
ISSN (Online) 2625-5596



"   "  

 

VR.3373. 6323 .B

ISSN (Online) 2625-5596

:        

-   

Deutschland  Berlin  

030- 54884375 

030- 91499898 

030- 86450098 

mobiltelefon : 00491742783717 

development@democraticac.demail: -E 

mailto:development@democraticac.de


 

 

 

 

: 

 



:

 

 

 
- .     .

- Dr. Nadera Nassif, President Global Schooling Systems, USA. 

    
، زهير شالبيد. 

 



:
 

 

Word.

  
 (Simplified Arabic)

 
 Times New Roman

 
 . 

.



 





 
 

1

Innovative thinking among secondary school teachers and its relationship to some 

variables in the Gulf of Sidra region – State of Libya

... 

2

Transformational leadership in the schools of the Jordanian directorates of education in 

the northern region

 

3 

Organizational Communication and Its Role in Improving Job Performance and Applied 

Study on Khartoum International Channel 
 

4

Approaches to assessing the level of risk of money laundering and terrorism financing in 

associations: the case of Jordan 

The Moderating role of Organizational Cultue in the Relationship between Emotional 

Intelligence and Organizational Citizenship Behavior (Applied to sample of private 

hospitals in the state of khartoum ) 

 

 
The role played by the application of the principles of good governance from the point of 

view of employees in reducing budget deficits in public administrations in Lebanon 

7
“The Role of Administrative Innovation in Achieving Competitive Advantage in 

Jordanian banks” 

8. Assessment of the effects of quarrying activities on the road network quality: a case 

study of Benslimane province, Morocco. 

. 

Salah Eddine KOTTABI, Yahia EL KHALKI, Khalid BENZIDIYA……………………….. 

169



9. L’impact de l’usage des TICE dans les lieux de formation et le développement des 

ressources humaines 

 
Dr FARIH REDOUANE, Dr: FARIH MOHAMMED………………………………………. 

 

189 

 

https://journals.openedition.org/ries/1862


  بدولة ليبيا –لتفكير االبتكاري لدى معلمي المرحلة الثانوية وعالقته ببعض المتغيرات بمنطقة خليج السدرة ا

 

راسات واألبحاث مجلة   ة للدِّ ة الموارد البشريَّ         8          عشر  بعساالالعدد  –برلين. ألمانيا  –المركز الديمقراطي العربي -تنميَّ

  

 

Innovative thinking among secondary school teachers and its relationship to some 

variables in the Gulf of Sidra region – State of Libya  

     

  :ملخص الدراسة

94

37.003

 

Abstract: 

The current study aimed to identify the innovative thinking of secondary school teachers and 

its relationship to some variables in the Sidra Bay area. The researcher used the descriptive 

approach and a questionnaire of (49) paragraphs whose stability reached (0.73) and a sample 

of (50) teachers and the study found that females have more innovative thinking. From males 

and that there are statistically significant differences attributed to the scientific qualification 

variable in favor of higher diploma holders, and there are no statistically significant differences 

according to the age variable and the number of years of experience variable. The study 

recommended intensifying human development courses for all groups of teachers concerned 

with developing innovative capabilities7 

Keywords: innovative thinking, my secondary teacher7 
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 :المقدمة

 والتي اإلنسان تهدد التي المشكالت لحل البشري للعنصر األكبر األمل بمثابة اآلن االبتكار أصبح      

 بجالء تبين ذكاء األكثر األفراد اكتشاف نحو السيكولوجيون فيه تركز الذي الوقت وفي ونوعا كما تعددت

 الذي المطلب هو االبتكار أصبح بل التقدم من مزيد نحو الحضارة لدفع المطلوب هو وحده ليس الذكاء أن

 اإلنسان مطلب في والفشل النجاح مفتاح أنه على يبرهن وقد .المجال هذا في الرئيسي الدور يؤدي أن يمكنه

 .للمعرفة

 الثروة هم مجتمع كل في فالمبتكرون ، المجهول عن بحثه وفي والرؤية، اليقين نطاق خارج رحلته وفي   

 عوامل من أساسيا عامال البشري المال رأس يمثل إذ .والرقي الحضارة نحو الدافعة الطاقة وهم القومية،

 الميادين شتى في الحديثة للمخترعات اإلنسانية توصلت المبتكرين طريق فعن والرقي، والتطور التغير

 اإلنسانية وتقدمت الحضارة أزهرت طريقهم وعن والسياسة واآلداب والفنون العلوم وفي .والمجاالت

 .األمام إلى واسعة خطوات وخطت

 هذا على منخفضة قدرة ذوي آخرون وأفراد االبتكاري التفكير على مرتفعة قدرة ذوي أفراد وهناك    

 ثم ومن االبتكاري التفكير على المرتفعة القدرة ذوي األفراد على التعرف فإن لذلك التفكير من النوع

 وأداة وسيلة عقولهم من يتخذوا أن يمكنهم المبتكرين ألن ذلك .ضروري أمر قدراتهم وتنمية رعايتهم

 .والحياة الحضارة وجه تغيير في والمساهمة الكون أسرار من الكثيرين عن للكشف

 عن االبتكار من األفراد حظ زيادة إمكان أكدت .مبكرة واهتمامات محاوالت هناك أن من وبالرغم       

 .والتدريب بالتعليم االبتكار على القدرة تنمية أمكانية في يشكك ما يوجد أنه إال التخيل على القدرة طريق

 إلى الحاجة إلى يشير أخفق وبعضها .االبتكار قدرات زيادة إمكان يؤكد بما التوفيق حالفه الجهود فبعض

 .العلمي الضبط من مزيد

فاإلبداع قدرة األفراد على تقديم  Drevdahi) درفداهي )واإلبداعية هي النزعة نحو اإلبداع، ويرى      

  .(1)مؤلفات ونواتج أو أفكار من أي نوع والتي تعتبر جديدة ولم تكن معروفة من قبل 

 والنظريات بدراسته اهتمت التي المختلفة النظر ووجهات االبتكار طبيعة على التعرف من البد لذلك      

 .له المفسرة

 المناخ وتحقق المبتكرين، شخصية تكون التي المختلفة األبعاد يفهم أن االبتكارية مهتم كل على لزم فقد " 

 طاقات مجرد تصبح ال بحيث المبادأة الفاعلية، على القدرات هذه تنمو لكي توافره الواجب السليم النفسي

                                                  (2) " األفعال  ردود طريق عن تستجيب
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 : دراسةال مشكلة

 الثانوية المرحلة ومعلمات للمعلمين االبتكاري التفكير أنماط أبرز عن الكشف في الدراسة ةمشكل تكمن     

 التالميذ مع التعامل عند سلوكية مواقف في ينعكس ايجابيه أم سلبيه كانت سواء االبتكارية المعلم سمات الن

 7                  االبتكار  أو تعيق تشجع بحيث

 سلوكية مواقف في ستظهر السمة ههذ فان لذلك االطالع نحو ايجابي واتجاه مستقبلي أثر لها ويكون      

 تساؤالت أثارة أو لمرونته نتيجة الطلبة من متعددة اإلجابات تقبله مثل التالميذ مع اليومي التعامل في

 في الحالية الدراسة مشكلة تكمن كما االطالع نتيجة لحب والقراءة والبحث االكتشاف علي وتحفيزهم

 والوجداني العقلي النمو علي كبير أثر من المعلم لسمات لما" االبتكار نحو المعلم تفكير طبيعة علي التعرف

                                    "المعلم لدي

    :التالية التساؤالت في الدراسة مشكلة تحدد 

المرحلة الثانوية بمدينة خليج السدرة  ومعلمات معلمي لدى لدي االبتكاري التفكير انتشار ما مستوى -1

  ؟ بدولة ليبيا

المرحلة الثانوية  ومعلمات معلمي النوع لدى لمتغير تعزى إحصائية داللة ذات فروق هناك هل -2

 ؟ بدولة ليبيابمدينة خليج السدرة 

المرحلة  ومعلمات معلمي الخبرة لدى سنوات لمتغير تعزى إحصائية دالله ذات فروق هناك هل -0

 ؟ بدولة ليبياالثانوية بمدينة خليج السدرة 

المرحلة الثانوية بمدينة  ومعلمات معلمي للعمر لدى لمتغير تعزى إحصائية داللة ذات فروق هناك هل-9

 ؟ بدولة ليبياخليج السدرة 

المرحلة الثانوية  ومعلمات معلمي التخصص لدى لمتغير  تعزى إحصائية داللة ذات فروق هناك هل -0

 ؟ بدولة ليبيا بمدينة خليج السدرة

 :الدراسة األهمية

 أثر وله التربوية المدخالت أهم أحد يمثل الذي بالمعلم تعلقت اكونه من اأهميته دراسةال هذا ستمدت      

 يتحقق نجاحه ويقدره،  التربوية العملية في محور أهم وهو المنشودة للمخرجات الوصول في مباشرة

 ينبغي التي االبتكاري في التفكير السمات من العديد توصيف يحاول البحث وهذا التربوية، العملية نجاح

 حسن في المشرفين يساعد كما للمعلم المهني التطوير على يساعد مما الناجح، المعلم في تتوفر أن

 .التعليمية للمؤسسة المناسب المعلم اختبار
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 ميدانيا الناجح المعلم لدى االبتكاري تفكيرال عن الكشف في جديدة حلقة ضيفتل لدراسةا هذا عملت      

 السمات تحديد في بعد من أكثر يأخذ أيضا بأنه البحث وينفرد لطالبه، وإدارته تدريسه طريقة في

 .الناجح بالمعلم المتوافرة االبتكاري تفكيرالب والمتعلقة

 :دراسةال أهداف

المرحلة الثانوية بمدينة خليج  ومعلمات معلمي لدى االبتكاري التفكير انتشار مستوى على التعرف -1

 بدولة ليبيا7السدرة 

المرحلة الثانوية  ومعلمات معلمي النوع لدى لمتغير تعزى إحصائية داللة ذات الفروق على التعرف -2

 7 بدولة ليبيا  بمدينة خليج السدرة

المرحلة الثانوية  ومعلمات معلمي لمتغير سنوات لدى تعزى إحصائية داللة ذات الفروق على التعرف -0

 7بدولة ليبيابمدينة خليج السدرة 

المرحلة  ومعلمات معلمي لمتغير التخصص لدى تعزى إحصائية داللة ذات الفروق على التعرف -9

 7 بدولة ليبيا الثانوية بمدينة خليج السدرة

المرحلة الثانوية  ومعلمات معلمي العمر لدى لمتغير تعزى إحصائية داللة ذات الفروق على التعرف -0

 7بدولة ليبيابمدينة خليج السدرة 

 :دراسةال حدود

 التعليم ومعلمات لدى معلمي  االبتكارية السمات وهو الدراسة بموضوع الحالية الدراسة تحددت -

 .بدولة ليبيا السدرة خليج لمنطقة الثانوي

 م231.7 –م 2312بين عامي  الدراسةهذه  تطبيق  تم الزمانية الحدود  -

  بدولة ليبيا7 لمنطقة خليج السدرة  الثانوية العامة مدارس في تحددت :المكانية الحدود  -

 :الدراسة مصطلحات

طرق العلماء بجميع مدارسهم موضوع التفكير بكل تعقيداته مما أدى إلى تعدد تعريفاته وتعدد  :التفكير

 7 اتجاهاته
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) ان التفكير هو تغليب النظر في مظاهر الخبرة الماضية داخليا أو  ورد فيهو :  تعريف معجم علم النفس

هي و جود مشكلة و تنتها عادة وأو افكار ذات طبيعة رمزية و يبد فكرة استثارةسلسلة من األفكار أو عملية 

                        (0)  استقراء7 باستنتاج أو

التفكير هو األداة الصالحة لمعالجة المشكالت والتغلب عليها أن  Dwey John) )جون ديوييفترض و     

وتبسيطها وتحليلها مفاهيماً، فهي يمكن لمسها عن طريق نتائجها، وما يظهره اإلنسان في المواقف المختلفة، 

وقد واجه علماء النفس المعرفيون صعوبة في فهم أنماط وأساليب تفكير األفراد، مما تطلب دراسة طويلة 

هداً ووقتاً طويالً من الباحثين في المهارات البحثية المختلفة، ويشير إلى التفكير بأنه ما يحدث عندما أخذت ج

                                                                                                             (9) 7يحل شخص مشكلة ما

 : االبتكاري تفكيرال -

 المعلمين من أعلى بدرجة المبتكرون المعلمون بها يتميز نسبي دوام ذات خاصية أو صفة هي    

 من وغيرها المسايرة وعدم واالستقاللية والمثابرة المرونة متنوعة ميول ذلك على مثال العاديين

 .االبتكاري تفكيرال مقياس يقيسها التي السمات

نشاط عقلي مركب وهادف توجهه رغبة قوية في البحث عن حلول أو  عبارة عن :االبتكاريالتفكير ف      

7الشمولية و بالتجديد  االبتكارينتائج أصيلة لم تكن معروفة سابقاً، ويتميز التفكير  ىالتوصل إل  

 . االبتكار تعريف- 

 استعداد عن ويعبر الفرد بها يتميز والتي مكتسبة أو فطرية اجتماعية أو عقلية أو جسمية صفة هي     

 السلوك 7 من لنوع نسبيا ثاب

 تفكيرال مقياس على المفحوص عليها يتحصل سوف التي الدرجة هي   : االصطالحي التعريف

 7 االبتكاري

 :الدراسات السابقة

لدي معلمي  االبتكاري تفكيرالالبحث بعض الدراسات السابقة التي تناولت دراسة  الجانب من يعرض في هذا

 :المرحلة الثانوية وعالقتها ببعض التغيرات التربوية

لطلبة مدارس  االجتماعيوالتوافق  االبتكاريفي التفكير  ةدراسة مقارن(  : (1996(0) دراسة بندر-

 7 م في المدارس األخرىنهالمتميزين واقرا
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توافق وال االبتكاريةعلى مستوى القدرات أجريت هذه الدراسة في العراق وهدفت الدراسة إلى التعرف            

م تبعاً لمتغير الجنس والكشف عن داللة الفروق في نهوالنفسي لدى المتميزين من الطلبة وأقرا االجتماعي

 والنفسي بين الطلبة على أساس الجنس ونوع المدرسة7 االجتماعيوالتوافق  االبتكاريةالقدرات 

 (02 ) لمدارس الثانوية في مركز مدينة بغداد، حيـث تم أختيـاروتحدد البحث بطلبة الصف الثالث في ا  

 واعتمدت7 لالعتياديينطالباً وطالبة من أربعة مدارس للمتميزين وأربعة مدارس (  492عينة تألفت من )

 :الدراسة على أداتين

 (  1491) هللاالذي أعده سيد خير  االبتكاريختبار القدرة على التفكير ا -1 

توصلت الدراسة إلى  )1443النفسي الذي أعده يحيى محمد سلطان الوداني ) االجتماعيالتوافق مقياس  -2

وبين المتميزين من الطلبة وغير المتميـزين في متغيري القدرة  واإلناثوجود فروق دالة بين الذكور 

 .والطلبة في مدارس المتميـزين اإلناثولصالح  االجتماعيوالتوافق  االبتكارية

 :( 1444 )،(2) المفرجيدراسة  -

كشف عن أبرز السمات االبتكارية لمعلمي ومعلمات التعليم العام والتعرف على الفروق بين هدفت إلى       

أظهرت نتائج الدراسة بعد استخدام ،  السمات االبتكارية لمعلمي ومعلمات التعليم العام بمكة المكرمة

ابتكارية ذات متوسطات أعلى، وهي على التوالي: المبادرة األساليب اإلحصائية، إلى أن هناك سمات 

واالستفادة من الخبرات، التأمل في األفكار الجديدة، تحمل المسؤولية، الثقة بالنفس، أما السمات االبتكارية 

ذات المتوسطات األدنى فهي: عدم التقيد باألنظمة، الخروج عن المألوف، تحمل الغموض، المبادرة وعدم 

