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 المؤتمــــــر:  ةكلمـــــــــــــــــــــة رئيــــــــــــــــــس

 :بسم اهلل الرحمن الرحيم

 جامعات، وعمداء الكليات، ورؤساء ألاقسام العلمية، والاساتذة وطالب الدراست العليا،حضرة رؤساء ال

 وكافة أفراد املركز الديمقراطي العربي، وجميع من يتابعنا اليوم،

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

اء معنا اليوم في هذا املؤتمر أسمحوا لي بداًية بعد الشكر هلل عز وجل، أن أتوجه بالشكر الى كافة الشرك

، واملركز متعدد التخصصات للبحث في حسن ألاداء والتنافسية اليمن – إبجامعة لى إالجامعة الاسالمية في لبنان، و 

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

 ن العلمية والتنظيمية ملا بذلوه في سبيل انجاح فعاليات هذا املؤتمر،والشكر موصول أيًضا الى اللجنتي

نحن نسعى في املركز الديمقراطي العربي على أّن يبقى التواصل العلمي بين كافة أفراد الوطن العربي قائًما، 

افة أنحاء ة من كمن خالل الباحثين وطالب الدراسات العليا الفرصة للمشاركة في املؤتمرات العلمية وتبادل املعرف

 العالم من خالل إعداد للمؤتمرات واملحاضرات وورش التدريب العلمية القيمة.

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

 لتقدم الدول ووسيلة أكيدة لالرتقاء بمختلف العلوم والتواصل املنهي على
ً
ؤتمرات ففي هذه امل مستوى.أعلى  ورمزا

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

 املعارف والخبرات املهنية والبحثية.

ا جديدة، وفي ذلك توا
ً
 وتوصيات جديدة الستكمال أبحاث

ً
 للبفتبادل املعرفة والخبرات يعطي أفكارا

ً
حث صال

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

 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 امللتقيات وي وتوثيقه.أخيرا

ً
بذل 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 ونرسم سيناريوهات جديدة ملواجهة ألا ألى إ
ُ
زمات ن ننهي مؤتمرنا هذا بتوصيات ت

 صدى لها بكل ما نملك من معرفة وعلم وخبرة.القادمة كي نت

 ودمتم جميًعا ساملين

 رئيسة المؤتمر:

تالديمقراطي العربي، لبنان، بيرو   د. فيوال مخزوم، مديرة المركز  
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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 املؤتمرامل
ً

 .عرفّية، والّتكنولوجّية، والّتعليمّية، فضال

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

نهم من العمل والحياة مًعا، و
ّ
فين يمتلكون مهاراٍت تمك

ّ
مات إلى موظ

ّ
 الاعتماد في الّتواصل مع آلاخرين على الّتقنياتاملنظ

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

ات ر حيث نشهد أيًضا تغيّ  ،املجتمع كالّتغّيرات املناخية، وظهور بعض ألامراض وألاوبئة الجديدة، أو في الاقتصاد

خصّية، وأهّمها إمكانّية 
ّ

 عن التحّديات على املستويات الش
ً

كاالبتكارات، والاختراعات، واملنتجات الجديدة، فضال

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

ّ
 .الحصول على الوظيفة ال

 وملواكبة هذه البيئة الّسريعة الّتغّير والكثيرة التعقيد، ه
ّ
تي تتيح ملالكها الّتعامل مع كاف

ّ
ة ناك عدد من املهارات ال

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 
ّ
، ال بل القديمةال

ن الفرد من العيش بصورة أكثر كفاءة في زمٍن أصبح كثير املطالب من املهارات والكفايات املتجّددة
ّ
ضيف إليها ما ُيمك

ُ
 .أ

ذين يمتلكون املهارت 
ّ
مين ال

ّ
ُب إعداد أجياٍل من املتعل

ّ
ذي يعتمد على املعرفة واقتصادها، يتطل

ّ
إّن هذا القرن ال

زمة الكتشافها، و 
ّ

 من خالل املؤّسسات الّتعليمّية. الال
ّ

استعمالها، واملشاركة فيها، وإلاضافة إليها، وذلك ال يتحّقق إال

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

ن من الّتنافس في سوق العمل العاملّية، املهارات والكفايات املهنّية وتطوير املجتمع ليصبح م
ّ
جتمًعا للمعرفة حّتى يتّمك

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

ّ
 .كما أّن الّتعل

 
ّ
تي تُضخُّ في سوق العمل عدًدا من العمالة ال

ّ
ه من أهّم الوسائل ألاساسّية ال

ّ
ي توالتي يرتبط بها اقتصاد البالد ألن

ريقة املطلوبة ملواكبة مهارات القرن الواحد والعشرين، وألّن الّتعليم مؤّسسة تجتمع فيها 
ّ
ِعّدت بالط

ُ
من املفترض أّنها أ

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

ية، واملعهد الجامعيواملهارات، ونشر املعرفة املتخّصص
ّ
  ة وتطويرها، إذ تتنّوع مؤّسساته لتشمل الجامعة، والكل

 إلاشكالية:

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

ً
نتيجة

الببحاجة ملّحة إلى تطوير برامج الّتعليم بما يتناسب مع مواكبة التطوّ  العالم 
ّ
ن الط

ّ
 رات والّتغّيرات املتسارعة ليتّمك

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

ّ
ملهارات ذه االانهيارات املالّية، وارتفاع حرارة ألارض، والحروب، والّتهديدات ألاخرى لألمن، والتضخ

ف هذه 
ّ
لبة لكيال تكون أمامهم فجوة واسعة ما بين العالم داخل البيئة التعليمية والعالم خارجها، حيث تكل

ّ
لدى الط

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

ً
الفجوة قطاع ألاعمال مبالغ كبيرة

ب إمداًدا ثابًتا بالع
ّ
ذين يستخدمون القدرات العقلّية وألادوات الرقمّية ويطّبقونها في حياتهم يتطل

ّ
 ال

ً
ّمال املدّربين جّيدا

 .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 وال
ّ

بات الّتغيير، وبالش
ّ
قدرة على الاستجابة الّسريعة ملتطل

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

ّ
ال

بات القرن الواحد والعشرين. من هنا، وجب على مؤّسسات الّتعليم الع
ّ
قدّمها وتحاكي متطل

ُ
رق املثلى ت

ّ
الي إيجاد الط

ق واعتماد 
ّ

الستثمار 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 مالّية 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، تتحّدد 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 والّتغّير، وهذا ما دفعنا إلى الّبحث لهم املشاركة في مجتمٍع سريع الحركة 
ّ
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. 

 ة وحلول للقضايا وإلاشكاليات التربوية املعاصرة الناتجة عن جائحة كوروناتقديم دراسات وبرامج وأنظم. 

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

 ءتنمية مهارات املختصين في مجال العمل التربوي والبحثي واملعلوماتي لتمكينهم من املساهمة الفاعلة في بنا 

 .أنظمة تربوية وقيادية رصينة

 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. 

 ادة من الاتجاهات العاملية املعاصرة وتطبيقاتها التربوية في العملية التعليميةإلاف. 

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

ح بالتعليم والتفكير إلابداعي
ّ
 .بما يؤدي إلى بناء جيل مسل

 ليمية والدولية في مجال الدراسات التربوية املعاصرةتبادل الخبرات املحلية وإلاق. 

 :محاور املؤتمر

 :في العملية التعليمية 21املحور ألاول: مهارات القرن 

 إلابداع إلاداري وتميز ألاداء التدريس ي وإلاشرافي. 

 التحديات الفكرية والثقافية التي تواجه املنظومة التربوية املعاصرة. 

  ضوء عصر املعلوماتية والتقنيةتطوير كفايات املعلم في. 

 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. 

 :ّسات التعليمّية في إدارة ألازماتاملحور الثاني: دور املؤس

 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. 

  جهين واملشرفين في مجال التربية وإدارة املجتمع خالل ألازماتالبرامج التدريبية إلعداد املعلمين واملو. 

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

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

 :لوجيةاملحور الثالث: التربية التكنو 

 الثورة التكنولوجية وأثرها على العلوم التربوية. 

 توظيف التكنولوجيا في تعليم ذوي الحاجات الخاصة. 

 الاتجاهات والاستراتيجيات الحديثة في التعليم الالكتروني. 

 التحديات التي تواجه التعليم الالكتروني، وضوابط ومعايير الجودة في هذا التعليم. 

 طناعي في إعداد البرامج التعليمية وإنتاج البرمجياتاستخدامات الذكاء الاص. 

 اتجاهات حديثة في إعداد وتصميم الوسائل والتقنيات التعليمية. 

 التنمية املهنية إلالكترونية للمعلمين في ضوء معطيات العصر الرقمي. 

 استراتيجيات التعليم الرقمي وتصميم املقررات الكترونًيا. 



 

وفقا لمتطلبات القرن  رأس مال بشريءدورمؤسسات التعليم في بنا      

 الحادي والعشرين 

 

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

 

 املؤتمر الدولي

 العلمي الافتراض ي 

2022 

 

 

 :تربوية املعاصرةاملحور الرابع: القيادة ال

 الاتجاهات والخطط الحديثة في الفكر إلاداري التربوي املعاصر. 

  أنظمة ومعايير التعليم عن ُبعد بين الواقع واملأمول. 

 تجارب وخبرات معاصرة في تحقيق الجودة الشاملة في التعليم. 

 الاتجاهات العاملية املعاصرة في بناء املناهج وتطويرها. 

 وتقويمها آليات تحليل املناهج. 

 ريادة ألاعمال واملناهج التعليمية. 

 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 املداخلة عنوان الصفحة

11 
الحادي دور الجامعة الجزائرية في تكوين رأس مال بشري مؤهل في القرن 

 : أقسام علم املكتبات والتوثيق الجزائرية نموذجاوالعشرين
 ط.د.نادية دراجي

90 

ذوي الاحتياجات ومهارات تعلمهم ودعمهم باستثمار أحدث الوسائل 

 والنظريات التربوية

 

 ط.د.حنان زرقان

.حورية جميلة تقريند  

 دور التعليم الجامعي في تنمّية رأس املال البشري في الجامعات اليمنية 64

 ثابت قائد ط.د.عبد الخالق

 الرعدي

 علي حسين هيلين  ط.د.

 ألاديمي

 ألاديمي علي حسين ط.د.مليس

46 
وفرص التحول الرقمي في  10تحديات التعليم من ُبعد خالل جائحة كوفيد 

 وجيا الحديثةظل التكنول

 د. غّسان عبد الحسين جابر

 يوسف عبد ألامير طباجةد.

 فاطمة رحال د.

 

 حسن الدمانط.د. .عي بقدرة عالية على الصمود الترابيادور الجامعة في بناء عقل جم 01

104 

الرأس املال البشري كعنصر أساس ي للتنمية البشرية، دراسة لواقع 

دوره الفعلي في التنمية  :العربي تربويا الاهتمام وبرعاية الرأس مال البشري 

 الاقتصادية

 عمر حسيني.د

  د. زهرة شوشان

 

 الاتجاهات والخطط الحديثة في الفكر إلاداري التربوي املعاصر 114
 شنة د. محمد رضا

 محمد الجموعي سراوي  ط.د.

192 
 هارات العملية التعليمية في القرن الحادي والعشرينم

 حديات والصعوباتدراسة نظرية في الت -
 د.نسرين سيفي

161 

واقع التعليم الجامعي عن بعد عبر الانترنت في ظل جائحة كورونا: دراسة 

 ميدانية على عينة من الطلبة بالجامعات الجزائرية(

 ط.د.نيسة زغود

 د. صورية بطوش 

114 
 تحديات التعليم إلالكترونى في ظل أزمة كورونا وما بعدها في الوطن العربي

 سة وصفية لواقع التعليم إلالكترونى في الجامعة العربيةدرا
  ط.د. سناء نحال

م في ضوء عصر املعلوماتية والتقنّية 141
ّ
 د.نعم أحمد جوني تطوير كفايات املعل

140 
ضرورية الاهتمام بمخرجات التعليم املحاسبي خطوة نحو الارتقاء بعمل 

 ديوان الرقابة املالية الاتحادي
 موديد.هشام عمر ح
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180 
دور املواكبة التربوية في تجويد املشاريع الشخصية للمتعلمين بالسلك 

 الثانوية التأهيلي: املديرية إلاقليمية موالي رشيد )املغرب(

 ط.د.محمد فتحي

ف بشرط.د. محمد أشر   

 ط.د. نبيل مسري 

100 
ري اأهمية الكفاية التكنولوجية لدى القائد التربوي في الارتقاء بالتدبير إلاد

 باملؤسسة التعليمية باملغرب

 ط.د.نجيب مزوار

 جميلة عباوي  د.

204 
التربية البيئية في املناهج اللبنانية وأثرها في تكوين التنمية املستدامة 

 للمتعلم

 هنا علي.أ

 د. منى مارتينوس

298 
 
ّ
 دات القتصاد املعرفةحّد كُم  ة ورأس املال البشري بتكاريّ نمية الا الت

 "نماذج مختارة"
 د.فاطمة عز الدين

248 
L’innovation pédagogique durant la crise sanitaire (covid 19) en 

Algérie par l’introduction de l’enseignement à distance   

Dr.Kahina Ait Hatrit 

Dr.Amina Mansour 
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: أقسام الحادي والعشرين دور الجامعة الجزائرية في تكوين رأس مال بشري مؤهل في القرن 

نموذجا والتوثيق الجزائريةعلم املكتبات    

The role of the Algerian university in the formation of qualified human capital in the 

twenty-first century: The Algerian departments of library and documentation science 

as a model 
 الجزائر/ 2الجزائر جامعة /دراجيد. ناديةط.

Nadia Derradji/ University of Algiers 2/ Algeria 

 

 ملخص الدراسة: 

تسطرها الجامعات الجزائرية في تخصص علم املناهج التعليمية التي توفرها و بجزأيها املفاهيمي و التطبيقي حول تتمحور هده الدراسة 

في القرن  للتطور التكنولوجيور الحاصل في املجال بصفة خاصة و خالل الدراسة على مدى مواكبتها للتطاملكتبات و التوثيق، بحيث نسلط الضوء من 

اء طلبة اكتفمدى استفادة و  الحادي و العشرين بصفة عامة الذي أثر على كافة املجاالت بما فيها قطاع التعليم العالي، كما ندرس من خالل هذا املقال

م ألاكاديمي عبر مختلف مستويات ومراحل تعليمهم العالي تكوينهالجامعات الجزائرية من دراستهم و التوثيق بات و التخصص عبر أقسام علم املكتب

مهنيا، كما نسعى بعد إجراء هذه الدراسة للوصول إلى نتائج حقيقية تعبر بناء رأس مال بشري مؤهل علميا و  التحقق إن كان ذلك قد ساهم فعال فيو 

شري رتقاء به أكثر فأكثر مع الحر  والتركيز على العنصر البمن ثم تقديم مقترحات نأمل أن تساهم في الا عليم العالي الجزائري و مستوى التفعال عن واقع 

 استثماره في هذا العصر الرقمي.وسبل تأهيله و 

 التعليمية.  املناهج ،التوثيقعلم املكتبات و  ،رأس املال البشري  ن،تكويال ،الجامعة الجزائرية الكلمات املفتاحية:

Abstract: 

In its conceptual and practical aspects, the study focuses on the educational curricula offered by Algerian universities 

in the field of library and documentation science. The study highlights the extent to which they are closely related to the 

development of the field in particular and to technological development in the twenty-first century in general, which has 

affected all areas, including the higher education sector. Through this article, we also study the extent to which students who 

specialize in the library and documentation sciences departments of Algerian universities benefit from their studies and 

academic composition at different levels and stages of their higher education and verify whether this has actually contributed 

to the construction of scientifically and professionally qualified human capital. We are also trying to achieve real results that 

reflect the reality of Algerian higher education and to present proposals that we hope will contribute to its further 

improvement, with a focus on the human race and ways to rehabilitate and invest it in this digital age. 
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 مقدمة:

التي تميز  عارفأشكال املالقدرات واملهارات والخبرات ومختلف أنواع و تعتبر الكفاءات البشرية التي تمتلك مجمل 

التي تشكل البنية ألاساسية ملستوى الوعي ودرجة املهارة لديه قوة وثروة حقيقية قابلة لالستثمار والتطوير املنهي املتمكن و 

التعليم العالي و البحث العلمي، وهنا تجدر إلاشارة لضرورة أن تكون الهيئات التعليمية  على املدى البعيد خاصة في مجال
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في مؤسسات التعليم العالي مزودة باملهارات والكفاءات ألاساسية التي تضمن إيصال املعارف املطلوبة إلى الطلبة 

ي كفاءات ومهارات قابلة لالستثمار وحصولهم عليها وفق طرق وبرامج ومناهج تعليمية تساهم في جعلهم هم أيضا ذو 

املعرفي والوظيفي مستقبال كما تجعلهم قادرين على تعليم وتكوين وإفادة غيرهم من ألافراد والجماعات وهذا ما يعرف 

 بالتنمية البشرية.

ت ال إن املؤسسات التعليمية تؤدي دورا أساسيا و بارزا في بناء رأس مال بشري يمتلك املهارات الذاتية و املؤه

العلمية و املهنية التي تحاكي تطلعاِت املنظمات التي تطمح إلى الحصول على طاقٍم من املوارد البشرية املؤهلة املواكبة 

لتطورات العصر وتحدياته، فمـن مقومـات تحقيـق تنميـة بشـرية مسـتدامة الاسـتثمار في رأس املـال البشـري كميا و نوعيا 

وظيفي الشاملة أيا كان موقعه الوملة و الثورة الرقمية ألنه يلعب دورا هاما في خدمـة التنميـة كونه يعتبر ثروة في عصر الع

مجاله املنهي، لذلك أصبح لزاما على الجامعات اليوم أكثر من أي وقت مض ى تحسـين مناهجها التعليمية وجعلهـا أكثـر و 

نولوجية خاصة في ظل مجتمع املعرفة الذي نعيش فيه، مواكبة مالئمـة وانسـجاما مـع متطلبـات العصر املعرفية والتك

فاالهتمام بتطوير رأس املال البشري واستثماره وتنميته وإدارته يعد من أهم موارد و مخرجات املؤسسات العلمية التي 

ة ستحقق من خاللها ميزة تنافسية خاصة وأن التنافس بين املؤسسات في الوقت الحالي يعتمد على ما تمتلكه كل مؤس

 من موارد بشرية متميزة أكثر من اعتماده على ما تمتلكه املؤسسة من موارد مادية.

إن التطورات الجارية في مجال تكنولوجيا املعلومات والاتصاالت وتطور خدمات املكتبات ومراكز املعلومات 

لى ة للتحكم والسيطرة عومجاراتها للبيئة التكنولوجية الجديدة باستحداث نظم وشبكات معلومات وآليات عمل جديد

وضعت " أخصائي املعلومات" أمام ضرورة مواكبة هذه التطورات ماتي الذي تشهده مختلف امليادين هذا التضخم املعلو 

سواء من حيث معرفته ألساليب وطرق وتقنيات معالجة املعلومات وتخزينها واسترجاعها وبثها في ظل التطورات 

أنه في حاجة إلى تكوين فعلي وفعال عبر وسائل تقديمه لخدمات املعلومات، إذ التكنولوجية الحديثة، أو في طرق و 

مراحله الدراسية باملؤسسات ألاكاديمية والبحثية املتخصصة التي أصبحت تواظب على مراجعة برامجها التكوينية في 

 ديدة في هذا امليدان.مجال علم املعلومات نظرا ملتطلبات واحتياجات عالم الشغل الذي يبحث اليوم عن مهارات ج

ومن هذا املنطلق جاءت فكرة هده الدراسة العلمية التي تسلط الضوء على واقع التعليم العالي والبحث العلمي 

 يفي الجامعات الجزائرية ومدى مساهمته في إنشاء وتطوير واستثمار رأس مال بشري مؤهل للعمل في العصر الرقمي، ف

م املكتبات أقسام علما مدى جودة مستوى التعليم ألاكاديمي ألخصائيي املعلومات في ة: طرحنا ألجل ذلك إلاشكالية التالي

والتوثيق في الجامعات الجزائرية وما مدى مساهمتها في تكوين رأس مال بشري متخصص مؤهل للعمل في البيئة الرقمية 

 ؟12ال ملكتبات ومراكز املعلومات القرن 

جملة من ألاسئلة التي نسعى لإلجابة عليها من خالل دراستنا امليدانية وعلى ضوء هذه إلاشكالية فقد طرحنا 

 كالتالي:

  أهداف أقسام علم املكتبات والتوثيق؟ما هي مهام و 

 ما هي خصائص رأس املال البشري في بيئة املكتبات ومراكز املعلومات؟ 
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  البشرية املؤهلة؟ما هي عالقة املناهج التعليمية في أقسام علم املكتبات والتوثيق باملوارد 

 ؟الجزائريةأقسام علم املكتبات والتوثيق  ما هي مجاالت تكوين املوارد البشرية في 

  وق مع متطلبات س أقسام علم املكتبات والتوثيق الجزائرية في املناهج التعليمية املدروسةما مدى مالءمة

 العمل في املجال؟ 

 فرضيات الدراسة:

  كتبات والتوثيق على ما يقدم من معارف نظرية ومفاهيم متعلقة أهداف أقسام علم املاقتصار مهام و

 بالتخصص فقط.

 تشمل خصائص رأس املال البشري في بيئة املكتبات ومراكز املعلومات الصفات الشخصية واملهنية.  

 لبحث اتكمن عالقة املناهج التعليمية في أقسام علم املكتبات والتوثيق باملوارد البشرية املؤهلة فيما يتعلق ب

 .العلمي في املحيط ألاكاديمي فقط

 أقسام علم املكتبات والتوثيق الجزائرية في املجاالت التقنية فقط تتلخص مجاالت تكوين املوارد البشرية في. 

  في  مع متطلبات سوق العمل أقسام علم املكتبات والتوثيق الجزائرية في املناهج التعليمية املدروسةمالءمة

 املجال.

 اسة: أهمية الدر 

يق التوثتعليمية في أقسام علم املكتبات و تكمن أهمية هذه الدراسة في كونها تتطرق للمناهج والطرق ال

بالجامعات الجزائرية التي تعد من الركائز ألاساسية لتكوين طلبة علم املكتبات والتوثيق ليكونوا أخصائيي معلومات 

مل عبر مختلف أنواع املكتبات ومراكز املعلومات وأداء مهامهم مستقبليين أكفاء وقادرين على إيجاد فرصة في سوق الع

إليها  التي نسعى للوصول الشامل، أما ألاهداف ظل التطور التكنولوجي املستمر و  الوظيفية بنجاعة وسالسة خاصة في

 وتحقيقها من هذه الدراسة فهي كالتالي:

 كتبات واملعلومات على مستوى أقسام علم الوقوف على واقع التعليم والتكوين ألاكاديمي في مجال علم امل

 املكتبات والتوثيق بالجامعات الجزائرية.

 التوثيق بالجامعات الجزائريةلتي تسطرها أقسام علم املكتبات و الكشف عن البرامج واملناهج التعليمية ا 

 لتحقيق جودة تكوين أخصائي املعلومات املستقبلي في الجزائر.

  علم املكتبات والتوثيق بالجامعات الجزائرية من التكوين ألاكاديمي في املجالالكشف عن مدى استفادة طلبة. 

 الوقوف على التغيرات التي أحدثتها البيئة الرقمية في طبيعة متطلبات العمل في مجال علم املكتبات واملعلومات. 

 سسات وثيق في املؤ التعرف على املهارات ألاساسية التي يجب تلقينها وإكسابها لطلبة علم املكتبات والت

 .ألاكاديمية املتخصصة في املجال ليكونوا مؤهلين مستقبال ألداء مهامهم املهنية
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 منهجية الدراسة:

ريقة ط لقد اعتمدنا في دراستنا على منهج دراسة الحالة كونه ألانسب لهذا النوع من الدراسات، ويعرف على أنه:

تجالء جميع جوانبها والخروج بتعميمات تنطبق على الحاالت لدراسة وحدة معينة دراسة تفصيلية عميقة بغية اس

املماثلة لها، وقد أطلق عليه الفرنسيون مصطلح املنهج املونوغرافي، ويقصد به وصف موضوع مفرد باستفاضة 

 .للمنهج إلاحصائي لتحليل املعطيات العددية واملنهج املقارن للمقارنة بين إلاجابات إضافة، (201 . ،1002 ،)موريس

 أدوات الدراسة:

ألن تحديد واختيار وسائل جمع البيانات يعتبر من أهم خطوات تصميم البحث العلمي التي يقوم بها الباحث 

اسة الدر  حول مجتمعفقد قادنا موضوع دراستنا لالعتماد على الاستبيان كأداة لجمع البيانات حول موضوع دراسته، 

واملقترحات وهو يعرف على أنه "أداة لجمع البيانات املتعلقة بموضوع بحث تقديم التوصيات و  والتالي استخال  النتائج

 ،1022 وآخرون ،)غرايبة محدد عن طريق استمارة تعبأ من قبل املستجوب أي املجري لالستجواب أو الدراسة ".

املكتبات  علمإلالكتروني الذي نشر عبر بعض املجموعات العلمية املخصصة لطلبة الاستبيان فقمنا بتوزيع ، (12 .

ردا الذي يمثل عدد أفراد  12وتم استرجاع  1011فيفري  00الجزائر على موقع الفيسبوك وذلك بتاريخ الــــ:  والتوثيق في

 .عينة الدراسة

 أوال: إلاطار املفاهيمي للدراسة

 مختصر ألهم مصطلحات الدراسة كما يلي:قد حاولنا تقديم شرح علمي دقيق و ل

 زائرية:مفهوم الجامعة الج.1

 215 – 00وفق املنظور القانوني حسب املرسوم رقم لكن يصعب إعطاء تعريف دقيق للجامعة الجزائرية، قد 

الجامعة في الجزائر تعتبر مؤسسة عمومية  فإن املتضمن القانون ألاساس ي النموذجي للجامعة 1002أوت  10املؤرخ في 

 أنهاب الجريدة الرسمية الجزائريةفي  الجامعة ، كما تعرفاملالي الاستقاللداري تتمتع بالشخصية املعنوية وذات طابع إ

مؤسسة وطنية قبل كونها أكاديمية أساسا ذات طابع خا  تنشد الاستقاللية لتحقيق أهداف إنتاج املعرفة ونشرها. 

 ،(1025 ،سعودي)

 تكوين:المفهوم .2

جد نكوين وهي تختلف من لغة ألخرى، بحيث توجد عدة مصطلحات تعبر عن املعنى اللغوي لكلمة الت التكوين لغة:

اللغة الفرنسية  خر مثلآالتعبير عنه في ألادبيات العربية بكلمة التعليم أو التدريب، أما في اللغات ألاخرى فيعطى له معنى 

" وهما   forma" الالتينية أو كلمة "formareشتقة من كلمة "امل  formationأن كلمة التكوين تقابلها كلمة فيهاالتي نجد 

تعنيان بصفة عامة إعطاء شكل معين لشخص أو ش يء ما، ويقصد به إعطاء الفرد الشكل إلانساني عن طريق تنمية 

يم القيام بإيصال املعلومات التي تمثل التعلالتعبير عن مهاراته الخاصة كالذكاء وإلارادة، ويشار إلى أنه هناك فرق بين 
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 احجر، عين)  formationاملعبر عنه بكلمة " والقيام بالتكوين"  Informationكلمة "واملعبر عنه بأو التبليغ أو إلاعالم 

 ،(1022 وبهلول،

تعريف التكوين على أنه: مشتق من الفعل "كون" معناه شكل شيئا أو  Le petit Larousseوجاء في قاموس 

 ,La rousse, 1995) ملقاييساشخصا معينا وعمل على تطويره مستعمال في ذلك طريقة معينة تتضمن مجموعة من 

P.223)  

رغم اختالفها في التي عن مفهوم التكوين، و  ريفعبارات للتعو  لقد استعملت عدة مصطلحات التكوين اصطالحا:

ومنه فإن التكوين هو مجموعة املعارف النظرية والتطبيقية املكتسبة  كفكرة. تقديم مفهومهالتعبير إال أنها تجتمع في 

ملية يكتسب آليات عيبني و تجعله  و هو تلك العملية التي يحصل الفرد من خاللها على معرفة عليافي ميدان معين، أ

هو ف التكوين من الدعائم ألاساسية للقيام بأية مهنة ، هذا ويعدتسمح له باستثمارها من جديد في تحقيق نموه الذاتي

 ،(110  . ،1000 الهيتي،) ل.العممهامه في ملهارات الالزمة ألداء االذي يمد الفرد بالقدرات و 

 :رأس املال البشري مفهوم .9

هناك تعريفات مختلفة لرأس املال البشري تتشابه و تتقارب مع بعضها البعض، إال أنه رغم اختالفها في بعض 

املواطن تؤكد كل منها على أن رأس املال البشري يعتبر بمثابة مجموعة من السمات التي تمثل املعرفة التعليمية 

بداعات املهارية والقدرة على الابتكار و تجديد الطاقة التي يستثمرها ألافراد في عملهم، وبمعنى أو ح هو الاستثمار وإلا 

في املوارد البشرية من أجل استكشاف القدرات واملهارات وزيادة الكفاءات لتوظيفها بالشكل ألامثل في حينها والاستفادة 

ي يشكل القيمة غير املحسوبة القادرة على دعم إلانتاجية والابتكار وخلق فر  فالرأس مال البشر ، منها في املستقبل

      (Fourmy, 2001, P. 38)العمل وتعزيزها. 

  علم املكتبات والتوثيق: مفهوم.6

 دورة دراسةب يهتم الذي التوثيق هو العلملق عليه أيضا اسم علم املكتبات و املعلومات أو كما يطعلم املكتبات و 

 فضال( القارئ )بمستقبلها انتهاء( الوعاء) نقلها في املستخدمة بالقناة مرورا( املؤلف) مصدرها من بدأ ملعلوماتا حياة

 أخرى و  نظرية جوانب من املعلومات علم ويتألف واسترجاعها، ومعالجتها تخزينها في املستخدمة وألادوات ألاجهزة عن

 (12 . ،1022سيدهم،) .تطبيقية

 عليمية:املناهج الت مفهوم.1

هي مجموعة من الخبرات التربوية واملعارف واملعلومات واملوضوعات والقـيم والحقائق التي تصيغها وتهيؤها 

املؤسسات التعليمية في قالب علمي وتوجهها للمتعلم بهـدف تحقيق النمو الشامل املتكامل للفرد في جمع النواحي 

ات العصر بعقل واع ومبدع، مما ويكفل تفاعله بنجاح مع بيئته والنفسية والفكرية ملواكبة الحيـاة وتطور ة العقلي

 (1020مصلح،) ومجتمعه وابتكاره حلوال ملا يواجهـه مـن مشكالت.
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بات لى سوق العمل في مجال املكتالتكوين للوصول إرأس املال البشري بين التعليم و  الاستثمار فيثانيا: 

 املعلوماتمراكز و 

املعلومات فقد ارتأينا التطرق املال البشري في مجال املكتبات و   على رأس بما أن الدراسة تركز بشكل خا

 أكثر: والتعمق فيهباملوضوع لتوضيحه  وألاساسيات املتعلقةلبعض املفاهيم 

 :والتعليمالفرق بين التكوين .1

ن عبر عمفهوم التكوين ضمن إطار واحد يجعل أيا من املصطلحين يرج البعض كال من مفهوم التعليم و قد يد

حصيلة بتزويد ألافراد الجامعات هو عملية رس و نفس املعنى و النشاط لكن الحقيقة تختلف عن ذلك، فالتعليم في املدا

أساليب للتفكير املنطقي السليم وفهم إرساء عمليات أو مناهج تساعدهم على وفق طرق و  املعرفةمعينة من العلم و 

ت ال يعطي إجابات قاطعة في كل الحاال لفكرية بشكل عام، فالتعليم قد تنمية القدرات ابالتالي املعرفة وتفسيرها و 

مجال يرات ترتبط بعضها ببعض في إطار و ولكنه يعمل على تنمية ذهن الفرد بمنطق يمكنه من تحديد العالقات بين متغ

 .معرفيا في مجال تخصصهتهيئة الفرد ن لذلك فهو يعتبر وسيلة لتأهيل و معي

ية تعلم سلسلة من السلوك املبرمج أو بمعنى آخر عملية تعلم مجموعة متتابعة من بينما التكوين هو عمل

املحددة مسبقا من طرف القائمين على عملية التكوين أو التدريب كما يسمى، فالتكوين  التطبيقيةالتصرفات العملية 

 .هو تطبيق املعرفة املكتسبة مسبقا

 فإن التكوين هو عملية مكملة للتعليم املعارفو باملعلومات اد تزويد ألافر فإذا كان التعليم كما سبق ذكره هو 

 ية كما يهدف التكوين إلى تغيير وتحسينملمارساته املهن وإلاجراءات املوجهةالوعي بالقواعد ن الفرد من إلاملام و تمك

س موضوع أو محور العملية التكوينية هو الفرد نفسه ولي ضبط عالقاتهم في أماكن العمل حيث أنسلوك ألافراد و 

 ،1005 جعفري،)مجال التكوين فقط حتى أن البعض يعتبر أسلوب التكوين أهم من موضوع التكوين في حد ذاته. 

. 15-30) 

 الاستثمار في رأس املال البشري: مفهوم.2

استخدام جزء من مدخرات املجتمع أو ألافراد في تطوير : يمكن تعريف الاستثمار في رأس املال البشري بأنه

ات ومهارات ومعلومات وسلوكيات الفرد بهدف رفع طاقته إلانتاجية وبالتالي طاقة املجتمع الكلية إلنتاج املزيد من قدر 

بمعنى إلانفاق على تطوير قدرات ومهارات ومواهب  ،التي تحقق الرفاهية للمجتمع القيام باملزيد من املهامو  الخدمات

ستكشاف ايشمل استغالل و  الاستثمار في رأس املال البشري  إنتالي فبالو ، إلانسان على نحو يمكنه من زيادة كفاءته

يق عن طر  فردالتي يحصل عليها ال لمهارات والخبرات وعناصر ألاداءإضافة ل مجموعة املفاهيم واملعارف واملعلومات

لها بأسلوب رتها كتوظيفها و بلو لديه و  واملثل والقيم هسلوكياتو أيضا  التعليم النظامية وغير النظامية مناهجو  نظم

 .زيد بالتالي من املنافع والفوائد الناجمة عن عملهيو  ة الفردساهم في تحسين إنتاجيي
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فإن ذلك  ،الفرد أثناء تعليمه أي قبل وصوله ملرحلة العمل و أداء املهام املهنيةوفي حالة تطبيق الاستثمار على 

 فاءاتكالاملتخصصين ذوي  لتوفيرالدولة  ميزانيةتخصيص حصة من يبدأ منذ انطالق مرحلته التعليمية من خالل 

لباحثين ألاكاديميين ااملتمثلين في الطلبة و لتعليم ألافراد املناسبة مية الالزمة و البرامج التعليوالخبرات العلمية وآلاليات و 

ة إنتاجي زيادةاملنفعة في ، بينما كفاءة عالية ومؤهل وذ رأس بشري  إطارات علمية تشكل بهدف الحصول على كوينهمتو 

 حين توظيفهم. على شهادة معينة ينتج عنها مهارات مستخدمة في مجال العمل محصوله بدأ عندتأولئك ألافراد 

 :من خالل التعليم أهمية الاستثمار في رأس املال البشري .9

 أو و ملرجالتعليم بناء على الهدف ا و ماهيةحول طبيعة  ت املعرفيةجاال امل باختالف ألاخصائيون لقد اختلف 

الهدف منه الحصول على مكانة مرموقة فقط بحيث يتم استغالل كان  إذااملنتظر منه، فقد اعتبره البعض استهالكا 

ن فرد إذا كان الهدف منه تكوياستثمارا  آلاخر بينما اعتبره البعض ملركز وظيفي أو اجتماعي ما فقط، وصول للالتعليم 

ن التعليم يرفع من قدرات ألافراد ومهاراتهم أ ملجتمع ما باعتبارجية يساهم في تقديم خدمات إنتامتعلم متمكن 

لى املدى البعيد، عالتعليم يعتبر إستراتيجية فعالة للنمو  من خالل ن الاستثمار في رأس املال البشري إوبذلك ف ،إلانتاجية

املال  تأثير رأس أهمهاتغيرات و من خالل تأثيره على العديد من املالاجتماعي و الاقتصادي التعليم يؤثر على النمو ف

كذلك  و  املعرفة الفنية والتقنية الحديثة و استغاللعلى قدرة الدولة على تطبيق وتطوير التكنولوجيا املؤهل البشري 

 . إنتاجية مختلف املجاالت بشكل مباشررفع 

نه لتحقيق النمو الشامل أل يعتبر توفير التعليم عالي الجودة وتنمية الطلب على العمل من أهم العوامل لذلك و 

 صةإتاحة فر و يساهم في ارتفاع إنتاجية مختلف املجاالت بشكل مباشر، وبهذا نجد أن توفير التعليم عالي الجودة 

مما فاءة لمهارة والكاملستفيد منها ل تساهم بشكل فعال في اكتساب الفرد كلها عواملالتدريب واملعرفة بصفة عامة 

أكثر  على فر  عمل وبالتالي الحصول والتعمق والتوسع أكثر في مجاله فراد تسمح له ألا باقي  نميزة ع يضفي عليه

 (210  . ،1022 ،بعونيي (.وأفضل من غيره

 :أهم مكونات رأس املال البشري .6

 يمكن تحديد أهم املكونات الواجب توفرها لدى رأس املال البشري املؤهل كما يلي: 

  املعرفة:

كــل شــيء ضــمني أو ظــاهري یستحــضره ألافــراد ألداء أعمالهم بإتقان أو التخاذ قرارات صـائبة تعرف املعرفــة بأنهــا 

نها هي و أسبق مــن املــوارد املادية بالنسبة ملستعملها كفقوة املعرفة تكمن في أنها أهم و ، واحد أي أنها قـوة وثـروة فـي آن

و لـة فـي إیجـاد أاد ألاخرى، أما اعتبارها ثـروة فسببه أنهــا ألاداة الفعمواقيت استعمال املوار التي تحدد طرق ومواقف و 

ابلة ملــشكلة فاملعرفة غير ق ،البيئية أو غيرها أو تكـوین القیمـة املـضافة وأنهـا املـورد الوحیـد الـذي ال يتأثر باألزمات املالية 

تراكم وال يتناقص باالستخدام بــل بــالعكس یمكــن اســتخدامها فــي تولیــد النــدرة باعتبارهــا املــورد الوحیــد الــذي یبنــى بال

 وتطــویر أفكــار جدیــدة بكلفة أقل أو بدون تكلفة إضافیة.
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  القدرة:

يقصد بها القـدرات التـي تتمتـع بها املـوارد البـشرية في هيئة ما خاصة أولئك املتوقـع أن یـشغلوا منصب مـدراء و 

د البـشریة فمن الضروري امتالكهم لقدرات تؤهلهم للدور القیـــادي فـــي املنظمـــة، فـــالعدیـــد مـــن املنظمـــات وإلادارات املـوار 

تحتاج إلـــى مـــدراء یمتـــازون بمجموعة من القدرات ولعل أهمها إجادة إدارة ألاعمال وبراعة إدارة املوارد البشرية والقدرة 

 ستراتيجيات واملهام بحكمة وسرعة بمصداقية ونزاهة.على تغيير إلا 

  املهارات:

ي أهم أو التدريب، فف يقصد باملهارات تلك القدرات الخاصة الفردية التي يمتلكها الشخص خارج إطار التعليمو

ة من أجل ـوق العــادالهيئات الكبرى تتم الاستعانة باألفراد املوهـوبين الـذین یملكـون مـا يعرف باملهــارات فـاملؤسسات و 

  . ،1022 العبادي،) واملالیة.وإلاداریة والتسویقیة  تكلــیفهم بمهمــات خاصــة علــى مــستوى ألانــشطة التــصنیعیة

212-212) 

 :التعليم والتكوين الجامعي في مجال علم املكتبات والتوثيق.1

ثقتها لالسنوية في قطاع التعليم والتكوين، من املالحظ أن الدول تخصص مبالغ معتبرة من خالل ميزانياتها 

صبح التكوين أ عليه فقدو  ،البشري باعتباره الثروة التي ال تنضب العنصر أن أحسن استثمار هو تنمية وتأهيل ب وإدراكها

 حروش،) مم.مكانتها بين ألا  ثبتالرقي لتحتمية لكل دولة تريد الازدهار و  ضرورةاملرافق للتعليم وخاصة التعليم الجامعي 

ية قد أن املهنة املكتب والتوثيق وباألخصوألامر نفسه بالنسبة للتعليم في مجال علم املكتبات  ،(01  . ،1001

وشهد أخصائيوها عدة تحديات ولعل التحدي الذي يواجهه أخصائي  ،شهدت عدة تطورات منذ ظهورها وإلى يومنا هذا

ي تطورات املتسارعة لتقنيات مهنته التي فرضها التقدم التكنولوجاملعلومات في عصرنا الحالي يكمن في مدى مواكبته لل

طالب علم املكتبات واملعلومات يعد  أنفي ظل شدة الطلب على املعلومات من طرف مجتمع املعرفة املعاصر، وبما 

حديث تالجامعة التي من الضروري تحسين و ن تعليمه يعد مسؤولية مهمة تقع على عاتق إأخصائي معلومات مستقبلي ف

ى أخصائي معلومات مؤهل قادر عل كوينبرامجها التعليمية بين الفترة وألاخرى تماشيا مع تطورات املجال وحرصا على ت

)مارغريت مونرو  2512رئيسة الجمعية ألامريكية ملدارس املكتبات سنة ت ذكر مثلما و  خدمة مجتمع املعلومات بمهارة.

Margaret Monroe أساسيين بين سبلاملكتبات لها دور فريد في التعليم املنهي املستمر دريس علم ت(، أنها تؤمن بأن معاهد

 هما:

 املكتبات تمثل النظرية التي تساعد على تفهم املشكالت وإمكانية الوصول إلى حلول  تدريس علم أن معاهد

 .أفضل مما تسمح به الخبرة وحدها

  1002 الغريب،) لها رؤيتها من كافة الزوايا.أن املدارس ركزت على مشكالت املمارسة لفترة كافية تتيح، .  

102) 
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 :أهمية التكوين الجامعي في علم املكتبات.1.1

ملطلعة ا تكمن أهمية التكوين املكتبي على مستوى الجامعة، في إعداد الكوادر البشرية املؤهلة علميا وفنيا وتقنيا

ت ويعمل بما يدعم مهنة املكتبا إنجازهاالقادرة على و  ولياتههام العمل املكتبي والتوثيقي واملعلوماتي ومسؤ مل واملدركة

باإلضافة إلى  تعريف الدارسين بجوانب خدمات املعلومات املختلفة وتلقينهم املهارات الفنية ألاساسية  ،على تطويرها

العمل على و  ،في املجال وربط ذلك باملستجدات والتطورات املستمرة بما في ذلك التطبيقات التقنية والتكنولوجية

كما  ،ميمهانشرها وتعل سعيتنمية املفاهيم والقناعات واملمارسات املتعلقة بخدمات املكتبات واملعلومات املتطورة وال

أهمية التكوين العالي في مجال املكتبات في القيام بدور ديناميكي وقيادي ملهنة املكتبات والتفاعل الجاد مع  شملت

 اف ألاساسية التي تسعي الجامعة إليها، وذلك من خالل:املجتمع املكتبي لتحقيق ألاهد

  ورشات العمل والندوات.طريق عقد الدورات التكوينية و التعليم املستمر، عن 

القيام باالتصاالت املستمرة مع املؤسسات املسؤولة عن تدریس علم املكتبات واملعلومات في ألاقطار العربية وألاجنبية 

 ،(025  . ،1002 والنجداوي، عليان،)أعضاء هيئة التدريس والطلبة. بين  والتجارب للمساهمة في تبادل الخبرات

 التكوين الجامعي في علم املكتبات: دافأه.2.1

للجامعة دورها القيادي في تزويد املجتمع بالقوى العاملة املؤهلة تأهيال عاليا والقادرة على إلاسهام في عملية 

 : نذكر مايلي ن الجامعي في مجال علم املكتباتومن أبرز ألاهداف للتكوي التنمية،

 .تعليم وإعداد كفاءات بشرية متخصصة قادرة على تحمل مسؤوليات الحياة العملية في بيئة املكتبات 

 .تطوير قدرة املتعلم على اختيار التجهيزات املناسبة للبحث عن املعلومات واستخدامها وتوظيفها بنجاعة 

 املناسبة للحاجات املعلوماتية الخاصة توفير مصادر املعلومات املفيدة و يار و تطوير قدرة املتعلم على اخت

 سبل التعامل معها.واملتصلة بالبحث والدراسة و 

  ا.أنواعهبنوك املعلومات بجميع أوعيتها و  قدرات املتعلم الشخصية للتعامل امليداني معتدعيم مهارات و 

تبار أن الجامعة هي مجتمع الباحثين والعلماء الذين يقومون بنشاط تنمية املعرفة العامة للمتعلم بشتى أشكالها باع

 دوعب بدر،) إلى إثراء املعرفة وتقدمها خاصة في مجال قائم على توفير وصياغة املعلومات واملعارف. علمي يهدف

 (21  . ،1002 الهادي،

 :يةوفق ما تنص عليه الجمعيات املهن معايير تدريس علم املكتبات واملعلومات.9.1

أن إلى علم املكتبات واملعلومات بش أضيفمعهد العلماء البريطاني في أواخر الثمانينات بآخر نص  حسب ما أكده

 مكن أن يضاف إليها أو تعدل حسب ما تراه املؤسسات التعليمية نافعايهذه املعايير  فإنر تدريس هذا العلم ييمعا

ملواضيع ا التي من املمكن أن تطرأ علىتطورات التدريس  عين الاعتبار لسياساتها وأهدافها التعليمية مع ألاخذ ب ناسباوم

 التالية:
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  تكشاف اسوقياسها و  تنميتهاإنتاج املعرفة و هذا املوضوع تلقين الطالب أساليب شمل يو  :وإيصالهااملعرفة

  .طبيعة مسارات تدفق املعلومات وسماتها وإلافادة منها والعوامل املؤثرة في كل ذلك

  رقيالو  التقليديذات الوعاء صادر امل أنواعهذا املوضوع تعريف الطالب بمختلف  ويشملعلومات: املمصادر 

  .محتوياتها وإلافادة منهاليكون متمكنا من التحكم في  واملؤسسات املنتجة لها آلالية كذلكواملحوسبة 

 :بياناتل تحليوبرمجيات  توتطبيقاا املوضوع تلقين الطالب أساليب هذشمل يو  اختزان واسترجاع املعلومات 

تقييمها ل سبو  ختزانها وتنظيمهااملناسبة ال النظم اليدوية وآلالية و  وسائلالالتعامل معها و  كيفيةو مصادر املعلومات 

 حقاوالفهرسة السترجاعها بسهولة ال التكشيف والاستخال   من خاللمحتوياتها  معالجةبأنواعها وأشكالها املختلفة و 

 املعرفية. فئات املستفيدين وحاجاتهمة من فق ما يناسب كل فئو 

 قواعد تقنيات و إعداد الببليوغرافيات و هذا املوضوع تلقين الطالب أساسيات ووسائل يشمل و  :بث املعلومات

  .املعلومات شبكاتالتواصل عبر إلاحاطة الجارية والبث الانتقائي و خدمات املعلومات املباشرة مثل 

 ومجاالت استعمال  وأساسيات شروطذا املوضوع تلقين الطالب أدوات هويشمل  :التقنيات وتطبيقاتها

 املعلومات ومصادرها.اقتناء وتنظيم وإنتاج وبث ونقل واسترجاع  املناسبة لعمليةتكنولوجيا املعلومات 

 :إدارة نظم املعلومات والبيئة الداخلية هذا املوضوع تلقين الطالب أساسيات وقواعد يشمل و  إلادارة

انب الجو فيها مراعاة التنظيم الحر  على الحفاظ على و تحديد أهدافها والحث على تحقيقها و للمكتبة  والخارجية

الالزمة نية لتكاليف وامليزال التخطيطكذلك و املستفيدين كان العمل بين الكوادر البشرية و في مألاخالقية والقانونية 

 تشجيع.مة وحزم و بأسلوب فيه حك وإدارة ألافراد إنفاقها في مكانها املناسبو 

علم املعلومات والجمعية ألامريكية لعلم عية تدريس املكتبات و جمعية املكتبات ألامريكية وبمشاركة جم أما

 هي:و  املعلوماتها في تخصص علم املكتبات و تدریسالواجب  ثالث محاور أهم  2501املعلومات فقد حددت عام 

 :ي بيئة فبثها وطرق معالجتها و املعلومات  اختيار اقتناء و ر تلقين الطالب أساسيات هذا املحو شمل يو  املعارف

 املعلومات بها. جتمع إلفادة ماملعرفة 

 :مثلرها مصادللتعامل مع املعلومات و الكمية والتحليلية هذا املحور تلقين الطالب ألاساليب شمل يو  ألادوات 

 البطاقاتكالقوائم و املعلومات  لجةمعا أدواتو  ،البحث وإلاحصاءآليات و وطرق املعلومات تحليل نظم  برمجيات

تطوير و ية املكتباملجموعات  نميةتمصادر هيكلة البيانات و برمجيات التكشيف والاستخال  و أدوات الببليوغرافية و 

 .الخدمات الفنية

 :من جهة  إلاداري  الاتصال عمليات املطلوبة في الخصائصاملحور تلقين الطالب املهارات و  هذاشمل يو  املهارات

دارة قواعد البيانات املطلوبة لدى أخصائي املعلومات إل مهارات لل دماتي مع املستفيدين من جهة أخرى، إضافةوالخ

 .عبرها يالببليوغرافوإجراء البحث 
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في  املقررات دراسية ي عند إعدادأساس  اعتماده بشكليمكن  امرن ادراسي امنهجكمساهمة منها اليونسكو  بينما وضعت

 سلمان،)املعلومات على ضوء الظروف والاحتياجات الوطنية لكل بلد ويتضمن املقررات التالية: مجال علم املكتبات و 

1005، .  202-201) 

 املعلومات في بيئتها الاجتماعية وفي إطار الاتصاالت.  

 أي املستفيدون  املنتفعون باملعلومات. 

 أي مهارات إلاحصاء املعلومات عن مصادر لبحث لالكمية  ألاساليب. 

  تخزين املعلومات واسترجاعها.نظم 

 ( املكتباتمرافق املعلومات )ومراكز املعلومات املتنوعة. 

 لكترونية للبيانات. املعالجة إلا 

 تكنولوجيا املعلومات. اتتطبيق 

 الاتصاالت السلكية والالسلكية وشبكات املعلومات.  

 نظم املعلومات. إدارة 

  املعلومات.  والتسويقية فيالجوانب الاقتصادية 

 تعليم تخصص علم املكتبات والتوثيق في الجامعة الجزائرية:ا: لثثا

مثلما سبق الذكر في امللخص فإن هذه الدراسة تحتوي على جزء تطبيقي مخصص للتطرق لتعليم علم املكتبات 

 والتوثيق في الجزائر، وفيما يلي أهم العناصر والنتائج املتوصل إليها من خالل تحليل الاستبيان: 

 :توى العلمي ألفراد عينة الدراسةاملس.1

ل من أج هااملستوى العلمي ألفرادغير موجهة إال أنه كان من املهم التعرف على عشوائية و  الدراسةرغم أن عينة 

التعمق أكثر في عناصرها ألاخرى، فتم تخصيص سؤال حول ذلك في الاستبيان وكانت النتائج كما يو حه الجدول 

  التالي:

 لمستوى العلمي ألفراد عينة الدراسةلالنسبة املئوية  :(01)رقم الجدول 

 

 

 

 

 

 

 

 النسبة املئوية عدد التكرارات الفئة

 % 41,19 60 طلبة ليسانس

 % 99,86 22 طلبة ماستر

 % 06,41 9 طلبة دكتوراه

 % 100 41 املجموع
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في ات علمية مختلفة أفرادا من مستوي تقد ضم عينة الدراسةنالحظ من خالل معطيات الجدول أعاله بأن 

ماستر و  2وطلبة املاستر )ماستر  % 12,20سنوات الليسانس بنسبة ، بحيث نجد طلبة التوثيقتخصص علم املكتبات و 

، وهذا التنوع والتدرج من شأنه أن % 02,12بلغت نسبتهم  الباحثينفي حين أن طلبة الدكتوراه  % 00,02( بنسبة 1

حقيقة المية يقرب نتائج الدراسة للواقع و ملجموعة أفراد مختلفي الدرجات العل يثريه كون تنوع آلاراءيخدم البحث و 

 أكثر.

 :ألفراد عينة الدراسة .الانتماء الجامعي2

املعاهد الجزائرية التي يدرس فيها التخصص مثلما يو حه لت عينة الدراسة معظم الجامعات و لقد شم

 الجدول كالتالي:

 التوثيق في الجزائرات و أقسام علم املكتب :(02)رقم الجدول 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

نالحظ من خالل معطيات الجدول أعاله أن تخصص علم املكتبات والتوثيق يدرس في عدة جامعات على مستوى 

تحت حيث كانت تمنح شهادة  2512سنة  فإن عدنا لبدايات تدريسه في الجزائر نجد أنه بدأ ي الجزائري،الوطنالقطر 

فقد كان  التكوين الجامعي لهذا العلمأما  ،(01  . ،1022 مكاني،) في ذلك الوقت لدارسيه، تقني للمكتبيينمسمى 

 1988إلى غاية سنة  2512 ابتداء من سنة فقطحاليا(  2)جامعة الجزائر  بالجامعة املركزيةمحصورا لعدة سنوات 

ة الليسانس املتضمن تنظيم الدراسات للحصول على شهاد 2512 جويلية 12 املؤرخ في 50-12 وذلك بموجب املرسوم

هو مرسوم من إمضاء الرئيس الراحل هواري بومدين، انتقل بعدها قسم التخصص إلى ملحقة في اقتصاد املكتبات و 

امللحقة  نفسفي اية أخرى دالي إبراهيم باملبنى القديم الذي تشغله حاليا جامعة التكوين املتواصل ثم انتقل إلى بن

 النسبة املئوية عدد التكرارات الجامعة

 % 91,98 29 _ بوزريعة _ 2جامعة الجزائر 

 % 92, 26 8 1جامعة باتنة 

 % 23,07 19 جامعة عبد الحميد مهري _ قسنطينة _

 % 3,84 11 جامعة أحمد بن بلة _ وهران _

 % 3,840 4 جامعة باجي مختار _ عنابة _

 % 15,38 2 زيان عاشور _ الجلفة _جامعة 

 % 7,690 2 2جامعة البليدة 

 % 100 41 املجموع
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حيث انتقل بعدها إلى ملحقة بوزريعة  1999بجانب معهد التربية البدنية والرياضية إلى غاية سنة وظل  1990 سنة

ثم تم إنشاء قسم علم املكتبات بجامعة عبد الحميد مهري حاليا( والتي ال يزال بها إلى يومنا هذا،  1)جامعة الجزائر 

 ،(1021 ،1الجزائر جامعة)، 1986، ثم قسم آخر بجامعة أحمد بن بلة بوالية وهران سنة 8219قسنطينة سنة بوالية 

حيث بدأت عملية التكوين في التخصص  ،باجي مختار بوالية عنابةثم بعدها بسنوات طويلة أنش ئ قسم في جامعة

قسم علم نوات أيضا أنش ئ بسوبعده  ،(1000 بعنابة، مختار  باجي جامعة) ،1001/1001خالل املوسم الجامعي داخله 

ثم  .(1020 ،1 جامعة البليدة) ،1020/  1021الذي تم افتتاحه خالل املوسم الجامعي  1املكتبات بجامعة البليدة 

، 1020/1022في املوسم الجامعي  قسم علم املكتبات بجامعة زيان عاشور بوالية الجلفة أيتم إنشاء بعده بسنة 

الذي تم إنشاؤه في إطار تقسيم 2ال وعلم املكتبات بجامعة باتنة عالم والاتصقسم إلا بعده بسنة أخرى تم تدشين و 

الصادر بتاريخ  201_05بمقتض ى املرسوم التنفيذي رقم  1جامعة باتنة و  2إلى جامعتين هما جامعة باتنة جامعة باتنة 

 .(د.ت. ،2اتنةب جامعة).  1022 /01/ 22

 :كة إلانترنتعبر شباملقدمة  عن خدمات املعلوماتتعليمية دراسة وحدات .9

تعليمية ضمن املناهج وحدات أكدوا عدم تلقيهم لدروس و  % 10أي بنسبة  دراسةأغلب أفراد عينة الإن 

ط هذا النفي ال يتعلق فق، و شبكة الانترنتر بعاملقدمة تقنيات أو خدمات املعلومات ب متعلقةفي الجامعة الدراسية 

 جدول أدناه:، كما يو حه الالدكتوراهاملاستر و  طلبةبل حتى  مرحلة الليسانس فقط الطلبة الذين يزاولون دراستهم فيب

ة كعبر شباملقدمة عن خدمات املعلومات تعليمية وحدات أفراد العينة  تلقيالنسبة املئوية ل :(09)رقم الجدول 

 إلانترنت

 النسبة املئوية عدد التكرارات إلاجابة

 % 60 24 نعم

 % 40 90 ال

 %100 41 املجموع

 :الواردة في الجدول مايلياملالحظ من خالل املعطيات و 

  م أقساما في تخصص جامعات فقط من بين كل الجامعات الجزائرية التي تض 0كل املجيبين بــــ: نعم هم من

 .جامعة باتنةجامعة البليدة، جامعة عنابة و  هي:التوثيق و علم املكتبات و 

 فاوتا ، مما يخلق تلدراسية في التخصص على املستوى الوطني على ألاقلظهور إشكالية عدم توحيد املقررات ا

 بالتالي تفاوتا في فر  التوظيف أو حتى في تطوير خدمات املعلومات بالنسبة للموظفين.في الكفاءات و 

 ين طول املدة ب الدليل أنه رغملتعليمية في التخصص رغم تقادمها، و إلابقاء على نفس املواضيع واملناهج ا

 ال كانت تضم أفرادا من كل املستويات. مرحلة الدكتوراه إال أن إجابات أفراد العينة بــــ ـ:حلة الليسانس و مر 
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قاالتهم ع في ميضااملو  ثل هذهمنذ سنوات مل يتطرقون وا و تطرقالجزائريين قد ونشير هنا إلى أن العديد من الباحثين 

رات دو في مؤتمرات دولية و التخصص بما فيهم رؤساء أقسام  مشاركة العديد منهم كما ال ننس ىرسائلهم الجامعية و 

، لكن 1.0عناصرها خاصة بيئة الويب البيئة الرقمية بمختلف أشكالها و خدمات املعلومات في  وضوعمتكوينية حول 

رض أل من الخبرات ألاجنبية نقل التجارب املكتسبة على ألاقل ، أو ذلكب عنىبادرة لتخصيص وحدات تم هناك لم تكن

 ذلك مؤخرا فقط.ن املجال، إال في بعض الجامعات و تحسيلواقع لتطوير و تطبيقها على أرض االوطن و 

 :مراكز املعلوماتو  في املكتبات ة الانترنتبعض التطبيقات أو خدمات املعلومات املقدمة عبر شبكة معرف.6

ض التطبيقات أو خدمات من ناحية أخرى فإن السؤال املتعلق بما إذا كان أفراد عينة البحث يعرفون بع

سواء من خالل دراستهم الجامعية أو عبر  مراكز املعلوماتو  مجال املكتبات الانترنت في ةشبك املقدمة عبر املعلومات 

 10,01بة ، فإن أغلبهم أي بنسبحثهم الشخص ي في مصادر املعلومات أو عبر تصفحهم بعض املواقع املتخصصة في املجال

ــــ:  % ــ إلاشارة إلى أن السؤال تمت إلاجابة عليه من طرف كل أفراد  مع، بنعممنهم أجابوا  % 01,51حين يف الأجابوا بــ

 كما يو حه الجدول التالي:العلمية،  مالعينة على اختالف مستوياته

 ةخدمات املعلومات املقدمة عبر شبكأفراد عينة الدراسة للتطبيقات و  عرفةمل النسبة املئوية :(06)رقم الجدول 

 ترنت الان

 

 

 

 

 

 يلي: مابإجاباتهم  تميزت نعم :ــبــــــن ياملجيبلقد الحظنا من خالل تحليل أجوبة الاستبيان أن 

 كة إلانترنتعبر شبقدمة املعن خدمات املعلومات  متخصصةتعليمية وحدات ممن درسوا وحدات  أغلبهم، 

ى بل اعتمدا عل حول املوضوع لم يتلقيا دروسا خالل سنوات دراستهما السابقةا اثنان هما من طلبة الدكتوراه و ما عد

 .ألجل استكمال الدراسات العلياو  البحث العلمي الذاتي من باب الرغبة في املعرفة

  ن أن أقســـــام تدريس التخصـــــص في الجزائر يفوق جامعة عنابة( فقط في حيكلهم من قســـــمين )جامعة باتنة و

 .مثلما سبق الذكر أقسام 1عددها ال

 ـــ ــ ــ ــ ــ ــ ـــــالبعض من املجيبين بـــ ــــ السؤال املوالي املتعلق بذكر التطبيقات أو  نع إجابة توضيحيةقدموا الذين ــــ: نعم و ـــ

ـــــت متعلقة الخـدمات التي يعرفونها، لم يذكروا أي تطبيق أو خدمة بل ذكروا أســــــــــــــماء برمجيات أو قوا ــ ــ ــ عد بيانات ليســـ

 هذا على ش يء فإنه يدل على: وإن دل، كة إلانترنتعبر شباملقدمة بخدمات املعلومات 

 النسبة املئوية عدد التكرارات إلاجابة

 % 94,02 26 نعم

 % 49,04 61 ال

 % 100 41 املجموع
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 ـــ  : نعم.ـــإجابتهم العشوائية أو املتسرعة بــ

  كة إلانترنتعبر شب أو تقنية إلكترونية هي حتما مرتبطة بخدمات املعلومات أداةاعتقادهم بأن أية. 

 ة في السابق لم تصحح لديهم، أو دروسا نظرية فقط لم تطبق ميدانيا فلم يستوعبوها تلقيهم معلومات خاطئ

 جيدا.

ــــ: ال  لدراسة أغلب أفراد عينة اإن كما أسلفنا الذكر ف فيعود سبب كثرة أفرادها ألنهأما بالنسبة للفئة املجيبة بـ

ررا كافيا ألن التكوين الذاتي ضرورة حتمية تسمح لم يتلقوا دروسا و وحدات متعلقة بهذا الجانب، إال أن ذلك ال يعد مب

أن اصة و مستقبال أكثر من غيره خمما يتيح له فرصة التوظيف  العمليةمهاراته معارفه التعليمية و تطوير  إثراءللفرد ب

جماعي لالاجتماعية تعتبر منصة خصبة للبحث العلمي الفردي أو اف مواقعها و تطبيقاتها العلمية وشبكة الانترنت بمختل

ع م التعرف على كل ما يتعلق بالتخصص عامليابرات مع ألاشخا  من نفس املجال و الخادل املعارف و من خالل تب

 أخصائيين في املجال مباشرة دون حواجز زمانية وال جغرافية وال إدارية.إمكانية التواصل مع أساتذة و 

ل بشك الحديثة تساهم املعلوماتتكنولوجيا  أنعلى  واأجمع تجدر إلاشارة إلى أن كل أفراد عينة الدراسة قدو 

 .واءاملستفيد على حد سو  خصائي املعلوماتتسهيالت أل نظرا ملا تقدمه من خيارات و خدمات املعلومات في تطوير  فعال

 :التوثيق الجزائريةأقسام علم املكتبات و  في الطلبةمجاالت تكوين .1

ا سؤالا ألفراد وجهن جزائر البعلم املكتبات والتوثيق  أقسامفي دة املعتمللوقوف أكثر على واقع املناهج التعليمية 

حه فكانت إلاجابات كما يو  ،عينة الدراسة ملعرفة الوحدات الغالبة في املناهج هل هي الوحدات النظرية أم التطبيقية

 الجدول التالي:

علم املكتبات والتوثيق قسام التطبيقية املعتمدة في أللوحدات النظرية و النسبة املئوية  :(01)رقمالجدول 

 جزائربال

 

 

 

 

 

شخصا أي بنسبة  20نالحظ من خالل معطيات الجدول أن أغلبية أفراد عينة الدراسة و املقدر عددهم بــــــــ: 

ام الجامعي في أقسصرحوا بأن املناهج التعليمية التي تلقوها أو يتلقونها خالل مسارهم الدراس ي  % 11,51مئوية بلغت 

املواضيع النظرية مقارنة بعدد قليل من الوحدات و  ب عليها الوحداتتغلعلم املكتبات و التوثيق بالجامعات الجزائرية 

 النسبة املئوية عدد التكرارات إلاجابة

 % 29,04 11 الوحدات النظريةالوحدات التطبيقية أكثر من 

 % 44,02 10 التطبيقية من الوحداتالوحدات النظرية أكثر 

 % 00 00 التطبيقية مع الوحداتتتساوى الوحدات النظرية 

 % 100 41 املجموع
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اسة قسام أنه حتى خالل الحصص التطبيقية تكون الدر ألاالتعليمية التطبيقية، كما صرح البعض منهم املنتمين لبعض 

كن عدم الم آلالي لنظرية فمثال يتم تدريس وحدة إلاعالم آلالي الوثائقي بشكل نظري رغم أن الحصة تكون في قاعة إلاع

الوحدة  يحول دون تدريس في كثير من ألاحيانعطلة املالدراس ي بل و  وجتوفر أجهزة حاسوب كافية لجميع الطلبة في الف

طبيقية الوحدات التالكثير من هو العمل التطبيقي املباشر مع ألاستاذ خطوة بخطوة، ضف إلى ذلك أن و  مبالشكل الالز 

ر لعامة الغيحين أن الوحدات النظرية تدرس بشكل سنوي بما في ذلك الوحدات ا تدرس وفق مخطط سداس ي فقط في

تبات نية املتخصصة في مجال املكامله والجمعياتواملؤسسات تجدر إلاشارة إلى أن كل الهيئات متخصصة بشكل فعلي. و 

تدعم ري و تطبيقية تثدات حو  املعلومات علىت الدراسية لطلبة علم املكتبات و املعلومات توص ي بضرورة احتواء املقرراو 

هيئا ى العمل في املجال ليكون مزودا ومالتدرب أكثر علاملعرفي النظري للطالب من جهة وتمنحه فرصة للتعرف و  الرصيد

 .من جهة أخرى  عمليا ألداء مهامه كأخصائي معلومات عند توظيفهمعرفيا و 

 ب الدروس:.الوسائل املعتمدة من طرف الطلبة ملواجهة مشكلة عدم استيعا4

التي يعتمدون عليها أو ألاشخا   لائوالوس ق ألفراد عينة الدراسة متعلق بالطر في سياق آخر تم توجيه سؤال 

ض الدروس أو عند إنجاز ألاعمال والواجبات في فهم بعواجهتهم مشكلة في حال  طلب املساعدة منهم يمكنهم ذينال

 تشير في بعض ألاحيان لعدم اكتفاء الطلبة بما يقدم لهممتنوعة و و  مختلفة، فكانت إلاجابات البحوث املوجهةاملنزلية و 

عي الفروق الاستيعابية بين الطلبة أو أنها تبرمج بطريقة يصعب اأن املناهج التعليمية ال تر  الل حصص الدراسة أوخ

 كالتالي:استيعابها مثلما يو حه الجدول حها و شر 

 استيعاب الدروسشاكل مأفراد عينة الدراسة لحل دة من طرف املعتم ق لطر النسبة املئوية ل :(04)رقم جدول ال

 املئويةالنسبة  التكرارات عدد إلاجابة

 % 21,19 16 ومراجعتها بدقةأعود لالطالع على كتبي ودروس ي 

 % 4,40 1 بأستاذ الوحدة الذي يدرسنيأستعين 

 % 4,11 6 أستعين بأساتذة آخرين من القسم أو أساتذة من خارجه

 % 19,86 0 بزميل أو زمالء الدراسة أستعين

 % 99,86 22 لكترونيإلا هاوقعمأتصفح أو أتوجه ملكتبة الجامعة 

 % 14,02 11 التي لها عالقة بتخصص ي واملنصات الرقميةلكترونية أتصفح املواقع إلا

 % 100 41 املجموع

يار إجابة من الجدول ملجيبين مبرر الختقد الحظنا من خالل تحليل إجابات أفراد عينة الدراسة أن لكل فئة من ال

 هي كالتالي:دون غيرها و 
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 يعني  ما مما ألافراد الذين اختاروا إلاجابة ألاولى: برروا إجابتهم بأن استيعابهم وتركيزهم أساسا ضعيف نوعا

ارنة بما هو ال عالقة لها بشرح ألاستاذ، لذلك يجدون راحتهم أكثر عند مراجعة ما هو مكتوب مقأن املشكلة لديهم و 

ا بحاجة لشرح إضافي من شخص آخر هم ليسو فمشكلة عدم الفهم لديهم مؤقتة وحلها موجود و  بالتاليمنطوق و 

 يكفيهم بعض الوقت أكثر من غيرهم الستيعاب ما لم يفهم أثناء حصة الدرس.و 

  دوء تبط بمدى توفر الهألافراد الذين اختاروا إلاجابة الثانية: برروا إجابتهم بأن استيعابهم لشرح الدروس مر

في القسم ومدى تأني ألاستاذ في شرحه خاصة فيما يتعلق بالوحدات التقنية التي في ألاصل يجب أن يكون تدريسها 

عمليا تطبيقيا لكنها تدرس بشكل نظري يصعب استيعابه في كثير من ألاحيان، مما يجعل الطالب يسأل أستاذه مرارا 

 .خر الحصة لالستفسار عما كان غير مفهوم بالنسبة لهأثناء الحصة أو يتوجه إليه في آ

 لون أستاذ الوحدة عن أمر ما خالل أألافراد الذين اختاروا إلاجابة الثالثة: برروا إجابتهم بأنهم في كل مرة يس

ل أو عمواقع التواصل الاجتماعي ال يتلقون أية إجابة أو تفااشر أو عبر  البريد الالكتروني و الحصة أو بعدها بشكل مب

حتما فم ألاستاذ في القس وا شرحفهميطاملا لم  إضافة العتقادهم أنهمأنهم يتلقون إجابة غير مفهومة أو بنبرة استهزاء، 

ألساتذة آخرين على مستوى القسم الذي  هملذلك فحين تواجههم صعوبة في فهم الدروس يلجأ بعض، الحقا وهفهميلن 

اتذة مع أسبينما يفضل البعض آلاخر لتفادي الحرج  ،السابقة أو غيرهم اتو السن خالل رسون فيه إما ممن درسوهمدي

طلب عامة و  واسعة في املجالالخبرة ال أو من ذوي يدرسون نفس الوحدة ممن  يينجأساتذة خار القسم التواصل مع 

 .عبر املنصات الرقميةمنهم املساعدة 

 فهما أكثر عند املراجعة الجماعية أكبر و م يجدون راحة ألافراد الذين اختاروا إلاجابة الرابعة: برروا إجابتهم بأنه

نه تبسيط الذي يمكاملتمكنين من الوحدة التعليمة حد الزمالء املتفوقين أمع باقي زمالئهم أو حتى املراجعة الثنائية مع 

ه أي سؤال يكما يمكنهم توج ،يعرف نقاط ضعفهم أكثرألاستاذ كونه يقاربهم املستوى و  الشرح لزمالئه بشكل أو ح من

 .له دون حرج

  مة البحث عن املعلو بأنهم يفضلون املراجعة الفردية و ألافراد الذين اختاروا إلاجابة الخامسة: برروا إجابتهم

وع كما يتفادون إحراج طرح استفسار حول موض ،املبهمة بمفردهم إلى أن يتوصلوا إليها فترسخ في أذهانهم بشكل أفضل

ات ولبحث عن املوضوع في مختلف مصادر املعلوم ملكتبة الجامعة ون توجهي لذلك فهم عادة ،الطلبة ييعتبر مفهوما لباق

لعينة ال حسبما ذكر أفراد االجامعية كتبات ملكترونية للرغم أن املواقع إلا لكترونيإلا هاوقعمتصفح أو املتوفرة فيها 

 بالنص الكامل.لكترونية املراجع إلاو  تتوفر على املعلومات الكافية

  املنصات و  لكترونيةاملواقع إلافراد الذين اختاروا إلاجابة السادسة: برروا إجابتهم بأنهم يفضلون الاستعانة بألا

اجع ، ألنها توفر معلومات ومر املعلومات خاصة ألاجنبية منهاعلم املكتبات و  التي لها عالقة مباشرة بتخصصالرقمية 

وي تإضافة ملقاطع الفيديو التي تح ،ول مختلف املواضيعشاملة حمات واسعة و تحتوي على معلو حديثة الصدور و 

ن خاللها شرح للعديد من تقنيات ومبادئ علمية يقدم م فعالياتانب في إطار جأمحاضرات علمية ألساتذة عرب و 

 والباحث املؤهل. بتدئفيد الطالب امليثري املجال بشكل مبسط و 
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مي  في تعليصر منها ال يعيب الطالب وال ألاستاذ وال املقرر الإن عدم استيعاب بعض الدروس أو بعض املواضيع و العنا

مع ذلك فإن دروس الوحدة التعليمة الواحدة، و مؤقت، فال يشمل كل وحدات املنهج وال كل ش يء طاملا أنه جزئي و 

ن يبرمجة وحدات تعليمية تتماش ى مع كل مستوى تعليمي )ليسانس/ ماستر/ دكتوراه( يعد ضرورة لتحقيق التوازن ب

رحه لى أهمية تأني ألاستاذ في شبين ما يقدم له من مواضيع تدريجيا، مع التأكيد عملستوى الفكري والعلمي للطالب و ا

عقيدا تنتقال لعناصر أخرى أكثر عمقا و قبل الا قدمه خالل الحصة قبل انتهائها و  تأكده من استيعاب كل الطلبة ملاو 

 بين طلبته.اصل والثقة بينه و لتحقيق التو 

 املكتبية: ملستجدات املهنة الجزائرية  مالءمة التكوين ألاكاديمي في أقسام علم املكتبات والتوثيق.4

ان ما إذا كاديمي الذي يتلقونه في الجامعة و فيما يخص السؤال املتعلق برأي أفراد عينة الدراسة حول التكوين ألاك

أفراد من  5اختلفت إلاجابات عنه، بحيث أجاب  كاف و يؤهلهم ألن يكونوا أخصائيي معلومات أكفاء مستقبال فقد

ـــ : ال مؤكدين أن التكوين ألاكاديمي الذي يتلقونه خالل م 12أصل  طي ال يعرحلتهم الجامعية غير كاف مطلقا و فردا بـ

الصورة الحقيقية ملهنة أخصائي املعلومات كونه يعتمد على الجانب النظري في التخصص أكثر من التطبيقي في حين 

ـــ : نعم مؤكدين  21ذلك بتأكيد أساتذتهم، بينما أجاب بشكل أساس ي على املهام العملية و املهنة املكتبية تعتمد  أن فردا بـ

يتلقونه خالل مرحلتهم الجامعية يعد كافيا و يقدم لهم املعلومات الشاملة حول التكوين ألاكاديمي الذي تلقوه و  أن

وجود  مراكز املعلومات خاصة معرا حول بيئة العمل في املكتبات و ديهم تصو حول املهنة املكتبية مما شكل لتخصص و ال

في التكوين ألاكاديمي فردا صرحوا بأن  22، في حين أن الوحدات التعليمية التطبيقية التي تعد بمثابة تدريب لهم

 مثلما يو حه الجدول التالي:، التطويرحتاج لبعض يمقبول لكنه التخصص 

 لهمكفاية التكوين ألاكاديمي املئوية آلراء أفراد عينة الدراسة حول مدى  سبةالن (:04)رقم الجدول 

 

 

 

 

 

 

 :مايلي فإننا نجد أنفسنا أمام احتماالت كثيرة أهمها ات املتباينةأسباب هذه إلاجاب بحثنا فين إو 

 ة د، فمثلما سبق الذكر توجد عاختالف املناهج التعليمية وطريقة التعليم والتكوين ألاكاديمي من قسم آلخ

فل ال يوجد لحد آلان اتفاق يكمعات عبر مختلف واليات الجزائر ولم و التوثيق بالجاو  أقسام في تخصص علم املكتبات

 توحيد تام للمناهج التعليمية عدا العموميات املتعارف عليها في املجال. 

 النسبة املئوية عدد التكرارات إلاجابة

 % 19,86 0 كاف مطلقافي التخصص غير التكوين ألاكاديمي 

 % 46,41 62 شاملو  كاففي التخصص التكوين ألاكاديمي 

 % 21,19 16 طويرالتلبعض في التخصص حتاج التكوين ألاكاديمي ي

 % 100 41 املجموع
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  ب البيداغوجي، بحيث يتأثر الطالاختالف طريقة إلقاء وتدريس ألاساتذة املكونين وتفاوت مستواهم العلمي و

 إيجابا.يقدمه أستاذه سلبا و املتلقي بما 

 ورات الحاصلة في مجال املكتبات واملعلومات ومهنة التطعض املجيبين على آخر املستجدات و عدم اطالع ب

عدم إدراكهم ألهمية مواكبة ذلك أكاديميا ليسهل ألامر ات في ظل التكنولوجيات الحديثة و مهارات أخصائي املعلومو 

 مهنيا الحقا.

البالغ وير و التطحتاج لبعض في التخصص قد يالتكوين ألاكاديمي  بأن ملجيبة على هذا السؤالأما الفئة الثالثة ا

وثيق على التيتلقونه في مجال علم املكتبات و  أو أقروا بأهمية التكوين ألاكاديمي الذي تلقوه  فردا فقد 22عدد أفرادها 

التعديل  جة لبعضاملناهج التعليمية بحا بأنوا في نفس الوقت أكد لكن ،مستوى مختلف ألاقسام بالجامعات الجزائرية

ونين ساتذة املكإضافة لحاجة بعض ألا  ،خدمات املعلوماتوالتطوير تماشيا مع متطلبات وتطورات املهنة املكتبية و 

أو على ألاقل يجب حثهم على الاطالع املستمر على مستجدات في التدريس للتأهيل املعترف بها مهارتهم ورغم خبرتهم و 

قادرين على  ليكونوااملشاركة في الفعاليات العلمية وطنيا وإقليميا وعربيا وعامليا و  ةهنة من خالل الدورات التكوينيامل

ففي مجال علم املكتبات واملعلومات ال يمكن الاكتفاء بمرحلة  أداء مهمتهم التعليمية في العصر الرقمي على أكمل وجه

م والاستكشاف الذاتي في املجال ممكن دائما وقابل للتطور باستمرار وإن تعليمية أو مستوى تعليمي معين ألن التعل

ي ف ة أفراد عينة الدراسةفإنها تدل على مدى رغب إن دلت هذه إلاجابات على ش يءو . توقف التعليم الجامعي الرسمي

ن أجل مواكبة ستواهم مالرفع من مو مستقبال مهاراتهم املهنية معارفهم التعليمية التي ستساهم حتما في تحسين تطوير 

 .التغيرات الكثيرة في مجال املهنة املكتبية في ظل التطور التكنولوجي الهائل في مختلف دول العالم

 :مع متطلبات سوق العمل التوثيق الجزائريةأقسام علم املكتبات و  في ةقدماملناهج التعليمية املمالءمة .8

امعات بالجالتوثيق أقسام علم املكتبات و  في قدمةاملليمية املناهج التعحداثة للتأكد أكثر من مدى نجاعة و 

ين تلقوا ذتم توجيه سؤال ألفراد عينة الدراسة ال ،مواكبتها ملتطلبات سوق العمل في املجالومدى تناسبها و  الجزائرية

جري طلبة ة يوبتوجيه رسمي من الجامعبحيث  ،مراكز املعلوماتدى على مستوى املكتبات و أو يتلقون تكوينا قصير امل

قصير املدى ملدة  امجاني السنة الثانية ماستر( تربصا تطبيقيالجزائري )السنة الثالثة ليسانس و التوثيق اعلم املكتبات و 

ة، ملعرفة رابهم حول مدى السنوي مهتبمعدل يومين من كل أسبوع للحصول على عالمة تضم لعالمة معدال حصة 22

 وجدوه في امليدان العملي، فكانت إلاجابات كما يو حه الجدول التالي: تماش ي تعليمهم الجامعي مع ماتوافق و 

 

 

 

 



 

وفقا لمتطلبات القرن  رأس مال بشريءدورمؤسسات التعليم في بنا      

 الحادي والعشرين 

 

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

 

 املؤتمر الدولي

 العلمي الافتراض ي 

2022 

 

ملتطلبات سوق التكوين ألاكاديمي  النسبة املئوية آلراء أفراد عينة الدراسة حول مدى مالءمة :(08)رقمالجدول 

 العمل

 نستنتج من خالل تحليل معطيات الجدول ما يلي: 

 منذ اصة خ معارفه وتقنياتهالتوثيق ال تكفي لتعلم كل صص علم املكتبات و أن مدة التكوين الجامعي في تخ

في  ليتم التخصص السنة ألاولى ليسانس جذعا مشتركا في العلوم إلانسانية هالذي تعتبر في lmdاعتماد نظام ل.م.د/

ط )عدا تكون لسنتين فقفعليا مما يعني أن دراسة التخصص  ثم الحصول على شهادة ليسانس، الثالثةالسنة الثانية و 

أربعة  منذ السنة ألاولى جامعي ملدةيبدأ بق الذي كان التخصص فيه من يكملون التكوين في املاستر( عكس النظام السا

 .الحصول على شهادة ليسانس قبل سنوات كاملة

  علومات ات واملالدروس املبرمجة في تخصص علم املكتبالتعليمية و  وتكرار الوحداتتقادم املقررات الدراسية

عديد من أفراد عينة الدراسة أن الكثير من الوحدات كر الذ فقد آلخر، ومن مستوى من جامعة ألخرى من سنة ألخرى و 

لليسانس واملاستر على حد سواء سواء وحدات املجال أو وحدة منهجية البحث العلمي تدرس نفسها كل سنة لطلبة ا

 .بنفس املواضيع املدروسة سابقاو 

 ي راء تربص ميداناملعمول به، بحيث يتوجه الطلبة إلجاملدروس و  ومشكلة بينية حقيقية وجود فجوة معرف

مات بعض املعلو  يملكون إال  وهم ال  انجاز مهام معينة تحت إشراف موظفي املؤسسة املوجهين إليهإ هيطلب منهم خالل

املسطرة ألاكاديمي تكوين البرامج  مما يؤكد أن كوينهم ناقصا،تيكون  لكيال  ربصهذا ما يتطلب إطالة مدة التالنظرية، و 

التالي يظهر هنا بفي املهنة املكتبة و  الحديثةطورات الت أقل مالئمة ملتطلباتعلومات تعتبر املحاليا في علم املكتبات و 

 ،(21  . ،1022 الزاحي،). محيطها الاجتماعي والاقتصاديي ضعيف للجامعة فالندماج الا 

  خالل  تلم يتلقوا تكوينا خاصا بتقنيات إلاعالم آلالي أو استعمال شبكة الانترن أفراد عينة الدراسةأغلب

ة الحاسوب قبل ز ، مما جعلهم بحاجة لتعلم طريقة التعامل مع أجهتهم الجامعية أو عن طريق تكوين خارجيدراس

راكز ملكتبات وميرها من البرمجيات املعتمدة في اغلية و الفهرسة آلاعلم العمل على برمجيات التوثيق و التطرق لت

الجمعيات املهنية املختصة و توصيات الخبراء في مقالها حول  Rosenberg McKay  Dawnنشير هنا ملا ذكرتهاملعلومات. و 

 لتوليه مي وصوال ديمنذ بداية تكوينه ألاكاومات العصر الحديث تلزم أخصائي معلاملعلومات التي و  تفي مجال املكتبا

نيات التي تحثه على تعلم املزيد من التقوالتحكم فيها و بأنواعها باالطالع على تكنولوجيا املعلومات منصب أمين مكتبات 

نته ا ليحافظ على مكااملهارات التي يحتاجهإحدى أهم الضروريات و  باعتبارها همهاموإنجاز مهنته ة ارسممعلى تساعده 

 النسبة املئوية عدد التكرارات إلاجابة

 % 94,02 26 لعمل امليدانينعم، هناك تناسق بين املقررات الدراسية وا

 % 49,04 61 ال، هناك اختالف ونقص في املقررات الدراسية مقارنة بالعمل امليداني

 % 100 41 املجموع

https://www.microsofttranslator.com/bv.aspx?from=&to=en&a=https%3A%2F%2Fwww.thebalance.com%2Fdawn-rosenberg-mckay-524726
https://www.microsofttranslator.com/bv.aspx?from=&to=en&a=https%3A%2F%2Fwww.thebalance.com%2Fdawn-rosenberg-mckay-524726
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 .استيعاب املتطلبات املعرفية الحديثة للمستفيدينكتبي قادر على مواكبة التطورات وتسيير أنظمة املعلومات و كم

( 2019 Rosenberg,). 

بات، التقنية في عالم املكتديدات الحديثة و جالناجح هو البرنامج املطور الذي يستوعب الت نهاج التعليميإن امل

مراكز و  ات ومتطلبات املكتباتيحاج، و املعرفية من جهةطلبة والباحثين العلمية و ات اليادرا على تلبية حاجحتى يكون ق

تماشيا مع التطورات املكتبات في حالة تطور مستمر أن حيث مؤهل من جهة أخرى، متخصص رأس بشري لاملعلومات 

بات على أقسام علم املكتالوضع يفرض  ذلك فهذاة، لالحديث الاتصالوعالم إلا تكنولوجيا التي تشهدها  التحديثاتو 

مواكبة  و  تكون في حالة مستمرة من التطوير التعليمية من فترة ألخرى ل قرراتهاالتوثيق بالجامعات الجزائرية تحديث مو 

بشكل  ةات ملحوظمراجع شهدلم ي 2500سنة أول برنامج فمنذ إنشاء ، قابلة للتطور املستقبليفي املجال و  مستجدلكل 

 :هي كالتاليإلى ثالث مراحل و  تقسيمها التي يمكننا فتراتال ما عدا خالل بعضعميق 

 :2550 – 2502 تم العمل به في الفترة ما بين سنتي البرنامج ألاول. 

 :1000 – 2552 تم العمل به في الفترة ما بين سنتي البرنامج الثاني. 

  1000 – 1002 العمل به في الفترة ما بين سنتي الثالث: تمالبرنامج. 

 :(101  . ،1010 مكاني،). إلى يومنا هذا 1005 تم العمل به من سنة البرنامج الرابع، 

 خاتمة:

قرارا من أهم إلاجراءات ألاساسية التي تؤثر إيجابا على جودة سير تأهيل العنصر البشري إجراء و ب و يعتبر تدري

يل عن واء كان التأهمات على اختالف أنواعها وفئاتها، سباألخص في املكتبات ومراكز املعلو املنظمات عامة و العمل في 

ستوى التربص امليداني على مأو عن طريق الدورات التدريبية و  تحسين برامج التعليم الرسمي ألاكاديميطريق تطوير و 

ات ر تلك املؤسسات، فيجب على املؤسسات الجامعية عامة وأقسام علم املكتبات واملعلومات بصفة خاصة أن تعي التغي

لتحول من أولها ااتخاذ بعض التدابير التي أهمها و جعلتها ملزمة بفي التخصص و البيئة الرقمية الجذرية التي أحدثتها 

ات املستمرة طور تواكب التيقية وعملية أكثر مرونة تالئم و أساليب التعليم التقليدي النظري إلى أساليب تعليم تطب

ية لرقمالبيئة اذلك بغرض إعداد أخصائيي معلومات مؤهلين للعمل في ، و كنولوجيا املكتبات واملعلوماتالسريعة لتو 

غيير في أدواتها مهما شهدت من تطور وت التحكمى امتالك املهارات التكنولوجية و قادرين علللمكتبات ومراكز املعلومات و 

 مستقبل املهنة املكتبية.مكانة و بالتالي الحفاظ على و 

بات البحث الجامعي في علم املكتالجودة في مجال التعليم والتكوين و  مج إدارةبرنا تطبيقإن الهدف ألاساس ي من 

هو الارتقاء بأخصائي املعلومات الجزائري املستقبلي ملستوى منهي يتسم بالتميز والكفاءة على جميع املستويات املعلومات و 

ملعلومات من خالل إنجاز املهام ااملحلية وإلاقليمية والعاملية، أخصائي معلومات قادر على تحقيق جودة خدمات 

ساس الذي املعلومات باعتباره ألا جيات الحديثة في مجال املكتبات و أفضل التكنولو لعمليات الفنية املكتبية بأحدث و او 

 هو الهدف ألاسمى.ها، من أجل كسب رضا املستفيدين و مراكز املعلومات في تحقيق أهدافتقوم عليه املكتبات و 
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لذي يصاحبه التقييم املستمر له العملي لطالب علم املكتبات واملعلومات اجدي و فالتكوين الجامعي ال

مهنية عالية تتاح له مثل لتأهيل رأس مال بشري متخصص وذو كفاءة علمية و للمقررات الدراسية هو السبيل ألا و 

 املختلفة.الفر  لنيل الوظائف و مستقبال أهم 

 أن لنأميه من نتائج، فقد تم تقديم جملة من التوصيات التي ما توصلنا إلهذا وعلى ضوء الدراسة املنجزة و 

امة، علمي علمجال البحث او  الخصو املعلومات على وجه الجامعي في مجال علم املكتبات و  تصب في فائدة التعليم

 وهي كالتالي:

 راقبة ملبيداغوجيا براء ومختصين في علم املكتبات واملعلومات مؤهلين علميا و إنشاء لجنة وطنية تضم خ

 املعلومات.املكتبات و  أقسام علمعلى مستوى البرامج التعليمية املسطرة 

  تبات ملكالتربصات امليدانية لطلبة علم اات بأنواعها للدورات التدريبية و مؤسسات املعلومدعم الجامعات و

ميا ا علميا أكادياعتبار ذلك نشاطتقديم التسهيالت الالزمة و ديه و النقائص التي لوالتوثيق كل حسب حاجياته و 

 أساسيا متواترا.

  أساسية في أقسام علم املكتبات والتوثيق بالجامعات الجزائرية والتوجه أكثر  تقليل الوحدات النظرية الغير

 التقنية.التطبيقية العملية و املعايير لتدريس الوحدات و 

 من يحتاج  توجيهت الجزائرية و تكونين في أقسام علم املكتبات والتوثيق بالجامعاالسعي لتأهيل ألاساتذة امل

لى تعليم قادرين عملهنة املكتبية واملجال عموما و منهم لدورات تكوينية وطنية أو عاملية ليكونوا مواكبين ملستجدات ا

 تأهيلهم فعال ليكونوا أخصائيي معلومات أكفاء مستقبال متشبعين معرفيا.تخصص و تكوين طلبة الو 

  التوثيق بالجامعات الجزائريةعلم املكتبات و  اسية على مستوى أقسامتطوير البرامج الدر تسطير وبرمجة و 

 يلبي املتطلبات املعرفية لكل فئة.ستوى العلمي للطلبة بما يناسب و حسب تدرج امل

 يئات الجزائرية وفق توصيات اله التوثيق بالجامعاتعلم املكتبات و  توفير برامج تعليمية على مستوى أقسام

 قيق ألاهداف الفعلية املرجوة من التكوين ألاكاديمي في املجال.الجمعيات املهنية لتحو 

 تكافئ  لجزائرية لتحقيقا والتوثيق بالجامعاتعلم املكتبات  السعي لتوحيد املقررات الدراسية عبر كل أقسام

 التوظيف مستقبال.الدراسات العليا لطلبة التخصص و  فر املعارف و 

 خصائيي التوثيق تؤهلهم ألن يكونوا أعلم املكتبات و  أداة تكوينية لطلبة التعامل مع البرامج التعليمية على أنها

بات بين املتطلوجود فجوة بين ما تعلموه نظريا و معلومات أكفاء مستقبال قادرين على إنجاز املهام الوظيفية دون 

   العملية ملهنتهم.

 قائمة املراجع: 

ودورها في تطوير التعليم ات الجامعية: تنظيمها املكتب .(1002) .محمد فتحي ،عبد الهاديو  ،أحمد ،بدر (2

 غريب للطباعة والنشر والتوزيع دار القاهرة: . الجامعي
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 النظريات التربويةحدث الوسائل و أذوي الاحتياجات ومهارات تعلمهم ودعمهم باستثمار 

People with needs and their learning skills and support by investing the latest 

educational methods and theories. 

 جزائر ال/جامعة خميس مليانة/  زرقان حنان ط.د.

PhD. Hanan Zerkan / University of Khemis Miliana/Algeria 

 الجزائر/جامعة خميس مليانة / تقرين حورية جميلةد.

Dr.Houria Djamila Tegrine / University of Khemis Miliana/Algeria 

 

 ملخص الدراسة: 

يا أو سمعيا أو بصريا لديه نمطه الخا  وخصائصه من املسلم به أن كل طفل من ذوي الاحتياجات الخاصة من املعاقين عقل

لبرامج القرارات الالزمة بشان االفردية للنمو وكذلك أسلوبه الخا  في التعلم والاهتمام بتباين ألافراد أمر ضروري وحتمي يتطلب اتخاذ 

ملا له  عليم املناسب في السنوات املبكرةالتقييم الفردي كما يستلزم اكتشاف ألافراد ذوي الاحتياجات الخاصة في سن مبكر وتوجيه التو 

بير كأهمية في الاهتمام بكل أفراد املجتمع على اختالف أنماطها وقدراتهم واستعداداتهم وتحقيق ألاهداف التربوية املنشودة، وقاد التطور ال

ل هذا املصطلح ئات إلاعاقة التقليدية ليشمفي الفلسفة التربوية إلى تغيير في املفاهيم املستخدمة من تلك التي تضع التلميذ في فئة من ف

 .ذوي الاحتياجات التعليمية الخاصةالتالميذ 

 : التعليم، املهارة، ذوي الاحتياجات الخاصة، الدمج، التربية الخاصة.الكلمات املفتاحية

Abstract: 

It is recognized that every child with special needs who is mentally, hearing or visually impaired has his own pattern 

and individual characteristics of growth as well as his own style of learning and attention to the diversity of individuals is 

necessary and inevitable that requires making the necessary decisions about programs and individual assessment as it 

requires the discovery of individuals with special needs At an early age and directing appropriate education in the early years 

because of its importance in taking care of all members of society of different types, abilities and preparations, and achieving 

the desired educational goals. The great development in educational philosophy led to a change in the concepts used from 

those that place the student in a category of traditional disability categories to include this term for students with special 

educational needs. 

Keywords: education, skill, people with special needs, integration, special education 
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:مقدمة  

تطور الاهتمام الدمج التعليمي لذوي الاحتياجات الخاصة باملدارس العادية نتيجة للجهود العاملية التي ساهمت 

في رعاية وتربية املعاقين صحيا وتعليميا واجتماعيا وتأهيال في جميع مراحل نموهم وتطورهم كما سارعت العديد من 

الخاصة في املدارس العادية،  وقد عجل بهذا التغيير عوامل اجتماعيه الدول املتقدمة إلى استيعاب ذوي الاحتياجات 

وتربويه حيث طالب آلاباء بتحقيق التكافؤ والتساوي ألطفالهم من حيث الرعاية التربوية وتوفير البيئة الطبيعية بحيث 

اتجاهات  الاجتماعي وتغيير تفي باحتياجات ذوي الاحتياجات الخاصة في املدارس يقدم فرصا أكثر جوده ويزيد من التقبل 

   املجتمع

لقد أطلق على هذه الفئة من ألافراد عدد  تعريف ألاطفال ذوي الاحتياجات الخاصة أو ألاطفال غير العديد عاديين:

من املصطلحات لوصفهم كأفراد يختلفون عن الطلبة العاديين والذين يحتاجون إلى الخدمات التربوية الخاصة إال أنه 

لتعريف املبسط ألاتي والذي يو ح املقصود به في الفئة من ألاطفال يشير مصطلح ألاطفال ذوي يمكننا وضع ا

الاحتياجات الخاصة أو ألاطفال غير العاديين إلى تلك الفئة من ألاطفال الذين ينحرفون انحراف عن املتوسط العام 

 مما يستدعي اهتماما خاصا من املربين طرائق لألفراد العاديين في نموهم العقلي والحس ي والانفعالي والحركي واللغوي 

 )21 .، 1001، املعايطةو تشخيصهم ودفع البرامج التربوية واختيار طرائق التدريس املالئمة لهم)القمش، 

تشمل هذه الفئات إلاعاقة العقلية والصعوبات التعليمية، الاعاقه البصرية  فئات ذوي الاحتياجات التربوية الخاصة:

، والاضطرابات اللغوية، والاضطرابات الانفعالية والسلوكية، املوهبة، إلابداع )النوايسة، عاقة الجسديةوإلا والسمعية، 

1020 ،. 02( 

ط ي الحياة، املرتبإلاعاقة عبارة عن حاله عدم القدرة على تلبيه الفرد ملتطلبات أداء دوره الطبيعي ف :تعريف إلاعاقة

، املوافى)نتيجة إصابة أو العجز في أداء الوظائف الفيزيولوجية والنفسية  خصائصه الاجتماعية، وذلكبعمره وجنسه و 

 )21  .، 1002راض ي، و 

( أنه يقصد بها قسم خا  من التربية  1002 وتشير )أمال باظة،(:   (Special educationتعريف التربية الخاصة

ة ، ويقدم لألطفال ذوي الاحتياجات الخاصةمه وتدريبه ورعايته بطريقه هادفيقدم للطفل غير العادي في أساليب تعلي

واملوهوبين أيضا الختالفهم عن العاديين إما بالعكس أو التقصير في بعض خصائص النمو وإما بالتفوق على آلاخرين 

وذلك لتوفير ظروف مناسبة له كي ينمو نموا سليما يؤدي إلى تحقيق الذات وهي في حاجة إلى وضع برنامج شامال في 

  .)22 .، 1021ى غير العاديين كذلك وضع خطة متفاوتة تختلف باختالف نوع إلاعاقه والتفوق)عسل،التربية لد

إن لدى الطلبة نجاه الخاصة بغيت وحاجات متباينة إلى ابعد الحدود، إلى  استراتيجيات التدريس في التربية الخاصة:

ربية الخاصة ومراعاة ورديه بين املتعلمين خير دليل ذلك غالبا ما تشير ألادبيات املتخصصة إال أن أهم ما تتميز به الت

 على طالب الفردية.

 .إن ما يبرر تساؤل البعض حول ما إذا كان هناك أساليب لتدريس الطلبة ذوي الحاجات الخاصة      
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 :ساليب التدريس املستخدمة في التربية الخاصة إلى الرئتين هماأل تصنيف املراجع العلمية 

 ة أو العالجيةالتربية التصحيحيRemendial education) ) يهدف إلى مساعدة الطالب للحاجات الخاصة على :

اكتساب املهارات الالزمة للتغلب على الصعوبات حاالت الاعاقه وتطوير أدائه وكبح الاستجابات غير املناسبة الستجابات 

 .املناسبة التي تصدر عنه

 تعويضية (Compensatory education) : من توظيف أدوات ومعدات ووسائل مكيفة أو معدلة التي تتض

 .(Heward,2002)لتحقيق ألاهداف التي يتعذر تحقيقها عن طريق البرامج العالجية. والتصحيحية

 :ويشمل التدريس الفعال في التربية الخاصة شأنه شأن التدريس الفعال عموما على

 .بناء توقعات واقعيه من الطلب( ٫يذ التدريسواختيار طريقه تنف ٫ألاهداف" تحديد)للتدريس التخطيط  أ.

 .) التعليميةوتنظيم البيئة  الصفي،إدارة الوقت  ٫للدرس التحضير )وتنظيمه إدارة التدريس  ب.

 .) الحاجةوتكييف التدريس  تعلم الطلبةاملحتوى وعرضه طريقه مناسبة ومتابعه  تقديم)التدريس تنفيذ  ج.

مستوى تقدم الطلبة، وتزويدهم بالتغذية الراجعة، وتوظيف املعلومات املتوفرة  تقييم)التدريس تقييم فاعليه  د.

 .)11-11  . ،1005الحديدي، و ، الخطيب)املالئمة التخاذ القرارات التربوية 

 :برامج رعاية ذوي الاحتياجات الخاصة

ي خدمات الخاصة التخاصة تستحق الرعاية وتقديم ال باعتبارهم فئةيرجع الاهتمام بدوي الاحتياجات الخاصة 

 :تناسب ظروفهم وتتوافق مع احتياجاتهم، وتستوجب الكشف عنهم مبكرا إلى ثالثة مبررات أساسية وهي

 دمجهم ضمن أقرانهم في الفصول الدراسية العادية. أ.

 .يعرف في غرفه مصادر فيماعزلهم لبعض الوقت  ب.

 .تفريد التعليم لهم ج.

ت أساسيه يقوم عليها، وينبغي مراعاتها في برنامج رعاية ذوي الاحتياجات إن لبرامج الرعاية خمسه مرتكزا   

 :الخاصة وهي املرتكزات ألاساسية الخمسة

 ،هو ، و وأن تقدير الذات لديه منخفض أن يدرك املعلم أن التلميذ الذي يعاني ال يريد أن يحقق فشال دراسيا 

 وفهم نفسه، ومن ثم على املعلم أن يجيد مهارة التوجيه وإلارشاد. يحتاج إلى أن تنمو لديه املهارات املتعلقة بتقدير ذاته

  تتعدى املناهج الدراسية قدرات هؤالء ألاطفال وتصاغ بشكل يتناسب مع قدراتهم ويراعي التوازن بين طبيعة

 .املهارات ونموها
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  م لالكتشاف ترتكز أساليب تدريس احتياجات على والاسترجاع بل البد من إتاحة الفرصة أمامه أال يجب

 .الاستقصاء

 :دور عملية التربية والتعليم العالجي

يوفر التعليم العالجي فرصه تعلم ثانية لألطفال غير القادرين لالستخدام البناء لخبرات التعليم املتاحة في 

ي فمدارسهم، أحاسيسهم بعدم ألامان متزايدة ومحددة في تحصيلهم الدراس ي، تسيطر هذه الحاالت على استعدادهم 

التحصيل، والاحتفاظ باملعرفة وتوسيعها وأيضا مهاراتهم الاجتماعية، قدراتهم الداخلية ليست موضع شك سواء كانوا 

 .موهوبين من ذوي ألاداء املنخفض، مقاييس الذكاء تشير إلى أنهم فوق املتوسط أو فئة املتميزين

)وفي الغالب أبائهم( من القلق، وإلاساءة وإلاحباط هؤالء ألاطفال الاحتياجات الخاصة عادة ما يسببون ملدرسيهم   -

يحدث هذا ليس فقط بسبب ضعف تحصيلهم الدراس ي، ولكن أيضا يسبب سلوكهم والذي يمتد من إلازعاج الالفت 

إلى الانسحاب الانطوائي، يمكن تجاهل سلوك الانتباه املطلوب، ألن هذا إلازعاج يجعل من املستحيل على الزمالء، أو 

ن العمل بفاعلية، إلاجابات التي يثيرها هذا السلوك نادرا ما ترض ي الطفل وفقط تعمل على تفاقم املوقف، املدرسي

سلوك الطفل الذي يبدو مصمما على جعل نفسه مشاهد يمثل مشكلة أكثر تعقيدا من الصعب إعداد طرق لالتصال 

 .)22،   د.ت.به) الخزامه، 

 :احتياجات ومشكالت الفئات الخاصة

 :احتياجات ومشكالت الفئات الخاصة في ألاتي تتمثل

  ية:الاحتياجات واملشكالت النفس .أ

، وتنتابهم الكثير من املشاعر النفسية السلبية التي تؤثر على توفقهم النفس ي يواجه املعاقون مشكالت نفسيه

 :والاجتماعي، وتتمثل أهم املظاهر النفسية السلبية في

 رفض الذات ومقومة واقع الاعاقه. 

 لشعور بالنقص تقليل من قيمه الذاتا.  

 الشعور بالذنب الاعتقاد بان هذا عقوبة. 

 الشعور القلق والاكتئاب. 

 :الاحتياجات واملشكالت الاجتماعية .ب

ترتبط الاحتياجات واملشكالت الاجتماعية للمعاقين بالبيئة الاجتماعية لهم، وتتمثل بسوء التكيف معها مما 

)الفيل،  :البيئة املحيطة بهم ومن مظاهر املشكالت الاجتماعية ما يلي واندماجهم معجتماعية يؤثر سلبا على أدوارهم الا 

 .)1021السيد، و 
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 .املشكالت ألاسرية 

 مشكالت العمل 

 نظره املجتمع للمعاق. 

 مشكلة ألاصدقاء 

 :دمج الطلبة ذوي الاحتياجات الخاصة

صفوف  ومدارس التعليم العام بغض النظر عن  تعريف الدمج: تلك العملية التي تشمل على جميع الطالب في

الذكاء أو املوهبة أو إلاعاقة أو املستوى الاجتماعي والاقتصادي وهو مصطلح يشير إلى تدريس الطالب ذوي الاحتياجات 

الخاصة في البيئات التربوية ألاقل تقيدا وهي عاده ما تكون املدرسة العادية وذلك من خالل البدائل التالية: الصف 

الخا ،  غرفة املصادر أو الصف العادي لجزء من الوقت أو الصف العادي طوال الوقت، بمعنى أن مفهوم الدمج 

يؤكد على أهمية تلبيه حاجات الطالب في تلقي الخدمة على هذا النحو حتى يتخلص من مشاكله ألاكاديمية أو حتى 

لى تقديم الدعم للطالب ذوي الحاجات الخاصة في إطار يكتسب املهارات املطلوبة،  وبمعنى آخر يرتكز الدمج العادي ع

وهو يهدف إلى تغيير أداء الطالب ليصبح أكثر مالئمة لنظام   (pull out programs)خارج نظام الصف العادي أو ما يسمى

 .)1021وآخرون، ،التعليم الصف العادي)قطناني

 :تكنولوجيا التعليم ذوي الاحتياجات الخاصة

لى مفهومي تكنولوجيا التعليم وذوي الاحتياجات الخاصة على حده، يمكن استنتاج تعريف في ضوء التعرف ع 

تكنولوجيا تعليم ذوي الاحتياجات الخاصة بأنها النظرية والتطبيق في صميم وتطوير واستخدام وإدارة وتقويم البرامج 

لقدرة على التعلم الذاتي والتعامل مع الخاصة باألفراد ذوي الاحتياجات الخاصة لتسيير عملية التعليم والتعلم، وا

 .الشخصيةمصادر التعلم املتنوعة إلثراء خبراتهم وسماتهم وقدراتهم 

 :الوسائل التكنولوجية املعينة لذوي الاحتياجات الخاصة

الاحتياجات الخاصة،  تعليم، ذوي هناك عديد من املفاهيم واملصطلحات الذي تشتق من مفهوم تكنولوجيا 

هيم مفهوم التقنيات التعليمية لذوي الاحتياجات الخاصة والتي تعرف بأنها أي مادة أو قطعة أو نظام ومن تلك املفا

 منتج، أو ش يء معدل أو مصنوع، وفقا للطلب بهدف زيادة الكفاءة العلمية أو الوظيفية لذوي الاحتياجات الخاصة.

ة، دة العلمية، حتى وإن كانت غير إلكترونيوتتمثل الوسائل التكنولوجية أي وسيلة تعليمية تساعد في فهم املا

ومن أهم هذه الوسائل: أجهزة الكمبيوتر الشخصية والبرامج الخاصة، والوسائل املعززة للتواصل والوسائل املعينة 

 .)1022عبد العاطي، )وغيرها على التحكم في البيئة املحيطة وآلاالت الكمبيوتر.... 
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 :مل نجاحهمستلزمات تطبيق الدمج الشامل وعوا

تتعدد مستلزمات التطبيق للدمج الشامل وعوامل إنجاحه ما بين متطلبات خاصة بتصميم املباني املدرسية  

وتجهيزاتها ومتطلبات خاصة باملعلمين وألاخصائيين والعاملين في مدارس الدمج، ومتطلبات خاصة باملناهج الدراسية 

تطلبات خاصة باتجاهات املتعلمين نحو ذوي إلاعاقات، ومتطلبات واستراتيجيات التدريس وطرقه وأساليب التقويم، وم

 :ما يلي بعض هذه املتطلباتصة بالسياسات والتشريعات.... وفيأخرى خا

وتطوير السياسات والتشريعات الخاصة بإجراءات قبول ذوي الاحتياجات الخاصة بمدارس التعليم العام  أ. مراجعة

 .تسمح بها مقدراتهموضمان حقهم في التعليم ألقص ى درجة 

بشتى السبل على املستويين املجتمعي واملدرس ي على إنماء الاتجاهات الاجتماعية أكثر ايجابيه نحو إلاعاقات  ب. العمل

احتياجاتهم عاقة وذوي إلاعاقات وخصائصهم و إلا ومات حول مفهوم الفروق الفردية ووذلك من خالل تزويدهم بمعل

 .م والتوعية بحقوقهم ومساهماتهم وأهمية دمجهموأساليب رعايتهم، والتعامل معه

تكون لدى الطفل املدمج إعاقات أخرى،  وأال أن يقتصر الدمج على نوعية واحدة من إلاعاقة داخل الفصل الدراس ي  .ج

 يكون متقنا للمهارات الاجتماعية ومهارات العناية الذاتية وقادرا على الاعتماد على شديدة، وأنكما ال تكون إعاقته 

 .نفسه في قضاء حاجته

الاعتبار الايجابي والتقبل غير املشروط لألطفال ذوي إلاعاقات داخل املدرسة بغض النظر على إعاقاتهم وذلك من  .د

 .قبل إلادارة املدرسية واملعلمين والعمال وأولياء ألامور 

معايير  دراتهم الحسية والحركية، ويلبيتصميم املباني املدرسية والبيئة الصفية بما يتناسب حاالت ذوي إلاعاقات ومق .ه

 .منهااستخدامهم لها، ويحقق إلافادة الكاملة 

كغرف املصادر، والحاسبات الالكترونية املعدلة، والوسائل  الدمج،توفير التجهيزات املدرسية الالزمة إلنجاح فكرة .و

لبارزة...وبما يتواءم وطبيعة ذوي إلاعاقات التعليمية الخاصة والكتب الناطقة والورش، وألاجهزة واللوحات والخرائط ا

 .)12-10 .، 1020واحتياجاتهم الخاصة )القريطي، 

 :خاتمة

وفي ألاخير يمكن القول أن اكتساب الخبرات املتعلقة بالتربية الخاصة فيما يعرف بتحول الخبرات عند العديد 

نسبة لهم، لردود الفعل السلبية اتجاه عمليه من مدرس ي التعليم العاملين في برامج تعتبر عمليه مهمة وضرورية بال

الدمج التي تنتاب الكثير من هؤالء املدرسين، في بداية ألامر و الكثير من مدرس ي العام قد تغيرت اتجاهاتهم نحو عمليه 

الدمج تغيرا جذريا وتحولت مقاومتهم لعمليه دمج الطالب املعوقين في مدارس التعليم العام وفصوله إلى نضال من 

 .اجل إقرار عملية الدمج وترسيخها وتثبيت وضع الطالب املعوقين في مدارس التعليم العام وفصوله
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 :التوصيات

  تشجيع البحوث حول اتجاهات املجتمع نحو ذوي الاحتياجات الخاصة تمهيدا إلعداد البرامج املناسبة وذلك

 .بهدف تغيير السلبية منها

 خاصة لالستعانة بهم في مساعدة املعلمين في املدارس العادية على إدماج إعداد برامج تدريبية ملعلمي التربية ال

 .ذوي الاحتياجات الخاصة

  إدماج وتفعيل دور ذوي الاحتياجات الخاصة داخل مجتمعهم املحلي وذلك من خالل كسر القيود والعقبات

 .جتماعيةالغير مبررة وال تستند إلى رؤى علمية أمام مشاركة املعاق في فعاليات الحياة الا 

  تبني إستراتيجية الدمج وتمكين ذوي الاحتياجات الخاصة من املشاركة الاجتماعية والاستفادة من املميزات

 .التي تنتجها مؤسسات املجتمع للعاديين

 قائمة املراجع:

 . طرق تدريس دوي الاحتياجات الخاصة. القاهرة: جامعة بور سعيد(د.ت.)الباز، مروة محمد.  (2

.  املدخل الى التربية الخاصو. عمان: دار الفكر للنشر (1005) .منى صبحي، والحديدي، محمدجمال  الخطيب، (1

 والتوزيع

. تكنولوجيا تعليم دوي الاحتياجات الخاصة والوسائل املساعدة. (1022)عبد العاطي، حسين البائع محمد.  (0

 إلاسكندرية: دار الجامعة الجديدة.

. إلاسكندرية: دار الوفاء رؤى نظرية وتدخالت إرشادية: جات الخاصةذوو الاحتيا. (1021) عسل، خالد محمد. (2

 لدنيا الطباعة والنشر

 .  سيكولوجية الفئات الخاصة. القاهرة: مكتبة بستان املعرفة.(1021) الفيل، حلمي، السيد، حنان سمير. (2

وفوائده وأشكاله  واعيهد-العامدمج ذوي الاحتياجات الخاصة في التعليم . (1020)القريطي، عبد املطلب أمين.  (1

 00. مجلة إلارشاد النفس ي. ومتطلباته

. عمان: حديثة في إلاعاقات وتعديل السلوك رؤية-الخاصةالتربية . (1021)قطناني محمد حسين، وآخرون.  (1

 أمواج للطباعة والنشر والتوزيع

الاحتياجات الخاصة. . سيكولوجية ألاطفال دوي (1001)القمش، مصطفى نور، واملعايطة، خليل عبد الرحمن.  (0

 عمان: دار املسيرة للنشر والتوزيع 

. القاهرة: (1ط.سيكولوجية ذوي الاحتياجات الخاصة). (1002)املوافي، فؤاد حامد، وراض ي، فوقية محمد.  (5

 دار الحارثي للطباعة والنشر

مان: دار املناهج . دوي الاحتياجات الخاصة: التعريف بهم وإرشادهم. ع(1020) النوايسة، فاطمة عبد الرحيم. (20

 للنشر والتوزيع.
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 دور التعليم الجامعي في تنمّية رأس املال البشري في الجامعات اليمنية 

The role of university education in developing human capital in Yemeni universities 

 ط.د. الرعدي ثابت قائد عبدالخالق/كلية التربية، جامعة تغز/الجمهورية اليمنية 

 ألاديمي/ كلية التربية، جامعة تغز/الجمهورية اليمنية علي حسين هيلين  ط.د.

 ألاديمي/ كلية التربية، جامعة تغز/الجمهورية اليمنية علي حسين ط.د.مليس

 

 ملخص الدراسة: 

 الباحثون  وأستخدم منية ،التعليم الجامعي في تنمية رأس املال البشري في الجامعات الي دور  على التعرف إلى الحالي البحث هدف

 ، تعز ، إب ، ذمار ، صنعاء ) اليمنية الجامعات في التدريس هيئة اعضاء من وعينته البحث مجتمع وتكون  ، بحثهم إعداد في الوصفي املنهج

 واملعلومات تالبيانا جمع ولغرض  العشوائية، بالطريقة العينة اختيار وتم ،( عضو هيئة تدريس22ة الدراسة من)وتكونت عين  ( عدن

املتطلبات التعليمية واملتطلبات الاقتصادية ( فقرة ، واملوزعة على خمسة مجاالت وهي 21إلاستبانه واملكونة من ) اداة الباحثون  أستخدم

 املتطلبات الثقافية .لسياسية واملتطلبات الاجتماعية و واملتطلبات ا

ور دآراء أفراد عينة البحث عن  املعيارية ملعرفةة والانحرافات الحسابي إلاحصائية املتوسطاتاستخدم الباحثون املعالجات 

 ألاداة.، ومعامل الفاكرونباخ لثبات ملال البشري في الجامعات اليمنيةتنمية رأس ا الجامعي فيالتعليم 

 :ألاتية النتائج لىإ البحث توصل وقد 

  إذ حصل على  عام جاء بدرجة متوسطة، منية بوجهاليأن دور التعليم الجامعي في تنمية رأس املال البشري في الجامعات

 ( وبدرجة توفر متوسطة.234.والانحراف املعياري) (،1.90املتوسط الحسابي )

  ألاولى بمتوسط  في املرتبة املتطلبات التعليميةمجال  اليمنية فيجاء دور التعليم الجامعي في تنمية رأس املال البشري في الجامعات

 ( وبدرجة توفر متوسطة.555.معياري ) (، وانحراف1.97حسابي )

  الثانية ة في املرتب املتطلبات السياسيةمجال  اليمنية فيوجاء دور التعليم الجامعي في تنمية رأس املال البشري في الجامعات

 ( وبدرجة توفر متوسطة.509.) معياري، ، وانحراف (1.93حصل على متوسط الحسابي ) والذي

 بة الثالثه في املرتاملتطلبات الاقتصادية مجال  اليمنية فيفي تنمية رأس املال البشري في الجامعات  وجاء دور التعليم الجامعي

 ( وبدرجة توفر متوسطة. 269.( وانحراف معياري )1.92بمتوسط حسابي )

  ( 1.87ابي )متوسط حسباملتطلبات الثقافية مجال  اليمنية فيجاء دور التعليم الجامعي في تنمية رأس املال البشري في الجامعات

  متوسطة.( وبدرجة توفر .576.وانحراف معياري )

  ابي بمتوسط حساملتطلبات الاجتماعية مجال  اليمنية فيجاء دورالتعليم الجامعي في تنمية رأس املال البشري في الجامعات

 متوسطة.( وبدرجة توفر .506.( وانحراف معياري )1.78)

  اليمنية الجامعات، البشري ال س املأتنمية ر  :فتاحيةامل كلماتال
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Abstruct : 

The current research aims to identify the role of university education in developing human capital in Yemeni 

universities. The researchers used the descriptive approach in preparing their research. The research community and its 

sample consisted of faculty members in Yemeni universities (Sana’a, Dhamar, Ibb, Taiz, Aden) The study consisted of (14) 

faculty members, and the sample was chosen randomly, and for the purpose of collecting data and information, the 

researchers used a questionnaire tool that consisted of (56) paragraphs, distributed over five areas, namely educational 

requirements, economic requirements, political requirements, social requirements and cultural requirements. 

