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 أملانيا، برلين، العربي الديمقراطي املركز

 

 

 

 الرباط، املغرب، ، جامعة محمد الخامسمتعدد التخصصات للبحث في حسن آلاداء والتنافسيةاملركز 

 إلانسانية، جامعة املوصل، العراقكلية التربية للعلوم 

 جامعة إب، اليمن

 الجامعة إلاسالمية، لبنان

ــ:الافتراض ي ينظمون املؤتمر الدولي     املوسوم بـــــ

 دور مؤسسات التعليم العالي في بناء رأس مال بشري وفقا ملتطلبات القرن الحادي والعشرين

The role of educational institutions in building human capital according to the requirements of the 

twenty-first century 

 0200أفريل 02-20أيام 

 

 

حاضر املرئي عبر تطبيق 
ّ
 Zoomإقامة املؤتمر بواسطة تقنية الت

 مالحظة: املشاركة مجانا بدون رسوم

 

 

 

 

 

ويبقى  من آراء، وهي ل تعبر بالضرورة عن قناعاتهمه املجلة يتحمل املركز ورئيس املؤتمر واللجان العلمية والتنظيمية مسؤولية ما ورد في هذا ل 

 ؤولية القانونية عنهاأصحاب املداخالت هم وحدهم من يتحملون كامل املس

https://www.facebook.com/hashtag/%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%B1%D9%83%D8%B2_%D8%A7%D9%84%D8%AF%D9%8A%D9%85%D9%82%D8%B1%D8%A7%D8%B7%D9%8A_%D8%A7%D9%84%D8%B9%D8%B1%D8%A8%D9%8A?__eep__=6&__cft__%5b0%5d=AZX--_SMU2HPKbT9B9XHuUt494Mrxaq4rGEpghNtAkdBC6JdeN2Lu_pK-3rdbJFP-8U4JXdaKAMb_0rgke20s87qe_1kfWcKgUKXBifvegHONw8BQ7o4F7ukh4Gc-apf_gQ&__tn__=*NK-R
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محمد الخامس بالرباط،  عمر حنيش، املركز متعدد التخصصات للبحث في حسن آلاداء والتنافسية، جامعةد.

 املغرب

 أ.د.طارق أحمد قاسم املنصوب، جامعة إب، اليمن

 نائب رئيس جامعة إب للدراسات العليا والبحث العلمي، اليمن، أ.د فؤاد عبد الرحمن حسان

 إسماعيل، عميد كلية التربية، جامعة املوصل، العراق ذنون د.حازم  

 املؤتمر: اسة رئ

 فيول مخزوم، مديرة املركز الديمقراطي العربي، لبنان، بيروتد.

اللجنة العلمية: اسة ئر   

 محمد رمال، جامعة القديس يوسف، لبنان، بيروتد. 

 العام:املنسق 

 العربي، برلين، أملانيااملركز الديمقراطي أحمد بوهكو، د.

 للمؤتمر:  التحضيريةرئيس اللجنة 

 د.ناجية سليمان عبد هللا، رئيسة تحرير مجلة العلوم السياسية والقانون 

  املؤتمر:منسق 

 الحضرمي، اليمند. فضل قاسم 

 :رئيس اللجنة التنظيمية

 أ.كريم عايش، املركز الديمقراطي العربي، برلين، أملانيا

 مدير املؤتمر:

 أ.د.نبيل العفيري، جامعة إب، اليمن 

 مدير إدارة النشر:

 د.أحمد بوهكو، املركز الديمقراطي العربي، برلين، أملانيا
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 :اللجنة العلمية أعضاء

 أملانيا، برليناملركز الديمقراطي العربي، مدير سليمان، أ. د. رفيق 

 زلزلي، الجامعة الاسالمية في لبنان، لبناند. يحيى  د. فيول مخزوم، الجامعة إلاسالمية، لبنان

 لبنان، الجناند.أمين بري، جامعة  جامعة القديس يوسف، بيروتد.محمد رمال، 

 د.غادة عزام، جامعة القديس يوسف، بيروت د. أنطوان صياح، جامعة القديس يوسف، بيروت

 لجامعة الاسالمية، لبناند.عباس حمادة، ا د. ملى قميحة، الجامعة الاسالمية في لبنان، لبنان

 .د. غادة عالو، الجامعة الاسالمية في لبنان، لبنان د.سلطان ناصر الدين، الجامعة الاسالمية، لبنان

 د.جمال مسلماني، الجامعة اللبنانية، لبنان د.بيان كمال الدين، جامعة القديس يوسف، بيروت

 د.مروان كاظم وجر حمود الساعدي، كلية التربية للعلوم

 الانسانية، جامعة بابل، العراق
 د. شكري عبد املجيد صابر، جامعة القاهرة، مصر

 دنر لا ، حمد الشياب، جامعة عمان العربيةد. معن قاسم م د.عزمي زكريا أبو العز علي، جامعة القاهرة، مصر

 د.ربا السيد محمد أبو كميل، الجامعة الاسالمية، غزة
املطلب خوجلي، جامعة كسال، د. إبراهيم عبد اللطيف عبد 

 السودان

د. أحمد عبد السالم فاضل مهدي السامرائي، وزارة التربية، 

 العراق

 .د.نبيل عبدون، الجامعة الحديثة لإلدارة والعلوم، لبنان

 

 د.عايدة الخطيب، الجامعة اللبنانية، لبنان د.جنان فقيه، الجامعة اللبنانية، لبنان

 د. اليسار طحان، جامعة الجنان في لبنان، لبنان القديس يوسف في بيروت، لبناند. سوزان زّمار، جامعة 

 .د.ريماز حرز، الجامعة الاسالمية في لبنان، لبنان د.نديم منصوري، الجامعة اللبنانية، لبنان

 د. عدنان يعقوب، الجامعة الاسالمية في لبنان، لبنان .د.حنان الطويل، الجامعة اللبنانية، لبنان

 د.دال الحتي، الجامعة لاميركية للعلوم والتكنولوجيا، لبنان
دي، جامعة البلقاء د.صفاء احمد مصطفى صما

 ردنالتطبيقية، لا 

 د.ليندة بن بسعي، املعهد الوطني للبحث في التربية، الجزائر سعيدة، الجزائر-د.حسن عالي، جامعة الدكتور مولي الطاهر

العلوم القانونية والاقتصادية د.عبد املجيد املرواني، كلية 

 والتصرف بجندوبة، تونس
 أ.د. يحيى عبد الوهاب الصايدي، جامعة إب، اليمن

 د.سهيلة بوترعة، جامعة الجزائر، الجزائر
عبد الجليل شنابة حميد السويدي، جامعة مروي د. 

 دجلة، العراق

د.أسماء راض ي عبد الحميد خنفر، جامعة إلامام عبد الرحمن 

 فيصل، السعوديةبن 
 د.عبد هللا العجمي، غرنوبل لالدارة، فرنسا

 أ.د.محمد أحمد لطف الجوفي جامعة إب، اليمن أ.د أحمد غالب الهبوب، جامعة إب، اليمن

 أ.د. يحيى منصور بشر، جامعة إب، اليمن
د. فوزي محمود الالفي الحسومي، املعهد العالي قسم 

 العلوم املالية والادارية، ليبيا

 د.رايد خضراوي، املعهد العالي للفن املسرحي بتونس، تونس لاردن.محمد خليفة، جامعةالعلوم املالية واملصرفية، د

 د.سهيلة عيس ى، جامعة وهران، الجزائر هللا الشاوش، جامعة إب، اليمن أ.د. علي عبد

 د. ندى منصور خشافة، جامعة إب، اليمن د. مجيب السعيدي، جامعة إب، اليمن
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 أ.د. فؤاد محمد قايد البعداني، جامعة إب، اليمن د. مراد يحيى الجحافي، جامعة إب، اليمن

 أ.د عبد هللا حسن عبدالرب، جامعة إب، اليمن د. ماجد علي الدعيس، جامعة إب، اليمن

 .أ.د. سلوى يحيى الحداد، جامعة إب، اليمن عبد امللك محمد السقاف، جامعة إب، اليمنأ. 

 أ.د. عبد هللا صالح البخيتي، جامعة إب، اليمن أ.د. أبراهيم سليمان حيدرة، جامعة إب، اليمن

 م. حمزة محمد الشعيبي، جامعة إب، اليمن أ.د علي عبد الكريم بركات، جامعة إب، اليمن

 أ. نوال مرشد طاهر العبس ي، جامعة إب، اليمن هللا درموش، جامعة إب، اليمن الفتاح عبدأ. عبد 
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 بسم اهلل الرحمن الرحيم:
حضرة رؤساء الجامعات، وعمداء الكليات، ورؤساء ألاقسام العلمية، والاساتذة وطالب 

 اطي العربي، وجميع من يتابعنا اليوم،وكافة أفراد املركز الديمقر  الدراست العليا،

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

أسمحوا لي بداًية بعد الشكر هلل عز وجل، أن أتوجه بالشكر الى كافة الشركاء معنا اليوم 

، واملركز متعدد التخصصات اليمن – إبجامعة لى إفي هذا املؤتمر الجامعة الاسالمية في لبنان، و 

 التربية وكلية، املغرب-الرباط –للبحث في حسن ألاداء والتنافسية بجامعة محمد الخامس 

 العراق. –جامعة املوصل  –للعلوم إلانسانية 

والشكر موصول أيًضا الى اللجنتين العلمية والتنظيمية ملا بذلوه في سبيل انجاح فعاليات 

املركز الديمقراطي العربي على أّن يبقى التواصل العلمي بين كافة نحن نسعى في  هذا املؤتمر،

من خالل الباحثين وطالب الدراسات العليا الفرصة للمشاركة في أفراد الوطن العربي قائًما، 

املؤتمرات العلمية وتبادل املعرفة من كافة أنحاء العالم من خالل إعداد للمؤتمرات واملحاضرات 

 القيمة. وورش التدريب العلمية

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

 لتقدم الدول ووسيلة أكيدة لالرتقاء بمختلف العلوم والتواصل املنهي 
ً
تعتبر واجهة مشرقة ورمزا

ن اففي هذه املؤتمرات يلتقي العلماء واملمارسون من بلدان مختلفة سواء ك مستوى.على أعلى 

 اللقاء افتراضًيا أو حضورًيا بهدف تبادل التجارب وزيادة املعارف والخبرات املهنية والبحثية.

ا جديدة، وفي 
ً
 وتوصيات جديدة الستكمال أبحاث

ً
فتبادل املعرفة والخبرات يعطي أفكارا

 للبحث العلمي ينعكس باإليجاب على بناء املجتمعات وتطورها وتطوير أيًضا البرا
ً

ج مذلك تواصال

الدراسية في املدارس والجامعات بما يتناسب مع متطلبات القرن الحادي والعشرين من إكساب 

 الخبرات واملهارات الالزمة.

قدم شكري وتقديري لكل من يساهم في إبراز العلم 
ُ
 أ

ً
 في إنجاح  وتوثيقه.أخيرا

ً
ويبذل جهدا

ومن معظم دول العالم  مثل هذه امللتقيات العلمية التي تعكس حضارة الشعوب، فمن لبنان

حاكي مواجهة ألى إنحن اليوم في هذا اللقاء الافتراض ي نسعى 
ُ
ن ننهي مؤتمرنا هذا بتوصيات ت

زمات القادمة كي نتصدى لها بكل ما ألازمات التي نعيشها ونرسم سيناريوهات جديدة ملواجهة ألا 

 نملك من معرفة وعلم وخبرة.

 ودمتم جميًعا ساملين

 رئيسة المؤتمر:

فيوال مخزوم، مديرة المركز الديمقراطي العربي، لبنان،  د.
 بيروت



 مجلةالمؤتمرات العلميةالدولية       
International Journal of Scientific Confrences                                                  

 

         Democratic Arab Center For Strategic, Political & Economic Studies Berlin / German 11 
 

 رلينب –الديمقراطي العربي للدراسات الاستراتيجية والسياسية والاقتصادية / أملانياإصدارات املركز            

 

 عشربع العدد السا  

0200 

 ديباجة املؤتمر: 

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

 عن مهارات الحياة جاءت فكرة هذا 
ً

 .املؤتمراملعرفّية، والّتكنولوجّية، والّتعليمّية، فضال

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

نهم من العمل والحياة مًعا، والاعتماد في الّتواصل مع آلاخرين على الّتقنيات 
ّ
فين يمتلكون مهاراٍت تمك

ّ
مات إلى موظ

ّ
املنظ

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

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

 عن التحّديات على امل
ً

خصّية، وأهّمها إمكانّية كاالبتكارات، والاختراعات، واملنتجات الجديدة، فضال
ّ

ستويات الش

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

ّ
 .الحصول على الوظيفة ال

ة 
ّ
تي تتيح ملالكها الّتعامل مع كاف

ّ
وملواكبة هذه البيئة الّسريعة الّتغّير والكثيرة التعقيد، هناك عدد من املهارات ال

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

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

ن الفرد من العيش بصورة أكثر كفاءة في زمٍن 
ّ
ضيف إليها ما ُيمك

ُ
 .أصبح كثير املطالب من املهارات والكفايات املتجّددة أ

ذين يمتلكون املهارت 
ّ
مين ال

ّ
ُب إعداد أجياٍل من املتعل

ّ
ذي يعتمد على املعرفة واقتصادها، يتطل

ّ
إّن هذا القرن ال

 من خالل املؤ 
ّ

زمة الكتشافها، واستعمالها، واملشاركة فيها، وإلاضافة إليها، وذلك ال يتحّقق إال
ّ

ليمّية. ّسسات الّتعالال

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

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

تي ال بديل عنها للجميعكما أّن التّ 
ّ
م املستمّر مدى الحياة هو الّصيغة املطلوبة ال

ّ
 .عل

تي 
ّ
تي تُضخُّ في سوق العمل عدًدا من العمالة ال

ّ
ه من أهّم الوسائل ألاساسّية ال

ّ
والتي يرتبط بها اقتصاد البالد ألن

ريقة املطلوبة ملواكبة مهارات القرن الواحد 
ّ
ِعّدت بالط

ُ
 والعشرين، وألّن الّتعليم مؤّسسة تجتمع فيهامن املفترض أّنها أ

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

ية، واملعهد الجامعي
ّ
  واملهارات، ونشر املعرفة املتخّصصة وتطويرها، إذ تتنّوع مؤّسساته لتشمل الجامعة، والكل

 شاالية:إلا 

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

ً
نتيجة

الب  العالم 
ّ
ن الط

ّ
بحاجة ملّحة إلى تطوير برامج الّتعليم بما يتناسب مع مواكبة التطّورات والّتغّيرات املتسارعة ليتّمك

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

ّ
الانهيارات املالّية، وارتفاع حرارة ألارض، والحروب، والّتهديدات ألاخرى لألمن، والتضخ

لبة لكيال تكون أمامهم فجوة واسعة ما بين العالم داخل الب
ّ
ف هذه لدى الط

ّ
يئة التعليمية والعالم خارجها، حيث تكل

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

ً
الفجوة قطاع ألاعمال مبالغ كبيرة

ذين يستخدمون القدرات العقلّية وألادوات الرقمّية وي
ّ
 ال

ً
ب إمداًدا ثابًتا بالعّمال املدّربين جّيدا

ّ
حياتهم  طّبقونها فييتطل

 .اليومّية

مات امتالك رأس ماٍل بشرّي وكفاءات ذات معارف 
ّ
ة أشكال املنظ

ّ
تفِرُض ُمتغّيرات العصر الحالّية على كاف

كل 
ّ

بات الّتغيير، وبالش
ّ
ومهارات وقدرات متمّيزة، وعلى مستوى عاٍل من إلابداع والقدرة على الاستجابة الّسريعة ملتطل

ذي يضمن للمؤّسس
ّ
تي ال

ّ
ات الّتعليمية البقاء، والاستمرار، واملنافسة من خالل التّميز في ألاداء والبرامج الّتعليمّية ال

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

ّ
قدّمها وتحاكي متطل

ُ
ت

ق واعتماد  الستثمار العقل البشري وتنميته، واستغالل هذه الطاقات
ّ

البشرّية نحو الوصول إلى إلابداع والابتكار الخال

 .الّتكنولوجيا املتطّورة

ف 
ّ
كل

ُ
تي سوف ت

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

فين الجدد للوصول إلى املستوى قطاع ألاعمال مبالغ مالّية كبيرة إليجاد العمالة املاهرة، وتوظيفها، وإعادة ت
ّ
 أهيل املوظ

 
ّ

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

 .من خالل نظم تعليٍم متطّورة

ا مّما سبق، تتحّدد مسألة الّبحث في تحّوالت القرن الحادي والعشرين وم
ً
 ا تفرضه من الّسيطرة الرقمّيةانطالق

 باكتساب عدٍد من املهارات والكفايات الضرورّية لألفراد، ليتسّنى 
ّ

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

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

ّ
 بعن الّدور ال

بات القرن الحادي والعشرين
ّ
 .الطالب املهارات والكفايات تبًعا ملتطل

 املؤتمر:أهداف 

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

 تقديم دراسات وبرامج وأنظمة وحلول للقضايا وإلاشكاليات التربوية املعاصرة الناتجة عن جائحة كورونا. 

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

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

 .أنظمة تربوية وقيادية رصينة

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

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

 يميةإلافادة من الاتجاهات العاملية املعاصرة وتطبيقاتها التربوية في العملية التعل. 

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

ح بالتعليم والتفكير إلابداعي
ّ
 .بما يؤدي إلى بناء جيل مسل

 تبادل الخبرات املحلية وإلاقليمية والدولية في مجال الدراسات التربوية املعاصرة. 

 :محاور املؤتمر

 :في العملية التعليمية 00املحور لاول: مهارات القرن 

 إلابداع إلاداري وتميز ألاداء التدريس ي وإلاشرافي. 

 التحديات الفكرية والثقافية التي تواجه املنظومة التربوية املعاصرة. 

 تطوير كفايات املعلم في ضوء عصر املعلوماتية والتقنية. 

 ليميةالاعالم الرقمي وأثره على العملية الع. 

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

  12كيفية إكساب الطالب مهارات القرن. 

  12تطوير البرامج التربوية بما يتناسب مع متطلبات القرن. 

 :املحور الثاني: دور املؤسّسات التعليمّية في إدارة لازمات

  التربوي في ظل ألازمات العاملية املؤدية إلى الفقر والبطالةاملؤسسات التعليمية ودورها. 

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

 البرامج التدريبية إلعداد املعلمين واملوجهين واملشرفين في مجال التربية وإدارة املجتمع خالل ألازمات. 

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

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

 :املحور الثالث: التربية التكنولوجية

 الثورة التكنولوجية وأثرها على العلوم التربوية. 

  التكنولوجيا في تعليم ذوي الحاجات الخاصةتوظيف. 

 الاتجاهات والاستراتيجيات الحديثة في التعليم الالكتروني. 

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

 استخدامات الذكاء الاصطناعي في إعداد البرامج التعليمية وإنتاج البرمجيات. 

 ديثة في إعداد وتصميم الوسائل والتقنيات التعليميةاتجاهات ح. 
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 التنمية املهنية إلالكترونية للمعلمين في ضوء معطيات العصر الرقمي. 

 استراتيجيات التعليم الرقمي وتصميم املقررات الكترونًيا. 

 :املحور الرابع: القيادة التربوية املعاصرة

  التربوي املعاصرالاتجاهات والخطط الحديثة في الفكر إلاداري. 

  أنظمة ومعايير التعليم عن ُبعد بين الواقع واملأمول. 

 تجارب وخبرات معاصرة في تحقيق الجودة الشاملة في التعليم. 

 الاتجاهات العاملية املعاصرة في بناء املناهج وتطويرها. 

 آليات تحليل املناهج وتقويمها. 

 ريادة ألاعمال واملناهج التعليمية. 

 وية واملجتمعية في عصر الحكمة وأهمية التقنيات الرقمية في تطوير أعمالها وتوسيع خدماتهاإلادارات الترب. 

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

 الباحث عنوان املداخلة الصفحة

 القيادة التحويليةالذكاء العاطفي للقائد وتأثيره في تطبيق  07
 د.محمد رمال

 لاخت انا الديوب ط.د.

 توحيد مصطلحات التعلم عن بعد في اللغة العربية لضمان جودة التواصل 20
 د.إيالنا سعادة

 أ.ريمي عقيقي

46 

صال
ّ
واصل والات

ّ
فهي في تنمية مهارات الت

ّ
عبير الش

ّ
مّية الت

ّ
 .دور تعل

عّينة من تالمذة الّصف -الخاّصة في بيروتنموذج تجربة ميدانّية في بعض املدارس 

 الخامس

 ط.د.فادية كامل حسين

38 
علم في إكساب الطالب مهارات القرن 

ُ
 من 00الدور الذي يؤديه امل

 خالل أسلوبه في التعليم عن ُبعد

 د.فيول مخزوم

 ط.د.زينب عجمي

006 

سلطنة الروابط املهنية مدخل لدعم مجالس أولياء أمور طلبة املدارس في 

 عمان

)
ً
 )جمعية املجالس املدرسية بولية ألبرتا الكندية أنموذجا

د. حسام الدين السيد محمد 

 إبراهيم

ط.د.تــركـي بـن خـالـد بـن سعيـد 

 النـافعـي

084 
أهمية الذكاء الاصطناعي في تطوير املكتسبات التعليمية في العالم العربي ملواجهة 

 جائحة كورونا
 د. خلود بوعصيدة

040 
 حوكمة الجامعات وفق متطلبات القرن الحادي والعشرين

 
ً
 جامعة امللك سعود أنموذجا

 د/ سامي أبو طالب حسن

 أ/ أيمن السيد املعداوي 

 متطلبات التحول نحو التعليم الرقمي في املؤسسات التعليمية اليمنية 074
ط.د. فهد إسماعيل قايد علي 

 الضراس ي

 د. هند محمود حجازي محمود الاتجاهات العاملية املعاصرة في مناهج رياض لاطفال: التجربة اليابانية واملاليزية . 003

 أهمية إدارة التغيير في تعزيز إلاشراف الالكتروني في ظل جائحة كورونا 007
 د. البشير الهادي القرقوطي

 د. فتحي محمد مادي
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 الذكاء العاطفي للقائد وتأثيره في تطبيق القيادة التحويلية

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

leadership 

 بيروت/يوسف جامعة القديس/د.محمد رمال

Dr. Mohamad Rammal/ Saint Joseph University/ Beirut 

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

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

 : الدراسة ملخص

املدارس السالزيانية في مصر في تطبيقهنَّ نمط القيادة هدفت هذا الدراسة إلى التعّرف على تأثير الذكاء العاطفي للمديرات في 

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

َق مقياس الاستبيان ملعرفة وجهة نظرهم في مدى امتالك املديرات للذكاء العاطفي وتأثيره  ّبِّ
ُ
على تطبيقهنَّ لنمط القيادة التحويلية. وط

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

ئية ي. وبّينت الدراسة أيًضا أنه ال يوجد أثر ذو داللة إحصاوتطبيقهنَّ نمط القيادة التحويلية وبين ألاسلوب الوقائي للمديرات ذكائهنَّ العاطف

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

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

Abstract: 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Schools 
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 :مقدمة.1

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

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

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

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

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

إنهاء املعامالت الروتينية، بل "أصبحت إلادارة املدرسية فًنا يتطلب مهارات اجتماعية وعالئقية، وقدرة التعليمية، وب

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

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

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

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

1997,. 

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

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

لقية والاجتماعية والعلمية وتجبره على ال
ُ
ص منها، كما تحتوي كلمة "وقائي" على طاقاته الخ

ّ
قيام بجهود طويلة للتخل

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

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

 للمدير لتفعيل ثقافة ألاسلوب الوقائي.

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

ويعّرِّفه  (.316، ص9102وذلك لتحضير أنفسنا وإلدارة عواطفنا بشكل سليم وجيد يؤثر في عالقتنا مع آلاخرين" )سكر، 

 عن جوملان، 9106موصللي )
ً

( بأنه "أساس نجاح القيادة، فكثير من املشاكل، والاستقاالت وتسرب العاملين ٠٦٦١( )نقال

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

 (.6" )صيؤثر على نمط القيادة الذي يتبعه

اء، نّ ويعطي الذكاء العاطفي للقائد املرونة والقابلية للتغيير والقدرة على التأثير في سلوك آلاخرين، النقد الب

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

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

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

 (.٠١، ص٦١٠٢درجة" )السيد، 

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

د أبعاوتتلخص  (.02، ص9102الوقت نفسه، بالعاملين واحتياجاتهم، وتسعى إلى تبني أفكار وقيم أخالقية )الحراص ي، 

القيادة التحويلية بالتأثير املثالي، الاستثارة الفكرية )التفكير خارج الصندوق(، التحفيز، التمكين، والاعتبارات الفردية 

 (.٦١، ٦٢، ص٦١٠٢)الحراص ي، 

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

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

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

تميز بثالثة أبعاد هي: املكافأة املشروطة، وإلادارة الفعالة باالستثناء، وإلادارة الساكنة بين التابع والقائد أو املنظمة. وي

 (.Hoy & Miskel, 2008باالستثناء" )

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

 من ألاسلوب الوقائي والقيادة التحويلية يهتمان وتمَّ البرهان على ذلك في مقار 
ً

ن أن كال نة مكونات كل أسلوب، وتبيَّ

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

ار وإلايجابية، والتحويل للخير، والرقي إلامكانيات ليكون آلاخر بطل عمله، وعلى بناء العالقات، واملساندة والحو 

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

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

ر ثقافة ألاسلوب الوقائي للقديس العاملين لبناء مناخ تربوي صحي. وتسعى امل
ْ

دارس التابعة للرهبنة السالزيانية إلى نش

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

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

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

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

تطبيق ألاسلوب الوقائي فعال

 ؟تطور هذا الدور مع ما يتوافق مع عصرنا هذا

 : الدراسةإشكالية .2

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

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

الروتينية، بل "أصبحت إلادارة املدرسية فًنا يتطلب مهارات اجتماعية وعالئقية، بالعملية التعليمية، وبإنهاء املعامالت 

(. وإن كان هذا الوضع في املدارس ٦١٠٩وقدرة على الاهتمام بشؤون العاملين والطالب بشمولية أوسع" )الخفاجي، 
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ت بين تهتم كثيًرا بنمط العالقا الحديثة عموًما بمختلف أنظمتها، فما الحري به أن يكون في املدارس السالزيانية التي

 الرئيس واملرؤوس؟

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

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

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

( التي أظهرت تأثير الذكاء العاطفي ملديري املدارس الحكومية في عّمان على الوالء التنظيمي للمعلمين. ودراسة 9109

اء العاطفي للقادة في أدائهم وفي نمطهم القيادي، إذ ال بدَّ من أن ( التي بّينت الدور الذي يلعبه الذك9106)موصللي، 

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

عصر احثين في الاملؤسسات في عصرنا الحديث، والقيادة التحويلية هي من القيادات الحديثة التي لفتت أنظار الب

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

نت سمات القيادة التحويلية ملدراء املدارس الثانوية في شمال فلسطين ودورها في 9102كانت دراسة )كنعان،  ( التي بيَّ

 لدى املعلمين في هذه املدارس. تعزيز الانتماء الوظيفي

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

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

 ادة التحويلية. وبناًء عليه فإن إشكالية دراستنا تقوم على محاولة إلاجابة على السؤال آلاتي:وتأثيره على تطبيق القي

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

 ومن هذا السؤال الرئيس تتفرَّع ألاسئلة آلاتية:

 اء العاطفي لدى املديرات في املدارس السالزيانية في مصر؟ا هو مستوى الذكم 

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

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

 وما نوعها؟

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

 : الدراسةأهداف .3

 تهدف هذه الدراسة إلى:

 .تعرُّف مدى اكتساب القائد السالزياني للذكاء العاطفي 

 .تعرُّف دور الذكاء العاطفي للقائد السالزياني في تطبيقه للقيادة التحويلية من وجهة نظر إلاداريين 

 .ه كثيًرا في الدراسات الحديثة  تسليط الضوء على مفهوم القيادة التحويلية الذي لم ينل حقَّ

 .التوصل إلى معرفة أهمية تنمية الذكاء العاطفي لدى القائد السالزياني 
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 : الدراسةأهمية .4

ل ودوره في تفعيتكمن أهمية الدراسة في أّنها تبحث في موضوع مهم في العصر الحديث وهو الذكاء العاطفي 

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

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

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

 : الدراسةمصطلحات .5

( بأّنها "مجموع عمليات )تخطيط وتوجيه وتنسيق( وظيفية تتفاعل ٦١، ص٦١٠٩يعّرفها )العابد، إلادارة املدرسية: 

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

، ويقوم 
ً

وأهداف املجتمع والدولة. وتعّرف أيًضا أّنها "كل نشاط تتحقق من ورائه ألاهداف التربوية تحقيًقا فّعاال

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

 .رسية"إلادارة املد

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

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

  (Cavaglià, 1997) .واملودةي: العقل، الدين وألاخالق، لهذا النظام ثالثة أعمدة أساسية وه

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

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

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

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

 .(Vojtas, 2018)ية في سبيل مساعدة آلاخر ومعلمين ينظرون إلى مهنتهم التربوية كرسالة إنسان

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

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

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

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

 (٦١٠٦)الغزالي، 

 : النظريةالخلفية .6

 :النظام الوقائي .1.1

من الصعب الكالم عن ألاسلوب التربوي للقديس يوحنا بوسكو دون التطرق للكالم عن سماته الشخصية التي 

كانت أساًسا ألسلوبه التربوي. فلدينا القليل مما كتبه القديس عن هذا ألاسلوب، ونعتقد أنه لم تكن لديه النّية لوضع 
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 ,Gonsalves)تي حصل عليها من خبرته الحياتية مع الشبيبة أي نظريات، ولكنه أراد أن يترك لخلفائه بعض ألافكار ال

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

 م، لم يستخدرحياتهم، ألنه كان كأب ُمحب ساه ( أن القديس بفضل محبته تمكن من تغيير 9100) Gonsalvesويقول 

ة املحبة التي جعلت هؤالء الشباب يهابونه ويفعلون ما يريد. ومن أول بيت فتحه القديس 
ّ
القسوة ولكنه استخدم دال

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

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

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

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

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

صحح ألاخطاء لخير ونمو آلاخر.
ُ
د وتنصح، ت رشِّ

ُ
 في أن املدير أو القائد يعمل كعين ساهرة ودودة ت

 :أبعاد النظام الوقائي .0.1

 :العقل .1.0.1

  .القائد للشخص آلاخر ومعرفة دوافعه ومحّفزاته ليتمكن من مرافقته وتوجيهه من فهموينطلق هذا البعد 

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

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

اتزانه الداخلي، حيث يتطلب هذا البعد منه القدرة على معرفة الذات ومعرفة آلاخرين والقدرة على ضبط الذات 

ومعرفة الدوافع وراء سلوك آلاخرين والعمل على التوجيه للخير. ومن هنا يأتي إلايمان بالشخص آلاخر وبالطاقة 

ناه عابية املوجودة في داخله والتي من مهمة القائد السالزياني العمل على اكتشافها وتوجيهها للخير. وهذا ما إلايج

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

 :الدين وألاخالق.0.0.1

رأ آلاخر إلى إقامة عالقة مع هللا في قلبه وأن يقبالنسبة للقديس بوسكو فاملعنى الحقيقي للتربية هو أن يصل 

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

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

لح، امسؤوال

املؤمن باهلل. ولترجمة هذا البعد اجتماعًيا تأتي املبادئ وألاخالق كمحور أساس ي يقوم عليه النظام الوقائي الذي يدعو 

لعيش املبادئ وألاخالق وزرعها في آلاخرين وذلك لتطوير بيئة صحية تسودها إلايجابية وألامانة. فبالنسبة للقديس 

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

 . (Parankimkalil, 2012)وقدراته بأمانة في العمل الذي يقوم به
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 :املوّدة.6.0.1

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

 
ُ
رة، وت ِّ

ّ
خص واملؤث

َ
استراتيجية هذا البعد بأنه يقوم على معرفة القائد التربوي لكل فرد، وشخصيته  (Cavaglià, 1997)ل

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

فراد، قائد بالحالة النفسية لأل كإنسان، مما يساعده على أن يكون حًرا في مشاركة خبراته والتعبير عن أفكاره. ويهتم ال

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

 يصّحح ألاخطاء ويوجهها في سبيل النقد البناء إلايجابي لألفراد.

 :تعريف الذكاء العاطفي .6.1

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

 عن 9102أخرى، ولعل أبرز التعريفات ما أورده سكر )
ً

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

ذه ، واستخدام هالذكاء العاطفي على أنه "القدرة على مراقبة مشاعرنا وانفعاالتنا، ومشاعر آلاخرين والتمييز بينها

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

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

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

 (.٩١٢ص

 :تطور مفهوم الذكاء العاطفي.6.1

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

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

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

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

د ألاخير على أهمية العواطف والانفع٠١٢٠
ّ
ف.، حيث أك  االت من أجل البقاء والتكيُّ

ر العالم  0221في العام  املعروف بأبحاثه عن الذكاء العام، عن أهمية القدرات غير العقلية،  (Wechsler)عبَّ

(، إذ ٦١٠٩والتي تتضمن جوانب عاطفية واجتماعية وإنسانية، في تحديد مستوى ذكاء الفرد ونجاحه )الصوالحي، 

اء على السمات الشخصية للفرد والتي تتضمن العاطفة والعالقات الاجتماعية، لذلك تأثير الذك (Wechsler)يؤكد 

 .(Debes, 2021)فبالنسبة له فإنَّ مستوى الذكاء العاطفي هو مؤشر لتطور شخصية الفرد 
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الذي درس قدرة  (Abraham Maslow)وفي الخمسينيات من القرن املاض ي ظهر العالم النفس ي إلانساني 

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

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

، حيث أكد على أهمية ٠٦١٢عام  Throndikeوظهرت فكرة الذكاء العاطفي كنوع من الذكاء الاجتماعي على يد 

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

الذي قام ببحث عن سبب نجاح  Bar-On ظهرت أبحاث جديدة حول الذكاء العاطفي على يد ٠٦١١في عام 

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

 (.٦١٠٢)أمزال، 

( بأن الذكاء العاطفي يتألف من الذكاء 0221) Mayer & Saloveyاعتبر كلٌّ من  (Gardner)وفي سياق نظرية 

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

 "الخيال واملعرفة الشخصية".

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

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

كتابه الثاني تحت عنوان "العمل بالذكاء الانفعالي" ليساهم في نشر مفهوم الذكاء  (Goleman)قّدم  ٠٦٦١وفي عام 

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

 :أهمية الذكاء العاطفي .6.1

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

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

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

 ويساهم في اندفاع الفرد لتحقيق أهدافه والنجاح في الحياة.

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

من نجاحه. فالقائد الذكي عاطفًيا قادٌر على الاستمرار بالعمل وتجاوز إلاحباطات والتحكم بعواطفه والتعامل معها  ٪١١

ومعرفة مشاعر آلاخرين والتعامل معها. كما أّن "الذكاء العاطفي يمكن أن يؤدي دوًرا مهًما في عمليات القيادة والتطور 

 (٦١١، ص٦١٠١واتج العمل" )الحلح، ة حيث يعمل الذكاء العاطفي على تحسين ناملنهي والحياة العملية بصفة عام
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 :نظريات الذكاء العاطفي .1.1

  Bar- Onنظرية  .1.1.1

وتقول أنَّ الذكاء العاطفي يتكون من مجموعة من املميزات الشخصية التي تعمل مًعا  ٠٦١١ظهرت في عام 

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

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

 Mayer & Saloveyنظرية  .0.1.1

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

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

اد الذكاء (. أبع١٠، ص٦١٠٩يجعل تفكيرنا أكثر ذكاًء، ُيعتبر الذكاء العاطفي منظومة من القدرات العقلية" )نصرات، 

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

 Golemanنظرية  .6.1.1

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

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

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

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

 الاجتماعية.

 :النظام الوقائي والذكاء العاطفي .6.1

يعتمد نجاح النظام الوقائي على قدرة القائد هلى برمجة وتفعيل والتحكم في سلوكياته وُمداخالته. أي أن يعرف 

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

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

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

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

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

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

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

ّوة ق ينخرط انفعالًيا بحيث يفقد البصيرة ويفقد إدراكه للصورة الكاملة للموقف، وهذا يتطلب من القائد نفسه

داخلية، وقدرة على ضبط ردود فعله لذلك ال بد من معرفة القائد لعواطفه الفردية والتحكم بها، ومعرفة انفعاالت 

ن إحدى الدراسات الحديثة ل  ,McCleskey)آلاخر والتحكم بها، وهما ُبعدان أساسيان من أبعاد الذكاء العاطفي. تبّيِّ
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عالة وعادلة، حول الذكاء العاطفي أنه ال بّد للقا (2015
ْ
ئد، ليكون قادًرا على حل املشكالت والتعامل معها بطريقة ف

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

 :القيادة التحويلية .6.1

 :تعريف القيادة التحويلية.1.6.1

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

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

ر املعرفة فيما بينهم. وهي بذلك تركز على الجانب الانفعالي للقائد و 
ْ

على أهمية القيم التابعين، و باملهام املنوطة بهم، ونش

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

( بأّنها "قدرة القائد على التأثير في قيم آلاخرين واتجاهاتهم ومعتقداتهم وسلوكياتهم من ٦١٠١ويعّرفها )قرني، 

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

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

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

 (.١٠٠، ص٦١٦١املشتركة" )رؤوف وكعيد، 

 :ية القيادة التحويليةأهم .0.6.1

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

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

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

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

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

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

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

ط الضوء بشكل أساس ي على شخصية املدير وعلى العالقاتالقيادية املتبعة في املؤسسات التعليمية والتربوية وه
ّ
 ي تسل

 (.٦١٠٢الشخصية بينه وبين الطاقم التعليمي )السيد، 

عتبر املدارس السالزيانية من املؤسسات التعليمية التي تهتم باتباع القيادة التحويلية، حيث تتبع هذه املدارس 
ُ
وت

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

أول  (Sergiovvani)وإداريين وعاملين وتالميذ، هذه الحاجات التي لم تظهر بعد، ولكنها في طور الاستعداد للظهور. كان 

د أن إلادار ٠٦٦١َمن أدخل مفهوم القيادة التحويلية على املؤسسات التربوية في عام 
ّ
ة في املؤسسات بشكل عام، . وأك

وفي املؤسسات التربوية بشكل خاص، ليست مجّرد متابعة لألعمال أو تطبيق للسلطة لكسب طاعة التابعين 
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وخضوعهم، وإنما يجب أن تكون عملية قيادية تعمل على إلهام التابعين وتحفيزهم وبعث روح الحماس والانتماء فيهم، 

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

 :أبعاد القيادة التحويلية .6.6.1

 :التأثير املثالي

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

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

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

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

 للتضحية باملكاسب الشخصية ملصلحة آلاخرين.

 :الدافعية إلالهامية

حويلي أن يعمل على إيصال فكرته ورؤيته وتوقعاته العالية للتابعين يتطلب ُبعد الدافعية إلالهامية من القائد الت

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

لية، وهو قبالتحدي، وإتاحة الفرصة للمشاركة لتحقيق ألاهداف املشتركة، فيشرك التابعين في رسم الرؤية املست

 (.١٠١، ص٦١٠١يستخدم الرموز والشعارات لتوجيه الجهود، ويوضح توقعاته العالية من التابعين" )سميرات ومقابلة، 

 :الاستثارة الفكرية

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

ليكونوا منفتحين على التطوير والابتكار. وهكذا يستحث القادة التابعين "على تقديم أفكار  فيما يتعلق بأسلوب عملهم

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

 (.١٦، ص٦١٠١حول آرائه وافتراضاته ومبادراته" )الجبري، 

 :ة الفرديةالاعتباري

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

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

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

 (.١٦، ص٦١٠١والتدريب )الجبري، 
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 :القيادة التحويلية والذكاء العاطفي .6.6.1

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

ا يمتلك مهارات التواصل التي تمكنه من التأثير على التابعين وتحفيزهم واستثارة روح الفريق من فالقائد الذكي عاطفيً 

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

، حيث أنه ال يوجد رابط مباشر بين الذكا
ً

تبر عء العاطفي للمدير وتحصيل التالميذ الذي ياملدارس بدأت متأخرة قليال

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

مال عقدرته على بناء بيئة تربوية مناسبة لعملية التعليم، وفي قدرته على التأثير على التابعين من معلمين وموظفين و 

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

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

ر كيف أن السلوك واملهارات التحويلية متشابكة مع الذكاء قادرين على أخذ ألادوار التربوية ا ملطلوبة منهم. وهذا ُيظهِّ

 .(Patti, 2015)العاطفي للقائد 

 : السابقةالدراسات . 7

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

(. وثمة العديد من الدراسات التي أظهرت 01، ص9112التعامل والتأثير على موظفيه )شحادة، هو أسلوب املدير في 

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

العالقة بين النمط القيادي في الجامعات ( التي هدفت إلى معرفة 9112ا. ومن هذه الدراسات دراسة )شحادة، موغيره

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

( التي درست العالقة بين ألانماط القيادية والضغوط التنظيمية على املعلمين في 9106فاعلية. ودراسة )العدواني، 

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

( أن هناك عالقة ارتباطية بين النمط القيادي التشاركي والرض ى الوظيفي، والنتيجة نفسها توصلت إليها دراسة 9102

 لدافعية لدى املعلمين.( عن عالقة القيادة املدرسية بدرجة ا9191)الناشري، 

( التي درست تأثير الذكاء 9109ومن الدراسات التي بينت أهمية الذكاء العاطفي في إلادارة دراسة )اللوزي، 

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

قه على عين نت النتائج وجود الذكاء العاطفي وطبَّ ية املديرين واعتمد على املعرفة الوجدانية والعالقات إلانسانية. وبيَّ

 عالقة ارتباطية إيجابية بين الذكاء العاطفي للمديرين والوالء التنظيمي للمعلمين.

 ونمط( إلى دراسة العالقة بين الذكاء العاطفي ملدراء الفنادق في حلب، وأدائهم 9106وهدفت دراسة )موصللي، 

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

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

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

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

من مدراء املدارس الابتدائية  ١١١يث قام الباحث بدراسة العالقة بين هذين املتغيرين لدىالتحويلية كُمتغير تابع. ح

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

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

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

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

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

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

ج جتماعية لدى القادة. بّينت النتائوالقيادة الفعالة. باإلضافة إلى مقياس التقرير الذاتي لقياس القدرات الذاتية والا 

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

 الديمغرافية على مستوى الوعي بالذات لدى القائد.

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

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

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

ة عن طريق استخدام مهاراته. والاحتياج الثالث هو شعور الانتماء وكسب ثقة واهتمام آلاخرين. تكّونت عينة الجماع

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

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

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

يرهم م لرفع مستوى ثقتهم وتقدتزويدهم بها، وإلاجراء الثاني هو توفير الفرص للتابعين الستخدام مواهبهم ومهاراته

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

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

( في أهمية تحفيز الذات لدى املرشدين التربويين في املدارس الابتدائية والثانوية ٦١٠٢)العامري، بحثت دراسة 

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

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

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

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

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

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

فت عينة الدراسة من وأنَّ من مظاهر هذه ال
ّ
فرد  ٠١١عالقة القائمة على التعاطف هي مهارة إلاصغاء لدى القائد. تأل

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

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

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

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

 إحصائية لجنس التابعين على رأيهم في ممارسة القائد للتعاطف.

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

تربية ديرية ال( التي بحثت في العالقة بين املتغيرين من وجهة نظر املوظفين في م٦١٠٢)الذبحاني والعطوي والعبيدي، 

في النجف. اتبع الباحثون املنهج الوصفي التحليلي واعتمدوا عينة عشوائية من موظفي مديرية التربية في النجف وبلغ 

موظف. استخدم الباحثون الاستبيان كأداة للتحقق من صحة فرضيات الدراسة. وبينت النتائج  ١٢عدد أفراد العينة 

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

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

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

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

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

وأن يكون قادًرا على التأقلم مع الواقع والعمل بضمير مما يجعل الاتباع واثقين بقائدهم وبقراراته مما يّدعم التزامهم 

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

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

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

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

في املكسيك على ألاساتذة والطالب. واتبع الباحث ألاسلوب املختلط، وقام ببناء استبانة لقياس تأثير نمط القيادة على 

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

 التحويلية.

( التي بحثت في تأثير تطبيق ألاسلوب الوقائي Mankeun, 2020أما الدراسة الثانية في هذا إلاطار فكانت دراسة )

 ي كوريا الجنوبية. واعتمد الباحث فيلدون بوسكو ومبادئه على الحد من انحراف الشبيبة في املدارس السالزيانية ف



   مجلةالمؤتمرات العلميةالدولية        
International Journal of Scientific Confrences                                                  

 

         Democratic Arab Center For Strategic, Political & Economic Studies Berlin / German 31 
 

 رلينب –الديمقراطي العربي للدراسات الاستراتيجية والسياسية والاقتصادية / أملانياإصدارات املركز            

 

 العدد السابع عشر  

0200 

دراسته على أبعاد ألاسلوب الوقائي: العقل، الدين وألاخالق، واملودة، وُمثل القائد، كما اعتمد املنهج الوصفي. وتوصلت 

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

ع مستوى العمل، دراسة )كنعان، ومن الدراسات 
ْ
( التي قامت 9102التي تناولت القيادة التحويلية ودورها في رف

بدراسة سمات القيادة التحويلية لدى مدراء املدارس الثانوية في شمال فلسطين وعالقتها باالنتماء املنهي للمعلمين في 

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

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

ستبانة ابدراسة العالقة بين الذكاء العاطفي والقيادة التحويلية في الشركات الخاصة في الرياض، حيث صمم الباحث 

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

 املتغيرين.

 :التعقيب على الدراسات السابقة.1.6

ت على وجود عالقة معنوية إيجابية بين 
َّ
وك سلإن الدراسات التي تمَّ عْرضها، ودراسات أخرى وقعنا عليها، قد دل

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

القيادة التحويلية. كما كشفت الدراسات عن زيادة ثقة املرؤوسين بالقائد الذي يتميز بسلوك تحويلي عن القائد الذي 

 .ر التزاًما بقائدهم التحويلي، وهو ألاكثر تمكيًنا ملرؤوسيهيتميز بسلوك تبادلي، وأن املرؤوسين أكث

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

ق نمط القيادة التحويلية ع قيادة لى نمط الالتحويلية قوًيا على كل من انتماء العاملين العاطفي وألادبي. وظهر تفوُّ

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

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

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

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

 الجهود املبذولة من قبل املرؤوسين لقيادة عمليات التغيير املختلفة.

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

التبادلية تؤثر إيجابًيا في املنظمة، وأن تأثيراتها كانت أكثر مالءمة في الحاالت الروتينية والحفاظ على الوضع الحالي. وأن 

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

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

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

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

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

 ومساعدتهم الكتشاف مواهبهم.  

ة تأثيره على نمط التواصل وكيفية ورأينا مما سبق من دراسات منتشرة في أكثر من مكان كيف أن لنمط القياد

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

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

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

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

جت موضوع الذكاء العاطفي للمدير وتأثيره على نمطه القيادي وإدارته لعالقاته وإن كانت بعض الدراسات قد عال

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

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

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

 املدارس. 

 :الطريقة وإلاجراءات.6

 :منهج الدراسة وأدواتها.1.6

لعلوم دراستنا وهو "املنهج ألاكثر استخداًما في ااعتمدنا في دراستنا املنهج الوصفي التحليلي ملناسبته ملوضوع 

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

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

دى مديرات املدارس السالزيانية في مصر من وجهة نظر إلاداريين في هذه املدارس، وملعرفة التحويلية وألاسلوب الوقائي ل

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

ه ملديرات املدارس موضوع الدراسة ملعرفة الصلة بموضوع الدراسة. وألاداة الثانية هي مقياس التقرير الذاتي املو  جَّ

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

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

 يدة باعتماده. وقمنا بتعديل هذا املقياس واعتماده بما يتوافق مع موضوع دراستنا. أبحاث عد

 :صدق الاستبيان .1.1.6

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

سالمة اللغة وصحة املضمون وتطابق ألاسئلة مع  وحملة شهادة الدكتوراه في التربية، وذلك إلبداء مالحظاتهم حول 

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

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

 :ثبات الاستبيان .0.1.6 

. وأعدنا تطبيقه على 03تم تطبيق الاستبيان على مجموعة من إلاداريين من غير املشمولين بالدراسة وعددهم  

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

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

 ويسمح لنا بتطبيقه على عينة الدراسة.

 :وعينة الدراسة مجتمع.0.6  

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

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

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

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

 في هذه املدارس.

 :نتائج الدراسة .9

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

 والتحقق من صحة الفرضيات.

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

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

 (.10هو موضح في الجدول رقم )
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 الذكاء العاطفي (: ملخص نتائج محور 21الجدول رقم )

 الترتيب حسب املتوسطات الحسابية الانحراف املعياري  املتوسط الحسابي الُبعد

 ٩ ٦١.٠ ٩١.٤ الوعي بالذات

 ٣ ٦١٠٠ ٩١.٦ تنظيم وإدارة الانفعاالت

 . ٦١٠٩ ٩١٠٦ الدافعية وتحفيز الذات

 . ٦١٤٠ .٩١٣ التعاطف

 . ٦١٠٤ ٩١٠٦ املهارات الاجتماعية

  ..٦١ ٩١٣٩ العاطفيمحور الذكاء 

 

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

( ثّم تنظيم ١٠٢٦( يليهما التعاطف بمتوسط حسابي )١٠١بين مديرات املدارس السالزيانية في مصر بمتوسط حسابي )

عتبر هذه القيم ١٠٠٦( وأخيًرا الوعي بالذات وقيمة متوسطه الحسابي )١٠٦الحسابي )وإدارة الذات ومتوسطه 
ُ
(. وت

 للمتوسطات الحسابية عالية.

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

ة ادة التحويلية، قمنا باحتساب املتوسطات الحسابيملعرفة مستوى تطبيق مديرات املدارس السالزيانية في مصر للقي

 (.19والانحرافات املعيارية لنتائج إجابات الاستبيان ألبعاد القيادة التحويلية كما يوضحه الجدول رقم )

 (: ملخص نتائج محور القيادة التحويلية20الجدول رقم )

 املتوسطات الحسابيةالترتيب حسب  الانحراف املعياري  املتوسط الحسابي الُبعد

 . ٦١.٦ ٩١٣٤ القيادة الكاريزمية

 ٣ ٦١.٦ ٩١.٤ التشجيع إلابداعي

 . ٦١٠٠ ٩١٩٣ الدفع إلالهامي

 . ٦١٠٠ ٩١٣٤ الاهتمام باملشاعر الفردية

  ٦١٠٠ .٩١٣ محور القيادة التحويلية
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0200 

ألاعلى لدى املديرات حيث حصل على ( يمكننا مالحظة أنَّ الدفع إلالهامي هو 19باالطالع على الجدول رقم )

( وهي ١٠٢٦( يليه ُبعدا الاهتمام باملشاعر الفردية والقيادة الكاريزمية بمتوسط حسابي )١٠١٢متوسط حسابي قيمته )

 (.١٠٦٦نسبة عالية أيًضا. أما التشجيع إلابداعي فقد حلَّ أخيًرا بمتوسط حسابي )

ارس السالزيانية في مصر للنظام التربوي الوقائي وذلك ألننا قمنا باحتساب مستوى ممارسة املديرات في املد

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

عيارية إليجابات أفراد ( نتائج املتوسطات الحسابية والانحرافات امل19لنمط القيادة التحويلية. وُيرينا الجدول رقم )

 العينة على عبارات محور النظام الوقائي.

 (: ملخص نتائج محور النظام الوقائي26الجدول رقم )

 الترتيب حسب املتوسطات الحسابية الانحراف املعياري  املتوسط الحسابي الُبعد

 . .٦١٠ .٩١٠ املودة

 . ..٦١ .٩١٠ ألاخالق

 ٣ ٦١٤٦ ٩١.٠ العقل

  .٦١٠ ٩١٩٩ الوقائيألاسلوب 

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

( يليه ُبعد املودة ١٠١٢السالزيانية في مصر، حيث أظهرت املتوسطات الحسابية أن القيمة ألاعلى كانت لُبعد ألاخالق )

 هناك عالقة بين ألاسلوب الوقائي والذكاء العاطفي للمديرة السالزيانية؟ وما نوعها؟ : هلالسؤال الثالث( ١٠١٦)

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

 التي توصلنا إليها. ( يمكننا مالحظة العالقة بين ألاسلوب الوقائي والذكاء العاطفي بحسب النتائج12)

 (: العالقة بين ألاسلوب الوقائي والذكاء العاطفي26الجدول رقم )

 ألاسلوب الوقائي الذكاء العاطفي  معامل الارتباط

 معامل الارتباط بيرسون 
 ٦١٠٣ ١٦٦. الذكاء العاطفي

 ١٦٦. ٦١٠٣ ألاسلوب الوقائي

 الداللة إلاحصائية
 ٦١٦٦  الذكاء العاطفي

  ٦١٦٦ الوقائيألاسلوب 

 العدد
 ٠٤ ٠٤ الذكاء العاطفي

 ٠٤ ٠٤ ألاسلوب الوقائي



   مجلةالمؤتمرات العلميةالدولية        
International Journal of Scientific Confrences                                                  

 

         Democratic Arab Center For Strategic, Political & Economic Studies Berlin / German 36 
 

 رلينب –الديمقراطي العربي للدراسات الاستراتيجية والسياسية والاقتصادية / أملانياإصدارات املركز            

 

 العدد السابع عشر  

0200 

( بداللة ١٠١٢( أن معامل الارتباط بين ألاسلوب الوقائي والذكاء العاطفي قد بلغ )12ونالحظ من الجدول رقم )

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

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

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

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

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

 في مصر؟ وما نوعها؟

اءت اطفي وبعد القيادة التحويلية وجلإلجابة على هذا السؤال قمنا باحتساب معامل الرتباط بيرسون بين بعد الذكاء الع

 النتيجة كالتالي:

 (: العالقة بين الذكاء العاطفي والقيادة التحويلي26الجدول رقم )

 القيادة التحويلية الذكاء العاطفي  معامل الارتباط

 معامل الارتباط بيرسون 
 ٦١٠٦ ١٦٦. القيادة التحويلية

 ١٦٦. ٦١٠٦ الذكاء العاطفي

 إلاحصائيةالداللة 
 ٦١٦٦  القيادة التحويلية

  ٦١٦٦ الذكاء العاطفي

 العدد
 ٠٤ ٠٤ القيادة التحويلية

 ٠٤ ٠٤ الذكاء العاطفي

 

( بداللة ١٠١( أن معامل الارتباط بين ألاسلوب الوقائي والذكاء العاطفي قد بلغ )١نالحظ من الجدول رقم )

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

من التباين الذي يطرأ على املتغير التابع  ٪٩١.( وهذا يعني أن املتغير املستقل )الذكاء العاطفي( يساهم بنسبة ١٩١)

 )القيادة التحويلية( وهي نسبة ذات داللة معنوية.

لمتغيرات الديمغرافية ألفراد العينة على وجهة نظرهم في النمط القيادي السؤال الخامس: هل هناك تأثير ل

 للمديرات؟

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

( نتائج الاختبارات وقيمة 13رقم ). ويبين الجدول Wilcoxon Wاختبار و  Mann-Whitneyاملديرات استخدمنا اختبار 

 الداللة إلاحصائية.
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 (: أثر متغير الجنس على املتوسط الحسابي للذكاء العاطفي21الجدول رقم )

الذكاء 

 العاطفي

املتوسط 

الحسابي 

 للذكور 

املتوسط 

الحسابي 

 لإلناث

Mann-Whitney  Wilcoxon W 
قيمة 

(F) 

درجة 

الداللة 

 إلاحصائية

٦١٠٦ ٦١٠٠ ٩٩.  ٦٠. ٩١٣٠ ٩١.٠ 

 

( على التوالي علًما ١٠٢١( و)١٠٦١يتبين لدينا من الجدول أعاله أن املتوسطات الحسابية للذكور وإلاناث بلغت )

( وهي قيمة أكبر ١٠١١( بداللة إحصائية )٦١١) Mann- Whitney(. ودلت نتيجة ٩٠( وعدد إلاناث )١أن عدد الذكور )

أثر ذو داللة إحصائية لجنس أفراد العينة على وجهة نظرهم في مستوى الذكاء ( مما يدل على أنه ال يوجد ١٠١١من )

 العاطفي للمديرات.

 تأثير متغير العمر:

 ANOVA(: عرض نتائج اختبار 26الجدول رقم )

الذكاء 

 العاطفي

املتوسط الحسابي 

 ٣٦-٦.لألفراد بين 

املتوسط الحسابي 

 ٩٦-.٣لألفراد بين 

املتوسط الحسابي 

سنة وما  .٩بين لألفراد 

 فوق 

 (F)قيمة 
درجة الداللة 

 إلاحصائية

٦١ .٦١.٠ ٩١.٤ .٩١٩ ٩١٣٣.. 

 

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

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

عزى إلى ُمتغير العمر.
ُ
 للمدير ت

 ( نتائج هذا الاختبار12ملقارنة املتوسطات بحسب سنوات الخبرة. ُيظهر الجدول ) ANOVAباستخدام اختبار 

الذكاء 

 العاطفي

املتوسط الحسابي لألفراد 

 ٦.-.ذوي الخبرة من 

 سنوات

املتوسط الحسابي 

لألفراد ذوي الخبرة من 

 سنة ٦.- ..

املتوسط الحسابي 

لألفراد ذوي الخبرة بين 

.. -٣٦ 

 (F)قيمة 
درجة الداللة 

 إلاحصائية

٦١٩٣ ٦١٠٠٣ ٩١٣٠ ٩١.٠ ٩١٠٦. 
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مما يدل على عدم  (١٠١٢٠( بداللة إحصائية )١٠١١٢بلغت ) (F)يتبين لدينا من الجدول املذكور أعاله أن قيمة 

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

عزى إلى ُمتغير سنوات الخبرة.
ُ
 ت

 :نتائج مقياس التقرير الذاتي للذكاء العاطفي

 (: ترتيب أبعاد الذكاء العاطفي للمديرات حسب نتيجة مقياس التقرير الذاتي29الجدول )

 املهارات الاجتماعية التعاطف تحفيز الذات الانفعاالتإدارة  الوعي بالذات املديرة

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

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

 ال بأس جيد جًدا جيد جًدا جيد جيد ٣املديرة 

 جيد جيد جًدا جيد ال بأس جيد جًدا ٩املديرة 

 جيد جيد جيد جيد جًدا جيد ٠املديرة 

 

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

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

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

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

ة إحصائًيا بين ُبعد ٠١الجدول رقم )يمكننا بعد الاطالع على 
ّ
ه ثّمة عالقة ارتباطية إيجابية قوية دال

ّ
( أن نالحظ أن

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

عزى العتماد املدير نمط القيادة ُيثبت لنا صّحة الفرضية القائلة بوجود أثر ذو داللة إحصائية لُبعد معر 
ُ
فة الذات ت

 التحويلية.

 

 

 

 



   مجلةالمؤتمرات العلميةالدولية        
International Journal of Scientific Confrences                                                  

 

         Democratic Arab Center For Strategic, Political & Economic Studies Berlin / German 39 
 

 رلينب –الديمقراطي العربي للدراسات الاستراتيجية والسياسية والاقتصادية / أملانياإصدارات املركز            

 

 العدد السابع عشر  

0200 

 

 (: معامل ارتباط ُبعد الوعي بالذات مع أبعاد القيادة التحويلية12لجدول رقم )ا

 معامل الارتباط مع ُبعد الوعي بالذات أبعاد القيادة التحويلية

 .٦١٠ القيادة الكاريزمية

 ٦١٠٦ التشجيع إلابداعي

 .٦١٣ الدفع إلالهامي

 ٦١٠٠ الاهتمام باملشاعر الفردية

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

 

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

ة إحصائًيا عند مستوى داللة أقل من ١،٩٦إيجابي قوي )
ّ
. بمقارنة هذه ١٠١١(، حيث أن هذه الارتباطات كلها دال

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

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

حظى حة العمل في حين أنها ال تهذه النتيجة إلى أنه في بعض ألاحيان يمكن أن تتخذ املديرة قرارات تجدها مناسبة ملصل

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

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

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

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

ه محبوب ومهّم" )
ّ
ودراسة  (Oznor Celik, 2011)تفقت دراستنا مع دراسة (. اBraido, 1998بجعل آلاخر يشعر أن

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

 لنمط القيادة التحويلية.

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

 القيادة التحويلية.

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

ما يدّل على وجود (، م١٠١١( وهي أقل من )١٠١١( بداللة إحصائية )١٠٢٢معامل ارتباط بيرسون قد بلغت قيمته )

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

 ممارسة إدارة الانفعاالت ُيعزى العتماد املديرة نمط القيادة التحويلية.
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 وأبعاد القيادة التحويلية.(: ُمعامل الارتباط بين ُبعد إدارة الانفعاالت 11الجدول رقم )

 معامل الارتباط مع إدارة الانفعاالت أبعاد القيادة التحويلية

 .٦١٠ القيادة الكاريزمية

 ٦١٠٠ التشجيع إلابداعي

 ٦١.٣ الدفع الالهامي

 ٦١٠٠ الاهتمام باملشاعر الفردية

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

 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

 العاملون بالحافز للعمل.

ة إحصائًيا بين ُبعد إدارة الانفعاالت وأبعاد القيادة 
ّ
وهكذا نكون قد تأكدنا من وجود عالقة ارتباطية موجبة دال

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

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

 التحويلية.

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

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

ة معنوًيا. ٪١٠( مما يدل على أّن املتغير املستقل يؤثر في ١٠١٠)
ّ
 من التباين في املتغير التابع وهي نسبة دال

 (: معامل ارتباط بيرسون لُبعد تحفيز الذات مع أبعاد القيادة التحويلية10الجدول رقم )

 الداللة إلاحصائية معامل الارتباط مع تحفيز الذات أبعاد القيادة التحويلية

 ٦١٦٦ ٦١٠٠ القيادة الكاريزمية

 ٦١٦٦ ٦١٠٠ التشجيع إلابداعي

 ٦١٦٦ ٦١.٤ الدفع إلالهامي

باملشاعر الاهتمام 

 الفردية
٦١٦٦ ٦١٠٦ 

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

 

( وهي تعود لُبعدي القيادة الكاريزمية ١٠١١( أّن أعلى قيمة معامل ارتباط قد بلغت )09نالحظ من الجدول رقم )

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

ملمكن أن يكون حصول هذين البعدين على بين ُبعد تحفيز الذات وُبعدي القيادة الكاريزمية والتشجيع إلابداعي ومن ا

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

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

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

ة إحصائًيا بين الُبعدين. وتأتي أخيًرا قيمة معامل ارتباط ُبعد الدافعية وتحفيز الذات 
ّ
وجود عالقة ارتباطية موجبة دال

( مما يدّل على وجود عالقة ارتباطية ١٠١١( أقل من )١٠١١لة إحصائية )( بدال١٠٦٦مع ُبعد الدفع إلالهامي وبلغت )

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

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

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

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

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

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

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

 التحويلية.

( التعرُّف على العالقة الارتباطية بين ُبعد التعاطف وأبعاد القيادة 06يمكننا باإلطالع على الجدول رقم )

 التحويلية.

 الارتباط بيرسون لُبعد التعاطف مع أبعاد القيادة التحويلية(: نتائج معامل 16الجدول )

 أبعاد القيادة التحويلية
معامل الارتباط مع ُبعد 

 التعاطف
 الداللة إلاحصائية

 ٦١٦٦ .٦١٠ القيادة الكاريزمية

 ٦١٦٦ ٦١٠٠ التشجيع إلابداعي

 ٦١٦٦ ٦١.٤ الدفع إلالهامي

 ٦١٦٦ ٦١٠٠ الاهتمام باملشاعر الفردية

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

٦١٠٤ 

 

( أنَّ أعلى معامل ارتباط لبعد التعاطف وأبعاد القيادة التحويلية هو لصالح القيادة 06ُيبين لنا الجدول رقم )

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

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

ة إحصائًيا. وتأتي في املر ١٠١١( أقّل من )١٠١١بداللة إحصائية )
ّ
ة تب( وهذا يعني وجود عالقة ارتباطية موجبة قوية دال

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

ة إحصائًيا بين ُبعد التعاطف والاهتمام باملشاعر الفردية. ١٠١١)
ّ
نا على وجود عالقة ارتباطية إيجابية دال

ّ
( وهذا يدل

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

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

( أن النتيجة النهائية ملعامل ارتباط بيرسون بين ُبعد التعاطف والقيادة التحويلية 06ونالحظ من الجدول رقم )

ة إحصائًيا. إذ بلغ ١٠١١( أقّل من )١٠١١ند داللة إحصائية )( ع١٠٩٦بلغت )
ّ
( وهي عالقة ارتباطية إيجابية قوية دال
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من التباين في القيادة التحويلية وهي نسبة  ٪١٢( مما يدّل على أّن ُبعد التعاطف يساهم في ١٠١٢مرّبع معامل الارتباط )

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

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

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

 .لقيادة التحويليةا

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

( الذي يعرض لنا نتائج معامل الارتباط بين ُبعد املهارات الاجتماعية وأبعاد القيادة 02ما يوضحه لنا الجدول رقم )

 التحويلية.

 نتائج معامل ارتباط بيرسون لُبعد املهارات الاجتماعية وأبعاد القيادة التحويلية(: 16الجدول )

أبعاد القيادة 

 التحويلية
 الداللةإلاحصائية معامل الارتباط مع ُبعد املهارات الاجتماعية

 ٦١٦٦ ٦١٠٠ القيادة الكاريزمية

 ٦١٦٦ .٦١٠ التشجيع إلابداعي

 ٦١٦٦ ٦١.٠ الدفع إلالهامي

باملشاعر الاهتمام 

 الفردية
٦١٦٦ .٦١٠ 

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

 

( أنَّ ُبعد القيادة الكاريزمية قد حصل على أعلى قيمة معامل ارتباط مع ُبعد املهارات الاجتماعية 02نالحظ من الجدول )

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

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

ن املتغيرين. نالحظ أنَّ قيمة معامل ( وهذا يكشف عن وجود عالقة ارتباطية إيجابية قوية بي١٠١١( أقل من )١٠١١)

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

ة إحصائًيا. يأتي أخيًرا ُبعد الدفع الالهامي بمعامل ارتباط )
ّ
لة ( عند دال١٠٦١على وجود عالقة ارتباطية إيجابية قوية دال

ة إحصائًيا بين البعدين.١٠١١( أقل من )١٠١١إحصائية )
ّ
 ( وهذا يبين لنا وجود عالقة ارتباطية ضعيفة دال

( بداللة إحصائية ١٠٢٠أما النتيجة النهائية ملعامل ارتباط ُبعد املهارات الاجتماعية مع القيادة التحويلية فبلغت )

عالقة ارتباطية إيجابية قوية بين البعدين. وبلغ مرّبع معامل  (، وهكذا يمكننا القول أن ثمة١٠١١( أقل من )١٠١١)
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من  ٪١١(، مما يدّل على أن املهارات الاجتماعية تساهم في ١٠١الارتباط بين املهارات الاجتماعية والقيادة التحويلية )

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

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

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

ديرة ألاسلوب الوقائي يعزى ملستوى ذكائها هناك أثر ذو داللة إحصائية في اتباع املنتائج الفرضية السادسة: 

 العاطفي.

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

ية ( بداللة إحصائ١٠١٢( حيث يتبين لنا أن قيمة معامل الارتباط بيرسون بين البعدين هو )٠5الاطالع على الجدول رقم )

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

لنا بحسب النتائج التي توص ( يمكننا مالحظة العالقة بين ألاسلوب الوقائي والذكاء العاطفي٠١بالنظر إلى الجدول رقم )

 إليها

 العاطفي(: العالقة بين ألاسلوب الوقائي والذكاء 16الجدول رقم )

 ألاسلوب الوقائي الذكاء العاطفي  معامل الارتباط

 معامل الارتباط بيرسون 

 ٦١٠٣ ١٦٦. الذكاء العاطفي

 ١٦٦. ٦١٠٣ ألاسلوب الوقائي

 الداللة إلاحصائية

 ٦١٦٦  الذكاء العاطفي

  ٦١٦٦ ألاسلوب الوقائي

 العدد

 ٠٤ ٠٤ الذكاء العاطفي

 ٠٤ ٠٤ ألاسلوب الوقائي

 

( بداللة إحصائية ١٠١٢( أن معامل الارتباط بين ألاسلوب الوقائي والذكاء العاطفي بلغ )05نالحظ من الجدول رقم )كما 

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

 وهي نسبة ذات داللة معنوية. ٪٩٦ان بنسبة ( وهذا يعني أن املتغيرين مرتبط١٠٩٦)
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تدّل هذه النتيجة على أن ثّمة عالقة ترابطية موجبة بين متغيري النظام الوقائي والذكاء العاطفي، أي أن اتباع املديرات 

ع ملكاريزما النظام الوقائي للقديس يوحنا بوسكو يؤدي إلى ارتفاع مستوى الذكاء العاطفي لديهّن. تشابهت دراستنا 

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

 :الخاتمة والتوصيات.12

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

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

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

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

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

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

ويمتلكن أيًضا القدرة على تحفيز ذواتهنَّ حيث

 شجيع بين إلاداريين.وهذا يساعدهنَّ في إضفاء جو من الحماسة والت

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

عطي املديرات التابعين إحساًسا بالقّوة والثقة، ويأخذن بعين الاعتبار 
ُ
متفهمات ملشاعر التابعين وظروفهم. وهكذا ت

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

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

يكون مسؤوال

 حظين باحترامهم ومودتهم.على بناء بيئة عمل إيجابية، حيث أنهنَّ يقمن بحل الخالفات بين التابعين وي

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

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

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

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

ة الدراسات عموًما، والدراسات العربية خصوًصا حول هذا املوضوع، نق
ّ
 ترح ما يلي:بيئة العمل، وقل

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

 املعلمين.

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

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

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

  إجراء دراسات عن تأثير القيادة التحويلية للمديرات في تحقيق الرض ى الوظيفي لدى إلاداريين واملعلمين وفي

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

 التحويلية.

ـــلذلك توص ي الدراسة ب ـــــــ ــ ــ  :ـ

  ،أن تهتم إدارة املدرسة بالذكاء العاطفي للموارد البشرية عن طريق القيام بمحاضرات للتعريف بأهميته

 تسابه بأبعاده الخمس.والقيام بدورات تدريبية حول اك

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

 التي تصل ملدارسنا من مركز الرهبنة ومحاولة تطبيقها عملًيا.

 هامي ارسة املديرات للدفع إلالالتعريف بأهمية القيادة التحويلية ومناسبتها للمدارس السالزيانية. وتعزيز مم

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

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

 الخطط واتخاذ القرارات.

 ر ثقافة الاهتمام باآلخر والتعاون من خالل تفعيل العمل كفريق.نش 

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

 قائمة املراجع: 

 املراجع باللغة العربية:

ألاساس ي في محافظة الداخلية في (. القيادة التحويلية لدى مديري التعليم ٦١٠٢الحراص ي، حارب بن محمد. ) (0

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

ع بتاريخ م التربية و وآلاداب، قس العلوم رجِّ
ُ
من:  ١/٦/٦١٦٠الدراسات إلانسانية. است

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

في ضوء متغيرات  (. مستوى الذكاء العاطفي لدى طلبة الجامعة الهاشمية٦١٠١الحلح، لمى محمد علي. ) (9

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

َعْت  رجِّ
ُ
ست

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

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

n7_273-306.pdf 

، آذار(. درجة توفر أبعاد القيادة التحويلية لدى رؤساء ألاقسام العلمية ٦١٠١الجبري، يحيى عبد هللا محمد. ) (6

رجع بتاريخ ٢٦ -١٩(، ٢) ٢في كلية التربية في جامعة امللك سعود. املجلة الدولية التربوية املتخصصة، 
ُ
 ٦١/١/٦١٦٠. است

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

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

-https://www.univ من:  ٦١/٢/٦١٦٠. استرجع بتاريخ ٠٢٦-٠٩١

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

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

سلوكيات القيادة التحويلية: بحث تحليلي آلراء عينة من املوظفين في املديرية العامة لتربية نجف ألاشرف. مجلة 

َع بتاريخ ٠١٢ -٠٢٩(، ٠)٠٩القادسية للعلوم إلادارية والاقتصادية،  رجِّ
ُ
 من:٢١/٢/٦١٦٠. است



   مجلةالمؤتمرات العلميةالدولية        
International Journal of Scientific Confrences                                                  

 

         Democratic Arab Center For Strategic, Political & Economic Studies Berlin / German 47 
 

 رلينب –الديمقراطي العربي للدراسات الاستراتيجية والسياسية والاقتصادية / أملانياإصدارات املركز            

 

 العدد السابع عشر  

0200 

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

wylyt_The_Role_of_Emotional_Intelligence_in_Promoting_Transformation_Leadership_Behaviors 

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

ع من: ١٦٩ -١١٦(، ٩٩) ٠٢مديري املدارس إلاعدادية في محافظة واسط. مجلة البحوث التربوية والنفسية،  رجِّ
ُ
 . است

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

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

 .٩٦٢ -٩١٠(، ٦)١٩اح في ممارستهم القيادية من وجهة نظر املعلمين. مجلة دراسات العلوم التربوية، بدرجة النج

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

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

عت بتاريخ  رجِّ
ُ
 من:  ٦/١/٦١٦٠وآلاداب، قسم التربية والدراسات إلانسانية. است

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

اصة (. دراسة ممارسة مديري املدارس الثانوية الخ٦١٠١سميرات، سمر أكثم ومقابلة، عاطف يوسف. ) (2

ع بتاريخ ١٢٩ -١٠٢(، ٠) ١٠للقيادة التحويلية وعالقتها بدافعية املعلمين نحو عملهم. مجلة العلوم التربوية،  رجِّ
ُ
. است

 من: ٢/١/٦١٦٠

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

تصال بين إلاداريين آلاكاديميين من (. العالقة بين أنماط السلوك القيادي وأنماط الا٦١١١شحادة، رائف. ) (01

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

 الوطنية، كلية الدراسات العليا. 

بدائل  (. تطور أداء املديرين بوزارة التربية في دولة الكويت:٦١٠٦شمس الدين، عبد العزيز محمد علي. ) (00

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

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

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

اون بين إلادارة املدرسية والتلميذ وتأثيره على التحصيل الدراس ي في املرحلة الثانوية (. التع٦١٠٩العابد، ليندا. ) (09

ع  رجِّ
ُ
)رسالة ماجستير غير منشورة(. الجزائر: جامعة محمد خيضر بسكرة، كلية العلوم إلانسانية والاجتماعية. است

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

(. تحفيز الذات لدى املرشدين التربويين لدى املرشدين التربويين في املدارس ٦١٠٢العامري، جعفر صادق. ) (06

ع بتاريخ ٠٠١٦-٠١١٦(، ٦)٦١الثانوية. مجلة العلوم إلانسانية،  من:  ٦١/٠١/٦١٦٠. اُسترجِّ

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

(. مدى ممارسة القيادة التحويلية في ٦١٠٦املجيد وحسنين، عبد هللا مصطفى. )عساف، محمود عبد  (02

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

ع بتاريخ ٦٦-٢(، ١٠) ٠٦التعليم الجامعي،  رجِّ
ُ
 من: ١/٦/٦١٦٠. است

http://search.shamaa.org/FullRecord?ID=259848 
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(. أثر القيادة التحويلية على فاعلية عملية اتخاذ القرار في شركات التأمين ٦١٠٦الغزالي، حافظ عبد الكريم. ) (05

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

 من:٢/٦/٦١٦٠بتاريخ 

، نيسان(. دور القيادة التحويلية في تمكين املعلمين واملعلمات في مدارس فلسطين. ٦١٠٢ني، خالد نظمي. )قروا (03

رجع بتاريخ. ٢١٩-٢١١(، ٦) ٢٢املجلة العلمية، 
ُ
 من:٢١/١/٦١٦٠ است

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

356.pdf?opwvc=1 

(. درجة توفر سمات القيادة التحويلية لدى مدراء املدارس الثانوية وعالقتها ٦١٠١كنعان، رؤيا محمود. ) (02

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

 
ُ
َع بتاريخ جامعة النجاح الوطنية، كلّية الدراسات العليا. است من:  ٠١/١/٦١٦٠رجِّ

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

(. أثر الذكاء العاطفي في أداء املديرين وأنماط القيادة إلادارية )رسالة ماجستير 9109اللوزي، خديجة محمد. ) (02
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 توحيد مصطلحات التعلم عن بعد في اللغة العربية لضمان جودة التواصل 

Harmonization of the Arabic terminology in Distance Learning Toward a Better 

Communication 

 بيروت /جامعة القديس يوسف /إيالنا سعادة د.

Dr.Helena Saade - Saint Joseph University, Beirut, Lebanon 

 بيروت /أ.ريمي عقيقي

Remy Akiki/ Beirut/Lebanon 

 ملخص الدراسة: 

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

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

م عن بعد.
ّ
م الحضورّي إلى التعليم والتعل

ّ
رَِّض الحجر الصحّي، وانتقلنا من التعليم والتعل

ٌ
  قبل، وف

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

غة الفرنسّية لتزويد مجتمعها الجامعّي باألدوات املنهجّية بشكٍل يتوافق مع التوّجهات الدولّية ويعّزز ثقافة تعليمّية 
ّ
شتركة مبيروت، بالل

تي وردت في دليل م
ّ
مون في الجامعة عن بعد وال

ّ
تي يستخدمونها املعل

ّ
. "Connecte Tempusشروع "كما وأضفنا إلى هذه املصطلحات تلك ال

كما وإّن انفتاح جامعة القديس يوسف على املستويين الوطني وإلاقليمي يشجع مجتمعها على أن يصبح متعّدد اللغات، ومن هنا برزت 

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

 .الجامعيّ 

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

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

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

ا بين مدرسة الترجمة في بيروت وكلّية العلوم التربوّية، وسيّحول جامعة القديس يوسف   تشاركيًّ
ً

ل هذا املشروع البحثي عمال
ّ
يشك

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

غة العربّية بالكاد تواكب تطّور املفاهيم الحديثة في التعليم، يسلط البحث الضوء على الواقع الاصطالحّي في 
ّ
لتعليم ااملشروع مبتكر ألّن الل

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

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

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

 الكمّي والنوعّي.

 :التحدي الذي يمثله هذا املشروع عملي ويهدف إلى

 مواءمة معاني املفاهيم التربوية. 

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

 العربّية.

م الحضورّي  التعليم :الكلمات املفتاحية
ّ
م عن بعد، التعليم العالي،  توحيد املصطلحات التربوّية، تأمين التواصل، والتعل

ّ
، التعليم والتعل

  خطاب موّحد.

Abstract: 

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

with these successive transformations (health and economic crises).  

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

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

learning to distance learning. 

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

in distance learning to promote a common educational culture.  

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

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

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

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

concept. 

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

are the specific terms in Higher Education?  

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

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

booklet enriching the scientific community in the field of education.  

This project aims to: 

 Harmonize the meaning of educational concepts; 

 Provide them with an Arabic equivalent; 

 Offer students and educators harmonized terminological benchmarks. 

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

unified speech. 

 مقدمة: 

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

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

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

ّ
"إدارة التدريب" واعتماد "ثقافة النتائج املتوق

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

ّ
ال

ها إلى تطوير التعليم العالي وضمان جودته وتندرج إلاصالحات 9105مرحلٍة معّينة )الجمال، 
ّ
(. تهدف هذه التطّورات كل

 من حقول العلوم التربوّية.
ً

ل حقال
ّ
تي تشك

ّ
ها تحت اسم "التربية الجامعّية" ال

ّ
 كل

بنان اليوم إلى تطوير التعليم العالي بما يتناسب مع تحديات القرن الحادي والعشرين، في هذا إلاطار، يسعى ل     

قانوًنا ُيعنى بالتعليم العالي  9102نيسان من العام  61وبما يتطابق مع إلاتجاهات الدولّية، حيث شّرع مجلس النواب في 

(. من هذا املنطلق، أطلقت 61/12/9102ريخ تا 925بشكٍل خاّص وبكيفّية تنظيمه وتطويره لضمان جودته )قانون رقم 

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

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

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

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

غة العربّية في أّن هذه 
ّ
غة الفرنسّية في مبادرة بولونيا، فقد برزت الحاجة إلى ترجمتها إلى الل

ّ
الوثائق صدرت أساًسا بالل

 لبنان.

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

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

ات الثالث أي بالفرنسّية والعربّية وإلانكليزّية  9112بمجال "التربية الجامعّية". ففي العام 
ُ
غ

ّ
صدر معجم الكفايات بالل

، وضع )يعقوب ودمعة، 9105وفي العام  (.9112وقد تناول املصطلحات الخاّصة باملقاربة بالكفاية )املركز التربوي، 

ذي يتضّمن 9105
ّ
مصطلح منها مصطلحات تربوّية وأخرى نفسّية  211( املعجم املوسوعي في علم النفس التربوّي ال

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

غات الثالث وخصوًصا 9102في العام العالجّية. أّما 
ّ
، فَصَدَر قاموٌس خاصٌّ باملصطلحات املعتمدة في حقل التربية بالل

تي ذكرناها، على سبيل املثال ال الحصر، 9102في علم النفس التربوّي من تأليف بركة وحمزة )
ّ
(. إّن هذه القواميس ال

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

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

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

 للمفهوم الواحد، ما أّدى من جهٍة إلى نشوء حالة من 
ً

كّل مستخدم وفق مجال عمله وثقافته التربوّية يحّدد مقابال

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

 .مصطلحات معّربة من دون حسيٍب أو رقيٍب 

ستخدم في سياقاٍت تواصلّية متنّوعٍة 
ُ
 بمجاالت متخّصصة بما فيها "التربية الجامعّية" ت

ٌ
 خاّصة

ٌ
مصطلحاٌت كثيرة

مون...( 
ّ
ميها )ألاساتذة الجامعّيون، الهيئة إلادارّية الجامعّية، املتعل ولدالالٍت قد تختلف من حيث وجهة نظر ُمستخدِّ
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0200 

درج بعض هذه املصطلحات فتزيد الالتباس في العملّية التواصليّ 
ُ
"كفاية"  ”compétence”ة، على سبيل املثال ال الحصر ن

"استراتيجّية" أو "آلّية"؟  ”stratégie“تربية جامعّية" أو "بيداغوجيا جامعّية"؟   ”pédagogie universitaire“أو "كفاءة"؟ 

“programme”  مسار" أو "برنامج"؟"“méthode” ط"؟ "أسلوب" أو "طريقة" أو "نم“didactique”  مّية" أو
ّ
"تعل

تعليمّية"؟... فتشوب الفوض ى والعشوائّية العملّية التواصلّية في مجال "التربية الجامعّية" وفي مجال التعليم عن بعد 

 ”Apprentissage en mode synchrone“؟ "التعليم املتزامن"  ”classe inversée“"الصف املقلوب" أو "الصف املعكوس" 

 للداللة  ؟  ”Apprentissage en mode asynchrone“يم غير املتزامن"؟ "التعل
ً
ألّن املتواصلين يعتمدون مترادفاٍت متعّددة

تي تحّدد سياسة املؤّسسة وتعمل على 
ّ
 من الهيئات إلادارّية ال

ًّ
 كال

ُ
 التواصلّية

ُ
على املفهوم الواحد. تشمُل هذه العملّية

مين نشر ثقافتها، املتخّصصين في الحقل ال
ّ
تربوّي أي ألاساتذة الجامعّيين والباحثين في املجال التربوّي. ويأتي دور املتعل

مّية في مؤّسساتهم 
ّ
كعنصٍر أساس ّيٍ في "التربية الجامعّية" باعتبارهم يبنون معارفهم من أجل تحسين ممارساتهم التعل

 مساهمين في تطويرها.

ة املراجع واملصادر الخاّصة بـ"التربية الجامعّية" وبما أّن هؤالء الشركاء في الحقل التربوّي يعانو 
ّ
ن جميًعا من قل

ر من القواميس 
ّ
ه مجال جديد وغير معروف ومحدود الانتشار، فهم يلجأون إلى ما توف

ّ
وبمجال "التعليم عن بعد"، ألن

تي ال تستجيب حّتى اليوم إلى طلبهم ألّنها تتضّمن مصطلحاٍت عائدة إلى
ّ
 ع والوثائق املترجمة ال

ً
 وغير ميدان التربّية

ً
اّمة

 متخّصصة في ميدان "التربية الجامعّية" أو ميدان "التعليم عن بعد".

من هنا برزت الحاجة إلى إعداد قاعدة بيانات متخّصصة قابلة للتطوير، يتفق عليها املعنّيون في هذا املجال. 

 
ّ
د من مدى استخدامها ستنطلق عملّية البحث عن املقابالت في القواميس املتخّصصة املتوف

ّ
رة إن وجدت فيها والتأك

تي ذكرناها آنًفا من شأنه أن يسّهل عملّية الترجمة  بالشكل الصحيح،
ّ
تها، وال

ّ
ألّن توافر القواميس املتخّصصة، على قل

 وتالًيا ضمان التواصل بين مختلف املعنّيين في مجال "التربية الجامعّية".

لى إعداد قاعدة بيانات تضّم مصطلحات "التربية الجامعّية" و"التعليم عن بناًء على ما تقّدم، برزت الحاجة إ

غتين العربّية والفرنسّية لتكون نموذًجا يأتي باإلفادة للمهتّمين بالحقل التربوّي وللعاملين فيه، وتهدف إلى البّت 
ّ
بعد" بالل

غة العربّية والبحث عن
ّ
 إلى توليد مقابال  في اختيار املصطلح وتجّنب الترادف املفرط في الل

ً
ت مقابالت متداولة وصوال

هم لضمان نجاح عملّية الّتواصل جنبّية. لقد بات لزاًما اعتماد للمصطلحات ألا 
ّ
مصطلح يتوافق عليه الشركاء كل

ه بتعريفه هو "كلمة تحمل مفهوًما معّيًنا ذا داللٍة علمّيٍة أو حضارّيٍة يتوا
ّ
ع ضولتحقيق ثبات املصطلح واستمرارّيته ألن

(. إّن توافق املتخصصين على املفهوم والداللة هو 0222عليها املشتغلون بتلك العلوم والفنون واملباحث" )الخطيب، 

 الركن ألاساس ي الذي يساهم في جعل الكلمة مصطلًحا. 

  :إلاشكالّية وأسئلة البحث

يرمي هذا البحث إلى تسليط الضوء على الواقع إلاصطالحّي في مجال "التربية الجامعّية" ونحاول من خالله 

إلاجابة عن السؤال آلاتي: كيف يمكن تفعيل عملّية التواصل بين مختلف ألاطراف املعنّية بالـ "التربية الجامعّية" 

 عن بعد" في لبنان؟ وبمجال: التعليم
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0200 

تي تساهم في توضيح السؤال العاّم لهذا البحث: ما هي املصطلحات يتفّرع من هذا السؤ 
ّ
ال العديد من ألاسئلة ال

 يناملصطلحات لتأمالخاّصة ب"التربية الجامعّية"؟ ما هي املصطلحات الخاّصة ب"التعليم عن بعد"؟ هل يمكن توحيد 

 تواصل سليم؟ من املعنّي بهذه العملّية التوحيدّية؟ 

 :ية الجامعّيةتحديد ملفهوم الترب

ذي كان يهتّم في املاض ي 
ّ
تطّور مجال "التربية الجامعّية" على املستوى املفهومي مثلما تطّور مفهوم "التربية" ال

مين جميعها )التالميذ، 
ّ
ن ألاطفال من اكتساب املعارف واملهارات، فأصبح ُيعنى بفئات املتعل

ّ
مك

ُ
بالسبل والطرق التي ت

ذين 
ّ
ا واملهنيين واملدّربين( )الطالب، الكبار ال (. إذا كان التركيز في آلاونة ألاولى De ketele, 2011يتابعون تدريًبا مستمرًّ

ف وتحليل 
ّ
ه ال يمكن التوق

ّ
م(، تبّين الحًقا أن

ّ
على ألانشطة التربوّية في الجامعات )أنشطة التعليم وبعدها أنشطة التعل

م مهّمة وهي في تفاعل دائم كّل نشاط تربوّي على حدة ألّن العالقات القائم
ّ
قة بالتعليم والتعل

ّ
ة بين كّل املكّونات املتعل

(De ketele, 2011.)   فبالرغم من حداثة العهد، برزت "التربية الجامعّية" في البعض من ألابحاث )على شكل مداخالٍت

 أّنهم  لم 
ّ

 اهتمام العديد من الباحثين إال
ّ
 يتوصلوا حّتى اليوم إلى تحديٍد شامٍل في مؤتمرات، مقاالت وكتب( وكانت محط

ه ميدان اختصاص جديد ُيعنى بجودة التعليم العالي وكيفّية تطويره 
ّ
وكامٍل ملفهوم "التربية الجامعّية" ألن

(9103Houssaye,)  مين وتأمين الدعم التربوّي لهم
ّ
م وتدريب املعل

ّ
ويهتّم بمواضيع تربوّية أهّمها أنشطة التعليم والتعل

ّص بإعداد البرامج والوحدات التعليمّية أي مرافقتهم في تحضيرها، استخدام أحدث وسائل التكنولوجيا في ما يخ

 
ً

لضمان استعمال الطرائق النشطة في التعليم، باإلضافة إلى تقييم مكتسبات الطالب وتقييم البرامج التعليمّية فضال

ضيفت إلى هذه املفاهيم 9102وّية )مغيزل نصر، عن البحث العلمّي وهو عنصٌر مهّم في تحسين املمارسات الترب
ُ
(. أ

تي تطّورت معها. 
ّ
تي ظهرت مع جائحة كورونا والوسائل ال

ّ
 مصطلحات "التعليم عن بعد" ال

ه ال يمكن أن 
ّ
بعد عرض إلاطار العام لحقل "التربية الجامعّية" نستخلص بتعريف لهذا املجال الجديد إذ أن

تي تحملها "التربية الجامعّية" )الحاوي( من دون إعطاء تعريف محّدد مليدان نبحث عن مقابالت للمفاهيم )امل
ّ
حتوى( ال

الاختصاص: تهتّم "التربية الجامعّية" باملمارسات التعليمّية التعلمّية والتقييمّية، وتهدف إلى تطوير النشاطات التربوّية 

ة والاجتماعّية والثقافّية والاقتصادّية( والّداخلّية )البيئة مع مراعاة البيئة الجامعّية بكّل مكّوناتها الخارجّية )السياسيّ 

م(
ّ
 (.De ketele, 2011) ألاكاديمّية وفرادة املتعل

 :"التربية الجامعّية": ميدان اختصاص

ل املصطلحات جزًءا من حياتنا اليومّية. بفضل املصطلحات نسمّي الحقائق من حولنا، نعّبر عن أفكارنا 
ّ
تشك

إّن التقّدم في املعرفة البشرّية والتكنولوجيا وتطّور العالقات إلاقتصادّية والعلمّية   صل مع آلاخرين.ومشاعرنا ونتوا

خصوًصا مع العوملة خلق حاجة إلى تأمين تواصل أفضل يتّم من خالل مصطلحات متخّصصة بمجاالت محّددة. إّن 

 ع
ّ

غوّيين واملترجمين ال تتّم إال
ّ
ل ن طريق اختيار املصطلح املناسب ويمسألة ضمان التواصل الفّعال بالنسبة إلى الل

ّ
شك

 (.9119علم املصطلحات أساس نشاطهم )صادر فغالي، 

لكّل اختصاص جامعّيٍ )اقتصاد، اجتماع، العلوم إلانسانّية، علوم الحياة( ولكّل ميداٍن معرفّيٍ )الطّب، املدرسة، 

تي تعّرف به وتحّدد أطره الجوهرّية وتساعد
ّ
على التعّمق في مجاالته وتكشف عن مكّوناته.  املسرح، الخ.( مصطلحاته ال
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0200 

ا غير واضح املعالم ولم يستقطب اهتمام الباحثين   تخّصصيًّ
ّ

غير أّن التربية الجامعّية ما زالت حّتى عصرنا الحالّي مجاال

ا في طور النمو ويعتمد على استعارة املفاهيم من الثقافات ألاجن
ً
 حديث

ً
غتين بيّ في العالم العربّي باعتباره مجاال

ّ
ة بالل

غة العربّية. 
ّ
 الفرنسّية وإلانكليزّية، يستقبل العديد من املصطلحات ألاجنبّية الحديثة دون البحث عن مقابالت لها في الل

لذا أمست الحاجة ضرورّية إلى البحث عن مقابالت للمصطلحات الخاّصة بميدان التربية الجامعّية بحيث إّنها 

ب حاجاته مع تقّدم النظام التعليمّي العالي. هذه الترجمة تساعد في تفعيل التواصل اختصاٌص دائم التطّور وتتشعّ 

الحقيقّي بين ألاساتذة الجامعّيين وطالبهم فال يقع أحدهم في التباس يضّيع املعنى أو يأخذه في اتجاه آخر. فاملصطاح 

ّي وم؛ والدليل على ذلك استخدامه في سياٍق عربألاجنبّي املستورد إلى ثقافتنا الجامعّية ليس مفهوًما في عمقه حّتى الي

ا.  ا أو طالًبا جامعيًّ
ً
ا أو أستاذ

ً
ومحاولة تفسيره من دون العودة إلى مصدره ولكن بحسب تصّور املستخدم إن كان باحث

غ
ّ
غة ألاساس ومن ثّم يبحث عن مقابٍل مستخدم بالل

ّ
ا، ال بّد من دليٍل يحص ي هذه املصطلحات ويعّرف بها بالل

ً
 ةإذ

العربّية يحاكي مفهومها ويراعي حاجة امليدان التخّصص ّي. من هذا املنطلق، ال بّد من القيام ببحث إصطالحّي قبل كّل 

 عملّية ترجمة.

ًصا يعني شريحة محّددة من املجتمع تضّم  ا مّما سبق، يعتبر ميدان "التربية الجامعّية" ميداًنا متخصًّ
ً
انطالق

ق بممارساتهم التعليمّية والتعلمّية العاملين في التعليم العالي و 
ّ
املعنّيين به، يتناقشون حول مسائل تربوّية تتعل

غة الخاّصة باختصاص 
ّ
 "أهل الاختصاص" أي مستخدمو الل

ّ
والتقييمّية فيستخدمون مصطلحات علمّية ال يفهمها إال

 لتواصل اليومّي. معّين. ونرى كأن هناك لغة خاّصة لهذا امليدان ولغة عاّمة محكّية مستخدمة في ا

 :أهداف البحث ومنهجّيته

إّن هذا العمل البحثّي الهادف إلى إعداد قاعدة بيانات هو عمٌل مشترٌك بين مدرسة الترجمة بيروت وكلّية العلوم 

 بحقلي التربية والترجمة. وتسعى قاعدة 
ٌ
التربوّية في جامعة القديس يوسف في بيروت، ألّن مجال الدراسة مرتبط

 من نوعها ألّنها تجمع املصطلحات الخاّصة بـ"التربية الجامعّية"  و"التعليم  البيانات،
ٌ
تي ستعّد، إلى أن تكون فريدة

ّ
ال

 وهي قابلة للتطوير. ستعتمد الدراسة طرائق عمل منّوعة في البحث، منهجّيات تحليل 
ً
 محّددة

ً
بع بنية

ّ
عن بعد" وتت

بع  مسار الحلقة أي أّنها ستنطلق من امليدان كمّية ونوعّية مّما يبّين الرؤية الواقعّية البر 
ّ
اغماتّية للبحث، كما ستت

تي تم رصدها في املراجع، 
ّ
غة العربّية أو ألالفاظ املتداولة، ال

ّ
د من أّن املقابالت املقترحة في الل

ّ
التربوّي وتعود إليه للتأك

 قابالت الفردّية والجماعّية، بمعنى آخر،تتناسب مع حاجات املتخّصصين في الحقل التربوّي من خالل إلاستبيان، وامل

ب الجامعّيين، واملترجمين 
ّ

إّن هذا العمل تعاونيٌّ بين الهيئات إلادارّية التربوّية، واملتخّصصين في الحقل التربوّي، والطال

قة بميد
ّ
صطلحين. إّن الهدف من املقابالت وإلاستبيان هو جمع املعارف واملفاهيم املتعل

ُ
ن "التربية ااملتخّصصين وامل

تي ترتبط بها والطلب من 
ّ
غة الفرنسّية لترتيبها بحسب املحاور ال

ّ
الجامعّية" ودراسة واقع املصطلحات املستخدمة في الل

غة العربّية ويعتبرون أّنها تدّل على املفاهيم الخاّصة 
ّ
املعنّيين في مرحلٍة ثانية اقتراح مقابالت لها يستخدمونها بالل

 ّية".بالـ"التربية الجامع
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 :طبيعة البحث

 :النموذج البرغماتّي 

يندرج البحث، من الناحية املعرفّية، في نموذج براغماتّي. واملقصود بمصطلح برغماتي أي عملّي، يستند على 

نظريات الترجمّية وينطلق من امليدان بهدف تطوير قاعدة بيانات تلبّي احتياجات املعلمّين والطالب والهيئات إلادارّية 

ه ال بّد من دليٍل يحص ي مصطلحات مجال "التربية الجامعّية" وكّل 
ّ
شخص معنّي بحقل التربية في التعليم العالي ألن

غة العربّية يحاكي مفهومها ويراعي حاجة امليدان 
ّ
غة ألاساس ومن ثّم يبحث عن مقابٍل مستخدم بالل

ّ
ويعّرف بها بالل

ب وسائل متعّدد
ّ
ة أبرزها إلاستبيان واملقابالت الفردّية والجماعّية لجمع املعلومات التخّصص ّي. وتحقيق هذه الغاية يتطل

ع املعنّيين بهذا املجال عن املصطلحات الخاّصة به.
ّ

 حول "التربية الجامعّية" ومدى إطال

ل موقف الباحث نقطة الانطالق ألاساسّية ألّي بحٍث، وهذا املوقف هو الذي يملي الاستراتيجيات املنهجية 
ّ
يشك

ا Arbós Bertran, 2009ة أو أدوات الجمع والتحليل املستخدمة )املختار  (. من هذا املنطلق، نتبنى موقًفا منفتًحا تحليليًّ

ه يشرك في عمله وفي تحقيق غايته املعنّيين جميعهم 
ّ
ا ألن يدمج طرق متنوعة لفهم ميدان التخّصص الجديد وتفاعليًّ

ة ويكون الع
ّ
مين والطالب والهيئات كاف

ّ
مل معهم على شكٍل حلقٍة تبدأ وتنتهي بموافقتهم، مما يلزمنا بإجراء بحث أي املعل

 ( وبنائّية منفتحة على ألاطراف جميعها.Savoie-Zacj & Karsenti, 2000بطبيعة عملّية )

"سيكون الباحث الذي يشارك في البحث التطويرّي أمام خيارات مختلفة: املوقف املعرفي املعتمد، ونوع املقاربة 

لة "الكمّية أو النوعّية" وعملية تحليل البيانات "الاستقرائّية أو الاستنتاجّية". سيكون لهذه الخيارات تأثيًرا كبيًرا املفضّ 

 (.22، ص 9112على عملّية البحث" )لويزيل وهارفي، 

  :املقاربة النوعّية والكمّية

بالت الفردّية والجماعّية واستطالع آراء يستند البحث إلى املقاربة النوعّية من خالل جمع املعلومات عبر املقا

ألاشخاص املعنيين بميدان اختصاص "التربية الجامعّية" بشكٍل خاّص في أّول مرحلة البحث أي خالل الدراسة 

إلاستكشافّية وفي آخر مرحلة عند أخذ موافقة هؤالء حول قاعدة البيانات بشكلها النهائّي وتحليل النتائج مع مجموعة 

غة.خبراء في مج
ّ
 الي التربية والل

مين 
ّ
ا إلى املعل كما يستند البحث إلى املقاربة الكمّية من خالل املعالجة إلاحصائية لالستبيان املوّزع إلكترونيًّ

مون في مؤسسات تربوّية 
ّ
والطالب في جامعة القديس يوسف وبشكٍل خاّص إلى طالب كلّية العلوم التربوّية ألّنهم معل

 وحيد املصطلحات. فهم شركاء في عملّية ت

 :املمّيز في البحث

تي تعتمد 
ّ
ه يميل إلى املقاربة النوعّية ال

ّ
 أن

ّ
صحيح أّن هذا البحث يدمج بين املقاربة الكمّية واملقاربة النوعّية إال

 (: Pires, 1997على الخصائص آلاتية )

  التدريجّي ملاّدة البحث.مرونتها في التكّيف في مراحل تحقيقها، بما في ذلك مرونتها في البناء 

 .قدرتها على دمج بيانات متنّوعة ومختلفة 
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  إنفتاحها على ميدان إلاختصاص واملقصود به في البحث ميدان "التربية الجامعّية" ألّنها تعطي أهمّية كبرى

 للمراحل الاستكشافّية للميدان.

ل-بياناتقاعدة -إّن هذا البحث التطويرّي الهادف إلى تقديم منتج 
ّ
ا للمجتمع الجامعّي يعرض  يشك دعًما تربويًّ

يحص ي  1(Manuel de pédagogie universitaire) مراحل التطوير وينطلق من دليل علمّي أعّدته جامعة القديس يوسف

ذي يحمله كّل مصطلح كما يبيّبن
ّ
يفّية ك املصطلحات التربوّية ألاكثر استخداًما على املستوى الجامعّي ويشرح املفهوم ال

تحليل النتائج باإلضافة إلى التفكير حول كيفّية تجريب هذا املنتج وتطويره بشكٍل مستمّر بمرحلة الحقة تواكب تطّور 

 امليدان.

 ,Van der Maren, 2004إّن البحث التطويرّي املرتبط بحقل العلوم التربوّية يحاول إلاجابة على ثالث تحديات )

pp. 61-79ملقصود به إنتاج املعرفة أي إنتاج "خطاب علمّي" يّتفق عليه املهتّمون بامليدان التخّصص ّي، (: ألاّول جوهرّي وا

الثاني عملّي يهدف إلى معالجة الخلل في عملّية التواصل، الثالث استراتيجّي يهدف إلى توحيد املصطلحات املتخّصصة 

 
ّ
تي يقوم بها ألافراد واملؤسسات ال

ّ
 تي تعنى بالتعليم. لتحسين املمارسات التربوّية ال

 :مراحل البحث

ب 
ّ

كانت نقطة إلانطالق إعداد استمارة تتوّجه إلى الهيئات إلادارّية التربوّية واملتخّصصين في الحقل التربوّي والطال

الجامعّيين في مرحلٍة أولى لدراسة واقع حال املصطلحات الخاصة بميدان التربّية، وجمعت هذه إلاستمارة املصطلحات 

ذي أعّدته جامعة القديس واملفاهيم ألاساسّية الخاّصة بـ"التربية 
ّ
الجامعّية" املستخرجة من دليل التربية الجامعّية ال

تي استند إليها هذا الدليل. 
ّ
ل مرجًعا للجامعات في لبنان باإلضافة إلى املصطلحات الواردة في املراجع ال

ّ
ذي يشك

ّ
يوسف وال

هم إلستشارتهم 
ّ
 عن ذلك، تّم تنظيم مقابالت جماعّية مع الشركاء كل

ً
قة فضال

ّ
حول هذه املصطلحات واملفاهيم املتعل

تي قمنا بها لتحديد املفاهيم في 
ّ
تي قمنا بالبحث عن مقابالت لها بعد الدراسة ال

ّ
ت بعدها الئحة باملصطلحات ال عدَّ

ُ
بها. أ

فراغ المرحلٍة أولى. في املرحلة التالية، تّم اختيار املقابل ألانسب لحل مشكلة الترادف أو اقتراح كلمة مولدة لسّد 

الاصطالحّي. عند إلانتهاء من البحث الاصطالحّي، عدنا إلى الحقل امليدانّي مع استمارة جديدة الستشارة التربوّيين حول 

املقابالت والتحديدات املقترحة للبّت فيها من جديد. تجدر إلاشارة إلى أّن هذا العمل التربوّي إلاصطالحّي ضّم أساتذة 

في لبنان والجامعة إلاسالمّية وجامعة الجنان كما أساتذة من إتحاد الجامعات العربّية ومن  من الجامعات الفرنكوفونّية

تي توّصل إليها العمل 
ّ
جامعات في ألاردن وقطر وإلامارات العربّية املّتحدة ومن مصر والعراق. ارتكزت قاعدة البيانات ال

سُتكملت بالبحث الاصطالحّي عندما تعّددت الاقتراحات في على نتائج الاستبيان وعلى املقابالت الفردّية والجماعّية وا

ستخَدم في املقاالت وألابحاث. 
ُ
ذي تّم اختياره مع امل

ّ
د من مطابقة املصطلح ألانسب ال

ّ
 الاستبيان للتأك

ذي يقترح خمس مراحل أساسّية (Harvey & Loiselle, 2009استند البحث في مراحل البحث إلى نموذج 
ّ
( ال

 منتج تربوّي:لنجاح تطوير 

  املبادئ العلمّية واعتمد على املراحل ألاساسّية آلاتية  على-بياناتقاعدة -التزم البحث املرتكز على تطوير منتج

(Harvey & Loiselle, 2009, p.110 :) 
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  عرض الطابع املمّيز في هذا البحث أي أّن إعداد قاعدة البيانات املتخّصصة قابلة للتطوير وقد اتّفق عليها

 املترجم وأهل إلاختصاص. -عنّيون في هذا امليدان بمعنى أّنها عمل مشترك بين الباحثامل

  الوصف التفصيلّي لكيفّية جمع املعلومات وكيفّية إشراك املعنّيين في امليدان املتخّصص لتطوير قاعدة

 ريات وميدان العمل. البيانات مع شرٍح لخصائصها التمّييزّية. ارتكز العمل على حلقة متفاعلة يجمع بين النظ

  .عرض آفاق جديدة للبحث من املمكن العمل على توسيعها 

 :حدود البحث

قة بميدان جديد 
ّ
واجه البحث صعوبات يمكن تصنيفها وفق ثالثة مستويات: كيفّية رصد املعلومات املتعل

 وحجم العّينة ومعالجة البيانات.

 :جْمع املعلومات

ه 
ّ
ر املراجع واملصادر الخاّصة بـه ألن

ّ
ة توف

ّ
كان صعًبا جمع املعلومات الخاّصة بميدان "التربية الجامعّية" بسبب قل

مين وحّثهم على أهمّية املشاركة في 
ّ
مجال جديد وغير معروف ومحدود الانتشار كما كان من الصعب إثارة اهتمام املعل

 هذا البحث. 

 :حجم العّينة

نة الصغير الدراسة إلاحصائّية، مع العلم أّن عّينة أكبر حجًما قد تساعد بشكل أفضل على فهم حّدد حجم العيّ 

ا ألّن قسًما كبيًرا منهم ليس   قويًّ
ً

مين للمشاركة في البحث تفاعال
ّ
الواقع في هذا املجال. لم يلقى الطلب املوّجه إلى املعل

ع عن ميدان "التربية الجامعّية" واملعلومات 
ّ

ا لذا قّررنا إلاستفادة من شبكة املندوبين على اطال تي يعرفها قليلة جدًّ
ّ
ال

مين في كلّية العلوم 
ّ
عن "التربية الجامعّية" املعّينين في كّل كلّية أو معهد في جامعة القديس يوسف باإلضافة إلى املعل

 التربوّية وأساتذة جامعّيين من مؤسسات تربوّية تعتمد على تصنيف دولّي. 

 :بياناتمعالجة ال

 كبيرة في البحث ألّن املراجع في ميدان "التربية الجامعّية" محدودة وغير 
ً
ل تحليل البيانات ومعالجتها صعوبة

ّ
شك

غة العربّية بشكٍل شبه تاّم. 
ّ
رة بالل

ّ
 متوف

واجه البحث مشكلة ثانية ومهّمة وهي تحديد الجهة املسؤولة عن تحليل البيانات والبّت باملقابل املناسب: هل 

غويّين؟ التربوّيين؟ املترجمين؟ بعد التفكير املعّمق بهذه املسألة قّررنا أن تقوم معالجة البيانات على 
ّ
هي مسؤولّية الل

مين املعنّيين بمجال "التربية الجامعّية" واملترجمين شراكة بين الجهات املعنّية جميعها أي أن ي
ّ
ا بين املعل

ً
كون العمل مشترك

مين ألّنهم سيستخدمون املصطلحات املقترحة في تواصلهم مع آلاخرين 
ّ
وأّن البّت باملقابل املناسب يقع على عاتق املعل

 وهم من يضمن استمرار استخدام املصطلح. 

 خاتمة: 

ل البحث مغامرة شّيقة محفوفة  إّن التجرؤ في الغوص في
ّ
مجاالت مجهولة تقودنا إلى اكتشاف ثروات مهّمة، فشك

م. إّن هذا البحث 
ّ
بالصعوبات غير أّنها أتت بجديد في مجال التعليم العالي وساهمت في تحسين عمليتي التعليم والتعل
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ا فريًدا من نوعه يُ  ل راد منه تحسين التعليم الجامعّي من خالل تبادالتشاركّي التفاعلّي حّقق في تطوير أنموذًجا إصطالحيًّ

 الخبرات واملعارف.

سمحت لنا هذه الرحلة التشاركّية إلاصطالحّية ببناء عالقات إنسانّية ومهنّية ال يمكن تفعيلها في العمل اليومّي 

 املحلّي.الصعيدين إلاقليمي و والتعّرف على الثقافة الجامعّية واملمارسات التربوّية كما على تحديات التعليم العالي على 

سعى هذا البحث إلى تسليط الضوء على الواقع إلاصطالحّي في مجال "التربية الجامعّية" وحّقق هدفه ألاساس ّي 

وهو تفعيل عملّية التواصل بين مختلف ألاطراف املعنّية بهذا امليدان في لبنان بشكٍل خاّص وعلى الصعيد إلاقليمّي 

َص ال
ُ
ل
َ
ا يساهم في تحسين بشكٍل عاّم. خ ل إطاًرا مرجعيًّ

ّ
بحث إلى إعداد قاعدة بيانات إصطالحّية قابلة للتطوير تشك

 جودة التعليم العالي.

