quality management practice is identified, it does not disagree
with both genders. Therefore, the study rejects the alternative hypotheses, which assumes that
gender has no effect, and accepts the null hypothesis.
Effect Size
It is important to assess the effect size for the relationships between strategic leadership style and
gender on quality management practices in the Egyptian public Universities. The result is
presented in Table 7.
Table 7: Effect Size on Direct relationship
Constructs
Strategic Leadership Style
Gender
Quality Mgt. Practices

Effect size
(f2)
0.70

Q2

Decision
Substantial

0.15

Medium
0.313

Source: Field Survey, 2020.
Table 7 shows the effect size computed as the increase in R-squared of the variable to which the
path is connected, relative to the variable’s proportion of unexplained variance (Chin, 1998). R305
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square change is the change in R2 when a causal factor is removed from the model. The f-square
coefficient is constructed according to Cohen, (1988) and Ringle, and Henseler, (2007) as
(R2original – R2omitted) / (1-R2original). The effect size of each construct is a strategic leadership
style (0.70) and gender (0. 15). The rule of thumb according to Cohen (1988) is that values of 0.02,
0.15, and 0.35 are said to be weak, moderate, strong effects respectively. Therefore, looking at the
f2 as shown in table 7 above, both the strategic leadership style and gender have a small effect on
quality management style in the Egyptian public Universities.
CONCLUSION
The strategic leader has an effective and important role in the practice of quality management in
universities. Additionally, distinguishes strategic leadership is that it makes a fundamental change
in the institution and creates an environment that accepts and understands the importance of change
and accepting new ideas. the study recommends that the policymakers in higher education concern
the strategic leadership into the further training program and courses. Furthermore, Increase the
financial resources of higher education institutions to help leaders to practice quality management
without facing obstacles that prevent leaders from continuing development and improving the
quality performance of the university.
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Abstract:
This research aims to assess the reality of credit risk management strategies and systems
adopted by banks operating in Algeria, and to develop an integrated framework that helps
banks to develop them in accordance with international banking supervision standards "Basel
02". The researcher used the descriptive analytical approach Criteria for modern credit risk
management have been prepared as a questionnaire, distributed to all workers in credit risk
management in banks, a comprehensive inventory method has been used, and a recovery rate
of 58.8% of the total community has been achieved for research, where this research examined
the reality of risk management strategies and systems The credit adopted by banks operating
in Algeria, and the preparations necessary for their development in accordance with
international banking supervisory standards "Basel 02", the most important results of the
research indicate the efficiency of managing the credit process in banks operating in Algeria,
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the adequacy of financial allocations for potential losses in the credit portfolio in banks, and
the success of most banks by adhering to the mandatory controls and rules set by the central
bank for banks in order to mitigate credit risk.

ملخص البحث:
يهدف هذا البحث إىل تقييم واقع اسرتاتيجيات وأنظمة إدارة خماطر االئتمان اليت تتبناها البنوك العاملة يف
اجلزائر ،ووضع إطار متكامل يساعد البنوك على تطوير نظم إدارة خماطر االئتمان وفقا للمعايري الرقابية البنكية
الدولية "ابزل  ,"02وقد استخدم الباحث املنهج الوصفي التحليلي ،وقد ت إعداد معايري لإلدارة احلديثة ملخاطر
االئتمان كاستبانة ،ت توزيعها على مجيع العاملني يف إدارة خماطر االئتمان يف البنوك ،أي ت استخدام أسلوب
احلصر الشامل ،وقد حتقق معدل اسرتداد  58.8%من اجملتمع الكلي للبحث ,حيث تناول هذا البحث واقع
اسرتاتيجيات وأنظمة إدارة خماطر االئتمان اليت تتبناها البنوك العاملة يف اجلزائر ،واالستعدادات الالزمة لتطويرها
وفقا للمعايري الرقابية البنكية الدولية "ابزل  ,"02وتشري أهم نتائج البحث إىل كفاءة إدارة العملية االئتمانية يف

البنوك العاملة يف اجلزائر ،وكفاية املخصصات املالية للخسائر احملتملة يف احملفظة االئتمانية يف البنوك ،وجناح معظم
البنوك ابإللتزام ابلضوابط والقواعد اإللزامية اليت وضعها البنك املركزي للبنوك من أجل ختفيف حدة خماطر االئتمان.
الكلمات املفتاحية :اإلدارة احلديثة ,خماطر اإلئتمان ,البنوك اجلزائرية ,ابزل  ,02دراسة ميدانية.
Keywords: Modern management, Credit risk, Algerian banks, Basel 02, Empirical Study.

.1

مقدمة

تُعترب إدارة املخاطر البنكية من أهم املوضوعات اليت يهتم هبا املصرفيون على املستوى العاملي ،وخصوصا منذ
السنوات القليلة املاضية ،ويف أعقاب توايل األزمات املالية ،والبنكية ،اعتبارا من األزمة املالية يف املكسيك يف هناية
عام  1994وأوائل عام  1995ومرورا ابألزمات املالية يف دول جنوب شرق آسيا والربازيل وروسيا وتركيا،
ومؤخرا يف األرجنتني.
وكانت أكثر األزمات املالية والبنكية شدة هي أزمة دول جنوب شرق آسيا يف النصف الثاين من عام 1997
وعام  ،1998واليت أثرت أتثريا ملحوظا على االقتصاد العاملي ،وخصوصا على القطاعات املالية والبنكية " أتثرت
سلبا املصارف الياابنية واألوروبية وخاصة املصارف األملانية ،واليت اخنرطت بشدة يف التعامل مع املصارف واألسواق
املالية يف دول جنوب شرق آسيا".
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واتضح أن أهم أسباب حدوث تلك األزمات املصرفية هي تزايد املخاطر املصرفية اليت واجهتها املصارف من
انحية ،وعدم إدارهتا بصورة جيدة من انحية أخرى ،وضعف الرقابة الداخلية واخلارجية(السلطات الرقابية الوطنية)،
واخنفاض مستوى اإلفصاح عن نوعية وحجم املخاطر اليت تتعرض هلا وأساليب إدارهتا ,ويف إطار ما سبق،
أصدرت جلنة ابزل للرقابة البنكية الدولية ابإلضافة التفاق ابزل حول كفاية رأس املال Basel Capital Accord
 1998العديد من الواثئق ،وخصوصا منذ النصف الثاين من التسعينات ،واليت يف معظمها تتعلق إبدارة املخاطر
املصرفية ،وأسس وحماور الرقابة الداخلية واخلارجية املتعلقة بكيفية إدارة املخاطر البنكية بطريقة سليمة.
وظهر اهتمام جلنة ابزل ابملخاطر املصرفية بصورة أكثر وضوحا عند إصدارها اتفاق ابزل  June 2004واملتعلق
مبعيار كفاية رأس املال اجلديد .حيث ركز االتفاق على تقوية رأس املال القانوين أو الرقايب Regulatory Capital
من خالل متطلبات احلد األدىن لرأس املال ،حبيث يكون أكثر حساسية للمخاطر اليت يتعرض هلا املصرف ،وركز
على إدارة املخاطر بصورة واضحة ،وأعطى املصارف احلق يف اختيار البدائل املناسبة لقياس املخاطر ،ابلنسبة
ملخاطر االئتمان اعتمد االتفاق طريقة القياس النمطي  Standardized Approachوطرق التصنيف الداخلي
 ,Internal Rating Based Approachواعتمد أيضا األسلوب النمطي والنماذج الداخلية لقياس خماطر السوق،
وأخريا أاتح االتفاق للمصارف أن ختتار أحد البدائل املتعلقة بقياس خماطر التشغيل من أساليب املؤشر األساسي
 Basic Indicator Approachأو األسلوب النمطي أو أساليب القياس املتقدمة
.Approach
وينشأ اخلطر عندما يكون هناك احتمال ألكثر من نتيجة ،واحملصلة النهائية غري معروفة

Advanced Measurement
uncertainty of

 ,outcomeوذلك بتحقيق فرص إجيابية  positive opportunitiesأو هتديدات سلبية  ,negative threatsمما
ينتج عنه تقلبات يف القيمة السوقية للمؤسسة.
مشكلة البحث:

يف ظل التطورات التكنولوجية واملالية يف إدارة املخاطر ،يتوقف سالمة واستقرار اجلهاز املايل واملصريف على جناح
املصارف يف تبين اسرتاتيجيات وأنظمة سليمة وفاعلة إلدارة املخاطر املصرفية على تنوعها ،وسياسات حتسني
نوعية املوجودات والسيما حمفظة القروض ،من أجل ختفيض أوزان خماطرها ،وتطوير النظم احملاسبية وممارسات
الشفافية واإلفصاح املايل ،مبا يتوافق مع ما تفرضه القواعد واملعايري الدولية واحمللية للنظم احملاسبية ،مبا يعزز كفاية
رأس املال " املالءة املصرفية " فاملصارف املرمسلة بقوة واليت تدار مبمارسات إدارية جيدة ،هي األكثر قدرة على
مواجهة اخلسائر ،وعلى منح االئتمان للمستهلكني ومنشآت األعمال خالل دورة األعمال " التقلبات
االقتصادية" ،وهذا يساعد على تدعيم ثقة اجلمهور يف النظام املصريف.
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ومن خالل ماسبق فقد تناولت دراستنا واقع اسرتاتيجيات وأنظمة إدارة خماطر االئتمان الت تتبناها البنوك
العاملة يف اجلزائر ،واملقومات واالستعدادات الالزمة لتطوير هذه األنظمة وفقا للمعايري واإلرشادات الرقابية
املصرفية الدولية " متطلبات اتفاقية جلنة ابزل اجلديدة للرقابة املصرفية ابزل ." 2
متغريات الدراسة:
✓ املتغري التابع :اقرتاح إطار متكامل يستند للمعايري الدولية (اإلطار اجلديد لكفاية رأس املال "ابزل )"02
لتطوير نظم إدارة خماطر االئتمان يف البنوك العاملة يف اجلزائر.
✓ املتغريات املستقلة :وجود مقومات تطبيق املنهج املتقدم إلدارة خماطر االئتمان يف البنوك العاملة يف اجلزائر

وهي:

 .1اسرتاتيجيات وسياسات وممارسات إدارة خماطر ائتمان سليمة وفاعلة تتناسب وموجهات اتفاقية ابزل
اجلديدة.
 .2عملية إدارة وقياس وضبط ائتمان مناسبة.
 .3مقومات لتطبيق األساليب املعاصرة الواردة يف اتفاقية ابزل اجلديدة لقياس خماطر االئتمان.
 .4نظام معلومات كفء يرصد ويقيس خماطر االئتمان.
 .5نظام رقابة خارجية (البنك املركزي والتدقيق اخلارجي) وداخلية متني ،قادر على رصد وقياس ومتابعة
خماطر االئتمان احلالية واملستقبلية.
 .6شفافية وإفصاح عن املعلومات ،حول إسرتاتيجيات إدارة خماطر االئتمان اليت تواجه املصرف.
فرضيات البحث:

 -1يوجد عالقة ذات داللة إحصائية بني تطوير نظم إدارة خماطر االئتمان وفق اإلطار اجلديد لكفاية رأس املال
"ابزل  "02يف البنوك العاملة يف اجلزائر واسرتاتيجيات وسياسات وإجراءات إدارة خماطر ائتمان سليمة يعتمدها
جملس اإلدارة واإلدارة العليا يف املصارف ،تعكس مدى احتمال حتمل املصرف خماطر االئتمان ،ومستوى األرابح
اليت يتوقع املصرف حتقيقها حال التعرض ملختلف املخاطر االئتمانية عند مستوى داللة .0.05
 -2يوجد عالقة ذات داللة إحصائية بني تطوير نظم إدارة خماطر االئتمان وفق اإلطار اجلديد لكفاية رأس املال
"ابزل  "02يف البنوك العاملة يف اجلزائر وإدارة وقياس وضبط للعمليات االئتمانية يف املصارف بطريقة مناسبة عند
مستوى داللة .0.05
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 -3يوجد عالقة ذات داللة إحصائية بني تطوير نظم إدارة خماطر االئتمان وفق اإلطار اجلديد لكفاية رأس املال
"ابزل  ,"02يف البنوك العاملة يف اجلزائر واملقومات الالزمة يف املصارف لتطبيق األساليب املعاصرة والواردة يف
اتفاقية ابزل اجلديدة "ابزل  ,"02لتحديد وقياس املخاطر االئتمانية عند مستوى داللة .0.05
 -4يوجد عالقة ذات داللة إحصائية بني تطوير نظم إدارة خماطر االئتمان وفق اإلطار اجلديد لكفاية رأس املال
"ابزل  ,"02يف البنوك العاملة يف اجلزائر وأنظمة معلومات وتقنيات حتليل يف املصارف تدعم نظم وعمليات إدارة
خماطر االئتمان ،وتساعد اإلدارة على حتديد وقياس املخاطر االئتمانية بدقة وكفاءة عند مستوى داللة .0.05
 -5يوجد عالقة ذات داللة إحصائية بني تطوير نظم إدارة خماطر االئتمان وفق اإلطار اجلديد لكفاية رأس املال
"ابزل  ,"02يف البنوك العاملة يف اجلزائر ووجود نظام رقابة داخلية وخارجية (البنك املركزي) للبنوك قوي ،يعزز
عمليات الرقابة الفعالة ،بتقدي التقارير املالية واإلدارية ذات اجلدارة عن خماطر االئتمان وااللتزام ابألنظمة
والسياسات واخلطط والتعليمات الداخلية وكذلك اإلجراءات ،مما يكفل سالمة وفاعلية عملية إدارة املخاطر يف
املصارف ،ويساهم يف حتقيق الرحبية طويلة األجل عند مستوى داللة .0.05
 -6يوجد عالقة ذات داللة إحصائية بني تطوير نظم إدارة خماطر االئتمان وفق اإلطار اجلديد لكفاية رأس املال
"ابزل  ,"02يف البنوك العاملة يف اجلزائر وتوجه البنوك العاملة يف اجلزائر حنو تعزيز االنضباطية السوقية "الشفافية
واإلفصاح يف السوق" ،وذلك إباتحة املعلومات للمشاركني يف السوق حول مدى كفاية رأس املال ،ونوعية وحجم
خماطر االئتمان اليت يتعرض هلا املصرف ،وطرق إدارهتا ،وسياساهتا احملاسبية يف تقييم أصوهلا والتزاماهتا وتكوين
املخصصات عند مستوى داللة .0.05
منهجية البحث:

يتم االعتماد يف هذا البحث على املنهج الوصفي التحليلي  ،ويتكون جمتمع البحث من البنوك العاملة يف
اجلزائر ،وت توزيع استبانة على جمتمع البحث جلمع البياانت األولية.
أهداف البحث:
 .1تطوير منهجية إدارة خماطر االئتمان يف البنوك العاملة يف اجلزائر وفق اإلدارة احلديثة للمخاطر البنكية.
 .2تقييم اسرتاتيجيات إدارة خماطر االئتمان اليت تتبناها البنوك العاملة يف اجلزائر ،واليت هتدف احملافظة على
متانة رأس املال.
 .3حتديد املقومات الالزمة يف البنوك العاملة يف اجلزائر لتطبيق األساليب املعاصرة والواردة يف اتفاقية ابزل
اجلديدة " ابزل  "02لتحديد وقياس املخاطر االئتمانية فيها.
 .4تقييم مدى كفاءة أنظمة املعلومات وتقنيات التحليل اليت تدعم نظم وعمليات إدارة خماطر االئتمان يف
البنوك العاملة يف اجلزائر ،وذلك أبن تُساعد اإلدارة يف حتديد وقياس املخاطر االئتمانية بدقة وكفاءة.
313

Journal of Human Development and Education for specialized Research (JHDESR)309-357\ Vo: 6, No:3, 2020

 .5مراجعة التدابري واإلجراءات اليت تعدها البنوك العاملة يف اجلزائر لتطوير إدارة خماطر االئتمان لديه وفقا
ملتطلبات ابزل .02
.2

مقاربة مفاهيمية وعملية للدراسة

 1.2نظم وعمليات إدارة خماطر االئتمان وفقا التفاقية ابزل اجلديدة "ابزل "02
1.1.2

إدارة املخاطر  -املفاهيم واملبادئ-

إن تنامي العوملة وانفتاح األسواق املالية على بعضها البعض واحتدام املنافسة وتطور وسائل االتصاالت
االلكرتونية ،أدى إىل زايدة اخلدمات البنكية املقدمة من البنوك وتنوعها ،وزايدة تعقيد العمليات البنكية ,وملقابلة
هذا التطور واملخاطر املرتبطة به ،أصبح من الضروري االهتمام إبدارة املخاطر البنكية ،واليت تُعترب جزءا ال يتجزأ
من متطلبات ابزل ، 2واليت ركز عليها االتفاق يف حموره الثاين ،إذ أن العربة ليست يف حتقيق معدل  8%لكفاية
رأس املال فحسب ،ولكن حال إدارة البنوك للمخاطر البنكية على حنو سليم جيعلها يف حد أدىن يف مأمن من
األزمات البنكية .حيث أدت اإلخفاقات واألزمات البنكية املتكررة يف السنوات املاضية إىل أتكيد أمهية إدارة
املخاطر البنكية بطريقة سليمة وفعالة( .احلسيين و الدوري  ،2000 ،صفحة )56
حيث تعرف املخاطر  Defining Riskأبهنا احتمالية تعرض املصرف إىل خسائر غري متوقعة وغري خمطط هلا،
و /أو تذبذب العائد املتوقع على استثمار معني ،مما ينتج عنه آاثر سلبية ،هلا قدرة على التأثري على حتقيق أهداف
املصرف املرجوة ،وتنفيذ اسرتاتيجياته بنجاح.
وهي(Keegan, 2004, p. 9) :

واملصارف متيز بني نوعني من اخلسائر
 اخلسائر املتوقعة ) :Expected Losses (ELوهي اخلسائر اليت يتوقع املصرف حدوثها ،مثل توقع معدلعدم الوفاء ابلدين يف حمفظة قروض الشركات ،واليت يتحوط هلا املصرف ابحتياطيات مناسبة.
 اخلسائر غري املتوقعة ) :Unexpected Losses (ULوهي اخلسائر اليت تتولد نتيجة ألحداث غريمتوقعة،مثل :تقلبات مفاجئة يف أسعار الفائدة ،أو تقلبات مفاجئة يف اقتصاد السوق ,ويعتمد املصرف يف هذه
احلالة على متانة رأس ماله ملقابلة اخلسائر غري املتوقعة.
حيث أن املصارف تواجه خماطر بطبيعتها ،وختتلف أنواع اخلسائر املصرفية وحدهتا طبقا حلجم املصرف وخربته
ودرجة تعقيد أنشطته.
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2.1.2

إدارة املخاطر املصرفية -النظام والعملية –

تعترب إدارة املخاطر  Risk managementقاعدة أو نظام discipline

جيب أن تلتزم بشموليته مجيع املؤسسات

املالية واملصرفية ،ويغطي مجيع األنشطة املصرفية ،ويهدف إىل حتقيق أفضل العوائد عند الدخول مبخاطر األعمال.
(السيقلي  ،2005 ،صفحة )47
فمن خالل إدارة املخاطر حتدد وتقيس هذه املؤسسات املالية وتراقب املخاطر املصرفية اليت تواجهها ,وذلك
للتأكد من أن( :السيقلي  ،2005 ،صفحة )51
 .1األشخاص الذين يقومون إبدارة املخاطر يتمتعون بفهم كامل للمخاطر اليت تواجه املصرف ،وأهنا تُدار
أبسلوب فعال وكفء ،وذلك للحيلولة دون وقوع اخلسائر احملتملة.
 .2قرارات الدخول يف املخاطر يتوافق مع اسرتاتيجية وأهداف جملس اإلدارة.
 .3تعرضات املؤسسة املصرفية للمخاطر يتم وفق احلدود املعتمدة  established limitsمن جملس اإلدارة.
 .4العوائد من األنشطة املصرفية تفوق املخاطر اليت قد تتعرض هلا.
 .5كفاية رأس املال ملقابلة املخاطر املصرفية.
ُمتارس إدارة املخاطر يف املؤسسات املالية املصرفية على مجيع املستوايت التنظيمية ،وذلك أبن تكون كل اإلدارات

واألقسام طرفا يف عملية إدارة املخاطر كاآليت:

✓ املستوى التخطيطي  :Strategic Levelيعترب جملس إدارة أي مؤسسة مالية هو اجلهة املسئولة عن وضع
األهداف الكلية ،والسياسات واالسرتاتيجيات اخلاصة إبدارة املخاطر .وجيب وصول هذه األهداف العامة إىل
كل موظف يف املصرف .وينبغي أيضا على جملس اإلدارة أن يتأكد من أن اإلدارة التنفيذية قد اختذت اإلجراءات
الالزمة لتحديد هذه املخاطر وقياسها ومراقبتها والسيطرة عليها .كما جيب اطالع جملس اإلدارة بصورة منتظمة
على املخاطر املختلفة اليت يواجهها املصرف من خالل التقارير(jason, 2004, p. 33) .
✓ مستوى اإلدارة العليا  :Middle Levelتقوم اإلدارة العليا يف املصرف بتطبيق اسرتاتيجية وسياسات

جملس اإلدارة من خالل الربامج .وتنفذ املهام واإلجراءات اليت تُستخدم يف إدارة املخاطر ،من حتديد للمخاطر
والنظم الكافية لقياسها وآليات املراقبة الداخلية الفاعلة ،وتُعني بوضوح األشخاص واللجان املختصة إبدارة املخاطر
وحدود صالحياهتا ومسؤولياهتا(Patrick, 2005, p. 55) .
✓ مستوى العمليات التشغيلية  :Operational Levelحيدث اخلطر عند هذا املستوى من خالل ممارسة

األنشطة املصرفية من قبل موظفي املصرف ،وتُقيد املخاطر هنا من خالل العمليات التشغيلية السليمة وإرشادات
وتوجيهات اإلدارة العليا(Software and Services;, 2004, p. 155) .
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3.1.2

أنواع املخاطر املصرفية:

ميكن تقسيم املخاطر اليت تتعرض هلا املصارف إىل أربعة أنواع هي :املخاطر املالية وخماطر التشغيل وخماطر
األعمال وخماطر األحداث ,وذلك كما يف شكل رقم  1التايل:
شكل ( :)1أنواع املخاطر اليت تتعرض هلا املصارف

املالية املخاطر
امليزانية هيكل
الدخل قائمة هيكل

املال رأس مالءة
االئتمان خماطر
السيولة خماطر

التشغيل خماطر

اسرتاتيجية خماطر
األعمال

األعمال خماطر

القانونية املخاطر

املخاطر
السياسية

الداخلية األنظمة
تشغيلها وخماطر

السياسات خماطر

ذات املخاطر
العالقة

التكنولوجيا خماطر

املالية البنية

أزمات خماطر
البنوك

اإلدارة سوء

الدولة خماطر

اخلارجية خماطر
األخرى

الفائدة سعر خماطر
املالية األوراق خماطر
السلع وخماطر

العمالت خماطر
املصدر( :حشاد  ،2005 ،صفحة )21

أما أهم املخاطر اليت تتعرض هلا املصارف مها :املخاطر املالية وخماطر العمليات.
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✓

املخاطر املالية

:financial risk

تتضمن مجيع املخاطر املتصلة إبدارة موجودات ومطلوابت املصرف .وهذا النوع من املخاطر يتطلب رقابة
وإشراف مستمرين من قبل إدارات املصارف ،وفقا لتوجه وحركة السوق واألوضاع االقتصادية والعالقة ابألطراف
وحتقق املصارف إبدارة هذه املخاطر رحبا أو خسارة ،ومن أهم أنواع املخاطر املالية ما يلي:
األخرى ذات العالقة ُ .
(حشاد  ،2005 ،صفحة )22
 املخاطرة االئتمانية  :هي اخلسائر املالية احملتملة الناجتة عن عدم قيام العميل ابلوفاء ابلتزاماته جتاه املصرفابلوقت احملدد ،واليت يتأثر هبا إيرادات املصرف ورأمساله ,وتُعترب القروض أهم مصادر خماطر االئتمان.

 -خماطر السيولة :وتتمثل هذه املخاطر يف عدم قدرة املصرف على سداد االلتزامات املالية عند استحقاقها،

واملصرف الذي ال يستطيع الوفاء ابلتزاماته قصرية األجل ،تكون البداية حلدوث ظاهرة العجز ،الذي إذا استمر
ميكن أن يؤدي إىل إفالسه.
 خماطر تقلبات أسعار الصرف :وهي املخاطر الناجتة عن التعامل ابلعمالت األجنبية ،وحدوث تذبذب يفأسعار العمالت ،األمر الذي يقتضي إملام

ا كامال ودراسات وافية عن أسباب تقلبات األسعار.

 -خماطر أسعار الفوائد :وهي املخاطر الناجتة عن تعرض املصرف للخسائر نتيجة حتركات معاكسة يف أسعار

الفوائد يف السوق ،واليت قد يكون هلا األثر على عائدات املصرف والقيمة االقتصادية ألصوله.

 خماطر السعر :وهي املخاطر اليت قد يتعرض هلا املصرف من التغريات املعاكسة يف أسعار السوق ،وتنشأمن التذبذابت يف أسواق السندات واألسهم والبضائع .واليت قد تتسبب يف حدوث خسائر مالية للمصرف.
✓ خماطر العمليات (التشغيل)( :حشاد  ،2005 ،صفحة )24

يشمل هذا النوع املخاطر املتولدة من ضعف يف الرقابة الداخلية ،أو ضعف يف األشخاص واألنظمة ،أو حدوث
ظروف خارجية ،واليت قد تؤدي مجيعها إىل خسائر غري متوقعة .ومنها :االحتيال املايل و التزوير.
4.1.2

أساليب قياس املخاطر االئتمانية وفق اتفاقية ابزل اجلديدة

طرح اتفاق ابزل ثالث طرق أو أساليب حلساب خماطر االئتمان سيتم مناقشة هذه األساليب كما أييت:
 -أسلوب التصنيف النمطي :تعترب الطريقة املعيارية  The Standardized Approachلقياس املخاطر

االئتمانية املنهجية األبسط الحتساب متطلبات رأس املال ملخاطر االئتمان ،وتستخدمه املصارف اليت متارس
أنشطة غري معقدة .ويتضمن هذا األسلوب تصنيفا أدق للمخاطر،كما يتضمن توسيع إطار استخدام الرهوانت
لتغطية املخاطر االئتمانية ،وحدد وسائل جديدة لتخفيف خماطرها وابلتايل ختفيف األعباء الرأمسالية( .حسن ،
 ،2004صفحة )140
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ومبوجب هذا املعيار ،يتم تصنيف املخاطر ابالعتماد على مؤسسات التصنيف العاملية وقد ت اإلبقاء على مفهوم
رأس املال" األساسي واملساند" ،وت اإلبقاء أيضا على معدل كفاية رأس املال) ، ( 8%إال أنه ت تعديل نظام
األوزان فلم تعد تُعطى األوزان وفقا لفئة املقرتض" القروض السيادية املؤسسات املصارف األخرى" ،بل أصبحت
ترتبط وزن املخاطر املعينة للقروض وفقا لدرجات املخاطر هلذه القروض ،واليت حتددها مؤسسات التصنيف
وحسب معايري حمددة فصلتها جلنة ابزل (Basel Committee on Banking Supervision Basel II, June
2004, p. 510).
 -أسلوب التصنيف الداخلي ):The Internal Ratings – Based Approach (IRB

ميكن للمصارف اليت تستويف احلد األدىن من بعض الشروط ومتطلبات اإلفصاح ،أن تنال موافقة السلطات
الرقابية الستخدام أسلوب التصنيف الداخلي من أجل قياس خماطر االئتمان ،واالعتماد على تقديراهتا الداخلية
ملكوانت املخاطر  risk componentsيف حتديد متطلبات رأس املال لتعرض معني  ,given exposureوهذا جيعل
متطلبات رأس املال أكثر توافقا مع درجة املخاطر االئتمانية اليت قد يتعرض هلا املصرف( .الزدجايل،2003 ،
الصفحات )75-74
 -أسلوب األساس واألسلوب املتقدم

:Foundation and Advanced Approaches

ابلنسبة لكل فئة من فئات األصول اليت يغطيها إطار أسلوب التصنيف الداخلي  ,IRBتوجد ثالثة عناصر
رئيسية هي( :الزبيدي ،2002 ،صفحة )38
مكوانت املخاطر  :Risk Componentsوهي تقديرات وحمددات ملخاطر االئتمان ،توفرها املصارف وبعضها
من تقديرات املشرفني.
دوال أوزان املخاطر  :Risk Weight Functionsوهي الوسيلة اليت يتم هبا حتويل مكوانت املخاطر إىل أصول
مرجحة ابملخاطر ،وابلتايل حتديد متطلبات رأس املال الالزم هلا.
احلد األدىن للمتطلبات -املعايري الدنيا اليت جيب الوفاء هبا-
وهي املعايري اليت جيب استيفاءها حىت يستطيع املصرف أن يستخدم أسلوب التصنيف الداخلي ألي فئة من
األصول.
:Minimum Requirements
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 2.2منهجية الدراسة ونتائج الدراسة امليدانية
1.2.2

منهجية الدراسة:

يتناول هذا اجلانب وصفا ملنهج الدراسة ،واألفراد جمتمع الدراسة وعينتها ،وكذلك أداة الدراسة املستخدمة وطرق
إعدادها ،وصدقها وثباهتا ،كما يتضمن وصفا لإلجراءات اليت قام هبا الباحثان يف تقنني أدوات الدراسة وتطبيقها،
وأخريا املعاجلات اإلحصائية اليت اعتمد الباحثان عليها يف حتليل الدراسة.
✓ منهج البحث :يتم االعتماد يف هذا البحث على املنهج الوصفي التحليلي ،حيث ت وصف إطار جلنة

ابزل اجلديد للرقابة املصرفية الفعالة ،وأساليب قياس خماطر االئتمان الواردة يف االتفاق املعدل ابزل .02

✓ جمتمع البحث وعينته :حيث يناقش البحث واقع إدارة خماطر االئتمان وأساليب تطويرها يف البنوك العاملة
يف اجلزائر ،فإن جمتمع الدراسة امليداين اقتصر على العاملني يف إدارة خماطر االئتمان بدوائرها املختلفة يف البنوك
العاملة يف اجلزائر ،ومجيع املشاركني يف اختاذ قرار االئتمان يف البنوك العاملة يف اجلزائر ,وقد ت استخدام أسلوب
احلصر الشامل.
ويبلغ عدد البنوك العاملة يف اجلزائر  22مصرفا ,بعدد  143فرعا ومكتبا ولكن ت استبعاد مخسة مصارف بعدد
 10فرعا ومكتبا لصعوبة الوصول هلا أي أن عدد فروع جمتمع البحث  133فرعا ومكتبا ،وت أيضا استثناء
املكاتب البنكية من جمتمع البحث وعددها  31مكتبا لعدم وجود موظفي تسهيالت ائتمانية فيها ,وبذلك يصبح
عدد فروع جمتمع البحث  102فرعا.
وقد بلغ عدد موظفي جمتمع البحث  187موظف ,وت استخدام أسلوب احلصر الشامل.
إن عينة البحث هي مجيع موظفي جمتمع البحث والبالغ  187موظف .وقد ت اسرتداد  111استبانة ،مبعدل
اسرتداد  ،% 58.8مع استبعاد استبانة واحدة لعدم استكمال اإلجابة عليها .واجلدول التايل يبني خصائص
عينة الدراسة وفقا جلنسية البنك كالتايل:
يبني جدول رقم  01توزيع عينة الدراسة حسب متغري جنسية البنك ،حيث تبني أن  %40.9من عينة الدراسة
من العاملني يف البنوك األجنبية ،و  59.1 %من عينة الدراسة من العاملني يف البنوك الوطنية.
جدول ( :)01توزيع عينة الدراسة وفقا جلنسية املصرف

املصدر :من إعداد الباحثان.
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نوع املصرف

التكرار

النسبة املئوية

وافد

45

40.9

وطن

65

59.1

اجملموع

110

100
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✓ األسلوب اإلحصائي :ملعاجلة البياانت وحتليل نتائج الدراسة امليدانية ت استخدام الربانمج اإلحصائي
للعلوم اإلنسانية املعروف ابسم " ,"SPSSكما ت استخدام األساليب اإلحصائية اآلتية:
.1
.2
.3
.4

التكرارات واملتوسطات والنسب املئوية.
معامل بريسون لالرتباط اخلطي.
اختبار الثبات والصدق الداخلي ألداة البحث من خالل معامل ألفا كرون ابخ والتجزئة النصفية.
اختبار التوزيع الطبيعي للبياانت "اختبار كولوجمروف-مسرنوف ."1- Sample K-S

 .5اختبار

"one sample T test" T

✓ صدق وثبات االستبيان :ت تقنني فقرات االستبانة وذلك للتأكد من صدق وثبات فقراته كالتايل:
❖ صدق فقرات االستبيان  :قام الباحثان ابلتأكد من صدق فقرات االستبيان بطريقتني.
 )1صدق احملكمني :ت عرض االستبيان على جمموعة من احملكمني متخصصني يف اإلدارة واالقتصاد واحملاسبة

واإلحصاء ومن املتخصصني يف هذا اجملال  .ومتت االستجابة آلراء السادة احملكمني ،إبجراء ما يلزم من حذف
وتعديل يف ضوء مقرتحاهتم ،وبذلك خرج االستبيان يف صورته شبه النهائية ليتم تطبيقه على العينة االستطالعية.
 )2صدق االتساق الداخلي لفقرات االستبيان:

ت حساب االتساق الداخلي لفقرات االختبار على عينة الدراسة البالغة  30فرد ،وذلك حبساب معامالت
االرتباط اخلطي لبريسون بني كل فقرة من فقرات االستبانة والدرجة الكلية للمجال التابع له.
وقد كانت النتائج إجيابية بشكل عام ،حيث دلت معامالت االرتباط املختلفة على وجود اتساق داخلي للفقرات
مع اجملاالت اليت تنتمي إليها ,وفيما يلي معامالت االرتباط املختلفة لكل فقرة مع اجملال الذي تنتمي إليه:
يبني امللحق رقم  08معامالت االرتباط بني كل فقرة من فقرات اجملال األول ( يعتمد جملس اإلدارة واإلدارة
العليا يف البنوك العاملة يف اجلزائر أهداف واسرتاتيجيات وسياسات وإجراءات إدارة خماطر االئتمان ،تعكس مدى
احتمال حتمل البنك خماطر االئتمان ،ومستوى األرابح اليت يتوقع البنك حتقيقها حال التعرض ملختلف املخاطر
االئتمانية) والدرجة الكلية لفقراته ،والذي يبني أن معامالت االرتباط املبينة دالة عند مستوى داللة ,0.05وكذلك
قيمة  rاحملسوبة اكرب من قيمة  rاجلدولية عند مستوى داللة  0.05ودرجة حرية  28واليت تساوي ، 0.361
وبذلك تعترب فقرات اجملال األول صادقة ملا وضعت لقياسه.
يبني امللحق رقم  09معامالت االرتباط بني كل فقرة من فقرات اجملال الثاين (حتافظ البنوك العاملة يف اجلزائر
على إدارة وقياس وضبط للعمليات االئتمانية بطريقة مناسبة) والدرجة الكلية لفقراته ،والذي يبني أن معامالت
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االرتباط املبينة دالة عند مستوى داللة اجلدولية عند مستوى داللة 0.05ودرجة حرية  28واليت تساوي 0.361
 ،وبذلك تعترب فقرات اجملال الثاين صادقة ملا وضعت لقياسه.
يبني امللحق رقم  10معامالت االرتباط بني كل فقرة من فقرات اجملال الثالث (تتوفر لدى البنوك العاملة يف
اجلزائر املقومات الالزمة لتطبيق األساليب املعاصرة والواردة يف اتفاقية ابزل اجلديدة "ابزل  "02لتحديد وقياس
خماطر االئتمان) والدرجة الكلية لفقراته ،والذي يبني أن معامالت االرتباط املبينة دالة عند مستوى داللة ،0.05
وكذلك قيمة  rاحملسوبة اكرب من قيمة  rاجلدولية عند مستوى داللة  0.05ودرجة حرية  28واليت تساوي
 ، 0.361وبذلك تعترب فقرات اجملال الثالث صادقة ملا وضعت لقياسه.
يبني امللحق رقم  11معامالت االرتباط بني كل فقرة من فقرات اجملال الرابع (متتلك البنوك العاملة يف اجلزائر
أنظمة معلومات وتقنيات حتليل تدعم نظم وعمليات إدارة خماطر االئتمان ،وتساعد اإلدارة على حتديد وقياس
خماطر االئتمان بدقة وكفاءة) والدرجة الكلية لفقراته ،والذي يبني أن معامالت االرتباط املبينة دالة عند مستوى
داللة  0.05وكذلك قيمة  rاحملسوبة اكرب من قيمة  rاجلدولية عند مستوى داللة  0.05ودرجة حرية  28واليت
تساوي  ، 0.361وبذلك تعترب فقرات اجملال الرابع صادقة ملا وضعت لقياسه.
يبني امللحق رقم  12معامالت االرتباط بني كل فقرة من فقرات اجملال اخلامس (تستند البنوك العاملة يف اجلزائر
على نظام رقابة داخلية وخارجية قوي ،يعزز عمليات الرقابة الفعالة بتقدي التقارير املالية واإلدارية ذات اجلدارة
عن خماطر االئتمان ،وااللتزام ابألنظمة والسياسات والتعليمات الداخلية واإلجراءات ،مما يكفل سالمة وفاعلية
عملية إدارة املخاطر ،ويساهم يف حتقيق الرحبية طويلة األجل) والدرجة الكلية لفقراته ،والذي يبني أن معامالت
االرتباط املبينة دالة عند مستوى داللة ، 0.05وكذلك قيمة  rاحملسوبة اكرب من قيمة  rاجلدولية عند مستوى
داللة  0.05ودرجة حرية  28واليت تساوي  ، 0.361وبذلك تعترب فقرات اجملال اخلامس صادقة ملا وضعت
لقياسه.
يبني امللحق رقم  13معامالت االرتباط بني كل فقرة من فقرات اجملال السادس (تلتزم البنوك العاملة يف اجلزائر
بقواعد الشفافية وانضباط السوق ،وذلك إباتحة املعلومات للمشاركني يف السوق حول مدى كفاية رأس مال
البنك ،ونوعية وحجم خماطر االئتمان اليت يتعرض هلا البنك ،وأساليب إدارهتا وقياسها ،وسياساهتا احملاسبية يف
تقييم أصوهلا والتزاماهتا وتكوين املخصصات) والدرجة الكلية لفقراته ،والذي يبني أن معامالت االرتباط املبينة دالة
عند مستوى داللة (  ،) 0.05وكذلك قيمة  rاحملسوبة اكرب من قيمة  rاجلدولية عند مستوى داللة 0.05
ودرجة حرية  28واليت تساوي  ، 0.361وبذلك تعترب فقرات اجملال السادس صادقة ملا وضعت لقياسه.
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✓ الصدق البنائي جملاالت االستبانة:
يبني امللحق رقم  14مدى ارتباط كل جمال من جماالت االستبيان ابلدرجة الكلية لفقرات االستبيان ،ويتبني
أن حمتوى كل جمال من جماالت االستبيان له عالقة قوية هبدف الدراسة عند مستوى داللة .0.05
✓ ثبات االستبانة :Reliability

أجر الباحثان خطوات الثبات على العينة االستطالعية نفسها بطريقتني مها طريقة التجزئة النصفية ومعامل ألفا
كرونباخ.
• طريقة التجزئة النصفية  :Split-Half Coefficientت إجياد معامل ارتباط بريسون بني معدل األسئلة الفردية
الرتبة ومعدل األسئلة الزوجية الرتبة لكل جمال وقد ت تصحيح معامالت االرتباط ابستخدام معامل ارتباط سبريمان
براون للتصحيح ( )Spearman-Brown Coefficientحسب املعادلة التالية:
معامل الثبات =

2ر
+1ر

… … … … … … … … … … … … … … … … … … )(1

حيث ر معامل االرتباط وقد بني امللحق رقم  15أن هناك معامل ثبات كبري نسبيا لفقرات االستبيان.
• طريقة ألفا كرونباخ  :Cronbach's Alphaاستخدم الباحثان طريقة ألفا كرونباخ لقياس ثبات االستبانة
كطريقة اثنية لقياس الثبات ،وقد بني امللحق رقم  16أن معامالت الثبات مرتفعة جملاالت االستبانة.
✓ اختبار التوزيع الطبيعي(اختبار كوجملروف -مسرنوف ))(1- Sample K-S
يطبق اختبار كوجملروف -مسرنوف -ملعرفة هل البياانت تتبع التوزيع الطبيعي أم ال وهو اختبار ضروري يف حالة
اختبار الفرضيات الن معظم االختبارات املعلمية تشرتط أن يكون توزيع البياانت طبيعيا ,ويوضح امللحق رقم
 17نتائج االختبار حيث أن قيمة مستوى الداللة لكل جمال اكرب من  0.05وهذا يدل على أن البياانت تتبع
التوزيع الطبيعي وجيب استخدام االختبارات املعلمية.
2.2.2

نتائج الدراسة امليدانية:

 )1مناقشة فقرات وفرضيات الدراسة:

ت استخدام اختبار Tللعينة الواحدة لتحليل فقرات االستبانة ) ،(One Sample T testواجلداول التالية
حتتوي على املتوسط احلسايب والوزن النسيب للمتوسط وقيمة  tومستوى الداللة لكل فقرة ،وتكون الفقرة اجيابية

مبعىن أن أفراد العينة يوافقون على حمتواها ،إذا كانت القيمة املطلقة ل  tاحملسوبة أكرب من القيمة املطلقة ل t

اجلدولية ،واليت تساوي  1.98عند درجة حرية "  "109ومستوى معنوية " ) "0.05أو مستوى املعنوية اقل
من  0.05والوزن النسيب اكرب من ،)%60وتكون الفقرة سلبية مبعىن أن أفراد العينة ال يوافقون على حمتواها ،إذا
كانت القيمة املطلقة ل  tاحملسوبة أصغر من القيمة املطلقة ل  tاجلدولية عند درجة حرية "  " 109ومستوى
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معنوية "( "0.05أو مستوى املعنوية اقل من  0.05والوزن النسيب اقل من  ،)%60وتكون آراء العينة يف الفقرة
حمايدة إذا كان مستوى املعنوية اكرب.0.05
أ) النتائج اإلحصائية الختبار الفرضية األوىل:

يوجد عالقة ذات داللة إحصائية بني تطوير نظم إدارة خماطر االئتمان وفق اإلطار اجلديد لكفاية رأس املال
"ابزل  "02يف البنوك العاملة يف اجلزائر واسرتاتيجيات وسياسات وإجراءات إدارة خماطر ائتمان سليمة يعتمدها
جملس اإلدارة واإلدارة العليا يف املصارف ،تعكس مدى احتمال حتمل املصرف خماطر االئتمان ،ومستوى األرابح
اليت يتوقع املصرف حتقيقها حال التعرض ملختلف املخاطر االئتمانية عند مستوى داللة .0.05
يبني امللحق رقم  02حتليل فقرات اجملال األول ،أن آراء أفراد العينة يف مجيع الفقرات اجيابية ،حيث أن الوزن
النسيب للمتوسط لكل فقرة اكرب من "  "% 60ومستوى املعنوية اقل من ، 0.05مبعىن أن أفراد العينة يوافقون
على أنه " يعترب جملس اإلدارة اجلهة املسؤولة عن وضع األهداف الكلية والسياسات واإلجراءات اخلاصة إبدارة
خماطر االئتمان " بوزن نسيب  ،82.75%وعلى أن " تتضمن إدارة خماطر االئتمان تعريف وحتديد املخاطر
االئتمانية ،وأساليب "منهجيات" قياس ورقابة هذه املخاطر " بوزن نسيب  ،% 87.45وعلى أن " يهتم جملس
اإلدارة مبراجعة سياسات االئتمان ،وإجراء التعديالت املالئمة ،حىت تتوافق هذه السياسات مع التغريات اجلوهرية
يف البيئة الداخلية واخلارجية للمصرف " بوزن نسيب  ،% 85.45وعلى أن " حيرص جملس اإلدارة على التزام
اإلدارة التنفيذية إبدارة أنشطة االئتمان يف املصرف ضمن اسرتاتيجية وسياسات إدارة خماطر االئتمان املوافق عليها
من قبل اجمللس " بوزن نسيب  ، 85.64%وعلى أن " يتابع جملس اإلدارة قدرة اإلدارة التنفيذية على إدارة أنشطة
االئتمان بفاعلية وكفاءة ،وأهنا تتخذ اإلجراءات الالزمة لتحديد هذه املخاطر وقياسها ومراقبتها والسيطرة عليها "
بوزن نسيب  ،% 83.85وعلى أن " يلتزم جملس اإلدارة مبراجعة النتائج املالية للمصرف بصورة دورية ،ومراجعة
التقنيات اليت تستخدم لقياس املخاطر " بوزن نسيب  ، 84.91%وعلى أن " تلتزم اإلدارة العليا بتطبيق اسرتاتيجية
إدارة خماطر االئتمان املوافق عليها من قبل أعضاء جملس اإلدارة ،وتطوير السياسات االئتمانية للمصرف " بوزن
نسيب  ، 83.64%وعلى أن " تُعني اإلدارة العليا بوضوح األشخاص املختصني إبدارة خماطر االئتمان ،وحدود
صالحياهتم ومسؤولياهتم " بوزن نسيب  ،% 84.04وعلى أن " تفصل اإلدارة العليا بني واجبات قياس خماطر
االئتمان ومراقبتها من جانب ،ومهام متابعتها والسيطرة عليها من جانب آخر  " 150بوزن نسيب ،% 79.27
نالحظ هنا اخنفاض نسيب هلذه الفقرة عن ابقي فقرات اجملال ،حيث تبني لنا أن بعض املصارف ال تقوم بتخصيص
دائرة مستقلة إلدارة خماطر االئتمان ،بل جتمع بني مهام قياس ومراقبة خماطر االئتمان من جانب مع متابعة
والسيطرة عليها من جانب آخر وذلك يف دائرة واحدة تسمى دائرة التسهيالت ،وعلى أن " حترص اإلدارة العليا
للمصرف على دراسة وافية للمخاطر " حتديد وحتليل املخاطر احملتملة" املتعلقة ابخلدمات املصرفية اجلديدة قبل
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تفعيلها واملوافقة عليها من قبل جملس اإلدارة " بوزن نسيب  ،% 81.09وعلى أن " توفر اإلدارة العليا الكادر
البشري املؤهل وذو اخلربة الكافية ،والذي يكون قادرا على إمتام أنشطة االئتمان مبعايري عالية ومتسقة مع سياسات
املصرف " بوزن نسيب .%81.09
وبصفة عامة يتبني أن الوسط احلسايب جلميع فقرات اجملال األول يساوي  ، 4.18والوزن النسيب يساوي 83.54
 %وهو اكرب من "  ، "% 60وقيمة  tاحملسوبة تساوي  20.867وهي اكرب من قيمة  tاجلدولية واليت تساوي
 ، 1.98ومستوى املعنوية تساوي  0.000وهي اقل من  ,0.05األمر الذي يعين قبول الفرضية أبن يوجد
عالقة إحصائية بني تطوير نظم إدارة خماطر االئتمان وفق اإلطار اجلديد لكفاية رأس املال "ابزل  " 02يف البنوك
العاملة يف اجلزائر واسرتاتيجيات وسياسات وإجراءات إدارة خماطر ائتمان سليمة يعتمدها جملس اإلدارة واإلدارة
العليا يف املصارف ،تعكس مدى احتمال حتمل املصرف خماطر االئتمان ،ومستوى األرابح اليت يتوقع املصرف
حتقيقها حال التعرض ملختلف املخاطر االئتمانية عند مستوى داللة  0.05وهذا بدوره يؤكد أن املصارف تلتزم
ابملبدأ األول والثاين والثالث من مبادئ إدارة خماطر االئتمان الواردة يف وثيقة ابزل سبتمرب  2000أجازت للبنك
املركزي حتديد الشروط الواجب اختاذها حنو أنواع وأشكال االئتماانت اليت متارسها املصارف وتتفق هذه النتيجة
من البحث مع جلنة اخلدمات املالية األمريكية (  ) 1999من خالل مبادئ إدارة املخاطر املصرفية الصادرة عنها،
واليت تشتمل أبن يقوم جملس اإلدارة يف أي مؤسسة مالية بوضع سياسات إدارة املخاطر.
وتتضمن هذه السياسات تعريف أو حتديد املخاطر وأساليب أو منهجيات قياس وإدارة والرقابة على املخاطر.
ولتتوافق هذه السياسات مع التغريات اجلوهرية يف البيئة الداخلية واخلارجية للمصرف ،وجيب على جملس اإلدارة
مراجعة هذه السياسات وإجراء التعديالت املالئمة ،ووجود هيكل تنظيمي حيدد بوضوح وبصورة خاصة مسؤوليات
األشخاص اليت تُبىن قرارات أعماهلا على املخاطر.
ب) النتائج اإلحصائية الختبار الفرضية الثانية:

يوجد عالقة ذات داللة إحصائية بني تطوير نظم إدارة خماطر االئتمان وفق اإلطار اجلديد لكفاية رأس املال

"ابزل  " 02يف البنوك العاملة يف اجلزائر وإدارة وقياس وضبط للعمليات االئتمانية يف البنوك بطريقة مناسبة عند
مستوى داللة .0.05
يبني امللحق رقم  03حتليل فقرات اجملال الثاين ،حيث يتبني أن آراء أفراد العينة يف مجيع الفقرات اجيابية حيث
أن الوزن النسيب لكل فقرة اكرب من "  "% 60ومستوى املعنوية اقل من  ،0.05مبعىن أن أفراد العينة يوافقون
على أنه " يعمل املصرف يف ظل معايري منح ائتمان سليمة أبن حيدد :األسواق املستهدفة ،والقطاعات االقتصادية،
وآجال االئتمان ،ومقومات اجلدارة االئتمانية للمقرتض ،وكفاية وكفاءة الضماانت " بوزن نسيب ،%85.82
وعلى أن " تلتزم اإلدارة التنفيذية بسياسات إدارة خماطر االئتمان اليت حيددها جملس اإلدارة " بوزن نسيب
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 ،%85.27وعلى أن " أيخذ املصرف بعني االعتبار التغريات املستقبلية احملتملة لألوضاع االقتصادية عند تقييم
االئتمان واحملفظة االئتمانية " بوزن نسيب  ، %82.91وعلى أن " ينتفع املصرف من الضماانت لتخفيض خماطر
االئتمان " بوزن نسيب  ،% 84.67وعلى أن " يقوم املصرف إبجراء تقييم دوري للضماانت املقدمة من العمالء،
للتأكد من أن هذه الضماانت الزالت مستمرة يف قدرهتا على تدعيم القرض وختفيف خماطر االئتمان " بوزن نسيب
 ،% 86.00وعلى أن " حيرص املصرف على املراجعة الدورية لتصنيف حمفظة االئتمان " بوزن نسيب 86.00
 ،%وعلى أن " حيرص ،املصرف على كفاية املخصصات املالية للخسائر احملتملة يف احملفظة " بوزن
نسيب. %86.67
وعلى أن " تتحقق كفاءة السياسة اإلقراضية والنقدية للمصرف ابخنفاض نسبة الديون املتعثرة إىل" بوزن نسيب
إمجايل التسهيالت ،واحنسارها يف حدود النسبة العاملية حبد أقصى  " %10ٍ– 3بوزن نسيب  ، 82.26%وعلى
أن " يبذل املدير العام والعاملون يف دوائر إدارة االئتمان جهودا حثيثة ملعاجلة الديون املتعثرة ،وتقويض أثرها السليب
على نتائج األعمال وقاعدة رأس املال للمصرف " بوزن نسيب  ،% 85.64وعلى أن " يضع املصرف قواعد
تنظيمية للحد من الرتكز " تنويع كاف للمحفظة االئتمانية" ملقرتض واحد أو جمموعة من املقرتضني ذو صلة فيما
بينهم ،للمناطق اجلغرافية ،القطاعات االقتصادية " بوزن نسيب  ،% 80.73وعلى أن " يتبع املصرف منهجية
التسعري السليمة لالئتمان "التسعري احلساس للمخاطر" ".بوزن نسيب  ،%79.27وعلى أن " ختضع تعامالت
منح االئتمان لألطراف ذوي الصلة ابملصرف ملوافقة جملس اإلدارة ،ويف حاالت معينة " لذوي املصلحة" تبلغ
للسلطات الرقابية " بوزن نسيب  ،% 85.27وعلى أن " هتتم إدارة االئتمان يف املصرف بدراسة خماطر االئتمان
إبجراء الدراسات التسويقية ،دراسة املنافسة ،خماطر السوق ،التقييم اإلداري والفين ملنشأة العميل ،الدراسات
املستقبلية أو املتوقعة للعميل " بوزن نسيب  ،% 83.12وعلى أن " هتتم إدارة االئتمان يف املصرف ابلتحليل املايل
الكايف لالئتمان ومتابعة املقرتض ،إلدراك الدالئل املبكرة لتدهور االئتمان ،والعمل مع املقرتضني على معاجلة
التدهور " بوزن نسيب  ،%81.27وعلى أن "يتمتع األشخاص الذين يقومون إبدارة خماطر االئتمان ابملهارات
اإلدارية والفنية املطلوبة إلدارة خماطر االئتمان بكفاءة " بوزن نسيب  ،%81.27وعلى أن " تفوق العوائد من
أنشطة االئتمان املخاطر اليت يتعرض هلا املصرف " بوزن نسيب.%79.27
وبصفة عامة يتبني أن الوسط احلسايب جلميع فقرات اجملال األول يساوي  4.17والوزن النسيب يساوي 83.50
 %وهو اكرب من "  "% 60وقيمة  tاحملسوبة تساوي  23.342وهي اكرب من قيمة  tاجلدولية واليت تساوي
 ، 1.98ومستوى املعنوية تساوي  0.000وهي اقل من  0.05مما يعين قبول الفرضية أي يوجد عالقة ذات
داللة إحصائية بني تطوير نظم إدارة خماطر االئتمان وفق اإلطار اجلديد لكفاية رأس املال "ابزل  "02يف البنوك
العاملة يف اجلزائر وإدارة وقياس وضبط للعمليات االئتمانية يف املصارف بطريقة مناسبة عند مستوى داللة .0.05
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ت) النتائج اإلحصائية الختبار الفرضية الثالثة:
يوجد عالقة ذات داللة إحصائية بني تطوير نظم إدارة خماطر االئتمان وفق اإلطار اجلديد لكفاية رأس املال
"ابزل  "02يف البنوك العاملة يف اجلزائر واملقومات الالزمة يف املصارف لتطبيق األساليب املعاصرة والواردة يف
اتفاقية ابزل اجلديدة " ابزل  "02لتحديد وقياس املخاطر االئتمانية عند مستوى داللة .0.05
 الصعوابت الت يواجهها املصرف لقياس خماطر االئتمان وفقا ملنهجيات ابزل  :02يبني امللحق رقم 04حتليل فقرات اجملال الثالث ،حيث يتبني أن آراء أفراد العينة يف مجيع الفقرات اجيابية حيث أن الوزن النسيب لكل
فقرة اكرب من " " 60 %ومستوى املعنوية اقل من  ،0.05مبعىن أن أفراد العينة يوافقون على أنه يصعب على
املصرف قياس خماطر االئتمان وفقا ملنهجيات ابزل  02لألسباب التالية حسب األمهية:
 -1حيتاج املصرف إىل تدريب مستمر وتعليم لتطوير القدرات واملهارات البشرية ،وخاصة يف نواحي :أنظمة
التصنيف الداخلي لالئتمان ،أساليب قياس وختفيف خماطر االئتمان الواردة يف اتفاق ابزل  02وحتديد كفاية
رأس املال حيث احتل هذا السبب املرتبة األوىل بوزن نسيب .%84.36
 -2قلة عدد العمالء املصنفني من قبل شركات تصنيف ائتماين خارجية حيث احتل هذا السبب املرتبة الثانية
بوزن نسيب.%77.96
 -3غياب شركات التصنيف االئتماين احمللية ،األمر الذي حيد من قدرة املصرف على االستفادة من األوزان
التفضيلية اليت تعطى للعمالء الذين قد حيصلون على تصنيف ائتماين مرتفع حيث احتل هذا السبب املرتبة الثالثة
بوزن نسيب.%77.41
 -4حيتاج االنتقال إىل تطبيق أحكام ابزل  02وخاصة األساليب األكثر تقدما تعديال يف النظم احملاسبية اليت
يتبعها املصرف ،ومبا يتوافق مع معايري احملاسبة الدولية ومتطلبات اإلفصاح والشفافية حيث احتل هذا السبب
املرتبة الرابعة بوزن نسيب . %74.13
 -5عدم وجود بياانت اترخيية شاملة" اخنفاض جودة املعلومات االئتمانية "ميكن االعتماد عليها يف قياس
خماطر االئتمان حيث احتل هذا السبب املرتبة اخلامسة بوزن نسيب. %73.45
 -6عدم توافر املوارد املناسبة للمصرف من أجل تلبية احتياجات االستثمار يف التكنولوجيا املتطورة وأنظمة
إدارة املخاطر ومجع املعلومات حيث احتل هذا السبب املرتبة السادسة بوزن نسيب.%68.49
 -7عدم وجود أنظمة تصنيف داخلي لالئتمان لعمالء املصرف حيث احتل هذا السبب املرتبة السابعة
واألخرية بوزن نسيب  %65.14ويشري اخنفاض الوزن النسيب هنا على مدى احلاجة لوجود أنظمة تصنيف داخلي
لالئتمان لعمالء املصرف ،تقوم بتحديد أكثر دقة خلصائص كل عميل ائتمان وخصائص احملفظة االئتمانية،
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والرتكز االئتماين ،ومشاكل االئتمان ،ومدى كفاية احتياطات خسائر القروض ،وتسعري االئتمان ،وكفاية رأس
املال.
وبصفة عامة يتبني أن الوسط احلسايب جلميع فقرات اجملال األول يساوي  3.72والوزن النسيب يساوي
 %74.31وهو اكرب من " ،" %60وقيمة  tاحملسوبة تساوي  10.182وهي اكرب من قيمة  tاجلدولية واليت
تساوي  ،1.98ومستوى املعنوية تساوي  0.000وهي اقل من 0.05مما يعين وجود صعوابت تواجهها
املصارف لقياس خماطر االئتمان وفقا ملنهجيات ابزل  02عند مستوى داللة  0.05مما يعين رفض الفرضية ،أي
أن البنوك العاملة يف اجلزائر ال يتوفر هلا املقومات الالزمة .وهذا يتفق مع التحدايت اليت تواجهها املصارف العربية
لتطبيق ابزل  02وخصوصا ابلنسبة للمتطلبات املتعلقة بقياس خماطر االئتمان واإلفصاح املايل.
 األسلوب " "Approachالذي سيتبعه مصرفكم لقياس خماطر االئتمان يف إطار ابزل :02يبني امللحق رقم  04آراء أفراد العينة يف األساليب املتبعة لقياس خماطر االئتمان يف إطار ابزل  02يف مصارفهم،
وذلك بوجود إمجاع لدى املستجيبني على استخدام األسلوب املعياري" املوحد" وهذا ما يدل عليه حيث احتل
املرتبة األوىل بوزن نسيب .%86.60
وهذا يتفق مع توجه املصارف العربية للبدء بتطبيق املنهج املعياري الحتساب خماطر االئتمان ،ومن ث االنتقال
لتطبيق املناهج األكثر تقدما ،بعد حتقق جلنة الرقابة على املصارف من قدرة املصرف املعين على ذلك ,بينما مل
توافق أفراد العينة على تطبيق أسلوب التقييم الداخلي األساسي واملتقدم لعدم وجود املقومات الالزمة لتطبيق مثل
هذا األسلوب.
 هل حددت البنك املركزي للبنوك العاملة يف اجلزائر اعتماد املنهج املالئم ألجل احتساب خماطراالئتمان؟

يبني امللحق رقم  04موافقة أفراد العينة أبن البنك املركزي للبنوك العاملة يف اجلزائر مل تقم ابعتماد املنهج املالئم

ألجل احتساب خماطر االئتمان وهذا ما يدل عليه نتائج اختبار  ,tحيث أن مجيع قيم  tسالبة وذات معنوية
احصائية عند .0.05
ث) النتائج اإلحصائية الختبار الفرضية الرابعة:
يوجد عالقة ذات داللة إحصائية بني تطوير نظم إدارة خماطر االئتمان وفق اإلطار اجلديد لكفاية رأس املال
"ابزل  "02يف البنوك العاملة يف اجلزائر وأنظمة معلومات وتقنيات حتليل يف املصارف تدعم نظم وعمليات إدارة
خماطر االئتمان ،وتساعد اإلدارة على حتديد وقياس املخاطر االئتمانية بدقة وكفاءة عند مستوى داللة .0.05
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يبني امللحق رقم  05حتليل فقرات اجملال الرابع ،حيث يتبني أن آراء أفراد العينة يف مجيع الفقرات اجيابية حيث
أن الوزن النسيب لكل فقرة اكرب من "  "% 60ومستوى املعنوية اقل من  ،0.05مبعىن أن أفراد العينة يوافقون
على أنه " تستند تقديرات خماطر االئتمان ابملصرف على معلومات ائتمانية عالية اجلودة "اعتمادية املعلومات""
بوزن نسيب ، 77.06%وعلى أن " تسمح معلومات هيكل ونوعية حمفظة االئتمان إلدارة املصرف بسرعة تقييم
وحتديد مستوى خماطر االئتمان اليت يتعرض هلا املصرف ،وخاصة حتديد تركزات خماطر احملفظة االئتمانية " بوزن
نسيب ،" 77.61%وعلى أن ُمتكن معلومات نظم إدارة املعلومات جملس اإلدارة ومجيع املستوايت اإلدارية من

إجناز عملية املراقبة ،وحتديد متطلبات رأس املال " بوزن نسيب  ،79.63%وعلى أن " تُراجع اإلدارة التنفيذية
مدى كفاية نطاق املعلومات وجودهتا بصورة دورية ،للتأكد من كفاءهتا إلدارة خماطر االئتمان " بوزن نسيب
 . % 78.50ويف ذات الوقت " حيتاج املصرف إىل القيام ببعض التعديالت اجلوهرية يف النظم الداخلية ،تضمن
تدفق املعلومات بني الدوائر التنفيذية من جهة ،وانتقاهلا من املستوايت التشغيلية إىل أعلى املستوايت اإلدارية من
جهة أخرى " بوزن نسيب.77.04%
وبصفة عامة يتبني أن الوسط احلسايب جلميع فقرات اجملال الرابع يساوي  ، 3.90والوزن النسيب يساوي
 77.97%وهو اكرب من "  ،" 60%وقيمة  tاحملسوبة تساوي  17.55وهي اكرب من قيمة  tاجلدولية واليت
تساوي  ، 1.98ومستوى املعنوية تساوي  0.000وهي اقل من 0.05األمر الذي يعين قبول الفرضية ،أبن
يوجد عالقة ذات داللة إحصائية بني تطوير نظم إدارة خماطر االئتمان وفق اإلطار اجلديد لكفاية رأس املال "ابزل
 "02يف البنوك العاملة يف اجلزائر وأنظمة معلومات وتقنيات حتليل يف املصارف تدعم نظم وعمليات إدارة خماطر
االئتمان ،وتساعد اإلدارة على حتديد وقياس املخاطر االئتمانية بدقة وكفاءة عند مستوى داللة  ,0.05وهذا
بدوره يؤكد أن املصارف تلتزم ابملبدأ الثامن واحلادي عشر من مبادئ إدارة خماطر االئتمان الواردة يف وثيقة ابزل
سبتمرب 2000كما تؤيد هذه النتيجة جلنة اخلدمات املالية األمريكية (  ،) 1999من خالل مبادئ إدارة
املخاطر املصرفية الصادرة عنها ،واليت تشتمل أبن إطار فاعل إلدارة املخاطر حيتاج وجود نظام معلومات إدارية
فاعل يضمن تدفق املعلومات من املستوايت التشغيلية إىل أعلى املستوايت اإلدارية.
ج) النتائج اإلحصائية الختبار الفرضية اخلامسة:

يوجد عالقة ذات داللة إحصائية بني تطوير نظم إدارة خماطر االئتمان وفق اإلطار اجلديد لكفاية رأس املال

"ابزل  "02يف البنوك العاملة يف اجلزائر ووجود نظام رقابة داخلية وخارجية للمصارف قوي ،يعزز عمليات الرقابة
الفعالة ،بتقدي التقارير املالية واإلدارية ذات اجلدارة عن خماطر االئتمان وااللتزام ابألنظمة والسياسات واخلطط
والتعليمات الداخلية وكذلك اإلجراءات ،مما يكفل سالمة وفاعلية عملية إدارة املخاطر يف املصارف ،ويساهم يف
حتقيق الرحبية طويلة األجل عند مستوى داللة .0.05
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 املراجعة الداخلية "التدقيق الداخلي" ملخاطر االئتمان:يبني امللحق رقم  06حتليل فقرات اجملال اخلامس (املراجعة الداخلية "التدقيق الداخلي" ملخاطر االئتمان(،
حيث يتبني أن آراء أفراد العينة يف مجيع الفقرات اجيابية ،وأن الوزن النسيب لكل فقرة اكرب من "  " 60%ومستوى
املعنوية اقل من 0.05مبعىن أن أفراد العينة يوافقون على أنه " يوجد لدى املصرف مراجعة داخلية فعالة "التدقيق
الداخلي" ملخاطر االئتمان " بوزن نسيب  ،82.26%وعلى أن " يتمتع التدقيق الداخلي ملخاطر االئتمان
ابالستقاللية وترفع تقاريرها مباشرة إىل جملس اإلدارة " بوزن نسيب ، 80.55%وعلى أن " تساعد املراجعة
الداخلية لالئتمان يف تقييم عملية إدارة االئتمان يف املصرف " بوزن نسيب  ،% 81.83وعلى أن " حتدد املراجعة
الداخلية لالئتمان دقة تصنيفات خماطر حمفظة االئتمان " بوزن نسيب ،% 79.45وعلى أن " تساعد املراجعة
الداخلية لالئتمان على عدم ختطي تعرضات خماطر االئتمان احلدود املناسبة واملقبولة من قبل أعضاء جملس اإلدارة
واإلدارة العليا " بوزن نسيب  ،% 78.72وعلى أن " تُستخدم املراجعة الداخلية يف حتديد جماالت الضعف يف
سياسات وإجراءات إدارة خماطر االئتمان ومنهجيات قياس خماطر االئتمان " بوزن نسيب  ،% 78.90وعلى أن
" تُستخدم املراجعة الداخلية لالئتمان يف حتديد أي استثناءات يف السياسات واإلجراءات واحلدود " بوزن نسيب
76.88%وعلى أن " تعمل املراجعة الداخلية لالئتمان املنتظمة على إدراك التدهور يف االئتمان يف مراحل مبكرة
" بوزن نسيب ، 80.18%وعلى أن " تقدم املراجعة الداخلية لالئتمان تقارير منتظمة جمللس اإلدارة واإلدارة العليا
للمصرف ،وهي كاآليت:
-تُعد تقييما عن مستوى واجتاهات خماطر االئتمان ،وآاثرها على مستوايت رأس مال املصرف.

 تقييم كفاءة نظم القياس. تقييم املتطلبات املستقبلية لرأس مال املصرف وفقا لقيمة خماطر االئتمان ،والتعديالت الالزمة يف اخلطةاإلسرتاتيجية لالئتمان تبعا لذلك" بوزن نسيب 75.93%.
وبصفة عامة يتبني أن الوسط احلسايب جلميع فقرات اجملال اخلامس(املراجعة الداخلية "التدقيق الداخلي" ملخاطر

االئتمان) يساوي  ، 3.97والوزن النسيب يساوي  79.40%وهو اكرب من ،60%وقيمة  tاحملسوبة تساوي
 ، 14.004وهي اكرب من قيمة  tاجلدولية واليت تساوي  ،1.98ومستوى املعنوية تساوي  0.000وهي اقل
من  ، 0.05مما يعين توفر مراجعة داخلية "التدقيق الداخلي" ملخاطر االئتمان يف املصارف الفلسطينية عند
مستوى داللة  0.05وهذا بدوره يؤكد أن املصارف تلتزم ابملبدأ الرابع عشر واخلامس عشر والسادس عشر من
مبادئ إدارة خماطر االئتمان الواردة يف وثيقة ابزل سبتمرب ,2000كما تؤيد هذه النتيجة ما جاءت به جلنة
اخلدمات املالية األمريكية (  ،) 1999من خالل مبادئ إدارة املخاطر املصرفية الصادرة عنها ،أبن األشخاص
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القائمني بوظيفة مراجعة املخاطر والتدقيق الداخلي جيب أن يتمتعوا ابالستقاللية ،وترفع تقاريرهم مباشرة جمللس
اإلدارة.
 -دور البنك املركزي اجلزائري:

يبني امللحق رقم  06أن الوسط احلسايب جلميع فقرات اجملال اخلامس املتعلقة بدور البنك املركزي اجلزائري يف
الرقابة على خماطر االئتمان يساوي  3.87والوزن النسيب يساوي  ,77.48%وهو اكرب من "  "% 60وقيمة
 tاحملسوبة تساوي  16.043وهي اكرب من قيمة  tاجلدولية واليت تساوي  ،1.98ومستوى املعنوية تساوي
 0.000وهي اقل من  0.05مما يعين أن للبنك املركزي اجلزائري دور كبري يف الرقابة على خماطر االئتمان عند
مستوى داللة  0.05وهذا بدوره يؤكد أن املصارف تلتزم ابملبدأ السابع عشر من مبادئ إدارة خماطر االئتمان
الواردة يف وثيقة ابزل سبتمرب  2000ويعزز دور البنك املركزي يف الرقابة على احملفظة االئتمانية وإدارة االئتمان يف
البنوك العاملة يف اجلزائر.
كما بلغ الوسط احلسايب جلميع فقرات اجملال اخلامس يساوي  3.92والوزن النسيب يساوي  78.48%وهو
اكرب من "  "60%وقيمة  tاحملسوبة تساوي  17.318وهي اكرب من قيمة  tاجلدولية واليت تساوي ، 1.98
مما يعين قبول الفرضية أي يوجد عالقة ذات داللة إحصائية بني تطوير نظم إدارة خماطر االئتمان وفق اإلطار
اجلديد لكفاية رأس املال "ابزل  "02يف البنوك العاملة يف اجلزائر ووجود نظام رقابة داخلية وخارجية للبنوك قوي
يعزز عمليات الرقابة الفعالة ،بتقدي التقارير املالية واإلدارية ذات اجلدارة عن خماطر االئتمان وااللتزام ابألنظمة
والسياسات واخلطط والتعليمات الداخلية وكذلك اإلجراءات ،مما يكفل سالمة وفاعلية عملية إدارة املخاطر يف
املصارف ،ويساهم يف حتقيق الرحبية طويلة األجل عند مستوى داللة .0.05
د) النتائج اإلحصائية الختبار الفرضية السادسة:

يوجد عالقة ذات داللة إحصائية بني تطوير نظم إدارة خماطر االئتمان وفق اإلطار اجلديد لكفاية رأس املال

"ابزل  "02يف البنوك العاملة يف اجلزائر وتوجه البنوك العاملة يف اجلزائر حنو تعزيز االنضباطية السوقية" الشفافية
واإلفصاح يف السوق" ،وذلك إباتحة املعلومات للمشاركني يف السوق حول مدى كفاية رأس املال ،ونوعية وحجم
خماطر االئتمان اليت يتعرض هلا املصرف ،وأساليب قياسها وإدارهتا ،وسياساهتا احملاسبية يف تقييم أصوهلا والتزاماهتا
وتكوين املخصصات عند مستوى داللة .0.05
يبني امللحق رقم  07حتليل فقرات اجملال السادس حيث يتبني أن آراء أفراد العينة يف مجيع الفقرات اجيابية حيث
أن الوزن النسيب لكل فقرة اكرب من "  " %60ومستوى املعنوية اقل من  ،مبعىن أن أفراد العينة يوافقون على أنه
"يتبع املصرف سياسة إفصاح رمسية ،يوافق عليها جملس اإلدارة ،تبني توجهات اإلفصاح لدى املصرف ،والضوابط
الداخلية على عملية اإلفصاح " بوزن نسيب ، 83.52 %وعلى أن " يعد املصرف تقارير دورية لإلفصاح عن
330

Journal of Human Development and Education for specialized Research (JHDESR)309-357\ Vo: 6, No:3, 2020

األداء املايل للمصرف " بوزن نسيب ، 81.85 %وعلى أن " يعد املصرف تقارير دورية لإلفصاح عن املركز املايل
للمصرف ،وخباصة كفاية وهيكلية رأس مال املصرف ،والسيولة " بوزن نسيب  ،%82.78وعلى أن " يتضمن
اإلفصاح الدوري السياسات احملاسبية يف تقييم أصول والتزامات املصرف " بوزن نسيب ، 78.70 %وعلى أن "
يتضمن اإلفصاح السياسات احملاسبية املطبقة يف تكوين املخصصات " بوزن نسيب ، 79.81 %وعلى أن "
يتضمن اإلفصاح الدوري األساليب املتبعة يف إدارة وقياس خماطر االئتمان " بوزن نسيب ، 78.69 %وعلى أن
"يتضمن اإلفصاح الدوري نوعية وحجم خماطر االئتمان " بوزن نسيب.%77.59
وبصفة عامة بلغ الوسط احلسايب جلميع فقرات اجملال السادس يساوي  ، 4.02والوزن النسيب يساوي 80.42
%وهو اكرب من" ، " 60 %وقيمة  tاحملسوبة تساوي  15.610وهي اكرب من قيمة  tاجلدولية واليت تساوي
1.98 .مما يعين قبول الفرضية أي يوجد عالقة ذات داللة إحصائية بني تطوير نظم إدارة خماطر االئتمان وفق
اإلطار اجلديد لكفاية رأس املال" ابزل  "02يف البنوك العاملة يف اجلزائر وتوجه البنوك العاملة يف اجلزائر حنو تعزيز
االنضباطية السوقية" الشفافية واإلفصاح يف السوق" ،وذلك إباتحة املعلومات للمشاركني يف السوق حول مدى
كفاية رأس املال ،ونوعية وحجم خماطر االئتمان اليت يتعرض هلا املصرف ،وأساليب قياسها وإدارهتا ،وسياساهتا
احملاسبية يف تقييم أصوهلا والتزاماهتا وتكوين املخصصات عند مستوى داللة  ,0.05وهذا يتوافق مع متطلبات
اإلفصاح الواردة يف احملور الثالث التفاقية ابزل اجلديدة ابزل  02وهو انضباط السوق  Market disciplineويؤيده
تقارير القوائم املالية السنوية لعدد من البنوك اجلزائرية.
.3

اخلالصة:

يهدف هذا البحث إىل تقييم واقع اسرتاتيجيات ونظم إدارة خماطر االئتمان اليت تتبناها البنوك العاملة يف اجلزائر،
واالستعدادات واإلجراءات اليت تتخذها لتطوير هذه األنظمة وفقا للمعايري واإلرشادات الرقابية البنكية الدولية
"متطلبات اتفاقية جلنة ابزل اجلديدة للرقابة البنكية ابزل  ,02إعداد إطارا شامال إلدارة خماطر االئتمان يف البنوك
وفق اإلدارة احلديثة للمخاطر البنكية ,وأن حمتوايت البحث تتمحور حنو حتقيق هذه األهداف وعليه نورد النتائج
اليت حتققت من البحث ارتباطا ابألهداف ،حيث تبني من خالل دراسة بيئة إدارة خماطر االئتمان يف البنوك
العاملة يف اجلزائر ما يلي:
أ -كفاءة العملية االئتمانية يف البنوك اجلزائرية.
ب -يتمتع األشخاص القائمون بوظيفة مراجعة املخاطر والتدقيق الداخلي ابالستقاللية ،وتُرفع تقاريرهم مباشرة
جمللس اإلدارة.
ت -يقوم البنك املركزي إبصدار القواعد االسرتشادية أو الضوابط االئتمانية هبدف حتقيق الرقابة على البنوك،
وأيضا وضع قواعد إلزامية للبنوك من أجل ختفيف حدة خماطر االئتمان ،مثل قواعد الرتكزات االئتمانية ،ويتابع
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 وتكوين املخصصات ملقابلة الديون،البنك املركزي إصدار القرارات والتعميمات اخلاصة بتصنيفات الديون
. وجتنيب الفوائد غري احملصلة وعدم إدراجها ضمن اإليرادات،املشكوك يف حتصيلها واملعدومة
عند قياس خماطر

 تُفضل املصارف استخدام األسلوب املعياري املوحد-ث
.IRB  عن استخدامها ألسلوب التقييم الداخلي,02 االئتمان وفق منهجيات ابزل

Standardized Approach
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املالحق

امللحق (:)1

• اإلستبانة
السادة احملرتمون :املدير العام /انئب املدير العام /مدير التسهيالت /مدير دعم التسھيالت /مدير إدارة خماطر االئتمان /مدير
التدقيق الداخلي /مدير الفرع /أعضاء جلان اختاذ القرار االئتماين /مسؤول االئتمان
املوضوع :األساليب احلديثة إلدارة خماطر االئتمان يف املصارف وفقا للمعايري الدولية" ابزل "02
"دراسة تطبيقية على البنوك العاملة يف اجلزائر"
يتوقف سالمة واستقرار اجلهاز املصريف على جناح املصارف يف تبين اسرتاتيجيات وأنظمة سليمة وفاعلة إلدارة املخاطر املصرفية
على أنواعها.
وأن تطبيق معايري اإلطار اجلديد املعدل ملتطلبات رأس املال" ابزل  "02حيدث حتسينات ذات قيمة حيث حتفز اتفاقية ابزل
 02املصارف على تطوير نظم وعمليات إدارة املخاطر ،وتبين منھجيات أكثر تقدما يف حتديد وقياس املخاطر املصرفية ،وخاصة
قياس املخاطر االئتمانية من خالل املدخل املستند للتصنيف الداخلي .IBR
ويهدف هذا االستبيان إىل تقييم واقع اسرتاتيجيات وأنظمة إدارة خماطر االئتمان اليت تتبناھا البنوك العاملة يف اجلزائر،
واالستعدادات واإلجراءات اليت تتخذھا لتطوير ھذه األنظمة وفقا للمعايري واإلرشادات الرقابية املصرفية الدولية " متطلبات اتفاقية
جلنة ابزل اجلديدة للرقابة املصرفية ابزل." 2
حيث يشكل هذا االستبيان جزءا هاما من الدراسة اليت يقوم هبا الباحثان.
هذا ويلتزم الباحثان بعدم استخدام هذه البياانت إال لغرض البحث العلمي فقط ،والوصول إىل نتائج عامة.
أشكر لكم حسن تعاونكم وختصيصكم اجلهد والوقت لتعبئة ھذا االستبيان.
الباحثان  /موسى عبد القادر ,مسعودي عبد احلميد.

املسمى الوظيفي:

املؤھل العلمي:

 )1يعتمد جملس اإلدارة واإلدارة العليا يف البنوك

العاملة يف اجلزائر أھداف واسرتاتيجيات وسياسات

وإجراءات إدارة خماطر االئتمان ،تعكس مدى

احتمال حتمل املصرف خماطر االئتمان ،ومستوى

األرابح الت يتوقع املصرف حتقيقھا حال التعرض

ملختلف املخاطر االئتمانية.
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سنوات اخلربة:
موافق
بشدة

موافق

حمايد

غري

موافق

غري

موافق
بشدة
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1

يعترب جملس اإلدارة اجلهة املسؤولة عن وضع
األهداف الكلية والسياسات واإلجراءات
اخلاصة إبدارة خماطر االئتمان.

2

تتضمن إدارة خماطر االئتمان تعريف وحتديد
املخاطر االئتمانية ،وأساليب" منهجيات "
قياس ورقابة هذه املخاطر

3

يهتم جملس اإلدارة مبراجعة سياسات
االئتمان ،وإجراء التعديالت املالئمة ،حىت
تتوافق هذه السياسات مع التغريات اجلوهرية
يف البيئة الداخلية واخلارجية للمصرف.

4

حيرص جملس اإلدارة على التزام اإلدارة
التنفيذية إبدارة أنشطة االئتمان يف املصرف
ضمن اسرتاتيجية وسياسات إدارة خماطر
االئتمان املوافق عليها من قبل اجمللس.

5

يتابع جملس اإلدارة قدرة اإلدارة التنفيذية
على إدارة أنشطة االئتمان بفاعلية وكفاءة،
وأهنا تتخذ اإلجراءات الالزمة لتحديد هذه
املخاطر وقياسها ومراقبتها والسيطرة عليها.

6

يلتزم جملس اإلدارة مبراجعة النتائج املالية
للمصرف بصورة دورية ،ومراجعة التقنيات
اليت تستخدم لقياس املخاطر.

7

تلتزم اإلدارة العليا بتطبيق اسرتاتيجية إدارة
خماطر االئتمان املوافق عليها من قبل أعضاء
جملس اإلدارة ،وتطوير السياسات االئتمانية
للمصرف.

8

تُعني اإلدارة العليا بوضوح األشخاص
املختصني إبدارة خماطر االئتمان ،وحدود
صالحياهتم ومسؤولياهتم.
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9

تفصل اإلدارة العليا بني واجبات قياس
خماطر االئتمان ومراقبتها من جانب ،ومهام
متابعتها والسيطرة عليها من جانب آخر.

 10حترص اإلدارة العليا للمصرف على دراسة
وافية للمخاطر " حتديد وحتليل املخاطر
احملتملة "املتعلقة ابخلدمات املصرفية اجلديدة
قبل تفعيلها واملوافقة عليها من قبل جملس
اإلدارة.
 11توفر اإلدارة العليا الكادر البشري املؤهل
وذو اخلربة الكافية ،والذي يكون قادرا على
إمتام أنشطة االئتمان مبعايري عالية ومتسقة مع
سياسات املصرف.

موافق بشدة

4

يقوم املصرف إبجراء تقييم دوري
للضماانت املقدمة من العمالء ،للتأكد

موافق

3

أيخذ املصرف بعني االعتبار التغريات
املستقبلية احملتملة لألوضاع االقتصادية
عند تقييم االئتمان واحملفظة االئتمانية.

حمايد

2

تلتزم اإلدارة التنفيذية بسياسات إدارة
خماطر االئتمان اليت حيددها جملس
اإلدارة.

موافق
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1

يعمل املصرف يف ظل معايري منح
ائتمان سليمة أبن حيدد :األسواق
املستهدفة ،والقطاعات االقتصادية،
وآجال االئتمان ،ومقومات اجلدارة
االئتمانية للمقرتض ،وكفاية وكفاءة
الضماانت.

بشدة
غري

مناسبة.

موافق

وقياس وضبط للعمليات االئتمانية بطريقة

غري

 )2حتافظ البنوك العاملة يف اجلزائر على إدارة
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من أن هذه الضماانت الزالت مستمرة
يف قدرهتا على تدعيم القرض وختفيف
خماطر االئتمان.
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5

حيرص املصرف على املراجعة الدورية
لتصنيف حمفظة االئتمان.

6

حيرص املصرف على كفاية
املخصصات املالية للخسائر احملتملة يف
احملفظة.

7

تتحقق كفاءة السياسة اإلقراضية
والنقدية للمصرف ابخنفاض نسبة الديون
املتعثرة إىل إمجايل التسهيالت ،واحنسارها
يف حدود النسبة العاملية حبد أقصى 3
.%10 -

8

يبذل املدير العام والعاملون يف دوائر
إدارة االئتمان جهودا حثيثة ملعاجلة
الديون املتعثرة ،وتقويض أثرها السليب
على نتائج األعمال وقاعدة رأس املال
للمصرف.

9

يضع املصرف قواعد تنظيمية للحد من
الرتكز " تنويع كاف للمحفظة
االئتمانية "ملقرتض واحد أو جمموعة من
املقرتضني ذو صلة فيما بينهم ،للمناطق
اجلغرافية ،القطاعات االقتصادية.

10

يتبع املصرف منهجية التسعري السليمة
لالئتمان" التسعري احلساس للمخاطر" .

11

ختضع تعامالت منح االئتمان
لألطراف ذوي الصلة ابملصرف ملوافقة
جملس اإلدارة ،ويف حاالت معينة " لذوي
املصلحة "تبلغ للسلطات الرقابية.
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12

هتتم إدارة االئتمان يف املصرف بدراسة
خماطر االئتمان إبجراء الدراسات
التسويقية ،دراسة املنافسة ،خماطر
السوق ،التقييم اإلداري والفين ملنشأة
العميل ،الدراسات املستقبلية أو املتوقعة
للعميل.

13

هتتم إدارة االئتمان يف املصرف
ابلتحليل املايل الكايف لالئتمان ومتابعة
املقرتض ،إلدراك الدالئل املبكرة لتدهور
االئتمان ،والعمل مع املقرتضني على
معاجلة التدهور.

14

يتمتع األشخاص الذين يقومون إبدارة
خماطر االئتمان ابملهارات اإلدارية والفنية
املطلوبة إلدارة خماطر االئتمان بكفاءة.

15

تفوق العوائد من أنشطة االئتمان
املخاطر اليت يتعرض هلا املصرف.

16

تفوق العوائد من أنشطة االئتمان
املخاطر اليت يتعرض هلا املصرف.
موافق بشدة

موافق

2

قلة عدد العمالء املصنفني من قبل شركات تصنيف
ائتماين خارجية.

3

عدم وجود أنظمة تصنيف داخلي لالئتمان لعمالء
املصرف.
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حمايد

1

غياب شركات التصنيف االئتماين احمللية ،األمر
الذي حيد من قدرة املصرف على االستفادة من
األوزان التفضيلية اليت تعطى للعمالء الذين قد
حيصلون على تصنيف ائتماين مرتفع.

موافق

أ) -يصعب على املصرف قياس خماطر االئتمان وفقا ملنهجيات ابزل  02لألسباب التالية:

بشدة
غري

"ابزل  "02لتحديد وقياس خماطر االئتمان.

موافق

لتطبيق األساليب املعاصرة والواردة يف اتفاقية ابزل اجلديدة

غري

 )3تتوفر لدى البنوك العاملة يف فلسطني املقومات الالزمة
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4

عدم وجود بياانت اترخيية شاملة" اخنفاض جودة
املعلومات االئتمانية "ميكن االعتماد عليها يف قياس
خماطر االئتمان.

5

حيتاج االنتقال إىل تطبيق أحكام ابزل  02وخاصة
األساليب األكثر تقدما تعديال يف النظم احملاسبية اليت
يتبعها املصرف ،ومبا يتوافق مع معايري احملاسبة الدولية
ومتطلبات اإلفصاح والشفافية.

6

حيتاج املصرف إىل تدريب مستمر وتعليم لتطوير
القدرات واملهارات البشرية ،وخاصة يف نواحي :أنظمة
التصنيف الداخلي لالئتمان ،أساليب قياس وختفيف
خماطر االئتمان الواردة يف اتفاق ابزل  02وحتديد
كفاية رأس املال.

7

عدم توافر املوارد املناسبة للمصرف من أجل تلبية
احتياجات االستثمار يف التكنولوجيا املتطورة وأنظمة
إدارة املخاطر ومجع املعلومات.