  .المسايرة

 :( 1002) (.) دراسة خريشة -

هدفت للتعرف إلى مستوى مساهمة معلمي التاريخ للمرحلة الثانوية في تنمية مهارات التفكير الناقد      

ودلت النتائج على تدني مستوى مساهمة معلمي التاريخ في تنمية مهارات التفكير  ،واإلبداعي لدى طلبتهم

 90الناقد واإلبداعي، والمهارات مجتمعة؛ فقد كان مستوى مساهمتهم أقل من المستوى المقبول تربوياً )

تهم إحصائياً بين آراء معلمي التاريخ أو نتيجة لمالحظ 276،)%ولم تظهر فروق دالة د7 جمال العساف 

داخل حجرة الدراسة في مستوى مساهمتهم في تنمية مهارات التفكير تعزى لجنس المعلم أو خبرته أو 

 7مؤهله
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 : (1002) (9) دراسة الجعافرة -  

دراسة مقارنة في التفكير االبتكاري ودافع االنجاز الدراسي والتوافق النفسي لدى الطلبة المتفوقين في       

وهدفت الدراسة الى مقارنة ( 2331أجريت هذه الدراسة في األردن )،  في األردنبرامج تربوية متباينة 

التفكير االبتكاري ودافع اإلنجاز الدراسي والتوافق النفسي لدى الطلبة المتفوقين في األردن، والموجودين 

س موزعين طالباً وطالبة، في الصف العاشر األسا(  42بلغت عينة الدراسة ) .في برامج تربوية متباينة

طالباً وطالبة   (29طالباً وطالبة من دراسة اليوبيل الخاصة )(  29على ثالثة بـرامج وعلى النحو اآلتي: )

طالباً وطالبة في المدارس االعتيادية7 وتوصلت الدراسة إلى تفوق طلبة ) 29)في المراكز الريادية و 

ائيا مراكز الريادة ولم تكن هنالك فروق دالة إحص المدرسة الخاصة )اليوبيل( في التفكير اإلبداعي يليهم طلبة

كذلك أشارت النتائج إلى أن الطلبة المتفوقين في المدارس االعتيادية كانوا أكثر  . نـاث واالبين الـذكور 

لإلنجاز الدراسي، موازنة المتفوقين في المدرسة الخاصة، ولم يكن هنالك فروق ذات  اندفاعاتوافقاً، وأكثـر 

  في التوافق، ودافع اإلنجاز الدراسي7 االعتياديةحصـائية بـين متفوقي المراكز الريادية والمدارس داللة إ

 :(1001) (4) دراسة أبو هالل والطحان -

أجريت هذه الدراسة في  العالقة بين التفكير االبتكاري والتحصيل الدراسي لدى عينة من المتفوقين      

وهدفت الدراسة الى إيجاد العالقـة بين الذكاء واألبتكار والتحصيل وتكونت ،  األمارات العربية المتحدة

طالباً وطالبة من الصفين الثالث اإلعـدادي والسادس االبتدائي7 وكانت أداة الدراسة هي )  406) العينة من 

ر المدرس دإختبار المصفوفات المتتابعة )رأفن( لقياس الذكاء وإختبـار تورانس )الدوائر( ومقياس أخر يق

من خالله بعض خصائص الطلبـة العقليـة والشخصـية ودرجات تحصيل الطلبة في مواد اللغة العربية 

 :والرياضيات والعلوم والفنية7 وتوصلت الدراسة إلى

أن التحصيل والذكاء والقدرة االبتكارية تشكل أبعاداً منفصلة، كذلك أوضحت المقارنات بـين الدرجات، أن  

االبتدائي أقل إبتكاراً من طلبة الثالث اإلعدادي، وكذلك أن متغيري الذكاء والتحصيل لهما طلبة السادس 

قدرة تنبؤية محددة تفسر بعض تباين درجات المرونة والطالقة ولم تتمكن أي من المتغيرات المستقلة من 

 7التنبؤ بدرجات األصالة 

 ( :1001 ) (13) دراسة ابوالعينين -

 راسةد الثانوية المرحلة طالب لدي الدراسي والتخصص الذات بمفهوم وعالقته االبتكاري التفكير       

 الذات ومومفه االبتكاري التفكير بين العالقة دراسة إلى الدراسة تهدفالجنسين ،  بين مقارنه امبريقية

 تهدف كما7 ذاتهم عن مفهومهم فى الثانوية المرحلة طالب من الجنسين بين الفروق واتجاه حجم ومعرفة
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 الجنسين لدى( أدبى – علمي)  الدراسي التخصص نوع واختيار االبتكاري التفكير بين العالقة دراسة إلى

 لقسمينا من الثانوي الثاني الصف وطالبات طالب من الدراسة عينة اختيار الثانوية ، وتم المرحلة طالب من

 من الدراسة ةعين وتكونت العشوائية الطريقة على للعينة اختيارها في الباحثة اعتمدت وقد ،واألدبي العلمي

،  ابيالحس المتوسط  اإلحصائية األساليب استخدام ، تم واألدبي العلمي القسمين من وطالبة طالب( 293)

بيرسون ،  االرتباط المجموعتين ، معامل بين الفروق داللة لحساب ت ، اختبار المعياري االنحراف

     7رباعياتال

 صيلالتفا -األصالة -المرونة -الطالقة أبعاد في واإلناث الذكور بين فروق وجود إلى نتائج توصلت     

 علميال القسمين طالب بين فروق وجود ، عدم العلمي القسم من الذكور لصالح لالبتكار الكلية والدرجة

 لقسما لصالح فروق توجد التفاصيل بعد ماعدا الكلية، والدرجة واألصالة والمرونة الطالقة في واألدبي

 قسمال طالب لدى الذات مفهوم وأبعاد االبتكاري التفكير أبعاد بين  ارتباط معامالت وجود ، عدم العلمي

 بعادأ في إحصائية داللة ذات فروق ، وجود الواقعي الذات ومفهوم الطالقة بعد عدا فيما الذكور من العلمي

 مفهوم بعد وفى ،االبتكاري التفكير على القدرة مرتفعي الطالبات لصالح اآلخرين تقبل -التباعد الذات مفهوم

 7االبتكاري التفكير على القدرة منخفضي الطالبات لصالح العادي الشخص

 (:1002) (11)  عثمان دراسة -

 متفوقينال الطالب لدى الشخصية متغيرات ببعض وعالقتها االبتكاري التفكير على القدرة بعنوان     

 بعضو االبتكاري التفكير على القدرة بين العالقة عن الكشف إلى الدراسة هذه هدفت،  والعاديين تحصيلياً 

 المتفوقين الطالب من عينة لدى( بالنفس الثقة الطموح، مستوى التحكم، مركز األنا، قوة) الشخصية متغيرات

 تغيراتالم هذه بين الفروق أهم عن الكشف وأيضاً 7 شندي بمحلية الثانوية بالمرحلة والعاديين تحصيلياً 

 المنهج وه الباحث اتبعه الذي الدراسة منهج7 النوع الدراسي، التفوق مثل أخرى ونفسية تربوية ومتغيرات

 من تكونت يوالت البحث مجتمع من العينة اختيار في الطبقية العشوائية الطريقة الباحث استخدم الوصفي،

 190و طالباً  .11) م2339/.233 الدراسي للعام شندي بمحلية الثانوية بالمرحلة وطالبة طالب( 223)

 مستوى ندع إحصائياً  دالة ارتباطية عالقة توجد ال أنه الدراسة نتائج وكانت ، عشوائياً  اختيارهم تم ،(وطالبة

 عند حصائياً إ دالة موجبة ارتباطية عالقة توجد ،7 األنا وقوة االبتكاري التفكير على القدرة أبعاد بين( 3730)

 حيث كريةالف الطالقة عدا الخارجي، التحكم ومركز االبتكاري التفكير على القدرة أبعاد بين( 3730) مستوى

 الطالقة من كل بين( 3730) مستوى عند إحصائياً  دالة ارتباطية عالقة توجد ،7 سالباً  االرتباط معامل كان

 الد غير االرتباط معامل كان حين في7  الطموح مستوى مع لالبتكار الكلية والدرجة المرونة، الفكرية

 بين( 3730) مستوى عند إحصائياً  دالة ارتباطية عالقة توجد ال7 ،7 واألصالة اللفظية، الطالقة مع إحصائياً 

 دال باطاالرت معامل كان حيث الفكرية الطالقة عدا بالنفس، والثقة االبتكاري التفكير على القدرة أبعاد
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 في والعاديين تحصيلياً  المتفوقين بين( 3730) مستوى عند إحصائية داللة ذات فروق توجد ،  إحصائياً 

 عند حصائيةإ داللة ذات فروق توجد ال بينما تحصيلياً، المتفوقين لصالح لالبتكار الكلية والدرجة األصالة

 ندع إحصائية داللة ذات فروق توجد ، والمرونة الفكرية، والطالقة اللفظية، الطالقة في( 3730) مستوى

 لم بينما صيلياً،تح المتفوقين لصالح الطموح مستوى في والعاديين تحصيلياً  المتفوقين بين( 3730) مستوى

 لةدال ذات فروق توجد ،  بالنفس والثقة الخارجي التحكم ومركز األنا قوة في بينهما دالة فروق توجد

 اإلناث، حلصال االبتكاري التفكير على القدرة أبعاد كل في واإلناث الذكور بين( 3730) مستوى عند إحصائية

 والثقة الطموح، مستوى في واإلناث الذكور بين( 3730) مستوى عند إحصائية داللة ذات فروق توجد

 إحصائية ةدالل ذات فروق توجد ال بينما الخارجي، التحكم مركز في الذكور ولصالح اإلناث، لصالح بالنفس

 مرتفعي بين( 3730) مستوى عند إحصائية داللة ذات فروق توجد ، األنا قوة في بينهما( 3730) مستوى عند

 في تكاريةاالب منخفضي ولصالح االبتكارية، مرتفعي لصالح الطموح مستوى في االبتكارية ومنخفضي

 األنا قوة في بينهما( 3730) مستوى عند إحصائية داللة ذات فروق توجد ال بينما الخارجي، التحكم مركز

 .بالنفس والثقة

 التعقيب على الدراسات السابقة : 

 منف والمنهج والعينة األهداف في تباينا هناك أن لوحظ الصلة ذات  السابقة الدراسات استعراض من  

لمرحلة لدى معلمي ومعلمات ا االبتكاري التفكيرالدراسة الحالية إلى التعرف على فقد هدفت هدف ال حيث

دراسة أبو هالل والطحان ( ودراسة 2334 عثمان) وتتفق مع دراسة خليج السدرةالثانوية بمنطقة 

 ( :1996بندر ) دراسة و ( 1444 )المفرجي،دراسة ك ولتختلف مع باقي الدراسات األخرى ) 2332)

مع  راسةالد عينة حيث من الحالية الدراسة تشابهتفقد   الدراسة عينةوتباينت الدراسات السابقة في 

(  2331: خريشة) دراسة ( و  2339 )أبوريا، كدراسة المعلمين من فيها الدراسة عينةدراسات كانت 

أبو ) كدراسة الطلبة من فيها الدراسة عينة كانت دراسات اختلفت معو (1449:أبوالسعيد)و دراسة 

 1996:بندر)دراسة (و1444 :المفرجيدراسة )( و 2331:الجعافرة)دراسة ( و2332:هالل والطحان 

 ) دراسة كل دراسة مع واألداة المنهج حيث من الحالية الدراسة واتفقت (2332 )ابوالعينينودراسة (

 ( 2334 عثمان دراسةو) ( 1444 :المفرجي) دراسة و ( 2331:خريشة) ودراسة( 2339 :أبوريا

(  2331: )الجعافرة دراسةو (1442بندر:  مع دراسة )ذلك واختلفت في ( 2332 ابوالعينين)ودراسة 

 في مستوى انتشار التفكير السابقة الدراسات نتائج اتفقت وقد ( 2332 والطحان: هالل )أبو و دراسة

و لتختلف مع باقي الدراسات  ( 2331:خريشة) و دراسة(  1444 )المفرجي: دراسةاالبتكاري مع 

 الدراسة الحالية  كما بينت نتيجة  (1442) بندر: ودراسة دراسة ( 2331: )الجعافرة األخرى كدراسة

لدراسة واتفقت نتيجة ا،  الذكور من العامة المدارس في االبتكاري للتفكير تملكا أكثر  اإلناث أن  على
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 هالل أبو) دراسة (  1444: ولتختلف مع كدراسة )المفرجي( 1442بندر:  الحالية مع نتيجة دراسة)

 متغير حسب العالي الدبلوم حملة لصالح إحصائية داللة ذات فروق توجد ( وأنه 2332: والطحان

 اسةدر االبتكاري  واتفقت نتيجة الدراسة الحالية مع نتيجة التفكير مقياس على العلمي المؤهل

 فروق توجد وال ( 2332: والطحان هالل أبو) دراسات كدراسةلولتختلف مع باقي ا ( 2331:خريشة)

ة لتختلف نتيجة هذه الدراس الخبرة سنوات متغير حسب وكذلك العمر متغير حسب إحصائية داللة ذات

 الحالية مع الدراسات السابقة 7

 :إجراءات الدراسة

 من ية،الحال الدراسة أهداف تحقيقسوف تعمل على  التي للخطوات التفصيلي الوصفب انقام الباحث     

 وثباتها صدقها، وداللة األداة، ووصف ، الدراسة لمجتمع ووصف ، المستخدمة الدراسة منهجية تحديد

 ذلك ستعراضا وسيتم،  النتائج تفسير في الحالية الدراسة عليها اعتمدت التي اإلحصائية للوسائل وعرض

 -:اآلتي النحو على

 : الدراسة منهجية -

 يقوم لوصفيا فالمنهج" ، الحالية للدراسة لمناسبته وذلك التحليلي، الوصفي المنهج انالباحث استخدم         

 بتحديد هتمي كما ، الوقائع بين توجد التي والعالقات الظروف بتحديد ويهتم ، وتفسيره كائن هو ما بوصف

                                                                    (12) 7"األفراد ومعتقدات اتجاهات على والتعرف ، والسائدة الشائعة الممارسات

 ، بتحليلهاان ثقام الباح ثم ومن ، المالحظة بطاقة طريق عن المعلومات بجمع انالباحث قام ولقد        

 7 الدراسة نتائج ضوء في إليها توصال التي المناسبة التوصيات إعداد و النتائج استخالص

 : الدراسة مجتمع  -  

 عليها مميع أن إلى انالباحث يسعى التي العناصر من الكلية المجموعةإلى  الدراسة مجتمع معنى يشير           

 فيها تتوزع يالت العينة تلك"   إلى الدراسة عينة معنى يشير بينما ، المدروسة بالمشكلة العالقة ذات النتائج

                         (10) 7" المجتمع في الواردة النسب بنفس المجتمع خصائص

 سيالدرا للعام خليج السدرة الثانوية بمدينةالمرحلة  معلمي جميع من الدراسة هذه مجتمع تكون وقد        

 حجــــــم ولصغر (مدارس  0) على موزعين ومعلمة معلما( 03) عددهم والبالغ،   ف.231 -2312

 الدراسة مجتمع توزيع يوضح(  0-2-1) رقم والجدول الحالية الدراسة في جميعا اعتماده يتم سوف المجتمع

 7    الخبرة سنوات وعدد العلمي والمؤهل النوع متغير حسب
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 ( يوضح توزيع مجتمع الدراسة حسب مدارس خليج السدرة 1جدول)

 عدد اإلناث عدد الذكور م المدرسةــــــــاس ت

 11 0 القدس 1

 9 4 عمر بن الخطاب 2

 10 9 شهداء الخدة 0

 02 19 المجمـــــــوع

 

 الدراسة حسب المؤهل العلمي( توزيع مجتمع 2جدول) 

 النسبة العدد المؤهل العلمي ت

 %09 09 ليسانس 1

 %09 .1 دبلوم عالي 2

 %133 00 وعــــــــــــــــــالمجم

               

 ( توزيع مجتمع الدراسة حسب عدد سنوات  الخبرة0جدول) 