توّصلنا من خالل هذا البحث إلى إلاقتناع بأّن لكّل مهنة مصطلحات خاّصة بها ولغة اختصاص تمّيزها، من هنا 

بميدان معّين مرتبط بمهنة محّددة مّما يساهم في تقوية الهوّية أهمّية اكتساب أهل إلاختصاص "املصطلحات" الخاّصة 

املهنّية. واملقصود بالهوّية املهنّية الشعور باالنتماء إلى مهنة ناتجة عن التنشئة الاجتماعية ونتائجها تشارك املعايير 

غة املّتفق عليها باإلضافة إلى إلايماءات
ّ
 اص.املعروفة ضمن ميدان الاختص الجماعية وإلاتفاق عليها أي املصطلحات والل

 قادنا هذا البحث إلى إلاستنتاجات آلاتية: 

 املصطلحات: أساس التواصل

 من خالل اكتساب املعنّيين في هذا امليدان 
ّ

ال يقوم التواصل الفّعال ضمن أي مجال تخّصص ّي ومعرفّي إال

اص في عملّية التواصل بشكٍل عاّم وعنصر املصطلحات الخاّصة به. تعتبر املصطلحّية همزة الوصل بين أهل إلاختص

جوهرّي بين أهل إلاختصاص في ميداٍن جديد غير معروف كثيًرا وهو "ميدان التربية الجامعّية". إّن استخدام املصطلحات 

الدقيقة في "ميدان التربية الجامعّية" تساهم في نشر ثقافة موّحدة وهوّية مهنّية واحدة كما تساعد في تحقيق أهداف 

 ذا امليدان ومن أبرزها تطوير التعليم العالي وتحسين جودته. ه

 امليدان: ينطلق منضمان استمرارّية املصطلح واستخدامه يرتكز على نموذج تطويرّي 

يندرج البحث، من الناحية املعرفّية، في نموذج براغماتّي. واملقصود بمصطلح برغماتي أي عملّي، يستند على 

من امليدان بهدف تطوير قاعدة بيانات تلبّي احتياجات املعلمّين والطالب والهيئات إلادارّية  نظريات الترجمّية وينطلق

ه ال بّد من دليٍل يحص ي مصطلحات مجال "التربية الجامعّية" 
ّ
وكّل شخص معنّي بحقل التربية في التعليم العالي ألن

غ
ّ
غة ألاساس ومن ثّم يبحث عن مقابٍل مستخدم بالل

ّ
ة العربّية يحاكي مفهومها ويراعي حاجة امليدان ويعّرف بها بالل

د من 
ّ
ه يتبع مسار الحلقة للتأك

ّ
ب إلانطالق من امليدان التربوّي ويعود إليه أي أن

ّ
التخّصص ّي. وتحقيق هذه الغاية يتطل

تي تم رصدها في املراجع، تتناسب م
ّ
غة العربّية أو ألالفاظ املتداولة، ال

ّ
املتخّصصين  ع حاجاتأّن املقابالت املقترحة في الل

في الحقل التربوّي من خالل إلاستبيان، واملقابالت الفردّية والجماعّية، بمعنى آخر، إّن هذا العمل تعاونيٌّ بين الهيئات 

صطلحين يهدف 
ُ
ب الجامعّيين، واملترجمين املتخّصصين وامل

ّ
إلادارّية التربوّية، واملتخّصصين في الحقل التربوّي، والطال

 ة امليدان وضمان استمرار استخدام املصطلحات.أيًضا إفاد
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  :نموذج يأتي باإلفادة إلى التدريب الجامعّي وإلى ألاساتذة الجامعّيين وإلى الطالب وإلى الجامعات في لبنان

 ر يهدف النموذج املبتكر إلى نشر ثقافة مّوحدة بين ألاساتذة الجامعّيين والطالب والهيئات إلادارّية والتربوّية لتطوي

 التعليم العالي وتحسين جودته. 

تطوير كفايات مشتركة بين املعنّيين في امليدان الجديد لتحسين مستوى التدريب الجامعّي وتطوير  على املستوى املنهّي:

 جودته. 

عنى بال على املستوى املؤّسساتي:
ُ
ــــــبناء ثقافة موّحدة ت ـــ ة في التعليم ربي"تربية الجامعّية" وتعطي أهمّية كبيرة لهذه التـ

 الجامعّي العالي.  

أي على مستوى الجامعات في لبنان: يساهم تطوير التعليم على املستوى الوطنّي من خالل  :على املستوى الوطني

إستخدام مصطلحات موّحدة بين املعنّيين جميعهم إلى تطوير املجتمع بشكٍل عاّم وإلى تطوير إلانسان بشكٍل خاّص 

ا.تربويًّ وثقافّيا و   مهنيًّ

 قائمة املراجع: 

 املراجع باللغة العربية: 

 (. مصطلحات علوم التربية. بيروت: مكتبة لبنان ناشرون.9102بركة، فرح وحمزة، رنا. ) (0

(. معجم الكفايات. بيروت: منشورات املركز 9112الجمهورية اللبنانية، املركز التربوي للبحوث وإلانماء. ) (9

 التربوي للبحوث والانماء.

(. منهجّية وضع املصطلحات وتطبيقاتها. دمشق، بيروت: دائرة املعاجم، مكتبة 0222الخطيب، أحمد شفيق. ) (6

 لبنان.

 (. املعجم املوسوعي في علم النفس. بيروت: مكتبة لبنان ناشرون. 9105يعقوب، غسان ودمعة، ليلى. ) (2

 املراجع باللغة ألاجنبية: 

5) Adangnikou, N. (2008). Peut-on parler de recherche en pédagogie universitaire, aujourd’hui, en 
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6) Arbós Bertran, A. (2009). L'attitude du chercheur est fondamentale (Actes du 2ème colloque 

international francophone sur les méthodes qualitatives). France : Université de Lille.     
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مّية 
ّ
صالدور تعل

ّ
واصل والات

ّ
فهي في تنمية مهارات الت

ّ
عبير الش

ّ
 .الت

 من تالمذة الّصف الخامس عّينة-بيروتنموذج تجربة ميدانّية في بعض املدارس الخاّصة في 

The role of oral expression in developing communication and connection skills. 

A Model of a field experience in some private schools in Beirut - A sample of grade 5 

students. 
 بيروت /جامعة القّديس يوسف/  فادية كامل حسيند.ط.

PhD.Fadia Hussein/ Saint Joseph University/ Beirut 

 ملخص الدراسة: 

م في القرن الواحد والعشرين.  وتكمن أهمّيتها في أّنها تتيح الفرصة أم
ّ
م اتعتبر مهارة الّتواصل من املهارات ألاساسّية املطلوبة للتعل

موا كيفية نقل أفكارهم إلى آلاخرين بأسل
ّ
مين ليتعل

ّ
الاهتمام بتحقيق  ىالحديثة إل تتوّجه التربّية وب واضح يمكن فهمه مباشرة.  لذلكاملتعل

م اليومالكفاية الّتواصلّية 
ّ
تي يحتاجها املتعل

ّ
عتبر من أهّم الكفايات ال

ُ
تي باتت ت

ّ
ذي نرى فيه ال

ّ
ربية الاتجاهات العامل.  وفي الوقت ال

ّ
ّية في الت

فهّي عبر دمج تدريس ال
ّ

فهّية مع مختلف املواّد، نجد أّن تسعى إلى تعزيز مهارات الّتواصل الش
ّ

غة الش
ّ
ا ل

ً
دارسنا، في م هذا املجال ما زال مهّمش

خص ّي.
ّ

م الش
ّ
ه ليس ماّدة امتحان رسمّي، ويتّم الّتعامل معه وفق اهتمام املعل

ّ
 ألن

فهّي، الّتعليم  الكلمات املفتاحية:
ّ

مّية الّتعبير الش
ّ
صال، الكفاية الّتواصلّية، الّتعل

ّ
مهارات القرن الواحد والعشرين، مهارات الّتواصل والات

 املتمايز، الّدافعّية.

Abstract: 

Communication skill is one of the basic skills required for learning in the twenty-first century. Its importance is that it 

provides the opportunity for learners to learn how to communicate their ideas to others in a clear and directly understandable 

manner. Therefore, modern education tends to pay attention to achieving communicative competence, which has become 

one of the most important competencies that the learner needs today. At a time when we see global trends in education that 

seek to enhance oral communication skills by integrating oral language teaching with various subjects, we find that this field 

is still marginalized in our schools, because it is not an official exam subject, and it is dealt with according to the teacher’s 

personal interest. 

KeyWords: Twenty-first century skills, communication and communication skills, communicative competence,didactic 

verbal expression, differentiated education, motivation. 

مية دور  من الّتحّقق :البحثهدف 
ّ
 الخامس من تعل

ّ
مي الّصف

ّ
فهي في تنمّية مهارات الّتواصل عند متعل

ّ
الّتعبير الش

 الّتعليم ألاساس ّي. 

مّيةتفعيل  آلاتي: هلالّسؤال  حول  بحثناتدور إشكالّية  سؤال البحث:
ّ
فهّي عبر الّتعبير  تعل

ّ
 تطبيق استراتيجّيات الش

مين؟  هل الّتعليم املتمايز يمكن أن يحّقق الكفاية الّتواصلّية؟ و 
ّ
يساهم في تنمية مهارات الّتواصل الفّعال عند التعل

م؟  ويعّزز دافعّيتهم
ّ
 نحو الّتعل
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اعتمدنا في بحثنا هذا على املنهج شبه الّتجريبّي القائم على املجموعتين: املجموعة الّضابطة  :منهج البحث وأدواته

ا( واملجموعة الّتجريبّية ) 29)
ً
ا( 20تلميذ

ً
 . أّما أدوات البحث فهي:راس في بيروتفي ثالث مد تلميذ

  م عند تالميذ مقياس الّدافعّية، و
ّ
موعة املجإعداد اختبارات قبلّية وبعدّية لقياس مستوى الّدافعّية نحو الّتعل

 ّتجريبّية.ال

 غة العربّية كأساس  داد اختبارات قبلّية وبعدّية لقياس مستوى إع
ّ
فهّي في الل

ّ
اكتساب الّتالميذ مهارة الّتعبير الش

 لتحقيق الكفاية الّتواصلّية.

 في الّتعليم املتمايز. اعتماد استراتيجّيات متنوعة 

تائج
ّ
تي وضعناها، كما بّينت نتائج الاختبار البعدّي تحّسًنا في مستوى دافعوفي الن

ّ
ة يّ : أظهرت الّنتائج صّحة الفرضّية ال

 عن الّتحّسن مستوى تحصيلهم الكفاية الّتواصلّية
ً

 .الّتالميذ في املجموعة الّتجريبّية، فضال

 :مقدمة

م والّتعليم الخاّصة باملجال املعنّي، وبشروط نقل  
ّ
ذي يهتّم بدراسة مجمل مظاهر الّتعل

ّ
مّية "تعني العلم ال

ّ
الّتعل

م املعارف، وهي تهتّم بمحتوى الّتدريس أي باملعارف، وبعالقات 
ّ
قافة الخاّصة باملؤسسة، وبكيفية اكتساب املتعل

ّ
الث

مين بهذه املعارف، وبأساليب الّتح
ّ
ويوضح (. 02، ص. 9112فيز الكتسابها وبنائها وتوظيفها في الحياة" )صّياح )املتعل

ه وبحسب ايف شوفاالر )02. ص. 9112)طعمة، وآخرون، 
ّ
ث يتألف Chevallard( أن

ّ
مية توضع في قلب مثل

ّ
(، فإّن الّتعل

كل )
ّ

م على هذا الش
ّ
م واملتعل

ّ
 (:   10من املعارف واملعل

كل رقم 
ّ

مية21)الش
ّ
عل

ّ
ث ) (: الت

ّ
 (.Chevallardفي قلب املثل

 

مية
ّ
مّية "تستنبط  وتقوم الّتعل

ّ
ا كانت الّتعل

ّ
م والوضعّية الّتعليمّية، ومل

ّ
م، املتعل

ّ
على أربعة أركان: املعارف، املعل

م ألافضل"، )طعمة، 
ّ
رائق الخاّصة املالئمة للمعارف الخاّصة الكتسابها واستيعابها، إسهاًما منها في البحث عن الّتعل

ّ
الط

فهّي، ( فإّن تركيزنا في هذا امل61. ص. 9112وآخرون. 
ّ

مّية الّتعبير الش
ّ
اسّية ألاس كْونها الّدعامةقام سيتمحور حول تعل

م اليوم. ويمكن تعريف الكفاية 
ّ
تي يحتاجها املتعل

ّ
عتبر من أهّم الكفايات ال

ُ
تي باتت ت

ّ
لتحقيق الكفاية الّتواصلّية ال

غة ف
ّ
 ي سياق اجتماعّي، بقصد أداء نوايا تواصلّيةالّتواصلّية بأّنها "قدرة لغوّية تترجم معرفة الفرد بقواعد استعمال الل
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شفهّية أو –، أي القدرة على توصيل رسالة ما (5، ص. 0222معّينة بحسب مقام وأدوار محّددة" )الفاربي، وآخرون، 

ل واملرَسل إليه وموضوع ا بكفاءة-كتابّية ية الّتفاعل بين املرسِّ
ّ
غوّية والاجتماعّية في عمل

ّ
 تبّين معرفة القواعد الل

ُ
  رَسلة. مل

واصلات مهار  إّن تحقيق الكفاية الّتواصلّية يساهم في تنمية
ّ
عتبر م الت

ُ
تي ت

ّ
م ن املهارات ألاساسّية املطلو ال

ّ
بة للتعل

موا كيفية نقل  ة مهارات الّتواصلفي القرن الواحد والعشرين.  وتكمن أهميّ 
ّ
مين ليتعل

ّ
في أّنها تتيح الفرصة أمام املتعل

  (Kelly & Fincham & Beach, 2006. P. 4) منف كل يعرّ . و أفكارهم إلى آلاخرين بأسلوب واضح يمكن فهمه مباشرة

 "أنها ب  Communication Skillsمهارات الاتصال
ّ
 صرفحسن التّ صالية، والقدرة على القابلية على تحقيق ألاهداف الات

ااجتماع   يّ لوك الاجتماعبأنها مكونات الّس  Spence كما تعرفها .يًّ
ّ
لضمان تحقيق ألافراد لرغباتهم من خالل  يى تكفتال

 
ّ
ربوّيين إلى الاهتمام   ."فاعل الاجتماعيّ صال أو التّ الات

ّ
زمة مل املهارات والقدراتجموعة بموهذا ما يفّسر توّجه الت

ّ
 واجهةالال

راكة من أجل مهارات القرن الحادي والعشرين  .  وقد أشارتالحياة العصرّية
ّ

مة الش
ّ
بمجموعة املهارات الالزمة للّنجاح »إليها منظ

قافة املعلوماتّية وإلاعالمّية والّتكنولوجّية، ومهارات الحي
ّ
ة اوالعمل في القرن الحادي والعشرين مثل مهارات الّتعلم والابتكار، والث

تي حّددتها وتعتبر مهارات الّتواصل  ."والعمل
ّ
واحدة من املهارات ألاربع )الّتفكير الّناقد، إلابداع، الّتعاون والّتواصل( ال

راكة ألامريكّية باعتبارها املهارات ألاساسّية للّنجاح في الّتعليم والعمل والحياة بما يناسب العصر. 
ّ

  الش

ظرّي:أوال: إلاطار 
ّ
  الن

واصل .1
ّ
فهيّ أهمية الت

ّ
 :الش

فهّي  
ّ

فهّية خارج  في أّنهاتكمن أهمّية الّتواصل الش
ّ

غة الش
ّ
تي نحتاجها في حياتنا اليومّية. فنحن نستثمر الل

ّ
غة ال

ّ
الل

فهّي في حياتنا اليومّية أكثر بأضعاف 
ّ

نا نحتاج إلى الّتواصل الش
ّ
املدرسة أكثر بكثير مّما نستثمرها داخل املدرسة، كما أن

مّية الّتعبير 69 ص.، 9102. وفي هذا الّسياق، يذكر )صّياح، الّتواصل الكتابّي من حاجتنا إلى 
ّ
ربويين بتعل

ّ
( أّن اهتمام الت

م منها لغة وأسايب تعبير ومضموًنا أكثر مّما 
ّ
فهّية، ونتعل

ّ
غة الش

ّ
مين في بحر من الل

ّ
نا "نسبح كمتعل

ّ
فهّي يتضاعف ألن

ّ
الش

م
ّ
مه من املدرسة، ونستثمر ما نتعل

ّ
 ."  املدرسة وخارجهاه منها في نتعل

فهّي أهمّية بالغة في املجال ألاكاديمّي كما في مجال الحياة املعاشة. إذ ال يمكن الحديث عن 
ّ

يكتسب الّتعبير الش

فهّي، وال يمكن تحقيق املهارات القرائّية والفهم القرائّي خارج 
ّ

مّية الّتعبير الش
ّ
مّية الّتعبير الكتابّي بمعزل عن تعل

ّ
طار إتعل

فهّي، لذلك 
ّ

ميةالّتعبير الش
ّ
مها ال  فإّن تعل

ّ
 أوسع وأشمل مّما ورد في املناهج، كما أّن تعل

ً
فهّية تحتّل مجاال

ّ
غة الش

ّ
الل

غة العربّية 
ّ
يقتصر على الّزمن املخّصص لهذه ألانشطة في املدرسة، بل يتعّدى ذلك إلى أي نشاط يقوم به الّتلميذ بالل

 في املدرسة أو خارجها. 

غةويعود    
ّ
غة املكتوبة في حياة إلانسان، فهو  الاهتمام بالل

ّ
فهّية كونها تحتّل حّيًزا أوسع بكثير مّما تحّتله الل

ّ
الش

( كما "أّن 20، ص. 9102يحتاجها "ليحاور، ويناقش، ويفاوض، ويدافع عن رأيه، وُيقنع ويقتنع بآراء آلاخرين" )صّياح، 

لّنقل املباشر واملتابعة الّسريعة لألحداث في كّل أنحاء العالم وّجه ألانظار إلى ضرورة الانتشار الواسع لوسائل إلاعالم وا

فهّية" )صّياح، 
ّ

غة الش
ّ
 (.62، ص. 9102الاهتمام بالل
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  :إشكالّية البحث.0

بنانية في العام 
ّ
فهي قبل صدور املناهج الل

ّ
غة العربّية في لبنان بالّتعبير الش

ّ
. وبعد 0222لم تهتّم مناهج الل

فهيّ  املرتبطة بنصوص القراءة، املحادثة املنهج إلىصدورها، أشار 
ّ

م على تقنّيات  والّتعبير الش
ّ
كنشاط مستقّل يدّرب املتعل

ربوّي للبحوث وإلانماء، تعبيرّية ووظيفّية متنّوعة )املركز 
ّ
ه ليس ومع ذلك فإن (. 0222الت

ّ
ا، ألن

ً
هذا املجال ما يزال مهّمش

 في احتساب العالمة  ماّدة امتحان رسمّي، وال 
ً

الّصّفّية وانعكاًسا على الّنجاح والّرسوب، في حين أّن الاتجاهات يسّجل ثقال

ربية تسعى إلى تعزيز مهارات الّتواصل ال
ّ
فهّية مع مختلف املواّد. ومن هذهالعاملّية في الت

ّ
غة الش

ّ
فهّي عبر دمج تدريس الل

ّ
 ش

فهيّ 
ّ

  (Les modèles intégrés de l’enseignement de l’oral) الّتكامليّ  الّنماذج للّتدريس الش
ّ
 Tochonق عليها ما عل

 .(C.Lafontaine  et .L ,Préfontaine (2007". أّنها تتطور من املواّد املختلفة التي يتم تدريسها في املدرسة( "0222)

ذي نرى فيه 
ّ
فهّي. ففي الوقت ال

ّ
ويمكن حصر إشكالية بحثنا في هذا الاختالف في قراءة كفاية الّتواصل الش

فهّي وتطويرها من خالل تدريس املواّد املختلفة، 
ّ

ربية تسعى إلى تعزيز مهارات الّتواصل الش
ّ
 ال الاتجاهات العاملّية في الت

اهذا يزال 
ً

في مدارسنا، ويتّم الّتعامل معه بحسب اهتمامات املدرسة الخاّصة وتوّجهاتها، أو بحسب اهتمام  املجال مهّمش

تي لم يرتقِّ بعد إلى مستوى التوّجهات العاملّية. 
ّ
خص ّي، ال

ّ
م الش

ّ
 املعل

فهّي وإمكانّية تفعيل املهارات ا
ّ

مّية الّتعبير الش
ّ
هارات لّتواصلّية كإحدى املهذا الواقع دفعنا إلى الاهتمام بتعل

م في القرن الواحد والعشرين. 
ّ
 ألاساسّية املطلوبة للتعل

مّية هل تفعيل  :يسؤال البحث ألاساس هذه إلاشكالّية وينبثق عن 
ّ
فهّي عبر الّتعبير تعل

ّ
تراتيجّيات تطبيق اس الش

مين؟  هل الّتعليم املتمايز يمكن أن يحّقق الكفاية الّتواصلّية؟ و 
ّ
يساهم في تنمية مهارات الّتواصل الفّعال عند التعل

م؟ ويعّزز دافعّيتهم
ّ
 نحو الّتعل

مي  بحثنا هذا إلى الّتحّقق من يهدف: البحثهدف .1
ّ
فهي في تنمّية مهارات الّتواصل عند متعل

ّ
مّية الّتعبير الش

ّ
دور تعل

 الخامس من الّتعليم ألاساس ّي. 
ّ

 الّصف

عبير .0
ّ
مية الت

ّ
فهيّ مكّونات تعل

ّ
فهّي ال بّد من معرفة مكّوناتها  وعند :الش

ّ
فهّية والّتعبير الش

ّ
غة الش

ّ
مية الل

ّ
الّتحّدث عن تعل

 وهي:

ذي "يقوم على تجسيد الكالم في أصوات لغة معّينة" )صّياح، املكّون الصّوتي
ّ
 .(.63، ص. 9102: ال

فل في سنته ألاولى، ثّم ال تلبث هذه ألاصوات أن تنتظم في 
ّ
في  عكلمات، وتتجّم وهذه ألاصوات يعّبر عنها الط

فل قبل أن يدخل املدرسة، حيث ستعمل هذه ألاخيرة على إغناء 
ّ
مه الط

ّ
عبارات وتراكيب لها دالالتها، وكل ذلك يتعل

مّية محّددة 
ّ
غوّي املوّجه نحو أهداف تعل

ّ
مّية.مخزونه الل

ّ
 خالل العملّية الّتعليمّية الّتعل

سانّي املكّون 
ّ
غوّية قرب : »الل

ّ
تي يؤّمنها رصف الوحدات الل

ّ
ويقوم على املعطيات الّصرفّية والّنحوّية واملعجمّية واملعنوّية ال

فهي ما ب62ص.، 9102بعضها في سياق معّين" )صّياح، 
ّ

غة (. مع إلاشارة إلى الاختالف الحاصل في الخطاب الش
ّ
ين الل

ا متعّددة لتبادل 
ً
تي تستوجب أطراف

ّ
غة الشفهّية ال

ّ
املحكّية والفصحى، والاختالف من حيث وضعّية الّتواصل ما بين الل
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0200 

غة املكتوبة. الكالم، 
ّ
انية أن يكونواال تحتاجها الل

ّ
ن هذه املعطيات مكتسبي وهذا املكّون يفترض بتالميذ "الحلقة ألاولى الث

فهي بلغة عربية سليمة" )أبو زيد، بحدودها الّدنيا، ل
ّ

 (.02 ص.، 9191يؤّدوا تعبيرهم الش

ي  ص ّ
ّ
م بها سواء كان الخطابّي:  –املكّون الن

ّ
فهّية أقرب إلى الّنّص الخطابّي منها إلى الّنّص املكتوب، فاملتكل

ّ
غة الش

ّ
الل

ا عليه أن يراعي "وحدة نصية متكاملة )جملة، أو فقرة، أو مقطًعا(" )أبو زيد، 
ً
ًما أم تلميذ

ّ
(، يعنّي أن 02ص.، 9191معل

م نًصايقدم 
ّ
 ذا بنية داللية متما املتكل

ً
فهّي من العفوية شفهًيا متكامال

ّ
سكة، من دون أن يفقد "سمات الخطاب الش

ف للفت انتباح الّسامع". 
ّ
 (.62.، ص9102)صّياح، والّتكرار والّتوق

مين" )أبو زيد، املكّون الّداللي
ّ
: ويقوم على "مجموع ألافكار واملعاني املكتسبة منها والقابلة لالكتساب من قبل املتعل

فهّي، داخل الصف. (، وهذه ألافكار 91 .، ص9191
ّ

ل ماّدة الخطاب أو الحوار الش
ّ
بما تحمله من معاٍن ودالالت تشك

فهّي.
ّ

ما كان له حضور ممّيز في تواصله الش
ّ
قافة كل

ّ
لًعا، يحاول أن يحصل الث

ّ
ما كان الّتلميذ مط

ّ
 وكل

داولي
ّ
راكيب وعلم املكّون الت

ّ
غة واملعاجم والت

ّ
م في النصوص ليطال: ويتجاوز ما "يقّدمه لنا علم الل

ّ
أبعادها  مقاصد املتكل

ف، من خالل  (.62، ص.9102)صّياح،  املختلفة.
ّ
ًحا للتوق

ّ
 للمتابعة أو مرش

ً
وهذه املقاصد هي الّتي تجعل الكالم قابال

 والعالقات التي ينسجهاتواترها في النص،  الّضمائر ونسباستعمال عبارات معّينة، وعالمات لغوية الفتة "وأخّصها 

 (. 91. ص. 9191ما بين شخوصه." )أبو زيد، طاب فيالخ

فهّية بمستوياتها املختلفة في املرحلة الابتدائّية.
ّ

غة الش
ّ
مّية الل

ّ
 وفي إطار تكامل هذه املكّونات، يتّم بناء تعل

فهّية، عناصرها .1
ّ

غة الش
ّ
 ووظائفها:مستلزمات الل

ّم بحاجة للّتعبير امليّسر عن أفكاره     
ّ
وحاجاته ومواقفه وآرائه، بلغة سهلة ومفهومة. وهذا يستدعي ضرورة إعادة املتعل

ميتها بكّل أبعادها؛ مع مراعاة ضبط إلاطارين 
ّ
فهّية، والعمل على تحقيق مستلزمات تعل

ّ
غة الش

ّ
الّنظر في املوقف من الل

 املكانّي والّزمانّي.

فهيّ مستل .أ.5
ّ

عبير الش
ّ
مّية الت

ّ
 :زمات تعل

ص )صّياح،       
ّ
فهّي "بتهيئة ألاجواء الّصفّية املنفتحة على 62-62، ص. 9102يلخ

ّ
مّية الّتعبير الش

ّ
( مستلزمات تعل

م 
ّ
الحوار وقبول الرأي آلاخر، والالتزام بأصول الحوار والّنقاش وتطبيقها بصورة دقيقة وصارمة، عن طريق حرص املعل

تحاورين، والعمل على توسيع مروحة املواضيع املعالجة بطريقة حية على توزيع الكالم بطريقة عادلة ومتوازنة بين امل

( أبعد من ذلك حين يربط "نمّو أجزاء 0222مبنّية على الوضعّيات املعاشة في الحياة اليومّية". ويذهب تشومسكي، )

سهم ة من الحياة،" لكونها تإلادراك في الّدماغ بالحوافز الّضرورية لتطّور نمّوها، وفي مقّدمتها وضعّيات الّتواصل القريب

هنّية.  ما يعني أّن موضوعات الحوار والّنقاش يجب أن  بتقديم بيئة
ّ
غوّية والقدرات الذ

ّ
غنّية محّفزة لنمّو املهارات الل

غة املستعملة فيه سهلة ومفهومة، ألّن شرط الفهم واملتابعة أساس 
ّ
مين، وأن تكون الل

ّ
تطال مختلف نواحي حياة املتعل

 حوار.  لقيام أّي 
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بة وبحدود     
ّ
مين وتحقيق كفاية الّتواصل إال بدفعهم إلى الّتعبير في سياق وضعّيات مرك

ّ
وال يتّم بناء قدرات املتعل

تي ابتكرها سيمون مستواهم الّدراس ّي، مع ألاخذ بعين الاعتبار تأمين عامل الّدافعّية، فبحسب 
ّ
هبّية ال

ّ
قاعدة الّدائرة الذ

م". وي أّن " ،1(Simon Sinekسينك )
ّ
 إذا اقتنعوا بجدوى الّتعل

ّ
مون شيًئا إال

ّ
مين ال يتعل

ّ
هذا املبدأ  شير إلىاملتعل

م مهما بلغ سوء طريقة الّتعليم". 0222)تشومسكي، 
ّ
 ( إذ يقول "إذا تحّققت الّرغبة تحّقق الّتعل

م وم
ّ
ف على مدى إبداع املعل

ّ
فهّي كثيرة، وهي تتوق

ّ
مّية الّتعبير الش

ّ
رونته في خلق أجواء صفّية محّفزة، وطرائق تعل

ومشّجعة ملشاركة الجميع، ومدى قدرته في ابتكار أساليب مناسبة ذات مستويات مختلفة تحّفز الّتالميذ، وتدفعهم نحو 

فهّي فيجب أن تكون في ثالثة مستويات متداخلة ومتكاملة وهي:
ّ

م مدى الحياة. أّما تنظيم أنشطة الّتعبير الش
ّ
 الّتعل

 على مهارات فهم املطلوب، وتنظيم الافكار، وعلى الّصيغ الكالمية املناسبة للموقف الّتواصلّي. الّتدريب 

 )...كالمّية خاّصة باملوقف الّتواصلّي، )حوار، نقاش، تأثير وإقناع، مناظرة 
ً

 الّتدريب على مهارات تستهدف أفعاال

  ّم، احترام املشاعر، واحترام الرأي  )إلاصغاءواصل وأخالقّياته الّتدريب على آداب الت
ّ
إلى آلاخر، الّنظر إلى املتكل

 آلاخر...(.

فهّية ووظائفها .ب.6
ّ

غة الش
ّ
 :عناصر الل

غة وبوظائفها، بارًعا في تنويعها بحسب مقتضيات املوقف الّتعليمّي.  على   
ّ
ا بعناصر الل م أن يكون ملمًّ

ّ
املعل

 
ّ
فهّية تلك ال

ّ
غة الش

ّ
تي حّدد عناصرها الّستة رومان جاكبسون واملقصود بوظائف الل

ّ
سانّي، وال

ّ
تي يستند إليها الخطاب الل

Roman Jackobson))1  ل، املرَسل إليه، الّرسالة، الّسياق، الُسنن والقناة. كما حّدد دور كّل عنصر في إيصال وهي: املرسِّ

غة ذات بعد لسانّي وظيفّي" )حمداوي، 
ّ
تي يرتبط بها، "فجعل بذلك الل

ّ
(. ويمكن اختصار هذه 9191الّرسالة والوظيفة ال

 العناصر وارتباطها بوظائفها بما يلي:

 ذي يرسل الّرسالة. ووظيفته املتك أي املرِسل
ّ
م أو ال

ّ
ل، تعبيرّية، انفعالّية ل ز الكالم على ذات املرسِّ

ّ
حيث يترك

تي يعّبر فيها عن ألاحاسيس واملشاعر والانفعاالت العاطفّية وغيرها. وتكمن أهمّية الّتدريب 
ّ
فيكون في مجمل املواقف ال

ّي عند الّتوازن الّنفس  صقل ألاهداف واملواقف الوجدانّية وبناءعلى هذه الوظيفة في الخطاب الكالمّي في أّنها تساهم في 

م
ّ
 .املتكل

 ذي يستقبل الّرسالة ويفّك رموزها ويفهمها. لذلك ترتبط به  املرَسل إليه
ّ
رف ال

ّ
لوظيفة اوهو املتلّقي، أي الط

اثيرّية، إلافهامّية 
ّ
انّية، وفيها يوغايتها إلافهام وإثارة الانتباه بالّدرجة ألاولى، ثّم الت

ّ
توّجه نشاط الّتأثير وإلاقناع بالّدرجة الث

ب هذه الوظيفة 
ّ
ف ما أمكنه من أساليب إنشائّية وأفعال كالمّية خاّصة باملوقف. وتتطل

ّ
م نحو املرَسل إليه، فيوظ

ّ
املتكل

ويساهم  والّتأثير في املتلّقي. مهارات الخطاب الحجاجّي والبراهين املنطقّية وإلاقناع الكالمّي وكّل ما يؤّدي وظيفة إلافهام

م مهارات حياتّية مثل مهارات الّتفاوض وحّل املشكالت.
ّ
 الّتدريب على هذه الوظيفة في إتقان املتعل

 وهي العنصر ألاساس في نظرّية الّتواصل عند جاكبسون، وتهدف إلى نقل مضمون الكالم عبر وسيط  الّرسالة

، جمالّيةالوظيفة الفنّية الثبيته أو إيقافه. وترتبط بهذا العنصر وظيفتان؛ القناة، والحفاظ على استمرار الكالم وت

ل ومرَسل إليه ويحّققان مًعا غاية معرفّية وجمالّية. فالوظيفة الجمالّية، والوظيفة املرجعّية . فالّرسالة يتبادلها مرسِّ
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0200 

ز فيها الاهتمام على لغة الّرسالة نفسها، و"يتّم في
ّ
سّمى الفنّية يترك

ُ
ركوت

ّ
يب ها إسقاط محور الّداللة واملعجم على محور الت

غة، وعلى استعمال الّصور واملجازات وتنويع 9191والّنحو انزياًحا أو معياًرا" )حمداوي، 
ّ
م على تذّوق الل

ّ
(. فيتدّرب املتعل

 ملرجعّيةالوظيفة اأّما  ألاساليب الفنّية بشكل ُمبّسط يخدم املستوى الّتعليمّي ويناسب ألاغراض والّنوايا الّتواصلّية.

ركيز فيها على موضوع ما وأفكاره إلبالغ املتلّقي بأخبار العالم 
ّ
فهّي. غايتها إبالغّية، ويتّم الت

ّ
فهي أساسّية لبناء الخطاب الش

ي باملوضوعّية والوقائع والحقائق لنقل ألاخبار. 
ّ
 الخارجّي، وتستلزم الّتحل

 ذي قيلت فيه ال لّسياقا
ّ
 ليهإّرسالة، إذ ال يمكن فهم رموزها وتحليل مكّوناتها من دون العودة وهو املحتوى ال

تي أّدت إلى إرسال الّرسالة.  لفهم
ّ
روف ال

ّ
القة وتكمن أهمّيتها هنا في تحديد العووظيفة املحتوى مرجعّية، املالبسات والظ

تي ترجع إليه، أي 
ّ
ذي قيلت فيه.  في إظهار بين الّرسالة واملوضوع ال

ّ
 الّسياق ال

 يفرة
ّ

ل في تكوين الّرسالة  الُسنن أو الش تي يستعين بها املرسِّ
ّ
بة في قواعد ال

ّ
بة واملرت

ّ
"وهي مجموعة العالمات املرك

ة، 
ّ
ساني نفسه موجوًدا عند املرَسل إليه"، )أبو رن

ّ
نن إفهامّية،(. 9102ويجب أن يكون املعجم الل  وتكون وظيفة السُّ

ل واملتلّقي.فمن خالل هذه العالمات املشتركة يتحّق   ق فهم الّرسالة بين املرسِّ

 صال؛
ّ
سبة للهاتف،  قناة الات

ّ
سبة للّرسالة الورقّية، وألاسالك بالن

ّ
رف بالن

ّ
ولكّل رسالة قناة حافظة، كالظ

سبة ملعاني الّنّص إلابداعّي" )حمداوي، 
ّ
غة بالن

ّ
صال والحفا ألّن  ووظيفة القناة انتباهّية،(. 9191والل

ّ
 ظمهّمتها إنشاءالات

 عليه.

م لهذه لوظائف يدفعه إلى حسن استثمارها، وإلى الّتخطيط الواعي لحصص نظامّية محّددة 
ّ
وإّن وعي املعل

ل من 
ّ
م واحتياجاته، "وال تقل

ّ
ألاهداف، تتجّنب الارتجال وهدر الوقت، وتأخذ بعين الاعتبار الّتعامل مع شخصّية املتعل

، 9103الجانب املعرفّي بما فيه من مضامين وقواعد لغوّية". )املجدوب، شأن الجوانب الوجدانّية واملهاراتّية لحساب 

غة، ضمن إطار وحدة الّنص املترابط 022ص. 
ّ
فهّي يجب أن يراعي الّتنويع في وظائف الل

ّ
(. وبناء أنشطة الّتعبير الش

غوّي".
ّ
ة،  واملتماسك، ألّن "هذه العناصر ووظائفها تعمل متآزرة ومتعاونة النتاج الّنّص الل

ّ
 (.9102)أبو رن

فهيّ .1
ّ

عبير الش
ّ
مّية الت

ّ
 :نماذج من أنشطة تعل

انية فهي كثيرة، ويمكن الاستعانة بما ورد عند 
ّ
فهّية املناسبة للحلقة الث

ّ
، 9191)أبو زيد، أّما عن ألانشطة الش

بات املوقف الّتعليم (92ص. 
ّ
ّي ووفق حاجات وقّدمها على طريقة املشغل، وإلاضافة عليها وتوسيعها بسحب متطل

مين ورغباتهم. ومن هذه ألانشطة:
ّ
 املتعل

  .استثمار الّرواية والقصص واملغامرات والحكايات، في نصوص مسموعة، وإعادة سردها شفهًيا 

 .القراءة لآلخر، وتشمل قراءة ألانواع الّنصّية املتاحة 

 ا بصوت مناسب من حيث
ً
رعة برة والّس النّ  عرض مقدمات وخواتيم بديلة مؤثرة لقصة سمعها متحدث

 بطريقة منظمة لدعم هدفه من التحدث.
 تسجيالت صوتية وتسجيالت )الفيديو( لقصص أو قصائد درسها. إنشاء 
 ... رة، سرد ّرحلة، تحقيقات

ّ
 الّتعبير عن مواقف حياتّية مثل سرد حادثة مؤث
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  رات
ّ

 الّتفسير واملحاّجة )البرهنة(.املناظرة واعتماد الحوار والّنقاش والتأثير والاقناع، واستعمال مؤش

  عقد ندوات شعرّية وأدبّية، وإلقاء أشعار وقراءة مقطوعات نثرّية في الوصف وفي الوجدانّيات بهدف تذّوق

غة ألادبّية.
ّ
 الل

 مّية أكثر تحفيًزا
ّ
ذي يجعل العملّية الّتعل

ّ
ال  من خالل تزويد. بإدخال عنصر املتلّقي آلاخر الّتمثيل الّدرامّي ال

ّ
ب الط

مين من 
ّ
بمتلقّيين حقيقّيين من الّتالميذ وموظفي املدرسة والجمهور الفعلّي في املنافسة والكاميرا وألاصدقاء واملعل

 .( Lafontaine, L. (2007).الّصفوف ألاخرى 

 فهّية من خالل تقديم مشاريع بحثّية، إلقاء محاضرة، إجراء مقابالت، إلقاء قصائد،  تنويع العروض
ّ

الش

 عظة،...خطبة، 

فهي، ومن بينهم الباحثة ليزان الفونتان  أشار وقد  
ّ

مية الّتعبير الش
ّ
ربويون وأصحاب الاختصاص في تعل

ّ
الت

Lafontaine, L. (2004) م أن يدركها ليضمن نجاح
ّ
فهّي يخضع آلليات وخصائص، وعلى املعل

ّ
( أّن تدريس الّتعبير الش

مّية.  وفي دراستْين ميدانّيت
ّ
غة ْين العملّية الّتعل

ّ
فوي مع مدّرس ي الل

ّ
نوعّيتْين أجرتهما الباحثة الفونتان في الّتدريس الش

ذين لم يتلّقوا تدريًبا خالل دراستهم الجامعّية حول 
ّ
مين ال

ّ
الفرنسّية كلغة تدريس ثانوية، كشفت الّنتائج أّن املعل

فهّية، وألياتها وكيفّية إعداد ألا
ّ

غة الش
ّ
تي حّققها تالمألاساليب الّتعليمّية لفنون الل

ّ
ذيهم نشطة الهادفة، كانت الّنتائج ال

ذين تلقوا تدريبات وافية في سنوات الجامعة
ّ
فهّية منخفضة عن زمالئهم ال

ّ
تي وبناًء على الّنتائج ا. في ألانشطة الش

ّ
ل

فوية، 
ّ

غة الش
ّ
ا لتطوير ألاساليب الّتعليمّية في فنون الل

ً
الّتعامل  ةضرور  مشّددة علىخلصت إليها الباحثة اقترحت طرق

فهي  مع
ّ

 ليزان الباحثتانقامت هذا املبدأ،  لّتحّقق منول. وسيلة تعليمّيةكهدف أساس ّي وليس كتدريس الّتعبير الش

مين ( becéQu)( بإجراء دراسة مقارنة في كيبيك C.Lafontaine  et .L ,Préfontaine  (2007وكليمانس
ّ
بين نتائج املعل

ذين اعتمدوا نموذج تدريس 
ّ
فهّي كهدف قائم بحّد ذاته. ال

ّ
مي، ونموذج تدريس الش

ّ
فهّية كوسيط تعل

ّ
ألانشطة الش

فهّي بهذه الّصعوبة؟ هل وطرحت الباحثتان مجموعة من ألاسئلة اختصرت إشكالّية البحث: 
ّ

ملاذا ُيعتبر الّتدريس الش

غة  نسمح للّتالميذ بالّتحدث بحرية أم نجبرهم على ذلك في وقت محّدد؟ ما هي الّصفات
ّ
التي يجب أن تكون في الل

فهّي كهدف أساس ّي، بحسب 
ّ

ذين اعتمدوا تعليم الش
ّ
مين ال

ّ
فهية التي يستعملها الّتالميذ؟ وفي الّنتائج تبّين أّن املعل

ّ
الش

فهّية باملواّد الّدراسّية ألاخرى، Tochon (0222 )نموذج 
ّ

شاطات الش
ّ
رويج على  صاروا قادرينوعملوا على دمج الن

ّ
الت

تي تهدف إلى دمج ممارسات القراءة والكتابة والّتحدث، بشكل حدس ي، وصار لديهم القدرة على إدارة ملشا
ّ
صال ال

ّ
ريع الات

فوي والّنهائي
ّ

تي حّققها الّتالميذ في مهارات الّتواص بّينتكما . ورش عمل تدريبية في إلانتاج الش
ّ
ل الباحثتان أّن الّنتائج ال

فهّي كانت أفضل بكثير من ن
ّ

فهّي كوسيلة فهمالش
ّ

ذين درسوا بحسب نموذج الّتدريس الش
ّ
 .تائج الّتالميذ ال

 
ّ
فهّية تحتّل مكاًنا كبيًرا في الّتدريب ألاولّي للمعل

ّ
غة الش

ّ
مّية الل

ّ
شاطات  مين، كما أّن اختيار وخالصة الكالم أّن تعل

ّ
الن

غوية،  نجاح عمليةوتوفير كّل ما يؤّمن  املثيرة الهتمام الّتالميذ،
ّ
مين الل

ّ
فهية، وبناء   قدرات املتعل

ّ
ن شأنها مالّتواصل الش

فهّي 
ّ

استعمال الكالم من أجل تعزيز كفل لهم يأن تعّزز الّدافعية لديهم نحو اكتساب أفضل ملهارات الّتواصل الش

غة
ّ
رابط، في مشروع مشترك، بين فروع الل

ّ
فهّية فحسبوهذا ال يساعدهم في . الت

ّ
هم في ، بل يساعدبناء نصوصهم الش
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نهم من
ّ
 عن تمك

ً
غة العربّية بكّل فروعها بشكّل خاّص، فضال

ّ
ناء ب بناء معارفهم بشكل عاّم وفي اكتساب مهارات الل

 . عالقاتهم الاجتماعّية في الحياة بيسر

 :إلاطار امليدانّي : ثانًيا

لقائمة ا وفقهما تجربتناوبهدف الّتحّقق مّما طرحناه في إلاطار الّنظرّي، قمنا بوضع فرضّيتين للّدراسة، وأجرينا 

فهّي عبرة الّتعبير على تعزيز تعلميّ 
ّ

فهّية  الش
ّ

شاطات الش
ّ
مّية القراءة واملطالعة والكتابةدمج الن

ّ
 .بتعل

 :الّدراسة تافرضيّ .1

ة  0.0
ّ
م عند  إحصائًياتوجد فروق دال

ّ
بين نتائج الاختبار القبلّي ونتائج الاختبار البعدّي، في مستوى الّدافعّية نحو الّتعل

مي املجموعة الّتجريبّية من 
ّ
 الخامسمتعل

ّ
 ألاساس ّي. الّصف

مي ا 9.0
ّ
فهي بين متعل

ّ
مين واكتسابهم مهارات الّتواصل الش

ّ
ة إحصائًيا في مستوى تحصيل املتعل

ّ
جموعة ملتوجد فروق دال

مون تبًعا للمنهج الّتقليدّي 
ّ
ين يتعل

ّ
 الخامس الذ

ّ
مي الّصف

ّ
مو ، الّضابطة من متعل

ّ
ذين يتعل

ّ
ن واملجموعة الّتجريبّية من ال

فهّي.  برنامج يقوموفق 
ّ

مية الّتعبير الش
ّ
 على تعزيز تعل

 :متغّيرات الّدراسة .0

ذي ُيبحث املتغّير املستقّل  1.0
ّ
ذي يؤّدي إلى حدوث ظاهرة أو : واملقصود به املتغّير ال

ّ
أثره في متغّير آخر، وهو الّسبب ال

فهّي هو املتغّير املستقّل.
ّ

مّية الّتعبير الش
ّ
 تغّير آخر، وفي بحثنا هذا ُيعتبر تطبيق برنامج يقوم على تعزيز تعل

ابع: 0.0
ّ
ذي نرغب في الكشف عن تأثير املتغّير املس املتغّير الت

ّ
نة الّدراسة أي تقّل عليه، تعتبر عيّ واملقصود به "املتغّير ال

 الخامس من الّتعليم ألاساس ّي هي املتغّير الّتابع. والعالقة بين املتغّير املستقّل واملتغّير الّتابع هي عالقة 
ّ

تالميذ الّصف

ر باآلخر. 
ّ
 تبادل، وكالهما يوث

عتبر الّضابطاملتغّير  6.0
ُ
ذي يضبط مدى  : ت

ّ
م هي املتغّير الّضابط ال

ّ
 باملتغّير الّتابع. لقأثر املتغّير املستالّدافعّية إلى الّتعل

،  Bاملدرسة ب/  ، Aتألف مجتمع الدراسة من ثالث مدارس خاّصة في بيروت )املدرسة أ/  مجتمع الّدراسة وعّينته:.6 

 الخامس ألاساس ي )( ، أما العّينة فتكّونت من تالمذة C /املدرسة ج
ّ

ا 26الّصف
ً
 شعبة ) (، موّزعين على شعبتينتلميذ

ا(، )وشعبة    20
ً
ا(.   29تلميذ

ً
 تلميذ

 :منهج البحث.6

ي ُيطّبق عادة على العّينات املستهدفة ملالءمته مع هذا الّنوع من في هذه الّدراسة املنهج شبه الّتجريبّي اعتمدنا 
ّ
الذ

تي تقوم على مجموعتين من الّتالميذ؛ املجموعة الّتجريبّية ) الّتجربةتقنّية مّتبعين ألابحاث، 
ّ
واملجموعة الّضابطة  (ال

( ّوفي الّصّفوف الّتجريبي  .) غة  برنامجة قمنا بتطبيق
ّ
فهي ضمن حصص تدريس الل

ّ
مّية الّتعبير الش

ّ
يقوم على تعزيز تعل

 بحسب املنهج الّتقليدّي.في حين استمّر الّتدريس في الّصفوف الّضابطة العربّية، 

جربة ثالثة أشهر
ّ
اني من خالل ، مّدة الت

ّ
 تّم تطبيقها عن بعد.و. 9190 – 9191العاّم الّدراس ّي الفصل الث

 :أدوات الّدراسة.6

 عند املجموعة الّتجريبّية )قبلّي وبعدّي( إعداد اختبار لقياس مستوى الّدافعّية. 
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  فهّي.إعداد اختبارات تحصيلّية )قبلّية
ّ

 وبعدّية( لقياس مستوى اكتساب مهارات الّتواصل الش

 .فهّي
ّ

 شبكة معايير الّتعبير الش

نفيذّية.1
ّ
 :إلاجراءات الت

مقياس الاتجاه نحو الّدافعّية مركز هداية لالستشارات والّتدريب وخدمات البحوث. ويهدف  أعّد : الّدافعّيةاختبار  .أ .1

مّية الّتعليمّية. وتكمن أهمّية هذا 
ّ
م، ومعرفة مدى إقباله على العملّية الّتعل

ّ
إلى قياس مستوى دافعّية الّتلميذ نحو الّتعل

ل قاعدة انطالق للباحث لفهم احتي
ّ
ه قد يشك

ّ
جاباتهم استاجات الّتالميذ واستعداداتهم، من أجل تحسين املقياس في أن

م
ّ
م بِـّ "نعم" أو  02. ويتضّمن هذا املقياس قسمين: القسم ألاّول الخاّص بالّتلميذ وفيه للتعل

ّ
، يجيب عنها املتعل

ً
سؤالا

م و  01"ال". ومّدة تطبيقه ال تتجاوز )
ّ
اني وهو خاّص بالباحث أو املعل

ّ
، يتضّمن معّدالت القياسدقائق(. أّما القسم الث

حتسب د وكيفّية احتسابها، إذ
ُ
درجات(  2وإذا حصل الّتلميذ على ) صفر لإلجابة بـ "ال".رجة واحدة لكّل إجابة بـ "نعم" و ت

م.
ّ
جربة(،   وما فوق تكون لديه دافعّية نحو الّتعل

ّ
جريبّية )قبلّي قبل الت

ّ
منا مع وقد قتّم تطبيقه على املجموعة الت

 بمساعدة 
ّ

مة الّصف
ّ
جربة )بثّم أعدنا تطبيقه قراءة ألاسئلة وشرح ما تعذر عليهم فهمه.  الّتالميذ علىمعل

ّ
 عدّي(بعد الت

م.
ّ
 والحظنا الّتغّير الحاصل في مستوى دافعّية الّتالميذ نحو الّتعل

ستشارات والّتدريب وخدمات البحوث، تّم تحكيم هذا املقياس من قبل مركز هداية لال صدق مقياس الّدافعّية: *

ا. كما تّمت مراجعته من قبل الّدكتور املشرف، ووافق عليه املجلس ألاخالقّي في جامعة القّديس  وأصبح معتمد عامليًّ

ربوّية.
ّ
 يوسف، مختبر العلوم الت

نا لم نسَع إثبات مقياس الّدافعّية: *
ّ
فافّية، نعترف بأن

ّ
أو  لى الّتحّقق من ثبات هذا املقياسالتزاًما مّنا املوضوعّية والش

ق باستحالةألسباب  تجريبّية، وذلكا على عّينة تطبيقه مسبًق 
ّ
مّية نفسها ضمن سلسلة  تتعل

ّ
ملتغّيرات اتأمين البيئة الّتعل

تي شهدها لبنان منذ نهاية  ألامنّية
ّ
 وحّتى تاريخه. 9102العام والّصحّية والاقتصادّية ال

لى ع شفهّية، متنّوعة ألاهداف، تّم تطبيقها على مراحل مجموعة اختباراتعن وهي عبارة  :القبلّيةالاختبار ات  .ب.1

جلسات نقاش حول موضوع، إعادة وتتضّمن: )املجموعتْين الّضابطة والّتجريبّية، وذلك قبل البدء بتنفيذ الّتجربة. 

مينوكان على (، ...سرد قّصة، إجابة عن أسئلة فهم وتحليل نّص قصص يّ 
ّ
  الاستجابة ألنشطة املتعل

ّ
تي الّتعبير الش

ّ
فهي ال

مة 
ّ
 منتّم اختيارها بالّتنسيق مع معل

ّ
ت والهدف من هذه الاختبارا. ي الفصل ألاّول محتوى برنامجهم ألاكاديمّي ف الّصف

تي تّمت دراستهامدى استجابة الّتالم هو قياس
ّ
فهّي يذ للموضوعات ال

ّ
ف عن املعار ، ومدى قدرتهم على الّتعبير الش

تي تّمت دراستها.
ّ
 واملفاهيم ال

عليمّي:  .ج.1
ّ
مون في اخت ساهم-ألاكاديميّ من خارج املنهج –شفهّية وهو عبارة عن مجموعة أنشطةالبرنامج الت

ّ
يار املتعل

نشطة ألاالّتنويع في املحتوى كنوع من الّتمايز. وتّم الّتدريب على تلك  واعتمدنا مبدأمحتواها وفًقا مليولهم ورغباتهم.  

مّية القراءة واملطالعة والكتابةدمج عبر
ّ
فهّي. بالّتعبي معايير خاّصةوجرى تقييم عمل الّتالميذ وفق شبكة  . ها بتعل

ّ
ر الش

فهّي املهارات آلاتّية: 
ّ

، إعادة سرد قّصة، إجابة عن أسئلة )جلسات نقاش حول موضوعوتتضّمن أنشطة الّتعبير الش

 . (تشكال املتمثيل، عرض شفهّي، حّل  فهم وتحليل نّص قصص ّي، مناظرة،
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عليم 
ّ
 املتمايز ( في كتابها2005على ما قّدمته توملينسون ) : معتمديناملتمايزاستراتيجّيات الت

ّ
بتطبيق  "، قمنا"الّصف

 من استراتيجّيات الّتعليم املتمايز ومنها:  مجموعة

رة )استراتيجّية  : طّبقنااملحتوى في ممايزة  .1
ّ
 في مهارة إعادة سرد الّنّص. (،Mini-lessonsالّدروس املصغ

 ه.ّص وتحليلالنّ جابة عن أسئلة فهم إل  مهارة ا في (Tiered Lessonsاستراتيجّية الّدروس املتدّرجة )و  

معقود استراتيجّية طّبقنا  العملّيات:في ممايزة  .0
ّ
عل

ّ
تهدف هذه الاستراتيجّية إلى تنظيم و  (،Learning Contracts) الت

م، وتنظيم فكرة "تقاسم املسؤولّيات العالقة القائمة
ّ
م واملتعل

ّ
عقود و  . "على الحقوق والواجبات املتبادلة بين املعل

م هي اتفاقيات 
ّ
ق بنوع الّدراسة ومقدارها، ونوع الّنتائج املحّصلة من هذه على مبدأ الّتفاوض فيتقوم الّتعل

ّ
ما يتعل

موه، وشروط 
ّ
الّدراسة. وهناك الكثير من نماذج عقود العمل، فبعضها يمنح الفرصة للّتالميذ الختيار ما يجب أن يتعل

م. وبعضها يكون لتنظيم العالقة بين الّتالم
ّ
م بهدف إالعمل، وكيفّية الّتطبيق، ويساعدهم في الّتعل

ّ
دارة نظام يذ واملعل

 . وقد اعتمدنا نموذج عقد العمل القائم على مبدأ تنظيم العمل وحسن إدارته.العمل في الّصف

م ، يعّد عن جدول أعمال، أي قائمة شخصّية وهي عبارة :(Agendas) ألاجنداتاستراتيجّية  
ّ
م بمساعدة املعل

ّ
ها املتعل

تهدف إلى تنظيم عمل الّتلميذ، وتساعده في مسألة الالتزام هما. العمالنّية بينتساهم في تنظيم العالقة و  ،وتوجيهه

تي يتعّين على الّتلميذ إنجازها في وقت محّدد
ّ
ومنها ألانشطة الّصفّية والواجبات  بواجباته. وهي مخّصصة للمهاّم ال

 ،
ّ

تي قمنا بها داخل الّصف
ّ
تي عليه أن ينجزها في املنزل.املنزلّية.  وقد اعتمدناها بهدف تنظيم املهاّم ال

ّ
 وتلك ال

م، )استراتيجّية 
ّ
عل

ّ
 (Break Out Roomsبعد ) مجموعات عندقمنا يتوزيع الّتالميذ في : (Centers Learningمراكز الت

ا مختلفة في املحتوى وفي مستوى الّصعوبة. وكان من بينها: إلاعداد لجلسات الّنقاش، الّتحضير  وقّدمنا لهم مهامًّ

فهّي، وإلاعداد لتمثيل ألادوار.
ّ

 للمناظرة، العرض الش

م املستند إلى حّل املشكالت )
ّ
عل

ّ
: عرضنا مجموعة من الوضعّيات املعّقدة، وكان على (Problem based-Learningالت

 لّتالميذ اعتماد خطوات هذه الاستراتّيجّية للوصول إلى حّل املشكالت بأسلوب مقنع.ا

: طبقناها في إلاجابة الّسريعة عن أسئلة فهم الّنّص، مثل أسئلة إيجاد املرادفات (Tic Tac Toeتيك تاك تو )استراتيجّية 

 وألاضداد ملفردات يسمعونها شفهًيا.

فهّية العروض  ممايزة املنتج من خاللتّمت : في ممايزة املنتج .6
ّ

 (.لبيئةا حول تلّوثإنتاج قصص وعرضها، أبحاث )الش

، تشبه الاختبارات القبلّية ولكّنها تختلف في املضمون  شفهّية مجموعة اختباراتعن وهي عبارة  :بعدّيةات الالاختبار  .د.1

تي تّمت دراستها خالل تطبيق 
ّ
تترتبط بموضوعات ألانشطة ال

ّ
ي الّتجربة. وأجرينا تقييم الّتالميذ وفق شبكة املعايير ال

 اعتمدناها في قياس الاختبارات القبلّية.

ات و 
ّ
 درجات باعتبارها (5-2-6-9-0على الّرموز آلاتية )مستوى الّتحصيل  الّتقويم لقياسلقد اعتمدنا في محك

 ، وهي تساوي ما يلي:القياس

 تحقيًقا ممتاًزا، وباستقاللّية تاّمة، وقّدم إنتاًجا متمّيًزا وفيه فرادة. حّقق ألاهداف والكفايات= متمّيز: 1

ق: 0
ّ
ا جّيديتراوح بين ال حّقق ألاهداف والكفايات باستقاللّية، وقّدم إنتاًجا مناسًبا= محق  .والجّيد جدًّ
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 .حسًناوقّدم إنتاًجا  هو في طور تحقيق ألاهداف والكفايات، ويحتاج في بعض ألاحيان إلى املساعدة،= متطّور:  6

ا: 6 هو مبتدئ في تحقيق ألاهداف والكفايات، ويحتاج إلى املساعدة في معظم ألاحيان، وقّدَم إنتاًجا = مقبول جزئيًّ

 جزئًيا.
ً

 مقبوال

 عمله غير كاٍف وإنتاجه غير مقبول ودون املستوى املطلوب بكثير.= غير كاٍف: 6

فهيّ واعتمدنا على شبكة املعايير الخاّصة 
ّ

تي قمنا  1بالّتعبير الش
ّ
قياس مستوى تحصيل الّتالميذ كما  بتطويرها، بهدفال

                                                                          في الجدول.

 ألاساليب إلاحصائّية: .6

كانت جميع الّدرجات الخاّصة باالختبارات  ، حيثIBM SPSS Statistics version 21البرنامج إلاحصائّي استعملنا 

 .9+و   9-بشكل طبيعّي وتفاوتت قيم الانحراف ما بين  والبعدّية موّزعةالقبلّية 

تائج: .6 
ّ
 عرض الن

عند تالمذة املجموعة الّتجريبّية.  مستوى الّدافعّيةلجهة الّتحّسن في  الفرضّية ألاولىأظهرت الّنتائج صّحة 

تي الجداول ويمكن مالحظة ذلك في هذه 
ّ
 يبّين تصفية النتائج بين الاختبارين القبلّي والبعدّي. ال

 

 
 

الث. ففي املدرسة )أ/  
ّ
( Aنالحظ أّن معّدالت اختبار الّدافعّية قد ارتفع في الاختبارات البعدّية في املدارس الث

في  2.9( ارتفع من  Bفي الاختبار البعدّي. وفي املدرسة )ب/    2.6في الاختبار القبلّي  إلى معّدل    5.3ارتفع املعّدل من 

 .  3.5إلى  2.2(  ارتفع من  Cفي الاختبار البعدّي،  وفي املدرسة )ج/    2.6الاختبار القبلّي إلى  

( والبعدّية Pretest) مقارنة نتائج املعّدالت القبلّيةمن أجل  (Paired Samples T Testوقد أجرينا اختبار )

(Posttestالختبار الّدافعّية )  تي حّققو  أن هناك فرق كبير بينتبّين عند تالميذ املجموعة الّتجريبّية. و
ّ
ها في النتائج ال

لالاختبار القبلّي، أي 
ّ
ل بى تالميذ هذه املجموعة لقت، وبين الّنتائج في الاختبار البعدّي، أي بعد أن قبل الّتدخ

ّ
رنامج الّتدخ

5.6

4.2
4.8

8.3

7.2
6.5

A/ أ B/ب C/ ج

ة عند معّدالت اختبار الّدافعّية القبلّية والبعديّ .٦رسم بياني رقم

جريبّية
ّ
املجموعة الت

القبلّي  البعدّي 
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فهّي باعتماد
ّ

مّية الّتعبير الش
ّ
  أّن  حيث.  (p<0.001). حيث بلغت قيمة استراتيجّيات الّتعليم املتمايز عبر تطبيق تعل

الث، انتقل من الّنتيجة املنخفضة في مستوى الّدافعّية  لتالميذ املجموعة الّتجريبّية الوسطّي املعّدل 
ّ
في املدارس الث

ل  حيث بلغ 
ّ
 ±)والانحراف املعيارّي  (7.80)إذ سّجل   إلى املستوى املرتفع( 1.26 ±)بانحراف معيارّي ( 4.90)قبل الّتدخ

 .(Table 1). وهذا يّدل على صّحة الفرضّية ألاولى(. 1.12

Table 1.  ل وبعدهمقارنة
ّ
دخ

ّ
اختبارات الّدافعّية قبل الت  

Variable 
Pretest Posttest 

P value 
95% Confidence Interval 

Mean (SD) Mean (SD) Lower Bound Upper Bound 

 2.45- 3.35- 0.001> 1.12 ± 7.80 1.26 ± 4.90 الدافعية

Numbers in bold indicate significant p-values. 

انيةالّنتائج صّحة  كما أظهرت
ّ
عبي في القبلّية والبعدّيةالاختبارات ، وبّينت نتائج الفرضّية الث

ّ
فهيّ الت

ّ
بين  ر الش

جريبّيةاملجموعتين 
ّ
ظهر الجداول أدناه.  ،الّضابطة والت

ُ
ة إحصائًيا ملصلحة املجموعة الّتجريبّية كما ت

ّ
ا دال

ً
 فروق

 

 

 

 

5.6
4.2 4.8

8.3
7.3

6.5

A/أ B/ب C/ ج

فهّي .    .رسم بياني رقم 
ّ

عبير الش
ّ
ة القبليّ )معّدالت اختبارات الت

جريبّية    ( والبعدّية
ّ
عند  املجموعة الت

() عب
ّ

ةالش

قبليّ  بعديّ 

5.6

4.2
4.8

8.3
7.3

6.5

0

2

4

6

8

10

A/أ B/ب C/ ج

فهّي . ٣رسم بيانّي رقم 
ّ

عبير الش
ّ
لّية القب)نتائج اختبارات الت

عبة ( والبعدّية
ّ

عند املجموعة الّضابطة الش

قبليّ  بعديّ 
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عبير قراءة في نتائج 
ّ
فهّي  اختبارات الت

ّ
جريبّية والّضابطة عند-والبعدّيةالقبلّية -الش

ّ
 :املجموعتين الت

جريبّيةعند  القبلّيةنالحظ أّن نتائج الاختبارات 
ّ
عبة ) أي – املجموعة الت

ّ
 2و  6بين  تراوحت معّدالتها- (الش

ل، وسّجلت
ّ
(، أّي Cفي املدرسة )ج/  6.2( و  Bفي املدرسة )ب/  6.2(، و  Aفي املدرسة )أ/  6.3يلي: ما  قبل برنامج الّتدخ

ات الّتقويم املذكورة مسبًقا-أّن نتائج هذه املجموعة 
ّ
بّينت أّن التالميذ  كانوا في  طور الّتحقيق وهم  -وبحسب محك

 بعد البعدّية، أيبحاجة إلى املساعدة في معظم ألاحيان.  في حين أّن هذه املجموعة سّجلت تحّسًنا في الاختبارات 

ل
ّ
في املدرسة  9.5( و  Bفي املدرسة )ب/  9.2(، و  Aفي املدرسة )أ/    9.0كالّتالي: وإجراء الّتجربة. وجاءت الّنتائج  الّتدخ

عبةفي (. ما يعني أّن تالميذ املجموعة الّتجريبّية C)ج/ 
ّ

ات التقويم وبحسب- () الش
ّ
 حّققوا ألاهدافقد  – محك

ا. يتراوح بين الجّيد والوالكفايات تحقيًقا   جّيًدا جدًّ

عبة ) املجموعة الّضابطةأّما عند  
ّ

 6.2بين ما راوحت الاختبارات القبلّية قد ت معّدالت، فنالحظ أّن (أي الش

ا،Cفي املدرسة )ج/  6.2( و  Bفي املدرسة )ب/  6.2(، و  Aفي املدرسة )أ/   الّتالميذ  ويحتاج (، أّي أّن إنتاجها مقبول جزئيًّ

ونالحظ وجود تشابه في مستوى الّتحصيل بين املجموعة الّضابطة والّتجريبّية قبل . إلى املساعدة في معظم ألاحيان

ختبارات في الا  لم تظهر تغييًرا ملموًسا معّدالت املجموعة الّضابطةأّن بّينت  ةالبعديّ  اتالاختبار  لكّن نتائجالّتجربة. 

ات Cفي املدرسة )ج/  6.3( و  Bفي املدرسة )ب/  6.3(، و  Aفي املدرسة )أ/  6.2: البعدّية، فسّجلت
ّ
(، وبحسب محك

ا، والّتالميذ بحاجة إلى املساعدة في معظم ألاحيان.    جزئيًّ
ً

 الّتقويم  ما يزال في مستوى الّتحصيل  مقبوال

( Pretest) نتائج املعّدالت القبلّية يوضح الجدول آلاتي املقارنة بين (”Student's T Test“وفي نتائج اختبار ) 

فهي ات( الختبار Posttestوالبعدّية )
ّ

ظهر نتائج  الّتعبير الش
ُ
عند تالميذ املجموعة الّتجريبّية وتالميذ املجموعة الّضابطة. وت

ا ذا داللة  الّضابطة أّنهااملجموعة 
ً
بين الاختبار القبلّي والبعدّي، وجاءت ألارقام متقاربة  إحصائّية مالم تسّجل فرق

ا. بينما نالحظ أّن هناك  ا كبيًرانسبيًّ
ً
لقبل الاملجموعة الّتجريبّية ما بين الاختبار القبلّي، أي تائج ن في فرق

ّ
، وبّينت ّتدخ

مّية الّتع تلّقوا برنامجنتائج الاختبار البعدّي أي بعد أن 
ّ
ل عبر تطبيق تعل

ّ
فهّي باعتماد استراتيجيّ الّتدخ

ّ
ات الّتعليم بير الش

 . املتمايز

الث، انتقل من الّنتيجة املنخفضة في  الوسطّي  أّن املعّدلوهذا يعني 
ّ
لتالميذ املجموعة الّتجريبّية في املدارس الث

فهّي اكتساب مهارات الّتعبير  مستوى 
ّ

ل إلى قبلالش
ّ
كّل ويوضح هذا الجدول املعّدالت الوسطّية ل. املتقّدماملستوى  الّتدخ

انية . (p<0.001)وقد بلغت قيمة  . الّتابع لهاوالانحراف املعيارّي   متغّير 
ّ
د صّحة الفرضية الث

ّ
ك

ّ
  .(Table 2.  )ما يؤ

Table 2. Comparison of the pretest and posttest between those who received the intervention and 

those who did not. 

 Pretest Posttest 

Variable 

Non-Intervention 

Group 

Mean (SD) 

Intervention 

Group 

Mean (SD) 

p 

Non-Intervention 

Group 

Mean (SD) 

Intervention 

Group 

Mean (SD) 

p 

 0.001> 0.36 ± 2.15 0.49 ± 3.24 0.049 0.73 ± 3.22 0.60 ± 3.51 مشاركة
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 0.001> 0.38 ± 2.17 0.55 ± 3.42 0.264 0.60 ± 3.49 0.58 ± 3.63 نقاش

 0.001> 0.57 ± 2.15 0.60 ± 3.46 0.881 0.76 ± 3.85 0.70 ± 3.82 إعادة سرد

 0.001> 0.51 ± 2.49 0.60 ± 3.81 0.854 0.61 ± 3.93 0.59 ± 3.95 مناظرة

 0.001> 0.54 ± 2.39 0.47 ± 4.07 0.511 0.48 ± 4.22 0.53 ± 4.15 إجابة

 0.001> 0.50 ± 2.46 0.60 ± 3.71 0.872 0.68 ± 3.81 0.69 ± 3.78 تمثيل

 0.001> 0.67 ± 2.59 0.55 ± 3.95 0.859 0.63 ± 4.05 0.61 ± 4.02 عرض

 0.001> 0.50 ± 2.56 0.59 ± 3.59 0.548 0.80 ± 3.76 0.66 ± 3.66 ندوة

 0.001> 0.85 ± 2.22 0.54 ± 3.83 0.835 0.54 ± 3.90 0.52 ± 3.93 حّل مشكلة

 

لجّهة  الارتباط وعوامل الحسابّيةاملتوّسطات حقق من لتّ ل   Repeated Measures ANOVA إختبار وتم ّإجراء

راجع في مستوى 
ّ
املجموعة الّتجريبّية والّضابطة بحسب املتغّيرات الواردة  البعدّية عند اتدرجات الاختبار الّتحّسن أو الت

 (.Table 3) .في الجدول 

عند  البعدّي الاختبار  في واضًحاوبّينت الّنتائج تحسًنا . دخل مقابل عدمه بشكل كبيرارتبط تلقي التّ فقد 

الث 
ّ
، إعادة سرد ( 0.922-= ب )، نقاش ( 0.122-= ب )مشاركة ) هاراتجميع املفي   املجموعة الّتجريبّية في املدارس الث

 B)، ندوة ( B = -1.244)، عرض ( B = -1.244)، تمثيل ( B = -1.683)، إجابة ( 0.602-= ب )، مناظرة ( 0.602-= ب )

وحجم التأثير ( ɳ2 = 0.739)كان للتدخل حجم التأثير ألاكبر على متغير إلاجابة و (. (B = -1.610)، حّل مشكلة ( 1.024- =

يكن له أي ارتباط مع أي من نتائج الاختبار  من الجدير بالذكر أن الجنس لم(. ɳ2 = 0.472)ألاقل على متغير ندوة 

  .عند املجموعتينالبعدّي ا

 

Table 3. Repeated Measures ANOVA of factors associated with a decrease or increase in the scores 

posttest. 

 B P value 
95% Confidence Interval Partial Eta 

Squared Lower Bound Upper Bound 

Model 1: مشاركة post intervention as the dependent variable 

Intervention (Yes 

vs. No*) 
-1.098 <0.001 -1.287 -0.908 

0.627 

Gender (Males vs. 

females*) 
0.018 0.850 -0.174 0.211 

0.001 

Model 2: نقاش post intervention as the dependent variable 

Intervention (Yes 

vs. No*) 
-1.244 <0.001 -1.452 -1.036 

0.642 

Gender (Males vs. 

females*) 
-0.48 0.654 -0.259 0.163 

0.003 

Model 3: سرد إعادة post intervention as the dependent variable 
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Intervention (Yes 

vs. No*) 
-1.317 <0.001 -1.575 -1.059 0.567 

Gender (Males vs. 

females*) 
0.082 0.534 -0.180 0.344 0.005 

Model 4: مناظرة post intervention as the dependent variable 

Intervention (Yes 

vs. No*) 
-1.317 <0.001 -1.557 -1.078 0.603 

Gender (Males vs 

females*) 
-0.250 0.044 -0.493 -0.007 0.050 

Model 5: إجابة post intervention as the dependent variable 

Intervention (Yes 

vs. No*) 
-1.683 <0.001 -1.907 -1.459 0.739 

Gender (Males vs. 

females*) 
0.056 0.623 -0.171 0.284 0.003 

Model 6: تمثيل post intervention as the dependent variable 

Intervention (Yes 

vs. No*) 
-1.244 <0.001 -1.489 -0.999 0.565 

Gender (Males vs. 

females*) 
0.105 0.401 -0.143 0.354 0.009 

Model 7: عرض post intervention as the dependent variable 

Intervention (Yes 

vs. No*) 
-1.366 <0.001 -1.631 -1.101 0.572 

Gender (Males vs. 

females*) 
0.245 0.073 -0.024 0.514 0.040 

Model 8: ندوة post intervention as the dependent variable 

Intervention (Yes 

vs. No*) 
-1.024 <0.001 -1.267 -0.782 0.472 

Gender (Males vs 

females*) 
0.026 0.836 -0.220 0.272 0.001 

Model 9:  مشكلة حّل post intervention as the dependent variable 

Intervention (Yes 

vs. No*) 
-1.610 <0.001 -1.921 -1.299 0.574 

Gender (Males vs. 

females*) 
0.260 0.105 -0.056 0.575 0.033 

 

تائج.9
ّ
 :تفسير الن

اهرة الّرقمّية 
ّ
تي نشأتفي تجربتنا هذه وفي اعتقادنا، أّن تفسير هذه الظ

ّ
 يعود بشكٍل أساس ّي إلى عالقة الانتماء ال

تي ساهمخالل الّتجربة واملاّدة الّتدريسّية الّتالميذبين 
ّ
تي تأّمنت للّتالميذ للّتعبير عن قضايا، وال

ّ
رتبط ت ت فيها الفرص ال
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 في إثارة الّد  الّتعليم املتمايز في إيجادها، كما لعبت أساليب  مباشرة بحياتهم
ً

م افعّية عنددوًرا فّعاال
ّ
ألّنها سمحت  كّل متعل

ع، ويستنتج،  و أن يكون فعلًيا هله ب
ّ
مّية، يبحث عن املعرفة، ويشارك في الّنقاش، ويتوق

ّ
فاوض، يمحور العملّية الّتعل

ملهارة اكّل هذا أوجد عنده القدرة على اكتساب كّل املهارات املرتبطة باملاّدة ومن بينها . ويّتخذ املبادرةويحّل املشكالت، 

 .الّتواصلّية

م، إذ تّم اختيار 
ّ
ا في جذب الّتالميذ إلى الّتعل تراتيجّيات الاسكما لعبت استراتيجيات الّتعليم املتمايز دوًرا أساسيًّ

تي
ّ
مهم واهتماماتهمتحاكي قدراتهم وأنماط  ال

ّ
م.تعل

ّ
ز دافعّيتهم نحو الّتعل

ّ
 ، ما عذ

مي  ُيذكر فييتضح مّما سبق عدم وجود تحّسن    
ّ
ينمستوى الّتحصيل عند متعل

ّ
 املجموعة الّضابطة الذ

مون 
ّ
ذين يتعل

ّ
مون تبًعا للمنهج الّتقليدّي، مقابل تحّسن الفت عند املجموعة الّتجريبّية من ال

ّ
رنامج بحسب البيتعل

فهّي عبر دمج 
ّ

مية الّتعبير الش
ّ
فهّية القائم على تعزيز تعل

ّ
شاطات الش

ّ
مّية القراءة واملطالن

ّ
صّحة ا يعنّي م. ةالعة والكتاببتعل

انية في الفرضّية 
ّ
 بحثنا.الث

 :الستنتاجاتا.12

  م و  الّدافعّيةإّن
ّ
ميذ الّتل ولتحقيق الّدافعّية يجب أن يشعر تها.ضمن فّعاليّ تتساهم في تعزيز عملّية الّتعل

اتية ويقّدرها. 
ّ
فهّية، ينّمي عنده  بكفاءته الذ

ّ
شاطات الش

ّ
م في إدارة الّنقاش وإعداد الن

ّ
و الّدافعّية نحوإّن دور املتعل

م،
ّ
م قوّي قابل للبقاء والاسترجاع والانتقالكما إّن  الّتعل

ّ
ي عن الّدافعّية الّداخلّية يؤّدي إلى تعل

ّ
ويساهم  ،الّتحفيز املتأت

 .الّتواصلّية تحقيق الكفايةفي 

  تهيئة ألاجواء الّصفّية املنفتحة على الحوار وقبول الرأي آلاخر، والالتزام بأصول الحوار والّنقاش وتطبيقها إّن

ريق أمام الّتالميذ ليكونوا متواصلين، يعّبرون عن أنفسهم بثقة وإبداع، ويصغون  عادلة ومتوازنةبصورة 
ّ
يمّهد الط

 بتركيز إلى وجهات نظر آلاخرين أفراًدا وجماعات.

 فهّية، إ
ّ

والعمل على توسيع مروحة املواضيع املعالجة بطريقة حية مبنّية على الوضعّيات ّن تنويع ألانشطة الش

يعملون ، وفي تجارب الاخرين، فعّمق تفكير الّتالميذ في تجاربهم، وعلى ما يجرّي في العالم، ياملعاشة في الحياة اليومّية

خص ّي، ليكونوا قادرين
ّ

م بأنفسهم، ومع آلاخرين مدى الحياة. على تطوير نمّوهم الش
ّ
 على الّتعل

  رائق الّتعليمّية املستخدمة من مشاهدات مرئّية )فيديو، شرائح بصرّية( إّن
ّ
 لها فيوتفعيتنويع الوسائل والط

 الجاالت امل
ّ

ع والحوار والاستنتاج، ش
ّ
هني والّتوق

ّ
ينعكس إيجاًبا على انخراط فهّية مثل جلسات الّنقاش والعصف الذ

مية التعليمّية. 
ّ
مين في قلب العملّية الّتعل

ّ
 املتعل

  م لجميع الّتالميذ، على الّرغم من
ّ
إّن اعتماد استراتيجّيات الّتعليم املتمايز يمنح فرص املساواة في الّتعل

مراعاة  عألنه "يقوم على مراعاة الطبيعة الخاّصة لكل تلميذ على حدة، م . الاختالفات في قدراتهم واهتماماتهم وميولهم
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تي يملكها للبناء عليها" )
ّ
بأنفسهم ثقة الّتالميذ  (. يوهذا ما ساهم في تعزيزTomlinson. C. 2005. P. 1عناصر القّوة ال

 .بالّرض ى يجعلهم يشعرونو 

 خاتمة:

صال، أّدت إلى إلغاء الحدود 
ّ
ملكانّية اشهدت بدايات القرن الواحد والعشرين قفزة نوعّية في تقنّية املعلومات والات

تي 
ّ
ربوّي، انعكس هذا النّمو على املناهج ال

ّ
ة مجاالت الحياة.  وفي املجال الت

ّ
والّزمانّية، ونتج عنها نّموا متسارًعا في كاف

بات العصر، عبر تمكينهم من الكفاية 
ّ
 في استراتيجّيات الّتعليم آخذة باالعتبار تأهيل الّتالميذ ملتطل

ً
بدأت تشهد تحّوال

 الّتواصلّية.

ذي يستطيع من خالله 
ّ
فهّي باعتباره الفّن ال

ّ
إّن تحقيق الكفاية الّتواصلّية يبدأ من إتقان مهارات الّتعبير الش

فهي يتواصل إلانسان مع محيطه ومجتمعه ومع 
ّ

الّتلميذ الّتعبير عن أفكاره، وخبراته، ومشاعره.  ومن خالل الّتعبير الش

رين سواء كانت عبر رسالة شفهّية أو رسالة مكتوبة، أو بلغة الجسد، صارت من العالم.  إذ إّن عملّية الّتواصل مع آلاخ

خص ّي واملؤّسساتي، وإحدى 
ّ

أساسّيات الحياة اليومّية، ويرتكز عليها أي نشاط اجتماعّي.  إّنها الوسيلة الفّعالة للّتطّور الش

بات ألاساسّية ملواكبة العصر.
ّ
 املتطل

ر لهم البيئةللّتعبير عن أفكارهم، شرط أن  يرةيشعرون برغبة كبوإّن الّتالميذ  
ّ
تي  الّصّفّية املناسبة، تتوف

ّ
ال

تي 
ّ
هم املثيرة الهتماماتهم، ما يجعلهم يعّبرون عن أفكار  تجذبهم وألانشطةتسمح لهم باملشاركة في اختيار املوضوعات ال

فهي دوٌر اساس يٌّ في كما أّن ل بفّعالية.
ّ

ا سليًما. وهذا ما أشارت  تكوين كفاياتلّتعبير الش م وإعداده إعداًدا أكاديميًّ
ّ
املتعل

زت على الّدور 
ّ
تي رك

ّ
ة توفير القدر ألاكبر من الّتفاعل بين أطراف العملي الّتواصل فيلوضعيات  املركزّي إليه الّدراسات ال

غو -الّتعليمّية
ّ
مين املعارف واملهارات والكفايات الل

ّ
مّية، بغية إكساب املتعل

ّ
 ية والعلمّية كافة. الّتعل

مية التعبير الكتابي أو القراءة؟ الّتغاض ي عنالاستمرار في فهل يجوز 
ّ
فهّي لصالح تعل

ّ
مّية الّتعبير الش

ّ
 دور تعل

 قائمة املراجع: 

 املراجع باللغة العربية: 

ة، إسراء ) (0
ّ
رجع بتاريخ 9102يوليو،  2أبو رن

ُ
غة عند جاكبسون، سطور. )است

ّ
 (.9191 /09/ 92(: وظائف الل

https://sotor.com/%D9%88%D8%B8 

فهّي والكتابّي على طريقة املشغل9191أبو زيد، أنطوان ) (9
ّ

مّية الّتعبير الش
ّ
بيروت: دار الّنهضة العربّية  .(: تعل

شر والّتوزيع.
ّ
 للطباعة والن

غة ومشكالت املعرفة، محاضرات مانجوا، ترجمة حمزة بن قبالن 0222تشومسكي، نوام ) (6
ّ
الّدار  .املزني(: الل

 البيضاء: دار توبقال.

،2005توملينسون، كارول آن ) (2
ّ

 املتمايز: الاستجابة الحتياجات جميع طلبة الّصف
ّ

)ترجمة مدارس  (: الّصف

ربوّي للنشر والّتوزيع.
ّ
هران: دار الكتاب الت

ّ
هران ألاهلّية(، الظ

ّ
 الظ
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عر  (، رومان جاكبسون بين9191/ 92حمداوي، جميل، )كانون ألاّول/ (5
ّ

سانيات وأسئلة الش
ّ
ّية، قضايا الل

ّقف، العدد 
ّ
رجع بتاريخ 5992صحيفة املث

ُ
 (.9191/ 09/ 92، )است

غة9102صّياح، أنطوان ) (3
ّ
ار د بيروت: العربّية في رياض ألاطفال: بروزها اكتشافها، تعليمها ونشاطاتها، (: الل

 الّنهضة العربّية.

غة (: 9112صّياح، أنطوان ) (2
ّ
مية الل

ّ
انيتعل

ّ
 بيروت: دار الّنهضة العربّية.، العربّية، الجزء الث

غة وألادب(،  (:9112) طعمة، أنطوان (2
ّ
مّية الل

ّ
مّية املواّد )نحو تعل

ّ
غة علم جديد لتجديد الّتعليم: تعل

ّ
مية الل

ّ
تعل

  بيروت: دار الّنهضة العربّية. ،(60-06. ص ص. 9العربّية، )ط. 

طيف، وآخرون ) (2
ّ
ربية، مصطلحات البيداغوجيا والديداكتيك، )ط. 0222الفاربي، عبد الل

ّ
(: معجم علوم الت

 .(، املغرب: مطبعة الّنجاح الجديدة.0

غة العربّية: حدود املمارسة وآفاق 9103املجدوب، عبد الرّزاق ) (01
ّ
فهّي بالل

ّ
(: ديداكتيك الّتواصل، الّتعبير الش

 الّتطوير، مراكش )املغرب(: جامعة القاض ي عّياض.

 : مطبعة دار صادر. وأهدافها، بيروتمناهج الّتعليم العام  (:0222تربوّي للبحوث وإلانماء )املركز ال (00

مركز هداية لالستشارات والّتدريب وخدمات البحوث، سلسلة املقاييس والاختبارات الّنفسّية، مقياس الّدافعّي  (09

ب، 
ّ

ال
ّ
رجع بتاريخ للّتعليم لدى الط

ُ
  www. mhceg.com (.9191/ 9/9)است
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علم في إكساب الطالب مهارات القرن 
ُ
 من  01الدور الذي يؤديه امل

 خالل أسلوبه في التعليم عن ُبعد   

The role of the teacher in providing students with 21st century skills 

Through his method of distance education 
رئيسة قسمي الاعداد العام والعلوم التربوية في /بيروت /جامعة القديس يوسف  / علوم التربويةالدكتوراه في  /فيوال مخزومد.  

 لبنان /الجامعة الاسالمية 

Dr.Viola Makhzoum/Ph.D. in Educational Sciences /siant joseph univrrsity / beirut/head of core courses & 

educational management in islamic university /lebanon  

 بيروت /جامعة القديس يوسف  /زينب عجميط.د.

PhD. Zeinab Ajami / Saint Joseph University / Beirut 

 

  الدراسة: ملخص

 تأهيلل الّدراسية واملناهج ُبعد عن التعليم استراتيجّيات في الّتحّول  إلى الّتعليم عالم في والعشرين الحادي القرن  مهارات تشير 

ب
ّ

بات لتلبية مستعّدين يكونوا لكي الطال
ّ
ذي املتطّور  العصر  متطل

ّ
 القرن  في واطنم فكّل  القريب. املستقبل في وسنعيشه آلان، نعيشه ال

قافات، بين الّتواصل في متزايد وبشكٍل  باملشاركة مطالب لعشرينوا الحادي
ّ
 بكثير. ذلك من أكثر و  الّتكنولوجي، والّتكامل الّنقدي، والّتفكير  الث

  العالم فيه يشهد وقٍت  في
ً

الحقائق وألارقام عن ظهر قلب، بل أصبح الّتعليم ينطوي على  لحفظ مكان من هنالك يعد لم تربوّيا، تحّوال

ن إجابات من خالل الّتحليل، والاستنتاج، والّنظر في البيئات غير املألوفة.  إّن الهدف من هذه الّدراسة هو تعّرف مدى مساهّمة البحث ع

جرَيت هذه الّدراسة على عيّنة من الجامعات
ُ
ب مهارات القرن الحادي والعشرين. وقد أ

ّ
ال

ّ
 برامج الّتعليم العالي في لبنان في إكساب الط

ذين بلغ عددهم )الخاصة في 
ّ
ب ال

ّ
( طالًبا من 921لبنان. ُجمَعت البيانات كذلك ألامر عبر إرسال الاستبيانات عبر البريد إلالكتروني إلى الطال

ب.
ّ

م في نقل هذه املهارات وتنميتها لدى الطال
ّ
عل

ُ
ذي يؤّديه امل

ّ
 أجل معرفة مدى الّدور ال

 ، الجامعات الخاصة، أسلوب املعلم في التدريس، التعليم عن بعد.مهارات القرن الحادي والعشرين الكلمات املفتاحّية:

Abstract : 

The 21st century skills in the education field illustrate the shift in the classroom strategies and curricula aimed at 

training the students to be ready to meet the requirements of the advanced era in which we live now and will live in the near 

future. Every citizen of the 21st century is required to participate more and more in the intercultural communication, critical 

thinking, technological integration, and much more. At a time when the world is witnessing an educational transformation, 

facts and figures are no longer learnt by heart. Rather, education today is about searching for answers through analysis, 

deduction, and consideration of unfamiliar environments. The aim of this study is to identify how much higher education 

programs in Lebanon contribute to the acquisition by students of the 21st skills. This study was conducted on a sample of 

private universities in Lebanon. The data was also collected by sending questionnaires via e-mail to the students, who 

numbered (240) in order to know the extent of the role played by the teacher in transferring and developing these skills 

among the students. 

keywords : twenty-first century skills, private universities, the teacher's method of teaching, distance education. 
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 مقدمة: 

يمتاز القرن الحادي والعشرون بتطّورات عّدة في جميع جوانب الحياة إلانسانّية، من الناحية املعرفّية، 

 عن مهارات الحياة. فنحن نعيش اليوم في عصر املعرفة واملنافسة الاقتصادّية 
ً

والّتكنولوجّية، والّتعليمّية، فضال

نهم ، وهذا بدوره يؤ )(Arun, 2018والّتكنولوجّية بين الدول 
ّ
فين يمتلكون مهاراٍت تمك

ّ
مات إلى موظ

ّ
ّدي إلى حاجة املنظ

من العمل والحياة مًعا، والاعتماد في الّتواصل مع آلاخرين على الّتقنيات الحديثة. وهذا ما ُيسّمى بمهارات القرن الحادي 

ض ّتغّيرات املناخية، وظهور بعإذ تواجه البشرّية جمعاء في هذا القرن تحّديات كثيرة، سواًء في املجتمع كالوالعشرين، 

، أم في الاقتصاد حيث نشهد أيًضا تغّيرات كاالبتكارات، والاختراعات، )(Bednar, 2012ألامراض وألاوبئة الجديدة 

حاكي 
ُ
تي ت

ّ
خصّية، وأهّمها إمكانّية الحصول على الوظيفة ال

ّ
 عن التحّديات على املستويات الش

ً
واملنتجات الجديدة، فضال

وتساهم في حصوله على الّسعادة والاستقرار مًعا. وملواكبة هذه البيئة الّسريعة الّتغّير والكثيرة التعقيد،  طموح الفرد

تي سبق ذكرها، علًما أن هذه املهارات ليست 
ّ
ة الّتحّوالت ال

ّ
تي تتيح ملالكها الّتعامل مع كاف

ّ
هناك عدد من املهارات ال

تي كان يمتلكها الفرد في املاض ي وليدة هذا القرن فحسب، بل هي امتداد للمها
ّ
، )(Cleary& Quinn, 2016رات ألاساس ال

ن الفرد من 
ّ
ضيف إليها ما ُيمك

ُ
وذلك بسبب عدم إغفال مهارات القرن الحادي والعشرين للمهارات القديمة، ال بل أ

 العيش بصورة أكثر كفاءة في زمٍن أصبح كثير املطالب من املهارات والكفايات املتجّددة.

ذين يمتلكون املهارت 
ّ
مين ال

ّ
ُب إعداد أجياٍل من املتعل

ّ
ذي يعتمد على املعرفة واقتصادها، يتطل

ّ
إّن هذا القرن ال

 من خالل املؤّسسات الّتعليمّية، وال 
ّ

زمة الكتشافها، واستعمالها، واملشاركة فيها، وإلاضافة إليها، وذلك ال يتحّقق إال
ّ

الال

بات، أمام تحّدياٍت كبيرة، حّددتها  سّيما مؤّسسات الّتعليم العالي.
ّ
لذلك، فإّن الّتعليم العالي، وفي ظّل كّل هذه املتطل

، في "استيعاب العلوم والّتكنولوجيا ورفع املهارات والكفايات املهنّية وتطوير املجتمع ليصبح مجتمًعا 9102اليونسكو، 

ن من الّتنافس في سوق العمل العاملّية"، ال 
ّ
م املستمّر مدى الحياة هو الّصيغة للمعرفة حّتى يتّمك

ّ
 سّيما وأّن الّتعل

تي ال بديل عنها للجميع 
ّ
  )(Cottrell, 2017املطلوبة ال

نه دائًما من اكتساب كّل ما هو 
ّ
 عند زٍمن محّدد، وإنما يمتّد بامتداد حياة إلانسان، فيمك

ُ
وألّن الّتعليم ال يقف

ربية من م جديد؛ وبما أّن الجامعــــــــــــة هي
ّ
ؤّسســـــــــــــــــــــــــــــات الّتعليم والّتنشئة في املجتمع، وأعلى درجــــــــــــــــــــات الهرم في نظام الت

(Da’as, 2019) . تي شهدتها "الجامعة" كمفهوٍم وتنظيم، اكتسبت هذه ألاخيرة مع مرور الزمن
ّ
ومع التطّورات والّتغّيرات ال

مات، ف  عن كونها مكاًنا إلنتاج مجموعة من الّسِّ
ً

هي مكان الامتياز العقلي وتثقيف الفكر، واملعرفة املوضوعّية، فضال

 املعرفة لذاتها ونقلها ملن في إمكانهم استيعابها والاستفادةِّ منها.

الب، وبناء املعارف واملهارات 
ّ
ُيمكننا القول إذن أّن مؤّسسات الّتعليم العالي تساهم في تكوين شخصّية الط

ة بحكمٍة ومنطق، ونحن امل
ّ
خصّية املستقل

ّ
خاذ القرارات الش

ّ
نه من الاعتماد على نفسه، وات

ّ
مك

ُ
عرفّية والّسلوكّية لديه، وت

، وإنما نعني تعزيز الثقة بالّنفس وعدم الاعتماد على آلاخرين، )(Dunne, 2015هنا ال نعني باالستقاللّية الفردّية املطلقة 

كالية من
ّ
عّد املعيار ألاساس في العمل الو  وانتزاع القيم الات

ُ
تي ت

ّ
الب على املبادرات الفردّية وإلابداعّية ال

ّ
دان لتشجيع الط

 الجامعي.
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 :إشكالّية البحث

مات امتالك رأس ماٍل بشرّي وكفاءات ذات معارف 
ّ
ة أشكال املنظ

ّ
تفرُِّض ُمتغّيرات العصر الحالّية على كاف

كل ومهارات وقدرات متمّيزة، وعلى مستوى 
ّ

بات الّتغيير، وبالش
ّ
عاٍل من إلابداع والقدرة على الاستجابة الّسريعة ملتطل

تي 
ّ
ذي يضمن ملؤّسسات الّتعليم العالي البقاء، والاستمرار، واملنافسة من خالل التّميز في ألاداء والبرامج الّتعليمّية ال

ّ
ال

بات القرن الواحد والعشرين. من هنا، وجب ع
ّ
قدّمها وتحاكي متطل

ُ
رق املثلى ت

ّ
لى مؤّسسات الّتعليم العالي إيجاد الط

ق واعتماد 
ّ

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

 الّتكنولوجيا املتطّورة.

فجوة  على أّنها (Trilling & Fadel, 2009)لقد بدأت فكرة إلاشكالّية تتبلور من خالل ما طرحه ترلينج وفادل 

تي سوف مهارات القرن الحادي والعشرين
ّ
ف قطاع ألاعمال مبالغ مالّية كبيرة إليجاد العمالة املاهرة، وتوظيفها،  وال

ّ
كل

ُ
ت

فين الجدد للوصول إلى املستوى املطلوب من خالل برامج تدريبّية مكلفة، علًما أّن تعزيز كفاءات 
ّ
وإعادة تأهيل املوظ

 من خالل نظم تعليٍم متطّورة؛ القرن 
ّ

ا مّما سبق، تتحّدد مسألة  الحادي والعشرين عملّية تدريجّية ال تتحّقق إال
ً
انطالق

تي ال يمكن 
ّ
الّبحث في تحّوالت القرن الحادي والعشرين وما تفرضه من الّسيطرة الرقمّية على كل مناحي الحياة، وال

 باكتساب عدٍد من املهار 
ّ

ات والكفايات الضرورّية لألفراد، ليتسّنى لهم املشاركة في مجتمٍع سريع الحركة الّتعامل معها الا

ا على الصعيد  تي تربط بين الّتعليم العالي ومهارات القرن الحادي والعشرين كانت قليلة جدًّ
ّ
والّتغّير، علًما أّن الّدراسات ال

ي، مّما دفعنا إلى الّبحث 
ّ
ذي يؤّديه املحل

ّ
علمعن الّدور ال

ُ
الب مهارات القرن الحادي والعشرين من  امل

ُ
في إكساب الط

 إذ تتفرع من إلاشكالية الاسئلة البحثية الاتية: خالل أسلوبه في التعليم عن ُبعد.

 الب املهارة التكنولوجّية؟
ّ
م ُيساهم في اكتساب الط

ّ
عل

ُ
 هل أسلوب الّتدريس الذي يعتمده امل

 م ُيس
ّ
عل

ُ
الهل أسلوب الّتدريس الذي يعتمده امل

ّ
 مهارات الّتفكير الّناقد وحّل املشكالت؟ب اهم اكتساب الط

 الب مهارة الابتكار وإلابداع؟
ّ
م ُيساهم في اكتساب الط

ّ
عل

ُ
 هل أسلوب الّتدريس الذي يعتمده امل

 الب مهارة املبادرة والّتوجيه؟
ّ
م ُيساهم في اكتساب الط

ّ
عل

ُ
 هل أسلوب الّتدريس الذي يعتمده امل

  م ُيساهم في اكتساب
ّ
عل

ُ
الب مهارةهل أسلوب الّتدريس الذي يعتمده امل

ّ
قافي؟ الط

ّ
 الّتفاعل الاجتماعي والث

  م ُيساهم في اكتساب
ّ
عل

ُ
الب مهاراتهل أسلوب الّتدريس الذي يعتمده امل

ّ
 الّتواصل الفّعال؟ الط

  م ُيساهم في اكتساب
ّ
عل

ُ
الب املهل أسلوب الّتدريس الذي يعتمده امل

ّ
 املعلوماتّية؟ هاراتالط

 فرضيات البحث: 

  الب املهارة
ّ
م وإكساب الط

ّ
عل

ُ
توجد عالقة ذات داللة إحصائّية بين أسلوب الّتدريس الذي يعتمده امل

 التكنولوجّية.

  الب مهارة الّتفكير
ّ
م وإكساب الط

ّ
عل

ُ
توجد عالقة ذات داللة إحصائّية بين أسلوب الّتدريس الذي يعتمده امل

 املشكالت.الّناقد وحّل 
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0200 

  م وإكساب
ّ
عل

ُ
الب مهارةتوجد عالقة ذات داللة إحصائّية بين أسلوب الّتدريس الذي يعتمده امل

ّ
ار الابتك الط

 وإلابداع.

  الب مهارة املبادرة
ّ
م وإكساب الط

ّ
عل

ُ
توجد عالقة ذات داللة إحصائّية بين أسلوب الّتدريس الذي يعتمده امل

 والّتوجيه.

 الب مهارة الّتفاعل توجد عالقة ذات داللة إحصا
ّ
م وإكساب الط

ّ
عل

ُ
ئّية بين أسلوب الّتدريس الذي يعتمده امل

قافي.
ّ
 الاجتماعي والث

  الب مهارات الّتواصل
ّ
م وإكساب الط

ّ
عل

ُ
توجد عالقة ذات داللة إحصائّية بين أسلوب الّتدريس الذي يعتمده امل

 الفّعال.

 الب املهارات توجد عالقة ذات داللة إحصائّية بين أسلوب الّتدريس ا
ّ
م وإكساب الط

ّ
عل

ُ
لذي يعتمده امل

 املعلوماتّية.

 :مجتمع البحث

 أربعة من الجامعات الخاصة في لبنان.

 :لحدود الزمانّيةا

ّبقت الّدراسة امليدانّية 
ُ
  .9199-9190الخريفي من العام الجامعي  خالل الفصللقد ط

 :منهجّية البحث

اتها بناًء على طبيعة الّدراسة وأهدافها  د من صّحة فرضّي
ّ
تي نسعى إلى تحقيقها ومن أجل التأك

ّ
ال

ين:وإلاجابة ع  ن أسئلتها، تّم اعتماد منهجين بحثّي

تي تعالج املنهج الوصفي: هو ألاّول 
ّ
ركيز على املراجع املتاحة ال

ّ
بع على الت . يقوم املكّون الوصفي في املنهج املّت

مت عن امتالك مهارات القرن الواحد والعشرين وبناء 
ّ
تي تكل

ّ
موضوعات الّدراسة، وبصفة خاّصة املراجع ال

تي تحتويها املراجع الع
ّ
ة ال قارير رأس املال البشري )الّدراسات الّنظرية والّتطبيقّي ة، والّدراسات والّت تي  لمّي

ّ
ال

ا  اهرة كما هي في الواقع، ووصفها وصًف
ّ
تصدر عن هيئاٍت متعّددة(. يقوم هذا املنهج أيًضا بدراسة الظ

ا.  ا وكميًّ ر عنها تعبيًرا كيفيًّ ا، ويعّب  دقيًق

اني
ّ
 : الث

ّ
ما إذا كان للمعاملة الخاّصة  إلى تحديد(Cresswell,2012, P.37) ،لكريسويلتصميم الّتجريبي، وفًقا يهدف ال

ل الباحث من خالل توفير عالٍج محّدد ملجموعة تسّمى املجموعة 
ّ
تي تجري الّدراسة عليها أم ال. يتدخ

ّ
تأثير على املجموعة ال

م. يقارن الباحث بعد ذلك نتائج املجموعتين لتحديد ما 
ّ
الّتجريبّية وحجبها عن مجموعة أخرى تسّمى مجموعة الّتحك

ا الّنتائج قبل نشر  إذا كان
ّ
ل وقارن

ّ
ر على املجموعة الّتجريبّية أم ال. في هذه الّدراسة، قمنا بتنفيذ تدخ

ّ
العالج سيؤث

ل على نفس املجموعة.
ّ
 التدخ
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0200 

 طريقة إجراء الدراسة امليدانّية  -

م خالل فصل دراس ي كامل، أي ما ُيقارب القد 
ّ
عل

ُ
ب على أداء امل

ّ
ال

ّ
منا بدراسة رّد فعل الط

ُ
 أشهر ونصف ق

ّ
لثالث

ب مقّرر "أخالقّيات ألاعمال واملسؤولّية الاجتماعّية"، مّرتين خالل الفصل، 
ّ

ال
ُ
هر، إذ تّم توزيع هذا الاستبيان على ط

ّ
الش

م منذ بداية الفصل وحّتى نهاية ألاسبوع الّسادس بشرح املحاضرات بطريقة روتينّية، مؤّدًيا واجباته 
ّ
عل

ُ
حيث قام امل

الب ويعي مضمون الّدرس، ويقوم التعليم عن ُبع
ّ
د بشرح الّدرس املقّرر لكّل حّصة بهدف وحيد وهو أن يفهم الط

م أو 
ّ
عل

ُ
تي يطرحها امل

ّ
بالواجبات املطلوبة منه ضمن نطاق الّتعليم الّروتيني، كاملشاركة في إلاجابة عن بعض ألاسئلة ال

ق بالفكرة املطروحة. 
ّ
تي تتعل

ّ
م بتوزيع استبيالّتحاور في بعض املواضيع ال

ّ
عل

ُ
اٍن وبعد انتهاء هذه ألاسابيع السّت، قام امل

الب من خالل هذا املقّرر.
ّ
تي اكتسبها الط

ّ
م، وجودة املقّرر، والاستفادة ال

ّ
عل

ُ
ب ملعرفة رأيهم في أداء امل

ّ
ال

ّ
 على الط

م أسلوًبا جديًدا في شرحه الّدرس وتعامله مع ال
ّ
عل

ُ
ب، وتّم إدخال بعض في بداية ألاسبوع الّسابع، بدأ امل

ّ
ال

ّ
ط

تي تختّص 
ّ
الوسائل الّتكنولوجّية لعرض ألافكار الّرئيسة املطروحة لكّل درس، وعرض بعض الفيديوهات املصّورة ال

ة محاضر 
ّ
هني في كاف

ّ
م أسلوب العصف الذ

ّ
عل

ُ
ب ألا باملوضوع املطروح لكّل حصة. هذا واستخدم امل

ّ
ال

ّ
فكار اته ليتشارك الط

الب في مجتمعه وبيئته، واعتماد إلاحصاءات الّصادرة ما بينهم، مع إعطفي
ّ
تي يعيشها الط

ّ
ة ألامثلة من واقع الحياة ال

ّ
اء كاف

 عن الجهات الّرسمّية. 

 تحليل الّدراسة امليدانّية: 

عليم الحديثةالقسم ألاول: 
ّ
 طرق الت

 :املحور ألاّول: املهارة التكنولوجّية

الب املهارة   
ُ
علم وإكساب الط

ُ
منا بدراسة العالقة بين أسلوب التدريس الذي يعتمده امل

ّ
من خالل هذا املحور ق

علم ُيساهم في إكساب الطالب املهارة 
ُ
التكنولوجّية من خالل طرح السؤال التالي: "هل أسلوب التدريس الذي يعتمده امل

لتالية: توجد عالقة ذات داللة إحصائية بين أسلوب التدريس الذي التكنولوجّية؟ ولإلجابة عليه تم طرح الفرضية ا

علم وإكساب الطالب املهارة التكنولوجّية". ويوضح لنا الجدول رقم 
ُ
 هذه العالقة على النحو آلاتي: 0يعتمده امل

عليم الحديث (:21رقم ) لجدول ا
ّ
ب من خالل طرق الت

ّ
ال

ّ
 جة اكتساب املهارة التكنولوجّية لدى الط

 N Min  Max Mean 
Std. 

Deviation 

عليم الحدي.يستخدم املعلم الوسائل التكنولوجية لشرح الدرس/طرق 1
ّ
 1.227 3.71 5  1 062 ثةالت

ب على.ُيشجع املعلم 0
ّ

ال
ّ
استعمال الوسائل التكنولوجية في ألابحاث  الط

عليم الحديثةالعائدة لهذا املقرر/طرق 
ّ
 الت

062 1  5 3.71 1.350 

.لقد تعلمت من خالل هذا املقرر استعمال برامج الكمبيوتر املتعلقة 6

عليم الحديثةبالبحث العلمي/طرق 
ّ
 الت

062 1  5 2.94 1.417 

عليم الحديثةاملهارة التكنولوجّية / طرق 
ّ
 1.08740 3.4532 5.00  1.00 062 الت
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0200 

ق بـ"املهارة التكنولوجّية"، أّن معّدل 
ّ
تبّين لنا، من خالل الجدول السابق، حيث تّم تحليل املحور ألاّول املتعل

ب اكتسبوا 6.25الحساب املتوّسط الحسابيلهذا املحور )
ّ

ال
ّ
(، ما يعني أّن الدرجة )متوّسطة(. وهذا يدّل على أّن الط

تي زّو 
ّ
م من خالل هذين املقّررين، إذ تراوح معّدل الحساب املتوّسط ما بعًضا من "املهارة التكنولوجّية" ال

ّ
عل

ُ
دهم بها امل

 (، بدرجة )قوّية(.  6.20(، بدرجة ارتباط )متوّسطة( و)9.22بين )

اقد وحّل املشكالت
ّ
فكير الن

ّ
 املحور الثاني: مهارات الت

منا بدراسة العالقة بين أسلوب التدريس الذي يع  
ّ
الب مهارات من خالل هذا املحور ق

ُ
علم وإكساب الط

ُ
تمده امل

علم ُيساهم في 
ُ
الّتفكير الّناقد وحّل املشكالت من خالل طرح السؤال التالي: "هل أسلوب التدريس الذي يعتمده امل

ولإلجابة عليه تم طرح الفرضية التالية: توجد عالقة ذات داللة  املشكالت؟إكساب الطالب مهارات الّتفكير الّناقد وحّل 

علم وإكساب الطالب مهارات الّتفكير الّناقد وحّل املشكالت ". ويوضح إحصا
ُ
ئية بين أسلوب التدريس الذي يعتمده امل

 هذه العالقة على النحو آلاتي: 9لنا الجدول رقم 

عليم الحديث درجة (:20رقم ) الجدول 
ّ
ب من خالل طرق الت

ّ
ال

ّ
اقد وحّل املشكالت لدى الط

ّ
فكير الن

ّ
 اكتساب مهارة الت

 N Min Max Mean 
Std. 

Deviation 

ُيعطي املعلم أمثلة عن كافة املواضيع املطروحة في الدرس  .6

عليم الحديثةالواحد/طرق 
ّ
 الت

062 1 5 3.89 1.220 

عليم الحديثيناقش املعلم الافكار املطروحة مع الطلبة/طرق  .6
ّ
 1.304 3.67 5 1 062 ةالت

والبيانات/طرق  املعلومات وتقييميعلم املعلم طالبه كيفية تحليل  .1

عليم الحديثة
ّ
 الت

062 1 5 3.84 1.224 

عليم الحديثةمهارة التفكير الناقد وحل املشكالت/ طرق 
ّ
 0.99076 3.8015 5.00 1.00 062 الت

  

ق بـ"مهارات الّتفكير الّناقد وحّل املشكالت"، إذ بلغ معّدل 
ّ
اني املتعل

ّ
لقد تّم في الجدول السابق تحليل املحور الث

لبة قد اكتسبوا (، ما يعني أّن درجة الارتباط)قوّية(. 6.21الحساب املتوّسط الحسابيلهذا املحور )
ّ
وهذا يدّل على أّن الط

م وأسلوبه في التع
ّ
 ليم عن ُبعد ما ينّمي لديهم هذه املهارة، من أداء املعل

 املحور الثالث: مهارات إلابداع والابتكار

الب مهارات    
ُ
علم وإكساب الط

ُ
منا بدراسة العالقة بين أسلوب التدريس الذي يعتمده امل

ّ
من خالل هذا املحور ق

الب 
ُ
علم ُيساهم في إكساب الط

ُ
إلابداع والابتكار من خالل طرح السؤال التالي: "هل أسلوب التدريس الذي يعتمده امل

الفرضية التالية: توجد عالقة ذات داللة إحصائية بين أسلوب  ولإلجابة عليه تم طرح والابتكار؟مهارات إلابداع 

الب مهارات إلابداع والابتكار ". ويوضح لنا الجدول رقم 
ُ
علم وإكساب الط

ُ
هذه العالقة على  6التدريس الذي يعتمده امل

 النحو آلاتي:
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0200 

ب من خالل(: 26رقم ) ل الجدو 
ّ

ال
ّ
عليم الحديث درجة اكتساب مهارات إلابداع والابتكار لدى الط

ّ
 طرق الت

Descriptive Statistics 

 N Min Max Mean 
Std. 