- The researchers used statistical treatments, arithmetic averages and standard deviations, to know the opinions of the 

members of the research sample about the role of university education in developing human capital in Yemeni universities, 

and the Facronbach coefficient for the stability of the tool. 

The research reached the following results : 

 The role of university education in the development of human capital in Yemeni universities in general came to a 

medium degree, as it obtained an arithmetic mean (1.90), a standard deviation (.234) and a medium availability degree 

 The role of university education in developing human capital in Yemeni universities in the field of educational 

requirements ranked first with an arithmetic mean (1.97), a standard deviation (.555) and a medium availability degree. 

 The role of university education in developing human capital in Yemeni universities in the field of political 

requirements came in second place, which obtained an arithmetic mean (1.93), a standard deviation, (.509) and a medium 

availability degree. 

 The role of university education in developing human capital in Yemeni universities in the field of economic 

requirements came in third place, with an arithmetic mean (1.92) and a standard deviation (.269), with a medium degree of 

availability. 

 The role of university education in developing human capital in Yemeni universities in the field of cultural 

requirements came with an arithmetic mean (1.87) and a standard deviation (.576.) and a medium availability degree. The 

role of university education in the development of human capital in Yemeni universities in the field of social requirements 

came with an arithmetic mean (1.78) and a standard deviation (.506.) and a medium availability degree. 

Keywords : Human capital development, Yemeni universities. 

 :مقدمة

املجاالت  شهد العالم في مطلع العقد الاول من القرن الحادي والعشرين مجموعة من التغيرات في مختلف

عالم والتي باتت تتداخل فيما بينها تداخال يجعل ال ،السياسية والاقتصادية، والعلمية والتكنولوجية، والثقافية، وغيرها

لقت أ، و قاليمهأ، فضال عن تأثر اجزائة و قصاه بسرعة فائقةأ لىإقصاة أشبيها بمجتمع واحد تنتقل فيه املعلومة من 

هذه التغييرات بضاللها على كافة املؤسسات التعليمية بمافيها الجامعات مما ادى الى تغيير كبير وملحوظ في متطلبات 
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لتقليل من ، واغيراتيات التي افرزتها تلك املتالبقاء والديمومة لهذه املؤسسات الامر الذي يستدعي الافادة من الايجاب

املخاطر ، ومن هذه النظرة املستقبلية للتنمية تستدعي فهم التحوالت والتغيرات املحيطة والتي تعيد رسم مشهد التنمية 

 في ارجاء العالم كله .  

ياسة تربويين ورجال الس، ومحط إنظار وتفكير الكثير من املسوؤلين الم كانت الجامعات تمثل اشعاع فكري ول    

في  ليهمإفراد العاملين للقيام بدورهم وواجبهم املوكل يها إعداد وتأهيل منتسبيها من ألا ، فقد كان لزامآ علقتصادوالا

منها  ،ديهم من مهارات واتجاهات إيجابية، وحسن استخدام مايتوافر لوإضافة املعرفة املتجدده لهم مواقعهم،مختلف 

 (125 .  ،1000، وستراك ،قق اهداف الجامعة )جراداتمية وتحبأهمية راس املال البشري في تحريك عجلة التن

  شهد العالم أن         
ً
ونقلها،  حفظها وسائل وأساليب إلى إضافة املعلومات، و املعرفة مجال في مسبوق  غير تحوال

 بشكل تمعاتاملج لخدمة وتسخيرها في استقطابها تسهم التي مؤهلة، بشرية عناصر توفير إلى تحتاج التي الثورة وهذه

 واستخدامها واستغاللها التطورات مواكبة على قادرة تجعلها حتىوتطويرهاالبشرية، وتنميتها  الكوادر دعم من بد وال ،عام

 ية الحيو السمات أهم من تعتبر والتي إلادارة علم في املفاهيم أحدث من املعرفة تعد إدارة حيث ممكنة، كفاءة بأعلى

 . ) 21.  ،2007)الصاوي،  العمل، وجودة يةنوع على تؤثر لألنشطة التي

  بتنمية راس املال البشري  الاهتمام زاد ولقد         
ً
  اهتماما

ً
  بالغا

ً
املجتمع    الذي يعيشه الحالي العصر في وملحوظا

 ةالتربوي العملية أصبحت وقد هذا وخاصة املوارد البشرية التي تعتبر العمود الفقري لكل مؤسسة تربوية وتعليمية،

 ومن ،القومي الدخل زيادة إلى النهاية في تؤدي استثماريةو  اقتصادية وعملية املجتمعات، في لألجيال الخبرات لنقل وسيلة

 عامة بصفة إلادارة في التربوية نظم إلادارة حالة عن قومي تعبير إال هو ما مجتمع أي في تخلفها أو التربية تقدم فإن ثم

  .(5،  .2005هاشم،) أبصفة واملجتمع

 كفاياتهم وتنمية مهماتهم أداء على قدرة أكثر ليصبحوا مهنيا، وتنميتهم لتدريبهم، السعي الدائم خالل من وذلك    

 والقيادية وظائفهم إلادارية إطار في ممارستها منهم يتوقع التي املتغيرة ألادوار طبيعة مع تنسجموالتي  املعرفية وألادائية،

  ) 1،  .2550 )طوخان، الحياة نوعية تحسينو  ومتكامل ،شاملو  دائم بشكل

 حتى البشرية العناصر إيجاد أفضل على يعتمد فنجاحها ، البشري  العنصر كفاءة على املؤسسات دليآل كفاءة تعتمد      

 ،القمة نحو الصعود أهدافها الاستراتيجية والاستمرار في لتحقيق التنافسية للميزة الوصول  من املؤسسة تتمكن

 عكس الاهتمام هذا غياب النامية الشعوب في مثال وتجد العمالقة نجاح املؤسسات أساس البشري  بالعنصر امفاالهتم

 تهتم لبيئة فيلجئون  أو معنوية مادية سواء وحوافز امتيازات وفر  من تجده ملا العقول  هجرة هنا فتبرز الدول املتقدمة،

 فهذا إلانتاج، في تميزها ،وكذلك الازمات أوقات في ية تسندهاتنافس كوسيلة الستخدامه البشري  العنصر وتنمي  وتدرب

هؤالء  وإختيار إستقطاب عاتقها على يقع بحيث البشرية باملوارد املتخصصة إلادارات تقوم به الذي الدور  أبرز  قد التنافس

  الكفاءات
ً
 تجعلهم واملعنوية اديةالحوافز امل من تنافسية سلسلة عبر بهم والتمسك قدراتهم وتنمية تدريبهم إلى وصوال

 (. 21 . ،2555،أعمالهم ) العمايرة مغادرة في يفكرون وال الوظيفي باألمن يشعرون
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، اذ تستقطب الجامعة بحكم وظيفتها املجتمعية أعدادآ من و حأس املال البشري في الجامعة بشكل أويتركز ر 

ن أمع  ،وفق معايير أكاديمية رفيعة والثقافي(جي والتكنولو  العلمي،حملة الشهادات العليا املتميزين على الصعيد )

بل القدرة واملهارة والابداع هي الاعتبارات  ،مهمآ من مفهوم راس املال الفكري  الشهادة العليا في حد ذاتها ليست اعتبارآ

صبة بيئة ختكون  أن بيعي، ومن الطعة مخزنآ  خمآ للقدرات واملهارات، وتعد الجامس املال الفكري البشري أاملهمة لر 

 لإلبداع 

عة ماجعلها في طلي)التدريس والبحث وخدمة املجتمع ( مجامعة في ثالث مكونات أساسية هي وتتمثل وظيفة ال

وعلى  ،في مقدمة راس املال الفكري  ، وجعلت املتميزين من أساتذه الجامعة إنطالقآ من هذه الوظيفةالفكر املجتمعي

ك من خالل سيادة ، وذلمتها هي حاضنة لرأس املال الفكري ها وطبيعة مههذا يمكن القول ان الجامعة بحكم تكوين

ن خالل ، وملعمل العلمي ذي القيمة املجتمعيةوالثقافة املؤسسية التي ترسخها الجامعة على صعيد ا ،الاجواء العلمية

 (.1 .، 1020، رأس املال الفكري املتميزة )مشرفكونها مصدر إلمداد املؤسسات املجتمعية ألاخرى بنتاجات 

 :مشكلة البحث

على الرغم من الواقع املعاصر يشير الى مؤسسات التعليم الجامعي بأنها تمثل الحاضنات الاساسية لرأس املال 

عاني ن معظم هذه املؤسسات تألى إالفكري وقاطرات التنمية في كل املجتمعات الانسانية املتقدمة يشير الواقع الحالي 

 ة، ومن ثم انخفاض إنتاجيتها العلمية بشكل اليلبي متطلبات خطط التنميري والبشري بهاضع راس املال الفكمن توا

، خاصة وان مؤسسات التعليم الجامعي بصفة خاصة التختلف كثيرآ عن املؤسسات في عصر يتسم بالعوملة واملعرفة

أس يزات التنافسية املتمثلة في ر ، ولكنها تحتلف من حيث اختالف املإمتالك املوارد البشرية واملاديةالعامة من حيث 

املال الفكري ومن ثم يمكن تحديد مشكلة البحث الحالي في أن كثيرآ من مؤسسات مؤسسات التعليم الجامعي قد 

ة املورد املهم ، بإعتبار أس املال البشري وتلبية متطلباتةتغفل أهمية توليد املعرفة وتنميتها بشكل جيد وكذا تنمية ر 

عليم ما دور الت البحث في السؤال الرئيس ألاتي: ن تتحدد مشكلةأكفاءة املؤسسة ومن هنا يمكن واملؤشر في تحقيق 

 ؟في الجامعات اليمنية املال البشري س أالجامعي في تنمية ر 

 :أهمية البحث

 :يلي البحث بما أهمية إيجاز يمكن

 س املال أر  تنمية موضوع البحث خاصة لهذا النسبية الندرة ومن موضوعه، حداثة البحث من أهمية تنبثق

 .البشري 

  سيستفيد العاملون في الجامعات اليمنية من نتائج هذا البحث 

  البشري س املال أتنمية ر حداثة وأهمية موضوع 

  البشري وذلك من خالل تنمية املورد  ،كاديميوألا يسهم هذا البحث في رفع مستوى ألاداء وإلانتاج الاداري. 

 الحالي قد تثير اهتمام العديد من ألاوساط واملهتمين للقيام بدراسات تتعلق  يتوقع الباحث أن نتائج البحث

  بتنمية املوارد البشري 
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  بما يحقق الفائدة  ،الجمهورية اليمنيةقد يمثل هذا البحث إضافة علمية متواضعة للمكتبة الجامعية في

 املرجوة منه لدى الباحثين والدارسين واملهتمين في هذا ملجال 

 اليمنية في الجامعاتتنمية رأس املال البشري  الجامعي في عليميسهم الت  

 :هداف البحثأ

 الجامعات اليمنية.تنمية رأس املال البشري في  الجامعي فيالتعرف على دور التعليم  

 البحث:حدود 

 .ملال البشري في الجامعات اليمنيةتنمية رأس ا الجامعي فيالتعليم  دور املوضوعية: الحدود 

  عضاء هيئة التدريس.أ البشرية:الحدود 

 م 1011-1012: الحدود الزمانية

 (عدن، ، تعزذمار، إب صنعاء،جامعة )تية تحدد مجتمع البحث من الجامعات اليمنية آلاالحدود املكانية: 

 :مصطلحات البحث

 ةخدمة تنميتل مدة املهارات الجماعية والقدرات والخبرات التي يكتسبها ألافراد العاملين خال: رأس املال البشري 

(Rowena ,2006, P.83 ) 

)املهارات الجماعية والقدرات والخبرات : والذي ينص على Rowenaتبنى الباحثون تعريف  :التعريف الاجرائي للباحثون 

 تنمية( التي يكتسبها ألافراد العاملين خالل مدة خدمة

  :يم الجامعي في الجمهورية اليمنيةاملبحث ألاول: التعل

 لظروفه الاجتماعية والاقتصادية والسياسية والثقافية  ه:نشأت -
ً
 طبيعيا

ً
 كان انعكاسا

ً
يعد التعليم الجامعي في أي بلدا

لذلك اتجهت معظم دول العالم إلى الاهتمام بهذا ، جتمع وحاضره وتحدياته املستقبلية، بما في ذلك من ماض ي املوالعلمية

ة السبعينات بداي، يالحظ أنه لم يظهر إال مع لواقع التعليم الجامعي في اليمن بعالنوع من التعليم بشكل مبكر، إال أن املتت

: التخلف الاقتصادي والاجتماعي الذي غلب على شطري إلى العديد من العوامل لعل أهمها، وهذا يعود من القرن املاض ي

من ، وبالتالي فإن التعليم الجامعي في الياليمن ، وما سبق ذلك من محاربة  وتهميش لدور التعليم في حياة املجتمع اليمني 

م ، بصدور القرار الجمهوري 2510لم يظهر إال بعد قيام الثورة اليمنية ، إذ ترجع البدايات ألاولى في شمال اليمن إلى عام 

البحث و  ، ) وزارة التعليم العاليكليتي التربية والشريعة والقانون ( والخا  بإنشاء جامعة صنعاء التي تمثلت ب21رقم )

 (.12  . ،1001العلمي ،

وفي نفس العام تم تأسيس كلية التربية العليا بعدن، ومن ثم تالها تحويل معهد ناصر للعلوم الزراعية إلى   

، ومثلت هاتان الكليتان النواة ألاولى لجامعة عدن التي تأسست بصدور (2511للعلوم الزراعية في عام )كلية ناصر 

عت ، ومن ثم اتسادت املطالب على التعليم الجامعي، وبتشكيل تلك الكليات ونجاحها ز م2512ام ، للع( 11لقانون رقم) ا

ة اليمنية الحكومي، ليصل في الوقت الحاضر عدد الجامعات السيما بعد قيام الوحدة الوطنية ،ليم الجامعيرقعة التع
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فتحت  االعالي والبحث العلمي ، والتي بدوره ، أنشأت وزارة التعليملى عشر جامعات، وفي سياق تطور التعليم الجامعيإ

 )قانون  ار النظم والتشريعات الخاصة بذلك، إلنشاء العديد من الجامعات ألاهلية في إطاملجال أمام القطاع الخا 

 (.2-1  .،2552الجامعات اليمنية ،

  الجامعي: ـأهداف التعليم 

، ويمكن بصورة مفصلةيمنية أهداف الجامعات ، الخا  بالجامعات الم2552لسنة  (20)أو ح القانون رقم 

  يلي: ـإلاشارة إلى الهدف العام كما بينته املادة الخامسة من القانون بما 

ملثل ين با، متحلوأمتهمتهدف الجامعات اليمنية بشكل عام إلى تنشئة مواطنين مؤمنين باهلل منتميين لوطنهم 

تراث ، ومتطلعين لالستفادة الواعية من المتهم وحضارتهم ومعتزين بهمااث أ، مطلعين على تر العربية وإلاسالمية السامية

، وإجراء البحوث العلمية وتشجيعها وتوجيهها لخدمة املجتمع ي إلانساني، ومن الحضارة العربية إلاسالميةالحضار 

ات العلمية ئلجامعات والهي، وتوثيق الروابط العلمية والثقافية في ااملعارف والعلوم وآلاداب والفنون واملساهمة في تقدم 

 .داخل البالد وخارجها

يدة املدى لهذا النوع من ، تمت صياغة أهداف بعديات التي تواجه التعليم الجامعيوفي ضوء القضايا والتح 

 وهي كما التعليم
ً
  -يلي: ، بما يؤدي إلى تطويره وتحسينه مستقبال

 مؤسسات التعليم الجامعي  ل تجديد أهداف، من خالتعليم الجامعي ومنطلقاته النظريةتجديد فكر ال

 ، في ضوء متطلبات املجتمع اليمني وبما يواكب تحديات التطور العلمي والتكنولوجي وتطويره

  الحتياجات التنمية وسوق العملالتعليم الجامعي ألفراد املجتمع تأمين فر 
ً
 ، وفقا

 ضمن م ،
ً
 وفنيا

ً
 وإداريا

ً
ؤسسات مختلفة وبمسارات متكاملة وتشريعات تطوير نظم التعليم الجامعي أكاديميا

 تكفل لها ألاداء الجيد.

  الجامعي،تحسين الكفاية الداخلية ملؤسسات التعليم  
ً
،ومبدًء من تحسين مدخالتها املختلفة بشريا

ً
وانتهاء  اديا

 واملثمر.بتوفير الظروف الداعمة للحركة والنشاط املتميز 

 من خالل  وتنميتها باستمرار  وإلادارية،ب ألاكاديمية والتدريسية والفنية توفير املوارد البشرية املؤهلة للجوان

 والتقويم.نظام متكامل يكفل التنفيذ واملتابعة 

 ألاداء العلمي وإلاداري والطالبي، ورفع مستوى كفاية والفاعلية للتعليم الجامعيتحقيق درجة عالية من ال، 

،  2)قانون الجامعات اليمنية، مادة والكيفية،ية الداخلية الكمية ملؤسسات التعليم الجامعي في ضوء معايير الكفا

2552 .  ،1-2.) 

 ملجتمع ، وقضايا تطور امن خالل رفع تفاعلها مع التنمية تحسين الكفاية الخارجية ملؤسسات التعليم الجامعي

 مع احتياجات التنمية وتطور املجتمع.
ً
 وكيفيا

ً
 وتطابق مخرجاتها كما

 وتزويده بنظم مرنه وبرامج متنوعة وأساليب ووسائل حديثة كي تلبي حاجات ليم الجامعيعدة التعتوسيع قا ،

 الفئات املختلفة، من أجل خدمة قضايا التنمية وتطوير املجتمع.
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  دي إلى بناء وبما يؤ  املختلفة،تطوير محتوى التعليم الجامعي وأساليبه في ضوء الانفجار املعرفي وتطبيقاته

  املعاصرة،الشخصية 
ً
.ويفي باحتياجات املجتمع حاضرا

ً
 ومستقبال

  توظيفها و التقنية  املعرفة، وتنميةوتمكينه من القيام بدور إيجابي في تطوير  العلمي،دفع مسيرة البحث

 ، ومتطلبات التطور في مختلف مجاالت العمل وإلانتاج.برامج التنمية لخدمة

 ي وتنويعها التعليم الجامع تطوير مصادر التمويل الذاتي ملؤسسات 

  بما يدعم تحديد إلاطار الثقافي  املعرفة،النهوض بحركة التأليف والترجمة والنشر في مختلف مجاالت

 .ويواجه تحديات عصر العوملة والقومي،الوطني 

 حوث إجراء الب ، وتشجيعها وفتح املجاالت أمامها والاستفادة منها، فيالعمل على تنمية امللكات الوطنية

 لعالقة ، وتقديم الاستشارات إلى الجهات ذات الميةوالدراسات الع

  بما يتناسب ويتالءم مع احتياجات سوق العمل وتوجيه نسبة مسارات التعليم العالي واتجاهاتهتنويع ،

 .لتقنية املتخصصة وكليات املجتمعمن مدخالن التعليم الجامعي إلى املعاهد ا

 وعمالتوسع في املعاهد التقنية والكليات أ 
ً
 فقيا

ً
 .وديا

 :  تطور التعليم الجامعي

 على جامعتي   
ً
 ة، حتى تحققت الوحدة الوطنيصنعاء وعدن والكليات التابعة لهالقد ظل التعليم مقصورا

  ، حيث شهد التعليم الجامعيم2550مايو عام  11املباركة في 
ً
 هائال

ً
 كبيرا

ً
، ونقلة نوعية مميزة تمثلت من خاللها توسعا

  -آلاتي: في 

  اليمنية.زارة التعليم العالي والبحث العلمي لتتولى إلاشراف على الجامعات إنشاء و 

  م، تتوزع على ثالثة مستويات 1020جامعات للعام  (5)زيادة عدد الجامعات اليمنية الحكومية من جامعتين إلى

 : هي

 : ويتمثل بجامعتي صنعاء وعدن وهما ألاقدم. املستوى ألاول  

  وإب.، ات الناشئة، وتشمل خمس جامعات هي: تعز، والحديدة، وذمار، وحضرموتلجامع: ويتمثل بااملستوى الثاني

 .عمران والبيضاء هما:: ويتمثل بجامعتي حديثتين املستوى الثالث 

لتلك ي عدد الكليات وألاقسام العلمية ، زيادة كبيرة في إجمالب هذه الزيادة في أعداد الجامعاتوقد صاح

( كلية 11، و)( كلية للتربية00علمي، وتشمل ) ( كلية ومركز 201م، )1020ليات حتى عام ، إذ بلغ عدد الكالجامعات

 22( كلية علوم تطبيقية، و)02سانية ، و)علوم إن
ً
 علميا

ً
 ومعهدا

ً
 202، وهذه الكليات تحتوي على )( مركزا

ً
( تخصصا

 ، منها )
ً
 في التخصصات إلانسانية22علميا

ً
 بما  (152، وبتكرار )( قسما

ً
 في 10، و)فيها ألاقسام النوعيةقسما

ً
( قسما

، ليصل عدد ألاقسام العلمية في تلك الكليات إلى )112التخصصات التطبيقية ، وبتكرار )
ً
 ، )امل222( قسما

ً
جلس ( قسما

 (. 21 - 21  . ،1020ألاعلى لتخطيط التعليم،
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، عات وألانظمة الرسمية لالستثمارفتح املجال أمام القطاع الخا  للتعليم الجامعي في إطار القوانين والتشري

 من التراخيص ل
ً
رة التعليم العالي ، )وزابعض من الجامعات والكليات الخاصةحيث أصدرت وزارة التعليم العالي عددا

 .(11-12 ،1000، والبحث العلمي

 تنمية رأس املال البشري  :الثانياملبحث 

( Jacobحيث يعتبر الاقتصادي جاكوب )، ال البشري مع نهاية الستينات وبداية السبعينات ظهرت نظرية رأس امل

لكن البداية الحقيقية لظهور النظرية الجديدة لرأس املال البشري ، من ألاوائل الذين استخدموا رأس املال البشري 

في  ر ( في املقال الشهير بعنوان: الاستثمار في رأس املال البشري والذي نشSchultzمن خالل ما نشره الاقتصادي شولتز )

 ( 2007،171،م )القريش ي1961سنة 

 البشري:مفهوم رأس املال 

  خدمتهم )املهارات الجماعية والقدرات والخبرات التي يكتسبها ألافراد العاملين خالل مدةRowena ,2006, 

P.83. ) 

  العاملين القيمة الاقتصادية ملعارف وخبرات ومهارات وقدراتDaftandMarcic,2006,326).) 

 عد والذي ي، رة املخزون الذي تمتلكه الدولة من السكان ألاصحاء املتعلمين ألاكفاء واملنتجينأسلوب إلدا

 ( 55  . ،2007 العربي،من حيث النمو الاقتصادي وتعزيز التنمية البشرية )، عامال رئيسا في تقدير إمكانياتها

  :أهمية رأس املال البشري 

وأكدوا أن طاقة إنتاج ألافراد هي أكبر من ، جزء من ثروة ألاممأن ألافراد هم أكد الاقتصاديون منذ وقت مض ى 

( بدراسة النمو الاقتصادي للواليات (Abramovitz 1993وللتأكد من أهمية رأس املال البشري قام ، املوارد ألاخرى 

لوجي كان التكنو  والنتيجة التي توصل إليها من خالل هذه الدراسة أن التقدم، املتحدة ألامريكية في القرن التاسع عشر

أما في القرن العشرين تحول هذا التحيز إلى استخدام رأس املال البشري ، متحيزا بشدة إلى استخدام رأس املال املادي

 ( . 115,2005-116،وهذا التحيز ساهم في نمو الانتاجية )سماللي،

جل ألا  يلنمو الاقتصادي فوكما تشير نظريات النمو الاقتصادي إلى أن التقدم التكنولوجي يزيد من معدل ا

ومن هنا فإن تراكم رأس املال ، ويزداد هذا التقدم التكنولوجي سرعة عندما تكون قوة العمل أفضل تعليما ،الطويل

ويعد من مصادر النمو املستدام ،وتشير ألادبيات الاقتصادية إلى أن رفع معدالت ، البشري يساعد في التقدم التكنولوجي

الابتكار  :مثل، عن طريق زيادة الطاقة الانتاجية والاستثمار في ألاصول امللموسة وغير امللموسةالنمو املستدام يتم 

 ( . 1 . ،2005،والتعليم والتدريب )املصبح 

 :مكونات رأس املال البشري 

 ( Barraud, Kittel, et Moule,2004, P.25) :تتلخص مكونات رأس املال البشري في آلاتي
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والاتجاهات والتصرفات والسلوكيات املستنبطة من التجربة الضرورية ملمارسة ة، عة من املعرف: وهي مجمو الكفاءات.2

 مهنة معينة 

 ويضم مختلف الخبرات العلمية والعملية املكتسبة عن طريق ممارسة املهنة  :التجارب والخبرات.1

 عليم : وهي مختلف املعلومات املتراكمة عن طريق التكوين والتاملعارف واملؤهالت.0

 :د الاستثمار في رأس املال البشري أبعا

من املعروف أن التعليم ينمي قدرات الفرد الذهنية والفكرية ويكسبه ألانماط والقيم السلوكية  الاجتماعي:البعد 

 موس فيإضافة إلى تأثيره املل، ابط ألاسريةاملتوازن مما يجعله أكثر قدرة على تفهم املشكالت الاجتماعية وترسيخ الرو 

 ( 22،  .2014، شعور إلانسان بالذات )سيار

ينعكس تزايد نسبة املثقفين من املوارد البشرية في التنمية الحضارية للمجتمع وتمسك الفرد بما يحض ى  الثقافي:البعد 

 ،1021،ازدياد درجة الوعي لديه بما يدور حوله )مدفوني، والتراث الثقافي واللغة وآلاداب وطنه من العقائد الدينية

. 205)  

بتعليم وتدريب الفرد تؤدي إلى تخفيض نسبة البطالة والتي تتناقض مع ارتفاع املستوى التعليمي  لعنايةألامني: االبعد -

إضافة إلى قناعة ألافراد أنفسهم بضرورة وجود هذا ، مما يساهم في تحقيق الاستقرار ألامني للمجتمع ،والتدريبي

 ( 24،  .وزكري  ،الاستقرار )عبلة

املدربة يتم تنفيذ برامج التنمية الاقتصادية بما يحقق تقدم خالل املوارد البشرية املؤهلة و  من :لبعد الاقتصاديا-

الدولة ويوفي احتياجات سكانها من السلع والخدمات إضافة إلى أن الفرد املؤهل تعليميا وتدريبيا لديه فرصة أكبر 

 شيط وتنمية رأس املال البشري.للعمل كمواطن منتج يحقق قيمة مضافة تساهم في تن

  :الدراسات السابقة

 املحلية:الدراسات 

م( بعنوان: " أثر عمليات إدارة املعرفة على تنمية رأس املال الفكري في مجموعة 2012،جزيالن )دراسة  -

 الاتصاالت اليمنية":

وجهة نظر العاملين في إلى معرفة أثر عمليات إدارة املعرفة على رأس املال الفكري من هدفت هذه الدراسة 

 مجموعة الاتصاالت اليمنية. ولتحقيق أهداف هذه الدراسة تم تطوير استبانة لغرض جمع البيانات، وزعت على عينة 

 ( من مجتمع الدراسة.%00( مفردة، والتي مثلت )250الدراسة التي بلغت )
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  ،عملياتها في جامعة عدن": م( بعنوان: " إدارة املعرفة أهميتها ومدى تطبيق2016دراسة )الرطيل 

إلى معرفة أهمية توظيف إدارة املعرفة في جامعة عدن، ومدى إدراك القيادات إلادارية  هدفت هذه الدراسة 

في الجامعة ملفهوم إدارة املعرفة وبيان مفهومها وأهميتها في الفكر إلاداري املعاصر، وتحديد العمليات الجوهرية إلدارة 

 : وتوصلت الدراسة لعدة نتائج أهمها مارسة القيادات إلادارية في الجامعة لعملياتها،املعرفة ومعرفة درجة م

  هناك قصور في فهم إدارة املعرفة وخلط بينها وبين إدارة املعلومات، وضعف في إدراك القيادات إلادارية في

ة ممارسة هذا الجانب بمتوسط الجامعة ملفهوم إدارة املعرفة وعدم إعطائها أولوية في الجانب إلاداري. وكانت درج

 ( ممارسة ضعيفة.1.10حسابي )

  قصور في مدى إدراك القيادات إلادارية في الجامعة ألهمية توظيف إدارة املعرفة بوصفها من املجاالت إلادارية

 ( ممارسة ضعيفة.1.20الحديثة. حيث بلغ درجة ممارسته متوسط حسابي )

 جامعة على درجة ممارسة بتقديرات ضعيفة بمتوسط حسابي بلغ حصلت أبعاد عمليات إدارة املعرفة في ال

 ( بدرجة ممارسة ضعيفة1.11)

  ،حصل محور )عمليات إدارة املعرفة الالزمة لتنمية رأس املال الفكري( على موافقة الخبراء بدرجة قبول عالية

مدخل إدارة املعرفة على  . كما حصل محور )متطلبات تنمية رأس املال الفكري( في ضوء%55وبنسبة مئوية بلغت 

 .%55موافقة الخبراء بدرجة قبول عالية بلغت 

 وتوصلت الدراسة لعدة نتائج أهمها: 

  أن مستوى تصورات املبحوثين لتوافر عمليات إدارة املعرفة )املتغير املستقل( قد جاء متوسط، في حين جاء

.مستوى الاهتمام برأس املال الفكري )املتغير التابع( متوسط أيض
ً
 ا

  ،أن هناك أثر إيجابي ذو داللة إحصائية لعمليات إدارة املعرفة بأبعادها )تشخيص املعرفة، اكتساب املعرفة

ابتكار املعرفة، تخزين املعرفة، توزيع املعرفة واستخدام املعرفة( على رأس املال الفكري )البشري، التنظيمي، الابتكاري 

 والزبائني( في مجموعة الاتصاالت اليمنية.

م( بعنوان: "تصور مقترح لتنمية رأس املال الفكري في جامعة صنعاء في ضوء 2014دراسة )الهمداني،  -

 مدخل إدارة املعرفة"

إلى تشخيص واقع تنمية رأس املال الفكري في جامعة صنعاء، والتعرف على أبرز هدفت هذه الدراسة  

امعات املعاصرة، وتحديد العمليات، واملتطلبات الالزمة الاتجاهات إلادارية الحديثة لتنمية رأس املال الفكري في الج

 لتنمية رأس املالي الفكري، ومن أجل تحقيق أهداف الدراسة، تم استخدام املنهج الوصفي الوثائقي واملسحي.
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 وتوصلت الدراسة لعدة نتائج أهمها: 

  ء ي في جامعة صنعاء في ضواتفق الخبراء على عمليات ومتطلبات التصور املقترح لتنمية رأس املال الفكر

 فأكثر. %00مدخل إدارة املعرفة بكل مكوناتها، من مجاالت وفقرات وذلك بعد قياسها بمحك القبول املحدد بـ 

  55حصلت ألاداة ككل على موافقة الخبراء بدرجة عالية، وبنسبة مئوية بلغت%. 

  ( على موافقة الخبراء بدرجة قبول عالية، حصل محور )عمليات إدارة املعرفة الالزمة لتنمية رأس املال الفكري

. كما حصل محور )متطلبات تنمية رأس املال الفكري( في ضوء مدخل إدارة املعرفة على %55وبنسبة مئوية بلغت 

 %55موافقة الخبراء بدرجة قبول عالية بلغت 

 الدراسات العربية:

دراسة  املعرفة،وره في تحقيق إدارة الاستثمار برأس املال الفكري ود بعنوان:م( 2010دراسة )شفرور،  -

 .قسنطينة-منتوريميدانية باملكتبة املركزية لجامعة 

هدفت هذه الدراسة إلى الوقوف على أثر استثمار املوارد البشرية ودوره في تحقيق إدارة املعرفة، وأهمية 

شاطر ، وتهدف أيضا إلى مدى نجاعة تالتربصات املهنية في استثمار جيد للموارد البشرية وبالتالي تحقيق إدارة املعرفة

املعرفة بين ألافراد في املكتبة الجامعية، وأثر ذلك في توليد إلابداع والابنكار، ومن أجل تحقيق هذه ألاهداف تم الاعتماد 

على املنهج الوصفي والاعتماد على املقابلة واملالحظة والاستمارة كأدوات لجمع البيانات، وتشكلت عينة الدراسة من 

( مفردات بالنسبة للمقابلة ، توصلت هذه الدراسة إلى مجموعة من النتائج من 03( مفردة بالنسبة لالستبانة، و)15)

أبرزها أن التربصات املهنية باملكتبة املركزية لجامعة منتوري قسنطينية تكاد تكون منعدمة وإن وجدت فهي ال تشمل 

داع بين مصالح املكتبة املركزية فهي متوفرة نسيبيا أي أن عمليتي إلاب كافة املوظفين ، وبالنسبة لعملية تشاطر املعرفة

 والابتكار من قبل املوظفين موجودة نسبيا.

: الاستثمار في رأس املال البشري وأثره على إدارة إلابداع في م( بعنوان2011وفراحتية دراسة )بن ثامر  -

 رونيات بوالية برج بوعريريج.املنظمات املتعلمة، دراسة حالة عنتر تراد إلنتاج إلالكت

ة ارة الابداع في املنظمهدفت هذه الدراسة إلى التعرف على مدى تأثير الاستثمار في رأس املال البشري على إد

، كما هدفت إلى معرفة العالقة التي تربط الاستثمار في رأس املال البشري بإدارة املعرفة، وما تأثير عمليات إدارة املتعلمة

ملية د البشرية ومخرجات ععملية إلابداع في املؤسسة، وما نوع العالقة بين العائد من الاستثمار في املوار  املعرفة على

( 220( عامل تم توزيع الاستمارة عليهم، وقد تم استرجاع )200، ولتحقيق ذلك تم اختيار عينة مكونة من )إلابداع

دير تيسيير املوارد البشرية، واستخدم في هذه الدراسة  املنهج جريت مع مأاستمارة، كما تم الاعتماد على املقابلة التي 

الوصفي التحليلي لجمع البيانات وتبويبها وعرضها مع استخدام ألاساليب إلاحصائية املتمثلة في النسب املئوية، املتوسط 

من أهم النتائج التي تم ، نموذج الانحدار املتعدد، و ومعامل الاختالف، معامل الارتباطالحسابي، الانحراف املعياري، 

التوصل اليها أن املعرفة إلابداعية املقتناه من الخارج هي التي تطبق على منتجات مجموعة عنتر تراد، أما التحسينات 

 ، وكانت درجة الارتباط بين عملياتندس ي املعرفة، فهي تؤخذ من مهبدعة  املطبقة على أنشطة املؤسسةأو ألافكار امل
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، وعدم النضوج الكافي للقيادة إلادارية ، وعدم بداعات ضعيفة بسبب حداثة الفكرةيات إدارة إلا إدارة املعرفة وعمل

الثقة التامة لقيادة املؤسسة في معارف العمال الفنية، لكنها موجودة ربما تحتاج إلى صقل للمعارف أكثر فأكثر، وبالتالي 

 مخرجات عملية الابداع في هذه املؤسسة . العالقة ليست جوهرية بين الاستثمار في رأس املال البشري و 

 الدراسات الاجنبية  

ضرورة زيادة الاهتمام برأس املال البشري مع  : marimuthu & Others (2009)دراسة مارماثيو وآخرون  -

 . تزايد العوملة ومتطلبات سوق العمل

 ريع النمو الاقتصادي واعتبارههدفت الى التعرف على أهمية التركيز على تنمية رأس املال البشري من أجل تس

أحد الحلول ألاساسية لتحسين ألاداء داخل املنظمات، وحاولت الدراسة تقديم نموذج يو ح العالقة بين رأس املال 

البشري واداء منظمات ألاعمال، وعليه فإن املنظمات ينبغي عليها وضع الخطط الفعالة الخاصة باالستثمار في مختلف 

 شري، وعدم الاقتصار على ألاداء فقط، بل يضمن الحفاظ على القدرة التنافسية للمنظمة.جوانب رأس املال الب

م( بعنوان: " تأثيرات ممارسات إدارة املعرفة على ألاداء التنظيمي: دراسة حالة NEMWEL ،2019دراسة ) -

 كينيا"-على جامعة كيس ي 

داء التنظيمي في جامعة كيس ي و ثم تحديد دراسة أثار ممارسات إدارة املعرفة على ألا إلى هدفت هذه الدراسة 

املجموعات التالية من ممارسات إدارة املعرفة )اكتساب املعرفة، وتبادل املعرفة، وسياسات واستراتيجيات إدارة 

املعرفة(، ولتحقيق أهداف الدراسة تم استخدام ألاسلوب التحليلي الوصفي، وكان مجتمع العينة املستهدف عددهم 

في الجامعة، وقد تم جمع البيانات من خالل الاستبيانات واملقابالت على عينة تم اختيارهم بصورة ( من موظ100)

، كما تم إجراء عدد 120عشوائية طبقية من أعضاء هيئة التدريس بلغت )
ً
مقابلة لرؤساء مختلف الشعب،  21( شخصا

  :والكليات، وإلادارات وقد توصلت الدراسة إلى نتائج من أهمها

  الدراسة أن ممارسات إدارة املعرفة لها تأثير قوي وإيجابي على ألاداء التنظيمي.أثبتت 

  تواجه الجامعة تحديات فيما يتعلق بممارسات إدارة املعرفة، وكان التحدي الرئيس ي هو اكتناز املعرفة من

  قبل املوظفين.

 منهجية البحث وإجرءاته:

مثل وتت بحثهم،في إعداد  أتبعها الباحثون راءات التي يتضمن هذا الفصل منهجية البحث املستخدمة وإلاج 

 ،مة لجمع البيانات وخطوات إعدادها، وكذلك تحديد مجتمع البحث وعينته، وألاداة املستخدبمنهج البحث املستخدم

 الوسائل إلاحصائية التي استخدمها الباحثو وكيفية التحقق من صدقها وثباتها
ً
، وأخيرا

ً
في  ن ، ومن ثم تطبيقها ميدانيا

  -ألاتي: تحليل بيانات بحثهم، وهي على النحو 
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ً
 -البحث: : منهج أوال

 ياته،وفرض، كونه املنهج العلمي الذي يتناسب مع أهداف البحث املنهج الوصفي )املسحي( استخدم الباحثون 

ي كما ه ،ملدروسةقصد التعرف على الظاهرة ا، وذلك باملعلومات والبيانات عن ظاهرة ماوهو أسلوب يعتمد على جمع 

 .على الواقع

: مجتمع 
ً
  -: البحثثانيا

عددهم  عدن، والبالغوذمار وصنعاء و  تحدد مجتمع البحث الحالي بجميع أعضاء هيئة التدريس بجامعة إب

 من( 14)
ً
 ( جامعات 2حملة الدكتوراه موزعين على ) فردا

التي يعملون بها الجامعاتة يوضح عدد أفراد مجتمع البحث بحسب درجاتهم العلمي: (01جدول رقم)  

 الجامعة م
 املجمــــــــــــوع مدرس أستاذ مساعد أستاذ مشارك أستـــــــــــــاذ

 مجموع أنثى ذكر مجموع أنثى ذكر مجموع أنثى ذكر مجموع أنثى ذكر مجموع أنثى ذكر

 2 1 1        1    1 صنعاء 1

 5 2 3 5 2 3          ذمار 2

 5 2 3 5 3 2          إب 3

 1  1    1 1        تعز 4

 1  1    1 1        عدن 5

 14 5 9  5 5 2 2   1    1 املجمــــــــــــوع

 

  :عينة البحثثالثا: 

الجـــامعـــات اليمنيـــة ( فردا، جميعهم يعملون أعضــــــــــــــــاء هيئـــة التـــدريس في 22تكونـــت عينـــة البحـــث الحـــالي من )

 .العشوائية، تم اختيارهم بالطريقة ، وذمار وتعز، وعدنإبو  جامعة صنعاء

 :أداة البحثرابعا: 

 لطبيعة أهداف البحث الحالي فقد اعتمد الباحث
ً
إلاستبانة كأداة مناسبة إلجراء بحثها والتي من خاللها  ون نظرا

 ل من جمع البيانات واملعلومات من خالل إجابات أفراد عينة البحث على فقرات ون تمكن الباحث
ً
مسح لألاستبانه وفقا

 .   امليداني

  : ـالبحثخطوات إعداد أداة خامسا: 

  -ألاداة:الخطوات آلاتية في عملية بناء  تبع الباحثون ا

دور التعليم الجامعي في تنمية رأس املال البشري في الجامعات إلاطالع على ألادبيات والبحوث والدراسات العلمية في 

  اليمنية.

بدورالتعليم الجامعي في تنمية رأس املال ضم العديد من املعايير الخاصة بصياغة قائمة أولية ت قام الباحثون 

 ا.ومن ثم صياغة فقراته البشري في الجامعات اليمنية
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 جامعيين من اساتذه (0بعرض إلاستبانه بصورتها ألاولية على مجموعة من املحكمين تألفت من ) ون قام الباحث

 .ستبانةعرف على الصدق الظاهري لأل ذوي الاختصا ، للت

دور التعليم الجامعي في تنمية رأس ، ملعرفة مدى توافر (Likert0 –) ثالثياستخدمت الباحثة مقياس ليكرت ال .2

 وفقا إلجابات أفراد عينة البحث على املقياس. املال البشري في الجامعات اليمنية

ارج من أعضاء هيئة التدريس خومن ثم تطبيقها على عينة  النهائية،بإعداد ألاستبانة بصورتها  ون قام الباحث .1

 .الفاكرونباخعينة البحث الستخراج معامل ثبات ألاداة 

 بتطبيقها على عينة البحث ون بعد الـتأكد من صدق ألاداة وثباتها قام الباحث .0

 .الكترونيا

 : داةصدق ألا 

، ظاهري بيرسون الستخراج الصدق ال باستحدام معامل ون ، قام الباحثألاستبانة صدقالستخراج معامل 

 ستبانهإلا فقرات مجاالت  عامل الارتباط لجميع، كانت قيمة ملفقرات الاستبانةوباستخراج معامل الارتباط بيرسون 

(.449. %).  

 ( يو ح القيمة الكلية ملعامل الارتباط لفقرات مجاالت ألاستبانة  1)والجدول 

 يبين الارتباط :(02) جدول رقم

 
املتطلبات 

 التعليمية

املتطلبات 

 الاقتصادية

املتطلبات 

 السياسية

ملتطلبات 

 الثقافية

 املتطلبات

عية الاجتما  

 املجموع

لكليا  

 

 449. -042.- -234.- -344.- *534. 392.- الارتباط

 16 16 16 16 16 16 العينة

 16 16 16 16 16 16 املجموع

 ألاداة:ثبات  -

 ة باستخدام طريقة الثبات بالفاكرونباخ.يوضح قيم معامل الثبات للعينة الاستطالعيول  :(09)رقم جد

 عدد الفقرات املجاالت م
 طريقة الثبات بالفاكرونباخ

 

 951. 56 املتطلبات التعليمية 1

 341. 56 املتطلبات الاقتصادية 2

3 
 املتطلبات السياسسية

 

56 .900 
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الثقافية املتطلبات 4  56 .930 

الاجتماعية املتطلبات 5  56 .878 

ـــوع العــام للمجاالتاملجم   56 .843 

 
 ، قامت الباحثة بتطبيق إلاستبانة على عينة مكونة الستخراج معامل ثبات ألاستبانة  

 0من)
ً
يمة كانت ق الاستبانة،لفقرات  الفاكرونباخ، وباستخدام طريقة جامعة إب، من أعضاء هيئة التدريس في ( فردا

، وهي قيمة تتسق مع قيمة معامل صدق الاستبانة مما يجعل (%84.) هإلاستبانمعامل الثبات لجميع فقرات مجاالت 

عد ينمطمئن ثون الباح
ُ
 .ألاداة ألجله و إلى قياس ما ا

 :إجراءات تطبيق ألاداة -

لغرض  حكمينبعرضها على امل ون ، قام الباحثباتها وإخراجها بصورتها النهائيةبعد التحقق من صدق ألاداة وث

  -: هماوقد تضمنت الاستبانة جزأين  ،مراجعتها وإلاذن بتطبيقها

 كما تضمنت البيانات الشخصية ألفراد العينة  ،لتغطية الخاصة بأفراد عينة البحث: وهو عبارة عن رسالة االجزء ألاول 

الجامعي دور التعليم ، وهي تمثل ت( مجاال 2(، وشملت)21: ويتضمن فقرات مجاالت الاستبانة وعددها )الجزء الثاني

والذي يعطي املرونة  (،LikErt 0-هو مقياس ليكرت ) ثالثيوفق مقياس  الجامعات اليمنيةرأس املال البشري في تنمية  في

ليمنية اتنمية رأس املال البشري في الجامعات  الجامعي فيدور التعليم للفرد املستجيب بأن يجيب ضمن مدى توافر 

 
ً
 تية:آلا متبعين إلاجراءات ،الكترونيآ بتطبيق ألاستبانة ون وقد قام الباحث، منخفضة – متوسطة- عالية-لألتي:  وفقا

بتصميم استمارة خاصة لتفريغ استجابات  ون ، قام الباحثالاستجابات من أفراد عينة البحث بعد أن تم جمع -

 .(SPSS)إلاحصائية لتلك البيانات عبر برنامج الحقيبة إلاحصائية  ثم إجراء املعالجاتومن البحث، عينة 

: ا
ً
 لوسائل إلاحصائية املستخدمة سابعا

اليب ألاس استخدم الباحثون وطبيعة البيانات الخاصة بأفراد عينة البحث  ومتغيرات،في ضوء أهداف البحث   

   -إلاحصائية آلاتية: 

 ألاداة. الارتباط لثباتالستخراج قيمة معامل  بيرسون  معادلة 

 ية دور التعليم الجامعي في تنمأفراد عينة البحث عن  املتوسطات الحسابية والانحرافات املعيارية ملعرفة آراء

 لوجهة نظر عينة البحث.الجامعات اليمنيةرأس املال البشري في 
ً
 ، وفقا

 لنتائج  عرض النتائج ومناقشتها: -
ً
عملية التحليل الاحصائي لبيانات البحث ومن يتضمن هذا الفصل عرضا

حديد املدى ، كان البد من تبحثهممناقشة نتائج  ون لباحثيتسنى ل ثم مناقشتها في ضوء اهداف البحث ومتغيراتة، وحتى

 وعلى النحو الاتي: املقياس املستخدملبدائل 

 .1=  1) – 0= )املدى : بطرح أقل بديل من أعلى بديل وبالتالي يصبح              املقياس الثالثيتحديد مدى  .2
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، بحيث يصبح طول فترة (1املقياس املحدد بـ ) على بدائل( 2: بقسمة مدى املقياس )تحديد طول فترة املدى .1

 . 0.66=  املدى = 

 ،لفترة إلى أقل قيمة في املقياس: وذلك بإضافة قيمة طول ادود الحقيقة لكل بديل من املقياستحديد الح .0

 (.2كما هو مو ح أسفل الجدول رقم )

لجامعي في تنمية رأس املال البشري في دور التعليم امعيار الحكم على درجة توافر  :(06)دول رقمج

 ملتوسطاتها الحسابية الجامعات اليمنية
ً
 وفقا

 درجة التوافر املتوسط الحسابي

1-1,44  منخفضة 

1,48- 2,96  متوسطة 

2,91- 9  كبيرة 

 :ألاول املتعلقة بالهدف 

  ليمنية؟االبشري في الجامعات دور التعليم الجامعي في تنمية رأس املال  الاتي: مابالسؤال  الهدف ألاول يتمثل 

وللتعرف على مدى توافر دور التعليم الجامعي في تنمية رأس املال البشري في الجامعات اليمنية استخدمت 

لتحليل وقد أظهرت نتائج ا ةاملتوسطات الحسابية والانحرافات املعيارية لكل فقرة من فقرات مجاالت الاستبانالباحثة 

، طةبدرجة متوس، كان بوجه عام الجامعي في تنمية رأس املال البشري في الجامعات اليمنية دور التعليم إلاحصائي أن

الدور وهو دون املستوى املتوسط ملدى توافر  (،234.)والانحراف املعياري  ،(1.90) إذ حصل على املتوسط الحسابي

  .متوسطة بدرجة
ة لفقرات مجال ألاستبانة الخاصة عيارياملتوسطات الحسابية والانحرافات امليوضح  :(01) رقمالجدول 

 في تنمية رأس املال البشري في الجامعات اليمنيةالجامعي  التعليمبدور 

 املجــــال الترتيب

الترتيب 

حسب 

 املتوسط

املتوسط 

 الحسابي

الانحراف 

 املعياري 

الداللة 

 اللفظية

 متوسطة 555. 1.97 1 املتطلبات التعليمية 1

ةاملتطلبات الاقتصادي 2  متوسطة 269. 1.92 3 

 متوسطة 509. 1.93 2 املتطلبات السياسية 3

 متوسطة 576. 1.87 4 املتطلبات الثقافية 4

 متوسطة 506. 1.78 5 املتطلبات الاجتماعية 5

 متوسطة 234. 1.90  املتوسط الحسابي العام ملجاالت الاستبانة 
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 62 برلين –ألمانياالسياسية واالقتصادية / ، اإلستراتيجيةإصدارات المركز الديمقراطي العربي للدراسات  

 

 املؤتمر الدولي

 العلمي الافتراض ي 

2022 

 

جامعي الدور التعليم للمجاالت الخاصة بمدى توافر م املتوسطات الحسابية ويتبين من الجدول السابق أن ق

الذي و  املتطلبات التعليمية ، قد تراوحت ما بين أعلى قيمة ملجالملال البشري في الجامعات اليمنيةتنمية رأس ا في

ة ويالحظ قيمة املجال ألاول والتي تمثل أكبر قيم (555.) ،(، والانحراف املعياري 1.97) حصل على املتوسط الحسابي

 .متوسطة (1,02 -2,10املقياس ) املتوسط وفقمن قيم املتوسطات الحسابية للمجاالت، تقع في حدود املستوى 

( 509. )املعياري، ، والانحراف (1.93والذي حصل على املتوسط الحسابي ) ،املتطلبات السياسيةمجال يلية 

املتطلبات الثقافية يلية مجال  ،(269.معياري )( وانحراف 1.92بمتوسط حسابي ) املتطلبات الاقتصاديةيلية مجال  ،

( وانحراف 1.78بمتوسط حسابي )املتطلبات الاجتماعية (، يلية مجال .576.( وانحراف معياري )1.87بمتوسط حسابي )

 لنتائج التحليل إلاحصائي لكل ( وبدرجة متوسطة .506..معياري )
ً
 موجزا

ً
 مجال على حده وعلى النحو وفيما يلي عرضا

 ي:ألات

  في مجال املتطلبات التعليمية:النتائج املتعلقة بالهدف ألاول 

في تنميــــة رأس املــــال لتعليم الجــــامعي دور االتعرف عن مــــدى توافر  للتحقق من الهــــدف ألاول والــــذي مفــــاده؛

ات ف، اســـــتخدمت الباحثة املتوســــطات الحســـــابية والانحرااملتطلبات التعليميةفي مجال البشــــري في الجامعات اليمنية 

ــــائي، إن مـدى توافر  املعيـاريـة لكـل فقرة من فقرات املجـال، ــ ــ ــ ــ  دور التعليم الجـامعي فيوقـد أظهرت نتـائج التحليـل إلاحصــ

كان بدرجة توفر متوســـــطة، إذ حصـــــل على املتطلبات التعليمية،  مجالتنمية رأس املال البشــــري في الجامعات اليمنية 

  (1,02 -2,10وفق املقياس املحدد ) (555.، والانحراف املعياري)(1.97املتوسط الحسابي )

 .نحرافات املعيارية لفقرات املجال( يو ح قيم املتوسطات الحسابية والا 1والجدول ) 

 املتطلبات التعليمية املتوسطات الحسابية والانحرافات املعياري لفقرات مجال يوضح قيم  :(04) رقمجدول 

 

 املجــــال الترتيب

الترتيب 

حسب 

 املتوسط 

توسط امل

 الحسابي

الانحراف 

 املعياري 

الداللة 

 اللفظية

 وترقيهم للموظفينتوفر املؤسسه فرص الدراسة  1

 الوظيفي

 

 

 

 

. 

 

 

 متوسطة 468. 2.28 1

تصنع معايير موضوعية واختبارات لقبول الطلبة  2

 باملؤسسه .

 متوسطة 784. 2.00 3

تشجع املؤسسة وتكافئ الطلبة املتميزين ماديا  3

ا.ومعنوي  

 متوسطة 784. 2.00 3

للطلبه. ألاكاديميتصنع املؤسسة اليات فعاله ألرشاد  4  متوسطة 784. 2.00 3 

5 
ؤسسة النتاج ابحاث تعاون اعضاء هيئة التدريس بامل

 علمية مشتركه
3 2.00 .784 

 متوسطة

6 
يتم تحديث محتوى املقررات الدراسية بمايتفق مع 

اجات العصر.املقررات العاملية ومتغيرات واحتي  
3 2.00 .784 

 متوسطة
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 تعمل على الكشف عن ميول واهتمامات الطلبه 7

 

 

 

 

 وتنميتها وتوجيهها تربويا.

 متوسطة 828. 1.92 5

8 
تضع خطه واضحة للتنمية املهنية العضاء هيئة 

تربوي.التدريس ومعاونيهم بشكل   
3 2.00 .554 

 متوسطة

9 
يئة التدريس ديمية لعضو هتتيح قدر من الحرية الاكا

.باملؤسسة  
3 2.00 .554 

 متوسطة

10 
تراعي البرامج الدراسية احتياجات الطلبة والفروق 

 الفردية.
6 1.78 .699 

 متوسطة

11 
تشجيع العاملين كافة على املشاركة في حل مسائل 

 العمل.
6 1.78 .699 

 متوسطة

12 
خالل  العاملين منتنظم دورات تدريبية لزيادة كفاءة 

مالئمة.بية خطط تدري  
6 1.78 .801 

 متوسطة

تضع نظم واجراءات موضوعية وعادله للتقييم  13

 الدوري لجميع العاملين .

 متوسطة 730. 1.92 5

14 
تستفيد باراء جهات التوظيف في نوعية ومستوى 

التخصصات.الخريج في جميع   
2 2.14 .534 

 متوسطة

 متوسطة 555. 1.97 4 املتوسط الحسابي العام ملجاالت الاستبانة 

 

ضوء النتائج املو حة في الجدول السابق تبين للباحثة، بأن قيم متوسطات فقرات املجال، قد تراوحت في 

" إذ حصلت على املتوسط الحسابي توفر املؤسسه فر  الدراسة للموظفين " ومفادها:(، 2ما بين أعلى قيمة للفقرة )

 للمدى املتوسط من في ح ةقيم ي، وه(468.)وبانحراف معياري  (2.28)
ً
 -2,10وفق املقياس )دود املستوى املتوسط وفقا

 .متوسطة (1,02

البرامج الدراسية  تراعي« ومفادها:(، 20،22،21للفقرات )قيمة  اقلبينما حصلت على قد تراوحت ما بين 

 تنظم دورات " ،" تشجيع العاملين كافة على املشاركة في حل مسائل العمل "،»احتياجات الطلبة والفروق الفردية 

وبانحراف  (1.78)إذ حصلت على املتوسط الحسابي " مالئمة.خالل خطط تدريبية  العاملين منتدريبية لزيادة كفاءة 

 (.801.)معياري 

 :النتائج املتعلقة باملتطلبات الاقتصادية

ال البشري في الجامعات دور التعليم الجامعي  في تنمية رأس امل )ما  للتحقق من الهدف ألاول والذي مفاده     

، اســــــتخدمت الباحثة املتوســــــطات الحســــــابية والانحرافات املعيارية لكل فقرة املتطلبات الاقتصــــــاديهفي مجال اليمنية 

ــــائي، التحليل  وقـد أظهرت نتائج من فقرات املجـال، ــ ــ ــ ــ في تنمية رأس املال البشــــــــــــــري في أن دور التعليم الجامعي  إلاحصــ

( 1.78؛ كان بدرجة توفر متوســطة، إذ حصــل على املتوســط الحســابي )بات الاقتصــاديهطلاملت مجالالجامعات اليمنية 

 ( يو ح قيم املتوسطات الحسابية والانحرافات املعيارية لفقرات املجال .1(، والجدول )578.، والانحراف املعياري)
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 الاقتصاديه. اتمجال املتطلباملتوسطات الحسابية والانحرافات املعيارية لفقرات  :(04) رقمجدول 

 الفقـــــرة الترتيب

ترتيب 

الفقرة في 

 الاستبانة

املتوسط 

 الحسابي

الانحراف 

 املعياري 

الداللة 

 اللفظية

 متوسطة 784. 2.00 2 تقدم الدعم من قبل املؤسسات إلانتاجية للمؤسسة. 1

2 
تضع املؤسسة خطه طويله الاجل لشكل وحجم التعاون 

الخدمي.البحثي في القطاع   
 متوسطة 784. 2.00 2

3 
تشجع املؤسسة على اجراء البحوث التطبيقية املفيده 

املحلية.للمؤسسات إلانتاجة   
 متوسطة 554. 2.00 2

4 
تحقق الترابط ألاقتصادي املنشود بين املؤسسة 

باملجتمع.والقطاعات الانتاجية   
 متوسطة 877. 2.00 2

5 
تهتم املؤسسات بإضاقة تخصصات مستحدثه تألئم 

الانتاجية.لبات لقطاعات متط  
 متوسطة 699. 2.21 1

 متوسطة 699. 1.78 1 تعمل املؤسسة على اطالع الباحثين على تقنيات الانتاج 6

7 
تعريف سوق العمل باملؤسسة وبرامجها ألاكاديميه 

خريجها.وشهادتها ومؤهالتها وخبرات   
 متوسطة 744. 1.64 4

8 
لقطاع تفتح املؤسسة قنوات اتصال مع مؤسسات ا

طالبها.لتدريب  الخاص والعام  
 متوسطة 784. 2.00 2

9 
يه التي تخدم توفر املؤسسة التمويل للمشاريع البحث

.قطاعات املجتمع  
 متوسطة 770. 1.85 6

10 
توفر املؤسسة التجهيزات التكنولوجية التكنولوجية 

.التي تتماش ى مع حاجات سوق العمل الحديثة  
 متوسطة 828. 1.92 9

سط الحسابي العام للمجالاملتو    متوسطة 578. 1.78  

 

، بأن قيم متوسطات فقرات املجال، قد تراوحت ما ون ضوء النتائج املو حة في الجدول السابق تبين للباحثفي 

 تاجية.الانتهتم املؤسسات بإضاقة تخصصات مستحدثه تألئم متطلبات لقطاعات " ومفادها:(، 2بين أعلى قيمة للفقرة )

 في حدود املستوى املتوسط من توفر ةقيموهي ، (699.)وبانحراف معياري  (2.21)على املتوسط الحسابي  " إذ حصلت

 للمدى املتوسط من املقياس املحدد بـ 
ً
 متوسطةوبدرجة  ( 1,02 -2,10)وفقا

ها سوق العمل باملؤسسة وبرامج تعريف« ومفادها:(، 1قيمة للفقرة ) اقلبينما حصلت على قد تراوحت ما بين 

، (744.)وبانحراف معياري  (1.64)" إذ حصلت على املتوسط الحسابي . شهادتها ومؤهالتها وخبرات خريجهاألاكاديميه و 

 .متوسطة ( 1,02 -2,10)من املقياس املحدد بـ 
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  :املتطلبات السياسية النتائج املتعلقة بمجال -

في تنمية رأس املال البشري في الجامعات ي جامعه ما دور التعليم الللتحقق من الهدف ألاول والذي مفاد    

، استخدمت الباحثة املتوسطات الحسابية والانحرافات املعيارية لكل فقرة من املتطلبات السياسية في مجالاليمنية 

دورالتعليم الجامعي في تنمية رأس املال البشري وقد أظهرت نتائج التحليل إلاحصائي، إن مدى توافر  فقرات املجال،

، (1.93؛ كان بدرجة توفر متوسطة، إذ حصل على املتوسط الحسابي )املتطلبات السياسيةمجال ي الجامعات اليمنية ف

 متوسطة ( 2,96 -1,48)من املقياس املحدد بـ  (،509.والانحراف املعياري)

 حرافات املعيارية لفقرات املجال ( يو ح قيم املتوسطات الحسابية والان0والجدول ) 

ة لفقرات مجال املتطلبات السياسيةاملتوسطات الحسابية والانحرافات املعياري :(08) رقمجدول   

 

 الفقـــــرة الترتيب

ترتيب 

الفقرة في 

 الاستبانة

املتوسط 

 الحسابي

الانحراف 

 املعياري 

الداللة 

 اللفظية

1 
سياسية من خالل ترفع املؤسسة وعي الافراد بحقوقهم ال

.املناهج الدراسية  
 متوسطة 699. 1.78 9

2 
نشاطات الاتحادات  باالنخراط فيتسمح املؤسسة لطالبها 

.الطالبية  
 متوسطة 864. 1.85 6

3 
وقيمهم نحو املشاركة  تنمي املؤسسة اتجاهات الافراد

.الايجابية  
 متوسطة 554. 2.00 2

4 
تدعم النشاطات الطالبية ذات الطابع السياس ي من 

.ملعسكرات الصيفيةرامج والرحالت واخالل الندوات والب  
 متوسطة 699. 1.78 9

5 
مراجعة اللوائح املنظمة لالتحادات الطالبية وتحديثها 

.من تمثيل الطلبة في صنع القراراتبحيث تض  
 متوسطة 615. 2.07 1

6 
يتم تحديث مقررات التوعية السياسية ومراجعتها وفقا 

 لنظم ومعايير الجودة املحلية والعاملية.
سطةمتو  801. 1.78 9  

7 
من خالل  بحقوقهم السياسيةترفع املؤسسة وعي الافراد 

.املناهج الدراسية  
 متوسطة 615. 2.07 1

8 
اد وقيمهم نحو املشاركة تنمي املؤسسة اتجاهات ألافر 

.إلايجابية  
 متوسطة 662. 1.85 6

9 
مراجعة اللوائح املنظمة لالتحادات الطالبية وتعديلها 

صنع القرارات.بحيث يضمن تمثيل الطلبة في   
 متوسطة 615. 2.07 1

.حليةتتيح الفرصة لتمثيل الطلبة في املجالس امل 10  متوسطة 828. 2.07 1 

 متوسطة 509. 1.93  املتوسط الحسابي العام للمجال 
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بأن قيم متوسطات فقرات املجال، قد تراوحت ما  ،ون في ضوء النتائج املو حة في الجدول السابق تبين للباحث

مراجعة اللوائح املنظمة لالتحادات الطالبية وتعديلها بحيث يضمن " ومفادها:، (1، 2، 20 ،5)على قيمة للفقرة بين أ

تتيح الفرصة لتمثيل الطلبة في املجالس املحلية . " ،" مراجعة اللوائح املنظمة ، " "  تمثيل الطلبة في صنع القرارات.  

يل الطلبة في صنع القرارات ." ، " ترفع املؤسسة وعي الافراد بحقوقهم  لالتحادات الطالبية وتحديثها بحيث تضمن تمث

،وهما (  615)وبانحراف معياري  (2.07)إذ حصلت على املتوسط الحسابي السياسية من خالل املناهج الدراسية" ، 

 .متوسطة ( 2,96 -1,48)ـ من املقياس املحدد بـ متوسطةفي حدود املستوى املتوسط من توفر   قيم

تنمي املؤسسة اتجاهات ألافراد وقيمهم نحو املشاركة قيمة للفقرة ) اقلبينما حصلت على قد تراوحت ما بين 

 -1,48)، من املقياس املحدد بـ (662.)وبانحراف معياري  (1.85)" إذ حصلت على املتوسط الحسابي ومفادها:(، إلايجابية

 .متوسطة ( 2,96

 :لثقافيةاملتطلبات ا لالنتائج املتعلقة بمجا

ما دور التعليم الجامعي   في تنمية رأس املال  والذي مفاده؛ ل املتطلبات الثقافيةجاملللتحقق من الهدف      

استخدمت الباحثة املتوسطات الحسابية والانحرافات  الثقافية،املتطلبات في مجال البشري في الجامعات اليمنية 

ن دور التعليم الجامعي   في تنمية رأس هرت نتائج التحليل إلاحصائي، إأظ املجال، وقداملعيارية لكل فقرة من فقرات 

كان بدرجة توفر متوسطة، إذ حصل على املتوسط  الثقافية؛املتطلبات مجال  الجامعات اليمنيةاملال البشري في 

 .متوسطة ( 1,02 -2,10)من املقياس املحدد بـ  (،576.، والانحراف املعياري)(1.87الحسابي )

 املتطلبات الثقافية( يو ح قيم املتوسطات الحسابية والانحرافات املعيارية لفقرات املجال 5دول )والج 

املتوسطات الحسابية والانحرافات املعيارية لفقرات مجال املتطلبات الثقافية :(00) رقمجدول   

 الفقـــــرة الترتيب

ترتيب 

الفقرة في 

 الاستبانة

املتوسط 

 الحسابي

الانحراف 

ي املعيار   

الداللة 

 اللفظية

1 
تؤكد املؤسسة بعض القيم كإتقان العمل وتقدير التعليم 

ألاخر.وحق الاختالف والتسامح واحترام الرأي   
 متوسطة 615. 1.92 9

 متوسطة 726. 1.71 4 تسهم في مواجهة القضايا الفكرية التي قد تواجة طالبها 2

3 
عبير تتيح املؤسسة لإلفراد حرية الرأي والتفكير والت

اذهانهم.ومناقشة مايدور في   
 متوسطة 679. 2.00 2

4 
 –تقدم املؤسسة مناهج تؤكد القضايا الثقافية )الدينية 

ألاقتصادية( –السياسية  –إلاجتماعية   
 متوسطة 916. 1.92 9

 متوسطة 662. 1.85 6 تغقد املؤسسة اللقاءات الثقافية. 5

6 
قافية تساعد املؤسسة من التخلص من التبعية الث

 وتطلعهم لالستقالل الفكري.
 متوسطة 744. 1.64 4

7 
توظف وقت الفراغ للطلبة القص ى حد ممكن من خالل 

باملنظمة.ممارسة الانشطه الثقافية   
 متوسطة 770. 1.85 6
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 الحادي والعشرين 
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8 
تساعد املؤسسة الطلبة على التكوين الثقافي املطلوب 

املجتمع.قطاعات  الثقافية بمختلف ملالحقة التغيرات  
 متوسطة 730. 2.07 1

واليات التواصل الاجتماعي مع الاخر الافراد بقيمتوعية  9  متوسطة 699. 1.78 1 

10 
تسهم املؤسسة في مواجهة الازدواجية الثقافية التي يعاني 

املجتمع.منها   
 متوسطة 801. 1.78 1

11 
املؤسسة واملراكز تعمل املؤسسة على التعاون الثقافي بين 

الاخرى.الثقافية   
 متوسطة 877. 2.00 2

 متوسطة 576. 1.87  املتوسط الحسابي العام للمجال 

 
لبات املتط ، بأن قيم متوسطات فقرات مجالون في ضوء النتائج املو حة في الجدول السابق تبين للباحث

لثقافي املطلوب تساعد املؤسسة الطلبة على التكوين ا" ومفادها:(، 8قد تراوحت ما بين أعلى قيمة للفقرة )، الثقافية

وبانحراف معياري  (2.07)" إذ حصلت على املتوسط الحسابي  املجتمع.قطاعات  الثقافية بمختلف ملالحقة التغيرات

 للمدى املتوسط من املقياس املحدد  ةقيم ي، وه(730.)
ً
( وبدرجة 1,02 -2,10بـ )في حدود املستوى املتوسط وفقا

 متوسطة .

تساعد املؤسسة من التخلص من " ومفادها:(، 1بين أعلى قيمة للفقرة )بينما حصلت على قد تراوحت ما 

، (744.)وبانحراف معياري  (1.64)" إذ حصلت على املتوسط الحسابي  .التبعية الثقافية وتطلعهم لالستقالل الفكري 

 للمدى املتوسط من املقياس املحدد  ةقيم يوه
ً
 رجة متوسطة .(وبد2,96 -1,48بـ )في حدود املستوى املتوسط وفقا

 :تطلبات الاجتماعيةامل النتائج املتعلقة بمجال

مـــادور التعليم الجـــامعي في تنميـــة رأس املـــال البشــــــــــــــري في الجـــامعـــات  للتحقق من الهـــدف ألاول والـــذي مفـــاده 

رة قاملتوسطات الحسابية والانحرافات املعيارية لكل ف ون ، استخدمت الباحث املتطلبات الاجتماعيةفي مجال اليمنية  

ــــائي، إن مـدى توافر  من فقرات املجـال، ــ ــ ــ ــ دور التعليم الجـامعي   في تنميـة رأس املــال وقـد أظهرت نتـائج التحليـل إلاحصــ

؛ كان بدرجة توفر متوســــــــــــــطة، إذ حصـــــــــــــل على املتوســــــــــــــط  املتطلبات الاجتماعية مجالالبشـــــــــــــري في الجامعات اليمنية 

( يو ــح قيم املتوســطات الحســابية والانحرافات املعيارية 20) (، والجدول 506.( ، والانحراف املعياري)1.78الحســابي )

 املتطلبات الاجتماعية. لفقرات املجال 

املتوسطات الحسابية والانحرافات املعيارية لفقرات مجال املتطلبات الاجتماعية  :(10) رقمجدول   

. 

 الفقـــــرة الترتيب

ترتيب 

الفقرة في 

 الاستبانة

املتوسط 

 الحسابي

الانحراف 

 املعياري 

الداللة 

 اللفظية

1 
تعتني املؤسسة بمختلف اشكال التعليم املستمر ملن 

ذاتهم.التعليم من الراغبين في تطوير  فاتهم ركب  
 متوسطة 615. 1.92 2
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 الحادي والعشرين 
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2 

مؤسسات املجتمع  دورية معتعقد املؤسسة اجتماعات 

ملعرفة احتياجاتها ومدى رضاها عن مستوى خريج 

 املؤسسة.

سطةمتو  744. 1.64 1  

3 
توجة املؤسسة بحوث اعضاء هيئة التدريس لحل 

املجتمع.مشكالت   
 متوسطة 770. 1.85 9

4 
تقدم املؤسسات خدمات استشارية ملن يطلبها من 

املجتمع.مؤسسات   
 متوسطة 916. 1.92 2

5 
تعقد املؤسسة الاعمال التطوعية التي تسهم في خدمة 

 املجتمع.
 متوسطة 662. 1.85 9

6 
صصات العلمية باملؤسسة باحتياجات ترتبط التخ

 املجتمع
 متوسطة 825. 1.71 6

7 
تتواجد املؤسسة باستمرار في مختلف الفعاليات 

 املجتمعية
 متوسطة 892. 2.21 1

8 
توفر املؤسسة اليات لربط املؤسسة بمثيالتها في 

الاخرى.الجامعات   
 متوسطة 534. 1.85 9

9 
من كفاءات تستفيد الهيئات واملنظمات املجتمعية 

 اعضاء هيئة التدريس
 متوسطة 633. 1.35 8

10 
يتوافر نوع من التعاون بين مراكز البحوث الجامعية 

(.ةاعات الاعمال )الصناعية والزراعيوقط  
 متوسطة 650. 1.50 4

 متوسطة 506. 1.78  املتوسط الحسابي العام للمجال 

 

احثة، بأن قيم متوسطات فقرات املجال، قد تراوحت ما في ضوء النتائج املو حة في الجدول السابق تبين للب

" إذ حصلت على  تتواجد املؤسسة باستمرار في مختلف الفعاليات املجتمعية" ومفادها:(، 1فقرة )البين أعلى قيمة 

 للمدى املتوسط من  ةقيم (، وهي892.)وبانحراف معياري  (2.21)املتوسط الحسابي 
ً
في حدود املستوى املتوسط وفقا

 وبدرجة متوسطة . (2,96 -1,48بـ )ملقياس املحدد ا

يتوافر نوع من التعاون بين مراكز البحوث الجامعية " ومفادها:(، 20قيمة للفقرة ) اقلبينما حصلت على 

  (.650.)وبانحراف معياري  (1.50)" إذ حصلت على املتوسط الحسابي  .والزراعية(وقطاعات الاعمال )الصناعية 

 تاجات:النتائج والاستن

ملال أس اتنمية ر  الجامعي فيالنتائج املتعلقة بهدف الدراسة وهو التعرف على دور التعليم  قام الباحثون بعرض

 البشري في الجامعات اليمنية.

 ذإمتوسطة  بدرجة جاءعام  اليمنية بوجهدور التعليم الجامعي في تنمية رأس املال البشري في الجامعات  أن 

 ( وبدرجة توفر متوسطة.234.)املعياري  (، والانحراف1.90) بيعلى املتوسط الحسا حصل



 

وفقا لمتطلبات القرن  رأس مال بشريءدورمؤسسات التعليم في بنا      
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   في  يةاملتطلبات التعليممجال  اليمنية فيجاء دور التعليم الجامعي في تنمية رأس املال البشــري في الجامعات

 وبدرجة توفر متوسطة. (555.نحراف معياري )ا، و (1.97) حسابياملرتبة ألاولى بمتوسط 

 في  يةاملتطلبات السياسمجال  اليمنية فيامعي في تنمية رأس املال البشري في الجامعات وجاء دور التعليم الج

 وبدرجة توفر متوسطة.( 509معياري).، وانحراف (1.93حصل على متوسط الحسابي ) الثانية والذياملرتبة 

  ادية تطلبات الاقتصـــاملمجال  اليمنية فيوجاء دور التعليم الجامعي في تنمية رأس املال البشـــري في الجامعات

 ( وبدرجة توفر متوسطة. 269.( وانحراف معياري )1.92في املرتبة الثالثه بمتوسط حسابي )

  ة املتطلبــات الثقــافيــمجــال  اليمنيــة فيجــاء دور التعليم الجــامعي في تنميــة رأس املــال البشــــــــــــــري في الجــامعــات

 طة. ( وبدرجة توفر متوس.576.( وانحراف معياري )1.87بمتوسط حسابي )

  ة املتطلبات الاجتماعيمجال  اليمنية فيجـاء دور التعليم الجـامعي في تنميـة رأس املـال البشــــــــــــــري في الجـامعات

 .( وبدرجة توفر متوسطة.506.( وانحراف معياري )1.78بمتوسط حسابي )

 التوصيات:

 نيةتنمية رأس املال البشري في الجامعات اليم الجامعي فيعداد خطة لتفعيل دور التعليم إ  

  ملتطلباتاليمنية في كل ا في الجامعاتتنمية رأس املال البشري  الجامعي فيتكثيف الجهود لتطوير دور التعليم. 

  س املال متطلبات تنمية رأفي كل مجاالت  الجامعات اليمنيةدعم وتشجيع الابتكار وتنمية رأس املال البشري في

 .الفكري 

 ة.الاقتصاديمجال املتطلبات  اليمنية فيشري في الجمهورية خلق قواعد بيانات في تنمية رأس املال الب  

  لبشري.اانشاء صناديق لدعم تنمية رأس املال البشري في الجمهورية اليمنية في كل متطلبات تنمية رأس املال 

  يجب على الجامعة تنفيذ ممارسات مشاركة املعرفة لضمان التعرف على تنمية رأس املال البشري وتسهيل

 عرفة املتاحة فيها.تبادل امل

 .تطوير سياسة إدارة املعرفة، وهذا من شأنه تعزيز إلادارة الفعالة للمعرفة في الجامعة 

  بشري املال ال رأس املعرفة تنميةيجب على الحكومة زيادة الدعم املالي للجامعة لتمكينها من دعم مبادرات إدارة

 .بهدف تحسين ألاداء

 ديوان الجامعة خاصة بتنمية رأس املال البشري تتبع سياسة الباب املفتوح  العمل على إنشاء إدارة عامة داخل

 وتمكن من تدفق املعلومات.

  العمل على نشر ثقافة املعرفة وغرس القيم والتصورات املعرفية لدى ألافراد، والاستفادة من تكنولوجيا

 املعلومات الحديثة في هذا املجال.

  رأس املال البشري في الجامعة ودعم مشاريعها. نميةووا حة لتوضع خطة استراتيجية محددة 

  متطلبات تنمية رأس املال الفكري في ضوء إدارة  البشري وتوفير البحث عن جهة تمويل لتنمية راس املال

 املعرفة، والعمل على تجاوز املعوقات التي تواجه تنمية رأس املال الفكري.
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 شارك املعارف والخبرات فيما بين العاملين.ضرورة توفير الظروف والوسائل التي تساعد على ت 

 .إصدار النشرات والدوريات املتخصصة التي تساهم في نشر وتوزيع املعرفة بين العاملين 

  الاهتمام بإبداعات واختراعات العاملين وتشجيعهم على ذلك من خالل توفير أنظمة وإجراءات عمل مرنة

 تساعدهم على طرح أفكارهم الجديدة.

  ملقترحات:ا

  قنيات اليمنية في ضوء التتنمية رأس املال البشري في الجمهورية  الجامعي فيإجراء دراسة مماثلة لدور التعليم

 .الحديثة

  رأس املال البشري في الجمهورية اليمنية لخدمة املجتمع.  في تنميةإجراء دراسة مماثلة لدور التعليم الجامعي 

  املتطلبات  ءتنمية رأس املال البشري في الجمهورية اليمنية في ضو في الجامعيإجراء دراسة مماثلة لدور التعليم

 . التشريعات القانونية

 قائمة املراجع: 

 . ف وأنشطة إدارة املوارد البشريةأهداألاكاديمية العربية البريطانية للتعليم العالي،  (2

ي للعاملين الاداريين بجامعة إب في ضوء نموذج مقترح لتطوير املسار الوظيفأ .(1021) .عليالحبري، طه يحيى  (1

  اليمن. تعز،جامعة  منشورة،طروحة دكتوراه غير أ .التطوير التنظيمي

مجلة جامعة عجان للعلوم  .العاليالهيكل التنظيمي ملؤسسات التعليم  .(1002) .نهى علي الهاشمي، (0

 0، والتكنولوجيا

 املدارس بين مقارنة دراسة" الوظيفي باألمن وعالقتها البشرية املوارد إدارة. م( 2016) .حسن محمد شعير، أبو (2

يد رش 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 العليا الدراسات برنامج

تصور مقترح لتطوير الاداء الوظيفي الدارة املوارد البشرية بمكتب التربية  .(1021)  .فهد يحيى محمد الجحافي، (2

 اليمن  ،جامعة إب ،ة ماجستير غير منشورةرسال .والتعليم بمحافظة إب في ضوء ادارة الجودة الشاملة

 بحوث اقتصادية. مجلة النسبي الوضع-القياس-املفهومرأس املال البشري في مصر: . (2007 ) .أشرف، العربي (1

 05، الجمعية العربية للبحوث الاقتصادية، عربية

 دار وائل. عمان: اقتصاديات العمل .(2007 ). مدحت، القريش ي (1

وأنواعه املختلفة  مراحله،مؤشرات التعليم في الجمهورية اليمنية  .(1001) التعليم. املجلس ألاعلى لتخطيط (0

 ، صنعاء، الجمهورية اليمنية. (1002_1002للعام )

 حالة دراسة :املعرفة اقتصاد ظل في املعلومات صناعة في البشرية املوارد إدارة دور . (1001) .محمد النجار، نداء (5
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 :ملخص الدراسة

، 25ة كوفيد تسعى هذه الدراسة إلى التعرف على واقع التعليم خالل جائح
ً
، وتتناول التحديات التي إعترضت التعليم من ُبعد فنيا

، كما تتطرق 
ً
 وتعليميا

ً
، تربويا

ً
إستطالع آراء التالميذ واملعلمين وألاهالي في إطار تجربة التعليم من ُبعد بما لها وعليها، حيث  الدراسة إلىإداريا

 على صحة املعلمين واملتعلمين، فرضت الجائحة على ألانظمة التعليمية العاملية البحث ع
ً
ن خيارات بديلة في مجال التعليم والتعلم حفاظا

 ولضمان إكساب املتعلمين لكفايات وأهداف العملية التعليمية. هذا ويتطرق البحث إلى ألاساليب املعتمدة في عملية التعليم من ُبعد، كما

ي، وكذلك تقويم التعليم من ُبعد، ومخرجات تلك التجربة مقارنة بالتعليم تلقي الدراسة الضوء على إعداد املحتوى التعليمي إلالكترون

الحضوري، ومدى تحقيق ألاهداف والكفايات التعليمية املطلوبة، وقد اعتمد الباحث على املنهج الوصفي التحليلي في سبيل تحقيق أهداف 

 في عصر التكنولوجيا  البحث. وتخلص الدراسة إلى تقديم إلاقتراحات التي من شأنها إلاسهام في
ً
تطوير عمليات التعليم من ُبعد خصوصا

  الحديثة والتحول الرقمي.

   ، التقويم وإلاشراف.25التعليم عن ُبعد، التعليم الحضوري، جائحة كوفيد الكلمات املفتاحية: 

Abstract: 

This study seeks to identify the reality of education during the Covid 19 pandemic. It studies the challenges that 

confronted distance learning from a technical, administrative, educational and educational views. The study also examines 

the students, teachers and parents’ point of view regarding the pros and cons of distance learning experience, as the pandemic 

enforced a Global change to the educational systems to search for alternative options in the teaching and learning fields in 

order to preserve the health of teachers and learners, and to ensure that learners acquire the competencies and goals of the 

educational process. The research studies the methods adopted in the distance learning process, and the study also sheds 

light on the electronic educational content preparation, as well as the evaluation of distance learning, and the outputs of that 

experience compared to traditional learning, and the extent to which the required educational goals and competencies are 

achieved. For the purpose of the research, the analytical descriptive approach is used.  The study concludes with submitting 
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proposals that would contribute to the development of distance education processes, especially in the era of modern 

technology and digital transformation 

KeyWords: Distance Education, Urban Education, COVID-19 Pandemic, Evaluation and Supervision. 

  :مقدمة

 مذ عرف إلانسان حاجته للتعلم واملعرفة، بهدف ت
ً
شهد عمليات التعليم والتعلم تطوًرا نوعًيا ومستمرا

، بل إعتمد منذ 25إلاكتشاف، والتواصل، والتجارة، والتقدم، والتعليم من ُبعد لم يكن فقط خالل جائحة كوقيد 

ه استخدم بهدف تقديم ف
ّ
مين على زمن بعيد في بعض دول العالم، وأن

ّ
رٍ  تعليمّيٍة وتدريبّيٍة وتوعوّيٍة للمعلمين واملّتعل

 حٍد سواء دون إلالتزام بوقٍت ومكان محّددين.

قال سيسترو "إن أعظم هبة يمكن أن نقدمها للمجتمع هي تعليم أبنائه"، فاملعلم منذ أن وجد التعليم ما زال 

ساب مهارات التفكير والنقد واملواطنة والديمقراطية يقدم خدمة مهنية ملجتمعه من خالل تمكين التالميذ من اكت

 .(1001، 51 عواد، ع) والتسامح وتذوق معنى الحرية وتحمل املسؤولية وغيرها من الغايات وألاهداف التربوية

م عن ُبعد، يحتاج بكل تأكيٍد إلى عملية تغيير جذري تب
ّ
أ دإن الانتقال من املناهج الّتعليمّية التقليدّية إلى الّتعل

م وآليات الّتقويم والكتاب 
ّ
م وطريقة عمل املعل

ّ
بإنقالب جوهري في الاساليب والطرائق واملناهج، والنظر إلى املتعل

والحقيبة املدرسّية. وهنا البد من إلاشارة إلى أن الدولة اللبنانّية غير جاهزة نهائًيا لهذا الّنوع من الّتعليم حتى آلان، وهي 

 لم تعّد العّدة ال
ً

بات تطّورات عصر املعلوماتّية والّتكنولوجيا بشكل عملّي أصال
ّ
 و ّسليمة حتى ملواكبة متطل

ً
 بنيوّي، فضال

 عن أّن ما نحن عليه أعتمد منذ حوالي ثالثين عاًما ولكّنه يستند إلى مناهج أجنبّية عمرها عشرات الّسنين.

عليم من ُبعد وذلك للمساهمة في الحد ومع إنتشار فيروس كورونا بدأ الحديث بفَعالية عن ضرورة اعتماد الت

ث تظهر التقارير ، حيمن إنتشار الفيروس وثانًيا ملتابعة متطلبات املنهج التعليمي للتالميذ لعدم فقدانهم للعام الدراس ي

مليار تلميذ وطالب باتوا خارج سور املدرسة، بسبب إلاضطرابات  2.1الصادرة عن معهد اليونسكو لإلحصاء بأن أكثر من 

دولة )تقرير  212من التالميذ واملتعلمين في العالم، بما يفوق عن  %50، أي ما يزيد عن 25لناتجة عن جائحة كوفيدا

 (.1012اليونسكو، 

 مليون  614وبحسب إحصاءات منظمة الصحة العاملية فقد بلغ عدد إلاصابات جراء فيروس كورونا حوالي 

 ( 1011بلد في العالم )تقرير منظمة الصحة العاملية،  212، في ضحية ماليين 4إصابة، في حين بلغ عدد الوفيات حوالي 

 
ً
 البحث: أهمية-أوال

 لكونه يتطرق إلى قضية التعليم من ُبعد، من منظور الواقع امللزم لهذا النوع 
ً
يحظى هذ البحث بأهّمية كبيرة

 تكمن من التعليم، ومن جهة أخرى لدراسة مدى إمكانية تعميم أو إعتماد التعليم من بُ 
ً
عد بشكل دائم ومستمر، وأيضا

أهمية هذه الدراسة التي تسعى ملعرفة إمكانية ضمان جودة التعليم والتعليم العالي، في ظل عصر التكنولوجيا الحديثة 

 إلى مواكبة الثورة الصناعية الرابعة. 
ً
 وعصر التحول الرقمي وصوال
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كنولوجية املستخدمة لتقديم الخدمات التعليمية، وتكمن أهمية البحث لكونه سيلقي الضوء على الوسائل الت

كما يناقش البحث التحديات التي واجهت املعلمين والتالمذة وألاهالي خالل عملية التعليم، إن لناحية إلاعداد والتأهيل 

ويلفت  ،وتحضير املحتوى إلالكتروني، وإن لجهة تمكين التالميذ من الوصول إلى الغايات وألاهداف التربوية والتعليمة

 إلى تقويم العملية التعليمية عن ُبعد بكل 
ً
النظر البحث إلى آليات إلاشراف التربوي، وجهوزية البنى التحتية، وصوال

جوانبها. هذا ويخلص إلى تحليل البيانات واملعلومات املتوفرة من خالل الدراسة امليدانية إستطالع وتقديم إلاقتراحات 

ن التعليم من ُبعد، وتقويم مدى إمكانية إدخال تكنولوجيا التحول الرقمي في التعليم التي من شأنها إلاسهام في تحسي

 والتعليم الجامعي بشكل خا .

  
ً
 البحث: أهداف-ثانيا

 أمام النظام التعليمي العالمي، وألجل بأجمةنفسها على العالم  25فرضت جائحة كوفيد 
ً
 كبيرا

ً
، وشكلت تحديا

 قبل ذلك إال في بعض ذلك تم إستخدام ما يعرف بنظام 
ً
التعليم من ُبعد بشكل واسع وكبير، حيث لم يكن منتشرا

الدول وفي مراحل التعليم العليا، وحتى يوجد بعض الدول ال تعترف بالتعليم من ُبعد. وعليه تكمن أهداف البحث فيما 

 يلي:

 .التعرف على واقع التعليم من ُبعد خالل جائحة كورونا 

 تقنيات املستخدمة في التعليم من ُبعد.التعرف إلى الوسائل وال 

 .التعرف إلى التحديات التي واجهت املعلمين خالل عملية التعليم من ُبعد 

 .التعرف إلى التحديات التي واجهت املعلمين واملتعلمين وألاهالي خالل فترة التعليم من ُبعد 

 ثة.إستخدام وسائل التكنولوجية الحديالتعرف على مدى تدريب املعلمين ومعرفتهم بتقديم التعليم من ُبعد، ب 

 .التعرف إلى آليات إلاشراف التربوي التي إعتمدت من الجهات العليا، وكذلك عمليات التقويم 

 .التعرف إلى مدى تحقيق الغايات وألاهداف والكفايات التربوية خالل عملية التعليم من ُبعد 

  قمي، وإعتماد التعليم من ُبعد.دراسة مدى قدرة النظام التعليمي من مواكبة التحول الر 

ا
ً
 البحث: منهج-ثالث

 ملالئمته ألغراض الدراسة. 
ً
 يعمد الباحث املنهج الوصفي التحليلي نظرا

 ويعبر عنها  املنهج الوصفي:
ً
 دقيقا

ً
يعتمد على دراسة الواقع، أو الظاهرة كما توجد في الواقع، ويهتم بوصفها وصفا

 )كم
ً
 )كيف( أو كميا

ً
 .(02، 1002-1000( )طباجة، تعبيًرا كيفيا

هو تجمع لعناصر، أو وحدات في شكل واحد، أو كل واحد، أو مجموعة حوادث بينها تبادل داخلي كبير  املنهج التحليلي:

-1000وصالت وثيقة، أو مركب من العناصر بينها عالقات بالتبادل، أو مجموعة من ألاشياء بينها عالقات )طباجة، 

1002 ،51) 
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ً
 البحث وعينته:  عمجتم-رابعا

من خالل إسبيان الكتروني من خالل وسائل التواصل  إليهممجتمع البحث هو أساتذة وتالميذ وأهالي، تم التوجه 

(، هذا وقد تم حذف إلاجابات الغير مشمولة بموضع البحث، 1120إلاجتماعي ومن ُبعد، بلغ عدد إلاستبيانات املعتبرة )

 (.2وهي موزعة كما يبين الجدول رقم )

 
ً
 البحث: إشكالية-خامسا

أرخت بظاللها على كافة جوانب الحياة، ورغم مرور سنة على  25مما ال شك فيه بأن تداعيات جائحة كوفيد 

، إال أن كافة الحكومات والشعوب تترقب بحذر شديد إلاجراءات الوقائية وما إذا كانت ستؤدي 
ً
إنتشار الفيروس عامليا

العالم سيشهد لها مضاعفات قد تكون أشد خطورة على املواطنين، وأمام هذا املشهد  إلى السيطرة على الجائحة أم أن

املخيف يقف أرباب التربية والتعليم أمام مشرحة الواقع التعليمي خالل الجائحة، وما هي إلاجراءات التي يجب إتباعها 

وذلك   والغايات والكفايات التعليمية،ملتابعة وإستكمال املناهج التعليمية، وتمكين التالميذ والطلبة من ألاهداف 

 من الحفاظ على صحة املعلمين واملتعلمين من جهة، وتأمين سالمة العملية التعليمة ومخرجاتها، وهنا نطرح 
ً
إنطالقا

 وقدرته على التحول الرقمي؟ 10ما مدى إستفادة النظام التعليمي من التعليم من ُبعد خالل جائحة كوفيد  إلاشكالية التالية:

 ولإلجابة على السؤال الرئيس ي يمكن طرح التساؤالت التالي:

 هل تم تدريب املعلمين والتالمذة على أستخدام الوسائط التكنولوجية للتعلم من ُبعد؟ 

 ؟ ويراعي كافة ألاهداف التعليمة؟ههل إستطاعت إلادارات العليا تحضير املن
ً
 ج التعليمي الكترونيا

  القيام بأدوارهم إلاشرافية عن ُبعد؟ وكيف تم التأكد من مدى تحقق كيف إستطتع املشرفون التربويين

 ألاهداف التعليمية؟

 هل يكون التعليم من ُبعد فرصة للتحول الرقمي؟ 

  بالتعليم الحضوري؟  وهل يمكن إعتماد هذا النهج بعد جائحة 
ً
ما مدى نجاح نظام التعليم من ُبعد مقارنة

 كورونا؟ وماذا عن التعليم املدمج؟

 استطاع أسلوب التعليم من ُبعد تحقيق نفس الفعالية في كافة مراحل التعليم ومستوياته هل 

 
ً
 :، ودور التكنولوجيا في التعليمالتعليم من ُبعد مفهوم-سادسا

 تعريف التعليم من ُبعد:أ.

سه، فنظًرا ألهمية التعليم املستمر حاولت املجتمعات البحث عن صيغ جديدة للتعليم تعتمد على املتعلم ن

وزمان  عدد ممكن من ألافراد وتلبية احتياجاتهم التعليمية واملهنية دون التقيد بمكان والتعلم مدى الحياة لتمكين أكبر

 من إنتقال  فبحسب اليونسكومعينين. 
ً
التعليم من ُبعد، هو عمليه نقل املعرفة الى املتعلم في موقع إقامته أو عمله بدال
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ة، وهو مبني على أساس إيصال املعرفة واملهارات واملواد التعليمية إلى املتعلم عبر وسائل املتعلم الى املؤسسة التعليمي

 عن املعلم أو املنفذ للعمليه التعليميه، وتستخدم 
ً
 أو مفصال

ً
وأساليب تقنية مختلفه، حيث يكون املتعلم بعيدا

 ث وجًه لوجه.التكنولوجيا من أجل ملء الفجوه بين الطرفين بما يحاكي إلاتصال الذي يحد

 إ 
ً
 ومكانيا

ً
 التعليم عن بعد ما هو إال تفاعل التعليميه يكون فيها املعلم واملتعلم منفصلين عن بعضهما زمانيا

ً
ذا

 )تقرير منظمة ألامم املتحدة، 
ً
 (1012أو كالهما معا

ليم من مر فإن التعويوجد خطأ شائع في اعتبار أن التعليم من ُبعد هو مرادف للتعليم عبر إلانترنت، وفي واقع ألا 

 فإنه اعتبر في أحيان كثيرة مرادفا للتعليم عن لكن نظرا إلنتشار ألاول هو أحد وسائل التعليم من ُبعد و  إلانترنت خالل

 .ُبعد

 عليم والتعلم عن ُبعد:تاريخ التب.

 بإيصال 2051يعود تاريخ التعليم والتعلم عن ُبعد الى أكثر من قرن حيث بدأت جامعة شيكاغو في أمريكا عام 

الدروس التعليمية الى الطلبة عبر الرسائل البريدية. بعد ذلك انتقلت عملية التعليم من ُبعد من خالل الاذاعات التي 

إنضمام مدرسة تعليمية جديدة بعناصر مبتكرة. وبعد مرور حوالي نصف  2512بذلك العام القت نجاًحا باهًرا، ليسجل 

حدثت نهضة حقيقية في ميدان التعليم بشكل عام والتعلم عن ُبعد على وجه الخصو ،  2510قرن أي في العام 

لعربية والعاملية. أما النقلة حيث تبنت بعض الجامعات التعليم عبر أجهزة التلفاز، وهذا ما القى رواًجا في إلاذاعات ا

النوعية في مجال التعليم والتعلم عن ُبعد فقد تجلت من خالل ثورة التكنولوجيا في أواخر تسعينيات القرن املاض ي، 

حيث استطاعت الشبكة العنكبوتية )الانترنت( الدخول كوسيط بين املؤسسات التعليمية والباحثين عن املعرفة 

م يعد يقتصر التعلم فقط على الطالب وإنما غدا اسلوب حياة يلجأ اليه كافة الراغبين والتعلم بأشكالها، حيث ل

 (2500، 2، عدد20مدى الحياة )أوذكر سينغ، مجلد والتعلم لبحثاب

 :ج.مفهوم التحول الرقمي

 ن هذه التقنية تعني إمكانية تكييف الشركات واملؤسسات الحكومية واستجابتها مع التغيرات التكنولوجيةإ

السريعة وذلك بتغيير نماذج أعمالها وعملياتها، من أجل املحافظة على استمراريتها في دائرة املنافسة، خاصة الشركات 

التجارية إلستقطاب قاعدة أكبر من الزبائن، على عكس املؤسسات الحكومية التي يكون فيها املواطن مجبرا على التعامل 

عملية انتقال الشركات " :وعليه، ُيعّرف التحول الرقمي بأنه ، لحكومي مهم أيضارقمي في القطاع امعها، إال أن التحول ال

إلى نموذج عمل يعتمد على التقنيات الرقمية في ابتكار املنتجات والخدمات وتوفير قنوات جديدة من العائدات وفرضها 

 (.1025تزيد من قيمة منتجها)بردان، 

التحول في ألاعمال أو الحكومات أي، إجراء تغييرات جذرية  DX(Digital Transformation)ويرمز للتحول الرقمي 

. قد يكون 
ً
تطال نموذج العمل وإلاجراءات والعمليات، قد يطال التحول عملية تغيير املنتج أو طريقة تقديم الخدمة كليا

https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D9%84%D8%A5%D9%86%D8%AA%D8%B1%D9%86%D8%AA
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D9%84%D8%A5%D9%86%D8%AA%D8%B1%D9%86%D8%AA
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 بتدخل في وظائف املؤسسة كلها من املبيعات إلى التوريد وتقنية املعلومات وكل س
ً
ة )بردان، لسلة القيماستراتيجيا

1025) 

 :10دور التكنولوجيا في التعليم من ُبعد في ظل جائحة كوفيد  .د

 في العصر الحالي خاصة وأننا على مشارف ما يعرف بعصر الثورة الصناعية الرابعة 
ً
 فاعال

ً
تلعب التكنولوجيا دورا

 غاية باألهمية فوالتي تتعلق )بالذكاء الصناعي(، ومع إجتياح فيروس كورونا العالم، أصب
ً
ي ح إستخدام التكنولوجيا أمرا

معامالت املجتمعات التجارية، والعلمية، والتسويقية، وهذا ما يعطي أهمية كبيرة لدور وسائل التكنولوجيا في 

 وهي: 25، وهنا نبرز أهم أدوار التكنولوجيا في التعليم من ُبعد في ظل جائحة كوفيد التعليم من ُبعد عملية

 .1(1000، 1ولوجيا في تقريب املسافة بين املعلمين واملتعلمين )إسكندر والغزاوي، طتسهم التكن .2

 تسهم في إمكانية تبادل املعارف والخبرات واملعلومات بين املتعلمين واملعلمين. .1

 تساعد التكنولوجيا في تسهيل عملية البحث العلمي، والنشر، واملشاركة في الندوات واملؤتمرات عن ُبعد. .0

 سائل التكنولوجيا على تصميم املحتويات إلالكترونية، وإلاختبارات، وإلاستبيانات.تساعد و  .2

ساهمت التكنولوجيا بتصميم منصات وتطبيقات الكترونية لتسهيل وتأمين عمليات التواصل والتعليم من  .2

 ُبعد.

ما ة عن ُبعد، كساعدت التكنولوجيا في الحد من إنتشار فيروس كورونا، ألنها سمحت إتمام العملية التعليم .1

 ساهت التكنولوجيا بمضاعفة التسوق إلالكتروني.

 
ً
 البحث امليداني: إجراءات-سابعا

تم إجراء البحث من خالل إعداد أداة البحث بصورة أولية، والتأكد من صدق وثبات الاداة، وإعداد أداة  

ية، وقد التطبيقات والوسائل التكنولوجالبحث بصورتها النهائية. بعد ذلك توزيع إلاستبيان على عينة البحث بواسطة 

ولي أمر، بعد ذلك تم تحليل املعلومات  225معلم، و 001تلميذ، و 2122موزعين على:  1120شارك في إلاستبيان 

 للدراسة امليدانية ونتائجها، هذا وقد 
ً
والبيانات وتفسيرها، حيث خلص البحث إلى إستخال  النتائج والتوصيات وفقا

 للمحاور التالية:جرى تقسيم إلاست
ً
 بيان وفقا

 يانات الطالب وألاهالي واملعلمينالقسم ألاول: ما يتعلق بب

Table 1البيانات املتعلقة بالطالب واملعلمين وألاهل : 

 إناث  ذكور  خاص  رسمي  ألاهل الطالب ألاساتذة  

 %49.10 %94.00 %90.90 %10.40 %21.10 %44.20 %12.40 املشاركين
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( %21.10مدرس، أي بنسبة بلغت ) 001(، أن عدد ألاساتذة املشاركين في إلاستبيان بلغ 2الجدول رقم )يظهر 

(، بينما بلغ عدد ألاهالي املشاركين في %11.10بنسبة ) 2122الذين بلغ عددهم  التالميذ مشاركةنسبة وهي أقل من 

( والقطاع %25.10قد توزع املعلمون والتالميذ على القطاع الرسمي بمعدل )(، و %12.20أي بنسبة ) 225إلاستبيان 

( في حين أن أعداد إلاناث فاق عدد الذكور %01.50)بلغت (، كما يظهر الجدول بأن نسبة الذكور %01.50الخا  )

 (.% 10.20بنسبة )

 القسم الثاني: ما يتعلق باملعلمين

 املحور ألاول: حول إلاعداد والتدريب.1

Table 2معرفة إذا تم تدريب املعلمين : 

 هل تم تدريبكم للقيام بالتعليم عن بعد بشكل كاٍف؟ )%(

 لم ينجز انجز بشكل جزئي انجز 

 %14.80 %10.10 %99.10 املعلمون 

(، بأن العدد ألاكبر من املعلمين النسبة ) 1يظهر الجدول رقم )

التدريب أنجزت بشكل جزئي، بينما ( يرى بأن عملية 20.20%

( يرى %21.00( بأنها أنجزت، في حين أن نسبة )% 00.20يرى )

 أنها لم تنجز. 

 

 

Figure 1 الصفففففففففمة التعليميفففففففففة :

 للمشاركين

Figure 2نوع التعليم : Figure 3جنس المشاركين : 
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انجز انجز بشكل جزئي لم ينجز

Figure 4تدريب المعلمين : 
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 املحور الثاني: تقويم التعليم عن ُبعد.2
Table 0الطرق املعتمدة لتقويم املتعلمين : 

  ما هي الطرق املعتمدة لتقويم املتعلمين؟

تقويم شفهي  الالكترونيتقويم  

 مباشر

تقويم من خالل  لم يتم التقويم

 املشاريع

 غير ذلك

 %9.20 %0.10 %28.40 %22.20 %94.10 املعلمون 

 

(، بأن تقويم العلمية 0يظهر الجدول رقم )

التعليمية جرى من خالل التطبيقات 

(، ويحتل %01.20إلالكترونية أي بنسبة )

شر فهي املبااملرتبة الثانية التقويم الش

بواسطة التطبيقات املعتمد للتعليم عن 

( من املعلمين %10.10ُبعد، في حين يرى )

أنه لم يتم تقويم للعملية التعليمية، وهذا 

يدل على أن العمليات التعليمية لم يتم 

قياس مخرجاتها وتقويم الكفايات 

ألاهداف التعليمية بالشكل املطلوب، 

 ية برمتها في خطر إن لم تؤدي ألاهداف املرجوة منها. وهذا ما يجعل العملية التعليم

Table 4أساليب إلاشراف التربوي خالل جائحة كورونا : 

 ما هي أساليب إلاشراف التربوي خالل مرحلة التعليم عن بعد

من خالل رفع  

 التقارير

تواصل املشرفين مع 

 املعلمين

اشراف من قبل 

 الجهات العليا

 غير ذلك

 %6.10 %12.10 %61.40 %61.90 املعلمون 

36.50%

22.20%

28.60%

9.50%

3.20%
أساليب التقويم

تقويم االلكتروني تقويم شفهي مباشر لم يتم التقويم

تقويم من خالل المشاريع غير ذلك

Figure 1الطرق املعتمدة لتقويم املتعلمين : 
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 املؤتمر الدولي

 العلمي الافتراض ي 

2022 

 

(، بأن 2الجدول رقم ) يظهر

علميات إلاشراف التربوي كانت تتم 

من خالل إلاتصال والتواصل عن 

ُبعد بين املشرفين التربويين 

واملعلمين وقد بلغت النسبة 

(، وان الطريقة الثانية 22.00%)

كانت تتم من خالل رفع التقارير 

املعلمين والذين بلغت  بحسب رأي

  (.%22.00نسبتهم )

 

Table 5جهوزية املعلمين النفسية واللوجستية والفنية : 

   
ً
  كبيرة  متوسطة قليلة قليلة جدا

ً
 كبيرة جدا

 %10.10 %16.90 %94.00 %21.80 %14.60 مدى جهوزيتكم للتعليم من الناحية النفسية

يم من الناحية مدى جهوزيتكم للتعل

 التكنولوجية
20.00% 21.00% 92.90% 19.40% 8.20% 

 %0.80 %14.40 %92.90 %29.60 %14.80 مدى جهوزية املحتوى إلالكتروني لديكم 

 %10.00 %10.10 %20.90 %24.60 %16.90 مدى جهوزية املناخ التعليمي في املنزل 

 

 للبيانات التالية: (، آراء املعلمين املشاركين في إلا 2يظهر الجدول رقم )
ً
 ستطالع وفقا

 ( من املعلمين جهوزتهم النفسية قليلة للتعليم عن بعد، %12.00أن نسبة )( منهم قليلة %21.20ونسبة )

، في حين أن )
ً
( جهوزتهم النفسية بمستوى متوسط، وهذا يدلل على أن العدد ألاكبر من املعلمين يشعرون %01جدا

 عن بعد.بحالة غير جيدة خالل التعليم 

0.00% 10.00% 20.00% 30.00% 40.00% 50.00%

من خالل رفع التقارير

تواصل المشرفين مع المعلمين

اشراف من قبل الجهات العليا

غير ذلك

أساليب اإلشراف

Figure 6 : عن بعد خالل التعليمأساليب اإلشراف التربوي 
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 املؤتمر الدولي

 العلمي الافتراض ي 

2022 

 

  ونسبة )%10.50نسبة )أن ،
ً
( منهم %12.00( من املعلمين جهوزتهم لناحية إستخدام التكنولوجيا قليلة جدا

( جهوزتهم في استخدام التكنولوجيا متوسطة، وهذا يدلل على أن املعلمون يعانون من %01.00أن )قليلة، في حين 

 يات التعليم عن ُبعد.مشكالت في إستخدام أو توفر وسائل التكنولوجيا في عمل

 ( 10.20أن نسبة% ،
ً
 ( من املعلمين ليس لديهم جهوزية في تحضير أو إمتالك املحتوى التعليمي الكترونيا

 

 ( 10.20أن نسبة%،
ً
 ( من املعلمين ليس لديهم جهوزية في تحضير أو إمتالك املحتوى التعليمي الكترونيا

، في حين أن )( منهم يرون أن جهوزيتهم قليلة جد%21.00ونسبة )
ً
( جهوزيتهم بمعدل متوسط في هذا املجال، %01.00ا

 .
ً
 هذا يشير وبوضوح إلى أن املعلمين يعانون في طريقة تحضير املحتوى التعليمي الكترونيا

ً
 وأيضا

 ( بنسبة قليلة، وأن نسبة %11.20أن نسبة 
ً
( من املعلمين يصرحون بأن املناخ التعليمي في املنزل كان مشجعا

، في حين أن )22.00%)
ً
 بنسبة قليلة جدا

ً
( من املعلمين يصرحون بأن أجواء %15.00( يعتبرون أن املناخ املنزلي مشجعا

التعليم عن ُبعد كانت عادية، وهذا يطرح سؤال مدى نجاح العملية التعليمية عن بعد في ظل ألادواء الغير مشجعة 

 ونسب كبيرة؟

يذلقسم الثالث: ما يتعلق باملعلمين والتالما  

 املحور ألاول: التقنيات املستحدمة في التعليم عن ُبعد .1

Table 6الخبرة في استخدام الانترنت عند املعلمين والتالميذ : 

 (حث، تحميل ملفات، تبادل معلوماتهل لديك الخبرة في إستخدام الانترنت )ب

 غير ذلك كال نعم 

 %6.00 %22.10 %49.10 املعلمون 

 %22.10 %69.80 %99.40 التالميذ

0.00%

5.00%

10.00%

15.00%

20.00%

25.00%

30.00%

35.00%

40.00%

قليلة جدا   قليلة متوسطة كبيرة  كبيرة جدا  

جهوزية املعلمين النفسية واللوجستية والفنية

جهوزيتكم نفسيا   جهوزيتكم تكنولوجيا   جهوزية المحتوى االلكتروني جهوزية المناخ التعليمي
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 العلمي الافتراض ي 

2022 

 

( بينما %10.20(، بأن أغلب املعلمين لديهم خبرة في إستخدام ألانترنت أي بنسبة )1)يظهر الجدول رقم

 أما إكتمال جوانب العملية التعليمية، في حين أن %00.10ينخفض عند التالميذ إلى نسبة )
ً
(، وهذا يشكل عائقا

( من التالميذ ال يجيدون %20.00لديهم خبرة في التعامل مع ألانترنت، وأن نسبة ) ( من املعلمين ليس11.20%)

أستخدام ألانترنت بشكل جيد، وهذا مؤشر سلبي في عملية التعليم بُعد لجهة حسن إلاتصال والتواصل بين املعلمين 

 لناحية إلاستفادة من الشبكة العنكبوتية في مجال البحث العلمي
ً
 ية.وخدمة العملية التعليم واملتعلمين، وأيضا

Table 7تقويم عملية التفاعل مع املعلمين بحسب رأي املعلمين واملتعلمين : 

 كيف تصف عملية التفاعل مع املعلم عن ُبعد

 غير ذلك ضعيف متوسط جيد 

 %4.20 %61.80 %24.80 %20.20 املعلمون 

 %2.00 %41.40 %19.80 %11.40 التلالميذ

33.70%

43.80%

22.50%

خبرة املتعلمين في استخدام الانترنت

نعم كال غير ذلك

73.50%

22.50%

4.00%

خبرة املعلمين في استخدام الانترنت

نعم كال غير ذلك

Figure 8 :نرررررررت عنررررررردالخبررررررررة فررررررري اسرررررررتخدام االنتر 

 التالميذ

Figure 7 : الخبرررررررررة فرررررررري اسررررررررتخدام االنترنررررررررت عنررررررررد

 المعلمين
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(، أن نسبة 1يظهر الجدول رقم )

( من املعلمين ونسبة 22.00%)

( من التالميذ يعتبرون بأن 12.10%)

التفاعل مع املعلم خالل عملية 

التعليم عن ُبعد ضعيفة، وهذه 

 ومؤشر سلبي إن 
ً
نسبة كبيرة جدا

للعملية التعليمية عن ُبعد وإن 

ملخرجاتها ونتائجها. بينما يعتبر نسبة 

( من املعلمين ونسبة 10.10%)

( من التالميذ بأن التفاعل 22.10%)

مع املعلمين جيد وهي نسبة غير 

 ،
ً
مشجعة أيضا

إلتمام عملية 

 التعليم والتعلم.

Table 8البرامج املستخدمة في التعليم عن بعد من قبل املعلمين واملتعلمين : 

  عليم عن بعد؟ما هي البرامج التي تستخدمها في الت

 Zoom TeamsMicrosoft  Google Meet Moodle Google Classroom غير ذلك 

 %4.40 %1.00 %1.90 %1.60 %46.40 %14.20 املعلمون 

 %12.80 %8.40 %0.20 %64.10 %94.80 %40.40 التلالميذ

(، 0يظهر الجدول رقم )

بأن املعلمون والتالميذ 

يسخدمون برامج متشابهة إلى 

كبير، والنسب املبينة في حد 

الجدول تدلل إلى وجود أكثر من 

خيار لدى نفس الطالب 

وألاستاذ في استخدام الوسيط 

التعليمي، حيث تبين أن النسبة 

تطبيق ألاكبر هي من حصة 

TeamsMicrosoft   عند

(، %12.10املعلمين بنسبة )

يق تطب بينما يستخدم التالميذ

Zoom ( ويأتي %10.10بنسبة ،)

0.00%

10.00%

20.00%

30.00%

40.00%

50.00%

60.00%

70.00%

Zoom Microsoft
Teams

Google
Meet

Moodle Google
Classroom

غير ذلك

التطبيقات املستخدمة في التعليم عن بعد

Série1 Série2

Figure10 :بحسرررررررب رأي المعلمرررررررين  البررررررررامخ المسرررررررتخدمة فررررررري التعلررررررريم عرررررررن بعرررررررد

 والمتعلمين

0.00%

10.00%

20.00%

30.00%

40.00%

50.00%

60.00%

70.00%

80.00%

ضعيف متوسط جيد غير ذلك

عملية التفاعل مع المعلم 

Série1 Série2

Figure 9 :عملية التفاعل مع المعلم 
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 العلمي الافتراض ي 
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(، في حين يحتل املرتبة الثانية عند التالميذ %21.10حسب رأي املعلمين في املرتبة الثانية بنسبة ) Zoomق تطبي

.(%21.20)بنسبة  Google Meetتطبيق 
ً
 ، ثم تأتي باقي الخيارات تباعا

Table 9 بعد: التحديات التي واجهت ألاساتذة والطالب خالل عملية التعليم عن 

  ما هي التحديات التي واجهتك خالل عمليه التعليم عن بعد؟

 غير ذلك كمبيوتر أو تابليت أنترنت كهرباء 

 %12.10 99.20 %49.40 %40.20 املعلمون 

 %10.40 %40.80 %80.20 %14.80 التلالميذ

(، بأن التحديات 5يظهر الجدول رقم )

التي واجهت املعلمين والتالميذ كبيرة 

 و 
ً
هي تتعلق بخدمات ألانترنت جدا

( عند %10.10وجودة الشبكة بنسبة )

( عند %00.10املعلمين، ونسبة )

التالميذ، كما أن التيار الكهربائي من 

التحديات ألاساسية التي تواجه 

العملية التعليمية وهي بنسبة 

( عند املعلمين، بينما 15.10%)

( عند %21.00تبلغ نسبة )

ان يعتبران أساسيتان في للبدء في عملية التعليم من بعد، وبغيابهما أو إحداهما فال يوجد التالميذ، وهاتان املشكلت

 وهي تتمثل في وجود أو تأمين تابليت أو كمبيوتر 
ً
تعليم من أساسه، كم أن التالميذ يعانون من مشكلة كبيرة أيضا

كون ضاغطة على ألاهالي، كما أنه يوجد كوسيط في العملية التعليمية، ذلك ألن هذا ألامر يستوجب كلفة مالية قد ت

 تكاليف شاقة 
ً
في الكثير من الحاالت أكثر من أخ في نفس املنزل يحتاجون لوسائط تعليمية في نفس الزمان، وهي أيضا

على عاتق ألاهالي في ظل ظروف إقتصادية استثنائية يمر بهاى لبنان. وهذا الجدول يعطي صورة وا حة عن سبب 

 يم عن بعد لفشل كبير.تعرض عملية التعل

 القسم الرابع: ما يتعلق بالتالميذ

Table 10جهوزية املتعلمين النفسية واللوجستية وقبول التعلم عن بعد : 

  
ً
  كبيرة متوسطة قليلة قليلة جدا

ً
 كبيرة جدا

مدى جهوزيتكم للتعليم من 

 الناحية النفسية
20.20% 21.40% 90.10% 12.90% 11.80% 

مدى جهوزيتكم للتعليم من 

 الناحية التكنولوجية
14.10% 20.80% 99.40% 10.10% 0.10% 

0.00%

20.00%

40.00%

60.00%

80.00%

100.00%

كهرباء أنترنت ليتكمبيوتر أو تاب غير ذلك

التحديات التي واجهت المعلمين والمتعلمين

Série1 Série2

Figure11ل التعلففففففيم  ففففففن : التحففففففديات التففففففي واجوففففففم المعلمففففففين والمتعلمففففففين  ففففففا

 بعد
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مدى جهوزية املناخ التعليمي 

 في املنزل 
22.10% 28.90% 90.10% 10.00% 8.20% 

 

 للبيانات التالية: 20يظهر الجدول رقم )
ً
 (، آراء التالميذ املشاركين في إلاستطالع وفقا

 ( لعملية التعليم عن بعد، %10.10أن نسبة 
ً
( %12.10ونسبة )( من التالميذ يعتبرون أنهم غير مهيئين نفسيا

، في حين أن )
ً
( جهوزتهم النفسية بمستوى متوسط، وهذا يدلل على أنه يوجد %00.20أن تهيئتهم النفسية قليلة جدا

 عدد كبير من التالميذ يشعرون بحالة نفسية غير مؤاتية للتعليم عن بعد.

