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 المؤتمــــــر:  ةكلمـــــــــــــــــــــة رئيــــــــــــــــــس

 بسم اهلل الرحمن الرحيم:
 وكافة ؤساء ألاقسام العلمية، والاساتذة وطالب الدراست العليا،حضرة رؤساء الجامعات، وعمداء الكليات، ور 

 أفراد املركز الديمقراطي العربي، وجميع من يتابعنا اليوم،

 ......السالم عليكم جميًعا ورحمة اهلل وبركاته

الجامعة  مر أسمحوا لي بداًية بعد الشكر هلل عز وجل، أن أتوجه بالشكر الى كافة الشركاء معنا اليوم في هذا املؤت

املركز متعدد التخصصات للبحث في حسن ألاداء والتنافسية بجامعة ، و اليمن – إبجامعة لى إالاسالمية في لبنان، و 

 العراق. –جامعة املوصل  –للعلوم إلانسانية  التربية وكلية، املغرب-الرباط –محمد الخامس 

نحن  ر،يات هذا املؤتمذلوه في سبيل انجاح فعالوالشكر موصول أيًضا الى اللجنتين العلمية والتنظيمية ملا ب

خالل الباحثين  مننسعى في املركز الديمقراطي العربي على أّن يبقى التواصل العلمي بين كافة أفراد الوطن العربي قائًما، 

ل إعداد خالوطالب الدراسات العليا الفرصة للمشاركة في املؤتمرات العلمية وتبادل املعرفة من كافة أنحاء العالم من 

 للمؤتمرات واملحاضرات وورش التدريب العلمية القيمة.

  مجاالتها.ال يخفى على أحد أهمية إقامة هذه النشاطات العلمية بمختلف كما  
ً
والتي تعتبر واجهة مشرقة ورمزا

ت يلتقي مراففي هذه املؤت مستوى.لتقدم الدول ووسيلة أكيدة لالرتقاء بمختلف العلوم والتواصل املنهي على أعلى 

العلماء واملمارسون من بلدان مختلفة سواء كان اللقاء افتراضًيا أو حضورًيا بهدف تبادل التجارب وزيادة املعارف 

 والخبرات املهنية والبحثية.

 للبحث 
ً

ا جديدة، وفي ذلك تواصال
ً
 وتوصيات جديدة الستكمال أبحاث

ً
فتبادل املعرفة والخبرات يعطي أفكارا

إليجاب على بناء املجتمعات وتطورها وتطوير أيًضا البرامج الدراسية في املدارس والجامعات بما العلمي ينعكس با

 يتناسب مع متطلبات القرن الحادي والعشرين من إكساب الخبرات واملهارات الالزمة.

قدم شكري وتقديري لكل من يساهم في إبراز العلم 
ُ
 أ

ً
 في إنجاح مثل هذه وتوثيقه.أخيرا

ً
قيات امللت ويبذل جهدا

العلمية التي تعكس حضارة الشعوب، فمن لبنان ومن معظم دول العالم نحن اليوم في هذا اللقاء الافتراض ي نسعى 

حاكي مواجهة ألازمات التي نعيشها ونألى إ
ُ
زمات رسم سيناريوهات جديدة ملواجهة ألا ن ننهي مؤتمرنا هذا بتوصيات ت

 فة وعلم وخبرة.القادمة كي نتصدى لها بكل ما نملك من معر 

 ودمتم جميًعا ساملين

المؤتمر:  ةرئيس  

فيوال مخزوم، مديرة المركز الديمقراطي العربي، لبنان، بيروتد.   
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 ديباجة املؤتمر: 

نتيجة ملا يمتاز به القرن الحادي والعشرون بتطّورات عّدة في جميع جوانب الحياة إلانسانّية، من الناحية 

 عن مهارات الحياة جاءت فكرة هذا املؤتمراملعرفّية، والّتكنولوجّية، و 
ً

 .الّتعليمّية، فضال

فالعالم يعيش اليوم في عصر املعرفة واملنافسة الاقتصادّية والّتكنولوجّية بين الدول، وهذا يؤّدي إلى حاجة 

نهم من العمل والحياة مًعا، والاعتماد في الّتواصل مع لا 
ّ
فين يمتلكون مهاراٍت تمك

ّ
مات إلى موظ

ّ
قنيات خرين على التّ املنظ

الحديثة. وهو ما ُيسّمى بمهارات القرن الحادي والعشرين، إذ تواجه البشرّية في هذا القرن تحّديات كثيرة، سواًء في 

حيث نشهد أيًضا تغّيرات  ،املجتمع كالّتغّيرات املناخية، وظهور بعض ألامراض وألاوبئة الجديدة، أو في الاقتصاد

خصّية، وأهّمها إمكانّية كاالبتكارات، والاخترا
ّ

 عن التحّديات على املستويات الش
ً

عات، واملنتجات الجديدة، فضال

حاكي طموح الفرد وتساهم في حصوله على الّسعادة والاستقرار مًعا
ُ
تي ت

ّ
 .الحصول على الوظيفة ال

تي
ّ
ة تتيح ملالكها الّتعام وملواكبة هذه البيئة الّسريعة الّتغّير والكثيرة التعقيد، هناك عدد من املهارات ال

ّ
ل مع كاف

تي سبق ذكرها، علًما أن هذه املهارات ليست وليدة هذا القرن فحسب، بل هي امتداد للمهارات ألاساس 
ّ
الّتحّوالت ال

تي كان يمتلكها الفرد في املاض ي، وذلك بسبب عدم إغفال مهارات القرن الحادي والعشرين للمهارات القديمة، ال بل 
ّ
ال

ضيف إليه
ُ
ن الفرد من العيش بصورة أكثر كفاءة في زمٍن أصبح كثير املطالب من املهارات والكفايات املتجّددةأ

ّ
 .ا ما ُيمك

ذين يمتلكون املهارت 
ّ
مين ال

ّ
ُب إعداد أجياٍل من املتعل

ّ
ذي يعتمد على املعرفة واقتصادها، يتطل

ّ
إّن هذا القرن ال

زمة الكتشافها، واستعمالها، واملشاركة فيها
ّ

 من خالل املؤّسسات االال
ّ

عليمّية. لتّ ، وإلاضافة إليها، وذلك ال يتحّقق إال

بات، أمام تحّدياٍت كبيرة، ال سيما استيعاب العلوم والّتكنولوجيا ورفع لذلك، فإّن الّتعليم
ّ
، وفي ظّل كّل هذه املتطل

 
ّ
عاملّية، ن من الّتنافس في سوق العمل الاملهارات والكفايات املهنّية وتطوير املجتمع ليصبح مجتمًعا للمعرفة حّتى يتّمك

تي ال بديل عنها للجميع
ّ
م املستمّر مدى الحياة هو الّصيغة املطلوبة ال

ّ
 .كما أّن الّتعل

تي 
ّ
تي تُضخُّ في سوق العمل عدًدا من العمالة ال

ّ
ه من أهّم الوسائل ألاساسّية ال

ّ
والتي يرتبط بها اقتصاد البالد ألن

ِعّد 
ُ
ريقة املطلوبة ملواكبة مهارات القرن الواحد والعشرين، وألّن الّتعليم مؤّسسة تجتمع فيها من املفترض أّنها أ

ّ
ت بالط

ة فروع العلوم، واملهن، 
ّ
الخبرات واملعارف واملهارات، فهو يتحّمل مسؤولّية إعداد ألاجيال لخدمة املجتمع في كاف

ية، واملعهد الجامعيواملهارات، ونشر املعرفة املتخّصصة وتطويرها، إذ تتنّوع مؤّس 
ّ
  ساته لتشمل الجامعة، والكل

 إلاشكالية:

صال، والّتغّيرات املتسارعة للبيئة الخارجّية، أصبح 
ّ
 الّتحّوالت الّضخمة في مجاالت الّتقنية والات

ً
نتيجة

نبحاجة ملّحة إلى تطوير برامج الّتعليم بما يتناسب مع مواكبة التطّورات والّتغّيرات املتسارع العالم 
ّ
الب  ة ليتّمك

ّ
الط

من دخول سوق العمل واملشاركة في صنع املستقبل؛ وقد استدعى ازدياد الّتنافس وتنامي حّدة التحّديات العاملّية، مثل 
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اني، تنم
ّ
م السك

ّ
هارات ية هذه املالانهيارات املالّية، وارتفاع حرارة ألارض، والحروب، والّتهديدات ألاخرى لألمن، والتضخ

لبة ل
ّ
ف هذه كيلدى الط

ّ
ال تكون أمامهم فجوة واسعة ما بين العالم داخل البيئة التعليمية والعالم خارجها، حيث تكل

فين الجدد، ال سّيما أّن عصر املعرفة 
ّ
 إليجاد العمالة املاهرة وإعادة تأهيل املوظ

ً
الفجوة قطاع ألاعمال مبالغ كبيرة

 
ّ
 ال

ً
ب إمداًدا ثابًتا بالعّمال املدّربين جّيدا

ّ
ذين يستخدمون القدرات العقلّية وألادوات الرقمّية ويطّبقونها في حياتهم يتطل

 .اليومّية

مات امتالك رأس ماٍل بشرّي وكفاءات ذات معارف 
ّ
ة أشكال املنظ

ّ
تفِرُض ُمتغّيرات العصر الحالّية على كاف

كل ومهارات وقدرات متمّيزة، وعلى مستوى عاٍل من إلابداع والقدرة على الاستجابة الّسري
ّ

بات الّتغيير، وبالش
ّ
عة ملتطل

تي 
ّ
ذي يضمن للمؤّسسات الّتعليمية البقاء، والاستمرار، واملنافسة من خالل التّميز في ألاداء والبرامج الّتعليمّية ال

ّ
ال

رق املثلى 
ّ
بات القرن الواحد والعشرين. من هنا، وجب على مؤّسسات الّتعليم العالي إيجاد الط

ّ
قدّمها وتحاكي متطل

ُ
ت

ق واعتماد ال 
ّ

ستثمار العقل البشري وتنميته، واستغالل هذه الطاقات البشرّية نحو الوصول إلى إلابداع والابتكار الخال

 .الّتكنولوجيا املتطّورة

ف 
ّ
كل

ُ
تي سوف ت

ّ
لقد بدأت فكرة إلاشكالّية تتبلور من خالل مالحظة فجوة مهارات القرن الحادي والعشرين وال

فين الجدد للوصول إلى املستوى قطاع ألاعمال مبالغ ماليّ 
ّ
ة كبيرة إليجاد العمالة املاهرة، وتوظيفها، وإعادة تأهيل املوظ

 
ّ

املطلوب من خالل برامج تدريبّية مكلفة، علًما أّن تعزيز كفاءات القرن الحادي والعشرين عملّية تدريجّية ال تتحّقق إال

 .من خالل نظم تعليٍم متطّورة

ا مّما سبق، تتحّد 
ً
د مسألة الّبحث في تحّوالت القرن الحادي والعشرين وما تفرضه من الّسيطرة الرقمّية انطالق

 باكتساب عدٍد من املهارات والكفايات الضرورّية لألفراد، ليتسّنى 
ّ

تي ال يمكن الّتعامل معها الا
ّ
على كل مناحي الحياة، وال

عليم في إكساب إلى الّبحث لهم املشاركة في مجتمٍع سريع الحركة والّتغّير، وهذا ما دفعنا 
ّ
ذي يؤّديه الت

ّ
عن الّدور ال

بات القرن الحادي والعشرين
ّ
 .الطالب املهارات والكفايات تبًعا ملتطل

 املؤتمر:أهداف 

  من خالل املناهج التعليمّية 12إلاضاءة على آلية إكساب الطالب مهارات القرن. 

 ات التربوية املعاصرة الناتجة عن جائحة كوروناتقديم دراسات وبرامج وأنظمة وحلول للقضايا وإلاشكالي. 

 مناقشة املشكالت املجتمعية والتربوية والنفسية الناجمة عن جائحة كورونا وكيفية مواجهتها. 

  تنمية مهارات املختصين في مجال العمل التربوي والبحثي واملعلوماتي لتمكينهم من املساهمة الفاعلة في بناء

 .ينةأنظمة تربوية وقيادية رص

 صياغة رؤى استشرافية ومداخل فعالة في عملية إلاصالح والتجديد التربوي في ضوء مستجدات العصر. 

 دراسات آثار مستجدات العصر على ميدان العمل التربوي والتعليمي. 
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 رصد أبرز التحديات التي تواجه منظومة العمل التربوي في ضوء مستجدات العصر. 

 املعاصرة وتطبيقاتها التربوية في العملية التعليمية إلافادة من الاتجاهات العاملية. 

  أنشطة وتقنيات( -طرائق تدريس  – محتوى  –البحث في ُسبل تطوير عناصر العملية التربوية الحديثة )أهداف

ح بالتعليم والتفكير إلابداعي
ّ
 .بما يؤدي إلى بناء جيل مسل

 دراسات التربوية املعاصرةتبادل الخبرات املحلية وإلاقليمية والدولية في مجال ال. 

 :محاور املؤتمر

 :في العملية التعليمية 21املحور ألاول: مهارات القرن 

 إلابداع إلاداري وتميز ألاداء التدريس ي وإلاشرافي. 

 التحديات الفكرية والثقافية التي تواجه املنظومة التربوية املعاصرة. 

 نيةتطوير كفايات املعلم في ضوء عصر املعلوماتية والتق. 

 الاعالم الرقمي وأثره على العملية العليمية. 

  12تطوير الوسائل التعليمية بما يتناسب مع إكساب الطالب مهارات القرن. 

  12كيفية إكساب الطالب مهارات القرن. 

  12تطوير البرامج التربوية بما يتناسب مع متطلبات القرن. 

 :ألازماتاملحور الثاني: دور املؤسّسات التعليمّية في إدارة 

 املؤسسات التعليمية ودورها التربوي في ظل ألازمات العاملية املؤدية إلى الفقر والبطالة. 

 برامج التواصل وتقنيات التعليم والتعليم عن ُبعد ودورها في تثقيف املجتمع وتحصينه في مواجهة ألازمات. 

 تربية وإدارة املجتمع خالل ألازماتالبرامج التدريبية إلعداد املعلمين واملوجهين واملشرفين في مجال ال. 

 ذوي الاحتياجات الخاصة ومهارات تعليمهم ودعمهم باستثمار أحدث الوسائل والنظريات التربوية. 

 السياسات التعليمية ودور التعليم الجامعي في تهيئة إلانسان ملواجهة مستجدات العصر. 

 :املحور الثالث: التربية التكنولوجية

 وأثرها على العلوم التربوية الثورة التكنولوجية. 

 توظيف التكنولوجيا في تعليم ذوي الحاجات الخاصة. 

 الاتجاهات والاستراتيجيات الحديثة في التعليم الالكتروني. 

 التحديات التي تواجه التعليم الالكتروني، وضوابط ومعايير الجودة في هذا التعليم. 
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 تعليمية وإنتاج البرمجياتاستخدامات الذكاء الاصطناعي في إعداد البرامج ال. 

 اتجاهات حديثة في إعداد وتصميم الوسائل والتقنيات التعليمية. 

 التنمية املهنية إلالكترونية للمعلمين في ضوء معطيات العصر الرقمي. 

 استراتيجيات التعليم الرقمي وتصميم املقررات الكترونًيا. 

 :املحور الرابع: القيادة التربوية املعاصرة

 والخطط الحديثة في الفكر إلاداري التربوي املعاصر الاتجاهات. 

  أنظمة ومعايير التعليم عن ُبعد بين الواقع واملأمول. 

 تجارب وخبرات معاصرة في تحقيق الجودة الشاملة في التعليم. 

 الاتجاهات العاملية املعاصرة في بناء املناهج وتطويرها. 

 آليات تحليل املناهج وتقويمها. 

  املناهج التعليميةريادة ألاعمال و. 

 إلادارات التربوية واملجتمعية في عصر الحكمة وأهمية التقنيات الرقمية في تطوير أعمالها وتوسيع خدماتها. 

 التنمية املستدامة للقيادات التربوية وإلادارية في ضوء الثورة الرقمية. 
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 فهرس املحتويات

 الباحث عنوان املداخلة الصفحة

 عاطفي للقائد وتأثيره في تطبيق القيادة التحويليةالذكاء ال 11
 د.محمد رمال

 ألاخت انا الديوب ط.د.

10 
توحيد مصطلحات التعلم عن بعد في اللغة العربية لضمان جودة 

 التواصل

 د.إيالنا سعادة

 أ.ريمي عقيقي

22 

صال
ّ
واصل والات

ّ
فهي في تنمية مهارات الت

ّ
عبير الش

ّ
مّية الت

ّ
 .دور تعل

ة عّينة من تالمذ-ربة ميدانّية في بعض املدارس الخاّصة في بيروتنموذج تج

 الّصف الخامس

 ط.د.فادية كامل حسين

82 
علم في إكساب الطالب مهارات القرن 

ُ
 من 21الدور الذي يؤديه امل

 خالل أسلوبه في التعليم عن ُبعد

 د.فيوال مخزوم

 ط.د.زينب عجمي

 د.سوزان زهير زّمار التعليمّية ةالعملي جودة على الرقمي ميالتعل أثر 113

 بشرى جعونيط.د. التربية املهنية ومسألة الدمج في املغرب 131

 أ.أحمد حجازي  السياسة التربوية باملغرب ورهان إلاصالح 112

111 

الروابط املهنية مدخل لدعم مجالس أولياء أمور طلبة املدارس 

 في سلطنة عمان

()جمعية املجالس املدرسية بوالية 
ً
 ألبرتا الكندية أنموذجا

د. حسام الدين السيد 

 محمد إبراهيم

ط.د.تــركـي بـن خـالـد بـن 

 سعيـد النـافعـي

112 
أهمية الذكاء الاصطناعي في تطوير املكتسبات التعليمية في العالم العربي 

 ملواجهة جائحة كورونا
 د. خلود بوعصيدة

201 
شرية ملجابهة تحديات القرن الحادي دور التعليم العالي في تنمية املوارد الب

 والعشرين
 د.حنان طرشان

  د.ربيعة تمار

212 
 حوكمة الجامعات وفق متطلبات القرن الحادي والعشرين

 
ً
 جامعة امللك سعود أنموذجا

 د/ سامي أبو طالب حسن 

 أ/ أيمن السيد املعداوي 

 نيةليممتطلبات التحول نحو التعليم الرقمي في املؤسسات التعليمية ا 221
ط.د. فهد إسماعيل قايد 

 علي الضراس ي

210 
الاتجاهات العاملية املعاصرة في مناهج رياض ألاطفال: التجربة  .

 اليابانية واملاليزية

د. هند محمود حجازي 

 محمود
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210 

اعلية استخدام التدريس املصغر في تنمية مهارات تنفيذ الدرس ألاساسية ف

بكلية العلوم التطبيقية والتربوية لدى الطالب املعلمين تخصص حاسوب 

 جامعة إب –بالنادرة 

 د.ياسين علي محمد املقلحي

 ط.د. هدى محمود سليمان  للغة العربية والدكاء الاصطناعي...قصور أم تقصير؟ ا 308

310 

 همية إدارة التغيير في تعزيز إلاشراف الالكتروني في ظل جائحة كوروناأ

مواجهة أزمات املؤسسات التعليمية  مساهمة التعليم إلالكتروني في

 وتحدياته

 د. البشير الهادي القرقوطي      

 د. فتحي محمد مادي

313 
ساهمة التعليم إلالكتروني في مواجهة أزمات املؤسسات التعليمية م

 وتحدياته
  أ.د.أمال يوب

311 
اقع تطوير اداء ادارة املوارد البشرية في مكاتب التربية والتعليم في و 

 جمهورية اليمنيةال

ط.د.نصار محمد عبده 

 فاضل
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 الذكاء العاطفي للقائد وتأثيره في تطبيق القيادة التحويلية

The impact of the leader's emotional intelligence on his application of transformative 

leadership 

 بيروت/يوسف جامعة القديس/د.محمد رمال

Dr. Mohamad Rammal/ Saint Joseph University/ Beirut 

 بيروت /جامعة القديس يوسف/ألاخت آنا الديوب ط.د.

PhD. Sister Anna Al Dayoub/ Saint Joseph University/ Beirut 

 

 : الدراسة ملخص

ادة ي مصر في تطبيقهنَّ نمط القيهدفت هذا الدراسة إلى التعّرف على تأثير الذكاء العاطفي للمديرات في املدارس السالزيانية ف

َق عليهم ٩٦التحويلية في هذه املدارس. اعتمدت هذه الدراسة املنهج الوصفي التحليلي، وتكّونت عّينة الدراسة من ) ّبِ
ُ
( إدارًيا وإدارّية ط

َق مالاستبيان ملعرفة وجهة نظرهم في مدى امتالك املديرات للذكاء العاطفي وتأثيره على تطبيقهنَّ لنمط ال ّبِ
ُ
قياس قيادة التحويلية. وط

التقرير الذاتي للذكاء العاطفي على املديرات الخمس. بّينت النتائج وجود عالقة ارتباطية إيجابية قوية بين الذكاء العاطفي للمديرات 

ة إحصائية ا أنه ال يوجد أثر ذو داللوتطبيقهنَّ نمط القيادة التحويلية وبين ألاسلوب الوقائي للمديرات ذكائهنَّ العاطفي. وبّينت الدراسة أيضً 

عزى إلى رأيهم في اتباع املديرات نمط القيادة التحويلية.
ُ
 للمتغيرات الديمغرافية ألفراد العينة ت

 املدارس السالزيانية. ،النظام الوقائي، القيادة التحويلية ،الذكاء العاطفي، -إلادارة املدرسيةالكلمات املفتاحية: 

Abstract: 

 This study aimed to analyze the effect of the emotional intelligence of female principals in the Salesian Sisters’ schools 

in Egypt on their application of the transformational leadership style. Qualitative analytical method was applied, the sample 

of the study consisted of all administrators in these schools (69). The questionnaire was the tool addressed to the 

administrators. It consisted of three parts: emotional intelligence, transformational leadership, preventive system. The other 

tool used in this study was the self-report scale of emotional intelligence addressed to the five principals. The study concluded 

there is a strong positive correlation between emotional intelligence and transformational leadership, and it also showed that 

there is a strong positive correlation between the preventive system and the emotional intelligence of the female principals. 

Moreover, this study showed that there was no statistically significant effect between of the demographic variables of the 

sample members on their opinion of female principals applying transformational leadership. 

Keywords: school management - emotional intelligence - transformational leadership - preventive system - Salesian Sisters’ 

Schools 
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 :مقدمة.1

لتقنية والاقتصادية والاجتماعية والفكرية تحديات يشهد العصر الحديث بما فيه من تطور سريع في املجاالت ا   

جمة، ويتزامن هذا التطور مع فقدان لالستقرار الاقتصادي، والفردية الاجتماعية، ومعه تغيرت بيئة العمل في املنظمات 

 واملؤسسات وفي سلوكيات العاملين فيها. مما أدى إلى ضرورة تطوير القيادة لتتناسب مع معطيات هذا العصر.

تعتبر القيادة املدرسية واحدة من أنواع القيادات املؤسساتية في املجتمع، وقد تأثرت كسواها من القيادات    

بالتطور الذي تحدثنا عنه، حيث شمل هذا التطور تغييرات في أهدافها واهتماماتها، ولم تعد تهتم فقط بالعملية 

ارة املدرسية فًنا يتطلب مهارات اجتماعية وعالئقية، وقدرة التعليمية، وبإنهاء املعامالت الروتينية، بل "أصبحت إلاد

 (.٦١٠٩على الاهتمام بشؤون العاملين والطالب بشمولية أوسع" )الخفاجي، 

املدارس السالزيانية هي املدارس التي تتبع ألاسلوب التربوي الوقائي للقديس يوحنا بوسكو والذي ظهر في القرن 

و"تأتي عبارة "ألاسلوب الوقائي" من الوقاية، قمعي الذي كان سائًدا في املجتمع آنذاك. التاسع عشر رًدا على ألاسلوب ال

 ,p. 9)  (Cavagliaوهي ال تعني املنع وإنما هي فن التأثير إلايجابي، واقتراح ما هو خير، وسْبر ألاغوار وإيجاد الخير في لاخر

1997,. 

على ثالثة أعمدة أساسية وهي املودة، العقل، الدين وألاخالق ألاسلوب الوقائي، كما دعا إليه دون بوسكو، ُيبنى 

(Braido, 1997) شّوه ، أي أنه
ُ
بمعناه الشامل يعني خلق أو توفير جّو مالئم حتى ال يختبر املتعلم خبرات سلبية قد ت

ص منها، كما تحتوي 
ّ
لقية والاجتماعية والعلمية وتجبره على القيام بجهود طويلة للتخل

ُ
ئي" على كلمة "وقاطاقاته الخ

ابة والتوجيه نحو الخير. مما يعني أن 
ّ
ية املهارات العلمية والذكاء العقلي لم تعد كافطرق التربية إلايجابية واختبارات جذ

لنجاح املدير وبالتالي لتحقيق هذه ألاهداف، فال بد من اعتماد مهارات أخرى إضافية، ومنها استخدام الذكاء العاطفي 

 قافة ألاسلوب الوقائي.للمدير لتفعيل ث

وُيعرف الذكاء العاطفي بحسب جوملان بأنه "القدرة على التعرف على مشاعرنا ومشاعر لاخرين الشخصية، 

(. ويعّرِفه 316، ص1122وذلك لتحضير أنفسنا وإلدارة عواطفنا بشكل سليم وجيد يؤثر في عالقتنا مع لاخرين" )سكر، 

 عن جوملان، 1126موصللي )
ً

( بأنه "أساس نجاح القيادة، فكثير من املشاكل، والاستقاالت وتسرب العاملين ٠٦٦٩( )نقال

تعود إلى تصلب املدير، وضعف املهارات الاجتماعية، وعدم قدرته على بناء العالقات. فمستوى الذكاء العاطفي للمدير 

 (.6يؤثر على نمط القيادة الذي يتبعه" )ص

اء، نّ والقابلية للتغيير والقدرة على التأثير في سلوك لاخرين، النقد البويعطي الذكاء العاطفي للقائد املرونة 

(، ٦٩، ص٦١٠٢والاهتمام بالفرد ومصلحته، بناء العالقات، املساندة والحوار وإلايجابية، التحويل للخير )موصللي، 

ة بشكل خاص بالقياد والذي يمكن ترجمته في عصرنا الحالي وفي ميادين العمل بشكل عام وفي املجاالت التربوية

التحويلية. وهي تعني "العملية التي يعمل بها الفرد مع لاخرين إلحداث اتصال يرفع مستوى التحفيز واملبادئ ألاخالقية 
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لكل من القائد والعاملين، ويكون القائد متعاطًفا مع دوافع العاملين ويحاول مساعدتهم للوصول بجهدهم إلى أقص ى 

 (.٠٤، ص٦١٠٢درجة" )السيد، 

ع مستوى املنظمة، وتهتم، في 
ْ
وتعتبر القيادة التحويلية من ألانماط القيادية املهمة في عصرنا ألنها تهدف إلى رف

أبعاد وتتلخص  (.22، ص1122الوقت نفسه، بالعاملين واحتياجاتهم، وتسعى إلى تبني أفكار وقيم أخالقية )الحراص ي، 

ية ارة الفكرية )التفكير خارج الصندوق(، التحفيز، التمكين، والاعتبارات الفردالقيادة التحويلية بالتأثير املثالي، الاستث

 (.٦٤، ٦٢، ص٦١٠٢)الحراص ي، 

القيادة التبادلية، ألن  وبالحديث عن القيادة التحويلية ال يسعنا إال أن نشير عرًضا إلى نوع آخر من القيادة وهو

يادة، قد ربطت بين هذا النوع ونوع القيادة التحويلية، حيث أن معظم الدراسات التي وقعنا عليها، وتناولت أنواع الق

من ميزات القائد التبادلي "أنه ال يهتم باحتياجات ألافراد، وال يركز على تطويرهم، ويتركز تأثيره في تحقيق املنفعة املتبادلة 

لساكنة دارة الفعالة باالستنناء، وإلادارة ابين التابع والقائد أو املنظمة. ويتميز بثالثة أبعاد هي: املكافأة املشروطة، وإلا 

 (.Hoy & Miskel, 2008باالستنناء" )

وبالعودة إلى القيادة التحويلية فقد كان ألاسلوب الوقائي السالزياني في عصر )دون بوسكو( ممهًدا لهذه القيادة، 

 من ألاسل
ً

ن أن كال وب الوقائي والقيادة التحويلية يهتمان وتمَّ البرهان على ذلك في مقارنة مكونات كل أسلوب، وتبيَّ

اء، وعلى التحفيز والتشجيع وتنمية  بالفرد ومصلحته ويؤثران في سلوكه، ويعتمدان على العقل والتفكير النقدي البنَّ

إلامكانيات ليكون لاخر بطل عمله، وعلى بناء العالقات، واملساندة والحوار وإلايجابية، والتحويل للخير، والرقي 

 .(Raj, n.d, P.11ر، والاهتمام بالقيم وألاخالق، والتعاون وفريق العمل )بالشعو 

لقد اعتمدت املدارس السالزيانية منذ نشأتها على املهارات الاجتماعية والشخصية للمدير ودورها في التأثير على 

ر ث
ْ

ي للقديس قافة ألاسلوب الوقائالعاملين لبناء مناخ تربوي صحي. وتسعى املدارس التابعة للرهبنة السالزيانية إلى نش

يوحنا بوسكو، وهو أسلوب يعتمد بشكل كبير على ألاسلوب القيادي للمدير ومهاراته الشخصية والاجتماعية في التأثير 

 على العاملين في املدرسة ملا لذلك من دور كبير في بناء مناخ تربوي صحي لهم وللتلميذات.

ألسلوب الوقائي ونسعى لتطبيقه في مدارسنا السالزيانية؟ وهل يتم فلماذا نعتبر القيادة التحويلية ترجمة ل

 فيها؟ أي هل ما زالت هذه املدارس تتبع هذا النمط القيادي؟ وما دور املدير في ذلك؟ وهل 
ً

تطبيق ألاسلوب الوقائي فعال

 تطور هذا الدور مع ما يتوافق مع عصرنا هذا؟

 : الدراسةإشكالية .2

كسواها من القيادات بالتطورات السريعة التي شملت كافة املجاالت التقنية  تأثرت القيادة املدرسية

والاقتصادية والاجتماعية والفكرية، حيث شمل هذا التطور تغييرات في أهدافها واهتماماتها، ولم تعد تهتم فقط 

الئقية، لب مهارات اجتماعية وعبالعملية التعليمية، وبإنهاء املعامالت الروتينية، بل "أصبحت إلادارة املدرسية فًنا يتط
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(. وإن كان هذا الوضع في املدارس ٦١٠٩وقدرة على الاهتمام بشؤون العاملين والطالب بشمولية أوسع" )الخفاجي، 

الحديثة عموًما بمختلف أنظمتها، فما الحري به أن يكون في املدارس السالزيانية التي تهتم كثيًرا بنمط العالقات بين 

 ؟الرئيس واملرؤوس

أظهرت العديد من الدراسات الحديثة أنه في عصرنا هذا ال تكفي املهارات العقلية والفكرية وحدها للنجاح في 

القيادة، وهكذا دخل مصطلح الذكاء العاطفي في إلادارة بأبعاده الخمس، وهي: معرفة الذات، وضبط الذات، تحفيز 

تي بينت أهمية الذكاء العاطفي في إلادارة دراسة )اللوزي، الذات، والتعاطف، والتواصل الاجتماعي. ومن الدراسات ال

( التي أظهرت تأثير الذكاء العاطفي ملديري املدارس الحكومية في عّمان على الوالء التنظيمي للمعلمين. ودراسة 1121

ن إذ ال بدَّ من أ ( التي بّينت الدور الذي يلعبه الذكاء العاطفي للقادة في أدائهم وفي نمطهم القيادي،1126)موصللي، 

تتم الاستفادة من الذكاء العاطفي للقادة من أجل تفعيل نمط قيادي يتناسب مع التطور املنهي والبشري الذي تشهده 

املؤسسات في عصرنا الحديث، والقيادة التحويلية هي من القيادات الحديثة التي لفتت أنظار الباحثين في العصر 

العمل وألافراد في بيئة العمل. ومن الدراسات التي تناولت أهمية القيادة التحويلية الحديث ملا تحمله من فرص لتطوير 

نت سمات القيادة التحويلية ملدراء املدارس الثانوية في شمال فلسطين ودورها في 1122كانت دراسة )كنعان،  ( التي بيَّ

 تعزيز الانتماء الوظيفي لدى املعلمين في هذه املدارس.

قع مدارسنا السالزيانية في مصر، وبعد القيام بدراسة استطالعية في هذه املدارس الستطالع ومن معايشتنا لوا

رأي عدد من العاملين بها حول نمط القيادة فيها، رأينا من الضروري تعرُّف مستوى الذكاء العاطفي لدى املديرين 

 ي:تقوم على محاولة إلاجابة على السؤال لات وتأثيره على تطبيق القيادة التحويلية. وبناًء عليه فإن إشكالية دراستنا

 ما أثر الذكاء العاطفي للمديرات في املدارس السالزيانية في مصر على تطبيق القيادة التحويلية في هذه املدارس؟

 ومن هذا السؤال الرئيس تتفرَّع ألاسئلة لاتية:

 في مصر؟ ا هو مستوى الذكاء العاطفي لدى املديرات في املدارس السالزيانيةم 

 ما هو مستوى تطبيق املديرات للقيادة التحويلية في املدارس السالزيانية في مصر؟ 

  هل هناك عالقة بين الذكاء العاطفي للمديرات وتطبيق القيادة التحويلية في املدارس السالزيانية في مصر؟

 وما نوعها؟

 ؤهل الدراس ي واملناطق؟هل يختلف الذكاء العاطفي للمديرات بحسب العمر، سنوات الخبرة، امل 

 : الدراسةأهداف .3

 تهدف هذه الدراسة إلى:

 .تعرُّف مدى اكتساب القائد السالزياني للذكاء العاطفي 

 .تعرُّف دور الذكاء العاطفي للقائد السالزياني في تطبيقه للقيادة التحويلية من وجهة نظر إلاداريين 
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 ه كثيًرا في الدراسات الحديثة. تسليط الضوء على مفهوم القيادة التحويلية الذي لم  ينل حقَّ

 .التوصل إلى معرفة أهمية تنمية الذكاء العاطفي لدى القائد السالزياني 

 : الدراسةأهمية .4

تكمن أهمية الدراسة في أّنها تبحث في موضوع مهم في العصر الحديث وهو الذكاء العاطفي ودوره في تفعيل 

ة املراجع التي تناولت متغيرات القيادة التحويلية وهو نمط قيادي فّعا
ّ
ل تسعى الكثير من املؤسسات إلى تطبيقه. ومع قل

الدراسة وندرة الدراسات العربية حول النظام الوقائي، تأتي هذه الدراسة لتقّدم ماّدة جديدة للمدارس السالزيانية في 

 ي هذه املدارس.مصر حيث أنها تبحث في تأثير النظام الوقائي على الذكاء العاطفي للمديرات ف

 : الدراسةمصطلحات .5

( بأّنها "مجموع عمليات )تخطيط وتوجيه وتنسيق( وظيفية تتفاعل ٦٤، ص٦١٠٩يعّرفها )العابد، إلادارة املدرسية: 

بإيجابية ضمن مناخ مناسب داخل املدرسة وخارجها وفًقا لسياسة عاّمة وفلسفة تربوية إلعداد النشء بما يتفق 

، ويقوم وأهداف املجتمع وال
ً

دولة. وتعّرف أيًضا أّنها "كل نشاط تتحقق من ورائه ألاهداف التربوية تحقيًقا فّعاال

بتنسيق وتوجيه الخبرات التربوية واملدرسية وفق نماذج ُمختارة ومحددة من قبل هيئات عليا أو هيئات من داخل 

 .إلادارة املدرسية"

وهو ألاسلوب التربوي القيادي الذي أوجده القديس يوحّنا بوسكو وُيعرف أيًضا باألسلوب الوقائي، النظام الوقائي: 

ب السوء.  ويهدف إلى الاهتمام باآلخر وتطويره والعمل على نموه الشخص ي وألاخالقي واملنهي لحمايته ومساعدته على تجنُّ

  (Cavaglià, 1997) .واملودةلهذا النظام ثالثة أعمدة أساسية وهي: العقل، الدين وألاخالق، 

هي املدارس التي تتبع النظام الوقائي للقديس يوحنا بوسكو، وتهدف ملساعدة كل َمن يعمل ملدارس السالزيانية: ا

ويتعلم فيها على اكتشاف مواهبه ونقاط قوته من خالل العلم والتربية والحياة العملية. وهي ليست فقط مؤسسات 

وتالميذ بكافة جوانب حياتهم لدعمهم ومساعدتهم على  تعليمية بل إنها مؤسسات تربوية تهتم باألشخاص من عاملين

مواجهة صعوبات الحياة وليكونوا أعضاء فاعلين في املجتمع. وكل َمن يعمل في املدارس السالزيانية من قادة عاملين 

 .(Vojtas, 2018)ومعلمين ينظرون إلى مهنتهم التربوية كرسالة إنسانية في سبيل مساعدة لاخر 

وهو قدرة الفرد على إدراك وفهم وإدارة املشاعر الذاتية ومشاعر لاخرين واستخدامه لهذا إلادراك : الذكاء العاطفي

 (Goleman, 1995) لاخرين.في قيادة أفكاره وسلوكه وتعامله مع 

لتابعين ليعرفها الغزالي بأّنها "قدرة القائد على إيصال فكرة املنظمة ورؤيتها املستقبلية بوضوح القيادة التحويلية:  -

وتحفيزهم من خالل ممارسة سلوكيات أخالقية عالية لبناء ثقة واحترام بين الطرفين لتحقيق أهداف املنظمة" 

 (.٦١٠٦)الغزالي، 
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 : النظريةالخلفية .6

 :النظام الوقائي .1.2

لتي امن الصعب الكالم عن ألاسلوب التربوي للقديس يوحنا بوسكو دون التطرق للكالم عن سماته الشخصية 

كانت أساًسا ألسلوبه التربوي. فلدينا القليل مما كتبه القديس عن هذا ألاسلوب، ونعتقد أنه لم تكن لديه النّية لوضع 

 ,Gonsalves)أي نظريات، ولكنه أراد أن يترك لخلفائه بعض ألافكار التي حصل عليها من خبرته الحياتية مع الشبيبة 

ابة، إذ كان قادًرا على جذب الشبيبة املشّردة باهتمامه وحماسه وفرحه. . تميز القديس الكاهن بشخصّية ج(2011
ّ
ذ

 ، لم يستخدمرحياتهم، ألنه كان كأب ُمحب ساه ( أن القديس بفضل محبته تمكن من تغيير 1122) Gonsalvesويقول 

ة املحبة التي جعلت هؤالء الشباب يهابونه ويفعلون ما يريد. ومن أو 
ّ
يس ل بيت فتحه القدالقسوة ولكنه استخدم دال

 بوسكو للشبيبة بدأت تظهر مؤشرات أسلوبه التربوي الذي سيكون في املستقبل نظرية في التربية والقيادة.

ويقول القديس يوحّنا بوسكو أنه في كل عصر يوجد نظامين في املؤسسات التربوية وهما النظام القمعي والنظام 

ين وكيفية عيشها على ألافراد، بحيث تقتض ي مخالفتها العقوبة، ويكون الوقائي. في النظام القمعي يتم تعميم القوان

. أما (Braido, 1997)مظهر املدير أو القائد متشّدًدا، يحمل حضوره التهديد، ويتجنب أي نوع من ألالفة مع التابعين 

الاختالف هنا يكمن ( أيًضا على معرفة القوانين، ولكن Braidoالنظام الوقائي بحسب القديس بوسكو فيقوم بحسب )

صحح ألاخطاء لخير ونمو لاخر.
ُ
رِشد وتنصح، ت

ُ
 في أن املدير أو القائد يعمل كعين ساهرة ودودة ت

 :أبعاد النظام الوقائي .2.2

 :العقل .1.2.2

  .القائد للشخص لاخر ومعرفة دوافعه ومحّفزاته ليتمكن من مرافقته وتوجيهه وينطلق هذا البعد من فهم

(Frith-Powell, 2015) يتطلب هذا البعد من القائد شرح وإعطاء تعليل للقواعد وألاهداف التي يَضُعها. وُيعتبر أسلوب .

تعامل القائد أو املربي مع التابع أول مكّون لهذا البعد، ويقوم أيًضا على دراسة القائد أو املربي لذاته والعمل على تحقيق 

لقدرة على معرفة الذات ومعرفة لاخرين والقدرة على ضبط الذات اتزانه الداخلي، حيث يتطلب هذا البعد منه ا

ومعرفة الدوافع وراء سلوك لاخرين والعمل على التوجيه للخير. ومن هنا يأتي إلايمان بالشخص لاخر وبالطاقة 

ناه عوهذا ما إلايجابية املوجودة في داخله والتي من مهمة القائد السالزياني العمل على اكتشافها وتوجيهها للخير. 

 بوسكو بأن في قلب كل فرد، بغض النظر عن ظروفه وخلفيته، وتر يرّن للخير. القديس

 :الدين وألاخالق.2.2.2

بالنسبة للقديس بوسكو فاملعنى الحقيقي للتربية هو أن يصل لاخر إلى إقامة عالقة مع هللا في قلبه وأن يقرأ 

مع تسوده الحضارة وألاخالق. لذلك يعتبر القائد السالزياني نفسه أحداث حياته بعين إلايمان، وذلك تمهيًدا ملجت

 عن نمو التابعين وتكوينهم. فهو يعتبر عمله رسالة يؤديها لخير لاخر، لذلك تقوم على تكوين املواطن الصالح، 
ً

مسؤوال

عو النظام الوقائي الذي يد املؤمن باهلل. ولترجمة هذا البعد اجتماعًيا تأتي املبادئ وألاخالق كمحور أساس ي يقوم عليه
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لعيش املبادئ وألاخالق وزرعها في لاخرين وذلك لتطوير بيئة صحية تسودها إلايجابية وألامانة. فبالنسبة للقديس 

بوسكو يمكن لإلنسان أن يكون صالًحا عند قيامه بواجباته العملية والاجتماعية على أتّم وجه وعندما يضع طاقاته 

 . (Parankimkalil, 2012)مل الذي يقوم بهوقدراته بأمانة في الع

 :املوّدة.3.2.2

وليس املقصود بهذا البعد الضعف، أو التساهل، وهو أكثر من مجّرد مشاعر وعواطف، إّنها املحّبة الفاعلة 

خص 
َ
ل
ُ
رة، وت ِ

ّ
يته صاستراتيجية هذا البعد بأنه يقوم على معرفة القائد التربوي لكل فرد، وشخ (Cavaglià, 1997)واملؤث

وطبعه، وهكذا تكون هذه العالقة إلانسانية قائمة على املودة تجاه هذا الشخص بعينه، فيشعر بأهميته ومكانته 

كإنسان، مما يساعده على أن يكون حًرا في مشاركة خبراته والتعبير عن أفكاره. ويهتم القائد بالحالة النفسية لألفراد، 

لتصف حضور القائد الودود الذي هو حضور والدي حازم،  (Cavaglià)تابع وبالظروف التي يعيشونها، واحتياجاتهم. وت

 يصّحح ألاخطاء ويوجهها في سبيل النقد البناء إلايجابي لألفراد.

 :تعريف الذكاء العاطفي .3.2

لقد ظهرت تعريفات عديدة للذكاء العاطفي حيث بدأ التوسع بدراسة هذا املفهوم أكاديمًيا وربطه بمفاهيم 

 عن 1122لعل أبرز التعريفات ما أورده سكر )أخرى، و 
ً

( اللذين يعرفان ٠٦٦٢) Mayer & Salovey( في مقالته نقال

الذكاء العاطفي على أنه "القدرة على مراقبة مشاعرنا وانفعاالتنا، ومشاعر لاخرين والتمييز بينها، واستخدام هذه 

 (.٩١٢ص  ،٦١٠٦املعرفة إلرشاد وتوجيه تفكير الشخص وأفعاله" )سكر، 

( الذكاء العاطفي على أنه "قدرة الفرد على التّعرف على مشاعره وعلى مشاعر لاخرين Golemanويعّرف )

، ٦١٠٦الشخصية، وذلك لتحضير نفسه وإلدارة عواطفه بشكل سليم وجيد يؤثر في عالقته مع لاخرين" )سكر، 

 (.٩١٢ص

 :تطور مفهوم الذكاء العاطفي.1.2

صور القديمة بدراسة مفهومي العقل والعاطفة إذ رأوهما كقوتين تعمالن مًعا في ألافراد. اهتم العلماء منذ الع

ه حقيقي لالستبصار والحكمة". وعّبر ) في حديثه عن تاريخ  Goleman)وأكد الفالسفة إلاغريق أن الانفعال هو "موّجِ

لتحكم باالنفعاالت هو ذروة الحكمة" الذكاء العاطفي عن رأي أرسطو في الانفعاالت ودورها حيث ذكر ألاخير أن "ا

في عام  Darwin)(. ويشير الصوالحي في دراسته إلى أن جذور الذكاء العاطفي لعلها تعود إلى )٠٩، ص٦١٠٩)الصوالحي، 

ف.٠٩٢٠ د ألاخير على أهمية العواطف والانفعاالت من أجل البقاء والتكيُّ
ّ
 ، حيث أك

ر العالم  2221في العام  ملعروف بأبحاثه عن الذكاء العام، عن أهمية القدرات غير العقلية، ا (Wechsler)عبَّ

(، إذ ٦١٠٩والتي تتضمن جوانب عاطفية واجتماعية وإنسانية، في تحديد مستوى ذكاء الفرد ونجاحه )الصوالحي، 
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لك لذ تأثير الذكاء على السمات الشخصية للفرد والتي تتضمن العاطفة والعالقات الاجتماعية، (Wechsler)يؤكد 

 .(Debes, 2021)فبالنسبة له فإنَّ مستوى الذكاء العاطفي هو مؤشر لتطور شخصية الفرد 

الذي درس قدرة  (Abraham Maslow)وفي الخمسينيات من القرن املاض ي ظهر العالم النفس ي إلانساني 

ت املتعددة في سبعينيات مفهوم الذكاءا (Howard Gardner)العواطف وأهميتها لعيش إلانسان في املجتمع. ثّم طّور 

 .  Sharma, 2016)  & (Dhani القرن املاض ي ليشمل الذكاء الشخص ي والذكاء الاجتماعي لألفراد

، حيث أكد على أهمية ٠٦٩٢عام  Throndikeوظهرت فكرة الذكاء العاطفي كنوع من الذكاء الاجتماعي على يد 

 .(Debes, 2021)في املجتمع وفي بناء العالقات الاجتماعية العاطفة والدور الذي تقوم به لجعل الفرد يتصرف بذكاء 

الذي قام ببحث عن سبب نجاح  Bar-Onظهرت أبحاث جديدة حول الذكاء العاطفي على يد  ٠٦٩١في عام 

بعض ألافراد وفشل لاخرين، ورأى أن هناك أسباًبا تعود إلى ما يسمى بالذكاء العاطفي أو الوجداني ووضع مقياًسا له 

 (.٦١٠٢ل، )أمزا

( بأن الذكاء العاطفي يتألف من الذكاء 2221) Mayer & Saloveyاعتبر كلٌّ من  (Gardner)وفي سياق نظرية 

ل َمن أدخل مفهوم الذكاء العاطفي إلى امليادين ألاكاديمية من خالل كتابهما  الداخلي الشخص ي والذكاء الخارجي. وهما أوَّ

 "الخيال واملعرفة الشخصية".

بعنوان "الذكاء الانفعالي" حيث قّدم  Goleman) (Danielظهر أول كتاب للعالم النفس ي  ٠٦٦١ وفي العام

ظهر تأثير مراكز املخ على انفعاالت إلانسان وبالتالي تأثيُرها على سلوكه وعالقته باآلخرين. 
ُ
مجموعة من ألابحاث التي ت

بالذكاء الانفعالي" ليساهم في نشر مفهوم الذكاء كتابه الثاني تحت عنوان "العمل  (Goleman)قّدم  ٠٦٦٩وفي عام 

 (.٦١٠٦العاطفي على مجال أوسع وليبين أهمية الذكاء الانفعالي في مجال العمل )سكر، 

 :أهمية الذكاء العاطفي .1.2

تظهر أهمية هذا املفهوم ومنافسته ملفهوم الذكاء العقلي في معظم ألادوار والوظائف التي يقوم بها الفرد في 

( أّن الذكاء العقلي يساعد الفرد على النجاح ألاكاديمي، ٦١٠٦جتمع وال سيما في دور القيادة. تقول دراسة )سكر، امل

بينما يساعد الذكاء العاطفي الفرد على النجاح في اتخاذ القرارات ألن الذكاء العاطفي يساعد الفرد على بناء الشخصية، 

 نجاح في الحياة.ويساهم في اندفاع الفرد لتحقيق أهدافه وال

من نجاح الفرد في حين أن الذكاء العاطفي يساهم في  ٪٦١( إلى أن الذكاء العقلي يساهم في (Golemanيشير 

من نجاحه. فالقائد الذكي عاطفًيا قادٌر على الاستمرار بالعمل وتجاوز إلاحباطات والتحكم بعواطفه والتعامل معها  ٪٩١

ا. كما أّن "الذكاء العاطفي يمكن أن يؤدي دوًرا مهًما في عمليات القيادة والتطور ومعرفة مشاعر لاخرين والتعامل معه

 (.٦٩١، ص٦١٠٤املنهي والحياة العملية بصفة عامة حيث يعمل الذكاء العاطفي على تحسين نواتج العمل" )الحلح، 
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 :نظريات الذكاء العاطفي .2.2

  Bar- Onنظرية  .1.2.2

الذكاء العاطفي يتكون من مجموعة من املميزات الشخصية التي تعمل مًعا  وتقول أنَّ  ٠٦٩٩ظهرت في عام 

وأبعاد الذكاء العاطفي بالنسبة لهذه النظرية هي:   (.٠٩٢، ص ٦١٠٩لنجاح الشخص في الحياة وفي العالقات )دالل، 

 اجية العاّمة.الكفاءات الذاتية والكفاءات الاجتماعية والقدرة على التكييف وإدارة الضغوط والحالة املز 

 Mayer & Saloveyنظرية  .2.2.2

إن "الانفعاالت والعواطف تعطي إلانسان معلومات ذات أهمية  تقول و  ٠٦٦١ظهرت هذه النظرية في العام 

تجعله يفسرها ويستفيد منها ويستجيب لها من أجل أن يتوافق مع املوقف أو املشكلة بشكل أكثر ذكاًء، فاالنفعال 

(. أبعاد الذكاء ٤٠، ص٦١٠٩ذكاًء، ُيعتبر الذكاء العاطفي منظومة من القدرات العقلية" )نصرات، يجعل تفكيرنا أكثر 

 العاطفي بالنسبة لهذه النظرية فهي: إدراك الانفعاالت وتوظيف الانفعاالت وفهم الانفعاالت وإدارة الانفعاالت.

 Golemanنظرية  .3.2.2

ر ) ليفّسر أن الذكاء العاطفي هو تسخير العواطف فيما يخدم  ٠٦٦١عام  ( فيMayer & Salovey( نظرية )Golemanطوَّ

العالقات من أجل التحفيز. وتقول هذه النظرية أن الذكاء العاطفي هو القدرة على تمييز عواطفنا وعواطف لاخرين 

أّما أبعاد   (Howell, 2014, p.3) .من أجل تحفيز أنفسنا والتحكم بعواطفنا وإدارتها في داخلنا وفي العالقات مع لاخرين

الذكاء العاطفي بحسب هذه النظرية فهي: معرفة الذات والتحكم بالذات والتحفيز الذاتي والتعاطف واملهارات 

 الاجتماعية.

 :النظام الوقائي والذكاء العاطفي .1.2

ن يعرف الته. أي أيعتمد نجاح النظام الوقائي على قدرة القائد هلى برمجة وتفعيل والتحكم في سلوكياته وُمداخ

. ومن (Laneve, 2006, p.25)بدقة ماذا يفعل وإلى ماذا يهدف. و"يمكننا القول بأن النظام الوقائي هو القائد بشخصه" 

الواضح أن امتالك القائد ألبعاد النظام الوقائي يحتاج إلى أن يكون هذا القائد ذكي عاطفًيا. فاملودة الذي يمتلكها 

أنه ال  (Humphrey and Adamas, 2016)ترجمة لبعد التعاطف الذي يعمل فيه إذ كما يقول  ويعيشها ال بّد أن تكون 

يمكن للفرد أن يظهر موّدة حقيقية فاعلة إن لم يكن التعاطف يعمل في داخله. وأن الكثير من السلوكيات الاجتماعية 

 ببعض التضحيات في سبيل لاخر. التي تتجه نحو لاخر وخيره، تكون مدفوعة بهذا التعاطف لتصل لدرجة القيام

ب من القائد أن تكون لديه القدرة على حل املشاكل، 
ّ
وكما رأينا سابًقا فإّن ُبعد العقل في النظام الوقائي يتطل

والبحث عن أسبابها، وفهم الحالة النفسية للشخص لاخر والقدرة على تحويل ذلك لخيره ولكن باعتدال دون أن 

فقد البصيرة ويفقد إدراكه للصورة الكاملة للموقف، وهذا يتطلب من القائد نفسه قّوة ينخرط انفعالًيا بحيث ي

داخلية، وقدرة على ضبط ردود فعله لذلك ال بد من معرفة القائد لعواطفه الفردية والتحكم بها، ومعرفة انفعاالت 
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ن إح  ,McCleskey)دى الدراسات الحديثة للاخر والتحكم بها، وهما ُبعدان أساسيان من أبعاد الذكاء العاطفي. تبّيِ

عالة وعادلة،  (2015
ْ
حول الذكاء العاطفي أنه ال بّد للقائد، ليكون قادًرا على حل املشكالت والتعامل معها بطريقة ف

 من أن يمتلك فعلًيا القدرة على التحكم بمشاعره وفهم مشاعر لاخرين للوصول ملعرفة أسباب املشاكل.

 :ةالقيادة التحويلي .8.2

 :تعريف القيادة التحويلية.1.8.2

ص 
ّ
مفهوم القيادة التحويلية في أنها "تنطلق من أن ألافراد يتبعون الشخص الذي يؤثر  ٦١١٠في عام  (Bass)لخ

فيهم، ويمتلك الرؤية والعاطفة والقيم، كما أنها تستخدم التحفيز، وإشاعة الحماس والحيوية بين العاملين للقيام 

ر املعرفة فيما بينهم. وهي بذلك تركز على الجانب الانفعالي للقائد والتابعين، وعلى أهمية القيم باملهام املنوطة ب
ْ

هم، ونش

 (.٢٦٢، ص٦١٠٢ألاخالقية والتعلم املستمر لألفراد" )قرواني، 

م من ه( بأّنها "قدرة القائد على التأثير في قيم لاخرين واتجاهاتهم ومعتقداتهم وسلوكيات٦١٠٤ويعّرفها )قرني، 

 (.٠٢خالل العمل معهم ومن خاللهم، وذلك لتحقيق رسالة وأهداف املؤسسة" )ص 

ظهر ماهية القيادة التحويلية وهدفها أّنها "عملية تحويل املؤسسة من الوضع الحالي إلى 
ُ
ومن التعاريف التي ت

التركيز على القيم وألاهداف الوضع املنشود من خالل تعزيز قيم الوالء للمؤسسة وتطوير مهارات العاملين من خالل 

 (.٤٠٠، ص٦١٦١املشتركة" )رؤوف وكعيد، 

 :أهمية القيادة التحويلية .2.8.2

نالت القيادة التحويلية اهتماًما كبيًرا من قبل الباحثين واملهتمين بأمور إلادارة وذلك ملناسبة هذا النمط القيادي 

وم هذه القيادة على إحداث التغيير في املؤسسة وألافراد ملعطيات العصر الحديث وما يحمله من تغيرات سريعة. وتق

ويتم ذلك على عدة خطوات أولها إدراك القائد لحاجة التغيير في املؤسسة ووضع رؤية مستقبلية مناسبة لها والعمل 

 (.٦١٠٢على تهيئة العاملين إلدراك ما هو جديد والتأقلم معه )السيد، 

نيها املبادئ وألاخالق؛ فهي تدعو إلى القيم ألاخالقية مثل العدل واملساواة ما يميز القيادة التحويلية أيًضا تب

(. وتتميز بأنها تناسب ٦١٠٢وإلانسانية بين العاملين والاهتمام بتطوير قدراتهم ومراعاة ظروفهم الشخصية )السيد، 

عصرنا من أهم ألانماط  جميع أنواع املؤسسات ومن بينها املؤسسات التعليمية، حيث غدت القيادة التحويلية في

ط الضوء بشكل أساس ي على شخصية املدير وعلى العالقات 
ّ
القيادية املتبعة في املؤسسات التعليمية والتربوية وهي تسل

 (.٦١٠٢الشخصية بينه وبين الطاقم التعليمي )السيد، 

عتبر املدارس السالزيانية من املؤسسات التعليمية التي تهتم باتباع القيادة الت
ُ
ع هذه املدارس حويلية، حيث تتبوت

النظام الوقائي الذي يتطلب من قيادتها أن تكون لديها ألاجوبة املسبقة لحاجات أفراد الجماعة املدرسية من معلمين 

أول  (Sergiovvani)وإداريين وعاملين وتالميذ، هذه الحاجات التي لم تظهر بعد، ولكنها في طور الاستعداد للظهور. كان 
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د أن إلادارة في املؤسسات بشكل عام، ٠٦٦١فهوم القيادة التحويلية على املؤسسات التربوية في عام َمن أدخل م
ّ
. وأك

وفي املؤسسات التربوية بشكل خاص، ليست مجّرد متابعة لألعمال أو تطبيق للسلطة لكسب طاعة التابعين 

حفيزهم وبعث روح الحماس والانتماء فيهم، وخضوعهم، وإنما يجب أن تكون عملية قيادية تعمل على إلهام التابعين وت

 (.٦١٠٦إلادارة التربوية بأنها قيادة أخالقية تقوم على عدد من املبادئ والفضائل )شمس الدين،  Sergiovvaniويميز 

 :أبعاد القيادة التحويلية .3.8.2

 :التأثير املثالي

فات والسلوكيات التي تجعل القائد التحويلي ُيطلق على هذا البعد أيًضا اسم الكاريزما، ألنه يمثل مجموعة الص

نموذًجا يحتذي به التابعون ملا يحملونه نحوه من إلاعجاب والثقة والاحترام، فهم يرون فيه مثال القائد الذي يمتلك 

فمن  Bass (1994)(. وبحسب ٦١٠٦قدرات عظيمة ويتصف باملثابرة وإلاصرار لتحقيق أهدافه )عساف وحسنين، 

 بّد أن يتبعها القائد ليتصف باملثالية: تفضيل حاجات لاخرين على حاجاته الشخصية، والاستعداد ألامور التي ال 

 للتضحية باملكاسب الشخصية ملصلحة لاخرين.

 :الدافعية إلالهامية

 نيتطلب ُبعد الدافعية إلالهامية من القائد التحويلي أن يعمل على إيصال فكرته ورؤيته وتوقعاته العالية للتابعي

بوضوح وبطريقة تثير فيهم الحماس والدافعية لإلنجاز وخلق جو من املنافسة، "فالقائد التحويلي يعمل على إثارة 

التحدي، وإتاحة الفرصة للمشاركة لتحقيق ألاهداف املشتركة، فيشرك التابعين في رسم الرؤية املستقبلية، وهو 

 (.١٠٤، ص٦١٠٤ته العالية من التابعين" )سميرات ومقابلة، يستخدم الرموز والشعارات لتوجيه الجهود، ويوضح توقعا

 :الاستثارة الفكرية

هي إثارة القائد للتابعين لرؤية املشكالت من منظور جديد، وجْعلهم مستعدين للتخلي عن معتقداتهم القديمة 

تقديم أفكار  تابعين "علىفيما يتعلق بأسلوب عملهم ليكونوا منفتحين على التطوير والابتكار. وهكذا يستحث القادة ال

جديدة وتجريب مناهج جديدة وال يعرضون أفكارهم للنقد أبًدا. وفي املقابل يستحث التابعون القائد على إعادة التفكير 

 (.١٦، ص٦١٠٩حول آرائه وافتراضاته ومبادراته" )الجبري، 

 :الاعتبارية الفردية

ه بشكل شخص ي، وهذا يتضمن مراعاة القائد للفروق وُيقصد بها اهتمام القائد بكل فرد من أتباعه واحترام

الفردية بين التابعين وتلبية حاجاتهم الشخصية. كما يقوم القائد بتشجيع التابعين وذلك بتقدير إنجازاتهم والاهتمام 

بها، ويعطي من وقته لإلصغاء إليهم وإرشادهم في سبيل تطويرهم ونموهم العملي والشخص ي وفتح فرص للتعلم 

 (.١٦، ص٦١٠٩يب )الجبري، والتدر 
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 :القيادة التحويلية والذكاء العاطفي .1.8.2

ُيعَتَبر الذكاء العاطفي من املهارات الجوهرية للقيادة الفّعالة بشكل عام، وللقيادة التحويلية على وجه الخصوص، 

ح الفريق من زهم واستثارة رو فالقائد الذكي عاطفًيا يمتلك مهارات التواصل التي تمكنه من التأثير على التابعين وتحفي

(. وألابحاث حول تأثير الذكاء العاطفي على شخصية مديري ٦١٠٩خالل قدرته على إدراك مشاعره وضبطها )العتيبي، 

، حيث أنه ال يوجد رابط مباشر بين الذكاء العاطفي للمدير وتحصيل التالميذ الذي ي
ً

تبر عاملدارس بدأت متأخرة قليال

تأثير الذكاء العاطفي ملدير املدرسة في  (Patti, 2015). وأظهرت دراسة  (Patti, 2015) التربوي هدف وغاية املؤسسات 

قدرته على بناء بيئة تربوية مناسبة لعملية التعليم، وفي قدرته على التأثير على التابعين من معلمين وموظفين وعمال 

هذه الدراسة تأثير )إدراك الذات وإدارة الذات وإدارة ليكونوا مشاركين في العملية التربوية ومسؤولين فيها، فأظهرت 

العالقات والوعي الاجتماعي( على السلوك التحويلي ملدير املدرسة، والذي يظهر في قدرته على تحويل التابعين ليكونوا 

الذكاء  ابكة معقادرين على أخذ ألادوار التربوية املطلوبة منهم. وهذا ُيظِهر كيف أن السلوك واملهارات التحويلية متش

 .(Patti, 2015)العاطفي للقائد 

 : السابقةالدراسات . 7

يعتبر النمط القيادي ملدير املدرسة من أهم العوامل التي تؤدي إلى نجاح املؤسسة أو فشلها، فالنمط القيادي 

ات التي أظهرت (. وثمة العديد من الدراس21، ص1112هو أسلوب املدير في التعامل والتأثير على موظفيه )شحادة، 

أهمية النمط القيادي للمدير وتأثيره على الاتجاهات النفسية والعملية للعاملين بما فيها الرض ى الوظيفي وإلابداع 

( التي هدفت إلى معرفة العالقة بين النمط القيادي في الجامعات 1112ا. ومن هذه الدراسات دراسة )شحادة، موغيره

لعاملين. ودلت النتائج على أنه كلما كانت القيادة ديمقراطية كان التواصل أكثر الفلسطينية وأنماط الاتصال بين ا

( التي درست العالقة بين ألانماط القيادية والضغوط التنظيمية على املعلمين في 1126فاعلية. ودراسة )العدواني، 

نت دراسة )مختار،املدارس الثانوية بالكويت، وبينت أنه كلما كان النمط القيادي ديمقراطًيا كانت ا  لضغوط أقل. وبيَّ

( أن هناك عالقة ارتباطية بين النمط القيادي التشاركي والرض ى الوظيفي، والنتيجة نفسها توصلت إليها دراسة 1122

 ( عن عالقة القيادة املدرسية بدرجة الدافعية لدى املعلمين.1111)الناشري، 

( التي درست تأثير الذكاء 1121إلادارة دراسة )اللوزي، ومن الدراسات التي بينت أهمية الذكاء العاطفي في 

العاطفي ملديري املدارس الحكومية في عّمان على الوالء التنظيمي للمعلمين، حيث استخدم الباحث استبياًنا لقياس 

نت قه على عينية املديرين واعتمد على املعرفة الوجدانية والعالقات إلانسانية. وبيَّ ائج وجود النت الذكاء العاطفي وطبَّ

 عالقة ارتباطية إيجابية بين الذكاء العاطفي للمديرين والوالء التنظيمي للمعلمين.

( إلى دراسة العالقة بين الذكاء العاطفي ملدراء الفنادق في حلب، وأدائهم ونمط 1126وهدفت دراسة )موصللي، 

طفي كمتغيرات للفرضيات، وأظهرت نتائج الدراسة القيادة، واعتمد الباحث في الدراسة على ألابعاد الخمسة للذكاء العا

 وجود عالقة بين )إدارة العواطف، التعاطف، والتواصل( واتباع القيادة التحويلية.
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وهناك دراسات عديدة بحثت في مكونات الذكاء العاطفي، وكان لهذه الدراسات نتائج مهّمة في مجاالت عديدة 

بعض هذه الدراسات عن معرفة الذات كمتغير مستقل وبحث في أهميته، وخصوًصا في مجال القيادة التربوية. تحدث 

التي بينت العالقة بين الوعي بالذات كمتغير مستقل والقيادة  (Oznor Celik, 2011) دراسةالدراسات: ومن هذه 

رس الابتدائية من مدراء املدا ٤١١التحويلية كُمتغير تابع. حيث قام الباحث بدراسة العالقة بين هذين املتغيرين لدى

والثانوية في تركيا. واستخدم الاستبيان كأداة للدراسة حيث تألف الاستبيان من محور الوعي بالذات ومحور القيادة 

التحويلية الذي تضمن أبعاد القيادة التحويلية )القيادة الكاريزماتية، التشجيع إلابداعي، التأثير املثالي، الاهتمام 

ت نتائج الدرا
ّ
 سة على وجود ارتباط إيجابي قوي بين الوعي بالذات ونمط القيادة التحويلية.الفردي(. دل

في العالقة بين معرفة الذات ونمط القيادة التحويلية. فقامت الباحثة  (Sullivan, 2017)كما بحثت دراسة 

 طريقة كرة سنوات خبرة على ألاقل، مستخدم ١قائد من قطاعات مختلفة ممن لديهم  ٠٢٦باختيار عينة مؤلفة من 
ً
ة

الثلج، واستخدمت الاستبيان كأداة للبحث حيث تضمن، باإلضافة للمعلومات الديمغرافية، محوري معرفة الذات 

والقيادة الفعالة. باإلضافة إلى مقياس التقرير الذاتي لقياس القدرات الذاتية والاجتماعية لدى القادة. بّينت النتائج 

الذات لدى القادة وامتالكهم ملهارات القيادة الفعالة، وأن ثمة أثر للمتغيرات  وجود عالقة إيجابية قوية بين معرفة

 الديمغرافية على مستوى الوعي بالذات لدى القائد.

في أهمية تحفيز الذات لدى القادة ودور ذلك في تحقيق الاحتياجات النفسية لدى  (Forner, 2020) بحثت دراسة

نفسية إلى ثالث وهي: الاستقاللية، واملقصود بها إحساس العامل بالحرية في العاملين. قّسم الباحث الاحتياجات ال

ه عضو مؤثر في 
ّ
التعبير عن آرائه وأفكاره وأن ُيدرك أهمية الدور الذي يقوم به. الاحتياج الثاني وهو شعور العامل بأن

واهتمام لاخرين. تكّونت عينة  الجماعة عن طريق استخدام مهاراته. والاحتياج الثالث هو شعور الانتماء وكسب ثقة

قائد من املؤسسات الخدمية في استراليا. لجمع املعلومات طلب الباحث من أفراد العينة كتابة قائمة  ١٠الدراسة من 

باإلجراءات التي يقومون بها لتعزيز الدعم املعنوي للعاملين. فبّينت النتائج أن القادة يدعمون التابعين بإعطائهم املجال 

ز القائد على احتياجات التابعين والعمل على للتعب
ّ
ير عن رأيهم لتشجيع الابداع وروح املبادرة لديهم، وفي هذا املجال يرك

تزويدهم بها، وإلاجراء الثاني هو توفير الفرص للتابعين الستخدام مواهبهم ومهاراتهم لرفع مستوى ثقتهم وتقديرهم 

هنية جيدة ليشعروا باالنتماء للمؤسسة. وتوصلت هذه الدراسة إلى أّن لذاتهم. ومن إلاجراءات أيًضا بناء عالقات م

 القادة ذوي التحفيز الذاتي يمتلكون القدرة على معرفة كيف يمكن تحفيز التابعين ودفعهم ليكونوا أعضاء فاعلين.

انوية ائية والث( في أهمية تحفيز الذات لدى املرشدين التربويين في املدارس الابتد٦١٠٢بحثت دراسة )العامري، 

فت عينة الدراسة 
ّ
في محافظة بابل ودوره في امتالكهم مللكة الجذب الاجتماعي. اتبع الباحث املنهج الوصفي التحليلي وتأل

مرشدة. ولتحقيق أهداف الدراسة طّبق الباحث مقياس تحفيز الذات. وقد أظهرت النتائج أّن  ٢١مرشد و ٢١من 

ز الذات وأّن هذا يرتبط بأّنهم أفراد إيجابيون متفائلون يتمتعون باالستمرارية في املرشدين التربويين يتمتعون بتحفي

 العمل لتحقيق أهدافهم.
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( قام الباحث بدراسة دور ممارسة املدراء للتعاطف في التواصل مع التابعين وذلك Adebayo, 2016في دراسة )

رؤية وإحساس ومشاركة مشاعر وعواطف لاخر في الوقت من وجهة نظر التابعين، وقام بتعريفها على أّنها "القدرة على 

. بّينت هذه الدراسة أهمية التعاطف في بناء العالقات بين القائد والتابع (p.9)الذي يكون فيه بحاجة لهذه املشاركة" 

فت عينة الدراسة من
ّ
فرد  ٠٤٩ وأنَّ من مظاهر هذه العالقة القائمة على التعاطف هي مهارة إلاصغاء لدى القائد. تأل

من املوظفين في مؤسسات مختلفة. اسُتخدمت طريقة كرة الثلج الختيار العينة لضمان تنوعها والاستبيان لجمع 

املعلومات حول رأي الاتباع في ممارسة القادة للتعاطف في التواصل معهم وتأثير ذلك على العالقة فيما بينهم وعلى 

أنَّ ملمارسة القادة للتعاطف في التواصل مع التابعين عالقة ارتباطية موجبة فعاليتهم في بيئة العمل. وقد بّينت النتائج 

وقوية مع إقامة عالقات مهنية قائمة على الرض ى وعلى فعالية املوظفين في بيئة العمل، وأنه ليس ثمة أي أثر ذو داللة 

 إحصائية لجنس التابعين على رأيهم في ممارسة القائد للتعاطف.

قاربت موضوع دراستنا في البحث عن العالقة بين الذكاء العاطفي والقيادة التحويلية دراسة  ومن الدراسات التي

( التي بحثت في العالقة بين املتغيرين من وجهة نظر املوظفين في مديرية التربية ٦١٠٢)الذبحاني والعطوي والعبيدي، 

بلغ وائية من موظفي مديرية التربية في النجف و في النجف. اتبع الباحثون املنهج الوصفي التحليلي واعتمدوا عينة عش

موظف. استخدم الباحثون الاستبيان كأداة للتحقق من صحة فرضيات الدراسة. وبينت النتائج  ٩٢عدد أفراد العينة 

 وجود تأثير إيجابي للذكاء العاطفي على سلوكيات القيادة التحويلية ما عدا فيما يخص ُبعدي الوعي بالذات والتعاطف.

التي شرحت كيف أنَّ  (Munro, 2021)الدراسات التي تحّدثت عن إدارة وتنظيم الانفعاالت كانت دراسة  من

مكن الفرد من التحكم بانفعاالته وعواطفه هي معرفة كيف تتحرك هذه العواطف والانفعاالت في 
ُ
الخطوة ألاولى التي ت

التي تعني أن يعرف الفرد كيف يتصرف في املواقف املختلفة داخله، وأن يعرف ما الذي يفّعلها. وأيًضا تنظيم الانفعاالت 

خرى، 
ُ
مثل السيطرة على النفس وضبطها إذا ما حصل عارض ما، أو أن يستمر في التركيز بالعمل دون أن يتشتت بأمور أ

زامهم يّدعم التوأن يكون قادًرا على التأقلم مع الواقع والعمل بضمير مما يجعل الاتباع واثقين بقائدهم وبقراراته مما 

في العمل باملؤسسة ومع القائد. وبّينت هذه الدراسة كيف أّن التحكم الانفعالي للقائد في عواطفه يساعده على تمكين 

 املوظفين وتشجيعهم على إلابداع ألنهم يشعرون باألمان في املشاركة في صنع القرارات فيما يتعلق بعملهم.

لذي دعا إليه دون بوسكو، فهي لألسف محدودة. وقد وقعنا في هذا أما الدراسات حول ألاسلوب الوقائي، ا

قة في جامعة للسالزيان Rodriguez, 2014إلاطار على دراسة قام بها ) ( وبحثت في معرفة تأثير نمط القيادة الوقائية املطبَّ

القيادة على  قياس تأثير نمطفي املكسيك على ألاساتذة والطالب. واتبع الباحث ألاسلوب املختلط، وقام ببناء استبانة ل

يها، وهي مرتبطة بالقيادة  نت النتائج أن القيادة الوقائية مرنة، يمكن تبّنِ املعرفة الذاتية، العمل، واتخاذ القرارات. وبيَّ

 التحويلية.

ي ئ( التي بحثت في تأثير تطبيق ألاسلوب الوقاMankeun, 2020أما الدراسة الثانية في هذا إلاطار فكانت دراسة )

لدون بوسكو ومبادئه على الحد من انحراف الشبيبة في املدارس السالزيانية في كوريا الجنوبية. واعتمد الباحث في 
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دراسته على أبعاد ألاسلوب الوقائي: العقل، الدين وألاخالق، واملودة، وُمثل القائد، كما اعتمد املنهج الوصفي. وتوصلت 

 تعامل، ولغة املسؤولين في الحد من الانحراف وتأمين حياة أفضل.نتائج املقابالت إلى إظهار دور سلوك و 

ع مستوى العمل، دراسة )كنعان، 
ْ
( التي قامت 1122ومن الدراسات التي تناولت القيادة التحويلية ودورها في رف

لمعلمين في ي لبدراسة سمات القيادة التحويلية لدى مدراء املدارس الثانوية في شمال فلسطين وعالقتها باالنتماء املنه

هذه املدارس. وقد صمم الباحث استبانة مؤلفة من محورين: محور القيادة التحويلية ومحور إلانتماء املنهي. ودلت 

( التي قامت ٦١٠٩النتائج على وجود ارتباط إيجابي بين القيادة التحويلية والانتماء املنهي للمعلمين. ودراسة )العتيبي، 

ء العاطفي والقيادة التحويلية في الشركات الخاصة في الرياض، حيث صمم الباحث استبانة بدراسة العالقة بين الذكا

من محورين: محور القيادة التحويلية ومحور الذكاء العاطفي. ودلت النتائج على وجود عالقة ارتباطية متوسطة بين 

 املتغيرين.

 :التعقيب على الدراسات السابقة.1.1

ت على وجود عالقة معنوية إيجابية بين سلوك إن الدراسات التي تمَّ عْرض
َّ
ها، ودراسات أخرى وقعنا عليها، قد دل

القيادة التحويلية وألاداء التنظيمي، وأنه يمكن التنبؤ بمستوى ألاداء التنظيمي في املنظمة من خالل معرفة مستوى 

 ي يتميز بسلوك تحويلي عن القائد الذيالقيادة التحويلية. كما كشفت الدراسات عن زيادة ثقة املرؤوسين بالقائد الذ

 .يتميز بسلوك تبادلي، وأن املرؤوسين أكثر التزاًما بقائدهم التحويلي، وهو ألاكثر تمكيًنا ملرؤوسيه

وتبين من الدراسات وجود فروق جوهرية ببن نمطي القيادة التحويلية والقيادة التبادلية، حيث كان تأثير القيادة 

ق نمط القيادة التحويلية على نمط القيادة التحويلية قوًيا على ك ل من انتماء العاملين العاطفي وألادبي. وظهر تفوُّ

ن وجود عالقات قوية مباشرة وغير مباشرة بين السلوك القيادي  التبادلية في تأثيرها إلايجابي في تطوير طرق العمل. وتبيَّ

ن سلوكيات مواطنة تنظيمية مرتفعة في أي عمل يتسم التحويلي وسلوك املواطنة التنظيمية، وأن املرؤوسين يمارسو 

بتوافر نمط القيادة التحويلية بدرجة عالية. كما تبين أن وجود أي عمل يتسم بتوافر نمط القيادة التحويلية يساهم 

يادة ز  في نشر قيم ثقافية وأخالقية متميزة تساهم في زيادة حاالت إلابداع والفاعلية التنظيمية والرضا الوظيفي نتيجة

 الجهود املبذولة من قبل املرؤوسين لقيادة عمليات التغيير املختلفة.

ظهر الدراسات أن سلوكيات القيادة التحويلية مالئمة جًدا على التزام املرؤوسين، في حين أن سلوكيات القيادة 
ُ
وت

لحالي. وأن لروتينية والحفاظ على الوضع االتبادلية تؤثر إيجابًيا في املنظمة، وأن تأثيراتها كانت أكثر مالءمة في الحاالت ا

نمط القيادة التحويلية يزيد ويتفوق على نمط القيادة التبادلية، مما يعكس مدى فعالية القائد وسيطرته على ما 

 يحدث حوله، واهتمامه بالجوانب العاطفية وإلانسانية ملرؤوسيه مما يساهم في عمليات التغيير.

في يلعب دور الوقاية من الوقوع في املشاكل، ويعمل على تحسين مستوى العمل كما نرى كيف أن الذكاء العاط

من نواحي مختلفة. وهذا ما نسعى إليه في ممارستنا لألسلوب الوقائي لدون بوسكو الذي يهدف إلى إعداد بيئة للوقاية 

السالزيانية إلى اعتماد نمط من الوقوع في ألاخطاء واملشاكل عن طريق إقامة عالقات إيجابية. لذلك نسعى في مدارس 
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قيادي يؤدي إلى نجاح العملية التعليمية واستخراج ما هو إيجابي ليس فقط من التالميذ بل وأيًضا من العاملين معنا 

 ومساعدتهم الكتشاف مواهبهم.  

فية يورأينا مما سبق من دراسات منتشرة في أكثر من مكان كيف أن لنمط القيادة تأثيره على نمط التواصل وك

ع الوالء التنظيمي لدى املعلمين، وكيف 
ْ
مواجهة الضغوط في الجامعات واملدارس، وكيف أن للذكاء العاطفي دور في رف

أنه مؤثر في إتباع املديرين للقيادة التحويلية في الفنادق في حلب. وفي الدراسات القليلة عن ألاسلوب الوقائي رأينا تأثيره 

ب الطالب في املدارس في تطبيق القيادة التحويلية ف ي الجامعات السالزيانية في املكسيك ودور هذا ألاسلوب في مْنع تسرُّ

  السالزيانية في كوريا. كما رأينا تأثير القيادة التحويلية على الانتماء املنهي للمعلمين في املدارس الثانوية في فلسطين.

دير وتأثيره على نمطه القيادي وإدارته لعالقاته وإن كانت بعض الدراسات قد عالجت موضوع الذكاء العاطفي للم

في املؤسسات الصناعية واملالية والتجارية والشركات املختلفة، فإننا نعتقد أن هناك عالقة، ربما، بين الذكاء العاطفي 

 ملدير املدرسة وتطبيقه لنمط القيادة التحويلية. وسنحاول أن نبحث عن مدى صحة اعتقادنا من خالل التحقق من

أن ملستوى الذكاء العاطفي ملديرات املدارس السالزيانية في مصر تأثير على تطبيقهنَّ لنمط القيادة التحويلية في هذه 

 املدارس. 

 :الطريقة وإلاجراءات.8

 :منهج الدراسة وأدواتها.1.8

داًما في العلوم ستخاعتمدنا في دراستنا املنهج الوصفي التحليلي ملناسبته ملوضوع دراستنا وهو "املنهج ألاكثر ا

 (.٦١٦١التربوية وإلانسانية ألنه يقوم بدراسة الحالة كما توَجد في الواقع" )مليح وعسولي، 

لقياس مستوى الذكاء العاطفي والقيادة  لتحقيق غرض الدراسة اعتمدنا على أداتين ألاولى وهي الاستبيان

ة في مصر من وجهة نظر إلاداريين في هذه املدارس، وملعرفة التحويلية وألاسلوب الوقائي لدى مديرات املدارس السالزياني

مدى وجود عالقة ارتباطية ودرجتها بين هذه املتغيرات. وتّم بناء الاستبيان من خالل العودة للدراسات السابقة ذات 

ه ملديرات املدارس موضوع ا ة لدراسة ملعرفالصلة بموضوع الدراسة. وألاداة الثانية هي مقياس التقرير الذاتي املوجَّ

، وتّم اعتماد مقياس التقرير الذاتي ل   UT( في جامعة تكساس (.Suzanne Farmer et alدرجة الذكاء العاطفي لديهنَّ

South Western  حيث قاموا ببنائه وفًقا ملقياسDaniel Goleman  وقامت  ٦١٠٢للذكاء العاطفي وتم تصديقه عام

 ذا املقياس واعتماده بما يتوافق مع موضوع دراستنا. أبحاث عديدة باعتماده. وقمنا بتعديل ه

 :صدق الاستبيان .1.1.8

تم التحقق من صدق الاستبيان بطريقتين أولهما: عرض الاستبيان على مجموعة من ألاخصائيين من ذوي الخبرة 

ع طابق ألاسئلة موحملة شهادة الدكتوراه في التربية، وذلك إلبداء مالحظاتهم حول سالمة اللغة وصحة املضمون وت

املحاور الخاصة بها. وقد تأكدنا من الصدق الظاهري لألداة. وللتأكد من الصدق الداخلي، قمنا باحتساب قيمة معامل 
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الاتساق لعبارات كل محور بالنسبة للُبعد ومن ثّم احتبسنا الاتساق الداخلي لكل محور بالنسبة لالستبيان وكانت 

 ( مما يدّل على تحقيق الاتساق الداخلي لالستبيان.١٠١١مستوى الداللة ) جميع النتائج دالة إحصائًيا عند

 :ثبات الاستبيان .2.1.8 

. وأعدنا تطبيقه على 23تم تطبيق الاستبيان على مجموعة من إلاداريين من غير املشمولين بالدراسة وعددهم  

للحصول على معامل الثبات والذي  Cronbach’s Alphaأسابيع، وقمنا باعتماد اختبار  6املجموعة نفسها بعد مرور 

( وهو معامل مرتفع يدل على ثبات الاستبيان ١،٢(. وقد حصلنا على معامل ثبات قدره )٠( و)١تتراوح قيمته بين )

 ويسمح لنا بتطبيقه على عينة الدراسة.

 :وعينة الدراسة مجتمع.2.8  

ن مجتمع الدراسة من جميع إلاداريين العاملين في امل دارس السالزيانية في محافظتي القاهرة والاسكندرية. تكوَّ

وبسبب صغر حجم مجتمع الدراسة فقد اعتمدنا العينة القصدية والتي تشمل جميع إلاداريين في املدارس وعددهم 

من حجم مجتمع الدراسة. ويعود  ٪٠١١(، ومديرات املدارس وعددهّن خمس مديرات، أي أن حجم العينة بلغ ٩٦)

الدراسة من إلاداريين في هذه املدارس إلى كونهم ألافراد الذين يعملون ويتعاملون بشكل مباشر مع املديرات إختيار عينة 

 في هذه املدارس.

 :نتائج الدراسة .0

سنقوم هنا بعرض أبرز النتائج التي توصلت إليها هذا الدراسة والتي من خاللها تمت إلاجابة على أسئلة الدراسة 

 ضيات.والتحقق من صحة الفر 

 السؤال ألاول: ما هو مستوى الذكاء العاطفي لدى مديرات املدارس السالزيانية في مصر؟      

لإلجابة على هذا السؤال قمنا باحتساب املتوسطات الحسابية والانحرافات املعيارية لنتائج أبعاد الذكاء العاطفي كما 

 (.12هو موضح في الجدول رقم )
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 نتائج محور الذكاء العاطفي (: ملخص01الجدول رقم )

 الترتيب حسب املتوسطات الحسابية الانحراف املعياري  املتوسط الحسابي الُبعد

 ٩ ٦١.٠ ٩١.٤ الوعي بالذات

 ٣ ٦١٠٠ ٩١.٦ تنظيم وإدارة الانفعاالت

 . ٦١٠٩ ٩١٠٦ الدافعية وتحفيز الذات

 . ٦١٤٠ .٩١٣ التعاطف

 . ٦١٠٤ ٩١٠٦ املهارات الاجتماعية

  ..٦١ ٩١٣٩ الذكاء العاطفي محور 

 

يتبن لدينا من الجدول املذكور أعاله أن الدافعية أو تحفيز الذات واملهارات الاجتماعية هما البعدان ألاكثر شيوًعا 

( ثّم تنظيم ٤٠٢٦( يليهما التعاطف بمتوسط حسابي )٤٠١بين مديرات املدارس السالزيانية في مصر بمتوسط حسابي )

عتبر هذه القيم ٤٠٠٦( وأخيًرا الوعي بالذات وقيمة متوسطه الحسابي )٤٠٦وسطه الحسابي )وإدارة الذات ومت
ُ
(. وت

 للمتوسطات الحسابية عالية.

 ما هو مستوى تطبيق املديرات للقيادة التحويلية في املدارس السالزيانية في مصر؟السؤال الثاني: 

 للقيادة التحويلية، قمنا باحتساب املتوسطات الحسابية ملعرفة مستوى تطبيق مديرات املدارس السالزيانية في مصر 

 (.11والانحرافات املعيارية لنتائج إجابات الاستبيان ألبعاد القيادة التحويلية كما يوضحه الجدول رقم )

 (: ملخص نتائج محور القيادة التحويلية02الجدول رقم )

 توسطات الحسابيةالترتيب حسب امل الانحراف املعياري  املتوسط الحسابي الُبعد

 . ٦١.٦ ٩١٣٤ القيادة الكاريزمية

 ٣ ٦١.٦ ٩١.٤ التشجيع إلابداعي

 . ٦١٠٠ ٩١٩٣ الدفع إلالهامي

 . ٦١٠٠ ٩١٣٤ الاهتمام باملشاعر الفردية

  ٦١٠٠ .٩١٣ محور القيادة التحويلية
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لدى املديرات حيث حصل على ( يمكننا مالحظة أنَّ الدفع إلالهامي هو ألاعلى 11باالطالع على الجدول رقم )

( وهي ٤٠٢٦( يليه ُبعدا الاهتمام باملشاعر الفردية والقيادة الكاريزمية بمتوسط حسابي )٤٠٤٢متوسط حسابي قيمته )

 (.٤٠٦٦نسبة عالية أيًضا. أما التشجيع إلابداعي فقد حلَّ أخيًرا بمتوسط حسابي )

الزيانية في مصر للنظام التربوي الوقائي وذلك ألننا قمنا باحتساب مستوى ممارسة املديرات في املدارس الس

سنقوم فيما بعد بدراسة العالقة بينه وبين الذكاء العاطفي للمديرات. كما سنبين دور النظام الوقائي في تطبيق املديرات 

إليجابات أفراد  ( نتائج املتوسطات الحسابية والانحرافات املعيارية11لنمط القيادة التحويلية. وُيرينا الجدول رقم )

 العينة على عبارات محور النظام الوقائي.

 (: ملخص نتائج محور النظام الوقائي03الجدول رقم )

 الترتيب حسب املتوسطات الحسابية الانحراف املعياري  املتوسط الحسابي الُبعد

 . .٦١٠ .٩١٠ املودة

 . ..٦١ .٩١٠ ألاخالق

 ٣ ٦١٤٦ ٩١.٠ العقل

  .٦١٠ ٩١٩٩ ألاسلوب الوقائي

 

ننا الجدول رقم ) ِ
ّ
( من معرفة أن أبعاد ألاسلوب الوقائي متواجدة بنسبة عالية لدي املديرات في املدارس 16يمك

( يليه ُبعد املودة ٤٠١٢السالزيانية في مصر، حيث أظهرت املتوسطات الحسابية أن القيمة ألاعلى كانت لُبعد ألاخالق )

 بين ألاسلوب الوقائي والذكاء العاطفي للمديرة السالزيانية؟ وما نوعها؟ : هل هناك عالقةالسؤال الثالث( ٤٠١٦)

لإلجابة على هذا السؤال استخدمنا اختبار بيرسون للترابط للداللة على هذه العالقة. بالنظر إلى الجدول رقم 

 ا إليها.( يمكننا مالحظة العالقة بين ألاسلوب الوقائي والذكاء العاطفي بحسب النتائج التي توصلن12)

 (: العالقة بين ألاسلوب الوقائي والذكاء العاطفي01الجدول رقم )

 ألاسلوب الوقائي الذكاء العاطفي  معامل الارتباط

 معامل الارتباط بيرسون 
 ٦١٠٣ ١٦٦. الذكاء العاطفي

 ١٦٦. ٦١٠٣ ألاسلوب الوقائي

 الداللة إلاحصائية
 ٦١٦٦  الذكاء العاطفي

  ٦١٦٦ ألاسلوب الوقائي
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 العدد
 ٠٤ ٠٤ الذكاء العاطفي

 ٠٤ ٠٤ ألاسلوب الوقائي

 

( بداللة ١٠٩٢( أن معامل الارتباط بين ألاسلوب الوقائي والذكاء العاطفي قد بلغ )12ونالحظ من الجدول رقم )

ة إحصائًيا بين املتغيرين. وب١٠١١( أقل من )١٠١١إحصائية )
ّ
لغ مرّبع (، مما يدّل على وجود عالقة إيجابية قوّية دال

 وهي نسبة ذات داللة معنوية. ٪٩٦( وهذا يعني أن املتغيرين مرتبطان بنسبة ١٠٩٦معامل الارتباط )

تدّل هذه النتيجة على أن ثّمة عالقة ترابطية موجبة بين متغيري النظام الوقائي والذكاء العاطفي، أي أن اتباع 

 ؤدي إلى ارتفاع مستوى الذكاء العاطفي لديهّن.املديرات لكاريزما النظام الوقائي للقديس يوحنا بوسكو ي

السؤال الرابع: هل هناك عالقة بين الذكاء العاطفي للمديرات وتطبيق القيادة التحويلية في املدارس السالزيانية 

 في مصر؟ وما نوعها؟

ية وجاءت يادة التحويللإلجابة على هذا السؤال قمنا باحتساب معامل الرتباط بيرسون بين بعد الذكاء العاطفي وبعد الق

 النتيجة كالتالي:

 (: العالقة بين الذكاء العاطفي والقيادة التحويلي01الجدول رقم )

 القيادة التحويلية الذكاء العاطفي  معامل الارتباط

 معامل الارتباط بيرسون 
 ٦١٠٦ ١٦٦. القيادة التحويلية

 ١٦٦. ٦١٠٦ الذكاء العاطفي

 الداللة إلاحصائية
 ٦١٦٦  تحويليةالقيادة ال

  ٦١٦٦ الذكاء العاطفي

 العدد
 ٠٤ ٠٤ القيادة التحويلية

 ٠٤ ٠٤ الذكاء العاطفي

 

( بداللة ١٠٩( أن معامل الارتباط بين ألاسلوب الوقائي والذكاء العاطفي قد بلغ )١نالحظ من الجدول رقم )

ة إ ١٠١١إحصائية أقل من 
ّ
حصائًيا بين املتغيرين. وبلغ مرّبع معامل الارتباط مما يدّل على وجود عالقة إيجابية قوّية دال

من التباين الذي يطرأ على املتغير التابع  ٪٩٤.( وهذا يعني أن املتغير املستقل )الذكاء العاطفي( يساهم بنسبة ١٩٤)

 )القيادة التحويلية( وهي نسبة ذات داللة معنوية.
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ألفراد العينة على وجهة نظرهم في النمط القيادي السؤال الخامس: هل هناك تأثير للمتغيرات الديمغرافية 

 للمديرات؟

ظهر مستوى الذكاء العاطفي لدى  تأثير متغير الجنس:
ُ
لحساب تأثير متغير جنس أفراد عينة الدراسة على النتيجة التي ت

ارات وقيمة ( نتائج الاختب13. ويبين الجدول رقم )Wilcoxon Wاختبار و  Mann-Whitneyاملديرات استخدمنا اختبار 

 الداللة إلاحصائية.

 (: أثر متغير الجنس على املتوسط الحسابي للذكاء العاطفي02الجدول رقم )

الذكاء 

 العاطفي

املتوسط 

الحسابي 

 للذكور 

املتوسط 

الحسابي 

 لإلناث

Mann-Whitney  Wilcoxon W 
قيمة 

(F) 

درجة 

الداللة 

 إلاحصائية

٦١٠٦ ٦١٠٠ ٩٩.  ٦٠. ٩١٣٠ ٩١.٠ 

 

( على التوالي علًما ٤٠٢١( و)٤٠٦٩دينا من الجدول أعاله أن املتوسطات الحسابية للذكور وإلاناث بلغت )يتبين ل

( وهي قيمة أكبر ١٠١١( بداللة إحصائية )٦١٩) Mann- Whitney(. ودلت نتيجة ٩٠( وعدد إلاناث )٩أن عدد الذكور )

نس أفراد العينة على وجهة نظرهم في مستوى الذكاء ( مما يدل على أنه ال يوجد أثر ذو داللة إحصائية لج١٠١١من )

 العاطفي للمديرات.

 تأثير متغير العمر:

 ANOVA(: عرض نتائج اختبار 01الجدول رقم )

الذكاء 

 العاطفي

املتوسط الحسابي 

 ٣٦-٦.لألفراد بين 

املتوسط الحسابي 

 ٩٦-.٣لألفراد بين 

املتوسط الحسابي 

سنة وما  .٩لألفراد بين 

 فوق 

 (F)قيمة 
درجة الداللة 

 إلاحصائية

٦١ .٦١.٠ ٩١.٤ .٩١٩ ٩١٣٣.. 

 

مما يدل على عدم  (١٠٢٢( بداللة إحصائية )١٠٦٩٦بلغت ) (F)يتبين لدينا من الجدول املذكور أعاله أن قيمة 

( في استجابات املبحوثين حول مستوى الذكاء العاطفي ١٠١١وجود فروق ذات داللة إحصائية عند مستوى الداللة )

عزى إلى ُمتغير العمر.ل
ُ
 لمدير ت

 ( نتائج هذا الاختبار.12ملقارنة املتوسطات بحسب سنوات الخبرة. ُيظهر الجدول ) ANOVAباستخدام اختبار 
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الذكاء 

 العاطفي

املتوسط الحسابي لألفراد 

 ٦.-.ذوي الخبرة من 

 سنوات

املتوسط الحسابي 

لألفراد ذوي الخبرة من 

 سنة ٦.- ..

 املتوسط الحسابي

لألفراد ذوي الخبرة بين 

.. -٣٦ 

 (F)قيمة 
درجة الداللة 

 إلاحصائية

٦١٩٣ ٦١٠٠٣ ٩١٣٠ ٩١.٠ ٩١٠٦. 

 

مما يدل على عدم  (١٠٤٢٠( بداللة إحصائية )١٠٩١٢بلغت ) (F)يتبين لدينا من الجدول املذكور أعاله أن قيمة 

ات املبحوثين مستوى الذكاء العاطفي للمديرات ( في استجاب١٠١١وجود فروق ذات داللة إحصائية عند مستوى الداللة )

عزى إلى ُمتغير سنوات الخبرة.
ُ
 ت

 :نتائج مقياس التقرير الذاتي للذكاء العاطفي

 (: ترتيب أبعاد الذكاء العاطفي للمديرات حسب نتيجة مقياس التقرير الذاتي08الجدول )

 ملهارات الاجتماعيةا التعاطف تحفيز الذات إدارة الانفعاالت الوعي بالذات املديرة

 جيد جًدا جيد جًدا جيد جًدا جيد جًدا جيد جًدا .املديرة 

 جيد جًدا جيد جًدا جيد جًدا جيد جًدا جيد جًدا .املديرة 

 ال بأس جيد جًدا جيد جًدا جيد جيد ٣املديرة 

 جيد جيد جًدا جيد ال بأس جيد جًدا ٩املديرة 

 جيد جيد جيد جيد جًدا جيد ٠املديرة 

 

من الجدول أعاله نالحظ أن أبعاد الذكاء العاطفي تتراوح بين جيد جًدا وال بأس، وأن ترتيب هذه ألابعاد حسب 

امتالك املديرات في املدارس السالزيانية لها هي كالتالي وبالترتيب: يأتي ُبعد )التعاطف( في الدرجة ألاولى، يليه في الدرجة 

 لذات(. وفي الدرجة الثالثة ُبعد )إدارة الانفعاالت( وأخيًرا ُبعد )املهارات الاجتماعية(.الثانية ُبعدا )الوعي بالذات وتحفيز ا

 هناك أثر ذو داللة إحصائية ملعرفة الذات ُيعزى العتماد املديرة نمط القيادة التحويلية. نتائج الفرضية ألاولى: 

ه ثّمة عالقة٠١يمكننا بعد الاطالع على الجدول رقم )
ّ
ة إحصائًيا بين ُبعد  ( أن نالحظ أن

ّ
ارتباطية إيجابية قوية دال

(. وهذا ١٠١١( بداللة إحصائية )١٠٩٦معرفة الذات والقيادة التحويلية حيث بلغت قيمة معامل الارتباط بيرسون )

عزى العتماد املدير نمط القياد
ُ
 ةُيثبت لنا صّحة الفرضية القائلة بوجود أثر ذو داللة إحصائية لُبعد معرفة الذات ت

 التحويلية.
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 (: معامل ارتباط ُبعد الوعي بالذات مع أبعاد القيادة التحويلية00لجدول رقم )ا

 معامل الارتباط مع ُبعد الوعي بالذات أبعاد القيادة التحويلية

 .٦١٠ القيادة الكاريزمية

 ٦١٠٦ التشجيع إلابداعي

 .٦١٣ الدفع إلالهامي

 ٦١٠٠ الاهتمام باملشاعر الفردية

 ٦١٠٤ساب معامل ارتباط بعد الوعي بالذات مع أبعاد القيادة التحويلية ككل نجد أنه قد بلغ وباحت

 

نالحظ أن قيم معامل ارتباط بيرسون بين ُبعد الوعي بالذات وأبعاد القيادة التحويلية تدلُّ على وجود ارتباط 

ة إحصائًيا عند مس١،٩٦إيجابي قوي )
ّ
. بمقارنة هذه ١٠١١توى داللة أقل من (، حيث أن هذه الارتباطات كلها دال

النتائج يمكننا أن نالحظ أّن أقوى ارتباط كان بين ُبعد الوعي بالذات وُبعد الاهتمام باملشاعر الفردية يليه ُبعد التشجيع 

تعود  دإلابداعي بمعامالت ارتباط عالية. وتأتي في املرتبة الثالثة نتيجة ُبعد القيادة الكاريزمية وهي قيمة متوسطة وق

هذه النتيجة إلى أنه في بعض ألاحيان يمكن أن تتخذ املديرة قرارات تجدها مناسبة ملصلحة العمل في حين أنها ال تحظى 

إلاداريين لسبٍب ما قد يكون ظروف شخصية. وأخيًرا الدفع إلالهامي ويمكننا أن نالحظ قيمة معامل ارتباط قبول بعض 

القيمة إلى أنَّ إلاداريين في بعض ألاحيان قد يشعرون أن املديرات ال يهتمن متدنية وقد يعود السبب في تدني هذه 

 في فترات ضغط العمل. يمكننا أن نبّرر املرتبة ألاولى لُبعد الاهتمام باملشاعر الفردية بأّن 
ً
بتطورهم الشخص ي خاّصة

ا بإبداء الاهتمام واملحّبة، بل وأيضً املديرات يعملن وفق "النظام الوقائي الذي يقوم على الاهتمام بكل فرد ليس فقط 

ه محبوب ومهّم" )
ّ
ودراسة  (Oznor Celik, 2011)(. اتفقت دراستنا مع دراسة Braido, 1998بجعل لاخر يشعر أن

(Sullivan, 2017)  ،( والتي توصلت إلى أنه ال أثر ملعرفة الذات في اتباع املدير ٦١٠٢واختلفت دراستنا مع دراسة )موصلي

 يادة التحويلية.لنمط الق

هناك أثر ذو داللة إحصائية في ممارسة املديرات إدارة الانفعاالت يعزى العتمادهن نمط نتائج الفرضية الثانية: 

 القيادة التحويلية.

 حيث يتبّين لنا أّن ( ٠٠رقم )وملعرفة العالقة بين ُبعد إدارة الانفعاالت والقيادة التحويلية ال بدَّ من العودة إلى الجدول 

(، مما يدّل على وجود ١٠١١( وهي أقل من )١٠١١( بداللة إحصائية )١٠٢٢معامل ارتباط بيرسون قد بلغت قيمته )

ة إحصائًيا. ومما ُيثبت صحة الفرضية القائلة إن هناك أثًرا ذو داللة إحصائية في 
ّ
عالقة ارتباطية موجبة قوية دال

 ط القيادة التحويلية.ممارسة إدارة الانفعاالت ُيعزى العتماد املديرة نم



 

وفقا لمتطلبات القرن  رأس مال بشريءفي بنا دورمؤسسات التعليم      

 الحادي والعشرين 

 

 38 برلين –ألمانياالسياسية واالقتصادية / ، اإلستراتيجيةإصدارات المركز الديمقراطي العربي للدراسات  

 

 املؤتمر الدولي

 العلمي الافتراض ي 

2022 

 

 

 (: ُمعامل الارتباط بين ُبعد إدارة الانفعاالت وأبعاد القيادة التحويلية.10الجدول رقم )

 معامل الارتباط مع إدارة الانفعاالت أبعاد القيادة التحويلية

 .٦١٠ القيادة الكاريزمية

 ٦١٠٠ التشجيع إلابداعي

 ٦١.٣ الدفع الالهامي

 ٦١٠٠ فرديةالاهتمام باملشاعر ال

 ٦١.٣وباحتساب معامل ارتباط بعد إدارة الانفعاالت مع أبعاد القيادة التحويلية ككل نجد أنه قد بلغ 

 

يمكننا من الجدول أعاله مالحظة أّن أعلى نسبة ارتباط هي بين إدارة الانفعاالت والقيادة الكاريزمية حيث بلغت 

(. تليها قيمة ارتباط ُبعد إدارة إلانفعاالت مع ١٠١١( أي أقّل من )١٠١١( وهي نسبة عالية عند داللة إحصائية )١٠٩٢)

( وبداللة إحصائية ١٠٩١ُبعدي التشجيع إلابداعي والاهتمام باملشاعر الفردية حيث بلغت قيمة معامل ارتباط بيرسون )

ة إحصائًيا١٠١١( وهي أقل من )١٠١١)
ّ
بين ُبعد إدارة الانفعاالت  (، مما يدّل على وجود عالقة ارتباطية موجبة قوية دال

وُبعدي التشجيع إلابداعي والاهتمام باملشاعر الفردية. وتأتي أخيًرا قيمة ارتباط ُبعد إدارة الانفعاالت مع ُبعد الدفع 

( ألامر الذي يؤكد لنا وجود عالقة ارتباطية ١٠١١( أقل من )١٠١١( عند داللة إحصائية )١٠٦٢إلالهامي حيث بلغت )

ذات داللة إحصائية بين البعدين وقد يكون السبب في ضعف هذا الارتباط في أن املديرات في بعض موجبة ضعيفة 

ألاحيان، ولتجّنب التأخير في الخطط املقررة من الوزارة وبسبب القلق من حضور املتابعين والتفتيش، ال يقمن بوضع 

إلالهامي لدى العاملين، أو قد تكون هناك  أهداف كبيرة إنما يضعن الخطط البسيطة مما يقلّل من مستوى الدافعية

أسباب مادّية مثل املرتبات والحوافز املادّية التي لم تعد كافية بالنسبة للظروف الاقتصادية الصعبة، فال يشعر 

 العاملون بالحافز للعمل.

ة إحصائًيا بين ُبعد إدارة الانفعا
ّ
 الت وأبعاد القيادةوهكذا نكون قد تأكدنا من وجود عالقة ارتباطية موجبة دال

على التباين في محور  ٪١٦( أي أنَّ إدارة إلانفعاالت تؤثر بنسبة ١٠١٦التحويلية، إذ جاءت قيمة مرّبع معامل الارتباط )

ة إحصائًيا. اتفقت دراستنا مع دراسة 
ّ
 .(Munro, 2021)( ودراسة ٦١٠٢)موصللي، القيادة التحويلية وهي نسبة دال
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عزى العتمادهن نمط القيادة ثة: نتائج الفرضية الثال
ُ
هناك أثر ذو داللة إحصائية ملمارسة املديرات لتحفيز الذات ت

 التحويلية.

ملعرفة العالقة بين ُبعد تحفيز الذات ونمط القيادة التحويلية البدَّ من الاطالع على معامل ارتباط بيرسون لُبعد 

(. إذ بلَغ مرّبع معامل الارتباط ٠٦وهذا ما يوّضحه لنا الجدول رقم )تحفيز الذات مع كل ُبعد من أبعاد القيادة التحويلية 

ة معنوًيا. ٪٤٠( مما يدل على أّن املتغير املستقل يؤثر في ١٠٤٠)
ّ
 من التباين في املتغير التابع وهي نسبة دال

 (: معامل ارتباط بيرسون لُبعد تحفيز الذات مع أبعاد القيادة التحويلية11الجدول رقم )

 الداللة إلاحصائية معامل الارتباط مع تحفيز الذات القيادة التحويلية أبعاد

 ٦١٦٦ ٦١٠٠ القيادة الكاريزمية

 ٦١٦٦ ٦١٠٠ التشجيع إلابداعي

 ٦١٦٦ ٦١.٤ الدفع إلالهامي

الاهتمام باملشاعر 

 الفردية
٦١٦٦ ٦١٠٦ 

 ٦١٠٠تحويلية ككل نجد أنه قد بلغ وباحتساب معامل ارتباط بعد الدافعية وتحفيز الذات مع أبعاد القيادة ال

 

( وهي تعود لُبعدي القيادة الكاريزمية ١٠١٩( أّن أعلى قيمة معامل ارتباط قد بلغت )22نالحظ من الجدول رقم )

(، مما يؤكد لنا وجود عالقة ارتباطية قوية إيجابية ١٠١١( وهي أقّل من )١٠١١والتشجيع إلابداعي بدالالت إحصائية )

ز الذات وُبعدي القيادة الكاريزمية والتشجيع إلابداعي ومن املمكن أن يكون حصول هذين البعدين على بين ُبعد تحفي

املرتبة ألاولى عائد إلى أن "املديرة ذات الدافعية تعطي من وقتها لتشجيع لاخرين وتفسح لهم املجال للفصح عن 

. وتأتي ثاني أعلى قيمة ارتباط لُبعد الدافعية وتحفيز (Frazier, 2014)اقتراحاتهم وأفكارهم مما يعطيهم الثقة بنفسهم" 

( مما يدّل على ١٠١١( وهي أقل من )١٠١١( وبداللة إحصائية )١٠١١الذات مع ُبعد الاهتمام باملشاعر الفردية بقيمة )

ة إحصائًيا بين الُبعدين. وتأتي أخيًرا قيمة معامل ارتباط ُبعد الداف
ّ
لذات عية وتحفيز اوجود عالقة ارتباطية موجبة دال

( مما يدّل على وجود عالقة ارتباطية ١٠١١( أقل من )١٠١١( بداللة إحصائية )١٠٦٦مع ُبعد الدفع إلالهامي وبلغت )

موجبة ضعيفة بين البعدين، وقد يعود ضعف هذه العالقة الارتباطية إلى أنه أحياًنا بسبب الاندفاع والحماس فمن 

ت أن أفكارها وصلت بوضوح للجميع، أو أنَّ تركيزها على الهدف جعلها تغفل عن املمكن أن تكون املديرة قد اعتقد

شعر العاملين بأهمية دورهم في العمل. وهكذا فإّن معامل ارتباط بيرسون لُبعد الدافعية وتحفيز الذات 
ُ
ضرورة أن ت

لنا وجود عالقة ارتباطية موجبة  ( مما يؤكد١٠١١( أقّل من )١٠١١( بداللة إحصائية )١٠٩١والقيادة التحويلية قد بلغ )

ة إحصائًيا بين ُبعد الدافعية وتحفيز الذات والقيادة التحويلية. ويمكننا القول أّن ممارسة املديرات لتحفيز 
ّ
قوية دال
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الذات يؤثر على تطبيقهّن نمط القيادة التحويلية في املدارس السالزيانية في مصر. وهكذا تم إثبات صحة الفرضية 

 .Forner, 2020)( ودراسة )٦١٠٢فتقاربت في هذا مع دراسة )العامري، الثالثة. 

هناك أثر ذو داللة إحصائية في ممارسة املديرة للتعاطف يعزى العتمادها نمط القيادة نتائج الفرضية الرابعة: 

 التحويلية.

عاطف وأبعاد القيادة ( التعرُّف على العالقة الارتباطية بين ُبعد الت21يمكننا باإلطالع على الجدول رقم )

 التحويلية.

 (: نتائج معامل الارتباط بيرسون لُبعد التعاطف مع أبعاد القيادة التحويلية12الجدول )

 أبعاد القيادة التحويلية
معامل الارتباط مع ُبعد 

 التعاطف
 الداللة إلاحصائية

 ٦١٦٦ .٦١٠ القيادة الكاريزمية

 ٦١٦٦ ٦١٠٠ التشجيع إلابداعي

 ٦١٦٦ ٦١.٤ اميالدفع إلاله

 ٦١٦٦ ٦١٠٠ الاهتمام باملشاعر الفردية

وباحتساب معامل ارتباط بعد التعاطف مع أبعاد القيادة التحويلية ككل نجد أنه قد بلغ 

٦١٠٤ 

 

( أنَّ أعلى معامل ارتباط لبعد التعاطف وأبعاد القيادة التحويلية هو لصالح القيادة 21ُيبين لنا الجدول رقم )

( مما يدلُّ على وجود عالقة ١٠١١( أعلى من )١٠١١( بداللة إحصائية )١٠٩٢يث بلغ ُمعامل الارتباط )الكاريزمية، ح

( ١٠٩١ارتباطية موجبة بين الُبعدين. ثم تأتي قيمة معامل ارتباط ُبعد التعاطف مع ُبعد التشجيع إلابداعي والبالغة )

ة إحصائًيا. وتأتي في املرتبة ( وهذا يعني وجود عال١٠١١( أقّل من )١٠١١بداللة إحصائية )
ّ
قة ارتباطية موجبة قوية دال

( أقل من ١٠١١( بداللة إحصائية )١٠١٩الثالثة قيمة معامل الارتباط مع ُبعد الاهتمام باملشاعر الفردية والتي بلغت )

ة إحصائًيا بين ُبعد التعاطف والاهتما١٠١١)
ّ
نا على وجود عالقة ارتباطية إيجابية دال

ّ
م باملشاعر الفردية. ( وهذا يدل

( مما ١٠١١( أقل من )١٠١١( بداللة إحصائية )١٠٠٦وتأتي أخيًرا قيمة ارتباط التعاطف مع الدفع إلالهامي والتي بلغت )

ة إحصائًيا بين املتغيرين.
ّ
 يدل على وجود عالقة إيجابية ضعيفة دال

ون بين ُبعد التعاطف والقيادة التحويلية ( أن النتيجة النهائية ملعامل ارتباط بيرس21ونالحظ من الجدول رقم )

ة إحصائًيا. إذ بلغ ١٠١١( أقّل من )١٠١١( عند داللة إحصائية )١٠٩٦بلغت )
ّ
( وهي عالقة ارتباطية إيجابية قوية دال
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 ةمن التباين في القيادة التحويلية وهي نسب ٪٤٢( مما يدّل على أّن ُبعد التعاطف يساهم في ١٠٤٢مرّبع معامل الارتباط )

( واختلفت مع دراسة )الذبحاني والعطوي Adebayo, 2016ذات داللة معنوية. وفي هذا تشابهت دراستنا مع دراسة )

 ( التي بينت أنه ال وجود ألثر ذو داللة إحصائية للتعاطف على اتباع نمط القيادة التحويلية.٦١٠٢والعبيدي، 

تعزيز املديرة للتواصل الاجتماعي يعزى العتمادها نمط هناك أثر ذو داللة إحصائية في نتائج الفرضية الخامسة: 

 .القيادة التحويلية

للتحقق من صّحة الفرضية ال بدَّ أن نتأكد من العالقة بين ُبعد املهارات الاجتماعية والقيادة التحويلية، وهذا 

الاجتماعية وأبعاد القيادة  ( الذي يعرض لنا نتائج معامل الارتباط بين ُبعد املهارات26ما يوضحه لنا الجدول رقم )

 التحويلية.

 (: نتائج معامل ارتباط بيرسون لُبعد املهارات الاجتماعية وأبعاد القيادة التحويلية13الجدول )

أبعاد القيادة 

 التحويلية
 الداللةإلاحصائية معامل الارتباط مع ُبعد املهارات الاجتماعية

 ٦١٦٦ ٦١٠٠ القيادة الكاريزمية

 ٦١٦٦ .٦١٠ اعيالتشجيع إلابد

 ٦١٦٦ ٦١.٠ الدفع إلالهامي

الاهتمام باملشاعر 

 الفردية
٦١٦٦ .٦١٠ 

 ..٦١وباحتساب معامل ارتباط بعد املهارات الاجتماعية مع أبعاد القيادة التحويلية ككل نجد أنه قد بلغ 

 

تباط مع ُبعد املهارات الاجتماعية ( أنَّ ُبعد القيادة الكاريزمية قد حصل على أعلى قيمة معامل ار 26نالحظ من الجدول )

( وهي عالقة ارتباطية إيجابية قوية ذات داللة ١٠١١( أقل من )١٠١١( بداللة إحصائية )١٠٩١حيث بلغت قيمته )

( بداللة إحصائية ١٠٩٦إحصائية. تأتي بعدها نتيجة معامل الارتباط لبعد التشجيع إلابداعي والذي بلغت قيمته )

وهذا يكشف عن وجود عالقة ارتباطية إيجابية قوية بين املتغيرين. نالحظ أنَّ قيمة معامل ( ١٠١١( أقل من )١٠١١)

( مما يدل ١٠١١( هي أقل من )١٠١١( بداللة إحصائية )١٠٩٠الارتباط مع ُبعد الاهتمام باملشاعر الفردية والتي بلغت )

ة إحصائًيا. يأتي أخيًرا 
ّ
( عند داللة ١٠٦٩ُبعد الدفع الالهامي بمعامل ارتباط )على وجود عالقة ارتباطية إيجابية قوية دال

ة إحصائًيا بين البعدين.١٠١١( أقل من )١٠١١إحصائية )
ّ
 ( وهذا يبين لنا وجود عالقة ارتباطية ضعيفة دال
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 ( بداللة إحصائية١٠٢٠أما النتيجة النهائية ملعامل ارتباط ُبعد املهارات الاجتماعية مع القيادة التحويلية فبلغت )

(، وهكذا يمكننا القول أن ثمة عالقة ارتباطية إيجابية قوية بين البعدين. وبلغ مرّبع معامل ١٠١١( أقل من )١٠١١)

من  ٪١١(، مما يدّل على أن املهارات الاجتماعية تساهم في ١٠١الارتباط بين املهارات الاجتماعية والقيادة التحويلية )

، وهي قيمة دالة إحصائًيا. يمكننا من هذه النتيجة إثبات أنَّ امتالك املديرات التباين في تطبيق نمط القيادة التحويلية

في املدارس السالزيانية في مصر ملستوى جيد من املهارات الاجتماعية يساهم في تطبيقهنَّ لنمط القيادة التحويلية. 

 (.٦١٠١( ومع )كابور، ٦١٠٩تشابهت دراستنا مع دراسة )أبو الندى، 

هناك أثر ذو داللة إحصائية في اتباع املديرة ألاسلوب الوقائي يعزى ملستوى ذكائها السادسة:  نتائج الفرضية

 العاطفي.

للتحقق من صحة الفرضية كان علينا معرفة العالقة بين النظام الوقائي والذكاء العاطفي. ويمكننا لهذا الغرض 

( بداللة إحصائية ١٠٩٢رتباط بيرسون بين البعدين هو )( حيث يتبين لنا أن قيمة معامل الا ٠2الاطالع على الجدول رقم )

 (، مما يدّل على وجود عالقة ارتباطية إيجابية قوية بين البعدين.١٠١١( أقل من )١٠١١)

( يمكننا مالحظة العالقة بين ألاسلوب الوقائي والذكاء العاطفي بحسب النتائج التي توصلنا ٠١بالنظر إلى الجدول رقم )

 إليها.

 (: العالقة بين ألاسلوب الوقائي والذكاء العاطفي11رقم )الجدول 

 ألاسلوب الوقائي الذكاء العاطفي  معامل الارتباط

 معامل الارتباط بيرسون 

 ٦١٠٣ ١٦٦. الذكاء العاطفي

 ١٦٦. ٦١٠٣ ألاسلوب الوقائي

 الداللة إلاحصائية

 ٦١٦٦  الذكاء العاطفي

  ٦١٦٦ ألاسلوب الوقائي

 العدد

 ٠٤ ٠٤ لعاطفيالذكاء ا

 ٠٤ ٠٤ ألاسلوب الوقائي

 

( بداللة إحصائية ١٠٩٢( أن معامل الارتباط بين ألاسلوب الوقائي والذكاء العاطفي بلغ )22كما نالحظ من الجدول رقم )

ة إحصائًيا بين املتغيرين. وبلغ مرّبع معامل الا ١٠١١( أقل من )١٠١١)
ّ
تباط ر (، مما يدّل على وجود عالقة إيجابية قوّية دال

 وهي نسبة ذات داللة معنوية. ٪٩٦( وهذا يعني أن املتغيرين مرتبطان بنسبة ١٠٩٦)
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تدّل هذه النتيجة على أن ثّمة عالقة ترابطية موجبة بين متغيري النظام الوقائي والذكاء العاطفي، أي أن اتباع املديرات 

ستوى الذكاء العاطفي لديهّن. تشابهت دراستنا مع لكاريزما النظام الوقائي للقديس يوحنا بوسكو يؤدي إلى ارتفاع م

 (.Mankeun, 2020( ودراسة )Rodriguez, 2014دراسة )

 :الخاتمة والتوصيات.10

في نهاية هذه الدراسة يمكن القول بأن املديرات في املدارس السالزيانية يحققن في شخصهنَّ القدرة على معرفة 

د واثقة بالنفس، متقّبلة لذاتها وقادرة على التعبير عن هذه الذات، ألامر الذات مما يساعدهنَّ على أن يظهرن كأفرا

كمت تمتلك املديرات القدرة على إدارة  .الذي يجعلهنَّ قادرات على الاهتمام باألفراد وتطورهم وتشجيعهم على إلابداع

، قادرات على إخفاء  مشاعرهنَّ السلبية، وال ُيبدين انفعاالتهنَّ وتنظيمها، فيظهرن صبورات، يحملن مسؤولية عملهنَّ

تفرقة بين التابعين، ألامر الذي يجعلهن مصدر قوة وقدوة للتابعين ويساعدهنَّ على إلاصغاء لآلخرين وإعطائهم حرّية 

 أنهنَّ ُيبديَن حماًسا للتطوير، ويتحلين بروح التفاؤل واملغامرة،  .التعبير
ُ

ويمتلكن أيًضا القدرة على تحفيز ذواتهنَّ حيث

 وهذا يساعدهنَّ في إضفاء جو من الحماسة والتشجيع بين إلاداريين.

وتبين لنا أن املديرات يمارسن التعاطف مع التابعين من خالل مساعدتهم في تذليل الصعوبات، ويبدون 

عطي املديرات التابعين إحساًسا بالقّوة والثقة، ويأخذن بعين الا 
ُ
تبار عمتفهمات ملشاعر التابعين وظروفهم. وهكذا ت

النتائج ألاخالقية التابعة للقرارت التي يتخذنها. وبالنسبة إليهنَّ فإن كل فرد في بيئة العمل هو شخص مميز قادر على أن 

 في عمله. كما يمتلكن املهارات الاجتماعية وخصوًصا مهارات التواصل الاجتماعي، مما يجعلهنَّ قادرات 
ً

يكون مسؤوال

 ث أنهنَّ يقمن بحل الخالفات بين التابعين ويحظين باحترامهم ومودتهم.على بناء بيئة عمل إيجابية، حي

وتتبع املديرات ألاسلوب التربوي للقديس يوحنا بوسكو واملعروف بالنظام الوقائي بأبعاده )املوّدة، العقل، 

ية لإلداريين )العمر، الجنس، وأن ال وجود لتأثير املتغيرات الديمغراف .ألاخالق( ألامر الذي يساعدهنَّ ليكنَّ ذكيات عاطفًيا

 .سنوات الخبرة، املؤهل العلمي( على آرائهم في اتباع املديرات لنمط القيادة التحويلية

وبناًء على نتائج الدراسة، ونظًرا للبدء باالهتمام بالذكاء العاطفي والقيادة التحويلية ودراسة العالقة بينهما في 

ة الدراسات عموًما، وا
ّ
 لدراسات العربية خصوًصا حول هذا املوضوع، نقترح ما يلي:بيئة العمل، وقل

  إجراء دراسة حول تأثير الذكاء العاطفي ملشرفي املواد في طريقة قيادتهم للمعلمين وتأثير ذلك في فاعلية أداء

 املعلمين.

 .إجراء دراسة حول الذكاء العاطفي للمعلمين وتأثيره على التحصيل العلمي للتلميذات 

 حول ضرورة تدريب القادة الجدد على النظام الوقائي وتأثيره على ذكائهم العاطفي. إجراء دراسة 

 .إجراء دراسات مشابهة لدراستنا على املدارس السالزيانية في البلدان ألاخرى ومقارنة النتائج 

 مين وفي لإجراء دراسات عن تأثير القيادة التحويلية للمديرات في تحقيق الرض ى الوظيفي لدى إلاداريين واملع

 تشجيعهم على إلابداع.
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  إجراء دراسات ملعرفة معوقات امتالك املديرات للذكاء العاطفي ومعوقات تطبيق النظام الوقائي والقيادة

 التحويلية.

ـــلذلك توص ي الدراسة ب ـــــــ ــ ــ  :ـ

  يف بأهميتهأن تهتم إدارة املدرسة بالذكاء العاطفي للموارد البشرية عن طريق القيام بمحاضرات للتعر ،

 والقيام بدورات تدريبية حول اكتسابه بأبعاده الخمس.

  تعزيز ممارسة النظام الوقائي في املدارس وبثه بين الكادر التعليمي والقادة والاستفادة من كل املواد الحديثة

 التي تصل ملدارسنا من مركز الرهبنة ومحاولة تطبيقها عملًيا.

 ومناسبتها للمدارس السالزيانية. وتعزيز ممارسة املديرات للدفع إلالهامي  التعريف بأهمية القيادة التحويلية

عن طريق إقامة دورات تدريبية للمديرات تؤهلهم لشرح أهداف املؤسسة للتابعين بشكل أفضل، وفتح آفاق جديدة 

وضع  الفردية في حول كيفية الاهتمام بالتابعين وجعلهم يشعرون بأهمية دورهم في املؤسسة وكيفية مراعاة الفروق

 الخطط واتخاذ القرارات.

 .نشر ثقافة الاهتمام باآلخر والتعاون من خالل تفعيل العمل كفريق 

 .أن تقوم إلادارة املدرسية بمتابعة نتائج الدورات التدريبية وتقييم نتائجها بشكل دوري 

 قائمة املراجع: 

 املراجع باللغة العربية:

لقيادة التحويلية لدى مديري التعليم ألاساس ي في محافظة الداخلية في (. ا٦١٠٢الحراص ي، حارب بن محمد. ) (2

سلطنة ُعمان وعالقتها بااللتزام التنظيمي ملعلميهم، )رسالة ماجستير غير منشورة(. سلطنة ُعمان: جامعة نزوى، كلية 

رِجع بتاريخ م التربية و ولاداب، قس العلوم
ُ
من:  ١/٦/٦١٦٠الدراسات إلانسانية. است

https://www.unizwa.edu.om/content_files/01029-3383.pdf 

في ضوء متغيرات  (. مستوى الذكاء العاطفي لدى طلبة الجامعة الهاشمية٦١٠٤الحلح، لمى محمد علي. ) (1

التحصيل ألاكاديمي )رسالة ماجستير غير منشورة(. ألاردن: الجامعة الهاشمية، التخصص العلمي والنوع الاجتماعي و 

رِجَعْت  كلية العلوم
ُ
ست

ُ
 من: ٠٦/٢/٦١٦٠بتاريخ التربوية، قسم علم النفس التربوي. ا

http://search.shamaa.org/PDF/Articles/PSJaqoueprs/JaqoueprsVol2No7Y2014/jaqoueprs_2014v2-

n7_273-306.pdf 

ء ألاقسام العلمية ، آذار(. درجة توفر أبعاد القيادة التحويلية لدى رؤسا٦١٠٩الجبري، يحيى عبد هللا محمد. ) (6

رجع بتاريخ ٢٦ -١٩(، ٢) ٢في كلية التربية في جامعة امللك سعود. املجلة الدولية التربوية املتخصصة، 
ُ
 ٦١/٩/٦١٦٠. است

 http://iijoe.org/v7/IIJOE_06_03_07_2018.pdfمن: 

، ٠١جتماعية، ، مارس(. الذكاء العاطفي: مدخل نظري. مجلة الدراسات والبحوث الا ٦١٠٩دالل، سالمي. ) (2

-https://www.univ من:  ٦١/٢/٦١٦٠. استرجع بتاريخ ٠٢٦-٠٩٤

eloued.dz/rers/images/pdf/n15/O032016164.pdf 

(. دور الذكاء العاطفي في تعزيز ٦١٠٢الذبحاوي، عامر عبد الكريم واملطيوي، مهند والعبيدي، أزهار عزيز. ) (5

عينة من املوظفين في املديرية العامة لتربية نجف ألاشرف. مجلة سلوكيات القيادة التحويلية: بحث تحليلي آلراء 
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رِجَع بتاريخ ٠١٢ -٠٢٩(، ٠)٠٩القادسية للعلوم إلادارية والاقتصادية، 
ُ
 من:٢١/٢/٦١٦٠. است

https://www.researchgate.net/publication/328476233_dwr_aldhka_alatfy_fy_tzyz_slwkyat_alqyadt_alth

wylyt_The_Role_of_Emotional_Intelligence_in_Promoting_Transformation_Leadership_Behaviors 

، تموز(. الوالء التنظيمي وفق القيادة التحويلية لدى ٦١٦١رؤوف، سامي عبد الفتاح وكعيد، عباس ناهي. ) (3

رِجع من: ٤٦٩ -٤١٦(، ٩٩) ٠٢مديري املدارس إلاعدادية في محافظة واسط. مجلة البحوث التربوية والنفسية، 
ُ
 . است

https://www.iasj.net/iasj/download/19f3bd220a80e29d 

(. مستوى الذكاء العاطفي لدى مديري املدارس الحكومية بمدينة غزة وعالقته ٦١٠٦سكر، ناجي رجب. ) (2

 .٩٦٢ -٩١٠(، ٦)٤٩بدرجة النجاح في ممارستهم القيادية من وجهة نظر املعلمين. مجلة دراسات العلوم التربوية، 

(. القيادة التحويلية لدى مديري التعليم ألاساس ي في محافظة الداخلية في سلطنة ٦١٠٢السيد، حسام الدين. ) (2

ُعمان وعالقتها بااللتزام التنظيمي للمعلمين )رسالة ماجستير غير منشورة(. سلطنة ُعمان: جامعة نزوى، كلية العلوم 

رِجعت بتاريخ  ولاداب، قسم التربية والدراسات إلانسانية.
ُ
 من:  ٦/٩/٦١٦٠است

 https://www.unizwa.edu.om/content_files/01029-3383.pdf 

(. دراسة ممارسة مديري املدارس الثانوية الخاصة ٦١٠٤سميرات، سمر أكثم ومقابلة، عاطف يوسف. ) (2

رِجع بتاريخ ١٢٩ -١٠٢(، ٠) ٤٠للقيادة التحويلية وعالقتها بدافعية املعلمين نحو عملهم. مجلة العلوم التربوية، 
ُ
. است

 من: ٢/٩/٦١٦٠

https://journals.ju.edu.jo/DirasatEdu/article/viewFile/6543/3763 

(. العالقة بين أنماط السلوك القيادي وأنماط الاتصال بين إلاداريين لاكاديميين من ٦١١٩شحادة، رائف. ) (21

)رسالة ماجستير غير منشورة(. فلسطين: جامعة النجاح  ةوجهة نظر أعضاء هيئة التدريس في الجامعات الفلسطيني

 الوطنية، كلية الدراسات العليا. 

(. تطور أداء املديرين بوزارة التربية في دولة الكويت: بدائل ٦١٠٦شمس الدين، عبد العزيز محمد علي. ) (22

القاهرة، معهد الدراسات  مقترحة في ضوء فلسفة القيادة التحويلية، )رسالة دكتوراه غير منشورة(. مصر: جامعة

رِجع بتاريخ 
ُ
 من:  ٠١/٦/٦١٦٠التربوية، قسم أصول التربية. است

http://sci-hub.es.ht/?q+٦=شمس+الدين%D9%A0القيادة+التحويلية٠٦+ 

(. التعاون بين إلادارة املدرسية والتلميذ وتأثيره على التحصيل الدراس ي في املرحلة الثانوية ٦١٠٩العابد، ليندا. ) (21

رِجع )ر 
ُ
سالة ماجستير غير منشورة(. الجزائر: جامعة محمد خيضر بسكرة، كلية العلوم إلانسانية والاجتماعية. است

 http://thesis.univ-biskra.dz/2586/1/Mémoire_24_2016.pdf من:٠١/٢/٦١٦٠بتاريخ 

 تربويين في املدارس(. تحفيز الذات لدى املرشدين التربويين لدى املرشدين ال٦١٠٢العامري، جعفر صادق. ) (26

من:  ٦١/٠١/٦١٦٠. اُسترِجع بتاريخ ٠٠١٦-٠١٩٦(، ٦)٦١الثانوية. مجلة العلوم إلانسانية، 

https://www.iasj.net/iasj/download/1328cfb97738fd76 

(. مدى ممارسة القيادة التحويلية في ٦١٠٦عساف، محمود عبد املجيد وحسنين، عبد هللا مصطفى. ) (22

نية في املحافظات الجنوبية من وجهة نظر أعضاء هيئة التدريس. املجلة العربية لضمان جودة الجامعات الفلسطي

رِجع بتاريخ ٦٦-٢(، ٤٠) ٠٦التعليم الجامعي، 
ُ
 من: ٩/٦/٦١٦٠. است

http://search.shamaa.org/FullRecord?ID=259848 
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ة عملية اتخاذ القرار في شركات التأمين (. أثر القيادة التحويلية على فاعلي٦١٠٦الغزالي، حافظ عبد الكريم. ) (25

رِجع 
ُ
ألاردنية، )رسالة ماجستير غير منشورة(. ألاردن: جامعة الشرق ألاوسط، كلية ألاعمال، قسم إدارة ألاعمال. است

 من:٢/٦/٦١٦٠بتاريخ 

سطين. س فل، نيسان(. دور القيادة التحويلية في تمكين املعلمين واملعلمات في مدار ٦١٠٢قرواني، خالد نظمي. ) (23

رجع بتاريخ. ٢١٩-٢١١(، ٦) ٢٢املجلة العلمية، 
ُ
 من:٢١/٩/٦١٦٠ است

http://search.shamaa.org/PDF/Articles/EGJfeau/JfeauVol33No2Y2017/jfeau_2017-v33-n2_300-

356.pdf?opwvc=1 

نوية وعالقتها (. درجة توفر سمات القيادة التحويلية لدى مدراء املدارس الثا٦١٠٤كنعان، رؤيا محمود. ) (22

باالنتماء املنهي للمعلمين من وجهة نظر املعملين في محافظات شمال فلسطين )رسالة ماجستير غير منشورة(. فلسطين: 

رِجَع بتاريخ 
ُ
من:  ٠١/٩/٦١٦٠جامعة النجاح الوطنية، كلّية الدراسات العليا. است

https://scholar.najah.edu/sites/default/files/Ro%27ia%20Kanan.pdf 

(. أثر الذكاء العاطفي في أداء املديرين وأنماط القيادة إلادارية )رسالة ماجستير 1121اللوزي، خديجة محمد. ) (22

رِجَع بتاريخغير منشورة(. سوريا: جامعة حلب، كلية الاقتصاد، قسم إدارة ألاعمال. 
ُ
من: ٢١/٢/٦١٦٠ است

http://thesis.mandumah.com/Record/215733 

، سبتمبر(. الرضا الوظيفي وعالقته بالقيادة التحويلية لدى 1122ة وعبد الوهاب، بن موس ى. )مختار، بوفر  (22

رِجَع بتاريخ ٤٢-٦٩(، ٢أساتذة التعليم الثانوي. مجلة السراج في التربية وقضايا املجتمع )املعسكر(، )
ُ
 ٠/٦/٦١٦٠. است

 وظيفيال-بالرضا-وعالقتها-/القيادةhttps://www.noor-book.com/tag من:

 

(. املنهج الوصفي التحليلي في مجال البحث العلمي. املنارة ٦١٦١مليح، يونس والعسولي، عبد الصمد. ) (11

رِجع بتاريخ 
ُ
 :من ٦/٠٠/٦١٦٠للدراسات القانونية وإلادارية. است

https://search.emarefa.net/ar/detail/BIM-963130-العلمي -البحث-مجال-في-التحليلي-الوصفي-املنهج 

(. أثر الذكاء العاطفي في أداء املديرين وأنماط القيادة إلادارية )رسالة ماجستير ٦١٠٢لي، محمد أحمد. )موص (12

رِجعت بتاريخ 
ُ
 من: ٦/٦/٦١٦٠غير منشورة(. سوريا: جامعة حلب، كلية إلاقتصاد، قسم إدارة ألاعمال. است

http://mohe.gov.sy/master/Message/Mc/mhmd%20moselli.pdf 

(. ألانماط القيادية ملديري مدارس املرحلة الثانوية وعالقتها بدافعية املعلمين ٦١٦١، حسين الحسن. )الناشري  (11

في محافظة القنفذة )رسالة ماجستير غير منشورة(. اململكة العربية السعودية: جامعة أم القرى، كلية إلادارة التربوية 

 من:  ٢/٩/٦١٦٠والتخطيط. استرجعت بتاريخ 

https://journals.ekb.eg/article_100856_17f568668c17a9771794d1704bf40d81.pdf 

(. الخصائص السيكومترية للصورة املعربة ملقياس الذكاء العاطفي لسكوت لدى ٦١٠٩نصرات، السعيد. ) (16

ة، قسم يطلبة املرحلة الثانوية )رسالة ماجستير غير منشورة(. الوادي: جامعة وهران، كلية العلوم إلانسانية والاجتماع

رِجع بتاريخعلم النفس وعلوم التربية. 
ُ
 من موقع: علم النفس وعلوم التربية. ٦/٠٠/٦١٦٠ است

-oran2.dz/images/these_memoires/FSS/Magister/TMSS-http://www.univ

 pdfسعيد.11نصرات%11/مذكرة10%



 

وفقا لمتطلبات القرن  رأس مال بشريءفي بنا دورمؤسسات التعليم      

 الحادي والعشرين 

 

 47 برلين –ألمانياالسياسية واالقتصادية / ، اإلستراتيجيةإصدارات المركز الديمقراطي العربي للدراسات  

 

 املؤتمر الدولي

 العلمي الافتراض ي 

2022 

 

 باللغة ألاجنبية: املراجع

24) Adebayo, C.T. (2016, May). Empathic Communication In Superior- Subordinate Relationships: 

Individualist and Collective Cultures (Master’s Thesis), Western Illinois University, Faculty of 

Communication, Retrieved on 30/9/2021 from: 

https://www.academia.edu/35742597/EMPATHIC_COMMUNICATION_IN_SUPERIOR_SUBORDINATE?

email_work_card=view-paper 

25) Braido, P. (1997). Don Bosco Educatore (2nd. ed). Roma: Libreria Ateneo Salesiano.  

26) Cavaglia, P. (1997). Il Sistema Preventivo di St. Giovanni Bosco. Roma: uxilium.  

27) Debes, G. (2021). The Predictive power of Emotional Intelligence on Self Efficacy: A Case of School 

Principals. International Online Journal of Education and Teaching, 8 (1), 148- 176. Retrieved on 25/7/2021 

from: 

http://eds.a.ebscohost.com/eds/command/detail?vid=5&sid=9f745d0e-9f12-4cb4-9ef8-

c032eec8513e%40sessionmgr4006&bdata=JkF1dGhUeXBlPXNzbyZzaXRlPWVkcy1saXZlJnNjb3BlPXNp

dGU%3d#jid=HCJ6&db=eue 

28) Dhani, Priyam and Sharma, Tanu. (2016, July). Emotional Inelligence, Hisotry, Models and 

Measures. International Journal of Science Technology and Management (7) 5, 189-201. Retrieved on 

30/8/2021from:  

https://www.researchgate.net/publication/305815636_EMOTIONAL_INTELLIGENCE_HISTORY_MODEL

S_AND_MEASURES 

29) Forner, V.W., Jones, M., Berry, Y. (2020, Octorber). Motivating Workers; How Leaders Apply Self-

determination Theory In Organizations. Emerald Insight, 18(2), 76-94. Retrieved on 25/10/2021 from: 

https://www.emerald.com/insight/content/doi/10.1108/OMJ-03-2020-0891/full/pdf?title=motivating-

workers-how-leaders-apply-self-determination-theory-in-organizations 

30) Goleman, D. (1995). Emotinal Intelligence: Why It Can Matter More Than IQ (2nd ed). London: 

Bloomsbury Publishing Plc. 

31) Frith- Powell, L. (2015). The Preventive System: Walking alongside. Hamanum: Issues in Family, 

Culture, and Science, (1). Retrieved on 20/9/2021from: 

https://humanumreview.com/uploads/pdfs/Frith-Powell-2015-Issue-One.pdf 

32) Gonsalves, P.(2009). Don Bosco’s Expressive System: An Alternative Perspective for a 

Communication Age. Salesianum, 71, 651- 694. Retrieved on 3/10/2021 from: 

https//academia.edu 

33) Howell, A. (2020, January). Linking Between Emotional Intelligence and Kindness. Science of 

working. Retrieved on 12/7/2021 from: http://www.scienceofworking.com/linking-emotional-

intelligence-and-kindness/ 



 

وفقا لمتطلبات القرن  رأس مال بشريءفي بنا دورمؤسسات التعليم      

 الحادي والعشرين 

 

 48 برلين –ألمانياالسياسية واالقتصادية / ، اإلستراتيجيةإصدارات المركز الديمقراطي العربي للدراسات  

 

 املؤتمر الدولي

 العلمي الافتراض ي 

2022 

 

34) Hoy, W., Miskel, C. (2008). Educational administration: Theory, research, practice (8th ed). Boston: 

McGraw-Hill. 

35) Humphrey, R. and Adams, L.L. (2016). Heroic Empathy: The Heart of Leadership. Retrieved on 

20/10/2021from: https://academia.edu 

36) Laneve, C. (2007). L’Educatore Oggi: Tratti per un Profilo di San Giovanni Bosco. Italia: Università 

degli Studi di Bari. Retrieved on 25/9/2021 from: 

https://oseegenius1.urbe.it/aux/resource?uri=132517 

37) Mankeun, Y. (2020, May). The Effectiveness of the Preventive System Approach through the Lens 

of Character Education (Doctorate Dissertation), University of St. Francisco, Faculty of the School of 

Education, Department of Leadership Studies. Retrieved on 24/9/2021from:  

https://repository.usfca.edu/cgi/viewcontent.cgi?article=1520&context=diss 

38) McCleskey, J. A. (2015, July). An Examination of The Relationship Between Ability Model 

Emotional Intelligence and Leadership Practices of Organizational Leaders and Entrepreneurs (Doctorate 

Dissertation), Capella University, School of Business and Technology. Retrieved on 12/7/2021 from: 

https://www.proquest.com/docview/1728718753?pq- origsite=gscholar&fromopenview=true 

39) Munro, I. (2021, February). What is Self-Management and How Can you Improve it. Better Up. 

Retrieved on 30/7/2021 from: 

https://www.betterup.com/blog/what-is-self-management-and-how-can-you-improve-it 

40) Oznur Celik, O.T. (2011). Relations Between Self Awareness and Transformational Leadership 

Skills of School Managers. The New Educational Review, 23(1), 355- 369. Retrieved on 15/10/2021from: 

https://www.researchgate.net/profile/Sebastian-

Novotny/publication/215826077_Academic_Resilience_Academic_Success_as_Possible_Compensatory_

Mechanism_of_Experienced_Adversities_and_Various_Life_Disadvantages/links/0fcfd50c0dc6913e1800

0000/Academic-Resilience-Academic-Success-as-Possible-Compensatory-Mechanism-of-Experienced-

Adversities-and-Various-Life-Disadvantages.pdf#page=320 

41) Parankimalil, J. (2012, October). The Preventive System of Don Bosco. Retrieved on 

25/9/2021from: 

https://johnparankimalil.wordpress.com/2012/11/25/christ-the-king/ 

42) Patti, J. (2015). Effectiveness of a Leadership Development Program that Incorporates Social and 

Emotional Intelligence for Aspiring School Leaders. Journal of Educational Issues, 1 (1), 65- 84. Retrieved on 

20/8/2021from: 

https://www.academia.edu/14777371/Effectiveness_of_a_Leadership_Development_Program_that_Inco

rporates_Social_and_Emotional_Intelligence_for_Aspiring_School_Leaders?email_work_card=view-paper 



 

وفقا لمتطلبات القرن  رأس مال بشريءفي بنا دورمؤسسات التعليم      

 الحادي والعشرين 

 

 49 برلين –ألمانياالسياسية واالقتصادية / ، اإلستراتيجيةإصدارات المركز الديمقراطي العربي للدراسات  

 

 املؤتمر الدولي

 العلمي الافتراض ي 

2022 

 

43) Raj, J. V., (n.d.). Don Bosco’s educative system: Harbinger of today’s transformative learning 

theories. Retrieved on 13/9/2021from: 

http://donboscoschoolsindia.in/public/uploads/notification/Dr._Jerome_Vallabaraj.pdf. 

44) Rodriguez, A. (2014, December). Preventive Leadership Program at the Salesian University 

(Doctorate Dissertation), University of St. Francisco, Faculty of the school of Education, Department of 

Leadership Studies). Retrieved on 13/9/2021 from: 

https://repository.usfca.edu/cgi/viewcontent.cgi?article=1109&context=diss 

45) Sullivan, P. (2017). The Relationship of Self Awarness to Leadership Effectiveness of the 

Experienced Leaders. (Doctorate Dissertation), Florida: College of Education, University of South Florida. 

Retrieved on 18/10/2021from:  

https://digitalcommons.usf.edu/cgi/viewcontent.cgi?article=7961&context= etd 

46) Vojtas, M. (2018). Sistema Preventivo: Dispense ad Uso Degli Studenti. Università Pontifica 

Salesiana, Facultà di sceinze dell’Educazione. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

وفقا لمتطلبات القرن  رأس مال بشريءفي بنا دورمؤسسات التعليم      

 الحادي والعشرين 

 

 50 برلين –ألمانياالسياسية واالقتصادية / ، اإلستراتيجيةإصدارات المركز الديمقراطي العربي للدراسات  

 

 املؤتمر الدولي

 العلمي الافتراض ي 

2022 
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 ملخص الدراسة: 

الدول جهوًدا كثيرة ملواكبة هذه املستجدات املتالحقة )أزمات صحّية  شهد العالم في لاونة ألاخيرة تطّورات سريعة ومهّمة، فبذلت

هذا املنطلق أجبرنا على تغيير نمط حياتنا إلى حياة جديدة لم نعهدها من  (، منواقتصادّية ومشكالت في البنى التحتّية كالكهرباء والانترنت

م الحضو 
ّ
ِرَض الحجر الصحّي، وانتقلنا من التعليم والتعل

ٌ
م عن بعد.قبل، وف

ّ
  رّي إلى التعليم والتعل

ذي أعّدت جامعة القديس يوسف في 
ّ
من هذا املنطلق، قمنا باستخراج املصطلحات الواردة في "دليل التربية الجامعّية"، الدليل ال

غة الفرنسّية لتزويد مجتمعها الجامعّي باألدوات املنهجّية بشكٍل يتوافق مع التوّجهات الدولّية وي
ّ
مشتركة  عّزز ثقافة تعليمّيةبيروت، بالل

تي وردت في دليل مشروع "
ّ
مون في الجامعة عن بعد وال

ّ
تي يستخدمونها املعل

ّ
. "Connecte Tempusكما وأضفنا إلى هذه املصطلحات تلك ال

زت من هنا بر كما وإّن انفتاح جامعة القديس يوسف على املستويين الوطني وإلاقليمي يشجع مجتمعها على أن يصبح متعّدد اللغات، و 

الحاجة إلى تنسيق املصطلحات العربية في التعليم وبشكل خاّص في التعليم عن بعد من أجل ضمان تواصل أفضل في مجال التعليم العالي 

 .الجامعيّ 

يقوم البحث على إجراء تحليالت تأتي باإلجابة على ألاسئلة البحثية التالية: كيف يمكن ضمان التواصل الفّعال بين مختلف 

لجهات الفاعلة في التعليم العالي؟ اتضح أن املصطلحات العربية املتخصصة في مجال التعليم تختلف من مؤسسة إلى أخرى عند التعبير ا

 عن املفهوم عينه، ويعود هذا التفاوت إلى غياب مرجعية توفر املقابل املناسب للمفهوم املطلوب وكيف الحال في التعليم عن بعد.

ل هذا املشروع 
ّ
ا بين مدرسة الترجمة في بيروت وكلّية العلوم التربوّية، وسيّحول جامعة القديس يوسف يشك  تشاركيًّ

ً
البحثي عمال

إلى مركز مرجعّي في املصطلحات التربوّية العربية على املستويين الوطني وإلاقليمي، وخاصة في الدول العربية. باإلضافة إلى ذلك، هذا 

غة العر 
ّ
بّية بالكاد تواكب تطّور املفاهيم الحديثة في التعليم، يسلط البحث الضوء على الواقع الاصطالحّي في التعليم املشروع مبتكر ألّن الل

 وفي التعليم عن بعد بهدف تقديم مصطلحات تربوية موّحدة لتحقيق خطاب موّحد في هذا الصدد.

توّصلت الدراسة إلى تطوير دليل مصطلحات خاّص  بعد دراسة مقارنة أجريت في مجال التعليم وبعد تحليل معّمق لنتائج البحث،

غتين العربّية والفرنسّية. لذلك يعتبر البحث عبارة عن دراسة تطويرّية تعتمد على منهجّية مختلطة تشمل البح
ّ
 ثبالتربية الجامعّية بالل

 الكمّي والنوعّي.

 :التحدي الذي يمثله هذا املشروع عملي ويهدف إلى

  التربويةمواءمة معاني املفاهيم. 

 .تزويدهم بمقابل في اللغة العربّية 
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غة 
ّ
في الخطوة الثانية، تّم فرز البيانات وإجراء استشارة للمترجمين الذين تم اختيارهم عشوائًيا للتحقق من اختيار املقابل في الل

 العربّية.

م الحضورّي  التعليم :الكلمات املفتاحية
ّ
م عن بعد، التعليم والتعل

ّ
ل، العالي،  توحيد املصطلحات التربوّية، تأمين التواص، التعليم والتعل

  خطاب موّحد.

Abstract: 

The world has recently witnessed rapid and important changes, so countries have made many efforts to keep pace 

with these successive transformations (health and economic crises).  

The recent pandemic has contributed to changing many practices, policies and behaviors at all levels including the 

educational sector. In order to limit the spread of the virus, the educational institutions went from in-person teaching and 

learning to distance learning. 

In this context, this research aims to develop a booklet that includes the terminology used in in-person teaching and 

in distance learning to promote a common educational culture.  

Given this statement of principle, the research carries out these analyses through answering the following research 

questions: How to ensure effective communication between the various actors in Higher Education? It turns out that the 

specialized Arabic terminology in the field of education differs from one institution to another when expressing the same 

concept, which is mainly due to the absence of reference, that provides the adequate Arabic equivalent of the required 

concept. 

By the same token, some recent educational terms and concepts do not find an equivalent in Arabic language. What 

are the specific terms in Higher Education?  

Following a comparative study carried out in the field of education and following an in-depth and contextualized 

analysis of current educational terms, the research project will lead to the development of a bilingual educational terminology 

booklet enriching the scientific community in the field of education.  

This project aims to: 

 Harmonize the meaning of educational concepts; 

 Provide them with an Arabic equivalent; 

 Offer students and educators harmonized terminological benchmarks. 

Keywords: in-person learning, distance learning, Higher Education, educational terminology booklet, communication, 

unified speech. 

 مقدمة: 

حيث "إلاستراتيجّية املؤسسّية" أي  يشهد املجتمع الجامعّي، في عصرنا الحالي، تطّوراٍت في مجاالٍت شّتى من    

السياسات وإلاجراءات املّتبعة باإلضافة إلى "التخطيط إلاستراتيجّي"، ومن حيث "إلاصالح ألاكاديمّي والتربوّي" املعتمد 
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تي ُيعاد النظر فيها لتتناسب مع الواقع املنهّي، 
ّ
من حيث و على "الرؤية التربوّية ومقارباتها" كما على "مراجع الكفايات" ال

ق "نماذجه ومراجع الكفايات" وحرصه على استخدام 
ُ
عة" منه، وتواف

ّ
"إدارة التدريب" واعتماد "ثقافة النتائج املتوق

ف عند  1التكنولوجيا الرقمّية والاعتماد على "إلابتكار التربوّي"، ومن حيث "التقييم التربوّي املستدام"
ّ
ذي ال يتوق

ّ
ال

ها إلى تطوير التعليم العالي وضمان جودته وتندرج إلاصالحات  (.1125مرحلٍة معّينة )الجمال، 
ّ
تهدف هذه التطّورات كل

 من حقول العلوم التربوّية.
ً

ل حقال
ّ
تي تشك

ّ
ها تحت اسم "التربية الجامعّية" ال

ّ
 كل

لعشرين، افي هذا إلاطار، يسعى لبنان اليوم إلى تطوير التعليم العالي بما يتناسب مع تحديات القرن الحادي و      

قانوًنا ُيعنى بالتعليم العالي  1122نيسان من العام  61وبما يتطابق مع إلاتجاهات الدولّية، حيث شّرع مجلس النواب في 

(. من هذا املنطلق، أطلقت 61/12/1122تاريخ  125بشكٍل خاّص وبكيفّية تنظيمه وتطويره لضمان جودته )قانون رقم 

تي-لبناناملبادرات وإلاتفاقات الدولّية، فقامت الجامعات في  الجامعات ورشة إصالحات تناغًما مع
ّ
اقّية التزمت باتف ال

عتبر أهم إنجاز إصالحّي في تاريخ التعليم العالي في أوروبا ألّنها
ُ
ما يزيد على تسعى إلى توحيد نظام التعليم في بولونيا وهي ت

لنشر ثقافة موّحدة في مؤّسساتها التربوّية بهدف املساهمة مبادئ "التربية الجامعّية"  باعتماد-عاٍل مؤّسسة تعليم  2111

ُل ميداًنا جديًدا وهو حقٌل من حقول العلوم التربوّية في تطوير التعليم العالي فيها. وبما أّن 
ّ
وبما  1"التربية الجامعّية" تشك

غة الفرنسّية في مبادرة بولونيا، فقد برزت الحاجة
ّ
غة العربيّ  أّن هذه الوثائق صدرت أساًسا بالل

ّ
ة في إلى ترجمتها إلى الل

 لبنان.

وقد صدرت، تلبية لحاجات العاملين في مجال "التربية الجامعية" بعض القواميس والوثائق املترجمة. ولكن بعد 

رة للمعنّيين في الحقل التربوّي، تبّين أّن معظم هذه القواميس غير متخّصص حصًرا 
ّ
الاطالع على املصادر واملراجع املتوف

ات الثالث أي بالفرنسّية والعربّية وإلانكليزّية  1112بمجال "التربية الجامعّية". ففي العام 
ُ
غ

ّ
صدر معجم الكفايات بالل

، وضع )يعقوب ودمعة، 1125(. وفي العام 1112وقد تناول املصطلحات الخاّصة باملقاربة بالكفاية )املركز التربوي، 

ذي يتضّمن ( املعجم املوسوعي في علم النفس ال1125
ّ
مصطلح منها مصطلحات تربوّية وأخرى نفسّية  211تربوّي ال

قة باالضطرابات النفسّية والسلوكّية، ويقوم هذا املعجم على تحديد املفاهيم وألاسباب وألاعراض والوسائل 
ّ
متعل

غات الثالث وخصوًصا ، فَصَدَر قاموٌس خاصٌّ باملصطلحات املعتمدة في حقل التربية ب1122العالجّية. أّما في العام 
ّ
الل

تي ذكرناها، على سبيل املثال ال الحصر، 1122في علم النفس التربوّي من تأليف بركة وحمزة )
ّ
(. إّن هذه القواميس ال

 بـ"التربية الجامعّية". وإن اطلعنا بعمٍق على 
ً
ال تفي بالغرض املطلوب إذ أّنها ال تشمل املصطلحات املرتبطة مباشرة

در لوجدنا أّن املسعى إلى توحيد املصطلحات املذكور في مقّدمة هذه القواميس لم يحّقق الغاية مضمون هذه املصا

املنشودة. فاملصطلحات املقترحة تختلف من مصدر إلى آخر وقد أّدت إلى اختالف أكبر في الاستخدام، بمعنى آخر، أخذ 

 للمفه
ً

وم الواحد، ما أّدى من جهٍة إلى نشوء حالة من كّل مستخدم وفق مجال عمله وثقافته التربوّية يحّدد مقابال

الترادف املفرط بسبب عدم توافق املتخّصصين على تسمية موّحدة، ومن جهٍة أخرى، أّدى الفراغ املعجمي إلى اقتراح 

 مصطلحات معّربة من دون حسيٍب أو رقيٍب.

 
ُ
 بمجاالت متخّصصة بما فيها "التربية الجامعّية" ت

ٌ
 خاّصة

ٌ
عٍة ستخدم في سياقاٍت تواصلّية متنوّ مصطلحاٌت كثيرة

مون...( 
ّ
ولدالالٍت قد تختلف من حيث وجهة نظر ُمستخِدميها )ألاساتذة الجامعّيون، الهيئة إلادارّية الجامعّية، املتعل
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درج بعض هذه املصطلحات 
ُ
 "كفاية" ”compétence”فتزيد الالتباس في العملّية التواصلّية، على سبيل املثال ال الحصر ن

"استراتيجّية" أو "آلّية"؟  ”stratégie“تربية جامعّية" أو "بيداغوجيا جامعّية"؟   ”pédagogie universitaire“أو "كفاءة"؟ 

“programme”  مسار" أو "برنامج"؟"“méthode”  أسلوب" أو "طريقة" أو "نمط"؟"“didactique”  مّية" أو
ّ
"تعل

عملّية التواصلّية في مجال "التربية الجامعّية" وفي مجال التعليم عن بعد تعليمّية"؟... فتشوب الفوض ى والعشوائّية ال

 ”Apprentissage en mode synchrone“؟ "التعليم املتزامن"  ”classe inversée“"الصف املقلوب" أو "الصف املعكوس" 

 للداللة ألّن املتواصلين يع ؟  ”Apprentissage en mode asynchrone“؟ "التعليم غير املتزامن"
ً
تمدون مترادفاٍت متعّددة

تي تحّدد سياسة املؤّسسة وتعمل على 
ّ
 من الهيئات إلادارّية ال

ًّ
 كال

ُ
 التواصلّية

ُ
على املفهوم الواحد. تشمُل هذه العملّية

مين نشر ثقافتها، املتخّصصين في الحقل التربوّي أي ألاساتذة الجامعّيين والباحثين في املجال التربوّي. ويأتي دور امل
ّ
تعل

مّية في مؤّسساتهم 
ّ
كعنصٍر أساس ّيٍ في "التربية الجامعّية" باعتبارهم يبنون معارفهم من أجل تحسين ممارساتهم التعل

 مساهمين في تطويرها.

ة املراجع واملصادر الخاّصة بـ"التربية الجامعّية" 
ّ
وبما أّن هؤالء الشركاء في الحقل التربوّي يعانون جميًعا من قل

ر من القواميس وبمجال "
ّ
ه مجال جديد وغير معروف ومحدود الانتشار، فهم يلجأون إلى ما توف

ّ
التعليم عن بعد"، ألن

 وغير 
ً
 عاّمة

ً
تي ال تستجيب حّتى اليوم إلى طلبهم ألّنها تتضّمن مصطلحاٍت عائدة إلى ميدان التربّية

ّ
والوثائق املترجمة ال

 ان "التعليم عن بعد".متخّصصة في ميدان "التربية الجامعّية" أو ميد

من هنا برزت الحاجة إلى إعداد قاعدة بيانات متخّصصة قابلة للتطوير، يتفق عليها املعنّيون في هذا املجال. 

د من مدى استخدامها 
ّ
رة إن وجدت فيها والتأك

ّ
ستنطلق عملّية البحث عن املقابالت في القواميس املتخّصصة املتوف

تي ذكرناها آنًفا من شأنه أن يسّهل عملّية الترجمة ألّن توافر القو  بالشكل الصحيح،
ّ
تها، وال

ّ
اميس املتخّصصة، على قل

 وتالًيا ضمان التواصل بين مختلف املعنّيين في مجال "التربية الجامعّية".

بناًء على ما تقّدم، برزت الحاجة إلى إعداد قاعدة بيانات تضّم مصطلحات "التربية الجامعّية" و"التعليم عن 

غتين العربّية والفرنسّية لتكون نموذًجا يأتي باإلفادة للمهتّمين بالحقل التربوّي وللعاملين فيه، وتهدف إلى البّت  بعد"
ّ
بالل

 إلى توليد مقابالت 
ً

غة العربّية والبحث عن مقابالت متداولة وصوال
ّ
في اختيار املصطلح وتجّنب الترادف املفرط في الل

هم لضمان نجاح عملّية الّتواصل زاًما اعتماد جنبّية. لقد بات لللمصطلحات ألا 
ّ
مصطلح يتوافق عليه الشركاء كل

ه بتعريفه هو "كلمة تحمل مفهوًما معّيًنا ذا داللٍة علمّيٍة أو حضارّيٍة يتواضع 
ّ
ولتحقيق ثبات املصطلح واستمرارّيته ألن

فق املتخصصين على املفهوم والداللة هو (. إّن توا2222عليها املشتغلون بتلك العلوم والفنون واملباحث" )الخطيب، 

 الركن ألاساس ي الذي يساهم في جعل الكلمة مصطلًحا. 

  :إلاشكالّية وأسئلة البحث

يرمي هذا البحث إلى تسليط الضوء على الواقع إلاصطالحّي في مجال "التربية الجامعّية" ونحاول من خالله 

التواصل بين مختلف ألاطراف املعنّية بالـ "التربية الجامعّية" إلاجابة عن السؤال لاتي: كيف يمكن تفعيل عملّية 

 عن بعد" في لبنان؟ وبمجال: التعليم
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تي تساهم في توضيح السؤال العاّم لهذا البحث: ما هي املصطلحات 
ّ
يتفّرع من هذا السؤال العديد من ألاسئلة ال

 يناملصطلحات لتأمليم عن بعد"؟ هل يمكن توحيد الخاّصة ب"التربية الجامعّية"؟ ما هي املصطلحات الخاّصة ب"التع

 تواصل سليم؟ من املعنّي بهذه العملّية التوحيدّية؟ 

 :تحديد ملفهوم التربية الجامعّية

ذي كان يهتّم في املاض ي 
ّ
تطّور مجال "التربية الجامعّية" على املستوى املفهومي مثلما تطّور مفهوم "التربية" ال

 
ّ
مك

ُ
مين جميعها )التالميذ، بالسبل والطرق التي ت

ّ
ن ألاطفال من اكتساب املعارف واملهارات، فأصبح ُيعنى بفئات املتعل

ا واملهنيين واملدّربين( ) ذين يتابعون تدريًبا مستمرًّ
ّ
(. إذا كان التركيز في لاونة ألاولى De ketele, 2011الطالب، الكبار ال

ف وتحليل على ألانشطة التربوّية في الجامعات )أنشطة التعليم 
ّ
ه ال يمكن التوق

ّ
م(، تبّين الحًقا أن

ّ
وبعدها أنشطة التعل

م مهّمة وهي في تفاعل دائم 
ّ
قة بالتعليم والتعل

ّ
كّل نشاط تربوّي على حدة ألّن العالقات القائمة بين كّل املكّونات املتعل

(De ketele, 2011.)  ض من ألابحاث )على شكل مداخالٍت فبالرغم من حداثة العهد، برزت "التربية الجامعّية" في البع

 أّنهم  لم يتوصلوا حّتى اليوم إلى تحديٍد شامٍل 
ّ

 اهتمام العديد من الباحثين إال
ّ
في مؤتمرات، مقاالت وكتب( وكانت محط

ه ميدان اختصاص جديد ُيعنى بجودة التعليم العالي وكيفّية تطويره 
ّ
وكامٍل ملفهوم "التربية الجامعّية" ألن

(1123Houssaye,)  مين وتأمين الدعم التربوّي لهم
ّ
م وتدريب املعل

ّ
ويهتّم بمواضيع تربوّية أهّمها أنشطة التعليم والتعل

في ما يخّص بإعداد البرامج والوحدات التعليمّية أي مرافقتهم في تحضيرها، استخدام أحدث وسائل التكنولوجيا 

 قييم مكتسبات الطالب وتقييم البرامج التعليمّية فضلضمان استعمال الطرائق النشطة في التعليم، باإلضافة إلى ت
ً

ال

ضيفت إلى هذه املفاهيم 1122عن البحث العلمّي وهو عنصٌر مهّم في تحسين املمارسات التربوّية )مغيزل نصر، 
ُ
(. أ

تي تطّورت معها. 
ّ
تي ظهرت مع جائحة كورونا والوسائل ال

ّ
 مصطلحات "التعليم عن بعد" ال

ه ال يمكن أن بعد عرض إلاطار العا
ّ
م لحقل "التربية الجامعّية" نستخلص بتعريف لهذا املجال الجديد إذ أن

تي تحملها "التربية الجامعّية" )الحاوي( من دون إعطاء تعريف محّدد مليدان 
ّ
نبحث عن مقابالت للمفاهيم )املحتوى( ال

تربوّية والتقييمّية، وتهدف إلى تطوير النشاطات الالاختصاص: تهتّم "التربية الجامعّية" باملمارسات التعليمّية التعلمّية 

مع مراعاة البيئة الجامعّية بكّل مكّوناتها الخارجّية )السياسّية والاجتماعّية والثقافّية والاقتصادّية( والّداخلّية )البيئة 

م(
ّ
 (.De ketele, 2011) ألاكاديمّية وفرادة املتعل

 :"التربية الجامعّية": ميدان اختصاص

 
ّ
ل املصطلحات جزًءا من حياتنا اليومّية. بفضل املصطلحات نسمّي الحقائق من حولنا، نعّبر عن أفكارنا تشك

إّن التقّدم في املعرفة البشرّية والتكنولوجيا وتطّور العالقات إلاقتصادّية والعلمّية   ومشاعرنا ونتواصل مع لاخرين.

تّم من خالل مصطلحات متخّصصة بمجاالت محّددة. إّن خصوًصا مع العوملة خلق حاجة إلى تأمين تواصل أفضل ي

ل 
ّ
 عن طريق اختيار املصطلح املناسب ويشك

ّ
غوّيين واملترجمين ال تتّم إال

ّ
مسألة ضمان التواصل الفّعال بالنسبة إلى الل

 (.1111علم املصطلحات أساس نشاطهم )صادر فغالي، 

نّية، علوم الحياة( ولكّل ميداٍن معرفّيٍ )الطّب، املدرسة، لكّل اختصاص جامعّيٍ )اقتصاد، اجتماع، العلوم إلانسا

تي تعّرف به وتحّدد أطره الجوهرّية وتساعد على التعّمق في مجاالته وتكشف عن مكّوناته. 
ّ
املسرح، الخ.( مصطلحاته ال
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ا غير واضح املعالم ولم  تخّصصيًّ
ّ

ثين يستقطب اهتمام الباح غير أّن التربية الجامعّية ما زالت حّتى عصرنا الحالّي مجاال

غتين 
ّ
ا في طور النمو ويعتمد على استعارة املفاهيم من الثقافات ألاجنبّية بالل

ً
 حديث

ً
في العالم العربّي باعتباره مجاال

غة العربّية. 
ّ
 الفرنسّية وإلانكليزّية، يستقبل العديد من املصطلحات ألاجنبّية الحديثة دون البحث عن مقابالت لها في الل

أمست الحاجة ضرورّية إلى البحث عن مقابالت للمصطلحات الخاّصة بميدان التربية الجامعّية بحيث إّنها  لذا

اختصاٌص دائم التطّور وتتشّعب حاجاته مع تقّدم النظام التعليمّي العالي. هذه الترجمة تساعد في تفعيل التواصل 

في التباس يضّيع املعنى أو يأخذه في اتجاه آخر. فاملصطاح الحقيقّي بين ألاساتذة الجامعّيين وطالبهم فال يقع أحدهم 

ألاجنبّي املستورد إلى ثقافتنا الجامعّية ليس مفهوًما في عمقه حّتى اليوم؛ والدليل على ذلك استخدامه في سياٍق عربّي 

ا 
ً
ا أو أستاذ

ً
اومحاولة تفسيره من دون العودة إلى مصدره ولكن بحسب تصّور املستخدم إن كان باحث . أو طالًبا جامعيًّ

غة 
ّ
غة ألاساس ومن ثّم يبحث عن مقابٍل مستخدم بالل

ّ
ا، ال بّد من دليٍل يحص ي هذه املصطلحات ويعّرف بها بالل

ً
إذ

العربّية يحاكي مفهومها ويراعي حاجة امليدان التخّصص ّي. من هذا املنطلق، ال بّد من القيام ببحث إصطالحّي قبل كّل 

 عملّية ترجمة.

ا
ً
ًصا يعني شريحة محّددة من املجتمع تضّم  انطالق مّما سبق، يعتبر ميدان "التربية الجامعّية" ميداًنا متخصًّ

ق بممارساتهم التعليمّية والتعلمّية 
ّ
العاملين في التعليم العالي واملعنّيين به، يتناقشون حول مسائل تربوّية تتعل

 
ّ

غة الخاّصة باختصاص والتقييمّية فيستخدمون مصطلحات علمّية ال يفهمها إال
ّ
"أهل الاختصاص" أي مستخدمو الل

 معّين. ونرى كأن هناك لغة خاّصة لهذا امليدان ولغة عاّمة محكّية مستخدمة في التواصل اليومّي. 

 :أهداف البحث ومنهجّيته

وم لّية العلإّن هذا العمل البحثّي الهادف إلى إعداد قاعدة بيانات هو عمٌل مشترٌك بين مدرسة الترجمة بيروت وك

 بحقلي التربية والترجمة. وتسعى قاعدة 
ٌ
التربوّية في جامعة القديس يوسف في بيروت، ألّن مجال الدراسة مرتبط

 من نوعها ألّنها تجمع املصطلحات الخاّصة بـ"التربية الجامعّية"  و"التعليم 
ٌ
تي ستعّد، إلى أن تكون فريدة

ّ
البيانات، ال

 
ً
 محّددة

ً
بع بنية

ّ
وهي قابلة للتطوير. ستعتمد الدراسة طرائق عمل منّوعة في البحث، منهجّيات تحليل  عن بعد" وتت

بع  مسار الحلقة أي أّنها ستنطلق من امليدان 
ّ
كمّية ونوعّية مّما يبّين الرؤية الواقعّية البراغماتّية للبحث، كما ستت

غة ال
ّ
د من أّن املقابالت املقترحة في الل

ّ
تي تم رصدها في املراجالتربوّي وتعود إليه للتأك

ّ
ع، عربّية أو ألالفاظ املتداولة، ال

تتناسب مع حاجات املتخّصصين في الحقل التربوّي من خالل إلاستبيان، واملقابالت الفردّية والجماعّية، بمعنى آخر، 

 
ّ

ملترجمين ب الجامعّيين، واإّن هذا العمل تعاونيٌّ بين الهيئات إلادارّية التربوّية، واملتخّصصين في الحقل التربوّي، والطال

قة بميدان "التربية 
ّ
صطلحين. إّن الهدف من املقابالت وإلاستبيان هو جمع املعارف واملفاهيم املتعل

ُ
املتخّصصين وامل

تي ترتبط بها والطلب من 
ّ
غة الفرنسّية لترتيبها بحسب املحاور ال

ّ
الجامعّية" ودراسة واقع املصطلحات املستخدمة في الل

غة العربّية ويعتبرون أّنها تدّل على املفاهيم الخاّصة املعنّيين 
ّ
في مرحلٍة ثانية اقتراح مقابالت لها يستخدمونها بالل

 بالـ"التربية الجامعّية".
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 :طبيعة البحث

 :النموذج البرغماتّي 

د على نيندرج البحث، من الناحية املعرفّية، في نموذج براغماتّي. واملقصود بمصطلح برغماتي أي عملّي، يست

نظريات الترجمّية وينطلق من امليدان بهدف تطوير قاعدة بيانات تلبّي احتياجات املعلمّين والطالب والهيئات إلادارّية 

ه ال بّد من دليٍل يحص ي مصطلحات مجال "التربية الجامعّية" 
ّ
وكّل شخص معنّي بحقل التربية في التعليم العالي ألن

غة ألاساس ومن ثّم 
ّ
غة العربّية يحاكي مفهومها ويراعي حاجة امليدان  ويعّرف بها بالل

ّ
يبحث عن مقابٍل مستخدم بالل

ب وسائل متعّددة أبرزها إلاستبيان واملقابالت الفردّية والجماعّية لجمع املعلومات 
ّ
التخّصص ّي. وتحقيق هذه الغاية يتطل

ع املعنّيين بهذا املجال عن املصطلح
ّ

 ات الخاّصة به.حول "التربية الجامعّية" ومدى إطال

ل موقف الباحث نقطة الانطالق ألاساسّية ألّي بحٍث، وهذا املوقف هو الذي يملي الاستراتيجيات املنهجية 
ّ
يشك

ا Arbós Bertran, 2009املختارة أو أدوات الجمع والتحليل املستخدمة ) (. من هذا املنطلق، نتبنى موقًفا منفتًحا تحليليًّ

ه يشرك في عمله وفي تحقيق غايته املعنّيين جميعهم يدمج طرق متنوعة لفهم ميدان 
ّ
ا ألن التخّصص الجديد وتفاعليًّ

ة ويكون العمل معهم على شكٍل حلقٍة تبدأ وتنتهي بموافقتهم، مما يلزمنا بإجراء بحث 
ّ
مين والطالب والهيئات كاف

ّ
أي املعل

 ألاطراف جميعها.( وبنائّية منفتحة على Savoie-Zacj & Karsenti, 2000بطبيعة عملّية )

"سيكون الباحث الذي يشارك في البحث التطويرّي أمام خيارات مختلفة: املوقف املعرفي املعتمد، ونوع املقاربة 

املفّضلة "الكمّية أو النوعّية" وعملية تحليل البيانات "الاستقرائّية أو الاستنتاجّية". سيكون لهذه الخيارات تأثيًرا كبيًرا 

 (.22، ص 1112)لويزيل وهارفي، على عملّية البحث" 

  :املقاربة النوعّية والكمّية

يستند البحث إلى املقاربة النوعّية من خالل جمع املعلومات عبر املقابالت الفردّية والجماعّية واستطالع آراء 

اسة ألاشخاص املعنيين بميدان اختصاص "التربية الجامعّية" بشكٍل خاّص في أّول مرحلة البحث أي خالل الدر 

إلاستكشافّية وفي آخر مرحلة عند أخذ موافقة هؤالء حول قاعدة البيانات بشكلها النهائّي وتحليل النتائج مع مجموعة 

غة.
ّ
 خبراء في مجالي التربية والل

مين 
ّ
ا إلى املعل كما يستند البحث إلى املقاربة الكمّية من خالل املعالجة إلاحصائية لالستبيان املوّزع إلكترونيًّ

مون في مؤسسات تربوّية والط
ّ
الب في جامعة القديس يوسف وبشكٍل خاّص إلى طالب كلّية العلوم التربوّية ألّنهم معل

 فهم شركاء في عملّية توحيد املصطلحات. 