Deviation 

يحاول املعلم خلق أفكار جديدة من خالل اعتماده طريقة العصف الذهني في  .6

عليم الحديثةالتعليم عن ُبعد/طرق 
ّ
 الت

062 1 5 3.89 1.229 

عليم الحديثةيدرس املعلم املقرر بطريقة مبتكرة وجديدة/طرق  .6
ّ
 1.261 3.72 5 1 062 الت

عليم الحديثةالفيديو املصور/طرق  بطريقة ألابحاثلقد تم تقديم  ..9
ّ
 1.280 3.54 5 1 062 الت

عليم الحديثةخالل هذا املقرر إبتكار أفكار جديدة/طرق  من تعلمتلقد  .12
ّ
 1.281 3.36 5 1 062 الت

عليم مهارة إلابتكار وإلابداع/ طرق 
ّ
 0.94232 3.6264 5.00 1.00 062 الحديثةالت

  

ق بـ"مهارات إلابداع والابتكار"، إذ بلغ معّدل الحساب املتوّسط  6لقد تّم في الجدول 
ّ
الث املتعل

ّ
تحليل املحور الث

لبة في )قوّية(. يعني أّن درجة الارتباط( ما 6.39الحسابيلهذا املحور )
ّ
تي طرحها الط

ّ
وقد بدا واضًحا من خالل ألافكار ال

حاكي قضايا إجتماعية ملّحة ال بّد من 
ُ
الفيديوهات املصّورة، ومن خالل أدائهم، أّنهم يتمّتعون بأفكارٍ إبداعية ومبتكرة ت

 طرحها لتسليط الضوء عليها، 

اتي
ّ
وجيه الذ

ّ
 املحور الرابع: مهارات املبادرة والت

الب مهارات املبادرة    
ُ
علم وإكساب الط

ُ
منا بدراسة العالقة بين أسلوب التدريس الذي يعتمده امل

ّ
من خالل هذا املحور ق

الب 
ُ
علم ُيساهم في إكساب الط

ُ
اتي من خالل طرح السؤال التالي: "هل أسلوب التدريس الذي يعتمده امل

ّ
والّتوجيه الذ

اتي؟مهارات املبادرة والّتوجيه 
ّ
إلجابة عليه تم طرح الفرضية التالية: توجد عالقة ذات داللة إحصائية بين أسلوب ول الذ

اتي ". ويوضح لنا الجدول رقم 
ّ
الب مهارات املبادرة والّتوجيه الذ

ُ
علم وإكساب الط

ُ
هذه  2التدريس الذي يعتمده امل

 العالقة على النحو آلاتي:

وجيه  (:26رقم ) ول الجد
ّ
عليم الحديثدرجة اكتساب مهارة الت

ّ
ب من خالل طرق الت

ّ
ال

ّ
اتي لدى الط

ّ
 الذ

Descriptive Statistics 

 N Min Max Mean البيان
Std. 

Deviation 

 على البحث العلمي/طرق 11
ً
عليم الحدي.يشجع املعلم طالبه كثيرا

ّ
 1.261 3.72 5 1 062 ثةالت

عليم يحفزني املعلم كثيًرا ويزيد من ثقتي بنفس ي/طرق  .10
ّ
 1.136 3.88 5 1 062 حديثةالالت

عليتضمن املقرر أنماط مختلفة من أنماط التعلم الذاتي/طرق  .16
ّ
يم الت

 الحديثة
062 1 5 3.90 1.306 

ب علىيشجع املعلم ويحفز  .16
ّ

ال
ّ
عليم الذاتي الط

ّ
عليم /طرق الت

ّ
الت

 الحديثة
062 1 5 3.82 1.192 

عليم الحديثةمهارة التوجيه الذاتي/ طرق 
ّ
 0.90264 3.8287 5.00 1.00 062 الت
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 العدد السابع عشر  

0200 

اتي"، إذ بلغ معّدل الحساب  2لقد تّم في الجدول رقم 
ّ
ق بـ"مهارات املبادرة والّتوجيه الذ

ّ
تحليل املحور الرابع املتعل

ب باختيار قام (، ما يعني أّن درجة الارتباط)قوّية(. فقد 6.29لهذا املحور ) املتوّسط الحسابي
ّ

ال
ّ
تي يوّدون  الط

ّ
ألابحاث ال

 في النفس واعتماًدا 
ً
تنفيذها من خالل مبادرات خاّصة بهم، وهذا ما جعلهم يتمّتعون بهذه املهارة، ألامر الذي أكسبهم ثقة

ات. في هذا الّسياق، 
ّ
 على الذ

قافي
ّ
فاعل الاجتماعي والث

ّ
 املحور الخامس: مهارة الت

منا بدراسة العالقة ب
ّ
الب مهارة من خالل هذا املحور ق

ُ
علم وإكساب الط

ُ
ين أسلوب التدريس الذي يعتمده امل

علم ُيساهم في إكساب 
ُ
قافي من خالل طرح السؤال التالي: "هل أسلوب التدريس الذي يعتمده امل

ّ
الّتفاعل الاجتماعي والث

الب مها
ُ
قافيالط

ّ
ائية القة ذات داللة إحص؟ ولإلجابة عليه تم طرح الفرضية التالية: توجد عرة الّتفاعل الاجتماعي والث

قافي". ويوضح لنا الجدول رقم 
ّ
الب مهارة الّتفاعل الاجتماعي والث

ُ
علم وإكساب الط

ُ
بين أسلوب التدريس الذي يعتمده امل

 هذه العالقة على النحو آلاتي: 5

ب من خالل طرق (: 26رقم )لجدول ا
ّ

ال
ّ
قافي لدى الط

ّ
فاعل الاجتماعي والث

ّ
عليم درجة اكتساب مهارة الت

ّ
الت

 الحديث

Descriptive Statistics 

 البيان
N Min Max Mean 

Std. 

Deviation 

يسلط املعلم الضوء من خالل املقرر على املشاكل الاجتماعية ونعمل  .05

الّتعليم سوًيا على وضع الحلول لها من خالل الابحاث العلمية/طرق 

 الحديثة

062 1 5 3.61 1.267 

عالجت ألابحاث مواضيع متعددة تهتم بالعالقات العالمة بالبيئة  .11

عليم الحديثةوالصحة وألاخالق وتحمل املسؤولية/طرق 
ّ
 الت

062 1 5 2.39 1.202 

.لقد وفر لنا الاستاذ الفرصة للمشاركة في ألانشطة املختلفة/طرق 16

عليم الحديثة
ّ
 الت

062 1 5 3.58 1.304 

عليم الحديثةمهار التفاعل إلاجتماعي والثقافي/ طرق 
ّ
 0.99723 3.1948 5.00 1.00 062 الت

  

قافي"، إذ بلغ معّدل  5لقد تّم في الجدول رقم 
ّ
ق بـ"مهارة الّتفاعل الاجتماعي والث

ّ
تحليل املحور الخامس املتعل

وبدا ذلك واضًحا من خالل (، ما يعني أّن درجة الارتباط)متوّسطة(. 6.02الحساب املتوّسط الحسابيلهذا املحور )

شا
ّ
 عن بعض الن

ً
تي تعّدها الجامعة، فضال

ّ
شاطات ال

ّ
ب في الن

ّ
ال

ّ
طات خارج الجامعة كاملعارض الجامعّية، مشاركة الط

تي تختّص بالّتكنولوجيا، واملؤتمرات
ّ
 العلمّية. واملعارض ال
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 العدد السابع عشر  

0200 

واصل الفّعالا
ّ
 ملحور السادس: مهارات الت

الب مهارات 
ُ
علم وإكساب الط

ُ
منا بدراسة العالقة بين أسلوب التدريس الذي يعتمده امل

ّ
من خالل هذا املحور ق

علم ُيساهم في إكسابالّتواصل الفّعال من خ
ُ
الب الط الل طرح السؤال التالي: "هل أسلوب التدريس الذي يعتمده امل

؟ ولإلجابة عليه تم طرح الفرضية التالية: توجد عالقة ذات داللة إحصائية بين أسلوب مهارات الّتواصل الفّعال

علم وإكساب الطالب مهارات الّتواصل الفّعال ". ويوضح لنا الجدول رقم 
ُ
هذه العالقة على  3التدريس الذي يعتمده امل

 النحو آلاتي:

واصل الفّعال لدى(: 21رقم )الجدول 
ّ
عليم الحديث درجة اكتساب مهارات الت

ّ
ب من خالل طرق الت

ّ
ال

ّ
 الط

Descriptive Statistics 

 N M Max Mean البيان
Std. 

Deviation 

عليم  .ترك هذا املقرر 16
ّ
 1.092 4.01 5 1 062 الحديثةلدي تجربة ممتعة/طرق الت

تي 19
ّ
نمر بها .يحاول املعلم جاهًدا التخفيف من القلق الدراس ي والضغوطات ال

عليمخالل 
ّ
 الحديثة الفصل/طرق الت

062 1 5 3.80 1.226 

ذي نمر به/طرق 02
ّ
.يفاجئنا املعلم أثناء الامتحانات بأساليب تخفف عنا التوتر ال

عليم الحديثة
ّ
 الت

062 1 5 3.98 1.270 

على العمل  ليشجعنا ُبعديوزعنا املعلم إلى مجموعات ضمن التعليم عن  .01

عليم الحديثةالجماعي/طرق 
ّ
 الت

062 1 5 3.78 1.241 

عليم املشتركة/طرق  ألابحاث في.لقد كانت متعة كبيرة مشاركة الاخرين 00
ّ
الت

 الحديثة
062 1 5 3.09 1.345 

عليم الحديثةمهارات التواصل الفعال/ طرق 
ّ
 0.84375 3.7303 5.00 1.00 062 الت

 

ق بـ"مهارات الّتواصل الفّعال"، إذ بلغ معّدل املتوّسط  3لقد تّم في الجدول رقم 
ّ
تحليل املحور الّسادس املتعل

شاط أن ُينّم (، ما يعني أّن درجة الارتباط)قوّية(. 6.26الحسابيلهذا املحور )
ّ
م جاهًدا من خالل هذا الن

ّ
عل

ُ
ي فقد حاول امل

لبة مهارة الّتعاون في
ّ
العمل كفريٍق واحد، مما يحّتم عليهم الّتواصل الفّعال ما بينهم، عبر إعداد أبحاثهم و لدى الط

 في هذا الّسياق، إلنجاح الهدف املنشود لديهم. 

 املحور السابع: املهارات املعلوماتّية.

الب مهارات 
ُ
علم وإكساب الط

ُ
منا بدراسة العالقة بين أسلوب التدريس الذي يعتمده امل

ّ
من خالل هذا املحور ق

علم ُيساهم في إكسااملعلوماتّية من خالل 
ُ
الب املطرح السؤال التالي: "هل أسلوب التدريس الذي يعتمده امل

ُ
هارات ب الط

؟ ولإلجابة عليه تم طرح الفرضية التالية: توجد عالقة ذات داللة إحصائية بين أسلوب التدريس الذي املعلوماتّية

الب املهارات املعلوماتّية ". ويوضح ل
ُ
علم وإكساب الط

ُ
 هذه العالقة على النحو آلاتي: 2نا الجدول رقم يعتمده امل
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 العدد السابع عشر  

0200 

عليم الحديث(: 26رقم )الجدول 
ّ
ب من خالل طرق الت

ّ
ال

ّ
 درجة اكتساب املهارات املعلوماتّية لدى الط

Descriptive Statistics 

 N Min Max Mean البيان
Std. 

Deviation 

تم إختيار عناوين ألابحاث املتعلقة باملقرر بطريقة عشوائية/طرق  .06

عليم الحديثة
ّ
 الت

062 1 5 2.71 1.002 

ا لتصميم البحث العلمي/طرق 06
ً
.تم إعداد ألابحاث املتعلقة باملقرر وفق

عليم الحديثة
ّ
 الت

062 1 5 3.07 0.986 

خالل هذا املقرر تحليل املعلومات والبيانات/طرق  من تعلمت.لقد 06

عليم الحديثة
ّ
 الت

062 1 5 2.19 1.468 

.لقد تعلمت من خالل هذا املقرر استثمار املصادر واملراجع 01

عليم الحديثةبدقة/طرق 
ّ
 الت

062 1 5 2.09 1.370 

عليم الحديثةاملهارات املعلوماتية/ طرق 
ّ
 1.01994 2.5140 5.00 1.00 062 الت

  

ق بـ"املهارات املعلوماتّية"، حيث بلغ معّدل الحساب املتوّسط 
ّ
لقد تّم في الجدول السابق تحليل املحور الّرابع املتعل

الب 9.50الحسابيلهذا املحور )
ّ
ه من الّسهل أن يمتلك الط

ّ
(، ما يعني أّن درجة الارتباط)ضعيفة( إلى حّدٍ ما. علًما أن

تي يريدها وبكّمياٍت هائلة، لكّن املهارة املعلوماتّية في عصر يتيح 
ّ
له العديد من الوسائل للحصول على املعلومات ال

 الصعب يبقى في تحديد أّيٍ من املعلومات صحيح وأّيٍ منها ُيمكن للطالب الوثوق فيه. 

قليدي.القسم الثاني: 
ّ
رح الت

ّ
 الش

 املحور ألاول: املهارة التكنولوجّية

قليديدرجة اكتساب  (:26رقم )الجدول 
ّ
عليم الت

ّ
ب من خالل طرق الت

ّ
ال

ّ
 املهارة التكنولوجّية لدى الط

 N Min Max Mean 
Std. 

Deviation 

 1.067 2.54 5 1 062 يستخدم املعلم الوسائل التكنولوجية لشرح الدرس/الشرح التقليدي .1

ب  .0.
ّ

ال
ّ
على اعتماد الوسائل التكنولوجية في ألابحاث ُيشجع املعلم الط

 لهذا املقرر/الشرح التقليديالعائدة 
062 1 5 2.78 1.204 

.لقد تعلمت من خالل هذا املقرر استعمال برامج الكمبيوتر املتعلقة 6 .

 بالبحث العلمي/الشرح التقليدي
062 1 5 2.38 1.092 

 0.89528 2.5655 5.00 1.00 062 املهارة التكنولوجّية/ الشرح التقليدي

 

ق بـ"املهارة التكنولوجّية"، إذ بلغ معّدل الحساب املتوّسط  2لقد تّم في الجدول رقم  
ّ
تحليل املحور ألاّول املتعل

(، ما يعني أّن درجة الارتباطتراوحت ما بين )ضعيفة ومتوّسطة(. ليس من الّسهل أن يمتلك 9.53الحسابيلهذا املحور )
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 العدد السابع عشر  

0200 

م يد العون 
ّ
عل

ُ
الب املهارة التكنولوجّية إذا لم ُيقّدم له امل

ّ
تي يتلّقاها الط

ّ
لتطوير هذه املهارة لديه من خالل املقّررات ال

 خالل تعليمه الجامعي. 

اقد وحّل املشكالت
ّ
فكير الن

ّ
 املحور الثاني: مهارات الت

عليم  جةدر (: 29رقم )الجدول 
ّ
ب من خالل طرق الت

ّ
ال

ّ
اقد وحّل املشكالت لدى الط

ّ
فكير الن

ّ
اكتساب مهارات الت

قليدي
ّ
 الت

Descriptive Statistics 

 N Min Max Mean 
Std. 

Deviation 

 1.104 2.69 5 1 921 .ُيعطي املعلم أمثلة عن كافة املواضيع املطروحة في الدرس الواحد/الشرح التقليدي2

 1.250 3.07 5 1 921 .يناقش املعلم الافكار املطروحة مع الطلبة/الشرح التقليدي5

 1.046 2.80 5 1 921 والبيانات/الشرح التقليدي املعلومات وتقييم.يعلم املعلم طالبه كيفية تحليل 3

 0.89895 2.8502 5.00 1.00 921 مهارة التفكير الناقد وحل املشكالت/ الشرح التقليدي

 

ق بـ"مهارات الّتفكير الّناقد وحّل املشكالت"، إذ بلغ معّدل  2لقد تّم في الجدول رقم 
ّ
اني املتعل

ّ
تحليل املحور الث

 (، ما يعني أّن درجة الارتباط)متوّسطة(. 9.25لهذا املحور ) الحساب املتوّسط الحسابي

 املحور الثالث: مهارات إلابداع والابتكار

عليم التقليديدرجة اكتساب مهارات إلابداع  (:12) الجدول رقم
ّ
ب من خالل طرق الت

ّ
ال

ّ
 والابتكار لدى الط

 N Min Max Mean 
Std. 

Deviation 

يحاول املعلم خلق أفكار جديدة من خالل اعتماده طريقة العصف الذهني في  .6

 التعليم عن ُبعد/الشرح التقليدي
062 1 5 2.48 1.109 

 1.079 2.71 5 1 062 التقليدي.يدرس املعلم املقرر بطريقة مبتكرة وجديدة/الشرح 6

 1.252 2.44 5 1 062 الفيديو املصور/الشرح التقليدي بطريقة ألابحاث.لقد تم تقديم 9

 1.046 2.20 5 1 062 خالل هذا املقرر إبتكار أفكار جديدة/الشرح التقليدي من تعلمت.لقد 12

 0.81728 2.4579 5.00 1.00 062 مهارة إلابتكار وإلابداع/ الشرح التقليدي

  

ق "بمهارات إلابداع والابتكار"، إذ بلغ معّدل الحساب  01لقد تّم في الجدول رقم 
ّ
الث املتعل

ّ
تحليل املحور الث

م، ومن خالل أدائه 9.25املتوّسط الحسابيلهذا املحور )
ّ
عل

ُ
(، ما يعني أّن درجة الارتباط)ضعيفة(. وهذا يدّل على أّن امل

لبة أو تطويرها، علًما أّن هذه املهارة باتت من في التعليم عن ُبعد، لم ُيساهم في تعزيز مهارة الابتكار وإلابداع 
ّ
لدى الط

الب أن يمتلكها ويطّورها قبل دخوله إلى سوق العمل، وأثناء عمله أيًضا. 
ّ
تي يجب على الط

ّ
 ألامور امللّحة ال
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 العدد السابع عشر  

0200 

اتي
ّ
وجيه الذ

ّ
 املحور الرابع: مهارات املبادرة والت

عليم التقليدي درجة(: 11رقم )الجدول 
ّ
ب من خالل طرق الت

ّ
ال

ّ
 اكتساب مهارات املبادرة والتوجيه لدى الط

Descriptive Statistics 

 N Min Max Mean 
Std. 

Deviation 

 على البحث العلمي/الشرح التقليدي11
ً
 1.099 2.65 5 1 062 .يشجع املعلم طالبه كثيرا

 1.011 3.02 5 1 062 بنفس ي/الشرح التقليدي.يحفزني املعلم كثيًرا ويزيد من ثقتي 10

 1.199 2.75 5 1 062 .يتضمن املقرر أنماط مختلفة من أنماط التعلم الذاتي/الشرح التقليدي16

ب على.يشجع املعلم ويحفز 16
ّ

ال
ّ
عليم الذاتي الط

ّ
 1.241 2.73 5 1 062 /الشرح التقليديالت

 0.84098 2.7893 5.00 1.00 062 مهارة التوجيه الذاتي/ الشرح التقليدي

 

ق "بمهارات املبادرة والّتوجيه"، إذ بلغ معّدل الحساب 
ّ
لقد تّم في الجدول السابق تحليل املحور الّرابع املتعل

 (، ما يعني أّن درجة الارتباط)متوّسطة(. 9.22املتوّسط الحسابيلهذا املحور )

قافي
ّ
فاعل الاجتماعي والث

ّ
 املحور الخامس: مهارة الت

عليم (: 10) رقم الجدول 
ّ
ب من خالل طرق الت

ّ
ال

ّ
قافي لدى الط

ّ
فاعل الاجتماعي والث

ّ
درجة اكتساب مهارة الت

 التقليدي

Descriptive Statistics 

 N Minimum Maximum Mean 
Std. 

Deviation 

.يسلط املعلم الضوء من خالل املقرر على املشاكل الاجتماعية 16

لها من خالل الابحاث العلمية/الشرح  ونعمل سوًيا على وضع الحلول 

 التقليدي

062 1 5 2.60 1.203 

.هل عالجت ألابحاث مواضيع متعددة تهتم بالبيئة والصحة 11

 وألاخالق وتحمل املسؤولية/الشرح التقليدي
062 1 5 2.10 0.978 

.لقد وفر لنا الاستاذ الفرصة للمشاركة في ألانشطة 16

 املختلفة/الشرح التقليدي
062 1 5 2.75 1.170 

 0.88906 2.4831 5.00 1.00 062 مهار التفاعل إلاجتماعي والثقافي/ الشرح التقليدي

 

ق بـ"مهارة التفاعل إلاجتماعي والثقافي"، إذ بلغ معّدل  09لقد تّم في الجدول رقم  
ّ
تحليل املحور الخامس املتعل

 (، ما يعني أّن درجة الارتباط)ضعيفة(. 9.22الحساب املتوّسط الحسابيلهذا املحور )
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 العدد السابع عشر  

0200 

واصل الفّعال السادس: مهاراتاملحور 
ّ
 الت

واصل الفّعال  (:16) رقمالجدول 
ّ
قليديدرجة اكتساب مهارات الت

ّ
عليم الت

ّ
ب من خالل طرق الت

ّ
ال

ّ
 لدى الط

Descriptive Statistics 

 N Min Max Mean 
Std. 

Deviation 

 1.216 3.46 5 1 062 .ترك هذا املقرر لدي تجربة ممتعة/الشرح التقليدي16

تي نمر بها 19
ّ
.يحاول املعلم جاهًدا التخفيف من القلق الدراس ي والضغوطات ال

 الفصل/الشرح التقليديخالل 
062 1 5 3.07 1.232 

ذي نمر 02
ّ
.يفاجئنا املعلم أثناء الامتحانات بأساليب تخفف عنا التوتر ال

 به/الشرح التقليدي
062 1 5 2.74 1.220 

على العمل  ليشجعنا ُبعد.يوزعنا املعلم إلى مجموعات ضمن التعليم عن 01

 الجماعي/الشرح التقليدي
062 1 5 2.92 1.180 

 1.362 2.91 5 1 062 املشتركة/الشرح التقليدي ألابحاث في.لقد كانت متعة كبيرة مشاركة الاخرين 00

 0.91901 3.0202 5.00 1.00 062 مهارات التواصل الفعال/ الشرح التقليدي

 

ق "بمهارات الّتواصل الفّعال، إذ بلغ معّدل الحساب  06لقد تّم في الجدول رقم  
ّ
تحليل املحور الّسادس املتعل

 (، ما يعني أّن درجة الارتباط)متوّسطة(. 6.19املتوّسط الحسابيلهذا املحور )

 املهارة املعلوماتّية :املحور السابع

ب من  (:16) رقمالجدول 
ّ

ال
ّ
قليديدرجة اكتساب املهارة املعلوماتّية لدى الط

ّ
عليم الت

ّ
 خالل طرق الت

Descriptive Statistics 

 N Min Max Mean 
Std. 

Deviation 

ألابحاث املتعلقة باملقرر بطريقة عشوائية/الشرح  عناوين إختيار.تم 06

 التقليدي
062 1 5 2.88 1.009 

ا لتصميم البحث العلمي/الشرح 06
ً
متم ألابحاث املتعلقة باملقرر وفق

ُ
.ق

 التقليدي
062 1 5 2.38 0.994 

خالل هذا املقرر تحليل املعلومات والبيانات/الشرح  من تعلمتلقد  ..06

 التقليدي
062 1 5 2.87 1.036 

لقد تعلمت من خالل هذا املقرر استثمار املصادر واملراجع بدقة/الشرح  ..01

 التقليدي
062 1 5 2.26 1.103 

 0.82530 2.5955 5.00 1.00 062 املهارات املعلوماتية/ الشرح التقليدي

  

ق بـ"املهارة املعلوماتّية"، إذ بلغ معّدل الحساب املتوّسط 
ّ
لقد تّم في الجدول السابق تحليل املحور الّسابع املتعل

 (، ما يعني أّن درجة الارتباط)متوّسطة(. 9.25لهذا املحور ) الحسابي
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 العدد السابع عشر  

0200 

ريقتين الحديثة القسم الثالث: 
ّ
قليدّي مقارنة بين الط

ّ
 والت

 املحور ألاول: املهارة التكنولوجّية

قليدية في  درجة (:16رقم ) لجدول ا
ّ
ريقتين الحديثة والت

ّ
ب املهارة التكنولوجّية مقارنة بين الط

ّ
ال

ّ
اكتساب الط

عليم من خالل إحصائيات العينات املقترنة
ّ
 الت

 Paired Samples Statistics 

 N Mean 
Std. 

Deviation 

Std. Error 

Mean 

Pair 1 

عليم .يستخدم املعلم الوسائل التكنولوجية لشرح الدرس/طرق 1
ّ
الت

 الحديثة
240 3.71 1.227 0.130 

 0.113 1.067 2.54 240 .يستخدم املعلم الوسائل التكنولوجية لشرح الدرس/الشرح التقليدي1

Pair 2 

ب على.ُيشجع املعلم 0
ّ

ال
ّ
استعمال الوسائل التكنولوجية في ألابحاث  الط

عليم الحديثةالعائدة لهذا املقرر/طرق 
ّ
 الت

240 3.71 1.350 0.143 

ب على.ُيشجع املعلم 0
ّ

ال
ّ
استعمال الوسائل التكنولوجية في ألابحاث  الط

 العائدة لهذا املقرر/الشرح التقليدي
240 2.78 1.204 0.128 

Pair 3 

.لقد تعلمت من خالل هذا املقرر استعمال برامج الكمبيوتر املتعلقة 6

عليم الحديثةبالبحث العلمي/طرق 
ّ
 الت

240 2.94 1.417 0.150 

.لقد تعلمت من خالل هذا املقرر استعمال برامج الكمبيوتر املتعلقة 6

 بالبحث العلمي/الشرح التقليدي
240 2.38 1.092 0.116 

Pair 4 
عليم الحديثةاملهارة التكنولوجّية / طرق 

ّ
 0.11526 1.08740 3.4532 240 الت

 0.09490 0.89528 2.5655 240 املهارة التكنولوجّية/ الشرح التقليدي

لبة املهارة التكنولوجّية، إذ بلغ )
ّ
(، 6.25تبّين، من خالل الجدول السابق، وجود فرق في املعّدل املتوّسط في امتالك الط

لبة فيبدرجة )متوّس 
ّ
م، مقابل )طة(، من خالل إجابات الط

ّ
بعها املعل

ّ
تي ات

ّ
ق بطريقة الشّرح الحديثة ال

ّ
(، 9.53ما يتعل

لبة فيبدرجة )متوّس 
ّ
م في التعليم عن ُبعد.طة(، من خالل إجابات الط

ّ
بعها املعل

ّ
تي ات

ّ
ق بطريقة الشّرح الّتقليدي ال

ّ
 ما يتعل

قليدية في  درجة (:11رقم ) الجدول 
ّ
ريقتين الحديثة والت

ّ
ب املهارة التكنولوجّية مقارنة بين الط

ّ
ال

ّ
اكتساب الط

عليم من خالل إختبار إرتباطات العينات املقترنة املختلفة
ّ
 الت

Paired Samples Test 

 

Paired Differences 

t Df 
Sig. (2-

tailed) Mean 

Std. 

Deviati

on 

Std. 

Error 

Mean 

95% Confidence 

Interval of the 

Difference 

Lower Upper 

Pair 1 

.يستخدم املعلم الوسائل التكنولوجية لشرح 1

علي
ّ
. يستخدم املعلم 1 -الحديثة م الدرس/طرق الت

الوسائل التكنولوجية لشرح الدرس/الشرح 

 التقليدي

1.169 1.632 0.173 0.825 1.512 6.754 88 0.000 

Pair 2 

بُيشجع  .0
ّ

ال
ّ
على استخدام الوسائل  املعلم الط

عائدة لهذا املقرر/طرق التكنولوجية في ألابحاث ال

عليم 
ّ
ب . ُيشجع املعل0-الحديثة الت

ّ
ال

ّ
على م الط

0.933 1.795 0.190 0.554 1.311 4.901 88 0.000 
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 العدد السابع عشر  

0200 

استخدام الوسائل التكنولوجية في ألابحاث العائدة 

 لهذا املقرر/الشرح التقليدي

Pair 3 

.لقد تعلمت من خالل هذا املقرر استعمال برامج 6

 الكمبيوتر املتعلقة بالبحث العلمي/طرق 
ّ
عليم الت

. لقد تعلمت من خالل هذا املقرر 6 - الحديثة

استعمال برامج الكمبيوتر املتعلقة بالبحث 

 العلمي/الشرح التقليدي

0.562 1.712 0.181 0.201 0.922 3.096 88 0.003 

Pair 4 
عليم الحديثةاملهارة التكنولوجّية / طرق 

ّ
 ملهارةا- الت

 التكنولوجّية/ الشرح التقليدي

0.887

64 
1.35861 

0.144

01 
0.60145 1.17383 6.164 88 0.000 

 

ضح لنا، من خالل الجدول رقم    
ّ
لبة في امتالكهم "املهارة 03ات

ّ
، وجود فروق ذات داللة إحصائّية لدى الط

رح Sig (0.00) ≤ 0.05التكنولوجّية"، إذ تبّين أن قيمة 
ّ

م وطريقة الش
ّ
رح الحديث للُمعل

ّ
، وذلك باملقارنة ما بين طريقة الش

 الّتقليدي، 

اقد وحّل املشكالت
ّ
فكير الن

ّ
 املحور الثاني: مهارة الت

ريقتين الحديثة  درجة (:16رقم )الجدول 
ّ
اقد وحّل املشكالت باملقارنة بين الط

ّ
فكير الن

ّ
ب مهارة الت

ّ
ال

ّ
اكتساب الط

عليم
ّ
قليدّية في الت

ّ
 والت

Paired Samples Statistics 

 N Mean 
Std. 

Deviation 

Std. Error 

Mean 

Pair 1 

.ُيعطي املعلم أمثلة عن كافة املواضيع املطروحة في الدرس 6

عليم الحديثةالواحد/طرق 
ّ
 الت

240 3.89 1.220 0.129 

.ُيعطي املعلم أمثلة عن كافة املواضيع املطروحة في الدرس 6

 الواحد/الشرح التقليدي
240 2.69 1.104 0.117 

Pair 2 
عليم الحديثةيناقش املعلم الافكار املطروحة مع الطلبة/طرق  .6

ّ
 0.138 1.304 3.67 240 الت

 0.133 1.250 3.07 240 .يناقش املعلم الافكار املطروحة مع الطلبة/الشرح التقليدي6

Pair 3 

والبيانات/طرق  املعلومات وتقييميعلم املعلم طالبه كيفية تحليل  .1

عليم الحديثة
ّ
 الت

240 3.84 1.224 0.130 

والبيانات/الشرح  املعلومات وتقييم.يعلم املعلم طالبه كيفية تحليل 1

 التقليدي
240 2.80 1.046 0.111 

Pair 4 
عليم الحديثةمهارة التفكير الناقد وحل املشكالت/ طرق 

ّ
 0.10502 0.99076 3.8015 240 الت

 0.09529 0.89895 2.8502 240 مهارة التفكير الناقد وحل املشكالت/ الشرح التقليدي

 

لبة مهارة الّتفكير الّناقد 02تبّين، من خالل الجدول رقم 
ّ
ه يوجد فرق في املعّدل املتوّسط في امتالك الط

ّ
، أن

لبة في(، بدرجة )قو 6.21وحّل املشكالت، إذ بلغ )
ّ
بعها ّية(، من خالل إجابات الط

ّ
تي ات

ّ
رح الحديثة ال

ّ
ق بطريقة الش

ّ
ما يتعل

م، في مقابل )
ّ
لبة في(، بدرجة )متوّس 9.25املعل

ّ
 طة(، من خالل إجابات الط

ّ
تي ات

ّ
رح الّتقليدي ال

ّ
ق بطريقة الش

ّ
عها بما يتعل

م في التعليم عن ُبعد
ّ
 املعل
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 العدد السابع عشر  

0200 

م  اختبار  (:16رقم ) الجدول 
ّ
عل

ّ
اقد وحّل املشكالت بين الت

ّ
فكير الن

ّ
ب مهارة الت

ّ
ال

ّ
العّينات املزدوجة المتالك الط

م الحديث
ّ
عل

ّ
قليدي والت

ّ
 الت

Paired Samples Test 

 

Paired Differences 

T Df 
Sig. (2-

tailed) Mean 

Std. 

Deviatio

n 

Std. 

Error 

Mean 

95% Confidence 

Interval of the 

Difference 

Lower Upper 

Pair 

1 

ُيعطي املعلم أمثلة عن كافة املواضيع  .6

عليم املطروحة في الدرس الواحد/طرق 
ّ
الت

ُيعطي املعلم أمثلة عن كافة  .6 – الحديثة

املواضيع املطروحة في الدرس 

 الواحد/الشرح التقليدي

1.202 1.625 0.172 0.860 1.545 6.980 88 0.000 

Pair 

2 

.يناقش املعلم الافكار املطروحة مع 6

عليم الحديثةالطلبة/طرق 
ّ
يناقش  .6 – الت

املعلم الافكار املطروحة مع الطلبة/الشرح 

 التقليدي

0.607 1.794 0.190 0.229 0.985 3.191 88 0.002 

Pair 

3 

 قييموت.يعلم املعلم طالبه كيفية تحليل 1

عليم الحديثوالبيانات/طرق  املعلومات
ّ
 ةالت

 تقييمو . يعلم املعلم طالبه كيفية تحليل 1 -

 والبيانات/الشرح التقليدي املعلومات

1.045 1.790 0.190 0.668 1.422 5.509 88 0.000 

Pair 

4 

مهارة التفكير الناقد وحل املشكالت/ طرق 

عليم الحديثة
ّ
 التفكير الناقد وحل مهارة- الت

 املشكالت/ الشرح التقليدي

0.95131 1.33952 0.14199 0.66914 1.23348 6.700 88 0.000 

 

لبة في امتالكهم "مهارة الّتفكير    
ّ
ضح لنا، من خالل الجدول السابق، وجود فروق ذات داللة إحصائّية لدى الط

ّ
ات

م Sig =0.00 ≤ 0.05الّناقد وحّل املشكالت"، إذ تبّين أّن قيمة 
ّ
رح الحديث للُمعل

ّ
، وذلك باملقارنة ما بين طريقة الش

رح الّتقليدي. 
ّ

 وطريقة الش

 املحور الثالث: مهارة الابتكار وإلابداع

قليدية في  (:19رقم ) الجدول 
ّ
ريقتين الحديثة والت

ّ
ب مهارة الابتكار وإلابداع باملقارنة بين الط

ّ
ال

ّ
درجة اكتساب الط

عليم
ّ
 الت

Paired Samples Statistics 

 N Mean 
Std. 

Deviation 

Std. Error 

Mean 

Pair 1 

يحاول املعلم خلق أفكار جديدة من خالل اعتماده طريقة  .6

عليم العصف الذهني ف
ّ
 الحديثةي التعليم عن ُبعد/طرق الت

240 3.89 1.229 0.130 

يحاول املعلم خلق أفكار جديدة من خالل اعتماده طريقة  .6

 في التعليم عن ُبعد/الشرح التقليديالعصف الذهني 
240 2.48 1.109 0.118 
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 العدد السابع عشر  

0200 

Pair 2 

عليم يدرس املعلم املقرر بطريقة مبتكرة وجديدة/طرق  .6
ّ
الت

 الحديثة
240 3.72 1.261 0.134 

 0.114 1.079 2.71 240 .يدرس املعلم املقرر بطريقة مبتكرة وجديدة/الشرح التقليدي6

Pair 3 

عليم الفيديو املصور/طرق  بطريقة ألابحاث.لقد تم تقديم 9
ّ
الت

 الحديثة
240 3.54 1.280 0.136 

 0.133 1.252 2.44 240 الفيديو املصور/الشرح التقليدي بطريقة ألابحاث.لقد تم تقديم 9

Pair 4 

خالل هذا املقرر إبتكار أفكار جديدة/طرق  من تعلمت.لقد 12

عليم الحديثة
ّ
 الت

240 3.36 1.281 0.136 

خالل هذا املقرر إبتكار أفكار جديدة/الشرح  من تعلمت.لقد 12

 التقليدي
240 2.20 1.046 0.111 

Pair 5 
عليم الحديثةمهارة إلابتكار وإلابداع/ طرق 

ّ
 0.09989 0.94232 3.6264 240 الت

 0.08663 0.81728 2.4579 240 مهارة إلابتكار وإلابداع/ الشرح التقليدي

 

لبة "مهارة الابتكار وإلابداع"،    
ّ
ه يوجد فرق في املعّدل املتوّسط في امتالك الط

ّ
تبّين، من خالل الجدول السابق، أن

لبة في( بدرجة )ق6.39إذ بلغ )
ّ
م، في مقابل وّية( من خالل إجابات الط

ّ
بعها املعل

ّ
تي ات

ّ
ق بطريقة الشّرح الحديثة ال

ّ
ما يتعل

لبة فيعيفة( من خال( بدرجة )ض9.25)
ّ
م في التعليم ل إجابات الط

ّ
بعها املعل

ّ
تي ات

ّ
ق بطريقة الشّرح الّتقليدي ال

ّ
ما يتعل

 عن ُبعد.

قليدي  اختبار  (:02) رقمالجدول 
ّ
عليم الت

ّ
ب مهارة الابتكار وإلابداع بين الت

ّ
ال

ّ
العّينات املزدوجة المتالك الط

عليم الحديث
ّ
 والت

Paired Samples Test 

 

Paired Differences 

T Df 

Sig. 

(2-

tailed

) 

Mean 

Std. 

Deviati

on 

Std. 

Error 

Mean 

95% Confidence 

Interval of the 

Difference 

Lower Upper 

Pair 

1 

.يحاول املعلم خلق أفكار جديدة من خالل 6

استخدامه طريقة العصف الذهني في 

عليم الحديثةالتعليم عن ُبعد/طرق 
ّ
. 6 – الت

يحاول املعلم خلق أفكار جديدة من خالل 

استخدامه طريقة العصف الذهني في 

 التعليم عن ُبعد/الشرح التقليدي

1.404 1.601 0.170 1.067 1.742 
8.27

8 
88 0.000 

Pair 

2 

يدرس املعلم املقرر بطريقة مبتكرة  .8

 
ّ
. يدرس 6 - عليم الحديثةوجديدة/طرق الت

املعلم املقرر بطريقة مبتكرة وجديدة/الشرح 

 التقليدي

1.011 1.837 0.195 0.624 1.398 
5.19

3 
88 0.000 

Pair 

3 

الفيديو  بطريقة ألابحاث.لقد تم تقديم 9

عليم الحديثةاملصور/طرق 
ّ
. لقد تم 9 – الت

الفيديو  بطريقة ألابحاثتقديم 

 املصور/الشرح التقليدي

1.101 1.828 0.194 0.716 1.486 
5.68

2 
88 0.000 
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 العدد السابع عشر  

0200 

Pair 

4 

خالل هذا املقرر إبتكار  من تعلمت.لقد 12

عليم الحديثةأفكار جديدة/طرق 
ّ
. 12 – الت

خالل هذا املقرر إبتكار أفكار  من تعلمتلقد 

 جديدة/الشرح التقليدي

1.157 1.738 0.184 0.791 1.523 
6.28

2 
88 0.000 

Pair 

5 

عليم مهارة إلابتكار وإلابداع/ طرق 
ّ
الت

مهارة إلابتكار وإلابداع/ الشرح  - الحديثة

 التقليدي

1.16854 
1.3608

6 
0.14425 0.88187 

1.4552

1 

8.10

1 
88 0.000 

    

لبة في امتالكهم "مهارة الابتكار    
ّ
ضح، من خالل الجدول السابق، وجود فروق ذات داللة إحصائّية لدى الط

ّ
ات

رح Sig =0.00 ≤ 0.05وإلابداع"، إذ تبّين أن قيمة 
ّ

م وطريقة الش
ّ
رح الحديث للُمعل

ّ
، وذلك باملقارنة ما بين طريقة الش

 الّتقليدي. 

اتياملحور الرابع: مهارة املبادرة و 
ّ
وجيه الذ

ّ
 الت

قليدّية في  درجة (:01رقم )الجدول 
ّ
ريقتين الحديثة والت

ّ
وجيه باملقارنة بين الط

ّ
ب مهارة املبادرة والت

ّ
ال

ّ
اكتساب الط

عليم
ّ
 الت

Paired Samples Statistics 

 N Mean 
Std. 

Deviation 

Std. Error 

Mean 

Pair 1 

 على البحث العلمي/طرق 11
ً
عليم .يشجع املعلم طالبه كثيرا

ّ
الت

 الحديثة
240 3.72 1.261 0.134 

 على البحث العلمي/الشرح التقليدي .11
ً
 0.116 1.099 2.65 240 يشجع املعلم طالبه كثيرا

Pair 2 
عليم ا.يحفزني املعلم كثيًرا ويزيد من ثقتي بنفس ي/طرق 10

ّ
 0.120 1.136 3.88 240 لحديثةالت

 0.107 1.011 3.02 240 .يحفزني املعلم كثيًرا ويزيد من ثقتي بنفس ي/الشرح التقليدي10

Pair 3 

.يتضمن املقرر أنماط مختلفة من أنماط التعلم الذاتي/طرق 16

عليم الحديثة
ّ
 الت

240 3.90 1.306 0.138 

.يتضمن املقرر أنماط مختلفة من أنماط التعلم الذاتي/الشرح 16

 التقليدي
240 2.75 1.199 0.127 

Pair 4 

ب على.يشجع املعلم ويحفز 16
ّ

ال
ّ
عليم الذاتي الط

ّ
علي/طرق الت

ّ
م الت

 الحديثة
240 3.82 1.192 0.126 

ب على.يشجع املعلم ويحفز 16
ّ

ال
ّ
عليم الذاتي الط

ّ
 0.132 1.241 2.73 240 يدي/الشرح التقلالت

Pair 5 
عليم الحديثةمهارة املبادرة والتوجيه الذاتي/ طرق 

ّ
 0.09568 0.90264 3.8287 240 الت

 0.08914 0.84098 2.7893 240 مهارة املبادرة والتوجيه الذاتي/ الشرح التقليدي

 

لبة "مهارة املبادرة    
ّ
ه يوجد فرق في املعّدل املتوّسط الحسابي في امتالك الط

ّ
تبّين، من خالل الجدول السابق، أن

اتي"، إذ بلغ )
ّ
لبة في( بدرجة )ق6.29والّتوجيه الذ

ّ
بعها وّية( من خالل إجابات الط

ّ
تي ات

ّ
رح الحديثة ال

ّ
ق بطريقة الش

ّ
ما يتعل

م، في مقابل )
ّ
لبة فيبدرجة )متوسطة( من خالل إ( 9.22املعل

ّ
بعها جابات الط

ّ
تي ات

ّ
رح الّتقليدي ال

ّ
ق بطريقة الش

ّ
ما يتعل

م في التعليم عن ُبعد.
ّ
 املعل
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 العدد السابع عشر  

0200 

اتي باملقارنة ما بين اختبار (: 00رقم )الجدول 
ّ
وجيه الذ

ّ
ب مهارة املبادرة والت

ّ
ال

ّ
العّينات املزدوجة المتالك الط

رح الحديث
ّ

قليدي والش
ّ
رح الت

ّ
 الش

Paired Samples Test 

 

Paired Differences 

t df 
Sig. (2-

tailed) Mean 

Std. 

Deviati

on 

Std. 

Error 

Mean 

95% Confidence 

Interval of the 

Difference 

Lower Upper 

Pair 

1 

 على البحث 11
ً
.يشجع املعلم طالبه كثيرا

عليم الحديثةالعلمي/طرق 
ّ
. يشجع 11 – الت

 على البحث العلمي/الشرح 
ً
املعلم طالبه كثيرا

 التقليدي

1.067 1.650 0.175 0.720 1.415 
6.10

3 
88 0.000 

Pair 

2 

.يحفزني املعلم كثيًرا ويزيد من ثقتي 10

عليم الحديثةبنفس ي/طرق 
ّ
. يحفزني 10 – الت

املعلم كثيًرا ويزيد من ثقتي بنفس ي/الشرح 

 التقليدي

0.854 1.489 0.158 0.540 1.168 
5.41

0 
88 0.000 

Pair 

3 

.يتضمن املقرر أنماط مختلفة من أنماط 16

عليم الحديثةالتعلم الذاتي/طرق 
ّ
. 16 - الت

يتضمن املقرر أنماط مختلفة من أنماط التعلم 

 الذاتي/الشرح التقليدي

1.146 1.736 0.184 0.780 1.512 
6.22

9 
88 0.000 

Pair 

4 

ب على.يشجع املعلم ويحفز 16
ّ

ال
ّ
عليم  الط

ّ
الت

عليم الحديثة/طرق الذاتي
ّ
. يشجع املعلم 16 - الت

ب علىويحفز 
ّ

ال
ّ
عليم الذاتي الط

ّ
/الشرح الت

 التقليدي

1.090 1.736 0.184 0.724 1.456 
5.92

2 
88 0.000 

Pair 

5 

عليم الحديثةمهارة التوجيه الذاتي/ طرق 
ّ
 - الت

 مهارة التوجيه الذاتي/ الشرح التقليدي

1.0393

3 

1.1905

8 

0.126

20 
0.78853 

1.2901

2 

8.23

5 
88 0.000 

 

لبة في امتالكهم "مهارة الّتوجيه 
ّ
ضح، من خالل الجدول السابق، وجود فروق ذات داللة إحصائّية لدى الط

ّ
ات

اتي"، إذ تبّين أّن قيمة 
ّ
رح Sig =0.00 ≤ 0.05الذ

ّ
م وطريقة الش

ّ
رح الحديث للُمعل

ّ
، وذلك باملقارنة ما بين طريقة الش

 الّتقليدي. 
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 العدد السابع عشر  

0200 

قافي.
ّ
فاعل الاجتماعي والث

ّ
 املحور الخامس: مهارة الت

قافي باملقارنة بين الطريقتين الحديثة  درجة (:06) رقمالجدول 
ّ
فاعل الاجتماعي والث

ّ
ب مهارة الت

ّ
ال

ّ
اكتساب الط

عليم
ّ
قليدّية في الت

ّ
 والت

Paired Samples Statistics 

 N Mean 
Std. 

Deviation 

Std. 

Error 

Mean 

Pair 1 

يسلط املعلم الضوء من خالل املقرر على املشاكل الاجتماعية ونعمل سوًيا على  .15

عليم الحديثةوضع الحلول لها من خالل الابحاث العلمية/طرق 
ّ
 الت

240 3.61 1.267 0.134 

يسلط املعلم الضوء من خالل املقرر على املشاكل الاجتماعية ونعمل سوًيا على  .15

 الابحاث العلمية/الشرح التقليديوضع الحلول لها من خالل 
240 2.60 1.203 0.128 

Pair 2 

.عالجت ألابحاث مواضيع متعددة تهتم بالعالقات العالمة بالبيئة والصحة وألاخالق 11

عليم الحديثةوتحمل املسؤولية/طرق 
ّ
 الت

240 2.39 1.202 0.127 

وألاخالق وتحمل .هل عالجت ألابحاث مواضيع متعددة تهتم بالبيئة والصحة 11

 املسؤولية/الشرح التقليدي
240 2.10 0.978 0.104 

Pair 3 
عليم ال.لقد وفر لنا الاستاذ الفرصة للمشاركة في ألانشطة املختلفة/طرق 16

ّ
 0.138 1.304 3.58 240 حديثةالت

 0.124 1.170 2.75 240 .لقد وفر لنا الاستاذ الفرصة للمشاركة في ألانشطة املختلفة/الشرح التقليدي16

Pair 4 
عليم الحديثةمهار التفاعل إلاجتماعي والثقافي/ طرق 

ّ
 0.10571 0.99723 3.1948 240 الت

 0.09424 0.88906 2.4831 240 مهار التفاعل إلاجتماعي والثقافي/ الشرح التقليدي

 

لبة "مهارة الّتفاعل الاجتماعي    
ّ
ه يوجد فرق في املعّدل املتوّسط في امتالك الط

ّ
تبّين، من خالل الجدول السابق أن

قافي"، إذ بلغ )
ّ
لبة في( بدرجة )مت6.02والث

ّ
بعها وسطة( من خالل إجابات الط

ّ
تي ات

ّ
رح الحديث ال

ّ
ق بطريقة الش

ّ
ما يتعل

م، في مقابل )
ّ
بعها ( بدرجة )ضعي9.22املعل

ّ
تي ات

ّ
رح الّتقليدي ال

ّ
ق بطريقة الش

ّ
فة( من خالل إجابات الطلبة فيما يتعل

م في التعليم عن ُبعد.
ّ
 املعل

قافي باملقارنة ما بين  اختبار  (:06رقم )الجدول 
ّ
فاعل الاجتماعي والث

ّ
ب مهارة الت

ّ
ال

ّ
العّينات املزدوجة المتالك الط

رح الحديث 
ّ

قليدي والش
ّ
رح الت

ّ
 الش

Paired Samples Test 

 

Paired Differences 

T df 
Sig. (2-

tailed) Mean 
Std. 

Deviation 

Std. 

Error 

Mean 

95% Confidence 

Interval of the 

Difference 

Lower Upper 

Pair 1 

يسلط املعلم الضوء من خالل املقرر على  .15

املشاكل الاجتماعية ونعمل سوًيا على وضع 

الحلول لها من خالل الابحاث العلمية/طرق 

عليم الحديثة
ّ
. يسلط املعلم الضوء من 16 - الت

خالل املقرر على املشاكل الاجتماعية ونعمل سوًيا 

على وضع الحلول لها من خالل الابحاث 

 لتقليديالعلمية/الشرح ا

1.011 1.556 0.165 0.684 1.339 6.132 88 0.000 

Pair 2 
.عالجت ألابحاث مواضيع متعددة تهتم 11

بالعالقات العالمة بالبيئة والصحة وألاخالق 
0.292 1.502 0.159 -0.024 0.608 1.835 88 0.070 
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 العدد السابع عشر  

0200 

عليم الحديثةوتحمل املسؤولية/طرق 
ّ
. هل 11 - الت

عالجت ألابحاث مواضيع متعددة تهتم بالبيئة 

والصحة وألاخالق وتحمل املسؤولية/الشرح 

 التقليدي

Pair 3 

.لقد وفر لنا الاستاذ الفرصة للمشاركة في 16

عليم الحديثةألانشطة املختلفة/طرق 
ّ
. 16 - الت

لقد وفر لنا الاستاذ الفرصة للمشاركة في ألانشطة 

 املختلفة/الشرح التقليدي

0.831 1.720 0.182 0.469 1.194 4.559 88 0.000 

Pair 4 

عليمهار التفاعل إلاجتماعي والثقافي/ طرق 
ّ
م الت

التفاعل إلاجتماعي والثقافي/ الشرح  مهار - الحديثة

 التقليدي

0.71161 1.31059 0.13892 0.43553 0.98769 5.122 88 0.000 

 

لبة في امتالكهم "مهارة الّتفاعل    
ّ
ضح، من خالل الجدول السابق، وجود فروق ذات داللة إحصائّية لدى الط

ّ
ات

قافي"، إذ تبّين أّن قيمة 
ّ
م Sig =0.00 ≤ 0.05الاجتماعي والث

ّ
رح الحديث للُمعل

ّ
وطريقة ، وذلك باملقارنة ما بين طريقة الش

رح الّتقليدي. بإستثناء العبارة املتعلقة "
ّ

عالجت ألابحاث مواضيع متعددة تهتم بالعالقات العالمة بالبيئة والصحة  الش

 sig = 0.070≥0.05". وذلك، ألّن الّتعليم الحديثةوألاخالق وتحمل املسؤولية/طرق 

واصل الفّعال.
ّ
 املحور السادس: مهارات الت

قليدية في  درجة (:06رقم )الجدول 
ّ
ريقتين الحديثة والت

ّ
واصل الفّعال باملقارنة بين الط

ّ
ب مهارة الت

ّ
ال

ّ
اكتساب الط

عليم 
ّ
 الت

Paired Samples Statistics 

 N Mean 
Std. 

Deviation 

Std. 

Error 

Mean 

Pair 1 
عليم الحديثة.ترك هذا املقرر لدي تجربة ممتعة/طرق 16

ّ
 0.116 1.092 4.01 240 الت

 0.129 1.216 3.46 240 هذا املقرر لدي تجربة ممتعة/الشرح التقليدي .ترك16

Pair 2 

تي نمر 19
ّ
.يحاول املعلم جاهًدا التخفيف من القلق الدراس ي والضغوطات ال

عليم الحديثةبها خالل الفصل/طرق 
ّ
 الت

240 3.80 1.226 0.130 

تي نمر  .يحاول املعلم جاهًدا التخفيف من القلق الدراس ي والضغوطات19
ّ
ال

 بها خالل الفصل/الشرح التقليدي
240 3.07 1.232 0.131 

Pair 3 

ذي نمر 02
ّ
.يفاجئنا املعلم أثناء الامتحانات بأساليب تخفف عنا التوتر ال

عليم الحديثةبه/طرق 
ّ
 الت

240 3.98 1.270 0.135 

ذي نمر 02
ّ
.يفاجئنا املعلم أثناء الامتحانات بأساليب تخفف عنا التوتر ال

 به/الشرح التقليدي
240 2.74 1.220 0.129 

Pair 4 

على العمل  ليشجعنا ُبعد.يوزعنا املعلم إلى مجموعات ضمن التعليم عن 01

عليم الحديثةالجماعي/طرق 
ّ
 الت

240 3.78 1.241 0.132 

على العمل  ليشجعنا ُبعد.يوزعنا املعلم إلى مجموعات ضمن التعليم عن 01

 الجماعي/الشرح التقليدي
240 2.92 1.180 0.125 

Pair 5 

عليم املشتركة/طرق  ألابحاث في.لقد كانت متعة كبيرة مشاركة الاخرين 00
ّ
الت

 الحديثة
240 3.09 1.345 0.143 

 0.144 1.362 2.91 240 املشتركة/الشرح التقليدي ألابحاث في.لقد كانت متعة كبيرة مشاركة الاخرين 00

Pair 6  عليم الحديثةمهارات التواصل الفعال/ طرق
ّ
 0.08944 0.84375 3.7303 240 الت
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 العدد السابع عشر  

0200 

 0.09742 0.91901 3.0202 240 مهارات التواصل الفعال/ الشرح التقليدي

  

لبة "مهارات الّتواصل الفّعال"، 
ّ
ه يوجد فرق في املعّدل املتوّسط في امتالك الط

ّ
تبّين من خالل الجدول السابق، أن

لبة في( بدرجة )ق6.26)إذ بلغ 
ّ
م، في مقابل وّية( من خالل إجابات الط

ّ
بعها املعل

ّ
تي ات

ّ
رح الحديثة ال

ّ
ق بطريقة الش

ّ
ما يتعل

لبة في( بدرجة )متو 9.19)
ّ
م في التعليم ّسطة( من خالل إجابات الط

ّ
بعها املعل

ّ
تي ات

ّ
رح الّتقليدي ال

ّ
ق بطريقة الش

ّ
ما يتعل

 عن ُبعد.

واصل الفّعال باملقارنة ما بين  ر اختبا (:01رقم ) الجدول 
ّ
ب مهارة الت

ّ
ال

ّ
ارتباطات العّينات املقترنة الكتساب الط

عليم الحديث
ّ
قليدي والت

ّ
عليم الت

ّ
 الت

Paired Samples Correlations 

 N Correlation Sig. 

Pair 1 
عليم الحديثةترك هذا املقرر لدي تجربة ممتعة/طرق  .16

ّ
لدي تجربة ترك هذا املقرر  .16 & الت

 ممتعة/الشرح التقليدي
240 -0.252 0.017 

Pair 2 

تي نمر بها خالل 19
ّ
.يحاول املعلم جاهًدا التخفيف من القلق الدراس ي والضغوطات ال

عليم الحديثةالفصل/طرق 
ّ
يحاول املعلم جاهًدا التخفيف من القلق الدراس ي  .19 & الت

تي نمر بها خالل الفصل/الشرح 
ّ
 التقليديوالضغوطات ال

240 0.077 0.474 

Pair 3 

ذي نمر به/طرق 02
ّ
 .يفاجئنا املعلم أثناء الامتحانات بأساليب تخفف عنا التوتر ال

ّ
عليم الت

ذي نمر به/الشرح  ..02 & الحديثة
ّ
يفاجئنا املعلم أثناء الامتحانات بأساليب تخفف عنا التوتر ال

 التقليدي

240 -0.018 0.864 

Pair 4 

على العمل الجماعي/طرق  ليشجعنا ُبعديوزعنا املعلم إلى مجموعات ضمن التعليم عن  ..01

عليم 
ّ
على  ليشجعنا ُبعديوزعنا املعلم إلى مجموعات ضمن التعليم عن  ..01 &الحديثة الت

 العمل الجماعي/الشرح التقليدي

240 -0.036 0.741 

Pair 5 
عليم الحديثةألابحاث املشتركة/طرق  .لقد كانت متعة كبيرة مشاركة الاخرين في00

ّ
.لقد 00 & الت

 املشتركة/الشرح التقليدي ألابحاث فيكانت متعة كبيرة مشاركة الاخرين 
240 0.122 0.254 

Pair 6  عليم الحديثةمهارات التواصل الفعال/ طرق
ّ
 0.965 0.005 240 & مهارات التواصل الفعال/ الشرح التقليدي الت

 

لبة في امتالكهم "مهارة    
ّ
ه توجد فروق ذات داللة إحصائّية لدى الط

ّ
تبّين، من خالل الجدول السابق، أن

م وطريقة Sig= 0.017 ≤ 0.05الّتواصل الفّعال"، إذ تبّين أّن قيمة 
ّ
رح الحديث للُمعل

ّ
، وذلك باملقارنة ما بين طريقة الش

رح الّتقليدي، وتحديًدا لدى إجابتهم عن عب
ّ

ترك هذا املقّرر لدّي تجربة ممتعة". أما فيما يتعلق بباقي العبارات  ارة"الش

ه ال توجد أي فروقات ذات داللة إحصائية  016املتعلقة بمهارات التواصل الفعال فتبين لدينا من خالل الجدول رقم 
ّ
أن

 .Sig≥0.05وذلك ألّن 
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 العدد السابع عشر  

0200 

واصل الفّعال باملقارنة ما بي اختبار  (:06) الجدول رقم
ّ
ب مهارة الت

ّ
ال

ّ
عليالعّينات املزدوجة الكتساب الط

ّ
م ن الت

عليم 
ّ
قليدي والت

ّ
 الحديثالت

Paired Samples Test 

 

Paired Differences 

T df 
Sig. (2-

tailed) Mean 

Std. 

Deviatio

n 

Std. 

Error 

Mean 

95% Confidence 

Interval of the 

Difference 

Lower Upper 

Pair 

1 

.ترك هذا املقرر لدي تجربة ممتعة/طرق 16

عليم الحديثة
ّ
. ترك هذا املقرر لدي 16 – الت

 تجربة ممتعة/الشرح التقليدي

0.551 1.828 0.194 0.166 0.936 2.842 88 0.006 

Pair 

2 

يحاول املعلم جاهًدا التخفيف من القلق  .19

تي نمر بها خالل 
ّ
الدراس ي والضغوطات ال

عليم الحديثةالفصل/طرق 
ّ
. يحاول 19 - الت

املعلم جاهًدا التخفيف من القلق الدراس ي 

تي نمر بها خالل الفصل/الشرح 
ّ
والضغوطات ال

 التقليدي

0.730 1.670 0.177 0.378 1.082 4.125 88 0.000 

Pair 

3 

.يفاجئنا املعلم أثناء الامتحانات بأساليب 02

ذي نمر به/طرق 
ّ
عليمتخفف عنا التوتر ال

ّ
 الت

. يفاجئنا املعلم أثناء الامتحانات 02 - الحديثة

ذي نمر به/الشرح 
ّ
بأساليب تخفف عنا التوتر ال

 التقليدي

1.236 1.778 0.188 0.862 1.610 6.560 88 0.000 

Pair 

4 

.يوزعنا املعلم إلى مجموعات ضمن التعليم 01

على العمل الجماعي/طرق  ليشجعنا ُبعدعن 

عليم الحديثة
ّ
.. يوزعنا املعلم إلى 01 – الت

 ليشجعنا ُبعدمجموعات ضمن التعليم عن 

 على العمل الجماعي/الشرح التقليدي

0.854 1.742 0.185 0.487 1.221 4.624 88 0.000 

Pair 

5 

 يف.لقد كانت متعة كبيرة مشاركة الاخرين 00

عليم الحديثةاملشتركة/طرق  ألابحاث
ّ
. 00 - الت

 فيلقد كانت متعة كبيرة مشاركة الاخرين 

 املشتركة/الشرح التقليدي ألابحاث

0.180 1.794 0.190 -0.198 0.558 0.946 88 0.347 

Pair 

6 

عليم  
ّ
مهارات التواصل الفعال/ طرق الت

مهارات التواصل الفعال/ الشرح  -الحديثة 

 التقليدي

0.710

11 
1.24463 0.13193 0.44793 0.97230 5.382 88 0.000 

    

لبة في امتالكهم "مهارات الّتواصل 
ّ
ضح، من خالل الجدول السابق، وجود فروق ذات داللة إحصائّية لدى الط

ّ
ات

رح ، وذلك Sig =0.01 ≤ 0.05الفّعال"، إذ تبّين أّن قيمة 
ّ

م وطريقة الش
ّ
رح الحديث للُمعل

ّ
باملقارنة ما بين طريقة الش

 ألابحاث املشتركة/طرق الّتعليم الحديثة"، لقد كانت متعة كبيرة مشاركة آلاخرين فيالّتقليدي، ما عدا في عبارة "

 .Sig =0.01 ≥ 0.05إذ تبّين أّن قيمة  
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 العدد السابع عشر  

0200 

 املحور السابع: املهارات املعلوماتّية. 

قليدّية في  درجة(: 06) الجدول رقم
ّ
ريقتين الحديثة والت

ّ
ب املهارات املعلوماتّية باملقارنة بين الط

ّ
ال

ّ
اكتساب الط

عليم 
ّ
 الت

Paired Samples Statistics 

 N Mean 
Std. 

Deviation 

Std. 

Error 

Mean 

Pair 1 

.تم إختيار عناوين ألابحاث املتعلقة باملقرر بطريقة عشوائية/طرق 06

عليم 
ّ
 الحديثةالت

240 2.71 1.002 0.106 

ألابحاث املتعلقة باملقرر بطريقة عشوائية/الشرح  عناوين إختيار.تم 06

 التقليدي
240 2.88 1.009 0.107 

Pair 2 

ا لتصميم البحث العلمي/طرق 06
ً
.تم إعداد ألابحاث املتعلقة باملقرر وفق

عليم الحديثة
ّ
 الت

240 3.07 0.986 0.105 

متم 06
ُ
ا لتصميم البحث العلمي/الشرح .ق

ً
ألابحاث املتعلقة باملقرر وفق

 التقليدي
240 2.38 0.994 0.105 

Pair 3 

خالل هذا املقرر تحليل املعلومات والبيانات/طرق  من تعلمت.لقد 06

عليم الحديثة
ّ
 الت

240 2.19 1.468 0.156 

خالل هذا املقرر تحليل املعلومات والبيانات/الشرح  من تعلمت.لقد 06

 التقليدي
240 2.87 1.036 0.110 

Pair 4 

.لقد تعلمت من خالل هذا املقرر استثمار املصادر واملراجع بدقة/طرق 01

عليم الحديثة
ّ
 الت

240 2.09 1.370 0.145 

 بدقة/الشرح.لقد تعلمت من خالل هذا املقرر استثمار املصادر واملراجع 01

 التقليدي
240 2.26 1.103 0.117 

Pair 5 
عليم الحديثةاملهارات املعلوماتية/ طرق 

ّ
 0.10811 1.01994 2.5140 240 الت

 0.08748 0.82530 2.5955 240 املهارات املعلوماتية/ الشرح التقليدي

 

ه ال يوجد فرق في املعّدل املتوّسط في
ّ
لبة "املهارات املعلومات تبّين، من خالل الجدول السابق، أن

ّ
ّية"، امتالك الط

لبة في( بدرجة )متو 9.50إذ بلغ )
ّ
م، في ّسطة( من خالل إجابات الط

ّ
بعها املعل

ّ
تي ات

ّ
رح الحديثة ال

ّ
ق بطريقة الش

ّ
ما يتعل

لبة في( بدرجة )متوّسطة( من 9.52مقابل )
ّ
بعها خالل إجابات الط

ّ
تي ات

ّ
رح الّتقليدي ال

ّ
ق بطريقة الش

ّ
م في املعما يتعل

ّ
ل

 التعليم عن ُبعد.

عليم  اختبار  (:09) الجدول رقم
ّ
ب املهارة املعلوماتّية باملقارنة ما بين الت

ّ
ال

ّ
ارتباطات العّينات املقترنة الكتساب الط

عليم الحديث
ّ
قليدي والت

ّ
 الت

Paired Samples Correlations 

 N Correlation Sig. 

Pair 1 
عليم الحديثة.تم إختيار عناوين ألابحاث املتعلقة باملقرر بطريقة عشوائية/طرق 06

ّ
 & الت

 ألابحاث املتعلقة باملقرر بطريقة عشوائية/الشرح التقليدي عناوين إختيار.تم 06
240 -0.182 0.088 

Pair 2 
ا لتصميم البحث العلمي/طرق 06

ً
عليم الحديث.تم إعداد ألابحاث املتعلقة باملقرر وفق

ّ
 & ةالت

ا لتصميم البحث العلمي/الشرح التقليدي06
ً
متم ألابحاث املتعلقة باملقرر وفق

ُ
 .ق

240 -0.027 0.805 

Pair 3 
عليم الحديثةخالل هذا املقرر تحليل املعلومات والبيانات/طرق  من تعلمت.لقد 06

ّ
 & الت

 خالل هذا املقرر تحليل املعلومات والبيانات/الشرح التقليدي من تعلمت.لقد 06
240 -0.073 0.499 
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 العدد السابع عشر  

0200 

Pair 4 
عليم الحديثة.لقد تعلمت من خالل هذا املقرر استثمار املصادر واملراجع بدقة/طرق 01

ّ
 الت

 لقد تعلمت من خالل هذا املقرر استثمار املصادر واملراجع بدقة/الشرح التقليدي ..01&
240 0.105 0.329 

Pair 5  عليم الحديثةاملهارات املعلوماتية/ طرق
ّ
 0.387 0.093- 240 & املهارات املعلوماتية/ الشرح التقليدي الت

 

لبة في امتالكهم "مهارة 
ّ
ه ال توجد فروق ذات داللة إحصائّية لدى الط

ّ
ضح، من خالل الجدول السابق، أن

ّ
ات

م وطريقة الشّرح Sig≥ 0.05الّتواصل الفّعال"، إذ تبّين أّن قيمة 
ّ
رح الحديث للُمعل

ّ
، وذلك باملقارنة ما بين طريقة الش

 ترك هذا املقّرر لدّي تجربة ممتعة". الّتقليدي، وتحديًدا لدى إجابتهم عن عبارة "

رح  اختبار (: 62) رقم الجدول 
ّ

ب املهارات املعلوماتّية باملقارنة ما بين الش
ّ

ال
ّ
العّينات املزدوجة الكتساب الط

رح الحديث
ّ

قليدي والش
ّ
 الت

Paired Samples Test 

 

Paired Differences 

T Df 

Sig. 

(2-

tailed) 
Mean 

Std. 

Deviation 

Std. 

Error 

Mean 

95% Confidence 

Interval of the 

Difference 

Lower Upper 

Pair 1 

.تم إختيار عناوين ألابحاث املتعلقة باملقرر 06

عليم الحديثةبطريقة عشوائية/طرق 
ّ
تم  .06 – الت

ألابحاث املتعلقة باملقرر بطريقة  عناوين إختيار

 عشوائية/الشرح التقليدي

-0.169 1.547 0.164 -0.494 0.157 -1.028 88 0.307 

Pair 2 

ا 06
ً
.تم إعداد ألابحاث املتعلقة باملقرر وفق

عليم الحديثةلتصميم البحث العلمي/طرق 
ّ
 – الت

ا لتصميم   .06
ً
متم ألابحاث املتعلقة باملقرر وفق

ُ
ق

 البحث العلمي/الشرح التقليدي

0.685 1.419 0.150 0.386 0.984 4.557 88 0.000 

Pair 3 

خالل هذا املقرر تحليل  من تعلمت.لقد 06

عليم الحديثةاملعلومات والبيانات/طرق 
ّ
. 06 – الت

خالل هذا املقرر تحليل  من تعلمتلقد 

 املعلومات والبيانات/الشرح التقليدي

-0.674 1.857 0.197 -1.065 -0.283 -3.424 88 0.001 

Pair 4 

.لقد تعلمت من خالل هذا املقرر استثمار 01

عليم الحديثةاملصادر واملراجع بدقة/طرق 
ّ
 – الت

لقد تعلمت من خالل هذا املقرر استثمار  .01

 املصادر واملراجع بدقة/الشرح التقليدي

-0.169 1.667 0.177 -0.520 0.183 -0.954 88 0.343 

Pair 5 
عليم املهارات املعلوماتية/ طرق 

ّ
 - الحديثةالت

 املهارات املعلوماتية/ الشرح التقليدي
-0.08146 1.37023 0.14524 -0.37010 

0.2071

8 
-0.561 88 0.576 

 

لبة في امتالكهم "املهارات 
ّ
ضح، من خالل الجدول السابق، وجود فروق ذات داللة إحصائّية لدى الط

ّ
ات

رح ، وذلك Sig =0.01 ≤ 0.05املعلوماتّية"، إذ تبّين أّن قيمة 
ّ

م وطريقة الش
ّ
رح الحديث للُمعل

ّ
باملقارنة ما بين طريقة الش

قة بالّتالي:
ّ
 الّتقليدي في العبارات املتعل

 ."قة باملقّرر وفًقا لتصميم البحث العلمي/طرق الّتعليم الحديثة
ّ
 تّم إعداد ألابحاث املتعل

 م
ّ
 من خالل هذا املقّرر تحليل املعلومات والبيانات" ت" لقد تعل
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 العدد السابع عشر  

0200 

 الفرضيات من خالل تحليل محاور الاستبيان:  نعإلاجابة 

لبة املهارة التكنولوجّية.
ّ
دريس ي وامتالك الط

ّ
م الت ِ

ّ
عل

ُ
 امِلحَور ألاول: العالقة بين أسلوب امل

م ) ِّ
ّ
عل

ُ
تي اعتمدها امل

ّ
ط الحسابي في طريقة الشّرح الحديثة ال َغ معّدل الحساب املتوّسِّ

َ
)متوّسطة(.  (، بدرجة6.25بل

ط الحسابي  َدت في ألاسابيع السّتة ألاولى من الفصل الّدراس ي، فقد بلَغ معّدل املتوّسِّ تي اعُتمِّ
ّ
ريقة الّتقليدّية ال

ّ
أّما في الط

لبة في 9.53)
ّ
ضَح لنا، من خالل الّتحليل إلاحصائي، وجود فروٍق ذات داللة إحصائّية لدى الط

ّ
(، بدرجة )ضعيفة(. ات

َن أّن قيمة امتالكهم "امله رح الحديث Sig=0.05≤α=0.05ارة التكنولوجّية"، إذ تبيَّ
ّ

، وذلك باملقارنة ما بين طريقة الش

رح الّتقليدي.
ّ

م وطريقة الش ِّ
ّ
(، تبّين (Soulé & Warrick كلٌّ من سوليه وواريك 9105وفي دراسٍة أجراها في العام  للُمعل

ذين بقت مقّرراتهم 
ّ
ذين تضّمنت مناهجهم بعض الّتطبيقات الّرقمّية، كانت معّدالت نجاحهم أفضل من ال

ّ
ب ال

ّ
ال

ّ
أّن الط

تي أظهرت نتائج  في (Mullen & Wedwick 2008(على حالها الّروتيني. كذلك فعل كلٌّ من ميالن وودويك 
ّ
دراستهما ال

ذين است
ّ
ب ال

ّ
ال

ّ
موهم في التعليم عن ُبعد الوسائل الّرقمّية في تدريسهم الحصص خالل معرفّية أفضل للط ِّ

ّ
خدم ُمعل

 وبناًء عليه، فإّن هذه الفرضّية صحيحة. الفصل الّتعليمي.

اقد وحّل املشكالت
ّ
فكير الن

ّ
لبة مهارة الت

ّ
دريس ي وامتالك الط

ّ
م الت

ّ
عل

ُ
اني: العالقة بين أسلوب امل

ّ
 امِلحَور الث

م الحديث في الّتعليم )
ّ
َغ معّدل الحساب املتوّسط الحسابيألسلوب املعل

َ
(، بدرجة )قوّية(، بينما بلغ 6.21بل

ضح لنا، من خالل الّتحليل إلاحصائي، وجود فروق ذات داللة 9.25)
ّ
(، بدرجة )متوّسطة( لألسلوب الّتقليدي. ات

لبة في امتالكهم "مهارة الّتفكير النّ 
ّ
، وذلك Sig= 0.00 ≤ α=0.05اقد وحّل املشكالت"، إذ تبّين أّن قيمة إحصائّية لدى الط

رح الّتقليدي. 
ّ

م وطريقة الش ِّ
ّ
رح الحديث للُمعل

ّ
( على (Vacek, 2009 وفي تجربٍة قام بها فاسيكباملقارنة ما بين طريقة الش

لبة على مهارة الّتفكير الّناقد وحّل املشكالت ُيساهم في تعزيز ألاداء لديهم، 
ّ
َبَت أّن تدريب الط

َ
طلبة الّتمريض، ث

تي يقعون فيها. هذا وأظهرت دراسة قام بها المبرت 
ّ
ي املشاكل ال

ّ
( أّن الّتفكير (Lampert, 2007وُيساعُدهم على تخط

الب الّنقدي يجب أّن يكون من أولوّيا
ّ
ُد مدى اكتساب الط

ّ
 عن إجراء اختباراٍت علمّية تؤك

ً
ت الّتعليم الجامعي، فضال

قة بهذا املحَور، فإّن هذه الفرضّية صحيحة. ِّ
ّ
 هذا الّتفكير. بناًء على ما تّقدم من اختبارات إحصائّية متعل

لبة مهارة
ّ
دريس ي وامتالك الط

ّ
م الت

ّ
عل

ُ
الث: العالقة بين أسلوب امل

ّ
 الابتكار وإلابداع. امِلحَور الث

َغ    
َ
م الحديثة ) بل ِّ

ّ
عل

ُ
م 9.25(، بدرجة )قوّية(، بينما بلغ )6.39معّدل الحساب املتوّسط لطريقة امل ِّ

ّ
عل

ُ
( لطريقة امل

لبة في امتالكهم "مهارة 
ّ
ضَح أيًضا وجود فروق ذات داللة إحصائّية لدى الط

ّ
رح، بدرجة )ضعيفة(. ات

ّ
الّتقليدّية في الش

م وطريقة Sig= 0.00 ≤ α=0.05بداع"، إذ تبّين أّن قيمة إلابتكار وإلا  ِّ
ّ
رح الحديث للُمعل

ّ
، وذلك باملقارنة ما بين طريقة الش

رح الّتقليدي. 
ّ

ت دراسةِّ كّل من موريسون وجونسون  الش
َ
ن ب،& Johnston, 2003) Morrisonبيَّ

ّ
ال

ّ
 ( في نتائجها أّن الط

ريقة املبتكرة وإلابداعّية، 
ّ
ذين ال يتدرّبون من خالل املواد الّدراسية على الّتفكير بالط

ّ
ب الّتعليم العالي ال

ّ
وال سّيما طال

ف مع الّتطّورات املتسارعة في بيئة العمل.  سيعانون في مستقبلهم القريب عند دخولهم سوق العمل من الّتأقلم والّتكيُّ

ب كلّية الفنون تحديًدا، فقد أظهرت Wilson, 2014) Pollard Pollard& أّما دراسة بوالرد وويلسون 
ّ

تي أجراها على طال
ّ
( ال

مون مشاريَع للّتخرج بأفكاٍر روتينّية تقليدّية ال تتماش ى  ذين ال يمتلكون مهارة الّتفكير وإلابداع، يقّدِّ
ّ
لبة ال

ّ
نتائجها أّن الط
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رة. 
َ
رات هذه الفرضّية مع الّتطّورات وألافكار الجديدة املبتك ن لنا، نتيجة الاختبارات إلاحصائّية، أّن العالقة بين متغّيِّ تبيَّ

 إيجابّية، وبالّتالي فإّن هذه الفرضّية صحيحة.

اتي.امِلحَور الّرابع: 
ّ
وجيه الذ

ّ
لبة مهارة املبادرة والت

ّ
دريس ي وامتالك الط

ّ
م الت

ّ
 العالقة بين أسلوب املعل

َغ معّدُل الحساب 
َ
م الحديثة )بل ِّ

ّ
عل

ُ
ط لطريقة امل (، بدرجة )متوّسطة( 9.22(، بدرجة )قوّية(، بينما بلَغ )6.29املتوّسِّ

رح الّتقليدي.
ّ

اتي"، إذ هذا و  لطريقة الش
ّ
لبة في امتالكهم "مهارة الّتوجيه الذ

ّ
توجد فروق ذات داللة إحصائّية لدى الط

رح الّتقليدي. Sig= 0.00 ≤α= 0.05تبّين أّن قيمة 
ّ

م وطريقة الش ِّ
ّ
رح الحديث للُمعل

ّ
، وذلك باملقارنة ما بين طريقة الش

دت نتائج دراسة دراغسون وباالليا
َّ
( في هذا إلاطار أّن مؤّسسات الّتعليم العالي هي ألاداة (Dragusin & Balalia, 2010 أك

ُد ذلك على املنا الب مهارة املبادرة، ويعتمِّ
ّ
م داخل التعليم عن ُبعد. ألاساس في تعليم الط

ّ
عل

ُ
 هج الّتعليمّية، وأسلوب امل

لبة يجب أن (Nabi & All, 2018أّما دراسة نابي وآخرون 
ّ
الّسنة ألاولى  يبدأوا منذ(، فقد أظهَرت نتائجها أّن الط

مهم العديد من مهارات الّتواصل، 
ّ
ُم بدورها في تعل ساهِّ

ُ
تي ست

ّ
م مهارة املبادرة والّتوجيه، وال

ّ
من تعليمهم الجامعي بتعل

 وإلانتاجّية، وحتى إلابتكار منها، وبالّتالي فإّن هذه الفرضّية صحيحة.

دريس ي وامت
ّ
م الت ِ

ّ
عل

ُ
قافيامِلحَور الخامس: العالقة بين أسلوب امل

ّ
فاعل الاجتماعي والث

ّ
 الكه مهارة الت

َغ    
َ
م الحديث في الّتعليم ) َبل ِّ

ّ
عل

ُ
(، بدرجة )قوّية(، بينما بلَغ 6.02معّدل الحساب املتوّسط الحسابيألسلوب امل

ض9.22معّدل الحساب املتوّسط الحسابيلهذا املحور )
َ
ه ات

ّ
م الّتقليدي، علًما أن ِّ

ّ
عل

ُ
ّح، من (، بدرجة )ضعيفة(، ألسلوب امل

لبة في امتالكهم "مهارة الّتفاعل الاجتماعي 
ّ
خالل الّتحليل إلاحصائي، وجود فروق ذات داللة إحصائّية لدى الط

قافي"، إذ تبّين أّن قيمة 
ّ
رح Sig= 0.00 ≤ α=0.05والث

ّ
م وطريقة الش

ّ
رح الحديث للُمعل

ّ
، وذلك باملقارنة ما بين طريقة الش

 الّتقليدي.

َد 
ّ
الب  في دراسٍة قام أجروها(  ,Jauregi, & van den Bergh, 2013)Cantoكّل من أك

ّ
أّن الّتعاون والّتفاعل بين الط

رق الّتقليديّ 
ّ
 بما كان ُيدرَّس في الّسابق بالط

ً
غة إلانكليزّية بوقٍت وتكلفة أقّل مقارنة

ّ
م أّديا إلى إكسابهم مهارة الل ِّ

ّ
عل

ُ
. ةوامل

 وعليه، فإّن هذه الفرضّية صحيحة.

واصل الفّعال
ّ
لبة مهارات الت

ّ
دريس ي وامتالك الط

ّ
م الت ِ

ّ
عل

ُ
 امِلحَور الّسادس: العالقة بين أسلوب امل

م الحديث في الّتعليم )    ِّ
ّ
عل

ُ
( 9.19(، بدرجة )قوّية(، بينما بلغ )6.26بلَغ معّدل املتوّسط الحسابي ألسلوب امل

لبة فيبدرجة ض
ّ
ق بطريقعيفة، من خالل إجابات الط

ّ
م في التعليم عن ُبعد. ما يتعل ِّ

ّ
بعها املعل

ّ
تي ات

ّ
رح الّتقليدي ال

ّ
ة الش

لبة في امتالكهم "مهارات الّتواصل 
ّ
ضَح، من خالل الّتحليل إلاحصائي، وجود فروٍق ذات داللة إحصائّية لدى الط

ّ
ات

ن أّن قيمة  رح الحدSig= 0.01 ≤α= 0.05الفّعال"، إذ تبيَّ
ّ

رح ، وذلك باملقارنة ما بين طريقة الش
ّ

م وطريقة الش ِّ
ّ
يث للُمعل

 كبيرة مشاركة آلاخرين فيالّتقليدي، ما عدا في العبارة آلاتية: "
ً
 ألابحاث املشتركة/طرق الّتعليم الحديثة". لقد كانت متعة

لبة من هذه (Ulas, 2008لقد قّدم أيالس 
ّ
م في التعليم عن ُبعد لتمكين الط ِّ

ّ
عل

ُ
ُع به امل ذي يضطلِّ

ّ
 حول الّدور ال

ً
( دراسة

م يؤّدي الّدور ألاساس في العملّية  ِّ
ّ
عل

ُ
َل إلى نتيجٍة مفادها أّن امل تي بموجبها تنتقُل ألافكار، واملعلو املهارة، وقد توصَّ

ّ
مات، ال

ب. هذا وأ
ّ

ال
ّ
ُبرات بين الط

ُ
ُل في جميع أّن  (Aydın, 2016)ظَهَرت نتائج دراسة أودين واملشاعر، والخ

ُ
عملّية الّتواصل تدخ
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ن أن يندرج ضمن إطار الّتواصل. ُيمكُننا تعريف عملّية  أجزاء حياتنا، في العمل، في املنزل، وأّي حديٍث بين ألافراد ُيمكِّ

َيم، أو امل م هو ألاساس في الّتواصل على أّنها تبادٌل للمعلومات، أو ألافكار، أو القِّ ِّ
ّ
عل

ُ
واقف، أو املشاعر بين طرفين، وامل

ن أّن هذه الفرضّية صحيحة.هذه العملّية.   وبناًء على الاختبارات إلاحصائّية، تبيَّ

لبة املهارات املعلوماتّية.
ّ
دريس ي وامتالك الط

ّ
م الت

ّ
عل

ُ
 امِلحَور الّسابع: العالقة بين أسلوب امل

م الّتدريس ي الحديث )    ِّ
ّ
عل

ُ
َغ معّدل الحساب املتوّسط الحسابي ألسلوب امل

َ
(، بدرجة )متوّسطة(، بينما 9.50بل

َغ )
َ
لبة في(، بدرجة )متوّس 9.52بل

ّ
م في طة(، من خالل إجابات الط ِّ

ّ
بعها املعل

ّ
تي ات

ّ
رح الّتقليدي ال

ّ
ق بطريقة الش

ّ
ما يتعل

ن أّن قيمة  دته دراسة دافيس  ≥ 0.05αSig= 0.01=التعليم عن ُبعد، إذ تبيَّ
ّ
م )(Davis, 2003. وهذا ما أك

ّ
عل

ُ
، وهو أّن امل

لبة، وتدريبهم على الّتعامل مع هذه الكمّية الهائلة من 
ّ
قافة لدى الط

ّ
ُع بدوٍر مهّم من خالل تنميته هذه الث يضطلِّ

دت الّنتائج أّن Moss, 2011) (Marx &املعلومات للحصول على املوثوق منها. وفي دراسة كّلٍ من ماركس وموس 
ّ
، أك

 الختيار املوثوق منها. لكن نتيجة هذه  الّتدريب املستمرّ 
ً

الب على الّتعامل مع املعلومات والبيانات سيجعله مؤّهال
ّ
للط

 الفرضية غير صحيحة، ألّن تدخل املعلم لم يؤثر بأداء الطالب.

الب وتفاعله مع 
ّ
ق باملعلومات العاّمة عن رأي الط ِ

ّ
امن: ِمحَور متعل

ّ
عليم الحديثامِلحَور الث

ّ
 .الت

الب وتفاعله مع الّتعليم الحديث"، وقد بلَغ  
ّ
ق بـ"معلومات عاّمة عن رأي الط

ّ
امن املتعل

ّ
حَور الث لقد تمَّ تحليل املِّ

(، بدرجة ارتباط )قوّية(، 2.05قتصر على قياس مستوى الحفظ" نسبة )الامتحان في هذا املقّرر لم يالحّد ألاعلى لعبارة "

نا يجب أن ننتقل من طريقة الحفظ والّتلقين في أدائنا الّتعليمي 
ّ
ًعا في فقراته، ألن وهذا يدلُّ على أّن الامتحان كان متنّوِّ

سبة ألادنى، فقد كانت لعبار 
ّ
الب كيفّية الّتحليل. أّما الن

ّ
ة "لقد شعرُت بامللل أثناء شرح إلى مرحلة تعليم الط

ذي قام به 0.22املحاضرات/طرق الّتعليم الحديثة" بنسبة )
ّ
(، بدرجة ارتباط )ضعيفة(، وهذا يدّل على أّن الّتنّوع ال

م في التعليم عن ُبعد، وأثناء إعطائه 
ّ
علِّ

ُ
الب وحّبه للمقّرر، وأبعَد عنه شعور امللل. لذا  املحاضرات، أثار امل

ّ
شغف الط

ف
ّ
حول الّدور  (Kimber, Pillay, & Richards, 2002)قت نتائج هذا املحور مع دراسة كّلٍ من كيمبر وبيالي وريتشارد ات

شاطات التعليم عن ُبعدّية. وفي دراسة 
ّ
الب على الّتأقلم مع كّل ما هو جديد من خالل الن

ّ
م في تحفيز الط

ّ
ذي يؤّديه املعل

ّ
ال

شاطات التعليم عن ُبعدّية، ال سّيما العقلّية منها،  (Meegan& All, 2013) وآخرونكّل من ميغان 
ّ
تّم الّتأكيد على أّن الن

ب مع طرائق 
ّ

ال
ّ
 .الّتعليم الّرقمّيةتزيُد من تفاعل الط

 نتائج البحث:

  ي والعالمي، أصبح تحديد املهارات الواجب اكتسابها
ّ
تي طرأت على املجتمعين املحل

ّ
ة ال في ظّل الّتغّيرات املستمرَّ

تي ربما ستكون 
ّ
حقة ال

ّ
بات املراحل الال

ّ
ن هؤالء من الّتعامل مع متطل

ّ
ا، لكي يتمك مين أمًرا أساسيًّ

ّ
من قبل ألافراد املتعل

 أكثر تعقيًدا من املرحلة الّراهنة.

  مراجعة مناهجها والعمل على تطويرها تبًعا ما بدأته من مؤّسسات الّتعليم العالي من الهام جًدا أّن تستكمل

مات متطّورة مواكبة 
ّ
ذي سُيساهم في بناء رأسِّ ماٍل بشرّي قادٍر على بناء منظ

ّ
ملهارات القرن الحادي والعشرين، ألامر ال

تي تطرأ على البيئتين املحلّية والعاملّية
ّ
 .للّتغّيرات ال
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  عرفة، امل العملية التعليمّية ليست إجراء إمتحانات وتلقين وحفظ، بل هي عملية مستمّرة تتطلب تطوير إّن

 .والتنمية اللغوية، والتنمية التحفيزية

  ساهم في
ُ
الب ت

ُ
 تنمية مهاراتهم وقدراتهم. إّن النشاطات الجامعّية التي ُيشارك بها الط

 ا إيجابًيا بالتحفيز وإلانجاز.  أيًضاالدّراسة هذه  كما أثبتت
ً
 أن تعزيز استقاللية الطالب يرتبط ارتباط

  
ُ
ساهم في إّن الاسلوب الذي يعتمده امل

ُ
علم أثناء إعطائه املحاضرة، وإستخدامه للوسائل التعليمية املتقدمة ت

درة الطالب على ُممارستها في حياته العملية والعلمية.
ُ
عزز من ق

ُ
الب وت

ُ
 تنمية مهارات الط

  صرحوا يأن بعض املعلمين ما زالوا يعتمدون أساليب التدريس التقليدية. ومع ذلك، لم كما أثبتت الدًراسة بأّن

بذلك في االاستبيانات التي أجابوا عنها، وذكروا أّنهم يعتمدون التعلم التعاوني والنشط معظم الوقت. من ناحية أخرى، 

الب في تنمية 
ُ
 اعتماد استراتيجيات التعلم النشط، وهذا يثبت فرضيتنا. مهاراتهم بعدارتفع مستوى التحفيز عند الط

  ساهم املختلطة  أعتماد الطرق إّن
ُ
الب مهارات القرن ت

ُ
باالستكشاف الغني للعوامل التي تؤثر في إكتساب الط

علم في تنميتها
ُ
 .الحادي والعشرين، والدور الذي يلعبه امل

 :التوصيات

 :من خالل نتائج هذه الدّراسة نقترح آلاتي 

 عاد دّراستها على كل مهارة على حد
ُ
 حتى يستطيع الباحث دّراسة كافة ما يتعلق بها.اأن ت

  عاد كل ثالثة سنوات لدّراس العالقة بين املناهج التعليمية واملهارات التي تطور بحسب التطورات املتغيرة أن
ُ
ت

 واملتسارعة في العالم

 :قائمة املصادر واملراجع
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 الروابط املهنية مدخل لدعم مجالس أولياء أمور طلبة املدارس في سلطنة عمان 

)
ً
 )جمعية املجالس املدرسية بوالية ألبرتا الكندية أنموذجا

 ُعمان سلطنة /نزوى أستاذ مشارك بكلية العلوم وآلاداب، جامعة /حسام الدين السيد محمد ابراهيم .د

Dr.  Hossam El Din Elsaid Mohammed Ibrahim/Associate Professor College of Arts and Sciences, Nizwa University / 

Sultanate of Oman 

 سلطنة عمان /وزارة التربية والتعليم  /جامعة صفاقس بتونس  /تــركـي بـن خـالـد بـن سعيـد النـافعـيط.د.

PhD. Turki bin Khalid bin Saeed Al-Nafi'i/ Sfax University- Tunisia/ Ministry of Education/Sultanate of Oman 

 ملخص الدراسة: 

هدفت الدراسة الحالية إلى التعرف على دور جمعية املجالس املدرسية بوالية ألبرتا الكندية في دعم مجالس أولياء أمور طلبة 

، كما استخدمت تحليل الوثائق في جمع البيانات واستخدمت الدراسة املنهج الوصفي، مكانية إلافادة منها بسلطنة عماناملدارس وإ

ياء لجمعية املجالس املدرسية بوالية ألبرتا الكندية  تقوم بأدوار متعددة في دعم مجالس أو الدراسة إلى أن وتوصلت نتائج  واملعلومات، 

، وتقديم الاستشارات الفنية لها، وإصدار نشرات دورية تتضمن قضايا عقد ورش عمل للمجالس املدرسية :أمور طلبة املدارس تتمثل في

، وعقد املؤتمرات العلمية، وإصدار مجموعة من ألادلة إلارشادية والتوجيهية للمجالس املدرسية، ملية التعليمة واملجالس املدرسيةالع

ان، ويكون فرعها الرئيس في مسقط، وإنشاء فروع لها في وأوصت الدراسة بإنشاء جمعية مجالس أولياء أمور طلبة املدارس في سلطنة ُعم

 مختلف محافظات السلطنة.  

 سلطنة ُعمان.  ،مجالس أولياء أمور طلبة املدارس، جمعية املجالس املدرسية بألبرتاالكلمات املفتاحية: 
Abstract : 

The current study aimed to identify the role of the Association of School Councils in the Canadian state of Alberta in 

supporting the councils of parents of school students and the possibility of benefiting from them in the Sultanate of Oman. 

The study used the descriptive method, and the analysis of documents was used in collecting data and information. The results 

of the study concluded that the Association of School Councils in the Canadian state of Alberta plays multiple roles in 

supporting the councils of parents of school students, which are: holding workshops for school councils, providing technical 

advice to them, issuing newsletters that include issues of the educational process and school councils, and holding scientific 

conferences , issuing a set of guidelines for school councils. The study recommended the establishment of the Association of 

Parents’ Councils for School Students in the Sultanate of Oman, with its main branch in Muscat, and the establishment of 

branches for it in the various governorates of the Sultanate. 

KeyWords: Alberta School Councils' Association , parent’s councils of school students ,Sultanate of Oman. 

 

 مقدمة: 

حيط 
ُ
عاصرة وجود شراكات فعالة مع أولياء أمور الطلبة واملجتمع املحلي امل

ُ
إن من أهم دعائم نجاح املدارس امل

عتبر مجالس أولياء أمور الطلبة من التنظيمات املدرسية املسؤولة عن دعم العالقة بين املدارس من جانب، 
ٌ
بها، وت

ه وهيئاته وُمنظماته من جانب أخر، كما أنها مسؤولة عن التأكد وأولياء أمور الطلبة واملجتمع املحلي بكافة مؤسسات

شاركة في عمليات التخطيط، والتنظيم، 
ُ
من جودة الخدمة التعليمية التي تقدمها املدارس للمجتمع وذلك من خالل امل
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 عن اهتمامها بعملياوالتنفيذ
ً
يم وتعلم الطلبة ت تعل، والرقابة، والتقويم، والتحسين، والتطوير، والتغيير املدرس ي، فضال

 وتوفير كافة وسائل الدعم لهم لالرتقاء بإنجازهم ألاكاديمي والوصول إلى الجودة والتميز في تعلمهم وتعليمهم. 

ولكي تقوم مجالس أولياء أمور الطلبة بأدوارها املتنوعة بكفاءة وفعالية فالبد من توفير لها كافة أشكال الدعم 

، ففي كندا توجد جمعية املجالس املدرسية بألبرتا ل روابط مهنيةطتها وبرامجها من خالفي كافة أنش املادي واملعنوي 

Alberta School Councils' Association  وهي جمعية إقليمية غير ربحية تمثل آلاباء في املجالس املدرسية على مستوى ،

 ي التعليم العام، حيث تنقل تصورات أولياء ألامور والية ألبرتا ، كما أنها جمعية ُمعترف بها كصوت ألولياء أمور الطلبة ف

حول القضايا التعليمية إلى الجهات الحكومية وغير الحكومية املسؤولة عن إدارة التعليم بالوالية، كما تدافع عن حق 

تعلقة بتعليم وتعلم أبنائهم. 
ُ
شاركة في صنع القرارات امل

ٌ
 'Alberta School Councils)أولياء ألامور في امل

Association,2021A, 2) 

وتقوم جمعية املجالس املدرسية في ألبرتا بتوفير املعارف وتنمية وتطوير املهارات، وتقديم الاستشارات وورش 

العمل، والدورات التدريبية عبر الانترنت، والفيديوهات التدريبية الافتراضية، والاجتماعات الدورية املنتظمة للمجالس 

 Alberta School)ملساهمة واملشاركة الفعالة في العملية التعليمية على مستوى الوالية. املدرسية لتمكينها من ا

Councils' Association, 2020, 2-4)  

وتعتمد جمعية املجالس املدرسية في ألبرتا على التخطيط الاستراتيجي من حيث وجود رؤية ورسالة وقيم وأهداف 

استراتيجية تركز على دعم املجالس املدرسية وتمكينها من الاندماج واملشاركة الفعالة في تعليم وتعلم الطلبة في املدارس، 

ية تعتمد الجمع ألاعضاء، كماكون من رئيس املجلس ونائبه وعشرة من ويتولى مسؤولية إدارة الجمعية مجلس إدارة يت

في تمويل برامجها وأنشطتها على الدعم الحكومي ودعم القطاع الخاص باإلضافة إلى الرسوم التي تحصلها من العضوية 

ختلفة. 
ُ
  (Alberta School Councils' Association, 2019)والاستشارات والخدمات الفنية امل

عرف  سلطنة ُعمان اهتمت وزارة التربية والتعليم بتشكيل مجالسوفي 
ُ
أولياء أمور الطلبة في املدارس وكانت ت

م صدرت الالئحة التنظيمية ملجالس آلاباء وألامهات وذلك في ضوء القرار 9119بمجالس آلاباء وألامهات، ففي عام 

الالئحة تشكيل املجلس وأدوار أعضاءه ومهامه ( وتضمنت 22/9119( واملعدلة بالقرار رقم)01/22الوزاري رقم )

 (9119)وزارة التربية والتعليم بسلطنة ُعمان،  ومسؤولياته ولجانه املختلفة.

م 9102وبعد ذلك صدرت كثير من القرارات الوزارية واللوائح التي تنظم عمل مجالس آلاباء وألامهات حتى عام   

مجالس أولياء ألامور، وهو  وتغير املسمى من مجالس آلاباء وألامهات إلى( 091/9102حيث صدر القرار الوزاري رقم )

علمين وألاخصائيين الاجتماعيين، وتتولى مسئولية 
ُ
هيئة ُمنتخبة من ممثلين عن أولياء ألامور وإلادارة املدرسية وامل

شاركة في الفعاليات وألانشطة املدرسية التي تساهم في تطوير وتحسين العملية التع
ُ
ها. )وزارة ليمية وتحقيق أهدافامل

 .(9102التربية والتعليم بسلطنة ُعمان، 
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 : مشكلة الدراسة

شكالتبالنظر إلى واقع مجالس أولياء أمور طلبة املدارس في سلطنة ُعمان يت
ُ
وهذا  ،ضح أنها تواجه كثير من امل

( إلى عدم وضوح دور  9109سهلي )خلصت نتائج  دراسة املما أشارت إليه نتائج كثير من الدراسات السابقة، حيث 

مجالس أولياء أمور طلبة املدارس في العملية التربوية عند أعضاءها ، وقلة وجود مقابالت منظمة بين املعلمين وأولياء 

ألامور قبل تشكيلها، وضعف إيمان بعض إدارات املدارس بأهمية مجالس آلاباء وألامهات،  وعدم وجود أدلة ونماذج 

واعتقادهم أن التعليم  ي بها مجالس آلاباء وألامهات في ممارسة عملها، وقلة الوعي لدى أولياء ألامور يمكن أن تهتد

، وأن املدرسة هي مؤسسة أعدتها الحكومة لتعليم أبنائهم. 
ً
 مسؤولية الحكومة أساسا

( إلى وجود قصور في وعي أعضاء مجلس أولياء أمور الطلبة للمسؤوليات 9106السعدي)وتوصلت نتائج دراسة 

املنوطة بهم، ووجود شروط محددة وواضحة لعضوية املجلس مثل: الكفاءة والخبرة، وقصور في تدريب أعضاء 

جلس ملا في تنظيماملجلس في التعامل مع البوابة التعليمية بكل سهولة ويسر، وقصور  قدرة أعضاءاملجالس، وضعف 

 مللتقيات وأيام مفتوحة لعرض أعماله.

مهم في مجالس أولياء أمور الطلبة، وضعف ( عن قلة وعي ألاعضاء بمها9102وكشفت نتائج دراسة املعولي )

ل لتفعيمكانات املادية للمجلس ، وعزوف أولياء ألامور عن املشاركة باملجلس، وضعف إلا تعاون ألاسرة مع املدرسة

تشكيل  للمجلس، وطريقة، وندرة وجود التشجيع والتحفيز إلادارة املدرسيةفي اتخاذ القرارات من قبل  برامجه، واملركزية

املجلس املتبعة في املدارس غير ديمقراطية، وقلة التدريب والتأهيل ألعضاء املجلس، وضعف تواصل مؤسسات املجتمع 

  مع املجلس.

ورسالة محددة له، وندرة  رؤيةولياء أمور الطلبة إلى وجود ( افتقار مجلس أ9102وأظهرت نتائج دراسة الريامي )

، وضعف اهتمام أعضاء املجلس الذاتي املدرس يمشاركة أعضاء املجلس في عمليات التحسين والتطوير والتقويم 

اء زيعه لألعضبتدعيم العالقة بين املدرسة واملجتمع املحلي، وندرة الاهتمام بإعداد جدول أعمال اجتماع املجلس وتو 

وتدني فاعلية أعضاء املجلس في التواصل مع هيئات ومؤسسات املجتمع لتحقيق أهداف  كافية،قبل انعقاده بفترة 

 املجلس.  

وباإلضافة إلى ما سبق يوجد عدم اهتمام بتدريب أعضاء مجالس أولياء أمور الطلبة على القيام بمهامهم 

لتربية )وزارة ادارس من خالل مشروع املدرسة وحدة لإلنماء املنهي ومسؤولياتهم وأدوارهم في العملية التعليمية داخل امل

ديريات العامة للتربية والتعليم9100والتعليم بسلطنة عمان، 
ُ
 (، أو خارج املدارس في مراكز التدريب على مستوى امل

 املعهد)للمعلمين. (، أو على مستوى املعهد التخصص ي للتدريب املنهي 9191وزارة التربية والتعليم بسلطنة ُعمان، )

 (9102التخصص ي للتدريب املنهي للمعلمين، 

 أن القرارات الوزارية واللوائح التي تنظم عمل مجالس أولياء ألامور تركز على تشكيل املجالس 
ً
كما يتضح أيضا

سؤولياتها وأدوارها، ويغيب عنها كثير من املوضوعات والقضايا الحيوية مثل أدوار أعضاء املجالس وشروط ومهامها وم
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العضوية، واللجان، والانتخابات، والاجتماعات، والاتصاالت، والتمويل، وامليثاق ألاخالقي، وتقارير املجالس، وتقويم 

 ألاداء.  

لياء أمور طلبة املدارس في سلطنة ُعمان تفتقد وتفتقر إلى ويتضح من عرض املشكالت السابقة أن مجالس أو 

تكامل 
ٌ
الدعم املادي والفني، ومن ثم أصبحت الحاجة ماسة وضرورية إلى هيئة داعمة تقدم لها الدعم الشامل وامل

 ة بألبرتا.درسيعالية من الكفاءة والفعالية مثل جمعية املجالس امل وأدوارها بدرجةلتمكينها من أداء مهامها ومسؤولياتها 

 على ما سبق يمكن أن تتحدد مشكلة الدراسة في التساؤالت آلاتية:
ً
 وتأسيسا

  املدارس؟ما دور جمعية املجالس املدرسية بألبرتا في دعم مجالس أولياء أمور طلبة  .0

 ؟أمور طلبة املدارس بسلطنة ُعمان ما واقع مجالس أولياء .9

املدرسية بألبرتا في دعم مجالس أولياء أمور طلبة املدارس بسلطنة دور جمعية املجالس  ما أوجه إلافادة من .6

 عمان.

 أهداف الدراسة: 

 هدفت هذه الدراسة إلى:   

 .جمعية املجالس املدرسية بألبرتا في دعم مجالس أولياء أمور طلبة املدارس على دور التعرف  .0

 .  واقع واقع مجالس أولياء أمور طلبة املدارس بسلطنة ُعماناستكشاف  .9

املجالس املدرسية بألبرتا في دعم مجالس أولياء أمور طلبة املدارس جمعية تحديد أوجه إلافادة من دور  .6

 بسلطنة عمان. 

 أهمية الدراسة: 

تمثلت أهمية هذه الدراسة في كونها يمكن أن تساعد مجالس أولياء أمور طلبة املدارس بسلطنة ُعمان في 

أن  ، باإلضافة إلى ما يمكنمجالس أولياء أمور طلبة املدارس املدرسية بألبرتا في دعمالتعرف على دور جمعية املجالس 

هتمة 
ُ
ديريات التعليمية التابعة، ومؤسسات املجتمع املحلي امل

ُ
تمثله من أهمية للمسؤولين في وزارة التربية والتعليم وامل

ورات ر طلبة املدارس بصورة علمية سليمة تواكب التطبالتعليم من توفير املتطلبات املادية والبشرية ملجالس أولياء أمو 

والتغيرات والتحوالت العاملية املعاصرة، باإلضافة إلى إمكانية تكوين جمعية مهنية ملجالس أولياء أمور طلبة املدارس 

 ية املجالس املدرسية بألبرتا.   بسلطنة ُعمان من خالل إلافادة من جمع

 حدود الدراسة:

 ة في آلاتي:تمثلت حدود الدراس

دور جمعية املجالس املدرسية بألبرتا في دعم مجالس أولياء أمور طلبة  الحدود املوضوعية: اقتصرت على .0

 املدارس. 

 الحدود البشرية: اقتصرت على أولياء ألامور وأعضاء مجالس أولياء أمور طلبة املدارس.   .9
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 إلى سلطنة ُعمان. ، باإلضافةاقتصرت على والية ألبرتا الكنديةالحدود املكانية:  .6

جريت  .2
ُ
 م. 9190/9199دراس يال الدراسة في الفصل ألاول من العامالحدود الزمنية: حيث أ

 مصطلحات الدراسة:

 الروابط املهنية: .1

تعرف الروابط املهنية بأنها مؤسسات أو ومنظمات أو هيئات تجمع املنتسبين أو املشتغلين أو أعضاء مهنة 

دافع عن حقوقهم 
ُ
املهنية أو الشخصية أو الاجتماعية، وتأخذ ى املستويات وتقدم لهم خدمات متنوعة علمعينة، ت

 (29، 9102)أبو العال،  الروابط مصطلحات شتى مثل: الجمعيات أو النقابات أو الاتحادات.

 جمعية املجالس املدرسية في والية ألبرتا الكندية:.0

املدرسية في والية ألبرتا الكندية في عمليات تشكيلها  هي منظمة غير ربحية تهدف إلى تقديم الدعم للمجالس

ونموها وتطويرها من خالل التعاون الفعال بين مديري املدارس واملعلمين وأولياء ألامور لتحقيق نجاح متميز للطلبة. 

(Alberta School Councils' Association,2021B, 7)  

 إلاطار النظري للدراسة:

جالس م دور جمعية املجالس املدرسية بألبرتا في دعم تضمن إلاطار النظري للدراسة مبحثين رئيسين، ألاول  

، وفيما يأتي تناول هذين أمور طلبة املدارس بسلطنة ُعمان ، والثاني واقع مجالس أولياءأولياء أمور طلبة املدارس

 املبحثين بالبيان والتفصيل على النحو آلاتي: 

 :طلبة املدارس ر لكندية في دعم مجالس أولياء أمو دور جمعية املجالس املدرسية بوالية ألبرتا اول: املبحث ألا 

 وسوف يتم تناول جمعية املجالس املدرسية بوالية ألبرتا الكندية من خالل املجالين آلاتيين:

 :املجال ألاول: املجالس املدرسية 

 ويتضمن هذا املجال املحاور آلاتية:

 مفهوم املجالس املدرسية: .1

عرف
ُ
املجالس املدرسية في والية ألبرتا الكندية بأنها " مجموعة من ألافراد يمثلون املدرسة من إدارة مدرسية  ت

حيط باملدرســـــة بمؤســـــســـــاته ومنظماته و 
ُ
اته املتعددة هيئومعلمين وطلبة باإلضـــــافة إلى وأولياء ألامور واملجتمع املحلي امل

تنوعة
ُ
فة إلى دعم ، باإلضـــــايتعلق بقضـــــايا تعليم وتعلم الطلبةف منه تقديم املشـــــورة لإلدلرة املدرســـــية فيما ، والهدوامل

 'Alberta School Councils)العالقــــــات بين املــــــدرســـــــــــــــــــة وأوليــــــاء ألامور واملجتمع املحلي لــــــدعم وتعزيز تعلم الطلبــــــة ".

Association,2016,3) 
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 تشكيل املجالس املدرسية: .0 

 ((Calgary Board of Education, 2018 املجلس املدرس ي من:يتشكل 

 .مدير املدرسة 

  ُمعلمين(معلم واحد على ألاقل )يمكن تدويره بين جميع العاملين ُمعلمين وغير. 

 .)طالب واحد على ألاقل في املدرسة الثانوية الُعليا )ينتخب أو ٌيرشحه زمالئه 

  امللتحقين باملدرسة.عدد غير ُمحدد من أولياء أمور الطالب 

 .عضو واحد على ألاقل ويكون والد لطفل مسجل في برنامج رياض ألاطفال في املدرسة 

  ممثل أو أكثر من ممثلي املجتمع، ليسوا من أولياء أمور الطالب املسجلين في املدرسة، وممن يهتمون بالتعليم

 وقضايا املدرسة. 