ب) -ما هو األسلوب " "Approachالذي سيتبعه مصرفكم لقياس خماطر االئتمان يف إطار ابزل  02؟
1

األسلوب املعياري" املوحد"

2

أسلوب التقييم الداخلي األساسي

3

أسلوب التقييم الداخلي املتقدم

ج) -هل حدد البنك املركزي للبنوك العاملة يف اجلزائر اعتماد املنهج املالئم ألجل احتساب خماطر االئتمان؟
1

األسلوب املعياري" املوحد"

2

أسلوب التقييم الداخلي األساسي

3

أسلوب التقييم الداخلي املتقدم

موافق بشدة
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موافق

2

تسمح معلومات هيكل ونوعية حمفظة
االئتمان إلدارة املصرف

حمايد

على معلومات ائتمانية عالية اجلودة
"اعتمادية املعلومات".

موافق

1

تستند تقديرات خماطر االئتمان ابملصرف

غري

خماطر االئتمان بدقة وكفاءة.

بشدة

خماطر االئتمان ،وتساعد اإلدارة على حتديد وقياس

موافق

معلومات وتقنيات حتليل تدعم نظم وعمليات إدارة

غري

 )4متتلك البنوك العاملة يف اجلزائر أنظمة
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بسرعة تقييم وحتديد مستوى خماطر
االئتمان اليت يتعرض هلا املصرف ،وخاصة
حتديد تركزات خماطر احملفظة االئتمانية.
3

ُمتكن معلومات نظم إدارة املعلومات جملس
اإلدارة ومجيع املستوايت اإلدارية من إجناز
عملية املراقبة ،وحتديد متطلبات رأس املال.

4

حيتاج املصرف إىل القيام ببعض
التعديالت اجلوهرية يف النظم الداخلية،
تضمن تدفق املعلومات بني الدوائر التنفيذية
من جهة ،وانتقاهلا من املستوايت التشغيلية
إىل أعلى املستوايت اإلدارية من جهة أخرى.

5

تُراجع اإلدارة التنفيذية مدى كفاية نطاق
املعلومات وجودهتا بصورة دورية ،للتأكد من
كفاءهتا إلدارة خماطر االئتمان.

1

يوجد لدى املصرف مراجعة داخلية فعالة" التدقيق
الداخلي " ملخاطر االئتمان.

2

يتمتع التدقيق الداخلي ملخاطر االئتمان
ابالستقاللية وترفع تقاريرها مباشرة إىل جملس اإلدارة.

3

تساعد املراجعة الداخلية لالئتمان يف تقييم عملية
إدارة االئتمان يف املصرف.

4

حتدد املراجعة الداخلية لالئتمان دقة تصنيفات
خماطر حمفظة االئتمان.

5
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تساعد املراجعة الداخلية لالئتمان على عدم ختطي
تعرضات خماطر االئتمان احلدود املناسبة واملقبولة من
قبل أعضاء جملس اإلدارة واإلدارة العليا.

موافق بشدة

أ-

املراجعة الداخلية" التدقيق الداخلي "ملخاطر االئتمان:

موافق

املخاطر ،ويساھم يف حتقيق الرحبية طويلة األجل.

حمايد

الداخلية واإلجراءات ،مما يكفل سالمة وفاعلية عملية إدارة

موافق

االئتمان ،وااللتزام ابألنظمة والسياسات والتعليمات

بشدة
غري

بتقدمی التقارير املالية واإلدارية ذات اجلدارة عن خماطر

موافق

وخارجية ( البنك املركزي) قوي ،يعزز عمليات الرقابة الفعالة

غري

 )5تستند البنوك العاملة يف اجلزائر على نظام رقابة داخلية
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6

تُستخدم املراجعة الداخلية يف حتديد جماالت
الضعف يف سياسات وإجراءات إدارة خماطر االئتمان
ومنهجيات قياس خماطر االئتمان.

7

تُستخدم املراجعة الداخلية لالئتمان يف حتديد أي
استثناءات يف السياسات واإلجراءات واحلدود.

8

تعمل املراجعة الداخلية لالئتمان املنتظمة على إدراك
التدهور يف االئتمان يف مراحل مبكرة.

9

تقدم املراجعة الداخلية لالئتمان تقارير منتظمة
جمللس اإلدارة واإلدارة العليا للمصرف ،وهي كاآليت:
 تُعد تقييما عن مستوى واجتاهات خماطراالئتمان ،وآاثرها على مستوايت رأس مال املصرف.
 تقييم كفاءة نظم القياس. تقييم املتطلبات املستقبلية لرأس مال املصرفوفقا لقيمة خماطر االئتمان ،والتعديالت الالزمة يف
اخلطة االسرتاتيجية لالئتمان تبعا لذلك.

ب -دور البنك املركزي اجلزائري
1

يقيم مراقبو البنك املركزي مدى كفاية رأس مال
املصرف مقارنة مبخاطر االئتمان.

2

ينفذ مراقبو البنك املركزي املراجعة الالزمة لنوعية
االئتماانت أبخذ عينة منها.

3

يقوم مراقبو البنك املركزي إبجراء تقييم مستقل
السرتاتيجيات وسياسات وإجراءات إدارة خماطر
االئتمان للمصرف.

4

يضع مراقبو البنك املركزي حدود تقيد تعرضات
املخاطر لألفراد أو جمموعة من األطراف ذات الصلة
املالية فيما بينهم.

5

يقوم مراقبو البنك املركزي مبراقبة اجتاهات حمفظة
االئتمان ،ومناقشة أي تدهور ملحوظ يف احملفظة مع
اإلدارة العليا مثل :ضعف يف نظام إدارة خماطر
االئتمان ،تركزات زائدة ،تصنيف االئتماانت ،تقدير
خمصصات إضافية ،أتثري توقف فوائد مستحقة على
رحبية املصرف.

6

يتابع مراقبو البنك املركزي اختاذ املصرف اإلجراءات
املناسبة للتحسني العاجل لعملية إدارة خماطر االئتمان.
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7

يعتمد مراقبو البنك املركزي على نتائج تقييم املراجعة
الداخلية لالئتمان يف تقييم نوعية احملفظة االئتمانية
للمصرف وكفاية املخصصات.

8

حيدد مراقبو البنك املركزي مدى كفاءة مراقبة أعضاء
جملس اإلدارة للمصرف عملية إدارة خماطر االئتمان.

9

يعتمد مراقبو البنك املركزي على نتائج تقييم املراجعة
الداخلية لالئتمان لعمليات منح االئتمان.

10

يقيم مراقبو البنك املركزي مدى إدراك إدارة املصرف
للمخاطر االئتمانية يف مرحلة مبكرة ،واختاذها التدابري
املناسبة.

1

يتبع املصرف سياسة إفصاح رمسية ،يوافق
عليها جملس اإلدارة ،تبني توجهات اإلفصاح
لدى املصرف ،والضوابط الداخلية على
عملية اإلفصاح.

2

يعد املصرف تقارير دورية لإلفصاح عن
األداء املايل للمصرف.

3

يعد املصرف تقارير دورية لإلفصاح عن
املركز املايل للمصرف ،وخباصة كفاية
وهيكلية رأس مال املصرف ،والسيولة.

4

يتضمن اإلفصاح الدوري السياسات
احملاسبية يف تقييم أصول والتزامات املصرف.
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موافق بشدة

املخصصات.

موافق

احملاسبية يف تقييم أصوهلا والتزاماهتا وتكوين

حمايد

هلا املصرف ،وأساليب إداراهتا وقياسها ،وسياساهتا

موافق

املصرف ،ونوعية وحجم خماطر االئتمان الت يتعرض

بشدة
غري

للمشاركني يف السوق حول مدى كفاية رأس مال

موافق

وانضباط السوق ،وذلك إباتحة املعلومات

غري

 )6تلتزم البنوك العاملة يف اجلزائر بقواعد الشفافية
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5

يتضمن اإلفصاح السياسات احملاسبية
املطبقة يف تكوين خمصصات التسهيالت
االئتمانية.

6

يتضمن اإلفصاح الدوري األساليب املتبعة
يف إدارة وقياس خماطر االئتمان.

7

يتضمن اإلفصاح الدوري نوعية وحجم
خماطر االئتمان.
•

اجلداول اإلحصائية لتحليل اجملاالت:

امللحق ( :)2يوضح نتائج اختبار إجاابت أفراد العينة على فقرات اجملال األول

الوسط احلساب

1

يعترب جملس اإلدارة اجلهة املسؤولة عن وضع األهداف الكلية
والسياسات واإلجراءات اخلاصة إبدارة خماطر االئتمان.

4.14

82.75

12.409

0.000

2

تتضمن إدارة خماطر االئتمان تعريف وحتديد املخاطر االئتمانية،
وأساليب" منهجيات "قياس ورقابة هذه املخاطر

4.37

87.45

19.785

0.000

3

يهتم جملس اإلدارة مبراجعة سياسات االئتمان ،وإجراء التعديالت
املالئمة ،حىت تتوافق هذه السياسات مع التغريات اجلوهرية يف
البيئة الداخلية واخلارجية للمصرف.

4.27

85.45

17.178

0.000

4

حيرص جملس اإلدارة على التزام اإلدارة التنفيذية إبدارة أنشطة
االئتمان يف املصرف ضمن اسرتاتيجية وسياسات إدارة خماطر
االئتمان املوافق عليها من قبل اجمللس.

4.28

85.64

16.744

0.000

5

يتابع جملس اإلدارة قدرة اإلدارة التنفيذية على إدارة أنشطة
االئتمان بفاعلية وكفاءة ،وأهنا تتخذ اإلجراءات الالزمة لتحديد
هذه املخاطر وقياسها ومراقبتها والسيطرة عليها.

4.19

83.85

16.574

0.000

6

يلتزم جملس اإلدارة مبراجعة النتائج املالية للمصرف بصورة دورية،
ومراجعة التقنيات اليت تستخدم لقياس املخاطر.

4.25

84.91

15.814

0.000

7

تلتزم اإلدارة العليا بتطبيق اسرتاتيجية إدارة خماطر االئتمان املوافق

4.18

83.64

16.130

0.000

للمتوسط

الوزن النسيب

قيمةt

مستوى الداللة

الرقم

الفقرات

عليها من قبل أعضاء جملس اإلدارة ،وتطوير السياسات االئتمانية
للمصرف.
8

342

تُعني اإلدارة العليا بوضوح األشخاص املختصني إبدارة خماطر
االئتمان ،وحدود صالحياهتم ومسؤولياهتم.

4.20

84.04

14.619

0.000
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9

3.96

تفصل اإلدارة العليا بني واجبات قياس خماطر االئتمان ومراقبتها

79.27

10.559

0.000

من جانب ،ومهام متابعتها والسيطرة عليها من جانب آخر.
10

حترص اإلدارة العليا للمصرف على دراسة وافية للمخاطر " حتديد
وحتليل املخاطر احملتملة "املتعلقة ابخلدمات املصرفية اجلديدة قبل
تفعيلها واملوافقة عليها من قبل جملس اإلدارة.

4.05

81.09

12.194

0.000

11

توفر اإلدارة العليا الكادر البشري املؤهل وذو اخلربة الكافية،
والذي يكون قادرا على إمتام أنشطة االئتمان مبعايري عالية ومتسقة
مع سياسات املصرف.

4.05

81.09

12.937

0.000

4.18

83.54

20.867

0.000

مجيع الفقرات

قيمة  tاجلدولية عند درجة حرية )  ( 109ومستوى معنوية  0.05تساوي 1.98
امللحق ( :)3يوضح نتائج اختبار إجاابت أفراد العينة على فقرات اجملال الثاين
احلساب

الوسط

النسيب

الوزن

قيمة t

الداللة

مستوى

م

الرق

الفقرات

1

يعمل املصرف يف ظل معايري منح ائتمان سليمة أبن حيدد :
األسواق املستهدفة ،والقطاعات االقتصادية ،وآجال االئتمان،
ومقومات اجلدارة االئتمانية للمقرتض ،وكفاية وكفاءة الضماانت.

4.29

85.82

17.055

0.000

2

تلتزم اإلدارة التنفيذية بسياسات إدارة خماطر االئتمان اليت حيددها
جملس اإلدارة.

4.26

85.27

15.732

0.000

3

أيخذ املصرف بعني االعتبار التغريات املستقبلية احملتملة لألوضاع

4.15

82.91

17.120

0.000

االقتصادية عند تقييم االئتمان واحملفظة االئتمانية.
4

يقوم املصرف إبجراء تقييم دوري للضماانت املقدمة من العمالء،
للتأكد من أن هذه الضماانت الزالت مستمرة يف قدرهتا على
تدعيم القرض وختفيف خماطر االئتمان.

4.23

84.67

16.032

0.000

5

حيرص املصرف على املراجعة الدورية لتصنيف حمفظة االئتمان.

4.30

86.00

17.378

0.000

6

حيرص املصرف على كفاية املخصصات املالية للخسائر احملتملة يف
احملفظة.

4.30

86.00

19.913

0.000

7

تتحقق كفاءة السياسة اإلقراضية والنقدية للمصرف ابخنفاض
نسبة الديون املتعثرة إىل إمجايل التسهيالت ،واحنسارها يف حدود

4.33

86.67

20.270

0.000

النسبة العاملية حبد أقصى .%10 - 3
8

343

يبذل املدير العام والعاملون يف دوائر إدارة االئتمان جهودا حثيثة
ملعاجلة الديون املتعثرة ،وتقويض أثرها السليب على نتائج األعمال
وقاعدة رأس املال للمصرف.

4.11

82.26

13.243

0.000
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9

يضع املصرف قواعد تنظيمية للحد من الرتكز " تنويع كاف

4.28

85.64

16.988

0.000

للمحفظة االئتمانية "ملقرتض واحد أو جمموعة من املقرتضني ذو
صلة فيما بينهم ،للمناطق اجلغرافية ،القطاعات االقتصادية.
10

يتبع املصرف منهجية التسعري السليمة لالئتمان" التسعري احلساس
للمخاطر" .

4.04

80.73

13.089

0.000

11

ختضع تعامالت منح االئتمان لألطراف ذوي الصلة ابملصرف
ملوافقة جملس اإلدارة ،ويف حاالت معينة " لذوي املصلحة "تبلغ
للسلطات الرقابية.

3.96

79.27

12.505

0.000

12

هتتم إدارة االئتمان يف املصرف بدراسة خماطر االئتمان إبجراء
الدراسات التسويقية ،دراسة املنافسة ،خماطر السوق ،التقييم اإلداري
والفين ملنشأة العميل ،الدراسات املستقبلية أو املتوقعة للعميل.

4.26

85.27

16.615

0.000

13

هتتم إدارة االئتمان يف املصرف ابلتحليل املايل الكايف لالئتمان
ومتابعة املقرتض ،إلدراك الدالئل املبكرة لتدهور االئتمان ،والعمل
مع املقرتضني على معاجلة التدهور.

4.16

83.12

13.992

0.000

14

يتمتع األشخاص الذين يقومون إبدارة خماطر االئتمان ابملهارات
اإلدارية والفنية املطلوبة إلدارة خماطر االئتمان بكفاءة.

4.06

81.27

13.141

0.000

15

تفوق العوائد من أنشطة االئتمان املخاطر اليت يتعرض هلا
املصرف.

4.06

81.27

13.311

0.000

16

تفوق العوائد من أنشطة االئتمان املخاطر اليت يتعرض هلا
املصرف.

3.96

79.27

11.151

0.000

4.17

83.50

23.342

0.000

مجيع الفقرات

قيمة  tاجلدولية عند درجة حرية )  ( 109ومستوى معنوية  0.05تساوي 1.98
امللحق ( :)4يوضح نتائج اختبار إجاابت أفراد العينة على فقرات اجملال الثالث
الوسط
الحس
ابي

الوزن
النسبي

قيمة t

أ) -يصعب على المصرف قياس مخاطر االئتمان وفقا لمنهجيات بازل  02لألسباب التالية:
9.167
77.41
3.87
غياب شركات التصنيف االئتماني المحلية ،األمر الذي
1
يحد من قدرة المصرف على االستفادة من األوزان
التفضيلية التي تعطى للعمالء الذين قد يحصلون على
تصنيف ائتماني مرتفع.
10.542
77.96
3.90
قلة عدد العمالء المصنفين من قبل شركات تصنيف
2
ائتماني خارجية.
2.366
65.14
3.26
عدم وجود أنظمة تصنيف داخلي لالئتمان لعمالء
3
المصرف.
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مستوى
الداللة

الرقم

الفقرات

0.000

0.000
0.020
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عدم وجود بيانات تاريخية شاملة" انخفاض جودة
4
المعلومات االئتمانية "يمكن االعتماد عليها في قياس
مخاطر االئتمان.
0.000
7.567
74.13
3.71
يحتاج االنتقال إلى تطبيق أحكام بازل  02وخاصة
5
األساليب األكثر تقدما تعديال في النظم المحاسبية التي
يتبعها المصرف ،وبما يتوافق مع معايير المحاسبة
الدولية ومتطلبات اإلفصاح والشفافية.
0.000 16.575
84.36
4.22
يحتاج المصرف إلى تدريب مستمر وتعليم لتطوير
6
القدرات والمهارات البشرية ،وخاصة في نواحي :
أنظمة التصنيف الداخلي لالئتمان ،أساليب قياس
وتخفيف مخاطر االئتمان الواردة في اتفاق بازل 02
وتحديد كفاية رأس المال.
0.001
3.564
68.49
3.42
عدم توافر الموارد المناسبة للمصرف من أجل تلبية
7
احتياجات االستثمار في التكنولوجيا المتطورة وأنظمة
إدارة المخاطر وجمع المعلومات.
0.000 10.182
74.31
3.72
جميع الفقرات
ب) -ما ھو األسلوب " "Approachالذي سيتبعه مصرفكم لقياس مخاطر االئتمان في إطار بازل  02؟
0.000
5.131
86.60
1.73
األسلوب المعياري" الموحد"
1
0.081
1.763
79.47
1.59
أسلوب التقييم الداخلي األساسي
2
0.248
1.165
78.38
1.57
أسلوب التقييم الداخلي المتقدم
3
0.000
6.076
85.17
1.70
جميع الفقرات
ج) -ھل حدد البنك المركزي للبنوك العاملة في الجزائر اعتماد المنهج المالئم ألجل احتساب مخاطر االئتمان؟
0.431 0.79173.04
1.46
األسلوب المعياري" الموحد"
1
0.001 3.33566.67
1.33
أسلوب التقييم الداخلي األساسي
2
0.001 3.58966.11
1.32
أسلوب التقييم الداخلي المتقدم
3
0.034 2.14770.51
1.41
جميع الفقرات
3.67

73.45

6.833

0.000

قيمة  tاجلدولية عند درجة حرية )  ( 109ومستوى معنوية  0.05تساوي 1.98
امللحق ( :)5يوضح نتائج اختبار إجاابت أفراد العينة على فقرات اجملال الرابع
احلساب

املتوسط

النسيب

الوزن

قيمة t

الداللة

مستوى

الرقم

الفقرات

1

تستند تقديرات خماطر االئتمان ابملصرف على معلومات ائتمانية
عالية اجلودة "اعتمادية املعلومات".

3.85

77.06

11.425

0.000

2

تسمح معلومات هيكل ونوعية حمفظة االئتمان إلدارة املصرف
بسرعة تقييم وحتديد مستوى خماطر االئتمان اليت يتعرض هلا
املصرف ،وخاصة حتديد تركزات خماطر احملفظة االئتمانية.

3.88

77.61

11.997

0.000

3

ُمتكن معلومات نظم إدارة املعلومات جملس اإلدارة ومجيع املستوايت
اإلدارية من إجناز عملية املراقبة ،وحتديد متطلبات رأس املال.

3.98

79.63

13.990

0.000

4

حيتاج املصرف إىل القيام ببعض التعديالت اجلوهرية يف النظم
الداخلية ،تضمن تدفق املعلومات بني الدوائر التنفيذية من جهة،

3.85

77.04

10.393

0.000

345
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وانتقاهلا من املستوايت التشغيلية إىل أعلى املستوايت اإلدارية من جهة
أخرى.
5

تُراجع اإلدارة التنفيذية مدى كفاية نطاق املعلومات وجودهتا بصورة
دورية ،للتأكد من كفاءهتا إلدارة خماطر االئتمان.

مجيع الفقرات

3.93

78.50

12.375

0.000

3.90

77.97

17.550

0.000

قيمة  tاجلدولية عند درجة حرية )  ( 109ومستوى معنوية  0.05تساوي 1.98
امللحق ( :)6يوضح نتائج اختبار إجاابت أفراد العينة على فقرات اجملال اخلامس
احلساب

املتوسط

النسيب

الوزن

قيمة t

الداللة

أ-

مستوى

الرقم

الفقرات
املراجعة الداخلية" التدقيق الداخلي "ملخاطر االئتمان:

1

يوجد لدى املصرف مراجعة داخلية فعالة" التدقيق الداخلي " ملخاطر
االئتمان.

4.11

82.26

12.617

0.000

2

يتمتع التدقيق الداخلي ملخاطر االئتمان ابالستقاللية وترفع تقاريرها
مباشرة إىل جملس اإلدارة.

4.03

80.55

11.209

0.000

3

تساعد املراجعة الداخلية لالئتمان يف تقييم عملية إدارة االئتمان يف
املصرف.

4.09

81.83

13.320

0.000

3.97

79.45

11.318

0.000

3.94

78.72

11.313

0.000

4
5

حتدد املراجعة الداخلية لالئتمان دقة تصنيفات خماطر حمفظة االئتمان.
تساعد املراجعة الداخلية لالئتمان على عدم ختطي تعرضات خماطر
االئتمان احلدود املناسبة واملقبولة من قبل أعضاء جملس اإلدارة واإلدارة
العليا.

6

تُستخدم املراجعة الداخلية يف حتديد جماالت الضعف يف سياسات
وإجراءات إدارة خماطر االئتمان ومنهجيات قياس خماطر االئتمان.

3.94

78.90

10.708

0.000

7

تُستخدم املراجعة الداخلية لالئتمان يف حتديد أي استثناءات يف
السياسات واإلجراءات واحلدود.

3.84

76.88

9.530

0.000

8

تعمل املراجعة الداخلية لالئتمان املنتظمة على إدراك التدهور يف
االئتمان يف مراحل مبكرة.

4.01

80.18

11.479

0.000

9

تقدم املراجعة الداخلية لالئتمان تقارير منتظمة جمللس اإلدارة واإلدارة
العليا للمصرف ،وهي كاآليت:

3.80

75.93

9.047

0.000

 تُعد تقييما عن مستوى واجتاهات خماطر االئتمان ،وآاثرها علىمستوايت رأس مال املصرف.
 تقييم كفاءة نظم القياس. تقييم املتطلبات املستقبلية لرأس مال املصرف وفقا لقيمة خماطراالئتمان ،والتعديالت الالزمة يف اخلطة االسرتاتيجية لالئتمان تبعا لذلك.
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مجيع الفقرات املتعلقة ابملراجعة الداخلية" التدقيق الداخلي "ملخاطر االئتمان

79.40

3.97

0.000

14.004

ب -دور البنك املركزي اجلزائري
1

يقيم مراقبو البنك املركزي مدى كفاية رأس مال املصرف مقارنة
مبخاطر االئتمان.

4.11

82.29

15.474

0.000

2

ينفذ مراقبو البنك املركزي املراجعة الالزمة لنوعية االئتماانت أبخذ عينة
منها.

4.09

81.89

14.775

0.000

3

يقوم مراقبو البنك املركزي إبجراء تقييم مستقل السرتاتيجيات
وسياسات وإجراءات إدارة خماطر االئتمان للمصرف.

3.94

78.86

11.805

0.000

4

يضع مراقبو البنك املركزي حدود تقيد تعرضات املخاطر لألفراد أو
جمموعة من األطراف ذات الصلة املالية فيما بينهم.

3.93

78.65

12.618

0.000

5

يقوم مراقبو البنك املركزي مبراقبة اجتاهات حمفظة االئتمان ،ومناقشة
أي تدهور ملحوظ يف احملفظة مع اإلدارة العليا مثل :ضعف يف نظام
إدارة خماطر االئتمان ،تركزات زائدة ،تصنيف االئتماانت ،تقدير
خمصصات إضافية ،أتثري توقف فوائد مستحقة على رحبية املصرف.

3.90

77.90

11.529

0.000

6

يتابع مراقبو البنك املركزي اختاذ املصرف اإلجراءات املناسبة للتحسني
العاجل لعملية إدارة خماطر االئتمان.

3.88

77.52

10.408

0.000

7

يعتمد مراقبو البنك املركزي على نتائج تقييم املراجعة الداخلية لالئتمان
يف تقييم نوعية احملفظة االئتمانية للمصرف وكفاية املخصصات.

3.76

75.28

9.698

0.000

8

حيدد مراقبو البنك املركزي مدى كفاءة مراقبة أعضاء جملس اإلدارة
للمصرف عملية إدارة خماطر االئتمان.

3.71

74.23

8.067

0.000

9

يعتمد مراقبو البنك املركزي على نتائج تقييم املراجعة الداخلية لالئتمان
لعمليات منح االئتمان.

3.70

73.96

8.542

0.000

10

يقيم مراقبو البنك املركزي مدى إدراك إدارة املصرف للمخاطر
االئتمانية يف مرحلة مبكرة ،واختاذها التدابري املناسبة.

3.70

73.96

8.429

0.000

مجيع الفقرات املتعلقة بدور البنك املركزي اجلزائري

3.87

77.48

16.043

0.000

مجيع فقرات اجملال

3.92

78.48

17.318

0.000

قيمة  tاجلدولية عند درجة حرية )  ( 109ومستوى معنوية  0.05تساوي 1.98
امللحق ( :)7يوضح نتائج اختبار إجاابت أفراد العينة على فقرات اجملال السادس
احلساب

ط

املتوس

النسيب

الوزن

قيمة t
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الداللة

1

يتبع املصرف سياسة إفصاح رمسية ،يوافق عليها جملس
اإلدارة ،تبني توجهات اإلفصاح لدى املصرف ،والضوابط
الداخلية على عملية اإلفصاح.

4.18

83.52

14.729

مستوى

الرقم

الفقرات

0.000
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2

يعد املصرف تقارير دورية لإلفصاح عن األداء املايل

4.09

81.85

13.932

0.000

للمصرف.
3

يعد املصرف تقارير دورية لإلفصاح عن املركز املايل
للمصرف ،وخباصة كفاية وهيكلية رأس مال املصرف،
والسيولة.

4.14

82.78

15.686

0.000

4

يتضمن اإلفصاح الدوري السياسات احملاسبية يف تقييم أصول
والتزامات املصرف.

3.94

78.70

10.684

0.000

5

يتضمن اإلفصاح السياسات احملاسبية املطبقة يف تكوين
خمصصات التسهيالت االئتمانية.

3.99

79.81

12.822

0.000

6

يتضمن اإلفصاح الدوري األساليب املتبعة يف إدارة وقياس
خماطر االئتمان.

3.93

78.69

11.528

0.000

7

يتضمن اإلفصاح الدوري نوعية وحجم خماطر االئتمان.

3.88

77.59

11.690

0.000

4.02

80.42

15.610

0.000

مجيع الفقرات

قيمة  tاجلدولية عند درجة حرية )  ( 109ومستوى معنوية  0.05تساوي 1.98
امللحق (:)8معامالت االرتباط بني كل فقرة من فقرات اجملال األول والدرجة الكلية لفقراته
معامل

مستوى

الرقم

االرتباط

املعنوية

1

يعترب جملس اإلدارة اجلهة املسؤولة عن وضع
األهداف الكلية والسياسات واإلجراءات اخلاصة
إبدارة خماطر االئتمان.

0.607

0.000

2

تتضمن إدارة خماطر االئتمان تعريف وحتديد املخاطر
االئتمانية ،وأساليب" منهجيات " قياس ورقابة هذه
املخاطر.

0.575

0.001

3

يهتم جملس اإلدارة مبراجعة سياسات االئتمان،
وإجراء التعديالت املالئمة ،حىت تتوافق هذه
السياسات مع التغريات اجلوهرية يف البيئة الداخلية
واخلارجية للمصرف.

0.793

0.000

0.826

0.000

4

الفقرة

حيرص جملس اإلدارة على التزام اإلدارة التنفيذية إبدارة
أنشطة االئتمان يف املصرف ضمن اسرتاتيجية
وسياسات إدارة خماطر االئتمان املوافق عليها من قبل
اجمللس.

5

348

يتابع جملس اإلدارة قدرة اإلدارة التنفيذية على إدارة
أنشطة االئتمان بفاعلية وكفاءة ،وأهنا تتخذ

0.702

0.000
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اإلجراءات الالزمة لتحديد هذه املخاطر وقياسها
ومراقبتها والسيطرة عليها.
6

يلتزم جملس اإلدارة مبراجعة النتائج املالية للمصرف
بصورة دورية ،ومراجعة التقنيات اليت تستخدم لقياس
املخاطر.

0.469

0.009

7

تلتزم اإلدارة العليا بتطبيق اسرتاتيجية إدارة خماطر
االئتمان املوافق عليها من قبل أعضاء جملس اإلدارة،
وتطوير السياسات االئتمانية للمصرف.

0.572

0.001

8

تُعني اإلدارة العليا بوضوح األشخاص املختصني
إبدارة خماطر االئتمان ،وحدود صالحياهتم
ومسؤولياهتم.

0.774

0.000

9

تفصل اإلدارة العليا بني واجبات قياس خماطر
االئتمان ومراقبتها من جانب ،ومهام متابعتها
والسيطرة عليها من جانب آخر.

0.546

0.002

10

حترص اإلدارة العليا للمصرف على دراسة وافية
للمخاطر" حتديد وحتليل املخاطر احملتملة "املتعلقة
ابخلدمات املصرفية اجلديدة قبل تفعيلها واملوافقة عليها
من قبل جملس اإلدارة.

0.658

0.000

11

توفر اإلدارة العليا الكادر البشري املؤهل وذو اخلربة
الكافية ،والذي يكون قادرا على إمتام أنشطة االئتمان
مبعايري عالية ومتسقة مع سياسات املصرف.

0.688

0.000

امللحق ( :)9معامالت االرتباط بني كل فقرة من فقرات اجملال الثاين والدرجة الكلية لفقراته
معامل االرتباط

مستوى املعنوية

الرقم
1

يعمل املصرف يف ظل معايري منح ائتمان سليمة أبن
حيدد :األسواق املستهدفة ،والقطاعات االقتصادية،
وآجال االئتمان ،ومقومات اجلدارة االئتمانية
للمقرتض ،وكفاية وكفاءة الضماانت.

0.767

0.000

2

تلتزم اإلدارة التنفيذية بسياسات إدارة خماطر
االئتمان اليت حيددها جملس اإلدارة.

0.647

0.000

3

أيخذ املصرف بعني االعتبار التغريات املستقبلية
احملتملة لألوضاع االقتصادية عند تقييم االئتمان
واحملفظة االئتمانية.

0.655

0.000

4

ينتفع املصرف من الضماانت لتخفيض خماطر
االئتمان.

0.601

0.000
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الفقرة
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5

يقوم املصرف إبجراء تقييم دوري للضماانت املقدمة

0.610

0.000

من العمالء ،للتأكد من أن هذه الضماانت الزالت
مستمرة يف قدرهتا على تدعيم القرض وختفيف خماطر
االئتمان.
6

حيرص املصرف على املراجعة الدورية لتصنيف حمفظة
االئتمان.

0.722

0.000

7

حيرص املصرف على كفاية املخصصات املالية
للخسائر احملتملة يف احملفظة.

0.364

0.048

8

تتحقق كفاءة السياسة اإلقراضية والنقدية للمصرف
ابخنفاض نسبة الديون املتعثرة إىل إمجايل التسهيالت،
واحنسارها يف حدود النسبة العاملية حبد

0.682

0.000

أقصى.%10- 3
9

يبذل املدير العام والعاملون يف دوائر إدارة االئتمان
جهودا حثيثة ملعاجلة الديون املتعثرة ،وتقويض أثرها
السليب على نتائج األعمال وقاعدة رأس املال
للمصرف.

0.816

0.000

10

يضع املصرف قواعد تنظيمية للحد من الرتكز "
تنويع كاف للمحفظة االئتمانية "ملقرتض واحد أو
جمموعة من املقرتضني ذو صلة فيما بينهم ،للمناطق
اجلغرافية ،القطاعات االقتصادية.

0.870

0.000

11

يتبع املصرف منهجية التسعري السليمة لالئتمان
"التسعري احلساس للمخاطر".

0.734

0.000

12

ختضع تعامالت منح االئتمان لألطراف ذوي الصلة
ابملصرف ملوافقة جملس اإلدارة ،ويف حاالت معينة "
لذوي املصلحة "تبلغ للسلطات الرقابية.

0.541

0.002

13

هتتم إدارة االئتمان يف املصرف بدراسة خماطر
االئتمان إبجراء الدراسات التسويقية ،دراسة املنافسة،
خماطر السوق ،التقييم اإلداري والفين ملنشأة العميل،
الدراسات املستقبلية أو املتوقعة للعميل.

0.832

0.000

14

هتتم إدارة االئتمان يف املصرف ابلتحليل املايل الكايف

0.882

0.000

لالئتمان ومتابعة املقرتض ،إلدراك الدالئل املبكرة
لتدهور االئتمان ،والعمل مع املقرتضني على معاجلة
التدهور.
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15

يتمتع األشخاص الذين يقومون إبدارة خماطر

0.868

0.000

االئتمان ابملهارات اإلدارية والفنية املطلوبة إلدارة
خماطر االئتمان بكفاءة.
16

تفوق العوائد من أنشطة االئتمان املخاطر اليت
يتعرض هلا املصرف.

0.701

0.000

امللحق ( :)10معامالت االرتباط بني كل فقرة من فقرات اجملال الثالث والدرجة الكلية لفقراته
الرقم

الفقرة

معامل اإلرتباط

مستوى املعنوية

 -1يصعب على املصرف قياس خماطر االئتمان وفقا ملنهجيات ابزل  02لألسباب التالية:
1

غياب شركات التصنيف االئتماين احمللية ،األمر الذي

0.802

0.000

حيد من قدرة املصرف على االستفادة من األوزان
التفضيلية اليت تعطى للعمالء الذين قد حيصلون على
تصنيف ائتماين مرتفع.
2

ب -قلة عدد العمالء املصنفني من قبل شركات
تصنيف ائتماين خارجية.

0.745

0.000

3

عدم وجود أنظمة تصنيف داخلي لالئتمان لعمالء
املصرف.

0.814

0.000

4

ج -عدم وجود بياانت اترخيية شاملة" اخنفاض
جودة املعلومات االئتمانية "ميكن االعتماد عليها يف
قياس خماطر االئتمان.

0.707

0.000

5

حيتاج االنتقال إىل تطبيق أحكام ابزل  ,02وخاصة
األساليب األكثر تقدما تعديال يف النظم احملاسبية اليت
يتبعها املصرف ،ومبا يتوافق مع معايري احملاسبة الدولية
ومتطلبات اإلفصاح والشفافية.

0.433

0.019

6

حيتاج املصرف إىل تدريب مستمر وتعليم لتطوير

0.458

0.011

القدرات واملهارات البشرية ،وخاصة يف نواحي :أنظمة
التصنيف الداخلي لالئتمان ،أساليب قياس وختفيف
خماطر االئتمان الواردة يف اتفاق ابزل  ,02وحتديد
كفاية رأس املال.
7

عدم توافر املوارد املناسبة للمصرف من أجل تلبية
احتياجات االستثمار يف التكنولوجيا املتطورة وأنظمة
إدارة املخاطر ومجع املعلومات.

0.696

0.000

 -2ما هو األسلوب الذي سيتبعه مصرفكم لقياس خماطر االئتمان يف إطار ابزل  02؟
1

األسلوب املعياري" املوحد".

0.405

0.036

2

أسلوب التقييم الداخلي األساسي.

0.692

0.000
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3

أسلوب التقييم الداخلي املتقدم.

0.000

0.848

 -3هل حدد البنك املركزي اجلزائري للبنوك العاملة يف اجلزائر اعتماد املنهج املالئم ألجل احتساب خماطر االئتمان؟
1

األسلوب املعياري" املوحد".

0.732

0.000

2

أسلوب التقييم الداخلي األساسي.

0.925

0.000

3

أسلوب التقييم الداخلي املتقدم.

0.877

0.000

امللحق ( :)11معامالت االرتباط بني كل فقرة من فقرات اجملال الرابع والدرجة الكلية لفقراته
معامل اإلرتباط

مستوى املعنوية

الرقم

الفقرات

1

تستند تقديرات خماطر االئتمان ابملصرف على
معلومات ائتمانية عالية اجلودة "اعتمادية املعلومات".

0.831

0.000

2

تسمح معلومات هيكل ونوعية حمفظة االئتمان
إلدارة املصرف بسرعة تقييم وحتديد مستوى خماطر
االئتمان اليت يتعرض هلا املصرف ،وخاصة حتديد
تركزات خماطر احملفظة االئتمانية.

0.728

0.000

3

ُمتكن معلومات نظم إدارة املعلومات جملس اإلدارة
ومجيع املستوايت اإلدارية من إجناز عملية املراقبة،
وحتديد متطلبات رأس املال.

0.700

0.000

4

حيتاج املصرف إىل القيام ببعض التعديالت اجلوهرية
يف النظم الداخلية ،تضمن تدفق املعلومات بني الدوائر
التنفيذية من جهة ،وانتقاهلا من املستوايت التشغيلية
إىل أعلى املستوايت اإلدارية من جهة أخرى.

0.560

0.001

5

تُراجع اإلدارة التنفيذية مدى كفاية نطاق املعلومات
وجودهتا بصورة دورية ،للتأكد من كفاءهتا إلدارة
خماطر االئتمان.

0.876

0.000

امللحق ( :)12معامالت االرتباط بني كل فقرة من فقرات اجملال اخلامس والدرجة الكلية لفقراته
الرقم

الفقرات

أ-

املراجعة الداخلية" التدقيق الداخلي "ملخاطر االئتمان:

معامل اإلرتباط

مستوى املعنوية

1

يوجد لدى املصرف مراجعة داخلية فعالة" التدقيق
الداخلي " ملخاطر االئتمان.

0.883

0.000

2

يتمتع التدقيق الداخلي ملخاطر االئتمان ابالستقاللية
وترفع تقاريرها مباشرة إىل جملس اإلدارة.

0.872

0.000
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3

تساعد املراجعة الداخلية لالئتمان يف تقييم عملية

0.833

0.000

إدارة االئتمان يف املصرف.
4

حتدد املراجعة الداخلية لالئتمان دقة تصنيفات خماطر
حمفظة االئتمان.

0.882

0.000

5

تساعد املراجعة الداخلية لالئتمان على عدم ختطي
تعرضات خماطر االئتمان احلدود املناسبة واملقبولة من
قبل أعضاء جملس اإلدارة واإلدارة العليا.

0.812

0.000

6

تُستخدم املراجعة الداخلية يف حتديد جماالت الضعف
يف سياسات وإجراءات إدارة خماطر االئتمان
ومنهجيات قياس خماطر االئتمان.

0.887

0.000

7

تُستخدم املراجعة الداخلية لالئتمان يف حتديد أي

0.638

0.000

استثناءات يف السياسات واإلجراءات واحلدود.
8

تعمل املراجعة الداخلية لالئتمان املنتظمة على إدراك
التدهور يف االئتمان يف مراحل مبكرة.

0.855

0.000

9

تقدم املراجعة الداخلية لالئتمان تقارير منتظمة جمللس
اإلدارة واإلدارة العليا للمصرف ،وهي كاآليت:
 تُعد تقييما عن مستوى واجتاهات خماطراالئتمان ،وآاثرها على مستوايت رأس مال املصرف.
 تقييم كفاءة نظم القياس. تقييم املتطلبات املستقبلية لرأس مال املصرفوفقا لقيمة خماطر االئتمان ،والتعديالت الالزمة يف
اخلطة االسرتاتيجية لالئتمان تبعا لذلك.

0.902

0.000

ب -دور البنك املركزي اجلزائري
1

يقيم مراقبو البنك املركزي مدى كفاية رأس مال
املصرف مقارنة مبخاطر االئتمان.

0.713

0.000

2

ينفذ مراقبو البنك املركزي املراجعة الالزمة لنوعية
االئتماانت أبخذ عينة منها.

0.716

0.000

3

يقوم مراقبو البنك املركزي إبجراء تقييم مستقل
السرتاتيجيات وسياسات وإجراءات إدارة خماطر
االئتمان للمصرف.

0.631

0.000

4

يضع مراقبو البنك املركزي حدود تقيد تعرضات
املخاطر لألفراد أو جمموعة من األطراف ذات الصلة
املالية فيما بينهم.

0.647

0.000

5

يقوم مراقبو البنك املركزي مبراقبة اجتاهات حمفظة
االئتمان ،ومناقشة أي تدهور ملحوظ يف احملفظة مع

0.617

0.000
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اإلدارة العليا مثل :ضعف يف نظام إدارة خماطر
االئتمان ،تركزات زائدة ،تصنيف االئتماانت ،تقدير
خمصصات إضافية ،أتثري توقف فوائد مستحقة على
رحبية املصرف.
6

يتابع مراقبو البنك املركزي اختاذ املصرف اإلجراءات
املناسبة للتحسني العاجل لعملية إدارة خماطر االئتمان.

0.707

0.000

7

يعتمد مراقبو البنك املركزي على نتائج تقييم املراجعة
الداخلية لالئتمان يف تقييم نوعية احملفظة االئتمانية
للمصرف وكفاية املخصصات.

0.743

0.000

8

حيدد مراقبو البنك املركزي مدى كفاءة مراقبة أعضاء
جملس اإلدارة للمصرف عملية إدارة خماطر االئتمان.

0.724

0.000

9

يعتمد مراقبو البنك املركزي على نتائج تقييم املراجعة
الداخلية لالئتمان لعمليات منح االئتمان.

0.790

0.000

10

يقيم مراقبو البنك املركزي مدى إدراك إدارة املصرف
للمخاطر االئتمانية يف مرحلة مبكرة ،واختاذها التدابري
املناسبة.

0.692

0.000

امللحق ( :)13معامالت االرتباط بني كل فقرة من فقرات اجملال السادس والدرجة الكلية لفقراته
معامل اإلرتباط

مستوى املعنوية

الرقم

1

يتبع املصرف سياسة إفصاح رمسية ،يوافق عليها
جملس اإلدارة ،تبني توجهات اإلفصاح لدى املصرف،
والضوابط الداخلية على عملية اإلفصاح.

0.794

0.000

2

يعد املصرف تقارير دورية لإلفصاح عن األداء املايل
للمصرف.

0.828

0.000

3

يعد املصرف تقارير دورية لإلفصاح عن املركز املايل
للمصرف ،وخباصة كفاية وهيكلية رأس مال املصرف،
والسيولة.

0.814

0.000

4

يتضمن اإلفصاح الدوري السياسات احملاسبية يف
تقييم أصول والتزامات املصرف.

0.870

0.000

5

يتضمن اإلفصاح السياسات احملاسبية املطبقة يف
تكوين خمصصات التسهيالت االئتمانية.

0.827

0.000

6

يتضمن اإلفصاح الدوري األساليب املتبعة يف إدارة
وقياس خماطر االئتمان.

0.857

0.000
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7

يتضمن اإلفصاح الدوري نوعية وحجم خماطر

0.000

0.816

االئتمان.

امللحق ( :)14الصدق البنائي جملاالت الدراسة
اجملال

مستوى الداللة

معامل االرتباط

يعتمد جملس اإلدارة واإلدارة العليا يف البنوك العاملة يف اجلزائر
أهداف واسرتاتيجيات وسياسات وإجراءات إدارة خماطر االئتمان،
تعكس مدى احتمال حتمل املصرف خماطر االئتمان ،ومستوى
األرابح اليت يتوقع املصرف حتق يقها حال التعرض ملختلف املخاطر
االئتمانية.

0.820

0.000

حتافظ البنوك العاملة يف اجلزائر على إدارة وقياس وضبط
للعمليات االئتمانية بطريقة مناسبة.

0.854

0.000

تتوفر لدى البنوك العاملة يف اجلزائر املقومات الالزمة لتطبيق
األساليب املعاصرة والواردة يف اتفاقية ابزل اجلديدة" ابزل "02
لتحديد وقياس خماطر االئتمان.

0.444

0.000

متتلك البنوك العاملة يف اجلزائر أنظمة معلومات وتقنيات حتليل
تدعم نظم وعمليات إدارة خماطر االئتمان ،وتساعد اإلدارة على
حتديد وقياس خماطر االئتمان بدقة وكفاءة.

0.758

0.000

تستند البنوك العاملة يف اجلزائر على نظام رقابة داخلية وخارجية (
البنك املركزي ) قوي ،يعزز عمليات الرقابة الفعالة بتقدي التقارير
املالية واإلدارية ذات اجلدارة عن خماطر االئتمان ،وااللتزام ابألنظمة
والسياسات والتعليمات الداخلية واإلجراءات ،مما يكفل سالمة
وفاعلية عملية إدارة املخاطر ،ويساهم يف حتقيق الرحبية طويلة
األجل.

0.834

0.000

تلتزم البنوك العاملة يف اجلزائر بقواعد الشفافية وانضباط السوق،
وذلك إباتحة املعلومات للمشاركني يف السوق حول مدى كفاية
رأس مال املصرف ،ونوعية وحجم خماطر االئتمان اليت يتعرض هلا
املصرف ،وأساليب إدارهتا وقياسها ،و سياساهتا احملاسبية يف تقييم
أصوهلا والتزاماهتا وتكوين املخصصات

0.622

0.000

امللحق ( :)15معامل الثبات ( طريقة التجزئة النصفية)
احملور
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معامل

معامل االرتباط

مستوى

الفقرات

االرتباط

املصحح

املعنوية

Journal of Human Development and Education for specialized Research (JHDESR)309-357\ Vo: 6, No:3, 2020

يعتمد جملس اإلدارة واإلدارة العليا يف البنوك العاملة يف

11

0.8147

0.8147

0.000

اجلزائر أهداف واسرتاتيجيات وسياسات وإجراءات إدارة
خماطر االئتمان ،تعكس مدى احتمال حتمل املصرف
خماطر االئتمان ،ومستوى األرابح اليت يتوقع املصرف
حتقيقها حال التعرض ملختلف املخاطر االئتمانية.
حتافظ البنوك العاملة يف اجلزائر على إدارة وقياس وضبط
للعمليات االئتمانية بطريقة مناسبة.

16

0.8270

0.8270

0.000

تتوفر لدى البنوك العاملة يف اجلزائر املقومات الالزمة
لتطبيق األساليب املعاصرة والواردة يف اتفاقية ابزل اجلديدة
"ابزل  "02لتحديد وقياس خماطر االئتمان

13

0.8090

0.8090

0.000

متتلك البنوك العاملة يف اجلزائر أنظمة معلومات وتقنيات

5

0.7982

0.7982

0.000

حتليل تدعم نظم وعمليات إدارة خماطر االئتمان ،وتساعد
اإلدارة على
حتديد وقياس خماطر االئتمان بدقة وكفاءة
تستند البنوك العاملة يف اجلزائر على نظام رقابة داخلية
وخارجية ( البنك املركزي) قوي ،يعزز عمليات الرقابة
الفعالة بتقدي التقارير املالية واإلدارية ذات اجلدارة عن
خماطر االئتمان ،وااللتزام ابألنظمة والسياسات والتعليمات
الداخلية واإلجراءات ،مما يكفل سالمة وفاعلية عملية
إدارة املخاطر ،ويساهم يف حتقيق الرحبية طويلة األجل

19

0.6830

0.6830

0.000

تلتزم البنوك العاملة يف اجلزائر بقواعد الشفافية وانضباط
السوق ،وذلك إباتحة املعلومات للمشاركني يف السوق
حول مدى كفاية رأس مال املصرف ،ونوعية وحجم
خماطر االئتمان اليت يتعرض هلا املصرف ،وأساليب إدارهتا
وقياسها ،وسياساهتا احملاسبية يف تقييم أصوهلا والتزاماهتا
وتكوين املخصصات

7

0.8403

0.8403

0.000

امللحق ( :)16معامالت الثبات ( طريقة ألفا كرونباخ)
احملور

يعتمد جملس اإلدارة واإلدارة العليا يف البنوك العاملة يف اجلزائر أهداف
واسرتاتيجيات وسياسات وإجراءات إدارة خماطر االئتمان ،تعكس مدى احتمال حتمل
املصرف خماطر االئتمان ،ومستوى األرابح اليت يتوقع املصرف حتقيقها حال التعرض ملختلف
املخاطر االئتمانية
356

عدد

معامل ألفا

الفقرات

كرونباخ

11

0.9002

للثبات
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حتافظ البنوك العاملة يف اجلزائر على إدارة وقياس وضبط للعمليات االئتمانية بطريقة مناسبة

16

0.9181

تتوفر لدى البنوك العاملة يف اجلزائر املقومات الالزمة لتطبيق األساليب املعاصرة والواردة يف
اتفاقية ابزل اجلديدة" ابزل  "02لتحديد وقياس خماطر االئتمان

13

0.7659

متتلك البنوك العاملة يف اجلزائر أنظمة معلومات وتقنيات حتليل تدعم نظم وعمليات إدارة
خماطر االئتمان ،وتساعد اإلدارة على حتديد وقياس خماطر االئتمان بدقة وكفاءة

5

0.7196

تستند البنوك العاملة يف اجلزائر على نظام رقابة داخلية وخارجية (البنك املركزي) قوي ،يعزز
عمليات الرقابة الفعالة بتقدي التقارير املالية واإلدارية ذات اجلدارة عن خماطر االئتمان،
وااللتزام ابألنظمة والسياسات والتعليمات الداخلية واإلجراءات ،مما يكفل سالمة وفاعلية
عملية إدارة املخاطر ،ويساهم يف حتقيق الرحبية طويلة األجل

19

0.9248

تلتزم البنوك العاملة يف اجلزائر بقواعد الشفافية وانضباط السوق ،وذلك إباتحة املعلومات
للمشاركني يف السوق حول مدى كفاية رأس مال املصرف ،ونوعية وحجم خماطر االئتمان

7

0.9248

اليت يتعرض هلا املصرف ،وأساليب إدارهتا وقياسها ،وسياساهتا احملاسبية يف تقييم أصوهلا
والتزاماهتا وتكوين املخصصات
امللحق ( :)17اختبار التوزيع الطبيعي )(1-Sample Kolmogorov-Smirnov test
اجملال

قيمة

االختبار

املعنوية

1.219

0.103

Z

يعتمد جملس اإلدارة واإلدارة العليا يف البنوك العاملة يف اجلزائر أهداف واسرتاتيجيات وسياسات وإجراءات
إدارة خماطر االئتمان ،تعكس مدى احتمال حتمل املصرف خماطر االئتمان ،ومستوى األرابح اليت يتوقع

مستوى

املصرف حتقيقها حال التعرض ملختلف املخاطر االئتمانية
0.863

0.446

حتافظ البنوك العاملة يف اجلزائر على إدارة وقياس وضبط للعمليات االئتمانية بطريقة مناسبة
تتوفر لدى البنوك العاملة يف اجلزائر املقومات الالزمة لتطبيق األساليب املعاصرة والواردة يف اتفاقية ابزل
اجلديدة" ابزل  "02لتحديد وقياس خماطر االئتمان

0.843

0.476

متتلك البنوك العاملة يف اجلزائر أنظمة معلومات وتقنيات حتليل تدعم نظم وعمليات إدارة خماطر االئتمان،
وتساعد اإلدارة على حتديد وقياس خماطر االئتمان بدقة وكفاءة

0.786

0.568

تستند البنوك العاملة يف اجلزائر على نظام رقابة داخلية وخارجية (البنك املركزي) قوي ،يعزز عمليات الرقابة
الفعالة بتقدي التقارير املالية واإلدارية ذات اجلدارة عن خماطر االئتمان ،وااللتزام ابألنظمة والسياسات
والتعليمات الداخلية واإلجراءات ،مما يكفل سالمة وفاعلية عملية إدارة املخاطر ،ويساهم يف حتقيق الرحبية
طويلة األجل

0.875

0.429

تلتزم البنوك العاملة يف اجلزائر بقواعد الشفافية وانضباط السوق ،وذلك إباتحة املعلومات للمشاركني يف
السوق حول مدى كفاية رأس مال املصرف ،ونوعية وحجم خماطر االئتمان اليت يتعرض هلا املصرف ،وأساليب
إدارهتا وقياسها ،وسياساهتا احملاسبية يف تقييم أصوهلا والتزاماهتا وتكوين املخصصات

0.973

0.300

0.786

0.568

مجيع اجملاالت
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Abstract
This study aims to compare the emergence of the Islamic military alliance to fight terrorism, as
one of the most recent military alliances to fight terrorism, with the origin and development of the
North Atlantic Alliance and the international coalition against ISIS. This comparison comes in the
context of seeking to explore the similarities and differences between the three alliances.
Consequently, the central question that embodies the problem of the study is what are the
similarities and differences between the Islamic military alliance to fight terrorism, both NATO
and the international coalition to fight terrorism? The significance of the study is embodied in the
fact that it is based on the comparison between the Islamic military alliance to fight terrorism, in
terms of origins and motives, with both NATO and the international coalition to fight ISIS. To
achieve the goal of the study, the researcher has adopted the descriptive, comparative, and
inductive approaches to achieve the goal of the study. The study concluded that the origins and
motives of the Islamic military alliance to fight terrorism are different from the origins and motives
of NATO and its international coalition to defeat ISIS. The Iranian regional expansion, especially
in the vicinity of the Kingdom of Saudi Arabia, has posed a direct threat to the security and stability
of the Kingdom and the Sunni axis countries led by Saudi Arabia.

ملخص البحث
د الت اللات

 بواة ةةلف م،اربة اإلرهاأ، مقارنة نشة ةةلت الت الع العسة ةةكر اإلسة ةةالما

هتدف هذه الدراسة ةةة

اربة داعوأت طهذ هذه املقارنة،  طالت الع الدطا، م نشةلت طورور لالع لاا الطلسةا،اربة اإلرهاأ، العسةكرية
ور الذ جيسد، فإن السؤاا ا،يف سياق السعا الستكشاف طجف الشبف طاالختالف بني الت اللات الثالثةأت ابلتاا
 طك م،اربة اإلرهاأ، مشة ة ةةكلة الدراسة ة ةةة هو ما ها طجف الشة ة ةةبف طاالختالف بني الت الع العسة ة ةةكر اإلسة ة ةةالما
اربة اإلرهاأَّ طوتي ةس ة ة ةد ية الدراس ة ة ةةة م كوبا وروك عل املقارنة بني،  طالت الع الدطا،لع لاا الطلس ة ة ةةا
، م ك م لع لاا الطلسة ة ة ة ةةا،  م يا الاشة ة ة ة ةةلت طالدطاف،اربة اإلرهاأ، الت الع العسة ة ة ة ةةكر اإلسة ة ة ة ةةالما
 طاالس ةةتقرا ا، املقارن، فإن البا ا تد وبمل املاال الوا ةةلا،اربة داعوأت طلت قيق هدف الدراس ةةة، طالت الع الدطا
اربة اإلرهاأ، لت قيق هدف الدراس ة ةةةأت طتد خلد ة ةةإ الدراس ة ةةة ن نش ة ةةلت طدطاف الت الع العس ة ةةكر اإلس ة ةةالما
 عل طج ةةف،لع الا ةةاوو طنزميه الت ةةالع ال ةةدطا ا مي ةةة مداعومأت ف ةةالتم ةةدد اإليرا اإلتليما

ختتلع نشة ة ة ة ة ة ة ةةلت طدطاف
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اخلدةو
السعوديةأت

يف يي اململكة العربية السةعودية ،تد لةك هتديداب مبالةراب لم طاسةتقرار اململكة طدطا ا،ور السةد بقيادت

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
Keywords: Fighting Terrorism, International Military Alliances, Shiite tide.

كلمات مفتاحية :ياربة اإلرهاأ ،الت اللات العسكرية الدطلية ,املد الشيعاأت
مقدمة
اإلرهاأ ظاهرت عاملية متعددت اللة ةةكاا طالسة ةةاليب ،طال دطد اا ،كما با ةمي مقتدة ةةرت عل دي ط عرق
بعيافأت اإلرهاأ العاملا تد بد يف مثانيايات القرن التاس ة عشةةر ،لك ديااميكيتف تد اس ةتعدةةإ عل فاا الكادمييني،
طاملس ة ةةؤطلني انيكوميني ،ط ا الااا العاديني1أت ةمي نف م ال ية مبكان اإلل ة ةةارت ن اإلرهاأ الذ ل ة ةةاده العا
خالا العقدي اآلخميي يك طليد الدةدفة ،ب كانإ نتيية دا سةياسةية ،طاتتدةادية ،ط ماية ةمي مسةبوتةأت بر
هذه ال دا  ،سة ة ة ةةقوا االلاد السة ة ة ةةوفيد الذ ما و اا وداعياوف فاعلة يف املشة ة ة ةةاد الدطاأت انيد الثا الذ نتل
املوجة الثانية م اإلرهاأ الدطا املختلع يف لكالف ط ساليبف ،هو وليميات انياد عشر م سبتمرب 2001أت
لة ةةادت قبة التسة ةةعيايات م القرن املاتة ةةا ظاور وازيا القاعدت بقيادت سة ةةامة ب الدن ،طخالا العش ة ةرية
الط م القرن انياا متك التازيا م االنتشة ةةار يف العديد م دطا العا اإلسة ةةالماأت طخالا العشة ةرية الثا ظارت
نسةةخة متلردت م التازيا عرفإ ابسةةا الدطلة اإلسةةالمية يف العراق طالشةةاإ عل ثر ال دا يف العرق طسةةوري ،ط عل
طوامي االسة ةةا ليدة ةةبس مالدطلة اإلسة ةةالميةم طالة ةةتار اختدة ةةاراب ابسة ةةا مداعومأت
التازيا ع تياإ دطلة اخلالفة اإلسة ةةالمية ،ة

طمتك التازيا خالا فرتت طجي ت م االسةتيال عل مااطق طمسةا ات طاسةعة يف ك م العراق طسةوريأت ط سةر فرطعاب
يف ليبيا طاليم ط فاانسة ة ةةتان طجاوأ لة ة ةةرق سة ة ةةيا ،لديداب يف تليا ماملانديااطم جاوأ الللبني يا معق اعة م بو
سيافم الد ابيعإ التازياأت

وتااطا هذه الدراس ة ةةة نش ة ةةلت الت الع العس ة ةةكر اإلس ة ةةالما ،اربة اإلرهاأ م مازور الت اللات العس ة ةةكرية
الخرى نشةلت الت الع طلديداب لع لاا الطلسةا ،طالت الع الدطا ،اربة داعوأت طوشةتم عل ثالثة مبا ا
1

David C. Rapoport. (2017). Terrorism as a Global Wave Phenomenon: An Overview. Oxford Research
Encyclopaedias, Politics. Retrieved 01 September 2019 from:
https://oxfordre.com/politics/view/10.1093/acrefore/9780190228637.001.0001/acrefore-9780190228637-e-299
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املب ا الطا خ ص
دة لاشةلت الت اللات العسةكرية املذكورت ،ما املب ا الثا فقد وااطا طجف الشةبف طاالختالف بني
ُ
الت الع العسة ة ةةكر اإلسة ة ةةالما ،اربة اإلرهاأ ،طالت اللات الدطلية الخرى ،مث املب ا الثالا طالخمي طيسة ة ةةتعرض
االنتقادات الد ُطصجاإ للت الع اإلسالما ،اربة اإلرهاأأت
أهداف الدراسة
هتدف الدراسةةة مقارنة نشةةلت الت الع العسةةكر اإلسةةالما ،اربة اإلرهاأ ،بواةةلف د الت اللات العسةةكرية
،اربة اإلرهاأ ،م نشةلت طورور لالع لاا الطلسةا ،طالت الع الدطا ،اربة داعوأت طهذ هذه املقارنة يف سةياق
السعا الستكشاف طجف الشبف طاالختالف بني الت اللات الثالثةأت طاستااداب ذلك ،فإ ةن الدراسة هتدف اآلذ:
1أت لديد دطاف هسير الت الع العسكر اإلسالما ،اربة اإلرهاأأت
2أت لديد طجف الشة ة ةةبف طاالختالف بني الت الع العسة ة ةةكر اإلسة ة ةةالما ،اربة اإلرهاأ طك م
طالت الع الدطا ،اربة داعوَّ

لع الااوو،

أسئلة الدراسة:

1أت
2أت

ما ها دطاف هسير الت الع العسكر اإلسالما ،اربة اإلرهاأَّ

ما ها طجف الشةةبف طاالختالف بني الت الع العسةةكر اإلسةةالما ،اربة اإلرهاأ طك م
الااوو ،طالت الع الدطا ،اربة داعوَّ

لع

مشكلة الدراسة:
ل ةكلإ التاميات الد لادهتا مارقة الشرق الطس ماذ دا الربي العريب ط ا اآلن لديت ماية لدطا املارقةأت
فقد اندلعإ رطأ يف ك م س ة ة ة ةةوري ،طالعراق ،طاليم  ،طليبياأت طمما س ة ة ة ةةاا يف وعقيد الطت ة ة ة ةةا  ،هو دخوا طراف
دطلية يف الد ةرا اا مد ةةاي جيوس ةةياس ةةية يف املارقةأت طفيما يلا ،الدراس ةةة انيالية ،فإن املش ةةكلة وكم يف ن الت الع
العسة ةةكر اإلسة ةةالما ،اربة اإلرهاأ يواجف هذه الت ديت قتمعة ابملقارنة م نشة ةةلوف انيديثةأت ف ة ةالب ع ذلك ،فإ ةن

الت الع ،يف سةةياق الت الع الخرى املشةةاسة ،سةوا كان يف مارقة الشةةرق الطسة ط خارجياا ،يواجف لديب خر
م يةا ثبةات فةاعليتةف يف يةاربةة اإلرهةاأ يف املارقةةأت طم ذلةك ،فةإ ةن مشة ة ة ة ة ة ةةاركةة الت ةالع ،م خالا بع الةدطا
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الع ة ةةا  ،يف الت الع الدطا ا مية مداعوم ،تد ورب وس ة ةةاهالب ماماب ملاده :ما مدى فاعلية دطر الت الع العس ة ةةكر
اإلسالما ،اربة اإلرهاأ يف ياربة اإلرهاأ يف املارقة يف ظ ص دطر الت اللات الخرىَّ
منهج الدراسة
اعتمدت الدراسة ة ة ةةة املاايني الواة ة ة ةةلا ،طاملقارن ،طاالسة ة ة ةةتقرا ا م ج لقيق هداف الدراسة ة ة ةةة فيما يتدة ة ة ة باشة ة ة ةةلت
الت الع العس ة ةةكر اإلس ة ةةالما ،اربة اإلرهاأ يف س ة ةةياق املقارنة م لع لاا الطلس ة ةةا ،طالت الع الدطا ،اربة
داعوأت فاملاال الوا ة ةةلا يتااطا دراس ة ةةة الزاهرت املعاية يف س ة ةةياتاا الواتعا ،طيرك عل طا ة ةةلاا بش ة ةةك دتيق طمازةا،
كمياب م يا ووتة ة ة ةةيس خدة ة ة ةةا الزاهرت ،طكيلياب م يا عرا البعد الرتما للزاهرت ،طلديد يماا ،طمدى
هثُرها طهثميها يف عالتاهتا طولاعلاا م الزواهر الخرى2أت

ةما اختيار املاال املقارن فقد وباةتف الدراسة لكوبا هتدف ،يف الساا ،مقارنة نشلت الت الع العسكر اإلسالما
،اربة اإلرهاأ م نزمييف الت الع الدطا ا مية داعو ،ط لع لاا الطلساأت يف هذا الددد ،فقد متة وعريع املاال
املقارن أبنةف جرا عملية التااظر طالتقاب بني الليا م

يا خدا داا ،طمستويهتا ،الزاهرت طالكاماة3أت

كما استخدإ البا ا املاال االستقرا ا م ج استقرا السياق العاإ للدراسة م يا نشلت الت الع العسكر
اإلسالما ،اربة اإلرهاأ ،طمقارنتف م ك م لع لاا الطلسا ،طالت الع الدطا ا مية مداعومأت طيعةرف املاال
االستقرا ا أبنةف معملية مال زة الزواهر ،طجتمي البياانت عااا للتوا

مبادئ عامة ،طعالتات كليةم4أت

املبحث األول :نشأة التحالف العسكري اإلسالمي ملكافحة اإلرهاب
علاإ اململكة العربية السة ة ةةعودية ع هسة ة ةةير ملالع عسة ة ةةكر م مكون م  34دطلة ذات ةلبية مسة ة ةةلمة
،اربة اإلرهاأأت طميك للت الع العسةةكر الذ وقوده السةةعودية ن يامي لةةك الا اعات يف سةةوري طالعراق5أت طعل
2

altl, s'eyd, (2007). mnahj albhth al'elmy - tsmym albhth walthlyl alehsa'ey. dar almsyrh lltba'eh
walnshr, alardn. s. 38.
3
msbah, 'eamr, (2008). mnhjyh albhth fy al'elwm alsyasyh walajtma'eyh. dywan almtbw'eat
alajtma'eyh, aljza'er. s.168.
4
drwysh, mhmwd ahmd, (2018). mnahj albhth fy al'elwm alensanyh. m'essh alamh al'erbyh llnshr
waltwzy'e, jmhwryh msr al'erbyh. s. 181.
”Saudi Press Agency, (2015). “Joint Statement on Formation of Islamic Military Alliance to Fight Terrorism,
December 15, 2015. Retrieved 07 August 2019 from:
http://www.spa.gov.sa/viewstory.php?lang=en&newsid=1429204
5
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الرةا م اس ة ةةتخدإ اإلعالن الد ة ةةادر يف  15ديس ة ةةمرب  2015كلمة ماإلرهاأم فق لت ديد التاديد ،ال ن ان ب
طا العاد السة ةةعود  ،نذاو ،طط ير الدفا ُي ةمد ب سة ةةلمان كان تد لة ةةار ن الت الع يادف الق ة ةةا عل
مرض التررف اإلس ة ة ةةالما ،طلديداب ذلك الذ جيس ة ة ةةده وازيا داعو يف ك م العراق طس ة ة ةةوري ،طفرطعف يف الش ة ة ةةرق
الطس ة ط6أت كما وشةةمي بع

الت ليالت

ن اململكة العربية السةةعودية كانإ لاطا وازيا مث هذا الت الع تةةد

اإلرهاأ ماذ عاإ  ،2005عادما كانإ اململكة يف طس معركتاا م القاعدت7أت
ن املبادرت السةعودية وعكر املخاطف املت ايدت يف الريض وا مسةار ال دا يف الشةرق الطسة  ،بد ا م
بداية الربي العريبأت فالسة ة ةةعودية وواجف هتديدات م داعو يف الشة ة ةةماا ،طم يران يف الشة ة ةةرق ،طم ك م املتمردي
الشةةيعة ،طوازيا القاعدت يف اليم يف اواوأأت هذه التاديدات اخلارجية ،م الت ديت الداخلية فرتةةإ عل اململكة
وش ةةكي هذا الت العأت كما ميك اعتبار لالع الريض املقرتح هو متابعة الترتاح جامعة الدطا العربية إلنش ةةا لالع
عريب مو د ،فيما عرف إبعالن القاهرت لت الع اململكة العربية الس ة ة ة ة ةةعودية م مد ة ة ة ة ةةر إلنش ة ة ة ة ةةا توت عس ة ة ة ة ةةكرية عربية
مشةةرتكة ،طالت الع الذ وقوده السةةعودية ملسةةاعدت انيكومة اليماية يف تتااا تةةد املتمردي الشةةيعة ي ةاب يادر تةةم
هةذا الت ةالعأت ةمي ن عالن الت ةالع يف عةاإ  2015يعكر خمةاطف مت ايةدت وا اخلرر الةذ يشة ة ة ة ة ة ةةكلةف التررف
اإلسة ة ة ة ةةالما عل

ي البلدان اإلسة ة ة ة ةةالمية الد وتيسة ة ة ة ةةد يف الوتإ انياا م تب وازيا القاعدت طداعو ،طي ة ة ة ة ةةيع

البع  ،اعة اإلخوان املسلمني ،ط ي اب ،بسبب املخاطف م التخريب الذ لرض عليف يران8أت
مؤخرا ها الد تد وش ة ة ةةك التاديد الكثر نيا ب ا للمملكة
لك وازيا الدطلة اإلس ة ة ةةالمية الد مت هس ة ة ةةيس ة ة ةةاا ب
ط للا اا يف املارقةأت كما ال ميك للدطلة اإلس ة ةةالمية ،الد مت زرها م الارأ م تب معاتلاا الرا لية املدعومة م
تب رطسة ةةيا ط يران طمقاولا أ هللا ،طم الشة ةةرق م تب اويو الشة ةةيعا يف العراق ،طم الشة ةةماا م تب املقاولني
اواوأ فق داخ الردن طاململكة العربية الس ة ة ة ة ةةعوديةأت طتد
الكراد املدعومني م الواليت املت دت ،ن وتوس ة ة ة ة ة
يقا السكان الساة يف اململكة العربية السعودية ا،افزة بشدت ،طالدعوابت االتتدادية انيالية تادت داعو أبن اململكة
السةعودية معرتةة بشةك خا يف الوتإ انياا لعوام تةععأت فماذ نوفمرب  ،2014عل وازيا الدطلة اإلسةالمية
Ed Payne and Salma Abdelaziz, (2015). “Muslim Nations Form Coalition to Fight Terror, Call Islamic
Extremism ‘Disease,’” CNN.com, December 22, 2015. Retrieved 07 August 2019 from:
http://www.cnn.com/2015/12/14/middleeast/islamic-coalition-isis-saudi-arabia/
7
Michael Jenkins, Brian. (2016). A Saudi-Led Military Alliance to Fight Terrorism: Welcome Muscle in the Fight
Against Terrorism, Desert Mirage, or Bad Idea? Perspective: Expert insights on a timely policy issue. Retrieved 12
August 2019 from: https://www.rand.org/pubs/perspectives/PE189.html
8
almrj'e alsabq.
6
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(داعو) مس ةةؤطليتف ع س ةةلس ةةلة م التليميات اإلرهابية يف اململكة
طمعزماا م الشيعة ،طلك ي با م فراد توات الم 9أت

د ةا يف اايمات،
يا تُت كثر م  50ل ةةخ ب

كما علاإ الدطلة اإلس ةةالمية ع ماا عل االس ةةتيال عل تدا موات اإلس ةةالإ يف اململكة العربية الس ةةعودية،
طتد ها إ تواهتا ابللع املراك انيدطدية السةةعوديةأت طيف رسةةالة اةةووية نُشةةرت يف  26ديسةةمرب  ،2015دان عيا
داعو بو بكر الباداد الت الع العسة ة ة ة ة ةةكر اإلسة ة ة ة ة ةةالما بقيادت السة ة ة ة ة ةةعودية طدعا انتلاتة ة ة ة ة ةةة ل طا ة ابمللكية
السعودية10أت
طوشة ة ة ة ة ةةمي بع طجاات الازر ن هااو سة ة ة ة ة ةةباأ خرى دفعإ اململكة لتشة ة ة ة ة ةةكي الت الع العسة ة ة ة ة ةةكر
اإلس ةةالما العس ةةكر ملكاف ة اإلرهاأ مبا يف ذلك العالتات الس ةةعودية المريكية الد ل ةةادت ووورات مؤخرابأت طيروب
ذلك بشة ة ةةك مبالة ة ةةر ابملخاطف الماية السة ة ةةعودية املت ايدت طسة ة ة خماطف بشة ة ةةلن املسة ة ةةتقب االتتدة ة ةةاد للمملكة م
اخنلاض سة ة ةةعار الال  ،طو ايد عدإ اليقني بشة ة ةةلن موثوتية الواليت املت دت ك ليع ر يسة ة ةةا للمملكةأت طيؤكد ماتقدط
اململكة ما يرف ة ة ةةونف م جاود عسة ة ةةكرية مريكية مرتددت يف سة ة ةةوري ،طودة ة ةةميا دارت طابما عل لسة ة ةةني العالتات م
يران ،مما دف السعوديني لتشكي هذا الت الع11أت
طتد اسة ةةت ة ةةافإ اململكة العربية السة ةةعودية يف مارا  2015طا مااطرات عسة ةةكرية لقوات الت الع املكونة
م  20دطلة ،طوش ة ةةارو يف القوات اووية طالب رية طالربية ،طلقإ علياا مرعد الش ة ةةماامأت طالارض م ذلك ،رس ة ةةاا
رس ة ةةالة طات ة ة ة أبن اململكة العربية الس ة ةةعودية ط ا ة ةةدتا اا يقلون طتلة مو دت ملواجاة ي الت ديت ،طانيلا عل
السالإ طاالستقرار يف املارقة12أت
السة ة ةةياق الذ نشة ة ةةل فيف الت الع العسة ة ةةكر اإلسة ة ةةالما ،اربة اإلرهاأ ،يشة ة ةةابف
نشلت فياا الت اللات الدطلية الخرىأت طفيما يلا استعراض لاشلت طورور بع

د ما السة ة ةةياتات الد

الت اللات الدطليةأت

 .1حلف مشال األطلسي ()NATO
Reuters. (2016). “Islamic State Threatens to Destroy Saudi Prisons After Executions,”, January 6, 2016:
http://www.reuters.com/article/us-saudi-security-idUSKBN0UK0V520160106
10
Reuters. (2016). “Islamic State ‘Gets Tougher’ in Face of Air Strikes: Audio Message,”, December 26, 2015:
http://www.reuters.com/article/
11
Michael Jenkins, Brian. (2016). .almrj'e alsabq.
12
Faith Karimi, (2016). “Saudi Arabia Launches Military Exercise with 20 Nations,” CNN.com, February 15,
016: http://www.cnn.com/2016/02/15/middleeast/saudi-arabia-military-exercises/
9
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أت النشأة
وعود جذطر هسةةير لع مازمة لع لاا الطلسةةا ،ج ياب ،الزرطف الد فرتةةتاا انيرأ الباردت بني
الارأ طااللاد السة ة ةةوفيد السة ة ةةابق ،نزراب للتاديد الذ كان يشة ة ةةكلف االلاد السة ة ةةوفيدأت طتد ددت الدطا املؤسة ة ةسة ة ةةة

للت الع ثالثة هداف :رد الا عة التوسة ة ة ةةعية لاللاد السة ة ة ةةوفيد ،طما ط يا الا عة العسة ة ة ةةكرية القومية يف طرطاب م
خالا وع ي طجود تو لمريكا الش ةةمالية يف القارت ،طوش ةةيي التكام الس ةةياس ةةا الطرطيبأت فقد خللإ انيرأ العاملية
الثانية دماراب ل ة ة ةةامالب يف القارت الطربية ،يا وويف واا  36.5مليون ل ة ة ةةخ  19 ،مليون مااا م املدنينيأت كما
انتش ة ةةرت خميمات الالجمني ،طمراك اليتاإ يف ثا كثميت م القارت ،فلا مدياة هامبورغ الملانية ط دها ،كان ند ة ةةع
مليون لخ

بال ملطىأت طيف بع

املااطق ،كانإ معدالت طفيات الرت طا دت م ك ربعة طلاا13أت

ف ةالب ع ذلك ،كان املد الشةيوعا ،مبسةاعدت االلاد السةوفيد ،يشةك هتديداب مبالةراب لل كومات الدميقراطية
يف ي ثا طرطابأت فلا فرباير  1948طاح اني أ الشة ة ة ة ة ةةيوعا يف وشة ة ة ة ة ةةيكوسة ة ة ة ة ةةلوفاكيا ،بدعا سة ة ة ة ة ةةر م االلاد
السة ةةوفيد ،ابنيكومة املاتخبة دميقراطياب14أت ةمي ن خرط الواليت املت دت م الع لة الدبلوماسة ةةية ،سة ةةاا بشة ةةك كبمي
يف وع ي املس ة ة ة ة ةةاعدات املقدمة م خالا خرة مارل ة ة ة ة ةةاا الد متواا الواليت املت دت ،طاملعرطفة ي ة ة ة ة ةةا ابس ة ة ة ة ةةا برانمل

االنتعاش الطرطيب ،مما قق مستوى عاا م االستقرار االتتداد 15أت
لةةاد العاإ  1948مرا متقدمة يف اتريخ انيلع ،يا اجتمعإ العديد م دطا طرطاب الاربية م ج
واليذ مشةةاري خمتللة ل يدت التعاطن العسةةكر طالدفا اوماعا ،كما مت هسةةير ما يعرف اباللاد الاريب الد ورور يف
العاإ  1954ابسةا الاد طرطاب الاربيةأت طيف باية املراف ،مت ترار اولاتية ماية قيقية عرب الطلسةا لتدةبس ال ةام
لرد العدطان السوفيد ،بياما متا يف الوتإ نلسف يا الا عة العسكرية الطرطبية مرت خرى ،طو الساا للتكام
السةياسةا بني الدطا الع ةا أت طنتيية للعديد م املااتشةات ،فقد مت التوتي عل معاهدت لاا الطلسةا يف  4بري

13

The North Atlantic Treaty Organization. (updated on 26/4/2019). A SHORT HISTORY OF NATO.
Retrieved on 27 July 2019 from: https://www.nato.int/cps/en/natohq/declassified_139339.htm

'14ywsf, mhmwd wakhrwn, (2007). tws'e hlf alnatw wathrh 'ela alamn alqwmy al'erby fy dw

almtghyrat aldwlyh aljdydh. mjlh jam'eh tshryn lldrasat walbhwth al'elmyh, slslh al'elwm
alaqtsadyh walqanwnyh almjld (99), al'edd (3). tarykh alwswl 27 ywlyw 2019 'ela alrabt:
http://91.144.21.197/index.php/econlaw/article/viewFile/7538/7279
15
)The North Atlantic Treaty Organization. (almrj'e alsabq.
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هيوما تدها
1949أت طتد ندإ املادت  5م املعاهدت عل م ن اايوإ املسلس تد طا د ط كثر مااا أتأتأت يعترب ب
بيعامأت طبعد هذا اايوإ ،سيتخذ ك

ليع ممث هذا اإلجرا ال رطر  ،مبا يف ذلك استخداإ القوت املسل ةم16أت

طتد دف وس ةةار ال دا العاملية ،مبا يف ذلك املخاطف املت ايدت بش ةةلن الاواي الس ةةوفيتية بتليمي تابلة ذرية يف
عاإ  ،1949طكذلك اندال انيرأ الكورية يف عاإ  ،1950ع ةةا انيلع وشةةكي هيك تيادت مو د لف مقر
عسةةكر يق يف تةةا ية رطكياكورت الباريسةةية ابلقرأ م فرسةةا أت بعد ذلك بوتإ تدةةمي ،نشةةل انيللا مانة مدنية
دا مة يف ابريرأت طبل ة املس ةةاعدات طاملزلة الماية الد طفرها الت الع ،متإ عادت االس ةةتقرار الس ةةياس ةةا ودرجيياب
طرطاب الاربية طبد ت املعي ت االتتدة ة ة ة ة ةةادية بعد انيرأأت فقد ان ة ة ة ة ة ةةا انيللا اودد الت الع :اليوانن طوركيا يف عاإ
 ،1952ط ملانيا الاربية يف عاإ 1955أت كما اختذ التكام السياسا الطرطيب خرواوف الط أت طكرد فع عل ان ماإ
ملانيا الاربية

لع لاا الطلسة ةةا ،لة ةةك االلاد السة ةةوفيد طالدطا التابعة لف يف طرطاب الشة ةةرتية لع طارسة ةةو يف

عاإ  ،1955طكان جدار برلني يف عاإ  1961رم اب لل رأ الباردت بني انيللني17أت
التطور
لةادت قبة السةتيايات م القرن املاتةا نقرة فارتة يف مرا ورور لع الااوو ،فقد طاة وقرير بعاوان
ممااإ املس ةةتقب للت العم ،الذ مت وس ةةليمف يف ديس ةةمرب  1967قلر انيلع أبن يكون للااوو مس ةةار س ةةياس ةةا
يشة ة ةةي عل انيوار طاالنلرا بني دطا لع الااوو ،طدطا لع طارسة ة ةةوأت ابلتاا ،فقد اة ة ةةبس دطر الااوو ،لير فق
انيلا عل الوت الراه  ،طلك للمساعدت يف وايميه18أت
كما دى الا ط الس ة ة ةةوفيد لفاانس ة ة ةةتان عاإ  ،1979طانتش ة ة ةار الد ة ة ةواريخ الباليس ة ة ةةتية SS-20 Sabre
السةوفيتية يف طرطاب وعليق االنلرا يف عالتات املواجاة بني انيللنيأت طملواجاة االنتشةار السةوفيد ،اختذ انيللا تر بارا
مم دط املسةةارم لاشةةر تدرات نوطية طاةواريخ كرط ورلق م الرض يف طرطاب الاربية م االسةةتمرار يف امللاطتةةات م
السوفييإأت يك م املقرر ن يبد الاشر ا عاإ 191983أت

)The North Atlantic Treaty Organization. (mrj'e sabq

mrj'e sabq

16

17
18

Necas, Pavel et al. (2009). From Washington To Lisbon: A New NATO Strategic Concept. Retrieved on 29
July 2019 from: https://www.researchgate.net/publication/270980331
19
Brian J. Collins. (2011). NATO: A Guide to the Issues. ABC-Clio. Santa Barbara, CA.
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ةمي نةف يف ظة ةيةاأ االولةاق املةلموا م السة ة ة ة ة ة ةةوفييةإ ،عةات ع ة ة ة ة ة ة ةةا الاةاوو م اللتاةة الةداخليةة عاةدمةا بةد
االنتشار يف عاإ 1983أت طعقب اعود ميخا ي ةورابوشوف كر ير ط را االلاد السوفيد يف عاإ  ،1985طتعإ
ال واليت املت ةدت طااللةاد السة ة ة ة ة ة ةةوفيد معةاهةدت مةا يعرف ابلقوات الاوطيةة املتوسة ة ة ة ة ة ةرةة املةدى ( )INFاملعةاهةدت يف عةاإ
 ، 1987طالق ة ةةا عل ي الدة ةواريخ الباليسة ةةتية ،طاة ةواريخ كرط الد ورلق م الرض باراتات متوسة ةةرةأت طيعترب
هذا االولاق مبثابة مؤل ةةر طا عل ن انيرأ الباردت كانإ عل طل ةةك االنتاا أت كما ل ةةادت مثانياات القرن املات ةةا
ي ب ة ة ةا ان ة ة ةةماإ طا ع ة ة ةةو جديد يف لع الااوو ماذ عاإ  ،1955يا ان ة ة ةةمإ س ة ة ةةبانيا الدميقراطية ديثبا
الت الع عرب ا،ي الطلسا يف عاإ 201982أت

طحبلوا ماتدة ةةع الثمانياات ،اعتقد معزا املراتبني الدطليني ن الشة ةةيوعية السة ةةوفيتية فقدت املعركة اللكرية م
الارأأت فقد متكاإ اجملموعات املعارتةة م ولكيك الدعا اإليديولوجا لننزمة الشةيوعيةأت طحبلوا طاخر الثمانيايات
م القرن املاتة ة ة ة ة ة ةةا ،طجدت انيكومة البولادية الشة ة ة ة ة ة ةةيوعية نلسة ة ة ة ة ة ةةاا قربت عل التلاطض م نقابة العماا املسة ة ة ة ة ة ةةتقلة
مسة ة ة ة ةوليدرذم املس ة ة ة ةةتقلة الد عانإ م القم مما م ةاد الرريق ماإ الاش ة ة ة ةةرا الدميقراطيني اآلخري يف طرطاب الش ة ة ة ةةرتية
طااللاد السوفيد نلسف يف املرالبة سذه انيقوق ذاهتا21أت

طتد وروب ع هذه التاميات التارخيية ولكك االتتدة ة ة ةةاديت الشة ة ة ةةيوعية يف دطا لع طارسة ة ة ةةوأت طكان االلاد
الس ةةوفيد يالق ثالثة ت ةعاف ما والقف الواليت املت دت عل الدفا أت طمبييئ ميخا ي ةورابوش ةةوف الس ةةلرة ،بد
سياسة االح الازاإ الشيوعا بشك جذر أت طعادما بد نزاإ ملانيا الشرتية يف االبيار يف عاإ  ،1989يتدخ
االلاد الس ةةوفيد كما كان يلع يف الس ةةابقأت فقد وبمل الس ةةوفييإ س ةةياس ةةة ا ةةال ية طوي املدى كانإ ولوق تدراهتا
بشة ةةك مت ايد نزراب البيار االتتدة ةةادات الذ انتشة ةةر يف دطا انيلع ،طووارت قموعة م ال دا

دت

ولكك

لع طارسو ابلكام 22أت

فقد بد سقوا ا برلني يف  9نوفمرب  1989يا كان مبثابة عالن ع قبة جديدت م االتتدادات
الليربالية ،طالدميقراطية ،طالسة ة ة ةةالإ ،طانتشة ة ة ةةرت التزاهرات طاال تياجات يف ي ثا دطا طراب الشة ة ة ةةرتية الد انتاإ
20

Jan Willem Honig. (1993). Defense Policy in the North Atlantic Alliance: The Case of the Netherlands. Praeger
Publishers.
21
Royal Institute of International Affairs. (1956). Britain in Western Europe: WEU and the Atlantic Alliance; a
Report by a Chatham House Study Group. Publisher: Royal Institute of International Affairs.
22
Jeffrey Glen Giauque. (2002). Grand Designs and Visions of Unity: The Atlantic Powers and the Reorganization
of Western Europe, 1955-1963. University of North Carolina Press.
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ابإلطا ة حبكومات طرطاب الشرتية الشيوعيةأت طلك كانإ هااو ي ا وساهالت فرتإ نلساا م تبي  :ه ستكون
ملانيا املو دت يايدتَّ ما هو مد ة ة ةةمي الس ة ة ةةل ة الاوطية يف اوماوريت الس ة ة ةةوفيتية الس ة ة ةةابقةَّ ه س ة ة ةةتز هااو اجة
لت الع لاا الطلساَّ

23

ةمي ن مربر طجود الااوو ،يف اجتاه خر ،وز تا مة ،ذ ما و اا انياجة ماس ةةة لرد ا ةةعود القومية املتش ةةددت،
طووفمي سةاا لنم اوماعا يشةي الت وا الدميقراطا طالتكام السةياسةا يف طرطاب ما بعد سةقوا االلاد السةوفيدأت
طمما ع تة ة ةةرطرت اسة ة ةةتمرارية لع الااوو هو انياجة