 النسبة العدد الخبرة ت

 %  99 29 11و أقل من-9من:  1

 %   02 22 19 -11من: 2

 %133 03 المجمـــــــــــوع

 

 ( توزيع مجتمع الدراسة حسب   الحالة االجتماعية9جدول) 
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 النسبة العدد الحالة االجتماعية ت

 %   92 21 اعزب 1

 %  09 24 متزوج 2

 %133 03 المجمـــــــــــوع

 

 : الدراسة أداة -

 لوكس نحو الموجه و ، المقصود االنتباه"  بها ويقصد ، الدراسة لهذه كأداة االستبيان انالباحث اختار       

 وأ فقط، السلوك وصف من الباحث ليتمكن تغيراته، ورصد متابعته، بقصد معين جماعي أو  فردي

                                                                                    (19) "7وتقويمه وصفه أو  تحليله أو وصفه،

 :    منها األدبيات من مجموعة على باالعتماد األداة وبناء تصميم وتم

 7المعلم  مجال إعداد في والمراجع والكتب الدوريات/ أ  

 إعداد 7 تناولت التي السابقة والبحوث بالدراسات من بعدد االسترشاد/ ب

 7 الدراسة لهذه المشابهةاالستبيان  أدوات على اإلطالع/ ج

  الدراسة ألداة مترية الخصائص السيكو

 ( : Instrument Validity:  )الصدق/  أوالا 

 المقياس وفاء مدى أي إلى الصدق مفهوم" ويشير القياس خواص من خاصية أهم من يعتبر           

                                           (10) "7به نقيسه أن نريد لما وقياسه استخدامه بأغراض

 ( :  المحكمين صدق)  الظاهري الصدق/  1

 مدى على مباشر بدليل يمدنا المقياس وصدق أجلها من وضع التي الخاصية المقياس يقيس أن"      

   "(12).  أجلها من وضع التي األغراض ولتحقيق بوظيفته للقيام صالحيته

 يامللق والخبرة االختصاص ذوي من المحكمين من مجموعة على المقياس بعرض ذلك يقرر ما وغالباً        

 فيبدي ، وأهدافها ، وتساؤالتها ، الدراسة عنوان على المحكمون هؤالء يطلع أن بعد وذلك بتحكيمها،
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 الدراسة لموضوع الفقرات مالءمة  مدى حيث من وفقراتها االستبانة حول ومالحظاتهم آراءهم المحكمون

 درجةالمن بالمحور فقرة كل ترابط حيث من وكذلك ، للدراسة المرغوبة المعلومات عن الكشف في وصدقها

 تعديل وأ البقاء، أو بالحذف باإلشارة تحسينها طرق واقتراح ، صياغتها وسالمة الفقرة وضوح ومدى تحته

      (.1) 7 مناسباً  يراه مما ذلك وغير ، مالءمته ومدى ، المقياس تدرج في والنظر العبارات

 رةالخب ذوي من المحكمين من عدد على األولية صورتها في الدراسة أداة بتوزيع انالباحث قام وقد         

 اجدابيا امعةبج)  اآلداب بكلية التدريس هيأة أعضاء من التدريس وطرق النفس وعلم التربيةفي  والتخصص

 :  يلي ما المحكمين السادة من طلب قد وكان،وجامعة سرت بكلية التربية فرع بن جواد ، ( 

 7 مناسب بشكل المجاالت علي الفقرات توزيع صحة -

 7تتبعه الذي للمجال الفقرات انتماء مدى -

 7 ذلك إلى تحتاج التي الفقرات صياغة تعديل -

 7 األمر لزم إذا الفقرات حذف أو إضافة -

 ، صالحة ،غير )صالحة المستوى  على الدالة الخانة في)√(     عالمة بوضع المحكم يقوم ذا وعلى         

 ، مناسبا يراه ما المالحظ يضيف أو ليعدل ، خانات بثالث مذيلة االستبيان من صفحة وكل( لتعديل تحتاج

 إلى باإلضافة مناسبتها ومدى ، االستبيان بطاقة عبارات وضوح مدى حول آراءهم المحكمون أبدى وقد

 % 43)  مــن أكثر عليها اتفق التي التعديالت بإجراء الباحث وقام االستبيان حول العامة المالحظات بعض

 وضعت التي بالمهارة واتصالها ، ووضوحها ، العبارات دقة فيها روعي ، المحكمون إليهـا نوهه والتي( 

 7 ( فقرة 94والتي بلغت ) قللتطبيجاهزة  األداة أصبحت وبذا ، لها

 :الثبات/  ثانيا

 هي خدامهااست في الشروع قبل البيانات جمع أداة في أيضاً  توافرها يجب التي األساسية الصفات من         

 كلما يحةصح نتائج على الحصول أهمية في البيانات جمع أداة ثبات درجة قياس أهمية تكمن7 الثبات خاصية

 الدراسة جنتائ ستكون وبالتالي بنتائجها، األخذ وال عليها االعتماد يمكن ال المتذبذبة فاألداة استخدامه؛ تم

 اتالبيان جمع أداة ثبات ويقاس " والمال والوقت للجهد مضيعة األحوال أغلب وفي ومضللة، مطمئنة غير

 ضهابع مع المقياس في المفردات تساوي ويفترض كرونباخألفا معامل حساب أشهرها من مختلفة بطرق

                                (19) " ،2،777 ،1، صفر المفردات  تقدير يكون عندما وتستخدم البعض

  7( 37.0  ) بلغ ذيوال كرونباخ ألفا  : باستخدام االستبيان ثبات من بالتحقق انالباحث قام وقد
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 وتفسيرها عرض النتائجـ 

تعد هذه المرحلة من أهم مراحل البحث العلمي حيث يتم فيها عرض النتائج التي تم التوصل إليها وفق      

والخروج بنتائج علمية وحقائق قد تكون محل ثقة  الدراسة لتصبح ذات معنى وداللة، ألهداف الترتيب 

 ومناقشتها7علمية، إذاً فالبحث العلمي يبدأ من الدراسة  ومعالجتها إحصائياً وتفسيرها 

المرحلة  ومعلمات معلمي لدى  االبتكاري تفكيرال انتشار مستوى ما: والذي صيغته  :األولل اؤستال

  ؟بدولة ليبياالثانوية بمدينة خليج السدرة 

 واالنحراف المعياري لمستوى انتشارالحسابي حساب المتوسط باستخراج و انقام الباحث للتأكد من ذلك ،

 لدى المعلمين والمعلمات ، كما هو موضح بالجدول التالي 7 االبتكاري تفكيرال

لدى  االبتكاري تفكيرال( يوضح :المتوسط واالنحراف المعياري لمستوى انتشار  2الجدول رقم )

 المعلمين والمعلمات

متوسط  العينة

 الفرضي

االنحراف 

 المعياري

المتوسط 

 الحسابي

درجة 

 الحرية

مستوى  Tقيمة

 الداللة

03 49 147990 11072.3 94 947.34 3337 

      

( وانحراف  11072.3والذي قد بلغ )  االبتكاري تفكيرالتم حساب المتوسط الحسابي لمستوى انتشار   

7 ( وبدرجة حرية 333)  ة( و مستوى دالل 49( وبلغ المتوسط الفرضي )  14799020معياري مقداره ) 

وهذه النتيجة تدل على وجود انتشار  للتفكير االبتكاري لدى عينة الدراسة وتتفق هذه النتيجة مع (  94) 

 و لتختلف مع باقي الدراسات األخرى كدراسة ( 2331)خريشة: و دراسة ( 1444 ) المفرجي:نتيجة دراسة 

 7 (1442) بندر: ( ودراسة دراسة 2331: )الجعافرة

بين معلمي  االبتكاري تفكيرالهل هناك فروق ذات داللة إحصائية في  :والذي صيغته  : الثاني لاؤستال

 ومعلمات المرحلة الثانوية بمنطقة خليج السدرة تعزى لمتغير النوع ؟

ة والقيمة التائية لمعرف وسط الحسابي واالنحراف المعياري،متالبإيجاد  انباحثعلى الهدف قام الجابة إلل

 -:  الفروق بين المتغيرين كما هو موضح بالجدول التالي

 حسب متغير النوع Tالوسط الحسابي واالنحراف المعياري والقيمة ( 1الجدول رقم )
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االنحراف  المتوسط الحسابي حجم العينة المتغير

 المعياري

درجة 

 الحرية

مستوى  Tقيمة 

 الداللة

 247192 927242 21 ذكور
99 37209 37333 

 037000 0370.2 24 إناث

 

 247192) قدره  المعياري  االنحرافب ( 927242المتوسط الحسابي الذكور) إن السابقيتضح من الجدول 

حيث  ( 037000بلغ االنحراف المعياري لدى اإلناث )(  0370.2إلناث )لبلغ المتوسط الحسابي في حين (، 

وتدل هذه  (37333) داللة عند مستويإحصائيا  ةغير دالنسبة ( وهي 37209بلغت القيمة التائية التي بلغت )

بين معلمي ومعلمات المرحلة الثانوية  االبتكاري تفكيرفروق ذات داللة إحصائية في الالنتيجة عدم وجود 

(  1444: المفرجي) كدراسة ولتختلف نتيجة الدراسة الحالية مع بمنطقة خليج السدرة تعزى لمتغير النوع

 7 ( 2332: والطحان هالل أبو) دراسة

بين معلمي ومعلمات المرحلة  االبتكاري تفكيرالهل هناك فروق في والذي صيغته :  : ؤل الثالثاستال

 العلمي ؟ للمؤهلالثانوية بمنطقة خليج السدرة تعزى 

 االنحرافووسط الفرضي متوال الحسابي المتوسط حساببإيجاد ، انباحثعلى الهدف قام ال جابةاإل من للتأكد

 7(T)وقيمة  المعياري

 

حسب ( T)وسط الفرضي  واالنحراف المعياري وقيمةمتوسط الحسابي والمت(ال 3الجدول رقم )

 التخصص العلمي

 المتغير
حجم 

 العينة

المتوسط 

 الحسابي

االنحراف 

 المعياري

درجة 

 الحرية
 Tقيمة 

مستوى 

 الداللة

 279.31 00739 00 جامعي

99 393 73 37333 

 072314 0.700 .1 دبلوم عالي

 

( الذي يبين المتوسط الحسابي واالنحراف المعياري وقيمة )ت(7 على أنه ال توجد  0يشير الجدول رقم )    

 70.700 ( وبمتوسط حسابي قدره)333العالي عند مستوى)  مفروق ذات داللة إحصائية لصالح حملة الدبلو



  بدولة ليبيا –لتفكير االبتكاري لدى معلمي المرحلة الثانوية وعالقته ببعض المتغيرات بمنطقة خليج السدرة ا

 

راسات واألبحاث مجلة   ة للدِّ ة الموارد البشريَّ         11          عشر  بعساالالعدد  –برلين. ألمانيا  –المركز الديمقراطي العربي -تنميَّ

  

 اسةدر نتيجة مع الحالية الدراسة نتيجة واتفقت االبتكاري تفكيرال( حسب متغير المؤهل العلمي على مقياس 

 7( 2332: والطحان هالل أبو) كدراسة دراساتلا باقي مع ولتختلف(  2331:خريشة)

بين معلمي ومعلمات المرحلة  االبتكاري تفكيرالهل هناك فروق في والذي صيغته :   : ؤل الرابعاستال

 الثانوية بمنطقة خليج السدرة تعزى للعمر الزمني ؟

ي والوسط الفرض المعياري واالنحراف الحسابي وسطلا حسابب نالباحثا قام ،للتأكد من إجابة هذه الهدف

 7 كما هو موضح بالجدول (   T ) والقيمة

  لعمرحسب ا T(الوسط الحسابي والوسط الفرضي  واالنحراف المعياري وقيمة  4الجدول رقم )

 حجم العينة المتغير
المتوسط 

 الحسابي

االنحراف 

 المعياري

درجة 

 الحرية
 Tقيمة 

مستوى 

 الداللة

20-  09 29 9379.03 1379200 
99 000 73- 3337 

 97.430 9270929 22 فما فوق -00

( والتي بلغت  T ) قيمة واالنحراف المعياري ووالذي ( الذي يبين المتوسط الحسابي 9يشير الجدول رقم )

 االبتكاري تفكيرالعلى أنه ال توجد فروق ذات داللة إحصائية حسب متغير العمر على مقياس ( -37000) 

 الحالية الدراسة هذه نتيجة ، لتختلف7 ( 333( عند مستوى داللة )9270929) قدرهبلغ وبمتوسط حسابي 

 7السابقة الدراسات مع

بين معلمي ومعلمات المرحلة  االبتكاري تفكيرالهل هناك فروق في والذي صيغته :  : ؤل الخامساستال

 ؟ لعامل للخبرةالثانوية بمنطقة خليج السدرة تعزى 

  Tوالوسط الفرضي والقيمة )  المعياري واالنحراف الحسابي وسطلا حساب تم ،للتأكد من إجابة هذه الهدف

 7 ( كما هو موضح بالجدول 

 حسب الخبرة Tوسط الفرضي  واالنحراف المعياري وقيمة متوسط الحسابي والمت(ال 5الجدول رقم )

 المتغير
حجم 

 العينة

المتوسط 

 الحسابي

االنحراف 

 المعياري

درجة 

 الحرية
 مستوى الداللة Tقيمة 

20-  09 23 9273333 470230 
99 392 73 3337 

 470029 917.922 03 فما فوق-00
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على أنه ال T  (37392 )قيمة و( الذي يبين المتوسط الحسابي واالنحراف المعياري  0يشير الجدول رقم )

وبمتوسط  االبتكاري تفكيرالتوجد فروق ذات داللة إحصائية حسب متغير سنوات الخبرة على مقياس 

 مع الحالية الدراسة هذه نتيجة ، لتختلف ( 333عند مستوى داللة )7( و470230حسابي بلغ قدره )

 السابقة7 الدراسات

 تفسير النتائج :

لقد بينت الدراسة الحالية مستوى انتشار التفكير االبتكاري لدى معلمي ومعلمات  وهذا يدل على توفر       

هذه السمة لديهم ربما يعود السبب إلى قرب المنطقة " خليج السدرة " من مناطق التبادل التجاري واختالط 

  تبيرغستير في العادات، ويرى عراق الناس الموجودة بها وخاصة أن المنطقة مكتظة بسكان غير متشابهونأ

(Sternberg 1997 )كشفت عنه ما وهذا غيرها دون معينة تفكير أساليب إلى تؤدي الثقافات بعض ان 

 فيه شكال ومما، الدراسة الحالية في انتشار مستوى االبتكار بين المعلمين والمعلمات عينة الدراسة  نتائج

هذا البراح  لذا يعطي،  معينة سلوكية أنماطا عليهم تملي فهي مجتمعها أفراد على كبيرا لها أثرا هكذا بيئة فان

الكبير في عملية تقليد أشياء جديدة يأتي بها سكان هذه المناطق لهذه المنطقة ويعمل المعلم على تنقيتها 

 7 تكارواختيار األفضل منها في شيء من االب

ين بين المعلم تكاريإحصائيا في التفكير االبفي حين أشارت الدراسة إلى عدم وجود فروق دالة         

الضغوطات األسرية وخاصة في ظل ما تعانيه البالد  تللمسؤولياوالمعلمات أي بين ) النوع ( وهذا يعزى 

الذي و من تخبط في الجانب السياسي واالقتصادي والذي يطل بثقله على المواطن والذي منه المعلم والمعلمة

وأما عدم  ،  هولقمة عيش سرتهوألار له راالبتكار بل يكون جل همه توفير استقال يتيح فرصة للمعلم في 

تصقل  لعدم توفر مكتباتفيمكن أن يعزى وجود فروق دال إحصائيا بين أفراد العينة تعزى للمؤهل العلمي 

ود ، وأما عدم وج بهاحتذاء عدم وعيهم بأساليب الطرق الحديثة في التدريس واال وأيضا، الخبرة وتزيدها 

لمتغير العمر ربما يرجع السبب التطورات الحديثة والتي شملت  فروق دال إحصائيا بين أفراد العينة تعزى

المناهج وأساليب التدريس وقد كشف الدراسة الحالية بعد تطبيقها على العينة أنه ال توجد فروق دالة إحصائيا 

البتكاري بمنطقة خليج السدرة يمكن أن تعزى لعامل الخبرة بين المعلمين والمعلمات على مقياس التفكير ا

ويرجع السبب إلى انقطاع الدورات التدريبية والتي من شأنها ان ترفع من حدود التفكير االبتكاري للمعلم 

  وتجعله يواكب ماكينة العصر الحديث 7 

 :ومقترحات صيات تو

  :اآلتيإيضاحها في  ومقرحات يمكن عدة توصيات باحثائج الدراسة الحالية وضع المن خالل نت
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 افتتاح أقسام جديدة في الجامعة تعني بتخريج المعلم المتخصص في مجال االبتكار ورعاية المبتكرين 7 -

 تكثيف الدورات الخاصة في التنمية البشرية لجميع فئات المعلمين في جميع المراحل 7 -

 7 وضع اختبار للميول المهنية يحدد مقدار ميوله للعمل مع الموهوبين  -

 إجراء دراسات أخرى على معلمي المراحل األخرى وعالقتها بتنمية قدرات التالميذ االبتكارية  -

 7 سماته االبتكاريةتفكيره ودراسة عن أثر التأهيل العلمي والمهني للمعلم ) قبل الخدمة ( في تنمية  -

صة والخاصة بالسمات والصفات االبتكارية خاالمتعلقة التي تعنى بالتفكير االبتكاري و الدراسات زيادة -

 في السنوات الخاصة بمعلمي المرحلة الثانوية وذلك لحاجة نمو الطالب العقلي في هذه المرحلة 7
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Transformational leadership in the schools of the Jordanian directorates of education in 

the northern region 

  
Abstract 

The study aimed to identify the degree of practice of transformational leadership in the 

schools of the Jordanian directorates of education in the northern region from the point of 

view of teachers. The study adopted the descriptive survey method, and the researcher 

prepared a questionnaire to measure the degree of practice of transformational leadership. 