 Calgary Board of Education, 2014A, 2014B) ومســـــــؤوليات املجـــــــالس املدرســـــــية: مهــــــام.6

,2018)   

 يتولى املجلس القيام بمجموعة من املهام واملسؤوليات تتمثل في آلاتي:

 .املساعدة في ضمان إتاحة الفرصة للطالب للوفاء بمعايير التعليم التي وضعتها والية ألبرتا 

 .تطلبات املدرسة
ُ
 املساعدة في ضمان تلبية إلادارة املالية مل

 تنوعة.تقد
ُ
 يم املشورة للمدير ومجلس ألامناء في القضايا املدرسية امل

 .القيام بأي واجب أو وظيفة يفوضها مجلس ألامناء 

 .تبادل ألافكار واملعلومات مع املجالس املدرسية ألاخرى واملنظمات واملؤسسات إلاقليمية ألاخرى 

  خرى.توصيل املعلومات إلى املجتمع املدرس ي واملجالس املدرسية ألا 

  تعلقة بعمليات مجلس
ُ
في ذلك امليزانية، وجمع ألاموال،  املدرسة بماوضع السياسات أو إنشاء اللوائح امل

 وإجراءات الاجتماعات وغير ذلك.

  البحث عن آراء املجتمع املدرس ي )على سبيل املثال، من خالل الاستبانات واملناقشات غير الرسمية

ضايا( ومن ثم توصيل تلك آلاراء بدقة ملدير املدرسة واملجلس املسؤول عن والاجتماعات الخاصة باملوضوعات والق

 إدارة املدارس في املنطقة التعليمية.

  تشجيع مشاركة أولياء ألامور في املدرسة عن طريق إعالم مجتمع املدرسة باألنشطة املدرسية، وفرص تقديم

ساعدة في 
ُ
دخالت امل

ُ
 القرارات، بما في ذلك على سبيل املثال ال الحصر اجتماعات مجلس املدرسة. صنع واتخاذامل

 .التعرف جيًدا على ما يحدث في املدرسة وفي جميع مجاالت العمل بها، ومشاركة املعلومات مع املجتمع املدرس ي 

 .التركيز على اهتمامات الطلبة والعمل على تلبيتها والوفاء بها 

 ات واللوائح إلادارية ذ التعليمية،ملجلس املسؤول عن إدارة املدارس في املنطقة التعرف على سياسات حوكمة ا

 الصلة لدى املنطقة التعليمية وفهم كيفية تأثيرها على املجتمع املدرس ي.
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 .الحفاظ على املعايير ألاخالقية العالية ووضع القواعد ألاساسية الحترام الاجتماعات 

 أدوار أعضاء املجالس املدرسية: .6

 ’Alberta Home and School Councils تتعدد وتتنوع أدوار أعضاء املجالس املدرسية، وأهم هذه ألادوار ما يأتي:

Association,2007, 13-15) 

 س املجلس: ويقوم باألدوار آلاتيةرئي:School Council Chair  

 .ينظم البرامج لألفراد 

  ألاعمال.يشجع آلاخرين على التعاون يشكل نشط في أداء 

 .الدعوة الجتماعات مجلس املدرسة املنتظمة 

 .إعداد جداول أعمال اجتماعات مجلس املدرسة 

  الاجتماعات.رئاسة 

 .يوفر سبل تسجيل الاجتماعات وتدوينها 

 .الاتصال بمدير املدرسة وفق قواعد وإجراءات منتظمة 

 .توفير سبل الاتصال باآلباء واملجتمع املحلي بعد حدوث الاجتماعات 

 .اتباع قوانين وتشريعات مجلس املدرسة املحلية 

  بدقة.تحديد ألادوار واملسئوليات التي يقوم بها ألافراد وألاعضاء 

 .تشجيع املساهمات من جميع ألاعضاء 

 .إلاطالع الدائم على سياسات السلطات التعليمية املحلية التي تؤثر على مجلس املدرسة 

  ومجاالت العمل املدرس ي.بناء فرق عمل فعالة في كافة ميادين 

 .قيادة عمليات وإجراءات التقويم الذاتي 

  .تقديم التقارير التي توضح مستوى جودة العملية التعليمية إلى آلاباء واملجتمع واملستويات إلادارية العليا 

  آلاتية:نائب رئيس املجلس: ويقوم باألدوار Vice Chair 

 جلس.يتولى قيادة الجلسات في حالة غياب رئيس امل 

  ألاعمال.مساعدة رئيس املجلس في إعداد وتحضير جداول 

 .يساعد ويدعم فرق العمل املدرسية 

 .إلاطالع الدائم على أحوال املدرسة وسياسات السلطات التعليمية 

 .يستعد الستالم مسئوليات رئيس املجلس في املستقبل 

  آلاتية:سكرتير املجلس: ويقوم باألدوار Secretary 

 والاجتماعات. يسجل الجلسات 

  الاجتماعات.يحافظ على وقت 
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 .يسجل النتائج والقرارات التي وافق عليها املجلس 

 .يدون املراسالت الصادرة والواردة إلى املجلس 

 الصندوق: ويقوم باألدوار آلاتية أمين: Minute Treasurer 

 .جمع التبرعات واملنح التي تعطى للمدرسة وتسجيلها وتدوينها 

  الدورية عن الوضع املالي للمدرسة والدخل وإلانفاق على العملية التعليمية بما تتضمنه من  إعداد التقارير

 أنشطة وخدمات.

 .إعداد السجالت املالية لتقديمها عند الطلب ألولياء ألامور واملجتمع والسلطات التعليمية العليا 

 :املجال الثاني: جمعية املجالس املدرسية بوالية ألبرتا الكندية 

 ويتضمن هذا املجال املحاور آلاتية:

 :النشأة والتطور .1

 Canadian م تحت مسمى اتحاد البيت واملدرسة الكندي 0292تم إنشاء جمعية املجالس املدرسية بألبرتا عام 

Home and School Federation ،وذلك بهدف دعم مشاركة وارتباط أولياء أمور الطلبة بالعملية التعليمية باملدارس

 school م صدر قانون التعليم الجديد في والية ألبرتا والذي تم بمقتضاه اعتماد املجالس املدرسية 0225وفي عام 

councils املستمر للمدارس لتحسين وتطوير كهيئات ممثلة ألولياء ألامور واملجتمع املحلي في املدارس وتقدم الدعم

 'Alberta Home and School Councils العملية التعليمية ، وبذلك تغير اسمها إلى جمعية مجالس البيت واملدرسة بألبرتا

Associationثم بعد ذلك تحول اسمها إلى جمعية املجالس املدرسية بألبرتا ، Alberta School Councils' Association  

. (Alberta School Councils' Association,2021C, 1-2)  

 :الاتجاه والسياسة الاستراتيجية للجمعية.0

 الجوانب آلاتية: بألبرتا فييتحدد الاتجاه والسياسة الاستراتيجية لجمعية املجالس املدرسية 

(Alberta School Councils' Association,2020, 3) 

 Mission الرسالة:أ.

املدرسية بألبرتا سوف تقدم الدعم املستمر للمجالس املدرسية، وتعمل على زيادة تمكينها  أـن جمعية املجالس

 صوت أولياء ألامور في النظام التعليمي. وتدافع عناندماجها في العملية التعليمية، وارتباطها و 

 Vision الرؤية: .ب

 احترام وتمكين املجالس املدرسية في جميع املدارس بوالية ألبرتا 
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 Belief الاعتقاد: .ج

ولهم دور مهم في  ،وداعمون وواسعي الاطالع واملعرفةأن أولياء أمور الطلبة أفراد محترمون وُمعترف بهم كمساهمون 

  .تعليم أبنائهم، ويقدمون الفرص املتنوعة لتدعيم العملية التعليمية في كافة مستويات النظام التعليمي

 Mandate التكليفات:.ه

 تلتزم الجمعية باآلتي: 

 .نقل تصورات أولياء ألامور حول القضايا التربوية إلى الحكومة والجهات املسؤولة عن التعليم 

 .تقديم املوارد وكافة أشكال الدعم الالزم للمجالس املدرسية لزيادة فعاليتها 

  دعم مشاركة أولياء ألامور في العملية التعليمية في جميع املدارس 

 افة املؤسسات التعليمية الحكومية وغير الحكومية لتحقيق الجودة والتميز في العملية التعليمية.العمل مع ك 

  .القيام بالبحوث وتزويد املجالس املدرسية باملعلومات الالزمة لتحسن وتطوير أدائها 

 Principles املبادئ: .و

 Alberta)ترتكز الجمعية في عملها على مجموعة من املبادئ تتضمن التعاون والدعم واملسؤولية والتجاوب والتكيف. 

School Councils' Association,2021C, 1-2) 

 Core Values القيم ألاساسية:.د

 ,Alberta School Councils' Association,2021C) 1-2( من القيم هي: الجمعية مجموعةيوجه عمل 

 الاحترامRespect : حيث يتم احترام وتقدير وجهات نظر واعتقادات جميع أعضاء الجمعية املتنوعة لتحقيق

 شراكات متميزة في العملية التعليمية. 

 ألامانة والحقيقة الكاملة Honesty and Truthfulness : باألمانة والحقيقة الكاملة في التعامل  يتم الالتزامحيث

بين ألاعضاء بعضهم البعض، وبينهم وبين الشركاء، والتواصل الفعال والواضح والشفاف واملنفتح بين كافة املعنيين في 

 الجمعية.

  والسالمةالنزاهة Integrity  : بالنزاهة والسالمة في جميع املواقف، وتخطي التركيز على توجيه  يتم الالتزامحيث

 اللوم لآلخرين، والشفافية في تبادل املعلومات، وبناء جدارات الثقة بين كافة املعنيين في الجمعية.

  الفريقيالعمل: Teamwork  بروح الفريق الواحد بين ألاعضاء بعضهم البعض، وبينهم وبين  يتم العملحيث

 لتحقيق الصالح للجمعية. الشركاء

تركز جمعية املجالس املدرسية بألبرتا وقتها وطاقتها في الطرائق التي تجذب وتحتفظ  : Philosophy فلسفة العمل .ز

باملوارد املالية والاجتماعية وإلانسانية الكافية لضمان استمراريتها على املدى الطويل في تقديم الدعم للمجالس 

 (Alberta School Councils' AssociationB,2021D, 2املدرسية. )
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تضع الجمعية مجموعة من ألاهداف الاستراتيجية تسعى لتحقيقها Strategic Objective:  ألاهداف الاستراتيجية .ح

 ( Alberta School Councils' Association,2018, 1)أهمها: 

  املدارس.توفير تعليم شامل متكامل وذات جودة عالية لجميع طلبة 

 .التعاون الفعال مع أولياء ألامور واملجالس املدرسية واملجتمع في تقديم الدعم للمدارس 

  إتـاحـة الفرص املتنوعـة للمجـالس املــدرســــــــــــــيـة للمشــــــــــــــاركـة في صــــــــــــــنع القرارات التربويــة التي تعزز تعليم وتعلط

 الطلبة في املدارس.

 جهات الحكومية املسؤولة عن إدارة التعليم.توصيل صوت أولياء ألامور في القضايا التعليمية إلى ال 

 املساهمة الفعالة في تطوير أداء املجالس املدرسية وتنمية أعضائها  

 :امليثاق ألاخالقي للجمعية.6

 'Alberta School Councils) آلاتيــة:  يتضــــــــــــــمن امليثــاق ألاخالقي لجمعيــة املجــالس املــدرســــــــــــــيــة بــألبرتــا الجوانــب 

Association,2021E, 1)  

  يخصص العضو الوقت والفكر والدراسة والبحث للقيام بأدواره ومسؤوليته في الجمعية، حتى يتمكن من

 .تقديم خدمة متميزة وفعالة لها

 .الالتزام بقواعد ولوائح وسياسات الجمعية 

  والتقدير واحترام التنوع في آلاراء. العمل مع زمالئه في الجمعية بروح التعاون 

 بية والتعاونية بين الجمعية وأولياء ألامور واملدارس ومؤسسات املجتمع املهتمة بالتعليم. تعزيز العالقات إلايجا 

 .تشجيع مشاركة أولياء ألامور في عضوية الجمعية وأنشطتها وبرامجها املتنوعة 

 .العمل مع زمالئه في الجمعية لتحقيق أهداف الجمعية وتحسين جودة العملية التعليمية في املدارس 

 لجمعية على التميز في جميع جهودها وتعهداتها وخدماتها.مساعدة ا 

 .العمل كمدافع عن التميز في التعليم على مستوى املدرسة واملجتمع 

 .التصريح والكشف عن أي تضارب في املصالح في عمل الجمعية 

  ة.الجمعيتأمين وعدم إفشاء أي معلومات سرية قد يتمكن من الوصول إليها من خالل أي مشاركته في أنشطة 

 .استخدم قواعد وإجراءات الاتصال املناسبة ملعالجة املخاوف 

 .عدم قبول أي مقابل مادي نظير قيامه بأنشطة الجمعية 

 :عضوية الجمعية.6

مدة العضوية بالجمعية عام قابل للتجديد، تبدأ في ألاول من يوليو وتنتهي في الثالثين من يونيو في العام التالي، 

 ، ويمكن تخفيضكما أنها عضوية مقابل رسوم محددةوهي عضوية خاصة ال يمكن تناقلها أو تحويلها بين ألاعضاء، 

بقرار من مجلس إدارة الجمعية، ويتم إلغاء العضوية  أو تعليقها إذا هذه الرسوم أو تأجيلها أو جدولتها أو إلاعفاء منها 

حددة، أو تغيب العضو عن اجتماعات الجمعية ملدة ثالثة 
ُ
لم يلتزم العضو بسداد الرسوم املقررة وفق الفترة الزمنية امل

الانسحاب من الجمعية شهور، أو لم يلتزم بالقوانين املحلية ، أو قام بسلوكيات أضرت بالجمعية، ويحق ألي عضو 
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بشرط إرسال خطاب كتابي إلى مكتب التسجيل بالجمعية يفيد بذلك، ويوجد أربعة أنواع من عضوية جمعية املجالس 

 ( Alberta School Councils' Association,2021F, 4-5املدرسية بألبرتا وهي: )

  التصويت:العضوية التي لها حق Voting Members 

املدرسية في كافة املراحل التعليمية وذلك في مقابل رسوم مالية للعضوية، ويحق لهذه وتضم أعضاء املجالس 

الفئة من العضوية التصويت على جداول ألاعمال في الاجتماعات العامة للجمعية، والتصويت على انتخاب مجلس 

ات في الاجتماع جهات النظرإدارة الجمعية وتضم رئيس الجمعية، ونائب الرئيس، وألاعضاء آلاخرين، والتحدث وعرض و 

شاركة في لجان دعم املجالس املدرسية، وتخفيض رسوم املشاركة 
ُ
شاركة في لجان مجلس إدارة الجمعية، وامل

ٌ
العامة، وامل

 ة من كتب وأدلة وسجالت وتقارير في فعاليات وأنشطة وأحداث الجمعية، واملشاركة في أعمال الرقابة على موارد الجمعي

 التصويت:يس لها حق العضوية التي ل Non-Voting Members 

حق لهذه ، ويذلك في مقابل رسوم مالية للعضويةو  وتضم أولياء ألامور الذين ليسوا أعضاًء في املجالس املدرسية

في لجان مجلس إدارة  الفئة من العضوية املناقشة في جداول ألاعمال في الاجتماعات العامة للجمعية، واملشاركة

 . ي فعاليات وأنشطة وأحداث الجمعيةوتخفيض رسوم املشاركة ف دعوتهم لذلك، الجمعية إذا تم

  الحياة:العضوية الفخرية مدى Honorary Life Members 

 لخدماتهم 
ً
 وتقديرا

ً
وتمنح هذه العضوية للٌمتميزين في ألاداء من أولياء ألامور ممن ليس لهم حق التصويت اعترافا

تعددة التي ساهمت في تطوير أداء الجمعية وتحقيق أهدافها وجهودهم، وهي بمثابة جائزة 
ُ
لصاحب إلانجازات النوعية امل

ويحق لهذه الفئة من العضوية املناقشة في جداول ألاعمال في  بجودة وتميز، وهي عضوية مجانية بدون دفع أي رسوم،

دعوتهم لذلك، وتخفيض رسوم املشاركة  الاجتماعات العامة للجمعية، واملشاركة في لجان مجلس إدارة الجمعية إذا تم

 في فعاليات وأنشطة وأحداث الجمعية. 

  املشاركة:العضوية Associate Members 

وتمنح هذه العضوية ألي أفراد في املنظمات أو املؤسسات التي تقدم خدمات التعليم من رياض ألاطفال حتى 

ق ويح وذلك بشرط موافقة مجلس إدارة الجمعية ودفع الرسوم املقررة، التصويت،التعليم الثانوي وليس لهم حق 

لهذه الفئة من العضوية املناقشة في جداول ألاعمال في الاجتماعات العامة للجمعية، وتخفيض رسوم املشاركة في 

 فعاليات وأنشطة وأحداث الجمعية. 

 :تمويل الجمعية .6 

ملدرسية بألبرتا حيث تتضمن املنح الحكومية لوالية ألبرتا تتعدد وتتنوع مصادر تمويل جمعية املجالس ا

Government of Alberta grant ورسوم العضوية ،Membership fees ورسوم مشاركة أولياء ألامور في املؤتمرات ،

Parent Conference fees ورسوم الخدمات التي تقدمها الجمعية ،Fees for service  لغير أعضائها من استشارات

، والتبرعات Interest، والاهتمامات Annual General Meetingوحضور مؤتمرات وغيرها، والاجتماع السنوي العام 

وغيرهم. ويتم توظيف مصادر التمويل على نفقات الجمعية وتتمثل في الرواتب  Sponsorships and donationsوالرعاة 
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 General and، واملصروفات إلادارية والعامة Services، والخدمات salaries, wages and benefitsوألاجور واملنافع 

administrative expenses ولقاءات واجتمعات ومؤتمرات أولياء ألامور ،Parent conference وتنظيم الاجتماع السنوي ،

، والاتصاالت والتسويق Board expenses، ونفقات مجلس إدارة الجمعية Annual General Meetingالعام 

Communications and marketing والدفاع والتمثيل ،Advocacy and representation وسداد الديون ،

Amortization. (Alberta School Councils' Association,2021G, 4) 

 :اتصاالت الجمعية.1

تعتمد جمعية املجالس املدرسـية بألبرتا في اتصـاالتها بشكل أساس ي على موقعها الالكتروني على شبكة الانترنت 

، حيـث ُينشــــــــــــــر من خاللـه كـافـة أخبـار الجمعيـة، كمـا يوجـد به ألادلة (https://www .albertaschoolcouncils.ca)وهو 

ــــة بــالجمعيــ ــ ــ ــ ــ  ة، وتســــــــــــــجيــل ألاعضــــــــــــــاء، والبرامج التــدريبيــة الالكترونيــة، والتقــارير الســــــــــــــنويــة للجمعيــة.والكتيبــات الخــاصــ

(Alberta School Councils' Association,2021C) 

 :النظام إلاداري للجمعية .6

يتكون من عشرة أعضاء، تتضمن رئيس املجلس  Board of Directorsيتولى مسؤولية إدارة الجمعية مجلس إدارة 

باشر في الاجتماع السنوي للجمعية، وُيشترط 
ُ
ونائبه وثمانية من ألاعضاء املعاونون، وذلك عن طريق الانتخاب السري امل

 في املجالس املدرسية بألبرتا من رياض ألاطفال حتى الصف الثا
ً
ي نملن يتقدم في انتخابات مجلس إلادارة أن يكون عضوا

عقد فيه انتخابات الجمعية، وبالنسبة 
ُ
عشر، ويكون ولي أمر ألحد الطلبة أو أكثر املسجلين في العام الدراس ي الذي ت

للرئيس أو نائبه  فالبد أن يكون أمضيا عام أو عامين على عملهما باملجلس، ويتم انتخابها ملدة عام أو عامين كحد 

 Alberta School )إدارة الجمعية القيام باملهام واملسؤوليات آلاتية:أقص ى، ومدة عمل املجلس عامين.ويتولى مجلس 

Councils' Association,2021F, 4-5 ) 

  الالتزام بالقوانين والتشريعات واللوائح التي تنظم العملية التعليمية بالوالية، وكذلك بامليثاق ألاخالقي

 للجمعية.

  دير التنفيذي
ُ
 عية وغيره من املوظفين الذين يسيرون أعمال الجمعية.للجم Executive Directorتوظيف امل

 .وضع أهداف واستراتيجيات الجمعية 

 .وضع السياسات وإلاجراءات والتعليمات التي تنظم عمل الجمعية 

 .التصديق على العمليات املالية وامليزانية السنوية للجمعية واعتمادها 

 حافظة عليها وحمايتها، أو بيعها، أو رهنها، أو  إدارة جميع ألاصول واملوارد املادية للجمعية من حيث
ُ
امل

 التخلص من الفاقد بها.

 .الترويج والتسويق لعضوية الجمعية في كافة املواقف وألاحداث 

  التواصل الفعال مع شبكة املجالس املدرسيةSchool Council networks .وتقديم الدعم املستمر لها 

  التواصل الفعال مع وزير التربيةMinister of Education .للمناقشة معه في القضايا التعليمة املهمة 

https://www/
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  التنسيق الفعال مع املعنيين بالعملية التعليمية في الوالية والذين يمثلون مؤسسات ومنظمات مهتمة

 بالتعليم ودعمه.

 .تشكيل لجان العمل الضرورية للقيام بمسؤوليات ومهام الجمعية 

 مهم ومسؤوليات، ومتابعة الحضور والغياب، والحاالت املرضية وإلاجازات ضمان قيام أعضاء املجلس بمها

 طويلة ألامد من ألاعضاء.   

 :اجتماعات الجمعية.6

 ( Alberta School Councils' Association,2021F, 4-5)أنواع من اجتماعات الجمعية وهي: يوجد ثالثة 

 :الاجتماعات العامة General Meetings 

أعضاء الجمعية وكذلك جميع أعضاء مجلس إلادارة، ويتم عقد هذا الاجتماع في أول يوم أحد ويحضرها جميع 

ويتم التنويه  ( يوم،31من شهر مايو من كل عام، ويتم إرسال جدول ألاعمال لجميع ألاعضاء قبل انعقاد املجتمع ب )

 البنود آلاتية: ، وعادة ما يتضمن جدول ألاعمالاع في املوقع الالكتروني للجمعيةعن الاجتم

 .صادقة على جدول ألاعمال
ُ
 امل

 .صادقة على أي قواعد أو إجراءات يتم إقرارها
ُ
 امل

 .مراجعة والتصديق على محضر الاجتماع العام في السنة املاضية 

 .مناقشة تقرير رئيس مجلس إلادارة 

 .مراجعة أخر بيانات مالية ُمدققة، وتقرير التدقيق على ميزانية الجمعية 

  مجلس إدارة الجمعية، الرئيس ونائبه وألاعضاء.انتخاب 

 .إقرار القررارات التي يتم اتخاذها سواء أكانت قرارات طبيعية أو استثنائية 

  الخاصة:الاجتماعات العامة Special General Meeting 

ألاقل على  ويحضرهاُمعينة، وتكون بدعوة من مجلس إدارة الجمعية، وذلك ملناقشة أمر طارئ، أو قضية أو ٌمشكلة 

( من أعضاء مجلس إلادارة، ويتم إرسال جدول ألاعمال إلى %51( من ألاعضاء الذين يحق لهم التصويت، و)01%)

، ويتم التنويه عن الاجتماع
ً
 في املوقع الالكتروني للجمعية  الحضور قبل عقد الاجتماع بواحد وعشرين يوما

  املنتظمة:الاجتماعات العامة Regular General Meeting 

ألاعضاء سواء يحق  ويتم عقدها بصورة دورية ومنتظمة، وذلك باالتفاق بين أعضاء الجمعية، ويحضرها جميع

، ويتم التنويه عن 
ً
لهم التصويت أو ال، ويتم إرسال جدول ألاعمال إلى الحضور قبل عقد الاجتماع بواحد وعشرين يوما

 في املوقع الالكتروني للجمعية  الاجتماع

 خدمات الجمعية:.9

 يمكن عرضها بالبيان والتفصيل على املتنوعة ألعضائهاتقدم جمعية املجالس املدرسية بألبرتا مجموعة من الخدمات 

 النحو آلاتي:
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 :املؤتمرات العلمية 

 في شهر إبريل، وفيما يلي نماذج من هذه املؤتمرات:
ً
 سنويا

ً
 تعقد جمعية املجالس املدرسية بألبرتا مؤتمرا

(Alberta School Councils' Association,2021H) 

  الجمعية مؤتمرها في جنوب مدينة ادمونتون  أبريل عقدت 92-95م في الفترة من 9102عام South Edmonton 

، وتضمن املؤتمر موضوعات Global Citizenship and Student successتحت عنوان" املواطنة العاملية ونجاح الطالب" 

نتجة الفعالة، ودمج املجتمع املحلي 
ُ
وقضايا متنوعة مثل: مساهمات املجالس املدرسية في نجاح الطلبة، والاجتماعات امل

ملدرس ي، افي العملية التعليمية، واملواطنة الرقمية، وتكنولوجيا التعليم، واملدارس الصحية، وصحة الطلبة، والعنف 

 والتقويم الفعال، والتغيير املدرس ي.ناهج الدراسة في والية ألبرتا، تصميم امل وإعادة

  دمونتون أالجمعية مؤتمرها في جنوب مدينة  أبريل عقدت 93-92م في الفترة من 9105عام  South 

Edmonton "تحت عنوان" ثقافة املجتمعA culture of community ، وتضمن املؤتمر موضوعات وقضايا متنوعة

مثل:املجالس املدرسية الفعالة وتمويلها، وإدارة الاجتماعات، وبناء العالقات، وأفضل املمارسات، والرقابة على التعليم، 

والشراكات الفعالة، وقاعات الدروس الشاملة، والتعليم عبر الانترنت، والتخطيط املدرس ي، واملجتمع املدرس ي الصحي، 

 ، ودعم الطلبة ذوي الاحتياجات الخاصة.والثقافات املتنوعة للمجتمعات املحلية

  الجمعية مؤتمرها في جنوب مدينة ادمونتون  أبريل عقدت 92-99م في الفترة من 9103عام  South 

Edmonton "تحت عنوان" املجالس املدرسيةSchool Councils، :إدارة  وتضمن املؤتمر موضوعات وقضايا متنوعة مثل

ويم إنجاز الطلبة، وتمويل التعليم، ودعم اندماج ألاسرة في العملية التعليمية، الاجتماعات، وأفضل املمارسات، وتق

 وشراكات املجالس املدرسية، والتعليم الشامل، ودعم الطلبة، وتكنولوجيا التعليم، والبيئة املدرسية الصحية.

  أبريل  عقدت الجمعية مؤتمرها في جنوب مدينة ادمونتون  61-92م في الفترة من 9102عام  South 

Edmonton "تحت عنوان" تعزيز اندماج أولياء ألامور في التعليم العامpromoting parent engagement in public 

education ، وتضمن املؤتمر موضوعات وقضايا متنوعة مثل: أدوار املجالس املدرسية،  واملدارس املحترمة، تقييم

دارة التنوع، وقيادة املناخ املدرس ي، وإدارة الاجتماعات، والخيارات التعليم على مستوى الوالية، وتطوير املناهج، وإ

املهنية، والصحة املدرسية الشاملة، ودعم املدارس لألطفال ذوي الاحتياجات الخاصة، وتكنولوجيا التعليم، والشراكات 

 في التعليم.

  ادمونتون أبريل  عقدت الجمعية مؤتمرها في جنوب مدينة  99-91م في الفترة من 9102عام  South 

Edmonton "تحت عنوان" مساهمة املجالس املدرسية في تحقيق رفاهية املجتمع املدرس يschool council contribute 

to wellbeing in the school community ،وتضمن املؤتمر موضوعات وقضايا متنوعة مثل:شراكات املجالس املدرسية ،

عاطفي الاجتماعي، والنمو الرقمي، وأمان الانترنت، وتشريعات التعليم، والقلق والصحة املدرسية الشاملة، والتعلم ال

عن ألاطفال، والتقييم في الوالية، وتطوير املناهج، والتخطيط التربوي، ودعم نجاح تعلم الطلبة من خالل الرقابة 

 الفعالة، ورفاه الطلبة.   
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  رها في جنوب مدينة ادمونتون عقدت الجمعية مؤتم أبريل 95-96م في الفترة من 9190عامSouth Edmonton  

تحت عنوان" املجالس املدرسية: القيادة مع الغرض"   Zoom video conferencingافتراضيا من خالل برنامج زووم 

School Council: Leading with Purpose وتضمن املؤتمر موضوعات وقضايا متنوعة مثل: أغراض وأهداف املجالس ،

املدرسية، والصحة املدرسية العامة، وتدعيم طلبة املدارس، وتدعيم الشراكات بين املدرسة وألاسرة واملجتمع،  ونجاح 

 الطلبة وإنجازهم ألاكاديمي، والتقويم املدرس ي، واملواطنة الرقمية.   

 :النشرات الدورية Newsletters 

ـــدر  ــ ـــــرةتصــ ـــــرة أخبار الكترونية للمجلس  Newslettersأخبار الجمعية نشــ ـــــمى" نشــ ـــهرية الكترونية تحت مســ ــ شــ

، وتتضمن كثير من املوضوعات والقضايا واملشكالت التي تواجه املجالس املدرسية، School Council eNewsاملدرس ي" 

املجالس املدرســـــــــــــية في عمليات التحســـــــــــــين والتطوير والتغيير  باإلضـــــــــــــافة إلى كل ما ٌيســـــــــــــتجد في العملية التعليمية ودور 

 (Alberta School Councils' Association,2021J, 1-2) . املدرس ي.

  :ورش العمل التدريبيةworkshops 

تنظم جمعية املجالس املدرسية بألبرتا ورش عمل ألعضائها بصورة مستمرة وذلك لالرتقاء بمعارفهم ومهاراتهم 

إلى برنامج  عمل، باإلضافة( ورشة 911م نظمت الجمعية )9103واتجاهاتهم نحو العملية التعليمية باملدارس، ففي عام 

Webinar Wednesdays program ( جلسة حوا99والذي تضمن ) رية صباحية ومسائية ملناقشة القضايا واملشكالت

 ((Alberta School Councils' Association, 2017, 4 التي تواجه املجالس املدرسية في الوالية.

 تم وفي ظل أزمة كورونا، حولت الجمعية ورش العمل من التدريب املباشر إل
ً
ى التدريب الالكتروني والافتراض ي، وأيضا

القضايا  الكترونية ملناقشةجلسات حوارية صباحية ومسائية  إلى Webinar Wednesdays programبرنامج  تحويل

 ( (Alberta School Councils' Association,2020, 4واملشكالت التي تواجه املجالس املدرسية في الوالية.

العمل الافتراضية م وضعت الجمعية خطة لتنفيذ مجموعة كبيرة من ورش 9199 -9190وفي العام الدراس ي 

  ( Alberta School Councils' Association,2021K, 1-(5،  وذلك على النحو آلاتي:Zoomعبر برنامج زووم 

 ورش العمل التأسيسية" بعنوان "مجالس املدارس، مجموعات مجالس املدارس املجموعة ألاولى ،School 

Councils, Groups of School Councils, Foundation Workshops والورشة مدتها ساعة ونصف، وتتضمن الورش ،

املوضوعات آلاتية": مقدمة عن املجلس املدرس ي، وتشكيل املجلس املدرس ي، وأغراض املجلس املدرس ي، ودور الجمعية 

في جمع التبرعات من خالل الشراكات، وألادوات من أجل مجالس مدرسية فعالة، والعمل في املجالس املدرسية، 

 قات بين املجالس املدرسية ومجالس ألامناء في املناطق التعليمية.والعال

 ورش عمل بعنوان "مجالس املدارس، مجالس املدارس، مجموعات مجالس املدارس املجموعة الثانية ،

والورشة مدتها من ساعتين  ،School Councils, Groups of School Councils, Enhancement Workshopsتعزيزية" 

إلى ساعتين ونصف، وتتضمن الورش املوضوعات آلاتية": إجراءات عمل املجالس املدرسية، ممارسات وسياسات 
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، واملشاركة الفعالة للمجتمع املدرس ي، وإعداد خطط املجالس املدرسية، وبناء الشراكات الفعالة، املجالس املدرسية

 ة.وإدارة اجتماعات املجالس املدرسي

 ورش عمل تأسيسية للمجالس املدرسية" ام املدرسة، مديري املدارساملجموعة الثالثة بعنوان "إدارة أقس ،

School Division Administration, Principals, School Boards Foundation Workshops والورشة مدتها ساعة ،

ودور الجمعية في جمع التبرعات من خالل  ونصف، وتتضمن الورش املوضوعات آلاتية": أغراض املجلس املدرس ي،

 الشراكات، والعالقات بين املجالس املدرسية ومجالس ألامناء في املناطق التعليمية.

 " ورش عمل لتحسين وتعزيز املجالس إدارة أقسام املدرسة، مديري املدارساملجموعة الرابعة بعنوان ،

، والورشة  School Division Administration, Principals, School Boards Enhancement Workshopsاملدرسية " 

مدتها من ساعتين إلى ساعتين ونصف، وتتضمن الورش املوضوعات آلاتية": املشاركة الفعالة للمديرين والتعاون مع 

 بناء وإدارة اجتماعات مجلس املدرسة املنتج. مجالس املدارس،

 " مع التبرعات " ورش عمل تأسيسية لج املجموعة الخامسة بعنوانFundraising Associations Foundation 

Workshopsواملبادئ ، وتتضمن الورش املوضوعات آلاتية": مقدمة عن تمويل الجمعية،، والورشة مدتها ساعة ونصف 

 ألاساسية لجمع التبرعات.

 " ورش عمل لتحسين وتعزيز جمع التبرعات "  املجموعة السادسة بعنوانFundraising Associations 

Enhancement Workshops وتتضمن الورشة املوضوعات آلاتية": مدتها من ساعتين إلى ساعتين ونصف، والورشة ،

 إجراءات وسياسات تمويل الجمعية، واملمارسات والخبرات املالية لتمويل الجمعية. الجمعية، قوانين تمويل

  :الاستشاراتConsultation 

تقوم الجمعية بتقديم الاستشارات حول كثير من القضايا الخاصة باملجالس املدرسية، وغيرها من القضايا في  

م قدمت جمعية املجالس املدرسية بألبرتا 9102العملية التعليمة والت تتعلق بتحسن إنجاز الطلبة، ففي عام 

( مكاملة تليفونية 0111كما استقبلت ما يزيد عن )( من املجالس املدرسية في الوالية، 921استشارات تربوية لعدد )

( من املجالس 251م قدمت الجمعية استشارات تربوية لعدد )9102ورسالة بريد الكتروني من أعضائها، وفي عام 

( مكاملة تليفونية ورسالة بريد الكتروني من أعضائها،  وفي عام 0211املدرسية في الوالية، كما استقبلت ما يزيد عن )

( من املجالس املدرسية في الوالية، كما استقبلت ما يزيد عن 291م قدمت الجمعية استشارات تربوية لعدد )9102

م قدمت الجمعية استشارات تربوية لعدد 9191( مكاملة تليفونية ورسالة بريد الكتروني من أعضائها، وفي عام 0511)

( مكاملة تليفونية ورسالة بريد الكتروني من 0665زيد عن )( من املجالس املدرسية في الوالية، كما استقبلت ما ي629)

وتناولت قضايا متعددة مثل تمويل املجالس املدرسية، وأنشطتها، وبرامجها، وسبل دعمها للعملية التعليمية،  أعضائها،

 (Alberta School Councils' Association, 2021) وتحسين إنجاز الطلبة.
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    تيبات وألادلة
ُ
 : الاسترشاديةالك

ـــتى أصــــــدرت جمعية املجالس املدرســــــية بألبرتا منذ نشــــــأتها مجموعة من الكتيبات وألادلة ـــترشــــــادية في شـــ  الاســـ

ميادين ومجاالت العمل املدرســـــــــــ ي لتســـــــــــاعد أعضـــــــــــاء املجالس املدرســـــــــــية على فهم العملية التعليمية بصـــــــــــورة شـــــــــــاملة 

  العملية التعليمية بكفاءة وفعالية، ومن هذه الكتيبات وألادلة:ومتكاملة، وتمكينهم من تقديم الدعم والاندماج في 

  دليل موارد مجلس املدرسة School Council Resource Guide. 

  الئحة املجالس املدرسيةSchool Councils Regulation. 

  02املجالس املدرسية وكوفيد School Councils and Covid-19. 

  مجموعة املشاركة السياسية ملجلس املدرسةSchool Council Political Engagement Package. 

  فريق عمل مشاركة مجلس املدرسةSchool Council Engagement Task Force. 

 مجموعة الدفاع عن مجلس املدرسة School Council Advocacy Package. 

 أولياء ألامور ومجالس املدارس  نظرة عامة على قانون التعليم ومجاالت اهتمامOverview of the Education 

Act and Areas of Interest to Parents and School Councils. 

  كيف تساهم مجالس املدارس في ضمان التعليم بألبرتاHow do School Councils Contribute to Assurance 

Education in Alberta. 

 ة بناء موارد العائالت املرنBuilding Resilient Families Resource. 

 تعزيز املوارد للمجالس املدارس Advancing Resource for School Councils. 

  سلسلة دعم أولياء ألامورParent Support Series. 

  تصورات أولياء ألامور ملناهج الرياضياتParent Perceptions of Math Curriculum. 

  م 9102التعلم في كنداCanada Learning 2019. 

   واقع مجالس أولياء أمور الطلبة في املدارس بسلطنة ُعمان املبحث الثاني:

 تم تناول واقع مجالس أولياء أمور الطلبة في املدارس بسلطنة ُعمان من خالل املحاور آلاتية:

 : مجالس أولياء أمور الطلبة مفهوم .1

علمين وألاخصائيين مجلس أمور الطلبة هو هيئة ُمنتخبة من 
ُ
ممثلين عن أولياء ألامور وإلادارة املدرسية وامل

شاركة في الفعاليات وألانشطة املدرسية التي تساهم في تطوير وتحسين العملية 
ُ
الاجتماعيين، وتتولى مسئولية امل

 (9102التعليمية وتحقيق أهدافها. )وزارة التربية والتعليم بسلطنة ُعمان، 

 تشكيل مجالس أولياء ألامور:  .0

( دليل عمل املجالس واللجان املدرسية، وتضمن هذا 9191أصدرت وزارة التربيـة والتعليم بسلطنة عمان في عام )

 الدليل تشكيل مجلس أولياء ألامور باملدرسة على النحو آلاتي: 

 .للرئيس 
ً
 مدير املدرسة نائبا
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  (، وثمانية إذا كان عدد الطلبة يتراوح بين 211املدرسة يقل عن)سبعة من أولياء ألامور إذا كان عدد طالب

 ( ينتخبهم ممثلوهم في اجتماع الجمعية العمومية.311(، وعشرة إذا كان عدد الطلبة يزيد عن)211-311)

 (وسبعة 211خمسة من أعضاء الهيئة التدريسية والوظائف املرتبطة بها إذا كان عدد طالب املدرسة يقل عن ،)

( ينتخبهم أعضاء الهيئة 311(، وعشرة إذا كان عدد الطلبة يزيد عن)311-211عدد الطلبة يتراوح بين ) إذا كان

التدريسية والوظائف املرتبطة بها في اجتماع الجمعية العمومية على أن يكون من بينهم ألاخصائي الاجتماعي وألاخصائي 

 النفس ي.

 .أخصائي أنشطة مدرسية، وأخصائي توجيه منهي 

 مساعد .
ً
 وآلاخر مقررا

ً
دير املدرسة يكون أحدهما عضوا

ُ
 ُمدير املدرسة، وفي حالة وجود مساعد آخر مل

 مهام ومسؤوليات مجالس أولياء ألامور: .6 

( والخاص بإصدار الئحة مجالس أولياء ألامور مجموعة من املهام 091/9102حدد القرار الوزاري رقم )

 املدارس بسلطنة ُعمان تتضمن:ملجالس أولياء ألامور في  واملسؤوليات

 .إعداد برنامج عمل لتنفيذ مهامه خالل دورته 

 .تنفيذ توصيات الجمعية العمومية باملدرسة وقرارات مجلس الوالية 

 .تابعة وتقييم العالقة بين املجلس وأولياء ألامور
ٌ
 إعداد آليات مل

  الئم لتلبية احتياجاتهم النفسية والاجت توعية أولياء ألامور بأهمية متابعة ألابناء وتوفير املناخ ألاسري
ُ
ماعية امل

 والتربوية والصحية.

 .شاركة في ألانشطة والفعاليات املدرسية التي تقام على مستوى املدرسة
ُ
 امل

  شاركة في تنظيم اللقاءات التربوية التي تعقدها إدارة املدرسة مع الهيئة التدريسية وأولياء ألامور ملقناقشة
ٌ
امل

ستجدات التربوية.املستوى التح
ُ
 صيلي للطلبة وامل

 .تكريم أولياء ألامور الذين شاركوا بجهود مميزة في فعاليات املدرسة أو مجلس املدرسة 

 .شاركة في دراسة املشكالت الطالبية، والظواهر السلبية في املدرسة واملجتمع
ُ
 امل

 دير العام، وإرسال نسخة منه مجلس املدرسة إ رفع تقرير في نهاية كل عام دراس ي عـن أنشطة ومنجـزات
ُ
لـى امل

عد لذلك.
ُ
 إلى رئيس مجلس الوالية وفق النموذج امل

أوجه إلافادة من دور جمعية املجالس املدرسية بوالية ألبرتا الكندية في دعم مجالس أولياء أمور طلبة املدارس 

 بسلطنة عمان: 

، وواقع مجــالس مجــالس أوليــاء أمور طلبــة املــدارس دور جمعيــة املجــالس املــدرســــــــــــــيــة بــألبرتــا في دعمبعــد عرض 

أولياء أمور طلبة املدارس بسلطنة ُعمان يمكن إلافادة من دور جمعية املجالس املدرسية بألبرتا في دعم مجالس أولياء 

 النحو آلاتي:على  أمور طلبة املدارس بسلطنة عمان
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 ذي يهدف إلى تقديم الدعم للمجالس املدرسية تعتمد فلسفة عمل الجمعية على العمل التطوعي غير الربحي ال

توفير تعليم  مة فيفي والية ألبرتا الكندية لتحقيق شراكة فعالة بين املدارس وأولياء ألامور واملجتمعات املحلية للمساه

 .ُمتميز للطلبة

 .ارتباط تطور الجمعية بقانون التعليم وعمليات تحسين وتطوير العملية التعليمية 

 نظم لعمل الجمعية حيث تعتمد على عمليات التخطيط الاستراتيجي من حيث التخطيط العل
ُ
مي الدقيق وامل

 ، وصياغة ألاهداف الاستراتيجية.ئد القيم، ووضع املبادبلورة الرؤيا، وتشكيل الرسالة، وتحدي

 وجد ث يتركيز الجمعية في عملها على الجانب القيمي ألاخالقي، وتنمية السلوك والاتجاهات إلايجابية، حي

 لجميع أعضائها في سلوكياتهم وممارساتهم املهنية.
ً
 ومرشدا

ً
 ميثاق أخالقي للجمعية يكون موجها

 العضوية التي ليس لها حق التصويت،و  الجمعية فهناك العضوية التي لها حق التصويت، تعدد عضوية 

وفق طبيعة عمل ألاعضاء، وظروفهم، والفترة الزمنية  املشاركة، وذلكالعضوية و  والعضوية الفخرية مدى الحياة،

 للعضوية.

 ء ورسوم مشاركة أوليا ورسوم العضوية، املنح الحكومية، تنوع تمويل الجمعية حيث تعتمد في تمويلها على

 والرعاة.والتبرعات  ألامور في املؤتمرات، ورسوم الخدمات التي تقدمها الجمعية،

 ر من خالله ، حيث ُينشها الالكتروني على شبكة الانترنتشكل أساس ي على موقعتعتمد الجمعية في اتصاالتها ب

ألاعضاء، والبرامج التدريبية  كافة أخبار الجمعية، كما يوجد به ألادلة والكتيبات الخاصة بالجمعية، وتسجيل

 الالكترونية، والتقارير السنوية للجمعية.

 يتشكل من رئيس املجلس ونائبه وثمانية من  جلس إدارةوجود نظام إداري دقيق للجمعية يتولى مسؤوليته م

باشر في الاجتماع السنوي للجمعية.
ُ
 ألاعضاء املعاونون، وذلك عن طريق الانتخاب السري امل

 والاجتماعات العامة اعات العامة، والاجتماعات الخاصةتنوع اجتماعات الجمعية حيث يوجد الاجتم ،

 املنتظمة.  

 ضائها مثل: املؤتمرات العلمية، والنشرات الدورية، وورش العمل التدريبية، تعدد خدمات الجمعية ألع

تيبات وألادلة الاسترشادية.
ُ
 والاستشارات، والك

 :توصيات الدراسة

مجالس أولياء أمور طلبة  في ضوء ما تم عرضه عن دور جمعية املجالس املدرسية بوالية ألبرتا الكندية في دعم

أولياء أمور طلبة املدارس بسلطنة ُعمان، وأوجه إلافادة من دور جمعية املجالس املدرسية ، وواقع مجالس املدارس

 سلطنة عمان توص ي الدراسة باآلتي:بوالية ألبرتا الكندية في دعم مجالس أولياء أمور طلبة املدارس ب

 .إنشاء جمعية مجالس أولياء أمور طلبة املدارس في سلطنة ُعمان 

  للجمعية على وجود فرع رئيس في مسقط باعتبارها عاصمة الدولة، وفروع في جميع  اعتماد النظام إلاداري

 املحافظات.
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  تتم إدارة الجمعية من خالل مجالس إدارات على كافة املستويات، ويتم انتخابها من قبل أعضاء الجمعية

 بطريقة ديمقراطية تتيح حرية الترشيح لألعضاء. 

 وصياغة أهداف يط الاستراتيجي من حيث بلورة رؤية وتشكيل رسالةاعتماد الجمعية في عملها على التخط 

 استراتيجية تركز على الدعم الشامل واملتكامل ملجالس أولياء أمور طلبة املدارس.  

 ادر غير ، ومصمثل وزارة التربية والتعليم، ووزارة التنمية املحلية يتم تمويل الجمعية من خالل مصادر حكومية

 حكومية مثل: رجال ألاعمال ومؤسسات ومنظمات املجتمع املحلي. 

 .بناء ميثاق أخالقي للجمعية ُيركز على قيم الاحترام، والنزاهة، وألامانة، والعدالة، والشفافية، والالتزام 

 املهنية  الخدمات إنشاء موقع الكتروني للجمعية لتيسير الاتصاالت بين أعضائها، ونشر كافة أخبارها، وتقديم

تيبات وألادلة، والنشرات الدورية.
ُ
 الالكترونية كالتدريب الالكتروني، والك

  تقديم الجمعية مجموعة من الخدمات املهنية مثل: الندوات واملؤتمرات العلمية، والنشرات الدورية، وورش

تيبات وألادلة الاسترشادية، والدوريات 
ُ
 العلمية. العمل التدريبية، والاستشارات، والك

 قائمة املراجع: 

: املراجع العربية:
ً
 أوال

(. تصور مقترح لتمهين إلادارة املدرسية باملدرسة الثانوية العامة في مصر 9102أبو العال، رحاب علي محمد. ) (0

 في ضوء الخبرة الكندية، رسالة ماجستير غير منشورة، كلية التربية، جامعة الزقازيق، مصر.  

شكالت التي تواجه مجالس آلاباء وألامهات في املدارس الخاصة 9102ناصر بن سالم. ) الريامي، محمد بن  (9
ُ
(. امل

 بمحافظة الداخلية في سلطنة ُعمان، رسالة ماجستير غير منشورة، كلية العلوم وآلاداب، جامعة نزوى، سلطنة ُعمان.

مدارس محافظة شمال الباطنة (. تطوير أداء مجالس آلاباء وألامهات في 9106السعدي، خالد محمد أحمد ) (6

 عةوآلاداب، جامعمان في ضوء خبرات بعض الدول، رسالة ماجستير غير منشورة، كلية العلوم  عمان بسلطنةبسلطنة 

 نزوى، سلطنة ُعمان.

 (. بيانات عن املركز، مسقط.9102املركز التخصص ي للتدريب املنهي للمعلمين. ) (2

تحسين جودة التعليم، ورقة عمل  وألامهات فير مجالس آلاباء (.  دو 9109)املسهلي. مسلم بن علي العبد  (5

 بجامعة ظفار.  9109مارس  3-2مقدمة إلى ندوة مجتمع ظفار التربوي واملنعقدة في الفترة من 

 الوظيفية في(. مدى ممارسة املجالس املدرسية ألدوارها ومهامها 9102) هللا بن سالم بن علي. املعولي، عبد (3

 عةوآلاداب، جامبعد ألاساس ي بمحافظة الباطنة جنوب، رسالة ماجستير غير منشورة، كلية العلوم  مدارس التعليم ما

 ُعمان. وى، سلطنة نز

(. الالئحة التنظيمية ملجالس آلاباء وألامهات الصادرة بالقرار 9119)ُعمان. وزارة التربية والتعليم بسلطنة  (2

 مسقط. ،22/9119واملعدلة بالقرار رقم 01/22الوزاري رقم 

(. دليل دليل إرشادي نحو املدرسة وحدة لإلنماء املنهي، مسقط: 9100)عمان. وزارة التربية والتعليم بسلطنة  (2

ديرية العامة لتنمية املوارد البشرية
ُ
 .امل
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( والخاص بإصدار الئحة 091/9102القرار الوزاري رقم )(. 9102) وزارة التربيـة والتعليم بسلطنة عمان. (2

 ، مسقط.ألامور مجالس أولياء 

ديرية العامة لتنمية 9191خطة إلانماء املنهي لعام   .(9191) وزارة التربية والتعليم بسلطنة ُعمان. (01
ُ
، مسقط: امل

 املوارد البشرية.

(. دليل املجالس واللجان املدرسية، مسقط: دائرة تطوير ألاداء 9191) وزارة التربيـة والتعليم بسلطنة عمان. (00

 املدرس ي

: امل
ً
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املكتسبات التعليمية في العالم العربي ملواجهة جائحة أهمية الذكاء الاصطناعي في تطوير 

 كورونا

The Importance of Artificial Intelligence in Developing Educational Acquisitions in the 

Arab World to Confront Coronavirus Pandemic 

جامعة  /املعهد العالي للفنون والحرف بصفاقس، أستاذة مساعدة ودكتورة في علوم وتكنولوجيات التصميم/د. خلود بوعصيدة 

 صفاقس / تونس 

Dr. Khouloud Bouassida / Professor adjunct and doctor in Sciences and Technology of Design – University of Sfax / 

Tunisia  

 

 ملخص الدراسة: 

ن هذا النظام  إّن 
ّ
ظهور الذكاء الاصطناعي في مطلع هذا القرن ساهم في تطوير أنظمة التدريس باستخدام الحواسيب، حيث يمك

ة وابتكار. ويشهد العالم العربي حاليا زيادة ملحوظة في تطبيق هذه 
ّ
التعليمي إلى الاستجابة لحاجيات الطالب بمرونة وأسلوب أكثر دق

جال التعليم. حيث نالحظ تغّير منهج النظام التعليمي في منطقة الشرق ألاوسط من الجانب التقليدي إلى طريقة التكنولوجيا الحديثة في م

ي. هذه الطريقة الحديثة يتّم خاللها استخدام الروبوتات والذكاء الاصطناعي املصّمم حسب الحاجة والطلب في نفس الوقت، 
ّ
التعليم الذك

ب بشكل أفضل بطر 
ّ
ية يتم تكييفها حسب الوضع التعليمي لكّل طالب. حيث يتعلم الطال

ّ
م ذك

ّ
 يقة فردية وفق نظم تعل

تهدف دراستنا إلى تعريف دور الذكاء الاصطناعي في النهوض بمكتسبات الطالب. كما نقف على أّهم التحديات والصعوبات التي 

خاّصة في ظل رهانات ألازمات الحالية منها جائحة فيروس يواجهها النظام التعليمي في العالم العربي في تطبيق هذه التقنية الحديثة، 

رقنا في هذه الدراسة إلى تحليل ألابحاث ومجاالت تطبيق الذكاء الاصطناعي في بعض الدول العربية من خالل استقراء بعض 
ّ
كورونا. تط

تبيان عّدة صعوبات في تقييم هذه التجربة التعليمية وإدارتها في ظّل  النماذج التي اعتمدت هذه الطريقة في مجال التدريس. كما تّوصلنا إلى

محدودّية جاهزّية املعلمين في اكتساب الخبرات الرقمّية وضعف الاهتمام بتكوينيهم في هذا املجال الحيوي. كما يمكن لنا مالحظة ضعف 

ل عائقا أمام 
ّ
 انتشار واستعمال هذه التكنولوجيا في التعليم. البنية الاتصالّية والرقمّية في عاملنا العربي والتي تشك

ننا من الاستفادة من نتائجها ملعرفة النقائص والتحديات املطروحة أمام املؤسسات التعليمية في مواجهة 
ّ
إّن هذه الدراسة تمك

ننا من توجيه عديد النظريات ملزيد التعّمق في إيجاد ا02ألازمات الطارئة مثل جائحة كوفيد 
ّ
لحلول املستقبلية لالستثمار في . كما تمك

 تطبيقات الذكاء الاصطناعي، لتطوير مستوى التعليم في العالم العربي بصفة خاصة.

 الذكاء الاصطناعي، تطوير املكتسبات التعليمّية، العالم العربي، الخبرات الرقمية، جائحة كورونا. الكلمات املفتاحية:

Abstract :  

       The emergence of artificial intelligence at the beginning of this century contributed to the development of 

education systems using computers. Such evolution enables the educational system to respond to students' needs with 

flexibility and more accurate and innovative ways. The Arab world is currently witnessing a noticeable increase in the 

application of this modern technology in the field of education. We note the change of the educational system approach in 

the Middle East from the traditional perspective to smart education. It is a modern approach in which robots and artificial 

intelligence, designed according to the need and the demand, are used. Students learn better individually according to 

intelligent learning systems adapted to each student's educational situation. 
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   Our study aims to define the role of artificial intelligence in the betterment of student acquisitions. We also focus 

our attention on the most critical challenges and difficulties faced by the educational system of the Arab world in applying 

modern technologies, especially in light of the stakes of the current crises, including the coronavirus pandemic. In this study, 

we analyzed research and areas of artificial intelligence applications in some Arab countries by extrapolating some models 

that adopted this method in teaching. Besides, we found several difficulties in evaluating and managing this educational 

experience in light of the limited readiness of teachers to acquire digital skills and the lack of interest in training them in this 

vital field. Moreover, we can note the weakness of the communication and digital infrastructure in our Arab world, which 

constitutes an obstacle to the spread and use of this technology in education. 

                     This study enables us to benefit from its results to comprehend the shortcomings and challenges facing 

educational institutions against emergency crises such as the Covid-19 pandemic. We are able to develop many theories for 

more in-depth vision in finding future solutions to invest in artificial intelligence applications and improve the level of 

education in the Arab world in particular. 

Keywords: Artificial intelligence, the development of educational gains, the Arab world, digital experiences, the Corona 

pandemic. 

 مقدمة:

 
ّ
عصر يشهد ثورة تكنولوجية ورقمية بامتياز، في ظل تحّوالت اقتصادية واجتماعية ل التعليم أداة للتقّدم في يمث

 
ّ
 وثقافية، يبقى فيها إلانسان املحور ألاساس ي. فتط

ّ
ات العصر. بور ألامم والدول يقاس بمدى قابليتها للتغيير ومواكبة متطل

امتالك  املعلومات والاتصاالت وحّب  : العوملة وثورةالعشرين، برزت عّدة تحّوالت منهاففي مطلع القرن الحادي و 

 
ّ
 خاذ سياسات جديدة في مجال التعليم.املعرفة... والتي ساهمت في ات

عديد الصعوبات والتحّديات للنهوض باملستوى التعليمي للجامعات خاّصة في ظل  اليوم يواجه العالم العربيف

 
ّ
. نتيجة العزل الاجتماعي غة بشكل بالية التعليميّ ر هذا الوباء خاّصة على تواصل العملجائحة فيروس كورونا. وقد أث

م عن بعد
ّ
محادثات الفيديو عبر الانترنت و  Google meet عبر تطبيق ،مّما اضطرت عديد الدول إلى إتباع طريقة التعل

مليون مرة خالل  39هذه التطبيقات  استخدام، فقد بلغت عمليات "تيك كرنيش"وحسب موقع   وغيرها. Zoomمثل 

في العالم العربي إلى إغالق املدارس والجامعات، مّما  الحكوماتفقد أجبرت  (.9191:)الخطيب  9191شهر مارس / آذار 

الب أو على املدرّ الأّدى إلى ظهور عديد التغييرات النفسية واملهنية والاجتماعية، سواء كانت على 
ّ
 .سين أنفسهمط

الضوء على مختلف النقائص التي تعاني منها ألانظمة التعليمية في عاملنا  ائحة فيروس كورونالقد سلطت ج

 
ّ
ة يّ ملر العو العربي واستوجبت هذه الظاهرة أن نوجد الحلول املمكنة لتالفي جميع املعوقات، التي تحول دون تط

 شت ،في هذا إلاطار التعليمية.
ّ
مليون  293إلى حوالي  الثقافة "اليونسكو"،و  مة ألامم املتحدة للعلومير إحصائيات منظ

  %26وأّن قرابة  ،طالب في البلدان النامية ال يملكون حاسوب في منازلهم
ّ
 باالنترنتالب ال يتمكنون من الاتصال من الط

خاّصة في الدول العربية التي تعاني من  ،(. ونالحظ عديد إلاشكاليات في تطبيق التعليم عن بعد9199 :)تغلبي

حيث نجد فشل جمهورية سورية العربية في إدخال التعليم عن بعد في أنظمتها التعليمية  ،الاضطرابات والنزاعات
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لبنية ابسبب ظروف الحرب. كما اكتفت بالتعليم عن بعد كطريقة غير ملموسة كتكملة للتعليم التقليدي مع غياب 

في حين أّن دول كاإلمارات وقطر شهدت نقلة نوعية في استخدام  املتوترة التي تعيشها. عألاوضا بسببوالتقنية  التحتية

م )بما يسّمى  ،هذا النوع من التعليم بصورة كلّية وجذرية
ّ
( Learning Management systemsأنظمة إدارة التعل

 .(9191:)الخطيب

اّصة بوجود الذكاء خ ،لتكنولوجياا بتطّور  (E-Learning)و التعليم الالكترونيأ لقد تأثر التعليم عن بعد

 ،الاصطناعي. وأصبح دمج واستعمال هذه التقنية الحديثة ضرورة أساسية لالرتقاء بمستوى التعليم داخل عاملنا العربي

الب وفقا الحتياجات سوق الشغل العاملّية.
ّ
أّن الذكاء  ،(92 ص. :9109 :ويرى )عثمان وجميل لتنمية مهارات الط

معتمدة العالقات  ،ي خصائص السلوك البشر  تشبهالاصطناعي جزء من علوم الحاسوب لتصميم أنظمة ذكّية 

نة مضت. مّما س إلى ثالثين أّن استعمال الحواسيب في التعليم يعود الرتيمييذكر  ،ة. في هذا السياقبياملنطقية والحسا

م ذكّية )ابتكار نظم ت والباحثين فيشّجع عديد العلماء 
ّ
الب  ،(Intelligent Tutoring Systemsعل

ّ
لالستجابة لحاجيات الط

ل استثمارا في  ومزيد التكّيف مع التجربة التعليمية املعاصرة.
ّ
إّن الاستثمار الرقمي والتكنولوجي في مجال التعليم يشك

من طرف  ،سيصبح وجهة مستقبلّية . ويرى الباحثون أّن الذكاء الاصطناعي(00ص. : 9199: الرتيمي) رأس املال البشري 

عّينة، مالجامعات واملدارس لتطوير أنظمتها التعليمية. فالذكاء الاصطناعي لم يعد حكرا على مجتمعات أو اختصاصات 

 ةة وكفاءة مع كثرة استعمال الهواتف الذكيّ يد نطاقه ليحّسن التجربة التعليمية ويجعلها أكثر مردودامتّ  حيث

م في مطلع السنوات  ب. فهل سيحّل يوالحواس
ّ
 املقبلة؟الذكاء الاصطناعي محّل ألاستاذ واملعل

ق بضالله الوخيمة على جميع املجاالت، مّما يدفعنا 
ّ
إيجاد تطوير املعرفة والابتكار و  إلىما يزال فيروس كورونا يعل

الب.فالذكاء الا 
ّ
يفتح  صطناعي يمكن له أنالحلول للحفاظ على استمرارية التعليم وضمان تكافؤ الفرص أمام جميع الط

ت التدريس، مع دعم التقنيات الحديثة واستغالل منافعها. لكننا تراتيجياآفاقا واعدة لتطوير املناهج التعليمية واس

لهذا املشروع الحديث، ما بين أفكار متفائلة وأفكار سلبية. مّما يسبب عدم وضوح  املعارضةو  نالحظ تفاوت آلاراء املؤّيدة

 (.9102 ألاتربي:ألافكار لدى املستخدمين لهذه ألانظمة ) تتتشو الرؤية 

حيث تهدف دراستنا إلى إيجاد الحلول واملقترحات لتوظيف هذه التكنولوجيا في املجال التعليمي، بعيدا عن كّل 

 :شكاليةط إلا لتبسي وبالتالي يمكن لنا طرح عديد ألاسئلة في دراستنا الحالية ة.التجاذبات والصعوبات النظرية والعمليّ 

ناعي كيف يمكن للذكاء الاصط الجائحة؟ماهو دور الذكاء الاصطناعي في تطوير التعليم في العالم العربي خاّصة في زمن 

ماهي  عرفية؟واملالنهوض بمستوى التعليم بالعالم العربي وتكوين رأس مال بشري قادر على رفع التحّديات املستقبلية 

يم التجربة وكيف يمكن لنا تقي العربية؟أبرز الصعوبات التي يواجهها تطبيق الذكاء الاصطناعي في املنظومة التعليمية 

 الواعدة؟التكنولوجيا  هالعربية في هذا املجال عبر استشراف حلول مستقبلية لهذ

 وأهميتها:أهداف الدراسة 

نا نهذه الدراسة تحاول أن تعطينا ملحة شمولية على واقع تطبيق الذكاء الاصطناعي في التعليم في بلدا إّن 

 الّتالية:ة مع ظهور فيروس كورونا ونذكر أهّم ألاهداف العربية، خاصّ 
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 لب أو لألستاذ.اتبيان أهمّية الذكاء الاصطناعي في تطوير العملية التعليمية سواء للط 

  النماذج لتطبيقات الذكاء الاصطناعي في عاملنا العربي في مجال التعليم والاستفادة من هذه دراسة بعض

 ة ومحاولة تطويرها.مالتجارب امله

 .مزيد تفعيل استخدامات الذكاء الاصطناعي في مجال التعليم والاستفادة من جميع الخبرات 

 محاولةو  العربية،في بعض الدول  جال التعليملتطبيق الذكاء الاصطناعي في م حقيقيةفهم وإدراك املعوقات ال 

 إيجاد الحلول وطرح إلاشكاليات املناسبة.

  لالستفادة أكثر من تطبيقات الذكاء الاصطناعي  رؤية مستقبلية، الستشرافتوجيه عديد املسائل النظرية

 .املتقدم معبر دراسة بعض النماذج الناجحة في العال للنهوض باملستوى التعليمي في العالم العربي،

  وتدارك النقائص ، لرسم الخطط املستقبليةنظومة التعليم الذكّي متقييم التجربة العربية في. 

 .زمن الجائحة في تطوير املكتسبات التعليمية دورهمفهوم الذكاء الاصطناعي و أوال: 

ة. فهو أحد علوم الذكاء الاصطناعي هو طريقة محاكاة للسلوك البشري عبر برمجة الحاسب وفق أنظمة ذكيّ  إّن 

 
ّ
خاذ بعض القرارات البسيطة. فعلم الحاسب الفرعّية التي لديها قدرة على محاكاة بعض قدرات العقل البشري وات

  الاصطناعي، الذكاء
ّ
. ملتقدمةا ننا من إنجاز بعض املهام الصعبة واملعقدة وذلك باستخدام تقنيات الذكاء الاصطناعييمك

ويعّد  (.02ص  :9191:آخرون و  مع نظم املعلومات لتوسيع نطاق التطبيقات. )أحمدوهذه التقنيات يمكن أن تتكامل 

من أدوات إدارة املنظومة  %22التعليم آلالي محّركا أساسيا لنمو الشعوب وتطّورها، وسنالحظ قرابة ما يزيد عن 

أّن لجائحة كورونا دور أساس ي كما  (.9190: التعليمية بواسطة الذكاء الاصطناعي خالل السنوات الثالث املقبلة )محمد

من املعلمين على أهمية استخدام  %23ؤكد قرابة يفي اعتماد التعليم عن بعد والتركيز على الذكاء الاصطناعي، حيث 

 (.9190 محمد:التكنولوجيا في التعليم )

 :في التعليم تطبيقاتهتعريفات الذكاء الاصطناعي و .1

ومتنوعة، لدرجة ال يمكن حصرها.فالعلماء في مجال الذكاء تعريفات الذكاء الاصطناعي غير محدودة 

التي ترتكز  ن بقواعد معنية في تحديد مفهوم وتطبيقات الذكاء الاصطناعي. فتوجد آالف التطبيقاتالاصطناعي ال يلتزمو 

الاصطناعي  شمل مجال الصحة والتعليم وألامن والنقل والخدمات...كما يمكن رؤية الذكاءت فهيعلى الذكاء الاصطناعي 

 
ّ
فالذكاء الاصطناعي  .(9109: فؤاد أجهزة الكمبيوتر )فاروق على البشري  من التفكير  ه محاولة لنمذجة جوانبعلى أن

ه يرتبط عادة باألجهزة التكنولوجية 
ّ
يعّرف تقنّيا بأنه يمزح مجالين علميين: علم السلوكيات وعلم املعلوماتية، حيث أن

 ملّية أخذ القرارات عوضا عن الذات البشرية.ع مةوالتي تعنى بأتم ،املبتكرة

 ،ف الذكاء الاصطناعي بأنه يسعى إلى فهم طبيعة الذكاء البشري عن طريق تكوين برامج على الحواسيبكما يعرّ 

 
ّ
كما نالحظ تعريف العالم ألامريكي "نيلز جون  .(9105: العبيدىة )فات الذكيّ د ألافعال وألاعمال أو التصرّ التي تقل

  ،نيلسون" بجامعة ستانفورد
ّ
على "أّن الذكاء الاصطناعي هو مجموعة ألانشطة املخّصصة لجعل آلاالت  ؤكدي يوالذ

نها من التصرف بصورة مالئمة وبها حكمة أيضا في البنية املحيطة بها" )
ّ
وبالتالي فإّن  (.9199 غرام:ذكّية بدرجة تمك
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مع تماهي لقدرات الذكاء والسلوك البشري في تطبيقات مختلفة.  ،ذكاء الاصطناعي مرتبط بعلوم الحاسوب وأنظمتهال

 فردة، منها القدرة على اتخاذ القرارات تّ يات املبرز عديد الخاصّ كذلك يو 
ّ
وإعادة البرمجة  الاستنتاحم والتعل

والخدمات الذكية للشركات،  تبو و اث خاصة باستعمال الر فالذكاء الاصطناعي يعمل على تطوير ألابح (.9102: مكاوي )

ة.برزت الحاجة إلى الذكاء الاصطناعي مع ظهور مع معالجة دقيقة وسريعة للبيانات واملعلومات والخوارزميات الذكيّ 

خاذ القرارات عوضا عن الذات البشرية. فالذكاء 
ّ
ى هذه ألاخيرة ات

ّ
ناعي الاصطآلاالت والتكنولوجيا الرقمية، حيث تتول

 ه، خاّصة في طريقة الاستنتاج والتفكير إليجاد الحلول يهو علم يهدف إلى تطوير أنظمة تشبه ذكاء البشر أو حتى تضاه

وقع أن يزداد اعتماد العالم على الذكاء الاصطناعي من املتّ  إلانسان في معامالته اليومية. فاملمكنة للمشاكل التي تصاد

 ة في مجال التعليم.ت، لتجاوز ألازمات الصحية خاصّ جذري في كثير من املجاال  كحّل 

  اكتشافيمكن لتطبيقات الذكاء الاصطناعي أن تفتح سبال واعدة في 
ّ
ائحة م، خاّصة في زمن جآفاق جديدة للتعل

الب في الحصول على أكثر فرص لتطوير العملية التعليمّية. فمع وجود 02كوفيد 
ّ
، حيث أّنها تعمل على مساعدة الط

بر ة في وقت قصير، عرجو ل إلى ألاهداف املو ء الاصطناعي وتطبيقاته الحديثة، يمكن للجامعات واملدارس الوصالذكا

 بواسطةحيث تستخدم أنظمة التدريس املحتوى الذكي  ة في بيئة تدريس متطّورة.تطوير مناهجها بشكل أكثر فعاليّ 

حيث  (.9102 :مكاوي كمّية هائلة وتحليلها بطريقة سريعة )على تجميع البيانات ب يساعدو ت التعليم آلالي والذاتي، نياتق

م الكسور واملعرفة تالتي  ،I talk 2 Learnمنصة مثل  نجد عديد املنصات الرقمية التي تساعد على التعلم الذكّي 
ّ
عل

التعليم ، وهي متخّصصة في الرياضيات، حيث تالؤم أسلوب Thins-kster Mathالرياضية. كما نجد منصة أخرى وهي 

ريق ويحّسن قدراته املنطقية، عن ط ميرسا لكّل طالب ملتابعة نشاط تعلين هذا التطبيق مّد الشخص ي للطالب. كما يعيّ 

، وهي Brainlyكما نجد منصة  مساعد خاص يقترح إلاجابات والحلول أمام الصعوبات التي يجدها الطالب في ألاثناء.

 
ّ
الب للء الاصطناعي ويتّم فيها استخدام خوارزميات التحكم آلالي، وتتيح ف الذكاعبارة عن شبكة تواصل اجتماعي توظ

ّ
ط

ين التفاعل إلايجابي ببما تسمح هذه املنّصة ك ق من إلاجابات.طرح ألاسئلة حول الواجبات والفروض املنزلية والتحّق 

نوا من الحصول ع
ّ
الب لكي يتمك

ّ
 على أنفسهم. والاعتمادإلاجابات الصحيحة  لىالط

ق، ة. وفي هذا السياهذه التقنية، تحّول الكتب التعليمية التقليدية إلى كتب ذكيّ  استخدامحظ عبر كما نال 

في صناعة وتصميم كتب تعليمية تعتمد على الذكاء  CTI Content Technologyتتخّصص بعض الشركات مثل شركة 

الذكاء الاصطناعي. كما  خوارزمياتباستخدام  CTIات املناهج على محّرك يالاصطناعي. حيث يحّمل املدّرس أساس

ملخصات  إتاحة جميعو  في نشر محتوى الكتب املدرسية عبر دليل الدراسة الذكّي  للمساعدة  101Cranشركة  تساهم

  Netex Learningفبرنامج  الدروس وإلاجابات الصحيحة للتمارين.
ّ
ر للمعلمين مناهج رقمية عبر وسائط متعّددة، يوف

  مثل الفيديو باإلضافة
ّ
يث يمكن ّورة، حطر البرنامج منصة تعليمية صّممت ألماكن العمل املتإلى تقييم ذاتي. كما يوف

في تخصيص محتويات   Smart Edكما يساهم تطبيق مية ودورات افتراضية ومؤتمرات بالفيديو وغيرها.يابتكار أنظمة تعل

 
ّ
ابة حسب احتياجات الط

ّ
ر منّصة الكتب املدرسية بطريقة مبّسطة وجذ

ّ
للتعاون والّتبادل بين املدّرس الب. كما يوف

الب. كما يقّدم تطبيق و 
ّ
  Mikaالط

ّ
ب ويقّدم لهم مالحظات وإصالحات فورّية معل

ّ
ال

ّ
م افتراض ي يتعامل مع طلبات الط

الب في العلوم وكذلك في الّدراسات للدروسا  Front Rowكما يقّدم تطبيق  .لتساعدهم في واجباتهم املنزلية
ّ
الاجتماعية ط
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ر ال ويعطيهم تقارير حول نسبة تقّدمهم في إطار إنجاز مهامهم التعليمية.
ّ
تمدة بيعة الرقمية للتطبيقات املعطكما توف

الب في العالم الافتراض ي بعيدا عن املنهج التعليمي القديم والفصول 
ّ
على الذكاء الاصطناعي، فرصة ملشاركة الط

الب إلى اكتشاف آفاقالدراسية املغلقة. وبالتالي فإن هذ
ّ
 داثة.جديدة للّتعلم عبر تقنيات أكثر ح ه الّتطبيقات تدفع الط

تقّدما واضحا خالل العشرين سنة املاضية في مجال تطبيقات الذكاء  ITSّتدريس الذكّية الفمثال حّققت أنظمة 

كيل طرف الّدول العربية تساهم في تشالاصطناعي، رغم أّنها مازالت في مرحلة بدائية نسبيا. لكن املجهودات املبذولة من 

صات  Just the Facts 101فقد قامت منّصة  في مجال التعليم. بنية تكنولوجية حديثة
ّ
بطريقة أكثر بساطة، بإنشاء ملخ

  .نصية للدروس ويتم إتاحتها بعد ذلك على موقع أمازون عبر رقمنتها
ّ
ية التي ككما يمكن لنا ذكر بعض التطبيقات الذ

  الاصطناعيرات تكنولوجية للذكاء تستخدم مها
ّ
 من خالل برامج تعل

ّ
وهو يسمح بإجراء مسح  ، Layerكية منها تطبيق م ذ

وهو يحفر  Aurasma تطبيق أورازماكذلك و  ة.وتحويلها إلى صفحات تفاعليّ  الافتراضاتضوئي للمواد املطبوعة وإضافة 

  Augmented 4كما أن تطبيقات  الطالب للمشاركة في ألانشطة العلمية والتربوية. 
ّ
الب تساهم في إتاحة الفرص أمام الط

 
ّ
  (Apple)م. كما أن برامج سيري وتفتح لهم آفاقا جديدة للتعل

ّ
ن من محاكاة التفاعل املتاحة على الهواتف الذكية تمك

  حقيقي،اللغوي مع شخص 
ّ
-913ص. :9191: تار محمودخم اللغات الحية والتعرف على الكالم )مخاصة في مجال تعل

912.) 

عبر إنشاء عالم مشابه للعالم  الاصطناعيتساهم في فرض تطبيقات الذكاء  (VR) الافتراض يفتقنيات الواقع 

 
ّ
أكثر  اعدبالب بطريقة أكثر إتقانا بواسطة الحاسوب آلالي تعطي الحقيقي. فنقل املعلومات واملهارات التعليمية إلى الط

 ف  (AR)املعّزز (. أما تقنية الواقع 9100 هادي:) ما واحترافاتقّد 
ّ
عالم ثنائي أو ثالثي ألابعاد عبر إتاحة  إلىالب تنقل الط

ومعرض  لةة والواجبات املنزلية املفصّ يقات الفصول الدراسيمجموعة من الخيارات التعليمية.  كما تشمل كذلك تطب

  (.9101 وباري:أ) م والبكمة وعروض كتب وكذلك بطاقات تعليمية للصّ الصور الحيّ 
ّ
نوع التطبيقات في مجال ومع ت

التعليم، نجد عديد ألامثلة التي ساهمت في تطّور النظم التعليمية في بعض الدول العربية، عبر استخدامها للذكاء 

ها والصحية التي فرضت الاجتماعيةة بسبب العوامل عد استخدام هذه التطبيقات خاصّ شيئا فشيئا. ويّ  الاصطناعي

 02جائحة كوفيد 
ّ
 الب واملدرّ على الط

ّ
 ن املؤسسات التعليمية منسين. كما اعتبرت هذه التطبيقات ركيزة أساسية تمك

علم التّ  ّن إ ى ما بعد انزياح الجائحة.أداء واجبها في ظروف مالئمة إلنجاز ألاهداف املنشودة عبر مناهج معاصرة حتّ 

ات الذكاء الاصطناعي يساهم في تطوير املكتسبات التعليمية بصورة أكثر فعالية مقارنة النشط املرتكز على تطبيق

، Science »ونشرتها محلة "ساينس"  "كارنيجي ميلون "بالوسائل التعليمية التقليدية. فقد أظهرت دراسة أجرتها جامعة 

عر خدم أساليب تعتمد على مخاطبة املشاة والعقلية، بل تستعلم النشط ال تستخدم فقط ألاساليب العمليّ أن طرق التّ 

 كما أن تقنيات التّ  (.9190)دينا درويش 
ّ
 علم النشط ت

ّ
الب على إلابداع وإنتاج ألافكار من خالل التفاعل شجع الط

 هذا ألاسلوب من التّ ّن كما أ إلايجابي عن بعد.
ّ
ملختلط الواقع اف كذلك الب.علم يساهم في تنمية التحصيل الدراس ي للط

الذكّية يمكن له ابتكار بيئة افتراضية وواقعية في نفس الوقت، عبر خلق أجسام  بمجموعة من التطبيقات املرتبط

 مات إلكترونية يتعامل معها الطالب بشكل مختلف.ومجّس 
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 ذويعتبر تصميم تطبيقات ال
ّ
ة آلّية عبر ب بطريقكاء الاصطناعي مكسبا مهّما يسمح للمدّرسين في مساعدة الطال

تي تعطي فعالية لالدروس اهذه املردودّية العالية ألنظمة  : (9106 وآخرون:الذكّية. فقد شرح )شوردي نظم الدروس 

ر 
ّ
 املأفضل من أداء املدّرسين. كما توف

ّ
فية نظمة التكيّ فاأل  ب.رونة عبر أساليب تعليمية أكثر مالئمة للمستوى العلمي للطال

 طشفافية واضحة للالتي تعتمد على تطبيقات الذكاء الاصطناعي، تعطي 
ّ
ب وتسّهل عليهم الوصول إلى أهدافهم ال

لتقنيات إلابداعية ركيزة أساسية في إنشاء تطبيقات ا( USCحيث يعتبر معهد جامعة جنوب كاليفورنيا ) .ميةيالّتعل

يقات بياق إليجاد تطسكما أّنهم يواصلون أبحاثهم في هذا ال .بواسطة الذكاء الاصطناعي لتطوير شخصيات افتراضّية

  جديدة في قطاع الّتعليم تعتمد على هذه التكنولوجيا خالل العقدين املقبلين.
ّ
ي للنظم كنالحظ أّن إنتاج املحتوى الذ

 معرفة حاجيات الطالب مع مراعاة النقائص املعرفية، علىالتعليمية يساهم في إضفاء طابع فريد وشخص ي، يساعد 

 نرى:حيث 

 لم رقمّية مع خيارات التخصيص وغيرها بواسطة تقنية الذكاء تعّ  : تكون عبر إنشاء واجهاتدروس رقمية

 الاصطناعي.

  الويبتصّور املعلومات ومحاكاة ببيئات تدريسية مستندة إلى 

 املعلومات املتواجدة فيها. جديدتحديث محتويات التعلم من خالل إنشاء محتوى الدروس والتمارين وضمان ت 

 :الرقي بالتعليمعالقة ودور الذكاء الاصطناعي في .0

ه بحلول سنة نجح الذكاء الاصطناعي في اقتحام عديد املجاالت منها التعليم ويقّد 
ّ
، يمكن أن يبلغ 9161ر الخبراء أن

ففوائد الذكاء الاصطناعي  (.9102 : سكاي نيوز عربيةموقع    :د.ندوالر )تريليون  03حجم مساهمة هذه التكنولوجيا نحو 

ه يسهم في املجاالت  ال تحص ى وال تعّد 
ّ
 التالية:حيث أن

  ّإدارة التعليم.و  ل عملية التدريسيسه 

 ة إلعداد الحياة العملّية.يينّمي القدرات واملكتسبات العلم 

 ميقّدم فرص وآفاق واعدة لل
ّ
 مدى الحياة. تعل

 .تطوير البحث العلمي وضمان تكافؤ الفرص 

سيجعل قطاع التعليم في عاملنا العربي  ،ةنودخولها عصر الرقم الانترنتإّن تزويد املدارس والجامعات بشبكات 

 
ّ
ت الحواسيب واللوحات إلالكترونية  كي.يمّر بتحّوالت جذرّية وسننتقل من التعليم التقليدي إلى التعليم الذ

ّ
وقد حل

 .اعلّيةريقة أكثر فل أيضا لألستاذ إصالح الامتحانات وإعطاء الدروس بطمحّل الكتب، حيث أّن الذكاء الاصطناعي سيسهّ 

 وبالتّ 
ّ
ن م مثل هذه ألاعمال الروتينية وتعطيهم مزيدا مبهر هذه التقنية الحديثة ظروف مترفة لألساتذة وتجنالي ستوف

 
ّ
 ر لهم مزيدا من الطاقة والجهد.الوقت وتوف

م والتدريس، كما يحّس 
ّ
الب، فالذكاء الاصطناعي يساهم في تبسيط عملّية التعل

ّ
واصل تة العملي نفبالنسبة للط

م لتحقيق ألاهداف املقتو بينهم وبين ألاساتذة. فهذه التقنية تراعي املستوى املعرفي لكّل طالب 
ّ
رحة تّوفر سرعة التعل

الب للتخّصص وفوالاستفادة الالزمة. إّن الذكاء الاصطناعي يساهم في ربح الوقت، مّما ي
ّ
ر العديد من الفرص أمام الط
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إلانسان وتساعد على تطوير مكتسباتهم العلمية ومحاولة  محّل  الروبوتات يمكن لها أن تحّل  في مجاالت معينة، حيث أّن 

ن الطالب من خوض تجربة تعليمية فردية دون الاعتماد على 
ّ
إدراكهم لنقاط قوتهم وضعفهم. فالذكاء الاصطناعي يمك

م. وبالتالي نالحظ السرعة في التعليم، حيث تتيح ألادوات املمكنة 
ّ
م في الذكاء الاصطناعي الولوج إلى إمكانية الاملعل

ّ
تعل

  اتر إلاجابات بطريقة فورية لجميع استفسار يل هذه التكنولوجيا توففي جميع ألاوقات. كما تسهّ 
ّ
ن انتظار ب دو الطال

 
ّ
يصل حيث  د نفقات إضافية،ل ألاستاذ بنفسه. كما أّن الذكاء الاصطناعي يساهم في تقليل تكلفة التعليم دون تكبّ تدخ

كثر انجذابا أ هة التعليمية ويجعلالعمليّ  للطالبفالذكاء الاصطناعي يقّرب  الطالب إلى مبتغاه عبر تعليم عالي الجودة.

نهوس هومعّدالت هفي تحسين درجات هللمحتوى الدراس ي. كما سيساعد
ّ
ف عبر معرفة نقاط الضع ،من تدارك أخطاءه يمك

 والقّوة عند إصالح التمارين.

مين بأهمّية هذه التكنولوجيا، رغم بعض املواقف املعارضة لها بحجة أهمّية كما نالحظ ا
ّ
عتراف أغلبّية املعل

الذكاء الاصطناعي، يمكن إصالح الامتحانات والواجبات والقيام  بواسطةف .حضور ألاستاذ ودوره في إعطاء الدروس

مينوكذلك يمكن ل باألعمال املكتبية.
ّ
العمل واستكمال تقديم الدروس الخصوصية  ساعات التقليص من لمعل

مين في ظّل توفر 
ّ
ل من الحاجة إلى املعل

ّ
ب. كما يمكن للذكاء الاصطناعي أن يقل

ّ
والحصص إلاضافية لتنمية مهارات الطال

  علوماملتخّصصين في بعض ال
ّ
ية، بل إن

ّ
مين وال يستبدلهم بصفة كل

ّ
ه يساعد في تطوير إمكانيات املعل

ّ
 هالدقيقة. كما أن

الذكاء ف ة التعليمية في أفضل الظروف.يساهم في التوليف بين العقل الاصطناعي والعقل البشري لضمان نجاح العمليّ 

الاصطناعي يساهم في استنتاج املعارف واملهارات املطلوبة في زمن معين. كما يمكن له تحديث الدروس تلقائيا وتكييفها 

  مع حاجيات الطالب.
ّ
ة تفوقا على ألاداء البشري، حيث أّنها قادرة على توظيف تعليمية الذكيّ لت الروبوتات اللقد شك

 املكتسبات العلمية في جميع املجاالت عبر تكامل مع مختلف التقنيات الحديثة. كما تتيح فرصة التدريس املستقّل 

الب بصتخّصصات من الاهتمام ملختلف ال وتنتج مزيدوالتدريس املساعد، 
ّ
كما  لّية.فة أكثر شمو القادرة على تدريب الط

الب، مّما يساعدهم في تحقيق فهم أكثر تعّم يخلق الذكاء الاصطناعي واقعا افتراضيا متعّد 
ّ
تكارا ا وابقد الحواس للط

نهم من
ّ
طريقة كاء الاصطناعي تساهم في إنجاز املهام بذتطبيقات الف بيئة تفاعلية تجعلهم أكثر حرية واستكشافا. وتمك

به بطريقة قليديةرنة بأنظمة التدريس التأكثر سرعة وإتقان مقا
ّ
. ويمكن لألستاذ تحسين مردوده ومعرفة مستوى طال

اتي ورفع جودة التعليم
ّ
 أكثر نجاعة باستخدام الذكاء الاصطناعي. كما تسهل هذه التكنولوجيا التركيز على التعليم الذ

 (.9190 :محمد)

لية ملواجهة الرهانات املعاصرة. اة عفإّن إدخال الذكاء الاصطناعي في التعليم يعطي فاعليّ  ،فبحسب اليونسكو

 تو 
ّ
لتوفير جميع السبل وإلامكانيات لتفعيل دور الذكاء الاصطناعي في التعليم  العربيةمة العاملية الدول دعم هذه املنظ

د على تعزيز القدرات البشرية وحماي9161مع موفى سنة 
ّ
م في . كما تؤك

ّ
مين من أجل ضمان حّق التعل

ّ
ة حقوق املتعل

  ،أفضل الظروف
ّ
ة معروفة لوضع السياسات التعليمية املستقبلية. كما تهدف هذه مات دوليّ بالتعاون مع شركاء ومنظ

 وخاصة في الدول الفقيرة والنامية لرفع جودة التعليم. ونذكر  ،الشراكة العاملية إلى توفير الفرص التعليمية الشاملة

 مؤسسة مايكروسفت العاملية ومجموعة وايدونع ومجموعة تال التعليمية.  منها:عديد الشركات املتدخلة في هذا إلاطار 
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وار نذكر منها: الح ،كما وقع التخطيط لعّدة مؤتمرات عاملّية للتعريف بدور الذكاء الاصطناعي في مجال التعليم

في  9102وب شرق آسيا، خالل شهر تموز نجب( تحت إشراف وزارة التربية SDEM4الاستراتيجي الرابع لوزراء التعليم )

)منظمة  في ألارجنتين 9102في شهر أغسطس  واملؤتمر الدولي للتعليم الرقمي والبرمجة والروبوتات ،ماليزيا

 ةفي العمليّ . وبات لزاما على الدول العربية أن تواكب هذه التوصيات واستخدام التقنيات الحديثة (9190:اليونسكو

ستقرار حفاظ على اللالتعليمية، حيث أصبحت املؤسسات التعليمية العربية في حاجة إلى تطبيق هذه التكنولوجيا 

املنظومة بصفة عاّمة في ظّل إلاغالق املتكرر للجامعات واملدارس للحّد من انتشار الوباء. لذلك أصبح من الواضح 

 واجهة سلبيات هذه ألازمة ولتحقيق ألاهداف املنشودة.استخدام الذكاء الاصطناعي في التعليم مل

 .الاصطناعي في قطاع التعليم لذكاءا تجارب الدول العربية في تطبيق: ثانيا

مين. مّما املشهدت منطقة الشرق ألاوسط استخدام الروبوتات والذكاء الاصطناعي حسب طلب وحاجة 
ّ
عل

 اليساعد على تبسيط العملية التعليمية وتحسين التواصل ألاكاديمي وربح 
ّ
وظيف ت مزيد ع أن يتّم وقت. ومن املتوق

كواحدة  Cherpaوقد تمّيزت شركة  .9196ة مع مطلع سنة الذكاء الاصطناعي في قطاع التعليم في العالم العربي، خاصّ 

اعي في تطبيق الذكاء الاصطن على ي تعملقة الشرق ألاوسط وشمال إفريقيا، التّ من الشركات الفريدة والناشئة في منط

م عبر الروبوتات، حيث يدخل الطالب في عالم 
ّ
مجال التعليم. فهي عبارة عن منّصة على إلانترنت تعتمد طريقة التعل

إطار درس معّين يختاره الطالب يمارس هذا ألاخير دور أستاذ ويتفاعل معه في  افتراض ي مع محادث إلالكتروني ذكّي،

 بنفسه.

م 
ّ
كما يهدف الذكاء الاصطناعي إلى تكوين مجموعة من املعلومات حول مستوى كّل طالب، مّما يسهل عمل املعل

ر 
ّ
به. كما يوف

ّ
تسبات عل املكالاصطناعي مجموعة من أنماط التعاون التي تّف  الذكاء في توجيه الدرس مراعاة ملستوى طال

 
ّ
  الب.التعليمية للط

ّ
ور ات وتطبيقات يبرمج من إنتاجلذكاء الاصطناعي ان كما يمك

ّ
أن  القدرات البشرية، ويمكن لهتط

 
ّ
مكن الي يوبالتّ  ة متناهية لحّل املشكالت العويصة دون الاعتماد على ألاستاذ.يؤدي وظائف معقدة بسرعة فائقة ودق

التعليم مع ارتفاع عدد الشركات والحكومات الداعمة ف هذه التكنولوجيا بثورة صناعية رقمية في مجال لنا أن نصنّ 

ملا  ،وخاصة دول الخليج ،الذكاء الاصطناعيتكنولوجيا لقد سعت دول الشرق ألاوسط المتالك  لها في العالم العربي.

 رة املختصين في هذا املجال وضعفندالصعوبات تكمن في  ّن من طرف الحكومات. لكلها تتمّيز به من دعم ماّدي كبير 

اتم وقد صّرح ألاستاذ ح إلى استجالب متخّصصين أجانب لتطبيق هذه التكنولوجيا. بهذه الدول  مّما اضطر  ،تكوينهم

لون نسبة  السعودية رئيس مركز الابتكار الكبير في اململكة العربية ،بقشان
ّ
من إجمالي السكان  %61"أّن الشباب يشك

سيكونون قادرين  ،عاما 91إلى  05فبعد  ،حاولنا الارتقاء بهذه ألاجيال ذالذلك إ ،ألاوسط وهو عدد ضخم شرق في ال

 على قيادة بالدهم في أن يكونوا من أوائل املتبنيّ 
ّ
فقد أظهر  (.9190 ،ين الناجحين للذكاء الاصطناعي". )الراوي ن واملنفذ

 فيها، اململكة العربية السعودية العالمي لترتيب البلدان حسب مستوى الذكاء الاصطناعي Tortoise Intelligenceمؤشر 

عامليا  51في املركز ألاول عربيا وإلامارات في املركز الثاني عربيا، تليها قطر في املركز الثالث. أما البحرين فقد احتلت املركز 

 .(Tortoise Media: 2020مصدر   :)د.ن عامليا 52وتليها مصر في املركز  52واملغرب في املركز  56وتونس في املرتبة 
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 في التعليمالذكاء الاصطناعي  تجارب دول الخليج في تطبيق.1

أّن عاملنا العربي يساهم جاهدا في تطوير املناهج التعليمية ليلتحق بالثورة الرقمية. نالحظ عدة مبادرات  ال شّك 

بين هذه املبادرات نجد "مبادرة مليون  .... منة في الدول العربية مثل دول مجلس التعاون الخليجي والجزائر ومصرمهمّ 

ي الذ ،العمالق "نيوم"الشيخ محّمد بن راشد آل مكتوم. كذلك مبادرة مشروع  ،مبرمج عربي" التي دعا إليها حاكم دبي

ز هذه ويهدف هذا املشروع إلى تركي .أطلقه ولي العهد ألامير محمد بن سلمان بن عبد العزيز في اململكة العربية السعودية

 (.9102 مكاوي:ة. )التقنية في منطقة الخليج بصفة خاصّ 

نت أّول وزير للذكاء الاصطناعي وعيّ  ، 916إلامارات للذكاء الاصطناعي إستراتيجية، 9102أطلقت إلامارات في سنة 

 .م "جامعة محمد بن زايد للذكاء الاصطناعي"ت أّول جامعة تعني ببحوث الذكاء الاصطناعي في العالفي العالم. كما أسّس 

ار
ّ
د ألاستاذ عمار بك

ّ
إّن تأسيس جامعة محمد بن مستشار في شؤون إلاعالم الرقمي ملوقع "سكاي نيوز عربية" ،وقد أك

كاء الاصطناعي بقدر ما يعتبر سبقا عاملّيا في الاهتمام بالدراسات العليا بشكل خاّص 
ّ
هو  ،في هذا التخصص زايد للذ

الوطنية للذكاء الاصطناعي التي أطلقتها إلامارات العربية املتحدة قبل عامين بالضبط في  لإلستراتيجيةّور طبيعي تط

حديث للتعليم ال اوتعتبر هذه الجامعة قطب ويشرف على تنفيذها البرنامج الوطني للذكاء الاصطناعي". ،9102أكتوبر 

 
ّ
في  اف دولة إلامارات كرائد استراتيجي ومركزا أساسيّ نصنّ ر أحدث أنظمة الذكاء الاصطناعي في العالم. ويمكن أّن وتوف

وظيف مة في توقنوات التواصل املتقّد  الغنّيةساهمت البنية التحتية  توظيف الذكاء الاصطناعي في العالم العربي.

ي لل
ّ
جامعات واملدارس بدولة إلامارات. ويعتبر قطاع التعليم أقّل املجاالت تكنولوجيا الذكاء الاصطناعي في التعليم الذك

ة املنظومة التعليمية من رؤية استشرافية من طرف الحكوم فييه الاستثمار ولي ، رغم ماالتي طبق فيها الذكاء الاصطناعي

في مناهجها  هتطبيق من خالل ،نجد أيضا عديد الجامعات التي انخرطت في بحوث الذكاء الاصطناعي إلاماراتية.

 هاالتكنولوجيا وجامعة نيويورك وغير و  مثل: جامعة خليفة للعلوم، التعليمية
ّ
 رت... كما أّن هذه التكنولوجيا وف

صاالت... كما حاولت دولة إلامارات  منها: اختصاصات مبهرة وملفتة لالنتباه في مجاالت متنوعة
ّ
الهندسة، الطب والات

الب. كما  سوق صات املطلوبة في ولوجيا والتخصّ تحقيق التوازن بين هذه التكن
ّ
الشغل والتعريف بها خاّصة لدى الط

الب من 
ّ
رت العديد من مؤسسات  .التقنية الحديثةهذه  استعمالفتحت جميع إلامكانيات والسبل لتمكين الط

ّ
كما وف

د مامعة محج ذكاء الاصطناعي، مثل:التعليم العالي إلاماراتية، برامج دراسّية للطلبة الراغبين في التخّصص في مجال ال

 –ون ب( وجامعة السور UAEUجامعة إلامارات العربية املتحّدة ) بن زايد للذكاء الاصطناعي، الجامعة البريطانية في دبي،

 
ّ
فاقو رت عديد املنح الدراسية للطلبة لتشجيعهم على التخّصص في هذا املجال. أبو ظبي. كما وف

ّ
عت إلامارات ات

ّ
ية وق

ورة الصناع ،مع املنتدى الاقتصادي العالميتعاون 
ّ
ة تكنولوجي ابعة للحصول على تقنياتر ة اليإلنشاء مركز الث

تزايدا وصل سّجل نمّوا ميإلى أّن الاستثمار في الذكاء الاصطناعي في دولة إلامارات  ،حيث تشير بعض الّتقارير .مستقبلية

 .9105ابتداء من عام  %21إلى 

مؤسسات ة و للذكاء الاصطناعي، بالتعاون مع عديد الشركات التكنولوجي مخّيماكما أقامت دولة إلامارات 

 ة.املعرفة وإيجاد الحلول املناسبنقل إلى رسم الخطط املستقبلية لدولة إلامارات و  املخّيمويهدف هذا  التعليم الخاّص.
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ي تهدف إلى تشجيع البحث العلمي ورفع لخدمة إلانسان"، التّ  كما أنشأت "جائزة إلامارات للروبوت والذكاء الاصطناعي

د وزير الذكاء الاصطناعي بدولة أفق واسعة لتطوير جودة التعليم والخدمات بصفة عاّم  وابتكار التحّديات 
ّ
ة. لقد أك

في  %60يم سيبلغ كاء الاصطناعي في مجال التعلذمو السنوي العالمي للإلامارات، عمر بن سلطان العلماء، أّن معّدل النّ 

الب، وأضاف أّن  9192عام 
ّ
  01يستهدف  املخّيملتطوير مهارات الط

ّ
مين آالف طالب من املدارس والجامعات واملعل

فين في الدولة )
ّ
دت  (.9102 العرب:موقع  د.ن:واملوظ

ّ
وزيرة شؤون الشباب  ،سهيل بن فارس املزروعي شما بنتكما أك

دت حرص الدولة  ،بدولة إلامارات
ّ
على أهمّية الذكاء الاصطناعي خاّصة في البرامج الدراسية املوّجهة للشباب. كما أك

د السيد عبد اللطيف الشامي (.9102غلب على جميع الصعوبات )موقع العرب على توفير هذه التقنية للتّ 
ّ
مدير  ،كما أك

  أّن وجود منطقة اقتصادية في هذه ،مجمع كليات التقنية العليا
ّ
مع  الطلبة للتعامل أمام ية ساهم في خلق فرصالكل

د  الذكاء الاصطناعي.
ّ
قطاع  تعزيز دور هذه التكنولوجيا فيفي ماضية  تهأّن دول ،وزير إلاماراتي للذكاء الاصطناعيالكما أك

 م مختبرات حديثة مصّ ضّ يوخلق جيل جديد من املدارس والجامعات،  ،التعليم
ّ
كما  قنية.بق هذه التممة بروبوتات تط

د الوزير على دور املخّيم في التعريف بهذه التكنولوجيا واستجالب اهتمام الشباب بها.
ّ
 أك

 أّما في اململكة العربية السعودية، فقد 
ّ
اّصة في خ ،لعاتهاأصبح اهتمام الحكومة بالذكاء الاصطناعي من أبرز تط

الجامعات السعودية تسابقت في إدخال  لكّن  ،ململكةقطاع التعليم. رغم أّن هذه التكنولوجيا ال تزال مستجّدة في ا

 تخصّ 
ّ
رن بن عبد العزيز وجامعة ألاميرة نورة بنت عبد ق: جامعة ألامير منذكر منها ،بق الذكاء الاصطناعيصات علمية تط

ج وفر على برامتّ تصت هذه الجامعات برامج تعليمية مستحدثة في طرح علوم الحاسب واملعلومات الرحمن. حيث خصّ 

الب بيئة تعليمية فريدة من نوعها من حيث ألاسلوب، املراجع 
ّ
رت للط

ّ
 ،حديثةالتطبيقية للذكاء الاصطناعي. كما وف

عامليا في  99ل اململكة العربية املرتبة تحتّ  كما أساتذة متخّصصين لتكوين الطالب في هذا الاختصاص.و  ة التحتيةبنيال

حيث أنشأت معهد حكومي "سدايا" يقّدم عددا من  ،"Tortoise Intelligenceمي "مؤشر الذكاء الاصطناعي العال

  الخدمات الالكترونية باستخدام هذه التقنية.

 :ينفي عالم الابتكار والرقمنة )الحس ايعتبر مشروع نيوم التي أطلقته اململكة العربية السعودية وغيره أساسيّ 

(. 9102 الخميس:الخدمات مثل املدارس الذكّية ) مدينة ذكّية تشمل جّل  عبارة عن كون ي(، حيث س010ص  :9102

كما أنشأت اململكة العربية السعودية املركز الوطني لتقنية الروبوت وألانظمة الذكية في مدينة امللك عبد العزيز للعلوم 

الء ورت بوزارة التعليم لخدمة العمة من خالل توظيف أّول روبوالتقنية، حيث يهدف إلى تطوير املعارف التقنية واملهنيّ 

 
ّ
، حيث وقع 9102مت اململكة املعرض السعودي للروبوتات في مارس وألانشطة وتقريب الخدمات للزائرين. كما نظ

استخدام الروبوتات في منطقة الشرق ألاوسط خاّصة في مجال التعليم. وقد شاركت جامعة امللك  تدارس مستقبل

ي هذا املعرض ملزيد التعريف بأهمّية الذكاء الاصطناعي، خاّصة في البحث العلمي والعلوم عبد هللا للعلوم والتقنية ف

كما نالحظ تأسيس شركات تساهم في دعم هذه التكنولوجيات في قطاع التعليم في اململكة العربية  (.9102 :)محفوظ

 :قات التي تعني بالذكاء الاصطناعي منهامت اململكة عديد املسابشركة واكب في مدينة الرياض. كما دعّ  السعودية منها:

  مكنيغو". وتل مسابقة "فيرست
ّ
احل مختلف املر في البتكار روبوتات  همالب من استعمال معارفهذه املسابقات الط

 (.9101 والشعري:التعليمية )العقيل 
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ّ
الحديث  هذا التخصص الب في اململكة العربية السعودية على دراسةنالحظ في السنوات ألاخيرة إقبال متزايد للط

ب فصاح ة ملواجهة ألازمات مثل جائحة كورونا.نوضرورة الاعتماد على الرقم ،خاّصة مع الطفرة التكنولوجية الهائلة

د بن سلمان بن عبد العزيز صرح بأننا " نعيش في زمن الابتكارات العلمية والتقنيات غير مالسمو امللكي، ألامير مح

ودة، ويمكن لهذه التقنيات الجديدة مثل الذكاء الاصطناعي وإنترنت ألاشياء في حال تّم املسبوقة وآفاق نمو غير محد

 موقع: .ندتجلب للعالم الكثير من الفوائد الضخمة".) ار وب العالم الكثير من املضّ استخدامها على النحو ألامثل أن تجنّ 

ظ اهتمام اململكة العربية السعودية في دعم الذكاء بالتالي نالح و(.د.ت: والذكاء الاصطناعيالهيئة السعودية للبيانات 

 يجيةإلاسترات"سدايا" بتطوير  معهدالاصطناعي واستخدامه في جميع املجاالت ضمن رؤية وطنية. وفي هذا إلاطار قام 

ي عخالل أعمال القمة العاملية للذكاء الاصطناعي تحت شعار "الذكاء الاصطنا ،الوطنية للبيانات والذكاء الاصطناعي

كما أعلن الدكتور عبد هللا بن شريف الغامدي، رئيس الهيئة السعودية للبيانات والذكاء  ".9191لخير البشرية في أكتوبر 

مع رئاسة اململكة ملجموعة العشرين خالل القّمة العاملية  اأّن بالده ستكون قائدا للذكاء الاصطناعي تزامن ،الاصطناعي

  للذكاء الاصطناعي.
ّ
كاستثمارات مباشرة في مجال الذكاء الاصطناعي، قائال أّن  ،مليار دوالر 91جلب نحو د على كما أك

دولة في مجال الذكاء  05ستكون السعودية بين أّول  ،9161"القّمة كشفت مستقبل العالم في هذا املجال وفي عام 

 (.9191 الربيعه: ،فيه )اليعال ناشئةشركة  611الاصطناعي وسيكون لدينا 

عديد البلدان الخليجية لهذه التكنولوجيا بشكل متزايد، فإّن دولة قطر تمّيزت بوضع فريد يسمح  مع مواكبة

 
ّ
 وفر منظومة تعليمية متطّورة للبحوث وتعّدد التخصصات الجامعّية.لها بتوظيف الذكاء الاصطناعي، خاّصة في ظل ت

 فالدكتور رسانجاي تشاوال، مدير بحوث تحليل البيانات في معهد قطر ل
ّ
م د في تصريح له "إذا لبحوث الحوسبة، أك

فرصة في ال ةتملك كل دول تلحق الدول بركب ثورة الذكاء الاصطناعي، سيكون لذلك أثر على الاقتصاد في املستقبل.

ّدت سعادة الشيخة هند بنت حمد آل ثاني، كهذا الوقت للقيادة وأداء دور مهم في تطوير الذكاء الاصطناعي. "فقد أ

مجلس إدارة مؤسسة قطر، على دور الذكاء الاصطناعي في التعليم الفردي وذلك في إطار مشاركتها في منتدى نائب رئيس 

 روري أن نتساءل كيف يمكننا. كما تناولت أهمّية هذه التقنية في النهوض بالتعليم "من الضّ 9102سنة لباريس للسالم 

الفردي. هذه هي الطريقة ألافضل التي يمكننا من خاللها  إرساء نظام نستخدم فيه الذكاء الاصطناعي لتعزيز التعليم

رة"
ّ
ب وباحثون في مؤسسة قطر  (.9102 العرب:موقع  د.ن:) تنمية حّب التعلم لدى ألاطفال في سّن مبك

ّ
فقد قام طال

  "Syn Sapiern" تطوير منصة للتعاون الافتراض ي عبر تطبيق إلكترونيب
ّ
 نيعمل بالذكاء الاصطناعي. فهذا التطبيق يمك

وغيرها.  02خالل جائحة كوفيد  مثل التغيير املناخي ومشاكل التباعد الجسدي :ابتكار تقنيات ملعالجة قضايا متعّددة من

ر فكامتها مع ألا ئزميات التطبيق بمال ر او مهاراتهم وتقوم خو  سجل املستخدمين اهتماماتهمومن خالل هذا التطبيق يّ 

ة البحرين أكاديمّية للذكاء الاصطناعي في كليّ  9102أطلقت مملكة البحرين في أفريل  ألاخرى في نفس دائرة الاهتمام.

ب من تطوير اقتصاد املعرفة وتعزيز قدراتهم إلابداعية من خالل إحداث منّصات 
ّ

ال
ّ
الّتقنية، وتهدف إلى تمكين الط

م عن بعد. 
ّ
 للتعل
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 :في مناهجها التعليميةالذكاء الاصطناعي  العربية في تطبيقتجارب باقي الدول .0

وزراء التعليم العالي والبحث العلمي في العالم العربي املنعقد في القاهرة في لقد أوص ى املؤتمر السابع عشر ل

فيذية تن يات والرهانات"، بضرورة تصّور استراتيجياتالتحّد  والتعليم:، تحث عنوان "الذكاء الاصطناعي 9102ديسمبر 

نتاج أوص ى املؤتمر بضرورة إكما . ملزيد توظيف الذكاء الاصطناعي في التعليم والاطالع على مختلف التجارب العاملية

 
ّ
ية تعتمد على الترجمة الفورية لجميع اللغات إلى جانب اللغة العربية. حيث تولي مصر اهتماما كبيرا بتأهيل برامج ذك

الب في مجال العلوم الحديثة 
ّ
  قدو الاصطناعي، كاء وتطبيقات الذالط

ّ
ت سياسة "التعليم عن بعد" لتجنب حضور اتخذ

ة تقديم منصتّم بنك املعرفة املصري. وكذلك  إحداثالطلبة والاختالط الاجتماعي في املدارس والجامعة، من خالل 

ومجانية للتعليم عن  ة اجتماعيةمليون طالب وأكثر من مليون معلم، وهي منصّ  99"، ألكثر من Edmodo"إدمودو" "

 
ّ
صالية لتبادل املحتوى التعليمي، إضافة إلىبعد، تّوفر لألساتذة والط

ّ
 :ةحاتشمناقشة التمارين والفروض. ) الب بنية ات

9190 
ّ
د الدكتور خالد عبد الغفار، وزير التعليم العالي والبحث العلمي بجمهورية مصر العربية، (. وفي إطار املؤتمر، أك

ماضية في الانخراط في منظومة الذكاء الاصطناعي إلحداث نقلة نوعية للمجتمع املعرفي. كما كانت املدارس ّن دولته أ

م التكيّ الدولية في مصر سبّ 
ّ
 في، التي تّس اقة في استخدام برامج التعل

ّ
 مين للتالميذ.هل متابعة املعل

 
ّ
طبيق رقمي يساعد على توثيق الدروس وهو ت "،SeeSaw" :رت مصر عديد التطبيقات الرقمية ألاخرى مثلكما وف

م الرياضيات."، وهو يعتمد على نظام تكيّ Mindsparkتطبيق "كذلك و 
ّ
فالدكتور طارق  في عن بعد يساعد على تعل

 قشو
ّ
  أّن  على دي، وزير التربية والتعليم بجمهورية مصر العربية، أك

ّ
على  دالعالم يتّجه نحو الثورة الصناعية الرابعة وأك

 مدرسة مختصّ إنشاء أول 
ّ
 هفر و ة في الذكاء الاصطناعي في مصر. كما أّنها تعّد أول مدرسة في إفريقيا والشرق ألاوسط ملا ت

، 9102للمّرة ألاولى في مصر سنة  "سبنتشرى تيك"نالحظ استخدام منّصة  (.9190 شحاتة:مج رقمية مستجّدة )امن بر 

 
ّ
م متخصّ وهي تعل

ّ
الب، حيث أّنها تستخدم  ةصم آلالة وتعمل على بناء مسارات تعل

ّ
ية املدرسة البريطانية الدولفي للط

مين إلى دروس مختلفة )إلانجليزية، 
ّ
بالقاهرة. إّن هذه املنصة تساعد في تقييم مستوى الطالب وتساهم في توجيه املتعل

يز مستوى الترك قّوة وتزيد من مستوى الثقة وتحّسنالالعلوم الرياضيات( عبر مقاطع فيديو. كما أّنها تقّيم نقاط 

الب. كما أّنها تستخدم الذكاء الاصطناعي لتحديد عالقات الترابط والبحث عن اتجاهات 
ّ
واسترجاع املعلومات لدى الط

 
ّ
 في %51بة قدر بنسيم الوحيد للذكاء الاصطناعي، املستخدم في مصر م. يبدو أنه البرنامج التعليمي املتقّد أخرى للتعل

ومع إنشاء أّول كلية للذكاء الاصطناعي بجامعة كفر الشيخ في  .9190سنة لملستكملة الدروس انسبة السنة من حيث 

كما تحّددت اختصاصات  تواصل التعريف بمجال الذكاء الاصطناعي وتخّصصاته.ي ،9191-9102السنة الجامعية 

ناعي ن وكلية الذكاء الاصطكلية الذكاء الاصطناعي في جامعة حلوا منها:الذكاء الاصطناعي في جامعات مصرية أخرى نذكر 

ونجحت مصر خالل ألاعوام القليلة املاضية في تحقيق تقدم في مجال الذكاء الاصطناعي، حسب  في جامعة بني سويف.