ووطيد دعا ا السة ة ةةالإ طالم  ،كما ن ان ة ة ةةماإ ملانيا املو دت

للت الع تد ع هذا االجتاه بشك كبمي24أت
طتد لةةاد العاإ  1991نقلة نوعية م خالا الشةةرط يف هسةةير اسةرتاوييية ماية طرطبية طسة أت فقد نشةةل
انيللا قلر التعاطن لشماا الطلسا ،الذ عيد وسميتف ابسا قلر الشراكة الطرطبية الطلسية يف عاإ 1997أت
طتد هذا املاتدى انيللا م جميابا م طرطاب الوسةر ط طرطاب الشةرتية ط سةيا الوسةر إلجرا مشةاطرات مشةرتكةأت
فقد ر ى العديد م هذه البلدان ا،ررت ديثبا ن العالتة م لع الااوو سةاسةية لترلعاهتا اخلااةة لت قيق االسةتقرار
طالدميقراطية طالتكام الطرطيبأت كما امتد التعاطن ي ة ةةا جاوابب ،فلا عاإ  ،1994س ة ةةر الت الع انيوار املتوس ة ةةرا
م سةإ دطا متوسةرية ةمي ع ةا  :مدةر ط سةرا ي طالردن طموريتانيا طاملارأ طوونر ،طان ةمإ او ا ر ي بةا يف عاإ

 2000أت طيسع انيوار

املسا ة يف الم طاالستقرار يف الب ر املتوس م خالا لسني التلاها املتبادا25أت

ةمي ن هذا التعاطن الاال ةةئ طاجف العديد م ال دا الد ل ةةكلإ اختباراب قيقياب للاعليتف ،س ةةيما ن ابيار
الشةيوعية تد فسةس اجملاا ماإ ظاور القومية طالعاع العرتا يف دطا طراب الشةرتية ،خااةة يف يوةوسةالفيا السةابقةأت طيف
البداية ،وردد انيللا يف التدخ فيما كان يُازر ليف عل نف رأ هلية يوةسة ةةالفيةأت طيف طتإ ال ق اة ةةبس الدة ةرا

يازر ليةف عل نةف رأ عةدطانيةة طورامي عرتا ،طترر الت ةالع اختةاذ خروات عمليةة عل الرضأت طيف البةدايةة ،تةدإ
الااوو دعمف الكام واود الما املت دت إلبا جرا ا انيرأ ،مبا يف ذلك العم العس ة ة ةةكر املبال ة ة ةةر يف ل ة ة ةةك زر
حبر أت طسة ةةرعان ما دى فرض مارقة زر الرميان ت ة ةرابت جوية عل السة ةةل ة الثقيلة الد واتاك ترارات الما
دطرا ر يسة ة ة ةةيبا يف با
خميا ،تاإ انيلع حبملة جوية اسة ة ة ةةتمرت وسة ة ة ةةعة يإ يف سة ة ة ةةبتمرب عاإ  1995لعبإ ب
املت دتأت ط ب

23

Charles G. Cogan. (1997). Forced to Choose: France, the Atlantic Alliance, and NATO--Then and Now. Praeger.
John BorawskiThomas and Durell Young. (2001). NATO after 2000: The Future of the Euro-Atlantic Alliance.
Praeger,
25
Lawrence S. Kaplan. (1991). American Historians and the Atlantic Alliance. Kent State University.
24
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الدة ةرا أت طيف ديسة ةةمرب م ذلك العاإ ،نشة ةةر الااوو توت متعددت اواسة ةةيات بتلوي م الما املت دت تواماا  60لع
جاد للمس ةةاعدت يف واليذ اولاق دايتون للس ةةالإ طهتيمة الزرطف لس ةةالإ مس ةةتداإأت طيف عاإ  ،2004س ةةلا الااوو هذا
الدطر

االلاد الطرطيب26أت

طلقد طتةس الدةرا اليوةوسةاليف  -طةميه م الا اعات املعااةرت يف انةورنو كارااب طجورجيا ط ماك خرى،
ةدرا لعدإ االسة ةةتقرار اخلرميأت طكان ال بد م وع ي ليات الشة ةراكة برريقة
ن فراغ السة ةةلرة بعد انيرأ الباردت كان مدة ة ب

وسة ةةمس للدطا ةمي الع ة ةةا يف لع الااوو ابلتعاطن م انيلع إلاة ةةالح املؤسة ةسة ةةات الدميقراطية طالعسة ةةكرية الد ما
الإ وترور ،طاس ة ة ةةتعادت ع لتاا االس ة ة ةرتاويييةأت طكي م هذا اواد املترور ،نش ة ة ةةل انيللا برانمل الش ة ة ةراكة م ج
الس ةةالإ يف عاإ  1994أت طتد مس إ هذه الش ةراكة للدطا ةمي الع ةةا يف الااوو ،ط مالش ةةركا م ،مبش ةةاركة املعلومات

م للا الااوو طلديا جيول ة ةةاا مبا يتمال ة ة م املعايمي الدميقراطية انيديثةأت كما مت وش ة ةةيي الش ة ةةركا عل اختيار
مس ة ة ة ةةتوى مش ة ة ة ةةاركتاا م الت العأت طس ة ة ة ةةيبق الرريق الع ة ة ة ةةوية الكاملة ملتو ا لطلمك الذي تررطا متابعتفأت طتد
ف ةإ هذه العملية نتا ل هامة يف تمة طالةار عاإ  1999عادما لةا ثالثة لةركا سةابقني ،بولادا ،ط اورية
التشةيك ،طاجملر ،مقاعدها كلع ةا كاملا الع ةوية يف الت الع عقب اسةتكمااا لربانمل اةالح سةياسةا طعسةكر أت
ماما يف وع ي الدميقراطية طاالستقرار يف طرطاب27أت
طم خالا التوس  ،لعب الااوو ب
دطرا ب
طتد بد ت نذر مة جديدت حبلوا باية عاإ  ،1998يا ن كثر م  300لع م لبان كوسةةوفو تد
فرطا م ديرها خالا الا ا بني االنلدةاليني اللبان يف كوسةوفو ،طاويو ،طالشةرطة الدةربيةأت طيف عقاأ فشة اواود
يوما سدف السة ة ة ة ة ةةماح لقوت ل سة ة ة ة ة ةةالإ متعددت
الدطلية املكثلة ني ال مة ،لة ة ة ة ة ة الت الع ةارات جوية ملدت  78ب
اواسة ة ة ة ة ة ةيةات ابلدخوا كوسة ة ة ة ة ة ةةوفو ططتع الترامي العرتا يف املارقةةأت طحبلوا  4يونيو  ،1999طتع الاةاوو للتةف
اووية بعد التلكد م ن انس ة اأ اويو الدةةريب م كوسةةوفو تد بد  ،ط ن نشةةر توت كوسةةوفو بقيادت الااوو وب ذلك
بعد فرتت طجي تأت طال و اا توت كوس ةةوفو ماتش ةةرت يف كوس ةةوفو للمس ةةاعدت يف انيلا عل بيمة ماة ،طل ةةمان رية انيركة

ومي املواطاني ،بدرف الازر ع الاا اإلثد28أت

26

Werner J. Feld. (1987). Arms Control and the Atlantic Community. Praeger Publishers.
William Anthony and HayHarvey Sicherman. (2007). Is There Still a West? The Future of the Atlantic Alliance.
University of Missouri Press.
28
Douglas Eden. (2002). Europe and the Atlantic Relationship: Issues of Identity, Security and Power.
Macmillan.
27
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لع لاا الطلسة ة ة ة ة ةةا خيتلع يف نشة ة ة ة ة ةةلوف طوروره ،يا مةرت القارت الطربية حبقب م الدة ة ة ة ة ةرا طانيرطأ
هقإ املاليني م الرطاح ،طم تإ الاس ة ةةيل االجتماعا طالدميارايف لش ة ةةعوأ القارتأت طبعد انيرأ العاملية الثانية وداع
تادت الدطا الطربية طتع االتتتاا طالد ة ة ةراعات ،طووافرت اإلرادت الس ة ة ةةياس ة ة ةةية الكافية للعم طالتعاطن م ج رفاه
طاس ةةتقرار ل ةةعوأ القارتأت طنتيية واود متواا ةةلة مس ةةتادت
الطلسا الذ ل  ،يف مرا

رادت س ةةياس ةةية توية مت االولاق عل هس ةةير لع لاا

ال قة ،الواليت املت دت طكاداأت

است يابة للت ديت الد فرتاا لع لاا الطلسا ،مت هسير لع طارسو بقيادت االلاد السوفيد الذ
ميثة الكتلةة الشة ة ة ة ة ة ةةيوعيةةأت طبةذلةك بةد ت قبةة م انيرأ البةاردت الد وسة ة ة ة ة ة ةبةب يف ةالةة م االسة ة ة ة ة ة ةةتقرةاأ الةدطا بني
املعسة ة ةةكري  ،الاريب طالشة ة ةةرتاأت طاسة ة ةةتمر ورور لع لاا الطلسة ة ةةا ا بل ذرطت تووف يف مثانيايات القرن املاتة ة ةةا،
طنتيية لعوام اتتد ة ةةادية بد لع طارس ة ةةو يف االن طا ودرجيياب ،طبد ت ل ة ةةعوأ دطا انيلع موجة م التذمر ورورت
ركات معارتة للشيوعية ،طانتاإ اببيار االلاد السوفيد يف باية الثمانيااتأت

طبسةقوا الكتلة الشةيوعية ،ان ةمإ العديد م دطا طراب الشةرتية مالااوومأت ابلتاا ،فقد انلردت الواليت
املت دت بقيادت العا أت طم ورور ال دا العاملية ،اةبس للااوو دطراب فاعالب يف دارت هذه ال دا أت طامتد ووسة الااوو
ليشة ة ة ة ة ة ةةم لة ة ة ة ة ة ةراكة م دطا الب ر البي املتوسة ة ة ة ة ة ة مبا يعكر اسة ة ة ة ة ة ةرتاوييية بعيدت املدى هخذ يف االعتبار البعاد
اويوسياسية طالسوسيواتتدادية العامليةأت
ب .دور الناتو يف مكافحة اإلرهاب

لقد فرتةةإ جتارأ الااوو يف البوسةةاة طكوسةةوفو الاقاش وا ما ذا كان جيب عل الااوو فرض سةةالإ طرطيبأت
فقبة سة ة ة ة ة ة ةةقوا ةا برلني ،كةان الاةاوو مازمةة بتةة كةان قرد طجودهةا كةافيةاب لرد االلةاد السة ة ة ة ة ة ةةوفيدأت ةمي ن مةا بعةد

س ة ة ة ةةقوا االلاد الس ة ة ة ةةوفيد لوا انيلع مازمة كثر ديااميكية طاس ة ة ة ةةتيابة لن دا أت فقد انتاإ ظرطف انيرأ
الباردت املتمثلة يف الرد الاوط  ،طبدالب م ذلك ،فإن وبد الوسة ةةا السة ةةلمية م اواود الدبلوماسة ةةية طاإلنسة ةةانية لوتع
الدرا  ،تد ةد م استخداإ القوت29أت
جديدا يدعا هداف الت الع ط طلويوفأت فلا عاإ ،1991
طف بقا لذلك ،اعتمد الت الع
ملاوما اسرتاويييبا ب
ب
ملاوما ةمي س ةةر يف عقاأ ابيار االلاد الس ةةوفيدأت ذكر امللاوإ الذ مت وباعف يف عاإ
ا ةةدر الت الع ،لطا مرت،
ب
29

G. Wyn Rees. (1998). The Western European Union at the Crossroads: Between Trans-Atlantic Solidarity and
European Integration. Westview Press.
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 ،1999نف ماذ باية انيرأ الباردت ،طاجف العا مخماطر جديدت معقدت للسلا طالم الطرطيب الطلسا ،مبا يف ذلك
االترااد ،طالدرا العرتا ،طاالترراأ االتتداد  ،طابيار الازاإ السياسا ،طانتشار سل ة الدمار الشام م30أت
طلقةد ثبتةإ اايمةات اإلرهةابيةة الد طتعةإ يف  11سة ة ة ة ة ة ةةبتمرب  2001عل مرك التيةارت العةاملا طالباتةاةون
لل للا ن االت ةةرراأ الس ةةياس ةةا يف املااطق الاا ية م العا ميك ن يكون لف عواتب طخيمة يف الداخ أت طلطا مرت
يف اترخيف ،استاد لع الااوو باد الدفا اوماعاأت سيما ن وازيا القاعدت اإلرهايب يف فاانستان تد ل ةك تاعدت
لتد ة ة ةةدير عدإ االس ة ة ةةتقرار العا  ،طواليذ عمليات انت ارية لقت اآلالف م املدنيني يف ثا متلرتة م العا أت كما
طتة ة إ اايمات الال قة ،مبا يف ذلك وليميات سة ةةرابوا يف نوفمرب  ،2003طهيوإ نزاإ ترار مدريد يف 11
مارا  ،2004طنزاإ الاق العاإ يف لادن يف  7يوليو  ،2005ن املتررفني العايلني مد ة ة ة ة ةةممون عل اس ة ة ة ة ةةتاداف
السكان املدنيني كسا ة للمعركة م الارأ31أت
يف الساوات ال ة ة ة ة  11الد ولإ هيمات  11سبتمرب عل الواليت املت دت ،اختار الااوو اوبا بل براةماذ
ملسة ة ةةا تف يف مكاف ة اإلرهاأ ،طاعياب ابللرطق السة ة ةةياسة ة ةةية طالتارخيية طاليديولوجية يف بع ال يان بني انيللا أت عل
رض الوات  ،كانإ مس ة ة ة ةةا ة الااوو كبميت ل ة ة ة ةةارو الت الع يف ي قاالت العم املتعلقة ابإلرهاأ  -الس ة ة ة ةةياس ة ة ة ةةية
طالتشة ةةايلية طامللاهيمية طالعسة ةةكرية طالتكاولوجية طالعلميةأت طم ذلك ،فإن الربيعة املترورت للبيمة اإلرهابية ،طاالسة ةةتيابة
العاملية ،جعلإ م ال ة ةةرطر عادت وقييا التاديد الذ ميثلف اإلرهاأ ط ره عل الت الع32أت طتد درو انيلع هذا
الت د  ،طوعام معف طفق املعايمي طاآلليات املااسبةأت
طيف عقةاأ هيمةات  11سة ة ة ة ة ة ةةبتمرب ،وةدخة لةالع م الةدطا ،مبةا يف ذلةك العةديةد م دطا لع الاةاوو،
ةكري يف فاانس ة ة ةةتان يف خريع عاإ 2001أت طكان اادف م املامة الد طلق علياا اس ة ة ةةا مانيرية املرلقةم ،هو
عس ة ة ة ب
رمان وازيا القاعدت م اس ة ة ةةتاالا فاانس ة ة ةةتان كقاعدت للتدريب ،طالتخري  ،طولريخ املتررفني ،ف ة ة ةالب ع ا تيا
كرب عةدد ممك م تةادت التازياأت طيف ديسة ة ة ة ة ة ةةمرب  ،2001بعةد اإلطةا ةة بازةاإ طةالبةان ،ذن ترار قلر الم التةاب
30

Christopher Hill. (2000). European Foreign Policy: Key Documents | The North Atlantic Treaty | The Solemn
Declaration on European Union | The Schuman Declaration | The Treaty on European Union (The Maastricht
Treaty) | and Many More. Routledge.
31
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32
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لنما املت دت رتا  1386باشة ة ة ة ة ةةر القوت الدطلية للمسة ة ة ة ة ةةاعدت الماية ( ،)ISAFطها توت متعددت الطراف يف كابوا
ط واا للمس ةةاعدت يف لقيق االس ةةتقرار يف البالد طهتيمة الزرطف الذاوية انيلا عل الس ةةالإأت طيف ةس ةةرر ،2003
وو الااوو تيادت طواسيق القوت الدطلية للمساعدت الماية33أت
طيف الوتإ نلسف ،طاا الااوو تبوا ع ا جدد طباا لراكات جديدتأت فقد مت هسير قلر الااوو طرطسيا
يف عاإ  2002حبيا ميك للدطا الع ة ة ةةا يف الااوو طرطس ة ة ةةيا العم كش ة ة ةةركا متس ة ة ةةاطي يف الق ة ة ةةاي الماية ذات
االهتماإ املشة ةةرتوأت طيف عاإ  ،2004طلق الت الع مبادرت اسة ةةرابوا للتعاطن كرريقة لتقدا وعاطن مد ثاا ا عملا
يدا م انيللا ها رطمانيا،
خميا ،دخلإ جوالت التوسة ة ة ة ة الال قة م ب
لبلدان مارقة الشة ة ة ة ةةرق الطسة ة ة ة ة الطسة ة ة ة ة أت ط ب
طبلااري ،طسلوفاكيا ،طسلوفيايا ،طالوليا ،ط ستونيا ،طليتوانيا يف  ،2004طكرطاويا ط لبانيا يف عاإ 342009أت

طيف فاانسة ة ةةتان ،كما يف البوسة ة ةةاة طكوسة ة ةةوفو ،طجد انيللا ن القوت العسة ة ةةكرية وعد كافية ل ة ة ةةمان السة ة ةةالإ
طاالسةةتقرارأت لقد اةةبس ل السةةالإ اةةعباب عل الت مث اةةا السةةالإأت خالا سةةاوات انيرأ الباردت ،اسةةتل إ م
انيللا الدفا ع للا لاا الطلس ةةا اآلن ووس ة وعريع مالم م بش ةةك جذر ليش ةةم لرر اللرد م التررف
العايع الااجا ع عدإ االسة ة ة ة ةةتقرار ،طفشة ة ة ة ة الدطلة القوميةأت عل سة ة ة ة ةةبي املثاا ،ورك الكثمي م اهتماإ العا يف عاإ
 2011عل ال مة يف ليبيا يا لعب لع الااوو دطراب امساب يف املسة ة ة ة ة ةةاعدت عل لاية املدنيني الذي يتعرتة ة ة ة ة ةةون

للايوإ م

كومتاا ،طف بقا لتكليع الما املت دتأت طكان مسة ة ةةتوى العاع الذ وسة ة ةةتخدمف توات الم الليبية تة ة ةةد

املتزاهري املؤيدي للدميقراطية

درجة ن اجملتم الدطا طافق عل اختاذ جرا ات اعية35أت

لقد جا ل السةةالإ الااجس لير فق يف ووفمي خ سةةاا لنم  ،طلك ي ةاب املسةةاعدت يف باا انيداثة
نلس ة ة ةةااأت طهاا ميك نيلع الااوو ن يقدإ مس ة ة ةةا ة كبميت ل ة ة ةريرة ن يكون ج با م اس ة ة ةةتيابة دطلية متماس ة ة ةةكةأت طيف
امللاوإ االسة ة ة ة ة ة ةرتاوييا اوةديةد املتلق عليةف يف عةاإ  ،2010الت إ الت ةالع ابلتعةامة م

دطرا كرب لنم التعاط استااداب
لام يت م تمااب ب

ي مرا ة ال مةة طفق مبةد

فكرت مالاال الشام مأت

كما ن عدإ االسةةتقرار اويوسةةياسةةا يترلب عالجات معقدت جتم بني القوت العسةةكرية طالدبلوماسةةية طلقيق
االسةةتقرار بعد انتاا الدةرا أت طف بقا لذلك ،ال يقوإ الت الع بتروير ل ةراكات ماية فق م دطا عرب الب ر املتوس ة
33

Lynne Rienner. (2001). Enlarging NATO: The National Debates. Lynne Rienner.
Brian J. Collins. (2011). NATO: A Guide to the Issues. ABC Clio.
35
Vojtech MastnySven and G. Holtsmark Andreas Wenger. (2006). War Plans and Alliances in the Cold War:
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طمارقة اخلليل ط ا مارقة ا،ي ااادئ ف سب ،طلكاف ي اب يتواا م املازمات الدطلية ذات الدلة ،طاملازمات
ةمي انيكومية الد اا ولوي ةةات يف قاالت مث باا املؤس ةس ةةات ،طباا انيكا ،طالتامية ،طاإلا ةةالح الق ةةا اأت س ةوا
كان ذلك للمس ة ة ةةاعدت يف باا س ة ة ةةالإ دا ا يف كابوا ط بريش ة ة ةةتياا ،ط مكاف ة القرا ة ة ةةاة تبالة القرن اإلفريقا ط وقدا
مس ة ة ة ةةاعدت عس ة ة ة ةةكرية يف الس ة ة ة ةةودان ،فقد اد لع الااوو م وعاطنف م املازمات الدطلية الخرى الد ميك ن لقق
تدراهتا اللا قة يف قاا عادت الباا  ،طباا اجملتم املد 36أت
طلقد كان تة ةةا رطسة ةةيا ةمي املشة ةةرط لشة ةةبف ج يرت القرإ يف عاإ  ،2014ط عمااا العدطانية تة ةةد طكرانيا مبثابة
وذكمي تو أب ية مامة الااوو الس ة ة ة ةةاس ة ة ة ةةية :الدفا اوماعاأت هذا ،ابالترتان م الد ة ة ة ةرا الس ة ة ة ةةور  ،طا ة ة ة ةةعود داعو
طاإلرهاأ الذ اةبس ظاهرت يف العديد م املااطق وا العا أت طيف الوتإ نلسةف ،و داد معدالت اايرت ةمي الشةرعية
يا يليل املااجرطن م الا ا يف بلدابا ،م ثق الد ة ة ةرا العرتا طالديد ،طال ة ة ةةاوا الدميوةرافية ،طت ة ة ةةعع الدا
طتإ م ة ة أت طم خالا طس ة ةةا
االتتد ة ةةاد أت فقد ا ة ةةب إ اايمات اإللكرتطنية كثر وكرارا ط كثر ودمميا م
التواا ة االجتماعا طةميها م الوس ةةا  ،ياش ةةر معارت ةةو اجملتمعات امللتو ة الليربالية معلومات م ةةللة طدعاية وس ةةع
وقوي القيا الد يسة ة ة ة ة ة ةةع لع الااوو دا بما لايتاا طالرتطيل ااأت ط اال ،فإن وعقيد البيمة الماية انيالية

درجة جتع مرطنة الااوو ي اختبار قيقا37أت

لقد سةاا الااوو بشةك فاع يف مكاف ة اإلرهاأ م خالا دطره الر يسةا يف العديد م ال دا العامليةأت
طيعد الا ا العرتا فيما يعرف بيوةسة ة ة ةةالفيا السة ة ة ةةابقة بر د لة ة ة ةةك اختباراب قيقياب للااووأت طابللع  ،فقد سة ة ة ةةاا
انيلع بشك كبمي يف انيد م وداعيات الدرا  ،طما ي اا فاعالب يف وع ي الم طاالستقرار يف املارقةأت طم ال دا
الد س ةةاا فياا انيلع بش ةةك كبمي ها وداعيات دا انياد عش ةةر م س ةةبتمرب 2001أت فقد ل ةةارو انيلع يف
انيرأ عل وازيا القاعدت يف فاانس ة ة ة ة ةةتان ،طما و اا تواوف موجودت عل الرات ة ة ة ة ةةا الفاانية م ج لقيق الس ة ة ة ة ةةالإ

الشام يف هذا البلدأت
كما سةةاا انيلع يف ه مية وازيا الدطلة اإلسةةالمية يف العراق طسةةوري تةةم الت الع الدطا ،اربة مداعوم
بقيادت الواليت املت دتأت طعل الرةا م عالن االنتاا العمليات العس ة ة ة ة ةةكرية ابلق ة ة ة ة ةةا عل التازيا ،ال ن انيلع
36

Andrew R. HoehnSarah Harting. (2010). Risking NATO: Testing the Limits of the Alliance in Afghanistan.
Rand.
37
NATO. (2019). Statement by the North Atlantic Council on Crimea. Issued on 18 Mar. 2019. Retrieved 22
August 2019 from: https://www.nato.int/cps/en/natohq/news_164656.htm
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يس ة ة ة ةةاا بش ة ة ة ةةك فعةاا يف عمليات باا القدرات الماية طالش ة ة ة ةةرطية طالعس ة ة ة ةةكرية يف العراق ،طوع ي الدميقراطية طانيكا
الرليد ،ط عادت روق الاسيل االجتماعا ،ط عادت ووطني الاا ني ،طاملساعدت يف وع ي السالإ اجملتمعا ،طدعا مازمات
اجملتم املد الد وعم يف قاا باا السةالإ املسةتداإأت ط يال انيلع ال دا يف ليبيا يا لةارو ب ةرابت جوية
س ة ة ة ة ة ة ةةاعةدت عل بةا

كا الر ير الليب ممعمر القةذايفم الةذ اةتية تة ة ة ة ة ة ةةم ال ةدا الد لة ة ة ة ة ة ةاةدهتةا ليبيةا جرا

ا تياجات مرالبة ابنيرية طالدميقراطيةأت
 .2التحالف الدويل حملاربة "داعش"
أ .النشأة والدوافع

العةديةد م الت ةديت دفعةإ الواليت املت ةدت للةدعوت لتشة ة ة ة ة ة ةةكية لةالع دطا ،ةاربةة مداعومأت فماةذ العةاإ

 2009ل ة ة ة ةةكلإ العديد م الق ة ة ة ةةاي عل الس ة ة ة ةةا ة الدطلية لديت مبال ة ة ة ةةرت لنم القوما المريكا مبا يف ذلك
التاديدات املتاامية م تب رطس ة ة ةةيا ،طانيرأ املتواا ة ة ةةلة يف فاانس ة ة ةةتان ،طا ديد طوميت التوورات م تب كوري الش ة ة ةةمالية
ط يران ،ف ةالب ع لديت عادت التوا ن االسةرتاوييا ملارقة سةةيا طا،ي ااادئ38أت ك هذه كانإ طلويت ابلاسةةبة
للواليت املت دتأت

طحبلوا العاإ  ،2013عل بو بكر الباداد  ،ر ير وازيا مدطلة العراق اإلسة ة ة ةةالميةم ع ميالد التازيا،
يك لديف تاعدت كبميت م الرات ةةا ط القوت العس ةةكرية الكافية ،لكاف كان يس ةةع لل د ةةوا عل الس ةةلرة طالالوذ م
خالا االنةدمةا م اومةاعةات املتررفةة الخرىأت طتةد بر ت قموعةة الباةداد  ،فيةلت طبشة ة ة ة ة ة ةكة ةمي متوت  ،كتاةديةد
كبميأت طتد ادمإ توات الباداد العا ابلسيررت عل الللوجة39أت
هذا التازيا الاال ة ةةئ هو يف الا ة ة ج م فر وازيا القاعدت يف العراق ،طتد انتش ة ةةر وازيا داعو يف ي
ةاعداأت مث
ثا العراق طسةوري ،مسةتاالب اللوتة الاا ة ع جاود القم املسةتمرت للازاإ السةور م عاإ  2011فد ب
سة ةةع لتدة ةةدير نزامف خار بالد الشة ةةاإ (ليبيا طمدة ةةر ط فاانسة ةةتان طجاوأ لة ةةرق سة ةةيا)أت طيسة ةةتخدإ ع ة ةةا داعو
املمارسةات الرببرية (مبا يف ذلك تر الر ا طالعبودية طالقت اوماعا) الد وسةيئ اسةتخداإ الدي اإلسةالما الذ رإ
38

Carter, Ash. (October 2017). A Lasting Defeat: The Campaign to Destroy ISIS. Belfer Center for Science and
International Affairs. Retrieved 13 August 2019 from: https://www.belfercenter.org/sites/default/files/201710/Lasting%20Defeat%20-%20final_0.pdf
39
Alkhouri, Laith, and Alex Kassirer, (n.d). “Governing the Caliphate: The Islamic State Picture,” CTC Sentinel,
Vol. 8, No. 8, August 21, 2015, pp. 17–20. Retrieved 13 August 2019 from: https://ctc.usma.edu/governing-thecaliphate-the-islamic-state-picture/
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تت البري أت يف الوات  ،فإن معزا ت ة ة اي داعو ها م املس ة ةةلمني سة ة ةوا م الش ة ةةيعة ط الس ة ةةاة ،يا وس ة ةةتادفاا
س ة ة ة ة ةةياس ة ة ة ة ةةة ا إلرهاأ الد ال ور ا ا الاس ة ة ة ة ةةا  ،طالطلاا ،طكبار الس ة ة ة ة ة أت كما يتعرض فراد التليات العرتية طالدياية
لالتة ةةرااد بشة ةةك ماايا م تب التازياأت ابإلتة ةةافة ذلك ،خررإ اجملموعة طنزمإ العديد م اايمات يف
اخلار  ،مبا يف ذلك يف ابرير (نوفمرب  ،)2015طبرطكسة ة ة ة (مارا  ،)2016طلادن (مارا )2017أت كما تامإ
داعو بتدممي موات الرتا العاملا ع عمد ،كما يت س ذلك يف مدن ودمر القدمية ،طمنرطد ،ط اورت ،ف الب ع ودممي

مت ع املوا 40أت

وَشة ة ةةك الت الع الدطا تة ة ةةد داعو يف سة ة ةةبتمرب  ،2014طمتي ماذ الل زة الط بتلرد ع ة ة ةةويتف طنراق
عملةف طالت امةاوةف ذ يلت إ الت ةالع الةدطا ُقتمعةاب بةد ر وازيا داعو ط نيةاق اا ميةة بةف .كمةا يلت إ ع ة ة ة ة ة ة ةةا الت ةالع
البال عددها  80ع ة ة ةواب ابلتدة ة ةةد للتازيا عل كافة اوباات ،طالعم عل هدإ لة ة ةةبكاوف طالوتوف ماإ طمو اوف
ابلتوسة العاملاأت ط جانب انيملة العسةكرية يف ُك م العراق طسةوري ،يتعاد الت الع :مبواجاة الباية الت تية املالية
طاالتتد ة ة ة ة ةةادية لتازيا داعو طانيد م فعاليتاا ،طالتد ة ة ة ة ةةد لتدفق املقاولني الجانب عرب انيدطد ،طدعا االس ة ة ة ة ةةتقرار،
ط عادت اخلدمات العامة الساسية للمااطق ا،ررت م تب ة داعو ،طمواجاة دعاية التازيا.41
لقد كان هسةير الت الع الدطا ،اربة مداعوم تةرطرت ملتاا ال دا الد عقبإ ما عرف بثورات الربي
العريب الد للإ سة ةةوري ،طليبيا ،طاليم لديداب ،ذ ن الوتة ة خيتلع يف ك م مدة ةةر ،طوونر اللتان لة ةةادات انتقاالب
م الثورية الشةرعية قق اسةتقراراب سةياسةيابأت ما العراق فإن ال دا الد لةادها ختتلع ع بقية الدطا م يا
ن الا ط المريكا للعراق وس ة ة ة ةةبب يف دا انقس ة ة ة ةةامات طا لية طفةرت بيمة خد ة ة ة ةةبة النتش ة ة ة ةةار وازيا القاعدت الذ
اس ة ةةتاس ة ةةخ ال قاب وازيا الدطلة اإلس ة ةةالمية مداعوم الذ متك م الس ة ةةيررت عل موات اس ة ةرتاوييية يف العراق طم مثة
امتد ليشم سوري ،طيف مرا خرى سر فرطعاب يف اليم  ،طليبيا ،طماا ،طنييري ،ط فاانستان ،طجاوأ الللبنيأت
ب .دور التحالف الدويل حملاربة "داعش" يف مكافحة اإلرهاب

دعما امسبا للقوات ا،لية العاملة يف امليدان لتقلي طجود
عل املس ة ة ة ة ةةتوى العس ة ة ة ة ةةكر  ،تدإ الت الع العاملا ب
داعو يف العراق طس ة ةةوري ماذ س ة ةةبتمرب 2014أت طتد مك هذا الدعا القوات العراتية م اإلعالن ع با تد ررت
40

France Diplomatie. (n.d). Has Daesh been defeated? Retrieved 17 August 2019 from:
https://www.diplomatie.gouv.fr/en/french-foreign-policy/security-disarmament-and-non-proliferation/frances-international-action-against-terrorism/article/has-daesh-been-defeated
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ك راتة ةةياا ابلكام يف ديسة ةةمرب 2017أت كما دت العمليات الد نلذت يف سة ةةوري اسة ةةتعادت ي املااطق الد
ا تلتاا داعو يف الشةةماا الشةةرتا م البالد وقريببا42أت طعل مدار العواإ الثالثة املاتةةية ،متك اال تالف م جتميد
رمان التازيا م عشرات املاليني م الدطالراتأت كما
ساابت واا  30مدرفبا طمركبا ماليبا لداعو ،مما دى
فقدان التازيا لعشة ةرات املاليني م الاة ةةوا السة ةةا لةأت
موتعا للتخ ي الاقد
دى االسة ةةتيال عل كثر م  25ب
طوتللع قموعة مكاف ة الداعو املالية التابعة للت الع م واا  40ع ة ة ة بةوا طمراتببا ،طها املكللة بقيادت طواس ة ة ةةيق
اواود العةامليةة ل ة ة ة ة ة ة ةمةان التاليةذ الكةامة لقرارات قلر الم الةدطا املتعةددت الد لزر ي لة ة ة ة ة ة ةكةاا الةدعا املةاا
لةداعو ،مبةا يف ذلةك المواا الد يتا عاةا م االخترةاف طلبةاب لللةديةة ،طاالجتةار ةمي املشة ة ة ة ة ة ةةرط ابللة ة ة ة ة ة ةيةا الرتاثيةة

املسرطتة ،طبي املوارد الربيعية43أت

ووسة ة ة ة ة ة ةةي
كما يعم اال تالف عل ما داعو م وقدا الدعا املاا ط املاد للرطعاا يا وسة ة ة ة ة ة ةةع
طمو اهتا العاملية يف عقاأ اخلسةا ر اإلتليمية يف العراق طسةوريأت كما مت وع ي التعاطن م املازمات متعددت الطراف،
طوشة ةةيي الع ة ةةا عل اختاذ امل يد م اإلجرا ات امللموسة ةةة تة ةةد متوي داعوأت طتد مت اإلعالن ع الت رير الااا ا
ومي الراتة ةةا الد كان يسة ةةيرر علياا داعو يف العراق طسة ةةوري يف  23مارا 2019أت طتد كان الادة ةةر هذا مبثابة
اإلجنا اااإ يف انيرأ ت ة ة ة ة ةةد اإلرهاأ نتيية لكثر م رب س ة ة ة ة ةةاوات م العماا العس ة ة ة ة ةةكرية طاملدنية لت رير العراق
طالش ة ة ة ةةماا الش ة ة ة ةةرتا س ة ة ة ةةوري م تب ة ة ة ةةة التازياأت طتد س ة ة ة ةةيرر وازيا داعو عل واا  110لع كيلومرت مرب م
الراتا ،مبا يف ذلك املدن الكربى يف البلدي  ،كما اجتذأ التازيا كثر م  40لع مقاو جاب44أت
كما فقد التازيا السة ة ةةيررت عل الراتة ة ةةا ،يا مت لرير كثر م  7مليون لة ة ةةخ

م سة ة ةةيرروفأت طبالر

ما يقرأ م  20مليار دطالر م املس ةةاعدات اإلنس ةةانية ،لدعا
القدر م ال ية ،ل ةةي الت الع الش ةةركا عل
االسةةتقرار يف ك م سةةوري طالعراق ،ف ةالب ع ودريب طجتاي  210لع م فراد الم طالشةةرطة لتخليع املعاانت،
طلقيق االس ة ة ة ةةتقرار يف اجملتمعات ا،ليةأت طلقد جا هذا الاياح بل ة ة ة ة و ة ة ة ة يات كبميت مبا يف ذلك موت عش ة ة ة ةرات

42

The Global Coalition Against Daesh/ISIS. (25 June 2019). The Global Coalition Post-Territorial Defeat of
Daesh/ISIS: Paris Roadmap, Paris.
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Perspectives on Terrorism, Vol. 9, No. 4, 2015. Retrieved 12 August 2019 from:
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New York Times, Aug. 19, 2019. Retrieved 22 August 2019 from:
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اآلالف م الشة ة ة ةةركا ا،ليني يف سة ة ة ةةوري طالعراق م الذي كانوا يقاولون داعو ،طتد تة ة ة ة

ما ال يق ع  46م

ع ا خدمة الت الع حبياهتا دعماب لعملية اني املتلا 45أت
لقةد كةانةإ اإلرادت طالع إ الةدطا ا ميةة مداعوم طرا االنتد ة ة ة ة ة ة ةةارات الد ققاةا الت ةالع يف ه ميةة التازيا يف
س ة ةةوري طالعراقأت ةمي ن متدد التازيا عرب العا وش ة ةةك لديب كبمياب ماإ الت العأت فتازيا داعو تووف انيقيقية طاخلرميت
وكم يف عقيدوف املتررفة ،ط يديولوجيتف الكثر هثمياب طفعالية يا واتشة ة ةةر عرب طسة ة ةةا التوااة ة ة االجتماعاأت لذلك،
فإن املعركة م التازيا مس ةةتمرت طمتعددت الس ةةا اتأت طتد درو الت الع هذا المرأت فلا ص
يكتع ابا مية العس ةةكرية عل
الرض ،ب اسةةتمةرت املعركة لتشةةم سةةا ات خرى ،مبا يف ذلك ،اإلاةةالح السةةياسةةا ،طالت وا الدميقراطا ،طانيكا
الرل ة ةةيد ،طالبمل الت تية ،طمتكني املر ت ،طاملد ة ةةانيات االجتماعية ،ط عادت ههي امللس ة ةةوري م التازيا إلعادت دقاا يف
اجملتم ليكونوا فراداب اانيني يساموا يف وامية طباا ططاباأت
ج .مستقبل التحالف الدويل حملاربة "داعش"

عقب ه مية وازيا مداعوم يف س ة ة ة ةةوري طالعراق ،اعتمدت تيادت الت الع لة م املبادئ التوجياية م ج
ةمما يف كماا
جاد دا ا متعدد الطجف ملشة ة ةةاركة الت الع يف املسة ة ةةتقب أت يا جيب ن يز اال تالف مت بدا طمدة ة ة ب
مامتف املتمث لة يف ودهور داعو ،طه ميتاا م خالا بل ل ة ة ة ةةام يش ة ة ة ةةم الوس ة ة ة ةةا العس ة ة ة ةةكرية طاإلنس ة ة ة ةةانية ،طلقيق
االس ةةتقرار ،طاالود ةةاالت ،طااللت اإ الس ةةياس ةةا يف اللرتت املقبلةأت طم ذلك ،فإن اا مية اإلتليمية للتازيا ال متث الق ةةا
عل اوماعة اإلرهابية ط باية التاديد اإلرهايب الذ متثلفأت بياما يوااة اايمات اإلرهابية م خالا جاود الدعاية
الاش ة ة ةةرة ،س ة ة ةةيما ن التازيا تد ثبإ ي ب ة ة ةا مرطنتف طتدروف عل التكيع ،يا اس ة ة ةةتمر يف ل ة ة ة هيمات مميتةأت لقد

اسةةتخدإ التازيا خاليه الاشةةرة يف املارقة ملاا ة السةةكان املدنيني يف ك م العراق طسةةوريأت طيعد هذا مدةةدر تلق
كبمي للت الع أبكملف ،لنف يعرض للخرر املكاسةةب العسةةكرية الر يسةةية ،طاالسةةتقرار ال ةةرطر لالنتعاش االتتدةةاد أت
طمبا نف تد مت لقيق اا مية اإلتليمية لداعو ،لك املامة ل مان ه مية دا مة للتازيا وشك ترطرت مل ة46أت
نزراب للت ديت عاله ،فييب ن اف الت الع الدطا عل املستوى املااسب م املشاركة العسكرية لدعا
انيكومة العراتية طالشة ةةركا ا،ليني يف سة ةةوري يف جاودها املسة ةةتمرت تة ةةد اخلالي السة ةرية لداعوأت م الخذ يف االعتبار
الوتة ة المد ةمي املسة ةةتقر عل الرض ،كما نف م املاا بشة ةةك خا
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و قدا الدعا الال إ عل رض الوات أت طسةةتسةةتمر هذه القوات يف باا تدرات توات الم العراتية ،ابلتاسةةيق الوثيق م
اواات الدطلية اللاعلة املعاية الخرى مث الااوو طااللاد الطرطيب47أت
طم جاةة خرى ،جيةب ي ب ة ة ة ة ة ة ةا انيلةا عل التاسة ة ة ة ة ة ةةيق الوثيق ملا املقةاولني اإلرهةابيني الجةانةب ،مب فياا
ا،تي طن ط املختبمون يف بع املااطق خار س ة ة ةةيررت الت الع ،م العودت س ة ة ةةا ة املعركة يف العراق طس ة ة ةةوري ،ط
االنتقاا مكان خر ،طالتخري لش ة ة ة ة هيمات يف اخلار أت ن وبادا املعلومات بني ي الش ة ة ة ةةركا وا التازيا
ط ركتف مر س ة ةةاس ة ةةا ملواجاة ياطالت إلنعال ة ةةف م جديدأت طيش ة ةةم هذا التعاطن الش ة ةةرطة الدطلية ،اإلنرتبوا ،م
خالا ولعي اسة ة ة ة ةرتاوييية الما املت دت العاملية ملكاف ة اإلرهاأ الد وشة ة ة ة ةةم االلت اإ مي ترارات قلر الم الد
لزر وقدا

لك م لكاا الدعا ،بشك مبالر ط ةمي مبالر ،لتساي

كما ن هذه اواود ياباا ن وسةمي ابلتوا

ركة التازيا48أت

م االسةتمرار يف يدت املسةا ات اإلنسةانية ،طاملسةاعدات املالية

املخدةدةةة لت قيق االسةةتقرار يف املااطق ا،ررتأت يف هذا الدةةدد فإن اجتما ابرير تد اتح فراةةة للعديد م الشةةركا
للتعاد بتقدا مس ةةا ات ت ةةافية ملعاوة الليوات املالية ا،ددتأت هذا االلت اإ املتيدد يؤكد ع إ الت الع عل مواجاة
الت ديت املقبلة ،طكذلك معاوة السباأ اوذرية لن مةأت فيما يتعلق ابلعراق ،فقد اتح اجتما ابرير فراة ملااتشة
كيلية العم م كومة العراق يف ولبية اال تياجات اإلنسةانية طوثبيإ االسةتقرار بشةك مااسةب ابلتاسةيق الوثيق م
الما املت دت طةميها م املازمات الدطلية طالشركا  ،م ج مساعدت السكان ا،ليني عل التعايف ،طملا داعو م
التيدد ،كما متاد هذه املسة ة ة ة ة ة ةةاعدات الرريق لعملية عادت عمار لة ة ة ة ة ة ةةاملة بقيادت انيكومة العراتية ،مبا يف ذلك واليذ
خمرجات مؤمتر الكويإ الدطا إلعادت عمار العراقأت ما يف لاا لةرق سةوري ،فياباا االسةتمرار يف الرتكي عل وقدا
املس ةةاعدات اإلنس ةةانية لت قيق االس ةةتقرار لت س ةةني يات الس ةةكان املس ةةت ةةعلني ،مما مياد الرريق لالنتعاش املس ةةتداإ يف
مر لة ما بعد ه مية داعو49أت
هذه اواود ال وعم مباع ا ع املش ة ةةاركة يف دعا اواود الس ة ةةياس ة ةةية الال مة لتع ي االس ة ةةتقرار اإلتليماأت فلا
العراق ،دعا الت الع جناح االنتخاابت الدميقراطية ،طاواود املسةتمرت الد وبذاا كومة العراق طالد و ة البالد عل
47

BBC. (23 March 2019). IS 'caliphate' defeated but jihadist group remains a threat. Retrieved 16 August 2019
from: https://www.bbc.com/news/world-middle-east-45547595
48
Wilson Center. (11 July 2019). Global Coalition Update on ISIS. Retrieved 23 August 2019 from:
https://www.wilsoncenter.org/article/global-coalition-update-isis
49
Brian Michael Jenkins. (2019). Options for Dealing with Islamic State Foreign Fighters Currently Detained in
Syria. Journal of CTC Sentinel. Combating Terrorism Centre at West Point. Retrieved 23 August 2019 from:
https://ctc.usma.edu/app/uploads/2019/05/CTC-SENTINEL-052019.pdf
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مس ة ةةار عادت اإلعمار اإلجيايبأت عل طجف اخلد ة ةةو  ،ياباا ن يواا ة ة اال تالف دعا انيكا الش ة ةةام طاملبادرات الد
وع املدةانية اجملتمعية ،ابإلتةافة وع ي سةب العيو ل ةمان عدإ عودت داعو مسةتالة الطتةا املعيشةية الد يعا
مااا الس ة ةةكانأت ما يف س ة ةةوري ،فقد دعا اال تالف عملية انتقاا س ة ةةياس ة ةةا قيقا يقوإ عل س ة ةةاا ترار قلر الم
التاب لنما املت دت  ، 2254طالذ يادف نش ة ةةا كومة ل ة ةةاملة ةمي طا لية متث رادت ي الس ة ةةوريني ،طوؤيد
الو دت طالسةيادت ،مبا يف ذلك السةالإ اإلتليما لسةوريأت طيف لاا لةرق سةوري ،سةع الت الع دعا ي املبادرات
الد هتدف

وع ي انيكا الشام طالتمثيلا50أت

عل الرةا م ن اواود املش ة ة ة ةةرتكة لع ة ة ة ةةا الت الع العاملا ت ة ة ة ةةد داعو تد س ة ة ة ةةاعدت عل لرير معزا
الس ة ة ة ة ةةكان العراتيني طالس ة ة ة ة ةةوريني لإ كا اجملموعة ،ال ن داعو ال و اا وش ة ة ة ة ةةك
خرميا لنم الدطا نزراب
ب
هتديدا ب
السةتمرار طجود خالي سةرية نشةرة يف سةوري طالعراق ف ةالب ع طجود اعات رهابية اتبعة لداعو يف فريقيا ،طلةبف
او يرت العربية ،طجاوأ لةةرق سةةيا طكذلك انتشةةار الدعاية املترورت الد ودعو العاع ط مكانية عودت اجملموعة م
خالا استاالا نقاا ال عع السياسية يف املااطق الد متر أب مات51أت
طعل الرةا م هةذه اواود ،ال ن وازيا داعو طفرطعةف تةد ثبةإ تةدروةف عل تة ة ة ة ة ة ةةرأ ع ة ة ة ة ة ة ةةا الت ةالع
ط للا ف يف ي ثا العا أت يف هذا الد ةةدد ،فإن هيمات عيد اللد ةةس الخميت يف س ةريالنكا ،طالتد ةةر ات الال قة
ل عيا داعو الباداد وعكر وركي اب جديداب للتازيا عل نشة ةةاا اللرط طالشة ةةبكات نتيية للقدان ما يسة ةةم ابخلالفة
يف العراق طسة ة ةةوريأت ه ذا المر دف تيادت الت الع لة ة ةراو سة ة ةريالنكا ،طماا ،طبوركياا فاسة ة ةةو بواة ة ةةلاا مراتبني يف
اجتما اال تالف الذ عقد ابرير ،يا االجتما اسة ة ة ة ةةتعداد الت الع لتبادا خرباوف يف ي ثا العا ملا امل يد
م انتشة ةةار نلوذ طتوت التازياأت طلير ابل ة ةةرطرت ن يكون ذلك عل سة ةةاا العم العسة ةةكر ف سة ةةب ،ب سة ةةيترلب
ذلةك دطات مةدنيةة مبةا يف ذلةك وبةادا املعلومةات ،طالم عل انيةدطد ،طالب ريةة طالرميان ،طمكةاف ةة متوية اإلرهةاأ،
طمكاف ة التررف طالتيايد ،طاعتقاا طياكمة طسة ة ةةي اإلرهابينيأت لقي بقا اذه الااية ،ميك للت الع لديد مشة ة ةةاري
للمس ة ةةاعدت يف با ا القدرات الس ة ةةاس ة ةةية يف البلدان املاددت م تب داعو ،مبا يف ذلك م خالا مس ة ةةا ات ع ة ةةا
الت الع ذط اخلربت اخلاا ةةة ذات الد ةةلة ببلدان طمااطق يددتأت كما جيب عل الت الع وع ي طس ة

وار طمتاس ةةك

Sarhang Hamasaeed; Adam Gallagher. (August 5 2019). Iraq’s Democratic Imperative: Getting Provincial
Elections Right. United States of Peace. Retrieved 23 August 2019 from:
https://www.usip.org/publications/2019/08/iraqs-democratic-imperative-getting-provincial-elections-right.
50
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س ة ةةياس ة ةةا طط دت م ي الع ة ةةا طاملازمات املعاية الخرى يف انيرأ ت ة ةةد اإلرهاأ مبا يتياط الس ة ةةاا لت ديد
طدعا املبةادرات امللموسة ة ة ة ة ة ةةة املتلق علياةا ،طمذ ذلك يف طار وكملةة طدعا اواود انياليةة يف ك مارقةة ،طابلتشة ة ة ة ة ة ةةاطر
الكةامة م ولةك اواةات اللةاعلةة يف ولةك املاةاطق52أت طباةا ب عل دعوت م كومةة العراق ،فقةد دعا الت ةالع العةاملا

واود االسة ة ة ة ةةتقرار طاإلنسة ة ة ة ةةانية يف ي ثا العراق ملسة ة ة ة ةةاعدت الشة ة ة ة ةةعب العراتا عل عادت باا ياوف بعد لريره م
داعوأت كما ن الت الع يدرو ن مكاسب ا كثر العمليات العسكرية جنا ب ا ل يتا انيلا علياا ال ذا عقبتاا
جاود انج ة لت قيق االسة ة ةةتقرار ،طالد وعاا السة ة ةةباأ الكاماة طرا اة ة ةةعود داعوأت كما يسة ة ةةاعد الت الع انيكومة
ا،لية يف العراق عل جع مدبا ماة ،طالعم لدةةاي السةةكان ا،لينيأت طيشةةم ذلك املسةةاعدت يف ورامي ال يا م

اللااإ طبقاي انيرأ ،طاس ة ة ةةتعادت اخلدمات البلدية الس ة ة ةةاس ة ة ةةية مث الكاراب طاملياه طالتعليا طالد ة ة ة ة ،جانب هتيمة
الزرطف لالتتدة ة ة ة ةةادات ا،لية السة ة ة ة ةةتعادت عافيتاا ،طعودت الاا ني بسة ة ة ة ةةبب الا ا م خالا برامل العودت طواعية
ديرهاأت طالعم عل دعا ا ة ة ة ةةال ات القرا الس ة ة ة ةةياس ة ة ة ةةا طالمد بقيادت العراق53أت طم جاة خرى ،فإن س ة ة ة ةةالمة
املدنيني وش ة ة ةةك طلوية تد ة ة ةةوى ابلاس ة ة ةةبة للت الع العاملاأت فعودت الاا ني الااج ة ت ة ة ةةرطرية لتع ي اا مية العس ة ة ةةكرية
لداعوأت طيف هذا اخلدة ة ة ة ة ةةو  ،تاإ الت الع بتدريب  136لع م توات الم العراتية ،مبا يف ذلك  24لع م
فراد توت الش ة ة ة ة ةةرطة ،عل وقايات مث مكاف ة العبوات الااس ة ة ة ة ةةلة ،ا يتمكاوا م مس ة ة ة ة ةةاعدت الااا عل العودت
ماا اا ،طالبد يف عادت باا ياهتا أبسة ة ةةر طتإأت طباا اب عل هذه الربامل ،فقد عاد كثر م  3.7مليون لة ة ةةخ

ديرها يف العراق بةةدعا م الت ةةالعأت كمةةا يقوإ مرفق متوية برانمل الما املت ةةدت اإلمنةةا ا لت قيق االسة ة ة ة ة ة ةةتقرار،
موتعا يف ي ثا العراق لدعا هؤال
بتموي ج ا م ل ةةركا الت الع ،بتاليذ كثر م  2100مش ةةرط يف  31ب
اللة ةةخا 54أت طابلعم مبوجب السة ةةلرات الدطلية املعرتف سا ،سة ةةيسة ةةتمر الت الع يف دعا القوات الشة ةريكة ا،لية يف
سةوري السةتقرار الراتةا ا،ررتأت طيشةم االسةتقرار اسةتعادت اخلدمات السةاسةية ،ط الة اللااإ طاملواد املتليرت ،طمتكني
التو ي اجملا للمسةةاعدات اإلنسةةانيةأت طسةةيؤد ذلك ي ب ةا هتيمة الزرطف الال مة لعودت الاا ني طالالجمني أبمانأت
طكي م لقيق االسة ةةتقرار ،سة ةةوف يسة ةةا اال تالف انتقاا لة ةةركا ف توات الم ا،لية املسة ةةتدامة طاالكتلا ذاويا
Ellen Ioanes. (August 27, 2019). Here’s what’s left of ISIS — and why they still pose a major threat. Retrieved
31 August 2019 from: https://www.businessinsider.my/trump-said-isis-was-finished-threat-2019-8/?r=US&IR=T
53
Jim Garamone. (n.d). Building Capabilities, Nurturing Alliances at Heart of U.S. Strategy. United States
Department of Defense. Retrieved 27 August 2019 from:
https://www.defense.gov/explore/story/Article/1890082/building-capabilities-nurturing-alliances-at-heart-of-usstrategy/
54
Security Council of the United Nations. (1 February 2). Eighth report of the Secretary-General on the threat
posed by ISIL (Da’esh) to international peace and security and the range of United Nations efforts in support of
Member States in countering the threat. Retrieved 27 August 2019 from: https://www.un.org/sc/ctc/wpcontent/uploads/2019/02/N1901937_EN.pdf
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طاملتاوعة عرتياأت يف ني ن طبيعة الدعا للقوات الشة ة ة ة ة ةريكة سة ة ة ة ة ةةوف وتكيع م لوا الت الع م العمليات القتالية
الر يسة ة ة ة ةةية يف املدن مااإ االسة ة ة ة ةةتقرار ،ل ياتاا دعا الت الع ا ه مية داعو الدا مةأت ططف بقا لقرار قلر الم
التاب لنما املت دت رتا  ،2254سة ة ة ةةيقوإ الت الع بتاسة ة ة ةةيق طوع ي جاود لقيق االسة ة ة ةةتقرار يف سة ة ة ةةوري سدف وع ي
انيكا املوثوق طامل ةمون طةمي الرا لاأت كما سةيقوإ الت الع بتشةيي ممثلا انيكا الشةام للميتمعات ا،لية الد مت
لريرها م داعو55أت طيعم الت الع لتعري تدرت داعو عل العم عرب اإلنرتنإأت سة ة ة ة ة ةةيما ن اسة ة ة ة ة ةةتخداإ داعو
جيداأت طيسةةع الت الع العم عل مسةةا ة املعلومات الد وعم
للوسةةا الرتمية املروبرة أبعماا اإلرهاأ موثق ب
فياا داعو ،طل ة ة ة ةةمان ن يتب وقل راتة ة ة ةةا اجملموعة ه مية يديولوجية ااأت طيف كتوبر  ،2017كان نتا داعو
الدعا ا ت باسة ة ةةبة  ٪ 85عاما كان عليف يف ةسة ة ةةرر 2015أت طيعم الت الع ي بة ة ةا عل اة ة ةةااعة التكاولوجيا
لل ةد م انتش ة ة ة ة ة ة ةةار دعةايةة داعو عرب اإلنرتنةإأت طيف هةذا اخلدة ة ة ة ة ة ةةو  ،فةإن الت ةالع يةدعا املاتةدى العةاملا ل نرتنةإ
ملكاف ة اإلرهاأ ،طهو ماتدى يادف وبادا اخلربات بشةلن الة ا،توى اإلرهايب طاملتررف م املادةات ابلشةراكة
م انيكومات طاجملتم املد أت طوقوإ قموعة عم االودة ة ةةاالت التابعة للت الع بتاسة ة ةةيق طوو يد مااهل االودة ة ةةاالت
االس ة ةرتاوييية لع ة ةةا اال تالف طوع ي الش ة ةراكات اخلارجية لتوس ة ةةي نراق طهثمي جاود اجملتم الدطا لتقلي دعاية
داعو طيبد املرطنة يف اوماهمي املسةت ةعلة56أت كما وعم قموعة عم املقاولني اإلرهابيني الجانب التابعة للت الع
الةدطا ا ميةة داعو ،بقيةادت هولاةدا طوركيةا طالواليت املت ةدت ،كمادة ة ة ة ة ة ةةة لاال كوما دطا كةامة يع جاود التعةاطن
طباا القدراتأت طوعم م ل ة ة ة ة ة ةةركا الت الع لتاليذ االلت امات طالتوا ة ة ة ة ة ةةيات الواردت يف ترار قلر الم التاب لنما
املت ةدت رتا  2178أت طيرلةب القرار م الةدطا اختةاذ خروات ملكةاف ةة املقةاولني اإلرهةابيني الجةانةب طووسة ة ة ة ة ة ةةي نرةاق
االلت امات مبوجب القانون الدطا ،طوع ي التدابمي الدطلية الد متا املقاولني اإلرهابيني الجانب املشةةتبف سا م السةةلر،
طوعري ة الةةدعا املةةاا للمقةةاولني اإلرهةةابيني الجةةانةةب ،طوع ي ليةةات التعةةاطن الةةدطا طاإلتليماأت طتةةد كةةان ما وةةدفق
املقاولني الجانب ج با ر يسة ة ةةيبا م جاود الت الع ا مية داعو عل مدى السة ة ةةاوات الثال املاتة ة ةةيةأت طتد مت را
وقةدإ كبمي يف هةذا االجتةاه ،يةا يوجةد لةدى كثر م  69دطلةة توانني ،ةاكمةة طمعةاتبةة نشة ة ة ة ة ة ةرةة املقةاولني اإلرهةابيني
الجانب ،عل سبي املثاا ،السلر خار البلد بارض االن ماإ

مازمة رهابية) 57أت

55

The Global Coalition to Defeat Daeash. (15 February 2017). How The Coalition Is Stabilising Liberated Areas.
Retrieved 25 August 2019 from: https://theglobalcoalition.org/en/mission/stabilising-liberated-areas/
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Chris Bronk and Gregory S. Anderson. (2017). Encounter Battle: Engaging ISIL in Cyberspace. The Cyber
Defense Review, Vol. 2, No. 1 (WINTER 2017), pp. 93-108. Army Cyber Institute, retrieved 25 August 2019 from:
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57
The Global Coalition to Defeat Daeash. (2017). Impeding the flow of foreign terrorist fighters. Retrieved 25
August 2019 from: https://theglobalcoalition.org/en/mission/preventing-the-flow-foreign-fighters/
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طهااو  70دطلة عل الت اكمإ ط لقإ القب عل املقاولني اإلرهابيني الجانب ط الذي تدموا
الدعا ااأت طتد ساها كثر م  60بلداب ،أبكثر م  25لع م املقاولني اإلرهابيني الجانبأت ن وقوية هذا املورد
املشرتو ُميك سلرات نلاذ القانون العاملية م لديد طوعري لبكات نق املقاولني اإلرهابيني الجانبأت كما برمإ
الواليت املت دت ورويبات لتبادا املعلومات م كثر م  60لري بكا دطليبا للمساعدت يف لديد طوعقب طرد اإلرهابيني

املعرطفني طاملشتبف سا58أت

كما يتبادا  26لري بكا عل الت املعلومات املالية م الواليت املت دت الد ميك ن ووفر دلة عملية
املسافري أت يف
،اكمة ط استاداف املقاولني اإلرهابيني الجانبأت طوستخدإ  31دطلة عل الت جرا ات ف
ني يبذا الت الع تدارى جاده لل د م ان ماإ امل يد م املقاولني للتازياأت مقاولا سيما ن هااو عدد مم
طرطاب طموات خرىأت لذلك ،فقد ع ت انيكومات وبادا املعلومات ،ط م انيدطد ،طالطر
اطلون العودت
القانونية ،طاملال قات الق ا ية ،طاعتمدت اسرتاويييات ططاية ملكاف ة التررف العايعأت طبعد ه ا ا داعو ،استا
اال تالف ي ب ا املعلومات املوجودت يف سا ة املعركة للاا لبكات طوقايات داعو بشك ف  ،مبا يف ذلك ودفق
املقاولني اإلرهابيني الجانب م ط سوري طالعراق59أت

ن مستقب الت الع الدطا ا مية مداعوم يتوتع عل ا،افزة عل االنسياإ طالتااةا يف دارت العمليات ،طالتاسيق
الذ اوسمإ العمليات العسكرية يف امليدان طالذ سلر يف باية املراف ع ه مية مداعومأت ةمي ن املعركة ما و اا
مستمرت آبليات ط ساليب طميادي خمتللةأت فياباا عل تيادت الت الع االلت اإ ابلتعادات املالية لتموي برامل عادت
اإلعمار طالتامية ،طباا القدرات ،لير يف سوري طالعراق يا معق تيادت عمليات التازيا ،طلك ي اب يف املااطق
الد ياتشر فياا التازيا يف ثا متلرتة م العا أت كما ال ياباا ةلاا مواجاة التازيا يف سا ات الل ا االلكرتط

ططسا التواا االجتماعاأت
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املبحث الثاين :أوجه الشبه واالختالف
املطلب األول :أوجه الشبه
ماذ هسة ة ة ةةيسة ة ة ةةف يف عاإ  ،1949مس إ مرطنة الت الع عرب ا،ي الطلسة ة ة ةةا بتال ا املترلبات املختللة يف
طتات خمتللةأت فلا اخلمسةةيايات ،كان الت الع مازمة دفاعية حبتةأت طيف قبة السةةتيايات ،اةةبس الااوو دات سةةياسةةية
لالنلرا أت طخالا فرتت التس ةةعيايات ،كان الت الع دات لت قيق االس ةةتقرار يف طرطاب الش ةةرتية ط س ةةيا الوس ةةر م خالا
ايدا م التاديدات
عددا مت ب
دمل لركا ط للا جددأت ما يف الادع الطا م القرن انياد طالعشري  ،يواجف الااوو ب

مستعدا ملواجاة هذا الت د أت
اوديدتأت ك ير ساا للسالإ طانيرية عرب ا،ي الطلسا ،جيب ن يكون الااوو
ب

طم جاة خرى ،فإن الت الع الدطا ا مية مداعوم ،عل الرةا م نف ي ة ة ة ة ة ة ةةا عدداب مقدراب م ع ة ة ة ة ة ة ةةوية
لع لاا الطلسة ةةا ،ال نف م يا التلسة ةةير طاادف ووافق م الت الع العسة ةةكر اإلسة ةةالما العسة ةةكر فيما
يتعلق مب اربة اإلرهاأأت
ما الت الع العس ة ةةكر اإلس ة ةةالما العس ة ةةكر فقد كان لف العديد م املربرات لتلس ة ةةيس ة ةةفأت فم الوات ة ةةس ن
كةاإ اململكةة يعودطا را تة ة ة ة ة ة ةةني ع االعتمةاد عل اآلخري للةدفةا ع املارقةة ،طعقةدطا الع إ عل لعةب دطر كثر
نشة ةةاطا يف املارقةأت كما ن دعوت انيكومة السة ةةورية إليران طرطسة ةةيا لتقدا املسة ةةاعدت طالدعا ،طالد ع ت الدطر اإليرا
الرطسة ة ة ة ةةا يف املارقة م خالا التدخ العسة ة ة ة ةةكر  ،ططجود دا ا يف سة ة ة ة ةةوري م لة ة ة ة ةةرعية يقبلاا العا  ،دفعإ اململكة
لتلس ةةير هذا الت العأت م جاة خرى ،فإن املس ةةؤطلني الس ةةعوديني يريدطن ن يكونوا تادري إل دا ووا ن توى يف
مقاب دعوات طلبات الدعا العس ة ةةكر إليران لل د ة ةةوا عل مس ة ةةاعدت عس ة ةةكريةأت طس ة ةةوف يترلب ذلك اس ة ةةتخداإ
الوسة ةةا الدبلوماسة ةةية طالقوت العسة ةةكريةأت يف هذه الزرطف ،اة ةةب إ م اي هسة ةةير لالع عسة ةةكر وقوده السة ةةعودية
طاتسأت60أت
طتد لةادت اململكة العربية السةعودية خالا السةاوات الخميت راكاب تليمياب طدطلياب متعدد الطجف ،دبلوماسةا
طعسةكر أت فقد و ام اإلعالن ع الت الع العسةكر اإلسةالما الدطا تةد اإلرهاأ يف العاإ  2015م مسةارات
خرى متثلإ يف مش ة ة ة ة ةةاركة اململكة يف انيملة الد تادها لع الااوو يف ليبيا ،طالتدخ يف الب ري  ،طوش ة ة ة ة ةةكي لالع
mrj'e sabq
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عسة ة ة ة ة ة ةةكر للتةدخة يف اليم أت طجةا اإلعالن بعةد يإ م اجتمةا يف الريض تاعةإ فيةف اململكةة العربيةة السة ة ة ة ة ة ةةعوديةة
املتمردي السوريني بتشكي كتلة طا دت مؤتتبا عل الت للتلاطض م الازاإ السور 61أت
املطلب الثاين :أوجه االختالف
الت الع العسة ة ةةكر اإلسة ة ةةالما العسة ة ةةكر ملكاف ة اإلرهاأ ي ة ة ةةا دطالب معزماما م ذات املوارد ا،دطدت
طودة ة ةةاع تة ة ةةم الدطا اللقرا  ،طلدياا تدرات عسة ة ةةكرية متواتة ة ةةعة ،طوسة ة ةةع م خالا املشة ة ةةاركة انيدة ة ةةوا عل
مسةاعدات ماليةأت بياما ع ةوية الت الع الدطا ،اربة داعو ،طع ةوية لع الااوو معزماا م الدطا الااية كما ن
لدياا تدرات عسة ةةكرية كبميت طمؤثرت عاملياب يف قاالت السة ةةياسة ةةة طاالتتدة ةةاد طالسة ةةلا طالم الدطلينيأت كما ن الواليت
املت دت المريكية ،طاململكة املت دت ،طفرنسا ع ا دا مني يف قلر الم الدطا التاب لنما املت دتأت

يديولوجيا ،عل الرةا م االختالفات اليديولوجية بني ع ة ة ة ةةا الااوو ،طالت الع الدطا ،اربة داعو ،ال
ن تيادت انيللني متكاإ م لقيق مس ة ة ة ة ةةتوى عاا م االنس ة ة ة ة ةةياإ طالتوافق يف الدا طاللاعليةأت عل عكر الت الع
العس ةةكر اإلس ةةالما ،اربة اإلرهاأ الذ عكر متاي اب يديولوجياب طات ة اب م خالا وكويافأت فقد اثد ةةرت ع ةةويتف
يف املعسةةكر السةةد بقيادت اململكة العربية السةةعودية ،بياما اسةةتبعد املعسةةكر الشةةيعا بقيادت يران ط للا اا م ع ةةوية
الت العأت عل الرةا م ن ذلك يك معلااب بشة ة ة ة ة ةةك رمسا ،ال نف ،تة ة ة ة ة ةةماياب ،عكر الوات الذ يعيشة ة ة ة ة ةةف العا

اإلسالما املاقسا طا ليابأت

طم جاة خرى ،فإن لقيق مبادرت الريض سي وا املوارد العربية ع الت الع الذ وقوده الواليت املت دت
لتدممي داعوأت طلك كما هو موتةةس ابللع  ،فإن الكثمي م العرأ انياليني يقدمون الدعا سةةياسةةا كثر ماف عملا،
طما تد يكون كثر رت للقلق هو ا تماا طجود هيك تيادت موا ميك ن يعيق اواود الاربية يف املارقةأت
املبحث الثالث :االنتقادات اليت ُو ِّجهت للتحالف اإلسالمي حملاربة اإلرهاب
العديد م العوام دفعإ اململكة العربية الس ةةعودية تيادت مبادرت لتلس ةةير الت الع العس ةةكر اإلس ةةالما
العسة ة ة ة ة ة ةةكر ،ةاربةة اإلرهةاأأت طا هةذه العوامة  ،وةداعيةات اال تالا المريكا للعراق الةذ جلةب وازيا القةاعةدت
العراق ،طال قاب االنسة ة اأ م العراق الذ خلع اة ةراعاب طا لياب م ةك يران م السة ةةيررت عل العراقأت نياب ،التمدد
أتmrj'e sabq
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اإليرا يف س ة ةةوري ،طمؤخراب يف اليم أت لثاب ،س ة ةةيررت وازيا مداعوم عل موات اس ة ةرتاوييية يف ك م العراق طس ة ةةوري،
طهسيسف ما عرف بدطلة اخلالفة اإلسالميةأت

العديد م االنتقادات ص
طجاإ للت الع اإلس ة ة ة ة ةةالما ،اربة اإلرهاأ ،يا يرى ماتقدطه نف يبدط كما لو مت
وش ة ةةكيلف برريقة متعيلة طةمي مروبةأت فلا يتا وش ة ةةكي قلر م ط را الدفا املس ة ةةلمني ط ط را اخلارجية يف اإلعالنأت
قيقة املبادرت م ن ابكس ةةتان طلباان وعلما بع ةةويتاما يف الت الع ال بعد اإلعالنأت طعل الرةا
كما مت وقوي
م دراجاا يف القا مة عل الرجس ،ال ن ندطنيس ة ةةيا تالإ با وا ة ةةا ال قابأت كما ا ة ةةدرت كومات س ة ةةالمية
خرى موافقات با مس ة ةةتعدطن دا بما للتعاطن ت ة ةةد اإلرهاأ62أت طوتقاس ة ةةا اململكة امللكية الس ة ةةعودية م ع ة ةةا اا يف
قلر التعاطن اخللييا املخاطف بش ة ةةلن الم أت فقد عارت ة ةةإ عمان ،طها ع ة ةةو يف قلر التعاطن اخللييا ،اواود
السة ة ة ةةعودية لت ريك دطا قلر التعاطن اخللييا ثو لالع طثق ،طكانإ ةا بة بشة ة ة ةةك مل و ع تا مة الدطا يف
عالن الريض63أت
طتد للإ االنتقادات الد طجاإ للت الع ي اب نف يادف يف املقاإ الطا ياربة اليديولوجية اواادية
يف ي ثا العا أت ف ة ة ة ة ةالب ع كونف لية لتبادا املعلومات االسة ة ة ة ةةتخباراويةأت كما ن تيادت الت الع ووتة ة ة ة ةةس كيع
سة ة ةةتااجا توات ا لت الع وازيا مداعومَّ طه سة ة ةةتشة ة ةةارو القوات اووية م السة ة ةةعودية طالدطا الخرى املشة ة ةةاركة يف
الت الع يف انيملة اووية الد وقودها الواليت املت دت ابس ةةا الت العَّ إ ه س ةةيش ةةارو الت الع بقوات بريةَّ طه
سةةوف وقب انيكومة العراتية الد يايم علياا الشةةيعة مشةةاركة القوات الس ةعودية ط ةميها م القوات الربية السةةاية يف
تتاا مداعوم يف راتيااَّ

64

كما طجاإ انتقادات يديولوجية عل طجف اخلد ةةو

فيما يتعلق بقيادت اململكة العربية الس ةةعودية للت الع،

فقد طجف بع الاقاد المريكيني السةةعودية بتدةةدير ما يعرف ابل ة ة ة ة ة ة ة ة مالوهابيةم ،طهو ما يرلق عليف ابلتلسةةمي الاةةوا
الدة ة ة ة ةةارإ ل سة ة ة ة ةةالإ الذ يعتقد نف مدة ة ة ة ةةدر التررف الذ ياذ اليديولوجيا للكثمي م اجملموعات اإلرهابيةأت طيرى
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اة اأ هذا االجتاه ن املبادرت السةعودية قرد دعاية هتدف

اةرف الاقد الدطا ع دعا اململكة العربية السةعودية

للتررف65أت
ةمي نةف يف مقةابة هةذه االنتقةادات ،فةإن وشة ة ة ة ة ة ةةكية الت ةالع طجةد ور يبةاب م الواليت املت ةدت ،طدطا االلةاد
الطريب سة ة ة ة ة ةةيما نف سة ة ة ة ة ةةيع م دطر الت الع الدطا ،اربة مداعوم بقيادت الواليت املت دتأت طم جاة خرى ،فإن
مش ة ةةاركة لالع س ة ةةد سذا انييا بقيادت كرب دطا س ة ةةاية ،اململكة العربية الس ة ةةعودية ،يس ة ةةاا ،بش ة ةةك كبمي ،يف ياربة
الدعاية اليديولوجية لة ة ة ة ة مداعومأت ف الب ع ذلك ،فإن سب دطا م ع ا الت الع اوديد ها ي ا مشاركون يف
العمليات العس ةةكرية اوارية ت ةةد مداعوم ت ةةم الت الع الدطا ،اربة مداعوم ،طها الب ري  ،االردن ،الس ةةعودية،
وركيا ،طاإلمارات العربية املت دت ،يف ني ووفر الكويإ طترر تواعد جوية66أت
طبعد عالن لالع دعا انيكومة الشرعية يف اليم بقيادت اململكة العربية السعودية ،تلإ مشاركة هذه الدطا
يف عمليات الت الع الدطا ،اربة مداعوم فقد مت لوي اواود العسة ةةكرية السة ةةعودية ملسة ةةاعدت انيكومة اليماية تة ةةد
امل تمردي الشة ة ة ة ة ة ةةيعةأت طوكون هذا الت الع م الب ري  ،طمدة ة ة ة ة ة ةةر ،طاالردن ،طالكويإ ،طاملارأ ،طترر ،طالسة ة ة ة ة ة ةةودان،
طاإلمارات العربية املت دت الد لة ة ةةاركإ بلعالية يف للة القدة ة ةةع يف اليم  ،بياما لة ة ةةاركإ القوات الربية السة ة ةةعودية يف
القتاا م توات الدطا الخرى67أت
ن التايميات الد لة ة ة ة ةةادهتا اململكة مؤخراب سة ة ة ة ةةامإ يف التخليع م االنتقادات الد طجاإ لقيادهتا لاللاب
تة ةةد اإلرهاأأت طتد ل ذلك اإلاة ةةال ات السة ةةياسة ةةيات الد فرتة ةةتاا دا الربي العريب الد لة ةةادهتا بع دطا
الشةرق الطسة أت طتد دفعإ اللوتة يف سةوري طليبيا طاليم السةلرات السةعودية وبد بل كثر انلتا اب ،سةياسةياب،

طاتتداديب ،طاجتماعياب ،طدياياب عربت عاف رهية 682030أت

طيتاا ماتقدط الت الع اململكة أببا وسة ة ة ة ة ة ةةع للدعاية ،طوع ي مكانتاا يف العا اإلسة ة ة ة ة ة ةةالما ،كثر م كونف
ولةةاتا التوورات
لةةالع قيقاأت طابلتةةاا ل لقق ي م اللوا ةةد ا،تملةةة للت ةةالعأت طلك م ل ة ة ة ة ة ة ةةلبةةا ن وؤد
New York Time. (2015). “Doubts About Saudi Arabia’s Antiterrorism Coalition,” New York Times, Editorial
Board, December 18, 2015: http://www.nytimes.com/2015/12/19/opinion/doubts-about-saudi-arabiasantiterrorismcoalition.html?_r=0
66
Terri Moon Cronk, (2016). “Carter Calls for More Global Cooperation to Defeat ISIL,” U.S. Department of
Defense, December 15, 2015.
67
U.S. Department of Defense, (2016) “Operation Inherent Resolve: Targeted Operations Against ISIL
Terrorists,” January 3, 2016. As of: http://www.defense.gov/News/Special-Reports/0814_Inherent-Resolve
68
New York Time. (2015). .mrj'e sabq
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اإلتليميةأت طعل عكر الت الع الذ وقوده الواليت املت دت تة ة ة ةةد داعو ،طهو طاسة ة ة ة طلة ة ة ةةام أت يف املقاب  ،يبدط
الت الع السةعود تةيقاب ط دةريبأت كما يتا ووسةي الت الع الذ وقوده الواليت املت دت ليشةم انيكومة السةورية
انيالية ط رطسة ة ةةيا ط يرانأت كما ن وركيا وقوإ بعملياهتا العسة ة ةةكرية اخلااة ة ةةةأت اللرق الر يسة ة ةةا بني التكوي ن الت الع
انياا بقيادت الواليت املت دت طلالع الريض ن الس ة ة ةةابق يش ة ة ةةم ك م الدطا الاربية طالعربية ،يف ني ن الخميت
يادف ن يش ةةم فق الدطا اإلس ةةالميةأت ةمي ن دطالب مث العراق ط يران تد عارض ماذ البداية وش ةةكي الت الع
العسكر اإلسالما بقيادت اململكة69أت

الت ةةالع الةةذ وقوده الواليت املت ةةدت هو يف نلر اوةةانةةب الةةذ واتما ليةةف يران فق فيمةةا يتدة ة ة ة ة ة ة ة ابلعمليةةات
املاةاه ة ة ة ة ة ة ةةة لةداعو ،طذلةك عل الرةا م ن الت ةالع الةذ وقوده الواليت املت ةدت ال يوجةد لةديةف جاةدت طةا ليةة،
يا ن فرتة العم املشةرتكة وقدةع هداف داعو يف سةوري طالعراقأت فبياما الت الع الذ وقوده الواليت املت دت
يعم عل الرض ،فإن الت الع السعود ال يبدط نف تريب م العم 70أت
االنتقاد الثا هو ن املبادرت السة ة ةةعودية م الواتة ة ةةس با وسة ة ةةتادف الدطا السة ة ةةاية ،طهذا بدطره سة ة ةةوف يع
الليوت الرا ليةأت طم ذلك ،يبدط ن االنقس ة ة ة ة ةةامات الرا لية طاإلثاية ابللع دفعإ الد ة ة ة ة ةراعات يف س ة ة ة ة ةةوري طالعراقأت
فاملتمردطن يف العراق ،كال ا مكوانت جاادية طمعتدلة ،معزماا م الس ة ةةاة ،يف ني القوات انيكومية ط للاهها م
امليليش ةةيات ها م الش ةةيعةأت فقد مت وس ةةاي االنتش ةةار السة ةري لداعو عرب ةرأ طلاا العراق بس ةةبب كراهية انيكومة
العراتية الد يايم علياا الش ةةيعة الد انتش ةةرت بني الس ةةكان الس ةةاة يف البالدأت طهتدف ي ةاب ود ةةلية انيس ةةاابت م
تب امليليشة ة ةةيات الشة ة ةةيعية املوالية لل كومة يف بع املااطق الد اسة ة ةةتعادهتا انيكومة العراتية الد بعدت السة ة ةةاة فق أت
ط كومة العراق ودرو هذه املش ة ة ة ةةكلةأت طيف ني ن العش ة ة ة ةةا ر الس ة ة ة ةةايني تد خذطا ماإ املبادرت يف معركة الرماد  ،فإن
الشة ة ة ةةيعة ف ة ة ة ةةلوا اال تلا مبليشة ة ة ةةياهتاأت كما نف م بداية انيرأ الهلية يف سة ة ة ةةوري اعتمدت انيكومة السة ة ة ةةورية عل
املتعدبني العلويني طةميها م التليات الدياية الخرى تد التمرد السد يف البالد71أت
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طم بني االنتقادات الخرى ن دعا الواليت املت دت لتشة ةةكي الت الع بقيادت السة ةةعودية يعيق جاود وع ي
التعاطن م يران ني الا اعات س ة ة ة ة ة ةةوري طالعراقأت كما ن الطربيني ابووا كثر اتتااعاب بقبوا بقا الس ة ة ة ة ة ةةد يف الازاإ يف
سوري ذا كان سيما انتشار اللوت  ،ططتع ودفق الالجمني الد بد ت وقوض سر االلاد الطرطيب72أت

خامتة
اسة ةةتعرتة ةةإ هذه الدراسة ةةة دطر الت اللات يف ياربة اإلرهاأأت طتد اسة ةةتعرتة ةةإ الدراسة ةةة جتربة ك م

لع

لاا الطلسةا مالااووم ،طالت الع الدطا ا مية مداعوم ،طالت الع العسةكر اإلسةالما العسةكر ،اربة اإلرهاأأت
طهذ جتربة مالااووم ،بواةلاا السةبق ،الكثر ثرا م يا مرا الترور الد وكيلإ م التاميات عل السةا تني،
الدطلية طاإلتليميةأت طمما س ة ة ة ةةاعد عل هذا التكيع املرطنة الد متي سا انيلعأت م جاة خرى ،فإن جتربة انيرأ الباردت
كس ة ةةبإ انيلع خربت طدراية يف التعام م س ة ةةياس ة ةةة الرد العس ة ةةكر  ،طكيلية دارت املعركة يف ل ة ةةقاا اليديولوجاأت
يرتدد انيلع يف التعام م وداعيات ابيار املازومة الش ة ة ةةيوعية بس ة ة ةقوا مرك ا يف االلاد الس ة ة ةةوفيدأت فقد عم عل
اسة ةةتثمار ما بعد السة ةةقوا فسة ةةار ا ت ة ةةان بع دطا لع طارسة ةةو ،ا متك  ،ودرجيياب ،م تة ةةماا لع ة ةةويتفأت
خااةةية املرطنة ي ةاب مكاإ انيلع م التعام م دا ما بعد انياد عشةةر م سةةبتمرب  2001فلسةةاا بلعالية
يف انيرأ تة ة ة ةةد وازيا القاعدت يف فاانسة ة ة ةةتان ،طال قاب يف انيرأ تة ة ة ةةد وازيا الدطلة اإلسة ة ة ةةالمية مداعوم يف ك م
العراق ،طسوري ،طليبيا ،طمااأت

مةا الت ةالع الةدطا ا ميةة مداعوم بقيةادت الواليت املت ةدت ،عل الرةا م نةف ال خيتلع يف ع ة ة ة ة ة ة ةةويتةف م
لع لاا الطلسةةا ،ال نف سةةاا بشةةك كبمي ططاتةةس يف با الوجود العسةةكر لتازيا مداعوم عل الرض يف
العراق طسوريأت ط وشم عملياوف ياربة التازيا يف ليبيا طماا الد يتوالها لع الااووأت
طفيما يتدة ابلت الع العسةكر اإلسةالما العسةكر ،اربة اإلرهاأ ،فإن دطاف هسةيسةف ختتلع ع

لع

الااوو طنزميه الت الع الدطا ا مية مداعومأت فالتمدد اإليرا اإلتليما ،عل طجف اخلد ة ة ةةو يف يي اململكة العربية
السة ة ةةعودية ،تد لة ة ةةك هتديداب مبالة ة ةراب لم طاسة ة ةةتقرار اململكة طدطا ا،ور السة ة ةةد بقيادت السة ة ةةعوديةأت ةمي ن انيلع
يتعرض ا اآلن الختبار قيقا يثبإ فاعليتف ،طمتاسةةكف ،طتدرت تيادوف عل اإلدارت طالتاسةةيقأت م الخذ يف االعتبار
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 طالواليت املت دت يف تيادت الت الع الدطا،لع الااوو

تة ةةعع خربت اململكة يف تيادت ط دارت الت اللات ابملقارنة م
ا مية مداعومأت
:نتائج الدراسة

اربة اإلرهاأ بقيادت اململكة العربية السةعودية ختتلع يف سةياتاا م،  دطاف نشةلت الت الع العسةكر اإلسةالما:أوالا

اربة داعوأت،  طالت الع الدطا،ك م نشلت لع الااوو

 طالت الع،اربة اإلرهاأ،  مبا ن لع لاا الطلسة ة ةةا هو التدإ بني نزمييف الت الع العسة ة ةةكر اإلسة ة ةةالما:اثني ا

 ط ثبإ، فقد اكتسة ةةب خربت يف التعام م التاديدات الماية يف نراتف اوارايف التقليد الطريب،اربة داعو، الدطا

كلا ت عالية خار هذا الاراقأت
اربة اإلرهاأ يتمي ع نزمييف م،  الت الع العسة ة ةةكر اإلسة ة ةةالما: اثلثا
الوسةا العسةكرية ف سةب ب وتسة لتشةم الوسةا اللكرية للتعام م التررف اللكر طمعاوتف تب ن يترور

يا لولية هداف الد ال وقتدة ة ةةر عل
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Abstract
The use of the Internet for educational purposes has been widespread in the past few decades.
One of the most important advantages of e-learning is the provision of distance learning,
which provides multiple advantages compared to traditional learning. Consequently, many
educational systems around the world have adopted e-learning. In the United States of
America, for example, the number of institutions offering distance learning increased from
56% in 1997-1998 to more than 90% in 2000-2001.What is more, the number of students
who chose distance learning doubled in the same period from 1.7 million learners to 3.1
million. Thus, many educational systems around the world are offering more and more
distance training courses.
This growing interest in e-learning makes us wonder about what kind of benefits
this type of education offer to both learners and educational institutions. What are the
advantages of e-learning? What are the challenges that this type of learning raise? What are
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the prospects for this type of learning in the Moroccan public school? These are some
problems the present research aims to examine.

ملخص البحث
عرف استخدام اإلنرتنت لألغراض التعليمية انتشارا واسعا يف العقود األخرية ،السيما يف األوساط األكادميية.
ومن أهم مميزات التعلم االلكرتوين توفريه إمكانية التعليم عن بعد والذي أابن عن مزااي متعددة مقارنة ابلتعليم
التقليدي ،مما جعل العديد من املؤسسات التعليمية مبختلف بقاع العامل تتبناه وتوفره كنوع أساسي من أنواع
اخلدمات اليت تقدمها يف جمال التعلم .يف الوالايت املتحدة األمريكية مثال ،ارتفع عدد املؤسسات اليت تقدم التعليم
عن بعد يف التعليم العام من  ٪ 56يف 1998-1997إىل أكثر من  ٪ 90يف  ،2001-2000كما تضاعف
عدد الطالب املقبلني على التعليم عن بعد يف نفس الفرتة أي خالل  4سنوات من  1.7مليون متعلم إىل .3.1
وهكذا فإن العديد من املؤسسات التعليمية عرب العامل أصبحت تعرض دورات تدريبية تُقدم عن بعد ملن يرغب

يف التعلم.

إن هذا االهتمام املتزايد ابلتعلم االلكرتوين جيعلنا نتساءل عن املزااي اليت يوفرها لكل من املتعلمني
واملؤسسات التعليمية ،فما هي مميزات هذا النوع من التعليم؟ وما هي التحدايت اليت يثريها؟ وما هي آفاق هذا
النوع من التعلم يف املدرسة العمومية املغربية؟ هذه هي اإلشكاالت اليت يطمح هذا البحث إىل اإلجابة عنها.
ــــــــــــــــ ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
Keywords: Internet-E-learning - Distance learning - Moroccan public school - Digital
educational means.