 :املمّيز في البحث

ه يميل إلى املقاربة النوعيّ 
ّ
 أن

ّ
تصحيح أّن هذا البحث يدمج بين املقاربة الكمّية واملقاربة النوعّية إال

ّ
ي تعتمد ة ال

 (: Pires, 1997على الخصائص لاتية )

 .مرونتها في التكّيف في مراحل تحقيقها، بما في ذلك مرونتها في البناء التدريجّي ملاّدة البحث 

 .قدرتها على دمج بيانات متنّوعة ومختلفة 
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 رى ّنها تعطي أهمّية كبإنفتاحها على ميدان إلاختصاص واملقصود به في البحث ميدان "التربية الجامعّية" أل

 للمراحل الاستكشافّية للميدان.

ل-بياناتقاعدة -إّن هذا البحث التطويرّي الهادف إلى تقديم منتج 
ّ
ا للمجتمع الجامعّي يعرض  يشك دعًما تربويًّ

 يحص ي 1(Manuel de pédagogie universitaire) مراحل التطوير وينطلق من دليل علمّي أعّدته جامعة القديس يوسف

ذي يحمله كّل مصطلح كما يبيّبن كيفّية 
ّ
املصطلحات التربوّية ألاكثر استخداًما على املستوى الجامعّي ويشرح املفهوم ال

تحليل النتائج باإلضافة إلى التفكير حول كيفّية تجريب هذا املنتج وتطويره بشكٍل مستمّر بمرحلة الحقة تواكب تطّور 

 امليدان.

 ,Van der Maren, 2004بط بحقل العلوم التربوّية يحاول إلاجابة على ثالث تحديات )إّن البحث التطويرّي املرت

pp. 61-79 ،ألاّول جوهرّي واملقصود به إنتاج املعرفة أي إنتاج "خطاب علمّي" يّتفق عليه املهتّمون بامليدان التخّصص ّي :)

 راتيجّي يهدف إلى توحيد املصطلحات املتخّصصةالثاني عملّي يهدف إلى معالجة الخلل في عملّية التواصل، الثالث است

تي تعنى بالتعليم. 
ّ
تي يقوم بها ألافراد واملؤسسات ال

ّ
 لتحسين املمارسات التربوّية ال

 :مراحل البحث

ب 
ّ

كانت نقطة إلانطالق إعداد استمارة تتوّجه إلى الهيئات إلادارّية التربوّية واملتخّصصين في الحقل التربوّي والطال

ين في مرحلٍة أولى لدراسة واقع حال املصطلحات الخاصة بميدان التربّية، وجمعت هذه إلاستمارة املصطلحات الجامعيّ 

ذي أعّدته جامعة القديس 
ّ
واملفاهيم ألاساسّية الخاّصة بـ"التربية الجامعّية" املستخرجة من دليل التربية الجامعّية ال

ل مرجًعا للجامعات في لبنان با
ّ
ذي يشك

ّ
تي استند إليها هذا الدليل. يوسف وال

ّ
إلضافة إلى املصطلحات الواردة في املراجع ال

قة 
ّ
هم إلستشارتهم حول هذه املصطلحات واملفاهيم املتعل

ّ
 عن ذلك، تّم تنظيم مقابالت جماعّية مع الشركاء كل

ً
فضال

تي قمنا بالبحث عن مقابالت لها بعد الدراسة
ّ
ت بعدها الئحة باملصطلحات ال عدَّ

ُ
تي قمنا بها لتحديد املفاهي بها. أ

ّ
م في ال

مرحلٍة أولى. في املرحلة التالية، تّم اختيار املقابل ألانسب لحل مشكلة الترادف أو اقتراح كلمة مولدة لسّد الفراغ 

 الاصطالحّي. عند إلانتهاء من البحث الاصطالحّي، عدنا إلى الحقل امليدانّي مع استمارة جديدة الستشارة التربوّيين حول 

املقابالت والتحديدات املقترحة للبّت فيها من جديد. تجدر إلاشارة إلى أّن هذا العمل التربوّي إلاصطالحّي ضّم أساتذة 

من الجامعات الفرنكوفونّية في لبنان والجامعة إلاسالمّية وجامعة الجنان كما أساتذة من إتحاد الجامعات العربّية ومن 

تي توّصل إليها العمل جامعات في ألاردن وقطر وإلامارات 
ّ
العربّية املّتحدة ومن مصر والعراق. ارتكزت قاعدة البيانات ال

على نتائج الاستبيان وعلى املقابالت الفردّية والجماعّية واسُتكملت بالبحث الاصطالحّي عندما تعّددت الاقتراحات في 

ذي تّم اختياره مع ا
ّ
د من مطابقة املصطلح ألانسب ال

ّ
ستخَدم في املقاالت وألابحاث. الاستبيان للتأك

ُ
 مل

ذي يقترح خمس مراحل أساسّية (Harvey & Loiselle, 2009استند البحث في مراحل البحث إلى نموذج 
ّ
( ال

 لنجاح تطوير منتج تربوّي:

  املبادئ العلمّية واعتمد على املراحل ألاساسّية لاتية على-بياناتقاعدة -التزم البحث املرتكز على تطوير منتج 

(Harvey & Loiselle, 2009, p.110 :) 
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  عرض الطابع املمّيز في هذا البحث أي أّن إعداد قاعدة البيانات املتخّصصة قابلة للتطوير وقد اتّفق عليها

 املترجم وأهل إلاختصاص. -املعنّيون في هذا امليدان بمعنى أّنها عمل مشترك بين الباحث

  وكيفّية إشراك املعنّيين في امليدان املتخّصص لتطوير قاعدة الوصف التفصيلّي لكيفّية جمع املعلومات

 البيانات مع شرٍح لخصائصها التمّييزّية. ارتكز العمل على حلقة متفاعلة يجمع بين النظريات وميدان العمل. 

  .عرض آفاق جديدة للبحث من املمكن العمل على توسيعها 

 :حدود البحث

قة بميدان جديد واجه البحث صعوبات يمكن تصنيفها وفق 
ّ
ثالثة مستويات: كيفّية رصد املعلومات املتعل

 وحجم العّينة ومعالجة البيانات.

 :جْمع املعلومات

ه 
ّ
ر املراجع واملصادر الخاّصة بـه ألن

ّ
ة توف

ّ
كان صعًبا جمع املعلومات الخاّصة بميدان "التربية الجامعّية" بسبب قل

مين وحّثهم على أهمّية املشاركة في مجال جديد وغير معروف ومحدود الانتشار كما 
ّ
كان من الصعب إثارة اهتمام املعل

 هذا البحث. 

 :حجم العّينة

حّدد حجم العّينة الصغير الدراسة إلاحصائّية، مع العلم أّن عّينة أكبر حجًما قد تساعد بشكل أفضل على فهم 

مين للمشار 
ّ
ا ألّن قسًما كبيًرا منهم ليس الواقع في هذا املجال. لم يلقى الطلب املوّجه إلى املعل  قويًّ

ً
كة في البحث تفاعال

ا لذا قّررنا إلاستفادة من شبكة املندوبين  تي يعرفها قليلة جدًّ
ّ
ع عن ميدان "التربية الجامعّية" واملعلومات ال

ّ
على اطال

مين في كلّية عن "التربية الجامعّية" املعّينين في كّل كلّية أو معهد في جامعة القديس يوسف باإلضافة إلى
ّ
العلوم  املعل

 التربوّية وأساتذة جامعّيين من مؤسسات تربوّية تعتمد على تصنيف دولّي. 

 :معالجة البيانات

 كبيرة في البحث ألّن املراجع في ميدان "التربية الجامعّية" محدودة وغير 
ً
ل تحليل البيانات ومعالجتها صعوبة

ّ
شك

غة العربّية بشكٍل شبه تا
ّ
رة بالل

ّ
 ّم. متوف

واجه البحث مشكلة ثانية ومهّمة وهي تحديد الجهة املسؤولة عن تحليل البيانات والبّت باملقابل املناسب: هل 

غويّين؟ التربوّيين؟ املترجمين؟ بعد التفكير املعّمق بهذه املسألة قّررنا أن تقوم معالجة البيانات على 
ّ
هي مسؤولّية الل

مين املعنّيين بمجال "التربية الجامعّية" واملترجمين  شراكة بين الجهات املعنّية جميعها أي
ّ
ا بين املعل

ً
أن يكون العمل مشترك

مين ألّنهم سيستخدمون املصطلحات املقترحة في تواصلهم مع لاخرين 
ّ
وأّن البّت باملقابل املناسب يقع على عاتق املعل

 وهم من يضمن استمرار استخدام املصطلح. 

 خاتمة: 

ل البحث مغامرة شّيقة محفوفة إّن التجرؤ في الغ
ّ
وص في مجاالت مجهولة تقودنا إلى اكتشاف ثروات مهّمة، فشك

م. إّن هذا البحث 
ّ
بالصعوبات غير أّنها أتت بجديد في مجال التعليم العالي وساهمت في تحسين عمليتي التعليم والتعل
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ا فريًدا من ن  وعه ُيراد منه تحسين التعليم الجامعّي من خالل تبادلالتشاركّي التفاعلّي حّقق في تطوير أنموذًجا إصطالحيًّ

 الخبرات واملعارف.

سمحت لنا هذه الرحلة التشاركّية إلاصطالحّية ببناء عالقات إنسانّية ومهنّية ال يمكن تفعيلها في العمل اليومّي 

 ملحلّي.على الصعيدين إلاقليمي وا والتعّرف على الثقافة الجامعّية واملمارسات التربوّية كما على تحديات التعليم العالي

سعى هذا البحث إلى تسليط الضوء على الواقع إلاصطالحّي في مجال "التربية الجامعّية" وحّقق هدفه ألاساس ّي 

وهو تفعيل عملّية التواصل بين مختلف ألاطراف املعنّية بهذا امليدان في لبنان بشكٍل خاّص وعلى الصعيد إلاقليمّي 

 
ُ
ل
َ
ا يساهم في تحسين بشكٍل عاّم. خ ل إطاًرا مرجعيًّ

ّ
َص البحث إلى إعداد قاعدة بيانات إصطالحّية قابلة للتطوير تشك

 جودة التعليم العالي.

توّصلنا من خالل هذا البحث إلى إلاقتناع بأّن لكّل مهنة مصطلحات خاّصة بها ولغة اختصاص تمّيزها، من هنا 

اّصة بميدان معّين مرتبط بمهنة محّددة مّما يساهم في تقوية الهوّية أهمّية اكتساب أهل إلاختصاص "املصطلحات" الخ

املهنّية. واملقصود بالهوّية املهنّية الشعور باالنتماء إلى مهنة ناتجة عن التنشئة الاجتماعية ونتائجها تشارك املعايير 

غة املّتفق عليها باإلضافة إلى إلاي
ّ
 اص.ماءات املعروفة ضمن ميدان الاختصالجماعية وإلاتفاق عليها أي املصطلحات والل

 قادنا هذا البحث إلى إلاستنتاجات لاتية: 

 املصطلحات: أساس التواصل

 من خالل اكتساب املعنّيين في هذا امليدان 
ّ

ال يقوم التواصل الفّعال ضمن أي مجال تخّصص ّي ومعرفّي إال

ختصاص في عملّية التواصل بشكٍل عاّم وعنصر املصطلحات الخاّصة به. تعتبر املصطلحّية همزة الوصل بين أهل إلا 

جوهرّي بين أهل إلاختصاص في ميداٍن جديد غير معروف كثيًرا وهو "ميدان التربية الجامعّية". إّن استخدام املصطلحات 

اف دالدقيقة في "ميدان التربية الجامعّية" تساهم في نشر ثقافة موّحدة وهوّية مهنّية واحدة كما تساعد في تحقيق أه

 هذا امليدان ومن أبرزها تطوير التعليم العالي وتحسين جودته. 

 امليدان: ينطلق منضمان استمرارّية املصطلح واستخدامه يرتكز على نموذج تطويرّي 

يندرج البحث، من الناحية املعرفّية، في نموذج براغماتّي. واملقصود بمصطلح برغماتي أي عملّي، يستند على 

ينطلق من امليدان بهدف تطوير قاعدة بيانات تلبّي احتياجات املعلمّين والطالب والهيئات إلادارّية نظريات الترجمّية و 

ه ال بّد من دليٍل يحص ي مصطلحات مجال "التربية الجامعّية" 
ّ
وكّل شخص معنّي بحقل التربية في التعليم العالي ألن

غة ألاساس ومن ثّم يبحث عن مقابٍل مستخدم ب
ّ
غة العربّية يحاكي مفهومها ويراعي حاجة امليدان ويعّرف بها بالل

ّ
الل

د من 
ّ
ه يتبع مسار الحلقة للتأك

ّ
ب إلانطالق من امليدان التربوّي ويعود إليه أي أن

ّ
التخّصص ّي. وتحقيق هذه الغاية يتطل

تي تم رصدها في املراجع، تتن
ّ
غة العربّية أو ألالفاظ املتداولة، ال

ّ
تخّصصين اسب مع حاجات املأّن املقابالت املقترحة في الل

في الحقل التربوّي من خالل إلاستبيان، واملقابالت الفردّية والجماعّية، بمعنى آخر، إّن هذا العمل تعاونيٌّ بين الهيئات 

صطلحين يهدف 
ُ
ب الجامعّيين، واملترجمين املتخّصصين وامل

ّ
إلادارّية التربوّية، واملتخّصصين في الحقل التربوّي، والطال

 إفادة امليدان وضمان استمرار استخدام املصطلحات. أيًضا
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  :نموذج يأتي باإلفادة إلى التدريب الجامعّي وإلى ألاساتذة الجامعّيين وإلى الطالب وإلى الجامعات في لبنان

تطوير ليهدف النموذج املبتكر إلى نشر ثقافة مّوحدة بين ألاساتذة الجامعّيين والطالب والهيئات إلادارّية والتربوّية 

 التعليم العالي وتحسين جودته. 

تطوير كفايات مشتركة بين املعنّيين في امليدان الجديد لتحسين مستوى التدريب الجامعّي وتطوير  على املستوى املنهّي:

 جودته. 

عنى بال على املستوى املؤّسساتي:
ُ
ــــــبناء ثقافة موّحدة ت ـــ في التعليم  ه التربية"تربية الجامعّية" وتعطي أهمّية كبيرة لهذـ

 الجامعّي العالي.  

أي على مستوى الجامعات في لبنان: يساهم تطوير التعليم على املستوى الوطنّي من خالل  :على املستوى الوطني

إستخدام مصطلحات موّحدة بين املعنّيين جميعهم إلى تطوير املجتمع بشكٍل عاّم وإلى تطوير إلانسان بشكٍل خاّص 

ا.تربويًّ وثقاف  ّيا ومهنيًّ

 قائمة املراجع: 

 املراجع باللغة العربية: 
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(. معجم الكفايات. بيروت: منشورات املركز 1112الجمهورية اللبنانية، املركز التربوي للبحوث وإلانماء. ) (1

 .التربوي للبحوث والانماء

(. منهجّية وضع املصطلحات وتطبيقاتها. دمشق، بيروت: دائرة املعاجم، مكتبة 2222الخطيب، أحمد شفيق. ) (6

 لبنان.
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مّية 
ّ
صالدور تعل

ّ
واصل والات

ّ
فهي في تنمية مهارات الت

ّ
عبير الش

ّ
 .الت

 من تالمذة الّصف الخامس عّينة-بيروتنموذج تجربة ميدانّية في بعض املدارس الخاّصة في 

The role of oral expression in developing communication and connection skills. 

A Model of a field experience in some private schools in Beirut - A sample of grade 5 

students. 
 بيروت /جامعة القّديس يوسف/  فادية كامل حسيند.ط.

PhD.Fadia Hussein/ Saint Joseph University/ Beirut 

 

 ملخص الدراسة: 

م في القرن الواح
ّ
مام د والعشرين.  وتكمن أهمّيتها في أّنها تتيح الفرصة أتعتبر مهارة الّتواصل من املهارات ألاساسّية املطلوبة للتعل

موا كيفية نقل أفكارهم إلى لاخرين بأسل
ّ
مين ليتعل

ّ
هتمام بتحقيق الحديثة إلى الا  تتوّجه التربّية وب واضح يمكن فهمه مباشرة.  لذلكاملتعل

تي يحتاجها املالكفاية الّتواصلّية 
ّ
عتبر من أهّم الكفايات ال

ُ
تي باتت ت

ّ
م اليومال

ّ
ذي نرى فيه تعل

ّ
ربية الاتجاهات العامل.  وفي الوقت ال

ّ
ّية في الت

فهّي عبر دمج تدريس ال
ّ

فهّية مع مختلف املواّد، نجد أّن تسعى إلى تعزيز مهارات الّتواصل الش
ّ

غة الش
ّ
ال

ً
دارسنا، في م هذا املجال ما زال مهّمش

ه ليس ماّدة امتحان رسمّي، ويتّم الّتعامل معه و 
ّ
خص ّي.ألن

ّ
م الش

ّ
 فق اهتمام املعل

فهّي، الّتعليم  الكلمات املفتاحية:
ّ

مّية الّتعبير الش
ّ
صال، الكفاية الّتواصلّية، الّتعل

ّ
مهارات القرن الواحد والعشرين، مهارات الّتواصل والات

 املتمايز، الّدافعّية.

Abstract: 

Communication skill is one of the basic skills required for learning in the twenty-first century. Its importance is that it 

provides the opportunity for learners to learn how to communicate their ideas to others in a clear and directly understandable 

manner. Therefore, modern education tends to pay attention to achieving communicative competence, which has become 

one of the most important competencies that the learner needs today. At a time when we see global trends in education that 

seek to enhance oral communication skills by integrating oral language teaching with various subjects, we find that this field 

is still marginalized in our schools, because it is not an official exam subject, and it is dealt with according to the teacher’s 

personal interest. 

KeyWords: Twenty-first century skills, communication and communication skills, communicative competence,didactic 

verbal expression, differentiated education, motivation. 

مية دور  من الّتحّقق :البحثهدف 
ّ
 الخامس من تعل

ّ
مي الّصف

ّ
فهي في تنمّية مهارات الّتواصل عند متعل

ّ
الّتعبير الش

 الّتعليم ألاساس ّي. 

مّيةتفعيل  لاتي: هلالّسؤال  حول  بحثناتدور إشكالّية  سؤال البحث:
ّ
فهّي عبر الّتعبير  تعل

ّ
 تطبيق استراتيجّيات الش

مين؟  هل مكن أن يحّقق الكفاية الّتواصلّية؟ و الّتعليم املتمايز ي
ّ
يساهم في تنمية مهارات الّتواصل الفّعال عند التعل

م؟  ويعّزز دافعّيتهم
ّ
 نحو الّتعل
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اعتمدنا في بحثنا هذا على املنهج شبه الّتجريبّي القائم على املجموعتين: املجموعة الّضابطة  :منهج البحث وأدواته

ا( واملجموعة  21)
ً
ا( 22الّتجريبّية )تلميذ

ً
 . أّما أدوات البحث فهي:في ثالث مدراس في بيروت تلميذ

  م عند تالميذ مقياس الّدافعّية، و
ّ
موعة املجإعداد اختبارات قبلّية وبعدّية لقياس مستوى الّدافعّية نحو الّتعل

 ّتجريبّية.ال

 غة العربّية كأساكتساب الّتالميذ مهارة ال داد اختبارات قبلّية وبعدّية لقياس مستوى إع
ّ
فهّي في الل

ّ
اس ّتعبير الش

 لتحقيق الكفاية الّتواصلّية.

 في الّتعليم املتمايز. اعتماد استراتيجّيات متنوعة 

تائج
ّ
تي وضعناها، كما بّينت نتائج الاختبار البعدّي تحّسًنا في مستوى دافعّية وفي الن

ّ
: أظهرت الّنتائج صّحة الفرضّية ال

 عن الّتحّسن مستوى تحصيلهم الكفاية الّتواصلّيةالّتالميذ في املجموعة 
ً

 .الّتجريبّية، فضال

 :مقدمة

م والّتعليم الخاّصة باملجال املعنّي، وبشروط نقل  
ّ
ذي يهتّم بدراسة مجمل مظاهر الّتعل

ّ
مّية "تعني العلم ال

ّ
الّتعل

م املعارف، وهي تهتّم بمح
ّ
قافة الخاّصة باملؤسسة، وبكيفية اكتساب املتعل

ّ
ات توى الّتدريس أي باملعارف، وبعالقالث

مين بهذه املعارف، وبأساليب الّتحفيز الكتسابها وبنائها وتوظيفها في الحياة" )صّياح )
ّ
ويوضح (. 22، ص. 1112املتعل

ه وبحسب ايف شوفاالر )22. ص. 1112)طعمة، وآخرون، 
ّ
ث يتألف Chevallard( أن

ّ
مية توضع في قلب مثل

ّ
(، فإّن الّتعل

كل )من املع
ّ

م على هذا الش
ّ
م واملتعل

ّ
 (:   12ارف واملعل

كل رقم 
ّ

ث )01)الش
ّ
مية في قلب املثل

ّ
عل

ّ
 (.Chevallard(: الت

 

مية
ّ
مّية "تستنبط  وتقوم الّتعل

ّ
ا كانت الّتعل

ّ
م والوضعّية الّتعليمّية، ومل

ّ
م، املتعل

ّ
على أربعة أركان: املعارف، املعل

رائق الخاّصة املالئمة للمعارف ا
ّ
م ألافضل"، )طعمة، الط

ّ
لخاّصة الكتسابها واستيعابها، إسهاًما منها في البحث عن الّتعل

فهّي، 61. ص. 1112وآخرون. 
ّ

مّية الّتعبير الش
ّ
اسّية ألاس كْونها الّدعامة( فإّن تركيزنا في هذا املقام سيتمحور حول تعل

عتبر من أهّم الكفايات ا
ُ
تي باتت ت

ّ
م اليوم. ويمكن تعريف الكفايةلتحقيق الكفاية الّتواصلّية ال

ّ
تي يحتاجها املتعل

ّ
 ل

غة في سياق اجتماعّي، بقصد أداء نوايا تواصلّية 
ّ
الّتواصلّية بأّنها "قدرة لغوّية تترجم معرفة الفرد بقواعد استعمال الل
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شفهّية أو –، أي القدرة على توصيل رسالة ما (5، ص. 2222معّينة بحسب مقام وأدوار محّددة" )الفاربي، وآخرون، 

رَسلة.  بكفاءة-كتابّية
ُ
ية الّتفاعل بين املرِسل واملرَسل إليه وموضوع امل

ّ
غوّية والاجتماعّية في عمل

ّ
  تبّين معرفة القواعد الل

واصلات مهار  إّن تحقيق الكفاية الّتواصلّية يساهم في تنمية
ّ
عتبر م الت

ُ
تي ت

ّ
م ن املهارات ألاساسّية املطلو ال

ّ
بة للتعل

موا كيفية نقل  ة مهارات الّتواصلالواحد والعشرين.  وتكمن أهميّ في القرن 
ّ
مين ليتعل

ّ
في أّنها تتيح الفرصة أمام املتعل

  (Kelly & Fincham & Beach, 2006. P. 4) منف كل يعرّ . و أفكارهم إلى لاخرين بأسلوب واضح يمكن فهمه مباشرة

 القابلي"أنها ب  Communication Skillsمهارات الاتصال
ّ
 صرفصالية، والقدرة على حسن التّ ة على تحقيق ألاهداف الات

ااجتماع   يّ لوك الاجتماعبأنها مكونات الّس  Spence كما تعرفها .يًّ
ّ
لضمان تحقيق ألافراد لرغباتهم من خالل  يى تكفتال

 
ّ
ربوّيين إلى الاهتمام   ."فاعل الاجتماعيّ صال أو التّ الات

ّ
زمة مل هارات والقدراتاملجموعة بموهذا ما يفّسر توّجه الت

ّ
 واجهةالال

راكة من أجل مهارات القرن الحادي والعشرين  .  وقد أشارتالحياة العصرّية
ّ

مة الش
ّ
بمجموعة املهارات الالزمة للّنجاح »إليها منظ

قافة املعلوماتّية وإلاعالمّية والّتك
ّ
ات الحياة نولوجّية، ومهار والعمل في القرن الحادي والعشرين مثل مهارات الّتعلم والابتكار، والث

تي حّددتها وتعتبر مهارات الّتواصل  ."والعمل
ّ
واحدة من املهارات ألاربع )الّتفكير الّناقد، إلابداع، الّتعاون والّتواصل( ال

راكة ألامريكّية باعتبارها املهارات ألاساسّية للّنجاح في الّتعليم والعمل والحياة بما يناسب العصر. 
ّ

  الش

ظرّي:طار أوال: إلا 
ّ
  الن

فهيّ .1
ّ

واصل الش
ّ
 :أهمية الت

فهّي  
ّ

فهّية خارج  في أّنهاتكمن أهمّية الّتواصل الش
ّ

غة الش
ّ
تي نحتاجها في حياتنا اليومّية. فنحن نستثمر الل

ّ
غة ال

ّ
الل

فهّي في حياتنا اليو 
ّ

نا نحتاج إلى الّتواصل الش
ّ
أكثر بأضعاف  مّيةاملدرسة أكثر بكثير مّما نستثمرها داخل املدرسة، كما أن

مّية الّتعبير 61 ص.، 1122. وفي هذا الّسياق، يذكر )صّياح، من حاجتنا إلى الّتواصل الكتابّي 
ّ
ربويين بتعل

ّ
( أّن اهتمام الت

م منها لغة وأسايب تعبير ومضموًنا أكثر مّما 
ّ
فهّية، ونتعل

ّ
غة الش

ّ
مين في بحر من الل

ّ
نا "نسبح كمتعل

ّ
فهّي يتضاعف ألن

ّ
الش

م
ّ
مه منها في نتعل

ّ
 ."  املدرسة وخارجهاه من املدرسة، ونستثمر ما نتعل

فهّي أهمّية بالغة في املجال ألاكاديمّي كما في مجال الحياة املعاشة. إذ ال يمكن الحديث عن 
ّ

يكتسب الّتعبير الش

فهّي، وال يمكن تحقيق املهارات 
ّ

مّية الّتعبير الش
ّ
مّية الّتعبير الكتابّي بمعزل عن تعل

ّ
ائّي خارج إطار القرائّية والفهم القر تعل

فهّي، لذلك 
ّ

ميةالّتعبير الش
ّ
مها ال  فإّن تعل

ّ
 أوسع وأشمل مّما ورد في املناهج، كما أّن تعل

ً
فهّية تحتّل مجاال

ّ
غة الش

ّ
الل

غة ا
ّ
عربّية ليقتصر على الّزمن املخّصص لهذه ألانشطة في املدرسة، بل يتعّدى ذلك إلى أي نشاط يقوم به الّتلميذ بالل

 في املدرسة أو خارجها. 

غةويعود    
ّ
غة املكتوبة في حياة إلانسان، فهو  الاهتمام بالل

ّ
فهّية كونها تحتّل حّيًزا أوسع بكثير مّما تحّتله الل

ّ
الش

( كما "أّن 22، ص. 1122يحتاجها "ليحاور، ويناقش، ويفاوض، ويدافع عن رأيه، وُيقنع ويقتنع بآراء لاخرين" )صّياح، 

نتشار الواسع لوسائل إلاعالم والّنقل املباشر واملتابعة الّسريعة لألحداث في كّل أنحاء العالم وّجه ألانظار إلى ضرورة الا 

فهّية" )صّياح، 
ّ

غة الش
ّ
 (.62، ص. 1122الاهتمام بالل
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  :إشكالّية البحث.2

فهي قبل صدور املنا
ّ

غة العربّية في لبنان بالّتعبير الش
ّ
بنانية في العام لم تهتّم مناهج الل

ّ
. وبعد 2222هج الل

فهيّ  املرتبطة بنصوص القراءة، املحادثة املنهج إلىصدورها، أشار 
ّ

م على تقنّيات  والّتعبير الش
ّ
كنشاط مستقّل يدّرب املتعل

ربوّي للبحوث وإلانماء، 
ّ
اومع ذلك فإن (. 2222تعبيرّية ووظيفّية متنّوعة )املركز الت

ً
ه ليس هذا املجال ما يزال مهّمش

ّ
، ألن

 في احتساب العالمة  ماّدة امتحان رسمّي، وال 
ً

الّصّفّية وانعكاًسا على الّنجاح والّرسوب، في حين أّن الاتجاهات يسّجل ثقال

فهّية مع مختلف املواّد. ومن هذه
ّ

غة الش
ّ
فهّي عبر دمج تدريس الل

ّ
ربية تسعى إلى تعزيز مهارات الّتواصل الش

ّ
 العاملّية في الت

فهيّ  الّنماذج
ّ

  (Les modèles intégrés de l’enseignement de l’oral) الّتكامليّ  للّتدريس الش
ّ
 Tochonق عليها ما عل

 .(C.Lafontaine  et .L ,Préfontaine (2007". أّنها تتطور من املواّد املختلفة التي يتم تدريسها في املدرسة( "2222)

ذي نرى فيه ويمكن حصر إشكالية بحثنا في هذا الاختالف في 
ّ
فهّي. ففي الوقت ال

ّ
قراءة كفاية الّتواصل الش

فهّي وتطويرها من خالل تدريس املواّد املختلفة، 
ّ

ربية تسعى إلى تعزيز مهارات الّتواصل الش
ّ
 ال الاتجاهات العاملّية في الت

ايزال 
ً

وتوّجهاتها، أو بحسب اهتمام في مدارسنا، ويتّم الّتعامل معه بحسب اهتمامات املدرسة الخاّصة  هذا املجال مهّمش

تي لم يرتِق بعد إلى مستوى التوّجهات العاملّية. 
ّ
خص ّي، ال

ّ
م الش

ّ
 املعل

فهّي وإمكانّية تفعيل املهارات الّتواصلّية كإحدى املهارات 
ّ

مّية الّتعبير الش
ّ
هذا الواقع دفعنا إلى الاهتمام بتعل

م في القرن الواحد والعشري
ّ
 ن. ألاساسّية املطلوبة للتعل

مّية هل تفعيل  :يسؤال البحث ألاساس هذه إلاشكالّية وينبثق عن 
ّ
فهّي عبر الّتعبير تعل

ّ
تراتيجّيات تطبيق اس الش

مين؟  هل الّتعليم املتمايز يمكن أن يحّقق الكفاية الّتواصلّية؟ و 
ّ
يساهم في تنمية مهارات الّتواصل الفّعال عند التعل

م؟ ويعّزز دافعّيتهم
ّ
 نحو الّتعل

مي  بحثنا هذا إلى الّتحّقق من يهدف: البحث هدف.1
ّ
فهي في تنمّية مهارات الّتواصل عند متعل

ّ
مّية الّتعبير الش

ّ
دور تعل

 الخامس من الّتعليم ألاساس ّي. 
ّ

 الّصف

عبير .2
ّ
مية الت

ّ
فهيّ مكّونات تعل

ّ
فهّي ال بّد من معرف وعند :الش

ّ
فهّية والّتعبير الش

ّ
غة الش

ّ
مية الل

ّ
اتها ة مكّونالّتحّدث عن تعل

 وهي:

ذي "يقوم على تجسيد الكالم في أصوات لغة معّينة" )صّياح، املكّون الصّوتي
ّ
 .(.63، ص. 1122: ال

فل في سنته ألاولى، ثّم ال تلبث هذه ألاصوات أن تنتظم في 
ّ
في  عكلمات، وتتجّم وهذه ألاصوات يعّبر عنها الط

 
ّ
مه الط

ّ
فل قبل أن يدخل املدرسة، حيث ستعمل هذه ألاخيرة على إغناء عبارات وتراكيب لها دالالتها، وكل ذلك يتعل

مّية.
ّ
مّية محّددة خالل العملّية الّتعليمّية الّتعل

ّ
غوّي املوّجه نحو أهداف تعل

ّ
 مخزونه الل

سانّي املكّون 
ّ
تي يؤّمنها رصف الوحدات ال: »الل

ّ
 ويقوم على املعطيات الّصرفّية والّنحوّية واملعجمّية واملعنوّية ال

ّ
غوّية قرب ل

غة 62ص.، 1122بعضها في سياق معّين" )صّياح، 
ّ
فهي ما بين الل

ّ
(. مع إلاشارة إلى الاختالف الحاصل في الخطاب الش

ا متعّددة لتبادل 
ً
تي تستوجب أطراف

ّ
غة الشفهّية ال

ّ
املحكّية والفصحى، والاختالف من حيث وضعّية الّتواصل ما بين الل
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غة املالكالم، 
ّ
انية أن يكونواكتوبة. ال تحتاجها الل

ّ
ن هذه املعطيات مكتسبي وهذا املكّون يفترض بتالميذ "الحلقة ألاولى الث

فهي بلغة عربية سليمة" )أبو زيد، 
ّ

 (.22 ص.، 1111بحدودها الّدنيا، ليؤّدوا تعبيرهم الش

ي  ص ّ
ّ
فهّية أقرب إلى الّنّص الخطابّي منها إلى الّنّص الخطابّي:  –املكّون الن

ّ
غة الش

ّ
م بها سواء ك الل

ّ
ان املكتوب، فاملتكل

ا عليه أن يراعي "وحدة نصية متكاملة )جملة، أو فقرة، أو مقطًعا(" )أبو زيد، 
ً
ًما أم تلميذ

ّ
(، يعنّي أن 22ص.، 1111معل

م نًصايقدم 
ّ
فهّي من العفوية  املتكل

ّ
 ذا بنية داللية متماسكة، من دون أن يفقد "سمات الخطاب الش

ً
شفهًيا متكامال

ف للفت انتباح الّسامع". وال
ّ
 (.62.، ص1122)صّياح، ّتكرار والّتوق

مين" )أبو زيد، املكّون الّداللي
ّ
: ويقوم على "مجموع ألافكار واملعاني املكتسبة منها والقابلة لالكتساب من قبل املتعل

ل ماّدة الخطاب أو الحوار 11 .، ص1111
ّ
فهّي، داخل الصف. (، وهذه ألافكار بما تحمله من معاٍن ودالالت تشك

ّ
الش

فهّي.
ّ

ما كان له حضور ممّيز في تواصله الش
ّ
قافة كل

ّ
لًعا، يحاول أن يحصل الث

ّ
ما كان الّتلميذ مط

ّ
 وكل

داولي
ّ
راكيب وعلم املكّون الت

ّ
غة واملعاجم والت

ّ
م في النصوص ليطال: ويتجاوز ما "يقّدمه لنا علم الل

ّ
أبعادها  مقاصد املتكل

ف، من خالل  (.62، ص.1122)صّياح،  املختلفة.
ّ
ًحا للتوق

ّ
 للمتابعة أو مرش

ً
وهذه املقاصد هي الّتي تجعل الكالم قابال

 والعالقات التي ينسجهاتواترها في النص،  الّضمائر ونسباستعمال عبارات معّينة، وعالمات لغوية الفتة "وأخّصها 

 (. 11. ص. 1111ما بين شخوصه." )أبو زيد، الخطاب في

فهّية بمستوياتها املختلفة في املرحلة الابتدائّية.وفي إطار تكامل 
ّ

غة الش
ّ
مّية الل

ّ
 هذه املكّونات، يتّم بناء تعل

فهّية، عناصرها .1
ّ

غة الش
ّ
 ووظائفها:مستلزمات الل

ّم بحاجة للّتعبير امليّسر عن أفكاره وحاجاته ومواقفه وآرائه، بلغة سهلة ومفهومة. وهذا يستدعي ضرورة إعادة     
ّ
املتعل

ميتها بكّل أبعادها؛ مع مراعاة ضبط إلاطارين 
ّ
فهّية، والعمل على تحقيق مستلزمات تعل

ّ
غة الش

ّ
الّنظر في املوقف من الل

 املكانّي والّزمانّي.

فهيّ مستل .أ.5
ّ

عبير الش
ّ
مّية الت

ّ
 :زمات تعل

ص )صّياح،       
ّ
فهّي "بتهيئة ألا 62-62، ص. 1122يلخ

ّ
مّية الّتعبير الش

ّ
جواء الّصفّية املنفتحة على ( مستلزمات تعل

م 
ّ
الحوار وقبول الرأي لاخر، والالتزام بأصول الحوار والّنقاش وتطبيقها بصورة دقيقة وصارمة، عن طريق حرص املعل

على توزيع الكالم بطريقة عادلة ومتوازنة بين املتحاورين، والعمل على توسيع مروحة املواضيع املعالجة بطريقة حية 

( أبعد من ذلك حين يربط "نمّو أجزاء 2222ضعّيات املعاشة في الحياة اليومّية". ويذهب تشومسكي، )مبنّية على الو 

إلادراك في الّدماغ بالحوافز الّضرورية لتطّور نمّوها، وفي مقّدمتها وضعّيات الّتواصل القريبة من الحياة،" لكونها تسهم 

غوّية  بتقديم بيئة
ّ
هنّية.  ما يعني أّن موضوعات الحوار والّنقاش يجب أن غنّية محّفزة لنمّو املهارات الل

ّ
والقدرات الذ

غة املستعملة فيه سهلة ومفهومة، ألّن شرط الفهم واملتابعة أساس 
ّ
مين، وأن تكون الل

ّ
تطال مختلف نواحي حياة املتعل

 لقيام أّي حوار. 
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مين وتحقيق كفاية الّتواصل إال بدفعهم    
ّ
بة وبحدود  وال يتّم بناء قدرات املتعل

ّ
إلى الّتعبير في سياق وضعّيات مرك

تي ابتكرها سيمون مستواهم الّدراس ّي، مع ألاخذ بعين الاعتبار تأمين عامل الّدافعّية، فبحسب 
ّ
هبّية ال

ّ
قاعدة الّدائرة الذ

م". وي أّن ، "1(Simon Sinekسينك )
ّ
 إذا اقتنعوا بجدوى الّتعل

ّ
مون شيًئا إال

ّ
مين ال يتعل

ّ
هذا املبدأ  لىشير إاملتعل

م مهما بلغ سوء طريقة الّتعليم". 2222)تشومسكي، 
ّ
 ( إذ يقول "إذا تحّققت الّرغبة تحّقق الّتعل

م ومرونته في خلق أجواء صفّية محّفزة، 
ّ
ف على مدى إبداع املعل

ّ
فهّي كثيرة، وهي تتوق

ّ
مّية الّتعبير الش

ّ
وطرائق تعل

ر أساليب مناسبة ذات مستويات مختلفة تحّفز الّتالميذ، وتدفعهم نحو ومشّجعة ملشاركة الجميع، ومدى قدرته في ابتكا

فهّي فيجب أن تكون في ثالثة مستويات متداخلة ومتكاملة وهي:
ّ

م مدى الحياة. أّما تنظيم أنشطة الّتعبير الش
ّ
 الّتعل

 لّي.ف الّتواصالّتدريب على مهارات فهم املطلوب، وتنظيم الافكار، وعلى الّصيغ الكالمية املناسبة للموق 

 )...كالمّية خاّصة باملوقف الّتواصلّي، )حوار، نقاش، تأثير وإقناع، مناظرة 
ً

 الّتدريب على مهارات تستهدف أفعاال

  ّم، احترام املشاعر، واحترام الرأي  )إلاصغاءواصل وأخالقّياته الّتدريب على آداب الت
ّ
إلى لاخر، الّنظر إلى املتكل

 لاخر...(.

  .ب.1
ّ
فهّية ووظائفهاعناصر الل

ّ
 :غة الش

غة وبوظائفها، بارًعا في تنويعها بحسب مقتضيات املوقف الّتعليمّي.  على   
ّ
ا بعناصر الل م أن يكون ملمًّ

ّ
املعل

تي حّدد عناصرها الّستة رومان جاكبسون 
ّ
سانّي، وال

ّ
تي يستند إليها الخطاب الل

ّ
فهّية تلك ال

ّ
غة الش

ّ
واملقصود بوظائف الل

on)Roman Jackobs)1  وهي: املرِسل، املرَسل إليه، الّرسالة، الّسياق، الُسنن والقناة. كما حّدد دور كّل عنصر في إيصال

غة ذات بعد لسانّي وظيفّي" )حمداوي، 
ّ
تي يرتبط بها، "فجعل بذلك الل

ّ
(. ويمكن اختصار هذه 1111الّرسالة والوظيفة ال

 العناصر وارتباطها بوظائفها بما يلي:

 ذي يرسل الّرسالة. ووظيفته  أي املرِسل
ّ
م أو ال

ّ
ز الكالم على ذات املرِسل، تعبيرّية، انفعالّية املتكل

ّ
حيث يترك

تي يعّبر فيها عن ألاحاسيس واملشاعر والانفعاالت العاطفّية وغيرها. وتكمن أهمّية الّتدريب 
ّ
فيكون في مجمل املواقف ال

ّي عند الّتوازن الّنفس  م في صقل ألاهداف واملواقف الوجدانّية وبناءعلى هذه الوظيفة في الخطاب الكالمّي في أّنها تساه

م
ّ
 .املتكل

 ذي يستقبل الّرسالة ويفّك رموزها ويفهمها. لذلك ترتبط به  املرَسل إليه
ّ
رف ال

ّ
لوظيفة اوهو املتلّقي، أي الط

اثيرّية، إلافهامّية 
ّ
انّية، وفيها يوغايتها إلافهام وإثارة الانتباه بالّدرجة ألاولى، ثّم االت

ّ
توّجه نشاط لّتأثير وإلاقناع بالّدرجة الث

ب هذه الوظيفة 
ّ
ف ما أمكنه من أساليب إنشائّية وأفعال كالمّية خاّصة باملوقف. وتتطل

ّ
م نحو املرَسل إليه، فيوظ

ّ
املتكل

ويساهم  والّتأثير في املتلّقي.مهارات الخطاب الحجاجّي والبراهين املنطقّية وإلاقناع الكالمّي وكّل ما يؤّدي وظيفة إلافهام 

م مهارات حياتّية مثل مهارات الّتفاوض وحّل املشكالت.
ّ
 الّتدريب على هذه الوظيفة في إتقان املتعل

 وهي العنصر ألاساس في نظرّية الّتواصل عند جاكبسون، وتهدف إلى نقل مضمون الكالم عبر وسيط  الّرسالة

، جمالّيةالوظيفة الفنّية البيته أو إيقافه. وترتبط بهذا العنصر وظيفتان؛ القناة، والحفاظ على استمرار الكالم وتث



 

وفقا لمتطلبات القرن  رأس مال بشريءفي بنا دورمؤسسات التعليم      

 الحادي والعشرين 

 

 68 برلين –ألمانياالسياسية واالقتصادية / ، اإلستراتيجيةإصدارات المركز الديمقراطي العربي للدراسات  

 

 املؤتمر الدولي

 العلمي الافتراض ي 

2022 

 

. فالّرسالة يتبادلها مرِسل ومرَسل إليه ويحّققان مًعا غاية معرفّية وجمالّية. فالوظيفة الجمالّية، والوظيفة املرجعّية

ز فيها الاهتمام على لغة الّرسالة نفسها، و"يتّم فيه
ّ
سّمى الفنّية يترك

ُ
ركوت

ّ
يب ا إسقاط محور الّداللة واملعجم على محور الت

غة، وعلى استعمال الّصور واملجازات وتنويع 1111والّنحو انزياًحا أو معياًرا" )حمداوي، 
ّ
م على تذّوق الل

ّ
(. فيتدّرب املتعل

 ملرجعّيةالوظيفة اأّما  ألاساليب الفنّية بشكل ُمبّسط يخدم املستوى الّتعليمّي ويناسب ألاغراض والّنوايا الّتواصلّية.

ركيز فيها على موضوع ما وأفكاره إلبالغ املتلّقي بأخبار العالم 
ّ
فهّي. غايتها إبالغّية، ويتّم الت

ّ
فهي أساسّية لبناء الخطاب الش

ي باملوضوعّية والوقائع والحقائق لنقل ألاخبار. 
ّ
 الخارجّي، وتستلزم الّتحل

 ذي قيلت فيه الرّ  لّسياقا
ّ
 ليهإسالة، إذ ال يمكن فهم رموزها وتحليل مكّوناتها من دون العودة وهو املحتوى ال

تي أّدت إلى إرسال الّرسالة.  لفهم
ّ
روف ال

ّ
القة وتكمن أهمّيتها هنا في تحديد العووظيفة املحتوى مرجعّية، املالبسات والظ

تي ترجع إليه، أي 
ّ
ذي قيلت فيه.  في إظهار بين الّرسالة واملوضوع ال

ّ
 الّسياق ال

 يفرة
ّ

تي يستعين بها املرِسل في تكوين الّرسالة  الُسنن أو الش
ّ
بة في قواعد ال

ّ
بة واملرت

ّ
"وهي مجموعة العالمات املرك

ة، 
ّ
ساني نفسه موجوًدا عند املرَسل إليه"، )أبو رن

ّ
نن إفهامّية،(. 1122ويجب أن يكون املعجم الل  وتكون وظيفة السُّ

 ق فهم الّرسالة بين املرِسل واملتلّقي.فمن خالل هذه العالمات املشتركة يتحّق 

 صال؛
ّ
سبة للهاتف،  قناة الات

ّ
سبة للّرسالة الورقّية، وألاسالك بالن

ّ
رف بالن

ّ
ولكّل رسالة قناة حافظة، كالظ

سبة ملعاني الّنّص إلابداعّي" )حمداوي، 
ّ
غة بالن

ّ
صال والحفاظ ألّن  ووظيفة القناة انتباهّية،(. 1111والل

ّ
 مهّمتها إنشاءالات

 عليه.

م لهذه لوظائف يدفعه إلى حسن استثمارها، وإلى الّتخطيط الواعي لحصص نظامّية محّددة 
ّ
وإّن وعي املعل

ل من 
ّ
م واحتياجاته، "وال تقل

ّ
ألاهداف، تتجّنب الارتجال وهدر الوقت، وتأخذ بعين الاعتبار الّتعامل مع شخصّية املتعل

، 1123لجانب املعرفّي بما فيه من مضامين وقواعد لغوّية". )املجدوب، شأن الجوانب الوجدانّية واملهاراتّية لحساب ا

غة، ضمن إطار وحدة الّنص املترابط 222ص. 
ّ
فهّي يجب أن يراعي الّتنويع في وظائف الل

ّ
(. وبناء أنشطة الّتعبير الش

غوّي". 
ّ
ة، واملتماسك، ألّن "هذه العناصر ووظائفها تعمل متآزرة ومتعاونة النتاج الّنّص الل

ّ
 (.1122)أبو رن

فهيّ .2
ّ

عبير الش
ّ
مّية الت

ّ
 :نماذج من أنشطة تعل

انية فهي كثيرة، ويمكن الاستعانة بما ورد عند 
ّ
فهّية املناسبة للحلقة الث

ّ
، 1111)أبو زيد، أّما عن ألانشطة الش

بات املوقف الّتعليميّ  (12ص. 
ّ
 ووفق حاجات وقّدمها على طريقة املشغل، وإلاضافة عليها وتوسيعها بسحب متطل

مين ورغباتهم. ومن هذه ألانشطة:
ّ
 املتعل

  .استثمار الّرواية والقصص واملغامرات والحكايات، في نصوص مسموعة، وإعادة سردها شفهًيا 

 .القراءة لآلخر، وتشمل قراءة ألانواع الّنصّية املتاحة 

  ا بصوت مناسب من حيث
ً
رعة برة والّس النّ عرض مقدمات وخواتيم بديلة مؤثرة لقصة سمعها متحدث

 بطريقة منظمة لدعم هدفه من التحدث.
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 تسجيالت صوتية وتسجيالت )الفيديو( لقصص أو قصائد درسها. إنشاء 
 ... رة، سرد ّرحلة، تحقيقات

ّ
 الّتعبير عن مواقف حياتّية مثل سرد حادثة مؤث

 رات الّتف
ّ

 سير واملحاّجة )البرهنة(.املناظرة واعتماد الحوار والّنقاش والتأثير والاقناع، واستعمال مؤش

  عقد ندوات شعرّية وأدبّية، وإلقاء أشعار وقراءة مقطوعات نثرّية في الوصف وفي الوجدانّيات بهدف تذّوق

غة ألادبّية.
ّ
 الل

 مّية أكثر تحفيًزا
ّ
ذي يجعل العملّية الّتعل

ّ
الب  من خالل تزويد. بإدخال عنصر املتلّقي لاخر الّتمثيل الّدرامّي ال

ّ
الط

مين من بمت
ّ
لقّيين حقيقّيين من الّتالميذ وموظفي املدرسة والجمهور الفعلّي في املنافسة والكاميرا وألاصدقاء واملعل

 .( Lafontaine, L. (2007).الّصفوف ألاخرى 

 فهّية من خالل تقديم مشاريع بحثّية، إلقاء محاضرة، إجراء مقابالت، إلقاء قصائد،  تنويع العروض
ّ

الش

 خطبة، عظة،...

فهي، ومن بينهم الباحثة ليزان الفونتان  أشار وقد  
ّ

مية الّتعبير الش
ّ
ربويون وأصحاب الاختصاص في تعل

ّ
الت

Lafontaine, L. (2004) م أن يدركها ليضمن نجاح
ّ
فهّي يخضع آلليات وخصائص، وعلى املعل

ّ
( أّن تدريس الّتعبير الش

مّية.  وفي دراستْين ميدانّيتْين 
ّ
غة نوعيّ العملّية الّتعل

ّ
فوي مع مدّرس ي الل

ّ
تْين أجرتهما الباحثة الفونتان في الّتدريس الش

ذين لم يتلّقوا تدريًبا خالل دراستهم الجامعّية حول 
ّ
مين ال

ّ
الفرنسّية كلغة تدريس ثانوية، كشفت الّنتائج أّن املعل

فهّية، وألياتها وكيفّية إعداد ألانشطة اله
ّ

غة الش
ّ
تي حّققها تألاساليب الّتعليمّية لفنون الل

ّ
المذيهم ادفة، كانت الّنتائج ال

ذين تلقوا تدريبات وافية في سنوات الجامعة
ّ
فهّية منخفضة عن زمالئهم ال

ّ
تي وبناًء على الّنتائج ا. في ألانشطة الش

ّ
ل

فوية، 
ّ

غة الش
ّ
ا لتطوير ألاساليب الّتعليمّية في فنون الل

ً
ّتعامل ال ةضرور مشّددة على خلصت إليها الباحثة اقترحت طرق

فهي  مع
ّ

 ليزان الباحثتانقامت هذا املبدأ،  لّتحّقق منول. وسيلة تعليمّيةكهدف أساس ّي وليس كتدريس الّتعبير الش

مين ( becéQu)( بإجراء دراسة مقارنة في كيبيك C.Lafontaine  et .L ,Préfontaine  (2007وكليمانس
ّ
بين نتائج املعل

ذين اعتمدوا نموذج تدريس 
ّ
فهّي كهدف قائم بحّد ذاته. ألانشطة اال

ّ
مي، ونموذج تدريس الش

ّ
فهّية كوسيط تعل

ّ
لش

فهّي بهذه الّصعوبة؟ هل وطرحت الباحثتان مجموعة من ألاسئلة اختصرت إشكالّية البحث: 
ّ

ملاذا ُيعتبر الّتدريس الش

غة  نسمح للّتالميذ بالّتحدث بحرية أم نجبرهم على ذلك في وقت محّدد؟ ما هي الّصفات التي يجب
ّ
أن تكون في الل

فهّي كهدف أساس ّي، بحسب 
ّ

ذين اعتمدوا تعليم الش
ّ
مين ال

ّ
فهية التي يستعملها الّتالميذ؟ وفي الّنتائج تبّين أّن املعل

ّ
الش

فهّية باملواّد الّدراسّية ألاخرى، Tochon (2222 )نموذج 
ّ

شاطات الش
ّ
رويج على  صاروا قادرينوعملوا على دمج الن

ّ
الت

 
ّ
تي تهدف إلى دمج ممارسات القراءة والكتابة والّتحدث، بشكل حدس ي، وصار لديهم القدرة على إدارة ملشاريع الات

ّ
صال ال

فوي والّنهائي
ّ

تي حّققها الّتالميذ في مهارات الّتواص بّينتكما . ورش عمل تدريبية في إلانتاج الش
ّ
ل الباحثتان أّن الّنتائج ال

فهّي كانت أفضل بكثير من نتائج التّ 
ّ

فهّي كوسيلة فهمالش
ّ

ذين درسوا بحسب نموذج الّتدريس الش
ّ
 .الميذ ال

 
ّ
فهّية تحتّل مكاًنا كبيًرا في الّتدريب ألاولّي للمعل

ّ
غة الش

ّ
مّية الل

ّ
شاطات  مين، كما أّن اختيار وخالصة الكالم أّن تعل

ّ
الن

فهية، نجاح عمليةوتوفير كّل ما يؤّمن  املثيرة الهتمام الّتالميذ،
ّ

غوية،  الّتواصل الش
ّ
مين الل

ّ
ن شأنها موبناء   قدرات املتعل
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فهّي 
ّ

استعمال الكالم من أجل تعزيز كفل لهم يأن تعّزز الّدافعية لديهم نحو اكتساب أفضل ملهارات الّتواصل الش

غة
ّ
رابط، في مشروع مشترك، بين فروع الل

ّ
فهّية فحسب، بل يساعدهم في وهذا ال يساعدهم في . الت

ّ
بناء نصوصهم الش

نهم منبنا
ّ
 عن تمك

ً
غة العربّية بكّل فروعها بشكّل خاّص، فضال

ّ
ناء ب ء معارفهم بشكل عاّم وفي اكتساب مهارات الل

 . عالقاتهم الاجتماعّية في الحياة بيسر

 :إلاطار امليدانّي : ثانًيا

لقائمة ا ا تجربتناوفقهموبهدف الّتحّقق مّما طرحناه في إلاطار الّنظرّي، قمنا بوضع فرضّيتين للّدراسة، وأجرينا 

فهّي عبرة الّتعبير على تعزيز تعلميّ 
ّ

فهّية  الش
ّ

شاطات الش
ّ
مّية القراءة واملطالعة والكتابةدمج الن

ّ
 .بتعل

 :الّدراسة تافرضيّ .1

ة إحصائًيا 2.2
ّ
م عن توجد فروق دال

ّ
 دبين نتائج الاختبار القبلّي ونتائج الاختبار البعدّي، في مستوى الّدافعّية نحو الّتعل

مي املجموعة الّتجريبّية من 
ّ
 الخامسمتعل

ّ
 ألاساس ّي. الّصف

مي املجموعة  1.2
ّ
فهي بين متعل

ّ
مين واكتسابهم مهارات الّتواصل الش

ّ
ة إحصائًيا في مستوى تحصيل املتعل

ّ
توجد فروق دال

مون تبًعا للمنهج الّتقليدّي 
ّ
ين يتعل

ّ
 الخامس الذ

ّ
مي الّصف

ّ
ذين يتعواملجموعة التّ ، الّضابطة من متعل

ّ
مون جريبّية من ال

ّ
ل

فهّي.  برنامج يقوموفق 
ّ

مية الّتعبير الش
ّ
 على تعزيز تعل

 :متغّيرات الّدراسة .2

ذي يؤّدي إلى حدوث ظاهرة أو املتغّير املستقّل  1.2
ّ
ذي ُيبحث أثره في متغّير آخر، وهو الّسبب ال

ّ
: واملقصود به املتغّير ال

فهّي هو املتغّير املستقّل.تغّير آخر، وفي بحثنا هذا ُيعتبر تطب
ّ

مّية الّتعبير الش
ّ
 يق برنامج يقوم على تعزيز تعل

ابع: 2.2
ّ
ذي نرغب في الكشف عن تأثير املتغّير املستقّل عليه، تعتبر عّينة الّدراسة أي  املتغّير الت

ّ
واملقصود به "املتغّير ال

 الخامس من الّتعليم ألاساس ّي هي املتغّير الّتابع
ّ

ة . والعالقة بين املتغّير املستقّل واملتغّير الّتابع هي عالقتالميذ الّصف

ر باآلخر. 
ّ
 تبادل، وكالهما يوث

عتبر الّضابطاملتغّير  3.2
ُ
ذي يضبط مدى  : ت

ّ
م هي املتغّير الّضابط ال

ّ
 باملتغّير الّتابع. لقأثر املتغّير املستالّدافعّية إلى الّتعل

،  Bاملدرسة ب/  ، Aالدراسة من ثالث مدارس خاّصة في بيروت )املدرسة أ/ تألف مجتمع  مجتمع الّدراسة وعّينته:.3 

 الخامس ألاساس ي )C /املدرسة ج
ّ

ا 26( ، أما العّينة فتكّونت من تالمذة الّصف
ً
 شعبة ) (، موّزعين على شعبتينتلميذ

ا(، )وشعبة    22
ً
ا(.   21تلميذ

ً
 تلميذ

 :منهج البحث.1

ي ُيطّبق عادة على العّينات املستهدفة ملالءمته مع هذا الّنوع من نهج شبه الّتجريبّي في هذه الّدراسة املاعتمدنا 
ّ
الذ

تي تقوم على مجموعتين من الّتالميذ؛ املجموعة الّتجريبّية ) تقنّية الّتجربةمّتبعين ألابحاث، 
ّ
واملجموعة الّضابطة  (ال

( ّوفي الّصّفوف الّتجريبي  .) غيقوم  برنامجة قمنا بتطبيق
ّ
فهي ضمن حصص تدريس الل

ّ
مّية الّتعبير الش

ّ
ة على تعزيز تعل

 في حين استمّر الّتدريس في الّصفوف الّضابطة بحسب املنهج الّتقليدّي.العربّية، 

جربة ثالثة أشهر
ّ
اني من خالل ، مّدة الت

ّ
 تّم تطبيقها عن بعد.و. 1112 – 1111العاّم الّدراس ّي الفصل الث
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 :أدوات الّدراسة.1

 عند املجموعة الّتجريبّية )قبلّي وبعدّي( اختبار لقياس مستوى الّدافعّية إعداد. 

 .فهّي
ّ

 إعداد اختبارات تحصيلّية )قبلّية وبعدّية( لقياس مستوى اكتساب مهارات الّتواصل الش

 .فهّي
ّ

 شبكة معايير الّتعبير الش

نفيذّية.2
ّ
 :إلاجراءات الت

ه نحو الّدافعّية مركز هداية لالستشارات والّتدريب وخدمات البحوث. ويهدف مقياس الاتجا أعّد : الّدافعّيةاختبار  .أ .2

مّية الّتعليمّية. وتكمن أهمّية هذا 
ّ
م، ومعرفة مدى إقباله على العملّية الّتعل

ّ
إلى قياس مستوى دافعّية الّتلميذ نحو الّتعل

ل قاعدة انطالق للباحث لفهم احتياجات الّتالمي
ّ
ه قد يشك

ّ
جاباتهم استذ واستعداداتهم، من أجل تحسين املقياس في أن

م
ّ
م بـِ "نعم" أو  22. ويتضّمن هذا املقياس قسمين: القسم ألاّول الخاّص بالّتلميذ وفيه للتعل

ّ
، يجيب عنها املتعل

ً
سؤالا

م ويتضّمن معّدال  21"ال". ومّدة تطبيقه ال تتجاوز )
ّ
اني وهو خاّص بالباحث أو املعل

ّ
، ت القياسدقائق(. أّما القسم الث

حتسب د وكيفّية احتسابها، إذ
ُ
درجات(  2وإذا حصل الّتلميذ على ) صفر لإلجابة بـ "ال".رجة واحدة لكّل إجابة بـ "نعم" و ت

م.
ّ
جربة(،   وما فوق تكون لديه دافعّية نحو الّتعل

ّ
جريبّية )قبلّي قبل الت

ّ
منا مع وقد قتّم تطبيقه على املجموعة الت

 بمساعدة 
ّ

مة الّصف
ّ
جربة )بثّم أعدنا تطبيقه قراءة ألاسئلة وشرح ما تعذر عليهم فهمه.  الّتالميذ علىمعل

ّ
 عدّي(بعد الت

م.
ّ
 والحظنا الّتغّير الحاصل في مستوى دافعّية الّتالميذ نحو الّتعل

تّم تحكيم هذا املقياس من قبل مركز هداية لالستشارات والّتدريب وخدمات البحوث، صدق مقياس الّدافعّية: *

ا. كما تّمت مراجعته من قبل الّدكتور املشرف، ووافق عليه املجلس ألاخالقّي في جامعة القّديس و  أصبح معتمد عامليًّ

ربوّية.
ّ
 يوسف، مختبر العلوم الت

نا لم نسَع إلى الّتحّقق من ثبات هذا املقياس أو ثبات مقياس الّدافعّية: *
ّ
فافّية، نعترف بأن

ّ
 التزاًما مّنا املوضوعّية والش

ق باستحالةألسباب  تجريبّية، وذلكا على عّينة تطبيقه مسبًق 
ّ
مّية نفسها ضمن سلسلة  تتعل

ّ
ملتغّيرات اتأمين البيئة الّتعل

تي شهدها لبنان منذ نهاية  ألامنّية
ّ
 وحّتى تاريخه. 1122العام والّصحّية والاقتصادّية ال

لى ع شفهّية، متنّوعة ألاهداف، تّم تطبيقها على مراحل مجموعة اختباراتعن وهي عبارة  :الاختبار ات القبلّية .ب.2

جلسات نقاش حول موضوع، إعادة وتتضّمن: )املجموعتْين الّضابطة والّتجريبّية، وذلك قبل البدء بتنفيذ الّتجربة. 

مين(، ...سرد قّصة، إجابة عن أسئلة فهم وتحليل نّص قصص يّ 
ّ
  الاستجابة ألنشطة وكان على املتعل

ّ
تي الّتعبير الش

ّ
فهي ال

مة 
ّ
 منتّم اختيارها بالّتنسيق مع معل

ّ
ت والهدف من هذه الاختبارا. ي الفصل ألاّول محتوى برنامجهم ألاكاديمّي ف الّصف

تي تّمت دراستهامدى استجابة الّتالم هو قياس
ّ
فهّي عن املعارف يذ للموضوعات ال

ّ
، ومدى قدرتهم على الّتعبير الش

تي تّمت دراستها.
ّ
 واملفاهيم ال

عليمّي:  .ج.2
ّ
مون في اخت ساهم-ألاكاديميّ من خارج املنهج –شفهّية وهو عبارة عن مجموعة أنشطةالبرنامج الت

ّ
يار املتعل

نشطة ألاالّتنويع في املحتوى كنوع من الّتمايز. وتّم الّتدريب على تلك  واعتمدنا مبدأمحتواها وفًقا مليولهم ورغباتهم.  
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مّية القراءة و دمج عبر
ّ
فهّي. بالّتعبي معايير خاّصةوجرى تقييم عمل الّتالميذ وفق شبكة  . املطالعة والكتابةها بتعل

ّ
ر الش

فهّي املهارات لاتّية: 
ّ

)جلسات نقاش حول موضوع، إعادة سرد قّصة، إجابة عن أسئلة وتتضّمن أنشطة الّتعبير الش

 . (تشكال املتمثيل، عرض شفهّي، حّل  فهم وتحليل نّص قصص ّي، مناظرة،

عليم ا
ّ
 املتمايز ( في كتابها2005على ما قّدمته توملينسون ) : معتمديناملتمايزستراتيجّيات الت

ّ
بتطبيق  "، قمنا"الّصف

 من استراتيجّيات الّتعليم املتمايز ومنها:  مجموعة

رة )استراتيجّية  : طّبقنااملحتوى في ممايزة  .1
ّ
 ّص.في مهارة إعادة سرد النّ  (،Mini-lessonsالّدروس املصغ

 ه.ّص وتحليلالنّ جابة عن أسئلة فهم إل  مهارة ا في (Tiered Lessonsاستراتيجّية الّدروس املتدّرجة )و  

معقود استراتيجّية طّبقنا  في ممايزة العملّيات: .2
ّ
عل

ّ
تهدف هذه الاستراتيجّية إلى تنظيم و  (،Learning Contracts) الت

م، وتنظيم فكرة "تقاسم املسؤولّياتعلى الحقوق والواجبات املت العالقة القائمة
ّ
م واملتعل

ّ
عقود و  . "بادلة بين املعل

م هي اتفاقيات 
ّ
ق بنوع الّدراسة ومقدارها، ونوع الّنتائج املحّصلة من هذه على مبدأ الّتفاوض فيتقوم الّتعل

ّ
ما يتعل

موه، وشروط الّدراسة. وهناك الكثير من نماذج عقود العمل، فبعضها يمنح الفرصة للّتالميذ الخت
ّ
يار ما يجب أن يتعل

م بهدف إدارة نظام 
ّ
م. وبعضها يكون لتنظيم العالقة بين الّتالميذ واملعل

ّ
العمل، وكيفّية الّتطبيق، ويساعدهم في الّتعل

 . وقد اعتمدنا نموذج عقد العمل القائم على مبدأ تنظيم العمل وحسن إدارته.العمل في الّصف

م ، يعّد عن جدول أعمال، أي قائمة شخصّية وهي عبارة :(Agendas) ألاجنداتاستراتيجّية  
ّ
م بمساعدة املعل

ّ
ها املتعل

تهدف إلى تنظيم عمل الّتلميذ، وتساعده في مسألة الالتزام هما. تساهم في تنظيم العالقة العمالنّية بينو  ،وتوجيهه

تي يتعّين على الّتلميذ إنجازها في وقت 
ّ
ومنها ألانشطة الّصفّية والواجبات  محّددبواجباته. وهي مخّصصة للمهاّم ال

تي عليه أن ينجزها في املنزل.
ّ
، وتلك ال

ّ
تي قمنا بها داخل الّصف

ّ
 املنزلّية.  وقد اعتمدناها بهدف تنظيم املهاّم ال

م، )استراتيجّية 
ّ
عل

ّ
 (Break Out Roomsبعد ) مجموعات عندقمنا يتوزيع الّتالميذ في : (Centers Learningمراكز الت

ا مختلفة في املحتوى وفي مستوى الّصعوبة. وكان من بينها: إلاعداد لجلسات الّنقاش، الّتحضير  وقّدمنا لهم مهامًّ

فهّي، وإلاعداد لتمثيل ألادوار.
ّ

 للمناظرة، العرض الش

م املستند إلى حّل املشكالت )
ّ
عل

ّ
ن على : عرضنا مجموعة من الوضعّيات املعّقدة، وكا(Problem based-Learningالت

 الّتالميذ اعتماد خطوات هذه الاستراتّيجّية للوصول إلى حّل املشكالت بأسلوب مقنع.

: طبقناها في إلاجابة الّسريعة عن أسئلة فهم الّنّص، مثل أسئلة إيجاد املرادفات (Tic Tac Toeتيك تاك تو )استراتيجّية 

 وألاضداد ملفردات يسمعونها شفهًيا.

فهّية العروض  ت ممايزة املنتج من خاللتّم : في ممايزة املنتج .3
ّ

 (.لبيئةا حول تلّوثإنتاج قصص وعرضها، أبحاث )الش

، تشبه الاختبارات القبلّية ولكّنها تختلف في املضمون  شفهّية مجموعة اختباراتعن وهي عبارة  :بعدّيةات الالاختبار  .د.2

تي تّمت دراستها خالل تطبيق الّتج
ّ
 ترتبط بموضوعات ألانشطة ال

ّ
تي ربة. وأجرينا تقييم الّتالميذ وفق شبكة املعايير ال

 اعتمدناها في قياس الاختبارات القبلّية.
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ات و 
ّ
 درجات باعتبارها (5-2-6-1-2على الّرموز لاتية )مستوى الّتحصيل  الّتقويم لقياسلقد اعتمدنا في محك

 ، وهي تساوي ما يلي:القياس

 ًقا ممتاًزا، وباستقاللّية تاّمة، وقّدم إنتاًجا متمّيًزا وفيه فرادة.حّقق ألاهداف والكفايات تحقي= متمّيز: 1

ق: 2
ّ
ا جّيديتراوح بين ال حّقق ألاهداف والكفايات باستقاللّية، وقّدم إنتاًجا مناسًبا= محق  .والجّيد جدًّ

 .حسًنام إنتاًجا هو في طور تحقيق ألاهداف والكفايات، ويحتاج في بعض ألاحيان إلى املساعدة، وقّد = متطّور:  3

ا: 1 هو مبتدئ في تحقيق ألاهداف والكفايات، ويحتاج إلى املساعدة في معظم ألاحيان، وقّدَم إنتاًجا = مقبول جزئيًّ

 جزئًيا.
ً

 مقبوال

 عمله غير كاٍف وإنتاجه غير مقبول ودون املستوى املطلوب بكثير.= غير كاٍف: 1

فهيّ واعتمدنا على شبكة املعايير الخاّصة بالّتعبي
ّ

تي قمنا  1ر الش
ّ
قياس مستوى تحصيل الّتالميذ كما  بتطويرها، بهدفال

                                                                          في الجدول.

 .في ألاساليب إلاحصائّية:1

رجات الخاّصة باالختبارات كانت جميع الّد  ، حيثIBM SPSS Statistics version 21البرنامج إلاحصائّي استعملنا 

 .1+و   1-بشكل طبيعّي وتفاوتت قيم الانحراف ما بين  والبعدّية موّزعةالقبلّية 

تائج: .8 
ّ
 عرض الن

عند تالمذة املجموعة الّتجريبّية.  مستوى الّدافعّيةلجهة الّتحّسن في  الفرضّية ألاولىأظهرت الّنتائج صّحة 

تيا الجداول ويمكن مالحظة ذلك في هذه 
ّ
 يبّين تصفية النتائج بين الاختبارين القبلّي والبعدّي. ل

 

 
 

5.6

4.2
4.8

8.3

7.2
6.5

A/ أ B/ب C/ ج

ة عند معّدالت اختبار الّدافعّية القبلّية والبعديّ .٦رسم بياني رقم

جريبّية
ّ
املجموعة الت

القبلّي  البعدّي 
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الث. ففي املدرسة )أ/  
ّ
( Aنالحظ أّن معّدالت اختبار الّدافعّية قد ارتفع في الاختبارات البعدّية في املدارس الث

في  2.1( ارتفع من  Bدرسة )ب/  في الاختبار البعدّي. وفي امل  2.6في الاختبار القبلّي  إلى معّدل    5.3ارتفع املعّدل من 

 .  3.5إلى  2.2(  ارتفع من  Cفي الاختبار البعدّي،  وفي املدرسة )ج/    2.6الاختبار القبلّي إلى  

( والبعدّية Pretest) مقارنة نتائج املعّدالت القبلّيةمن أجل  (Paired Samples T Testوقد أجرينا اختبار )

(Posttestالختبار الّدافعّية )  تي حّققو  أن هناك فرق كبير بينتبّين عند تالميذ املجموعة الّتجريبّية. و
ّ
ها في النتائج ال

لالاختبار القبلّي، أي 
ّ
ل بى تالميذ هذه املجموعة تلق، وبين الّنتائج في الاختبار البعدّي، أي بعد أن قبل الّتدخ

ّ
رنامج الّتدخ

فهّي باعتماد
ّ

مّية الّتعبير الش
ّ
  أّن  حيث.  (p<0.001). حيث بلغت قيمة راتيجّيات الّتعليم املتمايزاست عبر تطبيق تعل

الث، انتقل من الّنتيجة املنخفضة في مستوى الّدافعّية  لتالميذ املجموعة الّتجريبّية املعّدل الوسطّي 
ّ
في املدارس الث

ل  حيث بلغ 
ّ
 ±)والانحراف املعيارّي  (7.80)ل إذ سّج   إلى املستوى املرتفع( 1.26 ±)بانحراف معيارّي ( 4.90)قبل الّتدخ

 .(Table 1). وهذا يّدل على صّحة الفرضّية ألاولى(. 1.12

Table 1. ل وبعده
ّ
دخ

ّ
 مقارنة اختبارات الّدافعّية قبل الت

Variable 
Pretest Posttest 

P value 
95% Confidence Interval 

Mean (SD) Mean (SD) Lower Bound Upper Bound 

ةالدافعي  4.90 ± 1.26 7.80 ± 1.12 <0.001 -3.35 -2.45 

Numbers in bold indicate significant p-values. 

 

انيةالّنتائج صّحة  كما أظهرت
ّ
عبي في القبلّية والبعدّيةالاختبارات ، وبّينت نتائج الفرضّية الث

ّ
فهيّ الت

ّ
بين  ر الش

جريبّيةاملجموعتين 
ّ
ة إحصا ،الّضابطة والت

ّ
ا دال

ً
ظهر الجداول أدناه. فروق

ُ
 ئًيا ملصلحة املجموعة الّتجريبّية كما ت

 

 

 

5.6
4.2 4.8

8.3
7.3

6.5

A/أ B/ب C/ ج

فهّي .    .رسم بياني رقم 
ّ

عبير الش
ّ
ة القبليّ )معّدالت اختبارات الت

جريبّية    ( والبعدّية
ّ
عند  املجموعة الت

() عب
ّ

ةالش

قبليّ  بعديّ 
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عبير قراءة في نتائج 
ّ
فهّي  اختبارات الت

ّ
جريبّية والّضابطة عند-والبعدّيةالقبلّية -الش

ّ
 :املجموعتين الت

جريبّيةعند  القبلّيةنالحظ أّن نتائج الاختبارات 
ّ
عبة ) أي – املجموعة الت

ّ
 2و  6بين  التهاتراوحت معّد - (الش

ل، وسّجلت
ّ
(، أّي Cفي املدرسة )ج/  6.2( و  Bفي املدرسة )ب/  6.2(، و  Aفي املدرسة )أ/  6.3يلي: ما  قبل برنامج الّتدخ

ات الّتقويم املذكورة مسبًقا-أّن نتائج هذه املجموعة 
ّ
بّينت أّن التالميذ  كانوا في  طور الّتحقيق وهم  -وبحسب محك

 بعد البعدّية، أيدة في معظم ألاحيان.  في حين أّن هذه املجموعة سّجلت تحّسًنا في الاختبارات بحاجة إلى املساع

ل وإجراء الّتجربة. وجاءت الّنتائج 
ّ
في املدرسة  1.5( و  Bفي املدرسة )ب/  1.2(، و  Aفي املدرسة )أ/    1.2كالّتالي: الّتدخ

عبةفي  (. ما يعني أّن تالميذ املجموعة الّتجريبّيةC)ج/ 
ّ

ات التقويم وبحسب- () الش
ّ
 حّققوا ألاهدافقد  – محك

ا. يتراوح بين الجّيد والوالكفايات تحقيًقا   جّيًدا جدًّ

عبة ) املجموعة الّضابطةأّما عند  
ّ

 6.2بين ما راوحت الاختبارات القبلّية قد ت معّدالت، فنالحظ أّن (أي الش

ا،Cفي املدرسة )ج/  6.2( و  B في املدرسة )ب/ 6.2(، و  Aفي املدرسة )أ/   الّتالميذ  ويحتاج (، أّي أّن إنتاجها مقبول جزئيًّ

ونالحظ وجود تشابه في مستوى الّتحصيل بين املجموعة الّضابطة والّتجريبّية قبل . إلى املساعدة في معظم ألاحيان

ختبارات في الا  لم تظهر تغييًرا ملموًسا ابطةمعّدالت املجموعة الضّ أّن بّينت  ةالبعديّ  اتالاختبار  لكّن نتائجالّتجربة. 

ات Cفي املدرسة )ج/  6.3( و  Bفي املدرسة )ب/  6.3(، و  Aفي املدرسة )أ/  6.2: البعدّية، فسّجلت
ّ
(، وبحسب محك

ا، والّتالميذ بحاجة إلى املساعدة في معظم ألاحيان.    جزئيًّ
ً

 الّتقويم  ما يزال في مستوى الّتحصيل  مقبوال

( Pretest) نتائج املعّدالت القبلّيةيوضح الجدول لاتي املقارنة بين  (”Student's T Test“نتائج اختبار )وفي  

فهي ات( الختبار Posttestوالبعدّية )
ّ

ظهر نتائج  الّتعبير الش
ُ
عند تالميذ املجموعة الّتجريبّية وتالميذ املجموعة الّضابطة. وت

  الّضابطة أّنهااملجموعة 
ً
بين الاختبار القبلّي والبعدّي، وجاءت ألارقام متقاربة  إحصائّية ماا ذا داللة لم تسّجل فرق

ا. بينما نالحظ أّن هناك  ا كبيًرانسبيًّ
ً
لقبل الاملجموعة الّتجريبّية ما بين الاختبار القبلّي، أي تائج ن في فرق

ّ
، وبّينت ّتدخ

5.6
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فهّي . ٣رسم بيانّي رقم 
ّ

عبير الش
ّ
لّية القب)نتائج اختبارات الت

عبة ( والبعدّية
ّ

عند املجموعة الّضابطة الش

قبليّ  بعديّ 
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ل ع تلّقوا برنامجنتائج الاختبار البعدّي أي بعد أن 
ّ
فهّي باعتماد استراتيجّيات الّتعالّتدخ

ّ
مّية الّتعبير الش

ّ
ليم بر تطبيق تعل

 . املتمايز

الث، انتقل من الّنتيجة املنخفضة في  الوسطّي  أّن املعّدلوهذا يعني 
ّ
لتالميذ املجموعة الّتجريبّية في املدارس الث

فهّي اكتساب مهارات الّتعبير  مستوى 
ّ

ل إلى قبلالش
ّ
كّل ويوضح هذا الجدول املعّدالت الوسطّية ل. ماملتقّد املستوى  الّتدخ

انية . (p<0.001)وقد بلغت قيمة  . الّتابع لهاوالانحراف املعيارّي   متغّير 
ّ
د صّحة الفرضية الث

ّ
ك

ّ
  .(Table 2.  )ما يؤ

Table 2. Comparison of the pretest and posttest between those who received the intervention and 

those who did not. 

 Pretest Posttest 

Variable 

Non-Intervention 

Group 

Mean (SD) 

Intervention 

Group 

Mean (SD) 

p 

Non-Intervention 

Group 

Mean (SD) 

Intervention 

Group 

Mean (SD) 

p 

 0.001> 0.36 ± 2.15 0.49 ± 3.24 0.049 0.73 ± 3.22 0.60 ± 3.51 مشاركة

 0.001> 0.38 ± 2.17 0.55 ± 3.42 0.264 0.60 ± 3.49 0.58 ± 3.63 نقاش

 0.001> 0.57 ± 2.15 0.60 ± 3.46 0.881 0.76 ± 3.85 0.70 ± 3.82 إعادة سرد

 0.001> 0.51 ± 2.49 0.60 ± 3.81 0.854 0.61 ± 3.93 0.59 ± 3.95 مناظرة

 0.001> 0.54 ± 2.39 0.47 ± 4.07 0.511 0.48 ± 4.22 0.53 ± 4.15 إجابة

 0.001> 0.50 ± 2.46 0.60 ± 3.71 0.872 0.68 ± 3.81 0.69 ± 3.78 تمثيل

 0.001> 0.67 ± 2.59 0.55 ± 3.95 0.859 0.63 ± 4.05 0.61 ± 4.02 عرض

 0.001> 0.50 ± 2.56 0.59 ± 3.59 0.548 0.80 ± 3.76 0.66 ± 3.66 ندوة

 0.001> 0.85 ± 2.22 0.54 ± 3.83 0.835 0.54 ± 3.90 0.52 ± 3.93 حّل مشكلة

 

لجّهة  الارتباط وعوامل الحسابّيةاملتوّسطات حقق من لتّ ل   Repeated Measures ANOVA إختبار وتم ّإجراء

راجع في مستوى 
ّ
املجموعة الّتجريبّية والّضابطة بحسب املتغّيرات الواردة  البعدّية عند اتدرجات الاختبار الّتحّسن أو الت

 (.Table 3. )في الجدول 

عند  البعدّي الاختبار  في واضًحاوبّينت الّنتائج تحسًنا . دخل مقابل عدمه بشكل كبيرارتبط تلقي التّ فقد 

الث 
ّ
، إعادة سرد ( 2.122-= ب )، نقاش ( 2.122-= ب )مشاركة ) هاراتجميع املفي   املجموعة الّتجريبّية في املدارس الث

 B)، ندوة ( B = -1.244)، عرض ( B = -1.244)، تمثيل ( B = -1.683)ابة ، إج( 2.622-= ب )، مناظرة ( 2.622-= ب )

وحجم التأثير ( ɳ2 = 0.739)كان للتدخل حجم التأثير ألاكبر على متغير إلاجابة و (. (B = -1.610)، حّل مشكلة ( 1.024- =

باط مع أي من نتائج الاختبار من الجدير بالذكر أن الجنس لم يكن له أي ارت(. ɳ2 = 0.472)ألاقل على متغير ندوة 

  .عند املجموعتينالبعدّي ا

Table 3. Repeated Measures ANOVA of factors associated with a decrease or increase in the scores 

posttest. 
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 B P value 
95% Confidence Interval Partial Eta 

Squared Lower Bound Upper Bound 

Model 1: مشاركة post intervention as the dependent variable 

Intervention (Yes 

vs. No*) 
-1.098 <0.001 -1.287 -0.908 

0.627 

Gender (Males vs. 

females*) 
0.018 0.850 -0.174 0.211 

0.001 

Model 2: نقاش post intervention as the dependent variable 

Intervention (Yes 

vs. No*) 
-1.244 <0.001 -1.452 -1.036 

0.642 

Gender (Males vs. 

females*) 
-0.48 0.654 -0.259 0.163 

0.003 

Model 3: سرد إعادة post intervention as the dependent variable 

Intervention (Yes 

vs. No*) 
-1.317 <0.001 -1.575 -1.059 0.567 

Gender (Males vs. 

females*) 
0.082 0.534 -0.180 0.344 0.005 

Model 4: مناظرة post intervention as the dependent variable 

Intervention (Yes 

vs. No*) 
-1.317 <0.001 -1.557 -1.078 0.603 

Gender (Males vs 

females*) 
-0.250 0.044 -0.493 -0.007 0.050 

Model 5: إجابة post intervention as the dependent variable 

Intervention (Yes 

vs. No*) 
-1.683 <0.001 -1.907 -1.459 0.739 

Gender (Males vs. 

females*) 
0.056 0.623 -0.171 0.284 0.003 

Model 6: تمثيل post intervention as the dependent variable 

Intervention (Yes 

vs. No*) 
-1.244 <0.001 -1.489 -0.999 0.565 

Gender (Males vs. 

females*) 
0.105 0.401 -0.143 0.354 0.009 

Model 7: عرض post intervention as the dependent variable 

Intervention (Yes 

vs. No*) 
-1.366 <0.001 -1.631 -1.101 0.572 

Gender (Males vs. 

females*) 
0.245 0.073 -0.024 0.514 0.040 

Model 8: وةند  post intervention as the dependent variable 
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Intervention (Yes 

vs. No*) 
-1.024 <0.001 -1.267 -0.782 0.472 

Gender (Males vs 

females*) 
0.026 0.836 -0.220 0.272 0.001 

Model 9:  مشكلة حّل post intervention as the dependent variable 

Intervention (Yes 

vs. No*) 
-1.610 <0.001 -1.921 -1.299 0.574 

Gender (Males vs. 

females*) 
0.260 0.105 -0.056 0.575 0.033 

 

تائج.0
ّ
 :تفسير الن

اهرة الّرقمّية 
ّ
تي نشأتفي تجربتنا هذه وفي اعتقادنا، أّن تفسير هذه الظ

ّ
 يعود بشكٍل أساس ّي إلى عالقة الانتماء ال

تي ساهمخالل الّتجربة ريسّيةواملاّدة الّتد الّتالميذبين 
ّ
تي تأّمنت للّتالميذ للّتعبير عن قضايا، وال

ّ
رتبط ت ت فيها الفرص ال

 في إثارة الّدافعّية عند الّتعليم املتمايز في إيجادها، كما لعبت أساليب  مباشرة بحياتهم
ً

م دوًرا فّعاال
ّ
ألّنها سمحت  كّل متعل

ع، ويستنتج، محور العملّية الّتع و أن يكون فعلًيا هله ب
ّ
مّية، يبحث عن املعرفة، ويشارك في الّنقاش، ويتوق

ّ
فاوض، يل

ملهارة اكّل هذا أوجد عنده القدرة على اكتساب كّل املهارات املرتبطة باملاّدة ومن بينها . ويّتخذ املبادرةويحّل املشكالت، 

 .الّتواصلّية

ا في م، إذ تّم اختيار  كما لعبت استراتيجيات الّتعليم املتمايز دوًرا أساسيًّ
ّ
تراتيجّيات الاسجذب الّتالميذ إلى الّتعل

تي
ّ
مهم واهتماماتهمتحاكي قدراتهم وأنماط  ال

ّ
م.تعل

ّ
ز دافعّيتهم نحو الّتعل

ّ
 ، ما عذ

مي  ُيذكر فييتضح مّما سبق عدم وجود تحّسن    
ّ
ينمستوى الّتحصيل عند متعل

ّ
 املجموعة الّضابطة الذ

مون تبًعا للمنهج التّ 
ّ
مون يتعل

ّ
ذين يتعل

ّ
رنامج بحسب البقليدّي، مقابل تحّسن الفت عند املجموعة الّتجريبّية من ال

فهّي عبر دمج 
ّ

مية الّتعبير الش
ّ
فهّية القائم على تعزيز تعل

ّ
شاطات الش

ّ
مّية القراءة واملطالعة والكتابةالن

ّ
صّحة ا يعنّي م .بتعل

انية في الفرضّية 
ّ
 بحثنا.الث

 :الستنتاجاتا.10

  م و  لّدافعّيةاإّن
ّ
ميذ الّتل ولتحقيق الّدافعّية يجب أن يشعر تها.ضمن فّعاليّ تتساهم في تعزيز عملّية الّتعل

اتية ويقّدرها. 
ّ
فهّية، ينّمي عنده  بكفاءته الذ

ّ
شاطات الش

ّ
م في إدارة الّنقاش وإعداد الن

ّ
و الّدافعّية نحوإّن دور املتعل

م،
ّ
ي عن اكما إّن  الّتعل

ّ
م قوّي قابل للبقاء والاسترجاع والانتقالالّتحفيز املتأت

ّ
ويساهم  ،لّدافعّية الّداخلّية يؤّدي إلى تعل

 .الّتواصلّية تحقيق الكفايةفي 
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  تهيئة ألاجواء الّصفّية املنفتحة على الحوار وقبول الرأي لاخر، والالتزام بأصول الحوار والّنقاش وتطبيقها إّن

ريق أ عادلة ومتوازنةبصورة 
ّ
مام الّتالميذ ليكونوا متواصلين، يعّبرون عن أنفسهم بثقة وإبداع، ويصغون يمّهد الط

 بتركيز إلى وجهات نظر لاخرين أفراًدا وجماعات.

  ،فهّية
ّ

والعمل على توسيع مروحة املواضيع املعالجة بطريقة حية مبنّية على الوضعّيات إّن تنويع ألانشطة الش

يعملون ، وفي تجارب الاخرين، فعّمق تفكير الّتالميذ في تجاربهمرّي في العالم، ي، وعلى ما يجاملعاشة في الحياة اليومّية

م بأنفسهم، ومع لاخرين مدى الحياة.
ّ
خص ّي، ليكونوا قادرين على الّتعل

ّ
 على تطوير نمّوهم الش

  رائق الّتعليمّية املستخدمة من مشاهدات مرئّية )فيديو، شرائح بصرّية( إّن
ّ
 لها فيفعيوتتنويع الوسائل والط

 الجاالت امل
ّ

ع والحوار والاستنتاج، ش
ّ
هني والّتوق

ّ
ينعكس إيجاًبا على انخراط فهّية مثل جلسات الّنقاش والعصف الذ

مية التعليمّية. 
ّ
مين في قلب العملّية الّتعل

ّ
 املتعل

 ،م لجميع الّتالميذ
ّ
ن على الّرغم م إّن اعتماد استراتيجّيات الّتعليم املتمايز يمنح فرص املساواة في الّتعل

ألنه "يقوم على مراعاة الطبيعة الخاّصة لكل تلميذ على حدة، مع مراعاة  . الاختالفات في قدراتهم واهتماماتهم وميولهم

تي يملكها للبناء عليها" )
ّ
بأنفسهم ثقة الّتالميذ  (. يوهذا ما ساهم في تعزيزTomlinson. C. 2005. P. 1عناصر القّوة ال

 .لّرض ىبا يجعلهم يشعرونو 

 خاتمة:

صال، أّدت إلى إلغاء الحدود املكانّية 
ّ
شهدت بدايات القرن الواحد والعشرين قفزة نوعّية في تقنّية املعلومات والات

تي 
ّ
ربوّي، انعكس هذا النّمو على املناهج ال

ّ
ة مجاالت الحياة.  وفي املجال الت

ّ
والّزمانّية، ونتج عنها نّموا متسارًعا في كاف

بات العصر، عبر تمكينهم من الكفاية بدأت تشهد تحوّ 
ّ
 في استراتيجّيات الّتعليم آخذة باالعتبار تأهيل الّتالميذ ملتطل

ً
ال

 الّتواصلّية.

ذي يستطيع من خالله 
ّ
فهّي باعتباره الفّن ال

ّ
إّن تحقيق الكفاية الّتواصلّية يبدأ من إتقان مهارات الّتعبير الش

فهي يتواصل إلانسان مع محيطه ومجتمعه ومع الّتلميذ الّتعبير عن أفكاره، وخبراته
ّ

، ومشاعره.  ومن خالل الّتعبير الش

العالم.  إذ إّن عملّية الّتواصل مع لاخرين سواء كانت عبر رسالة شفهّية أو رسالة مكتوبة، أو بلغة الجسد، صارت من 

خص ّي واملؤّسساتي، وإحدىأساسّيات الحياة اليومّية، ويرتكز عليها أي نشاط اجتماعّي.  إّنها الوسيلة 
ّ

 الفّعالة للّتطّور الش

بات ألاساسّية ملواكبة العصر.
ّ
 املتطل

ر لهم البيئةللّتعبير عن أفكارهم، شرط أن  يشعرون برغبة كبيرةوإّن الّتالميذ  
ّ
تي  الّصّفّية املناسبة، تتوف

ّ
ال

تي 
ّ
ارهم ة الهتماماتهم، ما يجعلهم يعّبرون عن أفكاملثير  تجذبهم وألانشطةتسمح لهم باملشاركة في اختيار املوضوعات ال

فهي دوٌر اساس يٌّ في كما أّن ل بفّعالية.
ّ

ا سليًما. وهذا ما أشارت  تكوين كفاياتلّتعبير الش م وإعداده إعداًدا أكاديميًّ
ّ
املتعل
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زت على الّدور 
ّ
تي رك

ّ
العملية  لّتفاعل بين أطرافتوفير القدر ألاكبر من ا الّتواصل فيلوضعيات  املركزّي إليه الّدراسات ال

غوية والعلمّية كافة. -الّتعليمّية
ّ
مين املعارف واملهارات والكفايات الل

ّ
مّية، بغية إكساب املتعل

ّ
 الّتعل

مية التعبير الكتابي أو القراءة؟ الّتغاض ي عنالاستمرار في فهل يجوز 
ّ
فهّي لصالح تعل

ّ
مّية الّتعبير الش

ّ
 دور تعل

 قائمة املراجع: 

 ع باللغة العربية: املراج

ة، إسراء ) (2
ّ
رجع بتاريخ 1122يوليو،  2أبو رن

ُ
غة عند جاكبسون، سطور. )است

ّ
 (.1111/ 21/ 12(: وظائف الل

https://sotor.com/%D9%88%D8%B8 

فهّي والكتابّي على طريقة املشغل1111أبو زيد، أنطوان ) (1
ّ

مّية الّتعبير الش
ّ
بيروت: دار الّنهضة العربّية  .(: تعل

شر والّتوزيع.للط
ّ
 باعة والن

غة ومشكالت املعرفة، محاضرات مانجوا، ترجمة حمزة بن قبالن املزني2222تشومسكي، نوام ) (6
ّ
الّدار  .(: الل

 البيضاء: دار توبقال.

،2005توملينسون، كارول آن ) (2
ّ

 املتمايز: الاستجابة الحتياجات جميع طلبة الّصف
ّ

)ترجمة مدارس  (: الّصف
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علم في إكساب الطالب مهارات القرن 
ُ
 من  21الدور الذي يؤديه امل

 خالل أسلوبه في التعليم عن ُبعد   

The role of the teacher in providing students with 21st century skills 

Through his method of distance education 
رئيسة قسمي الاعداد العام والعلوم التربوية في /بيروت /عة القديس يوسف جام / علوم التربويةالدكتوراه في  /فيوال مخزومد.  

 لبنان /الجامعة الاسالمية 

Dr.Viola Makhzoum/Ph.D. in Educational Sciences /siant joseph univrrsity / beirut/head of core courses & 

educational management in islamic university /lebanon  

 بيروت /جامعة القديس يوسف  /زينب عجميد.ط.

PhD. Zeinab Ajami / Saint Joseph University / Beirut 

 

  الدراسة: ملخص

 تأهيلل الّدراسية واملناهج ُبعد عن التعليم استراتيجّيات في الّتحّول  إلى الّتعليم عالم في والعشرين الحادي القرن  مهارات تشير 

ب
ّ

بات لتلبية نمستعّدي يكونوا لكي الطال
ّ
ذي املتطّور  العصر  متطل

ّ
 القرن  في واطنم فكّل  القريب. املستقبل في وسنعيشه لان، نعيشه ال

قافات، بين الّتواصل في متزايد وبشكٍل  باملشاركة مطالب والعشرين الحادي
ّ
 بكثير. ذلك من أكثر و  الّتكنولوجي، والّتكامل الّنقدي، والّتفكير  الث

  مالعال فيه يشهد وقٍت  في
ً

الحقائق وألارقام عن ظهر قلب، بل أصبح الّتعليم ينطوي على  لحفظ مكان من هنالك يعد لم تربوّيا، تحّوال

 ةالبحث عن إجابات من خالل الّتحليل، والاستنتاج، والّنظر في البيئات غير املألوفة.  إّن الهدف من هذه الّدراسة هو تعّرف مدى مساهّم 

جرَيت هذه الّدراسة على عيّنة من الجامعات برامج الّتعليم العالي في لبن
ُ
ب مهارات القرن الحادي والعشرين. وقد أ

ّ
ال

ّ
ان في إكساب الط

ذين بلغ عددهم )
ّ
ب ال

ّ
( طالًبا من 121الخاصة في لبنان. ُجمَعت البيانات كذلك ألامر عبر إرسال الاستبيانات عبر البريد إلالكتروني إلى الطال

ذ
ّ
ب.أجل معرفة مدى الّدور ال

ّ
م في نقل هذه املهارات وتنميتها لدى الطال

ّ
عل

ُ
 ي يؤّديه امل

 مهارات القرن الحادي والعشرين، الجامعات الخاصة، أسلوب املعلم في التدريس، التعليم عن بعد. الكلمات املفتاحّية:

Abstract : 

The 21st century skills in the education field illustrate the shift in the classroom strategies and curricula aimed at 

training the students to be ready to meet the requirements of the advanced era in which we live now and will live in the near 

future. Every citizen of the 21st century is required to participate more and more in the intercultural communication, critical 

thinking, technological integration, and much more. At a time when the world is witnessing an educational transformation, 

facts and figures are no longer learnt by heart. Rather, education today is about searching for answers through analysis, 

deduction, and consideration of unfamiliar environments. The aim of this study is to identify how much higher education 

programs in Lebanon contribute to the acquisition by students of the 21st skills. This study was conducted on a sample of 

private universities in Lebanon. The data was also collected by sending questionnaires via e-mail to the students, who 

numbered (240) in order to know the extent of the role played by the teacher in transferring and developing these skills 

among the students. 

keywords : twenty-first century skills, private universities, the teacher's method of teaching, distance education. 
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 مقدمة: 

يمتاز القرن الحادي والعشرون بتطّورات عّدة في جميع جوانب الحياة إلانسانّية، من الناحية املعرفّية، 

 عن مهارات الحياة. فنحن نعيش اليوم في عصر املعرفة واملنافسة الاقتصادّية والّتكنولوجّية، و 
ً

الّتعليمّية، فضال

نهم )(Arun, 2018والّتكنولوجّية بين الدول 
ّ
فين يمتلكون مهاراٍت تمك

ّ
مات إلى موظ

ّ
، وهذا بدوره يؤّدي إلى حاجة املنظ

على الّتقنيات الحديثة. وهذا ما ُيسّمى بمهارات القرن الحادي  من العمل والحياة مًعا، والاعتماد في الّتواصل مع لاخرين

إذ تواجه البشرّية جمعاء في هذا القرن تحّديات كثيرة، سواًء في املجتمع كالّتغّيرات املناخية، وظهور بعض والعشرين، 

كارات، والاختراعات، ، أم في الاقتصاد حيث نشهد أيًضا تغّيرات كاالبت)(Bednar, 2012ألامراض وألاوبئة الجديدة 

حاكي 
ُ
تي ت

ّ
خصّية، وأهّمها إمكانّية الحصول على الوظيفة ال

ّ
 عن التحّديات على املستويات الش

ً
واملنتجات الجديدة، فضال

طموح الفرد وتساهم في حصوله على الّسعادة والاستقرار مًعا. وملواكبة هذه البيئة الّسريعة الّتغّير والكثيرة التعقيد، 

تي سبق ذكرها، علًما أن هذه املهارات ليست  هناك عدد من
ّ
ة الّتحّوالت ال

ّ
تي تتيح ملالكها الّتعامل مع كاف

ّ
املهارات ال

تي كان يمتلكها الفرد في املاض ي 
ّ
، )(Cleary& Quinn, 2016وليدة هذا القرن فحسب، بل هي امتداد للمهارات ألاساس ال

ن الفرد من وذلك بسبب عدم إغفال مهارات القرن الحادي والعشر 
ّ
ضيف إليها ما ُيمك

ُ
ين للمهارات القديمة، ال بل أ

 العيش بصورة أكثر كفاءة في زمٍن أصبح كثير املطالب من املهارات والكفايات املتجّددة.

ذين يمتلكون املهارت 
ّ
مين ال

ّ
ُب إعداد أجياٍل من املتعل

ّ
ذي يعتمد على املعرفة واقتصادها، يتطل

ّ
إّن هذا القرن ال

زمة 
ّ

 من خالل املؤّسسات الّتعليمّية، وال الال
ّ

الكتشافها، واستعمالها، واملشاركة فيها، وإلاضافة إليها، وذلك ال يتحّقق إال

بات، أمام تحّدياٍت كبيرة، حّددتها 
ّ
سّيما مؤّسسات الّتعليم العالي. لذلك، فإّن الّتعليم العالي، وفي ظّل كّل هذه املتطل

علوم والّتكنولوجيا ورفع املهارات والكفايات املهنّية وتطوير املجتمع ليصبح مجتمًعا ، في "استيعاب ال1122اليونسكو، 

م املستمّر مدى الحياة هو الّصيغة 
ّ
ن من الّتنافس في سوق العمل العاملّية"، ال سّيما وأّن الّتعل

ّ
للمعرفة حّتى يتّمك

تي ال بديل عنها للجميع 
ّ
  )(Cottrell, 2017املطلوبة ال

نه دائًما من اكتساب كّل ما هو وألّن التّ 
ّ
 عند زٍمن محّدد، وإنما يمتّد بامتداد حياة إلانسان، فيمك

ُ
عليم ال يقف

  جديد؛ وبما أّن الجامعــــــــــــة هي
ّ
بية ر من مؤّسســـــــــــــــــــــــــــــات الّتعليم والّتنشئة في املجتمع، وأعلى درجــــــــــــــــــــات الهرم في نظام الت

(Da’as, 2019) . تي شهدتها "الجامعة" كمفهوٍم وتنظيم، اكتسبت هذه ألاخيرة مع مرور الزمن
ّ
ومع التطّورات والّتغّيرات ال

 عن كونها مكاًنا إلنتاج 
ً

مات، فهي مكان الامتياز العقلي وتثقيف الفكر، واملعرفة املوضوعّية، فضال مجموعة من الّسِ

 إمكانهم استيعابها والاستفادِة منها. املعرفة لذاتها ونقلها ملن في

الب، وبناء املعارف واملهارات 
ّ
ُيمكننا القول إذن أّن مؤّسسات الّتعليم العالي تساهم في تكوين شخصّية الط

ة بحكمٍة ومنطق، ونحن 
ّ
خصّية املستقل

ّ
خاذ القرارات الش

ّ
نه من الاعتماد على نفسه، وات

ّ
مك

ُ
املعرفّية والّسلوكّية لديه، وت

، وإنما نعني تعزيز الثقة بالّنفس وعدم الاعتماد على لاخرين، )(Dunne, 2015ال نعني باالستقاللّية الفردّية املطلقة  هنا

كالية من الو 
ّ
عّد املعيار ألاساس في العمل وانتزاع القيم الات

ُ
تي ت

ّ
الب على املبادرات الفردّية وإلابداعّية ال

ّ
دان لتشجيع الط

 الجامعي.
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 :حثإشكالّية الب

مات امتالك رأس ماٍل بشرّي وكفاءات ذات معارف 
ّ
ة أشكال املنظ

ّ
تفِرُض ُمتغّيرات العصر الحالّية على كاف

كل 
ّ

بات الّتغيير، وبالش
ّ
ومهارات وقدرات متمّيزة، وعلى مستوى عاٍل من إلابداع والقدرة على الاستجابة الّسريعة ملتطل

ذي يضمن ملؤّسسات الّتعليم العالي البقاء،
ّ
تي  ال

ّ
والاستمرار، واملنافسة من خالل التّميز في ألاداء والبرامج الّتعليمّية ال

رق املثلى 
ّ
بات القرن الواحد والعشرين. من هنا، وجب على مؤّسسات الّتعليم العالي إيجاد الط

ّ
قدّمها وتحاكي متطل

ُ
ت

ق واعتالستثمار العقل البشري وتنميته، واستغالل هذه الطاقات البشرّية نحو الوصول 
ّ

ماد إلى إلابداع والابتكار الخال

 الّتكنولوجيا املتطّورة.

فجوة  على أّنها (Trilling & Fadel, 2009)لقد بدأت فكرة إلاشكالّية تتبلور من خالل ما طرحه ترلينج وفادل 

تي سوف مهارات القرن الحادي والعشرين
ّ
ف قطاع ألاعمال مبالغ مالّية كبيرة إليجاد العمالة وال

ّ
كل

ُ
فها، املاهرة، وتوظي ت

فين الجدد للوصول إلى املستوى املطلوب من خالل برامج تدريبّية مكلفة، علًما أّن تعزيز كفاءات 
ّ
وإعادة تأهيل املوظ

 من خالل نظم تعليٍم متطّورة؛ 
ّ

ا مّما سبق، تتحّدد مسألة  القرن الحادي والعشرين عملّية تدريجّية ال تتحّقق إال
ً
انطالق

تي ال يمكن الّبحث في تحوّ 
ّ
الت القرن الحادي والعشرين وما تفرضه من الّسيطرة الرقمّية على كل مناحي الحياة، وال

 باكتساب عدٍد من املهارات والكفايات الضرورّية لألفراد، ليتسّنى لهم املشاركة في مجتمٍع سريع الحركة 
ّ

الّتعامل معها الا

تي تربط بين 
ّ
ا على الصعيد والّتغّير، علًما أّن الّدراسات ال الّتعليم العالي ومهارات القرن الحادي والعشرين كانت قليلة جدًّ

ي، مّما دفعنا إلى الّبحث 
ّ
ذي يؤّديه املحل

ّ
الب مهارات القرن الحادي والعشرين من عن الّدور ال

ُ
علم في إكساب الط

ُ
امل

 تية:إذ تتفرع من إلاشكالية الاسئلة البحثية الا خالل أسلوبه في التعليم عن ُبعد.

 الب املهارة التكنولوجّية؟
ّ
م ُيساهم في اكتساب الط

ّ
عل

ُ
 هل أسلوب الّتدريس الذي يعتمده امل

 ال
ّ
م ُيساهم اكتساب الط

ّ
عل

ُ
 مهارات الّتفكير الّناقد وحّل املشكالت؟ب هل أسلوب الّتدريس الذي يعتمده امل

 الب
ّ
م ُيساهم في اكتساب الط

ّ
عل

ُ
 مهارة الابتكار وإلابداع؟ هل أسلوب الّتدريس الذي يعتمده امل

 الب مهارة املبادرة والّتوجيه؟
ّ
م ُيساهم في اكتساب الط

ّ
عل

ُ
 هل أسلوب الّتدريس الذي يعتمده امل

  م ُيساهم في اكتساب
ّ
عل

ُ
الب مهارةهل أسلوب الّتدريس الذي يعتمده امل

ّ
قافي؟ الط

ّ
 الّتفاعل الاجتماعي والث

  ُم ي
ّ
عل

ُ
الب مهاراتساهم في اكتساب هل أسلوب الّتدريس الذي يعتمده امل

ّ
 الّتواصل الفّعال؟ الط

  م ُيساهم في اكتساب
ّ
عل

ُ
الب املهاراتهل أسلوب الّتدريس الذي يعتمده امل

ّ
 املعلوماتّية؟ الط

 فرضيات البحث: 

  الب املهارة
ّ
م وإكساب الط

ّ
عل

ُ
توجد عالقة ذات داللة إحصائّية بين أسلوب الّتدريس الذي يعتمده امل

 .التكنولوجّية

  الب مهارة الّتفكير
ّ
م وإكساب الط

ّ
عل

ُ
توجد عالقة ذات داللة إحصائّية بين أسلوب الّتدريس الذي يعتمده امل

 الّناقد وحّل املشكالت.
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  م وإكساب
ّ
عل

ُ
الب مهارةتوجد عالقة ذات داللة إحصائّية بين أسلوب الّتدريس الذي يعتمده امل

ّ
ار الابتك الط

 وإلابداع.

  الب مهارة املبادرة توجد عالقة ذات داللة
ّ
م وإكساب الط

ّ
عل

ُ
إحصائّية بين أسلوب الّتدريس الذي يعتمده امل

 والّتوجيه.

  الب مهارة الّتفاعل
ّ
م وإكساب الط

ّ
عل

ُ
توجد عالقة ذات داللة إحصائّية بين أسلوب الّتدريس الذي يعتمده امل

قافي.
ّ
 الاجتماعي والث

 الب مهارات الّتواصل توجد عالقة ذات داللة إحصائّية بين أسلوب الّتد
ّ
م وإكساب الط

ّ
عل

ُ
ريس الذي يعتمده امل

 الفّعال.

  الب املهارات
ّ
م وإكساب الط

ّ
عل

ُ
توجد عالقة ذات داللة إحصائّية بين أسلوب الّتدريس الذي يعتمده امل

 املعلوماتّية.

 :مجتمع البحث

 أربعة من الجامعات الخاصة في لبنان.

 :لحدود الزمانّيةا

ّبقت الّدرا
ُ
  .1111-1112الخريفي من العام الجامعي  خالل الفصلسة امليدانّية لقد ط

 :منهجّية البحث

اتها  د من صّحة فرضّي
ّ
تي نسعى إلى تحقيقها ومن أجل التأك

ّ
بناًء على طبيعة الّدراسة وأهدافها ال

ين:وإلاجابة ع  ن أسئلتها، تّم اعتماد منهجين بحثّي

تي تعالج . يقوم املكّون ااملنهج الوصفي: هو ألاّول 
ّ
ركيز على املراجع املتاحة ال

ّ
بع على الت لوصفي في املنهج املّت

مت عن امتالك مهارات القرن الواحد والعشرين وبناء 
ّ
تي تكل

ّ
موضوعات الّدراسة، وبصفة خاّصة املراجع ال

ة، والّدراسا تي تحتويها املراجع العلمّي
ّ
ة ال تي ت والّتقرأس املال البشري )الّدراسات الّنظرية والّتطبيقّي

ّ
ارير ال

ا  اهرة كما هي في الواقع، ووصفها وصًف
ّ
تصدر عن هيئاٍت متعّددة(. يقوم هذا املنهج أيًضا بدراسة الظ

ا.  ا وكميًّ ر عنها تعبيًرا كيفيًّ ا، ويعّب  دقيًق

اني
ّ
 : الث

ّ
املة الخاّصة إلى تحديد ما إذا كان للمع(Cresswell,2012, P.37) ،لكريسويلتصميم الّتجريبي، وفًقا يهدف ال

ل الباحث من خالل توفير عالٍج محّدد ملجموعة تسّمى املجموعة 
ّ
تي تجري الّدراسة عليها أم ال. يتدخ

ّ
تأثير على املجموعة ال

م. يقارن الباحث بعد ذلك نتائج املجموعتين لتحديد ما 
ّ
الّتجريبّية وحجبها عن مجموعة أخرى تسّمى مجموعة الّتحك

ر ع
ّ
ا الّنتائج قبل نشر إذا كان العالج سيؤث

ّ
ل وقارن

ّ
لى املجموعة الّتجريبّية أم ال. في هذه الّدراسة، قمنا بتنفيذ تدخ

ل على نفس املجموعة.
ّ
 التدخ

 طريقة إجراء الدراسة امليدانّية  -
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 أشهر ونصف لقد 
ّ

م خالل فصل دراس ي كامل، أي ما ُيقارب الثالث
ّ
عل

ُ
ب على أداء امل

ّ
ال

ّ
منا بدراسة رّد فعل الط

ُ
ق

ب مقّرر "أخالقّيات ألاعمال واملسؤولّية الاجتماعّية"، مّرتين خالل الفصل، ا
ّ

ال
ُ
هر، إذ تّم توزيع هذا الاستبيان على ط

ّ
لش

م منذ بداية الفصل وحّتى نهاية ألاسبوع الّسادس بشرح املحاضرات بطريقة روتينّية، مؤّدًيا واجباته 
ّ
عل

ُ
حيث قام امل

الب ويعي مضمون الّدرس، ويقوم التعليم عن ُبعد بشرح الّدرس املق
ّ
ّرر لكّل حّصة بهدف وحيد وهو أن يفهم الط

م أو 
ّ
عل

ُ
تي يطرحها امل

ّ
بالواجبات املطلوبة منه ضمن نطاق الّتعليم الّروتيني، كاملشاركة في إلاجابة عن بعض ألاسئلة ال

ق بالفكرة املطروحة. وبعد انتهاء هذه ألا 
ّ
تي تتعل

ّ
م بتوزيع اسالّتحاور في بعض املواضيع ال

ّ
عل

ُ
تبياٍن سابيع السّت، قام امل

الب من خالل هذا املقّرر.
ّ
تي اكتسبها الط

ّ
م، وجودة املقّرر، والاستفادة ال

ّ
عل

ُ
ب ملعرفة رأيهم في أداء امل

ّ
ال

ّ
 على الط

ب، وتّم إدخال
ّ

ال
ّ
م أسلوًبا جديًدا في شرحه الّدرس وتعامله مع الط

ّ
عل

ُ
 بعض في بداية ألاسبوع الّسابع، بدأ امل

تي تختّص 
ّ
الوسائل الّتكنولوجّية لعرض ألافكار الّرئيسة املطروحة لكّل درس، وعرض بعض الفيديوهات املصّورة ال

ة محاضر 
ّ
هني في كاف

ّ
م أسلوب العصف الذ

ّ
عل

ُ
ب ألا باملوضوع املطروح لكّل حصة. هذا واستخدم امل

ّ
ال

ّ
فكار اته ليتشارك الط

ة ألامثلة مفي
ّ
الب في مجتمعه وبيئته، واعتماد إلاحصاءات الّصادرة ما بينهم، مع إعطاء كاف

ّ
تي يعيشها الط

ّ
ن واقع الحياة ال

 عن الجهات الّرسمّية. 

 تحليل الّدراسة امليدانّية: 

عليم الحديثةالقسم ألاول: 
ّ
 طرق الت

 :املحور ألاّول: املهارة التكنولوجّية

منا بدراسة العالقة بين أسلوب الت  
ّ
الب املهارة من خالل هذا املحور ق

ُ
علم وإكساب الط

ُ
دريس الذي يعتمده امل

علم ُيساهم في إكساب الطالب املهارة 
ُ
التكنولوجّية من خالل طرح السؤال التالي: "هل أسلوب التدريس الذي يعتمده امل

لذي االتكنولوجّية؟ ولإلجابة عليه تم طرح الفرضية التالية: توجد عالقة ذات داللة إحصائية بين أسلوب التدريس 

علم وإكساب الطالب املهارة التكنولوجّية". ويوضح لنا الجدول رقم 
ُ
 هذه العالقة على النحو لاتي: 2يعتمده امل

عليم الحديث (:01رقم ) لجدول ا
ّ
ب من خالل طرق الت

ّ
ال

ّ
 جة اكتساب املهارة التكنولوجّية لدى الط

 N Min  Max Mean 
Std. 

Deviation 

عليم الحديلتكنولوجية لشرح الدرس/طرق .يستخدم املعلم الوسائل ا1
ّ
 1.227 3.71 5  1 210 ثةالت

ب على.ُيشجع املعلم 2
ّ

ال
ّ
استعمال الوسائل التكنولوجية في ألابحاث  الط

عليم الحديثةالعائدة لهذا املقرر/طرق 
ّ
 الت

210 1  5 3.71 1.350 

 .لقد تعلمت من خالل هذا املقرر استعمال برامج الكمبيوتر املتعلقة3

عليم الحديثةبالبحث العلمي/طرق 
ّ
 الت

210 1  5 2.94 1.417 

عليم الحديثةاملهارة التكنولوجّية / طرق 
ّ
 1.08740 3.4532 5.00  1.00 210 الت

 

ق بـ"املهارة التكنولوجّية"، أّن معّدل 
ّ
تبّين لنا، من خالل الجدول السابق، حيث تّم تحليل املحور ألاّول املتعل

ب اكتسبوا 6.25الحسابيلهذا املحور )الحساب املتوّسط 
ّ

ال
ّ
(، ما يعني أّن الدرجة )متوّسطة(. وهذا يدّل على أّن الط
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م من خالل هذين املقّررين، إذ تراوح معّدل الحساب املتوّسط ما 
ّ
عل

ُ
تي زّودهم بها امل

ّ
بعًضا من "املهارة التكنولوجّية" ال

 ة )قوّية(.  (، بدرج6.22(، بدرجة ارتباط )متوّسطة( و)1.22بين )

اقد وحّل املشكالت
ّ
فكير الن

ّ
 املحور الثاني: مهارات الت

الب مهارات   
ُ
علم وإكساب الط

ُ
منا بدراسة العالقة بين أسلوب التدريس الذي يعتمده امل

ّ
من خالل هذا املحور ق

علم ُيساهم فيالّتفكير الّناقد وحّل املشكالت من خالل طرح السؤال التالي: "هل أسلوب التدريس الذي يعتمده 
ُ
 امل

ولإلجابة عليه تم طرح الفرضية التالية: توجد عالقة ذات داللة  املشكالت؟إكساب الطالب مهارات الّتفكير الّناقد وحّل 

علم وإكساب الطالب مهارات الّتفكير الّناقد وحّل املشكالت ". ويوضح 
ُ
إحصائية بين أسلوب التدريس الذي يعتمده امل

 العالقة على النحو لاتي: هذه 1لنا الجدول رقم 

عليم الحديث درجة (:02رقم ) الجدول 
ّ
ب من خالل طرق الت

ّ
ال

ّ
اقد وحّل املشكالت لدى الط

ّ
فكير الن

ّ
 اكتساب مهارة الت

 N Min Max Mean 
Std. 

Deviation 

ُيعطي املعلم أمثلة عن كافة املواضيع املطروحة في الدرس  .1

عليم الحديثةالواحد/طرق 
ّ
 الت

210 1 5 3.89 1.220 

عليم الحديثيناقش املعلم الافكار املطروحة مع الطلبة/طرق  .1
ّ
 1.304 3.67 5 1 210 ةالت

والبيانات/طرق  املعلومات وتقييميعلم املعلم طالبه كيفية تحليل  .2

عليم الحديثة
ّ
 الت

210 1 5 3.84 1.224 

عليم الحديثةمهارة التفكير الناقد وحل املشكالت/ طرق 
ّ
102 الت  1.00 5.00 3.8015 0.99076 

  

ق بـ"مهارات الّتفكير الّناقد وحّل املشكالت"، إذ بلغ معّدل 
ّ
اني املتعل

ّ
لقد تّم في الجدول السابق تحليل املحور الث

لبة قد اكتسبوا (، ما يعني أّن درجة الارتباط)قوّية(. 6.21الحساب املتوّسط الحسابيلهذا املحور )
ّ
وهذا يدّل على أّن الط

م وأسلوبه في التعليم عن ُبعد ما ينّمي لديهم هذه املهارة، 
ّ
 من أداء املعل

 املحور الثالث: مهارات إلابداع والابتكار

الب مهارات    
ُ
علم وإكساب الط

ُ
منا بدراسة العالقة بين أسلوب التدريس الذي يعتمده امل

ّ
من خالل هذا املحور ق

الب إلابداع والابتكار من خالل طرح السؤال التا
ُ
علم ُيساهم في إكساب الط

ُ
لي: "هل أسلوب التدريس الذي يعتمده امل

ولإلجابة عليه تم طرح الفرضية التالية: توجد عالقة ذات داللة إحصائية بين أسلوب  والابتكار؟مهارات إلابداع 

الب مهارات إلابداع والابتكار ". ويوضح لنا الجدول 
ُ
علم وإكساب الط

ُ
هذه العالقة على  6رقم  التدريس الذي يعتمده امل

 النحو لاتي:

عليم الحديث(: 03رقم ) ل الجدو 
ّ
ب من خالل طرق الت

ّ
ال

ّ
 درجة اكتساب مهارات إلابداع والابتكار لدى الط

Descriptive Statistics 

 N Min Max Mean 
Std. 

Deviation 

 يحاول املعلم خلق أفكار جديدة من خالل اعتماده طريقة العصف الذهني في .1

عليم الحديثةالتعليم عن ُبعد/طرق 
ّ
 الت

210 1 5 3.89 1.229 

عليم الحديثةيدرس املعلم املقرر بطريقة مبتكرة وجديدة/طرق  .8
ّ
 1.261 3.72 5 1 210 الت
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عليم الحديثةالفيديو املصور/طرق  بطريقة ألابحاثلقد تم تقديم  ..0
ّ
 1.280 3.54 5 1 210 الت

عليم الحديثةاملقرر إبتكار أفكار جديدة/طرق خالل هذا  من تعلمتلقد  .10
ّ
 1.281 3.36 5 1 210 الت

عليم الحديثةمهارة إلابتكار وإلابداع/ طرق 
ّ
 0.94232 3.6264 5.00 1.00 210 الت

  

ق بـ"مهارات إلابداع والابتكار"، إذ بلغ معّدل الحساب املتوّسط  6لقد تّم في الجدول 
ّ
الث املتعل

ّ
تحليل املحور الث

لبة في )قوّية(. يعني أّن درجة الارتباط( ما 6.31حسابيلهذا املحور )ال
ّ
تي طرحها الط

ّ
وقد بدا واضًحا من خالل ألافكار ال

حاكي قضايا إجتماعية ملّحة ال بّد من 
ُ
الفيديوهات املصّورة، ومن خالل أدائهم، أّنهم يتمّتعون بأفكارٍ إبداعية ومبتكرة ت

 طرحها لتسليط الضوء عليها، 

اتيامل
ّ
وجيه الذ

ّ
 حور الرابع: مهارات املبادرة والت

الب مهارات املبادرة    
ُ
علم وإكساب الط

ُ
منا بدراسة العالقة بين أسلوب التدريس الذي يعتمده امل

ّ
من خالل هذا املحور ق

علم ُيساهم في إكسا
ُ
اتي من خالل طرح السؤال التالي: "هل أسلوب التدريس الذي يعتمده امل

ّ
 والّتوجيه الذ

ُ
الب ب الط

اتي؟مهارات املبادرة والّتوجيه 
ّ
ولإلجابة عليه تم طرح الفرضية التالية: توجد عالقة ذات داللة إحصائية بين أسلوب  الذ

اتي ". ويوضح لنا الجدول رقم 
ّ
الب مهارات املبادرة والّتوجيه الذ

ُ
علم وإكساب الط

ُ
هذه  2التدريس الذي يعتمده امل

 العالقة على النحو لاتي:

عليم الحديث (:01رقم ) ول جدال
ّ
ب من خالل طرق الت

ّ
ال

ّ
اتي لدى الط

ّ
وجيه الذ

ّ
 درجة اكتساب مهارة الت

Descriptive Statistics 

 N Min Max Mean البيان
Std. 

Deviation 

 على البحث العلمي/طرق 11
ً
عليم الحدي.يشجع املعلم طالبه كثيرا

ّ
 1.261 3.72 5 1 210 ثةالت

عليم الحدكثيًرا ويزيد من ثقتي بنفس ي/طرق  يحفزني املعلم .12
ّ
 1.136 3.88 5 1 210 يثةالت

عليتضمن املقرر أنماط مختلفة من أنماط التعلم الذاتي/طرق  .13
ّ
يم الت

 الحديثة
210 1 5 3.90 1.306 

ب علىيشجع املعلم ويحفز  .11
ّ

ال
ّ
عليم الذاتي الط

ّ
عليم /طرق الت

ّ
الت

 الحديثة
210 1 5 3.82 1.192 

عليم الحديثةهارة التوجيه الذاتي/ طرق م
ّ
 0.90264 3.8287 5.00 1.00 210 الت

  

اتي"، إذ بلغ معّدل الحساب  2لقد تّم في الجدول رقم 
ّ
ق بـ"مهارات املبادرة والّتوجيه الذ

ّ
تحليل املحور الرابع املتعل

ب باختيار قام فقد  (، ما يعني أّن درجة الارتباط)قوّية(.6.21لهذا املحور ) املتوّسط الحسابي
ّ

ال
ّ
تي يوّدون  الط

ّ
ألابحاث ال
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 في النفس واعتماًدا 
ً
تنفيذها من خالل مبادرات خاّصة بهم، وهذا ما جعلهم يتمّتعون بهذه املهارة، ألامر الذي أكسبهم ثقة

ات. في هذا الّسياق، 
ّ
 على الذ

قافي
ّ
فاعل الاجتماعي والث

ّ
 املحور الخامس: مهارة الت

الب مهارة من خالل هذا املح
ُ
علم وإكساب الط

ُ
منا بدراسة العالقة بين أسلوب التدريس الذي يعتمده امل

ّ
ور ق

علم ُيساهم في إكساب 
ُ
قافي من خالل طرح السؤال التالي: "هل أسلوب التدريس الذي يعتمده امل

ّ
الّتفاعل الاجتماعي والث

الب مها
ُ
قافيالط

ّ
ح الفرضية التالية: توجد عالقة ذات داللة إحصائية ؟ ولإلجابة عليه تم طر رة الّتفاعل الاجتماعي والث

قافي". ويوضح لنا الجدول رقم 
ّ
الب مهارة الّتفاعل الاجتماعي والث

ُ
علم وإكساب الط

ُ
بين أسلوب التدريس الذي يعتمده امل

 هذه العالقة على النحو لاتي: 5

قافي لد(: 01رقم )لجدول ا
ّ
فاعل الاجتماعي والث

ّ
عليم درجة اكتساب مهارة الت

ّ
ب من خالل طرق الت

ّ
ال

ّ
ى الط

 الحديث

Descriptive Statistics 

 البيان
N Min Max Mean 

Std. 

Deviation 

يسلط املعلم الضوء من خالل املقرر على املشاكل الاجتماعية ونعمل  .25

الّتعليم سوًيا على وضع الحلول لها من خالل الابحاث العلمية/طرق 

 الحديثة

210 1 5 3.61 1.267 

عالجت ألابحاث مواضيع متعددة تهتم بالعالقات العالمة بالبيئة  .12

عليم الحديثةوالصحة وألاخالق وتحمل املسؤولية/طرق 
ّ
 الت

210 1 5 2.39 1.202 

.لقد وفر لنا الاستاذ الفرصة للمشاركة في ألانشطة املختلفة/طرق 11

عليم الحديثة
ّ
 الت

210 1 5 3.58 1.304 

عليم الحديثةاعي والثقافي/ طرق مهار التفاعل إلاجتم
ّ
 0.99723 3.1948 5.00 1.00 210 الت

  

قافي"، إذ بلغ معّدل  5لقد تّم في الجدول رقم 
ّ
ق بـ"مهارة الّتفاعل الاجتماعي والث

ّ
تحليل املحور الخامس املتعل

ذلك واضًحا من خالل  وبدا(، ما يعني أّن درجة الارتباط)متوّسطة(. 6.22الحساب املتوّسط الحسابيلهذا املحور )

شاطات خارج الجامعة كاملعارض الجامعّية، 
ّ
 عن بعض الن

ً
تي تعّدها الجامعة، فضال

ّ
شاطات ال

ّ
ب في الن

ّ
ال

ّ
مشاركة الط

تي تختّص بالّتكنولوجيا، واملؤتمرات
ّ
 العلمّية. واملعارض ال

واصل الفّعالا
ّ
 ملحور السادس: مهارات الت

منا بدراسة ا
ّ
الب مهارات من خالل هذا املحور ق

ُ
علم وإكساب الط

ُ
لعالقة بين أسلوب التدريس الذي يعتمده امل

علم ُيساهم في إكساب
ُ
الب الط الّتواصل الفّعال من خالل طرح السؤال التالي: "هل أسلوب التدريس الذي يعتمده امل

إحصائية بين أسلوب ؟ ولإلجابة عليه تم طرح الفرضية التالية: توجد عالقة ذات داللة مهارات الّتواصل الفّعال
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علم وإكساب الطالب مهارات الّتواصل الفّعال ". ويوضح لنا الجدول رقم 
ُ
هذه العالقة على  3التدريس الذي يعتمده امل

 النحو لاتي:

عليم الحديث(: 02رقم )الجدول 
ّ
ب من خالل طرق الت

ّ
ال

ّ
واصل الفّعال لدى الط

ّ
 درجة اكتساب مهارات الت

Descriptive Statistics 

 N M Max Mean البيان
Std. 

Deviation 

عليم  .ترك هذا املقرر 18
ّ
 1.092 4.01 5 1 210 الحديثةلدي تجربة ممتعة/طرق الت

تي 10
ّ
نمر بها .يحاول املعلم جاهًدا التخفيف من القلق الدراس ي والضغوطات ال

عليم
ّ
 الحديثة خالل الفصل/طرق الت

210 1 5 3.80 1.226 

ذي نمر به/طرق .يفاجئنا املعلم أث20
ّ
ناء الامتحانات بأساليب تخفف عنا التوتر ال

عليم الحديثة
ّ
 الت

210 1 5 3.98 1.270 

على العمل  ليشجعنا ُبعديوزعنا املعلم إلى مجموعات ضمن التعليم عن  .21

عليم الحديثةالجماعي/طرق 
ّ
 الت

210 1 5 3.78 1.241 

عليم املشتركة/طرق  اثألابح في.لقد كانت متعة كبيرة مشاركة الاخرين 22
ّ
الت

 الحديثة
210 1 5 3.09 1.345 

عليم الحديثةمهارات التواصل الفعال/ طرق 
ّ
 0.84375 3.7303 5.00 1.00 210 الت

ق بـ"مهارات الّتواصل الفّعال"، إذ بلغ معّدل املتوّسط  3لقد تّم في الجدول رقم 
ّ
تحليل املحور الّسادس املتعل

شاط أن ُينّم (، ما يعني أّن درجة الارتباط)قوّية(. 6.26الحسابيلهذا املحور )
ّ
م جاهًدا من خالل هذا الن

ّ
عل

ُ
ي فقد حاول امل

لبة مهارة الّتعاون في
ّ
ما بينهم، عبر إعداد أبحاثهم والعمل كفريٍق واحد، مما يحّتم عليهم الّتواصل الفّعال لدى الط

 في هذا الّسياق، إلنجاح الهدف املنشود لديهم. 

 سابع: املهارات املعلوماتّية.املحور ال

الب مهارات 
ُ
علم وإكساب الط

ُ
منا بدراسة العالقة بين أسلوب التدريس الذي يعتمده امل

ّ
من خالل هذا املحور ق

علم ُيساهم في إكسا
ُ
الب املاملعلوماتّية من خالل طرح السؤال التالي: "هل أسلوب التدريس الذي يعتمده امل

ُ
هارات ب الط

إلجابة عليه تم طرح الفرضية التالية: توجد عالقة ذات داللة إحصائية بين أسلوب التدريس الذي ؟ ولاملعلوماتّية

الب املهارات املعلوماتّية ". ويوضح لنا الجدول رقم 
ُ
علم وإكساب الط

ُ
 هذه العالقة على النحو لاتي: 2يعتمده امل
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عليم الحديثدرجة اكتساب املهارات املعلوماتّية لدى ال(: 01رقم )الجدول 
ّ
ب من خالل طرق الت

ّ
ال

ّ
 ط

Descriptive Statistics 

 N Min Max Mean البيان
Std. 

Deviation 

تم إختيار عناوين ألابحاث املتعلقة باملقرر بطريقة عشوائية/طرق  .23

عليم الحديثة
ّ
 الت

210 1 5 2.71 1.002 

ا لتصميم البحث ا21
ً
رق لعلمي/ط.تم إعداد ألابحاث املتعلقة باملقرر وفق

عليم الحديثة
ّ
 الت

210 1 5 3.07 0.986 

خالل هذا املقرر تحليل املعلومات والبيانات/طرق  من تعلمت.لقد 21

عليم الحديثة
ّ
 الت

210 1 5 2.19 1.468 

.لقد تعلمت من خالل هذا املقرر استثمار املصادر واملراجع 22

عليم الحديثةبدقة/طرق 
ّ
 الت

210 1 5 2.09 1.370 

عليم الحديثةت املعلوماتية/ طرق املهارا
ّ
 1.01994 2.5140 5.00 1.00 210 الت

  

ق بـ"املهارات املعلوماتّية"، حيث بلغ معّدل الحساب املتوّسط 
ّ
لقد تّم في الجدول السابق تحليل املحور الّرابع املتعل

الب (، ما يعني أّن درجة الارتباط)ضعيفة( إلى حّدٍ ما. علمً 1.52الحسابيلهذا املحور )
ّ
ه من الّسهل أن يمتلك الط

ّ
ا أن

تي يريدها وبكّمياٍت هائلة، لكّن 
ّ
املهارة املعلوماتّية في عصر يتيح له العديد من الوسائل للحصول على املعلومات ال

 الصعب يبقى في تحديد أّيٍ من املعلومات صحيح وأّيٍ منها ُيمكن للطالب الوثوق فيه. 

قليدي.القسم الثاني: 
ّ
رح الت

ّ
 الش

 املحور ألاول: املهارة التكنولوجّية

قليدي (:08رقم )الجدول 
ّ
عليم الت

ّ
ب من خالل طرق الت

ّ
ال

ّ
 درجة اكتساب املهارة التكنولوجّية لدى الط

 N Min Max Mean 
Std. 

Deviation 

 1.067 2.54 5 1 210 يستخدم املعلم الوسائل التكنولوجية لشرح الدرس/الشرح التقليدي .1

ب ُيشجع ا .2.
ّ

ال
ّ
على اعتماد الوسائل التكنولوجية في ألابحاث ملعلم الط

 العائدة لهذا املقرر/الشرح التقليدي
210 1 5 2.78 1.204 

.لقد تعلمت من خالل هذا املقرر استعمال برامج الكمبيوتر املتعلقة 3 .

 بالبحث العلمي/الشرح التقليدي
210 1 5 2.38 1.092 

 0.89528 2.5655 5.00 1.00 210 لتقليدياملهارة التكنولوجّية/ الشرح ا
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ق بـ"املهارة التكنولوجّية"، إذ بلغ معّدل الحساب املتوّسط  2لقد تّم في الجدول رقم  
ّ
تحليل املحور ألاّول املتعل

(، ما يعني أّن درجة الارتباطتراوحت ما بين )ضعيفة ومتوّسطة(. ليس من الّسهل أن يمتلك 1.53الحسابيلهذا املحور )

تي يتلّقاها ا
ّ
م يد العون لتطوير هذه املهارة لديه من خالل املقّررات ال

ّ
عل

ُ
الب املهارة التكنولوجّية إذا لم ُيقّدم له امل

ّ
لط

 خالل تعليمه الجامعي. 

اقد وحّل املشكالت
ّ
فكير الن

ّ
 املحور الثاني: مهارات الت

اقد وحّل امل جةدر (: 00رقم )الجدول 
ّ
فكير الن

ّ
عليم اكتساب مهارات الت

ّ
ب من خالل طرق الت

ّ
ال

ّ
شكالت لدى الط

قليدي
ّ
 الت

Descriptive Statistics 

 N Min Max Mean 
Std. 

Deviation 

 1.104 2.69 5 1 121 .ُيعطي املعلم أمثلة عن كافة املواضيع املطروحة في الدرس الواحد/الشرح التقليدي2

 1.250 3.07 5 1 121 ليدي.يناقش املعلم الافكار املطروحة مع الطلبة/الشرح التق5

 1.046 2.80 5 1 121 والبيانات/الشرح التقليدي املعلومات وتقييم.يعلم املعلم طالبه كيفية تحليل 3

 0.89895 2.8502 5.00 1.00 121 مهارة التفكير الناقد وحل املشكالت/ الشرح التقليدي

 

ق بـ 2لقد تّم في الجدول رقم 
ّ
اني املتعل

ّ
"مهارات الّتفكير الّناقد وحّل املشكالت"، إذ بلغ معّدل تحليل املحور الث

 (، ما يعني أّن درجة الارتباط)متوّسطة(. 1.25لهذا املحور ) الحساب املتوّسط الحسابي

 املحور الثالث: مهارات إلابداع والابتكار

ب من خالل طرق ال (:10) الجدول رقم
ّ

ال
ّ
عليم التقليديدرجة اكتساب مهارات إلابداع والابتكار لدى الط

ّ
 ت

 N Min Max Mean 
Std. 

Deviation 

يحاول املعلم خلق أفكار جديدة من خالل اعتماده طريقة العصف الذهني في  .1

 التعليم عن ُبعد/الشرح التقليدي
210 1 5 2.48 1.109 

 1.079 2.71 5 1 210 .يدرس املعلم املقرر بطريقة مبتكرة وجديدة/الشرح التقليدي8

 1.252 2.44 5 1 210 الفيديو املصور/الشرح التقليدي بطريقة ألابحاثقديم .لقد تم ت0

 1.046 2.20 5 1 210 خالل هذا املقرر إبتكار أفكار جديدة/الشرح التقليدي من تعلمت.لقد 10

 0.81728 2.4579 5.00 1.00 210 مهارة إلابتكار وإلابداع/ الشرح التقليدي

  

ق "بمهارات إلابداع والابتكار"، إذ بلغ معّدل الحساب تحل 21لقد تّم في الجدول رقم 
ّ
الث املتعل

ّ
يل املحور الث

م، ومن خالل أدائه 1.25املتوّسط الحسابيلهذا املحور )
ّ
عل

ُ
(، ما يعني أّن درجة الارتباط)ضعيفة(. وهذا يدّل على أّن امل

لبة أو تطويرها، علًما أّن هذه املهارة باتت من في التعليم عن ُبعد، لم ُيساهم في تعزيز مهارة الابتكار وإلابداع لدى 
ّ
الط

الب أن يمتلكها ويطّورها قبل دخوله إلى سوق العمل، وأثناء عمله أيًضا. 
ّ
تي يجب على الط

ّ
 ألامور امللّحة ال



 

وفقا لمتطلبات القرن  رأس مال بشريءفي بنا دورمؤسسات التعليم      

 الحادي والعشرين 

 

 93 برلين –ألمانياالسياسية واالقتصادية / ، اإلستراتيجيةإصدارات المركز الديمقراطي العربي للدراسات  

 

 املؤتمر الدولي

 العلمي الافتراض ي 

2022 

 

اتي
ّ
وجيه الذ

ّ
 املحور الرابع: مهارات املبادرة والت

عليم التقليدياكتساب مهارات املبادرة والتوجيه ل درجة(: 11رقم )الجدول 
ّ
ب من خالل طرق الت

ّ
ال

ّ
 دى الط

Descriptive Statistics 

 N Min Max Mean 
Std. 

Deviation 

 على البحث العلمي/الشرح التقليدي11
ً
 1.099 2.65 5 1 210 .يشجع املعلم طالبه كثيرا

 1.011 3.02 5 1 210 .يحفزني املعلم كثيًرا ويزيد من ثقتي بنفس ي/الشرح التقليدي12

 1.199 2.75 5 1 210 .يتضمن املقرر أنماط مختلفة من أنماط التعلم الذاتي/الشرح التقليدي13

ب على.يشجع املعلم ويحفز 11
ّ

ال
ّ
عليم الذاتي الط

ّ
 1.241 2.73 5 1 210 /الشرح التقليديالت

 0.84098 2.7893 5.00 1.00 210 مهارة التوجيه الذاتي/ الشرح التقليدي

 

ق "بمهارات املبادرة والّتوجيه"، إذ بلغ معّدل الحساب لقد تّم في الجد
ّ
ول السابق تحليل املحور الّرابع املتعل

 (، ما يعني أّن درجة الارتباط)متوّسطة(. 1.22املتوّسط الحسابيلهذا املحور )

قافي
ّ
فاعل الاجتماعي والث

ّ
 املحور الخامس: مهارة الت

فاعل(: 12) رقم الجدول 
ّ
عليم  درجة اكتساب مهارة الت

ّ
ب من خالل طرق الت

ّ
ال

ّ
قافي لدى الط

ّ
الاجتماعي والث

 التقليدي

Descriptive Statistics 

 N Minimum Maximum Mean 
Std. 

Deviation 

.يسلط املعلم الضوء من خالل املقرر على املشاكل الاجتماعية 11

ونعمل سوًيا على وضع الحلول لها من خالل الابحاث العلمية/الشرح 

 التقليدي

210 1 5 2.60 1.203 

.هل عالجت ألابحاث مواضيع متعددة تهتم بالبيئة والصحة 12

 وألاخالق وتحمل املسؤولية/الشرح التقليدي
210 1 5 2.10 0.978 

.لقد وفر لنا الاستاذ الفرصة للمشاركة في ألانشطة 11

 املختلفة/الشرح التقليدي
210 1 5 2.75 1.170 

 0.88906 2.4831 5.00 1.00 210 قافي/ الشرح التقليديمهار التفاعل إلاجتماعي والث

 

ق بـ"مهارة التفاعل إلاجتماعي والثقافي"، إذ بلغ معّدل  21لقد تّم في الجدول رقم  
ّ
تحليل املحور الخامس املتعل

 (، ما يعني أّن درجة الارتباط)ضعيفة(. 1.22الحساب املتوّسط الحسابيلهذا املحور )
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واصل الفّعال هاراتالسادس: ماملحور 
ّ
 الت

قليدي (:13) رقمالجدول 
ّ
عليم الت

ّ
ب من خالل طرق الت

ّ
ال

ّ
واصل الفّعال لدى الط

ّ
 درجة اكتساب مهارات الت

Descriptive Statistics 

 N Min Max Mean 
Std. 

Deviation 

 1.216 3.46 5 1 210 .ترك هذا املقرر لدي تجربة ممتعة/الشرح التقليدي18

تي نمر بها .يحاول امل10
ّ
علم جاهًدا التخفيف من القلق الدراس ي والضغوطات ال

 خالل الفصل/الشرح التقليدي
210 1 5 3.07 1.232 

ذي نمر 20
ّ
.يفاجئنا املعلم أثناء الامتحانات بأساليب تخفف عنا التوتر ال

 به/الشرح التقليدي
210 1 5 2.74 1.220 

على العمل  ليشجعنا ُبعدن .يوزعنا املعلم إلى مجموعات ضمن التعليم ع21

 الجماعي/الشرح التقليدي
210 1 5 2.92 1.180 

 1.362 2.91 5 1 210 املشتركة/الشرح التقليدي ألابحاث في.لقد كانت متعة كبيرة مشاركة الاخرين 22

 0.91901 3.0202 5.00 1.00 210 مهارات التواصل الفعال/ الشرح التقليدي

 

ق "بمهارات الّتواصل الفّعال، إذ بلغ معّدل الحساب  26لقد تّم في الجدول رقم  
ّ
تحليل املحور الّسادس املتعل

 (، ما يعني أّن درجة الارتباط)متوّسطة(. 6.11املتوّسط الحسابيلهذا املحور )

 املهارة املعلوماتّية :املحور السابع

ب من خالل (:11) رقمالجدول 
ّ

ال
ّ
قليدي درجة اكتساب املهارة املعلوماتّية لدى الط

ّ
عليم الت

ّ
 طرق الت

Descriptive Statistics 

 N Min Max Mean 
Std. 

Deviation 

ألابحاث املتعلقة باملقرر بطريقة عشوائية/الشرح  عناوين إختيار.تم 23

 التقليدي
210 1 5 2.88 1.009 

ا لتصميم البحث العلمي/الشرح 21
ً
متم ألابحاث املتعلقة باملقرر وفق

ُ
.ق

 التقليدي
210 1 5 2.38 0.994 

خالل هذا املقرر تحليل املعلومات والبيانات/الشرح  من تعلمتلقد  ..21

 التقليدي
210 1 5 2.87 1.036 

لقد تعلمت من خالل هذا املقرر استثمار املصادر واملراجع بدقة/الشرح  ..22

 التقليدي
210 1 5 2.26 1.103 

 0.82530 2.5955 5.00 1.00 210 املهارات املعلوماتية/ الشرح التقليدي

  

ق بـ"املهارة املعلوماتّية"، إذ بلغ معّدل الحساب املتوّسط 
ّ
لقد تّم في الجدول السابق تحليل املحور الّسابع املتعل

 (، ما يعني أّن درجة الارتباط)متوّسطة(. 1.25الحسابيلهذا املحور )
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قليدّي القسم الثالث: 
ّ
ريقتين الحديثة والت

ّ
 مقارنة بين الط

 ور ألاول: املهارة التكنولوجّيةاملح

قليدية في  درجة (:11رقم ) لجدول ا
ّ
ريقتين الحديثة والت

ّ
ب املهارة التكنولوجّية مقارنة بين الط

ّ
ال

ّ
اكتساب الط

عليم من خالل إحصائيات العينات املقترنة
ّ
 الت

 Paired Samples Statistics 

 N Mean 
Std. 

Deviation 

Std. Error 

Mean 

Pair 1 

عليم ستخدم املعلم الوسائل التكنولوجية لشرح الدرس/طرق .ي1
ّ
الت

 الحديثة
240 3.71 1.227 0.130 

 0.113 1.067 2.54 240 .يستخدم املعلم الوسائل التكنولوجية لشرح الدرس/الشرح التقليدي1

Pair 2 

ب على.ُيشجع املعلم 2
ّ

ال
ّ
استعمال الوسائل التكنولوجية في ألابحاث  الط

عليم الحديثةذا املقرر/طرق العائدة له
ّ
 الت

240 3.71 1.350 0.143 

ب على.ُيشجع املعلم 2
ّ

ال
ّ
استعمال الوسائل التكنولوجية في ألابحاث  الط

 العائدة لهذا املقرر/الشرح التقليدي
240 2.78 1.204 0.128 

Pair 3 

.لقد تعلمت من خالل هذا املقرر استعمال برامج الكمبيوتر املتعلقة 3

عليم الحديثةالعلمي/طرق بالبحث 
ّ
 الت

240 2.94 1.417 0.150 

.لقد تعلمت من خالل هذا املقرر استعمال برامج الكمبيوتر املتعلقة 3

 بالبحث العلمي/الشرح التقليدي
240 2.38 1.092 0.116 

Pair 4 
عليم الحديثةاملهارة التكنولوجّية / طرق 

ّ
 0.11526 1.08740 3.4532 240 الت

 0.09490 0.89528 2.5655 240 تكنولوجّية/ الشرح التقليدياملهارة ال

لبة املهارة التكنولوجّية، إذ بلغ )
ّ
(، 6.25تبّين، من خالل الجدول السابق، وجود فرق في املعّدل املتوّسط في امتالك الط

لبة فيبدرجة )متوّس 
ّ
بعهاطة(، من خالل إجابات الط

ّ
تي ات

ّ
ق بطريقة الشّرح الحديثة ال

ّ
م، مقابل ) ما يتعل

ّ
(، 1.53املعل

لبة فيبدرجة )متوّس 
ّ
م في التعليم عن ُبعد.طة(، من خالل إجابات الط

ّ
بعها املعل

ّ
تي ات

ّ
ق بطريقة الشّرح الّتقليدي ال

ّ
 ما يتعل

قليدية في  درجة (:12رقم ) الجدول 
ّ
ريقتين الحديثة والت

ّ
ب املهارة التكنولوجّية مقارنة بين الط

ّ
ال

ّ
اكتساب الط

عليم م
ّ
 ن خالل إختبار إرتباطات العينات املقترنة املختلفةالت

Paired Samples Test 

 

Paired Differences 

t Df 
Sig. (2-

tailed) Mean 

Std. 

Deviati

on 

Std. 

Error 

Mean 

95% Confidence 

Interval of the 

Difference 

Lower Upper 

Pair 1 

ة لشرح .يستخدم املعلم الوسائل التكنولوجي1

علي
ّ
. يستخدم املعلم 1 -الحديثة م الدرس/طرق الت

الوسائل التكنولوجية لشرح الدرس/الشرح 

 التقليدي

1.169 1.632 0.173 0.825 1.512 6.754 88 0.000 

Pair 2 
ب .2

ّ
ال

ّ
على استخدام الوسائل  ُيشجع املعلم الط

عائدة لهذا املقرر/طرق التكنولوجية في ألابحاث ال
0.933 1.795 0.190 0.554 1.311 4.901 88 0.000 
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عليم 
ّ
ب . ُيشجع املعل2-ديثة الحالت

ّ
ال

ّ
على م الط

استخدام الوسائل التكنولوجية في ألابحاث العائدة 

 لهذا املقرر/الشرح التقليدي

Pair 3 

.لقد تعلمت من خالل هذا املقرر استعمال برامج 3

 الكمبيوتر املتعلقة بالبحث العلمي/طرق 
ّ
عليم الت

. لقد تعلمت من خالل هذا املقرر 3 - ديثةالح

استعمال برامج الكمبيوتر املتعلقة بالبحث 

 العلمي/الشرح التقليدي

0.562 1.712 0.181 0.201 0.922 3.096 88 0.003 

Pair 4 
عليم الحديثةاملهارة التكنولوجّية / طرق 

ّ
 ملهارةا- الت

 التكنولوجّية/ الشرح التقليدي

0.887

64 
1.35861 

0.144

01 
0.60145 1.17383 6.164 88 0.000 

 

ضح لنا، من خالل الجدول رقم    
ّ
لبة في امتالكهم "املهارة 23ات

ّ
، وجود فروق ذات داللة إحصائّية لدى الط

رح Sig (0.00) ≤ 0.05التكنولوجّية"، إذ تبّين أن قيمة 
ّ

م وطريقة الش
ّ
رح الحديث للُمعل

ّ
، وذلك باملقارنة ما بين طريقة الش

 قليدي، التّ 

اقد وحّل املشكالت
ّ
فكير الن

ّ
 املحور الثاني: مهارة الت

ريقتين الحديثة  درجة (:11رقم )الجدول 
ّ
اقد وحّل املشكالت باملقارنة بين الط

ّ
فكير الن

ّ
ب مهارة الت

ّ
ال

ّ
اكتساب الط

عليم
ّ
قليدّية في الت

ّ
 والت

Paired Samples Statistics 

 N Mean 
Std. 

Deviation 

Std. Error 

Mean 

Pair 1 

.ُيعطي املعلم أمثلة عن كافة املواضيع املطروحة في الدرس 1

عليم الحديثةالواحد/طرق 
ّ
 الت

240 3.89 1.220 0.129 

.ُيعطي املعلم أمثلة عن كافة املواضيع املطروحة في الدرس 1

 الواحد/الشرح التقليدي
240 2.69 1.104 0.117 

Pair 2 
عليم الحديثةة مع الطلبة/طرق يناقش املعلم الافكار املطروح .1

ّ
 0.138 1.304 3.67 240 الت

 0.133 1.250 3.07 240 .يناقش املعلم الافكار املطروحة مع الطلبة/الشرح التقليدي1

Pair 3 

والبيانات/طرق  املعلومات وتقييميعلم املعلم طالبه كيفية تحليل  .2

عليم الحديثة
ّ
 الت

240 3.84 1.224 0.130 

والبيانات/الشرح  املعلومات وتقييمعلم طالبه كيفية تحليل .يعلم امل2

 التقليدي
240 2.80 1.046 0.111 

Pair 4 
عليم الحديثةمهارة التفكير الناقد وحل املشكالت/ طرق 

ّ
 0.10502 0.99076 3.8015 240 الت

 0.09529 0.89895 2.8502 240 مهارة التفكير الناقد وحل املشكالت/ الشرح التقليدي

 

لبة مهارة الّتفكير الّناقد 22تبّين، من خالل الجدول رقم 
ّ
ه يوجد فرق في املعّدل املتوّسط في امتالك الط

ّ
، أن

لبة في(، بدرجة )قو 6.21وحّل املشكالت، إذ بلغ )
ّ
بعها ّية(، من خالل إجابات الط

ّ
تي ات

ّ
رح الحديثة ال

ّ
ق بطريقة الش

ّ
ما يتعل

م، في مقابل )
ّ
لبة فيتوّس (، بدرجة )م1.25املعل

ّ
 طة(، من خالل إجابات الط

ّ
تي ات

ّ
رح الّتقليدي ال

ّ
ق بطريقة الش

ّ
عها بما يتعل

م في التعليم عن ُبعد
ّ
 املعل
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م  اختبار  (:18رقم ) الجدول 
ّ
عل

ّ
اقد وحّل املشكالت بين الت

ّ
فكير الن

ّ
ب مهارة الت

ّ
ال

ّ
العّينات املزدوجة المتالك الط

م الحديث
ّ
عل

ّ
قليدي والت

ّ
 الت

Paired Samples Test 

 

Paired Differences 

T Df 
Sig. (2-

tailed) Mean 

Std. 

Deviatio

n 

Std. 

Error 

Mean 

95% Confidence 

Interval of the 

Difference 

Lower Upper 

Pair 

1 

ُيعطي املعلم أمثلة عن كافة املواضيع  .1

عليم املطروحة في الدرس الواحد/طرق 
ّ
الت

ي املعلم أمثلة عن كافة ُيعط .1 – الحديثة

املواضيع املطروحة في الدرس 

 الواحد/الشرح التقليدي

1.202 1.625 0.172 0.860 1.545 6.980 88 0.000 

Pair 

2 

.يناقش املعلم الافكار املطروحة مع 1

عليم الحديثةالطلبة/طرق 
ّ
يناقش  .1 – الت

املعلم الافكار املطروحة مع الطلبة/الشرح 

 التقليدي

0.607 1.794 0.190 0.229 0.985 3.191 88 0.002 

Pair 

3 

 قييموت.يعلم املعلم طالبه كيفية تحليل 2

عليم الحديثوالبيانات/طرق  املعلومات
ّ
 ةالت

 تقييمو . يعلم املعلم طالبه كيفية تحليل 2 -

 والبيانات/الشرح التقليدي املعلومات

1.045 1.790 0.190 0.668 1.422 5.509 88 0.000 

Pair 

4 

هارة التفكير الناقد وحل املشكالت/ طرق م

عليم الحديثة
ّ
 التفكير الناقد وحل مهارة- الت

 املشكالت/ الشرح التقليدي

0.95131 1.33952 0.14199 0.66914 1.23348 6.700 88 0.000 

 

لبة في امتالكهم "مه   
ّ
ضح لنا، من خالل الجدول السابق، وجود فروق ذات داللة إحصائّية لدى الط

ّ
ارة الّتفكير ات

م Sig =0.00 ≤ 0.05الّناقد وحّل املشكالت"، إذ تبّين أّن قيمة 
ّ
رح الحديث للُمعل

ّ
، وذلك باملقارنة ما بين طريقة الش

رح الّتقليدي. 
ّ

 وطريقة الش

 املحور الثالث: مهارة الابتكار وإلابداع

ب مهارة الابتكار وإلابداع باملق (:10رقم ) الجدول 
ّ

ال
ّ
قليدية في درجة اكتساب الط

ّ
ريقتين الحديثة والت

ّ
ارنة بين الط

عليم
ّ
 الت

Paired Samples Statistics 

 N Mean 
Std. 

Deviation 

Std. Error 

Mean 

Pair 1 

يحاول املعلم خلق أفكار جديدة من خالل اعتماده طريقة  .1

عليم العصف الذهني ف
ّ
 الحديثةي التعليم عن ُبعد/طرق الت

240 3.89 1.229 0.130 

يحاول املعلم خلق أفكار جديدة من خالل اعتماده طريقة  .1

 العصف الذهني في التعليم عن ُبعد/الشرح التقليدي
240 2.48 1.109 0.118 
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Pair 2 

عليم يدرس املعلم املقرر بطريقة مبتكرة وجديدة/طرق  .8
ّ
الت

 الحديثة
240 3.72 1.261 0.134 

 0.114 1.079 2.71 240 دة/الشرح التقليدي.يدرس املعلم املقرر بطريقة مبتكرة وجدي8

Pair 3 

عليم الفيديو املصور/طرق  بطريقة ألابحاث.لقد تم تقديم 0
ّ
الت

 الحديثة
240 3.54 1.280 0.136 

 0.133 1.252 2.44 240 الفيديو املصور/الشرح التقليدي بطريقة ألابحاث.لقد تم تقديم 0

Pair 4 

إبتكار أفكار جديدة/طرق  خالل هذا املقرر  من تعلمت.لقد 10

عليم الحديثة
ّ
 الت

240 3.36 1.281 0.136 

خالل هذا املقرر إبتكار أفكار جديدة/الشرح  من تعلمت.لقد 10

 التقليدي
240 2.20 1.046 0.111 

Pair 5 
عليم الحديثةمهارة إلابتكار وإلابداع/ طرق 

ّ
 0.09989 0.94232 3.6264 240 الت

 0.08663 0.81728 2.4579 240 ع/ الشرح التقليديمهارة إلابتكار وإلابدا

 

لبة "مهارة الابتكار وإلابداع"،    
ّ
ه يوجد فرق في املعّدل املتوّسط في امتالك الط

ّ
تبّين، من خالل الجدول السابق، أن

لبة في( بدرجة )ق6.31إذ بلغ )
ّ
بعهوّية( من خالل إجابات الط

ّ
تي ات

ّ
ق بطريقة الشّرح الحديثة ال

ّ
م، في مما يتعل

ّ
قابل ا املعل

لبة في( بدرجة )ض1.25)
ّ
م في التعليم عيفة( من خالل إجابات الط

ّ
بعها املعل

ّ
تي ات

ّ
ق بطريقة الشّرح الّتقليدي ال

ّ
ما يتعل

 عن ُبعد.

قليدي  اختبار  (:20) رقمالجدول 
ّ
عليم الت

ّ
ب مهارة الابتكار وإلابداع بين الت

ّ
ال

ّ
العّينات املزدوجة المتالك الط

علي
ّ
 م الحديثوالت

Paired Samples Test 

 

Paired Differences 

T Df 

Sig. 

(2-

tailed

) 

Mean 

Std. 

Deviati

on 

Std. 

Error 

Mean 

95% Confidence 

Interval of the 

Difference 

Lower Upper 

Pair 

1 

.يحاول املعلم خلق أفكار جديدة من خالل 1

استخدامه طريقة العصف الذهني في 

عليم الحديثةليم عن ُبعد/طرق التع
ّ
. 1 – الت

يحاول املعلم خلق أفكار جديدة من خالل 

استخدامه طريقة العصف الذهني في 

 التعليم عن ُبعد/الشرح التقليدي

1.404 1.601 0.170 1.067 1.742 
8.27

8 
88 0.000 

Pair 

2 

يدرس املعلم املقرر بطريقة مبتكرة  .8

 
ّ
. يدرس 8 - عليم الحديثةوجديدة/طرق الت

املعلم املقرر بطريقة مبتكرة وجديدة/الشرح 

 التقليدي

1.011 1.837 0.195 0.624 1.398 
5.19

3 
88 0.000 

Pair 

3 

الفيديو  بطريقة ألابحاث.لقد تم تقديم 0

عليم الحديثةاملصور/طرق 
ّ
. لقد تم 0 – الت

الفيديو  بطريقة ألابحاثتقديم 

 املصور/الشرح التقليدي

1.101 1.828 0.194 0.716 1.486 
5.68

2 
88 0.000 



 

وفقا لمتطلبات القرن  رأس مال بشريءفي بنا دورمؤسسات التعليم      

 الحادي والعشرين 

 

 99 برلين –ألمانياالسياسية واالقتصادية / ، اإلستراتيجيةإصدارات المركز الديمقراطي العربي للدراسات  

 

 املؤتمر الدولي

 العلمي الافتراض ي 

2022 

 

Pair 

4 

خالل هذا املقرر إبتكار  من تعلمت.لقد 10

عليم الحديثةأفكار جديدة/طرق 
ّ
. 10 – الت

خالل هذا املقرر إبتكار أفكار  من تعلمتلقد 

 جديدة/الشرح التقليدي

1.157 1.738 0.184 0.791 1.523 
6.28

2 
88 0.000 

Pair 

5 

عليم طرق مهارة إلابتكار وإلابداع/ 
ّ
الت

مهارة إلابتكار وإلابداع/ الشرح  - الحديثة

 التقليدي

1.16854 
1.3608

6 
0.14425 0.88187 

1.4552

1 

8.10

1 
88 0.000 

    

لبة في امتالكهم "مهارة الابتكار    
ّ
ضح، من خالل الجدول السابق، وجود فروق ذات داللة إحصائّية لدى الط

ّ
ات

رح Sig =0.00 ≤ 0.05وإلابداع"، إذ تبّين أن قيمة 
ّ

م وطريقة الش
ّ
رح الحديث للُمعل

ّ
، وذلك باملقارنة ما بين طريقة الش

 الّتقليدي. 

اتي
ّ
وجيه الذ

ّ
 املحور الرابع: مهارة املبادرة والت

قليدّية في  درجة (:21رقم )الجدول 
ّ
ريقتين الحديثة والت

ّ
وجيه باملقارنة بين الط

ّ
ب مهارة املبادرة والت

ّ
ال

ّ
اكتساب الط

 
ّ
 عليمالت

Paired Samples Statistics 

 N Mean 
Std. 

Deviation 

Std. Error 

Mean 

Pair 1 

 على البحث العلمي/طرق 11
ً
عليم .يشجع املعلم طالبه كثيرا

ّ
الت

 الحديثة
240 3.72 1.261 0.134 

 على البحث العلمي/الشرح التقليدي .11
ً
 0.116 1.099 2.65 240 يشجع املعلم طالبه كثيرا

Pair 2 
عليم ا.يحفزني املعلم كثيًرا ويزيد من ثقتي بنفس ي/طرق 12

ّ
 0.120 1.136 3.88 240 لحديثةالت

 0.107 1.011 3.02 240 .يحفزني املعلم كثيًرا ويزيد من ثقتي بنفس ي/الشرح التقليدي12

Pair 3 

.يتضمن املقرر أنماط مختلفة من أنماط التعلم الذاتي/طرق 13

عليم الحديثة
ّ
 الت

240 3.90 1.306 0.138 

.يتضمن املقرر أنماط مختلفة من أنماط التعلم الذاتي/الشرح 13

 التقليدي
240 2.75 1.199 0.127 

Pair 4 

ب على.يشجع املعلم ويحفز 11
ّ

ال
ّ
عليم الذاتي الط

ّ
علي/طرق الت

ّ
م الت

 الحديثة
240 3.82 1.192 0.126 

ب على.يشجع املعلم ويحفز 11
ّ

ال
ّ
عليم الذات الط

ّ
 0.132 1.241 2.73 240 يدي/الشرح التقليالت

Pair 5 
عليم الحديثةمهارة املبادرة والتوجيه الذاتي/ طرق 

ّ
 0.09568 0.90264 3.8287 240 الت

 0.08914 0.84098 2.7893 240 مهارة املبادرة والتوجيه الذاتي/ الشرح التقليدي

 

ه يوجد فرق في امل   
ّ
لبة "مهارة املبادرة تبّين، من خالل الجدول السابق، أن

ّ
عّدل املتوّسط الحسابي في امتالك الط

اتي"، إذ بلغ )
ّ
لبة في( بدرجة )ق6.21والّتوجيه الذ

ّ
بعها وّية( من خالل إجابات الط

ّ
تي ات

ّ
رح الحديثة ال

ّ
ق بطريقة الش

ّ
ما يتعل

م، في مقابل )
ّ
لبة في( بدرجة )متوسطة( من خالل إ1.22املعل

ّ
ق بطريقجابات الط

ّ
بعها ما يتعل

ّ
تي ات

ّ
رح الّتقليدي ال

ّ
ة الش

م في التعليم عن ُبعد.
ّ
 املعل
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اتي باملقارنة ما بين اختبار (: 22رقم )الجدول 
ّ
وجيه الذ

ّ
ب مهارة املبادرة والت

ّ
ال

ّ
العّينات املزدوجة المتالك الط

رح الحديث
ّ

قليدي والش
ّ
رح الت

ّ
 الش

Paired Samples Test 

 

Paired Differences 

t df 
Sig. (2-

tailed) Mean 

Std. 

Deviati

on 

Std. 

Error 

Mean 

95% Confidence 

Interval of the 

Difference 

Lower Upper 

Pair 

1 

 على البحث 11
ً
.يشجع املعلم طالبه كثيرا

عليم الحديثةالعلمي/طرق 
ّ
. يشجع 11 – الت

 على البحث العلمي/الشرح 
ً
املعلم طالبه كثيرا

 التقليدي

1.067 1.650 0.175 0.720 1.415 
6.10

3 
88 0.000 

Pair 

2 

.يحفزني املعلم كثيًرا ويزيد من ثقتي 12

عليم الحديثةبنفس ي/طرق 
ّ
. يحفزني 12 – الت

املعلم كثيًرا ويزيد من ثقتي بنفس ي/الشرح 

 التقليدي

0.854 1.489 0.158 0.540 1.168 
5.41

0 
88 0.000 

Pair 

3 

أنماط  .يتضمن املقرر أنماط مختلفة من13

عليم الحديثةالتعلم الذاتي/طرق 
ّ
. 13 - الت

يتضمن املقرر أنماط مختلفة من أنماط التعلم 

 الذاتي/الشرح التقليدي

1.146 1.736 0.184 0.780 1.512 
6.22

9 
88 0.000 

Pair 

4 

ب على.يشجع املعلم ويحفز 11
ّ

ال
ّ
عليم  الط

ّ
الت

عليم الحديثة/طرق الذاتي
ّ
. يشجع املعلم 11 - الت

ب علىحفز وي
ّ

ال
ّ
عليم الذاتي الط

ّ
/الشرح الت

 التقليدي

1.090 1.736 0.184 0.724 1.456 
5.92

2 
88 0.000 

Pair 

5 

عليم الحديثةمهارة التوجيه الذاتي/ طرق 
ّ
 - الت

 مهارة التوجيه الذاتي/ الشرح التقليدي

1.0393

3 

1.1905

8 

0.126

20 
0.78853 

1.2901

2 

8.23

5 
88 0.000 

 

ضح، من خالل ا
ّ
لبة في امتالكهم "مهارة الّتوجيه ات

ّ
لجدول السابق، وجود فروق ذات داللة إحصائّية لدى الط

اتي"، إذ تبّين أّن قيمة 
ّ
رح Sig =0.00 ≤ 0.05الذ

ّ
م وطريقة الش

ّ
رح الحديث للُمعل

ّ
، وذلك باملقارنة ما بين طريقة الش

 الّتقليدي. 
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ّ
فاعل الاجتماعي والث

ّ
 قافي.املحور الخامس: مهارة الت

قافي باملقارنة بين الطريقتين الحديثة  درجة (:23) رقمالجدول 
ّ
فاعل الاجتماعي والث

ّ
ب مهارة الت

ّ
ال

ّ
اكتساب الط

عليم
ّ
قليدّية في الت

ّ
 والت

Paired Samples Statistics 

 N Mean 
Std. 

Deviation 

Std. 

Error 

Mean 

Pair 1 

كل الاجتماعية ونعمل سوًيا على يسلط املعلم الضوء من خالل املقرر على املشا .15

عليم الحديثةوضع الحلول لها من خالل الابحاث العلمية/طرق 
ّ
 الت

240 3.61 1.267 0.134 

يسلط املعلم الضوء من خالل املقرر على املشاكل الاجتماعية ونعمل سوًيا على  .15

 وضع الحلول لها من خالل الابحاث العلمية/الشرح التقليدي
240 2.60 1.203 0.128 

Pair 2 

.عالجت ألابحاث مواضيع متعددة تهتم بالعالقات العالمة بالبيئة والصحة وألاخالق 12

عليم الحديثةوتحمل املسؤولية/طرق 
ّ
 الت

240 2.39 1.202 0.127 

.هل عالجت ألابحاث مواضيع متعددة تهتم بالبيئة والصحة وألاخالق وتحمل 12

 املسؤولية/الشرح التقليدي
240 2.10 0.978 0.104 

Pair 3 
عليم ال.لقد وفر لنا الاستاذ الفرصة للمشاركة في ألانشطة املختلفة/طرق 11

ّ
 0.138 1.304 3.58 240 حديثةالت

 0.124 1.170 2.75 240 .لقد وفر لنا الاستاذ الفرصة للمشاركة في ألانشطة املختلفة/الشرح التقليدي11

Pair 4 
عليم الحديثةفي/ طرق مهار التفاعل إلاجتماعي والثقا

ّ
 0.10571 0.99723 3.1948 240 الت

 0.09424 0.88906 2.4831 240 مهار التفاعل إلاجتماعي والثقافي/ الشرح التقليدي

 

لبة "مهارة الّتفاعل الاجتماعي    
ّ
ه يوجد فرق في املعّدل املتوّسط في امتالك الط

ّ
تبّين، من خالل الجدول السابق أن

قافي"، إذ 
ّ
لبة في( بدرجة )مت6.22بلغ )والث

ّ
بعها وسطة( من خالل إجابات الط

ّ
تي ات

ّ
رح الحديث ال

ّ
ق بطريقة الش

ّ
ما يتعل

م، في مقابل )
ّ
بعها 1.22املعل

ّ
تي ات

ّ
رح الّتقليدي ال

ّ
ق بطريقة الش

ّ
( بدرجة )ضعيفة( من خالل إجابات الطلبة فيما يتعل

م في التعليم عن ُبعد.
ّ
 املعل

قافي باملقارنة ما بين  ار اختب (:21رقم )الجدول 
ّ
فاعل الاجتماعي والث

ّ
ب مهارة الت

ّ
ال

ّ
العّينات املزدوجة المتالك الط

رح الحديث 
ّ

قليدي والش
ّ
رح الت

ّ
 الش

Paired Samples Test 

 

Paired Differences 

T df 
Sig. (2-

tailed) Mean 
Std. 

Deviation 

Std. 

Error 

Mean 

95% Confidence 

Interval of the 

Difference 

Lower Upper 

Pair 1 

يسلط املعلم الضوء من خالل املقرر على  .15

املشاكل الاجتماعية ونعمل سوًيا على وضع 

الحلول لها من خالل الابحاث العلمية/طرق 

عليم الحديثة
ّ
. يسلط املعلم الضوء من 11 - الت

خالل املقرر على املشاكل الاجتماعية ونعمل سوًيا 

ع الحلول لها من خالل الابحاث على وض

 العلمية/الشرح التقليدي

1.011 1.556 0.165 0.684 1.339 6.132 88 0.000 
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Pair 2 

.عالجت ألابحاث مواضيع متعددة تهتم 12

بالعالقات العالمة بالبيئة والصحة وألاخالق 

عليم الحديثةوتحمل املسؤولية/طرق 
ّ
. هل 12 - الت

تهتم بالبيئة  عالجت ألابحاث مواضيع متعددة

والصحة وألاخالق وتحمل املسؤولية/الشرح 

 التقليدي

0.292 1.502 0.159 -0.024 0.608 1.835 88 0.070 

Pair 3 

.لقد وفر لنا الاستاذ الفرصة للمشاركة في 11

عليم الحديثةألانشطة املختلفة/طرق 
ّ
. 11 - الت

لقد وفر لنا الاستاذ الفرصة للمشاركة في ألانشطة 

 /الشرح التقليدياملختلفة

0.831 1.720 0.182 0.469 1.194 4.559 88 0.000 

Pair 4 

عليمهار التفاعل إلاجتماعي والثقافي/ طرق 
ّ
م الت

التفاعل إلاجتماعي والثقافي/ الشرح  مهار - الحديثة

 التقليدي

0.71161 1.31059 0.13892 0.43553 0.98769 5.122 88 0.000 

 

ضح، من خالل الجدول ال   
ّ
لبة في امتالكهم "مهارة الّتفاعل ات

ّ
سابق، وجود فروق ذات داللة إحصائّية لدى الط

قافي"، إذ تبّين أّن قيمة 
ّ
م وطريقة Sig =0.00 ≤ 0.05الاجتماعي والث

ّ
رح الحديث للُمعل

ّ
، وذلك باملقارنة ما بين طريقة الش

رح الّتقليدي. بإستنناء العبارة املتعلقة "
ّ

حة ع متعددة تهتم بالعالقات العالمة بالبيئة والصعالجت ألابحاث مواضي الش

 sig = 0.070≥0.05". وذلك، ألّن الّتعليم الحديثةوألاخالق وتحمل املسؤولية/طرق 

واصل الفّعال.
ّ
 املحور السادس: مهارات الت

ريقتين الحديثة درجة (:21رقم )الجدول 
ّ
واصل الفّعال باملقارنة بين الط

ّ
ب مهارة الت

ّ
ال

ّ
قليدي اكتساب الط

ّ
ة في والت

عليم 
ّ
 الت

Paired Samples Statistics 

 N Mean 
Std. 