They were chosen in a relative random way. The results of the study showed that the degree 

of transformational leadership practice as a whole was (significantly); The results revealed 

that there were no statistically significant differences in the degree of transformational 

leadership practice due to the variables (educational qualification, educational stage), and 

there were statistically significant differences in the variable (sex), which came in favor of 

(females), and the variable (years of experience), and it came in favor of (from 1 year to less 

than 5 years). The study recommended strengthening the foundations, principles and values of 

the practice of transformational leadership in schools affiliated with the Jordanian directorates 

of education, and increasing the topics and research 

On the practice of transformational leadership among educational leaders. 

Keywords: transformational leadership, directorates of education, the northern region.  
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Organizational Communication and Its Role in Improving Job Performance and Applied 

Study on Khartoum International Channel 

 

 

Abstract:
The study aimed to identify organizational communication and its role in improving job 

performance an application study on Khartoum International Channel and the researchers used the 

descriptive analytical approach through the design of a questionnaire distributed to 55 (single 

channel workers). The study showed a number of results, including that organizational 

communication enhances the spirit of cooperation between employees and contributes to the 

decision-making process and that the means of communication with the channel contribute to 

improving the mental image and that meetings, billboards and social media are one of the most 

adopted means of communication. The study recommended the importance of involving workers 

in the development of annual plans and ensuring that communication between senior management 

and employees is strengthened and that a periodic competition is conducted to identify the 

outstanding worker or product. 

Keywords: Communication. Organizational communication. Job performance. Khartoum 

International Channel.  
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Approaches to assessing the level of risk of money laundering and terrorism financing in 

associations: the case of Jordan 

 

Abstract: 

The Financial Action Task Force recommended that its member states and the affected regional 

financial working groups assess the risk of money laundering and terrorism financing in 

associations to investigate its level and whether interference in it is high or medium without 

clarifying the methods of its measurement and analysis. This created a knowledge gap bridged 

by this study through its methodology of a qualitative nature, which led to its findings, namely 

that the number of approaches to assess the level of risk of money laundering and terrorism 

financing in associations is three represented in the quantitative, qualitative and integrative 

approaches, where the content of each approach differs from the other at the level of inputs, 

processes and outputs, and the outcome of the comparison between them in light of its 

advantages and disadvantages was in favor of the integrative approach, and the outcome of its 

implementation in Jordan was in favor of the integrative approach that was completed after the 

quantitative and the implementation is underway on its qualitative dimension. The findings also 

stated that the indicators obtained from scientific and practical sources other than the 
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quantitative survey indicated that Jordanian associations did not commit the crimes of money 

laundering and terrorism financing. 

Key words: approach, evaluation, risk of money laundering and terrorism financing, money 

laundering, terrorism financing, and association. 

FATF

1

2

                                                             
 
 



 : حالة األردناألموال وتمويل اإلرهاب في الجمعيات خطر غسل مستوى تقييم مناهج

 

راسات واألبحاث مجلة  ة للدِّ ة الموارد البشريَّ         37           عشر  سابعالالعدد  –برلين. ألمانيا  –المركز الديمقراطي العربي -تنميَّ

  
 

3

4

                                                             
 
 



 : حالة األردناألموال وتمويل اإلرهاب في الجمعيات خطر غسل مستوى تقييم مناهج

 

راسات واألبحاث مجلة  ة للدِّ ة الموارد البشريَّ         37           عشر  سابعالالعدد  –برلين. ألمانيا  –المركز الديمقراطي العربي -تنميَّ

  
 



 : حالة األردناألموال وتمويل اإلرهاب في الجمعيات خطر غسل مستوى تقييم مناهج

 

راسات واألبحاث مجلة  ة للدِّ ة الموارد البشريَّ         33           عشر  سابعالالعدد  –برلين. ألمانيا  –المركز الديمقراطي العربي -تنميَّ

  
 

5

6

7

 

8

9

 

10

                                                             
 
 
 

 
 
 



 : حالة األردناألموال وتمويل اإلرهاب في الجمعيات خطر غسل مستوى تقييم مناهج

 

راسات واألبحاث مجلة  ة للدِّ ة الموارد البشريَّ         37           عشر  سابعالالعدد  –برلين. ألمانيا  –المركز الديمقراطي العربي -تنميَّ

  
 

11

12

13

14

                                                             
 
 

 
 



 : حالة األردناألموال وتمويل اإلرهاب في الجمعيات خطر غسل مستوى تقييم مناهج

 

راسات واألبحاث مجلة  ة للدِّ ة الموارد البشريَّ         37           عشر  سابعالالعدد  –برلين. ألمانيا  –المركز الديمقراطي العربي -تنميَّ

  
 

15

                                                             
 



 : حالة األردناألموال وتمويل اإلرهاب في الجمعيات خطر غسل مستوى تقييم مناهج

 

راسات واألبحاث مجلة  ة للدِّ ة الموارد البشريَّ         78           عشر  سابعالالعدد  –برلين. ألمانيا  –المركز الديمقراطي العربي -تنميَّ

  
 

 
16

 

 

 

 

 

17 

 

 

 

                                                             
 

 



 : حالة األردناألموال وتمويل اإلرهاب في الجمعيات خطر غسل مستوى تقييم مناهج

 

راسات واألبحاث مجلة  ة للدِّ ة الموارد البشريَّ         78           عشر  سابعالالعدد  –برلين. ألمانيا  –المركز الديمقراطي العربي -تنميَّ

  
 

 

 

 

 

 

 



 : حالة األردناألموال وتمويل اإلرهاب في الجمعيات خطر غسل مستوى تقييم مناهج

 

راسات واألبحاث مجلة  ة للدِّ ة الموارد البشريَّ         78           عشر  سابعالالعدد  –برلين. ألمانيا  –المركز الديمقراطي العربي -تنميَّ

  
 

 

 

 

18 

19

 

                                                             
 
 



 : حالة األردناألموال وتمويل اإلرهاب في الجمعيات خطر غسل مستوى تقييم مناهج

 

راسات واألبحاث مجلة  ة للدِّ ة الموارد البشريَّ         77           عشر  سابعالالعدد  –برلين. ألمانيا  –المركز الديمقراطي العربي -تنميَّ

  
 

20

                                                             
 



 : حالة األردناألموال وتمويل اإلرهاب في الجمعيات خطر غسل مستوى تقييم مناهج

 

راسات واألبحاث مجلة  ة للدِّ ة الموارد البشريَّ         77           عشر  سابعالالعدد  –برلين. ألمانيا  –المركز الديمقراطي العربي -تنميَّ

  
 

 



 : حالة األردناألموال وتمويل اإلرهاب في الجمعيات خطر غسل مستوى تقييم مناهج

 

راسات واألبحاث مجلة  ة للدِّ ة الموارد البشريَّ         77           عشر  سابعالالعدد  –برلين. ألمانيا  –المركز الديمقراطي العربي -تنميَّ

  
 

21

22

                                                             
 
 



 : حالة األردناألموال وتمويل اإلرهاب في الجمعيات خطر غسل مستوى تقييم مناهج

 

راسات واألبحاث مجلة  ة للدِّ ة الموارد البشريَّ         77           عشر  سابعالالعدد  –برلين. ألمانيا  –المركز الديمقراطي العربي -تنميَّ

  
 

23

                                                             



 : حالة األردناألموال وتمويل اإلرهاب في الجمعيات خطر غسل مستوى تقييم مناهج

 

راسات واألبحاث مجلة  ة للدِّ ة الموارد البشريَّ         73           عشر  سابعالالعدد  –برلين. ألمانيا  –المركز الديمقراطي العربي -تنميَّ

  
 



 : حالة األردناألموال وتمويل اإلرهاب في الجمعيات خطر غسل مستوى تقييم مناهج

 

راسات واألبحاث مجلة  ة للدِّ ة الموارد البشريَّ         77           عشر  سابعالالعدد  –برلين. ألمانيا  –المركز الديمقراطي العربي -تنميَّ

  
 

 

swatpestl
24

 

2526

 

                                                             
 

 
 



 : حالة األردناألموال وتمويل اإلرهاب في الجمعيات خطر غسل مستوى تقييم مناهج

 

راسات واألبحاث مجلة  ة للدِّ ة الموارد البشريَّ         77           عشر  سابعالالعدد  –برلين. ألمانيا  –المركز الديمقراطي العربي -تنميَّ

  
 

27

28

 

 

2930

 

31

  

                                                             
 
 
 
 

 



 : حالة األردناألموال وتمويل اإلرهاب في الجمعيات خطر غسل مستوى تقييم مناهج

 

راسات واألبحاث مجلة  ة للدِّ ة الموارد البشريَّ         78           عشر  سابعالالعدد  –برلين. ألمانيا  –المركز الديمقراطي العربي -تنميَّ

  
 

  

+ +  

  

  

  

  

 

 

 

 



 : حالة األردناألموال وتمويل اإلرهاب في الجمعيات خطر غسل مستوى تقييم مناهج

 

راسات واألبحاث مجلة  ة للدِّ ة الموارد البشريَّ         78           عشر  سابعالالعدد  –برلين. ألمانيا  –المركز الديمقراطي العربي -تنميَّ

  
 



 : حالة األردناألموال وتمويل اإلرهاب في الجمعيات خطر غسل مستوى تقييم مناهج

 

راسات واألبحاث مجلة  ة للدِّ ة الموارد البشريَّ         78           عشر  سابعالالعدد  –برلين. ألمانيا  –المركز الديمقراطي العربي -تنميَّ

  
 



 : حالة األردناألموال وتمويل اإلرهاب في الجمعيات خطر غسل مستوى تقييم مناهج

 

راسات واألبحاث مجلة  ة للدِّ ة الموارد البشريَّ         77           عشر  سابعالالعدد  –برلين. ألمانيا  –المركز الديمقراطي العربي -تنميَّ

  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 : حالة األردناألموال وتمويل اإلرهاب في الجمعيات خطر غسل مستوى تقييم مناهج

 

راسات واألبحاث مجلة  ة للدِّ ة الموارد البشريَّ         77           عشر  سابعالالعدد  –برلين. ألمانيا  –المركز الديمقراطي العربي -تنميَّ

  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 : حالة األردناألموال وتمويل اإلرهاب في الجمعيات خطر غسل مستوى تقييم مناهج

 

راسات واألبحاث مجلة  ة للدِّ ة الموارد البشريَّ         77           عشر  سابعالالعدد  –برلين. ألمانيا  –المركز الديمقراطي العربي -تنميَّ

  
 

( 1 ):Finaclal Action Task Force( FATF),2017, The FATF Recommendations, p52-57. 

 (3):Finaclal Action Task Force (FATF),2015,Best Practices,Combating The Abuse Of  
Non-Profet Organisations(Recommendation 8) 
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The Moderating role of Organizational Cultue in the Relationship between Emotional 

Intelligence and Organizational Citizenship Behavior 

(Applied to sample of private hospitals in the state of khartoum ) 

 

spss

 

Abstract 

             This study aimed to identify the impact of Emotional Intelligence on Organizational 

Citizenship Behavior Through the moderating role of Organizational Culture   ، Through studing 

the current situation of (EI) OF DOCTORS working in private hospitals at Khartoum state ،

The research is used the descriptive method to collect data to meet the research objectives using 
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SPSS  program to analyze data and a 228 questionnaire has been distributed  to study 

community the collected questionnaire were (223) and valid questionnaire were about (97.8)  ،

The finding of statistical analysis show that there is a postive Relationship between some of 

the variables of (EI) and (OSB) and the (OC) is moderating the relationship between (EI) and 

(OCB)   ، The researches recommend several recommendations -head of private hospitals should 

increase the motivation of doctors , includes setup the training courses of (EI). Especial self 

confidence also need to develop and enhance the organizational of the private hospitals. 

Keywords: Organizational Culture –Emotional Intelligence –Organizational Citizenship 

Behavior. 
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 :Altruism

-2:Courtesy 

-3 :Conscientiousness
, , 

, ,  

-4 Sportsmanship, 
,  

-5 :Civic Virtue, 
, , 

 

حثيبمكثيتيميتنثبصخيتت

منمممننبيميتنثتيحيمسي

يتنصخسمصبحمممتتسممتم

" يضممتسيتنيمحيتنضبيمتخبحي

 



 الدور المعدل للثقافة التنظيمية فى العالقة بين الذكاء العاطفى وسلوك المواطنة التنظيمية

 

راسات واألبحاث مجلة   ة للدِّ ة الموارد البشريَّ         011         عشر  سابعالالعدد  –برلين. ألمانيا  –المركز الديمقراطي العربي -تنميَّ

  

يميتنث

سيصثيتتنمكمييميتنثمتحينض

يتحجتنتتسممسكينتبممنخيم

تبيميتنثنمكختيمكنحثيبمكثييشي.

بيكمشتتمتبشكيتضOrganizational Valuesي

مكتنتيتمثيميتنيمميميتحممن

بيئميتستممختيميتنضمسجيتمت

يينتمتجمنمبسخبيجتمتنشئينييتمص

 م

كمشتكبيميتنتمOrganizational Beliefsيميتنتم -

ممنجيكيمبيئيجتمحيمبيحيتنبي

ممسصنيمكمشميتمجمميميتن

 يميتنيتحثجمم

مبتيييمOrganizational Normsيميتن -

ممنتيميتنمممنيمييمنتبممن

 جببمكتيتكنبييتب

تمتيميتنتOrganizational Expectationsيميتنت -

 ممنمتخمممنكممنميتيح



 الدور المعدل للثقافة التنظيمية فى العالقة بين الذكاء العاطفى وسلوك المواطنة التنظيمية

 

راسات واألبحاث مجلة   ة للدِّ ة الموارد البشريَّ         019         عشر  سابعالالعدد  –برلين. ألمانيا  –المركز الديمقراطي العربي -تنميَّ

  

حت Organizational Rituals and Traditions :يميتن

نتميتستسيسيمثيكتتممنتمتنش

ممن

متمحت Organizational Heritage: ممنثم

متبنشيكيتممنتحتبيجممنممنب

نضتممنتحممن

ميمنثنمكئيسيمكتمث Organizational Ethics:  يميتنيخ

جيخممنبيمتيسكيتيميتشمم

صيئمنيستمتيخمممنيختتكم

مجتميخيكيسشتتيخمجتمسم

مجتمسمممنينتمننسمنمتجن

  

   No 

 

   .  