 ونسبة )%21.20ن نسبة )أ ،
ً
( %15.00( من التالميذ جهوزتهم لناحية إستخدام التكنولوجيا قليلة جدا

( جهوزتهم في استخدام التكنولوجيا متوسطة، وهذا %00.10أن )جهوزيتهم قليلة إلستخدام التكنولوجيا، في حين 

وفر وسائل التكنولوجيا في عمليات التعليم يدلل على أن التالميذ كما املعلمون يعانون من مشكالت في إستخدام أو ت

 عن ُبعد.

 ( من التالميذ يصرحون بأن املناخ التعليمي في املنزل كان نسبته قليلة لناحية التشجيع %10.00أن نسبة )

 لناحية العلمية التعليمية في املنزل، في حين أن %11.20على التعليم عن بعد، وأن نسبة )
ً
( يعبرونه مستوى قليل جدا

 نالحظ مؤشرات إضافية حول نجاعة العملية التعليمية 00.20%)
ً
. وهنا أيضا

ً
( من التالميذ يعتبرون أن ألامر كان عاديا

 أو الجهوزية من الناحية النفسية أو حتى جهوزية إستخدام وسائل 
ً
عن بعد، إن لم يكن املناخ املنزلي مناسبا

 التكنولوجيا.

 لقسم الخامس: ما يتعلق باألهاليا

Table 11إستطالع رأي ألاهالي : 

  
ً
  كبيرة متوسطة قليلة قليلة جدا

ً
 كبيرة جدا

 %1.20 %10.80 %26.00 %60.20 %10.80 مدى معرفتكم بإستخدام املنصات إلالكترونية

0.00%

10.00%

20.00%

30.00%

40.00%

قليلة جدا   قليلة متوسطة كبيرة  كبيرة جدا  

جهوزية التالميذ النفسية واللوجستية للتعلم عن بعد

جهوزيتكم نفسيا   جهوزيتكم تكنولوجيا   جهوزية المناخ التعليمي

Figure 12جووزية التاميذ النمسية واللوجستية للتعلم  ن بعد : 
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 للبيانات التالية:آراء (، 22يظهر الجدول رقم )
ً
 ألاهالي التالميذ في إلاستطالع وفقا

  وسائل  عمن ألاهالي معرفتهم بإستخدام املنصات إلالكترونية وما يستتبع ذلك من تعامل م (%25.10)إن نسبة

، وأن نسبة )%20.00نسبة )التكنولوجيا هي قليلة، و 
ً
 ( من بين ألاهالي قدراتهم مقبولة في مجال%12.00( قليلة جدا

التكنولوجيا، وأن النسبة القليلة من ألاهالي يحسنون إستخدام املنصات إلالكترونية. ومن هنا ىنستنتج بأن أغلب 

ألاهالي ال يستطيعون مساعدة أبنائهم على حسن التصرف أمام وسائل التكنولوجيا، عدا عن مساعدتهم في عملية 

 التعليم والتعلم.

 ( منى ألاهالي يصرحون %05.10إن نسبة )  بأنه ال يوجد تفاعل إيجابي من قبل أبنائهم خالل عملية التعليم

، فيما يعتبر نسبة )%22.00عن بعد، وإن نسبة )
ً
من ألاهالي أن  (. %00.0( منهم يصرحون بأن تفاعل أبنائهم قليل جدا

ين كبيرة يمية عن بعد بتفاعل أنبائهم مقبول، والنسبة ألاصغر من ألاهالي يعتبرون أن تفاعل أبنائهم مع العملية التعل

. وهذا مؤشر آخر يفيد بضرورة البحث عن أساليب وآليات لزيادة فعالية التعليم والتعلم عن بعد.
ً
 وكبيرة جدا

 ( يظهر إستطالع الرأي بأن نسبة )( من %10.00فيما يتعلق بأجواء التعليم عن بعد )املناخ التعليمي املنزلي

، في %11.00بة للتعليم عن بعد، وأن )ألاهالي يشعرون بأن ألاجواء غير مناس
ً
( يرون أن ألاجواء املنزلية غير مناسبة أبدا

 من ألاهالي %15.10حين أن نسبة )
ً
( من ألاهالي يعتبرون بأن الاجواء التعليمية عن بعد مقبولة، وأن نسبة قليلة جدا

 ال بد من لفت النظر أن العلمية التعليمية بحاجة
ً
ة ضرورية وأساسية للمناخ التعليمي أو البيئ يرونها فعالة. وهنا أيضا

 التعليمية وهذا إن كان التعليم حضوري وحتى عن بعد.

هل تم تدريبكم )تحضيركم( ملتابعة أبنائكم 

 ومساعدتهم لإلستخدام املنصات إلالكترونية
48.00% 14.80% 10.20% 9.20% 1.80% 

 %6.00 %10.20 %90.90 %90.40 %11.80 مدى تفاعل أبنائكم خالل عملية التعليم عن ُبعد

هل كانت ألاجواء املنزلية )املناخ التعليمي( مناسبة 

 للتعلم عن ُبعد
22.80% 28.80% 20.20% 12.40% 4.10% 

كيف تقيمون التعليم عن بعد بالنسبة للتعليم 

 ريالحضو 
14.40% 10.80% 21.20% 4.80% 2.10% 

هل ترى أن املدرسة حاجة ضرورية )ال يستطيع 

 التعليم عن بعد أن يأخذ دورها(
1.10% 4.20% 20.10% 14.00% 19.90% 

تفاعل ألاهل وتعاونهم مع أبنائهم خالل التعليم عن 

 بعد
19.10% 42.80% 12.80% 4.40% 9.20% 



 

وفقا لمتطلبات القرن  رأس مال بشريءدورمؤسسات التعليم في بنا      

 الحادي والعشرين 

 

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

 

 املؤتمر الدولي

 العلمي الافتراض ي 

2022 

 

  ( من ألاهالي %20.00)أما فيما يتعلق باملقارنة بين التعليم عن بعد والتعليم الحضوري فإن نسبة كبيرة

( تعتبر أن التعليم الحضوري %21.10سبة )يعتبرون أن التعليم الحضوري له فعالية أكبر بكثير من التعليم عن بعد، ون

( يعتبرون التعليم الحضوري يوازي التعليم عن بعد، بينما %12.10أفضل بكثير من التعليم عن بعد، وأن نسبة )

يوجد نسبة قليلة تعتبر أن التعليم عن بعد أفضل من التعليم الحضوري، وهذا يدلل على أهمية وجود املدرسة 

 واجباتها التعليمية والتربوية بحسب وجهة نظر أهالي الطالب.وإستمرارها بالقيام ب

 ( من ألاهالي %11.00أما في عملية التعاون بين ألاهل وأبنائهم خالل عملية التعليم عن بعد، فإن نسبة )

، فيما يرى ما نسبته )%20.20يقولون بأن التعاون كان بنسبة قليلة، ونسبة )
ً
( %21.00( يرونها أن التفاعل قليل جدا

 يعتبرون 
ً
أن التفاعل كان مقبول بين ألاهل وأبنائهم خالل فترة التعليم عن بعد، وأن النسبة الباقية وهي صغيرة جدا

 أن التفاعل كان جيد.  

Table 12عد  : التحديات التي واجهت ألاهالي خالل التعليم عن بُ

 أنترنت  كهرباء  

كمبيوتر 

 وتابليت 

غط الض

 والتشنج 

اهمال 

 غير ذلك الطالب

ما هي أبرز التحديات التي 

 %22.80 %61.40 %44.80 %18.80 %42.80 %18.20 واجهتكم خالل التعليم عن بعد

0.00%
10.00%
20.00%
30.00%
40.00%
50.00%
60.00%
70.00%

مدى معرفتكم 
بإستخدام 
المنصات 
اإللكترونية

هل تم تدريبكم 
( تحضيركم)

م لمتابعة أبنائك
ومساعدتهم 
لإلستخدام 
المنصات 
اإللكترونية 

كم مدى تفاعل أبنائ
خالل عملية 
عدالتعليم عن ب  

هل كانت األجواء 
المناخ)المنزلية 
بة مناس( التعليمي

دللتعلم عن ب ع

كيف تقيمون 
التعليم عن بعد
يم بالنسبة للتعل
الحضوري

هل ترى أن 
المدرسة حاجة 

ال )ضرورية 
يم يستطيع التعل

عن بعد أن يأخذ 
(دورها

تفاعل األهل مع 
أبنائهم خالل 
التعليم عن بعد

البيانات املتعلقة بإستطالع رأي ألاهالي

قليلة جدا   قليلة متوسطة كبيرة  كبيرة جدا  

Figure 13نتائج إستطاع األهالي بالرسم البيااني : 
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(، بأن التحديات التي واجهت ألاهالي ال تقل أهمية عن املشكالت التي واجهت املعلمين 21يظهر الجدول رقم )

وهذا يؤكد أن البيانات وآلاراء التي أدلى بها املعلمون والتالنيذ تتوافق إلى حد كبير مع تلك التي  والتالميذ على حٍد سواء،

أدلى بها أولياء ألامور. حيث تبين أن جودة الشبكة العنكبوتية أو تأمين ألانترنت يحتل التحدي ألاكبر خالل العملية 

أن الضغط النفس ي وإلارهاق والجو التعليمي املنزلي يشكل  ( من وجهة نظر ألاهالي، في حين%11.00التعليمية بنسبة )

(، ويأتي تحدي تأمين تابليت أو كمبيوتر للتالميذ في املرتبة الثالثة %11.00مشكلة كبيرة بحسب رأي ألاهالي بنسبة )

 من مشكلة إنقطاع التيار الكهربائي حيث بلغت نسبته )%20.00بنسبة )
ً
 جدا

ً
هالي يصرحون (، كما أن ألا %20.10( قريبا

( 
ً
 (.%22.10بأن مشكلة كبيرة تواجه ألاهالي لناحية إهمال أبنائهم وعدم إكتراثهم للعملية التعليمة بلغ نسبة كبيرة أيضا

وهنا ال بد من التوقف عند املعطيات التي أدلى بها ألاهالي حول املشكالت والتحديات التي تواجه العملية 

 هداف تلك العملية من خالل آلاليات املوعتمدة من خالل التعليم عن ُبعد.التعليمة من جهة وحول مدى تحقيق أ

 القسم السادس: ما يتعلق باملنهج

Table 20نسبة تناسب املنهج مع التكنولوجيا الحديثة : 

نسبة تناسب املنهج مع التكنولوجيا 

 الحديثة
 
ً
  قليلة  متوسطة  كبيرة كبيرة جدا

ً
 قليلة جدا

 %12.50 %25.90 %42.10 %16.70 %2.80 النسبة املئوية

0.00%

10.00%

20.00%

30.00%

40.00%

50.00%

60.00%

70.00%

80.00%

كهرباء أنترنت  يت كمبيوتر وتابل الضغط والتشنخ اهمال الطالب غير ذلك

التحديات التي واجهت ألاهالي خالل التعليم عن ُبعد

Figure 14 عن ُبعد: التحديات التي واجهت ألاهالي خالل التعليم 
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تناسب املنهج مع (، بأن 20يظهر الجدول رقم )

 %12.50التكنولوجيا الحديثة هي قليلة بنسبة )
ً
( وقليلة جدا

( وتلك تعتبر %21.20(، ومتوسطة بنسبة )%21.20بنسبة )

 الى رأي املعلمين واملعلم
ً
 إستنادا

ً
ات، ينسب غير مشجعة أبدا

 مهمة وإيجابية في عمليات 
ً
حيث أن التكنولوجيا تلعب أدوارا

مواكبة املنهج للتطور التكنولوجي التعليم والتعلم، كما أن 

وعصر التحول الرقمي غاية في ألاهمية لضمان مستقبل واعد 

 ومشرق لألجيال القادمة.

 

Table 22 على إلابداع وإلابتكار:  نسبة تحفيز املنهج التالميذ 

نسبة تحفيز املنهج التالميذ على إلابداع 

 وإلابتكار
 
ً
  قليلة متوسطة كبيرة كبيرة جدا

ً
 قليلة جدا

 %13.00 %24.50 %62.60 %17.60 %2.30 النسبة املئوية

 

ظهر بيانات الجدول رقم )
ُ
مساهمة   (، بأن22ت

بتكار املنهج التعليمي لتحفيز املتعلمين على إلابداع وإلا 

( ومتوسطة بنسبة %12.20هي قليلة بنسبة )

(11.10% 
ُ
، ألن املنهج وإنطالقا

ً
(، وهذا مؤشر سلبي جدا

 لتطورات 
ً
من استراتيجيات التعليم الحديثة، ومواكبة

عصر التكنولوجيا والتحول الرقمي، وهنا يجب ألاخذ 

 على 
ً
بعين إلاعتبار بأن تطوير املناهج أصبح ضروري جدا

ى قواعد التحليل والتفكير إلابداع، أن يعتمد عل

املشاركة وإلابتكار لتحفيز املتعلمين على تقديم كل 

مكنوناتهم إلابداعية من خالل منهج ومتطور ومعلم 

 يعي كيفية التعامل مع تلك الطاقات املنتجة والتغيرات إلايجابية.

 

 

 

2.80%; 
3% 16.70%; 

17%

42.10%; 
42%

25.90%; 
26%

12.50%; 
12%

ثةنسبة تناسب المنهج مع التكنولوجيا الحدي

كبيرة جدا   كبيرة متوسطة  قليلة  قليلة جدا  

Figure 15نسبة تناسب املنهج مع التكنولوجيا الحديثة : 

2% 15%

52%20%

11%

إلبتكارنسبة تحفيز المنهج التالميذ على اإلبداع وا

كبيرة جدا   كبيرة متوسطة  قليلة  قليلة جدا  

Figure16 نســـــــــــــــــــــــــــبة تحفيــــــــــــــــــــــــــــز املـــــــــــــــــــــــــــنهج التالميــــــــــــــــــــــــــــذ علـــــــــــــــــــــــــــى إلابــــــــــــــــــــــــــــداع :

 وإلابتكار
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ً
 :إلاستنتاجات-ثامنا

 إلاستنتاجات أهمها:يخلص الباحث من هذه الدراسة إلى مجموعة من 

2.  
ً
التعليم من ُبعد وجد جاجة ضرورية لطالب الجامعات ومستويات الدراسات العليا، لكونه يؤمن التعليم بعيدا

 لوجود رغبة وحافزية عند هذا الشريحة من املتعلمين.
ً
 عن الحواجز املادية واملكانية، وأيضا

حث فادة من التكنولوجيا الحديثة واملواقع إلالكترونية للبالتعليم من ُبعد فرصة للمعلمين لتطوير قدراتهم، وإلاست .1

 العلمي وتبادل املعلومات مع أقرانهم من املعلمين.

التعليم من ُبعد بوضعيته الحالية ال يبلي حاجة املتعلمين في مراحل التعليم دون مستوى الجامعي، وهذا يؤشر إلى  .0

 توى التعليمي، لتأمين جودة التعليم من ُبعد.ضرورة إجراء الدراسات وتهيئة البنية التحتية واملح

 الحاجة امللحة لتدريب املعلمين وإلادارة والطالب وكل من له عالقة في هذا إلاطار.تبين الدراسة  .2

 تبين وجود ضعف في التفاعل بين املعلمين واملتعلمين، وغياب الحافزية. .2

ّتعليم التفاعلي، وعدم العدالة في التقويم، تبين عدم وجود محتوى الكتروني للمواد التعليمية، وصعوبة ال .1

مية.
ّ
 وتعذر أن يبقى التلميذ محور العملية الّتعليمية الّتعل

 عدم وجود قوانين تنظم عملية التعليم من ُبعد. .1

تبين عدم جهوزية املؤسسات التعليمية للتحول الرقمي، ولكن أزمة كورونا قد تفتح الباب أمام الباحثين  .0

 بهذا التحول الرقمي املنشود.واملهتمين وأصحاب 
ً
 القرار للبدء جديا

 
ً
والتوصيات إلاقتراحات-تاسعا  

 لكافة الدول ولكافة القطاعات الحكومية، والتربوية، والصحية،  25أحدثت جائحة كوفيد 
ً
 مفاجئا

ً
تحوال

، خاصة لكونها بدأت وال يعرف أحد مت
ً
 سلبية كبيرة جدا

ً
ى تنتهي رغم مرور سنة والتجارية، وإلادارية، وقد تركت آثرا

 بتويلها إلى فر  
ً
ونصف على إنتشارها. وفي املقابل هذا التحدي حفز املهتمين والعلماء والباحثين إلى التفكير جديا

 على ألافراد والدول واملجتمعات، خاصة ونحن على أبواب الثورة الصناعية الرابعة، وفي خضم تكنولوجيا 
ً
تنعكس إيجابا

 من هذه الدراسة وبهدف إلاستفادة من فرصة التعليم من ُبعد لإلنتقال  املعلومات، واملطالب
ُ
بالتحول الرقمي. وإنطالقا

إلى التحول الرقمي، يقدم الباحث مجموعة من إلاقتراحات علها تسهم في تفعيل دور التكنولوجيا في عملية التعليم، 

 أهمها:

. ضرورة إعداد وتأهيل املعلمين واملتعلمين لتفعيل التعليم .2
ً
، ونوعا

ً
 من ُبعد، كما

 توعية ألاهالي لحسن التعامل مع متطلبات التكنولوجيا وملواكبة أبنائهم في مجال التعليم من ُبعد. .1

ضرورة إعتماد منصات إلالكترونية متخصصة في التعليم من ُبعد، لضمان التفاعل بين املعلمين واملتعلمين،  .0

 وتضمين املنصات ألنشطة تفاعلية صفية والصفية.
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تحسين آليات إلاشراف التربوي، ونوعيته، وأساليبه، كما ال بد من تفعيل وتحسين جودة التقويم املستمر  .2

 والنهائي للعملية التعليمية.

 تكنولوجيا املعلومات والتحول  .2
ً
حث الجهات العليا لضرورة التعامل إلايجابي مع التقدم العلمي وخصوصا

 شرية.الرقمي، لكونها ستكون مستقبل إهتمام الب

من ألاهمية بمكان أن تكون مخرجات العملية التعليمية مواكبة ملتطلبات املستقبل، ال بل متقدمة عليها لكونها  .1

 تعد ألاجيال ملالقاة التخصصات املستقبلية.

أصبح التحول الرقمي حاجة ضرورية في كافة املجاالت واملعامالت والخدمات، ملواكبة الحداثة وللتخفيف من  .1

 الية ولتوفير الوقت والجهد.التكلفة امل

سن لها  .0
ُ
التحول الرقمي أصبح حاجة ضرورية في التعليم العالي، وإعتماد أنظمة التعليم من ًبعد يجب أن ت

 القوانين والشريعات لتصبح موضع التنفيذ، لتكون البداية لباقي مراحل التعليم.

 بآليات لتطبيق هذا التعليم من ُبعد، مرادف ومحفز للتعليم الذاتي، لذا على الجها .5
ً
ت املعنية التفكير جديا

 النوع من التعليم، لتحقيق مواكبة التقدم والتطور العلمي، والثورة الصناعية. 

سبعة  لبنان حوالي إقرارها فييجب العمل وبشكل جدي على تطوير وتعديل املناهج التعليمية )التي مض ى على  .20

( وال يمكن التعامل مع التغيرات 
ً
 املتسارعة بنفس املناهج التعليمية.وعشرون عاما

التحول الرقمي يجب أن يشمل قطاع التعليم املنهي بما يسمح للطلبة إكتساب املهارات والكفايات والغايات  .22

 التعليمية من ًبعد.

 ال يعتبر هو الحل ألامثل 
ً
ا مما تقدم فإن التعليم من ُبعد بوضعيته وصورته الحاليتين طبعا

ً
وعليه وإنطالق

م، كما أنه يشكل عبًئأ على املعلمين والتالميذ كما أولياء الامور، لذا  إن مثل هذه الخطوة بدل أن تصبح فرصة للتعلي

ملتابعة املنهج قد تتحول إلى تهديد لبعض الطالب خاصة تالمذة املدارس الرسمية لكون املؤسسات الخاصة قد تجد 

 يمي فيما هنا يفتقد الّتعليم إلى املساواة والعدالة، كما أن التعليمبدائل وأساليب تعليمية تواكب الاهداف واملنهج الّتعل

 
ً
من ُبعد )في الفترة الراهنة( ال بد من أن يشكل فرصة للحكومات وللجهات العليا املعنية بالتربية والتعليم للذهاب بعيدا

رط املدمج، والتعليم من ًبعد، بشفي إلانتقال التدريجي إلى التعليم الحر، الذي يعتمد التعليم الحضوري، والتعليم 

وضع أسس وقوانين وضوابط لضمان تحقيق ألاهداف العليا ملؤسسات التربية والتعليم، وفي الوقت عينه مواكبة 

الحداثة والتطور التكنولوجي ومجاراة الثورة الصناعية الرابعة والتي سيتبعها، مقاربات علمية وتغيرات كونية شاملة، 

 عن كل تلك إلابتكارات وإلاختراعات.وال يمكن أن يبقى ا
ً
 ملتعلم بعيدا

واملراجع: املصادر   

 من املاض ي (.1001) حسين عواد. ،حنان (2
ً
  51علوم وتكنولوجيا، .الجامعات التقليديه ستصبح جزءا

 م.1012(، عام UNESCOاليونسكو للتربية والثقافة والتعليم، ) تقرير منظمة ألامم املتحدة (1

 .1011عاملية، تحديثات تقرير منظمة الصحة ال (0
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 (.51، 02، 22منهجية البحث،     ) .(1002)يوسف.  ،طباجة (2

 اليونسكو  ،( 2)20 ،مستقبليات .املشكالت التربويه )تعليم عن بعد( (.2500). سينغ ديوال ،أوذكر (2

ي ماهو التحول الرقمي وكيف تعرفه الشركات الرقمية ومحركات دفع التحول الرقم (.1020). بردان ،عباس (1

 الجزء ألاول. وتكنولوجي

، الكويت: (1ط.) إسكندر ومحمد ذبيان الغزاوي، مقدمه في التكنولوجيا التعليميه  (.1000).  يوسف ،كمال (1
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 .عي بقدرة عالية على الصمود الترابيادور الجامعة في بناء عقل جم

The role of the university in building a collective brain with a high capacity for 

territorial resilience. 
 / املغربرأكادي ،جامعة ابن زهر /حسن الدمانط.د.

Dr.Hassan Edman/ Ibn Zohr University, Agadir / Morocco 

 ملخص الدراسة: 

الصمود وامتالك قدرات ترابية ملواجهة الازمات  في ظل الازمات املتتالية، الاقتصادية واملناخية والصحية وغيرها، أصبح تحدي

والتعلم الجماعي منها واسترداد حالة التوازن بعد الازمة، هاجس كبير ومهم بالنسبة للسلطات العمومية الترابية بمختلف مستوياتها 

  .املجالية

رف باملجال الترابي من انتاج أجوبة ومعاللجامعة دور كبير في ربط الذكاءين، الترابي والاقتصادي بشكل يمكن منظومة الفاعلين 

م" ز جديدة للتعامل مع حالة اختالل التوازن الاقتصادي والاجتماعي، خالل وبعد الازمة. يتمثل اسهام الباحث الجامعي في إطار "الحياد امللت

باعتماد طرق علمية، دور  ةتحوالت الاجتماعي، في ثالث أدوار رئيسية: الباحث الذي يحاول ان يفهم ال(Heinich ,2002) "او "الالتزام بالحياد

  .الخبير الذي يوظف معارفه املكتسبة في تشخيص واقتراح الحلول ودور املفكر الذي ينتقد وضعية بناء على مرجعيات وقيم معينة

تعليما  ملنتمية اليه،نقترح من خالل هاته الورقة بعض العناصر لفهم مدى اسهام الجامعة في بناء العقل الجماعي للمجال الترابي ا

وبحثا علميا واستشارات ومساعدة في اتخاد القرار السياس ي والعمومي والترابي. وكيف لذلك ان يعزز من قدرة املجال على التعلم املشترك 

 الخارجية. ماتوتأسيس اليات ذكاء ترابي وذكاء اقتصادي وخلق روابط بينهما بشكل يطور قدرات املقاومة الترابية لتبعات الصدمات والاز 

 الجامعة، الصمود الترابي، الذكاء الترابي، الذكاء الاقتصادي، التراب، الباحث الجامعي الكلمات املفتاحية:

Abstract: 

In light of successive economic, climatic, health and other crises, the challenge of resilience and possessing soil 

capabilities to confront crises, learn collectively from them and restore the state of balance after the crisis, has become a major 

and important concern for the territorial public authorities at all levels. 

The university has a major role in linking the two intelligences, the territorial and the economic, in a way that enables 

the system of actors in the territorial field to produce new answers and knowledge to deal with the state of economic and 

social imbalance, during and after the crisis. The contribution of the university researcher within the framework of “committed 

neutrality” or “commitment to impartiality” (Heinich, 2002), is represented in three main roles: the researcher who tries to 

understand social transformations by adopting scientific methods, the role of the expert who employs his acquired knowledge 

in diagnosing and proposing solutions, and the role of the thinker who Criticizes a situation based on certain references and 

values. 

Through this paper, we propose some elements to understand the extent of the university’s contribution to building 

the collective mind of the territorial field to which it belongs, in terms of education, scientific research, consultations, and 

assistance in political, public and territorial decision-making. How can this enhance the field's ability to joint learning, 
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establish mechanisms of territorial intelligence and economic intelligence, and create links between them in a way that 

develops the capabilities of territorial resistance to the consequences of external shocks and crises. 

Keywords: university, territorial resilience, economic intelligence, territorial intelligence, territory, university researcher, 

 مقدمة:

في  اليالح الرأسماليأظهرت الازمات التي عاشها العالم منذ بداية الالفية الثالثة، محدودية النظام الاقتصادي 

. وا ح أيضا ان العوملة بشكلها وتمظهراتها منها الخارجية ، وبشكل خا حد من تداعيات الصدماتوال الاستباق

ي لتعميق البحث والتفكير ف اذن ستوى البييي والاستقرار الاقتصادي. حان الوقتاملالحالية، لها نواقص، اقله على 

لية والاستباقية والاستدامة ومقاومة الازمات بمقاربة تجمع بين الشمو  وطنية وجهوية ومحلية، ية بديلة،و مسارات تنم

 . ، من جهة اخرى الحرة وتحكم الدولة الرأسماليةوبين من جهة، 

بفعالية تسم ت، التي يتم تنزيلها الترابي، جهويا ومحليا املركزيةالوطنية وحتى تبين أيضا ان سياسات التنمية 

خصوصيات الترابية املحلية، الثقافية البعين الاعتبار  تأخذكونها ال  .ضمانات الاستدامة غيابونجاعة محدودة و 

 والاقتصادية. والتاريخية والطبيعية والاجتماعية

للمؤسسات الاكاديمية واملعرفية وبنيات البحث العلمي وظيفة ترابية مباشرة تتمثل في انتاج املعرفة وتوفير 

ويزيد من  ل يرفع من إلانتاجية ونجاعة تدخالتهمظروف الابتكار والابداع وتكوين مختلف الفاعلين الترابيين، بشك

 التنافسية الترابية املبنية على التفرد والتميز.

يمثل الباحث الجامعي داخل هاته البنيات، العنصر ألاساس واملحوري في إيصال وإنتاج وتوظيف املعرفة 

يفترض  يضطلع بمهام بحثية تجعل منه، او بمختلف مستوياتها ومجاالتها. باإلضافة ألدوار التدريس والتكوين والتأطير، 

ذلك، محركا فعليا في سيرورة الذكاءين الترابي والاقتصادي وبناء قدرات الابتكار والتعلم الجماعي ملختلف قوى املجال 

 (.  2الترابي. لكن بالتزام وحيادية تامة )الشكل 

يدور الباحث الجامعي في تقوية قدرات الصمود التراب (:01)رقم شكل  

 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 التعلم الجماعي املستمر

الجامعي  الباحث  

 املفكر الخبير 

 الباحث 

 فاعل ترابي محرك 

 الابتكار

 الذكاء الترابي 

 الذكاء الاقتصادي 

 الصمود الترابي
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وإلاجراءات التي تتخذ من طرف كل أصحاب املصالح  الصمود الترابي من خالل كل العمليات والتدخالتيتشكل 

قبل واثناء وبعد الازمات. التحدي ألاهم هو الرجوع لحالة التوازن قبل الازمة، والحد من مكامن  داخل املجال الترابي،

لل الناتجة عن تداعيات الازمة. يستوجب ذلك، قدرات وإجراءات انفعالية قصيرة املدى. قوة الصمود الضعف والخ

مرتبطة بقدرة التراب على الاستباق وصياغة ذاكرة أزمات وعقل جماعي يحسن التعامل مع الصدمات ويستثمرها ويخرج 

طار في إ ،لومات والخبرات والتجارب واملعارفمنها اقوى وأكثر صمودا. يتعلق الامر اذن بإمكانية توظيف أمثل للمع

(. للباحث 2منظومة ذكاء ترابي او اقتصادي وسيرورة تعلم جماعي وتوجه واختيار استراتيجي لتنمية قدرات الابتكار )شكل 

الجامعي وبنيات البحث العلمي دور أساس ي وحاسم في التشبيك والربط والتنسيق بين كل هاته املنظومات، بشكل 

 استمرارية الوقع املتبادل بينها واسهامها املستمر واملتنامي في الصمود الترابي. يضمن 

سنحاول من خالل هاته الورقة، ابراز دور الذكاء الجماعي، اقتصادي او ترابي، وكل اشكال الاستغالل الاستراتيجي 

الازمات ومواجهتها والتعلم منها  للمعلومة من طرف الجهات الفاعلة واملنظومة الترابية ككل، لتنمية اليات استباق

وابداع أجوبة لكل الاعطاب التي تلحقها بالسير العادي للمؤسسات الفاعلة بالتراب، في مرحلة أولى. ثم سنربط بين أدوار 

الباحث الجامعي، املتعددة، واشتغال اليات الذكاء الجماعي ووقعها املتبادل على تعزيز إمكانيات ومهارات التراب في 

مل ألامثل والناجع واملحكم مع الاضطرابات والتغيرات الغير متوقعة للسير والسلوك الطبيعي لكل مكونات املنظومة التعا

 الترابية، في مرحلة ثانية.

 أي ذكاء جماعي لتقوية قدرات الصمود الترابي؟ أوال:

وارد ، وتوظيف أمثل للمالذكاء بشكل عام، يؤشر على القدرة على التأقلم والتكيف مع محيط بمتغيرات متحركة

ألجل إيجاد الحلول سريعة لإلشكاالت الطارئة. الذكاء الجماعي بدورة هو قدرة جماعية تتجاوز التجميع البسيط 

للذكاءات الفردية، وتخضع للمنطق النظمي. التداخالت وطبيعية التبادالت بين عناصر املنظومة، القوى الفاعلة الترابية 

اسمة أيضا.  لتدقيق بعض املفاهيم الاساسية، قبل الخوض في عالقة الذكاء الجماعي بالصمود في حالتها هاته، مهمة وح

 الترابي، أهميته في التأطير النظري واملنهجي.  

 ألاساسية:املفاهيم .1

  :الصمود الترابي .1.1

استرداد و  الضغط قدرة مادة معينة على مقاومة يعنيو  .بالعلوم الفيزيائية الصمود او املنعةمفهوم بداية، ارتبط 

لى القدرة ع للتأشير ، بنيته ألاولية بعد ذلك. اول استعمال للمفهوم بالعلوم الاجتماعية كان بمجال التحليل النفس ي

على خاصة  خارجي، وقدرةدعم بداخلية وربما هي نتاج لقدرات الازمات والصدمات.  ابان وبعدعلى العيش والتطور 

 الاقتصاد والتنمية الترابية. وبشكل خا ، بحث أخرى كاالقتصادالتعلم. اعتمد بعد ذلك في مجاالت 

"، قدرة التراب املحلي على الاستباق والتعامل والتأقلم والتعلم في مواجهة الصدمات الترابي"الصمود ب يقصد 

زمة بقدرة الا  الخارجية والارتباكات املرافقة لها، تنظيميا ومؤسساتيا واجتماعيا واقتصاديا. ترتبط القدرة على مواجهة
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رابية لقدرة جماعية على التفكير في تعزيز القدرات الت منفصلة فردية اتنتقال من قدر الا  منظومة الفاعلين الترابيين على

 والحد من نقاط الضعف والبحث الجماعي في كيفية التعامل مع الازمات وإنتاج أجوبة سريعة وفعالة لذلك.

 :الذكاء الاقتصادي .1.2

د وتتبع ورص يقظة لياتللمحيط بأ أكثر خالل ضبط  القرار، منأداة للمساعدة على اتخاد  الذكاء الاقتصادي:

ة، مؤسسة فاعل كلمر بالية ومهارات وثقافة يتم بناؤها على مستوى . يتعلق ألا ختلف املخاطرملوتحليل وتدبير 

أهميتها،  اختالف اشكالها ودرجةالاقتصادية وإلانتاجية بشكل خا ، تتمثل في التجميع املنظم واملنتظم للمعطيات، ب

قصد معالجتها وهيكلتها وإنتاج معلومات دقيقة وحاسمة. الذكاء الاقتصادي يوفر املعلومات الالزمة ملراقبة السوق 

 واملحيط والرفع من التنافسية وحماية املصالح الخاصة باملؤسسة. 

  :الذكاء الترابي .1.9

يات الذكاء الاقتصادي، لكن على املستوى الترابي، او بشكل ادق الذكاء الترابي هو تنزيل ملهارات ومدخالت وال

، ترابيلذكاء العلى مستوى املنظومة الترابية ككل، شبكات الفاعلين وشبكات إلانتاج.  يصعب اعتماد تعريف واف ل

ختلف ية ملكونه ممارسة حديثة، لكن الكل يتفق على ان الهدف ألاساس ي من اعمال الياته هو تجويد التدخالت التراب

اهم ما يميز الذكاء   الفاعلين، في اتجاه الرفع من الجاذبية والتنافسية والترابية وتحقيق تنمية اقتصادية مستدامة.

 الترابي:

 .يعتبر الية للتنسيق بين الفاعلين الترابيين ومنتجة للمعارف جديدة 

 اليقظة الاستراتيجية، الامن إرساء مختلف أدوات وممارسات الذكاء الاقتصادي، على املستوى الترابي :

 الاقتصادي، تدبير املعارف، استراتيجيات التأثير.

  التنظيم املبتكر والتعاوني والشبكي لكل املعلومات والخبرات والتجارب واملعارف الضرورية لرفع التنافسية

 والجاذبية.

 ين على التفاعل السريع مع يهدف الى ضبط دقيق وتمكن من املوارد املحلية ومن خاللها، رفع قدرة الفاعل

 الازمات املحتملة.

 .حث ودعم املقاوالت ومختلف الوحدات الاقتصادية ومساعدتها على تملك أدوات واليات الذكاء الاقتصادي 

  تقوية قدرة الفاعلين الترابيين على التنسيق والتعاون والعمل داخل شبكات والابتكار والتكامل الوظيفي في

 ملهام. ممارسة الاختصاصات وا

يبقى سؤال طبيعة العالقة بين الذكاء الجماعي وقدرة الصمود الترابي قائما. ما مدى مساهمة كل مهارات الذكاء 

الاقتصادي على مستوى كل فاعل، واليات الذكاء الترابي للمنظومة الترابية كاملة، في تنمية القدرة على الرصد والاستباق 

كيف تسهم هاته الاليات في القدرة على تشبيك الفاعلين ورفع مستوى التنسيق  والاعداد الجيد لالزمات قبل حدوثها؟

بينهم بهدف تقاسم ومشاركة املوارد الفردية والعمل بشكل جماعي وسريع وفعال إليجاد الحلول السريعة لكل الارتباكات 

 ه؟التي يمكن ان تلحقها الصدمات الخارجية بالسير العادي للمجال الترابي، بكل مؤسسات
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 :قدرة التعلم الجماعي على تشكيل عقل جماعي بهوية محلية وبقدرات كبيرة على الصمود.2

، وحده ال يكفي لتملك قدرة عالية على والابتكار نظام اقتصادي محلي قوي ومرن ومبني على املعرفةبناء 

ومات معل بأنظمةوترابي محلي عقل جماعي مبني على اليات ذكاء اقتصادي  ،من جهة ثانية .اوتجاوزهاستيعاب الازمات 

مثال النسق الادراكي والحي ال يقتصر على  االبيو سوسيولوجيوهندسة معلومات عالية الدقة ال تكفي أيضا. من منظور 

. ومنه ان الثقافة واملعرفة  (1012)البصام، العقل وحده بل يتعداه الى نظم املناعة والى كل انسجة الخاليا والجسم، 

 في السياقات املجتمعية املختلفة. تتسرب "تطوريا" تحت الجلد

وعليه، فقدرة املنظومة الترابية على التعلم والتفكير الجماعيين، مرتبطة بالنسق الاجتماعي والثقافي والهوياتي 

لشبكة الفاعلين وتأثير ذلك على طبيعية التجاذبات والتبادل في عالقاتهم ببعضهم، وفي عالقتهم بمجالهم الترابي.  

الفاعلين  وبشبكات يرلغباماعية يتطلب بناء فكري مشترك يعتمد على معرفة جيدة بالذات ولكن أيضا تشكيل هوية ج

، (Garnier, 2014)وهو ما يمثل الجزء املتحرك واملتغير من الهوية ومرتبط بشكل كبير بالنظام التعليمي  الاخرين. 

 وسيرورة التعلم اليومي واملستمر،

باعتبار الاستباق والتعلم من الازمة يمثالن مرحلتي " الصمود الدينامي"، فمن الطبيعي ان تكون الذهنية والعقل 

الجماعيين املفضيين لصمود قوي، مواكبين للتطور ومطبوعين بالدينامية واملرونة والقدرة الكبيرة على الفهم 

العالقات  بفضل وإدراك متحرك وعي ن والصحيحين، التعلم الجماعي املتبادل واملستمر يعزز بناءوالاستيعاب السريعي

 املتبادلة والتواصل الفعال بين القوى الترابية. البينية والتجارب الاجتماعية

دد تشكيل هعلى الهوية املحلية وهو ما ي الطابع الترابي واملتفردفي نزع  ، بشكل متدرج،العولة في الواقع، ساهمت

، مما يضعف من قوة ومرونة ودينامية مهارات الصمود محتفظة بخصوصياتها وحتى وطنية هوية جهوية او محلية

وبالتالي غياب الحافز الثقافي واملجتمعي والاجتماعي وضياع  او ضياع الوجهة "املعنى"تخفي ازمة  الهويةازمة   .الترابي

شترك والالتزام باملساهمة في بناء التراب وقدراته وتشكيل وعي وعقل جماعي، دافع الانتماء الهوياتي، لقبول العمل امل

 في تكامل مع الفاعلين الاخرين.

دور الجامعة والباحث الجامعي كفاعل ترابي منتج ومحفز ومجمع لقدرات الابتكار والتعلم والصمود  :ثانيا

 :الترابي

تبر ت. اعمهم للمساعدة املستعجلة وقت الازما ،م بذاتهاقرت ألامم املتحدة بكون التعليم قطاع قائ 1001سنة 

د وهو توجه انطلق من ،"التعليم بوضعية الازمة"تم الاهتمام أيضا بإشكاالت  .دعامة رابعة لإلنسانية قطاع التعليم

في مؤشر  ظر تزامن مع إعادة الن، مذكرة شاملة للتعليم"»ل البناء املستمر واملتطور في إطار  املاض ي،القرن  اتيثمانين

 . (IDH) قياس التنمية في مؤشر  الصحةالبشرية باعتماد الولوج للتعليم وخدمات  التنمية

يعرض التعليم الجامعي تكوينات أساسية ومهنية أكثر تعمقا وأكثر تخصصا، وهو ما يساهم في تشكيل وعي 

العلمي، التطبيقي واملعمق.  تلتزم وإدراك جماعي بأدوات علمية دقيقة.  أضف لذلك وظيفتي تأطير البحث وإلانتاج 
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اغلب الجامعات في العالم، بدعم مبادرات الابتكار من خالل انشاء بنيات الحتضان الاعمال واملقاوالتية والابتكار، تابعة 

لها.  في الكثير من الحاالت، يتخطى التعليم والبحث الجامعي حدود الجامعة ومؤسساتها، في إطار سياسات الانفتاح، 

ير ومصاحبة وتقديم الدعم التقني والعلمي واملؤسساتي ملختلف القوى الفاعلة الترابية. فيما يتجلى اذن دور لتأط

 الجامعة املحوري في الصمود الترابي؟ 

 :الجامعة كمورد للمعرفة ومحرك العمل والتفكير الجماعي الفعال واملنتج.1

سريع الى حالة التوازن مرتبط أيضا بشبكة العالقات قدرة النظام الترابي على التكيف والصمود والانتقال ال

بين فاعلين ومستوى التواصل والتفاعل ومنظومة القواعد والضوابط التي تحكم تشابكات التدخل املشترك في الشأن 

، "برمجيات (1012البصام )والفعل او ما سماه  باإلدراكية حية مرتبطة لالترابي املحلي. يتعلق الامر اذن بهندسة تواص

املجتمع" ويقصد بها القوة الناعمة التي توفر ظروف انتشار الاحكام والقواعد في اتجاه مستوى النظام والقوة الصلبة 

وتمثل أيضا الجانب الالمادي والالمرئي من للثقافة السائدة. توفر أيضا أداة لتحليل عملية تشكل ارصدة الراس مال 

 الثقافي والاجتماعي والرمزي.

امعة، بمختلف وظائفها دور كبير في تطوير الجانب الالمادي من رصيد املقاومة والصمود، بشكل خا  على للج

املستوى الادراكي والذهني ملختلف الفاعلين الترابيين. اليقظة املعلوماتية كما هو الحال بالنسبة لالبتكار والاستباق وبعد 

 كلها ذهنيات قبل ان تكون مهارات وقدرات فردية وجماعية.النظر والتدبير الاستراتيجي وتدبير املخاطر، هي 

 : إسهام الجامعة في مراحل الصمود الترابي(02)شكل رقم 
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(. 1لفهم وتمثل طريق استيعاب صدمات الازمات والتفاعل معها، وجب تفكيك زمن الازمة لثالث مراحل )شكل 

ادة يتم الانتباه للصدمة ورسم إجراءات تصحيحية، في غالب ألاحيان انفعالية وارتجالية، اثناء وقوعها. و تتدخل في الع

، باألدوات والانماط التقليدية. في هاته املرحلة بالضبط (Lebert, 2019)التدخالت في مواجهتها شكل الصمود الساكن 

و هالهاجس ألاساس  ويكون ، والانتقالقدرة على التغيير والتحول عدم ال يعنيالصمود الساكن أساس ي للجامعة.  ر ال دو 

  التوازن.البقاء في حالة 

ان التفاعل بين الفاعلين  النشط، بمعنىاو املتحرك او  يالدينامشكله الصمود قبل الازمة وبعدها، يتخذ 

القات والروابط والتشبيكات بين مختلف تشكيل الع إلعادةويتغير ويتطور  ، يعودالترابيين والعادات الروتينية على التراب

 (Lebert, 2019)  صمود ادراكي". هو أيضا "بشكل يقوي الصمود واملقاومة لكل اشكال الازمات الخارجية ،الفاعلين

، استباقا واعدادا قبليا الي ازمة الحقة. من القدرة على تقوية تبادل املعرفة والتقنية والخبرة والتكنولوجيايطور 

 للجامعة دور وواجب والتزام في تغيير او بناء "إدراك جماعي" جديد،املفروض ان 

، لصمودامقاربة جديدة في سن سياسات التنمية الجهوية واملحلية ذات القدرة العالية على  باعتماد يتعلق الامر

 مختلفين دور محوري وريادي في ابداع وقيادة اليات للتواصل والتبادل والتقاسم ب فيها للجامعةيجب ان يكون 

اقع و يمكن البحث العلمي الجامعي من تأسيس ، والترابيةوإرساء الية جديدة لليقظة الاقتصادية  الترابيينالفاعلين 

عبد املنعم )من خالل  ن. وذلكجديد قائم على تبادل املعرفة والخبرات وتعزيز قدرات الابتكار لدى مختلف الفاعلي ترابي

 :  (1025& قعلول، 

  خلق روابط علمية بين املؤسسات الفاعلة واملؤسسات الاكاديمية محليا ووطنيا ودوليا من اجل تكييف إلانتاج

 لعلمي واستيعابه وفقا للحاجيات املحلية.ا

  انتاج وتنشيط تكوينات مستمرة ملختلف الوحدات إلانتاجية املحلية للرفع من إلانتاجية والتنافسية

 الاقتصادية واملهارات إلابداعية والقدرة على إيجاد البدائل وإلاجابات امللحة وقت الازمات.

 ومدخل  أساسكملعلومات والاتصاالت والحلول التقنية املرتبطة بها تطوير بنية تحتية رقمية مبنية على قطاع ا

 ،الاقتصاديومحفز للنمو 

  إمكانيات النمو  ومضاعفةعزز لتنافسية مؤسسات الاعمال والعائد على الاستثمار مانتاج راس مال معرفي

 .العالميوالزيادة في النصيب السوقي 

 قال من خالل القدرة على التقاط وفهم واستيعاب املعلوم تنمية قدرة التراب على التعلم والتكيف والانت

 . الجديدة وتجويلها الى معرفة قابلة للدمج في النظام الاقتصادي املحلي

، ان الجامعة هي الكفيلة بتوفير الشروط املعرفية والتقنية والادراكية 1نضيف أيضا وكما هو وا ح بالشكل 

ومدروس. هاته املهارات الاستباقية، تتطلب ذكاء اقتصادي وترابي وكم كبير إلعداد جيد واستباق لالزمات، بشكل علمي 

من املعلومات والدروس والتجارب املستخلصة من الازمات السابقة، لكن بشكل منظم ييسر استغاللها من مختلف 
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عمق ومهمات لتطبيقي واملالفاعلين الترابيين. التكوينات الجامعية، سواء ألاساسية او املهنية املستمرة والبحث العلمي ا

الاستشارة والخبرات والدارسات امليدانية التي تقوم بها الجامعة، كلها موارد وخدمات وانخراط ملتزم وقوي للجامعة في 

سيرورات الابتكار والتعلم وبناء اليات التعلم الجماعي والتمثل الجماعي وتقريب وجهات النظر والرفع من إلانتاجية 

 واليقظة. 

املعرفة يساعد على التمكن من قدرة الصمود من خالل استباق الازمات والحد من اثارها بفضل تبادل تدبير 

. فقط من القدرة على استيعاب املعارف املحيطة ، وبفضل(Tahirou Younoussi Meda, 2019)املعارف ونشر وتنمية 

تمكن التنظيمات من تصور حلول غير مسبوقة وابتكارات ملواجهة الوضعيات الغير معتادة الستعادة ت خالل ذلك

 .  جديدة لتغير املسارات والابداع والطاقة الخالقةالتوازن. يمكن للصدمات ان تشكل فر 

نتكلم أيضا على دور الجامعة والتعليم في تبيان الحقيقة واملعلومة الحقة، حقيقة املجال الترابي. املجال العمومي 

 قويةلتمهم عامل الجامعي التعليم  .عرضة للوسائط التقليدية والجديدة وبشكل خا  الشبكات الاجتماعية أصبح

 : من خالل  (1010وآخرون،  Heimberg ) على استيعاب وفهم الحقيقة شكل صحيح لقدرةا

 قدرات التحليل املتعدد الزوايا ووجهات انظر املختلفة للوضعيات املركبة واملعقدة تمكين املتعلمين من. 

 وجهات النظر ةتعزيز القدرة على التلقائي. 

  واعمال املنطق العلمي والبحث عن  الاحتكاماكتساب معرفة منفتحة ومستوعبة لكل انساق التفكير مع

 الحقيقة. 

  :وري في الصمود الترابيالباحث الجامعي كفاعل ترابي والعب مح.2

يشترط في الباحث كفرد ينتمي للجامعة ولبنية بحثية تابعة لها، الا يصطف الى جانب فاعل او شبكة فاعلين 

ترابيين، في مواجهة جهة أخرى. املطلوب هو ان يكون على نفس املسافة من الجميع، وان يكون التزامه في عمله البحثي 

لدى الباحث  (Heinich, 2002)"الحياد القيمي" محايدا وبعيدا عن كل اشكال الاصطفاف.  ومساهمته في البناء الترابي، 

اعلين مواقف مختلف الف وتبرير لدفاع في امطلوب جدا لزيادة إنتاجية ومردودية انخراطه في مجاله الترابي، ليس فقط 

مختلف الفاعلين من أدوات التقدير الجيد تمكين  . دوره هو وشرح منطق هاته املواقف يحتوض أيضا التزامه في لكن

 والانفع، في توافق مع القوى ألاخرى.  ألانسباملتاحة، للخيارات  هموتوجيه

 باحثاحث والخبير واملفكر. يتمثل دوره ك، هو الب(Heinich, 2002)ثالث مهمات أساسية، داخل محيطه  للباحث

رفة املع هاستعمال يكون خبيرا في حالة. فهم وتفكيك وشرح العالم من حوله باستعمال منهجية وطرائق محددة في

وللمساعدة على اتخاد ملختلف الفاعلين، أشخاصا ومؤسسات، املكتسبة لتقديم إجابات وحلول لحاجبات عملية 

 فردكما هو الحال بالنسبة الي باعتماد مرجعيات قيمية محددة، تبرير ونقد وضعية ما و دوره ه ،فكر. وكمالقرار

 سهلتاملجتمع  داخل ومكانة وضعيتميز أيضا بو الصحيح واملنهجي  التفكير لكن بفرق ان املفكر لدية قدرة وأدوات  متتبع،

 . قناععملية الا عليه
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املشترك، وبالضبط على قدرة على العمل الترابي  تأثيراكثر وألا ألاشد وقعاهي  ،"مفكر"ألاخيرة،  الحالةربما 

اجاته الباحث يتوجه بإنتتشكيل وعي وإدراك وعقل جماعي. ربما املتلقي ليس هو نفسه في كل حالة من الحاالت الثالث. 

اشتغال  ثر علىوفي حالة البحث التطبيقي يكون الوقع أك والجامعيون، ألاكاديميون العلمية، خاصة املعمقة، لجماعته، 

ير موقع وموضوع التأث . لراي العامواملفكر يخاطب ا صناع القرار ويساعد  املؤسسات والافراد واملقاوالت. الخبير يدعم

ب وطرائق ، بينما الخبير يغير ويطور أسالياملعرفةيختلف أيضا، بين املعرفة والعمل والنقاش.  الباحث ينمي ويبني وينتج 

  حول القضايا واملآل والافاق والتصورات، النقاشان املفكر يستفز وبثير في حين العمل، وانماط 

او حكم الوصف وحكم التقييم. ، القيمالفرق بين احكام الوقائع واحكام  وهي:فروق أخرى وجب الانتباه اليها 

و دور معينة وه كم القيمة يحتاج معايير ومعياريةحالوصف او التحليل الوصفي هي مهمة الباحث في حين التقييم او 

 . (Heinich, 2002)الخبير او املفكر حسب مستوى وعمق التخصص 

لنرجع الى تقسيم زمن الصمود ملرحلتين، صمود ساكن وصمود متحرك. الصمود الترابي الساكن او الطبيعي 

ب لجهد وانخراط الباحث الجامعي في هذا املستوى تكون ضعيفة جدا يكون انفعاليا في الغالب، والتالي فحاجة الترا

ومحصورة في معالجة ارتباك الوظيفة البحثية ابان الازمة فقط. في حين ان الحاجة امللحة له، تبرز في مستوى الصمود 

ومستوى لوكات الس تغييرفجل العمليات وإلاجراءات تتطلب مواكبته ومساهمته في . املتحرك، استباقي او تعلمي تقييمي

الادراك وفي تبني منهجية تقييمية تعلميةـ يسهم فيها الجميع، حتى يتم تمكين التراب من ذاكرة وعقل جماعي مدبر 

هام الاسمادي بنيوي واجتماعي سلوكي.  ،مفهوم جامع بين بعدينالترابي  الصمودلالزمات، حتى قبل وبعد حدوثها، 

 في ذلك، مطلوب وضروري.والالتزام املحايد للباحث الجامعي 

لذكاء ل دمج بين قوة وهو . خلق ذكاء جماعي ترابي "استراتيجي" قادر على ،رواملفك والخبير  باحثتحالف بين الال

الذكاء الجماعي  بفعل اليات ومهارات بتشكل التراب الصامد(. 1021وآخرون،  Bourret)الترابي والذكاء الاقتصادي 

 املشتركة.تمثالت الرابيين وتوسيع دائرة بين الفرقاء التالثقة  وبتجذر تكامل املشاريع الترابية  ، موازاة معاملتطور بتدرج

، لكن اريينوالاستشبرؤى ومقاربات مختلفة للباحثين والخبراء  ،والفكر وتبادل للمعرفة والتدخلهو أيضا مجال للفعل 

 متكاملة وتلتقي كلها لتحقيق تنمية ترابية مستدامة وصامدة.

همة تونس مثال، تم رصد ميزانية م في العلمي.بحث وال الجامعيةصمودا للسياسات  أيضا، الصمود الترابي يحتاج

 1022منذ تسعينيات القرن املاض ي لتقوية البحث العلمي الوطني وخلق نظام وطني لالبتكار. لكنها لم تمنع احداث يناير 

ا منظام الابتكار الوطني لم يشهد تحوالت ولم يتم تفكيكه حتى يواكب التغيرات. رب وصدمات.وما تالها من تحوالت 

. يمكن اذن ربط (Arvanitis & Mhenni, 2012)حالت دون ذلك،  ، في حالة تونسثحمركزية سياسات الابتكار والب

القدرة على الصمود الترابي، بقوة ومتانة، وربما مرونة، بنيات البحث العلمي والاطر القانونية التي تضبط وتنظم عمله 

، والخا  بشقيه العمومي ،قاومة النظام التعليم وقدرته على العيش والثبات وقت الازماتموتدخالته في الشأن الترابي. 

وآخرون،   Chelpi-den Hamer)، وتوفير الظروف لذلك وقت الازمةوالطلب العرض التعليمي  يةاستمرار يكون بضمان 

1020). 
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نظرية متكاملة للصمود الترابي. لكن الكل يتفق على ان محدداته ومعيقاته ثقافية،  دلحدود الساعة، ال توج

لتنوع والتنظيم امتعلقة باملعرفة والتاريخ والانماط الثقافية السائدة وقدرات الابتكار والتعليم والبحث العلمي.  ثقافات 

هة كوابح القدرة على مواج .هي مداخل وعوامل لتقوية القدرة على الصمود بتكار )بالتعلم( والا  والتأقلمالذاتي والتعلم 

سلطة  ، او تواجدبتكارللتغير و الا معارضة منها انتشار ثقافة محافظة  الازمات مرتبطة بالنسق الاجتماعي باألساس.

 . (Dauphiné & Provitolo, 2007)اتخاد القرار،  ملراكز  تركيز شديد او  ،يإيديولوج فكري او تعارض كل اختالف

 خاتمة:

املجال الترابي ال يتشكل فقط من خالل العالقات بين الفاعلين الاجتماعيين والاقتصاديين لكن أيضا من خالل 

 معنا يتخذو شكال  خذيت .موقوة الانتماء الاجتماعي، على سلوكياته واملوروثالوسط  وتأثير  همتوتمثالذاكرة ألاشخا  

مع مرور الوقت، من خالل ألاجوبة الفردية التي يصيغها الفاعلون الترابيون، لسد الحاجيات جماعية. ارساء اليات ذكاء 

اقتصادي وثقافة اليقظة املعلوماتية لدى القوى الفاعلة بالتراب، يوفر الظروف املناسبة لتملك مهارات الذكاء الترابي. 

منظومة الفاعلين الترابيين من منطق تعزيز الجاذبية والتنافسية الفردية للمؤسسة، الى منطق  ينتقل بذلك اشتغال

الانخراط الجماعي وامللتزم في تطوير امتيازات تنافسية للمجال الترابي والبحث عن التكامل الوظيفي مع الاخر، في تحقيق 

ة الاقتصادية وضمانات استدامتها وقدرتها على الصمود املصلحة الجماعية والحر  على رفع الجاذبية الترابية والتنمي

 وتجاوز الازمات الخارجية. 

مخرجات الذكاءين الترابي والاقتصادي توفر قاعدة معطيات تساعد على الاستشراف واستباق الصدمات 

ة بادالت، خاصاملمكنة.  كما ان اليات وممارسات الذكاء الجماعي، تقرب املسافات بين الفاعلين وتقوي من حجم الت

تبادل املعلومة والتجربة والخبرة واملعرفة وتزيد من فر  الاشتغال الجماعي إليجاد ألاجوبة العاجلة والناجعة والفعالة 

 في مواجهة الارتباك الناتج عن الازمة. 

صر االجامعة بعرضها التعليمي املتخصص واملعمق، توفر عناصر املقاربة العلمية واملنهجية والادراكية وعن

التمكين العلمي للفاعلين، افرادا ومؤسسات، الضرورية إلتمام وانجاح سيرورات الذكاء واليقظة الاستراتيجية. دور 

الجماعة أيضا هو حث وتشجيع القوى الفاعلة على الانخراط في تعلم جماعي، بإسهام الجميع، وبناء منظومة عقل 

 خاطر وألازمات، وصياغة الحلول واملسارات البديلة للتنمية املحلية.وذاكرة وقدرة عالية على الابتكار، خاصة بدبير امل

قبل ان يكون الصمود الترابي مهارات وقدرات، هو في ألاصل ذهنية وثقافة ومرجعية ادراكية. انخراط الفاعل 

لب إدراكا ، يتطالترابي في منطق املقاومة الجماعية لتداعيات الازمات والالتزام بالدفاع على مصالح التراب ومستقبله

تاما بذلك وتمثال صحيحا لتجلياته وأدوات علمية وفكرية وتقنية للفهم والاستيعاب ولصياغة مبادراته الفردية في 

إلسهام في جهود الصمود الترابي الجماعي. يعتبر الباحث الجامعي فاعال محوريا في انتاج هاته العناصر الالمرئية 

تدبير وعمل وفكرا ونقاشا. يتمثل دوره كذلك ربط الفاعلين الترابيين باليات الذكاء  والالمادية، معرفة وأساليب وانماط

الجماعي والتعلم الجماعي والابتكار من جهة، وتشبيك وتقريب الفاعلين بأشكال مختلفة، من جهة ثانية. مختبرات 
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ة نية املستمرة والاصدارات العلميالبحث ومراكز الدراسات ومكاتب الاستشارات والندوات واملؤتمرات والتكوينات امله

والتواصل إلاعالمي وتبسيط املعرفة والتعليم الجامعي واملساهمة في اعداد برامج وخطط العمل، كلها تمظهرات لاللتزام 

 والانخراط الكبير للباحث في توفير ظروف تنمية قدرات الصمود الترابي.

نها، م العتبارات متعددة.معمقا وجهدا بحثيا  اتفكير  جتحتاالترابي  الصمودمساهمة الجامعة في بناء قدرات  

باك الناتج الارتتعدد اشكال ومستويات  متوقعة لألزمة ولصدمات تداعياتها. نضيف ايضاغير الحكم فيها و تاملدة غير امل

ية اسراجعة لحسال ياجبستمولو ألاونهجية املصعوبات دون اغفال   واملتضخم مع مرور الزمن. ستمر امل الستقرارلو 

 حوله. ودقيقة بناء معرفة علمية متكاملة  وطابع الاليقين الذي يغلب عليه ويصعب املوضوع
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 رأسال هتمام وبرعايةالا  لواقع دراسة البشرية، للتنمية أساس ي كعنصر البشري  املال الرأس

 الاقتصادية التنمية في الفعلي دوره :تربويا العربي البشري  مال

Human capital as an essential element for human development, a study of the reality 

of the interest in educational care for Arab human capital and its actual role in 

economic development 
 الجزائر/2جامعة الجزائر/عمر حسيني.د

Dr. Omar Hacini /University of Algiers 2/Algeria 

 الجزائر/جامعة البويرة / زهرة شوشان. د
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 ملخص الدراسة: 

 لرأسا برعاية الاهتمام لواقع دراسة ، البشرية للتنمية ساس يأ كعنصر البشري  املال الرأسهدفت الدراسة الحالية للكشف عن 

مؤسسات  2"،  وهذا من خالل الدراسة التي أجريناها على عينة تكونت  من الاقتصادية التنمية في الفعلي دوره تربويا العربي البشري  مال

تركه الاهتمام يومدى التأثير الايجابي الذي   في الجزائر البشري  التربية والتنمية والاهتمام برأس املالفي الجزائر  والذي يعالج قضايا  تربوية

نهج ملاألافراد اجتماعيا ونفسيا، أما املنهج املتبع في الدراسة فقد تم الاعتماد على " التنمية الاقتصادية وعلىعلى  برأس املال البشري 

 تحليلي"    الوصفي ال

 تربية، تنمية اقتصادية. ، رعاية،تنمية بشرية رأس مال بشري، املفتاحية:الكلمات 

Abstruct :. 

The current study aimed to reveal human capital as an essential element for human development, a study of the reality 

of interest in the educational care of Arab human capital and its actual role in economic development. The human capital in 

Algeria and the extent of the positive impact that interest in human capital has on economic development and on individuals 

socially and psychologically 

.Keywords: Human capital, human development , care , education ,economic development. 

 

 مقدمة: 

يتفق املختصون في العصر الحديث، على أن إلانسان هو محرك عملية التنمية وقائدها وهو الذي يطور 

همية البشرية، أ للتنمية أساس ي كعنصر البشري  املال مستوى استخدام املوارد املادية، ومن هنا يحتل موضوع الرأس

مثل حجر ألاساس في كل تنمية أو تطور لكونه املسيطر خاصة في ظروف التنمية الاقتصادية والاجتماعية باعتباره ي

 على الرأس املال املادي الذي يشكل العنصر الثاني من عناصر التنمية.
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مم ألا ويعتبر الاستثمار في رأس املال البشري من مقومات تحقيق تنمية بشرية مستديمة الذي يشكل بحق ثروة 

 Backer Schultzدبيات الحديثة املستندة إلى نظرية رأس املال البشري زمن العوملة، وهذا ما تؤكده نظرية خالصة ألا  في

Denison. 

تعتبر عملية بناء رأس املال البشري هي عملية طويلة وشاقة، وتحتاج إلى ألاموال الطائلة التي تفوق قدرة القطاع 

بداع عند جميع الشركاء، العام وتحتاج إلى رسم السياسات ووضع الخطط وسن القوانين والتشريعات التي تطق إلا 

وتضمن التوزيع العادل ملكاسب التنمية وتضمن الشفافية واملسؤولية، إنها عملية متصلة لكنها تحتاج إلى مراجعة 

دورية، لسهولة تأثر نتائجها بكثير من العوامل السلوكية التي ال يمكن السيطرة عليها كما هو الحال في بناء رأس املال 

ه التجربة في بلد معين وتحت ظروف معينة قد ال يعني النجاح في بلد أخر  وإن توفرت نفس العيني، إن نجاح هذ

الظروف، وبالتالي فإن نقل تجارب الدول املختلفة تحتاج غلى دراسة ومراجعة وتعديل للتأكد من مدى مالئمته 

د من انسجام ئج بعد التطبيق، للتأكلالحتياجات املحلية قبل البدء بتطبيق، ثم القيام بتقييم عملي دقيق ومنظم للنتا

 النتائج مع ألاهداف.     

  الدراسة من خالل التساؤل آلاتي هي: مشكلة من خالل ما تم عرضه في املقدمة فإن

 ؟ تربويا العربي البشري  مال الرأس رعاية و الاهتمام واقعماهو  -

 تساؤالت الدراسة:

  تربويا؟مال البشري العربي  للرأس الاهتمام والرعاية تواجه توجد صعوباتهل 

  تربويا؟الاهتمام ورعاية الرأس مال البشري العربي هل هناك فروق في نوعية الصعوبات التي تواجه 

  ؟الرأس مال البشري العربي تربويا الاهتمام ورعايةماهي أبرز الصعوبات التي تواجه 

 فروض الدراسة:

 تربويا العربي لبشري ا مال للرأس والرعاية الاهتمام تواجه توجد صعوبات. 

 تربويا العربي البشري  مال الرأس ورعاية الاهتمام تواجه التي الصعوبات نوعية في فروق هناك. 

 تربويا العربي البشري  مال الرأس الاهتمام ورعاية تواجه صعوبات بارزة هناك. 

  :يمكن حصرها فيما يلي:أهداف الدراسة 

  بالرأس املال البشري العربي تربويا الرعايةو  الاهتمامالتعرف على أهم الصعوبات تواجه  

  تربويا العربي البشري  املال بالرأس والرعاية الاهتماممعرفة نوعية الصعوبات التي تواجه. 

 أهمية الدراسة:

 ألاهمية النظرية:.2  

 ي البشر  لاملا الرأساملساهمة في إثراء أحد مجاالت الدراسات التنموية والاقتصادية والاجتماعية في مجال    

 فيه. واستقرار التنميةرى أنها تحول نذلك من خالل تبيان أهم الصعوبات التي و  ،العربي
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 ألاهمية العملية:.1

 ات التيصعوبالإلى  املجالوكل العاملين في هذا  الاقتصاد الاجتماع وعلملفت انتباه املختصين في مجال علم 

عدم الاستقرار الاجتماعي والاقتصادي خالل  التربية منعربي في مجال يواجها الاهتمام والرعاية بالرأس مال البشري ال

 ، ومن ثم العمل على تجاوز هذه الصعوبات كما يجب.العربية البلدان أغلب في ظل ضعف التنمية في

 حدود الدراسة:

 .تلميذ وتلميذة (260)تكونت عينة الدراسة من  الحدود البشرية: -

لة إكمالية ال، إكمالية مالك بن نبي الجزائر،تربوية بمدينة العزيزية والية املدية دولة مؤسسات  2)الحدود املكانية:  -

وهي عينة تمثيلية ملجتمع دراستنا. بحكم  دولة الجزائر. امبارك(ثانوية كرباش ، ثانوية قطاش حمود، فاطمة نسومر

 خرى غرافية بين الجزائر والبلدان العربية ألا تشابه الخصائص الاجتماعية واللغوية والتاريخية والثقافية والدينية والج

 .1011 فيفري ومارسخالل شهري الحدود الزمنية:  -

 تحديد مصطلحات الدراسة:

 (: Human capital) رأس مال بشري .1

املال البشري يتمثل في رأس املال الفكري غير املادي وغير امللموس، والذي  أن رأس Kandrickاعتبر كندريك     

 (.10  .، 1000 ،ناصر). »املستقبل االستثمار في التعليم والبحوث بهدف زيادة كفاءة املوارد في يتراكم ب

 (:human development) بشرية تنمية.2

لتنمية هي عنصر أساس ي لالستقرار والتطور إلانساني والاجتماعي، وهي عملية تطور شامل أو جزئي مستمر ا" 

 مختلفة تهدف إلى الرق
ً
ي بالوضع إلانساني إلى الرفاه والاستقرار والتطور بما يتوافق مع احتياجاته وتتخذ أشكاال

 (.ar.wikipedia.2020,P.01 )".وإمكانياته الاقتصادية والاجتماعية والفكرية، وتعتبر وسيلة إلانسان وغايته 

 (:care) رعاية .9

 لىع التنظيم هذا ويقوم والاجتماعية الغذائية احتياجاته مقابلة على إلانسان مساعدة إلى يهدف تنظيم هي "  

 (ar.wikipedia, 2022, P.01) ". وألاهلية الحكومية واملؤسسات الهيئات طريق عن الرعاية تقديم أساس

 (:education) تربية .6

 لتيا التأثيراتو  ألافعال تضم عملّية هي التربية. فيها يعيش التي وبيئته الفرد بين التفاعل أو التكّيف عملّية هي" 

 ومن ه،ب يحيط ما مع التكّيف طريق عن وظائفه كمال نحو به وتسير شخصّيته، جوانب جميع في الفرد نمّو  تستهدف

 https://www.edarabia.com .2020.P.01 ).(". وقدرات سلوك أنماط من الوظائف هذه تحتاجه ما حيث

 :(economic development) تنمية اقتصادية. 5

 كة،املشتر  والجماعات السياسة صناع يتخذها التي واملنسقة املستدامة إلاجراءات هي الاقتصادية التنمية" 

 (.https://mawdoo3.com .2020, P.01)». . ملنطقة الاقتصادية والصحة املعيشة مستوى  تعزيز في تساهم والتي
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 للدراسة:إلاطار النظري 

 :الفرق بين رأس املال البشري ورأس املال املادي .1

يختلف رأس املال البشري عن رأس املال املادي في أن رأس املال البشري ال يمكن قياسه ماديا كما هو                

الحال في رأس املال العيني الذي يمكن تحديد وحداته )ألة مثال ، أو مساحة املبنى باملتراملربع،....إلخ (، وللتغلب على هذا 

حوال إلى محاولة قياس رأس املال البشري من خالل املبالغ التي يتم إنفاقها بهدف ألامر يلجأ إلاقتصاديون في كثير من ألا 

زبادة إلانتاجية، ويلتقي رأس املال البشري مع رأس املال العيني في دول إلانتاج كمتغيرين مستقلين يؤثر كل منها على 

 بينهما تختلف من ناحية كونها تبادلية إنتاج غيره من السلع والخدمات بطريقة تختلف عن ألاخر ، وأن طبيعة العالقة

 أو تكاملية تبعا لعوامل عديدة تعتمد على النمط التكنولوجي ومستوى التعليم والتدريب ومرحلة افنتاج وغيرها.

م، أن رأس املال البشري مماثل " 2512في كتابه " رأس املال البشري" الذي تم نشره عام  Beckerويرى بيكر             

املادية لإلنتاج"مثل املصانع وآلاالت ويستطيع الفرد إلاستثمار في رأس املال البشري ) من خالل التعليم  للوسائل

والتدريب والرعاية الطبية( وتعتمد املخرجات بشكل جزئي على نسبة العائد من رأس املال البشري املتوفر ، وعلى هذا 

عنها مخراجات إضافية عند زيادة إلاستثمار فيها، ويتميز رأس  فإن رأس املال البشري هو بمثابة وسيلة لإلنتاج تتمخض

       (Aghon, 200.,P. 467-482).املال البشري باالستقرار وليس بالتحول مثل ألارض والعمل ورأس املال املادي

 :عالقة التعليم باالستثمار في رأس املال البشري  . 2

املال البشري التي تساهم في النمو الاقتصادي، وربما قد تكون مساهمتها  إن التعليم من أهم عوامل تراكم رأس            

 أكبر من مساهمة رأس املال املادي ألن العامل املتعلم أكثر إنتاجية من العامل غير املتعلم.

، لدخلتقديم تفسيرات أكثر  فعالية لتفسير الزيادة في ا SCHULTZ.T. W (Lau.T.K.PP.18-20،)ولقد حاول             

من خالل محاولة تحويل الانتباه من مجرد الاهتمام باملكونات املادية لرأس املال البشري إلى الاهتمام بتلك املكونات 

على ضرورة اعتبار نفقات التعليم والصحة  Schultzغير املادية والتي اصطلح عليها تسمية" رأس مال بشري" ، وقد ألح 

 كنفقات استثمارية.

انتقد شولتز  النظر إلى التعليم كاستهالك بل واقترح أن ينظر إلى التعليم كاستثمار في البشر ، يؤدي إلى ولقد           

تراكم رأس املال  البشري وإلى تقديم خدمات إنتاجية لالقتصاد ككل، ألن التعليم يساهم في تحسن قدرات ألافراد 

 سس نظرية رأس املال البشري.وريادة إنتاجيتهم، وبذلك يكون شولتز  قد وضع بشكل وا ح أ

وعكس ما كان سائدا من قبل حيث كانت تعتبر كنفقات استهالكية، كما أكد على دور التعليم  والتدريب في           

مكان العمل في زيادة إنتاجية الفرد، ومن ثم زيادة دخله والدخل الوطني ككل. ضمن الاستثمار في رأس املال البشري 

مكن أن تنمي املوارد البشرية سواء كانت على شكل مداخيل نقدية أو إشباع لرغبات بسيكولوجية كل النشاطات التي ي

 (Kuznets.In, 2002, P.138)ومن بين أنواع هذه إلاستثمارات نذكر مايلي: 

 .التعليم 

 .التدريب في مكان العمل 

 .الهجرة 
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 .البحث عن املعلومات حول ألاسعار واملداخيل 

 .الصحة 

أن نظرية رأس املال البشري حاولت تقديم تفسير لتوزيع املداخبل في املجتمع باالعتماد على يمكن القول و  

الاستثمارات املبذولة في سبيل تراكم رأس املال البشري، كما حاولت أن تفسر ديناميكية النمو والتقدم  على اعتبار أن 

 اءاته  من خالل استثماره في رأس املال البشري.    الفرد ومن ورائه املجتمع ككل يستطيع أن يتطور  وينمي معارفه وكف

 :إجراءات التطبيق

 :منهج الدراسة

باعتباره يقوم على جمع البيانات وتحليلها "  منهج دراسة حالة" املنهج املالئم لطبيعة الدراسة الحالية هو          

 إحصائيا بطرق ارتباطيه وأخرى فارقيه.

 الدراسة:مجتمع وعينة 

مؤسستين في الطور املتوسط ومؤسستين على  التربوية موزعةاملؤسسات اشتملت هذه الدراسة على عينة من           

 الجزائر:في الطور الثانوي في بلدية العزيزية والية املدية دولة 

  على املؤسسات التربوية ألاربعةعّينة الدراسة  توزيعيبّين  :(01جدول رقم)

 سبةنلالعدد وا املؤسسات التربوية

 النسبة املتمدرسين العدد

 %14.44 60 نبي بن مالك إكمالية

 %20.14 40 نسومر فاطمة اللة إكمالية

 %94.10 00 حمود قطاش ثانوية

 %14.44 60 امبارك كرباش ثانوية

 %100 260 املجموع

                 

مؤسستين في الطور املتوسط  ربويةمؤسسات ت( 02)( إلى أّن عينة الدراسة تكونت من 02يشير الجدول رقم) 

وبنسبة بلغة  تلميذ يدرون في إكمالية مالك بن نبي 20ومؤسستين في الطور الثانوي حيث اشتملت عينة الدراسة على 

يدرسون في ثانوية  تلميذ 50و(. % 15.21)بلغت  نسومر بنسبةيدرسون بإكماليه اللة فاطمة  تلميذ 10و(. % 21.11)

 (.% 21.11) بلغت امبارك وبنسبة كرباش ثانوية في يدرسون  تلميذ 20و (.% 01.20لغت )ب وبنسبةحمود قطاش 

 أدوات الدراسة وخصائصها السياحية:

دور السياحة في التنمية الاقتصادية ( في دراسة حول سماعيني نسيبة)تم استخدام استبيان من إعداد         

 رتها النهائية من جزئين:، وقد تكونت ألاداة في صو والاجتماعية في الجزائر

  -: تضمن بيانات أولية عن املفحوصين تمثلت في البيانات العامةالجزء ألاول 
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يث بلغ ح والاجتماعية،تضمنا الفقرات التي تقيس درجة دور السياخة في التنمية الاقتصادية  الجزء الثاني والثالث:

( رئيسة هي: الطاقة الفندقية، النقل، الشواطئ، قاعات )مجاالتفقرة؛ وزعت على أربعة أبعاد  (44)عدد هذه الفقرات 

  الساحلية.الترفيه 

(، 1-2/ال( يقابله الدرجة ))نعممن فقرات الاستبانة على مقياس ثنائي  بتعديل جزءوقد قمنا في هذه الدراسة         

 ( درجة وفق ما يخدم هذه الدراسة.0-1-2/ أحيانا/ نادرا( يقابله الدرجات ) )دائماوالجزء ألاخر على مقياس ثالثي ألابعاد 

وفي مرحلة التحليل تم تحويل فقرات السلم الثالثي إلى سلم ثنائي بهدف تسهيل قراءة وتفسير النتائج، وقد تم 

من  21-21-20-5-2من الجزء الثاني و  2-2الفقرات هي:  )وهذهإعادة ترميز فقرات الاستبانة السلبية لتصبح ايجابية 

 . وعليه أصبح السلم الثنائي يعني:الجزء الثالث(

 ( ال توجد صعوبة.2)

 صعوبة.( توجد 1)

 والجدول التالي يبين طبيعة فقرات ألاداء وتوزيع الفقرات على أبعاد الدراسة.

 توزيع فقرات أداة الدراسة عل أبعادها الرئيسية :(02)رقم الجدول 

 ألابعاد
 فقرات السلم الثالثي

 (دائما-نادرا-)أحيانا
 املجموع (ال-)نعمالجزء الثاني السلم الثنائي  فقرات

 16 .22-29-26-21-24-24-1-2-9-6-1-11 1-2 املناهج الدراسية

 6 4-28 9-6 التدريب

 6 4-8-10-20 / الوسائل التكنولوجية

 14 10-20-21-90-91-0-11-12-19-16-14-14-18 / قاعات التدريب التطبيقي

 90 91 0 املجموع

 

 صائية:ألاساليب إلاح

 لتطبيق ألاساليب إلاحصائية التالية: Spssالختبار صحة فروض الدراسة فقد تم استخدام برنامج        

 براون.معادلة سبيرمان  –الانحراف املعياري –املتوسط الحسابي  

 اختبارT عن الفروق ذات الداللة التي تعزى إلى متغيري) املناطق الساحلية/ التنمية(. )للكشف 

 الدراسة ومناقشتها:عرض نتائج 

 ري البش مال للرأس والرعاية الاهتمام تواجه صعوبات توجدعرض نتائج الفرضية ألاولى التي تنص على: " 

 "  تربويا العربي
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والانحرافات املعيارية لدرجة استجابة  ل تم استخراج املتوسطات الحسابيةلإلجابة عن هذا السؤا              

" من وجهة  " تربويا العربي البشري  مال للرأس والرعاية الاهتمام تواجهعوبات التي تواجه املفحوصين على مجاالت الص

 : الجدول التالينظر املسؤولين على القطاع؛ كما يبينه 

 .وياترب العربي البشري  مال للرأس والرعاية الاهتمام تواجه الصعوباتيبين الفروق في نوعية  :(09الجدول رقم)

 الانحراف املعياري  توسط الحسابيامل مجاالت الدراسة

 0.24 1.44 الدراسية املناهج

 0.20 1.40 التدريب

 0.20 1.44 التكنولوجية الوسائل

 0.29 1.60 التطبيقي التدريب قاعات

               

 ساتاملؤسفي تلك  التعليم( أن أعلى متوسط حسابي لدرجة استجابة املسؤولين على قطاع 00رقم)يبين الجدول 

قد  لتدريبا. في مجال تربويا العربي البشري  مال للرأس والرعاية الاهتمام تواجه الصعوبات نوعيةفيما يخص  التربوية

خترناها التي ا في الجزائر. املؤسسات التربويةفي تلك  التدريبنه توجد صعوبات في مجال أوهذا يشير إلى  (2.15بلغ )

 .س املال البشري أجال دراسة الر كعينة نموذجية تمثيلية للدول العربية في م

تلك  في والوسائل التكنولوجيةاملناهج الدراسية في حين أظهرت النتائج أن هناك نوع من التوازن بخصو  

، بينما جاء قاعت التدريب في املرتبة الرابعة وألاخيرة إذ بلغ (2.20)إذ بلغ متوسط الاستجابة  التربوية، املؤسسات

 (.2.20)متوسط الاستجابة 

 ري البش مال الرأس ورعاية الاهتمام تواجه التي الصعوبات نوعية في فروق" هناك  عرض نتائج الفرضية الثانية: 

 ". تربويا العربي

 عدم وجود فروق في نوعية الصعوبات التي تواجه الاهتمام ورعاية الرأس مال البشري العربي تربويايبين  :(06جدول رقم )

  مستوى الداللة "Tقيمة" الانحراف املعياري  ط الحسابيالوس الجنس مجاالت الصعوبات

 املناهج الدراسية
 0.10 1.40 ذكور 

 دالة 2.20-
 0.11 1.41 إناث

 التدريب
 0.20 1.42 ذكور 

 دالة 1.41-
 0.22 1.40 إناث

 غير دالة 0.40- 0.91 1.18 ذكور  الوسائل التكنولوجية



 

وفقا لمتطلبات القرن  رأس مال بشريءدورمؤسسات التعليم في بنا      

 الحادي والعشرين 

 

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

 

 املؤتمر الدولي

 العلمي الافتراض ي 

2022 

 

 0.20 1.40 إناث

 يب التطبيقيقاعات التدر 
 0.22 1.64 ذكور 

 دالة 2.96-
 0.24 1.10 إناث

   

( بين املتوسطات 0.02( أن هناك فروقا ذات داللة إحصائية عند مستوى الداللة )02يبين الجدول رقم )

 شري الب مال الرأس ورعاية الاهتمام تواجهفي نوعية الجزائريين في هذه العينة  التالميذالحسابية لدرجة استجابة 

-، T « -2.20 ،-2.12حسب متغير الخبرة، تعود إلى متغير الجنس، وهذا لصالح إلاناث، حيث بلغت قيمة" تربويا العربي

 .0.02الترتيب؛ وهي دالة إحصائيا عند املستوى  على» 1.02

ي هذه ف الجزائريين الذكور بينما لم تظهر النتائج أي فروق ذات داللة إحصائية بين متوسطات درجة استجابة   

 من خالل توقعاتهم حسبتربويا  العربي البشري  مال الرأس ورعاية الاهتمامالعينة في نوعية الصعوبات التي تواجه 

 .0.02( وهي غير دالة إحصائيا عند املستوى 0.15-) Tحيث بلغت قيمة  الخبرة،متغير 

 والتي تنص على انه: عرض نتائج الفرضية الثالثة:

 ".  تربويا العربي البشري  مال الرأس الاهتمام ورعاية تواجه الصعوبات بارزة هناك" 

 يالعرب البشري  مال الرأس الاهتمام ورعاية تواجه الصعوبات بارزةنتائج الفروق من خالل  يبين :(01رقم)جدول 

 .تربويا

 "Tقيمة" الانحراف املعياري  الوسط الحسابي الخبرة مجاالت الصعوبات
مستوى 

 الداللة

 

 دراسيةال املناهج
 0.20 1.42 سنوات1قل من أ

 دالةغير  0.42-
 0.21 1.46 سنوات 10أكثر من 

 التدريب
 0.22 1.41 سنوات1اقل من 

 دالةغير  0.61-
 0.24 1.49 سنوات 10أكثر من 

 التكنولوجية الوسائل
 0.90 1.11 سنوات1اقل من 

 غير دالة 0.41-
 0.21 1.14 سنوات 10أكثر من 

 التطبيقي التدريب عاتقا

 0.10 1.62 سنوات1اقل من 

 دالةغير  0.90-
 0.29 1.69 سنوات 10أكثر من 
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( بين املتوسطات 0.02ال توجد فروق ذات داللة إحصائية عند مستوى الداللة ) أنه (02يبين الجدول رقم )

 مال لرأسا الاهتمام ورعايةلخاصة بمشكلة الجزائرية هي ا املوظفين في املؤسسات التربويةالحسابية لدرجة استجابة 

لتي تواجه ا لوسائل التكنلوجيةوكذا  والتدريب، املناهج الدراسيةفي مجاالت صعوبات ألاربع؛  تربويا. العربي البشري 

-، T "   0.11-  ،-0.22 "، تعود إلى متغير الخبرة، حيث بلغت قيمة في هذه العينة التالميذ وقاعات التدريب التطبيقي

 .0.02على الترتيب؛ وهي غير دالة إحصائيا عند املستوى »  -0.05-، 0.12

 مناقشة وتفسير نتائج الدراسة:

 الفرضية ألاولى:

 دريبالتفي هذه العينة كان في مجال  التالميذنتائج الدراسة أن أعلى متوسط حسابي لدرجة استجابة  أظهرت

لتدريب لإذا هناك تأثير كبير  الجزائر،في  املؤسساتتلك  في"  للتدريب جودة مما يشير إلى أنه ال توجد " (،2.15حيث بلغ )

 التدريبعد وي التدريبوالتي فرضتها ظروف قلة وسائل  التالميذ في تلك املؤسساتوسائله وأساليب التعامل مع  فيو

من آثار سلبية  التدريبي ف النقائص، نظرا ملا تتركه تلك تقريبا التربوية املؤسساتعموما وصعوبته أهم مؤثر على تلك 

 . الجزائري  التعليمفي  التالميذوخاصة زعزعة الثقة لدى 

 التدريبفي حين أظهرت النتائج أن أدنى متوسط حسابي لدرجة استجابة ألاسر بنوعيها كان على مجال " قاعات 

 يةلجزائر ا املؤسسات التربوية يف التطبيقي التدريبهناك وفرة في قاعات  أنه ، مما يشير إلى2.20" والذي بلغ  التطبيقي

 مما يشير إلى أن هناك تنمية في هذا املجال.

 الفرضية الثانية:

 ور وإلاناثالذكنتائج الفرضية الثانية وجود فروقا ذات داللة إحصائية بين استجابات املوظفين بنوعيها  أظهرت

 . ظهر أي فروق( باختالف متغير الجنستلم  التي الوسائل التكنلوجية )باستثناءفي مجاالت الصعوبة التي تواجههم 

 الفرضية الثالثة:

نتيجة هذه الفرضية أي فروق بين استجابات املوظفين على مجاالت التنمية الاجتماعية والاقتصادية،  لم تظهر

 (.يقيطبالت التدريب، قاعات الوسائل التكنلوجية، التدريب، الدراسية )املناهجوالتي تعود إلى متغير سنوات الخبرة 

 كان أبرزها:  : التيالدراسةاقتراحات 

  جهة والاهتمام بالتلميذ باعتباره رأس مال بشري مهم وإعداده  به منتحسين شروط التدريس والاهتمام

 .إعدادا جيدا ألنه مفتاح التنمية في الجزائر ومستقبلها

  جنبيألا وألاولوية لالستثمار الخا  وإعطاء  لتنمية الرأس مال البشري العربي والجزائري توفير املناخ املالئم ،

 وتحفيزهم. التربوي وذلك بتبسيط إلاجراءات أمام املستثمرين في القطاع 

  يةوزيادة قدراته التنافس التربوي الدراسات وألابحاث حول سبل تطوير القطاع  املدارس وتشجيعتوفير ودعم 

 .في مجال تنمي رأس املال البشري 
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 : خاتمة

ة ألاسواق واملنافسة والتطور الرهيب في تكنلوجيا إلاعالم والاتصال، برزت ألاهمية املتزايدة لرأس في ظل عومل         

املال البشري وضرورة الاستثمار في التعليم واملعرفة وتنمية القدرات إلابداعية، كما اصبحت املؤسسة التربوية تواجه 

 تحديات جديدة في كيفية غدارة املوارد البشرية

وقد أكدت جل البحوث على أهمية التعليم في تجسيد أهداف التنمية واعتبرت ذلك بمثابة استثمار في رأس          

 املال البشري، فالتعليم يعود على ألافراد بجملة من ملزايا املادية وغير املادية 

  املراجع:قائمة 

 ،ية الاقتصادية في الدول العربيةالاستثمار في رأس املال الفكري مدخل لتحقيق التنم .(1000) . مراد ،ناصر (2

 .01-10،  ، الجزائرالاستشارات والخدمات التعليميةية يصدرها مركز البصيرة للبحوث ومجلة الدراسات الاقتصاد

 

2) Aghon.P, Howitt.P. (2000). Théorie de la croissance endogéne. Paris :Les éditions dundo 

3) Kuznets.In.Gay Maurau. (2002). Démographie economique. Paris :E.d.Breal 

4) Lau.T.k.Chan. &T.Man. (1998). the Entrepreneurial and Managerial Competencies of small 

Business Owner Manager in Hong Kong Conceptual and Methodological Considerations. Paper presented 

at the 4th international conference en competence – based management .Oslo.  

5) https://www.edarabia.com .2020 .سا13:30. 1010.تربية 

 -  .https://mawdoo3.com 10:02سا.1010.تنمية اقتصادية. (6

7) -www. AR. Wikipédia. 22:10سا.2021 .رعاية. 
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  الاتجاهات والخطط الحديثة في الفكر إلاداري التربوي املعاصر

Modern trends and plans in contemporary educational administrative thought 

 الجزائر /جامعة الوادي/شنة امحمد رض د.

Dr. Mohamed Reda Shenna/ University of the alwadi 

/ Algeria 

 الجزائر/جامعة الوادي/سراوي  محمد الجموعي ط.د.

PhD. Mohammed Al-Jumoi Serawi/ University of the alwadi 

 / Algeria  
 

 

 ملخص الدراسة: 

كر التربوي في الفكر العربي وإلاسالمي، وحاولنا رصد أهم الاسهامات الفكرية على املجالين العربي تناولنا في بحثنا هذا مفهوم الف

ية و وإلاسالمي والتي سعى فيها علماء العرب واملسلمين الى التميز والانفراد عن جميع ألامم ألاخرى، حيث ظهر ذلك في معالجة القضايا الترب

علم وكذا طبيعة العالقة الرابطة بينهما، وابراز أهم شروط نجاح هذه العالقة. كما تطرقنا الى أهم رواد والتي تعتمد على ثنائية املعلم واملت

 ،هذا الفكر على غرار ابن خلدون والغزالي وابن سينا وابن سحنون والقابس ي وغيرهم من العلماء الذين برعوا في تهذيب وتطهير عقل املتعلم

همة في بناء صرح حضاري، وتحقيق نهضة فكرية. تطرقنا أيضا الى حاضر الفكر التربوي اليوم الذي وتزويدِه بمعارف متنوع بغية املسا

 يشهد انحطاطا وركودا لم يسبق له مثيل كونه يتأرجح بين دعاة ألاصالة املشرقة ودعاة الحداثة غير مضمونة النتائج.

 الاتجاهات املعاصر، التربوي  إلاداري  الفكر الكلمات املفتاحية:

Abstract:  

In our research, we dealt with the concept of educational thought in Arab and Islamic thought, and we tried to monitor 

the most important intellectual contributions to the Arab and Islamic fields in which Arab and Muslim scholars sought to be 

distinguished and isolated from all other nations, as this appeared in addressing educational issues that depend on the duality 

of the teacher and the learner, as well as the nature of The relationship between them, and to highlight the most important 

conditions for the success of this relationship. We also touched upon the most important pioneers of this thought, such as Ibn 

Khaldun, Al-Ghazali, Ibn Sina, Ibn Sahnoun, Al-Qabesi and other scholars who excelled in refining and purifying the mind of 

the educated, and providing him with diverse knowledge in order to contribute to building a civilized edifice and achieving 

an intellectual renaissance. We also touched on the present day of educational thought, which is witnessing an unprecedented 

decline and stagnation, as it oscillates between advocates of bright originality and advocates of modernity with uncertain 

results. 

Keywords: Contemporary educational administrative thought, trends. 
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 مقدمة: 

لى مصاعب الحياة، ويقاوم الطبيعة منذ بدء الخليقة والانسان يسعى بدرجة أولى كي يبني هذا الجسد ليقوى ع

 ابتكار طرائق متعددة من حسم املعركة، واستعمل فيها العقل من 
ً
بشتى الطرق لقهرها واخضاعها له، فحاول جاهدا

 في شتى
ً
من أجل توريث ما أنتجه تطلب ذلك املجاالت وعلى رأسها التربية. و  أجل أن يعيش بطرق راقية، فأنتج فكرا

واملتعلم لنقل ما توصل له هذا العقل من فكر ومع تعقد الحياة وبحكم املسؤولية امللقاة على عاتقه  بروز ثنائية املعلم

الذي ي و الفكر إلاسالمي والعرب فكر في طرائق متعددة ومع تنوع ألامم وتنوع مشاربها حتى ظهر لنا فكر متنوع وعلى رأسها

 لسلفي والاشتراكي والتغريبي. نحل متعددة منها العلماني واإلى مشارب و تنوع هو بدوره 

 مشكلة البحث:

إن لكل مجتمع من املجتمعات قواعد تربوية تسعى لتحقيق أهدافه، و هذا ينطبق على املجتمع إلاسالمي ذي 

تتعارض هذه الاستفادة الرسالة السامية، ولكن هذا ال يعني الانغالق وعدم الاستفادة من النظم ألاخرى بشرط أن ال 

ملهم أن يؤكد املجتمع فكره ألاصيل، وأن ال يتهافت وراء الفكر التربوي الوافد من املجتمعات ذات الثقافات ، امع العقيدة

املغايرة للمجتمع والتي ال يصلح بعضها له أصال خاصة في هذه املرحلة التي تواجه فيها املجتمعات إلاسالمية تحديا قويا 

 من من الخارج، فأصبح الفكر التربوي إلاسالمي املع
ً
هدافه أنظريات غربية عن مبادئ املجتمع و اصر في معظمه خليطا

 من مبادئ الدين إلاسالمي القويم.)ربيع،
ً
 مستمدا

ً
 (.211.  ،1002وعقيدته بينما كان الفكر التربوي لعلماء السلف فكرا

تتمثل في  بوية التيمة العربية تعاني زيادة على تيارات الغزو الفكري والثقافي من الغموض في الفلسفة التر وألا 

لى كاديمية، كما يجعلها تعتمد عض مهاراته، وقلة توفير الحرية ألاقصور في بعاعداد املعلم ووظيفيا ومعرفيا و  ضعف

 (.1 .، 2552فهد،)فلسفات الاخرين من غير تدقيق لتوجيه استراتيجياتها التعليمية وسياستها في وطننا العربي. 

 من الخ إن الناظر في حال مجتمعاتنا   
ً
لل قد أصابت كافة مناحي الحياة إلاسالمية العربية يرى بوضوح أنواعا

قتصادي كذللك الاأم ألاداء الاجتماعي و شرائع الامة، فالخلل وا ح والقصور فا ح سواء كان ألاداء السياس ي و 

 (.11 .، 2551،)الاغاالتعليمي، حيث تدني بشكل خا . و 

بناء باعها لهي أهم الخطط الواجب ات ماأهم رواده في التاريخ الحديث؟ و  مني؟ و ما هو الفكر التربو  تساؤالت البحث:

 فكر تربوي يليق بنا؟

 البحث: أهداف

 التعريف بالفكر التربوي.  .2

 .وإلاسالميبراز أهم رواد الفكر التربوي العربي إ .1

 راز أهم مصدر الفكر التربوي العربي وإلاسالمي إب .0

 جتمع العربي املسلم.كيفية بناء فكر تربوي بنهض بامل .2
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 .تعريف الفكر:  1

يء لغة:
َّ

ة "فكر" في "لسان العرب" بمعنى إْعمال الخاطر في الش   ،أنيس )"(الوسيطوفي "املعجم  )ابن منظور(، جاءْت مادَّ

ة، وهو فرُك ألامور وبحُثها ل(  150 . وآخرون، وصول لالِفكُر مقلوٌب عن الفرك، لكن يستعمل الِفكُر في ألامور املعنويَّ

 .إلى حقيقتها

َد قلبه معتبًرا، ورجل  ر، إذا َردَّ
َّ
َر؛ الفاء والكاف والراء: ترّدد القلب في الش يء، يقال: تفك

َ
وجاء عند ابن فارس: "فك

يٌر: كثير  ِ
ّ
 ( .221،  .2552هارون،الفكر )ِفك

ها بصيغة الفعل، و ( 212 ،)عبد الباقي،   وقد وردت مادة )فكر( في القرآن الكريم في نحو عشرين موضًعا لكنَّ

َر  ﴿:ىبصيغة الاسم أو املصدر؛ قال تعالولم ترد  دَّ
َ
َر َوق

َّ
ك

َ
ُه ف فكر فيما أنزل على عبده محمد  أي( 20:املدثر ﴾)سورة ِإنَّ

ُروَن  ﴿:(. وقال تعالى10   )الطبري، صلى هللا عليه وسلم من القرآن، وقدر فيما يقول فيه
َّ
َتَفك

َ
 ت

َ
ال

َ
ف
َ
 سورة ) ﴾ أ

 (.200  . – 2امليسر ج )التفسير أفال تتفكرون في آيات هللا؛ لتبصروا الحق فتؤمنوا به ( 20:ألانعام

:اصِطالح تعريف الفكر 
ً
 ا

 على أنه ''  منظور  ابنيرى 
ً
اغب ألاصفهاني ، فقد ور "إعمال الخاطر في الش يءأن الفكر يعرف اصطالحا د عند الرَّ

ة بحسب نظر العقل، وذلك لإلنسان دون الحيوان، وال يمكن أن  ة مطردة للعلم إلى معلوم، وجَوالن تلك القوَّ ه: "قوَّ بأنَّ

 فيما يمكن أن يحصل له صورة في 
َّ
بُيقال إال

ْ
 (.00  .، 2551)ألاصفهاني،  القل

يء، وترتيب ما يعلم ليصل به إلى مجهول بمعنى: إعمال الع "فكر" "املعجم الوسيط" في أما
َّ

 :، أو'' قل في الش 

فه طه جابر العلواني 150   ،2551 ألاصفهاني، الراغب) "إعمال العقل في املْعلوم للوصول إلى معرفة مجهول " (. كما عرَّ

رة في إلانسان، سواء أكان قلًبا أو روًحا أ
ّ
ة ترّدد الُقوى العاقلة املفك ه: "اسم لعمليَّ ر لطلب املبأنَّ ظر والتدبُّ عاني و ذهًنا، بالنَّ

  (.11،  العلواني جابر )طه املْجهولة من ألامور املعلومة، أو الوصول إلى ألاْحكام، أو النسب بين ألاشياء

 :
ً
 التربية اصطالحا

وهي التربية،  عنىيعرفها الامام البيضاوي في تفسيره '' أنوار التنزيل وأسرار التأويل '' بالقول: )الربُّ في ألاصل بم

 ثم وصف به تعالى للمبالغة(. وفي كتاب )املفردات( يعرفها الاصفهاني بالقول:'' )الربُّ  تبليغ
ً
 فشيئا

ً
الش يء الى كماله شيئا

 الى حد التمام( )مدكور، 
ً
 فحاال

ً
 (.15  .، 1002في ألاصل التربية، وهو انشاء الش يء حاال

كتاب  –مل الذي يشمل فلسفة التربية إلاسالمية املستمدة من الوحي النظام املتكا )بأنه ابتسام:عرفته أيضا 

مناهج هى إليها املفكرون، ثم ألاهداف و النظريات التي انتاملبادئ و و -وسلممحمد صلى هللا عليه  وسنة الرسول هللا تعالى 

 ،2552فهد،)النظرية. فكار ألا جابة علمية لتلك ألاصول العامة والعمل التي كانت استالتعليم، وطرائق التدريس والقيم و 

. 10) 

https://www.alukah.net/culture/0/108911/#_ftn7
https://www.alukah.net/culture/0/108911/#_ftn7
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 العربي إلاسالمي املعاصر: الفكر في التربية.2

من رواد الفكر وتنوعت مشاربهم واتجاهاتهم للنظرة الصحيحة  شهد العالم العربي وإلاسالمي اتجاهات مختلفة 

خواني وأما جاه السلفي والصوفي وإلا للتربية الفاعلة التي تبني وال تهّدم وتنتج وال تستهلك، ومن اهم الاتجاهات نجد الات

 العربي فمنهم الاشتراكي والقومي والتغريبي. 

  الاتجاه الديني:.1

 يوم بأن عدب يوما ويزداد اليقين ،كذلك العربية البدان في التربية، إلى والفالسفة املفكرين من العديد يلفت  

 وأضحى إلانسان املنشود، عن تكوين عجزنا إلى التربية ترتد مةأز  وأن أوال، التربية أزمة هي الفكرية العربي املجتمع أزمة

الدايـم،  عبد هللا املنشودة. )عبد الاجتماعية بالفلسفة ملتحمة تربوية فلسفة بناء الدور في بهذا نضطلع الالزم أن من

 ومن أهم من تكلموا في التربية في العالم إلاسالمي نجد: ،(22،  1000

خذ مال شرقي فارس( درس في نيسابور وأم( ولد بطوس بخراسان )ش 2222-2025ه /220/202)أبو حامد الغزالي: .ا.1

النظامية مدرسة بغداد حيث علم وبرز، وعزم على الخروج  ه ترك منبر 200في عام لعلم عن الجويني أمام الحرمين، وا

، و 
ً
وث امية بنيسابور لكنه لم يطل املكاعتزل في خلوة عميقة، ارتض ى بالعودة للتدريس في املدرسة النظإلى مكة حاجا

ه رحمه الخا  بين تالميذ بها، بل اختلى بصورة نهائية في مسقط رأسه ليقف نفسه حتى موته على التقى والتعليم

 (.200  . د.ت.،  طربيش ي،)ء علوم الدين واملنقذ من الضالل من أبرز مؤلفاته: إحياهللا، و 

 الغزالي:مضامين الفكر التربوي عند ابي حامد .ب.1

من  الغاية (  وان020   عرفات، أحمد تعالى )القاض ي، اهللا إلى للوصول  الوسيلة هي ألاخالق أن الغزالي يرى   

 اهللا حب عنده ألاخالق ألاخـالق، وغاية ومحاسن العلوم طلب ذلك على والدليل وجل عز اهللا إلى التقرب التربية هي

 عادةالـس هي املقصودة والسعادة لإلنسان السعادة إلـى تحقيق التربية تهدف وكذلك الدنيا، عن والبعد لقائه وحب

 إنف ألاعمـال، وبذلك وأفـضل اشرف فهو العلم، هو وآلاخرة الدنيا في السعادة إلـى الدنيوية وأصل باإلضـافة ألاخرويـة

 ،اهللا من التقرب هو لتعلما من أن الغرض كما الفضيلة، على والحصول  ألاجر ونيل اهللا من التقرب هي العلم غاية

 يالروح للجانب خدمته بقدر وأهميته ضرورته تتأتي الجانب الدنيوية، فهذا والحياة املادي الجانب إهمال عدم مع

 وينطلـق ألاخروي،

 ضروراتال خالل من يـرى العلم ان البديهي فمن لذلك واملعرفة إلانسانية النفس إلى نظرته من ذلك في الغزالي

 ( 112 العمايرة،  .) الدينية

 )الغزالي،دهر. ال أبد والجمال مـن البهاء لها بما مبتهجة بكمالها لتسعد كمالها النفس تبليغ العلم من نبتغيه ومما

2515، . 25.) 
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  التربوي  هدفه رسم الغزالي أن نرى  لذلك
ً
 رآه لذيا العلمي املنهج وضع قيم، ثم من فيها وما للحياة لنظرته وفقا

 
ً
 حسب نظمهاو  رتبها ثم للمتعلم فوائدها وبين قيمتها وأعطاها العلـوم وقسمها فـصنف التربية من وغرضه فهلهد مناسبا

 يؤدي كما ربويةوظيفتـه الت تأديتـه أثنـاء فـي عليها يسير أن للمعلم ينبغي التي املبادئ بين ذلك وفائدتها، وبعد أهميتها

 لطريقةا ببيان اهتم فقد ومقاصده غاياته أهم الخلقي من والتهذيب نيالدي إلارشاد كان وملا وجه، أكمل على الوظيفة

  النفوس وتطهير ولتهـذيب ألاخالق الدينيـة، للتربية السليمة
ً
والتقوى  الفضيلةب يمتازون أفراد تكوين ذلك وراء من مبتغيا

 (. 22 .، 2512.)حسن،املجتمع في الفضيلة تعم وبهذا

   ي:نب بن مالك عند التربوي  الفكر.2

 .تهدمها( أو الحضارات تبني العوامل التي فيم في يتعمق لم ما مشكلته يفهم أن لشعب يمكن )ال

 .العشرين القرن  في إلاسالمي الفكر أعالم من( هـ 2050-هـ 2010لـ  املوافق( )م2510-2502) من هو مالك بن نبي:.ا.2

 البن تَداًداام اعتباره وُيمكن العشرين القرن  في إلاسالمية يةالفكر  النهضة ُرّواد أحد نبي بن مالك الجزائري  املفكر ُيعّد 

 .الحضارة بمشكالت العناية ضرورة إلى نّبهوا الذين املعاصرين املفكرين أكثر من ويعد خلدون،

 حيث من ءسوا متميزة، عموما الحضارية املشكالت دراسة وفي الحديث إلاسالمي الفكر بناء في نبي بن مالك جهود كانت

 املشكلة، أبعاد ُيحّدد أن ُيحاول  باحث أول  نبي بن وكان .ذلك في اعتمدها التي املناهج حيث من أو تناولها التي واضيعامل

 حثب في ُمحّددا منهًجا أودع من أول  كذلك وكان العوارض، عن البحث في ويبعد إلاصالح، في ألاساسية العناصر ويحدد

 م2510 أكتوبر 02 يوم الجزائر التاريخ. وافته املنية في وسنة جتماعوالا  النفس علم من أساس على املسلمين مشكلة

فا هـ، 2050 شوال 2 ل املوافق
ّ
 .النادرة واملؤلفات القيمة ألافكار من مجموعة ورائه ُمخِل

( اكتفينا بالغزالي ومالك بن //:ar.wikipedia.orghttps )العاصمة.  بالجزائر بوقبرين أمحمد سيدي مقبرة في دفنه وتم

 ألن املكان ال يتسع، مع العلم أن هناك ثلة من أعالم الفكر التربوي على غرار ابن 
ً
نبي على سبيل الذكر ال الحصر نظرا

 سينا وابن رشد ومحمد رشيد رضا، حيث تنطلق نظرتهم بشكل عام الى ضرورة أن ينبع الفكر التربوي من أسس دينية

 هدفها الفوز باآلخرة والبحث عن سعادة الدنيا.

 رؤية بن نبي للفكر التربوي: .ب.2

نسان من طاقة سالبة الى موجبة يرى أن الانسان محور للعملية الحضارية، فأول مجهود يقوم به هو تحويل الا 

حضر امل أي الانساند إعادة صياغة نفسيته، ويتجلى ذلك في بناء الشخص مقابل الفر ويتم ذلك من خالل تحويله و 

يشير في أكثر من مكان أن الطاقة الحيوية أو )التوتر( هي التي تعمل على تخلص من رواسب ما قبل الحضارة، و الذي 

تغييره باستمرار. هذا الشخص هو إنسان وظف الدين اجتماعيا يقوم من خالله بتركيب يهدف الى تشكيل قيم 

لى وضع نفس ي زمني، يجعل من الانسان العضوي وحدة إحالة الطبيعية مستنبطة من النموذج املثالي، تمر من ال

 بساعات عمل ومن 
ً
 اجتماعيا مقدرا

ً
اجتماعية، يجعل من الوقت الذي ليس سوى مدة زمنية مقدرة بساعات تمر وقتا

 فني
ً
 مكيفا

ً
 مجهزا

ً
، يسدالتراب الذي يقدم بصورة فردية مطلقة غذاء الانسان في صورة استهالك بسيط. مجاال

ً
حاجات  ا

https://ar.wikipedia.org/
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الحياة الاجتماعية الكثيرة لظروف عملية إلانتاج. وإعادة تشكيل الانسان يتم من خالل بنائه من الناحية النفسية، 

 ليضطلع به الانسان الكامل من أجل مهمة تاريخية. 
ً
العابد )والروحية واملرفولوجية والعقلية والذهنية، ليكون بناء كامال

 ،1022 .) 

 ومي العربي: الاتجاه الق.ب

القومية الصحيحة تستمد ط وا حة من الثقافة املتجانسة. و القومية هي جماعة من الناس تربطهم رواب

طباعهم. ومن مقومات القومية، تجانس التشابه ألاساس ي بين تقاليدهم و  منمن شعور أفرادها بوحدة نوعهم، و  حيويتها

تجانس النظم ألاساسية، كالدين واللغة واملالبس ووسائل  الخصائص الثقافية إن لم تكن وحدتها الكاملة، وكذلك

أو -الزينة والقانون الخلقي، والنظام السياس ي ونمط الاسرة والقيم واملثل. وأساس القومية هو الشعور بال )نحن( 

 يختلف  –الشعور باالنتماء للجماعة 
ً
ما يحسون عويشعر ألافراد املنتمون لقومية ما برابط التعاطف فيما بينهم شعورا

به نحو أفراد قومية أخرى، ويحسون بالرغبة في أن يعيشوا معيشة مشتركة، وهذا إلاحساس هو الذي يجعل القومية 

حقيقة ويجعلها واقعية ... واصطالح يمكن أن يدل على املجموعة البشرية نفسها، كما يمكن أن يدل على املركب الثقافي 

 (.211. ، 2510 الفتوح،)أبو الذي يوجد بينها. 

ذهب الباحثون في نشأة الفكر القومي العربي وتطوره مذاهب مختلفة، فمنهم من رأى أن الظاهرة القومية في 

الوطن العربي ظاهرة مصطنعة باعتبارها محض تقليد للنظريات وألافكار السياسية التي هيمنت على الساحة الفكرية 

املثقفة تبنت هذه الدعوة بوعي أو بال وعي دون إدراك  أن النخبةو في الغرب في أعقاب الثورتين الامريكية والفرنسية، 

 لحقيقة الثقافة الغربية، مع ألافكار واملعتقدات املتأصلة في املجتمع العربي.

يتفق الفريقان من ستعماري الغربي للوطن العربي. و رأى في الدعوة القومية رد فعل على الغزو الا  ومنهم من

تبنته نتاج غربي ال صلة له بالفكر السياس ي إلاسالمي، وأن هذه  والفكر الذيلقومية العربية الباحثين على أن الدعوة ل

الدعوة إن هي إال محاولة للبحث عن هوية جديدة لسكان الواليات العربية في الدولة العثمانية بعد أن أصاب الفتك 

 (.22د.ت.،  .ي )عثمان، تعرضت والياتها العربية للغزو العسكري ألاوربهذه الدولة و والانحالل 

 لقوى ا بعض طموحات عن تعبير الـذي رافقها والفكر العربية للقومية الدعوة الباحثين أن من ثالث فريق ورأى

 ض املفكرينببع القومي الفكر نشأة الفريق هذا ربط وقد. معينة تاريخية مرحلة العربي في الشرق  في املؤثرة الاجتماعية

 التاسع قرن ال من الثاني النصف في مصر إلى من لبنان هاجروا الذين إلاقطاعية الطبقة لياملسيحيين اللبنانيين ممث

لثاني، ا الحميد السلطان عبد تبناها التي إلاسالمية الجامعة دعوة على ردا بالعلمانية هؤالء املفكرون نادى لقد. عشر

-2020) اللبنانية ألاهلية الحرب أعقاب في بنانل في صـغـار الفالحين حـركـة مع وتحالفها املارونية للكنيسة وتصديا

2010.) 

هذا ما دفع القوميين العرب أن ضرورة الى إحياء اللغة العربية ودورها و القومية العربية يدفع بال حياءإإن 

 قافةث تجديد أجل العرب من ))تعلم شعار عليه يصدق أن يمكن ألاخير باملعنى التعليم الطريق وتعريبيسلكوا هذا 
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 إن ـيـةالعرب البالد أكثر مشكلة تمثل املعنى وهذا الشعار هذا التـعـلـيـم وفق تعريب وقضية ((.العرب أمة ونهضة عربال

 تعيش دموالتق النهوض إلى استقاللها وسعت على شعوبها أكثر حصلت وقد العربية ألامة أن ذلك. تقريبا يـكـن كلها لـم

 ياديمكانها الر  تسترد أن في آلامال والواقعي، ويحدوها والعقائدي الفكري  صمـيـم كيانها يمس خطير تحول  مرحلة آلان

 ريـخـيـةالتـا أصوله بحكم التعليم هذا على كبرى  تـعـلـق أهمية الـنـحـو هـذا عـلـى نفسهـا لتحديد تسعى إذ وهي بين ألامم.

 دادهواستب وإقـطـاعـه واستغالله وطـبـقـيـتـه دهبـجـمـو  ،املـاضـي رواسب من كثيرا واقعه في املوروثـة يحمل وطـبـيـعـتـه

 ـلتمكين ك على أقدر ليصبح وتوجيهه ثوريا تنظيمه وإعادة دراسته إعادة إلى ملحة الحاجة كانت هنا ومن .واستعماره

 ريب.للتع جديدا معنى يعطي وهذا. العربية ألامة آمال وتحقيق الحياة،تـشـكـيـل  إعـادة عـلـى الـقـدرة مـن عـربـي

 أن ما، كمنهماملسلمين  عند يبدأ أن الـعـرب املسيحيين قبل عـنـد بـدأ العربية القومية في التفكير أن نجد      

 ،لنظرل امللفت املسيحيين ومن العرب من النهضة كانوا إلى املتحمسة الدعوة في غيرهم الذين سبقوا والشعراء الكتاب

 قدو  ( .الشرق  علل جميع أصل هو )الجهل املعروفة املثالية فـي الصيغة تـكـمـن ـتكـان الـشـام فـي ألاول  الرواد صيغةأن 

 إلى يؤدي الجهل أن على أكدوا فـقـد ،عـشـر التاسـع القرن  في العرب للكتاب بالنسبة تقليدية العبارة أصبحت هذه

 جبريةروح ال انـتـشـار عـلـى ، ويساعدوالاجتماعي والسياس ي الروحي الخور  في أساس يكمن وأنه ،وإلايمان ألاخالق انحطاط

 يدةالوح الوسيلة هما ،الرواد رأي في والثقافة ألاوروبية التنوير وكان. الهمة وانعدام الفكر وخمول  باليأس والشعور 

. التقدم تعوق  والـتـي كانت ،إلاقـطـاعـي الحـيـاة نمط تكرس كانت التي التقاليد نير من تحـريـر العقول  أجـل مـن لـلـنـضـال

 بفن وأنصارهما اليازجي وناصيف البستاني بطرس أعمالهم، فقـد انشغل للمسألة نمط الصيغة هذه حددت وقد

 حياة في كبيرا حدثا بيروت فكان في 2010سنة  في ألاولى الوطنية املدرسة البستاني وافتتح ،انشغاال حماسيا التدريس

 العلوم جانب إلى الطبيعية العلوم ودرست ،حديث نمط موضوعا على هنا التدريس الاجتماعية، وكان سوريا

 العربية اللغة مسائل الـدراسـيـة، وتحظى وألاجـرومـات من الـكـتـب ملحوظ عدد الوقت ذلك في الفيلولوجـيـة، ويصدر

 (.2510ليفين، )خا .  باهتمام

 15في  دادببغ والتعليم التربية وزراء مـؤتمـر في عليه وافق الذي العربية الثقافية الوحدة هذا وقد جاء في ميثاق 

 :بأنه والتعليم التربية هدف امليثاق بلور  حيث 2512 سنة فبراير

 القومية رسالته ،ويدرك وبأمته يثق بنفسه العربي للوطن ،مخلص باهلل مستنير، مؤمن واع عربي جيل تنشئة«

 .الـفـردي والجماعي الـسـلـوك فـي إلانـسـانـيـة العـلـيـا املثل ، ويستهدف والجمال ويستمسك بمبادئ الحق والخير وإلانسانية

 العملو  القوة املشترك، وأسباب إرادة النضال املختلفة، ويملكوا بجوانبها شخصياتهم تنمو أن ألفراده ييهئ جيل

 وفيK ور والرقيـالـتـط معارج في قدما به والسير العربي املجتمع تطوير في يسهموا والخلق كيبالعلم متسلحين  ،إلايجابي

 رسم على ألاعضاء الدول  وتعمل .الكرامة والحياة الحرية وألامن في املجيدة، وتأمين حقها العربية ألامة مكانة تثبيت

 ة، وإبرازهاالدراس مراحل جميع في التربية تعيين أهداف وعلى ،العام الهدف تنهض بهذا التي العربية التربوية الفلسفة

، اتوالاتفاقي املعاهدات آمال. )مجموعة من شبابها عـلـى تربية العربية ألامة تعقده ما بما يحقق ذوالتنفي العمل مجال في

. 20.) 
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وتركيبا  ةوحضار  عقال-مصر القول بأن هي مصر في التغريب دعاة إليها استند التي ألاسانيد أخطرالاتجاه التغريبي:  ج.