Deviation 

Std. 

Error 

Mean 

Pair 1 
عليم الحديثة.ترك هذا املقرر لدي تجربة ممتعة/طرق 18

ّ
 0.116 1.092 4.01 240 الت

 0.129 1.216 3.46 240 .ترك هذا املقرر لدي تجربة ممتعة/الشرح التقليدي18

Pair 2 

تي نمر 10
ّ
.يحاول املعلم جاهًدا التخفيف من القلق الدراس ي والضغوطات ال

عليم الحديثةبها خالل الفصل/طرق 
ّ
 الت

240 3.80 1.226 0.130 

تي نمر 10
ّ
.يحاول املعلم جاهًدا التخفيف من القلق الدراس ي والضغوطات ال

 بها خالل الفصل/الشرح التقليدي
240 3.07 1.232 0.131 

Pair 3 

ذي نمر 20
ّ
.يفاجئنا املعلم أثناء الامتحانات بأساليب تخفف عنا التوتر ال

عليم الحديثةبه/طرق 
ّ
 الت

240 3.98 1.270 0.135 

ذي نمر 20
ّ
.يفاجئنا املعلم أثناء الامتحانات بأساليب تخفف عنا التوتر ال

 به/الشرح التقليدي
240 2.74 1.220 0.129 

Pair 4 

على العمل  ليشجعنا ُبعدات ضمن التعليم عن .يوزعنا املعلم إلى مجموع21

عليم الحديثةالجماعي/طرق 
ّ
 الت

240 3.78 1.241 0.132 

على العمل  ليشجعنا ُبعد.يوزعنا املعلم إلى مجموعات ضمن التعليم عن 21

 الجماعي/الشرح التقليدي
240 2.92 1.180 0.125 

Pair 5 
عليم املشتركة/طرق  بحاثألا  في.لقد كانت متعة كبيرة مشاركة الاخرين 22

ّ
الت

 الحديثة
240 3.09 1.345 0.143 
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 0.144 1.362 2.91 240 املشتركة/الشرح التقليدي ألابحاث في.لقد كانت متعة كبيرة مشاركة الاخرين 22

Pair 6 
عليم الحديثةمهارات التواصل الفعال/ طرق 

ّ
 0.08944 0.84375 3.7303 240 الت

 0.09742 0.91901 3.0202 240 الشرح التقليديمهارات التواصل الفعال/ 

  

لبة "مهارات الّتواصل الفّعال"، 
ّ
ه يوجد فرق في املعّدل املتوّسط في امتالك الط

ّ
تبّين من خالل الجدول السابق، أن

لبة في( بدرجة )ق6.26إذ بلغ )
ّ
بعها املعوّية( من خالل إجابات الط

ّ
تي ات

ّ
رح الحديثة ال

ّ
ق بطريقة الش

ّ
م، فيما يتعل

ّ
مقابل  ل

لبة في( بدرجة )متو 1.11)
ّ
م في التعليم ّسطة( من خالل إجابات الط

ّ
بعها املعل

ّ
تي ات

ّ
رح الّتقليدي ال

ّ
ق بطريقة الش

ّ
ما يتعل

 عن ُبعد.

واصل الفّعال باملقارنة ما بين  اختبار  (:22رقم ) الجدول 
ّ
ب مهارة الت

ّ
ال

ّ
ارتباطات العّينات املقترنة الكتساب الط

عليم ا
ّ
عليم الحديثالت

ّ
قليدي والت

ّ
 لت

Paired Samples Correlations 

 N Correlation Sig. 

Pair 1 
عليم الحديثةترك هذا املقرر لدي تجربة ممتعة/طرق  .18

ّ
ترك هذا املقرر لدي تجربة  .18 & الت

 ممتعة/الشرح التقليدي
240 -0.252 0.017 

Pair 2 

تي نمر بها خالل .يحاول املعلم جاهًدا التخفيف من القلق 10
ّ
الدراس ي والضغوطات ال

عليم الحديثةالفصل/طرق 
ّ
يحاول املعلم جاهًدا التخفيف من القلق الدراس ي  .10 & الت

تي نمر بها خالل الفصل/الشرح التقليدي
ّ
 والضغوطات ال

240 0.077 0.474 

Pair 3 

ذي نم20
ّ
 ر به/طرق .يفاجئنا املعلم أثناء الامتحانات بأساليب تخفف عنا التوتر ال

ّ
عليم الت

ذي نمر به/الشرح  ..20 & الحديثة
ّ
يفاجئنا املعلم أثناء الامتحانات بأساليب تخفف عنا التوتر ال

 التقليدي

240 -0.018 0.864 

Pair 4 

على العمل الجماعي/طرق  ليشجعنا ُبعديوزعنا املعلم إلى مجموعات ضمن التعليم عن  ..21

عليم 
ّ
على  ليشجعنا ُبعدعلم إلى مجموعات ضمن التعليم عن يوزعنا امل ..21 &الحديثة الت

 العمل الجماعي/الشرح التقليدي

240 -0.036 0.741 

Pair 5 
عليم الحديثةألابحاث املشتركة/طرق  .لقد كانت متعة كبيرة مشاركة الاخرين في22

ّ
.لقد 22 & الت

 املشتركة/الشرح التقليدي ألابحاث فيكانت متعة كبيرة مشاركة الاخرين 
240 0.122 0.254 

Pair 6  عليم الحديثةمهارات التواصل الفعال/ طرق
ّ
 0.965 0.005 240 & مهارات التواصل الفعال/ الشرح التقليدي الت

 

لبة في امتالكهم "مهارة    
ّ
ه توجد فروق ذات داللة إحصائّية لدى الط

ّ
تبّين، من خالل الجدول السابق، أن

م وطريقة Sig= 0.017 ≤ 0.05قيمة  الّتواصل الفّعال"، إذ تبّين أّن 
ّ
رح الحديث للُمعل

ّ
، وذلك باملقارنة ما بين طريقة الش

رح الّتقليدي، وتحديًدا لدى إجابتهم عن عبارة"
ّ

ترك هذا املقّرر لدّي تجربة ممتعة". أما فيما يتعلق بباقي العبارات  الش

ه ال توجد أي فروقات ذات داللة إحصائية  216رقم املتعلقة بمهارات التواصل الفعال فتبين لدينا من خالل الجدول 
ّ
أن

 .Sig≥0.05وذلك ألّن 
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واصل الفّعال باملقارنة ما بي اختبار  (:21) الجدول رقم
ّ
ب مهارة الت

ّ
ال

ّ
عليالعّينات املزدوجة الكتساب الط

ّ
م ن الت

عليم 
ّ
قليدي والت

ّ
 الحديثالت

Paired Samples Test 

 

Paired Differences 

T df 
Sig. (2-

tailed) Mean 

Std. 

Deviatio

n 

Std. 

Error 

Mean 

95% Confidence 

Interval of the 

Difference 

Lower Upper 

Pair 

1 

.ترك هذا املقرر لدي تجربة ممتعة/طرق 18

عليم الحديثة
ّ
. ترك هذا املقرر لدي 18 – الت

 تجربة ممتعة/الشرح التقليدي

0.551 1.828 0.194 0.166 0.936 2.842 88 0.006 

Pair 

2 

يحاول املعلم جاهًدا التخفيف من القلق  .10

تي نمر بها خالل 
ّ
الدراس ي والضغوطات ال

عليم الحديثةالفصل/طرق 
ّ
. يحاول 10 - الت

املعلم جاهًدا التخفيف من القلق الدراس ي 

تي نمر بها خالل الفصل/الشرح 
ّ
والضغوطات ال

 التقليدي

0.730 1.670 0.177 0.378 1.082 4.125 88 0.000 

Pair 

3 

.يفاجئنا املعلم أثناء الامتحانات بأساليب 20

ذي نمر به/طرق 
ّ
عليمتخفف عنا التوتر ال

ّ
 الت

. يفاجئنا املعلم أثناء الامتحانات 20 - الحديثة

ذي نمر به/الشرح 
ّ
بأساليب تخفف عنا التوتر ال

 التقليدي

1.236 1.778 0.188 0.862 1.610 6.560 88 0.000 

Pair 

4 

.يوزعنا املعلم إلى مجموعات ضمن التعليم 21

على العمل الجماعي/طرق  ليشجعنا ُبعدعن 

عليم الحديثة
ّ
.. يوزعنا املعلم إلى 21 – الت

 ليشجعنا ُبعدمجموعات ضمن التعليم عن 

 على العمل الجماعي/الشرح التقليدي

0.854 1.742 0.185 0.487 1.221 4.624 88 0.000 

Pair 

5 

 يفلقد كانت متعة كبيرة مشاركة الاخرين .22

عليم الحديثةاملشتركة/طرق  ألابحاث
ّ
. 22 - الت

 فيلقد كانت متعة كبيرة مشاركة الاخرين 

 املشتركة/الشرح التقليدي ألابحاث

0.180 1.794 0.190 -0.198 0.558 0.946 88 0.347 

Pair 

6 

عليم  
ّ
مهارات التواصل الفعال/ طرق الت

رات التواصل الفعال/ الشرح مها -الحديثة 

 التقليدي

0.710

11 
1.24463 0.13193 0.44793 0.97230 5.382 88 0.000 

    

لبة في امتالكهم "مهارات الّتواصل 
ّ
ضح، من خالل الجدول السابق، وجود فروق ذات داللة إحصائّية لدى الط

ّ
ات

رح ، وذلك باملقارنة Sig =0.01 ≤ 0.05الفّعال"، إذ تبّين أّن قيمة 
ّ

م وطريقة الش
ّ
رح الحديث للُمعل

ّ
ما بين طريقة الش

 ألابحاث املشتركة/طرق الّتعليم الحديثة"، لقد كانت متعة كبيرة مشاركة لاخرين فيالّتقليدي، ما عدا في عبارة "

 .Sig =0.01 ≥ 0.05إذ تبّين أّن قيمة  
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 املحور السابع: املهارات املعلوماتّية. 

قليدّية في ا درجة(: 28) الجدول رقم
ّ
ريقتين الحديثة والت

ّ
ب املهارات املعلوماتّية باملقارنة بين الط

ّ
ال

ّ
كتساب الط

عليم 
ّ
 الت

Paired Samples Statistics 

 N Mean 
Std. 

Deviation 

Std. 

Error 

Mean 

Pair 1 

.تم إختيار عناوين ألابحاث املتعلقة باملقرر بطريقة عشوائية/طرق 23

عليم الحديثة
ّ
 الت

240 2.71 1.002 0.106 

ألابحاث املتعلقة باملقرر بطريقة عشوائية/الشرح  عناوين إختيار.تم 23

 التقليدي
240 2.88 1.009 0.107 

Pair 2 

ا لتصميم البحث العلمي/طرق 21
ً
.تم إعداد ألابحاث املتعلقة باملقرر وفق

عليم الحديثة
ّ
 الت

240 3.07 0.986 0.105 

متم ألابحاث املتعلقة ب21
ُ
ا لتصميم البحث العلمي/الشرح .ق

ً
املقرر وفق

 التقليدي
240 2.38 0.994 0.105 

Pair 3 

خالل هذا املقرر تحليل املعلومات والبيانات/طرق  من تعلمت.لقد 21

عليم الحديثة
ّ
 الت

240 2.19 1.468 0.156 

خالل هذا املقرر تحليل املعلومات والبيانات/الشرح  من تعلمت.لقد 21

 التقليدي
240 2.87 1.036 0.110 

Pair 4 

.لقد تعلمت من خالل هذا املقرر استثمار املصادر واملراجع بدقة/طرق 22

عليم الحديثة
ّ
 الت

240 2.09 1.370 0.145 

.لقد تعلمت من خالل هذا املقرر استثمار املصادر واملراجع بدقة/الشرح 22

 التقليدي
240 2.26 1.103 0.117 

Pair 5 
عليم الحديثةة/ طرق املهارات املعلوماتي

ّ
 0.10811 1.01994 2.5140 240 الت

 0.08748 0.82530 2.5955 240 املهارات املعلوماتية/ الشرح التقليدي

 

لبة "املهارات املعلوماتّية"، 
ّ
ه ال يوجد فرق في املعّدل املتوّسط في امتالك الط

ّ
تبّين، من خالل الجدول السابق، أن

لبة فيّسط( بدرجة )متو 1.52إذ بلغ )
ّ
م، في ة( من خالل إجابات الط

ّ
بعها املعل

ّ
تي ات

ّ
رح الحديثة ال

ّ
ق بطريقة الش

ّ
ما يتعل

لبة في( بدرجة )متوّسطة( من 1.52مقابل )
ّ
م في خالل إجابات الط

ّ
بعها املعل

ّ
تي ات

ّ
رح الّتقليدي ال

ّ
ق بطريقة الش

ّ
ما يتعل

 التعليم عن ُبعد.

عليم ارتباطات العّينا اختبار  (:20) الجدول رقم
ّ
ب املهارة املعلوماتّية باملقارنة ما بين الت

ّ
ال

ّ
ت املقترنة الكتساب الط

عليم الحديث
ّ
قليدي والت

ّ
 الت

Paired Samples Correlations 

 N Correlation Sig. 

Pair 1 
عليم الحديثة.تم إختيار عناوين ألابحاث املتعلقة باملقرر بطريقة عشوائية/طرق 23

ّ
 & الت

 ألابحاث املتعلقة باملقرر بطريقة عشوائية/الشرح التقليدي ناوينع إختيار.تم 23
240 -0.182 0.088 

Pair 2 
ا لتصميم البحث العلمي/طرق 21

ً
عليم الحديث.تم إعداد ألابحاث املتعلقة باملقرر وفق

ّ
 & ةالت

ا لتصميم البحث العلمي/الشرح التقليدي21
ً
متم ألابحاث املتعلقة باملقرر وفق

ُ
 .ق

240 -0.027 0.805 

Pair 3 
عليم الحديثةخالل هذا املقرر تحليل املعلومات والبيانات/طرق  من تعلمت.لقد 21

ّ
 & الت

 خالل هذا املقرر تحليل املعلومات والبيانات/الشرح التقليدي من تعلمت.لقد 21
240 -0.073 0.499 
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Pair 4 
عليم الحديثة/طرق .لقد تعلمت من خالل هذا املقرر استثمار املصادر واملراجع بدقة22

ّ
 الت

 لقد تعلمت من خالل هذا املقرر استثمار املصادر واملراجع بدقة/الشرح التقليدي ..22&
240 0.105 0.329 

Pair 5  عليم الحديثةاملهارات املعلوماتية/ طرق
ّ
 0.387 0.093- 240 & املهارات املعلوماتية/ الشرح التقليدي الت

 

ضح، من خالل الجدول السابق،
ّ
لبة في امتالكهم "مهارة  ات

ّ
ه ال توجد فروق ذات داللة إحصائّية لدى الط

ّ
أن

م وطريقة الشّرح Sig≥ 0.05الّتواصل الفّعال"، إذ تبّين أّن قيمة 
ّ
رح الحديث للُمعل

ّ
، وذلك باملقارنة ما بين طريقة الش

 ة".ترك هذا املقّرر لدّي تجربة ممتع الّتقليدي، وتحديًدا لدى إجابتهم عن عبارة "

رح  اختبار (: 30) رقم الجدول 
ّ

ب املهارات املعلوماتّية باملقارنة ما بين الش
ّ

ال
ّ
العّينات املزدوجة الكتساب الط

رح الحديث
ّ

قليدي والش
ّ
 الت

Paired Samples Test 

 

Paired Differences 

T Df 

Sig. 

(2-

tailed) 
Mean 

Std. 

Deviation 

Std. 

Error 

Mean 

95% Confidence 

Interval of the 

Difference 

Lower Upper 

Pair 1 

.تم إختيار عناوين ألابحاث املتعلقة باملقرر 23

عليم الحديثةبطريقة عشوائية/طرق 
ّ
تم  .23 – الت

ألابحاث املتعلقة باملقرر بطريقة  عناوين إختيار

 عشوائية/الشرح التقليدي

-0.169 1.547 0.164 -0.494 0.157 -1.028 88 0.307 

Pair 2 

ا 21
ً
.تم إعداد ألابحاث املتعلقة باملقرر وفق

عليم الحديثةلتصميم البحث العلمي/طرق 
ّ
 – الت

ا لتصميم   .21
ً
متم ألابحاث املتعلقة باملقرر وفق

ُ
ق

 البحث العلمي/الشرح التقليدي

0.685 1.419 0.150 0.386 0.984 4.557 88 0.000 

Pair 3 

ر تحليل خالل هذا املقر  من تعلمت.لقد 21

عليم الحديثةاملعلومات والبيانات/طرق 
ّ
. 21 – الت

خالل هذا املقرر تحليل  من تعلمتلقد 

 املعلومات والبيانات/الشرح التقليدي

-0.674 1.857 0.197 -1.065 -0.283 -3.424 88 0.001 

Pair 4 

.لقد تعلمت من خالل هذا املقرر استثمار 22

عليماملصادر واملراجع بدقة/طرق 
ّ
 – الحديثة الت

لقد تعلمت من خالل هذا املقرر استثمار  .22

 املصادر واملراجع بدقة/الشرح التقليدي

-0.169 1.667 0.177 -0.520 0.183 -0.954 88 0.343 

Pair 5 
عليم الحديثةاملهارات املعلوماتية/ طرق 

ّ
 - الت

 املهارات املعلوماتية/ الشرح التقليدي
-0.08146 1.37023 0.14524 -0.37010 

0.2071

8 
-0.561 88 0.576 

 

لبة في امتالكهم "املهارات 
ّ
ضح، من خالل الجدول السابق، وجود فروق ذات داللة إحصائّية لدى الط

ّ
ات

رح Sig =0.01 ≤ 0.05املعلوماتّية"، إذ تبّين أّن قيمة 
ّ

م وطريقة الش
ّ
رح الحديث للُمعل

ّ
، وذلك باملقارنة ما بين طريقة الش

قة بالّتالي:الّتقليدي في الع
ّ
 بارات املتعل

 ."قة باملقّرر وفًقا لتصميم البحث العلمي/طرق الّتعليم الحديثة
ّ
 تّم إعداد ألابحاث املتعل
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 م
ّ
 من خالل هذا املقّرر تحليل املعلومات والبيانات" ت" لقد تعل

 إلاجابة عى الفرضيات من خالل تحليل محاور الاستبيان: 

لبة املهارة التكنولوجّية.امِلحَور ألاول: العالقة بين أسلو 
ّ
دريس ي وامتالك الط

ّ
م الت ِ

ّ
عل

ُ
 ب امل

م ) ِ
ّ
عل

ُ
تي اعتمدها امل

ّ
ط الحسابي في طريقة الشّرح الحديثة ال َغ معّدل الحساب املتوّسِ

َ
)متوّسطة(.  (، بدرجة6.25بل

تي اعُتِمَدت في ألاسابيع السّتة ألاولى من الفصل الّدرا
ّ
ريقة الّتقليدّية ال

ّ
ط اأّما في الط لحسابي س ي، فقد بلَغ معّدل املتوّسِ

لبة في 1.53)
ّ
ضَح لنا، من خالل الّتحليل إلاحصائي، وجود فروٍق ذات داللة إحصائّية لدى الط

ّ
(، بدرجة )ضعيفة(. ات

َن أّن قيمة  رح الحديث Sig=0.05≤α=0.05امتالكهم "املهارة التكنولوجّية"، إذ تبيَّ
ّ

، وذلك باملقارنة ما بين طريقة الش

رح الّتقليدي.
ّ

م وطريقة الش ِ
ّ
(، تبّين (Soulé & Warrick كلٌّ من سوليه وواريك 1125وفي دراسٍة أجراها في العام  للُمعل

ذين بقت مقّرراتهم 
ّ
ذين تضّمنت مناهجهم بعض الّتطبيقات الّرقمّية، كانت معّدالت نجاحهم أفضل من ال

ّ
ب ال

ّ
ال

ّ
أّن الط

تي أظهرت نتائج  في (Mullen & Wedwick 2008(من ميالن وودويك  على حالها الّروتيني. كذلك فعل كلٌّ 
ّ
دراستهما ال

موهم في التعليم عن ُبعد الوسائل الّرقمّية في تدريسهم الحصص خالل  ِ
ّ
ذين استخدم ُمعل

ّ
ب ال

ّ
ال

ّ
معرفّية أفضل للط

 وبناًء عليه، فإّن هذه الفرضّية صحيحة. الفصل الّتعليمي.

اني: العال
ّ
اقد وحّل املشكالتامِلحَور الث

ّ
فكير الن

ّ
لبة مهارة الت

ّ
دريس ي وامتالك الط

ّ
م الت

ّ
عل

ُ
 قة بين أسلوب امل

م الحديث في الّتعليم )
ّ
َغ معّدل الحساب املتوّسط الحسابيألسلوب املعل

َ
(، بدرجة )قوّية(، بينما بلغ 6.21بل

ضح لنا، من خالل الّتحلي1.25)
ّ
ل إلاحصائي، وجود فروق ذات داللة (، بدرجة )متوّسطة( لألسلوب الّتقليدي. ات

لبة في امتالكهم "مهارة الّتفكير الّناقد وحّل املشكالت"، إذ تبّين أّن قيمة 
ّ
، وذلك Sig= 0.00 ≤ α=0.05إحصائّية لدى الط

رح الّتقليدي. 
ّ

م وطريقة الش ِ
ّ
رح الحديث للُمعل

ّ
( على Vacek, 2009( وفي تجربٍة قام بها فاسيكباملقارنة ما بين طريقة الش

لبة على مهارة الّتفكير الّناقد وحّل املشكالت ُيساهم في تعزيز ألاداء لديهم، 
ّ
َبَت أّن تدريب الط

َ
طلبة الّتمريض، ث

تي يقعون فيها. هذا وأظهرت دراسة قام بها المبرت 
ّ
ي املشاكل ال

ّ
( أّن الّتفكير (Lampert, 2007وُيساعُدهم على تخط

الب الّنقدي يجب أّن يكون من أولويّ 
ّ
ُد مدى اكتساب الط

ّ
 عن إجراء اختباراٍت علمّية تؤك

ً
ات الّتعليم الجامعي، فضال

قة بهذا املحَور، فإّن هذه الفرضّية صحيحة. ِ
ّ
 هذا الّتفكير. بناًء على ما تّقدم من اختبارات إحصائّية متعل

لبة مهار 
ّ
دريس ي وامتالك الط

ّ
م الت

ّ
عل

ُ
الث: العالقة بين أسلوب امل

ّ
 ة الابتكار وإلابداع.امِلحَور الث

َغ    
َ
م الحديثة ) بل ِ

ّ
عل

ُ
م 1.25(، بدرجة )قوّية(، بينما بلغ )6.31معّدل الحساب املتوّسط لطريقة امل ِ

ّ
عل

ُ
( لطريقة امل

لبة في امتالكهم "مهارة 
ّ
ضَح أيًضا وجود فروق ذات داللة إحصائّية لدى الط

ّ
رح، بدرجة )ضعيفة(. ات

ّ
الّتقليدّية في الش

م وطريقة Sig= 0.00 ≤ α=0.05بداع"، إذ تبّين أّن قيمة إلابتكار وإلا  ِ
ّ
رح الحديث للُمعل

ّ
، وذلك باملقارنة ما بين طريقة الش

رح الّتقليدي. 
ّ

ت دراسِة كّل من موريسون وجونسون  الش
َ
ن ب،& Johnston, 2003) Morrisonبيَّ

ّ
ال

ّ
 ( في نتائجها أّن الط

ذين ال 
ّ
ب الّتعليم العالي ال

ّ
ريقة املبتكرة وإلابداعّية، وال سّيما طال

ّ
 يتدرّبون من خالل املواد الّدراسية على الّتفكير بالط

ف مع الّتطّورات املتسارعة في بيئة العمل.  سيعانون في مستقبلهم القريب عند دخولهم سوق العمل من الّتأقلم والّتكيُّ

تي أWilson, 2014) Pollard Pollard&أّما دراسة بوالرد وويلسون 
ّ
ب كلّية الفنون تحديًدا، فقد أظهرت ( ال

ّ
جراها على طال
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مون مشاريَع للّتخرج بأفكاٍر روتينّية تقليدّية ال تتماش ى  ذين ال يمتلكون مهارة الّتفكير وإلابداع، يقّدِ
ّ
لبة ال

ّ
نتائجها أّن الط

ن لنا، نتيجة الاختبارات إلاحصائّية، أ رة. تبيَّ
َ
رات هذه الفمع الّتطّورات وألافكار الجديدة املبتك رضّية ّن العالقة بين متغّيِ

 إيجابّية، وبالّتالي فإّن هذه الفرضّية صحيحة.

اتي.امِلحَور الّرابع: 
ّ
وجيه الذ

ّ
لبة مهارة املبادرة والت

ّ
دريس ي وامتالك الط

ّ
م الت

ّ
 العالقة بين أسلوب املعل

م الحديثة ) ِ
ّ
عل

ُ
ط لطريقة امل َغ معّدُل الحساب املتوّسِ

َ
(، بدرجة )متوّسطة( 1.22)قوّية(، بينما بلَغ )(، بدرجة 6.21بل

رح الّتقليدي.
ّ

اتي"، إذ هذا و  لطريقة الش
ّ
لبة في امتالكهم "مهارة الّتوجيه الذ

ّ
توجد فروق ذات داللة إحصائّية لدى الط

رحSig= 0.00 ≤α= 0.05تبّين أّن قيمة 
ّ

م وطريقة الش ِ
ّ
رح الحديث للُمعل

ّ
الّتقليدي.  ، وذلك باملقارنة ما بين طريقة الش

دت نتائج دراسة دراغسون وباالليا
َّ
( في هذا إلاطار أّن مؤّسسات الّتعليم العالي هي ألاداة (Dragusin & Balalia, 2010 أك

م داخل التعليم عن ُبعد. 
ّ
عل

ُ
الب مهارة املبادرة، ويعتِمُد ذلك على املناهج الّتعليمّية، وأسلوب امل

ّ
 ألاساس في تعليم الط

لبة يجب أن (Nabi & All, 2018ابي وآخرون أّما دراسة ن
ّ
الّسنة ألاولى  يبدأوا منذ(، فقد أظهَرت نتائجها أّن الط

مهم العديد من مهارات الّتواصل، 
ّ
ساِهُم بدورها في تعل

ُ
تي ست

ّ
م مهارة املبادرة والّتوجيه، وال

ّ
من تعليمهم الجامعي بتعل

 هذه الفرضّية صحيحة.وإلانتاجّية، وحتى إلابتكار منها، وبالّتالي فإّن 

قافي
ّ
فاعل الاجتماعي والث

ّ
دريس ي وامتالكه مهارة الت

ّ
م الت ِ

ّ
عل

ُ
 امِلحَور الخامس: العالقة بين أسلوب امل

َغ    
َ
م الحديث في الّتعليم ) َبل ِ

ّ
عل

ُ
(، بدرجة )قوّية(، بينما بلَغ 6.22معّدل الحساب املتوّسط الحسابيألسلوب امل

ضّح، من 1.22يلهذا املحور )معّدل الحساب املتوّسط الحساب
َ
ه ات

ّ
م الّتقليدي، علًما أن ِ

ّ
عل

ُ
(، بدرجة )ضعيفة(، ألسلوب امل

لبة في امتالكهم "مهارة الّتفاعل الاجتماعي 
ّ
خالل الّتحليل إلاحصائي، وجود فروق ذات داللة إحصائّية لدى الط

قافي"، إذ تبّين أّن قيمة 
ّ
رح  ، وذلك باملقارنة ماSig= 0.00 ≤ α=0.05والث

ّ
م وطريقة الش

ّ
رح الحديث للُمعل

ّ
بين طريقة الش

 الّتقليدي.

َد 
ّ
الب  في دراسٍة قام أجروها( (Canto, Jauregi, & van den Bergh, 2013كّل من أك

ّ
أّن الّتعاون والّتفاعل بين الط

 بما كان 
ً
غة إلانكليزّية بوقٍت وتكلفة أقّل مقارنة

ّ
م أّديا إلى إكسابهم مهارة الل ِ

ّ
عل

ُ
رق الّتقوامل

ّ
ليدّية. ُيدرَّس في الّسابق بالط

 وعليه، فإّن هذه الفرضّية صحيحة.

واصل الفّعال
ّ
لبة مهارات الت

ّ
دريس ي وامتالك الط

ّ
م الت ِ

ّ
عل

ُ
 امِلحَور الّسادس: العالقة بين أسلوب امل

م الحديث في الّتعليم )    ِ
ّ
عل

ُ
( 1.11، بينما بلغ )(، بدرجة )قوّية(6.26بلَغ معّدل املتوّسط الحسابي ألسلوب امل

لبة فيبدرجة ض
ّ
م في التعليم عن ُبعد. عيفة، من خالل إجابات الط ِ

ّ
بعها املعل

ّ
تي ات

ّ
رح الّتقليدي ال

ّ
ق بطريقة الش

ّ
ما يتعل

لبة في امتالكهم "مهارات الّتواصل 
ّ
ضَح، من خالل الّتحليل إلاحصائي، وجود فروٍق ذات داللة إحصائّية لدى الط

ّ
ات

رح Sig= 0.01 ≤α= 0.05ن أّن قيمة الفّعال"، إذ تبيَّ 
ّ

م وطريقة الش ِ
ّ
رح الحديث للُمعل

ّ
، وذلك باملقارنة ما بين طريقة الش

 كبيرة مشاركة لاخرين فيالّتقليدي، ما عدا في العبارة لاتية: "
ً
 ألابحاث املشتركة/طرق الّتعليم الحديثة". لقد كانت متعة

 حول ا(Ulas, 2008لقد قّدم أيالس 
ً
لبة من هذه ( دراسة

ّ
م في التعليم عن ُبعد لتمكين الط ِ

ّ
عل

ُ
ذي يضطِلُع به امل

ّ
لّدور ال
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م يؤّدي الّدور ألاساس في العملّية  ِ
ّ
عل

ُ
َل إلى نتيجٍة مفادها أّن امل تي بموجبها تنتقُل ألافكار، واملعلو املهارة، وقد توصَّ

ّ
مات، ال

ب. هذا وأظَهَرت نتائج د
ّ

ال
ّ
ُبرات بين الط

ُ
ُل في جميع أّن  (Aydın, 2016)راسة أودين واملشاعر، والخ

ُ
عملّية الّتواصل تدخ

أجزاء حياتنا، في العمل، في املنزل، وأّي حديٍث بين ألافراد ُيمِكن أن يندرج ضمن إطار الّتواصل. ُيمكُننا تعريف عملّية 

م هو ألاساس في الّتواصل على أّنها تبادٌل للمعلومات، أو ألافكار، أو الِقَيم، أو املواقف، أو املشا ِ
ّ
عل

ُ
عر بين طرفين، وامل

ن أّن هذه الفرضّية صحيحة.هذه العملّية.   وبناًء على الاختبارات إلاحصائّية، تبيَّ

لبة املهارات املعلوماتّية.
ّ
دريس ي وامتالك الط

ّ
م الت

ّ
عل

ُ
 امِلحَور الّسابع: العالقة بين أسلوب امل

َغ معّدل الحساب املتوّسط الحسابي ألسلوب   
َ
م الّتدريس ي الحديث ) بل ِ

ّ
عل

ُ
(، بدرجة )متوّسطة(، بينما 1.52امل

َغ )
َ
لبة في(، بدرجة )متوّس 1.52بل

ّ
م في طة(، من خالل إجابات الط ِ

ّ
بعها املعل

ّ
تي ات

ّ
رح الّتقليدي ال

ّ
ق بطريقة الش

ّ
ما يتعل

ن أّن قيمة  دته دراسة دافي ≥ 0.05αSig= 0.01=التعليم عن ُبعد، إذ تبيَّ
ّ
م )(Davis, 2003س . وهذا ما أك

ّ
عل

ُ
، وهو أّن امل

لبة، وتدريبهم على الّتعامل مع هذه الكمّية الهائلة من 
ّ
قافة لدى الط

ّ
يضطِلُع بدوٍر مهّم من خالل تنميته هذه الث

دت الّنتائج أّن (Marx & Moss, 2011)املعلومات للحصول على املوثوق منها. وفي دراسة كّلٍ من ماركس وموس 
ّ
، أك

 الختيار املوثوق منها. لكن نتيجة هذه  ملستمرّ الّتدريب ا
ً

الب على الّتعامل مع املعلومات والبيانات سيجعله مؤّهال
ّ
للط

 الفرضية غير صحيحة، ألّن تدخل املعلم لم يؤثر بأداء الطالب.

الب وتفاعله مع 
ّ
ق باملعلومات العاّمة عن رأي الط ِ

ّ
امن: ِمحَور متعل

ّ
عليم الحديثامِلحَور الث

ّ
 .الت

الب وتفاعله مع الّتعليم الحديث"، وقد بلَغ  
ّ
ق بـ"معلومات عاّمة عن رأي الط

ّ
امن املتعل

ّ
لقد تمَّ تحليل امِلحَور الث

(، بدرجة ارتباط )قوّية(، 2.25الامتحان في هذا املقّرر لم يقتصر على قياس مستوى الحفظ" نسبة )الحّد ألاعلى لعبارة "

نا يجب أن ننتقل من طريقة الحفظ والّتلقين في أدائنا الّتعليمي وهذا يدلُّ على أّن الامتحان كان م
ّ
ًعا في فقراته، ألن تنّوِ

سبة ألادنى، فقد كانت لعبارة "لقد شعرُت بامللل أثناء شرح 
ّ
الب كيفّية الّتحليل. أّما الن

ّ
إلى مرحلة تعليم الط

ذي قام به (، بدرجة ارتباط )ضعيفة2.22املحاضرات/طرق الّتعليم الحديثة" بنسبة )
ّ
(، وهذا يدّل على أّن الّتنّوع ال

م في التعليم عن ُبعد، وأثناء إعطائه 
ّ
عِل

ُ
الب وحّبه للمقّرر، وأبعَد عنه شعور امللل. لذا  املحاضرات، أثار امل

ّ
شغف الط

فقت نتائج هذا املحور مع دراسة كّلٍ من كيمبر وبيالي وريتشارد 
ّ
ول الّدور ح (Kimber, Pillay, & Richards, 2002)ات

شاطات التعليم عن ُبعدّية. وفي دراسة 
ّ
الب على الّتأقلم مع كّل ما هو جديد من خالل الن

ّ
م في تحفيز الط

ّ
ذي يؤّديه املعل

ّ
ال

شاطات التعليم عن ُبعدّية، ال سّيما العقلّية منها،  (Meegan& All, 2013) وآخرونكّل من ميغان 
ّ
تّم الّتأكيد على أّن الن

ب مع طرائق  تزيُد من تفاعل
ّ

ال
ّ
 .الّتعليم الّرقمّيةالط

 نتائج البحث:

  ي والعالمي، أصبح تحديد املهارات الواجب اكتسابها
ّ
تي طرأت على املجتمعين املحل

ّ
ة ال في ظّل الّتغّيرات املستمرَّ

 
ّ

بات املراحل الال
ّ
ن هؤالء من الّتعامل مع متطل

ّ
ا، لكي يتمك مين أمًرا أساسيًّ

ّ
تي ربما ستمن قبل ألافراد املتعل

ّ
كون حقة ال

 أكثر تعقيًدا من املرحلة الّراهنة.
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  مراجعة مناهجها والعمل على تطويرها تبًعا ما بدأته من مؤّسسات الّتعليم العالي من الهام جًدا أّن تستكمل

مات مت
ّ
ذي سُيساهم في بناء رأِس ماٍل بشرّي قادٍر على بناء منظ

ّ
بة طّورة مواكملهارات القرن الحادي والعشرين، ألامر ال

تي تطرأ على البيئتين املحلّية والعاملّية
ّ
 .للّتغّيرات ال

  العملية التعليمّية ليست إجراء إمتحانات وتلقين وحفظ، بل هي عملية مستمّرة تتطلب تطوير املعرفة، إّن

 .والتنمية اللغوية، والتنمية التحفيزية

 ساه
ُ
الب ت

ُ
 تنمية مهاراتهم وقدراتهم. م في إّن النشاطات الجامعّية التي ُيشارك بها الط

 ا إيجابًيا بالتحفيز وإلانجاز.  أيًضاالدّراسة هذه  كما أثبتت
ً
 أن تعزيز استقاللية الطالب يرتبط ارتباط

  ساهم في
ُ
علم أثناء إعطائه املحاضرة، وإستخدامه للوسائل التعليمية املتقدمة ت

ُ
إّن الاسلوب الذي يعتمده امل

 
ُ
الب وت

ُ
درة الطالب على ُممارستها في حياته العملية والعلمية.تنمية مهارات الط

ُ
 عزز من ق

  أن بعض املعلمين ما زالوا يعتمدون أساليب التدريس التقليدية. ومع ذلك، لم يصرحوا كما أثبتت الدًراسة بأّن

ية أخرى، . من ناحبذلك في االاستبيانات التي أجابوا عنها، وذكروا أّنهم يعتمدون التعلم التعاوني والنشط معظم الوقت

الب في تنمية 
ُ
 اعتماد استراتيجيات التعلم النشط، وهذا يثبت فرضيتنا. مهاراتهم بعدارتفع مستوى التحفيز عند الط

  ساهم املختلطة  أعتماد الطرق إّن
ُ
الب مهارات القرن ت

ُ
باالستكشاف الغني للعوامل التي تؤثر في إكتساب الط

علم في تنميتها الحادي والعشرين، والدور الذي يلعبه
ُ
 .امل

 :التوصيات

 :من خالل نتائج هذه الدّراسة نقترح لاتي 

 عاد دّراستها على كل مهارة على حد
ُ
 حتى يستطيع الباحث دّراسة كافة ما يتعلق بها.اأن ت

 عاد كل ثالثة سنوات لدّراس العالقة بين املناهج التعليمية واملهارات التي تطور بحسب التطورات املتغيرة
ُ
 أن ت
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 التعليمّية العملية جودة على الرقمي ميالتعل أثر

The Impact of Digital Education on the Quality of the Educational Process 

 جامعة القّديس يوسف، بيروت/لبنان /د.سوزان زهير زّمار

Dr.Suzanne Zammar/ Université Saint-Joseph, Beirut/ lebanon 

 

 ملخص الدراسة: 

  تقّدًما ألاخيرة السنوات في العالم شهد
ً

 استخدامها على العديد أهمية حيث انعكست ةالرقميّ  املعلومات والبرامج تكنولوجيا في هائال

على جودة  الرقمي التعليم أثر إلى التعّرف إلى البحث هذا هدفيالتعليم وبالتالي على العملّية التعليمّية.  ومن هنا  املجاالت ومنها مجال من

 البحث أهداف البحث. ولتحقيق على مجتمع التعليمّية العملية في الرقمي التعليم أنماط تطبيق مدى عن التعليمّية والكشف العملية

 251وشملت عّينة البحث  البحث، بيانات لجمع رئيسّية كأداه الاستبانه أداة على التحليلي، وتّم الاعتماد الوصفي املنهج الباحثة استخدمت

مي من
ّ
مات معل

ّ
 .شوائيةع إختيارهم بطريقة الخاصة في مدينة طرابلس شمال لبنان حيث تمَّ  بعض املدارس ومعل

ه يوجد البحث إليها توّصل التي النتائج أبرز  ومن
ّ
التعليم  أنماط وتوظيف من خالل تطبيق التعليمّية في العملية الرقمي للتعليم أثر أن

 محاور  يعلجم البحث عّينة أفراد إجابات متوّسطات بين ظاهرّية وجود فروق النتائج أظهرت كما في تلك املدارس. التعليمّية العملية في الرقمي

 .مخرجاتها وتحسين التعليمية العملية جودة على التعليم الرقمي أثر

مين بين واملناقشات إلكترونّية للحوار مجموعات إنشاء تعزيز بضرورة الباحثة توص ي البحث نتائج ضوء وفي
ّ
 إلالكتروني البريد عبر املعل

  التعليم بيئة عزيزت على والعمل لديهم، الجماعي مهارات العمل لتطوير إلانترنت أو
ّ
مّية والتأكيد  الرقمي لحث

ّ
مين على الاستقاللّية التعل

ّ
املتعل

م أسلوب على
ّ
 .الصحيح التعليم باالتجاه في التكنولوجيا وسائل واستخدام للتكنولوجيا مناسبة تحتّية بنية توفير على الذاتي، مع العمل التعل

 .الجودة ليمّية،التع العملية الرقمي، التعليم ة:املفتاحي الكلمات

Abstract: 

In recent years, the world has witnessed tremendous progress in information technology and digital software, and the 

importance of its use reflected in many areas, including education and therefore the educational process.  This research aims 

to identify the impact of digital education on the quality of the educational process and to reveal the extent to which digital 

education patterns are applied in the educational process to the research community. In order to achieve the research 

objectives, the researcher used the descriptive analytical curriculum, and the questionnaire tool was relied upon as a key tool 

for collecting research data, and the research sample included 150 teachers of some private schools in the northern Lebanese 

city of Tripoli, where they were randomly selected. One of the most notable result of the research is that there is an impact of 

digital education on the educational process by applying and employing digital education patterns in the educational process 

in those schools. The results also showed apparent differences between the average answers of the research sample members 

to all axes of the impact of digital education on the quality of the educational process and the improvement of its outputs. In 

light of the results of the research, the researcher recommends the need to promote the establishment of electronic groups 

for dialogue and discussions between students via email or the Internet to develop their teamwork skills, work to promote 
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the digital education environment to encourage students to learn independently and emphasize self-education, while 

providing appropriate technology infrastructure and using technology in the right direction.  

Keywords: Digital education, Educational process, Quality. 

 مقدمة:

  تقّدًما ألاخيرة السنوات في العالم شهد
ً

 الشبكات انتشار وزيادة والاتصاالت الرقمّية، املعلومات تكنولوجيا في هائال

 وخاصة املختلفة العمرّية الفئات قبل من الرقمّية والبرامج استخدام الحواسيب تزايد حيث والدولّية، املحلّية واملعلومات

 واملالي وسوق  كالقطاع الاقتصادي والقطاعات املجاالت من العديد على استخدامها ةأهمي وانعكست الشباب، فئة

 توظيف على عملت التي والقطاعات املجاالت من العديد وغيرها التعليم ومجال والعسكري  الطبي واملجال ألاعمال

 .وأعمالها في مراكزها الرقمّية التكنولوجيا

ق الحالي العصر في واملستمرة ملتتالّيةا والتكنولوجّية التقنية التطورات تأدّ 
ّ
 املعلومات من هائل كّم  إلى تدف

 عالم في شاملة عصرية نهضة تحقيق في ألاهم الوسيلة لكونه مفر منها، ال ضرورة التعليم تطوير أصبح حيث واملعارف،

ها. لذلكتفو  الشعوب وتقدم ألامم رفعة في التعليم يساهم حيث العوملة، عصر ظل في والعلم املعرفة
ّ
 من العديد تحرص ق

 التعليمّية واملواصفات املعايير من العديد وضع محاولة خالل الطالب واملتعلمين من إلى والعلوم املعرفة إيصال على الدول 

 (.1123الالكترونية )ابراهيم،  والتقنيات ألاساليب وتوظيف عبر استخدام التعليمّية والسعي إلى تطوير العملية والتربوية

 مجال في استخدام الانترنت أدى حيث التعليمية، العملية تطوير دوًرا في الالكترونية اًء عليه، لعبت الوسائلوبن

 العرض أساليب كاستخدام املتبعة، وطرق التدريس أساليب تغيير خالل من التعليمية العملية تطوير إلى التعليم

الفاعلية  إثارة على تعمل التي الفيديو ومقاطع والصور  صواتوألا  ألالوان واستخدام الحديثة، التدريس وطرق  التفاعلّية

لِزُمه التي املعلومات من هائٍل  بكّمٍ  الطالب تزويد في إلانترنت ساهم والحماس، كما
ُ
 ومن دون  أقل وبجهد وقت ممكن بأقل ت

 (.1122 )العجلوني، والزمانية املكانية الحدود إلى النظر

 الرقمّية التدريس وطرق  وأساليب تقنيات واستخدام توظيف على تتنافس عليمّيةالت واملراكز املؤّسسات بدأت وقد

حفز عرضها وأساليب واملتطورة الحديثة ألّن املعلومات وذلك التعليمّية، وصفوفها مناهجها في الحديثة
ُ
 الدافعية ت

م والتشويق
ّ
مين، الذاتي لدى للتعل

ّ
م تجاه فاعلة أداة فهي املتعل

ّ
م فرص توفر هادف، حيث ال إلابداعي التعل

ّ
 الذاتي التعل

 والبرامج التقنّيات أصبحت حيث في التدريس، متنوعة أساليب توفير الحالي مع الوقت في املنتشر املعرفي إلانفجار ومواكبة

ا العالم حيث أّن   عنها، الاستغناء يمكن ال أداة الرقمّية زدهار والا  للتقّدم كمعيار التنافسّية القدرة على يعتمد حاليًّ

 (1123)الغامدي، 

 ظل في ماضية. ولكن سنوات عّدة إلى يعود بل اليوم وليد ليس التعليمّية العملية في الرقمي التعليم استخدام إّن 

اليوم، تّم إدخال عدة مفاهيم جديدة مثل مفهوم التعليم عن بعد والجامعة الافتراضية  العالم يعيشها التي كورونا أزمة

ية واملكتبة الرقمّية وغيرها من املفاهيم والتطورات الحديثة التي أصبحت تشكل معالم البيئة واملدرسة الالكترون

 الرقمية الحديثة وانعكاساتها على العملية التعليمّية. 
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 حيث التعليمّية، استمرار العملية الرقمي كبديل لضمان التعليم نحو التعليمّية املؤّسسات وبناًء عليه، توّجهت

 أدى وهذا التربوّية، النظم في ومتتابعة سريعة تغّيرات إحداث إلى العالم دفعته على كبيرة تحدّيات وروناك جائحة فرضت

 التعليم بتحديث بنية تطوير إلى الحاجة تضاعفت التحدّيات هذه والتعليمية. وملجابهة التربوّية في املناهج النظر إعادة إلى

م فائدة أكبر تحقيق أجل من ومناهجه وأساليبه طرائقه
ّ
كّلِ  من والاتصال تقنية املعلومات وسائل به تحيط الذي للمتعل

  .جانب

ه لم تعد التحدّيات التي تواجه البشرية هي نقص املعلومات كما كان في املاض ي، بل إّن 
ّ
بات من الواضح أن

املؤّسسات تبني ألافراد و التحديات أصبحت تشير إلى كيفية التعاطي مع املعلومات وكيفية معالجتها وإدارتها وكيفية 

فصناعة املعلومات  .للتربية الرقمية التي تتيح لهم التعايش مع معطيات هذا العصر بشكل يسهم في دفع عجلة التقّدم

ف فيه  َعدُّ إحدى أهم وأبرز ثروات الشعوب، حالها حال الغذاء والدواء والنفط، وسُتصنَّ
ُ
في القرن الحادي والعشرين ت

ا واستخدامها للمعلومات، وسُتعرَّف ألامّية على مستوى العالم الجديد باألمّية املعلوماتّية ال أمّية الدول بحسب إنتاجه

 القراءة والكتابة. 

د
ّ
  إلالكترونّية الوسائل على تستدعي الاعتماد وألازمات التحدّيات العازمي " أن وأك

ً
ا يتيح بديال ًبا آنيًّ

ّ
 ملًحا ومتطل

مين
ّ
نهم من التعامل مع التي املهارات ألاساسّية اكتساب إمكانية للمتعل

ّ
ها  الحياة مناحي يجتاح الذي الرقمي العصر تمك

َّ
كل

 .(611، ص 1126)العازمي، 

د من
ّ
 الواجهة، الرقمي نحو التعليم دفعت كورونا جائحة بسبب التعليمي القطاع واجهت التي أّن ألازمة املؤك

 التحول  هذا ملواكبة كبيرة مواجهة العملية التعليمّية تحدّيات إلى سيؤّدي لكذ أن املحتمل ومن عنه، بديل ال خياًرا فأصبح

  املفاجئ،
ّ

ه إال
ّ
 والعقبات.  التحديات الكثير من على التغلب يمكن املناسب بالتخطيط أن

 البحثإشكالية أوال: 
ها ما فرضته جائحة الحديثة ومن واملستجّدات التطورات مواكبة على قادرة التقليدّية التعليم وسائل تعد لم

ق واملعلومات املعارف أصبحت كورونا على جميع ألاصعدة، حيث
ّ
 غير قادرة التقليدّية املناهج جعل مّما ضخم بشكل تتدف

 تكنولوجيا على تعتمد حديثة تعليمّية طرق ووسائل استخدام الضروري  من فبات املعارف، هذه كل واستيعاب احتواء على

مين حصول  وتسهيل تطوير على وتعمل املعارف من قدر تضمين أكبر في تساعد بحيث املعلومات وإلانترنت
ّ
على  املتعل

 وأهمّيتها الرقمي التعليم طرق  وتطبيق آلية اختيار على التعّرف الضروري  من أصبح مصادرها. لقد من واملعلومات املعارف

للكشف عن أثر  إعداد هذا البحث تّم  لكلذ التعليمّية والحفاظ على جودتها وتحسين مخرجاتها، العملية تطوير في

 التعليم الرقمي على جودة العملية التعليمّية.
ا: أسئلة البحث  ثانيَّ

ل الجودة أحد أهم املتطلبات بالنسبة للعملية التعليمّية بشكل عام، حيث تزايد الاهتمام بجودة التعليم في 
ّ
تمث

لجودة نظّرا ألهمية ذلك في تحسين مخرجات العملية التعليمية لاونة ألاخيرة وتزايدت معه جهود إيجاد معايير لهذه ا

 وتأهيل خريجيها للمنافسة في مختلف ميادين العمل ووفق معايير دولية.
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 العملية جودة على الرقمي التعليم أثر ما :تيلا الرئيس ي السؤال عن لإلجابة الحالي البحث إعداد وبناًء عّما سبق، تّم 

 التعليمّية؟

 :يلي ما أهّمها الفرعّية ألاسئلة من مجموعة الرئيس ي السؤال هذاعن  وينبثق

 الرقمي؟ التعليم واستراتيجيات أنماط أهم الرقمي وما هي بالتعليم املقصود ما .2

 عند عّينة البحث؟ التعليمّية العملية في خدمة جودة الرقمي التعليمأنماط وتوظيف  تطبيق مدى ما .1

 ي في العملية التعليمّية في املدارس الخاصة في مدينة طرابلس؟ ما هي معوقات تطبيق التعليم الرقم .6

ا: أهداف البحث
ً
 ثالث

 لتحقيق البحث هذا تّم إعداد لذلك فيها، املتبعة والطرق  ألاساليب بطبيعة ومخرجاتها التعليمية العملية تتأثر

 :تيةلا ألاهداف

 .وأنماطه الرقمي التعليم ماهية على التعّرف .2

 .وتحسين مخرجاتها التعليمّية العملية على الرقمي التعليم توظيف أثر على التعّرف .1

 عند عّينة البحث. التعليمّية العملية في الرقمي التعليم أنماط تطبيق مدى عن الكشف .6

 البحث رابًعا: أهمية

ة عيّ ُيَعدُّ تكوين رأسمال البشري بمثابة الدعامة ألاساسية لكّلِ نهضة اقتصادّية واجتماعّية وتنمية مجتم

م والاندماج في محيط 
ّ
مستدامة، وال يتأتى ذلك إال من خالل جودة التكوين والتأهيل للموارد البشرية لتمكينها من التأقل

عالمي يمتاز باملنافسة في جميع املجاالت، وكذلك من خالل مواكبة التطورات والتحّوالت التي يشهدها العصر الحالي 

 مع تنامي اقتصاديات املعرفة 
ً
 .وتحدّيات العوملةخاصة

  في كونه الحالي البحث أهمية تكمن
ّ
التعليمّية وتحسين مخرجاتها  العملية جودة على وأثره الرقمي على التعليم زيرك

 الرقمّية التقنّيات لتأمين رأسمال بشري ُيلّبي حاجات سوق العمل املطلوب في القرن الحادي والعشرين. لقد أصبحت

 النوعّية تحقيق املعايير في إلالكتروني التعليم توظيف وقد يساهم العمرّية، فئاتهم الفباخت للجميع املتطورة متاحة

مين احتياجات أّي مكان وتلبية وفي وقت أّي  في التعليم ة وذلك من خالل توفيرالتعليميّ  العملية في والجودة
ّ
 وتنمية املتعل

م عملية وإثراء التفكير
ّ
مين في ودعم التعل

ّ
م فرص توفير خالل من أنفسهم لىع الاعتماد املتعل

ّ
 إلى باإلضافة الذاتي، التعل

 لهذه التقنّيات ومعرفة الجوانب إلايجابّية الجوانب على التركيز التعليمّية. كما ويتيح للمسؤولين العملية خفض تكاليف

مين  وكفاءة مهارات لرفع حاجةال مدى إلى معرفة والتعليم العالي التربية وزارة وأيًضا توجيه نظر ومعالجتها منها السلبّية
ّ
املعل

 أثر عن للكشف البحث هذا جاء لذلك .التعليم الرقمي ملنظومة ناجح تطبيق أجل من ومعالجتها تحدّيات أي ومواجهة

 ومخرجاتها. التعليمّية على العملية الرقمي التعليم

 خامًسا: مصطلحات الدراسة

ه هو 1116) زيتون  يعرفهرقمي: التعليم ال
ّ
 على الكمبيوتر وشبكاته املتعّددة الوسائط عبر إلكتروني محتوى  ديمتق( بأن

م إلى
ّ
م ومع املحتوى  هذا مع النشط التفاعل إمكانّية له يتيح بشكل املتعل

ّ
 متزامنة بصورة ذلك أكان أقرانه سواء ومع املعل
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م إتاحة هذا وكذلك متزامنة، غير أم
ّ
م وقدراته،ظ تناسب التي واملكان وبالسرعة الوقت في التعل

ّ
  روف املتعل

ً
 إلى إضافة

م هذا إدارة إمكانية
ّ
 .تلك الوسائط خالل من أيًضا التعل

ا: الباحثة وتعّرفه ه إجرائيًّ
ّ
مات املدارس الخاصة في مدينة طرابلس  بأن

ّ
مي ومعل

ّ
مجموعة أنماط واستراتيجّيات يمارسها معل

 فاظ على جودة العملية التعليمّية وتحسين مخرجاتها.عبر الوسائل املعتمدة على ألاجهزة الالكترونّية، بهدف الح

مين العملية التعليمّية:  
ّ
هي إلاجراءات والنشاطات التي تحدث داخل الفصل الدراس ي والتي تهدف إلى إكساب املتعل

ت دخال معرفة نظرّية أو مهارة عملّية أو اتجاهات إيجابّية. فهي نظام معرفي يتكّون من مدخالت ومعالجة ومخرجات، فامل

م
ّ
واملعالجة هي العملية التنسيقّية لتنظيم املعلومات وفهمها وتفسيرها وإيجاد العالقة بينها وربطها ون هم املتعل

ب أكّفاء 
ّ

ل في تخريج طال
ّ
مينباملعلومات السابقة، أّما املخرجات فتتمث

ّ
 .ومتعل

 الخاصة واملعلومات البيانات توظيف ىعل ويعتمد واملعايير  القيم من مجموعة على يرتكز  إداري  نظام هيالجودة: 

 حقيقت قصد إبداعي نحو  على التنظيم مستويات مختلف في الفكرّية وقدراتهم مؤّهالتهم استثمار  قصد بالعاملين

 للمؤّسسة. املستمر  التحّسن

ا: وتعّرفها الباحثة زن بين العملّيات إلادار  بأّنها إجرائيًّ
ّ
ّية كالتخطيط عملية التوظيف الجّيد واملتكامل واملت

ن في النهاية من 
ّ
  التربوي. املجال في وفّعالة مرضية نتائج تحقيقوالتنظيم والرقابة والتقويم حتى تتمك

 :النظري  إلاطار

 
ً

  الرقمي تحديد التعليم :أوال

 التعليمي توى املح إلالكترونّية لتقديم التقنّيات على تعتمد التي الحديثة التعليم أساليب إحدى الرقمي التعليم ُيَعدُّ  

ن بحيث والعلمي
ّ
م يتمك

ّ
م بشكل املحتوى  مع ن من التفاعلو املتعل

ّ
 هو الرقمي متزامن. فالتعليم غير أو متزامن ومع املعل

 بطرق  لالي الحاسب أجهزة على التفاعلّية وإلاتصاالت املعلومات متكاملة تقوم على استخدام تقنية تعليمّية منظومة

مين عرفةوامل العلم ، إليصالةمختلف
ّ
 ُيعرف التعليم الرقمي (. كما1123عليها )شاليشر،  بالحصول  يرغبون  وملن للمتعل

ه
ّ
 املتعّددة ووسائطه وشبكاته الحاسوب من الاتصال الحديثة وسائل على تعتمد التي الحديثة التعليم أساليب إحدى بأن

خارج القاعات  أو داخل سواء استخدامهاو  التعليمّية، والصور  صوت فيديو ومقاطع ومقاطع إلكترونّية مكتبات من

ه التعليم (.1123التعليمّية )الحسناوي، 
ّ
 باستخدام يتّم  الذي وبناًء على ما سبق، يمكن تحديد التعليم الرقمي بأن

مين بين التواصل الالكترونّية لتحقيق والوسائل التقنيات
ّ
مين املعل

ّ
 قائمة على تطبيقات تفاعلّية بيئة وخلق واملتعل

ن وشبكة سب لاليالحا
ّ
مك

ُ
مين إلانترنت، ت

ّ
ومكان. ويجسد  زمان أّي  مصادرها في من املعلومات على الحصول  من املتعل

التعليم الرقمي موضوًعا هاًما ومحوًرا الهتمام الفكر التربوي واملادة الشاغلة من البحوث والدراسات في مجال تطوير 

 جيل القرن الح
َ
ادي والعشرين كرأس مال بشري قادر على مواكبة ذلك الانفجار املعرفي البيئة التعليمّية وتحديد صورة

والرقمي. وتعتبر تكنولوجيا التعليم الرقمي التكنولوجيا ألاكثر كفاءة ومرونة الستخدام أنواع مختلفة من ألانشطة 

على  ديد من ألاعمال، مّما يعملالتشاركّية والتفاعلّية في إطار املواقف التعليمّية الهادفة وألاسهل وألاسرع في إنجاز الع

لّبي حاجاتهم وتزيد من انتاجاتهم بهدف الوصول إلى 
ّ
مين وت

ّ
بات املتعل

ّ
ثري متطل

ُ
مّية غنية ت

ّ
خلق بيئات تعليمّية وتعل
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بات املرحلة الراهنة. 
ّ
قبلين عليه وتحّقق متطل

ُ
مخرجات عالية الجودة تلّبي حاجة سوق العمل الجديد في العالم الرقمي امل

 القيمة التي يضيفها التعليم الرقمي على العملّية التعليمّية تشمل جانبين: إّن 

 .ل في اتقان مهارات القراءة والكتابة ومهارات البحث
ّ
 الجانب املعرفي املتمث

 .م
ّ
ل في تغيير السلوك واكتساب مهارات الحياة وتنمية الحافز للتعل

ّ
 الجانب التربوي املتمث

ه ترجمة حقيقية وعملّية لفلسفة التعليم عن بعد الذي فرض نفسه أثناء جائحة في مجمل يإّن التعليم الرقم

م نشاطه حسب 
ّ
كورونا، فقد قام التعليم عن بعد بتوسيع قاعدة الفرص التعليمّية أمام ألافراد حيث يتابع املتعل

مه مع الحفاظ على الجانب الصّحي ووفًقا ملا لديه من خب
ّ
 رات ومهارات سابقة.موقعه وطاقته وقدرته وسرعة تعل

ا  الرقمي أشكال التعليم :ثانيًّ

 مباشرةتكون وطرق قد  بعّدة أشكال التعليم مجال في الرقمّية والتكنولوجّيات التقنّيات وتوظيف تطبيق يمكن

 الدورات عقد خالل أو تكون غير مباشرة وذلك من على إلانترنت، تعتمد التي التعليمّية والتقنيات ألاساليب كاستخدام

 )علي التعليمية العملية تطوير في تساهم التي الطرق وألاشكال هذه أهم من املنظمة. والحصص التدريبية والندوات

 (:1112واشعالل، 

 (E-Lecture) :الالكترونّية املحاضرات -

َعدُّ 
ُ
، وأكثرها والحقائق املعلومات عرض طرق  أهم إحدى إلالكترونّية املحاضرات ت

ً
 من مهاتقدي يتمُّ  حيث انتشارا

 .املحاضرات هذه إعداد في تساعد التي التقنّيات من وغيرها وملفات النصوص الفيديو وملفات الصوت ملفات خالل

   (Instructional Games) التعليمّية: ألالعاب -

 املجال في استخدامها وتوظيفها املمكن من فقد أصبح الوقت فقط، وإضاعة للتسلية وسيلة ألالعاب تعد لم

ع مجال في والتحفيز والتشويق إلاثارة توليد خالل من التعليمّية العملية وتطوير التعليمي م، وهذا يشّجِ
ّ
مين التعل

ّ
 املتعل

َنّمي أّنها كما واملناهج، وفهم املوضوعات تعلم على
ُ
 .واملثابرة والصبر القرار واملرونة واتخاذ املشكالت حل على القدرة لديهم ت

 (E-Programmed Instruction) :الالكتروني املبرمج التعليم -

 أساليب من أسلوب وهو صغيرة ومترابطة، تعليمّية وحدات إلى التعليمي املحتوى  تقسيم على املبرمج التعليم يعتمد

مين يساعد الرقمي التعليم
ّ
 التعليمّية البرامج مع إلايجابي التفاعل طريق عن واملعارف اكتساب الخبرات على املتعل

موا أن للطالب تتيح تعليمية بيئة موتنظي إلالكترونّية
ّ
ا يتعل  (. 1125صغيرة )محاسنة،  مجموعات في سويًّ

م -
ّ
  (E-Cooperative Learning) :إلالكتروني التعاوني التعل

 إلانترنت شبكة خالل بعضهم من مع للطالب املتزامن الاتصال خالل من يتم إلالكتروني التعاوني التعلم إّن 

 باستخدام بعد، عن والنصوص واملناقشات والصورة كمؤتمرات الصوت الرقمية والتقنيات البرمجيات أحد باستخدام

 (.1122 وشريف، السبيعي (الويب وصفحات إلالكتروني والبريد واملنتدياتالاخبارية  اللوحات

  (E-Brainstorming) :الالكتروني الذهني العصف -

 :هما نوعين إلى الالكتروني الذهني العصف ينقسم
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 لالي الحاسب بمساعدة الذهني العصف: (CAB computer assisted brainstorming)  

ل
ّ
مين عرضها ثم جميعها واملعارف ألافكار تسجيل خالل من فكرته تتمث

ّ
 يلغي مما واحد، حاسوب جهاز خالل من على املتعل

 كل فرد ويتولى منفصل بحاسو  جهاز فرد كل يمتلك حيث متعّددة حاسوب أجهزة من خالل أو واللوح، الورق استخدام

 .الخاصة وجهته من املوضوع معالجة

 إلانترنت  شبكة خالل من الذهني عصفال(IBS) : 

 املتخّصصة إلالكتروني واملواقع إلالكترونّية والبريد املنتديات خالل من إلانترنت باستخدام الذهني العصف تفعيل يمكن

 (.1125، واملباشر( أبوعليا لالي والرد التفاعلعلى  تساعد التي إلالكترونّية والبرامج واملدّونات

  E-Simulation)) :الالكترونّية املحاكاة -

ر
ّ
 املجاالت، شتى في للطالب والعلمّية املهارات التقنّية تنمية في تساعد أّنها كما كبيرة تعليمّية فرًصا إلالكترونّية املحاكاة توف

أو  الواقع في تطبيقها يصعب التي الخطيرة العلمّية والتجارب ألابحاث اءإجر  إلالكترونّية في املحاكاة استخدام يمكن حيث

ب التي التجارب
ّ
 .مرتفعة تكلفة ذات ومعّدات أجهزة تتطل

-  
ّ
  (Blended Learning) :املدمج مالتعل

مين ربط أدوار على يعتمد حيث الرقمي، والتعليم التقليدي التعليم بين يجمع الذي التعليم وهو
ّ
 ديينالتقلي املعل

 الخبرات لتبادل مناسبة تعليمّية بيئة وتوفير الافتراضين، واملعلمين الافتراضية والفصول  التقليدية الدراسية الفصول  في

م مصادر من خالل واملعارف،
ّ
 .وإلالكترونّية الجماعية واللقاءات وألانشطة التعل

ا: مكّونات
ً
 الرقمي التعليم ثالث

  يتخذ الرقمي التعليم أّن  من الرغم على
ً
ا أشكاال

ً
ه وأنماط

ّ
 أن

ّ
 من تتوافر فيه مجموعة أن يجب مختلفة، إال

 :أهّمها ألاساسّية املكّونات

مين كالطالب التعليمّية العناصر .2
ّ
 .واملواد التعليمّية التعليمّية الهيئة وأعضاء واملعل

 .الانترنت كةشب واملواقع على إلالكترونية والبرامج لالي الحاسب كأجهزة التكنولوجّية العناصر .1

ق التي واملوازنات والبرامج كالخطط إلاداري  املكّون  .6
ّ
 وفلسفته الزمنية الرقمي والجداول  بالتعليم تتعل

 .وأهدافه واستراتيجّياته

م وسرعته  .2
ّ
الانتقال من نموذج نقل املعرفة إلى نموذج التعليم املوّجه الذي يتناسب مع استعدادات املتعل

مية ويراعي الفروق ال
ّ
مين.التعل

ّ
 فردّية عند املتعل

 الرقمي التعليم أهداف :رابًعا

ر
ّ
م عملية في املّتبعة وألاساليب بالطرق  التعليمّية العملية تتأث

ّ
 التقليدّية كأساليب التدريس والتعليم، التعل

 تطوير في كنولوجيوالت الرقمي التعليم حّققها ألاهداف التي أهم بعض يلي والرقمّية. وفيما والتفاعلّية الحديثة وألاساليب

 (.1112 واشعالل، علىمخرجاتها ) كفاءة ورفع التعليمية العملية

مين وحاجات رغبات تلبية .2
ّ
 .واملعرفّية العلمّية املتعل
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 .الضرورة عند إليها الوصول  وسهولة املكتسبة باملعلومات الاحتفاظ عملية تطوير .1

م التعليمّية العملية طرفي بين التفاعل تحفيز .6
ّ
م،واملت املعل

ّ
مين واملعلمين وسهولة عل

ّ
 .تواصل املتعل

 .لها والحاجة ألاهمية حسب وترتيبها واملعارف املعلومات تجديد .2

ب .5
ّ
مين أعداد ارتفاع مشكلة على التغل

ّ
 .املتاحة والامكانيات التعليمّية القاعات ونقص ضيق مع املتعل

م عملية في املبذولين والجهد الوقت توفير .3
ّ
 .والتعليم التعل

 املختلفة. التعليم مصادر تنّوع .1

 خامًسا: جودة العملية التعليمّية

غة العربية من جاد، يجود، جودة، وَجودة أي صار جّيًدا وأجاد أي أتى بالجيد )ابراهيم، 
ّ
(. 2221الجودة في الل

م الش يء أو الخدمة على مستوى جّيد واستجاد املستفدون  ّدِ
ُ
 الش يء أو  وبناًء على هذا التعريف فالجودة تتحّقق إذا ق

الخدمة بمعنى وجدوه جيًدا وحاز على رضاهم، وهذا ما يقارب املعنى إلاصطالحي لها خاصة بخصوص تحقيق رضا 

م رغم صعوبة تحديد 
ّ
العاملين. وقد أصبح مصطلح الجودة في التعليم الرقمي كثير التداول في أدبّيات التعليم والتعل

 تعريف دقيق له.

بويين بتقديم وصف للجودة على أّنها قدرة النظام في تحقيق ألاهداف املرجوة وقد اكتفى بعض الباحثين التر 

ف ومرتبط بالعديد من 
ّ
من قبل املؤّسسة التعليمية التي تتبّناها بشكل جيد، مع العلم أن تحقيق ألاهداف متوق

ستثمار هذه املدخالت. هذا العوامل أهمها جودة املدخالت املادّية وحتى البشرّية، وكذلك مجموعة الطرق املعتمدة في ا

باإلضافة إلى ضرورة تلبية النظام لحاجّيات املجتمع التكنولوجية والاقتصادية. فجودة النظام تعني قدرته على تحقيق 

 (. 1112وضمان التوازن بين الكم والكيف )الحنيطي، 

ملختلفة من املدخالت عن نظام شامل متكامل يتناول جوانب النظام التعليمي اوالجودة في التعليم عبارة 

 (. 61، ص1122والعمليات واملخرجات بقصد تحسين منتجاتها )الحارثي، 

ما كانت مواصفات املنتج مطابقة 
ّ
بات، فكل

ّ
كما عّرفها محفوظ أحمد جودة على أّنها "مدى املطابقة مع املتطل

ما كان هذا املنتج ذ
ّ
بات العميل كل

ّ
  .(22ص ،1112نوعية جيدة )جودة،  املتطل

 .على أّنها "التطابق مع املواصفات"  Philipe Détrie في أبسط تعريف يعّرفها فيليب ديتري و

((Détrie, 2001, p20. 

على أّنها تلبية رغبات  AFNOR  ((Agence Francaise de Normalisationوحّددتها الجمعية الفرنسية للمعيارّية

 American بينما يعّرفها املعهد ألامريكي للمعايير . (Peignier, 2004, p73)املستعملين وفًقا لقدرة املنتج على ذلك

National Standards Institute  بأّنها جملة السمات والخصائص للمنتج أو الخدمة التي تجعله قادًرا على الوفاء

 (.12، ص1113باحتياجات معينة )طعيمة، 

ل فيما ي وعليه فإّن 
ّ
 ي: أتالجودة ترتكز على أربعة ثوابت تتمث
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 الجودة هي التطابق مع احتياجات املستفدين. .2

 الجودة هي املنع والوقاية وليس مجرد اكتشاف ألاخطاء. .1

 .من العيوب و معيار الجودة هو الالخطأ أو الخل .6

ر تكلفة الجودة بأّنها التكلفة الناشئة عن ألاخطاء ثم  .2 َفسَّ
ُ
إّن مقياس الجودة هو التكلفة، وفي هذا املجال فقد ت

بات املستفدينالتكلفة املت
ّ
 .رتبة على إعادة إصالحها ومنع حدوث الخطأ مّرة أخرى بهدف التوافق مع متطل

ونستنتج أّن الجودة املتوخاة من التعليم الرقمي هي تركيبة متكّونة من جودة التصميم وجودة ألاداء وجودة املخرجات، 

ة خطيط والعمل وأن يكون ألاداء وفق املعايير املعلنبمعنى أن يحّدد التصميم جملة املواصفات التي يجب مراعاتها في الت

عة. وعليه يمكن القول أّن نجاح نظام 
ّ
قة للمعايير واملواصفات املتوق واملحّددة وأن يكون املنتج التعليمي والخدمات محّقِ

 .التعليم الرقمي مرتبط بمالءمة املخرجات لألهداف املحّددة وفي ضوء تحقيقه ملعايير الجودة املعتمدة

ب الجودة في التعليم الرقمي توافر مجموعة خصائص ومواصفات من أهّمها:
ّ
 وعليه تتطل

  م
ّ
استخدام تكنولوجيا الاتصاالت واملعلومات وكل أنواع املعارف بطريقة فّعالة، أي بالطريقة التي تساعد املتعل

نه من إلانتاج وإلابدا
ّ
 .عمن الحصول على املعارف واملهارات والتقنّيات التي تمك

 .م
ّ
مين وكافة البرمجّيات املعتمدة في عملية التعليم والتعل

ّ
 توفير املواد والوسائل التعليمّية واملعل

  ا على ضوء املستجدات الثقافّية تتطلب البرامج التعليمّية املعتمدة في نظام التعليم إلالكتروني تقييًما مستمرًّ

 ل إلاصالحات والتطوير.والاجتماعّية واستخالص التغذية الراجعة للقيام بإدخا

 .التطوير في أداء أعضاء هيئة التدريس وفي شروط القبول مّما يساهم في التأثير على نوعية املخرجات 

 الاهتمام بالنظام إلاداري والفّني بشكل مستمر والعمل على دعمه وتخليصه من كل املعيقات. 

 :إلاطار امليداني

: منهجية
ً

 البحث أّوال

لة البحث أهداف لتحقيق
ّ
 التعليمية وتحسين جودة العملية على الرقمي التعلم توظيف أثر على التعرف في املتمث

 الاطالع خالل من الواقع في موجودة هي كما املشكلة على على الاطالع يعتمد الذي الوصفي املنهج استخدام مخرجاتها، تّم 

  وصفها ثم الحالي البحث بموضوع تتعلق التي العلمية والحقائق والدراسات ألادبيات على
ً
 يصف وصفا

ً
 املشكلة لنا دقيقا

 املجتمع. عينة على وتوزيعها إعدادها تم التي نتائج الاستبانة لتحليل التحليلي املنهج استخدام تّم  خصائصها. كما ويوضح

ا:  ة البحثوعّين مجتمع ثانيًّ

مي جميع من البحث مجتمع تكّون 
ّ
مات معل

ّ
العّينة حجم  وبلغ .بلس شمال لبنانالخاصة في مدينة طرا املدارس ومعل

مي املختارة من
ّ
 عشوائية. بطريقة ، تّم اختيارهم251 املدارس الخاصة في مدينة طرابلس شمال لبنان ومعلمات معل

بّين
ُ
( 1العلمي )الجدول  ( واملؤّهل2ملتغّيرات الجنس )الجدول  وفًقا البحث عّينة الجداول أدناها توزيع أفراد وت

  (.6)الجدول  الخبرة وسنوات
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ا البحث عينة توزيع (:01)رقم  جدول 
ً
 الجنس ملتغّير وفق

 النسبة املئوية العدد الجنس

 31.3 11 ذكر

 28.1 103 أنثى

 100 110 املجموعظ

 

ا البحث عينة توزيع :(02)رقم جدول 
ً
 ملتغّير املؤهل العلمي وفق

 النسبة املئوية العدد املؤهل العلمي

 22.1 31 دبلوم

 18.01 81 لوريوسبكا

 8.1 13 ماجستير

 10.1 12 دكتوراه

 100 110 املجموع

 

ا البحث عينة توزيع :(03)رقم  جدول 
ً
 ملتغّير سنوات الخبرة وفق

 النسبة املئوية العدد املؤهل العلمي

 20.3 11 سنوات 1-3

 0.3 11 سنوات 1-1

 21.3 02 سنوات وأكثر 8

 100 110 املجموع

ا: أدوات ال
ً
 بحث واملعالجة الاحصائيةثالث

لة البحث أداة تطوير تّم 
ّ
 باملوضوع، صلة لها التي والدراسات السابقة ألادبّيات إلى الرجوع خالل من باالستبانة املتمث

مي على وتوزيعها بنائها تّم  فاالستبانة .أسئلته نع وإلاجابة البحث أهداف لتغطية وذلك
ّ
مات معل

ّ
املدارس الخاصة  ومعل

د البحث أهداف توضح تغطية رسالة على البداية في اشتملت رابلس، حيثفي مدينة ط
ّ
 وعدم سّرية املعلومات على وتؤك

  استخدامها
ّ

 :هما أساسيين علمّية، وتكّونت من قسمين ألغراض إال

 العامة ألاول واشتمل على املعلومات القسم
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 لة باملحاور لاتية واحتوى فقرات الاستبانة الثاني القسم
ّ
 :املتمث

  في املدارس الخاصة في مدينة طرابلس. التعليمّية العملية في الرقمي التعليم أثر :ألاول  املحور 

  في املدارس الخاصة في مدينة طرابلس. التعليمّية العملية في الرقمي التعليم أنماط تطبيق الثاني: املحور 

  ي املدراس الخاصة في مدينة طرابلس.ف التعليمّية العملية في الرقمي التعليم تطبيق معوقات الثالث: املحور 

  تّم استخدام مقياس ليكرت الخماس ي لقياس استجابات املبحوثين على فقرات الاستبانة. وكانت إلاجابة على

تعني غير موافق تماًما كما هو موضح في  2تعني موافق تماًما والدرجة  5إجابات حيث الدرجة  5كل فقرة مكونة من 

 . (2جدول )

 : درجات مقياس ليكارت الخماس ي(01)رقم جدول 

 غير موافق تماًما غير موافق محايد موافق موافق تماًما إلاجابة

 2 1 6 2 5 الدرجة

 

 وإدخالها تبويبها بعد ملعالجة البيانات (SPSS) إلاحصائية الرزم برنامج استخدام تّم  البحث، أسئلة عن لإلجابة

 :خالل من الحاسوب إلى

 الشخصّية البحث عّينة خصائص لوصف ويةاملئ والنسب التكرارات. 

 -البحث أداة لفقرات املعيارّية والانحرافات الحسابّية املتوّسطات. 

 كرونباخ ألفا الثبات ومعامل البحث أداة ثبات من للتحّقق بيرسون  ارتباط معامل. 

 املنفردة  )ت( للعّينات اختبار(One-Sample t.Test). 

 هارابًعا: عرض نتائج البحث وتحليل

قة النتائج.1
ّ
 وتحسين التعليمّية العملية على جودة الرقمي التعليم توظيف أثر ما الرئيس ي: السؤال عن باإلجابة املتعل

 مخرجاتها؟

 العملية في الرقميالتعليم  أثر فقرات لجميع املعيارّية والانحرافات الحسابّية : املتوسطات(01) رقم جدول 

  التعليمية

 الفقرات الرقم
 املتوسط

 الحسابي

الانحراف 

 املعياري 
 الدرجة

1 
 العصر تغّيرات ملواجهة تقني ومتقّدم نظام الرقمي التعليم يعتبر

 العلمي ومقياس للتقّدم
 موافق تماًما .110 1.21

م الرقمي التعليم بيئة توفر 2
ّ
 موافق .810 1.03 مكان واي وقت أي في إمكانية التعل

 موافق .801 1.02 وإثرائها التفكير مية عمليةتن على الرقمي التعليم بيئة تعمل 3

 موافق .810 1.01 ووسائلها التعليمية خفض التكاليف على الرقمي التعليم بيئة تعمل 1

1 
مين الرقمية التعليم بيئة تعّزز 

ّ
 أسلوب على وتؤكد استقاللية املتعل

 الذاتي التعليم
 موافق .012 3.81

2 
 الطلبة وبين بينهم، فيما الطلبة بين الاتصال الرقمي التعليم يعّزز 

مين
ّ
 واملعل

 موافق 1.00 3.13
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 الفقرات الرقم
 املتوسط

 الحسابي

الانحراف 

 املعياري 
 الدرجة

 موافق .013 3.81 وممتعة بصورة تفاعلية املناهج الرقمي التعليم يوفر 1

 موافق .010 3.88 بسرعة على املعلومات الحصول  الرقمي التعليم يسهل 8

0 
 لوسائ ضوء في التعليمية التعليمي وألانشطة املحتوى  إنشاء ُيّسهل

 التعليم الرقمي
 موافق .000 3.01

10 
وطرق  التدريسية املناهج على ألامور الاطالع ألولياء الرقمي التعليم يتيح

 ألابناء متابعة على وتساعدهم التدريس
 موافق .000 3.01

  101.0 3.01 املتوسط العام 

 

املدارس  في التعليمّية العملية في يالرقم التعليم أثر تقيس التي الحسابية املتوسطات أّن  5الجدول  من يظهر

 تقني نظام الرقمي التعلم ( "يعتبر2، وكان أبرزها للفقرة رقم ) 2.12و 6.26بين  الخاصة في مدينة طرابلس تراوحت

على  الرقمي التعليم بيئة ( "تعمل2رقم ) الفقرة بعدها ءتجا ثّم  العلمي"، للتقدم العصر ومقياس تغّيرات ملواجهة ومتقّدم

 ( "تعمل6) رقم الفقرة بعدها تجاء ثم موافق، وبدرجة 2.12حسابي  " بمتوسطاووسائله التعليمية التكاليف خفض

 الحسابية املتوسطات أقل ءت، وجا2.13 بلغ حسابي بمتوسط" وإثراءها التفكير عملية تنمية على الرقمي التعلم بيئة

مين" بمتوسط الطلبة وبين بينهم، فيما ةالطلب بين الاتصال الرقمي ( "يعّزز التعليم3) رقم للفقرة
ّ
 6.26حسابي بلغ  واملعل

املدارس الخاصة في مدينة طرابلس  في العملية التعليمّية في الرقمي التعليم ألثر العام املتوسط بلغ كما .موافق بدرجة

 على تدّل  التي املحور  اهذ عبارات على موافقون  البحث عينة أفراد جميع ، وهذا ُيظهر أّن 1.512وانحراف معياري  6.22

 املدارس الخاصة في مدينة طرابلس. في التعليمية العملية في التعليم الرقمي أثر

 

  النتائج.2
ّ
ما مدى تطبيق أنماط التعليم الرقمي في العملية التعليمّية  السؤال الفرعي الثاني: عن باإلجابة قةاملتعل

 في املدارس الخاصة في مدينة طرابلس؟ 

تطبيق أنماط التعليم الرقمي في العملية  لفقرات املعيارّية والانحرافات الحسابّية : املتوسطات(02)رقم جدول 

 التعليمّية

 الفقرات الرقم
املتوسط 

 الحسابي

الانحراف 

 املعياري 
 الدرجة

1 

 شاملة أو جزئية بصورة "وتمارين شروحات" التعليمي املحتوى  تقديم

العاملية  الشبكة عبر أو الحاسب في متقدمة مخزنة برامج بواسطة

 للمعلومات

 موافق .010 3.81

 موافق .801 3.03 التعليمية بعض املقررات في التعليمية إلالكترونية ألالعاب استخدام 2

3 
 غير أو  "متزامنة "مباشرة بطريقة إلانترنت شبكة عبر الدروس إلقاء

 "البريد إلالكتروني عبر "كإرسالها  متزامنة
 موافق .012 1.11

1 
 وتفعيلها املناهج التعليمية ملحتوى  تفاعلية تعليمية برمجيات استخدام

 الدرس أثناء
 موافق 1.003 3.00
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 الفقرات الرقم
املتوسط 

 الحسابي

الانحراف 

 املعياري 
 الدرجة

1 
 عبر املتعلمين بين للحوار واملناقشات إلكترونية مجموعات إنشاء تعزيز

 لديهم الجماعي العمل مهارات لتطوير أو إلانترنت إلالكتروني البريد
 موافق 1.011 3.12

2 
 خالل من على املتعلمين وعرضها التعليمي وألافكار املحتوى  لتسجي

 إلانترنت أو شبكة ،البروجيكتر واحد جهاز
 موافق .011 3.02

1 
 على رقمية تعتمد بيئة ضمن التقويم وعمليات الاختبارات تقديم

 التكنولوجيا استخدام
 موافق .001 1.01

 موافق .012 1.11 ةالتعليمي إلالكترونية واملواقع املنّصات تفعيل 8

 موافق 1.022 3.11 الافتراضية والفصول  املعامل استخدام 0

 موافق 1.023 3.00 الذكية اللوحيات والهواتف مثل التعليم في املحمولة ألاجهزة استخدام 10

  180.0 3.02 املتوسط العام 

 

 يم الرقمي في العملية التعليمّية فيالتعل أنماط تطبيق تقيس التي الحسابية املتوسطات أّن  3 الجدول  من يظهر

 شبكة عبر الدروس "إلقاء (6رقم) للفقرة أبرزها ، وكان 2.22و  6.23املدارس الخاصة في مدينة طرابلس تراوحت بين 

 يل( "تفع2) رقم الفقرة بعدهات جاء ثم ،"إلالكتروني البريد عبر متزامنة "كإرسالها غير أو ""مباشرة  متزامنة بطريقة إلانترنت

 ( "تقديم2رقم ) الفقرة بعدها ءتجا ثم موافق، وبدرجة  2.22حسابي  بمتوسط التعليمية إلالكترونية املنّصات واملواقع

ت ، وجاء 2.12 بلغ حسابي التكنولوجيا" بمتوسط استخدام على تعتمد رقمية بيئة ضمن التقويم وعمليات الاختبارات

مين بين واملناقشات إلكترونية للحوار مجموعات إنشاء زيز"تع (5) رقم للفقرة الحسابية املتوسطات أقل
ّ
 البريد عبر املتعل

املتوسط  بلغ موافق. كما بدرجة 6.23بلغ  حسابي بمتوسط" لديهم الجماعي مهارات العمل لتطوير إلانترنت أو إلالكتروني

معياري  وانحراف 6.23ي مدينة طرابلس في املدارس الخاصة ف التعليمّية العملية في الرقمي التعليم أنماط لتطبيق العام

 العملية في الرقمي التعليم أنماط تطبيق محور  عبارات على البحث موافقون  عّينة أفراد جميع أّن  ، وهذا ُيبّين1.522

 في املدارس الخاصة في مدينة طرابلس. التعليمّية

  النتائج.3
ّ
تطبيق التعليم الرقمي في العملية التعليمّية ما هي معوقات  السؤال الفرعي الثالث: عن باإلجابة قةاملتعل

 ملدارس الخاصة في مدينة طرابلس؟ في ا

تطبيق التعليم الرقمي في العملية  معوقات لفقرات املعيارّية فاتاوالانحر  الحسابّية : املتوسطات(01)رقم جدول 

 التعليمّية

 الفقرات الرقم
املتوسط 

 الحسابي

الانحراف 

 املعياري 
 الدرجة

 موافق 2.152 6.25 مناسبة تحتية بنية وفرت عدم 2

 موافق 2.221 6.2 التعليم في وسائل التكنولوجيا الستخدام الطلبة فهم سوء 1

 موافق 2.126 6.26 عدم وضوح ألاهداف التربوّية الخاصة بتكنولوجيا التعليم 6



 

وفقا لمتطلبات القرن  رأس مال بشريءفي بنا دورمؤسسات التعليم      

 الحادي والعشرين 

 

 126 برلين –ألمانياالسياسية واالقتصادية / ، اإلستراتيجيةإصدارات المركز الديمقراطي العربي للدراسات  

 

 املؤتمر الدولي

 العلمي الافتراض ي 

2022 

 

 الفقرات الرقم
املتوسط 

 الحسابي

الانحراف 

 املعياري 
 الدرجة

 موافق 2.152 6.32 التعليم مجال تكنولوجيا في للمعلم املهنية الكفاءة قلة 2

5 
مين من تزيد تدريبية دورات توفر عدم

ّ
 وسائل استخدام على قدرة املعل

 التعليم التكنولوجيا في
 موافق 2.126 6.25

  تمثل التكنولوجيا 3
ً
ا عبئا  موافق 1.222 6.26 املعلم إلي املوكل عبء العمل فوق  إضافيًّ

 موافق 2.122 6.25 التعليم في وسائل التكنولوجيا استخدام نحو السلبي الاتجاه 2

 موافق 2.121 6.22 التعليم في التكنولوجيا استخدام وسائل في جيدة إدارية متابعة توفر عدم 2

2 
 داخل التعليم استخدام تكنولوجيا في بالتحكم يسمح ال الطلبة عدد

 الفصل
 موافق 2.215 6.26

 موافق 2.122 6.25 مليةالع املهارات إلى تحتاج التي بعض املواد في التكنولوجيا تطبيق صعوبة 21

  1.322 6.26 املتوسط العام 

 

 التعليمية في العملية في التعليم الرقمي تطبيق معوقات تقيس التي الحسابّية املتوّسطات أّن  2الجدول  من يظهر

 توفر ( أي "عدم2( ورقم )2للفقرتين رقم ) أبرزها ، وكان6.25و  6.32بين  تراوحت املدارس الخاصة في مدينة طرابلس

 ءتجا ثم التوالي، على التعليم" في وسائل التكنولوجيا استخدام نحو السلبي للتكنولوجيا" و "الاتجاه مناسبة تحتية بنية

ا فوق  عبًئا ( أي "التكنولوجيا تمثل3) رقم الفقرة بعدها م" بمتوسط إلي املوكل العمل عبء إضافيًّ
ّ
 6.26 حسابي املعل

مين قدرة تزيد من تدريبية دورات توفر ( أي "عدم21( ورقم )5لفقرات رقم )ا بعدها جاءت ثم وبدرجة موافق،
ّ
 على املعل

 "العملية املهارات إلى تحتاج التي املواد بعض في تطبيق التكنولوجيا صعوبة "و "في التعليم التكنولوجيا وسائل استخدام

م الكفاءة املهنية ( أي "قلة2) رقم للفقرة الحسابية املتوّسطات أقلءت ، وجا6.25التوالي بمتوسط حسابي بلغ  على
ّ
 للمعل

 .العبارة هذه على موافقون  العينة أفراد أّن  موافق، بمعنى وبدرجة 6.32 بلغ حسابي بمتوسط "التعليم تكنولوجيا مجال في

 مدينة طرابلساملدارس الخاصة في  في التعليمية العملية في الرقمي التعليم تطبيق معوقات ملحور  العام املتوسط بلغ كما

 عبارات محور املعوقات التي يواجهها على البحث موافقون  عّينة أفراد جميع أّن  ، وهذا ُيبّين1.322وانحراف معياري  6.26

 في املدارس الخاصة في مدينة طرابلس. التعليمّية العملية في الرقمي التعليم تطبيق

 خامًسا: تفسير نتائج البحث

 على النحو لاتي:  تلخيص النتائج يمكن البحث، أسئلة عن وإلاجابة حصائيإلا  التحليل نتائج عرض خالل من

 في املدارس الخاصة في مدينة طرابلس ودالة احصائية عند  التعليمّية العملية في الرقمي لتعليمل أثر وجود

املدارس الخاصة في في  التعليمّية العملية في التعليم الرقمي أنماط وتوظيف تطبيق ملدى α≤ 0.05)مستوى الداللة )

  مدينة طرابلس.
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 العملية في الرقمي تطبيق التعليم ملعوقات البحث عّينة أفراد إجابات متوّسطات بين ظاهرّية فروق وجود 

 في املدارس الخاصة في مدينة طرابلس. التعليمّية

 العملية في الرقمي أنماط التعليم تطبيق ملدى البحث عّينة أفراد إجابات متوّسطات بين ظاهرّية فروق وجود 

 في املدارس الخاصة في مدينة طرابلس. التعليمّية

 في  التعليمّية العملية الرقمي في التعليم ألثر البحث عّينة أفراد إجابات متوّسطات بين ظاهرّية فروق وجود

   .املدارس الخاصة في مدينة طرابلس

مين معظم تشير هذه النتائج إلى أّن 
ّ
 الرقمي، وقد التعليم مهارات وأنماط استخدام على خبرةوال املهارة لديهم املعل

م استخدام إلى أهمية هذا يعزى 
ّ
 ظل جائحة في خاص وبشكل عام بشكل جميعها الحياة مراحل في الرقمي وإلانترنت التعل

م والزامية كورونا
ّ
  الحالّية، الفترة في بعد عن التعل

ً
مين رغبة إلى إضافة

ّ
 قد كما والتكنولوجي. يالعلم مواكبة التطور  في املعل

 في مستخدميه إلى تعود التي املتعّددة الفوائد والى بحياة إلانسان الوثيق وارتباطه الحاسوب طبيعة إلى أيًضا السبب يعود

ر النتيجة هذه وتأتي .ضمنها التعليم ومن الحياة مجاالت كافة
ّ

مي امتالك على إيجابي كمؤش
ّ
املدارس الخاصة في مدينة  معل

د النتائج على وجود عّدة تحديات ومعوقات  هذه خالل التعليم الرقمي عملية الالزمة لنجاح لمهاراتل طرابلس
ّ
الفترة. وتؤك

م في العصر الرقمي الذي نعيشه
ّ
  هاأهمّ ، من تواجه املعل

ّ
ظة ق بكيفّية تطوير مهاراته واملحافتلك التحديات التي تتعل

ار ة لتكنولوجيا املعلومات، وضعف انتشء، وكذلك ضعف البنية ألاساسيّ عليها، وحتمية مواكبة املتغيرات من أجل البقا

تها وعدم كفاءتها باملقارنة بوسائل الاتصال بالدول الغربية املتقدمة. 
ّ
 تقنيات الاتصال السريع وقل

 :التوصيات

 :يأتي بما الباحثة نتائج، توص ي إليه من التوصل تّم  ما ضوء في

 الصحيح باالتجاه في التعليم التكنولوجيا وسائل واستخدام للتكنولوجيا سبةمنا تحتية بنية توفر على العمل. 

  مين باعتبار أّنهم يتواصلون اليوم مع التكنولوجيا
ّ
ضرورة تعزيز املسؤولية التربوية في التعليم الرقمي لدى املتعل

مين.
ّ
 أكثر من تواصلهم مع ألاسرة وألاهل واملعل

 مين بين واملناقشات للحوار نيةإلكترو مجموعات إنشاء تعزيز ضرورة
ّ
 إلانترنت أو عبر البريد إلالكتروني املتعل

 .لديهم الجماعي العمل مهارات لتطوير

 في مخّزنة متقّدمة برامج شاملة بواسطة أو جزئية وتمارين بصورة التعليمي من شروحات املحتوى  تقديم يجب 

 .للمعلومات العاملية الشبكة عبر أو الحاسب

 مين وجميع فئات املجتمع الرقمية ونشر ثقافة التعليم الرقمي  التعليم بيئة زيزتع على العمل
ّ
مين واملتعل

ّ
بين املعل

 من أجل ترشيد الاستهالك وتوفير الوقت والجهد.

 وتدعو لألخذ تسهم في الحد من ألامّية الرقمّية تتناول التربية الرقمّية والتي التي وألابحاث بالدراسات القيام 

تأثيراتها  مستوى  على والاجراءات الالزمة للحماية والوقاية من الاستخدام الخاطئ لهذه التقنّيات والوقوفت باالحتياطا

 .تفاديها ومحاولة
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 مي من مختلفة عّينة على البحث هذا مثل إجراء
ّ
مات معل

ّ
 هذا نتائج ومقارنة ،لبنانالخاصة في  املدارس ومعل

 ومخرجاتها. التعليمّية العملية على الرقمي التعليم توظيف ألثر أوضح صورةعلى  للحصول  الدراسات تلك نتائج مع البحث

 خاتمة:

عتبر أساس من يُ و كتروني لالتعليم الرقمي هو أحد أنواع التعليم الا ل العرض السابق يّتضح لنا أّن المن خ

قةألاسس الجوهرية التي يتم من خاللها ترسيخ مجموعة من املفاهيم 
ّ
كما  .التاملعلومات والاتصبتكنولوجيا ا املتعل

في  هبّد من الاعتماد علي ة أي الالتعليم الرقمي أصبح من ألامور التي ال غني عنها في العملية التعليميّ  ّن أاتضح لنا 

لكتروني ستراتيجية في التعليم الاي إلى خلق نوع من التغذية الراجعة باستخدام هذه الا يؤدّ سا التدريب والتقويم مّم 

  .الرقمي

 أنة بل نجد ة معيّ انتشر التعليم الرقمي ولم يصبح مقتصًرا على مرحلة تعليميّ ي ظل جائحة كورونا، وف
ّ
ه امتد ن

لكثير من الجهود من أجل بذل اسات التعليم العالي مؤّس فرض على ا مّم  ،إلى أن يصل إلى مرحلة التعليم الجامعي

وتحقيق  بال تنمية قدرات الطمع العمل على بها التدريسية ة ضمن أسالية الرقميّ هتمام بإدخال التقنيات التعليميّ الا 

  .الكثير من توجهاتهم نحو املستقبل

  قد ساهم التعليم الرقميمّما الشّك فية أن 
ّ
ها أنّ ري م، ولكنه من ألامور التي نفي تطوير تكنولوجيا التعليم والتعل

إذ   .ن إيمان الدول املتقدمة بهذا التعليم الرقمينوع من إعادة الهيكلة في مجتمعنا العربي على العكس م إلىتحتاج 

ات التي تتمثل في ارتفاع التكاليف وعدم وجود العديد من املعوقات والتحديّ في العالم العربي  واجه التعليم الرقميي

الجّيد،  يمليس الحال أّن التعليم الرقمي يمكنه أن يحلَّ مكان التعلالتعليم الرقمي، أي أدوار رؤية وفلسفة واضحة في 

ه بوسعه تعزيز التعليم الجّيد، مع العمل 
ّ
ما الحال أن

ّ
الت اصزيادة التوسع في شبكات الاتو البنية التحتية  على تطوير وإن

 نترنت. يجابي لشبكة إلا جانب زيادة الاتجاه نحو الاستخدام إلا  ىل، إواملعلومات

ن يصاحبه نوع من التغيرات الجذرية في العملية م التقني الذي شهده عصر املعلومات ال بّد وأالتقّد  لذا فإّن 

وهنا  .ع في الاستراتيجيات التدريسية التي تقوم على استخدام التقنية الحديثةيحيث يجب التنو  ،القائمة على التعليم

عداد إ يبرز دور املعلم في التدريب على هذه التقنيات الرقمية واملمارسة في ضوء مقتضيات العصر الحديث، أي إّن 

 املحتوي الرقمي أصبح هو لاخر ضرورة من الضرورات امللحة التي يجب النظر إليها بعين الاعتبار. 

م التقني الرقمي الذي أصبح بمثابة ألامر الواقع ق هذا التقّد يحقلت دبذل املجهو  ىألامر يحتاج إل نرى أّن  اوختاًم  

 وا
ّ
عتماد على ة والا تي تحتاج إلي تحديث ألاساليب التعليميّ ب عليه مجموعة من لاثار التربوية والتعليمية اللذي يترت

قف كافة املوافي صالحة كي تستخدم الرقمية العلى إنتاج مجموعة من املواد التعليمية القائمة ألاساليب الرقمية 

يب سل الاعتماد على الكثير من املصادر مثل ألانترنت ومواقع التواصل الاجتماعي والحواالمن خ، وذلك التعليمية

التعليم  ب السلبيات حتى نصبو بمستوي يجابيات وتجنّ لى إلا إوالهواتف الذكية وألاجهزة اللوحية، مع التنبه  إلالكترونية

 .ألافضل ىإل
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 قائمة املراجع: 

 جودة لتحقيق الثانوية الصناعية باملدارس الالكتروني التعليم توظيف ،(1123) ،اسماعيل علي ابراهيم، السيد (2

 .التربية، مصر كلية بورسعيد، جامعة دكتوراه، وحةطر أ ،التعليم

الازهر،  ، جامعةelectronic brainstormingالالكتروني  الذهني العصف ،(1125) ،رشيد بوعليا، محمودأ (1

 مصر.

 ، الجزء الثاني، دار إحياء التراث العربي، بيروت.1ط  ،املعجم الوسيط ،(2221) ،أنيس ابراهيم (6

دار وائل للنشر والتوزيع،  ،6إدارة الجودة الشاملة: مفاهيم وتطبيقات، ط  ،(1112) ،جودة، محفوظ أحمد (2

 عّمان.

  ط تجويد التعليم باستخدام املعايير وإدارة الجودة الشاملة، ،(1122) ،الحارثي، ابراهيم بن أحمد مسلم (5

 مكتبة امللك فهد الوطنية، الرياض.،2
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 املغربفي  ومسألة الدمجالتربية املهنية 

The Professional Education & a Question of Inclusion in Morocco  
 املغرب / ، مكناسإسماعيل جامعة موالي /بشرى جعونيط.د.

PhD.Bouchra Jeouni/ Moulay Ismail University, Meknes / Morocco 

 

 ملخص الدراسة: 

نسق التربوي في السياسات العمومية ملعظم مجتمعات العالم بمثابة سيناريو أساس ي ملواجهة العطالة، وبوصفها تعتبر مهننة ال

 ةملمحا من مالمح تسهيل عملية إلادماج املنهي لألفراد. لكن مع ذلك، يبقى السؤال املطروح في هذا السياق هو: إلى أي حد استطاعت التربي

ربة الدامجة مكانة بارزة في نمط اشتغالها وفي مناهجها التربوية؟ وبتعبير آخر، أي موقع تتخذه هذه املقاربة املهنية الراهنة أن تولي للمقا

 داخل النسق التربوي املنهي في ظل مجتمع نيوليبيرالي يسعى باستمرار إلى إخضاع شتى مناحي الحياة إلانسانية لالستجابة لحاجيات النزعة

عن هذا التساؤل، تتوخى هذه الورقة العلمية تقديم تحليل نقدي لبعض املعيقات الكبرى التي تحيط بعالقة الاقتصادية؟ ملحاولة إلاجابة 

بمفهوم  االتربية املهنية بمسألة الدمج في حالة املجتمع املغربي. ولهذا تكمن أهمية هذا العمل في كون أن اهتمامه بالتربية املهنية في عالقته

كير الاستشرافي ملستقبل النسق التربوي املنهي وفرصة للتساؤل حول مئال الاختالفات  الصحية لألفراد داخل الدمج يعد بوصفه مدخال للتف

 هذا النموذج التربوي، وكذلك باعتباره فرصة للتساؤل حول مئال هذه الاختالفات داخل املقاوالت املهنية.   

  ياقية الصحية، نسق الشغل، املقاوالت.: التربية املهنية، الدمج، الاختالفات السالكلمات املفتاحية

Abstract:  

The Public politics of most international societies consider the Professional Educational System as a basic scenario for 

confronting the Unemployment, and as a strategically operation for facilitating the professional insertion. Butt what the 

measure the inclusive approach finds a place at this Educational model? For answering to this question, this pepper aims to 

presenting a critical analysis for some obstacles to investing the inclusive education logic’s in Professional Educational System 

in Morocco. This scientific work is very important, because it provides an opportunity for thinking to future of healthy 

differences for individuals in this educational model and in the Professional Companies. 

Keywords: Professional Education, Inclusion, Healthy Differences, Employment System, Companies.  

 مقدمة:

تشكل التربية املهنية في وقتنا الحالي إحدى السيناريوهات الكبرى التي تراهن عليها سياسات الشغل في معظم 

. يتعلق ألامر في هذا الصدد بنموذج تربوي بلدان العالم من أجل التصدي لتحديات العطالة وصعوبات إلادماج املنهي

قافة ؛ وهو توجه يعتبر أن غياب الثالشغلينتج معايير تكوينية تقنية تهدف إلى تكييف املتعلمين مع إيقاعات نسق 

 الش يء الذي جعل "هيمنةاملهنية لدى ألافراد هو بمثابة عامل مفسر لظاهرة العطالة وال سيما العطالة الطويلة ألامد. 

( Morin: 1999, p.62-63التربية في اكتساب ألافراد ملهارات سوسيومهنية" )اليوم زعة التيكنواقتصادية تختزل الن

تستجيب لحاجيات سوق الشغل املفروضة من قبل التحوالت الاقتصادية والسياسية والتكنولوجية. وبعبارة أخرى، 

تصادية أكثر من أي ش يء آخر. ]...[ فلم تعد املؤسسات "لقد أصبح املجتمع الحالي مجتمع خاضع للسوق وللعالقات الاق

الاقتصادية محدودة باملجال الاقتصادي بل تخطت الحدود نحو باقي املجاالت والحقول، وأصبحت بمثابة أساس 
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الوجود لكل جوانب الحياة بما في ذلك التصور الذي يجب أن يؤطر املؤسسة التعليمية في نظرتها للقضايا املجتمعية" 

خدمة رهانات العوملة املهيمنة على نمط موجهة نحو وظيفة النسق التربوي لان  ولهذا أصبحت(. 213ص.، 1121 :د)ور 

مجتمعات العالم. الش يء الذي جعل مواجهة مشاكل العطالة وصعوبات الولوج إلى الشغل تبرر  كلعيش ألافراد في 

، مفهوم التكيف يعتبر قديم العهد صحيح أنشغل. يفرضها سوق ال ة مع الحاجيات التييبتكييف املؤسسات املدرس

؛ وهو مفهوم خضع للتجاوز 1( حين تأليفه لكتاب "أصل ألانواع"9p.1969,  :Conry-37إلى داروين ) 1يعود أصله

مع ذلك لم يكن هذا التجاوز نهائيا وقطعيا بل ظل هذا املفهوم مالئما  لكن البراديكماتي من قبل عدة تصورات نظرية،

منذ مرحلة ما بعد عدة مسائل مجتمعية والتي نجد من بينها مسألة الشغل. ولهذا شكل مفهوم التكيف  لدراسة

ات تضخما على مستوى النقاشات السياسية والاقتصادية وإلاعالمية فيما يخص الحديث عن إلادماج املنهي يالسبعين

 املجتمعات قومؤل أساس ي أال وهو: كيف ستوتقليص انتشار العطالة الطويلة ألامد؛ وهي املرحلة التي أطرها تسا

اسة قاد التفكير في هذا التساؤل إلى نهج سيلذلك، الشغل؟  نسقفرضها يمع املعايير التي  أنساقها التربويةتكييف ب

مهننة التخصصات التعليمية وتوجيه املتعلمين نحو الولوج إلى شعب تقنية أداتية. إن تبني هذه السياسة لم تعد 

إلخ(، ...م على البلدان الصناعية فحسب )مثل أملانيا، السويد، فرنسا، الواليات املتحدة ألامريكية، الصين،تقتصر اليو 

وإنما تم استيرادها أيضا من هذه البلدان إلى بلدان املنطقة العربية، والتي نجد من ضمنها املغرب. يتعلق ألامر في هذا 

ياس ي والاقتصادي وإلاعالمي، في معظم بلدان العالم، بمثابة وصفة الصدد بسياسة تربوية يعتبرها اليوم الخطاب الس

يتبنى بدوره هذه السياسة، وذلك وفق  املجتمع املغربيعالجية لظاهرة العطالة. ولهذا نجد النسق التربوي في حالة 

ن طرحه يمك لكن التساؤل الذيهذا الجانب منذ نهاية القرن العشرين. بخصوص تنظيم مؤسساتي تميز ببناء تراكمي 

في هذا إلاطار هو: إلى أي حد يجد املتعلمون ذوو اختالفات صحية فردية مكانا لهم داخل النسق التربوي املنهي؟ وبتعبير 

أوسع، أي موقع تتخذه املقاربة الدامجة في هذا النموذج التربوي؟ فلمحاولة تناول موضوع هذه الورقة من زاوية 

ؤسساتيا أنتجه بناء ممسألة التربية املهنية بوصفها  يناقش أولهماحورين رئيسيين. تحليلية نقدية، سيتم التطرق إلى م

بية مفهوم الدمج ورهانات التر الثاني  املحور  يعالج. ثم املجتمع لجعل التربية تساير الحاجيات املهنية لنسق الشغل

. وبعد النسق التربوي املنهي مأما ةمجاالد املقاربةالدامجة من جهة، ثم يتوقف من جهة أخرى عند بعض معيقات 

مالحظتان هامتان تم تسجيلهما من خالل تحليل موضوع التربية املهنية العلمية بخالصة مركزة تثير ذلك، تختتم الورقة 

بمسألة الدمج. تشير املالحظة ألاولى إلى البعدان الصريح والكامن للنسق التربوي املنهي. أما بالنسبة للمالحظة في عالقتها 

انية فهي تنطلق من عالقة التأثير والتأثر بين معايير هذا النسق ومعايير التنظيمات املقاوالتية لتسائل دور املقاوالت الث

 .في تفعيل روح املقاربة الدامجة داخل النسق املنهي وأهمية هذا الدور في تحقيق نموذج تربوي منهي بمنطق دامج

 قاربة حالة التجربة املغربيةا: مدخل نظري من أجل مبوصفها بناء مؤسساتيأوال: التربية املهنية 

ا السيناريوهات التي أصبحت معظم بلدان العالم تعتمده سيناريو من بينإال بمثابة  النسق التربوي ليست مهننة 

ناريو دد بسييتعلق ألامر في هذا الص. إلاقصاء املنهي مشاكلفي سياساتها التربوية واملهنية قصد التخفيض من حدة انتشار 

لية اعتمادا على العالقة الجد املشاكليعكس تأكيد الفرقاء املتدخلين في بناء سياسات الشغل على أهمية مواجهة هذه 
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 انموذجوصفها بوهي عالقة تعتبر بالنسبة إليهم  ؛الشغلنسق بين الوظيفة املهنية للمدرسة واملعايير املفروضة من قبل 

تقوم على استدخال  ، وفق هذا املنظور،. ولهذا أصبحت مهمة النسق التربوي دفرالتحقيق إلادماج املنهي لأل  أمثال 

مع السوسيولوجي ألامريكي إفريت هيوجز  2255لهوية مهنية"، وهو املفهوم الذي ظهر ألول مرة في سنة املتعلمين "

(Everett Hughes) (Dubar: 2006, p.139 إنها مهمة تجعل مهننة .)،حجة ملواجهة  التربية، حسب هذا التصور

. أي أنه من خالل الهوية املهنية يتمكن حامل الشهادة من الولوج إلى في صفوف الخريجين استفحال أقدمية العطالة

لم يكن مكتِسبا في تكوينه ألاكاديمي ملعايير نسق الشغل الذي يشكل "واقعة اجتماعية شمولية" شغل مؤهل، ألنه إذا 

، مما يجعله املنهيدماج ن(، فإنه يصبح مقصيا من الا Rogue: 2005, p.85)( Marcel Maussبتعبير مارسيل موس )

بنت ، إلى جانب البلدان التي تعطالة أو عطالة طويلة ألامد. فبناء على هذا املنطق عمل املغرب بدوره يتموقع في وضعية

من  ملجموعةده بدأ من سنوات التسعينيات، وذلك باعتما هذه السياسةعلى مأسسة  سياسة مهننة التربية،

 .   يمكن تلخيص أبرزها في ثالثة سيناريوهات السيناريوهات التدبيرية

يتمثل السيناريو ألاول في إحداث مؤسسات تهتم خصيصا بالبحث امليداني وتتبع تحوالت ومتطلبات سوق الشغل 

كوين منهي يستجيب من جهة، وتساهم من جهة أخرى في إعداد سياسات وبرامج توجه ألافراد نحو اختيار مسار ت

 لحاجيات سوق الشغل. ولعل من بين هذه املؤسسات نجد مؤسستان بارزتان وهما: املجلس الوطني للشباب واملستقبل

حسب  يسهتم تأسفقد بالنسبة للمجلس الوطني للشباب واملستقبل، والوكالة الوطنية إلنعاش التشغيل والكفاءات. 

. يقوم هذا املجلس بأبحاث ودراسات (CNJA: 1990-2000, p.14) 2222راير فب 11املرسوم الذي أنش ئ بموجبه بتاريخ 

ميدانية، ويقدم أفكاره وتصوراته واقتراحاته لتنفيذ السياسة الكبرى التي يتم قيادتها من أجل شباب ومستقبل الشباب 

ادية وين مع الحاجيات الاقتصتكييف أنساق التربية والتكأداء املهام التالية: املغربي. يقوم املجلس على إلاسهام في 

للبالد، مالءمة مستقبل الشباب وإلاعداد إلى إدماجهم في النسق إلانتاجي الوطني. ولتحقيق هذه الغاية، يناط باملجلس 

 القيام باملهام التالية:

 تجميع املعطيات الكمية والكيفية ذات الصلة بالشغل؛ 

 الوطني والجهوي؛ تجميع املعطيات املتعلقة باالقتصاد على املستويين 

 دراسة تكيف التكوينات املعتمدة في مؤسسات التكوين املنهي حسب املؤهالت التي يفرضها سوق الشغل؛ 

 .اقتراح إصالحات محضة لتأمين الارتقاء بالشغل 

حسب املرسوم الذي أنش ئ بموجبه لقد تأسست لوكالة الوطنية إلنعاش التشغيل والكفاءات ل أما بالنسبة

مؤسسة عمومية تتمتع بالشخصية املعنوية والاستقالل املالي. تخضع هذه . تعتبر هذه الوكالة 1111يو يون 5بتاريخ 

املؤسسة لوصاية الدولة طبقا للنصوص الجاري بها العمل، ويكون الغرض من هذه الوصاية ضمان تقيد أجهزتها 

نفيذ تناط بالوكالة مهمة املساهمة في تنظيم وتاملختصة بأحكام هذا القانون خصوصا فيما يتعلق باملهام املسندة إليها. 

 :ةاملهام التالية )الجريدة الرسمي الغاية لهذهبرامج إنعاش التشغيل املؤهل التي تقررها السلطات العامة. ويعهد إليها 

25/13/1111:) 
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 القيام بالبحث عن عروض الشغل لدى املشغلين وجمعها وربط الصلة بين العرض وطلب الشغل؛       .2

 استقبال طالبي الشغل وإرشادهم وتوجيههم؛  .1

 إرشاد وتوجيه املقاولين الشباب في تحقيق مشاريعهم الاقتصادية؛  .6

  الكفاءات منمساعدة وإرشاد املشغلين في تشخيص حاجاتهم  .2

إعداد برامج التكييف املنهي والتكوين ألجل إلادماج في الحياة النشيطة باتصال مع املشغلين ومؤسسات  .5

 وإبرام اتفاقيات مع الجمعيات املهنية من أجل تنمية التشغيل الذاتي وتشجيع مبادرات الشباب؛ التكوين،

القيام بكل مهمة تكون لها عالقة باختصاصاتها تسندها إليها الدولة أو الجماعات املحلية أو املؤسسات العامة  .3

 لألعمال والحرف وتحيينها؛  الوصفية الدالئلفي إطار اتفاقيات، وإعداد 

دراسة عروض التشغيل الصادرة عن البلدان ألاجنبية واستكشاف جميع فرص توظيف املواطنين الراغبين  .2

 .الخارج إلىفي الهجرة 

ْعُتِمَد مل
ُ
. وفيما في املغربأسسة التربية املهنية هذا فيما يخص بعض تجليات السيناريو التدبيري ألاول الذي ا

ت وتنظيمات مقاوال  إحداثالاستثمار في  أولهما ط بمستويين بارزين. يعكسلسيناريو التدبيري الثاني فهو يرتبا يخص

ل في الرفع من عدد مؤسسات الوساطة التي تعم ثانيهمامهنية تواكب التحوالت الاجتماعية والاقتصادية. بينما يتمظهر 

 . املقاوالتعلى توجيه طالبي الشغل إلى تكوينات ومهن متكيفة مع حاجيات 

تعليمية،  مؤسساتلسيناريو التدبيري الثالث، فهو يتجلى أساسا في إدخال تخصصات مهنية إلى فيما يخص اأما 

من أجل إعداد يد عاملة مؤهلة لالستجابة لحاجيات سوق الشغل. ولقد تم أجرأة هذا السيناريو من خالل  وذلك

تعتبر هذه املراكز  .ملنهي وإنعاش التشغيلاعتماد شكلين تدبيريين. يتجلى الشكل التدبيري ألاول في إحداث مراكز للتكوين ا

بوصفها مؤسسات تعليمية تتضمن تخصصات مهنية متنوعة يستند نظامها البيداغوجي إلى معايير تتوافق مع امليادين 

 .أسفله ري يلخصه الجدول االشغل. يتميز نظام شهادات التخرج من هذه املراكز بتصنيف معي نسقاملهنية املطلوبة في 

 تصنيف شهادات التخرج من مراكز التكوين املنهي وإنعاش التشغيل والكفاءات في املغرب

 مدة التكوين

طريقة 

الولوج 

 إليه

 مستوى الولوج إليه
 مستوى التكوين املنهي

 )شهادة التخرج(

 سنتين من التكوين

 على ألاقل
التوجيه 

 املدرس ي

في املباريات 

 الانتقائية

تخصصدبلوم التقني امل شهادة الباكالوريا  

 سنتين من التكوين

 على ألاقل
 دبلوم التقني السنة الختامية من سلك الباكالوريا

مدة التكوين تحدد حسب 

 الشعبة والكفاءات املطلوبة
 دبلوم التأهيل املنهي السنة الثالثة من التعليم الثانوي إلاعدادي
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مدة التكوين تحدد حسب 

 الشعبة والكفاءات املطلوبة
من التعليم الابتدائيالسنة السادسة   دبلوم التخصص 

 شهادة التدرج املنهي معرفة القراءة والكتابة الانتقاء سنة إلى سنتين

.املصدر: تنظيم مؤسسات التكوين املنهي باملغرب، موقع البوابة لإلعالم والتوجيه التربوي   

ة للتقليص انات التي تراهن عليها الدوليعتبر توجيه املتعلمين إلى الولوج إلى مسالك التكوين املنهي من بين الره

من حدة الهدر املدرس ي من جهة، ولتيسير الاندماج املنهي للمتعلمين من جهة أخرى. ولهذا تم خلق عدة مراكز لهذا 

مهنة )املوقع إلالكتروني للصفحة الرسمية ملكتب التكوين املنهي وإنعاش  611مؤسسة، ب  621التكوين يصل عددها إلى 

لكن من املالحظ أن الولوج إلى هذه املراكز يخضع لالنتقاء وال سيما أنه طلب التكوين في هذه املؤسسات  التشغيل(.

التعليمية أصبح في تزايد مستمر. هذا فيما يتعلق بالشكل التدبيري ألاول الذي يعكس مظهرا من مظاهر إدخال املهننة 

فهو  انببخصوص هذا الجلشكل التدبيري الثاني املعتمد باملا يتعلق بالنسبة إلى مؤسسات تعليمية في املغرب. أما 

هذه املؤسسات تشمل تخصصات بعض إدخال تخصصات مهنية إلى مؤسسات تعليمية عامة؛ بحيث صارت يتمثل في 

مزدوجة: تخصصات كالسيكية وتخصصات مهنية تقنية. وتتواجد هذه التخصصات تحديدا في بعض مؤسسات 

، ولهذا صارت لدينا باكالوريا مهنية بالنسبة للتعليم الثانوي وكذلك في مؤسسات جامعيةالتعليم الثانوي التأهيلي 

  .التأهيلي وإجازة مهنية في التعليم الجامعي

جعلنا نستحضر أهمية عالقة التربية باملجتمع؛ بحيث يعتبر توسيع مجال التربية املهنية ي إن ما سبق ذكره سلفا

والاقتصادية التي تعيشها املجتمعات املعاصرة؛ وهي تحوالت ساهمت في تغيير جتماعية اليوم ليس إال نتاجا للتحوالت الا 

أصبح هذا النسق في عصرنا الحالي يعمل بمنطق أداتي يروم إعداد  منطق النسق التربوي ووظائفه ونمط اشتغاله. لقد

ر طبيعة نتاج املتكتل للديبلومات غيَّ كما أن "إلا  تطلبات سوق الشغل.متكيفة مع مأفراد يمتلكون كفايات مهنية وتقنية 

، البيداغوجيا أصبحت(. ولهذا Dubet: 2010, p.24"ألاسواق املدرسية" التي أصبحت جد مفتوحة وأكثر تنافسية" )

ترتكز على "مفهوم "منفعة املعارف"، حيث تقوم هذه املنفعة على منظورين متكاملين، وهما:  بحسب هذا املنطق،

(. Gilardi: 2011, p.108الشغل من جهة، وإتاحة إمكانية التحول في سلم التراتبية من جهة أخرى" )تسهيل الولوج إلى 

يتعلق ألامر في هذا الصدد بمفهوم جعل ألانساق التربوية ملعظم مجتمعات العالم تتجه نحو تكييف قدرات وكفايات 

اول نسقه املغربي الذي يح املجتمعات نجد حالة املجتمعألافراد مع املعايير ذات الطابع املنهي والتقني. ولعل من بين هذه 

التربوي مسايرة املسار الذي يسير عبره النسق الاقتصادي العالمي. غير أن هذا املفهوم يجب مساءلته سوسيولوجيا، 

تتجلى في ( .Ibid)فإذا كانت وظيفة "منفعة املعارف" أو ما يسمى أيضا ب "بيداغوجيا املنفعة" أو "البيداغوجيا املهنية" 

اكتساب املتعلمين ملهارات عملية وتقنية تجعلهم مستدخلين لهوية مهنية تؤهلهم لالندماج مهنيا، فإن ذلك يجعلنا أمام 

إشكالية يمكن تلخيصها في سؤالين أساسيين وهما: إلى أي حد استطاع النسق التربوي املنهي أن يكون عادال لتكوين كل 

قدرات  يقمن تحق تمكنج إليه ويراعي اختالفاتهم وخصوصياتهم الصحية الفردية؟ وهل املتعلمين الذين يريدون الولو 

لمي حول ؟ لبناء نقاش عفي مناهجه ومعاييره التربوية التكوينيةسياقية خاصة تراعي هذه الاختالفات وتولي لها مكانة 
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قه " وبعض عوائالتربوي هوم "الدمج عند مساءلة مففي محورها املوالي هذه الورقة العلمية  تتوقفس ،هذه إلاشكالية

 على مستوى النسق التربوي املنهي.

 ثانيا: التربية املهنية واملقاربة الدامجة: رهانات ومعيقات

إن إثارة مسألة الدمج على سلم التربية املهنية تعد في غاية ألاهمية، ألن ذلك يندرج ضمن مسار راهني أصبحت 

 وهو: عدم الاكتفاء بالتفكير في ماض ي أو حاضر التربية فقط، وإنما يجب أيضا السوسيولوجيا تسلكه في يومنا هذا أال 

ليوم كرؤية ، التي أصبحت تعتبر االتربوي جعل مستقبل التربية في قلب التفكير السوسيولوجي. صحيح أن مسألة الدمج 

كن مع ذلك ، لمهننة التربيةل جديدة لتحقيق تكافؤ الفرص التعليمية، مازالت لم تطرح بعد للنقاش العلمي القائم حو 

على سلم التربية املهنية أمرا ضروريا لبناء خطاب علمي يستشرف ألابعاد املستقبلية  املقاربة الدامجةتشكل مساءلة 

للتكوين املنهي والتشغيل املستدام للفئات املدمجة. بل أكثر من ذلك، ينبغي التوقف عند مفهوم الدمج نفسه وإبراز 

؛ لتربوي استيمولوجية واملنهجية. ومن هنا جاءت فكرة مناقشة التربية املهنية في عالقتها بمسألة الدمج بعض عوائقه إلاب

 (Inclusion) ، مسائال الاختالف القائم بين مفهوم الدمجالتربوي بحيث سيتناول هذا املحور في البداية مفهوم الدمج 

ثم سيثير الانتباه بعد ذلك لبعض العوائق الكبرى التي تحيط ، (Intégration) والاندماج (Insertion) ومفهومي إلادماج

 الدمج في عالقته بالنسق التربوي املنهي. مسألة ب

اءات أوال وقبل كل ش يء إلى تقديم إض املحور  اتطرق هذي، سالتربوي بالنسبة ملا يتعلق باإلطار املفاهيمي للدمج 

تميز باالنتقال من مفهوم الاندماج إلى مفهوم إلادماج وصوال إلى  فهوم مع إبراز التغير املعجمي الذيهذا املحول تعريف 

املجتمع  يمو مفهوم الدمج. فمن حيث التأصيل التاريخي، نشأ مفهوم الدمج في العالم ألانكلوساكسوني انطالقا من مفه

 Le)د ألافرامن تتسع لكل العالم وتشمل فئات مختلفة " العادية"الدامج والتربية الدامجة؛ بحيث أصبحت الوضعية 

Capitaine: 2013, p.126 ضل استعمال هذا املفهوم بدل مفهوم الاندماج منذ تنظيم املحاضرة الدولية حول
ُ
(. ولقد ف

(، ثم تم التأكيد عليه في سنة Garel: 2010, p.143بالتايالند ) (Jomtien) جومتيان بمدينة 2221سنة  فيالتربية للجميع 

منظمة دولية؛ وهو إعالن دعا كل  15حكومة و 21( الذي تبناه ممثلو Salamanqueفي إعالن سالمونك ) 2222

الحكومات إلى تبني، على املستوى التشريعي أو على املستوى السياس ي ]...[، مبدأ التربية "الدامجة" والعمل على تأسيس 

ومختلفا عن مفهوم  1م إلادماج(. ويعد مفهوم الدمج قريبا من مفهو art. 3 :Unesco ,1994مدرسة تفهم كل العالم" )

الاندماج. فمن حيث قربه من مفهوم إلادماج فهو يتجلى في كون كال املفهومين يرتكزان على منطق يولي أهمية بالغة 

للفرد. وفي املقابل، كالهما يختلفان عن مفهوم الاندماج نظرا لكونه يرتكز على منطق شمولي يخضع ألافراد للمعايير 

ر أن الصعوبات التي يتلقاها كل منهم هي صعوبات فردية ينبغي للمؤسسة التدخل لتحقيق اندماجه املؤسساتية ويعتب

الصعوبات وعلى الطرق التي تمكن من مساعدة التالميذ "، يرتكز الاندماج على لذلك عبر تكييفه مع قواعدها ومعاييرها.

. وبالتالي (Armstrong: 2001,p.90-93" )ة بهافي كونهم كأفراد ينتمون إلى مؤسسة مدرسية ذات قواعد ومعايير خاص

يؤسس لنموذج فردي لإلعاقة الذي يرجع صعوبات "يشكل الاندماج سيرورة جد واسعة لالصطفاء ولإلقصاء ألنه 

. وفي املقابل، يدل الدمج على أن الصعوبات التربوية يجب اعتبارها بوصفها (.Ibid" )تحقيق املساواة إلى الفرد ذاته
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الذي يتيح فهم هذه الصعوبات  (.Ibid" )لنموذج اجتماعي لإلعاقة"تبطة بالسياق؛ وهو مفهوم يؤسس صعوبات مر 

، إن ما يميز الدمج عن الاندماج هو أن املفهوم ألاول يستمد طارباعتبارها بناء اجتماعي ناتجة عن املجتمع. وفي هذا إلا 

جيله في املنطق الذي سبقه في التصنيف الدولي لإلعاقة ؛ وهو مفهوم تم تس"إلعاقة"لمرجعيته من النموذج الاجتماعي 

(. ويعتبر تأسيس هذا املفهوم Garel: op. cit., p.148-149) 1111وللصحة الذي اعتمدته املنظمة الدولية للصحة في عام 

ص الذين انموذج اجتماعي لإلعاقة يرفض إقصاء ألاشخ"نتاجا لحركة تعبئ الفاعلين الجمعويين وكذلك الباحثين لتبني 

(. كما أن هذه الحركة Ebersold: 2009, p.71)"يعيشون صعوبات مرتبطة بتقبلهم في وضعيتهم املختلفة من قبل املجتمع

تعارض منطق التربية الخاصة الذي يعكس تهميش هؤالء ألاشخاص وجعلهم في معزل عن باقي ألاشخاص بدعوى أنهم 

املجتمع. لذلك، يعتبر التلميذ "املدمج" حسب هذه الحركة  ةبقييتطلبون حاجيات تربوية خاصة تستدعي عزلهم عن 

بوصفه تلميذا ينمو في بيئة "عادية" يحتل، بشكل تام ونشيط، جزء من الحياة املدرسية من أجل اختبار أشكال 

كل الدمج (. ومن هذا املنطلق، يشFarrell, 2000الاعتراف التي تؤسس الانتماء للجماعة املدرسية وللمجتمع بشكل عام )

التربوي حسب هذا املنظور بوصفه "عقالنية ما بعد معيارية" تجعل املؤسسات املدرسية تنقل املواطن املجرد للنصوص 

 إلى يرين(، وهي عقالنية تجعل قبول الاختالف من أولوياتها. إنها تدعو املدEbersold: op. cit., p.73إلى مواطن حقيقي )

سسة إلى الانفتاح على تنوع الحاجات، وإلى ربط الحاجة التربوية بخصوصية كل خلق مناخ أخالقي يحث أعضاء املؤ 

وكذلك السهر على امتالك مواقف إيجابية في تصور التالميذ للحاجات التربوية الخاصة. كما أنها تحتم عليهم  ،تلميذ

ية، وعموما ملمارسات البيداغوجت تدبيرية تتيح للمدرسين الولوج إلى معارف ودعائم ضرورية الختالف اتبني استراتيجيا

اللغة  وفيما يخص(. Doré et al.: 1996)التالميذ تمكنهم من تملك الالتجانس الشروط والوضعيات التي يعيشها 

الدمجي ملا يقوم املجتمع بتعديل معاييره الخاصة التربوي ممكنة في النمط متاحة و تكون عدة معاييرها  ،املدرسية

ولهذا تدل  (.Le Capitaine: 2013, p.130كما هم ) التالميذ لتكون قابلة للولوج إليها من قبل باملعيارية ويبذل مجهودا

إمكانية العيش في شروط عادية وممكنة للولوج إلى الخيرات والخدمات بدون تمييز، "املعيارية الحاملة للدمج على 

معات ي مده بالوسائل الضرورية، وال سيما في املجتوبالتالي فهي تستند إلى مبدأ املساواة. لكن تجسيد هذا املبدأ يستدع

التي تكون فيها التضامنات الجماعية تعترضها إلايديولوجيا النيوليبيرالية التي ترتكز على املنافسة الحرة واستقاللية 

 أناملالحظ  . لذا، فرغم الرهانات التي تحملها املقاربة الدامجة، إال أنه من(Garel: op. cit, p.160-161) "الفاعلين

ولي نظرة ديموقراطية وتحريرية تاملقاربة الدامجة . فمن ناحية، تحمل تلخيصها في مفارقةمكن ي محدودية هذه املقاربة

لكل واحد، كيفما كانت خصائصه، مكانة حقيقية للحق وللمساواة. ومن ناحية مقابلة فهي مقاربة برزت في رصيد 

تقوم على املنافسة التي يتم إرضاؤها بعدة إقصاءات أو بتفكك  هي سياقات؛ و سياقات ال متساوية ومعيارية للمجتمع

(. ولعل من بين مظاهر هذه املفارقة نجد الالمساواة التي ينتجها النسق التربوي Le Capitaine: op., cit, p.131الروابط )

ستجيب يس ثقافة تربوية أداتية تاملنهي، باعتباره نسق يخدم مصلحة املنطق النيوليبيرالي الذي يسعى دائما إلى تكر 

 
ُ
 بشكل بارز في الخطابات العلمية التي تناولت طرحملتطلبات النزعة الاقتصادية. إن مناقشة هذه املسألة مازالت لم ت

تتطرق بتركيز لبعض عوائق مهننة التربية في عالقتها س؛ وهنا تكمن أهمية هذه الورقة ألنها "إلاعاقة"موضوع الدمج و

 . فكيف يتجلى ذلك؟التربوي ج بمسألة الدم
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إن اهتمام هذا العمل بالتربية املهنية في عالقتها بمفهوم الدمج يعد بوصفه مدخال للتفكير الاستشرافي ملستقبل 

ما أن هذا . كلألفراد داخل هذا النموذج التربوي  الصحيةالنسق التربوي املنهي وفرصة للتساؤل حول مئال الاختالفات 

. لذلك، ستحاول هذه الورقة املقاوالت املهنيةللتساؤل حول مئال هذه الاختالفات داخل  فرصة الاهتمام يشكل أيضا

 بالنسق التربوي املنهي، وهي كالتالي: عائق إبستيمولوجي ومنهجي، التربية الدامجةأن تسائل ثالثة عوائق تحيط بعالقة 

يق تيمولوجي واملنهجي، فهو يتمثل أساسا في ضعائق تنظيمي مؤسساتي، وعائق تدبيري منهي. بالنسبة للعائق إلابس

جعلنا . إن هذا إلاشكال ياملقاربة الدامجة أرضية مليالد شكلالذي  "إلاعاقة"القياس العلمي ملفهوم الدمج وكذلك ملفهوم 

لدمج التربوي بشكل خاص؟ وإذا للدمج عامة و لأمام تساؤالت أساسية من قبيل: من هم ألافراد الذين هم في حاجة 

ان القياس املعياري الدولي ملفهوم الدمج يركز على فئات محددة التي تتطلب دمجا تربويا واجتماعيا، والتي نجد من ك

أنفسهم؟  "ةإلاعاق"، فما املقصود بهذه ألاخيرة؟ وكيف يتمثل ألافراد املوسومون بوضعية "إلاعاقة"فئة ما يسمى بضمنها 

و "املعاق"؟" هو في الواقع سؤال غامض يصعب إلامساك به ميدانيا. فإذا ؟ إن سؤال "من ه"لإلعاقة"وما هي تمثالتهم 

كانت الوضعيات الصحية لألفراد التي تكون ذات "نقص" سمعي أو بصري أو حركي أو ذهني، تعتبر اجتماعيا ورمزيا 

هي وضعيات ف لذا،. ، فإنها قد تبدو ليست كذلك بالنسبة لألفراد الذين يعيشونها في حياتهم اليومية"إعاقات"بوصفها 

من أجل إضفاء الطابع التفييئي على ألافراد الذين يعيشون اختالفات صحية من جهة، ومن  "إلاعاقة"سميت بخاصية 

جهة أخرى نظرا ألن املجتمع مازالت مختلف بنياته تشهد استمرارية ملنطق "الالاختالف الاختالفات" الفردية بتعبير 

(؛ وهو منطق يفتقد لالعتراف باالختالفات التي يعيشها كل فرد داخل Bonnéry: 2011/03, p.15-16ستيفان بونيري )

محيطه الاجتماعي في أنساق عدة، والتي نجد من بينها النسق التربوي املنهي. فسواء تعلق ألامر بمفهوم الدمج أو تعلق 

ا وطرق التفاعل معهما من قبل الفاعلين ، كالهما يعتبران بناء اجتماعيا. كما أن معايير قياسهم"إلاعاقة"ألامر بمفهوم 

تضمن التي  تنظيميةالجراءات إغفال إلا تختلف من سياق آلخر. وبالنسبة للعائق التنظيمي املؤسساتي فهو يتجلى في 

حيح أن هناك . صالفردية الصحية ولوج املتعلمين إلى تكوينات مهنية في ظروف مالئمة تأخذ بعين الاعتبار اختالفاتهم

ات نظرية التي اعتبرت التكوين املنهي الجيد يساهم في تقليص الالتكافؤ الفرص التعليمية املبنية على عدة تصور 

الاستحقاق، لكن مع ذلك يالحظ أن هذا التكوين تم مقاربته بشكل بارز من حيث أهميته البيداغوجية القادرة على 

وبة في نسق الشغل وباالستثمارات الاقتصادية إلادماج املنهي، وكذلك من حيث عالقته بالتخصصات املهنية املطل

 في النسق التربوي املنهي لم تطرح بعد للمساءلة العلمية؛ ةمجاالدالتربية املتاحة. في حين مازالت مسألة تفعيل منطق 

بحيث يالحظ أن مراكز التكوين املنهي لم تقم بعد بإدراج املتعلمين ذوي اختالفات صحية ضمن سياساتها ومناهجها 

 لعالقة التأثير والتأثر بين متطلبات النسق التربوي املنهي وحاجيات انتاج ربما قد يكون لبيداغوجية. غير أن هذا إلاشكال ا

املقاولة. الش يء الذي يظهر في هذا إلاطار وجود عائق ثالث من عوائق إرساء نسق تربوي منهي دامج أال وهو: العائق 

ل إقصاء ألافراد املختلفين صحيا من قبل الثقافة املقاولتية. وهذا ما يدل على التدبيري املنهي. يعكس هذا العائق مشك

مفارقة أخرى وهي: رغم أن التنظيم املؤسساتي للشغل أصبح بدوره يحث في الوثائق الرسمية على اعتماد سياسة 

ات تدبيرية تجعل الشغل الدامج، إال أنه مازال هناك تأخر على مستوى تفعيل هذه السياسة عن طريق نهج إجراء
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املقاوالت تنتقل من منطق تكييف ألافراد مع معاييرها املهنية الشمولية إلى منطق سياقي يجعلها قادرة على بناء معايير 

 الصحية املختلفة لألفراد.   خصوصياتمهنية تتالءم مع ال

 خاتمة: 

سجيلهما من خالل التحليل الذي في الختام، وعلى ضوء ما سبق، يمكن القول بأن هناك مالحظتان هامتان تم ت

؛ وهما املغربفي  التربوي تناولته هذه الورقة العلمية بخصوص موضوع التربية املهنية في عالقتها بمسألة الدمج 

 مالحظتان يشكالن أرضية لبناء إشكالية تتيح إجراء بحث ميداني حول هذا املوضوع.

ربويا نيوليبيراليا يحكمه منطقان أساسيان: منطق صريح أوال، تعتبر التربية املهنية اليوم بوصفها نموذجا ت

للمنطق الصريح، فهو يتجلى أساسا في كون أن هذا النموذج التربوي يعد من بين الرهانات ومنطق كامن. بالنسبة 

الكبرى التي تراهن عليها السياسات العمومية لنسق الشغل من أجل جعل ألافراد يكتسبون كفايات مهنية تؤهلهم 

ج هذا النسق وتقلص من حدة انتشار العطالة وتمددها في الزمن. أما بالنسبة للمنطق الكامن، فهو يتمثل في لولو 

استمرارية الالمساواة املبنية على الالاختالف الاختالفات الصحية لألفراد داخل مؤسسات التكوين املنهي؛ بحيث يالحظ 

غير بارز في هذه املؤسسات. الش يء الذي هو ة أو بصرية أن ولوج ألافراد ذوي خصوصية ذهنية أو حركية أو سمعي

 يجعل املساءلة العلمية ملوقع املقاربة الدامجة في النسق التربوي املنهي أمرا ملحا وبالغ ألاهمية. 

ثانيا، إذا كان مسار مؤسسات التكوين املنهي يساير مسار التنظيمات املقاوالتية من حيث أهدافها ومعاييرها 

وتحوالتها، فإنه من املفترض أن يكون تغييب روح املقاربة الدامجة في النسق التربوي املنهي نتاجا لعدم تمكن وحاجياتها 

هذه التنظيمات بعد من إنتاج معايير مهنية وظروف عمل مالئمة لألفراد النشيطين ذوي اختالفات صحية خاصة؛ 

تكون لهذا املجتمع مقاوالت دامجة. وبالتالي، إن بحيث ال يمكن تصور تكوين منهي دامج داخل مجتمع ما بدون أن 

العالقة الوطيدة القائمة بين منطق النسق التربوي املنهي ومنطق النسق املنهي تقود إلى طرح تساؤل أساس ي أال وهو: إلى 

 تربوي منهي دامج؟ أي حد يمكن اعتبار أن تأسيس مقاولة بروح دامج يشكل ألاساس والسبيل ألامثل لخلق نسق
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 السياسة التربوية باملغرب ورهان إلاصالح

Educational policy and the bet of reform in Morocco 
 ململكة املغربية/ افاس، وزارة التربية الوطنية والتعليم ألاولي والرياضة، أستاذ /حجازي أحمدأ.

Hijazi Ahmed/ University Abdelmalek Essaadi, Faculty of Legal, Economic and Social Sciences, Fas /Kingdom of 

Morocco 

 

 ملخص الدراسة: 

على أن مجتمع املعرفة هو الرهان املعول عليه ملواجهة مختلف التحديات، واملدخل ألاساس ي لذلك هو  22-يدكشفت أزمة كوف

إحداث نهضة حقيقية للمنظومة التربوية، وفي هذا إلاطار تناقش هذه الدراسة إشكالية لاليات الكفيلة بانخراط قطبي العملية التربوية 

د، مع توصيف لبعض العوائق التي تحول دون ذلك. ولتحقيق هذه ألاهداف تم الاعتماد على )مدرس/ متعلم( في ورش إلاصالح املنشو 

مع  ،مقاربة تحليلية من أجل قراءة متأنية للوثائق املؤطرة للمنظومة التربوية، والتي تروم تأهيل املوارد البشرية والانفتاح على الرقميات

إغفال أهمية الاستعانة بالتقارير الوطنية والدولية التي تعرضت لقضية التعليم.  تسليط الضوء على جوانب القصور التي اعترتها، دون 

حقيقية ملبدأ تكافؤ الفرص بين الطالب، يعدان رافعتان أساسيتان وقد خلصت الدراسة إلى أن تأهيل املوارد البشرية وتحفيزها، مع أجرأة 

 للنهوض باملنظومة التربوية.

 الرقميات، التعليم ، تأهيل املوارد البشرية ، عرفةامل-مجتمع الكلمات املفتاحية:

Abstract: 

 The Covid-19 crisis revealed that the knowledge community is the reliable bet to face various challenges, and the 

main entrance to bring about a real renaissance of the educational system. 

In this context, this study discusses the problematic of the mechanisms that ensure the involvement of the two poles 

of educational process (teacher /learner) in the desired reform workshops with a description of some obstacles that prevent 

this. 

 In order to achieve these goals, an analytical approach was adopted so as to carefully read the documents that frame 

the educational system, which aim to qualify human resources and open up to digital, while highlighting the shortcomings 

that it experienced, without ignoring the importance of using national and international reports that dealt with the issue of 

education. The study concluded that the rehabilitation and motivation of human resources, along with a real implementation 

of the principle of equal opportunities for students, are two main levers for the advancement of the educational system 

Keywords: knowledge community , human resource rehabilitation , education , digital. 

 مقدمة: 

إصالح منظومة التربية والتكوين تعود جذوره ملرحلة ما بعد الاستقالل، وقد وضعت اللجنة امللكية إلصالح 

التعليم برنامجا لتجاوز ألاعطاب املسجلة في القطاع تضمن أربعة مبادئ أساسية: التعليم والتوحيد والتعريب واملغربة، 

 ئج كانت مخيبة لآلمال.لتتوالى بعد ذلك مشاريع إلاصالح، لكن النتا
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، والتي عصفت بالعديد من املفاهيم الناظمة للعالقات الدولية. 22-عرف العالم جائحة كوفيد 1122وفي دجنبر 

انتشار الجائحة جاء في سياق عالمي ينتصر للسياسات الحمائية، ويعيد النظر في مبادئ حرية التجارة، وهي توجهات 

ما أن الخوف دفع بالدول إلى نهج سياسات الأخالقية لتحقيق ألامن الصحي. في هذا لجأت إليها الدول خالل ألازمة، ك

السياق أضجى الانخراط في مجتمع املعرفة ضرورة وجودية، لقد أضحت الثورة المادية، وأضحى العنصر البشري هو 

 املولد للثروة، والعامل ألاساس ي في نجاح أي نموذج تنموي.

لنهوض بقطاع التربية، وقد كشفت التقارير الدولية عن املعيقات التي يعاني منها ولوج مجتمع املعرفة يقتض ي ا

قطاع التعليم، تقرير بنك املغرب كشف بدوره أوجه القصور التي تعاني منها املنظومة التربوية جراء إغالق املدارس 

اإلضافة إلى البطء الذي سجله وضعف البنية التحتية، وهو ما جعل من التعليم إلالكتروني حلما مؤجال إلى حين، ب

(، وللقانون إلاطار املتعلق بمنظومة التربية 1125بنك املغرب في صياغة تصور إجرائي مليثاق التربية والتكوين)

(، دون إغفال الاحتجاجات التي خاضتها مختلف الفئات العاملة بقطاع التربية والتكوين، والتي أثرت 1122والتكوين)

 (.22-25، ص1111لتعليم )بنك املغرب، بشكل كبير على مرفق ا

كل هذه التحديات تجعل مطلب تأهيل املوارد البشرية خيارا ال محيد عنه، خاصة وأن سوق الشغل أصبحت 

 تشترط معرفة نوعية وتقنية منفتحة على العهد الرقمي.

إليه  ها نبركزية، وهو مالتحديدات السابقة تفض ي إلى القول بفشل النموذج اليعقوبي املؤسساتي املغالي في امل

املتعلق بمنظومة التربية والتكوين، وذلك من خالل بلورة نموذج  52-22النموذج التنموي، وكذا القانون إلاطار رقم 

 تشاركي ينطلق من املواطن ويشركه في بلورة مضامينه. 

 ؟ منظومة التربية والتكوينوعلى ضوء ما سبق يتبادر إلى ألاذهان إلاشكال لاتي: ما املداخل ألاساسية إلصالح 

 وعن هذا إلاشكال تتفرع التساؤالت لاتية:

 ما الدعامات ألاساسية لتأهيل املوارد البشرية بقطاع التعليم؟ 

 ما لاليات الكفيلة بخفض التوترات الاجتماعية في قطاع التربية والتكوين؟ 

 لرقمي؟ما السبيل لتأهيل العنصر البشري لولوج املدرسة املغربية العهد ا 

 ولإلجابة على ألاسئلة السابقة فقد اعتمد البحث على التصميم لاتي:

 تأهيل املوارد البشرية شرط لولوج التعليم الرقمي. املبحث ألاول:

 عوائق إلاصالح املنشود. املبحث الثاني:
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 إلى إنجاح ورش الجدير باإلشارة أن هذه الورقة ال تدعي إلاحاطة بمختلف تدابير السياسات العمومية الهادفة

إلاصالح، وإنما هي محاولة لتسليط الضوء على بعض القضايا إلاشكالية التي يعرفها قطاع التعليم، وبيان بعض مداخل 

 إلاصالح.

 املبحث ألاول: تأهيل املوارد البشرية شرط لنجاح ورش املدرسة الرقمية

د البشرية في قطاع التعليم الضمانة في ظل التنافس الحاد على فرص الشغل املتاحة، أصبح تأهيل املوار 

ألاساسية لتكوين املتعلمين تكوينا نوعيا يضمن لهم الانخراط في سوق الشغل، ففي مجتمع املعرفة هناك العديد من 

املهن سيؤول مكانها على متحف التاريخ، وهناك مهن ستظهر وتفرض مكانتها في الحياة الاقتصادية. مسألة تأهيل املوارد 

ظيت باهتمام خاص من قبل واضعي السياسات التربوية، وتجلى ذلك في مجموعة من إلاجراءات وردت في البشرية ح

متعلق بمنظومة التربية والتكوين، وكذا في التصورات املتضمنة في النموذج التنموي واملقدمة 22-52رقم القانون إلاطار 

 1112ماي  15إلى امللك محمد السادس في 

 املوارد البشرية من خالل الوثائق املؤطرة للمنظومة التربويةاملطلب ألاول: تأهيل 

متعلق بمنظومة التربية والتكوين والبحث العلمي على تأهيل املوارد البشرية،  52-22القانون إلاطار رقم نص 

سلطات من القانون إلاطار ال 62وذلك من خالل التنصيص على التكوين املستمر في الباب السادس، فقد ألزمت املادة 

الحكومية ومؤسسات التكوين املعنية بمراجعة برامج ومضامين التكوين ألاساس لفائدة ألاطر العاملة بمنظومة التربية 

والتكوين العلمي، وذلك للرفع من قدراتهم ومؤهالتهم املهنية، وذلك من خالل خلق انسجام بين نظام التكوين مع 

من  62والتقنية، مع إلاخذ بعين الاعتبار كل نوع من أنواع التكوين )املادة املستجدات التربوية والبيداغوجية والعلمية 

 (1122القانون إلاطار، 

وقد ُعِهد إلى السلطات الحكومية املكلفة بالتربية والتكوين بإعداد دالئل مرجعية للوظائف والكفاءات تحدد 

من القانون  62ي لتقييم ألاداء والترقي املنهي )املادة على ضوئها املسؤوليات التربوية وإلادارية، كما تعتمد كإطار مؤسسات

واملعدة من قبل املجلس  1161-1125(. نفس املضمون السابق ورد كذلك في الرؤية الاستراتيجية لإلصالح 1122إلاطار،

رت أن بالعلى للتربية والتكوين، هذه الوثيقة سعت إلرساء مدرسة جديدة قائمة على إلانصاف وتكافؤ الفرص، وقد اعت

املهننة تعد الحجر ألاساس للنهوض بأداء الفاعلين التربويين، وذلك من خالل الاعتماد على تكوين مستمر ومؤهل مدى 

الحياة املهنية، وفي هذا إلاطار أكدت أيضا على إلزامية إعداد وتفعيل برامج مكثفة لفائدة الفاعلين التربويين املمارسين، 

م مع مضامين الرؤية الجديدة إلصالح املدرسة املغربية، بهدف تهيئتهم مهنيا لينخرطوا من خالل اعتماد تكوينات تتناغ

 (.15-12، ص1125في إلاصالح املنشود )املجلس ألاعلى للتربية والتكوين والبحث العلمي، 

يداغوجي ج بيتعلق بمنظومة التربية والتكوين والبحث العلمي إطارا قانونيا لبناء نموذ 52-22ويعد القانون إلاطار 

يسعى للنهوض باملدرسة املغربية، وقد تبلور باالعتماد على عدد من الوثائق الصادرة عن السلطات التربوية والهادفة 

، ففي 1125إلى تأهيل منظومة التربية والتكوين، وفي مقدمة هذه الوثائق هناك التدابير ذات ألاولوية الصادرة في مارس 

صيغة املصاحبة من طرف ألاطر املتمرسة واملراكمة لخبرة ميدانية، لفائدة ألاطر مجال التكوين املستمر اقترحت 
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(، وذلك من خالل برمجة حصص أسبوعية مؤطرة من 22، ص 1122الجديدة الوافدة على املهنة )مصطفى شكري،

ادة، امل طرف ألاستاذ املصاحب، ملواكبة مجموعة من املدرسين، وكذا تشجيع التعاون والتنسيق بين مدرس ي نفس

واستثمار تكنولوجيا املعلومات والاتصاالت في ذلك، باإلضافة إلى تنظيم املؤسسات املتقاربة جغرافيا في شبكات، وكذا 

 (.22،ص1125تنظيم ورشات عمل لتقاسم املمارسات الصفية الجيدة بين املدرسين )وزارة التربية الوطنية، 

ة منها ما يتعلق بعدم وضوح الرؤية على مستوى الاعتماد غير أن آلية املصاحبة واجهتها إكراهات متعدد 

وإجراءات التنزيل، وكذا الغموض الذي يلف الوضع القانوني وإلاداري لألستاذ املصاحب، من حيث ماهية املهام املكلف 

ل غياب الشروط ظ بها، وطبيعة العالقات النظامية مع باقي املتدخلين، باإلضافة إلى املهام الكثيرة امللقاة على عاتقه في

الضرورية إلنجاز مثل هذه املهام، يضاف إلى ذلك النطاق الضيق املتاح للتدخالت امليدانية، كما أنها تجربة يعوزها 

، 1122التعميم للخصاص املسجل في املوارد البشرية، وكذا ضعف التنسيق مع هيآت التأطير التربوي )مصطفى شكري، 

 (.52ص

برمجت وزارة التربية الوطنية دورات تكوينية لتعميم بيداغوجيا  1121-1112الي في إطار البرنامج الاستعج 

إلادماج في التعليم الابتدائي، ورغم الجهود التي بذلها املركز الوطني للتجديد التربوي والتجريب من أجل تأطير هذا 

بارات الترحيب من قبل املدرسين العت املشروع البيداغوجي، فإن النتائج كانت مخيبة لآلمال، فلم تلق هذه البيداغوجيا

، نفس التوجس عبرت عنه بعض الهيآت النقابية في إبانه، 112ترتبط بطرق التقويم املعتمدة واملتضمنة في املذكرة 

 هذا باإلضافة إلى إكراهات ترتبط باألقسام املشتركة خاصة في ألارياف، باإلضافة إلى خصاص كبير في املوارد البشرية.

كراهات املتعلقة بعدم التحكم في تسيير املوارد البشرية عمدت وزارة التربية الوطنية إلى توظيف نحو لتجاوز إلا

املجلس )، في غياب التكوين ألاساس ملمارسة مهنة التدريس 1122-1125ألف مدرس خالل الفترة املمتدة بين  55111

 (.52، ص1122ألاعلى للحسابات، 

ة من النقائص التي شابت برامج التكوين في إطار املخطط الاستعجالي، وفي وقد كشف التقرير ألاخير عن جمل

مقدمتها غياب هندسة التكوين، حيث ُبرمجت عمليات التكوين في غياب تام لتحديد الحاجات الخاصة بكل فئة من 

ات ات عن عدد الساعاملوظفين، باإلضافة إلى تمركز القرارات املتعلقة بالتكوين، وهذا ما أدى إلى عدم توفر املعلوم

وعدد املستفيدين وتكلفة هذه الدورات بالنسبة لكل مشروع، وهذا لم يسعف في تقييم إلانجازات املتعلقة بالتكوين 

 252 523 111، ويمكن تقدير تكلفة هذه الدورات التدريبية ب 1121على  1112املستمر خالل الفترة املمتدة من 

اغوجيا إلادماج بحصة ألاسد، والتي تخلت عنها وزارة التربية الوطنية الحقا درهما، وحظيت التكوينات الخاصة ببيد

 (.23-25، ص1122)املجلس ألاعلى للحسابات، 

ولتجاوز هذا إلاخفاق البد من إعادة الاعتبار للكفاءات املغربية في مجال التربية والتكوين، وتمكينها من وسائل  

لى هندسة تكوينات نوعية تستجيب لتطلعات ألاطر العاملة في قطاع التربية الاشتغال املادية و اللوجستيكية، لتسهر ع

الوطنية، في إطار تدبير تشاركي  يقطع مع التكوينات املفروضة عموديا على العاملين في القطاع، مع القطع مع عملية 

مكن، التكوين الحضوري ما أالتدبير املوسمي لعملية التكوين املستمر، مع الاستعاضة عن التكوين "عن بعد" واعتماد 

مع رفع مستوى حافزية ألاطر التربوية وتذليل الصعوبات املتعلقة باالنخراط الفعال للمكونين واملتدخلين، وذلك 
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بتخصيص تعويضات مادية محفزة للمشاركة في التكوين املستمر، ونهج مقاربة التعلم التعاونية بين ألاطر التربوية، مع 

 (.12-12، ص 1112العملي على هذه التكوينات )املجلس ألاعلى للتربية والتكوين والبحث العلمي،  إضفاء البعد إلاجرائي

النموذج التنموي بدوره أكد على أهمية التكوين املستمر مع توصيفه باإلشهادي، أي يتوج بالحصول على شهادة 

ة للممارسين، هذا النموذج أوص ى بأن تكون الاستفادة من التكوين املستمر، وهذا ما من شأنه أن يعزز القدرات املهني

، 1112عملية الترقية أو ما اصطلح عليه ب "التطور في ألاجرة" مشروطة بالنتائج )اللجنة الخاصة بالنموذج التنموي، 

(، لكن السؤال الذي يفرض نفسه هنا ما املقصود بالنتائج؟ وهل املدرس ملزم ببذل عناية أم عليه أن يحقق 22-26ص

وهل تحقيق نفس النتائج يتأتى في ظل التفاوتات املجالية؟ وهل مبدأ املساواة في الترقي مكفول في ظل هذه نتيجة؟ 

الفوارق املجالية؟ وما املؤشرات التي يمكن قياسها؟ وما هو معيار القياس؟  هذه ألاسئلة تستمد راهنيتها من واقع 

 عرفي والتحصيلي بين املتعلمين، ناهيك عن تأثير املحيطاملدرسة الوطنية، ففي الفصل هناك تمايز في املستوى امل

، هذا التمايز يسجل على مستوى الفصل الواحد، فما بالك باختالف الخلفيات التعلمية-التعليميةالاجتماعي في العملية 

يحتاج لتأويل غات، و الاجتماعية ملاليين التالميذ بين ألارياف واملدن، وهوما يجعل من ربط الترقية بالنتائج أمرا تحفه فرا

 قد يعصف بمبدأ املساواة في الترقي، مما يزيد من منسوب الاحتقان في املنظومة التربوية.

 املطلب الثاني: املدرسة الرقمية شرط لولوج مجتمع املعرفة

 يفي كوكب يحكمه الاعتماد املتبادل أضحت التطبيقات الذكية متجذرة في مفهوم املرفق العام، هذا البعد الرقم

، فقد لجأت السلطات التربوية خالل السنة 1122التي عرفها العالم منذ نهاية ديسمبر  22-سيتعاظم بعد جائحة كوفيد

إلى خيار التعليم عن بعد كمكمل للتعليم الحضوري. التعليم عن بعد يعد آلية لتمرير املعرفة  1112-1111الدراسية 

يتجاوز فضاءات الفصل الدراس ي الكالسيكي، ليتيح للمتعلم فرصة  والقيم عبر استخدام املعدات التقنية، وهو بذلك

التحصيل الدراس ي عبر املسطحات والتطبيقات وصفحات الويب، لم تعد السبورة هي ذاكرة الحصة كما كان عليه 

 ألامر إلى عهد قريب، فالتخزين السحابي وذاكرة الهاتف الذكي أصبحا يحظيان بالجاذبية لدى املتعلمين.

على اتفاقيتي شراكة مع شركتين معتمدتين في  1111فبراير  23ذا إلاطار وقعت  وزارة التربية الوطنية يوم وفي ه

مجال الاتصاالت تستهدف دعم التعليم الرقمي داخل املنظومة التعليمية باملغرب، وتروم هاتان الاتفاقيتان إلى 

البيداغوجية، كما يهدف إلى حل إشكال الاكتظاظ التأسيس لنموذج بيداغوجي رقمي، يهدف إلى ضمان الاستمرارية 

الذي تعرفه الفصول الدراسية باملدرسة العمومية، هذا املشروع يعد بمثابة خطوة إجرائية تسعى إلى إلاقرار التدريجي 

للتعليم الرقمي داخل املنظومة التعليمية، ومن حسنات هذا املشروع توفير الربط املجاني باألنترنت، وكذا تقليص 

الفوارق املجالية ودعم مبدأ تكافؤ الفرص بين املتعلمين، كما سيمكن املشروع من إحداث أقسام افتراضية تتيح 

 للمتعلمات واملتعلمين الولوج للمنصات التعليمية واملحتويات الرقمية.

والتكوين  يتعلق بمنظومة التربية 52-22هاجس رقمنة العملية التعليمية ورد في مضامين القانون إلاطار رقم 

والبحث العلمي، وهو ما يظهر جليا في املادة الثالثة من هذا القانون والتي أرست معالم التعلم مدى الحياة من أجل 

إنجاح ورش مجتمع املعرفة وتأهيل الرأسمال البشري، وهذا لن يتأتى دون احترام حرية الفكر وإلابداع، ومواكبة 

من ذات القانون ترسيخ  6جيا والعلوم، ولذلك ينبغي حسب منطوق املادة املستجدات التي تشهدها ميادين التكنولو 
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من ذات القانون على مجموعة من املبادئ  2التعلم عبر التكنولوجيات التربوية الحديثة، ولتحقيق ذلك أكدت املادة 

جابة ى روح العصر والاستاملوجهة للمنظومة في مقدمتها التدبير الخاضع لقواعد الحكامة الجيدة، من خالل  الانفتاح عل

 لحاجات البالد في التنمية، 

هذا الانفتاح لن يتحقق دون استحضار البعد الرقمي في العملية التربوية، ولذلك فالتعليم إلالكتروني أصبح 

واقعا موضوعيا ينبغي البحث عن صيغ إجرائية لتنزيله مع ضمان مبدأ تكافؤ الفرص بين املتعلمات واملتعلمين. ومن 

لاليات املعتمدة في التعليم إلالكتروني هناك بيداغوجيا الفصل املعكوس، وهي وسيلة يمكن اللجوء غليها في التعليم  بين

الثانوي، تتيح للطالب إمكانية التعلم وفق سيرورة تنسجم مع إيقاعه الشخص ي، لم يعد التعليم في الفصل املعكوس 

علم يستجيب مليوله وانشغاالته وحاجاته ويراعي تفرده. ويرى يستهدف جماعة الفصل، بل أصبح متمركزا حول املت

بعض الباحثين أن هذه لالية تسمح بانخراط املتعلمين في عملية التعلم، كما تتجاوز الحدود الجغرافية وإلاكراهات 

فهم حول عار الزمنية للفصل الكالسيكي، من خالل الاعتماد على موارد رقمية مقترحة من قبل املدرس تؤهلهم لتوسيع م

 (Patrick Prignot ,2019, p24-26) .  مفهوم معين، وذلك من أجل توظيفها في أنشطة صفية بالفصل

على إرساء برنامج  1126وفي أفق إنجاح ورش رقمنة الخدمة التربوية، عملت وزارة التربية الوطنية منذ أبريل 

درسية، وكذا تدبير املوارد البشرية وتنظيم جداول "مسار"، وهو يستهدف ضبط مختلف العمليات املرتبطة بالحياة امل

الحصص، وبرمجة مواعيد املراقبة الصفية والامتحانات، مع تمكين املرتفقين وأولياء ألامور من خدمات إدارية، كاالطالع 

 على بينات النقط، وعدد ساعات الغياب، وهو ما من شأنه أن يعزز الحكامة الرقمية لقطاع التعليم.

"  كآلية لتدبير الحياة املدرسية، خاصة بعد إلاصالحات التي همت Pronoteورها اعتمدت على تطبيق "فرنسا بد

الثانويات الفرنسية، وقد أحدث تطبيق "برونوط" تغييرا جوهريا على مهن التربية، وكذا على العالقات بين لاباء، ألابناء 

ة بالواجبات املدرسية، الروابط للولوج إلى املسطحات املختار واملدرسين، هذا التطبيق يتضمن كافة البيانات املرتبطة 

من الثانويات   %32من قبل املدرسين لتقديم دروس عبر تقنية التحاضر املرئي، هذا التطبيق يستخدم من قبل 

ر أورو مليا 12.5وإلاعداديات الفرنسية، ويعد أول شريك رقمي للتربية الوطنية في فرنسا، وقد ارتفع رقم معامالته ل 

 Lucie).   ، وأصبح هذا التطبيق مكونا أساسيا في الحياة املدرسية للطالب في فرنسا1111برسم سنة 

tourette,2022 ,p1-21) 

( 1.11.222)مرسوم  ومن خالل التجربة املغربية والفرنسية يتضح أن التعليم الرقمي أصبح واقعا مؤسساتيا

ة تحظى بالقبول، ألن جيل ألالفي التعلمية-التعليميةوتجعل العملية كما أنه حركة طبيعية تنسجم مع روح العصر، 

الثالثة ليس هو جيل الاستقالل أو العقود الالحقة، فال يمكن للمدرسة الوطنية أن تبقى متخلفة عن محيطها 

 .قاتالاقتصادي والاجتماعي، لكن تجويد الخدمة التربوية في قطاع التعليم يحتاج إلى تجاوز العديد من املعي

 املبحث الثاني: عوائق إلاصالح املنشود

إصالح التعليم كان وال يزال يشكل هاجسا بالنسبة للقائمين على شأن منظومة التربية والتكوين، ورغم توالي 

مخططات إلاصالح منذ الاستقالل، إال أن هذا املطلب الزالت تعترضه مجموعة من العقبات، فنجاح ورش إلاصالح 
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ع بيداغوجي يضمن تكافؤ الفرص بين املتعلمين، ويحقق سلما تربويا يسهم فيه أطر القطاع، لكن بقتض ي سيادة مشرو 

 واقع الحال يكشف أن ألاطر التربوية وإلادارية انخرطت في سلسلة من الاحتجاجات أصابت املدرسة الوطنية في مقتل.

 املطلب ألاول: الاحتجاجات الاجتماعية في مرفق التعليم

ملغرب متجذر في تاريخه، خاصة لحظة القرن التاسع عشر، والتي تعرف عند الباحثين بزمن الاحتجاج في ا

، ففي هذه السنوات عرفت البالد 2222، 2222، 2236، 2252، 2251الاحتجاجات الكبرى، خاصة خالل سنوات 

 (.22، ص1112عبد الرحيم العطري، )أزمات ومجاعات دفعت باملغاربة إلى الاحتجاج على الوضع القائم 

وما يهم هذه الدراسة هو الاحتجاجات التي عرفتها املنظومة التربوية خاصة بعد صدور النظام ألاساس ي ملوظفي 

. ووفق التحديد ألاخير يقصد باالحتجاج الاجتماعي وسيلة لتصريف موقف أو التعبير 1116وزارة التربية الوطنية لعام 

تعبر من خالله شغيلة القطاع عن امتعاضها من السياسات  هيئةابة/عن مظالم اجتماعية، وهو فعل مؤطر من قبل نق

الترقي في السلم الوظيفي، إلاحساس باألمن الوظيفي، تجويد )التربوية، ويروم تحقيق مطالب اجتماعية مهنية أو فئوية 

لربيع العربي"، ا»والسمة ألاساسية لهذه الاحتجاجات هو التشظي والتفكيك، خاصة بعد احداث  خدمات التقاعد...(.

فلم تعد النقابة باعتبارها القناة املؤسساتية املكلفة بالدفاع عن الحقوق واملصالح الاجتماعية والاقتصادية ألعضائها، 

، تحظى بثقة فئات عريضة من الشغيلة التربوية، ولعل ضعف الانخراط في 1122من دستور  2وفق منطوق الفصل 

ك، في مقابل ذلك لجأت عدد من الفئات إلى التكتل في إطار تنسيقيات مستقلة العمل النقابي هو أصدق دليل على ذل

 عن النقابات، أو تأسيس هياكل )سكرتارية/ عصبة/ هيأة...( داخل النقابة ألام.

بين وزير التربية الوطنية والنقابات  1111يناير  22وفي توضيح لها عقب ردود الفعل التي أعقبت توقيع محضر 

أن عدد امللفات العالقة بقطاع  FNEتمثيلية، أكدت الجامعة الوطنية للتعليم "التوجه الديمقراطي" الخمس ألاكثر 

، وقد ُسويت ستة منها في إطار هذا الاتفاق، مبدية التزامها بطرح كافة امللفات على طاولة الحوار 22التربية الوطنية بلغ 

 قصد إيجاد حلول منصفة للمتضررات واملتضررين.

لناظم املحرك لالحتجاجات في املنظومة التربوية هو مطلب الترقية، وتحسين الوضعية املادية وظروف والخيط ا

استنفذ نطاقه، فقد  1116لعام  1511.252الشغل للعاملين بالقطاع، فالنظام ألاساس ي ملوظفي وزارة التربية الوطنية 

ر نظومة التربوية، لكن كل هذه التعديالت كانت غيخضع لقرابة عشر تعديالت بغية مواكبة املستجدات التي تعرفها امل

تناسل تنسيقيات  حاولت الدفاع عن مطلب ال يهم إال فئة معينة  ر كافية إليحاد حل يغني عن الاحتجاج، وهو ما يفس

داخل املنظومة، هذا التشظي يضعف العمل النقابي، كما أنه يسائل النقابات، كمؤسسات دستورية مكلفة بتمثيل 

 نين والترافع عن قضاياهم، حول إعمال الديمقراطية الداخلية، وتخليق العمل النقابي.املواط

واملتضرر ألاكبر من هذه الاحتجاجات هو املدرسة الوطنية، فعدم استفادة التالميذ من حصصهم الدراسية 

، حيث تغيب ممارسة حق اليومية، يجعل ألاسر ال تثق في املدرسة العمومية، وتبحث لهم عن مقاعد في املدارس الحرة

 إلاضراب.

إلاضراب إذن يمس باستمرارية املرفق التربوي، وهو ما ينعكس سلبا على سمعة املدرسة العمومية، خاصة وأن 

، قرار تمديد 1111مارس 11وقد ُمِدد إلى غاية   1111فبراير  12أطر ألاكاديمية انخرطوا في إضراب عن العمل منذ 
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أحكاما سالبة للحرية على بعض ألاساتذة  1111مارس  21املحكمة الابتدائية بالرباط في  إلاضراب اتخذ بعد أن أصدرت

املحتجين، تراوحت بين عقوبة الحبس املوقوفة التنفيذ والحبس لثالثة أشهر نافذة في حق أستاذة قيادية في التنسيقية، 

 ذين فرض عليهم التعاقد.على إثر مشاركتهم في احتجاجات دعت لها التنسيقية الوطنية لألساتذة ال

 (: املالمح ألاساسية لتجربة الاحتجاج الاجتماعي داخل منظومة التربية والتكوين.01)رقم جدول 

 املطلب الهيأة الفئة

ألاطر الخاضعة ألنظمة أساسية خاصة بأطر -1

 ألاكاديميات الجهوية للتربية والتكوين.

التنسيقية الوطنية لألساتذة الذين 

 اقد.فرض عليهم التع
 إلادماج في أسالك الوظيفة العمومية.

وفق النظام ألاساس ي  2ألاساتذة املرتبين في الدرجة -2

 .2003ملوظفي وزارة التربية الوطنية لعام 

التنسيقية الوطنية ألساتذة الزنزانة 

10. 

ترقية املعنيين باألمر إلى الدرجة ألاولى بعد 

سنة من الخدمة  11قضاء أكثر من 

 اع التربية الوطنية.الفعلية بقط

ألاطر إلادارية والتربوية العاملة بوزارة التربية -3

 2.02.811الوطنية والخاضعة للنظام ألاساس ي رقم 

 والذي ال يسمح لها بالترقية إال مرة واحدة.

التنسيقية الوطنية ملوظفي وزارة التربية 

 الوطنية املقصين من خارج السلم.

 املمتازة.فتح باب الترقي إلى الدرجة  -

 .2011تنفيذ محضر اتفاق جولة أبريل  -

موظفو وزارة التربية الوطنية الذين ولجوا منظومة -1

 .8أو  1التربية والتكوين بالسلم 

 )شيوخ التربية(

اللجنة الوطنية لضحايا النظامين 

1081-2003 

 تصحيح الوضعية إلادارية. -

تعديل املرسوم الخاص بالترقية، مرسوم  -

بتغيير وتتميم املرسوم  2.10.101رقم 

2.02.811. 

 املساعدون إلاداريون والتقنيون -1

التنسيقية الوطنية للمساعدين 

التقنيين واملساعدين إلاداريين، قطاع 

 التعليم.

إدماج املساعدين إلاداريين والتقنيين في 

النظام ألاساس ي لوزارة التربية الوطنية 

 بمهام إدارية ومهن تربوية.

 ن املدمجو -2

التنسيقية الوطنية ملدمجي وزارة التربية 

الوطنية )منشطو التربية غير النظامية 

 سابقا(.

احتساب سنوات الاشتغال ببرنامج التربية 

غير النظامية ضمن ألاقدمية العامة في 

 العمل.

 العرضيون املدمجون -1
اللجنة الوطنية لألساتذة املدمجين فوج 

2001. 

ن احتساب سنوات الخدمة كمعلمي

 عرضيين في ألاقدمية العامة.

 امللحقون التربويون وملقو الاقتصاد وإلادارة.-8
التنسيقية الوطنية للملحقين التربويين 

 وملحقي الاقتصاد وإلادارة.

تغيير إلاطار لكل امللحقين إلى متصرف 

تربوي أو ممون حسب الدرجة وألاقدمية 

 في املهام.