   .  

   .  

   .  

   .  



 الدور المعدل للثقافة التنظيمية فى العالقة بين الذكاء العاطفى وسلوك المواطنة التنظيمية

 

راسات واألبحاث مجلة   ة للدِّ ة الموارد البشريَّ         018         عشر  سابعالالعدد  –برلين. ألمانيا  –المركز الديمقراطي العربي -تنميَّ

  

 

   .  

   .  

   .  

   .  

   .  

 

   .  

228
 

  % 
 228 %100 
 223 97.8 

 5 2.2 
 12 5.2 

 211 94.6 

    

  107 50.7 

 104 49.3 

 211  

 

 102 48.3 

 85 40.3 

 20 9.5 



 الدور المعدل للثقافة التنظيمية فى العالقة بين الذكاء العاطفى وسلوك المواطنة التنظيمية

 

راسات واألبحاث مجلة   ة للدِّ ة الموارد البشريَّ         001         عشر  سابعالالعدد  –برلين. ألمانيا  –المركز الديمقراطي العربي -تنميَّ

  

46  4 1.9 

 211  

  118 55.9 

 80 37.9 

 13 6.2 

  211  

  144 68.2 

 52 24.6 

 15 7.1 

  211  

 

 151 71.6 

 42 19.9 

11 - 15  4 1.9 

16  14 6.6 

  211 %100 

 148 70.1 

 51 24.2 

 12 5.7 

   

 
 

 



 الدور المعدل للثقافة التنظيمية فى العالقة بين الذكاء العاطفى وسلوك المواطنة التنظيمية

 

راسات واألبحاث مجلة   ة للدِّ ة الموارد البشريَّ         000         عشر  سابعالالعدد  –برلين. ألمانيا  –المركز الديمقراطي العربي -تنميَّ

  

Hair 
et al 2010

KMO
Bartlett's

Cummunalities 
Loading 

Eigen values  
*

   
 .840 .133 .195 .157 .000 

 .823 .105 .084 -.053 .128 
 .779 .100 .139 -.002 .392 

 .777 .077 .087 .182 -.039 
 .750 .141 .235 .224 .053 

 .696 .069 .060 .290 .107 
 .642 .405 .197 .126 .097 

 .611 .315 .231 -.152 .445 
 .538 .320 .297 .003 .338 

 
 .188 .803 .094 .040 .199 

 .249 .767 -
.082 

.133 .175 

 -.033 .737 .116 .262 .256 
 .303 .693 .056 .062 .165 

 .174 .664 .280 .281 -.089 



 الدور المعدل للثقافة التنظيمية فى العالقة بين الذكاء العاطفى وسلوك المواطنة التنظيمية

 

راسات واألبحاث مجلة   ة للدِّ ة الموارد البشريَّ         001         عشر  سابعالالعدد  –برلين. ألمانيا  –المركز الديمقراطي العربي -تنميَّ

  

 .088 .640 .089 .383 .245 
 

 .166 -.324 .774 .002 .140 
 .246 .214 .739 -.071 .012 
 .152 .308 .732 -.158 .331 

 .308 -.035 .725 .054 .271 
 .065 .401 .724 .082 -.093 

 
 .031 .187 .226 .807 -.012 

 .048 .092 -
.059 

.747 .236 

 .272 .211 -
.127 

.671 .134 

 .340 .227 -
.174 

.623 -.129 

 
 .094 .223 .213 .140 .807 

 .232 .278 .298 -.050 .720 
 .181 .215 -

.085 
.383 .714 

Cumulative % 
Kaiser-Meyer-Olkin Measure of Sampling Adequacy. .860 

 3914.798 

 

 .762 

 .736 

 .702 

 .692 

 .579 



 الدور المعدل للثقافة التنظيمية فى العالقة بين الذكاء العاطفى وسلوك المواطنة التنظيمية

 

راسات واألبحاث مجلة   ة للدِّ ة الموارد البشريَّ         001         عشر  سابعالالعدد  –برلين. ألمانيا  –المركز الديمقراطي العربي -تنميَّ

  

Cumulative % 77..66

Kaiser-Meyer-Olkin Measure of Sampling Adequacy. .771 

Bartlett’s Test of 257.809 

2018
 

   Cronbach’s alpha 

 9 0990 

 6 09.0 

409.0

30900

 3 0960 

 609.0

6 09.0 

4096.

 00966

2018

 
 المتغير المستقل

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 الدور المعدل للثقافة التنظيمية فى العالقة بين الذكاء العاطفى وسلوك المواطنة التنظيمية

 

راسات واألبحاث مجلة   ة للدِّ ة الموارد البشريَّ         001         عشر  سابعالالعدد  –برلين. ألمانيا  –المركز الديمقراطي العربي -تنميَّ

  

 

 

    
    

    
    

    
    

  
 

 
  

 

Person's Correlation Coefficient for All Variable
       

 
1 

        

 .517 1        

 
.463(**) .269 1 

      

 
.388(**) .717 .147(**) 1 

     

 .553(**) .546 .380 .601 1     



 الدور المعدل للثقافة التنظيمية فى العالقة بين الذكاء العاطفى وسلوك المواطنة التنظيمية

 

راسات واألبحاث مجلة   ة للدِّ ة الموارد البشريَّ         001         عشر  سابعالالعدد  –برلين. ألمانيا  –المركز الديمقراطي العربي -تنميَّ

  

 
.493(**) .315 .442(**) .256(**) 

.406(**)    
 

 .455 .504 .628 .427 .579 .666    

 
.338 .542 .553 .314 

.505 .585 .755  
 

 
.200 .198 .426 .178 

.397 .527 .481 .581 
 

 

Sig   

.000 .295  

.772 .026 

.000 .249  

.969 .004 

.130 .127 

 .317  
 .300**  

 .317 ∆  
  F change 

Note: Level of significant: *p<0.10, **p<0.05,***p<0

Sig   

.332 -.060 



 الدور المعدل للثقافة التنظيمية فى العالقة بين الذكاء العاطفى وسلوك المواطنة التنظيمية

 

راسات واألبحاث مجلة   ة للدِّ ة الموارد البشريَّ         001         عشر  سابعالالعدد  –برلين. ألمانيا  –المركز الديمقراطي العربي -تنميَّ

  

.007 .196  

.000 .483  

.368  .065  

.000 .293  

 .575  
 .564**  

 .575 ∆  
  F change 

Note: Level of significant: *p<0.10, **p<0.05,***p<0 
 

Sig   

.000 -.230  

.000 .540  

.000 .424  

.001 -.245  

.000 .332  

 .544  
 .533**  

 .544 ∆  
  F change 

Note: Level of significant: *p<0.10, **p<0.05,***p<0 



 الدور المعدل للثقافة التنظيمية فى العالقة بين الذكاء العاطفى وسلوك المواطنة التنظيمية

 

راسات واألبحاث مجلة   ة للدِّ ة الموارد البشريَّ         001         عشر  سابعالالعدد  –برلين. ألمانيا  –المركز الديمقراطي العربي -تنميَّ

  

 

  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

  

431

 3 2 1 

 .293 -.262 -1.019 

 .032 .083 .511 

 .253 .043 .561 

 -.009 .071 -.281 

 .133 -.131 .071 



 الدور المعدل للثقافة التنظيمية فى العالقة بين الذكاء العاطفى وسلوك المواطنة التنظيمية

 

راسات واألبحاث مجلة   ة للدِّ ة الموارد البشريَّ         009         عشر  سابعالالعدد  –برلين. ألمانيا  –المركز الديمقراطي العربي -تنميَّ

  

 .904 2.028 

 .019 

.018 

 .027 

.024 

.011 

R² .321 .503 .552 

Adjusted R² .304 .488 .529 

∆ R² .321 .182 .050 

F change 18.793 72.389 5.389 

2018

42

 
 3 2 1 

 -.232 -.637 -.212 

 .544 .581 -.375 

 .426 .273 .431 

ية
ض

يا
ر
 ال

ح
رو

ال

Moderator
Low  الثقافة
التنظيمية
High  الثقافة
التنظيمية



 الدور المعدل للثقافة التنظيمية فى العالقة بين الذكاء العاطفى وسلوك المواطنة التنظيمية

 

راسات واألبحاث مجلة   ة للدِّ ة الموارد البشريَّ         008         عشر  سابعالالعدد  –برلين. ألمانيا  –المركز الديمقراطي العربي -تنميَّ

  

 -.252 -.194 .655 

 .336 .143 -.321 

 .660 .113 

 .019 

.018 

 .027 

.024 

.011 

R² .547 .644 .698 

Adjusted R² .536 .633 .682 

∆ R² .547 .097 .054 

F change 40.098 53.855 8.663 

2018 

 

 

ي
ان
تف
 ال

 و
ي

ح
 ال

ر
مي

ض
ال

Moderator

Low ةالثقافة التنظيمي

High ةالثقافة التنظيمي



 الدور المعدل للثقافة التنظيمية فى العالقة بين الذكاء العاطفى وسلوك المواطنة التنظيمية

 

راسات واألبحاث مجلة   ة للدِّ ة الموارد البشريَّ         011         عشر  سابعالالعدد  –برلين. ألمانيا  –المركز الديمقراطي العربي -تنميَّ

  

  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 

  

 

  
  

 



 الدور المعدل للثقافة التنظيمية فى العالقة بين الذكاء العاطفى وسلوك المواطنة التنظيمية

 

راسات واألبحاث مجلة   ة للدِّ ة الموارد البشريَّ         010         عشر  سابعالالعدد  –برلين. ألمانيا  –المركز الديمقراطي العربي -تنميَّ

  

- 

(2015)  
- 

(2012) 
- 

- 

(2017) 
-  
- 

(2015) 
 



الحوكمة الرشيدة من وجهة نظر الموظفين في تخفيض عجز الموازنات في االدارات  مبادئالدور الذي يؤديه تطبيق 
 العامة في لبنان

راسات واألبحاث مجلة   ة للدِّ ة الموارد البشريَّ         211         عشر  سابعالالعدد  –برلين. ألمانيا  –المركز الديمقراطي العربي -تنميَّ

  

 
The role played by the application of the principles of good governance from the point 

of view of employees in reducing budget deficits in public administrations in Lebanon 

 
 

 

 
Abstract 

Good governance has become an urgent need and an effective tool for countries, in a 

way that by applying its principles in their ministries and public administrations, countries can 

reach rationalization of public spending and reduce the deficit in the public budget. And it has 

become widely known that Lebanon suffers from a macroeconomic imbalance as a result of 
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the significant deficit in the public budget, resulting from vast wastage, corruption, favoritism, 

and abuse of power in public administrations and institutions. 

The aim of this study is to identify the extent to which the application of the principles 

of good governance in the public sector contributes to reducing such waste and reducing 

corruption, leading to the rationalization of public spending. Through this study, we have also 

sought to identify the administrative realities of the public administrations and institutions 

through a questionnaire that was distributed to (259) employees in these departments. This data 

was collected by sending out the questionnaires via e-mail and also by hand-delivering them 

to employees at their workplace. The data collection lasted about eleven months. 

As a result of analyzing the data collected through the employees' responses to the 

questionnaire tool, which was divided into axes related to the principles of good governance. 

In the first section of the questionnaire, the relationship between the application of the principle 

of participation, the principle of evaluation, the principle of accountability, the principle of 

effectiveness, the principle of transparency, the principle of equity and justice and the 

application of rationalization of public spending was measured, and it became clear to us that 

these principles are not applied effectively and in certain places their application was extremely 

shy, as all the arithmetic averages of these principles were less than (3.5) , and its related to 

studying the employees’ point of view regarding the application of these principles, it shows 

that most of the employees who responded to the questionnaire prefer that these principles were 

applied and expressing that they are an urgent need to rationalize spending and reduce burdens 

in order to reduce the deficit in the general budget and build a bridge of trust between the State 

and its citizens and the development of the Lebanese society through the provision of advanced 

services. 

keywords: good governance, public spending rationalization, the public budget, public 

budget deficit, public sector. 
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Std. 

Deviation 

952 1 5 4.85 8.028 
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952 1 5 4.81 8.2.4 

952 1.88 5.88 4.8905 8.7487. 
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One Sample T test

 
T P 

-22.9258.0 0.0 -1.1 
 -15.6258.0 0.0 -0.8 
 -16.7258.0 0.0 -0.7 
 -15.5258.0 0.0 -0.7 
 -16.4258.0 0.0 -0.7 
 -17.7258.0 0.0 -0.9 

 -20.5258.0 0.0 -0.8 

 

 
2.39 0.88 

One Sample T test

 
T P 

-20.28258.00 0.00 -1.11 
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“The Role of Administrative Innovation in Achieving Competitive Advantage in 

Jordanian banks” 

Summary 

The study seeks to research one of the elements that enhance the strengths of Jordanian 

commercial banks, which is administrative creativity, and its impact on achieving competitive 

advantage through the creative elements (fluency, originality, analysis, flexibility), where the 

study sample consisted of 500 male and female employees in Jordanian commercial banks. The 

results indicated that there was no statistically significant effect of fluency on achieving 

competitive advantage in Jordanian commercial banks. However, it was found that there was 

a statistically significant effect of originality on achieving competitive advantage. In addition 

to the effect of analysis on achieving competitive advantage, there was finally an effect of 

flexibility on achieving advantage. Competitiveness in Jordanian commercial banks Finally, 

the study recommends strengthening the application of creative elements in Jordanian banks, 

especially in terms of fluency, originality, analysis, and flexibility; as well as encouraging the 

participation of administrators in creative practices; and trying to take advantage of all human 

and material capabilities available to meet the requirements of administrative creativity, in 

addition to preparing strategic plans. clear and specific in order to put the elements of creativity 

into practice in Jordanian banks 

Keywords: Administrative Innovation, Competitive Advantage, Jordanian Commercial 

Banks.
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 Abstract: 

The road network is affected as a result of the passage of the quarry trucks and the 

transportation of materials in the province of Benslimane. It is natural that the movement of 

selling the products of these quarries to neighboring cities such as Rabat, Mohammedia, 

Casablanca, and even Kenitra and El Jadida is active, which will move a huge fleet of trucks 

of various sizes, especially heavy ones, to transport the products of these quarries of stones, 

gravels, and marble. Due to the absence of external orbits, this huge fleet is forced to pass 

within the orbits of the local municipalities of the Benslimane province, which has become a 

threat to the road network, population, health, properties, and the conduct of their normal 

activities. The degree of danger and the intensity of impact on the quality of the road network 

varies according to other determinants such as traffic density, the type of load and trucks used 

to transport materials, the condition and nature of the roads used, and the duration of 

transportation periods. 

The results show the degree of use of the road network by the local population and quarry 

trucks that most of these latter use the roads concentrated in the east of the province, where 

most of the province’s quarries are located with about 31 quarries, 19 of which are in the Ain 

Tizgha communes. While the average use of roads is concentrated in the center of the province, 

as they cross and depart mainly from the city of Benslimane in the direction of Bouznika, 

Mohammedia, and the districts. As for the poorly used roads, we find them in the far south of 

the province, where only a limited number of quarries are concentrated in Ahalaf communes 

and in the direction of the west. 

Keywords: Environmental impact - Sustainable development - Territory planning - 

Environmental degradation - Economy. 

 : 
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 Introduction 

Among the most prominent areas that know a wide range of quarries, we find the Benslimane 

province, which has a significant number of them, as this sector occupies a distinguished 

position within the field of economic development of the province, which makes it vulnerable 

to many dangers and imbalances that threaten the local environment on the one hand and human 

health on the other hand. 