الكلمات املفتاحية  :التعلم االلكرتوين  -التعليم عن بعد – املدرسة العمومية املغربية – الوسائل التعليمية

الرقمية -املوارد الرقمية.
مقدمة

بسم هللا الرمحن الرحيم ،احلمد هلل الذي وهبنا العلم نورا هاداي ،حنمده ونشكره ونشهد أن ال إله إال هو ونشهد
أن سيدان حممداً صلى هللا عليه وسلم عبده ورسوله .أما بعد،
يشهد العامل يف العقود األخرية ثورة تكنولوجية هائلة يف جمال املعلومات واالتصاالت ،وقد أصبح للمعدات
اإللكرتونية مكانة كبرية يف حياة اجليل اجلديد الذي اكتسب مهارات فائقة يف جمال التعامل مع كل ما تقدمه من
غرم أبناؤان ابلتقنيات التكنولوجية اجلديدة وهي تتيح هلم احلصول املستمر على ما ال هناية
تسهيالت .وكيف ال يُ َ
له من املعلومات واحملفزات أبسلوب مريح شيق جيعل حلظات التعلم ممتعة مليئة ابلتشويق واإلاثرة واإلبداع! إن
هذا الوضع جيعل النظام التعليمي التقليدي يف ورطة ،وذلك ألن املدارس اليوم أصبحت تواجه حتداي صعبا يتمثل
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يف ضرورة التكيف مع املستجدات ومواكبة التحوالت اليت عرفها العصر يف جمال تكنولوجيا التعليم .لقد أصبح
لزاما على املنظرين وواضعي السياسات التعليمية إعادة النظر يف الطرق التقليدية املعتمدة يف التعليم من أجل
مواكبة املستجدات.
إشكالية البحث
عرف استخدام تكنولوجيا املعلوميات ألغراض تعليمية انتشارا واسعا يف العقود األخرية ،السيما يف
األوساط األكادميية .ومن أهم مميزات التعلم االلكرتوين توفريه إمكانية التعليم عن بعد والذي أابن عن مزااي متعددة
مقارنة ابلتعليم التقليدي ،مما جعل العديد من املؤسسات التعليمية مبختلف بقاع العامل تتبناه وتوفره كنوع أساسي
من أنواع اخلدمات اليت تقدمها يف جمال التعلم.إن هذا االهتمام املتزايد ابلتعليم االلكرتوين جيعلنا نتساءل عن
املزااي اليت يوفرها لكل من املتعلمني واملؤسسات التعليمية ،وعن مدى إمكانية تبنيه داخل املدرسة العمومية املغربية.
فما هي مم يزات التعليم االلكرتوين؟ وما هي التحدايت اليت يثريها هذا النوع من التعلم؟ وما هي آفاق تبين هذا
النوع من التعلم يف املدرسة العمومية املغربية؟ هذه إشكاالت ليطمح هذا البحث إىل اإلجابة عنها.
منهجية البحث
هتدف هذه الدراسة إىل بيان أمهية التعليم االلكرتوين ومزاايه وآفاق تبنيه يف املدرسة العمومية املغربية،
ومن أجل حتقيق هذا اهلدف جاءت هذه الدراسة مقسمة إىل املباحث التالية:
املبحث األول :مفهوم التعليم اإللكرتوين وأنواعه
املبحث الثاين :مزااي التعليم االلكرتوين وأمهيته
املبحث الثالث :حاجيات ومتطلبات التعليم االلكرتوين
املبحث الرابع :أدوات التعليم االلكرتوين
املبحث اخلامس :آفاق تبين التعليم االلكرتوين يف املدرسة العمومية املغربية
املبحث السادس :معوقات التعليم االلكرتوين يف املدرسة العمومية املغربية
خامتة :نتائج وتوصيات الدراسة

املبحث األول :التعليم اإللكرتوين
الفرع األول :مفهوم التعليم االلكرتوين

التعلم االلكرتوين ( )E-Learningهو نظام تعليمي يستخدم تقنيات املعلومات وشبكات
احلاسوب يف تدعيم وتوسيع العملية التعليمية من خالل جمموعة من الوسائل منها االنرتنت( بن رحيان،2019،

ص .(Bin Rayhan, 2019, p 2))2وهذا النوع من التعليم نتج عن ثورة تكنلوجيا املعلومات -اليت
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عرفها العامل مؤخرا-حيث أصبح نقل وإنتاج واستهالك املعرفة يتم من خالل أساليب وتقنيات تشمل استخدام
أجهزة وبرامج متطورة يف عمليات التعلم .وذلك بدأً ابستخدام وسائل عرض الكرتونية إللقاء الدروس يف الفصول
الدراسية التقليدية واستخدام الوسائط املتعددة يف عمليات التعلم ،وانتهاءً بتشييد املدارس الذكية والفصول
االفرتاضية اليت تتيح للمتعلمني احلضور والتفاعل مع حماضرات وندوات تقام يف دول أخرى (قد تكون جد بعيدة)،
وذلك من خالل تقنيات االنرتنت والتلفزيون التفاعلي وغريها من وسائل االتصاالت( ابشيوة ،2006،ص( )19
Bashiwa,2006,p 19).

الفرع الثاين :أنواع التعليم االلكرتوين
ويتنوع التعليم االلكرتوين حبسب مكان وزمان تواجد املعلم واملتعلم ،وميكن تصنيفه إىل:
• التعلم عن بعد) :)Distance Learningويعتمد على وجود املتعلم يف مكان بعيد عن مصدر التعلم

من الناحية اجلغرافية ،وهو أحد أساليب التعلم الذي متثل فيه وسائل االتصال والتواصل املتوفرة دورا أساسيا
يف التغلب على مشكلة املسافات البعيدة اليت تفصل بني املدرس واملتعلم.

• التعلم املمزوج) :(Blended Learningوهو منوذج من التعلم يتم فيه دمج اسرتاتيجيات التعلم املباشر
يف الفصول التقليدية مع أدوات التعليم االلكرتوين عرب االنرتنت ،ويسمى أيضا ابلتعلم املدمج.

• التعلم املتزامن) :(Synchronous Learningويطلق على منط التعليم الذي جيمع بني املعلم واملتعلم
يف نفس الوقت،ويتم ابستخدام بعض األساليب مثل احملادثة الشفوية أو النصيةاملباشرة أو املؤمترات الصوتية
أو مؤمترات الفيديو...

• التعلم غري املتزامن) :(Asynchronous Learningوهو منط تعليم غري تزامين يتم فيه التواصل بني
املعلم واملتعلم بشكل غري مباشر عرب الربيد االلكرتوين أو املنتدايت التعليمية أو الشبكات االجتماعية أو
املوسوعات اخلاصة )..يونس ،2017 ،ص)Younes, 2017, p. 29()29
• التعلم املتنقل) :(Mobile Learningويتم هذا النوع من التعلم عرب استخدام األجهزة الالسلكية
احملمولة مثل اهلواتف النقالة واهلواتف الذكية واللوحات االلكرتونية ،فيتوصل املتعلم ابحملتوى التعليمي من أي
مكان ويف أي وقت (بن رحيان ،2019،ص.( Bin Rayhan, 2019, p15))15

الفرع الثالث :مكوانت التعليم االلكرتوين

للتعليم اإللكرتوين بيئة حمددة تتميز ابملكوانت التالية:

• احملتوى املعريف :ويتم إعداد احملتوى التعليمي يف هذا النمط من التعليم ابالعتماد على مواد إلكرتونية تكون
إما مكتوبة أو مسموعة أو مسموعة مصورة .ويهدف احملتوى التعليمي إىل جعل املتعلم يصل إىل مستوى من
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التحصيل واإلجناز ملعارف وتطبيقات يف جمال علمي معني .ويتميز احملتوى املعريف اإللكرتوين بتوظيف وسائل
متعددة إلثراء احملتوى وحتقيق عناصر اجلذب والتشويق وزايدة التفاعل مع احملتوى،إضافة إىل مالئمة احملتوى
التعليمي خلصائص املتعلم .وتُتيح طبيعة التعليم اإللكرتوين مرونة كبرية يف جمال تقومي مضامني احملتوى املعريف
وإدخال تعديالت عليه ابستمرار أبقل اجلهود والتكاليف.
• املعلم أو املدرب :يتمثل دور املعلم يف التعليم اإللكرتوين يف تبسيط احملتوى التعليمي وإرشاد وتوجيه املتعلم.
وجيب أن يكون للمعلم خربة يف تصميم الربامج التعليمية إلكرتونيا لكي يستطيع إعداد احملتوى التعليمي مبا
يتفق مع خصائص البيئة اإللكرتونية ومتطلباهتا إضافة إىل بناء االختبارات اإللكرتونية من أجل تقييم املتعلمني.
وقد يعمل املعلم من داخل مؤسسة تعليمية أو من منزله ،وغالبا ال يرتبط بوقت حمدد للعمل .ويكون تعامله
مع املؤسسة التعليمية حبسب املقررات اليت يشرف عليها وعدد الطالب املسجلني لديه
ص( Faraj, 2005, p20) )20

) فرج،2005،

• املتعلم :املستفيد من العملية التعليمية وجيب أن تكون له معرفة ابلتقنيات احلديثة وكيفية التعامل مع الكمبيوتر

واالنرتنت .وطبيعة التعليم اإللكرتوين جتعل املتعلمني أكثر قدرة على اكتساب مهارات التعلم الذايت والقدرة

على حل املشكالت وتنظيم قدراهتم ألهنم يتحملون مسؤولية تعليمهم واختياراهتم مما جيعلهم أكثر وعيا
جبوانب قوهتم وضعفهم.
• وسيط االتصال :واملتمثل يف احلواسيب اآللية املرتبطة بشبكة االنرتنت ،فبدوهنا ال يوجد تعليم إلكرتوين )
بورقيب  ، 2009،ص( Bourqabi, 2009,p 205) )205
• التقييم :وخيتص هذا املكون بقياس حتصيل املتعلمني وتقومي العملية التعليمية وبيئة التعلم.
الطاقم الفين واإلداري :ويقوم إبدارة التعلم اإللكرتوين خالل القبول والتسجيل وإدارة االختبارات ،والعمل على
مساعدة كل من املدرس واملتعلم ) بورقيب  ، 2009،ص(Bourqabi, 2009,p 205) )205

الفرع الرابع :خصائص التعليم االلكرتوين

خيتص التعلم االلكرتوين ابحلاجة إىل توفر جمموعة من الشروط نذكر منها:
أ -ضرورة التعامل مع املستحداثت التكنولوجية اجلديدة والتدرب على كيفية استخدامها بشكل جيد قبل
استخدامها كوسائل تعليمية.
ب -اإلعداد الدقيق املسبق لتحديد عناصر التفاعل التعليمي ومصادر التعلم وسبل احلصول عليها.
ت -توفر كل من املعلم واملتعلم على مهارات خاصة وتنميتها لديهم.
ث -توفري إمكانيات تقنية خاصة يف بيئة التعلم وبناء شبكة اتصاالت ذات كفاءة وجودة عالية.
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املبحث الثاين :مزااي التعليم اإللكرتوين وأمهيته
ال خيتلف التعليم اإللكرتوين عن التعليم التقليدي من حيث املضمون واجلوهر ،ومن حيث حمتوى
املنهاج الدراسي ،واألنشطة التعليمية واألنشطة التقوميية .لكن االختالف بينهما يظهر على مستوى األساليب
والوسائل املستعملة يف العملية التعليمية ويف طرق االتصال بني املعلم واملتعلم.
ويتميز التعليم االلكرتوين عن التعليم التقليدي مبا يلي:
على مستوى أساليب التعليم ،فإن التعليم االلكرتوين يوظف تقنيات حديثة ويعتمد وسائط وعروض
•
من خالل صفحات الويب .أما التعليم التقليدي فال يوظف الوسائل التكنولوجية إال اندرا ،كما أن االتصال بني
أطراف العملية التعليمية يتم فيه وجها لوجه.
على مستوى التواصل بني أطراف العملية التعليمية ،يعتمد التعليم التقليدي على االتصال وجها لوجه
•
بني املعلم واملتعلم يف إطار الوجود الفعلي داخل الفصل الدراسي .وهكذا فإن التواصل مقيد ابحلصة الدراسية
حيث يقوم فقط بعض املتعلمني بطرح أسئلة على املعلم ألن وقت احلصة ال يتسع لالستماع جلميع الطالب .أما
التعلم اإللكرتوين فيتميز حبرية التواصل مع املعلم يف أي وقت عن طريق وسائل خمتلفة مثل الربيد اإللكرتوين وغرف
احملادثة وغريمها) يونس ،2017 ،ص.)Younes, 2017, p16()16
•

على مستوى تكلفة التعلم ،حيتاج التعليم اإللكرتوين يف املراحل األوىل من تطبيقه إىل جتهيز البنية

التحتية وتوفري األجهزة وتصميم الربامج واالتصاالت ،إال أن هذه التكاليف املادية تنقص بشكل ملحوظ بعد
استقرار التجهيزات األساسية فيصري أقل كلفة من التعليم التقليدي .وذلك ألن التعليم اإللكرتوين يوفر عدة
تكاليف ال ميكن جتنبها يف النظام التعليمي التقليدي كاحلاجة إىل بناء مؤسسات تعليمية وقاعات دراسية
مبواصفات خاصة ،إضافة إىل تكاليف أجرة املعلمني ونقلهم وسكنهم...
على مستوى مكان وزمان التعلم ،يتميز التعليم االلكرتوين عن التعليم التقليدي بكونه متاح سائر اليوم
•
وطيلة أايم األسبوع وأايم العطل ،وال يعيق استمراره ظروف الزمان واملكان .وهكذا يتمتع املتعلم مبرونة كبرية إذ
يستطيع التحصيل يف أي وقت شاء ومن أي مكان كان فيه ) اخلالدي ،2008،ص(Al-Khaldi, )245
). 2008,p245بينما يتحتم على املتعلم يف التعليم التقليدي التقيد بوقت حمدد والتواجد مبكان معني.
على مستوى املناهج واملقررات ،تتميز برامج التعليم اإللكرتوين مقارنة ابملقررات التقليدية مبرونة كبرية
•
فيما خيص إمكانية اإلثراء واملراجعة .وذلك ألن التعليم االلكرتوين يتيح إمكانية عمل حتديث للربامج التعليمية
والدروس بكل سهولة ،وبدون تكاليف ،وال حيتاج األمر إىل االنتظار إىل ما بعد النشر أو الطباعة كما هو احلال
يف التعليم التقليدي ) خلصان ،2017 ،ص (Malik , 2017, p 12))12
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على مستوى الوسائل التعليمية ،ال حيتاج التعلم االلكرتوين إىل قاعات دراسية ،وليس من الضروري
•
توفري أجهزة احلاسوب يف املؤسسة التعليمية إذ ميكن للمتعلم استخدامه من البيت واالطالع على املادة التعليمية
ابستمرار.
يتمركز التعليم اإللكرتوين بشكل أساسي على املتعلم واحتياجاته بدال من الرتكيز على املعلم وقدراته،
•
وهكذا يتيح إمكانية حتوير املادة العلمية حبسب مستوى املتعلمني وما يناسبهم (Bielawski and
)، Metcalf, 2003,p 17فمنهم من يناسبه األسلوب املرئي ،ومنهم من يناسبه األسلوب السمعي أو
األسلوب العملي وهكذا .فمن أهم مميزات التعليم اإللكرتوين -مقارنة ابلتعليم التقليدي-إاتحته إمكانية مراعاة
الفروق الفردية بني املتعلمني وتقدمي املعلومات يف أشكال متنوعة تناسب قدراهتم املختلفة .كما أن املتعلم يكون
أكثر تفاعال يف التعليم اإللكرتوين منه يف قاعات الدرس التقليدية ،ألنه يتخلص من بعض الضغوطات النفسية
كالقلق واخلوف واخلجل فيصري أكثر جرأة يف املشاركة والتعبري عن أفكاره.
على مستوى املادة العلمية املدرسة ،يعتمد التعليم التقليدي غالبا يف تقدمي احملتوى التعليمي للمتعلم
•
على كتاب مطبوع حيتوي معارف حمدودة تُقدَّم على هيئة نصوص حتريرية مع بعض الصور .أما التعليم اإللكرتوين
فإنه يتيح فرصة كبرية للتعرف على مصادر متنوعة من املعلومات أبشكال خمتلفة جتعل احملتوى العلمي أكثر إاثرة
للمتعلمني ،ويتم تقدمي هذا احملتوى يف هيئة نصوص حتريرية وصور اثبتة ومتحركة ولقطات فيديو ورسومات
وخمططات كل ذلك يف هيئة مقرر إلكرتوين مرئي.
•

على مستوى التسيري اإلداري ،يتيح التعليم اإللكرتوين مرونة كبرية يف تسيري العملية التعليمية.

فالتسجيل واإلدارة واملتابعة واستصدار الشهادات يتم بطريقة بشرية مباشرة يف التعليم التقليدي بينما يتم األمر
بطريقة إلكرتونية عن بعد يف التعليم اإللكرتوين .كما أن عدد املتعلمني يف النظام التقليدي جد حمدود ال ميكنه
جتاوز ما تستوعبه البنية التحتية والتجهيزات ،يف حني يسمح التعليم اإللكرتوين بتكوين أعداد غري حمددة من
املتعلمني من كل أحناء العامل ) يونس ،2017 ،ص .) Younes, 2017, p16( )16كما أن التعليم
اإللكرتوين يوفر إمكانية حتليل نتائج االختبارات ووضع إحصائيات مما يسهل عملية املتابعة والتقومي على اإلدارة
الرتبوية واملسريين.
إن هذه املزااي اليت يوفرها التعليم اإللكرتوين أدت إىل تزايد االهتمام به يف أوساط الباحثني الرتبويني ،فعكفوا يف
السنوات األخرية على دراسته والتفكري يف سبل تنزيله كنوع من أنواع التعليم الفعال يف اجملتمعات املعاصرة .وقد
صت الكثري من األحباث إىل أن للتعلم اإللكرتوين الفعَّال نتائج واعدة يف تطوير املسرية التعليمية ،وأكدت أن
خلُ َ
البيئة التعليمية الثرية تكنولوجيا تُثْ ِمر مردودا إجيابيا.
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وال شك أن هلذا األسلوب التعليمي اجلديد متطلبات خاصة وشروط تقنية وإدارية البد من توفريها وإعدادها
حىت تتم االستفادة منه كنظام تعليمي حيقق نتائج جيدة يف جمال الرتبية والتعليم .فيما يلي ننتقل إىل احلديث عن
مكوانت ومتطلبات التعليم اإللكرتوين.

املبحث الثالث :حاجيات ومتطلبات التعلم اإللكرتوين
الفرع األول :البنية التحتية ألنظمة التعليم اإللكرتوين
تتكون البنية التحتية للتعلم اإللكرتوين من جمموعة من الوسائط اإللكرتونية والتكنولوجيا املساندة اليت متكن مشغل
النظام من توفري أي حمتوى إلكرتوين تعليمي وتوصيله للمتعلم بسرعة وكفاءة عالية .وهكذا فلوضع بنية حتتية قادرة
على نقل املعلومات البد بدايةً من توفري الوسائط اإللكرتونية ،ويدخل فيها احلواسيب املتصلة بشبكة اإلنرتنت
واألنظمة الصوتية وشاشات العرض ...وميكن حتديد املتطلبات الالزمة إلجناز بنية حتتية فعالة يف:

• طاقم فين مؤهل قادر على ضمان تشغيل نظام التعليم اإللكرتوين مع األخذ بعني االعتبار ضرورة مراعاة املواصفات
العاملية.
• هيكل إداري وتنظيمي يعمل على تسيري هذا النظام التعليمي احلدث.
• موارد مالية قادرة على تغطية التكلفة العامة لتشغيل هذا النظام وصيانته.
وجتدر اإلشارة هنا إىل أن من الشروط األساسية اليت جيب توفريها -إىل جانب ما ذكرانه من بنية حتتية – القوانني
اليت تنظم العمل وحتمي مجيع األطراف ،وخاصة محاية امللكية الفردية لألساتذة ضد القرصنة واليت أصبحت منتشرة
بشكل كبري على شبكات اإلنرتنت ) بورقيب  ، 2009،ص. (Bourqabi, 2009,p 207))207

الفرع الثاين :املادة العلمية املَُع َّدة إلكرتونيا

يعترب تصميم املادة التعليمية علما يف حد ذاته ،وهو حقل من الدراسة والبحث يتعلق بوصف املبادئ
النظرية واإلجراءات العملية املتعلقة بكيفية إعداد الربامج التعليمية واملناهج املدرسية واملشاريع الرتبوية والدروس
التعليمية العملية بشكل حيقق األهداف التعليمية املرسومة.
ويتعلق تصميم املادة التعليمية إلكرتونيا بطرق ختطيط وتنظيم عناصر العملية التعليمية؛ من اختيار
املادة وتنظيمها وتنفيذها ابستعمال وسائل مسموعة ومرئية مسموعة ،أو سائل بيانية اثبتة أو متحركة ،وتقومي
تكاملها وترابطها مع حماولة إخراجها أبسلوب شيق وممتع حيفز الطالب ويشجعه.

إن هذا التصميم للمادة العلمية يتطلب التخطيط والتنظيم ،وجيب أن يكون املصمم ملِ ّماً مبستجدات
جمال الرتبية من نظرايت علم النفس إضافة إىل اإلملام بطرق العرض وبكيفية تصميم املواقع والصفحات اإللكرتونية.
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وتتضمن املادة اإللكرتونية عادة مجيع املعلومات اخلاصة ابألستاذ الذي أعدها وكيفية االتصال والتواصل معه،
وبعض املراجع واملواقع اإللكرتونية اليت يستعني هبا املتعلم لفهم املادة والتوسع فيها ،كما ميكن أن توجد بعض
االختبارات التقوميية اليت تساعد على االختبار الذايت ) بورقيب  ، 2009،ص(Bourqabi, )210
).2009,p 210

املبحث الرابع :أدوات التعليم اإللكرتوين
يُقصد أبدوات التعليم اإللكرتوين تلك األدوات اليت تُستَخدم يف إحداث تفاعل بني املتعلم واملعلم
أثناء العملية التعليمية .ميكن تصنيف هذه األدوات إىل نوعني:

الفرع األول :أدوات التعليم اإللكرتوين املتزامن
وهي األدوات اليت يتم من خالهلا نقل املعلومات والدروس واالمتحاانت بني املعلم واملتعلم يف نفس الوقت الفعلي
لتدريس املادة ،ويدخل فيها:
• احملادثة ()Chat
تتيح هذه األداة من خالل برامج معدة خصيصا هلذا الغرض التواصل املتزامن مع الغري ،حيث يتبادل األطراف
عربها كتابة أو صوات يف نفس الوقت احلقيقي) .(Clark and Mayer, 2008, p 260ويف جمال
التعليم ميكن ألطراف العملية التعليمية اللقاء عرب احملادثة يف نفس الوقت ،وتسمح هذه األداة بتقدمي التغذية
الراجعة بشكل فوري وبدون انتظار .وهكذا ميكن للمتعلم طرح أسئلة على املعلم خالل احلصة الدراسية نفسها
وتلقي اإلجابة عنها ،كما ميكن للمعلم تقومي استيعاب املتعلم ودعمه بشكل متزامن للعملية التعليمة.
وتسمح هذه األداة كذلك ببث حماضرات من أي مركز أو مؤسسة تعليمية إىل أي مكان يف العامل يف وقت حمدد،
واستضافة خرباء ومتخصصني لإلجابة على استفسارات املتعلمني من خالل قنوات خاصة جبانب غرف النقاش
املتاحة على شبكة االنرتنت.
• املؤمترات التفاعلية
هي تقنية إلكرتونية تعتمد على استخدام شبكة االنرتنت لربط التواصل بني حماضر وعدد من املستقبلني .وقد
يكون املؤمتر صوتيا ( ،)Audio Conferencesأو ابلصوت والصورة (.)Video Conferences
ويستطيع كل من حيضر هذه املؤمترات من املتعلمني مساع املتحدث أو رؤيته ،كما ميكنهم التوجه إليه أبسئلة
واستفسارات أو مناقشته والتحاور معه( األمحري ،2015 ،ص ( Al-Ahmari, 2015, p41))41
• اللوح األبيض ()White Board
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عبارة عن سبورة شبيهة ابلسبورة التقليدية ،وقد أصبحت هذه الوسيلة من األدوات الشائعة يف التعليم اإللكرتوين
حيث يعتمدها املعلم يف شرح املادة العلمية من خالل رسومات أو كتاابت ييتم نقلها للمتعلم .وتتيح هذه
األداة التفاعل بني املتعلمني ،كما أهنا تسهل التعلم التشاركي بينهم خالل حماولتهم حل بعض التمارين أو
األسئلة ألن كل ما يكتبه أحدهم ميكن أن يراه اآلخرون ويعلقوا عليه أو يعدلوه.
ويعترب اللوح األبيض أداة فعالة يف مناقشة املواد التعليمية ذات الطابع البصري ،كالرسومات البيانية واجلداول الرقمية
والتصميمات املعمارية واألعمال الفنية( Horton, 2003, p 230).

الفرع الثاين :أدوات التعليم اإللكرتوين غري املتزامن
وهي تلك األدوات اليت تسمح ابلتواصل غري املباشر ،أي أهنا ال تتطلب تواجد املعلم واملتعلم على شبكة االتصال
يف نفس الوقت .ونذكر منها:
• الربيد اإللكرتوين ()E-mail
وهي األداة األكثر شيوعا يف نظام التعلم اإللكرتوين نظرا ملا تتمتع به من مزااي تتمثل يف سهولة االستخدام ،وتوفري
إمكانية تبادل املعلومات بني املعلم واملتعلم أو بني املتعلمني بشكل بسيط.
ومع أن هذه األداة ال توفر التفاعل املتزامن نظرا لوجود فروق زمنية بني إرسال الرسالة واستقباهلا والرد عليها ،فإهنا
تتيح العديد من املزااي اليت جتعل العديد من الناس يفضلون التواصل عربها ،وأمهها سرعة تبادل الرسائل،
واخنفاض التكلفة ،وإمكانية إرسال رسالة واحدة إىل العديد من األفراد يف أماكن خمتلفة من العامل يف الوقت
ذاته .كما أن استعمال هذه األداة يعترب مألوفا ألغلب الناس ،فكل من يستطيع استعمال الكمبيوتر ميكنه
التواصل عرب الربيد اإللكرتوين ،وأغلب املستعملني للتكنولوجيا اليوم لديهم عنوان إلكرتوين (Horton,
2003, p 230).
ويتيح التواصل عرب الربيد االلكرتوين إمكانية ربط ملفات إضافية ابلربيد كالكتب أو املقاطع الصوتية أو مقاطع
الفيديو أو صور ...إضافة إىل السماح للمتعلم بقراءة الرسالة والرد عليها يف الوقت الذي يناسبه) يونس،
 ،2017ص.) Younes, 2017, p30()30
• الصفحات التعليمية على االنرتنت ()Web Pages
ميكن استخدام صفحات الشبكة العنكبوتية يف عرض املعارف وتقدميها للمتعلمني .كما ميكن للمتعلم تبادل
رسائل على هذه الصفحات مع املعلم واملؤسسات التعليمية ،كأن يدخل املتعلم إىل موقع املؤسسة وينجز
التقوميات اليت ُكلِّف هبا ويرسلها ،أو يطلع على بعض مقاطع الفيديو أو امللفات اليت وضعها معلمه رهن إشارته
يف الصفحة.
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وميكن تقسيم هذه الصفحات حبسب كوهنا تفاعلية أو ال إىل نوعني:
 صفحات الويب الساكنة ( :)Static Web Pagesوهي صفحات ال ميكن التفاعل معها ،وإمنا يكتفياملتعلم بقراءة التعليمات واحملتوى غري النشط الذي ال حيتاج منه سوى االطالع .فهي صفحات يف اجتاه واحد
من املعلم إىل املتعلم ،أو من املتعلم إىل املعلم.
 صفحات الويب التفاعلية ( :)Interactive Web Pagesويسمح تصميم هذا النوع من الصفحاتابلتفاعل مع حمتواها طريق اإلجابة عن أسئلتها أو طلب املساعدة أو إبداء الرأي يف املادة العلمية وطريقة
عرضها(األمحري ،2015 ،ص ( Al-Ahmari, 2015, p44).)44
• األقراص املدجمة (:)CD
وهي عبارة عن أقراص يتم فيها جتهيز املناهج الدراسية أو املواد التعليمية وحتميلها على أجهزة املتعلمني للرجوع
إليها وقت احلاجة .وتتيح هذه األداة عرض أفالم الفيديو التعليمية وعرض عدد هائل من الكتب واملراجع يف
كافة اجملاالت .ويعترب هذا النمط من التعليم صورة مكملة ألساليب التعلم التقليدية) يونس،2017 ،
ص.) Younes, 2017, p38()38

املبحث اخلامس :آفاق تبين التعليم اإللكرتوين يف املدرسة العمومية املغربية

حظ ي إدم اج تكنولوجي ات اإلع الم واالتص ال ف ي منظوم ة الرتبي ة والتكوي ن ابهتم ام كبي ر من طرف
القائمني على القطاع التعليمي ابملغرب،جاء يف امليثاق الوطين للتعليم" سعيا لتحقيق التوظيف األمثل للموارد
الرتبوية وجللب أكب ر فائدة ممكن ة من التكنولوجي ات احلديث ة ي تم االعتماد على التكنولوجيات اجلديدة لإلعالم
واالتصال وخاصة يف جمال التكوين املستمر" (امليثاق الوطين املغريب للرتبية والتكوين(Moroccan ،
)National Charter for Education and Training, 1999, p 18
وأكد امليثاق الوطين على أن استثمار التكنولوجيات يف املنظومة التعليمية املغربية سيستمر يف اجملاالت اآلتية:
• معاجلة بعض حاالت صعوبة التمدرس والتكوين املستمر ابلنظر لبعد املستهدفني وعزلتهم.
• االستعانة ابلتعليم عن بعد يف مستوى اإلعدادي والثانوي يف املناطق املعزولة.
• السعي إىل حتقيق تكافؤ الفرص ،ابالستفادة من مصادر املعلومات ،وبنوك املعطيات ،وشبكات التواصل مما
يسهم ،أبقل تكلفة ،يف حل مشكلة الندرة والتوزيع غري املتساوي للخزاانت والواثئق املرجعية(امليثاق الوطين
املغريب للرتبية والتكوين ،1999 ،بند (Moroccan National Charter for )119
Education and Training, 1999, Item NO 119).
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ووعي ا م نوزارة الرتبي ة الوطني ة بض رورة تكوي ن طاقمه ا الرتب وي ،نظم ت سنة  2000مدرس ة صيفي ة
للتكوي ن املس تمر ف ي اإلعالميات لفائدة  700مدرس.
وف ي  23أبري ل  ،2001ألق ى صاح ب اجلالل ة حممد السادس خطااب – مبناسبة انعق اد املناظ رة
الوطني ة إلدم اج املغ رب ف ي جمتم ع اإلعالم واملعرف ة -أمر فيه أبن يكون " :ل كل مؤسس ة تعليمي ة م ن املدرس ة
إل ى اجلامع ة مرك ز متع دد الوس ائط ف ي أق رب اآلج ال" .وقال جاللته أيضا" :كم ا ينبغ ي إنش اء مراك ز امل وارد
إلنت اج امل وارد واحملتوي ات الرتبوي ة املتفاعل ة وجعله ا ره ن إش ارة كاف ة املتعلمي ن واملتلقي ن اقتناع ا من ا ب أن
تكنولوجي ا اإلعالم تش كل راف دا قوي ا م ن رواف د التعلي م والتعلي م الذات ي والتحصي ل والتثقي ف".
وفيما يلي نبني أهم اجملهودات اليت قامت هبا مؤسسات الدولة املغربية من أجل إدم اج تكنولوجي ا
اإلع الم واالتص ال ف ي منظوم ة الرتبي ة والتكوي ن.
الفرع األول :برانمج "جيين"GENIE
خالل سنة ،2005مت افتتاح ه ذا املش روع الضخ م ،ال ذي أك د علي ه جاللة امللك ابنطالق مش روع
"جين ي" .ويهدف هذا املشروع إل ى تعمي م تكنولوجي ا اإلعالم واالتص ال ف ي جم ال التعلي م ،وحتدي د االس رتاتيجية
واأله داف والبني ات التحتي ة والتكوي ن وامل وارد الرقمي ة وتطوي ر االس تعماالت واإلش راف ،وف ق رؤي ة استش رافية
ف ي أف ق  .2025ومت يف املرحلة املمتدة بني  2008-2006جتهيز  2063مؤسسة تعليمية ابلقاعات املتعددة
الوسائط ،توزعت على األسالك التعليمية كما يلي:
  1053مدرسة ابتدائية  521اثنوية إعدادية  395اثنوية أتهيلية(تقرير اجمللس األعلى للحساابت ،2013 ،ص ( Report of the Supreme )97)Council of Accounts, 2013, p97
كما مت يف هذه الفرتة تكوين  50ألف مدرس تكوينا عاما يف املعلوميات.
أما املرحلة الثانية من برانمج "جيين" واملمتدة من  2009إىل ُ ،2012ح ِّد َد هلا هدف يتمثل يف إدماج تكنولوجيا
اإلعالم واالتصال يف املدرسة بصفت ه مس عى ينبغ ي ل ه أن جيس د االبت كار والتجدي د ف ي البيداغوجي ا ،وحتس ني
التعلي م وأش كال التعل م .فأمام اإلكراهات اليت تطرحها صعوبة استعمال التجهيزات ،جلأت جلنة توجيه برانمج
تعميم تكنولوجيا املعلومات واالتصال على مؤسسات التعليم العمومي – يف املرحلة الثانية – إىل إجراء جتربة
تكمن يف إدخال عرابت متعددة الوسائط ،أو جتهيز قاعات التدريس بعدد حمدود من احلواسيب يف املدارس
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االبتدائية النموذجية .وخالل سنة  2010عمدت اللجنة إىل تعميم احلقائب متعددة الوسائط على كافة
املؤسسات التعليمية قصد متكينها من استغالل املوارد الرقمية يف عملية التعلم.
وبنهاية سنة  2013حقق برانمج "جيين" جمموعة من اإلجنازات منها:
 على مستوى التجهيزات :تتوفر  87ابملائة من املؤسسات الدراسية على احلد األدىن من التجهيز (طقم متعددالوسائط) ،و 38ابملائة منها تتوفر ابإلضافة إىل ذلك على قاعة متعددة الوسائط مرتبطة ابإلنرتنت.
 على مستوى التكوين :مت تكوين  900مكون رئيسي ،وإحداث 148مركزا تكوينيا يف جمموع األكادميياتواملندوبيات واملراكز اجلهوية .كما مت إجناز أربع وحدات تكوينية من أجل تطوير املمارسة املهنية للمدرسني
واملفتشني ومسؤويل املؤسسات.
 على مستوى املوارد الرقمية :مت اقتناء  80ابملائة من املوارد الرقمية املالئمة للربامج الدراسية الوطنية .كما مت توزيعحامالت الكرتونية تتضمن تلك املوارد البيداغوجية على املؤسسات التعليمية ،وإبمكان املدرسني تنزيلها ابستعمال
شفرة ولوج واسم ولوج خمصص لكل مؤسسة .وقد مت إحداث بوابة خاصة لتسهيل ذلك االستعمال وهي:
 .www.taalimtice.maوتوفر هذه البوابة املوارد الرقمية املصنفة وفقا للمناهج واألسالك واملواد الدراسية.
 على مستوى تطوير االستعماالت :مت تنظيم  200ورشة قرب(تقرير اجمللس االقتصادي واالجتماعي والبيئي، ،2014ص (Report of the Economic, Social and Environmental )32
)Council, 2014, p 32
أما املرحلة الثالثة لربانمج "جيين" فقد مت فيها حتقيق ما يلي:
 إحداث البوابة اإللكرتونية ) (soutiensco.men.gov.maاملوجهة للدعم الدراسي والتعلم اإللكرتوين. العمل على استكمال جتهيز املؤسسات التعليمية ابلوسائل احلديثة من أجل بلوغ نسبة  100ابملائة يف أفق .2021وهكذا مت وضع برانمج عمل إلدماج تكنولوجيا املعلومات واالتصاالت يف التعليم للفرتة ما بني -2019
 2021والذي يهدف خصوصا إىل جتهيز مجيع املؤسسات احملصاة إىل غاية  ،2018إضافة إىل جتهيز 7000
مؤسسة فرعية مع ربطها بشبكة األنرتنيت.
 إطالق برانمج منوذجي يهم جتهيز  36مؤسسة حباسوب ومسالط يف كل قاعة)- (http://www.taalimtice.ma/Revue-de-press/2698
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الفرع الثاين :املضامني الرقمية
أحدث وزارة التعليم املغربية املخترب الوطين للموارد الرقمية  LNRNيف شتنرب سنة ،2009
وتتمحور املهام الرئيسية للمخترب حول اقتناء وإنتاج املضامني الرقمية .كما عهدت إليه بعض األنشطة التكميلية
مثل املساعدة على التأطري واليقظة الرقمية ،وكذا العمل على نشر املوارد الرقمية سواء اليت مت اقتناؤها أو توطينها
أو إنتاجها.ويالحظ أن اإلنتاج الوطين من احملتوايت الرقمية الزال ضعيفا ويكاد ال يظهر له أثر على املنظومة
الرتبوية .وذلك ألن أغلب املوارد الرقمية البيداغوجية يتم استريادها ،مما يطرح إشكال مدى مالءمتها للحاجيات
الوطنية(تقرير اجمللس االقتصادي واالجتماعي والبيئي ،2014 ،ص (Report of the Economic, Social )38
)and Environmental Council, 2014, p 38

ومن أجل إرساء مبدأ احلكامة يف تدبري النظام املدرسي عملت الوزارة على تفعيل نظام "مسار"،
والذي يوفر قاعدة معطيات وطنية شاملة متكن من التتبع الفردي للمسار الدراسي للمتعلمني ومواكبة جمهوداهتم
وحتصيلهم الدراسي.
ونشري هنا إىل أن اجمللس األعلى للرتبية والتكوين والبحث العلمي أوصى يف تقريره "رؤية اسرتاتيجية
لإلصالح  "2030-2015بضرورة االهتمام إبنتاج املوارد الرقمية من خالل:
 العمل على تكوين خمتصني يف الربجميات الرتبوية واإلعالميات البيداغوجية ،وإنتاج املضامني واملوارد التعليميةالرقمية.
 حتفيز الشباب على خلق مقاوالت متخصصة يف إنتاج احلوامل الرتبوية الرقمية. إحداث مراكز للموارد الرقمية على املستوى اجلهوي واحمللي ،وكذا خمتربات لالبتكار وإنتاج هذه املوارد ،وتكوينخمتصني يف هذا اجملال).اجمللس األعلى للرتبية والتكوين والبحث العلمي ،2030-2015 ،ص(The Supreme )59
)council for Education, Training and Scientific Research, 2015-2030, p59

الفرع الثالث :شبكة االتصال والبنية التحتية
رأينا أن برانمج "جيين"استطاع بنهاية سنة  2013حتقيق جمموعة من اإلجنازات يدخل فيها توفر 87
ابملائة من املؤسسات الدراسية على احلد األدىن من التجهيز (طقم متعدد الوسائط) ،و 38ابملائة منها تتوفر
ابإلضافة إىل ذلك على قاعة متعددة الوسائط مرتبطة ابإلنرتنت(تقرير اجمللس االقتصادي واالجتماعي والبيئي،
 ،2014ص (Report of the Economic, Social and Environmental Council, 2014, p 32). )32

كما أن التواصل عرب شبكة االنرتنت عرف مؤخرا تقدما واسعا ببلدان والولوج إىل خدمة االنرتنت يكاد يكون
مضموان يف كل مكان خصوصا من خالل تقنية  ،3Gواملناطق القليلة الغري مشمولة بتغطية االنرتنت سائرة اليوم
يف طريق الربط.
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ولكن البد أن نشري هنا إىل أن التعليم اإللكرتونييتطلب شبكات اتصالوخطوط هواتف مبواصفات
خاصة،والسؤال الذي ينبغي اإلجابة عنه يف هذا الباب هو مدى قدرة الربط املتوفر ببالدان على سد حاجة
املؤسسات التعليمية من الصبيب؟ وذلك ألن الصبيب العادي يكفي إذا تعلق األمر مبجرد تبادل الرسائل
اإللكرتونية واالطالع على النصوص ،أما إذا تعلق األمر مبشاهدة أشرطة أو القيام مببادالت من خالل لقاءات
ومؤمترات عن طريق تقنية الفيديو ،فالبد من ارتباط أقوى لتأمني صبيب أكرب ،وهو ما قد يكون غري متوفر يف
بعض اجلهات(تقرير اجمللس االقتصادي واالجتماعي والبيئي،

 ،2014ص (Report of the Economic, )35

Social and Environmental Council, 2014, p 35).

وهكذا فنرى لزاما على املسؤولني على قطاع الرتبية والتعليم حتديد حاجيات املؤسسات التعليمية يف
جمال االتصال حتديدا دقيقا حىت يتم الربط املناسب ملتطلبات نوع التعليم اإللكرتوين الذي تعتمده .وقد أوصى
اجمللس األعلى للرتبية والتكوين والبحث العلمي يف هذا الباب ابالنفتاح على املقاوالت واملتعهدين يف جمال
تكنولوجيا اإلعالم واالتصال وطنيا ودوليا ،يف إطار شراكات مؤسساتية ،من أجل املسامهة يف اجملهود العمومي
لتطوير البنيات التحتية والتجهيزات الضرورية ) اجمللس األعلى للرتبية والتكوين والبحث العلمي،

،2030-2015

ص(The Supreme council for Education, Training and Scientific Research, 2015-2030, )59
p59).

الفرع الرابع :تكوين املوارد البشرية املتخصصة
يتطلب إدخال التقنيات البيداغوجية اجلديدة تكوين أطر الرتبية والتعليم على استعمال هذه التقنيات،
هلذا اهتم برانمج "جيين" كما رأينا جبانب التكوين فتم مبوجبه تكوين جمموعة من املكونني الرئيسيني ،وإحداث
مراكز تكوينية يف جمموع األكادمييات واملندوبيات واملراكز اجلهوية .كما مت إجناز وحدات تكوينية من أجل تطوير
املمارسة املهنية للمدرسني واملفتشني ومسؤويل املؤسسات.
إال أن اجلهود اليت بدلت يف جمال التكوين تبقى غري كافية إذا ما قورنت حبجم االحتياجات يف هذا
الباب .كما أن احلاجة ماسة إىل تكوين متخصصني يف ديداكتيك تكنولوجيات اإلعالم واالتصال وتشجيع
البحث البيداغوجي.
ونشري هنا إىل أن تكوين املدرسني أصبح أيخذ بيعني االعتبار نسبيا التكوين على تكنولوجيات
اإلعالم واالتصال ،إال أن اإلنتاج يف هذا اجملال يظل مقتصرا يف مؤسسات تكوين املدرسني على حبوث هناية
الدراسة واليت ال تفي وحدها بتحقيق هدف تعميق التفكري يف تكنولوجيات اإلعالم واالتصال يف اجملال الرتبوي
واإلسهام يف التقييم واالقرتاح يف هذا اجملال(تقرير اجمللس االقتصادي واالجتماعي والبيئي ،2014 ،ص
(Report of the Economic, Social and Environmental Council, 2014, p 38).)38
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ونؤكد هنا على أمهية تطوير البحث العلمي النظري والتطبيقي يف جماالت الرتبية والتكوين خاصة يف
صور اليوم حتقيق تقدم حقيقي يف جمال الرتبية والتعليم
جمال ارتباطه بتكنولوجيا اإلعالم واالتصال ،وذلك ألنه ال يُتَ َّ
يف ظل املستجدات املعاصرة بدون تعميق البحث يف وسائل استثمار ما تتيح التكنولوجيا اليوم من إمكانيات
نص يف
هائلة يف هذا الباب .وقد أكد على هذااجمللس األعلى للرتبية والتكوين والبحث العلمي حني َّ
رؤيتهاالسرتاتيجية لإلصالح 2030-2015على أنه يتعني العمل على " إعداد خطة عمل للتعبئة والتحسيس

أبمهية تكنولوجيا اإلعالم واالتصال ودورها يف إصالح املدرسة.وتطوير البحث النظري والتطبيقي يف جماالت الرتبية
والتكوين والبحث العلمي كافة ،يف ارتباط بتكنولوجيا اإلعالم واالتصال :الديداكتيك ،املضامني ،طرائق
التكوين) "...اجمللس األعلى للرتبية والتكوين والبحث العلمي ،2030-2015 ،ص(The Supreme council )59
for Education, Training and Scientific Research, 2015-2030, p59).

املبحث السادس :معوقات التعليم اإللكرتوين يف املدرسة العمومية املغربية
ال ميلك أي ابحث يف جمال التعليم االلكرتوين ابملغرب إال االعرتاف أبن املسؤولني على الشأن الرتبوي
ببلدان أابنوا عن وعي كبري أبمهية تطوير هذا النوع من التعليم ،وقد بدلوا من أجل ذلك جمهودات ال أبس هبا.كما
أن هذا املشروع أسال ميزانية مهمة وكلف الدولةنفقات كبرية .ولكن اإلشكال املطروحهو أن هناك تفاوت واضح
بني توفري ووضع التجهيزات وبني استعماهلا الفعلي من طرف املدرسني الذين استفادوا من التكوين!فقد أجريت
دراسة ما بني شهري مارس وأبريل  2008من أجل تقييم استعمال الوسائل املعلوماتية اليت جهزت هبا املؤسسات
التعليمية خالل املرحلة األوىل من برانمج "جيين" ،وكانت النتائج كما يلي:
 وجود مدة زمنية ترتاوح ما بني  6أشهر و 12شهرا تفصل اتريخ جتهيز القاعة عن موعد الشروع يف استغالهلا.  %25من القاعات اجملهزة مغلقة ابلكامل. ال يتجاوز االستخدام الفعلي للقاعات متعددة الوسائط نسبة .%18 ال يستفيد من هذه القاعات سوى %29من العدد اإلمجايل لتالميذ املؤسسات العمومية(تقرير اجمللس األعلى للحساابت ،2013 ،ص ( Report of the Supreme Council )107
of Accounts, 2013, p107).
ويُ ْعزى سبب هذا التفاوت حسب املسؤولني يف وزارة الرتبية الوطنية إىل أن تالميذ السلك االبتدائي
مل يعتادوا على التنقل من قاعة إىل أخرى ،مما ترتب عنه نسب استخدام متدنية للقاعات اجملهزة ال تتجاوز
 .% 16وقد الحظ اجمللس األعلى للحساابت على الوزارة أهنا تسرعت يف التجهيز مما كلف الدولة خسائر
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كبرية ،جاء يف التقرير " :بلغ عدد املدارس اليت مت جتهيزها مبعدات تكنولوجيا املعلومات واالتصال أزيد من
 1953مدرسة ابتدائية بتكلفة تزيد عن  199مليون درهم .وهنا ينبغي اإلشارة إىل أن جتهيز قاعات املدارس
االبتدائية ابلوسائط املتعددة مت دون اللجوء إىل جتربة منوذجية كانت كفيلة ابملساعدة على تقييم تنفيذ الربامج
وقياس نسب استخدام املعدات ،وابلتايل الكشف عن أوجه القصور اليت يتضمنها النموذج املعتمد" (تقرير اجمللس
األعلى للحساابت ،2013 ،ص ( Report of the Supreme Council of )97
Accounts, 2013, p97).
إن هذا التفاوت الواضح بني توفري ووضع التجهيزات وبني استعماهلا الفعلي من طرف املدرسني من
أجل حتقيق اهلدف الذي وضعت من أجله جيعلنا نفكر مليا يف ضرورة إعادة النظر يف السياسة اليت اعتمدهتا
املؤسسات احلكومية املغربية من أجل تطوير التعليم االلكرتوين ببالدان .هذه السياسة اليت جنحت يف أن تضيف
قاعات جمهزة ابحلواسيب يف أغلب املؤسسات التعليمية ابملغرب ،إال أهنا مغلقة والكل يشهد أبن وضعها احلايل
جد مزري بسبب غياب الصيانة والتتبع!
ونود يف هناية هذا البحث أن نشخص العقبات اليت يواجهها التعليم االلكرتوين ببالدان وذلك ألنه ال
ميكن تصور حتقيق تقدم يف هذا اجملال إال ابلعمل يف اجتاه التغلب على هذه املعوقات اليت جنملها فيما يلي:
• البنية التحتية :الزالت تكنولوجيا االتصال واإلعالم ابملغرب تعاين من ضعف البنية التحتية مما يؤدي إىل عدم
كفاءة تقنيات االتصال السريع ،واليت ال ميكن االستغناء عنها يف التعليم اإللكرتوين وخاصة املباشر منه .وهكذا
فال ميكن تصور تعليم إلكرتوين فعال بدون التوفر على بنية حتتية تكنولوجية ذات جودة عالية تضمن صبيبا مرتفعا
يف جمال االرتباط بشبكة األنرتنت ميَُ ّكِ ُن من التواصل اجليد بني أطراف العملية التعليمية.
ونشري هنا كذلك إىل أن توفري البنية التحتية يف املؤسسات التعليمية يف قاعة واحدة يعترب عائقا وأابن عن عدم
جدواه ،فالبد من توفري وسائل التعليم اإللكرتوين لكل مدرس حبيث يستطيع توظيفها يف أي وقت ويف املكان

الذي يتواجد فيه دون حاجة إىل التنقل من قاعة إىل قاعة  .وذلك ألن التنقل حيدث ارتباكا جيعل املعلم يفضل
معه التدريس ابألساليب التقليدية.
• العنصر البشري :رأينا أن القاعات املتعددة الوسائط اليت جهزهتا الوزارة يف أغلب املؤسسات التعليمية مل يتم
استثمارها ابلشكل املتوقع ،ومن بني األسباب املهمة اليت أدت إىل ذلك عزوف أغلب املدرسني وأعضاء اإلدارة
الرتبوية عن استعمال الوسائل التكنولوجية يف العملية التعليمية .ويرجع ذلك ابألساس إىل عدم الوعي أبمهية هذه
التقنيات يف التعليم أو إىل عدم قدرهتم على استخدام األجهزة اإللكرتونية احلديثة ،أو الشعور ابالرتياح أثناء
استخدام أساليبهم التقليدية يف التدريس واليت استأنسوا هبا.نشري هنا إىل أن بعض التجارب الرائدة دوليا يف جمال
التعليم اإللكرتوين انطلقت من خطوة أوىل تتمثل يف ختيري املعلمني بني االخنراط اإلرادي يف جمال إدخال التقنيات
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اجلديدة يف العملية التعليمية أو إحالتهم على التقاعد! وقد اختار  %24من املعلمني يف أسرتاليا مثال اإلحالة
على التقاعد ومت تعيني معلمني آخرين قادرين على التعامل مع التقنيات احلديثة) يونس ،2017 ،ص()103
.)Younes, 2017, p103
ونضيف هنا أن التعليم اإللكرتوين يتطلب تدريبا وتكوينا مستمرا للمعلمني وأطر اإلدارة الرتبوية ألن تقنياته تتجدد
ابستمرار ،فال مناص من وضع خطة للتكوين املستمر موازاة مع توفري املتطلبات التقنية هلذا النوع من التعليم.
• املوارد الرقمية :الزالت احملتوايت الرقمية يف بلدان تعاين من ضعف شديد رغم اهتمام الوزارة هبذا اجملال حيث مت
إحداث–كما رأينا-املخترب الوطين للموارد الرقمية  LNRNيف شتنرب سنة  .2009ويبقى اإلنتاج الوطين من
احملتوايت الرقمية ضعيفا ويكاد ال يظهر له أثر على املنظومة الرتبوية .وذلك ألن أغلب املوارد الرقمية البيداغوجية
يتم استريادها ،مما يطرح إشكال مدى مالءمتها للحاجيات الوطنية.
• الصيانة والتتبع :يشهد كل من يشتغل يف احلقل التعليمي اليوم أبن القاعات املتعددة الوسائط اليت ُج ِّهزت يف
أغلب املؤسسات التعليمية ببالدان توجد اليوم يف وضعية مزرية بسبب عدم الصيانة والتتبع .حيتاج األمر إذا إىل
هيئات مسؤولة عن التتبع املستمر حلالة األجهزة ،كما جيب أن تكون هذه اهليئات قادرة على التدخل السريع يف
حالة وقوع عطب تقين قد يؤدي إىل وقوع تعثر يف العملية التعليمية.

خامتة
لقد تبني مبا ال يدع جماال للشك أن احلاجة أصبحت ملحة ملواكبة التطورات اليت عرفها جمال التعليم
ابعتباره أهم عوامل حتقيق التنمية الشاملة لألمم بدون منازع .وهكذا نؤكد يف هناية هذا البحث على أن التعليم
اإللكرتوين هو الوسيلة اليت ال مناص لنا منها لبناء جمتمع يتفاعل مع املستجدات العاملية املستمرة ،ونرى لزاما
علينا تعبئة كل مكوانت اجملتمع للتفاعل مع هذا النوع من التعليم .كما نؤكد على ضرورة اختاذ اإلجراءات الالزمة
من أجل رفع كفاءة كل من املعلم واملتعلم يف جمال استخدام تقنيات التعليم االلكرتوين وبرجمياته وتسخريها للرفع
من كفاءة العملية التعليمية التعلمية .ومن أجل حتقيق هذا اهلدف نوصي مبا يلي:
 ضرورة تطوير بنية حتتية تكنولوجية ذات جودة عالية تضمن صبيبا مرتفعا يف جمال االرتباط بشبكة األنرتنت ميَُ ّكِ ُنمن التواصل اجليد بني أطراف العملية التعليمية.
 العمل على توفري وسائل التعليم اإللكرتوين لكل مدرس -بدال من توفريها يف املؤسسات التعليمية يف قاعة وحيدة-حب يث يستطيع توظيفها يف أي وقت ويف املكان الذي يتواجد فيه دون حاجة إىل التنقل من قاعة إىل قاعة.
 توعية املعلمني وأطر اإلدارة الرتبوية أبمهية التعليم اإللكرتوين وفعاليته لكي يتخلوا عن التشبث ابلطرق التقليدية يفالتعليموينخرطوا بدافعية أكثر يف عملية جتديد أساليب التدريس مبا حيقق النفع العام .ورمبا حيتاج األمر إىل التفكري
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يف إجراءات حتفيزية جتعل أطر الرتبية والتعليم أك ثر تقبال ملخطط جتديد العملية التعليمية ،وقد يصل األمر إىل
ختيري الرافضني لتجديد أساليبهم بني االخنراط الفعلي يف املخططات اجلديدة أو اإلعفاء من مهامهم استئناسا
بتجارب بعض الدول اليت حققت تقدما كبريا يف هذا اجملال.
 ضرورة توفري تدريب وتكوين مستمر للمعلمني وأطر اإلدارة الرتبوية يف جمال التعليم االلكرتوين من أجل اطالعهماملستمر بكل ما هو جديد يف هذا اجملال الذي يتميز ابلتطور املستمر .ومن أجل ذلك البد من وضع خطة
للتكوين املستمر موازاة مع توفري املتطلبات التقنية هلذا النوع من التعليم.
 العمل على تطوير املوارد الرقمية من خالل إنتاج املقررات اإللكرتونية ،وبناء بواابت الكرتونية متطورة توفرإمكانيات الدعم املدرسي والتعلم عن بعد .كما جيب أن تكون البواابت التعليمية االلكرتونية قادرة على تلبية
احتياجات مجيع أطراف العملية التعليمية مبا فيهم املعلمني واملتعلمني وأولياء األمور .لعل أهم ما حيتاجه هؤالء
مجيعا هو إمكانية االستفادة من البواابت االلكرتونية من أماكن تواجدهم دون احلاجة إىل التنقل.
 تشجيع البحث العلمي يف جمال التعليم اإللكرتوين عن طريق فتح وحدات حبث هتم هذا اجملال احليوي ابملراكزالرتبوية اجلهوية واب جلامعات واملعاهد الوطنية .وميكن القيام يف هذا اجملال بعقد شراكات مع بعض املؤسسات
اجلامعية العاملية خاصة اليت حققت تقدما كبريا يف ابب توظيف التكنولوجيا يف جمال التعليم.
عه ُد
 ضرورة االهتمام بصيانة وتتبع التجهيزات بعد تزويد املؤسسات التعليمية هبا،ونقرتح إنشاء هيئات مسؤولة يُ َإليها ابلتتبع املستمر حلالة األجهزة .كما جيب أن تكون هذه اهليئات قادرة على التدخل السريع يف حالة وقوع
عطب تقين قد يؤدي إىل وقوع تعثر يف العملية التعليمية.
توعية الرأي العام ابملفاهيم املتعلقة ابلتعليم االلكرتوين وبيان أثره اإلجيايب على املتعلمني وابلتايل على اجملتمع ككل.
وميكن االستعانة يف هذا اجملال بوسائل اإلعالم اجلماهريية األكثر شيوعا يف جمتمعنا.
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Abstract
This study analyzes the process of training and developing human resources as a tool to construct
the intellectual capital in the Sudanese banks, a case study Omdurman National Bank from 2015
to 2018. The study includes most of the staff except the guards and office boys,
correspondence…etc. I have selected Omdurman National Bank since it is one of the most
important Sudanese banks in addition to its vital influence in governmental and private institutions.
The main problem of the research lies in recognizing the impact of training and
developing the human resources as a device to build the intellectual capital, then it discusses the
concept of human resources and intellectual capital.
The research is divided into an introduction, four topics and a conclusion. The first topic tackles
human resources and intellectual capital. The second one concentrates on training and developing
human resources. The third topic discusses Omdurman National Bank. Eventually, the fourth topic
analyzes the case study.
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The results of the case study present a statistical significance between training and developing
human resources on the one hand, and the intellectual capital on the other hand especially in private
sectors with 88.7%.
Recommendations focus on the importance of relating the training programs with application on
the staff tasks in order to achieve the primary goals. The descriptive analytical method is the most
appropriate mean to this study. To analyze statistics, SPSS will be used professionally along the
statistical descriptive measurements such as repetitions and ratios.

ملخص البحث
تناول البحث أثر تنمية وتدريب املوارد البشرية كأداة لبناء رأس املال الفكري يف املصارف السودانية دراسة حالة بنك
أمدرمان الوطين للفرتة من 2018-2015م ،ويشمل البحث مجيع العاملني عدا فئة العمال واحلرس ،ويعترب بنك
أمدرمان الوطين من أهم املؤسسات املصرفية يف السودان ،ملا له من أمهية قصوي على مستوي القطاع املصريف واملؤسسات
اخلاصة ،وتتمثل مشكلة البحث يف حماولة معرفة أثر تنمية وتدريب املوارد البشرية كأداة لبناء رأس املال الفكري يف
املصارف السودانية ،ويهدف هذا البحث ايل تسليط الضوء علي مفهوم ت دريب وتنمية املوارد البشرية ،ومن مث تناول
مفهوم املوارد البشرية و رأس املال الفكري و البشري ،يتكون هيكل البحث من مقدمة وأربعة مباحث وخامتة ،يتناول
املبحث األول مفهوم املوارد البشرية وراس املال الفكري والبشري ،أما املبحث الثاين يتحدث عن تدريب وتنمية املوارد
البشرية بينما يناقش املبحث الثالث بنك أمدرمان الوطين واملبحث الرابع يتناول الدراسة امليدانية ،ومن أهم النتائج اليت
توصل اليها الباحث أثبتت الدراسة امليدانية أن هنالك عالقة ارتباطية ذات داللة احصائية عند مستوى الداللة بني
تنمية وتدريب املوارد البشرية و بناء رأس املال الفكري يف القطاع اخلاص ،حيث بلغت نسبتهم  .%88.7ومن أهم
التوصيات ضرورة ربط الربامج التدريبية ابجلانب التطبيقي يف العمل من أجل حتقيق األهداف املنشودة ،هلذا فإن املنهج
الوصفي التحليلي هو املنهج املالئم هلذه الدراسة ،ولتحليل البياانت فسوف يعتمد البحث على حزمة الربامج اإلحصائية
للعلوم االجتماعية  ، SPSSومنها مقاييس اإلحصاء الوصفي كالتكرارات والنسب املئوية لوصف خصائص عينة
البحث.
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
Key words: Training and developing human resources, Intellectual capital, Omdurman National
Bank,

الكلمات املفتاحية :تنمية وتدريب املوارد البشرية ،رأس املال الفكري ،بنك أمدرمان الوطين.
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املقدمة:يعترب العنصر البشري من أهم وأغلي املوارد يف كافة املنظمات وخاصة املصارف لذلك جيب على القائمني أبمرها
االهتمام هبذا املورد الذي إذا جنحت يف أتهيله وتطويره جنحت يف حتقيق أهدافها بصرف النظر ما إذا كانت هذه
االهداف رحبية أو خدمية ،فتنمية وتدريب املوارد البشرية يعترب من أهم احلوافز هلا للقيام بواجباهتا علي الوجه املطلوب
حيث أييت االهتمام بتطويرها من خالل الدور احليوي الذي تقوم به يف حتقيق القدرات التنافسية للمنظمات ،وتتبلور
فكرة تنم ية وتدريب املوارد البشرية كأداة لبناء رأس املال الفكري يف املصارف السودانية يف التحول من النظرة التقليدية
اليت تري املوارد البشرية جمرد عنصر من عناصر االنتاج اليت تؤدي دوراً مرسوماً وحمدداً دون أي إضافة ،ايل النظرة املتطورة
اليت تؤمن ابألمهية القصوى للموارد البشرية ابعتبارها القلب النابض والركيزة االساسية لتقدم القطاع املصريف ومتيزه يف
خدمة عمالئه لذلك يتناول هذا البحث أثر تنمية وتدريب املوارد البشرية كأداة لبناء رأس املال الفكري يف املصارف
السودانية ،دراسة حالة :بنك أمدرمان الوطين للفرتة من 2018-2015م ،فاملوظف الذي تلقي قدراًكبريا من الدورات
التدريبية واليت تكون ابلفعل قد زادت من مهاراته وقدراته يستطيع القيام بواجباته الوظيفية على الوجه األكمل واليت يقع
يف أوهلا العميل ومدي اهتمامه به حىت يكسب رضاه.
 -1.1مشكلة البحث:
تتمثل مشكلة البحث يف حماولة معرفة أثر تنمية وتدريب املوارد البشرية كأداة لبناء رأس املال الفكري يف املصارف
السودانية ،دراسة حالة :بنك أمدرمان الوطين للفرتة من 2018-2015م ،للدور احليوي الذي يقوم به ،وانطالقا من
أمهية تطوير هذا القطاع وخاصة يف جمال التنمية والتدريب للموارد البشرية ،حيث أن طبيعة عملهم تتطلب منهم التطوير
املستمر واإلملام بكل ما هو جديد من أجل تقدمي أفضل اخلدمات للمجتمع ،عليه فيمكن صياغة مشكلة البحث يف
األسئلة التالية:
✓

هل هناك عالقة ارتباطية بني تنمية وتدريب املوارد البشرية وبناء رأس املال الفكري؟

✓ هل هناك أثر للعوامل الشخصية والوظيفية (العمر ،احلالة االجتماعية ،املؤهل العلمي ،سنوات اخلربة ،الدرجة
الوظيفية) على تنمية وتدريب املوارد البشرية كأداة لبناء رأس املال الفكري يف املصارف السودانية؟
✓ هل تتوفر القناعة لدى القائمني على إدارة بنك أمدرمان الوطين أبمهية تنمية وتدريب املوارد البشرية؟
 .2-1أمهية البحث:
يعد موضوع تنمية وتدريب املوارد البشرية كأداة لبناء رأس املال الفكري يف القطاع اخلاص من املواضيع املهمة جدا وال
سيما يف القطاع املصريف وتنبع أمهية هذا املوضوع من:
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❖
❖

االهتمام بتنمية وتدريب املوارد البشرية.
يقدم اسلواب مناسبا لكي نتعرف على مفهوم تنمية وتدريب املوارد البشرية.

❖ تسليط الضوء على املصارف السودانية.
❖ كذلك تنبع أمهية هذه الدراسة ابهتمامها ابلعنصر البشري الذي هو ركيزة القطاع املصريف من حيث توفر
التدريب املالئم له ألداء واجباته بصورة ممتازة وخدمة عمالئه.
❖ حمدودية عدد الدراسات اليت عاجل ت مشكلة تنمية وتدريب املوارد البشرية كأداة لبناء رأس املال الفكري يف
القطاع اخلاص عموما واملصارف السودانية بصورة خاصة.
❖ وتنبع األمهية العلمية هلذا البحث من إثراء املعرفة النظرية يف جمال دراسة تنمية وتدريب املوارد البشرية كأداة
لبناء رأس املال الفكري ،وتكمن أمهيته التطبيقية فيما يقدمه من نتائج وتوصيات ميكن أن تستفيد منها القيادات اإلدارية
يف املصارف السودانية .ويتوقع الباحث أن يسهم هذا البحث يف فتح آفاق جديدة يف مزيد من الدراسات يف جماله،
وأن يكون إضافة جديدة للمعرفة يف جمال الفكر التنظيمي بصفة عامة وموضوعه بصفة خاصة ،كما ميكن أن يعد إضافة
جديدة للمكتبة العربية اليت ما زالت تفتقر إىل هذا النوع من الدراسات.
 .3-1أهداف البحث:
يرمى هذا البحث إىل حتقيق عدد من األهداف أمهها ما يلي:
✓

يهدف هذا البحث إىل تقدمي إطار نظري مناسب يوضح مفهوم تنمية وتدريب املوارد البشرية.

✓ إلقاء الضوء على مفهوم راس املال الفكري والبشري.
✓ التعرف على أثر للعوامل الشخصية والوظيفية (العمر ،احلالة االجتماعية ،املؤهل العلمي ،سنوات اخلربة ،الدرجة
الوظيفية) على تنمية وتدريب املوارد البشرية كأداة لبناء رأس املال الفكري يف املصارف السودانية.
✓ تقدمي اقرتاحات وتوصيات إىل ايل القطاع اخلاص بصورة عامة واملصارف السودانية خاصة على ضوء النتائج
اليت سيصل إليها البحث فيما يتعلق أبثر تنمية وتدريب املوارد البشرية كأداة لبناء رأس املال الفكري يف القطاع اخلاص.
 .4-1فروض البحث:
يسعى هذا البحث الختبار الفروض التالية:
✓
الفكري.

توجد عالقة ارتباطية ذات داللة احصائية عند مستوى الداللة بني تنمية وتدريب املوارد البشرية وبناء رأس املال

✓ تؤثر العوامل الشخصية والوظيفية (العمر ،احلالة االجتماعية ،املؤهل العلمي ،سنوات اخلربة ،الدرجة الوظيفية)
على تنمية وتدريب املوارد البشرية كأداة لبناء رأس املال الفكري.
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✓ تتوفر القناعة لدى القائمني على إدارة بنك أمدرمان الوطين أبمهية تنمية وتدريب املوارد البشرية ودوره كأداة
لبناء رأس املال الفكري.
 .5-1حدود الدراسة:
تتمثل حدود البحث فيما يلي:
احلدود املكانية :يغطي هذا البحث أثر تنمية وتدريب املوارد البشرية كأداة لبناء رأس املال الفكري يف املصارف
السودانية ،دراسة حالة :بنك أمدرمان الوطين.
احلدود الزمنية :يغطي هذا البحث أثر تنمية وتدريب املوارد البشرية كأداة لبناء رأس املال الفكري يف املصارف السودانية،
دراسة حالة :بنك أمدرمان الوطين للفرتة من 2018-2015م.
احلدود البشرية  :يغطي هذا أثر تنمية وتدريب املوارد البشرية كأداة لبناء رأس املال الفكري يف املصارف السودانية،
دراسة حالة :بنك أمدرمان الوطين ويشمل مجيع املوظفني عدا فئة العمال واحلرس.
احلدود املوضوعية :أثر تنمية وتدريب املوارد البشرية كأداة لبناء رأس املال الفكري يف املصارف السودانية ،دراسة حالة:
بنك أمدرمان الوطين.
 .6-1منهج البحث:

ملا كان هذا البحث يهدف إىل أثر تنمية وتدريب املوارد البشرية كأداة لبناء رأس املال الفكري يف املصارف السودانية،
دراسة حالة :بنك أمدرمان الوطين فإن املنهج الوصفي التحليلي ابإلضافة للمنهج التارخيي ومنهج املسح االجتماعي
هي املناهج املالئمة هلذه الدراسة.
 .7-1مصادر مجع املعلومات:
سوف يعتمد الباحث علي الوسائل التالية جلمع البياانت:
* املصادر األولية وتشمل :البياانت املستقاة من أداة البحث (االستبانة).
ُ
* املص ا ااادر الثانوية وتش ا اامل :الكتب ،الدورات وائالت ،الرس ا ااائل اجلامعية ،التقارير املنش ا ااورة ،املعلومات املتوفرة عرب
شبكة االتصاالت العاملية (االنرتنت).
 .8-1هيكل البحث:
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يتكون هيكاال البحااث من مقاادمااة وأربعااة مباااحااث وخااامتااة ،يتناااول املبحااث األول مفهوم املوارد البشا ا ا ا ا ا اريااة وراس املااال
الفكري والبشا ا ا ا ا ا ااري ،أماا املبحاث الثااين يتحادث عن تادرياب وتنمياة املوارد البشا ا ا ا ا ا ارياة بينماا ينااقش املبحاث الثاالاث بناك
أمدرمان الوطين واملبحث الرابع يتناول الدراسة امليدانية.
 .8-1الكلمات املفتاحية:
تنمية وتدريب املوارد البشرية:
يري (الصباغ )2010،إن التدريب والتنمية مها :اجلهد املانظم واملخطاط لاه لتزوياد املاوارد البشراية يف اجلهااز االداري
مبعاارف معينة ،وحتسني وتطوير مهاراهتا وقدراهتا ،وتغيري سلوكها واجتاهاهتا بشكل اجيايب بناء.
مفهوم رأس املال الفكري:
تعرف منظمة ( )1999 – OECDرأس املال الفكري أبنه القيمة اإلقتصادية لفئتني من األصول غري امللموسة
هي رأس املال التنظيمي (اهليكلي) ورأس املال البشري.
بنك أمدرمان الوطين:
(بنك أمدرمان الوطين ،إدارة التخطيط والبحوث  2010ص )1أتسس بنك أمدرمان الوطين يف 1993/8/14م
وذلك لتقدمي اخلدمات املصرفية لرتقية البالد وإنساهنا وذلك بتقدمي حزمة متناسقة ودقيقة من اخلدمات املصرفية املختلفة
و التمويل لكافة القطاعات القومية واإلقتصادية واإلسرتا تيجية ،وتقدمي التمويل لكافة األجهزة النظامية ذات البعد
اإلسرتاتيجي ،وقد توافقت لتأسيس هذا الصرح الرائد رغبات وأهداف عدد من املؤسسات اإلقتصادية الوطنية وهي
مؤسسات ذات بعد إسرتاتيجي وبذلك تساهم يف حتقيق إسناد حقيقي ومتني ملركز البنك املايل واإلداري.
اإلطار النظري:
املبحث األول :مفهوم راس املال الفكري والبشري:
 .1-2مفهوم إدارة املوارد البشرية :
حتتاج املنظمة إىل العديد من املوارد البشرية واملادية واملالية والتقنية واملعلوماتية وذلك ألجل حتقيق رسالتها والوصول إىل
أهدافها .وتعد املوارد البشرية من أهم املوارد اليت حتتاجها املنظمة فاملوارد األخرى ال تعمل بدون تدخل املوارد البشرية،
وبسبب ظهور العوملة وإزالة احلواجز بني الدول وتطور وسائل االتصاال وتكنولوجياا املعلوماات ،فقاد ازدادت احلاجة إىل
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توفري موارد بشرية كفؤة ومؤهله تضطلع مبسؤولياهتا ابلشكل املطلوب ،وابلتايل ظهرت هنااك حاجة إىل إدارة املوارد
البشرية لتتوىل استقطاب واختيار وتوظيف املوارد البشرية الكفؤة ،واإلشراف عالى تادريبها وحتفيزها ومتابعة أدائها .ويري
(جودة  )2010،ميكن النظر إىل املوارد البشرية من جانبني:
أ -اجلانب ائتمعي الكلي ،حيث يتضمن مفهوم املوارد البشرية كافة العاملني يف القطاع العام
واخلااص ابإلضافة إىل العاطلني عن العمل والقادرين عليه والراغبني فيه.
ب -اجلاناب املنظماي اجل ازئي ،يتضامن املفهااوم كافاة العااملني فاايما يتعلاق مبهااراهتم وطاقاااهتم ومؤهالهتم وأدائهم،
ابإلضافة إىل املتوقع انضمامهم إىل املنظمة من خالل استقطاب وجذب املرشاحني للعمل.
ويعارف (عبد ائيد (2017 ،إدارة املاوارد البشراية أبهنا العملية اخلاصة ابستقطاب األفراد وتطويرهم واحملافظة عليهم
يف إطار حتقيق أهداف املنظمة وأهدافهم.
 .3-2مفهوم راس املال البشري:
إن رأس املال البش رى أحد مكوانت رأس املال الفكري والذي يتصف خباصية هامة وهي أن املنظمة حتصل على
مسامهاته يف العمل بدون أن تتملكه بشكل مباشر مما يضيف درجة من عدم التأكد بنسبة الستخدامه .يرى (عرقوب،
 ) 2014إن تنمية رأس املال البشري هي عبارة عن تعبئة للطاقات البشرية وبلورة إلمكاانهتا املتعددة وملواهبها العقلية
واجلسدية لزادة قيمتها ورفع مكانتها ،ليمكن استخدامها بصورة مبدعة يف طريق االستغالل االمثل لكافة املوارد
االقتصادية .ويقصد برأس املال البشرى املعرفة واملهارات ،ابإلضافة إىل القدرات الذاتية لتحديد وإجياد مصادر املعرفة
واملهارات اليت ال ميتلكها األفراد حاليا ،وهو ما يطلق عليه املديرون أحياانً املبادأة أو االبتكار أو قدرات املنظمة ،وعلى
ذلك يظهر االختالف بني رأس املال البشرى ورأس املال اهليكلي ،فاملعرفة واملهارات يف عقول األفراد متثل رأس املال

البشرى ،وتتحول إىل رأس مال هيكلي فقط إذا مت نقلها وحتويلها وتكويدها يف مستندات متنوعة ابملنظمة.
 .4-2مفهوم راس املال الفكري:
ترى (حسن و راوية )2002،أن راس املال الفكري هو املعرفة اليت ميكن حتويلها إىل أرابح ويعرف كذلك أبنه "جمموع
كل ما يعرفه كل فرد يف املنظمة وحيقق ميزة تنافسية يف السوق .يستحوذ رأس املال الفكري Intellectual Capital
الذى يعرب عن األصول غري امللموسة يف املنظمة على اهتمام كبري يف الوقت احلاضر من حيث مفهومه ،عناصره ،وحتديد
قيمته ،ويرجع ذلك إىل عدة أسباب منها :أن قياس األصول غري امللموسة يساعد اإلدارة على أن تركز اهتمامها على
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تن مية ومحاية رأس املال الفكري كما أهنا تدعم هدف املنظمة اخلاص بزادة قيمة األسهم ،و املساعدة على زادة كفاءة
أسواق رأس املال من خالل تزويد املستثمرين احلاليني واملرتقبني مبعلومات أفضل ،ومن مث ختفيض التقلبات إىل احلد
األدىن مما يؤدى إىل ختفيض تكلفة رأس املال يف األجل الطويل.
 .5-2مكوانت رأس املال الفكري:
يرى (موسي )2004،يتضمن رأس املال الفكري أربعة مكوانت رئيسية هي:
 رأس املال البشرى ،ويرتبط ابملوارد البشرية ابملنظمة ،حيث يشمل املعرفة اليت ميكن حتويلها إىل قيمة. رأس املال اهليكلي ،ويرتبط ابلبنية التحتية للمنظمة ،وتشمل البنية املادية مثل املباين واحلاسبات اإللكرتونية ،والبنية غريامللموسة مثل اتريخ املنظمة وثقافتها وإدارهتا.
 أصول املنظمة :ويقصد هبا رأس املال اهليكلي الذي تستخدمه املنظمة خللق القيمة يف عملياهتا التجارية مثل تسهيالتالتشغيل وشبكات التوزيع.
 امللكية الفكرية :وتتضمن األصول الفكرية اليت مت احلصول على محاية قانونية هلا.املبحث الثاين :تنمية وتدريب املوارد البشرية:
 .1-3مفهوم تنمية تدريب املوارد البشرية:
يرى( كجوك )2009،ان التدريب هو العملية املنظمة واملستمرة اليت هتدف إىل تزويد وإكساب الفرد معارف وقدرات
ومهارات جديدة ،او تغيري وجهات النظر واألفكار ،واألسس السابقة لدى األفراد مبا ينسجم مع التغريات اليت حتدث
يف بيئة العمل وخاصة يف اجلوانب التكنولوجية والتنظيمية .وبذلك التدريب يهدف إىل تعميق املعرفة املتخصصة لدى
الفرد إلجناز عمل أو عدة أعمال معينة أو أداء وظيفة ما .ويري (ماهر )2012،أن التدريب تغيري يف االجتاهات النفسية
الذهنية للفرد جتاه عمله متهيدا لتقدمي معارف ورفع مهارات الفرد يف اداء العمل.
ويري (رضوان )2013 ،أنه عبارة عن برامج خمططة يتم توجيهها إىل العاملني يف املنظمة هبدف إكساهبم معلومات
ومهارات وسلوكيات معينة.
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 .2-3الفرق بني التدريب والتنمية :
واجلدول ( :)1يوضح املقارنة بني التدريب والتنمية
وجه املقارنة
فئات املشاركني
املدى الزمين
األهداف

التدريب

التنمية

العاملون من غري املديرون

املديرون

قصري األمد

طويل األمد

فنية

عامة

املصدر( :رضوان ،2013 ،ص)19

 .3-3فوائد تنمية تدريب املوارد البشرية:
يري ( املوسوي  )2008 ،سواء كان التدريب على استخدام مكائن جديدة أو عالى األسااليب القيادية واالشراف
أو من أجل زادة ثقافة خدمة العمالء ومهاارات التفاااوض وعقااد صاافقات الشراء والبيااع وس اواء كااان التاادريب
للماادير أو املوظف ،للمحاسب أو للمهنادس ،داخال املنظماة أو خارجهاا ،فالباد ان يقاارتن بفوائااد واضااحة وحمااددة
ابلنساابة جلميااع العاااملني يف املنظمااة ،وسنحاول هنا حصر نوعني من الفوائد:
 .1-3-3فوائد التدريب للمنظمة:
حتسني رحبية املنظمة نوعية اإلنتاج وزادة كميته.حتسني معنوية العاملني .ويساعد العاملني يف التعرف على األهداف التنظيمية .تقليل التكاليف يف ائاالت الفنية واإلدارية و ختفيض احلوادث واصاابت العمل . .2-3-3فوائد التدريب لألفراد:
يساعد األفراد عالى اختااذ القارارات ،ويزياد مان مهاراهتم يف حل املشاكل اليت تواجههم يف العمليساعد العاملني على التغلب على حاالت القلق والتوتر والصراع داخل املنظمة.يقاادم لألف اراد معلومااات عاان كيفيااة حتسااني مهاااراهتم القياديااة واالتصاالت واالجتاهات.املبحث الثالث :بنك أمدرمان الوطين:
الفىت
سوف نتناول يف هذا اجلزء بنك أمدرمان الوطين حيث مسي با " سيد شباب املصارف " إنطالقاً من عمره الزمين ،ى
يف العمر املصريف اإلسالمي ،ومن عصب نشاطه الصلب الشاب ،خالل فرتة وجيزة إستطاع البنك حتقيق توسعاً شامالً
رأسياً وأفقياً حبيث غطت خدماته جل أحناء السودان ،ظل رأمساله املدفوع يتطور منذ أتسيسه وحىت هناية العام املايل
2018م ،ليصبح أكرب رأمسال مدفوع يف القطاع املصريف السوداين.
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 .1-4األهداف العامة للبنك:
ابإلضافة إىل أهداف البنك املتمثلة يف حتقيق معدالت رحبية عالية تساهم يف تقوية مركزه املايل وجتويد خدماته فإنه
كذلك له أهداف قومية متمثلة يف رغبة البنك يف أن يكون ركيزة قوية لإلقتصاد الوطين مبشاركة الدولة يف تنفيذ العديد
من األنشطة اإلقتصادية واإلجتماعية والثقافية واخلدمية كل ذلك مضافاً إليه األهداف األساسية لكل مصرف نذكر

منها:
.1
.2

جتميع وقبول املدخرات العاملني ابخلارج متويل عمليات التجارة اخلارجية.
يساهم البنك يف متويل مشروعات التنمية اإلقتصادية والتعدين جمال البرتول والنقل والصناعة.

.3
.4
.5

إنشاء الشركات اخلاصة ابلبنك واملسامهة يف إنشاء شركات مع الغري خلدمة أهداف البنك.
حتقيق العدالة اإلجتماعية والتنمية املتوازنة وذلك إبنشاء الفروع يف كل والات السودان.
تقوية مركزه املايل حبيث يصبح ضامناً أساسياً لصادرات السودان وذلك عرب إنشاء عالقة مراسلة مع أكثر من

( )120مراسالً يتوزعون يف أحناء املعمورة.
 .2-4مالمح من إسرتاجتية البنك:

.1

اإللتزام يف ضبط مناشط البنك املختلفة أبحكام الشريعة اإلسالمية.

.2

إستخدام أحدث نُظم التقنية املصرفية املتاحة والتوظيف األمثل للموارد.
ُ
تطوير املهارات واخلربات لرأس املال البشري ومتتني وتوسيع عالقات البنك مع ُمراسليه ابخلارج.

.3

-5الدراسات السابقة:
ابلرجوع ايل الدراسات السابقة املتصلة مبوضوع الدراسة ظهر للباحث ندرة الدراسات ذات الصلة املباشرة مبوضوع
الدراسة احلالية ،وإن الدراسات امليدانية ال عربية واحمللية اليت تناولت موضوع تطوير املوارد البشرية وأثره يف تنمية ثقافة
خدمة العمالء تعترب قليلة نسبيا ،وسيقوم الباحث ابستعراض سته من الدراسات العربية واحمللية ،السابقة يف هذا الصدد
من الرسائل العلمية وهي:
 .1-5هدفت دراسة (الزائد  )2006،إىل معرفة أثر التدريب يف رفع كفاءة أداء العاملني دراسة ميدانية على
شركات الصناعات النسيجية والتعرف على قناعات القائمني على إدارة املنظمات ابلنسبة ملوضوع التدريب ومدى
األمهية اليت يولونه إاها ،التعرف على أوجه القصور أو الضعف يف الربامج التدريبية القائمة وأتثرياهتا السلبية على أداء
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العاملني ،التعرف على مدى متابعة أدارة املنظمات للتغريات البيئية وأخذها بعني االعتبار عند اإلعداد للربامج
التدريبية.
 .2-5يف حني أن دراسة (السامرائي ) 2010،وقد هدفت الدراسة إىل التعرف على أثر اسرتاتيجيات التدريب
(املتدربون ورغبتهم يف التدريب ،امل دربون ،مناهج برامج التدريب ،اخلدمات اإلدارية واإلشراقية وأثرها يف جناح الربانمج
التدرييب) على تطوير املوارد البشرية (حتقيق أهداف الدورة وترمجتها لالحتياجات التدريبية ،الدافعية ،الرغبة يف التغيري)
يف وزارة الكهرابء يف العراق .توصلت الدراسة إىل عدة نتائج من أمهها انه توجد عالقة ذات داللة إحصائية عند مستوى
(  ) 0.05  بني اسرتاتيجيات التدريب (املتدربون ورغبتهم يف التدريب ،املدربون ،مناهج برامج التدريب ،اخلدمات
اإلدارية واإلشراقية وأثرها يف جناح الربانمج التدرييب) وتطوير املوارد البشرية (حتقيق أهداف الدورة وترمجتها لالحتياجات
التدريبية ،الدافعية ،الرغبة يف التغيري) يف وزارة الكهرابء يف العراق .كما توصلت الدراسة إىل توصيات أمهها ضرورة تطوير
نظام احلوافز املعمول به يف وزارة الكهرابء يف العراق.
 .3-5بينما دراسة (قصاب )2008،رسالة ماجستري غري منشورة هدفت ايل معرفة تطبيق سياسات إدارة املوارد
البشرية يف رفع كفاءة أداء العاملني يف املصرف التجاري السوري وأهم النتائج اليت توصلت إليها الدراسة وجود أثر ذو
داللة إحصائية بني سياسات إدارة املوارد البشرية وكفاءة أداء العاملنيَّ ،
أن نظام احلوافز املوجودة يف املصرف التجاري
السوري حيقق الغاية املرجوة منه.
 .4-5التعليق على الدراسات السابقة:
يتضح من خالل استعراض الدراسات السابقة تباين موضوعاهتا وأهدافها ،ومت التوصل إيل أن مجيع الباحثني اهتموا
مبوضوع تدريب وتطوير وتنمية املوارد البشرية و اخلدمات املقدمة للعمالء ،و استفاد الباحث من الدراسات السابقة يف
عدد من اجلوانب من أمهها املنهجية املستخدمة يف معرفة تطوير املوارد البشرية وخدمات العمالء ،ما مييز هذه الدراسة
أهنا ركزت علي تدريب وتطوير املوارد البشرية ومعرفة أثره يف تنمية ثقافة خدمة العمالء يف القطاع احلكومي ،كما أهنا
تطرقت إيل مفهوم التميز يف خدمة العمالء وأسسه ،كذلك مما مييز هذه الدراسة أهنا سلطت الضوء علي بلدات منطقة
الراض ،وهذا ما مل يتم يف أي دراسة سابقة مما جيعل هذه الدراسة إضافة حقيقة ملكتبات الدراسات العليا ابجلامعات
ابململكة العربية السعودية والوطن العريب بصورة عامة ،وهي تعترب دراسة مكملة للدراسات اليت سبقتها وليس تكراراً هلا.
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املبحث الرابع :إجراءات الدراسة امليدانية:
.1-6منهج الدراسة:
ملا كان هذا البحث يهدف إىل أثر تنمية وتدريب املوارد البشرية كأداة لبناء رأس املال الفكري يف املصارف السودانية،
دراسة حالة :بنك أمدرمان الوطين فإن املنهج الوصفي التحليلي ابإلضافة للمنهج التارخيي ومنهج املسح االجتماعي
هي املناهج املالئمة هلذه الدراسة.
 .2-6جمتمع الدراسة:
يقصد مبجتمع الدراسة ائموعة الكلية من العناصر اليت يسعى الباحث على أن يعمم عليها النتائج ذات العالقة
ابملشكلة املدروسة ويشتمل جمتمع الدراسة على عينة مت اختيارها بصورة عشوائية من موظفني بنك أمدرمان الوطين ما
عدا فئة العمال واحلرس.
 .3-6عينة الدراسة:
اعتمد الباحث عينة من جمتمع الدراسة وذلك بغرض احلصول على البياانت املطلوبة لغرض الدراسة ومت اختيارها من
جمتمع البحث املوضح يف الفقرة السابقة حيث قام الباحث بتوزيع ( )100استمارة على املستهدفني ،ومت استالم عدد
( )97استمارة وذلك بنسبة ( )%97حيث أعادوا االستمارات بعد ملئها بكل املعلومات املطلوبة يف حماور االستبيان.
 .4-6أداة الدراسة:
من أجل احلصول على املعلومات والبياانت األولية هلذه الدراسة مت تصميم االستبانة واليت تعكس أثر تنمية وتدريب
املوارد البشرية كأداة لبناء رأس املال الفكري يف املصارف السودانية ،دراسة حالة :بنك أمدرمان الوطين ،واالستبانة هي
من الوسائل املعروفة جلمع املعلومات امليدانية وتتميز إبمكانية مجع املعلومات من مفردات متعددة من عينة الدراسة ويتم
حتليلها للوصول للنتائج احملددة ،ولقد اتبع الباحث خالل عملية بناء أداة الدراسة اخلطوات التالية:
❖ الرجوع إىل األدبيات السابقة املتعلقة مبوضوع الدراسة واالطالع على ما كتب عن تطوير املوارد البشرية
خدمة العمالء.
❖ قام الباحث بعرض أداة الدراسة على عدد من املختصني من أساتذة اجلامعات ،كما مت االستفادة من خربات
وجتارب بعض املختصني كمحكمني حيث طلب منهم إبداء أراءهم وإصدار أحكامهم على األداء من حيث مدى
اتساق الفقرات مع فروض البحث ويف ضوء مالحظاهتم مت ما يلي:
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✓
✓

حذف الفقرات اليت اقرتح حذفها.
تعديل بعض الفقرات وإعادة صياغتها لتعطى املدلول املقصود منها.