 وكذا الاطالع على الصفحات الخاصة بهذه الهيآت في إلاعالم الاجتماعي.املصدر: بيانات النقابات التعليمية 

وما ينبغي إلاشارة غليه في هذا الصدد هو أن الاحتجاجات في املنظومة التربوية تزايد منسوبها خاصة بعد أن تم 

ية بعد مصادقة ة الوطنالفصل النهائي بين التكوين باملراكز الجهوية ملهن التربية والتكوين، والتوظيف بقطاع التربي

بشأن النظام  1.11.252بتغيير املرسوم رقم  1525.552على املرسوم  1125يوليوز  16املجلس الحكومي يوم الخميس 

ألاساس ي الخاص بموظفي وزارة التربية الوطنية، وكانت الحكومة قد أسست للتوظيف بموجب عقود وذلك بمقتض ى 

 فيات التشغيل بموجب عقود باإلدارات العمومية.بتحديد شروط وكي 1.25.221املرسوم رقم 
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أصدرت وزارة التربية الوطنية مذكرة التوظيف بموجب عقود من طرف ألاكاديميات الجهوية  1123نونبر  2وفي 

بين وزارة التربية الوطنية والتكوين  1123أكتوبر  2بتاريخ  2152للتربية والتكوين، وذلك إعماال للمقرر املشترك رقم 

ي ووزارة الاقتصاد واملالية، وهو ما يمنح لألكاديميات الجهوية للتربية والتكوين إمكانية توظيف أساتذة بموجب املنه

)الخاضعين لنظام أساس ي خاص باألكاديمية(ضمانات فيه على حد تعبير أحد ألاساتذة عقود، هذا الوضع القانوني تغيب

لحقوق والواجبات ومسارات الترقية مع نظرائهم الخاضعين للنظام ألامن الوظيفي، وال يضمن وفق منظوره املماثلة في ا

 ألاساس ي ملوظفي وزارة التربية الوطنية كما وقع تعديله وتتميمه.

هذا السخط وإلاحساس بالغبن ترجمه أطر ألاكاديميات إلى واقع احتجاجي من خالل املظاهرات املطالبة 

في هذه املظاهرات آالف ألاساتذة )أطر ألاكاديمية(، ونفذوا مبيتا  بالترسيم في أسالك الوظيفة العمومية، وقد شارك

 ، وقد فرقت القوات العمومية املحتجين.1122أبريل  12ليليا يوم 

ارتفاع منسوب الاحتجاج في املدرسة العمومية يدفع باألسر إلى تدريس أبنائهم باملدارس الخاصة، وهو ما يشكل 

درهم ملدرسة خاصة  1111لة مع اب لتلميذين أكد)ن.ح( أنه يؤدي ما مجموعه عبئا ماليا يثقل كاهلها، ففي مقاب

كمصاريف شهرية لتمدرس طفليه، وبذلك فهو يقتسم راتبه مع هذه املؤسسة، ألنه ال يثق وال يأمن على مستقبل أبنائه 

 ة، هذا التحديد يجعلفي حالة تسجيلهم باملدرسة العمومية، وهوا لوضع الذي ينسحب على العديد من ألاسر املغربي

املدرسة املغربية تسير وفق إيقاعين، ألاول هو مدرسة عمومية تعرف واقعا بنيويا يعاني إكراهات ترتبط بالرض ى الوظيفي 

للموارد البشرية، وكذا الاكتظاظ، وارتفاع منسوب الاحتجاج، وغيرها من املشاكل التي تعصف بمكانة املدرسة 

ة توفر فضاء جذابا للمتعلمات واملتعلمين، ينعم في ظله التالميذ باألمن، ويستفيدون العمومية، والثاني مدرسة خاص

هذه اللوحة تفض ي إلى تقابالت وتوترات تجعل مبدأ تكافؤ  من تعليم نوعي يشمل الرقميات والانفتاح على اللغات.

 الفرص بين التالميذ والطالب حلما مؤجال إلى حين.

 ين املتعلمات واملتعلميناملطلب الثاني: تكافؤ الفرص ب

يتعلق بمنظومة التربية والتكوين والبحث  52-22عمد املشرع املغربي في الباب ألاول من القانون إلاطار رقم 

، وقد ورد مقرونا بمفهوم إلانصاف، حيث يقصد بهما 1/2العلمي إلى تحديد مفهوم تكافؤ الفرص من خالل املادة 

الجميع إلى مؤسسات التربية والتعليم والتكوين، من خالل توفير مقعد بيداغوجي  ضمان الحق في الولوج املفتوح أمام

 للجميع، يراعي نفس شروط الجودة والنجاعة. 

يتعلق بمنظومة التربية والتكوين ست مرات، وهو  52-22وقد ورد مفهوم تكافؤ الفرص في القانون إلاطار رقم 

نصاف، وهو ما يعني أن تكافؤ الفرص يعد الخيط الناظم لدمقرطة املدرسة يرد تارة مقرونا باملساواة وتارة مقرونا باإل 

الوطنية، هذا املطلب يبقى صعب املنال في ظل الفوارق الاجتماعية بين ألاغنياء والفقراء، فليس جميع املتعلمين 

جاذبية بربوي يحظى واملتعلمات بقادرين على اقتناء ألاجهزة إلالكترونية، خاصة بعد أن أضحت التقنية نمط وجود ت

 واسع من جمهور التالميذ. قطاع

في تحليل صادر عن البنك الدولي موسوم ب "جاهزية املدارس للتعلم الرقمي في رأي مديري املدارس"، والذي 

وَهمَّ مديري املؤسسات في مناطق مختلفة من العالم، أكد هذا التقرير أن  1122تضمن استطالعا للرأي أنجز عام 
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بالنسبة للمملكة املغربية،  65سنة هي % 25ئوية لتوفر منصة رقمية لدعم التعلم بالنسبة للطالب البالغين النسبة امل

 (.1122)البنك الدولي، 211، أما قطر فقد بلغت النسبة %25وبالنسبة للبرتغال    % 

راس ي ناء املوسم الدوبغرض الكشف عن تحقق مبدأ تكافؤ خالل اعتماد وزارة التربية الوطنية للتعلم عن بعد أث

كمكمل للتعليم الحضوري، ُوزعت استمارة على تالميذ يتابعون دراستهم بسلك الثانوي التأهيلي، ولم  1111-1112

 تلميذا، والجدول التالي يوضح أهم النتائج املتوصل إليها: 252تشمل عينة الدراسة سوى 

 .2021-2020لم عن بعد مؤشرات لقياس تكافؤ الفرص خالل اعتماد التع :(20)جدول رقم

 املؤشرات ذكور  إناث

 

11 

 

1 

عدد املستفيدين من املوارد الرقمية 

 املعروضة على القناة الرابعة التعليمية.

 

83 

 

18 

 

عدد غير املستفيدين من املوارد الرقمية 

 املعروضة على القناة الرابعة التعليمية

 عدد املتوفرين على هاتف ذكي 11 11

توفرين على هاتف ذكيعدد غير امل 1 1  

عدد املتوفرين على اشتراك دائم في  10 11

 خدمة ألانترنت

عدد غير املتوفرين على اشتراك دائم في  10 21

 خدمة ألانترنت

عدد القائلين بضمان التعلم عن بعد  8 1

 لتكافؤ الفرص

عدد القائلين بإهدار التعلم عن بعد  12 82

 لتكافؤ الفرص.

 

ل دراسة آراء املشاركين في هذه الاستمارة أن هناك إجماعا على أن التعلم عن بعد ال يضمن وقد تبين من خال

 تكافؤ الفرص بين املتعلمين، وهو ما يوضحه الرسم البياني لاتي:
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ومن النتائج املتوصل إليها كذلك أن امتالك هاتف ذكي أو التوفر على خدمة الربط الشبكي باألنترنت، ال يعني 

رة تحقق مبدأ تكافؤ الفرص، ألن الاستفادة من هكذا جهاز أو تقنية يحتاج إلى تأطير وتوجيه حتى ال يشعر بالضرو 

املتعلم)ة( باالغتراب، كما عبر عشرة تالميذ عن عدم تمكنهم من الاستفادة من املوارد الرقمية املعروضة على القناة 

على البرمجة اليومية للدروس الرقمية، والتي دأبت وزارة التربية الرابعة التعليمية بسبب زمن البرمجة، أو عدم اطالعهم 

من هؤالء التالميذ أكدوا على أن  %21الوطنية على نشرها بشكل يومي على منصاتها الرسمية إبان الجائحة. كما أن 

اعتها البعد نجيؤثر على  التعلمية-التعليميةالتعليم الحضوري هو الكفيل بضمان تكافؤ الفرص، نظرا لكون العملية 

 ، وهو ما ال يحضر بنفس املقدار في التعلم عن بعد.التواصلي-إلانساني

 خاتمة:

، الخاص بموظفي وزارة التربية الوطنية 1111املأمول أن يتجاوز النظام ألاساس ي، املرتقب صدوره في يوليوز 

توحيد املسار املنهي ملوظفي القطاع، ، وذلك من خالل 1116والتعليم ألاولي والرياضة، ثغرات النظام ألاساس ي لعام 

سواء على مستوى الولوج، سبل الترقية، عدد ساعات العمل، التكوين املستمر، نظام الرخص...مع عدم حصر الترقية 

في مرة واحدة أو مرتين، ألن غلق باب الترقية أمام ألاطر التربوية وإلادارية يجعلها تعيش اغترابا وظيفيا ووضعا غير محفز 

ينعكس على أدائها، كما ينبغي أجرأة ألاهداف واملبادئ الواردة في القانون إلاطار املتعلق بمنظومة التربية والتكوين، مما 

والتي تعتبر أن الاستثمار في مجتمع املعرفة هو استثمار مستدام في الرأسمال البشري، مع اعتماد املقاربة التشاركية في 

ابية أن تساهم بدورها في هذا الورش، مع إعادة الاعتبار للمكانة الرمزية للمدرسة عملية إلاصالح، وعلى الجماعات التر 

نسبة تحقق مبدأ تكافؤ الفرص( .)رسم بياني

غياب المبدأ تحقق المبدأ
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الوطنية، وإعادة النظر في إشكال التوجيه واملناهج وأنماط التقويم، كلها أسئلة حارقة تحتاج إلى خارطة طريق محددة 

 املعالم للنهوض بقطاع التعليم.

 قائمة املراجع:

 . 1111السنوي الذي قدمه والي بنك املغرب إلى ملك البالد برسم السنة املالية  (: التقرير 1111بنك املغرب ) (2

يتعلق بمنظومة التربية والتكوين والبحث العلمي، الجريدة الرسمية  52-22من القانون إلاطار رقم  62املادة  (1

 (،1122أغسطس 22)2221الحجةذو  22، 3215عدد 

 بمنظومة التربية والتكوين والبحث العلمي.يتعلق  52-22من القانون إلاطار  62املادة  (6

(: من أجل مدرسة إلانصاف والجودة والارتقاء، رؤية 1125املجلس ألاعلى للتربية والتكوين والبحث العلمي ) (2

 .1161-1125جديدة لإلصالح 

-12عددل(: التكوين في الرؤية الاستراتيجية: التقييم، الرهان، لافاق، النداء التربوي، ا1122مصطفى شكري ) (5

11. 

 (: التدابير ذات ألاولوية.1125وزارة التربية الوطنية والتكوين املنهي ) (3

 .1122(: تقرير حول تقييم املخطط الاستعجالي لوزارة التربية الوطنية، مايو 1122املجلس ألاعلى للحسابات، ) (2

والبحث  التربية والتكويناملجلس ألاعلى للتربية والتكوين والبحث العلمي، الهيأة الوطنية لتقييم منظومة  (2

 (: تقرير موضوعاتي، مهنة ألاستاذ في املغرب على ضوء املقارنة الدولية.1112العلمي )

(، النموذج التنموي الجديد، تحرير الطاقات واستعادة الثقة 1112اللجنة الخاصة بالنموذج التنموي، ) (2

 لتسريع وثيرة التقدم وتحقيق الرفاه للجميع، التقرير العام.

( يتعلق بالتعلم عن بعد، الجريدة الرسمية 1112أغسطس  12)2226محرم  25صادر في  1.11.222سوم مر  (21

 (.1112سبتمبر 3)2226محرم  12، 2122عدد 

(: الحركات الاحتجاجية باملغرب، مؤشرات الاحتقان ومقدمات السخط الشعبي، 1112عبد الرحيم العطري ) (22

 دفاتر وجهات نظر، الرباط.

للتعلم الرقمي في رأي مديري املدارس، تحليل صادر عن البنك الدولي، والتحليل متاح على  جاهزية املدارس (21

eyes-learning-digital-readiness-k.org/ar/education/schoolshttps://blogs.worldban-الرابط التالي:   

                                                                                                                                                     its-and-2018-pisa-analysis-principals 

13) Patrick Prignot(2019) : Classe inversée et élèves de l’enseignement secondaire : d’une perspective 

technologique à une approche anthropologique. Education. Université de Strasbourg, Français. NNT: 

2019STRAG010. 

14) Lucie Tourette (2022): La vie scolaire sous Pronote, Le Monde Diplomatique, N° 814-69 e année, 

Janvier 2022. 

  

 

 
 

https://blogs.worldbank.org/ar/education/schools-readiness-digital-learning-eyes-principals-analysis-pisa-2018-and-its
https://blogs.worldbank.org/ar/education/schools-readiness-digital-learning-eyes-principals-analysis-pisa-2018-and-its
https://blogs.worldbank.org/ar/education/schools-readiness-digital-learning-eyes-principals-analysis-pisa-2018-and-its
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 الروابط املهنية مدخل لدعم مجالس أولياء أمور طلبة املدارس في سلطنة عمان 

)
ً
 )جمعية املجالس املدرسية بوالية ألبرتا الكندية أنموذجا

 ُعمان سلطنة /نزوى جامعةأستاذ مشارك بكلية العلوم وآلاداب،  /حسام الدين السيد محمد ابراهيم .د

Dr.  Hossam El Din Elsaid Mohammed Ibrahim/Associate Professor College of Arts and Sciences, Nizwa  University / 

Sultanate of Oman 

 سلطنة عمان /وزارة التربية والتعليم  /جامعة صفاقس بتونس  /تــركـي بـن خـالـد بـن سعيـد النـافعـيط.د.

PhD. Turki bin Khalid bin Saeed Al-Nafi'i/ Sfax University- Tunisia/ Ministry of Education/Sultanate of Oman 

 

 ملخص الدراسة: 

هدفت الدراسة الحالية إلى التعرف على دور جمعية املجالس املدرسية بوالية ألبرتا الكندية في دعم مجالس أولياء أمور طلبة 

، كما استخدمت تحليل الوثائق في جمع البيانات منها بسلطنة عمان ، واستخدمت الدراسة املنهج الوصفي املدارس وإمكانية إلافادة

وتوصلت نتائج الدراسة إلى أن  جمعية املجالس املدرسية بوالية ألبرتا الكندية  تقوم بأدوار متعددة في دعم مجالس أولياء  واملعلومات، 

عمل للمجالس املدرسية، وتقديم الاستشارات الفنية لها، وإصدار نشرات دورية تتضمن قضايا  أمور طلبة املدارس تتمثل في :عقد ورش

العملية التعليمة واملجالس املدرسية ، وعقد املؤتمرات العلمية، وإصدار مجموعة من ألادلة إلارشادية والتوجيهية للمجالس املدرسية، 

ة املدارس في سلطنة ُعمان، ويكون فرعها الرئيس في مسقط، وإنشاء فروع لها في وأوصت الدراسة بإنشاء جمعية مجالس أولياء أمور طلب

 مختلف محافظات السلطنة.  

 سلطنة ُعمان.  ،مجالس أولياء أمور طلبة املدارس، جمعية املجالس املدرسية بألبرتاالكلمات املفتاحية: 
Abstract : 

The current study aimed to identify the role of the Association of School Councils in the Canadian state of Alberta in 

supporting the councils of parents of school students and the possibility of benefiting from them in the Sultanate of Oman. 

The study used the descriptive method, and the analysis of documents was used in collecting data and information. The results 

of the study concluded that the Association of School Councils in the Canadian state of Alberta plays multiple roles in 

supporting the councils of parents of school students, which are: holding workshops for school councils, providing technical 

advice to them, issuing newsletters that include issues of the educational process and school councils, and holding scientific 

conferences , issuing a set of guidelines for school councils. The study recommended the establishment of the Association of 

Parents’ Councils for School Students in the Sultanate of Oman, with its main branch in Muscat, and the establishment of 

branches for it in the various governorates of the Sultanate. 

KeyWords: Alberta School Councils' Association , parent’s councils of school students ,Sultanate of Oman. 

 

 مقدمة: 

حيط 
ُ
عاصرة وجود شراكات فعالة مع أولياء أمور الطلبة واملجتمع املحلي امل

ُ
إن من أهم دعائم نجاح املدارس امل

عتبر مجالس أولياء أمور الطلبة من التنظيمات املدرسية امل
ٌ
سؤولة عن دعم العالقة بين املدارس من جانب، بها، وت

وأولياء أمور الطلبة واملجتمع املحلي بكافة مؤسساته وهيئاته وُمنظماته من جانب أخر، كما أنها مسؤولة عن التأكد 
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شاركة في عمليات التخطيط، والتنظيم، 
ُ
من جودة الخدمة التعليمية التي تقدمها املدارس للمجتمع وذلك من خالل امل

 عن اهتمامها بعمليات تعليم وتعلم الطلبة وا
ً
لتنفيذ ، والرقابة، والتقويم، والتحسين، والتطوير، والتغيير املدرس ي، فضال

 وتوفير كافة وسائل الدعم لهم لالرتقاء بإنجازهم ألاكاديمي والوصول إلى الجودة والتميز في تعلمهم وتعليمهم. 

رها املتنوعة بكفاءة وفعالية فالبد من توفير لها كافة أشكال الدعم ولكي تقوم مجالس أولياء أمور الطلبة بأدوا

، ففي كندا توجد جمعية املجالس املدرسية بألبرتا ل روابط مهنيةفي كافة أنشطتها وبرامجها من خال املادي واملعنوي 

Alberta School Councils' Association جالس املدرسية على مستوى ، وهي جمعية إقليمية غير ربحية تمثل لاباء في امل

والية ألبرتا ، كما أنها جمعية ُمعترف بها كصوت ألولياء أمور الطلبة في التعليم العام، حيث تنقل تصورات أولياء ألامور 

حول القضايا التعليمية إلى الجهات الحكومية وغير الحكومية املسؤولة عن إدارة التعليم بالوالية، كما تدافع عن حق 

تعلقة بتعليم وتعلم أبنائهم. أولياء ألا 
ُ
شاركة في صنع القرارات امل

ٌ
 'Alberta School Councils)مور في امل

Association,2021A, 2) 

وتقوم جمعية املجالس املدرسية في ألبرتا بتوفير املعارف وتنمية وتطوير املهارات، وتقديم الاستشارات وورش 

لفيديوهات التدريبية الافتراضية، والاجتماعات الدورية املنتظمة للمجالس العمل، والدورات التدريبية عبر الانترنت، وا

 Alberta School)املدرسية لتمكينها من املساهمة واملشاركة الفعالة في العملية التعليمية على مستوى الوالية. 

Councils' Association, 2020, 2-4)  

طيط الاستراتيجي من حيث وجود رؤية ورسالة وقيم وأهداف وتعتمد جمعية املجالس املدرسية في ألبرتا على التخ

استراتيجية تركز على دعم املجالس املدرسية وتمكينها من الاندماج واملشاركة الفعالة في تعليم وتعلم الطلبة في املدارس، 

ية تعتمد الجمع ألاعضاء، كماويتولى مسؤولية إدارة الجمعية مجلس إدارة يتكون من رئيس املجلس ونائبه وعشرة من 

في تمويل برامجها وأنشطتها على الدعم الحكومي ودعم القطاع الخاص باإلضافة إلى الرسوم التي تحصلها من العضوية 

ختلفة. 
ُ
  (Alberta School Councils' Association, 2019)والاستشارات والخدمات الفنية امل

عرف  مجالسوفي سلطنة ُعمان اهتمت وزارة التربية والتعليم بتشكيل 
ُ
أولياء أمور الطلبة في املدارس وكانت ت

م صدرت الالئحة التنظيمية ملجالس لاباء وألامهات وذلك في ضوء القرار 1111بمجالس لاباء وألامهات، ففي عام 

( وتضمنت الالئحة تشكيل املجلس وأدوار أعضاءه ومهامه 22/1111( واملعدلة بالقرار رقم)21/22الوزاري رقم )

 (1111)وزارة التربية والتعليم بسلطنة ُعمان،  ياته ولجانه املختلفة.ومسؤول

م 1122وبعد ذلك صدرت كثير من القرارات الوزارية واللوائح التي تنظم عمل مجالس لاباء وألامهات حتى عام   

ياء ألامور، وهو مجالس أول ( وتغير املسمى من مجالس لاباء وألامهات إلى211/1122حيث صدر القرار الوزاري رقم )

علمين وألاخصائيين الاجتماعيين، وتتولى مسئولية 
ُ
هيئة ُمنتخبة من ممثلين عن أولياء ألامور وإلادارة املدرسية وامل

شاركة في الفعاليات وألانشطة املدرسية التي تساهم في تطوير وتحسين العملية التعليمية وتحقيق أهدافها. )وزارة 
ُ
امل

 .(1122ة ُعمان، التربية والتعليم بسلطن
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 : مشكلة الدراسة

شكالتبالنظر إلى واقع مجالس أولياء أمور طلبة املدارس في سلطنة ُعمان يت
ُ
وهذا  ،ضح أنها تواجه كثير من امل

( إلى عدم وضوح دور  1121خلصت نتائج  دراسة املسهلي )ما أشارت إليه نتائج كثير من الدراسات السابقة، حيث 

ة املدارس في العملية التربوية عند أعضاءها ، وقلة وجود مقابالت منظمة بين املعلمين وأولياء مجالس أولياء أمور طلب

ألامور قبل تشكيلها، وضعف إيمان بعض إدارات املدارس بأهمية مجالس لاباء وألامهات،  وعدم وجود أدلة ونماذج 

واعتقادهم أن التعليم  وعي لدى أولياء ألامور يمكن أن تهتدي بها مجالس لاباء وألامهات في ممارسة عملها، وقلة ال

، وأن املدرسة هي مؤسسة أعدتها الحكومة لتعليم أبنائهم. 
ً
 مسؤولية الحكومة أساسا

( إلى وجود قصور في وعي أعضاء مجلس أولياء أمور الطلبة للمسؤوليات 1126السعدي)وتوصلت نتائج دراسة 

ة املجلس مثل: الكفاءة والخبرة، وقصور في تدريب أعضاء املنوطة بهم، ووجود شروط محددة وواضحة لعضوي

ملجلس ا في تنظيماملجلس في التعامل مع البوابة التعليمية بكل سهولة ويسر، وقصور  قدرة أعضاءاملجالس، وضعف 

 مللتقيات وأيام مفتوحة لعرض أعماله.

س أولياء أمور الطلبة، وضعف مهم في مجال( عن قلة وعي ألاعضاء بمها1122وكشفت نتائج دراسة املعولي )

ل لتفعيمكانات املادية للمجلس ، وعزوف أولياء ألامور عن املشاركة باملجلس، وضعف إلا تعاون ألاسرة مع املدرسة

تشكيل  للمجلس، وطريقة، وندرة وجود التشجيع والتحفيز إلادارة املدرسيةفي اتخاذ القرارات من قبل  برامجه، واملركزية

ي املدارس غير ديمقراطية، وقلة التدريب والتأهيل ألعضاء املجلس، وضعف تواصل مؤسسات املجتمع املجلس املتبعة ف

  مع املجلس.

ورسالة محددة له، وندرة  رؤية( افتقار مجلس أولياء أمور الطلبة إلى وجود 1122وأظهرت نتائج دراسة الريامي )

، وضعف اهتمام أعضاء املجلس الذاتي املدرس يم مشاركة أعضاء املجلس في عمليات التحسين والتطوير والتقوي

اء زيعه لألعضبتدعيم العالقة بين املدرسة واملجتمع املحلي، وندرة الاهتمام بإعداد جدول أعمال اجتماع املجلس وتو 

وتدني فاعلية أعضاء املجلس في التواصل مع هيئات ومؤسسات املجتمع لتحقيق أهداف  كافية،قبل انعقاده بفترة 

 .  املجلس

وباإلضافة إلى ما سبق يوجد عدم اهتمام بتدريب أعضاء مجالس أولياء أمور الطلبة على القيام بمهامهم 

لتربية )وزارة اومسؤولياتهم وأدوارهم في العملية التعليمية داخل املدارس من خالل مشروع املدرسة وحدة لإلنماء املنهي 

ديريات العامة للتربية والتعليم(، أو خارج املدارس ف1122والتعليم بسلطنة عمان، 
ُ
 ي مراكز التدريب على مستوى امل

 املعهد)للمعلمين. (، أو على مستوى املعهد التخصص ي للتدريب املنهي 1111وزارة التربية والتعليم بسلطنة ُعمان، )

 (1122التخصص ي للتدريب املنهي للمعلمين، 

 أن القرارات الوزارية واللوائح التي 
ً
تنظم عمل مجالس أولياء ألامور تركز على تشكيل املجالس كما يتضح أيضا

ومهامها ومسؤولياتها وأدوارها، ويغيب عنها كثير من املوضوعات والقضايا الحيوية مثل أدوار أعضاء املجالس وشروط 
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وتقويم  لس،العضوية، واللجان، والانتخابات، والاجتماعات، والاتصاالت، والتمويل، وامليثاق ألاخالقي، وتقارير املجا

 ألاداء.  

ويتضح من عرض املشكالت السابقة أن مجالس أولياء أمور طلبة املدارس في سلطنة ُعمان تفتقد وتفتقر إلى 

تكامل 
ٌ
الدعم املادي والفني، ومن ثم أصبحت الحاجة ماسة وضرورية إلى هيئة داعمة تقدم لها الدعم الشامل وامل

 عالية من الكفاءة والفعالية مثل جمعية املجالس املدرسية بألبرتا. أدوارها بدرجةو لتمكينها من أداء مهامها ومسؤولياتها 

 على ما سبق يمكن أن تتحدد مشكلة الدراسة في التساؤالت لاتية:
ً
 وتأسيسا

  املدارس؟ما دور جمعية املجالس املدرسية بألبرتا في دعم مجالس أولياء أمور طلبة  .2

 ؟ملدارس بسلطنة ُعمانأمور طلبة ا ما واقع مجالس أولياء .1

دور جمعية املجالس املدرسية بألبرتا في دعم مجالس أولياء أمور طلبة املدارس بسلطنة  ما أوجه إلافادة من .6

 عمان.

 أهداف الدراسة: 

 هدفت هذه الدراسة إلى:   

 .جمعية املجالس املدرسية بألبرتا في دعم مجالس أولياء أمور طلبة املدارس على دور التعرف  .2

 .  واقع واقع مجالس أولياء أمور طلبة املدارس بسلطنة ُعمانشاف استك .1

املجالس املدرسية بألبرتا في دعم مجالس أولياء أمور طلبة املدارس جمعية تحديد أوجه إلافادة من دور  .6

 بسلطنة عمان. 

 أهمية الدراسة: 

املدارس بسلطنة ُعمان في تمثلت أهمية هذه الدراسة في كونها يمكن أن تساعد مجالس أولياء أمور طلبة 

أن  ، باإلضافة إلى ما يمكنمجالس أولياء أمور طلبة املدارس التعرف على دور جمعية املجالس املدرسية بألبرتا في دعم

هتمة 
ُ
ديريات التعليمية التابعة، ومؤسسات املجتمع املحلي امل

ُ
تمثله من أهمية للمسؤولين في وزارة التربية والتعليم وامل

من توفير املتطلبات املادية والبشرية ملجالس أولياء أمور طلبة املدارس بصورة علمية سليمة تواكب التطورات بالتعليم 

والتغيرات والتحوالت العاملية املعاصرة، باإلضافة إلى إمكانية تكوين جمعية مهنية ملجالس أولياء أمور طلبة املدارس 

 املدرسية بألبرتا.    ية املجالسبسلطنة ُعمان من خالل إلافادة من جمع

 حدود الدراسة:

 تمثلت حدود الدراسة في لاتي:

دور جمعية املجالس املدرسية بألبرتا في دعم مجالس أولياء أمور طلبة  الحدود املوضوعية: اقتصرت على .2

 املدارس. 
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 الحدود البشرية: اقتصرت على أولياء ألامور وأعضاء مجالس أولياء أمور طلبة املدارس.   .1

 ، باإلضافة إلى سلطنة ُعمان.اقتصرت على والية ألبرتا الكنديةد املكانية: الحدو  .6

جريت  .2
ُ
 م. 1112/1111دراس يال الدراسة في الفصل ألاول من العامالحدود الزمنية: حيث أ

 مصطلحات الدراسة:

 الروابط املهنية: .1

أو املشتغلين أو أعضاء مهنة تعرف الروابط املهنية بأنها مؤسسات أو ومنظمات أو هيئات تجمع املنتسبين 

دافع عن حقوقهم وتقدم لهم خدمات متنوعة عل
ُ
املهنية أو الشخصية أو الاجتماعية، وتأخذ ى املستويات معينة، ت

 (21، 1122)أبو العال،  الروابط مصطلحات شتى مثل: الجمعيات أو النقابات أو الاتحادات.

 ية:جمعية املجالس املدرسية في والية ألبرتا الكند.2

هي منظمة غير ربحية تهدف إلى تقديم الدعم للمجالس املدرسية في والية ألبرتا الكندية في عمليات تشكيلها 

ونموها وتطويرها من خالل التعاون الفعال بين مديري املدارس واملعلمين وأولياء ألامور لتحقيق نجاح متميز للطلبة. 

(Alberta School Councils' Association,2021B, 7)  

 إلاطار النظري للدراسة:

جالس م دور جمعية املجالس املدرسية بألبرتا في دعم تضمن إلاطار النظري للدراسة مبحثين رئيسين، ألاول  

، وفيما يأتي تناول هذين أمور طلبة املدارس بسلطنة ُعمان ، والثاني واقع مجالس أولياءأولياء أمور طلبة املدارس

 على النحو لاتي: املبحثين بالبيان والتفصيل 

 :طلبة املدارس ر لكندية في دعم مجالس أولياء أمو دور جمعية املجالس املدرسية بوالية ألبرتا ااملبحث ألاول: 

 وسوف يتم تناول جمعية املجالس املدرسية بوالية ألبرتا الكندية من خالل املجالين لاتيين:

 :املجال ألاول: املجالس املدرسية 

 املحاور لاتية:ويتضمن هذا املجال 

 مفهوم املجالس املدرسية: .1

عرف
ُ
املجالس املدرسية في والية ألبرتا الكندية بأنها " مجموعة من ألافراد يمثلون املدرسة من إدارة مدرسية  ت

حيط باملدرســـــة بمؤســـــســـــاته ومنظماته و 
ُ
 اته املتعددةهيئومعلمين وطلبة باإلضـــــافة إلى وأولياء ألامور واملجتمع املحلي امل

تنوعة
ُ
فة إلى دعم ، باإلضـــــايتعلق بقضـــــايا تعليم وتعلم الطلبة، والهدف منه تقديم املشـــــورة لإلدلرة املدرســـــية فيما وامل

 'Alberta School Councils)العالقــــــات بين املــــــدرســـــــــــــــــــة وأوليــــــاء ألامور واملجتمع املحلي لــــــدعم وتعزيز تعلم الطلبــــــة ".

Association,2016,3) 
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 رسية:تشكيل املجالس املد .2 

 ((Calgary Board of Education, 2018 يتشكل املجلس املدرس ي من:

 .مدير املدرسة 

  ُمعلمين(معلم واحد على ألاقل )يمكن تدويره بين جميع العاملين ُمعلمين وغير. 

 .)طالب واحد على ألاقل في املدرسة الثانوية الُعليا )ينتخب أو ٌيرشحه زمالئه 

  الطالب امللتحقين باملدرسة. عدد غير ُمحدد من أولياء أمور 

 .عضو واحد على ألاقل ويكون والد لطفل مسجل في برنامج رياض ألاطفال في املدرسة 

  ممثل أو أكثر من ممثلي املجتمع، ليسوا من أولياء أمور الطالب املسجلين في املدرسة، وممن يهتمون بالتعليم

 وقضايا املدرسة. 

 Calgary Board of Education, 2014A, 2014B) ومســـــــؤوليات املجـــــــالس املدرســـــــية: مهــــــام.3

,2018)   

 يتولى املجلس القيام بمجموعة من املهام واملسؤوليات تتمثل في لاتي:

 .املساعدة في ضمان إتاحة الفرصة للطالب للوفاء بمعايير التعليم التي وضعتها والية ألبرتا 

 تطلبات املد
ُ
 رسة.املساعدة في ضمان تلبية إلادارة املالية مل

 .تنوعة
ُ
 تقديم املشورة للمدير ومجلس ألامناء في القضايا املدرسية امل

 .القيام بأي واجب أو وظيفة يفوضها مجلس ألامناء 

 .تبادل ألافكار واملعلومات مع املجالس املدرسية ألاخرى واملنظمات واملؤسسات إلاقليمية ألاخرى 

 رسية ألاخرى.توصيل املعلومات إلى املجتمع املدرس ي واملجالس املد 

  تعلقة بعمليات مجلس
ُ
في ذلك امليزانية، وجمع ألاموال،  املدرسة بماوضع السياسات أو إنشاء اللوائح امل

 وإجراءات الاجتماعات وغير ذلك.

  البحث عن آراء املجتمع املدرس ي )على سبيل املثال، من خالل الاستبانات واملناقشات غير الرسمية

عات والقضايا( ومن ثم توصيل تلك لاراء بدقة ملدير املدرسة واملجلس املسؤول عن والاجتماعات الخاصة باملوضو 

 إدارة املدارس في املنطقة التعليمية.

  تشجيع مشاركة أولياء ألامور في املدرسة عن طريق إعالم مجتمع املدرسة باألنشطة املدرسية، وفرص تقديم

ساعدة في 
ُ
دخالت امل

ُ
 في ذلك على سبيل املثال ال الحصر اجتماعات مجلس املدرسة.القرارات، بما  صنع واتخاذامل

 .التعرف جيًدا على ما يحدث في املدرسة وفي جميع مجاالت العمل بها، ومشاركة املعلومات مع املجتمع املدرس ي 

 .التركيز على اهتمامات الطلبة والعمل على تلبيتها والوفاء بها 
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 ات واللوائح إلادارية ذ التعليمية،ن إدارة املدارس في املنطقة التعرف على سياسات حوكمة املجلس املسؤول ع

 الصلة لدى املنطقة التعليمية وفهم كيفية تأثيرها على املجتمع املدرس ي.

 .الحفاظ على املعايير ألاخالقية العالية ووضع القواعد ألاساسية الحترام الاجتماعات 

 أدوار أعضاء املجالس املدرسية: .1

 ’Alberta Home and School Councils وار أعضاء املجالس املدرسية، وأهم هذه ألادوار ما يأتي:تتعدد وتتنوع أد

Association,2007, 13-15) 

 س املجلس: ويقوم باألدوار لاتيةرئي:School Council Chair  

 .ينظم البرامج لألفراد 

 .يشجع لاخرين على التعاون يشكل نشط في أداء ألاعمال 

 عات مجلس املدرسة املنتظمة.الدعوة الجتما 

 .إعداد جداول أعمال اجتماعات مجلس املدرسة 

  الاجتماعات.رئاسة 

 .يوفر سبل تسجيل الاجتماعات وتدوينها 

 .الاتصال بمدير املدرسة وفق قواعد وإجراءات منتظمة 

 .توفير سبل الاتصال باآلباء واملجتمع املحلي بعد حدوث الاجتماعات 

  مجلس املدرسة املحلية.اتباع قوانين وتشريعات 

  بدقة.تحديد ألادوار واملسئوليات التي يقوم بها ألافراد وألاعضاء 

 .تشجيع املساهمات من جميع ألاعضاء 

 .إلاطالع الدائم على سياسات السلطات التعليمية املحلية التي تؤثر على مجلس املدرسة 

 .بناء فرق عمل فعالة في كافة ميادين ومجاالت العمل املدرس ي 

 يادة عمليات وإجراءات التقويم الذاتي.ق 

  .تقديم التقارير التي توضح مستوى جودة العملية التعليمية إلى لاباء واملجتمع واملستويات إلادارية العليا 

  لاتية:نائب رئيس املجلس: ويقوم باألدوار Vice Chair 

 .يتولى قيادة الجلسات في حالة غياب رئيس املجلس 

 ألاعمال.في إعداد وتحضير جداول  مساعدة رئيس املجلس 

 .يساعد ويدعم فرق العمل املدرسية 

 .إلاطالع الدائم على أحوال املدرسة وسياسات السلطات التعليمية 

 .يستعد الستالم مسئوليات رئيس املجلس في املستقبل 
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  لاتية:سكرتير املجلس: ويقوم باألدوار Secretary 

 .يسجل الجلسات والاجتماعات 

 الاجتماعات.وقت  يحافظ على 

 .يسجل النتائج والقرارات التي وافق عليها املجلس 

 .يدون املراسالت الصادرة والواردة إلى املجلس 

 الصندوق: ويقوم باألدوار لاتية أمين: Minute Treasurer 

 .جمع التبرعات واملنح التي تعطى للمدرسة وتسجيلها وتدوينها 

 ي للمدرسة والدخل وإلانفاق على العملية التعليمية بما تتضمنه من إعداد التقارير الدورية عن الوضع املال

 أنشطة وخدمات.

 .إعداد السجالت املالية لتقديمها عند الطلب ألولياء ألامور واملجتمع والسلطات التعليمية العليا 

 :املجال الثاني: جمعية املجالس املدرسية بوالية ألبرتا الكندية 

 تية:ويتضمن هذا املجال املحاور لا

 :النشأة والتطور .1

 Canadian م تحت مسمى اتحاد البيت واملدرسة الكندي 2212تم إنشاء جمعية املجالس املدرسية بألبرتا عام 

Home and School Federation ،وذلك بهدف دعم مشاركة وارتباط أولياء أمور الطلبة بالعملية التعليمية باملدارس

 school الجديد في والية ألبرتا والذي تم بمقتضاه اعتماد املجالس املدرسية  م صدر قانون التعليم2225وفي عام 

councils كهيئات ممثلة ألولياء ألامور واملجتمع املحلي في املدارس وتقدم الدعم املستمر للمدارس لتحسين وتطوير

 'Alberta Home and School Councils العملية التعليمية ، وبذلك تغير اسمها إلى جمعية مجالس البيت واملدرسة بألبرتا

Associationثم بعد ذلك تحول اسمها إلى جمعية املجالس املدرسية بألبرتا ، Alberta School Councils' Association  

. (Alberta School Councils' Association,2021C, 1-2)  

 :الاتجاه والسياسة الاستراتيجية للجمعية.2

 الجوانب لاتية: بألبرتا فيالاستراتيجية لجمعية املجالس املدرسية  يتحدد الاتجاه والسياسة

(Alberta School Councils' Association,2020, 3) 

 Mission الرسالة:أ.

أـن جمعية املجالس املدرسية بألبرتا سوف تقدم الدعم املستمر للمجالس املدرسية، وتعمل على زيادة تمكينها 

 صوت أولياء ألامور في النظام التعليمي. وتدافع عنعملية التعليمية، اندماجها في الوارتباطها و 
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 Vision الرؤية: .ب

 احترام وتمكين املجالس املدرسية في جميع املدارس بوالية ألبرتا 

 Belief الاعتقاد: .ج

ولهم دور مهم في  ،وداعمون وواسعي الاطالع واملعرفةأن أولياء أمور الطلبة أفراد محترمون وُمعترف بهم كمساهمون 

  .تعليم أبنائهم، ويقدمون الفرص املتنوعة لتدعيم العملية التعليمية في كافة مستويات النظام التعليمي

 Mandate التكليفات:.ه

 تلتزم الجمعية باآلتي: 

 .نقل تصورات أولياء ألامور حول القضايا التربوية إلى الحكومة والجهات املسؤولة عن التعليم 

  د وكافة أشكال الدعم الالزم للمجالس املدرسية لزيادة فعاليتها.تقديم املوار 

  دعم مشاركة أولياء ألامور في العملية التعليمية في جميع املدارس 

 .العمل مع كافة املؤسسات التعليمية الحكومية وغير الحكومية لتحقيق الجودة والتميز في العملية التعليمية 

 درسية باملعلومات الالزمة لتحسن وتطوير أدائها. القيام بالبحوث وتزويد املجالس امل 

 Principles املبادئ: .و

 Alberta)ترتكز الجمعية في عملها على مجموعة من املبادئ تتضمن التعاون والدعم واملسؤولية والتجاوب والتكيف. 

School Councils' Association,2021C, 1-2) 

 Core Values القيم ألاساسية:.د

 Alberta School Councils' Association,2021C, 1)-2( من القيم هي: لجمعية مجموعةايوجه عمل 

 الاحترامRespect : حيث يتم احترام وتقدير وجهات نظر واعتقادات جميع أعضاء الجمعية املتنوعة لتحقيق

 شراكات متميزة في العملية التعليمية. 

 ألامانة والحقيقة الكاملة Honesty and Truthfulness : باألمانة والحقيقة الكاملة في التعامل  يتم الالتزامحيث

بين ألاعضاء بعضهم البعض، وبينهم وبين الشركاء، والتواصل الفعال والواضح والشفاف واملنفتح بين كافة املعنيين في 

 الجمعية.

  والسالمةالنزاهة Integrity  : ه تخطي التركيز على توجيبالنزاهة والسالمة في جميع املواقف، و  يتم الالتزامحيث

 اللوم لآلخرين، والشفافية في تبادل املعلومات، وبناء جدارات الثقة بين كافة املعنيين في الجمعية.

  الفريقيالعمل: Teamwork  بروح الفريق الواحد بين ألاعضاء بعضهم البعض، وبينهم وبين  يتم العملحيث

 لتحقيق الصالح للجمعية. الشركاء
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تركز جمعية املجالس املدرسية بألبرتا وقتها وطاقتها في الطرائق التي تجذب وتحتفظ  : Philosophy ملفلسفة الع .ز

باملوارد املالية والاجتماعية وإلانسانية الكافية لضمان استمراريتها على املدى الطويل في تقديم الدعم للمجالس 

 (Alberta School Councils' AssociationB,2021D, 2املدرسية. )

تضع الجمعية مجموعة من ألاهداف الاستراتيجية تسعى لتحقيقها Strategic Objective:  ألاهداف الاستراتيجية .ح

 ( Alberta School Councils' Association,2018, 1)أهمها: 

 .توفير تعليم شامل متكامل وذات جودة عالية لجميع طلبة املدارس 

 جالس املدرسية واملجتمع في تقديم الدعم للمدارس.التعاون الفعال مع أولياء ألامور وامل 

  إتـاحـة الفرص املتنوعـة للمجـالس املــدرســــــــــــــيـة للمشــــــــــــــاركـة في صــــــــــــــنع القرارات التربويــة التي تعزز تعليم وتعلط

 الطلبة في املدارس.

 .توصيل صوت أولياء ألامور في القضايا التعليمية إلى الجهات الحكومية املسؤولة عن إدارة التعليم 

 اهمة الفعالة في تطوير أداء املجالس املدرسية وتنمية أعضائهااملس  

 :امليثاق ألاخالقي للجمعية.3

 'Alberta School Councils)  لاتية:  يتضــــــــــــــمن امليثـاق ألاخالقي لجمعيـة املجـالس املـدرســــــــــــــيـة بـألبرتـا الجوانـب 

Association,2021E, 1)  

 م بأدواره ومسؤوليته في الجمعية، حتى يتمكن من يخصص العضو الوقت والفكر والدراسة والبحث للقيا

 .تقديم خدمة متميزة وفعالة لها

 .الالتزام بقواعد ولوائح وسياسات الجمعية 

  والتقدير واحترام التنوع في لاراء. العمل مع زمالئه في الجمعية بروح التعاون 

 يم. دارس ومؤسسات املجتمع املهتمة بالتعلتعزيز العالقات إلايجابية والتعاونية بين الجمعية وأولياء ألامور وامل 

 .تشجيع مشاركة أولياء ألامور في عضوية الجمعية وأنشطتها وبرامجها املتنوعة 

 .العمل مع زمالئه في الجمعية لتحقيق أهداف الجمعية وتحسين جودة العملية التعليمية في املدارس 

 دماتها.مساعدة الجمعية على التميز في جميع جهودها وتعهداتها وخ 

 .العمل كمدافع عن التميز في التعليم على مستوى املدرسة واملجتمع 

 .التصريح والكشف عن أي تضارب في املصالح في عمل الجمعية 

 .تأمين وعدم إفشاء أي معلومات سرية قد يتمكن من الوصول إليها من خالل أي مشاركته في أنشطة الجمعية 

 ة ملعالجة املخاوف.استخدم قواعد وإجراءات الاتصال املناسب 

 .عدم قبول أي مقابل مادي نظير قيامه بأنشطة الجمعية 

 

 

 



 

وفقا لمتطلبات القرن  رأس مال بشريءفي بنا دورمؤسسات التعليم      

 الحادي والعشرين 

 

 164 برلين –ألمانياالسياسية واالقتصادية / ، اإلستراتيجيةإصدارات المركز الديمقراطي العربي للدراسات  

 

 املؤتمر الدولي

 العلمي الافتراض ي 

2022 

 

 :عضوية الجمعية.1

مدة العضوية بالجمعية عام قابل للتجديد، تبدأ في ألاول من يوليو وتنتهي في الثالثين من يونيو في العام التالي، 

 ، ويمكن تخفيضنها عضوية مقابل رسوم محددةكما أوهي عضوية خاصة ال يمكن تناقلها أو تحويلها بين ألاعضاء، 

هذه الرسوم أو تأجيلها أو جدولتها أو إلاعفاء منها بقرار من مجلس إدارة الجمعية، ويتم إلغاء العضوية  أو تعليقها إذا 

حددة، أو تغيب العضو عن اجتماعات الجمعية ملدة
ُ
الثة ث لم يلتزم العضو بسداد الرسوم املقررة وفق الفترة الزمنية امل

شهور، أو لم يلتزم بالقوانين املحلية ، أو قام بسلوكيات أضرت بالجمعية، ويحق ألي عضو الانسحاب من الجمعية 

بشرط إرسال خطاب كتابي إلى مكتب التسجيل بالجمعية يفيد بذلك، ويوجد أربعة أنواع من عضوية جمعية املجالس 

 ( Alberta School Councils' Association,2021F, 4-5املدرسية بألبرتا وهي: )

  التصويت:العضوية التي لها حق Voting Members 

وتضم أعضاء املجالس املدرسية في كافة املراحل التعليمية وذلك في مقابل رسوم مالية للعضوية، ويحق لهذه 

تخاب مجلس الفئة من العضوية التصويت على جداول ألاعمال في الاجتماعات العامة للجمعية، والتصويت على ان

ات في الاجتماع إدارة الجمعية وتضم رئيس الجمعية، ونائب الرئيس، وألاعضاء لاخرين، والتحدث وعرض وجهات النظر

شاركة في لجان دعم املجالس املدرسية، وتخفيض رسوم املشاركة 
ُ
شاركة في لجان مجلس إدارة الجمعية، وامل

ٌ
العامة، وامل

 ة من كتب وأدلة وسجالت وتقارير واملشاركة في أعمال الرقابة على موارد الجمعي في فعاليات وأنشطة وأحداث الجمعية،

  التصويت:العضوية التي ليس لها حق Non-Voting Members 

حق لهذه ، ويذلك في مقابل رسوم مالية للعضويةو  وتضم أولياء ألامور الذين ليسوا أعضاًء في املجالس املدرسية

في لجان مجلس إدارة  ي جداول ألاعمال في الاجتماعات العامة للجمعية، واملشاركةالفئة من العضوية املناقشة ف

 . ي فعاليات وأنشطة وأحداث الجمعيةوتخفيض رسوم املشاركة ف الجمعية إذا تم دعوتهم لذلك،

  الحياة:العضوية الفخرية مدى Honorary Life Members 

 لخدماتهم وتمنح هذه العضوية للٌمتميزين في ألاداء من أوليا
ً
 وتقديرا

ً
ء ألامور ممن ليس لهم حق التصويت اعترافا

تعددة التي ساهمت في تطوير أداء الجمعية وتحقيق أهدافها 
ُ
وجهودهم، وهي بمثابة جائزة لصاحب إلانجازات النوعية امل

ي اول ألاعمال فويحق لهذه الفئة من العضوية املناقشة في جد بجودة وتميز، وهي عضوية مجانية بدون دفع أي رسوم،

الاجتماعات العامة للجمعية، واملشاركة في لجان مجلس إدارة الجمعية إذا تم دعوتهم لذلك، وتخفيض رسوم املشاركة 

 في فعاليات وأنشطة وأحداث الجمعية. 

  املشاركة:العضوية Associate Members 

ات التعليم من رياض ألاطفال حتى وتمنح هذه العضوية ألي أفراد في املنظمات أو املؤسسات التي تقدم خدم

ق ويح وذلك بشرط موافقة مجلس إدارة الجمعية ودفع الرسوم املقررة، التصويت،التعليم الثانوي وليس لهم حق 



 

وفقا لمتطلبات القرن  رأس مال بشريءفي بنا دورمؤسسات التعليم      

 الحادي والعشرين 

 

 165 برلين –ألمانياالسياسية واالقتصادية / ، اإلستراتيجيةإصدارات المركز الديمقراطي العربي للدراسات  

 

 املؤتمر الدولي

 العلمي الافتراض ي 

2022 

 

لهذه الفئة من العضوية املناقشة في جداول ألاعمال في الاجتماعات العامة للجمعية، وتخفيض رسوم املشاركة في 

 جمعية. فعاليات وأنشطة وأحداث ال

 :تمويل الجمعية .1 

تتعدد وتتنوع مصادر تمويل جمعية املجالس املدرسية بألبرتا حيث تتضمن املنح الحكومية لوالية ألبرتا 

Government of Alberta grant ورسوم العضوية ،Membership fees ورسوم مشاركة أولياء ألامور في املؤتمرات ،

Parent Conference feesمات التي تقدمها الجمعية ، ورسوم الخدFees for service  لغير أعضائها من استشارات

، والتبرعات Interest، والاهتمامات Annual General Meetingوحضور مؤتمرات وغيرها، والاجتماع السنوي العام 

 مثل في الرواتبوغيرهم. ويتم توظيف مصادر التمويل على نفقات الجمعية وتت Sponsorships and donationsوالرعاة 

 General and، واملصروفات إلادارية والعامة Services، والخدمات salaries, wages and benefitsوألاجور واملنافع 

administrative expenses ولقاءات واجتمعات ومؤتمرات أولياء ألامور ،Parent conference وتنظيم الاجتماع السنوي ،

، والاتصاالت والتسويق Board expenses، ونفقات مجلس إدارة الجمعية Annual General Meetingالعام 

Communications and marketing والدفاع والتمثيل ،Advocacy and representation وسداد الديون ،

Amortization. (Alberta School Councils' Association,2021G, 4) 

 :اتصاالت الجمعية.2

درسـية بألبرتا في اتصـاالتها بشكل أساس ي على موقعها الالكتروني على شبكة الانترنت تعتمد جمعية املجالس امل

، حيـث ُينشــــــــــــــر من خاللـه كـافـة أخبـار الجمعيـة، كمـا يوجـد به ألادلة (https://www .albertaschoolcouncils.ca)وهو 

ـــــاء، وال ــ ــ ــ ــ ـــجيــل ألاعضـ ــ ــ ــ ــ ــــة بــالجمعيــة، وتســـ ــ ــ ــ ــ  برامج التــدريبيــة الالكترونيــة، والتقــارير الســــــــــــــنويــة للجمعيــة.والكتيبــات الخــاصــ

(Alberta School Councils' Association,2021C) 

 :النظام إلاداري للجمعية .1

يتكون من عشرة أعضاء، تتضمن رئيس املجلس  Board of Directorsيتولى مسؤولية إدارة الجمعية مجلس إدارة 

باشر في الاجتماع السنوي للجمعية، وُيشترط ونائبه وثمانية من ألاعضاء املعا
ُ
ونون، وذلك عن طريق الانتخاب السري امل

 في املجالس املدرسية بألبرتا من رياض ألاطفال حتى الصف الثاني 
ً
ملن يتقدم في انتخابات مجلس إلادارة أن يكون عضوا

عقد فيه انتخابات الجمعية، وبالنسبة عشر، ويكون ولي أمر ألحد الطلبة أو أكثر املسجلين في العام الدراس ي الذ
ُ
ي ت

للرئيس أو نائبه  فالبد أن يكون أمضيا عام أو عامين على عملهما باملجلس، ويتم انتخابها ملدة عام أو عامين كحد 

 Alberta School )أقص ى، ومدة عمل املجلس عامين.ويتولى مجلس إدارة الجمعية القيام باملهام واملسؤوليات لاتية:

Councils' Association,2021F, 4-5 ) 

  الالتزام بالقوانين والتشريعات واللوائح التي تنظم العملية التعليمية بالوالية، وكذلك بامليثاق ألاخالقي

 للجمعية.

  دير التنفيذي
ُ
 للجمعية وغيره من املوظفين الذين يسيرون أعمال الجمعية. Executive Directorتوظيف امل

https://www/
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 ت الجمعية.وضع أهداف واستراتيجيا 

 .وضع السياسات وإلاجراءات والتعليمات التي تنظم عمل الجمعية 

 .التصديق على العمليات املالية وامليزانية السنوية للجمعية واعتمادها 

  حافظة عليها وحمايتها، أو بيعها، أو رهنها، أو
ُ
إدارة جميع ألاصول واملوارد املادية للجمعية من حيث امل

 التخلص من الفاقد بها.

 .الترويج والتسويق لعضوية الجمعية في كافة املواقف وألاحداث 

  التواصل الفعال مع شبكة املجالس املدرسيةSchool Council networks .وتقديم الدعم املستمر لها 

  التواصل الفعال مع وزير التربيةMinister of Education .للمناقشة معه في القضايا التعليمة املهمة 

 ل مع املعنيين بالعملية التعليمية في الوالية والذين يمثلون مؤسسات ومنظمات مهتمة التنسيق الفعا

 بالتعليم ودعمه.

 .تشكيل لجان العمل الضرورية للقيام بمسؤوليات ومهام الجمعية 

  ضمان قيام أعضاء املجلس بمهامهم ومسؤوليات، ومتابعة الحضور والغياب، والحاالت املرضية وإلاجازات

 د من ألاعضاء.   طويلة ألام

 :اجتماعات الجمعية.8

 ( Alberta School Councils' Association,2021F, 4-5)أنواع من اجتماعات الجمعية وهي: يوجد ثالثة 

 :الاجتماعات العامة General Meetings 

أحد  ويحضرها جميع أعضاء الجمعية وكذلك جميع أعضاء مجلس إلادارة، ويتم عقد هذا الاجتماع في أول يوم

ويتم التنويه  ( يوم،31من شهر مايو من كل عام، ويتم إرسال جدول ألاعمال لجميع ألاعضاء قبل انعقاد املجتمع ب )

 ، وعادة ما يتضمن جدول ألاعمال البنود لاتية:اع في املوقع الالكتروني للجمعيةعن الاجتم

 .صادقة على جدول ألاعمال
ُ
 امل

 صادقة على أي قواعد أو إجراءات
ُ
 يتم إقرارها. امل

 .مراجعة والتصديق على محضر الاجتماع العام في السنة املاضية 

 .مناقشة تقرير رئيس مجلس إلادارة 

 .مراجعة أخر بيانات مالية ُمدققة، وتقرير التدقيق على ميزانية الجمعية 

 .انتخاب مجلس إدارة الجمعية، الرئيس ونائبه وألاعضاء 

  سواء أكانت قرارات طبيعية أو استننائية.إقرار القررارات التي يتم اتخاذها 

  الخاصة:الاجتماعات العامة Special General Meeting 

ألاقل على  ُمعينة، ويحضرهاوتكون بدعوة من مجلس إدارة الجمعية، وذلك ملناقشة أمر طارئ، أو قضية أو ٌمشكلة 

ارة، ويتم إرسال جدول ألاعمال إلى ( من أعضاء مجلس إلاد%51( من ألاعضاء الذين يحق لهم التصويت، و)21%)

، ويتم التنويه عن الاجتماع
ً
 في املوقع الالكتروني للجمعية  الحضور قبل عقد الاجتماع بواحد وعشرين يوما
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  املنتظمة:الاجتماعات العامة Regular General Meeting 

ألاعضاء سواء يحق  جميع ويتم عقدها بصورة دورية ومنتظمة، وذلك باالتفاق بين أعضاء الجمعية، ويحضرها

، ويتم التنويه عن 
ً
لهم التصويت أو ال، ويتم إرسال جدول ألاعمال إلى الحضور قبل عقد الاجتماع بواحد وعشرين يوما

 في املوقع الالكتروني للجمعية  الاجتماع

 خدمات الجمعية:.0

 يمكن عرضها بالبيان والتفصيل على ااملتنوعة ألعضائهتقدم جمعية املجالس املدرسية بألبرتا مجموعة من الخدمات 

 النحو لاتي:

 :املؤتمرات العلمية 

 في شهر إبريل، وفيما يلي نماذج من هذه املؤتمرات:
ً
 سنويا

ً
 تعقد جمعية املجالس املدرسية بألبرتا مؤتمرا

(Alberta School Councils' Association,2021H) 

  ة مؤتمرها في جنوب مدينة ادمونتون الجمعي أبريل عقدت 12-15م في الفترة من 1122عام South Edmonton 

، وتضمن املؤتمر موضوعات Global Citizenship and Student successتحت عنوان" املواطنة العاملية ونجاح الطالب" 

نتجة الفعالة، ودمج املجتمع 
ُ
ملحلي اوقضايا متنوعة مثل: مساهمات املجالس املدرسية في نجاح الطلبة، والاجتماعات امل

ملدرس ي، افي العملية التعليمية، واملواطنة الرقمية، وتكنولوجيا التعليم، واملدارس الصحية، وصحة الطلبة، والعنف 

 والتقويم الفعال، والتغيير املدرس ي.تصميم املناهج الدراسة في والية ألبرتا،  وإعادة

  دمونتون أوب مدينة الجمعية مؤتمرها في جن أبريل عقدت 13-12م في الفترة من 1125عام  South 

Edmonton "تحت عنوان" ثقافة املجتمعA culture of community ، وتضمن املؤتمر موضوعات وقضايا متنوعة

مثل:املجالس املدرسية الفعالة وتمويلها، وإدارة الاجتماعات، وبناء العالقات، وأفضل املمارسات، والرقابة على التعليم، 

ت الدروس الشاملة، والتعليم عبر الانترنت، والتخطيط املدرس ي، واملجتمع املدرس ي الصحي، والشراكات الفعالة، وقاعا

 والثقافات املتنوعة للمجتمعات املحلية، ودعم الطلبة ذوي الاحتياجات الخاصة.

  الجمعية مؤتمرها في جنوب مدينة ادمونتون  أبريل عقدت 12-11م في الفترة من 1123عام  South 

Edmontonوان" املجالس املدرسية" تحت عنSchool Councils، :إدارة  وتضمن املؤتمر موضوعات وقضايا متنوعة مثل

الاجتماعات، وأفضل املمارسات، وتقويم إنجاز الطلبة، وتمويل التعليم، ودعم اندماج ألاسرة في العملية التعليمية، 

 وجيا التعليم، والبيئة املدرسية الصحية.وشراكات املجالس املدرسية، والتعليم الشامل، ودعم الطلبة، وتكنول

  أبريل  عقدت الجمعية مؤتمرها في جنوب مدينة ادمونتون  61-12م في الفترة من 1122عام  South 

Edmonton "تحت عنوان" تعزيز اندماج أولياء ألامور في التعليم العامpromoting parent engagement in public 

education ،وعات وقضايا متنوعة مثل: أدوار املجالس املدرسية،  واملدارس املحترمة، تقييم وتضمن املؤتمر موض

التعليم على مستوى الوالية، وتطوير املناهج، وإدارة التنوع، وقيادة املناخ املدرس ي، وإدارة الاجتماعات، والخيارات 

 خاصة، وتكنولوجيا التعليم، والشراكاتاملهنية، والصحة املدرسية الشاملة، ودعم املدارس لألطفال ذوي الاحتياجات ال

 في التعليم.
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  أبريل  عقدت الجمعية مؤتمرها في جنوب مدينة ادمونتون  11-11م في الفترة من 1122عام  South 

Edmonton "تحت عنوان" مساهمة املجالس املدرسية في تحقيق رفاهية املجتمع املدرس يschool council contribute 

to wellbeing in the school community ،وتضمن املؤتمر موضوعات وقضايا متنوعة مثل:شراكات املجالس املدرسية ،

والصحة املدرسية الشاملة، والتعلم العاطفي الاجتماعي، والنمو الرقمي، وأمان الانترنت، وتشريعات التعليم، والقلق 

ي، ودعم نجاح تعلم الطلبة من خالل الرقابة عن ألاطفال، والتقييم في الوالية، وتطوير املناهج، والتخطيط التربو 

 الفعالة، ورفاه الطلبة.   

  عقدت الجمعية مؤتمرها في جنوب مدينة ادمونتون  أبريل 15-16م في الفترة من 1112عامSouth Edmonton  

لغرض" تحت عنوان" املجالس املدرسية: القيادة مع ا  Zoom video conferencingافتراضيا من خالل برنامج زووم 

School Council: Leading with Purpose وتضمن املؤتمر موضوعات وقضايا متنوعة مثل: أغراض وأهداف املجالس ،

املدرسية، والصحة املدرسية العامة، وتدعيم طلبة املدارس، وتدعيم الشراكات بين املدرسة وألاسرة واملجتمع،  ونجاح 

 ي، واملواطنة الرقمية.   الطلبة وإنجازهم ألاكاديمي، والتقويم املدرس 

 :النشرات الدورية Newsletters 

ـــدر  ــ ـــــرةتصــ ـــــرة أخبار الكترونية للمجلس  Newslettersأخبار الجمعية نشــ ـــــمى" نشــ ـــهرية الكترونية تحت مســ ــ شــ

، وتتضمن كثير من املوضوعات والقضايا واملشكالت التي تواجه املجالس املدرسية، School Council eNewsاملدرس ي" 

ـــافة  ــ ــ ــ ــ إلى كل ما ٌيســـــــــــــتجد في العملية التعليمية ودور املجالس املدرســـــــــــــية في عمليات التحســـــــــــــين والتطوير والتغيير باإلضــ

 (Alberta School Councils' Association,2021J, 1-2) . املدرس ي.

  :ورش العمل التدريبيةworkshops 

م لك لالرتقاء بمعارفهم ومهاراتهتنظم جمعية املجالس املدرسية بألبرتا ورش عمل ألعضائها بصورة مستمرة وذ

إلى برنامج  عمل، باإلضافة( ورشة 111م نظمت الجمعية )1123واتجاهاتهم نحو العملية التعليمية باملدارس، ففي عام 

Webinar Wednesdays program ( جلسة حوارية صباحية ومسائية ملناقشة القضايا واملشكالت 11والذي تضمن )

 ((Alberta School Councils' Association, 2017, 4 رسية في الوالية.التي تواجه املجالس املد

 تم وفي ظل أزمة كورونا، حولت الجمعية ورش العمل من التدريب املباشر إل
ً
ى التدريب الالكتروني والافتراض ي، وأيضا

القضايا  ناقشةالكترونية ملجلسات حوارية صباحية ومسائية  إلى Webinar Wednesdays programبرنامج  تحويل

 ( (Alberta School Councils' Association,2020, 4واملشكالت التي تواجه املجالس املدرسية في الوالية.

م وضعت الجمعية خطة لتنفيذ مجموعة كبيرة من ورش العمل الافتراضية 1111 -1112وفي العام الدراس ي 

  ( chool Councils' Association,2021K, 1Alberta S-(5،  وذلك على النحو لاتي:Zoomعبر برنامج زووم 

 ورش العمل التأسيسية" بعنوان "مجالس املدارس، مجموعات مجالس املدارس املجموعة ألاولى ،School 

Councils, Groups of School Councils, Foundation Workshops والورشة مدتها ساعة ونصف، وتتضمن الورش ،
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املجلس املدرس ي، وتشكيل املجلس املدرس ي، وأغراض املجلس املدرس ي، ودور الجمعية  املوضوعات لاتية": مقدمة عن

في جمع التبرعات من خالل الشراكات، وألادوات من أجل مجالس مدرسية فعالة، والعمل في املجالس املدرسية، 

 والعالقات بين املجالس املدرسية ومجالس ألامناء في املناطق التعليمية.

 ورش عمل بعنوان "مجالس املدارس، مجالس املدارس، مجموعات مجالس املدارس يةاملجموعة الثان ،

والورشة مدتها من ساعتين  ،School Councils, Groups of School Councils, Enhancement Workshopsتعزيزية" 

ات وسياسات إلى ساعتين ونصف، وتتضمن الورش املوضوعات لاتية": إجراءات عمل املجالس املدرسية، ممارس

املجالس املدرسية ، واملشاركة الفعالة للمجتمع املدرس ي، وإعداد خطط املجالس املدرسية، وبناء الشراكات الفعالة، 

 وإدارة اجتماعات املجالس املدرسية.

 ورش عمل تأسيسية للمجالس املدرسية" ام املدرسة، مديري املدارساملجموعة الثالثة بعنوان "إدارة أقس ،

School Division Administration, Principals, School Boards Foundation Workshops والورشة مدتها ساعة ،

ونصف، وتتضمن الورش املوضوعات لاتية": أغراض املجلس املدرس ي، ودور الجمعية في جمع التبرعات من خالل 

 تعليمية.الشراكات، والعالقات بين املجالس املدرسية ومجالس ألامناء في املناطق ال

 " ورش عمل لتحسين وتعزيز املجالس إدارة أقسام املدرسة، مديري املدارس املجموعة الرابعة بعنوان ،

، والورشة  School Division Administration, Principals, School Boards Enhancement Workshopsاملدرسية " 

ت لاتية": املشاركة الفعالة للمديرين والتعاون مع مدتها من ساعتين إلى ساعتين ونصف، وتتضمن الورش املوضوعا

 بناء وإدارة اجتماعات مجلس املدرسة املنتج. مجالس املدارس،

 " ورش عمل تأسيسية لجمع التبرعات "  املجموعة الخامسة بعنوانFundraising Associations Foundation 

Workshopsواملبادئ ات لاتية": مقدمة عن تمويل الجمعية،، وتتضمن الورش املوضوع، والورشة مدتها ساعة ونصف 

 ألاساسية لجمع التبرعات.

 " ورش عمل لتحسين وتعزيز جمع التبرعات "  املجموعة السادسة بعنوانFundraising Associations 

Enhancement Workshops وتتضمن الورشة املوضوعات لاتية": مدتها من ساعتين إلى ساعتين ونصف، والورشة ،

 إجراءات وسياسات تمويل الجمعية، واملمارسات والخبرات املالية لتمويل الجمعية. الجمعية، انين تمويلقو 

  :الاستشاراتConsultation 

تقوم الجمعية بتقديم الاستشارات حول كثير من القضايا الخاصة باملجالس املدرسية، وغيرها من القضايا في العملية  

م قدمت جمعية املجالس املدرسية بألبرتا استشارات تربوية 1122از الطلبة، ففي عام التعليمة والت تتعلق بتحسن إنج

( مكاملة تليفونية ورسالة بريد الكتروني 2111( من املجالس املدرسية في الوالية، كما استقبلت ما يزيد عن )121لعدد )

املجالس املدرسية في الوالية، كما ( من 251م قدمت الجمعية استشارات تربوية لعدد )1122من أعضائها، وفي عام 

م قدمت الجمعية 1122( مكاملة تليفونية ورسالة بريد الكتروني من أعضائها،  وفي عام 2211استقبلت ما يزيد عن )

( مكاملة تليفونية 2511( من املجالس املدرسية في الوالية، كما استقبلت ما يزيد عن )211استشارات تربوية لعدد )

( من املجالس 621م قدمت الجمعية استشارات تربوية لعدد )1111تروني من أعضائها، وفي عام ورسالة بريد الك
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وتناولت  ( مكاملة تليفونية ورسالة بريد الكتروني من أعضائها،2665املدرسية في الوالية، كما استقبلت ما يزيد عن )

دعمها للعملية التعليمية، وتحسين إنجاز  قضايا متعددة مثل تمويل املجالس املدرسية، وأنشطتها، وبرامجها، وسبل

 (Alberta School Councils' Association,2021) الطلبة.

   تيبات وألادلة الاسترشادية
ُ
 : الك

ـــتى أصــــــدرت جمعية املجالس املدرســــــية بألبرتا منذ نشــــــأتها مجموعة من الكتيبات وألادلة ـــترشــــــادية في شـــ  الاســـ

عضـــــــــــاء املجالس املدرســـــــــــية على فهم العملية التعليمية بصـــــــــــورة شـــــــــــاملة ميادين ومجاالت العمل املدرســـــــــــ ي لتســـــــــــاعد أ

  ومتكاملة، وتمكينهم من تقديم الدعم والاندماج في العملية التعليمية بكفاءة وفعالية، ومن هذه الكتيبات وألادلة:

  دليل موارد مجلس املدرسة School Council Resource Guide. 

  الئحة املجالس املدرسيةSchool Councils Regulation. 

  22املجالس املدرسية وكوفيد School Councils and Covid-19. 

  مجموعة املشاركة السياسية ملجلس املدرسةSchool Council Political Engagement Package. 

  فريق عمل مشاركة مجلس املدرسةSchool Council Engagement Task Force. 

 مجموعة الدفاع عن مجلس املدرسة School Council Advocacy Package. 

  نظرة عامة على قانون التعليم ومجاالت اهتمام أولياء ألامور ومجالس املدارسOverview of the Education 

Act and Areas of Interest to Parents and School Councils. 

  كيف تساهم مجالس املدارس في ضمان التعليم بألبرتاHow do School Councils Contribute to Assurance 

Education in Alberta. 

  بناء موارد العائالت املرنةBuilding Resilient Families Resource. 

 تعزيز املوارد للمجالس املدارس Advancing Resource for School Councils. 

  سلسلة دعم أولياء ألامورParent Support Series. 

 ناهج الرياضيات تصورات أولياء ألامور ملParent Perceptions of Math Curriculum. 

  م 1122التعلم في كنداCanada Learning 2019. 

   واقع مجالس أولياء أمور الطلبة في املدارس بسلطنة ُعمان املبحث الثاني:

 تم تناول واقع مجالس أولياء أمور الطلبة في املدارس بسلطنة ُعمان من خالل املحاور لاتية:

 : مجالس أولياء أمور الطلبة مفهوم .1

علمين وألاخصائيين 
ُ
مجلس أمور الطلبة هو هيئة ُمنتخبة من ممثلين عن أولياء ألامور وإلادارة املدرسية وامل

شاركة في الفعاليات وألانشطة املدرسية التي تساهم في تطوير وتحسين العملية 
ُ
الاجتماعيين، وتتولى مسئولية امل

 (1122أهدافها. )وزارة التربية والتعليم بسلطنة ُعمان، التعليمية وتحقيق 
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 تشكيل مجالس أولياء ألامور:  .2

( دليل عمل املجالس واللجان املدرسية، وتضمن هذا 1111أصدرت وزارة التربيـة والتعليم بسلطنة عمان في عام )

 الدليل تشكيل مجلس أولياء ألامور باملدرسة على النحو لاتي: 

 للرئيس. مدير املدرسة 
ً
 نائبا

 (وثمانية إذا كان عدد الطلبة يتراوح بين 211سبعة من أولياء ألامور إذا كان عدد طالب املدرسة يقل عن ،)

 ( ينتخبهم ممثلوهم في اجتماع الجمعية العمومية.311(، وعشرة إذا كان عدد الطلبة يزيد عن)211-311)

  (، وسبعة 211بها إذا كان عدد طالب املدرسة يقل عن)خمسة من أعضاء الهيئة التدريسية والوظائف املرتبطة

( ينتخبهم أعضاء الهيئة 311(، وعشرة إذا كان عدد الطلبة يزيد عن)311-211إذا كان عدد الطلبة يتراوح بين )

 التدريسية والوظائف املرتبطة بها في اجتماع الجمعية العمومية على أن يكون من بينهم ألاخصائي الاجتماعي وألاخصائي

 النفس ي.

 .أخصائي أنشطة مدرسية، وأخصائي توجيه منهي 

 .
ً
 ولاخر مقررا

ً
دير املدرسة يكون أحدهما عضوا

ُ
 مساعد ُمدير املدرسة، وفي حالة وجود مساعد آخر مل

 مهام ومسؤوليات مجالس أولياء ألامور: .3 

مجموعة من املهام  ( والخاص بإصدار الئحة مجالس أولياء ألامور 211/1122حدد القرار الوزاري رقم )

 ملجالس أولياء ألامور في املدارس بسلطنة ُعمان تتضمن: واملسؤوليات

 .إعداد برنامج عمل لتنفيذ مهامه خالل دورته 

 .تنفيذ توصيات الجمعية العمومية باملدرسة وقرارات مجلس الوالية 

 .تابعة وتقييم العالقة بين املجلس وأولياء ألامور
ٌ
 إعداد آليات مل

  الئم لتلبية احتياجاتهم النفسية والاجتماعية توعية أو
ُ
لياء ألامور بأهمية متابعة ألابناء وتوفير املناخ ألاسري امل

 والتربوية والصحية.

 .شاركة في ألانشطة والفعاليات املدرسية التي تقام على مستوى املدرسة
ُ
 امل

 شاركة في تنظيم اللقاءات التربوية التي تعقدها إدارة املدرسة مع
ٌ
شة الهيئة التدريسية وأولياء ألامور ملقناق امل

ستجدات التربوية.
ُ
 املستوى التحصيلي للطلبة وامل

 .تكريم أولياء ألامور الذين شاركوا بجهود مميزة في فعاليات املدرسة أو مجلس املدرسة 

 .شاركة في دراسة املشكالت الطالبية، والظواهر السلبية في املدرسة واملجتمع
ُ
 امل

 دير العام، وإرسال نسخة منه  ي نهاية كل عام دراس ي عـن أنشطة ومنجـزاترفع تقرير ف
ُ
مجلس املدرسة إلـى امل

عد لذلك.
ُ
 إلى رئيس مجلس الوالية وفق النموذج امل

أوجه إلافادة من دور جمعية املجالس املدرسية بوالية ألبرتا الكندية في دعم مجالس أولياء أمور طلبة املدارس 

 بسلطنة عمان: 
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، وواقع مجــالس مجــالس أوليــاء أمور طلبــة املــدارس دور جمعيــة املجــالس املــدرســــــــــــــيــة بــألبرتــا في دعمعرض  بعــد

أولياء أمور طلبة املدارس بسلطنة ُعمان يمكن إلافادة من دور جمعية املجالس املدرسية بألبرتا في دعم مجالس أولياء 

 النحو لاتي:على  أمور طلبة املدارس بسلطنة عمان

 فة عمل الجمعية على العمل التطوعي غير الربحي الذي يهدف إلى تقديم الدعم للمجالس املدرسية تعتمد فلس

توفير تعليم  مة فيفي والية ألبرتا الكندية لتحقيق شراكة فعالة بين املدارس وأولياء ألامور واملجتمعات املحلية للمساه

 .ُمتميز للطلبة

 ت تحسين وتطوير العملية التعليمية.ارتباط تطور الجمعية بقانون التعليم وعمليا 

  نظم لعمل الجمعية حيث تعتمد على عمليات التخطيط الاستراتيجي من حيث
ُ
التخطيط العلمي الدقيق وامل

 ، وصياغة ألاهداف الاستراتيجية.ئد القيم، ووضع املبادبلورة الرؤيا، وتشكيل الرسالة، وتحدي

  خالقي، وتنمية السلوك والاتجاهات إلايجابية، حيث يوجد تركيز الجمعية في عملها على الجانب القيمي ألا

 لجميع أعضائها في سلوكياتهم وممارساتهم املهنية.
ً
 ومرشدا

ً
 ميثاق أخالقي للجمعية يكون موجها

 العضوية التي ليس لها حق التصويت،و  الجمعية فهناك العضوية التي لها حق التصويت، تعدد عضوية 

وفق طبيعة عمل ألاعضاء، وظروفهم، والفترة الزمنية  املشاركة، وذلكالعضوية و  ،والعضوية الفخرية مدى الحياة

 للعضوية.

 ء ورسوم مشاركة أوليا ورسوم العضوية، املنح الحكومية، تنوع تمويل الجمعية حيث تعتمد في تمويلها على

 والرعاة.والتبرعات  ألامور في املؤتمرات، ورسوم الخدمات التي تقدمها الجمعية،

 ر من خالله ، حيث ُينشها الالكتروني على شبكة الانترنتمد الجمعية في اتصاالتها بشكل أساس ي على موقعتعت

ألاعضاء، والبرامج التدريبية  كافة أخبار الجمعية، كما يوجد به ألادلة والكتيبات الخاصة بالجمعية، وتسجيل

 الالكترونية، والتقارير السنوية للجمعية.

 يتشكل من رئيس املجلس ونائبه وثمانية من  للجمعية يتولى مسؤوليته مجلس إدارة وجود نظام إداري دقيق

باشر في الاجتماع السنوي للجمعية.
ُ
 ألاعضاء املعاونون، وذلك عن طريق الانتخاب السري امل

 والاجتماعات العامة اعات العامة، والاجتماعات الخاصةتنوع اجتماعات الجمعية حيث يوجد الاجتم ،

   املنتظمة.

  ،تعدد خدمات الجمعية ألعضائها مثل: املؤتمرات العلمية، والنشرات الدورية، وورش العمل التدريبية

تيبات وألادلة الاسترشادية.
ُ
 والاستشارات، والك

 :توصيات الدراسة

مجالس أولياء أمور طلبة  في ضوء ما تم عرضه عن دور جمعية املجالس املدرسية بوالية ألبرتا الكندية في دعم

، وواقع مجالس أولياء أمور طلبة املدارس بسلطنة ُعمان، وأوجه إلافادة من دور جمعية املجالس املدرسية املدارس

 سلطنة عمان توص ي الدراسة باآلتي:بوالية ألبرتا الكندية في دعم مجالس أولياء أمور طلبة املدارس ب
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 .إنشاء جمعية مجالس أولياء أمور طلبة املدارس في سلطنة ُعمان 

  اعتماد النظام إلاداري للجمعية على وجود فرع رئيس في مسقط باعتبارها عاصمة الدولة، وفروع في جميع

 املحافظات.

  تتم إدارة الجمعية من خالل مجالس إدارات على كافة املستويات، ويتم انتخابها من قبل أعضاء الجمعية بطريقة

 ديمقراطية تتيح حرية الترشيح لألعضاء. 

 وصياغة أهداف  ية في عملها على التخطيط الاستراتيجي من حيث بلورة رؤية وتشكيل رسالةاعتماد الجمع

 استراتيجية تركز على الدعم الشامل واملتكامل ملجالس أولياء أمور طلبة املدارس.  

 ير غ، ومصادر مثل وزارة التربية والتعليم، ووزارة التنمية املحلية يتم تمويل الجمعية من خالل مصادر حكومية

 حكومية مثل: رجال ألاعمال ومؤسسات ومنظمات املجتمع املحلي. 

 .بناء ميثاق أخالقي للجمعية ُيركز على قيم الاحترام، والنزاهة، وألامانة، والعدالة، والشفافية، والالتزام 

  ملهنية اإنشاء موقع الكتروني للجمعية لتيسير الاتصاالت بين أعضائها، ونشر كافة أخبارها، وتقديم الخدمات

تيبات وألادلة، والنشرات الدورية.
ُ
 الالكترونية كالتدريب الالكتروني، والك

  تقديم الجمعية مجموعة من الخدمات املهنية مثل: الندوات واملؤتمرات العلمية، والنشرات الدورية، وورش العمل

تيبات وألادلة الاسترشادية، والدوريات العلمية. 
ُ
 التدريبية، والاستشارات، والك

 قائمة املراجع: 

: املراجع العربية:
ً
 أوال

(. تصور مقترح لتمهين إلادارة املدرسية باملدرسة الثانوية العامة في مصر 1122أبو العال، رحاب علي محمد. ) (2

 في ضوء الخبرة الكندية، رسالة ماجستير غير منشورة، كلية التربية، جامعة الزقازيق، مصر.  

شكالت التي تواجه مجالس لاباء وألامهات في املدارس الخاصة 1122م. ) الريامي، محمد بن ناصر بن سال (1
ُ
(. امل

 بمحافظة الداخلية في سلطنة ُعمان، رسالة ماجستير غير منشورة، كلية العلوم ولاداب، جامعة نزوى، سلطنة ُعمان.

ة شمال الباطنة (. تطوير أداء مجالس لاباء وألامهات في مدارس محافظ1126السعدي، خالد محمد أحمد ) (6

 عةولاداب، جامعمان في ضوء خبرات بعض الدول، رسالة ماجستير غير منشورة، كلية العلوم  عمان بسلطنةبسلطنة 

 نزوى، سلطنة ُعمان.

 (. بيانات عن املركز، مسقط.1122املركز التخصص ي للتدريب املنهي للمعلمين. ) (2

تحسين جودة التعليم، ورقة عمل  وألامهات فيباء (.  دور مجالس لا 1121)املسهلي. مسلم بن علي العبد  (5

 بجامعة ظفار.  1121مارس  3-2مقدمة إلى ندوة مجتمع ظفار التربوي واملنعقدة في الفترة من 

 الوظيفية في(. مدى ممارسة املجالس املدرسية ألدوارها ومهامها 1122) هللا بن سالم بن علي. املعولي، عبد (3

 عةولاداب، جامي بمحافظة الباطنة جنوب، رسالة ماجستير غير منشورة، كلية العلوم مدارس التعليم ما بعد ألاساس 

 ُعمان. وى، سلطنة نز
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(. الالئحة التنظيمية ملجالس لاباء وألامهات الصادرة بالقرار 1111)ُعمان. وزارة التربية والتعليم بسلطنة  (2

 ، مسقط.22/1111واملعدلة بالقرار رقم 21/22الوزاري رقم 

(. دليل دليل إرشادي نحو املدرسة وحدة لإلنماء املنهي، مسقط: 1122)عمان. ة التربية والتعليم بسلطنة وزار  (2

ديرية العامة لتنمية املوارد البشرية
ُ
 .امل

( والخاص بإصدار الئحة 211/1122القرار الوزاري رقم )(. 1122) وزارة التربيـة والتعليم بسلطنة عمان. (2

 ط.، مسقمجالس أولياء ألامور 

ديرية العامة لتنمية 1111خطة إلانماء املنهي لعام   .(1111) وزارة التربية والتعليم بسلطنة ُعمان. (21
ُ
، مسقط: امل

 املوارد البشرية.

(. دليل املجالس واللجان املدرسية، مسقط: دائرة تطوير ألاداء 1111) وزارة التربيـة والتعليم بسلطنة عمان. (22

 املدرس ي.

: املراجع ألاج
ً
 نبية:ثانيا

12) Alberta Home and School Councils’ Association. (2007). Alberta School Council Resource Manual, 

Edmonton. 

13) Alberta School Councils' Association. (2016). School Council Resource Guide, Edmonton. 

14) Alberta School Councils' Association. (017). Representing parents on school councils in Alberta: 

Annual Report 2016- 2017, Edmonton. 

15) Alberta School Councils' Association. (2018).Changed its Objectives : the new Objectives were 

Registered on 6/9/2018, Edmonton. 

16) Alberta School Councils' Association. (2019). Representing parents on school councils in Alberta: 

Annual Report 2018- 2019, Edmonton . 

17) Alberta School Councils' Association.(2020). Representing parents on school councils in Alberta: 

Annual Report 2019- 2020, Edmonton. 

18) Alberta School Councils' Association.(2021 E). Code of Conduct for Society/Association Members, 

Edmonton . 

19) Alberta School Councils' Association.(2021A). Representing parents on school councils in Alberta: 

Annual Report 2020- 2021, Edmonton . 

20) Alberta School Councils' Association.(2021B). Advocacy Policy Manual: Current Advocacy Policies 

of the Association to April 2022 , Edmonton . 



 

وفقا لمتطلبات القرن  رأس مال بشريءفي بنا دورمؤسسات التعليم      

 الحادي والعشرين 

 

 175 برلين –ألمانياالسياسية واالقتصادية / ، اإلستراتيجيةإصدارات المركز الديمقراطي العربي للدراسات  

 

 املؤتمر الدولي

 العلمي الافتراض ي 

2022 

 

21) Alberta School Councils' Association.(2021C). About ASCA, https://www 

.albertaschoolcouncils.ca/about/about2 . 

22) Alberta School Councils' Association. (2021D). Our Vision Path 2021- 2024, Edmonton. 

23) Alberta School Councils' Association.(2021F). Bylaws of the Alberta School Councils' Association, 

Edmonton.  

24) Alberta School Councils' Association. (2021G). Financial Statements: For The Year Ended June 30, 

2021 , Edmonton 

25) Alberta School Councils' Association.(2021H). Annual Conference, 

https://www.albertaschoolcouncils.ca/about/annual-conference. 

26) Alberta School Councils' Association.(2021J). Newsletters, 

https://www.albertaschoolcouncils.ca/about/newsletters . 

27) Alberta School Councils' Association.(2021K). Workshops, 

https://www.albertaschoolcouncils.ca/school-councils/workshops. 

28) Alberta School Councils' Association.(2021L). Resources, https://www 

.albertaschoolcouncils.ca/resources . 

29) Calgary Board of Education, (2014A). School Council Handbook, Calgary, Edmonton.  

30) Calgary Board of Education, (2014B). Comprehensive school council handbook 2013-14, Calgary, 

Edmonton. 

31) Calgary Board of Education, (2018). School Council Handbook, Calgary, Edmonton. 

 

 

 

 

 

 

 

 

https://www/
https://www.albertaschoolcouncils.ca/about/annual-conference
https://www.albertaschoolcouncils.ca/school-councils/workshops
https://www/


 

وفقا لمتطلبات القرن  رأس مال بشريءفي بنا دورمؤسسات التعليم      

 الحادي والعشرين 

 

 176 برلين –ألمانياالسياسية واالقتصادية / ، اإلستراتيجيةإصدارات المركز الديمقراطي العربي للدراسات  

 

 املؤتمر الدولي

 العلمي الافتراض ي 

2022 

 

جائحة  ةأهمية الذكاء الاصطناعي في تطوير املكتسبات التعليمية في العالم العربي ملواجه

 كورونا

The Importance of Artificial Intelligence in Developing Educational Acquisitions in the 

Arab World to Confront Coronavirus Pandemic 

 جامعة /املعهد العالي للفنون والحرف بصفاقس، أستاذة مساعدة ودكتورة في علوم وتكنولوجيات التصميم/د. خلود بوعصيدة 

 صفاقس / تونس 

Dr. Khouloud Bouassida / Professor adjunct and doctor in Sciences and Technology of Design – University of Sfax / 

Tunisia  

 

 ملخص الدراسة: 

ن ه إّن 
ّ
ام ذا النظظهور الذكاء الاصطناعي في مطلع هذا القرن ساهم في تطوير أنظمة التدريس باستخدام الحواسيب، حيث يمك

ة وابتكار. ويشهد العالم العربي حاليا زيادة ملحوظة في تطبيق هذه 
ّ
التعليمي إلى الاستجابة لحاجيات الطالب بمرونة وأسلوب أكثر دق

 ةالتكنولوجيا الحديثة في مجال التعليم. حيث نالحظ تغّير منهج النظام التعليمي في منطقة الشرق ألاوسط من الجانب التقليدي إلى طريق

ي. هذه الطريقة الحديثة يتّم خاللها استخدام الروبوتات والذكاء الاصطناعي املصّمم حسب الحاجة والطلب في نفس الوقت، 
ّ
التعليم الذك

ية يتم تكييفها حسب الوضع التعليمي لكّل طالب. 
ّ
م ذك

ّ
ب بشكل أفضل بطريقة فردية وفق نظم تعل

ّ
 حيث يتعلم الطال

الذكاء الاصطناعي في النهوض بمكتسبات الطالب. كما نقف على أّهم التحديات والصعوبات التي  تهدف دراستنا إلى تعريف دور 

يواجهها النظام التعليمي في العالم العربي في تطبيق هذه التقنية الحديثة، خاّصة في ظل رهانات ألازمات الحالية منها جائحة فيروس 

رقنا في هذه الدراسة إلى تحليل ألابحا
ّ
ث ومجاالت تطبيق الذكاء الاصطناعي في بعض الدول العربية من خالل استقراء بعض كورونا. تط

تبيان عّدة صعوبات في تقييم هذه التجربة التعليمية وإدارتها في ظّل  النماذج التي اعتمدت هذه الطريقة في مجال التدريس. كما تّوصلنا إلى

وضعف الاهتمام بتكوينيهم في هذا املجال الحيوي. كما يمكن لنا مالحظة ضعف  محدودّية جاهزّية املعلمين في اكتساب الخبرات الرقمّية

ل عائقا أمام انتشار واستعمال هذه التكنولوجيا في التعليم. 
ّ
 البنية الاتصالّية والرقمّية في عاملنا العربي والتي تشك

ننا من الاستفادة من نتائجها ملعرفة النقائص والتحديات
ّ
املطروحة أمام املؤسسات التعليمية في مواجهة  إّن هذه الدراسة تمك

ننا من توجيه عديد النظريات ملزيد التعّمق في إيجاد الحلول املستقبلية لالستثمار في 22ألازمات الطارئة مثل جائحة كوفيد 
ّ
. كما تمك

 تطبيقات الذكاء الاصطناعي، لتطوير مستوى التعليم في العالم العربي بصفة خاصة.

 الذكاء الاصطناعي، تطوير املكتسبات التعليمّية، العالم العربي، الخبرات الرقمية، جائحة كورونا. تاحية:الكلمات املف

Abstruct :  

       The emergence of artificial intelligence at the beginning of this century contributed to the development of 

education systems using computers. Such evolution enables the educational system to respond to students' needs with 

flexibility and more accurate and innovative ways. The Arab world is currently witnessing a noticeable increase in the 

application of this modern technology in the field of education. We note the change of the educational system approach in 

the Middle East from the traditional perspective to smart education. It is a modern approach in which robots and artificial 

intelligence, designed according to the need and the demand, are used. Students learn better individually according to 

intelligent learning systems adapted to each student's educational situation. 
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   Our study aims to define the role of artificial intelligence in the betterment of student acquisitions. We also focus 

our attention on the most critical challenges and difficulties faced by the educational system of the Arab world in applying 

modern technologies, especially in light of the stakes of the current crises, including the coronavirus pandemic. In this study, 

we analyzed research and areas of artificial intelligence applications in some Arab countries by extrapolating some models 

that adopted this method in teaching. Besides, we found several difficulties in evaluating and managing this educational 

experience in light of the limited readiness of teachers to acquire digital skills and the lack of interest in training them in this 

vital field. Moreover, we can note the weakness of the communication and digital infrastructure in our Arab world, which 

constitutes an obstacle to the spread and use of this technology in education. 

                     This study enables us to benefit from its results to comprehend the shortcomings and challenges facing 

educational institutions against emergency crises such as the Covid-19 pandemic. We are able to develop many theories for 

more in-depth vision in finding future solutions to invest in artificial intelligence applications and improve the level of 

education in the Arab world in particular. 

Keywords: Artificial intelligence, the development of educational gains, the Arab world, digital experiences, the Corona 

pandemic. 

 مقدمة:

 
ّ
ل التعليم أداة للتقّدم في عصر يشهد ثورة تكنولوجية ورقمية بامتياز، في ظل تحّوالت اقتصادية واجتماعية يمث

 
ّ
 ور وثقافية، يبقى فيها إلانسان املحور ألاساس ي. فتط

ّ
ات العصر. بألامم والدول يقاس بمدى قابليتها للتغيير ومواكبة متطل

امتالك  : العوملة وثورة املعلومات والاتصاالت وحّب العشرين، برزت عّدة تحّوالت منهاففي مطلع القرن الحادي و 

 
ّ
 خاذ سياسات جديدة في مجال التعليم.املعرفة... والتي ساهمت في ات

عديد الصعوبات والتحّديات للنهوض باملستوى التعليمي للجامعات خاّصة في ظل  اليوم يواجه العالم العربيف

 
ّ
. نتيجة العزل الاجتماعي غة بشكل بالر هذا الوباء خاّصة على تواصل العملية التعليميّ جائحة فيروس كورونا. وقد أث

م عن بعد
ّ
محادثات الفيديو عبر الانترنت و  Google meet عبر تطبيق ،مّما اضطرت عديد الدول إلى إتباع طريقة التعل

مليون مرة خالل  31هذه التطبيقات  استخدام، فقد بلغت عمليات "تيك كرنيش"وحسب موقع   وغيرها. Zoomمثل 

في العالم العربي إلى إغالق املدارس والجامعات، مّما  الحكوماتفقد أجبرت  (.1111:)الخطيب  1111شهر مارس / آذار 

الب أو على املدرّ الغييرات النفسية واملهنية والاجتماعية، سواء كانت على أّدى إلى ظهور عديد الت
ّ
 .سين أنفسهمط

الضوء على مختلف النقائص التي تعاني منها ألانظمة التعليمية في عاملنا  لقد سلطت جائحة فيروس كورونا

 العربي واستوجبت هذه الظاهرة أن نوجد الحلول املمكنة لتالفي جميع املعوقات، الت
ّ
ة يّ ملر العو ي تحول دون تط

 شت ،في هذا إلاطار التعليمية.
ّ
مليون  213إلى حوالي  الثقافة "اليونسكو"،و  مة ألامم املتحدة للعلومير إحصائيات منظ

  %26وأّن قرابة  ،طالب في البلدان النامية ال يملكون حاسوب في منازلهم
ّ
 باالنترنتالب ال يتمكنون من الاتصال من الط

خاّصة في الدول العربية التي تعاني من  ،(. ونالحظ عديد إلاشكاليات في تطبيق التعليم عن بعد1111 :)تغلبي

حيث نجد فشل جمهورية سورية العربية في إدخال التعليم عن بعد في أنظمتها التعليمية  ،الاضطرابات والنزاعات
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لبنية اة للتعليم التقليدي مع غياب بسبب ظروف الحرب. كما اكتفت بالتعليم عن بعد كطريقة غير ملموسة كتكمل

في حين أّن دول كاإلمارات وقطر شهدت نقلة نوعية في استخدام  املتوترة التي تعيشها. عألاوضا بسببوالتقنية  التحتية

م )بما يسّمى  ،هذا النوع من التعليم بصورة كلّية وجذرية
ّ
( Learning Management systemsأنظمة إدارة التعل

 .(1111:)الخطيب

اّصة بوجود الذكاء خ ،لتكنولوجياا بتطّور  (E-Learning)و التعليم الالكترونيأ لقد تأثر التعليم عن بعد

 ،الاصطناعي. وأصبح دمج واستعمال هذه التقنية الحديثة ضرورة أساسية لالرتقاء بمستوى التعليم داخل عاملنا العربي

الب وفقا الحتياجات سوق الشغل ال
ّ
أّن الذكاء  ،(12 ص. :1121 :ويرى )عثمان وجميل عاملّية.لتنمية مهارات الط

معتمدة العالقات  ،ي خصائص السلوك البشر  تشبهالاصطناعي جزء من علوم الحاسوب لتصميم أنظمة ذكّية 

نة مضت. مّما س إلى ثالثين أّن استعمال الحواسيب في التعليم يعود الرتيمييذكر  ،ة. في هذا السياقبياملنطقية والحسا

م ذكّية ) والباحثين فيع عديد العلماء شّج 
ّ
الب  ،(Intelligent Tutoring Systemsابتكار نظم تعل

ّ
لالستجابة لحاجيات الط

ل استثمارا في  ومزيد التكّيف مع التجربة التعليمية املعاصرة.
ّ
إّن الاستثمار الرقمي والتكنولوجي في مجال التعليم يشك

من طرف  ،. ويرى الباحثون أّن الذكاء الاصطناعي سيصبح وجهة مستقبلّية(22ص. : 1111: الرتيمي) رأس املال البشري 

عّينة، مالجامعات واملدارس لتطوير أنظمتها التعليمية. فالذكاء الاصطناعي لم يعد حكرا على مجتمعات أو اختصاصات 

 ةتعمال الهواتف الذكيّ ة وكفاءة مع كثرة اسيد نطاقه ليحّسن التجربة التعليمية ويجعلها أكثر مردودامتّ  حيث

م في مطلع السنوات يوالحواس
ّ
 املقبلة؟ب. فهل سيحّل الذكاء الاصطناعي محّل ألاستاذ واملعل

ق بضالله الوخيمة على جميع املجاالت، مّما يدفعنا 
ّ
إيجاد تطوير املعرفة والابتكار و  إلىما يزال فيروس كورونا يعل

الب.فالذكاء الاصطناعي يمكن له أن يفتح  الحلول للحفاظ على استمرارية التعليم وضمان
ّ
تكافؤ الفرص أمام جميع الط

ت التدريس، مع دعم التقنيات الحديثة واستغالل منافعها. لكننا تراتيجياآفاقا واعدة لتطوير املناهج التعليمية واس

وضوح  ار سلبية. مّما يسبب عدملهذا املشروع الحديث، ما بين أفكار متفائلة وأفك املعارضةو  نالحظ تفاوت لاراء املؤّيدة

 (.1122 ألاتربي:ت ألافكار لدى املستخدمين لهذه ألانظمة )تتشو الرؤية 

حيث تهدف دراستنا إلى إيجاد الحلول واملقترحات لتوظيف هذه التكنولوجيا في املجال التعليمي، بعيدا عن كّل 

 :ط إلاشكاليةلتبسي عديد ألاسئلة في دراستنا الحالية وبالتالي يمكن لنا طرح ة.التجاذبات والصعوبات النظرية والعمليّ 

ناعي كيف يمكن للذكاء الاصط الجائحة؟ماهو دور الذكاء الاصطناعي في تطوير التعليم في العالم العربي خاّصة في زمن 

ماهي  فية؟عر واملالنهوض بمستوى التعليم بالعالم العربي وتكوين رأس مال بشري قادر على رفع التحّديات املستقبلية 

يم التجربة وكيف يمكن لنا تقي العربية؟أبرز الصعوبات التي يواجهها تطبيق الذكاء الاصطناعي في املنظومة التعليمية 

 الواعدة؟التكنولوجيا  هالعربية في هذا املجال عبر استشراف حلول مستقبلية لهذ

 وأهميتها:أهداف الدراسة 

نا نولية على واقع تطبيق الذكاء الاصطناعي في التعليم في بلداهذه الدراسة تحاول أن تعطينا ملحة شم إّن 

 الّتالية:ة مع ظهور فيروس كورونا ونذكر أهّم ألاهداف العربية، خاصّ 
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 لب أو لألستاذ.اتبيان أهمّية الذكاء الاصطناعي في تطوير العملية التعليمية سواء للط 

 نا العربي في مجال التعليم والاستفادة من هذه دراسة بعض النماذج لتطبيقات الذكاء الاصطناعي في عامل

 ة ومحاولة تطويرها.مالتجارب امله

 .مزيد تفعيل استخدامات الذكاء الاصطناعي في مجال التعليم والاستفادة من جميع الخبرات 

 محاولةو  العربية،في بعض الدول  لتطبيق الذكاء الاصطناعي في مجال التعليم حقيقيةفهم وإدراك املعوقات ال 

 إيجاد الحلول وطرح إلاشكاليات املناسبة.

  لالستفادة أكثر من تطبيقات الذكاء الاصطناعي  رؤية مستقبلية، الستشرافتوجيه عديد املسائل النظرية

 .املتقدم عبر دراسة بعض النماذج الناجحة في العالم للنهوض باملستوى التعليمي في العالم العربي،

  وتدارك النقائص ، لرسم الخطط املستقبليةة التعليم الذكّي نظوممتقييم التجربة العربية في. 

 .زمن الجائحة في تطوير املكتسبات التعليمية دورهمفهوم الذكاء الاصطناعي و أوال: 

ة. فهو أحد علوم الذكاء الاصطناعي هو طريقة محاكاة للسلوك البشري عبر برمجة الحاسب وفق أنظمة ذكيّ  إّن 

 الحاسب الفرعّية التي لديه
ّ
خاذ بعض القرارات البسيطة. فعلم ا قدرة على محاكاة بعض قدرات العقل البشري وات

  الاصطناعي، الذكاء
ّ
. ملتقدمةا ننا من إنجاز بعض املهام الصعبة واملعقدة وذلك باستخدام تقنيات الذكاء الاصطناعييمك

ويعّد  (.22ص  :1111:آخرون و  أحمدوهذه التقنيات يمكن أن تتكامل مع نظم املعلومات لتوسيع نطاق التطبيقات. )

من أدوات إدارة املنظومة  %22التعليم لالي محّركا أساسيا لنمو الشعوب وتطّورها، وسنالحظ قرابة ما يزيد عن 

كما أّن لجائحة كورونا دور أساس ي  (.1112: التعليمية بواسطة الذكاء الاصطناعي خالل السنوات الثالث املقبلة )محمد

من املعلمين على أهمية استخدام  %23ؤكد قرابة يعليم عن بعد والتركيز على الذكاء الاصطناعي، حيث في اعتماد الت

 (.1112 محمد:التكنولوجيا في التعليم )

 :في التعليم تطبيقاتهتعريفات الذكاء الاصطناعي و .1

جال الذكاء تعريفات الذكاء الاصطناعي غير محدودة ومتنوعة، لدرجة ال يمكن حصرها.فالعلماء في م

التي ترتكز  ن بقواعد معنية في تحديد مفهوم وتطبيقات الذكاء الاصطناعي. فتوجد آالف التطبيقاتالاصطناعي ال يلتزمو 

شمل مجال الصحة والتعليم وألامن والنقل والخدمات...كما يمكن رؤية الذكاء الاصطناعي ت فهيعلى الذكاء الاصطناعي 

 
ّ
فالذكاء الاصطناعي  .(1121: فؤاد أجهزة الكمبيوتر )فاروق على البشري  التفكير  من ه محاولة لنمذجة جوانبعلى أن

ه يرتبط عادة باألجهزة التكنولوجية 
ّ
يعّرف تقنّيا بأنه يمزح مجالين علميين: علم السلوكيات وعلم املعلوماتية، حيث أن

 عملّية أخذ القرارات عوضا عن الذات البشرية. مةوالتي تعنى بأتم ،املبتكرة

 ،ف الذكاء الاصطناعي بأنه يسعى إلى فهم طبيعة الذكاء البشري عن طريق تكوين برامج على الحواسيبكما يعرّ 

 
ّ
كما نالحظ تعريف العالم ألامريكي "نيلز جون  .(1125: العبيدىة )فات الذكيّ د ألافعال وألاعمال أو التصرّ التي تقل

  ،نيلسون" بجامعة ستانفورد
ّ
كاء الاصطناعي هو مجموعة ألانشطة املخّصصة لجعل لاالت على "أّن الذ ؤكدي يوالذ

نها من التصرف بصورة مالئمة وبها حكمة أيضا في البنية املحيطة بها" )
ّ
وبالتالي فإّن  (.1111 غرام:ذكّية بدرجة تمك
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ختلفة. م مع تماهي لقدرات الذكاء والسلوك البشري في تطبيقات ،الذكاء الاصطناعي مرتبط بعلوم الحاسوب وأنظمته

 فردة، منها القدرة على اتخاذ القرارات تّ يات املبرز عديد الخاصّ كذلك يو 
ّ
وإعادة البرمجة  الاستنتاحم والتعل

والخدمات الذكية للشركات،  تبو و فالذكاء الاصطناعي يعمل على تطوير ألابحاث خاصة باستعمال الر  (.1122: مكاوي )

ة.برزت الحاجة إلى الذكاء الاصطناعي مع ظهور والخوارزميات الذكيّ  مع معالجة دقيقة وسريعة للبيانات واملعلومات

خاذ القرارات عوضا عن الذات البشرية. فالذكاء الاصطناعي 
ّ
ى هذه ألاخيرة ات

ّ
لاالت والتكنولوجيا الرقمية، حيث تتول

اد الحلول والتفكير إليجه، خاّصة في طريقة الاستنتاج يهو علم يهدف إلى تطوير أنظمة تشبه ذكاء البشر أو حتى تضاه

وقع أن يزداد اعتماد العالم على الذكاء الاصطناعي من املتّ  إلانسان في معامالته اليومية. فاملمكنة للمشاكل التي تصاد

 ة في مجال التعليم.جذري في كثير من املجاالت، لتجاوز ألازمات الصحية خاصّ  كحّل 

  اكتشافاعدة في يمكن لتطبيقات الذكاء الاصطناعي أن تفتح سبال و 
ّ
ائحة م، خاّصة في زمن جآفاق جديدة للتعل

الب في الحصول على أكثر فرص لتطوير العملية التعليمّية. فمع وجود 22كوفيد 
ّ
، حيث أّنها تعمل على مساعدة الط

بر عة في وقت قصير، رجو ل إلى ألاهداف املو الذكاء الاصطناعي وتطبيقاته الحديثة، يمكن للجامعات واملدارس الوص

 بواسطةحيث تستخدم أنظمة التدريس املحتوى الذكي  ة في بيئة تدريس متطّورة.تطوير مناهجها بشكل أكثر فعاليّ 

حيث  (.1122 :مكاوي على تجميع البيانات بكمّية هائلة وتحليلها بطريقة سريعة ) يساعدو ت التعليم لالي والذاتي، نياتق

م الكسور واملعرفة تالتي  ،I talk 2 Learnمنصة مثل  لتعلم الذكّي نجد عديد املنصات الرقمية التي تساعد على ا
ّ
عل

، وهي متخّصصة في الرياضيات، حيث تالؤم أسلوب التعليم Thins-kster Mathالرياضية. كما نجد منصة أخرى وهي 

ة، عن طريق نطقيويحّسن قدراته امل ميرسا لكّل طالب ملتابعة نشاط تعلين هذا التطبيق مّد الشخص ي للطالب. كما يعيّ 

، وهي Brainlyكما نجد منصة  مساعد خاص يقترح إلاجابات والحلول أمام الصعوبات التي يجدها الطالب في ألاثناء.

 
ّ
الب للف الذكاء الاصطناعي ويتّم فيها استخدام خوارزميات التحكم لالي، وتتيح عبارة عن شبكة تواصل اجتماعي توظ

ّ
ط

ين التفاعل إلايجابي ببما تسمح هذه املنّصة ك ق من إلاجابات.وض املنزلية والتحّق طرح ألاسئلة حول الواجبات والفر 

نوا من الحصول ع
ّ
الب لكي يتمك

ّ
 على أنفسهم. والاعتمادإلاجابات الصحيحة  لىالط

ق، ة. وفي هذا السياهذه التقنية، تحّول الكتب التعليمية التقليدية إلى كتب ذكيّ  استخدامكما نالحظ عبر 

في صناعة وتصميم كتب تعليمية تعتمد على الذكاء  CTI Content Technologyبعض الشركات مثل شركة تتخّصص 

الذكاء الاصطناعي. كما  خوارزمياتباستخدام  CTIات املناهج على محّرك يالاصطناعي. حيث يحّمل املدّرس أساس

ملخصات  إتاحة جميعو  لدراسة الذكّي في نشر محتوى الكتب املدرسية عبر دليل ا للمساعدة  101Cranشركة  تساهم

  Netex Learningفبرنامج  الدروس وإلاجابات الصحيحة للتمارين.
ّ
ر للمعلمين مناهج رقمية عبر وسائط متعّددة، يوف

 
ّ
يث يمكن ّورة، حطر البرنامج منصة تعليمية صّممت ألماكن العمل املتمثل الفيديو باإلضافة إلى تقييم ذاتي. كما يوف

في تخصيص محتويات   Smart Edكما يساهم تطبيق مية ودورات افتراضية ومؤتمرات بالفيديو وغيرها.ية تعلابتكار أنظم

 
ّ
ابة حسب احتياجات الط

ّ
ر منّصة الكتب املدرسية بطريقة مبّسطة وجذ

ّ
للتعاون والّتبادل بين املدّرس الب. كما يوف

الب. كما يقّدم تطبيق و 
ّ
  Mikaالط

ّ
ب ويقّدم لهم مالحظات وإصالحات فورّية م افتراض ي يتعامل مع طلمعل

ّ
ال

ّ
بات الط
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الب في العلوم وكذلك في الّدراسات الاجتماعية للدروسا  Front Rowكما يقّدم تطبيق  .لتساعدهم في واجباتهم املنزلية
ّ
ط

ر ال ويعطيهم تقارير حول نسبة تقّدمهم في إطار إنجاز مهامهم التعليمية.
ّ
ت املعتمدة ابيعة الرقمية للتطبيقطكما توف

الب في العالم الافتراض ي بعيدا عن املنهج التعليمي القديم والفصول 
ّ
على الذكاء الاصطناعي، فرصة ملشاركة الط

الب إلى اكتشاف آفاق
ّ
 داثة.جديدة للّتعلم عبر تقنيات أكثر ح الدراسية املغلقة. وبالتالي فإن هذه الّتطبيقات تدفع الط

تقّدما واضحا خالل العشرين سنة املاضية في مجال تطبيقات الذكاء  ITSذكّية ّتدريس الالفمثال حّققت أنظمة 

الاصطناعي، رغم أّنها مازالت في مرحلة بدائية نسبيا. لكن املجهودات املبذولة من طرف الّدول العربية تساهم في تشكيل 

صات بط Just the Facts 101فقد قامت منّصة  في مجال التعليم. بنية تكنولوجية حديثة
ّ
ريقة أكثر بساطة، بإنشاء ملخ

  .نصية للدروس ويتم إتاحتها بعد ذلك على موقع أمازون عبر رقمنتها
ّ
ية التي ككما يمكن لنا ذكر بعض التطبيقات الذ

  الاصطناعيتستخدم مهارات تكنولوجية للذكاء 
ّ
 من خالل برامج تعل

ّ
وهو يسمح بإجراء مسح  ، Layerكية منها تطبيق م ذ

وهو يحفر  Aurasma تطبيق أورازماكذلك و  ة.وتحويلها إلى صفحات تفاعليّ  الافتراضاتاملطبوعة وإضافة ضوئي للمواد 

  Augmented 4كما أن تطبيقات  الطالب للمشاركة في ألانشطة العلمية والتربوية. 
ّ
الب تساهم في إتاحة الفرص أمام الط

 
ّ
  (Apple)م. كما أن برامج سيري وتفتح لهم آفاقا جديدة للتعل

ّ
ن من محاكاة التفاعل املتاحة على الهواتف الذكية تمك

  حقيقي،اللغوي مع شخص 
ّ
-113ص. :1111: تار محمودخم اللغات الحية والتعرف على الكالم )مخاصة في مجال تعل

112.) 

عبر إنشاء عالم مشابه للعالم  الاصطناعيتساهم في فرض تطبيقات الذكاء  (VR) الافتراض يفتقنيات الواقع 

 الح
ّ
أكثر  اعدبالب بطريقة أكثر إتقانا بواسطة الحاسوب لالي تعطي قيقي. فنقل املعلومات واملهارات التعليمية إلى الط

 ف  (AR)املعّزز (. أما تقنية الواقع 1122 هادي:) ما واحترافاتقّد 
ّ
عالم ثنائي أو ثالثي ألابعاد عبر إتاحة  إلىالب تنقل الط

ومعرض  لةة والواجبات املنزلية املفصّ يقات الفصول الدراسيما تشمل كذلك تطبمجموعة من الخيارات التعليمية.  ك

  (.1121 أوباري:) م والبكمة وعروض كتب وكذلك بطاقات تعليمية للصّ الصور الحيّ 
ّ
نوع التطبيقات في مجال ومع ت

كاء عبر استخدامها للذالتعليم، نجد عديد ألامثلة التي ساهمت في تطّور النظم التعليمية في بعض الدول العربية، 

ها والصحية التي فرضت الاجتماعيةة بسبب العوامل عد استخدام هذه التطبيقات خاصّ شيئا فشيئا. ويّ  الاصطناعي

 22جائحة كوفيد 
ّ
 الب واملدرّ على الط

ّ
 ن املؤسسات التعليمية منسين. كما اعتبرت هذه التطبيقات ركيزة أساسية تمك

علم التّ  ّن إ ى ما بعد انزياح الجائحة.از ألاهداف املنشودة عبر مناهج معاصرة حتّ أداء واجبها في ظروف مالئمة إلنج

النشط املرتكز على تطبيقات الذكاء الاصطناعي يساهم في تطوير املكتسبات التعليمية بصورة أكثر فعالية مقارنة 

، Science »نشرتها محلة "ساينس" و  "كارنيجي ميلون "بالوسائل التعليمية التقليدية. فقد أظهرت دراسة أجرتها جامعة 

ة والعقلية، بل تستخدم أساليب تعتمد على مخاطبة املشاعر علم النشط ال تستخدم فقط ألاساليب العمليّ أن طرق التّ 

 كما أن تقنيات التّ  (.1112)دينا درويش 
ّ
 علم النشط ت

ّ
الب على إلابداع وإنتاج ألافكار من خالل التفاعل شجع الط

 هذا ألاسلوب من التّ ّن كما أ إلايجابي عن بعد.
ّ
ملختلط الواقع اف كذلك الب.علم يساهم في تنمية التحصيل الدراس ي للط

الذكّية يمكن له ابتكار بيئة افتراضية وواقعية في نفس الوقت، عبر خلق أجسام  املرتبط بمجموعة من التطبيقات

 مات إلكترونية يتعامل معها الطالب بشكل مختلف.ومجّس 
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 ذم تطبيقات الويعتبر تصمي
ّ
ة آلّية عبر ب بطريقكاء الاصطناعي مكسبا مهّما يسمح للمدّرسين في مساعدة الطال

تي تعطي فعالية لالدروس اهذه املردودّية العالية ألنظمة  : (1126 وآخرون:نظم الدروس الذكّية. فقد شرح )شوردي 

ر 
ّ
 رونة عبر أساليب تعليمية أاملأفضل من أداء املدّرسين. كما توف

ّ
فية نظمة التكيّ فاأل  ب.كثر مالئمة للمستوى العلمي للطال

 طالتي تعتمد على تطبيقات الذكاء الاصطناعي، تعطي شفافية واضحة لل
ّ
ب وتسّهل عليهم الوصول إلى أهدافهم ال

 لتقنيات إلابداعية ركيزة أساسية في إنشاء تطبيقاتا( USCحيث يعتبر معهد جامعة جنوب كاليفورنيا ) .ميةيالّتعل

بيقات ياق إليجاد تطسكما أّنهم يواصلون أبحاثهم في هذا ال .بواسطة الذكاء الاصطناعي لتطوير شخصيات افتراضّية

  جديدة في قطاع الّتعليم تعتمد على هذه التكنولوجيا خالل العقدين املقبلين.
ّ
ي للنظم كنالحظ أّن إنتاج املحتوى الذ

 معرفة حاجيات الطالب مع مراعاة النقائص املعرفية، علىيساعد التعليمية يساهم في إضفاء طابع فريد وشخص ي، 

 نرى:حيث 

 لم رقمّية مع خيارات التخصيص وغيرها بواسطة تقنية الذكاء : تكون عبر إنشاء واجهات تعّ دروس رقمية

 الاصطناعي.

  الويبتصّور املعلومات ومحاكاة ببيئات تدريسية مستندة إلى 

 املعلومات املتواجدة فيها. جديدنشاء محتوى الدروس والتمارين وضمان تتحديث محتويات التعلم من خالل إ 

 :عالقة ودور الذكاء الاصطناعي في الرقي بالتعليم.2

ه بحلول سنة نجح الذكاء الاصطناعي في اقتحام عديد املجاالت منها التعليم ويقّد 
ّ
، يمكن أن يبلغ 1161ر الخبراء أن

ففوائد الذكاء الاصطناعي  (.1122 : سكاي نيوز عربيةموقع    :د.ندوالر )تريليون  23حجم مساهمة هذه التكنولوجيا نحو 

ه يسهم في املجاالت  ال تحص ى وال تعّد 
ّ
 التالية:حيث أن

  ّإدارة التعليم.و  ل عملية التدريسيسه 

 ة إلعداد الحياة العملّية.يينّمي القدرات واملكتسبات العلم 

 ميقّدم فرص وآفاق واعدة لل
ّ
 لحياة.مدى ا تعل

 .تطوير البحث العلمي وضمان تكافؤ الفرص 

سيجعل قطاع التعليم في عاملنا العربي  ،ةنودخولها عصر الرقم الانترنتإّن تزويد املدارس والجامعات بشبكات 

 
ّ
ت الحواسيب واللوحات إلالكترونية  كي.يمّر بتحّوالت جذرّية وسننتقل من التعليم التقليدي إلى التعليم الذ

ّ
وقد حل

 .ل أيضا لألستاذ إصالح الامتحانات وإعطاء الدروس بطريقة أكثر فاعلّيةّل الكتب، حيث أّن الذكاء الاصطناعي سيسهّ مح

 وبالتّ 
ّ
ن م مثل هذه ألاعمال الروتينية وتعطيهم مزيدا مبهر هذه التقنية الحديثة ظروف مترفة لألساتذة وتجنالي ستوف

 
ّ
 ر لهم مزيدا من الطاقة والجهد.الوقت وتوف

م والتدريس، كما يحّس 
ّ
الب، فالذكاء الاصطناعي يساهم في تبسيط عملّية التعل

ّ
واصل تة العملي نفبالنسبة للط

م لتحقيق ألاهداف املقتو بينهم وبين ألاساتذة. فهذه التقنية تراعي املستوى املعرفي لكّل طالب 
ّ
رحة تّوفر سرعة التعل
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الب للتخّصص وففي ربح الوقت، مّما ي والاستفادة الالزمة. إّن الذكاء الاصطناعي يساهم
ّ
ر العديد من الفرص أمام الط

إلانسان وتساعد على تطوير مكتسباتهم العلمية ومحاولة  محّل  في مجاالت معينة، حيث أّن الروبوتات يمكن لها أن تحّل 

ن الطالب من خوض تجربة تعليمية فردية 
ّ
على  دون الاعتمادإدراكهم لنقاط قوتهم وضعفهم. فالذكاء الاصطناعي يمك

م 
ّ
م. وبالتالي نالحظ السرعة في التعليم، حيث تتيح ألادوات املمكنة في الذكاء الاصطناعي الولوج إلى إمكانية التعل

ّ
املعل

  اتر إلاجابات بطريقة فورية لجميع استفسار يل هذه التكنولوجيا توففي جميع ألاوقات. كما تسهّ 
ّ
ن انتظار ب دو الطال

 
ّ
حيث يصل  د نفقات إضافية،ه. كما أّن الذكاء الاصطناعي يساهم في تقليل تكلفة التعليم دون تكبّ ل ألاستاذ بنفستدخ

كثر انجذابا أ هة التعليمية ويجعلالعمليّ  للطالبفالذكاء الاصطناعي يقّرب  الطالب إلى مبتغاه عبر تعليم عالي الجودة.

نهسو  هومعّدالت هفي تحسين درجات هللمحتوى الدراس ي. كما سيساعد
ّ
ف عبر معرفة نقاط الضع ،من تدارك أخطاءه يمك

 والقّوة عند إصالح التمارين.

مين بأهمّية هذه التكنولوجيا، رغم بعض املواقف املعارضة لها بحجة أهمّية 
ّ
كما نالحظ اعتراف أغلبّية املعل

ات والواجبات والقيام الذكاء الاصطناعي، يمكن إصالح الامتحان بواسطةف .حضور ألاستاذ ودوره في إعطاء الدروس

مينوكذلك يمكن ل باألعمال املكتبية.
ّ
العمل واستكمال تقديم الدروس الخصوصية  ساعات التقليص من لمعل

مين في ظّل توفر 
ّ
ل من الحاجة إلى املعل

ّ
ب. كما يمكن للذكاء الاصطناعي أن يقل

ّ
والحصص إلاضافية لتنمية مهارات الطال

ه الدقيق علوماملتخّصصين في بعض ال
ّ
ية، بل إن

ّ
مين وال يستبدلهم بصفة كل

ّ
ه يساعد في تطوير إمكانيات املعل

ّ
ة. كما أن

الذكاء ف ة التعليمية في أفضل الظروف.يساهم في التوليف بين العقل الاصطناعي والعقل البشري لضمان نجاح العمليّ 

ييفها مكن له تحديث الدروس تلقائيا وتكالاصطناعي يساهم في استنتاج املعارف واملهارات املطلوبة في زمن معين. كما ي

  مع حاجيات الطالب.
ّ
ة تفوقا على ألاداء البشري، حيث أّنها قادرة على توظيف لت الروبوتات التعليمية الذكيّ لقد شك

 املكتسبات العلمية في جميع املجاالت عبر تكامل مع مختلف التقنيات الحديثة. كما تتيح فرصة التدريس املستقّل 

الب بصفة أكثر شمولّية.تخّصصات من الاهتمام ملختلف ال وتنتج مزيداملساعد، والتدريس 
ّ
ما ك القادرة على تدريب الط

الب، مّما يساعدهم في تحقيق فهم أكثر تعّم يخلق الذكاء الاصطناعي واقعا افتراضيا متعّد 
ّ
تكارا ا وابقد الحواس للط

نهم من
ّ
طريقة كاء الاصطناعي تساهم في إنجاز املهام بذتطبيقات الف .بيئة تفاعلية تجعلهم أكثر حرية واستكشافا وتمك

به بطريقة قليديةأكثر سرعة وإتقان مقارنة بأنظمة التدريس الت
ّ
. ويمكن لألستاذ تحسين مردوده ومعرفة مستوى طال

اتي ورفع
ّ
 دة التعليمجو  أكثر نجاعة باستخدام الذكاء الاصطناعي. كما تسهل هذه التكنولوجيا التركيز على التعليم الذ

 (.1112 :محمد)

لية ملواجهة الرهانات املعاصرة. اة عفإّن إدخال الذكاء الاصطناعي في التعليم يعطي فاعليّ  ،فبحسب اليونسكو

 تو 
ّ
لتوفير جميع السبل وإلامكانيات لتفعيل دور الذكاء الاصطناعي في التعليم  العربيةمة العاملية الدول دعم هذه املنظ

م في 1161مع موفى سنة 
ّ
مين من أجل ضمان حّق التعل

ّ
د على تعزيز القدرات البشرية وحماية حقوق املتعل

ّ
. كما تؤك

  ،أفضل الظروف
ّ
ة معروفة لوضع السياسات التعليمية املستقبلية. كما تهدف هذه مات دوليّ بالتعاون مع شركاء ومنظ

 ل الفقيرة والنامية لرفع جودة التعليم. ونذكر وخاصة في الدو  ،الشراكة العاملية إلى توفير الفرص التعليمية الشاملة

 مؤسسة مايكروسفت العاملية ومجموعة وايدونع ومجموعة تال التعليمية.  منها:عديد الشركات املتدخلة في هذا إلاطار 
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وار نذكر منها: الح ،كما وقع التخطيط لعّدة مؤتمرات عاملّية للتعريف بدور الذكاء الاصطناعي في مجال التعليم

في  1122وب شرق آسيا، خالل شهر تموز نجب( تحت إشراف وزارة التربية SDEM4ستراتيجي الرابع لوزراء التعليم )الا 

)منظمة  في ألارجنتين 1122في شهر أغسطس  واملؤتمر الدولي للتعليم الرقمي والبرمجة والروبوتات ،ماليزيا

 ةه التوصيات واستخدام التقنيات الحديثة في العمليّ . وبات لزاما على الدول العربية أن تواكب هذ(1112:اليونسكو

ستقرار حفاظ على اللالتعليمية، حيث أصبحت املؤسسات التعليمية العربية في حاجة إلى تطبيق هذه التكنولوجيا 

املنظومة بصفة عاّمة في ظّل إلاغالق املتكرر للجامعات واملدارس للحّد من انتشار الوباء. لذلك أصبح من الواضح 

 ستخدام الذكاء الاصطناعي في التعليم ملواجهة سلبيات هذه ألازمة ولتحقيق ألاهداف املنشودة.ا

 .الاصطناعي في قطاع التعليم لذكاءا تجارب الدول العربية في تطبيق: ثانيا

مين. مّما املشهدت منطقة الشرق ألاوسط استخدام الروبوتات والذكاء الاصطناعي حسب طلب وحاجة 
ّ
عل

 التبسيط العملية التعليمية وتحسين التواصل ألاكاديمي وربح  يساعد على
ّ
وظيف ت مزيد ع أن يتّم وقت. ومن املتوق

كواحدة  Cherpaوقد تمّيزت شركة  .1116ة مع مطلع سنة الذكاء الاصطناعي في قطاع التعليم في العالم العربي، خاصّ 

اعي في تطبيق الذكاء الاصطن على ي تعملفريقيا، التّ من الشركات الفريدة والناشئة في منطقة الشرق ألاوسط وشمال إ

م عبر الروبوتات، حيث يدخل الطالب في عالم 
ّ
مجال التعليم. فهي عبارة عن منّصة على إلانترنت تعتمد طريقة التعل

ب ليمارس هذا ألاخير دور أستاذ ويتفاعل معه في إطار درس معّين يختاره الطا افتراض ي مع محادث إلالكتروني ذكّي،

 بنفسه.

م 
ّ
كما يهدف الذكاء الاصطناعي إلى تكوين مجموعة من املعلومات حول مستوى كّل طالب، مّما يسهل عمل املعل

ر 
ّ
به. كما يوف

ّ
تسبات عل املكالاصطناعي مجموعة من أنماط التعاون التي تّف  الذكاء في توجيه الدرس مراعاة ملستوى طال

 
ّ
  الب.التعليمية للط

ّ
ور ات وتطبيقات يبرمج من إنتاجصطناعي لذكاء الا ان كما يمك

ّ
أن  القدرات البشرية، ويمكن لهتط

 
ّ
مكن الي يوبالتّ  ة متناهية لحّل املشكالت العويصة دون الاعتماد على ألاستاذ.يؤدي وظائف معقدة بسرعة فائقة ودق

 كات والحكومات الداعمةف هذه التكنولوجيا بثورة صناعية رقمية في مجال التعليم مع ارتفاع عدد الشر لنا أن نصنّ 

ملا  ،وخاصة دول الخليج ،الذكاء الاصطناعيتكنولوجيا لقد سعت دول الشرق ألاوسط المتالك  لها في العالم العربي.

رة املختصين في هذا املجال وضعف ندالصعوبات تكمن في  ّن من طرف الحكومات. لكلها تتمّيز به من دعم ماّدي كبير 

اتم وقد صّرح ألاستاذ ح إلى استجالب متخّصصين أجانب لتطبيق هذه التكنولوجيا. لدول بهذه ا مّما اضطر  ،تكوينهم

لون نسبة  السعودية رئيس مركز الابتكار الكبير في اململكة العربية ،بقشان
ّ
من إجمالي السكان  %61"أّن الشباب يشك

سيكونون قادرين  ،عاما 11إلى  25د فبع ،حاولنا الارتقاء بهذه ألاجيال ذالذلك إ ،ألاوسط وهو عدد ضخم شرق في ال

 على قيادة بالدهم في أن يكونوا من أوائل املتبنيّ 
ّ
فقد أظهر  (.1112 ،ين الناجحين للذكاء الاصطناعي". )الراوي ن واملنفذ

العالمي لترتيب البلدان حسب مستوى الذكاء الاصطناعي فيها، اململكة العربية السعودية  Tortoise Intelligenceمؤشر 

عامليا  51املركز ألاول عربيا وإلامارات في املركز الثاني عربيا، تليها قطر في املركز الثالث. أما البحرين فقد احتلت املركز  في

 .(Tortoise Media: 2020مصدر   :)د.ن عامليا 52وتليها مصر في املركز  52واملغرب في املركز  56وتونس في املرتبة 
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 في التعليمالذكاء الاصطناعي  تجارب دول الخليج في تطبيق.1

أّن عاملنا العربي يساهم جاهدا في تطوير املناهج التعليمية ليلتحق بالثورة الرقمية. نالحظ عدة مبادرات  ال شّك 

بين هذه املبادرات نجد "مبادرة مليون  .... منة في الدول العربية مثل دول مجلس التعاون الخليجي والجزائر ومصرمهمّ 

ي الذ ،العمالق "نيوم"الشيخ محّمد بن راشد آل مكتوم. كذلك مبادرة مشروع  ،لتي دعا إليها حاكم دبيمبرمج عربي" ا

ز هذه ويهدف هذا املشروع إلى تركي .أطلقه ولي العهد ألامير محمد بن سلمان بن عبد العزيز في اململكة العربية السعودية

 (.1122 مكاوي:ة. )التقنية في منطقة الخليج بصفة خاصّ 

نت أّول وزير للذكاء الاصطناعي وعيّ  ، 116إلامارات للذكاء الاصطناعي إستراتيجية، 1122أطلقت إلامارات في سنة 

 .ت أّول جامعة تعني ببحوث الذكاء الاصطناعي في العالم "جامعة محمد بن زايد للذكاء الاصطناعي"في العالم. كما أسّس 

ار
ّ
د ألاستاذ عمار بك

ّ
إّن تأسيس جامعة محمد بن إلاعالم الرقمي ملوقع "سكاي نيوز عربية" مستشار في شؤون ،وقد أك

كاء الاصطناعي بقدر ما يعتبر سبقا عاملّيا في الاهتمام بالدراسات العليا بشكل خاّص 
ّ
هو  ،في هذا التخصص زايد للذ

الضبط في ة قبل عامين بالوطنية للذكاء الاصطناعي التي أطلقتها إلامارات العربية املتحد لإلستراتيجيةتطّور طبيعي 

حديث للتعليم ال اوتعتبر هذه الجامعة قطب ويشرف على تنفيذها البرنامج الوطني للذكاء الاصطناعي". ،1122أكتوبر 

 
ّ
في  اف دولة إلامارات كرائد استراتيجي ومركزا أساسيّ نصنّ ر أحدث أنظمة الذكاء الاصطناعي في العالم. ويمكن أّن وتوف

وظيف مة في توقنوات التواصل املتقّد  الغنّيةساهمت البنية التحتية  اعي في العالم العربي.توظيف الذكاء الاصطن

ي للجامعات واملدارس بدولة إلامارات. ويعتبر قطاع التعليم أقّل املجاالت 
ّ
تكنولوجيا الذكاء الاصطناعي في التعليم الذك

ة املنظومة التعليمية من رؤية استشرافية من طرف الحكوم فييه الاستثمار ولي ، رغم ماالتي طبق فيها الذكاء الاصطناعي

في مناهجها  همن خالل تطبيق ،نجد أيضا عديد الجامعات التي انخرطت في بحوث الذكاء الاصطناعي إلاماراتية.

 هاالتكنولوجيا وجامعة نيويورك وغير و  مثل: جامعة خليفة للعلوم، التعليمية
ّ
 رت... كما أّن هذه التكنولوجيا وف

صاالت... كما حاولت دولة إلامارات  منها: تصاصات مبهرة وملفتة لالنتباه في مجاالت متنوعةاخ
ّ
الهندسة، الطب والات

الب. كما  سوق صات املطلوبة في تحقيق التوازن بين هذه التكنولوجيا والتخصّ 
ّ
الشغل والتعريف بها خاّصة لدى الط

الب من 
ّ
رت العديد من مؤسسات  .التقنية الحديثةهذه  تعمالاسفتحت جميع إلامكانيات والسبل لتمكين الط

ّ
كما وف

د مامعة محج التعليم العالي إلاماراتية، برامج دراسّية للطلبة الراغبين في التخّصص في مجال الذكاء الاصطناعي، مثل:

 –ون بوجامعة السور ( UAEUجامعة إلامارات العربية املتحّدة ) بن زايد للذكاء الاصطناعي، الجامعة البريطانية في دبي،

 
ّ
فاقو رت عديد املنح الدراسية للطلبة لتشجيعهم على التخّصص في هذا املجال. أبو ظبي. كما وف

ّ
عت إلامارات ات

ّ
ية وق

ورة الصناع ،تعاون مع املنتدى الاقتصادي العالمي
ّ
ة تكنولوجي ابعة للحصول على تقنياتر ة اليإلنشاء مركز الث

تزايدا وصل سّجل نمّوا ميإلى أّن الاستثمار في الذكاء الاصطناعي في دولة إلامارات  ،يرحيث تشير بعض الّتقار  .مستقبلية

 .1125ابتداء من عام  %21إلى 

مؤسسات ة و للذكاء الاصطناعي، بالتعاون مع عديد الشركات التكنولوجي مخّيماكما أقامت دولة إلامارات 

 ة.املعرفة وإيجاد الحلول املناسبنقل ستقبلية لدولة إلامارات و إلى رسم الخطط امل املخّيمويهدف هذا  التعليم الخاّص.
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ي تهدف إلى تشجيع البحث العلمي ورفع كما أنشأت "جائزة إلامارات للروبوت والذكاء الاصطناعي لخدمة إلانسان"، التّ 

د وزير الذكاءأفق واسعة لتطوير جودة التعليم والخدمات بصفة عاّم  وابتكار التحّديات 
ّ
الاصطناعي بدولة  ة. لقد أك

في  %62كاء الاصطناعي في مجال التعليم سيبلغ ذمو السنوي العالمي للإلامارات، عمر بن سلطان العلماء، أّن معّدل النّ 

الب، وأضاف أّن  1112عام 
ّ
  21يستهدف  املخّيملتطوير مهارات الط

ّ
مين آالف طالب من املدارس والجامعات واملعل

فين في الدولة )
ّ
دت  (.1122 العرب:موقع  د.ن:واملوظ

ّ
وزيرة شؤون الشباب  ،سهيل بن فارس املزروعي شما بنتكما أك

دت حرص الدولة  ،بدولة إلامارات
ّ
على أهمّية الذكاء الاصطناعي خاّصة في البرامج الدراسية املوّجهة للشباب. كما أك

د السيد عبد اللطيف الشامي كما (.1122غلب على جميع الصعوبات )موقع العرب على توفير هذه التقنية للتّ 
ّ
مدير  ،أك

  ،مجمع كليات التقنية العليا
ّ
مع  الطلبة للتعامل أمام ية ساهم في خلق فرصأّن وجود منطقة اقتصادية في هذه الكل

د  الذكاء الاصطناعي.
ّ
قطاع  تعزيز دور هذه التكنولوجيا فيفي ماضية  تهأّن دول ،وزير إلاماراتي للذكاء الاصطناعيالكما أك

 م مختبرات حديثة مصّ ضّ يوخلق جيل جديد من املدارس والجامعات،  ،التعليم
ّ
 بق هذه التقنية. كماممة بروبوتات تط

د الوزير على دور املخّيم في التعريف بهذه التكنولوجيا واستجالب اهتمام الشباب بها.
ّ
 أك

 أصبح اهتمام الحكومة بالذكاء الا أّما في اململكة العربية السعودية، فقد 
ّ
اّصة في خ ،لعاتهاصطناعي من أبرز تط

الجامعات السعودية تسابقت في إدخال  لكّن  ،قطاع التعليم. رغم أّن هذه التكنولوجيا ال تزال مستجّدة في اململكة

 تخصّ 
ّ
رن بن عبد العزيز وجامعة ألاميرة نورة بنت عبد ق: جامعة ألامير منذكر منها ،بق الذكاء الاصطناعيصات علمية تط

ج وفر على برامتّ تصت هذه الجامعات برامج تعليمية مستحدثة في طرح علوم الحاسب واملعلومات حيث خصّ  الرحمن.

الب بيئة تعليمية فريدة من نوعها من حيث ألاسلوب، املراجع 
ّ
رت للط

ّ
 ،حديثةالتطبيقية للذكاء الاصطناعي. كما وف

عامليا في  11ل اململكة العربية املرتبة تحتّ  كما صاص.أساتذة متخّصصين لتكوين الطالب في هذا الاختو  ة التحتيةبنيال

حيث أنشأت معهد حكومي "سدايا" يقّدم عددا من  ،"Tortoise Intelligenceمؤشر الذكاء الاصطناعي العالمي "

  الخدمات الالكترونية باستخدام هذه التقنية.

 :ينفي عالم الابتكار والرقمنة )الحس اسيّ يعتبر مشروع نيوم التي أطلقته اململكة العربية السعودية وغيره أسا

(. 1122 الخميس:الخدمات مثل املدارس الذكّية ) مدينة ذكّية تشمل جّل  عبارة عن كون ي(، حيث س212ص  :1122

كما أنشأت اململكة العربية السعودية املركز الوطني لتقنية الروبوت وألانظمة الذكية في مدينة امللك عبد العزيز للعلوم 

ة من خالل توظيف أّول روبورت بوزارة التعليم لخدمة العمالء نية، حيث يهدف إلى تطوير املعارف التقنية واملهنيّ والتق

 
ّ
، حيث وقع 1122مت اململكة املعرض السعودي للروبوتات في مارس وألانشطة وتقريب الخدمات للزائرين. كما نظ

خاّصة في مجال التعليم. وقد شاركت جامعة امللك  استخدام الروبوتات في منطقة الشرق ألاوسط تدارس مستقبل

عبد هللا للعلوم والتقنية في هذا املعرض ملزيد التعريف بأهمّية الذكاء الاصطناعي، خاّصة في البحث العلمي والعلوم 

 كما نالحظ تأسيس شركات تساهم في دعم هذه التكنولوجيات في قطاع التعليم في اململكة العربية (.1122 :)محفوظ

 مت اململكة عديد املسابقات التي تعني بالذكاء الاصطناعي منها:شركة واكب في مدينة الرياض. كما دعّ  السعودية منها:
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  مكنيغو". وتل مسابقة "فيرست
ّ
احل مختلف املر في البتكار روبوتات  همالب من استعمال معارفهذه املسابقات الط

 (.1121 والشعري:التعليمية )العقيل 

 نالحظ في ال
ّ
الب في اململكة العربية السعودية على دراسة هذا التخصص الحديث سنوات ألاخيرة إقبال متزايد للط

ب فصاح ة ملواجهة ألازمات مثل جائحة كورونا.نوضرورة الاعتماد على الرقم ،خاّصة مع الطفرة التكنولوجية الهائلة

نعيش في زمن الابتكارات العلمية والتقنيات غير  د بن سلمان بن عبد العزيز صرح بأننا "مالسمو امللكي، ألامير مح

املسبوقة وآفاق نمو غير محدودة، ويمكن لهذه التقنيات الجديدة مثل الذكاء الاصطناعي وإنترنت ألاشياء في حال تّم 

 موقع: .ندتجلب للعالم الكثير من الفوائد الضخمة".) ار وب العالم الكثير من املضّ استخدامها على النحو ألامثل أن تجنّ 

بالتالي نالحظ اهتمام اململكة العربية السعودية في دعم الذكاء  و(.د.ت: والذكاء الاصطناعيالهيئة السعودية للبيانات 

 يجيةإلاسترات"سدايا" بتطوير  معهدالاصطناعي واستخدامه في جميع املجاالت ضمن رؤية وطنية. وفي هذا إلاطار قام 

خالل أعمال القمة العاملية للذكاء الاصطناعي تحت شعار "الذكاء الاصطناعي  ،اعيالوطنية للبيانات والذكاء الاصطن

كما أعلن الدكتور عبد هللا بن شريف الغامدي، رئيس الهيئة السعودية للبيانات والذكاء  ".1111لخير البشرية في أكتوبر 

 لكة ملجموعة العشرين خالل القّمة العامليةمع رئاسة املم اأّن بالده ستكون قائدا للذكاء الاصطناعي تزامن ،الاصطناعي

  للذكاء الاصطناعي.
ّ
كاستثمارات مباشرة في مجال الذكاء الاصطناعي، قائال أّن  ،مليار دوالر 11د على جلب نحو كما أك

دولة في مجال الذكاء  25ستكون السعودية بين أّول  ،1161"القّمة كشفت مستقبل العالم في هذا املجال وفي عام 

 (.1111 الربيعه: ،فيه )اليعال ناشئةشركة  611طناعي وسيكون لدينا الاص

مع مواكبة عديد البلدان الخليجية لهذه التكنولوجيا بشكل متزايد، فإّن دولة قطر تمّيزت بوضع فريد يسمح 

 
ّ
 امعّية.جوفر منظومة تعليمية متطّورة للبحوث وتعّدد التخصصات اللها بتوظيف الذكاء الاصطناعي، خاّصة في ظل ت

 
ّ
م د في تصريح له "إذا لفالدكتور رسانجاي تشاوال، مدير بحوث تحليل البيانات في معهد قطر لبحوث الحوسبة، أك

فرصة في ال ةتملك كل دول تلحق الدول بركب ثورة الذكاء الاصطناعي، سيكون لذلك أثر على الاقتصاد في املستقبل.

ّدت سعادة الشيخة هند بنت حمد آل ثاني، كلذكاء الاصطناعي. "فقد أهذا الوقت للقيادة وأداء دور مهم في تطوير ا

نائب رئيس مجلس إدارة مؤسسة قطر، على دور الذكاء الاصطناعي في التعليم الفردي وذلك في إطار مشاركتها في منتدى 

نا نتساءل كيف يمكن روري أن. كما تناولت أهمّية هذه التقنية في النهوض بالتعليم "من الضّ 1122سنة لباريس للسالم 

إرساء نظام نستخدم فيه الذكاء الاصطناعي لتعزيز التعليم الفردي. هذه هي الطريقة ألافضل التي يمكننا من خاللها 

رة"
ّ
ب وباحثون في مؤسسة قطر  (.1122 العرب:موقع  د.ن:) تنمية حّب التعلم لدى ألاطفال في سّن مبك

ّ
فقد قام طال

  "Syn Sapiern" ض ي عبر تطبيق إلكترونيتطوير منصة للتعاون الافتراب
ّ
 نيعمل بالذكاء الاصطناعي. فهذا التطبيق يمك

وغيرها.  22خالل جائحة كوفيد  مثل التغيير املناخي ومشاكل التباعد الجسدي :ابتكار تقنيات ملعالجة قضايا متعّددة من

فكار متها مع ألا ئزميات التطبيق بمال ر او مهاراتهم وتقوم خو  سجل املستخدمين اهتماماتهمومن خالل هذا التطبيق يّ 

ة البحرين أكاديمّية للذكاء الاصطناعي في كليّ  1122أطلقت مملكة البحرين في أفريل  ألاخرى في نفس دائرة الاهتمام.
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ب من تطوير اقتصاد املعرفة وتعزيز قدراتهم إلابداعية من خالل إحداث منّصات 
ّ

ال
ّ
الّتقنية، وتهدف إلى تمكين الط

 
ّ
 م عن بعد. للتعل

 :في مناهجها التعليميةالذكاء الاصطناعي  تجارب باقي الدول العربية في تطبيق.2

وزراء التعليم العالي والبحث العلمي في العالم العربي املنعقد في القاهرة في لقد أوص ى املؤتمر السابع عشر ل

نات"، بضرورة تصّور استراتيجيات تنفيذية يات والرهاالتحّد  والتعليم:، تحث عنوان "الذكاء الاصطناعي 1122ديسمبر 

نتاج أوص ى املؤتمر بضرورة إكما . ملزيد توظيف الذكاء الاصطناعي في التعليم والاطالع على مختلف التجارب العاملية

 
ّ
ية تعتمد على الترجمة الفورية لجميع اللغات إلى جانب اللغة العربية. حيث تولي مصر اهتماما كبيرا بتأهيل برامج ذك

الب في مجال العلوم الحديثة وتطبيقات الذا
ّ
  قدو الاصطناعي، كاء لط

ّ
ت سياسة "التعليم عن بعد" لتجنب حضور اتخذ

ة تقديم منصتّم بنك املعرفة املصري. وكذلك  إحداثالطلبة والاختالط الاجتماعي في املدارس والجامعة، من خالل 

ة اجتماعية ومجانية للتعليم عن مليون معلم، وهي منصّ مليون طالب وأكثر من  11"، ألكثر من Edmodo"إدمودو" "

 
ّ
صالية لتبادل املحتوى التعليمي، إضافة إلىبعد، تّوفر لألساتذة والط

ّ
 :ةحاتشمناقشة التمارين والفروض. ) الب بنية ات

1112 
ّ
بية، ية مصر العر د الدكتور خالد عبد الغفار، وزير التعليم العالي والبحث العلمي بجمهور (. وفي إطار املؤتمر، أك

ّن دولته ماضية في الانخراط في منظومة الذكاء الاصطناعي إلحداث نقلة نوعية للمجتمع املعرفي. كما كانت املدارس أ

م التكيّ الدولية في مصر سبّ 
ّ
 في، التي تّس اقة في استخدام برامج التعل

ّ
 مين للتالميذ.هل متابعة املعل

 
ّ
وهو تطبيق رقمي يساعد على توثيق الدروس  "،SeeSaw" :خرى مثلرت مصر عديد التطبيقات الرقمية ألا كما وف

م الرياضيات."، وهو يعتمد على نظام تكيّ Mindsparkتطبيق "كذلك و 
ّ
فالدكتور طارق  في عن بعد يساعد على تعل

 قشو
ّ
  رابعةالعالم يتّجه نحو الثورة الصناعية ال أّن  على دي، وزير التربية والتعليم بجمهورية مصر العربية، أك

ّ
د على وأك

 إنشاء أول مدرسة مختصّ 
ّ
 هفر و ة في الذكاء الاصطناعي في مصر. كما أّنها تعّد أول مدرسة في إفريقيا والشرق ألاوسط ملا ت

، 1122للمّرة ألاولى في مصر سنة  "سبنتشرى تيك"نالحظ استخدام منّصة  (.1112 شحاتة:مج رقمية مستجّدة )امن بر 

 
ّ
م متخصّ  م لالة وتعمل علىوهي تعل

ّ
الب، حيث أّنها تستخدم  ةصبناء مسارات تعل

ّ
ية املدرسة البريطانية الدولفي للط

مين إلى دروس مختلفة )إلانجليزية، 
ّ
بالقاهرة. إّن هذه املنصة تساعد في تقييم مستوى الطالب وتساهم في توجيه املتعل

تزيد من مستوى الثقة وتحّسن مستوى التركيز قّوة و الالعلوم الرياضيات( عبر مقاطع فيديو. كما أّنها تقّيم نقاط 

الب. كما أّنها تستخدم الذكاء الاصطناعي لتحديد عالقات الترابط والبحث عن اتجاهات 
ّ
واسترجاع املعلومات لدى الط

 
ّ
 في %51بة قدر بنسيم الوحيد للذكاء الاصطناعي، املستخدم في مصر م. يبدو أنه البرنامج التعليمي املتقّد أخرى للتعل

ومع إنشاء أّول كلية للذكاء الاصطناعي بجامعة كفر الشيخ في  .1112سنة لالدروس املستكملة نسبة السنة من حيث 

كما تحّددت اختصاصات  تواصل التعريف بمجال الذكاء الاصطناعي وتخّصصاته.ي ،1111-1122السنة الجامعية 

اء الاصطناعي في جامعة حلوان وكلية الذكاء الاصطناعي كلية الذك منها:الذكاء الاصطناعي في جامعات مصرية أخرى نذكر 

ونجحت مصر خالل ألاعوام القليلة املاضية في تحقيق تقدم في مجال الذكاء الاصطناعي، حسب  في جامعة بني سويف.

ومركز أبحاث التنمية الدولية، إلى تقّدم ترتيب مصر لتصبح  1111لسنة  .oxford Insightاملؤشر الصادر عن مؤسسة
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العين  د.ن:دولة ) 222من بين  222، حيث كانت في املرتبة 1122ة نسبدولة مقارنة  221 جملة عاملّيا من 53في املرتبة 

إذ  ،مل مصر على تطوير إمكانياتها في مجال استعمال الذكاء الاصطناعي في قطاع التعليمعكما ت (.1112 إلاخبارية:

اتية أول جامعة معلوم إنشاء تكنولوجيا. كما تّم ال هذه على ترتكز  نعمدت إلى تطبيق برامج تكوين للطلبة والخريجي

وتعتبر أول  1122وفي نفس السياق، افتتحت ألاردن جامعة البلقاء الّتطبيقية في عام  الذكاء الاصطناعي.في متخّصصة 

كاء كلّية للذكاء الاصطناعي في ذلك البلد. كذلك أدخلت جامعة اليرموك وجامعة الّزيتونة مناهج ت
ّ
عتمد على الذ

 
ّ
 كية وتطوير الروبوتات في ألاردن.الاصطناعي لخلق وظائف مستقبلية في مجال البرمجة الذ

. ناعيالاصطمكنة من تقنيات الذكاء تقوم بتخريج مهندسين لهم دراية متّ فأّما وزارة التعليم العالي الجزائرية 

 ومن املهم أنه سيحدث تغييرات جوهرية على مستقبل التحصيل 
ّ
ية ت الجزائر أول جامعة عربالعلمي بالجزائر.فقد دشن

ها يث أنّ . حالاصطناعياملدرسة الوطنية العليا للذكاء الاصطناعي تعرف باسم صة في هندسة الذكاء وإفريقية متخصّ 

بحسب تصريح وزير التعليم الجزائري  مرشحآالف  5تحقيق حلم بعض الطلبة والتي عرفت تنافس لفتحت آفاقا واعدة 

رة من هذه الجامعة ترتكز على نظام املدارس النخبوية وقدرة عالية على إيجاد نظم متطوّ  كما أّن  (.1112 حذافة:)

 خالل التعليم املتميّ 
ّ
 م الطالب كيفية إيجاد حلول مباشرة للمسائل املعّق ز. وفي هذا إلاطار يتعل

ّ
كية دة وبرمجة حلول ذ

رية فريق من املختصين البارزين في هذا املجال الحيوي، رفقة أساتذة من نت وزارة التعليم العالي الجزائكما عيّ  لها.

ديد ع الجالية الجزائرية بالخارج، إلعداد البرامج التعليمية حسب املعايير الدولية ومتطلبات سوق الشغل. كما أّن 

عبر  تطبيقات هندسية ار البتكل جديدة في مجال التكوين الجامعي الخبراء اعتبروا أن هذه الجامعة ستكون نقطة تحوّ 

ت ر لتسهيل الحياة اليومية. كما كشف مسؤول مرموق في قطاع التعليم العالي بالجزائر، أن بلده طوّ  الاصطناعيالذكاء 

، عبر تركيز برنامج طموح يؤسس لجامعة وطنية لتكوين (1161- 1111ملرحلة ) الاصطناعيالوطنية في الذكاء  إستراتيجيتها

اء إلنش الاصطناعيل الجزائر على أهمية دور املدرسة الوطنية العليا للذكاء تعوّ  (.1112 حذافة:جال )مهندسين في هذا امل

نتاج ة في مجال إخاصّ  الاصطناعيلتكون دعامة صناعية تعتمد على الذكاء  ،مدينة تكنولوجية في املستقبل القريب

 
ّ
مليار دوالر خالل  51ر يمكن لها تنمية اقتصادها إلى الجزائ د البروفيسور محمد ملين خرفي على أّن املحروقات. كما أك

 1112 حذافة:العشر سنوات املقبلة اعتمادا على هذه التقنية )
ّ
وهو أحد مهندس ي مشروع هذه  ،د خرفي(. كما أك

ة في مجال الصحة خاصّ  ،الاصطناعيالجزائر رسمت أوليات مستقبلية في استخدام الذكاء  الجامعة الفريدة، على أّن 

 1112 حذافة:) الاقتصاديمو اقة وألامن الغذائي للتقليل من نفقات التنقيب عن البترول وتحقيق النّ والط
ّ
د (. كما أك

على مجهودات الجزائر في توفير الدراسات الوطنية في هذا املجال بالشراكة مع الشركات العاملية وتوفير املناخ املالئم 

 عليم.الوطني وتحسين جودة الت الاقتصادالة التي تساهم في تنمية لفعّ للمهندسين والخبراء والطلبة إليجاد الحلول ا

( Mathscanتوظيف الذكاء الاصطناعي في التعليم، حيث أسست منصة )عملت على كما أّن اململكة املغربية 

ملغربية ا ث حصلت الباحثةيفي العالم العربي، حمن نوعها لتدريس الرياضيات في املدارس. وتعتبر هذه املنصة ألاولى 

كما لعبت تونس دورا مهما خاّصة في  هاجر املصنف على جائزة "وينص تيك" في استعمال الذكاء الاصطناعي الشامل.

حاولة ت ملو الذكاء الاصطناعي في التصوير الشعاعي واختراع روب الستخداممت الحكومة العلماء إذ دعّ  ،مواجهة الجائحة
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إثر اختراع  ،التونس ي ياسين بن سليمان على جائزة عاملية في الذكاء الاصطناعيالتلميذ  حصلكما  .إيجاد لقاح للفيروس

  دولة من العالم. 22روبوت يقوم باحتساب ألاموال في إطار مسابقة دولية تضم 
ّ
ع وزير التعليم العالي التونس ي كما وق

  ،1111خالل شهر فيفري 
ّ
صطناعي ومخطط تنفيذها خالل رة تفاهم حول إعداد إلاستراتيجية الوطنية للذكاء الا مذك

 لالرتقاء باملستوى التعليمي للجامعات التونسية. ،السنوات املقبلة

 لصّد ربية في املنظومة التعليمية الع الذكاء الاصطناعياملستقبلية التي يواجهها  ياتالصعوبات والتحّد : ثالثا

 فيروس كورونا 

ورة الصناعية الرابعة أو الثورة الصناعية تبدي بعض البلدان العربية وخاّصة الخليجية منها اهتم
ّ
اما متزايدا بالث

وخاّصة دولة إلامارات واململكة العربية السعودية.  ،املجاالت الرقمية مع تنامي استخدام الذكاء الاصطناعي في جميع

شاكل بعض املو  التقنيات الحديثة المتالكرغم محاوالتها العديدة  ،فالبلدان العربية هي دول مستوردة للتكنولوجيا

 ويرأصبح ضرورة لتط ،السياسية واملجتمعية والاقتصادية. لكن التصّور الجديد إلعادة تشكيل املحتوى التعليمي

ويبقى على عاتق املؤسسات التعليمية العربية تطوير بنيتها التحتية ملزيد  فكير واملشاركة والقيادة وغيرهاتمهارات ال

عات ا و ها الدراسية. كما يجب عليها البحث في طرق الّتكّيفتوظيف الذكاء الاصطناعي في برامج
ّ
بالاستجابة لتطل

ّ
ال

ّ
 ،لط

راكمي في مجالي البيانات الضخمة 
ّ
م العميق  «Big Data»خاصة في ظّل التطّور الت

ّ
 .« Deep Learning»ومجال التعل

 :في التعليم الاصطناعيلذكاء التي يواجهها ا سلبياتالو  الصعوبات.1

 املؤ إّن 
ّ
ارها من أث ب على أزمات التعليم خالل الجائحة مع الحّد سسات التعليمية في العالم العربي تحاول التغل

 و ي واضح لدول العربية في تصّد ا السلبية والاستفادة من هذه التجربة. وبالتالي فإّن 
ّ
ة في هذه ي باملسؤولية القياديتحل

  ،املرحلة الصعبة
ّ
 تدارك النقائص وإيجاد فرص أوسع الستخداماتلة التربوية العمليّ لة في بإدخال جميع ألاطراف املتدخ

كانياتها جه نحو استغالل جميع إمتّ املؤسسات التعليمية العربية ت في الجامعات. وبالتالي فإّن  اتكنولوجية أكثر ابتكار 

هم على يبدر لت ،لمين وطالبإدارة ومع :مناملتكونة مع تحسين مستوى العملية التعليمية  ،املتاحة عبر الذكاء الاصطناعي

 ة.استعمال النظم الذكيّ 

لتبيان الصعوبات التي يواجهها تطبيق الذكاء الاصطناعي في تطوير العملية التعليمية خاصة في زمن الجائحة، 

وجب علينا دراسة واقع التعليم في العالم العربي. حيث أظهرت جائحة فيروس كورونا واقعا آخر في معظم البلدان 

يبرز محدودية إلامكانيات والبنية التحتية وعدم جاهزية املدارس وافتقارها للتكوين  (،اليمن... سوريا، العراق،)ة العربي

ن تطوير م للسياسات التعليمية في بعض الدول العربية يحّد  إلاستراتيجيةتذبذب الرؤية كذلك ألاكاديمي في هذا املجال. 

ية إلاستشرافية، نالحظ غياب الاجتهادات وعدم جودة بعض املحتويات م عن بعد. فمع عدم وضوح الرؤ يآليات التعل

عربية والسياسية في بعض الدول ال الاقتصادية والاجتماعيةالعلمية التي ترتكز على الذكاء الاصطناعي. كما أن ألاوضاع 

 
ّ
ية أن املحدودية املادّ ستعمال املنظومة الرقمية في التعليم. كما ال مين مثل فلسطين، ساهمت في عدم مواكبة املعل

 لبعض العائالت العربية وخاصّ 
ّ
رات، جعلت هذه التقنية غير متوفرة لدى ة في املناطق التي تعاني من الحروب والتوت
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  أبناءها نتيجة افتقارها للحواسيب وألاجهزة التكنولوجية.
ّ
 الب املرتفعة في بعض الفصول كذلك نالحظ نسبة الط

 
ّ
مكانيات الالزمة في بعض الدول العربية، مما يشكل عائقا أمام التواصل العلمي وفر إلا الدراسية نتيجة عدم ت

والبيداغوجي بين الطالب وألاستاذ. كذلك ضعف خدمات إلانترنت وانعدامها في املناطق النائية واملحرومة في بعض 

 عض السياسات التعليميةب الدول العربية، يقف مشكال هاما في استخدام التقنيات التكنولوجية الحديثة. كما أّن 

  الاهتمامالعربية، ما زالت تعتمد على الكتب الورقية ومنظومة التعليم التقليدية، نتيجة عدم 
ّ
ين في مجال مبتكوين املعل

 
ّ
رات الب يشكل عثرة أمام التطور السريع في اكتساب املهاالتكنولوجيا. وبالتالي فإن صعوبة توفير التعليم البديل للط

يمية لون الاعتماد على الطرق التعلبعض ألاساتذة يفضّ  جة عدم تكافؤ الفرص بين الطالب العرب. كما أّن التعليمية نتي

التقليدية، ألنهم يريدون تكريس مفهوم الحضور الواقعي والفعلي لألستاذ داخل الفصل وعدم الاستغناء عن دوره 

 ألاساس ي.

د يجرّ  هذا ألاخير  في التعليم، حيث أّن  الاصطناعياء يمكن لنا مالحظة عديد العيوب التي ترافق تطبيقات الذك

 عكس التفاعالت الحسيّ  البشرية من العاطفة والتفاعل املباشر
ّ
م داخل الفصل. كما أن قدرة الطالب على ة للمعل

ي يمكن أن يكون مفقودا. كذلك الجانب الحس ّ  التفاعل مع املدرب إلالكتروني تكون في بعض ألاحيان محدودة، ألّن 

 يمك
ّ
أو  الروبوتات م على طالبه إلتمام الواجبات املنزلية، حيث أّن ن لنا مالحظة غياب الضغوط التي يمارسها املعل

كاء كما أن الصعوبات التي يواجهها تطبيق الذ املدرس إلالكتروني ال يلزم الطالب باملواظبة على أداء واجباته املدرسية. 

أنظمتها التعليمية تقوم على أداء العنصر البشري بشكل كبير، بالرغم من  الاصطناعي في بعض البلدان العربية، هو أّن 

 ةاملخاوف من تطبيقات الذكاء الاصطناعي خاصّ  ة في زمن الجائحة. لكّن ات التعليم عن بعد خاصّ الاعتماد على منصّ 

 
ّ
 اء الاصطناعي داخلقة للذكفي مجال التعليم يعيق في بعض ألاحيان خلق مشاريع جديدة تعتمد على القدرات الخال

مو والتطوير، خاصة في بلداننا العربية وتعتبر تكلفتها هذه التقنية ال تزال في مرحلة النّ  املدارس والجامعات. كما أّن 

  مرتفعة وباهظة. لذلك فإّن 
ّ
انب وفر الجالدول الخليجية سارعت في استباق غيرها من الدول العربية ألاخرى، نتيجة ت

ة تكنولوجية متطورة. فالعديد من املؤسسات التعليمية في سوريا العراق واليمن وغيرها... ليس املادي وامتالكها بني

ورونا ة مع انعكاسات وباء كل أعباء التكلفة املادية لتطبيقات الذكاء الاصطناعي في الوقت الراهن، خاصّ بمقدورها تحّم 

  الاقتصادعلى 
ّ
الية من التكلفة الع ي اتفاقيات وشراكات دولية تحّد تبادل الخبرات والدخول ف ي. وبالتالي فإّن املحل

 في التعليم. الاصطناعيالذكاء  الستخدام

محدودية تكوين املعلمين في  ق مكاسب تعليمية مذهلة في العالم، إال أّن الذكاء الاصطناعي حّق  بالرغم من أّن 

صل إلى استنتاجات بشكل مناسب. و والتّ  الاصطناعيبعض الدول العربية ال يسمح لهم بتحسين استخدام الذكاء 

الثقة العمياء التي تجعل الطالب واملعلمين منبهرين بهذه التقنية، قد تؤدي بهم إلى تشخيصات غير صحيحة  وبالتالي فإّن 

 
ّ
وجب علينا  هفي بعض ألاحيان. فالبرمجة الرقمية لآلالت والروبوتات التعليمية تجعلها مفتقرة إلى إلابداع، وبالتالي فإن

قدان هو ف الاصطناعي،د دور ألاستاذ عبر طفرة الذكاء ومن املشاكل التي تهّد  مل على تحديثها من حيث البيانات.الع

 ية الحضور الفعلي والدور ألاساس يقاد والخبراء يحرصون على أهّم العديد من النّ  الوظائف بسبب ألاتمتة، بالرغم من أّن 
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ّ
صطناعي خلق بعض التباين وعدم املساواة الاجتماعية والاقتصادية من الذكاء الا  ي يقوم به داخل الفصل. كما أّن الذ

صة لهم أيام الحجر الصحي. فضعف تدفق ات التعليمية املخصّ ة على املنصّ خالل استخدامه من طرف الطلبة، خاصّ 

 
ّ
ن هذه م الاستفادةفي الب إلانترنت وضعف البنية التحية في بعض املناطق العربية، ساهم في خلق فجوة بين الط

 التقنية، رغم الجهود املبذولة من طرف املدارس والجامعات في تعميمها. 

 
ّ
رد لتطبيقات الذكاء الاصطناعي في التعليم، هو املكاسب الربحية الناتجة ومن املخاوف التي تشوب النمو املتط

 عن ألاتمتة عبر املنّ 
ّ
يرها. فإن ي اكتشاف املعلومات وتطو ية. وبالتالي يجب استباق لاثار السلبية فصات التعليمية الذك

ي ن نقاط الضعف فلتبيّ و يجاد رؤى متعددة إل صة في الذكاء الاصطناعي الحكومات العربية تحتاج إلى خبرات متخصّ 

كما  روبوتات.لل ضرورة تحديد الجوانب إلايجابية عبر التفاعل إلالكتروني الذكّي كذلك املنظومة التعليمية التقليدية و 

شجيع ة وكذلك ترامج التعليمية يتطلب تطوير إجراءات أكثر مرونة وأكثر ذكاء في عملية البرمجة الذكيّ أن تطوير الب

 
ّ
اء قاد يعتبرون أن الذكبعض النّ  كما أّن  مكن من تطبيقاتها والغوص فيها لتفكيك رموزها ومعانيها.الب على التّ الط

 الاصطناعي من أخطر إفرازات الثورة التكنولوجية والرقمية، 
ّ
ه ساهم في محاكاة العقل البشري واتخاذ القرار السليم، ألن

ه1111 يونس:إلظهار ردود ألافعال املناسبة واستغالل هذه التقنية في تحقيق املهمات الصعبة )محمد 
ّ
في مقابل  (. فإن

ر إطاضع و  جم عن استعمال هذه التكنولوجيا، لذلك وجبنذلك، يمكن لنا مالحظة التداعيات ألاخالقية التي قد ت

 تمامالاه. ولعل هذا ألامر يدعونا إلى ضرورة الاصطناعية التعليمية وأسس التعامل مع الذكاء أخالقي لتنظيم العمليّ 

ير التعليم هو املسؤول عن تربية الضم ، باعتبار أّن الاصطناعيبالجانب التربوي في معالجة املخاطر الناجمة عن الذكاء 

روح يمكن له أن يقتل  الاصطناعيالذكاء  كما أّن  (.1111 يونس:)محمد  زام القانونيعن إلال اإلانساني وتحفيزه بعيد

  ةإلابداع املوجود
ّ
التعامل مع الروبوتات  أّن كما  اختراق بياناتهم.بعرف على خصوصياتهم التّ يّسهل الب و لدى الط

 وألانظمة الذكيّ 
ّ
 ة يؤدي إلى انفصال الط

ّ
ي جمود العالقات البشرية. وبالتالذلك كو  الاجتماعيمين عن محيطهم الب واملعل

 
ّ
 فإن

ّ
في  لخبراءار املكتسبات واملهارات الالزمة لتكوين نا نالحظ فتور التواصل بين الطالب وأستاذه. وبالتالي وجب توف

ه في ، سيقع استثمار الاصطناعيعلم بواسطة الذكاء م الذكي. فتكوين رأس مال بشري في مجال أنظمة التّ يمجال التعل

 قبل لتطوير املكتسبات التعليمية والبرامج املدرسية. املست

ة في العالم العربي، يساهم في تكريس الفجوة خاصّ  الاصطناعيفي بحوث الذكاء  والابتكار نوع نقص التّ  كما أّن 

حالي، ال لتعتبر تجارب ناشئة. في الوقت اإال أّنها  جامعات رائدة في دول الخليج،التي تقوم بها حاوالت املالرقمية. رغم 

ذكاء ي تعمل بالاملزيد من ألاجهزة الرقمية التّ الجامعات بتجهيز  منيمكن ألغلب الدول العربية خاصة في زمن الجائحة 

الذكاء تطبيقات ل الباهظة ةتكلفال، نتيجة عدم توفر املتطلبات املادية والبنية التحتية الالزمة. حيث نالحظ الاصطناعي

ذلك ضرورة ك، و في بعض ألاحيان ب والطاقة الضروريةيإلالكترونية الرابطة بين الحواس توفر الشبكةالاصطناعي وعدم 

داد ع وامتوفي هذا إلاطار ال يمكن ضمان توّس  ألاشياء. انترنتكمية عالية من البيانات وأجهزة استشعار من أجل وجود 

  الاصطناعي فيالذكاء 
ّ
ما أن ك نيا واجتماعيا واقتصاديا وسياسيا.ستقرة أماملة منها الغير ة الدول العربية، خاصّ كاف

 
ّ
 ةة على أنظمة التعلم الذكيّ ل عرضة للهجمات الحاسوبية، خاصّ ضعف البنية التحتية في بعض الدول العربية يشك
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ّ
 « Wastson for Cyber Security » برنامج  مثل:خاذ إجراءات دفاعية دون ات

ّ
 الذ

ّ
. وبالتالي فإننا « IBM »ره شركة ي توف

طناعي الاصبعض التطبيقات القائمة على الذكاء  ظ ضعف أمن تكنولوجيا املعلومات في الدول العربية، حيث أّن نالح

  ذاتها. من نقاط ضعف مختلفة في حّد تعاني 
ّ
 كما أن

ّ
 نا نالحظ عدم مرونة بعض أنظمة التعل

ّ
 م الذك

ّ
ب ال ية مع مستوى الط

 
ّ
زة نة. وتحتاج أجهمقنّ مدخالت  يلي ما تزال محدودة في تلّق م لافي بعض الجامعات العربية، حيث أن تطبيقات التعل

  ة بها وإنفاق مزيد من الوقت والطاقة.الحاسوب إلى مراحل التدريب الخاصّ 
ّ
عارف ه ينبغي التعلم بتطبيق املوبالتالي فإن

 
ّ
 ام الجديدة.على املواقف واملهّ اعتمادا كية، بشكل أسرع وأكثر دقة والنظم الذ

 التفكي كما أّن 
ّ
 ة له. ومن املهّم يكية رغم كل املحاوالت املحاكر البشري مختلف تماما عن لاالت والنظم الذ

ن في ميييالتفكير في مزيد تحقيق تقارب أوسع بين الطالب ككائن بشري ولالة )الحاسوب(. وقد أجمع عديد ألاكاد

زال في مرحلة التأسيس في الوقت الحالي، حيث في التعليم ال ي الاصطناعيتوظيف الذكاء  أّن الجامعات إلاماراتية، على 

ونقص أعضاء هيئة التدريس في هذا املجال وافتقار  الاصطناعي خصصات املرتبطة بالذكاءلتصعوبة في تحديد ا كهنا

ية تواجه الجامعات العرب التي تحدياتفاّن ال(. وبالتالي 1111 السعود: )أبو هذه التقنيةة على برامج الدراسات املبنيّ 

ل في محدوديةت
ّ
ون استكشافه دنظمة التقليدية، حالت لأل ل يبدكفي التعليم  الاصطناعياملعرفة لتطبيقات الذكاء  تمث

الببت التكنولوجيا الرقمية من قرّ  22خاصة في ألاوقات الصعبة. بالرغم من أن جائحة كوفيد 
ّ
ة في فترات خاصّ  الط

صال إلى  الافتقار أن  إال  الحجر الصحي والغلق الكلي للمدارس والجامعات،
ّ
 باإلنترنت عالي السرعة في بعض البلدانالات

 
ّ
واستخدامها. من املؤكد أن ألازمة الصحية التي واجهت  الاصطناعيل مانعا للوصول إلى تطبيقات الذكاء العربية شك

 
ّ

ا ال بديل غدا خيار م إلالكتروني نحو الواجهة، فيي فيروس كورونا، دفعت التعلالتعليم في العالم العربي بسبب تفش 

 
ّ
 (1111 الخطيب:ل املفاجئ )يات كبيرة ملواكبة هذا التحوّ مون تحّد عنه. وسيواجه املعل

 :ما بعد الجائحة في التعليم الاصطناعيذكاء التحّديات املستقبلية لل.2

 في حياتنا العمليّ  الاصطناعية الذكاء أظهر وباء كورونا أهميّ 
ّ
ية في عد البشر ه أصبح واقعا ملموسا وساة، حيث أن

ما في البحث العلمي وتطويره زمن الجائحة، حيث ساعد لعب دورا مهّ  الاصطناعيالذكاء  تحديد هوية الفيروس. كما أّن 

ع حسب بعض الخبراء، ه.يجاد التلقيح الفعال ضّد إل العلماء في تحليل املعلومات الجينية للفيروس 
ّ
ّن الذكاء أ ومن املتوق

 الاصطناعي في بعض الدول ا
ّ
عام في املستقبل البعيد.  211د الوظائف البشرية خالل لعربية سيكون قادرا على تقل

كاء الاصطناعي في جميع املجاالت خالل وستشهد املنطقة العربية وخاصّ 
ّ
ة دول الخليج، انتشارا واسعا لتقنيات الذ

التعاون الخليجي في السنوات (. وتعتبر املجهودات املبذولة من طرف دول مجلس 1112 حّداد:الّسنوات القادمة )

شراكة مع الالفارطة، عامال مهّما في قطاع التعليم. كما أّن دولة إلامارات بإطالقها البرنامج الوطني للذكاء الاصطناعي ب

الب بإتباع أحدث الّتطّورات العلمية والّتخّصصات الّتكنولوجّية عبر الّتمتع 
ّ
ر عديد الفرص للط

ّ
جامعات حكومّية، ستوف

سهيالت الدراسية.بعدي
ّ
 د املنح والت

كاء
ّ
، إلى تدريس ةيالدراساته داخل الفصول الاصطناعي والتعليم يتجاوز تطبيق في الواقع، فإّن الّتفاعل بين الذ

كاء
ّ
ط تقنياته. كما أّن إدخال الذ

ّ
 جيانيني:) يةنشيطلتدريس والهياكل التّ االضوء على قضايا  الاصطناعي في التعليم يسل
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رها الذكاء الاصطكيف يمكننا أن نالحظ الفوائد الحقيقية التّ  طرحها:ي يمكن لنا يد ألاسئلة التّ (. فعد1112
ّ
ناعي ي يوف

كاء 
ّ
في مناهجها  الاصطناعيفي قطاع التعليم؟ ماهي الّسياسات املستقبلية التي وضعتها الدول العربية ملزيد تطوير الذ

 الل املتكافئ للذكاء الاصطناعي في التعليم؟ التعليمية؟ كيف يمكن للدول العربية ضمان الاستغ

  .22ة في زمن جائحة كوفيد رئيسية في مجال التعليم خاصّ أداة و نقلة نوعّية الاصطناعي  الذكاءأصبح لقد 

الب املختبرات وبالتالي خرج من بوتقة 
ّ
العلمية والخيال العلمي، لينسجم مع أهداف التعليم عن بعد ملساعدة الط

مين خا
ّ
أّن  ،املدير القانوني في شركة مايكروسوفت العاملية ،وقد أوضح براد سميث ّصة في فترة الحجر الّصحي.واملعل

لذلك وجب علينا الاستعانة بالخبرات  .العالم يعاني من أزمات إنسانية مستمّرة ناجمة عن كوارث بشرّية وطبيعية

تي ستساعد على إنقاذ املزيد من ألارواح بت
ّ
ثال على وكم عاّمة.وسائل التعامل مع الكوارث بصفة  يثحدالّتكنولوجية ال

كاء الذ تقنياتالذكاء الاصطناعي الذي أطلقته شركة مايكروسوفت لحماية الكرة ألارضية في مجال  ذلك، برنامج

ب من ذو طفي تمكين ال سيساهمالاصطناعي  الذكاءخاصة على مستوى التغيرات املناخية. كما أّن  الاصطناعي،
ّ

ي ال

من الحصول على املعلومة بطرق ميّسرة. حيث تّم تطوير تطبيقات مايكروسوفت للخدمات  تياجات الخاصةالاح

م 
ّ
ملساعدة املكفوفين لقراءة النصوص بصوت عالي  (Microsoft Cognitive Services APLS) لالياملعرفية والتعل

ل في مزيد إتاحة املستقبلية للبلد كما أّن الرؤية .وألاشخاص إلاجاباتوالتعّرف على 
ّ
ان العربية خاّصة الخليجية، تتمث

مة ما احترافي، يقوم بترج هذه التقنية وتعميمها في الفصول الدراسية. كما نالحظ أّن هناك مترجم افتراض ي وهو مكّون 

م خاّصة لل
ّ
ب الذين يعانون من إعاقات سمعية أو بصرية. و طيقوله املعل

ّ
م في إلغاء اهالي فإّن الذكاء الاصطناعي يستالبال

م.
ّ
تمنح البرامج التعليمية التي تعتمد على الذكاء الاصطناعي، كذلك  الحواجز والعراقيل التي تفصل الطالب عن املعل

 
ّ
 حة في تطوير مهاراتهم.ذوي الاحتياجات الخاصة شعورا باالستقاللية ورغبة مل

 م عبر الذكاء الاصطناعي، خاّصة فيليلّتعتعديل احتياجات اتتمثل في  كما أّن أولوّيات بعض الحكومات العربية

فإّن الجهات املسؤولة عن التعليم في هذه  تصميم منّصات رقمية ذات جودة عالية. وبالتالي من خاللزمن الجائحة 

الذكاء عبر أجهزة تعمل ب تكون متاحةل تأهيلهااملعرفة التكنولوجية وتحاول إعادة امتالك الدول تكشف عن الفجوات في 

ور مع  اعي. الاصطن
ّ
مين تط

ّ
ا في أكثر ارتياح سيصبحون استعمال الذكاء الاصطناعي في الجامعات العربية، فإّن املعل

عات واعدة إلنشاء عملّيات تسجيل أكثر كفاءة وتنافسية خاّصة في مجال 
ّ
الب وهناك إمكانّيات وتطل

ّ
تعاملهم مع الط

ك
ّ
ه يوجد العديد من تطبيقات الذ

ّ
تي يتّم تطويرها داخل الجامعات العربية  اء الاصطناعيالبحث العلمي. كما أن

ّ
ال

  حديثلت
ّ
مين، حيث أّن برامج التدريس املحتوى الذك

ّ
 اعي.أكثر تقّدما بفضل الذكاء الاصطن ستصبحي والشخص ي للمعل

 
ّ
مون والط

ّ
عات املعل

ّ
رموق من م الب، لضمان مستوى إّن رقمنة املناهج التربوية في العالم العربي سيكون في مستوى تطل

 
ّ
العديد من الجامعات  رات العلمية. كما أّن الب قادر على مواكبة التطوّ املكتسبات التعليمية وتنشئة جيل من الط

ين امعيّ جين جيلتكوين خرّ  الاصطناعيالتي تعنى بتدريس الذكاء  الاختصاصاتالعربية تحاول إنشاء عديد ألاقسام و

 ومحاولة إدماجهم في سوق الشغل.