Benslimane province is also considered as one of the Moroccan provinces that has witnessed 

a large spread of quarries in recent years with the aim of its development and due to the 

availability of appropriate geological conditions. However, the pressure on these resources has 

recently led to the emergence of a set of imbalances in the quarrying sector that concern the 

methods of exploitation and the growing phenomenon of random quarries, which has resulted 

in many severe damages to the environment caused by dust, vibrations, noise, excavation, and 

transportation of materials. 

Therefore, we will take the quarries of the Benslimane province as a model for the study, 

to know the quarries that the province has, as well as their geographical distribution, and 

thus determine their locations and types of the geographical distribution of population 

density. All of this is to extract the pressure on the use of the road network in the area of 

Benslimane. 

The main objective of this study is to use the geographical information systems to guide 

the authorities and decision-makers to take the right solutions by rehabilitating these 

roads, monitoring the number and size of trucks that cross them daily, and punishing 

violators of these laws, which causes the deterioration of roads and the occurrence of 

serious traffic accidents. 
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 The problem 

The subject of quarries is of great importance in recent studies, given the effective role it 

plays in achieving local development and spatial development strategies, and if this position 

gives it importance in political and economic studies, its environmental repercussions make it 

the focus of studies of researchers interested in protecting the environment and encouraging 

sustainable development. 

Therefore, we will take a model for the study of the quarries of Benslimane province, with an 

attempt to apply the tools of geographic information systems and remote sensing in addressing 

this environmental problem that revolves around knowing the extent to which the historical 

development and the large spatial spread of quarries contributed to affecting the quality of the 

road network in the province of Benslimane. 

 

 Expected Results 

Since we live next to the area of the study. It's safe to expect that it is natural that the 

movement of selling the products of these quarries to neighboring cities such as Rabat, 

Mohammedia, Casablanca, and even Kenitra and El Jadida is active, which will move a huge 

fleet of trucks of various sizes, especially heavy ones, to transport the products of these quarries 

of stones, gravels, and marble. Due to the absence of external orbits, this huge fleet is forced 

to pass within the orbits of the local municipalities of the Benslimane province, which has 

become a threat to the road network, population, their health, properties, and the conduct of 

their normal activities. 

The degree of use of the road network by the quarry’s trucks and the local population that 

most of these trucks use the roads will be concentrated in the east of the province, where most 

of the province’s quarries are located with about 31 quarries. While the average use of roads is 

concentrated in the center of the province, as they cross and depart mainly from the city of 

Benslimane in the direction of Bouznika, Mohammedia, and the districts. As for the poorly 

used roads, we find them in the far south of the area, where only a limited number of quarries 

are concentrated in Ahalaf commune and the direction of the west. 

 

 Data Sources 

In this analysis we used the next data sources: 

 Public data source: We have downloaded the road network of Benslimane province 

from the open website OpenStreetMap (https://www.openstreetmap.org); 

 Public data source: We have downloaded the population number in the studied 

municipalities of the province of Benslimane from the government website of the 

Ministry of Planning and Statistics (https://www.hcp.ma), which provides data for the 

general census of population, housing, and equipment for the entire Kingdom of 

Morocco; 

 Public data source: We obtained data on the territorial division of the Kingdom of 

Morocco in a shapefile format that includes the boundaries and areas of regions, 

regions, and the municipalities of the kingdom; 

https://www.openstreetmap.org/
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 Public data source: We have downloaded the Digital elevation model (DEM) for the 

area of Benslimane province from the website: https://earthexplorer.usgs.gov; 

 Private data source: We did visit the Regional Directorate of Equipment, Transport and 

Logistics in the province of Benslimane to obtain data related to the distribution of 

quarries, the number of trucks transporting materials daily, as well as the types of roads 

that these trucks cross and their destination. 

 Planned Methods 

To extract the pressure on the use of the road network in the area of Benslimane we have 

used multiple methods: 

 We did draw the network of different types of roads in the province of Benslimane, 

filling a database that includes their names, types, directions...; 

 We have downloaded the population number of the municipalities of Benslimane 

province according to the data of the general census of population and housing in the 

Kingdom of Morocco; 

 We obtained data on the territorial division of the Kingdom of Morocco in a shapefile 

format that includes the boundaries. Then I will extract the boundaries of municipalities 

of province Benslimane using special queries (SQL); 

 We did give each commune of Benslimane province code number to join and attach the 

number of populations. After that, I will extract the area of each one using calculate 

geometry inside ArcGIS to calculate the population density of the municipalities; 

 We did create a hillshade from the digital elevation model (DEM) for the Benslimane 

Province to add aesthetics to the map; 

 We filled a database and located the Quarries of Benslimane using their X and Y 

obtained using a GPS device carried out by the staff of the Regional Directorate of 

Equipment, Logistics, and Water in Benslimane; 

 Then we classified the network roads use of each road in Benslimane province 

according to the number of trucks and materials that cross daily to extract the amount 

of pressure these roads are exposed to. 

 In order to classify the network roads use of each road in Benslimane province, we did 

use the reclassify tool inside ArcGIS by Assigning a score for each characteristic of each 

of the province's roads, starting with directions, the number of adjacent quarries, the 

number of quarry trucks that cross daily, then the population density that they exploit and 

pass through that road. 

The grading process will be done as follows: 

Directions 
 

Quarries 
 

Trucks 
 

Population Density 

(people/Km²) 

Direction Score  Number Score  Number Score  Number Score 

Inside the Province 0  0 0  0 0  Less than 30 1 
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To Bsabes 1  2 1  5 to 9 1  30 to 39 2 

To Ziaida 2  4 2  10 to 14 2  40 to 49 3 

To Fedalat 3  5 3  15 to 19 3  50 to 60 4 

To Mansouria 4  6 4  20 to 25 4  More than 60 5 

To Benslimane 5  7 5  More than 25 5    

To Bouznika 6  9 6       

To Mohemmadia 7  17 7       

To laayoune 8          

To Rabat 9          

To Casablanca 10          

After that, we used the Weighted Overlay tool inside ArcGIS to calculate the final score and 

reclassify (Reclassify tool) the roads depending on their final score. 

Table: evaluation of the final scores and their interpretation 

FINALE SCORE INTERPRETATION 

Less than 2 Very poor use 

From 2 to 6 Poor use 

From 7 to 11 Average use 

From 12 to 16 Heavy use 

More than 16 Very heavy use 
 

 

 Benslimane province location 
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 Map: Localizing the studied Area at the national, regional, and local levels. 

Source: Personal work of Salah Eddine KOTTABI based on: Regional division data for 

Morocco in 2016, and the SRTM digital elevation model with a resolution of 30 meters. 

 

The province was created by royal decree n ° 2-77-605 of July 19, 1977, 1 the province of 

Benslimane is part of the Region of Casablanca-Settat. It extends over a depth of 50 to 60 km 

from the coast to Sidi Bettache with an opening of 35 km on the Atlantic Ocean along the 

coastal plain, its area is approximately 240,000 ha (2,400 Km2) made up of 55.8% of UAA 

(133,920 ha), 23.7% of forests (56,988 ha) and 20% of rangelands and uncultivated (49,119 

ha). 

Between the metropolises of Casablanca and Rabat, in an environment of plateaus crossed by 

the rivers of the wadi Cherrat and the wadi N’fifikh, extends the province of Benslimane. 

Oasis of calm and freshness, offering the beauty of its landscapes and its micro-climate, 

between land and sea.2 

 



Assessment of the effects of quarrying activities on the road network quality: a case 

study of Benslimane province, Morocco. 

 

راسات واألبحاث مجلة  ة للدِّ ة الموارد البشريَّ         971         عشر  سابعالالعدد  –برلين. ألمانيا  –ي المركز الديمقراطي العرب-تنميَّ

  
 

 Strengths: 

 Strategic geographic location: 

- The proximity of the two major consumption poles of Morocco: Casablanca and 

Rabat; 

- The proximity to Mohamed V airport; 

- The proximity of the port of Casablanca and Mohammedia. 

 Important transport network: 

- Highway; 

- National, regional, and provincial roads; 

- Rail network; 

- Motorway being programmed next to the town of Benslimane. 

 Structured infrastructure and equipment: 

- Well located airport; 

- International complex for young people in Bouznika; 

- A regional athletics training center in Benslimane on seven hectares; 

- Three golf courses in Benslimane, Bouznika and El Mansouria; 

- Studios for filming in Benslimane; 

- Regional environmental observatory in Benslimane. 

 Unique natural assets: 

- The beauty of its beaches and the quality of the bathing waters that extend over a 

length of 35 km; 

- Important rock stock (41 quarries); 

- Very fertile soil with a very high production rate, especially cereals. 

 

As for the municipalities that embrace quarries on their soil, they are: Ain Tizgha in the far 

east of the province, and its headquarters is located 7 kilometers away from Benslimane city in 

the center of Laayoune. Ziaida south of Benslimane city. Then Fadalat, west of the province of 

Benslimane, whose center is 25 km far away from Benslimane city, 12 km from the city of 

Mohammedia, and 12 km from the city of Casablanca. Whereas Ahlaf is located in the far 

south, 55 km far away from the Benslimane city, 2 km far away from the city of El-Gara, and 

30 km far away from the city of Berrechid.3 
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 Summary of Results 

1. Benslimane Quarries Location 

Map: Distribution of quarries in the province of Benslimane by municipalities. 
Source: Personal work of Salah Eddine KOTTABI based on the data of the Regional Directorate of Equipment, Transport, 

Logistics, and Water of Benslimane in 2022, and the digital elevation model SRTM with a resolution of 30 meters. 

The province of Benslimane embraces 46 quarries distributed among four municipalities: 41 

of them are concentrated in the east of the province.4 given that the Ziaida has a total of 22 

quarries, followed by Ain Tizgha with a total of 19 quarries. While the importance of the rest 

of the two municipalities declines, as the total of quarries does not exceed 3 in Fadalat in the 

West, and just two quarries in Ahlaf in the far south of the province. 

These quarries are located exactly on the west bank of the river of the wadi Cherrat as 89% 

of these quarries are spread along the river, 48% of the province’s quarries are concentrated in 

the Ziaida commune, and 41% in the Ain Tizgha commune. While 7% are spread in Fedalat, 

and only 4% in Ahlaf. 
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Perhaps the most prominent factor in the spread of quarries in the Benslimane province is the 

abundance of rocky lands, and the high financial returns of this sector, which contribute to 

accelerating the development process,5 in addition to the rapid growth of the urban 

phenomenon and the comprehensiveness of demographic and urban transformations. The 

urban explosion of the coastal area and the growth of the cities of Benslimane and Bouznika 

generated an increased demand for building materials, which led to the growth of stone quarries 

in the adjacent areas. This activity contributes to the economic development of several 

municipalities in the study area at the present (especially, the Ain Tizgha municipality, and the 

Ziaida municipality). 

Today, this activity has become a major contributor to the economic and local development 

of the province, especially the quarries acquired by the major cement companies. which 

generates large financial incomes related to taxes for the benefit of the various territorial 

districts that it embraces in the Benslimane Province. In addition to its contribution to the 

process of paving road axes in all parts of the local area and adjacent to the province. 

However, this activity has negative repercussions on the environment, which in turn 

constitutes an important economic resource for these local municipalities, as it constitutes a 

space for tourism, leisure, entertainment, and fishing. Thus, managing the effects of the 

exploitation of quarries on the ecological environment is a big bet for the development of the 

area.6 

2. Demographic qualifications are characterized by disparities 

The distribution of the population in the province of Benslimane is witnessing remarkable 

variations.7 It is high in urban circles, especially in the city of Benslimane with about 57,101 

people, exceeding the rest of the municipalities with about 20,000 people. The Bouznika 

commune is the closest, with a population of 37,057 while the rest of the municipalities follow 

closely together, they range from 19,853 people in El Mansouria to 11,451 in Ahlaf. On the 

other hand, this rate does not exceed 10,000 people in the following municipalities: Cherrate, 

Oulad Yahya Louta, Moualine El Oued, Sidi Bettache, Oulad Ali Toualaa, Bir Ennasr, Rdadna 

Oulad Malek. 

As for the population density rates, they are not very different from the population 

distribution, as we find them high in urban municipalities, especially Benslimane, at a rate of 

834.27 people/km², followed by Bouznika with about 340.60 people / km² and Mansouria with 

259.75 people / km². While this rate remains uneven in the rest of the municipalities, starting 

from 120.74 people/km² in the Cherrate communes, up to 50.89 people / km² in the communes 

Rdadna Oulad Malek. On the other hand, some of the municipalities in the province of 

Benslimane have a population density that does not exceed 50 people/km² it concerns four 

municipalities: Moualine El Oued, Ahlaf, Sidi Bettache, and the Bir Ennasr communes as the 

lowest with a rate not exceeding 15.76 people/km². This can be explained by the negative 

natural increase and the spread of the rural migration phenomenon. 
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Map: Distribution of the population & population density rate in the Benslimane 

Province by municipalities. 

Source: Personal work of Salah Eddine KOTTABI based on the data of the 2014 Population and 

Housing Census, and the SRTM Digital Elevation Model with a resolution of 30 meters. 

 

3. The infrastructure of the road network is important and concentrated on the coast 
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Map: Infrastructure of the road network in the province of Benslimane 

Source: Personal work of Salah Eddine KOTTABI based on the map of Benslimane of the Roads 

Directorate from the Ministry of Equipment, & the website: https://www.openstreetmap.org/ (2022). 

Benslimane Province, like the rest of Morocco, is characterized by a spatial concentration of 

the road network in the coastal area. As we find most of the industrial and economic equipment, 

as well as infrastructure,8 especially the road infrastructure, which intensifies and increases in 

quality the more we head towards the coast, towards the north and northwest, and precisely 

towards the city of Mohammedia. 

Benslimane Province has an important road network due to its density and a total length of 

794 km, of which 701 km are paved (88%), Also, 52% of the asphalted road network is in good 

to an acceptable condition. The road network in the area is represented by a 25 km long coastal 

national road linking both the cities of Rabat in the east and Casablanca in the west. And a 

motorway stretching for 25 km, in addition to regional roads, the length of which is estimated 

at 195 km. And other provincial roads linking the municipalities of the province to each other 

and other areas with a length of 529 km.9 
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Through the map of the distribution of road infrastructure in the province, it is noted that there 

is a complete concentration of the best types of roads in the coastal part of the area, while the 

internal areas are witnessing a fragile road network. Knowing that most of the natural tourist 

areas and quarries are located in the interior, opens the way for forest paths that can mrah the 

forest areas. 

In general, the road infrastructure is the most important human element that can contribute to 

the economic and tourism development of the province. However, consideration must be given 

to the environmental impacts of road construction at the expense of the outskirts of natural 

forested areas. 

4. Road traffic of quarries trucks 

Diagrams illustrating the number of trucks crossing the roads (annually): 

Source: The Regional Directorate of Equipment, Transport, and Logistics in the province of Benslimane 2022. 

The trucks transporting materials extracted from the quarries are distributed unevenly among 

the four municipalities within the Benslimane province. Although Ziaida has the largest 

number of quarries, Ain Tizgha is the leader in terms of the number of trucks crossing the roads 

due to the large quarries available in them and their economic importance. These tracks cross 

a group of roads concentrated in the east of the province, some of the most important of which 

are: The provincial road 3331, the provincial road 3318, the regional road 305, the regional 

road 404, the regional road 313, and the national road 1. On the other hand, The Ziaida quarry 

trucks, in turn, cross the following roads: The provincial road 3335, the provincial road 3333, 
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the regional road 305, the regional road 404, the regional road 313, and the national road 1. As 

for Fedalat, the number of trucks has decreased significantly (does not exceed 1,500 trucks). It 

is restricted to the following road network: The provincial road 3326, the provincial road 3313, 

and the regional road 305. While the number weakens even more in Ahlaf, where it does not 

exceed 70 trucks due to the smallness and poverty of the commune quarries compared to the 

rest of the other municipalities, and it is related to the following roads: The provincial road 

3321, the provincial road 3340, the provincial road 3305 and the regional road 305. 