ومركز أبحاث التنمية الدولية، إلى تقّدم ترتيب مصر لتصبح  9191لسنة  .oxford Insightاملؤشر الصادر عن مؤسسة

العين  د.ن:دولة ) 022من بين  000، حيث كانت في املرتبة 9102ة نسبدولة مقارنة  029 ملةج عاملّيا من 53في املرتبة 

إذ  ،مل مصر على تطوير إمكانياتها في مجال استعمال الذكاء الاصطناعي في قطاع التعليمعكما ت (.9190 إلاخبارية:

اتية أول جامعة معلوم إنشاء تكنولوجيا. كما تّم ال هذه على ترتكز  عمدت إلى تطبيق برامج تكوين للطلبة والخريجين
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وتعتبر أول  9102وفي نفس السياق، افتتحت ألاردن جامعة البلقاء الّتطبيقية في عام  الذكاء الاصطناعي.في متخّصصة 

كاء 
ّ
كلّية للذكاء الاصطناعي في ذلك البلد. كذلك أدخلت جامعة اليرموك وجامعة الّزيتونة مناهج تعتمد على الذ

 الا 
ّ
 كية وتطوير الروبوتات في ألاردن.صطناعي لخلق وظائف مستقبلية في مجال البرمجة الذ

. ناعيالاصطمكنة من تقنيات الذكاء تقوم بتخريج مهندسين لهم دراية متّ فأّما وزارة التعليم العالي الجزائرية 

 ومن املهم أنه سيحدث تغييرات جوهرية على مستقبل التحصيل العلمي بالجزائر.فق
ّ
ية ت الجزائر أول جامعة عربد دشن

ها يث أنّ . حالاصطناعياملدرسة الوطنية العليا للذكاء الاصطناعي تعرف باسم صة في هندسة الذكاء وإفريقية متخصّ 

بحسب تصريح وزير التعليم الجزائري  مرشحآالف  5تحقيق حلم بعض الطلبة والتي عرفت تنافس لفتحت آفاقا واعدة 

رة من هذه الجامعة ترتكز على نظام املدارس النخبوية وقدرة عالية على إيجاد نظم متطوّ  أّن كما  (.9190 حذافة:)

 خالل التعليم املتميّ 
ّ
 م الطالب كيفية إيجاد حلول مباشرة للمسائل املعّق ز. وفي هذا إلاطار يتعل

ّ
كية دة وبرمجة حلول ذ

ين البارزين في هذا املجال الحيوي، رفقة أساتذة من نت وزارة التعليم العالي الجزائرية فريق من املختصكما عيّ  لها.

ديد ع الجالية الجزائرية بالخارج، إلعداد البرامج التعليمية حسب املعايير الدولية ومتطلبات سوق الشغل. كما أّن 

عبر  تطبيقات هندسية البتكار ل جديدة في مجال التكوين الجامعي الخبراء اعتبروا أن هذه الجامعة ستكون نقطة تحوّ 

ت ر لتسهيل الحياة اليومية. كما كشف مسؤول مرموق في قطاع التعليم العالي بالجزائر، أن بلده طوّ  الاصطناعيالذكاء 

، عبر تركيز برنامج طموح يؤسس لجامعة وطنية لتكوين (9161- 9191ملرحلة ) الاصطناعيالوطنية في الذكاء  إستراتيجيتها

اء إلنش الاصطناعيل الجزائر على أهمية دور املدرسة الوطنية العليا للذكاء تعوّ  (.9190 حذافة:مهندسين في هذا املجال )

نتاج ة في مجال إخاصّ  الاصطناعيلتكون دعامة صناعية تعتمد على الذكاء  ،مدينة تكنولوجية في املستقبل القريب

 
ّ
مليار دوالر خالل  51الجزائر يمكن لها تنمية اقتصادها إلى  د البروفيسور محمد ملين خرفي على أّن املحروقات. كما أك

 9190 حذافة:العشر سنوات املقبلة اعتمادا على هذه التقنية )
ّ
وهو أحد مهندس ي مشروع هذه  ،د خرفي(. كما أك

ة حة في مجال الصخاصّ  ،الاصطناعيالجزائر رسمت أوليات مستقبلية في استخدام الذكاء  الجامعة الفريدة، على أّن 

 9190 حذافة:) الاقتصاديمو والطاقة وألامن الغذائي للتقليل من نفقات التنقيب عن البترول وتحقيق النّ 
ّ
د (. كما أك

على مجهودات الجزائر في توفير الدراسات الوطنية في هذا املجال بالشراكة مع الشركات العاملية وتوفير املناخ املالئم 

 عليم.الوطني وتحسين جودة الت الاقتصادالة التي تساهم في تنمية لحلول الفعّ للمهندسين والخبراء والطلبة إليجاد ا

( Mathscanتوظيف الذكاء الاصطناعي في التعليم، حيث أسست منصة )عملت على كما أّن اململكة املغربية 

ة املغربية الباحثث حصلت يفي العالم العربي، حمن نوعها لتدريس الرياضيات في املدارس. وتعتبر هذه املنصة ألاولى 

كما لعبت تونس دورا مهما خاّصة في  هاجر املصنف على جائزة "وينص تيك" في استعمال الذكاء الاصطناعي الشامل.

حاولة ت ملو الذكاء الاصطناعي في التصوير الشعاعي واختراع روب الستخداممت الحكومة العلماء إذ دعّ  ،مواجهة الجائحة

إثر اختراع  ،لتلميذ التونس ي ياسين بن سليمان على جائزة عاملية في الذكاء الاصطناعيا حصلكما  .إيجاد لقاح للفيروس

  دولة من العالم. 22روبوت يقوم باحتساب ألاموال في إطار مسابقة دولية تضم 
ّ
ع وزير التعليم العالي التونس ي كما وق

  ،9199خالل شهر فيفري 
ّ
كاء الاصطناعي ومخطط تنفيذها خالل رة تفاهم حول إعداد إلاستراتيجية الوطنية للذمذك

 لالرتقاء باملستوى التعليمي للجامعات التونسية. ،السنوات املقبلة



   مجلةالمؤتمرات العلميةالدولية        
International Journal of Scientific Confrences                                                  

 

         Democratic Arab Center For Strategic, Political & Economic Studies Berlin / German 150 
 

 رلينب –الديمقراطي العربي للدراسات الاستراتيجية والسياسية والاقتصادية / أملانياإصدارات املركز            

 

 العدد السابع عشر  

0200 

 لصّد ربية في املنظومة التعليمية الع الذكاء الاصطناعياملستقبلية التي يواجهها  ياتالصعوبات والتحّد : ثالثا

 فيروس كورونا 

ورة الصناعية الرابعة أو الثورة الصناعية تبدي بعض البلدان العربية وخاّصة الخليجية 
ّ
منها اهتماما متزايدا بالث

وخاّصة دولة إلامارات واململكة العربية السعودية.  ،املجاالت الرقمية مع تنامي استخدام الذكاء الاصطناعي في جميع

شاكل بعض املو  التقنيات الحديثة المتالكرغم محاوالتها العديدة  ،فالبلدان العربية هي دول مستوردة للتكنولوجيا

 ويرأصبح ضرورة لتط ،السياسية واملجتمعية والاقتصادية. لكن التصّور الجديد إلعادة تشكيل املحتوى التعليمي

ويبقى على عاتق املؤسسات التعليمية العربية تطوير بنيتها التحتية ملزيد  فكير واملشاركة والقيادة وغيرهاتمهارات ال

عات ا و صطناعي في برامجها الدراسية. كما يجب عليها البحث في طرق الّتكّيفتوظيف الذكاء الا 
ّ
بالاستجابة لتطل

ّ
ال

ّ
 ،لط

راكمي في مجالي البيانات الضخمة 
ّ
م العميق  «Big Data»خاصة في ظّل التطّور الت

ّ
 .« Deep Learning»ومجال التعل

 :في التعليم الاصطناعيلذكاء التي يواجهها ا سلبياتالو  الصعوبات.1

 إّن 
ّ
ارها من أث ب على أزمات التعليم خالل الجائحة مع الحّد املؤسسات التعليمية في العالم العربي تحاول التغل

 و ي واضح لدول العربية في تصّد ا السلبية والاستفادة من هذه التجربة. وبالتالي فإّن 
ّ
ة في هذه ي باملسؤولية القياديتحل

  ،املرحلة الصعبة
ّ
 تدارك النقائص وإيجاد فرص أوسع الستخداماتلة التربوية لة في العمليّ بإدخال جميع ألاطراف املتدخ

كانياتها جه نحو استغالل جميع إمتّ املؤسسات التعليمية العربية ت في الجامعات. وبالتالي فإّن  اتكنولوجية أكثر ابتكار 

هم على يبدر لت ،إدارة ومعلمين وطالب :مناملتكونة ة التعليمية مع تحسين مستوى العملي ،املتاحة عبر الذكاء الاصطناعي

 ة.استعمال النظم الذكيّ 

لتبيان الصعوبات التي يواجهها تطبيق الذكاء الاصطناعي في تطوير العملية التعليمية خاصة في زمن الجائحة، 

ا واقعا آخر في معظم البلدان وجب علينا دراسة واقع التعليم في العالم العربي. حيث أظهرت جائحة فيروس كورون

يبرز محدودية إلامكانيات والبنية التحتية وعدم جاهزية املدارس وافتقارها للتكوين  (،اليمن... سوريا، العراق،)العربية 

ن تطوير م للسياسات التعليمية في بعض الدول العربية يحّد  إلاستراتيجيةتذبذب الرؤية كذلك ألاكاديمي في هذا املجال. 

م عن بعد. فمع عدم وضوح الرؤية إلاستشرافية، نالحظ غياب الاجتهادات وعدم جودة بعض املحتويات يآليات التعل

عربية والسياسية في بعض الدول ال الاقتصادية والاجتماعيةالعلمية التي ترتكز على الذكاء الاصطناعي. كما أن ألاوضاع 

 مثل فلسطين، ساهمت في عدم مواكبة امل
ّ
ة يستعمال املنظومة الرقمية في التعليم. كما أن املحدودية املادّ ال مين عل

 لبعض العائالت العربية وخاصّ 
ّ
رات، جعلت هذه التقنية غير متوفرة لدى ة في املناطق التي تعاني من الحروب والتوت

  أبناءها نتيجة افتقارها للحواسيب وألاجهزة التكنولوجية.
ّ
ول رتفعة في بعض الفصالب املكذلك نالحظ نسبة الط

 
ّ
وفر إلامكانيات الالزمة في بعض الدول العربية، مما يشكل عائقا أمام التواصل العلمي الدراسية نتيجة عدم ت

والبيداغوجي بين الطالب وألاستاذ. كذلك ضعف خدمات إلانترنت وانعدامها في املناطق النائية واملحرومة في بعض 

بعض السياسات التعليمية  ي استخدام التقنيات التكنولوجية الحديثة. كما أّن الدول العربية، يقف مشكال هاما ف

  الاهتمامالعربية، ما زالت تعتمد على الكتب الورقية ومنظومة التعليم التقليدية، نتيجة عدم 
ّ
ين في مجال مبتكوين املعل
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ّ
املهارات  ام التطور السريع في اكتسابالب يشكل عثرة أمالتكنولوجيا. وبالتالي فإن صعوبة توفير التعليم البديل للط

يمية لون الاعتماد على الطرق التعلبعض ألاساتذة يفضّ  التعليمية نتيجة عدم تكافؤ الفرص بين الطالب العرب. كما أّن 

التقليدية، ألنهم يريدون تكريس مفهوم الحضور الواقعي والفعلي لألستاذ داخل الفصل وعدم الاستغناء عن دوره 

 ألاساس ي.

د يجرّ  هذا ألاخير  في التعليم، حيث أّن  الاصطناعيكن لنا مالحظة عديد العيوب التي ترافق تطبيقات الذكاء يم

 عكس التفاعالت الحسيّ  البشرية من العاطفة والتفاعل املباشر
ّ
م داخل الفصل. كما أن قدرة الطالب على ة للمعل

ي يمكن أن يكون مفقودا. كذلك الجانب الحس ّ  ألّن  التفاعل مع املدرب إلالكتروني تكون في بعض ألاحيان محدودة،

 
ّ
أو  الروبوتات م على طالبه إلتمام الواجبات املنزلية، حيث أّن يمكن لنا مالحظة غياب الضغوط التي يمارسها املعل

الذكاء  قكما أن الصعوبات التي يواجهها تطبي املدرس إلالكتروني ال يلزم الطالب باملواظبة على أداء واجباته املدرسية. 

أنظمتها التعليمية تقوم على أداء العنصر البشري بشكل كبير، بالرغم من  الاصطناعي في بعض البلدان العربية، هو أّن 

 ةاملخاوف من تطبيقات الذكاء الاصطناعي خاصّ  ة في زمن الجائحة. لكّن ات التعليم عن بعد خاصّ الاعتماد على منصّ 

  في مجال التعليم يعيق في بعض ألاحيان
ّ
قة للذكاء الاصطناعي داخل خلق مشاريع جديدة تعتمد على القدرات الخال

مو والتطوير، خاصة في بلداننا العربية وتعتبر تكلفتها هذه التقنية ال تزال في مرحلة النّ  املدارس والجامعات. كما أّن 

 الدول الخليجية سارعت في استباق غيرها من الدول العربي مرتفعة وباهظة. لذلك فإّن 
ّ
انب وفر الجة ألاخرى، نتيجة ت

املادي وامتالكها بنية تكنولوجية متطورة. فالعديد من املؤسسات التعليمية في سوريا العراق واليمن وغيرها... ليس 

ورونا ة مع انعكاسات وباء كل أعباء التكلفة املادية لتطبيقات الذكاء الاصطناعي في الوقت الراهن، خاصّ بمقدورها تحّم 

  ادالاقتصعلى 
ّ
الية من التكلفة الع تبادل الخبرات والدخول في اتفاقيات وشراكات دولية تحّد  ي. وبالتالي فإّن املحل

 في التعليم. الاصطناعيالذكاء  الستخدام

محدودية تكوين املعلمين في  ق مكاسب تعليمية مذهلة في العالم، إال أّن الذكاء الاصطناعي حّق  بالرغم من أّن 

وصل إلى استنتاجات بشكل مناسب. والتّ  الاصطناعي يسمح لهم بتحسين استخدام الذكاء بعض الدول العربية ال 

الثقة العمياء التي تجعل الطالب واملعلمين منبهرين بهذه التقنية، قد تؤدي بهم إلى تشخيصات غير صحيحة  وبالتالي فإّن 

  في بعض ألاحيان. فالبرمجة الرقمية لآلالت والروبوتات التعليمية تجعلها
ّ
وجب علينا  همفتقرة إلى إلابداع، وبالتالي فإن

قدان هو ف الاصطناعي،د دور ألاستاذ عبر طفرة الذكاء ومن املشاكل التي تهّد  العمل على تحديثها من حيث البيانات.

ساس ي ألا ية الحضور الفعلي والدور قاد والخبراء يحرصون على أهّم العديد من النّ  الوظائف بسبب ألاتمتة، بالرغم من أّن 

 
ّ
الذكاء الاصطناعي خلق بعض التباين وعدم املساواة الاجتماعية والاقتصادية من  ي يقوم به داخل الفصل. كما أّن الذ

صة لهم أيام الحجر الصحي. فضعف تدفق ات التعليمية املخصّ ة على املنصّ خالل استخدامه من طرف الطلبة، خاصّ 

  إلانترنت وضعف البنية التحية في بعض املناطق
ّ
هذه  الاستفادة منفي الب العربية، ساهم في خلق فجوة بين الط

 التقنية، رغم الجهود املبذولة من طرف املدارس والجامعات في تعميمها. 
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ّ
رد لتطبيقات الذكاء الاصطناعي في التعليم، هو املكاسب الربحية الناتجة ومن املخاوف التي تشوب النمو املتط

 صات التععن ألاتمتة عبر املنّ 
ّ
ية. وبالتالي يجب استباق آلاثار السلبية في اكتشاف املعلومات وتطويرها. فإن ليمية الذك

ي ن نقاط الضعف فلتبيّ و يجاد رؤى متعددة إل صة في الذكاء الاصطناعي الحكومات العربية تحتاج إلى خبرات متخصّ 

كما  روبوتات.لل تفاعل إلالكتروني الذكّي ضرورة تحديد الجوانب إلايجابية عبر الكذلك املنظومة التعليمية التقليدية و 

شجيع ة وكذلك تأن تطوير البرامج التعليمية يتطلب تطوير إجراءات أكثر مرونة وأكثر ذكاء في عملية البرمجة الذكيّ 

 
ّ
اء قاد يعتبرون أن الذكبعض النّ  كما أّن  مكن من تطبيقاتها والغوص فيها لتفكيك رموزها ومعانيها.الب على التّ الط

 الاص
ّ
ه ساهم في محاكاة العقل البشري واتخاذ القرار السليم، طناعي من أخطر إفرازات الثورة التكنولوجية والرقمية، ألن

ه9191 يونس:إلظهار ردود ألافعال املناسبة واستغالل هذه التقنية في تحقيق املهمات الصعبة )محمد 
ّ
في مقابل  (. فإن

ر إطاوضع  جم عن استعمال هذه التكنولوجيا، لذلك وجبنذلك، يمكن لنا مالحظة التداعيات ألاخالقية التي قد ت

 تمامالاه. ولعل هذا ألامر يدعونا إلى ضرورة الاصطناعية التعليمية وأسس التعامل مع الذكاء أخالقي لتنظيم العمليّ 

ير التعليم هو املسؤول عن تربية الضم ، باعتبار أّن الاصطناعيجمة عن الذكاء بالجانب التربوي في معالجة املخاطر النا

روح يمكن له أن يقتل  الاصطناعيالذكاء  كما أّن  (.9191 يونس:)محمد  عن إلالزام القانوني اإلانساني وتحفيزه بعيد

  ةإلابداع املوجود
ّ
التعامل مع الروبوتات  أّن ما ك اختراق بياناتهم.بعرف على خصوصياتهم التّ يّسهل الب و لدى الط

 وألانظمة الذكيّ 
ّ
 ة يؤدي إلى انفصال الط

ّ
ي جمود العالقات البشرية. وبالتالكذلك و  الاجتماعيمين عن محيطهم الب واملعل

 
ّ
 فإن

ّ
في  لخبراءار املكتسبات واملهارات الالزمة لتكوين نا نالحظ فتور التواصل بين الطالب وأستاذه. وبالتالي وجب توف

ه في ، سيقع استثمار الاصطناعيعلم بواسطة الذكاء م الذكي. فتكوين رأس مال بشري في مجال أنظمة التّ يمجال التعل

 املستقبل لتطوير املكتسبات التعليمية والبرامج املدرسية. 

الفجوة  سة في العالم العربي، يساهم في تكريخاصّ  الاصطناعيفي بحوث الذكاء  والابتكار نوع نقص التّ  كما أّن 

تعتبر تجارب ناشئة. في الوقت الحالي، ال إال أّنها  جامعات رائدة في دول الخليج،التي تقوم بها حاوالت املالرقمية. رغم 

ذكاء ي تعمل بالاملزيد من ألاجهزة الرقمية التّ الجامعات بتجهيز  منيمكن ألغلب الدول العربية خاصة في زمن الجائحة 

الذكاء تطبيقات ل الباهظة ةتكلفالر املتطلبات املادية والبنية التحتية الالزمة. حيث نالحظ ، نتيجة عدم توفالاصطناعي

ذلك ضرورة ك، و في بعض ألاحيان ب والطاقة الضروريةيتوفر الشبكة إلالكترونية الرابطة بين الحواسالاصطناعي وعدم 

داد ع وامتوفي هذا إلاطار ال يمكن ضمان توّس  .ألاشياء انترنتكمية عالية من البيانات وأجهزة استشعار من أجل وجود 

  الاصطناعي فيالذكاء 
ّ
ما أن ك ستقرة أمنيا واجتماعيا واقتصاديا وسياسيا.املة منها الغير ة الدول العربية، خاصّ كاف

 
ّ
 ةة على أنظمة التعلم الذكيّ ل عرضة للهجمات الحاسوبية، خاصّ ضعف البنية التحتية في بعض الدول العربية يشك

 دو 
ّ
 « Wastson for Cyber Security » برنامج  مثل:خاذ إجراءات دفاعية ن ات

ّ
 الذ

ّ
. وبالتالي فإننا « IBM »ره شركة ي توف

طناعي الاصبعض التطبيقات القائمة على الذكاء  نالحظ ضعف أمن تكنولوجيا املعلومات في الدول العربية، حيث أّن 

 كما  ذاتها. من نقاط ضعف مختلفة في حّد تعاني 
ّ
 أن

ّ
 نا نالحظ عدم مرونة بعض أنظمة التعل

ّ
 م الذك

ّ
ب ال ية مع مستوى الط

 
ّ
زة نة. وتحتاج أجهمقنّ مدخالت  يم آلالي ما تزال محدودة في تلّق في بعض الجامعات العربية، حيث أن تطبيقات التعل
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  ة بها وإنفاق مزيد من الوقت والطاقة.الحاسوب إلى مراحل التدريب الخاصّ 
ّ
ملعارف بغي التعلم بتطبيق اه ينوبالتالي فإن

 
ّ
 ام الجديدة.على املواقف واملهّ اعتمادا كية، بشكل أسرع وأكثر دقة والنظم الذ

  كما أّن 
ّ
 ة له. ومن املهّم يكية رغم كل املحاوالت املحاكالتفكير البشري مختلف تماما عن آلاالت والنظم الذ

ن في ميييالتفكير في مزيد تحقيق تقارب أوسع بين الطالب ككائن بشري وآلالة )الحاسوب(. وقد أجمع عديد ألاكاد

في التعليم ال يزال في مرحلة التأسيس في الوقت الحالي، حيث  الاصطناعيتوظيف الذكاء  أّن الجامعات إلاماراتية، على 

ونقص أعضاء هيئة التدريس في هذا املجال وافتقار  الاصطناعي ءخصصات املرتبطة بالذكالتصعوبة في تحديد ا كهنا

ية تواجه الجامعات العرب التي تحدياتفاّن ال(. وبالتالي 9191 السعود: )أبو هذه التقنيةة على برامج الدراسات املبنيّ 

ل في محدودية
ّ
ون استكشافه دحالت  نظمة التقليدية،لأل ل يبدكفي التعليم  الاصطناعياملعرفة لتطبيقات الذكاء  تتمث

الببت التكنولوجيا الرقمية من قرّ  02خاصة في ألاوقات الصعبة. بالرغم من أن جائحة كوفيد 
ّ
ة في فترات خاصّ  الط

صال إلى  الافتقار أن  إال  الحجر الصحي والغلق الكلي للمدارس والجامعات،
ّ
 باإلنترنت عالي السرعة في بعض البلدانالات

 
ّ
واستخدامها. من املؤكد أن ألازمة الصحية التي واجهت  الاصطناعيول إلى تطبيقات الذكاء ل مانعا للوصالعربية شك

 
ّ

 م إلالكتروني نحو الواجهة، فغدا خيارا ال بديليي فيروس كورونا، دفعت التعلالتعليم في العالم العربي بسبب تفش 

 
ّ
 (9191 الخطيب:ل املفاجئ )يات كبيرة ملواكبة هذا التحوّ مون تحّد عنه. وسيواجه املعل

 :ما بعد الجائحة في التعليم الاصطناعيذكاء التحّديات املستقبلية لل.0

 في حياتنا العمليّ  الاصطناعية الذكاء أظهر وباء كورونا أهميّ 
ّ
ه أصبح واقعا ملموسا وساعد البشرية في ة، حيث أن

ما في البحث العلمي وتطويره زمن الجائحة، حيث ساعد لعب دورا مهّ  الاصطناعيالذكاء  تحديد هوية الفيروس. كما أّن 

ع حسب بعض الخبراء، ه.يجاد التلقيح الفعال ضّد إل العلماء في تحليل املعلومات الجينية للفيروس 
ّ
ّن الذكاء أ ومن املتوق

 
ّ
لبعيد. عام في املستقبل ا 091د الوظائف البشرية خالل الاصطناعي في بعض الدول العربية سيكون قادرا على تقل

كاء الاصطناعي في جميع املجاالت خالل وستشهد املنطقة العربية وخاصّ 
ّ
ة دول الخليج، انتشارا واسعا لتقنيات الذ

(. وتعتبر املجهودات املبذولة من طرف دول مجلس التعاون الخليجي في السنوات 9190 حّداد:الّسنوات القادمة )

شراكة مع الدولة إلامارات بإطالقها البرنامج الوطني للذكاء الاصطناعي ب الفارطة، عامال مهّما في قطاع التعليم. كما أّن 

الب بإتباع أحدث الّتطّورات العلمية والّتخّصصات الّتكنولوجّية عبر الّتمتع 
ّ
ر عديد الفرص للط

ّ
جامعات حكومّية، ستوف

سهيالت الدراسية.
ّ
 بعديد املنح والت

كاء
ّ
، إلى تدريس ةيالدراساته داخل الفصول طناعي والتعليم يتجاوز تطبيقالاص في الواقع، فإّن الّتفاعل بين الذ

كاء
ّ
ط تقنياته. كما أّن إدخال الذ

ّ
 جيانيني:) يةنشيطلتدريس والهياكل التّ االضوء على قضايا  الاصطناعي في التعليم يسل

رها الذكاء الاصطكيف يمكننا أن نالحظ الفوائد الحقيقية التّ  طرحها:ي يمكن لنا (. فعديد ألاسئلة التّ 9190
ّ
ناعي ي يوف

كاء 
ّ
في مناهجها  الاصطناعيفي قطاع التعليم؟ ماهي الّسياسات املستقبلية التي وضعتها الدول العربية ملزيد تطوير الذ

 التعليم؟  التعليمية؟ كيف يمكن للدول العربية ضمان الاستغالل املتكافئ للذكاء الاصطناعي في
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  .02ة في زمن جائحة كوفيد رئيسية في مجال التعليم خاصّ أداة و نقلة نوعّية الاصطناعي  الذكاءأصبح لقد 

الب املختبرات وبالتالي خرج من بوتقة 
ّ
العلمية والخيال العلمي، لينسجم مع أهداف التعليم عن بعد ملساعدة الط

مين خاّصة في فترة الحجر الّصحي.
ّ
أّن  ،املدير القانوني في شركة مايكروسوفت العاملية ،أوضح براد سميثوقد  واملعل

لذلك وجب علينا الاستعانة بالخبرات  .العالم يعاني من أزمات إنسانية مستمّرة ناجمة عن كوارث بشرّية وطبيعية

تي ستساعد على إنقاذ املزيد من ألارواح بت
ّ
ثال على وكم عاّمة.فة وسائل التعامل مع الكوارث بص حديثالّتكنولوجية ال

كاء الذ تقنياتالذكاء الاصطناعي الذي أطلقته شركة مايكروسوفت لحماية الكرة ألارضية في مجال  ذلك، برنامج

ب من ذو طفي تمكين ال سيساهمالاصطناعي  الذكاءخاصة على مستوى التغيرات املناخية. كما أّن  الاصطناعي،
ّ

ي ال

علومة بطرق ميّسرة. حيث تّم تطوير تطبيقات مايكروسوفت للخدمات من الحصول على امل الاحتياجات الخاصة

م 
ّ
ملساعدة املكفوفين لقراءة النصوص بصوت عالي  (Microsoft Cognitive Services APLS) آلالياملعرفية والتعل

ل في مزياملستقبلية للبلدان العربية خاّصة الخليجية،  كما أّن الرؤية .وألاشخاص إلاجاباتوالتعّرف على 
ّ
د إتاحة تتمث

مة ما احترافي، يقوم بترج هذه التقنية وتعميمها في الفصول الدراسية. كما نالحظ أّن هناك مترجم افتراض ي وهو مكّون 

م خاّصة لل
ّ
ب الذين يعانون من إعاقات سمعية أو بصرية. و طيقوله املعل

ّ
اء الي فإّن الذكاء الاصطناعي يساهم في إلغتالبال

م.الحواجز والعرا
ّ
تمنح البرامج التعليمية التي تعتمد على الذكاء الاصطناعي، كذلك  قيل التي تفصل الطالب عن املعل

 
ّ
 حة في تطوير مهاراتهم.ذوي الاحتياجات الخاصة شعورا باالستقاللية ورغبة مل

اّصة في ي، خم عبر الذكاء الاصطناعليتعديل احتياجات الّتعتتمثل في  كما أّن أولوّيات بعض الحكومات العربية

فإّن الجهات املسؤولة عن التعليم في هذه  تصميم منّصات رقمية ذات جودة عالية. وبالتالي من خاللزمن الجائحة 

الذكاء عبر أجهزة تعمل ب تكون متاحةل تأهيلهااملعرفة التكنولوجية وتحاول إعادة امتالك الدول تكشف عن الفجوات في 

ور مع  الاصطناعي. 
ّ
مين استعمال الذكتط

ّ
ا في أكثر ارتياح سيصبحون اء الاصطناعي في الجامعات العربية، فإّن املعل

عات واعدة إلنشاء عملّيات تسجيل أكثر كفاءة وتنافسية خاّصة في مجال 
ّ
الب وهناك إمكانّيات وتطل

ّ
تعاملهم مع الط

كاء الاصطناعي
ّ
ه يوجد العديد من تطبيقات الذ

ّ
تي يتّم تطو  البحث العلمي. كما أن

ّ
يرها داخل الجامعات العربية ال

  حديثلت
ّ
مين، حيث أّن برامج التدريس املحتوى الذك

ّ
 اعي.أكثر تقّدما بفضل الذكاء الاصطن ستصبحي والشخص ي للمعل

 
ّ
مون والط

ّ
عات املعل

ّ
ق من الب، لضمان مستوى مرمو إّن رقمنة املناهج التربوية في العالم العربي سيكون في مستوى تطل

 املكتسبات 
ّ
العديد من الجامعات  رات العلمية. كما أّن الب قادر على مواكبة التطوّ التعليمية وتنشئة جيل من الط

ين امعيّ جين جيلتكوين خرّ  الاصطناعيالتي تعنى بتدريس الذكاء  الاختصاصاتالعربية تحاول إنشاء عديد ألاقسام و

 ومحاولة إدماجهم في سوق الشغل.

مات الخليجية تعمل على وضع قواعد واضحة في مجال التعليم عبر متابعة ّن السياسات املستقبلية للحكو إ

هذه الدول تعمل جاهدة على نشر الثقافة الرقمية بالشراكة مع جامعات  . كما أّن الاصطناعيالدروس بواسطة الذكاء 

لذكاء ا صعوبة توظيفقاد يالحظون . رغم أن النّ الاصطناعيألاهداف إلايجابية للذكاء من  لالستفادةأروبية وأجنبية 

التعليم  ما أّن ك إمكانيات بعض الدول العربية. الصعبة وتواضع ظروفال املشاكل املرتبطة به، في ظّل  في حّل  الاصطناعي

 التقّد 
ّ
 مي سيكون رهانا أساسيا في الدول الخليجية، وهو عبارة عن تجارب تلخ

ّ
 م التجريبي اعتماد على مهاراتص التعل
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بر استعمال ع الافتراض يم يستويات من التعلاملفر في املستقبل أرقى مي سيوّ أّن التعليم التقّد  الطالب ورغباتهم. حيث

تطوير و  الاصطناعي. حيث نالحظ في هذا السياق جهود معهد قطر لبحوث الحوسبة في توظيف الذكاء الاصطناعيالذكاء 

وهو ما يعرف باملسح الخاص آلالي  « Survey 2 personaر الباحثون بهذا املعهد نظاما يعرف بإسم "طوّ و  أساليبه.

لألشخاص ويمكن من تطوير التعامالت إلادارية للمؤسسات التربوية مع طالبها وأعضاء هيئة التدريس إليجاد الحلول 

 املناسبة.

ة مع الظروف الصحية تقديم املحتوى التعليمي خاصّ  ق سيساهم في تكييف طر  الاصطناعيالذكاء  كما أّن 

  الوباء. الناتجة عن
ّ
 نقائص ا ه سيحاول تقديم أنماط جديدة ومعالجةكما أن

ّ
الدول العربية  م لدى الطالب. كما أّن لتعل

للقيام بتحويرات جذرية للمحتوى التعليمي  ،بواسطة خبراء متخصصون  الاصطناعيتحاول جاهدة توظيف الذكاء 

كية أدوات الترجمة التلقائية  الذكي. كما أّن 
ّ
ى جمهور ع بلغات مختلفة إلساهم في تقديم محتوى متنوّ ستفي املنّصات الذ

 
ّ
وزير التعليم العالي والبحث العلمي بدولة  ،الدكتور خالد عبد الغفار ّن كما أ الب لتعزيز جودة التعليم.أوسع من الط

اصة بها الدول العربية خ عن أهمية املرحلة الحالية التي تمرّ  ،ر في مؤتمر وزراء التعليم العالي بالوطن العربيعبّ  ،مصر

لذا وجب علينا امتالك التكنولوجيا الحديثة  .ةطقد استقرار املنوألاخطار التي تهّد  02مواجهة أزمة كوفيد  في ظّل 

  م الحضاري للحّد والتقّد  كواجهة للرقيّ 
ّ
وزراء العرب على ضرورة وضع سياسات الد عديد من الفجوات الرقمية. كما أك

 إضافة إلى دعم املبادرات العلمية والبحث في ،في التعليم الاصطناعينفيذية لتوظيف الذكاء ة واستشراف خطط تعاّم 

رة النظ إال أّن  ،ي أمام تداعيات جائحة كورونابرغم الصعوبات التي واجهها العالم العر  .الاصطناعيتطبيقات الذكاء 

  ،إلاستشرافية لبعض الحكومات العربية
ّ
ل التعليم يته من خالر ي مجال التعليم عبر استمرانتها من تجاوز هذه ألازمة فمك

  هذا وفي .الاصطناعيعن بعد بواسطة الذكاء 
ّ
 د وزير التعليم العالي املصري الدكتور خالد عبد الغفار علىإلاطار أك

 بالجامعات العربية.  املحتوى العلمييات تكنولوجية في مجال انترنت إحداث خاصّ  ضرورة

  زات التياملميّ  ومن أهّم 
ّ
  :الاصطناعي هول ثورة صناعية رابعة في مجال التعليم بواسطة الذكاء تشك

ّ
م التعل

 « Deep Learning »العميق 
ّ
جاالت عديد املف .والتفكير بشكل فردي ومستقل الاستنباطه يعطي قدرة عالية على ، حيث أن

 
ّ
 م العميق خاصّ تعتمد على التعل

ّ
التقنية على مفهوم الخوارزميات كية والحواسيب وتعتمد هذه ة عبر الهواتف الذ

هذه التقنية سيقع تطوير استعمالها في عديد  كم هائل من البيانات وتحليلها إلى أفكار متعددة. كما أّن  الستيعاب

 يالاصطناعرئيس املجموعة العاملية للذكاء  ،يقول الدكتور جاسم حاجي الجامعات العربية خالل السنوات املقبلة.

في املنطقة وخصوصا من قبل دول الخليج". وبالتالي  الاصطناعي" في مجال الذكاء الاستثمارات"هناك حجم كبير من 

خالل  ةر مشروع مدينة "نيوم" الذكيّ لسعودية ستطوّ فا ،هذه التقنية المتالكاملتزايد للدول العربية  الاهتمامنالحظ 

سياسات  . كما أّن 9195بحلول عام  الاصطناعيل وجهة سياحية الكترونية بواسطة الذكاء السنوات القادمة لتصبح أوّ 

يصبح م عن بعد سيحيث أن التعل ،عا وانفتاحا على التكنولوجياالدول الخليجية في مجال التعليم أصبحت أكثر توّس 

 عمليّ 
ّ
 ة قديمة. وبالتالي سوف تعتمد الجامعات واملدارس العربية على املعل

ّ
 مم آلالي الذي سيسيطر على وظائف املعل

ما أن الحروب . كالاصطناعي. وبالتالي فإن املستقبل التكنولوجي سيطرح وظائف مبتكرة تعتمد على الذكاء يديالتقل

 مادالاعتو ي دور الوظيفي البشر العن  لالستغناءوألازمات الصحية مثل جائحة كورونا ساهمت في إيجاد طرق بديلة 
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ذكاء ل الألاستاذ في املستقبل القريب؟ وهل يتحوّ ة لى مكانات أن تنقلب عتعلى آلالة. فهل يمكن لآلالت والروبو 

 إلى تكنولوجيا حتمية ال مفر منه في املنظومة التعليمية؟ الاصطناعي

 :توصيات منهافنستنتج من خالل دراستنا بعض ال

 مة والخبرات  مستقبل الذكاء الاصطناعي في العالم العربي
ّ
، كاديميةألايعتمد على أربعة عناصر: القيادة املتعل

 نظمةعن أ الابتعاد بالتالي يجبو  والقيم الجديدة املنبثقة من التحّول الرقمي. البنية التحتية املتطّورة، تحفيز إلابداع،

مية و التعليم التقليدية، وإعطاء ألاول
ّ
 .مهارات الذكاء الاصطناعي لتعل

 لتبّني تكنولوجيا امل 
ً
 قّويا

ً
لت حافزا

ّ
ر قطاع التعليم بالجائحة التي شك

ّ
 جاءت الجتأث

ّ
ائحة علومات، ولحسن الحظ

، أل 
ً
 مهّما

ً
ل حافزا

ّ
 الذكاء ّن خالل فترة التحّول الرقمي في العالم العربي على صعيد البنية التحتية واملعلوماتية، وهذا شك

قبل تالاصطناعي ال يحتاج إلى مصادر كبيرة وإمكانيات ضخمة، بل إلى عقوٍل وبرمجّيات، لكن ألاهّم هو التركيز على املس

 .ألّن ألازمات الصحية لن تنتهي

  العالم العربيدفع املؤّسسات التعليمية في  
ّ
 الب واإلى تبني استراتيجّيات الثورة الرقمية ودفع الط

ّ
ى مين إلملعل

 .تصميم تطبيقات الذكاء الاصطناعياملشاركة في بلورة و 

  ليس استبدال املعلم أو الاستغناء عنه  هدفالذكاء الفطري. فال كانم ذكاء الاصطناعي أن يحّل يمكن للال

 إلى جنب مع العقل الاصطناعي في توليفة  وجب علينا أّن نركز على عملبالكامل، وإنما 
ً
 .سجمةمنالعقل البشري جنبا

 ي ف توظيف الذكاء الاصطناعي في التعليم والبحث العلميزيد العمل على وضع سياسات وخطط تنفيذية مل

كذلك و  .الذكاء الاصطناعي أنظمةمن  لالستفادةن الفجوات الرقمية وضمان فرص متكافئة للحّد مالعالم العربي، 

 .ةاملدارس العربيفي الجامعات و  ة لالستخدامات التعليمية للذكاء الاصطناعية والخاصّ تأمين مصادر التمويل العامّ 

 مين وتمكينهم من  تكوينو  تأهيل
ّ
 طناعيت التعليمية للذكاء الاصالالزمة لالستخداما املكتسبات الرقميةاملعل

  تطوير منظومات وبيانات إدارة التعليم في العالم العربي، وضرورة اهتمام املسئولين عن التعليم بإعادة النظر

 .في دعم البحث والابتكار في الذكاء الاصطناعي

  ّاعتماد مبادرات تحفيز 
ّ

ات تعمل إنشاء مختبر و اء الاصطناعي في مجال التعليم، جع على الاستثمار في الذكية تش

 .على النهوض بهذه التكنولوجيا

  في مجال الذكاء الاصطناعيبناء شراكات عميقة في التعليم بين القطاع العام والخاص ودعم البحث العلمي. 

 د في تبادل املعلومات والخبرات خلق منّصة عربية تعليمية للذكاء الاصطناعي تحت رعاية ألالكسو، تساع

 .الدول العربيةالكفاءات بين و 

 خاتمة:

 
ّ
ة كان ركيزة ودعامة أساسيّ  ،02كي في الجامعات واملدارس العربية زمن جائحة كوفيد إن توظيف التعليم الذ

حيث الحظنا تفاعال  .كمال السنة الجامعية ولقيام املؤسسات التعليمية بدورها املعهودإلملواجهة تداعيات الفيروس 

 
ّ
وكذلك لدى املعلمين في خلق بيئة تدريسية مبتكرة. فاملؤسسات التعليمية العربية خالل البي ايجابيا في الوسط الط
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  ،السنوات املقبلة ستكون أمام تحديات كبرى 
ّ
ب على ألازمات الاجتماعية والاقتصادية والسياسية والصحية وهي التغل

ل الذي تعمل عليه املؤسسات ي ألاوّ تحّد ا الة في زمن العوملة والصراعات إلاقليمية والدولية. أّم التي تعترضها خاصّ 

  02هو تجاوز مرحلة كوفيد  ،التربوية في العالم العربي
ّ
م يص من آثارها السلبية على التعليم وتطوير منهجية التعلوالتخل

 
ّ
مين في مزيد استخدام الذكاء الاصطن 19كانت جائحة كوفيد ي.الذك

ّ
يا لمتضمينه عاعي و بمثابة الشرارة التي أنارت املعل

كما يتكّهن عديد الباحثين بأنه سيكون محّرك الّنمو والتنمية  .في جميع مراحل التعليم في العالم العربي ،و نظريا

ن م الذكاء الاصطناعي تّتطلب مزيدفتطبيقات  .والتطّور خالل السنوات القليلة القادمة وسيؤسس لعالم جديد

الب مع لغة العصر الحاسوبيةالتأطير العلمي سواء الاهتمام باملعارف النظرية و 
ّ
مين أو للط

ّ
  .للمعل

 القيم و  ،التعليم في عاملنا العربي والثقافية ملبدأفيبقى الحفاظ على املهمة الاجتماعية  ،أما الهدف ألاسمى
ّ

بث

أن كن التي يم ،النظر على السلبيات والطالب بغّض خالق في صفوف ألاجيال مع ضمان الحضور الفعلي لألستاذ ألا و

ات وبعض السلوكي هذه التكنولوجياالتكلفة الباهظة ل حيث نالحظ .تنطوي عليها استخدامات الذكاء الاصطناعي

النقائص وبعض  02لقد كشفت جائحة كوفيد  .الطالبلتدريس ي و التي قد تلحق الضرر ببعض إلاطار اخالقية ألا 

. ي تفتقر إلى مثل هذه التكنولوجيا الحديثةالتّ ة خاصّ  ،الصعوبات التي واجهت بعض أنظمة التعليم في العالم العربي

لذلك وجب تقريب ونشر الثقافة التكنولوجية داخل املؤسسات التعليمية العربية وتبسيط املفاهيم وألاساليب مع 

 مة في هذا املجال.ة مع الدول املتقّد ضرورة إيجاد حلول تشاركيّ 

نا نقف في بعض كما 
ّ
ين لتوسيع استعمالها باللغت ،املفترقات عند أمر تعريب تطبيقات الذكاء الاصطناعيأن

ا لغويا ملا فيه من رؤى تطويرية وتنشيط ،لكّن هذا ألامر ينطوي على تحّديات قاسية .العربية والانجليزية في عاملنا العربي

 .روري هو تحّدي مستقبلي واضح وض ،دول العربيةالذكاء الاصطناعي في التعليم في الفتوطين  .الابتكارودفعا لإلبداع و

ات البشرية و ويّتطلب 
ّ
تحقيق ول .أس مال بشري قادر على رفع التحدياتلبناء ر  ،الكفاءات املحليةجهدا يعتمد على الذ

عملت املؤسسات التربوية العربية في إنشاء برامج  ،املنشودة من التكنولوجيات الحديثة في مجال التعليم الاستفادة

م الرقمية والعمل على تحديث املعارف يعبر فتح واجهات التعل ،الاصطناعيواستراتيجيات لنجاح تقنية الذكاء 

 واستثمارها.
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 وفق متطلبات القرن الحادي والعشرين حوكمة الجامعات

 أجامعة امللك سعود 
ً
 نموذجا

Universiy governance according to the requirements of the twenty-first century, King 

Saud University as a model 

 الرياض/ السعودية ،باحث أكاديمي، إدارة التعاون الدولي جامعة امللك سعود /سامي أبو طالب حسن.د

Dr.Sami Abu Talib Hassan/Academic Researcher, International Cooperation Department, King Saud University - 

Riyadh / Saudi Arabia 

جامعة املنصورة، املنصورة/  /استشاري نظم املعلومات الجغرافية، مركز تقنية الاتصاالت واملعلومات /أيمن السيد املعداوي .أ

 مصر

Ayman El-Sayed El-Maadawy, GIS Consultant Information and Communication Technology Center/ Mansoura 

University, Mansoura / Egypt 

 

 ملخص الدراسة: 

تفرض تحوالت القرن الحادي والعشرين على املؤسسات التعليمية مواكبة التغيرات املتسارعة نحو التميز والتنافس في البيئة 

التعليمية، وفي هذا السياق تهدف الدراسة الحالية إلى إبراز املالمح الرئيسة ملفهوم الحوكمة، ودورها في إلادارة الرشيدة للمؤسسات 

 على املبادئ الرئيسة للحوكمة، وقد بدأت حكومة اململكة العربية السعودية تولي هذا التوجه 
ً
التعليمية لتحقيق أقص ى املنافع، اعتمادا

"وطن طموح" "حكومته فاعلة"، وباعتبار جامعة امللك سعود جامعة الوطن؛ فقد رسمت  9161من الاهتمام والرعاية، في ظل رؤية املزيد 

ج هرسالتها الاستراتجية لتحقيق خطة اململكة في تطوير التعليم في ضوء مبادئ الحوكمة التى تنتهجها الدولة، وقد اعتمدت الدراسة على املن

 لحوكمة مؤسسات التعليم العالي، من خالل إدارة العملية التعليمية لتنفيذ الاستراتيجيات التي الوصفي التحليلي
ً
، وتناولت الدراسة تعريفا

 على الشفافية والعدالة واملساءلة، وتوصلت الدراسة إلى أن الحوكمة في جامعة امللك 
ً
وضعتها الجامعة لتحقيق جودة التعليم اعتمادا

( 6( إطالق برنامج لقياس الحوكمة داخل الجامعة، و)9( إنشاء البنية ألاساسية للحوكمة، و)0رئيسة شملت ) سعود مرت بأربع مراحل

( متابعة الحوكمة وتطويرها، ولعل من أهم مخرجات تطبيق الحوكمة في جامعة امللك سعود هى تجديد 2تنفيذ الحوكمة وتطبيقها، و)

 من 2لتعليم ملدة )الاعتماد ألاكاديمي املؤسس ي من هيئة تقويم ا
ً
م، وقد بلغ عدد البرامج 9192إبريل  61م إلى 9102مايو  0( سنوات اعتبارا

، كما حصل )66الحاصلة على الاعتماد ألاكاديمي الوطني )
ً
 من برامج الجامعة على الاعتماد ألاكاديمي الدولي. 006( برنامجا

ً
 أكاديميا

ً
( برنامجا

تى تدعم ريادة ألاداء املؤسس ي للجامعات السعودية في ظل الحوكمة، ومنها تحقيق الالمركزية وقدمت الدراسة مجموعة من التوصيات ال

واستقاللية الجامعات، وابتكار مصادر متجددة لتمويل البحث العلمي، وتحقيق املسئولية املجتمعية، ونشر ثقافة الحوكمة باعتبارها أمل 

 وطن يرنو إلى التقدم والازدهار.

 حوكمة الجامعات، نماذج الحوكمة، الاعتماد ألاكاديمي، جودة التعليم، جامعة امللك سعود.املفتاحية:الكلمات 

Abstract: 

The transformations of the twenty-first century impose on educational institutions to cope with the rapid changes 

towards excellence and competition in the educational environment. In this context, the current study aims to highlight the 

main features of the concept of governance, and its role in the rational management of educational institutions to 

attainatmost benefits based on the main principles of governance.The government of the Kingdom of Saudi Arabia has begun 
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to pay more attention and care to this approach, in light of the vision of 2030, an "ambitious nation", an "effective 

government", and considering King Saud University as the nation's university; It has drawn its strategic message to achieve 

the Kingdom's plan to develop education in light of the principles of governance pursued by the state.The study relied on the 

descriptive analytical approach, and the study dealt with a definition of the governance of higher education institutions 

through the management of the educational process to implement the strategies developed by the university to achieve 

quality education based on transparency, justice and accountability.The study concluded that governance at King Saud 

University passed through four main stages, which included (1) establishing the infrastructure for governance, (2) launching 

a program to measure governance within the university, (3) implementing and applying governance, (4) monitoring and 

developing governance, and Perhaps one of the most important outputs ofimplementing governance at King Saud University 

is the renewal of institutional academic accreditation from the Education Evaluation Commission for a period of (7) years, 

starting from May 1, 2017 to April 30, 2024, and the number of programs that have obtained national academic accreditation 

has reached (33), and (113) academic programs of the university have obtained international academic accreditation .The 

study presented a set of recommendations that support the leadership of the institutional performance of Saudi universities 

under governance, including achieving decentralization and independence of universities, creating renewable sources of 

funding for scientific research, achieving social responsibility, and spreading the culture of governance as the hope of a nation 

that aspires to progress and prosperity. 

Keywords: University governance, governance models, academic accreditation, quality of education, King Saud University. 

 :مقدمة

دريس لتحقيق مهامها املمثلة في الت املتاحة هادار مو املعاصرة إلى الاستفادة من كافة  املؤسسات التعليمية تسعى

ونشر املعرفة؛ حتى تتمكن من التكيف مع التحوالت العاملية، وتحتفظ بمشروعيتها ودورها الريادي في  والبحث العلمي

، وقد أدى التطور البحثي (626، ص9191لقرن الحادي والعشرين )السرديه: العالم املعاصر بما يتوافق مع متطلبات ا

 الذي يقوم على مجموعة من املدخالت ،في الجامعات إلى وصفها باملؤسسات البحثية العتمادها على الاقتصاد املعرفي

والتمويل الواسع، وفي املقابل تظهر مجموعة من املخرجات  ،املتميزين من العلماء واستقطابفي مقدمتها: الحوكمة، 

 مثل: ارتفاع مستويات الخريجين، والاهتمام بنقل التقنية وتوطينها، والتأكيد على جودة مخرجات البحث العلمي.

يق حو تحقن ؛ باعتباره بوابة العبور نحو الاقتصاد املعرفي في العقد ألاخير خطوات حثيثةخطت جامعة امللك سعود 

ف تصالتميز البحثي والريادة املعرفية، وقد انتهجت الجامعة مجموعة من السبل التى حولتها إلى جامعة بحثية ت

ق مع بما يتواف ،الحوكمة في ظل معايير الجودة الشاملة التى تحقق ألاهداف املوضوعة بالعاملية، ومنها ألاخذ بمبادئ

التي تتبنى في محور كيف نحقق رؤيتنا تنفيذ برامج تعزيز حوكمة ، 9161املنهاج الوطني والرؤية الاستراتيجية للمملكة 

تجربة جامعة امللك سعود  هذا املنطلق تعرض هذه الورقة البحثيةومن (، 6، ص9102العمل الحكومي )ربابعة: 

 .عن هذه السياسات والنتائج املترتبة وفق متطلبات القرن الحادي والعشرين،للحوكمة 
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 :مشكلة الدراسة

 ال يتجزأ من رؤية اململكة 
ً
"وطن  9161انتهجت اململكة العربية السعودية سياسة الحوكمة باعتبارها جزءا

حوكمة المبادئ الدولة باالتجاه نحو تنفيذ وقد قامت ألاجهزة الحكومية على كافة مستويات  طموح" "حكومته فاعلة"،

ة تحديات جمة، أوجبت عليها التخلي عن ألاساليب مما فرض على الجامعات السعودي، 9161لتحقيق رؤية اململكة 

(، وذلك نحو سيعها ملواكبة 323، ص9102إلادارية التقليدية، والتوجه نحو ألاخذ باألساليب إلادارية الحديثة )العتيبي: 

ع التوجهات م تحديات عوملة التعليم العالي، ومواجهة املنافسة العاملية، ألامر الذي يدفع الجامعات إلى التغيير والتكيف

(، وتشير الدالئل إلى أن الجامعات السعودية ما تزال في جاحة 622، ص9102املعاصرة لحوكمة الجامعات )الشمري: 

 (، وفي هذا السياق202، ص9102ماسة لتطوير نظمها إلادارية حتى تتوافق مع متطلبات حوكمة الجامعات )الكسر: 

 لبما يتفق مع حوكمة ود برسم سياسة تنفيذ القامت جامعة امللك سع
ً
ياسة سمتطلبات القرن الحادي والعشرين ووفقا

امعة جومن ثم تتمحور مشكلة الدراسة حول إلاجابة على التساؤالت التالية: هل تطبق الحوكمة التي تنتهجها الدولة، 

واملمارسات التي ٌنفذت في جراءات إلا  وفق متطلبات القرن الحادي والعشرين؟ وما أبرز  الحوكمةمبادئ امللك سعود 

 سبيل تحقيق ذلك؟ وما أهم مخرجات تطبيق الحوكمة في جامعة امللك سعود؟

 :أهداف الدراسة

 .تحديد املفهوم إلاجرائي لحوكمة الجامعات 

 .استكشاف نماذج الحوكمة في الجامعات 

 .الكشف عن مراحل تنفيذ الحوكمة في جامعة امللك سعود 

 حوكمة في جامعة امللك سعود.إبراز أهم مخرجات تطبيق ال 

 .تقديم بعض املقترحات التي من شأنها أن تزيد من فعالية الحكومة داخل الجامعات السعودية 

 أهمية الدراسة:

تنبثق من تناول أحد املوضوعات املهمة والحيوية في عالم إدارة املؤسسات الجامعية، وهو حوكمة  ألاهمية النظرية:

، من خالل تبني مفاههيم الحوكمة وتعزيزها في مختلف 9161الجامعات الذي ترنو إليه رؤية اململكة العربية السعودية 

 قطاعات الدولة.

ة في جامعة امللك سعود ومخرجاتها، والسعي إلى التوصل إلى تنبع من استعراض خطة الحوكم ألاهمية التطبيقية:

مجموعة من النتائج التي تبنى عليها توصيات تأمل في تعزيز تطبيق الحوكمة وفق متطلبات القرن الحادي والعشرين في 

 الجامعة للوصول إلى ألاهداف املنشودة لالرتقاء بجودة التعليم العالي السعودي.
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 :منهج الدراسة

 من خالل الاعتماد لدراسةانتهجت ا
ً
 نوعيا

ً
ظواهر وصف ال الذي يستخدم فيي، لى املنهج الوصفي التحليلع نهجا

إلى تعميمات  يرها للوصول سويعتمد على تجميع الحقائق واملعلومات ثم مقارنتها وتحليلها وتف ،ةوألاشياء وألاحداث املعين

 ة يمكن من خاللها تعميم نتائج الدراسة. مقبول

: مفهوم حوكمة الجامعات
ً
 أوال

في علم إدارة ألاعمال، التي استخدمها ألول مرة  Governanceرجع أصل مفهوم الحوكمة إلى الكلمة إلانجليزية 

ن مفهوم الحوكمة يعني السياسات التي تتبعها ، حيث أشار إلى أم0262سنة  Ronald Coaseالعالم الاقتصادي ألاميركي 

ة املنبثقة عنها بغية الوصول إلى تنسيق فعال يهدف إلى تنمية املؤسسة وتطويرها، عن طريق املؤسسات وألاجهز مختلف 

(، وانتشر استخدام هذا املصطلح في نهاية الثمانينيات 22، ص9102إعادة تنظيم وتسيير عمل املؤسسة )الحاج وعيس ى: 

ة تعني أسلوب ممارسة السلطة في تدبير م إلى أن الحوكم0222من القرن العشرين بعدما أشار البنك الدولي في عام 

 (.3، ص9102املوارد الاقتصادية والاجتماعية للبالد من أجل التنمية )ربابعة: 

ؤسسة م الحوكمة مجموعة القوانين واللوائح التي تعمل على تحقيق الجودة والتميز في ألاداء، وقد وضعت تمثل

  IFC التمويل الدولية
ً
 :Alamgir) املؤسسات والتحكم في أعمالها الذي يتم من خالله إدارة النظاملحوكمة بأنها ل تعريفا

2007, p.3) ، ية النظم إلادار  في الواليات املتحدة ألامريكية لتحسينوقد ظهر مفهوم الحوكمة باملؤسسات الجامعية

ة لى تفعيل الرقابلتحقيق مجموعة من ألاهداف الرئيسة منها: ضمان جودة املخرجات التعليمية، والعمل ع ،بالجامعات

ف ة على املشاركة، حيث تعر على العلميات التعليمية، ودعم استقاللية املؤسسات في اتخاذ القرارات الجامعية القائم

حوكمة الجامعات بأنها عملية إقرار القيم وألانظمة، وتشكيل الهياكل التنظيمية والقيادية، وتنظيم العالقات ألاكاديمية 

(، 661، ص9191قتها باملؤسسات الحكومية ألاخرى وقطاع ألاعمال واملجتمع )عسيري: داخل الجامعة، وضبط عال

 يحقق ابم العالي، التعليم مؤسسات أداء يحكم الذي والتميز ونظمها الجودة معايير تطبيقالجامعات  حوكمةويقصد ب

َبل نم واملشاركة واملساءلة الشفافية تحقيق يضمن وبما السلوكيات، ونزاهة التصرفات، وصحة التوجهات، سالمة  قِّ

 تطوير إلى يؤدي مما ؛ (Lombardi, et.al.: 2002, p.4) الفردية املصالح على املؤسسة مصلحة وتغليب جميعهم، ألاطراف

 (.62، ص9106باملؤسسة )السر:  مباشرة وغير مباشرة عالقة لهم الذين ألاطراف هؤالء وحماية املؤسس ي ألاداء

إدارة العملية التعليمية لتنفيذ الجامعات أنها  لحوكمةإلاجرائي  تحديد التعريفيمكن ما سبق في ضوء 

يث تصبح بح ،الاستراتيجيات التي وضعتها املؤسسة لتحقيق جودة التعليم، والعمل على زيادة مخرجات البحث العلمي

 
ً
 .على املجتمع املحلي املؤسسات التعليمية تجمع بين التعليم ألاكاديمي والبحث العلمي لتصبح أكثر انفتاحا

: نماذج حوكمة الجامعات
ً
 ثانيا

أربعة نماذج في  Trakmanوالتي حددها تركمان ، في الجامعات تتعدد النماذج التي طرحت الحوكمة للتطبيق

 :(Trakman: 2008, p.63)كما يلي  لحوكمة مؤسسات التعليم العالي، وهي
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 Academic Modelألاكاديمي: لنموذج ا.1

ؤول جميع السلطات في الجامعة إلى ألاكاديميين بسبب يعد 
َ
ا بالتقاليد، وُيفترض أن ت

ً
النموذج ألاكثر تمسك

في تحديد رسالة الجامعة، ويكون لهم التمثيل ألاوسع والرأي ألاقوى  داخلألامور في إلادارة العليا  إمساكهم بزمام

 (.32-32، ص 9105)حمدان:  الجامعة وأهدافها

 Corporate Model :تالشركانموذج  . 0

(، 51، ص9102ظهر هذا النموذج نتيجة لالزمات املالية التي امتد تأثيرها إلى أداء إدارة الجامعات )الحاج وعيس ى: 

وعليه، ُيفترض أن يكون رئيس  ،جالنتائ ترك املجال واسًعا للمساءلة املالية، وهو ما يساعد على تحسينفيه ويتم 

 .ديمًياًيا وليس أكاالجامعة مدير شركة مهن

 The Trustee Modelألامناء: نموذج  . 6

 .الجامعية أعضاء غير منتخبين داخل املؤسسة يتكون منمجلس أمناء  السلطة إلى فيه تسند

 The Stakeholder Model :أصحاب املصالح نموذج. 6

أمثلة ذلك الطلبة  الجامعة، ومنإدارة أصحاب املصالح في  مجموعة كبيرة من يتم تحقيقه وفق تمثيل

 (.02، ص9109)برقعان والقرش ي:  واملوظفون وألاكاديميون والخريجون والحكومة واملجتمع املحلي

الوصول إلى النتيجة املثلى، ألن قرار اعتماد  الجزم بأن استخدام أحد هذه النماذج سوف يضمن وال يمكن

لتي سيتم تطبيقه فيها، وقد قامت جامعة امللك سعود استخدام نموذج معين من النماذج السابقة يعتمد على البيئة ا

 .مع البيئة التعليمية باململكة بشقيه ألاكاديمي والبحثي الءمة تطبيقهبانتهاج النموذج ألاكاديمي مل

: مقومات الحوكمة وتطبيقاتها في جامعة امللك سعود
ً
 ثالثا

 تعد"وطن طموح" "حكومته فاعلة"، حيث  يكون أن  9161تنبع الحوكمة بجامعة امللك سعود من رؤية اململكة 

 أساس
ً
 الحكومة الفاعلة عنصرا

ً
تنفيذ،  ياتفي نجاح الدول، وصناعة مستقبلها، ملا تمتلكه من خبرات وصالحيات وآل يا

الوضع الذي ينبغي أن تكون عليه هذه الحكومة الفاعلة، بحيث  9161اململكة  رؤيةكما وصفت ، عالوة على مسؤولياتها

 على مواجهة التحدياتيكون أدائ
ً
 للتطلعات وآلامال، وقادرا

ً
 ومواكبا

ً
حوكمة الجامعات التي وفق معايير  ،ها متطورا

أوضحت الرؤية (، كما 962، ص9191واملساواة، والاستقرار املالي، واملحاسبية )البلوي:  واملساءلة، ،الشفافيةتتضمن 

 مع 
ً
الفساد، وأنها ستقوم باتخاذ التدابير الالزمة للحفاظ على املوارد أن الحكومة تنتهج الشفافية، ولن تتهاون مطلقا

ما تعمل ك ،ملائية، والثروة السمكية، وغيرهاالحيوية واملخزون الاستراتيجي فيما يخص ألانظمة الزراعية، والغذائية، وا

 على تقليل الهدر
ً
واملواطنين من أجل  كما أنه جاري دعم واستحداث قنوات تواصل بين ألاجهزة الحكومية، جاهدة

التفاعل مع املجتمع، وكذلك دعم عمليات املرونة وسهولة وسرعة اتخاذ القرارات بما ال يخل باألنظمة العامة بالدولة، 

 مع تحقيق التوازن في إلانفاق املالي.
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 طة الحوكمة ومقوماتها:أهداف خ . 1

 هي:، فقد تم تحديد ثالثة أهداف رئيسة و دعم مبادئ الحوكمة في سياق

 ( مليار 036زيادة إلايرادات الحكومية غير النفطية من ) 0إلى ) ريال.
ً
 ( تريليون ريـال سنويا

 ( في مؤشر فاعلية الحوكمة.91( إلى املركز الـ )21الوصول من املركز الـ 
ً
 ( عامليا

 ( في مؤشر الحوكمة إلا5( إلى املراكز الـ )63الوصول من املركز الـ 
ً
 لكترونية.( ألاولى عامليا

 ما يلي:بتقديم وسوف تلتزم الحكومة من جانبها 

  لتنمية املوارد البشرية لتأهيل موظفي القطاع العام وبناء قدراتهم. "امللك سلمان"برنامج 

  ،العمل على زيادة الانتاجية ورفع كفاءة ألاجهزة الحكومية. من خاللتوفير الخدمات املشتركة 

  إلانفاق العام وتحقيق الكفاءة في استخدام املوارد والحد من الهدر. برنامج "قوام" لرفع كفاءةتنفيذ 

 لكترونية.تطوير الحكومة إلا 

 وفي ظل هذا التوجه قامت خطة الحوكمة بجامعة امللك سعود على مجموعة من املبادئ الرئيسة منها: 

 .إيجاد بيئة تعاونية تربط بين العمل ألاكاديمي والبحث العلمي 

  املجتمعية بين الجامعة ومحيطها الداخلي والخارجي؛ حيث أن هناك عالقة تبادلية بين الجامعة املشاركة

 واملجتمع فما تأخذه الجامعة من املجتمع البد من أن يعاد إلى املجتمع.

 حق التصرف في مواردها املالية.يعنى  مما الاستقالل املالي؛ 

 داخل هيكل الجامعة من ذوي الكفاءة والفاعلية. الالتزام باملعايير العلمية عند اختيار القيادات 

 .الشفافية بتوفير املعلومات وسهولة الوصول إليها عن العمليات إلادارية واملالية داخل الجامعة 

 :مراحل تطبيق الحوكمة في جامعة امللك سعود.0

العملية ألاكاديمية مرت الحوكمة في جامعة امللك سعود بأربعة مراحل أساسية تمثل أحجار الزاوية إلدارة 

 (0كما يوضح الشكل رقم ) ،والبحثية بالجامعة
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 (: املراحل ألاساسية للحوكمة في جامعة امللك سعود21الشكل رقم )

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 بجامعة امللك سعود إنشاء البنية ألاساسية للحوكمةألاولى: رحلة امل 0/1

تهدف إلى رفع مخرجات  9161رؤية اململكة  وضع خطة استراتجية شاملة تتوافق معتضمنت هذه املرحلة 

العملية ألاكاديمية والبحثية لجعل الجامعة ذات ريادة عاملية وتميز في بناء مجتمع املعرفة، وهذه الخطة تشتمل على 

 ( أهداف استراتيجية هي:2)

  للجامعة.إلاجادة في كل املجاالت والتميز في مجاالت محددة تحقق التميز البحثي وألاكاديمي 

 .استقطاب أعضاء هيئة تدريس متميزون 

 .التركيز على الكيف وليس الكم 

 .تعزيز قدرات الخريجين 

 .بناء جسور التواصل 

 .توفير بيئة تعليمية داعمة 

 .استهداف مستقبل مستديم 

 .املرونة واملساءلة 

 بناء هيكل تنظيمي داعم 

ؤولّيات مجالس الحوكمة )باعتبار أن كل مجلس الهيكل إلاداري للجامعة ومس كما شملت هذه املرحلة تنظيم

املهام الوظيفية وإلادارية ملجالس الحوكمة  (، وتوضيح9كما هو موضح بالشكل رقم ) بالهيكل التنظيمي له دور رقابي(

في الجامعة )مجلس ألامناء، الوكالء، العمادات، الكليات، ألاقسام العلمية(، والبد من أن يمثل كل مجلس بأصحاب 
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 ،صالح ذات الصلة من ذوي الرؤى واملعرفة التامة بقواعد الحوكمة والبرامج املؤهلة لالعتماد والجودة الشاملةامل

 .دون سيطرة املصالح الفردية على املصلحة العامةوالحول العمل بفكرة الفريق الواحد و 

 (: الهيكل التنظيمي لجامعة امللك سعود20الشكل رقم )

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 جامعة امللك سعودتكوين برنامج لقياس الحوكمة داخل املرحلة الثانية:  0/0

 عدة عناصر تشمل: تتمثل معالم هذه املرحلة في

 .وضع معايير تقييم ألاداء بصورة واضحة لكل من الهيئات إلادارية وألاكاديمية 
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 .توظيف اللوائح والنظم والتعليمات بما يحقق الكفاءة والفاعلية 

 ألانظمة إلادارية وألاكاديمية بالجامعة إلى أنظمة إلكترونية، وأهم ألامثلة على ذلك نظام الجودة  تحويل جميع

 .، ونظام الحد من املراسالت الورقية "ديوان""اتقان" إلالكترونية

 وضع نظام للسياسات وإلاجراءات الجامعية، ينطبق على جميع وحدات الجامعة التي تطبق نظام إدارة الجودة 

وحدة بالجامعة على هذه الشهادة العاملية؛ وبقية الوحدات في مراحلها النهائية ( 62) ، وكنتيجة لذلك حصلت(ألايزو )

 للحصول عليها.

 بجامعة امللك سعود تنفيذ الحوكمة وتطبيقها : الثالثة املرحلة 2/ 3

 تتمثل أهم عناصر هذه املرحلة فيما يلي:

  املدرجة بقانون الجامعات السعودية املعمول بهالالتزام باللوائح والتنظيمات. 

 مبدأ املحاسبة على الكل دون تمييز أو تداخل بين الصالحيات سواء كانوا موظفين أو طالب أو أعضاء  تطبيق

 هيئة تدريس؛ وهذا للحفاظ على الحقوق املادية واملعنوية ملنسوبي الجامعة.

  جب أن تتصف املعلومات التي يتم تقديمها في الجامعة املشكالت بالجامعة بكل شفافية، وكذلك يمواجهة

 بالشفافّية.

  في ظل انعقاد مجلس ألامناء، ووضوح املخصصات املالية إلا 
ً
فصاح عن امليزانية التمويلية للجامعة سنويا

 للوائح 
ً
 القوانين املنظمة لذلك.و والتمويلية لكل مجلس من مجالس الحوكمة وفقا

  وأصحاب الكفاءة من الباحثين وأعضاء هيئة التدريس.استقطاب الطلبة املتميزين 

 .تقوم اللجان املعنية ومجالس الحوكمة بالتحاور فيما بينها للوصول إلى القرارات املهمة على مستوى الجامعة 

  مراعاة مبادئ الشفافية والوضوح والعدالة واملساواة في تطبيق لوائح وأنظمة وتعليمات الجامعة على جميع

 املنسوبين.

  الاعتماد على نظام مالي قوي ومتطور لتعظيم الاستفادة من ميزانية الجامعة وتوظيفها بناًء على خطة التطوير

 بالجامعة.

  وضع القواعد املنظمة لعمليات الصرف بما يحقق رؤية الجامعة، واملشاركة الفاعلة من إدارة الجامعة

 رف.والعمادات املختلفة في وضع القواعد املنظمة لعملية الص

 .تطبيق نظام صارم وعادل للمساءلة على جميع املستويات 

 .أن يوضح الوصف الوظيفي مهمات كل موظف في الجامعة ومسؤولياته وواجباته 

  تقوم عمادات الجامعة وكلياتها املختلفة بوضع خطة دورية للتدريب والتعليم املستمر ملنسوبيها بهدف رفع

ذ ما يقاربكفائتهم الوظيفية، فعلى سبيل املثال  فِّ
ُ
ساعة تدريبية لعدد ( 2.639) ال الحصر خالل العامين السابقين ن

 ( متدرب.092.111( دورة تدريبية خدمت )5.111)
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 بجامعة امللك سعود متابعة الحوكمة وتطويرهااملرحلة الرابعة:  0/6

 :يتم تطبيق عدة معايير ملتابعة تنفيذ الحوكمة في جامعة امللك سعود عن طريق ما يلي

  ما ، كيدور الرقابكما يضطلع بجزء من النشر الشفافية والايجابية عن الجامعة، يقوم بوجود جهاز متكامل

لنشر التعميمات التي تساعد على توضيح الدور للبوابة الالكترونية بالجامعة إدارة املتابعة الحال في استخدام  و ه

 (2، كما هو مبين في الشكل رقم )الرقابي

 صورة من املوقع إلالكتروني إلدارة املتابعة بجامعة امللك سعود :(26الشكل رقم )

 

 

 

 

   

 

 

 

 ( على املعلومات املتوفرة لديها من التغذية العكسية 
ً
 Feedرسم الخطط التطويرية الخاصة بالجامعة اعتمادا

back عن ألاكاديميين.( وذلك عن طريق إشراك مندوبين من املجتمعات املحلية وكذا من إلاداريين والطلبة 
ً
 فضال

 .توفير نظام الستقبال والتعامل مع مقترحات التطوير والشكاوى من منسوبي الجامعة 

 .وضع نظام تواصل جيد بين إدارة الجامعة والطلبة إلعالمهم بالتعليمات الخاصة بهم 

 ل.ظيم العمتوفير نظام ملنسوبي الجامعة إلعالمهم بتحديثات اللوائح والنظم والتعليمات الخاصة بتن 

: مخرجات تطبيق الحوكمة في جامعة امللك سعود
ً
 رابعا

 جامعة امللك سعود مجموعة من املخرجات املهمة على رأسها:تطبيق الحوكمة في نتج عن 

 :في جامعة امللك سعودلكترونية الحوكمة إلا. مخرجات  1

 لكتروني لطلبة الجامعةالقبول إلا. 

 تسجيل املقررات. 

  والاعتذار عن الفصل ةضافوإلا جميع خدمات الحذف. 

 نظام مدار إلاداري للعمليات إلادارية الخاصة باملوظفين وأعضاء هيئة التدريس. 

 نظام مدار املالي للعمليات املالية. 

 لكتروني للتقديم على الوظائفالنظام إلا. 



   مجلةالمؤتمرات العلميةالدولية        
International Journal of Scientific Confrences                                                  

 

         Democratic Arab Center For Strategic, Political & Economic Studies Berlin / German 171 
 

 رلينب –الديمقراطي العربي للدراسات الاستراتيجية والسياسية والاقتصادية / أملانياإصدارات املركز            

 

 العدد السابع عشر  

0200 

 لكتروني الختبارات التقديم على الوظائفالنظام إلا. 

  داريةنظام ديوان لالتصاالت إلا. 

 :في جامعة امللك سعود كاديميةالحوكمة إلا. مخرجات 0

 ألامثلة على ذلك تعيين أعضاء هيئة التدريس، والعمليات إلادارية التي تتطلب املرور باملجالس املختصة تشمل

 وفق تسلسل هيكلي محوكم. ومن في حكمهم من معيدين ومحاضرين ومدرسين

 جامعة امللك سعود: الحوكمة الاكاديمية في (26الشكل رقم )

 

 

 

 

 

 

 في جامعة امللك سعود: الحوكمة املالية. مخرجات 6

ا املراقب فيه قرارها بماالعمليات املالية التي تحكمها أنظمة حكومية وتمر بأكثر من مستوى وظيفي إل تتضمن

 املالي 

 الحوكمة املالية في جامعة امللك سعود :(21الشكل رقم )

 

 

 

 

 

 :في جامعة امللك سعود التنظيميةالحوكمة . مخرجات 6

وجد ي تعمل الجامعة على إيجاد بعض الضوابط والقواعد التي تحكم بعض عملياتها إلادارية واملالية والتي ال

 .لها سند في النظام
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 الحوكمة التنظيمية في جامعة امللك سعود :(26الشكل رقم )

 

 

 

 

 

 في جامعة امللك سعود الحوكمة الهيكيليةمخرجات  . 6

دارية واملالية وألاكاديمية والبحثية و لجان لضبط العمليات إلا أو دمج إدارات ألغاء إو أنشاء إتتمثل في 

 .والتطويرية

 الحوكمة الهيكلية في جامعة امللك سعود :(26الشكل رقم )

 

 

 

 

 

 في جامعة امللك سعود الحوكمة الرقابيةمخرجات  . 1

الاستفادة من املالحظات الواردة من الجهات الرقابية الحكومية وغير الحكومية مثل جهات الاعتماد تتمثل في 

 .كاديمياملؤسس ي وألا
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 الحوكمة الرقابية في جامعة امللك سعود :(29الشكل رقم )

 

 

 

 

 :واملناقشةالنتائج 

 إلدارة العملية التعليمية لتنفيذ 
ً
خلصت الدراسة إلى أن حوكمة الجامعات في مفهومها العام تمثل نظاما

استراتيجية املؤسسة لتحقيق جودة التعليم، وزيادة مخرجات البحث العلمي لتحقق احتياجات املجتمع، وتتعدد نماذج 

ونموذج حوكمة الشركات، ونموذج ألامناء، ونموذج  حوكمة الجامعات وأشهرها أربعة نماذج هى النموذج ألاكاديمي،

تطبيق ألانظمة التي تؤهل أصحاب املصالح، حيث تتبنى جامعة امللك سعود النموذج ألاكاديمي، الذي يقوم على 

 الجامعة لالعتماد ألاكاديمي للرفع من مستوى تأهيل 
ً
 وبحثيا

ً
، وكان من أهم نتائج هذه الخطوة تجديد الاعتماد علميا

 من 2كاديمي املؤسس ي من هيئة تقويم التعليم ملدة )ألا
ً
م، والذي ال 9192إبريل  61م إلى 9102مايو  0( سنوات اعتبارا

 في حد ذاته، وإنما وسيلة لبلوغ الجامعة لرؤيتها وتحقيق أهدافها الاستراتيجية، كما بلغ عدد البرامج الحاصلة 
ً
يعد هدفا

 ( برنامج66تقويم التعليم ) من هيئةعلى الاعتماد ألاكاديمي الوطني 
ً
 3، بكالوريوس 95دبلوم عالي،  9)، وهي بالجامعة ا

 ( برنامج006حصل )، بينما دبلوم(
ً
 أكاديمي ا

ً
ماجستير،  92)وتضمن من برامج الجامعة على الاعتماد ألاكاديمي الدولي  ا

كل من الواليات املتحدة ألامريكية،  دبلوم( من عدد من هيئات الاعتماد الدولية في 05بكالوريوس،  29دبلوم عالي،  9

مجلس الاعتماد ألامريكي للهندسة والتقنية ، و (COEعلى سبيل املثال املجلس ألامريكي للتعليم املنهي )ومنها وأوروبا، 

(ABET) و ،( الهيئة الوطنية ألامريكية لالعتماد املعماريNAAB) هيئة الاعتماد للبرامج الدراسية في الهندسة ، و

هيئة الاعتماد ألاملانية للبرامج ، و (CCAPP) املجلس الكندي العتماد برامج الصيدلة ، و (ASIIN e.Vأملانيا )-اتية واملعلوم

الاعتماد الكندي ، و(ADEEاتحاد تعليم طب ألاسنان في أوروبا )، و (AHPGS) الدراسية في العلوم الصحية والاجتماعية 

(AC). 

حيث ساعد  E- Governanceد إلى دخولها عصر الحوكمة إلالكترونيةأدي تطبيق الحوكمة في جامعة امللك سعو 

وفق مجموعة  9161هذا على تحقيق كفاءة ونقل املعلومات ورفع جودة تنفيذ النشاطات إلادارية، في ضوء رؤية اململكة 

الب ن كل من الطمن املباديء ممثلة في الشفافية والعدالة واملساءلة واملسؤولية، والتي أدت إلى تنظيم العالقة بي

ومنسوبي الجامعة وإلادارة العليا، مما أسهم في تحقيق ألاهداف الاستراتيجية للجامعة في ظل هيكل إداري واضح املعالم 

 محدد املسؤوليات يتوافق مع متطلبات القرن الحادى والعشرين.
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ل وجد بعض املعوقات التي تتمثوعلى الرغم من الجهود املبذولة لتطبيق الحوكمة في جامعة امللك سعود إال أنه ت

في انخفاض مستوى الرضا الوظيفي للعاملين في الجامعة، وضعف العالقة بين أعضاء هيئة التدريس وإلادارة الجامعية 

(، باإلضافة إلى صعوبة تحقيق مبدأ الالمركزية واستقاللية الجامعة، وهذا يتطلب وجود 625، ص9191)القحطاني: 

ئات أصحاب املصالح بداية من الطالب، ومنسوبي الجامعة، وانتهاء باإلدارة العليا واملمولين مجلس أمناء يمثل كافة ف

 ر الدعم سواء ألافراد أو الدولة(.الخارجيين )مصاد

 التوصيات:

 .إقرار نظام الانتخاب الحر ملجالس الحوكمة على كافة نطاقات الجامعة 

 أهم ألامثلة على ذلك املطالبة بتغيير بعض أنظمة  ضرورة إشعار منسوبي الجامعة باألمان الوظيفي، ومن

ديوان املراقبة للتتواكب مع املستجدات، وخاصة ما يتعلق بتطبيقها على الجامعات حيث يجبر عضو هيئة التدريس 

( سنوات من تاريخ التحاقه بالعمل، وهي الفترة التي يكون فيها قد وصل إلى ذروة ٠١املستقطب على ترك منصبه بعد )

ءه، على الرغم من إمكانية الاستفادة منه في إلاشراف على طالب الدراسات العليا، والاستفادة منه في البحث عطا

 العلمي.

  التأكيد على تحقيق الالمركزية في التمويل والبحث عن مصادر متجددة لتمويل البحث العلمي تربط املجتمع

 عي لتحقيق امليزة التنافسية بين الجامعات داخل اململكة.بالجامعة، وربط الحصول على الدعم املادي باألداء الجام

 .نشر ثقافة الحوكمة باعتبارها أمل وطن يرنو إلى التقدم والازدهار 

 قائمة املراجع:

 املراجع باللغة العربية:

(: واقع حوكمة التمويل في الجامعات السعودية الحكومية دراسة تحليلة، 9191البلوي، محمد أحمد سالم ) (0

 ، كلية التربية، جامعة عين شمس.996القراءة واملعرفة، عمجلة 

(: حوكمة الجامعات بين املتطلبات واملعوقات، مجلة دراسات العدد 9102الحاج، عرابة، عيس ى، ليلى ) (9

 ، جامعة عمار ثليجي، ألاغواط، الجزائر.6، ع2الاقتصادي، مج

تعليم العالي في فلسطين وسبل التغلب عوائق تطبيق الحوكمة في مؤسسات ال (:9106) خالد خميس ،السر (6

هيئة الاعتماد والجودة ملؤسسات التعليم العالي بوزارة التربية  ،حوكمة مؤسسات التعليم العاليورشة عمل  ،عليها

 .والتعليم، غزة، فلسطين

 (: متطلبات القرن الحادي والعشرين ملعلمي التربية الخاصة في ضوء رؤية9191السرديه، هيا مروح خلف ) (2

 ، الجمعية العربية ألصول التربية والتعليم املستمر.0، ع6، املجلة الدولية للبحوث في علوم التربية، مج9161اململكة 

، مجلة 9161(: واقع حوكمة الجامعات السعودية ودورها في تحقيق رؤية اململكة 9102الشمري، عادل عايد ) (5

 .6، ع61العلوم التربوية، مج



   مجلةالمؤتمرات العلميةالدولية        
International Journal of Scientific Confrences                                                  

 

         Democratic Arab Center For Strategic, Political & Economic Studies Berlin / German 175 
 

 رلينب –الديمقراطي العربي للدراسات الاستراتيجية والسياسية والاقتصادية / أملانياإصدارات املركز            

 

 العدد السابع عشر  

0200 

(: واقع تطبيق الحوكمة في جامعة امللك سعود من وجهة نظر أعضاء الهيئة 9102هللا ) العتيبي، عبد (3

 ، الجامعة ألاردنية.2، ع25التدريسية، مجلة دراسات العلوم التربوية، مج

(: إطار حوكمة الجامعات السعودية لتحقيق امليزة التنافسية في اتخاذ 9191القحطاني، ريم ثابت محمد ) (2

 ، جامعة املنصورة.001، مجلة كلية التربية، ع9161القرارات وفق تطلعات رؤية 

(: دور تطبيق معايير الجودة الشاملة في تحقيق الحوكمة إلادارية في الجامعات 9102الكسر، شريفة عوض ) (2

، جامعة 62دراسة تطبيقية على الجامعات الخاصة بالرياض، مجلة كلية التربية ألاساسية للعلوم التربوية وإلانسانية، ع

 لعراق.بابل، ا

(: حوكمة الجامعات ودورها في مواجهة التحديات، 9109هللا على ) حمد محمد احمد، والقرش ي، عبدأبرقعان،  (2

 املؤتمر العلمي الدولي حول عوملة إلادارة في عصر املعرفة، جامعة الجنان، طرابلس، لبنان.

اململكة العربية السعودية نموذج (: الحوكمة وتطبيقاتها في الجامعات الحكومية 9102ربابعة، نائل موس ى ) (01

 .05تصوري للحوكمة، املجلة إلالكترونية الشاملة متعددة املعرفة لنشر ألابحاث العلمية والتربوية، ع

(: دور املراجعة الداخلية في تدعيم حوكمة الجامعات السعودية مقالة 9191عسيري، خلود محمد مفرح ) (00

 .9، ع90فيصل، العلوم إلانسانية وإلادارية، مجمرجعية، املجلة العلمية لجامعة امللك 

الطريق نحو الجامعات البحثية عاملية املستوى دراسة شمولية في (: 9105) حمدان، عالم محمد موس ى (09

 ،السياسات املركز العربي لألبحاث ودراسة ،06، ع2مج مجلة ُعمران للعلوم الاجتماعية وإلانسانية، العربية الجامعات

 قطر

 لغة ألاجنبية: املراجع بال

13) Alamgir, M. (2007): Corporate Governance: A Risk Perspective, paper presented to: Corporate Governance 

and Reform: Paving the Way to Financial Stability and Development. A Conference organized by the 

Egyptian Banking Institute, May 7 – 8, Cairo. 

14) Alexiadou, A. & Ozga, J. (2002): Modernising Education Governance in England and Scotland: Devolution 

and Control, European Educational Research Journal, Vol. 1, No. 4. 

15) Lombardi, J.V. et.al. (2002): University: Organization Governance and Competitiveness, The Top American 

Research universities, University Performance 

16) Trakman, L. (2008): Modelling University Governance, University of New South Wales. 
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 اليمنية التعليمية املؤسسات في الرقمي التعليم نحو التحول  متطلبات

Requirements for the transformation towards digital education in Yemeni educational 

institutions 
 .إب جامعة/التربية كلية التربوية، وإلادارة ألاصول  قسم /الضراس ي علي قايد إسماعيل فهد ط.د.

PhD .Fahad Ismail Qaid Ali Al Darasi / Department of Educational Assets and Administration, College of 

Education/Ibb University. 

 

 ملخص الدراسة: 

 مهارات لباتومتط املتسارعة، والرقمية التكنولوجية التطورات فرضتها التي التحديات من العديد اليمنية التعليم مؤسسات تواجه

 التعليم ومةمنظ بكفاءة ولالرتقاء، الرقمية الثورة ملواكبة املتطلبات من العديد التحديات تلك مواجهة ويتطلب والعشرين، الحادي القرن 

 يمالتعل نحو التحول  متطلبات أهم على التعرف إلى تهدف التي الدراسة هذه إعداد إلى الباحث دفع الذي ألامر اليمنية؛ الجمهورية في

 الوصف على يلالتحل عملية واقتصرت التحليلي، الوصفي املنهج الباحث استخدم ذلك ولتحقيق. اليمنية التعليمية املؤسسات في الرقمي

 أن: مهاأه الاستنتاجات من جملة إلى الدراسة خلصت وقد. السابقة والدراسات العالقة ذات النظرية وألادبيات الرسمية للوثائق الكيفي

 التحول  اعليةف من تحد التي التحديات من للحد توافرها ينبغي التي، والتدريبية، والتقنية وإلادارية ،القانونية املتطلبات من العديد هناك

 .املالئمة واملقترحات التوصيات تقديم تم الدراسة نتائج على وبناءً . اليمنية التعليمية املؤسسات في الرقمي التعليم نحو

 .اليمنية التعليمية املؤسسات ،التعليم الرقمي ،الرقمي التحول  الكلمات املفتاحية:

Abstract: 

       Yemeni educational institutions face many challenges imposed by the rapid technological and digital 

developments, and the requirements of the skills of the twenty-first century. Facing these challenges requires many 

requirements to keep pace with the digital revolution, and to improve the efficiency of the education system in the Republic 

of Yemen; This prompted the researcher to prepare this study, which aims to identify the most important requirements for 

the transition towards digital education in Yemeni educational institutions. To achieve this, the researcher used the descriptive 

analytical method, and the analysis process was limited to a qualitative description of official documents and related 

theoretical literature and previous studies.                                                                                                                                                                                                                  

      The study concluded a number of conclusions, the most important of which are: that there are many legal, 

administrative, technical, and training requirements that should be met to reduce the challenges that limit the effectiveness 

of the transition towards digital education in Yemeni educational institutions Based on the results of the study, appropriate 

recommendations and suggestions were presente .                                                                                                                          

Keywords: Digital Transformation, Digital learning, Yemeni educational institutions 
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 :العام للدراسة إلاطار

 مقدمة:

ات وأهمها ثورة املعلومت، نولوجية متسارعة في شتى املجاال يشهد العصر الحالي تطورات وتغيرات علمية وتك

 دخالإوالاتصاالت التي أفرزت تحديات أمام دول العالم وأنظمتها املؤسسية؛ ألامر الذي دفع كثير من الدول إلى 

تغيرات ملموسة في سياستها بشكل عام والتعليمية بشكل خاص؛ ملواجهة تدفق املعلومات، والتعامل مع تطبيقات 

اء التعليمية البق للمؤسسات يضمن بما، منها في تطوير العملية التعليميةالتكنولوجيا الحديثة، والاستفادة 

 والاستمرار. 

عد شبكة إلانترنت من أهم الانجازات التكنولوجية التي يشهدها العصر الحالي، والتي نشأت عنها فكرة التعليم 
ُ
وت

 ية مثل مواقع الويب، والفيديو، والصوتالرقمي، ويشير التعليم الرقمي إلى "التعليم املعتمد على التكنولوجيا الرقم

والنصوص وغيرها، وبالتالي فهو العملية الاجتماعية التي يتم فيها الاتصال عن بعد بين أطراف يتبادلون ألادوار في بث 

 (.2018،170الرسائل الاتصالية املتنوعة واستقبالها من خالل النظم الرقمية ووسائلها لتحقيق أهداف معينة")عامر،

ـــبيــل املثـــال  ــ ــ ــ ــ ـــــره املختلفــة، فعلى ســـ ــ ــ ــ وتكمن أهميـــة التكنولوجيــا الرقميــة في تغيير مالمح النظـــام التعليمي بعنـــاصـــ

ســـاهمت تكنولوجيا املعلومات الرقمية في تغيير دور عضـــو هيئة التدريس واملعلم من مجرد ناقل للمعلومات إلى القيام 

ولوجيا الرقمية في تغيير دور املتعلم من مجرد متلق للمعارف بدور امليسر واملوضح واملرشد واملدرب، كما ساهمت التكن

(. كمــا أن أهميــة التعليم الرقمي تكمن في كونــه يوفر لنــا 2015،21إلى دور املســــــــــــــتقصــــــــــــــ ي والبــاحــث واملكتشــــــــــــــف)عــامر،

هم لمحتوى تعليمي)رقمي( عبر الوســــــــــــــائط املعتمـدة على ألاجهزة الـذكيـة وتطبيقـاتها وشــــــــــــــبكاتها إلى الطلبة بشــــــــــــــكل يتيح 

 ة،متزامنســــاتذتهم ومع أقرانهم ســــواء كان ذلك بصــــورة متزامنة أم غير أالتفاعل النشــــط مع هذا املحتوى ومع  إمكانية

 على أنه يحرر الطلبة من ضــــــرورة الذهاب إلى مدرســــــتهم، كما ســــــيحررهم من املصــــــادر التقليدية للحصــــــول على 
ً

فضـــــال

ــــنـاني،)الجرايـدة املعلومـات ــ ــ ــ ــ ـــــائل والتقنيات إليجاد بيئة (. عالوة عل2020،299، الســ ــ ــ ــ ـــل الطرائق والوســـ ــ ــ ــ ــ ى أنـه يوفر أفضـــ

 (.2015،21تعليمية تفاعلية تجذب اهتمام املتعلم وتحثه على تبادل آلاراء والخبرات)عامر،

ـــبب ما هو  ــ ــ ــ ــــات التعليمية كونها "تحتل مكانة متميزة في املجتمع بسـ ــ ــ ــــســ ــ ــ وتزايد الاهتمام بالتعليم الرقمي في املؤســ

ؤولية في تكوين ألاجيال لتكون عماد الحياة العلمية والثقافية والتشــــــريعية والاقتصــــــادية فعليها أن ُموكل إليها من مســــــ

 (.2018،56تنظر في كيفية الاستفادة من تكنولوجيا التعليم والاتصال وذلك ملواكبة التطورات الحديثة")أسيا،

ــــات التعليمية في الوقت  ــ ــ ــــســ ــ ــ ــــه في املؤســ ــ ــ ـــية العديد من كما فرض التعليم الرقمي نفســ ــ ــ ــ ـــــر من خالل توصـ ــ ــ الحاضـ

املؤتمرات وامللتقيات الدولية بضــــــــــــــرورة توظيف املســــــــــــــتحدثات التقنية الحديثة واملعاصــــــــــــــرة في مجال التعليم والتعلم، 

ـــــر التكنولوجيــا الرقميــة" ومنهــا: املؤتمر الــدولي ــ ــ ــ ـــــر "التعلم في عصـــ ــ ــ ــ ، وامللتقى (2016أبريــل،املقــام في طرابلس) الحــادي عشـــ

ــــتـــدامـــة" املقـــام في الــدولي الافتر  ــ ــ ــ ــ ــــمـــانـــة لجودة التعليم العـــالي والبحـــث العلمي وتحقيق التنميـــة املســ ــ ــ ــ ــ ـــ ي "الرقمنـــة ضــ ــ ــ ــ ــ اضـــ

(، 2020(، وصــــــــــــــدرت بنفس الخصــــــــــــــوص العـديــد من التقــارير منهــا: تقرير التنميــة الرقميـة العربيــة)2021بريـل،أالجزائر)
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ــــع ل ــ ــ ــ ــ ــــع التنميــة الرقميــة في املنطقــة العربيــة، مع تحليــل موســ ــ ــ ــ ــ ـــــيــة املبــذولــة الــذي يعرض وضــ ــ ــ ــ ـــاع والجهود الرئيســـ ــ ــ ــ ــ ــ ألوضــ

 عن 
ً

والتحديات وإلاصـــــــالحات التي نفذت في املنطقة العربية في مجال التكنولوجيات الرقمية بأبعادها املختلفة. فضـــــــال

ولعل  ة،التعليميتأكيد وتوصــــيات العديد من الدراســــات العاملية والعربية على أهمية التعليم الرقمي في جودة العملية 

وهيبة،  دراســــــــــةو (،Maltese,2019دراســــــــــة مالتيز)(، و Irina et al, 2016) الدراســـــــــات: دراســــــــــة ايرينا وآخرون أبرز هذه

 (. 9190دراسة علي)(، و 2020دراسة أحمد)(، و 9102وسليم)

وبالتالي كان لزاًما على املؤســــــــــســــــــــات التعليمية اليمنية مواكبة املســــــــــتجدات الحديثة والاســــــــــتفادة من التقنيات 

إلالكترونيـة والتطبيقـات التكنولوجيــة وتســــــــــــــخيرهــا لتطوير العمــل التربوي ورفع كفــاءتــه؛ ألامر الــذي ســــــــــــــعــت إليــه وزارة 

ـــــر ثقــافــة تكنولوجيــا املعلومــات في التربيــة والتعليم في الجمهوريــة اليمنيــة من خالل العــديــد  ــ ــ ــ من الخطوات الراميــة لنشـــ

من مدارس الجمهورية، وتقوم عدد من الكليات الجامعية بتدريس  %50إدخال خدمة إلانترنت في املجتمع اليمني منها: 

ـــتراتيجيات التي تتطلع إ ــ ــ ـــافة إلى إقرار العديد من الاســ ــ ــ ـــــاالت، إضــ ــ ـــــات تكنولوجيا املعلومات والاتصــ ــ ـــصــ ــ ــ ى لعدد من تخصــ

ـــكوا، ــ ــ ــ ـــــب آلالي (، كما تم 2007،13إدماج التكنولوجيا املعلوماتية في مراحل التعليم املختلفة)إلاســ ــ ــ ـــــافة مادة الحاســ ــ ــ إضــ

لطلبــة املرحلــة الثــانويــة، وإنشــــــــــــــاء معــامــل للحــاســــــــــــــوب في بعض املــدارس، وقــامــت الجــامعــات الحكوميــة بــإنشــــــــــــــاء مواقع 

(، وهدفت الرؤية الوطنية لبناء الدولة اليمنية 5، 2010على شـــبكة إلانترنت)قطران،  ، وتطوير مواد تعليميةإلكترونية

(، في محور التعليم إلى "تعليم ذو جودة عــــاليــــة لكــــافــــة أفراد املجتمع، يقوم على إكســـــــــــــــــاب املعــــارف، 2019الحــــديثــــة)

 والتكنولوجي".واملهارات، وغرس القيم وألاخالقيات، ويلبي حاجات التنمية، ويواكب التقدم العلمي 

 من الباحث ألهمية املؤســـــــــــســــــــــــات التعليمية بوصــــــــــــفها مركز إلاشــــــــــــعاع العلمي 
ً
ا على ما ســــــــــــبق، وإدراكا تأســـــــــــيســــــــــــً

ا عليهــا أن تــأخــذ زمــام املبــادرة في توجيــه  والحضـــــــــــــــاري والتكنولوجي ودورهــا في تحقيق تقــدم املجتمع وازدهــاره كــان لزامــً

تواكــب مع الاتجــاهــات التكنولوجيــة الحــديثـة، نـاهيــك عن وجود نــدرة برامجهـا ومقرراتهــا عبر شــــــــــــــبكـة املعلومـات؛ حتى ت

ـــ -حد علم الباحث-ملحوظة في الدراســــــات املكرســــــة ملفهوم التعليم الرقمي على املســــــتوى املحلي ــــســـ ـــتهدفت املؤســ ات  اســـ

 ول إلىالتعليميـــة؛ ألامر الـــذي دفع البـــاحـــث إلى إعـــداد هـــذه الـــدراســـــــــــــــة التي تهـــدف إلى التعرف على أهم متطلبـــات التح

التعليم الرقمي في املؤسسات التعليمية اليمنية؛ محاولة منه لسد الفجوة البحثية، وعلى أمل التوصل إلى استنتاجات 

مثل في حد ذاتها قيمة بحثية تحظى باهتمام صانعي السياسات التعليمية، والاستفادة منها للحد من  التحديات التي 
ُ
ت

 تقف عائًقا ملواكبة الثورة الرقمية.

 مشكلة الدراسة:

في ظل النّمو التكنولوجي والرقمي املتســــارع، أصــــبحت املؤســــســــات التعليمية في أمس الحاجة إلى مواكبة الثورة 

 ملتطلبات مهارات القرن الحادي والعشـــــــرين، وملعالجة الكثير من الاختالالت التي تعاني 
ً
املعلوماتية والتكنولوجية، تلبية

ا 
ً
من حرص صــــــانعي الســــــياســــــات التعليمية في الجمهورية اليمنية في التحديث والتطوير منها تلك املؤســــــســــــات، وانطالق

ومواكبة املســــــــتجدات التي فرضــــــــتها التطورات التكنولوجية والرقمية املتســــــــارعة، وانســــــــجاًما مع توصــــــــيات العديد من 

اســـة لم الرقمي، منها در الدراســـات بضـــرورة تطوير التشـــريعات، وتحديث الســـياســـات ومعايير جودة التعليم ملواكبة التع
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(. وفي ظل الظروف 2021(، ودراسة املحمدي وآخرون)2021(، ودراسة الخطيب ياسر، والخطيب خليل)2010قطران)

ــــوعات ألاكثر أهمية؛ بيد أن  ـــبح موضـــــوع التعليم الرقمي من املوضـ الاســـــتثنائية التي تمر بها الحالة الوطنية اليمنية يصــ

ــــات الت ــ ــ ــ ــ ــــســ ــ ــ ــ ــ  الجــامعــات،عليميــة اليمنيــة يواجــه عــدد من التحــديــات أهمهــا: تقــادم مواقع بعض التعليم الرقمي في املؤســ

ـــــكــل و  وإعالن،وأغلبهــا عبــارة عن دعــايــة  ــ ــ ــ ـــطــة فيهــا بشـــ ــ ــ ــ ــ ـــــتمر،ال يتم تحــديــث ألاخبــار وألانشـــ ــ ــ ــ وتعــاني البعض منهــا من  مســـ

ــــكالت  ــ ــ ــ ــ ـــعفوال يتم تقــــديم املقررات على تلــــك  فنيــــة،مشــ ــ ــ ــ ــ عــــات جميع الجــــامتوفر املكتبـــة إلالكترونيــــة في  املواقع، وضـــ

عد ألادنى مرتبة من حيث نســـــــبة الاشـــــــتراك من 2010،17الحكومية)قطران،
ُ
 عن أن خدمة إلانترنت في اليمن ت

ً
(. فضـــــــال

ـــل إلى مناطق كثيرة في  عاملًيا،بين بلدان الشــــــــــرق ألاوســـــــــــط وشـــــــــــمال أفريقيا، ومن ألاغلى  ــ ــ ــ كما أن خدمة إلانترنت ال تصــ

الثقافة حول ماهية التعليم الرقمي وآلية توظيفه في العملية  للمدن، وغيابة اليمن وبخاصــــــــة القرى واملناطق املجاور 

وتأخر إصدار اللوائح الداخلية وحاجة  التقنية،(. ناهيك عن ضعف البنية 86-2021،87وآخرون، )املحمدي التعليمية

ـــــر  ــ ــ ــ وضــــــــــــــعف مهــارات اســــــــــــــتخــدام الحــاســــــــــــــب آلالي  الرقمي،املوجودة حــاليــا للتطوير والتحــديــث لتواكــب متطلبــات العصـــ

ملسه الباحث من خالل خبرته  ما-أيضا–(. ويعزز ذلك 2021،79والخطيب خليل، ياسر، الخطيب)الحديثة والتقنيات 

ا كمعلم في مـــدارس التعليم  التربويــة، ا في الجـــامعــة لبرنـــامج البكـــالوريوس  العـــام،وعملـــه ألكثر من عشــــــــــــــرين عـــامـــً وطـــالبــً

قليدية وال زالت الوسائل الت الرقمية،أن هناك قصوًرا كبيًرا في استخدام تقنيات التكنولوجيا  توراه،والدكواملاجستير 

 تطغي على عملية التعليم والتعلم.

من خالل توفير متطلباته؛  الرقمي،وفي ظل إجماع معظم دول العالم ملواجهة تحديات التعليم  ذلك،وبناًء على 

ــــات التعليميـــة اليمنيـــة من خالل معرفـــة أهم تبــدو الحـــاجـــة ملحــة لرفع مســــــــــــــتوى ت ــ ــ ــ ــ ــ ــــسـ ــ ــ ــ ــ طبيق التعليم الرقمي في املؤســ

ــــبــل للتغلــب على معوقــات  الرقمي،متطلبــات التحول إلى التعليم  ــ ــ ــ ــ حــدد وعليــه فــإن البــاحــث ي تطبيقــه،واملقترحــات والســ

 ليمنية؟التعليمية اما متطلبات التحول إلى التعليم الرقمي في املؤسسات مشكلة دراسته بالسؤال الرئيس آلاتي: 

 ويتفرع من السؤال الرئيس السابق ألاسئلة الفرعية آلاتية:

 ما إلاطار املفاهيمي للتعلم الرقمي؟ .0

 ما أهم التحديات التي تحد من تنفيذ التحول نحو التعليم الرقمي في املؤسسات التعليمية اليمنية؟ .9

ــــات التعليمية ما ســـــــبل التغلب على التحديات التي تحول دون تنفيذ التحول  .6 ــ ــــسـ نحو التعليم الرقمي في املؤســـ

 اليمنية؟

 أهداف الدراسة:

املتطلبات لتنفيذ التحول نحو التعليم الرقمي في املؤسسات تهدف الدراسة الحالية إلى تحديد أهم 

 من خالل التعرف على آلاتي:التعليمية اليمنية 

 إلاطار املفاهيمي للتعلم الرقمي. .0

 تنفيذ التحول نحو التعليم الرقمي في املؤسسات التعليمية اليمنية.أهم التحديات التي تحد من  .9
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سبل التغلب على التحديات التي تحول دون تنفيذ التحول نحو التعليم الرقمي في املؤسسات التعليمية  .6

 اليمنية.

 أهمية الدراسة:

تســــــــــــــتمـــد الـــدراســــــــــــــــة الحـــاليـــة أهميتهـــا النظريـــة والعمليـــة من أهميـــة توظيف التطورات التكنولوجيـــة والرقميـــة 

ـــــمن  ا،وتجويدهوأهمها التعليم الرقمي وفاعليته في تطوير ألانظمة التعليمية  التعليمية،املتســــــــــارعة في العملية  ــ ــ بما يضـ

ـــتمد هذه الد والاســـــتمرار،للمؤســـــســـــات التعليمية البقاء  راســـــة أهميتها من الضـــــرورة امللحة ملواكبة مؤســـــســـــات كما تســ

 تطوير لبقيةوالبوصفها مؤسسات خدمية رائدة يقع على عاتقها التغيير  الرقمية،التعليم في الجمهورية اليمنية للثورة 

 مؤسسات املجتمع ألاخرى.

 ويمكن للباحث أن يوضح أهمية دراسته من الناحيتين النظرية وإلاجرائية باآلتي:    

  تمثل هذه الدراســــــــــــــة اســــــــــــــتجابة علمية تندرج في ســــــــــــــياق مســــــــــــــاعي جهود الحكومة الوطنية للبالد وفًقا للرؤى

ـــتراتيجيـات ملواكبـة التقـدم العلمي والتكنولوجي؛ ألامر الـذي يجعـل من  ــ ــ ــ ــ الـدراســــــــــــــة ذا قيمة علمية ومعرفية، هـذه والاســـ

 تسهم في خدمة متطلبات التنمية الشاملة على مختلف املجاالت.

 هذه الدراســـــــــة صـــــــــورة واضـــــــــحة ملتطلبات تنفيذ التحول نحو التعليم الرقمي في املؤســـــــــســـــــــات التعليمية  تقدم

 اليمنية.

  تفيد هذه الدراسة بما قد تتوصل إليه من استنتاجات وتوصيات صانعي السياسات التعليمية في الجمهورية

ـــــرين،ت القرن الحـــادي اليمنيـــة بمراجعـــة ألانظمـــة واللوائح والتشــــــــــــــريعـــات إلاداريـــة في ضــــــــــــــوء متطلبــــا ــ ــ ــ ومواكبــــة  والعشـــ

 للتطورات العلمية والتكنولوجية.

  َعدُّ هذه الدراســـــــــة بما تتضـــــــــمنه من محتوى
ُ
ـــافة  نظري،ت ــ ــ ــــيات إضــ ــ ــ ـــــتنتاجات وتوصـ ــ ــلت إليه من اســ ــ ــ وبما توصـــ

 متواضعة للمكتبات التعليمية في الجمهورية اليمنية.

 حدود الدراسة:

متطلبات تنفيذ التحول نحو التعليم الرقمي في املؤســـــــــــســـــــــــات اقتصـــــــــــــرت الدراســـــــــــــة الحالية على تحديد أهم 

 .9190/9199خالل العام الدراس ي  ،اليمنيةالتعليمية 

 مصطلحات الدراسة:

تتضــــــــمن الدراســـــــــة الحالية املصــــــــطلحات العلمية التي شـــــــــملها عنوان الدراســـــــــة، وقام الباحث بتعريفها إجرائيا 

 كاآلتي:

 تطبيق التقنيات الرقمية الجديدة في مؤسسات التعليم اليمنية.  : عمليةالرقميالتحول  -

تقديم محتوى تعليمي إلكتروني بمختلف أشـــــــــكاله وأحدث تطبيقاته عبر ألاجهزة إلالكترونية  :الرقميالتعليم  -

 املتصلة عبر النت وشبكاته إلى املتعلم بصورة متزامنة أو غير متزامنة.
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والبشـــــــــرية، والتقنية، والتدريبية، وما يرتبط  القانونية،ائل وآلاليات : مجمل الوســــــــمتطلبات التحول الرقمي -

 
ُ
ـــــات رصــــــــــــً بها من جوانب إدارية تتفاعل تكاملًيا ضــــــــــــمن مناخ عام يتيح ف ــ ــ ــ ــــســ ــ ــ ــ ـــبة لتطبيق التعلم الرقمي في املؤســ ــ ــ ــ ــ ا مناســ

 التعليمية اليمنية،

 وهي عبارة عن مكان يتم فيه التقاء اليمنية،الجامعات واملدارس التعليمية الحكومية  املؤسسات التعليمية: -

فئات مجتمعية مختلفة ألاعمار، ويتم فيها تعليمهم وتزوديهم بالكثير من املعلومات املختلفة حســـــــــــــب نوع املؤســــــــــــــســــــــــــــة 

 التعليمية.

 :منهجية الدراسة وإجراءاتها

  منهج الدراسة:

لذي كونه املنهج العلمي املالئم اتقتضـ ي طبيعة موضــوع الدراسـة وأهدافها اســتخدام املنهج الوصــفي التحليلي؛ 

ُه ُيمكن الباحث من وصـــــــــف الظاهرة كما هي على  نَّ
َ
يتناســـــــــب مع طبيعة املشـــــــــكلة املســـــــــتهدفة بالدراســـــــــة والبحث، كما أ

ُه املنهج ألاكثر اســــتخداما ومالءمة في دراســــة الظاهرات إلانســــانية والاجتماعية لصــــعوبة إخضــــاع  نَّ
َ
 عن أ

ً
الواقع، فضــــال

 (.902، 9111للتجريب )دويدري، هذه الظاهرات 

 مجتمع الدراسة وعينتها:

في ضـــــــــــــوء طبيعة مشـــــــــــــكلة الدراســـــــــــــة وأهدافها، حدد الباحث مجتمع دراســـــــــــــته وعينتها في ألادبيات النظرية التي 

توفرت لــديــه واملتعلقــة بــالتعليم الرقمي، واملتمثلــة في الرســـــــــــــــائـــل وألاطروحــات الجــامعيــة، والبحوث والتقــارير العلميـــة، 

وثائق والتقارير الرســـــــــــــمية، واملؤلفات واملطبوعات واملقاالت املنشـــــــــــــورة التي اســـــــــــــتطاع الباحث الوصـــــــــــــول إليها ورقًيا وال

 وإلكترونًيا.