 

وفقا لمتطلبات القرن  رأس مال بشريءفي بنا دورمؤسسات التعليم      

 الحادي والعشرين 

 

 195 برلين –ألمانياالسياسية واالقتصادية / ، اإلستراتيجيةإصدارات المركز الديمقراطي العربي للدراسات  

 

 املؤتمر الدولي

 العلمي الافتراض ي 

2022 

 

سات املستقبلية للحكومات الخليجية تعمل على وضع قواعد واضحة في مجال التعليم عبر متابعة ّن السياإ

هذه الدول تعمل جاهدة على نشر الثقافة الرقمية بالشراكة مع جامعات  . كما أّن الاصطناعيالدروس بواسطة الذكاء 

لذكاء ا قاد يالحظون صعوبة توظيفأن النّ  . رغمالاصطناعيألاهداف إلايجابية للذكاء من  لالستفادةأروبية وأجنبية 

التعليم  ما أّن ك إمكانيات بعض الدول العربية. الصعبة وتواضع ظروفال املشاكل املرتبطة به، في ظّل  في حّل  الاصطناعي

 التقّد 
ّ
 مي سيكون رهانا أساسيا في الدول الخليجية، وهو عبارة عن تجارب تلخ

ّ
 م التجريبي اعتماد على مهاراتص التعل

بر استعمال ع الافتراض يم يستويات من التعلاملفر في املستقبل أرقى مي سيوّ الطالب ورغباتهم. حيث أّن التعليم التقّد 

تطوير و  الاصطناعي. حيث نالحظ في هذا السياق جهود معهد قطر لبحوث الحوسبة في توظيف الذكاء الاصطناعيالذكاء 

وهو ما يعرف باملسح الخاص لالي  « Survey 2 personaعرف بإسم "ر الباحثون بهذا املعهد نظاما يطوّ و  أساليبه.

لألشخاص ويمكن من تطوير التعامالت إلادارية للمؤسسات التربوية مع طالبها وأعضاء هيئة التدريس إليجاد الحلول 

 املناسبة.

ف الصحية ة مع الظرو تقديم املحتوى التعليمي خاصّ  ق سيساهم في تكييف طر  الاصطناعيالذكاء  كما أّن 

  الناتجة عن الوباء.
ّ
 نقائص ا ه سيحاول تقديم أنماط جديدة ومعالجةكما أن

ّ
الدول العربية  م لدى الطالب. كما أّن لتعل

للقيام بتحويرات جذرية للمحتوى التعليمي  ،بواسطة خبراء متخصصون  الاصطناعيتحاول جاهدة توظيف الذكاء 

كية في أدوات الترجمة التلقائية  الذكي. كما أّن 
ّ
ى جمهور ع بلغات مختلفة إلستساهم في تقديم محتوى متنوّ املنّصات الذ

 
ّ
وزير التعليم العالي والبحث العلمي بدولة  ،الدكتور خالد عبد الغفار ّن كما أ الب لتعزيز جودة التعليم.أوسع من الط

اصة بها الدول العربية خ ية التي تمرّ عن أهمية املرحلة الحال ،ر في مؤتمر وزراء التعليم العالي بالوطن العربيعبّ  ،مصر

لذا وجب علينا امتالك التكنولوجيا الحديثة  .ةطقد استقرار املنوألاخطار التي تهّد  22مواجهة أزمة كوفيد  في ظّل 

  م الحضاري للحّد والتقّد  كواجهة للرقيّ 
ّ
وزراء العرب على ضرورة وضع سياسات الد عديد من الفجوات الرقمية. كما أك

 إضافة إلى دعم املبادرات العلمية والبحث في ،في التعليم الاصطناعيستشراف خطط تنفيذية لتوظيف الذكاء ة واعاّم 

رة النظ إال أّن  ،ي أمام تداعيات جائحة كورونابرغم الصعوبات التي واجهها العالم العر  .الاصطناعيتطبيقات الذكاء 

  ،إلاستشرافية لبعض الحكومات العربية
ّ
ل التعليم يته من خالر هذه ألازمة في مجال التعليم عبر استمرانتها من تجاوز مك

  هذا وفي .الاصطناعيعن بعد بواسطة الذكاء 
ّ
 د وزير التعليم العالي املصري الدكتور خالد عبد الغفار علىإلاطار أك

 بالجامعات العربية.  املحتوى العلمييات تكنولوجية في مجال انترنت إحداث خاصّ  ضرورة

 ميّ امل ومن أهّم 
ّ
  :الاصطناعي هول ثورة صناعية رابعة في مجال التعليم بواسطة الذكاء زات التي تشك

ّ
م التعل

 « Deep Learning »العميق 
ّ
جاالت عديد املف .والتفكير بشكل فردي ومستقل الاستنباطه يعطي قدرة عالية على ، حيث أن

 
ّ
 م العميق خاصّ تعتمد على التعل

ّ
وتعتمد هذه التقنية على مفهوم الخوارزميات  كية والحواسيبة عبر الهواتف الذ

هذه التقنية سيقع تطوير استعمالها في عديد  كم هائل من البيانات وتحليلها إلى أفكار متعددة. كما أّن  الستيعاب

 يالاصطناعرئيس املجموعة العاملية للذكاء  ،يقول الدكتور جاسم حاجي الجامعات العربية خالل السنوات املقبلة.

في املنطقة وخصوصا من قبل دول الخليج". وبالتالي  الاصطناعي" في مجال الذكاء الاستثماراتحجم كبير من "هناك 
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خالل  ةر مشروع مدينة "نيوم" الذكيّ لسعودية ستطوّ فا ،هذه التقنية المتالكاملتزايد للدول العربية  الاهتمامنالحظ 

سياسات  . كما أّن 1115بحلول عام  الاصطناعياسطة الذكاء ل وجهة سياحية الكترونية بو السنوات القادمة لتصبح أوّ 

يصبح م عن بعد سيحيث أن التعل ،عا وانفتاحا على التكنولوجياالدول الخليجية في مجال التعليم أصبحت أكثر توّس 

 عمليّ 
ّ
 ملم لالي الذي سيسيطر على وظائف اة قديمة. وبالتالي سوف تعتمد الجامعات واملدارس العربية على املعل

ّ
 معل

ما أن الحروب . كالاصطناعي. وبالتالي فإن املستقبل التكنولوجي سيطرح وظائف مبتكرة تعتمد على الذكاء التقليدي

 مادالاعتو ي دور الوظيفي البشر العن  لالستغناءوألازمات الصحية مثل جائحة كورونا ساهمت في إيجاد طرق بديلة 

ذكاء ل الألاستاذ في املستقبل القريب؟ وهل يتحوّ لى مكانة قلب عات أن تنتعلى لالة. فهل يمكن لآلالت والروبو 

 إلى تكنولوجيا حتمية ال مفر منه في املنظومة التعليمية؟ الاصطناعي

 :توصيات منهافنستنتج من خالل دراستنا بعض ال

 مة والخبرا مستقبل الذكاء الاصطناعي في العالم العربي
ّ
، كاديميةألات يعتمد على أربعة عناصر: القيادة املتعل

 نظمةعن أ الابتعاد بالتالي يجبو  والقيم الجديدة املنبثقة من التحّول الرقمي. البنية التحتية املتطّورة، تحفيز إلابداع،

مية و التعليم التقليدية، وإعطاء ألاول
ّ
 .مهارات الذكاء الاصطناعي لتعل

  لتبّني 
ً
 قّويا

ً
لت حافزا

ّ
ر قطاع التعليم بالجائحة التي شك

ّ
 جاءت الجائحةتأث

ّ
 تكنولوجيا املعلومات، ولحسن الحظ

، أل 
ً
 مهّما

ً
ل حافزا

ّ
 الذكاء ّن خالل فترة التحّول الرقمي في العالم العربي على صعيد البنية التحتية واملعلوماتية، وهذا شك

ستقبل كيز على املالاصطناعي ال يحتاج إلى مصادر كبيرة وإمكانيات ضخمة، بل إلى عقوٍل وبرمجّيات، لكن ألاهّم هو التر 

 .ألّن ألازمات الصحية لن تنتهي

  العالم العربيدفع املؤّسسات التعليمية في  
ّ
 الب واإلى تبني استراتيجّيات الثورة الرقمية ودفع الط

ّ
ى مين إلملعل

 .تصميم تطبيقات الذكاء الاصطناعياملشاركة في بلورة و 

  ليس استبدال املعلم أو الاستغناء عنه  هدففال الذكاء الفطري. كانم ذكاء الاصطناعي أن يحّل يمكن للال

 إلى جنب مع العقل الاصطناعي في توليفة  وجب علينا أّن نركز على عملبالكامل، وإنما 
ً
 .سجمةمنالعقل البشري جنبا

 ي ف توظيف الذكاء الاصطناعي في التعليم والبحث العلميزيد العمل على وضع سياسات وخطط تنفيذية مل

كذلك و  .الذكاء الاصطناعي أنظمةمن  لالستفادةللحّد من الفجوات الرقمية وضمان فرص متكافئة العالم العربي، 

 .ةاملدارس العربيفي الجامعات و  ة لالستخدامات التعليمية للذكاء الاصطناعية والخاصّ تأمين مصادر التمويل العامّ 

 مين وتمكينهم من  تكوينو  تأهيل
ّ
 ناعيستخدامات التعليمية للذكاء الاصطالالزمة لال  املكتسبات الرقميةاملعل

  تطوير منظومات وبيانات إدارة التعليم في العالم العربي، وضرورة اهتمام املسئولين عن التعليم بإعادة النظر

 .في دعم البحث والابتكار في الذكاء الاصطناعي

  ّاعتماد مبادرات تحفيز 
ّ

ات تعمل إنشاء مختبر تعليم، و اء الاصطناعي في مجال الجع على الاستثمار في الذكية تش

 .على النهوض بهذه التكنولوجيا

  في مجال الذكاء الاصطناعيبناء شراكات عميقة في التعليم بين القطاع العام والخاص ودعم البحث العلمي. 
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 د في تبادل املعلومات والخبرات خلق منّصة عربية تعليمية للذكاء الاصطناعي تحت رعاية ألالكسو، تساع

 .بين الدول العربية الكفاءاتو 

 خاتمة:

 
ّ
ة كان ركيزة ودعامة أساسيّ  ،22كي في الجامعات واملدارس العربية زمن جائحة كوفيد إن توظيف التعليم الذ

حيث الحظنا تفاعال  .كمال السنة الجامعية ولقيام املؤسسات التعليمية بدورها املعهودإلملواجهة تداعيات الفيروس 

 
ّ
وكذلك لدى املعلمين في خلق بيئة تدريسية مبتكرة. فاملؤسسات التعليمية العربية خالل  البيايجابيا في الوسط الط

  ،السنوات املقبلة ستكون أمام تحديات كبرى 
ّ
ب على ألازمات الاجتماعية والاقتصادية والسياسية والصحية وهي التغل

ل الذي تعمل عليه املؤسسات ي ألاوّ لتحّد ا اة في زمن العوملة والصراعات إلاقليمية والدولية. أّم التي تعترضها خاصّ 

  22هو تجاوز مرحلة كوفيد  ،التربوية في العالم العربي
ّ
م يص من آثارها السلبية على التعليم وتطوير منهجية التعلوالتخل

 
ّ
مين في مزيد استخدام الذكاء الاصطن 19كانت جائحة كوفيد ي.الذك

ّ
ميا لتضمينه عاعي و بمثابة الشرارة التي أنارت املعل

كما يتكّهن عديد الباحثين بأنه سيكون محّرك الّنمو والتنمية  .في جميع مراحل التعليم في العالم العربي ،و نظريا

ن م الذكاء الاصطناعي تّتطلب مزيدفتطبيقات  .والتطّور خالل السنوات القليلة القادمة وسيؤسس لعالم جديد

الب مع لغة العصر الحاسوبيةالتأطير العلمي سواء الاهتمام باملعارف النظرية و 
ّ
مين أو للط

ّ
  .للمعل

 القيم و  ،التعليم في عاملنا العربي والثقافية ملبدأفيبقى الحفاظ على املهمة الاجتماعية  ،أما الهدف ألاسمى
ّ

بث

أن كن التي يم ،النظر على السلبيات والطالب بغّض خالق في صفوف ألاجيال مع ضمان الحضور الفعلي لألستاذ ألا و

ات وبعض السلوكي هذه التكنولوجياالتكلفة الباهظة ل حيث نالحظ .وي عليها استخدامات الذكاء الاصطناعيتنط

النقائص وبعض  22لقد كشفت جائحة كوفيد  .الطالبلتدريس ي و التي قد تلحق الضرر ببعض إلاطار اخالقية ألا 

. ي تفتقر إلى مثل هذه التكنولوجيا الحديثةة التّ خاصّ  ،الصعوبات التي واجهت بعض أنظمة التعليم في العالم العربي

لذلك وجب تقريب ونشر الثقافة التكنولوجية داخل املؤسسات التعليمية العربية وتبسيط املفاهيم وألاساليب مع 

 مة في هذا املجال.ة مع الدول املتقّد ضرورة إيجاد حلول تشاركيّ 

نا نقف في بعض املفتكما 
ّ
ين لتوسيع استعمالها باللغت ،رقات عند أمر تعريب تطبيقات الذكاء الاصطناعيأن

ا لغويا ملا فيه من رؤى تطويرية وتنشيط ،لكّن هذا ألامر ينطوي على تحّديات قاسية .العربية والانجليزية في عاملنا العربي

 .روري هو تحّدي مستقبلي واضح وض ،لعربيةالذكاء الاصطناعي في التعليم في الدول افتوطين  .الابتكارودفعا لإلبداع و

ات البشرية و ويّتطلب 
ّ
تحقيق ول .أس مال بشري قادر على رفع التحدياتلبناء ر  ،الكفاءات املحليةجهدا يعتمد على الذ

عملت املؤسسات التربوية العربية في إنشاء برامج  ،املنشودة من التكنولوجيات الحديثة في مجال التعليم الاستفادة

م الرقمية والعمل على تحديث املعارف يعبر فتح واجهات التعل ،الاصطناعياتيجيات لنجاح تقنية الذكاء واستر 

 واستثمارها.
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 ملخص الدراسة: 

ال شك أن القيادات إلادارية العربية أصبحت تواجه تحديات لم تعهدها من قبل وخاصة مع النصف الثاني للقرن العشرين 

 والعقد ألاول للقرن الواحد والعشرين الذي نحن في نهايته لان.

ة لم تعهدها البشرية من قبل سواء من حيث حجم تلك التغيرات، أو معدل تسارعها فما حدث وما ال يزال يحدث من تغيرات ضخم

 ، أو تنوعها، أو استمرارها ...

ومن أهم الجهات التي تأثرت بهذه املتغيرات بشكل واضح هي املؤسسات العربية عموما والقطاع العام منها على وجه الخصوص، 

 حيث كان وقع تلك التحديات عليه شديد ألاثر.

مما ترتب عليه قرارات مصيرية أمام قيادات تلك املؤسسات وخاصة فيما يتعلق بشكل إلادارة أو امللكية وعالقتها باإلدارة، أو املوارد 

 البشرية بتلك املؤسسات، أو كل ما سبق.

 .ى الوضع ألافضلوهو ما يحتاج منا لوقفة سريعة لرصد مالمح هذه التحديات وطبيعة تأثيرها وكيف يمكن الاستجابة لها عل

 التعليم العالي، الاتجاهات الحديثة، إدارة املوارد البشرية، القرن الحادي والعشرينالكلمات املفتاحية: 

Abstact : 

There is no doubt that Arab administrative leaders have been facing challenges that have not been pledged by 

particularly with the second half of the twentieth century and the first decade of the 21st century we are at its end now. 

What happened and still happens from huge changes I have not undertaken by humanity, both in terms of the size of 

those changes, or its acceleration rate, diversity, or continuing ... 

One of the most important parties that have been influenced by these variables are clearly the Arab institutions and 

the public sector in particular, where these challenges have been severely impact. 

Which needs a quick position to monitor features these challenges and nature and how they can be responded to the 

best situation. 

Which deals with fateful decisions before those institutions, particularly with regard to management or property and 

their relationship with management, or human resources, or all of the above. 
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 مقدمة: 

ما قيل عن املوارد البشرية ال يمكن حصره في هده ألاسطر، وما نعرفه عن املوارد البشرية قليل جدا. وهو امر 

اته.... الن كل دول العالم، خاصة الدول املتقدمة اهتمت بهذا العلم أشد اهتمام... فهو علم له من النفع غريب في حد د

ما يفيد املجتمع بشكل عام... خاصة في جزئية استثمار العنصر البشري... وكيفية النهوض بهذا العنصر وتنمية قدراته 

 وتدريبه.

نطاق... وهناك وجهات نظر مختلفة في تحديد مفهوم موحد ومتفق وقيل الكثير والكثير في هدا العلم الواسع ال

 عليه إلدارة املوارد البشرية.

هناك وجهة نظر تقول ... أن إدارة املوارد البشرية ما هي إال مجرد وظيفة قليلة ألاهمية في املنشآت وتقتصر على القيام 

لحضور والانصراف والغياب والاجازات... وجهة بأعمال بسيطة، مثل أرشيف أو حفظ ملفات العاملين وضبط عملية ا

 نظر عميقة جدا.

 وهناك وجهة نظر اعتبرها صحيحة بنسبة كبيرة تقول:

أن إدارة املوارد البشرية من أهم إلادارات في أي املنشأة ... وتعتبر من أهم الوظائف إلادارية، فهي عامل مؤثر 

 ة.جدا في عملية نجاح املنشاة وإدارة املوارد البشري

للمنشأة بشكل عام، .... وجهة نظر سليمة.......ألن هناك أنشطة تقوم بها إدارة  2هل إلادارة الام وإلادارة رقم 

املوارد البشرية لن تستطيع أي إدارة أخرى داخل املنشاة القيام بها.... وعلى سبيل املثال ال الحصر: تخطيط املوارد 

 وارد البشرية، البحث والاستقطاب................البشرية، توصيف الوظائف، تدريب وتنمية امل

 وقيل أيضا عن املوارد البشرية:

إنها فن اجتذاب العاملين واختيارهم وتعيينهم وتنمية قدراتهم وتطوير مهاراتهم، وتهيئة الظروف التنظيمية 

ر قدر ممكن من الجهد املالئمة من حيث الكم والكيف الستخراج أفضل ما فيهم من طاقات وتشجيعهم على بدل أكب

 والعطاء.... وقيل أيضا....

إنها إلادارة التي تبحث عن ألافراد وتخطيط الاحتياجات البشرية ثم تقوم باالستقطاب والاختيار والتعيين 

والتدريب وتنمية املهارات وتضع هيكل أو نظام لألجور، وبعد استعراض املفاهيم املتعددة إلدارة املوارد البشرية، نرى 

ها سلسلة من إلاجراءات وألاسس تهدف إلى تنظيم ألافراد للحصول على أقص ى فائدة ممكنة من الكفاءات البشرية أن

واستخراج أفضل طاقاتهم من خالل وظائف التخطيط والاستقطاب والاختيار والتعيين والتدريب والتقويم والحوافز 

 املالية واملعنوية...

 مشكلة البحث: 

صر موجة من التغيرات كالتي يعرفها اليوم، وال تحديات كالتي يواجهها بشكل أدت معها إلى لم يعرف العالم املعا

انفجار في املفاهيم واملصطلحات، بل تعدى ألامر إلى مراجعة الكثير من املفاهيم والقضايا السائدة لتحل محلها أخرى 

ب، خاصة دول العالم الثالث، فإنها لم تعد أكثر داللة وإدا كانت التنمية الاقتصادية تشكل لعقود خلت طموح الشعو 
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تحظى بدلك القدر من الاهتمام، كون العوملة أفرزت معها جملة من التحوالت السريعة والعميقة في املجاالت إلانتاجية، 

 املالية، التكنولوجية ، املعلوماتية، تفرض على الدول النامية تسريع عملية التكيف إلايجابي بما يحقق لها اندماجا

فعاال في الاقتصاد العالمي، فقد أصبح التنافس في ظل عاملية السوق يعتمد على تنمية املوارد والكفاءات البشرية 

القادرة على إلابداع والتطوير والتجديد التكنولوجي واستثمار املعلومات وحسن إدارة التغيير من جهة، بما يمكن من 

تجاهات الحديثة في إدارة املوارد البشرية ملجابهة تحديات القرن الاماهي صياغة مشكلة البحث على النحو التالي: 

 الواحد والعشرين؟

 املوارد البشرية:/ أوال: ماهية إدارة ألافراد

يمثل الانتقال في تسمية إدارة قوى العمل أحد املتغيرات الرئيسية في العشرين سنة ألاخيرة، مثل التحول في 

رة املعلومات، فهناك دوران إلدارة قوى العمل، الدور التطبيقي والدور تسمية صناعة املعلومات إلى نظم إدا

 (15، ص. 1112أرشيد، )الاستراتيجي، وفيما يلي توضيح لدلك: 

 .النظرة التطبيقية إلدارة قوى العمل: إدارة ألافراد: 1.1

 ألانشطة اليومية، مثال تمثل إدارة ألافراد مجموع ألانشطة التكتيكية وإلادارية بطبيعتها والالزمة ملمارسة 

إجراءات بحث طلبات التعيين ومقابلة ألافراد، وتعريف ألافراد بأهداف املنظمة، وتدريب املشرفين، زحل مشاكل ألامن، 

وتنظيم وإدارة املرتبات وألاجور، واختصار ممارسة إدارة أنشطة ألافراد اليومية بكفاءة في املنظمة، وقد لوحظ أن 

شطة ال تلبي احتياجات املنظمة ملجابهة متغيرات العصر الحالي في التسعينات، لدلك لزم أيضا ممارسة جميع هده ألان

 أعمال وممارسة النظرة الاستراتيجية لقوى العمل.

 .النظرة الاستراتيجية لقوى العمل: إدارة املوارد البشرية:2.1

ار تحقيق ألاهداف التنظيمية في إط تتمثل النظرة الاستراتيجية لقوى العمل في أعمال التخطيط والتوصل إلى

منظور زمني طويل، فالنظرة الاستراتيجية تتيح لإلدارة العليا أدوارا رائدة في مجال إدارة قوى العمل، فمن خالل 

التخطيط طويل ألامد يضاف البعد الاستراتيجي لقوى العمل إلى ألاعمال التقليدية ألنشطة إدارة ألافراد وهو ما يؤثر 

ملنظمة، وتحقيقها ألهدافها بشكل رئيس ي.  ويوضح الجدول التالي إدارة ألافراد في نطاق ألانشطة التنفيذية على آداء ا

وإلادارية وإدارة املوارد البشرية في إطار طبيعتها الاستراتيجية، وإن كان دلك يعني أهمية كال من وجتهي النظر وضرورتهما 

 ملمارسة أنشطة قوى العمل باملنظمة.

ان عمل إدارة املوارد البشرية يتمثل في آداء أنشطة إدارة ألافراد الروتينية كالتعيين والترقية والاجازات وقديما ك

 وتطبيق القوانين واللوائح، أي أن التركيز كان على إلاجراءات التنفيذية وإدارة العمليات أكثر منه على إدارة ألافراد.

 فعال وتحركات مديري التنفيذ، أي رد فعل لطلباتهم.أي أن دور إلادارة كان يتمثل في الاستجابة أل 

ولان أصبحت منظمات ألاعمال املتطورة تتحرك نحو تخطيط أعمال وأنشطة إدارة املوارد لبشرية بالتكامل مع اهداف 

 املنظمة طويلة ألامد، مما يتيح إدارة تنبؤية متقدمة.
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جي املستويات التنظيمية...فعلى املستوى الاستراتي وتتمثل وظيفة إدارة املوارد البشرية في أنشطة مختلفة في

 يمارس نشاط ربط املنظمة ببيئتها والتكامل مع البيئة املحيطة وتحقيق أهداف املنظمة بعيدة املدى.

 وعلى املستوى إلاداري يتركز الاهتمام في إعداد وتوزيع املوارد البشرية لتحقيق السياسة العامة للمنظمة.

 ة املوارد البشرية: ثالثا: أهمية إدار 

قامت إدارة املوارد البشرية بتبني مدخلين للموارد البشرية والدي يمكن ان تستفيد كل منشاة من خاللهما وهما 

 زيادة الفعالية التنظيمية وإشباع حاجات ألافراد.

ون ما سيكفبدال من النظر إلى أهداف املنشأة وحاجات ألافراد على أنهما نقيض منفصلين وأن تحقيق أي منه

على حساب لاخر... أعتبر مدخل املوارد البشرية أن كال من أهداف املنشأة وحاجات ألافراد يكمالن بعضهما البعض 

وال يكونا على حساب أحدهما... لدلك أظهرت ألابحاث السلوكية الحاجة إلى معاملة ألافراد كموارد بدال من اعتبارهم 

 (22، ص. 1122سالم، )هدا املدخل، ومنها:  عامل إنتاج، واملبادئ التي يقوم عليها

 .ألافراد هم استثمار إدا أحسن إدارته وتنميته يمكن أن يحقق أهداف املنشاة ويزيد إنتاجيتها 

 إن سياسات املوارد البشرية البد أن تخلق حاجات ألافراد النفسية والاقتصادية والاجتماعية 

 مية واستغالل مهاراتهم.بيئة العمل البد أن تيهئ وتشجع ألافراد على تن 

  برامج وسياسات املوارد البشرية البد أن تنفد بطريقة تراعي تحقيق التوازن بيم حاجات ألافراد وأهداف

 املنشأة من خالل عملية تكاملية تساعد على تحقيق هدا التوازن الهام.

 عد العاملين في كل منشأة التغيرات العاملية في أغلب دول العالم بعد ظهور ميثاق حقوق إلانسان والدي سا

على معرفة حقوقهم وواجباتهم، بل وتبني تنظيمات تجميعية، مثل: اتحاد العمال والدي ساعد العمال على الاحتجاج 

ضد أي تعسف ...لدا، فإن هده الظروف أجبرت كل منشأة بطريقة مباشرة أو ضمنية على التعامل مع املوا رد البشرية 

 ه وتدريبه.كفرد منتج إدا أحسن احترام

 (12القاض ي، د.ت.، ص. ).متطلبات القيادة في إدارة املوارد البشرية: 1

 القدرة على استخدام املهارات الشخصية ملدير إدارة املوارد البشرية 

  :قدرة مدير إدارة املوارد البشرية على تقديم الرشد والنصح إلى 

 املديرين التنفيذيين.

 رؤساء فرق العمل

 ملوارد البشرية على التفكير الاستراتيجي والرؤيا املستقبليةقدرة مدير إدارة ا 

 وضع خطة استراتيجية كاملة للموارد البشرية

 تنفيد الخطة في املستويات إلادارية والتنفيذية

 .القدرة على التفاعل والتأثير في مستويات إلادارة العليا 

 التأثير في عملية إمداد املنظمة بالكوادر البشرية

 ي الخبراء ومستشاري الشركةالتأثير ف
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 تقديم الاستشارات لإلدارة العليا

 العمل على جدب انتباه إلادارة العليا وإثارة اهتماماتها في ألاعمال الرئيسية إلدارة املوارد البشرية 

 .القدرة على التأثير والتغيير في حضارة املنظمة 

 من خال نظم الاستقصاء

 ددمن خالل ممارسات تطبيع ألافراد الج

 القدرة على تغيير نظم املعلومات 

 من خالل أعمال وأساليب تقييم لاداء

 من خالل وسائل النشر والاعالم في املنظمة

 من خالل ممارسات أنشطة التنقالت وتحركات العمالة

 من خالل نظم املعلومات الخاصة بإدارة املوارد البشرية

 القدرة على احتواء ألاعمال اليومية 

 ستخدام الاستراتيجي ألنشطة وإدارات املوارد البشرية القدرة على الا 

، ص. 1112خوالدة، ) رابعا: تفهم الاتجاهات العاملية في إدارة ألافراد: املوارد البشرية في القرن الحادي والعشرين:

25). 

ت ابتحليل وتقسيم اتجاهات الضغوط املحيطة الخارجية والداخلية املؤثرة على املوارد البشرية والعالق

الصناعية واستطالع مالمح التغير تبدو متغيرات هامة تؤثر على سياسات تخطيط القوى البشرية وعالقات التوظيف 

 بين املنظمة وأفرادها وبين املنظمة والبيئة وبين ألافراد والبيئة.

ت العمل هناك رؤيا جديدة حول الفرد والوظيفة وألاجر والحوافز وإلانتاجية والعالقات إلانسانية وعالقا

 وحقوق ألافراد ومشاكلهم وفرص العالج وقضايا التدريب

هناك تغيرات مستمرة تتعرض لها قوى العمل في مجاالت متعددة يمكن استطالع مالمحها ومعرفة إطاراتها 

 العامة وما ينتظر ان تتحول إليه في أوائل القرن.

في الخمسينات إلى تحقيق الرفاهية وقيمها فبالنسبة لقيم العمل داتها، هناك تحول، فمن قيم العمل الجاد 

 وتحديد ساعات العمل في السبعينيات إلى تحقيق ذاتية العامل حتى يعطي إنتاجا وفيرا.

وبالنسبة ملصدر القوى في املنظمة، فمن القوى السلطوية إلى قوى املشاركة، وبالنسبة لنطاق املشاكل التي 

شاكل الاقتصادية إلى املشاكل السلوكية التي تؤثر في القوى البشرية ومن تتعرض لها قوى العمل باملنظمة فمن نطاق امل

 املشاكل العادية دات الطبيعة املتكررة إلى املشاكل دات ألاحداث املتوالية وهو التوقع املنتظر.

الجديدة تقوم على أسس مختلفة عن  فالصناعات.هناك تحول من املجتمع الصناعي إلى مجتمع املعلومات، 1.1

سس الصناعات التقليدية، صناعة إلالكترونيات، أشباه املوصالت البتروكيماويات الحديثة، صناعة الخدمات، أ

وتجلب هده الصناعات الجديدة معها أنماط حياة اجتماعية متغيرة وأساليب ونظم إدارية جديدة وتتطلب فهما جديدا 
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التحكم الرقمي في إلانجاز  واستخدامات الكمبيوتر للعمل وقيمه وأساليبه ونظمه ونوعية جديدة من العمالة تجيد 

وبرمجة الربوت والتسيير الداتي وباقي الخدمات التي تتطلب إجادة التعامل مع املعلومات، هدا سوف ينسب الحجم 

ألاكبر من العمالة إلى قطاع الخدمات، فالعامل املطلوب سوف يعتمد على عقله وليس يده وال يقاس عمله بالساعات 

 بالقدرة على التصرف والابتكار. ولكن

 .هناك تحول في أساليب ونظم إلادارة شواهده:2.1

 .تحول من املركزية الى الالمركزية وتزايد الاعتماد على املؤسسات 

  تحول من النظام الهرمي إلى النظام الشبكي الدي يناسب عصر الالمركزية واملعلومات، حيث ان طبيعة الهرم

 سل السلطة لم يعد يتفق تسارع تدفق املعلومات.البيروقراطي ونظام تسل

  تحول في نظم وأساليب القيادة، فمن اصدار ألاوامر إلى التسهيل واملاركة الجماعية في اتخاد القرار بدال من

 إعطاء ألاوامر.

  سقوط مبدأ النمطية والتوحيد وشيوع التنوع والالنمطية ضمن ما جاء به عصر املعلومات وتسارع إيقاع

 يرات مما يجعل بيروقراطيات العمل عاجزة.التغ

  التحول من التزامن إلى الزمن املرن واهتزاز منطق يوم العمل التقليدي والاتجاه نحو ساعات عمل اختيارية

 كدلك الاتجاه إلى تأجير العمالة بصفة مؤقتة ألعمال مؤقتة ولفترات محدودة.

  املؤقتة التي تظهر وتختفي وقت الحاجة وتسطيح هرم إلانجاز من خالل وحدات العمل الصغيرة غير النمطية

 تسلسل الرياسات بإلغاء بعض املستويات فيه للتعجيل بعملية اتخاد القرار.

كونها تكلفة إلى النظرة إليها على أساس انها ألاصول البشرية ودلك بسبب .هناك تحول في النظرة إلى العمالة من 3.1

نسانية، ويعني دلك توقع تطبيقات مركزة وعديدة للعلوم السلوكية في مجال إدارة اتساع نطاق النزاع بين املصالح إلا

 املوارد البشرية، خاصة في مجال إدارة التغيير، التفكير الابتكاري، التطوير التنظيمي. ووظائف العاملين باملعرفة.

 1992)–وق ألاوروبية املشتركة تشير إلى أنها أصبحت أسواقا عاملية( الس.هناك مؤشرات تغير في سوق العمالة 1.1

، كما أن هناك اتفاقات دولية في مجال إدارة ألافراد ملتعددي )السوق العربية(وهناك تكامل بين أسواق العمل إلاقليمية 

الجنسية، ويعني دلك سهولة انتقال العمالة وتقارب ألاجور مما يبرز أهمية إعداد الكوادر إلادارية والفنية والارتقاء 

 صات وتنمية خبرات ألافراد باملنظمات ملجابهة املنافسة وسهولة تحرك العمالة املدربة.بالتخص

ين مثل بناء بنك املعلومات للعامل.هناك توسع في إدخال الحواسيب إلالكترونية في عمليات إدارة وظائف ألافراد: 1.1

 فوقية تخدم أسواق العمل الدولية. في أسواق العمل ألغراض التخطيط واتخاد القرارات وربط دلك بشبكة معلومات

حتى أصبح نظام التعلم املرحلي الدي ينتهي بفترة معينة او بشهادة معينة .هناك تغيير في نظم وأساليب التعلم 2.1

أصبح نظاما فاشال، فالتعليم والتدريب في عصر املعلومات املتسارعة يجب أن يتحول إلى عملية دائمة في حياة الانسان، 

 ي ظل هدا العصر املتغير لن يفيدنا أن نتعلم أشياء بداتها ألاهم أن نتعلم كيف نتعلم.كما أنه ف

  أصبحت التكنولوجيا تؤثر تأثيرا كبيرا على سلوك ألافراد وعلى نمادج العمل وأساليب لاداء وعلى تفاعل الفرد

آلداء وعلى الشكل العام وملبس الفرد، في الجماعة وعلى موقع ودور العمل وطبيعة إلانابة وعلى تحديد النطاق الزمني ل
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وتتطلب كل هده التغيرات واملؤثرات املختلفة صيانة العالقة بين النظام الفني والاجتماعي وتواجد إدارة فعالة للموارد 

 البشرية لتقلل من مشاكل التغيير الفني.

ف ثيراتها العميقة على عالقات التوظيوعلى صعيدنا العربي فبجانب املتغيرات الخارجية هناك متغيرات داخلية لها تأ

 (215، ص. 1112جواد، )والعمل، ولعل أهم هده املتغيرات:

التغير في تكوين هياكل القوى البشرية العاملة على املستوى القومي ديموجرافيا وتعليميا وتدريبيا، نتيجة السياسات 

 في خططها الخماسية. السكانية والتعليمية والتدريبية التي تتبناها الدولة وتعبر عنها

انفتاح نظمنا الاقتصادية القومية على العالم الخارجي والتأكيد على سياسة الانفتاح، بالتركيز على املجاالت  .2

إلانتاجية والخدمية وما يرتبط بدلك من تطبيقات تكنولوجية متقدمة وتأثيراتها على أفراد القوى العاملة، هدا بجانب 

ين املنظمات القائمة الوطنية وألاجنبية وهو ما يتطلب قوالب تنظيمية ونظم وإجراءات ما تحدثه من نمو املنافسة ب

 عمل جديدة تتناسب وحجم الاستثمارات الكبيرة املوجهة والطلب املتوقع على قوى العمل املاهرة.

يصاحبها  االتغيرات في سياسات التوظيف والتطوير التشريعي في عالقات العمل الفني والجماعي بالتعديالت وم .1

 من تغيرات اقتصادية واجتماعية تمس جماعات العمل وأساليبها ونظمها ومستوياتها.

نمو دور أفراد القوى العاملة في اتخاد القرارات على املستوى القومي واملحليات سياسيا واقتصاديا على مستوى  .6

 بمختلف صور املشاركة.املنظمات وزيادة فرص التنظيمات النقابية آلداء دورها في جميع املستويات 

كل هده املتغيرات الخارجية والداخلية وآثارها الكبيرة على القطاعات الاقتصادية والخدمية أدت إلى زيادة الضغوط 

وعقدت ألامور فتزايدت مشاكل إدارة املوارد البشرية واختلت نظم وسياسات وإجراءات العاملين فزاد الفاقد في عنصر 

وفي دوران العمل ورتابة ونمطية ألاعمال وبدلك أصبحت إدارة املوارد البشرية في كثير من  الزمن وفي معدالت الغياب

املنظمات غير فعالة في تعاملها مع عامل اليوم بعد أن كانت ناجحة في تعاملها مع عامل ألامس، والشكل التالي يوضح 

 الضغوط الحالية على إدارة املوارد البشرية ونظم العاملين.

ورة مواكبة التغيرات املحيطة ومجابهة ضغوط املنافسة العاملية وحرية التجارة وفتح ألاسواق وإلغاء الحواجز ونظرا لضر 

 الجمركية، أصبحت كثير من املنظمات في أمس الحاجة إلى:

حسينات هامة وأساسية في ممارسات املوارد البشرية بها ومعرفة كيفية التعامل مع التغيرات والضغوط  .2

 السابقة.

 سين الكفاءة والفاعلية الاقتصادية تح .1

 تحسين في جودة الخدمات والنواتج التي تقدمها املنظمات إلمكان مجابهة املنافسة الحادة .6

 تحسين ناتج السياسات وبرامج تنمية املوارد البشرية. .2

 دعم وتحسين آداء مؤسسات السوق وآلياته .5

 ضرورة التحول إلى مجتمع املنظمات والعمل الجماعي. .3

 ه ألامور الهامة يجب أن تؤخد في حسابات مخططي استراتيجيات وسياسات الاستثمار البشري.كل هد
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كدلك ملواجهة التغيرات العاملية املحيطة تغيرت نوعية العمالة الالزمة لنجاح املنظمات وأصبحت أهم مواصفاتها 

 .(221، ص. 1113عقيل، ) وخصائصها كما يلي:

 طلوبة والتي تعمل في ظل ظروف املنافسة العاملية:خامسا: نوعية وخصائص العمالة امل

 أصبحت املتغيرات والضغوط العاملية تتطلب نوعية خاصة من العمالة يمكن إيضاح خصائصها فيما يلي: 

  نوعية جديدة من قوى العمل تتميز بالخبرة واملعرفة ويستخدمون مهاراتهم وقدراتهم بصفة رئيسية

Knowledge Workers 

 كون أساسا من خبراء متخصصين وأفراد يمكنهم السيطرة على أعمالهم بأنفسهم دون الخضوع قوى عاملة تت

 للسلطات والاوامر املباشرة.

 عمالة لديها السيطرة على العمل وتحاسب في النهاية على إلانجاز 

 عمالة تعمل في فرق عمل دات مهام محددة 

 افظة على العالقات املتبادلةفرق عمل تتحمل مسئولية كبيرة في الانضباط الذاتي واملح 

 .عمالة تحتاج نظما جديدة للتحفيز املعنوي، وخاصة الخبراء واملتخصصين منهم 

جزء كبير من ألاعمال سوف يؤدي بطرق مختلفة عن السابق في أشكال تنظيمية هيكلية جديدة من ناحية املستويات 

قات ودرجة الرسمية واملشاركة وأساليب الاتصاالت التنظيمية وفي ألادوار ومحتويات الوظيفة واملسئوليات والعال

 وخطوط السلطة، هدا بجانب تخصصات جديدة تقوم أساسا على التعليم والتدريب واملهارة

 Mega Trendsسادسا: تحليل وتوضيح القوى واملتغيرات الدولية املؤثرة على املوارد البشرية

واجتماعية وحضارية تجابه إدارة تنمية املوارد البشرية وتسبب هناك مؤثرات عاملية اقتصادية وتكنولوجية وتنظيمية 

كثير من املتغيرات في نظم وطرق ومفاهيم العمل ويثير عدم التوافق واملشاكل التي تتصف به منظماتنا وشركاتنا في 

 ألاوقات الحالية.

اليب إلادارة وانماط هده القوى تخلق اتجاهات جديدة وتوجه العالم إلى مجاالت جديدة ويؤثر على طرق وأس

القيادة ونظم إجراءات العمل والهيكلة التنظيمية: طفرة إنتاجية هائلة وتغيير كبير في طرق وإجراءات إلانتاج، ثورة 

وشبكات اتصاالت عاملية، ثورة تكنولوجية املعلومات، تغيرات تكنولوجية هائلة، مجتمع عالمي، ثقافة عاملية، تحرر 

ن تغيير تشكيلة العمالة ونوعياتها وزيادة تعقيداتها، إقامة نظام للسالم العالمي، قيم سامية فكري عالمي، حقوق إلانسا

 جديدة يدعى لها إلقامة نظام عالمي جديد، إن العالم يتطور ويتجه إلى عملية طبيعية للنضج.

The World is undergoing a natural process of maturation 

 املتغيرات الرئيسية على املوارد البشرية في منظماتنا وشركائنا. ونعرض فيما يلي أهم آثار هده

 .آثار القوى واملتغيرات الاقتصادية على املوارد البشرية: 1.2

ارتفعت ألاهمية النسبية للقطاعات الخدمية على حساب القطاعات إلانتاجية، مثل أشباه املواصالت وصناعة 

والسياحة والنقل، حيث يقل الاعتماد على ألاصول املادية الثايتة ويتزايد  إلالكترونيات والتأمين والتمويل والاعالم

الاعتماد على أصول املعرفة املتمثلة في الخدمات إلانتاجية مثل البحوث والتطوير والتصميم والتسويق والاعالم 
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أصبحت في مجاالت واملشتريات والصيانة ورقابة الجودة، وقد ترتب على دلك أن فرص ومجاالت ومهارات العمالة 

إلالكترونيات والكمبيوتر والخدمات املالية والاتصاالت، كما انخفضت خبرات آالف ألافراد الحاليين وسيضمحل دور 

العمالة في إلادارة الوسطى في املستقبل وقد تختفي أدوارها نتيجة التوسع في استخدام الكمبيوتر ونظم املعلومات، 

تاج إليها ألانشطة  الجديدة خاصة قطاع الخدمات الدي سيستمر في التوسع وستظهر  خبرات ومهارات عالية تح

 الستيعاب النمو في العمالة.

تم إحالل لالة مكان العامل، فأصبحت املنتجات تتشكل من خالل نظم الكمبيوتر إدخال البيانات، مما يؤدي إلى 

ام بمواصفات معينة وعملية البيع وعملية تشكيل سلسلة من ألاوامر لعمليات التصنيع وتوريد الخامات والالتز 

التحصيل وإلغاء بعض ألاعمال غير املهمة والاقتصار على ألاعمال الرئيسية املحددة في أهداف الشركات والتي تعتبر أكثر 

 اقتصادية.

 تعدل وتوضح هده املتغيرات لاثار على سياسات ونظم إدارة املوارد البشرية من ناحية طرق وأساليب وإجراءات أن

 لتتوافق مع هده املتغيرات.

 : ومن آثار القوى واملتغيرات الاقتصادية على املوارد البشرية

إنجازات تكنولوجية غير مسبوقة في كافة مجاالت الحياة وقيام صناعات جديدة تقوم على التقنيات الحيوية أي البايو 

 املوارد الطبيعية ورأس املال فقط. تكنولوجيا، وبالتالي تقوم أساسا على القدرات العقلية وليس على

 .إمكانيات هائلة نتيجة تزاوج التكنولوجيا وانطالقاتها وتالش ي حدودها 

  ابتكار العديد من املواد الجديدة واملخلقة التي تحل محل املواد ألاولية 

  إحالل إلانسان لالي في كثير من العمليات إلانتاجية محل إلانسان 

 ثار التباعد املكاني والزماني وتحقيق التواصل بين أجزاء العالم.ثورة املعلومات وتحييد آ 

 ثورة الجودة   TQM  والاهتمام الزائد بتحسينها وإعادة الهندسةReengineering   ومقارنة املنتج أو الخدمة

   Benchmarkingاملؤداة بأفضل مثيل لها 

 م تطرق في عالم إلانتاجية.الاتجاه إلى تحسين إنتاجية املعرفة، وهي آفاق جديدة واعدة ل 

  

  النتيجة تحول املنظمات إلى منظمات املعرفة والعقول، وليس منظمات ألاعمال الروتينية أو اليدوية واعتمادها

 أساسا على العمالة دات املعارف

 هومن ثم، فقد أصبح من أهم وظائف إدارة املوارد البشرية إعداد وتعديل استراتيجيات التنمية البشرية وتوجي 

الاستثمارات إلى رفع قدرات ألافراد التكنولوجية واملعرفية وتنمية العقول ومهارات الابتكار، ودلك على أكبر نطاق ممكن 

 ملجابهة هده التحوالت.

 .آثار القوى واملتغيرات التنظيمية على املوارد البشرية: 2.2

 ة وأشكال مختلفة لفرق العملتصميمات لهياكل تنظيمية جديدة تتوافق مع كل عمل وألاعمال املختلف 
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  تغيرات تنظيمية هيكلية في عدد املستويات التنظيمية وفي ألادوار ومحتويات الوظيفة واملسئوليات والعالقات

 ودرجة الرسمية واملشاركة وأساليب الاتصاالت وخطوط السلطة.

 لى ب وتغيير الطلب عتغيير تنظيمات العمل وخلق تخصصات ووظائف جديدة تقوم أساسا على العلم والتدري

 املهارات.

  اتجاهات جديدة في ترتيبات العمل املرنةFlextimeأيام العمل املضغوطة ، Coompressed Workweeks  ،

، إعطاء بعض العمليات لشركات متخصصة، آداء الاعمال عن طريق تكنولوجيا Job Sharingاملشاركة في العمل 

 Telecommutingالاتصاالت 

 صفة مؤقتة ولفترات محدودة، وبالذات في ألاعمال الاعمال املكتبية.تأجير العمالة ب 

  الاتجاه إلى تكنولوجيا العمليات أكثر من تكنولوجيا املنتجات... فأصبحت العمليات إلانتاجية تجزأ إلى أجزاء

عالية، فمن  مهارات وتنفيذ العمليات غير املاهرة في مواقع جغرافية غير املواقع التي تنفد فيها العمليات التي تتطلب

خالل تكنولوجيا الاتصاالت واملعلومات أصبح يمكن تصميم املنتجات أينما تتوافر املهارات واملعرفة الضرورية وإنتاج 

 أجزائها في أرخص مكان يمكن صناعتها فيه، ثم شحنها للتجميع في أرخص مكان يمكن تجميعها فيه.

 لكترونية، ثورة تكنولوجية في التحول من الورق إلى أسطوانات الاتجاه من الحضارة الورقية إلى الحضارة إلا

كآلية جديدة للتسجيل والتخزين والاسترجاع والعاملية، وهو ما يعرف  Compact Diskالليزر، أي ألاقراص املدمجة 

محل امللف أي أنه ستحل أسطوانة الليزر والذاكرة إلالكترونية،   Paper Free administrationباإلدارة بدون أوراق 

التقليدي لتسهيل عملية اتخاد القرار وزيادة سرعته وتقليل تكلفته وتتحول مؤسساتنا بالضرورة إلى استخدام هده 

التكنولوجيا الجديدة لتدارك الفجوة املعلوماتية بينها وبين الدول املتقدمة، وما يعنينا هنا أنه من املؤكد أن دلك 

من العمالة النتشار دلك انتشارا واسعا في مجاالت الغدارة املكتبية في شركاتنا  سيؤدي الى الاستغناء عن أعداد هائلة

 ومؤسساتنا وفي ألاجهزة الحكومية، مثل الشهر العقاري والضرائب والتأمينات وإلاسكان والتراخيص.

 اط السلوكي بالاستثمار املتعاظم في البشر تعليما وتدريبا والاهتمام الفائق بتنمية الالتزام املؤسس ي والانض

والعمل الجماعي على نحو يضمن توجيه طاقاته إلى تحقيق الفاعلية والكفاءة، ألامر الدي يترتب عليه تغيير كبير في 

ممارسات إدارة املوارد البشرية وأساليب تخطيط قوى العمل وطرق ومناهج التدريب واملسارات الوظيفية ومعايير لاداء 

 وطرق التقييم الرتفاع الجودة.

 .(225، ص. 1113عقيل، ). آثار القوى واملتغيرات الاجتماعية على املوارد البشرية: 3.2

  اهتمامات متزايدة بحقوق العمال واملشاركة والرقابة الذاتية والديمقراطية الصناعية ومفاهيم العدالة

 ات الصناعية.الاجتماعية وحماية املستهلك وزيادة الاهتمام بالحوافز املعنوية وازدياد مشاكل العالق

  ظاهرة تعدد جنسيات العاملينToday’s Highly Divers Workforce  والاتجاه إلى التنوع واختالف الثقافات

بين قوى العمل والتغيير الديموغرافي فيها، وبالتالي التغيير في تركيبة قوى العمل وفي السلوك وفي القيم واملواقف 

 املنظمات.وانعكاسات دلك على إلادارة ومناخ العمل ب
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  ارتفاع مستوى التعليم واملعرفة للفرد العادي وظهور العاملين دوي املعرفةKnoledge Workers  وحلولهم

دات التفكير املسبق والقدرة على التطوير والابتكار والنظرة املستقبلية التي  (العمالة املستنيرة)محل العمالة العادية 

 لتكنولوجيا العمالية.تسهم بمعرفتها في تنمية حقول املعرفة وا

 .انتشار وسائل الثقافة العامة 

 عاملية املعرفة، وتداخل ألانماط الثقافية بين املجتمعات 

 خاتمة: 

ختاما يمكن القول أن مستقبل الدول يتوقف إلى حد كبير على املساهمات التي سيقدمها التعليم العالي والبحث 

رص العمل في شركات قادرة على التنافس على الصعيد الدولي، وعن العلمي عن طريق تنمية مهارات أفراده، وتوليد ف

 طريق اعتماد التكنولوجيا الحديثة لتلبية الاحتياجات الاقتصادية والاجتماعية.

وتتطلب استراتيجية التطوير زيادة كفاءة التعليم العالي في عدة مجاالت منها: تلبية الحاجة إلى مهارات مرتفعة 

دة الاستثمار في رأس املال البشري، وتحقيق مستوى عالي من البحث والتنمية لتدعيم الابتكار في املستوى عن طريق زيا

قطاعات النمو املستهدفة، وإحالل التوازن في العروض من خريجي الجامعات والتعليم املنهي والفني، وتحسين كفاءة 

 مؤسسات التعليم العالي، وتحسين كفاءة تخصيص املوارد وإدارتها.

 مة املراجع: قائ

 . إدارة املوارد البشرية: مدخل استراتيجي. الكويت: دار وائل للنشر (1122)أرشيد، سهيلة محمد.  (2

 . الوظائف الاستراتيجية في إدارة املوارد البشرية، عمان: للنشر والتوزيع (1112)جواد، عباس حسين.  (1

د البشرية في جامعة الكويت واملعيقات التي . درجة أداء وظائف إدارة املوار (1112)خوالدة، محمد فالح علي.  (6

 تواجهها: الحلول املقترحة للتغلب عليها في ضوء الخطة الاستراتيجية. أطروحة دكتوراة، جامعة اليرموك، عمان 

.  تنمية املوارد البشرية في ظل املتغيرات العاملية. القاهرة: املجموعة العربية (1122)سالم، محمود يحي.  (2

 رللتدريب والنش

 . إدارة املوارد البشرية في الجامعات الكويتية. الكويت: دار الفالح للنشر والتوزيع (1112)عقيل، عمر.  (5

 12، 16.  مجلة املدير الناجح، (د.ت.) القاض ي، فؤاد. (3
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 وفق متطلبات القرن الحادي والعشرين حوكمة الجامعات

 أجامعة امللك سعود 
ً
 نموذجا

Universiy governance according to the requirements of the twenty-first century, King 

Saud University as a model 

 الرياض/ السعودية ،باحث أكاديمي، إدارة التعاون الدولي جامعة امللك سعود /سامي أبو طالب حسن.د

Dr.Sami Abu Talib Hassan/Academic Researcher, International Cooperation Department, King Saud University - 

Riyadh / Saudi Arabia 

جامعة املنصورة، املنصورة/  /استشاري نظم املعلومات الجغرافية، مركز تقنية الاتصاالت واملعلوماتأيمن السيد املعداوي، .أ

 مصر

Ayman El-Sayed El-Maadawy, GIS Consultant Information and Communication Technology Center/ Mansoura 

University, Mansoura / Egypt 

 

 ملخص الدراسة: 

تفرض تحوالت القرن الحادي والعشرين على املؤسسات التعليمية مواكبة التغيرات املتسارعة نحو التميز والتنافس في البيئة 

كمة، ودورها في إلادارة الرشيدة للمؤسسات التعليمية، وفي هذا السياق تهدف الدراسة الحالية إلى إبراز املالمح الرئيسة ملفهوم الحو 

 على املبادئ الرئيسة للحوكمة، وقد بدأت حكومة اململكة العربية السعودية تولي هذا التوجه 
ً
التعليمية لتحقيق أقص ى املنافع، اعتمادا

ك سعود جامعة الوطن؛ فقد رسمت "وطن طموح" "حكومته فاعلة"، وباعتبار جامعة املل 1161املزيد من الاهتمام والرعاية، في ظل رؤية 

ج هرسالتها الاستراتجية لتحقيق خطة اململكة في تطوير التعليم في ضوء مبادئ الحوكمة التى تنتهجها الدولة، وقد اعتمدت الدراسة على املن

 لحوكمة مؤسسات التعليم العالي، من خالل إدارة العملية التعلي
ً
اتيجيات التي مية لتنفيذ الاستر الوصفي التحليلي، وتناولت الدراسة تعريفا

 على الشفافية والعدالة واملساءلة، وتوصلت الدراسة إلى أن الحوكمة في جامعة امللك 
ً
وضعتها الجامعة لتحقيق جودة التعليم اعتمادا

( 6الجامعة، و)( إطالق برنامج لقياس الحوكمة داخل 1( إنشاء البنية ألاساسية للحوكمة، و)2سعود مرت بأربع مراحل رئيسة شملت )

( متابعة الحوكمة وتطويرها، ولعل من أهم مخرجات تطبيق الحوكمة في جامعة امللك سعود هى تجديد 2تنفيذ الحوكمة وتطبيقها، و)

 من 2الاعتماد ألاكاديمي املؤسس ي من هيئة تقويم التعليم ملدة )
ً
مج م، وقد بلغ عدد البرا1112إبريل  61م إلى 1122مايو  2( سنوات اعتبارا

، كما حصل )66الحاصلة على الاعتماد ألاكاديمي الوطني )
ً
 من برامج الجامعة على الاعتماد ألاكاديمي الدولي. 226( برنامجا

ً
 أكاديميا

ً
( برنامجا

 وقدمت الدراسة مجموعة من التوصيات التى تدعم ريادة ألاداء املؤسس ي للجامعات السعودية في ظل الحوكمة، ومنها تحقيق الالمركزية

واستقاللية الجامعات، وابتكار مصادر متجددة لتمويل البحث العلمي، وتحقيق املسئولية املجتمعية، ونشر ثقافة الحوكمة باعتبارها أمل 

 وطن يرنو إلى التقدم والازدهار.

 حوكمة الجامعات، نماذج الحوكمة، الاعتماد ألاكاديمي، جودة التعليم، جامعة امللك سعود.الكلمات املفتاحية:

Abstract: 

The transformations of the twenty-first century impose on educational institutions to cope with the rapid changes 

towards excellence and competition in the educational environment. In this context, the current study aims to highlight the 

main features of the concept of governance, and its role in the rational management of educational institutions to 
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attainatmost benefits based on the main principles of governance.The government of the Kingdom of Saudi Arabia has begun 

to pay more attention and care to this approach, in light of the vision of 2030, an "ambitious nation", an "effective 

government", and considering King Saud University as the nation's university; It has drawn its strategic message to achieve 

the Kingdom's plan to develop education in light of the principles of governance pursued by the state.The study relied on the 

descriptive analytical approach, and the study dealt with a definition of the governance of higher education institutions 

through the management of the educational process to implement the strategies developed by the university to achieve 

quality education based on transparency, justice and accountability.The study concluded that governance at King Saud 

University passed through four main stages, which included (1) establishing the infrastructure for governance, (2) launching 

a program to measure governance within the university, (3) implementing and applying governance, (4) monitoring and 

developing governance, and Perhaps one of the most important outputs ofimplementing governance at King Saud University 

is the renewal of institutional academic accreditation from the Education Evaluation Commission for a period of (7) years, 

starting from May 1, 2017 to April 30, 2024, and the number of programs that have obtained national academic accreditation 

has reached (33), and (113) academic programs of the university have obtained international academic accreditation .The 

study presented a set of recommendations that support the leadership of the institutional performance of Saudi universities 

under governance, including achieving decentralization and independence of universities, creating renewable sources of 

funding for scientific research, achieving social responsibility, and spreading the culture of governance as the hope of a nation 

that aspires to progress and prosperity. 

Keywords: University governance, governance models, academic accreditation, quality of education, King Saud University. 

 :مقدمة

ي التدريس املمثلة ف لتحقيق مهامها املتاحة هادار مو املعاصرة إلى الاستفادة من كافة  املؤسسات التعليمية تسعى

ونشر املعرفة؛ حتى تتمكن من التكيف مع التحوالت العاملية، وتحتفظ بمشروعيتها ودورها الريادي في  والبحث العلمي

، وقد أدى التطور البحثي (626، ص1111العالم املعاصر بما يتوافق مع متطلبات القرن الحادي والعشرين )السرديه: 

 الذي يقوم على مجموعة من املدخالت ،ؤسسات البحثية العتمادها على الاقتصاد املعرفيفي الجامعات إلى وصفها بامل

والتمويل الواسع، وفي املقابل تظهر مجموعة من املخرجات  ،املتميزين من العلماء واستقطابفي مقدمتها: الحوكمة، 

 على جودة مخرجات البحث العلمي.مثل: ارتفاع مستويات الخريجين، والاهتمام بنقل التقنية وتوطينها، والتأكيد 

حو تحقيق ن ؛ باعتباره بوابة العبور نحو الاقتصاد املعرفي في العقد ألاخير خطوات حثيثةخطت جامعة امللك سعود 

ف تصالتميز البحثي والريادة املعرفية، وقد انتهجت الجامعة مجموعة من السبل التى حولتها إلى جامعة بحثية ت

ق مع بما يتواف ،الحوكمة في ظل معايير الجودة الشاملة التى تحقق ألاهداف املوضوعة بمبادئ بالعاملية، ومنها ألاخذ

التي تتبنى في محور كيف نحقق رؤيتنا تنفيذ برامج تعزيز حوكمة ، 1161املنهاج الوطني والرؤية الاستراتيجية للمملكة 

تجربة جامعة امللك سعود  ورقة البحثيةهذا املنطلق تعرض هذه الومن (، 6، ص1122العمل الحكومي )ربابعة: 

 .عن هذه السياسات والنتائج املترتبة وفق متطلبات القرن الحادي والعشرين،للحوكمة 
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 :مشكلة الدراسة

 ال يتجزأ من رؤية اململكة 
ً
"وطن  1161انتهجت اململكة العربية السعودية سياسة الحوكمة باعتبارها جزءا

حوكمة المبادئ الدولة باالتجاه نحو تنفيذ ألاجهزة الحكومية على كافة مستويات  وقد قامت طموح" "حكومته فاعلة"،

مما فرض على الجامعات السعودية تحديات جمة، أوجبت عليها التخلي عن ألاساليب ، 1161لتحقيق رؤية اململكة 

(، وذلك نحو سيعها ملواكبة 323، ص1122إلادارية التقليدية، والتوجه نحو ألاخذ باألساليب إلادارية الحديثة )العتيبي: 

تحديات عوملة التعليم العالي، ومواجهة املنافسة العاملية، ألامر الذي يدفع الجامعات إلى التغيير والتكيف مع التوجهات 

(، وتشير الدالئل إلى أن الجامعات السعودية ما تزال في جاحة 622، ص1122املعاصرة لحوكمة الجامعات )الشمري: 

 (، وفي هذا السياق222، ص1122نظمها إلادارية حتى تتوافق مع متطلبات حوكمة الجامعات )الكسر: ماسة لتطوير 

 لبما يتفق مع ود برسم سياسة تنفيذ الحوكمة قامت جامعة امللك سع
ً
ياسة سمتطلبات القرن الحادي والعشرين ووفقا

امعة جابة على التساؤالت التالية: هل تطبق ومن ثم تتمحور مشكلة الدراسة حول إلاجالحوكمة التي تنتهجها الدولة، 

جراءات واملمارسات التي ٌنفذت في إلا  وفق متطلبات القرن الحادي والعشرين؟ وما أبرز  الحوكمةمبادئ امللك سعود 

 سبيل تحقيق ذلك؟ وما أهم مخرجات تطبيق الحوكمة في جامعة امللك سعود؟

 :أهداف الدراسة

  الجامعات.تحديد املفهوم إلاجرائي لحوكمة 

 .استكشاف نماذج الحوكمة في الجامعات 

 .الكشف عن مراحل تنفيذ الحوكمة في جامعة امللك سعود 

 .إبراز أهم مخرجات تطبيق الحوكمة في جامعة امللك سعود 

 .تقديم بعض املقترحات التي من شأنها أن تزيد من فعالية الحكومة داخل الجامعات السعودية 

 أهمية الدراسة:

تنبثق من تناول أحد املوضوعات املهمة والحيوية في عالم إدارة املؤسسات الجامعية، وهو حوكمة  نظرية:ألاهمية ال

، من خالل تبني مفاههيم الحوكمة وتعزيزها في مختلف 1161الجامعات الذي ترنو إليه رؤية اململكة العربية السعودية 

 قطاعات الدولة.

الحوكمة في جامعة امللك سعود ومخرجاتها، والسعي إلى التوصل إلى تنبع من استعراض خطة  ألاهمية التطبيقية:

مجموعة من النتائج التي تبنى عليها توصيات تأمل في تعزيز تطبيق الحوكمة وفق متطلبات القرن الحادي والعشرين في 

 الجامعة للوصول إلى ألاهداف املنشودة لالرتقاء بجودة التعليم العالي السعودي.
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 :منهج الدراسة

 من خالل الاعتماد لدراسةانتهجت ا
ً
 نوعيا

ً
ظواهر وصف ال الذي يستخدم فيي، لى املنهج الوصفي التحليلع نهجا

إلى تعميمات  يرها للوصول سويعتمد على تجميع الحقائق واملعلومات ثم مقارنتها وتحليلها وتف ،ةوألاشياء وألاحداث املعين

  ة يمكن من خاللها تعميم نتائج الدراسة.مقبول

: مفهوم حوكمة الجامعات
ً
 أوال

في علم إدارة ألاعمال، التي استخدمها ألول مرة  Governanceرجع أصل مفهوم الحوكمة إلى الكلمة إلانجليزية 

ن مفهوم الحوكمة يعني السياسات التي تتبعها ، حيث أشار إلى أم2262سنة  Ronald Coaseالعالم الاقتصادي ألاميركي 

هزة املنبثقة عنها بغية الوصول إلى تنسيق فعال يهدف إلى تنمية املؤسسة وتطويرها، عن طريق املؤسسات وألاجمختلف 

(، وانتشر استخدام هذا املصطلح في نهاية الثمانينيات 22، ص1122إعادة تنظيم وتسيير عمل املؤسسة )الحاج وعيس ى: 

كمة تعني أسلوب ممارسة السلطة في تدبير م إلى أن الحو 2222من القرن العشرين بعدما أشار البنك الدولي في عام 

 (.3، ص1122املوارد الاقتصادية والاجتماعية للبالد من أجل التنمية )ربابعة: 

ؤسسة م الحوكمة مجموعة القوانين واللوائح التي تعمل على تحقيق الجودة والتميز في ألاداء، وقد وضعت تمثل

  IFC التمويل الدولية
ً
 :Alamgir) املؤسسات والتحكم في أعمالها ام الذي يتم من خالله إدارةالنظلحوكمة بأنها ل تعريفا

2007, p.3) ، ية النظم إلادار  في الواليات املتحدة ألامريكية لتحسينوقد ظهر مفهوم الحوكمة باملؤسسات الجامعية

ة على تفعيل الرقاب لتحقيق مجموعة من ألاهداف الرئيسة منها: ضمان جودة املخرجات التعليمية، والعمل ،بالجامعات

ف ة على املشاركة، حيث تعر على العلميات التعليمية، ودعم استقاللية املؤسسات في اتخاذ القرارات الجامعية القائم

حوكمة الجامعات بأنها عملية إقرار القيم وألانظمة، وتشكيل الهياكل التنظيمية والقيادية، وتنظيم العالقات ألاكاديمية 

(، 661، ص1111عالقتها باملؤسسات الحكومية ألاخرى وقطاع ألاعمال واملجتمع )عسيري: داخل الجامعة، وضبط 

 يحقق ابم العالي، التعليم مؤسسات أداء يحكم الذي والتميز ونظمها الجودة معايير تطبيقالجامعات  حوكمةويقصد ب

 ِقَبل نم واملشاركة واملساءلة الشفافية تحقيق يضمن وبما السلوكيات، ونزاهة التصرفات، وصحة التوجهات، سالمة

 تطوير إلى يؤدي مما ؛ (Lombardi, et.al.: 2002, p.4) الفردية املصالح على املؤسسة مصلحة وتغليب جميعهم، ألاطراف

 (.62، ص1126باملؤسسة )السر:  مباشرة وغير مباشرة عالقة لهم الذين ألاطراف هؤالء وحماية املؤسس ي ألاداء

إدارة العملية التعليمية لتنفيذ الجامعات أنها  لحوكمةإلاجرائي  حديد التعريفيمكن تما سبق في ضوء 

يث تصبح بح ،الاستراتيجيات التي وضعتها املؤسسة لتحقيق جودة التعليم، والعمل على زيادة مخرجات البحث العلمي

 
ً
 .على املجتمع املحلي املؤسسات التعليمية تجمع بين التعليم ألاكاديمي والبحث العلمي لتصبح أكثر انفتاحا

: نماذج حوكمة الجامعات
ً
 ثانيا

أربعة نماذج في  Trakmanوالتي حددها تركمان ، في الجامعات تتعدد النماذج التي طرحت الحوكمة للتطبيق

 :(Trakman: 2008, p.63)كما يلي  لحوكمة مؤسسات التعليم العالي، وهي
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 Academic Modelألاكاديمي: لنموذج ا.1

ؤول جميع السلطات في الجامعة إلى ألاكاديميين بسبب النموذيعد 
َ
ا بالتقاليد، وُيفترض أن ت

ً
ج ألاكثر تمسك

في تحديد رسالة الجامعة، ويكون لهم التمثيل ألاوسع والرأي ألاقوى  داخلألامور في إلادارة العليا  إمساكهم بزمام

 (.32-32، ص 1125)حمدان:  الجامعة وأهدافها

 Corporate Model :تنموذج الشركا . 2

(، 51، ص1122ظهر هذا النموذج نتيجة لالزمات املالية التي امتد تأثيرها إلى أداء إدارة الجامعات )الحاج وعيس ى: 

وعليه، ُيفترض أن يكون رئيس  ،جالنتائ ترك املجال واسًعا للمساءلة املالية، وهو ما يساعد على تحسينفيه ويتم 

 .ديمًياأكاالجامعة مدير شركة مهنًيا وليس 

 The Trustee Modelألامناء: نموذج  . 3

 .الجامعية أعضاء غير منتخبين داخل املؤسسة يتكون منمجلس أمناء  السلطة إلى فيه تسند

 The Stakeholder Model :أصحاب املصالح نموذج. 1

ك الطلبة الجامعة، ومن أمثلة ذلإدارة أصحاب املصالح في  مجموعة كبيرة من يتم تحقيقه وفق تمثيل

 (.22، ص1121)برقعان والقرش ي:  واملوظفون وألاكاديميون والخريجون والحكومة واملجتمع املحلي

الوصول إلى النتيجة املثلى، ألن قرار اعتماد  الجزم بأن استخدام أحد هذه النماذج سوف يضمن وال يمكن

تطبيقه فيها، وقد قامت جامعة امللك سعود استخدام نموذج معين من النماذج السابقة يعتمد على البيئة التي سيتم 

 .مع البيئة التعليمية باململكة بشقيه ألاكاديمي والبحثي الءمة تطبيقهبانتهاج النموذج ألاكاديمي مل

: مقومات الحوكمة وتطبيقاتها في جامعة امللك سعود
ً
 ثالثا

 تعدح" "حكومته فاعلة"، حيث "وطن طمو  يكون أن  1161تنبع الحوكمة بجامعة امللك سعود من رؤية اململكة 

 أساس
ً
 الحكومة الفاعلة عنصرا

ً
تنفيذ،  ياتفي نجاح الدول، وصناعة مستقبلها، ملا تمتلكه من خبرات وصالحيات وآل يا

الوضع الذي ينبغي أن تكون عليه هذه الحكومة الفاعلة، بحيث  1161اململكة  رؤيةكما وصفت ، عالوة على مسؤولياتها

 
ً
 على مواجهة التحديات يكون أدائها متطورا

ً
 للتطلعات ولامال، وقادرا

ً
حوكمة الجامعات التي وفق معايير  ،ومواكبا

أوضحت الرؤية (، كما 162، ص1111واملساواة، والاستقرار املالي، واملحاسبية )البلوي:  واملساءلة، ،الشفافيةتتضمن 

 مع الفساد، وأنه
ً
ا ستقوم باتخاذ التدابير الالزمة للحفاظ على املوارد أن الحكومة تنتهج الشفافية، ولن تتهاون مطلقا

ما تعمل ك ،ملائية، والثروة السمكية، وغيرهاالحيوية واملخزون الاستراتيجي فيما يخص ألانظمة الزراعية، والغذائية، وا

 على تقليل الهدر
ً
من أجل كما أنه جاري دعم واستحداث قنوات تواصل بين ألاجهزة الحكومية واملواطنين ، جاهدة

التفاعل مع املجتمع، وكذلك دعم عمليات املرونة وسهولة وسرعة اتخاذ القرارات بما ال يخل باألنظمة العامة بالدولة، 

 مع تحقيق التوازن في إلانفاق املالي.
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 طة الحوكمة ومقوماتها:أهداف خ . 1

 ، فقد تم تحديد ثالثة أهداف رئيسة وهي:دعم مبادئ الحوكمة في سياق

  2إلى ) ريال ( مليار 236يرادات الحكومية غير النفطية من )زيادة إلا.
ً
 ( تريليون ريـال سنويا

 ( في مؤشر فاعلية الحوكمة.11( إلى املركز الـ )21الوصول من املركز الـ 
ً
 ( عامليا

 ( في مؤشر الحوكمة إلا5( إلى املراكز الـ )63الوصول من املركز الـ 
ً
 لكترونية.( ألاولى عامليا

 ما يلي:بتقديم م الحكومة من جانبها وسوف تلتز 

  لتنمية املوارد البشرية لتأهيل موظفي القطاع العام وبناء قدراتهم. "امللك سلمان"برنامج 

  ،العمل على زيادة الانتاجية ورفع كفاءة ألاجهزة الحكومية. من خاللتوفير الخدمات املشتركة 

  يق الكفاءة في استخدام املوارد والحد من الهدر.برنامج "قوام" لرفع كفاءة إلانفاق العام وتحقتنفيذ 

 لكترونية.تطوير الحكومة إلا 

 وفي ظل هذا التوجه قامت خطة الحوكمة بجامعة امللك سعود على مجموعة من املبادئ الرئيسة منها: 

 .إيجاد بيئة تعاونية تربط بين العمل ألاكاديمي والبحث العلمي 

 يطها الداخلي والخارجي؛ حيث أن هناك عالقة تبادلية بين الجامعة املشاركة املجتمعية بين الجامعة ومح

 واملجتمع فما تأخذه الجامعة من املجتمع البد من أن يعاد إلى املجتمع.

 حق التصرف في مواردها املالية.يعنى  مما الاستقالل املالي؛ 

  الكفاءة والفاعلية. الالتزام باملعايير العلمية عند اختيار القيادات داخل هيكل الجامعة من ذوي 

 .الشفافية بتوفير املعلومات وسهولة الوصول إليها عن العمليات إلادارية واملالية داخل الجامعة 

 :مراحل تطبيق الحوكمة في جامعة امللك سعود.2

ة يمرت الحوكمة في جامعة امللك سعود بأربعة مراحل أساسية تمثل أحجار الزاوية إلدارة العملية ألاكاديمية والبحث

 (2كما يوضح الشكل رقم ) ،بالجامعة
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 (: املراحل ألاساسية للحوكمة في جامعة امللك سعود01الشكل رقم )

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 بجامعة امللك سعود إنشاء البنية ألاساسية للحوكمةألاولى: رحلة امل 2/1

لى رفع مخرجات تهدف إ 1161وضع خطة استراتجية شاملة تتوافق مع رؤية اململكة تضمنت هذه املرحلة 

العملية ألاكاديمية والبحثية لجعل الجامعة ذات ريادة عاملية وتميز في بناء مجتمع املعرفة، وهذه الخطة تشتمل على 

 ( أهداف استراتيجية هي:2)

 .إلاجادة في كل املجاالت والتميز في مجاالت محددة تحقق التميز البحثي وألاكاديمي للجامعة 

 س متميزون.استقطاب أعضاء هيئة تدري 

 .التركيز على الكيف وليس الكم 

 .تعزيز قدرات الخريجين 

 .بناء جسور التواصل 

 .توفير بيئة تعليمية داعمة 

 .استهداف مستقبل مستديم 

 .املرونة واملساءلة 

 بناء هيكل تنظيمي داعم 

ن كل مجلس الهيكل إلاداري للجامعة ومسؤولّيات مجالس الحوكمة )باعتبار أ كما شملت هذه املرحلة تنظيم

املهام الوظيفية وإلادارية ملجالس الحوكمة  (، وتوضيح1كما هو موضح بالشكل رقم ) بالهيكل التنظيمي له دور رقابي(

في الجامعة )مجلس ألامناء، الوكالء، العمادات، الكليات، ألاقسام العلمية(، والبد من أن يمثل كل مجلس بأصحاب 
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 ،عرفة التامة بقواعد الحوكمة والبرامج املؤهلة لالعتماد والجودة الشاملةاملصالح ذات الصلة من ذوي الرؤى وامل

 .دون سيطرة املصالح الفردية على املصلحة العامةوالحول العمل بفكرة الفريق الواحد و 

 (: الهيكل التنظيمي لجامعة امللك سعود02الشكل رقم )

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 جامعة امللك سعودالحوكمة داخل  تكوين برنامج لقياساملرحلة الثانية:  2/2

 عدة عناصر تشمل: تتمثل معالم هذه املرحلة في

 .وضع معايير تقييم ألاداء بصورة واضحة لكل من الهيئات إلادارية وألاكاديمية 
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 .توظيف اللوائح والنظم والتعليمات بما يحقق الكفاءة والفاعلية 

  إلى أنظمة إلكترونية، وأهم ألامثلة على ذلك نظام الجودة تحويل جميع ألانظمة إلادارية وألاكاديمية بالجامعة

 .، ونظام الحد من املراسالت الورقية "ديوان""اتقان" إلالكترونية

 وضع نظام للسياسات وإلاجراءات الجامعية، ينطبق على جميع وحدات الجامعة التي تطبق نظام إدارة الجودة 

عة على هذه الشهادة العاملية؛ وبقية الوحدات في مراحلها النهائية وحدة بالجام( 62) ، وكنتيجة لذلك حصلت(ألايزو )

 للحصول عليها.

 بجامعة امللك سعود تنفيذ الحوكمة وتطبيقها : الثالثة املرحلة 2/ 3

 تتمثل أهم عناصر هذه املرحلة فيما يلي:

 الالتزام باللوائح والتنظيمات املدرجة بقانون الجامعات السعودية املعمول به. 

 مبدأ املحاسبة على الكل دون تمييز أو تداخل بين الصالحيات سواء كانوا موظفين أو طالب أو أعضاء  يقتطب

 هيئة تدريس؛ وهذا للحفاظ على الحقوق املادية واملعنوية ملنسوبي الجامعة.

  املشكالت بالجامعة بكل شفافية، وكذلك يجب أن تتصف املعلومات التي يتم تقديمها في الجامعةمواجهة 

 بالشفافّية.

  في ظل انعقاد مجلس ألامناء، ووضوح املخصصات املالية إلا 
ً
فصاح عن امليزانية التمويلية للجامعة سنويا

 للوائح 
ً
 القوانين املنظمة لذلك.و والتمويلية لكل مجلس من مجالس الحوكمة وفقا

 .استقطاب الطلبة املتميزين وأصحاب الكفاءة من الباحثين وأعضاء هيئة التدريس 

 .تقوم اللجان املعنية ومجالس الحوكمة بالتحاور فيما بينها للوصول إلى القرارات املهمة على مستوى الجامعة 

  مراعاة مبادئ الشفافية والوضوح والعدالة واملساواة في تطبيق لوائح وأنظمة وتعليمات الجامعة على جميع

 املنسوبين.

 ادة من ميزانية الجامعة وتوظيفها بناًء على خطة التطوير الاعتماد على نظام مالي قوي ومتطور لتعظيم الاستف

 بالجامعة.

  وضع القواعد املنظمة لعمليات الصرف بما يحقق رؤية الجامعة، واملشاركة الفاعلة من إدارة الجامعة

 والعمادات املختلفة في وضع القواعد املنظمة لعملية الصرف.

 تويات.تطبيق نظام صارم وعادل للمساءلة على جميع املس 

 .أن يوضح الوصف الوظيفي مهمات كل موظف في الجامعة ومسؤولياته وواجباته 

  تقوم عمادات الجامعة وكلياتها املختلفة بوضع خطة دورية للتدريب والتعليم املستمر ملنسوبيها بهدف رفع

ِفذ ما يقارب
ُ
ساعة تدريبية لعدد ( 2.631) كفائتهم الوظيفية، فعلى سبيل املثال ال الحصر خالل العامين السابقين ن

 ( متدرب.212.111( دورة تدريبية خدمت )5.111)

 



 

وفقا لمتطلبات القرن  رأس مال بشريءفي بنا دورمؤسسات التعليم      

 الحادي والعشرين 

 

 221 برلين –ألمانياالسياسية واالقتصادية / ، اإلستراتيجيةإصدارات المركز الديمقراطي العربي للدراسات  

 

 املؤتمر الدولي

 العلمي الافتراض ي 

2022 

 

 بجامعة امللك سعود متابعة الحوكمة وتطويرهااملرحلة الرابعة:  2/1

 يتم تطبيق عدة معايير ملتابعة تنفيذ الحوكمة في جامعة امللك سعود عن طريق ما يلي:

  ما ، كيدور الرقابكما يضطلع بجزء من العن الجامعة، نشر الشفافية والايجابية يقوم بوجود جهاز متكامل

لنشر التعميمات التي تساعد على توضيح الدور للبوابة الالكترونية بالجامعة إدارة املتابعة الحال في استخدام  و ه

 (2، كما هو مبين في الشكل رقم )الرقابي

 ة امللك سعودصورة من املوقع إلالكتروني إلدارة املتابعة بجامع :(01الشكل رقم )

 

 

 

 

   

 

 

 

 ( على املعلومات املتوفرة لديها من التغذية العكسية 
ً
 Feedرسم الخطط التطويرية الخاصة بالجامعة اعتمادا

back.عن ألاكاديميين 
ً
 ( وذلك عن طريق إشراك مندوبين من املجتمعات املحلية وكذا من إلاداريين والطلبة فضال

 مقترحات التطوير والشكاوى من منسوبي الجامعة. توفير نظام الستقبال والتعامل مع 

 .وضع نظام تواصل جيد بين إدارة الجامعة والطلبة إلعالمهم بالتعليمات الخاصة بهم 

 .توفير نظام ملنسوبي الجامعة إلعالمهم بتحديثات اللوائح والنظم والتعليمات الخاصة بتنظيم العمل 

: مخرجات تطبيق الحوكمة في جامعة املل
ً
 ك سعودرابعا

 جامعة امللك سعود مجموعة من املخرجات املهمة على رأسها:تطبيق الحوكمة في نتج عن 

 :في جامعة امللك سعودلكترونية الحوكمة إلا. مخرجات  1

 لكتروني لطلبة الجامعةالقبول إلا. 

 تسجيل املقررات. 

  والاعتذار عن الفصل ةضافجميع خدمات الحذف وإلا. 

 ات إلادارية الخاصة باملوظفين وأعضاء هيئة التدريسنظام مدار إلاداري للعملي. 

 نظام مدار املالي للعمليات املالية. 

 لكتروني للتقديم على الوظائفالنظام إلا. 
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 لكتروني الختبارات التقديم على الوظائفالنظام إلا. 

  داريةنظام ديوان لالتصاالت إلا. 

 :في جامعة امللك سعود كاديميةالحوكمة إلا. مخرجات 2

 ألامثلة على ذلك تعيين أعضاء هيئة التدريس، والعمليات إلادارية التي تتطلب املرور باملجالس املختصة ملتش

 وفق تسلسل هيكلي محوكم. ومن في حكمهم من معيدين ومحاضرين ومدرسين

 : الحوكمة الاكاديمية في جامعة امللك سعود(01الشكل رقم )

 

 

 

 

 

 

 عة امللك سعود:في جام الحوكمة املالية. مخرجات 3

ا املراقب فيه قرارها بماالعمليات املالية التي تحكمها أنظمة حكومية وتمر بأكثر من مستوى وظيفي إل تتضمن

 املالي 

 الحوكمة املالية في جامعة امللك سعود :(02الشكل رقم )

 

 

 

 

 

 :في جامعة امللك سعود الحوكمة التنظيمية. مخرجات 1

وجد ي الضوابط والقواعد التي تحكم بعض عملياتها إلادارية واملالية والتي ال تعمل الجامعة على إيجاد بعض

 .لها سند في النظام
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 الحوكمة التنظيمية في جامعة امللك سعود :(01الشكل رقم )

 

 

 

 

 

 في جامعة امللك سعود الحوكمة الهيكيليةمخرجات  . 1

دارية واملالية وألاكاديمية والبحثية مليات إلا و لجان لضبط العأو دمج إدارات ألغاء إو أنشاء إتتمثل في 

 .والتطويرية

 الحوكمة الهيكلية في جامعة امللك سعود :(08الشكل رقم )

 

 

 

 

 

 في جامعة امللك سعود الحوكمة الرقابيةمخرجات  . 2

تماد عتتمثل في الاستفادة من املالحظات الواردة من الجهات الرقابية الحكومية وغير الحكومية مثل جهات الا 

 .كاديمياملؤسس ي وألا
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 الحوكمة الرقابية في جامعة امللك سعود :(00الشكل رقم )

 

 

 

 

 :واملناقشةالنتائج 

 إلدارة العملية التعليمية لتنفيذ 
ً
خلصت الدراسة إلى أن حوكمة الجامعات في مفهومها العام تمثل نظاما

جات البحث العلمي لتحقق احتياجات املجتمع، وتتعدد نماذج استراتيجية املؤسسة لتحقيق جودة التعليم، وزيادة مخر 

حوكمة الجامعات وأشهرها أربعة نماذج هى النموذج ألاكاديمي، ونموذج حوكمة الشركات، ونموذج ألامناء، ونموذج 

تطبيق ألانظمة التي تؤهل أصحاب املصالح، حيث تتبنى جامعة امللك سعود النموذج ألاكاديمي، الذي يقوم على 

 الجامعة العتماد ألاكاديمي للرفع من مستوى تأهيل ل
ً
 وبحثيا

ً
، وكان من أهم نتائج هذه الخطوة تجديد الاعتماد علميا

 من 2ألاكاديمي املؤسس ي من هيئة تقويم التعليم ملدة )
ً
م، والذي ال 1112إبريل  61م إلى 1122مايو  2( سنوات اعتبارا

 في حد ذاته، وإنما وسيلة لبلوغ 
ً
الجامعة لرؤيتها وتحقيق أهدافها الاستراتيجية، كما بلغ عدد البرامج الحاصلة يعد هدفا

 ( برنامج66من هيئة تقويم التعليم )على الاعتماد ألاكاديمي الوطني 
ً
 3، بكالوريوس 15دبلوم عالي،  1)، وهي بالجامعة ا

 ( برنامج226حصل )، بينما دبلوم(
ً
 أكاديمي ا

ً
ماجستير،  12)وتضمن ألاكاديمي الدولي  من برامج الجامعة على الاعتماد ا

دبلوم( من عدد من هيئات الاعتماد الدولية في كل من الواليات املتحدة ألامريكية،  25بكالوريوس،  21دبلوم عالي،  1

مجلس الاعتماد ألامريكي للهندسة والتقنية ، و (COEعلى سبيل املثال املجلس ألامريكي للتعليم املنهي )ومنها وأوروبا، 

(ABET) و ،( الهيئة الوطنية ألامريكية لالعتماد املعماريNAAB) هيئة الاعتماد للبرامج الدراسية في الهندسة ، و

هيئة الاعتماد ألاملانية للبرامج ، و (CCAPP) املجلس الكندي العتماد برامج الصيدلة ، و (ASIIN e.Vأملانيا )-واملعلوماتية 

الاعتماد الكندي ، و(ADEEاتحاد تعليم طب ألاسنان في أوروبا )، و (AHPGS) الدراسية في العلوم الصحية والاجتماعية 

(AC). 

حيث ساعد  E- Governanceأدي تطبيق الحوكمة في جامعة امللك سعود إلى دخولها عصر الحوكمة إلالكترونية

وفق مجموعة  1161كة هذا على تحقيق كفاءة ونقل املعلومات ورفع جودة تنفيذ النشاطات إلادارية، في ضوء رؤية اململ

من املباديء ممثلة في الشفافية والعدالة واملساءلة واملسؤولية، والتي أدت إلى تنظيم العالقة بين كل من الطالب 

ومنسوبي الجامعة وإلادارة العليا، مما أسهم في تحقيق ألاهداف الاستراتيجية للجامعة في ظل هيكل إداري واضح املعالم 

 ق مع متطلبات القرن الحادى والعشرين.محدد املسؤوليات يتواف
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وعلى الرغم من الجهود املبذولة لتطبيق الحوكمة في جامعة امللك سعود إال أنه توجد بعض املعوقات التي تتمثل 

في انخفاض مستوى الرضا الوظيفي للعاملين في الجامعة، وضعف العالقة بين أعضاء هيئة التدريس وإلادارة الجامعية 

(، باإلضافة إلى صعوبة تحقيق مبدأ الالمركزية واستقاللية الجامعة، وهذا يتطلب وجود 625، ص1111)القحطاني: 

مجلس أمناء يمثل كافة فئات أصحاب املصالح بداية من الطالب، ومنسوبي الجامعة، وانتهاء باإلدارة العليا واملمولين 

 ر الدعم سواء ألافراد أو الدولة(.الخارجيين )مصاد

 التوصيات:

 رار نظام الانتخاب الحر ملجالس الحوكمة على كافة نطاقات الجامعة.إق 

  ضرورة إشعار منسوبي الجامعة باألمان الوظيفي، ومن أهم ألامثلة على ذلك املطالبة بتغيير بعض أنظمة

 سديوان املراقبة للتتواكب مع املستجدات، وخاصة ما يتعلق بتطبيقها على الجامعات حيث يجبر عضو هيئة التدري

( سنوات من تاريخ التحاقه بالعمل، وهي الفترة التي يكون فيها قد وصل إلى ذروة ٠١املستقطب على ترك منصبه بعد )

عطاءه، على الرغم من إمكانية الاستفادة منه في إلاشراف على طالب الدراسات العليا، والاستفادة منه في البحث 

 العلمي.

 ل والبحث عن مصادر متجددة لتمويل البحث العلمي تربط املجتمع التأكيد على تحقيق الالمركزية في التموي

 بالجامعة، وربط الحصول على الدعم املادي باألداء الجامعي لتحقيق امليزة التنافسية بين الجامعات داخل اململكة.

 .نشر ثقافة الحوكمة باعتبارها أمل وطن يرنو إلى التقدم والازدهار 

 قائمة املراجع:

 العربية: املراجع باللغة

(: واقع حوكمة التمويل في الجامعات السعودية الحكومية دراسة تحليلة، 1111البلوي، محمد أحمد سالم ) (2

 ، كلية التربية، جامعة عين شمس.116مجلة القراءة واملعرفة، ع

(: حوكمة الجامعات بين املتطلبات واملعوقات، مجلة دراسات العدد 1122الحاج، عرابة، عيس ى، ليلى ) (1

 ، جامعة عمار ثليجي، ألاغواط، الجزائر.6، ع2قتصادي، مجالا

عوائق تطبيق الحوكمة في مؤسسات التعليم العالي في فلسطين وسبل التغلب  (:1126) خالد خميس ،السر (6

هيئة الاعتماد والجودة ملؤسسات التعليم العالي بوزارة التربية  ،حوكمة مؤسسات التعليم العاليورشة عمل  ،عليها

 .م، غزة، فلسطينوالتعلي

(: متطلبات القرن الحادي والعشرين ملعلمي التربية الخاصة في ضوء رؤية 1111السرديه، هيا مروح خلف ) (2

 ، الجمعية العربية ألصول التربية والتعليم املستمر.2، ع6، املجلة الدولية للبحوث في علوم التربية، مج1161اململكة 

، مجلة 1161الجامعات السعودية ودورها في تحقيق رؤية اململكة  (: واقع حوكمة1122الشمري، عادل عايد ) (5

 .6، ع61العلوم التربوية، مج
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(: واقع تطبيق الحوكمة في جامعة امللك سعود من وجهة نظر أعضاء الهيئة 1122هللا ) العتيبي، عبد (3

 ، الجامعة ألاردنية.2، ع25التدريسية، مجلة دراسات العلوم التربوية، مج

(: إطار حوكمة الجامعات السعودية لتحقيق امليزة التنافسية في اتخاذ 1111م ثابت محمد )القحطاني، ري (2

 ، جامعة املنصورة.221، مجلة كلية التربية، ع1161القرارات وفق تطلعات رؤية 

(: دور تطبيق معايير الجودة الشاملة في تحقيق الحوكمة إلادارية في الجامعات 1122الكسر، شريفة عوض ) (2

، جامعة 62طبيقية على الجامعات الخاصة بالرياض، مجلة كلية التربية ألاساسية للعلوم التربوية وإلانسانية، عدراسة ت

 بابل، العراق.

(: حوكمة الجامعات ودورها في مواجهة التحديات، 1121هللا على ) برقعان، احمد محمد احمد، والقرش ي، عبد (2

 صر املعرفة، جامعة الجنان، طرابلس، لبنان.املؤتمر العلمي الدولي حول عوملة إلادارة في ع

(: الحوكمة وتطبيقاتها في الجامعات الحكومية اململكة العربية السعودية نموذج 1122ربابعة، نائل موس ى ) (21

 .25تصوري للحوكمة، املجلة إلالكترونية الشاملة متعددة املعرفة لنشر ألابحاث العلمية والتربوية، ع

(: دور املراجعة الداخلية في تدعيم حوكمة الجامعات السعودية مقالة 1111عسيري، خلود محمد مفرح ) (22

 .1، ع12مرجعية، املجلة العلمية لجامعة امللك فيصل، العلوم إلانسانية وإلادارية، مج

الطريق نحو الجامعات البحثية عاملية املستوى دراسة شمولية في (: 1125) حمدان، عالم محمد موس ى (21

 ،السياسات املركز العربي لألبحاث ودراسة ،26، ع2مج لة ُعمران للعلوم الاجتماعية وإلانسانيةمج، العربية الجامعات

 قطر
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  اليمنية التعليمية املؤسسات في الرقمي التعليم نحو التحول  متطلبات

Requirements for the transformation towards digital education in Yemeni educational 

institutions 
 .إب جامعة/التربية كلية التربوية، وإلادارة ألاصول  قسم /الضراس ي علي قايد إسماعيل فهد ط.د.

PhD .Fahad Ismail Qaid Ali Al Darasi / Department of Educational Assets and Administration, College of 

Education/Ibb University. 

 

 ملخص الدراسة: 

 راتمها لباتومتط املتسارعة، والرقمية التكنولوجية التطورات فرضتها التي التحديات من العديد اليمنية التعليم مؤسسات تواجه

 التعليم ومةمنظ بكفاءة ولالرتقاء، الرقمية الثورة ملواكبة املتطلبات من العديد التحديات تلك مواجهة ويتطلب والعشرين، الحادي القرن 

 يمالتعل نحو التحول  متطلبات أهم على التعرف إلى تهدف التي الدراسة هذه إعداد إلى الباحث دفع الذي ألامر اليمنية؛ الجمهورية في

 الوصف على يلالتحل عملية واقتصرت التحليلي، الوصفي املنهج الباحث استخدم ذلك ولتحقيق. اليمنية التعليمية املؤسسات في ميالرق

 أن: مهاأه الاستنتاجات من جملة إلى الدراسة خلصت وقد. السابقة والدراسات العالقة ذات النظرية وألادبيات الرسمية للوثائق الكيفي

 التحول  اعليةف من تحد التي التحديات من للحد توافرها ينبغي التي، والتدريبية، والتقنية وإلادارية ،القانونية تطلباتامل من العديد هناك

 .املالئمة واملقترحات التوصيات تقديم تم الدراسة نتائج على وبناءً . اليمنية التعليمية املؤسسات في الرقمي التعليم نحو

 .اليمنية التعليمية املؤسسات ،التعليم الرقمي ،قميالر  التحول  الكلمات املفتاحية:

Abstract: 

       Yemeni educational institutions face many challenges imposed by the rapid technological and digital 

developments, and the requirements of the skills of the twenty-first century. Facing these challenges requires many 

requirements to keep pace with the digital revolution, and to improve the efficiency of the education system in the Republic 

of Yemen; This prompted the researcher to prepare this study, which aims to identify the most important requirements for 

the transition towards digital education in Yemeni educational institutions. To achieve this, the researcher used the descriptive 

analytical method, and the analysis process was limited to a qualitative description of official documents and related 

theoretical literature and previous studies.                                                                                                                                                                                                                  

      The study concluded a number of conclusions, the most important of which are: that there are many legal, 

administrative, technical, and training requirements that should be met to reduce the challenges that limit the effectiveness 

of the transition towards digital education in Yemeni educational institutions Based on the results of the study, appropriate 

recommendations and suggestions were presente .                                                                                                                          

Keywords: Digital Transformation, Digital learning, Yemeni educational institutions 
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 :العام للدراسة إلاطار

 مقدمة:

يشهد العصر الحالي تطورات وتغيرات علمية وتكنولوجية متسارعة في شتى املجاالت، وأهمها ثورة املعلومات 

 دخالإفرزت تحديات أمام دول العالم وأنظمتها املؤسسية؛ ألامر الذي دفع كثير من الدول إلى والاتصاالت التي أ

تغيرات ملموسة في سياستها بشكل عام والتعليمية بشكل خاص؛ ملواجهة تدفق املعلومات، والتعامل مع تطبيقات 

اء التعليمية البق للمؤسسات منيض بما، التكنولوجيا الحديثة، والاستفادة منها في تطوير العملية التعليمية

 والاستمرار. 

عد شبكة إلانترنت من أهم الانجازات التكنولوجية التي يشهدها العصر الحالي، والتي نشأت عنها فكرة التعليم 
ُ
وت

الرقمي، ويشير التعليم الرقمي إلى "التعليم املعتمد على التكنولوجيا الرقمية مثل مواقع الويب، والفيديو، والصوت 

لنصوص وغيرها، وبالتالي فهو العملية الاجتماعية التي يتم فيها الاتصال عن بعد بين أطراف يتبادلون ألادوار في بث وا

 (.2018،170الرسائل الاتصالية املتنوعة واستقبالها من خالل النظم الرقمية ووسائلها لتحقيق أهداف معينة")عامر،

ـــبيــل املثـــال وتكمن أهميـــة التكنولوجيــا الرقميــة في تغيير مال  ــ ــ ــ ــ ـــــره املختلفــة، فعلى ســـ ــ ــ ــ مح النظـــام التعليمي بعنـــاصـــ

ســـاهمت تكنولوجيا املعلومات الرقمية في تغيير دور عضـــو هيئة التدريس واملعلم من مجرد ناقل للمعلومات إلى القيام 

ق للمعارف متل بدور امليسر واملوضح واملرشد واملدرب، كما ساهمت التكنولوجيا الرقمية في تغيير دور املتعلم من مجرد

(. كمــا أن أهميــة التعليم الرقمي تكمن في كونــه يوفر لنــا 2015،21إلى دور املســــــــــــــتقصــــــــــــــ ي والبــاحــث واملكتشــــــــــــــف)عــامر،

محتوى تعليمي)رقمي( عبر الوســــــــــــــائط املعتمـدة على ألاجهزة الـذكيـة وتطبيقـاتها وشــــــــــــــبكاتها إلى الطلبة بشــــــــــــــكل يتيح لهم 

 ة،متزامنســــاتذتهم ومع أقرانهم ســــواء كان ذلك بصــــورة متزامنة أم غير أع التفاعل النشــــط مع هذا املحتوى وم إمكانية

 على أنه يحرر الطلبة من ضــــــرورة الذهاب إلى مدرســــــتهم، كما ســــــيحررهم من املصــــــادر التقليدية للحصــــــول على 
ً

فضـــــال

ــــنـاني،)الجرايـدة املعلومـات ــ ــ ــ ــ ـــــائل والتقنيات 2020،299، الســ ــ ــ ــ ـــل الطرائق والوســـ ــ ــ ــ ــ إليجاد بيئة (. عالوة على أنـه يوفر أفضـــ

 (.2015،21تعليمية تفاعلية تجذب اهتمام املتعلم وتحثه على تبادل لاراء والخبرات)عامر،

ـــبب ما هو  ــ ــ ــ ــــات التعليمية كونها "تحتل مكانة متميزة في املجتمع بسـ ــ ــ ــــســ ــ ــ وتزايد الاهتمام بالتعليم الرقمي في املؤســ

ـــــادية فعليها أن ُموكل إليها من مســــــؤولية في تكوين ألاجيال لتكون عماد الحياة ال علمية والثقافية والتشــــــريعية والاقتصـ

 (.2018،56تنظر في كيفية الاستفادة من تكنولوجيا التعليم والاتصال وذلك ملواكبة التطورات الحديثة")أسيا،

ـــية العديد من  ــ ــ ــ ـــــر من خالل توصـ ــ ــ ــــات التعليمية في الوقت الحاضـ ــ ــ ــــســ ــ ــ ــــه في املؤســ ــ ــ كما فرض التعليم الرقمي نفســ

يات الدولية بضــــــــــــــرورة توظيف املســــــــــــــتحدثات التقنية الحديثة واملعاصــــــــــــــرة في مجال التعليم والتعلم، املؤتمرات وامللتق

ـــــر التكنولوجيــا الرقميــة" ومنهــا: املؤتمر الــدولي ــ ــ ــ ـــــر "التعلم في عصـــ ــ ــ ــ ، وامللتقى (2016أبريــل،املقــام في طرابلس) الحــادي عشـــ

ــــمـــانـــة لجودة التعليم العـــالي والبحـــث ا ــ ــ ــ ــ ـــ ي "الرقمنـــة ضــ ــ ــ ــ ــ ــــتـــدامـــة" املقـــام في الــدولي الافتراضـــ ــ ــ ــ ــ لعلمي وتحقيق التنميـــة املســ

(، 2020(، وصــــــــــــــدرت بنفس الخصــــــــــــــوص العـديــد من التقــارير منهــا: تقرير التنميــة الرقميـة العربيــة)2021بريـل،أالجزائر)
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ـــــيــة املبــذولــة  ــ ــ ــ ـــاع والجهود الرئيســـ ــ ــ ــ ــ ــ ــــع لألوضــ ــ ــ ــ ــ ــــع التنميــة الرقميــة في املنطقــة العربيــة، مع تحليــل موســ ــ ــ ــ ــ الــذي يعرض وضــ

ـــ ــ  عن والتحديات وإلاصــ
ً

الحات التي نفذت في املنطقة العربية في مجال التكنولوجيات الرقمية بأبعادها املختلفة. فضـــــــال

ولعل  ة،التعليميتأكيد وتوصــــيات العديد من الدراســــات العاملية والعربية على أهمية التعليم الرقمي في جودة العملية 

وهيبة،  دراســــــــــةو (،Maltese,2019دراســــــــــة مالتيز)(، و Irina et al, 2016) أبرز هذه الدراســـــــــات: دراســــــــــة ايرينا وآخرون

 (. 1112دراسة علي)(، و 2020دراسة أحمد)(، و 1122وسليم)

وبالتالي كان لزاًما على املؤســــــــــســــــــــات التعليمية اليمنية مواكبة املســــــــــتجدات الحديثة والاســــــــــتفادة من التقنيات 

ـــــخيرهــا لتطوير العمــل ال ــ ــ ــ تربوي ورفع كفــاءتــه؛ ألامر الــذي ســــــــــــــعــت إليــه وزارة إلالكترونيـة والتطبيقـات التكنولوجيــة وتســـ

التربيــة والتعليم في الجمهوريــة اليمنيــة من خالل العــديــد من الخطوات الراميــة لنشــــــــــــــر ثقــافــة تكنولوجيــا املعلومــات في 

من مدارس الجمهورية، وتقوم عدد من الكليات الجامعية بتدريس  %50إدخال خدمة إلانترنت في املجتمع اليمني منها: 

ـــتراتيجيات التي تتطلع إلى  ــ ــ ـــافة إلى إقرار العديد من الاســ ــ ــ ـــــاالت، إضــ ــ ـــــات تكنولوجيا املعلومات والاتصــ ــ ـــصــ ــ ــ عدد من تخصــ

ـــكوا، ــ ــ ــ ـــــب لالي (، كما تم 2007،13إدماج التكنولوجيا املعلوماتية في مراحل التعليم املختلفة)إلاســ ــ ــ ـــــافة مادة الحاســ ــ ــ إضــ

ــــوب في بع ــ ــ ــ ــ ـــــاء معــامــل للحــاســ ــ ــ ــ ــ ض املــدارس، وقــامــت الجــامعــات الحكوميــة بــإنشــــــــــــــاء مواقع لطلبــة املرحلــة الثــانويــة، وإنشـ

(، وهدفت الرؤية الوطنية لبناء الدولة اليمنية 5، 2010على شـــبكة إلانترنت)قطران،  ، وتطوير مواد تعليميةإلكترونية

 (، في محور التعليم إلى "تعليم ذو جودة عــــاليــــة لكــــافــــة أفراد املجتمع، يقوم على إكســـــــــــــــــاب املعــــارف،2019الحــــديثــــة)

 واملهارات، وغرس القيم وألاخالقيات، ويلبي حاجات التنمية، ويواكب التقدم العلمي والتكنولوجي".

 من الباحث ألهمية املؤســـــــــــســــــــــــات التعليمية بوصــــــــــــفها مركز إلاشــــــــــــعاع العلمي 
ً
ا على ما ســــــــــــبق، وإدراكا تأســـــــــــيســــــــــــً

ا عل يهــا أن تــأخــذ زمــام املبــادرة في توجيــه والحضـــــــــــــــاري والتكنولوجي ودورهــا في تحقيق تقــدم املجتمع وازدهــاره كــان لزامــً

برامجهـا ومقرراتهــا عبر شــــــــــــــبكـة املعلومـات؛ حتى تتواكــب مع الاتجــاهــات التكنولوجيــة الحــديثـة، نـاهيــك عن وجود نــدرة 

ـــ -حد علم الباحث-ملحوظة في الدراســــــات املكرســــــة ملفهوم التعليم الرقمي على املســــــتوى املحلي ــــســـ ـــتهدفت املؤســ ات  اســـ

لـــذي دفع البـــاحـــث إلى إعـــداد هـــذه الـــدراســـــــــــــــة التي تهـــدف إلى التعرف على أهم متطلبـــات التحول إلى التعليميـــة؛ ألامر ا

التعليم الرقمي في املؤسسات التعليمية اليمنية؛ محاولة منه لسد الفجوة البحثية، وعلى أمل التوصل إلى استنتاجات 

مثل في حد ذاتها قيمة بحثية تحظى باهتمام صانعي السياسات التعليم
ُ
ي ية، والاستفادة منها للحد من  التحديات التت

 تقف عائًقا ملواكبة الثورة الرقمية.

 مشكلة الدراسة:

في ظل النّمو التكنولوجي والرقمي املتســــارع، أصــــبحت املؤســــســــات التعليمية في أمس الحاجة إلى مواكبة الثورة 

 ملتطلبات مهارات القرن الحادي وا
ً
ـــــرين، وملعالجة الكثير من الاختالالت التي تعاملعلوماتية والتكنولوجية، تلبية اني لعشــ

ا من حرص صــــــانعي الســــــياســــــات التعليمية في الجمهورية اليمنية في التحديث والتطوير 
ً
منها تلك املؤســــــســــــات، وانطالق

ومواكبة املســــــــتجدات التي فرضــــــــتها التطورات التكنولوجية والرقمية املتســــــــارعة، وانســــــــجاًما مع توصــــــــيات العديد من 

اســـات بضـــرورة تطوير التشـــريعات، وتحديث الســـياســـات ومعايير جودة التعليم ملواكبة التعلم الرقمي، منها دراســـة الدر 
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(. وفي ظل الظروف 2021(، ودراسة املحمدي وآخرون)2021(، ودراسة الخطيب ياسر، والخطيب خليل)2010قطران)

ـــبح موضـــــوع ا ــــوعات ألاكثر أهمية؛ بيد أن الاســـــتننائية التي تمر بها الحالة الوطنية اليمنية يصــ لتعليم الرقمي من املوضـ

ــــات التعليميــة اليمنيــة يواجــه عــدد من التحــديــات أهمهــا: تقــادم مواقع بعض  ــ ــ ــ ــ ــــســ ــ ــ ــ ــ  الجــامعــات،التعليم الرقمي في املؤســ

ـــــكــل و  وإعالن،وأغلبهــا عبــارة عن دعــايــة  ــ ــ ــ ـــطــة فيهــا بشـــ ــ ــ ــ ــ ـــــتمر،ال يتم تحــديــث ألاخبــار وألانشـــ ــ ــ ــ وتعــاني البعض منهــا من  مســـ

ــــكالت  ــ ــ ــ ــ ـــعفوال يتم تقــــديم املقررات على تلــــك  نيــــة،فمشــ ــ ــ ــ ــ توفر املكتبـــة إلالكترونيــــة في جميع الجــــامعــــات  املواقع، وضـــ

عد ألادنى مرتبة من حيث نســـــــبة الاشـــــــتراك من 2010،17الحكومية)قطران،
ُ
 عن أن خدمة إلانترنت في اليمن ت

ً
(. فضـــــــال

ـــل إلى مناطق كثيرة في كما  عاملًيا،بين بلدان الشــــــــــرق ألاوســـــــــــط وشـــــــــــمال أفريقيا، ومن ألاغلى  ــ ــ ــ أن خدمة إلانترنت ال تصــ

الثقافة حول ماهية التعليم الرقمي وآلية توظيفه في العملية  للمدن، وغياباليمن وبخاصــــــــة القرى واملناطق املجاورة 

وتأخر إصدار اللوائح الداخلية وحاجة  التقنية،(. ناهيك عن ضعف البنية 86-2021،87وآخرون، )املحمدي التعليمية

ـــــر امل ــ ــ ــ وضــــــــــــــعف مهــارات اســــــــــــــتخــدام الحــاســــــــــــــب لالي  الرقمي،وجودة حــاليــا للتطوير والتحــديــث لتواكــب متطلبــات العصـــ

ملسه الباحث من خالل خبرته  ما-أيضا–(. ويعزز ذلك 2021،79والخطيب خليل، ياسر، الخطيب)الحديثة والتقنيات 

ا كمعلم في مـــدارس التعليم  التربويــة، ا في الجـــامعــة لبرنـــامج البكـــالوريوس  ،العـــاموعملـــه ألكثر من عشــــــــــــــرين عـــامـــً وطـــالبــً

قليدية وال زالت الوسائل الت الرقمية،أن هناك قصوًرا كبيًرا في استخدام تقنيات التكنولوجيا  والدكتوراه،واملاجستير 

 تطغي على عملية التعليم والتعلم.

من خالل توفير متطلباته؛  مي،الرقوفي ظل إجماع معظم دول العالم ملواجهة تحديات التعليم  ذلك،وبناًء على 

تبــدو الحـــاجـــة ملحــة لرفع مســــــــــــــتوى تطبيق التعليم الرقمي في املؤســــــــــــــســـــــــــــــات التعليميـــة اليمنيـــة من خالل معرفـــة أهم 

ــــبــل للتغلــب على معوقــات  الرقمي،متطلبــات التحول إلى التعليم  ــ ــ ــ ــ حــدد وعليــه فــإن البــاحــث ي تطبيقــه،واملقترحــات والســ

 ما متطلبات التحول إلى التعليم الرقمي في املؤسسات التعليمية اليمنية؟تي: مشكلة دراسته بالسؤال الرئيس لا

 ويتفرع من السؤال الرئيس السابق ألاسئلة الفرعية لاتية:

 ما إلاطار املفاهيمي للتعلم الرقمي؟ .2

 ما أهم التحديات التي تحد من تنفيذ التحول نحو التعليم الرقمي في املؤسسات التعليمية اليمنية؟ .1

ســـــــبل التغلب على التحديات التي تحول دون تنفيذ التحول نحو التعليم الرقمي في املؤســـــــســـــــات التعليمية  ما .6

 اليمنية؟

 أهداف الدراسة:

املتطلبات لتنفيذ التحول نحو التعليم الرقمي في املؤسسات تهدف الدراسة الحالية إلى تحديد أهم 

 من خالل التعرف على لاتي:التعليمية اليمنية 

 ر املفاهيمي للتعلم الرقمي.إلاطا .2

 أهم التحديات التي تحد من تنفيذ التحول نحو التعليم الرقمي في املؤسسات التعليمية اليمنية. .1
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سبل التغلب على التحديات التي تحول دون تنفيذ التحول نحو التعليم الرقمي في املؤسسات التعليمية  .6

 اليمنية.

 أهمية الدراسة:

يتهـــا النظريـــة والعمليـــة من أهميـــة توظيف التطورات التكنولوجيـــة والرقميـــة تســــــــــــــتمـــد الـــدراســــــــــــــــة الحـــاليـــة أهم

ـــــمن  ا،وتجويدهوأهمها التعليم الرقمي وفاعليته في تطوير ألانظمة التعليمية  التعليمية،املتســــــــــارعة في العملية  ــ ــ بما يضـ

مللحة ملواكبة مؤســـــســـــات كما تســـــتمد هذه الدراســـــة أهميتها من الضـــــرورة ا والاســـــتمرار،للمؤســـــســـــات التعليمية البقاء 

 تطوير لبقيةوالبوصفها مؤسسات خدمية رائدة يقع على عاتقها التغيير  الرقمية،التعليم في الجمهورية اليمنية للثورة 

 مؤسسات املجتمع ألاخرى.

 ويمكن للباحث أن يوضح أهمية دراسته من الناحيتين النظرية وإلاجرائية باآلتي:    

  علمية تندرج في ســــــــــــــياق مســــــــــــــاعي جهود الحكومة الوطنية للبالد وفًقا للرؤى تمثل هذه الدراســــــــــــــة اســــــــــــــتجابة

ـــتراتيجيـات ملواكبـة التقـدم العلمي والتكنولوجي؛ ألامر الـذي يجعـل من  ــ ــ ــ ــ الـدراســــــــــــــة ذا قيمة علمية ومعرفية، هـذه والاســـ

 تسهم في خدمة متطلبات التنمية الشاملة على مختلف املجاالت.

 تطلبات تنفيذ التحول نحو التعليم الرقمي في املؤســـــــــســـــــــات التعليمية تقدم هذه الدراســـــــــة صـــــــــورة واضـــــــــحة مل

 اليمنية.

  تفيد هذه الدراسة بما قد تتوصل إليه من استنتاجات وتوصيات صانعي السياسات التعليمية في الجمهورية

ـــــرين،اليمنيـــة بمراجعـــة ألانظمـــة واللوائح والتشــــــــــــــريعـــات إلاداريـــة في ضــــــــــــــوء متطلبـــات القرن الحـــادي  ــ ــ ــ ومواكبـــة  والعشـــ

 للتطورات العلمية والتكنولوجية.

  َعدُّ هذه الدراســـــــــة بما تتضـــــــــمنه من محتوى
ُ
ـــافة  نظري،ت ــ ــ ــــيات إضــ ــ ــ ـــــتنتاجات وتوصـ ــ ــلت إليه من اســ ــ ــ وبما توصـــ

 متواضعة للمكتبات التعليمية في الجمهورية اليمنية.

 حدود الدراسة:

عليم الرقمي في املؤســـــــــــســـــــــــات متطلبات تنفيذ التحول نحو التاقتصـــــــــــــرت الدراســـــــــــــة الحالية على تحديد أهم 

 .1112/1111خالل العام الدراس ي  ،اليمنيةالتعليمية 

 مصطلحات الدراسة:

تتضــــــــمن الدراســـــــــة الحالية املصــــــــطلحات العلمية التي شـــــــــملها عنوان الدراســـــــــة، وقام الباحث بتعريفها إجرائيا 

 كاآلتي:

 لتعليم اليمنية. تطبيق التقنيات الرقمية الجديدة في مؤسسات ا : عمليةالرقميالتحول  -

تقديم محتوى تعليمي إلكتروني بمختلف أشـــــــــكاله وأحدث تطبيقاته عبر ألاجهزة إلالكترونية  :الرقميالتعليم  -

 املتصلة عبر النت وشبكاته إلى املتعلم بصورة متزامنة أو غير متزامنة.
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ـــــائل ولاليات متطلبات التحول الرقمي - ــ ـــــرية، والتقنية، القانونية،: مجمل الوسـ ــ ط والتدريبية، وما يرتب والبشــ

 
ُ
ـــــات رصــــــــــــً بها من جوانب إدارية تتفاعل تكاملًيا ضــــــــــــمن مناخ عام يتيح ف ــ ــ ــ ــــســ ــ ــ ــ ـــبة لتطبيق التعلم الرقمي في املؤســ ــ ــ ــ ــ ا مناســ

 التعليمية اليمنية،

 وهي عبارة عن مكان يتم فيه التقاء اليمنية،الجامعات واملدارس التعليمية الحكومية  املؤسسات التعليمية: -

ختلفة ألاعمار، ويتم فيها تعليمهم وتزوديهم بالكثير من املعلومات املختلفة حســـــــــــــب نوع املؤســــــــــــــســــــــــــــة فئات مجتمعية م

 التعليمية.

 :منهجية الدراسة وإجراءاتها

  منهج الدراسة:

تقتضـ ي طبيعة موضــوع الدراسـة وأهدافها اســتخدام املنهج الوصــفي التحليلي؛ كونه املنهج العلمي املالئم الذي 

ـــــب مع طبيعة  ــ ُه ُيمكن الباحث من وصـــــــــف الظاهرة كما هي على يتناســ نَّ
َ
املشـــــــــكلة املســـــــــتهدفة بالدراســـــــــة والبحث، كما أ

ُه املنهج ألاكثر اســــتخداما ومالءمة في دراســــة الظاهرات إلانســــانية والاجتماعية لصــــعوبة إخضــــاع  نَّ
َ
 عن أ

ً
الواقع، فضــــال

 (.122، 1111هذه الظاهرات للتجريب )دويدري، 

 ها:مجتمع الدراسة وعينت

في ضـــــــــــــوء طبيعة مشـــــــــــــكلة الدراســـــــــــــة وأهدافها، حدد الباحث مجتمع دراســـــــــــــته وعينتها في ألادبيات النظرية التي 

توفرت لــديــه واملتعلقــة بــالتعليم الرقمي، واملتمثلــة في الرســـــــــــــــائـــل وألاطروحــات الجــامعيــة، والبحوث والتقــارير العلميـــة، 

ملقاالت املنشـــــــــــــورة التي اســـــــــــــتطاع الباحث الوصـــــــــــــول إليها ورقًيا والوثائق والتقارير الرســـــــــــــمية، واملؤلفات واملطبوعات وا

 وإلكترونًيا.

 أداة الدراسة:

بناًء على أهداف الدراسة ومتغيراتها، اعتمد الباحث أسلوب تحليل املحتوى بوصفه أداة مناسبة لجمع البيانات 

نَّ 252، 1111) واملعلومات املتعلقة بدراسته؛ حيث يشير صابر، وخفاجة
َ
ُه "ليس من املفترض في كل بحث مسحي ( إلى أ

ـــــل على مــا يلزم من معلومــات  ــ ــ ــ ــ ـــــادر ميــدانيــة ولكن يمكن أن يحصـ ــ ــ ــ ــ ـــــل البــاحــث على البيــانــات املطلوبــة من مصـ ــ ــ ــ ــ أن يحصـ

 بتحليل املحتوى من الكتب العلمية والرسائل، واملجالت، ووسائل الاتصال الجمعي".

 إجراءات الدراسة:

 لخطوات لاتية:قام الباحث بإجراءات دراسته وفًقا ل

 :الرجوع إلى املصادر ذات العالقة بموضوع الدراسة، واملتمثلة باآلتي 

 .ألادبيات والبحوث والدارسات العلمية ذات العالقة بموضوع الدراسة 

 .القوانين والتشريعات والتقارير والاستراتيجيات والرؤى الوطنية املتعلقة بالتعليم في الجمهورية اليمنية 

 ت وعرض النتائج.تحليل ألادبيا 
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 .استخالص مجموعة من الاستنتاجات وتقديم عدد من التوصيات واملقترحات 

 :الدراسات السابقة

حظي موضـــوع التعليم الرقمي باهتمام عدد من الباحثين، على املســـتوى العربي والعالمي، ملا لهذا املوضــــوع من 

ـــين مخرجــاتهــا، وفي هــذا ا ــ ــ ــ ــ ا لبعض أهميــة في جودة العمليــة التعليميــة وتحســـ ملحور يســــــــــــــتعرض البــاحــث موجًزا ملخصــــــــــــــً

الدراســـــــــــــات املحلية والعربية وألاجنبية ذات الصـــــــــــــلة بموضـــــــــــــوع الدراســـــــــــــة، مرتبة زمنًيا من ألاقدم إلى ألاحدث، وانتهى 

 الباحث إلى التعقيب عليها، وذلك على النحو لاتي:

 استعراض الدراسات:

وقات استخدام التعلم إلالكتروني في تعليم العلوم من ( التي هدفت للتعرف على معOpara,2014)دراسة اوبرا

الدراســـة املنهج الوصـــفي، والاســـتبانة أداة لجمع البيانات، اســـتخدمت  وجهة نظر أعضـــاء هيئة التدريس في نيجيريا ، و 

 وأظهرت نتائج الدراسة  عن عدد من التحديات أهمها: عدم تطوير املناهج بما يتوافق مع التعلم إلالكتروني.

( للتعرف على مــدى فــاعليــة اســــــــــــــتخــدام املوارد والتقنيــات Irina et al,2016) ايرينــا وآخرونعــت دراســـــــــــــــة وســــــــــــــ

إلالكترونية كوســـيلة للتعليم في جامعة كازان الاتحادية، باســـتخدام املنهج التحليلي، والاســـتبانة كأداة لجمع البيانات، 

 وارد والتقنيات إلالكترونية في العملية التعليمية.وتوصلت الدراسة إلى أن معظم الطالب يؤيدون عملية تطبيق امل

( ملعرفة أثر توظيف التعليم الرقمي على جودة العملية التعليمية ومخرجاتها 2019)الشــــــــمرانيوهدفت دراســـــــــة 

ـــعودية،في وزارة التعليم  واســـــتخدم الباحث املنهج الوصـــــفي التحليلي، والاســـــتبانة كأداة لجمع البيانات، ومن أبرز  الســ

 تائج التي توصلت إليها: وجود أثر للتعليم الرقمي على العملية التعليمية في اململكة العربية السعودية.الن

جـــامعـــة ترينتو في إيطـــاليـــا  -( إلى معرفـــة تحـــديـــات التحول الرقميMaltese,2019) دراســــــــــــــــة مـــالتيزكمـــا هـــدفـــت 

ة من النتائج أهمها: أن الجامعات تكافح نموذًجا، واسـتخدمت الدراسـة املنهج الوصفي، وتوصلت الدراسة إلى مجموع

لتقديم معلومات كاملة وحديثة حول أصـــــولها الرئيســـــة ملســـــتخدميها عبر مختلف الخدمات الرقمية، وتكمن الصـــــعوبة 

 الرئيسية في تجزئة البيانات وتنوعها وغالًبا ما تتكرر ويصعب ربطها.

وري الذي تلعبه الرقمنة في املنظومة التربوية (، إبراز الدور املح2019)وســـــــــــليم وهيبة،في حين هدفت دراســــــــــــــة 

ا لبســـــــــــــط لتحديات التي تواجهها املنظومة الرقمية في قطاع  بصــــــــــــفة عامة، والتعليم الجامعي بصــــــــــــفة خاصــــــــــــة. وأيضــــــــــــً

ـــــتخــدمــت املنهج  ــ ــ ــ ـــفي،التعليم.  واســـ ــ ــ ــ ــ ومن أبرز نتــائجهــا: إن التقــدم العلمي والتكنولوجي يفرض نفســــــــــــــه على كــافــة  الوصـــ

كما تتواجد سلبيات وصعوبات في التعليم إلالكتروني  منها التعليم العالي الذي هو أساس هذا التقدم،ميادين الحياة و 

منها: ضـــــــــعف التفاعل إلانســـــــــاني بين ألاســـــــــتاذ والطالب، وافتقار نســـــــــبة كبيرة من املدرســـــــــين والطلبة لخبرة التعامل مع 

 تعليم إلالكتروني بشكل كاف.وعدم توفر مستلزمات ال وسائل تكنولوجيا املعلومات والاتصاالت،
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(  فقد هدفت إلى التعرف على معوقات التعليم الرقمي في املدارس الجزائرية، 2019)دباب، وبرويسأما دراسة 

واستخدمت املنهج الوصفي التحليلي، وتوصلت الدراسة إلى أن التعليم الرقمي في املدارس الجزائرية يواجه العديد من 

 ة، أو فنية، أو تربوية.التحديات سواء أكانت تقني

ــــتنبطـت  ــ ــ ــ ــ ( أهم تحــديـات التعليم الرقمي في الوطن العربي من خالل رؤيـة تــأصــــــــــــــيليــة، 2020)أحمــددراســــــــــــــة واســ

واســــــــــــتخدمت املنهج الاســــــــــــتقرائي والاســــــــــــتنباطي، وتمثلت أهم نتائجها في صـــــــــــــياغة تحديات في املحور الفكري، واملحور 

 ألاخالقي، وفي املحور املادي.

( رؤية مســـتقبلية للنهوض باملؤســـســـات التعليمية في ضـــوء متطلبات التعليم الرقمي، 2021)ليعوقدمت دراســـة 

والتعرف على آراء املتخصـــــــصـــــــين والطالب تجاه التعليم الرقمي ومدى تقبل الطالب للتعليم الرقمي، من خالل دراســـــــة 

نـة بنهــا في مــدي يبيــة واملـدارس الخــاصــــــــــــــةعمليـة وميـدانيــة ملقـارنـة التعليم الرقمي بين املـدارس الحكوميـة واملـدارس التجر 

ـــــتبيان واملالحظة لجمع املعلومات والبيانات  بجمهورية مصــــــــــــــر العربية. ــ ــ ــ ـــــفي والتجريبي، والاســـ ــ ــ ــ ـــــتخدام املنهج الوصـــ ــ ــ ــ باســـ

وتوصــــلت الدراســــة إلى وجود فروق ذات دالة احصــــائية بين املدارس الحكومية واملدارس التجريبية واملدارس الخاصــــة 

م التعل-ادارة الوقت -التواصـــل إلالكتروني –ســـهولة الفهم توصـــيل املعلومات -اتقان الدراســـة -ء من حيث ســـرعة الادا

 املواظبة. –الاقبال  –الرغبة  –الذاتي 

( أهم التحديات التي تواجه تطبيق التعليم الرقمي في ضـــــوء متغيرات العصـــــر، 2021)البالســــ يوحددت دراســـــة 

ـــــب لالي ومالحقاتها بالكم واســـــــــــــتخدمت املنهج الوصـــــــــــــفي الوثائقي، وتوصـــــــــــــل ــ ــ ــ ت نتائجها إلى أن  عدم توفر أجهزة الحاســ

ـــعف تمكين املعلم، والتنمر إلالكتروني من أهم التحديات التي تواجه تطبيق التعليم الرقمي في  ــ ــ ــ والكيف الكافيين، وضـ

 ضوء متغيرات العصر.

التحول الرقمي التي  ( على معرفة تحديات2021)الخطيب ياســــــــر، والخطيب خليلفي حين اقتصــــــــــرت دراســــــــــة 

تواجــه التعليم الجــامعي في الجمهوريــة اليمنيــة، وســــــــــــــبــل التغلــب على تلــك التحــديــات، واعتمــدت الــدراســــــــــــــة على املنهج 

الوصــــــــفي املســـــــــحي كأداة رئيســـــــــة لجمع البيانات، وتوصـــــــــلت نتائجها إلى أن التحول الرقمي في الجامعات اليمنية يواجه 

ـــعف البنيـ ــ ــ ــ ــ ة التقنية، وضــــــــــــــعف شــــــــــــــبكة إلانترنت وارتفاع تكاليفها، وغياب نظام التعليم عـدد من التحـديـات أهمهـا: ضـــ

 إلالكتروني في كثير من الجامعات اليمنية.

ـــــمان جودة التعليم العالي: الفرص 2021)أ  جمالدراســــــــــة  وتناولت ــ ــ ( تأثير الرقمنة على تطبيق آليات ومعايير ضــ

د  املؤســـــــــــســـــــــــات  الجامعية  جزًءا  من  مكانتها  وهيمنتها  فقأوالتحديات، وتوصـــــــــــلت الدراســـــــــــة إلى أن التعليم عن بعد 

املعنوية على املتعلم، وهو ما يصـــــــــعب من عمليات قبول معايير التقييم، كما أن جودة الشـــــــــهادات التي تتوج الدراســـــــــة 

ـــــة من طرف  ـــــات، وال يمكن الاعتماد على التعليم عن أرباب العمل و أعن بعد تبقى محل نقاش خاصــ ــــســ ــ ــــحاب املؤسـ ــ صـ

بصــــــــــــــفة مطلقة خاصــــــــــــــة في الدول النامية التي ال تتوفر على الامكانيات التقنية والتكنولوجية لالنتقال الى التعليم بعـد 

 عن بعد.
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ـــاعد النظام التعليمي على تطبيق عملية 2021)الظفيري وقدمت دراســــــة  ( نموذج علمي جديد من شــــــأنه أن يســـ

ميــــة مع عمليــــات التعليم والتعلم التي تتم ممــــارســــــــــــــتهــــا في انــــدمــــاج للتكنولوجيــــا الرق التعليمي وتحقيقالتحول الرقمي 

الوقت الحاضـــــــــــــر ، وتوصـــــــــــــلت الدراســـــــــــــة إلى أن هناك أربع مقومات رئيســـــــــــــة لضـــــــــــــمان التحول الرقمي الناجح للتعليم، 

 وتتمحور تلك املقومات حول التوعية والتقبل والجاهزية واملواءمة، وتمثل تلك املقومات مكونات للنموذج.

 الدراسات السابقة: التعقيب على 

 خلص الباحث من خالل استعراض الدراسات السابقة إلى لاتي:    

  اختلفت الدراسة الحالية عن معظم الدراسات السابقة من حيث مجتمع وعينة الدراسة وأداتها والتوصيات

 واملقترحات التي خرجت بها.

 ـــــفي، وتركيزها على  اتفقـت الـدراســــــــــــــة الحـالية مع معظم الدراســــــــــــــات الســــــــــــــابقة في اســــــــــــــتخدامها ــ ــ ــ للمنهج الوصـــ

 التكنولوجيا الرقمية.

  اسـتفادت الدراســة الحالية من الدراســات الســابقة في صـياغة مشــكلة الدراســة الحالية وأســئلتها، وبناء إلاطار

النظري واملنهجي للدراسـة، والاهتداء إلى مصـادر ومراجع وبحوث ودراسـات تتعلق بموضـوع الدراسـة، كما أن نتائج تلك 

 راسات كانت بمثابة املنطلق التي انطلقت منها هذه الدراسة.الد

 :إلاطار النظري للدراسة

ا ألهداف الدراســـــــة، وإلاجابة عن أســـــــئلته الفرعية؛ من خالل نتائج التحليل ملحتوى  يتضـــــــمن هذا الجزء عرضـــــــً

على  ئلة الدراسة، وذلكأدبيات الدراسة، واقتصرت عملية التحليل على الوصف الكيفي، وتم عرضه وفًقا لتراتبية أس

 النحو لاتي:

 إلاطار املفاهيمي للتعليم الرقمي: :املحور ألاول 

لقد تطورت وســــائل الاتصــــال و التعليم في الســــنوات ألاخيرة مع تطور التكنولوجيا املعلوماتية والرقمية،  وظهر 

ا فيما يســــــمى بالتعليم الرقمي، حيث يمثل مظهًرا جديًدا من حيث الوســــــائل واملضــــــمون  ، وســــــيتناول هذا املحور عرضــــــً

موجًزا ملوضــــــــــــــوع التعليم الرقمي من حيـــث: املفهوم، وألاهـــداف، وأنمـــاط التعليم الرقمي، ومكونـــاتـــه، و خصـــــــــــــــائصـــــــــــــــه، 

 ومبادئه، ومقوماته، وأهميته، وذلك وفًقا لآلتي:

 مفهوم التعليم الرقمي:

ـــــاهمت  ــ ــ ــ ر التعليم الرقمي، لذلك حظي ســــــــــــلســــــــــــلة التطورات املتالحقة على مســــــــــــتوى شـــــــــــــبكة إلانترنت في ظهو سـ

تاب والباحثين، ونــتـــيــجـــة لـــذلــك تـــعــددت تـــعريفـــاته، ويمكن استعراض بعض تعريفاته على النحو 
ُ
باهتمام الكثير من الك

 لاتي:
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ـــمراني) ــ ــ ــ ــ ـــــائـل إلالكترونيـة لتحقيق 2019،149عرفـه الشـــ ــ ــ ــ ـــــتخـدام التقنيـات والوســـ ــ ــ ــ ( بـأنـه: "التعليم الـذي يتم بــاســـ

لمين والطالب، وإلنشاء بيئة تفاعلية مليئة بتطبيقات الحاسب لالي وشبكة إلانترنت، وتمكن الطالب التواصل بين املع

 من الحصول على املعلومات من مصادرها في أي زمان ومكان".

ـــال املعلومة للمتعلم عن طريق 2019،46في حين عرفه خضــــــرواي) ( بأنه "التعليم الذي يتم به ومن خالله إيصـــ

 حيث ال يعود املكان والزمان والغرفة الصفية من العناصر املهمة إلنجاح هذه العملية". ونية،إلالكترالشبكات 

ــــ ي) ــ ــ الرقمي بأنه" تقديم محتوي تعليمي إلكتروني عبر الوســــــــــائط املعتمدة على  ( للتعليم2021،130وينظر البالسـ

ــــط مع ه الكمبيوتر، ــ ــ ـــكل يتيح له إمكانية التفاعل النشــ ــ ــ ـــبكاته، إلى املتعلم بشـــ ــ ــ ه، ذا املحتوى، ومع املعلم، ومع أقرانوشــ

ســــــــــــواء كان ذلك بصــــــــــــورة متزامنة أم غير متزامنة، وكذلك إمكانية إتمام هذا التعلم في الوقت واملكان وبالســــــــــــرعة التي 

 تناسب ظروفه وقدراته".

اته قتقديم محتوى تعليمي إلكتروني بمختلف أشــــكاله وأحدث تطبي مما ســــبق يمكن القول ِإنَّ التعليم الرقمي:

 عبر ألاجهزة إلالكترونية املتصلة عبر النت وشبكاته إلى املتعلم بصورة متزامنة أو غير متزامنة.

 أهداف التعلم الرقمي:

 ( باآلتي: 2019،115، وسليم)، وهيبةلعل من بين ألاهداف املراد الوصول إليها واملتعلقة بالتعليم الرقمي ما ذكره

 العلمية.تعلمين املعرفية و القدرة على تلبية حاجات ورغبات امل 

 الوصول إليها في الوقت املناسب.الاحتفاظ باملعلومات املكتسبة و  تحسين عملية 

 املوقف املعاش.رعة تجديد املعلومات واملعارف وترتيبها حسب أهميتها و س 

  املعلم واملتعلم(. التعامل بين طرفي العملية التعليميةتحسين التفاعل و( 

 أنماط التعلم الرقمي:

 ويمكن توضيحها باآلتي:  ( التعليم الرقمي إلى ثالثة أنماط،130-2021،131قسم البالس ي)

: يتمثل في ألاســــــاليب والتقنيات التعليمية املعتمدة على الشــــــبكة العاملية للمعلومات التعليم الرقمي املباشـــــر .2

 دريب.بقصد إيصال مضامين تعليمية للمتعلم في الوقت الفعلي واملمارس للتعليم، أو الت

: يتمثـــل في عمليـــة التعلم من خالل مجموعـــة الـــدورات التـــدريبيـــة والحصــــــــــــــص التعليم الرقمي غير املبــاشـــــــــــر .1

 املنظمة، ويعتمد هذا النوع من التعلم بالنسبة لحالة ظروف متعددة ال تسمح بالحضور الفعلي للمتعلم.

 ث يمكن للجميع التواجد في الوقت: يجمع هذا النوع ما بين النوعين الســـابقين؛ حيالتعليم الرقمي املختلط .6

نفسـه أمام الشـبكة وجهاز الحاسـوب واملشاركة فعليا فيها، وفي حالة التغيب عن ذلك يمكن الرجوع للمادة العلمية أو 

 املقرر في أي وقت.
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 مكونات التعلم الرقمي:

 مختلفــة، إال أنــه يجــب أن ت
ً
، وانمــاطــا

ً
توفر فيــه مجموعــة من على الرغم من أن التعليم الرقمي يتخــذ أشــــــــــــــكــاال

 ( باآلتي:2019،150املكونات ألاساسية أهمها ما ذكره الشمراني)

 .العناصر التعليمية كالطالب واملعلمين وأعضاء الهيئة التعليمية واملواد التعليمية 

 .العناصر التكنولوجية كأجهزة الحاسب لالي والبرامج إلالكترونية واملواقع على شبكة الانترنت 

  داري كالخطط والبرامج واملوازنات التي تتعلق بالتعليم الرقمي وفلسفته واستراتيجياته وأهدافه.املكون إلا 

 خصــائص التعليم الرقمي: 

 ( باآلتي:2019،115يتميز التعليم الرقمي بعدة خصائص أشار إليها وهيبة، وسليم)

  توفير الاتصال والتفاعل املتبادل.تدعيم عملية تكوين الفرد و 

  من نموذج نقل املعرفة إلى النموذج التعليم املوجه.الانتقال 

  الحيوية للمتعلم.تشجيع املشاركة الديناميكية و 

  بالخصوص في شقها التفكير العليا.الاعتماد على املهارات و 

  تشجيع التعليم النشط.فير مستويات متعددة من التفاعل و تو 

 الواقع املعاش للمتعلمين. دراسة مشكالت من ز في عملية التعليم على مناقشة و التركي 

 ( الخصائص لاتية:2021،81)ب  ويضيف جمال

 .القابلية للقياس 

 .التعاونية 

 .املرونة 

 .املؤامة التعليمية 

 .التفاعلية واملتعة 

 .سهولة التحديث 

 .املتابعة التعليمية 

 مبادئ التعليم الرقمي:

 ( باآلتي:2014،352)يرتكز التعليم الرقمي على مجموعة من املحددات، ذكرها القصراوي 

وذلك بتفريد املواقف التعليمية لتناســب التغيرات في شــخصــيات املتعلمين وقدراتهم واســـتعداداتهم  الفردية: -

 وخبراتهم السابقة.
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ـــــتحدثات التكنولوجية بيئة  التفـاعليـة: - ــ ــ ــ ـــــتجـابة أثناء عملية التعلم، كما توفر املســـ ــ ــ ــ قيـام املتعلم بنوع من الاســـ

ع من الحرية يستطيع من خاللها أن يتحكم في معدل عرض محتوى املادة التعليمية ليختار اتصـال تسـمح للمتعلم بنٍو 

 منها ما يتناسب معه.

وفر املمارســـات التعليمية في العصـــر الرقمي بيئة تعلم متنوعة يجد فيها كل متعلم ما يناســـبه، وذلك  التنوع: -
ُ
ت

 م املتعلم.من خالل توفير مجموعة من الخيارات التعليمية والبدائل أما

تتيح املســــتحدثات التكنولوجية فى العصــــر الرقمي فرص الانفتاح على مصــــادر املعلومات املتعددة في  الكونية: -

 جميع أنحاء العالم، حيث يتصل املتعلم بالشبكة العاملية لإلنترنت للحصول على ما يحتاجه من معلومات.

ـــتحدث نظام يظهر التكامل بين مكونات املســـــتحدثات التكنو  التكاملية: - ـــكل مكونات كل مســ لوجية، بحيث تشــ

متكامل، ففي برامج الوســـــــــــائط املتعددة التي يضـــــــــــعها الكمبيوتر ال تعرض الوســـــــــــائل الواحدة تلو ألاخرى ولكنها تتكامل 

 فيما بينها في إطار واحد لتحقيق الهدف املنشود.

 :مقومات التحول إلى التعليم الرقمي

ــــات التعليميـــة على عـــدد من املقومـــات أههمـــا مـــا ذكره  لرقمي فياتســــــــــــــتنـــد عمليـــة التحول إلى التعليم  ــ ــ ــ ــ ــ ـــــسـ ــ ــ ــ املؤســـ

 ( واملتمثلة باآلتي:22-2018،24محمود)

  من أجهزة الحاســوب في مختلف قطاعات التعليم، وتوفير خطوط الاتصــال بالشــبكة العاملية  توفير عدد كاٍف

 لإلنترنت وتوصيلها بحجرات أعضاء هيئة التدريس.

  ــــاء موقع ويـب للمؤ ــ ــ ــ ــ ـــــتفيدين من إنشــ ــ ــ ــ ـــبكة املحلية حتى يتمكن املســـ ــ ــ ــ ــ ــــات التعليميـة على إلانترنـت أو الشـــ ــ ــ ــ ــ ــــســ ــ ــ ــ ــ ســ

 الخدمات التواصل معها.

 صــــــــــــــميم مقررات إلكترونيــة لكــل مــادة من املواد التي يتم تــدريســــــــــــــهــا ســــــــــــــواء ملرحلــة التعليم العــام والجــامعي ت

 ونشرها على املوقع الخاص باملؤسسة التعليمية. 

  أعضاء هيئة التدريس على كيفية تصميم البرامج واملقررات إلالكترونية.عقد دورات تدريبية لتأهيل 

 .تجهيز قاعات الدراسة بالوسائل التكنولوجية والتقنية؛ لغرض استخدامها في عرض املادة التعليمية 

 .بناء ثقافة التعليم الرقمي بين الطالب حتى يستطيعوا استيعاب الصورة الجديدة للتعليم 

 إلكتروني.تحاق بالتعليم من خالل نظام تسجيل الطالب لالل 

 .متابعة الطالب للمحاضرات عبر وسائل الاتصال إلالكترونية 

  اســـتخدام تقنيات التكنولوجيا الحديثة في التواصـــل ألاكاديمي مع الطالب، بحيث يخصـــص ألاســـتاذ الجامعي

 للتواصل العلمي مع الطالب والرد على أسئلتهم.
ً
 أوقاتا

 ـــــتخـدام التقويم إلا ــ ــ ــ ـــكل إلكتروني اســـ ــ ــ ــ ــ ـــل الطالب على الاختبار بشـــ ــ ــ ــ ــ ـــــبكات إلانترنت بحيث يحصـــ ــ ــ ــ لكتروني عبر شـــ

 ويحصل على درجته فور انتهائه من أداء الاختبار.
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  قيام شـراكة حقيقية بين املؤسـسـات التعليمية واملؤسـسات التي تعمل في مجال التكنولوجيا الحديثة لتأهيل

 خدام التقنية الرقمية في التعليم.وتدريب منتسبيها لتنمية مهاراتهم في مجال است

 .تطوير شامل ومستمر للمقررات إلالكترونية في ضوء ما يستجد من تعديالت في املناهج التعليمية 

  ـــتجد من ــ ــــوء ما يســـ ــ ـــــة التعليمية لتحقيقها في ضــ ــــســ ــ ـــعى املؤســ ــ ـــــتقبلية التي تســ ـــــتمرة لألهداف املســـ مراجعة مســ

 تطورات تكنولوجية.

 ــــاء هيئة التد ــ ــ ــ ـــــتمر ألعضـــ ــ ــ ــ ـــفة ريس بالجامعات وتدريبهم على التقنيات التأهيل مســ ــ ــ ــ ــ حديثة في مجال عملهم بصــ

 .مستمرة

  ،الانفتـــاح على التجـــارب الجـــديـــدة في مجـــال التـــأهيـــل والتـــدريـــب الرقمي ألعضـــــــــــــــاء هيئـــة التـــدريس بـــالجـــامعـــات

 واملؤسسات التعليمية في نقل الخبرات التكنولوجية الحديثة.

 أهمية التعلم الرقمي:

لبحوث إلى أن اســــــتخدام التعليم الرقمي يزيد من كفاءة املوقف التعليمي؛ ألنه يوفر ظروفا تشــــــير الدراســــــات وا

 على إن اســــــــــــــتخدام 
ً

بيئيـة أكثر مالئمـة للمتعلمين على اختالف مســــــــــــــتويـاتهم العقليـة والعمريـة ومراحل تعلمهم، فضــــــــــــــال

ـــــفي، وجعل الخبرة التعلم الرقمي لـه أهميـة كبيرة في زيـادة مســــــــــــــتوى تحصــــــــــــــيـل املتعلمين، وتعزيز جوا ــ ــ ــ نب التفاعل الصـــ

هني،  ما أشــار اليهب(.  وتتجلى كذلك أهمية التعليم الرقمي 2021،131التعليمية أكثر واقعية وقبوال للتطبيق)البالســ ي،

 باآلتي:  )2019،81وروقاب)

 .توفير فرًصا للتعليم في كل زمان ومكان 

 .يكسر الحواجز النفسية بين املتعلم واملعلم 

 ملتعلم الخاصة.يشبع حاجات ا 

 .يستخدم وسائط متعددة في شرح النصوص العلمية 

 .يحقق التقييم التلقائي واملباشر للمتعلم 

 .يساعد املتعلم على استقاء املعلومات من املصادر مباشرة 

 يتعلم مستخدميه أسلوب البحث العلمي واتخاذ القرار املناسب. 

 :لتعليم الرقمي في املؤسسات التعليمية اليمنيةالتي تواجه التحول إلى ا التحديات: الثانياملحور 

تناول الباحث في هذا املحور نوعين من التحديات: ألاول التحديات العامة التي تواجه املؤســـســـات التعليمية في 

 ا بإيجاز كاآلتي:مالجمهورية اليمنية، ولاخر يتعلق بتحديات التحول إلى التعليم الرقمي، ويمكن عرضه

 
ً

 العامة للمؤسسات التعليمية اليمنية: التحديات :أوال

تســــــعى الدول إلى تطوير جامعاتها ومؤســــــســــــاتها التعليمية إيماًنا منها بأهمية املراجعة املســــــتمرة والتطوير الدائم 

ا لذلك فإن الجمهورية اليمنية ســـــعت جاهدة تجاه تطور مؤســـــســـــاتها  الذي يراعي تغيرات العصـــــر ومتطلباته، وتأســـــيســـــً
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ذلك من خالل التوجهات الاســتراتيجية والرؤى الوطنية الهادفة إلى تحســين ألاداء وتطويره في كافة  التعليمية، أنعكس

ـــطتها؛ ألامر  ــ ــــات التعليمية اليمنية، ال تزال تعاني من العديد من الاختالالت في معظم أنشــ ــــســـ ـــــات؛ إال أن املؤســـ ــــســ املؤســـ

ـــتراتيجيــة الوطنيــة لتطوير التعليم الــذي يجعلهــا غير قــادرة على تحقيق أهــدافهــا بكفــاءة وفــاعليــة عــاليــ ــ ــ ــ ــ ة؛ إذ تؤكــد الاســـ

ـــــ ي في اليمن) ــ ــ ــ ــــاســ ــ ــ ــ ــ ـــتراتيجية الوطنية 2006-2015(، والاســـــــــــــتراتيجية الوطنية للتعليم الثانوي)2003-2015ألاسـ ــ ــ ــ ــ (، والاســ

( أن ألانظمة 1125، 1122للتعليم العالي، والتقارير الرســـــــــمية الصـــــــــادرة عن املجلس ألاعلى لتخطيط التعليم لألعوام )

تعليميــة الحــاليــة تعــاني العــديــد من التحــديــات، التي أفرزت كثيًرا من الســــــــــــــلبيــات في ألاداء الكلي لتلــك املؤســــــــــــــســــــــــــــات ال

وأعــاقــت نموهــا وتطورهــا، ويــأتي في مقــدمــة أوجــه تلــك التحــديــات: التقيــد بــأنظمــة إداريــة تقليــديــة، وإجراءات معقــدة، 

 عن تغل
ً

يب الجوانب النظرية في املناهج التعليمية على الجوانب وتشــــــــــريعات بالية تحتاج إلى مراجعة وتحديث، فضــــــــــال

التطبيقية، وضــــــعف محتوى املناهج التعليمية وعدم ترابطها، وضــــــعف كفايات املعلمين، وضــــــعف القدرة املؤســــــســــــية 

لبنيـة النظـام التعليمي، وقصــــــــــــــور في عمليـة التـدريـب، وعـدم توفر مقـايس دقيقـة تتصــــــــــــــف بـالصــــــــــــــدق والثبـات، وتراجع 

ــــات التعليمية واملجتمع، القدرة امل ــ ــ ــ ـــــسـ ــ ــ ـــــراكة بين املؤســ ــ ــ ـــــر اليمنية لإلنفاق على التعليم، ناهيك عن غياب الشــ ــ ــ الية لألســ

وغياب تفعيل اللوائح وألانظمة التي تضــمن الشـــفافية في التعيين، والترقية، والتأهيل والتدريب، والتقييم، واملســـاءلة، 

 والتدوير الوظيفي، وعدالة ألاجور وتوازنها ...الخ. 

في الســــــــياق ذاته تؤكد العديد من الدراســــــــات، أن ألانظمة التعليمية في الجمهورية اليمنية تواجه العديد من و

، وحتى الوقت الراهن ومن 2011التحـديـات وزادت تعقيـداتهـا في العقـد الثاني من القرن الحادي والعشــــــــــــــرين منذ عام 

ـــعف تمكن ألانظمة التعليمية من تجذير   أبرز تلك التحديات: ــ ـــط التعليمي، وال ضــ ــ الثقافة العلمية والتنويرية في الوســ

(، عالوة على هجرة العقول اليمنية للعمل 2012،16عدادهم و تأهيلهم ثقافًيا) الهبوب،إتقدم لطالبها ما يكفي لحسن 

ت ابالجامعات إلاقليمية والعربية والعاملية، وضعف تطبيق أنظمة ضبط الجودة والاعتماد ألاكاديمي في معظم مؤسس

ـــاع الفجوة بين واقع  التعليم العــالي؛ ألامر الــذي يعيق تطوير الكــادر التعليمي وإلاداري وبنــاء قــدراتــه، ــ ــ ــ ــ ــ ـــــافــة إلى اتسـ ــ ــ ــ ــ إضـ

ــــات التعليم ومعـايير الاعتمـاد الـدوليـة)الحـدابي، ــ ــ ــ ــ ــــســ ــ ــ ــ ــ  عن ظـاهرة عـدم الاســــــــــــــتقرار الســــــــــــــياســــــــــــــ ي 2014،42مؤســ
ً

(، فضــــــــــــــال

ـــــر، والخطيــــب والاجتمـــاعي وألامني، والنزاعـــات املســــــــــــــلحــــة والحروب، وحــــ ــ ــ ــ ــــيــــة)الخطيـــب يــــاســـ ــ ــ ــ ــ ــــيـــاســ ــ ــ ــ ــ دوث الفراغـــات الســ

ـــــتمر ، وانقطــاع 2021،70خليـل، ــ ــ ــ ـــكـل مســـ ــ ــ ــ ــ ـــــرفـه بشـــ ــ ــ ــ ــــيف البـاحـث إلى تلـك التحـديـات: انقطــاع الراتـب، وعـدم صـــ ــ ــ ــ ــ (. ويضــ

الكهرباء، وغالء املشتقات النفطية واملواد الغذائية،...إلخ، كل ذلك أثر سلًبا على أداء العاملين في املؤسسات التعليمية 

 أشكالها. بمختلف

 تانًيا: التحديات املرتبطة بالتحول إلى التعليم الرقمي في املؤسسات التعليمية اليمنية:

على الرغم من تنامي الجهود واملبادرات الرســـــــــمية التي تســـــــــعى إليها الحكومة اليمنية، وما نتج عنها من توجهات 

ت التكنولوجية والرقمية املتســــارعة؛ إال أنها الزالاســـتراتيجية ورؤى وطنية ملواكبة املســــتجدات التي فرضـــتها التطورات 

محدودة وغير مبنية على أســـــــس علمية ســـــــليمة؛ ألامر الذي جعل التحول إلى التعليم الرقمي في املؤســـــــســـــــات التعليمية 

 أبرزها:اليمنية يواجه عدد من التحديات 
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 ي بعض الجــــامعــــات فهي غير عــــدم توفر أدوات التعليم الرقمي في بعض الجــــامعــــات الحكوميــــة، وإذا توفرت ف

 فعالة، وال تراعي ألاسس التربوية والعلمية في التصميم والاستخدام.

  ــــكلي ــــات التعليمية على الجانب املادي أو الشــ ــــســ تركيز ألاهداف املصــــــاغة لنظم التعليم الرقمي في أغلب املؤســ

 .وتجاهل التحصيل املعرفي والعلمي للطالب وتنمية مهاراته إلالكتروني،للتعليم 

 .عدم توفر أليات تنفيذية لتقويم التعليم الرقمي للتأكد من فعاليته وقدرته على تحقيق ألاهداف 

 ،(.51-2010،50عدم توفر منهجية علمية في التخطيط لتوظيف التقنية في التعليم)قطران 

  ساليب التدريسية التقليدية في الجامعات اليمنية.هيمنة املناهج التعليمية وألا 

 ات املوجهة للمؤسسات التعليمية بمختلف تنوعها.جمود التشريع 

  ضــــعف التزام وقناعة القيادات إلادارية بضــــرورة الحاجة لتبني التغيير، وتحقيق التعايش الفاعل ملؤســــســــاتنا

 (.12-2012،13التربوية في القرن الحادي والعشرين، والاستجابة بشكل أفضل ملتطلباته وتحدياته وتقنياته)الهبوب،

 ج التدريبية للعاملين السيما في جانب تقنية املعلومات والانترنت.ضعف البرام 

 .عدم الرجوع إلى املعايير الفنية والتربوية في تصميم وإعداد برامج ونظم التعليم الرقمي 

 ،(.2014،42ضعف الاستثمارات في مجاالت تقنية املعلومات والاتصاالت)الحدابي 

 (.2021،112و التعليم الرقمي )املحمدي وآخرون،غياب عنصر التحفيز للتنافس في التوجه نح 

 .ضعف البنية التقنية وضعف شبكات إلانترنت وارتفاع تكاليفها 

 .تأخر إصدار اللوائح الداخلية وحاجة املوجودة حاليا للتطوير والتحديث لتواكب متطلبات العصر الرقمي 

 ـــــب لالي قلــة خبرة بعض أعضــــــــــــــاء هيئــة التــدريس في التعلم الرقمي، وضــــــــــــــعف مهــارت ــ ــ ــ ــ ـــــتخــدام الحــاسـ ــ ــ ــ هم في اســـ

 والتقنيات الحديثة.

 .ضعف تفعيل الربط الشبكي ونظم املعلومات وألاتمتة 

  ،ــــات التعليمية، وشـــــحة الامكانيات)الخطيب ياســــــر عدم توفر شـــــبكات إلانترنت في معظم الجامعات واملؤســـــسـ

 (.2021،79والخطيب خليل،

  دون تحقيق التحول إلى التعليم الرقمي في املؤسـسات بناًء على ما سـبق، فإن أهم التحديات التي تقف حائال 

 التعليمية اليمنية، يمكن أن يحددها الباحث باآلتي:

  .نقص إلارادة لدى ألاطراف املعنية بشؤون التعليم في الجمهورية اليمنية للتحول إلى التعليم الرقمي 

 ة في استخدام التعليم الرقمي.ضعف الرغبة لدى الكثير من العاملين والطلبة في املؤسسات التعليمي 
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  ،ـــــاالت، والطاقة الكهربائية ــ ــ ــ ــــات التعليمية من حيث الاتصــ ــ ــ ــ ــ ــــسـ ــ ــ ــ ــ ـــعف البنية التحتية، وإلامكانيات في املؤسـ ــ ــ ــ ــ ضــ

 وضيق الفصل الدراس ي، وازدحام الطلبة...إلخ.

  كثافة البرامج الدراســــــــــــية، وعدم ربطها بالوســــــــــــائل التقنية الحديثة، ناهيك عن الوقت املخصــــــــــــص للحصــــــــــــة

 رسية ال يكفي للتعامل مع أدوات منظومة التعليم الرقمي.املد

 .معظم املدارس الحكومية ال توجد بها غرفة خاصة للحاسوب 

  ضــــــــعف تدريب العاملين في املؤســــــــســــــــات التعليمية على اســــــــتخدام الوســــــــائل الرقمية والتكنولوجية في عملية

 التعليم.

 ي.ضعف امليزانيات املالية للقيام بمشروع التعليم الرقم 

 .ضعف املستوى الاقتصادي للكثير من ألاسر اليمنية، مما يعقيها من مواكبة التكنولوجيا الرقمية 

  .انقطاع التيار الكهربائي الحكومي، وغالء التيار الكهربائي التجاري 

 .ضعف شبكة إلانترنت وغالئها مقارنة بالدول ألاخرى 

 .غياب تشجيع املجتمع ملثل هكذا تعليم 

 متطلبات التحول نحو التعليم الرقمي في املؤسسات التعليمية اليمنية: :املحور الثالث

ا ملا ســـبق،  وفي ضـــوء الدراســـات املحلية، والتقارير الرســـمية، والاســـتراتيجيات والرؤى الوطنية، ثبت أن  تأســـيســـً

يــة اليمنهنــاك تحــديــات كثيرة وجوانــب قصــــــــــــــور متعــددة تحول دون تنفيــذ التعليم الرقمي في املؤســــــــــــــســــــــــــــات التعليميــة 

ــــتوجــب عــدد من املتطلبــات التي ينبغي توافرهــا للتغلــب على تلــك التحــديــات، وهــذا مــا  ــ ــ ــ ــ بفــاعليــة وكفــاءة؛ ألامر الــذي يســ

ســـــــيتم مناقشـــــــته في هذا املحور، والذي يمثل إجابة الســـــــؤال الرئيس للدراســـــــة، ويحقق الهدف الثالث منها، وتبين من 

ـــــات خالل اســــــــــــتقراء أدبيات الدراســــــــــــة أن هناك العديد  ــ ــ ــ ــــسـ ــ ــ ــ من الاحتياجات ولاليات لتطبيق التعليم الرقمي في املؤســ

ــــــر، والخطيب خليل) ــ ــ ــ (، واملتمثلة 22-22، 1112التعليميـة اليمنيـة على مختلف مجـاالتهـا وأهمهـا مـا ذكره الخطيب ياســ

 باآلتي:

 
ً

 متطلبات قانونية: :أوال

  ـــــريعـــات والقوانين واللوائح الحـــاكمـــة لعمـــل ألانظمـــة ــ ــ ــ التعليميـــة وتطويرهـــا، بمـــا يتفق مع إعـــادة النظر في التشـــ

 متطلبات التعليم الرقمي.

  رســــــــم ســــــــياســــــــات واســــــــتراتيجيات واضــــــــحة املعالم تشــــــــير إلى كيفية الاســــــــتفادة من توظيف تقنيات التعليم في

 الجامعات واملؤسسات التعليمية ألاخرى.

 .رفع مستوى الوعي بالتشريعات القانونية، وعدم التجاهل في تطبيق نصوصها 

 وجود خطاب سياس ي واضح لتحقيق التعليم الرقمي في املؤسسات التعليمية. ضرورة 
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 متطلبات إدارية: :ثانًيا

 .تعزيز ثقافة التعليم الرقمي لدى القيادات إلادارية للمؤسسات التعليمية وأعضاء هيئة التدريس والعاملين 

  باره أحد ل أهمية التعليم الرقمي باعتتنمية الثقافة التنظيمية والتقنية للعاملين في املؤسسات التعليمية حو

 أهم ألانظمة التعليمية املعتمدة عاملًيا.

 .الانتقال التدريجي من ألاساليب التقليدية إلى أنماط إلادارة إلالكترونية 

 .التخلص من الهياكل التنظيمية الجامدة والاتجاه نحو التنظيمات املرنة والشبكية والافتراضية 

 ديثة والتقنيات الرقمية في العمليات إلادارية والتعليمية والبحثية.توظيف التكنولوجيا الح 

 .توفير بيئة عمل مناسبة ألعضاء هيئة التدريس لرقمنة املحتوى املعرفي للمقررات الدراسية 

ا
ً
 متطلبات مادية وتقنية: :ثالث

 .تسهيل الاتصال السريع بالشبكة العاملية للمعلومات 

  ة التعلم إلالكتروني.دخال وتفعيل أنظمإالتوجه نحو 

  نشــــــــــــــر تكنولوجيـا املعلومـات، وربطهـا بالشــــــــــــــبكات الوطنية والدولية مع العمل على توفير البرمجيات التعليمية

 املناسبة في مختلف املجاالت.

 حاسوب. امتالك كل طالب لجهاز 

 .توفير املخصصات املالية لإلنفاق على تطوير املؤسسات التعليمية في ظل التعليم الرقمي 

 متطلبات بشرية وتدريبية: :رابًعا

  ا في التخطيط عمـل دورات تـدريبيـة ألعضــــــــــــــاء هيئـة التـدريس وإلاداريين في مجـال التنميـة املهنية وخصــــــــــــــوصــــــــــــــً

 الاستراتيجي، والحوكمة، والتعليم إلالكتروني الرقمي.

 .توظيف التدريب الرقمي من خالل الاستفادة من الخبرات العربية والعاملية 

 ألافراد املؤهلين في مجال نظم املعلومات والبرمجة. استقطاب أفضل 

  تزويــد الطالب بمهــارات التعــامــل مع املكتبـــات الرقميــة، واملؤســــــــــــــســـــــــــــــات العلميــة في قواعــد البيــانــات في جميع

 التخصصات.

 تأمين واستدامة التمويل: :امًساخ

  ـــــب مع إعـادة صــــــــــــــرف مرتبـات جميع موظفي قطاع التعليم العام والجامعي، ورفع ألاجور و ــ ــ ــ املرتبات بما يتناســـ

 غالء املعيشة في الوقت الراهن، والبحث عن مصادر تمويل لتغطية ذلك.

  وألاكاديميتمكين الجامعات من الاستقالل املالي وإلاداري. 
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 :الشراكة املجتمعية والتعاون الدولي متطلبات :سادًسا

 ـــــر الثقـــــافـــــة الرقميـــــة، وتوعيـــــة املجتمع الي ــ ــ ــ ـــــاليـــــب التعليم املعتمـــــد على تنميـــــة الوعي املجتمعي بنشـــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ مني بـــــأسـ

 التكنولوجيا وإلانترنت.

  تعزيز الشراكة املجتمعية بين املؤسسات التعليمية وشركات الاتصال وتكنولوجيا املعلومات في مجال التعليم

 الرقمي.

 .استقطاب الكفاءات العلمية اليمنية التي في الخارج للعودة للوطن وتأمين حياة كريمة لهم وألسرهم 

 ستنتاجات والتوصيات واملقترحات:الا 

 :الاستنتاجات

 إلى 
ً
بعد اســــــــتقراء ألاطر النظرية ذات العالقة بموضــــــــوع الدراســــــــة وتحليلها، وبناًء على ما تم عرضــــــــه، واســــــــتنادا

 الوصف الكيفي لنتائج التحليل، يمكن استخالص أهم الاستنتاجات فيما يأتي:

 خاصـــة في ظل الظروف والتحديات الراهنة  لى التعليم الرقمي،الحاجة املاســـة ملؤســـســـاتنا التعليمية للتحول إ

 التي تواجهها.

  ،وجود عدد من املعوقات أو التحديات التي تحد من تحول املؤســــــســــــات التعليمية اليمنية إلى التعليم الرقمي

بات كب متطلنقص إلارادة لدى ألاطراف املعنية بشـــــــــؤون التعليم، وضـــــــــعف تفعيل وتحديث اللوائح لتوا ولعل أبرزها:

 عن ضــــــــــــــعف الرغبــــة لــــدى الكثير من العــــاملين والطلبــــة في املؤســــــــــــــســـــــــــــــــات التعليميــــة ملواكبــــة 
ً

التحول الرقمي، فضــــــــــــــال

التكنولوجيا الرقمية وقلة تدريبهم على اسـتخدام الوسائل الرقمية والتكنولوجية في عملية التعليم، إضافة إلى ضعف 

راســية وعدم ربطها بالوســـائل التقنية الحديثة،  ناهيك عن تدني املســـتوى البنية التحتية والتقنية، وكثافة البرامج الد

الاقتصادي للكثير من ألاسر اليمنية، وانقطاع التيار الكهربائي الحكومي، وارتفاع أسعار التيار الكهربائي التجاري، عالوة 

 ية.على ضعف شبكة إلانترنت وارتفاع تكاليفها وعدم توفرها في أغلب املؤسسات التعليم

  هنــــاك العــــديــــد من املتطلبــــات التي ينبغي توافرهــــا للحــــد من التحــــديــــات التي تحول دون التحول إلى التعليم

ـــــريعات والقوانين واللوائح الحاكمة لعمل  ــ ــ ــ ــــات التعليمية اليمنية ولعل أهمها: إعادة النظر في التشــ ــ ــ ــ ــ ــــسـ ــ ــ ــ ــ الرقمي في املؤسـ

يم الرقمي، و تعزيز ثقــــافــــة التعليم الرقمي لــــدى القيــــادات ألانظمــــة التعليميــــة وتطويرهــــا بمــــا يتفق مع متطلبــــات التعل

إلادارية وأعضـــــــاء هيئة التدريس والعاملين في املؤســـــــســـــــات التعليمية اليمنية، وتوفير امكانيات التعليم الرقمي للنهوض 

ــــات التعليمية،  ــ ــ ــ ـــــسـ ــ ــ ات إلادارية يتوظيف التكنولوجيا الحديثة والتقنيات الرقمية في العملو بالعملية التعليمية في املؤســ

والتعليمية والبحثية، وتزويد العاملين في املؤســســات التعليمية والطلبة امللتحقين بها بمهارات التعامل مع التكنولوجيا 

الرقميـــة، والبحـــث عن مصــــــــــــــــادر تمويـــل لصــــــــــــــرف مرتبـــات جميع موظفي قطـــاع التعليم العـــام والجـــامعي، ورفع ألاجور 

 في الوقت الراهن. واملرتبات بما يتناسب مع غالء املعيشة
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 التوصيات:

بناًء على ما ســـبق، وفي ضـــوء الاســـتنتاجات التي توصـــلت إليها الدراســـة الحالية؛ يوصـــ ي الباحث الجهات املعنية 

ـــهم في تحويل املؤســـــســـــات التعليمية إلى التعليم الرقمي، وتحد  بالعديد من لاليات العلمية إلاجرائية التي يمكن أن تســ

 ت التي تواجهها، وأبرز تلك التوصيات تتمثل في لاتي:من املعوقات والتحديا

  الرقمي التعليم مستجدات لتستوعبوالهياكل  والقوانين واملعايير  التشريعاتتعديل و تطوير. 

 .العمل على تشكيل مجلس تنسيق من الوزارات ذات العالقة باالتصال والتكنولوجيا، واملؤسسات التعليمية 

 ـــين خدمات الكهرباء والها ـــهيل الولوج الواســــع لشــــبكات الانترنت، والبحث عن مصــــادر تحسـ تف وإلانترنت لتسـ

 تمويل لذلك.

  ًا، وتقديمها على الشبكة العاملية أو املحلية.إدماج التكنولوجيا في املقررات الدراسية تدريجي 

 ا...إلخ، وال ا، وتــدريبـً ا، وبشــــــــــــــريـً ا، وتقنيـً ا، ومـاديــً ـــــات تي تحتـاجهــا املؤســــــــــــــتوفير البنيـة التحتيــة املتكــاملـة قــانونيـً ــ ــ ــ ــ سـ

 التعليمية للتحول إلى التعليم الرقمي.

 ثمارات املتعلقة بالتعليم الرقميالتنسيق مع املنظمات الداعمة للتعليم في الاست. 