 

 Results and Discussion 

After we used the Weighted Overlay tool inside ArcGIS to calculate the final score and 

reclassify (Reclassify tool) the roads depending on their final score as shown below: 

ROAD NAME 
DIRECTIONS 

SCORE 

QUARRIES 

SCORE 

TRUCKS 

SCORE 

POPULATION 

DENSITY 

SCORE 

FINALE 

SCORE 
INTERPRETATION 

National road 1 10 2 4 4 20 Very heavy use 

Highway 

number 3 
10 0 0 1 11 Average use 

Regional road 

number 404 
5 3 2 4 14 Heavy use 

Regional road 

number 420 
0 0 0 2 2 Very poor use 

Regional road 

number 322 
4 0 0 2 6 Poor use 

Regional road 

number 305 
5 0 0 3 8 Average use 

Regional road 

number 305 
5 0 0 4 9 Average use 

Regional road 

number 402 
0 0 0 2 2 Very poor use 

Regional road 

number 401 
0 0 0 2 2 Very poor use 

Regional road 

number 407 
0 0 0 1 1 Very poor use 

Regional road 

number 313 
7 0 0 4 11 Average use 

Provincial road 

number 3336 
0 0 0 1 1 Very poor use 

Provincial road 

number 3332 
0 0 0 1 1 Very poor use 

Provincial road 

number 3328 
3 0 0 3 6 Poor use 

Provincial road 

number 3305 
6 0 0 3 9 Average use 

Provincial road 

number 3300 
0 0 0 1 1 Very poor use 

Provincial road 

number 3340 
1 0 0 3 4 Poor use 

Provincial road 

number 3337 
1 0 0 2 3 Poor use 

Provincial road 

number 3339 
0 0 0 1 1 Very poor use 
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Provincial road 

number 3334 
0 0 0 1 1 Very poor use 

Provincial road 

number 3321 
2 2 2 3 9 Average use 

Provincial road 

number 3315 
2 1 1 3 7 Average use 

Provincial road 

number 3336 
2 1 1 2 6 Poor use 

Provincial road 

number 3333 
9 7 5 0 21 Very heavy use 

Provincial road 

number 3335 
9 5 4 5 23 Very heavy use 

Provincial road 

number 3329 
5 4 2 4 15 Heavy use 

Provincial road 

number 3322 
3 1 1 4 9 Average use 

Provincial road 

number 3350 
0 0 0 1 1 Very poor use 

Provincial road 

number 3313 
0 0 0 1 1 Very poor use 

Provincial road 

number 3328 
0 0 0 1 1 Very poor use 

Provincial road 

number 3311 
3 0 0 2 5 Poor use 

Provincial road 

number 3351 
0 0 0 1 1 Very poor use 

Provincial road 

number 3352 
0 0 0 1 1 Very poor use 

Provincial road 

number 3314 
0 0 0 1 1 Very poor use 

Provincial road 

number 3324 
5 3 3 4 15 Heavy use 

Provincial road 

number 3318 
5 4 2 4 15 Heavy use 

Provincial road 

number 3316 
8 5 3 4 20 Very heavy use 

Provincial road 

number 3331 
9 6 4 4 23 Very heavy use 

Provincial road 

number 3302 
6 6 4 4 20 Very heavy use 

Provincial road 

number 3355 
0 0 0 2 2 Very poor use 

Provincial road 

number 3356 
0 0 0 1 1 Very poor use 

Provincial road 

number 3303 
6 6 4 5 21 Very heavy use 

Provincial road 

number 3327 
5 3 2 5 15 Heavy use 

Provincial road 

number 3300 
4 0 0 2 6 Poor use 

Provincial road 

number 3317 
0 0 0 1 1 Very poor use 

Provincial road 

number 3312 
0 0 0 1 1 Very poor use 

Provincial road 

number 3310 
0 0 0 1 1 Very poor use 
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Provincial road 

number 3304 
0 0 0 1 1 Very poor use 

Provincial road 

number 3306 
0 0 0 1 1 Very poor use 

Provincial road 

number 3359 
0 0 0 1 1 Very poor use 

Provincial road 

number 3360 
0 0 0 1 1 Very poor use 

Provincial road 

number 3361 
0 0 0 1 1 Very poor use 

Provincial road 

number 3362 
0 0 0 1 1 Very poor use 

Provincial road 

number 3363 
0 0 0 1 1 Very poor use 

Provincial road 

number 3364 
0 0 0 1 1 Very poor use 

Provincial road 

number 3365 
0 0 0 1 1 Very poor use 

 

Since the start of the wave of quarries in the province of Benslimane and the Ain Tizgha 

commune in particular, and after the quarry that was built in the Koudia village to supply the 

highway linking Casablanca and Rabat with stones, the quarries began to operate in this area. 

Then the wave of quarries moved to Welad Younes village, Ziaida and Fadalat.  

Naturally, the movement of selling the products of these quarries to neighboring cities such 

as Rabat, Mohammedia, Casablanca, and even Kenitra and El Jadida will be active. Which 

moved a huge fleet of trucks of various sizes, especially the heavy ones, to transport the product 

of these quarries of stones, gravel, and marble. 

Due to the absence of external orbits, this huge fleet is forced to pass within the orbits of the 

local municipalities of the Benslimane Province, which has become a threat to the population, 

their health, property, and the conduct of their normal activities. 
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The most prominent negative repercussions resulting from transporting materials arise mainly 

from:  

 Noise and vibration; 

 Deterioration of public roads: risk of accidents or at least feelings of insecurity; 

 The heaviness of the transported load and the number of trucks cause inconvenience 

and imminent danger to other users; 

 Energy consumption and air pollution are generated by emissions of carbon dioxide 

(CO2), carbon monoxide (CO), and some fine particulate matter (PM10 and PM2.5)...10 

The degree of danger and the severity of the impact of one of these factors on the quality 

of the road network varies according to other determinants such as traffic density, type 

of load and trucks used to transport materials, the condition and nature of the roads used 

and the duration of transportation periods. 

Diagram of the ratio of the number of roads and their degree of use in Benslimane province. 

 

The graph and the map show that 65% of the roads in the Benslimane province are poorly 

used due to their distance from the sites of quarries and major cities. While the medium-use of 

roads does not exceed 14%. On the other hand, 22% of the roads are used extensively, 13% of 

them are very intensive due to their location around many quarries and their connection to the 

main cities and vital orbits of the province. 

The results show the degree of use of the road network by the local population and quarry 

trucks that most of these latter use the roads concentrated in the east of the province, where 

most of the province’s quarries are located with about 31 quarries, 19 of which are in the Ain 

Tizgha communes. We can say that the most used of these roads are the provincial road 3333 

and the provincial road 3331, followed by the National Road No. 1 which connects three urban 

centers: Bouznika, Mansouria, and Mohammedia, and then the regional roads No. 404 and No. 

403. 

While the average use of roads is concentrated in the center of the province, as they cross and 

depart mainly from the city of Benslimane in the direction of Bouznika, Mohammedia, and the 

13% 9%
14% 13%

52%

7 5 8 7 29

Very heavy use Heavy use Average use Poor use Very poor use
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districts, the most important of which is the regional road No. 313 linking the cities of 

Benslimane and Mohammedia, the regional road No. 305 and the provincial roads No. 3315 

and 3321. 

As for the poorly used roads, we find them in the far south of the province, where only a 

limited number of quarries are concentrated in Ahalaf commune and in the direction of the 

west, most notably the provincial road No. 3328 and the provincial road No. 3304. 

The main objective of this study remains the use of geographical information systems to guide 

the authorities and decision-makers to take the right solutions by rehabilitating these roads, 

monitoring the number and size of trucks that cross them daily, and punishing violators of these 

laws, which causes the deterioration of roads and the occurrence of serious traffic accidents. 

Some measures have been taken, but their application still knows some flaws with the absence 

of strictness in their application and respect for laws. Perhaps the most prominent of these 

solutions remain:  

 Monitor the amount of material extracted from the quarries and the amount transported 

daily; 

 Rehabilitation of the local roads in the area to accommodate the pressure of quarry 

trucks; 

 Using water and spraying machines, roads, and extraction areas with water to reduce 

the volume of dust emitted into the atmosphere;11 

 Establishing quarries away from the sites of residential municipalities, and areas 

designated for land and agricultural activities; 

 Paving the roads that trucks cross to reduce dust from the surrounding population; 

 Applying injunctive laws against violators and trucks carrying more than the authorized 

and permitted sizes of extracted materials. 

 

 Conclusion: 

It is shown that the characteristic of the quarrying industry is the intensity of the impact on 

the natural environment, which inevitably leads to its change. Among the most prominent of 

Photo No. 02: Provincial Road No. 3333 in Ziaida Photo No. 01: Regional Road No. 404 in Ain Tizgha 
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these imbalances that have become known to the environment in the province of Benslimane, 

is the deterioration of the road network because of transporting materials extracted from 

quarries. 

It was found that most of the roads that are heavily used are located around the sites of quarries 

that are available in the Benslimane province and near the main cities, especially in the east of 

the province, where the transport operations of materials extracted by quarry trucks are active. 

The most prominent solution to mitigate the deterioration of the situation remains strictness 

and application of laws aimed at achieving sustainable development and environmental and 

economic integration. Since it is established that the integration of environmental and economic 

interests of business entities dictates the development of new fundamental approaches to the 

organizational and economic mechanism to support the environmental safety of the road sector. 
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L’impact de l’usage des TICE dans les lieux de formation et 

le développement des ressources humaines 

 واالتصاالت في أماكن التكوين وتنمية الموارد البشرية المعلوماتدام تكنولوجيا أثر استخ

 
Dr FARIH REDOUANE, Sais Université  Sidi Mohamed Ben Abdallah Fès, Maroc. 

Dr: FARIH MOHAMMED,  Université Hassan Premier Settat, Maroc . 

 

Conclusion  

le monde  a connu des évolutions scientifiques technologiques qui ont impacté la plupart des 

domaines, en raison de cette  évolution, l'émergence de nombreux médias électroniques, tels 

que les livres électroniques, le contenu numérique, la bibliothèque numérique, la classe 

virtuelle, De nouvelles technologies pour l'enseignement supérieur, telles que l'enseignement 

à distance,  l'apprentissage ouvert, l'université virtuelle et l'apprentissage en ligne.  

Cette révolution numérique met aujourd'hui  les spécialistes dans le domaine de l'éducation  

devant des problèmes aussi vastes que complexes, car le système d’éducation dans son 

ensemble est convié à développer une « culture numérique » et à former l’individu à une « 

citoyenneté numérique » autonome et responsable. 

Mots-clés : activités scolaires, auto-apprentissage, autonomie scolaire, révolution numérique, 

TICE : technologies de l’information et de la communication en éducation, Formation 

ouverte et à distance , le développement , ressources humaines. 
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Introduction  

 

nous vivons dans un monde assurément « hypertechnologisé » et la maîtrise de la technique 

dans les écoles ou les lieux des formations ne se pose plus en simple composante ludique ou 

pédagogique au sein des missions éducatives. elle en devient la finalité elle-même : instruire, 

socialiser, qualifier au, par et pour le numérique. 

 

Objectifs 

- Clarifier la notion de formation par l’outil numérique, offre flexible où sont repensés les 

lieux et les temps et les activités d’apprentissage 

- Concevoir une organisation modulaire de ses formations et produire la maquette d’un 

dispositif de formation « multimodale et modulaire » adapté à son contexte et son public 

- Utiliser les technologies à bon escient et en les articulant d’un point de vue fonctionnel : 

outils de création de ressource, plateforme de téléformation, livret électronique 

d’apprentissage … 

- Identifier les différentes dimensions d’un projet de formation: technologiques, 

pédagogiques, organisationnelles, économiques 

- Accompagner les formateurs dans le changement de posture liée à la digitalisation de 

leurs séquences. 
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Usage d’Internet au Maroc en 2010-20181
 

 
 
X Y et Z sont dans le même bateau… 
- La génération X regroupe les personnes qui sont nées entre 1960 et 1980. Ces 

membres n’étaient pas ou peu connectés et restaient relativement stables sur le marché 

de l’emploi… jusqu’à ce que la crise les rattrape. 

- La génération Y regroupe les personnes nées entre 1980 et 1995. C’est la génération 

des « digital natives » qui ont grandi au même rythme que le réseau internet et l’accès 

aux ordinateurs. Cette génération remet en cause les modèles de management, la vie 

politique, la manière de consommer et elle privilégie l’entreprenariat au salariat. 
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- La génération Z regroupe les personnes nées après 1995. Elle est aussi appelée 

génération C (Communication, Collaboration et Création). Ces membres ont grandi avec 

la technologie, mais surtout avec le Web Social. C’est une génération connectée en 

permanence, qui ne comprend pas la communication verticale » qui existe au sein de 

l’entreprise. 

 
Les sept paradoxes de la formation des jeunes de la génération Z 
 
1. Préparer des jeunes à des organisations du travail qui n’existent pas encore partout et 

dont on ne connait pas encore les lignes puisque ce sont ces mêmes jeunes qui vont les 

inventer demain. 

2. Préparer des jeunes à une gestion souple des lieux et des temps sociaux 

 (formation, travail, vie privée…) dans une organisation par nature contrainte et rigide 

3. Fixer et faire respecter des règles et des règlements tout en développant l’autonomie et 

l’esprit d’auto-entreprise auxquelles sont condamné les nouvelles générations pour 

survivre dans le monde du travail 

4. Accompagner les jeunes des générations Y et Z à se projeter dans un métier alors 

qu’ils en changeront un grand nombre de fois au cours de leurs vies et que l’entreprise 

ne les fait plus rêver 

5. Donner du sens à l’apprentissage et à l’effort pour apprendre dans un monde où tout le 

savoir est à portée de main et semble accessible d’un seul clic 

6. Inciter les jeunes à apprendre sur des temps longs, dans une société numérique où 

priment les temps courts (zapping) 

7. Et enfin confier à des formateurs de la génération X le soin de former des jeunes de la 

génération Y et Z, sans travailler à une reconnaissance des codes sociaux des uns et 

des autres. 
 
Les enjeux majeurs du numérique pour les Lieux de formation 
  

1. Revisiter la pédagogie pour les générations Z 

2. Rendre la formation plus attractive pour lutter contre la concurrence 

3. Lutter contre les inégalités en terme de littératie  numérique 

4. Prendre en compte l’hétérogénéité croissante des apprentis 

5. Prendre en compte l’évolution des référentiels de formation et de certification 

6. Anticiper l’évolution du secteur de la formation 

7. Préparer les apprentis aux nouveaux modes de recrutement 

Du coté de la formation : Afin de lutter contre les ruptures de contrat en cours de route, 

les apprentis pourront continuer leur formation pendant six mois afin de ne « pas perdre 

une année ». Les entrées pourront également se faire tout au long de l'année.. 
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Répondre aux nouvelles attentes et manière d’apprendre des générations Y et Z 

 
« Un nouvel écosystème est en train d’émerger basé sur 

le partage et la collaboration, c’est ce qu’on appelle 

l’intelligence collective. Mais chaque nouveauté n’est 

pas sans conséquences. Le consommateur devient donc 

plus exigeant, il souhaite être surpris, qu’on le fasse 

rêver, qu’on lui raconte une histoire. il attend une 

véritable expérience interactive, immersive, sociale et 

émotionnelle forte !` 

  L’enjeu de cette digitalisation est de passer d’une 

formation    2.0 où l’échange et la collaboration sont les 

piliers fondateurs à une formation 3.0 qui utilise les 

nouvelles technologies proposées par le digital afin de 

personnaliser le parcours apprenant en fonction des 

besoins et profils des utilisateurs »2 

 
 

Nous sommes dans une « révolution numérique ! 
 

     La révolution numérique en cours aura des effets au moins aussi considérables qu’en leur 

temps l’invention de l’écriture puis celle de l’imprimerie. Les notions de temps et d’espace en 

sont totalement transformées. Les façons d’accéder à la connaissance profondément 

modifiées. 