 ومن .الحضارة هذه أنجزته ما بكل ألاخذ في تردد وال هناك حرج فال ثم ألاوروبـي، ومن الحـضـاري  الـتـكـويـن مـن جـزء

 بعنوان كتاب في ( ونشرت2511-2512) سنتـي خالل نشـرت في التي موس ى سالمة مقاالت في جاءما  ،هذه الدعوات أهم

 (.2510محمد، ) كتابه. مقدمة في املؤلف يقول . إليها مقالين إضافة بعد1927 والغـد( سـنـة )اليوم

 علينا يجب أنه في تتلخص فهي ،أزاوله ألادب كما في أغراض ي أمامي تو حت وثقافة وتجربة خبرة ازددت )كلما 

ني، ع بأنـه غريب وشعوري له كراهيتي زادت بالشرق  معرفتي زادت كلما نلتحق بأوروبا، فإني وأن آسيا من نخرج أن

 هل أعمل الذي مذهبي هو هذا. منها وأنا مني بأنها بـها، وزاد شعوري يوتـعـلـقـ لـهـا حبـي زاد بأوروبا معرفتي زادت وكلما

  طـول 
ً
 ألاوروبيين ونلبس )نعتاد لكي ألاوان آن قد أنه يرى  وهو » .بالغرب مؤمن بالشرق  كافر فأنا ،وجهرة حـيـاتـي سرا

   »عـة والزراعةوالـصـنـا والاجتماع والـعـائـلـة الحكومة في أساليبهم ونصطنع ونأكل طعامهم لباسهم

الشرقية،  الرومانية تابعين للدولة كنا أننا )من إنمـا جاءنا الاسم هـذا أنويـزعـم  ،شـرقـيـتـهـا مصر على ينكر هو بل

 (.2510)محمد،  الغربـيـة( الـدولـة الرومانية عـن انفصلـت

 في نحن ثم ،الرومانية الدولة من زءج ونحن سنة نـحـو ألف عـشـنـا غربيون ))فقـد أننا عنده ألامر وحقيقة      

 200قبل  يسكن أوروبا كان الذي الشعب عن البتة يختلف ال مصر سكن الذي ألاول  والشعب .الوجهة أوروبيون  هيئة

 سنة((

  ،غلوه في يمض ي بل
ً
 أن إلى فيذهب إلانجليزية اللغة وبين القديم ة مصر القرابة بين لغة من صالت عقد محاوال

 معةجا أنه ألازهر ومـعـنـى، وأن حقيقة لـفـظـا املشتـركـة ألالفاظ مئات الراهنة وإلانجليزية ة القديمةبين املصريـ )ب

 (.2510)محمد، الصقلي((  ))جوهر هو أوروبي رجل أسسها أوروبية

 نجـد أوالء نـحـن )ها بالدين يتصل علـى ما الشديد الهجوم إلى يذهب تجعله حدا موس ى سالمة جرأة وتبلغ

 الحكومة أجساما وسط في ، ولكن ألاوروبية ألاساليب على منظمة حكومة ، لنا بين الـشـرق والغرب مـتـردديـن آلان فـسـنـاأنـ

 ن، ولكناملتمدي العالم ثقافة بيننا تبعث جامعة الـبـالد،  ولنا تقـدم تؤخر الشرعية واملحاكم ألاوقاف وزارة مثل شرقية

 نظيفة لـهـم بيوت تفرنجوا،  قد أفندية ، ولنا املظلمة القرون ثقافة بيننا تبث بهاجان تقف  إلى ألازهر جامعة كلية

  ويقرؤون 
ً
 ىعل التوضؤ من يتورعون  والقفاطين وال يلبسون الجبب يزالون  ال شيوخا جانبهم إلى ، ولكن سليمة كتبا

 « واليهود ألاقباط يسمون  يزالون  ألارياف،  وال في الطرق  قوارع
ً
سنة. 2000  الخطاب قبل بن عمر يسميهم كان كما »كفارا

 .(11 .، 2512سالمة، )

 :والتعليمي التربوي  التغريب مظاهر.1.جـ 

 لتربـوي ا امليدان فـي التغريب عديدة مـن وأشـكال مظـاهر إيجاد على العربي الوطن في الثقافي التغريب ساعد لقد

 وغيرها، بيةالعر  واللغـة العلمـي والبحـث التربوية وإلادارة راسيةواملنـاهج الد التربية فلسـفة شـملت العربـي، والتعليمي
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 توليس غربية مستوردة جوهرهــا فــي"  الــراوي  مســارع. د بقول  كمــا عامــة، بصــورة العربية ألانظمـة التعلمية فـان لـذلك

  (62 ص. ،1001 ،)الراوي  " عربية

 :يلي ما التغريب رمظاه سادتها التي التربوية الجوانب من أهمو 

 :التربية فلسفة.1

 أن وبمــا (2502 ،بوسف)والنفـوذ  القـوة بيدها التي النخب قبل من العربية التربية فلسفات معظم أعدت لقد

 فلسـفاتب تعريف"  مـن أكثـر لیسـت صـاغتها التـي الفلســفات التربوية أكثــر فــإن ثقافيا متغربــة النخــب تلــك معظــم

 تمجموعـــة فلسـفا تعـــرض أو البراغماتية مثـــل معينـــة نظـــر وجهـــة تقـــدم أمـــا فهـــي طريقة كتابتهـــا، فـي تختلـف ربالغـ

 (.  15  . ،2500 ،)الخمیس ي"  علـى الواقع لتلبيسها الفلسـفات بعـض تطـوع أو منهـا یریـد مـا اختيار للقـارئ  بترك

 :اللغوي  التغريب.2

 ضـمور و  العربية اللغة فـي مكانة شديد ضـعف وإلاسالمية العربية لألمة والحضاري  الثقافي التخلف رافق لقد

 إلـى لـتتحو  حتـى علبها املثقفة النخبة أفراد من الكثير إتقانهـا، وتطاول  عـن وعجـزهم بهـا أهلهـا اهتمـام وقلـة دورهـا فـي

 للتعبيـر تعـد قالبـا فلـم ٠٠ التخلـف هياكـل مـن هـيكال فباتـت ألافـراد، بـين تينـيالرو  اليومي هزيلة للتعامل وسـیلة مجـرد" 

 (12،  .2552 غصـیب،) ». الحـي العلمـي للفكـر إطـارا وال الحضاريين، والتواصـل

 :التربوية إلادارة.9

ـــأثرت ـــكل الحديثة العربية التربوية إلادارة تـ  لتربيةا جوانـــب معظـــم التــــي اجتاحـــت يبيةالتغر  بالحملــــة عــــام بشـ

 إلادارة نظريات نم الكثير اقتباس تم النظري  املستوى  فعلى النظـــري والتطبيقي،: املســـتویين علـــى التـــأثر وكـــان العربية،

 علــــى يةغرب إدارية وآراء ونظريات مبــــادئ لتطبيق عديدة محـــاوالت جــــرت التطبيقي املســـتوى  وعلـــى. مـن الغـــرب التربوية

ـــفي وبشــــكل العربــــي، التربــــوي  الواقــــع  وببن ربـيوالغ العربـي املجتمعين بـين التنـاقض وأحيانا يتجاهل الاخـتالف تعسـ

 (2552 ،)سورطي والغربي التربـویين العربي النظامين

 :التربوية ألانظمة علمانية.6

 جوهرهـا یتمثـل والذي العربية التربية " علمنــة"  علـى العمــل العربـي، الـوطن فــي التربـوي  التغريب معــالم أبرز  مـن

 ـيالت الجهـود مـن جـزءا التربية"  علمنـة"  محـاوالت كانـت وقـد هدبة وتوجيهه. عـن وأبعادهـا إلاسـالم روح عـن سـلخها فـي

 فادي. د یقول  ألاولـى، كما الدرجـة فـي التغريب اسـتهدف فلقـد العربية، الحیـاة انبجو  مختلف"  علمنة " لــ بـذلت

 الغربي للمشروع التبعية أمام حاجزا ألنـه یشكل والقانونية السیاسـیة املستويات عـن إلاسالم أبعاد إسماعيل،

 . (2552 ،)إسماعيل
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 واقع التعليم العربي وإشكالياته املعاصرةثانيا: 

ن الخوض في إحصاءات جامدة تمل لها القلوب، ودون أن نستغرق في وصف أدبي تعافه العقول، نقول بعيدا ع

بأن التعليم في الوطن العربي يعاني من صعوبات تربوية حقيقية وشأنه في ذلك شأن أغلب ألانظمة التربوية في بلدان 

بناء املدرس ي، وإلادارة ومستوى الطالب. وتلك هي فهناك إشكاليات تتعلق باألهداف، واملعلمين، واملناهج، وال .العالم

النتائج التي تؤكدها أغلب الدراسات والبحوث الجارية حول التعليم في الوطن العربي بأقطاره املختلفة يواجه تحديات 

بي. ر تاريخية ومصيرية كبرى، ويشكل التحدي التربوي واحدا من التحديات التي تقع في قلب التحديات الكبرى للوطن الع

يواجه العديد من املعضالت التي عطلته عن القيام بدوره الطبيعي في ” فالتعليم العربي على حد تعبير أحد الباحثين 

وتشير الدراسات الجارية في ميدان التربية والتعليم إلى عدد  هذا( 5 . ،2551املناعي، ). تخلفهبناء املجتمع وأدت إلى 

 : التعليم نذكر منهاكبير من املشكالت التي يعاني منها 

 .غياب ديمقراطية التعليم .2

 .ضعف توزيع الخدمات التعليمية وتركزها في مناطق الندرة السكانية وتقلصها في املناطق املكتظة .1

افتقار التخطيط إلى الدراسات والبحوث املستقبلية حيث ال تقوم إدارة البحوث العربية بأداء وظيفته  .0

 .في الواقع التربوي ألاساسية وهي البحث والاستقصاء 

ضعف مستوى خريجي النظام التعليمي بصورة عامة وال سيما في مجال الرياضيات واللغة العربية، وهو ضعف  .2

 .يعود، بالدرجة ألاولى، إلى ضعف املناهج واملستوى التعليمي وطرق التدريس في مختلف املراحل التعليمية

 .ازدحام الصفوف بالطالب في أغلب املدارس العربية .2

 .ضعف مستوى إعداد املعلمين وانخفاض مستوى تأهيلهم العلمي .1

 .جمود املناهج وأساليب التدريس وضعف بنية العالقات التفاعلية بين أطراف العملية التربوية .1

 (112 .2551 . )مرس ي،املكتباتتدني مستوى الكتاب املدرس ي ونقص التجهيزات املدرسية ونقص  .0

ن الدراسات التي أجريت حول التعليم في الوطن العربي، رغم أهميتها وتعددها، وفي هذا السياق يمكن لنا القول أ

لم تغط جوانب هامة في بنية النظام، فهناك نقص كبير في الدراسات التي تبحث الجوانب التربوية في التعليم املدرس ي، 

تي اب تقريبي أيضا للدراسات الوهناك ربما غياب للدراسات التي تباشر مسألة العالقة بين املؤسسات التربوية، وغي

تتناول مسألة البنية الداخلية للعالقات التربوية في داخل املدرسة، وغياب للدراسات الجارية حول مسألة التكامل بين 

املدرسة واملؤسسات الدينية، وألاسرة، وجماعة ألاقران ونحن نفترض في املقابل أن كل عالقة بين مؤسسة وأخرى 

 (.1010 ، وطفة ).تضيف إلى لون ألازمة عمقا يطرح مشكلة تربوية

 ازديادو  أوروبا توحيد نحو كخطوة املشتركة ألاوروبية السوق  قيامالعربي:  الوطن في التربوي  ما ضرورات إلاصالح.1

 (.2551، العالم. )محمد في اقتصادية ككتلة أهميته
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 الباردة الحرب وانتهاء عظمى كقوة السوفييتي الاتحاد سقوط. 

  الجنوبية كوريا تايوان تايالند، الصين،: هائلة اقتصادية كقوة آلاسيوية النمور  ظهور. 

 العالم في متزايدة اقتصادية كقوة اليابان تنامي. 

 ألاوسط الشرق  في العسكري  الصراع وطأة اشتداد. 

 العالم في متعددة أماكن إلى النووي السالح تسرب. 

 النامية الدول  إلى وتصديره ةالصناعي الدول  في والركود التضخم حدة تفاقم. 

 النامية للدول  الخارجية املديونية تزايد. النامية البلدان صادرات أمام العوائق من املزيد إقامة. 

 يامهاق أثناء املحتاجة الدول  إلى دوليا عليها املتفق املعرفة من كاف قدر بتقديم املتقدمة الدول  التزام عدم 

 .التنمية بعملية

 السماح وعدم التكنولوجيا هذه واحتكار املتقدمة الدول  في والتكنولوجي العلمي قدمالت موجة ازدياد 

 .الخارج إلى بتصديرها

 تنميةال اتجاهات على سلبا يؤثر الذي بالشكل الجنسية املتعددة بالشركات الخاصة النشاطات حجم اتساع 

 .النامية البلدان في

. ليميالتع النظام مستوى  وفي التربوي  العمق في جذورها تضرب التي التحديات من نوعا التحوالت هذه تمثل

 لقيميةا املجتمع إمكانيات برفع ترتبط جسام مسؤوليات يتحمل أن التعليمي النظام على يترتب املنطلق هذا ومن

 .الضعيفة لألمم والثقافي الحضاري  الوجود تهدد التي الصارخة التحديات ملواجهة والعلمية

 املرحلة هذه في التاريخية، الضرورة تقتض ي العربية، ألامة تشهدها التي الجسام ألاحداث هذه خضم وفي

 قالع اتهاصدم وتهز الكبيرة، الحضارات سفن لها تترنح عاتية أمواجا املستقبل فيها يتحول  التي الحرجة، التاريخية

 فوق  ما عصر يناسب بما عليميةالت أنظمتهم تطوير على ألامة هذه أبناء يعمل أن املعاصر، لإلنسان القيمي الوجود

 وسائلنا عن نبحث أن يجب الغاية هذه أجل ومن. الحضارة صدمات مواجهة على قادرة ألامة هذه يجعل وبما التصنيع

 (.2550)توفلر،املاض ي.  في عنها نبحث أن من بدال املستقبل عمق في غاياتنا نحدد وأن

2.  :
ُ
 فعاال

ً
 كيف نبني تعليما

 في ملثلىا الطريقة ونتبع التحفيظ، طريقة وهي مدارسنا في املتبعة الطريقة نغير أن )يجب يقول زكي مبارك:   

  التلميذ يفهم أن هي التفهيم وطريقة التفهيم، طريقة وهي التربية
ً
  فهما

ً
 ألافكار ختلفم من املدارس في يعرض ما صحيحا

 فكرة سهنف في ويضمر ويجادل، فيناقش التفوق، رغبة فيه وتثور  يسمع ما مناقشة الى شوقه يهتاج ذلك عند وآلاراء،

 (.2522)مبارك،  ..(والفنون  وآلاداب العلوم رجال من الباحثين على التغلب

إن شاخت واضع خطط النهوض باالقتصاد ألاملاني نجده عجر أشد العجر حينما خطط القتصاد إندونيسيا، 

 ذريعا ألنه وبكل بساطة غاب عنه شرط أساس ي حيث
ً
بنى خطته على قاعدة معادلة اجتماعية خاصة  وفشل فشال
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 تكون نتاج بيئة بالشعب ألاملاني وأجنبية عن الشعب إلاندونيس ي، من ه
ً
ذا املنطلق يجب أن نرسم سياسات ونظما

 ضا ا يجبمن غرب، أيمتجاهلين ما يدور حولنا من شرق و ثقافة محلية، ثم ال يجب ن نتقوقع على أنفسنا، عربية و 

ج الثقافي عرض الحائط  فال نستورك منهم كل البرامج واملناهاري و موروثنا الحضي حضنهم ونرمي بثقافتنا و أن ال نرتمي ف

 ن:ممن أهم مصادر الفكر التربوي يجب أن تنبع يت وفق مقاييس تخصهم ال تخصنا. و ألنها في الغالب ألنها بن

 الهویة: هو إلاسالم.ا

 عبــد. د یقــول  كمــا إلاســالم، النجـاح ألن مقومات يملك ال سالم،إلا  على يقوم ال جديد عربي ثقافي نظام أي إن

ــا ومنهج ونظامــا هویــة للمســلم یمثــل ومحتواهــا، فاإلســالم العربية وشــكلها الثقافــة عصــب هــو احمــد، ســید السميع

 نختـار أن مكـنامل مـن لـیسألنـه الوحیـدة  الهویـة ـلمللمس یمثل هو بل والتربية، الثقافة فيها بم جوانبها بكل الحیاة یوجه

 ).201  . ،2501 )مدكور، مسلمين ذلـك مـع ونظـل هویـة، إلاسـالم غیـر

 جوانــب كــل إلــى فروعهــا الحیـاة تمــد عـن وكلیـة مسـتقلة فكـرة لـه الن شمولية، ألامـة ثقافـة یعطـي إلاسالم إن

 جيةالخار  الدولة وسياسة ومال حكم وسياسة واجتماع وعبــادة واقتصاد وســلوك شــعور  مــن ختلفــةامل إلانسانية الحیــاة

 .(2501 )قطـب، وغيرها عسكرية وتربیـة وشـؤون وثقافة والداخلية

 رهـاإطا عـن بعزلهـا مـثال التربوية كالثقافة العربية الثقافة من عـن نوع التحـدث املستحيل مـن فـإن ولـذلك

 خمیس ي،)ال وإطار وجود وشريعة كعقيدة إلاسـالم یتخطـى العربية املنطقـة فـي جديد لفكـر ملجـال ثـم فـال ومـن إلاسـالمي،

2500.) 

 ثقافــةل ألاساسية الرابطـة یشــكل الـذي باإلسـالم، التعليمي العربـي النظام اهتمام بوجوب ضرورة هناك فان ولذا

 هويتها" هـو بـه تـدین ألمـة بالنسـبة كاظم، إبراهيم محمد. د یقول  كما إلاسالم، الن لهويته الرئيس ي والعنـوان املجتمـع

 ).12  . ،2502 )كاظم،"  ألامم بين وأساســها مكانتها أساســه علــى یتحــدد الــذي الحضــاري، عطائهــا ومنطلــق الثقافية،

 الــذي املــنهج یكــون  أن فیـه، ویجــب ألاسـاس وحجـر لعربـيا التربـوي  النظـام محـور  یكـون  أن یجب إلاسالم إن

 للمسـائل ـبةبالنس متـوافر فاملوضـوع"  العربية التربية مـع عنــد التعامـل أولوياتها طليعة فــي إلاسالمية التربية أفرزتــه

 واضــحة ةأهـداف التربي أن كمـا واملتعلم، املعلم بين والعالقة واملحتوى  والتعلم، املعرفة إلانسـان واملجتمع، الرئيسية،

 املعترف مكانته وللعقل بعضا، بعضها یكمل ومصــالح املجتمع، الفــرد مصــالح بــين معقــول  تــوازن  وهنــاك فيهــا، لــبس ال

 واعداسـتنتاجات وق ىإلـ للتوصـل ألاشـیاء معاينة علـى القـائم العلمـي ألاسـلوب أي والتأمـل والبحـث، النظر وكذلك بها،

 (. 11 . ،2501 یوسف،)عامة.

 أيضا ىتسم والتي الكليات الخمس برعاية املتعلقة التوجيهات وكل( والاجماع والسنة القرآن) ومصادره إن الدين

 عليها متفق( الضرورات حفظ) القطعيات هذه .(واملال والعرض، والعقل، والنفس، الدين، حفظ) الخمس الضرورات

 .السوية الفطرة بها وتشهد السماوية نألاديا في
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اعتبروا يا" تعالى قال السابقة: الخبرات معطيات من الناتج الفكري  وإلارث البشري  العقل ب. 
َ
ِولي ف

ُ
ْبصاِ  أ

َ ْ
 ثمرة ".رألا

: بقس بما ويلحق. وثبات بمصداقية تتمتع من أدلة واملعامل املختبرات تقدمة وما الحواس تفيده وما إلانسانية التجارب

 مثل نم عليها املتفق إلانسانية املواثيق وأيضا. الرصينة التخصصية، والدراسات البحوث نواتج من عليه املتفق

شكل ت – تفصيالتها ال- عمومها في القوانين فهذه واملرأة وإلانسان واملعاق الطفل لحماية حقوق  العريضة الخطوط

 .التطبيقية والتوجيهات املمارسات تنبثق ومنها املعاصر الوعي

 نسانيإلا إلارث وبين معطيات الحنيف الدين قطعيات بين والنقل: العقل بين التوفيق مع النافعة الخبرات ثمرة ج. 

مقاربات و  كبيرة، فكرية مجهودات املسلم رشد النصراني وابن وأوغسطين اليهودي، السكندري  فيلون  قدم. تكلف دون 

 بشرط شابكوت وتفاعل وتكامل اتصال دوائر بينها سبق ما جميع. لفلسفةوبين ا الدين بين للتوفيق مرموقة فلسفية

لحواس ا شأن من يعلون  والتجريبيون  الوحي، على العقل يقدمون  قد مثال الفالسفة من ولكن كثير بينها، التوفيق

 لحدسيةا اطنيةواملعرفة الب والتجلي والكشف الذوق  نحو الصوفية التربية تذهب حين في والرقمية، املادية وألادلة

 ( 22 . ،2552، بدرو  الكندري.) تية.الذا والخبرات والكشف باإللهام املرتبطة

  خاتمة:

 طرق وأن نتحاولنا في هذا البحث نرصد أهم رجاالت الفكر من التيارات الفكرية املعاصرة العربية وإلاسالمية، 

لم جب أن تراعى للنهوض بالتربية عندنا حتى تساير العاإلى أهم مرتكزاتهم في العملية التربوية، وعلى أهم النقاط التي ي

 ما يموالتعل التربية مجال في العرب املصلحين أن الواقع على ضرورة أن يمس إلاصالح جميع جوانب الحياة ألن بيانو 

 يقيالحق إلاصالح أما. واملخابر والبناء والدروس الكتب في إصالح مجرد أنه على التربوي  إلاصالح إلى ينظرون زالوا

 قدرة ناءب إلى وسعي التاريخية املرحلة متطلبات مع حضاري  تعامل فهو الجدية التاريخية التحوالت غمرة في املطلوب

 (2551النقيب،). ألاخرى  والشعوب ألامم مع الثقافي الحضاري  التنافس في الدخول  على العربية الشعوب

 قائمة املراجع:

 20سورة ألانعام: (2

 1سورة الحشر آلاية  (1

 20سورة املدثر: (0

 ألازمة الفكري العلمية  والكتب لألجهزة العامة القاهرة: الهيئة العربية. (. القومية2510) رضوان. الفتوح، أبو (2

 العلمية. الكتب دار بيروت: العمل. (. ميزان2515) أبو حامد. (2

 إلاسالمي للفكر مياملعهـد العال املتحـدة: الواليات املعاصـر، الربي الخطاب) (. 2552)فادي.  إسماعيل، (1

ه، 2221بتحقيق: صفوان عدنان داوودي، الطبعة ألاولى القرآن، مفردات ألفاظ  (.2551ألاصفهاني، الراغب. ) (1

 .120 -100الشامية، الدار العلم، بيروت: دار دمشق: 

 أزمة التعليم في قطاع غزة، الجامعة إلاسالمية غزة (.2551). الاغا، احسان خليل (0
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 ، مادةالثانيالجزء ، طبعة املكتبة إلاسالمية إستانبول، تركيا، الطبعة الثانية .(د.ت.). نوآخرو ، أنيس، أنيس (5

 .)فكر(.

 .(10   - 12تفسير الطبري )ج (20

 .(200   - 2التفسير امليسر )ج (22

. (، مترجمصدمة املستقبل أو املتغيرات في عالم الغد )ترجمة محمد علي ناصيف(. 2550) .ر، آلفينتوفل (21

 ة نهض القاهرة: 

  عـــالم الكتب القـــاهرة: العربـــي. إلانســان وتحديث . التربية (2500ســـالمة. ) الخمیســي، (20

 عـن التخطيط املسؤولين والـوزراء التربية لـوزراء الخـامس املـؤتمر (. توصيات2552) حسـن. مسـارع الـراوي، (22

 20-05 للتربية، العربية املجلة آليات(، اح)اقتـر  والتنفيذ املبـدأ بـين العربية الـدول  فـي الاقتصـادي

(. الهوية الثقافية العربية في مواجهة العوملة. مجلة كلية التربية، الجامعة 1002ربيع، أروى محمد أحمد ) (22

 املستنصرية.

 (. الفكر التربوي عند زكي مبارك. القاهرة: دار مصر للطباعة، 2552)مبارك.  زكي (21

  والتوزيـع للنشر موس ى موس ى، القاهرة: سالمة مةسال  تربية (.2512موس ى. ) سالمة، (21

 هضةن القاهرة: مكتبة الغزالي. عند التربوي  املذهب في بحث التربية في (. مذاهب2512حسن. ) فتحية سلمان، (20

 مصر الغزالي

 ية،للترب ةالعربي املجلة الــوطن العربي. فــي للتربية إلادارة ألاصــول  تطوير نحــو (2552) عيس ى یزیــد ســورطي، (25

 11-202) 

 (. الفكر التربوي عند مالك بن نبي، أطروحة دكتوراه، 1022العابد، ميهوب. ) (10

 العربية الوحدة دراسات (. بيروت: مركز1)ط.  عربية تربوية فلسفة (. نحو1000) الدايـم. عبد هللا، عبد (12

  الغد قآفا املعاصرة. دم: دار املجتمعات في السلفية د.ت.(. ( عثمان، محمد فتحي. (11

  /https://altanweeri.net(. مقال منشور على موقع: 1010 أكتوبر، 12) وطفة. أسعد علي، (10

. نشورةم غير وثيقة قطر، مستقبلية، تربية نريد التي التربية الجرس؟ يعلق (. من 2551)املناعي.  هللا عبد علي، (12

  الدوحة

 العربية الثقـافي. عمان: وحـدة الثقافة العربـي الخطاب وتحديث العلمية (. العقالنية2552) هشام. غصیب، (12

 11-22 العرب، والكتاب لألدباء العام الاتحاد

(. الفكر التربوي العربي إلاسالمي لبعض فالسفة العرب املسلمين بين القرنين  2552 )فهد، ابتسام محمد.  (11

 ابن رشد، جامعة بغداد. –دكتوراه )غير منشورة( كلية التربية الرابع والسادس الهجريين.  أطروحة 

 والجـامعي، العالي فـي التعليم ومتوائمـة جديدة وتوجهـات تصـورات إلـى الحاجـة (.2502) إبراهيم. محمد كاظم، (11

  22-15قطـر،  جامعـة الاجتماعية، والعلـوم إلانسانيات كلیـة حولیـة

https://altanweeri.net/
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 املعاهدات فلسفية مجموعة مقاربات: التربوي  الفكر تطور  في لوجيزا (.2552)ملك.  الكندري، وبدر، (10

 والاتفاقيات

 .لسان العرب، ابن منظور: مادة )فكر( (15
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 هارات العملية التعليمية في القرن الحادي والعشرينم

 -دراسة نظرية في التحديات والصعوبات -

Skills of the educational process in the twenty-first century 

A theoretical study of challenges and difficulties. 
 الجزائر /جامعة تبسة /د. نسرين سيفي

Dr.Nessrine Sifi/ University of Tebessa/ Algeria 

 

 ملخص الدراسة: 

التي طرأت على املجتمع،كان لزاما علينا إعادة النظر في التعليم برؤية كونية وغير مألوفة بعض نتيجة التحوالت الكبيرة واملتسارعة و 

أن املعلم يقوم بتدريس كل مادة مقررة وفق ف العلمية في شتى أنواع العلوم و ش يء إذ أصبحت العملية التعليمية مجال لتطوير املعار ال

أهدافها ومضامينها،معتمدا في ذلك على مجموعة من الطرق والوسائل التي تساعد في عملية التعليم، وهذا ينطوي تحت مصطلح العملية 

رفت العديد من التطورات في ظل التطور املعرفي والتكنولوجي الحاصل، وهذا ما أثر على تطور مهارات التعليمية التي التعليمية والتي ع

يحتاجها املتعلم من أجل النجاح في عصر املعلومات،والذي يرى املتخصصون أنه من الالزم أن يتقنها جميع املتعلمون مهما اختلفت 

وهذا ما دفعنا في هذه الورقة البحثية إلى دراسة نظرية املهارات العلمية التعليمية في القرن الحادي تخصصاتهم ألاكاديمية أم العلمية،

 أهم أنواعها؟.تحديات والصعوبات التي تواجهها و والعشرين من خالل التعرض إلى أهم ال

 .املتعلم-املعلم، ي والعشرينمهارات القرن الحاد ،مهارات العملية التعليمية ،العملية التعليمية الكلمات املفتاحية:

Abstruct : 

   As a result of the large and rapid changes that have taken place in society, we had to reconsider education with a cosmic 

and somewhat unfamiliar vision. This includes a set of ways and means that help in the education process, and this includes 

under the term of the educational process, which has known many developments in light of the knowledge and technological 

development taking place, and this has affected the development of educational skills that the learner needs in order to 

succeed in the information age, which specialists see It is necessary for all learners to master them, regardless of their academic 

or scientific specializations, and this is what prompted us in this research paper to study the theory of educational scientific 

skills in the twenty-first century through exposure to the most important challenges and difficulties it faces and its most 

important types? 

Keywords: Learning Process , Learning Process Skills , Twenty-first Century Skills , Learning - Learning. 

 إلاشكالية:

يتطلب العصر الحالي بما يشتمل عليه من تحديات وصعوبات وتراكم املعلومات والانفجار املعرفي والثورة       

الاتصالية، وإفرازات العوملة إعداد جيل يمتلك مهارات القرن الحادي والعشرين ، فهذه املهارات أصبحت ضرورة ملحة 

ار وهذه الضرورة امللحة للفرض على املعلمين تحويل تركيزهم على طرق التعليم أجمع عليها خبراء التربية وقادة الاستثم
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والتعلم وتحويل دور التالميذ من متعلمين متلقين سلبيين إلى متعلمين فاعلين ومتفاعلين متسلحين بمهارات التفكير 

ل" عن التعليم، يقول "برتراند راسالناقد، والعمل بروح الفريق، وإلابداع والاتصال والتواصل والابتكار، و في الحديث 

الفيلسوف وعالم الرياضيات: "نحن تواجهنا حقيقة متناقضة، وهي أن التعليم أصبح أكبر العراقيل في وجه الذكاء 

والحرية الفكرية " بالطبع ما زالت تلك الكلمات تشكل اختصاًرا وافًيا لجميع مشاكل التعليم التي يواجهها البشر، والتي 

ند القرن املاض ي فقط، بل استمرت بشكٍل أوسع في القرن الواحد والعشرين على عكس ما كان متوقًعا لم تتوقف ع

من حدوث طفرات وتغيرات جذرية وثورية في التعليم بما يتناسب مع كافة إلانجازات التي قام بها البشر، إال أن املشاكل 

متعددة من املتعلمين الذين يواجهون فجوة التعليم أصبحت أكثر، والعقبات ما زالت تزداد حتى أصبح لدينا أجيال 

ولقد تم وضع قائمة ملهارات ،والواقع من ناحية، وعدم وجود أي عوائد أو فوائد للتعليم في سوق العمل من ناحية أخرى 

ع مالقرن حادي والعشرين الالزمة العداد الطالب واملعلم ليواكب من خالل اكتسابها متغيرات العصر ومتطلبات املجت

ويغدو عنصرا مهما ونافعا لنفسه ومجتمعه ووطنه، وبات ذلك متماشيا مع التحول في استخدام التقنية في التعليم من 

كونها غاية إلى كونها أداة لتحقيق أهداف وغايات التعلم املتمثلة في الجانب املهاري املرتبط بالتعلم وإلابداع والتعاون 

أهدافها وجودة مخرجاتها، ومن هنا جاء التساؤلي الرئيس ي: ة التي تعي مسؤوليتها و والتعليموالتشارك والثقافة التقنية 

 ا؟أنواعهوما هي أهم التحديات والصعوبات التي تواجه العملية التعليمية في القرن الحادي والعشرين ؟ وما هي أهم 

 نجمت عليه التساؤالت الفرعية التالية:      

 شرين وأهم أنواعها؟ليمية في القرن الحادي والعما هي مهارات العملية التع أوال:

 والعشرين؟ما هي أدوار املعلم في مواجهة تحديات وصعوبات مهارات القرن الحادي ثانيا: 

 لقرن الحادي والعشرين في أمريكا؟نموذج تطبيقي ملهارات العملية التعليمية في ا ثالثا:

 أهداف البحث:

 عشرين في املعرفة، واملحتوى، والخبراتالتركيز على مهارات القرن الحادي وال. 

 تطوير الفهم من خالل تعدد التخصصات وترابطها. 

 من املعرفة السطحية 
ً

 .التأكيد على الفهم العميق، بدال

 إشراك الطالب في العالم الحقيقي، من خالل تقديم بيانات وأدوات وخبرات واقعية. 

 أهمية البحث:

 ادي والعشرين من خالل املوضوعات ألاساسية لكل التخصصاتالتركيز على تعليم مهارات القرن الح. 

 تطوير فر  لتطبيق مهارات القرن الحادي والعشرين مع التركيز على كفاءة التعلم. 

  ابتكار أساليب تعلم من خالل دمج استخدام التكنولوجيا الداعمة، والتعلم القائم على املشروعات ومهارات

 .التفكير
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 كل املجتمعية الظاهرة في البيئة املحيطة بالطالبالتشجيع على دمج املشا. 

 : مقاربة مفاهيمية

 ،ماهر) هي كل تأثير يحدث بين ألاشخا  ويهدف إلى تغير الكيفية التي يسير وفقها آلاخر تعلمها. العملية التعليمية:.1

1022 ،.  21.) 

يب، عن طريق املحاكاة والتدر  املتعلم،لدى  هي ش يء يمكن تعلمه أو اكتسابه أو تكوينه :مهارات العملية التعليمية.2

 (.22 .، 1020 التركي،) والهدف منها. وطبيعتها وخصائصهاأن ما يتعلمه يختلف بإختالف نوع املادة و 

هي املهارات واملعرفة والخبرات املطلوبة بإلحاح في القرن الحادي والعشرين والتي  مهارات القرن الحادي والعشرين:.9

مية، املهنة ، إلابداع، الثقافة الرق)التعلماملعلمين إلى إتقانها للعمل والحياة بنجاح، واملتمثلة في مهارات يحتاج الطالب و 

 (.50 .، 1022، نيوبايوالحياة(. )

أداته لبلوغ هدفه وهو من أهم العوامل املؤثرة في العملية التعليمية ويمثل محررا أساسيا هو وسيلة املجتمع و  املعلم: .6

 (.02  . ،1022 حفني،) منظومة التعليم ألي مرحلة تعليمية. مهما في

وهو من يتلقى التعليم، فهو الهدف ألاساس ي الذي تقوم عليه العملية التعليم، وهو من يتلقى الخبرات  املتعلم:.1

 (.212  . ،1022 وعصام، الحسن،) واكتساب مهاراتواملعلومات من املعلم وبذلك يتم تغيير في السلوك 

 أهم أنواعه:لعشرين و مهارات العملية التعليمية في القرن الحادي وا- أوال

ا غير مسبوق في تقنية املعلومات 
ً
تزامًنا مع ظاهرة العوملة التي شهدتها بدايات القرن الحادي والعشرين اختراق

ج ملموًسا وحقيقة جلية. ونتالزمانية مما جعلنا نعيش مفهوم القرية العاملية واقًعا تصال، وإلغاء الحدود املكانية و والا

عن ذلك نموا متسارعا في البرامج والتطبيقات التقنية في مجاالت الحياة اليومية، فنتج من ذلك ظهور أنماط حديثة 

ات أهم تصنيف . ونذكر والعشرينمن املهارات التي تحتاجها ألاجيال الشابة للحياة والعمل إنها مهارات القرن الحادي 

 القرن الواحد والعشرون:مهارات التعليم في 

: وتتضمن كافة املهارات التي تساعد الطالب على التعلم والتفكير، حيث تشتمل على مجموعة من مهارات التعلم.1

 (52  . ،1020 وحمادة، السعدون، ):املهارات ألاساسية هي

اإلضافة إلى مساعدة الطالب في واملشاكل التي تواجههم، ب التفكير النقدي: والذي يساعد الطالب في معالجة القضاياأ.

اكتساب منهج متماسك لدراسة املواد املختلفة التي تحتاج إلى النقد املوضوعي، مثل ألادب والفن والتاريخ والعلوم، 

وأيًضا يساعد في تحسين مهارات النقاش وإثراء الحوار من خالل عرض كافة آلاراء املختلفة، وتتطلب مهارات التفكير 

 بفعالية:ب أن يكون قادرين على أن يستنبطوا الناقد من الطال 

 .يحللوا كيف تتفاعل أجزاء من الكل مع بعضها البعض إلنتاج مخرجات نهائية في نظم معقدة 

  والقرارات.يتخذوا ألاحكام 

 .يحللوا ويقومون بفاعلية الدليل والحجم والادعاءات والاعتقادات 

 .يحللون ويقومون بدائل وجهات النظر الرئيسية 
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 جمعون ويربطون بين املعلومات والحجم.ي 

ب مهارات وتتطل، التفكير إلابداعي: الذي يّمكن الطالب من معرفة أساليب التفكير ذاتها، والتفكير خارج الصندوق ب.

 ابتكاري.على نحو  أن يفكرواالابداع من الطالب أن يكونوا قادرين على 

  ألافكار.يستخدموا مدى واسعا من أساليب 

 كار جديدة وقيمة.يبتكروا أف 

 .يوسعوا وينقحوا أفكارهم الخاصة، ويحللوها ويقوموها بهدف تحسينها ومضاعفة جهودهم الابتكارية 

 .يعملوا بإبداع مع الاخرين 

 .يطوروا أفكارا جديدة وينفذوها ويفسروها لالخرين بفاعلية 

 .ينفتحوا ويستجيبوا لوجهات النظر نحو جيد للتعامل مع عالم لم يعد موجود 

: والذي يشتمل على تعليم الطالب كافة مهارات التعاون واملشاركة مع زمالئهم من خالل تكوين مهارات التعاون .2

 املجموعات والفرق املختلفة للتعلم.

: تتضمن مهارات التواصل كل ما يقوم ألافراد باستخدامه بهدف التواصل مع آلاخرين سواًء مهارات التواصل .0 

 وتتطلب مهارات الاتصال من الطالب أن يكونوا قادرين على أن:  ل الكتابة.مهارات التواصل من خال

  بوضوح.يتواصلوا 

  باستخدام مهارات الاتصال الشفهي واملكتوب وغير اللفظي في صيغ  وأفكارهم بفعاليةيعبروا عن تفكيرهم

 سياقات متنوعة.

 هات واملقاصد.يصغوا بفاعلية للمعنى الغامض بما في ذلك القيم واملعرفة والاتجا 

  متنوعة.يستخدموا الاتصال لتحقيق أهداف 

  يستخدموا وسائل وتقنيات إعالمية متعددة، ويعرفوا كيفية إصدار الحكم على فاعليتها من البداية وتقدير

 ,P56)       . .(Teo. T, 2008أثرها

تمل للنجاح في الحياة أو العمل، وتش : وتتضمن بشكل أساس ي محو أمية الطالب في شتى املعارف الالزمةمهارة املعرفة .6

 :تلك املهارات على

الوعي املعلوماتي: ويقصد به محو ألامية املعلوماتية والتي تعني تدريب وتعليم الطالب كيفية اكتشاف  -أ

اج تاملعلومات، حينما يكون بحاجٍة إليها، وأن تكون لديه القابلية لتحديد مكانها وتقييمها واستعمالها بفعالية حينما يح

 .إليها

الثقافة إلاعالمية: والتي تعني قدرة الطالب على الوصول إلى الوسائل والوسائط إلاعالمية، وتحليلها وتقييمها،  -ب

باإلضافة إلى القدرة على إنشاء الوسائط إلاعالمية املختلفة. ليس هذا فقط، بل من خالل مهارات الثقافة إلاعالمية، 
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يتم بثها من خالل وسائل إلاعالم املختلفة مثل الكتب، التلفاز، الراديو، املجالت،  يمكن للطالب فهم كافة الرسائل التي

 (212  . ،1020، وبسرى  النجار،) .ألاغاني وغيرها من الوسائل املختلفة

التكنولوجية: الهدف الرئيس ي من تلك املهارات هو محو ألامية التكنولوجية عن طريق تعليم الطالب كيفية  املعرفة-ج 

 دام ألادوات التكنولوجية بشكٍل مناسب ومؤثر في الوصول إلى املعرفة، وتقييمها، وأيًضا مشاركتها.استخ

وهي املهارات التي تساعد الطالب في جميع أمور حياتهم، على ألاخص حينما يتعلق ألامر بسوق العمل، مهارات الحياة: .1

واصفات املتقدم للحصول على وظيفة. تشمل حيث أصبحت تلك املهارات ضرورة قصوى يتم وضعها ضمن شروط وم

تلك املهارات تعليم املرونة، وروح املبادرة، واملهارات الاجتماعية، وإلانتاجية، وكذلك مهارات القيادة، باإلضافة إلى 

 جالتاديو، املالر  التلفاز، الكتب،مهارات التنظيم، والتخطيط، الرسائل التي تم بثها من خالل وسائل إلاعالم املختلفة، 

 يكون الطالب قادرين: الحياة أنمن مهارات  .(.100  .، 1000 وهالل،، )الخوالدي

 .يتكيفوا ألدوار ومسؤوليات وجداول وسياسات متنوعة 

 .يعملوا بفعالية في جو من الغموض وتغيير ألاولويات 

  يستثمروا التغذية الراجعة بفعالية 

 يتعاملوا إيجابيا مع الثناء والنقد بشكل إيجابي. 

 وتتميز مهارات القرن الحادي والعشرين بجملة من الخصائص:

  في مراحل التعليم املختلفة بجب أن ينالوا فر  التعلم واكتساب هذه املهارات. جميع الطالب محورية:مهارات 

  من استخدام ألادوات املناسبة التقانففي العالم الرقمي يحتاج الطالب لتعلم كيف يتمكنوا  متنوعة:مهارات 

 هارة التعلم، وممارسة ألانشطة الحياتية املختلفة.م

 يقات وخبرات من الحياة مهارات متفاعلة: يحتاج الطالب إلى تعلم املحتوى العلمي من خالل أمثلة وتطب

 يتعلمون بصورة أفضل حينما يرتبط التعلم بعالقات وتفاعالت ذات معنى ومرتبطة بواقعه الحياتي فهمالحقيقية 

P.49). (Miller , 2009 

 أدوار املعلم في مواجهة تحديات وصعوبات مهارات القرن الحادي والعشرين: ثانيا:

هناك العديد من التحديات التي تواجه املعلم أثناء قيامه بتدريس مهارات القرن الحادي والعشرين التي يتحتم 

تتمثل والتي  1021 براهيم Nولزهراني هذا الصدد التي طرحها ا املعلم فيعليه مواجهتها والتصدي لها ومن أبرز أدوار 

 في آلاتي:

 بمجتمعهم عليه أن يو ح كن املعلم من تعميق شعور تالميذهتعميق شعور تالميذه بمجتمعهم، لكن يتم ،

الجيد من الرديء مما يبث عبر وسائل إلاعالم وألاجهزة، إلالكترونية املختلفة وهذا يتطلب من املعلم أن يكون ملما 
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 ، وشرح مخطط الوطنيةهما دعم الهوية الثقافية للمجتمعلية ليتمكن من تحقيق هدفين أساسيين بالثقافة العا

   ,.Portnanm P &.(Zansatn..230(.املجتمعوالقومية وتعزيز ألافكار والقيم إلايجابية السائدة في 

 هي:: يتم تحقيقها من خالل مراعاة ثالثة جوانب تحقيق التربية املستدامة . 1

للمعرفة: يتضمن كيفية البحث عن مصادر املعلومات وتعلم كيفية التعلم لالستفادة من فر  التعلم مدى  مالتعل-أ

 الحياة.

التعلم للعمل: يتضمن اكتساب املتعلم بالكفاءات التي تؤهله بشكل عام ملواجهة املواقف الحياتية املختلفة  –ب 

 وانتقاء مهارات العمل.

يما وإدراك أوجه التكافل ف ،تعلم ملهارات فهم الذات وآلاخرينن: يشمل على اكتساب املالتعلم للتعايش مع آلاخري –ج 

  )P, 2005 , isherF.123(الخالفات.إزالة الصراع وتنموية بينهم، والاستعداد لحل النزاع، و 

ر نتائج اهذا يساعد على استشراف أفاق املستقبل واستشع: و إتباع نموذج واضح وأسلوبه تفكير عقالني منظم . 1

 وبالتالي إدخال تغييرات مخطط لها لضمان نجاحها إن مهنة املعلم ،ير املقترح في العملية التعليميةعملية تطبيق التغي

 والناقد واملوجه وامليسر لعملية التعلم. ومدير املشروع، تقبل أصبحت مزيجا من مهام الفائدفي املس

  تشمل على الحقائق واملعلومات، واملهارات التي تكتسب من تنمية قدرات املتعلمين في الوصول إلى املعرفة

خالل الخبرات والتعليم والفهم النظري أو العملي للمواضيع أو العملي ذات العالقة باملعرفة وعلى املعلم تنمية قدرات 

ي البحث ار فتالميذه في الحصول على املعرفة من خالل البحث عن الطرق الفاعلة التي توصلهم إلى املعرفة والاستمر 

 والاستكشاف وإشباع فضولهم.

  تميز املعلم بالثقافة الواسعة والقدرات الكبيرة املعلم كفء القادر على مواجهة التحديات يتميز باالستقاللية

والاستخدام ألامثل للتكنولوجيا، والتحول إلى املصمم  بالش يء،في اتخاذ القرار والحرية في الاختيار واملعرفة الواسعة 

 ترف لبيئة التعلم واشراك تالميذه في وضع القوانين الصفية واختيار النشاطات املناسبة.املح

  أن اكتساب املعلم ملهارات التعامل مع املستحدثات  التكنولوجية،اكتساب مهارات التعامل مع املستحدثات

معها  عدة تالميذه على التعاملالتكنولوجية بدعم مهاراته الحياتية ويدفعه إلى توظيف املعلومات واستخدامها في مسا

والاستفادة منها ومن أدوار املعلم في مواجهة التحديات هي قدرته على تصميم بيئة قائمة على التقنية الحديثة وتطوير 

  )P, 2009,  illerM. 76أيضا. )برامجها ونشاطاتها 

ظومــة التعليم وإيجــاد واقع تعليمي وعليــه فــإن دور املعلم واملتعلم في القرن الواحــد والعشــــــــــــــرين هو الارتقــاء بمن

ى ، بـــل بتـــدريبهم علبمجموعــــة من املعــــارف و املعلومـــات متطور وبرؤيـــة كونيـــة، قـــادرة ليس فقط على تزويـــد املتعلمين

لألمم املتحدة في مجال التنمية املستدامة، ونأخذ على  21اكتساب املهارات القيم الكونية التي نصت عليها ألاهداف الـ 

ـــبيل املثال معلم  ، حيث بإمكانة بالقيم املدرســـــية وذات بعد أممي: مهارة املواطنة املحلية والعاملية وهي مهارة مرتبطســ

ـــفيـة، من قبيلومتعلم القرن الواحـد والع ــ ــ ــ ــ ـــطـة صـــ ــ ــ ــ ــ ـــــرين ابتكـار أنشـــ ــ ــ ــ  –حقوق املرأة  –: ركن املواطنة وحقوق الطفل شـــ

 (.50  .، 1000 ،و فاشة)أب.حقوق ذوي إلاعاقة –حقوق كبار السن  –حقوق إلانسان 



 

وفقا لمتطلبات القرن  رأس مال بشريءدورمؤسسات التعليم في بنا      

 الحادي والعشرين 

 

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

 

 املؤتمر الدولي

 العلمي الافتراض ي 

2022 

 

 صعوبات مهارات التعليم في القرن الحادي والعشرين:

إن صعوبات التعليم ليست قاصرة على منطقة محددة أو دولة دون أخرى، بل هي مجموعة من الظواهر 

 بعد جيل دون دمج التقدم املعرفي والتطور التكنولوجي في وسائل التعلي
ً

 موالعادات التي اكتسبها نظام التعليم جيال

املختلفة، مما أدى في نهاية املطاف إلى أنظمة تعليم عاملية يعاني منها جميع املتعلمين دون أي استثناء سوى بعض 

الدول وألانظمة التي بدأت في اتخاذ خطوات وا حة نحو التقدم التعليمي الذي أصبح ضرورة ال بد منها في هذا العصر، 

 :وتتمثل أبرز مشاكل التعليم في التالي

أحد املشاكل الرئيسية التي تواجه أنظمة التعليم هي املنهج في حد ذاته، والذي يتم وضعه دون مراعاة العديد  :نهجامل.1

من العوامل الهامة مثل اهتمامات الطالب، التقدم والتطور العلمي، مدى الاستفادة والتطبيق في الحياة اليومية 

 لطالب.والعملية، وأيًضا تقديم منهج ثابت ووحيد لجميع ا

في املدارس والتعليم النظامي، تقتصر طريقة التعليم على استخدام أسلوب واحد فقط أو اثنين  طرق التدريس:.2

على ألاكثر للتعلم، وهي املحاضرات والدروس املسموعة، والقراءة دون أي اعتبار للطرق املختلفة التي يفضلها كل 

 (.50  .، 1000، أبو فاشة) .الطالبعملية التعلم لدى طالب على حدة والتي تساهم أكثر في سرعة وكفاءة 

الرغم من أن العالم أصبح آلان قرية صغيرة بفضل التكنولوجيا، إال أن التعليم مازال  على التكنولوجيا:استخدام .9

 ،يعاني بشكٍل وا ح من قصور استخدام التكنولوجيا، حيث ما زالت عملية التدريس تتم بالطريقة التي كانت عليها

منذ آالف السنين، دون استحداث بعض الوسائل التكنولوجية. ففي املناطق التي يتم استحداث واستخدام 

التكنولوجيا بها وكذلك تعليمها، يتم استخدام التكنولوجيا كأنها هي الغاية وليست وسيلة يمكن أن يقوم الطالب 

 .باستغاللها من أجل الوصول إلى أهدافهم بشكٍل أسرع

 :تطبيقـــــــــــــي ملهـــــــــــــارات العمليـــــــــــــة التعليميـــــــــــــة فـــــــــــــي القـــــــــــــرن الحـــــــــــــادي والعشـــــــــــــرين فـــــــــــــي أمريكـــــــــــــا جنمـــــــــــــوذ-ثالثـــــــــــــا

منــــــــــــــــذ أيــــــــــــــــام قــــــــــــــــام "مــــــــــــــــارك زوكربيــــــــــــــــرج" مؤســــــــــــــــس موقــــــــــــــــع "فيســــــــــــــــبوك" باإلشــــــــــــــــارة علــــــــــــــــى حســــــــــــــــابه الشخصــــــــــــــــ ي إلــــــــــــــــى  

مبـــــــــــــــــــادرة الـــــــــــــــــــرئيس ألامريكــــــــــــــــــــي "بـــــــــــــــــــاراك أوبامـــــــــــــــــــا" فــــــــــــــــــــي تـــــــــــــــــــوفير فــــــــــــــــــــر  أكثـــــــــــــــــــر للطـــــــــــــــــــالب لــــــــــــــــــــتعلم البرمجـــــــــــــــــــة وعلــــــــــــــــــــوم 

ل مبـــــــــــــــــــادرة "علـــــــــــــــــــوم الحاســـــــــــــــــــب للجميـــــــــــــــــــع". التـــــــــــــــــــي قـــــــــــــــــــام البيـــــــــــــــــــت ألابــــــــــــــــــــيض الحاســـــــــــــــــــب فـــــــــــــــــــي املـــــــــــــــــــدارس مـــــــــــــــــــن خـــــــــــــــــــال

ــــة  ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ـــمن ميزانيـ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ـــــي تتضـــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ـــا، والتـــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ـــــاإلعالن عنهـــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ مليــــــــــــــــــــار دوالر تهــــــــــــــــــــدف إلــــــــــــــــــــى تطـــــــــــــــــــوير مهــــــــــــــــــــارات املعلمــــــــــــــــــــين وتطــــــــــــــــــــوير  2بــ

منــــــــــــــــــــاهج البرمجــــــــــــــــــــة والحاســــــــــــــــــــب وكــــــــــــــــــــذلك إتاحــــــــــــــــــــة الفــــــــــــــــــــر  للطــــــــــــــــــــالب مــــــــــــــــــــن مرحلــــــــــــــــــــة الروضــــــــــــــــــــة حتــــــــــــــــــــى الثانويــــــــــــــــــــة 

ـــم  لــــــــــــــتعلم البرمجــــــــــــــة بفعاليــــــــــــــة، حتــــــــــــــى يشــــــــــــــارك الجميــــــــــــــع ــ ــ ــ ــ ــ ــــي دعـ ــ ــ ــ ــ ـــــاهمة فــ ــ ــ ــ ــ ـــي واملسـ ــ ــ ــ ــ ــ ـــــر الرقمـ ــ ــ ــ ــ ـــع العصـ ــ ــ ــ ــ ــ ـــــايش مـ ــ ــ ــ ــ ـــي التعـ ــ ــ ــ ــ ــ فـ

 .الاقتصــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــاد فــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــي ظــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــل التطــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــور التكنولــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــوجي

: "يجـــــــــــــــــب    
ً

وفــــــــــــــــي ســــــــــــــــياق إلاشــــــــــــــــارة التــــــــــــــــي قــــــــــــــــام بهــــــــــــــــا زوكربيـــــــــــــــــرج، قــــــــــــــــام الــــــــــــــــرئيس ألامريكــــــــــــــــي بــــــــــــــــالرد بنفســــــــــــــــه قــــــــــــــــائال

علينـــــــــــــــــا الحـــــــــــــــــر  علـــــــــــــــــى جعـــــــــــــــــل جميـــــــــــــــــع أطفالنـــــــــــــــــا علـــــــــــــــــى ألاخـــــــــــــــــص الفتيـــــــــــــــــات يحصـــــــــــــــــلون علـــــــــــــــــى املهـــــــــــــــــارات الالزمـــــــــــــــــة 

املســــــــــــــــتقبل ممــــــــــــــــا يعنــــــــــــــــي عــــــــــــــــدم القــــــــــــــــدرة علــــــــــــــــى التعامــــــــــــــــل مــــــــــــــــع الحاســــــــــــــــب فقــــــــــــــــط، ولكــــــــــــــــن القــــــــــــــــدرة  للوظــــــــــــــــائف فــــــــــــــــي
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ـــ ى ، ."علــــــــــــــــى البرمجــــــــــــــــة ومعرفــــــــــــــــة مهــــــــــــــــارات التحليــــــــــــــــل ممــــــــــــــــا سيســــــــــــــــاعد علــــــــــــــــى النمــــــــــــــــاء وإلازدهــــــــــــــــار ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــــو موسـ ــ ــ ــ ــ ــ ، 1022)أبــ

. 210) 

يمية التعل بحيـث تفرز العملية ومعـاييره،بـاعتبـارهـا منطلقـا ملجـاالت إلاطـار  :والعشـــــــــــرينأهميـة مهـارات القرن الحـادي 

أفرادا متمكنين من املهارات ألاكاديمية والحياتية الداعمة، وقادرين على التأقلم واملنافســـــة ومواجهة، التحديات فهذه 

املهـارات تهـدف إلى توحيدا الرؤية واللغة فيما يرتبط باملتوقع من الطلبة عند اســــــــــــــتكمالهم املراحل التعليمية املختلفة 

 .(110  . ،1020 ،عودة). ، ومتطلبات سوق العملالتعليمالفجوة بين مخرجات  وتقليص

  خاتمة:

إن تعليم مهارات القرن ادي والعشرين تعد مهمة للجميع، و خالصة ما نريد قوله أن مهارات التعليم للقرن الح

هج املقرر وبين نالحادي والعشرين يتطلب ردم الفجوة الكبيرة بين املهارات التي يتعلمها التالميذ في املدرسة من خالل امل

املهارات الحياتية التي يحتاجونها في هذا العصر املعقد الذي تسوده املعرفة والتطور التكنولوجي وذلك إلعدادهم للحياة 

، لذلك فإنه البد من الارتقاء بنوعية التعليم تية وللتمكن من التفكير إلابداعيوللعمل وللتكيف مع الظروف الحيا

عداد املعلم الذي سيتولى تعليم النشء مهارات القرن الحادي والعشرين،زبدة القول  إذا أردنا وكذلك إلارتقاء بكيفية إ

تطويرا حقيقيا ملموسا وجوهريا في التعليم فالبد أن يكون شغلنا الشاغل هو إيجاد نظام تعليمي يكون دوره ألاساس ي 

 درسة ولم تقدمها لهم .تعليم الطلبة كيف يتعلمون ، وما إذا كانت توقعات املتعلمين من امل
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دراسة ميدانية على عينة : اقع التعليم الجامعي عن بعد عبر الانترنت في ظل جائحة كوروناو 

 من الطلبة بالجامعات الجزائرية

The reality of distance university education via the Internet in light of the Corona pandemic :a field study on a 

sample of students in Algerian universities 
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  ملخص الدراسة:

الجامعي عن بعد، في ظل ظروف استثنائية فرضتها الحالة الوبائية نتيجة تفش ي فيروس جاء هذا البحث لتسليط الضوء على واقع التعليم 

، مما استدعى تبني وزارة الصحة الجزائرية ملجموعة من إلاجراءات تندرج ضمن تطبيق الحجر 1010كورونا املستجد، في الجزائر بداية شهر مارس 

ع ألاطوار إلتمام املوسم الدراس ي قامت وزارة التعليم العالي و البحث العلمي، باعتماد نظام الصحي، كانت من بين أهم قراراتها تعليق الدراسة بجمي

ى السواء، ألاساتذة علها عبر إلانترنت من قبل الطلبة والتعليم الجامعي عن بعد، من خالل إدراج منصات على املواقع الرسمية للجامعات، يتم الولوج إلي

قات ملعو التقييم مدى فعالية هذه التجربة وتحديد أهم معاملها و امليداني على عينة من الطالب بالجامعات الجزائرية،  في هذا السياق قمنا بهذا البحث

 ما حققته كبديل عن الطريقة التقليدية في التعليم و عن آفاقها من أجل تطوير مخرجات العملية في املستقبل.التي رافقته، و 

 ليم، التعليم الجامعي عن بعد، فيروس كورونا.تكنولوجيا التع الكلمات املفتاحية:

Abstract: 

This research paper examines the situation of online university education in Algeria, during the exceptional conditions caused 

by the outbreak of the new Coronavirus pandemic since March 2020. In order to address this pandemic and mitigate its social and 

economic effects, the Algerian govemment has adopted various measures and policies, including the suspension of all educational 

activities, at all levels. Instead, the Ministry of Higher Education and Scientific Research encouraged universities to operate online, 

through publishing courses on platforms that have been established for this purpose, as an option to avoid the inevitable end of the 

academic year. This study presents the results of a survey made on a sample of Algerian students from various local universities 

concerning the effectiveness, flaws and prospects of this educational alternative. 

Keyswords: Educational Technology, e Learning, Coronavirus, online courses.   

 :مقدمة

 ارتباك لدىا من خوف و ما تبعهي دول العالم من جائحة كورونا، و ري على غير غرار باقاملجتمع الجزائ م يسلمل

لعامة، نتيجة اجتياحها جل ألانظمة الاجتماعية والاقتصادية والصحية والسياسية...، حيث اتضح فيها االساسة و 

 التي عجزت عن احتواء ألازمة،هشاشة مستوى ألاداءات املؤسساتية في عصر العوملة والحداثة، حتى في كبريات الدول 

و بالرغم من اختالف تصورات ألافراد في تحديد طبيعة الفيروس كورونا املستجد، بين غضب الهي أو مؤامرة عاملية 

تيجة لغياب لقاح نة التي شهدتها العصور السابقة، و سببها التسابق للتسليح البيولوجي، أو بين وباء عابر كسائر ألاوبئ
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لزم التقيد بالتباعد الاجتماعي فيروس، جاء إجماع الساسة بإتباع مجموعة من إلاجراءات الوقائية تأو دواء لهذا ال

ليق غيرها. وقد كان تعوالحجر الصحي، وكذا تعليق جميع التظاهرات والنشاطات الاقتصادية والرياضية والتعليمية و 

في الجزائر ذلك بداية من النصف ألاول من شهر   الدراسة بجميع أطوارها من بين أهم القرارات التي اتخذت، وقد كان

بما فيها التعليم الجامعي، مما جعل وزارة التعليم العالي و البحث العلمي الجزائري تتبنى اللجوء إلى تقنية  1010مارس 

د قالتعليم عن بعد عبر الانترنت، وسط تساؤالت عن مدى نجاح هذه التجربة في ظل توقع العديد من العقبات التي 

عي للتواصل عن بعد مع مليون طالب جام 2.12تواجهها، مما جعل إجراءات الحجر املنزلي فرصة سانحة لحوالي 

، 1002يأتي هذا ضمن تفعيل مدونات البحث العلمي عبر منصات الكترونية عبر الانترنت )الخزاعة، ألاساتذة والزمالء و 

اطات النشتخصصات العلمية لتدارك وتعويض املحاضرات و جميع ال (. مبرمجة لكل املستويات الدراسية وفي20  .

اني على عينة ا امليدنتيجة لذلك اخترنا أن يكون بحثنعليقها بسبب تأزم الوضع الصحي، و املغيبة في الجامعة بعد قرار ت

ائية حصإلا ئق البحث السوسيولوجي املنهجية والطالبات بالجامعات الجزائرية، حيث كان توظيفنا لطرامن الطلبة و 

 ما هو واقع التعليم الجامعي عن بعد عبر الانترنت في ظل جائحة كورونا؟ يتطلب إلاجابة عن التساؤل املركزي آلاتي:

 يلي: تندرج تساؤالت فرعية نوردها كماو 

 أي مدى كان التجاوب بين الطلبة وألاساتذة؟إلى نظام التعليم الجامعي عن بعد؟ و  كيف تم تطبيق 

 التدارك؟التعليم عن بعد كفيلة للتعويض و  تبعة فيهل كانت البرامج امل 

 ما هي آلافاق املستقبلية للتجربة موازاة مع الطريقة التعليمية املعوقات التي الزمت العملية؟ و  ما هي

 التقليدية؟

 البحث العلمي، في إنهاء املوسم الدراس ي الجامعية من قبل وزارة التعليم العالي و التعرف على السياسة املنتهج 

 في الظروف الاستثنائية التي فرضتها إجراءات الحجر الصحي نتيجة جائحة كورونا.

 تدعيمها في املستقبل.تفادة من التجربة لغرض تقييمها و الاس 

 لغة و  يق املعرفة بطرق مختلفة تتماش ىمحاولة وضع تصور بناءا على آراء الطلبة، لتحديد الطريقة املثلى لتحق

 العصر.

 تفاعل الطلبة الجامعيين مع برامجه من خالل الواقع املعاش.عليم عن بعد عبر الانترنت، و الت معرفة سير نظام 

 مردود الطالب الجامعي.تعرف على تأثيرات الحجر الصحي والتباعد الاجتماعي اتجاه رغبة و ال 

 ةالاتصال الحديثل التحكم في تكنولوجيا الاعالم وألاساتذة، من خالمتابعة وتقييم مستوى الطلبة و. 

  سلبيات نمط التعليم عن بعد.التطرق إلى ايجابيات و 

  التعليم خالل أزمة وباء كورونا إلقاء الضوء على حدث سوسيولوجي راهن، من خالل التطرق الى وصفية

 تحليل واقعه في فترة الحجر الصحي.و 

  طرائق التعليم ق بين معرفة الفر محور النظم الاجتماعية ألاخرى، و أهمية دراسة النظام التعليمي كونه

 الحديثة.التقليدية و 
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 :مفاهيم الدراسة

 تكنولوجيا التعليم:   . 1 

العمليات  التطبيق في تصميمالتقنية تكنولوجيا التعليم على أنها النظرية و تعرف جمعية الاتصاالت التربوية و 

ة بالتصميم قعلى أنها: ألاجزاء املتعلعرفها * بريقسفر واملوارد وتطويرها واستخدامها وإدارتها وتقويمها من أجل التعلم، و 

قد عرف ف مصطفى فالتةألادوات التعليمية التي تستخدم في التعليم أما الباحث *العملية التعليمية وكذا ألاجهزة و

نحو  العملية التي يعتمد عليها املدرس للقيام بواجبه املنهي على: هي التقنيات الفنية العلمية و تكنولوجيا التعليم بقوله

 (.111  .، 1020ألاحمر، طالب، و) فضلأ

 التعليم الالكتروني: . 2

علومات ل املاستقباالاتصال و يعرف على أنه ذلك النوع من التعليم الذي يعتمد على الوسائل الالكترونية في 

ى أنه كما يعرف عل (.122  .، 1005 ،)أميميةاملدرسة ككل فاعل بين املعلمين واملتعلمين و التواكتساب املهارات و 

ت علوماأي مكان، باستخدام تقنيات املالتدريبية للمتعلمين في أي وقت و منظومة تعليمية لتقديم البرامج التعليمية أو 

الاتصاالت التفاعلية مثل أجهزة الحاسوب، الانترنت، البريد الالكتروني، املؤتمرات عن بعد...، لتوفير بيئة تفاعلية و

يعرف * هورتون و  (.01  .، 1002، بن عبد هللا) أو الافتراض يي الفصل الدراس ي متعددة املصادر بطريقة متزامنة ف

جهزة أمال التقنيات الحديثة كالحاسوب وأجهزة الهاتف املحمول و التعليم الالكتروني بأنه: عملية تلقي املعلومات باستع

دارة املعرفة، إض التعليم والتدريب و ترنت، أو عبر الاتصال الالسلكي وذلك لغر املساعد الرقمي الشخص ي على شبكات الان

تعددة بكاته ووسائطه املشتصال الحديثة من حاسب و لذا فالتعليم الالكتروني هو طريقة للتعلم باستخدام آليات الا

 الطلبة.اشة بناءا على استجابة ألاستاذ و صورة، الغرض منها هو إيصال املادة التعليمية عبر الشمن صوت و 

 :التعليم عن بعد.9

لقد ظهر أواخر القرن التاسع عشر عن طريق التعليم باملراسلة الذي ينقل املواد املطبوعة إلى املتعلمين ثم   

ل املتعدد ى التفاعيجر و  تطور هذا النوع من التعليم في الستينيات من القرن العشرين إلى استخدام الوسائط املتعددة،

راسلة هكذا نجد أن التعليم عن بعد أو باملوب والبريد الالكتروني، و ليم باستخدام الهاتف والحاسمركز التعبين املتعلم و 

يكون فيه الطالب بعيدين عن جامعاتهم معظم  تعليميلغاية. وهو كل نموذج أو شكل أو نظام أو املفتوح لهم نفس ا

العلمية  املادةوتوصيل يعرف أيضا أنه نظام يسمح بإمكانية نقل و (. 11  .، 2500)سعيد،  الفترة التي يدرسون فيها

عبر وسائل متعددة دون حاجة الطالب الحضور إلى قاعة الدرس بشكل منتظم، فالطالب هو املسؤول عن تعليم نفسه 

عن بعد هو نمط تعليمي يعتمد على توظيف تكنولوجيا املعلومات  وبذلك فالتعليم (.25  .، 1021-1022)الزاحي، 

ضمن إطار منظومة موجه بهدف توفير خدمة تعليمية عالية املستوى  ومحاضرات الكترونيةدروس  والاتصاالت لتقديم

ير مت التقنيات الحديثة في انتشار وتطو قد ساهومتحررة من النمطية والتقليدية في التعلم، و والفاعلية في الكفاءة 

 (.00  . ،1022)فالتة، أساليب التعليم الجديدة طرق و 
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ك مشاركة ان بعد هو من حيث دور املتعلم، ففي التعليم الالكتروني تكون هنالتعليم ع*الفرق بين التعليم الالكتروني و 

اركة والتفاعل علومات دون املشتكون املتابعة متواصلة، أما في التعليم عن بعد ينحصر في تلقي املفي العملية التربوية و 

 ال يمكن إبداء الرأي: و 

 : من حيث املتعلم   -

كون هناك حدود مكانية كلية أو جزئية، كما يمكن أن تتم بدون هذه الحدود في التعليم الالكتروني يمكن أن ت

 بينهما في التعليم عن بعد.

 : من حيث املواد التعليمية   -

املستقبلية لكل فرد، أما في التعليم عن بعد فاملواد يتغير محتوى وطريقة عرضه حسب القدرات آلانية و 

 تالف اختصاصاتهم.التعليمية ثابتة لجميع املتعلمين على اخ

  من حيث التقويم:  -

ييم أما في التعليم عن بعد فهناك تقمع املعلومات حول تأثير التعلم وفاعليته، و مستمر بجهناك تقييم نشط و 

 متعلق بانجازات الطالب في نهاية البرنامج.

د هو للتعلم عن بعالتعليم عن بعد، حيث أن الشكل السائد بين مفهومي التعليم الالكتروني و هناك ترابط و 

 يغطي عددا كبيرا من التطبيقات مما سبق يمكن القول أن التعليم الالكتروني هو نمطالالكتروني عن بعد، و التعلم 

 (.د.نر، و منظ )ابنإمكانية لتشارك امللفات، فهو يعطي إطارا منظما للتعامل مع مشكالت التعلم والعمليات و 

 : جائحة كورونا.6

املرتبط باملتالزمة النفسية الحادة ، 25كورونا أو كوفيد  فيروس ملرضحاليا مستمرة ي جائحة عاملية ه   

رة ألاولى تفش ي املرض للمرض للمالتنفسية التي تؤدي إلى الوفاة، و  املشاكلحوبا بالحمى والعياء والسعال و مص الشديدة

ة يي الفيروس يشكل حالة طوارئ صحثم أعلنت منظمة الصحة العاملية رسميا أن تفش * ووهان الصينية * في مدينة 

 (.1010الصحة العاملية،  )منظمةأكدت تحول التفش ي إلى جائحة عامة تبعث على القلق الدولي و 

 :الدراسات السابقة

 الدراسة ألاولى:.1

استراتيجيات توظيف تكنولوجيا املعلومات في التعليم: نحو إستراتيجية وطنية الدراسة تحت عنوان " سياسات و 

سح ف تكنولوجيا املعلومات في التعليم العالي" للباحثة * بادي سهام، تم اعتماد املنهج الوصفي بإتباع طريقة امللتوظي

ساتذة اسة تمثل في ألا السجالت كأدوات لجمع البيانات، مجتمع الدر بالعينة، في حين الاستبيان واملقابلة والوثائق و 

على ثماني جامعات بالشرق الجزائري، من مختلف التخصصات،  أستاذ موزعين 200قدر حجم العينة ب الباحثين، و 

 قد انطلقت الباحثة من الفروض التالية: ، و 1000الي عام ونصف بداية سنة دامت الدراسة حو 
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 لوضع إستراتيجية وطنية لتوظيف تكنولوجيا املعلومات في التعليم عن بعد، مرتبط بالسياسة  التخطيط

 البشرية.إلمكانيات املتاحة املادية و م بامحكو لسائدة، و التعليمية ا

 ظر إلى النعلومات محور الاتصاالت الرقمية والتعليم عن بعد، و تتضمن إستراتيجية توظيف تكنولوجيا امل

 يب.القر يراعي تحديات املستقبل البعيد و  املستقبل البعيد في إطار خطة إستراتيجية على املستوى الوطني،

 دنى من البنى التحتية ملعلومات في التعليم عن بعد، دون توفر الحد ألا أن إدخال أو توظيف تكنولوجيا ا

 التحليل الدقيق يعد مجازفة حقيقية.الالزمة ودون أن يسبقه عمليات التجريب و 

 قد توصلت الباحثة إلى جملة من النتائج أهمها: و 

 لتعليمي ياجات املجتمع اعملية التخطيط لوضع إستراتيجية تكنولوجيا املعلومات، مشاريع تلبي احت تتضمن

 املدى. واحتياجات بعيدةسواء كانت عاجلة، يجب أن تتوفر فور املواجهة لواقع ملح أو احتياجات متوسطة املدى 

  ،مدى و  الخللوأوجه نقاط ضعفه  والتعرف علىيسبق وضع إستراتيجية فعالة للقيام بدراسة نظام التعليم

 رغبات املجتمع.لبيته وإشباع احتياجات و ت

 الدراسة الثانية:  .2

وائق عمعة الجزائرية، مقومات التجسيد و دراسة الباحثة * حليمة الزاحي تحت عنوان " التعليم الالكتروني بالجا

ر أكتوبر لسنة إلى غاية شه 1020بسكيكدة، ما بين شهر ماي  2522أوت  10التطبيق"، الدراسة امليدانية تمت بجامعة 

املنهج الوصفي كمنهج للبحث، أما بخصو  أدوات جمع البيانات فقد استعانت  قد اعتمدت الباحثة على، و 1022

الدراسة  أساتذة جامعيين، تساؤالتت عليها الدراسة تمثلت في طلبة و بأداتي املقابلة الاستبيان، عينة البحث التي أجري

لبة الط باإلضافة الى تقبل كذا عناصر العملية التعليمية من توفرها من عدم،محورت حول إلامكانيات املتوفرة و ت

الدراسة  قد توصلتييم التجربة من خالل ما حققته، و التسهيالت التي يقدها، باإلضافة إلى تقوألاساتذة لهذا النمط و 

 للنتائج التالية نستعرض أهمها:

  بل ق واصفات املحددة منهي املمن مظاهر مجتمع املعلومات، و التعليم الالكتروني بالجامعة الجزائرية مظهر

 عاملية متخصصة.منظمات وهيئات دولية و 

  بسكيكدة، الا أنها تقدم  2522أوت  10بالرغم من النقائص املسجلة على منصة التعليم الالكتروني بجامعة

 دعما للعملية التعليمية.

 .نقص الامكانيات املادية املتعلقة بتطبيق التعليم الالكتروني، من بين أهم املعوقات املسجلة 

 ة يعانون من نقص في التكوين في عمليات التواصل أو التعليم، عن طريق منصات التعليم الالكتروني.ألاساتذ 

 الدراسة الثالثة:  . 9

دراسة بعنوان "تصور مقترح لتطبيقات التعليم الالكتروني في مؤسسات التعليم العالي في ضوء الاتجاهات العاملية" 

د اعتمد قبجامعة امللك خالد بالسعودية، و  التربية التربية بقسماعد بكلية للباحث * رضا عبد البديع عطية، أستاذ مس
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العاملية  يقات التعليم الجامعيإلاحصاءات املرصودة بين تطبملنهج املقارن لتحليل البيانات واملعطيات والباحث على ا

قطر. لسعودية، مصر و لدان عربية وهي االعربية، الدراسة تمت على مستوى بعض املؤسسات الجامعية لثالث بو 

لدولية كذا الاتجاهات االقتها بجودة التعليم الجامعي، و عل: تطبيقات التعليم الالكتروني و تمحورت أسئلة الدراسة حو 

ين الاتجاهات ختالف بالا كذا أوجه التشابه وعالقتها بمؤسسات التعليم العالي و ال تطبيقات التعليم الالكتروني و في مج

كتروني، لتطبيقات التعليم الال أخيرا التصورات املقترحةبية في مؤسسات التعليم العالي، و لعر التطبيقات االدولية و 

 من أهم ما خلصت إليه الدراسة نجد مايلي:و 

  لعربية، محل الدراسة تحتضن نظم مؤسسات التعليم التقليدي بالجامعات ا في: أنهناك أوجه التشابه

هناك رغبة سياسية إلرساء معالم وا حة للتعليم الالكتروني بالجامعات  مكملة،ماذج التعليم الالكتروني داعمة و نو 

 العربية حسب إلامكانات املتاحة.

 ذا على هن التعليم الالكتروني، و أوجه الاختالف: ارتباط الدول ألاوروبية ببرامج مشتركة تحقق الغرض املراد م

نمط تتعلق بالدول منفردة، نتيجة غياب إلارادة عكس مل نجده في الدول العربية حيث تبقى مشاريع تطوير هذا ال

 السياسية املشتركة.

 بنوع من التحفظ من استعمال وسائط التواصل ت العربية نتيجة عوامل اجتماعية وثقافيةتتسم الجامعا ،

 الحديثة وهذا ما يحول باملض ي قدما في إرساء قواعد لنظام تعليمي متطور في أقرب آلاجال.

 ها لنسب عالية من جودة تحقيقلذي وصلت إليه الدول ألاوروبية و التطور ادى النجاح و كما بينت الدراسة م

 املعرفة بعد اعتمادها لوسائل التواصل الحديثة في التعليم.التعليم و 

 : أدوات جمع البياناتنهج الدراسة و م

 منهج الدراسة: . 1

 التفسير العلمي املنظم، لوصف ظاهرة ما،و اد على املنهج الوصفي التحليلي وهو أحد أشكال التحليل تم الاعتم

 الدقيقة.أو مشكلة معينة، لتصويرها كميا عن طريق جمع البيانات لغرض إخضاعها للدراسة 

 أدوات جمع البيانات: .2

 التواصل املباشر مع املبحوثين الظروف املحيطة بها من حجر صحي و عدم إمكانيةو بالنظر إلى طبيعة الدراسة 

الذي يعرف على أنه مجموعة من ألاسئلة التي توجد لألفراد ارتأينا الاستعانة باالستبيان و  امعيين،هم الطلبة الجو 

جرائد واملجالت أو على شاشة التلفاز تخدام البريد أو النشر على صفحات الباسلدراسة بطريقة غير مباشرة، موضوع ا

 ,arab league educationalعن ألاسئلة ليتم تحليلها )  يهدف الاستبيان إلى التجاوب مع أفراد العينة لإلجابةوغيرها، و 

cultural and scientific, p 11-21 .) قد وزع ويجاب عليه بنفس الطريقة، و قد أردناه أن يكون على شكل الكتروني ليو

ءات بعد الثاني شمل الطالب الجامعي وإجراأسئلة، أما ال 02سؤال، البيانات الشخصية  15ب صمم على ثالث أبعاد 

 10ظل جائحة كورونا ب  بعد فيأسئلة، في حين البعد الثالث غطى التعليم الجامعي عن  02تضمن الحجر الصحي و 
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د تمت قكتروني على الطلبة الجزائريين، و عبر البريد الالماعي و سؤالا. الاستبيان تم توزيعه على مواقع التواصل الاجت

منها نتيجة عدم إلاجابة عن الاستبيان، ليتم  ،00إقصاء  تم جامعي،طالب  200إلاجابة على الاستبيان من طرف 

 استمارة. 52استغالل 

 حدود الدراسة: . 9

 :  الحدود املكانية

لجامعية بالجزائر دون استثناء، املعاهد االجامعات واملراكز و لقد شملت الدراسة الطلبة الجامعيين بمختلف 

 ي فرضتها إجراءاتمعي عن بعد في ظل الظروف الاستثنائية التهذا للتعرف بصورة دقيقة عن واقع التعليم الجاو 

قد تلقينا إجابة من مختلف الطلبة من ق الدراسة على مستوى الجامعات، و من بينها إجراء تعليالحجر الصحي، و 

 مؤسسة جامعية من مختلف واليات الوطن. 02جامعات عدة قدر عددها ب 

  الحدود البشرية:  -

، للمستويين التعليميين الليسانس واملاسترفي الطلبة الجامعيين بالجامعات الجزائرية مجتمع الدراسة تمثل 

هم الطلبة املعنيين بالدراسة أو التعليم عن بعد عبر الانترنت، من خالل املنصات املوجودة على املواقع الرسمية و 

 البحث العلمي.ا من قبل وزارة التعليم العالي و للجامعات التي تم اعتماده

 : كيفية اختيارهاالعينة و   -

 22طلبة سنة ثانية جامعي،  01طلبة سنة أولى جامعي،  22طالب جامعي، موزعين على  52قدرت العينة ب 

. عينة البحث عينة عشوائية طبقية، تم الاعتماد عليها 1طالب ماستر  20، 2طالب ماستر  11طالب سنة ثالثة جامعي، 

 استقبال الاستبيان الالكتروني عبر مواقع الانترنت.ول إليها من خالل إرسال و تم الوصحسب طبيعة املجتمع الكلي، 

 : الحدود الزمانية  -

 .1010نصف، من بداية شهر ماي إلى أواخر شهر جوان دامت هذه الدراسة حوالي شهر و 

 نتائج الدراسة

 من خالل الدراسة تم التوصل إلى النتائج التالية:

 أفقدتهم الرغبة في مواصلة الدراسة.تمادها أثرت نفسيا على الطلبة، و م اعإجراءات الحجر الصحي التي ت 

  شهدتها الجامعات الجزائرية كخطوة إلنقاذ املوسم  تجربهعملية التعليم الجامعي عن بعد عبر الانترنت

 الدراس ي الجامعي في ظروف استثنائية فرضتها الحالة الوبائية نتيجة تفش ي فيروس كورونا.

  أي مرافقة نفسية أو بيداغوجية للطلبة من قبل املشرفين على العملية التعليمية الجديدة.سجلنا غياب 
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  ألاساتذة، مما أثر على عملية إيصال الطلبة وسجلنا قصور وا ح في عمليات الاتصال بين إدارة الجامعة و

 املعلومة.

 انوني مما يدل على غياب خلفية قالتفاعل عبر املنصات لتلقي الدروس، نا تراخي بعض املبحوثين للولوج و سجل

 تضبط العملية.

 م الطالب.تقييريقة التي تسمح لألستاذ مراقبة و املنصات التعليمية التي تم الاعتماد عليها لم تصمم بالط 

 ك الطلبة أجهزة إلاعالم تم تسجيل مجموعة من املعوقات، فيما تعلق بالجانب التقني من خالل عدم امتال

شرفين على املة غياب دورات تكوينية لألساتذة والطلبة و بشرية نتيجوأخرى تنظيمية و نترنت، تدفق مقبول لال آلالي و 

 العملية من إدارة الجامعة.

 .الطلبة أحسوا بانخفاض مستوى أداء ألاساتذة مقارنة بأدائهم خالل تقديمهم للدروس بالطريقة التقليدية 

 لألستاذ أو الطالب في ظل ظروف استثنائية قد تطول. العملية التعليمية الجديدة جاءت مبهمة املعالم سواء 

  التعليم عن بعد عبر الانترنت، مرافقة للطريقة التقليدية في الظروف العادية. تجربهيمكن أن تكون 

 :خاتمة

ليم الجامعي يعد التعها و تكيفها مع متطلبات العصر، و تسعى كل دول العالم إلصالح منظومتها التعليمية، لغرض تطوير 

 التغير سمة املجتمعات،ء باملجتمعات، وبما أن التحول و حدى أهم هذه التحديات، كونه يعد القاطرة ألامامية لالرتقاإ

قنيات تالاتصال، كان للتعليم الجامعي نصيبا باعتماد الدول املتقدمة لهذه النولوجيات املعلومات وشهد العالم ثورة تك

لهذا التطور هو تبني هذه الدول التعليم الجامعي عن بعد عبر الانترنت،  من بين أهم صورةلتحقيق اقتصاد املعرفة، و 

، إال أن ةفي حين حاولت الدول النامية بما فيها الجزائر املواكبة لالرتقاء بالجامعة الجزائرية ملصاف الجامعات الدولي

ا لتعرية نتيجة جائحة كورونا، نصيبقد كانت للظروف الاستثنائية التي فرضتها الحالة الوبائية الواقع كان عكس ذلك، و 

البحث العلمي عن اعتماد التعليم الجامعي عن بعد عد إعالن وزارة التعليم العالي و واقع التعليم الجامعي في الجزائر، ب

ضبابية في التطبيق شابتها مجموعة من املعوقات كما أظهرتها نتائج ترنت، حيث أظهرت العملية قصورا و عبر الان

 أنها تبقى تجربة يمكن تثمينها من خالل عملية التقييم لالعتماد على التعليم الجامعي عن بعد عبر الانترنت الدراسة، إال 

 البشرية التي تحوز عليها الجزائر. االعتماد على املقدرات املادية و في الظروف العادية، ب

  :التوصيات

 ة وألاساتذة وإلادارة، لتحديد الايجابيات يجب تقييم العملية التعليمية الجديدة اعتمادا على آراء الطلب

 والسلبيات لكي تكون خطوة لالعتماد عليها في الظروف العادية موازاة مع الطريقة التقليدية.

  يجب وضع إستراتيجية وا حة املعالم، تضمن التواصل والاتصال باإلدارة الجامعة باألساتذة والطلبة

 بطريقة مرنة.

 ة امتالك أجهزة إعالم مرتبطة بتدفق مقبول لالنترنت.التفكير في آلية تسمح للطلب 
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  استحداث هيئة تعليمية دائمة تتعلق مهمتها بمتابعة وتقييم التعليم الالكتروني، من خالل ندوات وطنية

 ودولية وهذا بإشراك جميع الفاعلين من طلبة وأساتذة وتقنيين.

ي عن بعد عبر الانترنت، والتي تم الاعتماد عليها في إن هذه الدراسة تبقى محاولة تقييم تجربة التعليم الجامع

ظروف استثنائية، وهذا لغرض الوقوف على مخرجاتها من خالل التعرف على الطريقة التي تمت بها، وكذا املعوقات 

التي حالت دون الوصول إلى ألاهداف املرجوة، كما أنها تفتح املجال لدراسات أخرى قد تتعلق بجوانب أخرى من 

ية البيداغوجية سواء تعلق ذلك بالـأستاذ أو الطالب أو إلادارة، وكذا الخلفية التقنية للعملية أو إلاطار القانوني العمل

 املنظم للعملية.
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 بعدها في الوطن العربي ماإلالكترونى في ظل أزمة كورونا و  تحديات التعليم

 دراسة وصفية لواقع التعليم إلالكترونى في الجامعة العربية

The challenges of e-education in light of the Corona crisis and beyond in the Arab world 

A descriptive study of the reality of e-learning at the Arab University 

 الجزائر/جامعة تبسة/جامعة تبسة/سناء ط.د.نحال 

PhD.Sana Nahal / University of Tebessa/ Algeria 

 

 ملخص الدراسة: 

 تأثر قطاع التعليم كغيره من القطاعات في مجتمعاتنا العربية بسبب أزمة فيروس كورونا، والتى دفعت املدارس والجامعات

واملؤسسات التعليمية بمختلف صيغها إلغالق أبوابها كإستراتيجية صحية متبعة في مختلف بلدان العالم للتقليص من انتشار هذا املرض 

 ،مما استدعى الاعتماد على سياسة جديدة لتخطى هذه املرحلة من ألازمة دون ألاضرار الكبيرة في مجال التعليم فالعديد من الدول العربية

وتونس واملغرب ودول الخليج وغيرها اعتمدت على  أساليب تعليمية جديدة على مجتمعاتنا العربية وبطبيعة الحال معروفة عامليا  كالجزائر 

ن العديد من الدول العربية تعاني من  انعدام البنى التحتية ، التى أثرت وبشكل وا ح على تطبيق أتمثلت في التعليم الالكترونى  غير 

ونى في املؤسسات الجامعية، وعليه  نهدف من خالل هذه الورقة إلى التعرف على واقع التعليم الالكترونى في املؤسسات التعليم الالكتر

الجامعية العربية،  ومزاياه كمشروع بديل للتعليم التقليدي ومعوقات التطبيق في ظل جائحة كورونا ومابعدها كنهج تربوي متقدم، من 

والتى وجب عليها إدراك أهمية التعليم الالكترونى  معات العربية التى اعتمدت على التعليم الالكترونى.خالل دراسة وصفية لواقع الجا

التحول الرقمي العصرى املوازي للعوملة والذي مس كافة أنحاء العالم سواء املتقدمة أو  خاصة بعدكآلية لهيكلة نظام التعليم العالي 

كاته التي تشجع على الابتكار والتفوق. وكذا ضرورة تطوير التعليم إلالكتروني من قبل الجامعة النامية منها، من خالل تكنولوجياته وشب

 الوصية.والوزارة 

 ، جائحة كورونا الواقع، ألافاق العربية،الجامعة  الالكترونى،التعليم  الكلمات املفتاحية:

Abstract:  

    The education sector, like other sectors in our Arab societies, was affected by the Corona virus crisis, which 

prompted schools, universities and educational institutions in various forms to close their doors as a health strategy followed 

in various countries of the world to reduce the spread of this disease, which necessitated reliance on a new policy to overcome 

this stage of the crisis without damage. The major in the field of education, many Arab countries such as Algeria, Tunisia, 

Morocco and the Gulf countries and others have relied on new educational methods on our Arab societies, and of course it is 

known globally represented in e-learning, but many Arab countries suffer from the lack of infrastructure, which has clearly 

affected the application of e-learning In university institutions    . Accordingly, we aim through this paper to identify the reality 

of e-learning in Arab university institutions, and its advantages as an alternative project to traditional education and the 

obstacles to application in light of the Corona pandemic and beyond as an advanced educational approach, through a 

descriptive study of the reality of Arab universities that relied on e-learning. The importance of e-learning as a mechanism for 

structuring the higher education system, especially after the modern digital transformation parallel to globalization, which 
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touched all parts of the world, whether developed or developing, through its technologies and networks that encourage 

innovation and excellence. As well as the need to develop e-learning by the university and the guardianship ministry . 

Keywords: E-learning, the Arab League, reality, prospects, the Corona pandemic 

 الاشكالية:

. ومعظم الجامعات 1000إن استخدام إلانترنت في العملية التعليمية ليس وليد اليوم بل يعود إلى ما قبل عام 

وفي ظل "أزمة كورونا" التي يعيشها  .(Learning Management Systems) "تستخدم اليوم ما يسمى "أنظمة إدارة التعلم

العالم؛ توجهت غالبية املؤسسات التعليمية نحو التعليم إلالكتروني كبديل أنسب لضمان استمرار العملية التعليمية. 

س ب إكوزاد بشكل ملحوظ استخدام تطبيقات محادثات الفيديو عبر إلانترنت مثل "زوم" و"غوغل" و"ميتينغ" و"وي

مليون مرة خالل  11(؛ فقد بلغت عمليات تحميل هذه البرامج techcrunchوحسب موقع "تيك كرنش" ) .ميت" وغيرها

، أي مع بداية عمليات حظر التحرك في كثير من الدول. كما تضاعف استخدام 1010مارس/آذار  12-22فترة ما بين 

وتطبيقات "أبل" ومواقع خدمات  ″012غوغل التعليمية و"أوفيس الكثير من التطبيقات والبرامج التعليمية؛ مثل حقيبة 

)معين  في أسبوع %22وغوغل التعليمية بنسبة  iOSوقد زادت عمليات تحميل برامج  التقييم وألانشطة التفاعلية.

 أن العديد الدول العربيةانتشار استخدام الانترنت في  من رغمال علىو  الخطيب(
ّ

  منها لم، إال
ً
قنيات التي الت تختبر سابقا

  إال  تظهر نتائجهايتيحها التعليم إلالكتروني، وال تزال التجارب العربية متواضعة جدا، وال 
ً
لدول النفطية في بعض اوجزئيا

الغنية، بل لم تستطع دول عربية كثيرة حتى إدخال التعليم عن بعد في النظام الجامعي، رغم أن جامعات عريقة عبر 

عملية التعليم والتعلم لم تعد محصورة بمكان أو زمان أو ف .ت الرقمية منذ أكثر من عقدالعالم اعتمدت املحاضرا

غير ان العديد من  مضبوطة بجداول صارمة ، ولكن رغم أن التعليم عن بعد فكرة أصبحت قديمة عند دول الغرب

املؤسسات  الالكترونى فيلتعليم ، التى أثرت وبشكل وا ح على تطبيق اتعاني من  انعدام البنى التحتية الدول العربية

، وعليه  وجب دراسة واقع التعليم الالكترونى في املؤسسات الجامعية العربية،  ومزاياه كمشروع بديل للتعليم الجامعية

، من خالل دراسة وصفية لواقع ورونا ومابعدها كنهج تربوي متقدمالتقليدي ومعوقات التطبيق في ظل جائحة ك

تى اعتمدت على التعليم الالكترونى .والتى وجب عليها إدراك أهمية التعليم الالكترونى كألية لهيكلة الجامعات العربية ال

دمة سواء املتقنظام التعليم العالي خاصة  بعد التحول الرقمي العصرى املوازي للعوملة والذي مس كافة أنحاء العالم 

روني على الابتكار والتفوق. وكذا ضرورة تطوير التعليم إلالكت ، من خالل تكنولوجياته وشبكاته التي تشجعأو النامية منها

ماهو واقع التعليم الالكتروني في الجامعة العربية  :يمكننا طرح الاشكال التالي الوصية. وعليهمن قبل الجامعة والوزارة 

 كورونا؟في ظل جائحة 

كارية طريقة ابت» هأنلذي يعرف دائما على ا التعليم إلالكترونيمفهوم لالجابة على هذا السؤال وجب أوال تحديد 

رد وفي أى مكان ف يأل  املتعلم،والتى تتصف بالتصميم الجيد والتفاعلية والتمركز حول  امليسرة،إليصال بيئات التعلم 

طريق الانتفاع من الخصائص واملصادر املتوفرة في العديد من التقنيات الرقمية سويا من ألانماط ألاخرى  وزمان عن

خالل هذا التعريف يظهر  ومن (1001 ،عبد هللامح ى،  )آل ملواد التعليمية املناسبة لبيئات التعلم املفتوح واملرن. "من ا
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أن للتعليم الالكترونى خصائص تتمثل فى التصميم الجيد وهذا نابع من الخبرة والتدريب وكذا التفاعلية فهى عملية 

لزمن واملكان وكذا نجاعة التطبيق فهو يختزل سلبيات التعليم التقليدي تفاعل بين املعلم واملتعلم رغم الغاء حدود ا

طريقة للتعليم باستخدام آليات الاتصال الحديثة من " أنه . ويعرف أيضا علىجعل من التعليم نظام مفتوح ومرناو 

ات بواب وكذلك الكترونية، ومكتبات ووسائطه املتعددة من صوت وصورة، ورسومات، وآليات بحث حاسب وشبكاته

إلانترنت سواًء كان عن بعد أو في الفصل الدراس ي املهم املقصود هو استخدام التقنية بجميع أنواعها في إيصال املعلومة 

ومن خالل هذا التعريف يظهر وا حا أن التعليم  (د.ت. ابراهيم،)". للمتعلم بأقصر وقت وأقل جهد وأكبر فائدة

مكننا . وعليه ياملتعددة فهو يختصر الوقت والجهدتصال الحديثة ووسائطه الالكترونى يعتمدا أساسا على اليات الا

 : ينهاتعلم ومن بالقول ان للتعليم الالكترونى فى العصر الحالي فوائد مهمة بالنسبة للتعليم سواء للمعلم أو امل

ل دة اتجاهات مثوذلك من خالل سهولة الاتصال ما بين هذه ألاطراف في ع بزيادة إمكانية الاتصال بين الطال  -

هذه ألاشياء تزيد وتحفز الطالب على املشاركة والتفاعل مع املواضيع غرف الحوار. و  الالكترونيمجالس النقاش، البريد 

 ( ، دت.طارق  )عامر  .املطروحة

املنتديات الفورية مثل مجالس النقاش وغرف الحوار تتيح فر   :املساهمة في وجهات النظر املختلفة للطالب -

وجهات النظر في املواضيع املطروحة مما يزيد فر  الاستفادة من آلاراء واملقترحات املطروحة ودمجها مع آلاراء لتبادل 

الخاصة بالطالب مما يساعد في تكوين أساس متين عند املتعلم وتتكون عنده معرفة وآراء قوية وسديدة وذلك من 

 .الحوارخالل ما اكتسبه من معارف ومهارات عن طريق غرف 

 ، خالفدالء برأيه في أي وقت ودون حرجبما أن أدوات الاتصال تتيح لكل طالب فرصة إلا  :حساس باملساواةإلا  -
ً
ا

أو  ه،نفسأو ضعف صوت الطالب  املقاعد،لسبب سوء تنظيم  إما امليزةلقاعات الدرس التقليدية التي تحرمه من هذا 

تيح الفرصة كاملة للطالب ألنه بإمكانه إرسال رأيه وصوته لكن هذا النوع من التعليم ي ألاسباب،أو غيرها من  الخجل،

من خالل أدوات الاتصال املتاحة من بريد إلكتروني ومجالس النقاش وغرف الحوار. هذه امليزة تكون أكثر فائدة لدى 

عبير عن تالطالب الذين يشعرون بالخوف والقلق ألن هذا ألاسلوب في التعليم يجعل الطالب يتمتعون بجرأة أكبر في ال

قد أثبتت الدراسات أن النقاش على الخط نوا في قاعات الدرس التقليدية. و أفكارهم والبحث عن الحقائق أكثر مما لو كا

 (1001الخطيب، ) يساعد ويحث الطالب على املواجهة بشكل أكبر

ي الوصول إليه فالتعليم إلالكتروني سهولة كبيرة في الحصول على املعلم و  أتاح :املعلمسهولة الوصول إلى  -

ألن املتدرب أصبح بمقدوره أن يرسل استفساراته للمعلم من خالل  الرسمية،أسرع وقت وذلك خارج أوقات العمل 

 على مكتبه.، دة ومالئمة للمعلم أكثرالبريد إلالكتروني، وهذه امليزة مفي
ً
ائدة للذين وتكون أكثر ف  بدال من أن يظل مقيدا

 .ل الزمني للمعلم، أو عند وجود استفسار في أي وقت ال يحتمل التأجيلتتعارض ساعات عملهم مع الجدو 

 تناسبه منمن املمكن تلقي املادة العلمية بالطريقة التي تناسب الطالب فمنهم  :إمكانية تحوير طريقة التدريس -

لتعليم ، فامليةعضهم تتناسب معه الطريقة الع، ومنهم تناسبه الطريقة املسموعة أو املقروءة، وبالطريقة املرئية
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 للطريقة ألافاو إلالكتروني ومصادره تتيح إمكانية تطبيق املصادر بطرق مختلفة وعديدة تسمح بالتح
ً
ضل بالنسبة ر وفقا

 .للمتدرب

التعليم إلالكتروني يتيح للمتعلم أن يركز على ألافكار املهمة أثناء كتابته  :مالئمة مختلف أساليب التعليم -

وكذلك يتيح للطالب الذين يعانون من صعوبة التركيز وتنظيم املهام الاستفادة من املادة  رس،الدوتجميعه للمحاضرة أو 

 .محددةوذلك ألنها تكون مرتبة ومنسقة بصورة سهلة وجيدة والعناصر املهمة فيها 

ن يميزة إضافية بالنسبة للذين يتعلمون بالطريقة العملية فهؤالء الذ هذه ر:التكرااملساعدة إلاضافية على  -

إذا أرادوا أن يعبروا عن أفكارهم فإنهم يضعوها في جمل معينة مما يعني أنهم  ،يقومون بالتعليم عن طريق التدريب

 .معينكما يفعل الطالب عندما يستعدون المتحان  وذلك عليهاأعادوا تكرار املعلومات التي تدربوا 

في حالة استقرار ذلك أن بإمكانه الحصول على هذه امليزة تجعل الطالب  :الاستمرارية في الوصول إلى املناهج -

الب وعدم إلى راحة الط يؤدي مما، يرتبط بأوقات فتح وإغالق املكتبةفال  يناسبه،املعلومة التي يريدها في الوقت الذي 

 .إصابته بالضجر

لعمل ال بد للطالب من الالتزام بجدول زمني محدد ومقيد وملزم في ا :عدم الاعتماد على الحضور الفعلي -

 ألن التقنية الحديثة وفرت طرق لالتصال دون لجماعي بالنسبة للتعليم التقليديا
ً
، أما آلان فلم يعد ذلك ضروريا

 .إلازعاجبتلك ألاهمية التي تسبب  ليس التنسيقالحاجة للتواجد في مكان وزمان معين لذلك أصبح 

 للطرفين املعلم واملتعلمام جدإن توفير عنصر الزمن مفيد وه :الاستفادة القصوى من الزمن -
ً
يه ، فالطالب لدا

إمكانية الوصول الفوري للمعلومة في املكان والزمان املحدد وبالتالي ال توجد حاجة للذهاب من البيت إلى قاعات الدرس 

ع اوكذلك املعلم بإمكانه الاحتفاظ بزمنه من الضي الضياع،أو املكتبة أو مكتب ألاستاذ وهذا يؤدي إلى حفظ الزمن من 

 .الفوريألن بإمكانه إرسال ما يحتاجه الطالب عبر خط الاتصال 

التعليم إلالكتروني يتيح للمعلم تقليل ألاعباء إلادارية التي كانت تأخذ  :تقليل ألاعباء إلادارية بالنسبة للمعلم -

د أصبح ، فقالعبءالتعليم إلالكتروني من هذه منه وقت كبير في كل محاضرة مثل استالم الواجبات وغيرها فقد خفف 

من املمكن إرسال واستالم كل هذه ألاشياء عن طريق ألادوات إلالكترونية مع إمكانية معرفة استالم الطالب لهذه 

 .املستندات

التعليم الالكتروني وفر أدوات تقوم بتحليل الدرجات والنتائج والاختبارات  :تقليل حجم العمل في املدرسة -

 (1000عدنان، ) مسجل الكلية إلىانها أيضا إرسال ملفات وسجالت الطالب وكذلك وضع إحصائيات عنها وبمك

كل هذه الفوائد للتعليم الالكترونى كبديل للتعليم التقليدي التلغى أننا فى عصر التطور والسرعة في تلقي املعلومة 

ليم هذا النوع من التع ، وفي ظل الظروف الصحية الراهنة أصبحدقائق تصلك العديد من املعلومات وكذا تحويلها ففي

ليس البديل بل الحل الوحيد للخروج من أزمة صحية عاملية بأقل ألاضرار خاصة في مجال التعليم الذى يعتبر أساس 
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، والتعليم الالكترونى يختلف تطبيقه من جامعة ألخرى اقتصاديا أو سياسيا أو اجتماعيا املجتمعات مستقبال سواء

ى التحتية او املجال الالكترونى لتك البلدان  ولتحقيق نحاج في مجال هذا التعليم وهذا يعتمد على مدى تقدم البن

 (55، 1022عليان،و  )الشبول، :ومن بينهاالوسائط إلالكترونية املستخدمة في التعليم الالكتروني توجب الاهتمام ب

  ؤتمرات. املور البيانيةالنصو  والص، برامج الاقمار إلاصطناعية ،الكتاب الالكتروني ،الانترنتوالحاسوب، 

 الافتراض ي.الحرم الجامعي  ،الفيديو التفاعلي

  وماهو مالحظ وواقع تعيشه مختلف الدول العربية أن أساسيات التعليم الالكترونى غير متوفرة وإن توفرت

روف صحية ظفرضته  والذيال تلبي الاحتياجات الكافية لضمان نجاح مشروع كالتعليم الالكترونى أو التعليم عن بعد 

ن املشاكل يعد م يفمثال الضعف فى شبكة الانترنت الذ .في حين يعد من أساسيات التعليم في الدول الغربية منذ فترة

 بينها:يقع حاجز بين املستخدم وايجابيات الاعتماد على هذه الشبكات ومن  الذيالاساسية 

 اسيا من الحياة املهنية للشركات حيث ، والتي أصبحت جزءا أسلكفاءات الحاسوبية من قبل الطالبتطور ا

 املهارات.تجدها تبحث دائما عن خريجين بهذه 

  الطلبة.زيادة القدرة اللغوية وتنمية السلوك ألاكاديمي لدى 

  يريد.العلومات على أجهزة الكمبيوتر في متناول املتعلم في أي وقت جعل الوثائق و 

 الذاتي. تطوير حس املسؤولية لدى الطالب وحثه على التمرين 

 ة شغال التوجيهية والتطبيقينتخفيض الحصص الزمنية ووقت الفصل الحضوري بالنسبة للمحاضرات والا

 الطالب.حيث تستغل هذه الفترات فقط لطرح ألاسئلة ومناقشة نقاط ضعف 

  لى إ باملشاركة في تعلمه الذاتي مما يرفعه ر تنمية الشخصية لدى الطالب بعد اكتسابه الثقة بالنفس والشعو

 املعلم.رتب 

  لحة واجبهم ملص ألداءمكانيات إحيث قامو بتوفير كل ماعندهم من  التكيف،مساهمته في قدرة الاساتذة على

   (1010)الديوري،الطالب 

وعلى الرغم من أن بعض البلدان العربية قد كانت تعتمد على هذه املشاريع في التعليم كنوع من الحداثة الفقيرة 

 ول، حيثالدفمثال نجد الجزائر من بين هذه  ،التدريب والخبرة وقابلية التطبيقلكترونية وكذا من حيث الوسائط الا

-1000-1001سجلت وزارة التعليم العالي والبحث العلمى هدفين استراتيجيين ضمن الاهداف الاستراتيجية لسنوات 

 :تمثلت فيفيما يخص تكنولوجيات الاعالم والاتصال  1005

 للقطاع.املتكامل ضبط نظام الاعالم  .2

 الحضورى.إقامة نظام للتعليم عن بعد كدعامة للتكوين  .1

ثيرة كويعد التعليم عن بعد في الجزائر كسند للتعليم الحضورى ، بينما في دول أخرى هو خيار من الخيارات ال

تحضيرية التى تم تم توسيع الشبكات نحو املدارس ال 1020-1005، ومع الدخول الاجتماعي املتاحة بشكل مميز للتعليم
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ل و بن )نبي، خاصة للمحاضرات املرئيةاعات تدريس متعددة الوسائط موصولة بشبكة قتزويدها بمخابر افتراضية  و 

وبعدما فرض على جميع  وعلى الرغم من كونه مشروع قديم لم يظهر بوضوح إال في السنوات الاخيرة (1020تازير، 

تها الجامعة كتجربة طبق حضورى إلى التعليم إلالكتروني أو التعليم عن بعداملؤسسات التعليمية التحول من التعليم ال

، جعلت من الجامعة الجزائرية والجزائر وتتمثل في أزمة كورونا الجزائرية فرضتها ألازمة الوبائية التى عرفها العالم

للمساهمة فى  ،جامعة الجزائريةعليمي فى التلتطوير وتحسين النظام ال كآليةستخدم تكنولوجيا املعلومات والاتصال ،ت

والجزائر كغيرها من الدول أعطت ألاهمية البالغة للتعليم  وتحسينه من خالل تطبيق التعليم عن  ،التنمية البشرية

بتي، السو  ،)وهيبة.العالم ونجاح هذا الاسلوب من التعليم في مختلف دول  جربةبعد لعدة أسباب من بينها تعميم الت

1022) 

ي فالجامعة الجزائرية للتعليم الرقمي واستخدام التقنيات والوسائط التكنولوجية الحديثة التزال وتعد تجربة 

، ومدى مساهمة هذا النوع وع من ألاساليب والطرق التعليمية،ويرجع ذلك إلى غياب الثقافة والوعي بهذا النبداياتها 

قامت الوزارة الوصية وزارة التعليم العالي والبحث  ، حيثلتأهيلي لطالب العلمامن التعليم في رفع املستوى العلمي و 

العلمي بإنشاء مواقع ومنصات افتراضية تبث من خاللها الدروس واملحاضرات التعليمية للطلبة في مختلف التخصصات 

.وهذا من خالل استخدام مختلف الوسائط التكنولوجية الحديثة باستخدام الاتصال املزدوج وهذه الخاصية من بين 

 (1020)كريمة،  مات املهمة فى التعليم عن بعد ،والعكس بين املتعلمين أنفسهم الس

 ينها:بومن تطبيق فى الصعوبات إال أن سياسة التعليم عن بعد فى الجامعة الجزائرية قد واجهت العديد من ال

 (1021، وآخرون ،)سالمي

  الجزائر نت حيث يجب توفر سرعة تدفق عالية، وهذا ما تفتقر إليه نتر ضعف ألا 

  ضعف مواقع الجامعات وعدم تحيينها بشكل دائم وعدم تنظيمها نظرا لعدم وجود مختصين فى هذا املجال 

 لكونهم من جيل التعليم التقليدي قلة وعى الاستاذ وكذا قلة إهتمامه بهذا النوع من التعليم. 

 ات مكانيذلك بعدم تسخير كل الا ، وعدم تفعيله من طرف الدول و م الجامعة بهذا النوع من التعليمقلة اهتما

 .لهذا النوع من التعليم

  قلة رغبة الطالب فى هذا النوع من التعليم ألنه يرغب فى املحاضرات الجاهزة ويفضل الطريقة التقليدية والتى

 .  يكتفي فقط بالتلقي الذيف الطالب تتميز بعدم بدل جهد من طر 

يتوجب على القائمين باملشروع قبل وضع أساسياته وصياغة من خالل تحليلنا لهذه الصعوبات يظهر لنا أنه  

يعدُّ استخدام التكنولوجيا الحديثة من ألاهداف الرئيسية لسياسات التعليم  حيث ،التطبيقأهدافه معرفة صعوبات 

في أي دولة كانت؛ إذ أصبحت من أهم أدوات التنمية في العصر الذي نعيشه فقد تم إدخال الحاسب آلالي كمادة 

ورغم ذلك فالعديد من الطلبة يفتقر لحاسوب شخص ي إن لم نقل  .نهج دراس ي في املدارس التربوية والجامعيةوم

افة إلى ، إضترنت التى تعد أساس نجاح التجربةحاسوب خا  باملكتبة الجامعية زيادة على ضعف شديد في شبكة الان
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يقطن في هذه املناطق والتى تفتقر غالبا ألبسط  إسقاط املناطق النائية من الحسابات نهائيا فالعديد من الطلبة

لة نحن اليوم امام مشك وغيرها.احتياجات الحياة الضرورية فما بالك بشبكة الانترنت وكذا الحاسوب والهاتف النقال 

وعليه قبل وضع املشروع قيد التنفيد  كورونا،سياسة الاعتماد على هذا النظام وبشكل دائم وبعد الخروج من أزمة 

 فواقع التعليم الالكترونى في الجزائر  الستمراره.ب مراجعة الامكانيات الالزمة لتحقيق النجاح وكذا الظروف الالزم وج

وخاصة فى ظل الاعتماد عن التعليم عن بعد فى فترة كورونا كشف الغطاء حول عيوب املنظومة التعليمية ووسائطها 

ستاذ والجامعة والوسيط بين هذه العناصر شبكة من املعلومات الالكترونية فالقضية  بين ثالث أطراف الطالب والا 

 نها ضعيفة جدا بسبب الحداثة في الاستخدام وقلة التكوين وغيرهاأ والوسائط الالكترونية الوا ح

ي التعليم في الوطن العرب جديد فين التعليم إلالكتروني هو ميداٌن أومن خالل عرض التجربة الجزائرية يمكن القول 

جاح منها البيئة التكنولوجية والثقافية التي تسمح بن زائر خاصة، بالتالي مازال يحتاج إلى بعض إلامكانات والشروطوالج

 (1010 ،العش ي).هذا النمط من التعليم السيما الجامعات الافتراضية أو الالكترونية

، أطلقت دولة 1020في أكتوبر فالى تعد أكثر استخداما لهذا املجال  العربيةالمارات ا مثلعلى عكس دول أخرى 

درس تعليمي بالفيديو في الرياضيات،  2000وهي منصة تعليمية إلكترونية باللغة العربية، توفر  "مدرسة"مبادرة إلامارات

 ألكثر من  ومتاحةعشر، اني وغيرها لكافة الفصول من ألاول وحتى الث ،والفيزياء، والكيمياء، وألاحياء
ً
مليون  20مجانا

إلالكترونية ألاخرى، وعبر  وألاجهزةالحاسوب، يمكن استخدام منصة مدرسة من خالل أجهزة  .طالب عربي أينما كانوا

 نجد: منصة مدرسة"»املشروع املسطرة لهدا من ألاهداف بين  ومن ،iTunes التطبيق إلالكتروني املتوفر عبر منصة

 املتحدة(الرسمية لحكومة الامارات العربية  )البوابة

  ملاليين الطلبة 
ً
توفير تعليم نوعي، يستند إلى أحدث املناهج العاملية في العلوم والرياضيات، وإتاحته مجانا

 العرب، وفتح آفاق معرفية جديدة أمامهم

 التقليدية ترسيخ أسس التعلم الذاتي واملنهجي، دون أن يتناقض ذلك مع دور املؤسسة التعليمية 

  التصدي ملشكلة عزوف الطلبة العرب عن دراسة التخصصات العلمية من خالل توفير محتوى تعليمي جاذب

 في مواد العلوم والرياضيات، من مراحل التأسيس ألاولى وحتى مرحلة ما قبل التعليم الجامعي

 صدي ألبرز معوقات التنميةاملساهمة في إعداد جيل جديد من الباحثين، والعلماء، واملبتكرين العرب للت 

 نة من التكنولوجيا الحديثة، وقادرة على بناء املساهمة في خلق كف ِ
ّ
، ومتمك

ً
ءات عربية شابة مؤهلة علميا

 مجتمعات قائمة على اقتصاد املعرفة.

، (MBRGI) مؤسسة مبادرات محمد بن راشد آل مكتوم العاملية ، هي مبادرة أطلقتهااملدرسة الرقمية  

 الفئات  تعليم رقمي ُمعتمد لتوفير
ً
للطالب من شتى الخلفيات الاجتماعية والاقتصادية واملستويات التعليمية، مستهدفة

 والالجئين في املجتمعات العربية والعالم.
ً
م ولتحقيق أهداف املبادرة الرقمية، ت املجتمعية ألاكثر هشاشة وألاقل حظا

م الرقمي"
ّ
م  إنشاء "تحالف مستقبل التعل

ّ
لإلشراف على تأسيس املدرسة الرقمية في كافة مراحلها، ودعم وتطوير التعل

https://madrasa.org/
https://www.almaktouminitiatives.org/ar/media/story/%D9%85%D8%AD%D9%85%D8%AF-%D8%A8%D9%86-%D8%B1%D8%A7%D8%B4%D8%AF-%D9%8A%D8%B7%D9%84%D9%82-%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%AF%D8%B1%D8%B3%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D8%B1%D9%82%D9%85%D9%8A%D8%A9-%D8%A8%D9%85%D8%B1%D8%AD%D9%84%D8%A9-%D8%AA%D8%AC%D8%B1%D9%8A%D8%A8%D9%8A%D8%A9-%D9%85%D8%B9-20-%D8%A3%D9%84%D9%81-%D8%B7%D8%A7%D9%84%D8%A8-%D9%81%D9%8A-%D8%A3%D8%B1%D8%A8%D8%B9%D8%A9-%D8%AF%D9%88%D9%84
https://www.almaktouminitiatives.org/ar/media/story/%D9%85%D8%AD%D9%85%D8%AF-%D8%A8%D9%86-%D8%B1%D8%A7%D8%B4%D8%AF-%D9%8A%D8%B7%D9%84%D9%82-%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%AF%D8%B1%D8%B3%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D8%B1%D9%82%D9%85%D9%8A%D8%A9-%D8%A8%D9%85%D8%B1%D8%AD%D9%84%D8%A9-%D8%AA%D8%AC%D8%B1%D9%8A%D8%A8%D9%8A%D8%A9-%D9%85%D8%B9-20-%D8%A3%D9%84%D9%81-%D8%B7%D8%A7%D9%84%D8%A8-%D9%81%D9%8A-%D8%A3%D8%B1%D8%A8%D8%B9%D8%A9-%D8%AF%D9%88%D9%84
https://www.almaktouminitiatives.org/
https://www.almaktouminitiatives.org/
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م الرقمي بشكل عالي الكفاءة، 
ّ
الرقمي. يتم اختيار الكادر التعليمي للمدرسة ضمن معايير تضمن قيام كل منهم بمهام املعل

عهم بمجموعة من املهارات التنظيمية والشخصية، بما في ذلك قدر   ات رفيعة في مجال البحوث والابتكار مع ضرورة تمتُّ

 وإلابداع، والقدرة على التواصل الفّعال مع الطالب.