 أداة الدراسة:

بناًء على أهداف الدراسة ومتغيراتها، اعتمد الباحث أسلوب تحليل املحتوى بوصفه أداة مناسبة لجمع البيانات 

ُه "ليس من املفترض في كل بحث مسحي 052، 9119) سته؛ حيث يشير صابر، وخفاجةواملعلومات املتعلقة بدرا نَّ
َ
( إلى أ

ـــــل على مــا يلزم من معلومــات  ــ ــ ــ ــ ـــــادر ميــدانيــة ولكن يمكن أن يحصـ ــ ــ ــ ــ ـــــل البــاحــث على البيــانــات املطلوبــة من مصـ ــ ــ ــ ــ أن يحصـ

 بتحليل املحتوى من الكتب العلمية والرسائل، واملجالت، ووسائل الاتصال الجمعي".

 اءات الدراسة:إجر 

 قام الباحث بإجراءات دراسته وفًقا للخطوات آلاتية:

 :الرجوع إلى املصادر ذات العالقة بموضوع الدراسة، واملتمثلة باآلتي 

 .ألادبيات والبحوث والدارسات العلمية ذات العالقة بموضوع الدراسة 

  منية.املتعلقة بالتعليم في الجمهورية اليالقوانين والتشريعات والتقارير والاستراتيجيات والرؤى الوطنية 

 .تحليل ألادبيات وعرض النتائج 
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 .استخالص مجموعة من الاستنتاجات وتقديم عدد من التوصيات واملقترحات 

 :الدراسات السابقة

حظي موضـــوع التعليم الرقمي باهتمام عدد من الباحثين، على املســـتوى العربي والعالمي، ملا لهذا املوضــــوع من 

ا لبعض  أهميــة في جودة العمليــة التعليميــة وتحســــــــــــــين مخرجــاتهــا، وفي هــذا املحور يســــــــــــــتعرض البــاحــث موجًزا ملخصــــــــــــــً

الدراســـــــــــــات املحلية والعربية وألاجنبية ذات الصـــــــــــــلة بموضـــــــــــــوع الدراســـــــــــــة، مرتبة زمنًيا من ألاقدم إلى ألاحدث، وانتهى 

 الباحث إلى التعقيب عليها، وذلك على النحو آلاتي:

 الدراسات:استعراض 

( التي هدفت للتعرف على معوقات استخدام التعلم إلالكتروني في تعليم العلوم من Opara,2014)دراسة اوبرا

الدراســـة املنهج الوصـــفي، والاســـتبانة أداة لجمع البيانات، اســـتخدمت  وجهة نظر أعضـــاء هيئة التدريس في نيجيريا ، و 

 ها: عدم تطوير املناهج بما يتوافق مع التعلم إلالكتروني.وأظهرت نتائج الدراسة  عن عدد من التحديات أهم

( للتعرف على مــدى فــاعليــة اســــــــــــــتخــدام املوارد والتقنيــات Irina et al,2016) ايرينــا وآخرونوســــــــــــــعــت دراســـــــــــــــة 

 ،إلالكترونية كوســـيلة للتعليم في جامعة كازان الاتحادية، باســـتخدام املنهج التحليلي، والاســـتبانة كأداة لجمع البيانات

 وتوصلت الدراسة إلى أن معظم الطالب يؤيدون عملية تطبيق املوارد والتقنيات إلالكترونية في العملية التعليمية.

( ملعرفة أثر توظيف التعليم الرقمي على جودة العملية التعليمية ومخرجاتها 2019)الشــــــــمرانيوهدفت دراســـــــــة 

ـــعودية،في وزارة التعليم  ـــ الســ في التحليلي، والاســـــتبانة كأداة لجمع البيانات، ومن أبرز واســـــتخدم الباحث املنهج الوصــ

 النتائج التي توصلت إليها: وجود أثر للتعليم الرقمي على العملية التعليمية في اململكة العربية السعودية.

جـــامعـــة ترينتو في إيطـــاليـــا  -( إلى معرفـــة تحـــديـــات التحول الرقميMaltese,2019) دراســــــــــــــــة مـــالتيزكمـــا هـــدفـــت 

واسـتخدمت الدراسـة املنهج الوصفي، وتوصلت الدراسة إلى مجموعة من النتائج أهمها: أن الجامعات تكافح  نموذًجا،

لتقديم معلومات كاملة وحديثة حول أصـــــولها الرئيســـــة ملســـــتخدميها عبر مختلف الخدمات الرقمية، وتكمن الصـــــعوبة 

 ا.الرئيسية في تجزئة البيانات وتنوعها وغالًبا ما تتكرر ويصعب ربطه

(، إبراز الدور املحوري الذي تلعبه الرقمنة في املنظومة التربوية 2019)وســـــــــــليم وهيبة،في حين هدفت دراســــــــــــــة 

ا لبســـــــــــــط لتحديات التي تواجهها املنظومة الرقمية في قطاع  بصــــــــــــفة عامة، والتعليم الجامعي بصــــــــــــفة خاصــــــــــــة. وأيضــــــــــــً

ـــــتخــدمــت املنهج  ــ ــ ــ ـــفي،التعليم.  واســـ ــ ــ ــ ــ ـــه على كــافــة ومن أبرز نتــائجهــا: إن الت الوصـــ ــ ــ ــ ــ ــ قــدم العلمي والتكنولوجي يفرض نفسـ

كما تتواجد سلبيات وصعوبات في التعليم إلالكتروني  ميادين الحياة ومنها التعليم العالي الذي هو أساس هذا التقدم،

منها: ضـــــــــعف التفاعل إلانســـــــــاني بين ألاســـــــــتاذ والطالب، وافتقار نســـــــــبة كبيرة من املدرســـــــــين والطلبة لخبرة التعامل مع 

 وعدم توفر مستلزمات التعليم إلالكتروني بشكل كاف. ائل تكنولوجيا املعلومات والاتصاالت،وس
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(  فقد هدفت إلى التعرف على معوقات التعليم الرقمي في املدارس الجزائرية، 2019)دباب، وبرويسأما دراسة 

من  املدارس الجزائرية يواجه العديدواستخدمت املنهج الوصفي التحليلي، وتوصلت الدراسة إلى أن التعليم الرقمي في 

 التحديات سواء أكانت تقنية، أو فنية، أو تربوية.

ــــتنبطـت  ــ ــ ــ ــ ( أهم تحــديـات التعليم الرقمي في الوطن العربي من خالل رؤيـة تــأصــــــــــــــيليــة، 2020)أحمــددراســــــــــــــة واســ

حور الفكري، واملواســــــــــــتخدمت املنهج الاســــــــــــتقرائي والاســــــــــــتنباطي، وتمثلت أهم نتائجها في صـــــــــــــياغة تحديات في املحور 

 ألاخالقي، وفي املحور املادي.

( رؤية مســـتقبلية للنهوض باملؤســـســـات التعليمية في ضـــوء متطلبات التعليم الرقمي، 2021)عليوقدمت دراســـة 

والتعرف على آراء املتخصـــــــصـــــــين والطالب تجاه التعليم الرقمي ومدى تقبل الطالب للتعليم الرقمي، من خالل دراســـــــة 

نـة بنهــا في مــدي ملقـارنـة التعليم الرقمي بين املـدارس الحكوميـة واملـدارس التجريبيــة واملـدارس الخــاصــــــــــــــةعمليـة وميـدانيــة 

ـــــتبيان واملالحظة لجمع املعلومات والبيانات  بجمهورية مصــــــــــــــر العربية. ــ ــ ــ ـــــفي والتجريبي، والاســـ ــ ــ ــ ـــــتخدام املنهج الوصـــ ــ ــ ــ باســـ

كومية واملدارس التجريبية واملدارس الخاصــــة وتوصــــلت الدراســــة إلى وجود فروق ذات دالة احصــــائية بين املدارس الح

م التعل-ادارة الوقت -التواصـــل إلالكتروني –ســـهولة الفهم توصـــيل املعلومات -اتقان الدراســـة -من حيث ســـرعة الاداء 

 املواظبة. –الاقبال  –الرغبة  –الذاتي 

ضـــــوء متغيرات العصـــــر،  ( أهم التحديات التي تواجه تطبيق التعليم الرقمي في2021)البالســــ يوحددت دراســـــة 

ـــــب آلالي ومالحقاتها بالكم  ــ ــ ــ ــــلت نتائجها إلى أن  عدم توفر أجهزة الحاســ ــ ــ ــ ــ ـــــفي الوثائقي، وتوصـ ــ ــ ــ ـــــتخدمت املنهج الوصــ ــ ــ ــ واســ

ـــعف تمكين املعلم، والتنمر إلالكتروني من أهم التحديات التي تواجه تطبيق التعليم الرقمي في  ــ ــ ــ والكيف الكافيين، وضـ

 ضوء متغيرات العصر.

( على معرفة تحديات التحول الرقمي التي 2021)الخطيب ياســــــــر، والخطيب خليلصــــــــــرت دراســــــــــة في حين اقت

تواجــه التعليم الجــامعي في الجمهوريــة اليمنيــة، وســــــــــــــبــل التغلــب على تلــك التحــديــات، واعتمــدت الــدراســــــــــــــة على املنهج 

 في الجامعات اليمنية يواجهالوصــــــــفي املســـــــــحي كأداة رئيســـــــــة لجمع البيانات، وتوصـــــــــلت نتائجها إلى أن التحول الرقمي 

عـدد من التحـديـات أهمهـا: ضــــــــــــــعف البنيـة التقنية، وضــــــــــــــعف شــــــــــــــبكة إلانترنت وارتفاع تكاليفها، وغياب نظام التعليم 

 إلالكتروني في كثير من الجامعات اليمنية.

ـــــمان جودة التعليم العالي:2021)أ  جمالدراســــــــــة  وتناولت ــ ــ  الفرص ( تأثير الرقمنة على تطبيق آليات ومعايير ضــ

فقد  املؤســـــــــــســـــــــــات  الجامعية  جزًءا  من  مكانتها  وهيمنتها  أوالتحديات، وتوصـــــــــــلت الدراســـــــــــة إلى أن التعليم عن بعد 

املعنوية على املتعلم، وهو ما يصـــــــــعب من عمليات قبول معايير التقييم، كما أن جودة الشـــــــــهادات التي تتوج الدراســـــــــة 

ـــــة من طرف  ـــــات، وال يمكن الاعتماد على التعليم عن أعمل و رباب الأعن بعد تبقى محل نقاش خاصــ ــــســ ــ ــــحاب املؤسـ ــ صـ

بعـد بصــــــــــــــفة مطلقة خاصــــــــــــــة في الدول النامية التي ال تتوفر على الامكانيات التقنية والتكنولوجية لالنتقال الى التعليم 

 عن بعد.
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ـــاعد النظام التعليمي على تطبيق عملية 2021)الظفيري وقدمت دراســــــة  ( نموذج علمي جديد من شــــــأنه أن يســـ

انــــدمــــاج للتكنولوجيــــا الرقميــــة مع عمليــــات التعليم والتعلم التي تتم ممــــارســــــــــــــتهــــا في  التعليمي وتحقيقالتحول الرقمي 

ح للتعليم، الوقت الحاضـــــــــــــر ، وتوصـــــــــــــلت الدراســـــــــــــة إلى أن هناك أربع مقومات رئيســـــــــــــة لضـــــــــــــمان التحول الرقمي الناج

 وتتمحور تلك املقومات حول التوعية والتقبل والجاهزية واملواءمة، وتمثل تلك املقومات مكونات للنموذج.

 التعقيب على الدراسات السابقة: 

 خلص الباحث من خالل استعراض الدراسات السابقة إلى آلاتي:    

 مع وعينة الدراسة وأداتها والتوصيات اختلفت الدراسة الحالية عن معظم الدراسات السابقة من حيث مجت

 واملقترحات التي خرجت بها.

  اتفقـت الـدراســــــــــــــة الحـالية مع معظم الدراســــــــــــــات الســــــــــــــابقة في اســــــــــــــتخدامها للمنهج الوصــــــــــــــفي، وتركيزها على

 التكنولوجيا الرقمية.

  ،طار وبناء إلا اسـتفادت الدراســة الحالية من الدراســات الســابقة في صـياغة مشــكلة الدراســة الحالية وأســئلتها

النظري واملنهجي للدراسـة، والاهتداء إلى مصـادر ومراجع وبحوث ودراسـات تتعلق بموضـوع الدراسـة، كما أن نتائج تلك 

 الدراسات كانت بمثابة املنطلق التي انطلقت منها هذه الدراسة.

 :إلاطار النظري للدراسة

ا ألهداف الدراســـــــة، وإلاجابة عن أســـــــئلته الفرعية؛ من خالل نتائج التحليل ملحتوى  يتضـــــــمن هذا الجزء عرضـــــــً

أدبيات الدراسة، واقتصرت عملية التحليل على الوصف الكيفي، وتم عرضه وفًقا لتراتبية أسئلة الدراسة، وذلك على 

 النحو آلاتي:

 إلاطار املفاهيمي للتعليم الرقمي: :املحور ألاول 

مع تطور التكنولوجيا املعلوماتية والرقمية،  وظهر لقد تطورت وســــائل الاتصــــال و التعليم في الســــنوات ألاخيرة 

ا  فيما يســــــمى بالتعليم الرقمي، حيث يمثل مظهًرا جديًدا من حيث الوســــــائل واملضــــــمون، وســــــيتناول هذا املحور عرضــــــً

موجًزا ملوضــــــــــــــوع التعليم الرقمي من حيـــث: املفهوم، وألاهـــداف، وأنمـــاط التعليم الرقمي، ومكونـــاتـــه، و خصـــــــــــــــائصـــــــــــــــه، 

 ومقوماته، وأهميته، وذلك وفًقا لآلتي: ومبادئه،

 مفهوم التعليم الرقمي:

ـــــاهمت  ــ ــ ــ ســــــــــــلســــــــــــلة التطورات املتالحقة على مســــــــــــتوى شـــــــــــــبكة إلانترنت في ظهور التعليم الرقمي، لذلك حظي سـ

تاب والباحثين، ونــتـــيــجـــة لـــذلــك تـــعــددت تـــعريفـــاته، ويمكن استعراض بعض تعريفاته على ال
ُ
حو نباهتمام الكثير من الك

 آلاتي:
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ـــمراني) ــ ــ ــ ــ ـــــائـل إلالكترونيـة لتحقيق 2019،149عرفـه الشـــ ــ ــ ــ ـــــتخـدام التقنيـات والوســـ ــ ــ ــ ( بـأنـه: "التعليم الـذي يتم بــاســـ

التواصل بين املعلمين والطالب، وإلنشاء بيئة تفاعلية مليئة بتطبيقات الحاسب آلالي وشبكة إلانترنت، وتمكن الطالب 

 ان ومكان".من الحصول على املعلومات من مصادرها في أي زم

ـــال املعلومة للمتعلم عن طريق 2019،46في حين عرفه خضــــــرواي) ( بأنه "التعليم الذي يتم به ومن خالله إيصـــ

 حيث ال يعود املكان والزمان والغرفة الصفية من العناصر املهمة إلنجاح هذه العملية". إلالكترونية،الشبكات 

ــــ ي) ــ ــ الرقمي بأنه" تقديم محتوي تعليمي إلكتروني عبر الوســــــــــائط املعتمدة على  ( للتعليم2021،130وينظر البالسـ

وشـــــــــبكاته، إلى املتعلم بشــــــــــكل يتيح له إمكانية التفاعل النشــــــــــط مع هذا املحتوى، ومع املعلم، ومع أقرانه،  الكمبيوتر،

ـــــرعة التي  ســــــــــــواء كان ذلك بصــــــــــــورة متزامنة أم غير متزامنة، وكذلك إمكانية إتمام هذا التعلم في الوقت ــ ــ ــ واملكان وبالسـ

 تناسب ظروفه وقدراته".

نَّ التعليم الرقمي: تقديم محتوى تعليمي إلكتروني بمختلف أشــــكاله وأحدث تطبيقاته  مما ســــبق يمكن القول إِّ

 عبر ألاجهزة إلالكترونية املتصلة عبر النت وشبكاته إلى املتعلم بصورة متزامنة أو غير متزامنة.

 أهداف التعلم الرقمي:

 ( باآلتي: 2019،115، وسليم)، وهيبةعل من بين ألاهداف املراد الوصول إليها واملتعلقة بالتعليم الرقمي ما ذكرهل

  العلمية.القدرة على تلبية حاجات ورغبات املتعلمين املعرفية و 

 الوصول إليها في الوقت املناسب.الاحتفاظ باملعلومات املكتسبة و  تحسين عملية 

 املوقف املعاش.املعلومات واملعارف وترتيبها حسب أهميتها و رعة تجديد س 

  املعلم واملتعلم(. التعامل بين طرفي العملية التعليميةتحسين التفاعل و( 

 أنماط التعلم الرقمي:

 ويمكن توضيحها باآلتي:  ( التعليم الرقمي إلى ثالثة أنماط،130-2021،131قسم البالس ي)

في ألاســــــاليب والتقنيات التعليمية املعتمدة على الشــــــبكة العاملية للمعلومات  : يتمثلالتعليم الرقمي املباشـــــر .0

 بقصد إيصال مضامين تعليمية للمتعلم في الوقت الفعلي واملمارس للتعليم، أو التدريب.

: يتمثـــل في عمليـــة التعلم من خالل مجموعـــة الـــدورات التـــدريبيـــة والحصــــــــــــــص التعليم الرقمي غير املبــاشـــــــــــر .9

 د هذا النوع من التعلم بالنسبة لحالة ظروف متعددة ال تسمح بالحضور الفعلي للمتعلم.املنظمة، ويعتم

: يجمع هذا النوع ما بين النوعين الســـابقين؛ حيث يمكن للجميع التواجد في الوقت التعليم الرقمي املختلط .6

يمكن الرجوع للمادة العلمية أو نفسـه أمام الشـبكة وجهاز الحاسـوب واملشاركة فعليا فيها، وفي حالة التغيب عن ذلك 

 املقرر في أي وقت.

 مكونات التعلم الرقمي:
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 مختلفــة، إال أنــه يجــب أن تتوفر فيــه مجموعــة من 
ً
، وانمــاطــا

ً
على الرغم من أن التعليم الرقمي يتخــذ أشــــــــــــــكــاال

 ( باآلتي:2019،150املكونات ألاساسية أهمها ما ذكره الشمراني)

 علمين وأعضاء الهيئة التعليمية واملواد التعليمية.العناصر التعليمية كالطالب وامل 

 .العناصر التكنولوجية كأجهزة الحاسب آلالي والبرامج إلالكترونية واملواقع على شبكة الانترنت 

 .املكون إلاداري كالخطط والبرامج واملوازنات التي تتعلق بالتعليم الرقمي وفلسفته واستراتيجياته وأهدافه 

 خصــائص التعليم الرقمي: 

 ( باآلتي:2019،115يتميز التعليم الرقمي بعدة خصائص أشار إليها وهيبة، وسليم)

  توفير الاتصال والتفاعل املتبادل.تدعيم عملية تكوين الفرد و 

 .الانتقال من نموذج نقل املعرفة إلى النموذج التعليم املوجه 

  للمتعلم.الحيوية تشجيع املشاركة الديناميكية و 

  بالخصوص في شقها التفكير العليا.الاعتماد على املهارات و 

  تشجيع التعليم النشط.فير مستويات متعددة من التفاعل و تو 

 دراسة مشكالت من الواقع املعاش للمتعلمين. ز في عملية التعليم على مناقشة و التركي 

 ( الخصائص آلاتية:2021،81)ب  ويضيف جمال

 .القابلية للقياس 

 عاونية.الت 

 .املرونة 

 .املؤامة التعليمية 

 .التفاعلية واملتعة 

 .سهولة التحديث 

 .املتابعة التعليمية 

 مبادئ التعليم الرقمي:

 ( باآلتي:2014،352يرتكز التعليم الرقمي على مجموعة من املحددات، ذكرها القصراوي)

وذلك بتفريد املواقف التعليمية لتناســب التغيرات في شــخصــيات املتعلمين وقدراتهم واســـتعداداتهم  الفردية: -

 وخبراتهم السابقة.

ـــــتحدثات التكنولوجية بيئة  التفـاعليـة: - ــ ــ ــ ـــــتجـابة أثناء عملية التعلم، كما توفر املســـ ــ ــ ــ قيـام املتعلم بنوع من الاســـ

ا أن يتحكم في معدل عرض محتوى املادة التعليمية ليختار اتصـال تسـمح للمتعلم بنوٍع من الحرية يستطيع من خالله

 منها ما يتناسب معه.
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وفر املمارســـات التعليمية في العصـــر الرقمي بيئة تعلم متنوعة يجد فيها كل متعلم ما يناســـبه، وذلك  التنوع: -
ُ
ت

 من خالل توفير مجموعة من الخيارات التعليمية والبدائل أمام املتعلم.

ســــتحدثات التكنولوجية فى العصــــر الرقمي فرص الانفتاح على مصــــادر املعلومات املتعددة في تتيح امل الكونية: -

 جميع أنحاء العالم، حيث يتصل املتعلم بالشبكة العاملية لإلنترنت للحصول على ما يحتاجه من معلومات.

ـــكل مكونات كل  التكاملية: - ـــتحيظهر التكامل بين مكونات املســـــتحدثات التكنولوجية، بحيث تشــ دث نظام مســ

متكامل، ففي برامج الوســـــــــــائط املتعددة التي يضـــــــــــعها الكمبيوتر ال تعرض الوســـــــــــائل الواحدة تلو ألاخرى ولكنها تتكامل 

 فيما بينها في إطار واحد لتحقيق الهدف املنشود.

 :مقومات التحول إلى التعليم الرقمي

ــــات التعليميـــة على عـــدد من املقومـــات أههمـــا مـــا ذكره  الرقمي فيتســــــــــــــتنـــد عمليـــة التحول إلى التعليم  ــ ــ ــ ــ ــ ـــــسـ ــ ــ ــ املؤســـ

 ( واملتمثلة باآلتي:22-2018،24محمود)

  من أجهزة الحاســوب في مختلف قطاعات التعليم، وتوفير خطوط الاتصــال بالشــبكة العاملية  توفير عدد كاٍف

 لإلنترنت وتوصيلها بحجرات أعضاء هيئة التدريس.

  ـــــات ــ ــ ــ ــــســـ ــ ــ ــ ــ ــــاء موقع ويـب للمؤســ ــ ــ ــ ــ ـــــتفيدين من إنشــ ــ ــ ــ ـــبكة املحلية حتى يتمكن املســـ ــ ــ ــ ــ التعليميـة على إلانترنـت أو الشـــ

 الخدمات التواصل معها.

 صــــــــــــــميم مقررات إلكترونيــة لكــل مــادة من املواد التي يتم تــدريســــــــــــــهــا ســــــــــــــواء ملرحلــة التعليم العــام والجــامعي ت

 ونشرها على املوقع الخاص باملؤسسة التعليمية. 

 هيئة التدريس على كيفية تصميم البرامج واملقررات إلالكترونية. عقد دورات تدريبية لتأهيل أعضاء 

 .تجهيز قاعات الدراسة بالوسائل التكنولوجية والتقنية؛ لغرض استخدامها في عرض املادة التعليمية 

 .بناء ثقافة التعليم الرقمي بين الطالب حتى يستطيعوا استيعاب الصورة الجديدة للتعليم 

  إلكتروني.بالتعليم من خالل نظام تسجيل الطالب لاللتحاق 

 .متابعة الطالب للمحاضرات عبر وسائل الاتصال إلالكترونية 

  اســـتخدام تقنيات التكنولوجيا الحديثة في التواصـــل ألاكاديمي مع الطالب، بحيث يخصـــص ألاســـتاذ الجامعي

 للتواصل العلمي مع الطالب والرد على أسئلتهم.
ً
 أوقاتا

 ـــــتخـدام التقويم إلالكترو ــ ــ ــ ـــكل إلكتروني اســـ ــ ــ ــ ــ ـــل الطالب على الاختبار بشـــ ــ ــ ــ ــ ـــــبكات إلانترنت بحيث يحصـــ ــ ــ ــ ني عبر شـــ

 ويحصل على درجته فور انتهائه من أداء الاختبار.

  قيام شـراكة حقيقية بين املؤسـسـات التعليمية واملؤسـسات التي تعمل في مجال التكنولوجيا الحديثة لتأهيل

 التقنية الرقمية في التعليم.وتدريب منتسبيها لتنمية مهاراتهم في مجال استخدام 

 .تطوير شامل ومستمر للمقررات إلالكترونية في ضوء ما يستجد من تعديالت في املناهج التعليمية 
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  ـــتجد من ــ ــــوء ما يســـ ــ ـــــة التعليمية لتحقيقها في ضــ ــــســ ــ ـــعى املؤســ ــ ـــــتقبلية التي تســ ـــــتمرة لألهداف املســـ مراجعة مســ

 تطورات تكنولوجية.

  ـــفة بالجامعات وتدريبهم على التقنيات التأهيل مســـــــــــــتمر ألعضـــــــــــــاء هيئة التدريس ــ ــ ــ ــ حديثة في مجال عملهم بصــ

 .مستمرة

  ،الانفتـــاح على التجـــارب الجـــديـــدة في مجـــال التـــأهيـــل والتـــدريـــب الرقمي ألعضـــــــــــــــاء هيئـــة التـــدريس بـــالجـــامعـــات

 واملؤسسات التعليمية في نقل الخبرات التكنولوجية الحديثة.

 أهمية التعلم الرقمي:

والبحوث إلى أن اســــــتخدام التعليم الرقمي يزيد من كفاءة املوقف التعليمي؛ ألنه يوفر ظروفا تشــــــير الدراســــــات 

 على إن اســــــــــــــتخدام 
ً

بيئيـة أكثر مالئمـة للمتعلمين على اختالف مســــــــــــــتويـاتهم العقليـة والعمريـة ومراحل تعلمهم، فضــــــــــــــال

ـــــفي، وجعل الخبرة التعلم الرقمي لـه أهميـة كبيرة في زيـادة مســــــــــــــتوى تحصــــــــــــــيـل املتعلمين، وتعزيز ج ــ ــ ــ وانب التفاعل الصـــ

هني،  ما أشــار اليهب(.  وتتجلى كذلك أهمية التعليم الرقمي 2021،131التعليمية أكثر واقعية وقبوال للتطبيق)البالســ ي،

 باآلتي:  )2019،81وروقاب)

 .توفير فرًصا للتعليم في كل زمان ومكان 

 .يكسر الحواجز النفسية بين املتعلم واملعلم 

 املتعلم الخاصة. يشبع حاجات 

 .يستخدم وسائط متعددة في شرح النصوص العلمية 

 .يحقق التقييم التلقائي واملباشر للمتعلم 

 .يساعد املتعلم على استقاء املعلومات من املصادر مباشرة 

 يتعلم مستخدميه أسلوب البحث العلمي واتخاذ القرار املناسب. 

 :التعليم الرقمي في املؤسسات التعليمية اليمنية التي تواجه التحول إلى التحديات: الثانياملحور 

تناول الباحث في هذا املحور نوعين من التحديات: ألاول التحديات العامة التي تواجه املؤســـســـات التعليمية في 

 ا بإيجاز كاآلتي:مالجمهورية اليمنية، وآلاخر يتعلق بتحديات التحول إلى التعليم الرقمي، ويمكن عرضه

 
ً

 التحديات العامة للمؤسسات التعليمية اليمنية: :أوال

تســــــعى الدول إلى تطوير جامعاتها ومؤســــــســــــاتها التعليمية إيماًنا منها بأهمية املراجعة املســــــتمرة والتطوير الدائم 

ا لذلك فإن الجمهورية اليمنية ســـــعت جاهدة تجاه تطور مؤســـــســـــاتها  الذي يراعي تغيرات العصـــــر ومتطلباته، وتأســـــيســـــً

ة، أنعكس ذلك من خالل التوجهات الاســتراتيجية والرؤى الوطنية الهادفة إلى تحســين ألاداء وتطويره في كافة التعليمي

ـــطتها؛ ألامر  ــ ــــات التعليمية اليمنية، ال تزال تعاني من العديد من الاختالالت في معظم أنشــ ــــســـ ـــــات؛ إال أن املؤســـ ــــســ املؤســـ

ـــتراتيجيــة الوطنيــة لتطوير التعليم الــذي يجعلهــا غير قــادرة على تحقيق أهــدافهــا بكفــاءة وفــاع ــ ــ ــ ــ ليــة عــاليــة؛ إذ تؤكــد الاســـ
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ـــــ ي في اليمن) ــ ــ ــ ــــاســ ــ ــ ــ ــ ـــتراتيجية الوطنية 2006-2015(، والاســـــــــــــتراتيجية الوطنية للتعليم الثانوي)2003-2015ألاسـ ــ ــ ــ ــ (، والاســ

نظمة ( أن ألا 9105، 9102للتعليم العالي، والتقارير الرســـــــــمية الصـــــــــادرة عن املجلس ألاعلى لتخطيط التعليم لألعوام )

التعليميــة الحــاليــة تعــاني العــديــد من التحــديــات، التي أفرزت كثيًرا من الســــــــــــــلبيــات في ألاداء الكلي لتلــك املؤســــــــــــــســــــــــــــات 

وأعــاقــت نموهــا وتطورهــا، ويــأتي في مقــدمــة أوجــه تلــك التحــديــات: التقيــد بــأنظمــة إداريــة تقليــديــة، وإجراءات معقــدة، 

 
ً

 عن تغليب الجوانب النظرية في املناهج التعليمية على الجوانب وتشــــــــــريعات بالية تحتاج إلى مراجعة وتحديث، فضــــــــــال

التطبيقية، وضــــــعف محتوى املناهج التعليمية وعدم ترابطها، وضــــــعف كفايات املعلمين، وضــــــعف القدرة املؤســــــســــــية 

لبنيـة النظـام التعليمي، وقصــــــــــــــور في عمليـة التـدريـب، وعـدم توفر مقـايس دقيقـة تتصــــــــــــــف بـالصــــــــــــــدق والثبـات، وتراجع 

قدرة املالية لألســـــــــــر اليمنية لإلنفاق على التعليم، ناهيك عن غياب الشـــــــــــراكة بين املؤســـــــــــســـــــــــات التعليمية واملجتمع، ال

وغياب تفعيل اللوائح وألانظمة التي تضــمن الشـــفافية في التعيين، والترقية، والتأهيل والتدريب، والتقييم، واملســـاءلة، 

 .الخ. والتدوير الوظيفي، وعدالة ألاجور وتوازنها ..

وفي الســــــــياق ذاته تؤكد العديد من الدراســــــــات، أن ألانظمة التعليمية في الجمهورية اليمنية تواجه العديد من 

، وحتى الوقت الراهن ومن 2011التحـديـات وزادت تعقيـداتهـا في العقـد الثاني من القرن الحادي والعشــــــــــــــرين منذ عام 

ـــط التعليمي، وال   أبرز تلك التحديات: ــ ـــعف تمكن ألانظمة التعليمية من تجذير الثقافة العلمية والتنويرية في الوســ ــ ضــ

(، عالوة على هجرة العقول اليمنية للعمل 2012،16عدادهم و تأهيلهم ثقافًيا) الهبوب،إتقدم لطالبها ما يكفي لحسن 

جودة والاعتماد ألاكاديمي في معظم مؤسسات بالجامعات إلاقليمية والعربية والعاملية، وضعف تطبيق أنظمة ضبط ال

ـــاع الفجوة بين واقع  التعليم العــالي؛ ألامر الــذي يعيق تطوير الكــادر التعليمي وإلاداري وبنــاء قــدراتــه، ــ ــ ــ ــ ــ ـــــافــة إلى اتسـ ــ ــ ــ ــ إضـ

ــــات التعليم ومعـايير الاعتمـاد الـدوليـة)الحـدابي، ــ ــ ــ ــ ــــســ ــ ــ ــ ــ  عن ظـاهرة عـدم الاســــــــــــــتقرار الســــــــــــــياســــــــــــــ ي 2014،42مؤســ
ً

(، فضــــــــــــــال

ألامني، والنزاعـــات املســــــــــــــلحــــة والحروب، وحــــدوث الفراغـــات الســــــــــــــيـــاســــــــــــــيــــة)الخطيـــب يــــاســــــــــــــر، والخطيــــب والاجتمـــاعي و

ـــــتمر ، وانقطــاع 2021،70خليـل، ــ ــ ــ ـــكـل مســـ ــ ــ ــ ــ ـــــرفـه بشـــ ــ ــ ــ ــــيف البـاحـث إلى تلـك التحـديـات: انقطــاع الراتـب، وعـدم صـــ ــ ــ ــ ــ (. ويضــ

يمية العاملين في املؤسسات التعلالكهرباء، وغالء املشتقات النفطية واملواد الغذائية،...إلخ، كل ذلك أثر سلًبا على أداء 

 بمختلف أشكالها.

 تانًيا: التحديات املرتبطة بالتحول إلى التعليم الرقمي في املؤسسات التعليمية اليمنية:

على الرغم من تنامي الجهود واملبادرات الرســـــــــمية التي تســـــــــعى إليها الحكومة اليمنية، وما نتج عنها من توجهات 

واكبة املســــتجدات التي فرضـــتها التطورات التكنولوجية والرقمية املتســــارعة؛ إال أنها الزالت اســـتراتيجية ورؤى وطنية مل

محدودة وغير مبنية على أســـــــس علمية ســـــــليمة؛ ألامر الذي جعل التحول إلى التعليم الرقمي في املؤســـــــســـــــات التعليمية 

 أبرزها:اليمنية يواجه عدد من التحديات 

  في بعض الجــــامعــــات الحكوميــــة، وإذا توفرت في بعض الجــــامعــــات فهي غير عــــدم توفر أدوات التعليم الرقمي

 فعالة، وال تراعي ألاسس التربوية والعلمية في التصميم والاستخدام.
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  ــــكلي ــــات التعليمية على الجانب املادي أو الشــ ــــســ تركيز ألاهداف املصــــــاغة لنظم التعليم الرقمي في أغلب املؤســ

 املعرفي والعلمي للطالب وتنمية مهاراته. وتجاهل التحصيل إلالكتروني،للتعليم 

 .عدم توفر أليات تنفيذية لتقويم التعليم الرقمي للتأكد من فعاليته وقدرته على تحقيق ألاهداف 

 ،(.51-2010،50عدم توفر منهجية علمية في التخطيط لتوظيف التقنية في التعليم)قطران 

  يدية في الجامعات اليمنية.ساليب التدريسية التقلهيمنة املناهج التعليمية وألا 

 .جمود التشريعات املوجهة للمؤسسات التعليمية بمختلف تنوعها 

  ضــــعف التزام وقناعة القيادات إلادارية بضــــرورة الحاجة لتبني التغيير، وتحقيق التعايش الفاعل ملؤســــســــاتنا

 (.12-2012،13تقنياته)الهبوب،التربوية في القرن الحادي والعشرين، والاستجابة بشكل أفضل ملتطلباته وتحدياته و 

 .ضعف البرامج التدريبية للعاملين السيما في جانب تقنية املعلومات والانترنت 

 .عدم الرجوع إلى املعايير الفنية والتربوية في تصميم وإعداد برامج ونظم التعليم الرقمي 

 ،(.2014،42ضعف الاستثمارات في مجاالت تقنية املعلومات والاتصاالت)الحدابي 

 ،(.2021،112غياب عنصر التحفيز للتنافس في التوجه نحو التعليم الرقمي )املحمدي وآخرون 

 .ضعف البنية التقنية وضعف شبكات إلانترنت وارتفاع تكاليفها 

 .تأخر إصدار اللوائح الداخلية وحاجة املوجودة حاليا للتطوير والتحديث لتواكب متطلبات العصر الرقمي 

  ــــاء ــ ــ ــ ــ هيئــة التــدريس في التعلم الرقمي، وضــــــــــــــعف مهــارتهم في اســــــــــــــتخــدام الحــاســــــــــــــب آلالي قلــة خبرة بعض أعضــ

 والتقنيات الحديثة.

 .ضعف تفعيل الربط الشبكي ونظم املعلومات وألاتمتة 

  ،ــــات التعليمية، وشـــــحة الامكانيات)الخطيب ياســــــر عدم توفر شـــــبكات إلانترنت في معظم الجامعات واملؤســـــسـ

 (.2021،79والخطيب خليل،

 لى ما سـبق، فإن أهم التحديات التي تقف حائال دون تحقيق التحول إلى التعليم الرقمي في املؤسـسات بناًء ع

 التعليمية اليمنية، يمكن أن يحددها الباحث باآلتي:

  .نقص إلارادة لدى ألاطراف املعنية بشؤون التعليم في الجمهورية اليمنية للتحول إلى التعليم الرقمي 

  من العاملين والطلبة في املؤسسات التعليمية في استخدام التعليم الرقمي. ضعف الرغبة لدى الكثير 

  ،ـــــاالت، والطاقة الكهربائية ــ ــ ــ ــــات التعليمية من حيث الاتصــ ــ ــ ــ ــ ــــسـ ــ ــ ــ ــ ـــعف البنية التحتية، وإلامكانيات في املؤسـ ــ ــ ــ ــ ضــ

 وضيق الفصل الدراس ي، وازدحام الطلبة...إلخ.
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  ــــة كثافة البرامج الدراســــــــــــية، وعدم ربطها بالوســــــــــــائل التقنية ــ ــ ــ ـــــص للحصــ ــ ــ ــ الحديثة، ناهيك عن الوقت املخصـ

 املدرسية ال يكفي للتعامل مع أدوات منظومة التعليم الرقمي.

 .معظم املدارس الحكومية ال توجد بها غرفة خاصة للحاسوب 

  ضــــــــعف تدريب العاملين في املؤســــــــســــــــات التعليمية على اســــــــتخدام الوســــــــائل الرقمية والتكنولوجية في عملية

 التعليم.

  انيات املالية للقيام بمشروع التعليم الرقمي.ضعف امليز 

 .ضعف املستوى الاقتصادي للكثير من ألاسر اليمنية، مما يعقيها من مواكبة التكنولوجيا الرقمية 

  .انقطاع التيار الكهربائي الحكومي، وغالء التيار الكهربائي التجاري 

 .ضعف شبكة إلانترنت وغالئها مقارنة بالدول ألاخرى 

 ع املجتمع ملثل هكذا تعليم.غياب تشجي 

 متطلبات التحول نحو التعليم الرقمي في املؤسسات التعليمية اليمنية: :املحور الثالث

ا ملا ســـبق،  وفي ضـــوء الدراســـات املحلية، والتقارير الرســـمية، والاســـتراتيجيات والرؤى الوطنية، ثبت أن  تأســـيســـً

ــــات التعليميــة اليمنيــة هنــاك تحــديــات كثيرة وجوانــب قصــــــــــــــور متعــددة تحول دون تن ــ ــ ــ ــ ــــســ ــ ــ ــ ــ فيــذ التعليم الرقمي في املؤســ

ــــتوجــب عــدد من املتطلبــات التي ينبغي توافرهــا للتغلــب على تلــك التحــديــات، وهــذا مــا  ــ ــ ــ ــ بفــاعليــة وكفــاءة؛ ألامر الــذي يســ

ســـــــيتم مناقشـــــــته في هذا املحور، والذي يمثل إجابة الســـــــؤال الرئيس للدراســـــــة، ويحقق الهدف الثالث منها، وتبين من 

ل اســــــــــــتقراء أدبيات الدراســــــــــــة أن هناك العديد من الاحتياجات وآلاليات لتطبيق التعليم الرقمي في املؤســــــــــــســــــــــــات خال

ــــــر، والخطيب خليل) ــ ــ ــ (، واملتمثلة 22-22، 9190التعليميـة اليمنيـة على مختلف مجـاالتهـا وأهمهـا مـا ذكره الخطيب ياســ

 باآلتي:

 
ً

 متطلبات قانونية: :أوال

 ـــــريعـــات ــ ــ ــ والقوانين واللوائح الحـــاكمـــة لعمـــل ألانظمـــة التعليميـــة وتطويرهـــا، بمـــا يتفق مع  إعـــادة النظر في التشـــ

 متطلبات التعليم الرقمي.

  رســــــــم ســــــــياســــــــات واســــــــتراتيجيات واضــــــــحة املعالم تشــــــــير إلى كيفية الاســــــــتفادة من توظيف تقنيات التعليم في

 الجامعات واملؤسسات التعليمية ألاخرى.

 ونية، وعدم التجاهل في تطبيق نصوصها.رفع مستوى الوعي بالتشريعات القان 

 .ضرورة وجود خطاب سياس ي واضح لتحقيق التعليم الرقمي في املؤسسات التعليمية 

 متطلبات إدارية: :ثانًيا

 .تعزيز ثقافة التعليم الرقمي لدى القيادات إلادارية للمؤسسات التعليمية وأعضاء هيئة التدريس والعاملين 
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  التقنية للعاملين في املؤسسات التعليمية حول أهمية التعليم الرقمي باعتباره أحد تنمية الثقافة التنظيمية و

 أهم ألانظمة التعليمية املعتمدة عاملًيا.

 .الانتقال التدريجي من ألاساليب التقليدية إلى أنماط إلادارة إلالكترونية 

 لشبكية والافتراضية.التخلص من الهياكل التنظيمية الجامدة والاتجاه نحو التنظيمات املرنة وا 

 .توظيف التكنولوجيا الحديثة والتقنيات الرقمية في العمليات إلادارية والتعليمية والبحثية 

 .توفير بيئة عمل مناسبة ألعضاء هيئة التدريس لرقمنة املحتوى املعرفي للمقررات الدراسية 

ا
ً
 متطلبات مادية وتقنية: :ثالث

  العاملية للمعلومات.تسهيل الاتصال السريع بالشبكة 

  دخال وتفعيل أنظمة التعلم إلالكتروني.إالتوجه نحو 

  نشــــــــــــــر تكنولوجيـا املعلومـات، وربطهـا بالشــــــــــــــبكات الوطنية والدولية مع العمل على توفير البرمجيات التعليمية

 املناسبة في مختلف املجاالت.

 حاسوب. امتالك كل طالب لجهاز 

 تطوير املؤسسات التعليمية في ظل التعليم الرقمي. توفير املخصصات املالية لإلنفاق على 

 متطلبات بشرية وتدريبية: :رابًعا

  ا في التخطيط عمـل دورات تـدريبيـة ألعضــــــــــــــاء هيئـة التـدريس وإلاداريين في مجـال التنميـة املهنية وخصــــــــــــــوصــــــــــــــً

 الاستراتيجي، والحوكمة، والتعليم إلالكتروني الرقمي.

  الاستفادة من الخبرات العربية والعاملية.توظيف التدريب الرقمي من خالل 

 .استقطاب أفضل ألافراد املؤهلين في مجال نظم املعلومات والبرمجة 

  تزويــد الطالب بمهــارات التعــامــل مع املكتبـــات الرقميــة، واملؤســــــــــــــســـــــــــــــات العلميــة في قواعــد البيــانــات في جميع

 التخصصات.

 تأمين واستدامة التمويل: :امًساخ

 ـــــرف مرتبـات ج ــ ــ ــ ميع موظفي قطاع التعليم العام والجامعي، ورفع ألاجور واملرتبات بما يتناســــــــــــــب مع إعـادة صـــ

 غالء املعيشة في الوقت الراهن، والبحث عن مصادر تمويل لتغطية ذلك.

  وألاكاديميتمكين الجامعات من الاستقالل املالي وإلاداري. 

 :الشراكة املجتمعية والتعاون الدولي متطلبات :سادًسا

  ـــــاليـــــب التعليم املعتمـــــد على تنميـــــة ــ ــ ــ ــ ــ ــ ـــــر الثقـــــافـــــة الرقميـــــة، وتوعيـــــة املجتمع اليمني بـــــأسـ ــ ــ ــ الوعي املجتمعي بنشـــ

 التكنولوجيا وإلانترنت.
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  تعزيز الشراكة املجتمعية بين املؤسسات التعليمية وشركات الاتصال وتكنولوجيا املعلومات في مجال التعليم

 الرقمي.

 ي الخارج للعودة للوطن وتأمين حياة كريمة لهم وألسرهم.استقطاب الكفاءات العلمية اليمنية التي ف 

 الاستنتاجات والتوصيات واملقترحات:

 :الاستنتاجات

 إلى 
ً
بعد اســــــــتقراء ألاطر النظرية ذات العالقة بموضــــــــوع الدراســــــــة وتحليلها، وبناًء على ما تم عرضــــــــه، واســــــــتنادا

 الاستنتاجات فيما يأتي:الوصف الكيفي لنتائج التحليل، يمكن استخالص أهم 

 ،خاصـــة في ظل الظروف والتحديات الراهنة  الحاجة املاســـة ملؤســـســـاتنا التعليمية للتحول إلى التعليم الرقمي

 التي تواجهها.

  ،وجود عدد من املعوقات أو التحديات التي تحد من تحول املؤســــــســــــات التعليمية اليمنية إلى التعليم الرقمي

لدى ألاطراف املعنية بشـــــــــؤون التعليم، وضـــــــــعف تفعيل وتحديث اللوائح لتواكب متطلبات نقص إلارادة  ولعل أبرزها:

 عن ضــــــــــــــعف الرغبــــة لــــدى الكثير من العــــاملين والطلبــــة في املؤســــــــــــــســـــــــــــــــات التعليميــــة ملواكبــــة 
ً

التحول الرقمي، فضــــــــــــــال

ى ضعف لتعليم، إضافة إلالتكنولوجيا الرقمية وقلة تدريبهم على اسـتخدام الوسائل الرقمية والتكنولوجية في عملية ا

البنية التحتية والتقنية، وكثافة البرامج الدراســية وعدم ربطها بالوســـائل التقنية الحديثة،  ناهيك عن تدني املســـتوى 

الاقتصادي للكثير من ألاسر اليمنية، وانقطاع التيار الكهربائي الحكومي، وارتفاع أسعار التيار الكهربائي التجاري، عالوة 

 كة إلانترنت وارتفاع تكاليفها وعدم توفرها في أغلب املؤسسات التعليمية.على ضعف شب

  هنــــاك العــــديــــد من املتطلبــــات التي ينبغي توافرهــــا للحــــد من التحــــديــــات التي تحول دون التحول إلى التعليم

ـــــريعات والقوانين واللوائح  ــ ــ ــ ــــات التعليمية اليمنية ولعل أهمها: إعادة النظر في التشــ ــ ــ ــ ــ ــــسـ ــ ــ ــ ــ عمل الحاكمة لالرقمي في املؤسـ

ألانظمــــة التعليميــــة وتطويرهــــا بمــــا يتفق مع متطلبــــات التعليم الرقمي، و تعزيز ثقــــافــــة التعليم الرقمي لــــدى القيــــادات 

إلادارية وأعضـــــــاء هيئة التدريس والعاملين في املؤســـــــســـــــات التعليمية اليمنية، وتوفير امكانيات التعليم الرقمي للنهوض 

ــــات ــ ــ ــ ـــــسـ ــ ــ توظيف التكنولوجيا الحديثة والتقنيات الرقمية في العمليات إلادارية و التعليمية،  بالعملية التعليمية في املؤســ

والتعليمية والبحثية، وتزويد العاملين في املؤســســات التعليمية والطلبة امللتحقين بها بمهارات التعامل مع التكنولوجيا 

ـــــرف مرتبـــات جميع موظفي قطـــاع التعليم ــ ــ ــ ـــــادر تمويـــل لصـــ ــ ــ ــ ــ العـــام والجـــامعي، ورفع ألاجور  الرقميـــة، والبحـــث عن مصـــ

 واملرتبات بما يتناسب مع غالء املعيشة في الوقت الراهن.

 التوصيات:

بناًء على ما ســـبق، وفي ضـــوء الاســـتنتاجات التي توصـــلت إليها الدراســـة الحالية؛ يوصـــ ي الباحث الجهات املعنية 

ـــهم في تحويل   املؤســـــســـــات التعليمية إلى التعليم الرقمي، وتحدبالعديد من آلاليات العلمية إلاجرائية التي يمكن أن تســ

 من املعوقات والتحديات التي تواجهها، وأبرز تلك التوصيات تتمثل في آلاتي:
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  الرقمي التعليم مستجدات لتستوعبوالهياكل  والقوانين واملعايير  التشريعاتتعديل و تطوير. 

  باالتصال والتكنولوجيا، واملؤسسات التعليمية.العمل على تشكيل مجلس تنسيق من الوزارات ذات العالقة 

  ـــهيل الولوج الواســــع لشــــبكات الانترنت، والبحث عن مصــــادر ـــين خدمات الكهرباء والهاتف وإلانترنت لتسـ تحسـ

 تمويل لذلك.

  ًا، وتقديمها على الشبكة العاملية أو املحلية.إدماج التكنولوجيا في املقررات الدراسية تدريجي 

 ا...إلخ، والتي تحتـاجهــا املؤســــــــــــــســــــــــــــات توفير البنيـة التح ا، وتــدريبـً ا، وبشــــــــــــــريـً ا، وتقنيـً ا، ومـاديــً تيــة املتكــاملـة قــانونيـً

 التعليمية للتحول إلى التعليم الرقمي.

 ثمارات املتعلقة بالتعليم الرقميالتنسيق مع املنظمات الداعمة للتعليم في الاست. 

 .نشر ثقافات التعليم الرقمي في املؤسسات التعليمية 

 قترحات:امل

  ي ف النظــام التعليميإجراء املزيــد من الــدراســـــــــــــــات في مجــال التعليم الرقمي من وجهــة نظر القــائمين على إدارة

 الجمهورية اليمنية.

 .دراسة مقارنة بين تحصيل الطلبة باستخدام التعليم التقليدي والتعليم باستخدام التقنيات التكنولوجية 

 خاتمة:

 على أسلوب الحياة في جميع املجاالت، وُيعد التعليم أحد إن الطفرة العلمية 
ً
والتكنولوجية املتسارعة أثرت كثيرا

ادي فرضتها متطلبات القرن الح تغييرات واسعةعليه  تلك املجاالت الذي تأثر بالثورة التكنولوجية الرقمية، فطرأت

لتواكب املتطلبات الحديثة والتقنيات املتاحة، فظهرت إعادة النظر في منظومة التعليم وجب والعشرين؛ ألامر الذي است

 بفـضل ظهـور العديد من املستحدثات التقنية 
ً
 مستمرا

ً
أنماط جديدة في التعليم مثل التعليم الرقمي الذي يشهد تطورا

ى جميع ا علفي مجالي الاتصال واملعلومات؛ ألامر الذي أدى إلى انتشاره بشكل واسع في جميـع بلدان العالم؛ فكان لزاًم 

تلك الدول التعاطي مع هذا النمط من التعليم؛ ملا يمكن أن يسهم به في التغلب على الكثير من املشاكل الذي يعاني 

 منها النظام التقليدي.

واليمن مثلها مثل باقي دول العالم ســــــــــعت لتقليص الفجوة في مجال اســــــــــتخدام التكنولوجيا الحديثة في مجال 

اســتراتيجيات وتوجهات ورؤى وطنية تدعم التحول إلى التعليم الرقمي؛ إال أن تلك الجهود ما التعليم، فســطرت بذلك 

زالت محدودة، وغير مبنية على أســـــــــــــس علمية ســـــــــــــليمة، ولم تخضـــــــــــــع لدراســـــــــــــة وتحليل دقيق يراعي الواقع واملتطلبات 

 بات والتحديات خاصــة في ظل هيمنةالكثير من الصــعو  الالزمة لهذا النمط من التعليم، فالتعليم الرقمي وطنًيا يواجه

ســـــــــــــاليب التدريســـــــــــــية التقليدية، ناهيك عن الظروف الاســـــــــــــتثنائية التي تعيشـــــــــــــها الحالة الوطنية املناهج التعليمية وألا 

اليمنية من بنية تحتية وتقنية متهالكة، وجمود للتشـــــــــــريعات واللوائح، وضـــــــــــعف البرامج التدريبية للعاملين الســـــــــــيما في 

نترنــت، وانقطــاع للتيــار الكهربــائي الحكومي، وارتفــاع في ســــــــــــــعر التيــار الكهربــائي التجــاري، و لومــات وإلا جــانــب تقنيــة املع

ارتفاع في أســــــــــعار املعيشـــــــــــة، وضـــــــــــعف شـــــــــــبكات إلانترنت وارتفاع تكاليفها، وغيرها من املعيقات التي ال تزال تحول دون 
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رة مواجهـة الصــــــــــــــعوبـات والتحـديـات ذات الطابع تنفيـذ التحول إلى التعليم الرقمي، وركزت هـذه الـدراســــــــــــــة على ضــــــــــــــرو 

 يالقانوني، والتقني، والبشــري والتدريبي، واملادي، والتمويلي...إلخ، والتي قد تحول دون تنفيذ التحول إلى التعليم الرقم

 .في املؤسسات التعليمية اليمنية

 

 قائمة املراجع:

املجلة  ،تحديات التعليم الرقمي في الوطن العربي)رؤية تأصيلية( :)9191أحمد، اسماعيل عثمان حسن ) (0

 .91-108، 12العربية للتربية النوعية، ع

 (: املالمح الوطنية ملجتمع املعلومات في الجمهورية اليمنية، ألامم املتحدة.2007إلاسكوا ) (9

 ألامم املتحدة.جميع، تقرير التنمية الرقمية العربية نحو التمكين وضمان شمول ال :(2020سكوا )إلا  (6

دور التعليم إلالكتروني في تحسين جودة التعليم العالي والبحث العلمي بالجامعة  :(2018) أسيا، بوطهرة (2

 املركز الديمقراطي العربي.  ،53-74، 0مجلة الدراسات التعليمية ع ،الجزائرية

دولية املجلة ال ،ضوء متغيرات العصرالتحديات التي تواجه تطبيق التعليم الرقمي في  :(2021) البالس ي، محمد (5

 .141-126، 2لبحوث ودراسات العلوم إلانسانية والاجتماعية، ع

معوقات استخدام التعليم الرقمي في ظل جائحة كورونا في  :(2020) السناني، ناصر الجرايدة، محمد، (3

 عمان. ،املؤسسات التعليمية

تأثير الرقمنة على تطبيق آليات ومعايير ضمان جودة التعليم العالي الفرص  :(2021) ، درويشأ جمال (2

امللتقى الدولي الافتراض ي" الرقمنة ضمانة لجودة التعليم العالي والبحث العلمي وتحقيق التنمية  ،والتحديات]ورقة عمل[

 املستدامة"، الجزائر : كنوز الحكمة.

 وكالة الصحافة ،قبلية في التعليم: مالمح مدرسة املستقبلفاق الدراسات املستا :(2021) ، محمدب جمال (2

 العربية.

مشروع الرؤية  ،تشخيص الوضع الراهن للتعليم العالي والبحث العلمي :(9102الحدابي، دواد عبد امللك ) (2

 املتكاملة للتعليم في اليمن.

 ون وموزعون.عمان، ألاردن، آلان ناشر  ،(: ألانثروبولوجيا والتعليم2019خضراوي ، أيناس ) (01

تحديات التحول الرقمي في التعليم الجامعي  :(2021الخطيب، خليل محمد مطهر ) الخطيب، ياسر حزام، (00

 .55-83، 02ع مجلة العلوم التربوية والدراسات إلانسانية، ،بالجمهورية اليمنية وسبل التغلب عليها

املجلة العربية لآلداب  ،املدرسة الجزائريةمعوقات التعليم الرقمي في : (2019) دباب، زهية، برويس، ورده (09

 .153-168، 2والدراسات إلانسانية، ع

ر دار الفك ،بيروت، لبنان ،البحث العلمي أساسياته النظرية وممارسته العملية: (9111) دويدري، رجاء وحيد (06

 املعاصر.
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جلة امل ،وتحسين مخرجاتها أثر توظيف التعليم الرقمي على العملية التعليمية :(2019الشمراني، عليه احمد ) (02

 .145-170، 2العربية للعلوم التربوية والنفسية، ع

الاسكندرية، مصر، مكتبة  ،(: أسس ومبادئ البحث العلمي9119صابر، فاطمة عوض، خفاجة، ميرفت علي ) (05

 ومطبعة الاشعاع الفنية.

ملجلة الدولية للتعليم ا ،التحول الرقمي التعليمي: نموذج تربوي جديد :(2021) ،لظفيري، فايز منشرا (03

 .11-30، 6ع ،إلالكتروني

، رالقاهرة، مص ،التعليم إلالكتروني والتعليم الافتراض ي: اتجاهات عاملية معاصرة :(2015) عامر، عبد الرؤوف (02

 املجموعة العربية للتدريب والنشر.

 .العربي للنشر والتوزيع ،الصحافة إلالكترونية: الحاضر واملستقبل. القاهرة، مصر :(2018) عامر، فتحي حسين (02

رؤية مستقبلية للنهوض باملؤسسات التعليمية في ضوء متطلبات  :(2021علي، سحر عبد املجيد محمد ) (02

 .195-230، 92مجلة أفاق جديدة في تعليم الكبار، ع ،التعليم الرقمي

تعليم )بحوث معاصرة فى  التدريس فى عصر الكوكبية(: 2014) القصراوى، عماد شوقي ملقى سيفين (91

 .عالم الكتب، القاهرة،الرياضيات(

مواقع التعليم إلالكتروني في الجامعات اليمنية : (2010، أبريل،12-14) قطران، يحيى عبد الرزاق محمد (90

جامعة  ،الندوة الاولى في تطبيقات تقنية املعلومات والاتصال في التعليم والتدريب،وأدواتها الواقع واملأمول]ورقة عمل[

 امللك سعود. 

مؤشرات التعليم في الجمهورية اليمنية، مراحله وانواعه املختلفة،  :(9102املجلس ألاعلى لتخطيط التعليم ) (99

 صنعاء، اليمن. ،9106-9109للعام الجامعي

مؤشرات التعليم في الجمهورية اليمنية، مراحله وانواعه املختلفة،  :(9105املجلس ألاعلى لتخطيط التعليم ) (96

 صنعاء، اليمن.، 9102-9106للعام الجامعي

صنعاء، ، يُد تبني ويُد تحمي -الرؤية الوطنية لبناء الدولة اليمنية الحديثة :(9102املجلس السياس ي ألاعلى ) (92

 اليمن.

تصور مقترح لنشر ثقافة التعليم  :(2021املحمدي، وردة أحمد، باريان، عادل سالم، بازرعة، عمر سعيد ) (95

 .86-117، 22مجلة ألاندلس للعلوم إلانسانية وإلاجتماعية، ع، إلالكتروني في الجامعات اليمنية

مقومات تنمية املوارد البشرية ألاكاديمية بجامعة بنها فى العصر الرقمى  :(9102محمود، والء محمود عبد هللا ) (93

 .، جامعة كفر الشيخ21مجلة كلية التربية، ع ،"الواقع وسيناريوهات املستقبل"

الرقمنة ضمانة لجودة التعليم العالي والبحث العلمي وتحقيق  :)9190بريل،أ، 21-22) امللتقى الدولي الافتراض ي (92

 كنوز الحكمة.،الجزائر  ،التنمية املستدامة

مركز جيل  ،طرابلس ،التعلم في عصر التكنولوجيا الرقمية :(2016 بريل،أ، 22-24) املؤتمر الدولي الحادي عشر (92

 البحث العلمي.
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الجامعة وثقافة التغيير دراسة تحليلية نقدية لواقع ثقافة  :(9109تشرين الثاني، ، 2-3) الهبوب، أحمد غالب (92

 املؤتمر الدولي السابع عشر لجامعة فيالدلفيا، عمان، ألاردن. ،التغيير في الجامعات اليمنية

 التعليم الافتراض ي في ضوء الوسائط التكنولوجية بين التنظير  :(2019) هني، محمد حاج،  روقاب، جميلة (61

 .213-230، 91ع ،مجلة اللغة والاتصال، والتطبيق

، صنعاء، 2003-2015الاستراتيجية الوطنية لتطوير التعليم ألاساس ي في اليمن: : (9116) وزارة التربية والتعليم (60

 اليمن.

 ، صنعاء، اليمن.2006-2015الاستراتيجية الوطنية للتعليم الثانوي العام:  :(9113وزارة التربية والتعليم ) (69

الاستراتيجية الوطنية للتعليم العالي في الجمهورية اليمنية وخطة  :(9113وزارة التعليم العالي والبحث العلمي ) (66

 صنعاء، اليمن. ،9113-9101العمل املستقبلية:

املجلة العربية  ،التعليم الرقمي في ظل التحديات املعاصرة :(2019) وهيبة، الجوزي خليفاتي، سليم، مغراني (62

 .109-122، 5ع ،قافة الطفللإلعالم وث

35) Irina, R., Irina, K.& Elvina, K (2016): The effectiveness of-learing: Based on students evaluation. 
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 الاتجاهات العاملية املعاصرة في مناهج رياض ألاطفال: التجربة اليابانية واملاليزية

Contemporary global trends in kindergarten curricula: The Japanese and Malaysian 

experience 
 مصر /جامعة دمنهور -كلية التربية /شعبة طفولة –مناهج وطرق تدريس  /د. هند محمود حجازي محمود

Dr. Hend Mahmoud Hegazy Mahmoud/Curricula and Teaching Methods - Childhood /Faculty of Education - 

Damanhour University / Egypt 

 

 ملخص الدراسة:

املية، عتهدف الدراسة إلى الاستفادة من بعض التجارب والخبرات التربوية املعاصرة في مناهج رياض ألاطفال لبعض الدول ال     

تقرير  يمثل: اليابان، وماليزيا؛ باعتبارهم من الدول ذات التجارب الرائدة في بناء مناهجها، وتطويرها، وإداراتها، وذات املؤشرات املرتفعة ف

 -تعليميةألانشطة ال -طرق التعليم والتعلم -محتوى املنهج -التنافسية العاملية في مجال التعليم قبل الجامعي من حيث: )أهداف املنهج

عالقة ألاسرة بمنهج رياض ألاطفال(؛ لتطوير منهج رياض  -دور معلمة الروضة في تنفيذ املنهج -أساليب التقويم -الوسائل التعليمية

، وتوص ي الباحثة بأهمية الاستفادة من تلك التجارب العاملية لتطبيق منهج رياض ألاطفال املصري على 0,2ألاطفال املصري الجديد 

 عناصر العملية التربوية الحديثة.ولتطوير  ه،أكمل وج

 .0,2منهج رياض ألاطفال املصري الجديد  ،ماليزيا ،اليابان -رياض ألاطفال ،الاتجاهات العاملية املعاصرة ،تطوير الكلمات املفتاحية:

Abstract: 

The study aims to benefit from some of the contemporary educational experiences and expertise in the kindergarten 

curricula of some international countries, such as: Japan and Malaysia; As one of the countries with pioneering experiences 

in building, developing, and managing their curricula, and with high indicators in the Global Competitiveness Report in the 

Pre-University Education Field in terms of: (curriculum objectives - curriculum content - teaching and learning methods - 

educational activities - teaching aids - assessment methods - the role of Kindergarten teacher in curriculum implementation 

- the family’s relationship with the kindergarten curriculum). To develop the new Egyptian Kindergarten Curriculum 2.0 and 

the researcher recommends the importance of benefiting from these global experiences to implement the Egyptian 

Kindergarten curriculum to the fullest, and to develop the elements of the modern educational process. 

Keywords: development, contemporary global trends , kindergarten , Japan , Malaysia , the new Egyptian kindergarten 

curriculum 2.0. 

 مقدمة: 

يقاس تطور ألامم بمدى اهتمامها، وتطويرها لنظامها التربوي بما يتالءم مع مستجدات العصر، لذا يجب 

السعي لتحديث مناهج رياض ألاطفال؛ بما يتناسب مع حاجات املتعلمين، واملستجدات التربوية، والتطور املعرفي 

 (.052: 0222الهائل املتالحق )مها إبراهيم، 

هات الحديثة في مجال تعليم الطفولة املبكرة بالدول املتقدمة على ضرورة الاهتمام بمؤسسات وأكدت الاتجا

رياض ألاطفال، فزيادة الطلب الاجتماعي على مدارس الرياض، ومسئولية املجتمع في تحقيق مبدأ تكافؤ الفرص 
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 ما اتسع منهج ألاطفال ليشملالتعليمية أسهم في فتح أبواب املدارس أمام جميع ألاطفال في مختلف البيئات، ك

القراءة، والكتابة، والرياضيات، ومجاالت أخرى تدرس في الصفوف ألاولى في املدرسة الابتدائية )سعاد بسيوني، 

 (.200: 0222وآخرون، 

( "مًعا نستطيع تقديم تعليم جيد 0202-0222كما هدفت الخطة الاستراتيجية للتعليم قبل الجامعى فى مصر )

التوسع في مرحلة رياض ألاطفال كًما، وكيًفا لضمان؛ تقديم تعليم عالي الجودة، والارتقاء بمستوى  ى" إللكل طفل

الخدمة التعليمية املقدمة لألطفال ذوي إلاعاقة برياض ألاطفال، وتحقيق املرونة، والاستقالل برياض ألاطفال في 

واملعرفية، والبدنية لألطفال في الشريحة العمرية  إطار إلاصالح املتمركز حول الروضة؛ لتنمية الطاقات إلابداعية،

 (.28: 0222( سنوات، وخاصة في املناطق املحرومة )وزارة التربية والتعليم، 5 -2)

وإذا كانت الدول املتقدمة تولي اهتماًما كبيًرا بتربية أطفالها فإن الدول النامية بصفة عامة، وجمهورية مصر 

، وإعداد أطفالها، وتنشئتهم التنشئة الاجتماعية، والخلقية السليمة حتى يمكن العربية بصفة خاصة تهتم بتربية

 (.5: 2222تحقيق أهدافها، واللحاق أو تضييق الفجوة بينهما، وبين الدول املتقدمة )محمد محمد، 

 للذلك يجب على الجهات املسئولة إلاهتمام بالطفل، ومناهجه؛ ألن إلاهتمام بهذه املرحلة اهتمام بمستقب

 الدولة، وحتى يمكن مالحقة التغيرات السريعة، والتقدم العلمي الذي أتسم به هذا العصر. 

 ملبكرةا للطفولة النهارية الرعاية نوعية تحسين إلى ألاساس في يهدف ألاطفال رياض مؤسسات تطوير أن كما

 لسب أفضل الختيار وذلك يم،والتعل الرعاية والتربية من عالية جودة فيها توجد املؤسسات هذه أن من والتأكد

 (.022: 0202 طه، رباب) املطلوب النحو على عملها جودة وتحسين لألطفال النهارية الرعاية

م وبعدها بدأت وزارة التربية والتعليم 0228فبراير  02كما قام الرئيس عبد الفتاح السيس ي بزيارة اليابان في 

ارس تجريبية وعادية ضمن مدارس مديرية التربية والتعليم  بمحافظة مد 22في مصر تطبيق الجربة اليابانية فعلًيا في 

مدرسة مع نهاية العام، وتم توقيع  222مدرسة اخرى باإلضافة إلى تفعيلها في  02القاهرة ثم تم التوسع لتصل إلى 

ميمها بشكل م تعبروتوكول تعاون بين الوزارة والسفير الياباني في مصر، وانه في حال تحقيق الهدف من التجربة سيت

: 0202أكبر على عدد من املدارس لالرتقاء باألنشطة الطالبية في املدارس والوصول بها إلى معدالت العاملية ) وفاء زكي، 

2822.) 

لذلك تسعى الباحثة إلى الاستفادة من بعض التجارب العاملية في مناهج رياض ألاطفال لبعض الدول، مثل: 

م من الدول ذات التجارب الرائدة في بناء مناهجها، وتطويرها، وإداراتها، وذات املؤشرات اليابان، وماليزيا، باعتباره

 طرق -نهجامل محتوى -املنهج: )أهداف املرتفعة في تقرير التنافسية العاملية في مجال التعليم قبل الجامعي من حيث

 عالقة-ملنهجامعلمة الروضة في تنفيذ  ر دو -التقويم أساليب-التعليمية الوسائل-التعليمية ألانشطة-والتعلمالتعليم 

 .0,2ألاسرة بمنهج رياض ألاطفال(؛ لتطوير منهج رياض ألاطفال املصري الجديد 
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 مشكلة الدراسة:

، 0,2توصلت بعض الدراسات والبحوث السابقة إلى وجود مشكالت وقصور في منهج رياض ألاطفال الجديد 

(، ودراسة أماني 0202راسة شيماء حسن، وأيمن محمود وآخرون )(، ود0202مثل دراسة رنا عاطف، وشيماء منير )

 (.0222عبد املنعم ومديحة مصطفى وطارق سالم وهبه حسن )

ا من عمليتي التطوير، والتقويم كسمة أساسية من سمات العصر، وضرورة ال غني عنها في كافة مناص 
ً
وانطالق

لعاملية، واملحلية املعاصرة، واملستقبلية، كان لزاًما على مختلف الحياة، وتحقيًقا للجودة الشاملة ملواكبة املتغيرات ا

النظم املجتمعية، وفي مقدمتها التعليم تطوير مناهجها؛ لحل مشاكلنا التعليمية بالطرق الصحيحة، وتحقيق التعليم 

 املتميز.  

ربوية ات العصر التلذلك يجب التحديث املستمر ملناهج رياض ألاطفال بالوطن العربي بما يتالءم مع مستجد

 والتطور التكنولوجي والرقمي الهائل، وكذلك حاجات ألاطفال.

وفي ضوء الرؤية املستقبلية لوزارة التربية والتعليم للتغلب على هذه التحديات من خالل توفير بيئة تكنولوجية 

 (.0202لتربية والتعليم، دائمة لتطوير مرحلة رياض ألاطفال ورفع الوعي لدعم عملية التطوير والتغيير )وزراة ا

وفي ضوء ما سبق فإننا بحاجة ملحة إلى إعادة النظر في هذا الواقع الذي يعانيه منهج رياض ألاطفال املصري  

في الوطن العربي بصفة عامة في ضوء بعض التجارب العاملية، وهذا ما دفع الباحثة إلى القيام بهذه الدراسة رغبة 

فما زالت الساحة العلمية تفتقر هذه جهات بعض الدول آلاخرى في هذا املجال، منها في التعرف على خبرات وتو 

 النوعية من الدراسات.

 ومن هذا املنطلق يمكن التعامل مع مشكلة الدراسة الحالية من خالل إلاجابة عن ألاسئلة التالية:

 ؟0,2ما واقع منهج رياض ألاطفال املصري الجديد .2

 اليابان؟ل في ما واقع منهج رياض ألاطفا .0

 ما واقع منهج رياض ألاطفال في ماليزيا؟ .0

 ؟0,2الاستفادة من التجارب العاملية املعاصرة في تطوير منهج رياض ألاطفال املصري الجديد  أوجه ما .2

 أهداف الدراسة:

 تهدف الدراسة إلى:

  0,2التعرف على مفهوم وفلسفة منهج رياض ألاطفال املصري املطور. 

  0,2الوضع الراهن ملنهج رياض ألاطفال املصري املطور التعرف على. 
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 .التعرف على بعض الخبرات العاملية املعاصرة في مناهج رياض ألاطفال 

  ،الاستفادة من بعض التجارب املعاصرة في مناهج رياض ألاطفال لبعض الدول العاملية، مثل: اليابان وماليزيا

بناء مناهجها، وتطويرها، وإداراتها، وذات املؤشرات املرتفعة في تقرير  باعتبارهم من الدول ذات التجارب الرائدة في

 التنافسية العاملية في مجال التعليم قبل الجامعي.

 أهمية الدراسة:

 ألاهمية النظرية: .1

 .التعرف على أهم التوجهات العاملية املعاصرة في مناهج رياض ألاطفال 

 ألاهمية التطبيقية: .0

  ة التربية والتعليم املصرية على واقع دور املنهج الجديد في ضوء التوجهات العاملية يضع املختصين بوزار

 املعاصرة؛ بهدف معرفة مواطن القوة، والضعف، وسبل النهوض بها.

  لبعض املشكالت التي تعاني منها منهج 
ً

يقدم للمسئولين )املتخصصين، وغير املتخصصين في امليدان(؛ حلوال

 لجديد، لتطبيقه على أكمل وجه؛ وذلك من خالل الاستفادة من التوجهات العاملية املعاصرة.رياض ألاطفال املصري ا

  تحديث وتطوير برامج الروضة باستمرار وفًقا للتحديات املستقبلية والتغيرات التكنولوجية، وإعداد الطفل

 ملواجهتها.

 مصطلحات الدراسة:

 تطوير املنهج: .1

نهج أو بعضها الذي يؤدي إلى رفع كفاءته في تحقيق غايات النظام من أجل هو التغيير الكيفي في مكونات امل

 (.85: 0222التنمية البشرية )هاشم السامرائي، 

 :0,2منهج رياض ألاطفال املصري الجديد .0

 ن( إلى كونه محتوًى فكرًيا تربوًيا قائًما على املهارات الحياتية، والتعلم م0222أشارت وزارة التربية والتعليم )

/ التواصل(،  العالم؟/ العالم من حولي / كيف يعمل  أكون؟أجل املواطنة، يعتمد على أربعة محاور أساسية )من 

متعدد  –اللغة إلانجليزية  –ويتضمن عدًدا من املجاالت املختلفة للمستويين: ألاول، والثاني؛ منها )اللغة العربية 

يل معلم دل–ملعلمات رياض ألاطفال )دليل معلم اللغة العربية التربية البدنية والصحية(، وأدلة خاصة–التخصصات

(، دليل معلم متعدد التخصصات –دليل معلم التربية البدنية والصحية –دليل معلم الرياضيات –اللغة إلانجليزية 

 (.0222تواصل،  –قائمة القيم وألاخالق )دليل املعلم اللغة العربية 

 التوجهات العاملية املعاصرة: .3

هي الاهتمامات البحثية الحالية في مناهج رياض ألاطفال، والتي تم التوصل إليها فتها الباحثة إجرائًيا: "بأنها عر 

من خالل تحليل وثائق املناهج، وألادبيات التربوية العربية، وألاجنبية بالدول ذات التجارب الرائدة في بناء مناهجها، 

فعة في تقرير التنافسية العاملية في مجال التعليم قبل الجامعي، وهي: )اليابان وتطويرها، وإداراتها، وذات املؤشرات املرت
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 -ميةالوسائل التعلي -ألانشطة التعليمية -طرق التعليم والتعلم -محتوى املنهج -)أهداف املنهج ماليزيا( من حيث: -

 ألاطفال(.عالقة ألاسرة بمنهج رياض  -دور معلمة الروضة في تنفيذ املنهج -أساليب التقويم

 الدراسات السابقة:

ثارت الباحثة اهتمام العديد من البحوث، والدراسات السابقة العربية وألاجنية الخاصة بمناهج رياض ألاطفال أ

 (، ومن هذه الدراسات:ماليزيا-اليابانفي الدول ذات التجارب الرائدة في )

 Takeuch Michio(1992)دراسة ميشيو تاكيوش ي 

بين رياض ألاطفال بكل من كندا، واليابان من حيث النواحي املعرفية للروضات بكل منهما، وهي دراسة مقارنة 

ملعرفة أوجه الشبة، والاختالف بينهما، واستخدمت الدراسة: املنهج املقارن الذي يتالءم مع طبيعة هذه الدراسة، 

من كندا، واليابان في ألاهداف  وتوصلت الدراسة إلى: إن هناك تشابًها واضًحا بين مؤسسات رياض ألاطفال بكل

املعرفية لتلك املؤسسات، كما أرجعت الدراسة ألاداء العالي للطفل الياباني، وتطوير املهارات املعرفية لديه إلى العوامل 

 املنزلية، وتجارب ما قبل املدرسة، وكذلك التعاون بين املنزل، والروضة.

 Emiko Ishigaki Jiasui Lin (1999) & دراسة إيميكو إشيغاكي وجياسوي لين 

وهي دراسة مقارنة ملعلمي مرحلة ما قبل املدرسة في الصين، وكوريا، واليابان حول تنفيذ املنهج من خالل 

اللعب، واستخدمت الدراسة: املنهج املقارن، وتوصلت الدراسة إلى: أن اللعب حق من حقوق الطفل في مجال التعليم، 

 طفل أن للطفل الحق في أن تعطى له الفرصة كاملة للعب.( لحقوق ال8كما أعلنته املادة )

 Jackie Cooke   (2005) راسة جاكي كوك

وهي دراسة مقارنة لنظم رياض ألاطفال في كل من اليابان، والواليات املتحدة ألامريكية والوقوف على أوجه 

والتمويل، وإلاصالح التربوي، الشبة والاختالف بينهما من حيث معلمة الروضة، والتقويم، والكتب املدرسية، 

واستخدمت الدراسة: املنهج املقارن، وتوصلت الدراسة إلى: وجود أوجه اختالف بين الدولتين بدًءا من رياض ألاطفال، 

 وحتى التعليم قبل الجامعي.

 (0222دراسة محمد محمود )

ملدرسة املوهوبين في سن ما قبل االتي هدفت إلي: التعرف على التطور التاريخي لنظام تعليم ألاطفال املعاقين 

في مصر، واليابان، وانجلترا، وأملانيا من أهداف، وإدارة، وتمويل، وبرامج، وأنشطة، ومعلمون، واستخدمت الدراسة: 

املنهج املقارن، وتوصلت الدراسة إلى: تحليل مقارن لهذه الخبرات ألاجنبية في تعليم ألاطفال املعاقين املوهوبين في سن 

 املدرسة في ضوء القوى والعوامل الثقافية.ما قبل 

 (0222دراسة سيد شهاوي )

لتعليم قبل الجامعي في مصر، وكيفية تطويره في ضوء خبرة ماليزيا، بما االتي هدفت إلي: التعرف على واقع 

يا من ز يتماش ي مع طبيعة املجتمع املصري، واستخدمت الدراسة: املنهج املقارن، واقتصرت على: كل من مصر، ومالي
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حيث أساليب تقويم التعليم، وإدارته، وتمويله، ونظام القبول، وتوصلت الدراسة إلي: أن الجهود املبذولة لتطوير 

 التعليم املاليزي أكثر فاعلية عما كانت عليه مصر.

 Kamogawa Akiko (2010)كاموجاوا  دراسة أكيكو 

في اليابان، وماليزيا، واستخدمت الدراسة: املنهج  وهي دراسة مقارنة بين التعليم في مرحلة الطفولة املبكرة 

املقارن، وتوصلت الدراسة إلى: تحليل مقارن يوضح أوجه الشبه، والاختالف بين اليابان، وماليزيا في ضوء محكات 

معينة، هي: الرسوم الدراسية، وتأهيل املعلمين، وبرامج إعدادهم، وأنواع مؤسسات رياض ألاطفال في تلك الدولتين، 

 واملناهج الدراسية.

 Tobin  Joseph (2009)(، ودراسة توبين جوزيف 2011) Cave Peterدراسة بيتر كاف 

هدفت الدراستان إلى: املقارنة بين مناهج رياض ألاطفال في الصين، واليابان، والواليات املتحدة ألامريكية من 

جتمع، وإعداد املعلمين، والتعلم من خالل حيث أفكار، وممارسات التعليم، وطرق التدريس، وثقافات، وقيم امل

اللعب، والقصة، وبرامج الروضة املطبقة في هذه الروضات، والقضايا، والاتجاهات املشتركة في كل الروضات، 

واستخدمت الدراستان: املنهج املقارن، وتوصلت الدراستان إلى: اهتمام دول املقارنة باإلصالحات في املناهج الدراسية، 

 روضة اتجاه لتحقيق هذا الهدف ليكون ألابناء قادرين على املنافسة في سوق العمل العاملية.وأخذت كل 

 (0213) املعز عبد دراسة رانيا

 واليابان رمص من كل في ألاطفال برياض الخلقية التربية املقارنة بالدراسة تناول  موضوًعا هاًما الدراسة تناولت

 لتربيةبا إلاهتمام دواعي على التعرف: بينها من ألاهداف من مجموعة تحقيق إلى الدراسة هدفت الجنوبية، وقد وكوريا

 لخلقية،ا التربية في املعلمة ودور  تحقيقها، في بالروضة التربوي  البرامج ودور  الخلقية، التربية وأهداف الخلقية،

 واقع لىع والتعرف طفال،ألا  برياض الخلقية التربية مجال في الجنوبية وكوريا اليابان من كل خبرتي على والوقوف

 خبرتى ضوء يف بمصر الخلقية التربية أليات لتفعيل مقترح تصور  وتقديم بمصر، ألاطفال رياض في الخلقية التربية

 لكت املصري، ولتحقيق للمجتمع الثقافية وألاوضاع الظروف مع يتناسب وبما الجنوبية، وكوريا اليابان من كل

 لتفعيل حمقتر  تصور  وضع إلى الدراسة الدراسة، وخلصت ملوضوع ملناسبته ملقارن  جاملنه الدراسة إستخدمت ألاهداف

 يتعلق يماف املصري  املجتمع وظروف يتناسب وبما املتقدمة، الدول  بعض خبرات ضوء في بمصر الخلقية التربية أليات

 املعلمة(. دور  -التربوي  البرامج دور  -)ألاهداف :التالية باملحاور 

 (0212) محمد دراسة مني

 ليابانا في ألاطفال رياض مؤسسات إدارة من إلافادة كيفية توضيح في الدراسة هذه من الرئيس ي الهدف يكمن

 التعرف:( يلي فيما وتتمثل ألاهداف من مجموعة تحقيق الدراسة تحاول  كما الكويت، بدولة الرياض إدارة تطوير في

 -باليابان ألاطفال رياض مؤسسات إدارة مالمح عن شفالك -باليابان ألاطفال رياض مرحلة وأهداف فلسفة على

 ويرتط متطلبات أهم تحديد -اليابان بدولة ألاطفال رياض مؤسسات إدارة تواجه التي املشكالت أهم على الوقوف
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 اليابانية(، واستخدمت الدراسة املنهج الخبرة من الاستفادة ضوء في الكويت بدولة ألاطفال رياض مؤسسات إدارة

 دورات تنظيم إلى اليابان: الحاجة بدولة ألاطفال رياض مؤسسات إدارة تواجه التي املشكالت ، ومن أهمالوصفي

 ناهجوم ألاطفال، لرياض موحدة برامج ووضع التعليمية، والوسائل املالية املخصصات وزيادة للمعلمات، تدريبية

 ياض،الر  ملديرات وإلاداري  املنهي إلاعداد وضعف معلمة، لكل ألاطفال من مناسب عدد وتحديد ألاطفال ألعمار مناسبة

 ل.العم من يمكنهن قوًيا إعداًدا واملعدات املرحلة، بهذه للعمل املؤهالت املعلمات وجود في النقص إلى باإلضافة

 :تعليق الباحثة على الدراسات السابقة -

  واليابان مثل: ماليزيا ةالبحوث، والدراسات السابقة بخبرات، وتجارب بعض الدول الرائد تلكاهتمام، 

والاستفادة من اتجاهاتها املعاصرة؛ لتطوير مناهج رياض ألاطفال، وهذا يتفق مع البحث الحالي في الاستفادة من 

؛ لتطوير منهج رياض ألاطفال املصري، ووضع (اليابان وماليزيا) تجارب بعض الدول الرائدة في مناهج رياض ألاطفال

 رؤية مستقبلية له.

  ة منيسدراسات استخدمت املنهج الوصفي، مثل: درا كاملناهج املستخدمة في تلك الدراسات، فهناتنوعت 

وهذا يتفق مع املنهج البحثي املستخدم في الدراسة الحالية، ودراسات استخدمت املنهج املقارن، مثل: ، (0225) محمد

(، ودراسة 0225كوك ) ، ودراسة جاكي(1999(، ودراسة إيميكو إشيغاكي وجياسوي لين )1992دراسة ميشيو تاكيوش ي )

 .(0222) شهاوي  سيد (، ودراسة0228محمد محمود )

  الدراسات، والبحوث السابقة الضوء على طبيعة تلك التجارب العاملية في مناهج رياض ألاطفال بعض ألقت

يتفق مع البحث الحالي في ...(، وهذا ، وإعداد املعلمين....من حيث: )أهداف املناهج، ومحتواها، وأساليب تقويمها

-املنهج ى محتو -املنهج)أهداف  التوسع في إلاطار النظري الخاص بالتجارب العاملية في مناهج رياض ألاطفال، من حيث:

-ملنهجامعلمة الروضة في تنفيذ  دور -التقويم أساليب-التعليمية الوسائل-التعليمية ألانشطة-والتعلمالتعليم  طرق 

  ض ألاطفال(.ألاسرة بمنهج ريا عالقة

 منهج الدراسة:

 اعتمدت الدراسة الحالية على:

 ( ؛ ماليزيا-يابانالاملنهج الوصفي التحليلي في التوصل إلى إلاطار النظري عن مناهج رياض ألاطفال العاملية في)

 يبأسال-التعليمية الوسائل-التعليمية ألانشطة-والتعلمالتعليم  طرق -املنهج محتوى -املنهج)أهداف  من حيث:

 .ألاسرة بمنهج رياض ألاطفال( عالقة-املنهجمعلمة الروضة في تنفيذ  دور -التقويم

 حدود الدراسة: 

 :اقتصرت الدراسة على

 ( 0,2مرحلة رياض ألاطفال في نظام التعليم املصري الجديد). 

 ( :؛ ألنها ذات تجارب رائدة في بناء مناهجها، و ماليزيا-اليابانتجارب بعض الدول الرائدة، مثل) ،تطويرها

لتعليم ا طرق -املنهج محتوى -املنهجوإداراتها، وذات مؤشرات مرتفعة في تقرير التنافسية العاملية، من حيث: )أهداف 
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ألاسرة  القةع-املنهجمعلمة الروضة في تنفيذ  دور -التقويم أساليب-التعليمية الوسائل-التعليمية ألانشطة-والتعلم

 بمنهج رياض ألاطفال(.

 محاور الدراسة:

 (0,2املحور ألاول: منهج رياض ألاطفال املصري الجديد )

 من تاريخ التعليم في مصر؛ حيث في عام 2: 0222شهدت وزارة التربية والتعليم الفني )
ً
 فارقة

ً
 0222( مرحلة

(؛  0م يإشارة بدء التغيير الجذري لنظامنا التعليمي؛ بدًءا من مرحلة رياض ألاطفال، وحتى نهاية املرحلة الثانوية ) تعل

بتغيير مناهج مرحلة رياض ألاطفال، والصف ألاول إلابتدائي؛ بإطالق نظام التعليم والتعلم  -0222في  سبتمبر  –ليبدأ 

َم لبناء إنسان منتم لوطنه وألمته؛ عربًيا، وقارًيا، ولقد آثرت الدولة املصرية أن تستثمر  ِّ
املصري الجديد، والذي ُصم 

م تعليم عصري بمقاييس جودة عاملية؛ كي ينعم أبناؤنا وأحفادنا بمستقبٍل أفضل، وكي في أبنائها عن طريق بناء نظا

 ينقلوا وطنهم مصر إلى مصاف الدول الكبرى في املستقبل القريب. 

إن تحقيق الحلم املصري ببناء إلانسان، وصوغ الشخصية املسؤولة هو مسؤولية مشتركة بين مؤسسات 

جميع ألاطراف أن تتعاون سوًيا في بناء مصري قادر إنسان مصري قادر على استعادة الدولة جميعها، وتناشد الوزارة 

 ألامجاد املصرية، وبناء الحضارة املصرية الجديدة.

بناء إنسان مصري منتم لوطنه، وألمته العربية وقارته ألافريقية، مبتكر، »إلى  0.2ويهدف منهج رياض ألاطفال 

على  - كذلك-وقادراملعرفة واملهارات الحياتية، وقادر على التعلم مدى الحياة، مبدع، ومتقبل الاختالف، متمكن من 

 (.0222املنافسة العاملية )وزارة التربية والتعليم، 

كما هو تعلم يركز على املتعلم، فهو تعلم مدى الحياة قائم على الكفاءة واكتساب الطالب مهارات القرن 

ر ويبتكر، وتعلم للحياة وليس لالمتحان من خالل الفهم وليس الحفظ الحادي والعشرين لخلق مجتمع يتعلم ويفك

 (.0222)وزارة التربية والتعليم، 

سمت مكونات/محتويات منهج رياض ألاطفال 
ُ
: 0222ضوء ما أوضحته وزارة التربية والتعليم ) في- 0.2وقد ق

موضوع النصوص ألادبية ، والحروف إلى أربعة محاور، ينقسم كل محور منها إلى موضوعين، يتناول كل  -ه ( -أ

( آلاتي تقسيم املنهج خالل السنة 2املستهدفة والكلمات الشائعة من خالل عدة أنشطة،  ويوضح الجدول رقم )

 الدراسية:

 يوضح محاور منهج رياض ألاطفال الجديد خالل العام الدراس ي :(21) جدول رقم

 املوضوعات املحاور 
أبعاد 

 التعلم

املهارات 

 ةالحياتي

من 

 أكون 

 أنا مميز
تعلم 

 لتكون 

 

مهارات 

 ذاتية
 أسرتي

العالم 

من 

 حولي

تعلم  عاملي الصغير

 لتعرف

مهارات 

 علمية
 عاملي الكبير
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 املوضوعات املحاور 
أبعاد 

 التعلم

املهارات 

 ةالحياتي

كيف 

يعمل 

 العالم

تعلم  الطبيعة

 لتعمل

مهارات 

 إلانسان مهنية

 التواصل
بر ع ِّ

ُ
م  أ

ِّ
تعل

 لتعيش

مهارات 

 التعايش
 أتفاعل

 

 (0,2: واقع منهج رياض ألاطفال املصري الجديد )املحور الثاني

(، ومن هذه 0,2توصلت بعض الدراسات إلى وجود قصور ومشكالت بمنهج رياض ألاطفال املصري الجديد )

 الدراسات:

 (:0212دراسة هبه حسن ) .1

هارات ملالتي توصلت إلى قصور في تدريب املعلمات على كيفية توظيف أبعاد التفكير املنظومي في تحقيق ا

 .(0,2الحياتية في ضوء املنهج الجديد )

 (:0212دراسة طارق سالم ).0

التي قامت بتحديد بعض املعوقات التي تواجه تنفيذ أنشطة التربية الحركية في رياض ألاطفال في ظل املنهج الجديد 

 " بمحافظة املنيا "، وتوصلت الدراسة إلى:0.2"

 م كفاية فترة هذا التدريب.. نقص التدريب على املنهج الجديد وعد2

 . نقص إلامكانيات املكانية من حيث الساحات املخصصة للنشاط الحركي وألاجهزة املعينة عليه.0 

. ضعف الدعم املقدم من إدارة الروضة ومن إلاشراف الفني لتشجيع املعلمات على مواجهة صعوبات تنفيذ 0 

 الانشاط الحركية.

 (:0212دراسة مديحة مصطفي ) .3

 لتي قامت بتحليل منهج رياض ألاطفال الجديد، ووضحت تلك املشكالت:ا

  الفترات ألاسبوعي غير مرن في تطبيق أنشطة ومجاالت املنهج، وال يراعي ظروف الروضات وطبيعة  جدول

 ألاطفال واحتياجاتهم.

 ما يتناسب ملوسيقية، بالاهتمام بالكم والكيف في نوافذ ومواد املنهج املختلفة، ومنها الفنية والحركية وا عدم

 وطبيعة طفل الروضة.

 .عجز في معلمات رياض ألاطفال ومعلمات اللغة إلانجليزية 

  بيئة الروضة غير مناسبة وكذلك قلة إلامكانات املادية والبشرية والتكنولوجيا الالزمة لتنفيذ املشروعات من

 قبل ألاطفال بمساعدة املعلمات. 

والتي توصلت عند تقويمها ملنهج رياض ألاطفال الجديد إلى؛ عدم استيفاء بين   :(0212دراسة أماني عبد املنعم ).4

املهارات العلمية ومهارات علم النفس إلايجابي ويرجع ذلك إلى قلة عدد نواتج التعلم الالزم وجودها الستيفاء هذه 

 التقويم. املهارات السالفة الذكر والتي بدورها سوف تؤدى إلى وجود خلل في املحتوى وأساليب
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 (:0202دراسة شيماء حسن ) .2

والتي توصلت لعدم توافر دليل للوالدين للمشاركة فى تعليم أطفالهم منهج رياض ألاطفال املصرى؛ على  

عدت مناهجها في ضوء معايير املشاركة املجتمعية 
َ
 –ضوء هذه املعايير  في-مناهجهاوصممت  –نقيض الدول التي أ

 لى حد سواء؛ كونهما شركاء في تعليم أبنائهم في تلك املرحلة.أدلة املعلمين، وآلاباء ع

 (:0202دراسة أيمن محمود وآخرون ).6

بهدف الوقوف على مدى مطابقة دليل معلم التربية الرياضية ملرحلة رياض ألاطفال للمواصفات واملعايير  

-لدليلاضوح الرؤية والرسالة والهدف من املصرية التي وضعتها هيئة الاعتماد والجودة، وتوصلت الدراسة إلى: )عدم و 

ليل مناسبة الد عدم-ألاطفاليلبي الدليل حاجات وميول  لم-لألطفالالتقويم لم تحدد آلية وطرق التقويم  أساليب

 لإلمكانات املتاحة بالروضات(.

 (:0201دراسة رنا عاطف ).2

 ديد، وتوصلت لقلة تلك ألانشطة باملنهجالتي قامت بتقويم ألانشطة املوسيقية بمنهج رياض ألاطفال الج 

 الجديد.

 (:0201(، وشيماء منير )0202(، وآمنة عبد الخالق )0212دراسات كل من عزة محمد، وفاتن محمد ).2

التي اجمعت على وجود قصور في تدريب املعلمات على استخدام الوسائل التكنولوجية، وندرة البرامج  

تهم في استخدام تكنولوجيا الوسائط الرقمية، وكذلك ضعف البنية التحتية التدريبية املرتبطة بتنمية مهارا

التكنولوجية بالروضات املصرية، وكذلك عدم قدرة أولياء ألامور على متابعة أبنائهم في تطبيق املنهج الجديد، وأن 

عليمية جاح العملية التمعلمة الروضة تحتاج للعديد من املتطلبات الرقمية لتطويرهم باعتبارهن الركن ألاساس ي إلن

ولهن دور فعال في تحقيق ألاهداف التربوية املنشودة للمنهج، وتوفير هذه املتطلبات من أجل تطبيق نظام التعليم 

على النحو املطلوب والتغلب على تحديات تطبيقه، والتي تم تصنيفها إلى متطلبات خاصة بتدريب وتأهيل  ٠,٢املطور 

بات خاصة بالبنية التحتية الرقمية باملدارس، ومتطلبات خاصة بدور املعلمات داخل معلمات رياض ألاطفال، ومتطل

 الفصل الدراس ي، ومتطلبات خاصة باملناهج الدراسية، ومتطلبات خاصة بالتعاون بين أولياء ألامور واملعلمات.

 : منهج رياض ألاطفال في الياباناملحور الثالث

 أهداف منهج رياض ألاطفال في اليابان: .1

 قير صناعة على القادرون وهوالء هم"  البشر اعنى"  الحقيقية الثروة امتلكوا ألنهم اليابانيون  تفوق  لقد

 املتقدم مالعال بلدان في التربوية النظم مزايا بين يجمع متميز تعليمي نظام إعداد في نجحوا ولذلك وتقدمها دولتهم

 وحتى طفالألا  رياض من يبدأ وطني قالب في ووضعوه وأملانيا رنساوف وإنجلترا ألامريكية املتحدة الواليات مثل صناعًيا

 (.2: 0202 محمود، ومواهبهم )محمد الطالب قدرات مع ليتناسب التنوع أساس على ويقوم الجامعة

( سنوات. 5: 0، وتقبل ألاطفال من سن )youchienأطلق على مرحلة رياض ألاطفال في اليابان و 

(winterbottom, C., 2011: 103)  ،وهي حالًيا تحت إشراف وزارة التربية والتعليم، والثقافة، والرياضة، والعلوم ،

(، وتهدف إلى تحقيق ألاهداف آلاتية: )التركيز على قراءة، وكتابة للغات اليابانية (Shirakawa, Y., 2010والتكنولوجيا 
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 عن تنمية روح التعاون، مساعدة ألاطفال على التعاي -الثالث: الكاتاكا، واليراغانا، والكانجي
ً
ش مع آلاخرين فضال

مساعدة ألاطفال على تنمية قدراتهم العقلية، والجسمية، والانفعالية، وتهيئة البيئة التعليمية  -والاستقالل، والثقة

تب تشجيع الطفل على حب الك -توجيه الطفل نحو الاستخدام الصحيح للغة في الحياة اليومية -املناسبة لهذا النمو

تنمية الابداع من خالل التجارب  -تنمية فهم الطفل للمحيط الاجتماعي الذي حوله -صورة، والقصص الهادفةامل

 ؛ أحمد 20: 0228؛ منير بن مطني، O'Donnell, S., 2001: 46- 47( )مساعدة ألاطفال للتعايش مع الجميع -املختلفة

 (.28: 0222فاروق، 

لتفكير السوي، والسلوك إلايجابي، واملقدرة على التعبير، وتركز على كما يهدف إلى تنمية قدرات ألاطفال على ا

 (.52: 0220تعليمهم القيادة، والانضباط )شيخة الجنيد، 

 في املجتمع، وليأخذ 
ً

ويهدف املنهج إلى تربية الطفل، وإعداده اجتماعًيا، وجسمًيا، وعقلًيا ليكون عضًوا فعاال

 (.022: 0222املعاصرة )فرماوي محمد، وحياة املجادي، دوره بجدارة في التحديات التكنولوجية 

 محتوى منهج رياض ألاطفال في اليابان: .0

( فعالية ليمارسها ألاطفال ضمن البرامج اليومية، وفي 208وضع القانون التربوي ملرحلة رياض ألاطفال أكثر من )

وضة، وتتلخص املجاالت الرئيسية ( مجاالت رئيسية تمثل الخطوط العريضة لوضعها بين يدي معلمة الر 8إطار )

 الستة في:

 اكتساب اتجاهات  -املجال الصحي، والحركي: ويشمل ألاهداف، والفعاليات آلاتية: )اكتساب عادات مرغوبة

 العناية بالجسم(.  -ضرورية في الصحة الجيدة

 ة في الحياة املجال الاجتماعي: وشمل ألاهداف، والفعاليات آلاتية: )اكتساب عادات، واتجاهات مرغوب

 تكوين امليل في الاندماج مع البيئة الاجتماعية(. -الاجتماعية، والخاصة

 املجال الطبيعي: وشمل ألاهداف، والفعاليات آلاتية: )حماية الحيوانات، واملزروعات في البيئة، والطبيعة- 

 تكوين امليل إلى ألاشكال، والكميات(. -مالحظة الكائنات الحية، والتعامل معها

 ادًرا يصبح ق -جال اللغوي: وشمل ألاهداف، والفعاليات آلاتية: )يصبح قادًرا على تعلم ما يقوله لآلخرينامل

فل القدرة إكساب الط -تطوير تصورات الطفل، وتخيالته -تكوين امليل للكتب املصورة -على قول ما يريد أن يعبر عنه

 على التعامل مع اللغة، والتفكير من خاللها(.

  التعبيرية: وشمل ألاهداف، والفعاليات آلاتية: )يستمتع عند الغناء أو اللعب باآلالت املوسيقية مجال الفنون- 

 يصبح متآلًفا، ومستمتًعا مع املوسيقى(. -محاولة التعبير عن مشاعره، وأفكاره

  م، بالرسمجال الرسم، وألاعمال اليدوية: وشمل ألاهداف، والفعاليات آلاتية: )التعبير عن مشاعره، وأفكاره

ين تكو  -يأخذه السرور عند الرسم -على استعمال مختلف ألادوات، واملواد في برامج الرسم القدرة-اليدويةوألاعمال 



 مجلةالمؤتمرات العلميةالدولية       
International Journal of Scientific Confrences                                                  

 

         Democratic Arab Center For Strategic, Political & Economic Studies Berlin / German 209 
 

 رلينب –إصدارات املركز الديمقراطي العربي للدراسات الاستراتيجية والسياسية والاقتصادية / أملانيا           

 

 عشر بعالعدد السا  

0200 

؛ عزة جالل، 225 -222: 0228؛ علي حمود، 022 -022: 0222امليل لتذوق الجمال(. )فرماوي محمد وحياة املجادي، 

 (.22: 0228؛ شبل بدران، 208 -205: 0222

 اهتمت اليابان بتدريس اللغة اليابانية لألطفال، وعلم ألاخالق، وكذلك اللغات ألاجنبية.كما 

  Bibby, D., Cerqua, A., Thomson, D., & Urwin, P., 2015: 70).) 

 Geijutsushi Dispatchكما توجد البرامج التي طبقت بمدينة تاكاماتسو باليابان، مثل: برنامج إرسال الفنانين 

program،  الذي دعم من الحكومة املحلية )البلدية املحلية اليابانية(، حيث كانت اليابان ترسل الفنانين ذوي الخبرة

التعبيرية، واملعرفة مرة واحدة في ألاسبوع، للعمل مع ألاطفال جنًبا إلى جنب في مراكز الرعاية النهارية، ورياض ألاطفال؛ 

حرية، كما تعقد لقاءات العمل املتخصصة، وتهتم بإنتاج املعارض على لخلق جو دافئ يعبر ألاطفال فيه عن أنفسهم ب

  (Ota, A., 2014).السنةمدار 

 طرق التعليم والتعلم في منهج رياض ألاطفال في اليابان: .3

لهدف تطبيقه، وتركه يكتشف ا وكيفيةتعتمد رياض ألاطفال في اليابان على التعلم الفردي لذاتي للطفل، 

عن طريق اللعب، وهذا يحتاج إلى تعاون في البيئة الصفية، واملجتمعية، واستثمار كل ما هو متاح  التعليمي، والتربوي 

من أنشطة، ورحالت ترفيهية، ومشاهدات البيئة؛ لتنشيط الخيال بشكل مدروس، ومخطط له بحيث يخدم الطفل 

 (.58-58: 0220)شيخة الجنيد، 

( أطفال 22 -2ث يقسم ألاطفال إلى مجموعات من )كما تعتمد الروضة على أسلوب التعلم الجمعي، حي

اعتماًدا على قبولهم لبعضهم البعض، وليس اعتماًدا على معايير علمية كالذكاء، وكل مجموعة من املجموعات لديها 

طاولتها الخاصة املشتركة، وتنظم املعلمة املشاريع التي يقومون بها، ولكل مجموعة اسم، وتعطى املكافآت، 

؛ شيخة 202: 0222للمجموعة، وليس لألفراد؛ حيث إن التعامل يعتمد على الجماعة )عزة جالل،  والتشجيعات

 (.20: 0228(، وكذلك الكتب املصورة، والقصص الهادفة. )منير بن مطني، 55: 0220الجنيد، 

ئة الصغار شفنالحظ مدى الاهتمام بتربية الطفل الياباني، وإكسابه القيم، وألاخالقيات، والاتجاهات في النا

منذ نعومة أظافرهم، وجعل منهم رواد يحملون مشعل الحضارة، مثل: روح التحدي، ومواجهة ألاخطار في كل املواقف، 

 (.02 -22: 0228والجد في العمل، والاعتماد على النفس )محمد محمد، 

 ألانشطة التعليمية في منهج رياض ألاطفال في اليابان: .4

ان بالفنون الجميلة، والحرف اليدوية، واملوسيقى، والدراما، وألادب في مرحلة نالحظ مدى عمق، واهتمام الياب

 (. (Buel, P., & Clark, N., 2010الطفولة املبكرة 
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يشجع ألاطفال على التفاعل الاجتماعي: )فهم الذات، وفهم  Socio dramaticفاللعب الدرامي الاجتماعي 

ال( من خالل توفير بيئات غنية تركز على ألانشطة النامية، وتنوع آلاخرين، وتكوين صداقات، والتواصل بين ألاطف

 Sato, T.,  (2014.)الخبرات املقدمة لألطفال، مثل: قبعات ألادوار، وألعاب الورق املقوى، وهذا ما أكدته دراسة 

 كما يتعلم ألاطفال من خالل اللعب؛ فاللعب وسيلة تساعد الطفل على خلق أشياء جديدة، وهو ألاساس 

، وكذلك املشاريع التي تؤكد على أهمية ألانشطة الفعالة، وتطويرها من خالل اللعب؛ (Akita, K., 2013)مدى الحياة 

(، حيث يعتقد القائمين علي رياض ألاطفال  (Kawabe, T., 2016الذي ينمي مهارات القرن الحادي والعشرين في اليابان

ال، واملواد التي يدرسها هي املوسيقى، والرياضة، والصحة، والبيئة، أن التعليم بالترفية عنصر أساس ي لتعليم ألاطف

والعالقة مع املجتمع، والحرف، والفن، والسياحة، والتراث الياباني، كما تقوم هذه الرياض بتطوير اهتمامات ألاطفال 

مجموعة  يًرا ما نشاهدباألشياء التي حولهم، مثل: الطبيعة، ومعرفة كيف تتطور، وتتحول في املواسم، والفصول، وكث

من أطفال الروضة يسيرون مع مدرساتهم بمجموعات في الطرق، والحدائق، وحول ألانهار، والجبال، وتدرس الدروس 

العملية خارج الروضة، حيث يقوم ألاطفال بزيارة املعامل، واملخابز، وغيرها من هذه املؤسسات، ويتم اصطحاب 

م، وبهذا يتعلم ألاطفال من خالل املحيط الذي يعيشون فيه )شيخة الجنيد، ألاطفال إلى النجار، والخباز، واللحا

0220 :55- 58 .) 

كما أن تعليم ألاطفال الصغار في اليابان يعتمد على استخدام الحاسوب داخل الروضات، وهذا ما أكدته 

 Joshi, A.,  Pan, A.,  Murakami, M., &  Narayanan, S.  (2010.)دراسة

ال، عارك، والسماح لألطفال بالقتكما تسمح الروضة لألطفال باملشاركة في الفصول الدراسية، وخاصة في امل 

والعراك لالستفادة من تلك التجارب، وإيجاد حلول لتلك النزاعات، فالنهج الياباني يشجع ألاطفال للمشاركة في كل 

 Hayashi, A., &  Tobin, J. (2011.)ما يدور في الفصول الدراسية، وهذا ما أكدته دراسة 

 لفرديةا ألانشطة ممارسة طريق فعن بالروضة، للطفل الخلقية يةالتنم في خاصة أهمية التربوية ولألنشطة

 قياتوأخال قيم ويكتسب املختلفة، املواقف طريق عن آلاخرين مع التكيف على القدرة الطفل يكتسب والجماعية

 الذاتي يوعال وتعميق والجسم، العقل بين والتناغم املسئولية، وتحمل الاجتماعية واملشاركة آلاخرين واحترام التعاون 

 ألاطفال رياض في تتركز وهي Special Activities بينها فيما الخاصة ألانشطة وتتنوع حي، كائن ولكونه بالحياة املرتبط

 زيارات احتفاالت، املدرسة من أحداث -ألانشطة نادي - التلميذ مجلس -الفصول  )أنشطة: هي رئيسية أنشطة أربعة في

 تنمية أساس على الخاصة ألانشطة هذه تخطيط ويتم) بأحداث مرتبطة ألعاب املجتمع، خدمة أنشطة ورحالت،

 مرألا  والطاعة، والوالء الاجتماعي بالسلوك ألاطفال تمد مشوقة بطريقة وتنظم اليابانية، والذاتية القومية الروح

 مثل: الوطني، الوعي نشر على يساعد الذي

http://www.tandfonline.com/author/Pan%2C+Alex
http://www.tandfonline.com/author/Murakami%2C+Masaru
http://www.tandfonline.com/author/Narayanan%2C+Shankar
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 قة،والحدي باملزروعات العناية في يومي، بشكل قريًبات ألاطفال ويمارسها جًدا شائعة :الحية الكائنات أنشطة 

 يتعلمون  وبالتالي الحية الكائنات تجاه عاطفة لديهم وتنمى حولهم، من بالطبيعة ألفة على خاللها من يصبحون  حيث

 .الحياة احترام

 غيرها،و  املبنى خارج والفناء، والطرقات العامة وألاماكن النشاط، قاعات تنظيف :الروضة تنظيف أنشطة 

 .ألاوقات كل في ونظيفة منظمة اليابانية الروضات وتصبح الجماعي، العمل قيمة يقدرون ألاطفال يجعل ما وهو

 مهارات ألاطفال اكتساب إلى يهدف.....(  والتمثيل والرسم، املوسيقى،) مثل: :املدرسة بعد ألانشطة نادي 

 قتطب عامة أهداف بالنادي توضع حيث والجماعة، ملالع قواعد واحترام املسئولية، وتحمل التعاون، مثل شخصية

 واحترامها. طاعتها النادي في املشاركون  والتالميذ الطفل وعلى الجماعة على

Taku, I. , 2006: 12; 65). ICAC,   2004:1 -2; ) 

ي ن فوهي نوع من ألانشطة التربوية التعليمية الخاصة تطبقها اليابا tokkatsuكما توجد أنشطة التوكاتسو 

مدارسها في جميع مراحل التعليم قبل الجامعي، حيث تقوم على تنمية الشعور بالجماعة واملسئولية لدى الطالب 

تجاه املجتمع بدية من البيئة املدرسية املحيطة بهم واملحافظة على املباني املدرسية والادوات التعليمية، وغير ذلك، 

وار، وتنفيذ الدور املكلف به كل عضو في الفريق، واتعاون مع زمالئه؛ كما تتيح ممارسة العمل الجماعي وتحديد ألاد

للوصول لألهداف املراد تحقيقها، وتهدف إلى بناء الشخصية، والانتماء، وألاعتزاز بالذات، والتفكير )هبه هاشم، 

0228 :8.) 