 .نشر ثقافات التعليم الرقمي في املؤسسات التعليمية 

 املقترحات:

 ي ف النظــام التعليميقــائمين على إدارة إجراء املزيــد من الــدراســـــــــــــــات في مجــال التعليم الرقمي من وجهــة نظر ال

 الجمهورية اليمنية.

 .دراسة مقارنة بين تحصيل الطلبة باستخدام التعليم التقليدي والتعليم باستخدام التقنيات التكنولوجية 

 خاتمة:

 على أسلوب الحياة في جميع املجاالت، وُيعد التع
ً
يم أحد لإن الطفرة العلمية والتكنولوجية املتسارعة أثرت كثيرا

ادي فرضتها متطلبات القرن الح تغييرات واسعةعليه  تلك املجاالت الذي تأثر بالثورة التكنولوجية الرقمية، فطرأت

إعادة النظر في منظومة التعليم لتواكب املتطلبات الحديثة والتقنيات املتاحة، فظهرت وجب والعشرين؛ ألامر الذي است

 بفـضل ظهـور العديد من املستحدثات التقنية أنماط جديدة في التعليم مثل التعليم 
ً
 مستمرا

ً
الرقمي الذي يشهد تطورا

ى جميع ا علفي مجالي الاتصال واملعلومات؛ ألامر الذي أدى إلى انتشاره بشكل واسع في جميـع بلدان العالم؛ فكان لزاًم 

 على الكثير من املشاكل الذي يعانيتلك الدول التعاطي مع هذا النمط من التعليم؛ ملا يمكن أن يسهم به في التغلب 

 منها النظام التقليدي.

واليمن مثلها مثل باقي دول العالم ســــــــــعت لتقليص الفجوة في مجال اســــــــــتخدام التكنولوجيا الحديثة في مجال 

التعليم، فســطرت بذلك اســتراتيجيات وتوجهات ورؤى وطنية تدعم التحول إلى التعليم الرقمي؛ إال أن تلك الجهود ما 

لت محدودة، وغير مبنية على أســـــــــــــس علمية ســـــــــــــليمة، ولم تخضـــــــــــــع لدراســـــــــــــة وتحليل دقيق يراعي الواقع واملتطلبات زا
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الكثير من الصــعوبات والتحديات خاصــة في ظل هيمنة  الالزمة لهذا النمط من التعليم، فالتعليم الرقمي وطنًيا يواجه

عن الظروف الاســـــــــــــتننائية التي تعيشـــــــــــــها الحالة الوطنية ســـــــــــــاليب التدريســـــــــــــية التقليدية، ناهيك املناهج التعليمية وألا 

اليمنية من بنية تحتية وتقنية متهالكة، وجمود للتشـــــــــــريعات واللوائح، وضـــــــــــعف البرامج التدريبية للعاملين الســـــــــــيما في 

اري، و جــنترنــت، وانقطــاع للتيــار الكهربــائي الحكومي، وارتفــاع في ســــــــــــــعر التيــار الكهربــائي التجــانــب تقنيــة املعلومــات وإلا 

ارتفاع في أســــــــــعار املعيشـــــــــــة، وضـــــــــــعف شـــــــــــبكات إلانترنت وارتفاع تكاليفها، وغيرها من املعيقات التي ال تزال تحول دون 

تنفيـذ التحول إلى التعليم الرقمي، وركزت هـذه الـدراســــــــــــــة على ضــــــــــــــرورة مواجهـة الصــــــــــــــعوبـات والتحـديـات ذات الطابع 

والتمويلي...إلخ، والتي قد تحول دون تنفيذ التحول إلى التعليم الرقمي  القانوني، والتقني، والبشــري والتدريبي، واملادي،

 في املؤسسات التعليمية اليمنية.

 قائمة املراجع:

املجلة  ،تحديات التعليم الرقمي في الوطن العربي)رؤية تأصيلية( :)1111أحمد، اسماعيل عثمان حسن ) (2

 .91-108، 12العربية للتربية النوعية، ع

 (: املالمح الوطنية ملجتمع املعلومات في الجمهورية اليمنية، ألامم املتحدة.2007إلاسكوا ) (1

 ألامم املتحدة.تقرير التنمية الرقمية العربية نحو التمكين وضمان شمول الجميع،  :(2020سكوا )إلا  (6

ة جامعدور التعليم إلالكتروني في تحسين جودة التعليم العالي والبحث العلمي بال :(2018) أسيا، بوطهرة (2
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 الاتجاهات العاملية املعاصرة في مناهج رياض ألاطفال: التجربة اليابانية واملاليزية

Contemporary global trends in kindergarten curricula: The Japanese and Malaysian 

experience 
 مصر /جامعة دمنهور -كلية التربية /شعبة طفولة –مناهج وطرق تدريس  /د. هند محمود حجازي محمود

Dr. Hend Mahmoud Hegazy Mahmoud/Curricula and Teaching Methods - Childhood /Faculty of Education - 

Damanhour University / Egypt 

 

 ملخص الدراسة:

تهدف الدراسة إلى الاستفادة من بعض التجارب والخبرات التربوية املعاصرة في مناهج رياض ألاطفال لبعض الدول العاملية،      

ي تقرير ت املرتفعة فمثل: اليابان، وماليزيا؛ باعتبارهم من الدول ذات التجارب الرائدة في بناء مناهجها، وتطويرها، وإداراتها، وذات املؤشرا

 -ليميةألانشطة التع -طرق التعليم والتعلم -محتوى املنهج -التنافسية العاملية في مجال التعليم قبل الجامعي من حيث: )أهداف املنهج

ج رياض ألاطفال هعالقة ألاسرة بمنهج رياض ألاطفال(؛ لتطوير من -دور معلمة الروضة في تنفيذ املنهج -أساليب التقويم -الوسائل التعليمية

، ه، وتوص ي الباحثة بأهمية الاستفادة من تلك التجارب العاملية لتطبيق منهج رياض ألاطفال املصري على أكمل وج151املصري الجديد 

 عناصر العملية التربوية الحديثة.ولتطوير 

 .151منهج رياض ألاطفال املصري الجديد  ،ليزياما ،اليابان -رياض ألاطفال ،الاتجاهات العاملية املعاصرة ،تطوير الكلمات املفتاحية:

Abstract: 

The study aims to benefit from some of the contemporary educational experiences and expertise in the kindergarten 

curricula of some international countries, such as: Japan and Malaysia; As one of the countries with pioneering experiences 

in building, developing, and managing their curricula, and with high indicators in the Global Competitiveness Report in the 

Pre-University Education Field in terms of: (curriculum objectives - curriculum content - teaching and learning methods - 

educational activities - teaching aids - assessment methods - the role of Kindergarten teacher in curriculum implementation - 

the family’s relationship with the kindergarten curriculum). To develop the new Egyptian Kindergarten Curriculum 2.0 and 

the researcher recommends the importance of benefiting from these global experiences to implement the Egyptian 

Kindergarten curriculum to the fullest, and to develop the elements of the modern educational process. 

Keywords: development, contemporary global trends , kindergarten , Japan , Malaysia , the new Egyptian kindergarten 

curriculum 2.0. 

 مقدمة: 

يقاس تطور ألامم بمدى اهتمامها، وتطويرها لنظامها التربوي بما يتالءم مع مستجدات العصر، لذا يجب السعي 

اجات املتعلمين، واملستجدات التربوية، والتطور املعرفي الهائل لتحديث مناهج رياض ألاطفال؛ بما يتناسب مع ح

 (.152: 1112املتالحق )مها إبراهيم، 

وأكدت الاتجاهات الحديثة في مجال تعليم الطفولة املبكرة بالدول املتقدمة على ضرورة الاهتمام بمؤسسات 

املجتمع في تحقيق مبدأ تكافؤ الفرص رياض ألاطفال، فزيادة الطلب الاجتماعي على مدارس الرياض، ومسئولية 
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التعليمية أسهم في فتح أبواب املدارس أمام جميع ألاطفال في مختلف البيئات، كما اتسع منهج ألاطفال ليشمل القراءة، 

: 1112والكتابة، والرياضيات، ومجاالت أخرى تدرس في الصفوف ألاولى في املدرسة الابتدائية )سعاد بسيوني، وآخرون، 

211.) 

( "مًعا نستطيع تقديم تعليم جيد 1161-1122كما هدفت الخطة الاستراتيجية للتعليم قبل الجامعى فى مصر )

التوسع في مرحلة رياض ألاطفال كًما، وكيًفا لضمان؛ تقديم تعليم عالي الجودة، والارتقاء بمستوى  " إلىلكل طفل

ال، وتحقيق املرونة، والاستقالل برياض ألاطفال في إطار الخدمة التعليمية املقدمة لألطفال ذوي إلاعاقة برياض ألاطف

( 5 -2إلاصالح املتمركز حول الروضة؛ لتنمية الطاقات إلابداعية، واملعرفية، والبدنية لألطفال في الشريحة العمرية )

 (.23: 1122سنوات، وخاصة في املناطق املحرومة )وزارة التربية والتعليم، 

تولي اهتماًما كبيًرا بتربية أطفالها فإن الدول النامية بصفة عامة، وجمهورية مصر وإذا كانت الدول املتقدمة 

العربية بصفة خاصة تهتم بتربية، وإعداد أطفالها، وتنشئتهم التنشئة الاجتماعية، والخلقية السليمة حتى يمكن تحقيق 

 (.5: 2222د، أهدافها، واللحاق أو تضييق الفجوة بينهما، وبين الدول املتقدمة )محمد محم

لذلك يجب على الجهات املسئولة إلاهتمام بالطفل، ومناهجه؛ ألن إلاهتمام بهذه املرحلة اهتمام بمستقبل 

 الدولة، وحتى يمكن مالحقة التغيرات السريعة، والتقدم العلمي الذي أتسم به هذا العصر. 

 ملبكرةا للطفولة النهارية الرعاية نوعية تحسين إلى ألاساس في يهدف ألاطفال رياض مؤسسات تطوير أن كما

 الرعاية سبل أفضل الختيار وذلك والتعليم، الرعاية والتربية من عالية جودة فيها توجد املؤسسات هذه أن من والتأكد

 (.111: 1111 طه، رباب) املطلوب النحو على عملها جودة وتحسين لألطفال النهارية

م وبعدها بدأت وزارة التربية والتعليم في 1123فبراير  12اليابان في كما قام الرئيس عبد الفتاح السيس ي بزيارة 

مدارس تجريبية وعادية ضمن مدارس مديرية التربية والتعليم  بمحافظة  21مصر تطبيق الجربة اليابانية فعلًيا في 

العام، وتم توقيع مدرسة مع نهاية  211مدرسة اخرى باإلضافة إلى تفعيلها في  11القاهرة ثم تم التوسع لتصل إلى 

بروتوكول تعاون بين الوزارة والسفير الياباني في مصر، وانه في حال تحقيق الهدف من التجربة سيتم تعميمها بشكل 

: 1112أكبر على عدد من املدارس لالرتقاء باألنشطة الطالبية في املدارس والوصول بها إلى معدالت العاملية ) وفاء زكي، 

2222.) 

ثة إلى الاستفادة من بعض التجارب العاملية في مناهج رياض ألاطفال لبعض الدول، مثل: لذلك تسعى الباح

اليابان، وماليزيا، باعتبارهم من الدول ذات التجارب الرائدة في بناء مناهجها، وتطويرها، وإداراتها، وذات املؤشرات 

التعليم  طرق -هجاملن محتوى -املنهج: )أهداف ن حيثاملرتفعة في تقرير التنافسية العاملية في مجال التعليم قبل الجامعي م

ألاسرة  قةعال-املنهجمعلمة الروضة في تنفيذ  دور -التقويم أساليب-التعليمية الوسائل-التعليمية ألانشطة-والتعلم

 .151بمنهج رياض ألاطفال(؛ لتطوير منهج رياض ألاطفال املصري الجديد 
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 مشكلة الدراسة:

، 151ث السابقة إلى وجود مشكالت وقصور في منهج رياض ألاطفال الجديد توصلت بعض الدراسات والبحو 

(، ودراسة أماني 1111(، ودراسة شيماء حسن، وأيمن محمود وآخرون )1112مثل دراسة رنا عاطف، وشيماء منير )

 (.1122عبد املنعم ومديحة مصطفى وطارق سالم وهبه حسن )

ا من عمليتي التطوير، والتقويم كسم
ً
ة أساسية من سمات العصر، وضرورة ال غني عنها في كافة مناص وانطالق

الحياة، وتحقيًقا للجودة الشاملة ملواكبة املتغيرات العاملية، واملحلية املعاصرة، واملستقبلية، كان لزاًما على مختلف 

ق التعليم ة، وتحقيالنظم املجتمعية، وفي مقدمتها التعليم تطوير مناهجها؛ لحل مشاكلنا التعليمية بالطرق الصحيح

 املتميز.  

لذلك يجب التحديث املستمر ملناهج رياض ألاطفال بالوطن العربي بما يتالءم مع مستجدات العصر التربوية 

 والتطور التكنولوجي والرقمي الهائل، وكذلك حاجات ألاطفال.

كنولوجية ن خالل توفير بيئة توفي ضوء الرؤية املستقبلية لوزارة التربية والتعليم للتغلب على هذه التحديات م

 (.1111دائمة لتطوير مرحلة رياض ألاطفال ورفع الوعي لدعم عملية التطوير والتغيير )وزراة التربية والتعليم، 

وفي ضوء ما سبق فإننا بحاجة ملحة إلى إعادة النظر في هذا الواقع الذي يعانيه منهج رياض ألاطفال املصري  

في ضوء بعض التجارب العاملية، وهذا ما دفع الباحثة إلى القيام بهذه الدراسة رغبة منها  في الوطن العربي بصفة عامة

فما زالت الساحة العلمية تفتقر هذه النوعية من في التعرف على خبرات وتوجهات بعض الدول لاخرى في هذا املجال، 

 الدراسات.

 خالل إلاجابة عن ألاسئلة التالية:ومن هذا املنطلق يمكن التعامل مع مشكلة الدراسة الحالية من 

 ؟151ما واقع منهج رياض ألاطفال املصري الجديد .2

 اليابان؟ما واقع منهج رياض ألاطفال في  .1

 ما واقع منهج رياض ألاطفال في ماليزيا؟ .6

 ؟151الاستفادة من التجارب العاملية املعاصرة في تطوير منهج رياض ألاطفال املصري الجديد  أوجه ما .2

 أهداف الدراسة:

 تهدف الدراسة إلى:

  151التعرف على مفهوم وفلسفة منهج رياض ألاطفال املصري املطور. 

  151التعرف على الوضع الراهن ملنهج رياض ألاطفال املصري املطور. 
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 .التعرف على بعض الخبرات العاملية املعاصرة في مناهج رياض ألاطفال 

  في مناهج رياض ألاطفال لبعض الدول العاملية، مثل: اليابان وماليزيا، الاستفادة من بعض التجارب املعاصرة

باعتبارهم من الدول ذات التجارب الرائدة في بناء مناهجها، وتطويرها، وإداراتها، وذات املؤشرات املرتفعة في تقرير 

 التنافسية العاملية في مجال التعليم قبل الجامعي.

 أهمية الدراسة:

 :ألاهمية النظرية .1

 .التعرف على أهم التوجهات العاملية املعاصرة في مناهج رياض ألاطفال 

 ألاهمية التطبيقية: .2

  يضع املختصين بوزارة التربية والتعليم املصرية على واقع دور املنهج الجديد في ضوء التوجهات العاملية

 املعاصرة؛ بهدف معرفة مواطن القوة، والضعف، وسبل النهوض بها.

  لبعض املشكالت التي تعاني منها منهج يقدم للمسئو 
ً

لين )املتخصصين، وغير املتخصصين في امليدان(؛ حلوال

 رياض ألاطفال املصري الجديد، لتطبيقه على أكمل وجه؛ وذلك من خالل الاستفادة من التوجهات العاملية املعاصرة.

 فل يرات التكنولوجية، وإعداد الطتحديث وتطوير برامج الروضة باستمرار وفًقا للتحديات املستقبلية والتغ

 ملواجهتها.

 مصطلحات الدراسة:

 تطوير املنهج: .1

هو التغيير الكيفي في مكونات املنهج أو بعضها الذي يؤدي إلى رفع كفاءته في تحقيق غايات النظام من أجل 

 (.25: 1111التنمية البشرية )هاشم السامرائي، 

 :2,0منهج رياض ألاطفال املصري الجديد .2

( إلى كونه محتوًى فكرًيا تربوًيا قائًما على املهارات الحياتية، والتعلم من 1122أشارت وزارة التربية والتعليم )

/ التواصل(،  العالم؟/ العالم من حولي / كيف يعمل  أكون؟أجل املواطنة، يعتمد على أربعة محاور أساسية )من 

تعدد م –اللغة إلانجليزية  –ول، والثاني؛ منها )اللغة العربية ويتضمن عدًدا من املجاالت املختلفة للمستويين: ألا 

ل معلم دلي–التربية البدنية والصحية(، وأدلة خاصة ملعلمات رياض ألاطفال )دليل معلم اللغة العربية–التخصصات

ات(، لتخصصدليل معلم متعدد ا –دليل معلم التربية البدنية والصحية –دليل معلم الرياضيات –اللغة إلانجليزية 

 (.1122تواصل،  –قائمة القيم وألاخالق )دليل املعلم اللغة العربية 

 التوجهات العاملية املعاصرة: .3

هي الاهتمامات البحثية الحالية في مناهج رياض ألاطفال، والتي تم التوصل إليها عرفتها الباحثة إجرائًيا: "بأنها 

وية العربية، وألاجنبية بالدول ذات التجارب الرائدة في بناء مناهجها، من خالل تحليل وثائق املناهج، وألادبيات الترب
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وتطويرها، وإداراتها، وذات املؤشرات املرتفعة في تقرير التنافسية العاملية في مجال التعليم قبل الجامعي، وهي: )اليابان 

 -ةالوسائل التعليمي -طة التعليميةألانش -طرق التعليم والتعلم -محتوى املنهج -)أهداف املنهج ماليزيا( من حيث: -

 عالقة ألاسرة بمنهج رياض ألاطفال(. -دور معلمة الروضة في تنفيذ املنهج -أساليب التقويم

 الدراسات السابقة:

ثارت الباحثة اهتمام العديد من البحوث، والدراسات السابقة العربية وألاجنية الخاصة بمناهج رياض ألاطفال أ

 (، ومن هذه الدراسات:ماليزيا-اليابانالرائدة في ) في الدول ذات التجارب

 Takeuch Michio(1992)دراسة ميشيو تاكيوش ي 

وهي دراسة مقارنة بين رياض ألاطفال بكل من كندا، واليابان من حيث النواحي املعرفية للروضات بكل منهما، 

رن الذي يتالءم مع طبيعة هذه الدراسة، ملعرفة أوجه الشبة، والاختالف بينهما، واستخدمت الدراسة: املنهج املقا

وتوصلت الدراسة إلى: إن هناك تشابًها واضًحا بين مؤسسات رياض ألاطفال بكل من كندا، واليابان في ألاهداف املعرفية 

ية، للتلك املؤسسات، كما أرجعت الدراسة ألاداء العالي للطفل الياباني، وتطوير املهارات املعرفية لديه إلى العوامل املنز 

 وتجارب ما قبل املدرسة، وكذلك التعاون بين املنزل، والروضة.

 Emiko Ishigaki Jiasui Lin (1999) & دراسة إيميكو إشيغاكي وجياسوي لين 

وهي دراسة مقارنة ملعلمي مرحلة ما قبل املدرسة في الصين، وكوريا، واليابان حول تنفيذ املنهج من خالل اللعب، 

نهج املقارن، وتوصلت الدراسة إلى: أن اللعب حق من حقوق الطفل في مجال التعليم، كما واستخدمت الدراسة: امل

 ( لحقوق الطفل أن للطفل الحق في أن تعطى له الفرصة كاملة للعب.2أعلنته املادة )

 Jackie Cooke   (2005) راسة جاكي كوك

املتحدة ألامريكية والوقوف على أوجه الشبة  وهي دراسة مقارنة لنظم رياض ألاطفال في كل من اليابان، والواليات

والاختالف بينهما من حيث معلمة الروضة، والتقويم، والكتب املدرسية، والتمويل، وإلاصالح التربوي، واستخدمت 

الدراسة: املنهج املقارن، وتوصلت الدراسة إلى: وجود أوجه اختالف بين الدولتين بدًءا من رياض ألاطفال، وحتى التعليم 

 بل الجامعي.ق

 (2001دراسة محمد محمود )

التي هدفت إلي: التعرف على التطور التاريخي لنظام تعليم ألاطفال املعاقين املوهوبين في سن ما قبل املدرسة في 

مصر، واليابان، وانجلترا، وأملانيا من أهداف، وإدارة، وتمويل، وبرامج، وأنشطة، ومعلمون، واستخدمت الدراسة: املنهج 

رن، وتوصلت الدراسة إلى: تحليل مقارن لهذه الخبرات ألاجنبية في تعليم ألاطفال املعاقين املوهوبين في سن ما قبل املقا

 املدرسة في ضوء القوى والعوامل الثقافية.
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 (2008دراسة سيد شهاوي )

يا، بما ماليز لتعليم قبل الجامعي في مصر، وكيفية تطويره في ضوء خبرة االتي هدفت إلي: التعرف على واقع 

يتماش ي مع طبيعة املجتمع املصري، واستخدمت الدراسة: املنهج املقارن، واقتصرت على: كل من مصر، وماليزيا من 

حيث أساليب تقويم التعليم، وإدارته، وتمويله، ونظام القبول، وتوصلت الدراسة إلي: أن الجهود املبذولة لتطوير 

 عليه مصر. التعليم املاليزي أكثر فاعلية عما كانت

 Kamogawa Akiko (2010)كاموجاوا  دراسة أكيكو 

وهي دراسة مقارنة بين التعليم في مرحلة الطفولة املبكرة في اليابان، وماليزيا، واستخدمت الدراسة: املنهج  

ت ااملقارن، وتوصلت الدراسة إلى: تحليل مقارن يوضح أوجه الشبه، والاختالف بين اليابان، وماليزيا في ضوء محك

معينة، هي: الرسوم الدراسية، وتأهيل املعلمين، وبرامج إعدادهم، وأنواع مؤسسات رياض ألاطفال في تلك الدولتين، 

 واملناهج الدراسية.

 Tobin  Joseph (2009)(، ودراسة توبين جوزيف 2011) Cave Peterدراسة بيتر كاف 

الصين، واليابان، والواليات املتحدة ألامريكية من هدفت الدراستان إلى: املقارنة بين مناهج رياض ألاطفال في 

حيث أفكار، وممارسات التعليم، وطرق التدريس، وثقافات، وقيم املجتمع، وإعداد املعلمين، والتعلم من خالل اللعب، 

والقصة، وبرامج الروضة املطبقة في هذه الروضات، والقضايا، والاتجاهات املشتركة في كل الروضات، واستخدمت 

دراستان: املنهج املقارن، وتوصلت الدراستان إلى: اهتمام دول املقارنة باإلصالحات في املناهج الدراسية، وأخذت كل ال

 روضة اتجاه لتحقيق هذا الهدف ليكون ألابناء قادرين على املنافسة في سوق العمل العاملية.

 (2013) املعز عبد دراسة رانيا

 واليابان مصر من كل في ألاطفال برياض الخلقية التربية املقارنة بالدراسة تناول  موضوًعا هاًما الدراسة تناولت

 ربيةبالت إلاهتمام دواعي على التعرف: بينها من ألاهداف من مجموعة تحقيق إلى الدراسة هدفت الجنوبية، وقد وكوريا

 والوقوف لخلقية،ا التربية في املعلمة ودور  تحقيقها، في بالروضة التربوي  البرامج ودور  الخلقية، التربية وأهداف الخلقية،

 الخلقية لتربيةا واقع على والتعرف ألاطفال، برياض الخلقية التربية مجال في الجنوبية وكوريا اليابان من كل خبرتي على

 اليابان من كل خبرتى ضوء في بمصر الخلقية التربية أليات لتفعيل مقترح تصور  وتقديم بمصر، ألاطفال رياض في

 تخدمتإس ألاهداف تلك املصري، ولتحقيق للمجتمع الثقافية وألاوضاع الظروف مع يتناسب وبما الجنوبية، وكوريا

 الخلقية لتربيةا أليات لتفعيل مقترح تصور  وضع إلى الدراسة الدراسة، وخلصت ملوضوع ملناسبته ملقارن  املنهج الدراسة

 :تاليةال باملحاور  يتعلق فيما املصري  املجتمع روفوظ يتناسب وبما املتقدمة، الدول  بعض خبرات ضوء في بمصر

 املعلمة(. دور  -التربوي  البرامج دور  -)ألاهداف
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 (2011) محمد دراسة مني

 يابانال في ألاطفال رياض مؤسسات إدارة من إلافادة كيفية توضيح في الدراسة هذه من الرئيس ي الهدف يكمن

 التعرف:( يلي فيما وتتمثل ألاهداف من مجموعة تحقيق الدراسة اول تح كما الكويت، بدولة الرياض إدارة تطوير في

 الوقوف -باليابان ألاطفال رياض مؤسسات إدارة مالمح عن الكشف -باليابان ألاطفال رياض مرحلة وأهداف فلسفة على

 إدارة رتطوي متطلبات أهم تحديد -اليابان بدولة ألاطفال رياض مؤسسات إدارة تواجه التي املشكالت أهم على

لوصفي، ا اليابانية(، واستخدمت الدراسة املنهج الخبرة من الاستفادة ضوء في الكويت بدولة ألاطفال رياض مؤسسات

 تدريبية دورات تنظيم إلى اليابان: الحاجة بدولة ألاطفال رياض مؤسسات إدارة تواجه التي املشكالت ومن أهم

 ألعمار ةمناسب ومناهج ألاطفال، لرياض موحدة برامج ووضع لتعليمية،ا والوسائل املالية املخصصات وزيادة للمعلمات،

 لىإ باإلضافة الرياض، ملديرات وإلاداري  املنهي إلاعداد وضعف معلمة، لكل ألاطفال من مناسب عدد وتحديد ألاطفال

 مل.الع من يمكنهن قوًيا إعداًدا واملعدات املرحلة، بهذه للعمل املؤهالت املعلمات وجود في النقص

 :تعليق الباحثة على الدراسات السابقة -

  واليابان مثل: ماليزيا البحوث، والدراسات السابقة بخبرات، وتجارب بعض الدول الرائدة تلكاهتمام ،

والاستفادة من اتجاهاتها املعاصرة؛ لتطوير مناهج رياض ألاطفال، وهذا يتفق مع البحث الحالي في الاستفادة من تجارب 

؛ لتطوير منهج رياض ألاطفال املصري، ووضع رؤية (اليابان وماليزيا) رائدة في مناهج رياض ألاطفالبعض الدول ال

 مستقبلية له.

 نيسة مدراسات استخدمت املنهج الوصفي، مثل: درا كتنوعت املناهج املستخدمة في تلك الدراسات، فهنا 

الحالية، ودراسات استخدمت املنهج املقارن، مثل: وهذا يتفق مع املنهج البحثي املستخدم في الدراسة ، (1125) محمد

(، ودراسة 1115كوك ) ، ودراسة جاكي(1999(، ودراسة إيميكو إشيغاكي وجياسوي لين )1992دراسة ميشيو تاكيوش ي )

 .(1112) شهاوي  سيد (، ودراسة1112محمد محمود )

  عاملية في مناهج رياض ألاطفال الدراسات، والبحوث السابقة الضوء على طبيعة تلك التجارب البعض ألقت

...(، وهذا يتفق مع البحث الحالي في التوسع ، وإعداد املعلمين....من حيث: )أهداف املناهج، ومحتواها، وأساليب تقويمها

 طرق -املنهج محتوى -املنهج)أهداف  في إلاطار النظري الخاص بالتجارب العاملية في مناهج رياض ألاطفال، من حيث:

 عالقة-ملنهجامعلمة الروضة في تنفيذ  دور -التقويم أساليب-التعليمية الوسائل-التعليمية ألانشطة-علموالتالتعليم 

  ألاسرة بمنهج رياض ألاطفال(.

 منهج الدراسة:

 اعتمدت الدراسة الحالية على:

 ( ؛ ماليزيا-انالياباملنهج الوصفي التحليلي في التوصل إلى إلاطار النظري عن مناهج رياض ألاطفال العاملية في)

-التقويم بأسالي-التعليمية الوسائل-التعليمية ألانشطة-والتعلمالتعليم  طرق -املنهج محتوى -املنهج)أهداف  من حيث:

 .ألاسرة بمنهج رياض ألاطفال( عالقة-املنهجمعلمة الروضة في تنفيذ  دور 
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 حدود الدراسة: 

 :اقتصرت الدراسة على

  (151املصري الجديد )مرحلة رياض ألاطفال في نظام التعليم. 

 ( :؛ ألنها ذات تجارب رائدة في بناء مناهجها، وتطويرها، ماليزيا-اليابانتجارب بعض الدول الرائدة، مثل)

تعليم ال طرق -املنهج محتوى -املنهجوإداراتها، وذات مؤشرات مرتفعة في تقرير التنافسية العاملية، من حيث: )أهداف 

ألاسرة  قةعال-املنهجمعلمة الروضة في تنفيذ  دور -التقويم أساليب-التعليمية ئلالوسا-التعليمية ألانشطة-والتعلم

 بمنهج رياض ألاطفال(.

 محاور الدراسة:

 (2,0املحور ألاول: منهج رياض ألاطفال املصري الجديد )

 من تاريخ التعليم في مصر؛ حيث في عام 2: 1122شهدت وزارة التربية والتعليم الفني )
ً
 فارقة

ً
إشارة  1122( مرحلة

(؛  ليبدأ 1بدء التغيير الجذري لنظامنا التعليمي؛ بدًءا من مرحلة رياض ألاطفال، وحتى نهاية املرحلة الثانوية ) تعليم 

بتغيير مناهج مرحلة رياض ألاطفال، والصف ألاول إلابتدائي؛ بإطالق نظام التعليم والتعلم املصري  -1122في  سبتمبر  –

َم  لبناء إنسان منتم لوطنه وألمته؛ عربًيا، وقارًيا، ولقد آثرت الدولة املصرية أن تستثمر في أبنائها الجديد، والذي ُصِمّ

عن طريق بناء نظام تعليم عصري بمقاييس جودة عاملية؛ كي ينعم أبناؤنا وأحفادنا بمستقبٍل أفضل، وكي ينقلوا وطنهم 

 مصر إلى مصاف الدول الكبرى في املستقبل القريب. 

الحلم املصري ببناء إلانسان، وصوغ الشخصية املسؤولة هو مسؤولية مشتركة بين مؤسسات الدولة  إن تحقيق

جميعها، وتناشد الوزارة جميع ألاطراف أن تتعاون سوًيا في بناء مصري قادر إنسان مصري قادر على استعادة ألامجاد 

 املصرية، وبناء الحضارة املصرية الجديدة.

بناء إنسان مصري منتم لوطنه، وألمته العربية وقارته ألافريقية، مبتكر، »إلى  0.2 ويهدف منهج رياض ألاطفال

لى ع - كذلك-وقادرمبدع، ومتقبل الاختالف، متمكن من املعرفة واملهارات الحياتية، وقادر على التعلم مدى الحياة، 

 (.1122املنافسة العاملية )وزارة التربية والتعليم، 

ملتعلم، فهو تعلم مدى الحياة قائم على الكفاءة واكتساب الطالب مهارات القرن الحادي كما هو تعلم يركز على ا

والعشرين لخلق مجتمع يتعلم ويفكر ويبتكر، وتعلم للحياة وليس لالمتحان من خالل الفهم وليس الحفظ )وزارة التربية 

 (.1122والتعليم، 

سمت مكونات/محتويات منهج رياض ألاطفال 
ُ
 -: أ1122ية والتعليم )وء ما أوضحته وزارة التربض في- 0.2وقد ق

أربعة محاور، ينقسم كل محور منها إلى موضوعين، يتناول كل موضوع النصوص ألادبية ، والحروف املستهدفة إلى  -ه (

 ( لاتي تقسيم املنهج خالل السنة الدراسية:2والكلمات الشائعة من خالل عدة أنشطة،  ويوضح الجدول رقم )
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 يوضح محاور منهج رياض ألاطفال الجديد خالل العام الدراس ي :(01) رقم جدول 

 املوضوعات املحاور 
أبعاد 

 التعلم

املهارات 

 الحياتية

من 

 أكون 

 أنا مميز
تعلم 

 لتكون 

 

مهارات 

 ذاتية
 أسرتي

العالم 

من 

 حولي

تعلم  عاملي الصغير

 لتعرف

مهارات 

 علمية
 عاملي الكبير

كيف 

يعمل 

 العالم

تعلم  لطبيعةا

 لتعمل

مهارات 

 إلانسان مهنية

 التواصل
بر ِعّ

ُ
م  أ

ّ
تعل

 لتعيش

مهارات 

 التعايش
 أتفاعل

 

 (2,0املحور الثاني: واقع منهج رياض ألاطفال املصري الجديد )

(، ومن هذه 151توصلت بعض الدراسات إلى وجود قصور ومشكالت بمنهج رياض ألاطفال املصري الجديد )

 الدراسات:

 (:2010دراسة هبه حسن ) .1

التي توصلت إلى قصور في تدريب املعلمات على كيفية توظيف أبعاد التفكير املنظومي في تحقيق املهارات الحياتية 

 .(151في ضوء املنهج الجديد )

 (:2010دراسة طارق سالم ).2

لجديد رياض ألاطفال في ظل املنهج االتي قامت بتحديد بعض املعوقات التي تواجه تنفيذ أنشطة التربية الحركية في 

 " بمحافظة املنيا "، وتوصلت الدراسة إلى:1.1"

 . نقص التدريب على املنهج الجديد وعدم كفاية فترة هذا التدريب.2

 . نقص إلامكانيات املكانية من حيث الساحات املخصصة للنشاط الحركي وألاجهزة املعينة عليه.1 

الروضة ومن إلاشراف الفني لتشجيع املعلمات على مواجهة صعوبات تنفيذ الانشاط  . ضعف الدعم املقدم من إدارة6 

 الحركية.

 (:2010دراسة مديحة مصطفي ) .3

 التي قامت بتحليل منهج رياض ألاطفال الجديد، ووضحت تلك املشكالت:

  ات وطبيعةالفترات ألاسبوعي غير مرن في تطبيق أنشطة ومجاالت املنهج، وال يراعي ظروف الروض جدول 

 ألاطفال واحتياجاتهم.

 الاهتمام بالكم والكيف في نوافذ ومواد املنهج املختلفة، ومنها الفنية والحركية واملوسيقية، بما يتناسب  عدم

 وطبيعة طفل الروضة.
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 .عجز في معلمات رياض ألاطفال ومعلمات اللغة إلانجليزية 

 والبشرية والتكنولوجيا الالزمة لتنفيذ املشروعات من  بيئة الروضة غير مناسبة وكذلك قلة إلامكانات املادية

 قبل ألاطفال بمساعدة املعلمات. 

 (:2010دراسة أماني عبد املنعم ).1

والتي توصلت عند تقويمها ملنهج رياض ألاطفال الجديد إلى؛ عدم استيفاء بين املهارات العلمية ومهارات علم  

تج التعلم الالزم وجودها الستيفاء هذه املهارات السالفة الذكر والتي بدورها النفس إلايجابي ويرجع ذلك إلى قلة عدد نوا

 سوف تؤدى إلى وجود خلل في املحتوى وأساليب التقويم.

 (:2020دراسة شيماء حسن ) .1

والتي توصلت لعدم توافر دليل للوالدين للمشاركة فى تعليم أطفالهم منهج رياض ألاطفال املصرى؛ على نقيض  

عدت مناهجها في ضوء معايير املشاركة املجتمعية الدول ا
َ
أدلة  –ضوء هذه املعايير  في-مناهجهاوصممت  –لتي أ

 املعلمين، ولاباء على حد سواء؛ كونهما شركاء في تعليم أبنائهم في تلك املرحلة.

 (:2020دراسة أيمن محمود وآخرون ).2

ضية ملرحلة رياض ألاطفال للمواصفات واملعايير بهدف الوقوف على مدى مطابقة دليل معلم التربية الريا 

-دليلالاملصرية التي وضعتها هيئة الاعتماد والجودة، وتوصلت الدراسة إلى: )عدم وضوح الرؤية والرسالة والهدف من 

ل مناسبة الدلي عدم-ألاطفاليلبي الدليل حاجات وميول  لم-لألطفالالتقويم لم تحدد آلية وطرق التقويم  أساليب

 كانات املتاحة بالروضات(.لإلم

 (:2021دراسة رنا عاطف ).1

التي قامت بتقويم ألانشطة املوسيقية بمنهج رياض ألاطفال الجديد، وتوصلت لقلة تلك ألانشطة باملنهج  

 الجديد.

 (:2021(، وشيماء منير )2020(، وآمنة عبد الخالق )2010دراسات كل من عزة محمد، وفاتن محمد ).8

عت على وجود قصور في تدريب املعلمات على استخدام الوسائل التكنولوجية، وندرة البرامج التدريبية التي اجم 

املرتبطة بتنمية مهاراتهم في استخدام تكنولوجيا الوسائط الرقمية، وكذلك ضعف البنية التحتية التكنولوجية 

م في تطبيق املنهج الجديد، وأن معلمة الروضة بالروضات املصرية، وكذلك عدم قدرة أولياء ألامور على متابعة أبنائه

تحتاج للعديد من املتطلبات الرقمية لتطويرهم باعتبارهن الركن ألاساس ي إلنجاح العملية التعليمية ولهن دور فعال 

على  ٦,١في تحقيق ألاهداف التربوية املنشودة للمنهج، وتوفير هذه املتطلبات من أجل تطبيق نظام التعليم املطور 

نحو املطلوب والتغلب على تحديات تطبيقه، والتي تم تصنيفها إلى متطلبات خاصة بتدريب وتأهيل معلمات رياض ال

ألاطفال، ومتطلبات خاصة بالبنية التحتية الرقمية باملدارس، ومتطلبات خاصة بدور املعلمات داخل الفصل الدراس ي، 

 اون بين أولياء ألامور واملعلمات.ومتطلبات خاصة باملناهج الدراسية، ومتطلبات خاصة بالتع
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 : منهج رياض ألاطفال في الياباناملحور الثالث

 أهداف منهج رياض ألاطفال في اليابان: .1

 دولتهم يرق صناعة على القادرون وهوالء هم"  البشر اعنى"  الحقيقية الثروة امتلكوا ألنهم اليابانيون  تفوق  لقد

 صناعًيا املتقدم العالم بلدان في التربوية النظم مزايا بين يجمع متميز ليميتع نظام إعداد في نجحوا ولذلك وتقدمها

 الجامعة تىوح ألاطفال رياض من يبدأ وطني قالب في ووضعوه وأملانيا وفرنسا وإنجلترا ألامريكية املتحدة الواليات مثل

 (.2 :1112 محمود، محمدومواهبهم ) الطالب قدرات مع ليتناسب التنوع أساس على ويقوم

 ,winterbottom)( سنوات. 5: 6، وتقبل ألاطفال من سن )youchienأطلق على مرحلة رياض ألاطفال في اليابان و 

C., 2011: 103)  وهي حالًيا تحت إشراف وزارة التربية والتعليم، والثقافة، والرياضة، والعلوم، والتكنولوجيا ،

Shirakawa, Y., 2010))تية: )التركيز على قراءة، وكتابة للغات اليابانية الثالث: الكاتاكا، ، وتهدف إلى تحقيق ألاهداف لا

 عن تنمية روح التعاون، والاستقالل، والثقة -واليراغانا، والكانجي
ً
 -مساعدة ألاطفال على التعايش مع لاخرين فضال

 -لنمولتعليمية املناسبة لهذا امساعدة ألاطفال على تنمية قدراتهم العقلية، والجسمية، والانفعالية، وتهيئة البيئة ا

تشجيع الطفل على حب الكتب املصورة، والقصص  -توجيه الطفل نحو الاستخدام الصحيح للغة في الحياة اليومية

طفال مساعدة ألا  -تنمية الابداع من خالل التجارب املختلفة -تنمية فهم الطفل للمحيط الاجتماعي الذي حوله -الهادفة

 (.22: 1122فاروق،  ؛ أحمد 26: 1112؛ منير بن مطني، O'Donnell, S., 2001: 46- 47( )للتعايش مع الجميع

كما يهدف إلى تنمية قدرات ألاطفال على التفكير السوي، والسلوك إلايجابي، واملقدرة على التعبير، وتركز على 

 (.52: 1121تعليمهم القيادة، والانضباط )شيخة الجنيد، 

 في املجتمع، وليأخذ ويهدف املنهج إلى تربية ال
ً

طفل، وإعداده اجتماعًيا، وجسمًيا، وعقلًيا ليكون عضًوا فعاال

 (.112: 1112دوره بجدارة في التحديات التكنولوجية املعاصرة )فرماوي محمد، وحياة املجادي، 

 محتوى منهج رياض ألاطفال في اليابان: .2

عالية ليمارسها ألاطفال ضمن البرامج اليومية، وفي ( ف262وضع القانون التربوي ملرحلة رياض ألاطفال أكثر من )

( مجاالت رئيسية تمثل الخطوط العريضة لوضعها بين يدي معلمة الروضة، وتتلخص املجاالت الرئيسية الستة 3إطار )

 في:

 اكتساب اتجاهات  -املجال الصحي، والحركي: ويشمل ألاهداف، والفعاليات لاتية: )اكتساب عادات مرغوبة

 العناية بالجسم(.  -في الصحة الجيدةضرورية 

  املجال الاجتماعي: وشمل ألاهداف، والفعاليات لاتية: )اكتساب عادات، واتجاهات مرغوبة في الحياة

 تكوين امليل في الاندماج مع البيئة الاجتماعية(. -الاجتماعية، والخاصة
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  انات، واملزروعات في البيئة، والطبيعةاملجال الطبيعي: وشمل ألاهداف، والفعاليات لاتية: )حماية الحيو- 

 تكوين امليل إلى ألاشكال، والكميات(. -مالحظة الكائنات الحية، والتعامل معها

 ا على يصبح قادرً  -املجال اللغوي: وشمل ألاهداف، والفعاليات لاتية: )يصبح قادًرا على تعلم ما يقوله لآلخرين

درة على إكساب الطفل الق -تطوير تصورات الطفل، وتخيالته -تب املصورةتكوين امليل للك -قول ما يريد أن يعبر عنه

 التعامل مع اللغة، والتفكير من خاللها(.

 مجال الفنون التعبيرية: وشمل ألاهداف، والفعاليات لاتية: )يستمتع عند الغناء أو اللعب باآلالت املوسيقية- 

 ومستمتًعا مع املوسيقى(.يصبح متآلًفا،  -محاولة التعبير عن مشاعره، وأفكاره

  ،مجال الرسم، وألاعمال اليدوية: وشمل ألاهداف، والفعاليات لاتية: )التعبير عن مشاعره، وأفكاره بالرسم

 تكوين -يأخذه السرور عند الرسم -على استعمال مختلف ألادوات، واملواد في برامج الرسم القدرة-اليدويةوألاعمال 

؛ عزة جالل، 215 -212: 1112؛ علي حمود، 121 -112: 1112محمد وحياة املجادي،  امليل لتذوق الجمال(. )فرماوي 

 (.22: 1123؛ شبل بدران، 263 -265: 1121

 كما اهتمت اليابان بتدريس اللغة اليابانية لألطفال، وعلم ألاخالق، وكذلك اللغات ألاجنبية.

  Bibby, D., Cerqua, A., Thomson, D., & Urwin, P., 2015: 70).) 

 Geijutsushi Dispatchكما توجد البرامج التي طبقت بمدينة تاكاماتسو باليابان، مثل: برنامج إرسال الفنانين 

program الذي دعم من الحكومة املحلية )البلدية املحلية اليابانية(، حيث كانت اليابان ترسل الفنانين ذوي الخبرة ،

للعمل مع ألاطفال جنًبا إلى جنب في مراكز الرعاية النهارية، ورياض ألاطفال؛  التعبيرية، واملعرفة مرة واحدة في ألاسبوع،

لخلق جو دافئ يعبر ألاطفال فيه عن أنفسهم بحرية، كما تعقد لقاءات العمل املتخصصة، وتهتم بإنتاج املعارض على 

  (Ota, A., 2014).السنةمدار 

 ن:طرق التعليم والتعلم في منهج رياض ألاطفال في اليابا .3

دف تطبيقه، وتركه يكتشف اله وكيفيةتعتمد رياض ألاطفال في اليابان على التعلم الفردي لذاتي للطفل، 

التعليمي، والتربوي عن طريق اللعب، وهذا يحتاج إلى تعاون في البيئة الصفية، واملجتمعية، واستثمار كل ما هو متاح 

لخيال بشكل مدروس، ومخطط له بحيث يخدم الطفل من أنشطة، ورحالت ترفيهية، ومشاهدات البيئة؛ لتنشيط ا

 (.52-53: 1121)شيخة الجنيد، 

( أطفال اعتماًدا 21 -2كما تعتمد الروضة على أسلوب التعلم الجمعي، حيث يقسم ألاطفال إلى مجموعات من )

ها لديها طاولت على قبولهم لبعضهم البعض، وليس اعتماًدا على معايير علمية كالذكاء، وكل مجموعة من املجموعات

الخاصة املشتركة، وتنظم املعلمة املشاريع التي يقومون بها، ولكل مجموعة اسم، وتعطى املكافآت، والتشجيعات 

: 1121؛ شيخة الجنيد، 262: 1121للمجموعة، وليس لألفراد؛ حيث إن التعامل يعتمد على الجماعة )عزة جالل، 

 (.26: 1112)منير بن مطني، (، وكذلك الكتب املصورة، والقصص الهادفة. 55
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فنالحظ مدى الاهتمام بتربية الطفل الياباني، وإكسابه القيم، وألاخالقيات، والاتجاهات في الناشئة الصغار 

منذ نعومة أظافرهم، وجعل منهم رواد يحملون مشعل الحضارة، مثل: روح التحدي، ومواجهة ألاخطار في كل املواقف، 

 (.11 -22: 1123لى النفس )محمد محمد، والجد في العمل، والاعتماد ع

 ألانشطة التعليمية في منهج رياض ألاطفال في اليابان: .1

نالحظ مدى عمق، واهتمام اليابان بالفنون الجميلة، والحرف اليدوية، واملوسيقى، والدراما، وألادب في مرحلة 

 (. (Buel, P., & Clark, N., 2010الطفولة املبكرة 

يشجع ألاطفال على التفاعل الاجتماعي: )فهم الذات، وفهم لاخرين،  Socio dramaticماعي فاللعب الدرامي الاجت

وتكوين صداقات، والتواصل بين ألاطفال( من خالل توفير بيئات غنية تركز على ألانشطة النامية، وتنوع الخبرات 

 Sato, T.,  (2014.)دراسة املقدمة لألطفال، مثل: قبعات ألادوار، وألعاب الورق املقوى، وهذا ما أكدته 

كما يتعلم ألاطفال من خالل اللعب؛ فاللعب وسيلة تساعد الطفل على خلق أشياء جديدة، وهو ألاساس مدى  

، وكذلك املشاريع التي تؤكد على أهمية ألانشطة الفعالة، وتطويرها من خالل اللعب؛ الذي (Akita, K., 2013)الحياة 

(، حيث يعتقد القائمين علي رياض ألاطفال أن  (Kawabe, T., 2016شرين في اليابانينمي مهارات القرن الحادي والع

التعليم بالترفية عنصر أساس ي لتعليم ألاطفال، واملواد التي يدرسها هي املوسيقى، والرياضة، والصحة، والبيئة، والعالقة 

الرياض بتطوير اهتمامات ألاطفال باألشياء مع املجتمع، والحرف، والفن، والسياحة، والتراث الياباني، كما تقوم هذه 

التي حولهم، مثل: الطبيعة، ومعرفة كيف تتطور، وتتحول في املواسم، والفصول، وكثيًرا ما نشاهد مجموعة من أطفال 

الروضة يسيرون مع مدرساتهم بمجموعات في الطرق، والحدائق، وحول ألانهار، والجبال، وتدرس الدروس العملية 

حيث يقوم ألاطفال بزيارة املعامل، واملخابز، وغيرها من هذه املؤسسات، ويتم اصطحاب ألاطفال إلى  خارج الروضة،

 (. 52 -55: 1121النجار، والخباز، واللحام، وبهذا يتعلم ألاطفال من خالل املحيط الذي يعيشون فيه )شيخة الجنيد، 

الحاسوب داخل الروضات، وهذا ما أكدته كما أن تعليم ألاطفال الصغار في اليابان يعتمد على استخدام 

 Joshi, A.,  Pan, A.,  Murakami, M., &  Narayanan, S.  (2010.)دراسة

كما تسمح الروضة لألطفال باملشاركة في الفصول الدراسية، وخاصة في املعارك، والسماح لألطفال بالقتال،  

والعراك لالستفادة من تلك التجارب، وإيجاد حلول لتلك النزاعات، فالنهج الياباني يشجع ألاطفال للمشاركة في كل ما 

 Hayashi, A., &  Tobin, J. (2011.)دور في الفصول الدراسية، وهذا ما أكدته دراسة ي

 فرديةال ألانشطة ممارسة طريق فعن بالروضة، للطفل الخلقية التنمية في خاصة أهمية التربوية ولألنشطة

 ياتوأخالق قيم ويكتسب املختلفة، املواقف طريق عن لاخرين مع التكيف على القدرة الطفل يكتسب والجماعية

 الذاتي يالوع وتعميق والجسم، العقل بين والتناغم املسئولية، وتحمل الاجتماعية واملشاركة لاخرين واحترام التعاون 

 في ألاطفال رياض في تتركز وهي Special Activities بينها فيما الخاصة ألانشطة وتتنوع حي، كائن ولكونه بالحياة املرتبط

http://www.tandfonline.com/author/Pan%2C+Alex
http://www.tandfonline.com/author/Murakami%2C+Masaru
http://www.tandfonline.com/author/Narayanan%2C+Shankar
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 زيارات احتفاالت، املدرسة من أحداث -ألانشطة نادي - التلميذ مجلس -الفصول  )أنشطة: هي رئيسية أنشطة أربعة

 الروح تنمية أساس على الخاصة ألانشطة هذه تخطيط ويتم) بأحداث مرتبطة ألعاب املجتمع، خدمة أنشطة ورحالت،

 يساعد لذيا ألامر والطاعة، والوالء عيالاجتما بالسلوك ألاطفال تمد مشوقة بطريقة وتنظم اليابانية، والذاتية القومية

 مثل: الوطني، الوعي نشر على

 ة،والحديق باملزروعات العناية في يومي، بشكل تقريًبا ألاطفال ويمارسها جًدا شائعة :الحية الكائنات أنشطة 

 تعلمون ي تاليوبال الحية الكائنات تجاه عاطفة لديهم وتنمى حولهم، من بالطبيعة ألفة على خاللها من يصبحون  حيث

 .الحياة احترام

 وغيرها، املبنى خارج والفناء، والطرقات العامة وألاماكن النشاط، قاعات تنظيف :الروضة تنظيف أنشطة 

 .ألاوقات كل في ونظيفة منظمة اليابانية الروضات وتصبح الجماعي، العمل قيمة يقدرون ألاطفال يجعل ما وهو

 مهارات ألاطفال اكتساب إلى يهدف.....(  والتمثيل والرسم، وسيقى،امل) مثل: :املدرسة بعد ألانشطة نادي 

 تطبق عامة أهداف بالنادي توضع حيث والجماعة، العمل قواعد واحترام املسئولية، وتحمل التعاون، مثل شخصية

 واحترامها. طاعتها النادي في املشاركون  والتالميذ الطفل وعلى الجماعة على

Taku, I. , 2006: 12; 65). ICAC,   2004:1 -2; ) 

وهي نوع من ألانشطة التربوية التعليمية الخاصة تطبقها اليابان في  tokkatsuكما توجد أنشطة التوكاتسو 

مدارسها في جميع مراحل التعليم قبل الجامعي، حيث تقوم على تنمية الشعور بالجماعة واملسئولية لدى الطالب تجاه 

املحيطة بهم واملحافظة على املباني املدرسية والادوات التعليمية، وغير ذلك، كما تتيح  املجتمع بدية من البيئة املدرسية

ممارسة العمل الجماعي وتحديد ألادوار، وتنفيذ الدور املكلف به كل عضو في الفريق، واتعاون مع زمالئه؛ للوصول 

 (.3: 1122بالذات، والتفكير )هبه هاشم، لألهداف املراد تحقيقها، وتهدف إلى بناء الشخصية، والانتماء، وألاعتزاز 

 الوسائل التعليمية في منهج رياض ألاطفال في اليابان: .1

يهتم التعليم ما قبل الابتدائي الياباني بتوفير املستلزمات، وألادوات، والخامات الخاصة باللعب، واملمارسات 

 العملية في رياض ألاطفال، وهي:

  الروضة، وخارجها.ألالعاب الصغيرة، والكبيرة في ساحة 

 أدوات الرسم، وألاعمال،  -تتنوع أدوات اللعب في رياض ألاطفال، وهي: )أدوات موسيقية، كالبيانو، وألارج

أدوات لتربية صغار الحيوانات في ركن الحيوانات، والطيور(.  -أدوات الزراعة، والحديقة، والبساتين -وألاشغال اليدوية

( أن الروضة باليابان 221 -222: 1112(، كما أضافت داليا عبد الحكيم )121: 1112)فرماوي محمد، وحياة املجادي، 

أحواض الغسيل املناسبة في العدد، والحجم،  -أدوات خاصة لخدمة التغذية -توفر )أدوات مخصصة للعب باملاء

 كتب مصورة على شكل قصص، وتمارين(. -والارتفاع
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ية، الكفيلة بتنشئته التنشئة السليمة، وتوفير إلامكانات البشر وبذلك رصدت اليابان لتربية الطفل كل الوسائل 

واملادية ملؤسسات التعليم ما قبل الابتدائي؛ لتمكن الطفل من التعبير عن ذاته، وتنمية ملكاته، ومهاراته، واكتساب 

خ، املجتمع من تاريالقيم، وألاخالقيات الدافعة للعمل، وإلانتاج، والتكيف مع املجتمع الصناعي، ومع ما يحمله هذه 

 (.22: 1112وتراث، وقيم، وأخالقيات )منير بن مطني، 

يكية ألامر  الحاسوب أكثر مما تعتمد عليه الروضات في الواليات املتحدة ىكما تعتمد الروضات في اليابان عل

 (.52: 1121)شيخة الجنيد، 

بنفسه، مما يستلزم أن يتعاون أكثر  كما تميزت ألادوات بالحجم الهائل، بحيث ال يمكن لطفل واحد أن يحركها

من طفل لعمل شكل معين، كما تتوزع أدوات الرسم على املجموعة ليكون عدد ألاقالم، والفرشات أقل من عدد 

 (.121: 1122محمد،  ؛ أحمد263: 1121املجموعة، حتى يقوم ألاطفال بطلب املعاونة من لاخرين )عزة جالل، 

 طفال في اليابان:أساليب التقويم في منهج رياض ألا  .2

املعلمون يعملون في بيئة عمل رائعة بسبب ساعات العمل الطويلة، فاملعلم يحتفظ بسجل يومي دقيق لألطفال؛ 

 ملالحظة التغيرات التي تطرأ على ألاطفال يوًما بعد يوم في املواقف املختلفة، كما أنه بمثابة أداة لآلباء، وألامهات.

   (., 2015tsuura, M., Mizuno, K., & Kawabe, T.Tabu, M., Kim, M., Mas) 

اهتمت اليابان بالتقويم باستخدام ملفات إلانجاز الخاصة بكل طفل، وكذلك املالحظة، وتبادل املعلومات، كما  

والسجالت، والتقارير، والدراما، وقوائم السلوك، كما تعقد املعلمات الاجتماعات مع لاباء؛ لتحسين التفاهم املتبادل 

 .(231: 1112 الحكيم،  عبد داليا ؛ (O'Donnell, S., 2001: 46- 47 ينهمب

 دور معلمة الروضة في تنفيذ منهج الروضة في اليابان: .1

 يصبحوا كيل عديدة تنافسية اختبارات اجتياز اليابان فال بد من التعليم في نظام في محترمة املعلم مكانة يشغل

 نم البكالوريوس شهادة على وحصل صارمة اختبارات اجتاز ملن إال ىتعط ال التدريس ورخصة بالفصول، معلمون 

 .(1126 املعز، عبد ألاخرى )رانيا الجامعات في التربوية ألاقسام أحد من أو التربوية الجامعات إحدى

 الصفية ألانشطة وإعداد الاختبارات، ووضع الدروس، تحضير: مثل كثيرة بأعمال املعلمون  يكلف كما

 تصالوالا الفصل، لجان على وإلاشراف املدرس ي، املقصف على وإلاشراف ألانشطة، نوادي على إلاشرافو والالصفية،

 (.Hays, j. , 2010: (32 لآلباء  ندوات وتنظيم املنازل، إلى رسمية غير بزيارات والقيام باآلباء،

 من نقاط القوة في تعليم رياض ألاطفال في اليابان، ما يلي: 

 املمارسات، والطقوس التقليدية، مثل: مهرجان العرائس، ومهرجان ستار )تاناباتا(.اهتمام املعلمات ب 

 .سعي املعلمات إلى إسعاد ألاطفال، واحترامهم 
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 - إعطاء ألاطفال الحرية في اللعب (Tabu, M.,  Kim, M.,   Mastsuura,  M., Mizuno, K., & Kawabe, T., 

2015). 

 خرين،لا  مع التعاون  إلى الذات حول  التمركز من الانتقال على ألاطفال عديسا الروضة داخل مناخ املعلم وييهئ 

 اكتساب نحو جيدا موجهة تربوية بطريقة الجماعية وألالعاب الدرامية واملواقف والقصص النماذج خالل من وذلك

 .ألاخالقية القيم ألاطفال

 وإشراكهم إليها، ألاطفال اهتمام ذبج خالل من ألاخالقية، وألالغاز املناقشة طريقة املعلم يستخدم كما 

 .الخلقية التربية قواعد بعضهم من والتعلم بعًضا، بعضهم ملعاونة لهم الفرصة بإتاحة

 املواقف ذهه وتتطلب اليومية، حياته في الطفل يواجهها التي املواقف تمثل تعليمية ملواقف املعلم كما يخطط 

ا الطفل يسلك أن
ً
 مياليو  البرنامج أنشطة خالل من املواقف هذه تخطيط ويتم نة،معي قيمة على يدل معينا سلوك

 خارج لحرةا ألالعاب فترة في املختلفة ألادوار بتمثيل ألاطفال يقوم حيث القصص، قراءة في يكون  فبعضها للروضة،

 نع عبرلت املواقف وتنوع الجماعية، ألالعاب في ألاطفال مشاركة خالل من ينفذ املواقف هذه وبعض الروضة، قاعة

 .(1126 املعز، عبد الخلقية )رانيا القيم

ومن ألادوار التي تقوم بها املعلمة الروضة اليابانية؛ تنمية بعض إلاستراتيجيات للسيطرة على سلوك ألاطفال، 

 ومنها:

  ،التقليل من إلاحساس بسلطة أو وجود املعلمة: حيث أن املعلمة تترك ألاطفال يتصرفون بكل حرية من ضحك

ال: ولعب، 
ً
دون أن تضع قيوًدا عليهم، فاألطفال في الثقافة اليابانية ال يميلون داخلًيا الرتكاب ألاخطاء أو إلايذاء، فمث

ففي إحدى املرات كانت املعلمة تقف أمام حوض السمك، وكان بعض ألاطفال يقومون برمي قطع الصلصال في 

كنها لم تطلب من ألاطفال التوقف كما أنهم لم الحوض، وذكرت املعلمة أن الصلصال يمكن أن يؤذي السمك، ول

يتوقفوا، وفي حديث املعلمة للفصل كله في آخر اليوم قالت املعلمة: إن بعض ألاطفال ظنوا أنهم يساعدون السمك 

بإلقاء الصلصال عليه كطعام، ولكن هذا في الحقيقة يضر بالسمك، أي أن املعلمة لم توجه النقد مباشرة إلى ألاطفال 

قاموا بذلك، ولكن الكالم بصفة عامة حتى يشعر ألاطفال الذين قاموا بذلك بالخطأ الذي ارتكبوه، أي أن املعلمة  الذين

 في توجيهاتها لألطفال تزرع فيهم الضمير الذي سوف يحكم تصرفاتهم فيما بعد.

 اف على ت، وإلاشر تفويض السلطة من املعلمة إلى ألاطفال: فاألطفال في الغالب مسئولون عن تنظيم املجموعا

تنفيذ املشاريع، وحتى حل إلاشكاالت، وعدم املوافقات داخل املجموعات، حيث تدرب املعلمات ألاطفال على ألاشراف 

ال: طفل كان يقوم بإلقاء ألاحجار البالستيكية من ركن املنزل، توجه أحد ألاطفال ليخبره أن هذا قد 
ً
على عملهم، مث

فل العنيد لم يرتدع، واستمر في إلقاء ألاحجار، ثم أرسلت املعلمة طفلتين إلقناعه، يسقط على أحد ألاطفال، لكن الط

وطلبت منهما العودة، وإخبارها بالنتيجة، وهكذا في كافة املواقف حيث تعمل املعلمة موجهة من بعيد، حتى تغرس في 

وعدم تجاهل أي مشكلة يمكن أن نفوس ألاطفال القدرة على حل مشكالت البيئة الخارجية، والاعتماد على أنفسهم، 

 .يعود عليهم بالضرر 
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  إتاحة الفرصة لتنمية الشعور بالذات: يوجد بالروضة اليابانية ما يسمىMonitories  )مالحظين أو مرشدين(

من ألاطفال أنفسهم، وهو املسئولون عن بعض ألادوار الظاهرة، مثل: توزيع الشاي على ألاطفال في فترة الغذاء، اتخاذ 

ارات داخل املجموعات فيما يتعلق ببعض املوضوعات، مثل: من انتهى من عمله، البحث عن ألاطفال املختفين، القر 

وهكذا تساعد املعلمة ألاطفال على إنشاء عالقات داخل الروضة معتمدة على ألاطفال لاخرين، وليس عليها )عزة 

 (.122 - 121: 1122 محمد، ؛ أحمد 262  -263: 1121جالل، 

طفال ما قبل املدرسة بالتعاون مع أ الطفولة وتعليمبأبحاث في مجال وجد مشرف تربوي باليابان يقوم كما ي

 (.212: 1122 الزهراني، كل من لهم عالقة بالطفل من جميع املجاالت )رحمة

 عالقة ألاسرة بمنهج رياض ألاطفال في اليابان: .8

من خالل مذكرة يحملها الطفل من املدرسة إلى  تشارك ألام الروضة بصورة مباشرة في متابعة تحصيل الطفل

ألام، وبالعكس، وعادة ما يعقد لقاءان ألولياء ألامور شهرًيا أو لنادي ألامهات، وكذلك لجان ألامهات الالئي يشاركن في 

منظر  ىمشروعات حدائق املدرسة أو وجبات الغذاء الساخنة بها، كما أن الدارس للتربية في اليابان ال يمكن له أن ينس 

ألامهات اليابانيات وهن جلوس في مقاعد أبنائهن، وبناتهن في الصفوف الدراسية إذا أقعدهم املرض عن مواصلة 

 (.221: 1111الدروس، حتى ال تفوتهم املعلومات التي تقدم يوًما بيوم )محمد أحمد، وسيد سالم، 

تعليم ي قيام ألامهات بتدريب أطفالهن على ركائز الكما يعتمد املنهج التربوي الياباني على املنهج املنزلي الذي يعن

قبل الالتحاق باملدرسة إلابتدائية ملا له من أهمية من نجاحهم دراسًيا، وهو ما يتم في سن الثالثة، حيث تقوم ألام 

اتج أي نبتعلم طفلها الحروف الهجائية، والعد حتى رقم مائة، وأداء بعض العمليات الحسابية البسيطة التي ال يتجاوز 

 (.23: 1112؛ عايدة عباس، 62: 1112منها رقم عشرة، وترديد بعض ألاغنيات )زينب العريمية، 

كما يتواصل ألاهل، واملربيات، وألاطفال مًعا من خالل اليوم املفتوح، والابتسامة الدائمة مع الطفل، والتحدث 

 (. 52: 1121حد سواء )شيخة الجنيد،  معه، ومعرفة رغباته، وتحقيقها من خالل إلاصغاء إليه، ولألهل على

ويشترك الوالدان في وضع البرامج التربوية لألطفال، واملساعدة في املشاكل السلوكية بين ألاطفال، وتقويم 

 (.116: 1112سلوكهم، وتكوين عالقات اجتماعية بينهم، وتهيئة املناخ التربوي لهم )انتصار محمد، 

حيث تعيش ألام مع طفلها خبرة أول أيامه الدراسية بالروضة، وتعلم ما  والوجود املستمر لألم داخل الروضة

 (.226: 1112يحدث لطفلها خالل اليوم، وتتابعه بعد انتهاء اليوم الدراس ي )داليا عبد الحكيم، 

 لتأكيدا في اليابان أحرزته الذي النجاح العائلي، ويكمن النظام بتقديس الخلقي الحس اليابان الطفل وتعلم

 وفى ينةمع بتوجيهات ألاعمار مختلف من أعضائها بين تربط حيث باليابان، الاجتماعي النظام أساس هي ألاسرة أن على

 التربية بدون ف ولهذا لألسرة، امتداًدا تعتبر اليابانية ألاطفال رياض في الخلقية فالتربية. طبيعته بعاطفه الوقت ذات
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هوايت،  ميرى ) الكافي بالقدر وظيفيا غير يصبح الروضة في ألاخالقي لتعلمل التربوي  البرامج فإن املنزل، في ألاخالقية

.2222: 162.) 

 : منهج رياض ألاطفال في ماليزيااملحور الرابع

 منهج رياض ألاطفال في ماليزيا: أهداف.1

 يهدف منهج الروضة في ماليزيا إلى:

 هم للتعليم الابتدائي.إعداد ألاطفال الصغار قبل الالتحاق في املدارس الرسمية، وإعداد 

 .توفير الرعاية الصحية لألطفال 

 .إكساب ألاطفال بعض املهارات املتعلقة بالقراءة، والكتابة، واملهارات اللغوية، واملهارات ألاساسية 

  ،(.222 - 221: 1121تعزيز املواقف إلايجابية )عزة جالل 

( سنوات في 3-2طفال الذين تتراوح أعمارهم بين )كما يهدف منهج الروضة الوطني املاليزي إلى تطوير إمكانات ألا 

كلية متكاملة في بيئة التعلم الجسدي، والعاطفي، والروحي، والفكري، والاجتماعي، والاهتمام باألنشطة الترفيهية، 

 .وإلابداعية، والوسائل، وتحسين املهارات، وغرس الثقة، ومفهوم الذات إلايجابي لدى ألاطفال

 .(Early childhood education, 2015) 

( على الاهتمام بتشجيع التعليم القائم على 1111وأكدت إستراتيجية التعليم ما قبل املدرس ي بماليزيا )رؤية 

املهارات الحياتية، وتطوير القراءة، والكتابة، املهارات الحسابية لدى طفل الروضة، وتعزيز املهارات الروحية، والوجدانية 

 (.UNICEF, 2008: 1-4بعض املهارات، مثل: حقوق إلانسان، واتخاذ القرار، وحل املشكالت )في الحياة، والاهتمام ب

 محتوى منهج رياض ألاطفال في ماليزيا:.2

يتسم هذا املنهج بأنه يتناسب مع املرحلة السنية لهؤالء ألاطفال، ويتوافق مع مرحلة نموهم، واهتماماتهم، 

بأنه ديناميكي، ويركز على الطفل، ويتناسب مع الفئات املختلفة من ألاجناس التي واحتياجاتهم، ويتميز أيًضا هذا املنهج 

قد توجد في الصف الواحد، وتتمثل أهداف منهج التعليم ما قبل املدرسة في فهم سمات، وخصائص ألاطفال، وربطهم 

 (.1122الفتاح، ببيئتهم املحلية، مع تعزيز الصلة بين البيئة املدرسية، والبيئة املنزلية )أحمد عبد 

لتحقيق ألاهداف السابقة تقدم رياض ألاطفال مجموعة من املجاالت التعليمية للتالميذ، وهي: )تعليم املواطنة، 

والدراسات إلاسالمية، والتربية الخلقية، واستخدام اللغة الوطنية، وتعليم إلانجليزية، وتنمية اللغة، والتنمية البدنية، 

 عالية، والتنمية املعرفية، والتنمية إلابداعية، والجمالية(.والتنمية الاجتماعية الانف
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ا عريضة، وموجهات عامة تتعلق بإلزامية تعليم اللغة الرسمية للبالد 
ً
ويتضمن منهج رياض ألاطفال خطوط

 -نديةه)البهاسا ماليو( بجانب السماح باستعمال اللغة إلانجليزية، ولغات املجموعات العرقية في ماليزيا )الصينية، وال

تاميل(، ومنهجية التعليم، وطرائق إلاشراف التربوي، والتوجيه الاجتماعي، والديني، حيث يسمح بتقديم تعليم ديني 

 (.221: 1121لألطفال املسلمين )عزة جالل، 

 كما تسعى رياض ألاطفال في ماليزيا إلى تنمية بعض املهارات لألطفال، مثل:

  عناصر التفاعل مع الطفل، والبيئة، والسكان في املناطق املحيطة بها، وتطوير املهارات الاجتماعية: والتركيز على

 مفهوم إيجابي عن النفس والانضباط، واملسئوليات الاجتماعية.

  املهارات الفكرية: وتأكيد عناصر البيئة الطبيعة، ومفاهيم الفضاء، وأرقام، والحروف الهجائية، والشروط

 لغة، والكفاءات.ألاساسية للكتابة، والقراءة وال

  املهارات الجسمانية: والتي يتم تنميتها بالتركيز على ألانشطة البدنية التي تشمل التنسيق بين مختلف أجزاء

 الجسم، مثل: الرأس، واليد، والساق، وألاصابع، والعين.

 .املهارات الروحية: والتأكيد على غرس القيم إلاسالمية النبيلة 

  يب ألاطفال على التعبير عن أنفسهم من خالل إلابداعات املصنوعة يدوًيا، املهارات الجمالية: فيتم تدر

 والرسوم، واملوسيقى، والحركة.

  املهارات الحياتية: كأن يكون الطفل قادًرا على زر املالبس، ولبس ألاحذية، وزم املعاطف، واستعمال أواني

 (.221 -222: 1121ألاكل، وتمشيط الشعر )عزة جالل، 

 م والتعلم في منهج رياض ألاطفال في ماليزيا:طرق التعلي.3

يتولى مركز تطوير املناهج بوزارة التربية مسئولية صياغة املناهج، مثل: التعلم باللعب، وبرنامج الوصول، 

 (.221: 1121والقراءة، وإدخال القصص الشعبية )عزة جالل، 

وو الاحتياجات الخاصة مثل: )برنامج إلاعاقة كما يوفر التعليم املاليزي البرامج التعليمية لتعليم ألاطفال ذ

برنامج الصف املوحد( الاستقاللية، واملهارات الالزمة  -برنامج التعليم الشامل -إلاعاقة السمعية برنامج-البصرية

ليعيشوا، ويتعايشوا بانسجام مع املجتمع، وكذلك التعلم من خالل املسارات الذي يضع الطفل ذا الاحتياجات الخاصة 

 (.51 -52: 1112أقرانه العاديين، ولكنه مكلف جًدا )حاجة صالح، وحمود بن سليمان،  بين

وترتكز فلسفة الروضة في ماليزيا على تعليم الطفل العالقات إلايجابية مع ألاقران، وكذلك اللعب املتمركز حول 

 (. 222: 1121لمة )عزة جالل، حل املشكالت؛ والذي يتمكن فيه الطفل من حل املشكالت مع أقرانه دون الرجوع للمع

 ,Ahmadكما تهتم ماليزيا بالتربية الخلقية، والقيم في املناهج الدراسية؛ لتصوغ أمة موحدة مع القيم املاليزية 

R. H., 2011) ،(، فهي تتمركز حول املجاالت لاتية: )قيم مرتبطة بالنمو الذاتي، وبالذات وألاسرة، وبالذات املجتمع
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 لدولة،ل والتقدير القيادات، واحترام الوحدة، على تركز  التي ، وبالذات والدولة( من خالل أنشطة الغناءوبالذات والبيئة

 (.Brown, G. , 2005: 35) وللملك

 ألانشطة التعليمية في منهج رياض ألاطفال في ماليزيا: .1

ي ألاطفال في ماليزيا الذي يعط ينتشر التعليم املنتسوري املتمركز حول املتعلم في مدارس التعليم قبل املدرس ي

 الحرية في تحديد الزمن الذي يستغرقه الاستكشاف، والتعلم من خالل ألانشطة املختلفة، مثل:

  الاهتمام بأنشطة الهواء الطلق فجميع ألاطفال بحاجة إلى وقت للعب، واستكشاف ألارض خارج ألابواب في

 الهواء النقي، وممارسة الرياضة.

  الطبخ، والخبز بشكل دوري.الاهتمام بأنشطة 

 .الاهتمام باألنشطة العملية التي تساعد على التنسيق بين العين، واليد 

  ،الاهتمام باألنشطة الحضارية التي تهتم بتقدير العالم، والطبيعة، والاهتمام بعالم النبات، وعلم ألاحياء

 (.221: 1121والحيوان، والجغرافيا، والتاريخ )عزة جالل، 

 أنشطة، وبرامج التدخل املبكر لألطفال ذوي الاحتياجات الخاصة من ذوي صعوبات التعلم، ومن الاهتمام ب

املعاقين سمعًيا، وبصرًيا؛ لتحسين نوعية حياتهم، وكذلك بأنشطة الذكاءات املتعددة لألطفال العاديين بمعدالت 

 .(Early childhood & pre- tertiary education, 2009مختلفة )

 التعليمية في منهج رياض ألاطفال في ماليزيا:الوسائل  .1

اهتمت الروضات في ماليزيا باستخدام الحاسوب، وتنوعت أدوات اللعب في رياض ألاطفال، مثل: )أدوات 

 أدوات لتربية صغار الحيوانات(.  -أدوات الزراعة، والحديقة، والبساتين -أدوات الرسم، وألاعمال اليدوية -موسيقية

مصممة إلتاحة الفرص أمام كل طفل، وتوفير ما يلزم من الوقت، واملعدات، والوسائل للنمو، كما أن الروضات 

 (.226: 1121والتعلم )عزة جالل، 

 أساليب التقويم في منهج رياض ألاطفال في ماليزيا:.2

فال من طتهتم ماليزيا بتقييم أداء ألاطفال هو جزء من برنامج ما قبل املدرسة، حيث يقوم املعلمون بتقييم ألا 

 خالل التقييم املستمر، ويتم التقييم من خالل وسائل مختلفة، والتي تشمل:

 مشاريع العمل. 

 السجالت الشخصية إلحراز تقدم ألاطفال. 

 املالحظة (UNESCO International bureau of education, 2006: 6). 
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 دور معلمة الروضة في تنفيذ منهج الروضة في ماليزيا: .1

 .15: 2د معلمات الروضة إلى ألاطفال في رياض ألاطفال املاليزية من وصل نسبة عد

   (Early childhood Education, Malaysia, 2015; Chiam, H.K., 2008: 32). 

فاملعلم في مدارس التعليم قبل املدرس ي املنتسوري في ماليزيا يكون صامًتا معظم الوقت، يعمل فقط على تقديم 

م تترك لهم الفرصة لالستكشاف ألنفسهم، أي أنه مدعم، وميسر لألطفال أكثر من أنه معلم، وفي املعلومات لألطفال، ث

 (.226: 1121خارج الفصل يسمح لألطفال الانطالق للعب في الهواء النقي، واستكشاف ألارض )عزة جالل، 

، وتهدف عطالت نهاية ألاسبوعكما تنظم وزارة التربية والتعليم املاليزية برامج تدريبية في العطالت القصيرة، و 

هذه البرامج إلى تمكين املعلم من متابعة الاتجاهات الحديثة في استراتيجيات التدريس )ميادة محمد، وشريف محمد، 

1121 :12.) 

 عالقة ألاسرة بمنهج رياض ألاطفال في ماليزيا: .8

 لاتي: تهتم ماليزيا بالشراكة، والتعاون بين أولياء ألامور، واملنزل عن طريق

 .القيام بالدورات الوالدية التي تعرف الوالدين منهج الروضة 

 .الاهتمام باألنشطة املشتركة بين املنزل، والروضة 

 .تعزيز العالقات بين املنزل، والروضة، وتنمية الوحدة بينهم من خالل لجنة تنسيق التعليم قبل املدرس ي 

 في تقدم طفلهم.  الاهتمام بالتواصل املفتوح مع الوالدين؛ للمشاركة 

 تقدم الروضة لألسرة املشورة باستمرار (Early childhood & pre-tertiary education, 2009.) 

 2,0املحور الخامس: أوجه الاستفادة من التجارب العاملية في تطوير منهج رياض ألاطفال املصري الجديد 

لك ؛ توضح الباحثة نقاط القوة في تان وماليزياالياببعد التحليل السابق ملناهج رياض ألاطفال العاملية، في: 

طبيق منهج ت، ولالجديد بصفة عامة بالوطن العربياملصري املناهج، وأوجه الاستفادة منها؛ لتطوير منهج رياض ألاطفال 

 هي:و الجديد على أكمل وجه، املصري رياض ألاطفال 

 ( البرمجيات) التعليم تكنولوجيا على الاعتمادsoftware الفوتوشوب برامج الرقمية، وألالعاب لقصصا: مثل. 

 التعليمية الوسائل صنع في ألاطفال إشراك. 

 والزالقات املراجيح،: مثل والثابتة، الكبيرة الفناء بألعاب إلاهتمام. 

 سيقىاملو  -التصنيف -اليدوية ألاشغال -الفن -الفضاء -الشكل -املاء -الرمل) ألعاب: مثل هادفة، ألعاب ابتكار- 

 (.النقود -الوقت -الوزن -للغةا تعلم

 والتغذية والصحة الطهي-الرقص بأنشطة الاهتمام. 
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 كالتسلق الكبيرة، العضالت تنمية بأنشطة الاهتمام. 

 النهايات مفتوحة ألاسئلة وطرح -معه التحدث من أكثر الطفل إلى الاستماع بأنشطة الاهتمام. 

 أفضل بطريقة القاعة في لخاليةا املساحات استغالل على يساعد الذي الفصل حجم تصغير. 

 والدواجن الحيوانات، تربية ركن-الزراعة ركن-النجارة ركن: مثل جديدة، بأركان الاهتمام. 

 حياء،ألا  وعلم النبات، بعالم والاهتمام والطبيعة العالم بتقدير تهتم التي الحضارية باألنشطة الاهتمام 

 والتاريخ. والجغرافيا، والحيوان،

 الخاصة الاحتياجات بذوي  الخاصة التعلم بطرق  الاهتمام. 

 لهم النفس ي بالجانب والاهتمام ألاطفال، لبعض السلطة تفوض. 

 تواجههم التي املشاكل لحل الكافي؛ الوقت ألاطفال إعطاء. 

 الوالدان يملكها التي املهارات إلاستفادة من. 

 .القيام بالدورات الوالدية التي تعرف الوالدين منهج الروضة 

 وتنشئة نمو ورعاية جوانب مختلف حول  ألاسرة لتوجيه ودليل؛ إلارشادية، الكتيبات من لسلةس وجود 

 ألاطفال.

 ألاطفال. إلى املعلمة من السلطة تفويض 

 روني،إلالكت والبريد واملنتديات، الرقمية، التطبيقات خالل من الروضة ومعلمات ألامور  أولياء بين التواصل 

 .اوغيره واملاسنجر آب، والواتس

 ألاقران بتقويم الاهتمام. 

 .حصول أولياء ألامور على تقرير بنتائج التقويم التي أحرزها الطفل 

 .إعادة تشكيل البنية التعليمية لرياض ألاطفال 

 أن تدرج التربية الخلقية ضمن مجموعات الخبرات إلانسانية التي يتضمنها البرنامج التربوي برياض ألاطفال. 

 التربوي بالخروج إلى البيئة ضرورة أن يسمح البرنامج. 

  ،الاهتمام بأسلوب العمل الجماعي التعاوني في رياض ألاطفال، ملا له من أهمية كبيرة في تعديل سلوك الطفل

 .وإكسابه الكثير من القيم السلوكية الخلقية السليمة

 من أساليب الحفظ والتلقين للقيم ألاخالقية 
ً

 .إقامة حوار دائم مستمر مع الطفل، بدال

  تقويم السلوكيات الخاطئة للطفل أوال بأول وتصحيحها مع مناقشة الطفل فيما يجب أن يفعله، وما ال يجب

 .أن يفعله، وعدم إتالف ممتلكات الروضة أو الغير

  )... ،توفير الخبرات املتنوعة لألطفال من خالل مجتمع الروضة )رحالت، زيارات ميدانية، تذوق فني وجمال

 .ستثارة تفكيرهم، وتؤثر في وجدانهم، وتوقظ شعورهمالتي تساعد على ا

  
ً

في معلمته أثناء تعاملها معه، وفى مظهرها الالئق أمام الطفل،  ضرورة توافر القدوة واملثال الصالح للطفل مثال

 .وفى تعامالتها مع زمالئها وزميالتها، وفى كافة سلوكياتها داخل قاعة النشاط وخارجها
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 ع الطفل والبعد عن تحقيره أو تعريضه ملا يثيره، والاهتمام بأساليب إلاثابة بشكل التأكيد على ضرورة تشجي

 صحيح.

  قادرة على أداء دورها تجاه الطفل. لتصبح-الروضةإعداد دورات تدريبية ملعلمات 

 لمية تمثل مواقف يواجهها الطفل في حياته اليوميةيالتخطيط ملواقف تع. 

  سرة ملواجهة تحديات العوملة الثقافية.إحداث تكامل مستمر بين الروضة وألا 

  إعطاء أهمية كبيرة للربط بين البحث والتجريب في مناهج رياض ألاطفال من خالل توثيق التعاون بين البحث

 الجامعي من جهة، والعمل التربوي املمارس باملدارس على أرض الواقع من جهة أخرى.

 توصيات الدراسة:

 :وفي نهاية الدراسة توص ي الباحثة

 بأهمية الاستفادة من تلك التجارب العاملية لتطوير منهج رياض ألاطفال في الروضات املصرية بصفة عامة. .2

ببناء مناهج حديثة لطفل الروضة تتوافق مع املستجدات الحديثة في التربية ومع متطلبات العصر في ظل  .1

 ثورة املعلومات والتحول الرقمي.

 تقليل الكثافة بالروضات املصرية.ب .6

عداد دليل لإلرشادات الالزمة لالستخدام لامن للتكنولوجيا الرقمية في مرحلة الطفولة للمعلمات وأولياء إ .2

 ألامور.

 محو ألامية الرقمية ألولياء ألامور بتنظيم ورش عمل لهم.ب .5

 تسليح معلمات الروضة بمهارات القرن الحادي والعشرين، ومهارات استخدام التكنولوجيا.ب .3

التحتية الرقمية للروضات من أجهزة تكنولوجية حديثة وأدوات للتعلم الرقمي، مثل: الانترنت، تجهيز البنية ب .2

 والسبورة الذكية، والحاسب لالي.

 على التنمية املهنية لهم. جيًدا، والحرصبوضع برامج إلعداد معلمات الروضة إعداًدا  .2

 .ات القرن الحادي والعشرين، والتحول الرقميبتطبيق املزيد من الاستراتيجيات الحديثة التي تدعم تنمية مهار  .2

 بتوعية املجتمع وتغيير ثقافته تجاه التعليم. .21

 بتفعيل التوكاتسو وإدراجه بأنشطة الروضة. .22

 خاتمة:

 عضب ضوء في الجديد املصري  ألاطفال رياض منهج يعانيه الذي الواقع هذا في النظر إعادة إلى ملحة بحاجة إننا

تلك  من الدراسات، وكذلك لإلستفادة من النوعية هذه تفتقر العلمية الساحة زالت فما ية،والخبرات العامل التجارب

ة بناء مناهج حديثة لطفل الروضوجه؛ عن طريق  أكمل على ولتطبيقه املصري، ألاطفال رياض منهج لتطوير التجارب؛

محو ألامية ب، و لومات والتحول الرقميتتوافق مع املستجدات الحديثة في التربية ومع متطلبات العصر في ظل ثورة املع

 ،تسليح معلمات الروضة بمهارات القرن الحادي والعشرين، ومهارات استخدام التكنولوجيار، و الرقمية ألولياء ألامو 

 .تجهيز البنية التحتية الرقمية للروضات من أجهزة تكنولوجية حديثة وأدوات للتعلم الرقميو 
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 قائمة املراجع:

(. رياض ألاطفال في ماليزيا، منتدى مرشد الزائر العربي في ماليزيا، متاح على: 1122زكي. )أحمد عبد الفتاح  (2

www.tours-malaysia.com/vb/showthread.php?1183 

(. تقويم محتوى منهج "اكتشف، تعلم شارك" ملرحلة رياض ألاطفال 1122أماني عبد املنعم محمد حسن. ) (1

هارات علم النفس إلايجابي من وجهة نظر معلمات الروضة. مجلة دراسات في في ضوء بعض املهارات العلمية وبعض م

 .226 -256، ص ص 22الطفولة والتربية، ع 

(. رؤية مقترحة للتنمية املستدامة ملعلمات رياض ألاطفال 1111آمنة عبد الخالق عبد الصادق إسماعيل. ) (6

 .253 -221ص ص  . مجلة كلية التربية،151وفق ملتطلبات نظام التعليم الجديد 

العاملية املعاصرة في مجال تربية طفل ما قبل املدرسة في مصر.  ت(. الاتجاها1112)علي. انتصار محمد  (2

املؤتمر العلمي السنوى الخامس بعنوان "تربية طفل ما قبل املدرسة )الواقع وطموحات املستقبل("، املنعقد بالقاهرة، 

 إبريل.12 -22في الفترة من 

دراسة تحليلية ألدلة املعلم ملرحلة رياض ألاطفال في  (.1111د الرحمن محمد وآخرون. )أيمن محمود عب (5

 .22 -2، ص ص 21ضوء املعايير القياسية املصرية. املجلة العلمية للتربية البدنية وعلوم الرياضة، ع 

ات باإلشارة (. التعلم من خالل التعليم باملسار 1112)العبري. حمود بن سليمان و حاجة صالح بنت حاجي،  (3

 .56 -51(، 22)التربية. إلى التربيى الخاصة لألطفال في ماليزيا.مجلة رسالة 

(. تطوير إدارة رياض ألاطفال بجمهورية مصر العربية في ضوء 1112)حنفي. داليا عبد الحكيم مطر  (2

 يس.الاتجاهات العاملية املعاصرة. رسالة ماجستير غير منشورة. كلية التربية، جامعة قناة السو 

 كل في ألاطفال رياض بمرحلة الخلقية التربية آلليات مقارنة دراسة(. 1126. )محمد الجمال علي عبداملعز رانيا (2

 املقارنة لتربيةل املصرية الجمعية - املقارنة التربية لجمعيات العالمي املجلس: التربية. الجنوبية وكوريا واليابان مصر من

 http://search.mandumah.com/Record/650376 من مسترجع. 21 - 22 ،22ع، 23مج التعليمية، وإلادارة

(. تصور مقترح لتطوير مؤسسات رياض ألاطفال املصرية في ضوء خبرات بعض 1111. )يونس رباب طه علي طه  (2

 منمسترجع  .279 - 191،  2، ع12الدراسات العليا للتربية، مج كلية-العلوم التربوية: جامعة القاهرة  .الدول 

http://search.mandumah.com/Record/1122042 

 1.1(. تقويم ألانشطة املوسيقية بمنهج رياض ألاطفال الجديد 1112رنا عاطف عبز العزيز عبد القادر. ) (21

(، ص ص 6)22ة علوم وفنون املوسیقى. محتوى متعدد التخصصات في ضوء املعايير ألاكاديمية محليا وعامليا. مجل

2622 – 2223. 

(. تصور مقترح لتطوير مؤسسات رياض ألاطفال بجمهورية مصر العربية في 1122الزميتي، أحمد فاروق علي. ) (22

 .69 - 2،  2، ع66كلية التربية، مج -مجلة كلية التربية: جامعة املنوفية .ضوء بعض اتجاهات التطوير بإنجلترا واليابان

 http://search.mandumah.com/Record/952949 رجع منمست

http://search.mandumah.com/Record/1122042


 

وفقا لمتطلبات القرن  رأس مال بشريءفي بنا دورمؤسسات التعليم      

 الحادي والعشرين 

 

 273 برلين –ألمانياالسياسية واالقتصادية / ، اإلستراتيجيةإصدارات المركز الديمقراطي العربي للدراسات  

 

 املؤتمر الدولي

 العلمي الافتراض ي 

2022 

 

(. رؤية استشرافية ألدوار املشرفة التربوية في رياض ألاطفال باململكة العربية السعودية 1122الزهراني، رحمة. ) (21

 نمسترجع م .147 - 117،  62، ع2مجلة الطفولة والتنمية: املجلس العربى للطفولة والتنمية، مج .1161في ضوء رؤية 

http://search.mandumah.com/Record/905392 

(، 52)2اتجاهات تربية طفل ما قبل املدرسة في بعض دول العالم. مجلة التطوير التربوي.  (.1112) زينب العريمية. (26

61- 65. 

التربية املقارنة منطلقات فكرية ودراسات تطبيقية.القاهرة: مكتبة  (.1112) سعاد بسيوني عبد النبي، وآخرون. (22

 زهراء الشرق.

مجلة  .(. عوامل التنشئة الاجتماعية فى املجتمع اليابانى: بحث سوسيولوجى1122سعد الدين، أحمد محمد. ) (25

 مسترجع من .311 - 266،  13كلية لاداب والعلوم إلانسانية، ع -كلية لاداب والعلوم إلانسانية: جامعة قناة السويس 

http://search.mandumah.com/Record/962258 

قبل الجامعي في مصر وماليزيا )دراسة مقارنة(. رسالة ماجيستير غير  م(. التعلي1112)إبراهيم. سيد شهاوي  (23

 منشورة. كلية التربية، جامعة املنيا.

مجلة الطفولة والتنمية:  .يل مقارن (. نظم رياض ألاطفال فى بعض الدول ألاجنبية: تحل1123. )بدران شبل (22

 مسترجع من .54 - 15،  13، ع2املجلس العربى للطفولة والتنمية، مج

http://search.mandumah.com/Record/834128 

 .52 -51(، 3ألاطفال في اليابان. مجلة رسالة التربية. ) ض(. ريا1121)الجنيد. شيخة  (22

والدين ملنهج رياض الاطفال املصري في ضوء معايير املشاركة (. دليل ال1111شيماء حسن عبد العزيز حسن. ) (22

 املجتمعية. رسالة ماجستير غير منشورة. كلية التربية، جامعة إلاسكندرية.

(. املتطلبات الرقمية الالزمة لتطوير معلمات رياض ألاطفال في نظام 1112شيماء منير عبد الحميد العلقامي. ) (11

 .2256 – 2623، ص ص 22وء بعض الخبرات العاملية.املجلة التربوية، جفي ض 1.1التعليم املصري املطور 

(. بعض املعوقات التي تواجه تنفيذ أنشطة التربية الحركية في رياض ألاطفال في 1122طارق سالم سيد أحمد. ) (12

 أسيوط. جامعة-" بمحافظة املنيا "مدينة املنيا. مصر: كلية التربية للطفولة املبكرة 1.1ظل املنهج الجديد "

تربية طفل ما قبل املدرسة في بعض دول العالم. املؤتمر العلمي  ت(. اتجاها1112)غريب. عايدة عباس أبو  (11

 -22السنوى الخامس بعنوان "تربية طفل ما قبل املدرسة )الواقع وطموحات املستقبل("، املنعقد بالقاهرة، في الفترة 

 .56 -66إبريل،  12

 ة التطوير برياض ألاطفال )نماذج عربية وعاملية(. القاهرة: دار النشر للجامعات.(. إدار 1121عزة جالل مصطفى. ) (16

مقترح للتنمية املهنية إلالكترونية للمعلمين في ضوء تحديات العصر الرقمي.  ر (. تصو 1122عزة محمد عسلة. ) (12

 رسالة ماجستير غير منشورة. كلية التربية، جامعة املنوفية.

http://search.mandumah.com/Record/962258
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مقترح لرياض ألاطفال في الجمهورية اليمنية في ضوء الاتجاهات التربوية  ج(. منه1112)الدين. علي حمود شرف  (15

 املعاصرة. رسالة دكتوراه غير منشورة. كلية التربية، جامعة طنطا.

 : دراسة استطالعية.2.0(. مشروع تطوير التعليم الجديد 1122)عزازي. فاتن محمد عبد املنعم  (13

وبرامج وطرق تدريس رياض ألاطفال وتطبيقاتها  ج(. مناه1112) املجادي.فرماوي محمد فرماوي، وحياة  (12

 العملية.الكويت: مكتبة الفالح للنشر والتوزيع.

دراسة تحليلية مقارنة للمدرسة الابتدائية في كل  (.1111)سالم. محمد أحمد حسين ناصف، سيد سالم موس ى  (12

 .222 -266 (،63من اليابان وأملانيا ومصر.مجلة كلية التربية بالزقازيق. )

من التجارب املعاصرة في تربية طفل ما قبل املدرسة: التجربة اليابانية. مجلة  (.1123)سكران. محمد محمد  (12

 .13 -25(، 12) 2رابطة التربية الحديثة. 

(.الصيغة املعرفية لنظام رياض ألاطفال في جمهورية مصر العربية وبعض 2222) محمد محمد علي خضراوي. (61

 اسة مقارنة(.رسالة دكتوراه غير منشورة.كلية التربية، جامعة أسيوط.الدول لاخرى )در 

(. إكتشاف ألاطفال املوهوبين في اململكة العربية السعودية في ضوء خبرات اليابان 1112. )العطار محمد محمود (62

ة: جامعة امللك فيصل، العلوم إلانسانية وإلاداري -املجلة العلمية لجامعة امللك فيصل  .وإنجلترا وأملانيا: تصور مقترح

 http://search.mandumah.com/Record/1130966 مسترجع من .15 - 1،  ، عدد خاص11مج

(. نظم تربية ألاطفال املعاقين املوهوبين في سن ما قبل املدرسة بمصر في 1112) .محمد محمود محمد العطار (61

 ربية، جامعة كفر الشيخ.ضوء خبرات بعض الدول ألاخرى.رسالة دكتوراه غير منشورة. كلية الت
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التدريس املصغر في تنمية مهارات تنفيذ الدرس ألاساسية لدى الطالب املعلمين تخصص 

 جامعة إب –بكلية العلوم التطبيقية والتربوية بالنادرة حاسوب 

The Effectiveness of Micro teaching on developing the Basic skills of Conducting the 

Lesson among Student 
 اليمن /جامعة إب  ،قسم العلوم التربوية والنفسية، كلية العلوم التطبيقية والتربوية بالنادرة/د.ياسين علي محمد املقلحي

Dr.Yasin Ali Mohammed AL-Maklahi/ teachers, Specialization of Computer in The Faculty of Applied and 

Educational sciences, AL-Nadira/ Ibb University 

 

 ملخص الدراسة: 

د رات تنفيذ الدرس ألاساسية على وجه التحدييسعى البحث الحالي إلى التحقق من فاعلية استخدام التدريس املصغر في تنمية مها

خصص تدون التعرض لباقي املهارات وذلك إلمكانية املالحظة املنظمة املباشرة من ألاستاذ املشرف وألاقران والتقييم الذاتي للطالب املعلمين 

 وطالبة وطبق على أفرادها أدوات البحث ثم ُحللت ال61حاسوب عينة البحث مكونة من )
ً
بيانات باستخدام اختبار "ت" لعينة ( طالبا

مين لواحدة وحجم التأثير .وقد أسفرت نتائج التطبيقين القبلي والبعدي لبطاقات مالحظة املشرف والزمالء والتقييم الذاتي ألداء الطالب املع

 ذات داللة احصائية عند مستوى 
ً
رجات بطاقات املالحظة بين متوسطي د 1.15ملهارات تنفيذ الدرس ألاساسية ككل عن وجود فروقا

الثالث للطالب املعلمين تخصص حاسوب ملهارات التنفيذ ككل قبل وبعد تطبيق التدريس املصغر باستخدام تكنولوجيا الفيديو الهاتف 

بين راوحت ( وبنسبة ت1.22 – 1.22( وتراوح مربع إيتا بين )26.22 – 2.51لصالح القياس البعدي. حيث كان حجم التأثير كبير إذ تراوح بين )

(، وهذا يعني فاعلية استخدام التدريس املصغر في تنمية مهارات تنفيذ الدرس ألاساسية، بمعنى أخر أن هناك تحسن في 22%  - % 22)

مستوى أداء الطالب املعلمين تخصص حاسوب بعد تطبيق التدريس املصغر باستخدام كاميرات الهاتف املحمول كأداة ملقارنة ألاداء 

داء القبلي لكل مهارة أساسية. وقد خلص البحث الحالي إلى تقديم بعض التوصيات واملقترحات لتدريب الطالب املعلمين في البعدي باأل 

كما أقترح إجراء عدد من الدراسات املشابهة في  العملية،كافة التخصصات بالكلية على استخدام التدريس املصغر أثناء فترة التربية 

 رى. تخصصات وميادين تعليمية أخ

 حاسوب. املعلمين،الطالب  املصغر، التدريس ،فاعلية املفتاحية:الكلمات 

Abstract: 

The current research seeks to verify the effectiveness of using micro-teaching in developing the basic skills of 

implementing the lesson specifically without exposure to the other skills, due to the possibility of direct organized observation 

by the supervising professor and peers, and self-evaluation of student teachers. The research sample consisted of (32) male 

and female students were specialized in computer. The research tools were applied to its members, then the data was 

analyzed using a single-sample t-test and the size of the effect. The results of the pre and post applications of the observation 

cards of the supervisor and colleagues, and the self-assessment of student-teacher performance of the basic lesson 

implementation skills as a whole, revealed statistically significant differences at the level of 0.05 between the average scores 

of the three observation cards of student teachers in the specialization of computer for the implementation skills as a whole 

before and after the application of micro-teaching using video technology (telephone) in favor of post measurement. The size 
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of the effect was large as it ranged between (4.50 – 13.48) and the Eta square ranged between (0.84 – 0.94) and at a rate that 

ranged between (84% - 98%). This means that the using micro-teaching is effective in developing the basic skills of 

implementing the lesson. In other words, there is an improvement in the performance level of student teachers specializing 

in computer after applying micro-teaching using mobile phone cameras as a tool for comparing the pre performance with the 

post performance for each basic skill.  The current research concluded by presenting some recommendations and suggestions 

to train student teachers in all specializations of the faculty on the use of micro-teaching during the period of practical 

teaching, and suggested conducting a number of similar studies in other disciplines and fields of education. 

Keywords: Effectiveness , Micro ,  teaching , Student teachers , Computer. 

 

 مقدمة:

 أو والطالب واملنهج والتي تساعد جز  ،يتوقف نجاح العملية التربوية على العناصر الرئيسة الثالثة وهي: املعلم
ً
ئيا

 مع بعضها البعض لتحقيق ألاهداف التعليمية، ورغم أن الطالب هو محور العملية الت
ً
ة عليمية إال أن نجاح العمليكليا

.
ً
 وخلقيا

ً
 وتكنولوجيا

ً
 وثقافيا

ً
 وتربويا

ً
 التعليمية يرتكز بشكل أساس ي على املعلم وحسن إعداده علميا

لذا أكد خبراء التربية أن تطوير التعليم وازدهاره يتوقف على تطوير أداء املعلم حيث ُيعتبر املعلم حلقة الوصل 

داف التعليمية املختلفة، وتقدم املجتمعات مرهون بمعلمين لديهم قدرٍ عاٍل من الكفاءات التي يتم من خالله تحقيق ألاه

 واملهارات التدريسية حيث أن مثل هذه الصفات يمثل قاعدة أساسية لتقدم الشعوب.

 وملا كانت مسئولية إعداد النشء هي بالدرجة ألاولى مسئولية املعلم، فإن ذلك يستلزم أن تخضع برامج وأساليب

 للتغير والتطور الحادثين في املجتمعات، وما يفرضانه 
ً
إعداد املعلمين للتطوير املستمر لرفع كفايتها وزيادة فعاليتها وفقا

من متغيرات جديدة يجب أن تؤخذ في الاعتبار عند إعداد النشء. فاملعلم املتميز في أدائه التربوي واملنهي والتعليمي هو 

وما يحدث في املجتمع إلانساني من تغيرات وما يستجد من اتجاهات   حوله،من الذي يستجيب لتطورات الحياة 

معاصرة، من أجل تحقيق غاية التربية وهدفها ألاسمى الذي يتمثل في الوصول إلى متعلم يتسم بالجودة في معارفه 

 ومهاراته.

ين ة اليمنية، نجد أن هناك جانبوبالرجوع إلى برامج إعداد املعلم وتدريبه في مؤسسات إعداد املعلمين بالجمهوري

لإلعداد الجانب النظري لإلعداد ويدرس فيه الطالب املعلم مجموعة من املقررات التخصصية والتربوية، وبعض 

املقررات الثقافية العامة، ويهدف هذا الجانب إلى تزويد الطالب املعلم بالقاعدة املعرفية التخصصية والتربوية الالزمة 

أما الجانب ألاخر فهو جانب إلاعداد العملي أو التطبيقي، ويتدرب فيه الطالب املعلم على التدريس في ملعلم املستقبل، 

امليدان، ويهدف هذا الجانب إلى التدريب العملي على املهارات التدريسية الالزمة ملمارسة تدريس املادة التي يتخصص 

 فيها الطالب املعلم.
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تستخدم التربية العملية كأسلوب أساس ي للتدريب على  تزال،كانت وال  لإلعداد،ولتحقيق هدف الجانب العملي 

ب استخدم أسلوب أخر للتدري التربية،ومع محاوالت تطوير برامج إعداد املعلمين وتدريبهم بكليات ، مهارات التدريس

 . Microteachingهذا ألاسلوب هو ما يطلق عليه "التدريس املصغر"  العملية،على مهارات التدريس بجانب التربية 

ثم شاع استخدامه في برامج إعداد املعلم وتدريبه ألول مرة  التطبيقية،بدأ تطبيق التدريس املصغر في العلوم 

ثم انتشر استخدامه بعد ذلك في عدد من  التدريس،م كأسلوب للتدريب على مهارات 2236في جامعة ستانفورد سنة 

 من برامج إعداد املعلمين في الجامعات البريطانية. السبعينيات،الجامعات ألاوروبية مع بداية 
ً
 رئيسيا

ً
 حتى أصبح جزءا

وقد استخدم التدريس املصغر للتدريب على مهارات التدريس لتالفي عيوب التربية العملية كأسلوب وحيد 

التربية  علم فيللتدريب على هذه املهارات، ومن بين هذه العيوب أن موقف التدريس الفعلي الذي يتعرض له الطالب امل

العملية من املواقف املعقدة لكثرة املتغيرات التي يتضمنها، التي تؤثر على الطالب املعلم، وتتمثل هذه املتغيرات في عدد 

املتعلمين وخلفيتهم املعرفية، والزمن املحدد للتدريس، وإلامكانات املتاحة داخل حجرة الدراسة، والظروف الفيزيقية 

 21ص، 1115والضوضاء، وغيرها، وهذا على سبيل املثال ال الحصر )قسم املناهج وطرق التدريس: كالتهوية وإلاضاءة، 

– 26 .) 

يصعب في ظل هذه املتغيرات املتعددة تدريب الطالب املعلم على مهارات التدريس الرئيسية وألاساسية والفرعية، 

ركب، فإن إمكانية تحليل ألاداء التدريس ي للطالب فعالوة على الرهبة التي يشعر بها في مواجهته ملثل هذا املوقف امل

املتدرب ملعرفة جوانب القوة وجوانب الضعف فيه ال تتوافر باملستوى املطلوب في مثل هذا املوقف املركب، مما يؤدي 

من و بالتبعية إلى ظهور قصور في مهارات التدريس عامة ومهارات التنفيذ خاصة أثناء مرحلة التطبيق العملي باملدارس 

أكثر الاتجاهات السلبية املصاحبة لهذا الفشل والقصور شيوع مبدأ التقليد واتباع طرائق وأساليب تدريس التي 

يستخدمها املعلم املقيم باملدرسة، وعم الاهتمام بتطبيق ما تم دراسته بمقررات إلاعداد التربوي املنهي خوف من نتائج 

ن احتماالت فشل في ظل غياب رصيد املمارسات القبلية لتلك الطرائق التجريب في مواقف حقيقية وما يترتب عليها م

 وألاساليب قبل استخدامها في الفصل الدراس ي.

ف فالفكرة ألاساسية في التدريس املصغر هي تبسيط املوق العيوب،ويمكن باستخدام التدريس املصغر تالفي هذه 

ى فير بيئة آمنة خالية من التعقيد لتدريب الطالب املعلم علوبالتالي تو  فيها،التدريس ي وخفض عدد املتغيرات والتحكم 

مهارات التدريس. وهنا تكمن أهمية التدريس املصغر في إكساب الطالب املعلمين مهارات التدريس عامة ومهارات التنفيذ 

بيق التطوذلك لكونه ألاداة املعملية الوحيدة التي تخضع من خاللها عملية التدريس للتجريب قبل  خاصة،بصفة 

الفعلي في الصف الدراس ي. كما أن العمل في معامل التدريس املصغر قائم على مبدئين أساسيين هما التعلم بالعمل 

 (.2222واصف عزيز:)السلوك والتدريب املكثف على اكتساب الخبرة وتعديل 
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تدريسية لدى طالب لذا أظهرت العديد من الدراسات والبحوث فاعلية التدريس املصغر في تنمية املهارات ال

(،)العجمي، 1121(،)الجوهري، محمد:1112(،)رضوان، خليل:1112كليات التربية مثل دراسة)الرباعي، عبدامللك طه:

 (.1122لبنى:

ويرى الباحث أن غالبية الدراسات والبحوث التي أهتمت بدراسة فاعلية برامج قائمة على التدريس املصغر في 

الطالب املعلمين بكليات التربية اقتصرت على املالحظات الكتابية والشفهية للمشرفين تنمية املهارات التدريسية لدى 

التربويين وألاقران بعد مشاهدة الطالب املتدرب كأساس في التغذية الراجعة التي يقيم من خاللها مستوى أداء املهارة     

ا علية في مرحلة التغذية املرتدة بالرغم من كونهالتدريسية، والاستخدام املحدود لتكنولوجيا الفيديو الخطية أو التفا

 في نماذج التدريس املصغر مما يعني أن معايير التقييم للطالب املتدرب تعتمد على تحليالت كتابية 
ً
 أساسيا

ً
مكونا

وشفهية مجردة وغير مقترنة بمدرك بصري يستطيع من خالله الطالب املتدرب بناء نموذج عقلي يجد من خالله مسارات 

 حددة وواضحة لتصحيح أدائه للمهارة التدريسية.م

( في أن التعلم من خالل مشاهدة فيلم فيديو والذي ُيطلق عليه التمثيل إلادراكي Levis:1987ويؤكد ذلك رأي)

(Perceptual Modeling يؤثر في اكتساب املهارة وتخزينها في ذاكرة الطالب املعلم بشكل أسرع من التعلم من خالل )

 (.Symbolic Modelingكتابية أو شفهية والتي ُيطلق عليها التمثيل الرمزي )مالحظات 

لذا يحاول الباحث التحقق من خالل دراسة تجريبية من مدى فاعلية التدريس املصغر في تنمية مهارات تنفيذ 

ل ألاستاذ ملباشرة من قبالدرس ألاساسية على وجه التحديد دون التعرض لباقي املهارات وذلك إلمكانية املالحظة املقننة ا

املشرف وألاقران والتقييم الذاتي للطالب املتدرب والاستخدام الفعال لتكنولوجيا الفيديو الخاصة بالهاتف كأداة في 

 تحسين ممارسات الطالب املتدربين تخصص حاسوب لتلك املهارات.

 مشكلة البحث:

التدريس ي للطالب املعلمين من خالل عمله كمشرف برزت مشكلة البحث الحالي من استقراء الباحث لواقع ألاداء 

جامعة  -تربوي في برنامج التربية العملية)التدريس املصغر، التربية امليدانية( لكلية العلوم التطبيقية والتربوية بالنادرة

قصور لدى إب، حيث أتضح من املالحظات الدورية أثناء الزيارات الصفية عبر العديد من ألاعوام الدراسية إلى وجود 

الغالبية من هؤالء الطالب املعلمين تخصص حاسوب في مهارات تنفيذ الدرس ألاساسية داخل الصف الدراس ي وعدم 

وجود أطر عمل محددة لديهم لكيفيات ومهارات التدريس مستمدة من مرجعيات مرتبطة بالتأهيل التربوي املنهي أثناء 

للقيام بتنفيذ مهامها. فالغالبية العظمى من هؤالء الطالب املعلمين إلاعداد بالكلية أو وجود نماذج تدريسية مخططة 

تخصص حاسوب، تعتمد في تنفيذ الدرس داخل الصف الدراس ي على تقليد معلمين سابقين واتخاذهم كنماذج، أو 

خطاء ألاداء العشوائي دون الاهتمام بالتجريب أو التدريب على مهارات تنفيذية محددة وإيجاد مسار الكتشاف ألا 

 أو بمساعدة الطالب املعلمين)ألاقران( وألاستاذ 
ً
التدريسية داخل الصف الدراس ي ومن ثم محاولة تصحيحها ذاتيا

ا فاعلية م املشرف، مما حفز الباحث للقيام بهذا البحث ملحاولة إلاجابة على التساؤالت الفرعية للسؤال الرئيس التالي:
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لدرس ألاساسية لدى الطالب املعلمين تخصص حاسوب بكلية العلوم التدريس املصغر في تنمية مهارات تنفيذ ا

 جامعة إب؟ –التطبيقية والتربوية بالنادرة 

 ويتفرع من هذا السؤال الرئيس ألاسئلة الفرعية التالية:

ــ ما مهارات تنفيذ الدرس ألاساسية الواجب توافرها لدى الطالب املعلمين تخصص حاسوب بكلية العلوم التطبيقية 2

 جامعة إب؟ –والتربوية بالنادرة 

ــ ما مستوى أداء الطالب املعلم تخصص حاسوب ملهارات تنفيذ الدرس ألاساسية خالل التدريب العملي كما تقيسها  1

 بطاقات مالحظة املشرف والزمالء والتقييم الذاتي؟

 تنفيذ الدرس ألاساسية لدى الطالبــ ما صورة دليل التدريب املقترح باستخدام التدريس املصغر في تنمية مهارات  6

 جامعة إب؟ –املعلمين تخصص حاسوب بكلية العلوم التطبيقية والتربوية بالنادرة 

ــ ما فاعلية استخدام التدريس املصغر في تنمية مهارات تنفيذ الدرس ألاساسية لدى الطالب املعلمين تخصص  2

 جامعة إب؟ –حاسوب بكلية العلوم التطبيقية والتربوية بالنادرة 

 فرضيات البحث:

 تم تحديد فرضيات هذا البحث بالتالي:

 عند مستوى ) . 2
ً
بين متوسطي درجات بطاقة مالحظة ألاستاذ املشرف للطالب  (1.15ال توجد فروق دالة إحصائيا

 املعلمين تخصص حاسوب عينة البحث قبل وبعد استخدام التدريس املصغر.

 ع .ـ 1
ً
بين متوسطي درجات بطاقة مالحظة زمالء الطالب املتدرب  (1.15ند مستوى )ال توجد فروق دالة إحصائيا

 للطالب املعلمين تخصص حاسوب عينة البحث قبل وبعد استخدام التدريس املصغر.

 عند مستوى ) . 6
ً
بين متوسطي درجات بطاقة مالحظة التقييم الذاتي للطالب  (1.15ال توجد فروق دالة إحصائيا

 ب عينة البحث قبل وبعد استخدام التدريس املصغر.املعلمين تخصص حاسو 

 أهداف البحث:

 سعى البحث إلى تحقيق ألاهداف التالية:

تحديد قائمة بمهارات تنفيذ الدرس ألاساسية والفرعية الواجب توافرها في الطالب املعلمين تخصص حاسوب . ــ 2

آراء الخبراء واملختصين في املناهج وطرائق للتدريس داخل الصف الدراس ي أو معمل التدريس املصغر مستمدة من 

 التدريس.
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إعداد وضبط بطاقة مالحظة لقياس أداء مهارات تنفيذ الدرس ألاساسية والفرعية للطالب املعلمين تخصص  . 1

.
ً
 حاسوب كأس في التغذية الراجعة التي يتلقاها الطالب املتدرب من ألاستاذ املشرف وألاقران وذاتيا

دليل تدريبي مقترح باستخدام التدريس املصغر لتنمية مهارات تنفيذ الدرس ألاساسية لدى الطالب وتصميم  . إعداد6

 جامعة إب. –املعلمين تخصص حاسوب بكلية العلوم التطبيقية والتربوية بالنادرة 

لباقي  رضــ تدريب الطالب املعلمين تخصص حاسوب على مهارات تنفيذ الدرس ألاساسية على وجه التحديد دون التع 2

 املهارات وذلك إلمكانية املالحظة املنتظمة املباشرة من قبل ألاستاذ املشرف وألاقران والتقييم الذاتي.

تدريب الطالب املعلمين تخصص حاسوب على كيفية الاستخدام الفعال لكاميرا الفيديو للهاتف كأداة في تحسين .  5

 أدائهم التدريس ي ملهارات تنفيذ الدرس ألاساسية.

الكشف عن مدى فاعلية استخدام التدريس املصغر في تنمية مهارات تنفيذ الدرس ألاساسية لدى الطالب املعلمين  . 3

 جامعة إب. –تخصص حاسوب بكلية العلوم التطبيقية والتربوية بالنادرة 

العمل و  الدرس، فيذالج القصور في أداء مهارات تنالتوصل إلى عدد من التوصيات واملقترحات التي قد تساهم في عـ. 2

على الرفع من مستوى أداء هذه املهارات باستخدام التدريس املصغر لدى الطالب املعلمين تخصص حاسوب بكلية 

 جامعة إب. –العلوم التطبيقية والتربوية بالنادرة 

 أهمية البحث:

 قد يسهم البحث الحالي في:

امعة بية امليدانية( بكلية العلوم التطبيقية والتربوية بالنادرة جالتر  املصغر،التدريس )العملية تطوير برنامج التربية  . 2

إب واعتماد معامل التدريس املصغر ضمن الخطط الدراسية بمؤسسات إعداد املعلمين والتوسع في استخدامها وتوفير 

 متطلباتها.

ديم قائمة بمهارات تنفيذ إفادة الطالب املعلمين تخصص حاسوب والقائمين على برامج إعداد املعلم من خالل تق.  1

 املصغر،يس )التدر  الدرس ألاساسية يمكن أن يستخدمها الطالب املعلم أثناء التدريب العملي في برنامج التربية العملية

 التربية امليدانية(.

 تقديم مجموعة من بطاقات املالحظة ألداء الطالب املعلمين تخصص حاسوب ملهارات تنفيذ الدرس ألاساسية. .6

 الطالب املعلمين على أسلوب تعليم جديد يساعد على تنمية مهاراتهم التنفيذية التدريسية. دريب. ت2
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آليات جديدة في بناء وتصميم دليل تدريبي باستخدام التدريس املصغر  –في حدود علم الباحث  –البحث  . يقدم5

 لطالب املعلمين من إيجاد مسارات علميةتعتمد على التقنيات الحديثة ممثلة بكاميرا الهاتف املحمول بصورة تمكن ا

 باإلضافة لتشجيع تقويم ألاقران بعضهم البعض كأساس من أسس النمو 
ً
ومنهجية لتحسين أدائهم التدريس ي ذاتيا

 املنهي املستمر للطالب املعلمين قبل الخدمة.

 Teaching) ريسية كخبرات معمليةينتمي البحث الحالي إلى تيار ألابحاث التي تؤيد التوسع في إكساب الخبرات التد .3

Laboratory Experienceالتدريس تجاه التوسعي الشامل في تناول عملية/ظاهرة ( ويعارض الا(The Holistic Macro 

Approach  مما يدعو إلى أهمية القيام بالعديد من املشروعات البحثية التي تتناول خبرات وتفاعالت عملية التدريس )

( وتحديد الدالالت العملية وإلاحصائية على أداء Micro( واملستوى املصغر)Macroتوى املوسع)بالدراسة على املس

 املعلمين داخل الصف الدراس ي في كال الاتجاهين.

 مسلمات البحث:

 يقوم البحث الحالي على املسلمات لاتية:

 .ضعف أداء مهارات تنفيذ الدرس ألاساسية لدى الطالب املعلمين 

  أسلوب التدريس املصغر كما أشارت الدراسات والبحوث السابقة.فاعلية استخدام 

 .ضرورة الارتقاء بأداء الطالب املعلمين ملهارات تنفيذ الدرس ألاساسية 

  وتقنية من التقنيات 
ً
 ،امةالتي تستخدم في مجال التدريب بصفة ع املستحدثة،ُيعتبر التدريس املصغر أسلوبا

 ة خاصة.وفي مجال إعداد املعلم وتدريبه بصف

 حدود البحث:

 اقتصرت حدود البحث الحالي على ما يلي:

-مهارة استخدام السبورة-مهارة عرض محتوى الدرس-مهارات تنفيذ الدرس ألاساسية وهي )مهارة التهيئة للدرس .2

 مهارة غلق الدرس(.-مهارة إدارة حجرة الدراسة-مهارة استخدام الوسائل التعليمية-مهارة طرح ألاسئلة

كون تلك املهارات مرتبطة باألداء التدريس ي الفعلي داخل معامل التدريس املصغر أثناء الدرس والتي يمكن وذلك ل

 مالحظتها وقياسها بشكل مباشر.

لعملية اعينة من الطالب املعلمين تخصص حاسوب باملستوى الثالث واملستحقين للتطبيق في برنامج التربية . 1

 جامعة إب.-نية( بكلية العلوم التطبيقية والتربوية بالنادرةالتربية امليدا املصغر،التدريس )
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قياس مستوى أداء مهارات تنفيذ الدرس ألاساسية السبع السابقة للطالب املعلمين تخصص حاسوب أثناء فترة  .6

 م.1112/  1111التدريب العملي في الفصل الدراس ي الثاني من العام الجامعي 

 مواد البحث:

 نفيذ الدرس ألاساسية التي يجب توافرها في أداء الطالب املعلم تخصص حاسوب.قائمة بمهارات ت .2

دليل تدريبي مقترح للتدريس املصغر ودراسة مدى فاعليته في تنمية مهارات تنفيذ الدرس ألاساسية داخل معمل  . بناء1

 التدريس املصغر بالكلية.

 أدوات البحث:

 ن حول مدى تمثيل البنود ملهارة تنفيذ الدرس الرئيسة.استبيان الستطالع آراء الخبراء واملختصي .2

ــ بطاقة مالحظة ألداء مهارات تنفيذ الدرس ألاساسية واملهارات التابعة لها لدى الطالب املعلمين تخصص حاسوب  1

 ب املتدرب.لوذلك إلمكانية املالحظة املنظمة واملقننة املباشرة من قبل ألاستاذ املشرف وألاقران والتقييم الذاتي للطا

 منهج البحث:

 اعتمد البحث الحالي على:

( لوصف وتحليل ألادبيات ذات الصلة بمشكلة البحث وإعداد أدوات Descriptive Research)التحليلي املنهج الوصفي 

 البحث ومواده التدريبية املقترحة.

دريس املصغر كمتغير مستقل في ( لقياس فاعلية استخدام التQuasi Experimental Design)التجريبي ملنهج شبه ا

تنمية مهارات تنفيذ الدرس ألاساسية كمتغير تابع لدى عينة البحث واستخدمت إحدى تصميماته وهو التصميم 

 التجريبي ذو املجموعة الواحدة.

 متغيرات البحث:

 تحددت متغيرات البحث الحالي فيما يلي:

دام التدريس املصغر بما يتضمنه من معارف وعناصر ومكونات املتغير املستقل: وهو دليل التدريب املقترح باستخ .2

 ومراحل وخطوات ومهارات وأنشطة وأساليب وأدوات تقويم متمثلة في 

 .بطاقة مالحظة ألاستاذ املشرف ألاكاديمي لتقييم أداء الطالب املتدرب 

 .بطاقة مالحظة ألاقران لتقييم أداء الطالب املتدرب 

 اتي لتقييم أداء الطالب املتدرب.ــبطاقة مالحظة التقييم الذ 
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ــ املتغير التابع: وهو تنمية مهارات تنفيذ الدرس ألاساسية من خالل معرفة مستوى أداء الطالب املعلم تخصص  1

 حاسوب ملهارات تنفيذ الدرس ألاساسية كما تقيسها بطاقات املالحظة )أدوات البحث(

 التصميم التجريبي للبحث:

علمين املصميم املجموعة التجريبية الواحدة ذات القياس القبلي والبعدي من الطالب استخدم البحث الحالي ت

 حاسوب بكلية العلوم التطبيقية والتربوية بالنادرة. تخصص

 على مجموعة البحث ثم استخدام دليل التدريب بالتدريس املصغر ثم 
ً
حيث تم تطبيق أدوات البحث قبليا

   ن توضيح هذا التصميم في الجدول التالي:ويمك البحث،التطبيق البعدي ألدوات 

 (: التصميم التجريبي للبحث01جدول رقم)

 إلاجراءات الرئيسة املجموعات أدوات القياس

بطاقات مالحظة أداء 

الطالب املعلمين 

تخصص حاسوب 

مجموعة البحث في 

مهارات تنفيذ الدرس 

ألاساسية أثناء التدريس 

 املصغر

 التجريبية

 القياس البعدي عالجةامل القياس القبلي

X 

 أسلوب التدريس املصغر

X 

X X 

 

 مصطلحات البحث:

 تم تحديدها في ضوء ما ورد من تعريفات متعددة بالدراسات والبحوث السابقة كما يلي:

 بأنها حجم التأثير الذي يحدث نتيجة استخدام دليل التدرب بالتدريس املصغر في تنمية  الفاعلية:
ً
عرف إجرائيا

ُ
ت

مهارات تنفيذ الدرس ألاساسية لدى الطالب املعلمين تخصص حاسوب بكلية العلوم التطبيقية والتربوية بالنادرة 

 جامعة إب.

 في هـذا البحـث بـأنـه: موقف تـدريبي ذو أبعـاد مصــــــــــــــغرة، حيـث يقوم الطالب املعلم  التـدريس املصـــــــــــغر:
ً
وُيعرف إجرائيـا

صــغيرة من املتعلمين)من زمالء الطالب املعلم( يتراوح عددهم بتدريس درس حاســوب مصــغر محدد ألاهداف ملجموعة 

( دقيقة، وفي الغالب يتم تسجيل هذه الدروس بكاميرا 25 – 21( أفراد ملدة قصـيرة من الزمن تتراوح من )21 – 2بين)

 من الطالبالهاتف وإعادة املشـــــــاهدة لالســـــــتفادة من التغذية الراجعة والتعزيز الفوري من ألاســـــــتاذ املشـــــــرف وأقرانه و 

املعلم نفسـه، وُيعيد الطالب تدريسـه مرة أخرى لالسـتفادة من التغذية الراجعة الناتجة من عمليات الحوار واملناقشة 
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في محاولة لتحسين مهاراته وأدائه، ويستمر الطالب املعلم في ذلك حتى يصل مستوى التمكن من أداء مهارات التنفيذ 

 ألاساسية والفرعية.

 بـأنها: إنجاز ما خطط له الطالب املعلم أثناء التفاعل مع أقرانه الذين يقومون  درس:مهـارات تنفيـذ الـ
ً
عرف إجرائيـا

ُ
وت

بدور املتعلمين في حجرة التدريس املصـــــغر، وفيها يســـــتخدم الطالب املعلم معظم املعلومات والوســـــائل وألانشـــــطة التي 

ـــل أقترحهـا في مرحلـة التخطيط للتـدريس، كمـا يراعي عـدد من العنـاصــــــــــــــ ــ ــ ــ ــ ـــلســـ ــ ــ ــ ــ ر أثناء عملية التنفيذ منها: التمهيد، التســـ

املنطقي للدرس، والاستفادة من خبرات املتعلمين، تنويع طرائق وأساليب تدريس مادة الحاسوب، وطرح السؤال وتلقي 

 إلاجابة، واملحافظة على نظام وإدارة الصف ومعالجة املشكالت الصفية وغيرها العناصر.

عد من املتطلبات ألاســـــــــاســـــــــية التي ينبغي لذا يتفرع من مهارة التنفيذ 
ُ
الرئيســـــــــة مهارات تنفيذ أســـــــــاســـــــــية وفرعية ت

 على ممارستها حتى يتمكن من عرض درسه بنجاح وبأسلوب شيق جذاب، وتتمثل 
ً
للطالب املعلم أن يتقنها ويكون قادرا

 مهارات تنفيذ الدرس ألاساسية في لاتي:

( بأنها "كل ما يقوله املعلم أو يفعله أو يوجه به الطالب قبل بدأ 1112،ُيعرفها )حســــــــــن زيتون  . مهارة التهيئة للدرس:1

 لتعلم 
ً
 وجســــــــــــــميا

ً
 ووجدانيا

ً
تعلم محتوى درس جـديـد أو إحـدى نقـاط محتوى هـذا الـدرس بغرض إعـداد الطالب عقليـا

 هذا املحتوى أو إحدى نقاطه، وجعلهم في حالة قوامها الاستعداد للتعلم".

 بأنها: ألاســاليب واملداخل التي يتبعها الطالب املعلم تخصــص  درس:مهارة عرض محتوى ال.  2
ً
ُيعرفها الباحث إجرائيا

 حاسوب في معالجة محتوى الدرس واستخدام الوسائل التعليمية املتنوعة في تحقيق أهداف الدرس.

 بأنها: أداة تعليمية أســـــــــاســـــــــية يصـــــــــُعب الا  مهارة اســـــــتخدام الســـــــبورة: .3
ً
ـــــتغناء عنها وبالتالي ُيعرفها الباحث إجرائيا ــ ســ

يتوقف أســلوب ترتيب وتنســيق الســبورة على مقدرة الطالب املعلم املهنية ومهاراته الشــخصــية في الرســم والكتابة على 

الســــــــــــــبورة، لــذا تعتبر هــذه املهــارة أحــد مهــارات التــدريس الفعــال التي ينبغي على املعلم أن يتمكن من إتقــانهــا ألنهــا من 

 الوحدة في الصف الدراس ي.العوامل التي تخلق روح 

( بأنها: "مجموعة إلاجراءات التي يقوم 1116ُيعرفها )كمال زيتون، مهارة طرح ألاســـــــئلة وتلقي إلاجابة )املناقشـــــــة(:.  1

ــــؤال  ــ ــ ـــــيات الواجب إتباعها عند التخطيط للسـ ــ ـــــاســ ــ بها املعلم في املوقف التعليمي، وتظهر من خاللها مدى معرفته باألســ

ـــياغة الســــؤال(، ومدى ـــتخدامه لجميع أنماط ألاســــئلة وإجادته ألســــاليب توجيه الســــؤال، وألاســــاليب املتبعة في  )صـ اسـ

 معالجة إجابة املتعلمين".

( بـأنهـا: "مجموعة القدرات 1122ُيعرفهـا )نـايف ألابرط، . مهـارة اســـــــــــتخـدام الوســـــــــــائـل التعليميـة )تقنيـات التعليم(:1

التعليم، ليصـــل إلى درجة من إلاتقان في أدائه لتحقيق تعليم أكثر  واملعلومات الالزمة للمعلم في مجال وســـائل وتقنيات

 فاعلية، ويستمتع به الطلبة".

( على أن إدارة 1116(، )كمال زيتون،2226يتفق كل من )عبدالحافظ سالمة، مهارة إدارة حجرة )قاعة( الدراسـة:. 2

املهارات، التي يكتســــبها املعلم وينعكس الصــــف يقصــــد بها: "مجمل الســــلوك التدريســــ ي الفعال الذي يتضــــمن املعارف و 
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ً
،أثرهـــا على أدائـــه ملهـــام تخطيط القواعـــد وإلاجراءات وتنظيم بيئـــة الصــــــــــــــف فيزيقيـــا

ً
ـــلوكيـــات  واجتمـــاعيـــا ــ ــ ــ ــ ـــــبط ســـ ــ ــ ــ وضـــ

 املتعلمين، وذلك من خالل تحقيق ألاهداف التعليمية املرجوة في الفترة الزمنية املحددة لها".

 ــ مهارة غلق الدرس: 1

 بأنها: تلك ألافعال أو ألاقوال التي يقوم بها الطالب املتدرب تخصــــــــص حاســــــــوب بقصــــــــد ُيعرفها الب
ً
احث إجرائيا

إنهاء الدرس من تنظيم معلومات وبلورة أفكار وتلخيص مفاهيم وإيضــاح أوجه الاســتفادة واملطلوب اســتيعابه من هذا 

 الدرس.

 إلاطار النظري والدراسات السابقة:

 نقاط التي يمكن إجمالها بمحورين هما:يستعرض البحث العديد من ال

 كيفية تطبيقه –مراحله  –أهميته  –املحور ألاول: التدريس املصغر 

: مفهوم التدريس املصغر وخصائصه:
ً
 أوال

 للهدف من برنامج تدريســــــه، وســـــنورد هنا تعريف قســــــم    
ً
هناك العديد من التعريفات للتدريس املصـــــغر طبقا

 (:2 – 6التربية جامعة عين شمس للتدريس املصغر يجمع بين خصائصه، وهو )د.ت، املناهج وطرق التدريس بكلية 

التـدريس املصــــــــــــــغر عبـارة عن موقف تـدريبي مصــــــــــــــغر من حيـث أعداد الطالب واملحتوى وزمن الحصــــــــــــــة واملهارة 

، علماملســــــــــــــتخدمة في الشــــــــــــــرح، وذلك تحت ظروف معينة وبطريقة معينة، وهي أن يقوم أحد الطالب املعلمين بدور امل

 باســــــتخدام اســــــتمارة 
ً
ويقوم أقرانه بدور املتعلمين، وبعد التدريس يتلقى التغذية الراجعة من املشــــــرف أو أقرانه وذاتيا

التقييم الـــذاتي وتتـــاح الفرصـــــــــــــــة لكـــل طـــالـــب معلم بـــإعـــادة التــدريس على أقرانـــه، ويتلقى تغــذيـــة راجعـــة عقـــب كـــل أداء 

 بالفيديو أو التســجيل الصــ
ً
وتي، ويرى كل من املشــرف والطالب املعلمين أداء زميلهم الســجل على ويســجل الدرس عادة

الفيديو، أو ســـــــــــماع أدائه على التســـــــــــجيل الصـــــــــــوتي، ويقوم كل طالب معلم بدور املعلم على أقرانه بالتتابع حتى ينتهي 

التدريس لمهارة بأفراد املجموعة من التدريس، وتتاح الفرصة لكل طالب معلم تم تدريبه بالتأكيد على مدى اكتسابه ل

 21 – 5ملجموعة أخرى من املعلمين ومدة الدراسة تتراوح ما بين )
ً
( دقائق يتبعها فترة تغذية راجعة في مدة تتراوح أيضا

 ( دقائق ويستمر كل طالب معلم في التدريب حتى يصل إلى مستوى التمكن في أداء املهارة.21 – 5ما بين )

( طريقة فعالة من طرق إعداد املعلمين وتدريبهم قبل Micro Teaching)من هنا يتضــــــــح لنا أن التدريس املصــــــــغر 

 حيث يتدرب املعلمون بواســـــــــطته على التدريس في، الخدمة وأثنائها ملختلف املراحل التعليمية وملختلف مواد التدريس

ـــف العادية ــ ــ ــ ــــبه غرفة الصـــ ــ ــ ــ ــــط يشــ ــ ــ ــ ـــــتمل على العوامل امل، مواقف تعليمية حقيقية في إطار مبسـ ــ ــ ي عقدة التولكنه ال يشـــ

 في عملية التدريس. حيث يســـــمح هذا النوع من ألاســـــاليب التعليمية ملعلمي املســـــتقبل باكتشـــــاف أخطائهم 
ً
تدخل عادة

ـــلوكهم التعليمي فيما بعد ،ومالحظتها ــ ــ ــ وقد تعطى للطالب املتدرب فرصـــــــــــة إعادة الدرس نفســـــــــــه  ،ومحاولة تالفيها في ســ

عليمية في مهارات التدريس وهذا بدوره يؤدي إلى فهم أعمق لطبيعة أمام مجموعة أخرى بقصد إدخال التحسينات الت
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ومن ثم يملــك القــدرة الفعليــة على التــدريس بطرق متنوعــة وأســــــــــــــاليــب مهــاريــة ارات التــدريســــــــــــــيــة التي يتــدرب عليهــا، املهـ

)محمد  ةمختلفـة ممـا يزيـد دافعيتهم للتعلم الـذاتي. لـذا يمكن تلخيص خصــــــــــــــائص التـدريس املصــــــــــــــغر في النقـاط التالي

 (:2223حمدان،

 ( أفراد في املجموعة الواحدة.2 – 3يجب أن تتراوح من )، صغر مجموعات ألاقران.  2

 ( دقائق.21 – 6فترة التدريب على املهارة أو ألاداء تتراوح من ) . صغر 1

 دقائق(. 5وتكون في حدود ) ،صغر فترة التعليق واملقترحات.  6

 ملراجعة الذاتية والجماعية.إمكانية املالحظة والتحليل وا.  2

 إمكانية تسجيل ألاداء التدريس ي بالفيديو وتكرار عرضه. .5

 انتقاء مهارة تدريسية محددة للتدرب عليها.  .3

: مراحل التدريس املصغر وخطوات تطبيقه:
ً
 ثانيا

 ، والحوار والتدريس، هي: إلارشـــــــــاد والتوجيه واملشـــــــــاهدةوالتحضــــــــــير للدرس ،يقدم التدريس املصـــــــــغر على مراحل

 واملناقشة، وإعادة التدريس، والتقويم، والانتقال إلى التدريس الكامل.

كما يرى قســــــــــــم املناهج وطرق التدريس بكلية التربية جامعة عين شــــــــــــمس أن دورة التدريس املصــــــــــــغر قد تأخذ 

 (:2551115املراحل التالية )

 تقويم ←مشاهدة  ←إعادة تدريس  ←إعادة تخطيط  ←تقويم  ←مشاهدة  ←تدريس  ←تخطيط 

ـــاج إلى  ،ويمكن أن تتكرر الـــــدورة أكثر من مرتين حتى تنعـــــدم ألاخطـــــاء في أداء الطـــــالـــــب املعلم ولكن هـــــذا يحتــ

إمكــانيــات مــاديــة، ووقــت أطول، وفي ظــل ظروف ألاعــداد الكبيرة للطالب املعلمين املطلوب تــدريبهم، وقلــة عــدد معــامــل 

 ريب الطالب املعلمين على مهارات التدريس، وهي:التدريس املصغر، لذا يكتفي بدورة واحدة لتد

 تقويم. ←مشاهدة  ←تدريس  ←تخطيط 

 أما عن دورة التدريس املصغر الذي أخذ به الباحث في البحث الحالي فاملخطط التالي يوضح مراحله:
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ب عدد ربية يتطلفإن استخدام التدريس املصغر كأسلوب لتدريب وإعداد معلمي املستقبل بكليات الت ولهذا،

 ( وهي:125- 122، ص1121من الخطوات لتطبيقه )الجوهري: محمد، 

 بتمهيد نظري للتعريف  .2
ً
 ية.وفهم عناصرها املختلفة وأهميتها في العملية التعليم باملهارة،يبدأ التدريس املصغر عادة

 أو القائم على عملية التدريب. مشاهدة نموذج تطبيقي حول هذه املهارة يقوم به املتخصص أو مسجل على فيديو  .1

 جلسة مشاهدة وحوار حول ما تم مشاهدته عن املهارة..  6

 لعناصر التحضير للدرس املصغر. .2
ً
 يبدأ املتدرب بالتخطيط ألداء هذه املهارة وفقا

 يقوم املتدرب بأداء املهارة أو الدرس املصغر..  5

3.  
ً
 من أداء املهارة بإحدى الطرق التالية:استخدام التغذية الراجعة بعد الانتهاء مباشرة

 .مناقشة أداء املتدرب مع أستاذه وزمالئه في ضوء ألاهداف مع اقتراح إلاضافة والتعديالت 

 .يشاهد املتدرب نفسه من خالل تسجيل أدائه على فيديو ملالحظة نقاط الضعف والقوة في أدائه لتحسينه 

 أداء املتدرب أثناء الشرح وتعطى له بعد الانتهاء من الدرس  استمارة أو بطاقة مالحظة لزمالئه يدونون فيها

 لفهم املهارة التي يتدرب عليها.
ً
 الكتشاف أخطائه ومحاولة تفاديها في الجلسات القادمة مما يجعله أكثر عمقا

 بتوظيف التدريس املصغر في تنمية املهارات التدريسية: اهتمتاملحور الثاني: دراسات وبحوث 

ت الدراسات التي أهتمت بدراسة فعالية الجوانب املختلفة للتدريس املصغر في تنمية املهارات تعددت وتباين

التدريسية لدى املعلمين سواًء قبل الخدمة أو أثناء الخدمة، فالبعض من هذه الدراسات اهتم بدراسة الشكل التقليدي 

: مية بعض مهارات التدريس مثل دراسة )عادل عجيزمن التدريس املصغر في برامج إعداد املعلمين بكليات التربية على تن

( والتي أظهرت فاعلية استخدام التدريس املصغر في برامج كليات التربية على تنمية بعض مهارات التدريس لطالب 2222

 ( والتي أظهرت فعالية التدريس املصغر في تنمية املهارات التدريسية2222الدبلوم العام، ودراسة )محمد أمين علي: 

العامة لطالب التربية العملية، ومن الدراسات التي اهتمت بدمج التدريس في البرامج التدريسية للمعلمين أثناء الخدمة 

( والتي أظهرت فعالية البرامج التدريسية القائمة على التدريس املصغر في تنمية املهارات 1111دراسة )محمد هندي: 

( فاعلية التدريس املصغر في تنمية 1112ا أظهرت دراسة )عبدامللك طه: التدريسية لدى معلمي العلوم الزراعية، كم

( والتي أظهرت فاعلية 1112املهارات التدريسية العامة وإلابداعية لدى الطالب املعلمين، وكذلك دراسة )صبري عرب: 

إعادة تقديم  تخطيط

 تغذية راجعة

إعادة 

 تدريس
إعادة 

 تخطيط

تقديم 

تغذية 

 راجعة

 تدريس
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ن التدريس ات املكتسبة مالتدريس املصغر في تنمية املهارات التدريسية لدى الطالب املعلمين باإلضافة لتأثير املهار 

 املصغر لدى الطالب املعلمين على مستوى املهارات العملية لدى طالب املرحلة الثانوية أثناء فترة التربية امليدانية.

وُيشير الباحث إلى أنه بالدراسة التحليلية لتلك الدراسات ومقارنتها باإلطار القياس ي ملنهجية العمل في أسلوب 

عدم الاهتمام باستخدام الفيديو بأشكاله املختلفة في مرحلة املشاهدة لنموذج أو في مرحلة  التدريس املصغر يتضح

شير إجراءات البرامج املقترحة في تلك الدراسات إلى اعتمادها على 
ُ
الحوار واملناقشة )مرحلة التغذية الراجعة(، حيث ت

 من قبل الزمالء وكأساس في التغذية الرا
ً
جعة وكذلك العرض النظري ملهارات التدريس بشكل تسجيل املالحظات كتابيا

 أن 
ً
شفهي من قبل املشرفين قبل بدأ التدريب في التدريس الفعلي داخل حلقات التدريس املصغر، مما يعني إجماال

الطالب املتدرب ليس لديه خبرة بصرية محددة عن املهارات التدريسية قبل القيام بمهامها، واعتماده على فرضيات 

ستمدة من توجيهات املشرف ومالحظات الزمالء والتي يغلب عليها التمثيل الرمزي للمهارة وابتعادها عن التمثيل ذهنية م

 البصري.

وقد أدت أشكال القصور في تطبيق مبادئ التدريس املصغر في الكثير من الدراسات املهتمة بهذا املجال إلى اتجاه 

( والتي 1112ن التدريس املصغر وأساليب أخرى مثل دراسة )خليل رضوان: الدراسات التي تلتها إلى التكامل أو الدمج بي

أظهرت فاعلية برنامج تدريبي قائم على التكامل بين املوديالت التعليمية والتدريس املصغر في تنمية املهارات التدريسية 

، وكذلك دراسة )نجالء فارس: 
ً
عالية الدمج بين البرمجيات ( والتي أظهرت ف1111لدى املعلمين غير املؤهلين تربويا

التعليمية وبرنامج التدريس املصغر في تنمية بعض املهارات التدريسية لدى الطالب املعلمين، ودراسة )لبنى العجمي: 

( والتي أظهرت أثر الدمج بين أسلوب التدريس املصغر والنمذجة في تنمية بعض املهارات التدريسية لطالبات كلية 1122

( والتي أظهرت فاعلية استخدام التدريس 1121ألاقسام العلمية" بأبها، وكذلك دراسة )محمد الجوهري: التربية للبنات "

املصغر ونمط التعليم املفرد بمساعدة الحاسوب على تنمية مهارات التدريس والدافع لإلنجاز لدى طالبات كليات 

 املعلمين جامعة عمر املختار.

التدريس املصغر في املهارات الخاصة بتنفيذ الدرس فقط دراسة            ومن الدراسات التي أهتمت بتوظيف     

(1112  :and Irwin ،F ،Amobi حيث استهدفت استخدام التدريس املصغر كأداة في تدريب معلمي ما قبل الخدمة )

تدريسية واقف وألاحداث الأريزونا على التعرف على ألانواع واملستويات املختلفة من ردود أفعال املعلمين الخبراء تجاه امل

 في ردود أفعال املتدربين تجاه 
ً
 عمليا

ً
في الصف الدراس ي، والتدرب املكثف على تلك املهارات. وقد أظهرت الدراسة تحسنا

وحسن إسحاق:  البربري،وكذلك دراسة )رفيق  الدراس ي،العديد من املواقف وألاحداث املحتمل حدوثها في الفصل 

لية برنامج مقترح للتدريس املصغر قائم على تكنولوجيا الفيديو التفاعلي في تنمية املهارات ( والتي أظهرت فاع1121

 التنفيذية للتدريس لدى طالب كلية املعلمين بجامعة جازان. 

 إجراءات البحث:

 لإلجابة عن أسئلة البحث تم إتباع إلاجراءات لاتية:          
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: لإلجابة على السؤال ألاول والذي ي
ً
نص على "ما مهارات تنفيذ الدرس ألاساسية الواجب توافرها لدى الطالب أوال

ة أتبع الباحث إلاجراءات التالي ،املعلمين تخصص حاسوب بكلية العلوم التطبيقية والتربوية بالنادرة جامعة إب؟"

 إلعداد قائمة باملهارات الالزمة لتنفيذ الدرس:

 ة لتنفيذ الدرس من خالل مراجعة إلاجراءات التي قامت بها عمل قائمة مبدئية باملهارات ألاساسية الالزم

ومهارات تنفيذ الدرس ، هتمت بتنمية مهارات التدريس بصفة عامةاالعديد من الدراسات والبحوث السابقة التي 

 الالزمة للطالب املعلمين تخصص حاسوب بصفة خاصة.

 في ضوء ما أشارت إليه املراجع املتخصصة حول  تحديد املهارات وألاداءات الفرعية التابعة لكل مهارة أساسية

 مهام ومتطلبات القيام بتلك املهارات.

  ل التنظيم املنطقي والترتيب الزمني لسالس إلاجرائية،تحليل وتنظيم تلك ألاداءات الفرعية من حيث الصياغة

 الختام(. مرحلة-عرضال مرحلة-البدايةوتتابع إجراءات وخطوات إنجاز مراحل عملية التنفيذ الثالث )مرحلة 

  تصميم استبيان الستطالع آراء الخبراء واملتخصصين حول قائمة املهارات املقترحة وعرض صورته ألاولية على

مجموعة من املتخصصين إلبداء آرائهم حول مدى دقة صياغة العبارات املعبرة عن تلك املهارات وألاداءات الفرعية 

 من إض لها،التابعة 
ً
 افات أو تعديالت ملهارات أساسية أو مهارات وأداءات فرعية.وما يرونه مناسبا

  عرض الصورة النهائية لالستبيان على مجموعة من املحكمين املتخصصين إلبداء آرائهم حول مدى تمثيل تلك

 (.2البنود ملهارة تنفيذ الدرس الرئيسة. ملحق )

  رات بينها لتحديد قائمة البنود املمثلة ملهارصد آراء املحكمين على بنود الاستبيان وحساب نسب الاتفاق فيما

 (.1تنفيذ الدرس املراد مالحظتها. ملحق )

: لإلجابة عن السؤال الثاني الذي ينص على "ما مستوى أداء الطالب املعلم تخصص حاسوب ملهارات تنفيذ الدرس 
ً
ثانيا

حظة؟"، أتبع الباحث إلاجراءات التالية ألاساسية خالل التدريس املصغر )التدريب العملي( كما تقيسها بطاقات املال 

 إلعداد بطاقة املالحظة ملهارات تنفيذ الدرس ألاساسية والفرعية:

 تحديد الهدف من البطاقة: .1

تهدف هذه البطاقة إلى قياس مستوى أداء الطالب املعلم تخصص حاسوب ملهارات تنفيذ الدرس ألاساسية            

 دريس املصغر.والفرعية قبل وبعد استخدام الت

 :ــ تحديد مهارات التنفيذ ألاساسية املراد مالحظتها 2

 مهارة-الدرسعرض محتوى  مهارة-للدرسوتمثلت هذه املهارات في سبع مهارات أساسية هي )مهارة التهيئة           

إدارة حجرة  ةمهار -التعليماستخدام وسائل وتقنيات  مهارة-إلاجابةطرح ألاسئلة وتلقي  مهارة-السبورةاستخدام 

 غلق الدرس(. مهارة-الدراسة

 :صياغة مفردات بطاقة املالحظة .3

أعتمد الباحث في بناء مفردات بطاقة املالحظة على نتائج الاستبيان املعروض على املحكمين وقد استفاد             

 ت فرعية ملجموعة من مهاراتإضافة مهارا ،الباحث من تعليقاتهم فيما يتعلق بالصياغة إلاجرائية لعبارات البطاقة
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حيث اقتصرت كل عبارة  إلاجابة،التنفيذ ألاساسية وخاصة مهارتي عرض محتوى الدرس ومهارة طرح ألاسئلة وتلقي 

 ووصف أداء واحد. مهارة واحدة،على 

 ــ تحديد التقدير الكمي ملستوى ألاداء: 1

 حسب طريقة ليكرت   
ً
 خماسيا

ً
( لتدل على مستوى الطالب املعلم Likert)تم تدرج بطاقة املالحظة تدريجا

، متوسط، تخصص حاسوب للمهارات املطلوبة في معمل التدريس املصغر )قاعة الدراسة( وهي: 
ً
)ممتاز، جيد جدا

( للتقديرات اللفظية  2،  1،  6،  2،  5مقبول، ضعيف "ال يؤدي"( وحددت التقديرات الكمية لها بإعطاء الدرجات )

ي، وأتبع الباحث نظام العالمات في تسجيل الدرجات، على أن يضع املالحظ )املشرف، ألاقران، الخمسة على التوال

 ألداء√الطالب نفسه( عالمة )
ً
ومن مميزات هذا النظام أنه ال  ،املهارة ( أمام املهارة وتحت املستوى الذي يراه مناسبا

ة ملالحظة على تعليمات تضمنت الهدف من البطاقيضيع وقت املالحظ في تسجيل وقائع املالحظة، كما اشتملت بطاقة ا

 وتوضح كيفية إلاجابة عليها حتى ال يقع املالحظ في خطأ يترتب عليه نتائج غير صادقة.

 البطاقة على مجموعة من املحكمين: . عرض1

ة دوفي ضوء مالحظات املحكمين تم مراجعة العبارات وإعا، للتأكد من صدقها وسالمة التقدير الكمي للبطاقة

 تنظيمها وترتيبها وإجراء التعديالت التي أبداها املحكمون حتى وصلت البطاقة لصورتها النهائية.

 التجربة الاستطالعية لبطاقة املالحظة: .2

 وطالبة باملستوى الرابع بكلية العلوم التطبيقية والتربوية تخصص معلم  25تم تطبيق البطاقة على 
ً
طالبا

املتخصصين في املناهج وطرائق التدريس بالكلية بمالحظة أداء كل طالب على حدة  حيث قام الباحث وأحد، حاسوب

وتسجيل ألاداءات التي يقوم بها كل طالب في بطاقة املالحظة الخاصة به وذلك مرتان، ثم ُحسبت نسبة الاتفاق بين 

ستخدمة في قياس مستوى وهي نسبة مرتفعة تدل على ثبات البطاقة امل %22الباحث واملختص وبلغت نسبة الاتفاق 

 أداء الطالب املعلم تخصص حاسوب ملهارات تنفيذ الدرس ألاساسية والفرعية.

 (:235، ص1111علي:  ،مستوى الثبات بداللة نسبة الاتفاق كاآلتي )خطاب (Cooperوقد حدد كوبر )   

 انخفاض بطاقة املالحظة. %21ـــ أقل من      

 قة املالحظة.فأكثر ارتفاع ثبات بطا %25ـــ     

 ــ الصورة النهائية لبطاقة املالحظة: 1

تم التوصل للصورة النهائية لبطاقة مالحظة أداء الطالب املعلم تخصص حاسوب في مهارات تنفيذ الدرس 

مهارة طرح ألاسئلة وتلقي  -مهارة استخدام السبورة -عرض محتوى الدرس مهارة-للدرسألاساسية وهي )مهارة التهيئة 

( مهارة 35مهارة غلق الدرس( بإجمالي ) -مهارة إدارة حجرة الدراسة -مهارة استخدام وسائل وتقنيات التعليم -إلاجابة

 فرعية كما هو موضح بالجدول التالي: 
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أبعاد بطاقة مالحظة مهارات تنفيذ الدرس ألاساسية لدى الطالب املعلمين تخصص حاسوب  :(02) رقم جدول 

 ربوية بالنادرةبكلية العلوم التطبيقية والت

 مهارات تنفيذ الدرس ألاساسية م
عدد املهارات 

 الفرعية

أرقام العبارات 

 إلاجرائية

النسبة 

 املئوية

الدرجة 

 العظمى

 10 12.31 8 – 1 8 مهارة التهيئة للدرس 1

 11 12.0 10 – 0 11 مهارة عرض محتوى الدرس 2

 11 13.81 28 – 20 0 مهارة استخدام السبورة 3

 10 11.38 38 – 20 10 طرح ألاسئلة وتلقي إلاجابةمهارة  1

 10 12.31 12 – 30 8 مهارة استخدام وسائل وتقنيات التعليم 1

 21 20.00 10 – 11 13 مهارة إدارة حجرة الدراسة 2

 30 0.2 21 - 20 2 مهارة غلق الدرس 1

 321 00.01  21 املجموع الكلي

   

( مهارة فرعية موزعة على سبع مهارات تنفيذ 35هارات الفرعية للبطاقة )ومن الجدول السابق يتضح أن إجمالي امل

 ( درجة.35( درجة وأقل درجة هي )615وقد بلغت أعلى درجة )، أساسية

 ــ التطبيق القبلي لبطاقة املالحظة: 8

 على عينة البحث قوامها )
ً
 وطالبة وهم طلبة املستوى ا61تم تطبيق بطاقة املالحظة قبليا

ً
لثالث تخصص ( طالبا

م، وقد استخدمت نفس بطاقة املالحظة 1111/1112حاسوب وكان ذلك بداية الفصل الدراس ي الثاني للعام الجامعي 

وذلك بعد تدريبهم على كيفية  ،الطالب املتدرب نفسه(،زمالء الطالب املتدرب ،من قبل كل من )ألاستاذ املشرف

كل طالب معلم لحصتين متكاملتين، وتم تفريغ البيانات في جداول  استخدامها في ضوء تعليماتها، وقد تم مالحظة أداء

، وذلك بهدف تحديد مستوى ألاداء املبدئي للطالب املعلمين تخصص حاسوب في مهارات 
ً
خاصة ومعالجتها إحصائيا

 تنفيذ الدرس ألاساسية قبل تطبيق التدريس املصغر، كما هو موضح بالجدول التالي:

الحسابية والنسب املئوية القبلية لدرجات الطالب املعلمين تخصص حاسوب في  تاملتوسطا :(03)رقم جدول 

 التقييم الذاتي( لألداء في مهارات تنفيذ الدرس ألاساسية ،الزمالء ،بطاقة مالحظة )املشرف

 

 ألاداة
مهارات تنفيذ الدرس 

 ألاساسية

عدد 

املهارات 

 الفرعية

أعلى 

 درجة

 م املشرفتقيي تقييم الزمالء التقييم الذاتي

املتوسط 

 الحسابي

النسبة 

 املئوية

املتوسط 

 الحسابي

النسبة 

 املئوية

املتوسط 

 الحسابي

النسبة 

 املئوية
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بطاقة 

 املالحظة

 32.31 12.01 31.1 11.12 10.11 12.22 10 8 مهارة التهيئة للدرس 1

2 
مهارة عرض محتوى 

 الدرس
11 11 10.03 31.20 11.11 31.21 11.03 30.02 

 33.80 11.21 31.08 12.10 10.12 18.21 11 0 مهارة استخدام السبورة 3

1 
مهارة طرح ألاسئلة وتلقي 

 إلاجابة
10 10 18.31 32.28 11.22 31.32 11.11 28.82 

1 
مهارة استخدام وسائل 

 وتقنيات التعليم
8 10 11.22 13.01 11.20 10.00 13.10 33.08 

2 
مهارة إدارة حجرة 

 الدراسة
13 21 22.02 33.01 10.13 30.01 18.31 28.11 

 10.1 12.03 11.1 13.13 11.11 11.11 30 2 مهارة غلق الدرس 1

 31.81 103.18 31.20 111.12 38.01 122.18 321 21 ألاداء الكلي

 

( انخفاض متوسط درجات الطالب املعلمين تخصص حاسوب في التطبيق القبلي 6ويتضح من الجدول السابق )

مالحظة ألاستاذ املشرف والزمالء والتقييم الذاتي بصورة كبيرة حيث كان متوسط درجاتهم يتراوح بين                     لبطاقة

( مما يدل على الضعف الواضح لديهم في مهارات تنفيذ %62.25 - %62.22( وبنسبة تتراوح بين )213.52 – 216.52)

 لألداء التدريس ي الكلي،
ً
مما يؤكد على ضرورة تنمية تلك املهارات لديهم من خالل الدليل التدريبي  الدرس ألاساسية وفقا

 املعد، وبهذا تم استكمال إلاجابة على السؤال الثاني والذي يخص قياس الجانب ألادائي ملهارات تنفيذ الدرس ألاساسية.

: لإلجابة عن السؤال الثالث الذي ينص على "ما صورة دليل التدريب املقترح ب
ً
ية استخدام التدريس املصغر لتنمثالثا

-النادرةبمهارات تنفيذ الدرس ألاساسية لدى الطالب املعلمين تخصص حاسوب بكلية العلوم التطبيقية والتربوية 

 إب؟" جامعة

 إلعداد دليل التدريب باستخدام التدريس املصغر أتبع الباحث إلاجراءات التالية:

ادية الالزمة للتدريس املصغر من تحديد القاعة التي سوف يتم بها جلسات أــ إجراءات مرتبطة بتحديد املتطلبات امل

 ( وتحديد التجهيزات الالزمة من كاميرات فيديو )الهاتف( وأجهزة كمبيوتر والب توب.6التدريس املصغر )القاعة 

لى مسارات العمل وقد أعتمد الباحث ع ،ب ــ إجراءات مرتبطة بإعداد أطر وأساليب العمل في دليل التدريس املصغر

 التالية في خطة دليل التدريس:

أهميته  ره،وعناصإعداد مقدمة عن دليل التدريب املقترح للطالب املعلمين املشاركين توضح )مفهوم التدريس املصغر  .2

ن م مهارات تنفيذ الدرس ألاساسية املراد التدرب عليها -كيفية تطبيقه وضوابط وإجراءات العمل به ،مراحله وأهدافه،

 ألاداءات الفرعية التابعة لها(. -حيث التعريف بها
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ين طالبات( وتم تقسيم كل مجموعة إلى مجموعت ،تقسيم املشاركين في برنامج التدريس املصغر إلى مجموعتين )طالب .1

في  ( أفراد، تحتوي كل مجموعة على )قائد، منسق، موثق( وتتمثل مهامهم الرئيسية21 -2صغيرة يتراوح عددها بين )

 لاتي:

ويمثل حلقة وصل  الزمالء،ــ القائد: إدارة الحوار واملناقشات والتحليل والنقد لعروض املهارات التنفيذية مع           

 مع ألاستاذ املشرف.

املنسق: إدارة الوقت فيما يختص بتحديد الوقت املخصص لعرض الطالب املتدرب للمهارة التنفيذية وكذلك الوقت    

 وار واملناقشة.املخصص للح

 املوثق: تجميع نقاط القوة والضعف والتعليقات والاقتراحات املقدمة من الزمالء وإدراجها في ملف إلانجاز.

 لعدم توافر كاميرات خاصة  6
ً
ــ تدريب أفراد املجموعات على كيفية استخدام كاميرات الفيديو الخاصة بالهاتف نظرا

 عن معمل التدريس املصغر بالكلية.وعدم توافر مهندس التسجيل أو املسؤول 

في  وقد أستند الباحث والفرعية،اختيار محتوى تعليمي محدد تعرض من خالله جميع املهارات التنفيذية ألاساسية  .2

هذا إلاجراء على املحتوى التعليمي واملتمثل في دروس الوحدة ألاولى من مادة الحاسوب املقررة على طالب الصف ألاول 

 اليمن.الثانوي في 

( دورات تدريبية تستهدف كل دورة التدريب على أحد 3تقسيم دليل التدريب املقترح باستخدام التدريس املصغر إلى ) .5

 وأوراق  السبورة،مهارات التنفيذ ألاساسية إضافة إلى مهارة استخدام وتنظيم 
ً
على أن تحتوي كل دورة على مطبوعا

 ملراحل وخطوات تطبيق التدريس املصغر.عمل توضح كيفية اكتساب مهارات التنفيذ ألا 
ً
 ساسية وفقا

تدريب الطالب املعلمين املشاركين على كيفية مالحظة املهارة التنفيذية وتقييم مستوى ألاداء بها وفق املعايير الواردة .  3

 في بطاقة املالحظة الخاصة بالزمالء.

 ( أسابيع دراسية.3ثل في )تحديد مدى زمني لالنتهاء من جميع الدورات التدريبية تم .2

الضبط العملي للدليل: تم عرض الدليل على مجموعة من املحكمين والخبراء في مجال املناهج وطرائق التدريس  .2

م، وتم إجراء التعديالت الالزمة في ضوء آرائه ،بهدف التحقيق للتأكد من صالحيته والحكم على املهارات التي يتضمنها

 (.2ورته النهائية )ملحق وبذلك أصبح الدليل في ص

جـ ــ إجراءات مرتبطة بتجريب الدليل املقترح بعد الانتهاء من التطبيق القبلي والتعرف على مستوى أداء الطالب املعلمين 

 قد مر تطبيق وتنفيذ الدليل التدريبي بعدة مراحل وخطوات كالتالي:، تخصص حاسوب

( من الطالب املعلمين تخصص حاسوب بكلية العلوم التطبيقية 61تمثلت عينة البحث في ) اختيار عينة البحث: .2

 إب املستحقين للتدريب العملي. جامعة-بالنادرةوالتربوية 

 ملا تم ذكره في  .1
ً
توزيع الطالب املعلمين عينة البحث على أربع مجموعات صغيرة وكذلك تحديد ألادوار واملهام وفقا

 مرحلة التخطيط وإلاعداد لدليل التدريب.

توزيع أوراق عمل ومطبوعات على املجموعات توضح عناصر مهارات التنفيذ ألاساسية والفرعية املراد التدرب عليها .  6

 لخطوات اكتساب مهارات التدريس )معرفة نظرية حول 
ً
 -هارةألادائي للم التقييم-املهارةعلى أداء  التدريب-املهارةوفقا
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، وكذلك ألاهداف واملحتوى التعليمي واملتمثل في دروس الوحدة ألاولى من تطبيق املهارة في امليدان( -إعادة التدريب

 مقرر الحاسوب على طالب الصف ألاول من املرحلة الثانوية.

توفير كاميرات فيديو )الهاتف/الب توب( وأجهزة كمبيوتر لعرض لقطات الفيديو كأدوات في عمليات التحليل والنقد  .2

هارات التنفيذ ألاساسية والفرعية للزمالء والذي يؤدي بدوره إلى رفع مستوى التغذية لعروض الفيديو الخاصة بأداء م

 الراجعة )مرحلة الحوار واملناقشة وهي املرحلة الخامسة من مراحل التدريس املصغر(.

يعرض ألاستاذ املشرف مقدمة عن دليل التدريس املصغر من حيث التعريف وألاهداف واملحتوى ومراحل وخطوات  .5

 التطبيق والتنفيذ )املرحلة ألاولى: مرحلة إلارشاد والتوجيه(.

 لخطوات تطبيق  .
ً
 عن مهارات تنفيذ الدرس ألاساسية املراد التدرب عليها وفقا

ً
 عمليا

ً
يعرض ألاستاذ املشرف بيانا

 ات.وعيتم تسجيله بالفيديو أو تصويره ثم يتم نسخ هذا العرض/الدليل على املجم التالية،التدريس املصغر 

يوضح ألاستاذ املشرف بعرض عملي أمام الطالب املعلمين كيفية استخدام الفيديو في مرحلتي املشاهدة املبدئية  .2

وي على باالستعانة بنماذج مكتوبة تحت ،واملشاهدة التدريبية النقدية التي يقوم بها املتدربون للنقد والحوار والتعزيز

ونقدها )املرحلة الثانية: مرحلة املشاهدة(. كأن يشاهد الطالب املعلم شريط املهارات وألانشطة املطلوب مالحظتها 

 فيديو معلم حقيقي مارس فيه هذا املعلم العمل التدريس ي باستخدام املهارة املراد التدرب عليها.

يطلب ألاستاذ املشرف من كل طالب من طالب املجموعات حسب ترتيب محدد لدروس الوحدة ألاولى من مقرر  .2

الحاسوب لطالب الصف ألاول الثانوي بإعداد خطة درس مصغر في موضوع معين يركز فيه على تلك املهارة املراد 

 لعناصر التحضير للدرس املصغر ونماذجه 
ً
 الثالثة: التحضير للدرس املصغر(. )املرحلةالتدرب عليها وفقا

 ،محدد بعمل تنفيذ مبدئي للدرس املصغر يطلب ألاستاذ املشرف من كل طالب من طالب املجموعات حسب ترتيب .2

بهدف تطبيق ملهارة التنفيذ التي تم مشاهدة نموذج لها وخطط لها ويقوم أحد أفراد مجموعته بتصويره أثناء عرض 

 الدرس املصغر واملهارة )مرحلة التدريس(.

ارة مرحلة التنفيذ املبدئي للمه يقوم ألاستاذ املشرف وبقية الزمالء املشاهدين بمالحظة أداء الطالب املتدرب في .21

 التنفيذية من خالل بطاقات املالحظة ويمثل ذلك القياس القبلي للمهارة )املرحلة الرابعة: مرحلة التدريس(.

يتم نقل ملف الفيديو الخاص بعرض املهارة التنفيذية التي قام بها الطالب املتدرب من كاميرات الفيديو/الهاتف . 22

مول املوجود بكل مجموعة. ويطلب من املتدرب مشاهدة نفسه من خالل هذا الفيديو ملالحظة نقاط إلى الكمبيوتر املح

 القوة والضعف في أدائه التدريس ي وكيفية تحسينه.

ينضم الطالب املتدرب إلى مجموعته بعد أداء املهارة ويشاهد ملف الفيديو الخاص بتنفيذه املبدئي للمهارة ليتحدث  . 21

عن الدرس، فيشيد بجهد املتدرب وقدراته، ويشير إلى نقاط القوة لديه، ويشجعه على تقبل النقد كما املشرف خاللها 

يشترك في هذه املرحلة زمالء املتدرب باستخدام بطاقات املالحظة التي كانت معهم ليعودوا إليها ويناقشوا ما دونوه فيها 

لالستفادة منها ومحاولة تفاديها في الجلسات القادمة مما  من ملحوظات، وتعطى للمتدرب بعد الانتهاء من هذه املرحلة

 لفهم املهارة التي يتدرب عليها )املرحلة الخامسة: مرحلة الحوار واملناقشة(.
ً
 يجعله أكثر عمقا
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ــ يقوم كل طالب من طالب مجموعة املتدرب بعمل جدول يحدد فيه نقاط القوة ونقاط الضعف قام باختيارها  26

 و الخاص باملتدرب أثناء مشاهدة لقطات الفيديو مرة ثانية.من ملف الفيدي

ــ بعد انتهاء جميع أفراد املجموعة من إعداد الجداول التي بها نقاط القوة والضعف يتم عرضها كاملة على املتدرب  22

 ة.ار ويتم عمل مناقشات أثناء تشغيل جهاز الفيديو/الهاتف/الكمبيوتر ومشاهدة الدرس وتنفيذ املتدرب للمه

ــ يقوم الطالب املتدرب بإعادة التدريس/تنفيذ املهارة مرة ثانية بعد الانتهاء من حصر ألاخطاء ونوعها التي وقع فيها  25

باإلضافة إلى طبيعة املهارات املطلوب إتقانها )املرحلة السادسة: مرحلة  أدائه،وجوانب النقص في  وكميتها،املتدرب 

 إعادة التدريس(.

ستاذ املشرف وزمالء الطالب املتدرب بمالحظة أداء املتدرب من خالل بطاقات املالحظة في مرحلة إعادة ــ يقوم ألا  23

التدريس )تنفيذ املهارة( كما يشاهد املتدرب نفسه من خالل تسجيل أدائه للمرة الثانية على الفيديو وتقييم ذاته 

ويمثل ذلك القياس البعدي للمهارة )املرحلة  الثاني،ء باستخدام بطاقة التقويم الذاتي ومقارنة أدائه ألاول باألدا

 السابعة: مرحلة التقويم(.

ــ تكرر جميع الخطوات السابقة في كل مهارة من مهارات تنفيذ الدرس ألاساسية السبع التي تمثل عناصر الدليل  22

 التدريبي املكون للنموذج التدريس ي املصغر املقترح.

( أسابيع دراسية خالل الفصل الدراس ي الثاني من العام الجامعي 3صغر )وقد أستغرق تطبيق التدريس امل

 مقسمة على جلستين تدريبية في الاسبوع )يومي إلاثتين والثالثاء 2م، بواقع )1111/1112
ً
( ساعات تدريبية اسبوعيا

 من كل اسبوع(.

: املعالجة إلاحصائية:
ً
 رابعا

 على عينة البحث في جمبعد تطبيق وتنفيذ الدليل التدريبي للتدريس ا 
ً
يع ملصغر وتطبيق بطاقات املالحظة بعديا

 لإلجابة على أسئلة  أسابيع،مهارات تنفيذ الدرس ألاساسية خالل الفترة املحددة بالستة 
ً
تم معالجة البيانات إحصائيا

وباستخدام  ،(SPSSالبحث واختبار صحة الفرضيات وذلك باستخدام حزمة البرامج إلاحصائية للعلوم الاجتماعية )

 ألاساليب واملعادالت إلاحصائية التالية:

 أ ــ أساليب إلاحصاء الوصفي )املتوسط والنسبة املئوية والانحراف املعياري( باإلضافة إلى معادلة نسبة الاتفاق.

بعد و  ( لداللة الفرق بين متوسطين مرتبطين ولعينة واحدة تعرضت لقياس قبلي وقياس بعدي )قبلT-testب ــ اختبار )

 التدريب(.

 قوة إلاحصاء "ت" )مقياس قوة التأثير(: جـ. حساب

 2η( )Eta Squaredمعادلة "إيتا" )مربع إيتا(  ) .2

 Effect Size (dمعادلة حجم التأثير "د" ) .1

( كأساس في تقدير الفروق بين التطبيق 1.15وقد أعتمد البحث على الداللة إلاحصائية عند مستوى داللة )

وذلك للوقوف على ما قد حدث من الذاتي(، التقييم  ، الزمالء،لبعدي لبطاقات املالحظة لكل من )املشرفالقبلي وا

  تغيير بعد استخدام التدريس املصغر املقترح كما يلي:
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 :عرض وتفسير نتائج البحث ومناقشتها

ة املعالجة إلاحصائيوتم تحديدها من خالل  ،فيما يلي عرض للنتائج التي أسفرت عنها تجربة البحث الحالي

ول أو رفض ومناقشة قب بالبحث،وتفسيرها في ضوء الخلفية النظرية والبحوث والدراسات السابقة املرتبطة  ،املناسبة

وقد تم الوصول إلى مجموعة من النتائج سبق إلاجابة فيها  نتائج،فرضيات البحث على أساس ما أسفر عنه البحث من 

أما بقية أسئلة البحث والتحقق من فرضياته فيتم  باإلجراءات،لث في الجزء الخاص عن السؤال ألاول والثاني والثا

 عرضه على النحو التالي:

: نتائج التطبيقين القبلي والبعدي لبطاقة مالحظة ألاستاذ املشرف ألداء الطالب املعلمين تخصص حاسوب ملهارات 
ً
أوال

 تنفيذ الدرس ألاساسية:

 عند يستهدف هذا املحور التحقق من 
ً
صحة الفرضية ألاولى التي تنص على "ال توجد فروق دالة إحصائيا

 بين متوسطي درجات بطاقة مالحظة ألاستاذ املشرف للطالب املعلمين تخصص حاسوب )عينة البحث( 1.15مستوى 

 قبل وبعد استخدام التدريس املصغر".