 تعليمية رقمية في مواد الرياضيات، والعلوم، واللغة العربية،  حيث
ً
 وموادا

ً
تتضمن مناهج املدرسة الرقمية دروسا

م الذاوالحاسوب، واللغة إلانجليزية وغيرها، وستوفر جلسات الفصول الدراسية بطر 
ّ
تي يقة افتراضية، تعتمد على التعل

م القائم على ألالعاب، وجميعها مدعومة بأنظمة تحليل البيانات والذكاء الاصطناعي.
ّ
سوف و  واملحاكاة التفاعلية، والتعل

م الذاتي واكتساب املعارف واملهارات. وسيتم تقي
ّ
م يتعتمد املدرسة الرقمية آلية تقييم ذكية تساعد الطالب على التعل

التحصيل العلمي للطالب عبر مجموعة من املدخالت مثل الاختبارات، وألاسئلة، وألانشطة، واملهمات، وتحليل النظام 

م أو املوجه الرقمي بطريقة جديدة متطورة وغير تقليدية
ّ
سوف  .الذكي؛ كما ستكون هناك متابعة دورية من قبل املعل

وهي  ( Cognia ن أهم الجهات املختصة باالعتماد الرقمي مثل كوجنيا )شهادات دراسية معتمدة م تمنح املدرسة الرقمية

منظمة غير ربحية تعمل على تقييم واعتماد املدارس والشهادات على املستوى الدولي. ستعمل املدرسة الرقمية أيضا 

م واملؤسسات ذات العالقة إليجاد نموذج اعتماد يدعم التعليم الرقمي ونظم على التنسيق مع وزارة التربية والتعلي

 .التعليم املستقبلية

ألف طالب بهدف تجربة  10ضمن مرحلة تجريبية تضم  1010املدرسة الرقمية عملها في شهر نوفمبر  وتم إطالق

ب الدراسية، ودراسة مدى تفاعل الطال ألانظمة واملحتوى، ومدى مالءمتها لجميع الفئات املستهدفة في مختلف الصفوف 

من املقرر أن تبدأ املدرسة الرقمية في استقبال الدفعة ألاولى من الطالب في شهر سبتمبر  واستجابتهم للمناهج املعتمدة.

  .1011. تستهدف املدرسة الرقمية إلحاق أكثر من مليون طالب في 1012/1011من العام الدراس ي 

يع ، املقررة ملدة أسبوعين لجممنظومة التعلم عن بعد رة التربية والتعليم في تطبيقبدأت وزا 1010مارس  11في 

التعلم عن بعد  طلبة مدارس الدولة، اتخدت الوزارة عدة إجراءات لتحقيق نواتج معرفية إيجابية لتفعيل عملية

 تضمنت:

  ألف معلم وإداري في املدارس الحكومية، باإلضافة  12تنفيذ تدريب تخصص ي عن بعد ملدة أسبوع ألكثر من

معلم ومدير مدرسة من املدارس الخاصة. ركز التدريب على تحقيق مجتمعات تعلم افتراضية تعزز  5100إلى أكثر من 

 ليمية عن بعدمن قدرات املعلم على إدارة العملية التع

 عن  جامعة حمدان بن محمد الذكية التعاون مع 
ً
صبح معلما

ُ
وإطالق دورة إلكترونية مجانية بعنوان "كيف ت

ل إدارة وتشغيساعة" لرفد الكوادر التدريسية وألاكاديمية في مختلف مراحل العملية التعليمية بمهارات  12ُبعد في 

 منتسب خضع للتدريب إلالكتروني 11,000أكثر من تأهيل الدورةالفصول الدراسية عبر إلانترنت. نجم عن هذه 

  توجيه املدارس الخاصة بضرورة تطبيق نظام التعلم عن بعد، لضمان استمرارية عملية التعلم وفق آلاليات

 والخطط املعتمدة في مثل هكذا ظروف

https://www.cognia.org/
https://www.moe.gov.ae/ar/mediacenter/news/pages/elearning2.aspx
https://www.hbmsu.ac.ae/ar
https://www.hbmsu.ac.ae/ar
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   الراغبة باستخدام منظومة التعلم عن بعد ومنصاتها املتعددة الخاصة بها،  دارسللم الوزارةأتاحت

 وخصصت لجان وفرق رقابة ومتابعة للتأكد من سير عملية التعلم عن بعد في املدارس الخاصة

  جهزت الوزارة مركزين متطورين للعمليات، وتم تزويدهما بأنظمة حديثة وشاشات ملتابعة التعلم من قبل

مليات املدرسية لضمان سالسة التعامل مع موارد تكنولوجيا املعلومات، وتحقيق تواصل فعال بين الطلبة قطاع الع

 واملعلمين

 يحتاجونها لتحقيق التعلم عن بعد للطلبة،  مساعدة فنية تخصيص قنوات للطلبة وأولياء ألامور لطلب أي

 .أو رقم الهاتف على البريد إلالكتروني وزارة معوذلك عبر التواصل 

 ومزودي خدمات الاتصاالت في هيئة تنظيم الاتصاالت والحكومة الرقمية نسقت الوزارة مع ،

لتمكين ألاسر التي ال تمتلك خدمات إلانترنت املنزلي، طلب الحصول على بيانات إنترنت مجانية عبر  دو و اتصاالت الدولة

ية لحكومة الرسم )البوابة وذلك لتسهيل حصول تلك ألاسر على خدمة التعلم عن بعد ألبنائها الطلبة. الهاتف املتحرك 

 املتحدة(الامارات العربية 

ربة الامارات أنها حاولت توفير معظم الاحتياجات الخاصة بهذا املشروع ومن بينها مجانية ماهو مالحظ في تج

وكذا التدريب الخا  لألساتذة لسهولة الاعتماد على التقنيات  في املناطق النائيةخاصة  عبر ألاقمار الصناعية الانترنت 

عكس  قيق علىشروع  يجد ألارضية الصلبة للتح، ألامر الذي جعل من تطبيق امللحديثة واستغاللها لنجاح التجربةا

، فجائحة كورونا قد صدمت قطاع التعليم العالي في السودان فلم تكن الجامعة على استعداد بعض الدول كالسودان

توتو بعنوان واقع التعليم  حيث كشفت دراسة فيصل محمد الباري  ،تام للتحول الرقمي في مجال التعليم العالي

(،  أن قطاع التعليم العالي 25ظل أزمة جائحة كورونا ) كوفيد لجامعات السودانية وتحديات تطبيقه فيالالكتروني في ا

في الجامعات السودانية يعاني عجزا كبيرا يعود إلى عدم استعداد أعضاء هيئة التدريس للتعامل مع الوضع الجديد 

وارد املحدودة في هذا املجال بهدف سيرورة العملية على الرغم من إصرار الوزارة على التحدي في خضم الامكانيات وامل

إال أن الباحث قد الحظ من خالل دراسته أن الجامعات على مختلف مسمياتها  ،عليمية وعدم الحاق الضرر بالطالبالت

كم ضافة إلى ترا، باال الالكتروني واملنصات الافتراضية كانت السبب الرئيس ي في فشل العملية التعليمية عبر التعليم

ـــ الدفعات حيث و  ـــــ خلصت الدراسة إلى أن التعليم الالكترونى فى الجامعة السودانية دفعات في فرقة واحدة، و  0صلت لــ

اليزال في مرحلته ألاولى وأن أهم التحديات التى واجهته هي عبارة عن ضعف البنى التحتية والتكنولوجية للجامعات 

، وأوصت الدراسة بتفعيل نظام التعليم ءة والخبرة الالكترونية للمعلمينوصعوبة الاتصال باالنترنت وقلة الكفا

والسودان ليست الوحيدة في هذا الضعف فنجد فلسطين وتقييما  (1022 ،توتو) ات.الالكترونى في مختلف الجامع

التعليم  اعليةف دراسةلتطبيقها لسياسة التعليم عن بعد من خالل دراسات لتقييم التجربة في هذا املجال من بينها 

حر سالم " لسفلسطين التقنية )خضوري(إلالكتروني في ظل انتشار فيروس كورونا من وجهة نظر املدرسين في جامعة 

ان ك في جامعة فلسطين التقنيةفاعلية التعليم إلالكتروني في ظل انتشار فيروس كورونا أن  أبو شخيدم.وآخرون

 ،
ً
يم إلالكتروني، فقد فرضت عليهم جائحة كورونا التعليم إلالكتروني بشكل لم يعتادوا التعل وكذلك أن الطلبةمتوسطا

https://u.ae/ar-ae/information-and-services/justice-safety-and-the-law/handling-the-covid-19-outbreak/emergency-helpline-for-covid-19#technical-helpline-for-distant-learning
https://u.ae/ar-ae/information-and-services/justice-safety-and-the-law/handling-the-covid-19-outbreak/emergency-helpline-for-covid-19#technical-helpline-for-distant-learning
https://www.tdra.gov.ae/ar/home.aspx
https://www.tdra.gov.ae/ar/home.aspx
https://www.etisalat.ae/b2c/support-guest.html?locale=ar
https://www.etisalat.ae/b2c/support-guest.html?locale=ar
https://www.du.ae/ar/personal/support
https://www.du.ae/ar/personal/support
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 غير مدربين على التعليم  مفاجئ
ً
ودون تدريب مسبق، وقد حاولوا التواصل مع أعضاء هيئة التدريس، وهم أيضا

 في بعض ألانشطة.
ً
 وضعيفا

ً
 إلالكتروني، مما جعل التفاعل بينهم وبين التعليم إلالكتروني متوسطا

 لتوظيفها في ك
ً
ما أن جامعة فلسطين التقنية "خضوري" ال تمتلك برمجيات ودروس محوسبة معدة مسبقا

 الطوارئ حاالت 
ً
 من املقررات، وأحيانا

ً
 تحقق جزءا

ً
، ألامر الذي جعل أعضاء هيئة التدريس يرسلون للطلبة دروسا

 ال تتضمن أنشطة تفاعلية، مما جعل الطلبة متلقين فقط، يقرأون 
ً
ويجيبون عن ألاسئلة؛ مما أفقدهم التفاعل  دروسا

   مع التعليم إلالكتروني.

( والطلب من الطالب قراءة Word( و)PDFكما أن اعتماد أعضاء هيئة التدريس على إرسال دروس من نوع )

 املحتوى التعليمي يقلل من قدرة الطلبة على طرح أي تساؤالت واستفسارات من خالل التعلم إلالكتروني.

يحتاجون تدريب كاف  إلى ذلك فإن أعضاء هيئة التدريس في جامعة فلسطين التقنية "خضوري" إضافة

 ليختاروا البرمجية املناسبة التي تضمن تفاعل الطلبة مع املحتوى التعليمي، والوصول إليه في أي وقت يشاء.

ي ين والطلبة واملساعدة فوأوص ى الباحثون بعقد دورات تدريبية في مجال التعليم إلالكتروني لكل من املدرس

ين التعليم وضرورة املزاوجة ب املتبع،التخلص من كافة املعيقات التي تحول دون الاستفادة من نظام التعليم إلالكتروني 

 الوجاهي والتعليم إلالكتروني في مؤسسات التعليم العالي مستقبال.

 خاتمة:

ت التعليم التي تسخر أحدث ما تتوصل إليه تعليم عن بعد، هو ثورة علمية حديثة في أساليب وتقنياال

ي تغطية ، فالتعليم عن بعد يساعد فحفيز العملية التعليمية وتطويرهاالتكنولوجيا من أجهزة وبرامج وانترنت في خدمة ت

 عدد كبير من الطالب في مناطق جغرافية مختلفة كما أنه يقلل التكلفة املادية التي قد تكون عائق أمام توفير املباني

كتروني عن إن تجربة التعليم إلال ،دراسية تطلبها الفصول التقليدية الدراسية وتوفير املعلمين وما إلى ذلك من تجهيزات

، فالتعليم هو مشروع شراكة 
ً
ُبعد جديدة في مجتمعنا، وإن نجاحها أو فشلها هو رهن بمدى قناعة ألاساتذة فيها أوال

 .ئات لنجاحهتجنيد كل الهي بين ألاستاذ والطالب توجب

 التوصيات:

  وضع خطط وبرامج لالستفادة من دورات تدريبية في مجال التعليم إلالكتروني لكل من الطلبة وأعضاء هيئة

 .التدريس

 .تفعيل خاصية اتصال ألاساتذة بالطلبة من خالل الصفحات إلالكترونية والبريد إلالكتروني 

  قدر من التفاعل مع هذا النوع من التعليمنشر الثقافة إلالكترونية بين الطلبة لتحقيق أكبر. 

  توفير قاعدة تعليمية لالستفادة من هذه املشاريع وتفعيل التعليم إلالكتروني في الجامعة من خالل توفير

 الامكانيات البشرية واملادية لنجاحه.
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 فتح البحث على مصراعيه ملعرفة معيقات التطبيق وكذا السبل الكفيلة إلنجاح هذه املشاريع. 

 قائمة املراجع: 

 رؤى وتوجهات. القاهرة: دار الفكر العربي  الكبار  وتعليم املفتوح التعليم . (إبراهيم، إبراهيم محمد، )د.ت. (2

.  فاعلية التعليم إلالكتروني في ظل انتشار فيروس كورونا من وجهة ()د.ت.وآخرون. أبو شخيدم، سحر سالم،  (1

 خضوري("نظر املدرسين في جامعة فلسطين التقنية )

 استجابة قطاع التعليم لجائحة كورونا في ألاردن والدول العربية ألاخرى . (.1010) .مؤسسة امللكة رانيا (0

https://www.qrf.org/ar 

.  الجودة في التعليم الالكترونى من التصميم إلى استراتيجيات التعليم. ورقة عمل (1001آل محى، عبد هللا. ) (2

 ليم عن بعد. مقدمة في املؤتمر الدولى للتع

 . أزمات التعليم العالي في بيروت. مجلة الفكر العربي  (2555بوملحم، أحمد. ) (2

-https://u.ae/ar-ae/information-and التعليم إلالكتروني والذكي، والتعليم عن بعد (4

services/education/elearning-mlearning-and-distant-learnin 

ن واقع التعليم الالكتروني في الجامعات السودانية وتحديات تطبيقه في .  بعنوا(1012توتو، محمد الباري. ) (1

 .  (2) 1واملجتمع، (.  مجلة دراسات في التنمية 25-ظل أزمة جائحة كورونا )كوفيد

 حديثة. عمان: جدارا للكتاب العالمي نماذج :الافتراضية الجامعات . (1001الخطيب، أحمد. ) (0

إمكانيات وافاق تجويد الرأسمال البشري في الجامعات املغربية بعد الخروج (.  1010الديوري، عبد الجبار. ) (5

 ، جامعة محمد الخامس، بالرباط 25-من أزمة كوفيد

دراسة - التجربة الجزائرية في مجال التعليم الالكتروني والجامعات الافتراضية  .(2016) .وأخرون & , ا ،سالمي (20

 .-املفتوحالتعليم -مجلة التعليم عن بعد  .- نقدية

 (. التعليم إلالكتروني. عمان: دار صفاء للنشر والتوزيع 1022الشبول، مهند أنور، وعليان، ربحي مصطفى. ) (22

 عمان: دار اليازوري، .املفتوح والتعليم بعد عن التعليم .  (عامر، طارق عبد الرؤوف.  )د.ت. (21

 ار زهرانعمان: د.الانترنيت طريق عن التعليم .  (1000عدنان، زهران مضر. ) (20

 التعليم إلالكتروني والجامعة الافتراضية في الجزائر. الواقع واملأمول 2020/04/14هارون. العش ي،  (22

مجلة دراسات فى   .جال التعليم عن بعد جامعة التكوين املتواصلالتجربة الجزائرية فى م .(2018) .ب ،كريمة (22

 .الاقتصاد والتجارة واملالية

تحديات التعلم إلالكتروني في ظل أزمة كورونا وما  معين، الخطيب. (21

  /https://www.aljazeera.net/opinionsبعدها

مجلة العلوم  .واقع التعليم عن بعد فى جميع أطوار التعليم فى الجزائر .(2015) .و , السبتي & ق ،وهيبة (21

 https://www.echoroukonline.co.الانسانية

https://www.echoroukonline.com/writer/%d9%87%d8%a7%d8%b1%d9%88%d9%86-%d8%a7%d9%84%d8%b9%d8%b4%d9%8a
https://www.echoroukonline.com/writer/%d9%87%d8%a7%d8%b1%d9%88%d9%86-%d8%a7%d9%84%d8%b9%d8%b4%d9%8a
https://www.aljazeera.net/opinions/مقالات
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م في ضوء عصر املعلوماتية والتقنّية"
ّ
 "تطوير كفايات املعل

Developing teacher competencies in the light of the information and technology age. 

 لبنان/مديرة ثانوية رمال /د.نعم أحمد جوني

Dr.Naam Ahmed Johnny/ Principal of Rimal High School/Lebanon 

 

 الدراسة:  ملخص

م، وكانت عّينة الدراسة "ثانوّية رّمال رّمال" الرسمّية والّتعرف 
ّ
سهم في تطوير املعل

ُ
هدفت هذه الدراسة إلى تحديد الكفايات التي ت

 عن استخدام الاستبانة، وقد توّصلت الدراسة بعد إ
ً
لى الكفايات على أنواعها. وقد استخدمت الباحثة املنهج الوصفي التحليلي، فضال

م وطرقه التدريسّية ومستوى كفاياته، وأشارت الدراسة إلى أّن الثا
ّ
ب يتأثرون بمنهج املعل

ّ
وّية نإجراء التحليالت إلاحصائية، إلى أّن الطال

 ملتعتم
ً
مين، ولذا حاولت إدارة الثانوّية العمل على رفع الكفايات التدريسّية، لدى املعلمين وفقا

ّ
 على كفايات املعل

ً
ّيا

ّ
بات د اعتمادا كل

ّ
تطل

مين ال سّيما الجدد منهم ألامر، القرن الحادي والعشرين 
ّ
من أجل نجاح العملّية التعليمّية، بعدما تبّين وجود ضعف في أداء بعض املعل

م ومساعدته على إتقان تدريس مواده التعليمّية، ملا لهذ
ّ
 هالذي دفع بإدارة الثانوّية إلى إجراء هذه الدراسة وذلك لتطوير كفايات املعل

بات العصر الحديث ومن جميع نواح
ّ
 ملتطل

ً
زنة وفقا

ّ
ب، تنمية شاملة مت

ّ
 ياملرحلة الدراسّية من حساسّية وأثر بالغ في تنمية شخصّية الطال

م على ذاته، وعلى إمكانياتها وحدودها، وهذا له تأثير على سلوكه واتجاهاته وقيمهال
ّ
 حياة على اختالفها. وهذا بحاجة إلى أن يتعرف املعل

 وتصّرفاته تجاه نفسه وتجاه الآلخرين واملجتمع.

ق ببرام
ّ
ي، وأن يتابع املستجدات التي تتعل

ّ
م املختلفة، وعليه أيضوعلى املعلم أن يتمّيز بوعي ثقافي وتوّسع معرف

ّ
 العمل على ج التعل

ً
ا

. يجعل 
ً
 صالحا

ً
مين إعدادا

ّ
إكساب املتعلمين كفايات القرن الحادي والعشرين، وأن يتحّول إلى مدرس منهي متخّصص في مجال إعداد املتعل

مين على مدى الحياة.
ّ
 منهم متعل

Abstract:  

The survey in hand aimed to determine the competences that enhance teacher's development and to recognize the 

whole competences in general.The research sample was Rammal Rammal Public High School. The researchers used a 

descriptive analytical method rather than using a questionnaire. The study showed, after various statistical analysis, that 

students are mainly influenced by teacher's method, performance and level of competences he possess. The school in return 

depends heavily on teachers' competences where the adminstration works hard to boost these competences according to the 

21st century requirements.So that this will thrive the learning process especially after detecting point of weakness in some 

new teachers' performance . The latter pushes the adminstration to make this survey inorder to elevate  teachers' proficiency 

when teaching their subjects because this cycle plays an important role in developing students' personality to meet 

modernization. To achieve this, a teacher must know his potentials and self because this affects his behaviour and attitude 

toward himself, life and community. He must have cultural awareness and knowledge. Besides, he should follow up the latest 

updates related to different educational programs. Finally, he has to provide learners with competences of the 21st century 

so that he can prepare a lifelong learner. 
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: مقّدمة البحث 
ً
 أوال

إّن ما تواجهه التربية في العصر الحديث، من مخاطر وتحّديات وتغّيرات وتطّورات من جراء استخدام التكنولوجيا 

م، في ضوء عصر املعلوما
ّ
لتي أدت إلى تّية، واالحديثة واملتطورة، يرتكز في الدرجة ألاولى على عملّية تطوير كفايات املعل

 تطورات سريعة ومتالحقة في جميع جوانب حياة إلانسان، الاجتماعية والثقافّية والاقتصادّية.

وملا كانت التربية بشكل عام والتعليم بشكل خا  من القواعد ألاساسّية ملستقبل البالد، واللبنة ألاساسّية “

م والتعليم للبناء الرفيع للمجتمع في عهد التفّتح والتقّدم الع
ّ
لمي، الذي من شأنه أن ُيساعد في تطوير أساليب التعل

 إلى بناء رأس مال بشري، قادر على صنع املعرفة واملعلومة إلالكترونية واكتسابها بنفسه
ً
(، 00 .، 1002)راشد، ”وصوال

 
ّ
.ألّن حقيقة التعليم ليس إنتقال مجموعة من املعلومات على الورق كان من الضروري إعداد املل

ً
 صالحا

ً
 م إعدادا

بات على مؤّسسات التعليم الاهتمام في بناء العنصر البشري، الذي يخضع إلى ألاخالقيات “ومن هذا املنطلق 

 من خالل ما يتمتع به من قدرة على التجّدد وإلابداع والابتكار والتطوير والتفكير
ً
 أساسّيا

ً
ه يعد موردا

ّ
 ”والشفافّية، ألن

 (، كونه 221،  1002)بوز، 
ً
 وبنيوّيا

ً
 جذرّيا

ً
يستطيع من خالل جودة أدائه ونشاطه الفكري والذهني، أن يحدث تأثيرا

 على مستوى الوطن بأسره.

 يجب 
ً
لقد أدرك الجميع أّن نظامنا أصبح بحاجة ماّسة إلى التحّول البنيوي، ولكي يتجّدد هذا البناء تدريجّيا

م الذي يقف إلاهتمام بالتربية والتعليم من الناحية النوعّية و 
ّ
، ومحور هذا التحّول هو املعل

ً
من ناحية املضمون أيضا

 في وسط امليدان.

ُيصبح من الضروري على املسؤولين عن قضايا التعليم واملهتمين به إعادة النظر في النظم “وبناًء على ما تقّدم؛ 

ب 50 .، 2005)راشد،  ،”التربوّية والعمل على الاستفادة من معطيات العصر لتنمية العملّية التربوّية
ّ
( وهذا يتطل

م 
ّ
مين، ليساهموا في التخطيط والتصميم والتنفيذ والتقويم للعملّية التعليمّية. فاملعل

ّ
إحداث تغيير جوهري في أدوار املعل

هو الذي يعمل على إعداد رأس املال البشري؛ املقتدر على إدارة عجلة الاقتصاد ومواجهة ألاحداث الكبرى وعلى أنواعها 

ومواجهة الغزو الثقافي واستكمال النواقص السلوكّية. وإعادة النظر في الكتب املدرسّية ومراقبتها وإلاستفادة من رأس 

رين، من أجل التوّصل إلى مستقبل مشرق للنظام التعليمي 
ّ
رين ومصّممين ومفك

ّ
املال البشري في قطاع التعليم من منظ

بات القرن الحادي والعشرين وا
ّ
 ملتطل

ً
ستخدام تكنولوجيا املعلومات ملا لها دور في تنمية رأس املال البشري وأداء وفقا

م ليؤدي دوره 
ّ
املوارد البشرّية، في نمط جديد يقوم على املعرفة وينّمي القدرات واملهارات ويطّور الكفايات لدى املعل

قها بإتقاٍن ومهارة في املجاالت التربوّية والتعليميّ  جانب ة سواء أكان ذلك الجانب السلوكي، أم في البكفاءة وفعالّية. وُيطّبِ

ب وهذا ما يفرض عليه مضاعفة الشعور باملسؤولّية ويجعله يستخدم 
ّ

 سامية ورفيعة عند الطال
ً
م مكانة

ّ
املعرفي، فللمعل

 كل طاقاته في التربية والتعليم.

(. 50 .، 1005)محافظة، ”واملعرفة فاملعلم هو القدرة الناتجة عن إتقان املادة والخبرة“أما في الجانب الكامن 

ولذا وجب عليه السعي المتالك كفايات متجّددة، كونه يعيش في عصر التطّورات والتغّيرات. فصفاته الظاهرّية 
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ب تحت 
ّ

م التربوي هو سيف ذو حّدين، والطال
ّ
والباطنّية تصل إلى جذور أعمق املشاعر والعواطف إلانسانّية. ودور املعل

شكل والتكوين. وتنمية روح العمل والاستقالل وليس مجرد نيل الشهادة. تصّرفه في مرحلة
ّ
 البلوغ وهي مرحلة التحّول والت

لذا البد من البحث عن إشكاالت النظام التعليمي وعيوبه وتصميم نظام جديد بمساعدة أصحاب الفكر 

 والاختصا .

: إشكالّية البحث 
ً
 ثانيا

 إلى التحّديات التي تواجهها مؤّس 
ً
سات التعليم، في ضوء عصر املعلوماتّية والتقنّية، وبعد تسارع التطّورات نظرا

لقاة على عاتق العنصر البشري وعلى أدائه وذلك من أجل 
ُ
التي تواجهها إدارات هذه املؤّسسات، زادت املسؤولّية امل

بات التطّور والتغيير، إذ يُ 
ّ
 املواءمة بين هذه املؤّسسات والاستجابة إلى مراعاة متطل

ً
 عتبر التخطيط السليم طريقا

ً
 فّعاال

ظم من املعلومات 
ُ
م القائم على ن

ّ
الختيار نوعّية تعليم قادرة على تحقيق ألاهداف التربوّية، والارتقاء بمستوى أداء املعل

 في ركب التطّور العلمي الذي يجب أن يرفع من مستوى ألاداء عند املع
ً
ُدما

ُ
بات العصر، للسير ق

ّ
حاكي متطل

ُ
 التي ت

ّ
م ل

قة 
ّ

بشكٍل فّعال في أداء رسالته حين زاد اهتمام مؤّسسات التعليم برأس املال  البشري، والتركيز على القدرات الخال

واملبدعة والقادرة على مواكبة التطّورات واملشاركة في ألادوار العملّية لتحقيق أهدافها. وكانت هناك عّدة محاوالت 

مين وتطوير كفاياتهم التعليمّية وتوفيرها، وهذا أمر بالغ الستثمار التطوير التقني لتطوير املن
ّ
اهج والبرامج وإعداد املعل

ألاهمّية في ظّل تأكيد الدراسات والبحوث على أهمّية توافر هذه الكفايات لدى املعلمين وهنا تكمن مشكلة هذه الدراسة، 

 لم في ضوء عصر املعلوماتية والتقنّية.وعلى البحث أن يجيب على التساؤل آلاتي: أهمّية " تطوير كفايات املع

 ومن هذا التساؤل تتفّرع عّدة تساؤالت منها: 

 م في ضوء عصر املعلوماتّية؟
ّ
 ما هو التصّور املقترح لتطوير كفايات املعل

 مين في ضوء مستجدات العصر؟
ّ
 ما هي الكفايات املطلوبة إلعداد املعل

 م؟ما هي أهم ألاسباب املوجبة التي أدت إلى طرح ت
ّ
 طوير كفايات املعل

 ما مدى التزام مؤّسسات التعليم بكفايات قادرة على بناء جيل واٍع ومبتكر ومبدع؟ 

 هل هناك من عالقة بين تطّور الكفايات واملعلوماتّية والتقنّية في العصر الحديث؟ 

 م؟
ّ
 هل يؤثر استخدام التكنولوجيا الحديثة والاتصاالت على تطوير كفايات املعل

  إكساب املعلم كفايات جديدة في ضوء عصر املعلوماتية والتقنّية؟ كيف يمكن 

 ما دور املعلم في ضوء عصر املعلوماتية والتقنية؟ 

: أهمّية البحث 
ً
 ثالثا

تكمن أهمّية هذه الدراسة في أهمّية املوضوع الذي تعالجه، وفي أهمية املتغيرات املبحوثة وفي بيان أهمّية املعرفة 

ل رأس مال
ّ
بات القرن الحادي والعشرين، ويكون على استعداد للوقوف أمام التحّديات  التي تمث

ّ
بشري يستجيب ملتطل

م، ليكسب املهارات التي تسهم في 
ّ
وقادر على استيعاب التكنولوجيا الحديثة التي من شأنها أن ترفع الكفايات عند املعل
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لم وإعداده ليكون على قدر عاٍل من املعرفة حيث تطوير املجتمع، من خالل مهنة التعليم املرهونة باستعدادات املع

بذل جهود كبيرة لتحقيق أهداف التربية والتعليم على أساس برامج ومناهج جديدة وحديثة، تواكب الثورة 
ُ
ت

التكنولوجّية وتكسب املعلم كفايات كافية لبلوغ ألاهداف املنشودة، حيث تستمد هذه الدراسة أهمّيتها من خالل 

 تية:الاعتبارات آلا

 .في بيان أهمّية بناء رأس املال البشري واستفادته من ثورة التكنولوجيا الحديثة 

  في بيان أهمّية الكفايات والقدرات واملهارات واملؤّهالت العلمّية من خالل العالقة التي تربط مكونات رأس املال

 البشري بشكل فاعل في عملّية التربية والتعليم.

 ات التعليم في تنمية رأس املال البشري ودوره الجوهري في الخلق وإلابداع والابتكار في بيان أهمّية دور مؤسس

 والتمّيز.

 .بيان أهمّية خبرة املعلمين ومهاراتهم وتدريبهم وإعدادهم في تجديد روحية العمل 

 د احتياجاتهم ّد تزويد املعلمين في املؤّسسات التعليمّية باملزيد من الكفايات التعليمّية التي تحّسن أداءهم وتح

 التدريبّية.

: أهداف البحث 
ً
 رابعا

إّن تحديد كفايات التعليم التي يجب أن ُيتقنها معلم القرن الحادي والعشرين هو أمر بالغ ألاهمّية. حيث إّن 

م وتطّور مهاراته، بعدما باتت مؤّسسات التعل
ّ
م يهذه الكفايات تعد من أولى الشروط ألاساسّية التي تحّسن أداء املعل

م، من تطوير وإعداد 
ّ
د على خضوع العنصر البشري إلى الكفايات وألاخالقيات املطلوبة التي يجب أن يتمّتع بها املعل

ّ
تؤك

وتدريب للمساهمة في معالجة النواقص في العملّية التربوّية والتعليمّية. وبناء على ذلك فإّن هذه الدراسة ستسعى إلى 

 تحقيق عّدة أهداف منها: 

  م الالزمة للتدريس في املؤّسسات التعليمّية في القرن الحادي والعشرين.التعّرف
ّ
 إلى كفايات التعل

 .مين
ّ
 التعّرف إلى مدى توافر هذه الكفايات لدى املعل

  إلاضاءة على ضرورة إعداد رأس مال بشري من خالل امتالك كفايات تعليمّية تضمن سالمة التصّرف وحسن

 ع الصالحيات.السلوك ووضوح املسؤوليات وتوزي

 .مين
ّ
 التعّرف إلى أهمّية املعلوماتّية والتقنّية في إعداد املعل

 .إبراز أهمّية مواكبة التطّورات الحديثة في املؤّسسات التعليمّية 

 .م يكمل النواقص
ّ
 إلاضاءة على ضرورة إعداد برامج تواكب ثورة التكنولوجيا الحديثة وإعداد معل

 بات القرن الحادي والعشرين في عملّية التغيير املطلوبة. إبراز دور املعلم في العملّية ا
ّ
 ملتطل

ً
 لتعليمّية وفقا
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: فرضيات البحث
ً
 خامسا

إن تطوير الكفايات عند املعلم يسهم في تحسين ألاداء وتحويل مسؤولية التعلم من املعلم إلى املتعلم، إذ تتم  

تمامه في استخدام التكنولوجيا الحديثة إذ يعتمد املعلم عملية التعليم على قدرة املتعلم نفسه واحتياجاته ومدى اه

على توظيف كفايات التقويم، وتعزيز نقاط القوة عند املتعلم والتركيز على نقاط الضعف وتقويتها وبناء على ما تقدم 

 فإن هذا البحث ينطلق من عدة فرضيات منها:

 في عملية التخطيط.يسهم استخدام تكنولوجيا املعلومات في تطوير كفايات املعلم  .2

 تنفيذ كفايات املعلم وتطبيقها يعزز دور املعلم التربوي. .1

 تحتاج كفايات التقويم لتعزيز تطوير أداء املعلم .0

 يحتاج املعلم إلى تطوير ألاداء ليتمكن من استخدام املعلوماتية والتقنية. .2

 استخدام املعلوماتية والتقنية يسهم في تطوير الكفايات عند املعلم.  .2

: مجتمع وعينة البحثساد
ً
 سا

لقد اقتصر مجتمع البحث على الثانويات الرسمية في محافظة النبطية، أما بالنسبة لعينة البحث فقد تم 

تطوير كفايات ردا، وذلك لبيان آرائهم في: ف 52اختيار " ثانوية رمال رمال الرسمية" واملوظفين فيها والذين بلغ عددهم 

 ة والتقنية" .املعلم في ضوء عصر املعلوماتي

: حدود الدراسة    
ً
 سابعا

سيقتصر تطبيق الدراسة امليدانية على ثانوية رمال رمال الرسمية في قضاء النبطية، محافظة  الحدود املكانية:

 النبطية.

 سيقتصر تطبيق الدراسة امليدانية، على موظفي ثانوية رمال رمال الرسمية. الحدود البشرية:

إلى 21/2/1011خالل املدة الزمنية من  1011لدراسة امليدانية، في العام الدراس ي ستطبق ا الحدود الزمنية:

1/0/1011  

: مصطلحات البحث 
ً
 ثامنا

 املؤسسات:وتشمل تلك  التعليم، هي املكان الذي يتلقى فيه ألاشخا  من مختلف ألاعمارمؤّسسات التعليم:  -

 (.220 .، 1002)إبراهيم،  .قبل املدرس ي ورياض ألاطفال واملدارس الابتدائية والجامعات التعليم مؤسسات

م:  -
ّ
م، ونقول معلم أي قام بفعل التعليم، واملعلم هو من يقوم بتربية سم فاعل لفعلااملعل

ّ
املتعلم  وتعليم عل

ل ذلك بسهولة، يتقبوذلك بتوجيه مجموعة الخبرات التي اكتسبها إلى املتعلم وذلك بطرق ووسائل مبسطة تجعل املتعلم 

 (.00  .، 5002. )خيري، لعملية التعليم فهو اللبنة ألاساسية

https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%AA%D8%B9%D9%84%D9%8A%D9%85
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%AA%D8%B9%D9%84%D9%8A%D9%85
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%AA%D8%B9%D9%84%D9%8A%D9%85
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%AA%D8%B9%D9%84%D9%8A%D9%85
https://ar.wikipedia.org/w/index.php?title=%D8%B9%D9%85%D9%84%D9%8A%D8%A9_%D8%A7%D9%84%D8%AA%D8%B9%D9%84%D9%8A%D9%85&action=edit&redlink=1
https://ar.wikipedia.org/w/index.php?title=%D8%B9%D9%85%D9%84%D9%8A%D8%A9_%D8%A7%D9%84%D8%AA%D8%B9%D9%84%D9%8A%D9%85&action=edit&redlink=1
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أي  ،القيمة املعطاة لقدرات املوظفين الذين يعملون في شركة رأس املال البشري هورأس املال البشري:  -

 (.52  .، 1001مستوى التعليم واملعرفة العامة واملهارات. )خميس، 

وهو من يتلقى التعليم، فهو الهدف ألاساس ي الذي تقوم عليه عملية التعليم،  تعلم اسم املفعول لفعلاملتعلم:  -

كتساب ملهارات تمنحه القدرة وا السلوك وهو من يتلقى الخبرات واملعلومات بطريقة ما من املعلم وبذلك يتم تغيير في

 (.12  .، 2552)ناصر،  .على الدخول في املجتمع

م  -
ّ
عّرف كفايات التعليم بأّنها مجموعة من املهارات وإلاجراءات وإلاتجاهات التي يحتاجها املعل

ُ
كفايات التعليم: ت

ثم  واجبه بالشكل املطلوب، ومنللقيام بعمله بأقّل قدر من الكلفة والجهد والوقت والتي ال يستطيع بدونها أن يؤدي 

 إلجازته في العمل. 
ً
 (.210 .، 2552، )ناصرينبغي أن ُيعّد توافرها لديه شرطا

: منهج البحث 
ً
 تاسعا

سيتّم الاعتماد في هذا البحث على املنهج الوصفي والتحليلي الفلسفي، باعتباره املنهج املناسب ملتغّيرات البحث 

 ملتطلبات القرن الحادي والعشرين،  وأهدافه، وذلك للتعّرف إلى دور 
ً
مؤسسات التعليم في بناء رأس مال بشري، وفقا

باعتباره من املناهج التي تحّدد خصائص مشكلة البحث بشكل دقيق وشامل. والاطالع على الواقع الحالي. وتحديد 

يتم وضع  عايير التي على أساسهاالكفايات وأطر تطويرها في ضوء عصر املعلوماتّية والتقنّية، للتوّصل إلى استنباط امل

م اكتسابها. من خالل برامج إلعداده ومن خالل دورات تدريبّية مستدامة أثناء الخدمة.
ّ
 كفايات يتوّجب على املعل

إذ يهتم هذا املنهج بدراسة متغّيرات البحث، وبحث العالقة بينهما في ضوء متغّيرات مهارات القرن الحادي 

 تعليمّية.والعشرين في العملّية ال

: الدراسات السابقة
ً
 عاشرا

جه 
ّ
بعد الاطالع على بعض الدراسات السابقة، والتي تقّرب من موضوع الدراسة الحالّية تبّين أن أغلبها قد ات

نحو دور العملّية التربوّية، وقد تبّين أن هذه العملّية تحتاج إلى تنمية مهاراته التعليمّية باستمرار من خالل الدورات 

ة، التدري
ّ
بّية ومراكز الاختصا  السّيما في التقنّية واملعلوماتّية، حيث دخلت التقنيات الحديثة مجاالت الحياة كاف

بات القرن الحادي والعشرين، إذ " لم يُعد 
ّ
م أن ُيتقن من الكفايات ما يتوافق مع متطل

ّ
وأصبح من الضروري على املعل

ق بالترف 
ّ
 يتعل

ً
واملوضة، وإن تنافي القدرة العلمّية والتكنولوجّية، والقدرة املتزايدة النفاذ إلى عصر املعلومات أمرا

للحاسوب في معالجة وتخزين املعلومات والبيانات، وظهور ألاساليب البرمجّية املتقّدمة تطرح قضّية دمج الكّم الهائل 

 في الحياة املهنّية ) امللحم،
ً
 مثمرا

ً
 (.00  . ،1000 من املعارف وتوظيفه توظيفا

 ن هذه الدراسات العربية:وم

(، هدفت هذه الدراسة إلى تعريف الاتجاهات املعاصرة 1005دراسة صالح أحمد الناقة وإيهاب محمد أبو ورد ) .2

 
ً
. باالعتماد على أسلوب البحث املكتبي، وذلك عن طريق املالحظة لألداء ميدانّيا

ً
م وتنميته مهنّيا

ّ
في مجال إعداد املعل

https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%AA%D8%B9%D9%84%D9%85
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%AA%D8%B9%D9%84%D9%85
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%B3%D9%84%D9%88%D9%83
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%B3%D9%84%D9%88%D9%83
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ة متابعة املتدّربين وتقويم واملقابالت الشخصّية. و 
ّ
كانت أبرز نتائجها قصور التقويم بما ُيراعي إلاتجاهات الحديثة وقل

 مدى إستفادتهم من الدورات التدريبّية.

(، وهي بعنوان "تقدير كفايات املعلم املساند من وجهة نظر مديري املدارس 1005دحالن )دراسة عمران  .1

ة إلى التعّرف على آراء مديري املدارس واملشرفين التربويين حول مدى ما يملكه واملشرفين التربويين" هدفت هذه الدراس

م بحاجة إلى 
ّ
املعلم من كفايات تعليمّية باإلعتماد على املنهج الوصفي التحليلي وقد أظهرت نتائج هذه الدراسة أن املعل

 تطوير نفسه في بعض الكفايات.

م املستقبل خصائصه ومهاراته وكفاياته" وهدفت هذه (، وهي بعنوان: "معل1005دراسة سامح محافظة ) .0

الدراسة إلى الكشف عن معلم املستقبل من حيث الخصائص واملهارات والكفايات الالزمة إلعداده، وقد استخدم 

الباحث ألاسلوب املقارن بين الدراسات، وكان من نتائج هذه الدراسة أّن أهم الخصائص الواجب توافرها في املعلم هي 

مين وقدراتهم النفسّية ومهارة عالية في : امل
ّ
عرفة الجّيدة بمحتوى موضوع التخصص والدراية الجّيدة بخصائص املتعل

أساليب التدريس، وفي مجاالت الكفايات فقد كشفت هذه الدراسة أن الكفايات ضرورية للمعلم: وهي إلاعداد النظري 

 تعداد لخدمة املجتمع املحلي والتواصل معه.والعملي والالتزام بالقواعد ألاخالقّية للمهنة والاس

 الدراسات ألاجنبّية:

a.  دراسةtara,fenwich (1002 هدفت هذه الدراسة إلى التعّرف إلى الطرائق والخبرات واملصادر التي تساهم في ،)

م طويل املدى للمعلمين من خالل النمو املنهي باالعتماد على املنهج النوعي، وكان من نتا
ّ
لدراسة أن ئج هذه اتنمية التعل

م طويل املدى هي )التدريب املستمر، إجراء البحوث العلمّية واملشاركة في املؤتمرات 
ّ
سهم في تنمية املعل

ُ
الطرائق التي ت

 والندوات(.

 التي carol, brunkawskr (1002دراسة  .1
ً
(، هذه الدراسة هدفت إلى تعّرف أنشطة النمو املنهي املختارة ذاتّيا

مون باالعتماد على املنهج الوصفي، وكان من نتائج هذه الدراسة: أن املعلمين يستطيعون تحسين التعليم يقوم بها املعل

.
ً
 لديهم عندما يختارون نشاطات النمو املنهي ذاتّيا

(، هدفت هذه الدراسة إلى تعّرف أهمّية التكنولوجيا في زيادة النمو املنهي 1002) gaicher,carol caesonدراسة  .0

معلم. وكذلك التعّرف على أهمّية دمج التكنولوجيا في الصفوف التعليمّية باالعتماد على املنهج إلاحصائي. الذاتي لل

م الذاتي، وأن ورش 
ّ
مين على التعل

ّ
وتوّصلت الدراسة إلى عّدة نتائج منها: إن إستخدام تكنولوجيا الانترنت تشجع املعل

مين. التدريب تساعد على تحسين دمج التكنولوجيا في صفوف
ّ
 املعل

(، هدفت هذه الدراسة إلى استقصاء كيف وملاذا يختار املعلمون فر  النمو 1020) Amme,Kerbyدراسة  .2

املنهي، وتّم استخدام املنهج الكمي والنوعي وأظهرت نتائج هذه الدراسة أّن املعلمين يستطيعون تقييم احتياجاتهم املهنّية 

 الذاتّية على احتياجات الطالب. 

 إلتمام إلاطار النظري للدراسة الحالية  ميزة هذه
ً
الدراسة الحالية عن الدراسات السابقة آلانفة الذكر استكماال

 
ً
عّد إمتدادا

ُ
م في ضوء عصر املعلوماتية والتقنّية"، فإّن هذه الدراسة ت

ّ
والتي عالجت موضوع "تطوير كفايات املعل
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 في معالجة موضوعها وخاّصة في ما للدراسات السابقة العربية وألاجنبية التي مّر ذكرها، ا
ً
لتي إعتمدت عليها أساسا

ق بالتوّجهات النظرّية لكنها شكلت بعض إلاضافات التي مّيزتها بأهمّية خاّصة يمكن الاستفادة منها في عدة مجاالت 
ّ
يتعل

ق بالكفايات التي يجب أن يمتلكها املعلم في القرن الحادي والعشرين ومتطلباته في تطوير ا
ّ
 ات على أنواعها.لكفايتتعل

 عن التطابق في بذل الجهود لتحسين جودة ألاداء وتناول 
ً
وكان هناك في تطابق في املنهجّية املتّبعة فضال

ي كما كان هناك توافق ف ،الاحتياجات املهنّية من خالل مجاالتها آلاتية )املعرفية واملهاراتّية والسلوكية والتقنّية(

ليلي. كما كان هناك توافق على ضرورة تطوير كفايات املعلم من خالل التدريب املستمر استخدام املنهج الوصفي التح

 واملشاركة في املؤتمرات والندوات والبحوث العلمّية. واستخدام الحاسوب وشبكة الانترنت.

ة ّس هذه الدراسات السابقة توافقت بعض نتائجها مع نتائج هذه الدراسة بأّن املؤسسات التعليمّية بحاجة ما

 أّن 
ً
م الابداعّية ليتكّيف مع املتغيرات والتطّورات والاتجاهات املستقبلّية، كما يتبّين أيضا

ّ
إلى تطوير كفايات املعل

م وتوفير الجودة في أداء 
ّ
املؤّسسات التعليمّية مضطرة إلى استخدام استراتيجّيات مرنة لتحسين الكفايات من املعل

ب دراسة
ّ
ة والطريقة والتعليم والتدريب والانتقال  ممارسة التعليم، وهذا يتطل

ّ
ق باملناهج والخط

ّ
متأنّية في ما يتعل

 من الشكل التقليدي في إلادارة إلى إلادارة الالكترونّية الحديثة والشكل املرن القادر على تنفيذ العملّيات الادارّية 
ً
تدريجّيا

 والتربوّية ألاساسّية. 

باته في ومن ممّيزات هذه الدراسة أّنها استند
ّ
ت إلى مهارات القرن الواحد والعشرين في العملّية التعليمّية، ومتطل

تبّني التربية التكنولوجّية في ظّل قيادة تربوّية، تهتم في تنمية رأس مال بشري من خالل الترابط بين املجاالت الاستراتيجّية 

 في إدارة ألازمات.

 يمكن القول: إّن هذه الدراسة قد تمّيزت 
ً
 في ظّل جائحة كورونا وأخيرا

ً
 معاصرا

ً
 حيوّيا

ً
بأّنها تناولت موضوعا

م عن ُبعد.
ّ
 وتأثيرها على التعل

 الفصل ألاول: إلاطار النظري للدراسة

التحّوالت والتغيرات والتطّورات التي يشهدها العالم الجديد من جراء الاستخدام ألامثل للتكنولوجيا الحديثة  إّن 

ملعلوماتية والتقنية في ضوء عصر املعلومات والاتصاالت قد إمتّد إلى مؤّسسات التعليم واملتطّورة في مجال تقنيات ا

ودورها في بناء رأس مال بشري متطّور، حيث أصبح التحّول نحو إلادارة الالكترونية ضرورة ملحة في قطاع التربية 

ى ين الفرد واملجتمع. والتحّول الوالتعليم وذلك من خالل عملية التنسيق بين مؤسسات التعليم وتحقيق التفاعل ب

مجتمع وإقتصاد ومعرفة حيث أصبحت مؤّسسات التعليم تتنافس فيما يمتلكه املعلم من كفايات ومهارات وقدرات، 

 
ً
 إلزامّيا

ً
 إلى بلوغ الصالح وإلاصالح في وقت أصبحت فيه التربية مسارا

ً
 للمعرفة، وطريقا

ً
بعدما أصبح املعلم مفتاحا

عد املدخل نحو تطوير أداء العاملين في مؤسسات  لتكوين الشخصّية
ُ
الانسانّية والاستفادة من مكوناتها الفطرّية، كونها ت

 التعليم.



 

وفقا لمتطلبات القرن  رأس مال بشريءدورمؤسسات التعليم في بنا      

 الحادي والعشرين 

 

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

 

 املؤتمر الدولي

 العلمي الافتراض ي 

2022 

 

ومن هذا املنطلق يأتي دور املعلم في بناء مشروع حضاري في صناعة القدوة إذ تعتبر التربية والتعليم مصدر 

مع. وإذا بات التنافس بين مؤّسسات التعليم في قدرتها على حياة املجتمع وإذا صلحت التربية يصلح كل ش يء في املجت

إعداد املعلم والاستفادة من طاقاته الابداعية والعلمية وتأهيله ليصبح مربيا قادرا وعلى يده تصنع ألايادي الصانعة في 

 اجاته. تنمية روح العمل والهوّية والوطنّية املستقلة، وتشكيل هوّية لجيل جديد يواكب تطورات العصر وح

من هنا تأتي الحاجة الى تطوير واقع التربية والتعليم في املؤسسات التعليمية وتخطيط سليم ونفس طويل 

فالتربية ال تؤتي ثمارها بسرعة، ألن وصول املجتمع الى الرقي والتقدم العلمي منوط بالتربية والتعليم الصحيحين وجزء 

 عاتق املعلمين. كبير من هذا الواجب والبالغ ألاهمّية يقع على

 ملا ملؤّسسات التعليم من دور في بناء رأس املال البشري فقد اهتمت هذه املؤسسات بتطوير كفايات املعلم 
ً
ونظرا

للحصول على أفضل نوعية من التعليم وتخريج طالب مفعمين باألمل. مبدعين، مثابرين ومفكرين يمتلكون الجرأة 

 وقادرين على ممارسة دورهم بصورة أفضل في خدمة املجتمع.والكفاءة لخوض غمار امليادين العلمية، 

 في عملّية 
ً
 ملا للجودة من أهمّية في تنمية رأس املال البشري في مجال التعليم، كان البد من اتخاذها محورا

ً
ونظرا

مّية من ت التعليألاداء وإلانتاج والخدمات، وتسخير الامكانيات املادّية والبشرّية ومشاركة جميع العاملين في املؤسسا

 إدارات وأفراد كفريق واحد في تطبيق معايير الجودة في التعليم.

بات القرن الحادي 
ّ
 ملتطل

ً
م، الذي يتم الاعتماد عليه بشكل أساس ي وفقا

ّ
ومن أهم عناصر النظام التعليمي هو املعل

م في ه
ّ
عّد املعرفة واملهارات والكفايات مفتاح النجاح، فاملعل

ُ
 ذا القرن بحاجة الى لتنمية كفاياتهوالعشرين، حيث ت

مين في مجال التطوير مما ُيسهم في إحداث التوافق بين املتغيرات 
ّ
بشكل يتناسب مع معطيات العصر، والارتقاء باملتعل

البيئّية والارتقاء بمستوى ألاداء لنهوض املجتمع في ظل نظام تعليم جيد يؤمن بحق املواطن في تنمية قدراته ومهاراته 

 لجودة والتمّيز. مع ا

 يمتلك املهارات الالزمة في عصر املعلوماتية والتقنّية 
ً
م ُيعد جيال

ّ
وهذا ألامر دفع باملؤّسسات التعليمّية إعداد معل

وهذا ال ُيمكن أن يتحقق إال من خالل إستيعاب العلوم التكنولوجّية ورفع املهارات والكفايات املهنية للمعلم القادر على 

ق العمل العاملّية واملرور بالطرق الحديثة واملطلوبة ملواكبة التطورات ونشر العلوم واملعارف املتخّصصة املنافسة في سو 

 وتطويرها بما يتناسب مع مواكبة التغّيرات واملشاركة في صنع املستقبل.

زت هذه الدراسة على أهمّية تطوير كفايات املعلم في ضوء عصر املعلوماتية والتقنّية للت
ّ
ب مع ناسلذلك رك

 
ً
 وتشويقا

ً
العصر الرقمي واستخدام التكنولوجيا ملا لها من دور مهم في مجال التعليم مّما يجعل برامج التعليم أكثر جذبا

م بعيدة عن النمط 
ّ
مين لتوافقها مع خصائصهم النفسّية وتخلق لهم بيئة آمنة ومتطّورة للتعل

ّ
 للمتعل

ً
 وإمتاعا

ً
وترغيبا

م والبحث.التقليدي وتحّملهم مسؤوليّ 
ّ
 ة التعل
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م .1
ّ
بات نجاح املعل

ّ
 :متطل

م وتأهيله وإكسابه الكفايات الالزمة في مجال التدريس هي قضية شغلت مؤّسسات التعليم 
ّ
إّن قضية إعداد املعل

ّية والعاملّية "لعّل ال
ّ
دف هفي معظم دول العالم وكانت لها مكانة أولّية في القرن الواحد والعشرين ملواجهة التحديات املحل

م هو مساعدته على امتالك الكفايات التعليمّية الالزمة ملمارسة أدواره بدرجة عالية من الفاعلّية 
ّ
ألاول من إعداد املعل

ر املؤّهل قد يؤّدي إلى تراجع نتاجات التعليم )الزعانين، 
ّ
 (.11  .، 1002كما أن عدم توف

 وبكل كفاءة واق
ً
تدار في ضوء متطلبات القرن الحادي والعشرين، البد ولكي يتمكن املعلم من القيام بدوره كامال

 على تطبيقها ألّنها تمثل 
ً
من أن يكون يمتلك القدر الكافي من الكفايات التعليمّية والقدرات واملهارات وأن يكون قادرا

 أهمّية قصوى في تحقيق ألاهداف التربوّية والتعليمّية التي يريد إيصالها على أكمل وجه. 

 ية وما مفهومها التربوي؟ فما هي الكفا

لقد تعددت آلاراء حول تعريف الكفاية وحول مفهومها ومن هذه التعاريف هي " مجموعة من املعارف واملهارات 

 على تطبيقها بفاعلية وإتقانها أثناء التدريس، ويتّم 
ً
والقدرات والاتجاهات التي ينبغي أن يمتلكها املعلم ويكون قادرا

( ومن جملة التعريفات 22،   2550ج إلاعداد قبل الخدمة والتوجيه أثناء الخدمة" )الحارثي،اكتسابها من خالل برام

هي :" قدرات مكتسبة تسمح بالسلوك والعمل في سياق معّين" ويتكّون محتواها من معارف ومهارات وقدرات واتجاهات 

لة ما وحلها في ضوء وضعّية محددة" مندمجة بشكل مركب، كما يقوم الفرد الذي اكتسبها بتوظيفها قصد مواجهة مشك

 (.21  .، 1000 ،)الدريج

وهناك من عرفها بأنها: عبارة عن مجموعة من املواد الذاتية )معارف، مهارات، قدرات سلوكية، استراتيجيات، 

ي فتقويمات.( والتي تنتظم في شكل بناء مركب )نسق يتيح القدرة على تعبئتها ودمجها وتحويلها في وضعيات محددة و

 (.01 .، 1002 ،وقت مناسب إلى إنجاز مالئم. )التومي

وجاء في بعض التعريفات بأن الكفاية هي:" مجموعة من املعارف واملهارات واملفاهيم والاتجاهات التي توجه 

سلوك التدريس لدى املعلم، وتساعده في أداء عمله داخل حجرة الدراسة وخارجها بمستوى معّين من التمكين، ويمكن 

 يؤديها املعلم قيا
ً
 دقيقا

ً
سها بمعايير خاّصة مّتفق عليها والكفايات التعليمية هي أهداف سلوكية إجرائية محددة تحديدا

بدرجة عالية من إلاتقان واملهارة ناتجة عن معارف وخبرات سابقة ألداء جوانب أدواره املختلفة التربوّية والتعليمّية 

فى )السّيد، مصطلوبة منه لتحقيق جودة عالية ملخرجات العملية التعليمية. وإلادارية والاجتماعية وإلانسانية املط

 يسرى(

وهناك من يرى أن للكفاية جانبين: جانب ظاهر وهو السلوك املالحظ وجانب كامن وهو القدرة الناتجة عن 

عي الذي ال ينطلق عن و  الخبرة واملعرفة والاتجاه، والقدرة الكامنة وحدها ال تشكل كفاية وكذلك السلوك الظاهر آلالي

 (.10  .، 2550مكونات السلوك ال يشكل كفاية، وإذا طغى الجانب الكامن املعبر عن القدرة فالكفاية عقلّية. )مفلح،
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 فالكفاية تتكّون من مكونين رئيسين هما: املكون املعرفي واملكون السلوكي، فاملكون املعرفي يتألف من 
ً
وعموما

والاجتهادات والقرارات املكتسبة التي تفصل بالكفاية، أما املكون السلوكي فيتألف من  مجموع إلادراكات واملفاهيم

م الكفء. 
ّ
 إلنتاج املعل

ً
مجموع ألاعمال التي ُيمكن مالحظتها، ويعد إتقان هذين املكونين واملهارة في توظيفهما أساسا

 (.10  .، 2500)مرعي، 

األدوار التي يجب أن يقوم بها املعلم، ألّن ما سيقوم به املعلم من من خالل ما تقّدم يتبّين لنا ضرورة أن ترتبط ب

أدوار يؤدي إلى تحديد الكفاية بشكل دقيق، وبتعبير آخر فإّن تحديد قوائم الكفايات يعتمد على تحديد ألادوار، وهذا 

م ال يستطيع أن يقوم بهذه ألا 
ّ
ايات دوار دون أن يمتلك كفبالطبع سيؤدي إلى تصنيف هذه ألادوار وتنظيمها. ألّن املعل

 على ما يمتلكه من كفايات. للوصول إلى 
ً
 وأخيرا

ً
كافية للقيام بهذا الدور، ألن نجاح املعلم في القيام بأدواره يعتمد أوال

م نفسه واحتياجاته واهتماماته 
ّ
مه على ضوء سرعة املتعل

ّ
 والتي تتعلق بما ُيراد تعل

ً
ألاهداف التعليمّية املحددة سلفا

ل استخدام تكنولوجيا التعليم وتزويد املتعلم بالتغذية الراجعة كلما لزم ألامر. أثناء عملية التعلم، وهذا من خال

ق 
ّ
ب تصنيف الكفايات وأنواعها التي يحتاجها معلم اليوم وهي: كفايات ترتبط باملعارف، باألداء وكفايات تتعل

ّ
يتطل

ت لكفاية املعلم وجميعها ضرورية لكي يمكننا أن نطلق عليه صفة بالنواتج، وهناك من أشار إلى أن:" هناك أربعة مجاال 

 (:202  . قنديل،املعلم الكفء أو الفّعال في تحقيق النتائج التعليمّية وهذه املجاالت هي )

 .م والسلوك إلانساني
ّ
ن من املعلومات النظرّية حول التعل

ّ
 التمك

 ن من املعلومات في مجال التخّصص الذي سيقوم بت
ّ
 دريسه.التمك

 .م، وإقامة العالقات إلانسانّية في املدرسة وتحسينها
ّ
سهم في إسراع التعل

ُ
 امتالك الاتجاهات التي ت

 .م التالميذ
ّ
سهم بشكل أساس ي في تعل

ُ
ن من املهارات الخاّصة بالتدريس، والتي ت

ّ
 الّتمك

 و 
ً
 من املادة أوال

ً
م القيام بواجباته عليه أن يكون متمكنا

ّ
 على تعليم الطالبولكي يستطيع املعل

ً
 أن يكون قادرا

 من تلقينهم العلم. وأن يمتلك من الكفايات ما ينّمي عنده مهارات التفكير في حّل املشكالت واتخاذ القرارات السليمة 
ً
بدال

بات
ّ
ر بيئة صّفّية مناسبة للّتعلم من خالل توظيف تقنّية املعلومات بما يتوافق مع متطل

ّ
 والصائبة في وقتها. وأن يوف

 في السبل والوسائل التي تربط املدرسة باملجتمع وإعداد مواطن صالح باملحافظة على 
ً
العصر الحديث، ليكون باحثا

ق بترسيخ حب الوطن والانتماء إليه، 
ّ
بات العصر. وما يتعل

ّ
 ملتطل

ً
الثقافة والبيئة والتراث واملستجدات بإيجابية ووفقا

 ُيحتذى به ف
ً
 أن يكون قدوة ومثاال

ً
 ي أقواله وأفعاله وسلوكّياته.وأخيرا

مين ومن حّقنا أن نسأل أين موقعيه الجهة التي تشرف 
ّ
يات في إعداد املعل

ّ
شير إلى دور الجامعات والكل

ُ
بقي أن ن

مين وتثقيفهم، وأين دور إلاذاعة والتلفاز ودور مسؤولي التربية والتعليم، وأين الجّدّية في التنفيذ التي 
ّ
على إعداد املعل

ذّية أين هي آلالّيات التنفي من التصريحات للّتحول البناء ورفع النواقص والتخطيط واملتابعة والاستمرار؟ هي أبعد

م؟ ومتابعة إلاجراءات؟املناسبة إلع
ّ
أين هي إلادارة إلالكترونية ودورها في تنمية رأس املال البشري، أين دور  داد املعل

 على ورق؟ أين العمل لكيال تبقى ا املعلمين واملعلمات؟ 
ً
 لنظرّيات حبرا
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حيث يعد اتجاه املعلم القائم على الكفايات من أبرز الاتجاهات السائدة في برامج إعداد املعلمين قبل وأثناء 

 تربوّية محّددة من خالل عاملين هما: الالتزام بتحقيق ألاهداف، والتأكيد على مالئمة 
ً
الخدمة، وهو اتجاه يعكس أهدافا

مين، )حسنالبرامج لحاجات امل
ّ
مة رئيسة 1001 ،وعاشور  ،تعل

ّ
(، إذ يقوم مدخل التدريب القائم على الكفاية على مسل

مؤداها أن العملية التعليمّية يمكن تحليلها إلى مجموعة من املهارات فإذا أمكن استخالصها وتدريب عضو هيئة التدريس 

م على مستوى عال من الكفاءة )إبر 
ّ
وانطالقا مّما تقّدم يمكن القول: إن  (.1002 ،اهيمعليها فإّن ذلك ضمن إعداد معل

ه الو 
ّ
قق التربية سيلة لكي تحرأس املال البشري ُيعد من أهم العناصر البشرية التي تسهم في صناعة التغيير والتقدم ألن

بات القرن الحادي والعأهدافها. 
ّ
م باملعلوماتية والتقنّية سمة العصر وأهم متطل

ّ
 شرين.وهذا يقودنا إلى التعل

م إلالكتروني( .2
ّ
م باملعلوماتية والتقنّية )التعل

ّ
 :التعل

فالتعلم إلالكتروني ُيعد وسيلة من الوسائل التي تقوم بدعم العملّية التعليمّية وتحويلها من طريقة التلقين إلى 

دور  ودور املعلم طريقة إلابداع والتطور والتفاعل وتنمية املهارات لدى الطالب بحيث يكون الطالب هو محور العملّية

وهذا التعلم أصبح من الاتجاهات التي نالت اهتمام جميع التربويين لكونها قادرة على تغيير  املوجه واملرشد واملشرف.

م باملعلوماتية والتقنّية ُيضيف بيئة جديدة للتعلم، من خالل استرجاع 
ّ
مين ومهامهم التدريسّية. ألّن التعل

ّ
أدوار املعل

 تخزينها واكتساب مهارات جديدة وقدرة على التعلم والفهم والاستيعاب والتحليل والتفكير السليم. املعلومات التي تم

بات العصر على أساس الكفايات 
ّ
 ملتطل

ً
 مالئما

ً
م إعدادا

ّ
ولهذا فقد تنادت املؤّسسات التعليمّية إلعداد املعل

م الثالث )املعرفّية،
ّ
م متخّصص. وألادوار وتم التركيز على تنمية جوانب التعل

ّ
لكي و  املاراثية والوجدانّية( وإعداد معل

يتواكب التعليم مع املعلوماتية والتقنية، فمن الضروري تطوير كفايات املعلم على استخدام التكنولوجيا وأدواتها 

ا. هوتدريبه عليها في عملية التعلم ليصل إلى مستوى عال ومناسب من الكفايات الضرورية الستخدامها والاستفادة من

مين باملعلومات املناسبة 
ّ
 في بلوغ ألاهداف التعليمية والتربوية من خالل تزويد املتعل

ً
حيث يؤدي املنهج املعتمد دورا مهما

كسبهم من املهارات ما يلزم الستخدام املنجزات العلمّية في سبيل 
ُ
لفهم البيئة واملحيط، وتنمي اتجاهاتهم العلمّية وت

ملشاركة في بناء املجتمع املتطور والسير في ركب الحضارة والتطّور املعلوماتي والتقني الذي تطوير املجتمع وتمكنهم من ا

يشهده القرن الحادي والعشرون وبقراءة متأنية للوضع الحالي لعملية التعليم يتبّين أن معظم املعلمين ما زالوا يهتمون 

حفظها وعلى حل بعض مسائلها العلمية، فيما ينصب بتقديم كم كبير من املعلومات املعرفّية ويدّربون الطالب على 

 اهتمام الطالب على حفظ معظمها وهمهم النجاح في آخر العام. وفي الامتحانات الرسمّية لنيل الشهادة.

 على املعلم أن يكون على دراية بمفهوم التعليم إلالكتروني بوعي 
ً
وفي عصر املعلوماتية والتقنّية أصبح لزاما

ك الكفايات الالزمة في مهارة التعليم التي تعد من أهم الاتجاهات في برامج إعداد املعلم ليقوم بدوره وبصيرة وأن يمتل

بات العصر وتحّوالته، من أجل إعداد جيل قادر على التعلم الذاتي 
ّ
بكل كفاءة وفعالّية واقتدار، بما يتناسب مع متطل

 حيث أصبح دور  ،لعديد من القضايا الاجتماعية والثقافيةوعلى اتخاذ القرارات املناسبة واملواقف الجريئة حيال ا

 املعلم في عصر املعلوماتية والتقنية؛ يختلف عن دوره في العصور السابقة.
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ومن خالل ما سبق عرضه يّتضح أن هناك إجماع على أهمّية استخدام التعلم إلالكتروني لتطوير كفايات املعلم 

م الذاتي ومهارات التفطير والبحث في تحقيق ألاهداف العاّمة في عملّية ا
ّ
ق بالتحصيل والدافعّية والتعل

ّ
لتعليم والتي تتعل

والاستقصاء ألّن وصول املجتمع إلى الشموخ والرفاه...والتقّدم العلمي منوط بالتربية والتعليم الصحيحين وجزء كبير 

م يجب أن يتحّول في ظل املعلوماتية من هذا الواجب يقع على عواتق املعلمين. وهذا يعني أن دور املعلم بشكل عا

مات والقوانين وما إلى ذلك من شرح وتحليل إلى دور املخطط للمواقف 
ّ
والتقنّية من امللّقن للنظريات والحقائق واملسل

م النشط وكفاياته املارية والوجدانّية والتصميم والتطوير والتفاعل.
ّ
 التعليمية باستخدام التعل

 مليدانية التطبيقيةالفصل الثاني: الدراسة ا

بعد استعراض إلاطار النظري للدراسة، سيتم عرض الدراسة امليدانية التطبيقية في هذا الفصل، لذا فقد قسم 

هذا الفصل إلى ثالثة مباحث، تنازل املبحث ألاول أداة الدراسة وألادوات إلاحصائية التي استخدمت، وفي املبحث الثاني 

ها. أما املبحث الثالث فقد عرض تحليل الفرضيات واختبارها. وقد ختم هذا تم عرض إحصاءات الدراسة ونتائج

 الفصل بخاتمة تضمنت أهم النتائج والتوصيات التي تم التوّصل إليها.

: أداة الدراسة 
ً

 أوال

ن مفي إلاطار امليداني للدراسة كان الاعتماد على استمارة الاستبانة ألنها تعد مصدًرا مهما للحصول على ما يلزم 

 بيانات إلجراء الدراسة، وقد جرى تصميمها وفقا ملا يخدم أهداف البحث وتساؤالته.

 استمارة واسترد منها تسعون استمارة جميعها صالحة للدراسة. 52وقد بلغ العدد إلاجمالي لالستمارات 

بانة الاستوقد احتوت الاستبانة على مقدمة مختصرة تشرح للمبحوثين الهدف الذي ترجوه منها، وقد صيغت 

 بعبارات سهلة وا حة مما يسهل عملية إلاجابة على عباراتها.

وللحصول على إجابات صحيحة أو قريبة منها تم التعّهد للمبحوثين على أن إلاجابات وآلاراء ستكون لها صفة 

 السرية التامة ولن تستخدم إال لغرض علمي فقط.

ستبانة ويمكن وصف الا  ية، وبعدها إلى محاور الاستبيان.افثم اشتملت الاستبانة بعد ذلك على البيانات الديمغر 

 كما يأتي:

 غرافية و القسم ألاول: البيانات الديم

 ثانيا: عينة الدراسة

ا 52تمت عملية اختيار الدراسة من موظفي ثانوية رمال رمال الرسمية والبالغ عدد إلاجمالي 
ً
 مبحوث

 الجنس: ذكر أو أنثى 
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 ية، ماجستير، دكتوراه، غير ذلك.التحصيل العلمي: إجازة جامع 

 وكانت إلاجابات كما يلي:

 48 إجازة جامعية

 4 ماجستير

 6 دكتوراه

 14 غير ذلك

 

 ثالثا: سنوات الخبرة:

 11 من سنة إلى خمس سنوات

 90 سنوات 10سنوات إلى  1من 

 61 سنوات 10أكثر من 

 

 علم في ضوء عصر املعلوماتية والتقنية.يتضمن محاور الدراسة حول تطوير كفايات امل :القسم الثاني

 ولتحقيق الهدف من هذه الدراسة تم إعداد استبانة تكونت من أربعة محاور:

  ُبعد كفايات التخطيطاملحور ألاول: تناول 

 م
ّ
 املحور الثاني: تناول ُبعد تطبيق وتنفيذ كفايات املعل

 املحور الثالث: تناول كفايات التقويم 

  استخدام املعلوماتية والتقنية. املحور الرابع: تناول 

ملا  ي، وكانت إلاجابة وفقاوقيد صيغت اختيارات إلاجابة عل أسئلة الاستبيان باستخدام مقياس ليكرت الخامس 

 وافق بشدة، موافق، محايد، غير موافق، غير موافق بشدة.م يأتي:

ط وثباته فقد تم استخدام معامل ارتباوالختبار إمكانية الاعتماد على البيانات ومدى اتساق املقياس املستخدم 

ألن هذه املعامل هي أسلوب إحصائي يبين مدى الاتساق والثبات والترابط بين متغيرات  Cronback-Alphaكرونباخ ألفا 

الدراسة، والتي يستدل من خاللها على إمكانية الاعتماد على نتائج التحليل إلاحصائي. وبعد ذلك تم تحليل املعلومات 

 .SPSSم البرنامج إلاحصائي باستخدا
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 رابعا: صدق وثبات أداة الدراسة

لقد تم بناء الاستبانة وقد عرضت على الهيئة إلادارية وإلاشراف التربوي وأصحاب الاختصا  للتأكد من درجة 

ذه الصدق، والتعرف إلى آرائهم، ومدى مناسبة ما طرح من محاور وقد تم تعديل ما يلزم وقد خرجت أداة الدراسة به

 الصورة والتي تّم تطبيقها بهذا الشكل.

وقد تناولت ألاسئلة بعد كفايات التخطيط وتطبيق كفايات املعلم وكفايات التقويم وكفايات استخدام 

املعلوماتية والتقنية، ودور إدارة الثانوية في تأمين ما يلزم من استخدام املعلوماتية والتقنية لتطوير كفايات املعلم 

فضال عن دور الثانوية في تأمين متطلبات تنمية رأس املال البشري وفقا ملتطلبات القرن الحادي وتحسين أدائه 

 والعشرين. 

وتمحورت أسئلة الدراسة حول درجة موافقة العينة على ممارسة إدارة الثانوية في تطوير كفايات املعلم، وفقا 

وكانت إلاجابة موافق بشدة تساوي خمس درجات، لألسئلة املذكورة في الاستبانة، ووفق مقياس ليكرت الخماس ي، 

 موافق أربع درجات، محايد ثالث درجات، غير موافق درجتان، غير موافق بشدة درجة واحدة.

وتناولت ألاسئلة؛ بعد كفاية التخطيط، وبعد تطبيق وتنفيذ كفايات املعلم، وبعد كفايات التقويم وبعد كفايات 

ضمنت ألاسئلة دور إدارة الثانوية والطرق التي من شأنها أن تطور كفايات املعلم، إلى استخدام املعلوماتية والتقنية، وت

 ما هنالك من أسئلة عن كفايات التقويم والتغذية والراجعة بعد التقويم.

من عينة املبحوثين توافق على أن للتخطيط دورا فاعال في تطوير كفايات  %12تبين أن  :كفاية التخطيط :البعد ألاول 

علم، وفي ذلك إشارة إلى أهمية التخطيط ودوره الفّعال في هذا املجال، وهو يتطلب إمكانيات معرفية كبيرة، ومستوى امل

عال من التحليل والابتكار والاختيار، لذلك فإن عملية التخطيط لتطوير كفايات املعلم في ضوء متطلبات القرن الحادي 

 نية، والتخطيط التربوي يعد ركنا أساسيا ومهما من أركان التربية.والعشرين تفرضها التطورات املعلوماتية والتق

توافق بشدة على أهمية دور التطبيق والتنفيذ. وهذا يدل  %10تبين أن  :ي: تطبيق وتنفيذ كفايات املعلمالبعد الثان

ر أن املعلم ذي يعتبعلى ضرورة تطبيق النظريات التي تتعلق بتطوير كفايات املعلم وفقا للحاجة وهذا يدعم التوجه ال

الذي لديه معرفة أكثر وضوحا وتنظيما بمتطلبات مهنة التعليم يتميز بترابط املعارف ووضوحها وما هو مطلوب منه وما 

 ينقصه من مهارات الزمة لتطوير كفايات العلمية. 

كفايات التقويم، مما وافقت بشدة على  %11في هذا البعد فإن غالبية العينة، أي : البعد الثالث: كفايات التقويم

يدل على كفايات تقويم أداء املعلم ترتبط أصال بإعداده، إذ يصبح ما يقوم به املعلم من انجازات معيار للحكم عليه، 

وذلك من خالل عملية التقويم الذاتي، والكشف عن مدى توفر ألاداء الجّيد من خالل تطوير الكفايات واملهارات 

 يجابية وتعديل الجوانب السلبية.لديه ويقوم بتعزيز الجوانب إلا 

قد وافقوا بشدة على أهمية  %11في هذا البعد تبّين أن : ت استخدام املعلوماتية والتقنيةالبعد الرابع: كفايا

استخدام الانترنت في عمليات البحث ملواكبة مستحدثات البرامج والاطالع على كل جديد، ألن هذه البرامج تساعد في 

 اعد الطالب على استخدام مصادر التعلم إلالكتروني.إعداد الدروس وتس
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م عن ُبعد وما يتطلب من قدرة على استخدام 
ّ
م القدرة على توظيف التعل

ّ
كما تبّين أيًضا أن يكون لدى املعل

 ألاجهزة الحديثة والتعامل مع مهارات ومتطلبات القرن الحادي والعشرين.

 خاتمة: 

أن مصطلح الكفايات أصبح من املصطلحات الشائعة في معظم مجاالت  في ختام هذا البحث تجدر إلاشارة إلى

التربية والتعليم، حيث تعددت أنواع املجاالت وكفاياتها من قبيل الكفايات الفنية والكفايات التدريسية والكفايات 

خدامها عداد املعلمين وبدأ استإلادارية إلى ما هناك من كفايات تتعلق بإعداد املعلم، إذ زاد الاهتمام بالبرامج التي تقوم بإ

على نطاق واسع، إذ إن املؤسسات التعليمية املسؤولة عن إعداد املعلم وتطوير أدائه باتت معياًرا ومقياًسا للجودة، 

من خالل ترابط املعارف ووضوحها ومعرفة ما هو مطلوب لتطوير الكفايات عند املعلمين، وما ينقصهم من املهارات 

ارساتهم العملية. وهذا يتطلب أن يكون املعلم متمكًنا من املهارات والكفايات حتى يستطيع إيصالها الالزمة لتطوير مم

 بالطريقة الصحيحة واملناسبة إلى املتعلمين عبر برامج املؤسسة وسياستها من ضمن عدة مهارات وكفايات، ومنها:

 الكفايات ألاساسية لتشغيل الحاسوب 

 ة أنترنتكفايات استخدام الشبكة العاملي 

 .كفايات توظيف املعلوماتية والتقنية في عملية التعليم 

وهذا عليه أن يعزز استخدام البريد إلالكتروني والتواصل بين املعلمين والطالب، وبين أولياء ألامور من خالل 

 قنوات إلادارة.

ي على عتمد بشكل أساس وقد اهتمت إلادارة بتطوير الكفايات التي تتعلق بمجال التنفيذ، ألن نجاح التدريس ي

حسن التنفيذ وهذا يأتي من خالل ما يمتلكه املعلم من كفايات تعليمية يجيد استخدامها في تنوع أساليب التدريس 

وفًقا لألهداف التربوية والتعليمية وما تتطلبه من طرائق تدريسية في تعليم املهارات التي تعطي أكبر قدر ممكن من 

الب إلى النشاطات، واشتراكهم عمليا في التدريس ومتابعة تحصيلهم وتقديمهم لتدعيم النتائج، من خالل توجيه الط

 نقاط القوة ومعالجة نقاط الضعف.

 :الاستنتاجات

بعد استعراض إلاطار النظري للدراسة، وما تضمنه من نظريات تتعلق بتطور كفايات املعلم، وبعد إجراء 

 ى عدد من الاستنتاجات ومنها الاتي: الدراسة امليدانية والتطبيقية توصل البحث إل

  ضرورة إعداد املعلم على التعلم إلالكتروني، واستخدامه في عملية التعليم، وهذا يدعو إلى إعادة النظر في

 ألاوضاع الحالية لبناء رأس مال بشري وتحديد أدائه ملهارات إلى استخدام الكفايات. 

 ر برامج إعداد املعلمين، وإفادة صانعي القرارات في تدريب يمكن الاستفادة من نتائج هذه الدراسة في تطوي

 كفايات التعليم إلالكتروني.  ىاملعلم عل

  يحتاج تطوير كفايات املعلم إلى ضرورة امتالك أربعة مجاالت رئيسية هي: مجال التخطيط، مجال التنفيذ

 والتطبيق، مجال التقويم، ومجال استخدام املعلوماتية والتقنية.
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 ل النتائج تبّين أهمية توافر كفايات أساسية يحتاج إليها املعلم للقيام بمهامه على أكمل وجه. بعد تحلي 

  تشير النتائج إلى أهمية مهارات التخطيط والتنفيذ والتقويم على اعتبار أن املعلم قائد وموجه ومرشد في

 العملية التعليمية والتربوية. 

 ملكتسبات، وزيادة املخزون اللغوي عند املعلمين.ضرورة التدريب على امتالك كفايات توظيف ا 

  .ضرورة الاهتمام بالتغذية الراجعة ومساعدة املتعلمين على استخدام املعلوماتية والتقنية 

  .تحديث ألاجهزة وتطوير البرامج بما يتوافق مع مهارات القرن الحادي والعشرين 

  :التوصيات والاقتراحات

 عدد من التوصيات والاقتراحات ومنها: بناء على ما تقدم خرج البحث ب

  ضرورة تدريب املعلمين على كفايات التعليم إلالكتروني والتقنيات الحديثة والحث على تطبيقها، وما يفرضه

 القرن الحادي والعشرين في عصر املعلوماتية والتقنية. 

 علمين لى أن يلتزم بها جميع املضرورة وضع معايير خاصة في تنمية رأس املال البشري وفقا ملتطلبات العصر، ع

 ومهما كانت تخصصاتهم. 

  تزويد املعلمين بأهم الكفايات إلالكترونية واملهارات التي يجب أن يتقنها الجميع ملواكبة عصر املعلوماتية

 والتقنية. 

 ا الحديثة.يالتزام جميع املعلمين بضرورة تطبيق كفايات التعليم إلالكتروني املتطورة والاستفادة من التكنولوج 

  إعادة النظر في برامج إعداد املعلمين إعداد املعلمين وتطويرها وتحديثها في ضوء كفايات التعلم في عصر

 املعلوماتية والتقنية. 

 .إعداد برامج تدريبية في ضوء كفايات التعلم إلالكتروني في ظل جائحة كورونا 

 يات آلانفة الذكرة. بناء مقاييس متطورة لتقويم أداء املعلمين في ضوء الكفا 

  وضع رؤية وا حة الكتساب املعلم الكفايات الضرورية والالزمة في معايير الجودة في التعليم وفقا ملتطلبات

 القرن الحادي والعشرين.

 قائمة املراجع: 

 (. تطوير منظومة إعداد املعلم املعاصر في عصر املعلومات ملاذا وكيف؟1002إبراهيم، مجدي عزيز. ) (2

 (. طرائق تدريس التربية، الجزء الثالث، منشورات جامعة دمشق: دمشق.1002ال. )بوز، كه (1

(. ثقافة التدريب والتأهيل بين الطرق وألاساليب، جامعة قاصدي مرباح، ورقلة: 1002التومي، خالد منصور. ) (0

 الجزائر.

د الاجتماعية باملرحلة (. فاعلية املشرف التربوي في تطوير كفايات معلمي املوا2550الحارثي، عبد هللا. ) (2

 املتوسطة، رسالة ماجستير غير منشورة، كلية التربية، جامعة أم القرى: مكة املكرمة.
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(. الخبرات العلمية وامليدانية في برامج إعداد املعلم في 1001خالد خميس. ) ،حسن، محمود محمد، وعاشور  (2

ة للمناهج وطرق التدريس دار الضيافة: جامعة عين ضوء مفهوم ألاداء، املؤتمر العلمي الرابع عشر، الجمعية املصري

 شمس.

 : الرباط.21(. الكفايات في التعليم، منشورات رمسيس، سلسلة املعرفة للجميع العدد 1000الدريج، محمد. ) (1

 (، دار الفكر: القاهرة.2(. كفايات ألاداء التدريس ي )ط.1002راشد، علي. ) (1

نمو املنهي الذاتي ألساتذة الجامعات الفلسطينية في محافظة غزة، (. ال1002الزعانيين، جمال عبد ربه علي. ) (0

 : فلسطين، قطاع غزة.1، العدد 5املجلد 

 (، مكتبة الرشيد: الرياض.2(.  منظومة تكنولوجيا التعليم )ط.1000سالم، أحمد، سرايا، عاد. ) (5

 العالجية، جامعة إلاماراتالسيد، يسري مصطفى. تنمية الكفاية املهنية للمعلمات في كيفية إعداد الخطط  (20

 العربية املتحدة، كلية التربية، مركز ألانساب املوجه: بأبو ظبي، موقع إلكتروني.

م املنهي وكفاياته، دائرة التربية والتعليم، أونروا/يونيسكو، عّمان: 2500عبد اللطيف، خيري. ) (22
ّ
(. خصائص املعل

 ألاردن.

 (، دار الفرقان للنشر والتوزيع: ألاردن.0د املعلم )ط.(. التدريس وإعدا2500قنديل، يس عبد امللك. ) (21

 (. التربية العملّية )دليل املشرف والطالب(، منشورات جامعة دمشق: دمشق.1002كنعان، أحمد. ) (20

(. معلم املستقبل: خصائصه، مهاراته، كفاياته، بحث مقدم إلى املؤتمر العلمي الثاني، 1005محافظة، سامح. ) (22

 تربية: جامعة دمشق.  املنعقد في كلية ال

 (، دار الفرقان للنشر والتوزيع: ألاردن.2(. الكفايات التعليمية في ضوء النظم الحديثة )ط.2500مرعي توفيق. ) (22

(. الكفايات التعليمية التي يحتاجها معلمو املرحلة الابتدائية، رسالة ماجستير غير منشورة، 2550مفلح، غازي. ) (21

 اللمي السابع، تطوير كليات التربية، فلسفته، أهدافه، مراحله، كلية التربية: جامعة امليناء.كلية التربية: دمشق. املؤتمر 

م. منشورات جامعة دمشق: دمشق.2552يونس. ) ناصر، (21
ّ
 (. تدريب املعل
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ضرورية الاهتمام بمخرجات التعليم املحاسبي خطوة نحو الارتقاء بعمل ديوان الرقابة املالية 

 الاتحادي 

it is neceasary to pay attention to the outputs of accounting edcation, a step towards 

improving the work of the federal board of supreme audit 

 العراق/ىولألا ادي /دائرة تدقيق املنطقة ديوان الرقابة املالية الاتح /د.هشام عمر حمودي

Dr. Hesham Omar Hammoodi/Federal board of Supreme audit/Iraq 

 

 مستخلص الدراسة: 

ن غاية عمل ديوان الرقابة املالية الاتحادي هو املحافظة على املال العام من سوء التصرف وان املال العام ذهب الى الهدف إ

تفيضة ذلك من خالل دراسة مس ومن هذا الهدف ينطلق الرقباء املاليين للمؤسسات التي تخضع لنطاق رقابتهم للتأكد من ،املخصص ألجله

 املؤسسات.ألحوال تلك الجهة وبيانتها للوصول الى راي فني محايد يؤكد دقة او عدم دقة الارقام الظاهرة في القوائم املالية لتلك 

م لتعليهذه القوائم املالية يعدها محاسبين وتكون تحت انظار الرقابة الداخلية والجميع مع الرقباء املاليين هم مخرجات ا  

املحاسبي املكون لراس مال بشري يدفع باملال العام الى اهدافه الحقيقية ومن هنا كانت مشكلة البحث تدور حول سوء التصرف باملال 

 .املحاسبية في التخفيف من حدة ذلكالعام ودور املناهج 

ساهم باملحافظة على املال العام توصل البحث الى عدة استنتاجات من ابرزها "ان تأسيس راس مال بشري محاسبي كفوء سي 

 وسيساهم بتحقيق وظائف ومهام ديوان الرقابة املالية الاتحادي " .

 ناهج املحاسبية امل ،س املال البشري املحاسبيأر  ،راس املال البشري  ،التعليم املحاسبي ،ديوان الرقابة املالية الاتحادي الكلمات املفتاحية:

Abstract: 

The purpose of the work of the Federal board of Supreme audit is to preserve public money from misconduct and that 

the public money went to the goal for which it was intended, and from this goal, the financial controls of the institutions that 

are subject to the scope of their oversight set out to verify this through an extensive study of the conditions of that body and 

its data to reach a technical opinion A neutral confirms the accuracy or inaccuracy of the figures appearing in the financial 

statements of these institutions. 

  These financial statements are prepared by accountants and are under the eyes of the internal control, and everyone 

with the financial auditors are the outputs of the accounting education that consists of human capital that pushes public 

money to its real goals. Hence, the research problem revolves around the misuse of public money and the role of accounting 

curricula in mitigating that 

The research reached several conclusions, the most prominent of which is "The establishment of efficient accounting 

human capital will contribute to preserving public money and will contribute to achieving the functions and tasks of the 

Federal board of Supreme audit  ".  
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Keywords: Federal board of Supreme audit, accounting education, human capital, accounting human capital, accounting 

curriculum 

  مقدمة:

ئفه برز وظاأالجهات والهيئات العليا املعنية بالرقابة املالية هي ديوان الرقابة املالية الاتحادي الذي من  من

برز ما يتم املحافظة عليها عندما يكون بأيدي أن من أوعند النظر بحال املال العام نرى  ،املحافظة على املال العام

 ومدققين.القواعد الاخالقية وتنتهج السلوك املنهي من محاسبين مهنية تلتزم 

قد يكون التعليم املحاسبي بالخصو  معني بتنمية ذلك الكادر من خالل وضع مناهج تعليمية تشتمل على 

 . ديوان الرقابة املالية الاتحادي محاور عديدة تسهم في املحافظة على املال العام وتخفف من عمل

ن سوء التصرف باملال العام يعد مشكلة كبيرة تواجه ديوان الرقابة املالية الاتحادي وان عدم أ :مشكلة البحث 

    ة.مر صعوبي وتحديث مناهجه يزيد ألا الاهتمام بالتعليم املحاسب

ابة املالية ن الرقيبنى البحث على فرضية مفادها انه كلما كان التعليم املحاسبي رصين كان عمل ديوا :فرضية البحث

 . رصنأالاتحادي 

س مال بشري أتكمن اهمية البحث من اهمية املال العام وضرورة املحافظة عليه من خالل تكوين ر  :همية البحثأ

 .محاسبي كفوء يساهم التعليم املحاسبي في تكوينه

 : نهج البحثم

ن قانون ديوالتحقيق أهداف وفرضيات البحث، تم الاعتماد على املنهج الوصفي وذلك من خالل الاستعانة ب

 .العربية ذات الصلة بموضوع البحث الرقابة املالية الاتحادي والاستعانة كذلك باملراجع

 :البحث الى ثالث محاور وهي كاالتيتم تقسيم  :خطة البحث

 التعليم املحاسبي :ل و املبحث ألا 

 ديوان الرقابة املالية الاتحادي  :املبحث الثاني

 حاسبي واملال العام   رصانة التعليم امل :املبحث الثالث

 الاستنتاجات والتوصيات وقائمة املراجع 
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 التعليم املحاسبي ول:ألا املبحث 

يواجه التعليم املحاسبي تحديات كبيرة ومستمرة ملواكبة سوق العمل او مواجهة اي جائحة او اي اتفاقات دولية : تمهيد

نشاط خدمي ويتوقع الجميع من املحاسبة ما لم يتوقعه فاملتأثر الاساس هو علم املحاسبة والسبب في ذلك انه ، تعقد

 . ضعها مع اي وضع طارئ وليس العكسفاملحاسبة يجب ان تكون مرنة وان تكييف و ، خرآمن علم 

  تي:آلاولغرض تسليط الضوء على هذا املبحث فقد تناولت 

ن بطروحات البحث العلمي يجب ا تبدأدما جميع الادبيات العلمية العاملية املتقدمة عنوال: ملاذا التعليم املحاسبي: أ

 . جابة عن هذا التساؤل الى حد مايكون هناك تساؤل يطرح ويحاول الباحث من خالل البحث الا 

مكونات  سبي علىثر جودة التعليم املحاأقد يتساءل البعض ملاذا التعليم املحاسبي مهم وهل له عالقة بسوق العمل وما 

 ؟ راس املال البشري 

ض غير املحاسبين من العلوم واملهن الاخرى على ذلك او على مقدار اهمية هذا التعليم ولكن توجد فقد يعتر 

املحاسبة حيث يتواجد املال وهل هناك جهة ال تتعامل باملال فالتعليم املحاسبي يتقمص ادوار عديده فهو من يتعامل 

 او تسوية وهو 
ً
 او قبضا

ً
 وانتهاًء وهو  باألموال وينظم طريقة التعامل معها صرفا

ً
 ومالزما

ً
من يدقق طريقة التعامل بداية

 .قيقةكذلك من يراقب العملية ككل ويعطي رايه الفني بمدى دقة الارقام الظاهرة وقربها او بعدها عن الح

  (122  . ،1011 ،) البجاري :د الدولي للمحاسبين وهي كاالتيهمية التعليم املحاسبي من توصيات الاتحاأتنبع 

 .املحاسبةت الحديثة التي تهم مهنة كوادر املحاسبية بأهم التطوراتزويد ال .2

 املحاسبية.امداد الوحدات الاقتصادية بالبرامج والدورات  .1

 .ة عبر املناهج العلميةتطوير مهنة املحاسب .0

 .قتصادية والاجتماعية وسوق العملاستيفاء احتياجات التنمية الا .2

 .اعداد وتأهيل الكوادر املحاسبية .2

قد تتباين وجهات النظر في اعطاء مفهوم موحد للتعليم املحاسبي ولكن ما هو متفق : مفهوم التعليم املحاسبي ثانيا:

بالتعليم من خالل املؤسسات التعليمية ذات العناوين املختلفة ثم تنتقل الى  تبدأعليه ان الجرعات الاولى للمحاسبين 

س أر كمة هي من يطلق عليها باملحصلة )عناوينهم خبرات متراالتدريب ثم سنوات العمل تعمل لدى املحاسبين بكافة 

 :همافاألهمية النسبية للمحاسب تتكون من مجالين وبحسب راي الباحث و  البشري(املال 

 رث العلمي الذي يتلقه من املؤسسات التعليمية الاكاديمية واملهنية والتي تمنحه شهادة علمية. إلا  ول:ألا ااملجال 

خبرة التي تتولد بتراكم السنين والعمل مع الانظمة املحاسبية أسواء كانت عمل محاسبي بحت ام عمل ال :املجال الثاني

 تدقيقي رقابي بحت. 
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فاألهمية النسبية كما يأخذها املحاسب بنظر الاعتبار عند ادراج بنود امليزانية وكما يأخذها املراقب عند ادراج 

قابته فإنها كذلك تختلف من شخص الى شخص في نفس املؤسسة معلوماتها في تقريره عن الوحدات الخاضعة لر 

 عند نفس 
ً
الواحدة وتمثل التسلسل املنطقي لراس املال البشري فتبدا الاهمية بالجامع للتأهيل العلمي والعملي ونزوال

 .ليه الراس املال البشري املحاسبيالتخصص والذي يمكن ان نطلق ع

لى إة يمارسها املعلم في ايصال ونقل ما في ذهنه من معلومات ومعارف فالتعليم بصورة عامة هو "عملية منظم

املهنة "  و ألى هذه املعلومات واملعارف وذلك لتأهيل قدراتهم وتنمية خبراتهم في العمل إالطالب الذين يكونون بحاجه 

ملة من الادوات ( "مجموعة شاملة ومتكا02 . ،1012 ،ومحمد ،اما التعليم املحاسبي فيقصد به بحسب )العبيدي

كاديمية والجمعيات تستخدمها الجامعات واملؤسسات ألا والطرائق والوسائل والاساليب واملناهج واملقررات التي

ى الجهات لإصال سلسلة من املعارف واملفاهيم املحاسبية إيجل أاملحاسبية املهنية على املستوى املحلي والدولي من 

صول على مخرجات تعليمية ذات مستوى متميز تلبي متطلبات واحتياجات املستفيدة بالشكل الذي يساهم في الح

 السوق وتحقق الهدف املطلوب من مهنة املحاسبة " 

:
ً
ن الهدف الاساس من التعليم املحاسبي هو تطوير محاسبين مهنيين مقتدرين مؤهلين إ: لتعليم املحاسبيهداف اأ ثالثا

 ،1011 خرون،آ( و )محمد، و 022  .، 1021حمد، أو  ،: )كحيطالاتيمع تواجد اهداف عديدة منها للعمل املحاسبي 

.  11) 

در على مواجهة تحديات سوق عداد طلبة لكي يصبحوا محاسبين مهنيين محترفين اي انشاء كادر محاسبي قاإ .2

 .العمل

 .املطلوبة للمحاسب املنهي الناجح اكساب الطلبة مجموعة من املهارات .1

 .مة لحصولهم على التأهيل املحاسبيامداد الطلبة باملعرفة الالز  .0

 .القيم الاخالقية لخريجي املحاسبةتطوير مستوى املعرفة واملهارات و  .2

تدريس الطلبة عن كيفية التعليم الذاتي من خالل تدريسهم املهارات والاستراتيجيات التي تساعدهم على  .2

  املهنية.بالتعلم خالل حياتهم التعلم بكفاءة وكيفية استخدام استراتيجيات التعلم الكفؤة لالستمرار 

 العمل.تقويم وتطوير املناهج املحاسبية في املؤسسات التعليمية بما يتناسب مع تطورات سوق  .1

 را
ً
ليمة ككل ع: قد تتساوى جميع العلوم بانها لديها عناصر او اركان تقوم عليها العملية الت: عناصر التعليم املحاسبيبعا

نظر لكل عنصر واين يكمن التعديل او التطوير فهي اشبه بالتغذية العكسية من خالل ي الأوالتي هي مدار التعديل، 

 ،اجراء اي تطوير او تحوير على مدخالت العملية ككل ويمكن ادراج عناصر التعليم املحاسبي باالتي : )عبد الحسين

 (255-251 ،  . 1011خرون بتصرف . آو 

لية التعليمية وهو اهم عناصر التعليم فالتعليم ال يتم بغير معلم بعد املعلم عامل اساس ي في نجاح العم :املعلم .2

، فاملعلم الجيد هو قدوة الطالب ، وتقع على كاهله مسؤولية كبيرة في ايصال املادة العلمية املحاسبية للطالب فاملعلم 

توصيل   ومهارات اليجب ان يكون لديه املعرفة الكافية في التخصص املحاسبي ولديه خبرة كافية في حقل الاختصا

 املختلفة  . 
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هو املتلقي وهو محور التعليم املحاسبي وهو طالب اليوم محاسب الغد او مراقب الغد فنجاح املتعلم  :املتعلم .1

لعلمية استالم املادة افي سوق العمل هو دليل على نجاح الخطة التعليمية ويتطلب من املتعلم معرفة ووعي كافي ليتم 

 .املحاسبية

ي أجهزة و أاث و ثأوتتمثل باملكان الذي تجري فيه العملية التعليمية كاألبنية وما تحتويه من  :التحتيةالبنية  .0

 .و حديثةأعطاء املحاضرات تقليدية إمستلزمات تساعد على 

عطى من قبل املعلم الى املتعلم  : لكيالعلميةاملناهج  .2
ُ
تتكامل العملية يجب ان يكون هناك مناهج علمية ت

 .حديثة ومواكبة لحاجات سوق العمل التحتية وهذه املناهج يجب ان تتصف بانهاضمن البنية 

 .ومعاهدنا هي التي ستقرر مستقبلنان كلياتنا وجامعاتنا أوبناء على ذلك يمكن القول ب

ويرى الباحث ان مدار املواكبة تشمل العناصر الاربع اعاله فالتطوير للمناهج تستلزم وجود كادر متخصص 

هاج نة وتحوله الى مني فطن ضمن جامعات ومعاهد حديثة او مواكبة للحداثة وتستقبل كل ما يطرا على املهووجود متلق

 .يدرس للطالب

 : ديوان الرقابة املالية الاتحادياملبحث الثاني  

ثل مكما هو معلوم ان مخرجات التعليم املحاسبي هي مدخالت لكافة الوحدات وقد تكون الجهة الوحيدة التي ي تمهيد:

غالب كادرها من التخصص املحاسبي هي ديوان الرقابة املالية الاتحادي بل حتى التخصصات الاخرى ضمن الديوان 

 الدقة.تأخذ جرعات متتالية من التخصص املحاسبي لكي تستطيع العمل الرقابي بصورة قريبة من 

   تي:آلاولغرض تسليط الضوء على هذا املبحث فقد تناولت 

عاما على  52عند كتابة هذا البحث فان كادر الديوان يحتفل بمرور :  وان الرقابة املالية الاتحاديدي: من هو والأ

داري والحارس الامين يسة في مكافحة الفساد املالي وإلا ويعد الديوان احد الاعمدة الرئ 2511تأسيسه فقد تأسس عام 

لى مكافحة الفساد وممارسة إمما يؤدي  ،ال العامللمال العام عن طريق كشف الاستغالل والتبذير وسوء استخدام امل

ذ حر  الديوان على النهوض بمهامه الرقابية بكل جدية وموضوعية إ(  200  . ،1020،ومحمود  ،النزاهة ) عبدالحليم

نيات قوعناية مهنية عالية ورغبته املستمرة في مواكبة التطورات املتسارعة في مجاالت التدقيق والرقابة والافادة من الت

 (.51  . ،1010 وخضر، ،)البكوع .والاساليب الحديثة في انجاز املهام الرقابية بمزيد من الفاعلية والجودة

( وتتمثل بإنشاء 122،    1020بحسب )حمد ،  2510ول مظاهر الرقابة املالية في العراق ترجع الى عام أن إ

عمال تدقيق مصروفات الدوائر املشكلة من الناحية أالدائرة  دائرة مراجعة عموم الحسابات في وزارة املالية وتتولى هذه

الذي ينص على " تأسيس دائرة لتدقيق  2512واستنادا الى القانون الاساس ي للمملكة العراقية الصادرة عام  ،الحسابية

بات لتتوالى " قانون دائرة تدقيق الحسا 2511( لسنة 21جميع مصروفات الدولة ومطابقتها لألصول " صدر قانون رقم )

التعديالت خالل عشرات السنوات على التسمية تارة وعلى جهة الارتباط تارة اخرى حتى صدور الدستور العراقي عام 

ديوان الرقابة املالية الاتحادي هو هيئة مستقلة ويتمتع  أن ( من دستور العراق على200اذ نصت املادة ) 1002

نه هيئة مستقلة ماليا واداريا وله أ( ب)املعدل 1022( لسنة 02الديوان رقم )ون باالستقالل املالي والاداري ثم صدر قان
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ثل ن ويمذا القانون هو النافذ املفعول آلا شخصية معنوية ويعد اعلى هيئة رقابية مالية ترتبط بمجلس النواب وه

        (252  . ،1021 ،حمدأو  ،)حنتوش. جربة الديوان لفترة زمنية طويلة حصيلة تطور ت

 ثا
ً
هداف التي يسعى الديوان ( من قانون الديوان ألا 2املادة ) حددت: الاتحاديديوان الرقابة املالية : اهداف ومهام نيا

هداف واملهام يساعد على ن فهم ألا أو  ،( من قانون الديوان املهام التي على الديوان القيام بها1لى تحقيقها واملادة )إ

 .لى الاهتمام بمخرجات التعليم املحاسبيإجة الديوان معرفة اليات العمل في الديوان ومدى حا

 كاالتي:بحسب القانون هي  هدافوألا 

 استخدامه.الحفاظ على املال العام من الهدر او التبذير او سوء التصرف وضمان كفاءة  .2

 للرقابة.تطوير كفاءة اداء الجهات الخاضعة  .1

 واستقراره.املساهمة في استقاللية الاقتصاد ودعم نموه  .0

شر الانظمة املحاسبية والتدقيقية املستندة على املعايير املحلية والدولية وتحسين القواعد واملعايير القابلة ن .2

 مستمر.للتطبيق على الادارة واملحاسبة بشكل 

تطوير مهنتي املحاسبة والتدقيق والنظم املحاسبية ورفع مستوى الاداء املحاسبي والرقابي للجهات الخاضعة  .2

 للرقابة.

 كاالتي:املهام وهي  ي تتحقق الاهداف اعاله يجب ان يقوم الديوان بمجموعة منولك

رقابة وتدقيق حسابات ونشاطات الجهات الخاضعة للرقابة والتحقق من سالمة التصرف في الاموال العامة  -أ

 ذلك:ن يشمل أوفاعلية تطبيق القوانين والانظمة والتعليمات على 

م للتأكد من سالمتها وعدم تجاوزها الاعتمادات املقررة لها في املوازنة فحص وتدقيق معامالت الانفاق العا -ب

 ها.مردوداتواستخدام الاموال العامة في الاغراض املخصصة لها وعدم حصول هدر او تبذير او سوء تصرف فيها وتقويم 

 ها وسالمة تطبيقجراءات املعتمدة فحص وتدقيق معامالت تخمين وجباية املوارد العامة للتأكد من مالئمة الا  -ت

ابداء الراي في القوائم والبيانات املالية والتقارير املتعلقة بنتائج الاعمال والاوضاع املالية للجهات الخاضعة  -ث

للرقابة وبيان ما اذا كانت منظمة وفق املتطلبات القانونية واملعايير املحاسبية املعتمدة وهل تعكس حقيقة املركز املالي 

 النشاط.ونتيجة 

 الديوان.داء للجهات الخاضعة لرقابة ة تقويم آلا رقاب -2

 ية.وفنتقديم العون الفني في املجاالت املحاسبية والرقابية والادارية وما يتعلق بها من امور تنظيمية  -1

 تقويم الخطط والسياسات املالية والاقتصادية الكلية املقررة لتحقيق الاهداف املرسومة للدولة والالتزام بها. -0

  فيها.قيق في الامور التي يطلب مجلس النواب التدقيق جراء التدإ -2

 يضم التخصص بوجود كادر كفوء إال هداف ال تتحقق الا باملهام واملهام ال تتحقق ن ألا أي الباحث أوبحسب ر 

 ما يتعلقالداعمة خألاخرى  فضال عن التخصصات ،ساس مع التخصص القانوني الداعماملحاسبي بالدرجة ألا 
ً
 صوصا

 . ةالحديث بالتقنيات
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ً
 : عالقة ديوان الرقابة املالية الاتحادي باملخرجات املحاسبية ثالثا

 على مخرجات مؤسسات التعليم بصورة عامة ومؤسسات 
ً
 كليا

ً
يعتمد الديوان في تكوين جهازه الرقابي اعتمادا

ي ول واملهام الاولى التألا هام الديوان وان الهدف السامي هداف ومأوبعد الوقوف على  ،التعليم املحاسبي بصورة خاصة

هات من الج العام؟والسؤال هو كيف نحافظ على املال  ،تنطلق منها اعمال الاجهزة الرقابية هو الحفاظ على املال العام

ن )الديوان يتولى الرقابة على املال أ( من القانون ب0نصت املادة ) ، إداملعنية بذلك هو ديوان الرقابة املالية الاتحادي

لذا فان املال العام محاط باألنظمة املحاسبية وحسب طبيعة الوحدة التي تتعامل مع ذلك  ،ينما وجد وتدقيقه(العام ا

 
ً
 وهذا النظام قد اتاح مجموعة مستندية ودفترية ودليل حسابات ومجموعة قوائم مالية أاملال جباية

ً
 تو حو انفاقا

   ة.نتيجة النشاط في نهاية املد

لى إمن املنبع نظمة املحاسبية املختصة مجرها خر قد حددت ألا آي مال أال العام و ملمن املفترض ان حركة ا

فني لهداف املخصصة له ثم ابداء الراي اوهل وظف ضمن ألا ، ودور الديوان في متابعة مجرى ذلك املال وصبه، املصب

 .في حقيقة الارقام مع الواقع

م قد تلقى العلم وفق املناهج التي تخد فاملتعلم، اربهامشالتعليم املحاسبي هو من يرفد الوحدات على مختلف 

ق نظمة املحاسبية واملدقمدرسة واحدة فاملحاسب قد تعلم ألا طريقة العمل فاملحاسب واملدقق واملراقب قد تخرجوا من 

 .  يأنظمة واملسار وابداء الر نظمة واملراقب قد تعلم ألا تلك ألا قد تعلم مسار التدقيق الداعم ل

 املحاسب القانونييوان املاسة الى التعليم املحاسبي حاجة الد
ً
الذي دمج بين التخصصات املعنية  وخصوصا

 نه )كلما كانت مخرجات التعليم املحاسبيأ إطار لى بديهية يجب ان تضع فيإومن ثم يجب الوصول ، بعمل الديوان

 . كمل وجه(أهداف تحققت واملهام تمت على رصينة كان عمل الديوان ارصن وألا 

 رصانة التعليم املحاسبي واملال العام   الثالث:املبحث 

ذا كان التعليم املحاسبي ذا جودة عالية ومواكب لسوق العمل سيسهل اجراءات ديوان الرقابة املالية الاتحادي إتمهيد : 

ظام عن وضع ن فعندما يقوم الرقيب املالي بدراسة استقصائية ،فالقياس قد يكون واحد على نظام الرقابة الداخلية

مله و تضييق نطاق عأالرقابة الداخلي ضمن الجهة الخاضعة لرقابته ليتخذ القرار في نتائج دراسته عن مدى توسيع 

فاألمر كذلك سيان بالنسبة للمحاسب الذي يعمل داخل الجهة الخاضعة لرقابته  ،الختيار عينته ضمن تلك الوحدة

ل الرقيب املالي وبالحصيلة كانت املحافظة على املال العام شعار واحد مر لعملما كان عمله منضبطا كلما سهل ألا فك

 للجميع على اعتبار ان الرقيب املالي واملدقق الداخلي واملحاسب هم مخرجات تعليم محاسبي ذا جودة عالية .

 :تيوء على هذا املبحث فقد تناولت آلاولغرض تسليط الض

 املال العام مام سوء التصرف بأخالقيات وال: ترسيخ ألا أ

ن تمتلك اخالقيات وقواعد للسلوك املنهي يلتزم بها املحاسب او املدقق عند أتحتاج املحاسبة على نحو خا  

( تعمل في عالم متغير تنهار فيه املؤسسات 101  . ،الجليل وعبد ،هللا ن هذه املهنة بحسب )عبدأل  ،ممارستهم للمهنة

 .  امالاقتصادي املتزايد جراء سوء التصرف باملال الع خرى فضال عن الانهيار أوتخطئ فيه مؤسسات 
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ن سوء التصرف باملال العام اذا كان بقصد او بغير قصد هو تصرف شخص ي بعيد عن الالتزام باألخالقيات أ

ترسيخ  ساس علىن يشتمل بالدرجة ألا أخرى يجب أن تحديث املناهج املحاسبية بين فترة و أو  ، العامة وسلوكيات املهنة

تعطى لكافة املراحل الدراسية مادة تعني بأخالقيات املحاسب وتنمية السلوك  أن ي يجبأتزام باألخالقيات العامة الال

( ضرورة ترسيخ  121  . ،1020 ف،ونصر هللا بتصر  ألامير،) عبد هة سوء التصرف باملال العام ويرى املنهي لديه ملواج

ة اسب تجاه بيئته املهنية بشكل مبكر في مراحل تعليمه الاولى الاكاديميوتنمية القيم الاخالقية واملسؤولية املهنية للمح

للمحاسبة كما يجب على املحاسب ان يعتبر هذا الامر كجزء من تعلمه مدى الحياة لذلك يجب ان تحتوي برامج التعليم 

واثره  صرف باملال العاماملحاسبي القواعد الاخالقية بطريقة ايجابية عن طريق الربط بين السلوك الاخالقي وسوء الت

 .دقق اذا ساهم في عمليات الاحتيالعلى سمعه املحاسب او امل

ن ممارسة مهنة املحاسبة بطريقة سليمة وفق متطلبات اخالقيات وسلوك املهنة ينعكس ايجابا أويرى البعض 

با خالقية التي تؤثر سلألا لعالقة ويحد من املمارسات غير على توفير صورة صادقة عن البيانات املالية للجهات ذات ا

ملهنة ادى خالقيات وسلوك اأن افتقار التعليم املحاسبي على التركيز على أعلى املجتمع والدولة من الناحية الاقتصادية و 

داء يقة سليمة تحد من الفساد وسوء آلا الى مخرجات تعليمية ضعيفة املعرفة واملهارة الالزمين للممارسة املهنية بطر 

 (222  . ،1020 ،والزعبي ،بيني)الع .املنهي

 شمولية التعليم املحاسبي واملحافظة على املال العام  ثانيا:

يفترض التعليم املحاسبي ان جميع مخرجاتهم سيعملون رقباء ماليين فيجب ان تكون املناهج ملمة لكافة 

ذا سينصب في بناء راس ابجديات املحاسبة اي ما هو مهم وضروري للعمل الاني وما هو مستحدث لسوق العمل وه

مال بشري محاسبي داخل املؤسسات املختلفة يكون من الاهمية النسبية بمكان يحافظ على املال العام ويسهل عمل 

 .لتحقيق اهدافها ومهامها بأتم وجهديوان الرقابة املالية الاتحادي 

تدقيقية ساليب الات املختلفة وألا لعاملة في املؤسسلى دراسة الانظمة املحاسبية اإنه باإلضافة أويرى الباحث 

نطلق عليها عصرية وحديثة أن  ور ممكنأن يكون هناك مواكبة الأالساندة لها ضمن التعليم املحاسبي السائد يجب 

 للتعليم املحاسبي ألامنها الرقمنة والاستدامة مع زيادة الجرعات القانونية للتخصص املح
ً
 .ديمي البحتكااسبي خصوصا

 : الاستنتاجات

 ةلعمل بالكوادر املحاسبية املختصتتجلى اهمية التعليم املحاسبي في تزويد شتى انواع املؤسسات وسوق ا . 

 س املال البشري املحاسبيأفة هو ر س املال البشري في املؤسسات املختلأهم مكونات ر أحد أ. 

 ممتابعة املحافظة على املال العاديوان الرقابة املالية الاتحادي الجهة املعنية ب. 

  حادي.الاتللمحافظة على املال العام هناك مجموعة من الوظائف واملهام امللقى على عاتق ديوان الرقابة املالية 

  ن يكون هناك كادر محاسبي كفوء.  ألكي تتحقق تلك الوظائف واملهام بأتم وجه يجب 

  التوصيات:

  أرصن. املالية الاتحاديكلما كانت مخرجات التعليم املحاسبي رصينة كان عمل ديوان الرقابة 
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  ب املحاسبي الاملناهج املحاسبية اي بمعنى الجرعات التي سيتلقاها الط أبرزهاعناصر التعليم املحاسبي عديدة

 .خالل سنوات الدراسة

  عطى ،ن تضم مواد دراسية تعني بترسيخ القيم الاخالقية والسلوك املنهيأاملناهج املحاسبية يجب
ُ
خالل  ت

مر ألي خذ بنظر الاعتبار التحديث املستالدولية واملحلية املساندة مع ألا يعها مع التركيز على املعايير سنوات الدراسة جم

 .مر مواكبأ

 س مال بشري محاسبي كفوء سيساهم باملحافظة على املال العام وسيساهم بتحقيق وظائف أن تأسيس ر أ

 .ديوان الرقابة املالية الاتحادي ومهام

 قائمة املراجع: 

 املعدل. 1022( لسنة 02ديوان الرقابة املالية الاتحادي رقم ) قانون  (2

مدى مالئمة التعليم املحاسبي املنهي في العراق ملعايير  .(1021) .حمدأميري  ،حمد، وأالحسين كحيط عبد ،ملأ (1

قتصادية م الاغري للعلو مجلة الالعلمي. دراسة ميدانية في مؤسسات التعليم العالي والبحث : التعليم املحاسبي الدولية

 (، العراق05)20والادارية، 

دعم  ( في0همية توافر متطلبات معيار التعليم املحاسبي الدولي رقم )أ .(1011) .صالح يوسف البجاري  ،حسن (0

 101-122(، 22)21 ،مجلة دراسات اقيلمية .: دراسة مسحيةاملهارات املهنية للمحاسبين

املثلث التدريبي ودوره في . (1012) الرحمن.عبد  ،مهندو  ،ابراهيم علي ،محمد ،الحسين حسين عبد ،رؤى (2

 101-252 ،11الجامعة، مجلة كلية بغداد للعلوم الاقتصادية املحاسبي. تحسين التعليم 

دور التعليم املحاسبي في تطوير الثقافة املحاسبية لاليفاء  .(1012) محمد.سالم  ،حسينو  ،قاسم العبيدي ،علي (2

  20-10 ،(1)1، عمالالريادة للمال وألا مجلة  .بمتطلبات سوق العمل

دور التعليم املحاسبي الالكتروني  .(1011) مصطفى.حمد أ الختم، وانجي،بكري سر  ،عبير ،درار محمد ،سلوى  (1

 10-10، 12، ة الدراسات الاقتصادية والاداريةمجل .في تلبية متطلبات سوق العمل في ظل جائحة كورونا

دور التعليم املحاسبي في املساهمة بتبني حاضنات الاعمال  .(1020) هللا.نصر  كاظم ،حيدرو  ألامير،عبد  ،محمد (1

العدد .مجلة كلية بغداد للعلوم الاقتصادية الجامعة .(1)في العراق وفقا للمعيار املحاسبي الدولي التعليمي الدولي رقم

 112-100لعلمي السابع الخا  باملؤتمر ا

دور ديوان الرقابة املالية الاتحادي في  .(1010)ر. محمد صالح خض ،جنانو  ،الخالق البكوع عبد ،فيحاء (0

اقية لبحوث املجلة العر . ممارسة الرقابة البيئية وفق معايير الانتوساي دراسة تحليلية في ديوان الرقابة املالية الاتحادي

 55-01(، 2)21 ،السوق وحماية املستلك

معيارية مقترحة لتفعيل دور ديوان  نماذج. (1020) محمود.شاكر  ،حسينو  ،قص ي عبد الحليم ،صفوان (5

 مجلة العلوك الاقتصادية والادارية ، العدد .الرقابة املالية الاتحادي في فحص تقديرات املوازنة العامة الاتحادية للدولة

201. (12)،201-220 
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مجلة جامعة  .دارة من خاللها الرقابة على تنفيذ العقودلجهات التي تباشر إلا ا. (1020) حمد.عمران  ،عادل (20

 120-121 ، (1)10النهرين. 