 الوسائل التعليمية في منهج رياض ألاطفال في اليابان: .2

ائي الياباني بتوفير املستلزمات، وألادوات، والخامات الخاصة باللعب، واملمارسات يهتم التعليم ما قبل الابتد

 العملية في رياض ألاطفال، وهي:

 .ألالعاب الصغيرة، والكبيرة في ساحة الروضة، وخارجها 

 أدوات الرسم، وألاعمال،  -تتنوع أدوات اللعب في رياض ألاطفال، وهي: )أدوات موسيقية، كالبيانو، وألارج

أدوات لتربية صغار الحيوانات في ركن الحيوانات، والطيور(.  -أدوات الزراعة، والحديقة، والبساتين -ألاشغال اليدويةو

( أن الروضة باليابان 220 -222: 0222(، كما أضافت داليا عبد الحكيم )022: 0222)فرماوي محمد، وحياة املجادي، 

أحواض الغسيل املناسبة في العدد، والحجم،  -خدمة التغذيةأدوات خاصة ل -توفر )أدوات مخصصة للعب باملاء

 كتب مصورة على شكل قصص، وتمارين(. -والارتفاع

وبذلك رصدت اليابان لتربية الطفل كل الوسائل الكفيلة بتنشئته التنشئة السليمة، وتوفير إلامكانات البشرية، 

 ن التعبير عن ذاته، وتنمية ملكاته، ومهاراته، واكتسابواملادية ملؤسسات التعليم ما قبل الابتدائي؛ لتمكن الطفل م

القيم، وألاخالقيات الدافعة للعمل، وإلانتاج، والتكيف مع املجتمع الصناعي، ومع ما يحمله هذه املجتمع من تاريخ، 

 (.22: 0228وتراث، وقيم، وأخالقيات )منير بن مطني، 
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مريكية ألا  ا تعتمد عليه الروضات في الواليات املتحدةالحاسوب أكثر مم ىكما تعتمد الروضات في اليابان عل

 (.58: 0220)شيخة الجنيد، 

كما تميزت ألادوات بالحجم الهائل، بحيث ال يمكن لطفل واحد أن يحركها بنفسه، مما يستلزم أن يتعاون 

شات أقل من عدد أكثر من طفل لعمل شكل معين، كما تتوزع أدوات الرسم على املجموعة ليكون عدد ألاقالم، والفر 

 (.022: 0222محمد،  ؛ أحمد208: 0222املجموعة، حتى يقوم ألاطفال بطلب املعاونة من آلاخرين )عزة جالل، 

 أساليب التقويم في منهج رياض ألاطفال في اليابان: .6

املعلمون يعملون في بيئة عمل رائعة بسبب ساعات العمل الطويلة، فاملعلم يحتفظ بسجل يومي دقيق 

؛ ملالحظة التغيرات التي تطرأ على ألاطفال يوًما بعد يوم في املواقف املختلفة، كما أنه بمثابة أداة لآلباء، لألطفال

 وألامهات.

   (., 2015Tabu, M., Kim, M., Mastsuura, M., Mizuno, K., & Kawabe, T.) 

ك املالحظة، وتبادل اهتمت اليابان بالتقويم باستخدام ملفات إلانجاز الخاصة بكل طفل، وكذلكما  

املعلومات، والسجالت، والتقارير، والدراما، وقوائم السلوك، كما تعقد املعلمات الاجتماعات مع آلاباء؛ لتحسين 

 .(280: 0222 الحكيم،  عبد داليا ؛ (O'Donnell, S., 2001: 46- 47 التفاهم املتبادل بينهم

 :دور معلمة الروضة في تنفيذ منهج الروضة في اليابان .2

 لكي ةعديد تنافسية اختبارات اجتياز اليابان فال بد من التعليم في نظام في محترمة املعلم مكانة يشغل

 شهادة على وحصل صارمة اختبارات اجتاز ملن إال تعطى ال التدريس ورخصة بالفصول، معلمون  يصبحوا

 .(0220 املعز، عبد ألاخرى )رانيا لجامعاتا في التربوية ألاقسام أحد من أو التربوية الجامعات إحدى من البكالوريوس

 الصفية ألانشطة وإعداد الاختبارات، ووضع الدروس، تحضير: مثل كثيرة بأعمال املعلمون  يكلف كما

 تصالوالا الفصل، لجان على وإلاشراف املدرس ي، املقصف على وإلاشراف ألانشطة، نوادي على وإلاشراف والالصفية،

 (.Hays, j. , 2010: (32 لآلباء  ندوات وتنظيم املنازل، إلى رسمية غير بزيارات والقيام باآلباء،

 من نقاط القوة في تعليم رياض ألاطفال في اليابان، ما يلي: 

 .)اهتمام املعلمات باملمارسات، والطقوس التقليدية، مثل: مهرجان العرائس، ومهرجان ستار )تاناباتا 

 هم.سعي املعلمات إلى إسعاد ألاطفال، واحترام 

 - إعطاء ألاطفال الحرية في اللعب (Tabu, M.,  Kim, M.,   Mastsuura,  M., Mizuno, K., & Kawabe, T., 

2015). 
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 مع التعاون  إلى الذات حول  التمركز من الانتقال على ألاطفال يساعد الروضة داخل مناخ املعلم وييهئ 

 ونح جيدا موجهة تربوية بطريقة الجماعية وألالعاب الدرامية واملواقف والقصص النماذج خالل من وذلك آلاخرين،

 .ألاخالقية القيم ألاطفال اكتساب

 وإشراكهم إليها، ألاطفال اهتمام جذب خالل من ألاخالقية، وألالغاز املناقشة طريقة املعلم يستخدم كما 

 .الخلقية التربية قواعد بعضهم من والتعلم بعًضا، بعضهم ملعاونة لهم الفرصة بإتاحة

 هذه وتتطلب اليومية، حياته في الطفل يواجهها التي املواقف تمثل تعليمية ملواقف املعلم ا يخططكم 

ا الطفل يسلك أن املواقف
ً
 رنامجالب أنشطة خالل من املواقف هذه تخطيط ويتم معينة، قيمة على يدل معينا سلوك

 الحرة ألالعاب فترة في املختلفة ألادوار لبتمثي ألاطفال يقوم حيث القصص، قراءة في يكون  فبعضها للروضة، اليومي

 تعبرل املواقف وتنوع الجماعية، ألالعاب في ألاطفال مشاركة خالل من ينفذ املواقف هذه وبعض الروضة، قاعة خارج

 .(0220 املعز، عبد الخلقية )رانيا القيم عن

فال، تيجيات للسيطرة على سلوك ألاطومن ألادوار التي تقوم بها املعلمة الروضة اليابانية؛ تنمية بعض إلاسترا

 ومنها:

  التقليل من إلاحساس بسلطة أو وجود املعلمة: حيث أن املعلمة تترك ألاطفال يتصرفون بكل حرية من

ضحك، ولعب، دون أن تضع قيوًدا عليهم، فاألطفال في الثقافة اليابانية ال يميلون داخلًيا الرتكاب ألاخطاء أو إلايذاء، 

ال: ففي إح
ً
دى املرات كانت املعلمة تقف أمام حوض السمك، وكان بعض ألاطفال يقومون برمي قطع الصلصال فمث

في الحوض، وذكرت املعلمة أن الصلصال يمكن أن يؤذي السمك، ولكنها لم تطلب من ألاطفال التوقف كما أنهم لم 

 طفال ظنوا أنهم يساعدون السمكيتوقفوا، وفي حديث املعلمة للفصل كله في آخر اليوم قالت املعلمة: إن بعض ألا 

بإلقاء الصلصال عليه كطعام، ولكن هذا في الحقيقة يضر بالسمك، أي أن املعلمة لم توجه النقد مباشرة إلى ألاطفال 

الذين قاموا بذلك، ولكن الكالم بصفة عامة حتى يشعر ألاطفال الذين قاموا بذلك بالخطأ الذي ارتكبوه، أي أن 

 ا لألطفال تزرع فيهم الضمير الذي سوف يحكم تصرفاتهم فيما بعد.املعلمة في توجيهاته

  تفويض السلطة من املعلمة إلى ألاطفال: فاألطفال في الغالب مسئولون عن تنظيم املجموعات، وإلاشراف

على تنفيذ املشاريع، وحتى حل إلاشكاالت، وعدم املوافقات داخل املجموعات، حيث تدرب املعلمات ألاطفال على 

ال: طفل كان يقوم بإلقاء ألاحجار البالستيكية من ركن املنزل، توجه أحد ألاطفال ليخبره أن ألا 
ً
شراف على عملهم، مث

هذا قد يسقط على أحد ألاطفال، لكن الطفل العنيد لم يرتدع، واستمر في إلقاء ألاحجار، ثم أرسلت املعلمة طفلتين 

، وهكذا في كافة املواقف حيث تعمل املعلمة موجهة من بعيد، حتى إلقناعه، وطلبت منهما العودة، وإخبارها بالنتيجة

تغرس في نفوس ألاطفال القدرة على حل مشكالت البيئة الخارجية، والاعتماد على أنفسهم، وعدم تجاهل أي مشكلة 

 .يمكن أن يعود عليهم بالضرر 

  إتاحة الفرصة لتنمية الشعور بالذات: يوجد بالروضة اليابانية ما يسمىMonitories  )مالحظين أو مرشدين(

من ألاطفال أنفسهم، وهو املسئولون عن بعض ألادوار الظاهرة، مثل: توزيع الشاي على ألاطفال في فترة الغذاء، اتخاذ 

القرارات داخل املجموعات فيما يتعلق ببعض املوضوعات، مثل: من انتهى من عمله، البحث عن ألاطفال املختفين، 
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ة ألاطفال على إنشاء عالقات داخل الروضة معتمدة على ألاطفال آلاخرين، وليس عليها )عزة وهكذا تساعد املعلم

 (.022 - 020: 0222 محمد، ؛ أحمد 208  -208: 0222جالل، 

كما يوجد مشرف تربوي باليابان يقوم بأبحاث في مجال الطفولة وتعليم أطفال ما قبل املدرسة بالتعاون مع كل من 

 (.202: 0222 الزهراني، من جميع املجاالت )رحمةلهم عالقة بالطفل 

تشارك ألام الروضة بصورة مباشرة في متابعة تحصيل  عالقة ألاسرة بمنهج رياض ألاطفال في اليابان: .2

الطفل من خالل مذكرة يحملها الطفل من املدرسة إلى ألام، وبالعكس، وعادة ما يعقد لقاءان ألولياء ألامور شهرًيا أو 

ات، وكذلك لجان ألامهات الالئي يشاركن في مشروعات حدائق املدرسة أو وجبات الغذاء الساخنة بها، لنادي ألامه

كما أن الدارس للتربية في اليابان ال يمكن له أن ينس ى منظر ألامهات اليابانيات وهن جلوس في مقاعد أبنائهن، وبناتهن 

حتى ال تفوتهم املعلومات التي تقدم يوًما بيوم )محمد في الصفوف الدراسية إذا أقعدهم املرض عن مواصلة الدروس، 

 (.222: 0222أحمد، وسيد سالم، 

كما يعتمد املنهج التربوي الياباني على املنهج املنزلي الذي يعني قيام ألامهات بتدريب أطفالهن على ركائز التعليم 

وهو ما يتم في سن الثالثة، حيث تقوم ألام  قبل الالتحاق باملدرسة إلابتدائية ملا له من أهمية من نجاحهم دراسًيا،

بتعلم طفلها الحروف الهجائية، والعد حتى رقم مائة، وأداء بعض العمليات الحسابية البسيطة التي ال يتجاوز ناتج 

 (.28: 0228؛ عايدة عباس، 02: 0222أي منها رقم عشرة، وترديد بعض ألاغنيات )زينب العريمية، 

بيات، وألاطفال مًعا من خالل اليوم املفتوح، والابتسامة الدائمة مع الطفل، والتحدث كما يتواصل ألاهل، واملر 

 (. 58: 0220معه، ومعرفة رغباته، وتحقيقها من خالل إلاصغاء إليه، ولألهل على حد سواء )شيخة الجنيد، 

، وتقويم ين ألاطفالويشترك الوالدان في وضع البرامج التربوية لألطفال، واملساعدة في املشاكل السلوكية ب

 (.020: 0228سلوكهم، وتكوين عالقات اجتماعية بينهم، وتهيئة املناخ التربوي لهم )انتصار محمد، 

والوجود املستمر لألم داخل الروضة حيث تعيش ألام مع طفلها خبرة أول أيامه الدراسية بالروضة، وتعلم ما 

 (.220: 0222الدراس ي )داليا عبد الحكيم، يحدث لطفلها خالل اليوم، وتتابعه بعد انتهاء اليوم 

 التأكيد في اليابان أحرزته الذي النجاح العائلي، ويكمن النظام بتقديس الخلقي الحس اليابان الطفل وتعلم

 عينةم بتوجيهات ألاعمار مختلف من أعضائها بين تربط حيث باليابان، الاجتماعي النظام أساس هي ألاسرة أن على

 فبدون  لهذاو  لألسرة، امتداًدا تعتبر اليابانية ألاطفال رياض في الخلقية فالتربية. طبيعته اطفهبع الوقت ذات وفى

 ميرى ) الكافي دربالق وظيفيا غير يصبح الروضة في ألاخالقي للتعلم التربوي  البرامج فإن املنزل، في ألاخالقية التربية

 (.008 :2222.هوايت، 

 ي ماليزيا: منهج رياض ألاطفال فاملحور الرابع

 يهدف منهج الروضة في ماليزيا إلى: منهج رياض ألاطفال في ماليزيا: .أهداف1
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 .إعداد ألاطفال الصغار قبل الالتحاق في املدارس الرسمية، وإعدادهم للتعليم الابتدائي 

 .توفير الرعاية الصحية لألطفال 

  ات اللغوية، واملهارات ألاساسية.إكساب ألاطفال بعض املهارات املتعلقة بالقراءة، والكتابة، واملهار 

  ،(.222 - 222: 0222تعزيز املواقف إلايجابية )عزة جالل 

( سنوات 8-2كما يهدف منهج الروضة الوطني املاليزي إلى تطوير إمكانات ألاطفال الذين تتراوح أعمارهم بين )

فيهية، جتماعي، والاهتمام باألنشطة التر في كلية متكاملة في بيئة التعلم الجسدي، والعاطفي، والروحي، والفكري، والا 

 .وإلابداعية، والوسائل، وتحسين املهارات، وغرس الثقة، ومفهوم الذات إلايجابي لدى ألاطفال

 .(Early childhood education, 2015) 

على ( على الاهتمام بتشجيع التعليم القائم 0202وأكدت إستراتيجية التعليم ما قبل املدرس ي بماليزيا )رؤية 

املهارات الحياتية، وتطوير القراءة، والكتابة، املهارات الحسابية لدى طفل الروضة، وتعزيز املهارات الروحية، 

 ,UNICEFوالوجدانية في الحياة، والاهتمام ببعض املهارات، مثل: حقوق إلانسان، واتخاذ القرار، وحل املشكالت )

2008: 1-4.) 

 زيا:محتوى منهج رياض ألاطفال في مالي.0

يتسم هذا املنهج بأنه يتناسب مع املرحلة السنية لهؤالء ألاطفال، ويتوافق مع مرحلة نموهم، واهتماماتهم، 

واحتياجاتهم، ويتميز أيًضا هذا املنهج بأنه ديناميكي، ويركز على الطفل، ويتناسب مع الفئات املختلفة من ألاجناس 

ج التعليم ما قبل املدرسة في فهم سمات، وخصائص ألاطفال، التي قد توجد في الصف الواحد، وتتمثل أهداف منه

 (.0222وربطهم ببيئتهم املحلية، مع تعزيز الصلة بين البيئة املدرسية، والبيئة املنزلية )أحمد عبد الفتاح، 

لتحقيق ألاهداف السابقة تقدم رياض ألاطفال مجموعة من املجاالت التعليمية للتالميذ، وهي: )تعليم 

، والدراسات إلاسالمية، والتربية الخلقية، واستخدام اللغة الوطنية، وتعليم إلانجليزية، وتنمية اللغة، املواطنة

 والتنمية البدنية، والتنمية الاجتماعية الانفعالية، والتنمية املعرفية، والتنمية إلابداعية، والجمالية(.

ا عريضة، وموجهات عامة تتعلق
ً
بإلزامية تعليم اللغة الرسمية للبالد  ويتضمن منهج رياض ألاطفال خطوط

 -)البهاسا ماليو( بجانب السماح باستعمال اللغة إلانجليزية، ولغات املجموعات العرقية في ماليزيا )الصينية، والهندية

تاميل(، ومنهجية التعليم، وطرائق إلاشراف التربوي، والتوجيه الاجتماعي، والديني، حيث يسمح بتقديم تعليم ديني 

 (.222: 0222طفال املسلمين )عزة جالل، لأل 

 كما تسعى رياض ألاطفال في ماليزيا إلى تنمية بعض املهارات لألطفال، مثل:

  ،املهارات الاجتماعية: والتركيز على عناصر التفاعل مع الطفل، والبيئة، والسكان في املناطق املحيطة بها

 ت الاجتماعية.وتطوير مفهوم إيجابي عن النفس والانضباط، واملسئوليا
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  املهارات الفكرية: وتأكيد عناصر البيئة الطبيعة، ومفاهيم الفضاء، وأرقام، والحروف الهجائية، والشروط

 ألاساسية للكتابة، والقراءة واللغة، والكفاءات.

 ءاملهارات الجسمانية: والتي يتم تنميتها بالتركيز على ألانشطة البدنية التي تشمل التنسيق بين مختلف أجزا 

 الجسم، مثل: الرأس، واليد، والساق، وألاصابع، والعين.

 .املهارات الروحية: والتأكيد على غرس القيم إلاسالمية النبيلة 

  ،املهارات الجمالية: فيتم تدريب ألاطفال على التعبير عن أنفسهم من خالل إلابداعات املصنوعة يدوًيا

 والرسوم، واملوسيقى، والحركة.

 :كأن يكون الطفل قادًرا على زر املالبس، ولبس ألاحذية، وزم املعاطف، واستعمال أواني  املهارات الحياتية

 (.220 -222: 0222ألاكل، وتمشيط الشعر )عزة جالل، 

 طرق التعليم والتعلم في منهج رياض ألاطفال في ماليزيا:.3

ول، لم باللعب، وبرنامج الوصيتولى مركز تطوير املناهج بوزارة التربية مسئولية صياغة املناهج، مثل: التع

 (.220: 0222والقراءة، وإدخال القصص الشعبية )عزة جالل، 

كما يوفر التعليم املاليزي البرامج التعليمية لتعليم ألاطفال ذوو الاحتياجات الخاصة مثل: )برنامج إلاعاقة 

( الاستقاللية، واملهارات الالزمة الصف املوحد برنامج-الشاملالتعليم  برنامج-السمعيةإلاعاقة  برنامج-البصرية

ليعيشوا، ويتعايشوا بانسجام مع املجتمع، وكذلك التعلم من خالل املسارات الذي يضع الطفل ذا الاحتياجات 

 (.50 -52: 0222الخاصة بين أقرانه العاديين، ولكنه مكلف جًدا )حاجة صالح، وحمود بن سليمان، 

ليم الطفل العالقات إلايجابية مع ألاقران، وكذلك اللعب املتمركز وترتكز فلسفة الروضة في ماليزيا على تع

: 0222حول حل املشكالت؛ والذي يتمكن فيه الطفل من حل املشكالت مع أقرانه دون الرجوع للمعلمة )عزة جالل، 

222 .) 

 ,Ahmadزية املالي كما تهتم ماليزيا بالتربية الخلقية، والقيم في املناهج الدراسية؛ لتصوغ أمة موحدة مع القيم

R. H., 2011) ،(، فهي تتمركز حول املجاالت آلاتية: )قيم مرتبطة بالنمو الذاتي، وبالذات وألاسرة، وبالذات املجتمع

 والتقدير القيادات، واحترام الوحدة، على تركز  التي وبالذات والبيئة، وبالذات والدولة( من خالل أنشطة الغناء

 (Brown, G. , 2005: 35) وللملك للدولة،

 ألانشطة التعليمية في منهج رياض ألاطفال في ماليزيا:. 4

ينتشر التعليم املنتسوري املتمركز حول املتعلم في مدارس التعليم قبل املدرس ي في ماليزيا الذي يعطي ألاطفال 

 الحرية في تحديد الزمن الذي يستغرقه الاستكشاف، والتعلم من خالل ألانشطة املختلفة، مثل:

  هتمام بأنشطة الهواء الطلق فجميع ألاطفال بحاجة إلى وقت للعب، واستكشاف ألارض خارج ألابواب في الا

 الهواء النقي، وممارسة الرياضة.
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 .الاهتمام بأنشطة الطبخ، والخبز بشكل دوري 

 .الاهتمام باألنشطة العملية التي تساعد على التنسيق بين العين، واليد 

  ية التي تهتم بتقدير العالم، والطبيعة، والاهتمام بعالم النبات، وعلم ألاحياء، الاهتمام باألنشطة الحضار

 (.220: 0222والحيوان، والجغرافيا، والتاريخ )عزة جالل، 

  الاهتمام بأنشطة، وبرامج التدخل املبكر لألطفال ذوي الاحتياجات الخاصة من ذوي صعوبات التعلم، ومن

نوعية حياتهم، وكذلك بأنشطة الذكاءات املتعددة لألطفال العاديين بمعدالت  املعاقين سمعًيا، وبصرًيا؛ لتحسين

 .(Early childhood & pre- tertiary education, 2009مختلفة )

 الوسائل التعليمية في منهج رياض ألاطفال في ماليزيا:. 2

طفال، مثل: )أدوات اهتمت الروضات في ماليزيا باستخدام الحاسوب، وتنوعت أدوات اللعب في رياض ألا 

 أدوات لتربية صغار الحيوانات(.  -أدوات الزراعة، والحديقة، والبساتين -الرسم، وألاعمال اليدوية أدوات-موسيقية

كما أن الروضات مصممة إلتاحة الفرص أمام كل طفل، وتوفير ما يلزم من الوقت، واملعدات، والوسائل 

 (.220: 0222للنمو، والتعلم )عزة جالل، 

 أساليب التقويم في منهج رياض ألاطفال في ماليزيا:.6

تهتم ماليزيا بتقييم أداء ألاطفال هو جزء من برنامج ما قبل املدرسة، حيث يقوم املعلمون بتقييم ألاطفال من 

 خالل التقييم املستمر، ويتم التقييم من خالل وسائل مختلفة، والتي تشمل:

 مشاريع العمل. 

  تقدم ألاطفالالسجالت الشخصية إلحراز. 

 املالحظة (UNESCO International bureau of education, 2006: 6). 

وصل نسبة عدد معلمات الروضة إلى ألاطفال في رياض  دور معلمة الروضة في تنفيذ منهج الروضة في ماليزيا:. 2

 .05: 2ألاطفال املاليزية من 

   (Early childhood Education, Malaysia, 2015; Chiam, H.K., 2008: 32). 

فاملعلم في مدارس التعليم قبل املدرس ي املنتسوري في ماليزيا يكون صامًتا معظم الوقت، يعمل فقط على 

تقديم املعلومات لألطفال، ثم تترك لهم الفرصة لالستكشاف ألنفسهم، أي أنه مدعم، وميسر لألطفال أكثر من أنه 

 (.220: 0222ق للعب في الهواء النقي، واستكشاف ألارض )عزة جالل، معلم، وفي خارج الفصل يسمح لألطفال الانطال 
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كما تنظم وزارة التربية والتعليم املاليزية برامج تدريبية في العطالت القصيرة، وعطالت نهاية ألاسبوع، وتهدف 

محمد،  مد، وشريفهذه البرامج إلى تمكين املعلم من متابعة الاتجاهات الحديثة في استراتيجيات التدريس )ميادة مح

0220 :02) 

 عالقة ألاسرة بمنهج رياض ألاطفال في ماليزيا:. 2

 تهتم ماليزيا بالشراكة، والتعاون بين أولياء ألامور، واملنزل عن طريق آلاتي:

 .القيام بالدورات الوالدية التي تعرف الوالدين منهج الروضة 

 .الاهتمام باألنشطة املشتركة بين املنزل، والروضة 

 ز العالقات بين املنزل، والروضة، وتنمية الوحدة بينهم من خالل لجنة تنسيق التعليم قبل املدرس ي.تعزي 

  .الاهتمام بالتواصل املفتوح مع الوالدين؛ للمشاركة في تقدم طفلهم 

 تقدم الروضة لألسرة املشورة باستمرار (Early childhood & pre-tertiary education, 2009.) 

أوجه الاستفادة من التجارب العاملية في تطوير منهج رياض ألاطفال املصري الجديد  املحور الخامس:

0,2 

تلك  ؛ توضح الباحثة نقاط القوة فياليابان وماليزيابعد التحليل السابق ملناهج رياض ألاطفال العاملية، في: 

تطبيق ل، و ة عامة بالوطن العربيالجديد بصفاملصري املناهج، وأوجه الاستفادة منها؛ لتطوير منهج رياض ألاطفال 

 هي:و الجديد على أكمل وجه، املصري منهج رياض ألاطفال 

 ( البرمجيات) التعليم تكنولوجيا على الاعتمادsoftware الفوتوشوب برامج الرقمية، وألالعاب القصص: مثل. 

 التعليمية الوسائل صنع في ألاطفال إشراك. 

 والزالقات املراجيح،: مثل تة،والثاب الكبيرة الفناء بألعاب إلاهتمام. 

 التصنيف -اليدوية ألاشغال -الفن -الفضاء -الشكل -املاء -الرمل) ألعاب: مثل هادفة، ألعاب ابتكار- 

 (.النقود -الوقت -الوزن -اللغة تعلم -املوسيقى

 والتغذية والصحة الطهي-الرقص بأنشطة الاهتمام. 

 سلقكالت الكبيرة، العضالت تنمية بأنشطة الاهتمام. 

 النهايات مفتوحة ألاسئلة وطرح -معه التحدث من أكثر الطفل إلى الاستماع بأنشطة الاهتمام. 

 أفضل بطريقة القاعة في الخالية املساحات استغالل على يساعد الذي الفصل حجم تصغير. 

 والدواجن الحيوانات، تربية ركن-الزراعة ركن-النجارة ركن: مثل جديدة، بأركان الاهتمام. 

 حياء،ألا  وعلم النبات، بعالم والاهتمام والطبيعة العالم بتقدير تهتم التي الحضارية باألنشطة تمامالاه 

 والتاريخ. والجغرافيا، والحيوان،

 الخاصة الاحتياجات بذوي  الخاصة التعلم بطرق  الاهتمام. 

 لهم النفس ي بالجانب والاهتمام ألاطفال، لبعض السلطة تفوض. 
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 تواجههم التي املشاكل لحل كافي؛ال الوقت ألاطفال إعطاء. 

 الوالدان يملكها التي املهارات إلاستفادة من. 

 .القيام بالدورات الوالدية التي تعرف الوالدين منهج الروضة 

 وتنشئة نمو ورعاية جوانب مختلف حول  ألاسرة لتوجيه ودليل؛ إلارشادية، الكتيبات من سلسلة وجود 

 ألاطفال.

 ألاطفال. لىإ املعلمة من السلطة تفويض 

 كتروني،إلال والبريد واملنتديات، الرقمية، التطبيقات خالل من الروضة ومعلمات ألامور  أولياء بين التواصل 

 .وغيرها واملاسنجر آب، والواتس

 ألاقران بتقويم الاهتمام. 

 .حصول أولياء ألامور على تقرير بنتائج التقويم التي أحرزها الطفل 

 ية لرياض ألاطفال.إعادة تشكيل البنية التعليم 

 أن تدرج التربية الخلقية ضمن مجموعات الخبرات إلانسانية التي يتضمنها البرنامج التربوي برياض ألاطفال. 

 ضرورة أن يسمح البرنامج التربوي بالخروج إلى البيئة. 

 ك الطفل، لو الاهتمام بأسلوب العمل الجماعي التعاوني في رياض ألاطفال، ملا له من أهمية كبيرة في تعديل س

 .وإكسابه الكثير من القيم السلوكية الخلقية السليمة

 من أساليب الحفظ والتلقين للقيم ألاخالقية 
ً

 .إقامة حوار دائم مستمر مع الطفل، بدال

  تقويم السلوكيات الخاطئة للطفل أوال بأول وتصحيحها مع مناقشة الطفل فيما يجب أن يفعله، وما ال

 .ممتلكات الروضة أو الغير يجب أن يفعله، وعدم إتالف

  )... ،توفير الخبرات املتنوعة لألطفال من خالل مجتمع الروضة )رحالت، زيارات ميدانية، تذوق فني وجمال

 .التي تساعد على استثارة تفكيرهم، وتؤثر في وجدانهم، وتوقظ شعورهم

  
ً

معه، وفى مظهرها الالئق أمام  في معلمته أثناء تعاملها ضرورة توافر القدوة واملثال الصالح للطفل مثال

 .الطفل، وفى تعامالتها مع زمالئها وزميالتها، وفى كافة سلوكياتها داخل قاعة النشاط وخارجها

  التأكيد على ضرورة تشجيع الطفل والبعد عن تحقيره أو تعريضه ملا يثيره، والاهتمام بأساليب إلاثابة بشكل

 صحيح.

  قادرة على أداء دورها تجاه الطفل. لتصبح-الروضةإعداد دورات تدريبية ملعلمات 

 لمية تمثل مواقف يواجهها الطفل في حياته اليوميةيالتخطيط ملواقف تع. 

 .إحداث تكامل مستمر بين الروضة وألاسرة ملواجهة تحديات العوملة الثقافية 

 ن البحث لتعاون بيإعطاء أهمية كبيرة للربط بين البحث والتجريب في مناهج رياض ألاطفال من خالل توثيق ا

 الجامعي من جهة، والعمل التربوي املمارس باملدارس على أرض الواقع من جهة أخرى.
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 عشر بعالعدد السا  

0200 

 توصيات الدراسة:

 وفي نهاية الدراسة توص ي الباحثة:

 بأهمية الاستفادة من تلك التجارب العاملية لتطوير منهج رياض ألاطفال في الروضات املصرية بصفة عامة. .2

طفل الروضة تتوافق مع املستجدات الحديثة في التربية ومع متطلبات العصر في ظل ببناء مناهج حديثة ل .0

 ثورة املعلومات والتحول الرقمي.

 تقليل الكثافة بالروضات املصرية.ب .0

إعداد دليل لإلرشادات الالزمة لالستخدام آلامن للتكنولوجيا الرقمية في مرحلة الطفولة للمعلمات وأولياء  .2

 ألامور.

 الرقمية ألولياء ألامور بتنظيم ورش عمل لهم. محو ألاميةب .5

 تسليح معلمات الروضة بمهارات القرن الحادي والعشرين، ومهارات استخدام التكنولوجيا.ب .8

تجهيز البنية التحتية الرقمية للروضات من أجهزة تكنولوجية حديثة وأدوات للتعلم الرقمي، مثل: الانترنت، ب .8

 والسبورة الذكية، والحاسب آلالي.

 بوضع برامج إلعداد معلمات الروضة إعداًدا جيًدا، والحرص على التنمية املهنية لهم. .2

بتطبيق املزيد من الاستراتيجيات الحديثة التي تدعم تنمية مهارات القرن الحادي والعشرين، والتحول  .2

 الرقمي.

 بتوعية املجتمع وتغيير ثقافته تجاه التعليم. .22

 الروضة.بتفعيل التوكاتسو وإدراجه بأنشطة  .22

 خاتمة:

 ءضو في الجديد املصري  ألاطفال رياض منهج يعانيه الذي الواقع هذا في النظر إعادة إلى ملحة بحاجة إننا

 الدراسات، وكذلك لإلستفادة من النوعية هذه تفتقر العلمية الساحة زالت فما والخبرات العاملية، التجارب بعض

 بناء مناهج حديثةوجه؛ عن طريق  أكمل على ولتطبيقه ملصري،ا ألاطفال رياض منهج لتطوير من تلك التجارب؛

 ،لطفل الروضة تتوافق مع املستجدات الحديثة في التربية ومع متطلبات العصر في ظل ثورة املعلومات والتحول الرقمي

ام ت استخدتسليح معلمات الروضة بمهارات القرن الحادي والعشرين، ومهارار، و محو ألامية الرقمية ألولياء ألامو وب

 .تجهيز البنية التحتية الرقمية للروضات من أجهزة تكنولوجية حديثة وأدوات للتعلم الرقميو ، التكنولوجيا

 قائمة املراجع:

(. رياض ألاطفال في ماليزيا، منتدى مرشد الزائر العربي في ماليزيا، متاح على: 0222أحمد عبد الفتاح زكي. ) (2

www.tours-malaysia.com/vb/showthread.php?1183 

(. تقويم محتوى منهج "اكتشف، تعلم شارك" ملرحلة رياض 0222أماني عبد املنعم محمد حسن. ) (0

ألاطفال في ضوء بعض املهارات العلمية وبعض مهارات علم النفس إلايجابي من وجهة نظر معلمات الروضة. مجلة 

 .220 -250، ص ص 22دراسات في الطفولة والتربية، ع 
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(. رؤية مقترحة للتنمية املستدامة ملعلمات رياض 0202الق عبد الصادق إسماعيل. )آمنة عبد الخ (0

 .258 -220. مجلة كلية التربية، ص ص 0,2ألاطفال وفق ملتطلبات نظام التعليم الجديد 

العاملية املعاصرة في مجال تربية طفل ما قبل املدرسة في مصر.  ت(. الاتجاها0228)علي. انتصار محمد  (2

العلمي السنوى الخامس بعنوان "تربية طفل ما قبل املدرسة )الواقع وطموحات املستقبل("، املنعقد بالقاهرة، املؤتمر 

 إبريل.02 -22في الفترة من 

دراسة تحليلية ألدلة املعلم ملرحلة رياض ألاطفال  (.0202أيمن محمود عبد الرحمن محمد وآخرون. ) (5

 .22 -2، ص ص 22العلمية للتربية البدنية وعلوم الرياضة، ع  في ضوء املعايير القياسية املصرية. املجلة

(. التعلم من خالل التعليم باملسارات 0222)العبري. حمود بن سليمان و حاجة صالح بنت حاجي،  (8

 .50 -52(، 22)التربية. باإلشارة إلى التربيى الخاصة لألطفال في ماليزيا.مجلة رسالة 

. تطوير إدارة رياض ألاطفال بجمهورية مصر العربية في ضوء (0222)حنفي. داليا عبد الحكيم مطر  (8

 الاتجاهات العاملية املعاصرة. رسالة ماجستير غير منشورة. كلية التربية، جامعة قناة السويس.

 لك في ألاطفال رياض بمرحلة الخلقية التربية آلليات مقارنة دراسة(. 0220. )محمد الجمال علي عبداملعز رانيا (2

 املقارنة لتربيةل املصرية الجمعية - املقارنة التربية لجمعيات العالمي املجلس: التربية. الجنوبية وكوريا ابانوالي مصر من

 http://search.mandumah.com/Record/650376 من مسترجع. 20 - 22 ،22ع، 28مج التعليمية، وإلادارة

ألاطفال املصرية في ضوء خبرات  (. تصور مقترح لتطوير مؤسسات رياض0202. )يونس رباب طه علي طه  (2

 منمسترجع  .279 - 191،  2، ع02الدراسات العليا للتربية، مج كلية-العلوم التربوية: جامعة القاهرة  .بعض الدول 

http://search.mandumah.com/Record/1122042 

 0.2(. تقويم ألانشطة املوسيقية بمنهج رياض ألاطفال الجديد 0202بد القادر. )رنا عاطف عبز العزيز ع (22

(، ص ص 0)22محتوى متعدد التخصصات في ضوء املعايير ألاكاديمية محليا وعامليا. مجلة علوم وفنون املوسیقى. 

2022 – 2228. 

بجمهورية مصر العربية في  (. تصور مقترح لتطوير مؤسسات رياض ألاطفال0222الزميتي، أحمد فاروق علي. ) (22

 .69 - 2،  2، ع00كلية التربية، مج -مجلة كلية التربية: جامعة املنوفية .ضوء بعض اتجاهات التطوير بإنجلترا واليابان

 http://search.mandumah.com/Record/952949 مسترجع من

ة ض ألاطفال باململكة العربية السعودي(. رؤية استشرافية ألدوار املشرفة التربوية في ريا0222الزهراني، رحمة. ) (20

مسترجع  .147 - 117،  02، ع2مجلة الطفولة والتنمية: املجلس العربى للطفولة والتنمية، مج .0202في ضوء رؤية 

 http://search.mandumah.com/Record/905392 من

مجلة التطوير التربوي.  اتجاهات تربية طفل ما قبل املدرسة في بعض دول العالم. (.0222) زينب العريمية. (20

2(52 ،)00- 05. 

التربية املقارنة منطلقات فكرية ودراسات تطبيقية.القاهرة: مكتبة  (.0222) سعاد بسيوني عبد النبي، وآخرون. (22

 زهراء الشرق.

http://search.mandumah.com/Record/1122042
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0200 

مجلة  .(. عوامل التنشئة الاجتماعية فى املجتمع اليابانى: بحث سوسيولوجى0222سعد الدين، أحمد محمد. ) (25

مسترجع  .311 - 266،  08كلية آلاداب والعلوم إلانسانية، ع -داب والعلوم إلانسانية: جامعة قناة السويس كلية آلا 

 http://search.mandumah.com/Record/962258 من

ليزيا )دراسة مقارنة(. رسالة ماجيستير غير قبل الجامعي في مصر وما م(. التعلي0222)إبراهيم. سيد شهاوي  (28

 منشورة. كلية التربية، جامعة املنيا.

مجلة الطفولة والتنمية:  .(. نظم رياض ألاطفال فى بعض الدول ألاجنبية: تحليل مقارن 0228. )بدران شبل (28

 مسترجع من .54 - 15،  08، ع8املجلس العربى للطفولة والتنمية، مج

http://search.mandumah.com/Record/834128 

 .58 -50(، 8ألاطفال في اليابان. مجلة رسالة التربية. ) ض(. ريا0220)الجنيد. شيخة  (22

(. دليل الوالدين ملنهج رياض الاطفال املصري في ضوء معايير املشاركة 0202شيماء حسن عبد العزيز حسن. ) (22

 كندرية.املجتمعية. رسالة ماجستير غير منشورة. كلية التربية، جامعة إلاس

(. املتطلبات الرقمية الالزمة لتطوير معلمات رياض ألاطفال في نظام 0202شيماء منير عبد الحميد العلقامي. ) (02

 .2250 – 2028، ص ص 22في ضوء بعض الخبرات العاملية.املجلة التربوية، ج 0.2التعليم املصري املطور 

فيذ أنشطة التربية الحركية في رياض ألاطفال (. بعض املعوقات التي تواجه تن0222طارق سالم سيد أحمد. ) (02

 أسيوط. جامعة-" بمحافظة املنيا "مدينة املنيا. مصر: كلية التربية للطفولة املبكرة 0.2في ظل املنهج الجديد "

تربية طفل ما قبل املدرسة في بعض دول العالم. املؤتمر العلمي  ت(. اتجاها0228)غريب. عايدة عباس أبو  (00

 -22بعنوان "تربية طفل ما قبل املدرسة )الواقع وطموحات املستقبل("، املنعقد بالقاهرة، في الفترة السنوى الخامس 

 .50 -00إبريل،  02

(. إدارة التطوير برياض ألاطفال )نماذج عربية وعاملية(. القاهرة: دار النشر 0222عزة جالل مصطفى. ) (00

 للجامعات.

املهنية إلالكترونية للمعلمين في ضوء تحديات العصر الرقمي.  مقترح للتنمية ر (. تصو 0222عزة محمد عسلة. ) (02

 رسالة ماجستير غير منشورة. كلية التربية، جامعة املنوفية.

مقترح لرياض ألاطفال في الجمهورية اليمنية في ضوء الاتجاهات  ج(. منه0228)الدين. علي حمود شرف  (05

 لتربية، جامعة طنطا.التربوية املعاصرة. رسالة دكتوراه غير منشورة. كلية ا

 : دراسة استطالعية.2.0(. مشروع تطوير التعليم الجديد 0222)عزازي. فاتن محمد عبد املنعم  (08

وبرامج وطرق تدريس رياض ألاطفال وتطبيقاتها  ج(. مناه0222)املجادي. فرماوي محمد فرماوي، وحياة  (08

 العملية.الكويت: مكتبة الفالح للنشر والتوزيع.

دراسة تحليلية مقارنة للمدرسة الابتدائية في  (.0222)سالم. ناصف، سيد سالم موس ى محمد أحمد حسين  (02

 .228 -200(، 08كل من اليابان وأملانيا ومصر.مجلة كلية التربية بالزقازيق. )

http://search.mandumah.com/Record/962258
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من التجارب املعاصرة في تربية طفل ما قبل املدرسة: التجربة اليابانية. مجلة  (.0228)سكران. محمد محمد  (02

 .08 -25(، 02) 2تربية الحديثة. رابطة ال

الصيغة املعرفية لنظام رياض ألاطفال في جمهورية مصر العربية وبعض  (.2222) محمد محمد علي خضراوي. (02

 الدول آلاخرى )دراسة مقارنة(.رسالة دكتوراه غير منشورة.كلية التربية، جامعة أسيوط.

في اململكة العربية السعودية في ضوء خبرات (. إكتشاف ألاطفال املوهوبين 0202. )العطار محمد محمود (02

العلوم إلانسانية وإلادارية: جامعة امللك  -املجلة العلمية لجامعة امللك فيصل  .اليابان وإنجلترا وأملانيا: تصور مقترح

 http://search.mandumah.com/Record/1130966 مسترجع من .15 - 1،  ، عدد خاص00فيصل، مج

(. نظم تربية ألاطفال املعاقين املوهوبين في سن ما قبل املدرسة بمصر في 0228) .طارمحمد محمود محمد الع (00

 ضوء خبرات بعض الدول ألاخرى.رسالة دكتوراه غير منشورة. كلية التربية، جامعة كفر الشيخ.

ل : تحلي0202(. املنهج الجديد برياض ألاطفال في ضوء استراتيجية مصر للتعليم 0222مديحة مصطفي علي. ) (00

 .0508 -0522(، ص ص 20) 0محتوى. مجلة التربية وثقافة الطفل، 

. لكويتا بدولة منها إلافادة وكيفية اليابان في ألاطفال رياض إلدارة تحليلية دراسة(. 0225. )محمد الهاجري  مني (02

 من مسترجع. 282 - 202 ، 58ع التربية، كلية - طنطا جامعة: التربية كلية مجلة

http://search.mandumah.com/Record/740600 

واقع مرحلة التعليم ما قبل إلابتدائي في الدول ألاعضاء باملكتب. الرياض:  (.0228) منير بن مطني العتيبي. (05

 مكتب التربية العربي لدول الخليج العربية.

ة(. مناهج الروضة وبرامجها في ضوء معايير الجودة )رؤية جديد (.0222) مها إبراهيم الشربيني البسيوني. (08

 املنصورة: املكتبة العصرية للنشر والتوزيع.

تطوير تدريب معلمات رياض ألاطفال على  (.0220) ميادة محمد فوزي الباسل، شريف محمد محمد شريف. (08

 .50 -0(، 2)02وثيقة معايير الروضة على ضوء آراء املتدربات وخبرات بعض الدول. املجلة العلمية. 

 أحمد، مرس ى وسعد كوجك كوثر وتعليق: عرض اليابانية، التجربة لتحدى.وا (. التربية2222هوايت. ) ميرى  (02

 عالم الكتب، القاهرة.

 (. املناهج )أسسها، تطويرها، نظرياتها(. ألاردن: دار ألامل للطباعة والنشر.0222هاشم السامرائي. ) (02

نهج الروضة في ضوء امل (. التفكير املنظومي وعالقته باملهارات الحياتية لطفل0222هبه حسن حسن إبراهيم. ) (22

 . جامعة إلاسكندرية: كلية رياض ألاطفال.0.2الجديد لرياض ألاطفال 

(. تصور مقترح ملنهج الداسات الاجتماعية لتالميذ الصفوف الثالثة ألاولى من املرحلة 0228هبه هاشم محمد. ) (22

بوية خالقية لديهم. مجلة الجمعية التر إلابتدائية قائم على أنشطة التوكاتسو اليابانية وتأثيره على تنمية القيم ألا 

 .20للدراسات الاجتماعية، ع 

 تواصل، جمهورية مصر العربية. –(. دليل املعلم اللغة العربية 0222وزارة التربية والتعليم. ) (20
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 - https://moe.gov.eg(، متاح على:    (EDU 2.0(. محور إصالح التعليم 0202وزارة التربية والتعليم. ) (20

Accessed on 17/3/2021 

: التعليم املشروع 0202 -0222الخطة إلاستراتيجية للتعليم قبل الجامعي  (.0222) وزارة التربية والتعليم. (22

متاح علي:  القومي ملصر "مًعا نستطيع تقديم تعليم جيد لكل طفل"،

http://moe.gov.eg/ccimd/pdf/strategic_plan.pdf 

(. أنشطة التوكاتسو لحل مشكالت التعليم ألاساس ي وتبني نظام التعليم 0202. )بشاي وفاء زكي بدروس (45

في مصر: دراسة مقارنة بين املدارس اليابانية واملدارس املصرية اليابانية 0.2الجديد  املجلة التربوية: جامعة سوهاج  .

22كلية التربية، ج -  http://search.mandumah.co.m/Record/1199564 مسترجع من .4930 - 4775 ،  

46) Ahmad, R. H. (2011). Educational Development and Reformation in Malaysia: Past, Present, and Future. 

Ahmad. Journal of Educational Administration, 36(5), 462-475. 

47) Akita, k. (2013). Cultivating Young Children's Emergent Implicit Learning through Play Activities in Early 
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 ر في تعزيز إلاشراف الالكتروني في ظل جائحة كورونايأهمية إدارة التغي

The Importance of Change Management in Strengthening Electronic 

Supervision in Light of the Corona Pandemic 
 ليبيا     /كلية التربية، جامعة طرابلس/د. البشير الهادي القرقوطي

Dr Al-Bashir Al-Hadi Al-Qarqouti/Faculty of Education, University of Tripoli/Libya 

 ليبيا     /كلية التربية، جامعة طرابلس/د. فتحي محمد مادي

Dr Fathi Muhammad Madi/Faculty of Education, University of Tripoli/Libya 

 

 ملخص الدراسة: 

ير في تعزيز إلاشراف الالكتروني كبديل عن إلاشراف التقليدي، ولتحقيق ذلك هدفت الدراسة إلى التعرف على أهمية إدارة التغي

مشرف تربوي، وأظهرت نتائج الدراسة  02تم استخدام املنهج الوصفي، كما تم اعتماد الاستبيان كأداة لجمع البيانات من عينة بلغت 

التقليدي كانت بدرجة عالية في املجال إلاداري، واملجال البشري،  أن أهمية إدارة التغيير في تعزيز إلاشراف الالكتروني كبديل عن إلاشراف

وبدرجة منخفضة في املجال التكنولوجي، وبينت نتائج الدراسة وجود العديد من التحديات التي تواجه إدارة التغيير في تعزيز إلاشراف 

 عدم وجود فروق ذات داللة إحصائية إلجابات عينة ال
ً
دراسة في كافة مجاالتها. وأوصت الدراسة بضرورة نشر الالكتروني، وأظهرت أيضا

بيئة لثقافة إدارة التغيير باملؤسسات التعليمية وإشراك كافة املستويات إلادارية املختلفة في عملية التغيير بما يكفل التفاعل مع تغيرات ا

  الجديدة.

 ف التربوي الالكترونيإلاشرا التقليدي،إلاشراف التربوي التغيير، إدارة  الكلمات املفتاحية:

Abstract: 

The study aimed to identify the importance of change management in promoting electronic supervision as an 

alternative to the traditional one. To achieve the aim of the study, the descriptive approach was used. A questionnaire was 

adopted as a tool for data collection and thirty four (34) educational supervisors represented the sample of the study. The 

findings of the study showed that the results of change management in promoting electronic supervision, as an alternative 

to the traditional one, is a high degree in the administrative field, the human field, and showed a low degree inthe 

technological field. The results of the study also indicated that there are numerous challenges facing change management 

in promoting electronic supervision. In addition, it showed that there were no statistically significant differences for the 

answers of the sample of the study in all of its fields. The study recommended the need to promote the culture of change 

management in educational institutions and involve all administrative levels in the change process in a way that guarantee 

the interaction with the new environment changes 

.Keywords: Change management, Traditional educational supervision, Electronic educational supervision 
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 مقدمة:

( الذي أحدث خلل في الجوانب Covid-19من أهم التحديات التي واجهت العالم اليوم ظهور فايروس كورونا )

الحياتية للمجتمعات ومن أبرزها الجوانب: الصحية، والاقتصادية والاجتماعية والسياسية بشكل عام، والعملية 

 في الحديثة التوجهات ، ألامر الذي أدي بدوره لبروز التعليمية التربوية بشكل خاص ما جعله يشكل التحدي ألاكبر

 إلاداري  النهج ذلك هي" حيث ظهرت إدارة التغيير التي يعرفها العتيبي  لتلك التحديات، كنتيجة إدارة مؤسسات الدولة،

 ضمن املنظمة بنشاط عالقة لها التي املؤشرات تلك وفرز  الاعمال منظمة بيئة التغيير في مؤشرات برصد يعنى الذي

 لتحسين املتوقعة املتغيرات مع إلادارية العملية لوظائف ممارستها في إلادارة تلك وتأقلم بهدف تكيف إدارتها أولويات

(، وبذلك ال مناص من تسخير كل الامكانيات املوجودة السيما التطورات 8ص، 0222)ابتسام زروق، ".أدائها وسلوكها

ير النظم التعليمية، وعلى رأسها ادارة الاشراف التربوي التي تعتمد على التكنولوجية في مجال التعليم سعًيا لتطو 

مجموعة من املشرفين التربويين في النهوض بالعملية التعليمية، وما يتصل بها من خالل متابعة ما يقوم به املعلمين 

 ي تواجههم، ومساعدتهممن نشاطات في إطار الامكانيات والوسائل املتاحة، ومن تم الوقوف على أهم الصعوبات الت

( هذا في الظروف العادية ناهيك عن أوقات ألازمات كما هو 82ص، 0222على تحسين أدائهم. )محمود طافش، 

 للشك في البحث عن منحى جديد إليجاد البدائل 
ً

بطبيعة الحال في جائحة كورونا اليوم، ألامر الذي ال يدْع مجاال

مرار العملية التعليمية بفعالية، فلجأت الدول إلى التعليم الالكتروني كحل والسبل التي من شأنها املحافظة على است

بديل للتعليم التقليدي داخل املدارس والفصول الدراسية، ولذلك ظهرت استراتيجية إدارة التغيير في إدارة إلاشراف 

يين، وتحسن ملشرفين التربو التربوي التي تعمل على تكاثف الجهود املتواصلة بصورة تحقق الفاعلية الوظيفية لدى ا

من مستوى أدائهم العام، وال تؤثر في ذات الوقت على رسالة ورؤية وأهداف مكاتب إلاشراف التربوي، بل تنسجم معها 

وتدعمها بإحداث التغيير في الهياكل التنظيمية، وأساليب إلاشراف التربوي وتنسجم معها في تحقق أهدافها، ومن هذا 

الحالية ملعرفة أهمية إدارة التغيير في تعزيز عملية إلاشراف الالكتروني كبديل عن إلاشراف  املنطلق تسعى الدراسة

 التربوي التقليدي في ظل ظروف جائحة كورونا التي تمر بها بالدنا.

 مشكلة الدراسة:

م 0222( في عام 22-كوفيداستناًدا إلى الخلفيات السابقة التي تشير إلى خطورة انتشار فايروس كورونا )

( ما أدى إلى اغالق 0ص، 0202م بالجائحة. )إكرام زغاد،  0222/ 0/ 22واملصنف من قبل منظمة الصحة العاملية في 

 على أرواح املتعلمين مما نتج عنه تضرر نحو )
ً
( بليون طالًبا 2.8جل املؤسسات التعليمية على مستوى العالم حفاظا

من املتعلمين في العالم، وترتفع هذه النسبة في البلدان  (%22)نسبة ( بلد ب222)في جميع قارات العام، وفي أكثر من 

 (0ص، 0202من املتعلمين. )ألامم املتحدة، (%22)إلى املنخفضة واملتوسطة الدخل لتصل 

وفي إطار هذه املؤشرات أصبح من البديهي أن تلجا النظم التربوية الستخدام التعليم الالكتروني كبديل عن  

دي الذي يسهم في تعزيز فاعلية املنظومة التعليمية بوجه عام وإلاشراف التربوي بوجه خاص، ألامر التعليم التقلي

الذي يجعل الحاجة ماسة إلدارة التغيير التي تعمل على تكاثف الجهود املتواصلة بصورة تحقق الفاعلية الوظيفية 

 في مكونات العملية التعليمية.
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تعرف على أهمية إدارة التغيير في إحداث عملية إلاشراف الالكتروني وبناًء على ذلك تسعى هذه الدراسة لل

 كبديل عن إلاشراف التربوي التقليدي من خالل الاجابة على التساؤل الرئيس التالي:

 التقليدي ما أهمية إدارة التغيير في إحداث عملية إلاشراف الالكتروني كبديل عن إلاشراف التربوي  

 الرئيس يتوجب إلاجابة عن التساؤالت الفرعية التالية: ولإلجابة على هذا التساؤل 

ما دور إدارة التغيير في إحداث عملية إلاشراف الالكتروني كبديل عن إلاشراف التربوي التقليدي في املجال  .2س

 إلاداري؟

جال في امل ما دور إدارة التغيير في إحداث عملية إلاشراف الالكتروني كبديل عن إلاشراف التربوي التقليدي. 0س

 ؟البشري 

ما دور إدارة التغيير في إحداث عملية إلاشراف الالكتروني كبديل عن إلاشراف التربوي التقليدي في املجال  .0س

 ؟التكنولوجي

ما أهم التحديات التي تواجه املشرف التربوي في ممارسة إلاشراف الالكتروني كبديل عن إلاشراف التربوي  .2س

 ؟التقليدي

( بين إجابات أفراد عينة الدراسة حول 2.25فروق ذات الداللة إلاحصائية عند مستوى داللة )هل توجد  .5س

 
ً
التحديات التي تواجه املشرف التربوي في ممارسة إلاشراف الالكتروني كبديل عن إلاشراف التربوي التقليدي تبعا

 ؟ملتغيرات الجنس والتخصص والخبرة

 أهداف الدراسة:

 دت أهداف الدراسة الحالي في آلاتي: استخالًصا ملا سبق تحد

التعرف على دور إدارة التغيير في إحداث عملية إلاشراف الالكتروني كبديل عن إلاشراف التربوي التقليدي في املجال .2

 الاداري.

ملجال االتعرف على دور إدارة التغيير في إحداث عملية إلاشراف الالكتروني كبديل عن إلاشراف التربوي التقليدي في  .0

 البشري.

التعرف على دور إدارة التغيير في إحداث عملية إلاشراف الالكتروني كبديل عن إلاشراف التربوي التقليدي في املجال .0

 التكنولوجي.

معرفة أهم التحديات التي تواجه املشرف التربوي في ممارسة إلاشراف الالكتروني كبديل عن إلاشراف التربوي  .2

 التقليدي. 

ف على الفروق بين إجابات أفراد عينة الدراسة حول التحديات التي تواجه املشرف التربوي في ممارسة التعر .5

 ملتغيرات الجنس والتخصص والخبرة.
ً
 إلاشراف الالكتروني كبديل عن إلاشراف التربوي التقليدي تبعا

 أهمية الدراسة:

إلاشراف إلالكتروني الذي نال اهتمام تنبثق أهمية هذه الدراسة من أهمية موضوعها حيث تناولت موضوع 

العديد من التربويين من خالل كتاباتهم املتنوعة سواء كانت من حيث املتطلبات أو من حيث املعيقات أو من حيث 
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امكانية تطبيقه.... إلى غير ذلك، وهذه الدراسة ربطت موضوع الاشراف الالكتروني بنمط إدارة التغيير في مكاتب 

ما يظهر أهميتها في تطبيق النمط التطوري لإلشراف التربوي خاصة في أوقات املحن كما هو الحال إلاشراف التربوي 

 اليوم في جائحة كورونا، إلى جانب ذلك فإن لهذه الدراسة أهمية تطبيقية تتحدد في آلاتي:

روني، مما يساهم في إلالكت إلاشراف ممارسة درجة في تؤثر التي العوامل عن الكشف في الدراسة هذه نتائج تساعد.2

 الدراسة. نتائج تبينها العوامل التي تحد من استخدام الاشراف الالكتروني التي معالجة

  قبل من املوضوع بهذا الاهتمام يتم أن يؤمل. 0 
ً
تعتمد  مشروعات لتبني التدريبية، إدارات إلاشراف التربوي وخصوصا

 عليها. والتدريب الحديثة على التقنيات

 .املدارس في إشرافية كوسيلة واعتماده إلالكتروني إلاشراف نحو التوجهات تعزيز في الدراسة جنتائ تفيد.0 

 تفتح هذه الدراسة مجال لدراسات مستقبلية من خالل توصياتها.. 2 

 حدود الدراسة:

 
ً
 الحدود املكانية: طبقت الدراسة بمكاتب الاشراف التربوي ببلدية تاجوراء، قصر بن غشير. :أوال

 ثاني 
ً
 الحدود البشرية: استهدف الدراسة عينة من املشرفين التربويين بالبلديات: ا

 
ً
 2021 العام الجامعيالحدود الزمنية: أجريت الدراسة خالل  :ثالثا

 
ً
 الحدود املوضوعية: تمثلت في إدارة التغيير وإلاشراف التربوي إلالكتروني. :رابعا

 مصطلحات الدراسة:

 الواقع إلى الواقع الحالي من متدرج شمولي، عملي منهج تطبيق خالل من املؤسسة تحويل هي "عملية إدارة التغيير: .1

)حمد  ."إحداثه التغيير املراد لتعزيز عملية أساليب ألاعمال والسلوك، وبإتباع تطوير خالل من إليه، الوصول  املراد

 (02ص.، 0222العطيات ،

: بأنها ألاسلوب الذي ت
ً
عتمد عليه إدارة عمل املؤسسات التربوية في احداث تعديالت ويعرفها الباحثان إجرائيا

مخططة على أهداف وسياسات وطرق عمل املؤسسات بما يتناسب واملستجدات الطارئة بغية تحقيق أهداف 

 املؤسسات التربوية.

بكة وشنمط إشرافي يعتمد على استخدام الوسائط إلالكترونية من خالل الحاسب آلالي  إلاشراف إلالكتروني: .0

إلانترنت في التواصل بين املشرفين التربويين واملعلمين، وبين املشرفين التربويين واملؤسسات التعليمية، لتبادل 

 (28ص.، 0222املعلومات والخبرات بأقصر وقت وأقل جهد. )عهود خالد الصائغ، 

لمعلمين ت التكنولوجية في متابعته لويعرفه الباحثان بأنه: نمط إلاشراف التربوي الذي يعتمد فيه املشرف على ألادوا

 أثناء تدريسهم بمدارس التعليم ألاساس ي.

 النظري والدراسات السابقة: إلاطار 

 الجانب النظري للدراسة:
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: إدارة التغيير التربوي:
ا

التغيير عملية حيوية وهامة البد منها، ألامر الذي يستوجب وجود إدارة للتغيير تعمل على  أوًل

ير من خالل املهارات الفنية والتشريعية وإلادارية وتسخير املوارد كل البشرية، واملادية بكفاءة وفعالية إنجاز هذا التغي

 تعمل على التحول من الواقع الحالي إلى الواقع املستقبلي املنشود خالل فترة محددة وبأقل جهد وكلفة ممكنة.

 تعريف إدارة التغيير:

ينتمي إليها البحاث،  التي الفكرية املدارس التغيير، نظًرا الختالف إلدارة موحد وممفه تحديد في الباحثون  لقد اختلف    

 ، وبذلك تم تعريفها كالتالي:للموضوعواختالف رؤيتهم 

الواقع  من متدرج شمولي، عملي منهج تطبيق خالل من املؤسسة تحويل "عملية(:02ص، 0222عرفها )حمد العطيات ، -

 التغيير املراد لتعزيز عملية أساليب وبإتباع، ألاعمال والسلوك تطوير خالل من إليه، صول الو  املراد الواقع إلى الحالي

 .إحداثه"

( " مجموعة من الخبرات للعاملين في الهيكل التنظيمي لإلدارة 02ص، 0222الرزاق محمد الخليف،  عرفها )عبد -

 ر وضع إلادارة إلى وضع أفضل تكون قادرةالتربوية واملدرسية تجتمع جهودهم لتحقيق غاية معينة وهو تطوير وتغيي

 .على مواكبة التطورات العلمية والتقنية والاقتصادية"

 التغيير:خصائص إدارة 

  خصائص (22-28ص.، 0228يذكر )زهير محمود الكردي،    
ً

و)صالح،  (250ص.، 0222،عن:( الزعيبرإدارة التغيير نقال

 :آلاتيةفي النقاط  (008ص.، 0220)عساف ،( و025ص.، 0222و)العميان، (02ص.، 0222

 من أبرز الخصائص والسمات إلدارة التغيير فهي تتعامل مع املؤسسة من منظور استراتيجي.الاستراتيجية : 

  التشخيص الواعي: تعتمد قيادة التغيير بدرجة أساسية على املعلومات والحقائق التي تصف كل جوانب

 املؤسسة.ومكونات 

 حدد لعملية التغيير في كل النظم واملؤسسات إلادارية املتعددة، إنما قيادة التغيير : ليس هناك نمط ماملرونة

 هي التي تحدد طريقة التعامل مع التغيير.

  الاستهدافية: يعتبر التغيير حركة تحصل بشكل منظم متجه نحو هدف معلوم ومواقف محددة ومقبولة من

 قوى التغيير

 والظروف التي تمر بها. بإمكانياتها ومواردهاة الواقعية: يرتبط التغيير بواقع املؤسس 

 .التوافقية: التوافق بين عملية التغيير وبين الرغبات والتطلعات للقوى املتنوعة لعملية التغيير 

  ،التأثير في آلاخرين، وتوجيه للقوى العاملة بها  والقدرة علىالفاعلية: القدرة على الحركة بشكل حرِّ مالئم

 نحو هدف التغيير.

 شاركة الواعية لقوى التغيير وأطرافه التي سوف تتأثر بعملية التغيير والتفاعل مع قادة التغيير. امل 

  .الشرعية وألاخالقية: يتم التغيير في ألاطر الشرعية وألاطر القانونية وألاخالقية في وقت واحد 

 .إلاصالح: السعي إلصالح العيوب املوجودة باملؤسسة 

 :ارة التغييرويضيف الباحثان لخصائص إد
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  ا هو قائم في الوضع الحالي، والتغيير يسير الابتكار: تعمل إدارة التغيير على معرفة إمكانية التطوير أفضل ممِّ

 نحو رقي وتقدم املؤسسة. 

 ۔التكيف مع املتغيرات: إن إدارة التغيير تتناسب وتتكيف مع التغييرات الحادثة على املؤسسة التربوية 

  ة التغيير لها رؤية استشرافية للمستقبل ما يمكنها من تغيير الواقع لألفضل بناَء على الاستشرافية: أن إدار

 معلومات مجهزة ومتوقعة. 

 .القابلية للقياس: باعتبار أنها هادفة لذلك تكون قابلة للقياس والحكم على نجاحها من عدمه 

 أهداف إدارة التغيير:

 التغيير في آلاتي:( أهداف إدارة 02ص، 0220يذكر )سيد سالم عرفة، 

 .زيادة قدرة املؤسسة على التعامل والتكيف مع البيئة املحيطة وتحسين قدراتها على البقاء والتطور 

 .زيادة قدرة املؤسسة على التعاون بين مختلف املكونات املختصة من أجل تحقيق ألاهداف 

 على التغيير لحل تلك  مساعدة ألافراد والجماعات التابعة للمؤسسة على تشخيص مشكالتهم لحفزهم

 املشكالت.

 .تشجيع ألافراد التابعين للمؤسسة للعمل على تحقيق أهدافها 

 .بناء جو من الثقة بين ألافراد والجماعات داخل املؤسسة 

 .من إلادارة التقليدية 
ً
 تمكين املدير من تطبيق إلادارة باألهداف بدال

 املشكالتا من خالل التزود باملعلومات عن تلك مساعدة املؤسسة في حل املشاكل الطارئة التي تواجهه. 

أنها تساعد املؤسسة التربوية على تغيير الاتجاه حسب املعطيات  ويضيف الباحثان إلى إهداف إدارة التغيير

البيئية والاجتماعية الحادثة، كما أنها تسعى باملؤسسة التربوية لتطوير النظم الادارية من أجل زيادة الكفاءة لدى 

 السلوكية التي تحد من تحقيق املؤسسة التربوية ألهدافها، باإلضافة القيم واملعتقداتها، كما أنها تسعى لتطوير أفراد

إلى أنها تعمل على تنسيق الجهود للخروج من املشكالت العارضة في الوقت املناسب وبأقل أضرار كما هو الحال في 

 جائحة كورونا.

 تربوية:أهمية إدارة التغيير في املؤسسات ال

في    319) ص. ،0222وتكمن أهمية إدارة التغيير بالنسبة للمؤسسة كما يشير إليها )عبد العليم والشريف، 

  :النقاط التالية

 الفرص الكتساب وممارسة مهارات جديدة. تقديم 

 .تعمل على زيادة الرضا عن العمل لدى العاملين باملؤسسة 

 املين.تعمل على تحسين ممارسات العمل وكفاءة الع 

 .تقدم فرًصا للعمل مع أفراد جدد 

 .تعمل على الاستخدام ألامثل للوقت 

 .تزيد من مسؤولية العاملين باملدرسة 
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اد ، حيث يقع عليها مسؤولية قبول ألافر ويرى الباحثان أن إلدارة التغيير في املؤسسة التربوية أهمية كبيرة

، وكذلك التخطيط للتغيير مما يجعل املؤسسة تتأقلم للتغيير والتكيف معها ما يسهم في خدمة أهداف املؤسسة

وتنسجم مع التطورات التكنولوجية، باإلضافة إلى التخطيط السليم للحوادث الطارئة التي تحدث بين الحين وآلاخر 

 كما حدث عند انتشار جائحة كورونا، وكل ذلك من أجل النهوض باملؤسسة.

 أسباب التغيير:

داخلية وأسباب خارجية إال أن تأثير ألاسباب الداخلية أقل حدة من ألاسباب  يحدث التغيير نتيجة ألسباب

 (02، 08ص، 0228الخارجية، والتي تظهر بسبب التفاعل املستمر بين املؤسسة وبيئتها الخارجية. )أميرة قدور، 

 :ليةاويمكن ذكر ألاسباب الخارجية للتغيير في النقاط الثالث الت

 رضون خدمات أفضل للعميل وفي كل ألاحوال على املنظمة أن تستجيب بإجراء تزايد املنافسين الذين يع

 ما.
ً
 تغييرا

  التغيـرات التقنية املتجددة والناجمة عن الثورة املعرفية في كل املجاالت تقريبا ما يستوجب على املؤسسة

 إحداث تغييرات ملواكبة هذه الثورة.

 خطيًرا للمجتمعات ومؤسساتها ما ينجم التغيـرات البيئية الحادثة كما في جائحة كورون 
ً
ا التي تشكل تهديدا

 عنه تحدًيا كبيرا ملديري تلك املؤسسات إن لم تعمل على تكيف املؤسسة معها

 مجاالت ادارة التغيير في مؤسسات التربوية:  

 سة، ملؤسادارات ادارة التغير الغايات وألاهداف الثقافة املؤسسية، والبنية التنظيمية، وهيكلة ا تستهدف

  ( مجاالت إدارة التغيير في:08ص، 0220ويذكر )فرحان حسن بربخ،

 .)الاهداف الاستراتيجية )مثل خلق استراتيجية مؤسساتية جديدة أو تعديل الحالية 

 أو تشييع استخدام  املناهج وطرق التدريس )مثل إدخال برنامج تدريس جديد، أو تعديله أو إلغاء البرنامج

 يم الالكتروني في التدريس(.التكنولوجيا والتعل

  إدخال التمايز في الراتب بناء على مؤشرات الاداء(. )مثلاملوارد البشرية 

  )تعزيز التعاون بين املؤسسات التعليمية والصناعية أو خلق آليات جديدة  )مثلالبحث )التطوير والابتكار

 لنقل املعرفة(.

  للمنظمة )مثل انشاء إدارات جديدة باملنظمة وترتيب يمكن أن يكون التغيير في الهيكل إلاداري الداخلي

 إلادارات القديمة وصالحياتها ومهامها(.

  مثل: تجديد نموذج قياس للتقييم أو نظام جديد لتقييم الاساتذة من طرف الطالب(.والتقييم الجودة( 

ا: إلاشراف إلالكتروني:  ثانيا

ى اختالف أنواعها دراسة الظروف التي تؤثر في تستهدف عملية إلاشراف التربوي للمؤسسات التعليمية عل

عملية التربية والتعليم والعمل على تحسين تلك الظروف بالطرق التي تكفل التنمية الشاملة واملتكاملة لكل جوانب 

شخصية املتعلم وفق ما ترمي إليه التربية املنشودة، وتأسيًسا لذلك مر مفهوم إلاشراف التربوي بمراحل ارتبطت 
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ر في التربية وتقدم البحوث النفسية والتربوية، وإلايمان بالفلسفة التجريبية والاجتماعية السائدة في املجتمعات، بالتغي

مما أدى التفاعل بينها إلى تطور مفهوم إلاشراف من الجمود والسيطرة، ومراقبة أعمال املعلم وكشف أخطائه وتفقد 

ذلك إلى تكوين عالقات ودية معه لرفع معنوياته، وتشجيعه  نقاط الضعف فيه ورفع التقارير بغية محاسبته على

 عن 
ً

على إلابداع وتهيئة الظروف املالئمة لنموه املنهي في جو مشبع بروح ألاخوة والديمقراطية والتفاهم والتخاطب نقال

تمع (، وتزامًنا مع التحديات املعاصرة التي تواجه قطاعات املج22-88ص، 0222( و)حسن، 0 ص،2288)صبحي، 

بشكل عام والعملية التعليمية بشكل خاص والناجمة عن انتشار جائحة كورونا ظهر نمط جديد من أنماط إلاشراف 

التربوي املتمثل في  الاشراف التربوي إلالكتروني املتمثل في تحويل أعمال إلاشراف التربوي التقليدي إلى العمل 

طة بانتشار فايروس كورونا )جائحة كورونا( الذي عطل كل ألاعمال إلالكتروني استجابة ملتغيرات بيئية واجتماعية مرتب

 بناء على قاعدة صحية مفادها التباعد الاجتماعي أساس تقليل انتشار الفايروس.

 مفهوم إلاشراف الالكتروني:

(: هو" نموذج قائم على التكامل السليم Lubega and Niyitegeka,2016)إلاشراف إلالكتروني: يعرفه كل من  

للتكنولوجيا بحيث يحل محل إلاشراف التقليدي باستخدام عدة أساليب منها: رسائل البريد إلالكتروني، ولوحات 

 بشكل متزامن أو غير متزامن من خالل ثالثة عناصر  الدردشة، تتماملناقشات، واملنتديات والاتصاالت الهاتفية، وغرف 

، 0202)زينب محمد أبو غزلة، وكايد ساملة، ". ساليبأساسية تتضمن املستخدمين والبنية التحتية والطرق وألا 

 (822ص

( إلاشراف إلالكتروني: نمط إشرافي يعتمد على استخدام الوسائط 28ص، 0222وتعرف )عهود خالد الصائغ، 

إلالكترونية من خالل الحاسب آلالي وشبكة إلانترنت في الاتصال بين املشرفات التربويات واملعلمات، وبين املشرفات 

 التربويات واملؤسسات التعليمية، لتبادل املعلومات والخبرات فيما بينهم بأقصر وقت وأقل جهد وأكبر فائدة.

( فتعرف إلاشراف إلالكتروني على أنه: الاعتماد على 822 ص ،0202أما )زينب محمد أبو غزلة، وكايد ساملة، 

اسب آلالي ملمارسة أساليب إشرافية كالدروس تكنولوجيا املعلومات والاتصاالت الحديثة كشبكة إلانترنت والح

التوضيحية والقراءات املوجهة واللقاءات والدورات التدريبية والدروس التطبيقية بأقل وقت وجهد وتكلفة وبأعلى 

 .جودة

نمط إلاشراف التربوي الذي يعتمد فيه املشرف على  ويمكن للباحثين تعريف إلاشراف إلالكتروني على أنه:

 كنولوجية في إشرافه على املعلمين أثناء تدريسهم بمدارس التعليم ألاساس ي.ألادوات الت

   :أهمية إلاشراف إلالكتروني

( أهمية إلاشراف إلالكتروني متمثلة في تحقيق سرعة التواصل 22ص ،0222ذكرت )عهود خالد الصائغ،    

وسرعة اتخاذ القرارات، وتنفيذها بوقت بين إلادارات إلاشرافية، مما يحقق سرعة الحصول على املعلومة ودقتها، 

أقل، باإلضافة إلى سهولة متابعة ألاعمال في البيئة إلاشرافية، مما يقلل التكلفة املادية والبشرية، ويسهل الاندماج 

 مع إلادارة إلالكترونية في املستقبل.
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املعلمين واملشرفين، الخبرات بين  فرص لتبادل توفير ويرى الباحثان أن من أهمية إلاشراف إلالكتروني

في التغلب على العديد من الصعوبات التي تعيق املشرف التقليدي مع اختصار الوقت والجهد، كما أنه  ويساعد

 يساهم في حل 

 مشكلة نقص املشرفين التربويين التي تزداد مع ازدياد عدد الطالب واملعلمين، 

 

  :مجاًلت إلاشراف إلالكتروني

لكتروني باملجال إلاداري: ويشمل )املعامالت إلادارية، وحركة نقل املعلمين واملعلمات تتمثل مجاالت إلاشراف إلا

بين املدارس، واحصائيات وبيانات املدارس، والشؤون إلادارية، واملجال امليداني: ويشمل )تقييم ألاداء الوظيفي، 

توزيع يهات املرتبطة بها، وسجل الزيارات، و وخطط الهيئة إلادارية والتدريسية للمعلمين واملعلمات، والتعليمات والتوج

  .(202، ص0228وأبو ال سميد )عبيداتمفردات املنهج وإعداد الدروس(. 

ويذكر الباحثان مجاالت إلاشراف إلالكتروني في: متابعة الاجراءات إلادارية، وإلاشراف على حركة نقل املعلمين   

تبويبها املدارس و  التعليمية منوالبيانات املرتبطة بالعملية  واملعلمات بين املدارس والصفوف، وجمع إلاحصائيات

لالستفادة منها في وضع الخطط التعليمية، وتقييم ألاداء الوظيفي للمعلمين واملعلمات بمدارس التعليم ألاساس ي، 

 .هاومعلميومتابعة املدارس حسب الخطة الزمنية، باإلضافة إلى توزيع التعاميم والتوجيهات على إدارات املدارس 

 الدراسات السابقة:

إلى جانب عرض الباحثان لإلطار النظري املرتبط بموضوع الدراسة الحالية، وذلك بهدف الوقوف على بعض    

الجهود التي بذلت فـي مجـال التوجيه التربوي الالكتروني، نعرض مجموعة من الدراسات السابقة لالستفادة منها في 

 النحو التالي:انجاز الدراسة الحالية، على 

 دراسات اهتمت بإدارة التغيير:  .1

(: هدفت هذه الدراسة ملعرفة درجة إدارة التغيير وثقافة التميز والعالقة بينهما لدى 0228دراسة ُعريب سليمان)-أ

مديري املدارس الحكومية الثانوية ومديراتها في محافظات شمال الضفة الغربية من وجهات نظرهم أنفسهم، حيث 

 ومديرة، وتوصلت لعدة 028مت املنهج الوصفي التحليلي، من خالل استبيان وزع على عينة عددها )استخد
ً
( مديرا

نتائج أهمها توفر درجة عالية من إدارة التغيير وثقافة التميز لدى مديري ومديرات عينة الدراسة ووجود ارتباط موجب 

 بين إدارة التغيير وثقافة التميز. 

 توافر الكفايات املهنية مدى على التعرف الدراسة إلى (: هدفت2200الزهراني) مبارك بن اتمح بنت دراسة سهام -ب

 لتفعيل املطلوبة مكة املكرمة، ومعرفة أهم املقومات بمدينة الحكومي العام التعليم مدارس مديرات لدى التغيير لقيادة

تم توزيعه على عينة  ملسحي، باستخدام استبيانا الوصفي لقيادة التغيير، واستخدمت املنهج املهنية الكفايات وجود

وتوصلت الدراسة لنتائج  املكرمة مكة الحكومي بمدينة العام التعليم معلمات ( معلمة من005(مشرفة و)22عددها )

بمكة  الحكومي العام التعليم مدارس مديرات لدى لقيادة لتغيير املهنية الكفايات من نسبة متوسطة وجود أهمها
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 التعليم مدارس لدى مديرات التغيير لكفايات املهنية الكفايات لتفعيل املقومات املطلوبة بعض وجود اهميةو  املكرمة،

 .العام الحكومي

(: هدفت الدراسة التعرف على واقع املمارسات إلادارية ملديري مدارس 0228محمد رفيق خليل بعلوشة ) دراسة-ج

ة التغيير، وسبل تحسينه، واستخدم الباحث املنهج الوصفي وكالة الغوث الدولية بمحافظات غزة في ضوء إدار 

، 088( مجاالت طبقت على عينة قوامها )2( فقرة موزعة على)02التحليلي من خالل استبانة مكونة من)
ً
( معلما

وتوصلت الدراسة إلى نتائج أهمها الدرجة الكلية لواقع املمارسات إلادارية ملديري مدارس وكالة الغوث الدولية 

 حافظات غزة في ضوء إدارة التغيير، جاءت بدرجة كبيرة.بم

 دراسات اهتمت باإلشراف الالكتروني: .0

(: هدفت إلى معرفة فاعلية استخدام التطبيقات الالكترونية في الاشراف 0222تركي بن صالح الغامدي ) دراسة-أ

جمع  باحث املنهج الوصفي التحليلي من خاللالتربوي باإلدارة العامة للتربية والتعليم بمكة املكرمة، حيث استخدم ال

، باستخدام استبانة كأداة لجمع البيانات، وتوصلت 82البيانات من عينة الدراسة التي كان عددها )
ً
 تربويا

ً
مشرفا

الدراسة لنتائج أهمها: أن مهام املشرف التربوي يمكن أداؤها عن طريق التطبيقات التكنولوجية، وأكثر التطبيقات 

إلشراف التربوي هي)ألاوفيس، املنتديات الحوارية، ألاكروباد، الكتاب الالكتروني، الببليشر، املجموعات مالئمة ل

 البريدية، برنامج املشرف التربوي، املاسنجر(.

(: هدفت إلى التعرف على واقع استخدام الاشراف الالكتروني في املدارس الحكومية 0220دراسة رشا راتب القاسم ) -ب

ر املشرفين التربويين في شمال الضفة، وقد استخدمت الباحثة املنهج الوصفي التحليلي باستخدام من وجهة نظ

، وأظهرت نتائجها أن توظيف 222املقابلة والاستبيان، وقد جمعت البيانات من عينة قوامها )
ً
 تربويا

ً
( مشرفا

ف خدام الاشراف التربوي تتمثل في ضعالتكنولوجيا أمر ضروري في الاشراف التربوي، وأن املعيقات التي تعيق است

البنية التحتية وقلة أجهزة الحاسوب وضعف شبكة الانترنت وقلة الدعم املادي باإلضافة إلى رفض الجيل القديم 

 من املشرفين واملعلمين لفكرة الاشراف التربوي.

طبيق إلاشراف إلالكتروني (: هدفت الدراسة التعرف إلى درجة توافر متطلبات ت0225محمد حسين حمدان ) دراسة-ج

في املدراس الحكومية بمحافظات غزة من وجهة نظر املشرفين التربويين وسبل تطويرها، وقد وظفت الدراسة املنهج 

( فقرة، وقد 50الوصفي التحليلي، من خالل استخدام استبانة لقياس درجة توافر املتطلبات، وقد تكونت من )

 على ا288استجاب )
ً
 ومشرفة

ً
ستبانة الدراسة، وتوصلت إلى عدة نتائج، من أهمها: أن درجة توافر متطلبات ( مشرفا

 تطبيق إلاشراف إلالكتروني في املدارس الحكومية بمحافظات غزة جاءت متوسطة.

(: هدفت ملعرفة صعوبات املتابعة إلاشرافية إلالكترونية وسبل تطويرها من 0222دراسة أفلح بن أحمد الكندي ) -د

الدراسة فكانت مقياس الصعوبات    أداة أما الباحث املنهج الوصفي التحليلي، اعتمد وقد شرفين التربويين،وجهة نظر امل

( مشرف ومشرفة، وتوصلت  لنتائج أهمها وجود صعوبات بدرجة كبيرة ومتوسطة 200وتمثلت عينة الدراسة في )

الفنية وكان أهمها ضعف في خدمة الانترنت من حول املتابعة إلاشرافية إلالكترونية، وكانت أكثر مجاالت الصعوبات 

 املصدر، ثم الصعوبات الادارية وكان أهمها ضعف التنسيق بين الجهات التي تشرف على إلاشراف إلالكتروني.
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هدفت الدراسة التعرف إلى درجة جاهزية وزارة التربية والتعليم ألاردنية لتطبيق  (:0222) الرحمن إيمان عبد دراسة-ه

لتربوي إلالكتروني من وجهة نظر املشرفين التربويين، واستخدمت الباحثة املنهج الوصفي التحليلي، إلاشراف ا

ا ومشرفة بالطريقة العشوائية. وكان من أهم 005مستعينة باالستبانة كأداة لجمع البيانات، وقد طبقت على )
ً
( مشرف

يث جاء "مجال املستلزمات البشرية" باملرتبة نتائج الدراسة أن الدرجة الكلية لألداة جاءت بدرجة "متوسطة"، ح

ألاولى بين املتوسطات، بينما جاء "مجال املستلزمات املالية" باملرتبة ألاخيرة بين املتوسطات، وكذلك عدم وجود فروق 

 ذات داللة إحصائية تعزى للمتغيرات مجتمعة. 

إلالكتروني لدى املشرفات  اقع تطبيق إلاشراف(:هدفت إلى التعرف على و 0202دراسة منيرة بنت عبدهللا املالك ) -و

 عينة من مجتمع  على توزيعها تم استبانة مكونة من ثالث محاور، في ألاداة وتمثلت التربويات في مدينة الرياض، ،

 املشرفات تطبيق  درجة أًن  النتائج وأظهرت مدينة الرياض،  في التربويات من املشرفات (082وعددهم ) الدراسة

الرياض لإلشراف إلالكتروني مرتفعة، مع وجود معوقات لتطبيق إلاشراف إلالكتروني أهمها قلة  مدينة في اتالتربوي

أجهزة الحاسوب، وضعف شبكة الانترنت، ضعف البنية التحتية، وعدم توفر البرمجيات املرتبطة باإلشراف 

لب على املعيقات فجاءت أهمها تزويد إلالكتروني، وضعف في اللغة إلانجليزية لدى املشرفات، أما عن سبل التغ

مكاتب إلاشراف التربوي بمستلزمات إلاشراف إلالكتروني، وانشاء قواعد بيانات إلكترونية تساعد املشرفات على 

 القيام بأعمالهن، وتفعيل الشراكة املجتمعية مع القطاع الخاص لالستثمار في البنية التحتية لإلشراف إلالكتروني.

 ألاولى الزرقاء تربية في مديرية التربويين املشرفين ممارسة (: التعرف على درجة0202العظمات ) امدح دراسة محمد -ز

 الوصفي املسحي، املنهج الدراسة نظرهم، واستخدمت وجهة من تطويره ومتطلبات إلالكتروني ومعوقاته لإلشراف

 ألاولى الزرقاء تربية في التربويين املشرفين ميعج وهم الدراسة جميع مجتمع على توزيعها تم استبانة، في ألاداة وتمثلت

 ومشرفة،50وعددهم )
ً
ألاولى  الزرقاء تربية مديرية في التربويين املشرفين ممارسة درجة أًن  النتائج وأظهرت ( مشرفا

 علىأ على ممارسة إلاشراف إلالكتروني واقع حصل املحاور  مستوى  وعلى ككل متوسطة، ألاداة إلالكتروني على لإلشراف

إلالكتروني،  إلاشراف محور أهمية ثالثا وحل إلاشراف إلالكتروني، متطلبات محور  يليه  بتقدير مرتفع متوسط حسابي،

  إلالكتروني. استخدام إلاشراف معوقات وأخيرا جاء محور 

 خالل ةالحكومي في املدارس إلالكتروني إلاشراف تطبيق واقع على التعرف (: هدفت إلى0202دراسة وفاء بخيت) -س

 الوصفي الباحثة املنهج اعتمدت وقد الشمال باألردن، إقليم في التربويين املشرفين وجهة نظر من كورونا جائحة فترة

الدراسة  نتائج ومشرفة، وبينت ( مشرفا52الدراسة املؤلفة من ) عينة أفراد آراء ألخذ واستخدام الاستبانة التحليلي،

املحاور ككل جاءت  مستوى  على كورونا جائحة فترة خالل الحكومية ي املدارسف إلاشراف إلالكتروني تطبيق أن واقع

 بتقدير  متوسط أعلى إلالكتروني ( على إلاشراف استخدام معوقات (حصل مجال :مرتفعة، أما على مستوى املجاالت

 وأخيرا مجال) مل إلاشرافيالع في إلالكتروني إلاشراف تطبيق( مجال ، ثم)التربوي  إلاشراف أهمية( مجال مرتفع جدا، يليه

 مرتفعة. وجميعها بتقدير عليها مستوى الاستجابة كان حيث إلالكتروني( إلاشراف مفهوم(
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 تعقيب على الدراسات السابقة:ال

من خالل عرض مجموعة الدراسات والبحوث السابقة التي أجريت في مجال الدراسة الحالية واملرتبط بأهمية      

ز إلاشراف الالكتروني كبديل عن إلاشراف التقليدي استفاد الباحثان من بعض البحوث إدارة التغيير في تعزي

والدراسات السابقة في إجراءات هذه الدراسة وإعداد أداتها، والدراسة النظرية الخاصة بها، وصياغة أسئلتها، 

 .ء الدراسةوأهدافها، وكذلك في نوع الصياغة املتبعة لهذه البحوث والدراسات وكيفية تقسيم أجزا

 الجانب امليداني للدراسة:

 منهجية الدراسة: 

إن استخدام الباحث ملنهج دون ألاخر يعود إلى طبيعة موضوع دراسته، ونظرا إلى طبيعة الدراسة الحالي والذي 

 ةيمكن اعتباره من الدراسات الوصفية، التي تعتمد على جمع البيانات حول متغيرات الدراسة عن طريق العينة مباشر 

ثم دراسة نوعها والفرق بينها والتأكد من صدقها من خالل تحليل بياناتها، تم تحديد املنهج الوصفي منهًجا للدراسة 

 الحالية باعتباره املناسب لطبيعتها وأغراضها، ويخدم متطلباتها البحثية املستهدفة.

 مجتمع وعينة الدراسة:

( ومكتب 50لتابعين ملكتب توجيه تاجوراء وعددهم )تكون مجتمع الدراسة من جميع املوجهين التربويين ا

( من املشرفين 52بلغت ) حيث ،تم تحديد عينة البحث بالطريقة العرضية (.08) غشير وعددهمتوجيه قصر بن 

( استمارة صالحة للتحليل الاحصائي بنسبة تقريبية 02( وبعد توزيع الاستبيان تم استرجاع )%88التربويين بنسبة )

 مالي عينة الدراسة.( من إج85%)

 أداة الدراسة:

 الصلة ذات السابقة والدراسات التربوي، البحث النظري، وأدبيات إلاطار استقراء لبناء أداة الدراسة تم

من أعضاء  عينة مع املستخدمة بها، وكذلك تم إجراء املناقشات ألادوات بعض على الحالية والاطالع الدراسة بموضوع

تم  عليه وبناءً  الدراسة، موضوع الاستزادة حول  الليبية وبعض املوجهين التربويين بهدف هيئة التدريس بالجامعات

بصورتها النهائية حيث تكونت ألاداة من جزأين تناول الجزء ألاول البيانات الشخصية للمبحوثين  ألاداة مجاالت تحديد

ملعرفة دور إدارة التغيير في استخدام  وهي )الجنس، والخبرة، والتخصص(، أما الجزء الثاني من فقرات الاستبيان

 ( 1التوجيه إلالكتروني من وجهة نظر املوجهين التربويين كما هو مبين في الجدول: )

 عدد فقرات الاستبيان موزعة حسب مجاًلته. (: يبن21) رقم جدول 

 املجموع التحديات املجال التكنولوجي املجال البشري  املجال إلاداري  املجال

 29 2 2 2 2 عدد الفقرات

 

 قيمتها النحو تم تصميم ألاداة على 
ً
وبدرجة متوسطة  (،4(، وبدرجة كبيرة قيمتها )5) آلاتي: بدرجة كبيرة جدا

 قيمتهاووبدرجة قليلة  (،2قيمتها) وبدرجة قليلة (،3)
ً
 .(1)جدا
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 أداة الدراسة: صدق

 من على مجموعة بتوزيعه انخالل الصدق الظاهري حيث قام الباحث من الاستبيان صدق من التحقق تم

لب
ُ
 أداة الدراسة الحكم على منهم ألاساتذة التربويين واملتخصصين في التربية وعلم النفس ومن املوجهين التربويين، وط

انتماء  مدى (2الدراسة.  أهداف ومالَءمتها لتحقيق شموليتها من حيث بنود الاستمارة، كفاية ( مدى1آلاتي:  حيث من

 آراء ضوء لبنود الاستمارة. وفي اللغوية ( مدى سالمة الصياغة3 وضعت من أجله.  لدراسة التيالبنود ملوضوع ا

 ( مجاالت.4( فقرة موزعة على )29وبذلك أصبحت الاستمارة في صورتها النهائية ) الالزم التعديل إجراء املحكمين تم

 

 تحديد ثبات أداة الدراسة:

اء الفرد على اختبار ما، ومعنى ثبات الدرجة أن املفحوص يحصل عليها يشير الثبات إلى الدرجة التي تعبر عن أد

في كل مرة يختبر فيها سواء باالختبار نفسه أو بصورة مكافأة له تقيس الخاصية نفسها، وبذلك قام الباحثان بإيجاد 

( وهو معامل 0.95) ( حيث بلغ معامل الثبات الفا لالستبيان ككلspssثبات الاختبار باستخدام البرنامج الاحصائي)

 ( يبين معامل ألفا حسب محاور الاستبيان.2ارتباط عال صالح لالستخدام في الدراسة الحالية والجدول )

 يبين معامل ألفا لثبات أداة الدراسة حسب محاور الاستبيان. :(22) رقم الجدول 

 الحكم معامل ألفا املجال م

 عالية 2.202 املجال إلاداري  1

 عالية 2.212 ي املجال البشر  0

 عالية 2.262 املجال التكنولوجي 3

 عالية 2.202 مجال التحديات 4

 عالية 0.95 املجاًلت ككل 

 

 املعالجة إلاحصائية:   

( حيث تم استخدام 05اصدار ) spss)تم استخدام برنامج ) فقد الدراسة بأسئلة الصلة ذات البيانات لتحليل

 :الاساليب الاحصائية التالية

 تحديد ( ثبات الاستبيان حيث تم استخدام البرنامج الاحصائيspss.لثبات أداة الدراسة )( الستخراج معامل )ألفا 

 املعيارية والرتبة لبيانات الدراسة والانحرافات الحسابية، املتوسطات إيجاد. 

 ويتني اختبار مان  استخدام((Mann-Whitney Rank – Sum Test ( واختبار كروسكال والزKruskal-Wallis Test )

 تقدير الفروقات في اجابات عينة الدراسة حسب متغير الجنس، والخبرة، والتخصص. في الفروق لتحديد

  :آلاتية املعادلة استخدم مركز الفئة من خالل وللحكم على الفقرة تم

    0 ÷) للبديل الدنيا القيمة + للبديل الُعليا القيمة) =الفئة مركز

 :5( وبمستوى عال =(3:1على النحو آلاتي: بمستوى منخفض= املستويات كانت وبذلك ئة،مركز الف 0= 0 ÷( 5+2)

3.1)   
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 تحليل وتفسير بيانات الدراسة:

 ملعرفة دور إدارة التغيير في إحداث عملية إلاشراف الالكتروني كبديل عن إلاشراف التربوي التقليدي
ً
قد ف أوال

عياري والرتبة إلجابات عينة الدراسة لدور إدارة التغيير قي إحداث عملية تم استخدام املتوسط الحسابي والانحراف امل

 (3إلاشراف الالكتروني كبديل عن إلاشراف التربوي التقليدي كما هو مبين بالجدول )

يبين املتوسط الحسابي والانحراف املعياري والرتبة إلجابات عينة الدراسة لدور إدارة  :(32) رقم الجدول 

داث عملية إلاشراف الالكتروني كبديل عن إلاشراف التربوي التقليدي في كل مجال من مجاًلت التغيير في إح

 الدراسة

 القرار الرتبة الانحراف املعياري  املتوسط الحسابي املجال م

 عالية 3 1.01328 3.0662 املجال إلاداري  1

 عالية 0 1.07707 3.1412 املجال البشري  0

 منخفضة 4 1.30505 2.7868 املجال التكنولوجي 3

 عالية 1 1.11692 3.6360 مجال املعيقات 4

 عالية  87598. 3.1592 املجاًلت ككل 

 

 – 0.8282( أن متوسطات أراء املوجهين التربويين في مجاالت الاستبيان تتراوح بين )0يتضح من الجدول )

ية وهي )املجال إلاداري، املجال البشري، مجال ( مجاالت عال0( يتبين أن هناك )0( وبمقارنة قيمة مركز الفئة)0.8082

( ثم 3.1412( ثم املجال البشري)0.8082املعيقات(، وكانت موسطاتهم كالتالي مجال املعيقات جاء بأعلى متوسط )

( وبالنظر 0.8282( أما املجال التكنولوجي فكان بدرجة منخفضة حيث كان املتوسط الحسابي)0.2880املجال إلاداري )

( وبذلك يتبين أن إدارة التغيير دورها 3.1592الجدول نالحظ أن الدرجة الكلية ملجاالت الدراسة بلغت )  إلى ذات

منخفض في احداث التوجيه الالكتروني كبديل للتوجيه التقليدي. وهذا مآله إلى ضعف املهارات التكنولوجية لدى 

ية من املعوقات التي تواجه هذا النوع من إلاشراف إدارات التوجيه التربوي بمجتمع الدراسة، وكذلك وجود درجة عال

كما بالجدول مما يستوجب تدخل الجهات ذات العالقة ملعالجات ألاسباب التي تقف حائل امام استخدام هذا النوع 

خاصة في الظروف الصعبة التي منعت من متابعة املوجه للمعلم بطريقة مباشرة، واملتمثلة  -الالكتروني –من إلاشراف 

( الذي أحدث خلل في الجوانب الحياتية للمجتمعات ومن أبرزها العملية Covid-19ظهور فايروس كورونا ) في

التعليمية التربوية ما جعله يشكل التحدي ألاكبر امام مؤسساتها، ألامر الذي أدي بدوره إلى ضعف الدور الذي يقوم 

يمية كافة . وبمقارنة هذه النتيجة بنتائج الدراسات به املوجه التربوي ما يعود سلًبا على مخرجات العملية التعل

السابقة نالحظ أنها اتفقت مع نتائج الدراسات التي تناولت أهمية استخدام إلاشراف الالكتروني كدراسة الغامدي 

مال ، ودراسة رشا في ش، ودراسة عريب في الصفة الغربية بدولة فلسطينبمكة املكرمة باململكة العربية السعودية

ضفة بدولة فلسطين، واتفقت نتائجها في مجال املعوقات التي تواجه تطبيق هذا النوع من إلاشراف مع نتائج دراسة ال

الكندي، ودراسة منيرة بمدينة الرياض باململكة العربية السعودية، ودراسة حامد بمديرية الزرقاء بدولة ألاردن، 

التغير أهمية كبيرة في تعزيز إلاشراف الالكتروني في ظل جائحة  وبالنظر إلى نتائج ذات الجدول يمكن القول أن إلدارة

 كورونا.
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 لإلجابة على التساؤل الرئيس ألاول للدراسة والذي ينص: ما دور إدارة التغيير في إحداث عملية إلاشراف 
ً
ثانيا

 الالكتروني كبديل عن إلاشراف التربوي التقليدي في املجال الاداري؟

الحسابي والانحراف املعياري والرتبة إلجابات عينة الدراسة لدور إدارة التغيير إحداث عملية تم استخدام املتوسط   

 ( 2إلاشراف الالكتروني كبديل عن إلاشراف التربوي التقليدي في املجال إلاداري كما بالجدول )

ر اسة لدور إدارة التغيييبين املتوسط الحسابي والانحراف املعياري والرتبة إلجابات عينة الدر  :(24)رقم الجدول 

في كل فقرة من مجال املجال  في إحداث عملية إلاشراف الالكتروني كبديل عن إلاشراف التربوي التقليدي

 الاداري 

 الفقرة م
املتوسط 

 الحسابي

الانحراف 

 املعياري 
 القرار الرتبة

تحرص إدارة التغيير على وضع أهداف لألشراف الالكتروني  1

 قابلة للحقيق.
 منخفضة 8 1.13798 2.9118

تقوم إدارة التغيير بتغيير ألانشطة واملهام املسندة للمشرف  2

 التربوي بما ينسجم مع إلاشراف الالكتروني
 عالية 3 1.15817 3.1471

تعمل إدارة التغيير على إعادة تشكيل الهيكل التنظيمي بما  3

 يناسب إلاشراف الالكتروني.
 منخفضة 7 1.20457 2.9412

عد إدارة التغيير على إيجاد خطوط اتصال الكترونية تسا 4

 بين املشرف واملعلم
 عالية 5 1.34708 3.0588

تشجع إدارة التغيير املشرفين التربويين على تحمل  5

 مسؤولية إلاشراف الالكتروني
 عالية 6 1.24280 3.0294

تعمل إدارة التغيير على دراسة القرارات التي تخص  6

 ني قبل صدورهاإلاشراف الالكترو
 عالية 1 1.24245 3.1765

تعمل إدارة التغيير على اعتماد التوجيهات واللوائح  7

 الداعمة لإلشراف الالكتروني
 عالية 4 1.23993 3.0882

تضع إدارة التغيير شروط لتعيين املشرفين بناء على  8

 امتالكهم للمهارات الالكترونية
 عالية 2 1.35893 3.1765

 عالية  1.01328 3.0662 املحور ككل 

 

( 3.0662( أن املتوسط الحسابي ألراء املوجهين التربويين في فقرات املجال إلاداري بلغ )2يتضح من الجدول )

 – 2.9118( يتبين أن درجة املجال ككل عالية أما عن فقرات املجال فقد تتراوح بين )0وبمقارنة قيمة مركز الفئة)

، 2، 8، 0، 2، 8( فقرات كانت بدرجة عالية وهي الفقرة )8( يتبين أن هناك )0لفئة)( وبمقارنة قيمة مركز ا3.1765

( 0( ثم الفقرة )3.1765( بمتوسط )2( ثم الفقرة)3.1765( بمتوسط )8(، وكانت بمتوسطات كالتالي الفقرة )5

( بمتوسط 5رة )( ثم الفق3.0588( بمتوسط )2( ثم الفقرة )3.0882( بمتوسط )8( ثم الفقرة )3.1471بمتوسط )

( 2.9118 ( )2( فكان بدرجة منخفضة حيث كان املتوسط الحسابي للفقرة )0( والفقرة )2(أما الفقرة )3.0294)

( وبذلك يتبين أن إدارة التغيير لها دور عاٍل في احداث التوجيه الالكتروني 2.9412( )0واملتوسط الحسابي للفقرة )

اري، وهذا مآله إلى أن إدارة التوجيه التربوي بمجتمع الدراسة تتمتع بمهارات كبديل للتوجيه التقليدي في املجال إلاد
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إدارية عالية. وبمقارنة هذه النتيجة بنتائج الدراسات السابقة نالحظ أنها اتفقت مع معظم نتائج الدراسات التي 

ملكرمة باململكة العربية تناولت أهمية املجال إلاداري في استخدام إلاشراف الالكتروني كدراسة الغامدي بمكة ا

، ودراسة رشا في شمال الضفة بدولة فلسطين، ودراسة الكندي، ، ودراسة بعلوشة في غزة بدولة فلسطينالسعودية

ودراسة منيرة بمدينة الرياض باململكة العربية السعودية، ودراسة حامد بمديرية الزرقاء بدولة ألاردن، ودراسة وفاء 

بدولة ألاردن ودراسة حمدان بدولة فلسطين وبالنظر إلى نتائج ذات الجدول يمكن القول  بدولة ألاردن ودراسة إيمان

أن للمجال إلاداري أهمية كبيرة في تعزيز إلاشراف الالكتروني في ظل جائحة كورونا، وان مجتمع الدراسة يتمتع 

شراف إلاشراف الالكتروني كبدل عن إلا  بمهارات عالية في هذا املجال، ويعزى ذلك إلى قناعة املشرفين التربويين بأهمية

التقليدي في ظل الظروف التي تمر بها العملية التعليمية رعبة منهم في القيام بدورهم وسعًيا منه ملساعدة املعلم في 

حل املشكالت التي قد تواجهه أثناء تدريسه عن بعد ما يعود بالنفع على املجتمع الليبي بشكل عام ونجاح العملية 

 ية بشكل خاص .التعليم

 لإلجابة على التساؤل الرئيس الثاني للبحث والذي ينص: ما دور إدارة التغيير في إحداث عملية إلاشراف الالكتروني 
ً
ثالثا

 كبديل عن إلاشراف التربوي التقليدي في املجال البشري؟

ة لدور إدارة التغيير إحداث تم استخدام املتوسط الحسابي والانحراف املعياري والرتبة إلجابات عينة الدراس    

 ( 5عملية إلاشراف الالكتروني كبديل عن إلاشراف التربوي التقليدي في املجال البشري كما بالجدول )

يبين املتوسط الحسابي والانحراف املعياري والرتبة إلجابات عينة الدراسة لدور إدارة التغيير  :(22)رقم الجدول 

في كل فقرة من مجال املجال  ي كبديل عن إلاشراف التربوي التقليديفي إحداث عملية إلاشراف الالكترون

 البشري 

 الفقرة م
املتوسط 

 الحسابي

الانحراف 

 املعياري 
 القرار الرتبة

توفر إدارة التغيير فنيين ملتابعة اعمال الصيانة لألجهزة  1

 الالكترونية.
 منخفضة 2 1.33778 2.7059

 عالية 0 1.04617 3.2353 دخال البيانات.توفر إدارة التغيير العدد الكاف إل  0

تعمل إدارة التغيير على تنمية الاتجاهات إلايجابية لدى  3

 املشرفين التربويين تجاه إلاشراف الالكتروني.
 عالية 3 1.15624 3.2353

تعمل إدارة التغيير على توعية عناصر العملية التعليمية  4

 بأهمية إلاشراف الالكتروني.
 عالية 1 1.27257 3.3235

تيهئ إدارة التغيير الفرصة امام املشرفين التربويين لتطوير  2

 أعمالهم وأنفسهم بما يواكب عملية إلاشراف الالكتروني.
 عالية 4 1.38781 3.2059

 عالية  1.07707 3.1412 املحور ككل 

 

 بشري كانت بدرجة كلية عالية( أن متوسطات أراء املوجهين التربويين في فقرات املجال ال5يتضح من الجدول )

( يتبين أن درجة املجال ككل عالية أما عن فقرات 0( وبمقارنة قيمة مركز الفئة)3.1412حيث بلغ املتوسط الحسابي )

( فقرات من فقرات 2( يتبين أن هناك )0( وبمقارنة قيمة مركز الفئة)3.3235 – 2.7059املجال فقد تتراوح بين )
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( ثم الفقرة 3.3235( بمتوسط حسابي )2ة عالية وكالتالي في املرتبة ألاولى جاءت الفقرة )املجال البشري كانت بدرج

(، 3.2059( بمتوسط حسابي )5( ثم الفقرة )3.2353( بمتوسط حسابي )0( ثم الفقرة )3.2353( بمتوسط حسابي )0)

 عاٍل في (، وبذلك يتبين أن إ2.7059( فكان بدرجة منخفضة بمتوسط الحسابي )2أما الفقرة )
ً
دارة التغيير لها دورا

احداث التوجيه الالكتروني كبديل للتوجيه التقليدي في املجال البشري، ويرجع الباحثان هذه النتيجة إلى أن إدارة 

التغيير تسعى ملساعدة املوجهين التربويين في عملهم من خالل تطوير قدراتهم، وبمقارنة هذه النتيجة بنتائج الدراسات 

حظ أنها اتفقت مع معظم نتائج الدراسات التي تناولت أهمية املجال البشري في استخدام إلاشراف السابقة نال 

ية ، ودراسة سهام في مكة املكرمة باململكة العربالالكتروني كدراسة الغامدي بمكة املكرمة باململكة العربية السعودية

نيرة بمدينة الرياض باململكة العربية السعودية، ، ودراسة رشا في شمال الضفة بدولة فلسطين، ودراسة مالسعودية

ودراسة وفاء بدولة ألاردن ودراسة إيمان بدولة ألاردن ودراسة حمدان بدولة فلسطين وبالنظر إلى نتائج ذات الجدول 

يمكن القول أن للمجال البشري أهمية كبيرة في تعزيز إلاشراف الالكتروني خاصة في ظل انتشار جائحة كورونا، وأن 

أفراد عينة الدراسة يظهرون رغبتهم في تفعيل إلاشراف الالكتروني كبدل عن إلاشراف التقليدي حرًصا منهم على 

 سالمة املتعلمين وأسرة املدرسة كافة .

 لإلجابة على التساؤل الرئيس الثالث للبحث والذي ينص: ما دور إدارة التغيير في إحداث عملية إلاشراف 
ً
رابعا

 عن إلاشراف التربوي التقليدي في املجال التكنولوجي؟ الالكتروني كبديل

تم استخدام املتوسط الحسابي والانحراف املعياري والرتبة إلجابات عينة الدراسة لدور إدارة التغيير إحداث عملية    

 ( 8إلاشراف الالكتروني كبديل عن إلاشراف التربوي التقليدي في املجال التكنولوجي كما بالجدول )

يبين املتوسط الحسابي والانحراف املعياري والرتبة إلجابات عينة الدراسة لدور إدارة التغيير  :(26)رقم ل الجدو 

في كل فقرة من مجال املجال  في إحداث عملية إلاشراف الالكتروني كبديل عن إلاشراف التربوي التقليدي

 التكنولوجي

 الفقرة م
املتوسط 

 الحسابي

الانحراف 

 املعياري 
 قرارال الرتبة

 عالية 1 1.44322 3.0882 تعمل إدارة التغيير على إيجاد وحدة خاصة بالتكنولوجيا ومعالجتها 1

توفر إدارة التغيير تكنولوجيا جديدة مع دورات للمشرفيين لتنفيذ  2

 إلاشراف الالكتروني
 منخفضة 3 1.50697 2.8235

يق توفر إدارة التغيير برامج الحاسوب الضرورية إلنجاز لتطب 3

 إلاشراف الالكتروني
 منخفضة 4 1.34343 2.7941

 منخفضة 2 1.42082 2.7353 تستخدم إدارة التغيير الانترنت في عملية إلاشراف الالكتروني 4

توفر إدارة التغيير الهواتف الذكية للمشرفين وبمواصفات تالئم  5

 عمل إلاشراف الالكتروني
 منخفضة 6 1.46285 2.7353

تغيير اشتراكات في املواقع الالكترونية املتخصصة في توفر إدارة ال 6

 هذا املجال
 منخفضة 0 1.45919 2.8529

 منخفضة 2 1.43951 2.5588 تقدم إدارة التغيير الدعم املادي املالئم لإلشراف الالكتروني 7

تسعى إدارة التغيير لضمان توفر التيار الكهربائي وتغطية الانترنت  8

 ف الالكترونيلتنفيذ عملية إلاشرا
 منخفضة 2 1.48792 2.7059
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 منخفضة  1.30505 2.7868 املحور ككل 

 

( أن متوسطات أراء املوجهين التربويين في فقرات املجال التكنولوجي كانت بدرجة كلية 8يتضح من الجدول )

جال ككل منخفضة ( يتبين أن درجة امل0( وبمقارنة قيمة مركز الفئة)2.7868منخفضة حيث بلغ املتوسط الحسابي )

( يتبين أن هناك 0( وبمقارنة قيمة مركز الفئة)3.0882 – 2.5588أما عن فقرات املجال فقد تتراوح موسطاتها بين )

(، أما باقي 3.0882( بمتوسط حسابي )2فقرة واحدة من فقرات املجال التكنولوجي كانت بدرجة عالية والفقرة )

( 2(،  ثم الفقرة )2.5588( بمتوسط الحسابي )8ي كالتالي الفقرة )فقرات املجال فقد جاءت بدرجة منخفضة وه

( بمتوسط حسابي 2( ثم الفقرة )2.7353( بمتوسط حسابي )5( ثم الفقرة )3.2353( )2.7059بمتوسط حسابي )

 ( وبذلك يتبين أن إدارة2.8235( بمتوسط حسابي )0( ثم الفقرة )2.8235( بمتوسط حسابي )0( ثم الفقرة )2.7353)

 منخفض في احداث التوجيه الالكتروني كبديل للتوجيه التقليدي في املجال التكنولوجي. وبمقارنة 
ً
التغيير لها دورا

هذه النتيجة بنتائج الدراسات السابقة نالحظ أنها اتفقت مع معظم نتائج الدراسات التي تناولت أهمية املجال 

الغامدي بمكة املكرمة باململكة العربية السعودية، ودراسة رشا التكنولوجي في استخدام إلاشراف الالكتروني كدراسة 

في شمال الضفة بدولة فلسطين، ودراسة حامد بمديرية الزرقاء بدولة ألاردن، ودراسة وفاء بدولة ألاردن ودراسة 

احدة في إيمان بدولة ألاردن ودراسة حمدان بدولة فلسطين، وهذا مؤشر واضح على أن معاناة  املجتمعات العربية و 

مسألة توفر التكنولوجيا وإمكانية استخدامها وبالنظر إلى نتائج ذات الجدول يمكن القول أن ضعف املجال في تعزيز 

إلاشراف الالكتروني في ظل جائحة كورونا، يرجع إلى ان أفراد عينة الدراسة يفتقدون مهارة استخدام التقنيات 

جال في مؤسساتهم مما يؤثر سلًبا على استخدام إلاشراف الالكتروني التكنولوجية، وكذلك عدم توفر متطلبات هذا امل

 كبديل عن إلاشراف التقليدي مما يعود بالسلبية على املجتمع املدرس ي بأسره.