وقد حاول الباحث يف صياغة أسئلة االستبانة ومراعاة احليادية املمكنة ابالبتعاد عن املعاين اليت يصعب فهمها أو
يلتبس معناها .وبناءً على ذلك مت تصميم استمارة االستقصاء لتفي ابلغرض املطلوب ئتمع الدراسة والعينة املختارة
وبعدها مت إعداد االستبانة يف صورهتا النهائية واشتملت على قسمني:

القسم األول :تضمن البياانت األولية ألفراد العينة وهي العمر ،املؤهل العلمي ،الدرجة الوظيفية ،احلالة االجتماعية،
سنوات اخلربة.
القسم الثاين :حيتوى على عدد ( )9عبارات طلب من أفراد عينة الدراسة أن حيددوا إجاابهتم عن ما تصفه كل عبارة
وفق مقياس ليكرت اخلماسي املتدرج والذي يتكون من مخس مستوات (أوافق بشدة ،أوافق ،ال رأى ،ال أوافق ،ال
أوافق بشدة) ولقد مت توزيع هذه العبارات على فرضيات الدراسة ،كما مت ترميز إجاابت املبحوثني حىت يسهل إدخاهلا

يف جهاز احلاسوب للتحليل اإلحصائي وذلك على النحو التايل حيث يشري الرقم  1إىل العبارة أوافق بشدة والرقم 2
يشري إىل العبارة أوافق كما الرقم  3يشري إىل ال رأي بينما يشري الرقم  4إىل ال أوافق أما الرقم  5فيشري إىل العبارة ال
أوافق بشدة.
الوسط الفرضي = جمموع األوزان /عددها
=3 = 5/ 1+2+3+4+5
واهلدف من الوسط الفرضي هو مقارنته ابلوسط احلسايب الفعلي للعبارة حيث إذا زاد الوسط الفعلي عن الوسط الفرضي
دل ذلك على عدم موافقة املبحوثني على العبارة أما إذا قل عن الوسط الفرضي دل ذلك على موافقة املبحوثني على
العبارة.
 .6-6صدق اداة الدراسة:
للتأكد من الصدق الظاهري لالستبيان وصالحية أسئلته من حيث الصياغة والوضوح قام الباحث بعرض االستبيان
على ثالثة من احملكمني األكادمييني واملتخصصني مبجال الدراسة ،ومن خمتلف املواقع الوظيفية والتخصصات العلمية،
وبعد استعادة االستبيان من احملكمني مت إجراء التعديالت ،فيما أشار العدد اآلخر من احملكمني أن االستبيان بشكله
احلايل مستوفياً لشروط الدراسة.
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 .7-6ثبات أداة الدراسة:
يقصد بثبات االختبار أن يعطى املقياس نفس النتائج إذا ما استخدم أكثر من مرة حتت ظروف مماثلة ،كما يعرف
الثبات أيضاً أبنه مدى الدقة واال تساق يف القياسات اليت يتم احلصول عليها مما يقيسه االختبار ،والختبار مدى توافر
الثبات واالتساق الداخلي بني اإلجاابت على األسئلة مت احتساب معامل املصداقية ألفا كرنباخ (Alpha-
 )cronbachوتعترب القيمة املقبولة إحصائياً ملعامل ألفا كرنباخ  ،%60وقد مت إجراء اختبار املصداقية على إجاابت
املستجيبني لالستبانة حيث قدرت قيمة معامل ألفا كرنباخ ( )0.87وتعىن هذه القيمة توافر درجة عالية جداً من الثبات
الداخلي يف اإلجاابت مما ميكننا من االعتماد على هذه اإلجاابت يف حتقيق أهداف الدراسة وحتليل نتائجها.

 .8-6أساليب املعاجلة اإلحصائية:
لتحليل بياانت أسئلة االستبانة استخدم الباحث برانمج  SPSSوالذي يعد من أقوى الربامج املستخدمة يف عمليات
التحليل اإلحصائي ،وكلمة  SPSSهي اختصار لا  Statistical package for social scienceوهي تعىن
احلزمة اإلحصائية للعلوم االجتماعية ،وخيتص هذا الربانمج يف حتليل البياانت سواءً كان حتليالً وصفياً أو حتليالً استنباطياً
أو ما يعرف ابختبارات الفروض.

 .9-6عرض نتائج الدراسة ومناقشتها:
 .1-9-6حتليل بياانت الدراسة امليدانية:
أوالً :حتليل البياانت الشخصية:
وللخروج بنتائج موضوعية حرص الباحث ع لى أن تكون العينة ممثلة ئتمع الدراسة وذلك من حيث مشوهلا على
اخلصائص التالية (العمر ،احلالة االجتماعية ،املؤهل العلمي ،سنوات اخلربة ،الدرجة الوظيفية) ،وفيما يلي التوزيع التكراري
إلجاابت الوحدات املبحوثة والذي يعكس اخلصائص األولية لعينة الدراسة:
 .1العمر :مت سؤال املبحوثني عن العمر واجلدول ( )2يوضح اإلجاابت:
اجلدول ( :)2التوزيع التكراري ألفراد العينة وفق متغري العمر
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العمر

العدد

النسبة %

 20وأقل من 30

10

10.3

 30وأقل من 40

57

58.8

 40وأقل من 50

26

26.8
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أكثر من 50

4

4.1

اجملموع

97

100

املصدر( :إعداد الباحث من نتائج اإلستبيان)2019،

يتضح من اجلدول ( )2أن غالبية أفراد العينة ترتاوح أعمارهم عن  40-30حيث بلغت نسبتهم %58.8
بينما بلغت نسبة الذين ترتاوح أعمارهم ما بني  50-40سنة  .% 26.8أما أفراد العينة والذين تزيد أعمارهم عن
 50سنة فقد بلغت نسبتهم  %4.1من إمجايل العينة.
 .2احلالة االجتماعية :مت سؤال املبحوثني عن احلالة االجتماعية واجلدول ( )3يوضح اإلجاابت:
اجلدول ( :)3التوزيع التكراري ألفراد عينة الدراسة وفق متغري احلالة االجتماعية
احلالة االجتماعية

العدد

النسبة %

متزوج

84

86.6

عازب

13

13.4

اجملموع

97

100

املصدر( :إعداد الباحث من نتائج اإلستبيان)2019،

يتضح من اجلدول ( )3أن غالبية أفراد العينة من املتزوجني حيث بلغت نسبتهم  %86.6من أفراد العينة املبحوثة بينما
بلغت نسبة غري املتزوجني  % 13.4وهذه النسبة تدل على استقرار أفراد عينة الدراسة مما ينعكس ذلك على أدائهم.
 .2املؤهل العلمي :مت سؤال املبحوثني عن املؤهل العلمي اجلدول ( )4يوضح اإلجاابت:
اجلدول ( :)4يوضح التوزيع التكراري ألفراد عينة الدراسة وفق متغري املؤهل العلمي
املؤهل العلمي

العدد

النسبة %

اثنوي

43

44.3

جامعي

46

47.4

فوق اجلامعي

8

8.3

ائموع

97

100

املصدر( :إعداد الباحث من نتائج اإلستبيان)2019،

يتضا ااح من اجلدول ( )4أن غالبية أفراد العينة من محلة التعليم اجلامعي وفوق اجلامعي حيث بلغت نسا اابتهم %55.7
من أفراد العينة بينما بلغت نس ا ا ا ا ا اابة التعليم الثانوي  %44.3فقط وعليه ميكننا القول أبن عينة الدراس ا ا ا ا ا ااة من العينات
املؤهلة علمياً وابلتايل يؤدى إىل احلصول على أراء موضوعية حول موضوع البحث.
 .4سنوات اخلربة :مت سؤال املبحوثني عن سنوات اخلربة اجلدول ( )5يوضح اإلجاابت:
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اجلدول ( :)5التوزيع التكراري ألفراد العينة وفق سنوات اخلربة
سنوات اخلربة

العدد

النسبة %

أقل من 5

7

7.2

 5وأقل من  10سنة

35

36.1

 10وأقل من  15سنة

30

30.9

 15وأقل من 20

21

21.6

 20سنة فأكثر

4

4.1

اجملموع

97

100

املصدر( :إعداد الباحث من نتائج اإلستبيان)2019،

يتضح من اجلدول ( )5أن غالبية أفراد العينة هلم سنوات خربة ترتاوح ما بني  10-5سنة حيث بلغت نسبتهم
 % 36.1بينما بلغت نسبة الذين ترتاوح خربهتم ما بني  15 -10سنة  %30.9أما أفراد العينة والذين تقل خربهتم
عن  5سنوات فقد بلغت نسبتهم .%7.2
 .5الدرجة الوظيفية :مت سؤال املبحوثني عن الدرجة الوظيفية اجلدول ( )6يوضح اإلجاابت:
اجلدول ( :)6التوزيع التكراري ألفراد العينة وفق الدرجة الوظيفية
الدرجة الوظيفية

العدد

النسبة %

من 12إيل 10

12

12.4

من  9إيل 5

49

50.5

من  4إيل 1

36

37.1

اجملموع

97

100

املصدر( :إعداد الباحث من نتائج اإلستبيان)2019،

يتضح من اجلدول ( ) 6أن غالبية أفراد العينة ترتاوح درجتهم الوظيفية ما بني  5-9سنة حيث بلغت نسبتهم 50.5
 %بينما بلغت نسبة الذين ترتاوح درجتهم الوظيفية من ( %12.4 )10-12أما أفراد العينة والذين ترتاوح درجتهم
ما بني (.%37.1 )1-4
اثنياً :حتليل البياانت األساسية:
يهدف الباحث من حتليل البياانت األس ا ا ا اااس ا ا ا ااية التمكن من معرفة مدى متثيلهم ئتمع الدراس ا ا ا ااة ومن مث يقدم
الباحث إحصاااءاً وصاافياً للبياانت األساااسااية ألفراد عينة الدراسااة ،وقد قام الباحث بتلخيص البياانت يف جداول واليت
توض ااح قيم كل متغري لتوض اايح أهم املميزات األس اااس ااية للعينة وقد اس ااتخدم التوزيع التكراري لتوض اايح عدد املش اااهدين
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للقيمة الواحدة داخل املتغري يف ش ا ا ا ا ااكل أرقام ونس ا ا ا ا ااب مئوية .وفيما يلي التوزيع التكراري إلجاابت الوحدات املبحوثة
جلميع حماور االستبانة:
اجلدول ( :)7التوزيع التكراري للعبارة (إن موضوعات الدورات التدريبية هلا عالقة بطبيعة العمل الذي أقوم به يف وظيفيت)
اإلجابة

العدد

النسبة %

أوافق بشدة

28

28.9

أوافق

58

59.8

ال رأى

7

7.2

ال أوافق

3

3.1

ال أوافق بشدة

1

1

اجملموع

97

100

املصدر( :إعداد الباحث من نتائج اإلستبيان)2019،

يتضا ا ا ا ااح من اجلدول ( ) 7ارتفاع تكرار اإلجاابت يف فئة أوافق وأوافق بشا ا ا ا اادة وهذا يدل على أن معظم مفردات العينة
يوافقون على إن موض ااوعات الدورات التدريبية هلا عالقة بطبيعة العمل الذي أقوم به يف وظيفيت ،حيث بلغت نس اابتهم
 %88.7بينما بلغت نسبة غري املوافقون على ذلك  %4.1أما أفراد العينة والذين مل يبدوا إجاابت حمددة فقد بلغت
نسبتهم .% 7.2
اجلدول ( :)8التوزيع التكراري للعبارة (لقد أضافت يل الدورات التدريبية شيئا جديدا من املعارف العملية واملهارات السلوكية)
اإلجابة

العدد

النسبة %

أوافق بشدة

19

19.6

أوافق

46

47.4

ال رأى

9

9.3

ال أوافق

16

16.5

ال أوافق بشدة

7

7.2

اجملموع

97

100

املصدر( :إعداد الباحث من نتائج اإلستبيان)2019،

يتضا ا ا ا ااح من اجلدول ( ) 8ارتفاع تكرار اإلجاابت يف فئة أوافق وأوافق بشا ا ا ا اادة وهذا يدل على إن معظم مفردات العينة
يوافقون على أ نه لقد أضاافت يل الدورات التدريبية شايئا جديدا من املعارف العملية واملهارات السالوكية ،حيث بلغت
نس ا اابتهم  % 67بينما بلغت نس ا اابة غري املوافقون على ذلك  .% 23.7أما الذين مل يبدوا إجاابت حمددة فقد بلغت
نسبتهم .% 9.3
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اجلدول ( :)9التوزيع التكراري للعبارة (لقد أثرت تنمية وتدريب املوارد البشرية على بناء رأس املال الفكري)
اإلجابة

العدد

النسبة %

أوافق بشدة

15

15.5

أوافق

47

48.5

ال رأى

10

10.2

ال أوافق

18

18.6

ال أوافق بشدة

7

7.2

اجملموع

97

100

املصدر( :إعداد الباحث من نتائج اإلستبيان)2019،

يتضح من اجلدول ( ) 9ارتفاع تكرار اإلجاابت يف فئة أوافق وأوافق بشدة وهذا يدل على أن معظم مفردات العينة
يوافقون على أنه لقد أ لقد أثرت تنمية وتدريب املوارد البشرية على بناء رأس املال الفكري ،حيث بلغت نسبتهم 64
 %بينما بلغت نسبة غري املوافقون على ذلك  % 25.8و الذين مل يبدوا إجاابت حمددة فقد بلغت نسبتهم%10.2 .
اجلدول ( :)10التوزيع التكراري للعبارة (لقد حصلت من الدورات التدريبية مهارات ومعلومات ساعدتين يف بناء راس املال الفكري)
اإلجابة

العدد

النسبة %

أوافق بشدة

18

22.5

أوافق

33

41.3

ال رأى

9

11.3

ال أوافق

17

21.3

ال أوافق بشدة

3

3.8

اجملموع

80

100

املصدر( :إعداد الباحث من نتائج اإلستبيان)2019،

يتضح من اجلدول ( ) 10ارتفاع تكرار اإلجاابت يف فئة أوافق وأوافق بشدة وهذا يدل على أن معظم مفردات العينة
يوافقون على انه لقد حصلت من الدورات التدريبية مهارات ومعلومات ساعدتين يف بناء راس املال الفكري ،بلغت
نسبتهم  %63.8بينما بلغت نسبة غري املوافقون على ذلك %25.1الذين مل يبدوا إجاابت حمددة بلغت نسبتهم
%11.3
اجلدول ( :)11التوزيع التكراري للعبارة (كلما زادت تنمية وتدريب املوارد البشرية زاد بناء راس املال الفكري)
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اإلجابة

العدد

النسبة %

أوافق بشدة

75

77.3
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أوافق

21

21.7

ال رأى

1

1

اجملموع

97

100

املصدر( :إعداد الباحث من نتائج اإلستبيان)2019،

يتضح من اجلدول ( )11ارتفاع تكرار اإلجاابت يف فئة أوافق وأوافق بشدة وهذا يدل على أن معظم مفردات العينة
يوافقون أنه كلما زادت تنمية وتدريب املوارد البشرية زاد بناء راس املال الفكري ،حيث بلغت نسبتهم  %99وبلغت
نسبة غري املوافقون على ذلك 0%1
اجلدول ( :)12التوزيع التكراري للعبارة (نستطيع القول أبن تنمية وتدريب املوارد البشرية مهمة يف بناء راس املال الفكري)
اإلجابة

العدد

النسبة %

أوافق بشدة

72

74.2

أوافق

20

20.6

ال رأى

2

2.1

ال أوافق

1

1

ال أوافق بشدة

2

2.1

اجملموع

97

100

املصدر( :إعداد الباحث من نتائج اإلستبيان)2019،

يتضح من اجلدول ( ) 12ارتفاع تكرار اإلجاابت يف فئة أوافق وأوافق بشدة وهذا يدل على أن معظم مفردات العينة
يوافقون على أنه نستطيع القول أبن نستطيع القول أبن تنمية وتدريب املوارد البشرية مهمة يف بناء راس املال الفكري،
حيث بلغت نسبتهم  % 94.8بينما بلغت نسبة غري املوافقون على ذلك  %3.1أما الذين مل يبدوا إجاابت حمددة
فقد بلغت نسبتهم .% 2.1
اجلدول ( :)13التوزيع التكراري للعبارة ( تؤثر العوامل الشخصية والوظيفية (العمر ،احلالة االجتماعية ،املؤهل العلمي ،سنوات اخلربة ،الدرجة الوظيفية) على
جناح دور املوارد البشرية يف بناء راس املال الفكري)
اإلجابة

العدد

النسبة %

أوافق بشدة

28

28.9

أوافق

25

25.7

ال رأى

15

15.5

ال أوافق

22

22.7

ال أوافق بشدة

7

7.2

اجملموع

97

100

املصدر( :إعداد الباحث من نتائج اإلستبيان)2019،
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يتضح من اجلدول ( )13ارتفاع تكرار اإلجاابت يف فئة أوافق وأوافق بشدة وهذا يدل على أن تؤثر العوامل الشخصية
والوظيفية (العمر ،احلالة االجتماعية ،املؤهل العلمي ،سنوات اخلربة ،الدرجة الوظيفية) على جناح دور املوارد البشرية يف
بناء راس املال الفكري ،حيث بلغت نسبتهم  % 54.6بينما بلغت نسبة غري املوافقون على ذلك  ،% 29.9أما
الذين مل يبدوا إجاابت حمددة بلغت نسبتهم .% 15.5
اجلدول ( :)14التوزيع التكراري للعبارة ( تتوفر القناعة لدى القائمني على إدارة بنك أمدرمان الوطين أبمهية التدريب ودوره يف بناء راس املال الفكري)
اإلجابة

العدد

النسبة %

أوافق بشدة

43

44.3

أوافق

37

38.1

ال رأى

10

10.3

ال أوافق

5

5.2

ال أوافق بشدة

2

2.1

اجملموع

97

100

املصدر( :إعداد الباحث من نتائج اإلستبيان)2019،

يتضح من اجلدول ( ) 14ارتفاع تكرار اإلجاابت يف فئة أوافق وأوافق بشدة وهذا يدل على إن معظم مفردات العينة
يوافقون على أنه تتوفر القناعة لدى القائمني على إدارة بنك أمدرمان الوطين أبمهية التدريب ودوره يف بناء راس املال
الفكري ،حيث بلغت نسبتهم .% 82.4بينما بلغت نسبة الذين ال يوافقون على ذلك %7.3والذين مل يبدوا إجاابت
حمددة فقد بلغت نسبتهم.% 10.3
اجلدول ( :)15التوزيع التكراري للعبارة (أجد تشجيع من رئيسي املباشر للمشاركة يف الدورات التدريبية)
اإلجابة

العدد

النسبة %

أوافق بشدة

42

43.3

أوافق

28

28.9

ال رأى

16

16.5

ال أوافق

2

2.1

ال أوافق بشدة

8

9.3

اجملموع

97

100

املصدر( :إعداد الباحث من نتائج اإلستبيان)2019،

يتضا ا ااح من اجلدول ( ) 15ارتفاع تكرار اإلجاابت يف فئة أوافق وأوافق بشا ا اادة وهذا يدل على إن معظم مفردات العينة
يوافقون على انه يوجد تش ا ااجيع من رئيس ا ااي املباش ا اار للمش ا اااركة يف الدورات التدريبية حيث بلغت نس ا اابتهم % 72.2
بينما بلغت نسبة غري املوافقون على ذلك .% 11.4أما الذين مل يبدوا إجاابت حمددة فقد بلغت نسبتهم% 16.5.
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 .2-9-6اختبار فروض البحث:
سا اانقوم مبناقشا ااة فروض الدراسا ااة من خالل اسا ااتخدام األسا اااليب اإلحصا ااائية والختبار فرضا اايات الدراسا ااة قام الباحث
بتحديد العبارات املرتبطة ابلفرضيات مث اختبارها ابستخدام كل من:
( )1الوسي ييي  :حيث يتم اس ا ااتخدام الوس ا اايط لكل عبارة من عبارات االس ا ااتبيان حيث يتم إعطاء الدرجة ( )1إلجابة

أوافق بش ا ا اادة والدرجة ( )2إلجابة أوافق والدرجة ( )3لإلجابة ال رأي والدرجة ( )4كوزن لإلجابة غري موافق والدرجة
( )5لإلجابة غري موافق بشدة.
( )2االحنراف املعياري :لقياس مدى جتانس إجاابت الوحدات املبحوثة على عبارات الفرضية.
( )3استخدام كآي تربيع :ملعرفة داللة الفروق يف إجاابت أفراد عينة الدراسة على عبارات كل فرضية.
وفيما يلي مناقشة واختبار فرضيات البحث:
( )1الفرضية األوىل:
توجد عالقة ارتباطية ذات داللة احصائية عند مستوى الداللة بني تنمية وتدريب املوارد البشرية وبناء رأس املال
الفكري:
ومت قياس هذه الفرضية ابلعبارات التالية:
تنمية وتدريب املوارد البشا ارية (املتغري املسا ااتقل) ومتثله العبارة :كلما زادت تنمية وتدريب املوارد البشا ارية زاد بناء
راس املال الفكري.
بناء راس املال الفكري (املتغري التابع) ومتثله العبارة :لقد حصا ا االت من الدورات التدريبية مهارات ومعلومات سا ا اااعدتين
يف بناء راس املال الفكري.
وإلثبات هذه الفرضية سيتم أوال" تقدير الوسيط واالحنراف املعياري للعبارات الفرضية ملعرفة اجتاه عينة الدراسة واجلدول
( )16الذي يوضح تقدير قيم الوسيط واالحنراف املعياري لعبارات الفرضية األوىل:
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اجلدول ( :)16الوسيط واالحنراف املعياري إلجاابت أفراد عينة الدراسة على عبارات الفرضية األوىل
الوسي

عبارات الفرضية

التفسري

االحنراف املعياري

كلما زادت تنمية وتدريب املوارد البشرية زاد بناء راس املال الفكري.

2

متوسط

0.59

لقد حصلت من الدورات التدريبية مهارات ومعلومات ساعدتين يف

1

مرتفع

0.63

بناء راس املال الفكري.

املصدر( :إعداد الباحث من نتائج اإلستبيان)2019،

يتبني من اجلدول ( )16ما يلي:
 .1بلغت قيمة الوسا ا ا اايط إلجاابت أفراد عينة الدراسا ا ا ااة على العبارة األوىل ( )2ابحنراف معياري ( )0.59وتعىن هذه
القيمة أن غالبية أفراد العينة يوافقون على أنه كلما زادت تنمية وتدريب املوارد البشرية زاد بناء راس املال الفكري.
 .2بلغت قيمة الوس ا ا ا اايط إلجاابت أفراد عينة الدراس ا ا ا ااة على العبارة الثانية ( )1ابحنراف معياري ( )0.63وتعىن هذه
القيمة أن غالبية أفراد العينة يوافقون على أنه لقد حصا االت من الدورات التدريبية مهارات ومعلومات سا اااعدتين يف بناء
راس املال الفكري.
اثنياً استخدام اختبار كآي تربيع:
والختبار وجود فروق ذات داللة إحصائية بني أعداد املوافقني واحملايدين وغري املوافقني للنتائج أعاله مت استخدام اختبار
مربع كآي لداللة الفروق بني اإلجاابت على كل عبارات الفرضية األوىل وفيما يلي اجلدول ( )17يلخص نتائج
االختبارات هلذه العبارات:
اجلدول ( :)17نتائج اختبار مربع كآي لداللة الفروق إلجاابت الفرضية األوىل
العبارات
توجد عالقة ارتباطية ذات داللة احصائية عند مستوى الداللة بني تنمية وتدريب املوارد البشرية

قيمة مربع كآي

مستوى

17.93

0.001

املعنوية

وبناء رأس املال الفكري

املصدر( :إعداد الباحث من نتائج اإلستبيان)2019،

يتضح من اجلدول ( )17ما يلي:
بلغت قيمة مربع كآي احملساوبة لداللة الفروق بني أفراد عينة الدراساة لعبارة الفرضاية ( )17.93مبساتوى معنوية
( )0.001وهذه القيمة أقل من قيمة مسااتوى داللة املعنوية ( )%5وعليه فإن ذلك يشااري إىل وجود فروق ذات داللة
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إحصا ااائية ب ني إجاابت أفراد العينة ولصا اااو املوافقني على أن هنالك عالقة ارتباطية ذات داللة احصا ااائية عند مسا ااتوى
الداللة بني تنمية وتدريب املوارد البشرية وبناء رأس املال الفكري.
ومما تقدم نستنتج أن فرضية الدراسة األوىل واليت نصت على أن هناك عالقة ارتباطية ذات داللة احصائية عند
مسا ااتوى الداللة بني تنمية وتدريب املوارد البشا ارية وبناء رأس املال الفكري مت التحقق من صا ااحتها .وعليه ميكننا القول
أبن بني تنمية وتدريب املوارد البشرية يؤثر على بناء رأس املال الفكري.
( )2الفرضية الثانية:
تؤثر العوامل الشخصية والوظيفية (العمر ،احلالة االجتماعية ،املؤهل العلمي ،سنوات اخلربة ،الدرجة الوظيفية)
على تنمية وتدريب املوارد البشرية كأداة لبناء رأس املال الفكري:
ومت قياس هذه الفرضية ابلعبارات التالية:
العوامل الشخصية والوظيفية (املتغري املستقل)
تنمية وتدريب املوارد البش ا ا ا ا ا ارية كأداة لبناء رأس املال الفكري (املتغري التابع) ومتثله العبارة :تؤثر العوامل الشا ا ا ا ا ااخصا ا ا ا ا ااية
والوظيفية (العمر ،احلالة االجتماعية ،املؤهل العلمي ،سانوات اخلربة ،الدرجة الوظيفية) على جناح دور املوارد البشارية يف
بناء راس املال الفكري.
وإلثبات هذه الفرضااية ساايتم أوالً تقدير الوساايط واالحنراف املعياري للعبارات الفرضااية ملعرفة اجتاه عينة الدراسااة

وفيما يلي اجلدول الذي يوضح تقدير قيم الوسيط واالحنراف املعياري لعبارات الفرضية الثانية:
اجلدول ( :)18الوسيط واالحنراف املعياري إلجاابت أفراد عينة الدراسة على عبارات الفرضية الثانية
عبارات الفرضية
تؤثر العوامل الشخصية والوظيفية (العمر ،احلالة االجتماعية ،املؤهل العلمي ،سنوات اخلربة،

الوسي
2

التفسري

االحنراف املعياري

أوافق

0.753

الدرجة الوظيفية) على جناح دور املوارد البشرية يف بناء راس املال الفكري.

املصدر( :إعداد الباحث من نتائج اإلستبيان)2019،

يتبني من اجلدول ( )18ما يلي :بلغت قيمة الوسيط إلجاابت أفراد عينة الدراسة على العبارة األوىل ( )2ابحنراف
معياري ( ) 0.753وتعىن هذه القيمة أن غالبية أفراد العينة يوافقون على أن تؤثر العوامل الشخصية والوظيفية (العمر،
احلالة االجتماعية ،املؤهل العلمي ،سنوات اخلربة ،الدرجة الوظيفية) على جناح دور املوارد البشرية يف بناء راس املال
الفكري.
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اثنياً استخدام اختبار كآي تربيع:
والختبار وجود فروق ذات داللة إحصائية بني أعداد املوافقني واحملايدين وغري املوافقني للنتائج أعاله مت استخدام اختبار
مربع كآي لداللة الفروق بني اإلجاابت على كل عبارات الفرضية الثانية وفيما يلي اجلدول ( )19يلخص نتائج
االختبارات هلذه العبارات:
اجلدول ( :)19نتائج اختبار مربع كآي لداللة الفروق إلجاابت الفرضية الثانية
العبارات

قيمة مربع كآي

مستوى

50.7

0.000

تؤثر العوامل الشخصية والوظيفية (العمر ،احلالة االجتماعية ،املؤهل العلمي ،سنوات اخلربة،

املعنوية

الدرجة الوظيفية) على جناح دور املوارد البشرية يف بناء راس املال الفكري.

املصدر( :إعداد الباحث من نتائج اإلستبيان)2019،

يتضح من اجلدول ( ) 19ما يلي :بلغت قيمة مربع كآي احملسوبة لداللة الفروق بني أفراد عينة الدراسة لعبارة الفرضية
( )50.7مبستوى معنوية( )0.000وهذه القيمة أقل من قيمة مستوى داللة املعنوية ( )%5وعليه فإن ذلك يشري إىل
وجود فروق ذات داللة إحصائية بني إجاابت أفراد العينة ولصاو املوافقني على أن تؤثر العوامل الشخصية والوظيفية
(العمر ،احلالة االجتماعية ،املؤهل العلمي ،سنوات اخلربة ،الدرجة الوظيفية) على جناح دور املوارد البشرية يف بناء راس
املال الفكري ،كما بلغت قيمة مربع كآي احملسوبة لداللة الفروق للعبارة الثانية ( )52.8مبستوى معنوية()0.000
وهذه القيمة أقل من قيمة مستوى داللة املعنوية ( )%5وعليه فإن ذلك يشري إىل وجود فروق ذات داللة إحصائية بني
إجاابت أفراد العينة ولصاو املوافقني تؤثر العوامل الشخصية والوظيفية (العمر ،احلالة االجتماعية ،املؤهل العلمي،
سنوات اخلربة ،الدرجة الوظيفية) على جناح دور املوارد البشرية يف بناء راس املال الفكري.
ومما تقدم نسا ااتنتج أن فرضا ااية الدراسا ااة الثانية واليت نصا اات على أنه تؤثر العوامل الشا ااخصا ااية والوظيفية (العمر،
احلالة االجتماعية ،املؤهل العلمي ،س ا ا ا اانوات اخلربة ،الدرجة الوظيفية) على جناح دور املوارد البش ا ا ا ارية يف بناء راس املال
الفكري .مت التحقق من ص ا ا ااحتها ،وعليه ميكننا القول أبن العوامل الش ا ا ااخص ا ا ااية والوظيفية (العمر ،احلالة االجتماعية،
املؤهل العلمي ،سنوات اخلربة ،الدرجة الوظيفية) تؤثر على جناح دور املوارد البشرية يف بناء راس املال الفكري.
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( )3الفرضية الثالثة:
تتوفر القناعة لدى القائمني على إدارة بنك أمدرمان الوطين أبمهية تنمية وتدريب املوارد البشرية ودوره كأداة
لبناء رأس املال الفكري:
ومت قياس هذه الفرض ا ا ااية ابلعبارات التالية :أمهية التنمية والتدريب (املتغري املس ا ا ااتقل) ومتثله العبارات :تتوفر القناعة لدى
القائمني على إدارة بنك أمدرمان الوطين أبمهية التدريب ودوره يف بناء راس املال الفكري.
التدريب (املتغري التابع) ومتثله العبارة :ميكن القول أبنه أجد تشجيع من رئيسي املباشر للمشاركة يف الدورات التدريبية.
وإلثبات هذه الفرضااية ساايتم أوالً تقدير الوساايط واالحنراف املعياري للعبارات الفرضااية ملعرفة اجتاه عينة الدراسااة

وفيما يلي اجلدول الذي يوضح تقدير قيم الوسيط واالحنراف املعياري لعبارات الفرضية الثالثة:
اجلدول ( :)20الوسيط واالحنراف املعياري إلجاابت أفراد عينة الدراسة على عبارات الفرضية الثالثة
عبارات الفرضية
تتوفر القناعة لدى القائمني على إدارة بنك أمدرمان الوطين

الوسي
2

التفسري
أوافق

االحنراف املعياري
1.3

أبمهية التدريب ودوره يف بناء راس املال الفكري.

ميكن القول أبنه اجد تشجيع من رئيسي املباشر للمشاركة يف الدورات التدريبية.

1

أوافق بشدة

0.56

املصدر( :إعداد الباحث من نتائج اإلستبيان)2019،

يتبني من اجلدول ( )20ما يلي:
 .1بلغت قيمة الوسايط إلجاابت عينة الدراساة على العبارة االوىل ( )2ابحنراف معياري ( )1.3وتعىن هذه القيم
أن غااالبيااة أفراد العينااة يوافقون على أنااه تتوفر القناااعااة لاادى القااائمني على إدارة بنااك أماادرمااان الوطين أبمهيااة التاادريااب
ودوره يف بناء راس املال الفكري.
 .2بلغت قيمة الوسا ا ا ا اايط إلجاابت أفراد عينة الدراسا ا ا ا ااة على العبارة الثانية ( )1ابحنراف معياري ( )0.56وتعىن
هذه القيم أن غالبية أ فراد العينة يوافقون بشاادة على أنه ميكن القول أبنه أجد تشااجيع من رئيسااي املباشاار للمشاااركة يف
الدورات التدريبية.
اثنياً :استخدام اختبار كآي تربيع:
وإلختبار وجود فروق ذات داللة إحصائية بني أعداد املوافقني واحملايدين وغري املوافقني للنتائج أعاله مت إستخدام إختبار
مربع كآي لداللة الفروق بني اإلجاابت على كل عبارات الفرضية الثالثة وفيما يلي اجلدول ( )21يلخص نتائج
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االختبارات هلذه العبارات:
اجلدول ( :)21نتائج اختبار مربع كآي لداللة الفروق إلجاابت الفرضية الثالثة
العبارات
تتوفر القناعة لدى القائمني على إدارة بنك أمدرمان الوطين

قيمة مربع كآي
43.7

مستوى املعنوية
0.000

أبمهية التدريب ودوره يف بناء راس املال الفكري

ميكن القول أبنه أجد تشجيع من رئيسي املباشر للمشاركة

90.6

0.000

يف الدورات التدريبية.

املصدر( :إعداد الباحث من نتائج اإلستبيان)2019،

يتضح من اجلدول ( )21ما يلي:
 . 1بلغت قيمة مربع كآي احملسا ا ا ااوبة لداللة الفروق بني أفراد عينة الدراسا ا ا ااة لعبارة الفرضا ا ا ااية األوىل ( )43.7مبسا ا ا ااتوى
معنوية ( )0.000وهذه القيمة أقل من قيمة مسا ا ا ا ا ااتوى داللة املعنوية ( )%5وعليه فإن ذلك يشا ا ا ا ا ااري إىل وجود فروق
ذات داللة إحصا ا ا ااائية بني إجاابت أفراد العينة ولصا ا ا اااو املوافقني على وجود أنه تتوفر القناعة لدى القائمني على إدارة
بنك أمدرمان الوطين أبمهية التدريب ودوره يف بناء راس املال الفكري.
 .2بلغت قيمة مربع كآي احملس ا ا ااوبة لداللة الفروق بني أفراد عينة الدراس ا ا ااة لعبارة الفرض ا ا ااية ( )90.6مبس ا ا ااتوى معنوية
( )0.000وهذه القيمة أقل من قيمة مسااتوى داللة املعنوية ( )%5وعليه فإن ذلك يشااري اىل وجود فروق ذات داللة
إحص ا ااائية بني إجاابت أفراد العينة ولص ا اااو املوافقني بش ا اادة على أنه يوجد تش ا ااجيع من رئيس ا ااي املباش ا اار للمش ا اااركة يف
الدورات التدريبية.
ومما تقدم نس ااتنتج أن فرض ااية الدراس ااة الثالثة واليت نص اات على أنه تتوفر القناعة لدى القائمني على إدارة بنك أمدرمان
الوطين أبمهية التدريب ودوره يف بناء راس املال الفكري مت التحقق من صا ا ا ا ا ااحتها ،وعليه ميكننا القول أبنه تتوفر القناعة
لدى القائمني على إدارة بنك أمدرمان الوطين أبمهية التدريب ودوره يف بناء راس املال الفكري.
-7النتائج والتوصيات:
 .1-7نتائج الدراسة:
اختاذ البااحاث بناك أمادرماان الوطين ملعرفاة أثر تنمياة وتادرياب املوارد البشا ا ا ا ا ا ارياة كاأداة لبنااء رأس املاال الفكري ،واختتمات
الدراسا ا ااة ابلنتائج والتوصا ا اايات .أشا ا ااارت نتائج الدراسا ا ااة إىل قبول فروض البحث وكذلك توصا ا اال الباحث إيل عدد من
النتائج واليت ميكن مناقشتها على النحو التايل:
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 -1إن نسبة كبرية من أفراد العينة يف ريعان شباهبم حيث ترتاوح أعمارهم ما بني  40-30سنة حيث بلغت
نسبتهم  %58.8وهذا إن دل إمنا يدل على املستقبل الواعد لبنك أمدرمان الوطين.
 -2كذلك أثبتت نتائج الدراسة امليدانية إن نسبة  %86.6من أفراد العينة متزوجني مما يدل على االستقرار
النفسي والوظيفي للعاملني.
 -3إن غالبية أفراد العينة من محلة املؤهل اجلامعي وفوق اجلامعي حيث بلغت نسبتهم  %91.7مما ينعكس
ذلك على أدائهم وابلتايل أداء بنك أمدرمان الوطين.
 -4أثبتت الدراسة امليدانية أن معظ م مفردات العينة يوافقون على إن موضوعات الدورات التدريبية هلا عالقة بطبيعة
العمل الذي أقوم به يف وظيفيت ،حيث بلغت نسبتهم  %88.7بينما بلغت نسبة غري املوافقون على ذلك  %4.1أما
أفراد العينة والذين مل يبدوا إجاابت حمددة فقد بلغت نسبتهم  .% 7.2ومما تقدم نستنتج أن فرضية الدراسة األوىل
واليت نصت على أن هناك عالقة ارتباطية ذات داللة احصائية عند مستوى الداللة بني تنمية وتدريب املوارد البشرية
وبناء رأس املال الفكري مت التحقق من صحتها .وعليه ميكننا القول أبن بني تنمية وتدريب املوارد البشرية يؤثر على بناء
رأس املال الفكري.
 -5أشارت نتائج الدراسة امليدانية على إن معظم مفردات العينة يوافقون على أنه تتوفر القناعة لدى القائمني على
إدارة بنك أمدرمان الوطين أبمهية التدريب ودوره يف بناء راس املال الفكري ،حيث بلغت نسبتهم .% 82.4بينما
بلغت نسبة الذين ال يوافقون على ذلك %7.3والذين مل يبدوا إجاابت حمددة فقد بلغت نسبتهم .% 10.3ومما تقدم
نستنتج أن فرضية الدراسة الثالثة واليت نصت على أنه تتوفر القناعة لدى القائمني على إدارة بنك أمدرمان الوطين أبمهية
التدريب ودوره يف بناء راس املال الفكري مت التحقق من صحتها ،وعليه ميكننا القول أبنه تتوفر القناعة لدى القائمني
على إدارة بنك أمدرمان الوطين أبمهية التدريب ودوره يف بناء راس املال الفكري.
 .2-7توصيات الدراسة:
استناداً على مناقشة النتائج السابقة يوصي الباحث مبا يلي:
-1

يوصي الباحث ادارة بنك أمدرمان الوطين بضرورة االهتمام بقسم التدريب والعمل عىن هتيئة كافة املستلزمات

الكفيلة أبداء انجح ومتميز ملهمه املتمثلة يف حتديد االحتياجات التدريبية وتصميم وتنفيذ ومتابعة وتقييم الربامج
التدريبية يف البنك وخارجه.
 -2جيب الرتكيز على الدورات التدريبية النوعية واملتخصصة يف بناء رأس املال الفكري يف البنك.
 -3ضرورة مواكبة أساليب تنمية تدريب املوارد البشرية احلديثة لتمكني العاملني من بناء رأس املال الفكري
بشكل أفضل.
443

Journal of Human Development and Education for specialized Research (JHDESR)417-444 Vo: 6, No:3, 2020

.عمل برانمج وخطة تدريبية لكل موظف مبا يتناسب مع مؤهالته وقدراته
ضرورة ربط الدورات التدريبية ابجلانب التطبيقي يف العمل من أجل حتقيق األهداف املنشودة من عملية

-4
-5

.التدريب
. القيام بورش عمل داخلية خاصة ابلبنك تواكب بناء راس املال الفكري-6
. استخدام أساليب حديثة ومتنوعة يف التدريب وخاصة يف مجاﻝ بناء راس املال الفكري-7
 تحدي ااد مع ااايير واض ااحة الختي ااار الع اااملين ومش اااركهتم ف ااي الدورات التدريبي ااة مبني ااة عل ااى العدال ااة ف ااي اختي ااار-8
.العاملين واحتياجات البنك
 القيام بدارسة لتحديد املشكالت اليت تعوق االستفادة من الربامج التدريبية يف بناء راس املال الفكري-9
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Abstract
This study aimed to investigate knowledge-based economics skills in the content of Cambridge
Mathematics Curriculum Books )7 -8) Grades from the point of view of educational supervisors,
and to research the impact of gender and experience variables in the study sample, The researcher
used the descriptive method, so he developed a questionnaire consisting of (23) items distributed
in four areas, validated and proven, the study sample was represented in (72) mathematics
supervisors in Sultanate of Oman. The results showed that the degree of availability of knowledgebased economics skills in Mathematics Cambridge curriculum is generally high with an average
of (3,62). The order of the individual domains according to the degree of availability in the books
came in descending order as follows: the cognitive and mental domain, the field of communication
and technology, the social field, and the economic field, there are no statistically significant
differences at (α = 0.05) between the supervisors' estimates of the degree of availability of
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knowledge-based economics skills in Cambridge mathematics curriculum for each field and for
all attributable to the gender variable, while There are statistically significant differences
attributable to experience for the benefit supervisors on the whole questionnaire with experience
less than 15 years.

ملخص البحث :
هدفت هذه الدراسة إىل استقصاء مهارات االقتصاد القائم على املعرفة يف حمتوى كتب مناهج كامربيدج للرايضيات
يف الصفني السابع والثامن من وجهة نظر املشرفني الرتبويني ،والبحث يف أثر متغريي النوع واخلربة لدى عينة الدراسة،
ولتحقيق أهداف الدراسة استخدم الباحث املنهج الوصفي ،فقام بتطوير استبانة مكونة من ( )23فقرة توزعت على
أربع جماالت ،مت التحقق من صدقها وثباهتا ،متثلت عينة الدراسة يف ( )72مشرفاً ومشرفة ملادة الرايضيات يف سلطنة

عمان .أظهرت نتائج الدراسة أ ّن درجة توافر مهارات االقتصاد القائم على املعرفة يف مناهج كامربيدج للرايضيات يف
الصفني السابع والثامن يف سلطنة عمان عالية بشكل عام مبتوسط ( ،)3,62وجاء ترتيب اجملاالت منفردة حبسب
درجة توافرها يف الكتب تنازلياً كالتا يل :اجملال املعريف والعقلي ،وجمال االتصال والتكنولوجيا ،اجملال االجتماعي ،واجملال
االقتصادي ،كما أظهرت النتائج أنّه ال توجد فروق ذات دالة احصائياً عند مستوى داللة ( )0,05بني تقديرات
املشرفني الرتبويني لدرجة توافر مهارات االقتصاد القائم على املعرفة يف حمتوى كتب مناهج كامربيدج للرايضيات للصفني
السابع والثامن لكل جمال وللمجاالت جمتمعة تعزى ملتغري النوع ،بينما توجد فروق ذات دالة احصائياً تعزى للخربة على
األداة ككل لصاحل املشرفني الرتبويني من ذوي اخلربة أقل من  15سنة.

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

الكلمات املفتاحية :االقتصاد الفائم على املعرفة ،االقتصاد املعريف يف مناهج الرايضيات
Keywords: knowledge-based economics, knowledge economy in math curriculum.

املقدمة
يتسم العصر احلايل ابلتدفق املعريف والتوسع الكمي والنوعي يف مجيع اجلوانب واجملاالت املختلفة ،خاصة يف جمال
جلي .فأصبحت احملرك
الرتبية والعلوم والتقانة؛ وقد أدى هذا التقدم العلمي والتكنولوجي اىل بروز دور املعرفة بشكل ّ
الفاعل يف كل العمليات االنتاجية ،ويف دفع عجلة التقدم والتطور ،وعليه شهدت العقود القليلة املاضية تسارعا يف وترية
التغري حنو ما يعرف ابقتصاد املعرفة؛ ألن إنتاج املعرفة صار من أولوايت الدول على اعتبار أ ّّنا أساس مهم لنمو اقتصاد

الدول (أمحد.)2017 ،
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جاء يف تقرير جلنة خرباء مركز العلوم والتكنولوجيا يف كندا الذي أشار اىل ان مهارات اقتصاد املعرفة كالقراءة،
والكتابة ،واستخدام احلاسوب ،واالتصال والتواصل ،وحتمل املسؤولية واختاذ القرارات ،والعمل اجلماعي التعاوين ضمن
الفريق الواحد ،وحل املشكالت ،واالبتكار مهارات أساسية يف العملية التعليمية إلنتاج املعرفة وتوظيفها والعمل على
نشرها (اخلوالدة ؛ ومحادنة .) 2015 ،وهذا بدوره دفع الدول إىل إنشاء جمتمعات معرفية تعمل على إنتاج املعرفة،
ونشرها وتوظيفها بشكل أمثل ( ،)Altbach, 2013فسعت بعض الدول كماليزاي ،والياابن إىل تعديل أنظمة التعليم
لديها إىل االقتصاد القائم على املعرفة؛ لتسهل عملية التكيف مع التغري االقتصادي من خالل التعلم مدى احلياة
(.)Nelson,2010
دفع التحول حنو االقتصاد القائم على املعرفة األنظمة التعليمية إىل ضرورة مراجعة السياسات التعليمية،
واالسرتاتيجيات ،واألهداف ،والربامج ،واخلطط ،واملناهج وطرق وأساليب التدريس ونظام التقومي واالختبارات لديها
وعمل حتويالت وتعديالت شاملة مبا يكفل هلا تضمني تلك املهارات ملواكبة عصر التغري املتسارع الذي مير به العامل.
وكذلك تغيري أدوار املعلم واملتعلم وتطوير طرق التعليم والتعلم ،والبيئة الصفية ،واملناهج .وقبل ذلك جيب نشر هذه
الثقافة وفلسفتها يف اجملتمع املدرسي وخارج ( الكثريي؛ والسيف.)2018 ،
العلمي والتوسع املتسارع يف احلياة جعل التفكري واإلبداع ضرورة حتميّة ملواكبة مواقف احلياة بشكل
إ ّن التطور
ّ
إجيايب ،والتمكن من استيعاب املفاهيم الرايضية وتطبيقها ،وهذا يتطلب وجود تنمية السرتاتيجيات التدريس عند املعلمني
من خالل تتبع وإدراك مهارات االقتصاد القائم على املعرفة املتضمنة يف مناهج الرايضيات ليتم الرتكيز عليها ،وتدريب
املعلمني عليها لينعكس إجياابً على تعليم وتعلم الطلبة واستيعاهبم للمفاهيم بشكل أكرب ،وتنمية املهارات العقلية والتفكري

لديهم (.)Barwell, 2003
مشكلة الدراسة:

على الرغم من أمهية العلوم والرايضيات لدخول عصر املعرفة ،إال أ ّن نتائج الدراسة الدولية يف الرايضيات والعلوم
( )TIMSS 2015أظهرت اخنفاضاً يف مستوايت أداء طلبة سلطنة عمان يف مادة الرايضيات مقارنة ابملتوسط
الدويل  500نقطة ،فكان متوسط أداء الطلبة  403نقطة أي دون املتوسط الدويل (وزارة الرتبية والتعليم أ.)2018 ،
وهذا بدوره أوجد حتدايت أمام النظام التعليمي ومسؤولية كبرية ملواجهتها والتعامل معها يف احلاضر واملستقبل ودخول
عصر اقتصاد املعرفة ،مما يتوجب اخضاع املناهج التعليمية عامة والرايضيات بشكل خاص للمراجعة املستمرة ،والتحليل
والتقومي ليستوعب طبيعة هذا العصر ومتغرياته.
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أولت وزارة الرتبية والتعليم يف سلطنة عمان اهتمامها يف تطوير املنظومة التعليمية لتليب متطلبات اجملتمع احلالية،
وتطلعاته املستقبلية ،ولتتواكب مع املستجدات العاملية يف اقتصاد املعرفة والعلوم احلياتية املختلفة ،مبا يؤدي اىل متكني
املخرجات التعليمية من املشاركة يف جماالت التنمية الشاملة للدولة (وزارة الرتبية والتعليم ب .)2018 ،وعملت الوزارة
على تطوير املناهج بشكل عام ومناهج ماديت العلوم والرايضيات بشكل خاص؛ فقامت بوضع خطة طموحة لتطوير
املناهج وبناء كتب جديدة تغطي مجيع املراحل الدراسية ،مصممة إلعداد الطلبة للحياة وامتالك املهارات املطلوبة ضمن
االقتصاد القائم على املعرفة من خالل تطبيقها لسالسل كامربيدج ) (Cambridgeيف الرايضيات والعلوم ابملدارس
احلكومية ،حيث قامت يف عام 2017بتطبيق املرحلة األوىل من السلسلة للصفوف ( ،)4-1ويف العام 2018
للصفوف ( ،)6- 5ويف العام  2019للصفوف ( .)8- 7وهكذا ابلنسبة لبقية الصفوف يف املراحل األعلى.
ونظراً لكون هذه املناهج تطبق ألول مرة يف اجملتمع العماين كانت حمل نقاش وجدل واعرتاض مستفيض من
املعلمني واملشرفني الرتبويني وأولياء أمور الطلبة؛ فالبعض يرى أبّنا مناهج طويلة وفوق مستوى الطالب ،وال تتضمن
كتبها أنشطة وتدريبات تساعد املعلم والطلبة على استيعاب معطيات اقتصاد املعرفة ،بينما خيتلف آخرون ويعتربون أّنا
علمي أو
عصرية وتنمي التفكري وتواكب عصر املعرفة كوّنا عاملية ،ويرى الباحث أ ّن كال الرأيني مل يستندا على أساس ّ
دراسات حبثيّة وابلتايل تتحدد مشكلة الدراسة يف الكشف عن درجة تضمني مهارات االقتصاد القائم على املعرفة يف
مناهج الرايضيات يف الصفني السابع والثامن من وجهة نظر املشرفني الرتبويني ملادة الرايضيات.

أسئلة الدراسة
يف ضوء ما سبق حتاول الدراسة احلالية اإلجابة على األسئلة التالية:
 .1ما درجة توافر مهارات االقتصاد القائم على املعرفة يف حمتوى كتب الرايضيات للصقني السابع والثامن لكل جمال
وللمجاالت جمتمعة من وجهة نظر املشرفني الرتبويني؟
 .2هل توجد فروق دالة احصائياً عند مستوى داللة ( ( α = 0,05يف تقديرات املشرفني الرتبويني لدرجة توافر
مهارات االقتصاد القائم على املعرفة يف حمتوى كتب مناهج كامربيدج للرايضيات يف الصفني السابع والثامن بسلطنة
عمان لكل جمال ،وللمجاالت جمتمعة تعزى ملتغري :النوع أو اخلربة؟
ولإلجابة على أسئلة الدراسة مت صياغة الفرضيات اآلتية:
.1
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.2

ال توجد فروق ذات دالة احصائياً عند مستوى داللة ( )0,05بني متوسطات تقديرات عينة الدراسة لدرجة
توافر مهارات االقتصاد القائم على املعرفة يف حمتوى كتب مناهج كامربيدج ) (Cambridgeللرايضيات
للصفني السابع والثامن لكل جمال ،وللمجاالت جمتمعة تعزى ملتغري اخلربة.

أمهية الدراسة
تربز أمهية الدراسة احلالية من خالل سعيها يف استظهار واقع مهارات االقتصاد القائم على املعرفة يف املناهج
الدراسية بشكل عام ومناهج الرايضيات بشكل خاص من وجهة نظر املشرفني الرتبويني ملادة الرايضيات يف الصفني
السابع والثامن ،ومن املتوقع أن تسهم يف نش ر الوعي لدى اهليئة االشرافية ملادة الرايضيات بشكل مباشر ،واهليئة
التدريسية ابملدارس .إضافة إىل كوّنا الدراسة األوىل من نوعها يف سلطنة عمان – على حد علم الباحث -مما جيعلها
إضافة علمية للمكتبة العربية يف هذا اجملال ،عالوة على ذلك من املؤمل أن تقدم مؤشرات للعاملني يف احلقل الرتبوي
وجمال تطوير مناهج الرايضيات بسلطنة عمان.
كما تربز أمهيتها التطبيقية من املوضوع الذي ستعاجله حيث تساعد دراسة االقتصاد القائم على املعرفة يف مناهج
الرايضيات وزارة الرتبية والتعليم بسلطنة عمان على تقومي وتطوير مناهج الرايضيات ،ابإلضافة إىل النتائج والتوصيات
اليت سوف تقدمها هذه الدراسة واليت من املؤمل أن توفر معلومات وبياانت ذات حقائق علمية متكن متخذي القرار
بوزارة الرتبية والتعليم بسلطنة عمان ومتاشياً مع أهداف الوزارة يف تطوير املناهج يف ضوء االقتصاد القائم على املعرفة.
أهداف الدراسة
 .1ا لكشف عن درجة تضمني مهارات االقتصاد القائم على املعرفة يف حمتوى كتب مناهج كامربيدج
) (Cambridgeللرايضيات يف الصفني السابع والثامن من وجهة نظر املشرفني الرتبويني.
 .2الكشف عن اختالف وجهات نظر املشرفني لدرجة توافر مهارات االقتصاد القائم على املعرفة يف حمتوى كتب
مناهج كامربيدج ) (Cambridgeللرايضيات للصفني السابع والثامن حسب متغريات (النوع ،اخلربة ،املؤهل
العلمي).
املصطلحات واملفاهيم
• االقتصاد القائم على املعرفة ()Knowledge Based Economy
هو االقتصاد القائم على تطوير مقدرة الفرد البتكار املعرفة واستخدامها كعنصر من عناصر اإلنتاج ،من خالل
توظيف املعارف واملهارات اليت حيصل عليها من مصادرها املختلفة واملتنوعة وتطوير املناهج املدرسية بشكل مستمر؛
لتوسيع املعرفة وتوليد معرفة جديدة (النمراوي ،)2014 ،ويعرفه اهلامشي؛ والعزاوي ( )2010على أنه االقتصاد الذي
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يبحث عن املعرفة وتوظيفها وابتكارها؛ هبدف حتسني نوعية احلياة من خالل اإلفادة من خدمة املعلومات الثرية
والتطبيقات التكنولوجية املتطورة ،واستعمال العقل البشري كرأس مال ،وتوظيف البحث العلمي إلحداث جمموعة من
التغيريات االسرتاتيجية يف احمليط االقتصادي ،ليصبح أكثر استجابة وانسجام مع حتدايت العوملة وتكنولوجيا املعلومات
واالتصال.
ويعرف الباحثان االقتصاد القائم على املعرفة إجرائيا ابملهارات املتصلة ابالقتصاد القائم على املعرفة يف مناهج

الرايضيات للصفني ( )8 – 7يف جماالت :املعرفة والنمو العقلي ،واالتصال والتكنولوجيا ،واالقتصاد ،واجملال االجتماعي
املقسمة يف أدوات الدراسة.
• مناهج كامربيدج يف الرايضيات
احملتوى التعليمي لكتب الرايضيات للفصلني الدراسيني األول والثاين للصفوف :السابع ،والثامن املطبقة ابملدارس
احللقة الثانية احلكومية يف سلطنة عمان يف العام الدراسي ( )2020/2019وتضم :كتاب الطالب ،وكتاب النشاط،
ودليل املعلم.
• اخلربة التدريسية
عدد سنوات اليت قضاها املشرف الرتبوي يف التدريس واالشراف على مادة الرايضيات يف املدارس احلكومية بسلطنة
عمان وقسمت اىل :خربة (أقل من  15سنة) ،وخربة (أكثر من  15سنة).
حدود الدراسة
احلدود املوضوعية :مناهج كامربيدج يف الرايضيات للصفني ( )8 - 7يف ضوء االقتصاد القائم على املعرفة من وجهة
نظر املشرفني الرتبويني.
احلدود املكانية :ستقتصر الدراسة احلالية على املشرفني الرتبويني ملادة الرايضيات بسلطنة عمان.
احلدود الزمانية :سوف جُترى الدراسة احلالية خالل العام .2020/ 2019
اإلطار النظري
املبحث األول :االقتصاد القائم على املعرفة
مقدمة
يف ظل التغريات اليت يشهدها العامل يف شىت اجملاالت والتطور التكنولوجي السريع الذي دعم القدرة على اإلنتاج
واالبتكار بشكل إجيايب عرب حتويل املعلومات إىل معرفة مث إىل منتج؛ أصبحت األخرية تلعب دوراًكبرياً يف خلق الثروات
وزايدهتا .فريتفع اإلنتاج مع حتسني األداء وخفض للتكلفة ،مما أدى إىل ظهور ما يسمى ابقتصاد املعرفة ليتطور الحقاً
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إىل االقتصاد القائم على املعرفة ،والذي يعتمد على رأس املال البشري ،وارتكازه على منظومة البحث والتطوير (املرسومي،
 .)2017ويعترب التعليم من أهم مصادره ،فهو نقطة البداية اليت ينطلق منها تطوير اجملتمعات وبناء رأس املال البشري
حمور العملية التعليمية.
مفهوم وأمهيّة االقتصاد القائم على املعرفة
أوالً :املفهوم
تباينت اآلراء وتنوعت النقاشات لوصف التحوالت املعرفية العصرية السريعة كاالقتصاد الشبكي ،وجمتمع
املعلوماتية ،وجمتمع الشبكات ،واقتصاد املعرفة ،وجمتمع املعرفة ،ومؤخرا مت استحداث مصطلح االقتصاد القائم على
املعرفة ،مع اختالف املصطلحات إال أنه ميكن استخدامها مجيعاً على الرغم من تباين اهلدف والغاية لكل مفهوم

(مؤسسة حممد بن راشد آل مكتوم.)2010 ،

تعددت التعريفات املرتبطة ابالقتصاد القائم على املعرفة فيعرف أبنه االقتصاد الذي ينظر للفرد بوصفه ثروة مؤثرة
يف اقتصاد السوق واألداء ،وجيب العمل على تنمية للتطوير (عيد ،)2017 ،وأنه االقتصاد الذي يقوم على فهم جديد
أكثر عمقا لدور املعرفة ،ورأس املال البشري يف تطوير االقتصاد وتقدم اجملتمع (السكران .)2017 ،ويعرفه النمراوي
( )2014أبنه االقتصاد الذي يبحث عن املعرفة وتوظيفها وابتكارها؛ هبدف حتسني نوعية احلياة من خالل اإلفادة من
خدمة املعلومات الثرية والتطبيقات التكنولوجية املتطورة ،واستعمال العقل البشري كرأس مال ،وتوظيف البحث العلمي
إلحداث جمموعة من التغيريات االسرتاتيجية يف احمليط االقتصادي ،ليصبح أكثر استجابة وانسجام مع حتدايت العوملة
وتكنولوجيا املعلومات واالتصال .ويراه اهلامشي؛ والعزاوي ( )2010أبنّه االقتصاد الذي يجنشئ الثروة من عمليات
وخدمات املعرفة :اإلنشاء ،والتحسني ،والتقاسم ،والتعلم ،والتطبيق ،واالستخدام للمعرفة أبشكاهلا يف القطاعات املختلفة
ابالعتماد على األصل البشري وفق خصائص وقواعد جديدة .وجاء يف تعريف برانمج األمم املتحدة اإلمنائي ()2003
أبنه االقتصاد الذي يرتبط ابملشاركة يف احلصول على املعرفة ،واستعماهلا ،واالبتكار يف توظيفها هبدف التحسني والتجويد
يف مجيع جماالت النشاط اجملتمعي االقتصادية ،واجملتمع املدين والسياسة واحلياة اخلاصة ،ويتطلب ذلك بناء القدرات
البشرية املمكنة ،والتوزيع الناجح للقدرات البشرية (نياز.)2019 ،
إ ّن االقتصاد القائم على املعرفة يقوم على االستثمار يف رأس املال البشري عرب تطوير التعليم والبحث وتقنية
املعلومات وتوظيف التقنيات ،لدعم انتاج املعرفة وتسويقها (حممد .)2011 ،يف حني جاء تعريفه عند عليان ()2012
ابالقتصاد الذي يدور حول احلصول على املعرفة وتوظيفها ،وابتكارها هبدف حتسني نوعية احلياة مبجاالهتا كافة من
خالل اإلفادة من خدمة معلوماتية ثرية وتطبيقات تكنولوجية متطورة واستخدام العقل البشري كرأس للمال ،وتوظيف
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البحث العلمي إلحداث جمموعة من التغريات االسرتاتيجية يف طبيعة احمليط االقتصادي وتنظيمه ليصبح أكثر استجابة
وانسجاما مع حتدايت العوملة وتكنولوجيا املعلومات واالتصاالت وعاملية املعرفة والتنمية املستدامة .وجاء تعريف وزاريت
التجارة والصناعة ابململكة املتحدة ونيوزيلندا
) and Industry New Zealand (2005لالقتصاد املبين على املعرفة على أنه االقتصاد الذي تلعب فيه عمليات توليد،
واستثمار املعرفة دوراً أساسياً ومستدمياً يف خلق ثروة األمم وزايدة كفاءة كافة الق طاعات االقتصادية.
ومما سبق يتضح لدى الباحث أن مجيع التعريفات آنفة الذكر قد ركزت على نشر املعرفة سواء كانت صرحية
Ministry of Trade &(1998) Ministry of Trade and Industry

كقواعد البياانت واملعلومات والربجميات وغريها ،أو ضمنية عرب األفراد أنفسهم من خالل ما ميتلكون من خربات
ومعارف وعالقات وتفاعالت .ومن الضرورة مبكان توضيح الفرق بني االقتصاد املعريف واالقتصاد القائم على املعرفة
(عبداملنعم؛ وقعلول ،) 2019 ،فمن خالل االطالع على األدبيات السابقة يظهر أن االقتصاد املعريف هو ما يتعلق
ابقتصادايت عمليات املعرفة ذاهتا ،أي يعترب املعرفة سلعة يتم انتاجها وصناعتها .ويتم احلصول عليها من خالل التعلم
والبحث والتطوير ،وهو فرع من العلوم اليت هتدف اىل إنتاج املعرفة وختزينها ونشرها واستعماله .يف حني أ ّن االقتصاد
القائم على املعرفة أكثر اتساعا يف املعىن فهو ينبع من إدراك مكانة املعرفة والتكنولوجيا ،والعمل على تطبيقها حبيث
تشمل حجم قطاع املعرفة واملعلومات واالستثمار داخل نسيج االقتصاد ومدى االستفادة منها يف القطاعات
اإلنتاجية ، 22فهو بذلك مرحلة متقدمة من االقتصاد املعريف فيعتمد على تطبيق االقتصاد املعريف يف خمتلف األنشطة
االقتصادية واالجتماعية وخلق عالقة تناغمية بني تكنولوجيا املعلومات يف قطاع االتصاالت ،وعقد املؤمترات عن بجعد
مثال ،وهندسة اجلينات ،وتشخيص األمراض ،وغريها (اهلامشي؛ والعزاوي .)2009 ،ويعتقد التباتش
) Altbach(2013أ ّن ذلك جيعل االقتصاد مبنياً على العلم واملعرفة ،فالدول الصناعية الكربى اليت استفادة من
منجزات الثورة العلمية والتكنولوجية ووظفتها خلدمة الصناعات واكتشاف املعارف اجلديدة عرب استثمارها ابالقتصاد
القائم على املعرفة ،بل تعدهتا إىل مرحلة ما بعد االقتصاد املعريف.
اثنياً :األمهيّة
يشكل االستثمار املعريف يف االقتصاد القائم على املعرفة أحد أهم الركائز احلديثة للدول العصريّة؛ ويعزى ذلك

إىل أمهيته يف احلضارة اإلنسانية احلديثة ،فيعتمد عليه يف إنتاج الثروات وزايدهتا ،واستخدامه للوسائل واألساليب التقنية
املتقدمة هبدف خفض الكلفة ،وحتسني األداء واإلنتاجية ،وزايدة الصادرات املصنعة ،وإنتاج املشروعات والدخول أو
العوائد اليت حتققها؛ واليت بدورها تسهم يف زايدة دخل األفراد (عليان ،)2012 ،وحتقيق تغريات جذرية يف االقتصاد،
يف حني يعترب التجديد والتحديث يف املوارد الطبيعية وعدم التقيد ابملوارد النادرة والقابلة للنفاذ يف اإلنتاج صمام األمان
لضمان االستمرارية يف تطور االقتصاد ومنوه بسرعة واضحة ،وهذا بدوره يقدم مساحة واسعة يف توفري فرص عمل جديدة
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خصوصا يف اجملاالت اليت يتم فيها استخدام التقنيات املتقدمة (املرسومي ،)2017 ،تكمن أمهية االقتصاد القائم على
املعرفة يف حتقيق النواتج التعليمية املرغوبة واجلوهري ،واملساعدة على إنتاج املعرفة ونشرها وتوظيفها يف خمتلف اجملاالت،
واملسامهة يف التطوير واإلبداع ورفع القدرة االقتصادية من خالل البحث (القيسي.)2011 ،
خصائص ومسات االقتصاد القائم على املعرفة وجماالته
أوالً :اخلصائص والسمات
يتسم االقتصاد القائم على املعرفة جبملة من اخلصائص اليت متيزه وُتعله حمل اهتمام الباحثني واملهتمني ،فهو يزيد
من إنتاج املعرفة يف عامل يتسم ابالتساع املعريف من خالل التعلم وتفعيل عمليات البحث والتطوير ،واالنتقال من إنتاج
السلعة إىل إنتاج املعرفة وصناعة اخلدمات املعرفية (القيسي .)2011 ،كما أنّه مرن ،وسرعة التغيري فيه مع اجلديد

شديدة ،وميتاز ابالنفتاح ،وأ ّن كل فرد يف اجملتمع ليس جمرد مستهلك للمعلومات واملعرف بل مبتكر ومنتج هلا (اهلامشي؛
والعزاوي أ .)2007 ،ويعتقد الدعمي؛ والعذاري ( )2010أ ّن من أهم خصائصه التطور التكنولوجي والتدفق املعلومايت
واالتصاالت الرقمية وتوظيفها بشكل أمثل لتحقيق نتائج عالية لبناء نظام يتسم ابلسرعة والدقة معاً .ويؤكد على

االستخدام املرّكز للمعرفة العلميّة والعمليّة ،فيفتح اجملال لفرص عمل جديدة متعددة ومتنوعة مولّدة للربح بصورة أسهل،
واالعتماد على القوى العاملة املؤهلة (الشمري؛ والليثي .)2018 ،كما أ ّن لالقتصاد القائم على املعرفة ثالثة عناصر
يقوم عليها هي :املعرفة واليت تعترب من أهم عوامل اإلنتاج ،واألصول املعرفية أي رأس املال الفكري ،واألساليب اإلدارية
اجلديدة والتكنولوجيا اجلديدة (مرمي.)2018 ،
اثنياً :اجملاالت واملهارات االقتصاد
أشار إيفان وآخرون ) Ivan et al,(2012يتوقع رجال األعمال أ ّن أكثر املهارات أمهية خالل السنوات
املقبلة تتمثل يف التفكري النقدي ،وحل املشكالت ،وتطبيق تكنولوجيا املعلومات واالتصاالت ،والعمل اجلماعي،
والتعاون ،واالبداع واالبتكار ،والتعامل بفاعلية مع التنوع املعريف .ويضيف البعض أ ّن املهارات الالزم اكتساهبا يف

االقتصاد القائم على املعرفة -ضمن سياق مهارات القرن احلادي والعشرين -تشمل أربعة عناصر أساسية من التعلم
واالبتكار ،تتمثل يف مهارات :التفكري الناقد ،واالتصاالت ،والتعاون ،واإلبداع( .)Ledward, Hirata, 2011
فقسم القداح ( )2012تلك املهارات إىل ست جماالت وهي :التواصل ،واختاذ القرارات ،وحل املشكالت والتفكري،
والعمل اجلماعي ،وحتمل املسؤولية ،والوعي الذايت .كما مت تصنيفها من قبل البعض إىل سبع جماالت هي :اإلبداع
واالبتكار ،وتكنولوجيا املعلومات واالتصاالت ،والتعامل بفاعلية ،والتعاون والعمل اجلماعي ،والتفكري الناقد ،وحل
املشكالت واختاذ القرارات (رمضان.)2015 ،
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ويشري القيسي ( )2011أ ّن تلك املهارات تتجسد يف :التعلم مدى احلياة ،وإدارة املعلومات ،وعدم الرتكيز على
ختصص حمدد ،بل جيب أن يكون هناك حد أدىن من املعرفة املتنوعة الشاملة ،ومرونة يف املناهج والتكامل فيما بينها،
وتطبيقات حياتية ملا حيصل عليه املتعلم وربطه بواقعه ،والرتكيز على املستوايت العقلية املعرفية العليا مثل :التحليل،
والرتكيب ،وتقومي ،وتوظيف التقانة وتكنولوجيا االتصاالت إبجيابية ،واكساب مهارات استخدام التقنية احلديثة ،والتنويع
يف اسرتاتيجيات التدريس وال تقومي ،والتعاون والعمل اجلماعي والتواصل والبحث ،وتنمية مهارات التعلم الذايت ،وتنمية
خمتلف أنواع التفكري العلمي ،والناقد ،واالبتكاري ،واالبداعي حلل املشكالت واختاذ القرارات ،واستثمار الوقت واتقان
العمل ،واستغالل خامات البيئة إبجيابية واحملافظة عليها ،وبناء اُتاهات اجيابية حنو العمل اليدوي واحرتامه.
كما مت تصنيف تلك املهارات يف املناهج إىل سبع جماالت أيضاً وهي :اجملال املعريف وحيوي على ربط احملتوى

مبواقف حياتية متصلة ببيئة املتعلم ،وتضمني احملتوى مفاهيم ومصطلحات معاصرة وجديدة ،وتقدمي موضوعات مناسبة
تستثري الد افعية حنو التعلم الذايت واستمرارية التعلم مدى احلياة ،واجملال التكنولوجي وحيوي تنمية اُتاهات إجيابية حنو
تطبيق التقنيات احلديثة واالستفادة من الشبكة املعلوماتية العاملية ،وحث املتعلم لتوظيف التطبيقات االلكرتونية والتواصل
االجتماعي املختلفة يف التعلم .وجمال االتصال فيحوي على ترمجة الصياغة الرمزية إىل سياق شفوي ،وتشجيع احملتوى
املتعلم على حرية التعبري واملفاوضات واحرتام احلجة لدى االخر .وجمال النمو العقلي ويركز على تطبيق أنواع التفكري
الرايضي ،واسرتاتيجيات حل املشكلة الرايضية بطرائق وأساليب متنوعة ،واستخدام األسلوب العلمي لتنمية املهارات
العقلية العليا لديه .وتوليد أفكار جديدة من خالل األسئلة السابرة أبسلوب بنائي(العنزي.)2015 ،
بينما اجملال االجتماعي ويضم تنمية الشعور ابلتكامل والتضامن خلدمة اجملتمع احمللي وتنميته ،واكتساب املتعلم
سلوك اجتماعي انفع ،وتعزيز قن اعة املتعلم أبمهية احملافظة على مقدرات بيئته احمللية ،وتشجيع العمل التعاوين ضمن
الفريق الواحد .واجملال االقتصادي ويركز على أتكيد مبدأ احرتام العمل جبميع أشكاله ،وأمهية االستثمار يف املوارد
البشرية ،وتشجيع االبتكار والعمل املنتج ،وأتكيد أمهية الصناعات يف دعم االقتصاد الوطين ،وتعزيز قيمة احملافظة على
ثروات الوطن الطبيعية واالقتصادية ،وأخرياً جمال التقومي وحيوي على تدوين ممارسات املتعلم يف املراحل السابقة ،واعتماد
تقومياً تشخيصاً لتمكن املتعلم من التعلم القبلي املرتبط ابلتعلم احلايل ،ومراعاة الفروق الفردية يف التقومي البنائي عند
التعلم ،وتنويع أساليب التقومي اليت تراعي أمناط التفكري املختلفة (القيسي .)2011،

واستخالصاً مما تقدم يظهر لدى الباحثان أ ّن التباين يف تصنيف مهارات االقتصاد القائم على املعرفة يجعزى إىل

طبيعة التطبيق وظروفه والفلسفة الرتبوية لكل دولة وإمكانياهتا ورؤيتها؛ لذلك جند البعض من الدراسات تناول جزءً منها
كدراسة ( ،)Ledward & Hirata,2011والبعض اآلخر تطرق إليها بشكل أكثر توسعاً وتفصيالً كدراسة
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(Ivan et al 2012؛ رمضان2015،؛ القيسي 2011؛ اهلامشي والعزاوي2010،؛ العنزي1436 ،هـ؛ اهلامشي
والعزاوي.)2007،
مهارات املتعلم ودور املعلم يف ضوء االقتصاد القائم على املعرفة ،ومميزات املنهج
أوالً :مهارات املتعلم ودور
يركز االقتصاد القائم على املعرفة على االستثمار يف املوارد البشرية ابعتباره رأس املال الفكري ،واملعريف ،واالعتماد
على القوى العاملة املؤهلة املتخصصة ،واملدربة ،وهذا بدوره جيعل للنظام الرتبوي دوراً فاعالً يف إعداد املتعلمني وهتيئتهم
وتزويدهم مبهارات للتكيف يف جمتمع االقتصاد املعريف ،ومواكبة مستجداته وتقنياته وحتدايته (اهلامشي؛ والعزاوي،
.)2010
يشري القرارعة )2013( ،إىل أ ّن املهارات الالزمة للمتعلمني لتمكنهم من توظيفها يف احلياة العملية والتأقلم مع
جمتمع االقتصاد القائم على املعرفة تتمثل يف املهارات األساسية مثل القراءة ،والكتابة ،والعمليات احلسابية ،والعمليات
األساسية لتقنيات التعلم ،ومهارات االتصال مثل التعبري الشفوي ،والكتايب ،ومهارات احلوار والتأثري واالستشارة،
ومهارات التفكري :كالتحليل ،وحل املشكالت ،وتقييم املوقف واالقرتاحات وتوظيفها ،واختاذ القرارات ،ومهارات فوق
معرفية مثل الضبط والتوجيه ،ومهارات العمل اجلماعي كالتعاون مع اآلخرين ،والعمل مع الفريق ،ومهارات مجع
املعلومات مثل حتديد ومجع املع لومات ،وحتليلها وتنظيمها وعرضها ،واملهارات السلوكية مثل التكيف مع املواقف املتغرية،
وحتمل املخاطر؛ لتكوين صورة واضحة والدفاع عنها ،واالستقاللية وحتمل املسؤولية ،واالبتكار والتجديد.
إضافة إىل ما سبق قدمت منظمة الشراكة من أجل مهارات القرن احلادي والعشرين ( Partner Ship For
 ،)Century21 Skilsورابطة املدارس االلكرتونية ) )E School Newsتوقعات مستقبلية للمهارات اليت
يفرتض أن ميتلكها الطالب وهي املسؤولية والتوافق وتشري إىل القدرة على تطوير الذات ،ومهارة االبداع وإنتاج أفكار
أصيلة ،ومهارات التواصل اللفظي وغري اللفظي وتشري إىل قدرة الفرد على التواصل الفعال مع ذاته واآلخرين مستخدماً
الوسائل والتقنيات احلديثة لتحقيق ذلك ،ومهارة التفكري الناقد للوصول اىل النتائج بصورة منطقية يف ضوء تقييم
املعلومات وفحص اآلراء املتاحة ،واملهارات االجتماعية والتعاونية وتشري إىل قدرة الفرد على التواصل الناجح يف فرق
العمل وامتالك الذكاء االجتماعي ،ومهارة حتديد املشكلة وحلها بطريقة علمية ،ومهارة التوجيه الذايت لتحديد احتياجاته
التعليمية اخلاصة ،وحتديد مصادر التعلم اليت حيتاجها ،ومهارة املسؤولية االجتماعية وتشري إىل قدرة الفرد على حتمل
مسؤولية العمل الفردي ُتاه جمموعات العمل لتقدمي العون ملؤسسات اجملتمع املدين ،ومهارات ثقافة املعلومات ووسائل
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اإلعالم ويشري إىل قدرة الفرد على االستخدام األمثل للمعلومات يف عصر االقتصاد املعريف(القرين ،؛ الكاظمي،
.)2009
إ ّن دور املعلم يف ضوء االقتصاد القائم على املعرفة هو مساعدة املتعلم الكتساب املعرفة ،وتطوير ذاته معرفياً
وسلوكياً(القرارعة ،)2013 ،فدور املعلم يف تعزيز ومنو االقتصاد القائم على املعرفة كبري وجوهري من خالل الرتكيز على
التعلم الفعال مع املتعلمني وتنويع اخلربات التعليمية لتليب خمتلف احتياجاهتم وتواكب املستجدات العلمية والتقنية ،ومراعاة
الفروق الفردية بينهم ،وربط التعليم ابلواقع احليايت للمتعلمني ،واكساهبم مهارات التعلم الذايت ،والرتكيز على تنمية
املهارات العليا للتفكري مبا فيها التفكري التأملي والناقد (رمضان .)2015 ،كما يتمثل الدور اجلديد للمعلم يف إجياد
اُتاهات معينة لديه ُتاه هذا الدور ،األمر الذي يعكس التنبؤ بسلوك املعلم ،مما جيعل دراسة االُتاهات هدفاً أساسياً

للتعليم ،ال تقل أمهية عن حتقيق األهداف املعرفية (غيشان)2005 ،؛ ومن هنا ارتبط التغري يف دور املعلم ابلتغري
االجتماعي والسياسي والثقايف والتكنولوجي والرتبوي ،فلم تعد مهمة املعلم إعداد املعلومات وتقدميها للطلبة ،بل البد
من تدريب الطلبة على الوصول إىل مصادر املعرفة ،سواء ابلطريقة التقليدية كالكتب أو احلديثة كاإلنرتنت والربجميات
املختلفة ،وال بد من التأكيد على املضمون الرتبوي هلذه املعرفة ).)Veal, 2004
ويسعى املعلم ضمن الدور اجلديد له الوصول إىل املعلومات واملهارات ما وراء املعرفة واليت تتضمن الوعي إبمكانية
املتعلم وقدراته على التعلم واحلفظ ومعرفة أي اسرتاتيجيات التعلم أكثر فاعلية ،والرتكيز على التخطيط السليم والتحسني
للعملية التعليمية واستخدام االسرتاتيجيات تعلم فعالة ومراقبة املتعلم للمعلومات احلالية اليت وصل إليها وإاثرة الوسائل
الفعالة السرتجاع املعلومات (أبو عالم .)2004 ،ولذلك أصبح املعلم مطالباً بتصميم التعليم عن طريق تنظيم مكوانت
العملية الرتبوية بتتابع منطقي لتحقيق األهداف الرتبوية والتعامل مع العملية الرتبوية كنظام متكامل يتكون من عدة
مكوانت .إن اهلدف األساسي لتصميم التعليم تطوير مواد تعليمية لتحقيق أهداف تربوية حمددة ،والتطوير هو عملية
منهجية منظمة ،هتدف إىل ابتكار أساليب وطرق حلل مشكالت التعليم ،هبدف حتقيق أهداف العملية التعليمية بكفاءة
وفاعلية ،خصوصاً يف ظل التغريات والتحديثات املتسارعة يف البيئة احمليطة للنظم الرتبوية (احليلة؛ والغزاوي.)2003 ،
اثنياً :مميزات املنهج
ميثل تطوير املناهج جبميع عناصرها خطوة ضرورية للعمل على حتقيق املخرجات التعليمية املرغوبة يف اجملتمع،
وتطوير مهارات املتعلمني وقدراهتم ودعمهم ملتابعة التعلم مدى احلياة (العنزي ،)2015 ،ويعترب تطوير املناهج وفق
مهارات االقتصاد القائم على املعرفة ضرورة ملحة يف عامل متجدد ومتطور بسرعة كبرية ،ويوجز بعض الباحثان يف هذا
اجملال أبرز األساسيات اليت جيب األخذ هبا لتطوير املناهج حىت تواكب نظرية االقتصاد القائم على املعرفة فالبد أن
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تكون طريقة البناء وظيفية تراع ي خصائص املتعلم وطبيعة املادة ،وضرورة االهتمام ابجلانب التطبيقي الذي يدعم كافة
اخلربات املتضمنة فيه ،واالعتماد احملوري على حاجات املتعلم ،وخرباته اخلاصة ،وأن تنمي مهارات املتعلمني ،وتكوين
اُتاهات إجيابية لديهم ،وأن تراعي الفروق الفردية بينهم ،وأن حتوي على اسرتاتيجيات حديثة ومتنوعة للتعليم والتعلم،
وأن هتيئهم للتكيف والتفاعل مع مستجدات املرحلة القادمة والتأقلم مع متطلبات عصر املعرفة (اهلامشي؛ والعزاوي،
.)2007
ومن الضرورة أيضاً تركيز املناهج على التعلم الذايت ،والعمل ضمن الفريق؛ لضمان استمرارية التعلم ،وتعزيز
مهارات االتصال لدى املتعلمني ،والرتكيز على كيف يعرف املتعلم؟ بدال من ماذا يعرف؟ (احلايك؛ والصغري،)2008 ،
والتأكد من اكتساهبم للمهارات املطلوبة ابلرتكيز يف املناهج على أسلوب حل املشكالت والبحث والتقصي واالكتشاف
اليت تدفع بعقل املتعلم اىل توليد أفكار ومعارف جديدة من املعلومات املكتسبة ،ودمج استخدام التكنولوجيا احلديثة
هبا ،وهتيئتهم للتعلم عن بعد (البسام.)2018 ،
املبحث الثاين :مناهج كامربيدج للرايضيات
برانمج كامربدج االبتدائي ( )Cambridge Primaryهو برانمج تعليمي خمصص لألعمار من ( 5حىت
 )11سنة ومدته ست سنوات ،وهو جيمع بني مناهج دراسية عاملية املستوى .استخدم منهج كامربيدج ألول مرة يف
اململكة املتحدة ومت االعرتاف به وتطبيقه دوليا؛ نظرا ألمهيته وفاعليته يف تطوير الطالب ،ومن هذا املنطلق قامت العديد
من املؤسسات التعليمية يف خمتلف بلدان العامل بتطبيقه وتكييفه حسب واقعها الثقايف ( Cambridge
 ،)Assessment International Education, 2019فحرصت وزارة الرتبية والتعليم يف سلطنة عمان
على تطبيق مناهج كامربيدج يف ماديت الرايضيات والعلوم منذ العام الدراسي(2018/2017م) للصفوف (،)4-1
وللصفوف اخلامس والسادس يف العام (2020/2018م).
أيضا تدعم املهارات املختلفة،
سلسلة مناهج وبرامج كامربيدج بشكل عام ال تطور املعرفة الرايضية فقط ،بل ً
وتشجع الطلبة على الثقة ابلنفس والتفاعل مع املعلومات واألفكار ،ليكونوا مسؤولني عن تعليم أنفسهم ،والتفاعل مع
اآلخرين واحرتامهم ،وتطوير قدرهتم على التعلم ،واالبتكار واالبداع واالستعداد من أجل التحدايت اجلديدة واملستقبلية،
واملشاركة أبفكار فاعلة تصنع فارق يف احلياة (،)Cambridge International Examinations, 2015
وتعترب سلسلة الرايضيات أحد هذه السالسل فهي سلسلة مؤهلة إلعداد الطلبة الستخدام قوة الرايضيات يف عامل
تكنولوجي متطور .إ ّن مناهج كامربيدج للرايضيات يف املرحلة األساسية (الصف  6-1األساسي) تقدم مقاربة مبنية
على النقاش الصفي ،تتكامل فيه اسرتاتيجيات حل املشكالت هبدف تشجيع الطلبة على التفكري والتواصل حول
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الرايضيات ،كما تقدم أنشطة وتوجيهات تنمي مهارات الطلبة ليكونوا واثقني من أنفسهم ،متفكرين ،ومبدعني
ومشاركني ،ودعم العمل الفردي واجلماعي)وزارة الرتبية والتعليم ج.)2019 ،
مناهج كامربيدج لتعليم الرايضيات يف مرحلة التعليم األساسي للصفني اخلامس والسادس تقدم جمموعة شاملة
من األهداف التعليمية يف املادة ،تشمل هذه األهداف على املعارف الرايضية اليت جيب أن يكتسبها الطلبة ،ابإلضافة
إىل املهارات الرايضية اليت ُتعل الطلبة قادرين على استخدام الرايضيات ،وتغطي مناهج كامربيدج يف الرايضيات للصفني
اخلامس والسادس مخسة مواضيع :األعداد (مبا فيها االسرتاتيجيات الذهنية) ،واهلندسة ،والقياس ،ومعاجلة البياانت؛
ويدعم مجيع هذه املوضوعات األربعة املوضوع اخلامس وهو حل املشكالت .فموضوع حل املشكالت أييت متكامالً يف
مجيع جماالت املواضيع األربعة األخرى )وزارة الرتبية والتعليم د ،)2019 ،وتشمل هذه السلسة املكوانت التالية:

• دليل املعلم (النسخة الورقية والقرص املدمج)

يغطي هذا الدليل كافة األهداف اخلاصة إبطار كامربيدج من خالل دروس تتم االشارة هلا حتت مسمى النشاط
األساسي ،حيث توجد قائمة ابألهداف بشكل عام للوحدة ككل .يتضمن توجيهات لتغطية األهداف وتنفيذ األنشطة

املطلوبة ،مع اشارة اىل نواتج التعلم املرغوب حتقيقها ،ومقرتحاً للنقاش الصفي ،واألخطاء الشائعة املتوقعة اليت قد يرتكبها
الطلبة .كما يقدم قسم مزيد من األنشطة مقرتحات للمعلم للتوسع يف األنشطة .كما توجد الئحة مبسمى التعلم القبلي
ملساعدة املعلم على حتديد املعرفة السابقة اليت سيبين عليها التعلم اجلديد ،وقائمة أبهم املفردات الرايضية يف الوحدة،
وأفكار للمعلم توجهه ملساعدة الطلبة لعرض أعمال الطلبة .مع وجود توجيهات لتنفيذ األنشطة للعمل الفردي واجلماعي
وتشجيع التحدث بلغة الرايضيات هبدف :تعزيز مهارات التواصل ،تفسري وُتربة األفكار املختلفة ،استخدام املفردات
الرايضية بشكل صحيح؛ لتطوير مهارة التفكري الرايضي)وزارة الرتبية والتعليم ه.)2019 ،
• كتاب الطالب

يعزز ويدعم تعلم الرايضيات ابستخدام االستقصاءات احلرة واملوجهة من خالل أسئلة تشجعه على تطبيق معرفته
بدالً من اسرتجاعها فقط .إ ّن املقاربة العامة اليت تشمل كتاب الطلبة ودليل املعلم تتيح عملية التقييم هذه بشكل مبسط؛

إذ إّنا تركز على مدى فهم الطلبة للفكرة مع تشجيعهم على املشاركة يف النقاش ،وحل املشكالت ،واستخدام مهارات

االستقصاء )وزارة الرتبية والتعليم و.)2019 ،
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• كتاب النشاط
يشكل كتاب النشاط مرجعاً تطبيقياً مفيداً ،وهو يستخدم إىل جانب دليل املعلم كمصدر ألنشطة إضافية تعزز

املعارف الرايضية لبعض الطلبة وتثري وتغين املعارف الرايضية للطلبة املتقدمني ،وحيوي على مقدمة بعنوان تذكري للطالب
واليت تشري إىل هدف التعلم )وزارة الرتبية والتعليم ز.)2019 ،
الدراسات السابقة
سوف يتم استعراض الدراسات وفقاً لتسلسلها الزمين من األحدث إىل األقدم:
دراسة الدماك ( )2019بعنوان "درجة تضمني كتب االقتصاد املنزيل للمرحلة الثانوية يف دولة الكويت ملعايري
االقتصاد القائم على املعرفة" هدفت إىل معرفة درجة تضمني كتب علوم األسرة واملستهلك للمرحلة الثانوية ختصص
االقتصاد املنزيل للمرحلة الثانوية يف دولة الكويت ملعايري االقتصاد القائم على املعرفة ،ولتحقيق هدف الدراسة استخدم
فيها املنهج الوصفي التحليلي ،طبقت الباحثة استمارة حتليل مكونة من ( )17معياراً لالقتصاد القائم على املعرفة،
بدورهن يف اقتصاد املعرفة،
وتوصلت الدراسة إىل النتائج اآلتية :جاء معيار :تضمني ما يعمل على توعية الطالبات
ّ

أبعلى تكرار مبجموع ( )103تكراراً ،وجاء معيار :تضمني ما حيث على قبول أفكار اآلخر واحرتامها ،أبقل تكرار،
الدراسة أوصت الباحثة :ضرورة اهتمام مؤلفي كتب االقتصاد املنزيل مبعايري
فبلغ جمموعه ( )15تكر ًارا .ويف ضوء نتائج ّ
االقتصاد القائم على املعرفة ،وتضمينه ا يف الكتب ،وإجراء دراسات يف حتليل حمتوى كتب االقتصاد املنزيل يف مراحل
دراسية أخرى يف ضوء معايري االقتصاد القائم على املعرفة.