دور ديوان الرقابة املالية الاتحادي في تقويم الاداء  .(1021) .حمدأرؤوف  ،ضال، ونسليمان حنتوش ،طارق  (22

 122-252(، 02)22ومالية، مجلة دراسات محاسبية  .الضريب

مارسات املحاسبة الابداعية في خالقي على مالتعليم املحاسبي ألا  . أثر (1020) .الزعبياث ،علىو  ،ينيالعب ،مهند (21

 212-222 ،20 ،مجلة كلية بغداد للعلوم الاقتصادية الجامعة.ردنألا 

دراسة التغيرات الهيكلية في بيئة املحاسبة كمدخل . (1012) .الجليل عبد ،محمد، و هللا عبد ،الرحمن عبد (20

 122- 102 ،(2)22، مجلة املثنى للعلوم الادارية والاقتصاديةإلابداعية. سة املحاسبة ملمار 
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دور املواكبة التربوية في تجويد املشاريع الشخصية للمتعلمين بالسلك الثانوية التأهيلي: 

 املديرية إلاقليمية موالي رشيد )املغرب(

The role of educational support in improving the personal projects of learners in the 

secondary qualifying cycle : Regional Directorate Moulay Rachid (Morocco) 
 املعرب  /ألاكاديمية الجهوية للتربية والتكوين لجهة الدار البيضاء، سطات /ط.د.محمد فتحي

PhD.Mohamed Fathy/ Regional Academy of Education and Training in the region of Casablanca, Settat / Morocco 

 املعرب  /ألاكاديمية الجهوية للتربية والتكوين لجهة الدار البيضاء، سطات /ف بشرمحمد أشر  أ.

Muhammad Ashraf Bishr/ Regional Academy of Education and Training in the region of Casablanca, Settat / 

Morocco 

 املعرب  /ألاكاديمية الجهوية للتربية والتكوين لجهة الدار البيضاء، سطات/ نبيل مسري أ.

Nabil Mesry/ Regional Academy of Education and Training in the region of Casablanca, Settat / Morocco 

 
 

 الدراسة:  ملخص

ل آلاونة الاخيرة، بمراجعة شاملة لنظام التوجيه املدرس ي واملنهي وإلارشاد قامت وزارة الوصية على قطاع التعليم باملغرب، خال

الجامعي، من أجل مصاحبة املتعلمين ومساعدتهم على تحديد اختياراتهم في مسارهم التعليمي، وتوفير الدعم البيداغوجي املستدام لهم، 

نحو امليادين التي يمكن فيها للمتعلمين إحراز التقدم املدرس ي واملنهي  التوجيه وإلارشاد املبكران وذلك من خالل اتخاذ التدابير التالية:

معدالت  ر والجامعي املالئم مليوالتهم وقدراتهم، وتجديد آلاليات املعتمدة في التوجيه التربوي، من خالل اعتماد الروائز مع ألاخذ بعين الاعتبا

 ي.التحصيل الدراس ي، وميول واختيارات املتعلم ومشروعه الشخص 

ى الاختيار تنمية كفايات التربية علتعتبر املواكبة التربوية عملية يمارسها ألاساتذة بشكل دائم كنوع من التوجيه التربوي من أجل 

ق تتم هذه املواكبة من طرف ألاساتذة وف بحيث واملتعلمات، املتعلمين إمكانات وتعزيز  دعموبناء املشاريع الشخصية والعدد التربوية و 

بشأن الترشيح ملهام ألاستاذ)ة(الرئيس)ة( بالثانويات إلاعدادية والثانويات  1025أكتوبر  00الصادرة بتاريخ  222-25املذكرة رقم مقتضيات 

 التأهيلية. 

تهدف املواكبة التربوية إلى مساعدة املتعلمين على الاندماج في الحياة املدرسية، والنجاح في مساراتهم الدراسية، وتمكينهم من 

ب املعارف واملهارات والكفايات الضرورية ملساعدتهم على بناء مشاريعهم الشخصية وتحديد اختياراتهم الدراسية والتكوينية واملهنية، اكتسا

وتشمل  .والُعدد التربوية الداعمة للمشروع الشخص ي للمتعلم املوضوعة رهن إلاشارة ،وذلك باستثمار ملضامين ألانشطة الصفية والالصفية

 التربوية مختلف ألانشطة املتعلقة بمعرفة الذات وتطوير قدراتها، وباالنفتاح على املحيط الدراس ي والتكويني واملنهي، وبتنمية الثقافةاملواكبة 

 املقاوالتية والحس الريادي، وباإلعداد لالندماج في الحياة الاجتماعية واملهنية.

 التكوين عبر املمارسة، التوجيه التربوي ، ألاستاذ الرئيس ،املشروع الشخص ي، املواكبة التربوية :يةالكلمات املفتاح

Abstruct : 

The Ministry of Guardianship of the Education Sector in Morocco has recently undertaken a comprehensive review 

of the school and vocational guidance system and university guidance, in order to accompany learners and help them 
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determine their choices in their educational path, and to provide them with sustainable pedagogical support, by taking the 

following measures: Early guidance and guidance towards The fields in which learners can make school, professional and 

university progress appropriate to their preferences and abilities, and renew the mechanisms adopted in educational 

guidance, through the adoption of prizes, taking into account the academic achievement rates, the tendencies and choices of 

the learner and his personal project. 

Educational accompaniment is a process that teachers practice on a permanent basis as a kind of educational guidance 

in order to develop educational competencies on selection, building personal projects and educational numbers, and 

supporting and enhancing the capabilities of male and female learners, so that this accompaniment is carried out by teachers 

in accordance with the requirements of Memorandum No. 19-114 issued on October 08, 2019 regarding Nomination for the 

functions of the head teacher (e) in the preparatory and qualifying high schools. 

Educational support aims to help learners integrate into school life, succeed in their academic paths, and enable them 

to acquire the necessary knowledge, skills and competencies to help them build their personal projects and determine their 

educational, training and professional choices, by investing in the contents of classroom and extra-curricular activities, and 

educational kits that support the learner’s personal project that are subject to Signal. Educational support includes various 

activities related to self-knowledge and developing its capabilities, openness to the academic, training and professional 

environment, developing entrepreneurial culture and entrepreneurial sense, and preparing for integration into social and 

professional life. 

Keywords : educational support, personal project, principal professor, educational guidance, training through practice 

 مقدمة: 

ستمرة ومتواصلة سواء على مستوى املمارسة أو يعد الحقل التربوي من أهم املجاالت التي تعرف تطورات م

الاليات أو املفاهيم العلمية الحديثة، إذ أضحى التوجيه املدرس ي واملنهي والجامعي سيرورة مستمرة ومتطورة تهدف إلى 

بن علي،  ) اختياراتهمالتي من خاللها يمكن للمتعلمين واملتعلمات من تحديد أهدافهم وصياغة بناء املشاريع 

هذه املشاريع التي تتطلب باألساس عملية املواكبة التربوية التي تعتمد على مجموعة من  (151،  .1020،ومشري 

الاليات والوسائل التي يمكن اتباعها داخل الفصل الدراس ي أو خارجه من أجل توفير مواكبة للمتعلمين تربويا ونفسيا 

 (225،  .1021رحو، بن )واجتماعيا.

مثل تنبؤي لنتيجة مستقبلية يستهدف منها الفرد تحقيق غاياته وطموحاته وحاجاته، املشروع الشخص ي ت يمثل 

إذ عندما يتم تحديد هذا املشروع كتمثل فذلك يعني أنه نتيجة التفاعل بين نظامين من التمثالت: تمثالت الذات 

لم ت تتطور باستمرار، لذلك يهتم ع)الكفاءات والحوافز ...( وتمثالت الواقع )املسالك والتكوينات، املهن...(، وهي تمثال 

 (02،  .1020أزوار، ) .النفس املعرفي بكيفية بناء هذه التمثالت وباستراتيجيات اختيار املشروع
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كيانا فكريا وشكال من التماثالت التي تدمج ما يعرفه الفرد عن نفسه  يعتبر املشروع الشخص يبناء عليه،  

خارجي )نظام الدراسة، عالم الشغل(. إذ من خالله يمكن التنبؤ لنتيجة )معرفة الذات( وما يعرفه عن العالم ال

ينتج عن عالقات قوة بين ثالث أقطاب: القطب  غالبا ما مستقبلية يستهدف منها الفرد تحقيق مقاصده وحاجاته، والذي

-ط السوسيوالدافعي الذي يمثل قطب التماثالت حول الذات، القطب املنهي بمثابة قطب التماثالت حول املحي

 اقتصادي وحول املهن السائدة واملستقبلية، قطب التقويم الذاتي الذي يتعلق بعالم الدراسة بالنسبة للطالب الجامعي.

  :إلاشكالية

تعتبر املواكبة التربوية سيرورة تربوية مستمرة تهدف إلى إكساب املتعلمين مجموعة من املهارات والكفايات  

قادرين على بناء مشاريعهم الشخصية، حيث أن عملية البناء وإعداد املشاريع تبدأ من املعرفية والسلوكية لجعلهم 

تمكينهم من املعارف واملهارات التي تؤهلهم لالنفتاح على املحيط وتحقيق السلك الابتدائي والاعدادي من خالل   

من  ق مشاريعهم الشخصية وتمكينهمرغباتهم، لتعزز عملية املواكبة التربوية هذه من خالل دعم عمل املتعلمين لتحقي

 املهارات التي تيسر اندماجهم الاجتماعي واملنهي في السلك الثانوي التأهيلي والتكوين املنهي والجامعي.

تهدف املواكبة التربوية إلى مساعدة املتعلمين على الاندماج في الحياة املدرسية، والنجاح في مساراتهم الدراسية، 

ملعارف واملهارات والكفايات الضرورية ملساعدتهم على بناء مشاريعهم الشخصية وتحديد وتمكينهم من اكتساب ا

اختياراتهم الدراسية والتكوينية واملهنية، وذلك باستثمار ملضامين ألانشطة الصفية والالصفية، والُعدد التربوية الداعمة 

ملتعلقة بمعرفة الذات وتطوير قدراتها، وتشمل املواكبة التربوية مختلف ألانشطة ا .للمشروع الشخص ي للمتعلم

دماج في والحس الريادي، وباإلعداد لالن املقاوالتوباالنفتاح على املحيط الدراس ي والتكويني واملنهي، وبتنمية الثقافة 

 الحياة الاجتماعية واملهنية.

 همألباءتجابة ما اسهنية إفي ظل غياب الرؤية املستقبلية واملهنية لبعض املتعلمين الذين يربطون اختياراتهم امل

وأمهاتهم أو اقتداء بأصدقائهم داخل الفصل الدراس ي أو خارجه، ومن هنا تتسع الهوة بين ما يطمح له املتعلمين وبين 

 ما يمتلكونه من مهارات وقدرات وكفايات تؤهلهم لتحقيق مشاريعهم الشخصية املهنية والدراسية املستقبلية.

للمواكبة التربوية أن تعمل على تجويد املشاريع ل الاشكالي التالي: كيف يمكن من هذا املنطلق يطرح السؤا

 الشخصية للمتعلمين بالسلك الثانوية التأهيلي؟ 

 هذا السؤال الاشكالي يفرز لنا جملة من التساؤالت، لعل في مقدمتها:

 ما املقصود باملواكبة التربوية واملشروع الشخص ي للمتعلم؟ 

 شروع الشخص ي للمتعلم؟ما هي مراحل تدرج امل 

 ما هي خصائص املواكبة واليات تتبعها؟ 

 فرضيات الدراسة:

 :تمكن املواكبة التربوية من مساعدة املتعلمين واملتعلمات على تطوير معارفهم ومهاراتهم  الفرضية ألاولى

 وكفاياتهم التي تساعدهم على اختياراتهم الدراسية والتكوينية الجامعية واملهنية.



 

وفقا لمتطلبات القرن  رأس مال بشريءدورمؤسسات التعليم في بنا      

 الحادي والعشرين 

 

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

 

 املؤتمر الدولي

 العلمي الافتراض ي 

2022 

 

 أهمية املواكبة التربوية في بناء املشاريع الشخصية للمتعلمين بالسلك الثانوي التأهيلي حيث  الثانية: الفرضية

 . تضمن نجاحهم في مساراتهم التعليمية واملهنية وتحفيزهم على اختياراتهم الشخصية املستقبلية

  أهداف الدراسة:

  خصية للمتعلمين بالسلك الثانوي التأهيلي.املواكبة التربوية في بناء املشاريع الشالتعرف على أهمية 

 .إرساء العمل باملشروع الشخص ي للمتعلمين واملتعلمات 

 فضاء املؤسسة لضمان انخراطهم في تحقيق أهداف املساعدة على التوجيه  تعبئة الفاعلين التربويين من داخل

 املدرس ي واملنهي والجامعي كل حسب مواقعه.

 ي مجال التوجيه التربوي.الارتقاء باملمارسة التربوية ف 

  املساهمة في تحسين جودة املنظومة التربوية وتمكين املتعلمين من الكفايات واملهارات الضرورية لالندماج

 الاجتماعي والاقتصادي.

 أهمية الدراسة: 

لثانوي ا بناء املشاريع الشخصية للمتعلمين بالسلك تتجلى أهمية هذه الدراسة في إبراز دور املواكبة التربوية في

ألاساتذة الرؤساء، خدمة للمتعلمين واملتعلمات لضمان نجاحهم في مساراتهم الدراسية واملهنية التأهيلي، التي يقوم بها 

د وتوفير الدعم البيداغوجي املستدام لهم والتوجيه وإلارشا والجامعية من خالل التنسيق مع مختلف الفاعلين التربويين،

 .ا إحراز التقدم املدرس ي واملنهي والجامعي املالئم مليوالتهم وقدراتهمنحو املجاالت التي يمكن فيه

 املقصود باملواكبة التربوية واملشروع الشخص ي للمتعلم:.2

ملواظبة لغويا مجموعة من املواقف التي تتمحور حول املفاهيم التالية: ا مفهومها يعكس :املواكبة التربوية.1.1

والتقاسم... إنها تعبير عن حالة انتباه لآلخر بما تعنيه من رعاية وعناية  نتظامعلى الش يء، املثابرة، املداومة الا 

واهتمام، وهي بذلك مناقضة لحالة الفجوة والقطيعة. كما يحيل مفهومها على وجود العالقة والانتماء إلى مجموعة 

 .ما، واملشاركة الجماعية في نشاط مشترك، ووجود مشروع مشترك

شتقة من الداللة اللغوية للمواكبة تستند خالل املمارسة التربوية والتعليمية إلى تقنيات كل هذه املعاني امل

وإجراءات وآليات وشروط تهدف إلى تشخيص وضع املستهدف بالتربية والتعليم، ثم التماس أنماط املالءمة والتكييف 

  التي تسمح بمساعدته على التوافق الدراس ي والاستمرار فيه

على فكرة الانضمام لآلخر ودعمه وتعزيز إمكاناته. فاملواكب )ألاستاذ الرئيس( كشخص مورد  تستند املواكبة

يدعم املواكب )املتعلم( مع الحفاظ على مسافة بينهما بما يضمن مواكبة أفضل. ويركز املواكب على مسار املواكب وبناء 

ات له، واملشاركة في إزاحة الستار عن معنى ما مستقبله الشخص ي. إن املواكبة هي أوال استقبال آلاخر وتقبله وإلانص

 .يعيشه ويبحث عنه، وهي في النهاية السير إلى جانبه لتأكيد ذاته ضمن املعنى الجديد الذي ينخرط فيه
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أما املواكبة التربوية فهي التي تتم من طرف ألاساتذة وفق مقتضيات املذكرة، املنظمة "ملهمة وأدوار " ألاستاذ 

ذلك بهدف تنمية كفايات التربية على الاختيار وبناء املشاريع و (1025، 222-25)املذكرة الوزارية رقم  الرئيس"،

 الشخصية والعدد التربوية، وباستثمار ملضامين ألانشطة الصفية والالصفية الداعمة للمشروع الشخص ي للمتعلم.

السيرورة التي ينخرط فيها املتعلم من أجل تحديد هدف منهي يطمح إلى هو " :مفهوم املشروع الشخص ي للمتعلم.2.1

تحقيقه، وتحديد املسارات الدراسية والتكوينية املؤدية إليه، وخطته الشخصية لبلوغه، والخيارات البديلة في حالة 

 (1025)القرار الوزاري،  هذا املبتغى".تعثره في الوصول إلى 

شير هذا املفهوم أنه سيرورة نمائية دينامية تطورية، يبحث من خاللها املتعلم)ة( عن صيغة للعمل الذاتي ي

لتحقيق أقص ى ما يمكن من املالءمة بين قدراته وتطلعاته والفر  املتاحة أمامه سواء كانت فرصا تعليمية أو تكوينية 

 .أو مهنية

خالل تفكير  نم ذ الى التفكير في مستقبله باعتباره مشروعا شخصيايهدف املشروع الشخص ي للمتعلم الى دفع التلمي

 .استباقي يتخيل املستقبل ونوع الدراسات التي سيتابعها واختياراته املهنية املستقبلية

 ذاتية رةسيرو  بذلك وهو  واملحيط، الذات بين إلايجابي التفاعل على أساسا للمتعلم الشخص ي املشروع يتأسس

 فهذه ،(1025 )سنهجي، ووجدانية ونفسية وذهنية اجتماعية بجوانب تقترن  واملتعلمات علميناملت تخص وداخلية

 التربوية طةألانش مختلف في وانخراطهم التربوي  التوجيه عملية من لالستفادة املتعلمين مبادرة في تتجسد السيرورة

 لدراس يا ألاداء بين تكاملي منطق إطار  في ذلك وكل املهنية، أهدافهم تحقيق أجل من الشخصية مشاريعهم تخدم التي

 .(1025 الوزاري، )القرار  املستقبلي واملنهي والتكويني الدراس ي والطموح الحالي

 مراحل تدرج املشروع الشخص ي للمتعلم:.2 

 ملدرس ي واملنهي والجامعي، على تفاعل إيجابي بينتأسس مفهوم املشروع الشخص ي للمتعلم في مجال التوجيه اي

الذات واملحيط. وهو بذلك سيرورة ذاتية وداخلية للمتعلم، ذهنية ووجدانية ونفسية واجتماعية، مع إسقاطات 

مستقبلية ملساره الدراس ي واملنهي يعمل على عقلنتها باستمرار. ولهذه السيرورة املتجددة واملمتدة في الزمن تمظهرات 

جية تتجلى أساسا في مبادرة املتعلم لالستفادة من خدمات التوجيه املدرس ي واملنهي والجامعي، وانخراطه في مختلف خار 

ألانشطة التربوية املنبثقة عنها أو غيرها ذات الصلة بمشروعه، وسعيه إلى توثيق سيرورة تفكيره في مشروعه، وتفاعله 

لتوجيه املدرس ي واملنهي والجامعي. فاملشروع الشخص ي للمتعلم هو الجدي مع املساطر الجاري بها العمل في مجال ا

السيرورة التي ينخرط فيها املتعلم من أجل تحديد هدف منهي يطمح إلى تحقيقه، وتحديد املسارات الدراسية والتكوينية 

لك في إطار بتغى، وكل ذاملؤدية إليه، خطته الشخصية لبلوغه، والخيارات البديلة في حالة تعثره في الوصول إلى هذا امل

منطق تكامل استراتيجي بين ألاداء الدراس ي واملاض ي والحالي، وبين الطموحات وألاهداف الدراسية والتكوينية واملهنية 

 سية وهي:مراحل أساويقتض ي ارساء العمل باملشروع الشخص ي للمتعلم ثالثة  .املستقبلية

 عليم الابتدائيالنهائيتين من الت : تخص السنتينمرحلة الاستئناس
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مواكبة املتعلم في بناء مشروعه الشخص ي ومساعدته في نهايتها : تهم سلك التعليم الثانوي إلاعدادي حيث حلة البناءمر 

 على تحديد اختياراته الدراسية والتكوينية عبر:

  تئناس ستعزيز معرفته باملهن واستكشاف املجاالت الاقتصادية واملهنية، استكشاف عالم املقاولة، مع الا

 بالحس املقاوالتي. 

 تعميق معرفته باملسارات الدراسية والتكوينية وآفاقها ومعرفة خصائص الذات في أبعادها املختلفة؛ 

 ملتعلقة باالختيار واتخاذ القراراكتساب منهجية لبناء املشروع الشخص ي وتنمية كفاياته ا. 

 ة تلميذات وتالميذ مستوى الثالثة إعدادي وفق إرساء تدريب استكشافي لوسط منهي خالل الدورة ألاولى لفائد

 إطار مرجعي يوضع لهذا الغرض.

واكبة املتعلم من أجل تمكينه من توطيد مشروعه الشخص ي مل : تخص سلك التعليم الثانوي التأهيليمرحلة التوطيد

استثمار مشروعه، بتبعا لتطور مستوى نضج ميوله، ومساعدته على تحيين اختياراته الدراسية والتكوينية لتحقيق 

 محطات التوجيه وإعادة التوجيه املمكنة ومختلف املمرات والجسور املتاحة عبر:

 تعميق معرفته باملهن ومتطلباتها 

 تصاد الوطني وآفاق الشغل الواعدةالتعرف أكثر على مقومات الاق 

 لدراسية والتكوينية املؤهلة لذلكتعزيز معرفته باملسارات ا 

  تية وحسه الرياديثقافته املقاوالتنمية 
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يقتض ي إرساء العمل باملشروع الشخص ي للمتعلم بالثانويات إلاعدادية والثانويات  خصائص املواكبة واليات تتبعها:.9

 ثالثة مستلزمات:  011-25التأهيلية وفق مقتضيات القرار الوزاري 

 إرساء خدمة مواكبة املشاريع الشخصية للمتعلمين؛

دمات والبرامج وألانشطة والتدخالت التربوية املوجهة للمتعلم ويتم التمييز بين ثالثة أنواع تشمل مجموع الخ

 من املواكبة: 

: وتتم من طرف ألاساتذة وفق مقتضيات املذكرة،" املنظمة ملهمة وأدوار " ألاستاذ الرئيس وذلك بهدف املواكبة التربوية

ريع الشخصية والعدد التربوية، وباستثمار ملضامين ألانشطة الصفية تنمية كفايات التربية على الاختيار وبناء املشا

 والالصفية الداعمة للمشروع الشخص ي للمتعلم. 

وتقوم على تتبع سيرورة املواكبة التربوية وتوثيقها من خالل ملف تتبع ا ملشروع الشخص ي املواكبة إلادارية والتقنية: 

مساطر التوجيه املدرس ي واملنهي والجامعي، وعلى اتخاذ قرارات مرحلية أو يارات املتعلم في إطار تلى التفاعل مع اخوع

 نهائية بخصو  اختيارات املتعلم من طرف املجالس واللجن املختصة. 
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: تناط بأطر التوجيه التربوي وذلك من خالل تقديم خدمات تخصصية متنوعة ومتكاملة في مجال املواكبة التخصصية

علمين بشكل مباشر املت مباشرة تستهدفواكبة التخصصية: مواكبة ويتم التمييز بين مدخلين للمالتوجيه املدرس ي واملنهي 

 .بشكل ومواكبة غير مباشرة. تستهدف بيئة املواكبة

  :إرساء بيئة مدرسية وتربوية مواكبة للمشاريع الشخصية للمتعلمين

ا ن الاستفادة من خدمة املواكبة بأنواعهيحر  مدير املؤسسة على إرساء" بيئة مدرسية مواكبة، تضمن للمتعلمي

الثالث وتسمح لهم بالتعبير عن اختياراتهم الدراسية والتكوينية واملهنية وبالتواصل حول مشاريعهم الشخصية. ولهذا 

 الغرض تتخذ مختلف الترتيبات منها:  

  مؤسسةللمستشارا تقنيا  باملؤسسة بصفتهمع إلاطار في التوجيه املكلف. 

  تغطية كل قسم بخدمات" ألاستاذ الرئيسالحر  على. 

  الارتقاء باملمارسة التربوية باملؤسسة في مجال التوجيه املدرس ي واملنهي والجامعي والحر  على استحضارها

 .للمتعلم كخيط ناظم للفعل التربوي ملركزية املشروع الشخص ي 

 شخصية للمتعلميناعمة للمشاريع التفعيل أدوار مجالس املؤسسة العتماد أنشطة تربوية د. 

  التنسيق والتواصل ألافقي والعمودي على مستوى املؤسسة التعليمية بين مختلف الفاعلين ترشيدا لتدخالتهم

 تعزيز التنسيق وتركيزها على دعم املشاريع الشخصية للمتعلمين 

 يها ملف عي بما فحسن تدبير مختلف املساطر التقنية وإلادارية ذات الصلة بالتوجيه املنهي واملدرس ي والجام

  .تتبع املشروع الشخص ي للمتعلم
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  تدبير الفضاءات الضرورية لتصريف ألانشطة والتدخالت املبرمجة في إطار املواكبة والحر  على ترشيد

 استعمالها من طرف مختلف الفاعلين املعنيين. 

 :إرساء آليات تتبع واستثمار املشاريع الشخصية للمتعلمين

املتعلم في مشروعه الشخص ي واستثمار ذلك في مساعدته على تحديد اختياراته  لرصد مستوى نضج تفكير  

وتجويد القرارات املتعلقة بها يتم اعتماد ملف خا  بتتبع املشروع الشخص ي لكل متعلم يوضع ضمن ملفه املدرس ي 

 ستاذ الرئيس "وإلاطار في التوجيه التربوي ويتضمن:ألا ووتتم تعبئته من طرف املتعلم، نفسه 

لرصد مستوى نضج تفكير املتعلم في مشروعه الشخص ي واستثمار ذلك في مساعدته على تحديد اختياراته 

وتجويد القرارات املتعلقة بها يتم اعتماد ملف خا  بتتبع املشروع الشخص ي لكل متعلم يوضع ضمن ملفه املدرس ي 

 جيه التربوي ويتضمن:ستاذ الرئيس "وإلاطار في التو ألا ووتتم تعبئته من طرف املتعلم، نفسه 

  وصف إجرائي للمشروع الشخص ي للمتعلم يحدده هذا الاخير، في بداية التعليم الثانوي إلاعدادي وفي نهاية

 .الثانوي كل سنة من سنوات التعليم 

 تعلم ملحصيلة لألنشطة الداعمة للمشروع الشخص ي ولألنشطة والتدخالت التخصصية التي انخرط فيها ا

 .رئيسيرصدها" ألاستاذ ال

 م املتعلم في بناء مشروعه الشخص يرأي "ألاستاذ الرئيس" عند نهاية كل دورة دراسية بخصو  مستوى تقد. 

 • ى املتعلم ينجزه "ألاستاذ الرئيسشخص ي لدالتقييم سنوي لتطور بعض كفايات املشروع. 

  نة رة الثانية من كل ستوثيق للتدخالت التصحيحية والداعمة املقترحة من طرف "ألاستاذ الرئيس" بداية الدو

   .دراسية

  كل دورة دراسية حول مضمون امللففي التوجيه التربوي نهاية  إلاطار مالحظات. 

حصيلة الختيارات التوجيه وإعادة التوجيه املعبر عنها من املتعلم وللقرارات الصادرة بشأنها عن املجالس واللجن طرف 

 املختصة باملؤسسة.  
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 استنتاج عام:

ر التربوية والتوجيهية بمديرية موالي رشيد إلى ترشيد وتنوير اختيارات املتعلمين الدراسية والتكوينية تعمل ألاط 

واملهنية، وذلك بالتدخل بشكل مبكر ونشيط خالل مساراتهم الدراسية والتكوينية بهدف التقليص من احتمال الخطأ 

الئمة أكثر لقدراتهم وميوالتهم وطموحاتهم، وذلك على ضوء في الاختيار، وإرشادهم إلى التكوينات املهنية أو العليا امل

 فر  العمل التي يتيحها سوق الشغل.
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أهمية الكفاية التكنولوجية لدى القائد التربوي في الارتقاء بالتدبير إلاداري باملؤسسة 

 التعليمية باملغرب

the impartance of technological competence for the educational  learder in improving 

administrative managementin educational institutions in marocco 

 املغرب /جامعة الحسن ألاول /نجيب مزوارط.د.

Naguib Mezouar/Hassan I University/Morocco 

 املغرب/وجدة ،كلية العلوم القانونية والاقتصادية والاجتماعية /جميلة عباوي  د.

Dr. Jamila Abbawi, Faculty of Legal, Economic 

and Social Sciences, Oujda/Morocco 
 

 ملخص الدراسة: 

شرف يتشكل الكفاية التتكنولوجية أهمية كبرى لدى القائد  في تدبير إلاداري  والتربوي و الاجتماعي و التواصلي باملؤسسة التي 

نا، د، فكما هو املعلوم لدى الجميع أن املؤسسة التعليمية، أصبحت نتيجة إلاصالحات التربوية الرسمية ببال عليها على املستوى التدبيري 

مؤهالت تأهيل قيادات تربوية ب ل التربوي،  ومن هذا املنطلق وجبعلى املستوى الرسمي نقطة ارتكاز لكل املشاريع الاستراتيجية في املجا

دبير التربوي التولوجيا املعلومات والاتصاالت في من بينها القدرة على توظيف تكناف املنتظرة من ألاوراش التربوية، و تنسجم وحجم ألاهد

تكنولوجيهة ، عليه إلاملام بأهم املهارات الالتعليمية صانعا له داخل املؤسستةد التربوي بوصفه محركا للتغيير و ، فالقائوإلاداري والتواصلي

ة املردودية سواء الداخلين خالل الرفع من مؤشرات الجودة و ، مإيجابي داخل املؤسسة التي يدبرهاالتي تعينه على قيادة تغيير حقيقي و 

لخارجية ، وتملك لكفاية التكنولوجية للفاعليين  داخل املؤسسة التعليمية من أطر تربوية وإدارية ومتعلمين  إحدى ألادوات الحاسمة وا

 في تحقيق أهداف املؤسسة التوافق عليها تربويا واجتماعيا ببالدنا 

  ري والتربوي إلاداالتدبير  ،الكفاية التكنولوجية ،التربوية القيادة املفتاحية:الكلمات 

Abstract: 

Technological competence is of great importance to the leader in the administrative, educational, social and 

communicative management of the institution he supervises at the managerial level. From this point of view, educational 

leaders must be qualified with qualifications that are consistent with the size of the expected goals of educational workshops, 

including the ability to employ information and communication technology in educational, administrative and 

communication management, and the educational leader, as an engine of change and a maker of it within the educational 

institution. He must be familiar with the most important technological skills that would  help him lead real and positive change 

within the institution he is managing, by raising the indicators of quality and profitability, both internal and external, and 

possessing the technological sufficiency of the actors inside the educational institution from educational, administrative and 

educators frameworks as one of the tools. The decisive factor in achieving the goals of the institution is educational and social 

consensus in our country.… 

Keywords: Technological competence, the leader, the management  
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 مقدمة: 

رة سنوات ألاخيرة  ضغوطات وتحديات نتيجة لثو في المن بينها املغرب تواجه منظومة التعليم في العالم العربي، و 

التكنولوجيا الحديثة، وبالتالي أدت إلى سلسلة من التغييرات التي طرأت على العالقات إلانسانية وقد أدى هذا التطوير 

لتعليمية، االسريع الذي تعيشه إلادارة الحديثة إلى ضرورة احتياجها إلى قيادة تربوية يكون لها أثر كبير في نجاح العملية 

فبدون تلك القيادات الواعية واملسؤولة، فإنه يتعذر على املؤسسات التعليمية القيام بأهدافها التعليمية والتربوية على 

أكمل وجه، ومن هذا املنطلق وجب توفر على قائد املؤسسة التربوية التوفر على كفايات أساسية، على رأسها الكفاية 

 رتقاء بالتدبير إلاداري والتربوي، وفق متطلبات مدرسة القرن الواحد العشرين.التكنولوجية التي تمكنها من الا 

لقد أصبح توظيف تكنولوجيا املعلومات والاتصاالت في التدبير إلاداري  والتربوي أمرا ملحا  لتطوير وتحسسن  

تعليم ي توفرها تكنولوجيا المؤشرات الجودة باملؤسسات التعليمية باملغرب، وذلك  باستثمار إلامكانات والوسائل الت

رات ، كضعف اكتساب  الكفايات ألاساسية و املهالتي تعاني منها املدرسة املغربيةبهدف  تجليل الصعوبات  والتحديات ا

فاستخدام تقنيات الحاسوب والوسائط املتعددة  اعلية الوسائل التعليمية املتاحة، وعليهالناعمة، نتيجة عدم ف

دية الداخلية و تدبير إلاداري والتربوي لدى القيادات التعليمية سيسهم من دون شك في الارتقاء باملردوشبكة إلانترنت في ال

التعليم الرقمي والتعليم عن بعد،  هذا ألاخير الدعوات الرامية إلى التحول نحو ،  وخاصة في ظل للمؤسسة التعليمية

 25أثبت نجاعته خالل ألازمة الصحية املرتبطة بكوفيد 

 الدراسة:ية إشكال

ألاخيرة في حقل التربية والتعليم في كافة املستويات التعليمية  في السنواتنتيجة للتطور الذي شهده العالم 

 وتجاوز  التكنولوجيةالتربوي تملك الكفاية  على القائدلذلك أصبح لزاما  والتربوي،علوم التدبير إلاداري  وخاصة في

تدبير في تحقيق ألاهداف املرجوة من ال كبيرة تنجحالتي لم تعد تسهم بفعالية ألاساليب النمطية والطرائق التقليدية 

الحديث القائم على املشاريع والنتائج، ومن هذا املنطلق يمكن صياغة إلاشكالية املركزية في السؤال التالي: إلى أي حد 

 ؟بالدنابوي باملؤسسات التعليمية بالتر يمكن، تساهم الكفاية التكنولوجية لدى القائد في الارتقاء بالتدبير إلاداري و 

 الدراسة:صياغة فرضية 

للفرضية دور مهم في ترشيد البحوث العلمية، ألنها تضع البحث في إطار محدد، يستطيع من خالله الباحث 

 التالية: الفرضيةمن  البحث التحققالتقيد بخطوات أساسية للوصول إلى نتائج علمية صحيحة لذلك سنحاول في هذه 

 اهم الكفاية التكنولوجية لدى القائد في الارتقاء بالتدبير إلاداري والتربوي باملؤسسات التعليمية ببالدنا.تس

  :أهداف الدراسة

التكنولوجية لدى القائد في الارتقاء بالتدبير  أهمية الكفايةنهدف من وراء هذه الورقة العلمية املتمحورة حول 

 ية، ولذلك تسعى هذه الورقة العلمية إلى:إلاداري والتربوي باملؤسسات التعليم

  التحسيس أهمية الكفاية التكنولوجية في تطوير املمارسة املهنية لدى القائد التربوي. 
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  إبراز أهم املهارات والقدرات ألاساسية املكونة للكفاية التكنولوجية الواجب توفرها في القائد التربوي، وأثرها

 تقديم مقترحات وأفكار لتجاوز املشاكل املرتبطة بتوظيف هذه لكفاية في والتربوية معفي الارتقاء باملمارسة التدبيرية 

التدبير إلاداري والتربوي. كما أهمية ورقة العلمية كذلك، في كونها، ستشكل إضافة نوعية على املستويين العلمي والعملي 

من جهة، وتطوير موضوع الورقة العلمية من الباحثين في املوضوع إلغناء معارفهم  وتوصيات تعينمن خالل اقتراحات 

 جهة أخرى.

 :املنهج املعتمد في الدراسة

بناء على ألاهداف املحددة آنفا، اعتمدت املنهج الوصفي التحليلي في التأطير النظري لإلشكالية املطروحة، مع 

 رض الواقع، ومن هذا املنطلق،ى أوأفكار عملية من أجل املساعدة في تنزيل أهداف الدراسة عل على مقترحاتالانفتاح 

فقد صّممت محاور الدراسة وعناصرها الجزئية بصورة تؤطر املوضوع وًتلّم بأهّم جوانبه؛ وتجيب عن إشكاليته وفق 

  آلاتي:

 املحور ألاول: ضبط املصطلحات املهيكلة للدراسة 

ال يمكن   الخوض في علم  إذ) 220،  1000، السكاكي)"" إن املصطلحات مفاتيح العلومقديما قال السكاكي 

لذلك سأحاول التعريف ) 1،  2555سنوي، الا )من العلوم إال بعد تصور ذلك العلم، والتصور يستفاد من التعريفات 

املصطلحات املهيكلة ملوضوع التي أشتغل عليه   تعريفا مستوفيا كل مالمحها وجزئياتها، ومن أهم هذه املصطلحات بأهم 

 مايلي:

 بوية:القيادة التر    

فن معاملة الطبيعة البشرية أو فن التأثير في السلوك البشري لتوجيه جماعة من الناس نحو هدف معين بطريقة 

تضمن طاعتهم وثقتهم واحترامهم وتعاونهم... فهي تعني فن إلادارة وليس إلادارة بحد ذاتها، إذ إنها تعنى بالنشاط املؤثر 

 ) 1022)عزت، ساكنة إلى الحالة املتحركة أو الديناميكية في الجهاز إلاداري ألنه ينقله الحالة ال

ه القائد سلوك يقم بالتي عرفها بأنها " للقيادة التربويةوجاء في دليل الحياة املدرسية الجديد تعريفا أكثر دقة 

اس في نجاح سوالقيادة وظيفة لها دور أ املدرسة،لتحقيق رسالة  وألاساتذة واملتعلمين والشركاءلتوجيه نشاط املجالس 

 ) 11،  .1000وزارة التربية الوطنية، ا) التدبير "

 التدبير: 

عبارة عن مجموعة من العمليات والتقنيات وآلاليات والخطط إلاجرائية التي يعتمد عليها املدبر لتنفيذ ألانشطة 

ى مجموعة من املوارد والتعلمات واملشاريع في إطار زمكاني معين، انطالقا من كفايات وأهداف محددة واعتمادا عل

 وظائف كبرى، وهي كالتالي: وللتدبير خمس. ) 0،  .1021)حمداوي،"والطرائق والوسائل سواء أكانت مادية أم معنوية

 ) 00،  .1000)دليل الحياة املدرسية، "

لتدبير اإعداد قبلي التخاذ القرار بخصو  موضوع أو مشكلة معينة لتحديد ما سيتم إنجازه حتى ال يكون  :التخطيط

 عشوائيا، ويختلف إلاعداد في صعوبته وأهميته حسب املوضوع أو املشكلة.

 التنظيم: تحديد كيفية إلانجاز واستعمال املوارد وتوزيع املهام لتنفيذ القرارات املتخذة بكيفية فعالة.
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ية عملية التربو التوجيه: عملية مركبة تشمل استعمال القيادة والسلطة والتواصل والتنشيط والحفز لتوجيه ال

 والعاملين باملؤسسة والشركاء في الاتجاه املطلوب

التنسيق: إقامة الانسجام والتكامل بين مختلف العناصر واملكونات التي يشملها تدبير املؤسسة، فهناك مكونات التدبير 

، وهو ما مع الشركاء واملحيطالتربوي ومكونات التدبير إلاداري ومكونات التدبير املادي واملالي وتدبير عالقات املؤسسة 

 يتطلب تنسيق الجهود وتضافرها لتصب في تحقيق أهداف العملية التربوية.

املراقبة: عملية تقويم للموارد املستثمرة والنتائج املحصل عليها، وهي تهدف إلى إدخال التعديالت الضرورية حتى يتم 

 م احترامها.التيقن من أن أهداف املؤسسة والخطط املوضوعة لتحققها سيت

 :الكفاية التكنولوجية

التكنولوجية التي يمتلكها القائد التربوي في مجال التدبير إلاداري والتربوي باملؤسسات  املهارات والقدراتهي  

على استخدامها في الحصول على املعلومات وصياغتها على شكل من أشكال الصور الرقمية وتخزينها  التعليمية وقدرته

 ا على شبكة املعلومات واستثمارها لحل وضعيات مشكلة قد تعترضها عمله التدبيري.في ملفات ونشره

 يمية لالرتقاء بالتدبير املؤسسة التعل القائد التربوي أهم املهارات التكنولوجية الواجب توفرها لدى  الثاني:املحور 

يجابي داخل إ قيادة تغيير لكبرى في ا ألدوارهنتيجة يعتبر القائد التربوي عنصرا مركزيا في املؤسسة التعليمية، 

 وعلى رأسها الكفاية التكنولوجية، والتي تعينه أساسية،الوسط التربوي، وهذا ألاخير يمر عبر توفره على عدة كفايات 

 إيجابي باملؤسسة التعليمية، ومنها مايلي، على سبيل املثال ال الحصر: عالئقي وتربوي  بلورة مناخعلى 

 ام التشغيل مهارات التعامل مع نظMicrosoft Windows  

  الالكتروني استخدام البريدE mail  وإرسال واستقبال الرسائل مع الفريق التربوي الذي يشتغله معه، وكذلك

 جمعية آباء وأولياء التالميذ  مع شركاء املؤسسة مثل:

  العاملية  الشبكة الويبمهارة التعامل معWorld Wide Web   

  عبر إلانترنيت معرفة خدمات املحادثةChat  

  تعرف بعض لغات الحاسوب 

 مهارة استخدام جهاز املاسح الضوئي 

 تنزيل البرامج من الشبكة العنكبوتية 

   ألاقرا  املدمجة مثل:النسخ على ألاقرا ،CDأقرا  الفيديو ، DVD  

 اعة الاجتماعات أو قاعات متخصصة إعداد تكوينات بالفيديو، كمواد داخل ق 

  ل بجميع مراحله خال ات استخدام أدوات التعلم عن بعد التي كانت بديال حقيقيا في التعليمالتمكن من مهار

 ، ومن هذه تطبيقات، نذكر على سبيل املثال ال الحصر، مايلي:25الجائحة املرتبطة بكوفيد 

  تطبيقZoom Cloud Meeting مباشرة : يعمل بث املحاضراتLIVEع حيث يمكن للقائد التربوي التواصل م ؛

ة معهم لتقديم شوالصورة، باإلضافة إلى إمكانية مشاركة الشا التعليمية بالصوتفريقه التربوي وبقية شركاء املؤسسة 

 ة.العروض التقديمي
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  منصة مايكروسوفت تیمزMicrosoft Teamsمن التطبيقات التابعة لشركة مايكروسوفت،  ، وهي أيضا

 لرقمية في قطاع التربية والتعليم ببالدنااملساهمة في تعزيز التعليم الرقمي وإلادارة ا

  يم ألاولي التعلمن طرف وزارة التربية الوطنية و  التربوي املعتمدة رسمياالتدبير إلاداري و  استخدام أنظمةمهارة

املعروف  system de gestion scolaire  منظومة التدبير املدرس ي  مايلي:، ومن هذه ألانظمة، نذكر املغربية والرياضية

  ، ومن بينها القائد التربوي في عمله التدبيري يضم عدة خدمات يستثمرها  والذي MASSR تصارا ب منظومة مساراخ

TABLIGH؛ MASIRH ... 

  وخاصة برنامج الحزمة الاجتماعية ارة إلاحصاء التربوي عبر الحاسوبمهاملكتبية و مهارة استخدام البرامج ،

SPSS  . 

 التربوي التدبير في التدبير إلاداري و لتكنولوجية وأثرها في املحور الثالث: خصائص الكفاية ا

 :خصائص الكفاية التكنولوجية.1

رى اف الكبآثار إيجابية تعين القائد التربوي على تحقيق ألاهدالكفاية التكنولوجية عدة خصائص و تحمل 

وآلاثار مايلي:  هذه الخصائص، ونذكر من للمؤسسة التعليمية بها

https://www.memoireonline.com/01/10/3125/m_Limpact-des-TIC-sur-lentreprise3.html#toc5 (     

 )  1011فبراير  22تاريخ التصفح:  .  

 :الفعاليةأ.  

ة أصبح القائد التربوي، مستقبال ومرسال في الوقت ذاته باملؤسسة التعليمية التي بفضل الكفاية الاستراتيجي

. كما تساعد جميع املكونات والفاعليين بالوسط التعليمي أن تطوير املردودية الداخلية املساهمة في يدبرها، وبالتالي

قيد ، فالقائد التربوي أصبح غير مولوجيةفاية التكنيتبادلوا ألادوار فيما بينهم، من خالل الفعالية التي توفرها الك

بالوقت، حيث يمكنه استقبال الرسائل الخاصة بفريقه التربوي والشركاء وكل الفاعليين باملؤسسة التي يشرف عليها، 

(، كما تمكنه من عقد الاجتماعات  وتقاسم املستجدات عبر تطبيقات E MAIL-في أي وقت، كحالة البريد إلالكتروني )

القيام بدورات تكوينية  للعامليين باملؤسسة التعليمية في يث عنها في هذه الورقة العلمية و تي سبق الحدمختلفة ال

 مجال التدبير إلاداري والتربوي عن بعد.

 :الحركية ب.

من التواصل مع كل الفاعليين وشركاء املؤسسة والعاملين معه في التكنولوجية القائد التربوي  تمكن الكفاية

صاالت من جهاز الحاسوب املحمول ل امتالك كل املدبرين اليوم لتقنيات تكنولوجيا املعلومات والاتكل وقت بفض

مثال عن  ؤسسة،املوتحويل املعلومات مع فريقه التربوي وشركاء  له تبادلالتي تتيح هاتف النقال، وشبكة الانترنيت و الو 

يمكن تقاسم املعلومات إلادارية والتربوية  الحركيةهذه طريق إرسال الرسائل سواء كانت مصورة أو مسموعة، وبفضل 

 /والتجارب املرتبطة بها أكبر عدد من الفاعليين داخل املنظومة التعليمية 

 

 

https://www.memoireonline.com/01/10/3125/m_Limpact-des-TIC-sur-lentreprise3.html#toc5
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 العوملة: .ج 

بفضل العوملة خلقت تكنولوجيا املعلومات والاتصاالت بيئة تعليمية عاملية؛ وبذلك يمكن للقائد التربوي  

امليا وكذلك تتيح له عقد شركات وتوأمة مع مؤسسات تعليمية عاملية يستطيع من خاللها الانفتاح على تجارب رائدة ع

 تنزيل رؤيته في التغيير على أرض الواقع التعليمي املحلي

 :تأثير تكنولوجيا املعلومات والاتصاالت في التدبير إلاداري والتربوي باملؤسسات التعليمية.1

ي والتكنولوجي في التدبير إلاداري والتربوي  ضرورة ملحة مع ظهور،ما لقد أصبح الانتقال نحو  التوجه التقن

داري ساس ي في البناء إلا يسمى  إلادارة التربوية الرقمية التي تستخدم تكنولوجيا املعلومات والاتصاالت، كعنصر أ

ترونية التربوية إلالك  ، وليس كمجرد عامل خارجي  أو ترف، بل أصبحت الكفاية التكنولوجية في مفهوم إلادارةوالتربوي 

عنصرا مندمجا في جميع العمليات إلادارية والتربوية التي تجري داخل املؤسسة التعليمية، وتعتمد في ذلك على وسائل 

شبكة  ،جهاز الحاسوب؛  التطبيقات التكنولوجية، البريد إلالكتروني: مايلي و تقنيات الكفاية التكنولوجية و من بينها

لتدبير إلاداري والتربوي ...املعتمدة في إلادارة التربوية،  إذ تتميز هذه الوسائل بقدرتها في التأثير إلايجابي الانترنت، برامج ا

 :من خالل التجليات التالية في عمليات التدبير املتعددة

بدورها في  ةتقوم الوسائل التكنولوجيمتخذ القرار في الوقت املناسب، و حيث تكون املعلومات في متناول  الوقت:ربح  -

املساعدة على سرعة تجهيز البيانات وتقديم املعلومات في الوقت املناسب وبالتالي تحقيق النجاعة في التدبير إلاداري 

 والتربوي؛

شكل ب البيانات، ومعالجتها معلوماتية لتشغيلحيث تزداد درجة الثقة في املعلومات باستخدام أنظمة وبرامج  الدقة: -

 .ي التقليل من ألاخطاء البشرية، وبالتالأدق وأفضل

الوسائل التكنولوجية بشكل إيجابي في تدبير شؤون املؤسسة  بفعالية: تسهمتدبير الوضعيات إلادارية والتربوية  -

 مستويين:ووضعياتها على 

  سية ااملستوى التربوي: تستخدم ألانظمة التدبير إلاداري والتربوي  في تسجيل  توزيع املتعلمين على الفصول الدر

بطريقة منظمة وسريعة و اعتمادا على معايير منسجمة  بناء على تغذية الحاسوب بمعلومات وفيرة عن املتعلم ، كاالسم 

والعنوان ورقم الهاتف واسم ولي ألامر ومعلومات عن الحالة الصحية للمتعلم و تحصيله الدراس ي منذ التحاقه 

، وخاصة أثناء إجراء عملتي التقويم والدعم في بداية املوسم الدراس ي، ما يسهل عمل هيئة ألاطر التربويةهو و  باملدرسة،

كما تساعد تكنولوجيا التعليم في ضبط استعماالت الزمن الخاصة باملتعلمين وجداول الحصص الخاصة باملورارد 

 .تربوي السنوي للمؤسسة التعليميةالبشرية العاملة باملؤسسة التعليمية، وضبط التنظيم ال

  الكفاية التكنولوجية لدى القائد التربوي أهمية قصوى في تدبير شؤون  تشكل والتواصلي:إلاداري املستوى

 اخلي بينهالداملؤسسة على مستويين إلاداري والتواصلي من خالل استثمار الوسائط التكنولوجية في تعزيز التواصل 

خاطب لتعليمة على اعتباره أن القائد التربوي هو املا وبين املؤسسةالتربوي والتواصل الخارجي بينه إلاداري و  وبين فريقه

 عالقتها باملحيط الخارجي من أسرة ومصالح خارجية ومجتمع مدني ... وفيلها الرسمي واملمثل 
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بعض املشاكل والتحديات التي تواجه القائد التربوي في خلق بيئة تكنولوجية داخل املؤسسة التعليمية التي 

 .يشرف عليها

 والتكوين تكنولوجياعبر إدماج في التواصل  ،ت التي بذلها املغرب، من أجل كسب رهان جودةرغم املجهودا

املعلومات والتواصل فيه، إال أنه ال زال يعاني من مجموعة من املشاكل والصعوبات التي تعيق توظيف هذه التكنولوجيا 

 الجامعي، والتي يمكن إجمالها فيما يلي: في التدريس

لفاعليين في املنظومة التعليمية املغربية والشركاء بالطرق التقليدية، بحيث تحدث تمسك مجموعة من ا -

 عدم استثمارها في تطوير املردوديةالت و مقاومة من خالل رفض الانفتاح على تقنيات تكنولوجيا املعلومات والاتصا

 .في الجودة وتحسين مؤشراتهاؤسسة الداخلية والخارجية للم

ي مجال من ألامية ف بحيث يعانون  التربوي،ألاطر التربوية التي يشرف عليها القائد غياب التكوين لدى بعض  -

برامج استخدام الحاسوب وبرامج العرض وإلانترنت، مما يجعلهم غير قادرين على استخدامها وتوظيفها في تجويد أدائهم 

 :ع من مردودية املؤسسة التعليميةاملنهي والرف

البنية التحتية التكنولوجية وما تتطلبه من  التعليمية ضعف املؤسسات بعضضعف إلامكانات املادية في  -

 التكنولوجية.وأجهزة وشبكة ألانترنيت وغيرها من الحوامل  معدات

أحاول سالكفاية التكنولوجية في صفوف القادة التربويين املزاوليين أو الجدد منهم،  املرتبطة بتطوير املشاكل  وفي سياق

تمكن من تجاوزها من جهة، ومن جهة أخرى تعزيز وتطوير الكفاية التكنولوجية لدى القيادات مقترحات عملية  تقديم

  مايلي:ال الحصر  ،التربوية بمؤسسات التربية والتعليم باملغرب، ونذكر منها على سبيل املثال

  بط الترقي املنهي ور  ،التعليموضع برامج إجبارية للتكوين املستمر لفائدة القيادات التربوية في مجال وتكنولوجيا

 .والوظيفي باالستفادة من هذا النوع من التكوينات

  م قاعاتوتعميبرمجة ميزانية خاصة من أجل تجهيز املؤسسات التعليمية بأهم الوسائل التكنولوجية الحديثة 

 .متعددة الوسائط

 ن التربية املراكز الجهوية ملهجعل الكفاية التكنولوجية ضمن اختبارات ولوج مسلك تكوين أطر إلادارة التربوية ب

 .والتكوين

  ة بمسلك تكوين أطر إلادارة التربوي بعد إجباريةجعل مجزوءات تكنولوجيا املعلومات والاتصاالت والتكوين عن

  .وأطر الدعم التربوي وإلاداري والاجتماعي

  يا بوية ومعيارا أساسجعل كفاية التكنولوجية كفاية أساسية على لدى متدربات ومتدربي مسلك إلادارة التر

 ملنح التخرج وإلاقرار في مناصب التدبير إلاداري والتربوي 

  :خاتمة

تأسيسا على كل ماسبق، يمكن القول بأن الكفاية التكنولوجية أصبحت خاصية مميزة و غير مفارقة في عمليات 

دة التربية ملغرب، وهذا الوضع يحتم على قاالتدبير إلاداري والتربوي باملؤسسات التعليمية في العالم املعاصر ، ومن بينها ا
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الجدد على إلاملام  بأهم املستجدات في مجال تكنولوجيا التدبير إلاداري والتربوي أن أرادوا تحقيق تغيير إيجابي في البيئة 

نفيه صالتعليمية، ومن جانب أخر على صناع القرار التربوي ببالدنا مواكبة هؤالء القادة في عملية التكوين بجميع ب

ألاساس واملستمر في مجال تكنولوجيا التعليم ومن بينها تكنولوجيا التدبير إلاداري والتربوي والتواصلي إن أردنا ربح رهان 

التحول الرقمي بمؤسساتنا التعليمة الذي يبدأ باملوارد البشرية ووصوال للمتعلم، الذي أصبح العالم أجمع يسير في 

لكل الفاعليين  نولوجيف املدرسة املتوافق عليها تربوي واجتماعيا يبدأ من التمكين التكاملضمار دون تكلؤ، فتحقيق أهدا

 .التربويين

 قائمة املراجع: 

  (. نهاية السول في شرح منهاج ألاصول. بيروت: دار الكتب العلم2555إلاسنوي، جمال الدين. ) (2

 ي والنجاح املدرس ي. دم: دن. (.  إلادارة التربوية بين التدبير البيداغوج1021حمداوي، جميل. ) (1

 (. مفتاح العلوم. بيروت: منشورات محمد على بيضون: دار الكتب العلمية  1000السكاكي، أبو يعقوب. ) (0

(.  إلادارة املدرسية الحديثة: مفاهيمها النظرية وتطبيقاتها العلمية. عمان: دار 1022عزت، عطوي جودت. ) (2

 الثقافة والنشر والتوزيع 

(. مديرية التقويم والحياة املدرسية والتكوينات املشتركة، دليل الحياة املدرسية 1000ة الوطنية. )وزارة التربي (2

 غشت

6) https://www.memoireonline.com/01/10/3125/m_Limpact-des-TIC-sur-lentreprise3.html#toc5 
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 املستدامة للمتعلمالتنمية  في تكوين اللبنانية وأثرهالتربية البيئية في املناهج ا

Environmental education in the Lebanese curriculum and its impact on the formation 

of sustainable development for the learner 
 لبنان /الجامعة الاسالمية، بيروت  /نا عليه.أ

A.Hana Ali/ Islamic University, Beirut/Lebanon. 

 .لبنان /موظفة في مالك التعليم الرسمي. بيروت  /د. منى مارتينوس

Dr. Mona Martinos/ employee of the public education staff, Beirut/Lebanon. 

 ملخص الدراسة: 

فإن املدرسة ال يمكن أن تعمل بمعزل عن النظام الاجتماعي  للمجتمع،التنمية املستدامة وثيقة بين التربية و ا للعالقة النظر 

وحاجات املجتمع ككل، فرغم الاستقاللية النسبية للمدرسة إال إنه ال يمكن اعتبارها مؤسسة مكتفية ذاتيا، وإنما طبيعة دورها تجعلها 

 حيث تتأثر بها وتؤثر فيها. تمع كافة واملحيطاملجمرتبطة ارتباطا وثيقا بمؤسسات 

ولقد ظهر مفهوم التربية البيئية في أواسط القرن املاض ي، ذلك بسبب الحاجة املاسة ملواجهة ثالث مشكالت متداخلة هي )املشكالت 

لتربوية ة عن استخدام املؤسسات االبيئية( و)املشكالت الناشئة عن العالقة بين البشر والبيئة الاجتماعية( و)املشكالت التربوية الناشئ

 ممارسات تقليدية لتعليم املوضوعات املتعلقة بالبيئة(، وقد ركزت التربية البيئية على إعداد مواطن يتصف باملسؤولية واملشاركة النشطة

 . بيئية وتربوية واجتماعية مناسبة ويمتلك املعرفة والقدرة على إحداث تغيرات

والذي  ج،املنههذا الاخير الذي يعتبر من أهم مكونات  املدرس ي،املناهج املدرسية دون التطرق للكتاب  وألننا ال يمكننا الحديث عن

أخترنا في بحثنا هذا كتاب التربية الوطنية والتنشئة الاجتماعية الصادر عن املركز التربوي للبحوث والانماء  التعليمية.ال غنى عنه في العملية 

ملستدامة في تكوين املواطن والتنمية ا خصوصيتها ودورهاالتعليم الاساسس ي، ويرجع التركيز على هذه املادة الى للحلقة الاولى والثانية من 

ي هذه فللفرد الاجتماعي ومضامينها الحياتية واملجتمعبة، كونها مادة غنية وذات تأثير كبير في زرع القيم والاتجاهات البيئية عند املتعلمين 

حدس العلمي لدينا كباحثين أنها تعتبر من أكثر املواد تنوعا واستجابة من حيث مضامينها الاهداف الاخالقية واملواقف إضافة الى ال املرحلة.

وتساؤالته  لبنانياملتعلم الامتالكها ملوضوعات بيئية مناسبة تبرر املشكالت البيئية املعاشة وتحّد من تفاقمها وتلبي حاجات  والقيم، ووجوب

 . في هذه املرحلة

 لحالي فياهل يساهم كتاب التربية الوطنية والتنشئة املدنية  الاساسييين:وعليه مما سبق طرحه نحاول الاجابة على السؤالين 

ب املنهج بطريقة منفصلة عن الكتهل من ضرورة لدمج التربية البيئية في اكساب كفايات املواطنية البيئية؟  و  املدرسة الرسمية في

 التربية املستدامة؟ املواطنة و  قيق أهدافلتحمضامينه املعرفية و 

واطنة وامل التنمية املستدامةوفي إعتقادنا لن يتأدى لنا ذلك إال بمعالجتها من منظور إجتماعي وتربوي معتمدين على مؤشرات 

املدنية في  ية والتنشئةوطنالتربية ال العامة لكتابالحالي وتحديدا الاهداف  كفايات املنهج النظري، وعلىالفعالة على املستوى البيئية 

 . املستوى التحليلي املنشودة علىالاهداف  وخدمته لتحقيقلحاجات املتعلم املواطن البييي  تلبيته املدرسة ومدى

بشكل  الاجراءات، مع الابتعاد موضوعي في املحتوى بشكلمنهج تحليل و  التحليلي-املنهج الوصفيسنعتمد إذا في هذا البحث على 

ي عن التح
ّ
ز الشخص ي: أوال سنصف الو كل املنهج يئية في الب التربية سنصف واقعكما  املحيطة.مشكالته اقع البييي الذي يعيشه املتعلم و يُّ

سلوك املتعلم  ، معتمدين علىى التنمية املستدامة عند املتعلمثانيا سنحلل النتائج لتبيان أثر وجود التربية البيئية عل الحالي. اللبناني

 ئة املدنية، عنوالتنشاستقرائية لنتوصل من خاللها لتحليل محتوى مضمون كتاب التربية الوطنية  النتائج بطريقةط بين وسنرب املعاش.

 الثانيةفي كل صف من الحلقة الاولى و  البيئبة املوجودةمن الحكم على الكفايات  مقننة تمكنناطريق شبكات مالحظة 
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ينة سنحدد الاشكالية والفرضيات والع للدراسة وفيهاملنهجية  هو املقدمةو ول الفصل ألا  رئيسة:وسيتالف البحث من أربعة فصول 

. ليضم الحالي(واملنهج  51ما قبل  )مناهجاملنهج اللبناني  عن تطوير تاريخية  ملحة البحث وسنعرضلدراسات السابقة وخطوات إضافة الى ا

التنمية  متعريف مفهو إضافة إلى   والعالم.لبنان  البييي فياه الوضع مسؤولية أصحاب القرار واملؤسسات العامة تج الثاني تبيانالفصل 

علم، وسننطرق للمت.  اما في الفصل الثالث سنعرض أثر التربية البيئية املدرسية في التنمية املستدامة والفردياملستدامة وأثرها الجمعي 

ي املتعلم البييي. ونترك الفصل الرابع لنحلل محتوى مادة التربية فتاثير وسائل التواصل الاجتماعي في تكوين التنشئة الاجتماعية و  لدور 

  رحات.واملقتفي النهاية الى تحليل النتائج وتقديم الحلول  الحالي، لنعمدأثر املحتوى مع الواقع  والثانية ونربطالحلقتين الاولى 

  البييي املواطن، امةاملستدالتنمية  ،البيئيةالتربية  الاجتماعية. : التنشئةاملفتاحيةالكلمات 

Abstract: 

Due to the strong relation between suitable education and social development, the school can’t work alone regardless 

to social rules and needs.  All though the school enjoys its relative autonomy, it cannot be considered as an institution that 

has its own satisfaction.  However, its normal rules associates it to other social founders that affects it and are affected by the 

school. The concept of environmental education appeared in the middle of the last century. 

Its due to the urgent need to face three developed problems:  environmental problems , the emerging problems 

between humans and social  environment  and the educational problems that arise from the use of the educational practices 

to teach topics related to environment perhaps the environmental education has focused on equipping on person( citizen) 

who is responsible , has the ability  to participate in  knowledgeable , and has the ability to match suitable environmental 

educational, and social changes .  

Since we can talk about the educational subjects and curriculum without mentioning the school book, the later that 

is considered one of the most important educational component in teaching and learning process. We have chosen in this 

research the national civics and social book that is produced by the educational center for research and development for 

cycles one and two. The concentration on this subject refers to its role in forming the citizen and its sustainable development 

for each social member and its social is a rich material that has a big effect in planting values and environmental directions for 

learners at this stage. In addition to our scientific intuition and apprehension as researches, it is considered a material of 

diversity and response according to its contents of moral values and ethics, and its suitable environmental topics that justify 

the daily environmental  factors and limit its progress and serve the necessities of the Lebanese learner  and his \ her  requests 

at this stage .  

Accordingly, from the above, we try to answer the two basic questions : Did we teach the current national civilizational 

education book in the current school to acquire the competencies of environmental citizenship ?  Farewell to environmental 

education sciences in the school curriculum and books and its national knowledge implications for citizenship assets and 

sustainable education? 

 We will develop The general environment and urban national education in the current school, and the extent of the 

general objectives of the book of national cultural education..  And we will study the environmental national education and 

its influences.  We will based on the Analytical level and way on our research.  

So, in this research, we will rely on the descriptive-analytical approach and the content analysis approach in an 

objective way in the procedures, while staying completely away from personal bias: First we will describe the environmental 



 

وفقا لمتطلبات القرن  رأس مال بشريءدورمؤسسات التعليم في بنا      

 الحادي والعشرين 

 

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

 

 املؤتمر الدولي

 العلمي الافتراض ي 

2022 

 

reality experienced by the learner and its surrounding problems. We will also describe the reality of environmental education 

in the current Lebanese curriculum. Secondly, we will analyze the results to show the impact of the existence of environmental 

education on the sustainable development of the learner, depending on the learner's lived behavior. And we will link the 

results in an inductive way in order to arrive at an analysis of the content of the national education and civic education book, 

through codified observation networks that enable us to judge the environmental competencies present in each class of the 

first and second cycle.  

        The research will consist of four main chapters: The first chapter is the methodological introduction to the study, in which 

we will define the problematic, hypotheses and sample, in addition to previous studies and research steps, and we will present 

a historical overview of the development of the Lebanese curriculum (pre-97 curricula and the current curriculum). The 

second chapter includes an explanation of the responsibility of decision-makers and public institutions towards the 

environmental situation in Lebanon and the world. In addition to defining the concept of sustainable development and it’s 

collective and individual impact. As for the third chapter, we will present the impact of school environmental education on 

the sustainable development of the learner, and we will address the role of socialization and the impact of social media on 

the formation of the environmental learner. We leave the fourth chapter to analyze the content of education in the first and 

second episodes and link the impact of the content with the current reality, to finally analyze the results and provide solutions 

and suggestions. 

Keywords: socialization, Socialization,  Environmental Education, Sustainable development,  Environmental Citizen.   

 مقدمة: 

التنشئة الاجتماعية والفرد والجماعة، ثالثة أركان أساسية لتحقيق اندماج الفرد )املتعلم /إلانسان( في الحياة، 

حيث يتحول هدفها من إشباع حاجات املرء ومطالِبه، في مرحلة أولى، إلى إحداث توازن بينه وبين محيطه وبيئته 

 العوامِل، فهي تتعدى كوَنها مجّرد ناقٍل ومجتمعه ككل. وعملية التنشئة هذ
ُ
ه ليست باليسيرة، وإنما هي ُمعقدة متشابكة

 
ً
، وفردا

ً
. وهي عملية لها أهداف وشروط وتتحكم فيها عوامل اجتماعياللثقافة، إلى عمليٍة يصبح املرُء من خاللها إنسانا

 . ومناهجهامختلفة، وأهم هذه العوامل هي املدرسة 

َحِظَيْت باهتماٍم كبير من طرف ُمختلف مجاالت  التي-ختالف تعريفات التنشئة الاجتماعية ِبغض الّنظر عن ا

ائن تتفق حول الهدف ألاساس ي منها، وهو تشكيل الك فهي-…( ، علم الاجتماعألانثروبولوجيا التربوي،املعرفة )علم النفس 

 البيولوجي وتحويله إلى كائن اجتماعي.    

( للتنشئة الاجتماعية يبقى التعريف ألابسط وألاشمل حيث Émile Durkheimم" )ولعل تعريف "إميل دوركاي

يقول: "أنها عملية استبدال الجانب البيولوجي بأبعاٍد اجتماعية وثقافية، تصبح هي املوجهات ألاساسية لسلوك الفرد 

 .    (250، صفحة 1001)ليلة،  داخل مجتمعه"

أغلب التعريفات تركز على تنشئة الطفل، بينما ال تهتم بتنشئة املراهق أو الراشد، وربما يرجع ذلك  نالحظ أنو 

بيل للعيش في سى تبني املواقف وتحويلها لسلوك و تساعد عل املرحلة، التيبرأينا إلى الخصائص العمرية للطفل في هذه 

م الوطنية والتنشئة الاجتماعية في املرحلة ألاولى والثانية من التعليالكبر. لذلك سنركز في بحثنا هذا على منهح التربية 

املناسب لتكوين املفهوم إلايجابي و تطويره و تنميته فيما  سنة( هو  22سنوات حتى  2)ألاساس ي القتناعنا أن هذا العمر 
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 يكونوا جزًءا من املجموعةالاشتراك في سلوكياٍت معينة بهدف أن  العمر إلىبعد، إذ يميل املتعلمين أيضا في هذا 

(www.stanfordchildrens.org, 2021) .  

وقد تبلور الاهتمام املتزايد بموضوع البيئة لدى العديد من الدول في جهود تهدف الى حماية ثروتها الطبيعية 

ال يمكن أن تتحقق بالجهود حافظة عليها ة حماية البيئة واملوالحفاظ على بيئتها ، لكن سرعان ما تبين أن مسأل

، إنما تتحقق عن طريق البحوث والتخطيط  (2551)بدران ومصطفى والديب فتحي،  الارتجالية  وألانشطة الوقتية

ة، لذلك ية والقانونيالسليم ومعالجة الثغرات و املشكالت عن طريق تبني ألافراد للقيم و الاتجاهات البيئية والاخالق

اتجهت الدول الى إدخال التربية البيئية في مناهجها إما بطريقة مباشرة أو غير مباشرة واستعانت باملدرسة أي املؤسسة 

 النظامية لتحقيق الوعي البييي . 

 : منهجية الدراسة ول ألفصل ألا 

عليمي، املفـاهيم التي يتعرض لها املنهج الت تهدف التربية البيئية إلى تكوين املهارات والاتجاهات بناء على نوعية

واملفاهيم البيئية ال تشتق أو تحدد إال بناء على معايير علمية نفسية وذهنية وبترتيب معين يسهل على املتعلم اكتسابها 

ون وغيرها وفن ، وعادة تدخل املفاهيم البيئية مع املفاهيم ألاخرى مليـادين املعرفـة مـن علـوم واجتماعيات ودينممارستهاو 

في مرحلة التعليم العام، بينما تضع الجامعـات مقررات خاصة بالتربية البيئية لطالبها تشمل اندماج امليادين املعرفية 

 ألاخرى مع البيئية في كيان خا  هو التربية البيئية.

ي واملدني ذا املواطن البييباعتبار أن مادة التربية املدنية والتنشئة الاجتماعية تسعى لتكوين همن هذا املنطلق و 

الذي يعرف حقوقه و يلتزم بواجباته، وبعد تفاقم املشكالت البيئية الكبيرة في وطننا لبنان والذي لم يساهم منهج 

ية للمتعلمين بعد فشل املمارسات الفعلو  التربية في التخفيف منها، أو إقناع املتعلمين في الصفوف على السلوك الايجابي،

تحديد مدى  تمحيص في مضامين الكتاب الوطني و ن ال بد لنا من الأ *تاريخ تحديث املناهج  وحتى اليوم 2551من العام 

 أن الت
ً
مستمرة ربية ربية البيئية هي تفعاليته على تغيير الواقع  ومدى قدرته لتحقيق مفهوم التنمية املستدامة. خصوصا

 ل، ولعملية التنشئة من طفل الروضة إلى إلانسان الكه مستدامة، تبدأ وتنمية
ً
  املدرسية دورا

ً
تربية في حلقات هذ ال هاما

    املحيطة.زمات البيئية يجابي عند املتعلم وبالتالي الحد من ألا تكوين السلوك إلا املستمرة و 

 اختيار البحث:  أسباب

 في املجتمع  في معظم دول العالم، مع نجاح 
ً
 ثابتا

ً
لد وآخر متفاوت بين ببدأ الاهتمام بموضوع البيئة يحتل موقعا

في إيجاد حلول للمشكالت املحلّية، كما أدى ظهور تحديات بيئية جديدة، بوتيرة غير مسبوقة خالل السنوات ألاخيرة، 

                                                           
 ومازال يعمل بمضامينها حتى اليوم .  91/ 72001مرسوم رقم  - 7991مناهخ العام أ تمدنا  لى مضمون    * 
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ً
 التلوث والتصحر ومعالجة النفايات والانحباسمع مشكالت  إلى التفكير بأهمية التربية البيئية في املنهج خصوصا

من وجهة نظر تربوية كان ال بد لنا من الاستطالع ى ما هناك من مواضيع البيئة... و ة وإلالحراري واستعمال طاقة بديل

على املنهج الحالي في املدرسة الرسمية في لبنان لنحدد مدى قدرة املنهج على التكيف مع هذه الظواهر البيئية التي وجب 

 التنمية املستدامة .  التعامل معها، والتي بفضل إكتساب املتعلمين لها يتحقق جزء يسير من

املواضيع شبه غائبة من خاللها نؤكد أن هذه سنوات، و  20لتعليم التي تزيد عن إعتمدنا بداية على خبرتنا في ا 

املضامين في الحلقة ألاولى والثانية من التعليم الاساس ي، وهي إن وجدت تبقى طريقة تعليمها طريقة عن املناهج و 

 والسلوك الايجابي. باملمارسة الداعمةي تكوين املواطن البييي الدائم تلقينية، بالرغم من أهميتها ف

ألاساس التي تهدف إلى تكوين سلوك  باعتبارها املادةالتنشئة املدنية ك اخترنا مادة التربية الوطنية و لذل 

م على جميع الصعد، لنكشف عن مدى مالءمتها ملفهوم التنمية املستدامة من خ
ّ
 التربية أهدافالل املواطنية لدى املتعل

  السادس.البيية املوجودة في مضامينها، من الصف ألاساس ي ألاول وحتى الصف الاساس ي 

 : تحديد املشكلة

حضاري وجب إكسابه في املدرسة مدني و  مسار وأصبحت مادة البيئية لم تعد تقتصر على كتاب و إن املواضيع 

 نمية املستدامة في املجتمع.والبيت عن طريق التنشئة الاجتماعية من أجل تحقيق الت

 من  
ً
مارسات امل إال أنيومية حياتية أخرى تؤثر على املجتمع ككل.  مواضيع صحيةوأصبحت التربية البيئية جزءا

في يداني ضعيفة ونظرّية، فالعمل امل املدرسة ظلتالحد من املشكالت البيئية املحيطة في و  على البيئة الفعلية للحفاظ

 معدوم ينقصه الكثير من التطبيق الفعلي. الثانية شبهو ن ألاولى الحلقتين ألاساسيتي

 من املتعلمين و وهكذا يمكننا القول بأّنها مادة نظرية
ً
حفظ ببغائيا

ُ
دون  تدرَّس بطريقة تلقينة من قبل املعلمين، ت

 . بيعتهاهذه املادة في طرمي إليها أقله حتى اليوم غاية التنمية املستدامة التي ت ولم تحققشراكة مع البيئة املحيطة، 

 ،
ً
أو بيئيين  (، وعدم قدرته على انتاج متعلمين2551)القديم  في املنهج البييي املحدود هي املحتوى املشكلة الحقيقية إذا

 إلاخفاق. لبنان هذاتنشئة أفراد يهتمون ملواضيع التنمية املستدامة.  وأكدت البصمة البيئية الفاشلة في 

 إلاشكالية: 

سبق يمكننا إختصار إلاشكالية بالسؤال آلاتي: إلى أي مدى يمكن ملادة التربية الوطنية والتنشئة  من كل ما 

 يعمل على التنمية املستدامة؟ الحالي( فياملدنية )في املنهج 
ً
 بيئيا

ً
  صفوف الحلقتين ألاولى والثانية، أن تنش ئ مواطنا

 التساؤالت: 

  آلاتية:يتفرع من الاشكالية التساؤالت 

 ما هو واقع التربية البيئية في املرحلة ألاساسية في املدرسة الرسمية اللبنانية؟  وال:أ 

 اللبناني الحالي  يقوم املنهج ثانيا: هل 
ً
ي الحلقتين ف الاجتماعية البيئية للمتعلمينمادة التربية( بعملية التنشئة  )وتحديدا

 املستدامة؟الثانية، وهي التي تحقق التنمية ألاولى و 

 قيق أهدافلتحمن ضرورة دمج التربية البيئية في املنهج بطريقة منفصلة عن الكتب ومضامينها املعرفية  ا: هلثالث

 التنمية املستدامة؟املواطنة و 
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  :الفرضيات

ات الفردية سلبي على املمارس الثانية أثر ية البيئية في الحلقتين ألاولى و يعكس واقع الترب والعامة: قدالفرضية ألاولى 

 . إنسجام املجال النظري مع التطبيقماعية للمتعلم في هذه املرحلة لعدم والج

سلبي في  الثانية أثر و في الحلقتين الاولى 2551 عام   املدرسة منذفي  الحالي املعتمدقد يكون للمنهج  الثانية:الفرضية  

 (.كنموذج الوطنيةبعد تحليل محتوى كتاب التربية التنشئة إلاجتماعية والتنمية املستدامة )

املمارسة و الاكتشاف  التعليمية بطريقة: قد تؤثر عملية إدخال مادة التربية البيئية في كل املواد الفرضية الثالثة 

 املواطن البييي.   –إيجابا على سلوك املتعلم  واملشاريع

 حدود البحث: 

 .1011شهر شباط من العام  الاول حتى بدايةمنذ بداية شهر كانون  :ةدود زمانيح

. 200صيدا والتي تضم  املختلطة قضاءفي مدرسة عبرا الرسمية : حدود مكانية
ً
 تلميذا

 :عينة البحث

لت العينة من متعلمي مدرسة عبرا الرسمية في الحلقتين ألاولى والثانية، وقّد تّم اختيار  
ّ
 بطريقة التالمذةتشك

أسبوعين  املدرسة ملدةة، ومراقبة سلوكهم البييي في ألاّول، في مادة التربي ألاعلى في الامتحانقصدية بحسب درجاتهم 

 متعلما من الذكور ومن إلاناث. 10عددهم  وبلغ

كما شكل محتوى كتاب التربية املعتمد في املدرسة الّرسمية وهو من إصدار املركز التربوي للبحوت والانماء جزًءا 

  من العينة ألاساسية لهذا البحث. 

 منهجية البحث: 

 املحتوى.بحثنا هذا على املنهج الوصفي التحليلي وعلى منهجية تحليل  سنعتمد في  

 سندرس الظاهرة كما هي بين املتعلمين وسنراقب 
ً
م ملدة أسبوعين درايته يومية دون في املدرسة بطريقة  سلوكهم البيييأوال

 . ومصداقية النتائج بدقةمن التدريس الفعلي، لنعمد إلى تحليل 

التربية البيئية وفعاليته في التأثير على سلوك  مالءمته ألهدافالتربية لنحدد مدى  كما سنحلل محتوى مادة

 . ألاولى والثانية من التعليم ألاساس ي في الحلقةاملتعلمين 

  البحث:أدوات  

سنعتمد في بحثنا هذا على شبكة مالحظة مقننة تكشف عن مدى التزام املتعلمين املتفوقين في مادة التربية 

 التنشئة الوطنية و 
ً
 في  الاجتماعية بيئيا

ً
 في الصف وامللعب.  املدرسة وتحديدا

تحليل  من خالل والثانية لنحددكما سنعمد جداول تحليلية ملحتوى مادة التربية املعتمدة في الحلقتين ألاولى  

 . والتنمية املستدامةمحتواها مدى مالءمتها ملفهوم التربية البيئية 
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  البحثأهداف: 

 املرحلة ألاساسية يهدف هذا ا
ً
لبحث إلى التعرف على واقع التربية البيئية التي تقدمها املدرسة الرسمية وتحديدا

ة دور التنشئة معرف تطبيقية، وكذلكفي سلم التعليم، وتحديد تقنية املمارسات الفعلية مع املتعلمين أكانت نظرية ام 

ى املادة، وربط النتائج مع سلوك املتعلم املتفوق في هذه الاجتماعية في هذه املرحلة من خالل دراسة تحليلية ملحتو 

 الحياة املدرسية. املادة في

  البحثأهمية:  

 :حث أهمية إجتماعية وأهمية تربويةللب

، هذا البحث يساعد على 
ً
البييي والتربوي عند املتعلمين، فعلى املسؤولين من خالل  ترسيخ الوعيإجتماعيا

فوس وعقول الصغار، كما سيحاول البحث تحديد املبادئ والوظائف ألاساسية للحفاظ التنشئة زرع تلك التربية في ن

 .ةالبيئة بطريقة فردية أو جمعي على

 على معرفة أوضاع البيئة الحالية، وتدارك املشكالت فإنه ،للمتعلمفعند تعليم التربية البيئية 
ً
 سوف يصبح قادرا

ة بشؤون البيئة، فالعالم بحاجة إلى وعي بييي كبير. و يبين هذا البحث التي تحدث بها عن طريق تنمية املعرفة والدراي

أهمية و دور الجيل املسؤول عن التنشئة الاجتماعية في املدرسة والبيت من جهة، والعمل على تنمية الصالت إلايجابية 

 زرع املسؤولية 
ً
ملتعلم التنمية املستدامة عند تمهد ل البيئية التيبين البيئة وإلانسان من جهة ثانية، فمن املهم جدا

عن طريق الالتفات إلى املشكالت وإكتشاف أسبابها ومعرفة أضرارها الخطيرة، وتحمل املسؤولية تجاه البيئة و  وذلك

 . اليومي السليماملحيط من خالل السلوك 

 
ً
الحالي  وجودة في الكتاب، فيقدم هذا البحث خدمة للمعنيين بموضوع تطوير املناهج، ويكشف عن الثغرات املأما تربويا

ملادة التربية الوطنية. كما يحدد الاخفاقات في املنهج بطريقة غير مباشرة من خالل الكشف عن سلوك املتعلم البعيد 

عن املسؤولية البيئية. كما يحدد البحث أهمية تواجد التربية البيئية بشكل منفصل في كل املواد التعليمية في املرحلة 

 امة.املمارسة ومن ثم التنمية املستدة، من أجل تحقيق مبدأ الاقتناع و ة إستكشافية تطبيقية واقعيالاساسية، بطريق

 الدراسات السابقة: 

كذلك موضوع التنمية املستدامة تناولت موضوع التربية البيئية واملناهج و  دراسات عديدة أجنبية وعربية

 عن 
ً
 سريعا

ً
 بعضها:سنعرض في آلاتي عرضا

 : جنبيةلدراسات ألا ا  

دينة الة م"قياس أثر التربية البيئية من أجل التنمية املستدامة في املدارس ألاساسية"، وهي دراسة حبعنوان:دراسة 

"تاكاكي كاتو" . أختبرت الدراسة ، من قبل الباحثين "نوهوانغ" و1021أجريت هذه الدراسة في العام "داناغ" في "فيتنام" و 

ياه مفاهيم معالجة امل على واعتمدت الدراسةالابتدائية حول مواضيع التربية البيئية.  أراء العينة من تالميذ املرحلة

 أضرار ألاكياس البالستيكية. وتوصلت لتحديد نسبة الوعي البييي لدى هؤالءالتالميذ. العادمة و 

طرق التدريس ج و ناهفي املدارس الابتدائية في صربيا": التحديات والتغيرات في امل:"التربية البيئية دراسة بعنوان -

"سالعيكا ماكسيك" .  بها الباحثين "جيلينا ستانيسك" ووقام 1022العام وتدريب املعلمين"، أجريت هذه الدراسة في 
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وكشفت هذه الدراسة عن واقع التربية البيئية في املناهج املعتمدة في املدرسة الابتدائية. وحددت حاجات املعلمين من 

  والاساليب.التدريب 

سة بعنوان "مشروع النظافة البيئية"، وهي دراسة أساسية لطالب املرحلة املتوسطة في الواليات املتحدة درا -

تطرقت الدراسة الى تمكين وقام بها كل من "وليام ماكيت" و"ترودي فولك". و  1020. أنجزت الدراسة في العام الاميريكية

إلى تعويد الطالب بطريقة فردية وجماعية إلى الحفاظ على  الطالب في هذه املرحلة من مسؤولياته البيئية. وقد هدفت

 . لثروة البيئية باملمارسة الفعليةا

  العربية:الدراسات 

الجزائر بعنوان "إلاعالم الجديد ونشر الوعي البييي"،  ، قي1021/ 1022جامعيالدراسة قامت بها "فتيحة كیحل" في العام 

ة. م وتكنولوجيا الاتصال الحديثتماعي، وهي رسالة ماجستير في فرع إلاعال وقد استخدمت الدراسة مواقع التواصل الاج

تندرج هذه الدراسة ضمن البحوث الوصفية  أيضا، التي تطرقت إلى طرق استخدام وأنماط املشاركة والتطبيقات و 

ل دور الدراسة حو  إلاعالمية لتكنولوجيا إلاعالم الجديد وتأثيراته على املستخدمين الجزائريين، حيث تدور إشكالية

إلاعالم الجديد بصفة عامة وموقع الفيسبوك بصفة خاصة حیال القضایا البیئیة، حیث وضعت الباحثة إشكالیة 

متمثلة في كیف يؤدي استخدام موقع الفيس بوك كإحدى تطبيقات إلاعالم الجديد إلى نشر الوعي البييي لدى جمهور 

للبیانات على املالحظة من أجل متابعة املوضوع عن قرب، حیث عمدت املستخدمين الجزائريين، واعتمدت في جمعها 

الباحثة إلى فتح صفحة عبر املوقع في الفيس بوك وشاركت النظریة و التطبیقیة واعتمدت كذلك على أداة الاستبيان، 

يسبوك ي كون الفوهو ما سهل عليها فرصة التحلیل والتفسير وربط جوانب الدراسة.   أما نتائج الدراسة فقد تمثلت ف

 لدى املبحوثين، حيث یقض ي املبحوثين عبر هذا املوقع ما يفوق الساعتين في معظم ألاحيان خالل 
ً
أكثر املواقع استخداما

 .%12.25همته في نشر الوعي البييي مسا بوك ومدىالفترة املسائية، وبلغت النسبة املئویة ملوقع الفيس 

كانت بعنوان و  1020اجتماع البيئة نوقشت سنة  مذكرة ماجستير في علم "، وهيعالدراسة الثانية قام بها "یاسين بوذرا

.  تندرج هذه الدراسة ضمن "دراسة میدانیة بجامعة منتوري قسنطينة "، وهي"دور إلاذاعة املحلية في نشر الوعي البييي

، وهي تتن
ً
مثل اول إشكالية محورية تتالبحوث الوصفية، التي تسعى إلى اكتشاف الواقع ووصف الظواهر وصفا دقيقا

في معرفة الدور الذي تلعبه إذاعة قسنطينة املحلية ومدى مساهمتها في نشر الوعي البييي، وقد تم بلورة إشكالية 

الدراسة في تساؤل رئيس ي مفاده ما دور إذاعة قسنطينة املحلیة في نشر الوعي البييي لدى الطلبة الجامعيين؟  استخدم 

 منهج  املسح بالعينة بغية تحقيق أهداف الباحث منهج املسح الا 
ً
، متخذا

ً
 لكون مجتمع البحث كبير نسبيا

َ
جتماعي نظرا

ة ئيالدراسة وغاياتها إلى جانب مجموعة من أدوات جمع البيانات منها املقابلة، وقد استخدم الباحث العينة العشوا

نة الرابعة علم اجتماع املوزعين على ثالث  من مجتمع البحث املتمثل في طلبة الس مفردة 200الطبقة والتي شملت 

من كل تخصص، جاءت نتائج الدراسة موافقة للفرضية العامة والتي تؤكد على أن % 20تخصصات وذلك بنسبة 

إذاعة قسنطينة املحلیة تولي أهمية بالغة لقضايا البيئة ومشكالتها، كما أنها تقدم برامج متنوعة تهتم بقضايا البیئة، 

 خبار البیئیة الطابع  الغالب فيها.ولكن تعد الا 
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"أثر الالتحاق برياض ألاطفال في تنمية الوعي  بعنوان 1020العام  " فيدراسة أعّدها "ظفر سمية الثالثة وهيالدراسة 

سنوات( بمدينة مكة املكرمة.  هدفت الدراسة للتعرف على أثر الالتحاق برياض  1-2البييي" لدى عينة من ألاطفال )

وتكون مجتمع  سنوات(، اتبعت الباحثة املنهج الوصفي ، 1-2ي تغذية الوعي البييي لدى عينة من ألاطفال من )ألاطفال ف

( برياض 00)( منهم برياض أطفال خاصة و 00( طفل التحقوا برياض ألاطفال و)210، منهم )طفل 010الدراسة من 

احثة مقياس الوعي البييي لألطفال، وتوصلت ، وصممت الباض ألاطفال( طفل لم يلتحقوا بري210أطفال حكومية و)

 بين امللتحقين برياض ألاطفال وغير امللتحقين برياض 
ً
الدراسة إلى نتائج من أهمها أنه هناك وجود فروق دالة إحصائيا

ألاطفال في الوعي البييي وأبعاده لصالح امللتحقين برياض ألاطفال لدى عينة البحث، كما توصلت الدراسة إلى أنه ال 

 .توجد فروق دالة إحصائيا بين امللتحقين برياض ألاطفال إلاناث والذكور في الوعي البييي وأبعاده لدى عينة البحث

: أثر برنامج مقترح في التربية الفنية لتنمية الوعي البييي لدى عينة 1005املغيصب في العام  الدراسة الرابعة وهي دراسة 

طر. هدفت الدراسة للتعرف على أثر برنامج مقترح في التربية الفنية لتنمية الوعي من تالميذ املرحلة الابتدائية بدولة ق

البييي لدى عينة من تالميذ املرحلة الابتدائية بدولة قطر، اعتمدت الباحثة املنهج شبه التجريبي وتكونت عينة الدراسة 

 وطالبة منهم )51من )
ً
 وطالبة في املجموعة التجريبية، 21( طالبا

ً
 وطالبة في املجموعة الضابطة21و)( طالبا

ً
ومن . ( طالبا

أهم نتائج الدراسة: عدم وجود فروق ذات داللة إحصائية في متوسطات املعلومات البيئية بين املجموعتين التجريبية 

والضابطة عند الطالب والطالبات، وبينت النتائج وجود فروق ذات داللة إحصائية في متوسطات الاتجاهات نحو البيئة 

ين املجموعتين التجريبية والضابطة عند الطالب والطالبات لصالح املجموعة التجريبية، وقد أوصت الدراسة بتزويد ب

 .معلمي التربية الفنية باملعلومات والخبرات املتجددة من خالل البرامج والدورات والورش

  : والتربية البيئية فيهاملنهج اللبناني  تاريخية عنملحة 

       
ّ
، تحدد املناهج ومضمانيها بحسب رؤية السلطة التربوية في  تربويا

ً
ة لتشكيل املنشود الدولة وغاياتهاونظرّيا

، وضعت الدولة التركّية العثمانية أول نظاٍم 
ً
املواطن التي تريده، دون أن ننس ى أّن املتعلم هو مواطن الغد. تاريخّيا

لحرب ا الرسمّية قبلمرحلة الانتداب.  ولم تتوّحد غايات املناهج بعدها الدولة الفرنسية أثناء  لبنان، ومنتعليمّي في 

   الحرب ألاهلية الوطنية تأججألاهلية وكانت نتيجة هذه املناهج غير 

ومن هذا املنطلق اتفق رواد التربية في الّسلطة في تسعينيات القرن املاض ي، اعتماد غايات الدستور اللبناني 

لجديد الّركيزة ألاساس لبناء املنهج ا وغاياته العامةجتمعي بعد الحرب.  واعتبر الّدستور كحد فاصل للتدهور التربوي وامل

فاق 
ّ
 بعد ات

ً
ائف الّسياس يخصوصا

ّ
بنانيين. فتمّسك القّيمون بتحديد املواصفات الجامعة للمواطن  الط

ّ
برض ى جميع الل

ر عادات اللبنانّية، واحترام الحرّيات في التعليم والتعبياللبنانّي، وارتكزوا على املبادىء الاجتماعّية والقيم املوروثة وال

شتَرك والانصهار الوطني بين تعددّية الطوائف، وركزوا على أهمية السيادة 
ُ
دولة  ءوالوحدة وبناوالعبادة، كما العيش امل

  .القانون واملؤسسات

ا للنزاعات امل 11/20/2505إنَّ اتفاق الطائف الذي ُوضع بتاريخ   حة قد أصبح دستور البالد، بعد ليضع حدًّ
َّ
سل

 في 2/22/2505إقراره في مجلس النواب بتاريخ 
ً
رته الحرب، وخصوصا ة منه هي إصالح ما دمَّ ة املرجوَّ ، وكانت ألاهميَّ

ة منها ة نصَّ الاتفاق على مبادئ عامَّ  :الشأن التربوي الذي يعنينا. ففي مجال التربية على املواطنيَّ
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د، وعلى العدالة لبنان جمهورية دي •
َ
ة، وفي طليعتها حرية الرأي واملعتق مقراطية برملانية، تقوم على احترام الحريات العامَّ

ة واملساواة في الحقوق والواجبات بين جميع املواطنين دون تمييز أو تفضيل  .الاجتماعيَّ

ل اللبّنانيين  •
ّ
 .انفال فْرٌز للشعب على أساس أي انتماء ك)…( أرض لبنان واحدة لك

ناقض ميثاق العيش املشترك •
ُ
 .ال شرعية ألي سلطة ت

ة مرحلية، وعلى مجلس النواب اتخاذ  •
َّ
 وطني يقتض ي العمل على تحقيقه وفق خط

ٌ
ة هدف ة السياسيَّ إلغاء الطائفيَّ

تها دراسة واقتراح الطرق الكفيلة بإلغاء الطائفيَّ )…( إلاجراءات الالزمة لتحقيقه، وتشكيل هيئة وطنية  مها ، وتقديةمهمَّ

ي النواب والوزراء  (2505)إتفاق الطائف، وثيقة الوفاق الوطني، إلى مجلس َ

ة لالصالح التربوي في لبنان.  حيث صاغت لجنة املركز التربوّي هذه الخطة لتطوير قطاع  2552في العام و   
ّ
تم وضع خط

 ، وكان للوزراء لطائفية رأيهااالتعليم، وشاركتها مختلف املجموعات 
ً
 أيضا

ً
فينم، إذ أنشأت لجنة ومستشاروهم رأيا

ّ
  ن موظ

 . (5، صفحة 1000)شعيب،  يمثلون مختلف املجموعات الطائفية

 نفتاح الروحيّ : تعزيز الانتماء والانصهار الوطنيْين والا طموحة ترمي إلىحـددت  الخطة  أهدافا 2552آب 21وفي 

تزويد النشء الجديد باملعارف والخبرات واملهارات الالزمة، والوصول دة النظر في املناهج وتطويرها، و والثقافّي، وذلك بإعا

إلى تحقيق التوازن بين التعليم العاّم ألاكاديمّي والتعليم املنهّي وتوثيق صلتهما بالتعليم العالي، تحقيق املالءمة والتكامل 

ربية والتعليم من جهة، وحاجاِت املجتمع وسوق العمل اللبنانّي والعربّي من جهة ثانية، ومواكبة التقّدم العلمّي بين الت

، صفحة 2552)وزارة التربية الوطتية والشباب والرياضة ،  والتطّور التكنولوجّي، وتعزيز التفاعل مع الثقافات العاملّية

2). 

 ، وقدر بنية التعليم ووضع مناهج حديثة: طمحت الى تطويأقّرت هيكلية جديدة للتعليم 2552أما في العام 

لت 
ّ
طار العام الذي حدد املسارات والفروع وعزز الربط بين التعليم ما قبل الجامعي والتعليم العالي، والى تحديد إلا شك

هذه الخطة بعين الاعتبار متطلبات سوق العمل وحاجات املجتمع التوازن بين التعليم املنهي والتعليم العام. واخذت 

سنوات إلى امتحان رسمي يخّوله الانتقال إلى  5اللبناني وتطلعاته. إذ يخضع املتعلم في نهاية التعليم النظامي ومدته 

التلميذ ألى  عسنوات يخضالث في نهاية التعليم الثانوي أي بعد ثسارات التعليم املنهي والتقني. واملرحلة الثانوية أو إلى م

 (22، صفحة 2551)ألامين، يستكمل اختصاصه الجامعي صل بعدها على الشهادة الثانوية و امتحان آخر ليح

  0لية التطبيق التي دامت بعد عم تبّين 2551وفي العام    
ً
يز ، أّن مضمون املناهج لم يساهم في تعز سنوات تقريبا

، بل على العكس من ذلك ساهمت هذه الكتب في تأجيج النزاع املتعلمين اللبنانيينحالة الاندماج الاجتماعي عند 

 .الطائفي املناطقي بشكل عميق، ألامر الذي أدى الى التباعد في املواقف والاتجاهات الوطنية

تطورات، وتساهم في تعزيز الاندماج كل ذلك فرض الحاجة امللحة إلصدار مناهج جديدة تواكب العصر وال      

يمي الحرب التي تملكت الجسم التعل وترميم آثار الاجتماعي، والشعور باالنتماء واملواطنية في نفوس ألاجيال الصاعدة، 

 على 
ً
  .املتعلموإلاداري وألاهل وانعكست سلبا

يقض ي بضرورة  2551أيار  0في  20111مرسوم رقم  الخطورة وأصدر أدرك عندها مجلس الوزراء اللبناني هذه      

مراحل التعليم ما قبل الجامعي بما يعزز الانتماء  جديدة لكلإلقرار مناهج تعليم عام  تربوية شاملةوضع خطة نهوض 
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ة وعلى الكتاب املدرس ي، وإعادة النظر في املناهج  ولة على املدارس الخاصَّ والانصهار الوطنيين. وبالتالي تعزيز رقابة الدَّ

ي التاريخ والتربية وتطوي
َ
ت ز الانتماء والانصهار الوطنيين والانفتاح الروحي والثقافي، وتوحيد الكتاب في مادَّ رها بما يعّزِ

ة    الوطنيَّ

ولة، حتى وجدت ألاخيرة نفسها غير قادرة  ظلت أقوى والانقسام الطائفي  الظروف السياسيةإال أن      من الدَّ

د للتاريخ، ي  وُمعتَمًدا من املدارسعلى طْرح كتاب موحَّ
ً

بين اللبنانيين على كتاب التاريخ  الخالف املزمنوظّل  .كون مقبوال

سمي ر للكيان والوطن. وظلت املرحلة ألاساسية في التعليم ال رؤيَتين مختلفتينوكتابته وتدريسه، وهو خالف يدور حول 

 .جذورهاها و يت هذه ألاجيال جاهلة لتاريخها وهويتبقحتى اليوم دون كتاب تاريخ و 

ز املنهج      
ّ
، على مضمون كتاب التربية الوطنية والتنشئة الاجتماعية.  واعتمد هذا الكتاب عندها كبديلورك

يم . اعتمد منذ السنة ألاولى ألاساسية من التعلاملدرسة وإلانسانية فيلتسويق القيم الوطنية والاجتماعية  كمنتج أّولي

 في صفه ألاساس ي وحتى املرحلة الثانوية. 
ً
 من التغيير في سلوك املتعلم، الذي يطبقه أحيانا

ً
ومن املؤكد أنه أضاف نوعا

 ،
ً
 أن عملية تسويق مضمونه كانت مجزأة على حصة تدريس واحدة أسبوعيا

ً
ه بقي غير كاف خصوصا

ّ
 أن

ّ
مع رفاقه. إال

 ما كانت
ً
 و  وغالبا

ً
اني بدلحفظها لألسبوع تنتتهي بتسجيل املادة نظرّيا

ّ
ّي يحّول الدرس إلى درس تفاعلّي إجتماع أن الث

قبة التلقين ملادة التربية الوطنية والتنشئة املدنية هي الع بقيت مشكلة.  لذلك ، ُيعنى باملجتمع واملحيطإنساني ووطني

ة االطويل ألامد. فال يمكن تكوين سلوك فعلي وممارسته في الحيوين السلوك الاجتماعي املستدام و ألاولى املانعة من تك

العامة عن طريق نقل املعارف واملهارات وفق ألاسلوب التقليدي التلقيني. واملشكلة الثانية هي في موضوع املالءمة بين 

وائية العشوممارساته  للمجتمع الحاليمضمون الكتاب النموذجي الذي يطابق القوانين والدستور، والواقع الفوضوي 

  السكوت عنلم يعد ساعدت على تشويه البيئة إلى حد كبير  التي
ً
 . هذه الكارثة مجديا

 وقبل أن ُيقدم املركز التربوي للبحوث  1000في العام   
ً
يرمي لتغيير املناهج القديمة وإصدار  وإلانماء إقتراحا

 أكثر حداثة ومالءمة للمتطلبات العصرية واملستجّدات العلمية الحديثة، عمد إلى عقد مؤتمرات وندوات وورش 
ً
مناهجا

كت فيها مختلف الفعاليات التربوية واملنظمات الدولية املمثلة في لبنان. وفي إطار تطوير هيكلية التعليم عمل شار 

نتائج وتوصيات أخذ بها املركز التربوي للبحوث وإلانماء عند  ٣٠٠١آذار  ٣١واملناهج، صدر عن ورشة العمل املنجزة في 

ف وضع مناهجه الجديدة. من جملة هذه التوصيات
ّ
 وزارة التربية والقطاع التربوي بقسميهق عليه املركز التربوي و ما ات

الخا  والرسمي مع املنظمات الدولية حول إدخال املفاهيم البيئية والصحية في املناهج التربوية واعتماد التربية 

تائج حصائية ونالشمولية في الحلقات ألاولى من التعليم ألاساس ي. وقد تبلور هذا التوجه بعد أن أظهرت الدراسات إلا 

 مرتبطة بسلوك إلانسان الصّحي والبييي
ً
 .ألابحاث الطبية والبيئية أن غالبية ألامراض املنتشرة حاليا

لذلك، عمد املركز التربوي ومنظمة الصحة العاملية واليونيسف واليونسكو وبرنامج ألامم املتحدة للتنمية، 

ة واملنظمات الدولية، إلى وضع مناهج للتربية الصحية والبيئية مع بالتعاون مع املديرية العامة للتربية ووزارة الصح

 .مراعاة التداخل والتفاعل بينهما وبين مختلف املواد ألاكاديمية بشكل تكاملي على مستوى الحلقات واملراحل التعليمية

رفقت املناهج 
ُ
، بدليلكما أ

ً
طبيق يام بأنشطة لتتربوي بييي وصّحي يرشد املعلم إلى كيفّية الق الحالية الحقا

 .طرائق تعليمية تخدم إيصال هذه املفاهيم إلى املتعلمين
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وضمن إطار مشروع مشترك بين املركز التربوي للبحوث وإلانماء ومنظمة الصحة العاملية  ٣٠٠٠وفي أواخر العام 

فاهيم مدى توافق امل حول التربية الصحية والبيئية في املدارس، صدرت دراسة تناولت املرحلة ألاساسية فقط وأظهرت

علوم يا والرياضيات والالبيئية والصحية مع محتوى الكتب املدرسية وتكاملها مع املواد التعليمية ألاخرى، كالجغراف

إلى عا دتربوية كحاجة ماسة في املدرسة، و دعا املركز إلى أعتماد التربية الشمولية الجامعة لكّل هذه املواد الوغيرها. و 

طرها لتر  تحديث
ُ
لت ببعض أ

ّ
 مع الحاجات املستجّدة، ظهرت رؤية تربوية جديدة تمث

ً
سيخها في النشء الجديد. وانسجاما

الخيارات وتجسّدت بعدد من النصو  الرسمية التي أوصت بإدخال مفاهيم التربية الصحية والتربية البيئية والتربية 

 .magazine, p) في املراحل ألاولى من التعليم ألاساس ي السكانية في املناهج الرسمية واعتماد مقاربة شمولية لهذه املواد

5). 

 : أقسام البحث

ة إلى باإلضافني، ويتألف البحث من أربعة فصول وهما الباب النظري والباب امليداسنقدم هذا البحث ببابين 

 املقدمة والخاتمة.

 إلى الدراسات السابقة، وملحة تاريخية عن املنهج اللبناني والتربية الفصل الاول وهو يشرح منهجية البحث، إضاف
ً
ة

 البيئية فيه.  

 الفصل الثاني وهو بعنوان "التنمية املستدامة والتربية البيئية"، وهو يشرح العالقة بين هاتين املادتين. 

ها يه الجهات التي تقع على عاتقوسنعالج ف مسؤولية أصحاب القرار تجاه الوضع البييي"الفصل الثالث وهو بعنوان "

 مسؤولية التربية على التنمية املستدامة.

 الفصل الرابع وهو بعنوان واقع تأثير مادة التربية على سلوك املتعلمين ياالرقام، وهو يضم:

 .نتائج شبكة املالحظة في مدرسة عبرا الرسمية 

 هداف أنشئة املدنية ومدى تضمنه ملفاهيم و الرسمي ملادة التربية الوطنية والت نتائج تحليل محتوى الكتاب

 نضيف بعد تحليل النتائج مدى تطابق الفرضيات.و  الثانية.ربية البيئية في الحلقة الاولى و الت

 الفصل الثاني: التنمية املستدامة والتربية البيئية

  :مقدمة  

الذي تعّرض له من خالل هذه  أّدت أنشطة إلانسان الفردية والجماعية إلى إجهاد الكوكب بفعل الضغط الهائل

ألانشطة. وبما أّن البشرية تساهم مساهمة وا حة في التدهور البييي والانحسار السريع للتنوع البيولوجي وتغير املناخ، 

 أصبح من امللح أن تقّدم الحلول لتدارك املخاطر والتصّدي للتحديات.

أكثر استدامة، إلى التعليم، بالتنسيق مع املبادرات ويعود الدور الرئيس ي في هذا التحول املطلوب إلى مجتمعات 

 الحكومية ومبادرات املجتمع املدني.

 في تنمية وتطوير املهارات واملفاهيم وألادوات التي يمكن أن 
ً
فالتعليم يصوغ القيم ووجهات النظر ويساهم أيضا

أجل التنمية املستدامة في التمكين ويتمثل هدف التعليم من  .تستخدم في خفض أو إيقاف املمارسات غير املستدامة
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قة، وفي إنشاء مجتمعات أكثر استدامة وسهولة 
ّ
من مواجهة التحديات العاملية الحالية واملستقبلية مواجهة بّناءة وخال

 في التكّيف. 

م من أجل التنمي
ّ
 ةفاملجتمع بحاجة إلى تغيير طريقة التفكير والعمل، وهذا ألامر يفرض توفير نوعية تعليم وتعل

 املستدامة على جميع املستويات وفي جميع البيئات الاجتماعية.

 مجاالت ومبادئ التنمية املستدامة أوال: 

ظهر مصطلح "التنمية املستدامة" ألول مرة في منشور أصدره الاتحاد الدولي من أجل حماية البيئة سنة 

ِعيد استخدام ،2500
ُ
ه في تقرير "مستقبلنا املشترك" املعروف باسم لكن تداوله على نطاق واسع لم يحصل إال بعد أن أ

 ، تحت إشرافألامم املتحدة عن اللجنة العاملية للبيئة والتنمية التابعة ملنظمة 2501"تقرير برونتالند"، والذي صدر 

املستدامة بأنها "التنمية التي تلبي احتياجات وقد عّرف التقرير التنمية  .آنذاك "غرو هارلم برونتالند" النرويج رئيسة وزراء

 الحاضر دون املساس بقدرة ألاجيال املقبلة على تلبية احتياجاتها الخاصة".

جميع برامج التنمية املستدامة يجب أن تأخذ بعين الاعتبار املجاالت الثالثة لالستدامة: البيئة، املجتمع، 

 جاالت الثالث. والاقتصاد، وهي تسعى إلى التوفيق بين هذه امل

فاملجال البييي يعمل على الحّد من آلاثار الضارة لألنشطة إلانتاجية على البيئة والاستهالك الرشيد للموارد غير 

فات. ومن حيث املجال الاقتصادي 
ّ
املتجّددة، والسعي إلى تطوير استعمال مصادر الطاقة املتجّددة وإعادة تدوير املخل

ة ويحسن مستوى العيش، من خالل تطوير القدرات الانتاجية بحسب التقنيات املتاحة يغطي حاجات إلانسان ألاساسي

والبحث العلمي والاستثمار بأساليب إنتاج تعمل على مضاعفة إلانتاجية. أما املجال الاجتماعي فهو يعمل على نمو يرتكز 

تمع بدون تمييز في الحصول على الخدمات على توزيع عادل للثروة واملوارد مما يوفر حماية إجتماعية لجميع أفراد املج

  الصحية وغيرها.

ومما تجدر إلاشارة إليه، أنه رغم شمولية مفهوم التنمية املستدامة واشتمالها على جوانب اقتصادية واجتماعية 

ما يرجع
ّ
 أّن التأكيد على البعد البييي في فلسفة ومحتوى التنمية املستدامة، إن

ّ
لى أن إقامة إ ومؤسسية وبيئية وغيرها إال

املشروعات الاقتصادية الكثيرة واملتنوعة يجهد البيئة سواء من خالل استخدام املوارد الطبيعية القابلة للنضوب أو 

من خالل ما تحدثه هذه املشروعات من هدر أو تلويث للبيئة، ومن ثّم تأخذ التنمية املستدامة في اعتبارها سالمة 

 
ً
 متساويا

ً
 للظروف البيئية مع الظروف الاقتصادية والاجتماعية، وتكون حماية البيئة  البيئة، وتعطي اهتماما

ً
ومتوازيا

 ال يتجزأ من عملية التنمية املستدامة
ً
  .والاستخدام املتوازن للموارد الطبيعية جزءا

، أن عملية دمج الاعتبارات الاقتصادية مع الاعتبارات البيئية في عمليات صنع واتخ
ً
ذ اوجديٌر بالذكر أيضا

القرارات املختلفة هو بمثابة الطريق السليم لتحقيق التنمية الاستدامة، فاالعتبارات البيئية التي يشملها قرار ما ال 

تضاد مع الاعتبارات الاقتصادية التي يهدف إليها هذا القرار. فعلى سبيل املثال، فإنَّ السياسات  –بالضرورة  –تمثل 

ألاراض ي الزراعية بهدف تحسين آفاق التنمية الزراعية على املدى البعيد، كما  الزراعية والتي تعمل على حفظ نوعية

 .أن زيادة الكفاءة في استخدام الطاقة واملواد من شأنها أْن تخدم ألاهداف البيئية

https://www.aljazeera.net/encyclopedia/organizationsandstructures/2014/12/16/%D8%A7%D9%84%D8%A3%D9%85%D9%85-%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%AA%D8%AD%D8%AF%D8%A9
https://www.aljazeera.net/encyclopedia/organizationsandstructures/2014/12/16/%D8%A7%D9%84%D8%A3%D9%85%D9%85-%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%AA%D8%AD%D8%AF%D8%A9
https://www.aljazeera.net/encyclopedia/countries/2014/10/29/%D8%A7%D9%84%D9%86%D8%B1%D9%88%D9%8A%D8%AC
https://www.aljazeera.net/encyclopedia/countries/2014/10/29/%D8%A7%D9%84%D9%86%D8%B1%D9%88%D9%8A%D8%AC
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أما املثل واملبادئ التي تكمن وراء الاستدامة فهي تشمل مفاهيم واسعة مثل املساواة بين الاجيال، العدالة بين 

 لجنسين، السالم، التسامح، الحّد من الفقر، حفظ وصيانة البيئة، الحفاظ على املوارد الطبيعية، العدالة الاجتماعية. ا

، واملرتكز 
ً
ترتكز التنمية املستدامة على مرتكزين: تلبية الحاجيات ألاساسية للفئات الاجتماعية وخاصة ألاكثر فقرا

لحاجيات الحالية واملستقبلية للبشرية، في ظل أنماط إلانتاج والاستهالك السائدة الثاني وهو قدرة البيئة على الاستجابة ل

 والتقنيات املتوفرة.

 : عالقة التربية بالتنمية املستدامةثانيا

إلى تمكين املتعلم من الشعور باملسؤولية املشتركة في احترام أساسيات   EDDتهدف التربية على التنمية املستدامة

نسان. حيث تجذب كل شخص للتفكير في موقعه في هذا العالم، وفي معنى التنمية املستدامة بالنسبة الحياة وحقوق إلا

له وبالنسبة للمجتمع. كما تعمل على تطوير املهارات الالزمة للمشاركة في بناء هذا املجتمع، من خالل إدماج التنمية 

 ف
ً
ي التربية النظامية وغير النظامية، من أجل ترسيخ الوعي املستدامة ابتداء من التعليم ألاساس ي إلى الجامعي، وأيضا

بتعقيد وترابط التحديات التي يواجهها مستقبلنا. هذه النظرة التربوية ترتكز على مقاربة شمولية لتطوير املعارف 

 .وأنماط الحياة الالزمة القيم والسلوكياتوالكفايات املأمولة، من أجل مستقبل مستدام وتعزيز 

ملكتب إلاعالم العام حول التربية على التنمية املستدامة التابع  05ى التنمية املستدامة حسب املذكرة التربية عل

 :لليونيسكو هي

 ن املتعلمين من اكتساب التقنيات واملهارات والقيم واملعارف الالزمة لضمان تنمية مستدامة
ّ
 .تربية تمك

 اعية مختلفة )عائلية، مدرسية، مكان العمل، تربية يمكن تحقيقها على عدة مستويات وفي سياقات اجتم

 جماعات أو مجموعات اجتماعية(

  تربية تكّون مواطنين مسؤولين وترسخ مبادئ الديمقراطية من خالل تمكين ألافراد من التمتع بكامل حقوقهم

 .فاهية بطريقة متوازنةتربية تسمح للجميع بالر  ة تحر  على التكوين مدى الحياة. مع الوفاء والالتزام بواجباتهم. وتربي

  إن التربية على التنمية املستدامة في ألاساس مسألة قيم ترتكز حول مفهوم الاحترام. احترام آلاخرين، سواء

كانوا ينتمون إلى ألاجيال الحالية أو املستقبلية، احترام الاختالف والتنوع واحترام البيئة واملوارد الحيوانية والنباتية التي 

  (https://ar.unesco.org/sdgs)<كب ألارض. ساعية بذلك إلى حثنا على تغيير سلوكياتنا لضمان مستقبلنايقدمها لنا كو 

 أن مجاالت التنمية املستدامة هي البيئة واملجتمع والاقتصاد. أما تركيزنا في هذا البحث فهو 
ً
قد ذكرنا سابقا

ة البيئية في املدرسة ملا للمدرسة من تأثير مباشر على اتجاهات وقيم التالمذة وخاصة على املجال البييي وخاصة التربي

   في املرحلة ألاساسية

نخلص إذا أن التربية من أجل الاستدامة، فهي أبعد من تعليم مبادئ ومعلومات محّددة، إنما تهدف الى تلبية 

ة بتلبية حاجات املستقبل، وتتم هذه العملية من خالل حاجات الحاضر دون التأثير السلبي على قدرة ألاجيال القادم

توفير تفاعل متماسك بين التعليم في كافة املراحل، ووعي املجتمع والتدريب مع رؤية البتكار مستقبل أكثر استدامة، 

لتي ا ويكون هذا ألامر بمساعدة التلميذ في التعليم ألاساس ي على الحصول على املعلومات من خالل املهارات والقيم
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تشجع سبل العيش املستدام، إضافة إلى تطوير التعليم في كل مراحله، من خالل توجيهه نحو املستقبل بما يتطلبه من 

 عن مهارات التحليل وحّل املشكالت.
َ
 طرق إبداعية فضال

والجدير بالذكر أن الحكومات واملجتمع املدني وألافراد هم املسؤولون عن مستقبل مستدام وكل جهة على 

 طريقتها. وتبقى املسؤولية الكبيرة على عاتق املؤسسات التربوية عبر تعليم ألاجيال على حياة أساسها فكر الاستدامة.

فمصادر التربية والتنشئة متعّددة، منها مصادر أّولّية ومنها مصادر ثانوية وهي تختلف بحسب املجتمعات. فاألسرة 

ربية وتنشئة ألافراد. ممكن أن تكون ألاسرة مصدر أّولي للتنشئة في واملدرسة واملجتمع هي املصادر املسؤولة عن ت

مجتمعات معينة وممكن أن تكون املدرسة في مجتمعات أخرى. أما في لبنان فقد أظهرت الدراسات أن ألاسرة هي املصدر 

كيل ودورها في تش ألاول للتنشئة، ولكن ال يخفى عل الجميع تأثير وسائل التواصل الاجتماعية على ألاجيال الجديدة

 ملا لها من تأثير على تكوين قيم 
ً
 أو ثانويا

ً
 أولّيا

ً
الاتجاهات والقيم. ويبقى دور املدرسة ذو فعالية كبيرة أن اعتبرت مصدرا

 وقناعات الفرد.

ه ألاولى. ولتيعيش مراحل طفلثقافة، فيها يبدأ الفرد حياته و تعتبر أصغر خلية من املجتمع واملمثلة ألاولى ل والتي ألاسرة:

 وترتبط باألسرة عوامل كثيرة لها دور حاسم في تحديد نمط التنشئة الاجتماعية.