وحساب قيمة مربع إيتا ملعرفة  ،( لعينة واحدةT-testوللتحقق من صحة هذه الفرضية تم استخدام اختبار )          

كما تم  صغر،نسبة التباين بين متوسطي درجات املجموعة التجريبية عينة البحث الراجعة إلى استخدام التدريس امل

 ملقياس كوهين والذي حدده كالتالي:
ً
 حساب حجم التأثير الناتج عن عملية استخدام التدريس املصغر طبقا

 1.2والقيمة من )، ( تأثير متوسط1.2 – 1.5والقيمة من ) ،( تعتبر تأثير ضعيف1.5 – 1.1البالغة من ) القيمة         

 والجدول التالي يوضح ذلك: كبير،فأكثر( تعتبر تأثير 

املتوسطات الحسابية والانحرافات املعيارية وقيمة "ت" وحجم التأثير لدرجات التطبيقين القبلي  :(01)جدول رقم

اتها وفي كل مهارة من مهار  ،طاقة مالحظة ألاستاذ املشرف ألداء الطالب املعلمين ملهارات التنفيذ ككلوالبعدي لب

 وطالبة32حيث )ن= ،ألاساسية السبع
ً
 ( طالبا

 بطاقة مالحظة املشرف م

 التطبيق البعدي التطبيق القبلي
قيمة 

 "ت"

مستوى 

 الداللة

مربع 

 إيتا

حجم 

التأثير 

"d" 
عدد 

 العينة

سط املتو 

 الحسابي

الانحراف 

 املعياري 

عدد 

 العينة

املتوسط 

 الحسابي

الانحراف 

 املعياري 

 3.22 0.11 0.01 10.10 2.21 10.01 32 3.11 12.01 32 مهارة التهيئة للدرس 1

2 
مهارة عرض محتوى 

 الدرس
32 11.03 1.31 32 20.81 8.02 11.31 0.01 0.81 1.08 

 3.13 0.11 0.01 8.12 1.12 22.12 32 3.11 11.21 32 مهارة استخدام السبورة 3

1 
مهارة طرح ألاسئلة وتلقي 

 إلاجابة
32 11.11 1.13 32 20.20 1.01 1.12 0.01 0.22 2.12 
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1 
مهارة استخدام وسائل 

 وتقنيات التعليم
32 13.10 3.00 32 10.22 1.21 1.21 0.01 0.23 2.21 

2 
مهارة إدارة حجرة 

 الدراسة
32 18.31 1.12 32 21.11 8.38 10.21 0.01 0.11 3.21 

 3.10 0.11 0.01 0.12 1.83 12.88 32 1.22 12.03 32 مهارة غلق الدرس 1

 1.10 0.81  12.11 11.21 111.11 32 21.18 103.18 32 ألاداء الكلي

  1.121( = 62( ودرجة حرية )1.15قيمة "ت" عند مستوى داللة )

( بين متوسطي درجات تطبيق 1.15لة إحصائية عند مستوى )( وجود فروق ذات دال2ويتضح من الجدول )

ألاداء الكلي للطالب املعلمين تخصص حاسوب عين البحث ملهارات تنفيذ الدرس ككل وفي كل مهارة من مهاراتها السبع 

( 1.22تا )( وبلغ مربع إي2.51قبل وبعد تطبيق التدريس املصغر لصالح القياس البعدي، وكان حجم التأثير كبير إذ بلغ )

( من الاختالفات في قيم املتوسطات الحسابية بين التطبيقين القبلي والبعدي ترجع إلى أن ألاثر %22وهذا يعني أن )

إلايجابي باستخدام التدريس املصغر في تدريب الطالب املعلمين تخصص حاسوب على املهارات التنفيذية بشكل عام. 

ناك تحسن أي أن ه ،املقترح في تنمية مهارات تنفيذ الدرس ألاساسية السبع مما يعني فاعلية استخدام التدريس املصغر 

في أداء الطالب املعلمين تخصص حاسوب بعد تطبيق التدريس املصغر، ومن ثم ترفض الفرضية الصفرية وتقبل 

 عند مستوى 
ً
مالحظة  بين متوسطي درجات بطاقة 1.15الفرضية البديلة التي تنص على " توجد فروق دالة إحصائيا

 ألاستاذ املشرف للطالب املعلمين تخصص حاسوب )عينة البحث(قبل وبعد استخدام التدريس املصغر".

: نتائج التطبيقين القبلي والبعدي لبطاقة مالحظة ألاقران )الزمالء املشاهدين( ألداء الطالب املتدربين تخصص 
ً
ثانيا

 حاسوب ملهارات تنفيذ الدرس ألاساسية:

 عند يستهدف هذا املح
ً
ور التحقق من صحة الفرضية الثانية التي تنص على " ال توجد فروق دالة إحصائيا

بعد قبل و  املعلمين تخصص حاسوب )عينة البحث( الزمالء للطالببين متوسطي درجات بطاقة مالحظة  1.15مستوى 

 استخدام التدريس املصغر".

وحساب قيمة مربع إيتا ، ( لعينة واحدةT-testخدام اختبار )وللتحقق من صحة هذه الفرضية تم است                     

 ،ملعرفة نسبة التباين بين متوسطي درجات املجموعة التجريبية عينة البحث الراجعة إلى استخدام التدريس املصغر

 ملقياس كوهين والذي حدده كالتا
ً
 ي:لكما تم حساب حجم التأثير الناتج عن عملية استخدام التدريس املصغر طبقا

 1.2والقيمة من ) ،( تأثير متوسط1.2 – 1.5والقيمة من ) ،( تعتبر تأثير ضعيف1.5 – 1.1القيمة البالغة من )         

 فأكثر( تعتبر تأثير كبير، والجدول التالي يوضح ذلك:
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يقين املتوسطات الحسابية والانحرافات املعيارية وقيمة "ت" وحجم التأثير لدرجات التطب(: 01رقم ) جدول 

ها وفي كل مهارة من مهارات، القبلي والبعدي لبطاقة مالحظة الزمالء ألداء الطالب املعلمين ملهارات التنفيذ ككل

 وطالبة32حيث )ن= ،ألاساسية السبع
ً
 ( طالبا

 بطاقة مالحظة الزمالء م

 التطبيق البعدي التطبيق القبلي
قيمة 

 "ت"

مستوى 

 الداللة

مربع 

 إيتا

حجم 

التأثير 

"d" 
عدد 

 العينة

املتوسط 

 الحسابي

الانحراف 

 املعياري 

عدد 

 العينة

املتوسط 

 الحسابي

الانحراف 

 املعياري 

 3.20 0.13 0.01 0.11 1.32 21.20 32 3.18 11.12 32 مهارة التهيئة للدرس 1

2 
مهارة عرض محتوى 

 الدرس
32 11.11 3.88 32 32.12 2.10 12.21 0.01 0.80 1.83 

 2.38 0.01 0.01 11.12 1.10 20.00 32 3.21 12.10 32 السبورةمهارة استخدام  3

1 
مهارة طرح ألاسئلة وتلقي 

 إلاجابة
32 11.22 3.11 32 21.12 1.81 10.13 0.01 0.81 1.11 

1 
مهارة استخدام وسائل 

 وتقنيات التعليم
32 11.20 3.11 32 20.21 2.22 1.02 0.01 0.13 2.11 

2 
مهارة إدارة حجرة 

 الدراسة
32 10.13 1.18 32 20.81 11.23 1.12 0.01 0.21 2.11 

 2.10 0.11 0.01 1.13 3.81 18.11 32 3.01 13.13 32 مهارة غلق الدرس 1

 1.11 0.81  12.21 30.82 110.12 32 22.11 111.12 32 ألاداء الكلي

  1.121( = 62( ودرجة حرية )1.15قيمة "ت" عند مستوى داللة )

( بين متوسطي درجات تطبيق 1.15وجود فروق ذات داللة إحصائية عند مستوى ) (5ويتضح من الجدول )

للطالب املعلمين تخصص حاسوب عين البحث ملهارات تنفيذ الدرس ككل وفي كل مهارة من مهاراتها السبع  ألاداء الكلي

( 1.22( وبلغ مربع إيتا )2.52قبل وبعد تطبيق التدريس املصغر لصالح القياس البعدي، وكان حجم التأثير كبير إذ بلغ )

( من الاختالفات في قيم املتوسطات الحسابية بين التطبيقين القبلي والبعدي ترجع إلى أن ألاثر %22وهذا يعني أن )

إلايجابي باستخدام التدريس املصغر في تدريب الطالب املعلمين تخصص حاسوب على املهارات التنفيذية بشكل عام. 

ام التدريس املصغر املقترح في تنمية مهارات تنفيذ الدرس ألاساسية السبع، أي أن هناك تحسن مما يعني فاعلية استخد

في أداء الطالب املعلمين تخصص حاسوب بعد تطبيق التدريس املصغر، ومن ثم ترفض الفرضية الصفرية وتقبل 

 عند مستوى 
ً
توسطي درجات بطاقة مالحظة بين م 1.15الفرضية البديلة التي تنص على " توجد فروق دالة إحصائيا

 الزمالء للطالب املعلمين تخصص حاسوب )عينة البحث(قبل وبعد استخدام التدريس املصغر".
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: نتائج التطبيقين القبلي والبعدي لبطاقة مالحظة التقييم الذاتي ألداء الطالب املتدربين تخصص حاسوب ملهارات 
ً
ثالثا

 تنفيذ الدرس ألاساسية:

 عند يستهدف هذا املحور 
ً
التحقق من صحة الفرضية الثالثة التي تنص على " ال توجد فروق دالة إحصائيا

 للطالب املعلمين تخصص حاسوب )عينة البحث( يم الذاتيبين متوسطي درجات بطاقة مالحظة التقي 1.15مستوى 

 قبل وبعد استخدام التدريس املصغر".

وحساب قيمة مربع إيتا ملعرفة  واحدة،( لعينة T-testوللتحقق من صحة هذه الفرضية تم استخدام اختبار )

ما تم ك املصغر،نسبة التباين بين متوسطي درجات املجموعة التجريبية عينة البحث الراجعة إلى استخدام التدريس 

 ملقياس كوهين والذي حدده كالتالي:
ً
 حساب حجم التأثير الناتج عن عملية استخدام التدريس املصغر طبقا

فأكثر(  1.2والقيمة من ) ،( تأثير متوسط1.2 – 1.5والقيمة من ) ضعيف،( تعتبر تأثير 1.5 – 1.1ة من )القيمة البالغ

 والجدول التالي يوضح ذلك: ،تعتبر تأثير كبير

املتوسطات الحسابية والانحرافات املعيارية وقيمة "ت" وحجم التأثير لدرجات التطبيقين  :(02) رقم جدول 

ارة من وفي كل مه، الحظة التقييم الذاتي ألداء الطالب املعلمين ملهارات التنفيذ ككلالقبلي والبعدي لبطاقة م

 وطالبة32حيث )ن= ،مهاراتها ألاساسية السبع
ً
 ( طالبا

 م
بطاقة مالحظة التقييم 

 الذاتي

 التطبيق البعدي التطبيق القبلي
قيمة 

 "ت"

مستوى 

 الداللة

مربع 

 إيتا

حجم 

التأثير 

"d" 
عدد 

 العينة

توسط امل

 الحسابي

الانحراف 

 املعياري 

عدد 

 العينة

املتوسط 

 الحسابي

الانحراف 

 املعياري 

 10.22 0.02 0.01 28.12 1.20 30.13 32 3.03 12.22 32 مهارة التهيئة للدرس 1

2 
مهارة عرض محتوى 

 الدرس
32 10.03 1.10 32 11.23 2.01 30.80 0.01 0.01 11.02 

 1.10 0.01 0.01 21.12 1.11 32.88 32 3.01 18.21 32 مهارة استخدام السبورة 3

1 
مهارة طرح ألاسئلة وتلقي 

 إلاجابة
32 18.31 3.11 32 31.10 2.02 10.80 0.01 0.03 1.11 

1 
مهارة استخدام وسائل 

 وتقنيات التعليم
32 11.22 3.18 32 11.11 1.00 13.13 0.01 0.81 1.82 

2 
مهارة إدارة حجرة 

 الدراسة
32 22.02 1.38 32 11.88 1.02 20.13 0.01 0.03 1.31 

 1.11 0.81 0.01 11.20 1.12 22.13 32 3.10 11.11 32 مهارة غلق الدرس 1

 13.18 0.08  31.13 30.18 231.18 32 23.10 122.18 32 ألاداء الكلي
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  1.121( = 62( ودرجة حرية )1.15قيمة "ت" عند مستوى داللة )

( بين متوسطي درجات تطبيق 1.15وق ذات داللة إحصائية عند مستوى )( وجود فر 3ويتضح من الجدول )

ألاداء الكلي للطالب املعلمين تخصص حاسوب عين البحث ملهارات تنفيذ الدرس ككل وفي كل مهارة من مهاراتها السبع 

( 1.22غ مربع إيتا )( وبل2.52قبل وبعد تطبيق التدريس املصغر لصالح القياس البعدي، وكان حجم التأثير كبير إذ بلغ )

( من الاختالفات في قيم املتوسطات الحسابية بين التطبيقين القبلي والبعدي ترجع إلى أن ألاثر %22وهذا يعني أن )

إلايجابي باستخدام التدريس املصغر في تدريب الطالب املعلمين تخصص حاسوب على املهارات التنفيذية بشكل عام. 

ناك تحسن أي أن ه ،يس املصغر املقترح في تنمية مهارات تنفيذ الدرس ألاساسية السبعمما يعني فاعلية استخدام التدر 

ومن ثم ترفض الفرضية الصفرية وتقبل ، في أداء الطالب املعلمين تخصص حاسوب بعد تطبيق التدريس املصغر

 عند مستوى 
ً
جات بطاقة مالحظة بين متوسطي در  1.15الفرضية البديلة التي تنص على " توجد فروق دالة إحصائيا

 قبل وبعد استخدام التدريس املصغر". التقييم الذاتي للطالب املعلمين تخصص حاسوب )عينة البحث(

 مناقشة النتائج وتفسيرها:

( للتطبيقين القبلي والبعدي لبطاقات مالحظة ألاستاذ املشرف 3،  5،  2من العرض السابق لنتائج الجداول )

داء الطالب املعلمين ملهارات تنفيذ الدرس ككل وفي كل مهارة من مهاراتها ألاساسية يمكن والزمالء والتقييم الذاتي أل 

 التوصل إلى ما يلي:

 ذات داللة إحصائية عند مستوى )
ً
( بين متوسطي درجات بطاقات املالحظة الثالث للطالب 1.15أن هناك فروقا

من مهاراتها ألاساسية قبل وبعد استخدام التدريس املعلمين تخصص حاسوب ملهارات تنفيذ الدرس ككل وفي كل مهارة 

 – 1.22( وتراوح مربع إيتا بين )26.22 – 2.51)املصغر لصالح القياس البعدي وكان حجم التأثير كبير إذ تراوح بين 

 س(، وهذا يعني فاعلية استخدام التدريس املصغر في تنمية مهارات تنفيذ الدر %22-  % 22( وبنسبة تراوحت بين )1.22

، بمعنى أخر أن هناك تحسن في مستوى أداء الطالب املعلمين تخصص حاسوب بعد تطبيق التدريس والفرعية ألاساسية

 .املصغر

(، دراسة 2222وهذه النتائج التي تم التوصل إليها تتفق مع نتائج بعض الدراسات منها دراسة )عادل عجيز: 

(، 1112(، دراسة )خليل رضوان: 1112دراسة عبدامللك طه: (، 1111(، دراسة )محمد هندي: 2222)محمد أمين علي: 

( في تنمية املهارات 1122(، دراسة )لبنى العجمي: 1121(، دراسة )محمد الجوهري: 1111دراسة )نجالء فارس: 

(، دراسة )رفيق البربري؛ and Irwin ،F ،Amobi:  1112التدريسية بشكل عام، وتتفق بشكل خاص مع نتائج دراسة )

 ( في تنمية مهارات التنفيذ.1121إسحاق: وحسن 

وبهذه النتائج تم استكمال إلاجابة عن السؤال الرابع للبحث وهو: ما فاعلية استخدام التدريس املصغر في تنمية 

-النادرةبمهارات تنفيذ الدرس ألاساسية لدى الطالب املعلمين تخصص حاسوب بكلية العلوم التطبيقية والتربوية 

 إب؟ جامعة
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 صيات ومقترحات البحث:تو 

 التوصيات:

  اعتماد مقرر التدريس املصغر في الخطة الدراسية ملقررات إلاعداد التربوي املنهي لطالب كلية العلوم التطبيقية

 إب. جامعة-بالنادرةوالتربوية 

 للمعايير الدولية لتصميم وتنفيذ تلك النوعية من ا 
ً
 عامل.ملــالتوسع في إنشاء معامل للتدريس املصغر وفقا

  من الوقت والتشجيع ملمارسة مهارات التدريس عامة ومهارات تنفيذ الدرس 
ً
إعطاء الطالب املعلمون مزيدا

 ألاساسية بصفة خاصة قبل التخرج.

  تدريب الطالب املعلمين تخصص حاسوب على استخدام الدمج بين أسلوب التدريس املصغر وتكنولوجيا

 تفاعلية(.ال-الفيديو بأشكاله املختلفة )الخطية

  تدريب الطالب املعلمين بمؤسسات إعداد املعلمين في كافة التخصصات على استخدام مراحل التدريس املصغر

 وخطوات تطبيقه.

 .إعداد دليل تدريبي على استخدام التدريس املصغر لكافة التخصصات العلمية وألادبية بكليات التربية 

 لتخصصات املختلفة حتى يستفيد منها معلمي املستقبل قبل زيادة الاهتمام بتنفيذ الدروس النموذجية في ا

 تخرجهم.

 ألابحاث املقترحة:

  لميالعالتفكير  مهارات-إلابداعيدراسة أسلوب التدريس املصغر على متغيرات أخرى مثل )مهارات التفكير-

 (......-املعرفةما وراء  مهارات

  يالدراس  التخصص-الذكاءالدرس ألاساسية مثل )دراسة العوامل التي تؤثر وتساعد على نمو مهارات تنفيذ-

....) 

  دراسة فاعلية استخدام التدريس املصغر في تنمية مهارات تنفيذ الدرس ألاساسية لدى الطالب املعلمين في

 تخصصات وميادين تعليمية أخرى.

 يذ رات التنفدراسة ميدانية عن أهم الصعوبات التي تقف في سبيل تنمية املهارات التدريسية العامة ومها

 بشكل خاص لدى الطالب املعلمين في كافة التخصصات بالكلية.

  إجراء دراسة للتعرف على استخدام مداخل وأساليب تدريبية أخرى لتدريب الطالب املعلمين على مهارات

 التدريس عامة ومهارات التنفيذ بشكل خاص. 
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 قائمة املراجع: 

 املراجع باللغة العربية: 

(: مهارات تقنيات التعليم ودرجة ممارستها لدى املعلمين العاملين في املعهد 1122علي صالح ) ألابرط، نايف (2

العالي لتدريب وتأهيل املعلمين في محافظة ذمار بالجمهورية اليمنية، مجلة الباحث الجامعي للعلوم إلانسانية، العدد 

 (، جامعة إب، اليمن.62)

(: فاعلية برنامج مقترح للتدريس املصغر قائم على 1121هللا )البربري، رفيق سعيد؛ إسحاق، حسن بن عبد (1

تكنولوجيا الفيديو التفاعلي في تنمية املهارات التنفيذية للتدريس لدى طالب كلية املعلمين بجامعة جازان، الجمعية 

 (، نوفمبر.3(، العدد )26املصرية للتربية العلمية، مجلة التربية العلمية، املجلد )

(: فاعلية استخدام التدريس املصغر ونمط التعليم املفرد 1121د محمود أبو السعود)الجوهري، محم (6

بمساعدة الحاسوب على تنمية مهارات التدريس والدافع لإلنجاز لدى طالبات كليات املعلمين، الجمعية املصرية للتربية 

 (، يونيو.1العدد ) ،( 26العلمية، مجلة التربية العلمية، املجلد )

 (: طرق منهجية للتدريس الحديث، عمان، دار التربية الحديثة.2223مد زياد )حمدان، مح (2

(: القياس والتقويم في العلوم النفسية والتربوية والاجتماعية، القاهرة، مكتبة ألانجلو 1111خطاب، علي ماهر ) (5

 املصرية.

ي ت نحو مهنة التدريس ملعلم(: برنامج تدريبي لتنمية املهارات التدريسية والاتجاها1111خليل، خليل رضوان ) (3

 وأثره على تحصيل تالميذهم واتجاهاتهم نحو مادة العلوم، الجمعية املصرية للتربية العلمية، 
ً
العلوم غير املؤهلين تربويا

 .6/2/1111 – 62/2املؤتمر العلمي الرابع، املجلد ألاول، الفترة من 

ملصغر في تنمية مهارات التدريس إلابداعي لدى الطالب (: فاعلية برنامج للتدريس ا1112الرباعي، عبدامللك طه ) (2

 (.6العدد ) ،( 2املعلمين بكلية التربية بطنطا، الجمعية املصرية للتربية العلمية، مجلة التربية العلمية، املجلد )

 رؤية في تنفيذ التدريس، مطابع عالم الكتب، القاهرة.-(: مهارات التدريس1112زيتون، حسن حسين ) (2

 نماذجه ومهاراته، مطابع عالم الكتب، القاهرة.-(: التدريس1116الحميد ) مال عبدزيتون، ك (2

(: وسائل الاتصال وأسسها النفسية والتربوية، ألاردن، عمان، دار الفكر 2226سالمة، عبدالحافظ محمد ) (21

 للنشر والتوزيع.

ي تنمية بعض املهارات (: أثر الدمج بين أسلوب التدريس املصغر والنمذجة ف1122العجمي، لبنى حسين ) (22

التدريسية لطالبات كلية التربية للبنات "ألاقسام العلمية" بأبها، الجمعية املصرية للتربية العلمية، مجلة التربية 

 (، إبريل.1(، العدد )22العلمية، املجلد )

هارات (: فاعلية استخدام التدريس املصغر ببرامج كليات التربية على تنمية م2222عجيز، عادل أحمد ) (21

التدريس لطالب الدبلوم العام، الجمعية املصرية للمناهج وطرق التدريس، املؤتمر العلمي التاسع )برامج كليات التربية 

 يوليو. 62- 12في الفترة من  ،في الوطن العربي، رؤية مستقبلية( 
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مين لدى الطالب املعل(: أثر برنامج تدريبي مقترح لتنمية بعض مهارات تدريس ألاحياء 1112عرب، صبري محمد ) (26

بجامعة سبها بليبيا على أداء طالبهم لبعض املهارات العملية لألحياء، الجمعية املصرية للتربية العلمية، املجلد السابع، 

 (.2العدد )

(: أثر التدريس املصغر في تنمية مهارات التدريس العامة لدى طالب التربية 2222علي، محمد أمين حسن ) (22

(، العدد 1داب، جامعة قار يونس، الجمعية املصرية للتربية العلمية، مجلة التربية العلمية، املجلد )العملية بكلية لا 

(1.) 

(: فعالية برنامج مقترح لتنمية بعض مهارات التدريس الالزمة لطالب الفرقة الرابعة 1111فارس، نجالء محمد ) (25

 لية التربية، جامعة قنا، مصر.معلم حاسب بكلية التربية بقنا، رسالة ماجستير غير منشورة، ك

 (: التدريس املصغر، كلية التربية، جامعة عين شمس.1115قسم املناهج وطرق التدريس ) (23

(، كلية التربية، جامعة 6سلسلة كتب ) ،قسم املناهج وطرق التدريس )د.ت(: التدريس املصغر )الجزء العملي(  (22

 عين شمس، مصر.

كلية التربية، جامعة عين شمس،  ،( 2ريس املصغر، سلسلة كتب )قسم املناهج وطرق التدريس )د.ت(: التد (22

 مصر.

(: فعالية برنامج تدريبي مقترح بأسلوب التدريس املصغر في تنمية بعض مهارات 1111هندي، محمد حماد ) (22

ربية لتمجلة ا التدريس لدى معلمي العلوم الزراعية املبتدئين، جامعة عين شمس، الجمعية املصرية للتربية العلمية،

 (.2(، العدد )6العلمية، املجلد )

(: التدريس املصغر وتعليم ألاقران )مشروع تدريب املعلمين الجدد غير التربويين(، 2222واصف، عزيز واصف ) (11

 ، القاهرة.والاتحاد ألاوروبي، مطابع دار التيسير وزارة التربية والتعليم بالتعاون مع البنك الدولي

 املراجع باللغة ألاجنبية: 

21) Amobi, F, and Irwin, L (2009): Implmenting on-Campus Microteaching To Elicit Preseves Teachers, 

Reflection On Teaching Actions: Fresh perspective On An Established Practice, Eric. 

22) Clarivate (2021):  A researcher’s complete guide to open access papers , OCTOBER 21, 2020 , (sign 

in 22/1/2021,1m), Available on , https://clarivate.com/webofsciencegroup/article/a-researchers-

complete-guide-to-open-access-papers/ 

23) Levis D (1987): Microteaching ; Feedback. In: The International Encyclopedia Of Teaching and 

Teacher, dunk in mt (1987). Pergamum press, Oxford. 722. 
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وفقا لمتطلبات القرن  رأس مال بشريءفي بنا دورمؤسسات التعليم      

 الحادي والعشرين 

 

 308 برلين –ألمانياالسياسية واالقتصادية / ، اإلستراتيجيةإصدارات المركز الديمقراطي العربي للدراسات  

 

 املؤتمر الدولي

 العلمي الافتراض ي 

2022 

 

 
ّ
 الل

ّ
 صير؟... قصور أم تقكاء الاصطناعيّ غة العربّية والذ

The Arabic language and artificial intelligence... shortcomings or shortcomings? 

بنانّية ،أستاذة تعليم ثانوي /ط.د.هدى محمود سليمان
ّ
 لبنان/بيروت، املعهد العالي للّدكتوراه في الجامعة الل

PhD. Hoda Mahmoud Suleiman/Secondary education professor - Doctoral Higher Institute at the Lebanese 

University, Beirut / Lebanon 

 

 ملخص الدراسة: 

غة العر 
ّ
تي تطبع عصرنا الحالّي، والل

ّ
 وخطاًبا يتوافق مع ميزة الفرادة والابتكار ال

ً
ب إمكاناٍت ذكّية

ّ
كي تتطل

ّ
ّية بإن مجاراة العصر الذ

غة مدعوة اليوم إلى العودة إلى ساحات العلم واملعرفة 
ّ
موها فيه، إذ إّن العجز والتقصير لم يكن يوًما في الل

ّ
ذي يعيش متعل

ّ
ومجاراة الواقع ال

ما مكمن املشكلة في الّسياسات
ّ
ذين قّدموا ويقّدمون نظرّيات جديرة بالّتوقف عندها، وإن

ّ
غوّية ا نفسها، وال في العلماء وألالسنّيين العرب ال

ّ
لل

غ
ّ
م الل

ّ
تي تبدأ مع تعل

ّ
م مراعًيا للبيئة املتطّورة، وأن املطّبقة ال

ّ
ب أن يكون التعل

ّ
خصّية الّتكنولوجّية يتطل

ّ
ة وال تنتهي مع تعليمها. فبناء الش

غة، وأنسنة الّرقم، لنحّقق التوازن القيمّي العل
ّ
هد. املطلوب اليوم هو رقمنة الل

ّ
 ومتتابًعا ومستمًرا من املهد إلى الل

ً
ذي به ميّ يكون شامال

ّ
 ال

ية ألاساس من كّل تطّور، واملطلوب اليوم أن نوّصف املشاكل بثقة وجرأة وأن نبتدع الحلول بفرادة وتمّيز لكّي نكون حًقا تتحّقق الغا

 مواطنين جديرين بعصرهم، مندمجين فيه، مساهمين في تطويره وتحسينه لخير إلانسان دوًما.

م :الكلمات املفتاحّية
ّ
الثة ،الّرقم ،تعليم ،تعل

ّ
كاء اللغوّي ، العصر الذكي ،العجز ،لّتقصيرا، الثقافة الث

ّ
 ألالسنيين.، الذ

Abstract: 

Pace with the smart age requires smart capabilities and a discourse that is compatible with the uniqueness and 

innovation that characterizes our current era, and the Arabic language is called today to return to the arenas of science and 

knowledge and to keep pace with the reality in which its learners live, as the deficit and failure were never in the language 

itself, nor in scholars and linguistics The Arabs who have presented  theories worth stopping at, but the problem lies in the 

applied linguistic policies that begin with learning the language and do not end with teaching it. 

the technological personality requires that learning be sensitive to the evolving environment, and that it be 

comprehensive, sequential, and continuous from cradle to grave. What is required today is the digitization of the language 

and the humanization of the number, in order to achieve the scientific-value balance in which the basic goal of every 

development is achieved. What is required today is to describe problems with confidence and boldness and to invent 

solutions with uniqueness and distinction in order to be truly citizens worthy of their age, integrated into it, contributing to its 

development and improvement for the good of humankind. 

Keywords: Learning , Teaching , The number ,The third culture , Failure , Disability , The intelligent age , Linguistics. 
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 :مقّدمة

  ليعرف-كوروناكجائحة  –لم يكن الواقع اللغوّي يحتاج ألزمات صحّية 
ّ
 غةالعاملون في مضماره ما تشهده الل

تي  كنولوجّية الهائلةطورات التّ العربّية من ضعف وانكماش عن مواكبة التّ 
ّ
 ال

ّ
ّية تكاد غة العربيشهدها العالم اليوم. فالل

 
ّ
ها على هامش ألاحداث متفّرجين، فغاب و صكّي"، لذلك يقف أساتذتها ومتخصّ بواقعها الحالي ال تخطو عتبة العصر "الذ

 
ّ
 غة الالخطاب الفصيح ليس فقط في الل

ّ
ما أيًضا في الط

ّ
تي اتات والبرمجيّ رق ولاليّ تكنولوجّية اليومّية وإن

ّ
تعّد ألاستاذ  ال

 ثم التّ 
ً

ف نتائج كارثّية بتنالميذ واملجتمع الحًقا، مّم أوال
ّ
  ا يخل

ّ
خصّية شنتلّمسها ونعاني آثارها العظيمة على صعيد بناء ال

 
ّ
 غوّية والاجتماعّية لإلنسان العربّي.الل

تي غايتها  :تساءل ذات مرة1ير كامووإذا كان ألب
ّ
الشعر ضروري ال أعرف ملاذا؟  فيبدو أن واقع املناهج اللغوية ال

ساؤل عينه وكأن لسان حالها يقول: "الّتكنولوجيا ضرورّية وال نعرف ملاذا؟" 
ّ
كّي، يدور في فلك الت

ّ
صنع إلانسان الذ

كاء املحيط بنا اليوم يجعلنا نخجل أن تكون لغتنا 
ّ
تي نبتغي صنعها من خاللها -فالذ

ّ
خصّية إلانسانّية ال

ّ
فة  -والش

ّ
متخل

م قادر على الّتفاهم 
ّ
فة بأشواط عن لغته، ذلك أننا نتعامل مع متعل

ّ
بأشواط عن عصرها، أو رّبما إذا صّح التعبير متخل

 قدَم 
ّ
غة العوالّتعامل مع شّتى الّتطبيقات وألالعاب واملواقع مهما بلغت صعوبتها، لكّنه ما إّن يحط

ّ
ربّية ْيه على أعتاب الل

عاته وآماله، 
ّ
حتى يعلن انسحابه وعجزه عن املتابعة والّتكّيف، وال نبالغ إذا قلنا أنه يهرول هارًبا من عالٍم ال يحاكي تطل

عر والّنثر والّنحو والبالغة ضرورّية في هذا العصر؟ وملاذا؟"
ّ

ساؤل عينه: "هل الش
ّ
 ليعيد أصداء الت

رين  ما، وهدفهالّتلميذ بريًئا في مكان  كان سؤالوإذا 
ّ
ة وصعبة برأيه، فإن بعض املنظ

ّ
الهروب من مادة جاف

لغة بالعجز 
ّ
ول ال حاجة إلى تهذيب العق والّتقصير، وبأنهاملعاصرين حملوه على محمل الجد وراحوا يكيلون الاّتهامات ل

م املهارا
ّ
غة أو الّتاريخ، فكّل ما يحتاجونه هو تعل

ّ
تي تعود بالنفع املباشر على بدراسة الل

ّ
، 1115ي:  العل) واملجتمعالفرد ت ال

كاء املحيط بنا يستوجب ثقافة علمّية شاملة أكثر منها إنسانّية، وإن  (.132ص.
ّ
 اللغاتإذ برأي هؤالء وغيرهم إن الذ

غات ال ضير بالّتاليأن تكون وسيلة رديفة إلتمام "ذكاء" العصر، فال  يمكنها
ّ
حرف عامّية أو الكتابة بالمن استخدام الل

الالتينّي، وهي دعوات وإن كان لها صداها املؤلم في نفس كّل غيور على لغته، إال أّنها جوبهت وتجابه بالّرفض والاستنكار 

ذين يقرأون خلف الّسطور ويرون الحقيقة كاملة، في كل زمان ومكان.
ّ
 عند الباحثين عن املنطق والحق، ال

غةعوٌد على 
ّ
 إشكالّيات العصرو  بدء: الل

ورةال شّك 
ّ
تي تغزو كوكبنا، توحي أّن العالم اليوم هو عالم  أن الث

ّ
ورة الّرابعة، ال

ّ
املعلوماتّية والّتكنولوجّية، أو الث

ذي يمتلك القدرة على محاكاته والّتعامل معه. خاّصة مع تراجع إلاقبال 
ّ
الّرقم والخوارزمّيات، وأن البقاء فيه لألقوى ال

غات خاّصة، ليس في عاملنا العربّي فحسب بل في كل العالم على الّسواء.  سات إلانسانّية عاّمةعلى الّدرا
ّ
، ودراسة الل

رين والباحثين إشكاليات 
ّ
شخصّية إنسانّية نواجه هذا  ةعديدة لعّل أهمها بأيّ وهو ما يطرح عند العديد من املنظ

                                                           
فات أدبّية عديدة منها رواية "  bert CamusAlألبير كامو  1

ّ
غات، كما كانت  له مواقف L étrangerكاتب فرنس ّي له مؤل

ّ
تي ترجمت إلى عدد من الل

ّ
"  ال

 ".Trêves pour les civils مشهودة ضد الاحتالل الفرنس ي للجزائر، وله مقال مشهور حول هذا املوضوع ُعنِوَن بـِ: "
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  ةالعصر؟  وبأيّ 
ّ
 ي" القادر على التّ كأدوات ووسائل سوف نبني إلانسان "الذ

ّ
املحيط به  كاء" الاصطناعيّ عامل مع "الذ

ر في املجاالت الّنفسّية  تفرُز -علمككّل –وهل الّرقمنة هي رقمنة بحتة؟ أم أّنها ابتكاره وصنعه؟  ناهيك عن
ّ
قيًما تؤث

قّية والعاطفّية لإلنسان واملجتمع؟
ُ
ل
ُ
ذي  إن العالم والخ

ّ
ود عالم يس اضطراب حقيقّي  ةفثّم في القيم،  أزمةنعيشه أفرز ال

  القيم والفكر ألاخالقيّ 
ّ
قنية والاستثمارات الاقتصادية عابرة القارات، وهذا ظاهر مما صال والتّ نتيجة مستجدات الات

، ما  ينذر (1112 :العسكري ) فة حتى عقود قليلة مضتواصل لم تكن مألو يتبّدى على السطح من أساليب للعيش وللتّ 

قة بانكماش الشخصية العر 
ّ
تي ال يمكن أن تقوم لها قيامة بغيرها، وبديّهّي أّن  الث

ّ
بّية وفقدانها هويتها الحضارّية ال

ي ال تكون إال بشخصّية قادرة على تحديد خياراتها وانتقاء ألانسب لها، 
ّ
ات وتحقيق الّرفاه إلانسان

ّ
بالّنفس وتقدير الذ

ة، إنسانيّ يتحّقق بوجود منهجّيات تربوّية لغوّية، نفسّية، والتفاعل مع عصرها دون الانغماس ألاعمى فيه، وكّل هذا 

 قلنا إّن ما يعيشه الفرد اليوم من إذااملدرسة إلى الشارع. وال نبالغ  تخاطب قدرات الفرد وطاقته، وتبدأ من البيت إلى

 تحّتم إعادة النظر في  ومشاكَل وأفكار ٍ تجاذباٍت 
ّ
  ، فوسائلوإلانسانّيةربوية كّل مناهجنا الت

ّ
 الحديثة صال إلالكترونيةالات

رت غعبير عنها. وبالرّ اس وطرق التّ ة بين النّ فكير وأنماط املشاعر الخاصّ دوًرا كبيًرا في تغيير أساليب التّ  لعبت
ّ
م من أنها وف

بين أطراف متباعدة تنتشر حول العالم، بحيث  َتْيناول املعلومات بسهولة وسرعة فائقبادل الفكري وتدإمكانات التّ 

 يم
ّ

ا جهً و  ة، فإنها قضت على العالقات املباشرة أو عالقاٍت خص مواطًنا عاملًيا في هذه الحدود املعلوماتيّ كن اعتبار الش

ذي  لوجه داخل املحيط املباشر 
ّ
ط ألاشخاص الذين يبالغون في الارتبا يرتبط املرء به. وتذهب بعض الكتابات إلى أّن ال

 اصة إلانترنت كثيرً إلادمان بهذه الوسائل وبخ ة إلى حّد بشّد 
ّ

كة عور بما يدور حولهم ويبتعدون عن املشار ا ما يفتقدون الش

اتي (. 1122: أبو زيد) لاخرينعاطف مع ة ويفتقدون روح التّ ة العاديّ مع غيرهم في كثير من ألامور الحياتيّ 
ّ
هذا الاغتراب الذ

ذي كان محط تناول العديد من ألاعمال ألادبّية والفنّية، أفرز مج
ّ
 حاّدة في التعامل مع املواقف تعاني سلوكّياتتمعات ال

 وحواًرا  لاخر واملمارساتواملستجّدات، تبدأ بالعنصرية والتطّرف وعدم قبول 
ً
ة، لغة

ّ
 وأداًء، وتنتهيالعنيفة والشاذ

تي يتعّرض لها إلانسان اليوم كاالكتئاب والعزلة والعجز عن الّتكّيف 
ّ
 بالّتأثيرات النفسّية الخطيرة ال

ً
 إلى الانتحار وصوال

 في بعض ألاحيان.

دفأي رقم يستطيع أن 
َ
خصّية؟ وأّية خوارزمّية تستطيع أن تفّك شيفرات ألامان العاطفّي  يحّل ُعق

ّ
بناِء الش

غوّية خاصة، مدعوة اليوم أكثر من 
ّ
والّنفس ّي والاجتماعّي مهما بلغت نسبة ذكائها؟ إن الدراسات إلانسانّية عامة، والل

ى، إلى إجراء نقد ذاتّي وجردة شاملة لكّل مضامينها، لتكون كما كانت منذ أرسطو، سالح املنطق والعقل  أي وقت مض 

تي نعيشها، وهي فوض ى ال ُيقَصد بها املعنى الّسلبّي بقدر ما يقصد بها كثرة العوالم 
ّ
في مواجهة هذه الفوض ى العلمّية ال

ات املفتوحة أمام الفرد، وكثرة الخيارات والاحتماالت
ّ
، خاّصة أن عّدته اللغوّية املنطقّية لم تعد كافية لنقد الذ

تي تؤّمن له الراحة وألامان في عالم متغّير ومتبّدل كّل 
ّ
ة املعتقدات ال

ّ
واكتشاف ميولها وكبح رغباتها بما ينسجم وسل

 لحظة.

لقلنا إن الشعر ضروري ، عن سؤالهمتغّيرات أن نجيب ألبير كامو  بنا منوإذا أردنا اليوم وسط كّل ما يحيط 

ات إلانسانّية 
ّ
تي تسبر غور الذ

ّ
ليكون ألبير كامو هو ألبير كامو، فيقّدم لعصره ولزمانه ليس فقط ألاعمال ألادبّية الخالدة ال
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ائرة املثّقفة املدافعة عن الحق في كّل زمان ومكان. 
ّ
خصية املناضلة الث

ّ
ما الش

ّ
وتفتح ألافق على مشاكلها وتعقيداتها، وإن

غة ليست قاعات درس منغلقة عّما سواها، وال قواعد نحوّية منتقاة من هنا وهناك لتعقيد املسائل وألامور، إن ف
ّ
الل

ذي يمتلكه الفرد في التعامل مع الحياة، وليس جديًدا أن نقول إن الّدراسات  –اللغة هي الرأسمال العاطفي 
ّ
املنطقي ال

غة وامل
ّ
ة، ويجعل تقديره النفسّية أثبنت أن امتالك الفرد لل

ّ
نطق، يقّوي شخصيته ويجعله بارًعا في مجاالت الحياة كاف

 إلى 
ً

مها الحرف وصوال
ّ
خصية منذ تعل

ّ
ربوية يجب أن تكون متواصلة ومتكاملة إلعداد تلك الش

ّ
الذاتي عالًيا. واملناهج الت

َرحاملنادفاعها عن معتقداتها وخياراتها أو إبداء رأيها في القضايا وألازمات. هذه 
ْ
ط

ُ
اليوم عالمات الاستفهام حول  هج ت

م وحسب، بل وعلى صعيد ألاستاذ واملنهجّيات املّتبعة 
ّ
تحقيق غاياتها وألاهداف املرجّوة منها، ليس على صعيد املتعل

 فيها. 

عليم
ّ
م قبل الت

ّ
عل

ّ
 :الت

هادة ن عصرنا اليوم لإ
ّ

 updatingالتحديث ة فقط، إنه عصر املهارات بامتياز، عصر الجامعيّ م يعد عصر الش

ذي  املستمر 
ّ
ه شركات متخّصصة في برمجة لاالت وإلانسان وفق أهوائها وأمانيها، وهي أهواء تتناسب بال شّك مع ال

ّ
تتوال

 ياسّية والاقتصاديّ رات الّس املقرّ 
ّ
 ة والاجتماعّية للعوملة.  وأزمة الل

ّ
ي عّ اوالاجتم فس يّ والنّ  غوّي غات تبدأ مع إلاعداد الل

م قب
ّ
م، إنها للمعل

ّ
لم تفرق ذ إاملتواصل، في عصر املهارة وإلابداع،  دريب العمليّ لتّ ازمة مقررات جامعّية تفتقد أل املتعل

ممناهج 
ّ
  تأهيل املعل

ّ
  ،غة وتاريخهابين علم الل

ّ
رة لهاهم انشغالهم بحديث الكوفة والبصأراثي على الحديث، وقد وطغى الت

 
ّ
 عليمغة وأثرها في التّ عن تتبع ثورة الل

ّ
 ، وغابت عن هذه املناهج دراسة العالقات بين منظومة الل

ّ
بية، ر غة ومنظومة الت

 ودراسة التّ 
ّ
 وجهات الحديثة في تعليم الل

ّ
صاالتمها واستخدام غة وتعل

ّ
ة يّ لعملفي ممارساته ا تكنولوجيا املعلومات والات

غة في مراحل إعداده الجام125ص ، 1115)العلي: 
ّ
ا في مقّررات تأريخّية ال تمّت (، لذا نرى املتخّصص في الل

ً
عي غارق

ِلب منه 
ُ
ة، وال يسمح له فيها حتى بإبداء الّرأي والتعامل مع الاختالف في وجهات الّنظر، فما بالك إذا ما ط

ّ
لواقعه بصل

 مقارنة هذه القضايا والحوادث بواقعه واستجالء الِعَبر واملواقف املختلفة في تفاديها أو تبّنيها بحسب كل موقف.

م  يشبه لالة الذكّية في برمجته وتحضيره،فهو 
ّ
غة العربّية، بواقعها الحالّي، تؤّسس ملشروع معل

ّ
إن دراسات الل

يتلّقى املعلومات، ويلّقنها بعد ذلك، لكّنه ولألسف يكاد يكون أدنى منها في التحديث اليومّي املستمّر، إذ إن املشرفين 

مًجا وآلًيا، غير صالح إلعطاء ما هو أبعد من الّنص املوجود أمامه، ولذا ليس غريًبا على الواقع التربوي ارتأوه إنساًنا مبر 

غة العربّية ضمنها، هي كلّيات نظرّية، يقبل عليها الّراغبون في العمل أو الّزواج، 
ّ
أن تكون كلّيات الّدراسات إلانسانّية، والل

غة في مراحل أو ذوو املعّدالت املنخفضة في املواد ألاخرى. وال نفهم كي
ّ
ذين كانوا يقّيمون الل

ّ
ف أّن عدًدا كبيًرا من هؤالء ال

مهم على 
ّ
اب رّبما أّنهم يقبلون على دراستها!  والجو  والشفهي، كيفصعبة ِبَنحِوها وصرفها وتعبيَريها الكتابّي  أّنها لغةتعل

ب حضوًرا أو مواد إجرائية أو 
ّ
ذي ال يتطل

ّ
ثقافة عالية للحصول على معّدالت  ألنهم يعتبرونه الاختصاص ألاسهل، ال

ميهم باكتساب الّنحو والبالغة 
ّ
الّنجاح املطلوبة؟! وهنا بيُت القصيد!  وهؤالء يغدون مرّبين صالحين يطالبون متعل

غة وضعف إلاقبال عليها! هكذا يختلط "الحابل بالنابل" ويضيع الباحثون 
ّ
ي عالمات الل

ّ
والّتعبير، ويتذّمرون من تدن

غة العربّية، واملقصود هنا توصيف واقع موجود وحقيقّي ال نكران فضل محّبي املجّدون ف
ّ
رين صدفة بالل

ّ
ي زحمة املتعث
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غة عرفت على امتداد خارطة الوطن العربّي أدباء وشعراء ولغويين وألسنيين لهم أفضال 
ّ
العربّية وُمريديها، فإّن هذه الل

 
ّ
ا ال مكان فيه للفرادة والّتمّيز.كبيرة عليها، وألازمة اليوم هي في املقّررات ال

ًّ
ا جاف غة وتجعله تلقينيًّ

ّ
 تي تسّهل درب الل

 –وما يزيد هذه املشكلة حّدة أن ثقافة املواد إلانسانّية تحّيد البعد العلمّي املنطقّي حتى عن علم الّنحو فيها 

م وألاستتحّيد كّل الّدراسات الّتكنولوجيّ  كما-ش يءوهو علم الّرياضّيات واملنطق قبل كل 
ّ
ذي يحمل املتعل

ّ
اذ ة في الوقت ال

 تفقد كّل فاعلّيتها في املحاضرة أو الّدرس، فيدخل كالهما غرفة الصف مجّرًدا من وسيلة تواصله مع العالم، 
ً
آالٍت ذكّية

ْمُقًما ملراجعة التاريخ والغوص فيه دون أي ارتباط بالعالم اليوم! وهي أزمة كانت إلى وقت ق
ُ
عاملّية  ريبوتصبح القاعة ق

لع على حضارته، املعتّز بها، 
ّ
ربوّية في العديد من الّدول مناهج لغوّية غايتها صنع إلانسان املط

ّ
قبل أن تتبّنى الّسياسات الت

 في 
ً

قافة ألادبّية عن الثقافة الّتكنولوجّية لم يعد مقبوال
ّ
واملندمج في عصره في لان نفسه، املنفتح عليه. إن عزل الث

قافة في عصر وصلت
ّ
عات بإنشاء بديل عن ألاستاذ نفسه! ولعّل هذا ما ُعِرف بمصطلح "الث

ّ
الثة"ه التوق

ّ
ت الث

ّ
دعا ي ال

( ، 1112أبو زيد: )والعلمّية وفيه يدعو إلى دمج الثقافتين إلانسانّية  2226إليها جون بروكمان في مقالة له صدرت عام 

جة تغليب العلم عليها، وما  يتهدد الّدرس ألادبّي من ضعف إلاقبال نظًرا ملا يتهدد القيم واملعتقدات من اضطرابات نتي

عليه وانعزاله عن محيطه العلمّي نتيجة غياب الّتكنولوجيا والابتكار.  فدراسة الّنّص والّتعامل مع تقنّياتها الحديثة لم 

م ومثّقف يتعامل مع النّ 
ّ
غويين فحسب بل أصبحت لزاًما لكّل متعل

ّ
غو تعد حكًرا على الل

ّ
ية ّص، فقد أصبحت الّتقنّيات الل

تضّم في طّياتها آلّيات ال غنى عنها مثل تحليل الّنصوص، إعرابها، والتشكيل لالّي، والقراءة لالّية، وإلامالء لالّي، 

 (.516، ص1111: سلطانيوالترجمة لالّية )

ب تكنولوجًيا وعلمًيا على تطويع  غة لخدمة العصر، أو تطويع العصر إننا نحتاج اليوم إلى أستاذ لغة ُمدرَّ
ّ
الل

ذي تعيش فيه، ال أن تبقى قائمة على مناظرات سيَبَويه 
ّ
م لغة العصر ال

ّ
غة، ونحتاج إلى مقّررات تتكل

ّ
لخدمة الل

والفراهيدي، وطريقة الجرجاني في توصيل الفكرة، إذ إّن هؤالء كان يستخدمون ألادوات املتاحة لهم في عصرهم، من 

ٍت وسوق عكاظ، وقد اعتمدوا في وسائلهم تلك لغة الابتكار والفرادة في حينها، واستطاعوا عبرها جذب مناظراٍت وجدالا 

رح والّتفسير والوصف 
ّ

م اللغة، وبنائها بناًء منطقًيا، واستخدامها في الحجاج والبرهنة والش
ّ
القلوب والعقول إلى تعل

م والّتعليم في آن مًعا. كما يجب تغيير الّسياسات والّسرد؛ لكّنها اليوم تحّولت إلى درس تلقيّني ممّل ي
ّ
فقد املرء متعة الّتعل

م 
ّ
م/املعل

ّ
 إلى املواد املقّررةاملعتمدة في الكلّيات اللغوية بدًءا من قبول املتعل

ً
إذا أردنا  ، وهو تغيير ال بّد منهفيها وصوال

غة أن تبقى صامدة، كما صمدت لسبعة عشر قرًنا مض ى! صمود 
ّ
  نمتلك آالٍت بتنا لهذه الل

ً
ذكّية لتدعيمه، وعقوال

غوية بمسؤولية عالّية ألن 
ّ
قة لرفده بكل ما هو جديد، شرط الخروج من الاستسالم والعبنّية وخوض الّتجربة الل

ّ
خال

 فيها موات ألاّمة إن لم نقل موتها.
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ٌم ذكي؟! تعليٌم أذكى...
ّ
 متعل

 1لو قّدر لـ"جون مكارثي
ّ
مي الل

ّ
كاء " أن يرى حالة متعل

ّ
غة في مجتمعنا في املراحل الّتعليمّية املختلفة، لعّرف الذ

الاصطناعّي بأنه قدرة إلانسان على الهروب من واقع ال يحاكي عقله املنفتح على العالم بأسره، وآالته املطّوعة لخدمته 

هات وأخبار وما يعيشه على مدار الوقت، وإعالن انسحابه من درس ال يشبه ما يعاينه يومًيا من صور وأحداث وفيديو 

من جدالاٍت ونقاشاٍت تتطّرق إليها كّل شاشات الدنيا ما عدا غرفة الّصف املنعزلة عن العالم بأسره. فوحده إلانسان 

الذكّي يرفض أن يمارس عليه الانغالق والكبت والّتقوقع في عصٍر مفتوٍح على مصراَعْيه على حرّية العلم، وهو ذكاء 

تي جبلها هللا على حب الاكتشاف والعلم والبحث عن املعرفة.اصطناعّي نعم ألنه يت
ّ
 نافى والفطرة إلانسانّية ال

غة العربّية في 
ّ
اخر بقدر ما هو توصيف س املدارس والكلّياتهذا الطرح ليس تبريًرا ملا آلت إليه أوضاع تعليم الل

ا بالصور والفيديوهات 
ً
ذي وجد نفسه منذ والدته ُمحاط

ّ
م ال

ّ
تي تطلب منه الّتعبير عن نفسه فيحصل علىلحال املتعل

ّ
 ال

ذي نتوقعإعجاب هذا، أو انتقاد ذاك، في الوقت 
ّ
ًما على طريقة "الكتاتيب"  ال منه الّتعامل مع درس تقليدّي في الّنحو ُمقدَّ

ذي رّبما لم يمّر يوًم 
ّ
الة، ا على مقفي بدايات الّنهضة، وأن يبرع في أساليب الخطابة واملحاججة والوصف والّسرد، هو ال

 أو خطبة، أو قصٍة مكتوبة خارج إطار املنهاج.

تي ال تحاكي واقعه الذكّي، ولَك أن تقرأ عالمات تحليل 
ّ
غوّية ال

ّ
ربوية الل

ّ
م انسحابه من العملّية الت

ّ
لهذا أعلن املتعل

 لغوّية تحدث اليوم، ليس م
ً
 أّن فجوة

ّ
غة بحّد نص عنده وعالمات تقييمه في القواعد والّتعبير لتعرف

ّ
رّدها قصور الل

 طكنولوجيا والتّ التّ ذاتها بقدر ما مرّدها غياب 
ّ
 ور عن معامالت الل

ّ
 غة، وبالتالي غياب الش

ّ
 غوّية القادرة علىخصية الل

ذي ورثناه عن عصر الصّ  إن فشل الابتكار والفرادة.
ّ
عة راد أو حتى مجمو ول عنه فرد من ألافؤ ناعة ليس املسالّتعليم ال

 أل  ساتمن املؤّس 
ّ
  ه فشل بنيوّي ن

ّ
 ة مة تربويّ ة متغيرة وبروقراطيّ ساع الهوة بين احتياجات اجتماعيّ يرجع الى ات

ّ
رسخة ت

غة العربّية  .(123 ص.، 1115)العلي:  فقدت صلتها بواقعها الاجتماعي
ّ
حتى وصل بنا ألامر إلى مناقشة ما إذا كانت الل

غة العامّية املحلّية، مهّيئة الستقبال كّل هذه املعارف والعلوم، وما إذا 
ّ
كان من ألاولى تبديلها بالحروف الالتينّية أو بالل

كأنها ليست لغة جابر بن حّيان، وابن الهيثم، والخوارزمّي، وابن سينا، وعباس بن فرناس وابن رشد وابن عربّي وابن 

يخلدون وغيرهم منذ أكثر من ألف سنة!  وهي أزمة تبدأ من 
ّ
 العربّي، وم الشارع املحل

ّ
 تاالعاميّ  زحف من غة ابتداءن الل

اكة، كالعاميات، مروًرا بالرّ  هذه في- الفصيحة الجذور  ذات أو- الفصحى املفردات وتآكل الجامعة، الفصحى على ةاملحليّ 

 
ّ
 إلى إلاسفاف ة،العربيّ  الفصحى من ىتبّق  ما استخدام في حن،والل

ً
  وصوال

ّ
  مستوى  على غوي الل

ّ
 مجال يف العربّي  ارعالش

  ةاليوميّ  ستخداماتالا 
ّ
 حًوان وتعليًما، تنظيرا: ألاصعدة جميع على ،املستوى ألاعمقغة. لتصل إلى توصيفها على لل

                                                           
ه يقوم  امللّقب يعّرف جون مكارثي1

ّ
بأبي الذكاء االصطناعّي هذا املفهوم على أنه" علم هندسة لاالت الذكية وبصورة خاصة برامج الكمبيوتر"، حيث إن

تي يعمل بها الّدماغ البشرّي، وتحاكي تصّرفات البشر.
ّ
 على إنشاء أجهزة وبرامج حاسوبّية قادرة على الّتفكير بالطريقة نفسها ال

.  
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تكنولوجيا املعلومات لتضيف إلى خليط هذه ألازمة عنصًرا  وجاءت ونقًدا، إبداًعا وتوثيًقا، استخداًما ومعجًما،

 تكنولوجيً 
ّ
 ا متعل

ّ
 .)العسكري: ال.ت( بواسطة الكمبيوتر ة آليا غة العربيّ ًقا بمعالجة الل

ًما ال يعتّز بهوّيته 
ّ
أن تطلب منه أن يجري معك خطاًبا شفوًيا ملدة قصيرة كي  وثقافته، ويكفيوهو ما أنتج متعل

غوّية، فيقف أمامك منكسر الّنفس غير قادر على تبرير 
ّ
تلحظ ارتجاف صوته واضطراب شخصّيته وضعف مداركه الل

غوّية ضعيفة، بدًءا من البيت إلى عجزه أو ضعفه، غير 
ّ
ه صنيعة مجتمع بكامله قّرر أن تكون شخصّياتنا الل

ّ
مدرك أن

املدرسة إلى الجامعة ومركز العمل، لكّنه يلومنا عندما نتبّنى قيًما جديدة ويجلدنا بتاريخ أجدادنا وهوّيتهم الحضارّية 

 وسالمهم الّداخلي على أقل تقدير! 

م ذكّي يعن إن خلق
ّ
حد، ال متعل

ّ
ة، ومن املهد إلى الل

ّ
ي إيجاد تعليم ذكّي، وهو تعليم يشمل املراحل العمرّية كاف

ميه في طبعات متكّررة وينتج خّريجيه على طريقة إنتاج الجملة النمطّي، فينكر إبداع الصغار ويميت 
ّ
تعليم ينسخ متعل

زعات السلبّية ويطمس مالمحهم الفردّية وال غريزة الفضول والّرغبة في املعرفة ويخرس أفواه الكبار، ويرّسخ لديه
ّ
م الن

م الّنفسية 132، ص 1115يراعي اختالفاتهم الفردّية )العلي: 
ّ
(. وهو تعليم مفتاحه اليوم خلق منهاج يراعي بيئة املتعل

تي تؤسَّ 
ّ
ما الّصانعة له، الشخصية ال

ّ
خصية ليس فقط املتجاوبة مع املنهاج وإن

ّ
لقيادة  سوالاجتماعّية، وهدفه خلق الش

مجتمعها وتبّني قيمه ومعتقداته وتحافظ عليها بما يتناسب وهويتها الّتاريخّية بالّتأكيد، وبما يندمج مع  واقعها الحضارّي 

 للخلق والابتكار، وللجمع بين الّتطّور واملعرفة من جهة، وبين الّرقم وألانسنة من 
ً

غة سبيال
ّ
ذي تعيش فيه، فتكون الل

ّ
ال

ا كما فعل أحد أساتذة مادة  الفيزياء حين أراد الخروج من جفاف املادة العلمّية املطروحة فيها جهة أخرى،  تماًم 

فاعتمد على كتب الخيال العلمّي واستخلص منها سلسلة محاضرات تحت عنوان "الفيزياء والخيال العلمي" )السّيد: 

1112.) 

تي ينبغي أن تدّرس معه للحّد من
ّ
تي ينبغي أن يقّدم  ثّم إن العلم له فلسفته ال

ّ
تأثيراته السلبّية، وله لغته ال

ورة 
ّ
تي لم تكن في بدايات الث

ّ
ر مسألة ترجمة "إرشادات استعمال لاالت" ال

ّ
ويشَرح من خاللها )يكفي هنا أن نتذك

رجمات الفورّية م
ّ
ماسة ن حالّصناعّية موجودة إال بلغات صانعيها، وما أثارته من استنكار ورفض، وما تثيره اليوم الت

تي تقوده، فكيف نبّرر 
ّ
واندفاع لبناء عالٍم يفهم بعضه وبعًضا؛ ونضيف: بل يحترم بعَضه بعًضا(، وله شخصّياته ال

تي أيًضا 
ّ
غات ألاجنبّية، ال

ّ
غة العربّية عن كّل هذه الّساحات، واكتفائنا بمعرفة الل

ّ
بوّية وبسبب الّسياسة التر  -غياب الل

رة
ّ
 تدريسها كما ينبغي أن تكون، اللهّم إال على صعيد مؤّسساٍت  مختّصٍة وحاالٍت فردّيٍة بحتٍة؟!  لم يتقن املنهاج -املتعث

غوّي.. قصور أم تقصير؟
ّ
كاء الل

ّ
 الذ

تي تطرح فيها إشكالّية قصور اللغة العربّية عن مجاراة  عصرها، وقد انبرى للّتصّدي لهذه 
ّ
ليست املّرة ألاولى ال

غة العربّية في اشتقاقاتها واختالف شكل حروفها في الكتابة، لم  إلاشكالّية علماء ولغويّون 
ّ
وألسنّيون أثبتوا أن فرادة الل

تي تخطوها 
ّ
الع على الخطوات الكبيرة ال

ّ
يكونا يوًما العائق أمام َحْوَسَبِتها ودخولها عالم البرمجة ولالّيات، ويكفي الاط

شكيل لا
ّ
تي يقف خلفها لغوّيون حوَسَبة اللغة وتعريبها وإدخالها عالم الت

ّ
رجمة لالّية وغيرها، وال

ّ
لّي والقراءة لالّية والت
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د أننا أمام حركة ال 
ّ
غة العربّية مضمار العصر الذكّي، يكفي كّل هذا لنؤك

ّ
ألسنّيون لهم أفضالهم الكبيرة على دخول الل

غة العربّية منسجمة مع عصرها، مّما يستبِعد خروجها من 
ّ
مضمار الّسباق الذكّي اليوم  بشهادات ولن تهدأ، لجعل الل

ذي  – 2222 عام لاداب في نوبل جائزة على الحائز – "سيال جوزي كاميلو" إلاسباني الكاتبكثر، ومنهم 
ّ
 أعلن عنال

  مصير حول  ةالاستشرافيّ  وتقديراته ةاملستقبليّ  ؤاتهتنبّ 
ّ
 الا لثورة نتيجة إنه": بقوله ةإلانسانيّ  غاتالل

ّ
 سوف صاالتت

  أغلب بتنسح
ّ
  الدولي عاملالتّ  من غاتالل

ّ
  من يبقى ولن محلًيا صوتتقل

ّ
  البشرية غاتالل

ّ
 ودالوج على قادرة أربع إال

  .)العسكري: ال.ت(  "ةوالصينيّ  ةوالعربيّ  ةوإلاسبانيّ  ةإلانجليزيّ  وهي، إلانسانّي  والتداول  العالمي

غة العربّية في مجتمعها نفس
ّ
ه، واملخيف أكثر هو أعداد املراجع واملصادر الهائلة لكّن املخيف اليوم هو موات الل

تي تقّدم كل ما هو غاٍل ونفيس لغوًيا، دون أن يكون هناك أي رابط يجمعها بأبناء ألاّمة 
ّ
اشة العنكبوتّية ال

ّ
على الش

غة فيها! 
ّ
 وليس فقط بمتخّصص ي الل

تي يست
ّ
م أّن املصارد ال

ْ
ات البحث يعلم حق الِعل

ّ
غة هي إن املتتّبع ملحرك

ّ
طيع أي امرئ أن ينهل منها ما شاء من الل

تة، يكتنفها الكثير من املغالطات، وألاهم أّنها في غالبّيتها اعتمدت الّتلقين والاستقراء 
ّ
ى، لكّنها مشت حص َ

ُ
أكثر من أن تعّد وت

نا نصبو إليه في بحثتماًما كما غرف الّتدريس الّتقليدّية، فلم تخاطب عقل إلانسان العربّي ولغته ووجدانه، وهو ما 

 هذا.

مية/الّتعليمّية كشفت 
ّ
تي أجبرت الكثير مّنا على إدخال الّتكنولوجيا في صلب العملّية الّتعل

ّ
إن جائحة كورونا ال

انتفاخ هذه املواد املبثوثة في غير موقع، فكانت رغم حجمها وكثافتها فارغة من أّية اقتراحات تثقيفّية تخاطب العقل 

ما بينها، واحتوائها على مغالطات كثيرة دون حسيٍب أو رقيٍب.  وإذا كان ناهيك عن تضارب املعلومات فيسان، الذكّي لإلن

كاء الاصطناعّي هو علم آالت 
ّ
م والقدرة  تؤّدي مهاًماالذ

ّ
كاء البشرّي عند أدائها مثل الاستنتاج املنطقّي والتعل

ّ
تحتاج للذ

باللغة العربّية تكاد ال تخاطب عقل إلانسان العادّي  اد املنشورةاملو (، فإّن 526.ص، 1111على الّتعديل )سلطاني: 

فكيف بقدرتها على مواجهة ذكاء لاالت الاصطناعّي.  وليس القصد من هذا الكالم الّتقليل من قيمة الجهود املبذولة 

ما املقصود هو توصيف الواقع 
ّ
غة العربّية لغة رقمّية، وال من قيمة أصحابها، وإن

ّ
ذي يتعامل معه كّل من في جعل الل

ّ
ال

غوّي الّتكنولوجّي 
ّ
 روح التحّدي في الغيورين على الواقع الل

ّ
أراد إدخال الّتكنولوجيا إلى مادته اللغوّية وألادبّية، وبث

 ملواكبة العصر الحالّي بما يتناسب وآلّياته املقترحة. 

 
ّ
ها رغم املحاوالت العديدة للعديد من أِضف إلى ذلك أّن أزمة الّتعريب ما زالت مشكلة حقيقّية لم يتّم حل

غوّيين وألالسنّيين 
ّ
ة ة ضامر ،ومجامع لغويّ ة غائبة على املستوى القومّي سياسة لغويّ وهي أزمة مفتعلة نتيجة الل

 الّس 
ّ
فعل، غوي باللطات، شحيحة املوارد، تنتقي من إشكالية اللغة ما تقدر على تناوله، ال ما يحتاج إليه إلاصالح الل

 وجمود ا
ّ
  عرفيّ وقصور العتاد امل غوي،لتنظير الل

ّ
 ملعظم املنظ

ّ
ق، لضيّ صهم اانغالقهم داخل نطاق تخصّ و غويين، رين الل

 عن ثنائّية 
ً

تي  وغياب خطط علمية ومنهجية وواقعية ملواجهة هذه املشكلة ،الفصحى والعاميةفضال
ّ
لب تنخر في صال

 )العسكري: ال.ت(. ةاملجتمعات العربيّ 
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ا ليس
ً
دة، متجّددة، قادرة على الّتعامل مع كل عصر وكّل مجتمع، ألازمة إذ

ّ
غة، فهي لغة وال

ّ
ت في قصور الل

امل، 
ّ

غة، مكمن املشكلة هو في غياب الّتخطيط الفّعال والش
ّ
وألازمة ليست في الّتقصير الفردّي ألصحاب هذه الل

سياس ّي والاقتصادّي، كما 
ّ
صصة برقمنة وغياب املنهجّيات عن املنهاج، وغياب الّدور ال

ّ
وغياب مراكز ألابحاث املتخ

ة.
ّ
غة وجعلها لغة تخاطب العصر بوسائله وأدواته كاف

ّ
 الل

غة في تشكيل شخصّياتنا ووعي ترى دور ألازمة الحقيقّية تبدأ في سياسة عربّية ال ترى، أو أّنها ال تريد أن 
ّ
نا الل

ملشّوش، والّتعامل مع املعّقد والغامض وغير املكتمل، أدوات الاستنتاج والّتعميم والاستخالص من ا منطقنا منوتنمّية 

ها! )العلي: 
ّ
رها لنا لتوصيف املشاكل وحل

ّ
تي توف

ّ
 (.662 ص.، 1115والوسائل ال

ألازمة الحقيقّية هي في الجهود ألالسنّية املهّمة لكن املبعثرة على امتداد الوطن العربّي، وتمّسك أصحابها بآرائهم 

غة العربّية تختلف وانغالقهم على لاخر، ك
ّ
غة قضّيته وحده ال قضّية أّمة بأكملها، لذا ال نستغرب أّن كلّيات الل

ّ
أن الل

مناهجها من بلٍد عربّي آلخر، وتكاد تفترق بعضها عن بعض في إشكالّية مثيرة للّتعجب، رغم أّن مصادرها الّتاريخّية 

راثّية واحدة!
ّ
 والت

  
ّ
نا ما زلنا نتعل

ّ
مها على طريقة سيبَوْيه، وابن مالك، والّزمخشرّي، وهم كانوا ألازمة الحقيقّية أن

ّ
غة ونعل

ّ
م الل

ريق أمام الّدرس ألالسنيّ 
ّ
الغرب  اللغوّي فأّسسوا ألفكار تلّقفها -مبتكرين في عصرهم، لكنهم هم أنفسهم لم يغلقوا الط

، صاحب 1ب أن ُيْسأل نّعوم تشومسكيوفهمهما على أّنها خطوات تميهيدّية لتطوير الّنظرّيات ألاّم، لذا ليس بمستغر 

ره بالّنحاة والبالغّيين العرب، 
ّ
غة، أن يسأل عن تأث

ّ
ل اليوم مع غيرها أساًسا في حوَسبة الل

ّ
تي تشك

ّ
الّنظرّية الّتوليدية، ال

غوّي 
ّ
غة العربّية دورها في تشكيل وعيه الل

ّ
ه كان لل

ّ
ما ك كون هناك جوانب من نظرّياته سبقه إليها هؤالء، فيجيب بأن

غة، نتّبع 
ّ
غوّية منطلًقا من حضارتنا وبقينا نحن، أبناء هذه الل

ّ
غات غيرها طبًعا. وهكذا طّور تشومسكي نظرّياته الل

ّ
لل

ة آبائنا ونغّض البصر عن ضرورة الفرادة والابتكار في عصرنا!
ّ
 مل

 :ختاًما... وبْعد

ورة الرّ 
ّ
تي  قمّيةفي خضّم الث

ّ
ما بات البقاء لألصلح، البقاء لألقوى يعيشها عاملنا اليوم لم يعد ال

ّ
ألاصلح وفقط، وإن

م بأن يكون من هنا 
ّ
هو ألاقدر على مواكبة الّتغيير املجتمعي املتسارع، مواكبة تفترض باملقاِم ألاّول تغيير الّنظرة إلى التعل

حد، ال أن يكون منحصًرا في سنوات دراسّية معّينة ينال صاحبه على إثرها ش
ّ
هادة في اختصاص تتغّير املهد إلى الل

هادة فقط بقدر ما هو عصر 
ّ

املعلومات والتحديثات فيه لحظة نيلها عشرات املّرات!  فالعصر اليوم ليس عصر الش

ربة والّتحديث الشهرّي إن لم يكن اليومّي املستمّر، فأّية لغة عربّية نريد لتنسجَم مع هذا الواقع الفريد  املهارة والّدِ

ذي يب
ّ
املعرفة وفضول الاكتشاف فينا، ويضطرنا أن نكون بمستواه  ويخاطب حّب هرنا بقدر ما يشغلنا، واملمّيز، ال

 وبمستوى تحّدياته وصعوباته.

                                                           
سانّيات الحديث"، وُيعد شخصّية رئيسة فيستاذ لسانّيات وفيلسوف أميركي، نعوم تشومسكي هو أ 1 

ّ
ر  .لّيةالفلسفة الّتحلي ُوِصف بأنه "أب علم الل

ّ
 أث

عتبر أهم إسهام في الّنحو الّتوليدّي  ، كذلك يعود إليه تأسيس نظريةوعلم الّنفس والّرياضيات كعلوم الحاسب عمله في مجاالت عديدة
ُ
تي ت

ّ
، ال

سانّيات الّنظرّية مجال
ّ
-ونظرّية تشومسكي الّنحو الكليّ  ونظرّية "تراتب تشومسكي "في القرن العشرين. وله أيًضا فضل تأسيس ما أصبح ُيعرف بـ الل

 شوتزنبرقر

https://ar.wikipedia.org/wiki/%D9%81%D9%84%D8%B3%D9%81%D8%A9_%D8%AA%D8%AD%D9%84%D9%8A%D9%84%D9%8A%D8%A9
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%B9%D9%84%D9%85_%D8%A7%D9%84%D8%AD%D8%A7%D8%B3%D9%88%D8%A8
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%B9%D9%84%D9%85_%D8%A7%D9%84%D8%AD%D8%A7%D8%B3%D9%88%D8%A8
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%B1%D9%8A%D8%A7%D8%B6%D9%8A%D8%A7%D8%AA
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%B1%D9%8A%D8%A7%D8%B6%D9%8A%D8%A7%D8%AA
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%B9%D9%84%D9%85_%D8%A7%D9%84%D9%86%D9%81%D8%B3
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%B9%D9%84%D9%85_%D8%A7%D9%84%D9%86%D9%81%D8%B3
https://ar.wikipedia.org/w/index.php?title=%D8%A7%D9%84%D8%B3%D8%A7%D9%86%D9%8A%D8%A7%D8%AA_%D9%86%D8%B8%D8%B1%D9%8A%D8%A9&action=edit&redlink=1
https://ar.wikipedia.org/w/index.php?title=%D8%A7%D9%84%D8%B3%D8%A7%D9%86%D9%8A%D8%A7%D8%AA_%D9%86%D8%B8%D8%B1%D9%8A%D8%A9&action=edit&redlink=1
https://ar.wikipedia.org/w/index.php?title=%D8%AA%D8%B1%D8%A7%D8%AA%D8%A8_%D8%AA%D8%B4%D9%88%D9%85%D8%B3%D9%83%D9%8A&action=edit&redlink=1
https://ar.wikipedia.org/w/index.php?title=%D8%AA%D8%B1%D8%A7%D8%AA%D8%A8_%D8%AA%D8%B4%D9%88%D9%85%D8%B3%D9%83%D9%8A&action=edit&redlink=1
https://ar.wikipedia.org/w/index.php?title=%D9%86%D8%B8%D8%B1%D9%8A%D8%A9_%D8%AA%D8%B4%D9%88%D9%85%D8%B3%D9%83%D9%8A-%D8%B4%D9%88%D8%AA%D8%B2%D9%86%D8%A8%D8%B1%D9%82%D8%B1&action=edit&redlink=1
https://ar.wikipedia.org/w/index.php?title=%D9%86%D8%B8%D8%B1%D9%8A%D8%A9_%D8%AA%D8%B4%D9%88%D9%85%D8%B3%D9%83%D9%8A-%D8%B4%D9%88%D8%AA%D8%B2%D9%86%D8%A8%D8%B1%D9%82%D8%B1&action=edit&redlink=1
https://ar.wikipedia.org/w/index.php?title=%D9%86%D8%B8%D8%B1%D9%8A%D8%A9_%D8%AA%D8%B4%D9%88%D9%85%D8%B3%D9%83%D9%8A-%D8%B4%D9%88%D8%AA%D8%B2%D9%86%D8%A8%D8%B1%D9%82%D8%B1&action=edit&redlink=1
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ذي يحيط بنا، ونحّب أن تكون لغتنا بمستواه، وبمستوى تحدّياته، 
ّ
نا نحّب هذا الكون الّرقمّي ال

ّ
 أن

َ
علينا أن نعترف

ع إعجاًبا عندما تنفذ إلينا من
ّ
زاوية رقمّية جديدة، وتعود لعروبتنا عزوتها وثقتها متى ملسنا الجهد املبذول في  ونتطل

ما على كّل طالب علم في أّية مرحلة 
ّ
حوَسبة معاجمها ونحوها وصرفها، وهو إعجاب ال ينطبق على املتخّصصين فيها وإن

لّنفيسة واملعاجم املهّمة والّنصوص فاالعتماد على إدخال الكتب اإال أن إلاعجاب وحده ال يكفي!   تعليمّية كانت.

امل وعلى أكثر من صعيد. 
ّ

غة، املطلوب اليوم أن يبدأ الّتغيير الش
ّ
لة ليس كافًيا للّنهوض بالل

ّ
شعرّية وألادبّية املحل

ّ
 ال

ى الحبر والورق العادي نحو رحاب الورق إلالكترونّي وإدخال الصور 
ّ
فاملقّررات الّتعليمّية اللغوّية يجب أن تتخط

م وتشّجعه على الاندماج والّتعامل مع املادة  والفيديوهات والوسائل
ّ
تي تستثير الخيال إلابداعي عند املتعل

ّ
هنّية ال

ّ
الذ

 املطروحة.

بشور وألالوان وبعض العروض التقديمّية من 
ّ
وج والط

ّ
وألانشطة املساعدة لم يعد يمكن أن تقتصر على الل

“Power Point”  م نفسه وأن تكون من صنعه في مّرات، ومن تحليله، وغيرها، إن ألانشطة يجب
ّ
أن تنطلق من رؤية املتعل

م قبول الاختالف، ووجهات الّنظر املختلفة، فيرفض ما يمّس معتقداته، ويتبّنى 
ّ
وإبداعه، يتحاور فيها مع لاخر، ويتعل

م 
ّ
تي يعيش فيها. فمن غير الطبيعّي أن يتعامل املتعل

ّ
ته، تسأله عن رأيه وأنشط تطبيقاتمع ما فيه خير املجموعة ال

ناته، وتجعله عرضة لإلعجاب والانتقاد على 
َ
وتدعوه ملشاركة يومياته وهواياته مع الكوكب بأسره، تؤرشف حركاته وَسك

حّد سواء، ثم يأتي املنهاج ليفرض عليه حزمة من املعلومات وإلاشكالّيات ويحّوله إلى متلٍق سلبّي منفصٍل عّما يأخذه 

 معه.ويتعاطى 

غة العربّية يجب أن يخرج من زاوية العرض الّتلقينّي نحو رحاب املعلومات والّرقم، فُتعتمد ألالعاب  
ّ
إن  تعليم الل

مه 
ّ
م وتعل

ّ
مية، خاّصة في تعليم الّنحو والبالغة،  ألنها تحّسن املهارات إلادراكّية للمتعل

ّ
إلالكترونّية في العملّية التعل

 عن تقديم الّتغذية الّراجعة واملستمرة )عباس ي: الاستقاللّية والاعتماد ع
ً

( أِضف 222 ص.، 1111لى نفسه، هذا فضال

م والباحث بوسائل مستقاة من واقعه اليومّي، فهو يتعاطى معها يومًيا من 
ّ
إلى ذلك، إّن هذه ألالعاب تخاطب املتعل

مية! ولنا أن نتصّور إلاقبال عليها، وتذكناحية ترفيهّية أو تثقيفّية فقط، ولهذا يجب  إدخالها في صلب العملّية 
ّ
ية التعل

 عنروح التحّدي، وما تنمّيه من قدرات ذهنّية وعقلّية، هذا 
ً

اكتساب العادات الفكرّية لحل املشكالت والتخّيل  فضال

 (.222ص. ، 1111وإلابداع )عباس ي: 

يجب أن يكون قوامها صنع الشخصّية  إّن استخدام الحاسب بات لزاًما في العملّية الّتعليمّية، ودراسة الّنّص 

 ما لم يقله صاحبه، 
ّ

ل وتناقش وتبدي رأيها بما يعرض أمامها، فتقرأ ما هو أبعد من الّنص ذاته، وتستشف
ّ
تي تحل

ّ
ال

تي يقّدمها وتحّولها إلى مواد مسّيلة تستخدمها في محيطها ومجتمعها وقيمها وأزماتها ومشاكلها. 
ّ
 فتكّرر املادة الخام ال

سانّي ّتعاون بين وال
ّ
والحاسوبّي يجب أن يكون وثيًقا وعميًقا بحيث ال يشتغل أحدهما بمعزل عن  اللغوّي والل

خصّية إلانسانّية املثّقفة، 632ص.، 1111قويدر: )لاخر 
ّ

ما لبناء الش
ّ
غوّية وحسب وإن

ّ
(، ليس لبناء صرح البرامج الل

مة لغة عصرها، الصّ 
ّ
 انعة لها.العاملة على تحسين بيئتها، املتكل
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غة، فال تقِعدنا جائحة 
ّ
غة وعاء الفكر بحّق، ويكون الفكر والّتطّور والحضارة النتاج العملّي لهذه الل

ّ
هكذا تكون الل

ر بمفردات العصر وآلّياته الحديثة، بل نكون نحن، لغوّيين وأدباء وشعراء وأساتذة ومبرِمجين 
ّ
عاجزين، وال نتعث

م الّراية ألجيال أكثر تطّوًرا  مّنا فيضيفوا إليها و"حاسوبيين" صانعيها ومؤّسسيها 
ّ
ورّواد تطويرها الّدائم واملستمّر، نسل

غة أمانة في أعناقنا، وبذكائهم ونضجهم تركوا لنا الكثير 
ّ
مونا هذه الل

ّ
ما لم نملك وسائله تماًما كما فعل أسالفنا يوَم سل

 نظّن أن غاية الحضارة تتحّقق في مدّونة أو بحث أو نّص من إلاشكالّيات وعالمات الاستفهام  مخّبأة بين السطور 
ّ

لئال

غة حّية في كّل عصر، وإلى هذا نصبو، وملثل هذا نعمل... 
ّ
 مهما بلغت قيمتها، ولكي ال تنطفئ جذوة الّتطّور وبعث الل

 :قائمة املراجع

كاء الاصطناعّي: مداخله ومفاهيمه وأهم خصائ (:1111)الكبرى خديجة  ،سلطاني (8
ّ
صه وتطبيقاته، الذ

غة 
ّ
كاء الاصطناعّي، الواقع والّرهانات، أعمال امللتقى الوطني، منشورات املجلس ألاعلى لل

ّ
مؤتمراللغة العربّية وبرامج الذ

 .العربّية

م متمّيز (:1111عباس ي، سعاد ) (2
ّ
غة العربّية وبرامج  مؤتمر ،فاعلّية ألالعاب إلالكترونية في صناعة متعل

ّ
الل

كاء الاصطنا
ّ
غة العربّيةالذ

ّ
 .عّي، الواقع والّرهانات، أعمال امللتقى الوطنّي، منشورات املجلس ألاعلى لل

راب القيم، (:1112)أّيار  إبراهيم العسكري، سليمان (3
ّ
ة العربي،  ظاهرة اضط

ّ
 الكويت.مجل

ي، متاح على: أزمة العربّية أم أزمة التعريب؟ مجلة العرب )ال.ت(:سليمان إبراهيم ، العسكرّي  (4

-/01/%D8%A3%D8%B2%D9%85%D8%A9http://www.sulaimanalaskari.com/ar/2004/04

-%D8%A3%D9%85-%D8%A7%D9%84%D8%B9%D8%B1%D8%A8%D9%8A%D8%A9

-%D8%A3%D8%B2%D9%85%D8%A9

%D8%A7%D9%84%D8%AA%D8%B9%D8%B1%D9%8A%D8%A8%D8%9F/ 

 

 رفة،سلسلة عالم املع رؤية عربّية ملجتمع املعرفة، الرقمّية، (: الفجوة1115حجازي، نادية ) ،نبيل ،العلي (5

 ت املجلس الوطني للثقافة والفنون، الكويت.إصدارا

كاء الاصطناعّي، مقاربة تاريخّية مفاهيمّية 1111قويدر، قيداري ) (6
ّ
(، املعاجم العربّية إلالكترونّية وتطبيقات الذ

كاء الاصطناعّي، الواقع والّرهانات، أعمال امللتقى الوطني،  وظيفّية،
ّ
جلس منشورات املمؤتمراللغة العربّية وبرامج الذ

غة 
ّ
  .العربّيةألاعلى لل

 ، الكويت.مجلة العربي إلانسانيات في عصر العلم، (:1112)نوفمبر  أحمد أبو زيد، (7

ة البيئة والتنمّية،  (:1112)حزيران رجب سعد ، السّيد (1
ّ
 .، بيروت222 عمجل

 الكويت. ،362ّيات، عي العلمّي، مستقبلالاغتراب الجديد، مجلة العرب (:1122حزيران أحمد )أبو زيد،  (9

 

http://www.sulaimanalaskari.com/ar/2004/04/01/%D8%A3%D8%B2%D9%85%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D8%B9%D8%B1%D8%A8%D9%8A%D8%A9-%D8%A3%D9%85-%D8%A3%D8%B2%D9%85%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D8%AA%D8%B9%D8%B1%D9%8A%D8%A8%D8%9F/
http://www.sulaimanalaskari.com/ar/2004/04/01/%D8%A3%D8%B2%D9%85%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D8%B9%D8%B1%D8%A8%D9%8A%D8%A9-%D8%A3%D9%85-%D8%A3%D8%B2%D9%85%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D8%AA%D8%B9%D8%B1%D9%8A%D8%A8%D8%9F/
http://www.sulaimanalaskari.com/ar/2004/04/01/%D8%A3%D8%B2%D9%85%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D8%B9%D8%B1%D8%A8%D9%8A%D8%A9-%D8%A3%D9%85-%D8%A3%D8%B2%D9%85%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D8%AA%D8%B9%D8%B1%D9%8A%D8%A8%D8%9F/
http://www.sulaimanalaskari.com/ar/2004/04/01/%D8%A3%D8%B2%D9%85%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D8%B9%D8%B1%D8%A8%D9%8A%D8%A9-%D8%A3%D9%85-%D8%A3%D8%B2%D9%85%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D8%AA%D8%B9%D8%B1%D9%8A%D8%A8%D8%9F/
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 ر في تعزيز إلاشراف الالكتروني في ظل جائحة كورونايأهمية إدارة التغي

The Importance of Change Management in Strengthening Electronic 

Supervision in Light of the Corona Pandemic 
     ياليب /كلية التربية، جامعة طرابلس/د. البشير الهادي القرقوطي

Dr Al-Bashir Al-Hadi Al-Qarqouti/Faculty of Education, University of Tripoli/Libya 

     ليبيا /كلية التربية، جامعة طرابلس/د. فتحي محمد مادي

Dr Fathi Muhammad Madi/Faculty of Education, University of Tripoli/Libya 

 

 ملخص الدراسة: 

رف على أهمية إدارة التغيير في تعزيز إلاشراف الالكتروني كبديل عن إلاشراف التقليدي، ولتحقيق ذلك تم هدفت الدراسة إلى التع

مشرف تربوي، وأظهرت نتائج الدراسة أن  62استخدام املنهج الوصفي، كما تم اعتماد الاستبيان كأداة لجمع البيانات من عينة بلغت 

لكتروني كبديل عن إلاشراف التقليدي كانت بدرجة عالية في املجال إلاداري، واملجال البشري، أهمية إدارة التغيير في تعزيز إلاشراف الا

وبدرجة منخفضة في املجال التكنولوجي، وبينت نتائج الدراسة وجود العديد من التحديات التي تواجه إدارة التغيير في تعزيز إلاشراف 

 عدم وجود فروق ذات داللة
ً
إحصائية إلجابات عينة الدراسة في كافة مجاالتها. وأوصت الدراسة بضرورة نشر  الالكتروني، وأظهرت أيضا

بيئة لثقافة إدارة التغيير باملؤسسات التعليمية وإشراك كافة املستويات إلادارية املختلفة في عملية التغيير بما يكفل التفاعل مع تغيرات ا

  الجديدة.

 إلاشراف التربوي الالكتروني التقليدي،التربوي إلاشراف  التغيير،إدارة  الكلمات املفتاحية:

Abstract: 

The study aimed to identify the importance of change management in promoting electronic supervision as an 

alternative to the traditional one. To achieve the aim of the study, the descriptive approach was used. A questionnaire was 

adopted as a tool for data collection and thirty four (34) educational supervisors represented the sample of the study. The 

findings of the study showed that the results of change management in promoting electronic supervision, as an alternative to 

the traditional one, is a high degree in the administrative field, the human field, and showed a low degree inthe technological 

field. The results of the study also indicated that there are numerous challenges facing change management in promoting 

electronic supervision. In addition, it showed that there were no statistically significant differences for the answers of the 

sample of the study in all of its fields. The study recommended the need to promote the culture of change management in 

educational institutions and involve all administrative levels in the change process in a way that guarantee the interaction 

with the new environment changes 

.Keywords: Change management, Traditional educational supervision, Electronic educational supervision 
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 مقدمة:

( الذي أحدث خلل في الجوانب Covid-19من أهم التحديات التي واجهت العالم اليوم ظهور فايروس كورونا )

الحياتية للمجتمعات ومن أبرزها الجوانب: الصحية، والاقتصادية والاجتماعية والسياسية بشكل عام، والعملية 

إدارة  في الحديثة التوجهات حدي ألاكبر، ألامر الذي أدي بدوره لبروز التعليمية التربوية بشكل خاص ما جعله يشكل الت

 الذي إلاداري  النهج ذلك هي" حيث ظهرت إدارة التغيير التي يعرفها العتيبي  لتلك التحديات، كنتيجة مؤسسات الدولة،

 أولويات ضمن املنظمة اطبنش عالقة لها التي املؤشرات تلك وفرز  الاعمال منظمة بيئة التغيير في مؤشرات برصد يعنى

أدائها  لتحسين املتوقعة املتغيرات مع إلادارية العملية لوظائف ممارستها في إلادارة تلك وتأقلم بهدف تكيف إدارتها

(، وبذلك ال مناص من تسخير كل الامكانيات املوجودة السيما التطورات 3ص، 1122)ابتسام زروق، ".وسلوكها

سعًيا لتطوير النظم التعليمية، وعلى رأسها ادارة الاشراف التربوي التي تعتمد على التكنولوجية في مجال التعليم 

مجموعة من املشرفين التربويين في النهوض بالعملية التعليمية، وما يتصل بها من خالل متابعة ما يقوم به املعلمين من 

صعوبات التي تواجههم، ومساعدتهم على نشاطات في إطار الامكانيات والوسائل املتاحة، ومن تم الوقوف على أهم ال

( هذا في الظروف العادية ناهيك عن أوقات ألازمات كما هو بطبيعة 22ص، 1112تحسين أدائهم. )محمود طافش، 

 للشك في البحث عن منحى جديد إليجاد البدائل والسبل التي 
ً

الحال في جائحة كورونا اليوم، ألامر الذي ال يدْع مجاال

ظة على استمرار العملية التعليمية بفعالية، فلجأت الدول إلى التعليم الالكتروني كحل بديل للتعليم من شأنها املحاف

التقليدي داخل املدارس والفصول الدراسية، ولذلك ظهرت استراتيجية إدارة التغيير في إدارة إلاشراف التربوي التي 

يفية لدى املشرفين التربويين، وتحسن من مستوى تعمل على تكاثف الجهود املتواصلة بصورة تحقق الفاعلية الوظ

أدائهم العام، وال تؤثر في ذات الوقت على رسالة ورؤية وأهداف مكاتب إلاشراف التربوي، بل تنسجم معها وتدعمها 

بإحداث التغيير في الهياكل التنظيمية، وأساليب إلاشراف التربوي وتنسجم معها في تحقق أهدافها، ومن هذا املنطلق 

عى الدراسة الحالية ملعرفة أهمية إدارة التغيير في تعزيز عملية إلاشراف الالكتروني كبديل عن إلاشراف التربوي تس

 التقليدي في ظل ظروف جائحة كورونا التي تمر بها بالدنا.

 مشكلة الدراسة:

م واملصنف 1122في عام ( 22-كوفيداستناًدا إلى الخلفيات السابقة التي تشير إلى خطورة انتشار فايروس كورونا )

( ما أدى إلى اغالق جل 1ص، 1112م بالجائحة. )إكرام زغاد،  1122/ 6/ 22من قبل منظمة الصحة العاملية في 

 على أرواح املتعلمين مما نتج عنه تضرر نحو )
ً
( بليون طالًبا في 2.3املؤسسات التعليمية على مستوى العالم حفاظا

من املتعلمين في العالم، وترتفع هذه النسبة في البلدان  (%22)( بلد بنسبة 221)جميع قارات العام، وفي أكثر من 

 (1ص، 1112من املتعلمين. )ألامم املتحدة، (%22)إلى املنخفضة واملتوسطة الدخل لتصل 

وفي إطار هذه املؤشرات أصبح من البديهي أن تلجا النظم التربوية الستخدام التعليم الالكتروني كبديل عن  

ليم التقليدي الذي يسهم في تعزيز فاعلية املنظومة التعليمية بوجه عام وإلاشراف التربوي بوجه خاص، ألامر الذي التع

يجعل الحاجة ماسة إلدارة التغيير التي تعمل على تكاثف الجهود املتواصلة بصورة تحقق الفاعلية الوظيفية في مكونات 

 العملية التعليمية.
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الدراسة للتعرف على أهمية إدارة التغيير في إحداث عملية إلاشراف الالكتروني كبديل وبناًء على ذلك تسعى هذه 

 عن إلاشراف التربوي التقليدي من خالل الاجابة على التساؤل الرئيس التالي:

 التقليدي ما أهمية إدارة التغيير في إحداث عملية إلاشراف الالكتروني كبديل عن إلاشراف التربوي  

 ذا التساؤل الرئيس يتوجب إلاجابة عن التساؤالت الفرعية التالية:ولإلجابة على ه

 داري؟إلا ما دور إدارة التغيير في إحداث عملية إلاشراف الالكتروني كبديل عن إلاشراف التربوي التقليدي في املجال  .2س

 ؟شري ي التقليدي في املجال البما دور إدارة التغيير في إحداث عملية إلاشراف الالكتروني كبديل عن إلاشراف التربو . 1س

ما دور إدارة التغيير في إحداث عملية إلاشراف الالكتروني كبديل عن إلاشراف التربوي التقليدي في املجال  .6س

 ؟التكنولوجي

ما أهم التحديات التي تواجه املشرف التربوي في ممارسة إلاشراف الالكتروني كبديل عن إلاشراف التربوي  .2س

 ؟التقليدي

( بين إجابات أفراد عينة الدراسة حول 1.15هل توجد فروق ذات الداللة إلاحصائية عند مستوى داللة ) .5س

 
ً
التحديات التي تواجه املشرف التربوي في ممارسة إلاشراف الالكتروني كبديل عن إلاشراف التربوي التقليدي تبعا

 ؟ملتغيرات الجنس والتخصص والخبرة

 أهداف الدراسة:

 ا سبق تحددت أهداف الدراسة الحالي في لاتي: استخالًصا مل

التعرف على دور إدارة التغيير في إحداث عملية إلاشراف الالكتروني كبديل عن إلاشراف التربوي التقليدي في املجال .2

 الاداري.

ي املجال تقليدي فالتعرف على دور إدارة التغيير في إحداث عملية إلاشراف الالكتروني كبديل عن إلاشراف التربوي ال .1

 البشري.

التعرف على دور إدارة التغيير في إحداث عملية إلاشراف الالكتروني كبديل عن إلاشراف التربوي التقليدي في املجال .6

 التكنولوجي.

معرفة أهم التحديات التي تواجه املشرف التربوي في ممارسة إلاشراف الالكتروني كبديل عن إلاشراف التربوي  .2

 . التقليدي

التعرف على الفروق بين إجابات أفراد عينة الدراسة حول التحديات التي تواجه املشرف التربوي في ممارسة إلاشراف .5

 ملتغيرات الجنس والتخصص والخبرة.
ً
 الالكتروني كبديل عن إلاشراف التربوي التقليدي تبعا

 أهمية الدراسة:

ولت موضوع إلاشراف إلالكتروني الذي نال اهتمام تنبثق أهمية هذه الدراسة من أهمية موضوعها حيث تنا

العديد من التربويين من خالل كتاباتهم املتنوعة سواء كانت من حيث املتطلبات أو من حيث املعيقات أو من حيث 

 فامكانية تطبيقه.... إلى غير ذلك، وهذه الدراسة ربطت موضوع الاشراف الالكتروني بنمط إدارة التغيير في مكاتب إلاشرا



 

وفقا لمتطلبات القرن  رأس مال بشريءفي بنا دورمؤسسات التعليم      

 الحادي والعشرين 

 

 322 برلين –ألمانياالسياسية واالقتصادية / ، اإلستراتيجيةإصدارات المركز الديمقراطي العربي للدراسات  

 

 املؤتمر الدولي

 العلمي الافتراض ي 

2022 

 

التربوي ما يظهر أهميتها في تطبيق النمط التطوري لإلشراف التربوي خاصة في أوقات املحن كما هو الحال اليوم في 

 جائحة كورونا، إلى جانب ذلك فإن لهذه الدراسة أهمية تطبيقية تتحدد في لاتي:

إلالكتروني، مما يساهم في  رافإلاش ممارسة درجة في تؤثر التي العوامل عن الكشف في الدراسة هذه نتائج تساعد.2

 الدراسة. نتائج تبينها العوامل التي تحد من استخدام الاشراف الالكتروني التي معالجة

  قبل من املوضوع بهذا الاهتمام يتم أن يؤمل .1 
ً
تعتمد  مشروعات لتبني التدريبية، إدارات إلاشراف التربوي وخصوصا

 عليها. والتدريب الحديثة على التقنيات

 .املدارس في إشرافية كوسيلة واعتماده إلالكتروني إلاشراف نحو التوجهات تعزيز في الدراسة نتائج تفيد.6 

 تفتح هذه الدراسة مجال لدراسات مستقبلية من خالل توصياتها. .2 

 حدود الدراسة:

 
ً
 .شيربوي ببلدية تاجوراء، قصر بن غ: طبقت الدراسة بمكاتب الاشراف التر الحدود املكانية :أوال

  
ً
 : استهدف الدراسة عينة من املشرفين التربويين بالبلدياتالحدود البشرية: ثانيا

 
ً
 2021 العام الجامعي: أجريت الدراسة خالل الحدود الزمنية :ثالثا

 
ً
 الحدود املوضوعية: تمثلت في إدارة التغيير وإلاشراف التربوي إلالكتروني. :رابعا

 مصطلحات الدراسة:

 الواقع إلى الواقع الحالي من متدرج شمولي، عملي منهج تطبيق خالل من املؤسسة تحويل هي "عملية إدارة التغيير: .1

حمد ) ."إحداثه التغيير املراد لتعزيز عملية أساليب ألاعمال والسلوك، وبإتباع تطوير خالل من إليه، الوصول  املراد

 (12ص.، 1112العطيات ،

 
ً
لوب الذي تعتمد عليه إدارة عمل املؤسسات التربوية في احداث تعديالت : بأنها ألاسويعرفها الباحثان إجرائيا

املستجدات الطارئة بغية تحقيق أهداف وطرق عمل املؤسسات بما يتناسب و  مخططة على أهداف وسياسات

 املؤسسات التربوية.

اسب لالي وشبكة نمط إشرافي يعتمد على استخدام الوسائط إلالكترونية من خالل الح إلاشراف إلالكتروني: .2

إلانترنت في التواصل بين املشرفين التربويين واملعلمين، وبين املشرفين التربويين واملؤسسات التعليمية، لتبادل املعلومات 

 (22ص.، 1122والخبرات بأقصر وقت وأقل جهد. )عهود خالد الصائغ، 

مين على ألادوات التكنولوجية في متابعته للمعلويعرفه الباحثان بأنه: نمط إلاشراف التربوي الذي يعتمد فيه املشرف 

 أثناء تدريسهم بمدارس التعليم ألاساس ي.
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 النظري والدراسات السابقة: إلاطار 

 الجانب النظري للدراسة:

: إدارة التغيير التربوي:
ً

 أوال

ن إنجاز هذا التغيير مالتغيير عملية حيوية وهامة البد منها، ألامر الذي يستوجب وجود إدارة للتغيير تعمل على 

خالل املهارات الفنية والتشريعية وإلادارية وتسخير املوارد كل البشرية، واملادية بكفاءة وفعالية تعمل على التحول من 

 الواقع الحالي إلى الواقع املستقبلي املنشود خالل فترة محددة وبأقل جهد وكلفة ممكنة.

 تعريف إدارة التغيير:

ينتمي إليها البحاث،  التي الفكرية املدارس التغيير، نظًرا الختالف إلدارة موحد مفهوم تحديد في ون الباحث لقد اختلف    

 وبذلك تم تعريفها كالتالي: ،للموضوعواختالف رؤيتهم 

 من متدرج شمولي، عملي منهج تطبيق خالل من املؤسسة تحويل "عملية(:12ص، 1112عرفها )حمد العطيات ، -

التغيير  لتعزيز عملية أساليب وبإتباع، ألاعمال والسلوك تطوير خالل من إليه، الوصول  املراد واقعال إلى الواقع الحالي

 .إحداثه" املراد

( " مجموعة من الخبرات للعاملين في الهيكل التنظيمي لإلدارة 62ص، 1122الرزاق محمد الخليف،  عرفها )عبد -

وهو تطوير وتغيير وضع إلادارة إلى وضع أفضل تكون قادرة على التربوية واملدرسية تجتمع جهودهم لتحقيق غاية معينة 

 .مواكبة التطورات العلمية والتقنية والاقتصادية"

 التغيير:خصائص إدارة 

  خصائص (22-22ص.، 1123يذكر )زهير محمود الكردي،    
ً

و)صالح،  (251ص.، 1122،عن:( الزعيبرإدارة التغيير نقال

 :لاتيةفي النقاط  (112ص.، 1121)عساف ،( و125ص.، 1121و)العميان، (12ص.، 1121

 من أبرز الخصائص والسمات إلدارة التغيير فهي تتعامل مع املؤسسة من منظور استراتيجي.الاستراتيجية : 

 الواعي: تعتمد قيادة التغيير بدرجة أساسية على املعلومات والحقائق التي تصف كل جوانب  التشخيص

 املؤسسة.ومكونات 

 ليس هناك نمط محدد لعملية التغيير في كل النظم واملؤسسات إلادارية املتعددة، إنما قيادة التغيير  :املرونة

 هي التي تحدد طريقة التعامل مع التغيير.

  الاستهدافية: يعتبر التغيير حركة تحصل بشكل منظم متجه نحو هدف معلوم ومواقف محددة ومقبولة من

 قوى التغيير

 والظروف التي تمر بها. بإمكانياتها ومواردهاير بواقع املؤسسة الواقعية: يرتبط التغي 

 .التوافقية: التوافق بين عملية التغيير وبين الرغبات والتطلعات للقوى املتنوعة لعملية التغيير 

  ،التأثير في لاخرين، وتوجيه للقوى العاملة بها نحو  والقدرة علىالفاعلية: القدرة على الحركة بشكل حّر مالئم

 هدف التغيير.

  .املشاركة الواعية لقوى التغيير وأطرافه التي سوف تتأثر بعملية التغيير والتفاعل مع قادة التغيير 
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  .الشرعية وألاخالقية: يتم التغيير في ألاطر الشرعية وألاطر القانونية وألاخالقية في وقت واحد 

 .إلاصالح: السعي إلصالح العيوب املوجودة باملؤسسة 

 :احثان لخصائص إدارة التغييرف البويضي

  الابتكار: تعمل إدارة التغيير على معرفة إمكانية التطوير أفضل مّما هو قائم في الوضع الحالي، والتغيير يسير

 نحو رقي وتقدم املؤسسة. 

 ۔التكيف مع املتغيرات: إن إدارة التغيير تتناسب وتتكيف مع التغييرات الحادثة على املؤسسة التربوية 

 شرافية: أن إدارة التغيير لها رؤية استشرافية للمستقبل ما يمكنها من تغيير الواقع لألفضل بناَء على الاست

 معلومات مجهزة ومتوقعة. 

 .القابلية للقياس: باعتبار أنها هادفة لذلك تكون قابلة للقياس والحكم على نجاحها من عدمه 

 أهداف إدارة التغيير:

 ( أهداف إدارة التغيير في لاتي:12ص، 1121يذكر )سيد سالم عرفة، 

 .زيادة قدرة املؤسسة على التعامل والتكيف مع البيئة املحيطة وتحسين قدراتها على البقاء والتطور 

 .زيادة قدرة املؤسسة على التعاون بين مختلف املكونات املختصة من أجل تحقيق ألاهداف 

  مشكالتهم لحفزهم على التغيير لحل تلك مساعدة ألافراد والجماعات التابعة للمؤسسة على تشخيص

 املشكالت.

 .تشجيع ألافراد التابعين للمؤسسة للعمل على تحقيق أهدافها 

 .بناء جو من الثقة بين ألافراد والجماعات داخل املؤسسة 

 .من إلادارة التقليدية 
ً
 تمكين املدير من تطبيق إلادارة باألهداف بدال

 2املشكالترئة التي تواجهها من خالل التزود باملعلومات عن تلك مساعدة املؤسسة في حل املشاكل الطا. 

أنها تساعد املؤسسة التربوية على تغيير الاتجاه حسب املعطيات  ويضيف الباحثان إلى إهداف إدارة التغيير

اءة لدى كفالبيئية والاجتماعية الحادثة، كما أنها تسعى باملؤسسة التربوية لتطوير النظم الادارية من أجل زيادة ال

السلوكية التي تحد من تحقيق املؤسسة التربوية ألهدافها، باإلضافة  القيم واملعتقداتأفرادها، كما أنها تسعى لتطوير 

إلى أنها تعمل على تنسيق الجهود للخروج من املشكالت العارضة في الوقت املناسب وبأقل أضرار كما هو الحال في 

 جائحة كورونا.

 في املؤسسات التربوية: أهمية إدارة التغيير 

في    319) ص. ،1121وتكمن أهمية إدارة التغيير بالنسبة للمؤسسة كما يشير إليها )عبد العليم والشريف، 

  :النقاط التالية

 الفرص الكتساب وممارسة مهارات جديدة. تقديم 

 .تعمل على زيادة الرضا عن العمل لدى العاملين باملؤسسة 

 لعمل وكفاءة العاملين.تعمل على تحسين ممارسات ا 
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 .تقدم فرًصا للعمل مع أفراد جدد 

 .تعمل على الاستخدام ألامثل للوقت 

 .تزيد من مسؤولية العاملين باملدرسة 

، حيث يقع عليها مسؤولية قبول ألافراد ويرى الباحثان أن إلدارة التغيير في املؤسسة التربوية أهمية كبيرة

ة أهداف املؤسسة، وكذلك التخطيط للتغيير مما يجعل املؤسسة تتأقلم للتغيير والتكيف معها ما يسهم في خدم

وتنسجم مع التطورات التكنولوجية، باإلضافة إلى التخطيط السليم للحوادث الطارئة التي تحدث بين الحين ولاخر 

 كما حدث عند انتشار جائحة كورونا، وكل ذلك من أجل النهوض باملؤسسة.

 أسباب التغيير:

ير نتيجة ألسباب داخلية وأسباب خارجية إال أن تأثير ألاسباب الداخلية أقل حدة من ألاسباب يحدث التغي

 (12، 12ص، 1122أميرة قدور، بين املؤسسة وبيئتها الخارجية. )الخارجية، والتي تظهر بسبب التفاعل املستمر 

 :ليةاويمكن ذكر ألاسباب الخارجية للتغيير في النقاط الثالث الت

 تزايد امل 
ً
نافسين الذين يعرضون خدمات أفضل للعميل وفي كل ألاحوال على املنظمة أن تستجيب بإجراء تغييرا

 ما.

  التغيـرات التقنية املتجددة والناجمة عن الثورة املعرفية في كل املجاالت تقريبا ما يستوجب على املؤسسة

 إحداث تغييرات ملواكبة هذه الثورة.

 خطيًرا للمجتمعات ومؤسساتها ما ينجم  التغيـرات البيئية الحادثة كما 
ً
في جائحة كورونا التي تشكل تهديدا

 عنه تحدًيا كبيرا ملديري تلك املؤسسات إن لم تعمل على تكيف املؤسسة معها

 مجاالت ادارة التغيير في مؤسسات التربوية:  

 كر ظيمية، وهيكلة املؤسسة، ويذادارات ادارة التغير الغايات وألاهداف الثقافة املؤسسية، والبنية التن تستهدف

  ( مجاالت إدارة التغيير في:63ص، 1121)فرحان حسن بربخ،

 .)الاهداف الاستراتيجية )مثل خلق استراتيجية مؤسساتية جديدة أو تعديل الحالية 

 أو تشييع استخدام  املناهج وطرق التدريس )مثل إدخال برنامج تدريس جديد، أو تعديله أو إلغاء البرنامج

 كنولوجيا والتعليم الالكتروني في التدريس(.الت

  إدخال التمايز في الراتب بناء على مؤشرات الاداء(. )مثلاملوارد البشرية 

  )تعزيز التعاون بين املؤسسات التعليمية والصناعية أو خلق آليات جديدة  )مثلالبحث )التطوير والابتكار

 لنقل املعرفة(.

  داري الداخلي للمنظمة )مثل انشاء إدارات جديدة باملنظمة وترتيب إلادارات يمكن أن يكون التغيير في الهيكل إلا

 القديمة وصالحياتها ومهامها(.

  مثل: تجديد نموذج قياس للتقييم أو نظام جديد لتقييم الاساتذة من طرف الطالب(.)والتقييم الجودة 
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 ثانًيا: إلاشراف إلالكتروني:

سات التعليمية على اختالف أنواعها دراسة الظروف التي تؤثر في عملية تستهدف عملية إلاشراف التربوي للمؤس

التربية والتعليم والعمل على تحسين تلك الظروف بالطرق التي تكفل التنمية الشاملة واملتكاملة لكل جوانب شخصية 

غير في التربية حل ارتبطت بالتاملتعلم وفق ما ترمي إليه التربية املنشودة، وتأسيًسا لذلك مر مفهوم إلاشراف التربوي بمرا

وتقدم البحوث النفسية والتربوية، وإلايمان بالفلسفة التجريبية والاجتماعية السائدة في املجتمعات، مما أدى التفاعل 

بينها إلى تطور مفهوم إلاشراف من الجمود والسيطرة، ومراقبة أعمال املعلم وكشف أخطائه وتفقد نقاط الضعف فيه 

بغية محاسبته على ذلك إلى تكوين عالقات ودية معه لرفع معنوياته، وتشجيعه على إلابداع وتهيئة ورفع التقارير 

 عن )صبحي، 
ً

 ص،2222الظروف املالئمة لنموه املنهي في جو مشبع بروح ألاخوة والديمقراطية والتفاهم والتخاطب نقال

واجه قطاعات املجتمع بشكل عام والعملية (، وتزامًنا مع التحديات املعاصرة التي ت21-23ص، 1112( و)حسن، 1

التعليمية بشكل خاص والناجمة عن انتشار جائحة كورونا ظهر نمط جديد من أنماط إلاشراف التربوي املتمثل في  

الاشراف التربوي إلالكتروني املتمثل في تحويل أعمال إلاشراف التربوي التقليدي إلى العمل إلالكتروني استجابة ملتغيرات 

ة واجتماعية مرتبطة بانتشار فايروس كورونا )جائحة كورونا( الذي عطل كل ألاعمال بناء على قاعدة صحية مفادها بيئي

 التباعد الاجتماعي أساس تقليل انتشار الفايروس.

 مفهوم إلاشراف الالكتروني:

التكامل السليم  (: هو" نموذج قائم علىLubega and Niyitegeka,2016)إلاشراف إلالكتروني: يعرفه كل من  

للتكنولوجيا بحيث يحل محل إلاشراف التقليدي باستخدام عدة أساليب منها: رسائل البريد إلالكتروني، ولوحات 

بشكل متزامن أو غير متزامن من خالل ثالثة عناصر  الدردشة، تتماملناقشات، واملنتديات والاتصاالت الهاتفية، وغرف 

 (322ص، 1111زينب محمد أبو غزلة، وكايد ساملة، )". لتحتية والطرق وألاساليبأساسية تتضمن املستخدمين والبنية ا

( إلاشراف إلالكتروني: نمط إشرافي يعتمد على استخدام الوسائط 22ص، 1122وتعرف )عهود خالد الصائغ، 

ين املشرفات ، وبإلالكترونية من خالل الحاسب لالي وشبكة إلانترنت في الاتصال بين املشرفات التربويات واملعلمات

 التربويات واملؤسسات التعليمية، لتبادل املعلومات والخبرات فيما بينهم بأقصر وقت وأقل جهد وأكبر فائدة.

( فتعرف إلاشراف إلالكتروني على أنه: الاعتماد على 322 ص ،1111أما )زينب محمد أبو غزلة، وكايد ساملة، 

كة إلانترنت والحاسب لالي ملمارسة أساليب إشرافية كالدروس تكنولوجيا املعلومات والاتصاالت الحديثة كشب

التوضيحية والقراءات املوجهة واللقاءات والدورات التدريبية والدروس التطبيقية بأقل وقت وجهد وتكلفة وبأعلى 

 .جودة

لى ع نمط إلاشراف التربوي الذي يعتمد فيه املشرف ويمكن للباحثين تعريف إلاشراف إلالكتروني على أنه:

 ألادوات التكنولوجية في إشرافه على املعلمين أثناء تدريسهم بمدارس التعليم ألاساس ي.

   :أهمية إلاشراف إلالكتروني

( أهمية إلاشراف إلالكتروني متمثلة في تحقيق سرعة التواصل بين 22ص ،1122ذكرت )عهود خالد الصائغ،    

ملعلومة ودقتها، وسرعة اتخاذ القرارات، وتنفيذها بوقت أقل، إلادارات إلاشرافية، مما يحقق سرعة الحصول على ا
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باإلضافة إلى سهولة متابعة ألاعمال في البيئة إلاشرافية، مما يقلل التكلفة املادية والبشرية، ويسهل الاندماج مع إلادارة 

 إلالكترونية في املستقبل.

 الخبرات بين املعلمين واملشرفين، ويساعد ادلفرص لتب توفير ويرى الباحثان أن من أهمية إلاشراف إلالكتروني

 في التغلب على العديد من الصعوبات التي تعيق املشرف التقليدي مع اختصار الوقت والجهد، كما أنه يساهم في حل 

 مشكلة نقص املشرفين التربويين التي تزداد مع ازدياد عدد الطالب واملعلمين، 

  :مجاالت إلاشراف إلالكتروني

االت إلاشراف إلالكتروني باملجال إلاداري: ويشمل )املعامالت إلادارية، وحركة نقل املعلمين واملعلمات تتمثل مج

بين املدارس، واحصائيات وبيانات املدارس، والشؤون إلادارية، واملجال امليداني: ويشمل )تقييم ألاداء الوظيفي، وخطط 

لتعليمات والتوجيهات املرتبطة بها، وسجل الزيارات، وتوزيع مفردات الهيئة إلادارية والتدريسية للمعلمين واملعلمات، وا

  .(261، ص1112وأبو ال سميد )عبيداتاملنهج وإعداد الدروس(. 

ويذكر الباحثان مجاالت إلاشراف إلالكتروني في: متابعة الاجراءات إلادارية، وإلاشراف على حركة نقل املعلمين   

بويبها املدارس وت التعليمية منوجمع إلاحصائيات والبيانات املرتبطة بالعملية واملعلمات بين املدارس والصفوف، 

لالستفادة منها في وضع الخطط التعليمية، وتقييم ألاداء الوظيفي للمعلمين واملعلمات بمدارس التعليم ألاساس ي، 

 .إدارات املدارس ومعلميهاومتابعة املدارس حسب الخطة الزمنية، باإلضافة إلى توزيع التعاميم والتوجيهات على 

 الدراسات السابقة:

إلى جانب عرض الباحثان لإلطار النظري املرتبط بموضوع الدراسة الحالية، وذلك بهدف الوقوف على بعض    

الجهود التي بذلت فـي مجـال التوجيه التربوي الالكتروني، نعرض مجموعة من الدراسات السابقة لالستفادة منها في 

 ة الحالية، على النحو التالي:انجاز الدراس

 دراسات اهتمت بإدارة التغيير:  .1

(: هدفت هذه الدراسة ملعرفة درجة إدارة التغيير وثقافة التميز والعالقة بينهما لدى مديري 1123دراسة ُعريب سليمان)-أ

ت فسهم، حيث استخدماملدارس الحكومية الثانوية ومديراتها في محافظات شمال الضفة الغربية من وجهات نظرهم أن

 ومديرة، وتوصلت لعدة نتائج أهمها 113املنهج الوصفي التحليلي، من خالل استبيان وزع على عينة عددها )
ً
( مديرا

توفر درجة عالية من إدارة التغيير وثقافة التميز لدى مديري ومديرات عينة الدراسة ووجود ارتباط موجب بين إدارة 

 التغيير وثقافة التميز. 

 توافر الكفايات املهنية مدى على التعرف الدراسة إلى (: هدفت2266الزهراني) مبارك بن حاتم بنت راسة سهامد -ب

 لتفعيل املطلوبة مكة املكرمة، ومعرفة أهم املقومات بمدينة الحكومي العام التعليم مدارس مديرات لدى التغيير لقيادة

تم توزيعه على عينة  املسحي، باستخدام استبيان الوصفي املنهجلقيادة التغيير، واستخدمت  املهنية الكفايات وجود

وتوصلت الدراسة لنتائج  املكرمة مكة الحكومي بمدينة العام التعليم معلمات ( معلمة من615(مشرفة و)22عددها )

 بمكة املكرمة، الحكومي العام التعليم مدارس مديرات لدى لقيادة لتغيير املهنية الكفايات من نسبة متوسطة وجود أهمها
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العام  التعليم مدارس لدى مديرات التغيير لكفايات املهنية الكفايات لتفعيل املقومات املطلوبة بعض وجود واهمية

 .الحكومي

(: هدفت الدراسة التعرف على واقع املمارسات إلادارية ملديري مدارس 1122محمد رفيق خليل بعلوشة ) دراسة-ج

غزة في ضوء إدارة التغيير، وسبل تحسينه، واستخدم الباحث املنهج الوصفي التحليلي وكالة الغوث الدولية بمحافظات 

، وتوصلت الدراسة 623( مجاالت طبقت على عينة قوامها )2( فقرة موزعة على)62من خالل استبانة مكونة من)
ً
( معلما

لغوث الدولية بمحافظات غزة في ضوء إلى نتائج أهمها الدرجة الكلية لواقع املمارسات إلادارية ملديري مدارس وكالة ا

 إدارة التغيير، جاءت بدرجة كبيرة.

 دراسات اهتمت باإلشراف الالكتروني: .2

(: هدفت إلى معرفة فاعلية استخدام التطبيقات الالكترونية في الاشراف التربوي 1122تركي بن صالح الغامدي ) دراسة-أ

، حيث استخدم الباحث املنهج الوصفي التحليلي من خالل جمع البيانات باإلدارة العامة للتربية والتعليم بمكة املكرمة

، باستخدام استبانة كأداة لجمع البيانات، وتوصلت الدراسة لنتائج 21من عينة الدراسة التي كان عددها )
ً
 تربويا

ً
مشرفا

ف طبيقات مالئمة لإلشراأهمها: أن مهام املشرف التربوي يمكن أداؤها عن طريق التطبيقات التكنولوجية، وأكثر الت

التربوي هي)ألاوفيس، املنتديات الحوارية، ألاكروباد، الكتاب الالكتروني، الببليشر، املجموعات البريدية، برنامج املشرف 

 التربوي، املاسنجر(.

ية وم(: هدفت إلى التعرف على واقع استخدام الاشراف الالكتروني في املدارس الحك1126دراسة رشا راتب القاسم ) -ب

من وجهة نظر املشرفين التربويين في شمال الضفة، وقد استخدمت الباحثة املنهج الوصفي التحليلي باستخدام املقابلة 

، وأظهرت نتائجها أن توظيف التكنولوجيا أمر 222والاستبيان، وقد جمعت البيانات من عينة قوامها )
ً
 تربويا

ً
( مشرفا

ت التي تعيق استخدام الاشراف التربوي تتمثل في ضعف البنية التحتية وقلة ضروري في الاشراف التربوي، وأن املعيقا

أجهزة الحاسوب وضعف شبكة الانترنت وقلة الدعم املادي باإلضافة إلى رفض الجيل القديم من املشرفين واملعلمين 

 لفكرة الاشراف التربوي.

توافر متطلبات تطبيق إلاشراف إلالكتروني (: هدفت الدراسة التعرف إلى درجة 1125محمد حسين حمدان ) دراسة-ج

في املدراس الحكومية بمحافظات غزة من وجهة نظر املشرفين التربويين وسبل تطويرها، وقد وظفت الدراسة املنهج 

( فقرة، وقد استجاب 51الوصفي التحليلي، من خالل استخدام استبانة لقياس درجة توافر املتطلبات، وقد تكونت من )

(222 
ً
 على استبانة الدراسة، وتوصلت إلى عدة نتائج، من أهمها: أن درجة توافر متطلبات تطبيق  ( مشرفا

ً
ومشرفة

 إلاشراف إلالكتروني في املدارس الحكومية بمحافظات غزة جاءت متوسطة.

ن م(: هدفت ملعرفة صعوبات املتابعة إلاشرافية إلالكترونية وسبل تطويرها 1122دراسة أفلح بن أحمد الكندي ) -د

الدراسة فكانت مقياس الصعوبات    أداة أما الباحث املنهج الوصفي التحليلي، اعتمد وقد وجهة نظر املشرفين التربويين،

( مشرف ومشرفة، وتوصلت  لنتائج أهمها وجود صعوبات بدرجة كبيرة ومتوسطة حول 211وتمثلت عينة الدراسة في )

جاالت الصعوبات الفنية وكان أهمها ضعف في خدمة الانترنت من املصدر، املتابعة إلاشرافية إلالكترونية، وكانت أكثر م

 ثم الصعوبات الادارية وكان أهمها ضعف التنسيق بين الجهات التي تشرف على إلاشراف إلالكتروني.
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ق تطبيهدفت الدراسة التعرف إلى درجة جاهزية وزارة التربية والتعليم ألاردنية ل (:1122) الرحمن إيمان عبد دراسة-ه

إلاشراف التربوي إلالكتروني من وجهة نظر املشرفين التربويين، واستخدمت الباحثة املنهج الوصفي التحليلي، مستعينة 

ا ومشرفة بالطريقة العشوائية. وكان من أهم نتائج 115باالستبانة كأداة لجمع البيانات، وقد طبقت على )
ً
( مشرف

رجة "متوسطة"، حيث جاء "مجال املستلزمات البشرية" باملرتبة ألاولى بين الدراسة أن الدرجة الكلية لألداة جاءت بد

املتوسطات، بينما جاء "مجال املستلزمات املالية" باملرتبة ألاخيرة بين املتوسطات، وكذلك عدم وجود فروق ذات داللة 

 إحصائية تعزى للمتغيرات مجتمعة. 

إلالكتروني لدى املشرفات  لى التعرف على واقع تطبيق إلاشراف(:هدفت إ1111دراسة منيرة بنت عبدهللا املالك ) -و

 الدراسة عينة من مجتمع  على توزيعها تم استبانة مكونة من ثالث محاور، في ألاداة وتمثلت التربويات في مدينة الرياض، ،

 في التربويات ملشرفاتا تطبيق  درجة أًن  النتائج وأظهرت مدينة الرياض،  في التربويات من املشرفات (132وعددهم )

الرياض لإلشراف إلالكتروني مرتفعة، مع وجود معوقات لتطبيق إلاشراف إلالكتروني أهمها قلة أجهزة الحاسوب،  مدينة

وضعف شبكة الانترنت، ضعف البنية التحتية، وعدم توفر البرمجيات املرتبطة باإلشراف إلالكتروني، وضعف في اللغة 

أما عن سبل التغلب على املعيقات فجاءت أهمها تزويد مكاتب إلاشراف التربوي بمستلزمات إلانجليزية لدى املشرفات، 

إلاشراف إلالكتروني، وانشاء قواعد بيانات إلكترونية تساعد املشرفات على القيام بأعمالهن، وتفعيل الشراكة 

 املجتمعية مع القطاع الخاص لالستثمار في البنية التحتية لإلشراف إلالكتروني.

 ألاولى الزرقاء تربية في مديرية التربويين املشرفين ممارسة (: التعرف على درجة1111العظمات ) حامد دراسة محمد -ز

 وتمثلت الوصفي املسحي، املنهج الدراسة نظرهم، واستخدمت وجهة من تطويره ومتطلبات إلالكتروني ومعوقاته لإلشراف

وعددهم  ألاولى الزرقاء تربية في التربويين املشرفين جميع وهم الدراسة عجميع مجتم على توزيعها تم استبانة، في ألاداة

 ومشرفة،51)
ً
 ألاولى لإلشراف الزرقاء تربية مديرية في التربويين املشرفين ممارسة درجة أًن  النتائج وأظهرت ( مشرفا

متوسط  أعلى على لكترونيممارسة إلاشراف إلا واقع حصل املحاور  مستوى  وعلى ككل متوسطة، ألاداة إلالكتروني على

إلالكتروني، وأخيرا جاء  إلاشراف محور أهمية ثالثا وحل إلاشراف إلالكتروني، متطلبات محور  يليه  بتقدير مرتفع حسابي،

  إلالكتروني. استخدام إلاشراف معوقات محور 

 فترة خالل الحكومية املدارسفي  إلالكتروني إلاشراف تطبيق واقع على التعرف (: هدفت إلى1112دراسة وفاء بخيت) -س

 التحليلي، الوصفي الباحثة املنهج اعتمدت وقد الشمال باألردن، إقليم في التربويين املشرفين وجهة نظر من كورونا جائحة

 الدراسة أن واقع نتائج ومشرفة، وبينت ( مشرفا51الدراسة املؤلفة من ) عينة أفراد آراء ألخذ واستخدام الاستبانة

املحاور ككل جاءت مرتفعة، أما  مستوى  على كورونا جائحة فترة خالل الحكومية في املدارس اف إلالكترونيإلاشر  تطبيق

مرتفع جدا،  بتقدير  متوسط أعلى إلالكتروني ( على إلاشراف استخدام معوقات (حصل مجال :على مستوى املجاالت

 مفهوم( وأخيرا مجال) العمل إلاشرافي في لكترونيإلا إلاشراف تطبيق( مجال ، ثم)التربوي  إلاشراف أهمية( مجال يليه

 مرتفعة. وجميعها بتقدير عليها مستوى الاستجابة كان حيث إلالكتروني( إلاشراف
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 تعقيب على الدراسات السابقة:ال

 ةمن خالل عرض مجموعة الدراسات والبحوث السابقة التي أجريت في مجال الدراسة الحالية واملرتبط بأهمية إدار      

التغيير في تعزيز إلاشراف الالكتروني كبديل عن إلاشراف التقليدي استفاد الباحثان من بعض البحوث والدراسات 

السابقة في إجراءات هذه الدراسة وإعداد أداتها، والدراسة النظرية الخاصة بها، وصياغة أسئلتها، وأهدافها، وكذلك في 

 وكيفية تقسيم أجزاء الدراسة.نوع الصياغة املتبعة لهذه البحوث والدراسات 

 الجانب امليداني للدراسة:

 منهجية الدراسة: 

إن استخدام الباحث ملنهج دون ألاخر يعود إلى طبيعة موضوع دراسته، ونظرا إلى طبيعة الدراسة الحالي والذي 

رة ريق العينة مباشيمكن اعتباره من الدراسات الوصفية، التي تعتمد على جمع البيانات حول متغيرات الدراسة عن ط

ثم دراسة نوعها والفرق بينها والتأكد من صدقها من خالل تحليل بياناتها، تم تحديد املنهج الوصفي منهًجا للدراسة 

 الحالية باعتباره املناسب لطبيعتها وأغراضها، ويخدم متطلباتها البحثية املستهدفة.

 مجتمع وعينة الدراسة:

( ومكتب توجيه 51جهين التربويين التابعين ملكتب توجيه تاجوراء وعددهم )تكون مجتمع الدراسة من جميع املو 

( من املشرفين التربويين 52بلغت ) حيث ،تم تحديد عينة البحث بالطريقة العرضية (.63) وعددهمغشير قصر بن 

( من %35يبية )( استمارة صالحة للتحليل الاحصائي بنسبة تقر 62( وبعد توزيع الاستبيان تم استرجاع )%32بنسبة )

 إجمالي عينة الدراسة.

 أداة الدراسة:

 بموضوع الصلة ذات السابقة والدراسات التربوي، البحث النظري، وأدبيات إلاطار استقراء لبناء أداة الدراسة تم

من أعضاء هيئة  عينة مع املستخدمة بها، وكذلك تم إجراء املناقشات ألادوات بعض على الحالية والاطالع الدراسة

 تم تحديد عليه وبناءً  الدراسة، موضوع الاستزادة حول  لتدريس بالجامعات الليبية وبعض املوجهين التربويين بهدفا

بصورتها النهائية حيث تكونت ألاداة من جزأين تناول الجزء ألاول البيانات الشخصية للمبحوثين وهي  ألاداة مجاالت

فقرات الاستبيان ملعرفة دور إدارة التغيير في استخدام التوجيه  )الجنس، والخبرة، والتخصص(، أما الجزء الثاني من

 ( 1إلالكتروني من وجهة نظر املوجهين التربويين كما هو مبين في الجدول: )

 عدد فقرات الاستبيان موزعة حسب مجاالته. (: يبن01) رقم جدول 

 موعاملج التحديات املجال التكنولوجي املجال البشري  املجال إلاداري  املجال

 29 8 8 1 8 عدد الفقرات

 

 قيمتها النحو تم تصميم ألاداة على 
ً
وبدرجة متوسطة  (،4(، وبدرجة كبيرة قيمتها )5) لاتي: بدرجة كبيرة جدا

 قيمتهاوبدرجة قليلة و  (،2قيمتها) وبدرجة قليلة (،3)
ً
 .(1)جدا
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 أداة الدراسة: صدق

 من على مجموعة بتوزيعه هري حيث قام الباحثانخالل الصدق الظا من الاستبيان صدق من التحقق تم

لب
ُ
 أداة الدراسة الحكم على منهم ألاساتذة التربويين واملتخصصين في التربية وعلم النفس ومن املوجهين التربويين، وط

اء انتم مدى (2الدراسة.  أهداف ومالَءمتها لتحقيق شموليتها من حيث بنود الاستمارة، كفاية ( مدى1لاتي:  حيث من

املحكمين  آراء ضوء لبنود الاستمارة. وفي اللغوية ( مدى سالمة الصياغة3 وضعت من أجله.  البنود ملوضوع الدراسة التي

 ( مجاالت.4( فقرة موزعة على )29وبذلك أصبحت الاستمارة في صورتها النهائية ) الالزم التعديل إجراء تم

 تحديد ثبات أداة الدراسة:

ة التي تعبر عن أداء الفرد على اختبار ما، ومعنى ثبات الدرجة أن املفحوص يحصل عليها يشير الثبات إلى الدرج

في كل مرة يختبر فيها سواء باالختبار نفسه أو بصورة مكافأة له تقيس الخاصية نفسها، وبذلك قام الباحثان بإيجاد 

( وهو معامل 0.95لفا لالستبيان ككل )( حيث بلغ معامل الثبات اspssثبات الاختبار باستخدام البرنامج الاحصائي)

 ( يبين معامل ألفا حسب محاور الاستبيان.2ارتباط عال صالح لالستخدام في الدراسة الحالية والجدول )

 يبين معامل ألفا لثبات أداة الدراسة حسب محاور الاستبيان. :(20) رقم الجدول 

 الحكم معامل ألفا املجال م

 ةعالي 0.028 املجال إلاداري  1

 عالية 0.011 املجال البشري  2

 عالية 0.028 املجال التكنولوجي 3

 عالية 0.028 مجال التحديات 1

 عالية 0.95 املجاالت ككل 

 

 املعالجة إلاحصائية:   

( حيث تم استخدام 15اصدار ) spss)تم استخدام برنامج ) فقد الدراسة بأسئلة الصلة ذات البيانات لتحليل

 :ية التاليةالاساليب الاحصائ

 ( تحديد ثبات الاستبيان حيث تم استخدام البرنامج الاحصائيspss لثبات أداة )( الستخراج معامل )ألفا

 الدراسة.

 املعيارية والرتبة لبيانات الدراسة والانحرافات الحسابية، املتوسطات إيجاد. 

 ويتني اختبار مان  استخدام((Mann-Whitney Rank – Sum Test  كال والز )اختبار كروسوKruskal-Wallis 

Testتقدير الفروقات في اجابات عينة الدراسة حسب متغير الجنس، والخبرة، والتخصص. في الفروق ( لتحديد 

  :لاتية املعادلة استخدم مركز الفئة من خالل وللحكم على الفقرة تم

    1 ÷) للبديل الدنيا القيمة + للبديل الُعليا القيمة) =الفئة مركز

  (3.1 :5( وبمستوى عال =(3:1على النحو لاتي: بمستوى منخفض= املستويات كانت وبذلك مركز الفئة، 6= 1 ÷( 5+2)

) 
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 تحليل وتفسير بيانات الدراسة:

 ملعرفة دور إدارة التغيير في إحداث عملية إلاشراف الالكتروني كبديل عن إلاشراف التربوي التقليدي
ً
قد ف أوال

لحسابي والانحراف املعياري والرتبة إلجابات عينة الدراسة لدور إدارة التغيير قي إحداث عملية تم استخدام املتوسط ا

 (3إلاشراف الالكتروني كبديل عن إلاشراف التربوي التقليدي كما هو مبين بالجدول )

ير إدارة التغي يبين املتوسط الحسابي والانحراف املعياري والرتبة إلجابات عينة الدراسة لدور  :(30) رقم الجدول 

 في إحداث عملية إلاشراف الالكتروني كبديل عن إلاشراف التربوي التقليدي في كل مجال من مجاالت الدراسة

 القرار الرتبة الانحراف املعياري  املتوسط الحسابي املجال م

 عالية 3 1.01328 3.0662 املجال إلاداري  1

 عالية 2 1.07707 3.1412 املجال البشري  2

 منخفضة 1 1.30505 2.7868 جال التكنولوجيامل 3

 عالية 1 1.11692 3.6360 مجال املعيقات 1

 عالية  87598. 3.1592 املجاالت ككل 

 

 – 1.2232( أن متوسطات أراء املوجهين التربويين في مجاالت الاستبيان تتراوح بين )6يتضح من الجدول )

( مجاالت عالية وهي )املجال إلاداري، املجال البشري، مجال 6هناك ) ( يتبين أن6( وبمقارنة قيمة مركز الفئة)6.3631

( ثم 3.1412( ثم املجال البشري)6.3631املعيقات(، وكانت موسطاتهم كالتالي مجال املعيقات جاء بأعلى متوسط )

( وبالنظر 1.2232( أما املجال التكنولوجي فكان بدرجة منخفضة حيث كان املتوسط الحسابي)6.1331املجال إلاداري )

( وبذلك يتبين أن إدارة التغيير دورها 3.1592إلى ذات الجدول نالحظ أن الدرجة الكلية ملجاالت الدراسة بلغت ) 

منخفض في احداث التوجيه الالكتروني كبديل للتوجيه التقليدي. وهذا مآله إلى ضعف املهارات التكنولوجية لدى 

وكذلك وجود درجة عالية من املعوقات التي تواجه هذا النوع من إلاشراف  إدارات التوجيه التربوي بمجتمع الدراسة،

كما بالجدول مما يستوجب تدخل الجهات ذات العالقة ملعالجات ألاسباب التي تقف حائل امام استخدام هذا النوع 

تمثلة مباشرة، واملخاصة في الظروف الصعبة التي منعت من متابعة املوجه للمعلم بطريقة  -الالكتروني –من إلاشراف 

( الذي أحدث خلل في الجوانب الحياتية للمجتمعات ومن أبرزها العملية التعليمية Covid-19في ظهور فايروس كورونا )

التربوية ما جعله يشكل التحدي ألاكبر امام مؤسساتها، ألامر الذي أدي بدوره إلى ضعف الدور الذي يقوم به املوجه 

مخرجات العملية التعليمية كافة . وبمقارنة هذه النتيجة بنتائج الدراسات السابقة نالحظ التربوي ما يعود سلًبا على 

أنها اتفقت مع نتائج الدراسات التي تناولت أهمية استخدام إلاشراف الالكتروني كدراسة الغامدي بمكة املكرمة باململكة 

دراسة رشا في شمال الضفة بدولة فلسطين، ، و ، ودراسة عريب في الصفة الغربية بدولة فلسطينالعربية السعودية

واتفقت نتائجها في مجال املعوقات التي تواجه تطبيق هذا النوع من إلاشراف مع نتائج دراسة الكندي، ودراسة منيرة 

بمدينة الرياض باململكة العربية السعودية، ودراسة حامد بمديرية الزرقاء بدولة ألاردن، وبالنظر إلى نتائج ذات الجدول 

 يمكن القول أن إلدارة التغير أهمية كبيرة في تعزيز إلاشراف الالكتروني في ظل جائحة كورونا.
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 لإلجابة على التساؤل الرئيس ألاول للدراسة والذي ينص: ما دور إدارة التغيير في إحداث عملية إلاشراف 
ً
ثانيا

 الالكتروني كبديل عن إلاشراف التربوي التقليدي في املجال الاداري؟

تم استخدام املتوسط الحسابي والانحراف املعياري والرتبة إلجابات عينة الدراسة لدور إدارة التغيير إحداث عملية   

 ( 2إلاشراف الالكتروني كبديل عن إلاشراف التربوي التقليدي في املجال إلاداري كما بالجدول )

بة إلجابات عينة الدراسة لدور إدارة التغيير يبين املتوسط الحسابي والانحراف املعياري والرت :(01)رقم الجدول 

 في كل فقرة من مجال املجال الاداري  في إحداث عملية إلاشراف الالكتروني كبديل عن إلاشراف التربوي التقليدي

 الفقرة م
املتوسط 

 الحسابي

الانحراف 

 املعياري 
 القرار الرتبة

 تحرص إدارة التغيير على وضع أهداف لألشراف الالكتروني 1

 قابلة للحقيق.
 منخفضة 8 1.13798 2.9118

تقوم إدارة التغيير بتغيير ألانشطة واملهام املسندة للمشرف  2

 التربوي بما ينسجم مع إلاشراف الالكتروني
 عالية 3 1.15817 3.1471

تعمل إدارة التغيير على إعادة تشكيل الهيكل التنظيمي بما  3

 يناسب إلاشراف الالكتروني.
 منخفضة 7 1.20457 2.9412

تساعد إدارة التغيير على إيجاد خطوط اتصال الكترونية  4

 بين املشرف واملعلم
 عالية 5 1.34708 3.0588

تشجع إدارة التغيير املشرفين التربويين على تحمل  5

 مسؤولية إلاشراف الالكتروني
 عالية 6 1.24280 3.0294

تخص تعمل إدارة التغيير على دراسة القرارات التي  6

 إلاشراف الالكتروني قبل صدورها
 عالية 1 1.24245 3.1765

تعمل إدارة التغيير على اعتماد التوجيهات واللوائح  7

 الداعمة لإلشراف الالكتروني
 عالية 4 1.23993 3.0882

تضع إدارة التغيير شروط لتعيين املشرفين بناء على  8

 امتالكهم للمهارات الالكترونية
 عالية 2 1.35893 3.1765

 عالية  1.01328 3.0662 املحور ككل 

 

( 3.0662( أن املتوسط الحسابي ألراء املوجهين التربويين في فقرات املجال إلاداري بلغ )2يتضح من الجدول )

 – 2.9118( يتبين أن درجة املجال ككل عالية أما عن فقرات املجال فقد تتراوح بين )6وبمقارنة قيمة مركز الفئة)

(، 5، 2، 2، 1، 2، 3( فقرات كانت بدرجة عالية وهي الفقرة )3( يتبين أن هناك )6وبمقارنة قيمة مركز الفئة)( 3.1765

( بمتوسط 1( ثم الفقرة )3.1765( بمتوسط )2( ثم الفقرة)3.1765( بمتوسط )3وكانت بمتوسطات كالتالي الفقرة )

(أما 3.0294( بمتوسط )5( ثم الفقرة )3.0588وسط )( بمت2( ثم الفقرة )3.0882( بمتوسط )2( ثم الفقرة )3.1471)

( واملتوسط الحسابي 2.9118 ( )2( فكان بدرجة منخفضة حيث كان املتوسط الحسابي للفقرة )6( والفقرة )2الفقرة )

ليدي ق( وبذلك يتبين أن إدارة التغيير لها دور عاٍل في احداث التوجيه الالكتروني كبديل للتوجيه الت2.9412( )6للفقرة )

في املجال إلاداري، وهذا مآله إلى أن إدارة التوجيه التربوي بمجتمع الدراسة تتمتع بمهارات إدارية عالية. وبمقارنة هذه 

النتيجة بنتائج الدراسات السابقة نالحظ أنها اتفقت مع معظم نتائج الدراسات التي تناولت أهمية املجال إلاداري في 
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، ودراسة بعلوشة في غزة دراسة الغامدي بمكة املكرمة باململكة العربية السعوديةاستخدام إلاشراف الالكتروني ك

، ودراسة رشا في شمال الضفة بدولة فلسطين، ودراسة الكندي، ودراسة منيرة بمدينة الرياض باململكة بدولة فلسطين

ألاردن ودراسة إيمان بدولة ألاردن  العربية السعودية، ودراسة حامد بمديرية الزرقاء بدولة ألاردن، ودراسة وفاء بدولة

ودراسة حمدان بدولة فلسطين وبالنظر إلى نتائج ذات الجدول يمكن القول أن للمجال إلاداري أهمية كبيرة في تعزيز 

إلاشراف الالكتروني في ظل جائحة كورونا، وان مجتمع الدراسة يتمتع بمهارات عالية في هذا املجال، ويعزى ذلك إلى 

فين التربويين بأهمية إلاشراف الالكتروني كبدل عن إلاشراف التقليدي في ظل الظروف التي تمر بها العملية قناعة املشر 

التعليمية رعبة منهم في القيام بدورهم وسعًيا منه ملساعدة املعلم في حل املشكالت التي قد تواجهه أثناء تدريسه عن 

 نجاح العملية التعليمية بشكل خاص .بعد ما يعود بالنفع على املجتمع الليبي بشكل عام و 

 لإلجابة على التساؤل الرئيس الثاني للبحث والذي ينص: ما دور إدارة التغيير في إحداث عملية إلاشراف الالكتروني 
ً
ثالثا

 كبديل عن إلاشراف التربوي التقليدي في املجال البشري؟

إلجابات عينة الدراسة لدور إدارة التغيير إحداث عملية  تم استخدام املتوسط الحسابي والانحراف املعياري والرتبة    

 ( 5إلاشراف الالكتروني كبديل عن إلاشراف التربوي التقليدي في املجال البشري كما بالجدول )

يبين املتوسط الحسابي والانحراف املعياري والرتبة إلجابات عينة الدراسة لدور إدارة التغيير  :(01)رقم الجدول 

في كل فقرة من مجال املجال  ية إلاشراف الالكتروني كبديل عن إلاشراف التربوي التقليديفي إحداث عمل

 البشري 

 الفقرة م
املتوسط 

 الحسابي

الانحراف 

 املعياري 
 القرار الرتبة

توفر إدارة التغيير فنيين ملتابعة اعمال الصيانة لألجهزة  1

 الالكترونية.
 منخفضة 1 1.33778 2.7059

 عالية 2 1.04617 3.2353 لتغيير العدد الكاف إلدخال البيانات.توفر إدارة ا 2

تعمل إدارة التغيير على تنمية الاتجاهات إلايجابية لدى  3

 املشرفين التربويين تجاه إلاشراف الالكتروني.
 عالية 3 1.15624 3.2353

تعمل إدارة التغيير على توعية عناصر العملية التعليمية  1

 لكتروني.بأهمية إلاشراف الا
 عالية 1 1.27257 3.3235

تيهئ إدارة التغيير الفرصة امام املشرفين التربويين لتطوير  1

 أعمالهم وأنفسهم بما يواكب عملية إلاشراف الالكتروني.
 عالية 1 1.38781 3.2059

 عالية  1.07707 3.1412 املحور ككل 

 

ن في فقرات املجال البشري كانت بدرجة كلية عالية ( أن متوسطات أراء املوجهين التربويي5يتضح من الجدول )

( يتبين أن درجة املجال ككل عالية أما عن فقرات 6( وبمقارنة قيمة مركز الفئة)3.1412حيث بلغ املتوسط الحسابي )

جال ( فقرات من فقرات امل2( يتبين أن هناك )6( وبمقارنة قيمة مركز الفئة)3.3235 – 2.7059املجال فقد تتراوح بين )

( 1( ثم الفقرة )3.3235( بمتوسط حسابي )2البشري كانت بدرجة عالية وكالتالي في املرتبة ألاولى جاءت الفقرة )

(، أما 3.2059( بمتوسط حسابي )5( ثم الفقرة )3.2353( بمتوسط حسابي )6( ثم الفقرة )3.2353بمتوسط حسابي )
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 عاٍل في احداث 2.7059( فكان بدرجة منخفضة بمتوسط الحسابي )2الفقرة )
ً
(، وبذلك يتبين أن إدارة التغيير لها دورا

التوجيه الالكتروني كبديل للتوجيه التقليدي في املجال البشري، ويرجع الباحثان هذه النتيجة إلى أن إدارة التغيير 

راسات السابقة الد تسعى ملساعدة املوجهين التربويين في عملهم من خالل تطوير قدراتهم، وبمقارنة هذه النتيجة بنتائج

نالحظ أنها اتفقت مع معظم نتائج الدراسات التي تناولت أهمية املجال البشري في استخدام إلاشراف الالكتروني 

 ،، ودراسة سهام في مكة املكرمة باململكة العربية السعوديةكدراسة الغامدي بمكة املكرمة باململكة العربية السعودية

ولة فلسطين، ودراسة منيرة بمدينة الرياض باململكة العربية السعودية، ودراسة وفاء ودراسة رشا في شمال الضفة بد

بدولة ألاردن ودراسة إيمان بدولة ألاردن ودراسة حمدان بدولة فلسطين وبالنظر إلى نتائج ذات الجدول يمكن القول 

ر جائحة كورونا، وأن أفراد عينة أن للمجال البشري أهمية كبيرة في تعزيز إلاشراف الالكتروني خاصة في ظل انتشا

الدراسة يظهرون رغبتهم في تفعيل إلاشراف الالكتروني كبدل عن إلاشراف التقليدي حرًصا منهم على سالمة املتعلمين 

 وأسرة املدرسة كافة .

 لإلجابة على التساؤل الرئيس الثالث للبحث والذي ينص: ما دور إدارة التغيير في إحداث عملية إلاش
ً
لكتروني راف الارابعا

 كبديل عن إلاشراف التربوي التقليدي في املجال التكنولوجي؟

تم استخدام املتوسط الحسابي والانحراف املعياري والرتبة إلجابات عينة الدراسة لدور إدارة التغيير إحداث عملية    

 ( 3ا بالجدول )إلاشراف الالكتروني كبديل عن إلاشراف التربوي التقليدي في املجال التكنولوجي كم

يبين املتوسط الحسابي والانحراف املعياري والرتبة إلجابات عينة الدراسة لدور إدارة التغيير  :(02)رقم الجدول 

في كل فقرة من مجال املجال  في إحداث عملية إلاشراف الالكتروني كبديل عن إلاشراف التربوي التقليدي

 التكنولوجي

 الفقرة م
املتوسط 

 الحسابي

ف الانحرا

 املعياري 
 القرار الرتبة

 عالية 1 1.44322 3.0882 تعمل إدارة التغيير على إيجاد وحدة خاصة بالتكنولوجيا ومعالجتها 1

توفر إدارة التغيير تكنولوجيا جديدة مع دورات للمشرفيين لتنفيذ  2

 إلاشراف الالكتروني
 منخفضة 3 1.50697 2.8235

الضرورية إلنجاز لتطبيق توفر إدارة التغيير برامج الحاسوب  3

 إلاشراف الالكتروني
 منخفضة 1 1.34343 2.7941

 منخفضة 1 1.42082 2.7353 تستخدم إدارة التغيير الانترنت في عملية إلاشراف الالكتروني 4

توفر إدارة التغيير الهواتف الذكية للمشرفين وبمواصفات تالئم  5

 عمل إلاشراف الالكتروني
 فضةمنخ 2 1.46285 2.7353

توفر إدارة التغيير اشتراكات في املواقع الالكترونية املتخصصة في  6

 هذا املجال
 منخفضة 2 1.45919 2.8529

 منخفضة 8 1.43951 2.5588 تقدم إدارة التغيير الدعم املادي املالئم لإلشراف الالكتروني 7

 تسعى إدارة التغيير لضمان توفر التيار الكهربائي وتغطية الانترنت 8

 لتنفيذ عملية إلاشراف الالكتروني
 منخفضة 1 1.48792 2.7059

 منخفضة  1.30505 2.7868 املحور ككل 
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( أن متوسطات أراء املوجهين التربويين في فقرات املجال التكنولوجي كانت بدرجة كلية 3يتضح من الجدول )

( يتبين أن درجة املجال ككل منخفضة 6( وبمقارنة قيمة مركز الفئة)2.7868منخفضة حيث بلغ املتوسط الحسابي )

( يتبين أن هناك 6( وبمقارنة قيمة مركز الفئة)3.0882 – 2.5588أما عن فقرات املجال فقد تتراوح موسطاتها بين )

(، أما باقي فقرات 3.0882( بمتوسط حسابي )2فقرة واحدة من فقرات املجال التكنولوجي كانت بدرجة عالية والفقرة )

( بمتوسط 2(،  ثم الفقرة )2.5588( بمتوسط الحسابي )2اءت بدرجة منخفضة وهي كالتالي الفقرة )املجال فقد ج

( ثم 2.7353( بمتوسط حسابي )2( ثم الفقرة )2.7353( بمتوسط حسابي )5( ثم الفقرة )3.2353( )2.7059حسابي )

بذلك يتبين أن إدارة التغيير لها ( و 2.8235( بمتوسط حسابي )1( ثم الفقرة )2.8235( بمتوسط حسابي )6الفقرة )

 منخفض في احداث التوجيه الالكتروني كبديل للتوجيه التقليدي في املجال التكنولوجي. وبمقارنة هذه النتيجة 
ً
دورا

بنتائج الدراسات السابقة نالحظ أنها اتفقت مع معظم نتائج الدراسات التي تناولت أهمية املجال التكنولوجي في 

الالكتروني كدراسة الغامدي بمكة املكرمة باململكة العربية السعودية، ودراسة رشا في شمال الضفة  استخدام إلاشراف

بدولة فلسطين، ودراسة حامد بمديرية الزرقاء بدولة ألاردن، ودراسة وفاء بدولة ألاردن ودراسة إيمان بدولة ألاردن 

املجتمعات العربية واحدة في مسألة توفر ودراسة حمدان بدولة فلسطين، وهذا مؤشر واضح على أن معاناة  

التكنولوجيا وإمكانية استخدامها وبالنظر إلى نتائج ذات الجدول يمكن القول أن ضعف املجال في تعزيز إلاشراف 

الالكتروني في ظل جائحة كورونا، يرجع إلى ان أفراد عينة الدراسة يفتقدون مهارة استخدام التقنيات التكنولوجية، 

توفر متطلبات هذا املجال في مؤسساتهم مما يؤثر سلًبا على استخدام إلاشراف الالكتروني كبديل عن وكذلك عدم 

 إلاشراف التقليدي مما يعود بالسلبية على املجتمع املدرس ي بأسره.

 لإلجابة على التساؤل الرئيس الرابع للبحث والذي ينص: ما أهم التحديات التي تواجه املشرف التربوي في 
ً
خامسا

 ممارسة إلاشراف الالكتروني كبديل عن إلاشراف التربوي التقليدي؟

تم استخدام املتوسط الحسابي والانحراف املعياري والرتبة إلجابات عينة الدراسة لكل فقرة من فقرات محور     

يدي كما لالتحديات التي تواجه املشرف التربوي في ممارسة إلاشراف الالكتروني كبديل عن إلاشراف التربوي التق

 ( 2بالجدول )

يبين املتوسط الحسابي والانحراف املعياري والرتبة إلجابات عينة الدراسة حول التحديات  :(01) رقم الجدول 

 التي تواجه املشرف في ممارسة إلاشراف الالكتروني كبديل عن إلاشراف التقليدي

 الفقرة م
املتوسط 

 الحسابي

الانحراف 

 املعياري 
 القرار الرتبة

 عالية 1 1.29994 3.6471 خوف من ممارسة عملية التغييرال 1

ضعف املهارات والقدرات الالكترونية التي تحتاجها عملية  2

 املشرف التربوي واملعلم واملدير التغيير لدى
 عالية 1 1.22802 3.6471

ضعف البنية التحتية الالكترونية في املدارس ومكاتب  3

 الاشراف التربوي 
 عالية 3 1.59656 3.7647

 عالية 2 1.46163 3.5000 قلة املوارد املادية الكافية إلحداث التغيير 4
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قصور الرؤية والرسالة الواضحة حول ماهية عملية التغيير  5

 ومبرراته ونواتجه املتوقعة
 عالية 1 1.44075 3.5000

غياب التواصل الفعال بين املشرفيين التربويين واملعلمين في  6

 راهنةحل املشكالت ال
 عالية 8 1.20309 3.3529

 عالية 2 1.32068 3.7941 غياب ثقافة التغيير في املجتمع املدرس ي 7

 عالية 1 1.36548 3.8824 جمود ألانظمة واللوائح املعمول بها لإلدارة التربوية 8

 عالية  1.11692 3.6360 املحور ككل 

   

اسة على فقرات مجال التحديات التي تواجه املوجه ( أن متوسطات إجابات عينة الدر 2يتضح من الجدول ) 

( وبمقارنة املتوسط الحسابي مع قيمة مركز 3.3529 –3.8824التربوي في احداث عملية التوجيه الالكتروني تتراوح بين )

الية ( وبذلك نقول أن كل فقرات املجال كانت ع6(يتبين أن كل فقرات املجال كان املتوسط الحسابي أكثر من )6الفئة )

( )جمود ألانظمة واللوائح املعمول بها لإلدارة التربوية( في املرتبة ألاولى في املجال وبمتوسط حسابي 2فكانت الفقرة رقم)

( 6( ثم تليها الفقرة )3.7941( )غياب ثقافة التغيير في املجتمع املدرس ي( بمتوسط حسابي )2(، ثم الفقرة )3.8824)

( ثم يليها الفقرة 3.7647ة في املدارس ومكاتب الاشراف التربوي( وبمتوسط حسابي ))ضعف البنية التحتية الالكتروني

( )ضعف املهارات والقدرات 1( ثم تليها الفقرة )3.6471( )الخوف من ممارسة عملية التغيير( بمتوسط حسابي )2)

( ثم تليها 3.6471وسط حسابي )الالكترونية التي تحتاجها عملية التغيير  لدى املشرف التربوي واملعلم واملدير( بمت

( )قصور الرؤية 5( ثم تليها الفقرة )3.5000( )قلة املوارد املادية الكافية إلحداث التغيير( بمتوسط حسابي)2الفقرة )

( ثم تليها الفقرة 3.5000والرسالة الواضحة حول ماهية عملية التغيير ومبرراته ونواتجه املتوقعة( بمتوسط حسابي)

(، 3.3529واصل الفعال بين املشرفيين التربويين واملعلمين في حل املشكالت الراهنة( بمتوسط حسابي)( )غياب الت3)

وبالنظر إلى الدرجة الكلية للمجال التكنولوجي يمكن القول وجود تحديات تعيق استخدام إلاشراف الالكتروني كبديل 

لسابقة نالحظ اتفاقها مع نتائج مختلف الدراسات عن ألاشراف التقليدي، وبمقارنة هذه النتيجة بنتائج الدراسات ا

التي تناولت أهم التحديات التي تواجه استخدام إلاشراف الالكتروني كبديل عن إلاشراف التربوي التقليدي، كدراسة 

 منيرة بمدينة الرياض باململكة العربية السعودية ودراسة حامد بدولة ألاردن ودراسة رشا بدولة فلسطين ودراسة .

 لإلجابة على التساؤل الرئيس الخامس للبحث والذي ينص: هل توجد فروق ذات الداللة إلاحصائية عند مستوى سا
ً
دسا

( بين إجابات أفراد عينة الدراسة حول التحديات التي تواجه املشرف التربوي في ممارسة إلاشراف 1.15داللة )

 ملتغ
ً
 يرات الجنس والخبرة والتخصص.الالكتروني كبديل عن إلاشراف التربوي التقليدي تبعا

ملعرفة الفروق في تقديرات عينة الدراسة للتحديات التي تواجه املشرف التربوي في ممارسة إلاشراف    

 الالكتروني كبديل عن إلاشراف التربوي التقليدي حسب متغيرات الدراسة )الجنس، الخبرة، التخصص(، تم استخدام

 ( كالتالي:Kruskal-Wallis Testوالز ) كروسكالاختبار و  Mann-Whitney Rank – Sum Test) ) اختبار مان ويتني

أ/ الفروق بين تقديرات عينة الدراسة للتحديات التي تواجه املشرف التربوي في ممارسة إلاشراف الالكتروني كبديل 

 ملتغير الجنس فقد تم استخدام اختبار مان ويتني
ً
 Mann-Whitney Rank – Sum)) عن إلاشراف التربوي التقليدي تبعا

Test ( 2كما هو بالجدول) 
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يبين الفروق بين تقديرات عينة الدراسة للتحديات التي تواجه املشرف التربوي في ممارسة  :(08) رقم الجدول 

 إلاشراف الالكتروني كبديل عن إلاشراف التربوي التقليدي حسب متغير الجنس

 العدد املستوى  املتغير
متوسط 

 الرتب
 ز قيمة

يمة ق

 الاحتمال
 القرار

 الجنس

 ال توجد فروقات 664. -435.- 17.02 24 ذكر

ذات داللة 

 احصائية

 - - 18.65 10 أنثى

 - - - 34 املجموع

 

( 05.( في متغير الجنس )ذكر، أنثى( وهو أكبر من )664.( أن قيمة )ز( املحسوبة وباحتمال )2يتبين من الجدول )

بل الفرض الصفري الذي ينص على ال توجد فروق ذات داللة احصائية بين تقديرات لذلك نرفض الفرض البديل، نق

عينة الدراسة للتحديات التي تواجه املشرف التربوي في ممارسة إلاشراف الالكتروني كبديل عن إلاشراف التربوي 

ي تعيق التوجيه الالكترونتوجد فروق في تقديرات عينة الدراسة للمعيقات التي  التقليدي حسب متغير الجنس، لذلك ال

 حسب متغير الجنس )ذكر، أنثى(

ب/ الفروق بين تقديرات عينة الدراسة للتحديات التي تواجه املشرف التربوي في ممارسة إلاشراف الالكتروني كبديل  

 ملتغير الخبرة فقد تم استخدام اختبار كروسكال والز )
ً
( كما Kruskal-Wallis Testعن إلاشراف التربوي التقليدي تبعا

 (2هو بالجدول )

يبين الفروق بين تقديرات عينة الدراسة للتحديات التي تواجه املشرف التربوي في ممارسة  :(00) رقم الجدول 

 إلاشراف الالكتروني كبديل عن إلاشراف التربوي التقليدي حسب متغير الخبرة

 العدد املستوى  املتغير
متوسط 

 الرتب
 2كا

 درجات

 الحرية
 القرار مالقيمة الاحت

 الخبرة

 508. 2 1.356 23.50 2 سنوات 1أقل من 

ال يوجد 

 فروق

إلى أقل من  1من 

 سنوات 10
5 14.00 - - - 

  - - 17.70 27 سنوات فأكثر 10

 - - - - 34 املجموع

 

ات، من ( في متغير الخبرة )أقل من خمس سنو 508.( املحسوبة وباحتمال )1( أن قيمة )كا2يتبين من الجدول )

( لذلك نرفض الفرض البديل، نقبل الفرض 05.خمس إلى أقل من عشر سنوات، أكثر من عشر سنوات( وهو أكبر من )

الصفري الذي ينص على ال توجد فروق ذات داللة احصائية بين تقديرات عينة الدراسة حسب متغير الخبرة، لذلك 

املشرف التربوي في ممارسة إلاشراف الالكتروني كبديل عن توجد فروق في تقديرات عينة الدراسة للتحديات تواجه  ال

 إلاشراف التربوي التقليدي تبعا ملتغير الخبرة.

ج/ الفروق بين تقديرات عينة الدراسة للتحديات التي تواجه املشرف التربوي في ممارسة إلاشراف الالكتروني كبديل 

 ملتغير التخصص كما ه
ً
 (21و بالجدول )عن إلاشراف التربوي التقليدي تبعا



 

وفقا لمتطلبات القرن  رأس مال بشريءفي بنا دورمؤسسات التعليم      

 الحادي والعشرين 

 

 339 برلين –ألمانياالسياسية واالقتصادية / ، اإلستراتيجيةإصدارات المركز الديمقراطي العربي للدراسات  

 

 املؤتمر الدولي

 العلمي الافتراض ي 

2022 

 

يبين الفروق بين تقديرات عينة الدراسة للتحديات التي تواجه املشرف التربوي في ممارسة إلاشراف الالكتروني  :(10) رقم الجدول 

 كبديل عن إلاشراف التربوي التقليدي حسب متغير التخصص

 العدد املستوى  املتغير
متوسط 

 الرتب

 قيمة الاحتمال درجات الحرية 2كا
 القرار

 التخصص

علوم 

 إنسانية
9 20.89 1.685 

2 
.431 

 ال يوجد فروق
علوم 

 تطبيقية
22 16.66 

- - - 

 - - - 13.50 3 علوم أخرى 

 - - - - 34 املجموع

 

( في متغير التخصص )علوم انسانية، علوم 431.( املحسوبة وباحتمال )1( أن قيمة )كا21يتبين من الجدول )

( لذلك نرفض الفرض البديل، نقبل الفرض الصفري الذي ينص على ال توجد 05.من ) تطبيقية، أخرى( وهو أكبر 

توجد فروق في تقديرات عينة  فروق ذات داللة احصائية بين تقديرات عينة الدراسة حسب متغير التخصص، لذلك ال

تقليدي شراف التربوي الالدراسة للتحديات التي تواجه املشرف التربوي في ممارسة إلاشراف الالكتروني كبديل عن إلا 

 حسب متغير التخصص.

  خاتمة:

 النتائج العامة للدراسة:

تساهم إدارة التعيير في تعزيز إلاشراف الالكتروني كبديل عن إلاشراف التقليدي في املجال إلاداري بدرجة  .2

 عالية.

درجة ملجال البشري بتساهم إدارة التعيير في تعزيز إلاشراف الالكتروني كبديل عن إلاشراف التقليدي في ا .1

 عالية.

تساهم إدارة التعيير في تعزيز إلاشراف الالكتروني كبديل عن إلاشراف التقليدي في املجال إلاداري بدرجة  .6

 منخفضة.

تواجه إدارة التغيير العديد من التحديات التي تحد من دورها في تعزيز إلاشراف الالكتروني كبديل عن إلاشراف  .2

 التقليدي أهمها:

  من ممارسة عملية التغيير.الخوف 

 .ضعف املهارات والقدرات الالكترونية التي تحتاجها عملية التغيير لدى املشرف التربوي واملعلم 

 .ضعف البنية التحتية الالكترونية في املدارس ومكاتب الاشراف التربوي 

 .قلة املوارد املادية الكافية إلحداث التغيير 

  ماهية عملية التغيير ومبرراته ونواتجه املتوقعة. قصور الرؤية والرسالة الواضحة حول 

 .غياب التواصل الفعال بين املشرفيين التربويين واملعلمين في حل املشكالت الراهنة 
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 .غياب ثقافة التغيير في املجتمع املدرس ي 

 .جمود ألانظمة واللوائح املعمول بها لإلدارة التربوية 

ائية في تقديرات املشرفين التربويين ملساهمة إدارة التغيير في تعزيز إلاشراف لم تظهر النتائج أي فروق ذات داللة احص.5

 ملتغيرات الدراسة الثالث )الجنس، الخبرة، والتخصص(.
ً
 الالكتروني كبديل عن إلاشراف التقليدي تبعا

 توصيات الدراسة:

 من خالل ما أسفرت عليه نتائج الدراسة امليدانية يوص ي الباحثان بالتالي:

 التغيير. يحقق أهداف إدارةرسالة ورؤية املؤسسات التعليمية بما  ر تطوي .2

 املعلومات وصول  لتسهيل الادارات التعليمية عامة ومكاتب التوجيه التربوي خاصة في الاتصال أساليب تحسين .1

 .معه والتأقلم التغيير وتقبل للعمل جيد مناخ توفير جلأل  املناسب الوقت وفي املطلوبة بالسرعة

 التغيير إلدارة إلاعداد في املختلفة إلادارية املستويات كافة وإشراك التغيير باإلدارات التعليميةة إدارة افثق نشر .6

 .الجديدة البيئة تغيرات مع التفاعل بما يحقق

 العمل الالكتروني في خطة التعليم عامة وخطة التوجيه التربوي خاصة أدراج وضع خطط لعملية .2

 توجيه التربوي من الصيغ التقليدية إلى صيغ إلكترونيةمتابعة الالعمل على تحويل  .5

 تطوير البنية التحتية بمدارس التعليم العام بما يتالءم مع متطلبات استخدام التوجيه الالكتروني.  .3

العمل على تصميم برمجيات ومنصات إلكترونية خاصة بعمل التوجيه الالكتروني تتناسب مع عمل املوجه  .2

 التربوي في مدارسنا.

 ث الجهات املعنية بعقد اللقاءات والاجتماعات من أجل وضع تشريعات وقوانين تحكم التوجيه إلالكتروني.ح .2

عداد الخطط التدريبية للموجهين التربويين وللمعلمين في مجال تقنيات التعليم التي من شأنها املساعدة في إ .2

 .استخدام التعليم إلالكتروني بما فيه التوجيه التربوي إلالكتروني

 :قائمة املراجع

درجة إمكانية تطبيق إلاشراف إلالكتروني من وجهة نظر مديري  ،(1111) ،كايد ،زينب محمد، ساملة ،أبو غزلة (2

 (،2العدد ) ،(12املجلد ) ،املدارس واملعلمين في محافظة جرش، مجلة الجامعة إلاسالمية للدراسات التربوية والنفسية

 (.325ــ 322) .ص ص

متوفر على  1111وما بعدها، أغسطس  22 –وجز سياساتي: التعليم أثناء جائحة كوفيد ألامم املتحدة: م (1

  2/1112/ 12الرابط بتاريخ 

 كورونا من جائحة فترة خالل الحكومية املدارس في ي Kإلالكترو إلاشراف تطبيق واقع ،(1112) ،أحمد وفاء ،بخيت (3

ص ص    ،(30العدد)، ( 5)املجلد، والنفسية العلوم التربوية جلةباألردن م الشمال إقليم في التربويين املشرفين نظر وجهة

(2- 13) 
 تطبيقاتها في الادارة املدرسية، دار اسامة للنشر والتوزيع، الاردن.ادارة التغيير و ، (1121) ،ان حسنفرح ،بربخ (2
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ية بمحافظات واقع املمارسات إلادارية ملديري مدارس وكالة الغوث الدول ،(1122) ،محمد رفيق خليل ،بعلوشة (5

 الجامعة إلاسالمية بغزة. التربية،غزة في ضوء إدارة التغيير، وسبل تحسينه، رسالة ماجستير، كلية 

درجة توافر متطلبات تطبيق إلاشراف إلالكتروني في املدراس الحكومية بمحافظات ، (1125) ،محمد حسين ،حمدان (3

   http://hdl.handle.net/20.500.12358/16931   غزة.             –الجامعة إلاسالمية  .غزة وسبل تطويرها

معوقات تطبيق إدارة التغيير في مدارس التعليم ألاساس ي في محافظة  ،(1122) ،عبد الرزاق محمد ،الخليف (2

 .دمشق جامعة دمشق، ،دمشق ومتطلبات تطويرها، رسالة ماجستير غير منشورة، كلية التربية

، املطبعة العربية، بغداد. التفتيش، (2221) ،مصطفىمحمد  ،يحي صبحي، ،خليل (2
ً
 وعمليا

ً
 التربوي نظريا

"أثر إدارة التغيير على جودة الخدمات دراسة حالة مؤسسة اتصاالت الجزائر ورقلة،  ،(1122) ،ابتسام ،زروق  (2

 رسالة ماجستير غير منشورة، كلية الاقتصاد والتجارة والتسيير، جامعة قاصدي مرباح، ورقلة.

السوسيوتربوية التي يواجهها التالميذ في ظل جائحة كورونا من وجهة نظر  التحديات، (1112) ،إكرام ،زغاد (21

 املعلمين، رسالة ماجستير غير منشورة، جامعة محمد بوضياف باملسيلة، املسيلة.

 العام مدارس التعليم مديرات لدى التغيير لقيادة املهنية الكفايات، (2266) ،مبارك بن حاتم بنت سهام ،الزهراني (22

 .مكة جامعة أم القرى، ،املكرمة، رسالة ماجستير غير منشورة، كلية التربية مكة بمدينة لحكوميا

الفني في التعليم من منظور الجودة الشاملة، مكتبة بيروت، سلطنة  إلاشراف، (1112) ،رحسن مختا ،سليم (21

 عمان.

لدى مديري املدارس الحكومية الثانوية  درجة إدارة التغيير وثقافة التميز والعالقة بينهما، (1123) ،ُعريب ،سليمان (26

ات ير منشورة، كلية الدراسومديراتها في محافظات شمال الضفة الغربية من وجهات نظرهم أنفسهم، رسالة ماجستير غ

 ، جامعة النجاح.العليا

واقع الاشراف الالكتروني في املدارس الحكومية من وجهة نظر املشرفين التربويين في  ،(1126) ،رشا راتب ،القاسم (22

 .، غزة، جامعة النجاحير منشورة، كلية الدراسات العلياشمال الضفة"، رسالة ماجستير غ

"واقع استخدام إلاشراف إلالكتروني في رياض ألاطفال من وجهة نظر املشرفات  ،(1122) ،الدعهود خ ،لصائغا (25

(، املجلد الثاني ديسمبر 12التربويات واملعلمات بمدينتي مكة املكرمة وجد ة "، مجلة العلوم التربوية والنفسية العدد )

 (.212: 22). ، ص ص1122

 تربوي وإلادارة املدرسية، دار الفرقان، عمان.الابداع في الاشراف ال ،(1112)، محمود ،طافش (23

املداخل إلادارية الحديثة في  ،(1121) ،عمر أحمد ابو هاشم ،الشريف شاكر،أسامة محمد  ،عبد العليم (22

 التعليم، دار املناهج للنشر والتوزيع، عمان.

طبيق الاشراف التربوي "درجة جاهزية وزارة التربية والتعليم الاردنية لت ،(1122) ،إيمان جميل ،الرحمن عبد (22

 .122-122، ص ص 1122( 12الالكتروني، مجلة الجامعة الاسالمية للدراسات التربوية والنفسية، ع )

 ،استراتيجيات حديثة في إلاشراف التربوي، دار الفكر، عمان ،(1112)، سهيلة، ، أبو السميدذوقان ،عبيدات (22

 ألاردن
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 .نالتغيير، دار الراية للنشر والطباعة والتوزيع، عما اتجاهات حديثة في إدارة، (1121)، سيد سالم ،عرفة (11

 ملدير معاصرة رؤية :للمدير العصرية والتحديات التغيير إدارة، (2009) ،النمران يوسف بن حمد ،العطيات (12

 عمان والتوزيع، للنشر .الحامددار  والعشرين، الحادي القرن 

 باإلدارةالتطبيقات الالكترونية في الاشراف التربوي  "فاعلية استخدام ،(1122) ،تركي بن صالح ،الغامدي (11

العامة للتربية والتعليم بمكة املكرمة"، رسالة ماجستير غير منشورة، جامعة أم درمان الاسالمية، معهد بحوث ودراسات 

 .، السودانالعالم الاسالمي

من وجهة نظر املشرفين التربويين في الاشراف الالكتروني في املدارس الحكومية  واقع، (1126) ،رشا راتب ،القاسم (16

 ، غزة، جامعة النجاحير منشورة، كلية الدراسات العلياشمال الضفة"، رسالة ماجستير غ

ور الثقافة التنظيمية في إدارة التغيير" دراسة حالة، رسالة ماجستير غير منشورة، د ،(1122) ،أميرة ،قدور  (12

 كلية الاقتصاد والعلوم السياسية وعلوم التيسير، جامعة أم البواقي، الجزائر.

وير قيادة التغيير في مؤسسات التعليم العالي بمحافظات استراتيجية مقترحة لتط ،(1123) ،زهير محمود، الكردي (15

 . زةغ الجامعة الاسالمية بغزة، ،رسالة ماجستير غير منشورة، كلية التربية ،املستدامةغزة في ضوء مبادئ التنمية 

صعوبات املتابعة إلاشرافية إلالكترونية وسبل تطويرها من وجهة نظر  ،(1122) ،أفلح بن أحمد ،الكندي (13

: 522(، ص ص )1العدد ) ،(13شرفين التربويين، مجلة الدراسات الاسالمية للدراسات التربوية والنفسية، املجلد )امل

532). 