دراسة العنزي ( )2015بعنوان "درجة توافر مهارات االقتصاد املعريف يف كتب رايضيات املرحلة املتوسطة ابململكة
العربية السعودية" هدفت إىل قياس درجة توافر مهارات االقتصاد املعريف يف كتب رايضيات الصف الثالث املتوسط
ابململكة العربية السعودية ،ولتحقيق أهداف الدراسة مت استخدم املنهج الوصفي فتم حتليل كتب رايضيات الصف الثالث
املتوسط وفق بطاقة حتليل احملتوى اليت طورهتا الباحثة واليت تكونت يف صورهتا النهائية من ( )56مهارة لالقتصاد املعريف
موزعة على سبع جماالت :املعريف ،والتكنولوجيا ،واالتصال ،والنمو العقلي ،واالجتماعي ،واالقتصاد العاملي واحمللي،

وا لتقومي .وتوصلت الدراسة إىل وجود قصور وتدين يف تغطية جوانب جماالت :التكنولوجيا ،واالجتماعي ،واالقتصاد
احمللي ،يف حني كان كل من جمال :االتصال ،والتقومي ،واملعريف ،والنمو العقلي مرتفعاً.
دراسة جالل؛ والبناء ( )2014بعنوان "مدى مراعاة كتب الرايضيات يف املرحلة الثانوية يف األردن ملهارات االقتصاد
املعريف" هدفت إىل حتديد مهارات اقتصاد املعرفة يف كتايب الرايضيات للصفني الثاين الثانوي من وجهة نظر معلمي

الرايضيات يف األردن ،تكونت أدوات الدراسة من استبانة ،وأداة حتليل حمتوى ضمت أربع جماالت :األمثلة ،والتدريبات،
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والتمارين واملسائل ،واملراجعة واالختبار الذايت .تكونت عينة الدراسة من ( )506معلماً ومعلمةً ،مت اختيار ()55
معلماً منهم لتحليل حمتوى الكتب يف ضوء أداة التحليل ،و( )451معلماً ومعلمة بطريقة قصدية لتطبيق االستبانة.

خلصت الدراسة إىل تطابق وجهات نظر املعلمني وأ ّن مجيع املهارات الواردة يف األداتني متوفرة يف الكتابني ،وأ ّن هناك
فروق دالة احصائياً عند مستوى داللة ( )0,05بني متوسطي استجاابت عينة الدراسة للفرع العلمي وابقي الفروع على
األداة ككل تعزى للنوع لصاحل املعلمات ،وللخربة لصاحل املعلمني ،والتخصص لصاحل الفرع العلمي ،وأوصت الدراسة
بضرورة تضمني متارين ومسائل وتدريبات ذات ّناية مفتوحة لتدريب الطلبة على مهارات التفكري الناقد واالبداعي العليا
مثل التحليل والتفسري وتقومي األفكار واختبارها ،واالهتمام مبهارات التفكري أبنواعها املختلفة.
دراسة القرارعة ( )2013بعنوان "مهارات االقتصاد املعريف الواردة يف كتاب الكيمياء للصف الثاين الثانوي ودرجة
امتالك املعلمني هلا" هدفت إىل استقصاء مهارات االقتصاد املعريف الواردة يف كتاب الكيمياء للصف الثاين الثانوي
العلمي ودرجة امتالك املعلمني هلا ،ولتحقيق هديف الدراسة مت استخدام استبانتني األوىل :تضمنت مهارات االقتصاد
املعريف ،والثانية :تضمنت مهارات االقتصاد املعريف اليت ميتلكها معلمو الكيمياء ،وتكونت عينة الدراسة من ()25

معلماً ،وأشارت نتائج الدراسة إىل أ ّن مهارات االقتصاد املعريف يف كتاب الكيمياء ككل مرتفعة وكانت املهارات مرتبة
تنازلياً كالتايل :امل الحظة ،والتطبيق ،ومجع املعلومات ،الذكاء والتخيل ،والتفكري الناقد ،وإصدار االحكام ،والتقييم،
ومهارات ما وراء املعرفة ،أما فيما يتعلق مبهارات االقتصاد املعريف اليت ميتلكها املعلمون فكان تقديرها بدرجة متوسطة.

دراسة شقفة ( )2013بعنوان "مهارات االقتصاد املعريف املتضمنة يف حمتوى كتب العلوم للمرحلة األساسية العليا
بغزة ومدى اكتساب طلبة الصف العاشر هلا" هدفت إىل معرفة مهارات االقتصاد املعريف املتضمنة يف حمتوى كتب
العلوم للمرحلة األساسية العليا بغزة وقياس درجة اكتساب طلبة الصف العاشر هلا ،وتكونت عينة الدراسة من ()880
طالبا وطالبة من طلبة الصف العاشر ،واستخدم الباحث أداة لتحليل احملتوى مكونة من ( )60مؤشراً توزعت على
( )11معياراً ،كما طبق على الطلبة عينة الدراسة اختباراً ملهارات االقتصاد املعريف .وعند حساب النسب املئوية
واملتوسطات احلسابية أظهرت نتائج الدراسة تفاوت يف نسبة معايري مهارات االقتصاد املعريف املتضمنة يف حمتوى كتب
العلوم فجاءت أعالها كيف تتعلم بنسبة ( ،)%24.17وأدانها تكنولوجيا املعلومات بنسبة ( ،)%1.20بينما جاءت
النسبة العامة ملدى اكتساب طلبة الصف العاشر ملهارات االقتصاد املعريف مبقدار (.)%55.83
دراسة النمراوي ( )2011بعنوان "تقومي جودة كتاب الرايضيات للصف الثاين الثانوي العلمي يف األردن يف ضوء
االقتصاد املعريف من وجهة نظر معلميه" هدفت إىل تقومي كتاب الرايضيات للصف الثاين الثانوي العلمي يف ضوء
االقتصاد املعريف من وجهة نظر املعلمني ،وأثر متغيـري اجلنس واخلربة التدريسية لدى عينة الدراسة .ولتحقيق أهداف

460

Journal of Human Development and Education for specialized Research (JHDESR)445-474 Vo: 6, No:3, 2020

الدراسة طور الباحث استبانة تكونت من ( )30فقرة توزعت على مخس جماالت مت تطبيقها على عينة عشوائية مكونة
من ( )75معلماً ومعلمة من املدارس احلكومية ،وبعد حساب التكرارات واملتوسطات احلسابية أظهرت النتائج :أ ّن

أربعة حماور حصلت على تقديرات مرتفعة اذ ُتاوزت متوسطاهتا ( ،)3.7بينما اجملال اخلامس – جمال احملتوى -فقد
جاء يف املرتبة األخرية بتقدير متوسط ،كما أظهرت النتائج عدم وجود فروق ذات داللة احصائية عند مستوى داللة
( )0,05لدى عينة الدراسة تعزى للجنس ،بينما أظهرت فروق ذات داللة احصائية تعزى ملتغري اخلربة التدريسية لصاحل
املعلمني واملعلمات األكثر خربةً.
دراسة

)Al Omeiri; Al Barakat; Jawarneh (2014

بعنوان

“Social studies teachers in Saudi Arabia

estimates of the effectiveness of social and wrote the national education developed in the
primary stage to meet the requirements of the knowledge economy.

هدفت إىل الكشف عن درجة تلبية كتب الرتبية االجتماعية والوطنية املطورة يف املرحلة االبتدائية ملتطلبات االقتصاد
املعريف .استخدم الباحث املنهج الكمي والنوعي لتحقيق أهداف الدراسة ،وبناء استبانة تكونت من ( )43معياراً
توزعت على أربع جماالت ،ومقابلة مت تطبيقها على عينة الدراسة املتمثلة يف عدد من املعلمني واخلرباء .وخلصت الدراسة
إىل عدم وجود فروق ذات داللة احصائية يف استجاابت املستهدفني تعزى للمؤهل أو اخلربة التدريسية ،كما حصلت
الكتب على درجة متوسطة يف تلبية متطلبات االقتصاد املعريف .وبناءً على ما تقدم يتضح لدى الباحثان أ ّن الدراسات
السابقة تناولت تضمني االقتصاد املعريف يف املناهج وهذا يتفق مع الدراسة احلالية ،حيث الحظ الباحثان أ ّن مجيع
الدراسات توصلت إىل أمهية االقتصاد القائم على املعرفة ،وأكدت على ضرورة تضمينه يف املناهج ونشر ثقافته بني
املعلمني.
منهجية الدراسة
استخدم الباحثان املنهج الوصفي لإلجابة على أسئلة الدراسة ،حيث يعد املنهج الوصفي األسلوب املناسب للدراسات
املتعلقة ابلعلوم االجتماعية.
جمتمع وعينة الدراسة:
تكون جمتمع الدراسة من مجيع املشرفني الرتبويني ملادة الرايضيات ابملدارس احلكومية يف احملافظات التعليمة بسلطنة
عمان يف العام الدراسي ( )2020/2019والبالغ عددهم ( )102مشرفاً ومشرفة ،مت اختيار عدد ( )80مشرفاً
ومشرفة منهم بطريقة عشوائية كعينة للدراسة (وزارة الرتبية والتعليم ح .)2019 ،
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أداة الدراسة
يف ضوء مشكلة الدراسة وأهدافها ،واالستعانة ابألدب النظري والدراسات السابقة ،ولعدم وجود مقياس جاهز
ميكن استخدامه مباشرة يف الدراسة احلالية؛ عمد الباحثان إىل االعتماد على جمموعة من املقاييس تتناول أبعاد الدراسة
اليت مت عرضها يف اإلطار املفاهيمي ،وأجرى عليها بعض التطويرات مبا يتناسب مع األسئلة والفرضيات املطروحة ،واليت
يعتقد الباحث أّنا سوف ُتيب عليها.
اجلزء األول :تكون مجع البياانت الدميوغرافية (البياانت الشخصية) جملتمع الدراسة ،واليت تضمنت املتغريات الشخصية
والوظيفية لألفراد وعددها ( )3على النحو اآليت :اجلنس ،واحملافظة التعليمية ،وعدد سنوات اخلربة.
اجلزء الثاين :يقيس هذا اجلزء رأي املشرفني الرتبويني حنو مناهج كامربيدج للرايضيات يف ضوء االقتصاد القائم على
املعرفة وتكون من ( )23عبارة موزعة على أربع جماالت (أبعاد) هي :اجملال املعريف والعقلي وتضمن ( )7عبارات ،وبجعد
االتصال والتكنولوجيا وتضمن ( )6عبارات ،والبجعد االجتماعي وتضمن ( )5عبارات ،والبجعد االقتصادي وتضمن ()5
عبارات .وذلك وفق ما هو مبني يف اجلدول ( )1أدانه.
اجلدول ( )1توزيع أبعاد وعبارات االستبانة
أبعاد االقتصاد القائم على املعرفة

املعريف والعقلي

االتصال والتكنولوجيا

االجتماعي

االقتصادي

تسلسل عبارات البُعد

7-1

13 - 8

18 -14

23 - 19

ولتحديد طريقة استجابة أفراد عينة الدراسة ،سوف يستخدم الباحث مقياس ليكرت اخلماسي املتدرج ،واليت
ترتاوح درجاته بني ( )5 - 1كما هو مبني اجلدول (:)2
اجلدول ( )2مقياس اإلجابة على عبارات االستبانة
نوع االستجابة

موافق بشدة

موافق

حمايد

غري موافق

غري موافق بشدة

الوزن

5

4

3

2

1

اختبار صدق وثبات أداة الدراسة
مت التأكد من صدق أداة الدراسة من خالل إجراء الصدق الظاهري بعرضها على جمموعة من احملكمني والبالغ
عددهم ( )12يف جماالت املناهج وطرق التدريس ،والقياس وعلم النفس ،والرايضيات ،واملشرفني الرتبويني واملعلمني يف
كل من جامعة السلطان قابوس ،وجامعة صحار ،وجامعة نزوى ،ووزارة الرتبية والتعليم .وذلك هبدف التأكد من حيث
صدق حمتوى االستبانة من حيث مالئمة العبارات املستخدمة ومدى صالحيتها لقياس أبعاد الدراسة ،والتأكد من
مشولية فقرات االستبانة وتغطيتها جلميع حماور الدراسة وأسئلتها وفرضياهتا ،والتأكد من سالمة صياغة فقرات االستبانة
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ووضوحها وعدم تكرارها ،وبناء على املالحظات اليت اتفق عليها احملكمني قام الباحث بتعديل االستبانة حىت خرجت
بصورهتا النهائية واملكونة من ( ، ) 23كما مت حساب معامل الثبات ألفا كرو نباخ لالستبانة ككل والذي جاء بدرجة
جيدة (  ،)0,872كذلك أبعاد االستبانة كما هو مبني يف اجلدول (.)3
اجلدول ( )3معامالت الثبات ألفا كرونباخ ألبعاد االستبانة
اجملال

عدد الفقرات

Cronbach's Alphaألفا كرونباخ

املعريف والعقلي

7

0.663

االتصال والتكنولوجيا

6

0.696

االجتماعي

5

0.750

االقتصادي

5

0.713

الدرجة الكلية لالستبانة ككل

23

0.872

األساليب اإلحصائية:
استخدم الباحثان املتوسطات احلسابية واالحنرافات املعيارية واألمهية النسبية الستجاابت عينة الدراسة ،وللتحقق من
ثبات االستبانة مت استخدام الفا كرونباخ ،كما مت استخدام اختبار ت ) (T-testللتعرف على مدى وجود فروق
ذات داللة إحصائية تعزى ملتغري النوع وعدد سنوات اخلربة.
نتائج الدراسة ومناقشتها:

يشمل هذا اجلزء عرض ومناقشة النتائج اليت توصلت إليها الدراسة وذلك ابستخدام مقياس ليكرت اخلماسي للحكم
على فقرات الدراسة كما يوضحه اجلدول ()4
اجلدول ( )4النسب املئوية املعتمدة لتفسري النتائج حبسب مقياس ليكرت اخلماسي
النسبة املئوية

املتوسط املرجح

درجة التوافر

من  %84إىل %100

من  4,20إىل 5

من  %68إىل %83,9

من  3,40إىل 4,19

عالية جداً
عالية

من  %52إىل %67,9

من  2,60إىل 3,39

متوسطة

من  %36إىل %51,9

من  1,8إىل 2,59

قليلة

أقل من %36

من  1إىل 1,79

قليلة جداً

وفيما يلي عرضاً لنتائج الدراسة ومناقشتها وذلك على النحو اآليت:

أوالً النتائج املتعلقة ابلسؤال األول ومناقشتها  :ما درجة توافر مهارات االقتصاد القائم على املعرفة يف حمتوى كتب

مناهج كامربيدج ) (Cambridgeللرايضيات يف الصفني السابع والثامن لكل جمال وللمجاالت جمتمعة من وجهة
نظر املشرفني الرتبويني؟
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ولإلجابة على هذا السؤال مت حساب املتوسطات احلسابية واالحنرافات املعيارية واألمهية النسبية ودرجة التوافر ملهارات
االقتصاد القائم على املعرفة يف مناهج كامربيدج ) (Cambridgeللرايضيات يف الصفني السابع والثامن لالستبانة
ككل ،ولكل جمال من اجملاالت أيضاً كما هو موضح يف اجلدول ( )5أدانه:
اجلدول ( )5املتوسطات احلسابية واالحنرافات املعيارية ومستوى وترتيب توافر جماالت االقتصاد القائم على املعرفة
اجملال

املتوسط احلسايب

االحنراف املعياري

األمهية النسبية

مستوى التوافر

الرتتيب

املعريف والعقلي

4,07

0,614

%81,4

عالية

1

االتصال والتكنولوجيا

3,59

0,646

%71,8

عالية

2

االجتماعي

3,40

0,798

%68

عالية

3

االقتصادي

3,26

0,758

%65,2

متوسطة

4

اجملاالت جمتمعة

3,62

0,594

%72,4

عالية

ويشري اجلدول ( )5إىل أ ّن تقديرات أفراد عينة الدراسة على درجة توافر مهارات االقتصاد القائم على املعرفة يف مناهج
كامربيدج للرايضيات يف الصفني السابع والثامن يف سلطنة عمان بلغت نسبة  %72,4من استجاابت االفراد عينة
الدراسة وهي متثل درجة عالية بشكل عام ،ويعزي الباحثان ذلك إىل توجهات وزارة الرتبية والتعليم وتوصيات فلسفة
التعليم بسلطنة عمان (جملس التعليم  ،) 2017 ،واليت أكدت على دعم جمتمع املعرفة من خالل تعزيز الوعي أبمهية
االقتصاد القائم على املعرفة ،وتتفق هذه النتيجة مع دراسة جالل؛ البناء( )2014واليت توصلت إىل أ ّن املعلمني أكدوا
على وجود عالقة قوية بني االقتصاد املعريف وكتب الرايضيات اجلديدة .

كما يظهر يف ترتيب اجملاالت منفردة تنازلياً كالتايل( :اجملال املعريف والعقلي ،وجمال االتصال والتكنولوجيا ،اجملال
االجتماعي ،واجملال االقتصادي) ،ويتفق هذا الرتتيب مع نتائج دراسة العنزي ( )2015اليت أشارت إىل وجود قصور
وتدين يف تغطية جوانب جماالت :التكنولوجيا ،واالجتماعي ،واالقتصاد احمللي ،يف حني كان كل من جمال :االتصال،
والتقومي ،واملعريف ،والنمو العقلي مرتفعاً.
أظهرت نتائج الدراسة من وجهة نظر عينة الدراسة ارتفاع (اجملال املعريف والنمو العقلي) حيث ظهر كأعلى متوسط
حسايب بنسبة أمهية  %81,4وهي (درجة توافر عالية) ،وهذا طبيعي كون احملتوى يركز يف بناءه على املعارف واخلربات
اليت تقدم للمتعلم ،وهذه النتيجة تتفق مع دراسة القيسي ( ،)2011حيث أظهرت نتائجها أ ّن هذا اجملال كان من
أكثر متطلبات االقتصاد املعريف توفراً.
كما أظهرت النتائج أ ّن ( اجملال االقتصادي) ظهر كأقل اجملاالت توافراً حسب رؤية عينة الدراسة ،حيث حصل على
أقل متوسط حسايب ( )3,26بنسبة أمهية  %65,2وهي درجة متوسطة ،ويعزي الباحثان ذلك إىل طبيعة املادة
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واحملتوى الرايضي يف الكتاب واليت حتتاج اىل جهد أكرب إلعطاء هذا اجملال حقة من الرتكيز ،وابلتايل قلة تركيز أعضاء
جلنة موائمة الكتب اجلديدة على هذا اجملال بشكل جيد ،ويدعو الباحث إىل ضرورة االهتمام هبذا اجملال ،واضافة أنشطة
ومتارين ترتبط هبذا اجملال وحث املعلمني على تفعيلها كي تدعم هذا اجملال كونه من اجملاالت اليت تنمي مهارات االقتصاد
القائم على املعرفة.
النتائج املتعلقة برتتيب فقرات اجملال املعريف والعقلي:
يبني اجلدول ( )6املتوسطات احلسابية واالحنرافات املعيارية للعبارات اليت تصف مهارات اجملال املعريف والعقلي يف مناهج
كامربيدج للرايضيات يف الصفني السابع والثامن بسلطنة عمان كما يلي:
اجلدول ( )6املتوسطات احلسابية واالحنرافات املعيارية لكل فقرات اجملال املعريف والعقلي

املتوسط
احلسايب

االحنراف
املعياري

األمهية
النسبية

مستوى
التوافر

املوضوعات املقدمة يف احملتوى الرايضي حتث الطلبة على التعلم مدى احلياة ملواكبة التغري
2
العصري السريع.

3,69

0,93

73,8
%

عالية

 3احملتوى الرايضي يعرض أنشطة ومتارين تشجع الطلبة على التعلم الذايت.

4,00

1,01

%80

عالية

4

4,47

0,67

89,4
%

يشجع احملتوى الرايضي على تنمية مهارات التفكري الرايضي من خالل اسرتاتيجيات
5
متنوعة.

4,24

0,72

84,8
%

عالية
جداً

1

يعرض احملتوى الرايضي أمثلة حسية مثرية للتفكري مرتبطة ابملفاهيم الرايضية تشجع على
6
توليد أفكار جديدة.

3,97

0,82

79,4
%

 7يشجع احملتوى الرايضي الطلبة على النقد البناء واصدار االحكام واختاذ القرار املناسب.

3,97

0,80

4,07

0,61

1

4

ربط احملتوى الرايضي مبواقف حياتية تتطلب توظيف املعرفة املقدمة للطلبة.

يقدم احملتوى الرايضي مسائل وأنشطة تدفع الطلبة إىل استخدام أسلوب حل املشكالت.

اإلمجايل

79,4
%
81,4
%

ترتيب
العبارات

4,29

0,74

85,8
%

عالية
جداً

م

الفقرة

2
6

عالية
جداً

3

عالية

5

عالية

5
عالية

يتضح اجلدول ( )6أ ّن تقديرات املشرفني الرتبويني بسلطنة عمان ملهارات اجملال املعريف والعقلي يف مناهج كامربيدج
بشكل عام بلغت نسبة  % 81,4وهي متثل بشكل عام (درجة عالية) حيث تراوحت متوسطات فقرات هذا اجملال
بني ( ،)4,47 – 3,69وحصلت فقراتن من أصل سبع فقرات يف هذا اجملال على تقدير مرتفع جداً ،أي أ ّن (احملتوى
الرايضي يقدم مسائل وأنشطة تدفع الطلبة إىل استخدام أسلوب حل املشكالت ،ويربطها مبواقف حياتية تتطلب
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توظيف املعرفة املقدمة هلم) حيث حصلتا على أمهية نسبية ، %89,4 :و  %85,8على الرتتيب ،وتعترب هذه نقاط
قوة للكتب.
ويف املقابل تراوحت متوسطات ابقي الفقرات بني ( 3,69إىل  )4,24أي ا ّن مستوى توافرها يف املناهج بدرجة عالية،
إال أ ّن فقرة (املوضوعات املقدمة يف احملتوى الرايضي حتث الطلبة على التعلم مدى احلياة ملواكبة التغري العصري السريع)
جاءت يف املرتبة األخرية يف هذا اجملال .وبشكل عام يشري هذا بوضوح إىل موافقة أفراد العينة على أ ّن تضمني مهارات
االقتصاد القائم على املعرفة املرتبطة ابجملال املعريف والعقلي يف مناهج الرايضيات عالية ،وهذه النتيجة تتفق مع دراسة
القرارعة ( )2013واليت توصلت إىل أ ّن مهارات :التفكري ،والذكاء ،والتفكري الناقد ،والتخيل كانت مرتفعة يف املنهج.
ويتفق هذا أيضاً مع منطلقات خطة وفلسفة تطوير التعليم يف سلطنة عمان (جملس التعليم  ،)2017 ،اليت أكدت
على ضرورة تنمية التفكري ومراعاة الفروق الفردية ،وتطبيق املعرفة يف احلياة.

النتائج املتعلقة برتتيب فقرات جمال االتصال والتكنولوجيا:
يبني اجلدول ( ) 7املتوسطات احلسابية واالحنرافات املعيارية للعبارات اليت تصف مهارات جمال االتصال والتكنولوجيا يف
مناهج كامربيدج للرايضيات يف الصفني السابع والثامن بسلطنة عمان كما يلي:
اجلدول ( )7املتوسطات احلسابية واالحنرافات املعيارية لكل فقرات جمال االتصال والتكنولوجيا

املتوسط
احلسايب

االحنراف
املعياري

األمهية
النسبية

مستوى
التوافر

ترتيب
العبارات

3,93

0,86

78,6
%

عالية

2

3,74

0.75

74,8
%

عالية

3

4,00

0,65

%80

عالية

1

3,74

0,97

74,8
%

عالية

3

يشجع احملتوى على توظيف االنرتنت واملصادر التقنية املختلفة للوصول إىل املعارف ذات
5
الصلة ابلرايضيات.

3,18

1.01

63,6
%

متوسطة

4

يجرشد احملتوى الطلبة على نشر منجزاهتم التعليمية يف املادة ابستخدام التطبيقات التكنولوجية
6
احلديثة.

2,92

1,05

58,4
%

متوسطة

5

3,59

0,65

71,8
%

م

الفقرة

ينمي احملتوى مهارة طرح األسئلة بني الطلبة يف ضوء التدريب على مالحظة العالقات
ّ 1
الرايضية.
2

يساعد احملتوى على ترمجة الصياغة الرايضية الرمزية إىل سياق شفهي صحيح.

ينّمي احملتوى مهارة الطالب يف استخدام التواصل واحلوار ومناقشة األفكار وفق اللغة
3
الرايضية.
4

يساهم احملتوى يف تنمية اُتاهات اجيابية حنو التقنيات احلديثة.

اإلمجايل

466

عالية
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يتضح من اجلدول ( ) 7ما يلي :بلغت تقديرات املشرفني الرتبويني بسلطنة عمان ملهارات جمال االتصال والتكنولوجيا
يف مناهج كامربيدج بشكل عام نسبة  %71,8وهي متثل بشكل عام (درجة عالية) حيث تراوحت متوسطات فقرات
هذا اجملال بني ( )4 – 2,92ولكنها تعترب أقل املتوسطات مقارنة ابجملال السابق (اجملال املعريف والعقلي) ،وحصلت
فقراتن من أصل ست فقرات يف هذا اجملال على تقدير متوسط ،أي أ ّن ( احملتوى يشجع على توظيف االنرتنت واملصادر
التقنية املختلفة للوصول إىل املعارف ذات الصلة ابلرايضيات ،ويجرشدهم على نشر منجزاهتم التعليمية يف املادة ابستخدام
التطبيقات التكنولوجية احلديثة) حصلتا على أقل مستوى توفر يف هذا اجملال ،ويتضح أ ّن الفقرات اليت حصلت على

أقل مستوى حسب تقديرات املشرفني الرتبويني مرتبطة ابلتقنيات احلديثة وتوظيفها وهذه النتيجة تتفق مع دراسة شقفة
( )2013اليت أشارت نتائجها أبن تكنولوجيا املعل ومات حصلت على نسبة أقل مقارنة بباقي املهارات .ويؤكد الباحثان
هنا على ضرورة استخدام احلاسوب والربجميات من قبل املعلم داخل الغرفة الصفية جلذب انتباه الطلبة ،وتشويقهم حنو
تعلم مادة الرايضيات ،وبناء اُتاهات إجيابية لديهم الستخدام األنرتنت وتوظيف التقانة يف تعلمهم.
النتائج املتعلقة برتتيب فقرات اجملال االجتماعي:
يبني اجلدول ( ) 8املتوسطات احلسابية واالحنرافات املعيارية ونتائج للعبارات اليت تصف مهارات اجملال االجتماعي يف
مناهج كامربيدج للرايضيات يف الصفني السابع والثامن بسلطنة عمان كما يلي:
الجدول ( )8المتوسطات الحسابية واالنحرافات المعيارية لكل فقرات المجال االجتماعي

يقدم احملتوى الرايضي أنشطة ومتارين تشجع الطلبة على املبادرة يف خدمة اجملتمع احمللي
5
وتنميته.
اإلمجايل

المتوسط
الحسابي

4

يجسهم احملتوى الرايضي يف اكساب الطلبة قيم العمل بروح الفريق الواحد.

االنحراف
المعياري

يجسهم احملتوى الرايضي يف اكساب الطلبة سلوك وعادات تعزز احملافظة على مقدرات البيئة
3
احمللية.

األهمية
النسبية

2

يطرح احملتوى الرايضي أنشطة ومتارين تتضمن قيما تعزز ارتباط الطلبة هبويتهم الوطنية

مستوى
التوافر

1

يؤكد احملتوى الرايضي على أمهية التكامل والتضامن داخل اجملتمع.

3,22

0.938

64,4
%

متوسط
ة

3,28

1,064

65,6
%

3,46

0,887

69,2
%

عالية

3,96

0,911

79,2
%

عالية

1

3,10

1,090

%62

متوسطة

5

3,40

0,798

%68

ترتيب
العبارات

م

الفقرة

4

متوسطة

3
2

عالية

ويتضح من اجلدول ( )9أ ّن متوسط تقديرات املشرفني الرتبويني بسلطنة عمان ملهارات اجملال االجتماعي يف مناهج
كامربيدج للرايضيات يف الصفني ( ) 8- 7بشكل عام بلغ  3,40بنسبة  %68وهي متثل بشكل عام (درجة عالية)
لكنها تقع عند بداية الفرتة حسب التصنيف املعتمد يف هذه الدراسة ،حيث تراوحت متوسطات فقرات هذا اجملال بني
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( )3,96 – 3,10ولكنها تعترب أقل املتوسطات مقارنة ابجملالني السابقني أيضاً ،وحصلت فقراتن من أصل مخس
فقرات يف هذا اجملال على تقدير ٍ
عال يف مستوى التوافر ،أي أ ّن (احملتوى الرايضي يجسهم يف اكساب الطلبة سلوك

وعادات تعزز احملافظة على مقدرات البيئ ة احمللية ،واكساب الطلبة قيم العمل بروح الفريق الواحد) ،وهذا يتضح من
خالل طبيعة املادة اليت تستدعي حل بعض األنشطة بشكل مجاعي مع الطلبة ،ويعزي الباحثان ذلك إىل اهتمام وزارة
الرتبية والتعليم بتنويع طرائق التدريس والرتكيز على احتياجات الطلبة واهتماماته وتنمية قيم العمل التعاوين.
ويف املقابل بناء على تقديرات عينة الدراسة حصلت ابقي الفقرات على أقل مستوى توافر يف هذا اجملال مبستوى متوسط

مبتوسطات تراوحت بني ( 3,10إىل  ،)3,28ويتضح أ ّن الفقرات اليت حصلت على أقل مستوى مرتبطة (بطرح احملتوى
الرايضي أنشطة ومتارين تتضمن قيما تعزز ارتباط الطلبة هبويتهم الوطنية ،والتأكيد على أمهية التكامل والتضامن داخل
اجملتمع ،وتقدم أنشطة ومتارين تشجع الطلبة على املبادرة يف خدمة اجملتمع احمللي وتنميته) ،ويعزي الباحث ذلك إىل
طبيعة املادة واحملتوى الرايضي يف الكتاب واليت حتتاج اىل جهد أكرب إلعطاء هذا اجملال حقة من الرتكيز ،وابلتايل قلة
تركيز أعضاء جلنة موائمة الكتب اجلديدة على هذا اجملال بشكل جيد ،ويدعو الباحثان إىل ضرورة االهتمام هبذا اجملال،
وإضافة أنشطة ومتارين تنمي اجملال االجتماعي وحث املعلمني على تفعيلها من خالل التكامل بني مادة الرايضيات
وماديت العلوم والدراسات االجتماعية كي تدعم هذا اجملال كونه داعم لالندماج الطلبة يف اجملتمع املعريف.
النتائج املتعلقة برتتيب فقرات اجملال االقتصادي:
يبني اجلدول ( )10املتوسطات احلسابية واالحنرافات املعيارية للعبارات اليت تصف مهارات اجملال االقتصادي يف مناهج
كامربيدج للرايضيات يف الصفني السابع والثامن بسلطنة عمان كما يلي:
الجدول ( )10المتوسطات الحسابية واالنحرافات المعيارية لكل فقرات المجال االقتصادي

المتوسط
الحسابي

االنحراف
المعياري

األهمية
النسبية

مستوى
التوافر

يطرح احملتوى الرايضي أنشطة ومتارين تؤكد على أمهية الصناعة والثروات الطبيعية لدعم
2
االقتصاد الوطين.

2,96

0,999

59,2
%

متوسطة

يتضمن احملتوى الرايضي أنشطة ومشكالت رايضية ومواقف تشجع الطلبة على املبادرة
3
واالبتكار واستثمار املعرفة الرايضية.

3,65

0,875

%73

عالية

1

3,06

1,019

62,2
%

متوسطة

4

1

4
468

يؤكد احملتوى الرايضي على مبدأ احرتام العمل جبميع أنواعه ومواقعه.

يرتبط حمتوى التعلم الرايضي ابحتياجات وتطورات االقتصاد احمللي.

ترتيب
العبارات

3,46

1,006

69,2
%

عالية

م

الفقرة

2
5
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5

يؤكد احملتوى الرايضي على أمهية االستثمار يف املوارد البشرية.
اإلمجايل

3,17

1,035

63,4
%

3,26

0,758

65,2
%

متوسطة

3

متوسطة

يتضح من اجلدول ( )10أ ّن متوسط تقديرات املشرفني الرتبويني بسلطنة عمان ملهارات اجملال االقتصادي يف مناهج
كامربيدج للرايضيات يف الصفني ( ) 8- 7بشكل عام بلغ  3,26بنسبة  %65وهي متثل بشكل عام (درجة
متوسطة) ،وتراوحت متوسطات فقرات هذا اجملال بني ( )3,65 – 2,96وهذه النتيجة تتفق مع دراسة
العنزي( ) 2015اليت أظهرت نتائجها أن اجملال االقتصادي حصل على أقل متوسط يف مناهج الرايضيات ،حيث
حصلت ثالث من أصل مخس فقرات يف هذا اجملال على تقدير متوسط يف مستوى التوافر ،أي أ ّن (أتكيد احملتوى على
أمهية االستثمار يف املوارد البشرية ،وربط حمتوى التعلم الرايضي ابحتياجات وتطورات االقتصاد احمللي ،والتأكيد على
أمهية االستثمار يف املوارد البشرية) مل يكن ابملستوى املطلوب من الرتكيز يف حمتوى الرايضيات كما أظهرته تقديرات
املشرفني الرتبويني ،وقد يرجع ذلك إىل اهتمامهم املؤلفني وجلنة موائمة هذه املناهج يف البيئة العمانية ابجملاالت األخرى
مع اغفال هذا اجلانب مما أوجد هذا االخنفاض يف مستوى التضمني.
اثنياً :النتائج املتعلقة ابلسؤال الثاين ومناقشتها :هل توجد فروق دالة احصائياً عند مستوى داللة ( (0,05يف درجة
توافر مهارات االقتصاد القائم على املعرفة يف حمتوى كتب مناهج كامربيدج للرايضيات يف الصفني السابع والثامن بسلطنة
عمان لكل جمال ،وللمجاالت جمتمعة تعزى ملتغري :النوع أو اخلربة أو املؤهل العلمي؟
ولإلجابة على أسئلة الدراسة مت صياغة فرضيتان ،ومت التحقق منهما وكانت النتائج على النحو التايل:
الفرضية األوىل :ال توجد فروق ذات دالة احصائياً عند مستوى داللة ( )0,05بني متوسطات تقديرات عينة الدراسة
لدرجة توافر مهارات االقتصاد القائم على املعرفة يف حمتوى كتب مناهج كامربيدج ) (Cambridgeللرايضيات
للصفني السابع والثامن لكل جمال ،وللمجاالت جمتمعة تعزى ملتغري النوع.
الجدول ( )11نتائج اختبار ت لبيان الفروق بين متوسطات التقديرات لعينة الدراسة على جميع المجاالت تبعاً لمتغير النوع
المجال

النوع

العدد

المتوسط
الحسابي

املعريف والعقلي
االتصال والتكنولوجيا
االجتماعي
469

االنحراف
المعياري

ذكر

50

4,11

0.534

انثى

22

3,95

0.769

ذكر

50

3,62

0.602

انثى

22

3,50

0.745

ذكر

50

3,45

0.721

قيمة ت

مستوى الداللة

1.017

0.313

غري دالة

0.743

0.460

غري دالة

0.787

0.434

غري دالة
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االقتصادي
الدرجة الكلية

انثى

22

3,29

0.960

ذكر

50

3,30

0.731

انثى

22

3,16

0.825

ذكر

50

3,67

0.521

انثى

22

3,52

.0.738

0.701

0.486

غري دالة

0.956

0.342

غري دالة

يتضح من اجلدول ( )11أنّه ال توجد فروق ذات دالة احصائياً عند مستوى داللة ( )0,05بني تقديرات املشرفني
الرتبويني لدرجة توافر مهارات االقتصاد القائم على املعرفة يف حمتوى كتب مناهج كامربيدج )(Cambridge
للرايضيات للصفني السابع والثامن لكل جمال وللمجاالت جمتمعة تعزى ملتغري النوع ،وبذلك يتم قبول الفرضية الصفرية
األوىل املتعلقة هبذا السؤال ،وقد اتفقت هذه النتيجة مع دراسة النمراوي( ،)2011وميكن أن يكون السبب يف هذه
النتيجة أ ّن املشرفني الرتبويني واملشرفات الرتبوايت يعملون حتت الظروف املتشاهبة ،وينفذون مهام اشرافية متماثلة،
ابإلضافة إىل أّنم تلقوا تدريباً مركزايً مشرتكاً على فلسفة مناهج كامربيدج اجلديدة وطريقة تنفيذها ،ولعل ذلك جعلهم
ميتلكون وجهات نظر متشاهبة حوهلا.

الفرضية الثانية :ال توجد فروق ذات دالة احصائياً عند مستوى داللة ( )0,05بني متوسطات تقديرات عينة الدراسة
لدرجة توافر مهارات االقتصاد القائم على املعرفة يف حمتوى كتب مناهج كامربيدج ) (Cambridgeللرايضيات

للصفني السابع والثامن لكل جمال ،وللمجاالت جمتمعة تعزى ملتغري اخلربة.
الجدول ( )12نتائج اختبار ت لبيان الفروق بين متوسطات التقديرات لعينة الدراسة على جميع المجاالت تبعاً لمتغير الخبرة
المجال

النوع

العدد

املعريف
والعقلي

المتوسط
الحسابي

االتصال
والتكنولوجيا
االجتماعي
االقتصادي
الدرجة
الكلية

470

االنحراف
المعياري

أقل من  15سنة

11

4,36

0,492

 15سنة فأكثر

61

4,01

0,622

أقل من  15سنة

11

4,05

0,578

 15سنة فأكثر

61

3,50

0,627

أقل من  15سنة

11

3,93

0,608

 15سنة فأكثر

61

3,31

0,795

أقل من  15سنة

11

3,67

0,640

 15سنة فأكثر

61

3,18

0,757

أقل من  15سنة

11

4,04

0,493

 15سنة فأكثر

61

3,55

0,583

مستوى الداللة

قيمة ت

1,776
2,672
2,450
2,013
2,616

0.080

غري دالة

0.009

دالة

0.017

دالة

0.048

دالة

0.011

دالة
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تشري البياانت يف اجلدول ( )12إىل وجود فروق ذات دالة احصائياً عند مستوى داللة ( )0,05بني متوسطات
تقديرات املشرفني الرتبويني لدرجة توافر مهارات االقتصاد القائم على املعرفة يف حمتوى كتب مناهج كامربيدج
) (Cambridgeللرايضيات للصفني السابع والثامن لألداة ككل لصاحل املشرفني الرتبويني واملشرفات الرتبوايت من
ذوي اخلربة أقل من  15سنة ،كما يتضح أيضاً وجود فروق ذات دالة احصائياً عند مستوى داللة ( )0,05بني
متوسطات تقديرات املشرفني الرتبويني لدرجة توافر مهارات االقتصاد القائم على املعرفة يف حمتوى كتب مناهج كامربيدج
) (Cambridgeللرايضيات للصفني السابع والثامن يف ثالث جماالت (جمال االتصال والتكنولوجيا ،واجملال
االجتماعي ،واجملال االقتصادي) لصاحل املشرفني الرتبويني واملشرفات الرتبوايت من ذوي اخلربة أقل من  15سنة ،وتتفق
هذه النتيجة مع نتائج دراسة النمراوي ( )2011اليت أظهر فروق ذات داللة إحصائية يف التقديرات يعزى ملتغري اخلربة
لصاحل املعلمني من ذوي اخلربة الطويلة ،وابلتايل يتم رفض الفرضية الصفرية الثانية املتعلقة هبذا السؤال املرتبطة مبجال
االتصال والتكنولوجيا ،واجملال االجتماعي ،واجملال االقتصادي ،واألداة ككل.
بينما ال توجد فروق ذات داللة إحصائية يف تقديرات املشرقني الرتبويني يف اجملال املعريف والعقلي تعزى ملتغري اخلربة،
وهذه النتيجة تتفق مع ما جاء يف دراسة )Al Omeiri; Al Barakat; Jawarneh (2014اليت خلصت
إىل عدم وجود فروق ذات دالل ة احصائية يف استجاابت املستهدفني تعزى للمؤهل أو اخلربة التدريسية ،وابلتايل يتم
رفض الفرضية الصفرية املرتبطة هبذا اجملال ،ويتم قبول الفرضية البديلة.
التوصيات
 .1ضرورة مراجعة الكتب اجلديدة ،وتعزيزها ابألنشطة والتمارين اليت تنمي اجملال االجتماعي ،والعمل على ربطها
ابجملتمع احمللي للطلبة.
 .2صرورة تغطية اجملال االقتصادي يف مناهج الصفني السابع والثامن يف الرايضيات بصورة أكرب ،كون هذا اجملال
حصل على أقل تقدير من وجهة نظر املشرفني الرتبويني.

 .3إجراء دراسات أخرى للكتب للمراحل األخرى يف ضوء االقتصاد القائم على املعرفة ،مما يساعد أبخذ قرارات
صائبة ومنطقية حوهلا.
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Abstract
The study aimed to find out the extent to which administrative communication is applied in
government schools in Al Batinah North in Oman and its relationship with electronic management
based on administrative staff perspectives.
The descriptive analytical design was used to achieve the objectives of the study. A questionnaire
was designed and consisted of (48) items which were categorised under two headings: the first one
is electronic administration and the second one is administrative communication. Its validity was
achieved by sending it to some evaluators, and Alpha Cronbach was calculated to check its internal
consistency. The questionnaire was distributed to a sample of (169) and (134) participants
responded which represented 79.3% from the total population (359).
The outcomes revealed that the availability of requirements to apply electronic management in
Omani government schools in Al Batinah North was at a moderate level (3.08) with 61.6% of the
average means which is also considered at the average level. The results also showed that there
was a statistically significant relationship between applying electronic management and
administrative communication (F value 5.670) at the level of significance (0.09) which is less than
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the level of significance (0.05). In addition, the findings revealed that there were no significant
differences among the participants related to years of experience and the educational qualification.

ملخص البحث :
هدف الدراسة إىل التعرف على مستوى االتصال اإلداري املدرسي وعالقته ابإلدارة اإللكرتونية اإلدارة اإللكرتونية يف املدارس احلكومية
مبحافظة مشال الباطنة يف سلطنة عُمان من وجهة نظر هيئة التدريس ،ولتحقيق أهداف الدراسة استخدم الباحثني املنهج الوصفي
التحليلي ملالءمته ملوضوع الدراسة ،وقام الباحثني بتصميم استبانة مكونة من ( )48عبارة ،موزعة على حمورين األول متطلبات اإلدارة
اإللكرتونية والثاين حمور االتصال اإلداري ،ومت التأكد من صدق األداة بطريقتني :صدق احملكمني ،كما مت التأكد من ثباهتا عن طريق
ألفا كرونباخ ،ومت توزيع االستبانة على عينة مكونة من ( )169مدير مدرسة ومساعد مدير مت اسرتجاع منها ( )134بنسبة ()%79.3
من اجملتمع البالغ عددهم ( )359فرداً ،وأظهرت نتائج الدراسة أن درجة توافر متطلبات تطبيق اإلدارة اإللكرتونية يف املدارس احلكومية
يف حمافظة مشال الباطنة يف سلطنة عُمان مبتوسط ( )3.08وبنسبة أمهية ( )%61.6من متوسطات إجاابت أفراد العينة وهي متثل بصفة
عامة (درجة متوسطة) .كما أظهرت نتائج الدراسة جبود عالقة ذات داللة إحصائية بني تطبيق اإلدارة اإللكرتونية واالتصال اإلداري
حيث كانت قيمة  )5.670( Fمبستوى داللة ( .)0.019كما أشارت نتائج الدراسة أنه ال توجد فروق ذات داللة إحصائية بني
متوسطات استجابة أفراد عينة الدراسة حول عالقة تطبيق اإلدارة اإللكرتونية واالتصال اإلداري تعزى ملتغري عدد سنوات اخلربة واملؤهل.
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

الكلمات املفتاحية  :االتصال اإلداري ,اإلدارة اإللكرتونية ,املدارس احلكومية,
Keywords: administrative communication, electronic management, government schools

املقدمة:
يعد االتصال اإلداري من الركائز األساسية يف عمل أي مؤسسة ،فمن خالل االتصال تتمكن املؤسسة من تبادل وتوزيع التعليمات
والتوجيهات بني املستوايت اإلدارية املختلفة وبني العاملني ،وال ميكن تنفيذ ذلك إال بوجود شبكة اتصاالت منظمة ختدم هذا اجلانب،
وُتسس لعالقات إنسانية بني األفراد أنفسهم وبني األفراد ومسؤوليهم ،وتزيد من مستوى
فاالتصال هو احملرك الرئيسي جلميع العملياتُ ،
الفعالية داخل املؤسسة (معمرين .)2015 ،والعملية
التفاعل؛ لذا يلعب االتصال اإلداري دوراً مهماً جداً يف حتقيق األهداف والكفاءة و ّ
اإلدارية يف أي نظام تعتمد على فاعلية وكفاءة وتنوع أساليب وقنوات االتصال املختلفة ،فمن خالهلا يتم ربط الوحدات اإلدارية بعضها
ببعض ،وكذلك ربط املؤسسة ابجملتمع احمليط هبا من خالل التواصل والتفاعل املتبادل ،ومبا أن االتصال اإلداري يعمل على مجع املعلومات
من خمتلف أرجاء املنظومة فإن ذلك يساعد على معرفة احلقائق وقياس ردود الفعل وإصدار التعليمات والتوجيهات والقرارات
(املطريف.)2012،
ومما سبق يتضح للباحثني أن االتصال اإلداري يهدف إىل خلق بيئة من التفاهم داخل البيئة املدرسية بشكل يعزز ويقوي العالقات
والروابط بني مكوانت اجملتمع املدرسي ،وحيفزها حن و حتقيق األهداف املدرسية ،حيث أن دور مدير املدرسة ال يقصر على نقل األوامر
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والتعليمات والقرارات للعاملني يف املدرسة فحسب بل يعمل على ترسيخ روح التعاون والدافعية واحلماس فيهم وإشراككم يف الطرح لبلوغ
اهلدف املنشود ،واالستماع إليهم وملقرتحاهتم وأفكارهم اليت تساعد على تعزيز العمل وحتسينه ،وكذلك االستماع للعوائق اليت يواجهوا
واملشاكل اليت تعيق تنفيذ مهامهم املوكلة إليهم والتفاعل معها ،ولكن هل ابإلمكان توظيف وسائل التكنولوجيا احلديثة يف أن تسرع
عمليات االتصال مما جيعلها أكثر فعالية وُتثرياً على العناصر السابقة.
مشكلة الدراسة:
أمام ما توليه وزارة الرتبية والتعليم يف سلطنة عمان من اهتمام ابإلدارة اإللكرتونية على املستوايت اإلدارية والفنية والتدريسية كأحد مظاهر
التنمية البشرية احلديثة وتطوير املنظومة التعليمية بناءً على ما نص عليه املبدأ الثاين عشر من فلسفة التعليم العمانية الذي اهتم بضرورة
إنشاء جمتمع تربوي معريف تقين وبناء إدارات مدرسية إلكرتونية ،ومبا أن االتصال اإلداري يعترب أحد مكوانت األداء اإلداري ،وفاعلية
تؤدي إىل حتسني كفاءة األداء اإلداري ،وهذا ما أكدته دراسات (عبد اإلمام ،كاظم2018 ،؛ البقعاوي2016 ،؛ القداح)2017 ،
أبن اإلدارة اإللكرتونية حتسن من مستوى االتصال اإلداري ،والذي بدوره يؤثر إجياابً على األداء اإلداري .إال أن مثت دراسات حول
الصعوابت اليت يرى مديرو املدارس ومديراهتا يف سلطنة عُمان أهنم يوجهوهنا من قبل اهليئة التدريسية ،واليت أظهرت نتائجها وجود ضعف
يف التواصل مع الزمالء يف املدارس األخرى (البوسعيدي .)2018،ونظراً لعدم وجود دراسة – على حد علم الباحثني -تناولت االتصال
اإلداري يف املدارس احلكومية بسلطنة عُمان وعالقته ابإلدارة اإللكرتونية.

وعلية حتاول الدراسة اإلجابة على السؤال اآليت :ما عالقة االتصال اإلداري يف املدارس احلكومية مبحافظة مشال الباطنة يف سلطنة

عُمان ابإلدارة اإللكرتونية من وجهة نظر اهليئة اإلدارية؟

أسئلة الدراسة:
بناءً على ما سبق ،حتاول الدراسة احلالية اإلجابة على األسئلة التالية:

 .1ما مستوى توافر متطلبات تطبيق اإلدارة اإللكرتونية يف املدارس احلكومية مبحافظة مشال الباطنة يف سلطنة عُمان من وجهة نظر نظر
اهليئة اإلدارية ؟
 .2ما عالقة االتصال اإلداري يف املدارس احلكومية مبحافظة مشال الباطنة يف سلطنة عُمان ابإلدارة اإللكرتونية من وجهة نظر اهليئة
اإلدارية ؟
ولإلجابة على هذا السؤال مت صياغة الفرضية اآلتية:
الفرضة :توجد عالقة ُتثري لتطبيق اإلدارة اإللكرتونية على االتصال اإلداري يف املدارس احلكومية بسلطنة عُمان من وجهة نظر اهليئة
اإلدارية.
 .3هل توجد فروق ذات داللة إحصائية عند مستوى الداللة ( )α=0.05بني متوسط تقديرات عينة الدراسة لدور تطبيق اإلدارة
اإللكرتونية يف حتسني االتصال اإلداري ابملدارس احلكومية مبحافظة مشال الباطنة يف سلطنة عُمان تعزى ملتغريات (اجلنس ،سنوات اخلربة،
واملؤهل العلمي)؟
ولإلجابة على هذا السؤال مت وضع فرضيتني وفق اآليت:
الفرضية األوىل :توجد فروق ذات داللة إحصائية عند مستوى الداللة ( )α=0.05بني متوسط تقديرات أفراد عينة الدراسة حول عالقة
تطبيق اإلدارة اإللكرتونية ابالتصال اإلداري يف املدارس احلكومية مبحافظة مشال الباطنة يف سلطنة عُمان تعزى ملتغري سنوات اخلربة.
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الفرضية الثانية :توجد فروق ذات داللة إحصائية عند مستوى الداللة ( )α=0.05بني متوسط تقديرات أفراد عينة الدراسة حول عالقة
تطبيق اإلدارة اإللكرتونية ابالتصال اإلداري يف املدارس احلكومية مبحافظة مشال الباطنة يف سلطنة عُمان تعزى ملتغري املؤهل العلمي.

أمهية الدراسة:
تربز أمهية الدراسة احلالية من خالل سعيها لتحديد مدى توافر متطلبات تطبيق اإلدارة اإللكرتونية ابملدارس احلكومية وتطور االتصال
اإلداري يف ضوء اإلدارة اإللكرتونية .ومن املؤمل أن تكون إضافة إىل اإلنتاج يف سلطنة عُمان وأيضاً العريب نظراً لقلة الدراسات اليت
تناولت تطور االتصال اإلداري يف ضوء تطبيقات اإلدارة اإللكرتونية ابملدارس احلكومية بسلطنة عُمان .ومن املؤمل أن توفر الدراسة
احلالية معلومات ذات حقائق علمية مت ّكن متخذي القرار يف وزارة الرتبية والتعليم بسلطنة عُمان من إعداد خطط مستقبلية متكنها من
العمل على حتسني االتصال اإلداري اإللكرتونية يف مدارس السلطنة بناءً على النتائج اليت سوف تتوصل إليها الدراسة احلالية ،وزايدة
فاعلية األداء اإلداري ابملدارس متاشياً مع أهداف وزارة الرتبية والتعليم بسلطنة عُمان من خالل توظيف تطبيق اإلدارة اإللكرتونية.

أهداف الدراسة:

هتدف الدراسة إىل حتقيق األهداف اآلتية:
 -1معرفة مستوى توافر متطلبات تطبيق اإلدارة اإللكرتونية يف املدارس احلكومية مبحافظة مشال الباطنة يف سلطنة عُمان
من وجهة نظر اهليئة اإلدارية.
 -2معرفة مستوى االتصال اإلداري يف املدارس احلكومية مبحافظة مشال الباطنة يف سلطنة عُمان وعالقتها ابإلدارة

اإللكرتونية من وجهة نظر اهليئة اإلدارية.
 -3قياس درجة اختالف وجهة نظر مديري املدارس ومساعديهم حول دور تطبيق اإلدارة اإللكرتونية يف حتسني
االتصال اإلداري يف املدارس احلكومية مبحافظة مشال الباطنة يف سلطنة عُمان حسب (اجلنس ،سنوات اخلربة ،واملؤهل

العملي).

مصطلحات الدراسة:

اإلدارة اإللكرتونية :أبهنا حتويل العمل اإلداري التقليدي إىل عمل إلكرتوين يعتمد على التقنيات احلديثة يف جمال املعلومات واالتصاالت
هبدف تبسيط اإلجراءات وحتسني األداء ،وحتقيق األهداف احملددة أبقل وقت وجهد وتكلفة(بشري.)2017،
يعرفها الباحثون إجرائياً :توظيف إدارة املدرسة جمموعة من التقنيات احلديثة والربامج اليت تساعد على حتسني األعمال اإلدارية وتزيد
من فاعليها ،وتسرع من وترية االتصال اإلداري هبدف تسهيل تبادل املعلومات يف العمل وجتويده وإجنازه بشكل دقيق وسريع مما يساهم
يف حتقيق أهداف املدرسة.

حدود الدراسة:

احلدود املوضوعية :دراسة االتصال اإلداري يف املدارس احلكومية يف سلطنة عُمان وعالقته ابإلدارة اإللكرتونية من وجهة نظر اهليئة
اإلدارية.
 -1احلدود املكانية والبشرية :سوف تقتصر الدراسة احلالية على مديري املدارس ومساعديهم مبحافظة مشال الباطنة يف سلطنة عُمان.
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 -2احلدود الزمانية :سوف جترى الدراسة احلالية خالل العام الدراسي 2020 /2019م.

اإلطار النظري:
دفعت التطورات املتسارعة يف جمال تكنولوجيا املعلومات واإلنرتنت املؤسسات إىل التفكري يف االستفادة من النظم احلديثة وتوظيفها يف
إجناز أعماهلا وأنشطتها ،وتعترب اإلدارة اإللكرتونية واحدة من أهم األنظمة احلديثة ،اليت متثل مدخالً لتطوير إجراءات العمل ،هبدف
زايدة اإلنتاجية وجتويد اخلدمات وتسهيل إجراءات العمل ( .)Alkhsabah,2017ويرى رواش يف دراسته اليت كانت بعنوان مسامهة
اإلدارة اإللكرتونية يف تطوير الوظائف اإلدارية جبامعة جدارا يف األردن اليت خلصت إىل أنه يف السنوات القادمة ستصبح اإلدارة اإللكرتونية
شرطاً أساسياً لعمل املؤسسات من أجل املنافسة وتقدمي خدمات ذات جودة عالية( .)Rawash,2014وأن تطبيق خمرجات تكنولوجيا
املعلومات يف إدارة املنظمات يؤثر على األداء الوظيفي للعاملني فيها حيث يؤدي إىل حتسني فعالية العاملني مما يساهم يف حتسني إنتاجية
املنظمات وكفاءهتا( .)Salajeghe,2015ويكتسب استخدام تكنولوجيا املعلومات يف العملية التعليمة أمهية كبرية؛ أي أنه ميكن توظيف
تكنولوجيا املعلومات واالتصاالت من قبل اإلدارة املدرسية يف العديد من اجملاالت كاجملاالت اإلدارية مثل جمال االمتحاانت ،واخلطط
املدرسية ،ومعاجلة البياانت ،واحلصول على التقارير يف الوقت املناسب ،ومتابعة مستوى إجناز املعلمني ،وتوزيع الطلبة على الشعب
الدراسية ،ومعاجلة درجات الطالب ومتابعة التحصيل الدراسي للطلبة(العساف؛ واملناعسة.)2017،

مفهوم اإلدارة اإللكرتونية:
مت تعريف اإلدارة اإللكرتونية من قبل العديد من الباحثني واملفكرين ابلعديد من التعريفات منها ما هو مبسط ومنها ما هو مركب وأكثر
عمقاً :فقد عرفها رواش أبهنا اإلدارة اليت تعتمد على تكنولوجيا املعلومات واالتصاالت للقيام جبميع األعمال اإلدارية يف املؤسسة من
أجل حتسني األداء وتعزيز التنافسية( .)Rawash,2014ومت تفسرها أبهنا اإلدارة اليت تعتمد على استخدام التقنية احلديثة املتمثلة يف
احلاسب اآليل واهلواتف النقالة وتطبيقاته ،لتنفيذ األعمال اإلدارية(الشهري .)2018،وتعرف أيضاً أبهنا قدرة إدارة املنظمة على حتويل
كافة العمل اإلداري الورقي إىل عمل حموسب ابستخدام التقنيات احلديثة وتقنيات االتصال واملعلومات من أجل حتسني أداء املؤسسة
ورفع كفاءهتا وفعاليتها ،وصوالً لتحقيق أهداف املؤسسة(األعور .)2012،أو عملية االنتقال من أداء العمل يف اإلدارة من األسلوب
التقليدي إىل االسلوب اإللكرتوين أو التقين من خالل تطبيق تقنيات املعلومات واالتصاالت وإاتحتها للمستفيدين بشكل أكثر فعالية
وأبقل جهد ووقت(حسانني .)2012،ومن خالل ما تقدم يظهر للباحثني أن اإلدارة اإللكرتونية وسيلة لتنفيذ كافة العمليات اإلدارية
وتقدمي اخلدمات للمستفيدين بشكل إلكرتوين من خالل توظيف وسائل التقنية احلديثة واالتصاالت دون التقيد مبوقع جغرايف معني أو
وقت حمدد ،مما يساهم بشكل كبري يف خفض تكلفة التشغيل وزايدة جودة األداء ،وتبسيط اإلجراءات ،وتوفري املعلومات وسهولة وسرعة
ودقة تقدمي اخلدمات للمستفيدين منها.
مزااي اإلدارة اإللكرتونية:
تتمتع اإلدارة اإللكرتونية ابلعديد من املزااي اليت تؤثر بشكل إجيايب على أداء املؤسسة ،كما هلا ُتثري على العاملني يف املؤسسة واملستفيدين
من خدماهتا ،واليت سوف يتم توضيحها وفق ما أشار له (الدايين )2010،يف اآليت:

 -1مزااي اإلدارة اإللكرتونية على املؤسسة :إن تطبيق اإلدارة اإللكرتونية هلا مزااي يعود ريعها على املؤسسة اليت تطبق فيها واليت ميكن
رصدها على النحو اآليت :تساعد املؤسسة على سهولة إدارة ومتابعة اإلدارات املختلفة التابعة للمؤسسة وكأهنا وحدة مركزية ،ومتتاز ابلدقة
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والسرعة يف إجناز األعمال ،وزايدة اإلنتاجية اإلدارية ،وتوفري املعلومات الالزمة للمؤسسة إلكرتونياً جلميع املستوايت اإلدارية ،واملسامهة يف
زايدة الكفاءة والفعالية للمؤسسة ،واحلد من خمالفة األنظمة.
 -2مزااي اإلدارة اإللكرتونية على العاملني يف املؤسسة :إن لإلدارة اإللكرتونية مزااي تساهم يف حتسني أداء العاملني يف املؤسسة وحتفزهم
على بذل املزيد من اجلهد وانتمائهم الوظيفي ولعل من أبرز تلك املزااي اليت تقدمها اإلدارة اإللكرتونية للعاملني ابملؤسسة ،وضوح
االختصاصات واملسئوليات يف ضوء تطبيقات اإلدارة اإللكرتونية ،تساهم يف تنمية مهارات وقدرات العاملني التقنية ،تسهل أداء األعمال
من خالل توحيد مناذج وإجراءات العمل مما خيفف الضغط على العاملني ،ختلق نوع من التواصل املستمر والفعال بني العاملني واملستوايت
اإلدارية مما خيلق نوع من األلفة يف التعامل ،كما حتقق الالمركزية اإلدارية مما حيقق سرعة أداء املهام بسهولة ،وحتفظ للعاملني حقوقهم
وجهودهم يف العمل من خالل الصالحيات املتاحة إلكرتونياً لكل ملوظف مما يساهم يف توثيق عمله وجهده مما حيفزهم لإلبداع والتميز.

 -3مزااي اإلدارة اإللكرتونية على املستفيدين من املؤسسة :بطبيعة احلال فإن كل مؤسسة خدمية أو جتارية هلا مستفيدين ومدى رضا
املستفيدين من خدمات املؤسسة هي املعيار الذي تقيم من خالله جودة العمل واخلدمات املقدمة وعليه فإن اإلدارة اإللكرتونية سامهت
بشكل كبري يف هذا اجلانب من خالل إاتحة جمموعة من املزااي تقدم للمستفيدين ومنها ،أهنا تقدم شفافية ووضوح أكثر يف كيفت احلصول
على اخلدمات ،وإمكانية التواصل مع املؤسسة يف أي زمان ومن أي مكان مما يسهل على املستفيد من تكبد عناء الطريق أو االقتصار
على وقت ضيق يف احلصول على اخلدمة ،املشاركة يف رسم سياسة املنظمة من خالل ما يبديه من ردت فعل حول اخلدمات املقدمة ،حتقق
للمستفيد ضمان سرية املعلومات وأمنها.
من خالل العرض السابق من املمكن القول أن اإلدارة اإللكرتونية مل تغفل العناصر الثالثة األساسية (املؤسسة كنظام ،والعاملني ابعتبارهم
املشغل للنظام ،واملستفيد ابعتباره املوجه له اخلدمة) حيث أفردت لكل فئة من الفئات السابقة جمموعة من املزااي اليت تساهم بشكل
فاعل يف حتسني صورة املؤسسة ورفع من مستوى األداء لدى العاملني ،وكسب رضا املستفيدين ،وهذا ما تبينه الباحثني من خالل طرح
اخلصائص واملزااي املقدمة لكل عنصر واليت يرون أهنا قد تساهم يف تعزيز من مستوى األداء.
مفهوم االتصال اإلداري:
يشري األدب الرتبوي إىل تباين يف تفسري ماهية االتصال اإلداري من حيث التخصص ،أو وسائل االتصال املستخدمة .فالبعض يصنفه
ابلنمط التقليدي والذي يعتمد على الوسائل التقليدية يف التواصل مثل( :املراسالت الورقية ،والتحاور املباشر ،واالجتماعات ،ولوحات
اإلعالانت ،وغريها) ،والبعض األخر يراه مردوفاً ابلوسائل احلديثة املتبعة يف االتصال احلديث ،والذي أطلق علية االتصال اإللكرتوين
مثل( :الربيد اإللكرتوين ،وأنظمة املراسالت اإللكرتونية ،ومواقع التواصل االفرتاضية ،وغريها) .وهناك تصنيف اثلث وفقاً لتخصص
املؤسسة كاالتصال اإلداري الرتبوي ،وميكننا أن نوجز أبرز تلك املفاهيم يف اآليت:
ويعرف ابلعيد ( ) 2015االتصال على أنه "نشاط تفاعلي يتم بني طرفني ،هبدف نقل معلومات أو األفكار أو االجتاهات أو الرغبات
من طرف يدعى مرسالً إىل طرف أخرى يدعى مستقبالً ،وذلك بتوظيف قنوات ارسال مناسبة مثل اللغة اللفظية ،أو الرسال غري اللفظية،
هبدف احداث االستجابة املطلوبة والتفاعل .ويعرفه زغدودي وسيوان ( )2018يف دراسته أبنه نقل األفكار واملعلومات وتوصيلها أو
تبادهلا ابلكالم أو الكتابة أو اإلشارة ،وحيدث هذا التبادل بني مرسل ومستقبل واحد ،أو مرسل وجمموعة مستقبلني ،أو عدد من املرسلني
وعدد من املستقبلني .وعرفه األغا ( )2017أبنه عملية ربط وتشبيك بني أفراد مؤسسة ما من خالل تبادل األفكار واملعلومات ،وحتقيق
االنسجام بني اإلدارة والعاملني فيها ،مما يساهم يف رفع أدائهم ،واختيار القرارات اإلدارية املناسبة لتحقيق أهداف املؤسسة .ويرى البدري
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( ) 2016أبنه عملية ديناميكية تتم بني شخصني أو أكثر ،يعمل أحد الطرفني بتوصيل رسالة أو فكرة ما إىل الطرف األخر ،ابستخدام
الرموز واإلشارات والكلم ات وكافة حركات اجلسد ،من أجل إيصال الرسالة بشكل واضح وبليغ .ويفسره اشتيوي ( )2013حبالة من
الرتابط والتشبيك املشرتك ابستخدام كافة التقنيات املتوفرة لالتصال هبدف اجناز املهام اإلدارية اليت حتقق أهداف املنظمة.
ويف ضوء التعريفات اآلنفة الذكر ،يظهر للباحثني أن هنا جوانب تقاطع مشرتكة بني التعاريف اليت طرحها الباحثني أو الكتاب كما هو
مشار إليه أعاله ولعلنا نالحظ أن تعاريف أشتيوي( ،)2013واألغا ( )2017أمجعت مجيعها على أن االتصال يؤدي وظيفة نقل
وتبادل املعلومات وهذا القاسم املشرتك ،وجاء حتقيق أهداف املؤسسة يف الرتبة الثانية كقاسم مشرتك وعليه خيلص الباحثني أبن االتصال
اإلداري ركيزة حمورية لتبادل املعلومات ومتريرها عرب خمتلف املستوايت التنظيمية ،هبدف حتقيق أهداف املؤسسة مما يعزز من رفع مستوى
كفاءة العمل.

 2.3.2أمهية االتصال يف اإلدارة املدرسية:
تشكل عملية االتصال أمهية كبرية يف مجيع املؤسسات بشكل عام ،واملؤسسات التعليمية بشكل خاص ،فاالتصال اجليد هو أساس
استمرار أي منظمة ،إذ يضمن توفر املعلومات والبياانت واحلقائق واآلراء واألفكار واالستفسارات والشكاوي اليت حتتاجها املنظمة
كمدخالت ،واليت على أثرها يتم إصدار التوجيهات والتعليمات والقرارات الالزمة لتسري العمل داخل املنظمة ،وتساعد العاملني يف
احلقل الرتبوي على إدراك أهداف املدرسة والواجبات املناطة هبم ،وخلق بيئة تعاون فيما بينهم بطريقة بناءة ،كما أن هلا أمهية يف ختطيط
العمل املدرسي وتنظيمه ،وحل املشكالت ،واختاذ القرارات املناسبة (عبد املوىل.)2013،
وتكمن أمهية االتصال يف اإلدارة املدرسية فعرب الربط بني الوظائف اإلدارية ،حيث تساعد على ُتسس عالقات إنسانية بني مجيع أفراد
اجملتمع ،وبناء عالقة قوية بني املدرسة واجملتمع احمللي ،وتساهم يف تقدمي املعلومات والبياانت املدرسية الدقيقة؛ مما حيسن من عملية اختاذ
القرارات ،وتساهم يف تنظيم املشاريع واملوارد البشرية واملادية مما حيقق أعلى كفاءة يف األداء اإلداري (الواعر؛ زحاف.)2016 ،
وتتحدد أمهية االتصال يف اإلدارة املدرسية من خالل مسامهته يف تناول املشكالت املدرسية ،ويساعد يف إحداث التأثري املطلوب على
الفئة املستهدفة ،وتوجيهها لتحقيق األهداف املطلوبة ،وهو وسيلة أساسية لرفع مستوى اإلجناز يف العمل ،وحل املشكالت اليت تواجه
خطط التنفيذ ،وتقدمي االقرتاحات املناسبة حلل إشكاليات العمل للقيادات العليا ،وتوحيد اجلهود املختلفة يف التنظيم ،وتبادل اخلربات
واألفكار واآلراء ،وتغيري االجتاهات وأمناط السلوك الوظيفي (املطريف.)2012،
ويضيف اليخ ( ) 2012أبنه يساهم يف حتقيق األهداف املدرسية ،واختيار مدخالت العملية التعليمية ،ويساعد يف تنفيذ املهام والوظائف
اإلدارية ،وحتديد خمرجات العملية التعليمية ،وقياس كفاءهتا ،ويلخص ذلك الدور يف اآليت:

 يساهم يف حتقيق األهداف املدرسية :فعملية االتصال تساعد يف حتقيق األهداف املرسومة للمدرسة ،حيث تساعد اإلداريني علىفهم أهداف وواجبات املدرسة فيما بينهم بطريقة بناءة ،وبتوفر اتصاالت عديدة ومتنوعة؛ ميكن أن تساهم يف اطالع العاملني يف البيئة
املدرسية على أهداف املدرسة ،ومشاركة خمتلف أفراد اجملتمع هذه األهداف ،مما يساعد على حتقيقها على أفضل ما يكون.
 يساهم يف اختيار مدخالت العملية التعليمية :فمدخالت العملية التعليمية تتكون من املوارد البشرية ،واملنهاج ،وامليزانية ،واملبىناملدرسي  ،والتقنيات التعليمية ،وتساعد مدير املدرسة يف اختيار هذه املدخالت من أجل رفع كفاءة األداء املدرسي ،فالبد من وجود
قنوات اتصال ابجلهات املختصة إلبداء الرأي ،وحتديد األولوايت واحتياجات املدرسة الضرورية العاجلة واملستقبلية.
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 يساعد يف تنفيذ املهام الوظائف اإلدارية :فعملية التخطيط الرتبوي ،والتنظيم ،والرقابة والتقومي ،وإدارة املوارد البشرية داخل املدرسة،وإشراك اجملتمع احمللي (أولياء األمور) ،وإدارة املوارد املالية يف املدرسة وإصدار القرارات ،كل ذلك يتطلب وسائل اتصال جيدة لتنفيذ
هذه الوظائف.
 يساهم يف حتديد خمرجات العملية التعليمية وقياس كفاءهتا :فمخرجات العملية التعليمية ترتكز بشكل حموري حول نتائج التحصيلالدراسي للطلبة ،ومتابعة مستوايت النجاح والرسوب ،ومستوى األداء الوظيفي للمعلمني ،ومن مث تزويد املسئولني ابلتقارير املتعلقة هبذه
اجلوانب ،وإيضاح املشاك ل واملعوقات واحللول املقرتحة حول ذلك ومناقشتها ،وال شك أن ذلك يتطلب أدوات اتصال لتمرير هذه
املخرجات.
ومن خالل الطرح السابق ألمهية االتصال يف اإلدارة املدرسية يتضح للباحثني أن االتصال يلعب دوراً مهماً يف العمل املدرسي ،إال أن
هذه األمهية من املمكن أن تكون أكثر فعالية عند توظيف التكنولوجيا يف تنفيذ االتصال ففي جمال حتقيق األهداف املدرسية يرى
الباحثني أنه من املمكن أن تساهم االتصاالت اإللكرتونية يف جعل اجملتمع املدرسي أكثر تقارابً وفاعالً وأيضاً اجملتمع احمليط مبا خيدم
حتقيق األهداف املدرسية بشكل أكثر فعالية عنه ابستخدام االتصاالت التقليدية ،حيث إبمكان عن طريق توظيف وسائل االتصال
املعتمدة على التكنولوجيا تكوين مجاعات عمل مشرتكه بني الكادر اإلداري والتدريسي واجملتمع احمليط يف نفس الوقت وأبقل التكاليف،
ويكون الطرح والنقاش أكثر تفاعالً كما تساهم يف تقدمي وجهات النظر دون أي حواجز ،وأما يف جمال اختيار املدخالت التعليمية يرى
الباحثني أن االتصاالت القائمة على التكنولوجيا تساهم بشكل كبري يف التواصل املباشر مع املسئولني يف أعلى اهلرم التعليمي ،وتكون
االتصاالت أكثر فعالية ومصداقية ألهنا تكون مقننة وحمكمة ،كما أهنا تساعد على تزويد املسئولني ابملعلومات يف الوقت املناسب مقارنة
ابستخدام االتصاالت التقليدية ،مما يكون له أثر يف سرعة تلبية االحتياجات واختاذ القرارات ،وذلك ينطبق على جماالت تنفيذ الوظائف
اإلدارية وحتديد خمرجات العملية التعليمية وتقيمها.
أنواع االتصال اإلداري:
خيتلف االتصال اإلداري حسب طبيعته والفئة املوجه له االتصال (املرسل إليه) ونوع البياانت املطلوب إرساهلا أو نشرها واألداة املستخدمة
فيه ،وعليه ميكن تقسيم االتصال اإلداري إىل (االتصال الرمسي ،واالتصال غري الرمسي) (معمرين )2015 ،واللذان يوجزهم الباحثني يف
اآليت:

 -1االتصال الرمسي (:)Formal communication
هذا النوع من االتصاالت يغلب علية الطابع الرمسي يف التواصل ،ويستخدم فيه قنوات تواصل معينة يتم حتديدها من املؤسسة الرتبوية،
وهي قنوات إلزامية يف التواصل بني األفراد داخل املؤسسة ،وذلك وفق الصالحيات املتاحة واهليكل التنظيمي ،ويتم ُتمني هذه القنوات
بشكل حيفظ أمن وسرية املعلومات املتداولة فيها .ويهدف االتصال الرمسي لتحقيق األوامر والقرارات والتوجيهات والتعليمات وفقاً
للتسلسل اهلرمي والتنظيمي الرتبوي ،ونقل االقرتاحات والتقارير وردود الفعل ومستوى األداء يف العمل واإلشكاليات اليت يبديها القائمون
بتنفيذ اإلدارة (حمجويب .)2016،ويتخذ االتصال الرمسي ثالثة أشكال حسب االجتاه وهي:
أ -االتصال اهلابط أو النازل ( :)downward Communicationيقصد به االتصال الذي يتم من خالله نقل املعلومات
والقرارات واألوامر والتعميمات والتوجيهات من السلطة العليا يف املؤسسة الرتبوية إىل من هم أقل درجة يف اهليكل التنظيمي كاملديرايت
التعليمية ،واملدارس ،واملعلمني ،فاالجتاه يكون من أعلى اهلرم التنظيمي إىل أسفل اهلرم التنظيمي يف املنظومة الرتبوية (البدري.)2016 ،
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وهذا النوع من االتصال يهدف إىل نقل األوامر والتعليمات املتعلقة ابلعمل من أعلى اهلرم التنظيمي إىل أسفله ،وإطالع العاملني
ابملعلومات اليت توضح طبيعة العمل وارتباطه ابألعمال األخرى ،و توضيح املعلومات املرتبطة ابإلجراءات والعقوابت املتعلقة ابلعمل،
واحلصول على التغذية الراجعة املتعلقة أبداء العاملني كما ذكرها (عاشور؛ والشقران.)2015،

ب -االتصال الصاعد ( :)Upward Communicationيبدأ هذا النوع من االتصال من أسفل اهليكل التنظيمي داخل املؤسسة
الرتبوية وصوالً إىل أعاله ،وهو عكس االتصال اهلابط أو النازل ،ويتم من خالله إبالغ املسؤولني مبستوى تنفيذ القرارات والتعليمات،
الفعال يف تزويد الرؤساء ابملعلومات اليت تساعد على
وتزويدهم ابلبياانت واملعلومات املتعلقة بذلك .وتكمن أمهية االتصال الصاعد ّ
حتسني مستوى أداء العمل ،ويذكر املطريف ( )2012أنه يزود املسؤولني يف اإلدارة العليا مبستوى أداء األفراد يف املستوايت الدنيا ،ويقدم
تقارير عن مستوى األداء وتنفيذ التوجيهات وتقدمي املقرتحات العامة ،ويزود املسؤولني يف اإلدارة العليا ابملعلومات والبياانت اليت تساعدهم
على اختاذ القرارات ،ويتيح الفرصة للموظفني يف املشاركة يف التخطيط.

ج  -االتصال األفقي ( :)Lateral Communicationهو االتصال الذي يكون بني الوحدات التنظيمية اليت على نفس املستوى
يف اهليكل التنظيمي أو بني العاملني يف املؤسسة على نفس السلم الوظيفي ،ويتم من خالله تبادل وجهات النظر يف القضااي املتعلقة
ابلعمل ،وكثري من األحيان يؤدي إىل التكامل من خالل تبادل اآلراء واخلربات وتقدمي احللول املناسبة ،وتدفق املعلومات واألفكار،
ويساهم يف حتقيق األهداف التعليمية (فؤاد.)2016 ،
 -2االتصال غري الرمسي (:)Informal communication
إن االتصال غري الرمسي كما يتضح من مسماه ال يستخدم مراحل أو خطوات االتصال الرمسي يف املؤسسة ،بل يقوم على عالقة األفراد
بعضهم ببعض وصالهتم الشخصية واالجتماعية داخل املؤسسة ،ويتميز ابلسرعة واملرونة يف نقل املعلومات والبياانت ،وال خيضع للقوانني
واللوائح اليت تنظم االتصال داخل املؤسسة ،ويساعد على التخلص من عوامل االنفعال والتوتر ،ويتيح الفرصة للتفاعل احلر ،وحتسني
القدرة على االبداع (فؤاد .)2016 ،إال أنه يعاب عليه عدم دقة املعلومات والبياانت والرسائل املتبادلة لعدم وجود رقابة على هذا النوع
من االتصال أو حدود للسلطة واملسئولية ،كما ال ميكن السيطرة عليه ألنه ال يتبع قنوات اتصال حمددة وواضحة وال خيضع للرقابة ،وقد
ال يستمر فهو يتأثر ابلتغريات اليت تطرأ على عالقة األفراد واجلماعات .ولكنه يتميز ابلقدرة على رفد املسؤولني يف املؤسسة ابملعلومات
والبياانت اليت ال ميكن احلصول عليها عرب قنوات االتصال الرمسي ،ويلجأ الفرد يف املؤسسة للتعبري عن رأيه حول بعض القرارات ابالعتماد
على االتصال هذا النوع من االتصاالت (عقيب.)2015،
الدراسات السابقة:
سوف يتم استعراض الدراسات العربية أوالً ومن مث الدراسات األجنبية حسب تسلسلها الزمين من األحدث.

أوالً :الدراسات العربية
دراسة البقعاوي ( ) 2018حتت عنوان "دور اإلدارة الرقمية يف تفعيل االتصال اإلداري لدى اإلدارايت يف املرحلة الثانوية مبدينة حائل"،
سعت هذه الدراسة إىل التعرف على دور اإلدارة الرقمية يف تفعيل االتصال اإلداري يف مدارس املرحلة الثانوية مبدينة حائل السعودية،
والوقوف على معوقات تطبيق اإلدارة اإللكرتونية يف عملية االتصال اإلداري ،واستخدمت الباحثة املنهج الوصفي املسحي ،واعمدت
على االستبانة كأداة جلمع البياانت ،اليت مت تطبيقها على عينة دراسة مكونة من ( )244إدارية ،ومن أهم النتائج اليت توصلت إليها
الدراسة أن اإلدارايت يف املدارس ذوات التدريب هن األكثر إدراكاً للواقع احلايل اخلاص بدور اإلدارة الرقمية يف تفعيل االتصال اإلداري،
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وأنه ال توجد فروق ذات داللة إحصائية عند مستوى ( )0.05لسنوات اخلربة لدور اإلدارة الرقمية يف تفعيل االتصال اإلداري ،بينما
توجد فروق ذات داللة إحصائية عند مستوى ( )0.05لدور اإلدارة الرقمية يف تفعيل االتصال اإلداري وفقا ملتغري املؤهل الدراسي لصاحل
من حصلن على مؤهل بكالوريوس ودبلوم مقابل من حصلن على مؤهل اثنوي ،وأوصت الدراسة بوجوب توفري األدلة واإلرشادات
التوضيحية اليت تشرح آليات التعامل مع الربامج املستحدثة ،ونشر ثقافة اإلدارة الرقمية ،واستقطاب الكفاءات البشرية يف مال اإلدارة
اإللكرتونية.
دراسة عبد االمام؛ وكاظم ( )2018حتت عنوان "ُتثري تكنولوجيا املعلومات على كل من اختاذ القرارات واالتصاالت التنظيمي :دراسة
تطبيقية يف عدد من الوزارات العراقية" ،سعى الباحثان من خالل دراستهم املنشورة مبجلة اإلدارة واالقتصاد إىل التعرف على مدى توفر
البنية التحتية لتكنولوجيا املعلومات ابلوزارات العراقية ،ومعرفة أثر تكنولوجيا املعلومات يف اختاذ القرارات يف الوزارات العراقية وأثرها يف
االتصاالت التنظيمية يف تلك الوزارات ،واستخدم الباحثان املقابلة مع عدد من املديرين العاملني يف الوزارات يف جماالت (التخطيط،
والتعليم والبحث العلمي ،والعلوم والتكنولوجيا) والبالغ عددها ( )9مقابالت ،واستخدما كذلك االستبانة كأداة قياس رئيسة لتغطي
املتغريات الثالثة (تكنولوجيا املعلومات ،واختاذ القرارات ،واالتصاالت التنظيمية) ،وتكونت عينة الدراسة من ( )131من املديرين العامني
ورؤساء األقسام ومسئويل الشعب ،ومن أبرز النتائج اليت توصلت إليها الدراسة وجود عالقة ارتباط موجبة متوسطة بني تكنولوجيا
املعلومات واختاذ القرارات بلغت قيمة االرتباط (** ،)0.397ودالة معنوايً عند املستوى ( ،)0.01مما يدلل على أمهية تكنولوجيا
املعلومات يف زايدة سرعة ودقة القرارات ،كما أشارت إىل وجود عالقة ارتباط موجبة كبرية ودالة معنوايً بني تكنولوجيا املعلومات
واالتصاالت التنظيمية ،حيث بلغت قيمة االرتباط (** ،)0.41ومستوى معنوي ( ،)0.01مما يشري إىل ُتثري تكنولوجيا املعلومات
على االتصاالت التنظيمية من خالل حتقيق التنسيق والكفاءة يف النقل السريع واملوثوق للمعلومات بني األقسام واألنشطة ،وأيضاً وجود
عالقة ارتباط موجبة كبرية ودالة معنوايً فيما بني واالتصاالت التنظيمية واختاذ القرارات ،حيث بلغت قيمة االرتباط (** ،)0.5ومستوى
معنوي ( ،)0.01مما يوضح الدور الكبري الذي يؤديه االتصال التنظيمي يف تزويد املؤشرات واملقرتحات واآلراء ومستوى األداء إىل
متخذي القرارات ،كما أوضحت النتائج التأثري غري املباشر لتكنولوجيا املعلومات على اختاذ القرارات من خالل االتصاالت التنظيمية
ومقداره ( )0.3وهذا ما يعزز دور االتصاالت التنظيمية على اختاذ القرارات ابعتبارها القنوات األساسية يف نقل املعلومات والبياانت إىل
متخذي القرار .وأوصت الدراسة رفع مستوى دور تكنولوجيا املعلومات كوهنا أداة تستخدم يف تذليل العقبات وتعزيز الفرص أمام الوزارات
لتحسني اخلدمات املقدمة ،وبسبب ُتثريها اإلجيايب على مجيع اإلدارات الوظيفية يف الوزارات حمل الدراسة إىل جعلها شريكاً حقيقياً يف
مجيع الربامج من إعداد اخلطط االسرتاتيجية واملوازانت السنوية ووضع السياسات والربامج التنفيذية.
دراسة اهلاجري ( )2016حتت عنوان "دور اإلدارة اإللكرتونية يف حتسني أداء االتصاالت اإلدارية يف مشاة البحرية ابألسطول الشرقي
مبدينة اجلبيل" ،هدفت الدراسة إىل التعرف على واقع اإلدارة اإللكرتونية يف مشاة البحرية ابجليبل ،والتعرف على واقع االتصاالت اإلدارية
كذلك ،ومدى اسهام اإلدارة اإللكرتونية يف حتسني أداء االتصاالت اإلدارية يف مشاة البحرية ،واستخدم الباحث املنهج الوصفي
التحليلي ،وتكونت عينة الدراسة من ( )179ضباط وضباط صف ،واعتمد الباحث على االستبانة جلمع البياانت حيث مت اسرتجاع
( )141استبانة صاحلة للتحليل ،ومن أهم النتائج اليت توصلت إليها الدراسة أن أفراد العينة أكدوا على أن مشاة البحرية ابحلبيل تتواصل
مع اإلدارات البحرية األخرى عرب موقع إلكرتونية ،وبني أفراد الدراسة موافقتهم بدرجة كبرية جداً على إسهام التطبيقات اإللكرتونية يف
التغلب على عامل البعد اجلغرايف ،كما أشار أفراد الدراسة موافقتهم بشدة على توظيف عملية االتصال االداري يف اختاذ القرارات يف
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مشاة البحرية ابجلبيل ،وأوصت الدراسة ابالهتمام بتدريب العاملني يف مشاة البحرية ابجلبيل على استخدام التطبيقات االلكرتونية
واالتصاالت اإلدارية لرفع مهاراهتم وقدراهتم العملي ،واالهتمام إبنشاء موقع الكرتوين ملشاة البحرية على شبكة االنرتنت ليتمكن العاملني
من االتصال بينهم خارج العمل وداخله.
دراسة أشتيوي ( )2013حتت عنوان "دور اإلدارة اإللكرتونية يف تفعيل االتصال اإلداري من وجهة نظر العاملني يف جامعة القدس
املفتوحة -فرع غزة" ،هدفت الدراسة املنشورة يف جملة جامعة األقصى (سلسلة العلوم اإلنسانية) إىل الكشف عن دور اإلدارة اإللكرتونية
يف تفعيل االتصال اإلداري من وجهة نظر العاملني جبامعة القدس ،والتعرف على معوقات تطبيق اإلدارة اإللكرتونية يف اجلامعة ،واستخدم
الباحث املنهج الوصفي ،وطبقت الدراسة على عينة عشوائية بسيطة بنسبة ( )%64.36من جمموع العاملني جبامعة القدس وبلغ عددهم
( )56فرداً ،واستخدم الباحث االستبانة جلمع البياانت اليت تكونت من حمورين (دور اإلدارة اإللكرتونية يف عملية االتصال اإلداري،
ومعوقات تطبيق اإلدارة اإللكرتونية) ،ومن أهم النتائج اليت توصلت إليها الدراسة أشار ( )%86.43من أفراد العينة أن اإلدارة اإللكرتونية
تفعل االتصال اإلداري من حيث التغلب على عامل البعد اجلغرايف بنقل املستندات بدقة وسرعة ،كما أن ( )%86.07من أفراد العينة
أكدوا أن اإلدارة اإللكرتونية تقلل من تكاليف االتصال التقليدي ،بينما أشار ( )%76.43من أفردا العينة أن اإلدارة اإللكرتونية تعمل
على تفعيل االتصال غري الرمسي بني العاملني ،كما أهنا تساعد على التواصل مع العاملني وحل مشاكلهم داخل وخارج العمل بنسبة
( ،)%74.64وأوصت الدراسة ابلرتكيز على تفعيل االتصاالت غري الرمسية بني العاملني على اعتبارها رافداً مهماً لالتصاالت الرمسية
يف املؤسسة.
اثنياً :الدراسات األجنبية:

دراسة يل وآخرون ) (Lee, et al, 2017حتت عنوان " High-Performance Work Systems And Firm

 ،"Performance: Moderating Effects Of Organizational Communication eهدفت الدراسة املنشورة يف جملة
أحباث األعمال التطبيقية إىل التعرف على العالقة بني تطبيق أنظمة العمل عالية األداء واألداء التنظيمي واألثر الوسيط لالتصال التنظيمي،
واستخدم الباحثون املنهج الوصفي التحليلي واعتمدوا على االستبانة كأداة جلمع البياانت ،واستخدموا منوذج املعادلة البنائية لتفسري
العالقات ،وأظهرت نتائج الدراسة أبنه يوجد ُتثري إجيايب طردي ألنظمة العمل العالية األداء على األداء التنظيمي ويكون أكثر وضوحاً
عند االتصاالت الرأسية واألفقية بشكل مرتفع نسبياً مما يؤكد األثر الوسيط لالتصال التنظيمي على األداء التنظيمي.
دراسة إبراهيمي وشامانزامني ( )Ebrahimi; Chamanzamin, 2014حتت عنوان " Investigating the Effect of
Organizational Communications on the Performance of Managers in Government Agencies of
 ،"Astaraهدفت الدراسة إىل تقييم أثر االتصال التنظيمي على املديرين واألداء يف الوكاالت احلكومية يف أستارا ،والتعرف على العوامل

املؤثرة يف االتصاالت التنظيمية وأثرها على أداء املديرين ،واستخدم الباحثان االستبانة جلمع املعلومات ،حيث تكونت عينة الدراسة من
( )48مديراً ،وأظهرت نتائج الدراسة وجود عالقة طردية بني األداء التنظيمي وتوفر املعلومات حيث أشار ( )%95من أفراد العينة أن
توفر املعلومات املناسبة ميكن أن تكون فعالة على أداء املديرين ابلوكاالت احلكومية ،وأن تقدمي معلومات دقيقة تؤثر على األداء التنظيمي
للمديرين ،كما أن توفر املعلومات تؤثر على األداء التنظيمي للمديرين.
دراسة أبوجري ( )Abugre, 2011حتت عنوان " Appraising the Impact of Organizational Communication on
 ،"Worker Satisfaction in Organizational Workplaceهدفت الدراسة إىل تقييم االتصال التنظيمي وُتثريه على الرضا
الوظيفي يف املنظمات املدروسة يف غاان ،واستخدم الباحث املنهج الوصفي ،واعتمد على االستبانة ،وتكونت عينة الدراسة من ()90
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موظفاً ،وأظهرت نتائج الدراسة أن ( )%96.1من إمجايل املستجيبني أشاروا إىل وجود ُتثرياً قوايً لالتصال التنظيمي على رضا العاملني
ابلشركات املدروسة ،كما أكد ( )%92.6من عينة الدراسة أن االتصال القيادي له ُتثرياًكبرياً على سلوك العمل للموظفني من حيث
األداء الوظيفي يف الشركات املدروسة ،وأشارت أيضاً بنسبة ( )%96أبن االتصاالت التنظيمية اجليدة حتفز املوظفني على زايدة االنتاجية،
ومن انجية آلية استخدام االتصال أشارت نتائج الدراسة أن االتصال بني املوظفني وجهاً لوجه (املباشر) هو األكثر استخداماً بنسبة
( )%65.4يليه استخدام املذكرات والرسائل بنسبة ( )%12مث ُتيت اجللسات الرمسية بنسبة ( .)%9.9واقرتحت الدراسة أنه جيب
على الشركات أن تويل االتصال داخل بيئة العمل أكثر اهتماماً ألنه يساعد على حتقيق أهدافها.
وبناءً على ما تقدم يتضح لدى الباحثني أن الدراسات السابقة تناولت اإلدارة اإللكرتونية ابعتبارها متغرياً مستقالً واالتصال اإلداري
ابعتباره متغرياً اتبعاً ،وهذا يتفق مع ما ذهبت إليه الدراسة احلالية حيث الحظ الباحثني أن مجيع الدراسات توصلت إىل أمهية تطبيق
اإلدارة اإللكرتونية ومدى إسهامها يف تطوير االتصال اإلداري ،واإلسهام يف سرعة وسهولة الوصول إىل املعلومات.
منهجية الدراسة :استخدم الباحثني املنهج الوصفي التحليلي لإلجابة عن أسئلة الدراسة ،حيث يعد املنهج الوصفي األسلوب
املناسب للدراسات املتعلقة ابلعلوم االجتماعية.