ـــع  املدرســـــــــــــــــة: ــ ــ ــ ــ ــ ــ ـــــن مجتمــ ــ ــ ــ ــ ــ ـــــرج مــ ــ ــ ــ ــ ــ ـــل يخــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ـــــرة. فالطفــ ــ ــ ــ ــ ــ ـــــد ألاســ ــ ــ ــ ــ ــ ــــة، بعــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــــث ألاهميـ ــ ــ ــ ــ ــ ـــن حيـــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ـــــة مــ ــ ــ ــ ــ ــ ـــــة الثانيــ ــ ــ ــ ــ ــ ـــي املرتبــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــــأتي فــ ــ ــ ــ ــ ــ تـــ

 وهـــــــــــــــــــــــــو املدرســـــــــــــــــــــــــة
ً
 .صـــــــــــــــــــــــــغير ومتجـــــــــــــــــــــــــانس نوعـــــــــــــــــــــــــا مـــــــــــــــــــــــــا وهـــــــــــــــــــــــــو ألاســـــــــــــــــــــــــرة إلـــــــــــــــــــــــــى مجتمـــــــــــــــــــــــــع كبيـــــــــــــــــــــــــر أقـــــــــــــــــــــــــل تجانســـــــــــــــــــــــــا

ـــن  واملدرســــــــــــة ليســــــــــــت مصــــــــــــدرا ــ ــ ــ ــ ــــدة، مـ ــ ــ ــ ـــــائف عــ ــ ــ ــ ـــا وظـ ــ ــ ــ ــ ـــــة لهـ ــ ــ ــ ــــي مؤسسـ ــ ــ ــ ـــل هــ ــ ــ ــ ــ ــــط، بـ ــ ــ ــ ــــة فقــ ــ ــ ــ ـــم واملعرفــ ــ ــ ــ ــ ـــــاللعلـ ــ ــ ــ : أهمهـ

ـــــر ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــــوب و  .التوجيهــــــــــــــــــــات الاجتماعيــــــــــــــــــــة والفكريــــــــــــــــــــة والوجدانيــــــــــــــــــــة للمجتمــــــــــــــــــــع تمريـ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ـــلوك املرغـــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ـــــاذج السـ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ـــــد نمـ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ تحديـ

 .والتشجيع عليه

 من وظيفة املدرسة ودورها في الاصالح 
ً
 يمكنللتنشئة، لو اعتبرت من املصادر الثانوية  حتى الاجتماعي،وانطالقا

للمدرسة ان تتصدى للكثير من املشكالت البيئية التي تواجه املجتمع، فتقوم بوظيفتها إلاصالحية من خالل عالج هذه 

ومن هنا تظهر أهمية املدرسة من خالل معالجة املشكالت البيئية وقضايا البيئة داخل املقررات التعليمية  .املشكالت

قررات العلوم والدراسات الاجتماعية )تربية وتاريخ وجغرافيا( ومقررات على اختالف أنواعها من مقررات اللغات وم

الرياضيات والتربية الفنية واملجاالت الزراعية والصناعية والاقتصاد املنزلي وغيرها من املقررات التي يدرسها التالميذ 

تربية املدنية ا، يقع على عاتق مادة الكبير منه البيئية بجزءفي مراحلهم التعليمية املختلفة. ولكن تبقى مواضيع التربية 

 والتنشئة الاجتماعية، ملا تطاله هذه املادة من مواضيع قريبة من الحياة الاجتماعية بمختلف نواحيها.

سواء في الحي أو النادي أو املدرسة أو الجامعة أو في غير ذلك من ألاماكن، مثل دور العبادة، وجماعة ألاقران  املجتمع:

م بحسناتها وسيئاتها، إضافة إلى وسائل التواصل الاجتماعي التي أصبح لها حيز كبير في حياة ألافراد في وسائل إلاعال و 

 من وقتنا الحاضر، إذ أن وسائل التواصل عامل مؤثر في ألاجيال الحالية حتى أنها أ
ً
صبحت في آلاونة ألاخيرة جزًء هاما

 ليس له حساب على مواقع كيوتيوب، وتويتر، يومياتنا واقتحمت شتى مجاالت حياتنا، فمن منا كبار 
ً
 وصغارا

ً
انستغرام، و ا

نشر الوعي البييي داخل املجتمع وتحقيق التنمية  لذلك يمكن اعتبار أن هذه املواقع فعالة في غيرها.و وفيسبوك 

واقع سمات املاملستدامة عن طريق تقديم معلومات حول الحفاظ على البيئة، ونشر مواضيع عن التربية البيئية. فلهذه 
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فّعالة من حيث التواصل، فهي قد أحدثت نقلة نوعية في العالقات والتفاعالت الاجتماعية بما تتمتع به من تفاعلية، 

إذ يتأثر املشاركين في أدوار آلاخرين وباستطاعتهم تبادلها ويطلق على ممارستهم املمارسة املستبدلة أو التفاعلية، كما 

 تتمتع بالحركة واملرونة ألن الفرد يمكنه أنها التالزمية حيث يمكن إ
ً
رسال واستقبال املعلومات في أي وقت، وهي أيضا

 وهي إمكانية نشر ألافكار 
ّ
استعمال الحاسب الشخص ي او الهاتف املحمول..إضافة إلى هذا هناك خاصية مهمة جدا

ية تقنية اصل بسهولة ويسر في بنية افتراضبطربقة عاملية ألن هذه الوسائل تلغي الحواجز املكانية والزمانية وتسمح للتو 

 تجمع مجموعة من ألافراد.

لكل من هذه املؤسسات التي ذكرناها دوره في نحت شخصية الفرد وخلق سمات متشابهة بين أفراد املجتمع 

 الواحد، وتأثير في عملية التنشئة الاجتماعية وتوجيه الرأي العام.

 ة املستدامة أثر العملية التربوية في التنمي :ثالثا

إن الهدف من التربية هو تدريس وتطوير وتنمية الفرد، ليحقق ذاته ويشارك في بناء مجتمعه. وفي سياق التنمية 

 ومكمال على مستويات متعددة، فهي مجال للسياسة العامة إذ تسمح بتنفيذ 
ً
 أساسيا

ً
املستدامة، تلعب التربية دورا

اكتساب املهارات الالزمة لتحقيقها من خالل إجراءات يحددها السياق أهداف التنمية املستدامة، حيث تشجع على 

املكاني والزماني، كما تكسب القدرة على أخذ مواقف وإيجاد الحلول للوضعيات املعقدة، من خالل كفايات خاصة 

 محددة ومبنية بشكل تشاركي.

لتعليم، فاديات البيئية. من خالل أهمّية السلوك الفردي يصبح للتعليم دور رئيس ّي في التصدي للتح

سيما تعليم الفتيات والنساء، هو الوسيلة ألاكثر فعالية لتقليص النمو السكاني،  في املراحل ألاساسية وال

وتمكين النساء من إسماع كلمتهن عند اتخاذ القرارات بشأن إلانجاب وتوقيت فترة الحمل. وبإمكان التعليم 

ن سبل العيش من خالل زيادة امل داخيل، وتنمية املهارات الالزمة لتحويل الاقتصادات والنظم أن يحّسِ

 التأثير في السلوك البييي الفردي والجماعي من خالل املناهج التي تضع في 
ً
الغذائية. وبمقدور التعليم أيضا

 أهدافها التربية املستدامة بشكل عام، والتربية البيئية بشكل خا .

ّدرجة والتي تقع على عاتق املدرسة بال –ن التربية على التنمية املستدامة وفي نهاية هذا الفصل يمكننا القول بأ

بالضرورة إقامة عالقة بين العالم املعيش للمتعلم وإلاطار الاجتماعي. يتعلق ألامر بتوفير محتويات ذات  ألاولى تتطلب

 
ً
 تكامليا

ً
.عالقة بالتنمية املستدامة ُينظر إليها بوصفها مفهوما

ً
املواد.  صلح مواضيعها إلتباع نهج متعددبحيث ت وموحدا

السلوك الاستهالكي، أنماط الحياة، الاقتصاد املستدام، التنوع الثقافي، التنوع البيولوجي وحماية  :نذكر على سبيل املثال

جودة و  املوارد، الطاقة وحماية املناخ، التغيرات املناخية العاملية، التنقل والنقل، التنمية العاملية للكوكب، الصحة

البنيات والتغيرات الديمغرافية، الفقر والحماية الاجتماعية، تكنولوجيا  ،الرشيد الحياة، مشاركة املواطنين والحكم

 ...وحقوق الانسان، التعاون في مجال التنمية املعلومات والاتصال، السالم والنزاعات، الديمقراطية
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 يئيالفصل الثالث: مسؤولية أصحاب القرار تجاه الوضع الب

 مقدمة: 

لدول كثير من ااتفقت  في ظل أجواء يسودها إلاحساس املتزايد بعدم ألامان في عصر الاقتصاد العالمي الجديد،

مؤتمر "كامبريدج" حول الادارة إلافريقية  برامج عمل من خالل مؤتمرات دولية كثيرة كان أولها على القراراتالتي تصنع 

ركة تستهدف تحقيق حياة أحسن للمجتمع املحلي نفسه من خالل املشاركة حيث عرف التنمية بأنها " ح 2520سنة 

)تقرير املكتب إلاقليمي لبرنامج الامم املتحدة الانمائي  إلايجابية لألهالي، وإذا أمكن من خالل مبادرة املجتمع املحلي".

U.N.D.P ،.1001)   

، ليأتي على 2521وعادت وطورته في العام  2522إيجاد تعريف للتنمية في عام  وبعدها عملت ألامم املتحدة على

الشكل آلاتي: "العمليات التي توحد جهود ألاهالي وجهود السلطات الحكومية لتحسين ألاحوال الاجتماعية والاقتصادية 

 لتكامل هذه املجتمعات في إطار حياة ألامة وم
ً
قدم ساعدتها على املساهمة في التوالثقافية للمجتمعات املحلية تحقيقا

 القومي".

ومع أواخر السبعينات أصبحت النقاشات حول التنمية أكثر شمولية، حيث أصبحت تهتم بأثر السياسات 

الى مؤتمر  2511الاقتصادية على البيئة واملجتمع... وتوالت املؤتمرات التي جمعت الكثير من الدول من نادي روما عام 

ته ألامم املتحدة التي تابعت جهودها بوضع تقرير أقّرت بعده ألامم املتحدة امليثاق العالمي للطبيعة استوكهولم الذي نظم

 بعنوان "مستقبلنا املشترك" 2501في العام 
ً
، ثّم قّدمت اللجنة الدولية للبيئة والتنمية التابعة لألمم املتحدة تقريرا

تمرار في التنمية بهذا الشكل ما لم تكن التنمية قابلة لالستمرار عرف بتقرير بورتالند أكد من خالله أنه ال يمكن الاس

 من دون ضرر بييي.

 أثير لت ليسألارض في ريودي جانيرو، أصبح وا حا أن اهتمام العالم يجب أن يكون موجها  في قمة 2551في العام  

 الغالف الجوي( على املفاهيم –ه امليا أنظمة-تآكل التربة وإنما على تأثير الضغط البييي ) الاقتصاد على البيئة،

 .الاقتصادية

املستدامة يظهر في ألادبيات التنموية الدولية، وامتد نطاق املفهوم إلى القضايا إلانسانية  مفهوم التنميةأصبح 

والبشرية وأصبحت النظريات التنموية تركز أكثر على هدف التنمية، أي إلانسان، وأحواله الصحية والثقافية 

وذلك على خالف الفترات السابقة التي كان التركيز ينصب خاللها على وسائل التنمية املادية، أي على زيادة  والسياسية،

 معدالت الاستثمار ومعدالت النمو الاقتصادي العام السنوية وزيادة مستويات الاستهالك من منتجات الصناعة الحديثة.

 .(1001)السنبل، 

افؤ تلك التي تهتم بتحقيق التك»البنك الدولي فيعتبر نمط الاستدامة هو رأس املال، وعرف الاستدامة بأنها  أما

املتصل الذي يضمن إتاحة نفس الفر  الحالية لألجيال القادمة وذلك بضمان ثبات رأس املال الشامل أو زيادته 

 لتنفيذه كمية املستدامة هو اهتمام عالمي ويعمل على ومن خالل هذا العرض يتبين موضوع التن "املستمرة عبر الزمن.

 من الدول الكبيرة والصغيرة والنامية واملتحضرة. 
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 بعن مفهوم تطبيق التنمية املستدامة  املوضوع والبعداما في لبنان يعكس الواقع الحالي عدم تبني هذا 
ً
يئيا

 
ً
العام، لصالح ارسات السلبية تجاه البيئة و ت معه املماالتلوث البييي وتفاقم اليوم مشكالت...  فقد تفاقمت واجتماعيا

عن معالجة هذه الاشكاالت زادت من تفش ي الاساءة بشكل جذري في الوطن، من بينها استمرار تلوث نهر  والتغاض ي

ل هالليطاني )أطول نهر في لبنان( وتضاعف نسب التلوث الحاد في الهواء، مما ينذر بكارثة بيئية من شأنها أن تثقل كا

 البلد املرهق من أزمات اقتصادية وسياسية. 

نتائج  املئة، بحسبفي  20زاد تلوث الهواء بنسبة  1010و 1021ويقول املتخصصون البيئيون إنه بين عامي 

في الفترة ألاخيرة انخفضت أعمال كنس الشوارع، وزاد تكدس .. و.مأخوذة من مدينة بيروت على عيناتدراسات أجريت 

لى البيئة ع بنتائجها الخطيرةفعت أعداد املولدات الكهربائية التي تعمل على الوقود السائل دون اي مباالة النفايات، وارت

في املئة،  220الهواء زاد بنسبة  أن تلوثأما في املنطقة املتضررة من انفجار مرفأ بيروت، أكد البيئيون  والانسان. 

 بسبب الغبار الناتج عن الانفجار والدمار وأعمال ر 
ً
معاناة السكان الصحية  أن تزيدفع الركام...فمن الطبيعي إذا

والاقتصادية. فيما الجهات الرسمية املعنية غائبة عن اتخاذ التدابير املناسبة لوقف التدهور البييي الن الوضع السياس ي 

. فوزارة البيئة املعنية بهذا  (alarab)والاقتصادي املتأزم فرض نفسه فوق كل اعتبار حتى على اجراءات اصحاب القرار

ئية املشكالت البي رغم أنال تضع قضايا البيئة من ضمن أولوياتها،  والاعالم والزراعةالتربية  من وزارةالوضع مع كل 

مان ....( ألا  –أكل امل – )كالتدفئة املواطن الحياتيةفي لبنان مزمنة ويزداد تفاقمها مع سيادة املصلحة الفردية وحاجات 

  القرار.سيادة منطق القوة واملرجعية في اتخاذ و 

: مسؤولية التربية تجاه التنمية املستدامة   
ً
 أوال

إن الهدف من التربية هو تدريس وتطوير وتنمية الفرد، ليحقق ذاته ويشارك في بناء مجتمعه. وفي سياق التنمية 

 ومكمال 
ً
 أساسيا

ً
على مستويات متعددة، فهي مجال للسياسة العامة ألنها تسمح بتنفيذ املستدامة، تلعب التربية دورا

أهداف التنمية املستدامة، حيث تشجع على اكتساب املهارات الالزمة، لتحقيقها من خالل إجراءات يحددها السياق 

كسب  مة، كمااملكاني والزماني، كما تشجع على الانخراط في التفاوض وبناء مجتمع دائم التغيير يسعى إلى الاستدا
ُ
ت

القدرة على أخذ مواقف وإيجاد الحلول للوضعيات املعقدة. من خالل كفايات خاصة محددة ومبنية بشكل 

 :لذلك ينبغي لنظام التربية أن ينهض بوظائفه كاملة تجاه ألافراد واملجتمع وذلك  تشاركي.

 صلة ماج في الحياة العملية، وفرصة موابمنح ألافراد فرصة اكتساب القيم واملعارف واملهارات التي تؤهلهم لالند

 .التعلم كلما استوفوا الشروط والكفايات املطلوبة، وفرصة إظهار النبوغ كلما أهلتهم قدرتهم واجتهادهم

  بتزويد املجتمع بالكفاءات من املؤهلين والعاملين الصالحين لالسهام في البناء املتواصل لوطنهم على جميع

 ...املستويات

يتكامل و  فاعلة.. وتساند املدرسة مؤسسات ألاساسية هي املدرسة إذن، نواتهاالتنمية املستدامة  فالتربية على

 عملها مع عمل املدرسة. 
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 :التربية على التنمية املستدامة في املدرسة .أ

النظامية أن تقوم بدور رئيس في التحول املطلوب إلى مجتمعات أكثر استدامة  التعليم والتعلم بمقدور عملية

الناحية البيئية، بالتنسيق مع املبادرات الحكومة ومبادرات املجتمع املدني والقطاع الخا . فالتعليم يصوغ القيم من 

 في تنمية وتطوير املهارات واملفاهيم وألادوات التي يمكن أن تستخدم في خفض أو إيقاف 
ً
ووجهات النظر، ويساهم أيضا

وال ينحصر دور التعليم املتعدد ألاوجه في مجال الاستدامة في جانبه إلايجابي،  (unesco, p. 57)املمارسات غير املستدامة 

إذ يمكن أن يعزز ممارسات غير مستدامة. ومن ذلك الاستهالك املفرط للموارد، وإلاسراع في تآكل معارف السكان 

 ي.  يتطلب ألامر تكييف التعليم وتحويله لضمان تأثيره إلايجابألاصليين وطرق عيشهم ذات الاستدامة النسبية. لذلك قد 

ما كالعام للمناهج واملحتوى،  إلاطار في  إدماجها خاللعلى التنمية املستدامة في املدارس من  التربية وتدّرس 

والتربية الكونية  يئيةة البالاهتمام بالتربي، وةاملواد املختلف فيالتعليم على املواطنة ضمن عملية التعلم و بالتربية  الاهتمام

 ئمة، كماألانشطة املال املستدامة في التنمية املدرسية وتنفيذ التطبيقات الفعلية ودماج التنمية ، وإكسيرورة دائمة

 أساسيالتنمية املستدامة  جعل التربية على التنمية املستدامة محرك للتنمية املدرسية، وجعل مؤشرات
ً
 معيارا

ً
لجودة  ا

و الهدف الحقيقي هخصوصا أن الوطني والكوني،  انفتاح املدرسة على املحيط املحلي،بد أن نذكر أهمية  ال و  .املدرسة

 .جعل املدرسة املستدامة مدرسة للغد

 التربية على التنمية املستدامة في الجامعة:  -أ

وكلمة جامعة  والجامعة هي مؤسسة للتعليم العالي وألابحاث، وتمنح شهادات أو إجازات أكاديمية لخريجيها. 

في الجامعة يختار الطالب  وبما أنه مشتقة من كلمة الجمع والاجتماع، كما كلمة جامع، ففيها يجتمع الناس للعلم.

ا في الحال أكثر تعمق الجامعية بطبيعةالتخصص الذي يرغب في أن يكمل مشواره العلمي والعملي فيه.  تكون الحياة 

الل خ املستدامة منتؤثر الحياة الجامعية على تكوين مفهوم التنمية  ب أنوج الطالب، لذلكالعلوم التي يختارها 

 .امعيةمختلف الشعب الج في املستدامةهذا ألامر باختصار من خالل إدماج التربية على التنمية  ويتم تحقيقمضامينها. 

 .توجيه البحث الجامعي نحو التنمية املستدامةو 

 :في املجتمعالتربية على التنمية املستدامة     -ج

حّدد 
ُ
ه نسيج اجتماعي من ُصنع إلانسان، ويتكّون من مجموعة من الّنظم والقوانين التي ت

ّ
ُيعرف املجتمع بأن

 ،
ً
ب على أفراد هذا املجتمع، باإلضافة إلى ذلك َيعتمد املجتمع على أفراده ليبقى متماسكا

ّ
املعايير الاجتماعية التي تترت

ر املجتمع بالفردفمن دون ألافراد تنهار املجتمعا
ّ
وتؤثر ، (Dushi, 2018, p. 16) ت وتنعدم، ويتأثر الفرد باملجتمع كما يتأث

على تشكيل املجتمعات  بعض العناصر ألاساسّية ومنها العادات والقيم، الدور املترتب على ألافراد الاجتماعيين، منظومة 

عاتالقوانين، ألاهداف املجتمع
ّ
 .ّية، الرغبات، والطموحات، والتوق

واملواطنين  للمربين املستمر  طريق التدريبوعملية إدماج التربية على التنمية املستدامة في املجتمع ال تتحقق إال عن  

، والتدري
ً
حمل . وكذلك التأكيد على فكرة تنيةمستخدمي الشركات والغرف املهب املستمر ملوظفي القطاع العام و جميعا

سؤوليا ت وتحقيق الواجبات في البرامج املوجهة لجمعيات املجتمع املدني واملنظمات غير الحكومية. وترسيخ ثقافة امل

أنشطة الجمعيات  إدماج التربية على التنمية املستدامة في التربية غير النظامية من خالل  إضافة إلى  .التعلم مدى الحياة
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شبكات املؤسسات التربوية الالمدرسية كالكشاف و  ات املتعلقة بالشباب،بادرات على مستوى السياس، امل وألاحزاب

 وغيرها.

كما أن إدماج التربية على التنمية املستدامة في التربية الالنظامية هي جميع أشكال التعلم التي نواجهها في حياتنا اليومية 

رات تاحف واملسارح وجميع املواقع التي تقترح تظاهسواء في الوسط العائلي، في أماكن العمل أو في أماكن الترفيه، في امل

 ثقافية، ووسائل إلاعالم وألانترنيت، إضافة إلى  املواقع املهتمة بالتنمية املستدامة...

التعاون على الصعيد الرسمي العام بين كل من وزارة البيئة ووزارة الاعالم ووزارة الزراعة على  ننس ى ضرورةوال   

حماية البيئة وا حة وعديدة،  إن قوانين .املواطنينيق الاجراءات القانونية العادلة بحق املخالفين تنفيذ القوانين وتطب

لحق في الفوض ى العارمة التي ت كورونا، وسيادةوتفاقم جائحة  الراهن املأساوي  الوضع املعيش يولكن عملية تطبيقها في 

ادية والسياسية، جعلت من بعض الافراد ينتهزون الفر  والاقتص الصحية والاجتماعيةاملجتمع اللبناني على الاصعدة 

في الكثير من الاحيان على الحق العام وحقوق الغير،  والواجب، ويتعدون  حساب الحقلتحقيق مكاسبهم الشخصية على 

 بين النظريات السليمة 
ً
 كبيرا

ً
 . الفعلي والواقع البيييمما سبب شرخا

تعاونية من أجل تحقيق التنمية املستدامة عند املواطن والحفاظ إن سلطة أصحاب القرار في لبنان لم تكن 

على البيئة وذلك السباب عديدة، تربوية وسياسية ومالية... مما جعل الوضع البييي يسوء، إضافة إلى عدم الردع او 

 املحاسبة مما جعل سلوك املواطن السلبي عادة متأصلة في ممارسته اليومية. 

 يح للتربيـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــة علـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــى التنميـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــة املســـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــتدامةالكفايـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــات املفـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــات :ثانيـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــا

ــــــــــــــــن الكفايــــــــــــــــات املفــــــــــــــــاتيح للتربيــــــــــــــــة علــــــــــــــــى التنميــــــــــــــــة املســــــــــــــــتدامة مــــــــــــــــن تطــــــــــــــــوير تصــــــــــــــــور مشــــــــــــــــترك لهــــــــــــــــذه التربيــــــــــــــــة 
ّ
تمك

ـــي  ــ ــ ــ ــ ــ ـــــزالتــ ــ ــ ــ ــ ـــــة علـــــــــــــــى ترتكــ ــ ــ ــ ــ ـــــة عامليــ ــ ــ ــ ــ ـــــر مرجعيــ ــ ــ ــ ــ ــــة  ،أطــ ــ ــ ــ ــ ــ ــــددتها منظمـ ــ ــ ــ ــ ــ ـــي حـ ــ ــ ــ ــ ــ ـــــاتيح التــ ــ ــ ــ ــ ـــــات املفــ ــ ــ ــ ــ ـــــال "الكفايــ ــ ــ ــ ــ ـــبيل املثــ ــ ــ ــ ــ ــ ــــى ســ ــ ــ ــ ــ ــ علـ

ـــــاديةالتعـــــــــــــــــــاون والتنميــــــــــــــــــــة  ــ ــ ــ ــ ــ ــ ـــار املرج El’OCD"الاقتصــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ  عــــــــــــــــــــي ألاوروبـــــــــــــــــــي للتربيــــــــــــــــــــة والتكـــــــــــــــــــوين مــــــــــــــــــــدى الحيــــــــــــــــــــاة"و"إلاطـــ

(recommandation du parlement europeen et du conseil du 18 decembre 2006sur les 

competences cles poue l education, 2006, p. 394) ــــي عــــــدة ــــذه النمــــــاذج فــ ــــات هــ . وتلتقــــــي توجهــ

ـــــق ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ـــتركة، يتعلــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ـــاط مشــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ألامـــــــــــــــــــــــــر بالكفايـــــــــــــــــــــــــات املرتبطـــــــــــــــــــــــــة بهـــــــــــــــــــــــــا: كـــــــــــــــــــــــــالتفكير النقـــــــــــــــــــــــــدي والتصـــــــــــــــــــــــــرف برؤيـــــــــــــــــــــــــة  نقــ

ــــات، ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــــدد التخصصــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ـــــنهج متعــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ـــي مـ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ـــع فـ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ـــــتقبلية، التموضـ ــ ــ ــ ــ ــ ــ التخطــــــــــــــــــيط والتصــــــــــــــــــرف بتشــــــــــــــــــاور مــــــــــــــــــع آلاخــــــــــــــــــرين،  مسـ

املشـــــــــــــــــــــاركة إلايجابيـــــــــــــــــــــة فـــــــــــــــــــــي اتخـــــــــــــــــــــاذ القـــــــــــــــــــــرارات، تحفيـــــــــــــــــــــز الـــــــــــــــــــــذات والقـــــــــــــــــــــدرة علـــــــــــــــــــــى تحفيـــــــــــــــــــــز آلاخـــــــــــــــــــــرين، التفكيـــــــــــــــــــــر 

ـــــري ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــــاه آلاخـ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ـــــذات وتجــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ـــــاه الـ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ـــــ ي تجـ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ـــل  نالانعكاسـ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــــة وتقبـ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ـــــر املختلفــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ـــــات النظـ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ـــار لوجهـ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ـــين الاعتبـ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ـــــذ بعـ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ألاخـ

 .آلاخرين، والتموضع كمواطن عالمي

ُيعتبر التوسع الديموغرافي وأنماط الحياة الحديثة والسلوك الفردي عوامل تؤدي بالسلوك البشري إلى 

 من الناس عالتدهور البييي. وقوام العامل الديموغرافي في ألازمة البيئية هو أن هناك ببساطة الك
ً
لى ثير جدا

، ومن املتوقع أن 1022و 2520هذا الكوكب: فقد تضاعف عدد سكان العالم ثالث مرات في الفترة بين عامي 

. ويتجلى عامل أنماط الحياة الحديثة في املعدل العالي 1000يزداد العدد بمقدار مليار آخر بحلول عام 

طق الحضرية والبلدان الغنية. إذ ُيالحظ في البلدان التي زادت الستهالك املوارد من قبل الفرد الواحد في املنا



 

وفقا لمتطلبات القرن  رأس مال بشريءدورمؤسسات التعليم في بنا      

 الحادي والعشرين 
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فيها مستويات املعيشة بوتيرة سريعة أن التدهور البييي تضاعف فيها خالل العقدين املنصرمين. ففي عام 

، كان معظم البلدان ذات الدخل املرتفع تعاني من آثار بيئية غير مستدامة. أما تأثير السلوك الفردي 1021

 عن طريق السياسات التي تشجع في ا
ً
لبيئة فيُنظر إليه في آن واحد كمصدر للمشاكل البيئية وكحل لها، مثال

  على إعادة تدوير النفايات، واستخدام الدراجة الهوائية والسيارات الصديقة للبيئة واملوفرة للوقود...

يخضع لتحوالت كبرى. حيث أشارت ، اليوم عددا من التحديات في إطار مجال عالمي تواجه املدن في العالم

منظمة ألامم املتحدة للمستوطنات البشرية أن مستوى التحضر ما فتئ يرتفع في كل مكان، إلى درجة أن ثلثي سكان 

إذا كان التحضر عادة ما اقترن بالتقدم والتنمية في تجربة الدول الصناعية . و 1020سيعيشون في املدن في أفق العالم 

العشرين، فاملالحظ أنه اقترن في بلدان الجنوب عموما بالبطالة والفقر وغياب التنمية إلى درجة  الكبرى طيلة القرن 

. ولم يستثن هذا املد الحضري لبنان،  (Les villes durables, 2009)" يمكن معها الحديث عن بروز "تحضر دون تنمية

رياف إلى من ألا  بينها النمو الديموغرافي املرتفع وظاهرة التمدين والنزوح الكثيفحيث أن لبنان عرف تحوالت كبرى من 

 املدن وضواحيها.

  : تحديات التنمية املستدامةثالثا  

ويبقى أهم رهان يمكن الحديث عنه في ظل املشاكل والتعقيدات التي تعانيها املدن الكبرى، هو مدى انخراط 

 املواطن في مواجهة تحديات بيئته 
ً
ومحاول إصالحها وتأهيلها والحفاظ على مواردها. حيث أن واقع الحال يبين أن عددا

 لجهله بعواقب بعض سلوكياته وتصرفاته إزاء 
ً
 من املشكالت اليومية يتحمل املواطن مسؤولية جزء كبير منها نظرا

ً
كبيرا

املاسة إلى التربية على التنمية املستدامة  ألامر الذي يؤكد الحاجة  محيطه، وعدم إملامه بالقواعد البيئية املستدامة.

من أجل ضمان إسهام املواطنين في تنمية مجتمعهم وبيئتهم وانخراطهم إلايجابي والفعال في تقرير مصيرهم والتخطيط 

 .ملستقبلهم

 يمكننــــــــــــــــا القــــــــــــــــول بــــــــــــــــأن 
ً
ــــة وأخيــــــــــــــــرا ــ ــ ــ ــ ــ ـــين بالتربيــ ــ ــ ــ ــ ــ ــــاعلين املهتمـــ ــ ــ ــ ــ ــ ـــل الفــ ــ ــ ــ ــ ــ ــــود كـــ ــ ــ ــ ــ ــ ـــــافر جهــ ــ ــ ــ ــ ــــى تضـــ ــ ــ ــ ــ ــ ــــة إلــ ــ ــ ــ ــ ــ ـــــة ماســ ــ ــ ــ ــ ــ الحاجـ

تدامة علـــــــــــــــــــى املســـــــــــــــــــتوى العـــــــــــــــــــالمي وعلـــــــــــــــــــى املســـــــــــــــــــتوى املحلـــــــــــــــــــي، ســـــــــــــــــــواء فـــــــــــــــــــي إطـــــــــــــــــــار التربيـــــــــــــــــــة علـــــــــــــــــــى التنميـــــــــــــــــــة املســـــــــــــــــــ

ـــــة ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ـــــاو  النظاميـ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ـــــق عليهــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــــودة متفــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ـــــية للجـــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ـــــايير أساســ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ـــــد معــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــــة، لتحديــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ـــر النظاميـــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــــدة  غيــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ـــل   وموحـــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ـــن أجــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ مــ

ـــــالم  ــ ــ ــ ــ ــ ــــي عـ ــ ــ ــ ــ ــ ــــــتقبل فــ ــ ــ ــ ــ ــــديات املســ ــ ــ ــ ــ ــ ـــع تحــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــــات مـ ــ ــ ــ ــ ــ ــــف التعلمــ ــ ــ ــ ــ ــ ــــديمها، ولتكييــ ــ ــ ــ ــ ــ ــــب تقــ ــ ــ ــ ــ ــ ـــي يجــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ـــــدمات التـ ــ ــ ــ ــ ــ ـــار للخـ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ـــــد إطـ ــ ــ ــ ــ ــ تحديـ

ق إجمـــــــــــــــــاع حــــــــــــــــول املعـــــــــــــــــايير ألاساســــــــــــــــية لتعزيـــــــــــــــــز الخــــــــــــــــدمات التربويـــــــــــــــــة متحــــــــــــــــول بشــــــــــــــــكل دائـــــــــــــــــم، وفــــــــــــــــي ســـــــــــــــــبيل خلــــــــــــــــ

ـــق  ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــــه تطبيـ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ـــــداف وتوجيــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ـــيح ألاهـ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ـــل توضـ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ـــن أجـ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــــاعلين مـ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ـــع الفــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ـــين جميـ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ـــــات بـ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ـــز النقاشـ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــــة، وتحفيـ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ املقدمــ

ــــباب ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ـــــال والشـ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــــاة الاطفــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــــي حيـ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ـــــتدامة فـ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــــة املســ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــــى التنميـ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ـــة علـ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ـــــة التربيــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ  .اليوميــ

ـــــر  ــ ــ ــ ــ ــ ـــــتدعي انخـ ــ ــ ــ ــ ــ ـــــتدامة تسـ ــ ــ ــ ــ ــ ــــة املســ ــ ــ ــ ــ ــ ــــى التنميــ ــ ــ ــ ــ ــ ـــــة علــ ــ ــ ــ ــ ــ ــــى التربيـ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــــة إل ــ ــ ــ ــ ــ ـــــة املاســ ــ ــ ــ ــ ــ ــــوير إن الحاجـ ــ ــ ــ ــ ــ ــــي تطـــ ــ ــ ــ ــ ــ ــــاعلين فــ ــ ــ ــ ــ ــ ـــل الفــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ اط كـ

ـــل كفايــــــــــــــــــات وطــــــــــــــــــرق وأنشــــــــــــــــــطة هــــــــــــــــــذه التربيــــــــــــــــــة، وإعــــــــــــــــــداد مشــــــــــــــــــاريع تحسيســــــــــــــــــية والالتــــــــــــــــــزام باحترامهــــــــــــــــــا مــــــــــــــــــن  ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ أجـ

  ي. السير قدما في املسار التنمو
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 سلوك املتعلمين ياالرقام التربية على تأثير مادةواقع  الفصل الرابع:

 : ( في امللعب1)جدول رقم -أ

 املتعلم   

 

 السلوك          

يرمي الاوراق في سلة 

 املهمالت

 يهتم بنظافة امللعب

 والحمامات

يغسل يديه في 

الصابون قبل تناول 

 أكله وبعده

يحافظ على النبتات 

والاشجار في حديقة 

 املدرسة

النتيجة بالكسر 

 والنسبة املئوية

 %10= 6\2 كال نعم كال نعم ( 1ح – 1ص)  1م

 %10= 6\2 كال نعم كال نعم (1ح-1ص) 2م

 %10= 6\2 كال نعم كال نعم (1ح  – 1ص)9م

 %10=  6\2 كال نعم كال نعم (1ح – 1ص)6م

 %10= 6\2 كال نعم كال نعم (1ح-2ص ) 1م

 %21= 6\1 كال نعم كال كال (1ح-2ص) 4م

 %21= 6\1 كال نعم كال كال (1ح-2ص)4م

 %21= 6\1 كال نعم كال كال (1ح-2ص) 8م

 %21 =6\1 كال نعم كال كال (1ح-9ص )0م

 %21= 6\1 كال نعم كال كال (1ح 9ص)10م

 %21= 6\1 كال نعم كال كال (1ح-9ص )11م

 %21= 6\1 كال نعم كال كال (1ح-9ص ) 12م

 %100= 6\6 نعم نعم نعم نعم (2ح-6ص ) 19م

 %100= 6\6 نعم نعم نعم نعم (2ح – 6)ص16م

 %100=  6\6 نعم نعم نعم نعم (2ح-6ص ) 11م

 %100=  6\6 نعم نعم نعم عمن (2ح – 6ص) 14م

 %21= 6\1 كال نعم كال كال (2ح – 1ص ) 14م

 %21= 6\1 كال نعم كال كال (2ح-1ص )18م

 %21= 6\1 كال نعم كال كال (2ح-4)ص 10م

 %100=  6\6 نعم نعم نعم نعم (2ح-4ص) 20م

 20\1 20\20 20\1 20\10 قيمة نعم بالكسر

 %21 %100 %21 %10 ()نعمالنسبة ملئوية 

 %41 %0 %41 %10 النسبة املئوية )كال(

 

يرمزالحرف و نقرأ في هذا الجدول نتائج شبكة املالحظة التي استخدمناها لرصد سلوك املتعلم البييي في امللعب.  

من مدرسة عبرا املختلطة الرسمية. تم رصد سلوكهم  وهم: حالصف بحرف   والحلقة بحرف  املتعلمين: وحددنام إلى 

تم إختيارهم )و متعلما يمثلون العينةاملبحوثة  10يظهر الجدول أن . و 1012ول ولين من شهر كانون ألا وعين الا في الاسب

كأعلى  % 200: وصلت إلى وجاءت النسب متفاوتة.  ول(ألا بحسب درجاتهم الاعلى في مادة التربية بعد امتحان السعي 
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جماعية الو خص ي وفردي بعكس املحكات العامة ه أمر شنأل ، الذي يعنى في النظافة الشخصية الثالث في املحكنسبة 

ة على يهدف الى رصد وعي املتعلمين في املحافظ الثاني الذيأدنى نسبة كانت في املحك و  .تم رصدها في هذه الشبكة التي

وف ر ظيهتم بنظافة نفسه بحسب تربيته و  يرجع هذا التفاوت الى ان املتعلم. و %12نظافة امللعب والحمامات وكانت 

. وروناي ظل جائحة كبعده خصوصا فكل و دها على غسل اليدين قبل ألاتهتم عادة بتدريب أوال  والتي تنشئته البيتية

أنهم بعيدين عن أن يكونوا  امللعب أيفي السلوك البييي في  %12نسبة  العينة حققوامتعلما من  22من كثر أبينما 

ظافته نفي الحفاظ على حمامات املدرسة التي شكت من قلة ور ملعب مدرستهم املجتمع املصغ بيئيين فيمواطنيين 

 .    عاملة النظافة بشكل مستمر

متعلما فقط من أكتسب فعليا املهارات  10متعلمين من أصل  2أنه وإذا تمعنا بالنتائج بشكل أفقي لوجدنا 

مادة التربية التربية  مهم أهدافذلك لفه السبب فينرجع و  ربعة.ألا في املحكات  %200البيئية بالكامل وحققوا نسبة 

ل يومي اعتادوا هؤالء رس بشكلتأثير التنشئة البيتية أو الكشفية ثانيا التي تماتنشئة املدنية وممارساتها أوال و الالوطنية و 

 .  عليه

 في الصف:( 2)جدول رقم -ب

 

املتعلم                             

 السلوك

يبقي طاولته   

 نظيفة

خ في يرمي الاوسا

سلة املهمالت 

بحسب نوعها 

-بالستيك – )ورق

 عضوية( مواد

يحافظ على نظافة 

مستلزمات الصف 

 والجدران

يعيد استخدام 

ألاوراق 

 املستخدمة إذا

 صلحت قبل

 رميها

 قيمة الكسر

 والنسبة املئوية

 %0= 6\0 كال كال كال كال (1ح – 1ص) 1م

 %0= 6\0 كال كال كال كال (1ح-1ص) 2م

 %0= 6\0 كال كال كال كال (1 ح – 1ص)9م

 %0= 6\0 كال كال كال كال (1ح – 1ص)6م

 %0= 6\0 كال كال كال كال (1ح-2ص ) 1م

 %0= 6\0 كال كال كال كال (1ح-2)ص 4م

 %0= 6\0 كال كال كال كال (1ح-2ص)4م

 %0= 6\0 كال كال كال كال (1ح-2)ص 8م

 %0= 6\0 كال كال كال كال (1ح-9ص )0م

 %0= 6\0 كال كال كال كال (1ح 9ص)10م

 %0= 6\0 كال كال كال كال (1ح-9ص )11م

 %0= 6\0 كال كال كال كال (1ح-9ص ) 12م

 %41= 6\9 كال نعم نعم نعم (2ح-6ص ) 19م

 %0= 6\0 كال كال كال كال (2ح – 6ص)16م

 %41= 6\9 كال نعم نعم نعم (2ح-6ص ) 11م
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 %41= 6\9 كال نعم نعم نعم (2ح – 6ص) 14م

 %0= 6\0 كال كال كال كال (2ح – 1ص ) 14م

 %0= 6\0 كال كال كال كال (2ح-1ص )18م

 %0= 6\0 كال كال كال كال (2ح-4ص 10م

 %41= 6\9 كال نعم نعم نعم (2ح-4ص) 20م

 20\0 20\6 20\6 20\6 قيمة نعم بالكسر

النسبة املئوية 

 ()نعم
20% 20% 20% 0% 

 %100 %80 %80 %80 النسبة املئوية )كال(

 

. وتم رصد سلوكهم في تي رصدت سلوك املتعلمين في الصفنقرأ في هذا الجدول نتائج شبكة املالحظة ال

التي أدرسها في املدرسة( دون دراية املتعلم ، خالل حصة اللغة الاجنبية )1012الاسبوعين الاولين من شهر كانون الاول 

يلة عند أغلب املتعلمين وعدم إدراكهم أو اكتسابهم ملفهاهيم التربية باملوضوع. ويبين هذا الجدول النسب املئوية الضئ

من  %10تبلغ نسبتهم و  متعلما 10متعلمين من أصل  2أي  (10و-21-22-20)البيئية في الصف ما عدا املتعلم رقم 

 الاستخدام بل جميععادة إو أكما تظهر نتائج املحك الرابع عدم إكتساب املتعلم ملهارة اعادة التدوير   العينة.مجمل 

هذا  في %10. كما تثبت نسبة وائية عند الانتهاء من استخدامهااملتعلمين في الصفوف يرمون الاوراق بطريقة عش

للمحك الاول والثاني والثالث التي أثبتتها املالحظة املقننة أي عدم اكتساب املتعلمين في الحلقة الاولى  الجدول كنتيجة

 ة.البيئية الصفية وعدم ممارسة السلوك البييي املستدام والثانية ملفاهيم التربية
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 :شيكة املالحظة في امللعب والصف : نتائجرسم بياني أول 

 

هرت أعلى ظ والصف: والتييبين هذا الرسم اختالف النسب في املمارسات الفعلية البيئية للمتعلمين في امللعب 

في املحك الاخير الخا   %0، وأدنى نسبة كانت محك غسل اليدين يف %200الشخصية نسبة في الحفاظ على النظافة 

لتعكس التأثير  %20و %10بين التي تراوحت  نسب املحكاتباعادة تدوير الورق واعادة الاستخدام. كما أظهرت معظم 

املتابعة  تأثير  ىإلالبسيط الذي تركه مضمون كتاب التربية الوطنية على املمارسات التطبيقية في اليوم املدرس ي إضافة 

 .املدرسية والعائلية

 ولى والثانية:صفوف الحلقة ألا  املدنية بحسب: تحليل محتوى كتاب التربية الوطنية والتنشئة ثانيا

 :ور كتاب التربية ومضمونها البيئي: محا(9جدول رقم)

 

0%

20%

40%

60%

80%

100%

120%

Category 1 Category 2 Category 3 Category 4

النسب المئوية للسلوك البيئي للمتعلمين في الملعب والصف 

في الملعب  في الصف

 الاساس ي الثاني الاساس ي الثالث الاساس ي الرابع الاساس ي الخامس الاساس ي السادس
س ي الاسا

 الاول 
 الصف

 ال يوجد

درس واحد من 

املحور الاول 

نادي  بعنوان:

 بلدتنا

س واحد من در 

محور الحياة 

 عنوانه:املدنية و 

قواعد النظافة 

 العامة

 الثاني والثالث الثالث والخامس
الخامس 

 والسادس
 املحور 

 ال عنوان ال عنوان ال عنوان
 البيئةنحن و 

 مجتمعي ووطني

-ومحيطهاالاسرة 

 موطني بالدي

عالم 

عالم -املدرسة

 الطبيعة

عنوان 

 املحور 

 التكرار 2 2 2 صفر صفر صفر

 النسبة 99.99% 99.99% 99.99% 0.1% 0.1% 0%
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يبين إنعدام  . كمابية بين الحلقة الاولى والثانيةيبين هذا الجدول التفاوت الكبير في تقسيم مضمون كتاب التر 

 الحلقة الثانية بشكل وا ح  مفاهيم وأهداف التربية البيئية في صفوف

هي نسبة ملحوظة من مضمون كتاب التربية في صفوف الحلقة الاولى ولكنها لم تترك أثرا دائما  %00.00نجد ان 

(. ولكن سرعان ما تختفي هذه النسبة في صفوف 2و 1رقم راجع الجدول امللعب )وفعليا على سلوك املتعلم في الصف و 

سباب إضافة إلى جملة من الا  بييي، ممارساته كمواطنر سلبا على وعي املتعلم البييي وإلتزام الحلقة الثانية.  وهذا ما أث

 .واملحتوى  سلوباملعتمدة وألا ألاخرى تتعلق بالطريقة 

  :تطابق الفرضياتالاستنتاج و 

. والكفايات واملحتوى من جهة ثانيةمن خالل ما تقدم نجد هّوة ملحوظة بين التطبيق واملمارسة من جهة 

 . سباب عديدةالنتيجة واحدة وألا 

سباب إضافة الى تأكيد لقد ساعدت الدراسة امليدانية املقدمة في هذا الجزء من تبيان عدد من هذه الا 

 :الفرضيات

سات الفردية سلبي على املمار  الثانية أثر و ية البيئية في الحلقتين الاولى : قد يعكس واقع التربولىالفرضية ألا 

. نؤكد صحة هذه الفرضية من خالل نسجام املجال النظري مع التطبيقيم في هذه املرحلة لعدم إالجماعية للمتعلو 

ممارساته في  ن خالل بعضنتائج شبكة املالحظة التي قمنا بها ملدة أسبوعين والتي رصدت فعليا سلوك املتعلم البييي م

تؤكد هذه . و في أغلب املمارسات اليومية %12لم تتجاوز ت النسب متدنية في أغلب املرات و جاءو الصف. امللعب و 

 املشتركة. وعدم أقتناعه بها أو ممارسته لها في حياته اليوميةالجماعية و النسبة عدم إمتالك املتعلم للكفايات البيئية 

ف ا الهدبعده وذلك الرتباط هذم بضرورة غسل اليدين قبل الاكل و لكن ما يلفت إنتباهنا هو اقتناع املتعلة. و في املدرس

ا بعد خصوص الامراض والتقاط العدوى من كوفيد،. وربما خوف املتعلم من الفيروسات والشخصية الفرديةبالنظافة 

   امللزم.املمارسات البيتية لهذا املوضوع في البروتوكول الصحي سيرورة نشر التوعية و 

الفردية في  اته الانانيةتصرف( أن املتعلم اللبناني تطغى على %20و %12)النسب ويؤكد التفاوت بين هذه 

 .الاول(الرسم البياني  )راجعنشاطات املدرسية البيئية البسيطة. الاملمارسات اليومية و 

نشئة فلم تعد الت ثانيا.الصف من قبل املعلم عتمدة في البيت أوال و نرجع السبب إلى الاساليب التربوية امل

يعكس النظام التربوي في املدرسة النظام تعاون جمعي.  و وين شخصية متعلم مالاجتماعية الحاصلة اليوم كافية لتك

 يئة رغبة في الحفاظ على البة و السلطوي الذي يمنع املتعلم من الخطأ او الالتزام بالقانون خوفا من العقاب وليس قناع

من انا ) التعلم والتعليم في صفوف الحلقة الاولى وتحويل عمليةوندعو العادة النظر باملحتوى للمواد واملصادر 

م القائم على العمل، وشرح مفهوم الاستقصاء املشترك الذي يساعد على الاقتناع إلى نحن
ُّ
م التعاوني، والتعل

ُّ
( أي التعل

  .والصفب . هذا السلوك يبدأ في البيت وامللعئةبدور الفرد في املجتمع واملشاركة الايجابية في املحيط واملحافظة على البي

شرك  ومشرف ال دوره كقائد أما بالنسبة للمعلم و 
ُ
شط والتشاركي، التي ت

ّ
م الن

ُ
بع أساليب التعل

ّ
عمل  علم فياملتبّد أن يت

حدث فرق حقيقي في الفهم، والتفكير، والقدرة على التصرف بشكل صحيح 
ُ
 نده منعاملجموعات واملشاريع البيئية وت

 اجل الاستدامة. 
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ي ف سلبي الثانية أثر و ولى في الحلقتين ألا 1004عام ذ منفي املدرسة  الحالي املعتمدقد يكون للمنهج  الثانية:الفرضية 

ائج (: لقد عكست نتالوطنية كنموذجبعد تحليل محتوى كتاب التربية ) .امةالتنمية املستدالتنشئة إلاجتماعية و 

  %00.00ة ( من خالل أعلى نسب0راجع الجدول رقم املصادر البيئية )مدى تضمنه للمحاور و تحليل محتوى الكتاب و 

حيح سلوك سلوك قديم او تص ، وهي تعتبر  نسبة غير كافية لتغيير الثالث من التعليم الاساس يول والثاني  و في الصف ألا 

حقوقية بحتة، إلى مفاهيم مدنية و والتي تختفي هذه النسبة كليا في الحلقة الثانية ليتحول مضمون كتاب التربية سلبي، 

لتربية البيئة. وإذا اعتبرنا ان هذه املواضيع مختارة بعناية ودقة تربوية وهي مكّملة هاملين في هذه املرحلة أهداف ا

 هذه النسب لتكوين شخصّية مواطن )على دراية بحقوقه وواجباته قادر ان يكون فردا إجتماعيا في وطنه(، تنفي

ر اصل بين مضامين كتب التربية غيبالتالي يمكن أن نؤكد على صّحة هذه الفرضية والفراغ الحو   مر.ألا املتباينة هذا 

ه للتربية البيئية من جهة وبين مفهومي التنمية املستدامة والتنشئة الاجتماعية املنعكسة 
ّ
الوافية والشاملة أقل

تخدام التفكير والتحليل املنهجي عن طريق اساملتعلم على  تعويد أهمية.  نكرر قابلة للتطوير الفردية الغير باملمارسات 

على  شديدالتربية والتحصص  واقعيا فيعليها  التعليمية، والداللةنقلها إلى املادة ، و حالة في البيئة املحيطةدراسات ال

م القائم على املشاريع، وأنشطة التحفيز وغيرها لذلك نعتبر ان املنهج الحالي لم يعد يفي بالغرض ووجب 
ُ
عمليةالتعل

 . عند املتعلمملستدامة العمل على تغيره أقله لتحقيق التنمية ا

 املمارسة واملشاريعو إدخال مادة التربية البيئية في كل املواد التعليمية بطريقة الاكتشاف  تؤثر عملية: قد الفرضية الثالثة

 .  املواطن البييي –ى سلوك املتعلم إيجابا عل

هج ة بشكل ممنأهمية وجود مادة التربية البيئي التي عكستصّحة الفرضيتين الّسابقتين،  خالل إثباتمن 

ومدروس يؤثر على انتاجية املتعلم وممارساته الفعلية في امللعب والصف أوال، وأهمية املمارسات التطبيقية ملادة التربية 

الوطنية والتنشئة املدنية، إذا، تعتبر هذه الفرضية محّقة. ونؤكد على مبدأ إدخال أسلوب التفكير الناقد في الوضعيات 

نهج . كما نؤكد على ضرورة تضمين املالتعليمية واملجموعات النقاشّية ربط بين الكتاب واملجالتالتعليمية من خالل ال

م التشاركي من خالل ملادة التربية
ُّ
م الجماعي و  البيئية القائمة على التعل

ُّ
ونية منذ سات التعااملمار التركيز على التعل

 ى ابداء الرأي وتحمل املسؤولية. كما نصّر . وتطوير الحوار بين املتعلمين لتعويدهم علولىالصفوف ألا 

ق لتحقيمادة واحدة لم تعد كافية املدنية املحدودة في كتاب واحد و على ان مادة التربية الوطنية والتنشئة 

م كفايات التنمية املستدامة
ُّ
م القائم على البحث، والتعل

ُّ
م التجريبّية، والتعل

ُّ
، وجب الانتقال إلى عمليةالتعليم والتعل

 . املجتمع املحليمن أجل العمل، وتطوير دراسات الحالة مع املحيط و 

لى عاملدخل الاندماجي )املتكامل( الذي يعتمد أي  وإذا تم تزويد كل املواد بكفايات متقاطعة مع التربية البيئية

ت( غة عربية، رياضيال اجتماعيات، علوم،معلومات التربية البيئية في مناهج جميع املواد الدراسية املختلفة ) إدخال

 من املادة الدراسية.   ،بحيث تحقق التكامل بين التربية البيئية وهذه املواد
ً
 فتصبح جزءا

يع ، وإنجاز املشار إلى املواد الحيايتية والتجربة الفعلية إدخال املشاريعخالل  التصور منويمكن تحقيق هذا 

 ،ثيل ألادوار في اللغات أو العلومتم طريقة استخدام لم مثالاملعاملرتبطة بالبيئة في كل املواد العليمية.  يعتمد 

غير  ستمر بطريقةاملوالاستكشاف في العالم الحقيقي في املواد القابلة للتطبيق. يساعد املعلم بدوره التربوي والتوجيهي 
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م ال إلابداعي، عن، على منهج التفكير ي مواطن الغدأ ،مباشرة على تعويد املتعلم
ُّ
الت، قائم على حل املشكطريق التعل

 الدائم. السلوك املجتمعي السليم و  لرؤية العقود املستقبلية، وتحقق

 خاتمة:  

يمكن تحقيق التنمية املستدامة من خالل الحلول التكنولوجية أو ألانظمة السياسية أو الصكوك املالية ال 

م تعليم  نوعية ، توفير التغيير.  يفرض هذا هلكتربويين وكأوحدها. فنحن بحاجة إلى أن نغّير طريقة تفكيرنا وعملنا 
ّ
وتعل

 .التعليميةأجل التنمية املستدامة على جميع املستويات وفي جميع املراحل  مميزة من

ويتمثل هدف التعليم من أجل التنمية املستدامة في تمكيننا جميعا على الصعيد الفردي او الجمعي، من مواجهة 

قة، وفيستقبلية مواجهة بّناءة التحديات العاملية الحالية وامل
ّ
. فت أكثر استدامة وسهولة في التكيّ إنشاء مجتمعا وخال

م  ضرورة اعتمادلذلك نخلص إلى 
ّ
مجتمع  واملنتج لتحويل مجتمعه إلى البييي املفكر على املتعلم  جديد، يعتمدمنهج تعل

 .""باملواطنة العاملية يعرف وبروز ماحيوي موائم للبيئة، 

ساس من التربية وهو تدريس وتطوير وتنمية الفرد، ليحقق ذاته ويشارك في بناء ألا  عن الهدفاض ي ال يمكن التغ

مجتمعه. وفي سياق التنمية املستدامة، تلعب التربية دورا أساسيا ومكمال على مستويات متعددة. فهي مجال للسياسة 

املهارات الالزمة لتحقيقها من خالل إجراءات  العامة تسمح بتنفيذ أهداف التنمية املستدامة. حيث تشجع على اكتساب

يحددها السياق املكاني والزماني، كما تشجع على الانخراط في التفاوض وبناء مجتمع دائم التغيير يسعى إلى الاستدامة. 

كما تكسب القدرة على أخذ مواقف وإيجاد الحلول للوضعيات املعقدة. من خالل كفايات خاصة محددة ومبنية بشكل 

في الجمهورية اللبنانية عند وضعها  الدراس ي الجديدأن تنص عليه التوجهات الناظمة للمنهاج  ما وجبركي.  وهو تشا

بوظائفه كاملة  أن ينهض والتكوين الجديدمنهجا وطنيا يحاكي "التربية والتكوين الوطني املستدام ". ينبغي لنظام التربية 

ير املنطقي بداعية من خالل التفكأفكاره ومهارته إلا م في املدرسة على تنمية ، فيشجع املتعلالبيئةتجاه ألافراد والوطن و 

مي خذ بعين الاعتبار كل انتاج علالجامعي وجب ألا . أما في التعليم وعي والابتعاد عن الحفظ والتلقينوالتحليل املوض

 . علميبتكار والتجدد في البحث الالا  والتشجيع علىيتوصل اليه الطالب في جميع التخصصات 

ليم م عملية التعكفايات كتاب التربية نأمل أن يكون مؤلفا من ثالث أقسام رئيسة تخدضمون و أما بما يخص م

: فيكون الجزء الاول خا  بالقيم الوطنية، الجزء الثاني والاستدامة نحو املواطنةاملتعلم  ، وتوجهالفاعلةوالتعلم 

الثالث يعمد لتكوين مواطن بييي يتضمن موضوع الزراعة ، والقسم القيم املدنية والحقوق والواجباتخا  ب

 وروثة.ثروتنا الزراعية واملناخية الطبيعية املمثال. وبالتالي نربط بين املحتوى و  ناخ والحفاظ على البيئةاملستدامة وامل

ى فاظ علمن املهم أن تقوم املدرسة كمؤسسة إجتماعة بدورها الكامل في التنشئة الاجتماعية ليصبح موضوع الح

 ة. كما من املهم أن ترمي الحصص التربوية في املرحلة الاساسية إلى إعتبار التنمية مفهوما أخالقيا ومفهوما علمياالبيئ

بطرق ن ونقلها نساديد تبني القيم التي يعتز بها إلاتبقى مهمة املعلم من خالل املنهج الجاملستدامة مسألة ثقافة ووعي. و 

الذي بفضل سلوكه الايجابي سيتفهم عالقة الانسان باالخر وعالقته بالعالم  ياتية للمتعلمحوباستخدام وسائل  فعالة

  .املحيطةالطبيعي والبيئة 
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املدخل الاندماجي  -أما دور املناهج الجديدة وعملية إدخال التربية البيئية إن كان كما نقترح من خالل 

في مناهج جميع املواد الدراسية املختلفة )علوم، اجتماعيات، لغة وفيه يتم إدخال معلومات التربية البيئية :)املتكامل(

 من املادة الدراسية،  مثال: 
ً
عربية، رياضيات( بحيث تحقق التكامل بين التربية البيئية وهذه املواد، فتصبح جزءا

ند ث الهواء عمعالجة مشكلة التلوث الضوضائي عند دراسة ألاذن والسمع في العلوم الطبيعية والصحة، معالجة تلو 

دراسة الغالف الجوي أو غازات الهواء في الجغرافية،أو معالجة تلوث املاء عند دراسة الانهار أو املسطحات املائية في 

، ومعالجة احتراق الغابات عند دراسة علم النبات.  ويحقق هذا املدخل مفهوم التكامل للنظام البييي 
ً
الجغرافية أيضا

وليس  ناسبة.مي في املواد الدراسية التقليدية وإدخال معلومات بيئية وربطها بقضايا بيئية عن طريق تضمين البعد البيي

ه ويطلق علي وفعاليتهم.من شك ان فاعلية مثل هذا التوجه يعتمد بشكل أساس ي على اتجاهات املعلمين وجهودهم 

 باملدخل املتكامل النه يتيح الفرصة لتكامل املوضوعات الدراسية وتكامل
ً
سية ااملعرفة بعد ربط املناهج الدر  أيضا

بهذه الطريقة و شخصية املتعلم.   لتأكيد بناءصياغة الدروس وفق أسلوب حل املشكالت  : وبالتالياملختلفةبنواحي البيئة 

نتجاوز الجوانب النظرية إلى الجوانب العملية التطبيقية، ونجعل الدروس وسيلة من وسائل أعمال العقل والفكر 

 . علمالنقدي للمت

ة العلمية التي ال تستخدمها في الحياة اليومي املعارف واملوادالحالي املعتمد على الكّم من  نستبدل املنهجوأخيرا 

تشجع روح املبادرة والاكتشاف وإلابداع عند املتعلم بغض النظر عن  التنمية التيإلى منهج متجدد تتداخل فيه أدوات 

 .والتحصيليمستواه التعليمي 

ان تخلق لدى عامة الجمهور وعي  املجتمع ويمكنهاوف ان التربية البيئية تشكل عنصرا" جوهريا" في من املعر 

 املشاركة إلايجابية في حل املشكالت البيئية للمجتمع املعاصر... لها، وأهميةبالبيئة وباألخطار التي قد تتعرض 

راءات إجب، و العامة املسؤولة ار املؤسساتأدو  القرار وبتفعيلولكن ال تتحقق هذه الاهداف إال بمساعي أصحاب 

وادها، مدمج التربية البيئية في ولى في مهمة تعديل املناهج و ألا  :السلطة الرسمية املختّصة، أي وزارة التربيةو البيئة

ت تمكنهم االبرامج النموذجية للتربية البيئية وتزويد املواطنين بخلفية مالئمة من املعارف واملعلوم بمهمة إعداد والثانية

  .املختلفةفي اتخاذ القرارات املتعلقة ببيئتهم عبر الوسائل 
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ّ
 دات القتصاد املعرفةحّد كُم  ة ورأس املال البشري بتكاريّ نمية الا الت

 "نماذج مختارة"

Innovative Development and Human Capital As Determinants of Knowledge Economy 

« Examples »  
 لبنان اللبنانية، بيروت/ الجامعة /فاطمة عز الديند.

Dr.Fatima Ezzeddine/ Lebanese University, Beirut /Lebanon 

 

 ملخص الدراسة: 

مات والهيئات الّدولية، خاصة مع تفاقم أزمات الفقر والجهل 
ّ
لت الّتنمية املستدامة هاجًسا ُمستمًرا للكثير من الّدول واملنظ

ّ
شك

ف والفساد وإلارهاب في الكثير من الّدو 
ُّ
الت النزوح والهجرة، ما دفع حكومات الدول الفقيرة والّنامية إلى وألاوبئة والتخل ل، وزيادة ُمعدَّ

ة وتطوير آ الت ألاميَّ الت التنمية البشرية، وتحديد الّسياسات آلايلة إلى تخفيض ُمعدَّ ّيات لاملباشرة بوضع الخطط آلايلة إلى تحسين ُمعدَّ

مّوه، وبنائه الّتعليم والعلوم بهدف بناء مجتمع َمْعِرفي يقوم 
ُ
الت ن على تعزيز ثقافة الابتكار وإلابداع كمنطلق لتطوير الاقتصاد، وتحسين ُمعدَّ

عوب.
ّ

 على أسس متينة وثابتة تسمح باالستقرار الاقتصادي والّسياس ي للش

علها ج والتطوير، ماكار كما أ حت املعرفة ثروة دائمة ألاثر والّتطوير، ال تنضب ما دام العقل البشري قادًرا على إلابداع الابت   

ف إنتا
ّ
 في بناء اقتصادات الّدول ملا تضيفه من قيم للمنتجات الاقتصادّية التي تخضع للمسات الّتطوير، وبالّتالي، يتوق

ً
 فاعال

ً
هذه  جعامال

ب عليه ظهور مصطلحات 
ّ
روة على قدرة العقول على ابتكارها، وتجديدها، وتحسينها، واستثمارها، وهذا ما ترت

ّ
ورأس  الّتنمية الابتكاريةالث

تبيان أهمّية وضرورة الاستثمار في رأس املال البشري، وتوسيع معارفه وقدرته املال البشري واقتصاد املعرفة. من هنا، يهدف هذا البحث إلى 

ساِعدة في بن وسنحاول فيه إلاجابة على إلاشكالّية الّتالية: ما هي أهّم إلى مجتمع املعرفة،  والابتكار للوصول على إلابداع 
ُ
اء إلانسان العوامل امل

وسنعرض تجارب عدد من الّدول في مجال التنمية الابتكارّية للوصول إلى مجتمع املعرفة وتحقيق مستويات متقدمة في الّتنمية املستدامة؟ 

ربية والّتعليم والّتدريب، وكيف استطاعت بناء مجتمع املعرفة 
ّ
 مة.وتحقيق تنمية مستداوالاستثمار في الت

 مؤشر الابتكار، اقتصاد املعرفة. الّتنمية الابتكارّية، الّتنمية املستدامة، رأس املال البشري، الكلمات املفتاحية:

Abstruct : 

Sustainable development has remained a serious concern for many countries, international organizations and 

agencies, especially after the exacerbating of poverty, ignorance, epidemics, underdevelopments, corruption, and terrorism 

in several countries which lead to further accelerating of migration and exodus.  

Therefore, the governments of poor and developing countries have directly created plans to improving Human 

Development rates, and have defined policies to reduce illiteracy rates, and develop Education and sciences mechanisms, in 

order to build a knowledge society based on promoting a culture of innovation and ingenuity as a platform for developing 

and straightening the Economy and improving its growth rates to achieve further Economic and political stability.    

Knowledge has become a lasting wealth with daily impact and development, unlimited as Human brain is still able to 

create, innovate and improve, which made it an effective factor in building the economies of countries because of the values 
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it adds to economic products that are subject to development. Hence, the production of this wealth depends on the ability to 

invent it, to renew it, to improve it, and to invest it. This resulted in the emergence of the terms such as innovative 

development, human capital and knowledge economy.  

Hence, this research aims to show the importance and necessity of investing in human capital and expanding its 

knowledge and its ability to innovate and create to reach the knowledge society. 

We will try to answer the following problematic : What are the most important factors that help developing people to 

reach the knowledge society and achieve advanced levels of sustainable development ?  

We will also present experiences from several countries in the field of innovative development and investment in 

education and training, and how they were able to build a knowledge society and achieve sustainable development. 

Keywords: Innovative Development, Sustainable Development, Human Capital, Innovation Index, Knowledge Economy. 

 مقدمة: 

ة دور املعرفة وإلابداع في الاقتصاد إلانتاجي يبرز تدريجًيا مع نهاية بدأ اهتمام علماء الاقتصاد وإدراكهم ألهميّ    

ن من أمثال "ألفرد مارشال" و"جوزيف شومبيتر". وقد أشار يع عشر وبداية القرن العشرين، مع اقتصاديّ اسالقرن التّ 

ِ ئيسة القتصاد السوق هي قدرته على الابتكار، مُ امليزة الرّ  ّن إلى أ"شومبيتر"، منذ حوالي قرٍن من الزمن، 
ّ
املنافسة  ًدا أّن ؤك

م ار والتّ بتكاعتماد منظوٍر لال  وأضاف أّن بتكار، التي تدفع باتجاه الا وق" هي املنافسة "في الّس  توق" وليس"على الّس 
ّ
عل

 
ّ
ز على الكفاءة القصيرة املدى، وهذا ما ينطبق بشكل قليديّ ياسات التّ ويل ال يتناسب مع الّس على املدى الط

ّ
ة التي ترك

. ويعود الظهور ألاول ملفهوم (Joseph E. Stiglitz، 2014) شئة في عصرنا هذااامية وألاسواق النّ خا  على البلدان النّ 

ز الاتينيّ "اقتصاد املعرفة" إلى أوائل الّس 
ّ
قتصاديون، من أمثال "فريتز ماشلوب" الذي قّدم مفهوم صناعة ات، حيث رك

على صعود صناعات جديدة قائمة على العلم واملعرفة ومّيز بين خمسة ميادين لهذا القطاع،  ،2511املعرفة في العام 

 .(Cader, Hanas A., 2008)املعرفة ات املعلومات، وخدمات طوير، وإلاعالم، وتقنيّ ليم، والبحوث والتّ عهي: التّ 

 وهي بوابة العبور إلى مســــــــتويات التّ  ،نميةاملعرفة هي عماد التّ    
ّ
لى تنعكس ع إذ إّنهاتي نشــــــــهدها جميًعا، قدم ال

ًرا العصـــور دو  دىقد لعبت على م. و كافة اط إلانســانيوعلى جوانب النشـــ، ياســـة واملجتمع بأســرهر الاقتصــاد والســّ تطوّ 

  ،اليومو  هات الحاضر واملستقبل. حاسًما في صعود ألامم وهبوطها وصياغة توّج 
ُ
 باتت املعرفة واملعلومات ت

َ
 ش

ّ
ل عنصًرا ك

ا من عناصـر التّ  ات ر مات إلى تغيّ علو تصاالت واملريع في تكنولوجيا الام السـّ قّد نمية. ويقود الفهم العلمي املتزايد والتّ رئيسـً

امية حالًيا فرصــــة اســــتغالل ثورة املعلومات للمســــاعدة ول النّ نتاج املعرفة ونشــــرها. وتمتلك الّد إال ســــابق لها في كيفية 

 تخفيف وطأة الفقر وتعزيز التّ  على
ُ
  عن طريقدامة من خالل الاستثمار في رأس املال البشري ستَ نمية امل

ّ
 عليمبية والتّ ر الت

دريــــب وا  على الابتكــــاروالتــــّ
ّ

 أصــــــــــــــبح التّ كمــــا . لحــــث
ُ
 تَ عليم اليوم يتطلــــب تنميــــة قــــدرة امل

ّ
 حــــّل و  الابتكــــار م على إلابــــداع وعل

 والا  ،فكير العلميدريـب على التّ املشــــــــــــــكالت من خالل التّـ 
ُ
طورات التّ  وفي ظّل .عـةنوّ تَ ســــــــــــــتخـدام ألامثـل ملصــــــــــــــادر املعرفـة امل

 ساد إلاجماع ي كمعيار لنمو الدول وتفوقها، و ر املفهوم املادي واملالتغيّ  ،ةة والعامليّ العلميّ 
ّ
ة تكمن قيّ روة الحقيعلى أن الث

وم ياق، ال يمكننا اليالعلم واملعرفة بمثابة العناصـــــــر ألاســـــــاس لقياســـــــها.   وفي هذا الســـــــّ  وأّن ة، في قدرة ألافراد إلابداعيّ 

 من ر بلوغ هذه ألاهداف تصوّ 
ّ
ة مويّ نط العضوي بين املعرفة والحاجات التّ لالرتبا نظًراجوء إلى مكاسب املعرفة، دون الل
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ى ة جديدة للمجتمعات من خالل هندسـة نسـق مجتمعيّ 
ّ
ئيسـة في ظهور مجتمع املعرفة خدمة للمشروع سـمتها الرّ تتجل

 نموي املستدام.  التّ 

 :  املنهجية

 عـدد اهتم 
ّ
ــــتالتربة بالبحث في دور وليّ ة والّد ة وإلاقليميّ مات املحليّ من البـاحثين واملنظ ــ ــ ــ ــ ثمار في ية والتعليم والاســ

 يّ وبَ نمية. بتكار في تحقيق التّ رأس املال البشــــري في اقتصــــاد املعرفة ودور الا 
َ
 ت الّد ن

ُ
نمية ين التّ فة العالقة بلِ ختَ راســــات امل

ة كاريّ بتنمية الا عرف على مفاهيم التّ راسة إلى التّ تسعى هذه الّد في هذا إلاطار، ال البشري، وامل ستثمار في رأسة الا وأهميّ 

 ورأس املال البشـــــــــري واقتصـــــــــاد املعرفة وتحليل بعض املؤشـــــــــرات في بعض الّد 
ُ
ــــتثمار ف ،ختارةول امل ــ ــ ي وتبيان أهمية الاسـ

ـــــان  املدرّ  إلانســ
ُ
 ، عبِد ب امل

ّ
ا أســـــــاســـــــبَ عتَ ذي يُ وال

ً
الي وبالتّ  ،كنولوجيةنموية والتّ ة والتّ هضـــــــة الاقتصـــــــاديّ ا لتحقيق النّ يً ر شـــــــرط

 الوصول إلى مجتمع املعرفة.

ل     
ّ
ات دحّد نمية الابتكارية ورأس املال البشـــــري كُم لجهة الحديث عن التّ  ،املدخل ألاســــاســــ ي لهذه الورقةيتمث

ؤشـــرات الاقتصـــاد املعرفي ورأس املال البشـــري في إلقاء الضـــوء على مفهوم وُم  ،القتصـــاد املعرفة على املســـتوى النظري 

ــــة نمية الابتكاريّ ودور التّ  ــــايا الفعليمية والصــــــّ ة والخدمات التّ القدرات البشــــــريّ  تنمية على مســــــتوى ة، وخاصــ قر حة وقضـــ

 
ُ
 والبيئة وتوسيع شبكة ألامان الاجتماعي وغيرها من امل

ّ
 ؤش

ُ
 ة. ختارة ملا تقوم به لبناء مجتمع املعرفرات لبعض الدول امل

ة و  عالقــة وجودة تنطلق هــذه الــدراســــــــــــــة من فرضــــــــــــــيّــ و          اء مجتمع املعرفــة لــة بين بنــلــة ومتــداِخ تبــادَ ُم إيجــابيــّ

ن ضـــــــّم تية، من خالل الاســـــــتثمار في رأس املال البشـــــــري، فبناء مجتمع املعرفة يدامة حقيقســـــــتَ ة ُم وتحقيق تنمية بشـــــــريّ 

ي الوبالتّ  ،يةقدراته املعرفاستثمار كنولوجيا وتمكين إلانسان و ستخدام الواسع للتّ ة والا توسيع املعارف والقدرات البشريّ 

  ر الاستثمار الحقيقي في العصر الحديث.بَ عتَ وهذا يُ  بتكار وإلابداع،حليل والا قدرته على التّ 

 ، ســـــــنعرض في هذه الّد لذلك
ّ

 رات التّ راســـــــة أهم مؤشـــــــ
ُ
ن يســـــــتدامة وبناء اقتصـــــــاد املعرفة في تجارب الصـــــــّ نمية امل

 ال : ما هي أهّم الّتاليةة إلاشـــــكاليّ  لىوســـــنحاول إلاجابة عة، ة وســـــنغافور واليابان وكوريا الجنوبيّ 
ُ
بناء  دة فيســـــاعِ عوامل امل

 إلانســـــان للوصـــــول إلى مجتمع املعرفة وتحقيق مســـــتويات ُم 
َ
 مة في التّ ّد تق

ُ
ـــان الخيار بيد إلانبما أّن دامة؟ و ســـــتَ نمية امل ســ

 ، وأّي مجتمعات يبني؟يبتكراملعاصر وحده، فماذا يكون، وماذا يفعل، وماذا 

 
ّ
: في مفهوم الت

ً
   ةبتكاريّ نمية الا أوال

 ل إنتــاجيــّ رفع معــّد في  ةنميــة الابتكــاريــّ تّ جوهر اليكمن 
ُ
 ، دةتعــّد ة العوامــل امل

ّ
 ةذي يقيس كفــاءة مــدخالت عمليــّ الــ

ة إلانتاج
ّ
ل أهم  بتكار الا  ة، ألّن نمية الاقتصـــــــــــاديّ ة املرتبة ألاولى في املفهوم الجديد للتّ نمية الابتكاريّ التّ  . وتحتّل كاف

ّ
ك

َ
ُيشـــــــــــ

 ة هي الجوهر واملرشـد ملفهوم التّ ريّ نمية الابتكانمية. والتّ هة للتّ ّج وَ قوة ُم 
ّ

تكار اليوم الاب وقد أصــَبحخاصـة ، املنمية الشــ

  ال ضرورة 
ُ
 خياًرا للحكومات وامل

ّ
 .طور مو والتّ رات ومواصلة النّ يّ مات ملواكبة املتغنظ

ذي يلعبه الابتكار في تعزيز ال يخفى و 
ّ
ــــادي و النّ الّدور ال ــ ــ ــ على  دةاعواملســـــــــــاملزيد من فر  العمل  توفير مو الاقتصـ

اظ على والحف ،ةغيرات املناخيّ والتّ  عن ألاوبئةجمة احديات النّ غلب على التّ نظيمية، والتّ ة والتّ حل املشـــــاكل الاجتماعيّ 

 قمي للُم بتكار الرّ أّن الا  كما .البيئة وتعزيز ألامن
ّ
طاق ن قمية في تجريبات الرّ كنولوجيّ على تســــــخير قوة التّ  يعمل ماتنظ

 لع والخدمات.أثير في جودة الّس للتّ  هوتوسيع همكانات العالية وتسريعألافكار املبتكرة ذات إلا 
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دبتكارة الا إلى أهميّ  العالم الاقتصادي "روبرت سولو" ويشير 
ّ
ك

َ
مية هو نمو الاقتصادّي والتّ أّن أهّم عامل للنّ  ، فُيؤ

 نّ من ال %20ة ونشـــرها، وإنتاج معارف جديدة ونشـــرها، ويقول إّن ابتكار املعرفة الحاليّ 
ّ
ق باملعرفة، مّو الاقتصـــادّي يتعل

ذي مو الاقتصــــادّي، من النّ  %21يضــــاف إليها و منها، يعود إلى نمو معارف جديدة،  %02و
ّ
ينتج عن الاســــتثمار في رأس ال

 .(22  .، 1022)الزعبي،  عليم والتدريباملال إلانساني من خالل التّ 

 :بتكارالعالقة بين إلابداع والا .1

بين  مييز التّ  أّن والـــّدارســــــــــــــين  بعض البـــاحثينعتبر او  ،بتكـــاررادف لال ُم ككثير من ألابحـــاث  إلابـــداع في اســــــــــــــُتخـــِدم

هم ، لكن البعض آلاخر من(22  .، 1000)أيوب،  تالف الجوهري بينهماخعبير عنهما أكثر من الا املصـــــطلحين يرتبط بالتّ 

ز بين إلابداع والا  لو  ،نةعيّ تكار من زوايا ُم بميَّ
ّ
ك

َ
ش

ُ
ا على الرغم من ف اعتبر أنها ت

ً
 . نينبين إلاث كامليةالتّ  العالقةروق

عالقة تكاملية كما  (Creativityبتكار )والا  (Innovationالعالقة بين إلابداع ) إلى أّن  (2000) وقد أشــار بيتر كوك

 َبّينـة هي ُم 
ّ

 هنـاك مـُ إذ إّن (، 2كـل رقم )في الشــــــــــــــ
ّ
ـــــتمـل على )ألافكـار، والعامليمـة املبـِد دخالت للمنظ ــ ــ ــ ، ن، والتمويل(عـة تشـــ

 ة.في إلانتاج وتحقيق املكاسب املاديّ  تواصلةحسينات املتؤدي إلى إلابتكار من خالل التّ و 

 

 ة(: مدخالت ومخرجات املنظمة إلابداعيّ 01شكل رقم )

 

                                                                                                                                                                                Ideas ألافكار  

 Creativityبتكار الا 

  النمو                                                                                                                                                                     Employeeالعاملون 

Growth 

العائد                                                                                                                                                                        Financeمويل التّ 

  Return in على إلاستثمار

 

اجح طبيق النّ تكار/ التّ بالا                                  إلابداع/إلاتيان بأفكار جديدة                                                  

 ةلألفكار إلابداعيّ 

       Creativity                                                                                                                                           Innovation            

لة لبعضــــــــــــــها بالعالقة بين إلابداع والا ( أّن Amabile, 1988, p.123" )بيلا"أم وترى  البعض، تكار هي عالقة مكّمِ

ـــ يء والا  لكّن  ــ ـــــ يء آخر، إلابداع شـ  إذ إّن بتكار شــ
َّ
 خال

ٌ
 عقلية

ٌ
 تأتي بأفكار مفيدةإلابداع عملية

ٌ
جديدة وغير مألوفة من و  قة

 
ّ
 عن  تكار ناش ئبسوًيا، بينما الا تي تعمل قبل الفرد أو املجموعة ال

ُ
 بِد ألافكار امل

ّ
 عة ال

ُ
ة س في العمليّ كيزة وألاساالرّ  ر بَ عتَ تي ت

َعّرف ، يهاومبني عل ةبتكاريّ الا 
ُ
 الا وهي ت

ّ
 ه عملية تطبيق ناجح لألفكابتكار إلاداري على أن

ُ
 عة.بِد ر امل

كثير من الــدراســــــــــــــات لم ُيَمّيز و  ،بتكــارداخــل والعالقــة مــا بين إلابــداع والا ضــــــــــــــُح مــدى التّــ يتّ  ،مومن خالل مــا تقــّد 

ــــطلحي إلابداع  ــ ــ   اســــــــــُتخِدما والابتكار، وقدوألابحاث بين مصــ
َ
ين حكمصــــــــــطلحين مترادفين. وهناك من ينظر إلى املصـــــــــــطل

ـــــبق مرحلــة الا بــأوجــه مختلفـــة على اعتبــار أنَّ إلابــداع مر  ــ ــ ــ بتكـــار، ويعتبرون أنَّ إلابــداع هو عمليــة توليــد وإيجـــاد حلـــة تســـ

 ألافكــار الجــديــدة وغير املــألوفــة، أمــا الا 
ّ
 يحملــهملــا  ،طبيق العمليا نحو التّ هــً ّج وَ ركيز ُم بتكــار فهو العمليــة التي يكون فيهــا الت

 عملية تكميلية لإلبداع.تكار هي بعملية الا  إلابداع من أفكاٍر وآراء وطرق وأساليب، بمعنى أّن 
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 راســـــات وألابحاث العلميّ معظم الّد وقد أجَمَعت 
ّ
 يســـــةئين يشـــــتركان في العناصـــــر الرّ ربوية على أن املصـــــطلَح ة والت

  نفســــها
ّ
س املشــــكالت وإدراك طبيعتها، وامليل القة والبراعة، وســــعة الخيال، واملرونة وألاصــــالة، والقدرة على تحســــّ كالط

 . (01  .، 1022)خصاونة،  خالصها بمظهر مبدعستاإلى إبراز التفاصيل و 

2. 
ّ
 الت

ّ
 :بتكاراريخي لإلبداع والا طور الت

ت البشــــريّ  منذ أْن  قديمة برزتإلابداع ظاهرة  وإلانســــاُن ُيبدع ويخترع كما ، على ألارض، ومنذ بدء الخليقة ةدبَّ

 
ُ
ا في الجماعة وامل  هو الحال أيضــــــــً

ّ
اًء من بتداة  حصــــــــر لها على إلابداعات البشــــــــريّ اريُخ مليء بأمثلة ال مة واملجتمع، والتّ نظ

ـــيد و  ــ ــ ــ ــ ـــــاناأداة الصـ ــ ــ ــ ـــــاف النار التي ابتدعها إلانســ ــ ــ ــ  كنولوجية الّد نتهاًء باإلبداعات التّ ، وليس اكتشــ
ُ
 قيقة التي ت

ّ
  لمث

َ
ظاهرة

 إلابداع البشري الحديث املنتشر في كافة أنحاء املعمورة.

 عصـــــوٍر تاريخيٍة لتطوّ وقد تم 
َ
  .، 1001)جلدة وعبوي،  بتكار من خالل إلانســـــاناع والا ر إلابدتحديد خمســـــة

 وهي:  (11

2.  
ّ
 روة هي القدرة على الصيد.العصر البدائي: وهو العصُر الذي كانت فيه قاعدة الث

ورمزها املحراث  ،راعةراعي: وهو العصـــــــــــُر الذي كانت فيه قاعدة الثروة في املجتمع هي ألارض والزّ العصـــــــــــر الزّ  .1

 راعي.الزّ 

 العصـــر التّ  .0
ّ
ارة جلع أو التّ روة فيه هي عملية املقايضـــة وتبادل الســـّ جاري: وهو العصـــر الذي كانت فيه قاعدة الث

 
ّ
 ال

ّ
 تي تتحك

ّ
 جارية.ركات التّ م بها الش

 العصر الصّ  .2
ّ
  ،ل باألرض والعمل ورأس املالناعي: وهو العصر الذي كانت فيه قاعدة الثروة تتمث

ُ
ك رّ حورمزها امل

 البخاري.

ل هو العصُر الذي عصر املعلومات: و  .2
ّ
 تتمث

ّ
روة والقوة باملعلومات واملعرفة والقدرة على تكوينها وتراكمها فيه الث

  ،وتقاسمها واستخدامها بكفاءة عالية
ُ
 ورمزها املعلومات امل

َ
 عال

ّ
 جة بالش

ُ
 بة واملليئة باملعرفة.وَس َح ركات امل

  وءتسليط الضّ ، ال بد من بتكاروعند الحديث عن تاريخ إلابداع أو الا  .1
ُ
لبارزين اعين واملبتكرين بِد على بعض امل

زداد ، توشـــــيًئا فشـــــيًئا ة.فاه للبشـــــريّ موه من إضـــــافات ســـــاهمت بشـــــكل مباشـــــر في تحقيق الرّ (، نظًرا ملا قّد 2جدول رقم )

 بتكارات التي لم نكن لنتخيلها يوًما.نسبة الاختراعات والا 

 ةتكاريّ بن أبرز العلماء في املجاالت الا يّ ب  يُ  :(01الجدول رقم )
 

 

 

 

 

                                                     

 

 

 

 

 بتكارتاريخ الا  بتكارإسم الا  اسم العالم/ املبتكر

 1804 املصباح الكهربائي توماس أديسون  1

 1810 الطائرة خوان رايتألا  2

 1489 البالون  مونتو غولفر 9

 1101 املجهر ليفين هوك 6
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صوقد  ِ
صــــــــّ

ُ
ـــــاد إلابداعي الاح بتكار، وتّم لإلبداع والا  اعامليً ا من نيســــــــان يوًم  12يوم  خ ــ  بعد عام منتفال باالقتصـ

إليه ألامم املتحدة  ســــعتا تقدير الاقتصـــاد إلابداعي. وذلك ما ، حيث أصـــبح لزاًم 25 -عمليات إلاغالق بســـبب جائحة كوفيد 

 ولية لالقتصـــــــــاد إلابداعي من أجل التّ نة الّد بالســـــــــّ  1012عام الباحتفالها في 
ُ
 ةإلابداعيّ ناعات الصـــــــــّ  دامة. إيماًنا بأّن ســـــــــتَ نمية امل

 ألجنـدة التّ  ةضــــــــــــروريّـ 
ُ
 نميـة امل

ُ
نويع، وهي عـامل مهم في قطاع الخدمات املزدهر، وتدعم ريادة ز الابتكـار والتّ ّف َح ســــــــــــتـدامـة، فهي ت

ـــا ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ـــال، وتســ ــ ــ ـــمــ ــ ــ  م فـــــــــي الـــــــــتـــــــــّ هـــــــــألاعــ
ّ

ـــينـــــــــوع الـــــــــثـــــــــ ــ ــ ـــافــ ــ ــ ـــار) قــ ــ ــ ـــــكـــ ــ ــــتـــ ــ ــ ـــــداع والابـ ــ ـــإلبـــ ــ ــ ــــي لـــ ــ ــ ـــمــ ــ ــ ـــــالـــ ــ ـــعـــ ــ ــ ــــوم الــ ــ ــ ــــيــ ــ ــ ــــدة ،الــ ــ ــ ــــحــ ــ ــ ــــتــ ــ ــ ـــم املــ ــ ــ ، ألامــ

1010،https://www.un.org/ar/observances/creativity-and-innovation-dayبتكار وإلابداع من الا  صـــــبح كّل ( ، إذ أ

 
ّ

الن خص ي والجمعي على املستويين الش
ّ
 ُيشك

ّ
 .ة لألمم في القرن الحادي والعشرينروة الحقيقيّ الث

  :تكار العامليبمؤشر الا .9

مات نمية املستدامة عن طريق توفير خدفي تحقيق أهداف التّ  املنظمة العاملية للملكية الفكرية "الويبو" تساهم

تحقيق  ة وإلابداع من أجلنافســيّ ة في دفع قاطرة الابتكار والتّ ة الفكريّ ول ألاعضــاء، كي تســتخدم نظام امللكيّ ّد لمتقنة ل

 أهداف التّ 
ُ
مية نّفز حاسم لالبتكار وإلابداع، وهما بدورهما مفتاح نجاح أهداف التّ َح ة ُم ة الفكريّ وامللكيّ  دامة.ستَ نمية امل

 
ُ
 .ةحديات العامليّ وحدها براعة العقل البشـــــــــري كفيلة بتطوير حلول جديدة من أجل مواجهة ألازمات والتّ و دامة. ســـــــــتَ امل

 "الويبو" بشــــــــــــــــأن التّ  جنـــدةأل و 
ّ
ـــــبحــــت 1001عـــام ال. إذ منـــذ اعتمـــادهـــا في 1000ة نميـــة دور جوهري في تنفيـــذ خطـــ ــ ــ ــ ، أصـــ

 1469 البارومتر تورتشلي 1

 1001 الراديو ماركوني 4

 1844 التلفون  جراهام بل 4

 1400 التلسكوب جاليليوا 8

 1404 السيارة البخارية كوينو 0

 1441 آلالة البخارية جيمس واط 10

 1480 إلانسان آلالي جاك دي فوكاتسون  11

 1011 مكيف الهواء كارير 12

 1806 الغواصة اليك 19

 1694 ماكينة الطباعة يوهان غوتنبرغ 16

 1484 السفينة البخارية فنتش 11

 1888 آلالة الحاسبة بوروس 14

https://www.un.org/ar/observances/creativity-and-innovation-day
https://www.wipo.int/about-wipo/ar/
https://www.wipo.int/about-wipo/ar/
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ع البعد إلانمائي ألنشـــطتها ومداوالتها توســـّ نمية جزًءا ال يتجزّ اعتبارات التّ  ر الابتكار أث)ًعا كبيًرا أ من عمل "الويبو" وتوســّ

 .(1012(wipo.int)املستدامة وأهداف التنمية  الويبو -

ـــــر الا فًقا و  يتبّين لنا أنه،اس ومصـــــــــــــادر رزقهم، على النّ  25 -كوفيد غم من ألاثر الهائل لجائحة وعلى الرّ  ــ ــ ــ تكار بملؤشــ

 ال ســـــــيّ  ،مودعلى الصـــــــّ تها قدر  تأظهر أّن عّدة قطاعات  ، العالمي
ّ
 ما تلك ال

ّ
ار. وفي بتككنولوجيا والا والتّ قمنة ت الرّ تي تبن

 
ّ
دي صــــــــــــــمور التي ال غنى عنهـــا في التّ أحـــد ألا  الابتكـــار هو أن  دِركنتعـــاش من الجـــائحـــة، نـــع العـــالم اليوم إلى الا حين يتطل

 للتّ 
ُ
ـــــر الا  ،هناكة التي تواِج شــــــــــــترَ حديات امل ــ ــ ــ ـــــل. ومؤشـ ــ ــ ــ ــــــتقبل أفضـ ــ ــ تكار العالمي هو أداة فريدة إلرشــــــــــــاد واضــــــــــــعي بوبناء مســ

 ياسات والالّس 
ّ

بتكار العالمي د مؤشر الا ّس َج نكون أقوى عند خروجنا من الجائحة. ويُ  ركات في رسم خطط لضمان أْن ش

 ة. تكار العامليّ بأحدث اتجاهات الا ، ويتتّبع اقتصاًدا 201لـ أداء النظام إلايكولوجي لالبتكار  1012

 2021ي للعام بتكار العاملول وفق مؤشر الا ألاولى للّد راتب ن امليّ ب  يُ  :(02جدول رقم )

 .2021بتكار العاملي، الويبو، بيانات الخاصة بمؤشر الا الاملصدر: قاعدة 

 

 

  

 الدرجة قتصادالا الترتيب

 41.1 سويسرا 1

 49.1 السويد 2

 41.9 الواليات املتحدة ألامريكية 9

 10.8 اململكة املتحدة 6

 10.9 جمهورية كوريا 1

 18.4 هولندا 4

 18.6 فنلندا 4

 14.8 سنغافورة 8

 14.9 الدانمرك 0

 14.9 أملانيا 10

 11.0 فرنسا 11

 16.8 الصين 12

 16.1 اليابان 19

 19.4 هونغ كونغ، الصين 16

https://www.wipo.int/sdgs/ar/story.html
https://www.wipo.int/sdgs/ar/story.html
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 ثانًيا: في مفهوم رأس املال البشري 

 
ُ
 من اتيّ تينات والســـّ الخمســـينيّ في ذاع صـــيتها ، وقد ظريات الوظيفيةنظرية رأس املال البشـــري من أشـــهر النّ  ّد عَ ت

ل نمية كانمحور التّ  ، وذلك ألّن القرن املاضـــــــــــ ي
ّ
ك

َ
  ُيشـــــــــــ

ّ
ا وطنًيا لبلدان العالم الث رها واســـــــــــتقاللها الث عقب تحرّ هاجســـــــــــً

ى ّم ســــــــــــَ ة أو ما يُ نمية الاقتصــــــــــــاديّ ة التّ عليم في عمليّ ة التّ أدرك رجال الاقتصــــــــــــاد أهميّ  ،اتياســــــــــــ ي. ومنذ الخمســــــــــــينيّ الســــــــــــّ 

ئيس ر الرّ و نمية بالّد ة التّ ة رجال الاقتصـــــــــاد عن عمليّ البناء املنطقي لنظريّ ف ، ويعتر "الاســـــــــتثمار في رأس املال البشـــــــــري"

  ،ألارض ورأس املالو العمل ووه ،ةلكن إلانفاق العادي في العملية إلانتاجيّ  ،عليمللتّ 
َ
شكلة د تقريًبا أي بحث في مبعَ است

 .(022-022  .، 2550)بدران،  ةوسع في املوارد البشريّ التّ 

 ة الاســــتثمار البشــــري لم تتبلور كنظريّ نظريّ  أّن  نم غمرّ وعلى ال
ّ
مال ذي الحظ إهة إال بأبحاث "تيودور شــــولتز" ال

 
ّ
 نَ تحليــل ُم  ب أّي ة، وتجنـــّ روة البشــــــــــــــريـــّ البــاحثين للث

ّ
 ظم لهــذه الث

َّ
ليم ععلى تحليــل العالقــة بين التّ عملــه  ز فيروة، وقــد رك

 والنّ 
ّ
 ربوي والنُّ ظــام الت

ُ
نــاقش مخرجــات ومــدخالت التعليم وإعــداده للقوى العــاملــة واعتبــار م الاجتمــاعيــة ألاخرى، كمــا ظ

ا وهرً ة وجة والاجتماعيّ نمية الاقتصــــاديّ ت التّ امن عمليّ  اجزءً  ســــتثمار الاقتصــــادي، أو اعتبارها ككّل التعليم نوًعا من الا 

 ة التّ عمليّ ل
ّ

 نمية الشـــــ
ُ
. وقد (200-210  .، 2550حمن، )عبد الر اميةول النّ مة أو في الّد تقّد املة ســـــواء في املجتمعات امل

ــــ "ة الاستثمار البشري أثارت مفاهيم نظريّ  ــ ــ ــ ــ تطبيق  ةشولتز" عدًدا من الباحثين في مجال الاقتصاد ملعرفة مدى إمكانيّ لــ

 دريب.ها التّ وأهّم  ،ظرية في بعض مجاالت الاستثمار البشري هذه النّ 

ذ إهم إلاســـــــــهامات في مجال الاســـــــــتثمار البشـــــــــري، دريب من أوقد كانت أبحاث "بيكر" في مجال الاســـــــــتثمار في التّ 

ل 
ّ
دريب إلى عام ومتخصــــــــــــــص، ودرس العالقة بين الاســــــــــــــتثمار في م التّ قســــــــــــــّ ، فدريب"بيكر" الجـانب الاقتصــــــــــــــادي للتّ حلـ

  ،دريـب وإيرادات الفردالتّـ 
ُ
ا عالقـة دوران عمـل ألافراد امل ب الذي دريدريـب، والتّـ بين وتكلفـة الاســــــــــــــتثمـار في التّـ درّ تَـ وأيضــــــــــــــً

ات ســؤوليّ م تضــع على عاتقهة هذه الوضــعيّ  غيير،ة التّ في قلب عمليّ ، فيضــعه يمكن أن يكون كاســتثمار في الفرد وذكائه

دريب بمنطق الاســــــــتثمار. وقد دفع الاهتمام بمفاهيم الاســــــــتثمار البشــــــــري بعض الباحثين يتعامل مع التّ  ذلكجديدة، ل

ــــر" ومنهم ــ ــ ــ ــ   "مينســ
ّ
 الاقتصــــــــــــــاديّ  لفـة واملنفعـةإلى محـاولـة قيـاس التك

ُ
 ة امل
َ
بة ت ِ

ّ
د ريب، وحّد دعليم والتّ عن الاســــــــــــــتثمار في التّ رت

لتراسات في مجال الاستثمار البشري "مينسر" ثالثة أهداف ينبغي تحقيقها من خالل ألابحاث والّد 
ّ
 في: تمث

  
ُ
 تحديد حجم املوارد امل

َ
 ، دريبصة للتّ صّ خ

  دريبتحديد معدل العائد على الاستثمار في التّ وأيًضا، 

  
ُ
 وأخيًرا تحديد مدى املنفعة امل
َ
بةت ِ

ّ
لوك دريب في تفسير بعض خصائص سكلفة والعائد على التّ على تحديد التّ  رت

 . (215  .، 2502)الشيباني،  القوى العاملة

ا: في مفهوم اقتصاد املعرفة 
ً
 ثالث

رنســــــــــــــيس بيكون" قبل ة املعرفـة. فقـد كتـب "فة العلم وقوّ أدرك املفكرون والفالســــــــــــــفـة منـذ وقـت طويـل أهميّـ    

طور الحضـــــــــــــــــاري لـــــت بمــــا يتنـــــاســـــــــــــــــب والتّ قليـــــدي تحوّ القوة بمعنـــــاهــــا التّ إذ إّن  "املعرفـــــة قوة"، أربعـــــة قرون أّن  حوالي

هي  ةة الاقتصاديّ ة هي الحاسمة في عصر الزراعة، أصبحت القوّ ة العسكريّ القوّ  حين كانت، وفي ةللمجتمعات إلانسـانيّ 

 
ُ
 ناعة، و نة في عصــــــــر الصــــــــّ يمِ هَ امل

ّ
ــــــتقبليات" أن تتوق ة هر القوّ كنولوجية أبرز مظااملعرفة وتطبيقاتها التّ  كون ع علماء "املســ
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 مع التّ 
ّ
ـــــر املعرفة أو مجتمع املعلومات. وهكذاحول الـ ــ ــ ــ ـــهـدناه في بداية عصـــ ــ ــ ــ ــ ـــــبحذي شـــ ــ ــ ــ ـــــان الفاعل في النظام  ، أصـــ ــ ــ ــ إلانســـ

  ائم، ألامر الــذيعلم الــّد على التّ  ااملهــارات وقـادرً  متعــددَ  االجـديــد إنســــــــــــــانًــ 
ّ
ت بــدال أقلم مع التّ كيف والتّـ ب ســــــــــــــرعــة التّ يتطلــ

 تجـة ارة النّـ املتواتِ 
ّ
 ، كنولوجيـاحويليـة للتّ ة والتّ بيعـة الاقتحـاميّـ عن الط

ّ
 وال

ُ
 تي ت
َ
 ؤ
ّ
ة م الاجتماعيّ ظر بشــــــــــــــكـل ملموس على النّ ث

 
ّ
 .ة، وطرق العيش، وعادات الاستهالك، ومعنى العمل ومكانتهقافيّ والث

  1000عام لفي تقرير برنامج ألامم املتحدة إلانمائي ل عرفةتعريف مجتمع امل وقد ورد      
ّ
ه: "ذلك املجتمع على أن

 
ّ
ا على نشـــــــــــــر املعرفة وإنتاجها وتوظيفها بكفاءة في جميع مجاالت الن ـــــاط املجتمعي: الاالذي يقوم أســـــــــــــاســــــــــــــً ــ ــ ــ ـــــادشـــ ــ ــ ــ ، قتصـــ

 ياســـة والحياة الخاصـــّ املجتمع املدني والســـّ و 
ً

 ة،انيّ نمية إلانســـأي إقامة التّ  ،بإطراد ةرقية الحالة إلانســـانيّ إلى تة، وصـــوال

 
ّ
 ب ألامر بناء القدرات البشريّ ويتطل

ُ
  .(2،   1022)علة، ة"اجح للقدرات البشريّ وزيع النّ نة، والتّ مِك ة امل

ســــــــــــــتخــَد    
ُ
ا، مجتمع املعلومــات هو املجتمع الــذي ت

ً
  صــــــــــــــبَح تُ م فيــه املعلومــات بكثــافــة، لِ إذ

ُ
اة ئيس للحيــه الرّ وجــّ امل

 والاجتماعيّ  ةالاقتصـــــــــاديّ 
ّ
عَ قافية والســـــــــّ ة والث

ُ
ل خســـــــــتراتيجًيا، ومصــــــــــدًرا للّد اد مورًدا اســـــــــتثمارًيا ياســـــــــية، فاملعرفة هنا ت

 لتشــــــــــــــغيـــــل القوى العـــــاملــــة
ً

، لكن يجـــــب أن نمّيز بين مجتمع املعلومـــــات  (0-1  .، 1002)فريحـــــات، القومي، ومجـــــاال

املجتمع الذي لديه قدرات على إنتاج املعلومات ومعالجتها  هو "فته اليونسكو رَّ فمجتمع املعرفة كما عَ  ،ومجتمع املعرفة

ــــانية ــ ـــتخدامها من أجل التنمية إلانســ ــ   ، (UNESCO, 2005, p.27) "ونقلها واســـ
ّ
ـــهد آلان مرحلة ويعتقد بعضــــــــهم أن ــ نا نشـــ

 انتقـــال من مجتمع املعلومـــات إلى مجتمع املعرفـــة، فـــالجيـــل ألاول من مجتمع املعلومـــات هو املجتمع الـــذي يســــــــــــــتعمـــل

 ات املعلومات والابكثافة تكنولوجيّ 
ّ
 ت

ّ
مع ة، أما الجيل الثاني فيهدف إلى تشــــييد مجتشــــاطات البشــــريّ صــــال في مختلف الن

 مبدع ومبتكر من خالل التّ 
ّ

ــــواء عة والفكريّ ة والعوامل البشـــــــــــــريّ كنولوجيّ بكي، يمزج بين العوامل التّ فاعل الشـــــــــــــ ــ ــ ــ ــ لى ة، سـ

 .(1 .، 1000بد الهادي، )عاملستوى الفردي أو على املستوى الاجتماعي

 وقد نشـــــأ مفهوم اقتصـــــاد املعرفة على أســـــاس تشـــــابك البعد البشـــــري والبعد التّ 
ُ
ي. ســـــتدام والبعد التقننموي امل

 خلق وتوزيع املعرفة، على أربع دعائم: ى معايير البنك الدولي، يقوم هذا الاقتصاد الذي يتول ّ وبموجب 

 
ً

  نظام :أوال
ّ
 جٍد. توزيع واستخدام املعرفة بشكٍل ُم ي يقّدم حوافز لخلق و اتسسمؤ

 
ُ
مة وماهرة. كّون من قوّ ثانًيا: رأس املال البشري امل

ّ
 ة عاملة متعل

ا
ً
 تصاالت. بنية معلوماتية كثيفة وحديثة قائمة على تكنولوجيا املعلومات والا :ثالث

 .(1001عمير والتنمية، )البنك الدولي إلعادة الت طوير يقوم على البحث والتّ  اعلنظام ابتكاٍر ف :رابًعا

1. 
ّ

 :رات اقتصاد املعرفةمؤش

      
ّ

ستخَد املعرفة اقتصادبرات املرتبطة توَجد مجموعة من املؤش
ُ
ه النّ م للّد ، وت

ّ
 اللة على أن

ُ
م ضمن خَد ستَ مط امل

 ، ول ضمن هذا الاقتصاد الجديدإمكانية انضمام الّد  الاقتصاد؛ ملعرفة
َ
 ِك والذي يرت

ّ
ة، عرفيّ ورة املز بدرجة كبيرة على الث

 لي وفي ما ي
ّ

 أهم املؤش
ُ
  :(20  .، 1002)إسماعيل، قياس املعرفةفي مة خَد ستَ رات امل

  ّمؤشر البحث والت 
ُ
 طوير: ت

َ
 ش

ّ
 ل بيانات ألابحاث والتّ ك

ّ
 ة القتصاد املعرفة، إذ يتّم رات ألاساسيّ طوير املؤش

 استخدام ُم 
َ
 ؤ

ّ
  فقاتن هما: النّ رين أساسييّ ش

ُ
 امل

َ
 صة لألبحاث والتّ صّ خ

ُ
م ألعمال ألابحاث خَد ستَ طوير وفريق العمل امل

 طوير.والتّ 

http://mawdoo3.com/%D8%AA%D8%B9%D8%B1%D9%8A%D9%81_%D8%B9%D9%84%D9%85_%D8%A7%D9%84%D8%A7%D9%82%D8%AA%D8%B5%D8%A7%D8%AF
http://mawdoo3.com/%D8%AA%D8%B9%D8%B1%D9%8A%D9%81_%D8%B9%D9%84%D9%85_%D8%A7%D9%84%D8%A7%D9%82%D8%AA%D8%B5%D8%A7%D8%AF
http://mawdoo3.com/%D9%85%D8%A7_%D9%87%D9%8A_%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%B9%D8%B1%D9%81%D8%A9
http://mawdoo3.com/%D9%85%D8%A7_%D9%87%D9%8A_%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%B9%D8%B1%D9%81%D8%A9
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ّ

 ة أهميّ ملوارد البشريّ تمتلك ادريب: عليم والتّ ر التّ مؤش
ّ
ها وتطويرها ة وتنميتشاطات الاقتصاديّ ة كبرى في عمل الن

 مة، إال أن تقّد ات ُم نه من تقنيّ اقتصاد املعرفة، وما يتضّم  خاصة في ظّل 
ّ

ا لدراسة هذا البعد من املؤش رات املعروفة جدًّ

تزال قليلة، وذلك يعود من جهة إلى نقص ألاعمال في هذا املجال، ومن جهة أخرى إلى صعوبة قياس  ال اقتصاد املعرفة 

تعلقة ت امللبياناا ألاهمية، وهيعلى قدر كبير من  مصادر رئيسة. وملؤشرات املوارد البشرية بشكل مباشر كفاءات ألافراد

 دريب، والبيانات املتعلقة بالكفاءات أو بمهن العمال. عليم والتّ بالتّ 

  
ّ

 مؤش
ّ
 صاالت: ُيعَ ر تكنولوجيا املعلومات والات

ّ
 د مؤش

ّ
من  صاالت على قدر كبير ر نشر تكنولوجيا املعلومات والات

إلى  ىولوجية مالئمة، وهذا ما أدّ ة بخاصة مع تزامن الوقائع، إذ التقى الاقتصاد القائم على املعرفة بقاعدة تكنألاهميّ 

 
ّ
 تعزيز مشترك بين ازدهار الن

ُ
 شاطات امل

َ
 ك
ّ
 كنولوجيا الجديدة.فة في املعرفة وإلانتاج ونشر التّ ث

  
ّ

العمليات ذات العالقة بالحواسيب، خاصة  كافة دخل ضمن هذا املؤشر تة للحواسيب: ر البنية ألاساسيّ مؤش

  في حال
ّ
 خِد ستَ كان ومُ لكّل ألف نسمة من الّس ق ألامر بعدد أجهزة الحاسوب تعل

ّ
 ة.بكة العنكبوتيّ مي الش

 
ّ
 نمية البشريّ رابًعا: دور الت

ُ
 ة امل

 
 دامة في بناء مجتمع املعرفةست

 تتجـّ    
ُ
 مـة والـّد تقــّد ه دول العــالم امل

ّ
ـــــتمرار من قـدم نحو تعزيز بُ امحـة للتّ ول الطــ ــ ــ ــ نى مجتمع املعرفــة وتطويرهــا بـاســـ

 أجل الاســــتفادة من ُم 
َ
 ياســــيّ ة والســــَ ة والاقتصــــاديَ ة والاجتماعيَ إلانســــانيَ ياتها عط

ّ
ة حول نى مجتمع املعرفز بُ ة؛ بحيث تترك

 التي تتضّم  "دورة املعرفة"ـعى بْد ما يُ 
ّ
 ات رئيسة تشتمل على: ن ثالث محط

  بتكار، "توليد املعرفة" من خالل البحث العلمي وإلابداع والا 

  ّدريب وإلاعالم، عليم والتّ "نشر املعرفة" بالت 

  ـــ"توظيف املعرفة" والا ــ  جّد تَ جات ُم نتَ تفادة منها في تقديم خدمات وُم ســ
ُ
 ســـــــهِ دة ت

ُ
ـــرَ م في توفير ف ــ ادر   عمل ومصــ

 نمية وتحقيق استدامتها. ي إلى تعزيز التّ دخل جديدة تؤدّ 

 ويتبع ألاثر إلايجابي لدورة املعرفة بمدى تفعيلها بشكل متناغم يؤدّ   
ّ
ستفادة ق املعرفة في املجتمع والا ي إلى تدف

 منها. 
ّ
هما ، و قد وإلابداعيافكير النّ ما التّ فكير بكل أنواعه، ال ســــــــيّ ة تنمية التّ ب توليد املعرفة في املجتمعات املعرفيّ ويتطل

 
ّ
ا  تطّور ت ،وبتنمية مهارات التفكير إلابداعي .ابقة وبناء وتوليد معارف جديدةان لنقد املعرفة الســــّ بان أســــاســــيّ متطل أيضــــً

كثر ة، ما يؤدي إلى خلق أفراد أتخاذ إجراءات عقالنيّ اتنتهي ب، و افعار بالنّ اسـتبدال الضّ  لتصـل إلىمع قدرات أفراد املجت

ا وأ ا وتوازنـــــً  ةات التي تحصــــــــــــــــــل في مختلف الجوانـــــب الاقتصــــــــــــــــــاديـــــّ غيرّ رات والتّ طوّ كيف مع التّ على التّ  كثر قـــــدرةإبـــــداعـــــً

 ياسيّ ة والّس والاجتماعيّ 
ّ
 ة.قافيّ ة والث

ـــــر املعرفــةلمكن وفي املقــابـل، ي    ــ ــ ــ ســــــــــــــِهم عمليــة نشـــ
ُ
 في تعزيز التّ  أن ت

ُ
 مجتمعــات كون دامـة من خالل ســــــــــــــتَــ نميــة امل

  ،ةاملعرفة، باعتبارها مجتمعات شــــــــبكيّ 
ُ
 رورة وعًيا أفضــــــــل باملشــــــــِك ع بالضــــــــّ شــــــــّج ت

ُ
ـــــرار بالبيئة واملخليّ الت الك ــ اطر ة، فاإلضـ

إتاحة  ّن ة، كما أولي واملشــاركة العلميّ عاون الّد عبر التّ يمكن معالجته بشــكل أفضــل ة التكنولوجية وألازمات الاقتصــاديّ 

ـــــاهمانراســــــات وتيســــــير الوصــــــول إليها بدرجة كبيرة املعارف واملعلومات والبحوث والّد    يسـ
ّ
 م املبنيّ ليخاذ القرار الســـــــّ في ات

 ليم.أي الفكري الّس ات، ثم بناء الرّ ات وإيجابيّ على استطالع كامل لعناصر املوقف من سلبيّ 
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ل    
ّ
ك

َ
 تُيشـ

ً
إلى بلورة دورة حياة املعرفة إلى إنتاج معرفي ليستفيد منه الجميع،  وظيف واسـتخدام املعرفة سـبيال

، دامســــــــــــــتَ اقتصــــــــــــــادي ُم  من أجل تحقيق نموٍّ  حاســــــــــــــٌم  قـدرة مجتمع مـا على إنتـاج املعرفـة وتكييفهـا وتوظيفهـا أمرٌ  ّن إإذ 

 نمية الاقتصــــاديّ التّ في العامل ألاهم املعرفة باتت إذ إّن تحســـين مســــتوى املعيشــــة، و 
ُ
طاعات قدم في قالتّ و دامة، ســــتَ ة امل

ليم عن مســــــــــــــتويـات التّ عاتجـة بتكـارات النّــ حـة والبيئــة بوجـه خـا  يعتمـد بقوة على تطبيق املعــارف والا راعـة والصــــــــــــــّ الزّ 

 
ُ
 حسينات النّ مة والتّ عاِظ تَ امل

ُ
 ، و كنولوجيا الجديدةتيح استعمال التّ وعية التي ت

ّ
 ة.نتاجيّ تي من شأنها تعزيز إلا ال

دامة، فهي أداة لتوســـــــيع خيارات ة املســـــــتَ نمية البشـــــــريّ اوية في التّ حجر الزّ  هي-وتوظيًفاإنتاًجا -املعرفة  كما أّن    

 وبناء مجتمعات مزدهرة.  ،غلب على الحرمان املاديهم من التّ ولتمكينِ  ،البشر وقدراتهم

او 
ً
 ة، أي أّن د رئيس وأســاســ ي لإلنتاجيّ ّد َح وُم  ،اجاملعرفة عنصــر جوهري من عناصــر إلانت أّن  كذلك أضـحى معروف

 ضاة في املجتمع. ويزداد هذا التّ كتساب املعرفة والقدرة إلانتاجيّ افًرا قوًيا بين ضاهناك ت
ّ
 ةات إلانتاجيّ شاطفر قوة في الن

ضــــــــــــــافـة املرتفعـة، و 
ُ
 ذات القيمـة امل

ّ
ـــارع للمتي تقوم بـدرجـة متزايـدة على كثـافـة املعرفة والتّ ال ــ ــ ــ ــ قدرات. عارف والقدم املتســـ

 
ّ
ـــــتقبلنافســـــــــية على الصـــــــــّ شـــــــــاطات هي معقل القدرة التّ وهذه الن ــ ــــة في املســ ــ ــ ــــانية) عيد العالمي خاصـ ــ ــ  تقرير التنمية إلانسـ

 .(10  .، 1000العربية، 

  2090خامًسا: أجندة العام 
ّ
 للت

ُ
 نمية امل

 
 دامةست

   
ً
 للتّ  مواكبة

ُ
 ، صاغ املجتمع الدولياقتصادية-وسـيوالسـحوالت ر، وخاصـة التّ عاصـِ حوالت التي شـهدها العالم امل

 1000أجنـدة العـام 
ّ
ــــمـل ســــــــــــــتَـ ُم  نميـة ببعـٍد ت مفهوم التّ . وهي خـارطـة طريق عـامليـة تبنـ ــ ــ ــ ــ ا 21دام يشــ

ً
  هـدفـ

ُ
زهـا طبيعتهــا يّ َم ت

ا ملفهوم التّ عَــ ة. ويُ بعيــًدا من الانتقــائيــّ  عــاطي مع كــل هــدٍف املترابطــة التي تســــــــــــــتوجــب التّ  ة ميــنّد هــذا في ذاتــه تطوًرا فكريــًّ

ــــه،  ــ  صـــــــبِ تُ لِ نفسـ
ّ
ة، فهي خارطة طريق للقضـــــــاء على الفقر وحماية كوكبنا نمية ألاعلى طموًحا في تاريخ البشـــــــريّ ة التّ ح خط

 الم والرّ وضــــــــــمان حياة ملؤها الســـــــــــّ 
ّ

ـــــان ببعده الوجودي، مع وعي أكبر  عوب.خاء لجميع الشـــــــــــ ــ ــ فهذه ألاجندة هدفها إلانســ

 
ّ
 بيعيـــــةلضــــــــــــــرورة تنـــــاغم هـــــذا الوجود مع البيئـــــة الط

ُ
 ة بشــــــــــــــكـــــٍل قبليـــــّ ســــــــــــــتَ ، القـــــادرة وحـــــدهـــــا على ضــــــــــــــمـــــان ديمومتـــــه امل

 .  (The Sustainable Development Goals, 2020)دامستَ ُم 
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يث ال ًما، حعلى البلدان ألاكثر تقّد  كنولوجيا والابتكارعقود طويلة، اقتصـــــــر تقدم وتطور العلوم والتّ  دىعلى م

 يزال الاســــــــــــــتثمـــار في مجـــال البحـــث والتّ 
ّ
ى مع وجود أشــــــــــــــخـــا  ذوي قـــدرات حتّ و اميـــة. موح في البلـــدان النـــّ طوير دون الط

ق و فاعل مع حاجات الســـــّ ين في نطاق املختبرات فقط، بعيًدا عن التّ محصـــــوَر  طويرومواهب بارزة، ال يزال البحث والتّ 

ـــــتمر الحال كذلك    ةإلاجراءات والخطوات الجماعيّ  كوِن لواملجتمع. ولكن ليس من املمكن أن يســ
ُ
د عيى الصـــــــّ خذة علتّ امل

 غيير العالمي.ة نحو التّ املحلي هي ألادوات ألاساسيّ 

  نميــةللتّ  العــامليــة ألاهــداف وال تعمــل 
ُ
ة نمويــوء على الابتكــار كــأحــد ألاهــداف التّ على تســــــــــــــليط الضــــــــــــــّ  دامــةســــــــــــــتَــ امل

 سواء عملنا من خالل الابتكار و ة الكبيرة لالبتكار من أجل تحقيق ألاهداف ألاخرى. ا على ألاهميّ ضـً فحسـب، بل تؤكد أي

 الّتعليم لتحدّياتصـدي كنولوجيا على التّ والتّ 
ّ
 غيير املناخي، أو الفقر أو بناء املجتمعات؛ ال حة، أو التّ اقة، أو الّص ، أو الط

 بتكارقد يكون تعزيز الا  ة.بأســــــــلوب تشــــــــاركي شــــــــمولي لضــــــــمان املنفعة العاّم كنولوجيا والابتكار من تناول العلوم والتّ  بّد 

 الوصــفة الســّ  ماعلى املســتوى املحلي هه وتحفيز 
ّ
تي تؤدي إلى التقدم في مجال تحقيق أهداف التنمية املســتدامة حرية ال

  في حال
ّ
 رت جميع املكوّ توف

ّ
 زمة لذلك. نات الال

  ول إلى أن القطــاعّد د من الــتشــــــــــــــير تجــارب عــد
ُ
ـــــركـــات  إذئيس لالبتكــار. ك الرّ رّ ّح العــام قــد ال يكون امل ــ ــ ــ تلعــب الشـــ

  ،وتيرة الابتكار الخاصــــــــــــة دوًرا هاًما في تســــــــــــريع
ّ
 مكينه لم يتّم تســــــــــــواء كانت من فئة املســــــــــــتثمرين أو املســــــــــــتهلكين. إال أن

 زات الحقيقيّ املحّف 
ُ
 ةات البحثيّ ســالجامعات واملؤســّ قع على عاتق وت دام وتفعيلها بالشــكل املطلوب بعد. ســتَ ة لالبتكار امل