"واقع إلاشراف إلالكتروني لدى املشرفات التربويات في مدينة الرياض" مجلة ،(1111) ،هللا منيرة بنت عبد ،املالك (12

 (526: 516) ص.ص ، (2(، العدد )22د )النفسية، املجلجامعة الفيوم للعلوم التربوية و 

 لإلشراف ألاولى الزرقاء تربية مديرية في التربويين املشرفين ممارسة درجة ،(1111) ،العظمات حامد ،محمد (12

، ص (2العدد ) ،(2والنفسية، املجلد) العلوم التربوية نظرهم، مجلة وجهة من تطويره ومتطلبات إلالكتروني ومعوقاته

 (11: 2) ص.

رؤية مستقبلية ملنظومة النشر بجامعة ، (1122) ،مجدي حسين السيد، عزب، حامد سالم جمعة النحيف، (12

 ، الجمعية العربية للحضارة والفنون إلاسالمية.21الطائف، مجلة العمارة والفنون والعلوم إلانسانية، ع
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 مساهمة التعليم إلالكتروني في مواجهة أزمات املؤسسات التعليمية وتحدياته

The contribution of e-education in addressing educational institutions crises and 

challenges  

ــــال يوب  الجزائر/سكيكدة 1011أوت  20جامعة /أ.د. أمــــــــــــــــ

Prof. Amel Youb/ University 20 August 1955-Skikda/Algeria 

 

 ملخص الدراسة: 

سات التعليمية هو منح الدرجات العلمية للطالب، وإلى جانب وظيفة التدريس والبحث ينبغي لهذه إن الدور املعروف للمؤس

املؤسسات مسايرة املستجدات املعاصرة املرتبطة بما وفرته الانترنت من استخدامات، والتي ساهمت بشكل مباشر في تغيير الكثير من 

 رورة اعتمادضتي تواجه املؤسسات التعليمية في العديد من الدول النامية تستدعي املفاهيم ومنها التعليم؛ حيث أن ألازمات املختلفة ال

أساليب حديثة في العملية التعليمية. ويعد التعليم إلالكتروني من ألاساليب الفّعالة في ظل ألازمات، وأيضا ألجل تقديم حلول للقضايا 

ي في النهاية إلى تحسين مستوى ورفاه ألافراد التي تتواجد فيها هذه الاجتماعية والاقتصادية لهذه الدول في شكل خلق فرص عمل تؤد

 املؤسسات.

 الدول النامية. التعليمية، تحديات، املؤسسات إلالكتروني، ألازماتالتعليم  الكلمات املفتاحية:

Abstract: 

The well-known role of educational institutions is to award degrees to students. Besides the teaching and research 

function, these institutions should keep pace with contemporary developments associated with the uses provided by the 

Internet, which have directly contributed to changing many concepts, including education; The various crises facing 

educational institutions in many developing countries call for the adoption of modern methods in the educational process. E-

education is an effective method in times of crisis, as well as for providing solutions to the social and economic issues of these 

States in the form of job creation that will ultimately improve the level and well-being of the individuals in which these 

institutions are located. 

Keywords: e-education, crises, educational institutions, challenges of developing countries. 

 ة:مقدم

تمثل املؤسسة التعليمية مكان أو موقع يجمع فئات مختلفة ألاعمار من املجتمع لغاية تعليمهم وتزويدهم 

باملعلومات واملهارات الكافية وهذا على اختالف نوع املؤسسة التعليمية )مدارس، ومعاهد، وجامعات(. وتتكون املؤسسة 

رية. وللمؤسسة التعليمية أهمية كبيرة ومساهمة مباشرة في عملية التعليمية عموما من املعلمون والطالب والهيئات إلادا

م والتفتح والرقي والتقدم.
ّ
 التنشئة الاجتماعية ذلك أنها تساعد على التعل

إن تراكم مجموعة من التأثيرات الخارجية املحيطة بالنظام التعليمي، أو حدوث خلل مفاجئ يؤثر على املرتكزات 

ويشكل تهديدا مباشرا للكيان ككل. وتعد ألازمة التعليمية حالة مؤقتة من الاختناق وعدم ألاساسية للنظام التعليمي 

 التنظيم وخلل في إلادارة بسبب عدم قدرة املدراء على مواجهة موقف معّين باستخدام الطرق التقليدية.
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رحلة ة التلقين إلى موهنا يظهر دور التعليم إلالكتروني كوسيلة مدعمة للعملية التعليمية وتحويلها من مرحل

إلابداع والتفاعل وتنمية املهارات. فهو تعليم يعتمد على الحاسوب والشبكات في نقل املعلومات واملعارف واملهارات. 

وتظهر فعالية التعليم إلالكتروني من خالل توظيف التقنيات الحديثة في العرض وأسلوب املناقشات والتي تسمح 

بكل سهولة مع تكلفة النشر املنخفضة، والتمتع باملرونة كونها متاحة في كل وقت. إضافة بالتفاعلية، وإمكانية تحديثه 

إلى أن املتعلم يتعلم وفقا لقدراته واهتماماته وحسب سرعته والوقت الذي يناسبه على خالف التعليم التقليدي الذي 

م الذي يكون متاحا خالل الفصل الدراس ي فقط.
ّ
 يعتمد على املعل

تسليط الضوء على مساهمات التعليم إلالكتروني في تجاوز أزمات املؤسسات للورقة البحثية هذه ا وجاءت

التعليمية، والتعرض لنقائصه تحديدا في مجتمعاتنا العربية والسبل الكفيلة لتجاوزها والاستثمار بشكل أفضل وفّعال 

 لهذا النمط من التعليم.

 والتساؤل الذي يمكن طرحه هو:

التعليم إلالكتروني ملواجهة مختلف أزمات املؤسسات التعليمية في الدول النامية وأبرز فيما تظهر أهمية 

 تحدياته؟

 :وقصد إلاجابة على هذا التساؤل، نطرح أسئلة فرعية، والتي سيتم مناقشتها في محاور البحث، واملتمثلة في لاتي

 ما ماهية التعليم إلالكتروني؟ 

  مات املؤسسات التعليمية؟ما أهمية التعليم إلالكتروني في أز 

 ما العناصر الفّعالة للتعليم إلالكتروني؟ وما سبل تفعيلها في الدول النامية؟ 

 أهمية وأهداف البحث: 

يشهد النظام التعليمي جمودا في الكثير من الدول العربية بسبب عدم الاستجابة الفورية للتغّيرات املحيطة 

تعليم )الانخفاض(. فما تشهده املؤسسات التعليمية من فيضان طالبي، نقص بالتعليم، مما يؤثر سلبا على إنتاجية ال

حاد في إلامكانيات املادية والبشرية، عدم مالءمة املخرج التعليمي، القصور الذاتي وعدم الكفاية. يستدعي ضرورة 

ة، ويتيح يوفر املرونة والفعاليالتوجه نحو أساليب أكثر مالءمة مع املستجدات الحديثة ومنها التعليم إلالكتروني، إذ أنه 

فرصة التعلم الحقيقي من خالل إلادراك والاستيعاب، وترسيخ وتثبيت املعلومات مع إمكانية تطوير وتحديث املعلومة 

بشكل مستمر، وأيضا توفير الوقت واملال خصوصا مع املستوى املعيش ي السائد لفئات من املجتمع في الكثير من الدول 

 العربية.

كآلية ملواجهة أزمات ل هذا البحث نهدف إلى توضيح أهمية التعليم إلالكتروني في الدول النامية ومن خال

، مع التركيز على العناصر الفّعالة في التعليم إلالكتروني، والتي يتوجب على الدول النامية العناية املؤسسات التعليمية

 بفعل الاستخدامات التقنية املتطورة في مجال التعليم. بها ألجل الوصول إلى النتائج التي حققتها الدول املتقدمة

 خطة البحث:

 تماشيا مع أسئلة الدراسة جاءت محتويات البحث لتحليل ومناقشة العناصر التالية:

 .ماهية التعليم إلالكتروني 
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 .التعليم إلالكتروني كآلية ملواجهة أزمات املؤسسات التعليمية 

 تروني.العناصر الفّعالة في التعليم إلالك 

 ماهية التعليم إلالكتروني:أوال: 

لقد أصبحت شبكة الانترنت إحدى الطرق الحيوية إلتاحة املوارد للمعلمين والطالب على حد سواء من أجل 

وتعد الانترنت تطور تكنولوجي له القدرة على التغيير، ليس فقط الطريقة التي يحتفظ بها  تبادل املعلومات واقتنائها.

رف وإيصالها، بل أيضا لتحويل النماذج التقليدية للتعليم وإعادة هيكلتها، والسيما تقديم املواد الدراسية املجتمع باملعا

وما يتصل بها من موارد، والتفاعل معها. وقد أدى استخدام الانترنت في تنفيذ مبادرات التعليم إلالكتروني إلى نشوء 

 ة.توقعات سواء في سوق العمل أو في املؤسسات التعليمي

 .مفهوم التعليم إلالكتروني:1

 من تعاريف التعليم إلالكتروني نذكر:

 م أو التعليم على الانترنت
ّ
 استخدام تكنولوجيا املعلومات والاتصاالت للتمكين من الوصول إلى موارد التعل

(Arkorful & Abaidoo : 2014, p398) . 

  الانترنت وغيرها من التقنيات الهامة إلنتاج مواديشمل التعليم إلالكتروني القائم على التكنولوجيا استخدام 

م، وتعليم املتعلمين، وكذلك لتنظيم الدورات الدراسية في مؤسسة ما 
ّ
 .(Badu & Sridevi : 2018, p 85)للتعل

 م فضال عن تصميمه باعتباره يشتمل على نظام تفاعلي ومتكرر وقابل للتكّيف
ّ
 Arkorful) يتمحور حول املتعل

& Abaidoo : 2014, p398). 

 (:516، ص 1112يمكن تصنيف التعليم إلالكتروني املقدم عبر الشبكات إلى )أحمد: 

وهو ما يطلق عليه التعليم التفاعلي ألنه يعتمد على التعليم بشكل متزامن، حيث يتم الاتصال بين  تعليم متزامن: -

م، وأيضا تفاعل الطجميع املشتركين في نفس املوعد الزمني، مما يحقق تفاعال بشكل مباشر ب
ّ
الب ين الطالب واملعل

م في نفس الوقت.
ّ
 مع بعضهم البعض، ومع املعل

وهو تعليم ال يتم فيه الاتصال بشكل تفاعلي مباشر ألنه ال يكون في نفس املوعد الزمني، بل  تعليم غير متزامن: -

 بعيدة وفي أّي وقت. يعتمد على البريد إلالكتروني أو الوصول عن بعد إلى قاعدة البيانات في أماكن

م وجها لوجه  التعليم املدمج: -
ّ
ويقصد به توظيف املستحدثات التكنولوجية في الدمج بين كل من أسلوبي التعل

 باالتصال املباشر والتعليم إلالكتروني إلحداث التفاعل بين عضو هيئة التدريس واملتعلمين.

" على النحو Ishlaiwaإلى مجموعة من ألاهداف التي حددها "يستند التعليم إلالكتروني  أهداف التعليم إلالكتروني:.2

 :(Enaam : 2019, p 02)التالي 

  زيادة إمكانية الاتصال فيما بين الطالب وبين الطالب واملدرسة، من خالل تيسير الاتصال بين هذه ألاطراف في

 عدة اتجاهات مثل مجالس املناقشة والبريد إلالكتروني وغرف الحوار.

  صول إلى املعلم؛ فقد أدى التعليم إلالكتروني إلى إمكانية الوصول إلى املعلم في أسرع وقت ممكن، تيسير الو

 خارج ساعات العمل الرسمية، وذلك من خالل البريد إلالكتروني أو منتديات املناقشة القائمة على شبكة الانترنت.
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 ما يمكن تكرار املنتديات واملمارسات نقل الخبرات التعليمية؛ ويكون ذلك من خالل إنشاء قنوات اتصال، ك

التعليمية املتمّيزة، وغرف ألاسئلة، وخطط نموذجية لنموذج التكنولوجيات السمعية واملرئية ووسائط إلاعالم ذات 

 الصلة التي يمكن استغاللها على النحو ألامثل.

 ية.رار املمارسات التعليمنمذجة التعليم وتقديمه في شكل موحد؛ حيث يتم وضع نماذج الدروس مع إمكانية تك 

  توافر املناهج الدراسية طوال اليوم وخالل كل أيام ألاسبوع؛ حيث أن هذه السمة مفيدة لألشخاص الذين

م في 
ّ
م في وقت معّين او الذين يتحملون أعباء ومسؤوليات شخصية، فهي ميزة تسمح للجميع بالتعل

ّ
يرغبون في التعل

 الوقت الذي يناسبهم.

 رق تقييم الطالب؛ حيث وفرت أدوات التقييم الفورية للمعلم مجموعة متنوعة من الطرق تيسير وتعدد ط

 املساعدة على السرعة في بناء املعلومات وتوزيعها وتصنيفها من أجل تقييمها.

  خفض العبء إلاداري على املعلم؛ حيث يتيح التعليم إلالكتروني للمعلم الحد من ألاعباء إلادارية التي تأخذ

 من وقته مثل تلقي الواجبات وتسجيل القيود وتصحيح الاختبارات. الكثير 

 ثانيا: التعليم إلالكتروني كآلية ملواجهة أزمات املؤسسات التعليمية

يعتبر أسلوب التعليم من أبرز املواضيع التي تشغل املؤسسات تصادف املؤسسات التعليمية أزمات مختلفة، و 

، والتي أدت إلى تحرك لم يسبق له مثيل نحو التعليم عبر الانترنت في Covid -19التعليمية خصوصا مع أزمة انتشار 

 .جميع أنحاء العالم

املؤسسة التعليمية هي مؤسسة اجتماعية، أنشأها املجتمع لتشارك ألاسرة مسؤوليتها .مفهوم املؤسسة التعليمية: 1

ها كل ما يجري في املجتمع ومؤثرة أيضا فيه، إنفي التنشئة الاجتماعية، تبعا لفلسفته ونظمه، وأهدافه. وهي متأثرة ب

ألاداة والوسيلة واملكان الذي ينتقل فيه الفرد من حال التمركز حول الذات إلى التمركز حول الجماعة، وهي الوسيلة 

 (.31، ص 1122التي يصبح بها الفرد إنسانا اجتماعيا وعضوا فعذالا في املجتمع )بوفارس: 

تقع املؤسسات التعليمية كغيرها من املؤسسات في العديد من ألازمات، ومن التعليمية: أسباب أزمات املؤسسات .2

 أبرز مسبباتها نذكر:

 يعد التزايد السكاني السبب الرئيس في حدوث فيضان طالبي، ويمكن أن نرجع هذا التزايد إلى  ان الطالبي:الفيظ

 (:562، ص 1123أسباب عديدة أهمها )محمد، وبشماني، وسعيده: 

إن طبيعة العادات والتقاليد السائدة في كثير من املجتمعات وخاصة العربية نجد فيها  أسباب اجتماعية: -

ارتفاع معدالت الزواج املبكر الذي يعتبر عامال أساسيا في زيادة عدد السكان، وأيضا تعدد الزوجات الذي يؤدي إلى 

اطق الريفية ال يشكل مشكال، إذ أن الزراعة كنشاط رئيس تعدد الوالدات وزيادة حجم ألاسرة. كما أن إلانجاب في املن

 في معيشتهم تعتمد في ألاساس على الجهد البشري.

يؤدي انخفاض القدرة الشرائية إلى انتشار ظاهرة الفقر في املجتمعات، حيث أنها تعتبر  أسباب اقتصادية: -

دني املستوى املعيش ي والذي بدوره يؤدي إلى ظاهرة اجتماعية ومشكلة اقتصادية في الوقت ذاته، فالفقر يؤدي إلى ت

 تدني املستوى الثقافي، وهو ما يجعل الفرد عاجزا عن تقدير املسؤولية التي تترتب عليه في إنجاب املزيد من ألاطفال.
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نجد أغلب ألاديان السماوية تدعو إلى ديمومة املجتمعات من خالل نمو سكانها بشكل سليم  أسباب دينية: -

 ى الزواج.وحث البشر عل

 :ترتبط ألاهداف الاستراتيجية للمؤسسات التعليمية بكافة مستوياتها  النقص الحاد في املوارد البشرية واملادية

بمدى توفرها على املقومات املناسبة لتحقيقها. ويؤكد الخبراء واملختصون بأن العملية التربوية والتعليمية القائمة على 

ية التعليمية ال يمكن أن تنجح في تحقيق أهدافها ما لم تهيأ لها بيئة تعليمية منهجية علمية وتسعى لتطوير العمل

مناسبة، واملتمثلة في إدارة واعية، ومعلم مؤهل، ومنهج مالئم، ومبنى مدرس ي مجهز وفق متطلبات العصر ليستوعب 

ة للتعليم، ت املالية املوجهعمليات التطوير والتحسين. والجدير بالذكر أن الفيضان الطالبي استلزم مضاعفة املخصصا

إال أن واقع املؤسسات التعليمية في أغلب الدول العربية )النامية( يعكس النقص الحاد في إلامكانيات املادية والبشرية 

 (.222-226، ص ص 1122املتاحة )العسكر: 

 :ا ينعكس حتما على يلعب النظام التعليمي دورا أساسيا في تحديد املدخالت مم عدم مالءمة املخرج التعليمي

طبيعة املخرجات، إذ يجب على النظام التعليمي أن يتحكم في مدخالته على ضوء املخرجات التي يهدف إلى تحقيقها 

لكونها تؤثر تأثيرا مباشرا في مستوى كفاءتها، كما أن عملية املعالجة ومستوى كفاءتها قد يؤدي إلى حدوث تغّير سلبي أو 

ات. إن تحقيق جودة مخرجات املؤسسات التعليمية عملية صعبة نظرا لعدم تجانس إيجابي في جودة تلك املخرج

املؤسسات التعليمية من حيث عناصر نظمها وجميع مكوناتها تبعا للرؤى والرسائل التي تتبناها وألاهداف التي تسعى 

توجه  ت. لذا فقد أصبحإلى تحقيقها، فضال عن طبيعة تخصصاتها وظروف بيئتها املختلفة، وطبيعة وأنواع املخرجا

املؤسسات التعليمية إلى نظام العملية التعليمية الحديث الذي يولي اهتماما كبيرا باملخرجات املستهدفة )الظالمي، 

 (. 251، ص 1121وإلامارة، وألاسدي: 

 :ليدية قتختلف طرق التعليم بين النظرة التقليدية والحديثة، حيث أن النظرة الت القصور الذاتي وعدم الكفاية

تجعل املتعلم متلقيا لجملة من املعارف وغير نشط، في حين النظرة الحديثة تنظر للمتعلم على أنه محور النشاط 

 التعليمي؛ أي أن له دور إيجابي في النشاط واملواقف التعليمية. ويمكن تلخيص الاختالف املوجود بين النظرتين في لاتي: 

 :ص 1123التي تتميز بها الطرق التقليدية في التعليم، نذكر )فاتحي:  إن من أهم السمات النظرة التقليدية ،

221:) 

 .اعتماد إلالقاء دون الاهتمام بالفهم أو إلادراك 

 .اعتماد أسلوب الحفظ دون توظيف الجوانب العقلية ألاخرى 

 .الانشغال ألاساس ي للمعلم/ ألاستاذ هو عرض املعلومات وإتمام املقرر الدراس ي 

 لتلميذ أو الطالب للمعلم/ ألاستاذ أثناء الدرس.عدم مواجهة ا 

 .اعتماد املدرس على قدراته الشخصية في عملية التدريس دون اللجوء إلى الوسائل املساعدة على الفهم 

 .ال يوجد اعتبار للفروقات الفردية بين التالميذ/ الطالب 

 .تجاهل الطرق التقليدية للتعليم خصائص كل من املعلم واملتعلم 

 (:122، ص 1122تتلخص النظرة الحديثة للتعليم في لاتي )العليان:  رة الحديثة:النظ 
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  تحسين العملية التعليمية: ويكون ذلك من خالل تفعيل عملية املشاركة بين املعلم واملتعلم باستخدام الوسائل

 التكنولوجية املتعددة.

 ن مة للمتعلم من تنويع الخبرات املقدمة له، متنويع الخبرات املقدمة للمتعلم: تمكن الوسائل التعليمية املقد

 خالل املشاهدة، والاستماع، واملمارسة، واملساعدة على تذكر املادة التعليمية ألطول فترة ممكنة.

  تقييم وتقويم املادة التعليمية باستمرار: حيث يضمن استخدام تكنولوجيا التعليم في العملية التعليمية

 ستمر وفّعال يضمن فاعلية أكبر للعملية التعليمية.إدخال تحديثات دائمة بشكل م

 .م التكّيفي
ّ
 تنويع أساليب التعليم ومراعاة الفروق الفردية بين املتعلمين وهو ما نجده في التعل

  اختصار الوقت املحدد للتعليم، وتزويد املتعلم بمعلومات في كافة مجاالت العلوم عن طريق توسيع قاعدة

 وضوع دراس ي.املعلومات الخاصة بأي م

  تدريب املتعلم على حل املشكالت التي يواجهها، وتنمية الثروة اللغوية للمتعلم؛ حيث تزيد الوسائل التعليمية

املستخدمة في تكنولوجيا التعليم من الحصيلة اللغوية للمتعلم عن طريق املشاهدة واملواقف التي تحتوي على ألفاظ 

 جديدة. 

 تعليم إلالكتروني ثالثا: العناصر الفّعالة في ال

 تحتاج الدول النامية ألجل تفعيل دور التعليم إلالكتروني ضرورة الاهتمام والعناية بشكل جاد بالعناصر التالية:

  :تعد إدارة املؤسسة التعليمية املسئولة املباشرة عن توفير بيئة إبداعية للطالب واملعلم، إدارة املؤسسة التعليمية

برامج العامة للوزارة الوصية، وينتج عقوال فاعلة في املجتمع. وهنا يجب التركيز على العناصر إليجاد جو تواصلي يخدم ال

 البشرية الفاعلة في املؤسسة التعليمية وهي:

عن الكفاءات إلى أن هناك ثالث مهارات أساسية يجب  Robert.L.Katsتشير نظرية مدير املؤسسة التعليمية:  -

 (:666-661، ص ص 1122فّعال وهي )سعادة: أن يتمتع بها القائد التربوي ال

  :ويقصد بها الطرق وألاساليب التي يستخدمها املدير في ممارساته اليومية.املهارات الفنية 

  :قدرة املدير على التعامل كقائد تربوي بنجاح مع لاخرين وتنسيق جهودهم وخلق وتعني املهارات إلانسانية

 روح التعاون الجماعي بينهم.

 املؤسسة التعليمية )القائد( والتي تضمن الكفاءة  املهارات الضرورية ملدير إن أهمالتصورية:  املهارات

 والفاعلية وألاداء املمّيز، وتحقيق الجودة التعليمية الشاملة تتمثل في:

 .مهارات العمل الجماعي 

 .مهارات قيادة لاخرين 

 .مهارات التفويض 

 .مهارات بناء الفريق 

 الوقت. مهارات تنظيم وإدارة 

 .مهارات الاتصال الفّعال 



 

وفقا لمتطلبات القرن  رأس مال بشريءفي بنا دورمؤسسات التعليم      

 الحادي والعشرين 

 

 349 برلين –ألمانياالسياسية واالقتصادية / ، اإلستراتيجيةإصدارات المركز الديمقراطي العربي للدراسات  

 

 املؤتمر الدولي

 العلمي الافتراض ي 

2022 

 

 .مهارات التدريب وإلاشراف 

 .مهارات التفكير إلابتكاري 

 .مهارات إدارة ألازمات 

إن املعلم هو امللهم الصواب والخير، وهو من يتخذ مهنته التعليم. فاملعلم هو تلك الشخصية املؤثرة املعلم:  -

ها وإلاخالص هلل تعالى فيها. فاملعلم هو مترجم للخطط في الحاضر واملستقبل. وهو صاحب أشرف مهنة بشرط إتقان

وألاهداف العامة من النظام التعليمي والذي يساهم بتشكيل ألافراد واتصافهم بصفات مطلوبة ومرغوب فيها ويطالب 

ح ابها املجتمع بجميع منظماته السياسية والاقتصادية والاجتماعية. وهكذا فإن املعلم يعد من العوامل املهمة لنج

العملية التعليمية، لذا فإن أدواره يجب ان تتماش ى وتساير روح العصر ومتطلبات املجتمع ومستقبله. وللمعلم أدوار 

متعددة ومتداخلة؛ فهو يعد ناقال للمعلومات، وموجها ومرشدا، وقائدا، وعضوا في املجتمع، وعضوا في املؤسسة 

كمدير لألزمات من خالل التواصل إلايجابي بينه وبين الطالب ومحاولة  التعليمية، وقدوة، وناقال للتراث والثقافة، ودوره

إيجاد عالقة طيبة معهم، العمل مع الطالب كفريق للتشارك والتعبير عن املشاعر، احتواء الطالب ومراعاة الفروق 

 (.212 -213، ص ص 1125الفردية بينهم، املشاركة باألعمال التطوعية وتشجيع الطالب على ذلك )البليهد: 

  :يتطلب استخدام التعليم إلالكتروني توفر مجموعة من املهارات التدريسية الخبرة في مجال التعليم إلالكتروني

 (:223، ص 1125الالزمة لنجاح استخدام التعليم إلالكتروني في العملية التعليمية. ومن أهمها نذكر )عامر: 

  الدراس ي بطريقة واقعية ومنطقية وعرض املحتوى بطريقة  تقدير كمية املحتوى املقدم وإعداده في إطار املقرر

 منظمة تستغرق وقت املتعلم أكثر مما قد يتاح خالل الفصل.

  م، والبعض من
ّ
اعتماد أنماط تدريس متنوعة؛ حيث يوجد من الطالب من يفضل املواقف الجماعية في التعل

م بطريقةيفضل 
ّ
 فردية مستقلة. التعل

  املادة الدراسية وسرعة تقديم عملية تحصيل الطالب لدروسهم وتجنب تنشيط مهام تقديم وإتاحة

املحاضرات الطويلة وربط عروض املحتوى الدراس ي مع توفير إمكانيات املناقشة وإعداد التمارين وإلاجابة عن 

 الاستفسارات.

 .جعل الطالب راضين ومتحمسين للتعليم إلالكتروني قدر إلامكان 

 م إلالكتروني توافر بنية تحتية أساسية تشتني في قاعات التدريس: البنية التحتية والدعم الف
ّ
مل يتطلب نشر التعل

 (:311، 1122: )صفاءعلى ما يأتي 

 .شبكة اتصاالت داخلية لنقل البيانات واملعلومات داخل مؤسسات التعليم 

 .شبكة اتصاالت تربط مؤسسات التعليم بعضها ببعض 

 لشبكة العنكبوتية العاملية.إنشاء موقع للمؤسسة التعليمية على ا 

 .م إلالكتروني تحمل على املوقع الخاص بكل مؤسسة من مؤسسات التعليم
ّ
 منصة نظام إدارة التعل

  م إلالكتروني بأشكالها املختلفة بغرض توفير الدعم الالزم لهذه املواد لكل مؤسسة من
ّ
مستودع ملواد التعل

 مؤسسات التعليم.
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 م إلالكتروني وملعدي فريق من اختصاص ي تكنولوجيا ال
ّ
تعليم واملعلومات لتقديم الدعم الفني في مجال التعل

م إلالكتروني.
ّ
 ومقدمي برامج التعل

  م إلكترونيا وتمكينهم من املمارسة الفعلية
ّ
توفير فرص التدريب لتمكين املعلمين من تصميم وإنتاج مواد التعل

 لهذا النوع من التعليم.

 متوفير فرص التدريب لجميع الطل
ّ
إلالكتروني وتمكينهم من املمارسة الفعلية  بة حول استخدام مواد التعل

م.  
ّ
 للتعل

 .م إلالكتروني من داخل املؤسسات التعليمية وخارجها
ّ
 إتاحة الفرصة أمام الطلبة للدخول إلى منصة التعل

 .توفير محتوى للمقررات التعليمية واملواد الداعمة لها إلكترونيا 

  :1112م مهام متعددة في التعليم إلالكتروني فإن للطالب أيضا مهام تتمثل أبرزها في )خصاف: مثلما للمعلالطلبة ،

 (:622ص 

 .الاطالع على أهداف الدروس واملقررات التي يسعى لتحقيقها 

 .متابعة الدروس بكل جدية 

 .الالتزام بقواعد السلوك املقترحة خالل املرحلة التعليمية 

 طة واملشروعات.القيام بحل التدريبات وألانش 

 .طرح ألاسئلة 

 .املشاركة في النقاشات والحوار 

 .م إلاضافية في الشبكة
ّ
 الاطالع على مصادر التعل

  :ة ألن املنهج ال يمكن أن يكون املادإن املفهوم الحديث للمنهج الدراس ي هو اعتباره "خطة للتعلم" املنهاج الدراس ي

، كما أنه ال يمكن اعتبار املنهج على أنه ألاهداف او الغايات أو حتى الدراسية وحدها ألنها ال تمثل إال املحتوى فقط

 عنصرا واحدا من عناصر املنهج، وأيضا اعتبار هذا التعريف للمنهج 
ّ
الخبرات التعليمية فحسب ألن كال منها ال يمثل إال

في هذا الصدد )الشاذلي:  على أنه خطة مما يزيد من أهمية التخطيط ألّي منهج ويؤكد الحاجة للقيام بخطوات واضحة

 (. 12، ص 1122

إلى أنه يجب أن يراعى في املحتوى املقدم مستوى املتعلمين واستعداداتهم وتوجهاتهم. فمستويات وتجدر إلاشارة 

م أكثر مما ال يستوعبه، حرصا على سالمته 
ّ
املتعلمين على أصناف وتتفاوت من متعلم آلخر، وال ينبغي أن يعطى املتعل

تماشيا مع مبادئ املنطق السليم. إذ يراعى فيها مستوى فهم املتعلمين وقدراتهم وسنهم وظروف نفسية أخرى الفكرية و 

 فسدت العملية كلها بتقديم ما حقه التأخير وتأخير ما 
ّ
كثيرة، وال بد أن تكون املقررات الدراسية مالئمة ملستواهم وإال

 (.152، ص 1122حقه التقديم )عثمان: 

ر أنه عند عرض املحتوى على املتعلمين ال بد من النظر إلى الفروق الفردية بينهم في أنواع فالجدير بالذك

 ومستويات الذكاء عندهم.
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التعليمي قادرا على الاستفادة من إيجابيات الثورة املعرفية والتقنية على مناهج التعليم وحتى يكون مخرجها 

م ومؤثرا فاعال في استنباط أشكال جديدة منها تالئم 
ّ
بيئته ومجتمعه وتعمل على تنمية قدرات ومهارات واتجاهات املتعل

 : (25-22 ص. ص.، 1122)الشاذلي:  على

  إثارة التفكير العلمي والتفكير إلابداعي والتساؤل النقدي وغيرها من أنواع التفكير مع تهيئة الظروف املناسبة

جيات التدريس الكتساب مهارات حل املشكالت اليومية من خالل املحتوى وألانشطة الصفية والالصفية وطرق واستراتي

 والعلمية.

  م الذاتي واستنباط املعارف والقدرة على
ّ
م باالكتشاف وتنمية أسس التعل

ّ
ترسيخ حب الاستطالع والتعل

 التخطيط والتقييم.

 على  ليميةالتعامل بوعي مع آليات وتقنيات الثورة الرقمية، من خالل تدريب املتعلمين داخل املؤسسة التع

م.
ّ
 أساليب وتقنيات تكنولوجية ومن خالل توظيف ألادوات املتاحة لديهم كأدوات ووسائط ووسائل تعل

  ،التعبير عن ذاته بطريقة صحيحة في مجاالت إبداعية ومعرفية وثقافية مساهما في إثراء املعارف إلانسانية

 العاطفية.وذاك من خالل اهتمام املنهج بالجوانب إلانسانية والوجدانية و 

  على العمل في فريق لحل  لاخر، والقدرةالاتصال بالعالم الخارجي وفق نظرة موضوعية أساسها التعامل مع

 املشاكل على املستوى املحلي واملستوى العالمي.

  املحافظة على الهوية الدينية والثقافية كإطار يوجه أفعاله وطموحاته الشخصية والعامة وكأساس الختياراته

 ة والتقنية من خالل املحتوى وألانشطة الصفية والالصفية.العلمي

  تدعيم وعي املتعلمين وقدرتهم على املبادرات الذاتية والتهيؤ للمشاركات واملنافسة الفردية والجماعية عامليا

 ومحليا.

 عالم لاكتساب مفاهيم ومضامين املستجدات من القضايا العاملية واملستجدات العلمية، مما يمكنهم من فهم ا

 الحديث.

  إلابداع والابتكار في حل املشكالت التي تواجه مجتمعه وذلك من خالل اقتران الجانب العملي بالجانب النظري

 والتأكيد على املهارات التي تمكنه من مزاولة أعمال يتطلبها سوق العمل.

 خاتمة:

في  سات املتبنية لهذا ألاسلوب الحديثتظهر أهمية التعليم إلالكتروني من املزايا والفوائد التي يوفرها للمؤس

التعليم خصوصا في ظل ألازمات؛ فهو ال يعتمد على الحضور الفعلي، ويوفر للطالب السهولة للوصول للمعلم، وزيادة 

إمكانية الاتصال فيما بينهم وبين الطالب واملؤسسات التعليمية، والشعور باملساواة، واملساهمة في وجهات نظر الطالب 

 12ة مع إمكانية تغيير طريقة التدريس، وتكييف مختلف أساليب التعليم، وأيضا توفر خاصية إلاتاحة خالل املختلف

 ساعة في اليوم وعلى مدار ألاسبوع )يعني دون انقطاع(، وإمكانية التكرار لالستفادة أكثر.  

النمط التعليمي؛ حيث نجد في غير أن هذه املزايا وغيرها ال ينفي الصعوبات والعراقيل املصاحبة العتماد هذا 

م واملتعلم، مع صعوبة التحول من الطريقة الكالسيكية في التعليم إلى التعليم 
ّ
تطبيقه ضعف التفاعل إلانساني بين املعل
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م(، والذي يكون في الغالب بسبب الافتقار لخبرة التعامل مع وسائل تكنولوجيا 
ّ
م أو املتعل

ّ
إلالكتروني )سواء من جهة املعل

م إلى جهد وكلفة أكبر من أجل التمكن من إعداد املع
ّ
لومات والاتصاالت والبرمجيات التعليمية، وأيضا حاجة املعل

دروسه الكترونيا بشكل يثير انتباه وتركيز املستقبل. واملشكلة ألابرز هي عدم توفر إلامكانيات الكافية )أجهزة حاسوب، 

 (.التعليمية.ن املؤسسات وسائل العرض، قوة الشبكة، الربط الشبكي فيما بي

ويبقى على املؤسسات التعليمية في الدول النامية ضرورة اعتماد وتبني مثل هذه ألاساليب، نظرا لكونها واقع ال 

 إدارة املؤسسة وهي:بد من مواكبته، ويكون ذلك بالتركيز على العناصر التي من شأنها أن تفّعل من هذا ألاسلوب 
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 ملخص الدراسة: 

 وأستخدم ،اليمنية والتعليم بالجمهوريةالبشرية في وزارة التربية  أداء إداره املواردواقع تطوير  على التعرف إلى الحالي البحث هدف 

 والتعليم بالجمهوريةمدراء ادارة املوارد البشرية في وزارة التربية  من وعينته البحث مجتمع وتكون  ،بحثه إعداد في الوصفي املنهج الباحث

 رية،البش( مدراء ادارة املوارد 121من)عينة الدراسة  وتكونت الضالع( حضرموت،، عدن ،تعز ،إب ،ذمار، العاصمةصنعاء، أمانة ) اليمنية

  الاستبانه. اداة الباحث أستخدم واملعلومات البيانات جمع ولغرض العشوائية، بالطريقة العينة اختيار وتم

  :ألاتية النتائج الى البحث توصل وقد 

 بي احصل على املتوسط الحس اليمنية، والتعليم بالجمهوريةالبشرية في وزارة التربية  أداء إداره املواردن درجة ان واقع تطوير أ

 ( .0.49(، والانحراف املعياري)(1.77

  متوسطة.(، وبدرجة 0.52( وانحراف معياري بلغ)1.88بلغ )جاء مجال التخطيط للموارد البشرية الرتبة الاولي بمتوسط حسابي 

 (1.84جاء مجال الاستقطاب والتوظيف في الرتبة الثانية بمتوسط حسابي بلغ ) سطة.متو ( وبدرجة 0.58بلغ ) وانحراف معياري 

  متوسطة.( وبدرجة 0.58( وانحراف معياري بلغ)1.83بمتوسط حسابي بلغ ) الرتبة الثالثةجاء مجال التوصيف الوظيفي في 

 ( وبدرجة 0.55( وانحراف معياري بلغ)1.73جاء مجال املرتبات والترقيات في الرتبة الرابعه، بمتوسط حسابي بلغ ،).متوسطة 

  وبدرجة متوسطة. (،0.56( وانحراف معياري بلغ)1.71الخامسه، بمتوسط حسابي بلغ )جاء مجال تقييم ألاداء في الرتبة 

  متوسطة.وبدرجة  (،0.53( وانحراف معياري بلغ)1.69حسابي بلغ ) السادسه بمتوسطجاء مجال التدريب والتأهيل في الرتبة 

  متوسطة.وبدرجة  (،0.58اف معياري بلغ)( وانحر 1.67بمتوسط حسابي بلغ ) السابعه،جاء مجال التدوير الوظيفي في الرتبة 

 البشرية إداره املوارد أداء، تطوير، :املفتاحية كلماتال

Abstruct : 

The aim of the current research is to identify the reality of developing the performance of human resources 

management in the Ministry of Education in the Republic of Yemen.  Ibb, Taiz, Aden, Hadhramaut, and Al Dhale) and the 

study sample consisted of (210) directors of human resources management, and the sample was chosen randomly, and for 

the purpose of collecting data and information, the researcher used the questionnaire tool. 

  The research reached the following results: 
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 The degree to which the reality of developing the performance of human resources management in the Ministry of 

Education in the Republic of Yemen obtained an arithmetic mean (1.77), and a standard deviation (0.49).  

 The field of planning for human resources ranked first with a mean of (1.88) and a standard deviation of (0.52), with 

a medium degree. 

 The field of polarization and employment came in the second rank with a mean of (1.84) and a standard deviation 

of (0.58), with a medium degree. 

 The job description field came in the third rank with a mean of (1.83) and a standard deviation of (0.58), with a 

medium degree. 

 The field of salaries and promotions came in the fourth rank, with an arithmetic mean of (1.73) and a standard 

deviation of (0.55), with a medium degree. 

 The performance evaluation domain came in the fifth rank, with a mean of (1.71) and a standard deviation of (0.56), 

with a medium degree. 

 The field of training and rehabilitation came in the sixth rank, with a mean of  

 (1.69) and a standard deviation of (0.53), with a medium degree. 

 The field of job rotation came in the seventh rank, with a mean of (1.67) and a standard deviation of (0.58), with a 

medium degree. 

 Keywords : Development, Performance, Human Resource Management 

 مقدمة: 

 ألاعمال على نجاح الفعال ألاثر ذات الحديثة ألافكار أهم من املعاصر عاملنا املوارد البشرية في إدارة تعد

  واملؤسسات،
ً
 أن فادهام فكرة املوارد البشرية تأسست على إدارة فإن ،الفكري  املال رأسو مفهوم التنمية  من انطالقا

 باملجال خاصة واختراعات وبراءات، تراخيص من تشمله ما كوادر بشرية بكل من لديها ما باستغالل ملزمة املؤسسات

 .(26 ،2007)الصاوي،  خالله من تعمل الذي

 تامآ هناك أن من الرغم وعلى
ً
 أدواتاملعرفية هي  املعلومات إدارة املوارد البشرية وادارة  بأن إلادارة عالم في وعيا

 إلى البيانات من تبدأ التي عملية التقييم تلعب إلاداري  العلمي البحث واقع ،وفي للمؤسسات بالنسبة فعالة و حيوية

  املعرفة إلى املعلومات من ثم ، املعلومات
ً
  دورا

ً
 أساسها على ون  يسير التي املؤسسات بكل الخاصة السياسات في وضع رئيسيا

 واقع على البيانات واملعلومات استخدام أثر فإن ذلك عن فضال داء الكوادر البشرية ،وتطوير املستقبل ال  التخطيط في

 والوصول  ، املجتمع غمار وطأة من النهوض الادارة بالقدرة على يزود وخاصة ادارة املوارد البشرية ، الحالي التعليمي النظام

 . 95-96)،2006 )حسين، العالمي، املجتمع يقود الذي ةاملعرف مجتمع في املنافسة على معلوماتية قادرة تعليمية بيئة إلى

 رفع من خالل البشرية نظام ادارة املوارد تطوير إلى تسعى حكومية مؤسسة مكتب التربية والتعليم يعتبر أن وبما

 التكنولوجي التطوير على من إلاعتماد ألاولى بها فكان النظام تطبيق من والتأكد إلدارية وألانظمة البشرية املوارد كفاءة

لعملية  الخصبة والتربة ألاساس البشري  العنصر ويعتبر متطورة مؤسسة إلى للوصول  العالية التقنيات إلى والاستناد
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هذا  وجود بدون  الديوان تصور  الصعب من أنه حيث وتطويره تدريبه خالل من وذلك الاهتمام به، من بد ال لذا التطوير 

 هدف حولنا تحدث من املتغيرات التي مع للتعامل ومتطورة جديدة وطرق  أساليب عن البحث أصبح املهم و لقد العنصر

التطور  مواكبة من بد ال لهذا ،بقائها واستمرارها على وتحافظ والفعالية الكفاءة إلى للوصول  تسعى ومنظمة مؤسسة كل

في ادارةاملوارد   للموظفين لوظيفيألاداء  ا مستوى  لتطوير يسعى ودوره مهامه خالل مكتب التربية والتعليم من كان وملا

 هذا إلى للوصول  املناسب ألاسلوب من إيجاد لنا بد ال ، ككل وللحكومة للمنظمات الكلي لألداء ركيزة يعتبر البشرية والذي

فرق  على بتركيزه يتميز الذي وهو ألاسلوب تطوير الاداء إلدارة املوارد البشرية في ضوء التطوير التنظيمي  خالل من الهدف

  بكاملها العملية دراسة يتم حيث ، العمل
ً
 ( .21، 1125عوض،  )أبو ألاهداف، بتحقيق وانتهاء من التخطيط بدءا

 وتوسیع املعرفة واملهارة في آن واحد، في استخدام وألاسرع لألذكى البقاء هو العصر هذا ويرى الباحث ان سمة

 املستقبل، لصنع السبیل هما والاداء والتطوير داء وإلانجاز،ألا  في والدقة الحیاة، شؤون مختلف في تطبیقاتها نطاق

 مجاالت كل ستطرأ في للتغيرات التي الاستجابة سرعة على مجتمع أي في وذاك في هذا والنجاح التطور  وتتوقف احراز

 املالئم السیاق فيوتوظیفها  مناسبة، تقنیات أو  واسعة بتطبیقات جدیدة معرفة ٕوانتاج املعرفي، التفجر الحیاة، ومتابعة

 القادمة  للنهضة الحركة والفعل طاقة وصارت املعاصر، التطویر قیادة املعرفة اختلقت ألن لها؛

  :مشكلة البحث

 عصر في إلادارة في الاتجاهات الحديثة ن مكتب التربية والتعليم لم يولي ادارة املوارد البشرية و كأحدأيالحظ 

 الدارسة هذه جاءت هنا ومن وتوظيفها، معها للتعامل أية برامج لها تخصص ولم اهتمام أي املعرفية  التكنولوجية الثورة

  نفكر لتجعلنا
ً
 طريقة في بشكل مباشر أثرت املعرفية و العلمية الثورة أن وخاصة لتطوير أداء ادارة املوارد البشرية ،  جديا

  هذا البحث جاء أن كما مستحدثاته اكبةومو  العصر، تحديات هذا مواجهة على يساعد بما أدواره او تنفيذة له
ً
 نتاجا

بشكل  التعليمية مؤسساته على كبير بشكل تؤثر اليمني والتي املجتمع تواجه التي العاملية واملحلية التحديات من لعدد

 حقل الذي يشهده الكبير التكنولوجي و العلمي التطور  التحديات هذه منو   خاص دارة املوارد البشرية بشكلإو  عام،

  والتعليم التربية

 املوارد هذه على إدارتها للحفاظ أدوار واختالف والتعليم التربية وزارة مهام إنجاز في البشرية املوارد وتعتبر أهمية

 ما الطلبات منها باألف ألاخرى واملقدرة والوزارات للمديريات فيها العاملين قبل من املتزايدة الخارجية النقل طلبات ضل في

 بحيث ،واملنظمة الفرد ،الطرفين تعارض مصالح إلى يؤدي قد الوضع هذا، الدور  لنظام وفقا وينظم يؤجل ما ومنها يقبل

 بهم يؤدي قد أو ،مصالحهم لتحقيق أفضل فرص وظيفية عن والبحث الوظيفي الرضا عدم إلى املوظفين من الكثير يدفع

  ألاداء مستوى  انخفاض وبالتالي إلنجاز با الاكتراث عدم إلى

 فقد لهم، املقدمة واملساعدات املالية املوارد شح والتعليم منبها مكاتب وزارة التربية  تمر التي ونظرآ للظروف

من  ووظائفها البشرية املوارد بإدارة واملتعلقة املؤسسات تلك في املتبعة والقوانين السياسات وإلاجراءات والنظم اختلفت

 التقاعد والحوافز وأنظمة والعالوات الترقيات أو والتنمية التدريب أو سسةاملؤو  فيوالاستقطاب والاستيعاب  التوظيف

باألمن الوظيفي، وبناًء على ما سبق فإن مشكلة البحث  إحساسهم على ويؤثر املوظفين على ذلك أثر ينعكس قد مما
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جمهورية التربية والتعليم في التطوير اداء ادارة املوارد البشرية في مكاتب  ما واقعتي:لاالحالي تتحدد بالسؤال الرئيس 

 اليمنية  ؟

 :أهمية البحث

 :يلي البحث بما أهمية إيجاز يمكن

 -املوارد البشرية  إدارة موضوعالبحث خاصة  لهذا النسبية الندرة ومن ،موضوع حداثة البحث من أهمية تنبثق

 .التعليمي املجال في

 إلاداراتمديري  خاصة يمنيةال بالجمهورية والتعليم العاملين في مكتب التربية تفيد. 

 البحث.اليمنية من نتائج هذا  بالجمهورية والتعليم سيستفيد العاملون في مكاتب التربية 

  أداء ادارة املوارد البشرية في مكتب التربية والتعليم. موضوع تطوير حداثة وأهمية 

 بيق النموذج لتطوير إدارة ادارة يسهم هذا البحث في رفع مستوى ألاداء وإلانتاج الاداري ، وذلك من خالل تط

 املوارد البشرية .

  يتوقع الباحث أن نتائج البحث الحالي قد تثير اهتمام العديد من ألاوساط واملهتمين للقيام بدراسات تتعلق

 البشرية.بادارة املوارد 

 دة قق الفائقد يمثل هذا البحث إضافة علمية متواضعة للمكتبة الجامعية في الجمهورية اليمنية ، بما يح

 املرجوة منه لدى  الباحثين والدارسين واملهتمين في هذا ملجال .

 البحث:أهداف 

 الاتي:يسعى البحث الحالي إلى التعرف على 

  اليمنية؟ادارة املوارد البشرية في وزارة التربية والتعليم بالجمهورية  على واقعالتعرف 

 حدود البحث: 

 اليمنية.رد البشرية في وزارة التربية والتعليم بالجمهورية املوا اداء ادارة املوضوعية:الحدود 

 اليمنية.في في وزارة التربية والتعليم بالجمهورية  مديري الاداراتويتمثل في  البشرية:الحدود 

 م.1111/  1112هذا البحث في العام الجامعي  تطبيق الزمانية:الحدود 

 .اليمنيةعليم بالجمهورية في وزارة التربية والت وتتمثل املكانية:الحدود 
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 للبحث:املصطلحات العلمية 

 دارة املوارد البشرية:إ -

الذين يديرون ألاشخاص داخل املؤسسة،  وهي نظام يختص بشؤون العاملين، كما أنها مسؤولية تقاسمها أولئك

ادين تم تطبيقها في جميع ميفهي إلادارة املعنية بالكوادر البشرية العاملة داخل املؤسسة وعالقاتهم فيما بينهم، وي

التوظيف داخل املؤسسات إلانتاجية والخدمية املختلفة، حيث تعمل على اجتذاب الكفاءات املهنية الفعالة واملحافظة 

عليها ألطول وقت ممكن من خالل تحليل واقع ومتطلبات العمل والتخطيط الناجح للحصول على الكفاءات البشرية 

 ألامثل 
ً
 )  1122،5 الجازي،، )العملكثر مالئمة الحتياجات و ألا وألاكثر تميزا

  للباحث:التعريف إلاجرائي 

الذي يجب بذلها باستمرار لرفع وتطوير اداء ادارة املوارد البشرية في مكتب التربية والتعليم عن طريق  هو الجهود

 يةتي ظهرت ودعم القدرات إلابداعالرفع والتحسين املستمر بإتباع ألاساليب العلمية في العمل ومعالجة املشكالت ال

 تعرف على أنها إدارة املهارات الخاصة في املؤسسة، و  وإدارة املوظفين
ً
 باألفراد.أحيانا

   :داء ادارة املوارد البشريةآ

 :(1121تعريف الفارس )

فكري ال هو القدرة على التنسيق بين مختلف الوظائف والنشاطات والعمليات من خالل ادارة استثمار رأس املال

لدى الوزارة بصورة فعاله بما ينعكس ايجابآ على مستوى الاداء والانتاجية والجوده التي تشكل بمجموعها عناصر 

 التنافس بعيد املدى الذي الينتهي بمجرد ظهور منافيسن جدد.

 للباحث:التعريف الاجرائي 

ت ف الوظائف والنشاطات والعمليايتبنى الباحث تعريف فارس الذي ينص " هو القدرة على التنسيق بين مختل

من خالل ادارة استثمار رأس املال الفكري لدى الوزارة بصورة فعاله بما ينعكس ايجابآ على مستوى الاداء والانتاجية 

 والجوده التي تشكل بمجموعها عناصر التنافس بعيد املدى الذي الينتهي بمجرد ظهور منافيسن جدد."

 والتعليم:مكتب التربية 

)إدارة فرعية لوزارة التربية والتعليم تهتم بالنواحي الفنية وإلادارية  قانون وزارة التربية والتعليم بأنها عرفها

للعملية التعليمية، وتهدف إلى تطوير املوقف التعليمي باملدارس وتقويمه، ومساعدة إلادارة باملنطقة على تسهيل وتنفيذ 

 (.122م، 2222 ،الحاج)واملالية( خططها وبرامجها إلادارية 
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 املوارد البشرية  ألاول:املبحث 

  :املوارد البشرية ةنشأ

املوارد البشرية أنتجت من قبل حركة العالقات البشرية، التي بدأت في بدايات القرن العشرين كنتيجة ألعمال 

 عرفت عند ألاخرين بالتولرزم(، إلادارة العلمية، تايلور شرح مفهومه املسمى "2225-2253 فريدريك تايلور 
ً
" )الحقا

 بمبدأ في عمليات إلانتاج ، العمالة، أثار  الكفائة إلاقتصاديةالسعي لتطوير 
ً
في الوظائف الصناعية،  وكان مرتبطا

 ببحث 
ً
اسة ، الذي وثق مصادفة عن طريق در إلليتون مايوالتساؤل في إنتاجية القوى البشرية الحركة تم تنظيمها الحقا

هاوثورن كيف أن الحوافز ليس لها عالقة بالتعويضات املادية وظروف العمل ، إلاهتمام والارتباط ، أثمرت عن عمالة 

أسست  ندوديفد ماكليال  ، فريدريك هيزبيرغ ،ماكس ويبر، كورت ليفين، إلبراهام ماسلوأكثر إنتاجية و أعمال معاصرة 

 لتطبق املوارد البشرية ) الجاالسلوك التنظيميلدراسات نظرية 
ً
 (.  1122،26زي ،  ، معطية مجاال

 :تعريفات إدارة املوارد البشرية

 عرفها فرنش: هي عملية اختيار واستخدام وتنمية وتعويض املوارد البشرية باملنظمة.

التعويض و  ألاداء والتنميةعمليات التعيين وتقيم  هي استخدام القوى العاملة باملنشأة ويشتمل ذلك على: عرفهاسيكوال:

 مات الاجتماعية والصحية للعاملين وبحوث ألافراد.واملرتبات وتقديم الخد

هي تلك الوظيفة في التنظيم التي تختص بإمداد املوارد البشرية الالزمة ويشمل ذلك تخطيط الاحتياجات  عرفها جلويك:

 من القوى العاملة والبحث عنها وتشغيلها والاستغناء عنها

 -البشرية: إدارة املوارد 

عنى بالعنصر البشري بشكل أساس ي، وتركز على كيفية استقطابه والطريقة هي نوع خاص من أنواع إلا 
ُ
دارة التي ت

لينضم لفريق العمل في منشأة ما ، وتنظيم أموره وتقييم أدائه ،كما يهتم هذا النوع بمكافأة  -التي يتم اختياره بها 

 
ً
 لتحقيق ألاهداف املنشودة للمنظمة وتحقيق إلادارة وألايدي العاملة في املنشأة على مختلف مستوياتها إلادارية؛ سعيا

الرضا الوظيفي لألفراد والعمل على زيادة مستوى جودة إلانتاج ورفع كفاءة العاملين وفاعليتهم بالعملية إلانتاجية و 

ن أهمية متحظى املوارد البشرية بأهمية بالغة في مجال التنمية، وتعتبر العنصر املؤثر على املوارد املتاحة في املنشأة، وتك

املوارد البشرية بأن الانسان يلعب دور املحرك الرئيس ي ألية عملية من عمليات املنشأة، إذ يبعث الحيوية والفاعلية في 

 بتفوقها في 
ً
استغالل الثروات املتوفرة، وهو املسؤول ألاول عن نمو املنظمة وتقدمها وتحديد مالمحها واملض ي قدما

 في إلادارة الحديثة كونها تهتم بالوظائف واملهام الخاصة ومنحها املكان البيئة املنافسة، تشغل املوارد 
ً
 كبيرا

ً
البشرية حيزا

 ال 
ً
املناسب في الهيكل التنظيمي للمنشأة، واتخاذها كأسلوب نجاح ونشاط، لذلك أصبحت إدارة املوارد البشرية شرطا

 ( 5 ،2018بد منه في تحقيق النجاح ألية منشأة ، )الحياري،  

https://ar.wikipedia.org/wiki/%D9%81%D8%B1%D9%8A%D8%AF%D8%B1%D9%8A%D9%83_%D9%88%D9%8A%D9%86%D8%B3%D9%84%D9%88_%D8%AA%D8%A7%D9%8A%D9%84%D9%88%D8%B1
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A5%D8%AF%D8%A7%D8%B1%D8%A9_%D8%B9%D9%84%D9%85%D9%8A%D8%A9
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A5%D8%AF%D8%A7%D8%B1%D8%A9_%D8%B9%D9%84%D9%85%D9%8A%D8%A9
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D9%83%D9%81%D8%A7%D8%A1%D8%A9_%D8%A7%D9%82%D8%AA%D8%B5%D8%A7%D8%AF%D9%8A%D8%A9
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D9%83%D9%81%D8%A7%D8%A1%D8%A9_%D8%A7%D9%82%D8%AA%D8%B5%D8%A7%D8%AF%D9%8A%D8%A9
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A5%D9%84%D8%AA%D9%88%D9%86_%D9%85%D8%A7%D9%8A%D9%88
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A5%D9%84%D8%AA%D9%88%D9%86_%D9%85%D8%A7%D9%8A%D9%88
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A3%D8%A8%D8%B1%D8%A7%D9%87%D8%A7%D9%85_%D9%85%D8%A7%D8%B3%D9%84%D9%88
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A3%D8%A8%D8%B1%D8%A7%D9%87%D8%A7%D9%85_%D9%85%D8%A7%D8%B3%D9%84%D9%88
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D9%83%D9%88%D8%B1%D8%AA_%D9%84%D9%8A%D9%81%D9%8A%D9%86
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D9%83%D9%88%D8%B1%D8%AA_%D9%84%D9%8A%D9%81%D9%8A%D9%86
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D9%85%D8%A7%D9%83%D8%B3_%D9%81%D9%8A%D8%A8%D8%B1
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D9%85%D8%A7%D9%83%D8%B3_%D9%81%D9%8A%D8%A8%D8%B1
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%AF%D9%8A%D9%81%D9%8A%D8%AF_%D9%85%D8%A7%D9%83%D9%84%D9%8A%D9%84%D8%A7%D9%86%D8%AF
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%AF%D9%8A%D9%81%D9%8A%D8%AF_%D9%85%D8%A7%D9%83%D9%84%D9%8A%D9%84%D8%A7%D9%86%D8%AF
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D9%84%D8%AF%D8%B1%D8%A7%D8%B3%D8%A7%D8%AA_%D8%A7%D9%84%D8%AA%D9%86%D8%B8%D9%8A%D9%85%D9%8A%D8%A9
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D9%84%D8%AF%D8%B1%D8%A7%D8%B3%D8%A7%D8%AA_%D8%A7%D9%84%D8%AA%D9%86%D8%B8%D9%8A%D9%85%D9%8A%D8%A9
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، ختياروالا املوظفين، أو املوارد البشرية وتختص بجذب  للمنظماتالقوى العاملة  إدارةة املوارد البشرية هي إدار 

 متابعة  التقييمالتدريب، 
ً
قوانين باملنظمة والثقافة التنظيمية والتأكد من إلامتثال  قيادةومكافئة املوظفين، وأيضا

ملبدئي تواصل اة املوارد البشرية يكون دورها ال، إدار مفاوضات جماعيةفي حاالت يكون املوظفون راغبين في إجراء  العمل

 (.25 ،1125، بو عوضأ)  ،مع ممثلي املوظفين

واملوارد البشرية مجموع ألافراد املشكلين للقوى العاملة بمنظمة ما، أو قطاع أعمال أو اقتصاد ما. ويستخدم  

شير ي بشكل مترادف مع املوارد البشرية، على الرغم من رأس املال البشري عادة ما رأس املال البشري البعض مصطلح 

أو مجرد « العمل»أو  املواهبأو « عاملةالقوى ال»، هناك مصطلحات أخرى تستخدم أحيانا تشمل إلى وجهة نظر أضيق

ووجدت املوارد البشرية كمنتج لحركة العالقات البشرية في بدايات القرن العشرين، عندما بدأ الباحثون «. ألافراد»

ال عن طريق إلادارة إلاستراتيجية للقوى العاملة. املوارد البشرية كانت مهيمنة بالعمل يوثقون طرق لخلق قيم لألعم

، والتقدم التقني، وأبحاث متقدمة، دمج املنظمات، العوملةالاجرائي اليومي، مثل الرواتب وإدارة املنافع، لكن بسبب 

رة املواهب، خطط التعاقب، املوارد البشرية لان تركز على املبادرات إلاستراتيجية مثل إلاندماج وإلاستحواذ، إدا

 (  .22 ،1126بو عمره ،أوالشمول ) العالقات الصناعية أو العمالية، والتنوع 

عّد  
ُ
شارك في إدارة املوارد الخاصة بها، وقد حصلت  إدارة املوارد البشرّيةوت

ُ
نشآت التي ت

ُ
وارد املمن أساسات امل

قدمها في  البشرّية
ُ
ؤّسساعلى أهميٍة كبيرٍة في عالم ألاعمال؛ بسبب الدور املهم والوظيفة ألاساسّية التي ت

ُ
 والشركات تامل

ستمرة والهيئات املتنوعة؛ لذلك ُيعتبر تحديد تعريف واحد إلدار 
ُ
 للتطورات امل

ً
ة املوارد البشرّية من ألامور الصعبة؛ نتيجة

بشرّية بأّنها إلادارة التي تهتّم باألشخاص داخل العمل بشكٍل عام، ولكن من املمكن تعريف إدارة املوارد ال إلادارةفي عالم 

خرى إلدارة املوارد البشرّية هي قسم من العملية إلادارّية الذي يحتوي على 
ُ
ؤّسسة أو الشركة، ومن التعريفات ألا

ُ
في امل

ستخدم في إدارة العناصر البشرّية بأسلوٍب إيجابّي وفعال؛
ُ
 مّما ُيساهم في مجموعٍة من النشاطات والوظائف التي ت

 
ُ
نشأة واملوظفين وامل

ُ
 ( . 6،  1125جتمع، )القحطاني ،تحقيق املصالح الخاصة بامل

 :أهمّية إدارة املوارد البشرّية

عتبر 
ُ
لخص  إدارة املوارد البشرّيةت

ُ
من ألاقسام إلادارّية ذات ألاهمية في الهيئات ومنظمات ألاعمال املتنوعة، وت

 للنقاط لاتية: 
ً
 أهميتها وفقا

  ساهم في تطور  املوارد البشرّيةتزويد
ُ
ناسبة؛ عن طريق الاعتماد على أفضل إدارة ت

ُ
تنوعة وامل

ُ
ؤّهالت امل

ُ
بامل

. إلانتاج
ً
 وكّما

ً
 نوعا

  ،توفير كافة ألادوات والوسائل الخاصة باألفراد من املوظفين؛ عن طريق إعداد مجموعٍة من البرامج التدريبّية

 فير ألاجور والحوافز التي تدعم أفضل أداء وتزيد من ُمعّدل إلانتاجّية.وتو 

  لخاصة باألفراد من املوظفين؛ من خالل تفعيل بين كافة الوحدات إلادارّية واملهام ا والتنظيمتعزيز التنسيق

ناقشة مع إلادارة التنفيذّية.
ُ
 دور امل

https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A5%D8%AF%D8%A7%D8%B1%D8%A9
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A5%D8%AF%D8%A7%D8%B1%D8%A9
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D9%85%D9%86%D8%B8%D9%85%D8%A9
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D9%85%D9%86%D8%B8%D9%85%D8%A9
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%AA%D9%88%D8%B8%D9%8A%D9%81
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%AA%D9%82%D9%8A%D9%8A%D9%85_%D8%A7%D9%84%D8%A3%D8%AF%D8%A7%D8%A1
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%AA%D9%82%D9%8A%D9%8A%D9%85_%D8%A7%D9%84%D8%A3%D8%AF%D8%A7%D8%A1
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D9%82%D9%8A%D8%A7%D8%AF%D8%A9
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D9%82%D9%8A%D8%A7%D8%AF%D8%A9
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D9%82%D8%A7%D9%86%D9%88%D9%86_%D8%A7%D9%84%D8%B9%D9%85%D9%84
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D9%82%D8%A7%D9%86%D9%88%D9%86_%D8%A7%D9%84%D8%B9%D9%85%D9%84
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D9%85%D9%81%D8%A7%D9%88%D8%B6%D8%A9_%D8%AC%D9%85%D8%A7%D8%B9%D9%8A%D8%A9
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D9%85%D9%81%D8%A7%D9%88%D8%B6%D8%A9_%D8%AC%D9%85%D8%A7%D8%B9%D9%8A%D8%A9
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%B1%D8%A3%D8%B3_%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%A7%D9%84_%D8%A7%D9%84%D8%A8%D8%B4%D8%B1%D9%8A
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%B1%D8%A3%D8%B3_%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%A7%D9%84_%D8%A7%D9%84%D8%A8%D8%B4%D8%B1%D9%8A
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D9%85%D9%88%D9%87%D8%A8%D8%A9
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D9%85%D9%88%D9%87%D8%A8%D8%A9
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%B9%D9%88%D9%84%D9%85%D8%A9
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%B9%D9%88%D9%84%D9%85%D8%A9
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D9%86%D8%AF%D9%85%D8%A7%D8%AC_%D9%88%D8%A7%D8%B3%D8%AA%D8%AD%D9%88%D8%A7%D8%B0
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D9%86%D8%AF%D9%85%D8%A7%D8%AC_%D9%88%D8%A7%D8%B3%D8%AA%D8%AD%D9%88%D8%A7%D8%B0
https://mawdoo3.com/%D8%AA%D8%B9%D8%B1%D9%8A%D9%81_%D8%A5%D8%AF%D8%A7%D8%B1%D8%A9_%D8%A7%D9%84%D9%85%D9%88%D8%A7%D8%B1%D8%AF_%D8%A7%D9%84%D8%A8%D8%B4%D8%B1%D9%8A%D8%A9
https://mawdoo3.com/%D8%AA%D8%B9%D8%B1%D9%8A%D9%81_%D8%A5%D8%AF%D8%A7%D8%B1%D8%A9_%D8%A7%D9%84%D9%85%D9%88%D8%A7%D8%B1%D8%AF_%D8%A7%D9%84%D8%A8%D8%B4%D8%B1%D9%8A%D8%A9
https://mawdoo3.com/%D9%85%D8%A7_%D9%87%D9%8A_%D8%A7%D9%84%D9%85%D9%88%D8%A7%D8%B1%D8%AF_%D8%A7%D9%84%D8%A8%D8%B4%D8%B1%D9%8A%D8%A9
https://mawdoo3.com/%D9%85%D8%A7_%D9%87%D9%8A_%D8%A7%D9%84%D9%85%D9%88%D8%A7%D8%B1%D8%AF_%D8%A7%D9%84%D8%A8%D8%B4%D8%B1%D9%8A%D8%A9
https://mawdoo3.com/%D8%AA%D8%B9%D8%B1%D9%8A%D9%81_%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%A4%D8%B3%D8%B3%D8%A9
https://mawdoo3.com/%D8%A3%D9%86%D9%88%D8%A7%D8%B9_%D8%A7%D9%84%D8%B4%D8%B1%D9%83%D8%A7%D8%AA
https://mawdoo3.com/%D8%A3%D9%86%D9%88%D8%A7%D8%B9_%D8%A7%D9%84%D8%B4%D8%B1%D9%83%D8%A7%D8%AA
https://mawdoo3.com/%D8%AA%D8%B9%D8%B1%D9%8A%D9%81_%D8%A7%D9%84%D8%A5%D8%AF%D8%A7%D8%B1%D8%A9
https://mawdoo3.com/%D8%AA%D8%B9%D8%B1%D9%8A%D9%81_%D8%A7%D9%84%D8%A5%D8%AF%D8%A7%D8%B1%D8%A9
https://mawdoo3.com/%D8%AA%D8%B9%D8%B1%D9%8A%D9%81_%D8%A8%D8%A5%D8%AF%D8%A7%D8%B1%D8%A9_%D8%A7%D9%84%D9%85%D9%88%D8%A7%D8%B1%D8%AF_%D8%A7%D9%84%D8%A8%D8%B4%D8%B1%D9%8A%D8%A9
https://mawdoo3.com/%D8%AA%D8%B9%D8%B1%D9%8A%D9%81_%D8%A8%D8%A5%D8%AF%D8%A7%D8%B1%D8%A9_%D8%A7%D9%84%D9%85%D9%88%D8%A7%D8%B1%D8%AF_%D8%A7%D9%84%D8%A8%D8%B4%D8%B1%D9%8A%D8%A9
https://mawdoo3.com/%D8%AA%D8%B9%D8%B1%D9%8A%D9%81_%D8%A7%D9%84%D9%85%D9%88%D8%A7%D8%B1%D8%AF_%D8%A7%D9%84%D8%A8%D8%B4%D8%B1%D9%8A%D8%A9
https://mawdoo3.com/%D8%AA%D8%B9%D8%B1%D9%8A%D9%81_%D8%A7%D9%84%D9%85%D9%88%D8%A7%D8%B1%D8%AF_%D8%A7%D9%84%D8%A8%D8%B4%D8%B1%D9%8A%D8%A9
https://mawdoo3.com/%D8%AA%D8%B9%D8%B1%D9%8A%D9%81_%D8%A7%D9%84%D8%A5%D9%86%D8%AA%D8%A7%D8%AC
https://mawdoo3.com/%D8%AA%D8%B9%D8%B1%D9%8A%D9%81_%D8%A7%D9%84%D8%AA%D9%86%D8%B8%D9%8A%D9%85
https://mawdoo3.com/%D8%AA%D8%B9%D8%B1%D9%8A%D9%81_%D8%A7%D9%84%D8%AA%D9%86%D8%B8%D9%8A%D9%85
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  ؤثر بشكٍل رئيس ي سلبّي على
ُ
شكالت الرئيسية الخاصة باألفراد من املوظفين والتي ت

ُ
شاركة في التعرف على امل

ُ
امل

نشأة. فاعلية وكفاءة
ُ
 امل

  ستخدمة في قياس
ُ
ؤشرات امل

ُ
ساهمة في دراسة جميع الكفاءات الفعالّية والتنظيمّية وامل

ُ
خاصة ال الكفاءةامل

خرى.
ُ
عّدالت ألا

ُ
ؤشرات وامل

ُ
ؤثر في العمل، وغيرها من امل

ُ
 باألداء، ونسب الحوادث التي ت

 ساعدة للمديرين في تط
ُ
  1122،أو قضايا خاصة باملوظفين )الجازي بيق السياسات وحّل أي ُمشكالت تقديم امل

 ،2). 

 :وظائف إدارة املوارد البشرّية

صّنف وظائف 
ُ
 إلى ثالثة أنواع وهي:  إدارة املوارد البشرّيةت

 إلادارة إلادارّية للموارد البشرّية: 

ؤّسسات، واعتمدت هذه الوظي
ُ
نظمات وامل

ُ
ة على فهي من أقدم وظائف إدارة املوارد البشرّية التي تعتمد عليها امل

نشأة تطبيق 
ُ
فكرٍة رئيسية وهي أن كّل ُمنشأة تحرص على تقديم الوظائف ملجموعٍة من ألاشخاص؛ لذلك يترتب على امل

ن من متابعة ألافراد وجمع كافة البيانات الخاصة بهم وضمان منحهم حقوقهم 
ّ
عّدة مهام ونشاطات إدارّية؛ حتى تتمك

حاسبّية  وتشجيعهم على تطبيق واجباتهم في وظائفهم،
ُ
 تتنوع بين املكتبّية وامل

ً
كما تمتلك مهام هذه الوظيفة طبيعة

؛ مّما ُيساهم في توفير بيانات حديثة وموثوقة، الحاسوبوالقانونّية، وتعتمد معالجة العديد منها على استخدام أجهزة 

 لآلتي: 
ً
، ومن املمكن تلخيص مهام هذه الوظيفة وفقا

ً
 ولكن يظّل تسيير إلادارة جامدا

 وثائق والسجالت وإلاحصاءاتتسجيل البيانات واملعلومات الخاصة بالجماعات وألافراد، ومن ألامثلة عليها ال. 

 .إدارة ومتابعة ألاجور املالّية 

  بالعملالحرص على تنفيذ القوانين الخاصة. 

 ومّي.تسجيل مواعيد حضور وُمغادرة املوظفين بشكٍل ي 

 .تحديد املواعيد الخاصة بالُعطل خالل السنة 

 نشأة )، عالجة السجالت الخاصة باملوظفيناستخدام الحاسوب في م
ُ
 (.51-22 ،2014، رقامامل

 البشرّية: تحديات تواجه إدارة املوارد 

نشآت املتنوعة تواجه العديد من التحديات 
ُ
ؤثرة فُمنذ مطلع القرن الواحد والعشرين للميالد صارت امل

ُ
ي امل

 على  العمل
ً
، ومن ألامثلة على أهّم هذه التحديات: الاهتمام إدارة املوارد البشرّيةالخاص بها، وانعكست هذه لاثار الحقا

تعلقة ا ، والتأثيرات التكنولوجّية املتنوعة، والتحدياتالعوملة، والتحديات الناتجة عن إدارة الجودة الشاملةُبمتابعة 
ُ
مل

 ( . 61 ، 2018،في البيئة )يحياوي 

 

https://mawdoo3.com/%D8%A7%D9%84%D9%81%D8%B1%D9%82_%D8%A8%D9%8A%D9%86_%D8%A7%D9%84%D9%83%D9%81%D8%A7%D8%A1%D8%A9_%D9%88%D8%A7%D9%84%D9%81%D8%A7%D8%B9%D9%84%D9%8A%D8%A9
https://mawdoo3.com/%D8%AA%D8%B9%D8%B1%D9%8A%D9%81_%D8%A7%D9%84%D9%83%D9%81%D8%A7%D8%A1%D8%A9
https://mawdoo3.com/%D8%AA%D8%B9%D8%B1%D9%8A%D9%81_%D8%A7%D9%84%D9%83%D9%81%D8%A7%D8%A1%D8%A9
https://mawdoo3.com/%D9%85%D9%81%D9%87%D9%88%D9%85_%D8%A5%D8%AF%D8%A7%D8%B1%D8%A9_%D8%A7%D9%84%D9%85%D9%88%D8%A7%D8%B1%D8%AF_%D8%A7%D9%84%D8%A8%D8%B4%D8%B1%D9%8A%D8%A9
https://mawdoo3.com/%D9%85%D9%81%D9%87%D9%88%D9%85_%D8%A5%D8%AF%D8%A7%D8%B1%D8%A9_%D8%A7%D9%84%D9%85%D9%88%D8%A7%D8%B1%D8%AF_%D8%A7%D9%84%D8%A8%D8%B4%D8%B1%D9%8A%D8%A9
https://mawdoo3.com/%D9%85%D8%A7_%D9%87%D9%88_%D8%A7%D9%84%D8%AD%D8%A7%D8%B3%D9%88%D8%A8_%D9%88%D9%85%D9%83%D9%88%D9%86%D8%A7%D8%AA%D9%87
https://mawdoo3.com/%D9%85%D8%A7_%D9%87%D9%88_%D8%A7%D9%84%D8%AD%D8%A7%D8%B3%D9%88%D8%A8_%D9%88%D9%85%D9%83%D9%88%D9%86%D8%A7%D8%AA%D9%87
https://mawdoo3.com/%D8%A3%D9%87%D9%85%D9%8A%D8%A9_%D8%A7%D9%84%D8%B9%D9%85%D9%84
https://mawdoo3.com/%D8%A3%D9%87%D9%85%D9%8A%D8%A9_%D8%A7%D9%84%D8%B9%D9%85%D9%84
https://mawdoo3.com/%D9%81%D9%88%D8%A7%D8%A6%D8%AF_%D8%A7%D9%84%D8%B9%D9%85%D9%84
https://mawdoo3.com/%D8%A8%D8%AD%D8%AB_%D8%AD%D9%88%D9%84_%D8%A5%D8%AF%D8%A7%D8%B1%D8%A9_%D8%A7%D9%84%D9%85%D9%88%D8%A7%D8%B1%D8%AF_%D8%A7%D9%84%D8%A8%D8%B4%D8%B1%D9%8A%D8%A9
https://mawdoo3.com/%D8%A8%D8%AD%D8%AB_%D8%AD%D9%88%D9%84_%D8%A5%D8%AF%D8%A7%D8%B1%D8%A9_%D8%A7%D9%84%D9%85%D9%88%D8%A7%D8%B1%D8%AF_%D8%A7%D9%84%D8%A8%D8%B4%D8%B1%D9%8A%D8%A9
https://mawdoo3.com/%D9%85%D9%81%D9%87%D9%88%D9%85_%D8%A5%D8%AF%D8%A7%D8%B1%D8%A9_%D8%A7%D9%84%D8%AC%D9%88%D8%AF%D8%A9_%D8%A7%D9%84%D8%B4%D8%A7%D9%85%D9%84%D8%A9
https://mawdoo3.com/%D9%85%D9%81%D9%87%D9%88%D9%85_%D8%A5%D8%AF%D8%A7%D8%B1%D8%A9_%D8%A7%D9%84%D8%AC%D9%88%D8%AF%D8%A9_%D8%A7%D9%84%D8%B4%D8%A7%D9%85%D9%84%D8%A9
https://mawdoo3.com/%D8%AA%D8%B9%D8%B1%D9%8A%D9%81_%D8%A7%D9%84%D8%B9%D9%88%D9%84%D9%85%D8%A9
https://mawdoo3.com/%D8%AA%D8%B9%D8%B1%D9%8A%D9%81_%D8%A7%D9%84%D8%B9%D9%88%D9%84%D9%85%D8%A9
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 :مهام إدارة املوارد البشرية

 اري ألية منظمة. تعزيز البنية ألاساسية املطلوبة للضبط إلاد 

  .العمل على استقطاب ألايدي العاملة ذات الكفاءة العالية ألداء مهام املنظمة وتحقيق أهدافها 

  .التحكم بعملية دمج املوظفين الجدد ودخولهم إلى بيئة املنشأة وتنظيمها 

  .تطبيق أنظمة خاصة تتمحور أهميتها في تقييم أداء ألايدي العاملة ومتابعتها 

 عاملين على أداء املهام املطلوبة منهم بالشكل الصحيح من خالل التأهيل والتدريب. تحفيز ال 

  .تشجيع العاملين وتحفيزهم بشكل مستمر 

  (62، 1125عوض،  بو أ)العمل على توعية ألافراد واملؤسسة بما لهم من حقوق وما عليهم من واجبات  . 

 :لدراسات املحليةا

لى الاحدث وتم إت العربية والدراسات الاجنبية وتم عرضها من الاقدم تتضمن الدراسات املحلية والدراسا

 النتائج.برز أبرز الاساليب الاحصائية و أالتعليق عليها من حيث الهدف واملنهج واملجتمع والعينة والاداة و 

 "  ممارسات ادارة املوارد البشرية على الالتزام التنظيمي أثر  بـــ: املوسومة م(2012،)بالفقيةدراسة 

 )اجراءاتممارسات ادارة املوارد البشرية على الالتزام التنظيمي  أثر الى التعرف على  الدراسة:هدفت هذه 

ين في على الالتزام التنظيمي لدى املوظف التمكين(املكافأت والتعويضات  الاداء،تقييم  والتطوير،التدريب  التوظيف،

 اليمنية.هورية املستشفيات الخاصة بإمانة العاصمة صنعاء في الجم

وقد استخدم الباحث املنهج الوصفي وكان مجتمع الدراسة مكون من جميع العاملين في املستشفيات الخاصة 

الباحث وقد استخدم  ،من العاملين 511بإمانة العاصمة صنعاء في الجمهورية اليمنية وكان مجتمع البحث وعينتة 

ملكافأت ااجراءات التوظيف،  ،ملجاالت التمكين، التدريب، والتطويرا أبرز  بحثه، وكانتكاداة لجمع بيانات  الاستبانة

 .الاداء(، تقييم والتعويضات

  همها:أو برز النتائج ألى إوتوصلت الدراسة 

 لتمكين)ان هناك تأثير ملمارسات إدارة املوارد البشرية على الالتزام التنظيمي وذلك ضمن الترتيب التالي أ ،

 .الاداء(تقييم  املكافأت والتعويضات،، ت التوظيفاجراءا ،التدريب، والتطوير

  العاملين.دارة املوارد البشرية عوامل مؤثرة في زيادة الالتزام التنظيمي بين إتعد ممارسات 

 في املستشفيات الخاصة من وجهة نظر  عام( )بشكل ق ممارسات إدارة املوارد البشريةن مستوى تطبيأ

 ير، اجراءاتوالتطو ، التدريب املوظفين، )تمكينطآ وذلك ضمن الترتيب التالي املوظفين كان متوسطآ وذلك كان متوس

 ،كل ممارسة على حدة متوسطآ مستوى تطبيقوبشكل فردي كان  الاداء(،تقييم  املكافأت والتعويضات، التوظيف،

 .افأت والتعويضات فقد كانت متدنيةماعدا املك

 الالتزام)الالتزام  بعادأت اءجلتزام بشكل عام متوسط فقد ما من حيث الالتزام التنظيمي فقد كان مستوى الاأ 

 العاطفي(، الالتزام املستمر ، الالتزاماملعياري 
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ن هناك فروق في اجابات العينة على اداة الدراسة الخاصة بااللتزام التنظيمي تعزى ملتغيرات الديموغرافية كل على أ

 ياري لاللتزام ير على البعد املعبينما لم يكن تأث واملستمر( )العاطفيدية حدة حيث كان لها تأثير على الالتزام ككل وعلى بع

تصور مقترح لتطوير الاداء الوظيفي الدارة املوارد البشرية بمكتب التربية والتعليم بمحافظة  :(2011،الجحافي) دراسة

 الشاملة.إب في ضوء ادارة الجودة 

الاداء الوظيفي إلدارة املوارد البشرية بمكتب التربية والتعليم الدراسة الى بناء تصور مقترح لتطوير  هدفت هذه

الدراسة  التحليلي واستخدمت الوصفي وقد استخدمت الدراسة املنهج ،إب في ضوء ادارة الجودة الشاملةبمحافظة 

تكونت  القيادي ،،و ، النمط التخطيط الاستراتيجيوكانت ابرز املجاالت التحسين املستمر ،  البيانات لجمع كأداة الاستبانة

مجتمع البحث القيادات الادارية بمكتب التربية والتعليم بمحافظة إب وتم اختيار العينة بالطريقة العشوائية الطبقية 

، كم تم تحدد عينة اخرى عينة الخبراء  وفقآ السلوب دلفي البشرية بمكتب التربية والتعليم ملعرفة اداء ادارة املوارد

الاساليب الاحصائية املناسبة ارتباط بيرسون بروان والفاكرونباخ واملتوسطات الحسابية املعدل وتم استخدام 

 والانحرافات املعيارية والنسب املئوية .

 همها:أ برز النتائجألى إوتوصلت الدراسة 

 ة دواقع الاداء الوظيفي الدارة املوارد البشرية بمكتب التربية والتعليم بمحافظة إب في ضوء ادارة الجو  أن

 (. 60(، وانحراف معياري )2.22)الشاملة كانت بدرجة بمتوسط حسابي 

 جميع عناصر بناء التصور املقترح قد حظيت بدرجة كبيرة وحصلت في الجولة الاولى على املتوسط الحسابي  أن

 (.% 21( وبنسبة اتفاق ).2 22)

 كبيره.اهمية  ، النمط القياديتمثل املجاالت التحسين املستمر، التخطيط الاستراتيجي 

 التنظيمي.مقترح لتطوير ادارة املوارد البشرية بجامعة تعز في ضوء مدخل التطوير  تصور : (2010دماج، ) دراسة

على تصور مقترح لتطوير ادارة املوارد البشرية بجامعة تعز في ضوء مدخل  الدراسة الى  التعرف هدفت هذه

 (32) انة مكونه منالدراسة استب التحليلي واستخدمت الوصفي التطوير التنظيمي وقد استخدمت الدراسة املنهج 

ل ياكتخطيط املوارد البشرية، بناء اله جور واملرتبات والحوافز،ظام ألا نبرز املجاالت أوكانت  البيانات لجمع كأداة

ن مجتمع البحث وتكو  ، الاستقطاب والتعيين،داء الوظيفيالتنظيمية والتوصيف الوظيفي، التدريب والتاهيل، تقييم لا 

 .وتم اختيارها الطريقة العشوائية كاديميآ واداريآأ( قائدا 252داريآ وتكونت عينة )إكاديميآ و أ( قائدا 622من )

  :أهمها برز النتائجألى إوتوصلت الدراسة 

  واقع ادارة املوارد البشرية بجامعة تعز في ضوء مدخل التطوير التنظيمي جأت بدرجة متوسطة بوجه عام

 .2.98)سط حسابي )بمتو 

 راء في جميع مجاالت بدرجة متوسطةن واقع الا أ. 

 الاتي:وكان ترتيب على النحو 
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 ( 2.75نظام الاجور واملرتبات والحوافز.) 

  (.1.21)تخطيط املوارد البشرية 

 ( 2.67بناء الهياكل التنظيمية والتوصيف الوظيفي.) 

 ( 2.67التدريب والتاهيل.) 

 ( 2.66تقييم الاداء الوظيفي .) 

 ( 2.64الاستقطاب والتعيين). 

  الوظيفي. الخبره، املركز، سنوات نوع القيادة الجنس،التوجد فروق ذات داللة احصائية تعزى ملتغير  

  :الدراسات العربية

 املعرفة. اقتصاد ظل في املعلومات صناعة في البشرية املوارد إدارة دور  :( واملوسومة ب2012 ر،النجا): دراسة

 خالل من الجامعة إلاسالمية في املعلومات صناعة في البشرية املوارد إدارة دور  على التعرف إلى الدراسة هدفت هذه

 للمورد ألاساسية املهارات البشرية، إلدارة املوارد واضحة وخطط سياسات وجود في واملتمثلة ألاساسية الدراسة محاور 

 املقدمة، الخدمات جودة املعرفي، لالقتصاد للتحول  املعلوماتلتكنولوجيا  التحتية البنية املعلومات، عصر في البشري 

 املعلومات، عصر في نجاحه لضمان البشري  املورد في توافرها ينبغي التي املهارات التعرف على هدفت والتطوير كما إلابداع

 .املعلومات صناعة موضوع تجاه واستجالء الغموض

اختيار العينة بالطريقة  البحث وتمالدراسة وكان مجتمع  جراءإل  التحليلي الوصفي وقد استخدم الباحث املنهج

، موظف (853) عددهم والبالغ إلاسالمية الجامعة في العاملين وإلاداريين ألاكاديميين املوظفين من الطبقية العشوائية

 استبانة، (268) استرداد تم حيث املجاالت،رز أبالبيانات، وكانت  لجمع رئيسية كأداة الاستبانةالباحث واستخدم 

 :همها الاتيأ النتائج أبرز  الى توصلت الدراسةوقد 

 إلاسالمية، الجامعة في املعلومات ألاساسية وصناعة الدراسة محاور  بين إحصائية داللة ذات عالقة وجود

 ختلفم تخدم محوسبة لبرامج استخدامها حيث من الصناعة املعلوماتية مجال في جيد بمستوى  الجامعة لتمتع باإلضافة

 أعداد مع أعدادها وتناسب املركزية املكتبة توفرها التي الالكترونية البيانات الوصول لقواعد وسهولة والدوائر، ألاقسام

 املعلومات مستوى صناعة على تأثير لها بجودة تتمتع إلاسالمية الجامعة تقدمها التي املتنوعة الخدمات أن-لها املستفيدين

 املعلومات تكنولوجيا عالم في للتغيرات املتالحقة ومواكبتها املعلومات، لتقنية ألامثل بالتوظيف هااهتمام إلى باإلضافة فيها،

  .فيها وألاكاديمي إلاداري  النظام يخدم بما منها والاستفادة

 ويتيةالك زين شركة في املؤسس ي تحقيق التميز في البشرية املوارد إدارة ممارسات أثر :ب ( املوسومة2010 ،)حاجي دراسة

 .الخلوية لالتصاالت



 

وفقا لمتطلبات القرن  رأس مال بشريءفي بنا دورمؤسسات التعليم      

 الحادي والعشرين 

 

 365 برلين –ألمانياالسياسية واالقتصادية / ، اإلستراتيجيةإصدارات المركز الديمقراطي العربي للدراسات  

 

 املؤتمر الدولي

 العلمي الافتراض ي 

2022 

 

 زين شركة في املؤسس ي تحقيق التميز في البشرية املوارد إدارة ممارسات أثر على التعرف :الدراسةهذه  هدف

وكانت ابرز املجاالت  واملعلومات،لجمع البيانات  الخلوية وقد استخدمت الدراسة استبانة لالتصاالت الكويتية

 لجمع فقرة (40) شملتاملهنية  والسالمة ألاداء، التعويضات والصحة طوير، تقييموالت ، التدريبنوالتعيي الاستقطاب

  ( 253). منالدراسة  املعلومات وتكونت عينة

  همها:أالنتائج  أبرز  ىإلوتوصلت الدراسة 

 مستوى  عند الخدمةم بتقدي والتميز القيادي التميز تحقيق في والتعيين لالستقطاب معنوية داللة ذي أثر وجود 

  - .الخلوية لالتصاالت الكويتية زين شركة في (0.05)

 مستوى  عند الخدمة مبتقدي والتميز القيادي التميز تحقيق في والتطوير للتدريب معنوية داللة ذي أثر وجود ( -

  .الخلوية لالتصاالت الكويتية زين شركة في  ( 0.05)

 (0.05) مستوى  عند الخدمة بتقديم والتميز القيادي التميز تحقيق في ألاداء لتقييم معنوية داللة ذي أثر وجود 

 .الخلوية لالتصاالت الكويتية زين شركة في (

 (0.05) مستوى  عند الخدمة بتقديم والتميز القيادي التميز تحقيق في للتعويضات معنوية داللة ذي أثر وجود 

 .الخلوية لالتصاالت الكويتية زين شركة في

 عند الخدمة بتقديم والتميز القيادي التميز تحقيق في املهنية والسالمة ةللصح معنوية داللة ذي أثر وجود 

  .الخلوية لالتصاالت الكويتية زين شركة في (0.05) مستوى 

 وأثرهمادور املمارسات الاستراتيجية الدارة املوارد البشرية واداء العاملين  :بم( املوسومة 2012 ي،دراسة )القاض  -

 ة على الجامعات الخاصة في الاردن في املنظمات دراسة تطبيقي

هدفت هذه الدراسة الى التعرف على اثر  املمارسات الاستراتيجية الدارة املوارد البشرية واداء العاملين واثرهما 

في املنظمات دراسة تطبيقية على الجامعات الخاصة في الاردن ، واستخدمت الدراسة املنهج الوصفي املسحي وتكون 

، واستخدمت الدراسة  الاستبانة كاداه لجمع دة ، وتم اختيار العينة بالطريقة(  مفر  22عينتة  من) مجتمع الدراسة و 

فقره وكانت ابرز املجاالت الاستقطاب والتعيين والتدريب والتطوير ومشارك  62البيانات واملعلومات وتكونت من  

 :همهاأبرز النتائج ألى إالعاملين واملمارسات الاستراتيجية  والتعويضات  وتوصلت الدراسة 

  في  ثرهماأثر ذو داللة احصائية تجاة املمارسات الاستراتيجية الدارة املوارد البشرية واداء العاملين و أيوجد

 (0.05-1)املنظمات في الجامعات الخاصة في الاردن عند مستوى داللة 

  ارك العاملين على اداء العاملين ثر ذو داللة احصائية لالستقطاب والتعيين والتدريب والتطوير ومشأيوجد

 (0.05-1)في املنظمات في الجامعات الخاصة في الاردن عند مستوى داللة  وأثرهما

  اليوجدh ثرهما في املنظمات في الجامعات الخاصة أاحصائية لنظم التعويضات على اداء العاملين و  ذو داللةثر

 (.0.05-1)في الاردن عند مستوى داللة 
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  في املنظمات في الجامعات الخاصة  وأثرهمااللة احصائية ملشاركة العاملين على اداء العاملين ثر ذو دأاليوجد

 (.0.05-1)في الاردن عند مستوى داللة 

  في املنظمات في الجامعات الخاصة في  وأثرهماثر ذو داللة احصائية الداء العاملين على اداء العاملين أوجود

 (0.05-1)الاردن عند مستوى داللة 

  ثر ذو داللة احصائية للممارسات الاستراتيجية الدارة املوارد البشرية واداء العاملين واثرهما في أاليوجد

 (0.05-0املنظمات في الجامعات الخاصة في الاردن من خالل اداء العاملين عند مستوى داللة ) 

  العاملين على اداء العاملين يوجد أثر ذو داللة احصائية لالستقطاب والتعيين والتدريب والتطوير ومشارك

-0خالل اداء العاملين كمتغير وسيط عند مستوى داللة )  الاردن منواثرهما في املنظمات في الجامعات الخاصة في 

0.05.) 

  اليوجدh ثر ذو داللة احصائية لنظم التعويضات على اداءالجامعات الخاصة في الاردن من خالل اداء العاملين

 (.05. 0مستوى داللة ) الاردن عندي في الجامعات الخاصة ف

واقع استراتيجات املوارد البشرية في وزارة التربية والتعليم العالي بقطاع غزة  :واملوسومة ب م(2011، مشتهي)دراسة 

 برز املجاالت وتم اختيار العينة بالطريقة أ. وكانت 

ة في وزارة التربية والتعليم العالي بقطاع غز على واقع استراتيجات املوارد البشرية  الى التعرفهدف هذه الدراسة 

موظف وموظفة  121من  سة وعينتهاالوصفي التحليلي املقطعي وتكون مجتمع الدرا الدراسة املنهجوقد استخدمت 

 واملعلومات.لجمع البيانات  الدراسة كأداةواستخدمت 

 : همهاأالنتائج  أبرز لى إوقد توصلت الدراسة 

 مقبولة%32ي تمثل وجهات النظر للمشاركين لجميع ابعاد الدراسة وهين الدرجة الاجمالية التأ(.) 

 ضعيفة( %53ن الدرجة الكلية لالستراتيجية للموارد الاستراتيجية بلغت أ(. 

 مقبول.شارت النتائج الكلية لتخطيط املوارد البشرية وجود مستوى أ 

 32 ن انطباعات املشاركين حول محاور الاستقطاب ليست جيدة حيث بلغتأ%. 

 مقبول.ن النتائج الكلية الختيار املوظفين وجود مستوى أ 

 33نه يتم اختيار املوظفين وفق معايير وقواعد ثابتة بوزن أ%. 

 22. 5نسبي ن يتم الاعالن عن الوظائف الشاغرة في وسائل الاعالم بصوره جيدة بوزن أ  -      

  26مقبولة ة ن محور التقييم لالداء يتم وفق املعايير املهنية بصور أ%. 

 22شارت النتيجة الكلية للتدريب وجود انظباعات بمستوى جيد لذلك املحور بوزن النسبي أ%. 

 22ن التدريب مهم لرفع املستوى املنهي والوظيفي بالوزن النسبي أ%. 

 ضعيفة.ن متابعة املتدربين والتدريب في مواقع العمل يتم بصورة أ 
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 32بوزن نسبي  تعويضات موجودة بدرجة مقبولةن النتيجة الكلية للرضا الوظيفي والأ%. 

 املدارس الحكومية من كٍل  في الوظيفي وألامن البشرية املوارد إدارة بين عالقة :واملوسومة ب (2016 شعير: أبي )دراسة

 بغزة. الغوث وكالة ومدارس

املدارس  من كٍل  في فيالوظي وألامن البشرية املوارد إدارة بين على العالقة التعرفلى إ الدراسةهذه هدفت 

 الدراسة املقدروتكون مجتمع  التحليلي املقارنة منهجالدراسة بغزة وقد استخدمت  الغوث وكالة ومدارس الحكومية

  (380) وقد تم اختيار العينة مقدارها عامل( (20510ب
ً
 البشرية املوارد إدارة في للعاملين استبانة ( (20ىإل باإلضافة موظفا

 كأداة لجمع البيانات واملعلومات . واستخدمت الدراسة  الاستبانة، التربية ووزارة  بغزة وليةالد الغوث بوكالة

  :أهمها برز نتائجألى أوتوصلت 

 الغوث بمدارس وكالة بلغ بينما ،((%67.8 بلغ الحكومية املدارس في البشرية املوارد إدارة لواقع النسبي الوزن 

 (%75) بغزة الدولة

 (. %74 )بغزة وكالة الغوث بمدارس ،بلغ) (%68.8)بلغ الحكومية املدارس في الوظيفي ألامن علواق النسبي الوزن 

 ومدارس املدارس الحكومية من كٍل  في الوظيفي وألامن البشرية املوارد إدارة بين إحصائية داللة ذات عالقة توجد 

 .الدولية الغوث وكالة

 الوظيفي باألمن وعالقتها البشرية املوارد إدارة متوسطات بين إحصائية داللة ذات فروق توجد 

  الوكالة، مدارس لصالح العمل مكان ملتغير وكذلك إلاناث، لصالح ألابعاد لجميع الجنس ملتغير تعزى 

 الوظيفي واملسمى الخدمة سنوات ومتغير العلمي املؤهل ملتغير تعزى  فروق توجد ال. 

 السابقة:مناقشة الدراسات 

 الدراسة: أهداف

اسة الحالية الى بناء انموذج مقترح لتطوير اداء ادارة املوارد البشرية في وزارة التربية والتعليم في هدفت الدر 

ضوء التطوير التنظيمي وفي سياق الدراسات السابقة فقد تباينت مع الدراسة الحالية  من حيث الهدف كدراسة :) 

 إلى (، التي هدفت:2012 و دراسة )النجار بوكالة نظيميالت التطوير ( التي هدفت الى التعرف على تقييم2013بي عمرة ،أ

 التي املهارات الى التعرف على هدفت كما الجامعة إلاسالمية في املعلومات صناعة في البشرية املوارد إدارة دور  على التعرف

املعلومات  اعةصن موضوع تجاه واستجالء الغموض املعلومات، عصر في نجاحه لضمان البشري  املورد في توافرها ينبغي

 من كٍل  في الوظيفي وألامن البشرية املوارد إدارة بين على العالقة ( التي هدفت الى التعرف 2016بي شعير : أودراسة : ) 

( حيث هدفت الى التعرف على اثر ممارسات  1121بغزة ودراسة )بالفقية :  الغوث وكالة ومدارس املدارس الحكومية

صناعة  في دور إدارة املوارد البشرية على التعرف إلى  ( التي هدفت2012لتزام  دراسة النجار )ادارة املوارد البشرية على الا

( التي هدفت الى التعرف على اثر املمارسات الاستراتيجية الدارة 1121 في الجامعة إلاسالمية ودراسة )القاض ي: املعلومات
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سة تطبيقية على الجامعات الخاصة في الاردن و دراسة )حاجي املوارد البشرية واداء العاملين واثرهما في املنظمات درا

 الكويتية زين شركة في املؤسس ي تحقيق التميز في البشرية املوارد إدارة ممارسات أثر على الى التعرف ( التي هدفت1121،

لبشرية في وزارة ( التي هدفت الى  التعرف على واقع استراتيجات املوارد ا1122 ،الخلوية ودراسة )مشتهي لالتصاالت

( التي هدفت الى التعرف على مدى تطبيق املبادئ الاسالمية 1123بقطاع غزة ودراسة )العطار:  التربية والتعليم العالي

في ادارة املوارد البشرية وعالقتها بإداء املنظمات غير الحكومية بغزة كما هدفت الى التعرف في اراء املبحوثين و دراسة 

غزة  في قطاع الحكومية املؤسسات في البشرية املوارد إدارة على واقع الدراسة الى التعرف ت هذه( هدف1123)النجار، 

وعالقتها  البشرية املوارد إدارة هندرة تطبيق واقع على التعرف ( التي هدفت إلى1125  ،بي عوضأوسبل تطويرة ودراسة )

( هدفت هذه الدراسة الى التعرف على دور 1123، ري ودراسة )الخض العام املوظفين ديوان في الوظيفي الاداء بتطوير

ادارة املوارد البشرية في استدامة الخدمات الصحية الحكومية في محافظة غزة والتعرف على واقع الاستدامة الخدمات 

 الصحية الحكومية في محافظة غزة 

يفي للعاملين الاداريين بجامعة نموذج مقترح لتطوير املسار الوظأ (،1122) الحبري،: واتفقت الدراسات مع دراسة

داء الوظيفي إلدارة ت الى بناء تصور مقترح لتطوير لا ( التي هدف1122)، لتطوير التنظيمي ودراسة الجحافيضوء ا إب في

(، التي هدفت 1122) دماج،ودراسة ضوء ادارة الجودة الشاملة  املوارد البشرية بمكتب التربية والتعليم بمحافظة إب في

دارة املوارد البشرية بجامعة تعز في ضوء مدخل التطوير التنظيمي وفي ضوء ذلك إعلى تصور مقترح لتطوير  رفلى التعإ

 .البحث إلى قرب الدراساتأفهي تعد 

 الدراسة:منهج 

الحبري، التحليلي كدراسة  الوصفي املسحي تباينت الدراسات من حيث اختيارها املنهج املناسب وهو املنهج  

 :ودراسة (2012ودراسة النجار ) م(1121 بالفقية:دراسة )و  (،1122)دماج، ( ودراسة: 1122) الجحافي،سة (، ودرا1122)

 (1123 الخضري،) ودراسة:( :2012 دراسة )النجا( و 1121ودراسة )القاض ي: (1123ر: ودراسة )العطا (2013عمرة ، )أبي

 ( 1125عوض، بي أ، ودراسة )(1123ودراسة: )النجار،

( 1122،)مشتهي: التحليلي ودراسة املقارنة منهج التي استخدمت (2016: بي شعيرأراسة مع دراسة )تلفت الدواخ

 .الوصفي التحليلي املقطعي املسحي الدراسة املنهجالتي استخدمت 

 : مجتمع الدراسة وعينتها

العاملين في  م ( مجتمع الدراسة مكون من جميع1121تبيانت الدراسات من حيث املجتمع ودراسة )بالفقية :  

من العاملين  511البحث وعينتة  املستشفيات الخاصة بإمانة العاصمة صنعاء في الجمهورية اليمنية وكان مجتمع

وتكون مجتمع البحث من جميع افراد مجتمع البحث املكون من العاملين الاداريين بجامعة  (،1122) ،ودراسة: الحبري 

تكون مجتمع البحث من القيادات الادارية بمكتب  (1122، )سة الجحافي(، ودرا 222دراسة من )إب وتكونت عينة ال

التربية  دارة املوارد البشرية بمكتبإداء آالتربية والتعليم بمحافظة إب  وتم اختيارها العينة العشوائية الطبقية ملعرفة 
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مجتمع  ( تكون 1122) ،اجعدل ودراسة: دموفقآ السلوب دلفي امل تم تحدد عينة اخرى عينة الخبراء ، كملتعليموا

( قائدا اكاديميآ واداريآ وتم اختيارها الطريقة العشوائية 252( قائدا اكاديميآ واداريآ وتكونت عينة  )622البحث من )

 الجامعة في العاملين وإلاداريين ألاكاديميين املوظفين من طبقية  (مجتمع البحث وعينته عشوائية2012ودراسة النجار )

من املدراء العاملين في وتكون مجتمع الدراسة  ( 2013بي عمرة ،أ)موظف( ودراسة :)  (853 ) عددهم الغوالب إلاسالمية

 20510ب املقدر( وتكون مجتمع الدراسة 2016بي شعير:أمديرآ ودراسة :)  22مكتب غزة الاقليمي التابع لالونزا وعددهم 

  ( 380 ) ( وقد تم اختيار العينة مقدارهاعامل (
ً
 بوكالة البشرية املوارد إدارة في للعاملين الاستبانة باإلضافة من  من موظفا

مشتهي ، و دراسة: ) ( 253 ) الدراسة من ( وتكونت عينة1121، )حاجي ،التربية  ودراسة ووزارة  بغزة الدولية الغوث

ن  مجتمع الدراسة  ( وتكو  1123:  العطار موظف وموظفة  دراسة )  121ها من م ( وتكون مجتمع الدراسة وعينت1122

مدراء ومنسقي مشاريع في ( موظف )125لحكومية وتكونت من )وعينته من املدراء الغير العاملين في املنظمات غير ا

( وتكون مجتمع الدراسة وعينتها من عينة من العاملين في وزارة 1123غير الحكومية ( ودراسة: )الخضري، املنظمات 

م( وتكون 1121دراسة )القاض ي:و  212وكيل وزارة والبالغ عددهم  لىإيا من مدير الصحة الذين يحملون الدرجات العل

 ألاكاديميين ( وتكون مجتمع الدراسة من املوظفين2012 مفردة  ودراسة )النجار( 22من  راسة وعينتةمجتمع الد

  موظف853)  عددهم ) والبالغ وتم اختيار عينة البحث (:2012 إلاسالمية ودراسة )النجار الجامعة في العاملين وإلاداريين

وتكون مجتمع   (1125،  بي عوضأمفردة ودراسة ) (155 ) وتكونت عينة الدراسة من البالغة ، (1123ودراسة: )النجار ، 

  (90) وعينته من الدراسة
ً
 . وموظفة موظفا

 :داة الدراسةأ

الدراسات استخدمت الاستبانة  اتفقت الدراسات مع البحث الحالي من حيث اختيار اداة البحث املناسبة فكل

)حاجي ( و1122) ،دراسة دماج( 1122)( ودراسة الجحافي، 1122) ي،كأداة لجمع البيانات واملعلومات كدراسة الحبر 

 ودراسة( 1121 بالفقية:دراسة ) (1123، م ودراسة: )الخضري 1122ودراسة )مشتهي  (1123( ودراسة )العطار: 1121،

 النجار،ودراسة: ) (2016 شعير: )أبي :ودراسة ،(2012( ودراسة النجار )1125بي عوض،أ، دراسة )2013عمرة ، بيأ)

 .(:2012 دراسة )النجار( و 1121دراسة )القاض ي: (1123

  :منهج البحث

 ومعرفة الواقع وجمع البيانات الوصفي للمسحسوف يقوم الباحث بإستخدم املنهج الوصفي بنوعية املسحي 

 اداء إدارة املوارد البشرية في وزارة التربية والتعليم في الجمهورية اليمنية. واملعلومات عن واقع تطوير 

 مجتمع البحث وعينته:

 ة والتعليم في الجمهوريةتطوير اداء إدارة املوارد البشرية في وزارة التربي لى واقعإكون البحث الحالي يهدف 

الجمهورية والتعليم بعينة من في مكاتب التربية  ، والذي يقتصر بحثه علىاليمنية، فسوف يستخدم الباحث استبانه

 ومساعديهم.من مدراء ادارات املوارد البشرية  اليمنية
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 وضح عدد أفراد مجتمع البحث بحسب درجاتهم العلمية الجامعات التي يعملون بها.(: 01)جدول رقم 

 مكاتب التربية م

 املجمــــــــــــوع 

 مجموع مجموع أنثى ذكر

  31 16 15 لوزارهديوان ا 1

    30 17 13 ضنعاء 

    18 7 11 امانة العاصمة 2

    22 10 12 ذمار 3

    33 13 22 تعز 4

    16 7 15 عدن 5

    17 6 11 الحديده 2

    13 6 7 الضالع 1

    33 5 28 إب 8

    210 87 123 املجمــــــــــــوع

 

 : عينة البحث-

، تم اختيارهم بالطريقة يعملون في ادارة املوارد البشرية( فردا، جميعهم 121من )تكونت عينة البحث الحالي 

 .العشوائية

 البحث:أداة 

 لطبيعة أهداف البحث الحالي فقد اعتمد الباحثون إلاستبانة كأداة مناسبة إلجراء بحثها والتي من خاللها   
ً
نظرا

 للمسح تمكن الباحث من جمع البيانات واملعلومات من خالل إجابا
ً
ت أفراد عينة البحث على فقرات ألاستبانه وفقا

    امليداني.

  البحث: ـخطوات إعداد أداة  -

  ألاداة:الخطوات لاتية في عملية بناء  أتبع الباحثون 
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إلاطالع على ألادبيات والبحوث والدراسات العلمية في واقع تطوير اداء إدارة املوارد البشرية في وزارة التربية 

قائمة أولية تضم العديد من املعايير الخاصة واقع تطوير اداء  قام الباحث بصياغةليم في الجمهورية اليمنية والتع

 .ة اليمنية ومن ثم صياغة فقراتهاإدارة املوارد البشرية في وزارة التربية والتعليم في الجمهوري

( من اساتذه 22تألفت من ) قام الباحث بعرض إلاستبانه بصورتها ألاولية على مجموعة من املحكمين

  ستبانة.لإل ذوي الاختصاص، للتعرف على الصدق الظاهري  جامعيين من

، ملعرفة مدى توافر واقع تطوير اداء إدارة املوارد (Likert6 –استخدمت الباحثة مقياس ليكرت الثالثي )

 عينة البحث على املقياس. البشرية في وزارة التربية والتعليم في الجمهورية اليمنية وفقا إلجابات أفراد

ومن ثم تطبيقها على عينة من جميعهم يعملون في ادارة  النهائية،قام الباحث بإعداد ألاستبانة بصورتها 

 عينة البحث الستخراج معامل ثبات ألاداة الفاكرونباخ. العشوائية خارجتم اختيارهم بالطريقة  البشرية،املوارد 

 داة: صدق ألا 

 الظاهري،بيرسون الستخراج الصدق  باستحدام معاملقام الباحثون  ألاستبانة، الستخراج معامل صدق

بانه فقرات مجاالت إلاست الارتباط لجميع، كانت قيمة معامل رتباط بيرسون لفقرات الاستبانةالا  وباستخراج معامل

   ( يوضح القيمة الكلية ملعامل الارتباط لفقرات مجاالت ألاستبانة1والجدول ) (.% .876.)

 بيرسون  الارتباط باستخدام يبين(: 02)رقم  جدول 

 

التخطيط 

للموارد 

 البشرية

الاستقطاب 

 والتوظيف

التوصيف 

 الوظيفي

املرتبات 

 والترقيات

التدريب  تقييم ألاداء

التدوير  والتأهيل

 الوظيفي

املجموع 

 الكلي

 811 . -234.- -344.- -218 392.- 112 121 812 الارتباط 

 210 210 210 210 210 210 210 210 العينة

 210 210 210 210 210 210 210 210 املجموع
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 :ثبات ألاداة -

   كرونباخ لفاأقيم معامل الثبات للعينة الاستطالعية باستخدام معامل  (: يوضح03) رقم جدول 

 عدد الفقرات املجاالت م

 طريقة الثبات بالفاكرونباخ

 

 851. 59 التخطيط للموارد البشرية 1

 841. 59 الاستقطاب والتوظيف 2

 900. 59 التوصيف الوظيفي 3

 940. 59 املرتبات والترقيات 4

 838. 59 تقييم ألاداء 5

 730. 59 التدريب والتأهيل 6

 720. 59 التدوير الوظيفي 7

 943. 59 املجمـــوع العــام للمجاالت 

 

 22تطبيق إلاستبانة على عينة مكونة من)حثة ب، قامت الباالستخراج معامل ثبات ألاستبانة 
ً
، من أعضاء ( فردا

، كانت قيمة معامل الثبات لجميع ة الفاكرونباخ لفقرات الاستبانة، وباستخدام طريقجامعة إب هيئة التدريس في

 ، وهي قيمة تتسق مع قيمة معامل صدق الاستبانة.(%21.فقرات مجاالت إلاستبانه )

 :إجراءات تطبيق ألاداة -

 فعلى ألاستاذ املشر  الباحث بعرضها، قام باتها وإخراجها بصورتها النهائيةبعد التحقق من صدق ألاداة وث

  -هما: وقد تضمنت الاستبانة جزأين  ،لغرض مراجعتها وإلاذن بتطبيقها

 لعينة.األفراد  كما تضمنت البيانات الشخصية ،لتغطية الخاصة بأفراد عينة البحث: وهو عبارة عن رسالة االجزء ألاول 

( مجاالت، وهي تمثل واقع تطوير اداء إدارة 2: ويتضمن فقرات مجاالت الاستبانة وعددها )(، وشملت)الجزء الثاني

والذي  (،LikErt 6-املوارد البشرية في وزارة التربية والتعليم في الجمهورية اليمنية وفق مقياس ثالثي هو مقياس ليكرت )

جيب بأن يجيب ضمن مدى توافر واقع تطوير اداء إدارة املوارد البشرية في وزارة التربية يعطي املرونة للفرد املست



 

وفقا لمتطلبات القرن  رأس مال بشريءفي بنا دورمؤسسات التعليم      

 الحادي والعشرين 

 

 373 برلين –ألمانياالسياسية واالقتصادية / ، اإلستراتيجيةإصدارات المركز الديمقراطي العربي للدراسات  

 

 املؤتمر الدولي

 العلمي الافتراض ي 

2022 

 

 
ً
 لكترونيآ،إنة ألاستبا الباحث بتطبيق، وقد قام منخفضة – متوسطة-عالية -لألتي: والتعليم في الجمهورية اليمنية وفقا

 لاتية: متبعا إلاجراءات

خاصة لتفريغ استجابات ، قامت الباحث بتصميم استمارة البحثالاستجابات من أفراد عينة  بعد أن تم جمع

 (.SPSS)ومن ثم إجراء املعالجات إلاحصائية لتلك البيانات عبر برنامج الحقيبة إلاحصائية  ،البحثعينة 

 ألاداة:جراءات تطبيق إداة و صدق ألا 

 إلاحصائية:ألاساليب 

 :تيواملتمثلة باآلحث والخاصة بتحليل بيانات بحثه سيتم تحديد ألاساليب إلاحصائية املستخدمة من قبل البا

 .معامل ارتباط بيرسون لطريقة الاختبار وإعادة الاختبار 

  لفقرات مجاالت أألداة ككل. الاتساق الداخلي لفقرات كل مجال ثم لحسابكرونباخ معامل ألفا 

  لى موافقتهم لكل فقرة من مستوى استجابة افراد العينة ع املعياري ملعرفةاملتوسط الحسابي والانحراف

  املقترح.فقرات أداة البحث الخاصة ببناء الانموذج 

  مجاالت ألاداة التي سيتم التوصل إليها من خالل موافقة  إلاحصائية لفقراتوضع معيار للحكم على القيم

 بالبحث.الخبراء املشاركين 

 :عرض نتائج الدراسة ومناقشتها

 لنتائج عملي
ً
ء اهداف في ضو ة التحليل الاحصائي لبيانات الدراسة ومن ثم مناقشتهايتضمن هذا الفصل عرضا

 ، ومدى اتفاق واختالف هذه النتائج مع نتائج الدراساتسنى للباحث مناقشة نتائج دراستها، وحتى يتالدراسة ومتغيراتة

 لها. كان البد من تحديد املدى لبدائل امل
ً
و املستخدم وعلى النحقياس السابقة، والخروج بتوصيات ومقترحات وفقا

 :تيلا

  1=  1) – 6= )ملدى اى بديل وبالتالي يصبح : بطرح أقل بديل من أعلى املقياس الثالثيتحديد مد.2

، بحيث يصبح طول فترة املدى (6على بدائل املقياس املحدد بـ )( 2: بقسمة مدى املقياس )حديد طول فترة املدىت.1

 =  =0.66 . 

ما هو ، كالفترة إلى أقل قيمة في املقياس : وذلك بإضافة قيمة طول دود الحقيقة لكل بديل من املقياسلحتحديد ا.6

 (.2موضح أسفل الجدول رقم )
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 أداء إداره املواردمعيار الحكم يبين الحدود الحقيقية لبدائل املقياس لدرجة توفر واقع تطوير : (01جدول رقم )

 ملتوسطاتها الحسابية ليم بالجمهوريةوالتعالبشرية في وزارة التربية 
ً
 اليمنية وفقا

 درجة التوافر املتوسط الحسابي

 منخفضة 1-1,22

 متوسطة 2,33 -1,21

 كبيرة 3 -2,31

 

 عرض نتائج السؤال الرئيس ومناقشتها: 

ة التربية والتعليم  للتحقق من نتائج السؤال الرئيس وهو) ما واقع تطوير أداء  إداره  املوارد البشرية في وزار       

بالجمهورية اليمنية   ( ، استخدم الباحث املتوسطات الحسابية والانحرافات املعيارية لكل مجال من مجاالت الاداة ، 

إداره  املوارد البشرية في وزارة التربية والتعليم  بالجمهورية  ليل إلاحصائي أن واقع تطوير أداءوقد أظهرت نتائج التح

 لقيمة 0.498(، والانحراف املعياري)(1.77درجة متوسطة  إذ حصل على املتوسط الحسابي اليمنية   جاء ب
ً
(  وفقا

( يوضح قيم املتوسطات 5( بدرجة متوسطة والجدول رقم )1566 -2532) دى املتوسط من املقياس املحدد بامل

 .الحسابية والانحرافات املعيارية لالداة ككل

 لى:إويعزو الباحث هذه النتيجة 

 عام للمجاالت بشكلاملتوسطات الحسابية والانحرافات املعيارية  :(01دول رقم )ج

 الرتبه املجال م
 املتوسط

 الحسابي
 درجة التوافر املعياري  الانحراف

 متوسطة 0.52 1.88 1 التخطيط للموارد البشرية 1

 متوسطة 0.58 1.84 2 الاستقطاب والتوظيف 2

 وسطةمت 0.58 1.83 3 التوصيف الوظيفي 3

 متوسطة 0.55 1.73 4 املرتبات والترقيات 1

 متوسطة 0.56 1.71 5 تقييم ألاداء 1

 متوسطة 0.53 1.69 6 التدريب والتأهيل 2

 متوسطة 0.58 1.67 7 التدوير الوظيفي 1

 متوسطة 0.49 1.77  اجمالي املجاالت 
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والتعليم البشرية في وزارة التربية  ره املواردأداء إدا( ان درجة ان واقع تطوير 5يتبين من الجدول السابق رقم )

 لقيمة املدى املتوسط من 0.49(، والانحراف املعياري)(1.77حصل على املتوسط الحسابي  ،اليمنية بالجمهورية
ً
( وفقا

ية الترب( بدرجة متوسطة من درجة توفر واقع تطوير أداء  إداره  املوارد البشرية في وزارة 1566 -2532ب )املقياس املحدد 

 والتعليم  بالجمهورية اليمنية  .

( أن درجة توافر واقع تطوير أداء  إداره  املوارد البشرية في وزارة التربية 5و يتبين ايضآ من الجدول السابق رقم )

، قد أحتل مجال التخطيط للموارد البشرية الرتبة الاولي منية  كانت جميعها بدرجة متوسطةوالتعليم  بالجمهورية الي

مجال الاستقطاب والتوظيف في (، وبدرجة متوسطة يليها 0.52( وانحراف معياري بلغ)1.88بمتوسط حسابي بلغ  )

، وجاء مجال التوصيف ( وبدرجة متوسطة0.58انحراف معياري بلغ )( و 1.84الرتبة الثانية بمتوسط حسابي بلغ)

، وجاء مجال ( وبدرجة متوسطة0.58) ياري بلغ( وانحراف مع1.83الوظيفي في الرتبة  الثالثة بمتوسط حسابي بلغ )

(، وبدرجة متوسطة ، يليه 0.55( وانحراف معياري بلغ)1.73، بمتوسط حسابي بلغ )بات والترقيات في الرتبة الرابعهاملرت

( ، وبدرجة متوسطة،  0.56( وانحراف معياري بلغ)1.71، بمتوسط حسابي بلغ )تقييم ألاداء في الرتبة الخامسه مجال

(، وبدرجة 0.53( وانحراف معياري بلغ)1.69اء مجال التدريب والتأهيل في الرتبة السادسه  بمتوسط حسابي بلغ )وج

(، 0.58( وانحراف معياري بلغ)1.67، بمتوسط حسابي بلغ )تدوير الوظيفي في الرتبة السابعه، وجاء مجال المتوسطة

دود املستوى تقع في حملقارنة مع  ألاخرى و حتاج إلى توفير باالتي توبذلك فقط كانت هي اكثر الفقرات ، وبدرجة متوسطة

   جمهورية اليمنيةاملتوسط من درجة توافر واقع تطوير أداء  إداره  املوارد البشرية في وزارة التربية والتعليم  بال
ً
وفقا

 .( بدرجة متوسطة1566 -2532لقيمة املدى املتوسط من املقياس املحدد بـ )

  :يمن السوال الرئيس  ألاول  املجالعرض نتائج 

ة في البشري أداء إداره املواردما واقع تطوير  ينص على الرئيس والذيمن السوال  املجال ألاول للتحقق من نتائج 

سابية استخدم الباحث املتوسطات الح ،في مجال التخطيط للموارد البشرية(اليمنية  والتعليم بالجمهوريةوزارة التربية 

 ةار أداء إدفقرة من فقرات املجال، وقد أظهرت نتائج التحليل إلاحصائي أن واقع تطوير  يارية لكلاملعوالانحرافات 

جاء بدرجة توافر متوسطة، إذ حصل على املتوسط اليمنية  والتعليم بالجمهورية البشرية في وزارة التربية املوارد

  :لىإالباحث هذه النتيجة  ويعزو . ( وبدرجة متوسطة0.52املعياري ) (، والانحراف1.88الحسابي )
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 قيم املتوسطات الحسابية والانحرافات املعيارية لفقرات املجال. يوضح: (3والجدول رقم ) 

ي البشرية ف أداء إدارة املوارداملتوسطات الحسابية والانحرافات املعيارية لواقع ما واقع تطوير  :(02جدول رقم )

 البشرية التخطيط للموارديمنية في مجال ال والتعليم بالجمهوريةوزارة التربية 

رقم 

 الفقرة
 الفقرات

الترتيب 

حسب 

 املتوسط

 الحسابي

 املتوسط

 الحسابي

 الانحراف

 املعياري 

درجة 

 التوافر

 متوسطة 0.71 1.97 1 الاستراتيجية.تدعم استراتيجية الوزارة في تحقيق اهداف  4

 متوسطة 0.81 1.96 2 للتوظيف.تعتمد نظام آلي إلعالن نتائج املتقدمين  3

2 
من التخطيط  تعتمد الوزارة التخطيط للموارد البشرية كجزء

 للمؤسسة.جل الاستراتيجي طويل ألا 

 متوسطة 0.68 1.91 3

6 
ورسالة واضحة ومكتوبة للخطة الاستراتيجية للموارد  توجد رؤية

 الوزارة.البشرية في 

 متوسطة 0.72 1.91 4

 متوسطة 0.67 1.89 5 .التنافسية للموارد البشرية زةبمبدأ املي خذعلى ألا تعمل  1

 متوسطة 0.71 1.88 6 ة.البشريتوجد اهداف مكتوبة وواضحة الستراتيجية تنمية املوارد  9

 متوسطة 0.68 1.85 7 لشغل الوظيفة  دوار أومسؤوليات و  تحدد معايير 8

5 
ات ر تمتلك القدرة على التغير التنظيمي واملشاركة في اتخاذ القرا

 التنظيمية في الوزارة

 متوسطة 0.71 1.84 8

10 

التغذية  الوظائف وعمليةتضع خطة سنوية لتقييم اداء جميع 

 الراجعة في اداء الوحدات الادارية للموظفين.

 متوسطة 0.73 1.81 9

7 
تقوم بدراسة وتحليل نظام املوارد البشرية وتحديد نقاط القوة 

 .لتفاديهاالستثمارها ونقاط الضعف 

 متوسطة 0.72 1.81 10

 متوسطة 0.52 1.88  إجمالي املجال 

 

يم والتعلاملوارد البشرية في وزارة التربية  ةأداء إدار ( أن درجة توافر واقع تطوير 3يتبين من الجدول السابق رقم )

ور يتضح حهذا املمجال التخطيط للموارد البشرية جأت بدرجة متوسطة وعند النظر إلى فقرات  اليمنية في بالجمهورية

، وبالرغم من ذلك نجد أن الفقرات لهذا املجال تختلف فيما بينها في الترتيب، فقد احتلت أن درجة توافرها متوسطة

 تدعم» ( والتي تنص على الاتي: 2رقم )، فقد تراوحت ما بين أعلى قيمة للفقرة ولى بدءا من أعالها على التواليالرتب ألا 
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( وإلانحراف 1.97حصلت على املتوسط الحسابي ) إذ، حقيق اهداف الاستراتيجيةفي تاستراتيجية الوزارة 

 ( وهما قيمة في حدود املستوى املتوسط من توافر 0.710املعياري)
ً
لقيمة املدى املتوسط من املقياس املحدد  واقع وفقا

 ( بدرجة متوسطة  . 1566 -2532بـ )

 ضمن واقع تطوير أداء الرتب الدنيا وتعتبر هي  الفقرات فيوتأتي بقية 
ً
ية في وزارة البشر  إداره املواردألاقل إلحاحا

ين ترتيب من ب أدنى هذا املجال، في حين وجد أن الفقرات التي احتلت اليمنية ضمن والتعليم بالجمهوريةالتربية 

املوارد البشرية بدراسة وتحليل نظام  تقوم»( والتي تنص على 2الفقرات ألاخرى بدءا من أدناها وهي الفقرة رقم )

( وانحراف 1.81، حيث حصلت على متوسط حسابي بلغ )" لتفاديها.ثمارها ونقاط الضعف وتحديد نقاط القوة الست

 0.72معياري بلغ)
ً
 ( وبدرجة متوسطة1566 -2532د بـ )لقيمة املدى املتوسط من املقياس املحد (، وفقا

  ي: من السوال الرئيس  املجال الثانيعرض نتائج 

 املوارد ةإدار )ما واقع تطوير أداء  ينص على ول والذيألا من السوال الرئيس  املجال الثانيق من نتائج للتحق

وسطات الباحث املت (، استخدممجال التوصيف الوظيفي اليمنية في والتعليم بالجمهوريةالبشرية في وزارة التربية 

وقد أظهرت نتائج التحليل إلاحصائي أن مدى واقع جاء فقرة من فقرات املجال،  املعيارية لكلالحسابية والانحرافات 

 (0.58املعياري ) (، والانحراف1.83بدرجة توافر متوسطة، إذ حصل على املتوسط الحسابي )
ً
لقيمة املدى  ، وفقا

 ( بدرجة متوسطة.1566 -2532املتوسط من املقياس املحدد بـ )

 حرافات املعيارية لفقرات مجال التوصيف الوظيفي.( يوضح قيم املتوسطات الحسابية والان2والجدول رقم )  

املوارد البشرية في وزارة  أداء إدارةاملتوسطات الحسابية والانحرافات املعيارية لواقع تطوير  :(01جدول رقم )

 مجال التوصيف الوظيفي اليمنية في والتعليم بالجمهوريةالتربية 

رقم 

 الفقرة
 الفقرات

الترتيب 

حسب 

 املتوسط

 الحسابي

 املتوسط

 الحسابي

 الانحراف

 املعياري 

درجة 

 التوافر

 متوسطة 0.80 1.95 1 جراءات التقديم للتوظيف الكترونيآ.إاعتماد  1

2 

ومحدد ملراجعة واقرار بطاقة التوصيف الوظيفي  نظام واضحتعتمد 

البالد والانتداب الى جهات رسمية داخل  وظيفة وإلاعارةلكل 

 وخارجها

2 1.87 0.73 

 متوسطة

1 
الوظائف باستخدام التقنيات  دليل توصيفتعمل على اعداد 

 الوظيفية.الحديثة لجميع الرتب 

3 1.86 0.74 

 متوسطة

1 
تعمل على مراجعة الهياكل التنظيمية في ضوء التطورات الادارية 

 املعاصرة.والتكنولوجية 

4 1.83 0.69 

 متوسطة
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 متوسطة 0.73 1.82 5 الوزارة.سلطة الوظيفة داخل  تحدد نطاق 1

3 
تحديث التوصيف الوظيفي بشكل دوري بما يتالئم مع متطلبات 

 العصر.

6 1.78 0.73 

 متوسطة

 متوسطة 0.71 1.74 7 الوظيفي.للقيام بعملية التحليل  تشكل فريق 2

 متوسطة 0.58 1.83  اجمالي املجال 

 

يم والتعلالبشرية في وزارة التربية  داره املواردأداء إ( أن درجة توافر واقع تطوير 2يتبين من الجدول السابق رقم )

بدرجة متوسطة وعند النظر إلى فقرات هذا املحور يتضح أن  الوظيفي جاءفي مجال التوصيف اليمنية  بالجمهورية

، وبالرغم من ذلك نجد أن الفقرات لهذا املجال تختلف فيما بينها في الترتيب، توافرها قد تراوحت بين )متوسطة( درجة

( والتي تنص على 2)للفقرة رقم، فقد تراوحت ما بين أعلى قيمة ولى بدءا من أعالها على التواليقد احتلت الرتب ألا ف

( وإلانحراف 1.95، إذ حصلت على املتوسط الحسابي )ات التقديم للتوظيف الكترونيآ. "الاتي: " اعتماد اجراء

 ن توافر ( وهما قيمة في حدود املستوى املتوسط م0.803املعياري)
ً
لقيمة املدى املتوسط من املقياس املحدد  واقع وفقا

 ( بدرجة متوسطة.1566 -2532بـ )

 ضمن واقع تطوير  الفقرات فيوتأتي بقية 
ً
ية في وزارة البشر  أداء إداره املواردالرتب الدنيا وتعتبر هي ألاقل إلحاحا

ن دنى ترتيب من بيأوجد أن الفقرات التي احتلت اليمنية ضمن هذا املجال، في حين  والتعليم بالجمهوريةالتربية 

"  .الوظيفيللقيام بعملية التحليل  تشكل فريق ( والتي تنص على "3الفقرة رقم )الفقرات ألاخرى بدءا من أدناها وهي 

(، وهي قيمه في حدود املستوى من واقع 0.71( وانحراف معياري بلغ)1.74، حيث حصلت على متوسط حسابي بلغ )

داء  إداره  املوارد البشرية في وزارة التربية والتعليم  بالجمهورية اليمنية ،وهي قيمه في حدود املستوى املتوسط تطوير أ

 لقيمة املدى املتية والتعليم  بالجمهورية اليمنيةمن واقع تطوير أداء  إداره  املوارد البشرية في وزارة الترب
ً
وسط ، وفقا

 ( بدرجة متوسطة.1566 -2532د بـ )من املقياس املحد

  ي:من السوال الرئيس  املجال الثالثعرض نتائج 

للتحقق من نتائج املجال  الثالث  من السوال الرئيس  والذي ينص على )ما واقع تطوير أداء  إداره  املوارد 

ملتوسطات ا استخدم الباحث ،نية في مجال الاستقطاب والتوظيف(البشرية في وزارة التربية والتعليم  بالجمهورية اليم

أداء  يل إلاحصائي أن واقع تطوير الحسابية والانحرافات املعيارية  لكل فقرة من فقرات املجال، وقد أظهرت نتائج التحل

 جاء بدرجة توافر متوسطة، إذ حصل على املتوسطوالتعليم  بالجمهورية اليمنية  إداره  املوارد البشرية في وزارة التربية

 لقيمة املدى املتوسط من ا0.5894اف املعياري )والانحر  ،(1.84الحسابي )
ً
بدرجة  (  1566 -2532ملقياس املحدد بـ )( وفقا

 متوسطة.
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 ( يوضح قيم املتوسطات الحسابية والانحرافات املعيارية لفقرات املجال.2والجدول رقم ) 

البشرية في وزارة  ه املواردأداء إدار املتوسطات الحسابية والانحرافات املعيارية لواقع تطوير  :(08)جدول رقم 

 في مجال الاستقطاب والتوظيف اليمنية والتعليم بالجمهوريةالتربية 

رقم 

 الفقرة
 الفقرات

الترتيب 

حسب 

 املتوسط

 الحسابي

 املتوسط

 الحسابي

 الانحراف

 املعياري 

درجة 

 التوافر

8 
متخصصة من قبل ادارة املوارد البشرية لدراسة ملفات  تشكل لجنة

 للتوظيف.املتقدمين 

1 1.94 0.768 

 متوسطة

 متوسطة 0.729 1.89 2 .ل الوظيفة التي يتم الاختبار لهاتعمل على توفير شروط شغ 1

3 
 صدار قرارات التعيينترفع الى الخدمة املدنية والجهات املتخصصة إل 

 .بدون تأخير

3 1.89 0.736 

 متوسطة

1 
التوظيف نطاق واسع عبر مكاتب  الشاغرة علىالوظائف  تعلن عن

 الالكترونية واملجالت الرسمية واملواقع

4 1.83 0.751 

 متوسطة

1 
القانونية باختبار الكفاءات املهنية لشغل الوظائف  تدعم إلاجراءات

 عنها.املعلن 

5 1.82 0.766 

 متوسطة

 متوسطة 0.751 1.81 6 التوظيف الجديد.تتخذ مبدأ الشفافية والوضوح في  2

1 
ات واملعلومات عن املتقدمين للتوظيف على تعتمد في جمع البيان

 والكفأءه.املقابلة والاختبار واملؤهل والخبره 

7 1.80 0.755 

 متوسطة

1 
تعتمد اللوائح واملعايير املهنية وتطبيقها بحيادية وموضوعية اثناء 

 التوظيف.

8 1.75 0.722 

 متوسطة

 متوسطة 0.589 1.841  اجمالي املجال 1

 

( أن درجة توافر واقع تطوير أداء  إداره  املوارد البشرية في وزارة التربية والتعليم  2لسابق رقم )يتبين من الجدول ا

بالجمهورية اليمنية  مجال إلاستقطاب والتوظيف جأت بدرجة متوسطة وعند النظر إلى فقرات هذا املحور يتضح أن 

فقرات لهذا املجال تختلف فيما بينها في الترتيب، درجة توافرها قد تراوحت بين متوسطة ، وبالرغم من ذلك نجد أن ال

( والتي تنص على 2فقد احتلت الرتب ألاولى بدءا من أعالها على التوالي ، فقد تراوحت ما بين أعلى قيمة للفقرة رقم)

لى ع الاتي: "  تشكل  لجنة متخصصة من قبل ادارة املوارد البشرية لدراسة ملفات املتقدمين للتوظيف . " ، إذ حصلت



 

وفقا لمتطلبات القرن  رأس مال بشريءفي بنا دورمؤسسات التعليم      

 الحادي والعشرين 

 

 380 برلين –ألمانياالسياسية واالقتصادية / ، اإلستراتيجيةإصدارات المركز الديمقراطي العربي للدراسات  

 

 املؤتمر الدولي

 العلمي الافتراض ي 

2022 

 

( وهما قيمة في حدود املستوى املتوسط من توافر واقع  اليمنية   0.768( وإلانحراف املعياري)1.94املتوسط الحسابي )

 لقيمة املدى املتوسط من املقياس املحدد بـ )
ً
 ( بدرجة متوسطة.1566 -2532وفقا

 ضمن واقع ت الفقرات فيوتأتي بقية 
ً
ية في وزارة البشر  املوارد إدارةأداء طوير الرتب الدنيا وتعتبر هي ألاقل إلحاحا

ين ترتيب من ب أدنيهذا املجال، في حين وجد أن الفقرات التي احتلت  اليمنية ضمن والتعليم بالجمهوريةالتربية 

 ديةااللوائح واملعايير املهنية وتطبيقها بحي تعتمد»( والتي تنص على 2الفقرات ألاخرى بدءا من أدناها وهي الفقرة رقم )

(، وهي قيمه 0.722( وانحراف معياري بلغ)1.75، حيث حصلت على متوسط حسابي بلغ )وموضوعية اثناء التوظيف.  "

 لقيمة بالجمهورية والتعليملبشرية في وزارة التربية ا ة املواردأداء إدار في حدود املستوى من واقع تطوير 
ً
املدى  وفقا

درجة متوسطة وهي قيمه في حدود املستوى املتوسط من واقع تطوير ب (1566 -2532ملقياس املحدد بـ )املتوسط من ا

 أداء  إداره  املوارد البشرية في وزارة التربية والتعليم  بالجمهورية اليمنية  . 

 ي:الرابع من السوال الرئيس ض نتائج املجال عر 

رية البش املوارد ةإدار أداء لذي ينص على ما واقع تطوير السوال الرئيس وا املجال الرابع منللتحقق من نتائج 

ابية الباحث املتوسطات الحس ، استخدموالترقياتاليمنية في مجال املرتبات  والتعليم بالجمهوريةفي وزارة التربية 

فقرة من فقرات املجال، وقد أظهرت نتائج التحليل إلاحصائي أن مدى واقع جاء بدرجة  املعيارية لكلوالانحرافات 

 لقيمة املدى ( اليمنية 0.55املعياري ) (، والانحراف1.73على املتوسط الحسابي ) توافر متوسطة، إذ حصل
ً
وفقا

 ( بدرجة متوسطة.1566 -2532املتوسط من املقياس املحدد بـ )

 ( يوضح قيم املتوسطات الحسابية والانحرافات املعيارية لفقرات املجال.2والجدول رقم )  

البشرية في وزارة  أداء إداره املواردنحرافات املعيارية لواقع تطوير املتوسطات الحسابية والا  :(00)جدول رقم 

 تت والترقيامجال في مجال املرتبا اليمنية في والتعليم بالجمهوريةالتربية 

رقم 

 الفقرة
 الفقرات

الترتيب 

حسب 

 املتوسط

 الحسابي

 املتوسط

 الحسابي

 الانحراف

 املعياري 

درجة 

 التوافر

1 
واملبادرة من قبل املوظف في تحسين جودة تستخدم معيار اليقظة 

 بها.الادارة التي يعمل 
 متوسطة 0.72 1.87 1

2 
اتباع مبدا الشفافية في تطبيق نظام املرتبات والحوافز والاجور 

 املدنية.بحسب قانون الاجور الصادرة من الخدمة 
 متوسطة 0.74 1.85 2

8 
ظام الاجوار تعمل على تطبيق النظام املحاسبي الالكتروني في ن

 واملرتبات.
 متوسطة 0.73 1.84 3
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 متوسطة 0.73 1.80 4 وانين.والقباللوائح  الادارية املحددةتلتزم بمعايير الترقية والوظائف  1

3 
الرجل املناسب في املكان املناسب وفقآ  استخدام اسلوبتحرص على 

 الوظيفة.ملعايير شغل 
 متوسطة 0.70 1.70 5

 ضعيفة 0.70 1.65 6 دائم.لحوافز واملكافأت واملرتبات بشكل تعتمد بنظام فعال ل 1

2 
 ة والحوافز العمل الوظيفي عند راتب املوظف واملكافأ اعتماد ساعات

 .والترقيات
 ضعيفة 0.71 1.65 7

1 
قق للعامل الرضاء الوظيفي والامتيازات التي تح تقديم الحوافز 

 .بعدالة
 ضعيفة 0.72 1.62 8

0 
املرتبات  عن سلمملوظفين والعاملين حول رضاهم ا الاهتمام بآراء

 .والترقيات
 ضعيفة 0.68 1.60 9

 متوسطة 0.55 1.73  اجمالي املجال 

 

ة ( أن درجة توافر واقع تطوير أداء  إداره  املوارد البشرية في وزارة التربي2يتبين من الجدول السابق رقم )

وافرها ة تة متوسطة وعند النظر إلى فقرات هذا املحور يتضح أن درجفي مجال جأت بدرجوالتعليم  بالجمهورية اليمنية 

، وبالرغم من ذلك نجد أن الفقرات لهذا املجال تختلف فيما بينها في الترتيب، فقد احتلت قد تراوحت بين متوسطة 

تنص على الاتي: "  ( والتي 5)حت ما بين أعلى قيمة للفقرة رقم ، فقد تراو ولى بدءا من أعالها على التواليالرتب ألا 

ط حصلت على املتوس إذ»تستخدم  معيار اليقظة واملبادرة من قبل املوظف في تحسين جودة الادارة التي يعمل بها . 

 لقيمة    واقع اليمنية ي حدود املستوى املتوسط من توافر( وهما قيمة ف0.72( وإلانحراف املعياري)1.87الحسابي )
ً
وفقا

 ( بدرجة متوسطة.  1566 -2532املحدد بـ ) املدى املتوسط من املقياس

 ضمن واقع تطوير أداء الرتب الدنيا وتعتبر هي ألا الفقرات فيوتأتي بقية 
ً
ية في وزارة البشر  املوارد رةإداقل إلحاحا

ن دنى ترتيب من بيأضمن هذا املجال، في حين وجد أن الفقرات التي احتلت اليمنية  والتعليم بالجمهوريةة التربي

املوظفين والعاملين حول رضاهم  الاهتمام بآراء»( والتي تنص على 2رقم )قرات ألاخرى بدءا من أدناها وهي الفقرة الف

( وهي قيمه 0.682( وانحراف معياري بلغ)1.60حيث حصلت على متوسط حسابي بلغ ) ،»املرتبات والترقيات.  عن سلم

ليمنية   ا والتعليم بالجمهوريةالبشرية في وزارة التربية  ملواردا ةأداء إدار في حدود املستوى املتوسط من واقع تطوير 

 لقيمة املدى املتوسط من املقياس املحدد بـ )
ً
 ( بدرجة متوسطة.1566 -2532وفقا

  ي: من السوال الرئيس  املجال الخامسعرض نتائج 

رية املوارد البشأداء إداره  وال الرئيس  والذي ينص على)ماواقع تطوير للتحقق من نتائج املجال  الخامس من الس

ة استخدم الباحث املتوسطات الحسابي ،والتعليم  بالجمهورية اليمنية في مجال التدريب والتأهيل ( في وزارة التربية
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والانحرافات املعيارية  لكل فقرة من فقرات املجال، وقد أظهرت نتائج التحليل إلاحصائي أن جاء بدرجة توافر متوسطة، 

 لقيمة املدى املتوسط من املقياس املحدد بـ 0.53( ،والانحراف املعياري )1.69ملتوسط الحسابي )إذ حصل على ا
ً
( وفقا

( يوضح قيم املتوسطات الحسابية والانحرافات املعيارية لفقرات 21( بدرجة متوسطة  والجدول رقم )1566 -2532)

 املجال.

البشرية في وزارة  أداء إدارة املواردارية لواقع تطوير فات املعياملتوسطات الحسابية والانحرا :(10جدول رقم )

 مجال التدريب والتأهيل اليمنية في والتعليم بالجمهوريةالتربية 

رقم 

 الفقرة
 الفقرات

الترتيب 

 حسب

 املتوسط

 الحسابي

 الانحراف

 املعياري 

درجة 

 التوافر

 متوسطة 0.73 1.87 1 تطبيق اخالقيات العمل الاداري وفق نظام اخالقيات املهنة. 8

1 
استراتيجية لتطوير اداء العاملين ووضع الخطط والبرامج  تعتمد خطة

 .الادارية لتدريب وتطوير الكوادر
 متوسطة 0.71 1.76 2

0 
وفق برامج تدريبية  والاقدمية والاختباراتتعتمد معايير الكفاءة 

 محدده
 متوسطة 0.64 1.73 3

 متوسطة 0.69 1.68 4 دارة.والا تدرب العاملين لتحقيق مبدا التميز  1

2 
لعاملين حسب دراسات تحديد الاحتياجات التدريبية ل تعمل على

 .وابحاث علمية
 متوسطة 0.67 1.68 5

2 
مركز ك البرامج التدريبيةتنسق مع املراكز املعنية بالتدريب لتوصيف 

 الاعتماد والجودة.
 ضعيفة 0.67 1.67 6

 الحتياجات الوظيفية لهم.تحدد برامج تدريبية للعاملين إلا  3
ً
 ضعيفة 0.64 1.66 7 داريين وفقا

1 
والتحسين املستمر في مهارات العاملين  على النمو تشجع العاملين 

 والعمل.
 ضعيفة 0.72 1.65 8

 ضعيفة 0.66 1.64 9 الوزارة.تعدد فرص تطوير املسار الوظيفي لإلفراد في  10

1 
الحديثة ستخدام القضايا تعمل على تدريب العاملين على مها رات ا

 .نية الفردية والجماعيةامله للبرامج
 ضعيفة 0.62 1.61 10

 متوسطة 0.53 1.69  اجمالي املجال 
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ليم والتعالبشرية في وزارة التربية  املوارد ةأداء إدار ( أن درجة توافر واقع تطوير 21يتبين من الجدول السابق رقم )

ة جالتأهيل جاء بدرجة متوسطة وعند النظر إلى فقرات هذا املحور يتضح أن در التدريب و  اليمنية مجال بالجمهورية

، وبالرغم من ذلك نجد أن الفقرات لهذا املجال تختلف فيما بينها في الترتيب، فقد توافرها قد تراوحت بين متوسطة

( والتي تنص على الاتي: 2رقم ) ، فقد تراوحت ما بين أعلى قيمة للفقرةولى بدءا من أعالها على التوالياحتلت الرتب ألا 

( وإلانحراف 1.87، إذ حصلت على املتوسط الحسابي )اري وفق نظام اخالقيات املهنة. "خالقيات العمل الادأ تطبيق»

 لقيمة املدى املتوسط من املقياس املحدد بـ 0.73املعياري)
ً
( وهما قيمة في حدود املستوى املتوسط من توافر واقع وفقا

 بدرجة متوسطة . (1566 -2532)

استراتيجية لتطوير اداء العاملين ووضع الخطط  تعتمد خطة« تي:( والتي تنص على لا2الفقرة رقم )تليها   

(، 0.71، وبانحراف معياري )(1.76"والتي حصلت على املتوسط الحسابي ) .الادارية لتدريب وتطوير الكوادروالبرامج 

 جمهوريةوالتعليم بالالبشرية في وزارة التربية  املوارد ةأداء إدار واقع تطوير وهما قيمه في حدود املستوى املتوسط من 

 لقيمة املدى املتوسط من املقياس املحدد بـ )اليمنية
ً
 ( بدرجة متوسطة .1566 -2532، وفقا

زارة التربية و  البشرية في املوارد ةإدار داء آالرتب الدنيا وتعتبر هي ألاقل ً ضمن واقع تطوير  الفقرات فيوتأتي بقية 

دنى ترتيب من بين الفقرات أهذا املجال، في حين وجد أن الفقرات التي احتلت  اليمنية ضمن والتعليم بالجمهورية

على تدريب العاملين على مها رات استخدام القضايا  تعمل»( والتي تنص على 2ألاخرى بدءا من أدناها وهي الفقرة رقم )

( وانحراف معياري 1.61حيث حصلت على متوسط حسابي بلغ ) ،». ة والجماعيةاملهنية الفردي الحديثة للبرامج

البشرية في وزارة التربية  أداء إداره املوارد(، وهي قيمه في حدود املستوى الضعيف من واقع ما واقع تطوير 0.62بلغ)

بية ملوارد البشرية في وزارة التر ا ةأداء إدار ما واقع تطوير قيمه في حدود املستوى الضعيف م وهي بالجمهورية،والتعليم 

 لقيمة املدى املتوسط من املقياس والتعليم بالجمهورية
ً
 .( بدرجة ضعيفه2533-2املحدد بـ ) وفقا

 ي: السوال الرئيس  السادس منعرض نتائج املجال 

رية رد البشاملوا ةأداء إدار للتحقق من نتائج املجال السادس من السوال الرئيس والذي ينص على ما واقع تطوير 

ية الباحث املتوسطات الحساب الوظيفي، استخدماليمنية في مجال التدوير  والتعليم بالجمهوريةفي وزارة التربية 

فقرة من فقرات املجال، وقد أظهرت نتائج التحليل إلاحصائي أن مدى واقع جاء بدرجة  املعيارية لكلوالانحرافات 

 0.58والانحراف املعياري ) ،(1.67ي )توافر متوسطة، إذ حصل على املتوسط الحساب
ً
لقيمة املدى املتوسط من  ( وفقا

 ( بدرجة متوسطة.1566 -2532املقياس املحدد بـ )

 ( يوضح قيم املتوسطات الحسابية والانحرافات املعيارية لفقرات املجال التدوير الوظيفي 22والجدول رقم )
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املوارد البشرية في وزارة  أداء إدارةاملعيارية لواقع تطوير  املتوسطات الحسابية والانحرافات :(11جدول رقم )

 ليمنية في مجال التدوير الوظيفيا والتعليم بالجمهوريةالتربية 

رقم 

 الفقرة
 الترتيب الفقرات

 املتوسط

 الحسابي

 الانحراف

 املعياري 

درجة 

 التوافر

 متوسطة 0.696 1.75 1 تعتمد اجراء ات قانونية في نظام التدوير الوظيفي. 1

 متوسطة 0.716 1.73 2 .شغل الوظيفة طبق للتوظيف الوظيفيتحدد معايير  5

4 
 جراءات التابعة للتدوير الوظيفي.استخدام التعينات الحديثة في إلا 

 تم اضافتها بعد الحليل
 ضعيفة 0.690 1.64 3

2 
هتمام الا  أتعمل على اخضاع التدوير الوظيفي للعاملين إلاداريين ملبد

 في والعدالة والنزاهة.الوظي
 ضعيفة 0.690 1.64 4

 ضعيفة 0.674 1.61 5 .القرار في عملية التدوير الوظيفيفي اتخاذ  تشرك الاداريين 3

 متوسطة 0.58613 1.6751  اجمالي املجال 

 

ليم والتعتربية املوارد البشرية في وزارة ال ةأداء إدار ( أن درجة توافر واقع تطوير 22يتبين من الجدول السابق رقم )

جة توافرها قد في مجال جأت بدرجة متوسطة وعند النظر إلى فقرات هذا املحور يتضح أن در اليمنية  بالجمهورية

، وبالرغم من ذلك نجد أن الفقرات لهذا املجال تختلف فيما بينها في الترتيب، فقد احتلت الرتب تراوحت بين متوسطة

اجراء  تعتمد»تي: ( والتي تنص على لا2)للفقرة رقمفقد تراوحت ما بين أعلى قيمة ، ولى بدءا من أعالها على التواليألا 

( وهما 0.696( وإلانحراف املعياري)1.75حصلت على املتوسط الحسابي ) إذ»ات قانونية في نظام التدوير الوظيفي. 

 قيمة في حدود املستوى املتوسط من توافر 
ً
( بدرجة 1566 -2532اس املحدد بـ )لقيمة املدى املتوسط من املقي واقع وفقا

 متوسطة.

 ضمنالرتب الدنيا وتعتبر هي ألاقل  الفقرات فيوتأتي بقية 
ً
في وزارة  املوارد البشرية ةأداء إدار واقع تطوير  إلحاحا

، ضمن هذا املجال، في حين وجد أن الفقرات التي احتلت ادنى ترتيب من بين اليمنية والتعليم بالجمهوريةالتربية 

 ار في عملية التدوير في اتخاذ القر  تشرك الاداريين( والتي تنص على "   6فقرات ألاخرى بدءا من أدناها وهي الفقرة رقم )ال

(، وهي قيمه في حدود املستوى 0.674( وانحراف معياري بلغ)1.61، حيث حصلت على متوسط حسابي بلغ )الوظيفي  "

 لقيمة املدى املوارد ا ةداء  إدار آاملتوسط من واقع تطوير 
ً
لبشرية في وزارة التربية والتعليم  بالجمهورية اليمنية، وفقا

 .( بدرجة ضعيفه2533-2املحدد بـ )املتوسط من املقياس 
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  ي:السوال الرئيس  املجال السابع منعرض نتائج 

باحث خدم الاست ،ينص على )في مجال تقييم الاداء( والذيمن السوال الرئيس  املجال السابعللتحقق من نتائج 

فقرة من فقرات املجال، وقد أظهرت نتائج التحليل إلاحصائي أن مدى  املعيارية لكلاملتوسطات الحسابية والانحرافات 

حصل  بدرجة توافر متوسطة، إذ اليمنية جاء والتعليم بالجمهوريةاملوارد البشرية في وزارة التربية  ةإدار داء آواقع تطوير 

 ( وبدرجة 0.567والانحراف املعياري ) ،(1.71على املتوسط الحسابي )
ً
لقيمة املدى املتوسط من املقياس  متوسطة وفقا

 ( بدرجة متوسطة.1566 -2532املحدد بـ )

 رات املجال.( يوضح قيم املتوسطات الحسابية والانحرافات املعيارية لفق21والجدول رقم )

شرية في وزارة املوارد البواقع تطوير أداء إداره  افات املعياريةاملتوسطات الحسابية والانحر  :(12جدول رقم )

 في مجال تقييم الاداءالتربية والتعليم بالجمهورية اليمنية 

رقم 

 الفقرة
 الفقرات

الترتيب 

حسب 

 املتوسط

 الحسابي

 املتوسط

 الحسابي

 الانحراف

 املعياري 

درجة 

 التوافر

 متوسطة 0.692 1.78 1 لقانون.النظام و وفق ا تقييم الاداءتسمح للعاملين بتقديم التظلم في نسخة  9

10 
تتخذ املعايير الواضحة واملحددة لتقيم الاداء وتطبيق مبدا الثواب والعقاب 

 للوائح
ً
 .والقوانين الادارية املعمول بها وفقا

 متوسطة 0.687 1.73 2

 متوسطة 0.703 1.73 3 الوظائف.بإستمرار لجميع  تقييم معياريةنماذج  تلتزم ببناء 7

8 
 الوحدات الاداريةوخطوات واجراءات وتقييم الاداء وخاصة  تحدد مراحل

 .بصورة واضحة
 متوسطة 0.676 1.72 4

 متوسطة 0.692 1.72 5 .راجعة التظلمات من قبل املوظفينتعمل على تشكيل لجنة متخصصة مل 2

4 
يتم مراقبة استراتيجية املوارد البشرية وتقييم مدى تحقق الاهداف 

 يجية بشكل يساهم في تطويرهاالاسترات
 متوسطة 0.655 1.72 6

 متوسطة 0.645 1.70 7 تضع ادارة املوارد البشرية خطة سنوية لتقيم اداء جميع الوظائف 1

 متوسطة 0.721 1.69 8 .لتقييم لألداء بكل شفافية ووضوحتعلن نتائج ا 6

 متوسطة 0.696 1.68 9 .في عملية تقيم الاداء الادارة الالكترونيةتستخدم  3

 متوسطة 0.710 1.68 10 .التقييم الدوري لدى العاملين تتبع سياسة 5

 متوسطة 0.567 1.71  اجمالي املجال 
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( أن درجة توافر واقع تطوير أداء  إداره  املوارد البشرية في وزارة التربية 21يتبين من الجدول السابق رقم )

تقييم الاداء  جأت بدرجة متوسطة وعند النظر إلى فقرات هذا املحور يتضح والتعليم  بالجمهورية اليمنية  في مجال  

، وبالرغم من ذلك نجد أن الفقرات لهذا املجال تختلف بين )كبيرة ومتوسطة ومنخفضة ( أن درجة توافرها قد تراوحت

 مة للفقرةقيما بين أعلى  ولى بدءا من أعالها على التوالي، فقد تراوحتفيما بينها في الترتيب، فقد احتلت الرتب ألا 

، إذ ن. "القانو الاداء وفق النظام و  تسمح للعاملين بتقديم التظلم في نسخة تقييم ( والتي تنص على الاتي: " 2رقم)

( وهما قيمة في حدود املستوى املتوسط من توافر 0.692( وإلانحراف املعياري)1.78حصلت على املتوسط الحسابي )

داء وبدرجة الا  مجال تقييم اليمنية في والتعليم بالجمهوريةاملوارد البشرية في وزارة التربية  ةداء إدار واقع التطوير آل 

 لقيمة املدى املتوسط من املقياس املحدد بـ )متوسطة
ً
 ( بدرجة متوسطة.1566 -2532، وفقا

 ضمن واقع تطوير وتأتي بقية الفقرات 
ً
في وزارة  املوارد البشرية ةأداء إدار في الرتب الدنيا وتعتبر هي ألاقل إلحاحا

ن دنى ترتيب من بيأهذا املجال، في حين وجد أن الفقرات التي احتلت  اليمنية ضمن والتعليم بالجمهوريةالتربية 

في عملية تقيم  الادارة الالكترونية( والتي تنص على " تستخدم 5، 6الفقرات ألاخرى بدءا من أدناها وهي الفقرتين )

( وانحراف معياري 1.68. " حيث حصلت على متوسط حسابي بلغ )التقييم الدوري لدى العاملين تتبع سياسة ألاداء،

ليم والتعية املوارد البشرية في وزارة الترب ةأداء إدار واقع تطوير  املستوى من، وهي قيمه في حدود (0.710 ،0.696) بلغ

 لقيمة املدى املتوسط من املقياس املحداليمنية بالجمهورية
ً
 ( بدرجة متوسطة.1566 -2532د بـ )، وفقا

  :الاستنتاجات

 ى حصل عل ،اليمنية والتعليم بالجمهوريةاملوارد البشرية في وزارة التربية  ةإدار  آداء ن درجة واقع تطوير أ

 .(0.49(، والانحراف املعياري)(1.77املتوسط الحسابي 

  (، 0.52( وانحراف معياري بلغ)1.88بلغ )جاء مجال التخطيط للموارد البشرية الرتبة الاولي بمتوسط حسابي

 .وبدرجة متوسطة

 (1.84جاء مجال الاستقطاب والتوظيف في الرتبة الثانية بمتوسط حسابي بلغ ) ( 0.58بلغ ) وانحراف معياري

 .وبدرجة متوسطة

  ( 0.58( وانحراف معياري بلغ)1.83بمتوسط حسابي بلغ ) الرتبة الثالثةجاء مجال التوصيف الوظيفي في

 .درجة متوسطةوب

 (، 0.55( وانحراف معياري بلغ)1.73، بمتوسط حسابي بلغ )بات والترقيات في الرتبة الرابعهجاء مجال املرت

 .وبدرجة متوسطة

 وبدرجة (0.56( وانحراف معياري بلغ)1.71بمتوسط حسابي بلغ ) ،تقييم ألاداء في الرتبة الخامسه جاء مجال ،

 متوسطة.

 (، 0.53( وانحراف معياري بلغ)1.69حسابي بلغ ) السادسه بمتوسطفي الرتبة  جاء مجال التدريب والتأهيل

 .وبدرجة متوسطة
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 (، 0.58( وانحراف معياري بلغ)1.67، بمتوسط حسابي بلغ )تدوير الوظيفي في الرتبة السابعهجاء مجال ال

 .وبدرجة متوسطة

 التوصيات: 

 التجارب العاملية املعاصرة. في ضوءوارد البشرية وزارة التربية والتعليم تطوير اداء ادارة امل ينبغي على 

 الالكترونيةالادارة  في ضوءدارة مكاتب التربية والتعليم تطوير اداء ادارة املوارد البشرية إ ينبغي على. 

 كنولوجية.التاملستحدثات  في ضوءدارة مكاتب التربية والتعليم تطوير اداء ادارة املوارد البشرية إ ينبغي على 

  :رحاتاملقت

 في ليم والتع في وزارة التربيةلتطوير اداء ادارة املوارد البشرية  استراتيجية مقترحةجراء دراسة بعنوان بناء إ

 .التجارب العاملية املعاصرة ضوء

 في ضوء  التعليمو  في وزارة التربيةجراء دراسة بعنوان بناء انموذج مقترح لتطوير اداء ادارة املوارد البشرية في إ

 .ر التنظيميالتطوي

 قائمة املراجع: 

 املدارس بين مقارنة دراسة" الوظيفي باألمن وعالقتها البشرية املوارد إدارة ،(2016) حسن، شعير، محمد أبو (2

رشيد  وحكم دولة إدارة تخصص – غزة العليا والسياسة للدراسات إلادارة أكاديمية "بغزة الدولية الغوث ووكالة الحكومية

 غزة.  ألاقص ى وجامعة العليا للدراسات والسياسة إلادارة أكاديمية املشترك بين لعلياا الدراسات برنامج

 ألاداء الوظيفي بتطوير وعالقتها البشرية املوارد إدارة هندرة تطبيق واقع ،(2015) علي، جاسر عوض، رانيا أبو (1

 "علياللدراسات ال والسياسة إلادارة أكاديمية"غزة  بقطاع العام املوظفين ديوان في

والاستثمار في  التطوير التنظيمي وكالة مدارس الاستراتيجي في التخطیط ، واقع(1112) ،خلیل محمدهاشم،  أبو (6

 الكفاءات ودورهما في إحداث التغيير إلايجابي للمؤسسات

 مايو. 1(، 1113) ،د البشريةألاسس املهنية إلدارة املوار  (2

 العليا كلية الدراسات غزة عمادة-إلاسالمية الجامعة ،غزة – إلاسالمیة الجامعة حالة املعرفة دراسة اقتصاد (5

 ألاعمال.  إدارة التجارة قسم

 . أهداف وأنشطة إدارة املوارد البشريةألاكاديمية العربية البريطانية للتعليم العالي،  (3

ممارسات ادارة املوارد البشرية على الالتزام التنظيمي " دراسة  ثر أ ،(1121) ،ربكبو أبو بكر حداد أ بلفقية (2

 . صنعاء، الجمهورية اليمنية اليمن.تشفيات الخاصة في ميدانية في املس

 صنعاء. والفرص،تقرير حول التعليم في اليمن التحديات  ،(1121) ،لبنك الدوليا (2

 التربوية إلادارة في العليا الدراسات برامج لتطوير مقترحة استراتيجية ،(ه ٠٤٢٦) ،هللا عبد عواض ، خالدالثبيتي (2

 ، السعوديةإلاسالمية سعود بن محمد إلامام ، جامعةبالجامعات

 جامعة اب، اليمن أهمية إدارة املوارد البشرية،  ،(1122)، هايل ،الجازي  (21

، تصور مقترح لتطوير الاداء الوظيفي الدارة املوارد البشرية بمكتب التربية (1122) ،الجحافي، فهد يحيى محمد (22

 .إب في ضوء ادارة الجودة الشاملة، رسالة ماجستير غير منشورة، جامعة إب، اليمنوالتعليم بمحافظة 

https://wbraiq.blogspot.com/2009/05/blog-post_18.html
https://wbraiq.blogspot.com/2009/05/blog-post_18.html
https://wbraiq.blogspot.com/2009/05/blog-post_18.html
http://www.abahe.co.uk/b/human-resources-as-a-system/human-resources-as-a-system-18.pdf
http://www.abahe.co.uk/b/human-resources-as-a-system/human-resources-as-a-system-18.pdf
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أنموذج مقترح لنظام الحوكمة في وزارة التربية والتعليم اليمنية في  ،(1123) ،هاب محمدالو  عبد الجنيد، (21

 ضوء املمارسات الدولية املعاصرة. أطروحة دكتوراه غير منشورة. كلية التربية. جامعة صنعاء.

 الاستراتيجية، دن، دم.املوارد البشرية  التخطیط الدرة ،(1112(علي، أحمد الحاج (26

 دار صنعاء، العربیة، البالد في العام العلیم استراتيجية ملدارس لخطة نموذج نحو ،(1121) ،ليع ، أحمدالحاج (22

 .املتفوق 

 املسيره. دار ألاردن، والتطبیق، الفكر الاستراتیجي التربوي  التخطیط ،(2011) ،علي أحمد ،الحاج (25

 زين شركة في املؤسس ي التميزتحقيق  في البشرية املوارد إدارة ممارسات ، أثر(1126)املحسن، حاجي، عبد  (23

 .الخلوية لالتصاالت الكويتية

وء ض إب فيموذج مقترح لتطوير املسار الوظيفي للعاملين الاداريين بجامعة أن (،1122) علي،طه يحيى  ،الحبري  (22

 . طروحة دكتوراه غير منشورة، جامعة تعز، تعز، اليمنأ التنظيمي،التطوير 

 عمان ،ادارية معاصرة، دار الحامد للنشر، قضايا (1116)، سنمحمد ح حمادات، (22

 إدارة ألافراد باملنظمات مدخل وظيفي، إلاسكندرية: دار املعرفة الجامعية.  ،(1111) عبد الغفار، حنفي، (22

 ، حول إدارة املوارد البشرية.(1122، إيمان، )الحيارى  (11

إلاشراف التربوي بمكاتب التربية تقويم كفاءة ألاداء إلاداري وإلاشرافي لرؤساء أقسام  ،(1121) ،محمد حيدر، (12

 التربيةكلية  منشورة،والتعــليــم في الجمهورية اليمنية. رسالة ماجستير غير 

دار الكتب  ،(، إدارة املوارد البشرية إلى أين التحديات التجارب التطلعات1116) ،عبد الحكم أحمد الخزامي، (11

  القاهرة ،والتوزيعالعلمية للنشر 

 والتوزيع، عمان.  النشر عالم دار ،"إدراك الذات طريق عن التحفيز ،(1113) سلميان، الدروبي، (16

عز في ضوء (، تصور مقترح لتطوير ادارة املوارد البشرية بجامعة ت1122) ،الحميد محمد محمد عبد دماج، (12

  تعز، اليمنمدخل التطوير التنظيمي، اطروحة دكتوراه غير منشورة، جامعة 

 العلمية اليازوري  دراسية دار وحاالت وعمليات مفاهيم :الاستراتيجية إلادارة ،(1115)مطلك،  زكريا الدوري، (15

 .عمان والتوزيع، للنشر

، إدارة املوارد املوارد البشرية: ألاسس النظرية والتطبيقات العملية، مكتبة (1112) ،، مازن فارس رشيدرشيد (13

 ، الرياضالعيبكان

 مقدمة ورقة دراسة مدانية، :الائتمان مخاطر تقليل في املعرفة إدارة دور  ،(2004) سعد، وياسين، غالب الرفاعي، (12

   عمان الزيتونة، ،جامعة العربي العالم في املعرفة إدارة) الرابع السنوي  الدولي العلمي املؤتمر إلى

دور إدارة املوارد البشرية في تسيير التغيير في املؤسسات الاقتصادية الكبرى في والية   (، 1122) ،ليندة ،رقام (12

 جامعة سطيف.، ، الجزائرسطيف

 وزارة التنظيمي في الالتزام على البشرية املوارد إدارة ممارسات ، أثر((2018،الحافظ عبد ، عالءالقراله الزغيالت (12

 املؤسس ي والتطوير الجودة ألاردن قسم جنوب محافظات في والتعليم التربية مديريات في ميدانية دراسة :موالتعلي التربية

 العدل ألاردن وزارة

http://www.univ-setif.dz/Tdoctorat/facultes/facultes/fseg/2014/regam%20lynda.pdf
http://www.univ-setif.dz/Tdoctorat/facultes/facultes/fseg/2014/regam%20lynda.pdf
http://www.univ-setif.dz/Tdoctorat/facultes/facultes/fseg/2014/regam%20lynda.pdf
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 كلية املعرفة الجامعية، إدارة في املعلومات تكنولوجيا تطبيقات (،1112) هللا، فتح محمد محمد ياسر الصاوي، (61

  .ملنوفيةا جامعة واملعلومات، املكتبات قسم لاداب،

إلاصالح إلاداري املنظور إلاسالمي واملعاصر والتجربة السعودية.  ،(1113يان، عبد الرحمن إبراهيم، )الضح (62

 جدة: دار العلم للطباعة

 منشورة، غير رسالة ماجستير " الخدمة أثناء املديرين تدريب برنامج أثر" ، بعنوان(1993)املنعم،  عبد ،طوخان (61

 ألاردنية الجامعة

(، تطبيق املبادئ الاسالمية في ادارة املوارد البشرية وعالقتها بإداء املنظمات 1123، )بد العزيز صبحي، عالعطار (66

 غير الحكومية بغزة

 ل، دم.وائ دار ،"بعد استراتيجيي :املعاصرة البشرية املوارد إدارة ،(2009) عمر، عقيلي، (62

 مانع والتوزيع، للنشر املسيرة دار املدرسية، إلادارة مبادئ ،  (1999) ،نحسي محمد العمايرة، (65

شركات الصناعة  دولر ادارو املعرفة في رفع كفاءة اداء املنظمات )دراسة ميدانية على ،الفارس، سليمان (63

 دمشق،، جامعة دمشق ،(1( العدد )13ملجلد )، اقتصادية والقانونية، مجلة جامعة دمشق للعلوم الاالتحويلية الخاصة

 سوريا 

ثرهما في أملوارد البشرية واداء العاملين و (، دور املمارسات الاستراتيجية إلدارة ا1121د، )مفي القاض ي، زياد (62

 املنظمات دراسة تطبيقية على الجامعات الخاصة في الاردن

 -)الطبعة الرابعة(، الرياض  نحو منهج استراتيجي متكامل -إدارة املوارد البشرية (، 1125، )القحطاني محمد (62

 السعودية: العبيكان للنشر 

 في إلادارة الاستراتيجية ندوة .التعلیم مؤسسات في جيالاستراتي التخطیط دور  ،) 1121) أحمد، ،الكردي (62

 العالي. التعلیم مؤسسات

 الجامعة حالة دراسية :العالي التعليم جودة تحقيق ضمان في املعرفة إدارة دور  (2010), اسماعيل، ماض ي، (21

 .فلسطين إلاسالمية، الجامعة ماجستير، رسالة ،"إلاسالمية

 تربية والتعليم العالي بقطاعاستراتيجات املوارد البشرية في وزارة ال واقع ،(1122)، مشتهي، مروان محمد ثابت (22

 ، فلسطين اكاديمية الادارة والسياسة للدراسات العليا غزة

 .غزة في قطاع الحكومية املؤسسات في البشرية املوارد إدارة (، واقع1123، )معين شحدة ،النجار (21

في  الحكومية املؤسسات في البشرية املوارد إدارة واقععلى  التعرف ،(1123، )يالنجار، معين محمد شحدة عل (26

 غزة وسبل تطويرة. قطاع

 ، دراسةاملعرفة اقتصاد ظل في املعلومات صناعة في البشرية املوارد إدارة دور  (،1121)مد، مح النجار، نداء (22

 ألاعمال. إدارة قسم ،التجارة ةالعليا كلي الدراسات غزة، عمادة-إلاسالمية ، الجامعةغزة – إلاسالمیة الجامعة حالة

 إلادارة العامة ألاسس والوظائف، الرياض: مطابع الفرزدق.  ،(2222) ،النمر، سعود محمد وآخرون (25

 مستقبل مجلة املصرية، الجامعات في التنظيمي لإلبداع كحافز املعرفة إدارة (،1112) ،القاد عبد نهلة ،هاشم (23

 .الثالثون  العدد العربية، التربية

https://books.google.jo/books?id=JK8hDAAAQBAJ&pg=PT26&dq=%D9%85%D9%81%D9%87%D9%88%D9%85+%D8%A5%D8%AF%D8%A7%D8%B1%D8%A9+%D8%A7%D9%84%D9%85%D9%88%D8%A7%D8%B1%D8%AF+%D8%A7%D9%84%D8%A8%D8%B4%D8%B1%D9%8A%D8%A9&hl=ar&sa=X&ved=0ahUKEwir_uy3gcLVAhWBuRQKHTaoD70Q6AEIKTAB#v=onepage&q=%D9%85%D9%81%D9%87%D9%88%D9%85%20%D8%A5%D8%AF%D8%A7%D8%B1%D8%A9%20%D8%A7%D9%84%D9%85%D9%88%D8%A7%D8%B1%D8%AF%20%D8%A7%D9%84%D8%A8%D8%B4%D8%B1%D9%8A%D8%A9&f=false
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 مستقبل مجلة ،"الجامعات املصرية في التنظيمي لإلبداع مدخل املعرفة إدارة ،(2005) القادر، عبد نهلة ،هاشم (22

   (38 )العدد ،( 11)املجلد العربية، التربية

 والتوزيع، للنشر- وائل دار ،" مدخل استراتيجيي البشرية املوارد إدارة ،م(1115) الرحيم، عبد خالد الهيتي، (22

 .عمان

 عمان ،والتوزيعللنشر  العلمية اليازوري  دار ،إلاستراتيجية إلادارة، (1998)غالب،  دسع ياسين، (22

، 2، صفحة باتنة-، الجزائر: جامعة الحاج لخضر سلسلة محاضرات في إدارة املوارد البشرية، نعيمة يحياوي، (51

5. 

(، العالقة بين إلاحساس بفعالية وموضوعية نظام تقويم ألاداء والوالء 2222) الرحمن،يش عبد درو  ،يوسف (52

 مايو. 1العدد  3التنظيمي والرضا وألاداء الوظيفي: دراسة ميدانية، املجلة العربية للعلوم إلادارية، املجلد 
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