A cet égard, chaque grande rupture dans l’histoire de l’humanité conduit à priver l’homme de 

facultés ("l’homme perd") mais chaque révolution lui en apporte de nouvelles ("l’homme 

gagne"). A la part de mémoire et de capacité mentale de traitement de l’information qu’il 

perd avec la diffusion généralisée des technologies numériques, l’homme gagne une 

possibilité nouvelle de mise en relation (d’individus, de groupes et de réseaux, de savoirs) 

mais aussi une faculté décuplée d’invention et de création. 

"le numérique bouscule beaucoup de méthodes pour faire apprendre ,même si, pour être 

compris il dois être transcrit en lettes et mots , en son , en images, toute formes usuelles 

depuis que l'homme écrit, lit, danse et dessine "3. 
 

Qui change tous les métiers de la médiation  
 
 

« Si elle a consulté au préalable un bon site 

sur la toile, petite poucette, nom de code pour 

l’étudiante, le patient, l’employée, l’administrée, 

le voyageur, l’électrice, le senior ou l’ado, que 

dis-je, l’enfant, le consommateur, bref 

l’anonyme de la place publique, celui que l‘on 

nommait citoyen ou citoyenne, peut en savoir 

autant ou plus, sur le sujet traité, la décision à 

prendre, l’information annoncée, le soin de soi 

… qu’un maitre, un directeur, un journaliste, un 
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grand patron, un élu, un président même […] il y 

a présomption de compétences». 

 
 

 
Cinq entrées possibles pour intégrer le numérique dans un Lieu de  formation 

 

Après que le progrès technologique a dominé  l'espace de la vie publique et fortement dans la 

vie scolaire, les générations d'aujourd'hui sont devenues accros à l'utilisation des technologies 

de l'information et de la communication. l'apprenant passionné par la technologie moderne 

possède une capacité étonnante à comprendre les concepts audio-visuels  et a un désir 

constant de rechercher et de communiquer via Internet. En conséquence" Cette 

transformation questionnent le modèle de la transmission des savoirs dans les lieux 

institutionnels et posent un nouvel enjeu de la pédagogie par et avec le numérique''4. 
 L'une des mesures que le système éducatif de notre pays devrait prendre est de raccourcir le 

chemin du développement et de la modernité, et de réaliser le décollage scientifique et le 

développement économique et social par l'amélioration et la modernisation des programmes 

d'enseignement et de formation pour répondre aux besoins des des apprenants de savoirs, de 

compétences et de valeurs. 
 

1ère entrée - Repenser l’organisation des lieux de la formation 
 

La tendance dans l’enseignement est au travail en groupe, L’alternance entre une phases 

d’enseignement classique et une phases d’enseignement dynamique permet de mieux capter 

et attirer  l’attention des élèves et des stagiaires . En complément de ces méthodes , il est très 

important  de repenser l’aménagement des salles de classe. Plus de mobilité et de flexibilité 

pour une meilleure interactivité. 

Vers les « learning labs » espace modulaire, salle de cours 3.0 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
La salle de classe du XXIème siècle ? 
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Bien qu’un TBI ait été installé, cet outil se contente de remplacer le tableau traditionnel vers 

lequel a toujours convergé l’attention. De plus, cette technologie – tout comme le tableau – 

ne suscite qu’une participation périphérique et perpétue le modèle classique de 

l’environnement pédagogique centré sur le professeur. 

 

La salle de classe du XXIème siècle ? 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Exemple d'espace pédagogique conçu comme un environnement propice à l'apprentissage. 

Son aménagement reflète une approche intégrée, dans laquelle les élèves peuvent soit 

s'entraider, soit se concentrer sur leur propre apprentissage, et où le professeur joue un rôle de 

facilitateur en guidant les élèves, mais aussi en définissant les orientations du processus 

d'apprentissage et des matières étudiées. 
OCDE 2010, L’environnement physique 
peut-il avoir un impact sur 
l’environnement pédagogique ? CELE 
Échanges 2010/13 ISSN 2072-7933 

La place des équipements personnels 

BYOD (Bring Your Own Device, ou « Apportez votre appareil personnel ») incarne la 

tendance selon laquelle les frontières entre sphère privée et sphère professionnelle sont de 

plus en plus floues : l’explosion des appareils mobiles, ainsi que l’émergence de la génération 

Y (18- 30 ans) très à l’aise avec les outils mobiles, le web 2.0 et la connectivité permanente, 

font qu’inéluctablement les appareils informatiques personnels pénètrent dans l’entreprise 

(smartphones,tablettes, netbooks, etc.). 

Selon Serge Tisseron « les enfants seront toujours en avance sur l'institution dans ce 

domaine. Ils auront toujours des machines plus performantes et mieux maîtrisées que celles 

achetées deux ou trois ans plus tôt par l'école. C'est pour cela qu'il ne faut surtout pas que les 

institutions scolaires achètent ces équipements" 5. 
 

2ème entrée - Repenser l’interactivité dans la Classe 

 
Cela exige de préparation afin de repenser les cours pour intégrer l'interactivité durant 

la classe. 

Selon  Le rapport de l'OCDE,Student, Cumputers and Learning : Making The Connection, 

montre que " l'efficacité de l'intégration des outils numériques en classe dépend de l'adoption 

par les enseignants de nouvelles pédagogies –travail collaboratif en petits groupes, 

enseignement personnalisé , exploitation des compétences de chacun , plutôt qu'une 

homogénéisation forcée , autant d'éléments  qui composent les principes de base d'une 

pédagogie inversé . 
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L'éducation aux médias numériques, qui ne se résume pas à la maitrise des TIC, se prête 

particulièrement à l'intégration d'expérimentation de classes inversées, favorisant le rythme 

d'apprentissage de chaque élève tout en développant l'esprit de coopération en présentiel et à 

distance entre apprenants et avec l'enseignant"
6.   

 
 

 

 
 

 

 
Utiliser des outils d’interactivité pour « varier le rythme » 

- Kahoot, dispositif en ligne qui permet aux apprenants de répondre 

instantanément avec leur téléphone portable à un QCM 

- Plickers pour créer des votes avec des QR codes papier 

 

 
 

 
 
 
 

 Utiliser un tableau blanc interactif 

• C’est avant tout un tableau 

- Sur lequel on peut écrire, surligner, annoter des pages déjà créées en amont 

ou que je crée en direct … 

- Sur lequel on peut afficher des images, des dessins, des photos, des vidéos, 

des textes … et les annoter devant la classe 

- Sur lequel ce que j’écris en manuscrit peut se transformer en texte 

Mais surtout qui garde des traces, même si j’efface ! 

• C’est aussi un outil interactif 
 

En fonction des activités que j’ai produit, les élèves sont invités à 

manipuler des objets, à discuter en petits groupes, à formuler des 

hypothèses … 
 

 Utiliser des outils d’interactivité pour évaluer : avant, pendant 
ou après la séance 

 
Socrative … 

La Quiziniere 

experquiz 
 

Plus original, l’application GoSoapBox permet d’activer une sorte de thermomètre de la 

compréhension de la part de votre public. Ils auront en permanence deux boutons à leur 

disposition. Un bouton vert pour dire: je suis, je comprends, tout va bien et un bouton rouge 

pour au contraire indiquer : je suis largué, perdu, je ne comprends plus… L’enseignant verra 
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sur son tableau de bord les deux indicateurs en permanence lui indiquant si une majorité suit 

ou s’il a perdu des apprenants en route. 

Selon certaines études canadiennes montrent que '' Plus les élèves utilisent le TBI en classe 

,plus ils perçoivent que cela a un impact positif sur leurs résultats scolaires , sur leur 

motivation à l'école , sur leur concentration en classe , voire sur leur satisfaction générale face 

à l'école. Cela montre comme pour des travaux de recherche précédents, que, lorsque  les 

élèves font un usage plus fréquent du TBI , l'impact est plus important pour eux7 
 

3ème entrée : Proposer des activités différentes 

 
 
 
 
 
 
 
 

En proposant des activités ludiques produites avec des outils simples, 

tels que Learning apps ou plus complexe, tel que OPALE. 

 En produisant des diaporamas plus interactifs qui deviennent des « 
ressources » 

 

Pour sortir des diaporamas classiques, d’autres outils existent, tel que Prezi ou 

Genial.ly ou Thinglink (pour créer des images interactives) ou encore Powtoon ou 

H5P Powtoon ou H5P.. (pour créer des vidéos). 

 En s’immergeant dans des environnements numériques ou de réalité 
virtuelle 

 En utilisant les MOOC 

L'idée de Moocs est de fournir aux apprenants la possibilité d'accéder facilement aux sources 

de connaissances renouvelables, ainsi que de fournir une opportunité d'interdépendance et 

d'interaction entre les apprenants de différentes cultures pour atteindre les objectifs 

d'apprentissage et acquérir les connaissances et compétences souhaitées. . 

Il existe deux types de Moocs,  sont : 

Cmoocs : C'est la première génération, qui a débuté en 2008, et se concentre sur la 

connaissance, la créativité et l'autonomie de l'apprenant. 

Xmoocs : C'est la deuxième génération qui a débuté en 2012 et est basée sur des fichiers et 

des supports traditionnels, où il y a un contenu cohérent et structuré, et avec lui il y a un 

forum de discussion pour le soutien et l'interaction, et ce type nécessite que les apprenants 

maîtrisent les compétences nécessaires. 

De ce qui précède, l'importance des Moocs dans les centres de formation, les écoles ou les 

universités peut être déterminée dans les points suivants : 
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-Atteigne le plus grand nombre d'apprenants dans le monde sans entrave temporelle ou 

spatiale. 

-Aider les apprenants à atteindre leurs objectifs d'étude et à acquérir les compétences dont ils 

ont besoin. 

-Un accès facile aux connaissances sans besoin de compétences techniques avancées. 

- Élever les normes de qualité du contenu des cours. 

- La possibilité d'apprendre une quantité quasi illimitée et très diversifiée de données et des 

informations selon l'auto-apprentissage de l'apprenant. 

- Fournir des tests électroniques qui aident l'apprenant à déterminer ses progrès dans le 

processus d'apprentissage. 

- Donner des cours pour différentes disciplines scientifiques. 

-  Une opportunité pour l'apprenant d'interagir avec les autres. 

" Le cours en ligne ouverts et massifs connaissent un succès qu'aucun cours en ligne n'avait 

connu auparavant. En seulement deux ans, les MOOC ont conquis le monde enlier. 

Des universités de tous les continents ont franchi le cap et ont proposé leurs cours sur les 

plateformes principales.les entreprises n'ont pas tardé à les rejoindre. Au croisement de 

l'enseignement à distance et de la démocratisation du savoir, le phénomène MOOC amène 

aujourd'hui de nombreux acteurs de l'enseignement à se questionner sur leur avenir. 

L'économie du secteur et le rôle de l'enseignant ainsi que la formation continue se trouvent 

soudain au cœur des discussion .dans les medias et les colloques, chaque penseur ou expert y 

va de son analyse .et c'est bien le principal apport des MOOC .ils ont contribué à redynamiser 

les débat sur le numérique et l'enseignement, comme un coup de pied dans une fourmilière8. 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

4ème entrée- Faire produire les apprenants 

 

En 2021, c'est impossible d'ignorer l'impact de la révolution numérique sur la vie sociale, 

économique et politique et les transformations sociétales et surtout les nouvelles ressources 

numériques pédagogiques qu'ouvre le numérique à l'éducation , l'intégration du numérique au 

processus d'apprentissage on le voit  prend plusieurs formes et types, et cela nécessite 

résolument une multitude de compétence ou d'habiletés , soit chez les enfants de la 

maternelle  ou  les apprenants adultes, et "La réalisation effective d'un tel scénario montre 

qu'en fait ces technologies obligent l'apprenant à lire (c'est-à-dire à comprendre, à interpréter) 

et écrire (c'est-à-dire à expliciter et à formuler) toujours plus. Même si le mail, les forum et 

les chat tolèrent un langage moins normé , la régularisation et la négociation intra-groupe 

exigent un effort spécifique que certains étudiants ont parfois comme ''perte de temps".9 

https://journals.openedition.org/ries/1862


L’impact de l’usage des TICE dans les lieux de formation et le développement des 

ressources humaines 

 

راسات واألبحاث مجلة  ة للدِّ ة الموارد البشريَّ         911         عشر  سابعالالعدد  –برلين. ألمانيا  –المركز الديمقراطي العربي -تنميَّ

  

Avec des tableaux comme padlet … 

Avec des réseaux sociaux …exemple : 

comprendre la guerre 14-18 avec Twitter 

 

 

 

 
 
 
 
 

 

 
 
 
 

Avec des cartes mentales 10 

  Avec des outils de production 
de textes, comme par exemple 
l’écriture d’un ouvrage suite à 
une sortie 

 
5ème entrée - Repenser l’organisation des temps de la formation 

C'est une stratégie pédagogique dont le fonctionnement est ancré dans la pratique interactive 

et qui est  applicable à des contextes de formation à distance. 

 
 

Les classes inversées 
 

  afin d’optimiser le temps de classe en centrant l’accompagnement sur les besoins de chacun 

et l’individualisation, les cours sont enregistrés, déposés sur une plate-forme de type 

Youtube et les élèves les visionnent avant le cours.  

« la pédagogie inversée ne constitue pas une recette ou méthode, mais correspond plutôt à 

un nouvel état d 'esprit qui vise à optimiser le temps en présentiel avec les étudiants grâce à 

des activités les engageant dans une expérience d'apprentissage en profondeur»11 . 
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Les différents modèles 
 
• actions de formation qui s’appuient, pour tout ou partie, sur des apprentissages non 

présentiel, en autoformation ou avec tutorat, à domicile, dans l’entreprise ou en centre de 

formation , DFP, 1992 

• Une « formation ouverte et/ou à distance », est un dispositif souple de formation organisé 

en fonction de besoins individuels ou collectifs (individus, entreprises, territoires). Elle 

comporte des apprentissages individualisés et l’accès à des ressources et compétences 

locales ou à distance. Elle n’est pas exécutée nécessairement sous le contrôle permanent 

d’un formateur. Circulaire de 2001 

• Reconnaissance officielle de la FOAD en juillet 2014 

• Décret du 8 novembre 2017 sur l’apprentissage12 
 

La formation multimodale 

 

• La formation multimodale « permet de prendre des chemins différenciés pour arriver 

d’un point A à un point B, et ces chemins sont une combinaison : 
✓ de moments passés en centre de formation 

https://journals.openedition.org/ries/1862
https://travail-emploi.gouv.fr/publications/picts/bo/05092001/A0160004.htm
https://www.legifrance.gouv.fr/eli/decret/2014/8/20/ETSD1415643D/jo/texte
https://www.legifrance.gouv.fr/eli/decret/2017/11/8/MENE1720319D/jo
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✓ de cours disponibles en ligne, à partir de n'importe quel lieu 

✓ d’apprentissages s’appuyant sur des ressources numériques ou papier 

✓ d’apprentissages s’appuyant sur une équipe pédagogique et des échanges entre 

participants ». 

 

 

 

 

 

conclusion 

l'utilisation des outils et services et ressources numériques dans les écoles et les université et 

les lieux de formation doit avant tout être pertinente d’un point de vue pédagogique ; il est 

possible d’identifier la qualité des ressources numériques par rapport à leurs projets , aux 

programmes et aux compétences visées. Cependant, il faut prendre en compte d’autre 

critères: 

- La pertinence désigne le bien fondé d’une action, son adéquation au problème posé 

- La performance intègre la notion d’efficacité et d’efficience : 

- L'efficacité est la capacité d'arriver à ses buts. 

- Être efficace, c'est produire les résultats escomptés et réaliser les objectifs fixés. 

- L'efficience mesure un résultat au regard des ressources consommées, et des moyens mis 

en œuvre. 

 - Être efficient, c'est faire une bonne utilisation des ressources humaines, informationnelles, 

matérielles et financières. 

- La performance est donc un résultat optimal obtenu par l’utilisation la plus efficiente 

possible des ressources mises en œuvre. 
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