جمتمع وعينة الدراسة:
ت ّكون جمتمع الدراسة من مديري ومديرات املدارس ومساعديهم مبدارس التعليم احلكومي يف سلطنة عُمان مبحافظة مشال الباطنة والبالغ
عددهم ( )359مدير مدرسة ومساعد مدير للعام الدراسي (2020/2019م) ،وفق مؤشرات قسم اإلحصاء الرتبوي بوزارة الرتبية
والتعليم .واعتمد الباحثني لتحديد حجم العينة على جدول مورجن حيث تكونت عينة الدراسة من ( )169فرداً مت توزيع االستبانة
عليهم ومت اسرتجاع ()134استبانة بنسبة ( )%79.3مت استخدامها للتحليل.
أداة الدراسة:
بعد مراجعة الباحثني لألدبيات والدرا سات السابقة ذات الصلة مبوضوع الدراسة احلالية ،ولعدم وجود مقياس جاهز ميكن استخدامه
مباشرة يف الدراسة احلالية؛ فقد عمد الباحثني إىل االعتماد على جمموعة من املقاييس تناولت متطلبات اإلدارة اإللكرتونية واالتصال
اإلداري ،ومت إجراء عليها بعض التعديالت مبا يتناسب مع األسئلة والفرضيات املطروحة ،واليت يعتقد الباحثني أهنا سوف جتيب عليها.
اجلزء األول  :تكون من مجع البياانت الدميوغرافية (البياانت الشخصية) جملتمع الدراسة ،واليت تضمنت املتغريات الشخصية والوظيفية
لألفراد وعددها ( )4على النحو اآليت( :املسمى الوظيفي ،واجلنس ،املؤهل التعليمي ،وعدد سنوات اخلربة يف جمال اإلدارة).

اجلزء الثاين :يقيس هذا اجلزء مدى توافر متطلبات اإلدارة اإللكرتونية يف املدراس حمل الدراسة ،وتضمن هذا اجلزء أبعاد اإلدارة اإللكرتونية
األربعة :املتطلبات املادية ،واملتطلبات املالية ،واملتطلبات الفنية والبشرية ،والقوانني والتشريعات ،وتكون املقياس من ( )23عبارة موزعة
على األبعاد األربعة اآلنفة الذكر ،حيث كان عدد عبارات بُعد املتطلبات املادية ( ،)6وعدد عبارات بُعد املتطلبات املالية ( ،)5وعدد
عبارات بُعد املتطلبات الفنية والبشرية ( ،)6وعدد عبارات بُعد القوانني والتشريعات (.)6
اجلزء الثالث :يقيس هذا اجلزء االتصال اإلداري يف املدراس حمل الدراسة وتضمن هذا اجلزء أبعاد االتصال اإلداري وهي( :االنفعال،
والدافعية ،واملعلومة ،والرقابة) ،وتكون املقياس من ( )25عبارة موزعة على األبعاد األربعة السابقة الذكر ،فكان عدد عبارات بُعد
االنفعال ( ،)6وعدد عبارات بُعد الدافعية ( ، )6وعدد عبارات بُعد املعلومة ( ، )7وعدد عبارات بعد الرقابة ( .)6وذلك وفق ما هو
مبني يف اجلدول (.)3
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جدول( )3توزيع فقرات أداة الدراسة
املتغري

اإلدارة اإللكرتونية

األبعاد

تسلسل عبارات البُعد

املتطلبات املادية

6-1

املتطلبات املالية

11 - 7

املتطلبات الفنية والبشرية

17 -12

القوانني والتشريعات

23 - 18

االنفعال

29-24

الدافعية

35-30

املعلومة

42-36

الرقابة

48-43

االتصال اإلداري

ولتحديد طريقة استجابة أفراد الدراسة ،استخدم الباحثون مقياس ليكرت اخلماسي املتدرج ،واليت ترتاوح درجاته بني ( )5 -1وفق ما هو
مبني اجلدول (:)4
جدول( )4مقياس ليكرت اخلماسي
موافق بشدة

موافق

حمايد

غري موافق

غري موافق بشدة

5

4

3

2

1

اختبار صدق وثبات أداة الدراسة:
مت التأكد من صدق الدراسة من خالل إجراء الصدق الظاهري بعرضها على هيئة من احملكمني والبالغ عددهم ( )7يف جماالت تكنولوجيا
املعلومات ،وتقنيات التعليم ،واإلدارة الرتبوية يف كل من جامعة السلطان قابوس ،وجامعة صحار ،ووزارة الرتبية والتعليم .وذلك هبدف
التأكد من صدق حمتوى االستبانة من حيث مالءمة العبارات املستخدمة ومدى صالحيتها لقياس أبعاد الدراسة ،والتأكد من مشولية
فقرات االستبانة وتغطيتها جلميع حماور الدراسة وأسئلتها وفرضياهتا ،والتأكد من سالمة صياغة فقرات االستبانة ووضوحها وعدم تكرارها.
وبناءً على املالحظات اليت ا تفق عليها احملكمون قام الباحثون بتعديل االستبانة حىت خرجت بصورهتا النهائية واملكونة من ()48
عبارة.كما أجرى الباحثني بعض االختبارات للتأكد من صدق االستبانة ومنها اختبار ألفا كرونباخ ،وبني التحليل اإلحصائي أن نتيجة
الثبات ألداة الدراسة كانت جيده ابلنسبة للمحاور الرئيسية لالستبانة ،حيث كان معامل ألفا كرونباخ حملور اإلدارة اإللكرتونية
( ،)0.875ومعامل ألفا كرونباخ حملور االتصال اإلداري ( ،)0.843بينما ألداة الدراسة ككل ( )0.872كما هو مبني يف اجلدول
( )5أدانه.
جدول ( )5معامالت الثبات ألفا كرونباخ للمحاور واألداة ككل
اجملاالت
حمور اإلدارة اإللكرتونية
حمور كفاءة األداء اإلداري
الدرجة الكلية
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الفقرات
23-1
48-24
48-1

ألفا كرونباخ Cronbach's Alpha
0.875
0.843
0.872
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األساليب اإلحصائية املستخدمة يف الدراسة:
استخدم الباحثني املتوسطات احلسابية واالحنرافات املعيارية واألمهية النسبية الستجاابت أفراد عينة الدراسة ،وللتحقق من ثبات االستبانة
مت استخدام طريقة كرونباخ ألفا ،كما مت استخدام اسلوب حتليل التباين األحادي ( )one way anovaللتعرف على مدى وجود فروق
ذات داللة إحصائية تعزى ملتغريات عدد سنوات اخلربة واملؤهل العلمي ،واختبا ( )t testللتعرف على مدى وجود فروق ذات داللة
إحصائية تعزى ملتغري اجلنس.

نتائج الدراسة ومناقشتها:
يشمل هذا اجلزء عرض ومناقشة النتائج اليت توصلت إليها الدراسة وذلك ابستخدام مقياس ليكرت اخلماسي للحكم على فقرات الدراسة
كما يوضحه اجلدول رقم(-:)6
جدول( )6النسب املئوية املعتمدة لتفسري النتائج حبسب مقياس ليكرت اخلماسي

النسبة املئوية %

املتوسط املرجح

درجة التوافر

من  %84إىل %100

من  4.20إىل 5

عالية جداً

من  %68إىل %83.9

من  3.4إىل 4.19

عالية

من  %52إىل %67.9

من  2.60إىل 3.39

متوسطة

من  %36إىل %51.9

من  1.8إىل 2.59

قليلة

أقل من %36

من  1إىل 1.79

قليلة جداُ

وفيما يلي عرضاً لنتائج الدراسة ومناقشتها وذلك على النحو اآليت:
أوالً :النتائج املتعلقة ابلسؤال األول ومناقشتها :ما مستوى توافر متطلبات تطبيق اإلدارة اإللكرتونية يف املدارس احلكومية مبحافظة مشال
الباطنة يف سلطنة عُمان من وجهة نظر اهليئة اإلدارية؟
ولإلجابة على هذا السؤال مت حساب املتوسطات احلسابية واالحنرافات املعيارية واألمهية النسبية ودرجة التوافر ملتطلبات اإلدارة اإللكرتونية
والرتتيب لكل جمال من جماالت احملور كما هو مبني يف اجلدول( )7أدانه:
جدول ( )7املتوسطات احلسابية واالحنرافات املعيارية والدرجة والرتتيب جملاالت تطبيق اإلدارة اإللكرتونية
اجملال

املتوسط احلساب

االحنراف املعياري

األمهية النسبية

درجة املستوى

الرتتيب

املتطلبات املادية

3.31

0.7451

%66.2

متوسطة

1

املتطلبات املالية

2.61

0.7836

%52.2

متوسطة

4

املتطلبات البشرية والفنية

3.28

0.6042

%65.6

متوسطة

2

القوانني والتشريعات

3.10

0.7999

%62

متوسطة

3

مجيع اجملاالت

3.08

0.5579

%61.6

متوسطة

ويتضح من اجلدول ( )7ما يلي:
بلغت تقديرات أفراد الدراسة على مستوى احملور بشكل كلي حول درجة توافر متطلبات تطبيق اإلدارة اإللكرتونية يف املدارس احلكومية
يف حمافظة مشال الباطنة يف سلطنة عُمان نسبة ( )%61.6من إجاابت أفراد الدراسة وهي متثل بصفة عامة (درجة متوسطة).
 -1احتل اجملال األول واملتعلق ابملتطلبات املادية املرتبة األوىل أبمهية نسبية ( )%66.1وهي (درجة متوسطة) ،وهذا مؤشر جيد يدل على
أن توافر املتطلبات املادية من أكثر املتطلبات توافراً ،مما يشري أبن هناك توجهات جادة من قبل اجلهات املسئولة عن قطاع التعليم بسلطنة
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عُمان حنو تطبيق اإلدارة اإللكرتونية يف املدارس احلكومية ابلسلطنة وتوفري املتطلبات املادية األساسية لذلك من حواسيب وشبكات االنرتنت
والتطبيقات اخلاصة ابإلدارة اإللكرتونية كالبوابة التعليمية .
 -2احتل اجملال الثالث واملتعلق ابملتطلبات البشرية والفنية املرتبة الثانية أبمهية نسبية ( ،)%65.6وهي (درجة متوسطة) .ويعزي الباحثني
ذلك إىل وجود مربجمني وفنيني مؤهلني للتعامل مع تطبيقات اإلدارة اإللكرتونية ،من خالل استحداث وزارة الرتبية والتعليم مسميات جديدة
يف املدارس العمانية كأخصائي قواعد بياانت وفين حاسب آيل ،وكذلك اخضاع مجيع العاملني يف القطاع الرتبوي لدورة خاصة ابلتعامل
مع احلاسب اآليل.
 -3احتل اجملال الرابع واملتعلق ابلقوانني والتشريعات املرتبة الثالثة أبمهية نسبية ( )%62وهي (درجة متوسطة) ،ويعزي الباحثني ذلك إىل
وجود قوانني وتشريعات صدرت من ضمنها قانون املعامالت اإللكرتونية يف عام ( )2008والذي صدر ابملرسوم السلطاين رقم
( )2008/69وقانون مكافحة جرائم تقنية املعلومات وفق املرسوم السلطاين رقم ( )2011/12والذي تناول التعدي على سالمة وسرية
وتوافر البياانت واملعلومات اإللكرتونية والنظم املعلوماتية ،وإساءة استخدام وسائل تقنية املعلومات ،والتزوير واالحتيال املعلومايت ،وجرائم
احملتوى ،والتعدي على البطاقات املالية ،كما أن وزارة الرتبية والتعليم قامت حبماية بياانهتا مركزايً ابستخدام سريفرات خاصة يف بديوان عام
وزارة الرتبية والتعليم.
 -4احتل اجملال الثاين واملتعلق ابملتطلبات املالية املرتبة الرابعة واألخرية يف الرتتيب أبمهية نسبية ( )%52.2وهي (درجة متوسطة) وهي
األقل توافراً من بني املتطلبات األربعة .ويعزي الباحثني هذه النتيجة إىل ضعف االعتماد املالية املخصصة للمدارس جلوانب تطبيق اإلدارة
اإللكرتونية ،وأيضاً للوضع االقتصادي الذي مير به العامل والسلطنة بشكل خاص.

 .4اثنياً :النتائج املتعلقة ابلسؤال الثاين ومناقشتها :ما عالقة االتصال اإلداري يف املدارس احلكومية مبحافظة مشال الباطنة يف سلطنة
عُمان ابإلدارة اإللكرتونية من وجهة نظر اهليئة اإلدارية ؟
لإلجابة على هذا السؤال مت حساب املتوسطات احلسابية واالحنرافات املعيارية ودرجة املستوى والرتتيب لكل جمال من جماالت االتصال
اإلداري وكذلك احملور بشكل عام كما هو مبني يف اجلدول( )8أدانه:
جدول ( )8املتوسطات احلسابية واالحنرافات املعيارية والدرجة والرتتيب جملاالت األداء اإلداري
اجملال

املتوسط احلساب

االحنراف املعياري

األمهية النسبية

درجة املستوى

الرتتيب

االنفعال

4.00

0.5537

%80

عالية

2

الدافعية

4.04

0.5831

%80.8

عالية

1

املعلومة

3.72

0.5615

%74.4

عالية

3

الرقابة

3.62

0.6529

%72.4

عالية

4

مجيع اجملاالت

3.84

0.4636

%76.8

عالية

ويتضح من اجلدول ( )8ما يلي:
بلغت تقديرات أفراد الدراسة حملور االتصال اإلداري بشكل عام يف املدارس احلكومية يف حمافظة مشال الباطنة يف سلطنة عُمان من وجهة
نظر اهليئة اإلدارية نسبة ( )% 76.8من إجاابت أفراد الدراسة وهي متثل بصفة عامة (درجة عالية) ،واحتل جمال الدافعية املرتبة األوىل
بني جماالت االتصال بنسبة ( )%80.8بدرجة عالية ،وكان يف املرتبة الرابعة واألخرية الرقابة بنسبة ( )%72.4بدرجة عالية ،وبصفة
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عامة جاءت مجيع جماالت االتصال بدرجة عالية مما يشري إىل موافقة أفراد عينة الدراسة على أن تطبيق اإلدارة اإللكرتونية هلا عالقة
ابالتصال اإلداري.
والختبار صحة الفرضية اخلاصة ابلسؤال واليت تشري إىل وجد عالقة ُتثري لتطبيق اإلدارة اإللكرتونية على االتصال اإلداري يف املدارس
احلكومية بسلطنة عُمان من وجهة نظر اهليئة اإلدارية .مت استخدام اختبار االحندار اخلطي البسيط كما هو مبني يف اجلدول ( )9اآليت:
جدول( ) 9نتيجة حتليل االحندار اخلطي البسيط لتحديد العالقة بني اإلدارة اإللكرتونية واالتصال اإلداري

R

R2

Adjusted R2

قيمة F

مستوى الداللة F

0.203

0.014

0.034

5.670

0.019

اإلدارة اإللكرتونية

B

اخلطأ املعياري

Beta

قيمة T

مستوى الداللة T

0.169

0.071

0.203

2.381

0.019

الختبار الفرضية مت استخدام حتليل االحندار اخلطي البسيط للتعرف على عالقة ُتثري تطبيق اإلدارة اإللكرتونية على االتصال اإلداري
عند مستوى الدلة ( .)0.05ويتضح من اجلدول ( )9أن القدرة التفسريية والتنبؤية لتأثري تطبيق اإلدارة اإللكرتونية على االتصال اإلداري
يف املدارس احلكومية بسلطنة عُمان هي ( )0.034اعتماداً على قيمة  .Adjusted R2حيث بلغت قيمة معامل االرتباط (،)0.203
وهي توضح االرتباط بني املتغريين ،كما تشري قيمة التحديد أن ُتثري تطبيق اإلدارة اإللكرتونية ميثل ما نسبته ( )0.014من االتصال
اإلداري ،وميكن اعتبارها مقبولة إحصائياً ابالعتماد على  Tالبالغة ( )2.381مبستوى داللة ( ،)0.019وهو أقل من مستوى الداللة
املعتمد ( ،) 0.05مما يشري إىل وجود عالقة ذات داللة إحصائية بني تطبيق اإلدارة اإللكرتونية واالتصال اإلداري .وهذا ما يؤدي بنا
إىل قبول الفرضية املوجبة .كما يتبني أن قيمة  Fواليت بلغت ( )5.670مبستوى داللة ( ،)0.019وهي أقل من مستوى الداللة املعتمدة
( ،)0.05مما يؤكد وجود عالقة بني تطبيق اإلدارة اإللكرتونية واالتصال اإلداري.
 -1النتائج املتعلقة ابجملال األول االنفعال:
يبني لنا اجلدول ( )10املتوسطات احلسابية واالحنرافات املعيارية واألمهية النسبية للعبارات اليت تصف عالقة اإلدارة اإللكرتونية يف جمال
االنفعال يف االتصال اإلداري املدرسي يف املدارس احلكومية مبحافظة مشال الباطنة كما يلي:
جدول ( )10املتوسطات احلسابية واالحنرافات املعيارية واألمهية النسبية ودرجة املستوى لكل فقرات جمال االنفعال

28

يساهم االتصال اإلداري اإللكرتوين على تشجيع طرح اآلراء البناءة يف جمال العمل.

3.75

1.029

%75

عالية

5

29

يعزز االتصال اإلداري اإللكرتونية الرتابط بني املوظفني.

4.15

1.015

%83

عالية

2

اإلمجايل

احلسايب

27

يسمح االتصال اإلداري اإللكرتونية للموظفني التعبري عن آراءهم وأفكارهم.

4.03

1.090

%80.6

4

املتوسط

26

حتقق االتصاالت اإللكرتوين سرعة تفاعل اجملتمع احمللي مع إدارة املدرسة.

4.21

0.926

%84.2

عالية جداً
عالية

1

4.00

املعياري

25

تساهم االتصاالت اإلدارية اإللكرتونية على تقبل العاملني ابملدرسة ملهام العمل.

4.09

0.977

%81.8

عالية

3

االحنراف

األمهية النسبية

درجة املستوى

الرتتيب

24

تساهم االتصاالت اإلدارية اإللكرتونية على جعل القرارات اإلدارية أكثر قبوالً من قبل العاملني.

3.74

1.150

%69.4

عالية

6

م

الفقرة

0.5537

%80

عالية

ينني من اجلدول ( )10أن املتوسط احلسايب العام لإلجاابت حول عالقة تطبيق اإلدارة اإللكرتونية يف جمال االنفعال يف املدارس احلكومية
مبحافظة مشال الباطنة بسلطنة عُمان قد بلغ ( )4.00بنسبة أمهية ( )%80األمر الذي يشري بوضوح إىل اجتاه أفرد العينة حنو املوافقة
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على أن تطبيق اإلدارة اإللكرتونية هلا دور مهم يف عملية االتصال اإلداري يف جمال االنفعال ويعزي الباحثني ذلك أن االتصاالت
اإللكرتونية تؤدي إىل التأثري على مشاعر املوجه هلم االتصال مما خيق نوع من التفاعل والقبول ملضمون الرسالة .ويتضح من اجلدول ()10
السابق أن أعلى العبارة يف هذا اجملال حسب النسبة املئوية إلجاابت أفراد العينة هي العبارة ( )26واليت تشري إىل (تساهم االتصاالت
اإلدارية اإللكرتونية على تقبل العاملني ابملدرسة ملهام العمل) مبتوسط حسايب ( )4.21ونسبة أمهية ( )%84.2بدرجة عالية جداً،
ويعزي الباحثني ذلك إىل توافر وسائل التواصل اإللكرتونية وتنوعها يف البيئة املدرسية مما تسهل التواصل بني إدارة املدرسة والعاملني فيها
مبا خيدم إجناز األعمال حيث وفرت الوزارة بريد إلكرتوين لكل موظف وأيضاً نظام مراسالت إلكرتوين لتبادل املراسالت اخلاصة ابلعمل
وآلية تتبع االجناز .كما يتضح من اجلدول ( ) 10السابق أن أقل عبارة يف هذا اجملال حسب النسبة املئوية إلجاابت أفراد العينة العبارة
( )24وهي (تساهم االتصاالت اإلدارية اإللكرتونية على جعل القرارات اإلدارية أكثر قبوالً من قبل العاملني) مبتوسط حسايب ()3.74
ونسبة أمهية ( )%69.4بدرجة عالية ،ويعزي الباحثني ذلك إىل نوعية القرارات ومدى تلبيتها لألهداف الفردية للعاملني.
 -2النتائج املتعلقة برتتيب فقرات اجملال الثاين الدافعية:
يبني لنا اجلدول ( )11املتوسطات احلسابية واالحنرافات املعيارية واألمهية النسبية للعبارات اليت تصف عالقة اإلدارة اإللكرتونية يف جمال
الدافعية يف االتصال اإلداري املدرسي يف املدارس احلكومية مبحافظة مشال الباطنة كما يلي:
جدول ( )11املتوسطات احلسابية واالحنرافات املعيارية واألمهية النسبية ودرجة املستوى لكل فقرات جمال الدافعية

34

يساهم االتصال اإللكرتوين إىل عدالة توزيع املعلومات بني املعلمني دون متييز.

4.08

0.832

%81.6

عالية

2

35

حتفز االتصاالت اإلدارية روح اإلبداع بني املعلمني وزايدة انتاجيتهم يف العمل.

4.04

0.879

%80.8

عالية

4

اإلمجايل

احلسايب

33

يساهم االتصال اإللكرتوين إىل رفع روح التعاون بني إدارات املدارس من خالل تبادل املعلومات.

3.80

0.932

%76

عالية

5

املتوسط

32

يساهم االتصال اإللكرتوين يف تعزيز روح التعاون بني املوظفني من خالل تبادل اخلربات املتعلقة ابلعمل.

4.07

0.903

%81.4

3

4.04

املعياري

31

يعمل االتصال اإللكرتوين يف املدرسة على خلق بيئة تنافسية يف العمل.

4.20

0.802

%84

عالية جداً
عالية

1

االحنراف

األمهية النسبية

درجة املستوى

الرتتيب

30

تساهم االتصاالت اإللكرتونية بني العاملني يف املدرسة على تشجيع التعاون والتكامل يف جمال العمل.

4.07

0.828

%81.4

عالية

3

م

الفقرة

0.5831

%80.8

عالية

ينني من اجلدول ( )11أن املتوسط احلسايب العام لإلجاابت عالقة تطبيق اإلدارة اإللكرتونية يف جمال الدافعية يف املدارس احلكومية
مبحافظة مشال الباطنة بسلطنة عُمان قد بلغ ( )4.04بنسبة أمهية ( )%80.8األمر الذي يشري بوضوح إىل اجتاه أفرد العينة حنو املوافقة
على هناك عالقة بني تطبيق اإلدارة اإللكرتونية واالتصال التنظيمي يف جمال الدافعية .وعلى الرغم من وموافقة أفراد عينة الدراسة على
ذلك ،إال أنه يالحظ وجود اختالف فيما بينهم من حيث درجة املوافقة على عبارات الدافعية؛ حيث جاءت العبارة ( )31يف أعلى
مستوى موافقة وهي (يعمل االتصال اإللكرتوين يف املدرسة على خلق بيئة تنافسية يف العمل) ومبتوسط حسايب ( )4.20بدرجة عالية
جداً .ويع زي الباحثني ذلك أن االتصال اإللكرتوين املعمول به يف وزارة الرتبية والتعليم جيعل العمل أكثر شفافية حيث يتم االطالع على
التوجيهات املوجه للموظف من أكثر من مستوى إداري يف املديرايت التعليمية والوزارة مما يساهم يف رفع روح التنافس بني املوظفني .كما
يتضح من اجلدول ( ) 11السابق أن أقل عبارة يف هذا اجملال حسب النسبة املئوية إلجاابت أفراد العينة العبارة ( )33وهي (يساهم
االتصال اإللكرتوين إىل رفع روح التعاون بني إدارات املدارس من خالل تبادل املعلومات) مبتوسط حسايب ( )3.80ونسبة أمهية ()%76
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بدرجة عالي ة ،ويعزي الباحثني هذه النتيجة إىل قلة وجود برانمج وأنشطة مشرتكة بني املدارس يتم من خالهلا تفعيل قنوات التواصل بني
إدارات املدارس ابلشكل الذي يساهم يف رفع روح التعاون بينها.
 -3النتائج املتعلقة برتتيب فقرات اجملال الثالث املعلومة:
يبني لنا اجلدول ( )12املتوسطات احلسابية واالحنرافات املعيارية واألمهية النسبية للعبارات اليت تصف عالقة اإلدارة اإللكرتونية يف جمال
املعلومة يف االتصال اإلداري املدرسي يف املدارس احلكومية مبحافظة مشال الباطنة كما يلي:
جدول ( )12املتوسطات احلسابية واالحنرافات املعيارية واألمهية النسبية ودرجة املستوى لكل فقرات جمال املعلومة

40

تتسم املعلومات الناجتة عن االتصاالت اإللكرتونية داخل املدرسة ابلوضوح.

3.66

1.069

%73.2

عالية

4

41

تساهم االتصاالت اإلدارية يف الوزارة يف توفري معلومات تسهل تطبيق القرارات اإلدارية.

3.52

1.067

%70.4

عالية

6

42

تساهم االتصاالت اإلدارية يف املدرسة إىل توفري معلومات جتعل القرارات اإلدارية أكثر جناحاً.
اإلمجايل

3.53

1.060

%70.6

عالية

5

3.72

0.5615

%74.4

احلسايب

39

تتسم املعلومات الناجتة عن االتصاالت اإللكرتونية داخل املدرسة ابلشمولية.

3.78

0.976

%75.6

عالية

2

املتوسط

38

تتسم املعلومات الناجتة عن االتصاالت اإللكرتونية داخل املدرسة بني العاملني ابلدقة.

3.69

1.105

%73.8

عالية

3

املعياري

37

تساهم وسائل االتصال اإللكرتونية بتوفري املعلومات املطلوبة الختاذ القرارات.

3.78

0.921

%75.6

عالية

2

االحنراف

األمهية النسبية

درجة املستوى

الرتتيب

36

تساهم وسائل االتصال اإللكرتونية يف توفري املعلومات اليت تبسط اجراءات العمل.

4.03

0.884

%80.6

عالية

1

م

الفقرة

عالية

ينني من اجلدول ( )12أن املتوسط احلسايب العام لإلجاابت حول عالقة تطبيق اإلدارة اإللكرتونية يف جمال املعلومة يف املدارس احلكومية
مبحافظة مشال الباطنة بسلطنة عُمان قد بلغ ( )3.72بنسبة أمهية ( )%74.4األمر الذي يشري بوضوح إىل اجتاه أفرد العينة حنو املوافقة
على أن تطبيق اإلدارة اإللكرتونية هلا دور مهم يف عملية االتصال اإلداري يف جمال توفر املعلومة ويعزي الباحثني ذلك أن االتصاالت
اإللكرتونية املعتمدة يف املدارس احلكومية ابلسلطنة تتيح نقل املعلومات والبياانت املطلوبة يف العمل املدرسي حيث أن يف اآلونة األخرية
مت االستغناء يف وزارة ال رتبية والتعليم عن النظام الورقي وااتحت تبادل املعلومات عن طريق األنظمة اإللكرتونية والتواصل من خالهلا.
ويتضح من اجلدول ( ) 12السابق أن أعلى العبارة يف هذا اجملال حسب النسبة املئوية إلجاابت أفراد العينة هي العبارة ( )36واليت تشري
إىل (تساهم وسائل االتصال اإللكرتونية يف توفري املعلومات اليت تبسط اجراءات العمل) مبتوسط حسايب ( )4.03ونسبة أمهية
( )%80.6بدرجة عالية  ،ويعزي الباحثني ذلك إىل مسامهة اإلدارة اإللكرتونية من خالل االتصال اإلداري يف توفري قدر مناسب من
املعلومات توضح مهام العمل مبا ميكن إدارة املدرسة واملوظفني من إجناز أعماهلم بسهولة وسرعة .كما يتضح من اجلدول( )12السابق
أن أقل عبارة يف هذا اجملال حسب النسبة املئوية إلجاابت أفراد العينة العبارة ( )41وهي (تساهم االتصاالت اإلدارية يف الوزارة يف توفري
معلومات تسهل تطبيق القرارات اإلدارية) مبتوسط حسايب ( )3.53ونسبة أمهية ( )%70.4بدرجة عالية ،ويعزي الباحثني ذلك إىل
أنه ال يتم تزويد املدارس ابخللفيات اخلاصة بنص القرارات إي احليثيات اليت مت بناء عليها إصدار القرارات وإمنا يتم إرسال نص القرار
فقط وذلك تبعاً لألنظمة املقرة واملعمول هبا يف وزارة الرتبية والتعليم بسلطنة عُمان.
 -4النتائج املتعلقة برتتيب فقرات اجملال الرابع الرقابة:
يبني لنا اجلدول ( )13املتوسطات احلسابية واالحنرافات املعيارية واألمهية النسبية للعبارات اليت تصف عالقة اإلدارة اإللكرتونية يف جمال
الرقابة يف االتصال اإلداري املدرسي يف املدارس احلكومية مبحافظة مشال الباطنة كما يلي:
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جدول ( )13املتوسطات احلسابية واالحنرافات املعيارية واألمهية النسبية ودرجة املستوى لكل فقرات جمال الرقابة

3.75

1.053

%75

عالية

1

3.65

1.178

%73

عالية

3

3.62

0.6529

%72.4

47
48

احلسايب

46

ترسخ االتصاالت اإلدارية اإللكرتونية مبدأ املتابعة والرقابة الذاتية.

3.66

1.138

%73.2

عالية

2

توفر االتصاالت اإلدارية اإللكرتونية التغذية العكسية للكشف عن نقاط القوة وتعزيزها ونقاط الضعف
لعالجها.
تساهم االتصاالت اإلدارية اإللكرتونية من إعالم أوليا األمور أبحوال أبنائهم السلوكية والدراسية.
اإلمجايل

املتوسط

45

تساعد االتصاالت اإلدارية اإللكرتونية على تسهل تزويد اإلدارة العليا ابلتقارير والبياانت اإلحصائية.

3.51

1.109

%70.2

عالية

6

املعياري

44

تساهم االتصاالت اإلدارية اإللكرتونية على تصحيح االحنرافات.

3.60

1.090

%72

عالية

4

م

االحنراف

األمهية النسبية

درجة املستوى

الرتتيب

43

تؤدي االتصاالت اإلدارية اإللكرتونية إىل زايدة كفاءة الرقابة يف اجناز املهام.

3.55

1.173

%71

عالية

5

الفقرة

عالية

ينني من اجلدول ( )13أن املتوسط احلسايب العام لإلجاابت حول عالقة تطبيق اإلدارة اإللكرتونية يف جمال الرقابة يف املدارس احلكومية
مبحافظة مشال الباطنة بسلطنة عُمان قد بلغ ( )3.62بنسبة أمهية ( )%72.4األمر الذي يشري بوضوح إىل اجتاه أفرد العينة حنو املوافقة
على وجود عالقة بني تطبيق اإلدارة اإللكرتونية واالتصال اإلداري يف جمال الرقابة ،ويعزي الباحثني ذلك أن االتصاالت اإللكرتونية
املعتمدة يف املدارس احلكومية ابلسلطنة تتميز ابلعديد من املميزات ومنها القدرة على متابعة مستوى إطالع املوظف على العمل املوكل
إليه فبمجرد إرسال العمل للموظف مي كن إلدارة املدرسة من خالل النظام التعرف إذا كان املوظف قام بقراءة املطلوب منه أم ال وهذا
يعزز من مستوى الرقابة .ويتضح من اجلدول ( )13السابق أن أعلى العبارة يف هذا اجملال حسب النسبة املئوية إلجاابت أفراد العينة هي
العبارة ( )47واليت تشري إىل (توفر االتصاالت اإلدارية اإللكرتونية التغذية العكسية للكشف عن نقاط القوة وتعزيزها ونقاط الضعف
لعالجها) مبتوسط حسايب ( )3.75ونسبة أمهية ( )%75بدرجة عالية .كما يتضح من اجلدول( )13السابق أن أقل عبارة يف هذا
اجملال حسب النسبة املئوية إلجاابت أفراد العينة العبارة ( )45وهي (تساعد االتصاالت اإلدارية اإللكرتونية على تسهل تزويد اإلدارة
العليا ابلتقارير والبياانت اإلحصائية) مبتوسط حسايب ( )3.51ونسبة أمهية ( )%70.2بدرجة عالية ،ويعزي الباحثني ذلك إىل التقنني
احملدد يف التواصل بني املستوايت اإلدارية فمدير املدرسة لديه صالحيات تواصل مع احملافظة التعليمية وليس لديه صالحية التواصل مع
املستوايت العليا يف وزارة الرتبية والتعليم بسلطنة عُمان وفق التنظيم اهلرمي هليكل الوزارة.
اثلثاً :ال نتائج املتعلقة ابلسؤال الثاين ومناقشتها :هل توجد فروق ذات داللة إحصائية عند مستوى الداللة ( )α=0.05بني متوسط
تقديرات عينة الدراسة ول عالقة تطبيق اإلدارة اإللكرتونية ابالتصال اإلداري ابملدارس احلكومية مبحافظة مشال الباطنة يف سلطنة عُمان
تعزى ملتغريات (سنوات اخلربة ،املؤهل العلمي)؟
ولإلجابة عن هذا السؤال مت صياغة فرضيتني ،ومت التحقق منها ،وكانت النتائج على النحو التايل:
()1الفرضية األوىل :توجد فروق ذات داللة إحصائية عند مستوى الداللة ( )α=0.05بني متوسط تقديرات أفراد عينة الدراسة حول
عالقة تطبيق اإلدارة اإللكرتونية ابالتصال اإلداري يف املدارس احلكومية مبحافظة مشال الباطنة يف سلطنة عُمان تعزى لعدد سنوات اخلربة.
ومن أجل فحص صحة الفرضية املتعلقة مبتغري سنوات اخلربة استخدم الباحثني حتليل التباين األحادي ونتائج اجلدول ( )14اآليت توضح
لك:

493

Journal of Human Development and Education for specialized Research (JHDESR)475-498 Vo: 6, No:3, 2020
جدول ( )14حتليل التباين األحادي ( )One Way ANOVAلقياس الفروق يف آراء أفراد عينة الدراسة حول عالقة االتصال اإلداري
ابإلدارة اإللكرتونية تعزى ملتغري سنوات اخلربة

اجملال
االنفعال

الدافعية

املعلومة

الرقابة

اإلمجايل

مصدر التباين

جمموع املربعات

متوسط املربعات

اختبار F

sig

مستوى الداللة

بني اجملموعات
داخل اجملوعة
اجملموع
بني اجملموعات
داخل اجملوعة
اجملموع
بني اجملموعات
داخل اجملوعة
اجملموع
بني اجملموعات
داخل اجملوعة
اجملموع
بني اجملموعات
داخل اجملوعة
اجملموع

1.027
39.747
40.774
0.116
45.102
45.218
1.363
40.576
41.939
1.489
55.212
56.701
0.482
28.100
28.582

0.342
0.306

1.120

0.343

غري دالة

0.039
0.347

0.112

0.953

غري دالة

0.454
0.312

1.455

0.230

غري دالة

0.496
0.425

1.169

0.324

غري دالة

0.161
0.216

0.743

0.528

غري دالة

قيمة  Fاجلدولية عند درجيت حرية ( )3،133ومستوى داللة ( )0.05تساوي ()2.70

يتضح من اجلدول ( )14السابق أن قيمة ( )Fاحملسوبة جلميع اجملاالت أقل من قيمة ( )Fاجلدولية ،كما تبني أن قيمة مستوى الداللة
للمجاالت أكرب من قيمة ( )0.05وهذا يدل على عدم وجود فروقاً ذات داللة إحصائية يف إجابة أفراد العينة يف مستوى االتصال
اإلداري تعزى ملتغري سنوات اخلرب ،كما يتبني أن القيمة املطلقة ( )Fاحملسوبة جلميع اجملاالت جمتمعة تساوي ( )0.743وهي أقل من
قيمة ( )Fاجلدولية واليت تساوي (.)2.70كما أن قيمة الداللة جلميع اجملاالت جمتمعة تساوي ( )0.528وهي أكرب من قيمة ()0.05
مما يدل على عدم وجود فروق ذات داللة إحصائية بني إجاابت أفراد العينة حول عالقة تطبيق اإلدارة اإللكرتونية ابالتصال اإلداري
ابملدارس احلكومية مبحافظة مشال الباطنة يف سلطنة عُمان تعزى لعدد سنوات اخلربة ،ومبا أنه ال توجد داللة إحصائية للمحور بشكل
عام علية نرفض الفرضية املوجبة ونقبل ابلفرضية الصفرية .ويفسر الباحثني هذه النتيجة اليت تدل على أن متغري عدد سنوات اخلربة سواءً
كانت قليلة أو كبرية ال تؤثر على العالقة بني تطبيق اإلدارة اإللكرتونية ودورها يف االتصال اإلداري وذلك ألن مجيع اهليئة اإلدارية
ابملدارس احلكومية بسلطنة عُمان يتلقوا االتصاالت اإلدارية وينفذوها بنفس األساليب والوسائل املعمول هبا يف وزارة الرتبية والتعليم
بسلطنة عُمان.
()2الفرضية الثانية :توجد فروق ذات داللة إحصائية عند مستوى الداللة ( )α=0.05بني متوسط تقديرات أفراد عينة الدراسة حول
عالقة تطبيق اإلدارة اإللكرتونية ابالتصال اإلداري يف املدارس احلكومية مبحافظة مشال الباطنة يف سلطنة عُمان تعزى ملتغري املؤهل العلمي.
ومن أجل فحص صحة الفرضية املتعلقة مبتغري املؤهل العلمي استخدم الباحثني حتليل التباين األحادي ونتائج اجلدول ( )15اآليت توضح
لك:
جدول ( )15حتليل التباين األحادي ( )One Way ANOVAلقياس الفروق يف آراء أفراد عينة الدراسة حول عالقة االتصال اإلداري ابإلدارة
اإللكرتونية تعزى ملتغري املؤهل العلمي
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االنفعال

الدافعية

املعلومة

الرقابة

اإلمجايل

بني اجملموعات
داخل اجملوعة
اجملموع
بني اجملموعات
داخل اجملوعة
اجملموع
بني اجملموعات
داخل اجملوعة
اجملموع
بني اجملموعات
داخل اجملوعة
اجملموع
بني اجملموعات
داخل اجملوعة
اجملموع

3.837
36.938
40.774
1.978
43.240
45.218
1.433
40.505
41.939
0.831
55.869
56.701
1.064
27.518
28.582

0.959
0.286

3.350

0.012

دالة

0.494
0.335

1.475

0.213

غري دالة

0.358
0.314

1.141

0.340

غري دالة

0.208
0.433

0.480

0.751

غري دالة

0.266
0.213

1.247

0.294

غري دالة

قيمة  Fاجلدولية عند درجيت حرية ( )4،133ومستوى داللة ( )0.05تساوي ()2.46

يتضح من اجلدول ( )15السابق أن قيمة ( )Fاحملسوبة جملاالت (الدافعية ،واملعلومة ،والرقابة) أقل من قيمة ( )Fاجلدولية ،كما يتبني أن
قيمة مستوى الداللة لنفس اجملاالت أكرب من قيمة ( )0.05وهذا يدل على عدم وجود فروقاً ذات داللة إحصائية يف إجابة أفراد العينة
يف مستوى االتصال اإلداري للمجاالت الثالثة تعزى ملتغري املؤهل ،كما يتبني أن القيمة املطلقة ( )Fاحملسوبة جلميع اجملاالت جمتمعة
تساوي ( )1.247وهي أقل من قيمة ( )Fاجلدولية واليت تساوي (.)2.46كما أن قيمة الداللة جلميع اجملاالت جمتمعة تساوي
( )0.294وهي أكرب من قيمة ( ) 0.05مما يدل على عدم وجود فروق ذات داللة إحصائية بني إجاابت أفراد العينة حول عالقة
تطبيق اإلدارة اإللكرتونية يف االتصال اإلداري ابملدارس احلكومية مبحافظة مشال الباطنة يف سلطنة عُمان تعزى املؤهل العلمي ،بينما
نالحظ أن قيمة مستوى الداللة جملال االنفعال ( )0.012وهي أقل من قيمة ( )0.05مما يشري إىل وجود فروق ذات داللة إحصائية
تعزي ملتغري املؤهل العلمي لصاحل األعلى مؤهل (دكتوراه)  ,وما يؤكد ذلك أن قيمة ()Fاحملسوبة جملال الرقابة ( )3.350وهي أكرب من
قيمة ( )Fاجلدولية واليت تساوي ( ،) 2.46ولكن بشكل عام ال توجد داللة إحصائية للمحور وعلية نرفض الفرضية املوجبة ونقبل
الفرضية الصفرية .وميكن تفسري هذه النتيجة أبن أفراد عينة الدراسة ال خيتلفون حبسب اخالف مؤهالهتم حول عالقة تطبيق اإلدارة
اإللكرتونية ابالتصال اإلداري ويعزي الباحثني هذه النتيجة إىل أن أفردا العينة يستخدمون نفس أساليب االتصال اإلداري املعمول هبا يف
وزارة الرتبية والتعليم ابملدارس احلكومية بسلطنة عُمان.

التوصيات:
 -1يقرتح الباحثني حماولة رفع مستوى توافر متطلبات تطبيق اإلدارة اإللكرتونية يف املدارس احلكومية كون هلا دور أساسي يف حتسني
االتصال اإلداري وزايدة من فعاليته.
 -2ضرورة تشجيع إدارات املدارس على تفعيل االتصال اإلداري يف البيئة املدرسية من خالل توظيف تطبيقات اإلدارة اإللكرتونية.
 -3رفع الدعم املايل للمدارس املخصص لتفعيل تطبيقات اإلدارة اإللكرتونية يف البيئة املدرسية.
 -4نشر الوعي بني أعضاء اهليئة التدريسية واإلدارية يف املدرسة ،وخلق ثقافة حول توظيف التقنيات يف االتصال اإلداري.
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ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
Abstract:
This study aimed to reveal the reality of using smart-board technology in the Islamic institutes in
the Sultanate of Oman.
The study’s population consists of 80 teachers, all of them work at the Islamic Institutes in the
Sultanate of Oman . The research was applied to the teachers in the institutes (67 teachers) selected
in accordance with the intentional method of sampling. The researcher used the descriptive
method.
The data collection/research tool was designed and developed by the researcher. The research tool
is a questionnaire consisting of six axes and 45 items.
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The results of the mathematical averages of the research questions showed, a medium degree of
smart-board readiness (availability) for use in classrooms , and a large degree of challenges
encountered by teachers in using smart-board.
As for the teachers’ suggestions (proposed vision of implications) to develop smart-board use,
holding workshops for teachers on how to make the best use of smart-board is revealed to be the
most frequent response. Based on the results, the researcher recommended holding inductions and
introductory workshops for teachers about smart-board and how to make the best use of it as one
of the privileges available in the Islamic Institutes.

ملخص البحث :
هدفت هذه الدراسة اىل الكشف عن واقع استخدام تكنولوجيا السبورة الذكية يف معاهد العلوم اإلسالمية بسلطنة عمان  ،وبلغ جمتمع
الدراسة ( ) 80معلما موزعني على مجيع معاهد العلوم اإلسالمية يف السلطنة  ،مت تطبيق البحث على املعلمني يف ب املعاهد وبلغ
عددهم ( )67معلماً مت اختيارهم ابلطريقة القصدية  ،استخدم الباحث املنهج الوصفي  ،وقام الباحث بتصميم أداة البحث وهي

عبارة عن استبانة تتكون من ستة حماور ومن 45فقرة  ،أظهرت نتائج املتوسطات احلسابية ألسئلة الدراسة أن واقع استخدام السبورة
الذكية جاء بدرجة متوسطة  ،وجاءت درجة وجود حتدايت استخدام السبورة الذكية كبرية ،اما ابلنسبة القرتاحات املعلمني لتطوير
استخدام السبورة الذكية جاء االقرتاح (عقد ورش عمل للمعلمني عن كيفية االستغالل األمثل للسبورة الذكية) أبعلى نسبة تكرار،
وبناء على النتائج أوصى الباحث بعقد ورش عمل تعريفية للمعلمني عن اإلمكانيات اليت تتمتع هبا السبورة الذكية من مزااي وكيفية

استغالهلا االستغالل األمثل ،وبضرورة توفري فين مقيم يف كل معهد من معاهد العلوم اإلسالمية للقيام ابلصيانة الدورية للسبورة الذكية
ليتمكن املعلم من استخدامها بدون معوقات .
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
Keywords: The reality of using , smart board technology , Islamic science institutes.

الكلمات املفتاحية  :واقع استخدام  ،السبورة الذكية  ،معاهد العلوم اإلسالمية

مقدمة:
يف سبعينات القرن العشرين انتشرت مقولة وهى أن الكتاب هو لغة املتعلم والصحف واجملالت لغة املثقف أما لغة العصر
فهي التكنولوجيا اليت سهلت على الناس حياهتم وبسطت هلم طرق التعليم والتعلم وهى دائم التطور فكل ابتكار يقود
اىل ابتكار احسن منه نتيجة لطموح اإلنسان وشوقه للمعرفة ( شحاتة ،)2004،ويف رايدة هذه التكنولوجيا اليت نكتب
عنها التكنولوجيا املتعلقة ابحلاسب اآليل وملحقاته من برامج واجهزة ما أن ابتكر احلاسب االيل حىت اثرت بعده ثورة
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صناعية ضخمة بنيت على أساسه ودخلت يف شىت جماالت احلياة اإلنسانية من صناعة وتعدين وتعليم وجتارة وصحة
والذي أصبح ال غىن عنه يف حياتنا.
ويؤكد الكثري من املشتغلني والعاملني يف هذا امليدان الرتبوي على َّ
أن اعتماد التقنيـات الرتبويـة جيعل التدريس علما له
قواعده وأسسه ،إىل جانب كونه مهارة وفن يؤدي إىل حتديث الرتبية وحتسني نواتج التعلم.
وتعترب التقنيات والتكنولوجيا الرتبوية فاعلة ومؤثرة لعرض املفاهيم ،والتكيف والتأقلم املسـتمر مـع صعوابت التعلم لدى

الطلبة ،وتقدمي التغذية الراجعة الفورية وتسلسل تقدمي اخلربة (أبو زعرور  ، )2004،ونتيجة لتطور احلاسب اآليل

وملحقاته وبراجمه وتطبيقاته ظهرت العديد من األجهزة املبنية على أساس التعامل مع احلاسب اآليل ومن بني هذه
االجهزة السبورة الذكية او كما يسميها البعض السبورة التفاعلية ،ومع تقدم علوم احلاسب وظهور لغات الربجمة ومنها
لغة " اجلافا  " Javaكأحد لغات احلاسب املهمة اليت تفتح تطبيقاهتا آفاق واسعة يف كل جماالت احلياة ،ومنها جمال
التعليم والتعلم ،حيث مت االستفادة من املؤثرات احلركية والتفاعلية اليت توفرها هذه اللغة لألشكال اهلندسية يف زايدة قدرة
التالميذ على إدراك املفاهيم والنظرايت الرايضية ،ويستخدم جهاز عرض البياانت  data showلعرض تطبيقات
لغة "اجلافا" يف التعليم  ،وهذا ما يطلق عليه السبورة اإللكرتونية (حممد حسب هللا ، )2002 ،وأردف حسب هللا قائالً
ورغم ظهور تلك التطبيقات حتت اسم أمثلة إلكرتونية على موقع اجلمعية العاملية ملعلمي الرايضيات ، NCTM
وغريه من املواقع مل جيد الباحث أي دراسات استخدمت تلك التطبيقات  ،ولكن هناك دراسة  -ميكن اعتبارها دراسة
سابقة – استخدمت العروض التوضيحية  power pointيف تصميم وإنتاج برجميات تعليمية  ،وذلك لتنمية
اجتاهات الطالب املعلمني حنو استخدام احلاسب يف التعليم.
ومن أهم أسباب استخدامنا للسبورة الذكية بشكل عام اختزال الوقـت ،وتقليـل التكلفـة ،إذ بوساطتها نعمل على تقليل
تكلفة األعمال املنجزة وكذلك حتسني النوعية ،فاألعمـال املنجـزة بوساطة السبورات الذكية او التفاعلية تكون بشكل
أفضل ،إن من أهم ميزات استخدامنا للسبورة الذكية كوسيلة يف التعليم هو أهنا تساعد يف رفع مستوى حتصيل الطالب
 ،وإن استخدامها كوسيلة تعليمية حيفز االهتمام والفضول لكل الطالب حسـب قدراتـه واستعداداته ومستواه العلمي
مما يساعدهم على التحكم يف التعلم واسرتجاع املعلومة بسهولة ويسر  ،وكذلك إن اسـتخدامها كوسيلة تعليمية يساعد
يف التدريب والتمرين على إجراء العمليات احلسـابية واملنطقية  ،وتسـاعد علـى توضيح املفاهيم واملصطلحات للطالب ،
وتساعد يف تعليم الطالب الذين يعانون من صعوابت يف التعلم  ،ويكون له تـأثري اجيـايب فـي مستواهم التحصيلي
وحتفيزهم حنو التعلم .
مشكلة الدراسة :

تشري املصادر الرتبوية اىل العديد من اخلصائص اليت تتميز هبا السبورة التفاعلية حيث ذكر (الزعيب  )2017 ،ان السبورة

التفاعلية تقوم بعرض املادة العلمية بشكل مشوق وجذاب مما جيعل الطالب متفاعل معها وكذلك تزود املعلم املزيد من
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املصادر التعليمية مثل الربجميات والتطبيقات االلكرتونية اليت حيتاجها يف احلصة الدراسية مما يتيح للمعلم مراعات الفروق
الفردية بتنوع األنشطة الرتبوية حبيث ميكن التفاعل مع هذه السبورة هذا انهيك عن ارتباطها بشبكة االنرتنت والذي
بدوره جيعل من السبورة أكثر تفاعلية و ديناميكية لتتكيف مع احتياجات كل طالب على حده من خالل حفظ
الدروس التعليمية و تكرارها على الطالب يف أي وقت ويف أي مكان متصل ابإلنرتنت  ،وهذا ما ذهب اليه العديد
من الباحثني العمانيني (الغافرية  )2017 ،و ( السعدية  ) 2017،و ( احلمدانية  ) 2014 ،و كذلك الباحثني
العرب مثل ( أبو العنني  ) 2011 ،و الباحثني األجانب مثل (  ) 2008 ، Morganوذلك بضرورة إيالء
السبورة الذكية االهتمام الكايف العملية الرتبوية و االستفادة القصوى من امكانياهتا لرفع مستوى الطالب يف التحصيل
يف املنطقة العربية  ،وتنبع مشكلة الدراسة كذلك من إحساس الباحث جبموح املعلمني يف معاهد العلوم اإلسالمية
بسلطنة عمان عن استغالل إمكانيات السبورة الذكية واالكتفاء ابستخدامها كجهاز عرض فقط مما يستدعي الوقوف
عند هذه املشكلة والبحث والتقصي عنها ملعرفة التحدايت اليت تواجه املعلمني يف استخدامها و املقرتحات اليت تنبع
من امليدان الرتبوي يف كيفية تذليل تلك التحدايت .
األسئلة البحثية :
 -1ما واقع استخدام السبورة الذكية يف معاهد العلوم اإلسالمية بسلطنة عمان ؟
 -2ما التحدايت اليت تواجه املعلمني يف استخدام السبورة الذكية يف معاهد العلوم اإلسالمية بسلطنة عمان؟
 -3ما اقرتاحات معلمو معاهد العلوم اإلسالمية لتطوير استخدام السبورة الذكية ؟
اهداف الدراسة  :هتدف هذه الدراسة اىل الوقوف على واقع استخدام السبورة الذكية يف معاهد العلوم اإلسالمية
بسلطنة عمان والتحدايت اليت تواجه املعلمني يف استخدامها و املقرتحات اليت يراها املعلمون يف آلية تطوير استخدامها.

أمهية الدراسة  :تكمن أمهية الدراسة يف استغالل امكانيات السبورة الذكية وتوظيفها لتحسني مستوى الطالب وأهنا
تتناول موضوعا جديراً ابالهتمام وهو توظيف السبورة الذكية ملا له من أثر كبري يف حتسني العملية التعليمية وضرورة
مواكبة تغيريات العصر.
 oأهنا أول دراسة اكادميية عن استخدام السبورة الذكية يف معاهد العلوم اإلسالمية بسلطنة عمان.
 أن ما تسفر عنه الدراسة من نتائج وتوصيات قد يساهم يف تزويد اجلهات املختصة صاحبة القرار بقاعدة بياانتتفيدها يف رسم اسرتاتيجية شاملة خاصة بتوظيف السبورة الذكية على أسس علمية سليمة يف املعاهد اإلسالمية.
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حدود الدراسة :
 )1احلدود املوضوعية  :اقتصار هذه الدراسة على التعرف على واقع استخدام تكنولوجيا السبورة الذكية يف معاهد
العلوم االسالمية بسلطنة عمان.
 )2احلدود املكانية :تطبيق هذه الدراسة على مجيع معاهد العلوم االسالمية.
 )3احلدود الزمانية :تطبيق هذه الدراسة يف العام الدراسي .2020-2019
 )4احلدود البشرية :اقتصرت هذه الدراسة على معلمي مجيع معاهد العلوم اإلسالمية بسلطنة عمان.
املنهج املستخدم :

استخدم الباحث يف هذه الدراسة املنهج الوصفي الن هذا املنهج هو أحد أبرز املناهج املهمة املستخدمة يف الدراسات
العلمية و املنهج الوصفي والبعض يسميه البحث التحليلي يعرفه بعض الباحثون على انه هو املنهج الذى يعتمد على

دارسة الظاهرة كما هي يف الواقع  ،ويتم وصفها وصفا دقيقا ويعرب عنها كيفيا بوصفها وتوضيح خصائصها  ،وكميا
إبعطائها وصفا رقميا من خالل ارقام وجداول توضح مقدار هذه الظاهرة أو حجمها أو درجة ارتباطها مع الظواهر
األخرى  ،ويعرفه (مصباح  )2008 ،أبن البحث الوصفي التحليلي يقوم على ظاهرة من الظواهر للوصول اىل أسباب
هذه الظاهرة والعوامل اليت تتحكم فيها واستخالص النتائج لتعميمها  ،ويتم ذلك وفق خطة حبثية معينة وذلك من
خالل جتميع البياانت وتنظيمها وحتليلها .
جمتمع الدراسة وعينتها :مشلت هذه الدراسة مجيع معلمي معاهد العلوم اإلسالمية بسلطنة عمان  ،ومت اختيار العينة
ابلطريقة القصدية للوقوف على واقع استخدام املعلمني للسبورة الذكية حيث مشلت ( )67معلم ممن استجابوا للدراسة.
أداة الدراسة  :لتحقيق اهداف الدراسة واالجابة عن األسئلة البحثية قام الباحث ببناء اداة الدراسة مستعيناً ابلدراسات
السابقة ذات الشأن يف صياغة عبارات األداة وبناءها وهي عبارة استبانة جلمع املعلومات عن واقع استخدام تكنولوجيا
السبورة الذكية والتحدايت اليت تواجه استخدامها واملقرتحات اليت تطور من استخدام السبورة الذكية يف معاهد العلوم
اإلسالمية بسلطنة عمان.
تكونت هذه االستبانة من ستة حماور:
احملور األول :تناول مدى توافر األجهزة والتطبيقات والربامج اخلاصة ابستخدام السبورة الذكية.
احملور الثاين :جتهيز السبورة الذكية لالستخدام يف الصف الدراسي.
احملور الثالث :جاهزية املعلم الستخدام السبورة الذكية يف الصف الدراسي.
احملور الرابع :واقع استخدام السبورة الذكية يف البيئة التعليمية.
احملور اخلامس :حتدايت استخدام السبورة الذكية.
احملور السادس :اقرتاحات املعلمني يف تطوير استخدام السبورة الذكية.
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اإلطار النظري والدراسات السابقة :
 .1اإلطار النظري :
 1.1السبورة الذكية )(Smart Board

إن التطورات السريعة اليت يشهدها العامل احلديث يف شىت نواحي احلياة املختلفـة  ،والتـي أتت على هيئة طفرة من
التكنولوجيا  ،أثرت على شىت النواحي من احلياة اإلنسانية  ،ومن هنا مل جيد العاملون واملهتمون يف جمال الرتبية والتعليم

مناصاً من إعادة النظر فـي الـنظم الرتبوية املعمول هبا يف الوقت الراهن  ،حيث جتد التكنولوجيا مكانتها يف األنظمة
الرتبوية التعليمية احلديثة واليت توسع مضموهنا  ،وتعددت أهدافها وأغراضها  ،اليت جعلتها حتتاج إىل طرق وأساليب
وت قنيات حديثة يف التعليم والتعلم لتسـهم فـي تزويد املتعلم بقدر من املعرفة ومن املهارات الضرورية  ،وتنمي تفكريه
االجيايب وإبداعه وتساعده يف التعامل مع الزايدة الكبرية يف أعداد املتعلمني  ،و من بني هذه الوسائل احلديثة استخدام
احلاسـب اآليل وملحقاته والسبورة الذكية فـي التعليم (احليلة . )2002 ،
 1.1.1تعريف السبورة الذكية:

عرفها كامبل ( )Campell,2010على اهنا شاشة بيضاء كبرية مرتبطة مع جهاز حاسوب يتم التعامل معها ابللمس
او الكتابة عليها بقلم خاص ،كما ميكن استخدامها يف عرض ما على شاشة احلاسوب بصورة واضحة جلميع طلبة
الصف.
بينما عرفها رشيد (رشيد ) 2012 ،أبهنا نوع خاص من السبورات البيضاء احلساسة التفاعلية اليت يتم التعامل معها
ابللمس والبعض اآلخر ابلقلم وتتم الكتابة عليها بطريقة إلكرتونية ،كما ميكن االستفادة منها وعرض ما على شاشة
احلاسوب من تطبيقات متنوعة عليها.
وبناء ع لى ما التعريفات السابقة فإن الباحث يعرف السبورة الذكية على اهنا عبارة عن " سبورة ملساء لوهنا ابيض تعمل
ابللمس موصله ابحلاسب اآليل وهي وسيلة للتفاعل بني املعلم واملتعلم بطريقة شيقة وممتعة حبيث تشد انتباه املتعلم طوال
احلصة ويقوم املعلم واملتعلم ببساطة بلمس السبورة ليتحكم جبميع تطبيقات الكمبيوتر وأييت مع بعض انواعها قلم
إلكرتوين يتحكم مبحتوايهتا  ،وميكن من ختزين املعلومات والدروس من خالهلا سواء ختزينها يف احلاسب االيل او ختزينها
سحابياً من خالل موقع الشركة املصنعة هلا -حيث توفر الشركات املصنعة ختزين سحايب لعمالئها ".
.2.1.1نبذة اترخيية إلدخال السبورة الذكية يف التعليم:

بعد جمموعة كبرية من األحباث والتجارب التكنولوجية والتفكري والتخطيط يف إجياد بديل تقين متطور لسبورات ولوحات
العرض التقليدية مثل (السبورة الطباشريية – لوحة اجليوب – اللوحة الوبرية – السبورة املغناطيسية – اللوحة الكهرابئية
 ...اخل) استطاعت اننسي نولتون  Nancy Knowltonوزوجها ديفيد مارتن  David Martinالذين
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يعمالن يف إحدى الشركات الكربى الرائدة يف تكنولوجيا التعليم يف كندا الوالايت املتحدة األمريكية من التوصل يف
منتصف 1980م لفكرة رائعة حمورها يدور حول إمكانية ربط الكمبيوتر بشاشة عرض (لوحة) حساسة تعمل كبديل
لشاشة الكمبيوتر ولكن بدون استخدام الفارة ولوحة املفاتيح حيث يتم استخدام نظام اللمس يف التنقل  ،وقد كان
اإلنتاج الفعلي ألول سبورة ذكية وظهورها يف األسواق من قبل شركة مسارت يف بداية عام 1991م ومسيت السبورة
البيضاء التفاعلية ( .)Interactive Whiteboardوقد مرت السبورة الذكية مبراحل تطوير عديدة خالل السنوات
األخرية حىت أصبحت كما نراها حالياً ( الرشيدي .)2012 ،
. 3.1.1املسميات املتعددة للسبورة الذكية :أطلقت الشركات املوزعة وصاحبة االعتماد للسبورة الذكية جمموعة
متنوعة من املسميات الدعائية للسبورة الذكية منها( :احليلة )2007،

 oالسبورة الذكية Smart Board
o
o
o
o

السبورة اإللكرتونية )Electronic Board (e-board
السبورة الرقمية Digital Board
السبورة البيضاء التفاعلية Interactive whiteboard
متطلبات تشغيل السبورة الذكية

وحىت ميكن تشغيل واستخدام السبورة الذكية فإننا حباجة بشكل أساسي إىل:
• جهاز حاسب آيل.
• جهاز عرض البياانت  Data Showموصل ابحلاسب.
• سلك خاص للتوصيل بني السبورة وجهاز احلاسب.
• برانمج السبورة الذكية يتم حتميله على جهاز احلاسب.
كما أن هناك بعض متطلبات التشغيل غري األساسية ولكن وجودها يدعم وظائف السبورة الذكية مثل الكامريا ،والنظام
الصويت (مساعات ومضخم صوت) والطابعة.
4.1.1مكوانت السبورة الذكية ( :الزعيب )2011،

 املكوانت املادية أو احلسية (:)Hardwareشاشة بيضاء تفاعلية  -أربعة أقالم رقمية او ضوئية – ممحاة رقمية– زر إلظهار لوحة املفاتيح على الشاشة – زر الفأرة األمين – زر املساعدة.
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 oاملكوانت الربجمية (:)Softwareكما ذكران يف تعريف السبورة الذكية فإهنا ميكنها تشغيل برامج احلاسب
املختلفة والتفاعل معها ،إضافةً إىل ذلك فإن هلا برامج خاصة إلنتاج دروس تفاعلية تعمل على السبورة الذكية
وهذه الربامج هي:

• برانمج : ActivInspire :هو برانمج لصناعة احملتوى التفاعلي على السبورة الذكية.
• برانمج دفرت املالحظات  :Notebookوهو أهم برانمج من برامج السبورة الذكية ويُستخدم إلعداد دروس
تفاعلية ،وهو يشبه إىل حد كبري برانمج البوربوينت لكنه ميتاز خبصائص متيزه عنه كإمكانية حتريك الصور مثالً.

• برانمج املسجل  :Recorderوعند تشغيله يقوم بتسجيل كافة اإلجراءات اليت قام هبا املعلم على الشاشة
مع الصوت.
• برانمج مشغل الفيديو  :Video playerيقوم بتشغيل ملفات الفيديو املوجودة على جهاز احلاسب سواءً
اليت مت تسجيلها من خالل السبورة نفسها أو اليت حفظها من اإلنرتنت أو الربامج التعليمية ،كما يتيح الربانمج
الكتابة والرسم فوق الفيديو.
 .5.1.1إمكانياهتا التقنية :تٌستخدم كشاشة عرض كبرية املساحة بديلة عن شاشة الكمبيوتر او شاشة العرض

التقليدية ،بكل ما يتصف به الكمبيوتر من مميزات وتطبيقات خمتلفة على سبيل املثال البوربوينت ،اإلكسل ،الوورد،
ألعاب الكمبيوتر ،االنرتنت ..اخل ،مع إمكانية التفاعل معها ابللمس بدالً من الفأرة ولوحة املفاتيح ).(2003,Becta
• تسمح للمستخدم ابلرسم والكتابة يف الربامج ،كإضافة بعض التعليقات على العروض التقدميية ،أو الكتابة
•

على أي مقطع من مقاطع األفالم التعليمية.
لديها إمكانية حتويل رسوم اليد إىل رسوم رقمية كاألشكال اهلندسية او املخططات اهليكلية مثالً ،كما
ميكنها التعرف على الكلمات املكتوبة خبط اليد وحتويله إىل حروف رقمية.

•

ميكن ختزين وحفظ املعلومات املكتوبة عليها على جهاز احلاسب والتعديل عليها الحقاً أو طباعتها.

•

ميكن ربطها ابإلنرتنت وتصفح اإلنرتنت من خالهلا ،أو نقل ما يتم عليها لفصل آخر يف نفس الوقت ابلبث
املباشر.

ومع هذه اإلمكانيات فإنه ينبغي االنتباه أنه من الضروري االهتمام بنوع وجودة الربامج اليت تعرضها السبورة الذكية،
سواءً استخدم املعلم برامج احلاسب املشهورة كالبوربوينت أو استخدم الربامج اخلاصة ابلسبورة الذكية ،فالعربة هنا جبودة
ما تعرضه السبورة الذكية من برامج وليس مبا متلكه السبورة من إمكانيات يف العرض ،لذا جيب االستفادة من إمكانيات
السبورة بعرض وشرح برامج تعليمية متفاعلة ومتعددة الوسائط.
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.6.1.1ميزات استخدام السبورة الذكية يف التعليم :ان للسبورة الذكية ميزات مهمة يف االسهام يف العملية التعليمية
مما جيعلها ذات أمهية قصوى يف تبسيط و تسهيل الدروس واملناهج حيث ذكر (أبو العينني  )2011 ،ان السبورة
الذكية تسهم يف توضيح األفكار و تبسيطها  ،وهذا بدوره جيعل من املادة العلمية سهلة االستيعاب من قبل املتعلمني ،
وذلك بسبب ما تتميز به السبورة الذكية من سهولة لالستخدام فهي جتمع بني الكثري من أمناط الوسائط املتعددة يف
جهاز واحد مثل الصور الثابتة واملتحركة والصوتيات والفيديوهات ويتعدى اىل إضافة عنصر احلركة داخل الصورة
ابإل ضافة اىل اسهامها يف جذب انتباه املتعلمني الن الطالب يستخدم اكثر من حاسة يف موقف تعليمي واحد  ،بينما
يرى (  ) Schuck & Kearney , 2007ان السبورة الذكية تسهم يف الغرفة الصفية يف توفري العديد من املزااي
اليت تشمل استخدام طرق اكثر جاذبية وتشويقاً  ،مثل أوراق العمل وعرض الشرائح واالشرطة الصوتية وإمكانية التحكم
ابلنصوص والصور والرسومات املعروضة  ،واالستفادة من شبكة االنرتنت وإمكانية التخزين للدروس  ،ابإلضافة اىل
توفري الفرص لتقدم التغذية الراجعة  ،وكذلك استخدام برميات احلاسوب  ،وتصميم األنشطة التعليمية وهذا بدوره يزيد
من فاعلية ومشاركة الطالب يف احلصة الصفية .
وبناء على العديد من البحوث والدراسات ميكننا ان نستخلص عدة مزااي للسبورة الذكية يف العملية التعليمية كما يلي:
• توفري وقت وجهد املعلم الذي حيتاجه للكتابة على السبورة حيث ميكن كتابة الدروس مسبقاً وإضافة التعليقات
•

•

•

•

•

•
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واملالحظات أثناء الشرح .
ال حيتاج املتعلم لنقل ما يكتبه املعلم على السبورة ،حيث ميكن طباعته وتوزيعه على الطالب أو حفظه وإرساله هلم
عرب الربيد اإللكرتوين(E-mail).

تتميز بتوفر عنصر احلركة يف الربامج التعليمية متعددة الوسائط حيث ميكن للمتعلم نقل وحتريك الرسومات
واألشكال.
تسهم يف القضاء على خوف بعض الطالب من التكنولوجيا  ((Technophobiaمما حيفزهم على استخدامها
يف حياهتم بدون تردد.
توفر إمكانية تسجيل الدرس كامالً مع صوت املعلم وإعادة عرضه بعد حفظه يف فصول أخرى أو إرساله إىل
الطالب الغائبني عرب الربيد اإللكرتوين(E-mail).
عرض املوضوعات الدراسية بطريقة مشوقة وجذابة وحديثة ومبتكرة ،نظراً لتوفر عناصر الوسائط املتعددة (الصوت

– الفيديو – الصورة) وإمكانية التفاعل مع هذه احملتوايت ابلكتابة عليها وحتريكها ،وكذلك متعة الوصول إىل
اإلنرتنت بشكل مباشر.
إمكانية استخدامها يف التعلم عن بعد ،حبيث يتم ربطها ابإلنرتنت فيتم عرض كل ما يكتب عليها مع صوت وصورة
املعلم يف حال وجود كامريا ،وهذا يساهم يف حل مشكلة نقص عدد املعلمني أو االستفادة من املعلمني املتميزين.
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.7.1.1معوقات استخدام السبورة الذكية يف التعليم ( :الغافرية )2017 ،
•
•
•
•
•

ارتفاع مثن شراءها ،كما أن تكاليف صيانتها مرتفعة.
ال ختدم اللغة العربية بشكل كامل ،مثل :عدم توفر خاصية حتويل الكتابة اليدوية العربية إىل كتابة رقمية.
تعترب جهاز حساس ال يتحمل كثرة األخطاء فال بد من التدريب عليها .
ال ميكن عرض مجيع امللفات عليها .
املشكالت املتكررة ملعايرة القلم االلكرتوين على السبورة الذكية .

 .2.1معاهد العلوم اإلسالمية بسلطنة عمان:
هي معاهد اسالمية تتبع ديوان البالط السلطاين ويدرس فيها الطالب الذكور فقط وختتص بتدريس العلوم اإلسالمية
واللغة العربية والتاريخ والدراسات االجتماعية جبانب املواد العلمية اليت أضيفت اليها مؤخرا (الرايضيات البحتة
والرايضيات التطبيقية ،الكيمياء ،الفيزايء ،االحياء ،اجلغرافيا االقتصادية ،احلاسب االيل)
 .1.2.1املواد الدراسية يف كل صف دراسي:
 الصف العاشر:• العلوم االسالمية.1
• العلوم اإلسالمية .2
• اللغة العربية .1
• اللغة العربية .2
• اللغة اإلجنليزية.
• الرايضيات.

• الدراسات االجتماعية.
• احلاسوب.
• العلوم العامة.
الصف احلادي عشر: oاملواد االجبارية:
• العلوم االسالمية.1
• العلوم اإلسالمية .2
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• اللغة العربية .1
• اللغة العربية .2
• اللغة اإلجنليزية.

• الدراسات االجتماعية (هذا وطين)
• التاريخ.
• احلاسوب.
 oاملواد االختيارية:
• الرايضيات البحتة.
• الرايضيات التطبيقية.
• الكيمياء.
• الفيزايء.
• االحياء.
• اجلغرافيا االقتصادية.
• مهارات اللغة اإلجنليزية.
 املواد الدراسية يف الصف الثاين عشر: oاملواد االجبارية:
• العلوم االسالمية.1
• العلوم اإلسالمية .2
• اللغة العربية .1
• اللغة العربية .2
• اللغة اإلجنليزية.
• الدراسات االجتماعية (هذا وطين)
• التاريخ.
 oاملواد االختيارية:
• الرايضيات البحتة.
• الرايضيات التطبيقية.
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• الكيمياء.
• الفيزايء.

• االحياء.
• اجلغرافيا االقتصادية.
• مهارات اللغة اإلجنليزية.
 .2.2.1السكن الداخلي:
يوجد يف كل معهد من معاهد العلوم اإلسالمية سكن داخلي للطالب حبيث ميارس الطالب يف هذا السكن األنشطة
الرايضية والثقافية واالجتماعية والرحالت ابإلضافة اىل الندوات واحملاضرات ،ويتوفر يف هذا السكن كل سبل الراحة
والبيئة السليمة للمذاكرة والطالعة وحل الواجبات ،ويشرف على هذا السكن أساتذة خمتصون يف إدارة األقسام
الداخلية للطالب.
.3.2.1التوزيع اجلغرايف ملعاهد العلوم اإلسالمية:

يوجد حاليا ستة معاهد علوم إسالمية فقط ،وتتوزع يف حمافظات السلطنة كما يلي:
 حمافظة مسقط. حمافظة مشال الباطنة. حمافظة الظاهرة. حمافظة جنوب الشرقية. -حمافظة ظفار.

 حمافظة الربميي.حيث تبعد املعاهد عن بعضها البعض مبئات الكيلومرتات لتغطي مساحة جغرافية معينة.
من خالل ما سبق يتضح ان التعليم يف معاهد العلوم اإلسالمية نوعي وختصصي وخيتلف عن التعليم يف مؤسسات
وزارة الرتبية والتعليم بسلطنة عمان  ،وإدخال املواد العلمية مثل الرايضيات البحتة اىل قائمة املواد اليت تدرس يف
املعاهد اإلسالمية شكل عبئاً كبرياً على كاهل الكوادر التعليمية واهليئة التدريسية مما حدى ابملسؤولني ابلبحث عن

وسائل تعليمية معينة وتكنولوجيا حديثة تسهل على الطالب الفهم واالستيعاب وتعزز لديه الدافعية للتعلم ليكون
انتباهه عايل ومستمر طوال احلصة الدراسية ومن هذه التكنولوجيا احلديثة السبورة الذكية  ،ولكن الحظ الباحث من
خالل عمله كمعلم يف هذه املعاهد اإلسالمية ان العديد من املعلمني لديهم مجوح عن استخدام السبورات الذكية و
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عدم الرغبة يف استخدامها  ،والحظ كذلك نسبة الرسوب العالية يف مادة الرايضيات البحتة مقارنة ابملواد األخرى مما
حدى به اىل اجراء هذا البحث ملعرفة أثر استخدام السبورة الذكية على التحصيل الدراسي والدافعية يف مادة
الرايضيات مبعاهد العلوم اإلسالمية بسلطنة عمان .

 .2الدراسات السابقة :

(.1.2دراسة مريزانو واىيستد )Marzano& Haystead :2009

هدفت هذه الدراسة إىل معرفة مدى أتثري السبورة الذكية على التحصيل األكادميي للطلبة فتضمنت ( )85معلما

و( ) 170غرفة صفية قام املعلمون ابستخدام السبورة الذكية من أجل تدريس جمموعة من الدروس ،واليت مت تدريسها
الحقا جملموعة خمتلفة من الطلبة بدون استخدام التكنولوجيا حيث أشارت نتائج البحث أن استخدام السبورة الذكية
كان مصحواب بزايدة  % 16من الدرجات يف حتصيل الطلبة ،فكان فروق ذات داللة إحصائية لصاحل استخدام السبورة
الذكية.

 (.2.2دراسة )2011 ،Mooney

سعت هذه الدراسة لإلجابة عن ما هو أتثري استخدام طالب الصف اخلامس للسبورة التفاعلية على مهارات الكتابة
اخلاصة هبم؟ حيث استخدم الباح ث منط البحث النوعي ابستخدام أسلوب دراسة احلالة  ،وطبق دراسته على تسعة
من طالب املدرسة االبتدائية يف والية نيويورك  ،مت اختيارهم ابلطريقة القصدية  ،واستخدم أداة املالحظة والتدوين
واملقابلة  ،واستمرت الدراسة ستة أسابيع  ،الحظ فيها الباحث تطور الكتابة لدى الطلبة املستهدفني  ،و يف املقابلة
مع املعلمني الذين يدرسون هؤالء الطالب ابدو مالحظتهم بتحسن الكتابة لدى الطلبة و ارتفاع مستوى الدافعية لديهم
واالحساس ابملتعة اثناء التعلم و التشويق واالنتباه  ،وأوصى الباحث بضرورة اقتناء املدارس يف والية نيويورك للسبورة

الذكية ألهنا تسهل على الطالب التعلم وتشد انتباهه و جتعل من التعليم مشوق وممتع .
(.3.2.دراسة احلمدانية )2014 ،

هدفت هذه الدراسة اىل الكشف عن فاعلية التدريس ابلسبورة التفاعلية يف حتصيل طالبات الصف العاشر األساسي
يف مادة الدراسات االجتماعية  ،واجتاهاهتن حنو استخدامها  ،استخدمت الباحثة املنهج الشبه التجرييب  ،وكانت عينة
الدراسة من مدرسة خولة بنت ثعلبة للتعليم األساسي  ،بسلطنة عمان  ،وعددهم ( )59طالبة مت اختيارهم ابلطريقة

العشوائية ،قسمت العينة اىل جمموعتني :جتريبية وتكونت من ( )30طالبة مت تدرسها ابستخدام السبورة الذكية و
جمموعة ضابطة تكونت من ( ) 29طالبة مت تدريسها ابلطريقة االعتيادية  ،ومت التأكد من اجملموعتني من خالل نتيجة
الفصل الدراسي األول حيث طبقت الدراسة يف الفصل الدراسي الثاين  ، 2014/2013وتكونت أدايت الدراسة من
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اختبار حتصيلي و مقياس اجتاهات  ،مت التأكد من صدقهما عن طريق جمموعة من احملكمني  ،ومت التأكد من ثباهتما
عن طريق تطبيقهما على عينة استطالعية مكونة من 30طالبة من خارج عينة الدراسة يف نفس مدرسة التطبيق  ،وقد
اظهرت نتائج الدراسة عن وجود فرق ذي داللة إحصائية عند مستوى الداللة ( )0.5بني متوسط حتصيل اجملموعتني
التجريبية والضابطة لصاحل اجملموعة التجريبية  ،واظهرت الدراسة ان لدى طالبات اجملموعة التجريبية اجتاهات إجيابية
عالية حنو استخدام السبورة التفاعلية  ،واوصت الدراسة على نشر استخدام السبورة التفاعلية يف املدارس لتعزيز مستوى
حتصيل الطلبة .
 (.4.2دراسة )2011 ،Kathryn Min & Christine Siegel

هدفت هذه الدراسة اىل الكشف عن أتثري تكنولوجيا السبورة الذكية على مشاركة الطالب وتصورهم يف األنشطة الصفية
 ،ومت تطبيق الدراسة يف مدرسة والية كونتيكيت ) (Connecticutاالبتدائية ابلوالايت املتحدة االمريكية  ،وتكون

عينة الدراسة من ( )9طالبات و ( )9طالب  ،مت اختيارهم ابلطريقة القصدية  ،من الصف الثاين االبتدائي  ،واستخدم
الباحثان منهج البحث النوعي املتمثل يف دراسة احلالة  ،واستخدم الباحثان أدايت االستبيان واملالحظة لتحقيق هدف
الدراسة  ،حيث مت يف هذه الدراسة فحص سلوك الطالب اثناء أداء األنشطة ابستخدام السبورة الذكية وبدوهنا ،
وطبقت هذه الدراسة يف حصص الرايضيات والعلوم  ،واظهرت نتائج الدراسة ان ادماج السبورة الذكية يف التدريس
يؤدي مستوايت عالية من مشاركات الطالب اثناء أداء األنشطة الصفية  ،وان السبورة الذكية تشد من انتباه الطالب
اجتاه املادة العلمية وتزيد من دافعيتهم  ،ومل تظهر الدراسة عن وجود فرق بني سلوك الذكور واالانث اثناء احلصة الدراسية
 ،واوصت الدراسة اىل تطبيق ادماج السبورة الذكية يف الصفوف الدراسية  ،واوصت كذلك اىل اجراء املزيد من البحوث
لتشمل اعمار أخرى ومواد دراسية أخرى .
 .5.2دراسة (د .رانيا عبد هللا عبد املنعم)2015 ،

هدفت هذه الدراسة اىل معرفة واقع ومعوقات استخدام معلمي مدارس وكالة الغوث الدولية للسبورة التفاعلية وأتثري كل

من (التخصص وسنوات اخلربة ) يف استجابة املعلمني  ،حيث استخدمت الباحثة املنهج الوصفي من أداة االستبانة ،
ويتكون جمتمع الدراسة من مجيع معلمي مدارس وكالة الغوث يف منطقة غرب غزة وعددهم ( )616والذين تتوفر لديهم
السبورة التفاعلية  ،بينما كانت عينة الدراسة تتكون من ( )282ومت اختيارهم ابلطريقة العشوائية  ،واظهرت نتائج هذه
الدراسة ان واقع استخدام املعلمني للسبورة التفاعلية ضعيف  ،ودرجة أمهية استخدامها كانت كبرية  ،اما ابلنسبة
ملعوقات استخدامها فقد كانت كبرية  ،واظهرت الدراسة كذلك وجود فروق ذات داللة إحصائية بني افراد عينة الدراسة
تعزى للتخصص لصاحل التخصصات العلمية  ،وعدم وجود فروق ذات داللة إحصائية تعزى اىل سنوات اخلربة  ،و
خرجت هذه الدراسة بتوصيات  :ضرورة عقد ورش تعريفية للمعلمني أبمهية وكيفية استخدام السبورة التفاعلية  ،ضرورة
تشجيع املعلمني على استخدام السبورة التفاعلية  ،توفري عدد اكرب من السبورة التفاعلية يف املدارس .
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.6.2دراسة (الغافرية)2017 ،
حتدثت ه ذه الدراسة عن واقع استخدام السبورة التفاعلية يف تدريس العلوم لطلبة احلقلة الثانية مبدارس التعليم األساسي
واجتاهات معلمي العلوم حنوها يف حمافظة مشال الباطنة بسلطنة عمان  ،استخدمت الباحثة املنهج الوصفي للكشف
عن واقع استخدام السبورة التفاعلية يف تدريس العلوم احللقة الثانية واجتاهات معلمي العلوم حنوها يف حمافظة مشال الباطنة
يف سلطنة عمان  ،وكانت عينة الدراسة من  280معلما ومعلمة  ،حيث استخدمت االستباانت كأداة جلمع املعلومات
من العينة  ،واظهرت الدراسة ان السبورة التفاعلية متوفرة يف املدارس بدرجة متوسطة  ،واستخدام السبورة التفاعلية من
قبل أساتذة العلوم متوسطة أيضاً  ،وكذلك أظهرت الدراسة ان هتيئة السبورة التفاعلية الستعمال كان بدرجة متوسطة
ايضاً  ،وأتهيل املعلم الستخدام السبورة الذكية جاء بدرجة متوسطة ايضاً  ،ولكن درجة وجود معوقات الستخدام
السبورة التفاعلية جاءت كبرية  ،اما قياس اجتاهات املعلمني واملعلمات يف مادة العلوم حنو السبورة التفاعلية كان اجيابياً
 ،واظهرت الدراسة العالقة الطردية بني اجتاهات املعلمني واملعلمات يف مادة العلوم حنو السبورة التفاعلية و واقع
استخدامها  ،وانه ال يوجد اختالف يعزى اىل جنس املعلم يف استخدام السبورة الذكية .
أوصت الدراسة على أمهية تعزيز استخدام السبورة التفاعلية وتوظيفها يف البيئة التعليمية وتوفري الظروف واملقومات
املالئمة لذلك وخلق اجتاه إجيايب معزز يف استخدامها يف الصفوف الدراسية.