ماتومراكز  والفكرّية
ّ
ـــــاك بة ة مســـــــــؤوليّ غير الحكوميّ  الّدراســـــــــات واملنظ ــ  عملية تحديد الاحتياجات املبادرة فيزمام إلامســ

 ة وتعزيز الرّ املحليــّ 
ّ

 من ين. وللقيــام بهــذا الــدور، البــد ئيســــــــــــــيّ عبين الرّ وابط بين الال
ُ
 َم أن ن

ّ
ــــات من فن هــذه املؤســــــــــــــّ ك ــ ــ ــ ــ هم ســـ

 .(1010)شاويش،  ة وتحويلها إلى فر  لالبتكار نمية املحليّ ات التّ تحديّ 

 ألاساسية والابتكار والهياكل: الصناعة 2090الهدف التاسع من أجندة العام .1

 
ُ
 َم ت

ّ
مية. نمو الاقتصــــــــــــــادي والتّ ة للنّ ألاهميّ  بالغةة والابتكار عوامل حتيّـ نـاعـة والبنيـة التّ ل الاســــــــــــــتثمـارات في الصــــــــــــــّ ثـ

  أكثر منولكون 
ّ
 ة النّ ت أهميّــ ان العــالم يعيشــــــــــــــون اليوم في املــدن، ازدادّ نصــــــــــــــف ســــــــــــــكــ

ّ
 قـل الجمـاعي، والطــ

ُ
دة، جــّد تَ اقـة امل

 
ّ
فوق ناعات الجديدة الصّ  صاالت وكذلك نموّ وتكنولوجيا املعلومات والات

َ
 .وقت مض ى أّي بنسبة ت

مل ة، مثل توفير فر  عة والبيئيّ حديات الاقتصـــــــاديّ إليجاد حلول دائمة للتّ  اكنولوجي أســـــــاســـــــيً م التّ قّد التّ  ّد عَ يُ و 

لجديدة وتعزيز كفاءة اسـتخدام الطاقة. 
ّ
ك

َ
 تعزيز الصّ  كما ُيش

ُ
 دامة، والاستثمار في البحث العلمي والابتكارستَ ناعات امل

 
ً
 ة لتعزيز التّ هاّم  اطرق

ُ
ل ة أن الابتكار دامة خاصـــــــّ ســـــــتَ نمية امل

ّ
 22و 0و 1و 1و 0و 1ة لتحقيق ألاهداف ضـــــــرورة حتميّ ُيَمث

 .(1012)برنامج ألامم املتحدة إلانمائي في الدول العربية،  1000من أجندة العام  20و

خطيط لتّ على ا، إذ إّنها تقوم ة دور في تحقيق أهداف التنمية ونشر ثقافتها واستدامة عوائدهايادة الابتكاريّ لقِ ولِ 

ة، ســيّ مؤســّ  يز والكفاءة واتخاذ قراراتدريب والتّم والتّ  مكينقدير والتّ حفيز والتّ وجيه والتّ حليل وإلابداع والابتكار والتّ والتّ 

 بتَ وتقــديم حلول ومبــادرات ُم 
َ
 رة لتنويع مصــــــــــــــادر الــّد ك

ّ
، وتوفير فر  عمــل، هــاوتوطين اقــة وجــذب الاســــــــــــــتثمــاراتخــل والطــ

 عليم بهدف تحقيق أهداف التّ رجات التّ خوالاهتمام بجودة ُم 
ّ

ـــــتدامة ال  ة ضــــــــــــماٌن القيادة الابتكاريّ  إّن  .املةنمية الشــــــــــــ ــ ــ ــ سـ

 .(1025)التركي، سات نمية في الحكومات واملؤّس التّ 
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نميةال البشري في امل أسر : دور اسادًس 
ّ
  توفير الت

ُ
 امل

 
 كرةبت

 تعتمد عملية التّ 
ُ
ا على التربية، وخاصــــة الجانب الرّ ســــتَ نمية امل  ةفي إعداد املوارد البشــــريّ  ،ســــمي منهادامة أســــاســــً

 
ُ
ـــــر. فلة لتحقيق أهدافها على املدى ؤّه امل ــ ــ ــ ـــوء طبيعة العصـــ ــ ــ ــ ــ  عليم والتّ التّ يعمل البعيد في ضـــ

ُ
 دريب وما ت
َ
 ّد ق

ّ
بية من ر مه الت

 الت إلانتاج وكفاءته النّ ما يزيد من معّد ، بحوث ومعارف وابتكارات على تحســــــين ظروف العمل
ّ
بية ر وعية. كما تعمل الت

 كنولوجيا.عامل مع التّ على رفع املستوى الفكري ألفراد املجتمع وزيادة وعيهم البييي وقدرتهم في التّ 

 
ّ
 تحقيق أهداف التّ في ربية وال يقتصـــــــــــر دور الت

ُ
 ســـــــــــتَ نمية امل

ّ
ي ألفراد قافدامة على نشـــــــــــر املعرفة ورفع املســــــــــــتوى الث

 املجتمع واســــــــــــتخدام التّ 
ّ
 كنولوجيا ال

ّ
 إلى تأكيد وتدعيم القيم والا بها عصــــــــــــر العوملة، بل يمتّد تي يتطل

ّ
 جاهات ات

ُ
دة ســــــــــــانِ مل

 للعمل وإلانتاج و 
ّ
 حسن ات

ّ
 خصية.خاذ القرارات في العمل وفي حياتهم الش

 غم من املســــؤوليّ الرّ على و 
َ
كبر الجزء ألا ّن أنمية، إال ســــمية والخاصــــة في تحقيق أهداف التّ بية الرّ ركة للترّ ة املشــــت

  منها يقع على عاتق
ّ
ـــمية. ربية الرّ الت ــ ــ ــ  إذ يجعل سـ

ُ
ـــــات و حّد تحديد أهدافها ووضــــــــــوحها وما ت ــ ــ ـــــياسـ ــ ــ ـــتراتيجاده من ســ ــ ــ ــ ات يّ ســ

ة ة تقييم أدائها وا حمسؤوليّ ف، ومناهج وأساليب ووسائل لتحقيق أهدافها، وقيام متخصصين بتحقيق هذه ألاهدا

 .(20 .، 1002)السيد،  ونتائجها قابلة للتقييم، دةحّد وُم 

ا بعــد يوم،  د ألاهميّــ يومــً
ّ

  الّتقني-املعرفية للبعــد ســــــــــــــتراتيجيّــ ة الا تتــأكــ
ّ
ـــدر  رتكز ابعــة. وينــاعيــة الرّ ورة الصــــــــــــــّ للث ــ ــ ــ ــ ــ املصـ

ة نيكثر من أي وقت مضـــ ى، من جوهر البُ أال يتجزأ، ا اقتصـــاد املعرفة بات جزءً  ة على حقيقة أّن ألاســـاســـ ي لهذه ألاهميّ 

وّجه ا التّ عّزز هذة. وما يُ راعيّ ة، والزّ ة، والخدماتيّ ناعيّ رة لالقتصاد العالمي بمجاالته كافة: الصّ تية الحديثة واملتطوّ حالتّ 

 مو وإلانتاج، والتّ قمي أن يلعبه في تطوير عناصر النّ الرّ -يمكن لالقتصاد املعرفيور الذي هو الّد 
ّ

 املنمية الش
ُ
امة دستَ ة وامل

 
ُ
 ستَ وامل

ّ
 قل

ّ
 ط بينها وتكاملها.بسية، والرّ عليمية، والحوكمة املؤّس التّ -ربويةة، والحداثة الت

ــــاء نظام تعلبَ في مرحلة الانتقال إلى الاقتصــــــــــــاد املعرفي، ُيعتَ و ــ ــ ــ مد مبدأ يعت، عيد الوطنيعلى الصــــــــــــّ اعل يٍم فر إنشــ

م مدى الحياةالتّ 
ّ
 هامة في إرســــــــاء أســـــــــس اقتصـــــــــاد املعرفة. كما تســـــــــاهم ممارســـــــــات اقتصـــــــــاد املعرفة في تغذية  ،عل

ً
لبنة

 د الحضاري.جّد دريب املنهي وتطوير املهارات، وتحفيز التّ طوير والتّ ات البحث والتّ بتكار، وتعزيز آليّ الا 

 
ّ
 ينة في الصّ ية الابتكاريّ نمسابًعا: الت

ـــ ي جين بينغ" ــ ــ ــ ــ ه 1021) قال الرئيس "شــ
ّ
ــــلة نمية الوطنيّ ة للتّ "يجب وضـــــــــــــع الابتكار في مكانة جوهريّ ( إن ــ ــ ــ ــ ة ومواصـ

 ظـــامي والابتكـــار التّ ظري والابتكـــار النّ تعزيز الابتكـــار النّ 
ّ
ة، بمـــا كـــاريـــّ قـــافي، وغيرهـــا من املجـــاالت الابتكنولوجي والابتكـــار الث

 ولة وتياًرا رئيًسا في املجتمع".جزًءا من أعمال الحزب والّد  يجعل الابتكار 

 ع نفـــاد القوّ وم
ُ
 نميـــة في النّ كـــة للتّ حرّ ة امل

ّ
 حول من القوّ ة التّ نميـــة الاقتصـــــــــــــــاديـــّ ب التّ مط القـــديم، تتطلــ

ُ
كـــة حرّ ة امل

ـــــناعرّ َح ة ُم القديمة إلى قوّ  ــ ـــــاف عوامل جديدة وصـــ ــ ـــــتكشـــ ــ ـــــرعة، وهذا يعتمد على اســـ ــ ات جديدة كة جديدة بانتظام وبســ

ـــكل أســـــاســــ ي.وخلق نمط جديد وفتح أســــواق جديدة، وكل ذلك يتوقف على ارتفاع قوّ  يذ تنفوال ُيســـــاعد  ة الابتكار بشــ

 نمية الســــــّ مفهوم التنمية الابتكارية في دفع التّ 
ُ
ـــــبيني فة لالقتصــــــاد الصــــــّ قرّ ســــــتَ ليمة وامل ــــب أهمحسـ ة كبيرة يّ ، بل يكتســ

 
ّ
 سبة للتّ بالن

ُ
 نمية امل

َ
 والعالم. ينركة بين الصّ شت
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 م الاقتصـــــــــــاد العالمي الرّ يتســـــــــــّ 
ّ
ــــطرابات تتراكم فيها  ه يمرّ اهن بثالث خصـــــــــــائص: ألاولى، أن ــ ــ ــ بمرحلة تعديالت واضـ

 
ّ
 باشـــــرة.ينية أن تواجهه مة الصـــــّ ة الاقتصـــــاديّ نمية الابتكاريّ رف الخارجي الذي ينبغي للتّ املخاطر املختلفة، وهذا هو الظ

 و 
ّ
  هي انيةالث

ّ
وجيا ريع لتكنولقدم الســـــــــّ قنيات الجديدة والتّ يدة، التي تشـــــــــمل اندماج وتكامل التّ ناعية الجدورة الصـــــــــّ الث

 و ر أسلوب إنتاج وحياة الناس وطريقة تفكيرهم بشكل شامل. تغيّ و املعلومات، 
ّ
ه  الثةالث

ّ
ناشئة  تم تشكيل اقتصاداتأن

  .(1021)يا في،  العوملة الاقتصادية في ظّل 

ـــتهرت  ــ ــ ين اشــ  و اتها واختراعاتها التي تركت أثًرا كبيًرا على العالم، م بإبداعَد القِ  منذالصـــــــــّ
ّ
اعة، بمنها صـــــــــناعة الورق، والط

قني التّ  ا في املجالزً ول ألاكثر تميّ ين قائمة الّد ر الصــّ تتصــّد  ،رت هذه الاختراعات وجه العالم، واليوموالبوصــلة والبارود. وقد غيّ 

ـــومن أجل تحقيق تنمية اقتصـــــــاديّ ناعي. والعلمي والصــــــّ  ــ  أن تبني نســـــــقها ة، كان على الصــــــّ ريعة وســــــليمة وعلميّ ة سـ
ً

ين أوال

 كدولة مبتكرة في سبيل توفير الزّ 
ّ

 مو الّس زم للنّ خم الال
ُ
ئدام، ما يُ ستَ ليم وامل ِ

ة، ائص صينيّ صنيع بخصطريًقا جديدة للتّ  يَهّ

 عبر دعم علمي وابتكار مســـــــــــــتقل. لذا تشـــــــــــــهد الصـــــــــــــّ 
ّ
ة يّ روف لتعزيز تنميتها العلمين حالًيا تطوًرا مســـــــــــــتمًرا في البيئة والظ

ا في ميدان الا ســــتَ ًرا ُم يشـــــهد هذا املجال تطوّ  ،ة، وفي الوقت نفســــهكنولوجيّ والتّ 
ً
ـــ، بتكاراتمًرا وراســـــخ ين فقد باتت الصــ

 
ُ
 وَ م إســــــــــــــهـــامـــات للعــالم في هـــذا املجـــال. وممــا ال شـــــــــــــــك فيــه أن التقـــدم العلمي والتكنولوجي يُ قــّد ت

ّ
ا للتنميـــة ف ا قويـــً ر دعمـــً

 على دعم ألامن الوطني.  ،ةالاقتصادي
ً
 عالوة

  لحظات القرن املاضــــــ ي يين منذ تســــــعينيّ ل في نهضــــــة الصــــــّ واملتأّم 
ّ
ت، وقد ذكر ى املجاال ركيز على الابتكار في شــــــتّ الت

"الابتكار: قوة الدفع  بعنوان 1021يني "وو ســــــــــ ي كه" في مقال نشــــــــــرته مجلة "الصــــــــــين اليوم" في عدد آذار الكاتب الصــــــــــّ 

ـــاد الصـــــيني ما يالدائمة لنمو الا   ّن إال أيني كبير، حجم الاقتصـــــاد الصـــــّ  غم من أّن ي: "على الرّ لقتصــ
ّ
نها  ـــــخم اعدد ســـــك

  ،ومتوســــط
ّ
 نمية التّ نمط التّ  بيعية قليل. ال يمكن أن يســــتمرّ فنصــــيب الفرد من مواردها الط

ُ
ألارض  د علىمِ عتَ قليدي امل

 .كنولوجي"تكار، وخصوًصا الابتكار التّ ين على الابوالعمالة ورأس املال، بل ينبغي أن تعتمد الصّ 

وتعمل الصــين على الاعتناء بتخريج ألاكفاء في مختلف املجاالت والاعتناء بهم؛ باعتبارهم أحد أهم املوارد لدفع 

ألاكفاء : “( 1021ذاته )يا في،  في املصــدر « وو ســ ي كه»يقول الباحث الصــيني  ،ين، وحول هذا ألامرنمية بالصــّ عجلة التّ 

 
ُ
الابتكــار يعتمـد على ألاكفــاء في النهـايــة، لـذا ينبغي رفع  ة، إذ إّن نميـة الابتكـاريّــ صــــــــــــــون هم املورد ألاول لـدعم التّ صــــــــــــــّ تخامل

 
ُ
ا لجذب امل

ً
 ميّ تَ نوعية العلماء وتنفيذ ســــياســـــة أكثر نشـــــاط

ّ
 زين في الابتكار، وخاصـــــة الت

ّ
اب املبتكرين بركيز على تدريب الشـــــ

 .(1011)عبد الحميد،  كنولوجيا"زين في مجاالت العلوم والتّ واملتميّ 

ز بوظائفه يتميّ وهو ، 1021 في العام لي مؤهـّ ل روبوت طبّ كنولوجيـا أوّ ين في مجـال التّ ومن أعظم ابتكـارات الصــــــــــــــّ 

 وتيّ الصّ 
ّ
 ة وقدرته على التّ كيّ ة الذ

ّ
 علم الذ

ُ
 ر الصّ بَ عتَ اتي. وت

ّ
 وطإذ إّنها مدة، اقة املتجّد ين أكبر مستثمر في الط

ّ
ة ن ألكبر محط

تم افتتاح أول بنك صيني تديره  ،، وفي العام نفسه1021والتي بدأ العمل بها في العام  ،ة عائمة في العالمطاقة شمسيّ 

 تم إطالق أوّ  ،1021 وبوتــات. وفي العــامالرّ 
ّ
ا "للويبو"من اب ل طــائرة ركــ ـــدر الصــــــــــــــّ ، كــانــت دون طيــار، ووفقــً ــ ــ ــ ــ ــ ين أكبر مصــ

 .1025العالم في العام  ة على مستوى وليّ لطلبات براءة الاختراع الّد 
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ُ
 ت
َ
 ؤ
ّ
 تحقيق التّ  نمية على أّن ة إلى التّ ظرة العلميّـ د النّ كـ

ّ
ـــــانطور الشــــــــــــــ ــ ــ ــ هو جوهرها وهدفها  ،ملواطناأي  ،امل لإلنســـ

 وهي تجعل تحقيق الرّ  ،هائيالنّ 
ّ

ا أســــاســــفاهية ألبناء الشــــ
ً
 ســــبَ ا ُم يً عب شــــرط

ً
ا وتمنَ  ًقا وقاعدة

ً
 ومعنًى.ُح وهدف

ً
 و  ه قيمة

ُ
 ت
َ
 ؤ
ّ
د ك

 من منظور ســـــياســـــ ي إلى التّ  ةالعلميّ ظرة النّ 
ّ
ـــه يتعيّ نمية أن ــــيانة املصـــــالح ألاســـــاســ  لغالبيّ  يةن علينا صـ

ّ
واحترام  عب،ة الشـــــ

ـــمان الا وضــــــعهم في الحياة الســــــّ  ـــالحهم، وضـــ ـــاح املجال أمام إبداعاتهم وحماية حقوقهم ومصـــ ـــية للبالد، وإفســـ زدهار ياســـ

 
ُ
ـــــر ركز هذه النّ للجميع. ومن منظور اقتصـــــــــــادي، ت ــ ــ ة من ة وإلانتاجيّ ورة انطالق جميع ألانشـــــــــــطة الاقتصـــــــــــاديّ ظرة على ضــ

 
ُ
ـــــاد، ةدة إلى الحضـــــــارة املاديّ تزايِ احتياجات املواطنين وســـــــالمتهم وأمنهم، وتلبية حاجتهم امل ـــالحهم الاقتصــ ــ ة يّ وحماية مصــ

 والاجتماعيّ 
ّ
 ة.ة والبدنيّ قافيّ ة والث

ـــــادر في مجـــال البحوث  اليوم أحـــد أهّم  وهيكنولوجيـــا. ة في مجـــال العلوم والتّ ين بموارد غنيـــّ ع الصــــــــــــــّ وتتمتّ  ــ ــ ــ ــ املصـــ

ـــــبحـتطوير في العـالم. و والتّ  ــ ــ ــ ا ألرقى املعـايير العـامليّـ هّ َج ين ُم ة في الصــــــــــــــّ املختبرات الوطنيّـ  أصـــ  زة وفقـً
ّ
ت من حيث لـة، وتشــــــــــــــك

افة إلى ، إضـــــــــــاتهاة ومواردها وأدواتها وتقنيّ جارب العلميّ وللتّ  ،ةكنولوجيّ ة والتّ ألاســـــــــــاس منظومة متكاملة للبحوث العلميّ 

 التّ 
ُ
 وثيق العلمي للمعارف وامل

َ
مستواها  وافقصاالت يترة للمعلومات والاة متطوّ ين شبكة وطنيّ يات. وقد أكملت الصّ عط

 ة.أرقى املعايير العامليّ 

ا كبيًراين تقــّد قــت الصــــــــــــــّ ة، حّق بتكــاريــّ ة والا ســـــــــــــــائــل العلميــّ وفي مجــال ألاطروحــات والرّ   كنولوجيــا،وفي مجــال التّ  .مــً

 ة الفكريّ من حقوق امللكيّ عدًدا لت ين اختراقات كبيرة في مجاالت رئيســــة، وســــّج الصــــّ قت حّق 
ّ
جال. ة في هذا املة املســــتقل

 وظهر عـدد كبير من املنتجات القائمة على الا 
ّ
 اتي املســــــــــــــتَ بتكار الذ

ُ
ن ّج هقل، ومنها على ســــــــــــــبيل املثال ال الحصــــــــــــــر: ألاُرز امل

ـــــاء املأهولة، و  عاليال ــ ـــــاالتكامل الواســــــــــعة النّ داء، وأجهزة التّ الكمبيوترات العالية ألا الجودة، ومركبة الفضــ ــ  طاق، واتصـــ

مة على املســـــــــــــتوى العالمي. وقد أســـــــــــــهمت هذه ة متقّد ات دفاعيّ الهاتف املحمول من الجيل الحديث، إضـــــــــــــافة إلى معّد 

 في توفير الـــّد  والكثير غيرهـــاإلانجـــازات 
ّ

هـــا وعلى رأســــــــــــــ ،في البالد ةمن املشــــــــــــــروعـــات الحيويـــّ  عـــددزم لتطوير عم القوي الال

 
ُ
 املشاريع املائية والزراعية وامل

َ
 آت املتعلقة بالطاقة.نش

 
ّ
ين في مجال إلابداع العلمي بإطالق ناجح لســـلســـة مركبات فضـــائية معروفة باســـم "شـــنتشـــو". لت جهود الصـــّ تكل

 ين تقّد قت الصــــّ وحّق 
ّ
عت الصــــَو و حية. عاية الصــــّ بي والرّ ًما وا ــــًحا في مجال العالج الط ين تعاونها في هذه املجاالت مع ســــَّ

 بَ كما رته، العالم وطوّ 
ْ
 قنيّ ة والتّ ت شبكة تعاون عاملية كبيرة في مختلف املجاالت العلميّ َر وَ ل

ّ
 ة. حيّ ة والّص بيّ ة والط

ــــعيد النانو وعالم الا و  طوير في تقنية النانو عندما رحلة البحث والتّ  2505ين منذ العام تكار، بدأت الصــــــّ بعلى صــ

ـــــاء تّم  ــ ــ ــ ــ ذان ُيعــّدان فقي، وال"مضـــــــــــــــاعف القوة الــذريــة" وأعقبــه مجهر املســــــــــــــح النّ  إنشــ
ّ
ـــــة ألبحــاث هــذه ألادوات الرّ لــ ــ ــ ــ ــ ئيســ

 . (tomar, 2015, P.25)التقني

 :ليما يتضـــــــــــّمن ة النانو، تة لتقنيّ ة صــــــــــينيّ ة ســــــــــبعة تطبيقات عســـــــــــكريّ نشــــــــــرت مقالة صـــــــــــينيّ ، 1001ومنذ العام 

 
ُ
ـــعتها التخزين ّد عَ أســــــطوانة النانو التي ت  ســـ

ُ
أقوى  ّد عَ ية أكبر مليون مرة من أجهزة الكمبيوتر الحالية، وهياكل النانو التي ت

ع بالقدرة على امتصـــــا  موجات الرادار ة، وســـــترات رقيقة تتمتّ مرة من الفوالذ، والقدرة على صـــــنع أســـــلحة جينيّ  200

 بهدف التّ 
ّ
 صــطناعيّ غيرة، وألاقمار الا ســلل، وصــنع ألاســلحة الصــّ خفي والت

ُ
الجنود.  اتغر )النانوية(، ومعّد ية الصــّ ناهتَ ة امل
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ُ
مليار دوالر خالل  222بقيمة تقدر بنحو  ،ة النانو ألاســـــــــــــرع نمًوا في العالمين واحدة من أســـــــــــــواق تقنيّ الصـــــــــــــّ  ّد عَ وعليه، ت

  .1022عام ال

ـــــركة وكان مركز "فريزون" ــ  تصـــــــــاالت والتّ ائدة في حلول وخدمات الار ة عامليّ ، وهو شــ
ُ
 بتَ قنية امل

َ
تقرير  بر، فياعت، رةك

ـــدر  ــ ــ ــ ــ ــ من  %52ختراق إلالكتروني، فقــد قــامــت بنحو كبر فــاعــل خــارجي في مجــال الا أين "الصــــــــــــــّ أّن ، 1020عــام في ال لــه صــ

ّدم إلى الهيئـــة التشــــــــــــــريعيـــة 1020عـــام الول". كمـــا أشـــــــــــــــار تقرير للبنتـــاغون في ة التي ترعـــاهـــا الـــّد الهجمـــات إلالكترونيـــّ 
ُ
، قـــ

 من أنظمة الحاســب آلالي فيض عدد ين، إلى اســتمرار تعرّ ة للصــّ ة وألامنيّ العســكريّ طورات ألاميركية )الكونغرس( عن التّ 

 ،. وكـــذلــــك(Henry, 2018) ختراقات الا اململوكـــة للحكومـــة ألاميركيـــة، إلى عمليـــّ  تلـــك جميع أنحـــاء العـــالم، بمـــا في ذلـــك

 
ّ
ا على عدينية من دون طيار تقّد ة الصــــــــّ ائرات العســــــــكريّ شــــــــهدت الط

ً
ـــــرة نواتســــــــّ لبهات خالل اجد من الًما ملحوظ ــ  العشــ

 ألاخيرة.

ا: 
ً
 اليابان الابتكار واقتصادثامن

اعية إلى ول اللّد تمتلك ا  ة على العلوم والتّ ة مبنيّ حلول اقتصـــــاديّ ســـــّ
ً
ـــعى  ةاقتصـــــاديّ  اكنولوجيا والابتكار خطط تســ

ت صـــــــر البشـــــــري، وقد عملدام مبني على املعرفة باســـــــتثمار العقول والتركيز على العنســـــــتَ خلق اقتصـــــــاد ُم إلى من خاللها 

في تطوير وتحويل الاقتصـــــاد من اقتصـــــاد اســــــتهالكي )ريعي( إلى  وتأهيله وتدريبه،اليابان على اســـــتثمار العنصـــــر البشــــــري 

ـــــج.  ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــــتـ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــــنــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ـــــاد مــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ـــــتصــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ  اقـــ

ـــــاد اليـــابـــاني عـــَ يُ و  ــ ــ ــ ــ  النـــاعـــة في العـــالم، فهي دولـــة فقيرة بـــأقوى الاقتصـــــــــــــــادات التي تعتمـــد على الصــــــــــــــّ من د الاقتصــ
ّ
ت رواث

 
ّ
إلى ون كدون الرّ من اســــتثمرت في إلانســــان. وصــــنعت ما تحتاجه وما يحتاجه العالم بأيدي اليابانيين لذلك ، و بيعيةالط

 ا
ّ
 لث

ّ
عودية تســـــتورد من الســــــ الّتكنولوجي، فهيواســـــتطاعت تحقيق الّريادة في مجال الّتصــــــنيع والّتطوير  بيعية،روات الط

 %2من الكويت، و %1من قطر، و %22من روســـــــــــــيا، و %25من إلامارات العربية املتحدة، و %12فط، ومن النّ  02%

 
ُ
 فط بطريقة غير ُم ل هذا النّ وّ ّح من إيران، وت

َ
 رة إلى منتجات صـــــــــناعيّ باشـــــــــ

ُ
ي ول التالّد ، بما في ذلك رها إلى العالمّد صـــــــــَ ة ت

 ة صـــــــناعيّ ة عقليّ ة اليابانيّ العقليّ . (1020)مكة،  فطالنّ  اســـــــتوردت منها
ُ
 َف ة ت

ّ
ني. قنهي وتِ ومِ  رفيدام ِح مســــــــتَ  ر في اقتصـــــــاٍد ك

 .ياراتخاصة الّس و لع، جة ألجود أنواع الّس نتِ ون حريصون على سمعتهم في كونهم أكبر دولة ُم اليابانيّ 

ا في القدرة على الابتكار، ولكنها ألاولى في نســـــبة براءات الاختراع، والرابعة بعد الاتحاد اليابان ألاولى عامليً ليســـــت 

ـــــــــــــــــاملرتبة التحّل في طوير، و بحث والتّ ألاوروبي في إلانفاق الحكومي على ال في ناعة، وعاون بين الجامعات والصـــــّ في التّ  21 ـ

 .(1020)مكة،  في القدرة على الابتكار 22املرتبة الـ 

 ة بــاالعتمــاد على الصــــــــــــــّ ت اليــابــان مكــانتهــا الاقتصـــــــــــــــاديــّ لقــد اســــــــــــــتمــّد 
ّ
وعلى تحويــل املواد ألاوليــة  ،قيلــةنــاعــات الث

 
ُ
ـــــنوَر ســــــتَ امل ـــــركات عامليةة، فهي تمتلك أفضــــــل أربع عالمات تجاريّ اعيّ دة إلى منتجات صـ ــــوني، فو وهي "ت ة وشـ جي ويوتا، ســ

من إلانتاج  % 20م بــــ وتساِه ، لبيارات في العالم وأول منتج للحديد والصّ للّس املنِتج ألاّول  ها، كما أنّ "فيلم، باناسونيك

 .(1020)علو،  العالمي للسفن

 
ّ
 الحرب نم هاخروج، فبعد يقي هو اســـتثمار العنصـــر البشـــري وتأهيله وتدريبهمتنا اليابان أن الاســـتثمار الحقعل

  العاملية
ّ
ـــها وجدت انية،الث ــ ــ ــ ــ ــــاتها بناء إعادةب ُملَزمة نفســـ ــ ــ ــ ــ ـــــاســ ــ ــ ــ  يهف عليها يجب كان الذي الوقت نفس في ناعيةالصــــــــــــــّ  أســـ



 

وفقا لمتطلبات القرن  رأس مال بشريءدورمؤسسات التعليم في بنا      

 الحادي والعشرين 
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  ةالغربيّ  ناعةالصّ  مواكبة
ّ
  ولكنها آنذاك، مةقّد تَ ُم  كانت تيال

ّ
 غمالرّ  علىو  .الجذري  الابتكار  على بعد قادرة تكن لم بعبالط

  حسـينالتّ  سـياسـة انتهجت بل ،تسـتسـلم لم ،ذلك من
ُ
  بأّن  ون اليابانيّ  آمن فقد نتجات،للُم  ر مِ سـتَ امل

ّ
 تحسين لىع ركيز الت

ـــــنيعالتّ  عمليات ــ  ســــــــــيُ  صــ
َ

 شـــــــــ
ّ
 اتجخرَ ُم  على ادائًم  تنطوي  ةحســــــــــينيّ التّ  اتالعمليّ  إّن  إذ ،الياباني وق للســــــــــّ  ةحقيقيّ  قوة لك

 مثلما هامصانع في لتستخدمها القديمة آلاالت ألامريكية الشركات من تستورد وكانت أقصـر، أوقات في أفضـل اجيةإنت

ـــــركة فعلت ــ ـــــان" شـ ــ ـــتقدم كانت كما ،"نيسـ ــ ــ ـــين وخبراء مســــــــتشــــــــارين تسـ ــ ــ ــــغيل أمريكيين ومهندسـ ــ  بوتدري آلاالت هذه لتشــ

ـــتخدامها. على اليابانيين ــ ـــــافةوباإل  اســ ـــــل كانت ،ذلك إلى ضــ  كانت لتيا املتحدة الواليات إلى ةوتدريبيّ  ةدراســـــــيّ  بعثات ترســ

ل
ّ
َمث

ُ
  ت

ّ
  موذجلنّ ا لليابانيين سبةبالن

ُ
  ألافضل. ةوالجود ألاعلى إلانتاجية وصاحبة وإلادارة والاقتصاد الحرب في ق وّ َف تَ امل

ـــين عمليات على القائم ،الياباني الابتكار  نموذج على الوحيد لبيالســــــــــــــّ  املأخذ وكـان ــ ــ ــ ــ   التحســـ
ُ
 واجهةم في ر مِ تســــــــــــــْ امل

  لم اليابان أن هو  ،)الاختراق( الجذري  الابتكار  على القائم ألامريكي موذجالنّ 
ُ
 اتينيّ الخمس طيلة مهًما جديًدا ًجانتَ ُم  جنتِ ت

ه إنتاجها كان بل ات،تينيّـ والســــــــــــــّ 
ّ
  على كًزارتم كل

ُ
  نةســــــــــــــّ َح ُم  خســــــــــــــَ ن

ُ
ــــباب كانت ومهما ة.غربيّ  جاتنتَ مل ــ ــ ــ ــ  ذجمو النّ  ودوافع أســ

ـــينالتّ  حو ن اليــابــاني ــ ــ ــ ــ ه إال  الابتكــاري، حســـ
ّ
 قــةالث منحهــا قــد املجــال هــذا في اليــابــان نجــاح أّن  على اختالف هنــاك ليس أنــ

 إلالكترونيات. صناعة في إلانتاجي لالبتكار  قائدة لتكون 

حول ة واتاسًعا: كوريا الجنوبيّ 
ّ
 لمعرفةد اقتصاالى إلت

الفقر املدقع، نظًرا  من ة تقريًبا يعانون جنوبيّ املنصــــــــــرم، كان نصــــــــــف ســــــــــكان كوريا ال ســــــــــتينّيات القرن خالل    

  ،نقص املوارد. في تلك الفترةل
ُ
ي العام ف ر البوريك )الشـــــعر املســـــتعار( لجميع دول العالم، ثّم ّد صـــــَ كانت كوريا الجنوبية ت

ــــوجات، وفي العارَ ، صـــــــــّد 2510 ــ ـــــملت 1000م ت املنســـ ــ تدخل "الت من الصـــــــــادرات الكورية أشـــــــــباه موصـــــــــِ  %00نحو  ، شــ

 هزة والتّ جفي جميع ألا  "أشباه املوصالت"خدامات است
ُ
 ر أساس الحياة املعاصرة وتشكل جزًءابَ عتَ قنيات الحديثة، حيث ت

 لتقنيات مثل إلا 
ً

ا من صــــــــــناعة الحواســــــــــيب، والهواتف النقالة، واملركبات والطائرات، وصــــــــــوال رفة ينترنت، والصــــــــــّ رئيســــــــــً

 .(11  .، 1022)جونجي،  كنولوجياجات قائمة على التّ تَ ُمنو  "من، واملطارات وغيرهالكترونية، وأنظمة ألا إلا

مسـتقبل كوريا الجنوبية سيكون في الاقتصاد  ئيس الكوري "كيم داي جونغ"، أّن ، أعلن الرّ 2550وفي العام     

، 1022)جونجي،  ك للنمورّ َح وكُم  ،من آثار برامج إلاصالح الاقتصادي القاس ي القائم على املعرفة، بغرض الحاجة للحّد 

. 11).  
ّ
 ة الكوريّـ وحملـت الخطـ

ّ
ـــعـار ة الط ــ ــ ــ ــ كوريـا إلى الاقتصــــــــــــــاد القـائم على  تحويـل-املعرفـة من أجـل العمـل "موحـة شـــ

 2550، وبــدأ العمــل عليهــا في العــام "املعرفــة
َ
ا من عشــــــــــــــر حــاويــات فكريــة ت الحكومــة فريق عمــل مكوّ . أنشــــــــــــــأ بيوت أي "نــً

اون عبت الحكومة الكورية املشـــــــــــــورة من البنك الدولي ومن منظمة التّ نمية. وقد طلبرئاســــــــــــة املعهد الكوري للتّ  "الخبرة

 (OECDوالتنمية )الاقتصـــادي 
ّ
حول إلى املجتمع املعرفي، الذي كان الثة في وضـــع اســـتراتيجية التّ ، واشـــتركت ألاطراف الث

 في ذلـــــك الوقـــــت مجرد توجـــــّ 
ّ
ي طبيق الفعلالتّ  ة. بـــــدأتـــــه الحقيقيـــــّ ت بعـــــد فـــــاعليّ ثبـــــِ تـــــه بعض الـــــدول، ولم يُ ه تنموي تبن

 كانت ُم وهي ، 1000حول املعرفي في بداية العام الستراتيجية التّ 
َ
  00نة من وّ ك

ّ
لت خطة عمل في خمس مناطق حيوية تمث

قضـــاء وأخيًرا مســـعى ال ،كنولوجياالعلوم والتّ و ناعات القائمة على املعرفة، الصـــّ و ة، املوارد البشـــريّ و في قطاع املعلومات، 

 مركز أبحاث 21وزارة حكومية و 25ة بإدارة خمس فرق عمل، تشــــــــــــتمل على الاســــــــــــتراتيجيّ وكانت . ةعلى الفجوة الرقميّ 

 .(1022)اللحام، 
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نــــت    
ّ
ا لجنوبيةكوريــــا اوقـــد تمك دات القتصاأهم امن ة حدوالى ارد إلموة الة فقيردومن ل حولتّامن  أيضــــــــــــــــً

لك يعود ذو اتج. لنّامن د لفراث متوسط نصيب من حيا نموًع ألسرول الدّامن ة حد، ووالعالمى اة على مستولمعرفيّا

من كبر ء ألالجزاكنولوجيا في توليد لتّاعلى  مدٍعتَمُ، وةلمعرفيّت اناعالصّاقائم على د قتصاانحو خلق كوريا  توّجهلى إ

في  رالستثمات ااجي لتمويل عمليّرلخااض االقتروانة الالستدت سياساة لفتراتلك  فيكوريا نتهجت اشغيل. لتّوااتج لنّا

 لتقنية. اعالية ت لصناعاانحو تكثيف ، والّتوجه سعق واكنولوجيا على نطالتّانقل و ،يلبشرل المارأس ا

في  لدرجة أّنهااقتصاد المعرفة  أهدافى السنين لتحقيق مد واستراتيجيات علىكوريا سياسات  لقد اعتمدت   

ـــمغيّرت  1000العام  ــ ـــافة إلى وزارة اقتصاد المعرفة. اقة إلى ناعة والطّجارة والصّوزارة التّ اســ ــ ارتفاع مســـــــتوى باإلضــ

صـــــــــــاالت.  والعلم والّتعليم ووعي ودعم الحكومة الكورية ملشــــــــــاريع تكنولوجيا املعلومات 
ّ
 ورياك مت اســـــــــــتراتيجّيةقاوالات

 : (ESCWA, 2018) الّتاليةالعناصر على  بشكٍل رئيسإلى اقتصاد المعرفة ل حوللتّ ميةالقو

  ة قــائم على أســــــــــــــاس تحفيز أنشــــــــــــــطــة البحــث والّتطوير وعمليــات خلق املعرفــة  تبني نظــام للحوافز الاقتصــــــــــــــاديــّ

 وبراءات الاختراع. 

  .إصالح نظام الّتعليم ليتواءم مع احتياجات الّتحّول لالقتصاد املعرفي 

  .سق مع احتياجات الاقتصاد املعرفي
ّ
 تطوير بنية أساسّية ومعلوماتّية بشكٍل يت

 الّتكنولوجي وجعلها أكثر كفاءة من خالل تشجيع مستويات الّتفاعل ما بين املؤّسسات  إصالح منظومة إلابداع

صــــــــــات تمويل البحث العلمي وإصــــــــــالح منظومة الابتكار الحكومي وتحفيز  ناعات املختلفة، وزيادة مخصــــــــــّ العلمّية والصــــــــــّ

ركات على البحث والّتطوير. 
ّ

 الش

 ـــتراتيجيــة في تحقيق أهــدافهــا من خالل إطــار م ــ ــ ــ ــ ن املشـــــــــــــــاركــة الفــاِعلــة مــا بين الحكومــة والقطــاع الخــا  الاســـ

عبّية على نطاق واسع. 
ّ

مات املجتمع املدني، بل وألاهم، املشاركة الش
ّ
 ومنظ

  ة زت على تطوير البنيـــة ألاســــــــــــــــاســــــــــــــيـــّ
ّ
ة، ورك ة لتحقيق هـــذه الاســــــــــــــتراتيجيـــّ ا تنفيـــذيـــّ

ً
ت الحكومـــة خططـــ

ّ
لقـــد تبنـــ

البشري  املال وتطوير رأساع الّتكنولوجي، ورقَمَنة الّصناعات القائمة واملعلوماتّية وتحسين مستوى جودة أنشطة إلابد

 .ليتالءم مع احتياجات الاقتصاد املعرفي

ـــتثمر ما مجموعه كوريا الجنوبيّ قارير إلى أن ات الحديثة، تشـــــير التّ على الاســـــتراتيجيّ  وكمثاٍل  مليار  022.5ة ســـــتســ

رة، مثــل قميــة املتطوّ قنيــات الرّ في املشـــــــــــــــاريع التي تســــــــــــــتغــل التّ  1110عــام المليون دوالر أمريكي( خالل  152.2أي وون )

 مشروع امليتافيرس )العوالم الافتراضية( والبيانات الّض 
ّ
 .(2022 ،الوئام الالكترونية ( صحيفةالاصطناعيكاء خمة والذ

عت باب التي دفســــــــــنمية من خالل تطوير التعليم من أهم ألا ة كمورد للتّ كان الاســــــــــتثمار في املوارد البشــــــــــريّ وقد  

ــــاء عليم، و ة، من خالل الاســــــــــــــتثمــار الكبير في التّ مــام، فقــد عملــت على تنميــة املوارد البشــــــــــــــريّــ إلى ألا كوريــا الجنوبيــة  ــ ــ ــ ــ إنشــ

 عليم العام والتّ ة في جميع مراحل التّ عليميّ ة، وتطوير املواد التّ ة واملهنيّ عليميّ ســــــــات التّ املؤســــــــّ 
ّ
ي تواكب تعليم الجامعي، ال

ـــــافــة إلى ة، ة الاقتصـــــــــــــــاديــّ نميــة التّ عمليــّ  ــ ــ ــ ــ  بــاإلضــ
ّ

  بــث
ّ
عــاملــة متميزة، وإداريين  علم، مــا أّدى إلى توفير أيــاٍد موح للتّ روح الط

 
ّ
ـــارفين حكوميّ وريـاديين متميزين، وموظ ــ ــ ــ ــ دة كوريـا الجنوبية تعبيًرا عن إالرافي فقـد جـاءت املعجزة  ،ين مؤهلين، وبـاختصـــ

 .(1022)اللحام،  الشعب الكوري بذلهاة والجهود العظيمة التي القويّ 
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ولة د ول، فال يمكن ألّي قدم في الّد ة للتّ عليم هو القاعدة ألاســــــــــاســــــــــيّ التّ  بة أّن ة املتعاقِ أيقنت الحكومات الكوريّ و 

وري عليمي الكظام التّ م في املجاالت كافة، وهو ما قام عليه النّ قّد هوض من دون الاهتمـام وإعداد الكوادر لتدعيم التّ النّ 

عي و طوير النّ ة، كما اهتم بالتّ بإكســــــــاب املهارات، وتعزيز القدرات ألاســــــــاســــــــيّ  اعلةإذ اهتم بصــــــــورة فالذي كان حكومًيا، 

 
ّ
 ربية العلميّ للت

ّ
 ة، ووضــع الث

ُ
، من خالل بناء نميةرة نصــب عينيه، واملشــاركة بدور كبير في عملية التّ تطوّ قافة الحديثة امل

 إلانسان الواعي املبدع امللتزم بالعمل وألاخالق.

ـــــأت د أصـــــــــــدرت الحكومات الكوريّ لق   ــ ــ ـــــجيع البحث العلمي، وأنشــ ــ ــ ــــانة من القوانين لتشــ ــ ــ ــ من املكاتب  عدًداة ترسـ

والهيئات لتنســـــيق البحوث، وأنفق كل من القطاع الخا  والعام موارد مالية  ــــــخمة لجعل كوريا ترتقي إلى مســــــتوى 

 
ُ
ـــــبحـتوهي مـة، قـّد تَ الـدول امل ــ ــ ــ   آلان أصـــ

ُ
ـــــةقـدم، خـحقيق املزيـد من التّ ق لتطوير تكنولوجيـا جـديـدة وتنفِ ت ــ ــ ــ ت في مجــاال  اصـــ

 رة عاملًيا.ة متطوّ ة تكنولوجيّ كنولوجيا الحديثة للحفاظ على مكانتها كقوّ ة املعلومات والتّ تقنيّ 

 وضع ُم    
َ
 خ

ّ
ى ة ورفع كفاءة القو ة موضوع تعزيز قدرات الفرد الكوري املعرفيّ نمية في الحكومات الكوريّ طو التّ ط

 عليم في العــاملــة بــالتّ 
ّ
ا عليم، مــدعور البــارز في الاهتمــام بتعميم التّ ولــة الــّد م اهتمــامــاتهم، وكــان للــّد أولى درجــات ســــــــــــــل ومــً

 بمسـاهمة كبيرة من ألاسـرة الكوريّ 
ُ
 ة التي ت

َ
 تها لتعليم أبنائها، معتقدة اعتقاًدا قاطًعا أنص القســم ألاكبر من ميزانيّ صـّ خ

ــــتثمار في مســـــتقبل ألاســـــرة، ــــتثمار في التعليم هو اسـ ت كوريا ز ميّ ت ،ويمكن القول إنه في لحظة انطالقها الاقتصـــــادي الاسـ

عليم منــذ العهــد ة بمســــــــــــــتواهــا العــالي من رأس املــال البشــــــــــــــري، هــذا املســــــــــــــتوى الــذي يجــد جــذوره في تعميم التّ الجنوبيّــ 

لى قرابة ألاربع إ نواتمن الطلبة إذ وصل عدد الجامعات وفًقا لنظام الّس  كثير عليم العالي منارة للالاستعماري، وصار التّ 

مراكز يًضا ، وأات املجتمعقنية وكليّ عليم العالي ألاخرى، مثل املعاهد التّ مؤسـسات التّ باإلضـافة إلى املئتين جامعة، هذا 

 .(12  .، 1002)الشيبي،  البحوث والتنمية

ة، ي كوريا الجنوبية فنمية الاقتصاديّ من املصادر التي تضافرت مًعا من أجل إدارة التّ  وُيضـاف إلى ما سبق عدد

 :(22  .، 1001ها )الصو ، ومن أهم

  ّـــــاديمجلس الت ــ ــ ــ ــ تــأســــــــــــــيســــــــــــــه في عهــد الرئيس الكوري  الــذي تّم ، Board Planning Economic خطيط الاقتصـ

 "بارك".

  البيروقراطيون Bureaucrats ، لون و
ّ
ا، وهي التي  ةالجمـــاعـــ موه ،في موظفي الحكومـــةيتمث ألاكثر ذكـــاء وتنظيمـــً

 
ُ
 ة للُم ة تستند إلى القدرة إالداريّ الحكومة، فقد تراكمت لديهم معرفة مهنيّ  ذ سياساتّف نَ ت

ّ
 ة.مات الحكوميّ نظ

 ـــــاتذة الجامعات  وهم النّ  ،أسـ
ّ
تي درســــــتة كيّ خبة الذ

ّ
ـــكل كبير في الواليات املتحدة  ،في الجامعات الغربية ال ــ وبشــ

 صات متعددة. ة، وهم خبراء في تخصّ كية، ولديهم معرفة مهنيّ يألامر 

 نميةئيســــــــــــــة التي تســــــــــــــاهم في التّ رأس املال البشــــــــــــــري أحد العوامل الرّ  ة أّن ة الجنوبيّ الحكومات الكوريّ  رأتلقـد 

 ة في كوريا الجنوبيّ الاقتصــاديّ 
ُ
نمية إلانســـان هو جوهر التّ  ك لباقي عناصــر إالنتاج، كما أّن حرّ ة، فالعنصــر البشـــري هو امل

 .لكورية الجنوبيةالحكومة ا أدركتهة ومبتغاها، وهذا ما الاقتصاديّ 
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 و  طوير،والتّ  والبحث قنيالتّ  طور التّ  صــــعيد على    
ُ
حكومة ت القنية، اهتّم ة املعرفة والتّ ر ألهميّ بِك مع إلادراك امل

ـــــنيعة التّ تكون النتائج في صـــــــــالح عمليّ لطوير ة بالبحث والتّ الكوريّ  ــ ــــة، تعتثم إنشـــــــــاء معاهد بحوث متخصـــــــــّ  ،صــ ــ ــ مد في صـ

 مويل على القطاع الخا  نفسه.الجانب ألاكبر من مصادر التّ 

مليار دوالر أميركي  52,1اتج املحلي بقيمة من إجمالي النّ  %2,1طوير وقد بلغت نســــــــبة إلانفاق على البحث والتّ    

  1021في العـــام 
ّ
ــــبـــةوالن ــ ــ ــ ــ مليـــار دوالر. وكـــان من أبرز نتـــائج تلـــك البحوث مجموعـــة من  12بقيمـــة  1021للعـــام  ذاتهـــا ســ

 قنيات التي شملت التّ 
ّ
 إلانسان الذ

ّ
 أة، و قميّ اشات الرّ كي، والش

ّ
ة زليّ رائح وشرائح الناتو( وألادوات املنشباه املوصالت )الش

 الحديثة والذكيّ 
ّ
 اريّ ة، وبط

ّ
 ة.ناعيّ ة وألاعضاء الصّ رائح الحيويّ ات الجيل القادم، والش

ـــتثمار، ودعم جة، و نتِ ة ُم وهنا يبرز دور الجامعات واملراكز البحثية في إقامة بيئة معرفيّ      ــ ــ تطوير ألاعمال والاســ

ات قنيـة؛ تـدعم القــدر ة إلى منتجـات وخـدمــات عـاليـة التّ ة إلابـداعيّـ ة واملعرفيّــ الابتكـار وإلابـداع، وتحويـل الجوانـب العلميّـ 

 نافسيّ التّ 
ُ
 .(20،   1021)البنا،  ة القائمة على املعرفةم في بناء الاقتصادات الوطنيّ سهِ ة لقطاعات ألاعمال، وت

سات ؤّس سواء في امل، ة العامليناستطاعت كوريا الجنوبية أن ترفع مستوى إنتاجيّ  ة،د املراكز التدريبيّ على صعي

كفاءة عالية، تعمل على رفع مهارات  مهنّية ذاتســــات تدريب ة أو القطاع الخا ، من خالل تخصـــيص مؤســـّ الحكوميّ 

ـــيّ نمو العاملين وقدراتهم ليكونوا املحور وألاســـــــاس في الانطالقة التّ  ــ ــــودة. لذلك أنشــ ة ريبيّ دمن املراكز التّ  عدًدات أة املنشـــ

 طويريّ والتّ 
ّ
كنولوجيا بها قواعد املعرفة وتة بهدف إدامة تأهيل رأس املال البشري وتطويره في ضوء الاحتياجات التي تتطل

 املعلومات من خالل برامج ُم 
َ
 ك
ّ
ات بحوث لتطوير سياسومعاهد  ،طورات الحديثةفة لتغيير إلادارة وأنماطها في ضوء التّ ث

  :(12  .، 1002)الشيبي،  دريب في كوريا الجنوبيةة، ومن أشهر مراكز التّ الاقتصاد وإلادارة الكوريّ 

 املوظفين الحكوميين املركزي  معهد تدريب COTI. 

   معهد التطوير الكوري لإلدارة والسياسات الحكوميةKDI School. 

  معهد كوريا للعلوم التقنيةKIST. 

 ألجهزة الرّ نسبة ة بأعلى ع كوريا الجنوبيّ تتمتّ  وبوتات،د صـناعة الرّ على صـعي
ُ
اعات في نمة في الصّ خَد ستَ وبوت امل

 آلًيا في قطاع الصـــــــــّ  102، إذ يوجد العالم
ً

 عامال
ّ
حاد ناعة، من بين كل عشـــــــــرة آالف موظف بشـــــــــري، بحســـــــــب تقرير لالت

وظًفا آلًيا من بين كل عشـــرة آالف موظف بشـــري. ودفع م 1222وبوت، وفي قطاع املركبات، هناك العالمي لصـــناعة الرّ 

 ذلـك إلى الحـاجـة إلى تطوير الاختراعـات إلا
ُ
مة، وخلق قوى عاملة ذات مهارات عالية، وهو ما ســــــــــــــاعد في قـّد تَ لكترونيـة امل

 
ّ
 ذي ُيصــــــــــنّ نجاح اقتصــــــــــاد كوريا الجنوبية اليوم، وال

ّ
ق في الســــــــــّ ف عاملًيا بأن

ّ
رة على يخألا  ةنوات ألاربعه أكثر اقتصــــــــــاد خال

 سب مؤشر بلومبيرغ لالبتكار. بحوالي، التّ 

ـــجيع على إلابداع والابتكار     ــ ين عاون بة على اســــــــتحداث برامج لتعزيز التّ عملت الحكومة الكوريّ ، وبهدف التشـــ

تدابير إلى جانب بعض ألاطر من ال اتخاذ عددة من خالل ســـــــــــــات ألاكاديميّ طة واملؤســـــــــــــّ غيرة واملتوســـــــــــــّ ناعات الصـــــــــــــّ الصـــــــــــــّ 

 طة. غيرة واملتوّس ومنح حوافز وإعفاءات ضريبية لتنمية املشاريع الصّ  ،نظيميةالتّ 
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 عاشًرا: سنغافورة والاقتصاد املبني على املعرفة

م هاملجتمع، فاملجتمع الذي ُيحســـن تعليم أبنائه وتأهيلهم يســـافي نمية ُيعد التعليم من أهم روافد عملية التّ    

  ،نمية وإدارتها، من هناقادرة على تشـــــــغيل عناصــــــر التّ توفير املوارد البشــــــرية الفي 
ّ
ة لبشـــــــريّ كيز على تطوير املوارد ار بدأ الت

 مرّ و ة قصـــــــــوى، كأولويّ 
ّ
 بيعيّ ة أخرى في بلد شـــــــــديد الفقر من جهة املوارد الط

ّ
 ة ومصـــــــــادر الط

ّ
ات باقة وغير ذلك من املتطل

 ةنغافوري، وعلى الاســــــــــــتثمار بكثافة وقوّ واطن الســــــــــــّ هان على املمو الاقتصــــــــــــادي، فكان الرّ ة للنّ روريّ ة والضــــــــــــّ ألاســــــــــــاســــــــــــيّ 

 ة في رأس املال البشري.واستمراريّ 

ت    
َ
ذ خـِ

بعض إلاجراءات التي ســــــــــــــاهمـت في رفع كفاءة قطاع التعليم مثل الاعتماد على املنشــــــــــــــآت التعليمية واتُّ

نية عليمية البريطاعلى املناهج التّ الاعتماد  التي أنشـــأها الاســــتعمار مثل "جامعة ســـنغافورة" و"مؤســــســــة رافلز"، كما تّم 

 مع التّ 
ّ
زيـــادة  تة؛ وتمــّ عليميــّ ة التّ خبراء أجــانـــب للمســـــــــــــــاهمــة في تطوير العمليـــّ  ، اســــــــــــــُتقــِدم؛ وبعــد فترةفيهــا فيفغيير الط

 
ّ
 مرت

ّ
لـــب منهم التّ بـــات املعل

ُ
فرغ فقط لتربيـــة أجيـــال قـــادرة على رفع رايـــة ســــــــــــــنغـــافورة؛ وتم إعـــداد نظـــام عـــادل في مين وط

 مسألة 
ّ
علفي مظر ة، وإنما على الكفاءة من دون النّ رقي ال يعتمد على ألاقدميّ الت

ُ
َص كذلك  م.دة خدمة امل ّصِ

ُ
ير جزء كب خ

ر لمراحل التعليمية كافة مع تشــــــــجيع ألاطفال على الانتظام في الدراســــــــة؛ لمن ميزانية الدولة إلنشــــــــاء املدارس 
ُ
توأ

َ
ل  ســــــــِ

 الخارج مع اختيافي راســـــــــــة بعثات تعليمية للّد 
ّ
ه هدف إلى ة، ي املناصـــــــــــب القياديّ ر ألاكفأ منهم لتول

ّ
تثمار في ســـــــــــالا وهذا كل

 .(21، 22  .، 1002)كاكاو،  رأس املال البشري 

تم اعتمـــاد  ،حتى آلان 2551ومنـــذ العـــام ، ة مراحـــلعليمي في ســــــــــــــنغـــافورة بعـــّد ظـــام التّ إلاصــــــــــــــالحـــات في النّ  مّرت

 ، و الاقتصــاد املبني على املعرفة
ّ
 ال

ُ
عمل اعتماد منهج قياســ ي نموذجي ي كما تّم ، ةعليميّ ة التّ م ألاصــول في العمليّ أه ّد عَ تي ت

 .ات كل طفل وطالبعلى رؤية قدرات وإمكانيّ 

    
ّ
، باملشــاركة كثيرينوســمحت لل ،غييرياســات وإلاجراءات للتّ من الســّ  عدًداة نغافوريّ خذت الوزارات الســّ وقد ات

ِمح ،يتعلق بالطالب ففيما  ملجموعات من ال ســُ
ّ
َمتالب باملشــاركة في تصــميم املناهج، كما ط ّمِ

  صــُ
ّ
الب مناهج خاصــة للط

معالقــدرات التّ بين فريق اعتمــاد التّ  وتّم  ،علمســــــــــــــريعي التّ 
ّ
دت فيمــا اعتمــَ  .ة واملهــارات لكــل طــالــب وملجموعــات الطالبيّــ ل

 ة لتقـابـل الاحتيـاجـات الفكريّـ عليميّـ املرحلـة الثـانيـة على تصــــــــــــــميم املنـاهج التّ 
ّ
وكذلك م، هوالاعتمـاد على تفـاعل ،البة للط

 سهم ويثير اهتمامهم، وهذا ما يُ ّم َح تقديم ما يُ 
ّ
 (Boon, 2016) .      ةل املفتاح ألاساس ي لنجاح إلاصالحات املدرسيّ مث

ا بين معظم املواطنين تجاه أهميّ ونلحظ 
ً
عليم، وهو مرتبط بالشـــــــــــــعور ة التّ في ســـــــــــــنغافورة وعًيا جماعًيا مشـــــــــــــترك

ة والقيم عرقيّ ة العدديّ وتحترم التّ  ،جانس الاجتماعيفاهية والتّ ع بالرّ ة تتمتّ ة تجاه بناء دولة قويّ ة القوميّ يّ العام باملسؤول

 القوميّ 
ّ
 ة. فاآلباء والط

ُ
 الب وامل

ّ
 عل

ُ
لفردي، عليم على املســــتوى اة التّ عون يشــــتركون جميًعا في رؤيتهم تجاه أهميّ شــــرّ مون وامل

 يّتصف و 
ّ
 الب بااللتزام وامعظم الط

ّ
 داخل الفصول. في اعة لط

"يسـتدعي تضـافر جهود اليدين والفكر والقلب".  ًياتعليما كنولوجي نموذًج عليم التّ طّور معهد سـنغافورة للتّ وقد 

ةويفترض هــذا النّ    ،موذج على وجــه الخصــــــــــــــو  ثبــات الهــدف في كــافــة أرجــاء الكليــّ
ّ
ميــة نركيز على التّ على مّر الزمن، والت

 
ّ

 الشـــ
ّ
 ويســـع ب.ال املة للط

ّ
وســـاط عاية في أمّيز والرّ زاهة والعمل الجماعي والتّ ى املعهد إلى تطوير ثقافة تســـتند إلى مبادئ الن

  كّل 
ّ
 حّد سواء.على الب واملوظفين من الط

 ووفًقا لتقرير منظمة "الاقتصــــــــــــاد والتعاون والتنمية العاملية" حول جودة التّ    
ّ
ــــنغافو عليم العالي، احتل ــ ــ ــ رة ت ســ

عليم العالي للجامعات العاملية ت جامعة ســــــــــــــنغافورة الوطنية تصــــــــــــــنيف مجلة تايمز للتّ ر ا، كما تصــــــــــــــّد ل عـامليً املركز ألاوّ 
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ــــيوية للعام  ــ ــ ــ ـــل الجامعات آلاســ ــ ــ ــ ــ ـــــفها أفضـ ــ ــ ــ ـــنيف عن مجلة )يصــــــــــــدر التّ و ، 1021للعام الثاني على التوالي، بوصـ ــ ــ ــ ــ  Timeصـ

Higher Education) ، تي تقارن فيه
ّ
 دولة آسيوية. 10جامعة في  000بين ال

 وا   
ّ
، الذي 1021بتكار العالمي للعام ادس ضـــمن قائمة العشـــر ألاوائل في مؤشـــر الا ت ســـنغافورة املركز الســـّ حتل

 . (1021)تقرير البعثة الصــــناعية،  ُيراعي في تقييمه عدد الجامعات وألابحاث العلمية وبراءات الاختراع الدولية
ُ
 وت

َ
 شـــــ

ّ
ل ك

ييز د يكمن في تحديد وتمالحكم الجيّ  سرّ  يقول "لي كوان يو" إّن و ي، ياس ة في نظام سنغافورة الّس املوهبة قاعدة منطقيّ 

دعى "املوهبــــة"، وإن إيجــــاد هؤالء وإعطــــاءهم 
ُ
ا تــــ أولئـــك النــــاس الــــذين لــــديهم مؤهالت مميزة موروثــــة وملموســــــــــــــــة تقريبــــً

 .السلطة هو مفتاح الحكم الجيد

 1020العامين ون دوالر لهذا الغرض بين ملي 225صـــت ة، وقد خصـــّ عليميّ ة ألابحاث التّ تؤمن ســـنغافورة بأهميّ و 

 افّية، وخاصةالاحتر دريب وتنمية املهارات عليم من خالل برامج التّ نظام التّ في كثيًرا برفع كفاءة العاملين  ، وتهتّم 1021و

 . (1021)أرقام،  للمعلمين ومدراء املدارس

ل
ّ
ار املعرفة طريق ســـنغافورة في تحقيق الابتكقليدي الى الاقتصـــاد املبني على حول من الاقتصــاد التّ التّ  وقد شــك

دفها أن هنموية الجديدة بؤية التّ صنيع للقرن الحادي والعشرين عن الرّ ة التّ وأفصـحت اسـتراتيجيّ  نمية املسـتدامة.والتّ 

ا من هذه الرّ "
ً
جية يؤية الجديدة، استندت استراتتصبح سنغافورة مركًزا رائًدا لألنشطة القائمة على املعرفة". وانطالق

 نمية إلى ثالث ركائز أساسية:التّ 

: تنميـة القـدرات الابتكـاريّـ 
ً

 أوال
ُ
ـــاركـة الفـاعلـة لّجهـة للبحـث والتّ وَ ة من خالل زيـادة الاعتمـادات امل ــ ــ ــ ــ افة كطوير، وتعزيز املشـــ

 طراف ذات املصلحة في الجهود الابتكاريّ ألا 
ّ

 تركات ألاجنبية املة، وخاصة الش
ّ
 نة في سنغافورة. وط

ا: تطوي  نافســــــــــــــيّ ة املعلومـات لتدعيم مزاياها التّ ات وتقنيّـ ر صــــــــــــــنـاعـات إلالكترونيّـ ثـانيـً
ّ

من  طر ألاعظمة بتخصــــــــــــــيص الشــــــــــــــ

 من هذه الا  %12طوير )نحو اعتمادات البحث والتّ 
ّ

 ةة على توطين فروعها إلانتاجيّ ركات ألاجنبيّ عتمادات(، وتحفيز الشـــــــــــ

 في سنغافورة. 

ا: الارتقاء بجودة التّ 
ً
 در بشــــــرية ذات مهارات ُمتمّيزة تتّ عليم لتوفير كواثالث

ّ
ـــــطة الوليدة عالية افق ومتطل لتقنية بات ألانشــ

 واملعرفة.  

    
ّ
ــــادي العالمي ويؤك ــ ــ الفة ســـــــــــّ ة الكائز الثالثنجاح ســـــــــــنغافورة في تدعيم فاعلية الرّ  1022د تقرير منتدى الاقتصـــ

 
ّ
 ةفة الاســـــــتخدام للمعرفة، ومن حيث الجهوزيّ كر، إذ يشـــــــير إلى احتالل ســـــــنغافورة املركز الثاني عاملًيا من حيث كثاالذ

ألعمال عة لقنية بعد فنلندا. باإلضــــــــــافة إلى احتالل ســــــــــنغافورة املركز ألاول لســــــــــنوات متتالية كأفضــــــــــل بيئة ُمشــــــــــّج التّ 

مجمــل القول، صـــــــــــــــارت ســــــــــــــنغــافورة اليوم من أكثر دول العــالم تحّرًرا وابتكـــاًرا وب.  1022و 1022والابتكــار في العــامين 

 ة الحديثة.قنيّ ًيا لألعمال القائمة على املعرفة والتّ وتنافس

 ة لالتصـــــــاالت، والتّ ة قويّ وحرصـــــــت الحكومة على إنشـــــــاء بنية أســـــــاســـــــيّ 
ّ

املة للمناطق كافة، وفي إقامة غطية الشـــــــ

ديم وجــه لتطوير ُمنتجــات القطــاع وتقــ. والتّ B2Bو  B2C ةة إلالكترونيــّ ة، وتحفيز املعــامالت التجــاريــّ الحكومــة إلالكترونيــّ 

ـــير هذا امل حابيةخدمات الحوســــبة الســــّ  أبرزهاخدمات جديدة،  املصــــادر وألانظمة الحاســــوبية املتوافرة  إلىصــــطلح )يشـ

 
ّ
 تحت الط

ّ
  ،بكةلب عبر الش

ّ
رد املحلية قيد باملوادون التّ من تي تستطيع توفير عدد من الخدمات الحاسوبية املتكاملة وال

 وتشـــمل تلك  ،يســير على املســتخدمبهدف التّ 
ّ
كما  ،تيةااملوارد مســاحة لتخزين البيانات والنســـخ إلاحتياطي واملزامنة الذ

 
ّ
ـــــتخدم عند تشـــــــــمل قدرات معالجة برمجية وجدولة للمهام ودفع البريد إلالكتروني والط ــ ــــتطيع املســ ــ ــ باعة عن بعد، ويسـ
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ّ

ط وتتجاهل البكة التّ اتصـــــــــــاله بالشـــــــــــ َبســـــــــــّ
ُ
ـــــيحكم في هذه املوارد عن طريق واجهة برمجية بســـــــــــيطة ت ــ ــ ل كثير من التفاصــ

 .وغيرها ومعالجة البيانات الكبيرة وإنترنت ألاشياء والذكاء الاصطناعي (ات الداخليةوالعمليّ 

  ،مة في البحث العلميرت سـنغافورة أن تكون إحدى الدول املتقّد وعندما قرّ    
ّ
زت على ثالثة مجاالت رئيسـة رك

وائيــــة(، نــــاعــــات الــــّد وم الحيــــاة )البيوتكنولوجي والصــــــــــــــّ علو طوير العســــــــــــــكري، فقط، بــــاإلضـــــــــــــــــافــــة إلى مجــــال البحــــث والتّ 

 ظيفة، والرقمية، وأنشــأت مراكز البحوث واملدن العلميّ كنولوجيا النّ والتّ 
ّ

 زمة لتطوير هذه املجاالت. فنشـــأت مدينةة الال

 آالف باحث يحملون درجة الّد  1بها أكثر من 
ّ
 ركيز على علوم الحياة، وأصـــــــــــبح العائد في َم كتوراه للت

َ
وجي )البيوتكنول يجال

ـــــناعات الدوائية( يعادل نحو  ــ ــ ــ ـــــناعية  1021نغافوري في العام من قيمة الاقتصــــــــــــاد الســــــــــــّ  %10والصـ ــ ــ ــ )تقرير البعثة الصـ

اتج املحلي في العام نفسه من إجمالي النّ  %1طوير بنسبة التّ و . وقد أنفقت سنغافورة على البحث (1021السنغافورية، 

اتج املحلي من النّ  % 2 عند  (R & D)طويرزام مســــتمر بالحفاظ على إنفاق البحث والتّ لديها التو  مليار دوالر. 0,1بقيمة 

ـــار دوالر أمريكي( في البحـــــث العلمي  22مليـــــار دوالر ســــــــــــــنغــــافوري )حوالي  25مؤخًرا بـــــاســــــــــــــتثمــــار  دتوتعهـــــّ . إلاجمــــالي مليــ

ة  كنولوجي كجزء من ابتكـارهـا البحثي ومشــــــــــــــاريعهـاوالتّ 
ّ
ــــاء عـدد من الجهات الحكومية  كمـا تّم   .(RIE 2020)وخطـ ــ ــ ــ ــ إنشــ

تشـــــمل و   ة والابتكار.املعايير وإلانتاجيّ  ومجلس ) (EDBةنمية الاقتصـــــاديّ لدعم ألاعمال الجديدة، بما في ذلك مجلس التّ 

يمقراطي نظاًما مركزًيا لتحديد ى املعهد الوطني الّد ، وســـيتبنّ  (NDI)ةقمية الوطنيّ ة الرّ الابتكارات الحديثة مشـــروع الهويّ 

ســنغافورة وتحتل  .(1010)عودة،  نغافوريينوســيحتوي على معلومات بيومترية من املواطنين الســّ  ،ةقياســات الحيويّ ال

 .1010عام الة وفًقا لتقديرات نمية البشريّ حسب دليل التّ  22 املرتبة

 يُ 
َ
ة اديّ مته الاقتصــة من حيث قيأهميّ ها ر أكثر بَ عتَ بل يُ  ،ل العنصـر البشــري عنصـًرا أســاسـًيا من عناصــر إلانتاجمث

 والاجتماعيّ 
ّ
 ة في العصـــــــــــــر الحديث ال

ّ
  "ألفرد مارشـــــــــــــال"كنولوجي الهائل. ويرى قدم املعرفي والتّ ســـــــــــــم بالتّ ذي يت

ّ
 إمكانه بأن

ـــــان عن طريق العلم واملعرفة والكفاءة في العمل ــ ــ يطرة على الســــــــــــّ  ،الخلق وإلابداعو  الّتفكير وإلانتاج وقدرته على ،إلانســـ

 
ّ
 الث

ّ
عليم من معرفة ومهارات وقيم ما اكتسبه من خالل التّ  ًما كّل خِد مستَ ، ي مجتمعه وحسـن استثمارهاة فبيعيّ روة الط

 وإلانتاج. بةجر ة مرتبطة بالعمل والبحث والتّ واتجاهات ومعايير اجتماعيّ 

 إ ًرا وتقدًمام املجتمعات وتطويرها، فال يمكن إصـــــــالح أي مجتمع وجعله أكثر تحضــــــــّ عليم في تقّد يســـــــاهم التّ    
ّ

 ال

ـــــاس على تعليم أفرادها، التّ بـ ــ ــ ــ   إذ إّن عليم، وتعتمـد ثقـافـة أي مجتمع بـاألســـ
ّ
ا ألهميّ ألافراد املتعل

ً
خلص التّ  ةمين أكثر إدراك

 قـاليـد مطيـة، والتّ من القواعـد النّ 
ُ
ـــــخا  نميـة والتّ رة من أجـل تحقيق التّ ّر بَ غير امل ــ ــ ــ ـــــاهم ألاشـــ ــ ــ ــ قدم للمجتمعات، كما يســـ

 
ّ
ل للوصـــــول إلى بية عظيمة لنشـــــر الخير في املجتمعات، وهو الســـــّ عليم قوّ التّ ، ُيَعّد وبالتالي م املجتمعات،مين في تقّد املتعل

 فائدة أكبر.وجني عمل أفضل 

ا على ة فقط، بل أيضــــــــــــــً ة في يومنا هذا على وفرة املوارد الطبيعية أو وفرة املوارد املاديّ نمويّ املعـادلة التّ  ال تعتمـد

ـــار في ا ــــتثمـ ــ ــ ــ ــ ـــار والاســ روف  لكفـــــاءات واملهـــــارات،املعرفــــة والابتكـ
ّ
التي تمتــــاز بــــاملرونـــــة في العمــــل والّتكيف مع مختلف الظ

 وذلك من خالل التّ واملجاالت، 
ُ
ـــــال درة إلى اقتصـــــــــــــاد وفرة وإســـــــــــــهام عامل انفجار تكنولوجيا الاحول من اقتصـــــــــــــاد ن ــ ــ ــ تصــ

 ة لالقتصاد العالمي الحديث.ات ألاساسيّ كالحديثة وعوملة الاقتصاد بين املحرّ 

ـــــبحنـــا ةات الجـــذريـــّ ر غيّ هـــذه التّ  وإزاء    ــ ــ ــ د في مـــِ غير املجتمعي، يعتَ طور والتّ اليوم أمـــام شــــــــــــــكـــل جـــديـــد من التّ ، أصـــ

 
ّ
في  ،اأثًرا وتأثيرً ت ،ره، وأكثر املفاصــل حســاســـيةيّ ة في بنائه ونمط تغمه في املعرفة كركيزة أســاســـيّ صــيرورته على مدى تحك
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 ةمع حســــــــــــــن الاســــــــــــــتفادة منها في عمليّ  ،البشــــــــــــــري  رأس املال إعدادفي  اعلملـا لهـا من دور فـ ،منظومـة إلانتـاج الاجتمـاعي

 التّ 
ُ
 لِ دامة، ستَ نمية امل

َ
هنمية وأدائهاتّ ا للون إلانسان بطاقاته وقدراته منطلًق ك

ّ
  هدفها النهائي وغايتها. ، كما أن

ـــح  رأس املال املادي والعوامل ال "هاربســــون" دور العنصــــر البشــــري في ثروة ألامم، إذ يرى أّن  ويو ـ
ّ
 بيعيّ ط

ُ
 مة ت

ّ
ل ث

 يُ  في حينعوامل كامنة لإلنتاج، 
َ
ـــــر  ل العنصــــــــــر البشــــــــــري مث ــ ــ َحّرك لإلنتاجالعنصـ

ُ
. فاإلنســــــــــان هو الذي يجمع رأس املال امل

 
ّ
مية. ولذلك نة، ويقوم بعملية التّ ة والاقتصاديّ سات الاجتماعيّ ئ املؤّس نش ِ ة، ويُ بيعيّ املادي، ويستغل ويستثمر املوارد الط

 يرى أن الّد 
ّ
 تي تعجز عن تنمية مواردها البشـــــــــــــريّ ولة ال

ُ
 ة بدرجة ت

ّ
 حاجة اقتصـــــــــــــادها ال يمكنها تحقيق أّي  نها من ســـــــــــــّد مك

 تنمية.

ـــــبحت ين نجد أن الصــــــّ هذه، البحثّية  وفي ورقتنا   ، دولة مبتكرةأصـ
ً
له في ألاهداف العامة  اوهذا ما كان مخطط

تالكها اتها وامتها وإمكانيّ قوّ  على مستوى  عمة، وتتوّس قّد تَ ين إلى مرحلة ابتكار وإبداع ُم تصـل الصـّ ول، 1010بحلول العام 

ـــــادية وأمنها الوطني؛ كان عللناصـــــــية العلوم والتّ  ـــــمان تنميتها الاقتصـــ ـــاعدها على تعزيز وضــ ــ  أْن ها يكنولوجيا على نحو يســ

 
ُ
ا في قوّ ق تطوّ ّق َح ت  تهـــا البحثيـــّ ًرا ملموســـــــــــــــً

ّ
َفعـــّ ن أة عـــاليـــة؛ و ة وتقنيـــّ املـــة في مجــاالت علميـــّ ة الشــــــــــــــ

ُ
 ةنتـــائج بحوث علميـــّ  لت

مية نطور والابتكار املســـــــتقل هما أســـــــاس التّ التّ  ل هذه البحوث إلى واقع ملموس. إّن ة عاملية املســـــــتوى وتحوّ وتكنولوجيّ 

 فين أن تواجـه التّ وضــــــــــــــمـانتهـا، ومن دونهمـا ال يمكن للصــــــــــــــّ 
ً
ة، وال يمكن لها أن اعلنـافس املحموم في عـالم اليوم مواجهـة

ــــــــــــــــاحتلت املرتبة ال ،وهكذا ة.ة حســـاســــّ ة في مجاالت وطنيّ ة املهّم ئيســــة الحيويّ قنيات الرّ لتّ تشـــتري باملال وحده ا على  21 ـ

ـــــر الا  ــ ـــعيد مؤشـ ــ ــلت إلى املرتبة  وقد. 1012بتكار العالمي صـــ ــ ــ ة وفًقا لتقديرات عام نمية البشــــــــريّ حســــــــب دليل التّ ب 02وصــ

صــنَّ 1012وبحســب مؤشــر املعرفة العالمي للعام  .1010
ُ
املعرفة  مؤشــر  (عاملًيا 222أصــل  من 02في املرتبة ين ف الصــّ ، ت

 .(1012العالمي 

  املقـاييس،دة بكـل أن التجربـة اليـابـانيــة تجربـة متفرّ  ال شــــــــــــــّك و 
ّ

عـب اليـابـاني الــذي وعلى جميع ألاصــــــــــــــعــدة. فـالشــــــــــــــ

ـــــتفـاق ــ ــ ــ ـــيما ون 2522عام من الأوائل آب  في اســـ ــ ــ ــ ــ ــــاة هيروشـــ ــ ــ ــ ــ   ،عزيمته زاكي املرعبة، لم تنثِن اغاعلى مأســ
ّ
 فترةفي  نبل تمك

 ة التي تفصـــله عن الغرب، وأحَد كنولوجيّ ة والتّ ة املعرفيّ من ردم الهوّ  ةوجيز 
َ

ريخ اة فريدة من نوعها في التّ نقلة حضـــاريّ  ث

 الرّ  ون أّن الحديث. لقد أدرك اليابانيّ 
َ
  ،هد املعرفي، وتأهيل املورد البشري د على الُج نِ يادة في القرن العشـرين تسـت

ّ
 تفتبن

برنامًجا إلصـــــــــــالح التعليم يهدف إلى توفير نظام تعليمي مرن وقابل الســـــــــــتيعاب معطيات  2521 العام منذ أواخر  اليابان

ـــية اليابانية.غريب والانســــــــــــالخ عن مقوّ دون الوقوع في فخ التّ من العلوم الحديثة وتطويرها،  ــ ــ ــ ـــــخصـــ ــ ــ ـــــب مات الشـــ ــ ــ  وبحســـ

صــنّ 1012مؤشــر املعرفة العالمي للعام 
ُ
 ).1012املعرفة العالمي  ( مؤشـــر عاملًيا 222ل أصــ من 10ف اليابان في املرتبة ، ت

ـــل  20وفي املرتبة  ــ ــ ــ ــ ـــــر الابتكار العالمي ) 1012بتكار عاملًيا للعام من حيث الا  201من أصــ ــ ــ ــ ــــلت إلى . (1012مؤشــ ــ ــ ــ ــ حتى وصــ

 .1010حسب دليل التنمية البشرية وفًقا لتقديرات عام ب 25املرتبة 

ـــــبح حجمقنيّ ناعات التّ بفعل الصــــــــــّ فقد نما  ،الاقتصـــــــــاد الكوري أما ــ  حجم الاقتصــــــــــاديّ فوق يه ة، وأصـــ
ُ
 ةليّ ات الك

 ناعات الحديثة والصّ ة مجتمعة من خالل الصّ ول العربيّ للّد 
ُ
 ادرات ذات القيمة امل

َ
هناك عوامل  كما أّن ة املرتفعة.  ضاف

ع اريووعي ودعم الحكومــة ملشــــــــــــــ ،عليمرتفــاع مســــــــــــــتوى العلم والتّ اأخرى ســــــــــــــاهمـت في بنــاء اقتصــــــــــــــاد كوريــا املعرفي مثــل 

 تكنولوجيــا املعلومــات والا
ّ
ـــــاالتت ــ ــ ــ ــ  أوائــل الــّد  إحــدىكــانــت كوريــا ، إذ صـ

ّ
الــث لخــدمــة ول التي اعتمــدت تقنيــات الجيــل الثــ



 

وفقا لمتطلبات القرن  رأس مال بشريءدورمؤسسات التعليم في بنا      

 الحادي والعشرين 

 

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

 

 املؤتمر الدولي

 العلمي الافتراض ي 

2022 

 

ــــطلح)يعني "البرودبـانــد"  ــ ــ ــ ــ ــــة" أو "النطــاق العريض" Broadband برودبــانــد مصــ ــ ــ ــ ــ ـــير إلى طريقــة  ،"املوجــة العريضــ ــ ــ ــ ــ وهو يشـــ

 الاتصاالت التى تتضّم 
ّ
عة. متنوّ  دتقسيمها إلى قنوات تردّ  يمكن أن يتّم  يى نطاق واسع، والترددات علن أو تتعامل مع الت

ــــعة حمل املعلومات أكب، أوســـــــــع يطاق الترددوكلما كان النّ  ــ ـــال باإلنترنت، ولهذا  تزدادوبالتالي ر، كانت ســـ ــ ــ ـــــرعة الاتصــ ــ ســ

)تقرير  من عدد السكان %10أكثر من  إلى ووصل عدد املشتركين في هذه الخدمة( ا إلانترنت فائق السرعةنسميه أحيانً 

                                                               .(1021التنمية البشرية 

 ي الســـّ ة وتبنّ ة وقانونيّ ولة على إيجاد بيئة تشــــريعيّ كما حرصـــت الّد   
ّ
 ياســــات ال

ُ
 تي ت

َ
 ع على جذب الاســــتثماراتّج شـــ

كان لهذه العوامل دور رئيس في إنجاح وقد طة، غيرة واملتوســــــــــــــّ ة، وتقديم رعاية ودعم شـــــــــــــامل للمشـــــــــــــاريع الصـــــــــــــّ جنبيّ ألا 

نمية البشرية وفًقا لتقديرات حسب دليل التّ ب 10حتى وصلت إلى املرتبة  .نموية لكوريا الجنوبيةة التّ جربة الاقتصاديّ التّ 

ـــــر الابتكار العالمي  2 ــــــــــــــــــــــت كوريا إلى املراتب الوقد انضــــــــّم . 1010عام  ــ ـــــر ) 1012ام في الع ولىللمرة ألا ألاولى في مؤشـ ــ مؤشـ

 .(1012الابتكار العالمي 

 ا ة، كما أّن جربة الكوريّ ة في التّ نمية الاقتصـــــــــاديّ مفتاح التّ  يأهمية الاســـــــــتثمار في رأس املال البشـــــــــري ه إّن 
ّ
كيز ر لت

ّد ثروة قوميّـ  ا وُم ة مهمـّ على العنصــــــــــــــر البشــــــــــــــري الـذي ُيعـَ ا وفـرّ َح ة جـدًّ ا رئيســــــــــــــً
ً
 كـ

ً
ــــيص نمية بأبعادها للتّ اعال ــ ــ ــ ــ كافة، وتخصــ

ب دريــعليم والتّــ تهم، وربط التّ كفــاءة عــاليــة تعمــل على رفع مهــاراتهم ومســــــــــــــتوى إنتــاجيّ ذات ســــــــــــــات تــدريــب مهنيــة مؤســــــــــــــّ 

ـــــر املعرفـة العــالمي للعـام خطيط لالحتيـاجــات من القوى العــاملـة. بـالتّ  ــ ــ ــ ـــب مؤشـــ ــ ــ ــ ــ ــ ـــــر املعرفـة العــالمي، ) 1012وبحسـ ــ ــ ــ مؤشـــ

صنَّ  ،(1012
ُ
 عاملًيا. 222من أصل  12ف كوريا في املرتبة ت

ل من جزيرة فقيرة معدومة املوارد عاًما أن تتحوّ  20فقد اســـــتطاعت في أقل من  ،أما ســـــنغافورة املدينة الدولة

ـــن  ،كانة من الســـــّ قطنها غالبية أميّ ، تالطبيعية ــــتهم نظ، يضـــــاهي مســـــتوى مليون نســـــمة 2.1إلى بلد يحتضــ في ائره معيشـ

ة وخامس أغنى دول 1021مركز مالي في العالم للعام  رت سنغافورة رابع أهّم ناعية ألاكثر تطوًرا.  وهكذا صاول الصـّ الّد 

عّد دولة سياحية بامتياز.  في
ُ
 العالم من حيث احتياطات العملة الصعبة، ثالث أكبر مصدر للعملة ألاجنبية، وكما وت

 لّد ًما في اا متقّد ومن خالل اسـتراتيجية اقتصــاد املعرفة صــنعت ســنغافورة لنفســها مكانً     
ُ
آســيا  رة فيّد صــَ ول امل

ـــــمل ، مليار دوالر 110.0 قيمة صـــــــادرات ســـــــنغافورة بلغت ،1020والعالم، فخالل الفترة من كانون الثاني حتى آب  وتشــ

 هذه الصـــّ  غالبّية
ُ
 درّ ادرات املواد التى تعتمد في صـــناعتها على العقل البشـــري امل

ُ
 ب وامل

َ
  ،ن وّ ك

َ
ة أو ما اكميَ ر وعلى املعرفة الت

ـــاد املعرفةاقتبيعرف   (1020)محمود،  صـ
ّ
ـــــــــــــــــت ســــنغافورة على صــــعيد الابتكار املرتبة ال. وقد احتل ة في املراتب العشــــر  0 ـ

 1012وبحسب مؤشر املعرفة العالمي للعام  .(1012 ،مؤشر الابتكار العالمي) اقتصـاد على صـعيد العالم 201 ـــــــــــــــألاولى ل

صنَّ  ،(1012مؤشر املعرفة العالمي، )
ُ
 عاملًيا. 222أصل  من 1رتبة ف سنغافورة في املت

 وهكــذا نجــد من خالل تجــارب الــّد 
ُ
 ول امل

ْ
ا في عمليّــ  تــارة أّن خ نميــة وإنمــاء املعــارف ة التّ "التعليم" لعــب دوًرا مركزيــً

 
ّ
 حليل والنّ التّ  فية اتيّ ألاســــــاســـــــية للبشـــــــر وتطوير علومهم وبناء قدراتهم الذ

ّ
 لقد ومواجهة املشــــــاكل التي تعترضـــــــهم، وشـــــــك

نمية بجميع أشـــــــكالها. كما لعبت "العلوم" بمختلف فروعها من رياضـــــــيات ات التّ ت عليها آليّ ة التي ُبنيَ ســـــــاســـــــيّ كيزة ألا الرّ 

ى طوير الاقتصـــادي، وســـاهمت في بلوغ هذا املســـتو بتكار وإلابداع والتّ دوًرا بارًزا في عملية الا ها وفيزياء وتكنولوجيا وغير 
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ـــــاالت وامن التّ  ــ ــ ــ ــ ـــــافــ، وغزو الفضــــــــــــــاءو ملعلومــات، إلى ثورة في علم الجينــات، قــدم العلمي في تكنولوجيــا إلاتصـ ــ ــ ــ ــ ات إلاكتشـ

 .(21 .، 1000)الحسيني، واملرض  مقاومة الجوع والفقر  وأخيًرا وليس آخًراالطبية، 

ه  
ّ
ة هــذا كلــ د حتميــّ

ّ
 ات العلميــّ حول نحو مــا تفرضــــــــــــــه املســــــــــــــتجــّد التّ  يؤكــ

ّ
ـــــبح من ورة التّ ة والث ــ ــ ــ كنولوجيــة، إذ أصـــ

  حول نحو روري التّ الضــــــــــــــّ 
ّ
  ،ة في هـــــذا البنـــــاءروة الحقيقيــــــّ الث

ّ
ور املتعــــــاظم للعلم للــــــّد  نظًراة، وذلـــــك روة املعرفيـــــّ وهي الث

ـــــذي تراجعــــــت فيــــــه ألا  ـــــة الـ ـــــر املعرفـ ــ ــ ــ ــــات في عصـــ ـــات وبرزت فيــــــه التّ يــــــديولوجيــــــّ والتكنولوجيــــــا في تطوير املجتمعــ ــ ات قنيـ

ا للتّ كنولوجيّـ والتّ 
ً
 من مية نات، إذ لم يعـد بـإمكـان املجتمعـات اليوم أن تضــــــــــــــع خطط

ّ
ة في بتكار واملعرفجوء إلى الا دون الل

ات تواجه عدة تحديّ وعلى الّرغم من وجود   ة.ة والعامليّ إلاقليميّـ وة، ى ألاصــــــــــــــعـدة الوطنيّـ مختلف ألانشــــــــــــــطـة وعلى شــــــــــــــتّ 

 ستفادة من طاقات الأهمها: عدم الا  وبناء مجتمع املعرفة والتي يجب التغلب عليها ومواجهتها، بتكاريةنمية الا التّ 
ّ

باب ش

 
ُ
ف، قطاع اقتصــــــــــادي غير منافس، الحلقة املفقودة بين الجامعة والقطاع الاقتصــــــــــادي، نقص ســــــــــياســــــــــات ترويج ثّق امل

 ونقص املؤسسات الداعمة لالبتكار.  بتكاروعية باال قص التّ نبتكار، البحث العلمي والا 

وهي  ،عصب الّتقدم في شّتى املجاالتوالابتكار  قني القائم على إلابداعبذراعها التّ وبما أّن املعرفة أ حت اليوم 

 
ُ
ل العامل الحاسم في تحديد تقّدم املجتمعات من أجل تحقيق التّ ت

ّ
 شك

ّ
نها امتالك املعرفة واحتضا، أصبح املةنمية الش

 هًيا ال بّد من خوضــــــــــــــِ عـة تحّد رة ومبـِد كـامـل بين بنـاء نظـاٍم تعليمي حـديـث وتوفير بيئـة أعمـاٍل متطوّ من خالل تحقيق التّ 

املية كصــياغة هذه العالقة التّ  ، وبالّتالي، من شــأنماس الاجتماعية والتّ ة املدنيّ جاح الاقتصــادي واملســؤوليّ ق النّ لتحقي

  تضـــــــمَن  أْن 
ُ
 تحقيق أكبر قدر من املصـــــــالح امل

َ
 أكالي تحقيق فرٍ  اقتصـــــــادية بشـــــــكٍل وق، وبالتّ كة لقوى الســـــــّ رَ شـــــــت

ً
ثر عدال

، وهو رأسى العنصــر لعبر البناء عوشـمولّية واســتدامة 
ً
ال البشــري، من أجل ضــمان عمالٍة منتجٍة امل ألاكثر اســتراتيجية

ــــؤال في بيئٍة تنافســــــــيٍة عاملية. ــ بتكار والا  املعرفة وظيفملاذا ال نســــــــتفيد من هذه التجارب التي اســــــــتطاعت ت :ويبقى الســ

ـــاد اكان كنولوجي لتنمية مهارات الســــــــّ غيير التّ ة التّ ة وقوّ والاســــــــتثمار في املوارد البشــــــــريّ  ــ ــ ــــة في حلبة الاقتصـ ــ ولي لّد واملنافســ

 ة العالمي؟نمية البشريّ مة جًدا وفًقا لدليل التّ الت متقّد وتحقيق معّد 
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L’innovation pédagogique durant la crise sanitaire (covid 19) en Algérie par 

l’introduction de l’enseignement à distance   

 ( في الجزائر من خالل إدخال التعليم عن بعد10الابتكار التربوي أثناء ألازمة الصحية )كوفيد 
Dr.Kahina Ait Hatrit, Université Abderrahmane MIRA Bejaia/Algérie. 

Dr.Amina Mansour / Ecole Nationale Supérieure de Management ENSM KOLÉA/ Algérie 

 

Résumé : 

En 2020, la pandémie de la covid-19 s’est imposée comme principale préoccupation de tous les pays. En Algérie cette 

crise sanitaire a bouleversée le fonctionnement de différents secteurs et a conduit l’Etat à prendre d’énormes décisions 

notamment dans le domaine de l’enseignement supérieur. L’arrêt imposé des activités scientifique et pédagogique et la 

nécessité d’assurer leur continuité, a conduit la tutelle en effet à réagir, à travers l’envoi d’une directive datant du 02 avril 2020 

les universités à instaurer un mode d’enseignement en rupture avec les cours en présentiel. C’est ainsi qu’il y a eu une 

innovation en terme de pédagogie, à travers l’introduction de l’enseignement à distance. Ce dernier a été assuré grâce aux 

plateformes de E-learning déjà adoptées auparavant par quelques établissements (UFC, université de Laghouat…) mais elles 

étaient globalement très peu utilisées. 

Dans notre communication nous allons essayer de savoir comment les enseignants évaluent ils cette expérience 

d’enseignement inédite  qui a été d’abord exclusivement à distance durant le confinement  puis organisée de manière hybride 

depuis l’année universitaire 2020/2021 jusqu’aujourd’hui? 

La partie empirique de notre travail reposera sur une enquête qualitative, que nous allons réaliser par entretiens semi 

directifs. Nous allons donc interroger des enseignants universitaires de différents grades, à propos de leur expérience 

d’enseignement à distance, son déroulement, ses apports, ses difficultés, et ce qu’ils proposent d’améliorer pour un meilleur 

déroulement de ce type d’enseignement. 

Mots clés : crise sanitaire COVID 19, innovation pédagogique, enseignement supérieur, enseignement à distance, 

enseignants  

Abstract: 

In 2020, the covid-19 pandemic has emerged as the main concern of all countries. In Algeria, this health crisis has 

upset the functioning of different sectors and led the State to take enormous decisions, particularly in the field of higher 

education. The imposed shutdown of scientific and educational activities and the need to ensure their continuity, led the 

supervisory authorities to react, by sending a directive dated April 02, 2020 to the universities to establish a method of 

teaching breaking away from face-to-face lessons. This is how there was an innovation in terms of pedagogy, through the 
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introduction of distance education. The latter was ensured thanks to the E-learning platforms already adopted previously by 

some establishments (UFC, University of Laghouat, etc.) but they were generally very little used. 

In our communication, we will try to find out how teachers evaluate this unprecedented teaching experience which 

has was first exclusively remotely during confinement and then organized in a hybrid way since the 2020/2021 academic 

year until today? 

The empirical part of our work will be based on a qualitative survey, which we will carry out by semi-structured 

interviews. We are therefore going to interview university teachers of different grades, about their experience of distance 

education, its progress, its contributions, its difficulties, and what they propose to improve for a better progress of this type of 

education. . 

Keywords: covid 19, pedagogic innovation, higher education, distance learning, teachers. 

Introduction : 

Ces dernières années le monde des communications et de l’accès à l’information connaît une 

révolution majeure. L’ordinateur, l’internet et les autres technologies de l’information et de la 

communication sont appelés à prendre une part de plus en plus importante dans la réalisation des activités 

personnelles, professionnelles. De son côté, l’enseignement ne peut donc se soustraire à l’influence de ces 

technologies. Depuis près d’un demi-siècle, les TIC ont rendu possible un accès efficient, efficace et fiable à 

la ressource scientifique et facilitant ainsi l’enseignement à travers leur intégration dans la pédagogie 

universitaire. L’intérêt des plateformes d’enseignement pédagogique n’est plus à démontrer. 

Avec la crise sanitaire du covid-19 notre planéte a été complétement boulversé et d’énormes 

perturbations sur les plans économique, sociale, éducatif ont vue le jour. Cette maladie s’est imposée en 

effet comme principale préoccupation de tous les Etats du monde.  

Le gouvernement algérien n’a pas été épargné par la nécessite à partir du 12 mars 2020 d’engager 

des mesures de fermeture de tous les établissements affiliés aux ministéres de l’éducation et de 

l’enseignement supérieur et de la recherche scientifique. Cette décision a été accompgné par une une 

directives  du Ministére de l’enseignement supérieur datant du 02 avril 2020 qui appel les établissements 

universitaire à recourir à l’enseignement à distance. Pour faire face au contexte de fermeture des écoles 

supérieures, les centres universitaires et les universités, l’Etat algérien a lancé des mesures de continuité 

pédagogique visant à assurer la transition vers un mode d’enseignement et d’aprentissage à distance. Il 

s’agissait de veiller à garder le contact entre les ensignants et leurs étudiants afin de maintenir et consolider 

les connaissances déjà acquises depuis le début de l’année universitaire 2019/ 2020. 
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Malgré tous les efforts consenties ces dix derniéres années, l’enseignement à distance a connu sur le 

plan pratique une stagnation et ce n’est qu’avec la propagation du virus de la covid-19 que ce mode 

d’enseignement s’est imposé comme une alternative primordiale au niveau des universités. Cette 

communication tente dans ce contexte de répondre à la question de savoir : 

Comment les enseignants évaluent ils cette expérience d’enseignement inédite  qui a été d’abord 

exclusivement à distance durant le confinement  puis organisée de manière hybride depuis l’année 

universitaire 2020/2021 jusqu’aujourd’hui ? 

Afin d’apporter des éléments de réponses à nos questions de recherche, nous allons dans un premier 

temps présenter notre cadre théorique qui s’articule autour de l’enseignement à distance (sa définition, son 

évolution dans le monde et en Algérie et les auteurs qui se sont intéressés à l’étude de son déroulement, ses 

avantages et ses difficultés). Nous allons parler ensuite de la méthodologie de recherche suivie et enfin nous 

allons présenter les principaux résultats de notre investigation sur le terrain.  

I.  cadre théorique : 

1. Définition : 

Selon l’UNESCO l’enseignement à distance peut être definit comme : ‘’ un mode d'enseignement, 

dispensé par une institution, qui n'implique pas la présence physique du maître chargé de le donner à 

l'endroit où il est reçu, ou dans lequel le maître n'est présent qu'à certains moments ou pour des tâches 

spécifiques.’’ (UNESCO, 1987, P.25). 

2. Evolution de l’enseignement à distance dans le monde : 

Si nous voulons étudier l’évolution de l’enseignement à distance trois principales générations 

peuvent être distingués (Paivandi, 2009) (figure n°1). 
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Figure n°1.  Chronologie de l’enseignement à distance. 

 

Elaboré à partir de Paivandi (2009) 

 

 La premiére génération : l’enseignement par correspondance. ce type d’enseignement qui a vu 

le jour pour la premiére fois en Angleterre en 1840 est basé principalement sur le support papier. Cette 

génération offrait aux adultes n’ayant pas achevé leurs parcours secondaire et supérieur, la possibilité de 

poursuivre leurs études par correspondance, 

 La deuxième génération : l’enseignement télévisé. Ce type d’enseignement mobilise des 

technologies comme la télévision et la vidéo pour dispenser les cours. Les premiéres expériences dans le 

domaine furent au début des années 1970 (l’Espagne et l’Angleterre). 

 La troisiéme génération : l’enseignement intéractif. Ce type d’enseignement s’est imposé avec 

le développement d’internet à la fin des années 1980 et le début des années 1990. Cette génération qui est 

la plus dominante aujourd’hui offre une multitude d’outils de communication (mail, visioconférence, 

plateforme, forum de discussion…). 

3. Evolution de l’enseignement à distance en Algérie : 

L’expérience de l’Algérie en matiére d’enseignement à distance n’est pas nouvelles. Elle a vue le jour 

en effet à la fin des années soixante avec la création en 1969 du CNEG (Centre National d’Enseignement 
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Général) et en 1984 du CNEPD (Centre National d’Enseignement Professionnel à Distance). La mise en 

place dès le début des années 1990 de l’université de formation continue UFC a permis l’introduction de 

nouveaux supports pédagogiques (disquettes, Cdrom…). Au début des années 2000, le programme 

d’intégration des technologies de l’information et de la communication dans l’enseignement et la recherche 

a vu le jour. Au cours du ce programme trois principaux projets ont été lancés (Khelfaoui, 2003) : le projet 

de mise en place des infrastructures technologiques et des outils qui répondent aux besoin d’information et 

de communication scientifique et technique, le projet de télé-enseignement et le projet de la bibliothèque 

virtuelle. 

Plusieurs rencontres dans le domaine de l’enseignement à distance ont également était organisés en 

Algérie ces derniéres années telles : la journée d’étude sur le "e-learning" à Oran, le colloque national sur 

"les nouvelles approches de conception d’un cours e-learning" à Ghardaïa, le colloque international de 

l’université de Djelfa sur lee-Learning et autonomie de l’apprentissage à l’ère du covid-19… 

4. Le déroulement des projets d’EAD : 

Selon Oulmaati et al, (2017) l’application du e-learning dans le milieu universitaire est source de 

changements dans les habitudes et comportements pédagogiques. Bouhali (2021) parle d’un changement  

dans les rôles des enseignants qui en plus d’accompagnateurs, de facilitateurs et de médiateurs, deviennent 

intégrateurs de ressources, superviseurs de l'apprentissage et administrateur des plateformes d’EAD. Des 

changements qui peuvent être sources de résistance de la part des enseignants, à causes des croyances 

(Crahay, 1996) et la perception négative à l’égard de nouveauté (Coen, 2018)… 

 Afin de garantir le succès de tel projet Oulmaati et al, (2017) ont insisté sur l’importance des 

stratégies de conduite de changement vis-à-vis des enseignants. Pour démonter cela ils se sont intéressés 

dans leur enquête par questionnaire au déroulement du projet de mise en place de plateforme de e-learning 

au niveau de la faculté des lettres et des sciences humaines de Tétouan. Les résultats de l’enquête mettent 

en relief que trois axes ont été à l’origine du succès du processus de conduite de changement : 

  Le premier axe concerne la stratégie de communication établit afin de sensibiliser les enseignants 

sur l’importance du changement. Les réunions tenues et les dépliants explicatifs du projet distribués ont 

porté leurs fruits étant donné que les enseignants interviewés perçoivent les bénéfices induits par 

l’introduction des TIC dans les pratiques pédagogiques.  Lassasi et al, (2020) de leur côté dans leur enquête 
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par questionnaire ont trouvé qu’une grande part des enseignants questionnés ont été informés des mesures 

de MESRS lancées pour assurer la continuité de l’année universitaires à travers les cours en ligne. 

 Le deuxième axe relatif à la formation des enseignants à la conception et l’insertion des cours en 

ligne d’une part, et à la méthodologie d’utilisation des plateformes de e-learning dans les pratiques 

pédagogiques d’autre part. Les réponses obtenues aux questions posées par Oulmaati et al, (2017) dans le 

cadre de ce deuxième axe démontrent que les enseignants ont été très satisfaits du contenu du cours qui 

répond exactement à leurs attentes et des méthodes pédagogiques employées par le formateur. Les 

résultats obtenus par Delforge, Meurice et Van de Vyver (2019) confirment l’idée selon laquelle la formation 

sur les TIC est le socle de tout changement. De leurs côté Lassasi et al, (2020) ont conclu leur étude en 

précisant que le manque de préparation et formation des enseignants algériens à l’utilisation des 

plateformes en ligne peut avoir d’énormes conséquences sur la qualité de l’enseignement. 

 Le dernier axe qui représente l’accompagnement technique des enseignants dans leurs pratiques 

pédagogiques sur les plateformes de e-learning. L’enquête  d’Oulmaati et al, (2017) a démontré que la 

motivation des enseignants à préparer et assurer les cours en ligne s’est réalisée à travers le désignation d’un 

facilitateur du changement, dont les missions ont été de soutenir les acteurs-clés, de maintenir la qualité des 

services, de communiquer en permanente autour du projet et d’évaluer le degré d'évolution du processus 

de changement. De leur côté Lassasi et al, (2020) ont trouvé que les enseignants sont de manière générale 

moyennement satisfaits des conditions techniques et environnementales de l’enseignement à distance. 

 Un autre aspect du déroulement des cours en ligne a été étudié par la littérature, celui du type de 

support mobilisé pour l’enseignement à distance. Lassasi et al, (2020) ont pu trouver que les plateformes 

des universités telle ‘’moodle’’ ont été utilisées par la majorité des enseignants tout domaine 

d’enseignement confondu, avec une utilisation moindre des réseaux sociaux et des sites personnels. De son 

côté Bouhali (2021) a trouvé que les plateformes de visioconférences telle que zoom a permis aux 

enseignants d’assurer gratuitement leurs cours durant la pandémie du covid-19, cependant leur utilisation 

est devenu contraignante à partir de septembre 2020, moment où elle est devenue payante et limitée à 

40minutes. Chose qui a conduit les enseignants interviewés vers l’utilisation de la plateforme gratuite 

googlemeet. 
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5. Les bénéfices et difficultés d’utilisation des plateformes d’EAD : 

Les plateformes pédagogiques et l’enseignement à distance sont considéré par la littérature comme 

un moyen incontournable pour l’organisation et l’amélioration des travaux universitaires (Zemsky et 

Massy, 2004 ; Wang, 2007). Selon les résultats obtenus par Ouerfelli et Gharbi (2008) dans leur enquête 

par questionnaire conduite au Bahreïn, l’enseignement en ligne est bénéfique en termes d’accessibilité 

équitable des cours à tous les étudiants, il offre un environnement de travail pour les étudiants propice à 

l’apprentissage et moins contraignent que les cours en classe et il permet une meilleure collaboration entre 

étudiants. L’enquête conduite par Oulmaati et al, (2017) démontrent les avantages perçus par les 

enseignants vis-à-vis de la plateforme ‘’minassati’’. Pour l’interface, les interviewés ont souligné leur forte 

satisfaction en ce qui concerne les avantages que la plateforme procure en termes d’utilité et de facilité de 

communication et de collaboration en ligne. De son côté Lassasi et al, (2020) ont identifié dans leur enquête 

les perceptions des enseignants par grands domaines d’enseignements vis-à-vis des mesures du ministère 

de l’enseignement supérieur et de la recherche scientifique algérien. Il ressort des résultats de l’enquête que 

les enseignants du domaine des sciences sociales sont plus pessimistes en ce qui concerne l’utilité, la 

faisabilité et l’efficacité des mesures. Kozarenko (2020) a souligné le gain de temps et le confort dû au travail 

des enseignants chez eux.   Bouhali (2021) a identifié les avantages en termes de disponibilité des 

documents et enregistrement consultables en ligne et une consolidation de l’engagement et la confiance en 

soi des étudiants. 

Cependant en plus des avantages de l’enseignement à distances, les recherches antérieures 

démontrent également quelques inconvénients dus à l’utilisation des plateformes de e-learning. L’enquête 

conduite par Lassasi et al, (2020) a décelé deux principales difficultés rencontrées par les enseignants dans 

le cadre de l’enseignement à distance : 66.6% des enseignants ont souligné le manque de contact direct avec 

les étudiants et 65% la qualité de la connexion à internet. Pour la maitrise de la technologie il semblerait 

qu’une minorité des enseignants ont déclaré avoir fait face à cette difficulté. Kozarenko (2020) a souligné 

les problèmes de fatigue de l’enseignant, d’accès à internet et d’absence de contacts directs entre apprenants 

et enseignants dus au recours à l’enseignement en ligne 
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II. Méthodologie de recherche : 

Afin de pouvoir atteindre notre objectif de recherche, qui s’articule autour de la détermination la 

manière avec laquelle les enseignants évaluent leur expérience avec l’enseignement à distance, nous 

avons réalisé une enquête par entretiens semi-directifs conduits auprès d’enseignants- chercheurs de 

différents grades (tableau n°1). 

Tableau n°1. Présentation de l’échantillon d’enquête 

Enseignant Grade Nombre d’entretiens Durée des entretiens 

1 MCB 1 25min 

2 Vacataire 1 18min 

3 Vacataire 1 20min 

4 Vacataire 1 15min 

5 Vacataire 1 18min 

6 Vacataire 1 15min 

Source : Fait par nous-mêmes 

Les questions du guide d’entretiens portées sur trois principaux axes : 

 L’introduction de l’EAD ;   

 La méthodologie suivie par les enseignants pour s’adapter à ce nouveau mode d’enseignement ; 

 Les avantages et les difficultés de l’EAD 

Pour l’analyse des réponses aux entretiens, nous avons procédé à une analyse du contenu en et nous 

avons suivi les étapes de l’analyse déterminées par Miles et Huberman (1991) : la réduction des données 

(retranscription des entretiens), la condensation (codification) et la présentation des données. 

III. Résultats de l’enquête : 

1. les conduites de l’introduction de l’enseignement à distance : 

L’arrêt des activités pédagogiques et scientifiques annoncé par la tutelle chargée de gérer 

l’enseignement supérieur et la recherche scientifique, a été suivi d’une instruction de la continuité des 
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programmes pédagogiques en ligne, et cela à travers les plateformes de e-learning. Pour ce faire cette 

instruction a été communiqué par voie hiérarchique jusqu’à arriver à l’enseignant. En effet, nos enquêtés 

déclarent avoir été informé via messagerie électronique, a l’image de cet enquêtée qui dit avoir été informé 

par un « mail stipulant la continuité de l’année universitaire par l’EAD » 

Par ailleurs, cette instruction inattendue de par les circonstances et inévitable de par l’obligation 

d’assurer la continuité des programmes pédagogiques, a été données a un personnel enseignant pratiquant 

exclusivement l’enseignement en présentiel, et qui n’a pas comme pratique courante l’EAD nécessitant une 

formation et un accompagnement notamment pour la maitrise des technologies de la communication et 

des plateformes de e-learning (Lassasi et al, 2020).   

En effet, pour ce qui est de notre enquête, la grande partie des enseignant interrogés n’ont pas suivi 

une formation la conception et l’implémentation des cours en ligne cette catégorie englobe aussi les 

enseignants vacataires. Pour les enseignants ayant suivi une formation ils ont fait dans le cadre de la 

formation des enseignants nouvellement recruté, c’est-à-dire durant l’année de formation à valider a avant 

d’être confirmé. Selon une de nos enquêtés cette formation consiste à apprendre : 

 Comment s’inscrire à la plateforme MOODLE et EDX 

 Comment réaliser une carte conceptuelle/mentale 

 Rédiger le cours dans le logiciel Opale et le publier sous plusieurs formats.  

 Rédiger un plan de cours, un plan de conception, un portfolio, une feuille de route,  

 Comment déposer le cours dans la plateforme Moodle (E-Learning) 

 Comment réaliser des tests, ajouter des documents, des photos, des vidéos…etc.  

 Comment discuter avec les étudiants dans des salons de discussions ou à travers des chats 

 Comment réaliser un cours sous forme d’une vidéo 

Cette formation est ainsi jugée utile et satisfaisante, malgré la condition difficile de son 

déroulement « Personnellement, j’aurais préféré que la formation soit assurée par un formateur en 

présentiel et non pas en ligne car cette dernière a duré sept mois en parallèle avec une autre formation 

théorique ajoutant à cela la couverture de notre charge dans l’enseignements des Td et cours. Le rythme de 

la formation était pénible pour nous, néanmoins, elle était intéressante. »Propos d’une enseignante MCB. 
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En effet,  l’encadrement et l’orientation des enseignants à pratiquer l’EAD est très faible selon notre 

enquête, notamment pour les enseignants vacataires, elle se limite dans certains cas à leurs remettre des 

documents expliquant le mode d’utilisation de la plateforme utilisée dans l’établissement :  « Le service 

informatique de l’école nous a fait parvenir un document explicatif des différentes étapes à suivre pour 

l’introduction des cours sur la plateforme Moodle », et pour maitriser d’autres plateformes ces enseignants 

font recours aux vidéos explicatives diffusées sur internet.  

Les cours à distance sont dispensés à  partir du domicile de l’enseignant, la totalité des répondants le 

confirment. Cela, en mobilisant des moyens personnels notamment l’ordinateur et la connexion internet. 

Cette dernière est perçu comme satisfaisante quand il s’agit d’une connexion ADSL, est non satisfaisante 

quand c’est une connexion via opérateur mobile « Au début de l’année universitaire j’ai essayé d’utiliser ma 

connexion mobile 4G pour animer mon cours vue les avantages qu’elle est censée procurer lors des 

déplacements, mais les problèmes récurrent de connexion m’ont conduit à me tourner vers une connexion 

ADSL de mon bureau » propos d’une enseignante vacataire.  

2. Méthodologie employé  dans l’enseignement à distance : 

L’EAD ne peut être assuré sans le recours aux technologies de la communication et à une connexion 

interne. C’est à cet effet que dans le cadre de la promotion de l’enseignement à distance, depuis quelques 

années, plusieurs universités Algériennes ont mis en place des plateformes de e-learning comme une 

continuité de l’enseignement en présentiel. Slimani,R et Bentahar F(2019) définissent a ce titre ces 

plateformes comme« un logiciel qui assiste la conduite des formations présentielles et à distance.»pour 

notre cas d’étude, nous avons constaté que plusieurs plateformes sont utilisées pour pratiquer l’EAD qui a 

débuté avec la crise sanitaire covid19. Nous distinguons ainsi deux types de plateformes, celles qui 

permettent d’avoir un contact direct avec les étudiants et celles qui permettent de mettre à la disposition 

des étudiants différents supports de cours tel que des fichiers PDF, PowerPoint, enregistrements vidéos. 

Cela donne lieu à deux catégories de pratiques d’EAD : 

La première catégorie d’enseignants enquêtés utilise des plateformes d’enseignement en ligne 

permettant d’avoir un échange direct avec les étudiants, comme Google meet et zoom. Chacune de ces 

plateformes présentent des avantages et des inconvenant lié au mode d’utilisation et à la gratuité 

d’utilisation comme le précises les propos suivants « Parmi toutes les plateformes d’EAD, j’ai d’abord utilisé 

‘’zoom’’ étant donné sa simplicité et sa gratuite. Cependant, lorsqu’il est devenu payant j’ai immigré vers 
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google meet ». Les cours pour cette catégorie sont présentés à l’aide d’une présentation power point, comme 

pour l’enseignement en présentiel, la différence est que « L’EAD exige de l’enseignant de présenter sur les 

supports le maximum d’explications » enseignante vacataire.  

La deuxième catégorie utilise la plateforme de e-learning de l’université, sous forme d’espace cours 

en ligne dirigé par l’enseignant chargé du cours et qui serons accessibles au étudiants qui y sont inscrits. Les 

enseignant pratiquent un enseignement mixte car ils dispensent les cours en présentiel, et ils diffusent les 

supports cours en Pdf, support cours en vidéo, mais aussi des ressources complémentaires comme (Ouvrage 

et document électronique, vidéo You tube, des photos, une carte conceptuelle). Ils ne notent aucune 

différence entre la préparation d’un cours en présentiel et un cours en ligne.   

3. Les avantages et les limite de l’introduction de l’EAD :  

L’EAD est maintenant adopté depuis deux années universitaires, les enseignants ont pu acquérir une 

expérience et ont pu faire un constat sur les avantage que leurs procure ce mode d’enseignement, mais ils 

ont aussi pu soulever les difficultés auxquelles ils sont confronté pendant ces deux années.  

Les enseignants interrogés sont confronté à différentes formes de difficulté : la première est 

technique, lié au la qualité de la connexion internet, et a l’ouverture d’un compte sur la plateforme e-

learning de l’université notamment pour les enseignants vacataires « du fait que je suis vacataire, à ouvrir 

un compte sur la plateforme e-learning. Il a fallu que je présente une autorisation du chef de département 

pour l’ouvrir au centre de calcul, et en plus j’ai des difficultés à l’utiliser au début à cause de problèmes 

techniques » enseignante vacataire. La deuxième difficulté rencontrée est liée au déroulement du cours en 

ligne qui enregistre un taux faible de participation des étudiants, et une faible motivation des étudiants à 

suivre un cours en ligne. De ce fait, les enseignants interrogés sont très insatisfait du contact enseignant 

étudiant « Un contact virtuel qui rend la transmission et l’assimilation des connaissances difficiles » 

enseignante vacataire. A ce propos un autre enquêté explique, certaines matières nécessitent justement un 

contact direct pour avoir le feedback des étudiants, ce qui est impossible avec l’EAD. 

Par ailleurs, les enseignants interrogés sont unanimes pour dire que l’EAD et les plateformes e-

learning permettent de renforcer l’enseignement traditionnel, et de gagner du temps, comme l’explique les 

propos de cet enquêté elle permet aux étudiants de consulter les supports de cours à la maison avant la 

séance du cours, ça leur permet d’avoir une idée au préalable sur le contenu du cours.  Ça nous évite aussi 
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d’imprimer le cours et de perdre le temps de le distribuer durant la séance cours. Ça évite aussi de faire la 

dictée »  

Conclusion :  

L’enseignement à distance en Algérie a été généralisé dans l’urgence pour répondre à une situation 

de grise qui a paralysé le monde entier et tous les secteurs. Apres plus d’une année, ce mode d’enseignement 

ne fait pas l’unanimité chez les enseignants universitaires, ce que reflète d’ailleurs, l’avis de nos enquêtés 

qui ne sont pas satisfait de l’EAD qu’ils pratiquent, et dans le but de l’améliorer ils ont formulé les certaines 

suggestions.  

Les enseignants non formés essentiellement des vacataires sont insatisfait de ce mode 

d’enseignement, ils proposent de, Former plus les enseignants à l’utilisation des plateformes, Résoudre les 

problèmes de connexion à internet, Investissement dans des plateformes payantes ayant des 

fonctionnalités plus sophistiquées,et d’utilise des plateformes  qui permettent en contact directe avec les 

étudiants, comme zoom, Google meet, ou les intégrer sur e-learning, ou sur le site de l’université pour 

faciliter et sécuriser l’accès. 

Pour les enseignants permanents, ils se disent satisfaits de l’introduction d’un nouveau mode 

d’enseignement. Cependant ils soulèvent certains problèmes rencontrés lors de l’utilisation des TIC dans 

l’enseignement tel que l’adhésion des étudiants et leur acceptation de l’EAD, il faut donc remédier à cette 

situation. Ajoutant à cela la formation des enseignants et les étudiants à l’utilisation des plateformes de e-

learning.  
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