وقد أسفرت الدراسة عن النتائج اآلتية:
 توجد فروق دالة إحصائيًا بني متوسط درجات اجملموعة التجريبية ومتوسط درجات اجملموعة الضابطة على القياسالبعدي للمفاهيم.
 توجد فروق دالة إحصائيًا بني متوسطي درجات طالب اجملموعة التجريبية على القياسني القبلي والبعدي للمفاهيماجلغرافية ومهارات استخدام اخلرائط.
 وجود أثر للتدريس ابستخدام السبورة الذكية على املفاهيم اجلغرافية لدى طالب اجملموعة التجريبية. وجود أثر للتدريس ابستخدام السبورة الذكية على مهارات استخدام اخلرائط لدى طالب اجملموعة التجريبية..5.2دراسة (حسني وفرهود)2018 ،

هدفت هذه الدراسة اىل الكشف عن درجة استعمال مدرسي اللغة العربية السبورة الذكية يف املدارس االهلية ،استخدم
الباحثان املنهج الوصفي ،ومت اختيار عينة الدراسة ابلطريقة القصدية وطبقت على ( )96معلما ومعلمة ممن يدرسون
املرحلة الثانوية يف املدارس االهلية يف حمافظة ذي قار يف مجهورية العراق ،واستعمل الباحثان معامل ارتباط بريسون
واملتوسط احلسايب ومعامل االرتباط واالختبار التائي لعينة واحدة ( ،)T-Testوتوصلت الدراسة اىل النتائج التايل:
 -1درجة استعمال مدرسي اللغة العربية السبورة الذكية يف الدارس االهلية جاءت بدرجة متوسطة.
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 -2وجود فروق ذات داللة إحصائية يف درجة استعمال مدرسي اللغة العربية السبورة الذكية يف املدارس االهلية
تبعا ملتغري اجلنس ولصاحل الذكور.
 -3ال توجد فروق ذات داللة إحصائية يف درجة استعمال مدرسي اللغة العربية السبورة الذكية يف املدارس االهلية
تبعا ملتغري اخلربة.

.7.2ملخص الدراسات السابقة:

• اغلب الدراسات السابقة استخدمت املنهجني التجرييب والوصفي .
• مشلت الدراسات السابقة مراحل تعليمية خمتلفة وهذا بدوره يدل على ان السبورة الذكية قادرة على التكيف مع مجيع
املراحل التعليمية وفق متطلبات كل مرحلة.
• تشري الدراسات السابقة على إمكا نية استخدام السبورة الذكية أبكثر من طريقة وفق التخصصات العلمية ووفق
املناهج الدراسية.
• تدل الدراسات السابقة على االهتمام العاملي بتكنولوجيا السبورة الذكية واستغالهلا يف العملية التعليمية.
• ختتلف هذه الدراسة عن الدراسات السابقة يف العينات إذ ان معظم الدراسات السابقة تستخدم عينات عشوائية ،

ما عدا دراسة (حسني وفرهود ، )2018 ،و ( دراسة  ، )2011،Kathryn Min & Christine Siegelو  (.دراسة
 )2011 ،Mooneyاليت استخدمت عينة قصدية.
 .3إجراءات الدراسة :

 صدق وثبات أداة الدراسة:استبانة جلمع املعلومات عن واقع استخدام تكنولوجيا السبورة الذكية والتحدايت اليت تواجه استخدامها واملقرتحات اليت
تطور من استخدام السبورة الذكية لدى معلمي معاهد العلوم اإلسالمية بسلطنة عمان .
• صدق األداة  :لغرض التأكد من صدق حمتوى األداة  ،مت عرضها على جمموعة من احملكمني من األساتذة
اجلامعيني واملختصني يف تكنولوجيا التعليم وعلى املشرفني الرتبويني يف معاهد العلوم اإلسالمية  ،إلبداء الرأي

واملالحظات حول سالمة صياغة فقرات االستبانة ومناسبتها للهدف املراد قياسه  ،وبناء على مالحظات احملكمني
مت تعديل صياغة بعض الفقرات ألهنا مصاغة بطريقة غري مناسبة .
• ثبات األداة  :طبق الباحث هذه االستبانة على عينة استطالعية من خارج عينة الدراسة وهم معلمي معهد العلوم
اإلسالمية ابلسويق واستخدم الباحث معادلة ألفا كرو نباخ للتأكد من االتساق الداخلي لعبارات االستبانة ،كما
يف اجلدول رقم (. )1
اجلدول رقم ( )1معامل ثبات استبانة جلمع املعلومات عن واقع استخدام تكنولوجيا السبورة الذكية والتحدايت اليت تواجه استخدامها
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املقياس

عدد الفقرات

معامل الثبات (ألفا كرونباخ)

االستبانة

45

.8660

يتضح من اجلدول رقم ( )1ان معامل الثبات قد بلغ ( )0.866وهو مرتفع جدا ،مما يدل على ان املقياس يتمتع
بدرجة عالية من الثبات والتماسك الداخلي  ،وان املقياس جاهز للتطبيق على عينة الدراسة.
 -تطبيق الدراسة :

بعد ان أتكد الباحث من صدق وثبات أداة الدراسة قام بتطبيقها على عينة الدراسة وهم مجيع معلمو معاهد العلوم
اإلسالمية بسلطنة عمان ابستثناء معلمو العينة االستطالعية ( معهد العلوم اإلسالمية ابلسويق )
 .4نتائج الدراسة :
 .1.4نتيجة السؤال األول  :ما واقع استخدام تطبيقات السبورة الذكية يف معاهد العلوم اإلسالمية بسلطنة عمان؟
لإلجابة على السؤال األول مت حساب املتوسطات احلسابية واالحنرافات املعيارية الستجاابت أفراد العينة على حماور االستبانة كما هو
مبني يف اجلدول رقم (.)3
جدول رقم ( )2املعيار اإلحصائي لتفسري تقديرات أفراد العينة وحتديد درجة االستخدام
قيمة املتوسط احلسايب

درجة االستخدام

فأقل 1.79
1.8 -2.59
2.6 -3.39
3.4 -4.19
4.2 -5.0

ضعيفة جدا
ضعيفة
متوسطة
كبرية
كبرية جدا

جدول رقم ( )3املتوسطات احلسابية واالحنرافات املعيارية وترتيب احملاور ودرجة التقييم

يتضح من اجلدول رقم ( )3ان املتوسطات احلسابية حملاور االستبيان تراوحت بني (، )2.6759 - 4.0112
وجاء حمور مدى توافر األجهزة والتطبيقات والربامج اخلاصة ابستخدام السبورة الذكية يف الرتتيب األول مبتوسط
حسايب ( ) 4.0112وبدرجة تقييم كبرية  ،وحل احملور اخلامس حتدايت استخدام السبورة الذكية يف املرتبة الثانية
مبتوسط حسايب ( ) 3.3261وبدرجة تقييم متوسطة  ،وجاء احملور الثاين جتهيز السبورة الذكية لالستخدام يف الصف
الدراسي يف املرتبة الثالثة مبتوسط حسايب ( )3.2149ودرجة تقييم متوسطة  ،و حل احملور الرابع واقع استخدام
السبورة الذكية يف البيئة التعليمية يف املرتبة الرابعة مبتوسط حسايب ( )3.0945وبدرجة تقييم متوسطة  ،بينما حل
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احملور الثالث جاهزية املعلم الستخدام السبورة الذكية يف الصف الدراسي يف املرتبة اخلامسة مبتوسط حسايب
( )2.6759وبدرجة تقييم متوسطة.
كما مت حساب املتوسطات احلسابية واالحنرافات املعيارية والنسبة املئوية والرتتيب ودرجة التقييم لفقرات كل حمور من
حماور األداة على حدة ،كما يلي :
.2.1.4احملور األول  /مدى توافر األجهزة والتطبيقات والربامج اخلاصة ابستخدام السبورة الذكية.
اجلدول رقم (  ) 4املتوسط احلسايب واالحنراف املعياري والنسبة املئوية والرتتيب ودرجة التقييم لفقرات احملور األول
الرقم

الفقرات

املتوسط احلساب

االحنراف املعياري

النسبة املئوية

الرتتيب

درجة التقييم

1

السبورات الذكية متوفرة يف كل صف
دراسي

4.6866

0.58281

%93.73

األول

كبرية جداً

2

األقالم االلكرتونية متوفرة

3.791

1.30891

%75.82

اخلامس

كبرية

3

أجهزة احلاسب االيل متوفرة

4.5224

0.8045

%90.45

الثاين

كبرية جدا

4

أجهزة العرض متوفرة

4.5075

0.78573

%90.15

الثالث

كبرية جدا

5

االتصال ابإلنرتنت متوفر

3.7612

1.14269

%75.22

السادس

كبرية

6

التطبيقات والربامج املتعلقة ابلشرح
ابستخدام السبورة الذكية متوفرة

3.8657

1.04295

%77.31

الرابع

كبرية

7

8

الربامج والتطبيقات املتعلقة ابلتخزين
السحايب للدروس ابستخدام السبورة
الذكية متوفرة

3.2687

1.21334

%65.37

الثامن

متوسطة

االتصال خبادم شبكات حملي يف
املعهد متوفر

3.6866

1.13096

%73.73

السابع

كبرية

يتضح من اجلدول رقم ( )4ان املتوسط احلسايب ألفراد العينة يف فقرات احملور األول مدى توافر األجهزة والتطبيقات
والربامج اخلاصة ابستخدام السبورة الذكية تراوح بني ( ، )3.2687 - 4.6866حيث كان اعالها للفقرة
(السبورات الذكية متوفرة يف كل صف دراسي ) مبتوسط حسايب ( )4.6866وبدرجة تقييم كبرية جدا  ،بينما حلت
الفقرة ( الربامج والتطبيقات املتعلقة ابلتخزين السحايب للدروس ابستخدام السبورة الذكية ) يف الرتتيب الثامن واألخري
مبتوسط حسايب ( ) 3.2687ودرجة تقييم متوسطة .
 .3.1.4احملور الثاين  :جتهيز السبورة الذكية لالستخدام يف الصف الدراسي

اجلدول رقم(  )5املتوسطات احلسابية واالحنرافات املعيارية والنسبة املئوية والرتتيب ودرجة التقييم لفقرات احملور الثاين

الرقم
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املتوسط احلساب

االحنراف املعياري

النسبة املئوية

الرتتيب

درجة التقييم
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9

يوفر املعهد الدعم الفين لصيانة السبورة

3.2239

1.24098

%64.48

الثالث

متوسطة

10

يوجد يف املعهد وسائط تعليمية تتالئم
مع إمكانيات السبورة الذكية

3.209

1.05223

%64.18

الرابع

متوسطة

11

يتم اصالح السبورة الذكية إذا تعطلت
بسرعة

2.6716

1.10629

%53.43

اخلامس

متوسطة

12

تتوفر اإلضاءة املناسبة الستخدام
السبورة الذكية

3.4328

1.18352

%68.66

الثاين

كبرية

13

تتوفر السماعات وأجهزة التحكم
الصوت الستخدام السبورة الذكية

3.5373

1.07771

%70.75

االول

كبرية

الذكية

يتبني من خالل اجلدول رقم ( )5ان املتوسط احلسايب ألفراد العينة يف فقرات احملور الثاين جتهيز السبورة الذكية لالستخدام يف الصف
الدراسي تراوح بني ( ، )2.6716-3.5373حيث كان اعالها للفقرة (تتوفر السماعات وأجهزة التحكم الصوت
الستخدام السبورة الذكية) مبتوسط حسايب ( )3.5373ودرجة تقييم كبرية  ،بينما حلت الفقرة (يتم اصالح السبورة
الذكية إذا تعطلت بسرعة) يف املرتبة اخلامسة واألخرية ومبتوسط حسايب ( )2.6716ودرجة تقييم كبرية  ،وكانت
الفقرة (تتوفر اإلضاءة املناسبة الستخدام السبورة الذكية) قاب قوسني او ادىن من ان تتساوى مع الفقرة السابقة ذات
الرتتيب األول حيث حازت على املرتبة الثانية مبتوسط حسايب ( )3.4328وبدرجة تقييم كبرية .
.4.1.4احملور الثالث  :جاهزية املعلم الستخدام السبورة الذكية يف الصف الدراسي
اجلدول رقم ()6املتوسطات احلسابية واالحنرافات املعيارية والنسبة املئوية والرتتيب ودرجة التقييم لفقرات احملور الثالث
الرقم

احلساب

14

يتدرب املعلم التدريب املناسب الستخدام
السبورة الذكية

2.806

1.11788

%56.12

الرابع

متوسطة

15

لدى املعلم املعلومات الكافية عن كيفية
استخدام السبورة الذكية يف الصف الدراسي

2.8955

0.9868

%57.91

الثالث

متوسطة

 16ميتلك املعلم املهارات الفنية املناسبة يف التعامل
مع السبورة الذكية

3.2239

0.77501

%64.48

الثاين

متوسطة

3.7015

0.79801

%74.03

األول

كبرية

 18توفر إدارة املعهد ورش عمل عن آلية استخدام
السبورة الذكية

2.209

0.99296

%44.18

اخلامس

ضعيفة

 19يتم توفري مشاغل طوال السنة الدراسية لتدريب
املعلم على مستجدات السبورة الذكية

1.8507

1.04814

%37.01

السابع

ضعيفة

17
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الفقرات

املتوسط

االحنراف املعياري

النسبة املئوية

الرتتيب

درجة التقييم

إدارة املعهد تشجع املعلم على استخدام
السبورة الذكية يف الصف الدراسي
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20

يوجد لدى املعلم النشرات والدورايت اليت
ختتص ابستغالل السبورة الذكية يف شرح
الدروس التعليمية

2.0448

1.06505

%40.90

ضعيفة

السادس

من خالل اجلدول رقم ( )6نستطيع ان نستنتج ان املتوسط احلسايب للمحور الثالث جاهزية املعلم الستخدام السبورة
الذكية يف الصف الدراسي تراوح بني ( )1.8507-3.7015حيث حلت الفقرة (إدارة املعهد تشجع املعلم على
استخدام السبورة الذكية يف الصف الدراسي) يف املرتبة األوىل مبتوسط حسايب ( )3.7015وبدرجة تقييم كبرية ،
وتليها الفقرة ( ميتلك املعلم املهارات الفنية املناسبة يف التعامل مع السبورة الذكية ) اليت حلت يف املرتبة الثانية مبتوسط
حسايب ( ) 3.2239ودرجة تقييم متوسطة  ،بينما جاءت الفقرة (يتم توفري مشاغل طوال السنة الدراسية لتدريب
املعلم على مستجدات السبورة الذكية) يف املرتبة السابعة واألخرية ومبتوسط حسايب ( )1.8507وبدرجة تقييم
ضعيفة .
 5.1.4احملور الرابع  /واقع استخدام السبورة الذكية يف البيئة التعليمية
اجلدول رقم ( )7املتوسطات احلسابية واالحنرافات املعيارية والنسبة املئوية والرتتيب ودرجة التقييم لفقرات احملور الرابع
الرقم

الفقرات

21

يصمم املعلم دروسه وفق إمكانيات
السبورة الذكية

22

يضع املعلم اسرتاتيجيات تعليمية
مناسبة الستغالل تطبيقات السبورة

املتوسط
احلساب

االحنراف
املعياري

النسبة املئوية

%70.75 0.91002 3.5373
%68.36 0.93985 3.4179

الرتتيب
اخلامس
السابع

درجة التقييم
كبرية
كبرية

الذكية
خيطط املعلم الستخدام السبورة الذكية
يف دروسه

%75.22 0.88915 3.7612

األول

كبرية

23

 24يستخدم املعلم طرق تدريس تتالئم مع
إمكانيات السبورة الذكية

%73.13

الثالث

كبرية

 %69.25 0.95867 3.4627السادس

كبرية

25

يصمم املعلم الوسائط املتعددة اليت
تستثمر خصائص السبورة الذكية

26

يستخدم املعلم السبورة الذكية كجهاز
عرض فقط

%75.22 1.08836 3.7612

الثاين

كبرية

27

يستخدم املعلم الربامج والتطبيقات
املرفقة مع السبورة الذكية

%58.81 1.04273 2.9403

الثامن

متوسطة

28

يستغل املعلم املنصة اليت يوفرها موقع

%43.88 1.0186

احلادي
عشر

ضعيفة

السبورة الذكية على االنرتنت
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3.6567

0.897

2.194
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29

يستغل املعلم اتصال السبورة ابإلنرتنت
يف شرح دروسه

30

يستخدم املعلم التخزين السحايب يف
حفظ الدروس

 31حيفظ املعلم الدروس اليت يقوم بشرحها
من خالل السبورة الذكية يف احلاسوب
32

يرسل املعلم الدروس اليت يشرحها
ابستخدام السبورة الذكية اىل طالبه
ابستخدام الربيد االلكرتوين

%52.24 1.21799 2.6119

التاسع

متوسطة

%47.46 1.28907 2.3731

العاشر

ضعيفة

%71.64 1.16968 3.5821

الرابع

كبرية

 %36.72 1.16251 1.8358الثاين عشر

ضعيفة

يتضح لنا من خالل اجلدول رقم ( )7ان املتوسط احلسايب بني فقرات احملور الرابع هلذه األداة تراوح بني (-3.7612
 ، ) 1.8358حيث أتت الفقرة (خيطط املعلم الستخدام السبورة الذكية يف دروسه ) يف اعلى الرتتيب مبتوسط
حسايب ( )3.7612ودرجة تقييم كبرية ومعها يف نفس الرتتيب الفقرة (يستخدم املعلم السبورة الذكية كجهاز عرض
فقط )  ،تليهما يف املرتبة الثانية الفقرة ( يستخدم املعلم طرق تدريس تتالئم مع إمكانيات السبورة الذكية) مبتوسط
حسايب  3.6567ودرجة تقييم كبرية  ،وقد أتت الفقرة (يستخدم املعلم الربامج والتطبيقات املرفقة مع السبورة
الذكية) يف املرتبة الثامنة بدرجة تقييم متوسطة ومتوسط حسايب 2.9403
 ،بينما حلت الفقرة (يرسل املعلم الدروس اليت يشرحها ابستخدام السبورة الذكية اىل طالبه ابستخدام الربيد
االلكرتوين) يف الرتتيب الثاين عشر واألخري مبتوسط حسايب ( )1.8358وبدرجة تقييم ضعيفة.
 .2.4نتائج السؤال الثاين :

ما التحدايت اليت تواجه املعلمني يف استخدام السبورة الذكية يف معاهد العلوم اإلسالمية بسلطنة عمان؟
لإلجابة على السؤال األول مت حساب املتوسط احلسايب واالحنراف املعياري الستجاابت افراد العينة على فقرات
االستبانة كما هو مبني يف اجلدول رقم (.)8
اجلدول رقم ( )8حتدايت استخدام السبورة الذكية.
الرقم
33
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الفقرات

املتوسط
احلساب

االحنراف
املعياري

النسبة املئوية

الرتتيب

عدم توفر الصيانة الدورية للسبورة الذكية  %67.76 1.21799 3.3881السادس

درجة التقييم
متوسطة

34

تعدد األعطال الفنية عند استخدام
السبورة الذكية

%68.36 1.06101 3.4179

اخلامس

كبرية

35

توقف القلم االلكرتوين عن العمل

%65.67 1.13893 3.2836

الثامن

متوسطة

36

عدم مقدرة املعلم على التعامل مع اعطال
السبورة الذكية

%76.72 0.99388 3.8358

األول

كبرية
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37

توقف اشتغال السبورة الذكية اثناء الشرح

%60.30 1.00744 3.0149

احلادي
عشر

متوسطة

38

ضآلة اطالع املعلم على املعلومات املرفقة
مع السبورة الذكية

%72.84 0.86518 3.6418

الرابع

كبرية

39

عدم توفر دليل للمعلم عن كيفية استخدام
السبورة الكية

%74.93 1.00519 3.7463

الثالث

كبرية

40

عدم االتصال بشبكة االنرتنت

%61.79 1.06929 3.0896

التاسع

متوسطة

قلة الربامج والتطبيقات املناسبة للسبورة
الذكية

%66.87 1.00833 3.3433

السابع

متوسطة

41
42

الربجميات املرفقة مع السبورة الذكية ال
ختدم املنهج الدراسي

%54.63 1.02369 2.7313

الثالث
عشر

متوسطة

43

متطلبات استخدام السبورة الذكية تشكل
عبء على املعلم

%57.61 1.16153 2.8806

الثاين
عشر

متوسطة

44

عدم توفر ورش العمل إلعداد الوسائط
املتعددة اليت تتالئم مع السبورة الذكية

%76.42 1.08607 3.8209

الثاين

كبرية

45

تعطل احلاسوب املرفق مع السبورة الذكية %60.90 0.92822 3.0448

العاشر

متوسطة

من خالل اجلدول رقم ( ) 8يتبني لنا ان املتوسط احلسايب بني فقرات األداة تراوحت بني ()2.7313-3.8358
حيث حازت التحدايت رقم (  ) 44 ، 39 ، 38 ، 36 ، 34على درجات تقييم كبرية مما يدل على ان هذه
التحدايت جديرة ابلوقوف عندها ومعاجلتها وتذييلها واالهتمام هبا ومتابعتها من قبل اجلهات املختصة لكي ال تشكل
عائق امام املعلم يف استخدام السبورة الذكية يف التعليم  ،وقد تصدرهتا الفقرة (عدم مقدرة املعلم على التعامل مع اعطال
السبورة الذكية) اليت حصلت على الرتتيب األول مبتوسط حسايب ( )3.8358ودرجة تقييم كبرية  ،بينما حصلت
الفقرات (  ) 45 ، 43 ،42 ، 41 ، 40 ، 37 ، 35 ،33على درجات تقييم متوسطة  ،حيث حلت الفقرة
(الربجميات املرفقة مع السبورة الذكية ال ختدم املنهج الدراسي) يف الرتتيب الثالث عشر واالخري مبتوسط حسايب
( )2.7313وبدرجة تقييم متوسطة  ،ومل حتصل أي فقرة على درجة تقييم ضعيفة وهذا يدل على ان حجم التحدايت
يرتواح بني الكبرية واملتوسطة و هذا بدروه يلقي بظالله على هذه التحدايت اليت ال يستهان هبا واهنا جديرة ابالهتمام
و إجياد حلول هلا.
 .3.4إجابة السؤال الثالث:

ما التصور الذي يقرتحه املعلمون يف تطوير استخدام تكنولوجيا السبورة الذكية يف معاهد العلوم اإلسالمية؟
لإلجابة على السؤال الثالث وضع الباحث جدوال لالقرتاحات اليت تكررت يف املضمون مع اختالف بسيط يف االلفاظ

حسب استجاابت العينة وذلك كما يلي:
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اجلدول رقم ()9اقرتاحات املعلمني يف تطوير استخدام السبورة الذكية وعدد مرات تكرار االقرتاح مع النسبة املئوية مرتبة تصاعداي حسب نسبة التكرار
الرقم
1
2
3

االقرتاح
عقد ورش عمل للمعلمني عن كيفية االستغالل
األمثل للسبورة الذكية
الصيانة الدورية للسبورة الذكية

التكرار
35
15

توفري فين مقيم للتعامل السبورة الذكية

10

توفري برامج وتطبيقات تتوائم مع السبورة الذكية

7

زايدة سرعة االنرتنت املرتبط ابلسبورة الذكية

6

6

استبدال السبورات الذكية أبخرى أكثر تطوراًكاليت
تعمل ابللمس

6

7

تصميم حمتوى ودروس جاهزة للشرح على السبورة
الذكية

6

8

إقامة دورات تدريبية للمعلمني عن التعامل مع
اعطال السبورة الذكية

3

4
5

النسبة املئوية
52.24%
22.39%
14.93%
10.45%
8.96%
8.96%
8.96%
4.48%

9
تزويد املعلمني ابلنشرات الالزمة عن استخدامات
السبورة الذكية وكيفية التعامل مع األعطال

3

حتديث الربامج امللحقة مع السبورة الذكية

2

توحيد أنواع السبورة الذكية بني مجيع املعاهد

2

توجيه املعلمني اىل ضرورة وضع السبورة الذكية يف
اسرتاتيجياهتم التدريسية وطرق تدريسهم

2

4.48%
10
11
12

2.99%
2.99%

2.99%

يتبني لنا من اجلدول رقم ( ) 9ان اقرتاحات املعلمني بشأن تطوير استخدام تكنولوجيا السبورة الذكية يف معاهد العلوم
اإلسالمية ان هناك اتفاق يف بعض االقرتاحات ،حيث حاز االقرتاح (عقد ورش عمل للمعلمني عن كيفية االستغالل
األمثل للسبورة الذكية) على اعلى نسبة تكرار ( ، )52.24%وجاء االقرتاح (الصيانة الدورية للسبورة الذكية) يف املرتبة
الثانية من حيث نسبة التكرار ( ، ) 22.39%املقرتح (توفري فين مقيم للتعامل السبورة الذكية) الذي اتى يف املرتبة
521
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الثالثة بنسبة تكرار ( ، )14.93%بينما حل االقرتاح (توفري برامج وتطبيقات تتوائم مع السبورة الذكية) يف املرتبة الرابعة
بنسبة تكرار ( ، ) 10.45%وجاءت االقرتاحات (زايدة سرعة االنرتنت املرتبط ابلسبورة الذكية ) و ( استبدال
السبورات الذكية أبخرى أكثر تطوراًكاليت تعمل ابللمس ) و (تصميم حمتوى ودروس جاهزة للشرح على السبورة الذكية
) يف نفس املرتبة من التكرار بنسبة ( ، )8.96%اما ابلنسبة لالقرتاح (إقامة دورات تدريبية للمعلمني عن التعامل مع
اعطال السبورة الذكية) فقد جاء مساواي لالقرتاح (تزويد املعلمني ابلنشرات الالزمة عن استخدامات السبورة الذكية
وكيفية التعامل مع األعطال) بنسبة تكرار ( ، )4.48%وحلت االقرتاحات (حتديث الربامج امللحقة مع السبورة الذكية)
و (توحيد أنواع السبورة الذكية بني مجيع املعاهد) و (توجيه املعلمني اىل ضرورة وضع السبورة الذكية يف اسرتاتيجياهتم
التدريسية وطرق تدريسهم) يف املرتبة األخرية من حيث عدد مرات التكرار بنسبة ( ، )2.99%وهناك بعض االقرتاحات
اجليدة اليت كتبها احد املعلمني مثل اقرتاح ( املالئمة بني املناهج الدراسية وأدوات السبورة الذكية )  ،واقرتاح ( ربط
السبورة الذكية إبحدى املنصات التعليمية ) واليت مل يكن هلا أي تكرار .
 .5مناقشة النتائج والتوصيات

 .1.5مناقشة النتائج املتعلقة اب لسؤال األول ":ما واقع استخدام تطبيقات السبورة الذكية يف معاهد العلوم اإلسالمية
بسلطنة عمان؟"
من خالل اجلدول رقم( )2بيَّنت نتائج الدراسة ان استخدام السبورة الذكية مبعاهد العلوم اإلسالمية يف سلطنة عمان
جاءت بدرجة تقييم متوسطة يف االداء بشكل عام ويف مجيع احملاور  ،ابستثناء نتائج حمور " مدى توافر األجهزة
والتطبيقات والربامج اخلاصة ابستخدام السبورة الذكية" كان بدرجة كبرية  ،و يعزو الباحث هذه النتيجة اىل اجلهود اليت
قام هبا قام مركز السلطان قابوس العايل للثقافة والعلوم مشكورا بتوفري السبورات الذكية يف مجيع القاعات الدراسية جبميع
معاهد العلوم اإلسالمية ،وهذا ما مييز املعاهد عن مدارس وزارة الرتبية والتعليم اليت يقتصر استخدام السبورات الذكية يف
مراكز مصادر التعلم ويف خمتربات احلاسوب ويف بعض القاعات فقط  ،وال خيفى على احد أمهية توفر السبورة الذكية يف
الصفوف الدراسية لتبسيط بعض املفاهيم اليت يصعب شرحها من خالل السبورة العادية ولشد انتباه الطالب واستثارة
دافعيتهم  ،و على الرغم من توفر السبورات الذكية يف مجيع الصفوف والقاعات الدراسية يف معاهد العلوم اإلسالمية
إال أنه تتفاوت درجة استخدامها وتوظيفها يف العملية التعليمية بشكل فعال وذلك حسب التجهيزات املناسبة للسبورة
الذكية مثل الربامج والتطبيقات والوسائط املتعدة والدعم الفين والصيانة وغريها من التجهيزات الضرورية الستخدام
السبورة الذكية  ،وهذا يقودان اىل احملور الثاين " جتهيز السبورة الذكية لالستخدام يف الصف الدراسي" والذي ظهر بدرجة
تقييم متوسطة يف اجلدول رقم ( ) 2وخاصة الفقرات " يوفر املعهد الدعم الفين لصيانة السبورة الذكية " و " يوجد يف
املعهد وسائط تعليمية تتالئم مع إمكانيات السبورة الذكية" و" يتم اصالح السبورة الذكية إذا تعطلت بسرعة" واليت
كلها حصلت على درجة تقييم متوسطة من قبل املعلمني وهذا يدل على رغم توفر السبورات الذكية بشكل كبري إال
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انه ينقصها العديد من التجهيزات ليتمكن املعلم من استخدامها يف التدريس  ،بينما تطرق احملور الثالث " جاهزية املعلم
الستخدام السبورة الذكية يف الصف الدراسي" حيث اتى هذا احملور يف املرتبة اخلامسة بدرجة تقييم متوسطة فقد كان
تقييم كال من الفقرات " توفر إدارة املعهد ورش عمل عن آلية استخدام السبورة الذكية" و " يتم توفري مشاغل طوال
السنة الدراسية لتدريب املعلم على مستجدات السبورة الذكية" و " يوجد لدى املعلم النشرات والدورايت اليت ختتص
ابستغالل السبورة الذكية يف شرح الدروس التعليمية" بدرجة ضعيفة  ،ويعزوا الباحث هذه النتيجة اىل احلاجة املاسة
لتأهيل املعلمني و تدريبهم وتوفري النشرات والكتيبات والدورايت اليت تعينهم على استخدام السبورة الذكية االستخدام
األمثل يف شرح الدروس وتبسيطها للطالب هذا انهيك عن ضرورة توفري املعلومات اجلديدة عن تطبيقات السبورة الذكية
واليت توفرها الشركة املصنعة بشكل مستمر طوال العام الدراسي ليتواكب مع احتياجات كل مادة دراسية وخاصة تلك
املواد اليت حتتاج اىل تطبيقات خاصة لشرح احلصة الدراسية  ،ويوضح اجلدول رقم ( )6ان ادارات املعاهد تشجع على
ذلك وهذا ما اشارت اليه الفقرة " إدارة املعهد تشجع املعلم على استخدام السبورة الذكية يف الصف الدراسي" واليت
حصلت على درجة تقييم كبرية ولكن التشجيع وحده ال يكفي بدون االخذ بيد املعلم يف الرقي مبستواه من خالل
اخضاعه لدورات و ورش عمل يف كيفية استخدام السبورة الذكية  ،اما ابلنسبة للمحور الرابع " واقع استخدام السبورة
الذكية يف البيئة التعليمية" فقد جاء يف املرتبة الرابعة بدرجة تقييم متوسطة  ،ويتضح من اجلدول رقم ( )8ان معظم
املعلمني يعتقدون اهنم يصممون دروسهم وفق إمكانيات السبورة الذكية و واهنم يضعون اسرتاتيجياهتم وخططهم وطرق
تدريسهم وفق تطبيقات السبورة وقدراهتا ولكن درجة استخدامهم للربامج والتطبيقات املرفقة مع السبورة الذكية متوسطة
وهذا يدل على اهنم يستخدمون السبورة كجهاز عرض فقط  -وذلك وفق الفقرة " يستخدم املعلم السبورة الذكية
كجهاز عرض فقط " واليت حازت على املرتبة الثانية بدرجة تقييم كبرية  -وليس كأداة هلا إمكانيات وقدرات خاصة
و تفاعلية مثرية لالهتمام مما جيعل االستغالل األمثل هلا بعيد املنال  ،هذا انهيك عن ضعف درجة استخدام التخزين
السحايب للدروس وابلتايل مشاركتها يف املنصة املتوفرة يف موقع السبورة الذكية على االنرتنت وكذلك ارسال الدروس اليت
يتم ختزينها ابستخدام السبورة الذكية اىل الربيد االلكرتوين لكل طالب جاء بتقييم ضعيف رغم ان من إمكانيات السبورة
الذكية تسجيل الدروس ونشرها مباشرة عرب الربيد اإللكرتوين بعد االنتهاء من احلصة وهذا يفسر حاجة املعلمني اىل
دورات تدريبية مكثفة عن إمكانيات السبورة الذكية واستغالهلا االستغالل األمثل يف احلقل الرتبوي .
هذا واتفقت نتائج الدراسة مع دراسة (الغافرية ) 2017،اليت أوضحت ان استخدام السبورة الذكية يف تدريس مادة
العلوم كان بدرجة متوسطة على الرغم من توفر السبورة الذكية يف خمتربات العلوم  ،حيث كانت دراسة (الغافرية )2017،
تتعلق بواقع استخدام معلمي مادة العلوم للسبورة الذكية يف مرحلة احللقة الثانية من التعليم األساسي بسلطنة عمان ،
واتفقت نتائج هذه الدراسة كذلك مع دراسة (حسني و فرهود  ) 2018 ،اليت هدفت اىل الكشف عن درجة استعمال
م درسي اللغة العربية السبورة الذكية يف املدارس االهلية يف حمافظة ذي قار جبمهورية العراق واليت أوضحت ان درجة
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استعمال مدرسي اللغة العربية السبورة الذكية يف الدارس االهلية جاءت بدرجة متوسطة  ،كما ان نتائج الدراسة اختلفت
مع دراسة ( رانية عبداملنعم  )2015 ،واليت هدفت اىل الكشف عن واقع ومعوقات استخدام السبورة التفاعلية من
وجهة نظر معلمي وكالة الغوث الدولية وعالقته ابلتخصص وسنوات اخلربة يف منطقة غرب حمافظة غزة بفلسطني واليت
أظهرت نتائج ضعيفة لدرجة استخدام السبورة الذكية يعزى اىل ضعف ادراك املعلمني أبمهية استخدام السبورة الذكية يف
العملية التعليمية .
 . 2.5مناقشة النتائج املتعلقة ابلسؤال الثاين "ما التحدايت اليت تواجه املعلمني يف استخدام السبورة الذكية يف معاهد
العلوم اإلسالمية بسلطنة عمان؟"
من خالل اجلدول رقم ( )8يتضح لنا التحدايت اليت تواجه املعلمني حيث اتى التحدي "عدم مقدرة املعلم على التعامل
مع اعطال السبورة الذكية " يف املرتبة األوىل مبتوسط حسايب ( )3.8358وبدرجة تقييم كبرية  ،وهذا يدل على ان هذا
التحدي يشكل معضلة امام املعلم وعائق كبري جيب الوقوف عنده ومعاجلته  ،واتى يف املرتبة الثانية التحدي "عدم توفر
ورش العمل إلعداد الوسائط املتعددة اليت تتالئم مع السبورة الذكية " مبتوسط حسايب (  ) 3.8209تقييم كبرية و هذا
يدل على أمهية ورش العمل وامهية الوسائط املتعددة يف استغالل إمكانيات السبورة الذكية وعدم توفرها يشكل حتدي
كبري امام املعلم  ،واتى يف املرتبة الثالثة التحدي " عدم توفر دليل للمعلم عن كيفية استخدام السبورة الكية " مبتوسط
حسايب (  ) 3.7463تقييم كبرية  ،ان توفر السبورات الذكية وحده ال يكفي مامل يكن معها دليل الستخدامها و إال
فان املعلم سيواجه حتدي كبري يف بداية التعامل معها  ،اما يف املرتبة الرابعة كان التحدي " ضآلة اطالع املعلم على
املعلومات املرفقة مع السبورة الذكية " مبتوسط حسايب (  )3.6418ودرجة تقييم كبرية  ،وهنا يقع على عاتق املعلم
بذل املزيد من اجلهد على التعرف على املعلومات املرفقة مع السبورة الذكية لتجاوز هذا التحدي و استغالل إمكانيات
السبورة الذكية وفق املادة العلمية اليت يدرسها لطالبه لكي ِّ
يسهل عليهم فهم الدروس وتبسيط املفاهيم  ،ويف املرتبة
اخلامسة اتى التحدي " تعدد األعطال الفنية عند استخدام السبورة الذكية" مبتوسط حسايب ( )3.4179ودرجة تقييم
كبرية  ،وهذا يدل على ان السبورة الذكية مثلها مثل أي جهاز تكنولوجي عرضة لألعطال ولكن تعدد هذه األعطال
يشكل عائق كبري امام اجناز احلصة الدراسية لذلك ينبغي ان تقتىن السبورات ذات اجلودة العالية و األعطال القليلة
لتجاوز هذا التحدي  ،وقد حصلت التحدايت (  ) 45 ، 43 ،42 ، 41 ، 40 ، 37 ، 35 ،33على درجات
تقييم متوسطة واعالها التحد ي " عدم توفر الصيانة الدورية للسبورة الذكية " الذي اتى يف املرتبة السادسة مبتوسط
حسايب ( ، ) 3.3881وهذا يدل على أمهية الصيانة الدورية للسبورات الذكية لتجب األعطال املتوقعة وابلتايل جتنب
تعطيل احلصة الدراسية  ،بينما حلت التحدي "الربجميات املرفقة مع السبورة الذكية ال ختدم املنهج الدراسي" يف الرتتيب
الثالث عشر واالخري مبتوسط حسايب ( )2.7313وبدرجة تقييم متوسطة  ،وهذا يدل على أمهية الربجميات املرفقة مع
السبورة الذكية يف التخطيط للدرس وعدم توفر الربجميات املناسبة جيعل املعلم امام حتدي البحث عن برجميات أخرى
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ختدم امل نهج الدراسي  ،ومن املالحظ انه مل حتصل أي فقرة من فقرات أداة الدراسة على درجة تقييم ضعيفة وهذا دليل
قوي على ان حجم التحدايت يرتواح بني الكبرية واملتوسطة و نستنتج اننا امام حتدايت عضال جيب إجياد احللول
املناسبة هلا لكي ال تشكل عائق امام استخدام السبورة الذكية يف العملية التعليمية .
هذا واتفقت نتائج هذه الدراسة مع دراسة ( رانية عبداملنعم  )2015 ،واليت هدفت اىل الكشف عن واقع ومعوقات
استخدام السبورة التفاعلية من وجهة نظر معلمي وكالة الغوث الدولية وعالقته ابلتخصص وسنوات اخلربة يف منطقة
غرب حمافظة غزة بفلسطني  ،فقد أظهرت الدراسة ان درجة وجود املعوقات كبرية ومن اهم املعوقات قلة الدورات
التدريبية للمعلمني و ورش العمل  ،واتفقت كذلك مع مع دراسة (الغافرية )2017،اليت أوضحت ان هناك عوائق
امام استخدام السبورة الذكية مما يعيق حتقيق األهداف املرجوة ومن هذه العوائق قلة الربجميات التعليمية املناسبة و احتياج
املعلمني اىل التدريب الكايف الستخدام السبورة الذكية والنقص يف شبكات االتصال  ،حيث كانت دراسة
(الغافرية ) 2017،تتعلق بواقع استخدام معلمي مادة العلوم للسبورة الذكية يف مرحلة احللقة الثانية من التعليم األساسي
بسلطنة عمان .
 . 3.5مناقشة النتائج املتعلقة ابلسؤال الثالث " :ما التصور الذي يقرتحه املعلمون يف تطوير استخدام تكنولوجيا السبورة
الذكية يف معاهد العلوم اإلسالمية؟"
يتضح من اجلدول ( ) 9ان جمموعة من االقرتاحات اتفق عليها املعلمني وحظيت بنسبة عالية من التكرار واتى يف املرتبة
األ وىل االقرتاح ( عقد ورش عمل للمعلمني عن كيفية االستغالل األمثل للسبورة الذكية ) بنسبة تكرار ()52.24%
ويعزو الباحث ذلك اىل احلاجة املاسة لدى املعلمني يف عقد مثل هذه ورش العمل اليت متكنهم من االستفادة القصوى
من إمكانيات السبورة الذكية  ،وحاز على املرتبة الثان ية االقرتاح (الصيانة الدورية للسبورة الذكية) بنسبة تكرار
( ، ) 22.39%ويعزو الباحث ذلك اىل ان السبورات الذكية املستخدمة حاليا يف املعاهد اإلسالمية قد مضى عليها
زمن منذ اقتنائها ومل حتظى أبي صيانة وابلتايل تكثر فيها األعطال فهي حباجة اىل صيانة دورية لتجنب توقفها عن
العمل  ،وحل املقرتح (توفري فين مقيم للتعامل السبورة الذكية) يف املرتبة الثالثة بنسبة تكرار ( ، )14.93%ويعزو
الباحث ذلك اىل كثرة األعطال الفنية يف السبورة الذكية مما يستدعي وجود فين مقيم يف كل معهد يقوم إبصالح األعطال
فور وقوعها لكي ال تتوقف العملية التعليمية بسبب األعطال املتكررة  ،واتى االقرتاح (توفري برامج وتطبيقات تتوائم مع
السبورة الذكية) يف املرتبة الرابعة بنسبة تكرار ( ، )10.45%ويعزو الباحث ذلك اىل احلاجة املاسة اىل الربامج
والتطبيقات ذات العالقة ابملناهج الدراسية واليت ميكن استخدامها يف السبورة الذكية لتبسيط املفاهيم و تسهيل الفهم
واالستيعاب لدى الطالب  ،بينما حصلت االقرتاحات (زايدة سرعة االنرتنت املرتبط ابلسبورة الذكية ) و ( استبدال
السبورات الذكية أبخرى أكثر تطوراًكاليت تعمل ابللمس ) و (تصميم حمتوى ودروس جاهزة للشرح على السبورة الذكية
) على نفس املرتبة من التكرار بنسبة ( ، )8.96%ويعزو الباحث ذلك اىل :
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 إدراك املعلمني أبمهية التخزين السحايب للدروس والذي يتطلب شبكة انرتنت سريعة ميكن من خالهلا رفع ملفاتالفيديو اليت تتسم ابلثقل و ملفات الصور والوسائط املتعدة املختلفة .
 السبورة املستخدمة احلالية تعمل ابلقلم اإللكرتوين وهو كثري األعطال واستبدال السبورات احلالية بسبورات أخرىتعمل ابللمس سيحد من هذه املشكلة .
 املناهج احلالية حباجة اىل تطوير يف التصميم حبيث تكون جاهزة للشرح على السبورة الذكية وال يتطلب من املعلمجمهود كبري لتطويعها لتكون مالئمة للسبورة الذكية .
اما ابلنسبة لالقرتاح (إقامة دورات تدريبية للمعلمني عن التعامل مع اعطال السبورة الذكية) فقد جاء مساواي لالقرتاح
(تزويد املعلمني ابلنشرات الالزمة عن استخدامات السبورة الذكية وكيفية التعامل مع األعطال) بنسبة تكرار ()4.48%
 ،ويعزوا الباحث ذلك اىل ان األعطال الفنية تشكل عبء على املعلمني يف أداء دروسهم لذلك فهم حباجة اىل دورات
تدريبية للتعامل مع األعطال البسيطة اليت ميكن إصالحها بسهوله ويسر  ،وان تزويد املعلمني ابلنشرات الالزمة عن
استخدام السبورة الذكية قد جينبهم سوء استعماهلا وابلتايل قد يقلل من نسبة األعطال الفنية  ،واتت االقرتاحات (حتديث
الربامج امللحقة مع السبورة الذكية) و (توحيد أنواع السبورة الذكية بني مجيع املعاهد) و (توجيه املعلمني اىل ضرورة
وضع السبورة الذكية يف اسرتاتيجياهتم التدريسية وطرق تدريسهم) يف املرتبة األخرية من حيث عدد مرات التكرار بنسبة
( ،)2.99%ويعزو الباحث ذلك اىل :
 الربامج والتطبيقات بطبيعتها هي حباجة حتديث مستمر لتتواكب مع املستحداثت التقنية واحلاجة الواقعية هلايف العملية التعليمية .
 توحيد السبورات الذكية جيعل من السهل على املعلمني تبادل اخلربات واملهارات يف التعامل معها. ان جعل إمكانيات السبورة الذكية من ضمن االسرتاتيجيات وطرق التدريس ِّيسهل من االستفادة منها وفق
خطط منظمة موضوعه مسبقا هلذا الغرض .
وقد رصد الباحث بعض االقرتاحات اجليدة اليت كتبها أحد املعلمني مثل اقرتاح ( املالئمة بني املناهج الدراسية وأدوات
السبورة الذكية )  ،واقرتاح ( ربط السبورة الذكية إبحدى املنصات التعليمية ) واليت مل يكن هلا أي تكرار  ،ويعزو الباحث
ذلك اىل:
 حاجة املعلمني والقائمني على املناهج اىل ورش عمل لتعريفهم على ضرورة املالئمة بني املناهج الدراسية وأدواتالسبورة الذكية لكي يسهل على املعلم استخدامها واستغالهلا االستغالل األمثل.
 حاجة امل علمني اىل دورات تعريفية أبمهية املنصات التعليمية يف إيصال الدروس اىل الطالب يف أي مكان يوجد بهانرتنت وابلتايل ميكنه مراجعة دروسه من خالل املنصة  ،وربط هذه املنصات ابلسبورات الذكية يعد من األمهية مبكان
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احدى الشركات املصنعة للسبورات الذكية بوضع املنصة التعليميةPromethean  وقد شرعت شركة،
 على موقعها االلكرتوين لريفع املشرتكني يف هذه املنصة دروسهم اليت يشرحوهنا من خالل السبوراتClassFlow
. الذكية اليت تصنعها الشركة
:  التوصيات.6

يوصي الباحث بعقد ورش عمل تعريفية للمعلمني عن اإلمكانيات اليت تتمتع هبا السبورة الذكية من مزااي وكيفية استغالهلا

. االستغالل األمثل
 فإن الباحث يوصي بضرورة توفري فين مقيم يف، ابإلشارة اىل التحدايت اليت تواجه املعلمني يف استخدام السبورة الذكية
كل معهد من معاهد العلوم اإلسالمية للقيام ابلصيانة الدورية للسبورة الذكية ليتمكن املعلم من استخدامها بدون
. معوقات
يوصي الباحث إبجراء املزيد من الدراسات ذات الشأن بتكنولوجيا السبورة الذكية للوقوف على واقع استخدامها يف
. سلطنة عمان وإلعطاء الباحثني املزيد من التفصيالت والبحوث يف هذا اجملال
:املراجع
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امللحق
استبانة مجع املعلومات عن واقع استخدام تكنولوجيا السبورة الذكية والتحدايت اليت تواجه استخدامها واملقرتحات
اليت تطور من استخدام السبورة الذكية يف معاهد العلوم اإلسالمية بسلطنة عمان .
البياانت العامة :
االسم  ........................................... :اسم املعهد :
 5-1سنوات  10 -6 ،سنوات  11 ،سنة فأكثر
سنوات اخلربة :
البكالوريوس  ،املاجستري
املؤهل التعليمي :
الرتبية اإلسالمية  ،اللغة العربية  ،اللغة اإلجنليزية  ،الرايضيات التاريخ  ،اجلغرافيا
التخص ص :
 ،الكيمياء  ،الفيزايء  ،االحياء  ،احلاسوب
اقرأ العبارة جيداً  ،مث عرب عما تراه مناسباً مبكان عملك ابلطريقة التالية :
 اذا كان البند موجودا بدرجة كبرية جدا فضع عالمة (  ) يف خانة "كبرية جداً ". اذا كان البند موجودا بدرجة كبرية فضع عالمة (  ) يف خانة "كبرية" . اذا كان البند موجودا بدرجة متوسطة فضع عالمة (  ) يف خانة " متوسطة ً" . اذا كان البند موجودا بدرجة منخفضة فضع عالمة (  ) يف خانة "منخفضة ً" . اذا كان البند موجودا بدرجة منخفضة جداً فضع عالمة (  ) يف خانة "منخفضةً جداً" .عزيزي املعلم اجب عن مجيع التساؤالت التالية وال ترتك فراغاً .
احملور األول  :تناول مدى توافر األجهزة والتطبيقات والربامج اخلاصة ابستخدام السبورة الذكية .

م

العبارة

1

السبورات الذكية متوفرة يف كل صف دراسي

2

األقالم االلكرتونية متوفرة

3

أجهزة احلاسب االيل متوفرة

4

أجهزة العرض متوفرة

5

االتصال ابإلنرتنت متوفر

6

التطبيقات والربامج املتعلقة ابلشرح ابستخدام السبورة الذكية متوفرة

7

الربامج والتطبيقات املتعلقة ابلتخزين السحايب للدروس ابستخدام السبورة الذكية

8

االتصال خبادم شبكات حملي يف املعهد

احملور الثاين  :جتهيز السبورة الذكية لالستخدام يف الصف الدراسي :
9
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يوفر املعهد الدعم الفين لصيانة السبورة الذكية

كبرية
جداً

كبرية متوسطة منخفضة منخفضة
جدا
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 10يوجد يف املعهد وسائط تعليمية تتالئم مع إمكانيات السبورة الذكية
 11يتم اصالح السبورة الذكية اذا تعطلت بسرعة
 12تتوفر اإلضاءة املناسبة الستخدام السبورة الذكية
 13تتوفر السماعات وأجهزة التحكم الصوت الستخدام السبورة الذكية
احملور الثالث  :جاهزية املعلم الستخدام السبورة الذكية يف الصف الدراسي :
 14يتدرب املعلم التدريب املناسب الستخدام السبورة الذكية
 15لدى املعلم املعلومات الكافية عن كيفية استخدام السبورة الذكية يف الصف
الدراسي
 16ميتلك املعلم املهارات الفنية املناسبة يف التعامل مع السبورة الذكية
 17إدارة املعهد تشجع املعلم على استخدام السبورة الذكية يف الصف الدراسي
 18توفر ادراة املعهد ورش عمل عن آلية استخدام السبورة الذكية
 19يتم توفري مشاغل طوال السنة الدراسية لتدريب املعلم على مستجدات السبورة
الذكية .
 20يوجد لدى املعلم النشرات والدورايت اليت ختتص ابستغالل السبورة الذكية يف شرح
الدروس التعليمية
احملور الرابع  :واقع استخدام السبورة الذكية يف البيئة التعليمية :
 21يصمم املعلم دروسه وفق إمكانيات السبورة الذكية
 22يضع املعلم اسرتاتيجيات تعليمية مناسبة الستغالل تطبيقات السبورة الذكية
 23خيطط املعلم الستخدام السبورة الذكية يف دروسه
 24يستخدم املعلم طرق تدريس تتالئم مع إمكانيات السبورة الذكية
 25يصمم املعلم الوسائط املتعددة اليت تستثمر خصائص السبورة الذكية
 26يستخدم املعلم السبورة الذكية كجهاز عرض فقط
 27يستخدم املعلم الربامج والتطبيقات املرفقة مع السبورة الذكية
 28يستغل املعلم املنصة اليت يوفرها موقع السبورة الذكية على االنرتنت
 29يستغل املعلم اتصال السبورة ابإلنرتنت يف شرح دروسه
 30يستخدم املعلم التخزين السحايب يف حفظ الدروس
 31حيفظ املعلم الدروس اليت يقوم بشرحها من خالل السبورة الذكية يف احلاسوب .
 32يرسل املعلم الدروس اليت يشرحها ابستخدام السبورة الذكية اىل طالبه ابستخدام
الربيد االلكرتوين
احملور اخلامس  :حتدايت استخدام السبورة الذكية :
 33عدم توفر الصيانة الدورية للسبورة الذكية
 34تعدد األعطال الفنية عند استخدام السبورة الذكية
 35توقف القلم االلكرتوين عن العمل
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 36عدم مقدرة املعلم على التعامل مع اعطال السبورة الذكية
 37توقف اشتغال السبورة الذكية اثناء الشرح
 38ضئآلة اطالع املعلم على املعلومات املرفقة مع السبورة الذكية
 39عدم توفر دليل للمعلم عن كيفية استخدام السبورة الكية
 40عدم االتصال بشبكة االنرتنت
 41قلة الربامج والتطبيقات املناسبة للسبورة الذكية
 42الربجميات املرفقة مع السبورة الذكية ال ختدم املنهج الدراسي
 43متطلبات استخدام السبورة الذكية تشكل عبء على املعلم
 44عدم توفر ورش العمل إلعداد الوسائط املتعددة اليت تتالئم مع السبورة الذكية
 45تعطل احلاسوب املرفق مع السبورة الذكية
احملور السادس  :اقرتاحات املعلمني يف تطوير استخدام السبورة الذكية:
 46عزيزي املعلم ما هي اقرتاحاتك يف تطوير استخدام السبورة الذكية يف البيئة
التعليمية؟
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Abstract :
This study aims to identify the attitudes of faculty members at the University of Tabuk towards
the use of the Blackboard Learning Management System, and uses the descriptive analytical
method in the study and the design of a questionnaire consisting of (14) paragraphs distributed
according to Likert scale to survey the sample members and use the statistical analysis spss to
analyze the study tool and seek The study indicates knowledge of the attitudes of faculty members
towards the use of the blackboard learning system, and are there statistically significant differences
in the attitudes of faculty members due to the type variable (male /female ) as well as to the variable
of specialization in the practical and theoretical faculties and the researcher displays a summary of
the most important results of the study we note from comparing the averages Standard deviations
and percentage percentages of the questionnaire axes, we find that the views of the faculty
members of the University of Tabuk towards the use of virtual classes with approval until the
general arithmetic mean of the questionnaire axes reached (3.56) and we find that the responses of
the sample members in the first axis are (approval) to use the virtual classes is (3.5933) With a
standard deviation (57506), we find that the responses of the sample members in the second axis
are (approval) for the mean of average The importance of using the virtual classes (3.5367) with a
standard deviation (0.56606) and the responses of the sample members in the third axis (fairly
correct) to the mean of the third axis the difficulties and obstacles that limit the use of the virtual
classes Virtural Classrooms is (2.4133) and a standard deviation (0.80695)

: امللخص

هتدف هذه الدارسة اىل التعرف على إجتاهات أعضاء هيئة التدريس جبامعة تبوك حنو استخدام نظام إدارة التعلم
ً) فقرة وموزعة وفقا14 (  ويستخدم املنهج الوصفي التحليلي يف الدراسة وتصميم استبيان مكونة من، البالك بورد
 لتحليل أداة الدراسة وتسعىspss مقياس ليكرت اخلماسي الستطالع أفراد العينة واستخدام التحليل االحصائي
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الدراسة اىل معرفة اجتاهات أعضاء هيئة التدريس حنو استخدام نظام التعلم البالك بورد وهل توجد فروق ذات داللة
إحصائية يف اجتاهات أعضاء هيئة التدريس تعزى ملتغري النوع ( ذكر  /أثىن ) وكذلك ملتغري التخصص يف الكليات
العملية والنظرية و تعرض الباحثة خمتصراً ألهم النتائج الدراسة نالحظ من مقارنة املتوسطات واالحنرافات املعيارية
والنسب املئوية حملاور االستبيان جند أن آراء أعضاء هيئة التدريس جبامعة تبوك حنو استخدام الفصول االفرتاضية ابملوافقة
حيت بلغ املتوسط احلسايب العام حملاور االستبيان ( ) 3.56و جند أن استجاابت أفراد العينة يف احملور األول هي
(املوافقة) على استخدام الفصول االفرتاضية هو (  (3.5933ابحنراف معياري ) ).57506و جند أن استجاابت
أفراد العينة يف احملور الثاين هي (املوافقة) ملتوسط على أمهية استخدام الفصول االفرتاضية ( )3.5367ابحنراف معياري
( ) 0.56606و استجاابت أفراد العينة يف احملور الثالث (صحيح حلد ما) ملتوسط احملور الثالث الصعوابت واملعوقات
اليت حتد من استخدام الفصول االفرتاضية  Virtural Classroomsهو ) )2.4133واحنراف معياري (
)0.80695
key words: Blackboard, Directions, Learning Management System

الكلمات املفتاحية :البالك بورد  ،اجتاهات ، ،نظام إدارة التعلم،
املقدمة  :يعترب مودل  Moodleمنصة مفتوحة املصدر تتمتع مبرونة عالية وبرجميات جمانية  ،وميكن استخدامه إلنشاء

موقع خاص على شبكة االنرتنت ملقررات تعليمية فعالة ( ديناميكية ) عرب االنرتنت وذلك ملا يتميز به من مميزات إدارة
التعلم الشاملة واملرغوبة واآلمنة ويعرف مودل  Moodleايضاً أبنه نظام إدارة تعلم أو بيئة تعلم أفرتاضي وهو اختصاراً

لـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ  Modular object oriented dynamic learning environmentواختصاراً  Moodleوجرى تطوير
مودل ملساعدة املعلمني يف إنشاء مقررات عرب االنرتنت مع الرتكيز على التفاعل والبناء التعاوين للمحتور  ،وهو يف تطور
مستمر .
مشكلة الدراسة

The Study Problem:

 :تتمحور مشكلة الدراسة يف اإلجابة على التساؤل التايل:

ما هي اجتاهات أعضاء هيئة التدريس جبامعة تبوك حنو استخدام الفصول االفرتاضية  Virtural Classroomsيف
نظام إدارة التعلم البالك بورد Blackboard.
فروض

الدراسةStudy hypotheses:

ال توجد فروق ذات داللة إحصائية عند مستوى داللة ( ) 0.05بني متوسطات آراء أفراد العينة حول اجتاهات
▪
أعضاء هيئة التدريس جبامعة تبوك حنو استخدام الفصول االفرتاضية يف نظام إدارة التعلم البالك بورد Blackboard.
تبعا ملتغري النوع.
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ال توجد فروق ذات داللة إحصائية عند مستوى داللة ( )0.05بني متوسطات آراء أفراد العينة حول اجتاهات
▪
أعضاء هيئة التدريس جبامعة تبوك حنو استخدام الفصول االفرتاضية يف نظام إدارة التعلم البالك بورد Blackboard.
تبعا ملتغري التخصص األكادميي.
أهداف الدراسة  : Study Objectives:هتدف هذه الدراسة اىل:

التعرف على آراء أعضاء هيئة التدريس جبامعة تبوك حنو استخدام الفصول االفرتاضية Virtural Classrooms

.1
يف نظام إدارة التعلم البالك بورد .Blackboard.

التعرف على أمهية استخدام الفصول االفرتاضية  Virtural Classroomsيف نظام إدارة التعلم البالك بورد
.2
 .Blackboardيف استكمال العملية التعليمية من وجهة نظر أعضاء هيئة التدريس جبامعة تبوك .
 .3التعرف على الصعوابت اليت حتد من استخدام الفصول االفرتاضية  Virtural Classroomsيف نظام إدارة التعلم
البالك بورد  Blackboard.من وجهة نظر أعضاء هيئة التدريس جبامعة تبوك.
 .4هل توجد فروق ذ ات داللة إحصائية بني إستجاابت أفراد العينة قد تعزى اىل متغري النوع او متغري التخصص
األكادميي.
 : Significance of the Studyجاءت أمهية هذه الدراسة متزامنة مع اهتمام كل مؤسسات

أمهية الدراسة:

التعليم العام والعايل ابلتعليم حيث برزت أمهية تقنية الفصول االفرتاضية يف ضرورة استمرار العملية التعليمية بعد توقفها
النتشار جائحة كوروان وتعترب هذه الدراسة من الدراسات احلديثة يف هذا اجملال وعليه ميكن حتديد أمهية هذه الدراسة يف
التايل:
 .1حتديد أهم نقاط امليزات لدمج تقنية الفصول االفرتاضية يف العملية التعليمية.
 .2حتديد أهم الصعوابت اليت حتد من دمج تقنية الفصول االفرتاضية يف العملية التعليمية.
منهج الدراس ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــة Curriculum of the study :مت استخدم املنهج الوصفي التحليلي ملالئمته هلذه الدراسة.
أدوات

الدراسةStudy tools:

استخدمت الباحثة يف هذه الدراسة استبيان الستطالع آراء أعضاء هيئة التدريس

جبامعة تبوك حنو استخدام الفصول االفرتاضية  Virtural Classroomsيف نظام إدارة التعلم البالك بورد
 . Blackboardومت تصميمه على مناذج قوقل درايف وتوزيعه على عينة من أعضاء هيئة التدريس جبامعة تبوك ونسبة
لضيق

الوقت

مت

االستبيان

اغالق

خالل

72

ساعة

وهذا

https://forms.gle/J32hnPCvnY52uFuC9

عينة

الدراسةThe Study Sample:

متثلت عينة من عدد  75أعضاء هيئة التدريس جبامعة تبوك يف كليات خمتلفة للجامعة
حدود الدراسة
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رابط

االستبيان:
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• احلدود املكانية :جامعة تبوك مبدينة تبوك مشال اململكة العربية السعودية.
• احلدود الزمانية :مت تطبيق أداة هذه الدراسة خالل الفصل الدراسي الثاين لعام اجلامعي 1442/1441هــ.

• احلدود املوضوعية :معرفة اجتاهات أعضاء هيئة التدريس جبامعة تبوك عن استخدام الفصول االفرتاضية البالك بورد
 Blackboardيف العملية التعليمية.
مصطلحات

الدراسةTerminology of Study:

 .1الفصول

االفرتاضيةVirtural Classrooms:

1

الفصول االفرتاضية أبهنا وسيلة من الوسائل الرئيسة يف تقدمي

الدروس املباشرة واحملاضرات على االنرتنت ابإلضافة اىل التدريب عن بعد يتوفر فيها العناصر األساسية اليت حيتاجها كل

من املعلم والطالب ،تعتمد على أسلوب التعليم التفاعلي ويطلق علها أيضا  :الفصول الذكية  ،الفصول اإللكرتونية ،
فصول التعليم عن بعد .
 .2إجتاهات : Trends:تعرف االجتاهات أبهنا استعداد وجداين ونفسي مكتسب حنو موضوع ما  ،وهلا دور كبري يف
حتديد سلوك الفرد وقد تكون االجتاهات إجيابية وقد تكون سلبية أو حمايدة
 .3برانمج مودل) (Moodleهو نظام إدارة تعلم مفتوح املصدر صمم على أسس تعليمية ليساعد املدربني على توفري
بيئة تعليمية الكرتونية ومن املمكن استخدامه بشكل شخصي على مستوى الفرد كما ميكن أن خيدم جامعة
تضم  40000ألف متدرب .كما أن موقع النظام يضم 75000مستخدم مسجل ويتكلمون  70لغة خمتلفة من 138
دولة .أما من انحية تقنية فإن النظام صمم ابستخدام لغة ) (PHPو لقواعد

البياانت(MySQL).

اإلطار النظري  :ما املقصود إذًاً بنظام إدارة التعلم  : Learning Management Systemيقصد أبنظمة

إدارة التعلم اليت يطلق عليها أيضاً بيئـات التعــلم االفـرتاضي ــة

)Virtual Learning Environments (VLE

األنظمة

اليت تعمل كمساند ومعزز للعملية التعليمية حبيث يضع املدرس املواد التعليمية من حماضرات و امتحاانت و مصادر يف
موقع النظام كما أن هناك غرفًا للنقاش وحافظة ) (E Portfoliosوغريها من اخلدمات اإللكرتونية الداعمة للمادة
الدراسية .أي أن أنظمة إدارة التعلم هي برامج تساعد يف ختزين حمتوى املقررات الدراسية إلكرتونيًا وإدارهتا كما أهنا تسهل

إدارة عملية التعلم  ، 2فنظام إدارة التعلم هو برانمج مصمم إلدارة ومتابعة وتقييم مجيع أنشطة التعليم  ،لذلك فهو حل
لتخطيط وإدارة مجيع أنشطة التعلم يف املؤسسة .ويعرف نظام إدارة التعلم االلكرتوين أبنه ختزين حمتوى املقررات اإللكرتونية
وإدارة عملية التعلم وتنظيم وإدارة األنشطة اإلدارية والتعليمية داخل املؤسسة التعليمية  ،مبا يتضمنه من إدارة الطالب
املقيدين  ،واالختبارات ،واملنهج وحتديد املهام التعليمية وأساليب تنفيذها وخطـط الدرس  ،ومتكني الطالب من األدوات
khlyf, 2009m , s 7
alkhlyfh, 2011, s 4
alhrby 1427, s2
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الستخدامها أبغراض متنوعة ومستقلة حتقق االستخدام والتنظيم الذايت وتنظيم األنشطة التعليمية ،وبذلك فإن أنظمة
إدارة التعلم اإللكرتوين هتتم إبدارة وتقدمي التعلم وتنظيم أنشطة الطالب إضافة لتنفيذ اجلوانب اإلدارية ابملؤسسة التعليمية
يف إطار نظام متكامل .ونظام إدارة التعليم اإللكرتوين هو برانمج  softwareمت تصميمه للمساعدة يف إدارة ومتابعة
وتقدمي األنشطة التعليمية والتعليم املستمر ،لذا فهو يعترب حل إسرتاتيجي للتخطيط والتعليم وإدارة مجيع أوجه التعلم يف
املؤسسة التعليمية مبا يف ذلك االتصال املباشر والقاعات االفرتاضية أو املقررات املوجهة من قبل هيئة التدريس 3.أبنه
"حزم برامج متكاملة تشكل نظاماً إلدارة العملية التعليمية اإللكرتونية وحتقق التواصل بني أطراف املنظومة الرتبوية يف أي

وقت ومن أي مكان عرب الشبكة العاملية للمعلومات أو الشبكة احمللية هبدف حتسني عملية التعليم والتعلم " .وحتتوي
أنظمة إدارة التعلم على أنظمة إدارة حمتوايت التعليم وأنظمة إدارة املناهج الدراسية ومنصة التعليم اإللكرتوين والبوابة
التعليمية.
معىن نظام إدارة التعلم  :يستخدم اختصاراً  LMSللداللة على نظام إدارة التعلم  ،وهو مصطلح عاملي لنظام احلاسوب
طور خصيصاً إلدارة املقررات واحملتوى التعليمي على االنرتنت وتوزيع املواد الدراسية وتسهيل التعاون بني املتعلمني واملعلمني
ً
تسمح منصة  LMSإبدارة كل جانب من جوانب املقرر ابتداء من تسجيل املتعلمني اىل ختزين نتائج االختبار ابإلضافة
اىل السماح بقبول املهام ( الواجبات أو الوظائف ) رقمياً  ،والبقاء على اتصال مع املعلمني وجيرى بناء منصات LMSs
اعتماداً على بيئات برجمية خمتلفة وابستخدام لغات برجمة خمتلفة وحبيث يتم ختزين البياانت ضمن قاعدة بياانت تبعاً لنظام
إدارة التعلم  .ال ختتلف أنظمة إدارة التعلم يف امليزات تقدمها ولكن تتوفر يف معظم األنظمة امليزات التالية :واجهة
مستخدم رسومية سهلة  ، Easy Graphical User Interfaceالتخصيص  ، Personalizationالتسجيل
.Registrationالصف االفرتاضي  .Virtual Classالشبكات االجتماعية  .Social Networksالتواصل
االختبارات & Tests
 . Communicationمسارات احللقة الدراسية  . Study Pathsالتقارير . Reports
Quizzes

مميزات نظام إدارة التعلم البالك بورد  : Blackboardللبالك بورد  Blackboardالعديد من املزااي اليت ال تتوفر يف

أنظمة إدارة التعلم األخرى ،منها:
▪ سهولة التعامل مع النظام حيث أنه ال حيتاج إىل مهارة عالية.

▪ إمكانية االستعانة ابلدعم الفين يف حالة وجود أي استفسار أو مشكلة.
▪ سهولة تشخيص الصفحة من قبل املعلم وذلك إبضافة أو حذف األيقوانت حسب الرغبة ،على سبيل املثال
ميكن حذف أيقونة الواجبات حبيث تدمج مع احملاضرات حبيث يتبع كل حماضرة الواجب املتعلق هبا.
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▪ يتيح العديد من الروابط اليت حيتاج إليها كل من املعلم واملتعلم مثل :اإلعالانت وتوصيف املقرر واحملاضرات
والواجبات واالختبارات ومنتدايت النقاش والفصول االفرتاضية وبريد املقرر وغريه.
▪ إمكانية اطالع املعلم والطالب على الدرجات اليت حصل عليها الطالب من خالل مركز التقديرات.

شكل رقم ()1

االختبارات االلكرتونية :يقدم نظام إدارة التعلم االلكرتوين أداة إلنشاء االختبارات الكرتونياً وهي عبارة عن جمموعة
من األسئلة اليت يتم تقديرها وإنشائها من قبل هيئة التدريس لقياس أداء الطالب.

شك ـ ـ ــل رقم ()2

يف هذه الدراسة ميكن تعريف االجتاهات آبراء أعضاء هيئة التدريس حنو استخدام برجمية البالك بورد  Blackboardيف
العملية التعليمية التعلمية .
أنواع الفصول االفرتاضية4 :ميكن تقسيم الفصول االفرتاضيةVirtural Classrooms

اىل قسمني وذلك حسب األدوات

والربجميات والتقنيات املستخدمة يف هذه الفصول كالتايل :

hnd alkhlyfh , 2003m , s 69
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▪ الفصول االفرتاضية غري التزامنية  :Asynchronousمتكن الطلبة من مراجعة املادة التعليمية والتفاعل مع احملتوى
التعليمي من خالل شبكة االنرتنت بوساطة التعليم الذايت وهذه الفصول ال تتقيد بزمان وال مكان ولذا تستخدم
برجميات وأدوات غري تزامنية للمعلم والطالب مثل الربيد االلكرتوين  ،املنتدايت
▪ الفصول االفرتاضية التزامنية  : Synchronousوهذه الفصول شبيهة ابلقاعات الدراسية يستخدم فيها املعلم
والطالب أدوات وبرجميات مرتبطة بزمن معني مثل اللوح األبيض  ،الفيديو التفاعلي  ،غرف الدردشة

اخلواص األساسية للفصول االفرتاضية  :Virtural Classroomsجند أن أهم اخلواص اليت متيز الفصول االفرتاضية

اليت متيزها عن غريها ومنها ما يلي :خاصية التخاطب املباشر (ابلصوت فقط ،أو ابلصوت والصورة)  ،التخاطب
الكتايب ،السبورة االلكرتونية ،املشاركة املباشرة لألنظمة والربامج والتطبيقات (بني املعلم والطلبة) ،إرسال امللفات وتبادهلا
مباشرة بني املعلم وطلبته ،.متابعة املدرس وتواصله لكل طالب على حدة أو جملموع الطلبة يف آن واحد.خاصية استخدام
برامج العرض االلكرتوين  ،خاصية استخدام برامج عرض األفالم التعليمية  ،خاصية توجيه األسئلة املكتوبة والتصويت
عليها  ،خاصية توجيه أوامر املتابعة ملا يعرضه املدرس للطلبة  ،خاصية السماح لدخول أي طالب أو إخراجه من الفصل
 ،خاصية السماح أو عدمه للكالم  ،خاصية السماح للطباعة  ،خاصية تسجيل احملاضرات (الصوتية والكتابية).
مزااي الفصول االفرتاضية 5 : Virtural Classroomsبعض مزااي الفصول االفرتاضية:

 .1االخنفاض الكبري يف التجهيزات :فالفصول االفرتاضية ال حتتاج اىل قاعات دراسية وال ساحات مدرسية وأدوات
مدرسية مكلفة.
.2
.3
.4
.5

استيعاب عدد كبري من التالميذ والطالب دون قيود عمرية وجغرافية.
السرعة العالية يف املتابعة واالستجابة املستمرة.
أن عملية التعليم مل تعد حمصورة يف توقيت أو مكان حمددين بل إمكانية يف أي مكان وأي وقت دون قيود.
ال حتتاج إدارة الفصول االفرتاضية اىل مهارات تقنية عالية سواء من املعلم أو الطالب.

 .6إعفاء املعلم من األعباء الثقيلة ابلتصحيح ورصد الدرجات والتنظيم ويتيح له التفرغ ملهامه التعليمية املباشرة واالرتقاء
مبستواه وتطويره ،والتعامل مع التقنيات احلديثة.
بعض أنظمة إدارة التعلم :
فيما يلي استعراض لبعض أنظمة إدارة التعلم مع مواقع الويب اليت تعرض خصائصها وميزاهتا :
Moodle : https://moodle.org/
EKP : http://www.netdimension.com/products/ekp.php
KSDEE : http://www.kesdee.com
Centra7 : www.centra.com
WebCT Campus Edition : www.webct.com
almwsa walmbark, 2005 m, s 245
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Aktivna: http://www.futuremedia.co.uk/Solutions_lms_features.php
Kallidus : www.e2train.com

إجراءات الدراسة :Study procedures
مت توزيع أفراد عينة الدراسة اىل نوعني ذكر الرقم ( )1وانثي الرقم ( )2وكانت كما مبني يف اجلدول أدانه
جدول رقم ( : )1توزيع افراد العينة حسب النوع
Frequency Percent Valid Percent Cumulative Percent
17.3

17.3

17.3

13

1

100.0

82.7

82.7

62

2

100.0

100.0

75

Total

Valid

النسبة المئوية
17%
ذكر
أنثى

83%

شك ـ ـ ــل رقم ( : )3النسبة املئوية ألفراد العينة حسب النوع

وصف العينة التخصص األكادميي :ومتثل وصف افراد حسب التخصص األكادميي حيث مشل العدد ( )1الكلية
العملية مثل كلية العلوم مبختلف التخصصات من رايضيات وفيزايء وكيمياء وكيمياء حيوي واحياء  ....اخل ومشل العدد
( )2الكلية النظرية مثل كلية إدارة األعمال وكلية الرتبية  ..اخل
جدول رقم ( :)2التخصص
Frequency Percent Valid Percent Cumulative Percent
1.3

1.3

1.3

1

58.7

57.3

57.3

43

1

100.0

41.3

41.3

31

2

100.0

540

100.0

75

Valid

Total
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العدد
نظري
%42

عملي
%58

عملي
نظري

شك ـ ـ ــل رقم ( : )4النسبة املئوية ألفراد العينة حسب الكلية النظرية والعملية

مت توزيع استجاابت عينة الدراسة حسب مقياس ليكرت اخلماسي كالتايل:
جدول رقم ( :)3مقياس ليكرت اخلماسي للحكم على املتوسطات
موافق وبشدة
أعلى من  4.2اىل 5

املعاجلات اإلحصائية:

موافق
أعلى من  3.40اىل 4.2

صحيح حلد ما

غري موافق

غري موافق وبشدة

أعلى  2.6اىل 3.39

أعلى من  1.8اىل 2.6

أعلى من  1اىل 1.8

مت إدخال البياانت يف احلاسب اآليل على الربانمج اإلحصائي احلزمة اإلحصائية للعلوم

االجتماعية (  ) spssمع استخدام املعاجلات اإلحصائية التالية :
❑ استخدام معامل ارتباط بريسون للتأكد من صدق االتساق الداخلي الستبيان.
❑ استخدام معامل الفأكرونباخ لتقدير ثبات االستبيان.
❑ التكرارات احلسابية واالحنرافات املعيارية والنسب املئوية.
❑ اختبار (مان وانيت ) إلجياد الفروقات بني استجاابت عينة الدراسة وفقاً ملتغريي النوع والتخصص األكادميي.

ولإلجابة عن السؤال األول الرئيسي للدراسة :ما هي اجتاهات أعضاء هيئة التدريس جبامعة تبوك حنو استخدام الفصول
االفرتاضية  Virtural Classroomsيف نظام إدارة التعلم البالك بورد  Blackboardيف العملية التعليمية مت حساب املتوسط
احلسايب واالحنراف املعياري لكل عبارة يف أداة الدراسة
جدول رقم ( :)4املتوسطات احلسابية واالحنرافات املعيارية الستجاابت افراد العينة ألداة الدراسة حول آرائهم حنو
استخدام الفصول االفرتاضية يف العملية التعليمية التعلمية
العبارة
ميثل نظام إدارة التعلم البالك بورد بيئة تعليمية

موافق

بشدة

موافق

صحيح حلد غري

ما

موافق

0% 25.30% 41.3% 29.3%

غري موافق املتوسط

وبشدة
0%

متكاملة لتطبيق التعليم االلكرتون

ال أجد صعوبة يف التعامل مع نظام إدارة التعلم البالك 29.3%

بورد

541

14.7% 49.3%

0%

0%

االحنراف

الرتتيب

2.77

1.279

صحيح
حلد ما

2.81

1.353

صحيح
حلد ما

احلسايب

املعياري
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أفضل استخدام الطرق التقليدية لتدريس مجيع 27.3%

29.3% 29.3%

16%

0%

مقررايت عن التدريس بنظام إدارة التعلم البالك بورد

شجعين استخدام نظام إدارة التعلم البالك بورد على 52%

14.7% 30.7%

0%

0%

اكتساب املزيد من املهارات االلكرتونية

يعترب نظام إدارة التعلم البالك بورد ضرورة تفرضها 53.3%

0% 38.7%

0%

0%

التطورات التقنية املتالحقة

التدريس بواسطة نظام إدارة التعلم البالك بورد ممتع 22.7%

24% 34.7%

0% 17.3%

جدا وفعال

الطالب ال يتفاعلوا بصورة كبرية عرب نظام إدارة التعلم 32%

24%

24%

0% 18.7%

البالك بورد

اسارع اىل التسجيل يف الورش التدريبية اخلاصة بنظام 29.3%

48%

20%

0%

0%

إدارة التعلم البالك بورد
التدريس عرب نظام إدارة التعلم البالك بورد يضعف 29.7%

25.7% 25.7%

0% 16.2%

الرتابط ا الجتماعي بني االستاذ والطالب

ال يوفر نظام إدارة التعلم البالك بورد الكثري من 17.3%

21.3% 26.7%

0% 30.7%

املميزات لعضو هيئة التدريس

تصحيح االنشطة املنهجية والواجبات الطالب 18.9%

28.4% 32.4%

3.5333

1.09462

4.3200

.82462

موافق
بشدة

4.4133

.77273

موافق
بشدة

3.6000

1.06543

3.6667

1.15470

4.0400

.77877

3.6533

1.15657

3.2267

1.18062

0% 18.9%

املقدمة من خالل نظام إدارة التعلم البالك بورد عملية

موافق

موافق
موافق
موافق
وافق
صحيح
حلد ما
موافق

3.5067

1.05745

مرهقة جدا

بناء االختبارات يف نظام إدارة التعلم البالك بورد 22.7%

29.3% 37.3%

9.3%

0%

تستغرق الكثري من اجلهد والوقت

لدى الرغبة يف التدريب اكثر على اعداد االختبارات 28%

18.7% 45.3%

0%

3.7067

.96944

0%

ابنواعها وطرق التقييم املختلفة عرب نظام إدارة التعلم

موافق
موافق

3.9200

.92649

البالك بورد

حيقق التعلم يف نظام إدارة التعلم البالك بورد نتائج 9.3%

أفضل من طرق التعليم التقليدية
املتوسط احلسايب الكلي

24% 13.3%

14.7% 38.7%

2.6400

1.16989

صحيح
حلد ما

1.0559521 3.557621

من حتليل أداة الدراسة جند ان املتوسط احلسايب ألفراد العينة  3.557621مما يدل على (املوافقة) مما يعين ان اجتاهات
أعضاء هيئة التدريس جبامعة تبوك حنو استخدام الفصول االفرتاضية البالك بورد  Blackboardيف العملية التعليمية كانت
إجيابية .
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 معدل متوسطات حماور الدراسة:)5( جدول رقم
Descriptive Statistics
N

Sum

Mean

Std. Deviation

75

269.50

3.5933

.57506

2م

75

265.25

3.5367

.56606

3م

75

181.00

2.4133

.80695

3.1811

0.649357

Valid N (listwise)

75

4
3
2
1
0

AXIS TITLE

1م

1م
2م
3م

المتوسطات
AXIS
TITLE

 متوسطات حملوري الدراسة:)5( شك ـ ـ ــل رقم
 حتليل حملاور االستبيان وفقاً ملتغري التخصص األكادميي:)6( جدول رقم
Group Statistics

 التخصصN
1م
2م
3م

Mean

Std. Deviation Std. Error Mean

1.00

44

3.5227

.54936

.08282

2.00

31

3.6935

.60453

.10858

1.00

44

3.5114

.55498

.08367

2.00

31

3.5726

.58876

.10574

1.00

44

2.4091

.75693

.11411

2.00

31

2.4194

.88597

.15913

3.18812

0.65755

 متوسطات متغري التخصص األكادميي: )6( شك ـ ـ ــل رقم
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متوسطات متغير التخصص األكاديمي
4

3.6935

3.5227

3.5726

3.5114

3
2

2

1

1

2.4091

2
1

2

2.4194

1

0
م1

م2
المتوسط

م3
التخصص

جدول رقم ( :)7حتليل حملاور الدراسة وفقاً ملتغري النوع
Group Statistics
Std. Error Mean
.09647

N

Mean Std. Deviation
.34784

3.3846

1.00 13

.07685

.60510

3.6371

62

2.00

.11268

.40628

3.5385

13

1.00

.07580

.59686

3.5363

62

2.00

.28088

1.01274

2.2308

13

1.00

.09669

.76131

2.4516

62

2.00

0.622

3.129

4
3
2
1
0
النوع

المتوسط

شك ـ ـ ــل رقم ( :)7املتوسط متغري النوع ألفراد عينة الدارسة
جدول رقم ( :)8حتليل حملاور االستبيان Ranks
544

النوع
م1
م2
م3
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التخصص

N

Mean Rank

Sum of Ranks

1.00

44

34.77

1530.00

2.00

31

42.58

1320.00

Total

75

1.00

44

36.59

1610.00

2.00

31

40.00

1240.00

Total

75

1.00

44

38.41

1690.00

2.00

31

37.42

1160.00

1م

2م

3م

Total

75
Test Statistics
1م

2م

3م

540.000

620.000

664.000

Wilcoxon W 1530.000

1610.000

1160.000

Z

-1.543-

-.676-

-.211-

.123

.499

.833

Mann-Whitney U

Asymp. Sig. (2-tailed)

التخصصa. Grouping Variable:

) حنو استخدام الفصول0.05( ال توجد فروق ذات داللة إحصائية بني استجاابت عينة الدراسة عند مستوى داللة
 تعزى ملتغري التخصص األكادمييVirtural Classrooms االفرتاضية
Ranks
النوع
1م

2م

3م

N

Mean Rank

Sum of Ranks

1.00

13

28.38

369.00

2.00

62

40.02

2481.00

Total

75

1.00

13

37.04

481.50

2.00

62

38.20

2368.50

Total

75

1.00

13

32.77

426.00

2.00

62

39.10

2424.00

Total

75
545
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Test Statisticsa
م3

م2

م1

335.000

390.500

278.000

Mann-Whitney U

426.000

481.500

369.000

Wilcoxon W

-1.037-

-.177-

-1.767-

Z

.300

.859

.077

)Asymp. Sig. (2-tailed
a. Grouping Variable:النوع

ال توجد فروق ذات داللة إحصائية بني استجاابت عينة الدراسة عند مستوى داللة ( )0.05حنو استخدام الفصول
االفرتاضية  Virtural Classroomsتعزى ملتغري النوع
ملخص نتائـ ــج الدراس ـ ـ ــة:
بناءاً حتليل أداة الدارسة تعرض الباحثة خمتصر ألهم النتائج اليت توصلت إليها الدراسة واخلاصة ابجتاهات أعضاء هيئة
التدريس جبامعة تبوك ابستخدام الفصول االفرتاضية م ن خالل معرفة آرائهم حنو االستخدام واألمهية وأبرز الصعوابت
واملعوقات اليت حتد من االستخدام كالتايل:
■ نالحظ من اجلداول رقم ( (3,4ملقارنة املتوسطات واالحنرافات املعيارية والنسب املئوية حملاور االستبيان جند أن
آراء أعضاء هيئة التدريس جبامعة تبوك حنو استخدام الفصول االفرتاضية ابملوافقة حيت بلغ املتوسط احلسايب العام حملاور
االستبيان () 3.56
■ جند أن استجاابت أفراد العينة يف احملور األول هي (املوافقة) على استخدام الفصول االفرتاضية يف العملية التعليمية
هو (  (3.5933ابحنراف معياري )).57506
■ جند أن استجاابت أفراد العينة يف احملور الثاين هي (املوافقة) ملتوسط على أمهية استخدام الفصول االفرتاضية يف
العملية التعليمية هو ( )3.5367ابحنراف معياري () 0.56606
■ جند أن استجاابت أفراد العينة يف احملور الثالث هو (صحيح حلد ما) ملتوسط احملور الثالث الصعوابت واملعوقات
اليت حتد من استخدام الفصول االفرتاضية  Virtural Classroomsهو ) )2.4133واحنراف معياري ( )0.80695
■ اتفقت الدراسة احلالية مع الدراسات السابقة لكل من دراسة فاطمة رزق  2008م ،دراسة بلوك 2009م ،دراسة
منار بدر  2010م ،دراسة حسني 2011م يف أن استخدام بيئة التعلم االلكرتوين تؤثر إجيابيا على اجتاهات أعضاء
هيئة التدريس.
التوصيات واملقرتحات :تعرض الباحثة عدد من التوصيات كالتايل :
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. Blackboard✓ تقدمي مزيد من الدورات وورش العمل عن إدارة التعلم والبالك بورد
.✓ العمل على تفعيل نظام إدارة التعلم البالك بورد بكل مؤسسات التعليم العام والعايل
✓ إجراء مزيد من التحسينات على نظام إدارة التعلم البالك بورد حىت تتالءم مع خمتلف التخصص االكادميية
.النظرية والعلمية
.✓ إجراء دراسات مستقبلية ملعرفة آراء الطالب حول الفصول االفرتاضية
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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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