 لإلجابة على التساؤل الرئيس الرابع للبحث والذي ينص: ما أهم التحديات التي تواجه املشرف التربوي في 
ً
خامسا

 كتروني كبديل عن إلاشراف التربوي التقليدي؟ممارسة إلاشراف الال

تم استخدام املتوسط الحسابي والانحراف املعياري والرتبة إلجابات عينة الدراسة لكل فقرة من فقرات محور     

التحديات التي تواجه املشرف التربوي في ممارسة إلاشراف الالكتروني كبديل عن إلاشراف التربوي التقليدي كما 

 ( 8بالجدول )

يبين املتوسط الحسابي والانحراف املعياري والرتبة إلجابات عينة الدراسة حول التحديات  :(22) رقم الجدول 

 التي تواجه املشرف في ممارسة إلاشراف الالكتروني كبديل عن إلاشراف التقليدي

 الفقرة م
املتوسط 

 الحسابي

الانحراف 

 املعياري 
 القرار الرتبة

 عالية 4 1.29994 3.6471 التغيير الخوف من ممارسة عملية 1

ضعف املهارات والقدرات الالكترونية التي تحتاجها عملية  2

 املشرف التربوي واملعلم واملدير التغيير لدى
 عالية 2 1.22802 3.6471

ضعف البنية التحتية الالكترونية في املدارس ومكاتب  3

 الاشراف التربوي 
 عالية 3 1.59656 3.7647
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 عالية 6 1.46163 3.5000 ارد املادية الكافية إلحداث التغييرقلة املو  4

قصور الرؤية والرسالة الواضحة حول ماهية عملية التغيير  5

 ومبرراته ونواتجه املتوقعة
 عالية 2 1.44075 3.5000

غياب التواصل الفعال بين املشرفيين التربويين واملعلمين في  6

 حل املشكالت الراهنة
 عالية 2 1.20309 3.3529

 عالية 0 1.32068 3.7941 غياب ثقافة التغيير في املجتمع املدرس ي 7

 عالية 1 1.36548 3.8824 جمود ألانظمة واللوائح املعمول بها لإلدارة التربوية 8

 عالية  1.11692 3.6360 املحور ككل 

   

التحديات التي تواجه املوجه ( أن متوسطات إجابات عينة الدراسة على فقرات مجال 8يتضح من الجدول ) 

( وبمقارنة املتوسط الحسابي مع قيمة 3.3529 –3.8824التربوي في احداث عملية التوجيه الالكتروني تتراوح بين )

( وبذلك نقول أن كل فقرات املجال 0(يتبين أن كل فقرات املجال كان املتوسط الحسابي أكثر من )0مركز الفئة )

( )جمود ألانظمة واللوائح املعمول بها لإلدارة التربوية( في املرتبة ألاولى في املجال 2قم)كانت عالية فكانت الفقرة ر 

( ثم 3.7941( )غياب ثقافة التغيير في املجتمع املدرس ي( بمتوسط حسابي )8(، ثم الفقرة )3.8824وبمتوسط حسابي )

( 3.7647الاشراف التربوي( وبمتوسط حسابي ) ( )ضعف البنية التحتية الالكترونية في املدارس ومكاتب0تليها الفقرة )

( )ضعف 0( ثم تليها الفقرة )3.6471( )الخوف من ممارسة عملية التغيير( بمتوسط حسابي )2ثم يليها الفقرة )

املهارات والقدرات الالكترونية التي تحتاجها عملية التغيير  لدى املشرف التربوي واملعلم واملدير( بمتوسط حسابي 

( ثم تليها الفقرة 3.5000( )قلة املوارد املادية الكافية إلحداث التغيير( بمتوسط حسابي)2ثم تليها الفقرة )( 3.6471)

( )قصور الرؤية والرسالة الواضحة حول ماهية عملية التغيير ومبرراته ونواتجه املتوقعة( بمتوسط 5)

شرفيين التربويين واملعلمين في حل املشكالت ( )غياب التواصل الفعال بين امل8( ثم تليها الفقرة )3.5000حسابي)

(، وبالنظر إلى الدرجة الكلية للمجال التكنولوجي يمكن القول وجود تحديات تعيق 3.3529الراهنة( بمتوسط حسابي)

استخدام إلاشراف الالكتروني كبديل عن ألاشراف التقليدي، وبمقارنة هذه النتيجة بنتائج الدراسات السابقة نالحظ 

ا مع نتائج مختلف الدراسات التي تناولت أهم التحديات التي تواجه استخدام إلاشراف الالكتروني كبديل عن اتفاقه

إلاشراف التربوي التقليدي، كدراسة منيرة بمدينة الرياض باململكة العربية السعودية ودراسة حامد بدولة ألاردن 

 ودراسة رشا بدولة فلسطين ودراسة .

 لإلجابة على ال
ً
تساؤل الرئيس الخامس للبحث والذي ينص: هل توجد فروق ذات الداللة إلاحصائية عند سادسا

( بين إجابات أفراد عينة الدراسة حول التحديات التي تواجه املشرف التربوي في ممارسة إلاشراف 2.25مستوى داللة )

 ملتغيرات الجنس والخبرة 
ً
 والتخصص.الالكتروني كبديل عن إلاشراف التربوي التقليدي تبعا

ملعرفة الفروق في تقديرات عينة الدراسة للتحديات التي تواجه املشرف التربوي في ممارسة إلاشراف    

الالكتروني كبديل عن إلاشراف التربوي التقليدي حسب متغيرات الدراسة )الجنس، الخبرة، التخصص(، تم 

( Kruskal-Wallis Testوالز ) تبار كروسكالاخو  Mann-Whitney Rank – Sum Test) ) اختبار مان ويتني استخدام

 كالتالي:
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أ/ الفروق بين تقديرات عينة الدراسة للتحديات التي تواجه املشرف التربوي في ممارسة إلاشراف الالكتروني كبديل 

 ملتغير الجنس فقد تم استخدام اختبار مان ويتني
ً
 – Mann-Whitney Rank)) عن إلاشراف التربوي التقليدي تبعا

Sum Test ( 2كما هو بالجدول) 

يبين الفروق بين تقديرات عينة الدراسة للتحديات التي تواجه املشرف التربوي في ممارسة  :(22) رقم الجدول 

 إلاشراف الالكتروني كبديل عن إلاشراف التربوي التقليدي حسب متغير الجنس

 العدد املستوى  املتغير
متوسط 

 الرتب
 ز قيمة

قيمة 

 الاحتمال
 القرار

 الجنس

 ًل توجد فروقات 664. -435.- 17.02 24 ذكر

ذات دًللة 

 احصائية

 - - 18.65 10 أنثى

 - - - 34 املجموع

 

( 05.( في متغير الجنس )ذكر، أنثى( وهو أكبر من )664.( أن قيمة )ز( املحسوبة وباحتمال )2يتبين من الجدول )

ي ينص على ال توجد فروق ذات داللة احصائية بين تقديرات لذلك نرفض الفرض البديل، نقبل الفرض الصفري الذ

عينة الدراسة للتحديات التي تواجه املشرف التربوي في ممارسة إلاشراف الالكتروني كبديل عن إلاشراف التربوي 

توجد فروق في تقديرات عينة الدراسة للمعيقات التي تعيق التوجيه  التقليدي حسب متغير الجنس، لذلك ال

 روني حسب متغير الجنس )ذكر، أنثى(الالكت

ب/ الفروق بين تقديرات عينة الدراسة للتحديات التي تواجه املشرف التربوي في ممارسة إلاشراف الالكتروني كبديل  

 ملتغير الخبرة فقد تم استخدام اختبار كروسكال والز )
ً
( كما Kruskal-Wallis Testعن إلاشراف التربوي التقليدي تبعا

 (2ول )هو بالجد

يبين الفروق بين تقديرات عينة الدراسة للتحديات التي تواجه املشرف التربوي في ممارسة  :(22) رقم الجدول 

 إلاشراف الالكتروني كبديل عن إلاشراف التربوي التقليدي حسب متغير الخبرة

 العدد املستوى  املتغير
متوسط 

 الرتب
 0كا

 درجات

 الحرية
 القرار قيمة الاحتمال

 الخبرة

 508. 0 1.356 23.50 2 سنوات 2أقل من 

ًل يوجد 

 فروق

إلى أقل من  2من 

 سنوات 12
5 14.00 - - - 

  - - 17.70 27 سنوات فأكثر 12

 - - - - 34 املجموع

 

( في متغير الخبرة )أقل من خمس سنوات، من 508.( املحسوبة وباحتمال )0( أن قيمة )كا2يتبين من الجدول )

( لذلك نرفض الفرض البديل، نقبل الفرض 05.من عشر سنوات، أكثر من عشر سنوات( وهو أكبر من )خمس إلى أقل 

الصفري الذي ينص على ال توجد فروق ذات داللة احصائية بين تقديرات عينة الدراسة حسب متغير الخبرة، لذلك 

ل مارسة إلاشراف الالكتروني كبديتوجد فروق في تقديرات عينة الدراسة للتحديات تواجه املشرف التربوي في م ال

 عن إلاشراف التربوي التقليدي تبعا ملتغير الخبرة.
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ج/ الفروق بين تقديرات عينة الدراسة للتحديات التي تواجه املشرف التربوي في ممارسة إلاشراف الالكتروني كبديل 

 ملتغير التخصص كما هو بالجدول )
ً
 (22عن إلاشراف التربوي التقليدي تبعا

يبين الفروق بين تقديرات عينة الدراسة للتحديات التي تواجه املشرف التربوي في ممارسة  :(12) رقم ول الجد

 إلاشراف الالكتروني كبديل عن إلاشراف التربوي التقليدي حسب متغير التخصص

 العدد املستوى  املتغير
متوسط 

 الرتب

 قيمة الاحتمال درجات الحرية 0كا
 القرار

 التخصص

علوم 

 ةإنساني
9 20.89 1.685 

2 
.431 

 ًل يوجد فروق
علوم 

 تطبيقية
22 16.66 

- - - 

 - - - 13.50 3 علوم أخرى 

 - - - - 34 املجموع

 

( في متغير التخصص )علوم انسانية، علوم 431.( املحسوبة وباحتمال )0( أن قيمة )كا22يتبين من الجدول )

الفرض البديل، نقبل الفرض الصفري الذي ينص على ال توجد  ( لذلك نرفض05.تطبيقية، أخرى( وهو أكبر من )

توجد فروق في تقديرات  فروق ذات داللة احصائية بين تقديرات عينة الدراسة حسب متغير التخصص، لذلك ال

عينة الدراسة للتحديات التي تواجه املشرف التربوي في ممارسة إلاشراف الالكتروني كبديل عن إلاشراف التربوي 

 يدي حسب متغير التخصص.التقل

  خاتمة:

 النتائج العامة للدراسة:

 تساهم إدارة التعيير في تعزيز إلاشراف الالكتروني كبديل عن إلاشراف التقليدي في املجال إلاداري بدرجة عالية. .2

 الية.عتساهم إدارة التعيير في تعزيز إلاشراف الالكتروني كبديل عن إلاشراف التقليدي في املجال البشري بدرجة  .0

 تساهم إدارة التعيير في تعزيز إلاشراف الالكتروني كبديل عن إلاشراف التقليدي في املجال إلاداري بدرجة منخفضة. .0

تواجه إدارة التغيير العديد من التحديات التي تحد من دورها في تعزيز إلاشراف الالكتروني كبديل عن إلاشراف  .2

 التقليدي أهمها:

 غيير.الخوف من ممارسة عملية الت 

 .ضعف املهارات والقدرات الالكترونية التي تحتاجها عملية التغيير لدى املشرف التربوي واملعلم 

 .ضعف البنية التحتية الالكترونية في املدارس ومكاتب الاشراف التربوي 

 .قلة املوارد املادية الكافية إلحداث التغيير 

 ر ومبرراته ونواتجه املتوقعة.قصور الرؤية والرسالة الواضحة حول ماهية عملية التغيي 

 .غياب التواصل الفعال بين املشرفيين التربويين واملعلمين في حل املشكالت الراهنة 

 .غياب ثقافة التغيير في املجتمع املدرس ي 
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 .جمود ألانظمة واللوائح املعمول بها لإلدارة التربوية 

راف شرفين التربويين ملساهمة إدارة التغيير في تعزيز إلاشلم تظهر النتائج أي فروق ذات داللة احصائية في تقديرات امل.5

 ملتغيرات الدراسة الثالث )الجنس، الخبرة، والتخصص(.
ً
 الالكتروني كبديل عن إلاشراف التقليدي تبعا

 توصيات الدراسة:

 من خالل ما أسفرت عليه نتائج الدراسة امليدانية يوص ي الباحثان بالتالي:

 التغيير. يحقق أهداف إدارةسات التعليمية بما رسالة ورؤية املؤس تطوير  .2

 وصول  لتسهيل الادارات التعليمية عامة ومكاتب التوجيه التربوي خاصة في الاتصال أساليب تحسين .0

 .معه والتأقلم التغيير وتقبل للعمل جيد مناخ توفير جلأل  املناسب الوقت وفي املطلوبة بالسرعة املعلومات

 التغيير إلدارة إلاعداد في املختلفة إلادارية املستويات كافة وإشراك اإلدارات التعليميةالتغيير بة إدارة ثقاف نشر .0

 .الجديدة البيئة تغيرات مع التفاعل بما يحقق

 العمل الالكتروني في خطة التعليم عامة وخطة التوجيه التربوي خاصة أدراج وضع خطط لعملية .2

 صيغ التقليدية إلى صيغ إلكترونيةمتابعة التوجيه التربوي من الالعمل على تحويل  .5

 تطوير البنية التحتية بمدارس التعليم العام بما يتالءم مع متطلبات استخدام التوجيه الالكتروني.  .8

العمل على تصميم برمجيات ومنصات إلكترونية خاصة بعمل التوجيه الالكتروني تتناسب مع عمل املوجه  .8

 التربوي في مدارسنا.

قد اللقاءات والاجتماعات من أجل وضع تشريعات وقوانين تحكم التوجيه حث الجهات املعنية بع .2

 إلالكتروني.

عداد الخطط التدريبية للموجهين التربويين وللمعلمين في مجال تقنيات التعليم التي من شأنها املساعدة في إ .2

 استخدام التعليم إلالكتروني بما فيه التوجيه التربوي إلالكتروني.

 :قائمة املراجع

درجة إمكانية تطبيق إلاشراف إلالكتروني من وجهة نظر مديري (، 0202) ،كايد ،زينب محمد، ساملة ،و غزلةأب (2

العدد  ،(02املجلد ) ،املدارس واملعلمين في محافظة جرش، مجلة الجامعة إلاسالمية للدراسات التربوية والنفسية

 (.825ــ 822) .ص ص (،2)

متوفر على  0202وما بعدها، أغسطس  22 –يم أثناء جائحة كوفيد ألامم املتحدة: موجز سياساتي: التعل (0

  8/0202/ 02الرابط بتاريخ 

كورونا  جائحة فترة خالل الحكومية املدارس في ي Kإلالكترو إلاشراف تطبيق واقع ،(0202) ،أحمد وفاء ،بخيت (3

   ،(30العدد)، ( 5)والنفسية، املجلد يةالعلوم التربو  باألردن مجلة الشمال إقليم في التربويين املشرفين نظر وجهة من

 (08 -2ص ص )
 ادارة التغيير وتطبيقاتها في الادارة املدرسية، دار اسامة للنشر والتوزيع، الاردن.، (0220) ،فرحان حسن ،بربخ (2
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0200 

واقع املمارسات إلادارية ملديري مدارس وكالة الغوث الدولية بمحافظات  ،(0228) ،محمد رفيق خليل ،بعلوشة (5

 الجامعة إلاسالمية بغزة. التربية،في ضوء إدارة التغيير، وسبل تحسينه، رسالة ماجستير، كلية  غزة

درجة توافر متطلبات تطبيق إلاشراف إلالكتروني في املدراس الحكومية ، (0225) ،محمد حسين ،حمدان (8

   http://hdl.handle.net/20.500.12358/16931غزة.                –الجامعة إلاسالمية  .بمحافظات غزة وسبل تطويرها

معوقات تطبيق إدارة التغيير في مدارس التعليم ألاساس ي في محافظة  ،(0222) ،عبد الرزاق محمد ،الخليف (8

 .دمشق جامعة دمشق، ،دمشق ومتطلبات تطويرها، رسالة ماجستير غير منشورة، كلية التربية

، املطبعة العربية، بغداد.الت (، التفتيش2282)مصطفى، محمد  ،يحي صبحي، ،خليل (2
ً
 وعمليا

ً
 ربوي نظريا

"أثر إدارة التغيير على جودة الخدمات دراسة حالة مؤسسة اتصاالت الجزائر ورقلة،  ،(0222) ،ابتسام ،زروق  (2

 رسالة ماجستير غير منشورة، كلية الاقتصاد والتجارة والتسيير، جامعة قاصدي مرباح، ورقلة.

السوسيوتربوية التي يواجهها التالميذ في ظل جائحة كورونا من وجهة نظر  ت(، التحديا0202) ،إكرام ،زغاد (22

 املعلمين، رسالة ماجستير غير منشورة، جامعة محمد بوضياف باملسيلة، املسيلة.

 مدارس التعليم مديرات لدى التغيير لقيادة املهنية (، الكفايات2200مبارك، ) بن حاتم بنت سهام ،الزهراني (22

 .مكة جامعة أم القرى، ،املكرمة، رسالة ماجستير غير منشورة، كلية التربية مكة مدينةب الحكومي العام

الفني في التعليم من منظور الجودة الشاملة، مكتبة بيروت، سلطنة  (، إلاشراف0222ر، )حسن مختا ،سليم (20

 عمان.

مديري املدارس الحكومية درجة إدارة التغيير وثقافة التميز والعالقة بينهما لدى ، (0228) ،ُعريب ،سليمان (20

الثانوية ومديراتها في محافظات شمال الضفة الغربية من وجهات نظرهم أنفسهم، رسالة ماجستير غير منشورة، كلية 

 الدراسات العليا، جامعة النجاح.

 نواقع الاشراف الالكتروني في املدارس الحكومية من وجهة نظر املشرفين التربويي ،(0220) ،رشا راتب ،القاسم (22

 .، غزةفي شمال الضفة"، رسالة ماجستير غير منشورة، كلية الدراسات العليا، جامعة النجاح

"واقع استخدام إلاشراف إلالكتروني في رياض ألاطفال من وجهة نظر املشرفات  ،(0222) ،عهود خالد ،لصائغا (25

(، املجلد الثاني ديسمبر 02فسية العدد )التربويات واملعلمات بمدينتي مكة املكرمة وجد ة "، مجلة العلوم التربوية والن

 (.222: 22). ، ص ص0222

 الابداع في الاشراف التربوي وإلادارة املدرسية، دار الفرقان، عمان. ،(0222)، محمود ،طافش (28

املداخل إلادارية الحديثة في  (،0222) ،عمر أحمد ابو هاشم ،الشريف شاكر،أسامة محمد  ،عبد العليم (28

 هج للنشر والتوزيع، عمان.التعليم، دار املنا

"درجة جاهزية وزارة التربية والتعليم الاردنية لتطبيق الاشراف التربوي  ،(0222) ،إيمان جميل ،الرحمن عبد (22

 .022-082، ص ص 0222( 08الالكتروني، مجلة الجامعة الاسالمية للدراسات التربوية والنفسية، ع )

 ،استراتيجيات حديثة في إلاشراف التربوي، دار الفكر، عمان (،0228، )سهيلة، ذوقان، أبو السميد ،عبيدات (22

 ألاردن
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 .ناتجاهات حديثة في إدارة التغيير، دار الراية للنشر والطباعة والتوزيع، عما(، 0220، )سيد سالم ،عرفة (02

 ملدير معاصرة رؤية :للمدير العصرية والتحديات التغيير إدارة، (2009) ،النمران يوسف بن حمد ،العطيات (02

 عمان والتوزيع، للنشر .الحامددار  والعشرين، الحادي القرن 

 ارةباإلد"فاعلية استخدام التطبيقات الالكترونية في الاشراف التربوي  ،(0222) ،تركي بن صالح ،الغامدي (00

العامة للتربية والتعليم بمكة املكرمة"، رسالة ماجستير غير منشورة، جامعة أم درمان الاسالمية، معهد بحوث 

 .، السودانراسات العالم الاسالميود

الاشراف الالكتروني في املدارس الحكومية من وجهة نظر املشرفين التربويين  (، واقع0220) ،رشا راتب ،القاسم (00

 ، غزةفي شمال الضفة"، رسالة ماجستير غير منشورة، كلية الدراسات العليا، جامعة النجاح

ة في إدارة التغيير" دراسة حالة، رسالة ماجستير غير منشورة، ور الثقافة التنظيميد ،(0228) ،أميرة ،قدور  (02

 كلية الاقتصاد والعلوم السياسية وعلوم التيسير، جامعة أم البواقي، الجزائر.

استراتيجية مقترحة لتطوير قيادة التغيير في مؤسسات التعليم العالي بمحافظات  ،(0228) ،زهير محمود، الكردي (05

 . زةغ الجامعة الاسالمية بغزة، ،رسالة ماجستير غير منشورة، كلية التربيةاملستدامة،  غزة في ضوء مبادئ التنمية

صعوبات املتابعة إلاشرافية إلالكترونية وسبل تطويرها من وجهة نظر  ،(0222) ،أفلح بن أحمد ،الكندي (08

: 522(، ص ص )0العدد ) ،(08املشرفين التربويين، مجلة الدراسات الاسالمية للدراسات التربوية والنفسية، املجلد )

588). 

"واقع إلاشراف إلالكتروني لدى املشرفات التربويات في مدينة الرياض" ،(0202) ،هللا منيرة بنت عبد ،املالك (08

 (520: 520) ص.ص ، (2(، العدد )22مجلة جامعة الفيوم للعلوم التربوية والنفسية، املجلد )

 لإلشراف ألاولى الزرقاء تربية مديرية في التربويين ملشرفينا ممارسة درجة ،(0202) ،العظمات حامد، محمد (02

، ص (2العدد ) ،(2والنفسية، املجلد) العلوم التربوية نظرهم، مجلة وجهة من تطويره ومتطلبات إلالكتروني ومعوقاته

 (02: 2) ص.

بجامعة رؤية مستقبلية ملنظومة النشر ، (0222) ،النحيف، مجدي حسين السيد، عزب، حامد سالم جمعة (02

 ، الجمعية العربية للحضارة والفنون إلاسالمية.22الطائف، مجلة العمارة والفنون والعلوم إلانسانية، ع
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 اداء ادارة املوارد البشرية في مكاتب التربية والتعليم في الجمهورية اليمنية واقع تطوير 

The reality of developing the performance of human resources management in 

education offices in the Republic of Yemen 

محاضر في كلية  اليمنية، الجمهورية ،تعز جامعة ،التربية كلية ،التربوي  والتخطيط الادارة قسم /فاضلنصار محمد عبده ط.د.

 إب جامعة / التربية النادرة

PhD.Nassar Muhammad Abdo Fadel / Department of Educational Administration and Planning - College of 

Education, University of Taiz, Republic of Yemen, lecturer at the Faculty of Rare Education/ Ibb University 

 

 ملخص الدراسة: 

 وأستخدم اليمنية، لتعليم بالجمهوريةواالبشرية في وزارة التربية  أداء إداره املواردواقع تطوير  على التعرف إلى الحالي البحث هدف 

 والتعليم بالجمهوريةمدراء ادارة املوارد البشرية في وزارة التربية  من وعينته البحث مجتمع وتكون  ،بحثه إعداد في الوصفي املنهج الباحث

 البشرية،( مدراء ادارة املوارد 022من)عينة الدراسة  وتكونت الضالع( حضرموت،، عدن ،تعز ،إب ،ذمار، العاصمةصنعاء، أمانة ) اليمنية

  الاستبانه. اداة الباحث أستخدم واملعلومات البيانات جمع ولغرض العشوائية، بالطريقة العينة اختيار وتم

  :ألاتية النتائج الى البحث توصل وقد 

 سابي حصل على املتوسط الح يمنية،ال والتعليم بالجمهوريةالبشرية في وزارة التربية  أداء إداره املواردن درجة ان واقع تطوير أ

 ( .0.49(، والانحراف املعياري)(1.77

  متوسطة.(، وبدرجة 0.52( وانحراف معياري بلغ)1.88بلغ )جاء مجال التخطيط للموارد البشرية الرتبة الاولي بمتوسط حسابي 

 (1.84جاء مجال الاستقطاب والتوظيف في الرتبة الثانية بمتوسط حسابي بلغ )متوسطة.( وبدرجة 0.58بلغ ) عياري وانحراف م 

  متوسطة.( وبدرجة 0.58( وانحراف معياري بلغ)1.83بمتوسط حسابي بلغ ) الرتبة الثالثةجاء مجال التوصيف الوظيفي في 

 ( وبدرجة 0.55( وانحراف معياري بلغ)1.73جاء مجال املرتبات والترقيات في الرتبة الرابعه، بمتوسط حسابي بلغ ،).متوسطة 

 وبدرجة متوسطة. (،0.56( وانحراف معياري بلغ)1.71جال تقييم ألاداء في الرتبة الخامسه، بمتوسط حسابي بلغ )جاء م 

  متوسطة.وبدرجة  (،0.53( وانحراف معياري بلغ)1.69حسابي بلغ ) السادسه بمتوسطجاء مجال التدريب والتأهيل في الرتبة 

  متوسطة.وبدرجة  (،0.58( وانحراف معياري بلغ)1.67توسط حسابي بلغ )بم السابعه،جاء مجال التدوير الوظيفي في الرتبة 

 البشرية تطوير، أداء، إداره املوارد :املفتاحية كلماتال

Abstruct : 

The aim of the current research is to identify the reality of developing the performance of human resources 

management in the Ministry of Education in the Republic of Yemen.  Ibb, Taiz, Aden, Hadhramaut, and Al Dhale) and the 

study sample consisted of (210) directors of human resources management, and the sample was chosen randomly, and for 

the purpose of collecting data and information, the researcher used the questionnaire tool. 

  The research reached the following results: 

 The degree to which the reality of developing the performance of human resources management in the Ministry 

of Education in the Republic of Yemen obtained an arithmetic mean (1.77), and a standard deviation (0.49).  
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 The field of planning for human resources ranked first with a mean of (1.88) and a standard deviation of (0.52), 

with a medium degree. 

 The field of polarization and employment came in the second rank with a mean of (1.84) and a standard deviation 

of (0.58), with a medium degree. 

 The job description field came in the third rank with a mean of (1.83) and a standard deviation of (0.58), with a 

medium degree. 

 The field of salaries and promotions came in the fourth rank, with an arithmetic mean of (1.73) and a standard 

deviation of (0.55), with a medium degree. 

 The performance evaluation domain came in the fifth rank, with a mean of (1.71) and a standard deviation of 

(0.56), with a medium degree. 

 The field of training and rehabilitation came in the sixth rank, with a mean of  

 (1.69) and a standard deviation of (0.53), with a medium degree. 

 The field of job rotation came in the seventh rank, with a mean of (1.67) and a standard deviation of (0.58), with 

a medium degree. 

 Keywords : Development, Performance, Human Resource Management 

 مقدمة: 

 ألاعمال على نجاح الفعال ألاثر ذات الحديثة ألافكار أهم من املعاصر عاملنا املوارد البشرية في إدارة تعد

  واملؤسسات،
ً
 أن مفادها فكرة رد البشرية تأسست علىاملوا إدارة فإن ،الفكري  املال ورأسمفهوم التنمية  من انطالقا

 باملجال خاصةواختراعات  وبراءات، تراخيص من تشمله ما كوادر بشرية بكل من لديها ما باستغالل ملزمة املؤسسات

 .(20، 2007)الصاوي،  خالله من تعمل الذي

 تامآ هناك أن من الرغم وعلى
ً
 املعرفية هي أدوات املعلومات ارة إدارة املوارد البشرية واد بأن إلادارة عالم في وعيا

 إلى البيانات من تبدأ التي عملية التقييم تلعب إلاداري  العلمي البحث واقع ،وفي للمؤسسات بالنسبة فعالة و حيوية

  املعرفة إلى املعلومات من ثم ، املعلومات
ً
  دورا

ً
 على ون  يسير التي املؤسسات بكل الخاصة السياسات في وضع رئيسيا

 البيانات واملعلومات استخدام أثر فإن ذلك عن فضال وتطوير املستقبل الداء الكوادر البشرية ، التخطيط في أساسها

 املجتمع غمار وطأة من النهوض الادارة بالقدرة على يزود وخاصة ادارة املوارد البشرية ، الحالي التعليمي النظام واقع على

 )حسين، العالمي، املجتمع يقود الذي املعرفة مجتمع في املنافسة لىع معلوماتية قادرة تعليمية بيئة إلى والوصول  ،

2006،(96-95 . 

 من خالل البشرية نظام ادارة املوارد تطوير إلى تسعى حكومية مؤسسة مكتب التربية والتعليم يعتبر أن وبما

 التطوير على من إلاعتماد لىألاو  بها فكان النظام تطبيق من والتأكد إلدارية وألانظمة البشرية املوارد كفاءة رفع

 والتربة ألاساس البشري  العنصر ويعتبر متطورة مؤسسة إلى للوصول  العالية التقنيات إلى والاستناد التكنولوجي

 الديوان تصور  الصعب من أنه حيث وتطويره تدريبه خالل من وذلك الاهتمام به، من بد ال لذا لعملية التطوير  الخصبة

تحدث  املتغيرات التي مع للتعامل ومتطورة جديدة وطرق  أساليب عن البحث أصبح املهم و لقد هذا العنصر وجود بدون 
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 بد ال لهذا بقائها واستمرارها، على وتحافظ والفعالية الكفاءة إلى للوصول  تسعى ومنظمة مؤسسة كل هدف حولنا من

 ألاداء  الوظيفي مستوى  لتطوير يسعى ودوره مهامه خالل مكتب التربية والتعليم من كان التطور وملا مواكبة من

 ألاسلوب من إيجاد لنا بد ال ، ككل وللحكومة للمنظمات الكلي لألداء ركيزة يعتبر في ادارةاملوارد البشرية والذي  للموظفين

 لوبوهو ألاس تطوير الاداء إلدارة املوارد البشرية في ضوء التطوير التنظيمي  خالل من الهدف هذا إلى للوصول  املناسب

  بكاملها العملية دراسة يتم حيث ، فرق العمل على بتركيزه يتميز الذي
ً
 )أبو ألاهداف، بتحقيق وانتهاء من التخطيط بدءا

 ( .20، 0225عوض، 

 وتوسیع املعرفة واملهارة في آن واحد، في استخدام وألاسرع لألذكى البقاء هو العصر هذا ويرى الباحث ان سمة

 املستقبل، لصنع السبیل هما والاداء والتطوير ألاداء وإلانجاز، في والدقة الحیاة، شؤون مختلف في تطبیقاتها نطاق

 مجاالت كل ستطرأ في للتغيرات التي الاستجابة سرعة على مجتمع أي في وذاك في هذا والنجاح التطور  وتتوقف احراز

 املالئم السیاق وتوظیفها في مناسبة، تقنیات أو  واسعة بتطبیقات جدیدة معرفة ٕوانتاج املعرفي، التفجر الحیاة، ومتابعة

 القادمة  للنهضة الحركة والفعل طاقة وصارت املعاصر، التطویر قیادة املعرفة اختلقت ألن لها؛

  :مشكلة البحث

 عصر في إلادارة في الاتجاهات الحديثة ن مكتب التربية والتعليم لم يولي ادارة املوارد البشرية و كأحدأيالحظ 

 الدارسة هذه جاءت هنا ومن وتوظيفها، معها للتعامل أية برامج لها تخصص ولم اهتمام أي املعرفية  التكنولوجية ةالثور 

  نفكر لتجعلنا
ً
 في بشكل مباشر أثرت املعرفية و العلمية الثورة أن وخاصة لتطوير أداء ادارة املوارد البشرية ،  جديا

 هذا البحث جاء أن كما مستحدثاته ومواكبة العصر، تحديات هذا واجهةم على يساعد بما أدواره او تنفيذة له طريقة

 
ً
 التعليمية مؤسساته على كبير بشكل تؤثر اليمني والتي املجتمع تواجه التي العاملية واملحلية التحديات من لعدد نتاجا

 الذي يشهده الكبير لوجيالتكنو  و العلمي التطور  التحديات هذه منو   خاص دارة املوارد البشرية بشكلإو  بشكل عام،

  والتعليم التربية حقل

 املوارد هذه على إدارتها للحفاظ أدوار واختالف والتعليم التربية وزارة مهام إنجاز في البشرية املوارد وتعتبر أهمية

 الطلبات منها باألف ألاخرى واملقدرة والوزارات للمديريات فيها العاملين قبل من املتزايدة الخارجية النقل طلبات ضل في

 ،واملنظمة الفرد ،الطرفين تعارض مصالح إلى يؤدي قد الوضع هذا، الدور  لنظام وفقا وينظم يؤجل ما ومنها يقبل ما

 قد أو ،مصالحهم لتحقيق أفضل فرص وظيفية عن والبحث الوظيفي الرضا عدم إلى املوظفين من الكثير يدفع بحيث

  ألاداء مستوى  انخفاض لتاليوبا إلنجاز با الاكتراث عدم إلى بهم يؤدي

 فقد لهم، املقدمة واملساعدات املالية املوارد شح والتعليم منبها مكاتب وزارة التربية  تمر التي ونظرآ للظروف

 ووظائفها البشرية املوارد بإدارة واملتعلقة املؤسسات تلك في املتبعة والقوانين السياسات وإلاجراءات والنظم اختلفت

 والحوافز وأنظمة والعالوات الترقيات أو والتنمية التدريب أو املؤوسسة فيوالاستقطاب ستيعاب والا  من التوظيف

باألمن الوظيفي، وبناًء على ما سبق فإن مشكلة  إحساسهم على ويؤثر املوظفين على ذلك أثر ينعكس قد مما التقاعد
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لتعليم في وا ة املوارد البشرية في مكاتب التربيةما واقع تطوير اداء ادار آلاتي:البحث الحالي تتحدد بالسؤال الرئيس 

 .الجمهورية اليمنية

 :أهمية البحث

 :يلي البحث بما أهمية إيجاز يمكن

 املوارد البشرية  إدارة موضوعالبحث خاصة  لهذا النسبية الندرة ومن ،موضوع حداثة البحث من أهمية تنبثق

 .التعليمي املجال في

 إلاداراتمديري  خاصة اليمنية بالجمهورية والتعليم ربيةالعاملين في مكتب الت تفيد. 

 البحث.اليمنية من نتائج هذا  بالجمهورية والتعليم سيستفيد العاملون في مكاتب التربية 

  أداء ادارة املوارد البشرية في مكتب التربية والتعليم. موضوع تطوير حداثة وأهمية 

 ارة وير إدارة ادوذلك من خالل تطبيق النموذج لتط ،داري ج إلا يسهم هذا البحث في رفع مستوى ألاداء وإلانتا

 .املوارد البشرية

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

 البشرية.بادارة املوارد 

  الجمهورية اليمنية ، بما يحقق الفائدة قد يمثل هذا البحث إضافة علمية متواضعة للمكتبة الجامعية في

 املرجوة منه لدى  الباحثين والدارسين واملهتمين في هذا ملجال .

 البحث:أهداف 

 الاتي:يسعى البحث الحالي إلى التعرف على 

  اليمنية؟ادارة املوارد البشرية في وزارة التربية والتعليم بالجمهورية  على واقعالتعرف 

 حدود البحث: 

 اليمنية.املوارد البشرية في وزارة التربية والتعليم بالجمهورية  اداء ادارة ملوضوعية:االحدود 

 اليمنية.في في وزارة التربية والتعليم بالجمهورية  مديري الاداراتويتمثل في  البشرية:الحدود 

 م.0200/  0202هذا البحث في العام الجامعي  تطبيق الزمانية:الحدود 

 اليمنيةفي وزارة التربية والتعليم بالجمهورية  تمثلوت املكانية:الحدود 

 للبحث:املصطلحات العلمية 

 دارة املوارد البشرية:إ -

الذين يديرون ألاشخاص داخل  وهي نظام يختص بشؤون العاملين، كما أنها مسؤولية تقاسمها أولئك

جميع  القاتهم فيما بينهم، ويتم تطبيقها فياملؤسسة، فهي إلادارة املعنية بالكوادر البشرية العاملة داخل املؤسسة وع
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ميادين التوظيف داخل املؤسسات إلانتاجية والخدمية املختلفة، حيث تعمل على اجتذاب الكفاءات املهنية الفعالة 

واملحافظة عليها ألطول وقت ممكن من خالل تحليل واقع ومتطلبات العمل والتخطيط الناجح للحصول على الكفاءات 

 مثل البشرية ألا 
ً
 )  0222،5 الجازي،، )العملو ألاكثر مالئمة الحتياجات  وألاكثر تميزا

  للباحث:التعريف إلاجرائي 

الذي يجب بذلها باستمرار لرفع وتطوير اداء ادارة املوارد البشرية في مكتب التربية والتعليم عن  هو الجهود

مل ومعالجة املشكالت التي ظهرت ودعم القدرات طريق الرفع والتحسين املستمر بإتباع ألاساليب العلمية في الع

 تعرف على أنها إدارة املهارات الخاصة  وإدارة املوظفينإلابداعية 
ً
 باألفراد.في املؤسسة، وأحيانا

   :داء ادارة املوارد البشريةآ

 :(0222تعريف الفارس )

دارة استثمار رأس املال هو القدرة على التنسيق بين مختلف الوظائف والنشاطات والعمليات من خالل ا

الفكري لدى الوزارة بصورة فعاله بما ينعكس ايجابآ على مستوى الاداء والانتاجية والجوده التي تشكل بمجموعها 

 عناصر التنافس بعيد املدى الذي الينتهي بمجرد ظهور منافيسن جدد.

 للباحث:التعريف الاجرائي 

ة على التنسيق بين مختلف الوظائف والنشاطات والعمليات يتبنى الباحث تعريف فارس الذي ينص " هو القدر 

من خالل ادارة استثمار رأس املال الفكري لدى الوزارة بصورة فعاله بما ينعكس ايجابآ على مستوى الاداء والانتاجية 

 والجوده التي تشكل بمجموعها عناصر التنافس بعيد املدى الذي الينتهي بمجرد ظهور منافيسن جدد."

 والتعليم:لتربية مكتب ا

)إدارة فرعية لوزارة التربية والتعليم تهتم بالنواحي الفنية وإلادارية  عرفها قانون وزارة التربية والتعليم بأنها

للعملية التعليمية، وتهدف إلى تطوير املوقف التعليمي باملدارس وتقويمه، ومساعدة إلادارة باملنطقة على تسهيل 

 (022م، 2222)الحاج، واملالية( ارية وتنفيذ خططها وبرامجها إلاد

 املوارد البشرية  ألاول:املبحث 

  :املوارد البشريةة نشأ

املوارد البشرية أنتجت من قبل حركة العالقات البشرية، التي بدأت في بدايات القرن العشرين كنتيجة ألعمال 

 عرفت عند ألاخرين بالتولرزم(، إلادارة العلمية، تايلور شرح مفهومه املسمى "2225-2258 فريدريك تايلور 
ً
" )الحقا

 بمبدأ في عمليات إلانتاج ، العمالة، أثار  الكفائة إلاقتصاديةالسعي لتطوير 
ً
في الوظائف الصناعية،  وكان مرتبطا

 ببحث 
ً
 ، الذي وثق مصادفة عن طريقإلليتون مايوالتساؤل في إنتاجية القوى البشرية الحركة تم تنظيمها الحقا

دراسة هاوثورن كيف أن الحوافز ليس لها عالقة بالتعويضات املادية وظروف العمل ، إلاهتمام والارتباط ، أثمرت 

https://ar.wikipedia.org/wiki/%D9%81%D8%B1%D9%8A%D8%AF%D8%B1%D9%8A%D9%83_%D9%88%D9%8A%D9%86%D8%B3%D9%84%D9%88_%D8%AA%D8%A7%D9%8A%D9%84%D9%88%D8%B1
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A5%D8%AF%D8%A7%D8%B1%D8%A9_%D8%B9%D9%84%D9%85%D9%8A%D8%A9
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A5%D8%AF%D8%A7%D8%B1%D8%A9_%D8%B9%D9%84%D9%85%D9%8A%D8%A9
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D9%83%D9%81%D8%A7%D8%A1%D8%A9_%D8%A7%D9%82%D8%AA%D8%B5%D8%A7%D8%AF%D9%8A%D8%A9
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D9%83%D9%81%D8%A7%D8%A1%D8%A9_%D8%A7%D9%82%D8%AA%D8%B5%D8%A7%D8%AF%D9%8A%D8%A9
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A5%D9%84%D8%AA%D9%88%D9%86_%D9%85%D8%A7%D9%8A%D9%88
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A5%D9%84%D8%AA%D9%88%D9%86_%D9%85%D8%A7%D9%8A%D9%88
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وديفد  ، فريدريك هيزبيرغ ،ماكس ويبر، كورت ليفين، إلبراهام ماسلوعن عمالة أكثر إنتاجية و أعمال معاصرة 

 لتطبق املالسلوك التنظيميأسست لدراسات نظرية  ماكليالند
ً
 (.  0222،20الجازي ،  وارد البشرية )، معطية مجاال

 :تعريفات إدارة املوارد البشرية

 عرفها فرنش: هي عملية اختيار واستخدام وتنمية وتعويض املوارد البشرية باملنظمة.

 ةألاداء والتنميعمليات التعيين وتقيم  هي استخدام القوى العاملة باملنشأة ويشتمل ذلك على: عرفهاسيكوال:

 ملرتبات وتقديم الخدمات الاجتماعية والصحية للعاملين وبحوث ألافراد.والتعويض وا

هي تلك الوظيفة في التنظيم التي تختص بإمداد املوارد البشرية الالزمة ويشمل ذلك تخطيط  عرفها جلويك:

 الاحتياجات من القوى العاملة والبحث عنها وتشغيلها والاستغناء عنها

 -البشرية: إدارة املوارد 

عنى بالعنصر البشري بشكل أساس ي، وتركز على كيفية استقطابه هي ن
ُ
وع خاص من أنواع إلادارة التي ت

لينضم لفريق العمل في منشأة ما ، وتنظيم أموره وتقييم أدائه ،كما يهتم هذا النوع  -والطريقة التي يتم اختياره بها 

 لتحقيق ألاهداف املنشودة للمنظمة بمكافأة إلادارة وألايدي العاملة في املنشأة على مختلف مستويا
ً
تها إلادارية؛ سعيا

وتحقيق الرضا الوظيفي لألفراد والعمل على زيادة مستوى جودة إلانتاج ورفع كفاءة العاملين وفاعليتهم بالعملية 

حة في املنشأة، اإلانتاجية و تحظى املوارد البشرية بأهمية بالغة في مجال التنمية، وتعتبر العنصر املؤثر على املوارد املت

وتكمن أهمية املوارد البشرية بأن الانسان يلعب دور املحرك الرئيس ي ألية عملية من عمليات املنشأة، إذ يبعث 

الحيوية والفاعلية في استغالل الثروات املتوفرة، وهو املسؤول ألاول عن نمو املنظمة وتقدمها وتحديد مالمحها واملض ي 

 بتفوقها في البيئة املن
ً
 في إلادارة الحديثة كونها تهتم بالوظائف واملهام قدما

ً
 كبيرا

ً
افسة، تشغل املوارد البشرية حيزا

الخاصة ومنحها املكان املناسب في الهيكل التنظيمي للمنشأة، واتخاذها كأسلوب نجاح ونشاط، لذلك أصبحت إدارة 

 ال بد منه في تحقيق النجاح ألية منشأة ، )الحيا
ً
 ( 5 ،2018ري،  املوارد البشرية شرطا

، الاختياروالبشرية وتختص بجذب املوظفين، أو املوارد  للمنظماتالقوى العاملة  إدارةإدارة املوارد البشرية هي 

 متابعة  التقييمالتدريب، 
ً
قوانين باملنظمة والثقافة التنظيمية والتأكد من إلامتثال  قيادةومكافئة املوظفين، وأيضا

، إدارة املوارد البشرية يكون دورها التواصل اوضات جماعيةمففي حاالت يكون املوظفون راغبين في إجراء  العمل

 (.25 ،0225بو عوض، أ)  املبدئي مع ممثلي املوظفين،

واملوارد البشرية مجموع ألافراد املشكلين للقوى العاملة بمنظمة ما، أو قطاع أعمال أو اقتصاد ما. ويستخدم  

بشكل مترادف مع املوارد البشرية، على الرغم من رأس املال البشري عادة ما يشير  رأس املال البشري البعض مصطلح 

 أو مجرد« العمل»أو  املواهبأو « القوى العاملة»يانا تشمل إلى وجهة نظر أضيق، هناك مصطلحات أخرى تستخدم أح

ووجدت املوارد البشرية كمنتج لحركة العالقات البشرية في بدايات القرن العشرين، عندما بدأ الباحثون «. ألافراد»

طرق لخلق قيم لألعمال عن طريق إلادارة إلاستراتيجية للقوى العاملة. املوارد البشرية كانت مهيمنة بالعمل  يوثقون 

https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A3%D8%A8%D8%B1%D8%A7%D9%87%D8%A7%D9%85_%D9%85%D8%A7%D8%B3%D9%84%D9%88
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A3%D8%A8%D8%B1%D8%A7%D9%87%D8%A7%D9%85_%D9%85%D8%A7%D8%B3%D9%84%D9%88
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D9%83%D9%88%D8%B1%D8%AA_%D9%84%D9%8A%D9%81%D9%8A%D9%86
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D9%83%D9%88%D8%B1%D8%AA_%D9%84%D9%8A%D9%81%D9%8A%D9%86
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https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D9%84%D8%AF%D8%B1%D8%A7%D8%B3%D8%A7%D8%AA_%D8%A7%D9%84%D8%AA%D9%86%D8%B8%D9%8A%D9%85%D9%8A%D8%A9
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، ، والتقدم التقني، وأبحاث متقدمةدمج املنظمات، العوملةالاجرائي اليومي، مثل الرواتب وإدارة املنافع، لكن بسبب 

ماج وإلاستحواذ، إدارة املواهب، خطط التعاقب، املوارد البشرية آلان تركز على املبادرات إلاستراتيجية مثل إلاند

 (  .22 ،0220بو عمره ،أالعالقات الصناعية أو العمالية، والتنوع والشمول ) 

عدِّ  
ُ
ةوت شارك في إدارة املوارد الخاصة بها، وقد حصلت  إدارة املوارد البشريِّ

ُ
نشآت التي ت

ُ
ملوارد امن أساسات امل

ة قدمها في  البشريِّ
ُ
ة التي ت سعلى أهميٍة كبيرٍة في عالم ألاعمال؛ بسبب الدور املهم والوظيفة ألاساسيِّ ؤسِّ

ُ
 والشركات اتامل

 للتطورات والهيئات املتنوعة؛ لذلك ُيعتبر تحد
ً
ة من ألامور الصعبة؛ نتيجة يد تعريف واحد إلدارة املوارد البشريِّ

ستمرة في عالم 
ُ
ها إلادارة التي تهتمِّ باألشخاص بشكٍل عام، ولكن من املمكن تعر  إلادارةامل ة بأنِّ يف إدارة املوارد البشريِّ

ة الذي  ة هي قسم من العملية إلاداريِّ خرى إلدارة املوارد البشريِّ
ُ
سة أو الشركة، ومن التعريفات ألا ؤسِّ

ُ
داخل العمل في امل

ة بأس ستخدم في إدارة العناصر البشريِّ
ُ
ا لوٍب إيجابيِّ وفعال؛ ممِّ يحتوي على مجموعٍة من النشاطات والوظائف التي ت

جتمع، )القحطاني ،
ُ
نشأة واملوظفين وامل

ُ
 ( . 0،  0225ُيساهم في تحقيق املصالح الخاصة بامل

ة ة إدارة املوارد البشريِّ  :أهميِّ

عتبر 
ُ
ةت لخص  إدارة املوارد البشريِّ

ُ
ة ذات ألاهمية في الهيئات ومنظمات ألاعمال املتنوعة، وت من ألاقسام إلاداريِّ

 للنقاط آلاتية: 
ً
 أهميتها وفقا

  ةتزويد ناسبة؛ عن طريق الاعتماد على أفضل إد املوارد البشريِّ
ُ
تنوعة وامل

ُ
الت امل ؤهِّ

ُ
ساهم في تبامل

ُ
طور ارة ت

. إلانتاج
ً
ا  وكمِّ

ً
 نوعا

  ة، امج التدريتوفير كافة ألادوات والوسائل الخاصة باألفراد من املوظفين؛ عن طريق إعداد مجموعٍة من البر بيِّ

ة. ل إلانتاجيِّ  وتوفير ألاجور والحوافز التي تدعم أفضل أداء وتزيد من ُمعدِّ

  ة واملهام الخاصة باألفراد من املوظفين؛ من خالل تفعيل بين كافة الوحدات  والتنظيمتعزيز التنسيق إلاداريِّ

ة. ناقشة مع إلادارة التنفيذيِّ
ُ
 دور امل

  ِّؤثر بشكٍل رئيس ي سلبي
ُ
شكالت الرئيسية الخاصة باألفراد من املوظفين والتي ت

ُ
شاركة في التعرف على امل

ُ
امل

نشأة. فاعلية وكفاءةعلى 
ُ
 امل

  
ُ
ؤشرات امل

ُ
ة وامل ة والتنظيميِّ ساهمة في دراسة جميع الكفاءات الفعاليِّ

ُ
لخاصة ا الكفاءةستخدمة في قياس امل

خرى.
ُ
الت ألا عدِّ

ُ
ؤشرات وامل

ُ
ؤثر في العمل، وغيرها من امل

ُ
 باألداء، ونسب الحوادث التي ت

 س
ُ
اعدة للمديرين في تطبيق السياسات وحلِّ أي ُمشكالت أو قضايا خاصة باملوظفين تقديم امل

 (2، 0222)الجازي،

ة ف وظائف : وظائف إدارة املوارد البشريِّ صنِّ
ُ
ةت  إلى ثالثة أنواع وهي:  إدارة املوارد البشريِّ

ة:  ة للموارد البشريِّ سات، إلادارة إلاداريِّ ؤسِّ
ُ
نظمات وامل

ُ
ة التي تعتمد عليها امل  هي من أقدم وظائف إدارة املوارد البشريِّ

واعتمدت هذه الوظيفة على فكرٍة رئيسية هي أن كلِّ ُمنشأة تحرص على تقديم الوظائف ملجموعٍة من ألاشخاص؛ 

ن من متابعة ألافراد وجمع كافة البيانات 
ِّ
ة؛ حتى تتمك ة مهام ونشاطات إداريِّ نشأة تطبيق عدِّ

ُ
لذلك يترتب على امل

https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%B9%D9%88%D9%84%D9%85%D8%A9
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https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D9%86%D8%AF%D9%85%D8%A7%D8%AC_%D9%88%D8%A7%D8%B3%D8%AA%D8%AD%D9%88%D8%A7%D8%B0
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https://mawdoo3.com/%D8%A3%D9%86%D9%88%D8%A7%D8%B9_%D8%A7%D9%84%D8%B4%D8%B1%D9%83%D8%A7%D8%AA
https://mawdoo3.com/%D8%A3%D9%86%D9%88%D8%A7%D8%B9_%D8%A7%D9%84%D8%B4%D8%B1%D9%83%D8%A7%D8%AA
https://mawdoo3.com/%D8%AA%D8%B9%D8%B1%D9%8A%D9%81_%D8%A7%D9%84%D8%A5%D8%AF%D8%A7%D8%B1%D8%A9
https://mawdoo3.com/%D8%AA%D8%B9%D8%B1%D9%8A%D9%81_%D8%A7%D9%84%D8%A5%D8%AF%D8%A7%D8%B1%D8%A9
https://mawdoo3.com/%D8%AA%D8%B9%D8%B1%D9%8A%D9%81_%D8%A8%D8%A5%D8%AF%D8%A7%D8%B1%D8%A9_%D8%A7%D9%84%D9%85%D9%88%D8%A7%D8%B1%D8%AF_%D8%A7%D9%84%D8%A8%D8%B4%D8%B1%D9%8A%D8%A9
https://mawdoo3.com/%D8%AA%D8%B9%D8%B1%D9%8A%D9%81_%D8%A8%D8%A5%D8%AF%D8%A7%D8%B1%D8%A9_%D8%A7%D9%84%D9%85%D9%88%D8%A7%D8%B1%D8%AF_%D8%A7%D9%84%D8%A8%D8%B4%D8%B1%D9%8A%D8%A9
https://mawdoo3.com/%D8%AA%D8%B9%D8%B1%D9%8A%D9%81_%D8%A7%D9%84%D9%85%D9%88%D8%A7%D8%B1%D8%AF_%D8%A7%D9%84%D8%A8%D8%B4%D8%B1%D9%8A%D8%A9
https://mawdoo3.com/%D8%AA%D8%B9%D8%B1%D9%8A%D9%81_%D8%A7%D9%84%D9%85%D9%88%D8%A7%D8%B1%D8%AF_%D8%A7%D9%84%D8%A8%D8%B4%D8%B1%D9%8A%D8%A9
https://mawdoo3.com/%D8%AA%D8%B9%D8%B1%D9%8A%D9%81_%D8%A7%D9%84%D8%A5%D9%86%D8%AA%D8%A7%D8%AC
https://mawdoo3.com/%D8%AA%D8%B9%D8%B1%D9%8A%D9%81_%D8%A7%D9%84%D8%AA%D9%86%D8%B8%D9%8A%D9%85
https://mawdoo3.com/%D8%AA%D8%B9%D8%B1%D9%8A%D9%81_%D8%A7%D9%84%D8%AA%D9%86%D8%B8%D9%8A%D9%85
https://mawdoo3.com/%D8%A7%D9%84%D9%81%D8%B1%D9%82_%D8%A8%D9%8A%D9%86_%D8%A7%D9%84%D9%83%D9%81%D8%A7%D8%A1%D8%A9_%D9%88%D8%A7%D9%84%D9%81%D8%A7%D8%B9%D9%84%D9%8A%D8%A9
https://mawdoo3.com/%D8%A7%D9%84%D9%81%D8%B1%D9%82_%D8%A8%D9%8A%D9%86_%D8%A7%D9%84%D9%83%D9%81%D8%A7%D8%A1%D8%A9_%D9%88%D8%A7%D9%84%D9%81%D8%A7%D8%B9%D9%84%D9%8A%D8%A9
https://mawdoo3.com/%D8%AA%D8%B9%D8%B1%D9%8A%D9%81_%D8%A7%D9%84%D9%83%D9%81%D8%A7%D8%A1%D8%A9
https://mawdoo3.com/%D8%AA%D8%B9%D8%B1%D9%8A%D9%81_%D8%A7%D9%84%D9%83%D9%81%D8%A7%D8%A1%D8%A9
https://mawdoo3.com/%D9%85%D9%81%D9%87%D9%88%D9%85_%D8%A5%D8%AF%D8%A7%D8%B1%D8%A9_%D8%A7%D9%84%D9%85%D9%88%D8%A7%D8%B1%D8%AF_%D8%A7%D9%84%D8%A8%D8%B4%D8%B1%D9%8A%D8%A9
https://mawdoo3.com/%D9%85%D9%81%D9%87%D9%88%D9%85_%D8%A5%D8%AF%D8%A7%D8%B1%D8%A9_%D8%A7%D9%84%D9%85%D9%88%D8%A7%D8%B1%D8%AF_%D8%A7%D9%84%D8%A8%D8%B4%D8%B1%D9%8A%D8%A9
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باتهم في وظائفهم، كما تمتلك مهام هذه الوظيفة الخاصة بهم وضمان منحهم حقوقهم وتشجيعهم على تطبيق واج

ة، وتعتمد معالجة العديد منها على استخدام أجهزة  ة والقانونيِّ حاسبيِّ
ُ
ة وامل  تتنوع بين املكتبيِّ

ً
ا وبالحاسطبيعة ؛ ممِّ

، ومن املمكن تلخيص مهام هذه الوظيفة 
ً
ُيساهم في توفير بيانات حديثة وموثوقة، ولكن يظلِّ تسيير إلادارة جامدا

 لآلتي: 
ً
 وفقا

 ألامثلة عليها الوثائق والسجالت  تسجيل البيانات واملعلومات الخاصة بالجماعات وألافراد، ومن

 وإلاحصاءات.

 .ة  إدارة ومتابعة ألاجور املاليِّ

  بالعملالحرص على تنفيذ القوانين الخاصة. 

 تسجيل مواعيد حضور وُمغادرة .  املوظفين بشكٍل يوميِّ

 .تحديد املواعيد الخاصة بالُعطل خالل السنة 

 نشأة )، استخدام الحاسوب في معالجة السجالت الخاصة باملوظفين
ُ
 (.52-22 ،2014، رقامامل

ة: تحديات تواجه إدارة املوارد   البشريِّ

نشآت املتنوعة تواجه ال
ُ
ؤثرة في ُمنذ مطلع القرن الواحد والعشرين للميالد صارت امل

ُ
عديد من التحديات امل

 على  العمل
ً
ةالخاص بها، وانعكست هذه آلاثار الحقا ، ومن ألامثلة على أهمِّ هذه التحديات: إدارة املوارد البشريِّ

ة املتنوعة، والتحدياتالعوملة، والتحديات الناتجة عن إدارة الجودة الشاملةالاهتمام ُبمتابعة   ، والتأثيرات التكنولوجيِّ

تعلقة في البيئة )يحياوي،
ُ
 ( . 00 ، 2018امل

 :مهام إدارة املوارد البشرية

 طلوبة للضبط إلاداري ألية منظمة. تعزيز البنية ألاساسية امل 

  .العمل على استقطاب ألايدي العاملة ذات الكفاءة العالية ألداء مهام املنظمة وتحقيق أهدافها 

  .التحكم بعملية دمج املوظفين الجدد ودخولهم إلى بيئة املنشأة وتنظيمها 

 بعتها. تطبيق أنظمة خاصة تتمحور أهميتها في تقييم أداء ألايدي العاملة ومتا 

  .تحفيز العاملين على أداء املهام املطلوبة منهم بالشكل الصحيح من خالل التأهيل والتدريب 

  .تشجيع العاملين وتحفيزهم بشكل مستمر 

  (02، 0225عوض،  )أبو العمل على توعية ألافراد واملؤسسة بما لهم من حقوق وما عليهم من واجبات . 

 الدراسات املحلية:

لى الاحدث وتم إملحلية والدراسات العربية والدراسات الاجنبية وتم عرضها من الاقدم تتضمن الدراسات ا

 النتائج.برز أبرز الاساليب الاحصائية و أالتعليق عليها من حيث الهدف واملنهج واملجتمع والعينة والاداة و 

 لتزام التنظيمي " ممارسات ادارة املوارد البشرية على الا بـــ: أثر  املوسومة م(0210)بالفقية،دراسة 

https://mawdoo3.com/%D9%85%D8%A7_%D9%87%D9%88_%D8%A7%D9%84%D8%AD%D8%A7%D8%B3%D9%88%D8%A8_%D9%88%D9%85%D9%83%D9%88%D9%86%D8%A7%D8%AA%D9%87
https://mawdoo3.com/%D8%A3%D9%87%D9%85%D9%8A%D8%A9_%D8%A7%D9%84%D8%B9%D9%85%D9%84
https://mawdoo3.com/%D8%A3%D9%87%D9%85%D9%8A%D8%A9_%D8%A7%D9%84%D8%B9%D9%85%D9%84
https://mawdoo3.com/%D9%81%D9%88%D8%A7%D8%A6%D8%AF_%D8%A7%D9%84%D8%B9%D9%85%D9%84
https://mawdoo3.com/%D8%A8%D8%AD%D8%AB_%D8%AD%D9%88%D9%84_%D8%A5%D8%AF%D8%A7%D8%B1%D8%A9_%D8%A7%D9%84%D9%85%D9%88%D8%A7%D8%B1%D8%AF_%D8%A7%D9%84%D8%A8%D8%B4%D8%B1%D9%8A%D8%A9
https://mawdoo3.com/%D8%A8%D8%AD%D8%AB_%D8%AD%D9%88%D9%84_%D8%A5%D8%AF%D8%A7%D8%B1%D8%A9_%D8%A7%D9%84%D9%85%D9%88%D8%A7%D8%B1%D8%AF_%D8%A7%D9%84%D8%A8%D8%B4%D8%B1%D9%8A%D8%A9
https://mawdoo3.com/%D9%85%D9%81%D9%87%D9%88%D9%85_%D8%A5%D8%AF%D8%A7%D8%B1%D8%A9_%D8%A7%D9%84%D8%AC%D9%88%D8%AF%D8%A9_%D8%A7%D9%84%D8%B4%D8%A7%D9%85%D9%84%D8%A9
https://mawdoo3.com/%D9%85%D9%81%D9%87%D9%88%D9%85_%D8%A5%D8%AF%D8%A7%D8%B1%D8%A9_%D8%A7%D9%84%D8%AC%D9%88%D8%AF%D8%A9_%D8%A7%D9%84%D8%B4%D8%A7%D9%85%D9%84%D8%A9
https://mawdoo3.com/%D8%AA%D8%B9%D8%B1%D9%8A%D9%81_%D8%A7%D9%84%D8%B9%D9%88%D9%84%D9%85%D8%A9
https://mawdoo3.com/%D8%AA%D8%B9%D8%B1%D9%8A%D9%81_%D8%A7%D9%84%D8%B9%D9%88%D9%84%D9%85%D8%A9
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0200 

 )اجراءاتممارسات ادارة املوارد البشرية على الالتزام التنظيمي  أثر الى التعرف على  الدراسة:هدفت هذه 

فين في على الالتزام التنظيمي لدى املوظ التمكين(املكافأت والتعويضات  الاداء،تقييم  والتطوير،التدريب  التوظيف،

 اليمنية.ة صنعاء في الجمهورية املستشفيات الخاصة بإمانة العاصم

وقد استخدم الباحث املنهج الوصفي وكان مجتمع الدراسة مكون من جميع العاملين في املستشفيات الخاصة 

الباحث وقد استخدم  ،من العاملين 522بإمانة العاصمة صنعاء في الجمهورية اليمنية وكان مجتمع البحث وعينتة 

ملكافأت ااجراءات التوظيف،  املجاالت التمكين، التدريب، والتطوير، أبرز  ه، وكانتبحثكاداة لجمع بيانات  الاستبانة

 .الاداء(، تقييم والتعويضات

  وأهمها:برز النتائج ألى إوتوصلت الدراسة 

 التمكين)ن هناك تأثير ملمارسات إدارة املوارد البشرية على الالتزام التنظيمي وذلك ضمن الترتيب التالي أ ،

 .الاداء(تقييم  املكافأت والتعويضات،اجراءات التوظيف،  التطوير،التدريب، و 

  العاملين.دارة املوارد البشرية عوامل مؤثرة في زيادة الالتزام التنظيمي بين إتعد ممارسات 

 في املستشفيات الخاصة من وجهة نظر  عام( )بشكل ن مستوى تطبيق ممارسات إدارة املوارد البشريةأ

 طوير، اجراءاتوالتالتدريب،  املوظفين، )تمكينآ وذلك كان متوسطآ وذلك ضمن الترتيب التالي املوظفين كان متوسط

 آ،كل ممارسة على حدة متوسط مستوى تطبيقوبشكل فردي كان  الاداء(،تقييم  املكافأت والتعويضات، التوظيف،

 ماعدا املكافأت والتعويضات فقد كانت متدنية.

 الالتزام  جاءت أبعادفقد كان مستوى الالتزام بشكل عام متوسط فقد ما من حيث الالتزام التنظيمي أ

 العاطفي(املعياري، الالتزام املستمر، الالتزام  )الالتزام

ن هناك فروق في اجابات العينة على اداة الدراسة الخاصة بااللتزام التنظيمي تعزى ملتغيرات الديموغرافية كل على أ

ي بينما لم يكن تأثير على البعد املعيار واملستمر(  )العاطفيزام ككل وعلى بعدية حدة حيث كان لها تأثير على الالت

  .لاللتزام

تصور مقترح لتطوير الاداء الوظيفي الدارة املوارد البشرية بمكتب التربية والتعليم بمحافظة  :(0212الجحافي،دراسة )

 الشاملة.إب في ضوء ادارة الجودة 

ر مقترح لتطوير الاداء الوظيفي إلدارة املوارد البشرية بمكتب التربية والتعليم الدراسة الى بناء تصو  هدفت هذه

الدراسة  التحليلي واستخدمت الوصفي وقد استخدمت الدراسة املنهج ،بمحافظة إب في ضوء ادارة الجودة الشاملة

تراتيجي، النمط القيادي وكانت ابرز املجاالت التحسين املستمر ، التخطيط الاس البيانات لجمع كأداة الاستبانة

،،وتكونت  مجتمع البحث القيادات الادارية بمكتب التربية والتعليم بمحافظة إب وتم اختيار العينة بالطريقة 

العشوائية الطبقية ملعرفة اداء ادارة املوارد البشرية بمكتب التربية والتعليم، كم تم تحدد عينة اخرى عينة الخبراء  

دل وتم استخدام الاساليب الاحصائية املناسبة ارتباط بيرسون بروان والفاكرونباخ وفقآ السلوب دلفي املع

 واملتوسطات الحسابية والانحرافات املعيارية والنسب املئوية .

 أهمها: برز النتائجألى إوتوصلت الدراسة 
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 ودة ضوء ادارة الج واقع الاداء الوظيفي الدارة املوارد البشرية بمكتب التربية والتعليم بمحافظة إب في أن

 (. 60(، وانحراف معياري )2.22)الشاملة كانت بدرجة بمتوسط حسابي 

 جميع عناصر بناء التصور املقترح قد حظيت بدرجة كبيرة وحصلت في الجولة الاولى على املتوسط  أن

 (.% 20( وبنسبة اتفاق ).2 88)الحسابي 

 كبيره.، النمط القيادي اهمية تمثل املجاالت التحسين املستمر، التخطيط الاستراتيجي 

 .التنظيميمقترح لتطوير ادارة املوارد البشرية بجامعة تعز في ضوء مدخل التطوير  تصور (: 0212دماج، )دراسة 

على تصور مقترح لتطوير ادارة املوارد البشرية بجامعة تعز في ضوء مدخل  الدراسة الى  التعرف هدفت هذه

 (82) الدراسة استبانة مكونه من التحليلي واستخدمت الوصفي لدراسة املنهج التطوير التنظيمي وقد استخدمت ا

جور واملرتبات والحوافز، تخطيط املوارد البشرية، بناء الهياكل برز املجاالت نظام ألا أوكانت  البيانات لجمع كأداة

ون مجتمع وتك والتعيين،داء الوظيفي، الاستقطاب التنظيمية والتوصيف الوظيفي، التدريب والتاهيل، تقييم آلا 

 كاديميآ واداريآ وتم اختيارها الطريقة العشوائية.أ( قائدا 252داريآ وتكونت عينة )إكاديميآ و أ( قائدا 022البحث من )

  أهمها: برز النتائجألى إوتوصلت الدراسة 

 بوجه عام واقع ادارة املوارد البشرية بجامعة تعز في ضوء مدخل التطوير التنظيمي جأت بدرجة متوسطة 

 .2.98)بمتوسط حسابي )

 ن واقع الاراء في جميع مجاالت بدرجة متوسطة.أ 

 الاتي:وكان ترتيب على النحو 

 ( 2.75نظام الاجور واملرتبات والحوافز.) 

  (.0.82)تخطيط املوارد البشرية 

 ( 2.67بناء الهياكل التنظيمية والتوصيف الوظيفي.) 

 ( 2.67التدريب والتاهيل.) 

 (. 2.66ء الوظيفي )تقييم الادا 

 ( 2.64الاستقطاب والتعيين.) 

  الوظيفي. الخبره، املركزنوع القيادة، سنوات  الجنس،التوجد فروق ذات داللة احصائية تعزى ملتغير  

  :الدراسات العربية

 فة.املعر  اقتصاد ظل في املعلومات صناعة في البشرية املوارد إدارة دور  :( واملوسومة ب2012النجار، ): دراسة

 من الجامعة إلاسالمية في املعلومات صناعة في البشرية املوارد إدارة دور  على التعرف إلى الدراسة هدفت هذه

 ألاساسية املهارات البشرية، إلدارة املوارد واضحة وخطط سياسات وجود في واملتمثلة ألاساسية الدراسة محاور  خالل

 الخدمات جودة املعرفي، لالقتصاد للتحول  لتكنولوجيا املعلومات ةالتحتي البنية املعلومات، عصر في البشري  للمورد
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 عصر في نجاحه لضمان البشري  املورد في توافرها ينبغي التي املهارات التعرف على هدفت والتطوير كما إلابداع املقدمة،

 .املعلومات صناعة موضوع تجاه واستجالء الغموض املعلومات،

اختيار العينة بالطريقة  البحث وتمالدراسة وكان مجتمع  إلجراء التحليلي يالوصف وقد استخدم الباحث املنهج

، موظف (853) عددهم والبالغ إلاسالمية الجامعة في العاملين وإلاداريين ألاكاديميين املوظفين من الطبقية العشوائية

 استبانة، (268) استرداد تم حيث املجاالت،رز أبالبيانات، وكانت  لجمع رئيسية كأداة الاستبانةالباحث واستخدم 

 :النتائج أهمها الاتي أبرز  الى توصلت الدراسةوقد 

 إلاسالمية، الجامعة في املعلومات ألاساسية وصناعة الدراسة محاور  بين إحصائية داللة ذات عالقة وجود

 تخدم محوسبة لبرامج استخدامها حيث من الصناعة املعلوماتية مجال في جيد بمستوى  الجامعة لتمتع باإلضافة

 أعدادها وتناسب املركزية املكتبة توفرها التي الالكترونية البيانات الوصول لقواعد وسهولة والدوائر، ألاقسام مختلف

مستوى  على تأثير لها بجودة تتمتع إلاسالمية الجامعة تقدمها التي املتنوعة الخدمات أن-لها املستفيدين أعداد مع

 عالم في للتغيرات املتالحقة ومواكبتها املعلومات، لتقنية ألامثل بالتوظيف اهتمامها إلى فةباإلضا فيها، املعلومات صناعة

  .فيها وألاكاديمي إلاداري  النظام يخدم بما منها والاستفادة املعلومات تكنولوجيا

 زين شركة في املؤسس ي تحقيق التميز في البشرية املوارد إدارة ممارسات أثر :ب ( املوسومة0212 )حاجي، دراسة

 .الخلوية لالتصاالت الكويتية

 زين شركة في املؤسس ي تحقيق التميز في البشرية املوارد إدارة ممارسات أثر على التعرف :الدراسةهذه  هدف

وكانت ابرز املجاالت  واملعلومات،لجمع البيانات  الخلوية وقد استخدمت الدراسة استبانة لالتصاالت الكويتية

 لجمع فقرة (40) املهنية شملت والسالمة ألاداء، التعويضات والصحة والتطوير، تقييم التدريب والتعيين، الاستقطاب

  ( 253). منالدراسة  املعلومات وتكونت عينة

  أهمها:النتائج  أبرز  ىإلوتوصلت الدراسة 

 عند مةالخدم بتقدي والتميز القيادي التميز تحقيق في والتعيين لالستقطاب معنوية داللة ذي أثر وجود 

  - .الخلوية لالتصاالت الكويتية زين شركة في (0.05) مستوى 

 مستوى  عند الخدمة مبتقدي والتميز القيادي التميز تحقيق في والتطوير للتدريب معنوية داللة ذي أثر وجود 

  .الخلوية لالتصاالت الكويتية زين شركة في  ( 0.05)- )

 (0.05) مستوى  عند الخدمة بتقديم والتميز القيادي التميز تحقيق في ألاداء لتقييم معنوية داللة ذي أثر وجود 

 .الخلوية لالتصاالت الكويتية زين شركة في (

 (0.05) مستوى  عند الخدمة بتقديم والتميز القيادي التميز تحقيق في للتعويضات معنوية داللة ذي أثر وجود 

 .الخلوية لالتصاالت الكويتية زين شركة في
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0200 

 عند الخدمة بتقديم والتميز القيادي التميز تحقيق في املهنية والسالمة للصحة معنوية ةدالل ذي أثر وجود 

  .الخلوية لالتصاالت الكويتية زين شركة في (0.05) مستوى 

 ماوأثرهدور املمارسات الاستراتيجية الدارة املوارد البشرية واداء العاملين  ب:م( املوسومة 0210 ي،دراسة )القاض  -

 دراسة تطبيقية على الجامعات الخاصة في الاردن  في املنظمات

هدفت هذه الدراسة الى التعرف على اثر  املمارسات الاستراتيجية الدارة املوارد البشرية واداء العاملين واثرهما 

في املنظمات دراسة تطبيقية على الجامعات الخاصة في الاردن ، واستخدمت الدراسة املنهج الوصفي املسحي وتكون 

(  مفردة ، وتم اختيار العينة بالطريقة، واستخدمت الدراسة  الاستبانة كاداه لجمع  22تمع الدراسة وعينتة  من) مج

فقره وكانت ابرز املجاالت الاستقطاب والتعيين والتدريب والتطوير ومشارك  02البيانات واملعلومات وتكونت من  

 همها:أبرز النتائج ألى إوصلت الدراسة العاملين واملمارسات الاستراتيجية  والتعويضات  وت

  ما في ثرهأثر ذو داللة احصائية تجاة املمارسات الاستراتيجية الدارة املوارد البشرية واداء العاملين و أيوجد

 (0.05-2)املنظمات في الجامعات الخاصة في الاردن عند مستوى داللة 

  والتطوير ومشارك العاملين على اداء العاملين  ثر ذو داللة احصائية لالستقطاب والتعيين والتدريبأيوجد

 (0.05-2)في املنظمات في الجامعات الخاصة في الاردن عند مستوى داللة  وأثرهما

  اليوجدh ثرهما في املنظمات في الجامعات أاحصائية لنظم التعويضات على اداء العاملين و  ذو داللةثر

 (.0.05-2)الخاصة في الاردن عند مستوى داللة 

  في املنظمات في الجامعات الخاصة وأثرهماثر ذو داللة احصائية ملشاركة العاملين على اداء العاملين أيوجد ال 

 (.0.05-2)في الاردن عند مستوى داللة 

  في املنظمات في الجامعات الخاصة في  وأثرهماثر ذو داللة احصائية الداء العاملين على اداء العاملين أوجود

 (0.05-2)لة الاردن عند مستوى دال

  ثر ذو داللة احصائية للممارسات الاستراتيجية الدارة املوارد البشرية واداء العاملين واثرهما في أاليوجد

 (0.05-0املنظمات في الجامعات الخاصة في الاردن من خالل اداء العاملين عند مستوى داللة ) 

 تطوير ومشارك العاملين على اداء العاملين يوجد أثر ذو داللة احصائية لالستقطاب والتعيين والتدريب وال

-0خالل اداء العاملين كمتغير وسيط عند مستوى داللة )  الاردن منواثرهما في املنظمات في الجامعات الخاصة في 

0.05.) 

  اليوجدh ثر ذو داللة احصائية لنظم التعويضات على اداءالجامعات الخاصة في الاردن من خالل اداء

 (.05. 0مستوى داللة ) الاردن عندمعات الخاصة في العاملين في الجا

 عتربية والتعليم العالي بقطاواقع استراتيجات املوارد البشرية في وزارة ال :واملوسومة ب م(0214، مشتهي)دراسة 

 برز املجاالت وتم اختيار العينة بالطريقة أ. وكانت غزة
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وارد البشرية في وزارة التربية والتعليم العالي بقطاع على واقع استراتيجات امل الى التعرفهدف هذه الدراسة 

موظف  022من  الوصفي التحليلي املقطعي وتكون مجتمع الدراسة وعينتها الدراسة املنهجغزة وقد استخدمت 

 واملعلومات.لجمع البيانات  الدراسة كأداةوموظفة واستخدمت 

 : النتائج أهمها أبرز لى إوقد توصلت الدراسة 

 مقبولة%82الاجمالية التي تمثل وجهات النظر للمشاركين لجميع ابعاد الدراسة وهين الدرجة أ(.) 

 ضعيفة( %58ن الدرجة الكلية لالستراتيجية للموارد الاستراتيجية بلغت أ(. 

 مقبول.شارت النتائج الكلية لتخطيط املوارد البشرية وجود مستوى أ 

 88جيدة حيث بلغت ن انطباعات املشاركين حول محاور الاستقطاب ليست أ%. 

 مقبول.ن النتائج الكلية الختيار املوظفين وجود مستوى أ 

 88نه يتم اختيار املوظفين وفق معايير وقواعد ثابتة بوزن أ%. 

 82. 5نسبي ن يتم الاعالن عن الوظائف الشاغرة في وسائل الاعالم بصوره جيدة بوزن أ  -      

  20مقبولة املهنية بصورة  ن محور التقييم لالداء يتم وفق املعايير أ%. 

 88شارت النتيجة الكلية للتدريب وجود انظباعات بمستوى جيد لذلك املحور بوزن النسبي أ%. 

 22ن التدريب مهم لرفع املستوى املنهي والوظيفي بالوزن النسبي أ%. 

 ضعيفة.ن متابعة املتدربين والتدريب في مواقع العمل يتم بصورة أ 

 82بوزن نسبي  ا الوظيفي والتعويضات موجودة بدرجة مقبولةن النتيجة الكلية للرضأ%. 

 املدارس الحكومية من كٍل  في الوظيفي وألامن البشرية املوارد إدارة بين عالقة واملوسومة ب: (2016 شعير: دراسة )أبي

 بغزة. الغوث وكالة ومدارس

املدارس  من كٍل  في الوظيفي وألامن البشرية املوارد إدارة بين على العالقة لى التعرفإالدراسة هذه هدفت 

 الدراسة املقدروتكون مجتمع  التحليلي املقارنة منهجالدراسة بغزة وقد استخدمت  الغوث وكالة ومدارس الحكومية

  (380) وقد تم اختيار العينة مقدارها عامل( (20510ب
ً
 املوارد إدارة في للعاملين استبانة ( (20إلى باإلضافة موظفا

 كأداة لجمع البيانات واملعلومات . واستخدمت الدراسة  الاستبانة، التربية ووزارة  بغزة الدولية الغوث الةبوك البشرية

  :أهمها برز نتائجألى أوتوصلت 

 الغوث بمدارس وكالة بلغ بينما ،((%67.8 بلغ الحكومية املدارس في البشرية املوارد إدارة لواقع النسبي الوزن 

 (%75) بغزة الدولة

  74 )بغزة وكالة الغوث بمدارس ،بلغ) (%68.8)بلغ الحكومية املدارس في الوظيفي ألامن لواقع النسبي نالوز% . 

 املدارس الحكومية من كٍل  في الوظيفي وألامن البشرية املوارد إدارة بين إحصائية داللة ذات عالقة توجد 

 .الدولية الغوث وكالة ومدارس
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 الوظيفي باألمن وعالقتها البشرية املوارد إدارة توسطاتم بين إحصائية داللة ذات فروق توجد 

  الوكالة، مدارس لصالح العمل مكان ملتغير وكذلك إلاناث، لصالح ألابعاد لجميع الجنس ملتغير تعزى 

 الوظيفي واملسمى الخدمة سنوات ومتغير العلمي املؤهل ملتغير تعزى  فروق توجد ال. 

 السابقة:مناقشة الدراسات 

 سة:الدرا أهداف

هدفت الدراسة الحالية الى بناء انموذج مقترح لتطوير اداء ادارة املوارد البشرية في وزارة التربية والتعليم في 

ضوء التطوير التنظيمي وفي سياق الدراسات السابقة فقد تباينت مع الدراسة الحالية  من حيث الهدف كدراسة :) 

 (، التي هدفت:2012 و دراسة )النجار بوكالة التنظيمي التطوير م( التي هدفت الى التعرف على تقيي2013بي عمرة ،أ

 املهارات الى التعرف على هدفت كما الجامعة إلاسالمية في املعلومات صناعة في البشرية املوارد إدارة دور  على التعرف إلى

 صناعة موضوع تجاه واستجالء الغموض املعلومات، عصر في نجاحه لضمان البشري  املورد في توافرها ينبغي التي

 الوظيفي وألامن البشرية املوارد إدارة بين على العالقة ( التي هدفت الى التعرف 2016بي شعير : أاملعلومات ودراسة : ) 

( حيث هدفت الى التعرف على اثر  0220بغزة ودراسة )بالفقية :  الغوث وكالة ومدارس املدارس الحكومية من كٍل  في

دور إدارة املوارد  على التعرف إلى  ( التي هدفت2012البشرية على الالتزام  دراسة النجار )ممارسات ادارة املوارد 

( التي هدفت الى التعرف على اثر املمارسات 0220 في الجامعة إلاسالمية ودراسة )القاض ي: صناعة املعلومات في البشرية

املنظمات دراسة تطبيقية على الجامعات الخاصة في  الاستراتيجية الدارة املوارد البشرية واداء العاملين واثرهما في

 املؤسس ي تحقيق التميز في البشرية املوارد إدارة ممارسات أثر على الى التعرف ( التي هدفت0222الاردن و دراسة )حاجي ،

جات ( التي هدفت الى  التعرف على واقع استراتي0222 الخلوية ودراسة )مشتهي، لالتصاالت الكويتية زين شركة في

( التي هدفت الى التعرف على مدى 0228املوارد البشرية في وزارة التربية والتعليم العالي بقطاع غزة ودراسة )العطار: 

تطبيق املبادئ الاسالمية في ادارة املوارد البشرية وعالقتها بإداء املنظمات غير الحكومية بغزة كما هدفت الى التعرف 

 املؤسسات في البشرية املوارد إدارة على واقع الدراسة الى التعرف ( هدفت هذه0228ار، في اراء املبحوثين و دراسة )النج

 هندرة تطبيق واقع على التعرف ( التي هدفت إلى0225،  بي عوضأغزة وسبل تطويرة ودراسة ) في قطاع الحكومية

( هدفت هذه 0228ودراسة )الخضري،  العام املوظفين ديوان في الوظيفي الاداء وعالقتها بتطوير البشرية املوارد إدارة

الدراسة الى التعرف على دور ادارة املوارد البشرية في استدامة الخدمات الصحية الحكومية في محافظة غزة والتعرف 

 على واقع الاستدامة الخدمات الصحية الحكومية في محافظة غزة 

ر املسار الوظيفي للعاملين الاداريين نموذج مقترح لتطويأ (،0228)الحبري، واتفقت الدراسات مع دراسة: 

داء ( التي هدفت الى بناء تصور مقترح لتطوير آلا 0228)ضوء التطوير التنظيمي ودراسة الجحافي،  إب فيبجامعة 

ماج، دالوظيفي إلدارة املوارد البشرية بمكتب التربية والتعليم بمحافظة إب في ضوء ادارة الجودة الشاملة ودراسة 

دارة املوارد البشرية بجامعة تعز في ضوء مدخل التطوير إعلى تصور مقترح لتطوير  لى التعرفإهدفت (، التي 0222)

 البحث. إلى قرب الدراساتأالتنظيمي وفي ضوء ذلك فهي تعد 
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 الدراسة:منهج 

 الحبري،التحليلي كدراسة  الوصفي املسحي تباينت الدراسات من حيث اختيارها املنهج املناسب وهو املنهج  

 (2012ودراسة النجار ) م(0220 بالفقية:ودراسة ) (،0222)دماج، ( ودراسة: 0228) الجحافي،(، ودراسة 0228)

 ودراسة:( :2012 ( ودراسة )النجا0220ودراسة )القاض ي: (0228ودراسة )العطار:  (2013عمرة ، )أبي ودراسة:

  (0225عوض، بي أ(، ودراسة )0228ودراسة: )النجار، (0228 الخضري،)

التحليلي ودراسة:  املقارنة منهج التي استخدمت (2016بي شعير: أواختلفت الدراسة مع دراسة )

 الوصفي التحليلي املقطعي املسحي. الدراسة املنهج( التي استخدمت 0222،)مشتهي

 مجتمع الدراسة وعينتها: 

مكون من جميع العاملين  م ( مجتمع الدراسة0220تبيانت الدراسات من حيث املجتمع ودراسة )بالفقية :  

من العاملين  522في املستشفيات الخاصة بإمانة العاصمة صنعاء في الجمهورية اليمنية وكان مجتمع البحث وعينتة 

وتكون مجتمع البحث من جميع افراد مجتمع البحث املكون من العاملين الاداريين بجامعة  (،0228) ودراسة: الحبري ،

تكون مجتمع البحث من القيادات الادارية بمكتب  (0228(، ودراسة الجحافي، ) 282) إب وتكونت عينة الدراسة من

ب دارة املوارد البشرية بمكتإداء آالتربية والتعليم بمحافظة إب  وتم اختيارها العينة العشوائية الطبقية ملعرفة 

 ( تكون 0222) دل ودراسة: دماج،التربية والتعليم، كم تم تحدد عينة اخرى عينة الخبراء وفقآ السلوب دلفي املع

( قائدا اكاديميآ واداريآ وتم اختيارها الطريقة 252( قائدا اكاديميآ واداريآ وتكونت عينة  )022مجتمع البحث من )

 العاملين وإلاداريين ألاكاديميين املوظفين من طبقية  (مجتمع البحث وعينته عشوائية2012العشوائية ودراسة النجار )

وتكون مجتمع الدراسة من املدراء  ( 2013بي عمرة ،أ)موظف( ودراسة :)  (853 ) عددهم والبالغ سالميةإلا  الجامعة في

( وتكون مجتمع الدراسة 2016بي شعير:أمديرآ ودراسة :)  22العاملين في مكتب غزة الاقليمي التابع لالونزا وعددهم 

  ( 380 ) عامل( وقد تم اختيار العينة مقدارها ( 20510ب املقدر
ً
 إدارة في للعاملين الاستبانة باإلضافة من  من موظفا

 ( 253 ) الدراسة من ( وتكونت عينة0222التربية  ودراسة، )حاجي ، ووزارة  بغزة الدولية الغوث بوكالة البشرية املوارد

(  0228  موظف وموظفة  دراسة ) العطار : 022م ( وتكون مجتمع الدراسة وعينتها من 0222و دراسة: )مشتهي ، 

( موظف 025وتكون  مجتمع الدراسة  وعينته من املدراء الغير العاملين في املنظمات غير الحكومية وتكونت من )

( وتكون مجتمع الدراسة وعينتها من 0228)مدراء ومنسقي مشاريع في املنظمات غير الحكومية ( ودراسة: )الخضري، 

 202لى وكيل وزارة والبالغ عددهم إالدرجات العليا من مدير  عينة من العاملين في وزارة الصحة الذين يحملون 

( وتكون مجتمع 2012 ( مفردة  ودراسة )النجار22م( وتكون مجتمع الدراسة وعينتة من 0220ودراسة )القاض ي:

ار عينة وتم اختي (:2012 إلاسالمية ودراسة )النجار الجامعة في العاملين وإلاداريين ألاكاديميين الدراسة من املوظفين

مفردة  (155 ) وتكونت عينة الدراسة من البالغة ( ،0228ودراسة: )النجار ،   موظف853)  عددهم ) البحث والبالغ

  (90) وعينته من وتكون مجتمع الدراسة  (0225بي عوض،  أودراسة )
ً
 . وموظفة موظفا
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 داة الدراسة:أ

املناسبة فكل الدراسات استخدمت الاستبانة  اتفقت الدراسات مع البحث الحالي من حيث اختيار اداة البحث

( و)حاجي 0222) ،دراسة دماج( 0228)( ودراسة الجحافي، 0228) كأداة لجمع البيانات واملعلومات كدراسة الحبري،

ودراسة ( 0220 بالفقية:دراسة ) (0228م ودراسة: )الخضري، 0222ودراسة )مشتهي  (0228( ودراسة )العطار: 0222،

 النجار،ودراسة: ) (2016 شعير: )أبي ودراسة: (،2012( ودراسة النجار )0225بي عوض،أ، دراسة )2013عمرة ، )أبي

 (.:2012 ( ودراسة )النجار0220دراسة )القاض ي: (0228

  :منهج البحث

ات ومعرفة الواقع وجمع البيان الوصفي للمسحسوف يقوم الباحث بإستخدم املنهج الوصفي بنوعية املسحي 

 عن واقع تطوير اداء إدارة املوارد البشرية في وزارة التربية والتعليم في الجمهورية اليمنية.واملعلومات 

 مجتمع البحث وعينته:

تطوير اداء إدارة املوارد البشرية في وزارة التربية والتعليم في الجمهورية  إلى واقعكون البحث الحالي يهدف 

م بالجمهورية والتعليقتصر بحثه على عينة من في مكاتب التربية اليمنية، فسوف يستخدم الباحث استبانه، والذي ي

 ومساعديهم.من مدراء ادارات املوارد البشرية  اليمنية

 وضح عدد أفراد مجتمع البحث بحسب درجاتهم العلمية الجامعات التي يعملون بها.(: 21)جدول رقم 

 مكاتب التربية م

 املجمــــــــــــوع 

 وعمجم مجموع أنثى ذكر

  31 16 15 ديوان الوزاره 1

    30 17 13 ضنعاء 

    18 7 11 امانة العاصمة 2

    22 10 12 ذمار 3

    33 13 22 تعز 4

    16 7 15 عدن 5

    17 6 11 الحديده 6

    13 6 7 الضالع 2

    33 5 28 إب 2

    210 87 123 املجمــــــــــــوع
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 عينة البحث: -

( فردا، جميعهم يعملون في ادارة املوارد البشرية، تم اختيارهم بالطريقة 022لبحث الحالي من )تكونت عينة ا

 .العشوائية

 البحث:أداة 

 لطبيعة أهداف البحث الحالي فقد اعتمد الباحثون إلاستبانة كأداة مناسبة إلجراء بحثها والتي من   
ً
نظرا

 خاللها تمكن الباحث من جمع البيانات واملعلومات م
ً
ن خالل إجابات أفراد عينة البحث على فقرات ألاستبانه وفقا

    امليداني.للمسح 

  البحث: ـخطوات إعداد أداة  -

  ألاداة:الخطوات آلاتية في عملية بناء  أتبع الباحثون 

ربية تإلاطالع على ألادبيات والبحوث والدراسات العلمية في واقع تطوير اداء إدارة املوارد البشرية في وزارة ال

قائمة أولية تضم العديد من املعايير الخاصة واقع تطوير اداء  قام الباحث بصياغةوالتعليم في الجمهورية اليمنية 

 إدارة املوارد البشرية في وزارة التربية والتعليم في الجمهورية اليمنية ومن ثم صياغة فقراتها.

( من اساتذه 22من املحكمين تألفت من )قام الباحث بعرض إلاستبانه بصورتها ألاولية على مجموعة 

  لإلستبانة.ذوي الاختصاص، للتعرف على الصدق الظاهري  جامعيين من

، ملعرفة مدى توافر واقع تطوير اداء إدارة املوارد (Likert0 –استخدمت الباحثة مقياس ليكرت الثالثي )

 جابات أفراد عينة البحث على املقياس.البشرية في وزارة التربية والتعليم في الجمهورية اليمنية وفقا إل 

ومن ثم تطبيقها على عينة من جميعهم يعملون في ادارة  النهائية،قام الباحث بإعداد ألاستبانة بصورتها 

 عينة البحث الستخراج معامل ثبات ألاداة الفاكرونباخ. العشوائية خارجتم اختيارهم بالطريقة  البشرية،املوارد 

 داة: صدق ألا 

 الظاهري،بيرسون الستخراج الصدق  باستحدام معاملقام الباحثون  ألاستبانة،ج معامل صدق الستخرا

تبانه فقرات مجاالت إلاس الارتباط لجميعالارتباط بيرسون لفقرات الاستبانة، كانت قيمة معامل  وباستخراج معامل

 ت ألاستبانة  ( يوضح القيمة الكلية ملعامل الارتباط لفقرات مجاال 0والجدول ) (.% .876.)
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 عشر بعالعدد السا  

0200 

 بيرسون  الارتباط باستخدام يبين(: 20)رقم  جدول 

 

التخطيط 

للموارد 

 البشرية

الاستقطاب 

 والتوظيف

التوصيف 

 الوظيفي

املرتبات 

 والترقيات

التدريب  تقييم ألاداء

التدوير  والتأهيل

 الوظيفي

املجموع 

 الكلي

 222 . -234.- -344.- -622 392.- 246 262 226 الارتباط 

 012 012 012 012 012 012 012 012 العينة

 012 012 012 012 012 012 012 012 املجموع

 

 ثبات ألاداة: -

   كرونباخ لفاأقيم معامل الثبات للعينة الاستطالعية باستخدام معامل  (: يوضح23) رقم جدول 

 عدد الفقرات املجاًلت م

 طريقة الثبات بالفاكرونباخ

 

 851. 59 د البشريةالتخطيط للموار  1

 841. 59 الاستقطاب والتوظيف 2

 900. 59 التوصيف الوظيفي 3

 940. 59 املرتبات والترقيات 4

 838. 59 تقييم ألاداء 5

 730. 59 التدريب والتأهيل 6

 720. 59 التدوير الوظيفي 7

 943. 59 املجمـــوع العــام للمجاًلت 

 

، من أعضاء 22قامت الباحثة بتطبيق إلاستبانة على عينة مكونة من)الستخراج معامل ثبات ألاستبانة،  
ً
( فردا

هيئة التدريس في جامعة إب، وباستخدام طريقة الفاكرونباخ لفقرات الاستبانة، كانت قيمة معامل الثبات لجميع 

 (، وهي قيمة تتسق مع قيمة معامل صدق الاستبانة.%20.فقرات مجاالت إلاستبانه )
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 عشر بعالعدد السا  

0200 

 يق ألاداة:إجراءات تطب -

 على ألاستاذ املشرف الباحث بعرضهابعد التحقق من صدق ألاداة وثباتها وإخراجها بصورتها النهائية، قام 

  -هما: وقد تضمنت الاستبانة جزأين  لغرض مراجعتها وإلاذن بتطبيقها،

ت الشخصية ألفراد كما تضمنت البيانا الجزء ألاول: وهو عبارة عن رسالة التغطية الخاصة بأفراد عينة البحث،

 العينة.

( مجاالت، وهي تمثل واقع تطوير اداء إدارة 8الجزء الثاني: ويتضمن فقرات مجاالت الاستبانة وعددها )(، وشملت)

 (،LikErt 0-املوارد البشرية في وزارة التربية والتعليم في الجمهورية اليمنية وفق مقياس ثالثي هو مقياس ليكرت )

فرد املستجيب بأن يجيب ضمن مدى توافر واقع تطوير اداء إدارة املوارد البشرية في وزارة والذي يعطي املرونة لل

 
ً
ستبانة ألا  الباحث بتطبيقمنخفضة، وقد قام  – متوسطة-عالية -لألتي: التربية والتعليم في الجمهورية اليمنية وفقا

 آلاتية: متبعا إلاجراءات لكترونيآ،إ

راد عينة البحث، قامت الباحث بتصميم استمارة خاصة لتفريغ استجابات بعد أن تم جمع الاستجابات من أف

 (.SPSS)ومن ثم إجراء املعالجات إلاحصائية لتلك البيانات عبر برنامج الحقيبة إلاحصائية  البحث،عينة 

 ألاداة:جراءات تطبيق إداة و صدق ألا 

 إلاحصائية:ألاساليب 

 :اآلتيواملتمثلة بقبل الباحث والخاصة بتحليل بيانات بحثه  سيتم تحديد ألاساليب إلاحصائية املستخدمة من

 .معامل ارتباط بيرسون لطريقة الاختبار وإعادة الاختبار 

  لفقرات مجاالت أألداة ككل. لحساب الاتساق الداخلي لفقرات كل مجال ثمكرونباخ معامل ألفا 

  العينة على موافقتهم لكل فقرة من  مستوى استجابة افراد املعياري ملعرفةاملتوسط الحسابي والانحراف

  املقترح.فقرات أداة البحث الخاصة ببناء الانموذج 

  مجاالت ألاداة التي سيتم التوصل إليها من خالل موافقة  إلاحصائية لفقراتوضع معيار للحكم على القيم

 بالبحث.الخبراء املشاركين 

 :عرض نتائج الدراسة ومناقشتها

 لن
ً
تائج عملية التحليل الاحصائي لبيانات الدراسة ومن ثم مناقشتها في ضوء اهداف يتضمن هذا الفصل عرضا

الدراسة ومتغيراتة، وحتى يتسنى للباحث مناقشة نتائج دراستها، ومدى اتفاق واختالف هذه النتائج مع نتائج الدراسات 

 لها. كان البد من تحديد املدى لبدائل
ً
و املقياس املستخدم وعلى النح السابقة، والخروج بتوصيات ومقترحات وفقا

 تي:آلا

  0=  1) – 0= )ملدى اتحديد مدى املقياس الثالثي: بطرح أقل بديل من أعلى بديل وبالتالي يصبح .2
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0200 

(، بحيث يصبح طول فترة املدى 0( على بدائل املقياس املحدد بـ )2تحديد طول فترة املدى: بقسمة مدى املقياس ).0

 =  =0.66 . 

تحديد الحدود الحقيقة لكل بديل من املقياس: وذلك بإضافة قيمة طول الفترة إلى أقل قيمة في املقياس، كما هو .0

 (.2موضح أسفل الجدول رقم )

 دأداء إداره املوار معيار الحكم يبين الحدود الحقيقية لبدائل املقياس لدرجة توفر واقع تطوير : (24جدول رقم )

 ملتوسطاتها الحسابية والتعليم بالجمهوريةية البشرية في وزارة الترب
ا
 اليمنية وفقا

 درجة التوافر املتوسط الحسابي

 منخفضة 1-1,66

 متوسطة 0,33 -1,62

 كبيرة 3 -0,34

 

 عرض نتائج السؤال الرئيس ومناقشتها: 

في وزارة التربية والتعليم   للتحقق من نتائج السؤال الرئيس وهو) ما واقع تطوير أداء  إداره  املوارد البشرية      

بالجمهورية اليمنية   ( ، استخدم الباحث املتوسطات الحسابية والانحرافات املعيارية لكل مجال من مجاالت الاداة 

، وقد أظهرت نتائج التحليل إلاحصائي أن واقع تطوير أداء إداره  املوارد البشرية في وزارة التربية والتعليم  بالجمهورية 

 لقيمة 0.498(، والانحراف املعياري)(1.77جاء بدرجة متوسطة  إذ حصل على املتوسط الحسابي    اليمنية
ً
(  وفقا

( يوضح قيم املتوسطات 5( بدرجة متوسطة والجدول رقم )0,00 -2,88املدى املتوسط من املقياس املحدد ب )

 .الحسابية والانحرافات املعيارية لالداة ككل

 عام للمجاًلت بشكلت الحسابية والانحرافات املعيارية املتوسطا :(22جدول رقم )

 الرتبه املجال م
 املتوسط

 الحسابي
 درجة التوافر املعياري  الانحراف

 متوسطة 0.52 1.88 1 التخطيط للموارد البشرية 1

 متوسطة 0.58 1.84 2 الاستقطاب والتوظيف 0

 متوسطة 0.58 1.83 3 التوصيف الوظيفي 3

 متوسطة 0.55 1.73 4 قياتاملرتبات والتر  4
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 عشر بعالعدد السا  

0200 

 متوسطة 0.56 1.71 5 تقييم ألاداء 2

 متوسطة 0.53 1.69 6 التدريب والتأهيل 6

 متوسطة 0.58 1.67 7 التدوير الوظيفي 2

 متوسطة 0.49 1.77  اجمالي املجاًلت 

 

 والتعليموزارة التربية  البشرية في أداء إداره املوارد( ان درجة ان واقع تطوير 5يتبين من الجدول السابق رقم )

 لقيمة املدى املتوسط 0.49(، والانحراف املعياري)(1.77حصل على املتوسط الحسابي  اليمنية، بالجمهورية
ً
( وفقا

( بدرجة متوسطة من درجة توفر واقع تطوير أداء  إداره  املوارد البشرية في وزارة 0,00 -2,88ب )من املقياس املحدد 

 جمهورية اليمنية  .التربية والتعليم  بال

( أن درجة توافر واقع تطوير أداء  إداره  املوارد البشرية في وزارة 5ويتبين ايضآ من الجدول السابق رقم )

التربية والتعليم  بالجمهورية اليمنية  كانت جميعها بدرجة متوسطة، قد أحتل مجال التخطيط للموارد البشرية 

(، وبدرجة متوسطة يليها مجال الاستقطاب 0.52( وانحراف معياري بلغ)1.88الرتبة الاولي بمتوسط حسابي بلغ  )

( وبدرجة متوسطة، وجاء مجال 0.58( وانحراف معياري بلغ )1.84والتوظيف في الرتبة الثانية بمتوسط حسابي بلغ)

متوسطة،  ( وبدرجة0.58) ( وانحراف معياري بلغ1.83التوصيف الوظيفي في الرتبة  الثالثة بمتوسط حسابي بلغ )

(، وبدرجة 0.55( وانحراف معياري بلغ)1.73وجاء مجال املرتبات والترقيات في الرتبة الرابعه، بمتوسط حسابي بلغ )

( ، 0.56( وانحراف معياري بلغ)1.71متوسطة ، يليه مجال تقييم ألاداء في الرتبة الخامسه، بمتوسط حسابي بلغ )

( وانحراف معياري 1.69يل في الرتبة السادسه  بمتوسط حسابي بلغ )وبدرجة متوسطة،  وجاء مجال التدريب والتأه

( وانحراف 1.67(، وبدرجة متوسطة، وجاء مجال التدوير الوظيفي في الرتبة السابعه، بمتوسط حسابي بلغ )0.53بلغ)

خرى نة مع  ألا (، وبدرجة متوسطة، وبذلك فقط كانت هي اكثر الفقرات التي تحتاج إلى توفير باملقار 0.58معياري بلغ)

وتقع في حدود املستوى املتوسط من درجة توافر واقع تطوير أداء  إداره  املوارد البشرية في وزارة التربية والتعليم  

 لقيمة املدى املتوسط من املقياس املحدد بـ )
ً
 .( بدرجة متوسطة0,00 -2,88بالجمهورية اليمنية  وفقا

  ي:س من السوال الرئي املجال ألاول عرض نتائج 

رية البش أداء إداره املواردما واقع تطوير  ينص على الرئيس والذيمن السوال  املجال ألاول للتحقق من نتائج 

طات استخدم الباحث املتوس اليمنية في مجال التخطيط للموارد البشرية(، والتعليم بالجمهوريةفي وزارة التربية 

ت املجال، وقد أظهرت نتائج التحليل إلاحصائي أن واقع تطوير فقرة من فقرا املعيارية لكلالحسابية والانحرافات 

اليمنية جاء بدرجة توافر متوسطة، إذ حصل على  والتعليم بالجمهوريةالبشرية في وزارة التربية  أداء إدارة املوارد

  :ىلإويعزو الباحث هذه النتيجة . ( وبدرجة متوسطة0.52املعياري ) (، والانحراف1.88املتوسط الحسابي )
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 عشر بعالعدد السا  

0200 

 قيم املتوسطات الحسابية والانحرافات املعيارية لفقرات املجال. (: يوضح8والجدول رقم ) 

في  البشرية أداء إدارة املوارداملتوسطات الحسابية والانحرافات املعيارية لواقع ما واقع تطوير  :(26جدول رقم )

 البشرية ردالتخطيط للموااليمنية في مجال  والتعليم بالجمهوريةوزارة التربية 

رقم 

 الفقرة
 الفقرات

الترتيب 

حسب 

 املتوسط

 الحسابي

 املتوسط

 الحسابي

 الانحراف

 املعياري 

درجة 

 التوافر

 متوسطة 0.71 1.97 1 الاستراتيجية.تدعم استراتيجية الوزارة في تحقيق اهداف  4

 متوسطة 0.81 1.96 2 للتوظيف.تعتمد نظام آلي إلعالن نتائج املتقدمين  3

2 
د الوزارة التخطيط للموارد البشرية كجزء من التخطيط تعتم

 للمؤسسة.جل الاستراتيجي طويل ألا 

 متوسطة 0.68 1.91 3

6 
ورسالة واضحة ومكتوبة للخطة الاستراتيجية للموارد  توجد رؤية

 الوزارة.البشرية في 

 متوسطة 0.72 1.91 4

 متوسطة 0.67 1.89 5 ة.بمبدأ امليزة التنافسية للموارد البشري على ألاخذتعمل  1

 متوسطة 0.71 1.88 6 ية.البشر توجد اهداف مكتوبة وواضحة ًلستراتيجية تنمية املوارد  9

 متوسطة 0.68 1.85 7 لشغل الوظيفة  ومسؤوليات وأدوار  تحدد معايير 8

5 
تمتلك القدرة على التغير التنظيمي واملشاركة في اتخاذ القرارات 

 التنظيمية في الوزارة

 متوسطة 0.71 1.84 8

10 

التغذية  الوظائف وعمليةتضع خطة سنوية لتقييم اداء جميع 

 الراجعة في اداء الوحدات الادارية للموظفين.

 متوسطة 0.73 1.81 9

7 
تقوم بدراسة وتحليل نظام املوارد البشرية وتحديد نقاط القوة 

 لتفاديها.ًلستثمارها ونقاط الضعف 

 متوسطة 0.72 1.81 10

 متوسطة 0.52 1.88  الي املجالإجم 

 

املوارد البشرية في وزارة التربية  أداء إدارة( أن درجة توافر واقع تطوير 8يتبين من الجدول السابق رقم )

مجال التخطيط للموارد البشرية جأت بدرجة متوسطة وعند النظر إلى فقرات هذا  اليمنية في والتعليم بالجمهورية

فرها متوسطة، وبالرغم من ذلك نجد أن الفقرات لهذا املجال تختلف فيما بينها في الترتيب، املحور يتضح أن درجة توا

( والتي تنص على 2رقم )فقد احتلت الرتب ألاولى بدءا من أعالها على التوالي، فقد تراوحت ما بين أعلى قيمة للفقرة 
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 عشر بعالعدد السا  

0200 

( 1.97حصلت على املتوسط الحسابي ) إذ، استراتيجية الوزارة في تحقيق اهداف الاستراتيجية تدعم» الاتي: 

 ( وهما قيمة في حدود املستوى املتوسط من توافر 0.710وإلانحراف املعياري)
ً
لقيمة املدى املتوسط من  واقع وفقا

 ( بدرجة متوسطة. 0,00 -2,88املقياس املحدد بـ )

 ضمن واقع تطوير  الفقرات فيوتأتي بقية 
ً
رية في البش إداره املواردأداء الرتب الدنيا وتعتبر هي ألاقل إلحاحا

يب من ترت أدنى هذا املجال، في حين وجد أن الفقرات التي احتلت اليمنية ضمن والتعليم بالجمهوريةوزارة التربية 

بدراسة وتحليل نظام املوارد البشرية  تقوم»( والتي تنص على 8بين الفقرات ألاخرى بدءا من أدناها وهي الفقرة رقم )

( وانحراف 1.81"، حيث حصلت على متوسط حسابي بلغ ) لتفاديها.لقوة الستثمارها ونقاط الضعف وتحديد نقاط ا

 0.72معياري بلغ)
ً
 ( وبدرجة متوسطة0,00 -2,88لقيمة املدى املتوسط من املقياس املحدد بـ ) (، وفقا

  ي: من السوال الرئيس  املجال الثانيعرض نتائج 

ارد املو  ة)ما واقع تطوير أداء إدار  ينص على ألاول والذيلسوال الرئيس من ا املجال الثانيللتحقق من نتائج 

توسطات الباحث امل (، استخدممجال التوصيف الوظيفي اليمنية في والتعليم بالجمهوريةالبشرية في وزارة التربية 

ع جاء ائي أن مدى واقفقرة من فقرات املجال، وقد أظهرت نتائج التحليل إلاحص املعيارية لكلالحسابية والانحرافات 

 0.58املعياري ) (، والانحراف1.83بدرجة توافر متوسطة، إذ حصل على املتوسط الحسابي )
ً
لقيمة املدى  (، وفقا

 ( بدرجة متوسطة.0,00 -2,88املتوسط من املقياس املحدد بـ )

 التوصيف الوظيفي.( يوضح قيم املتوسطات الحسابية والانحرافات املعيارية لفقرات مجال 8والجدول رقم )  

املوارد البشرية في وزارة  أداء إدارةاملتوسطات الحسابية والانحرافات املعيارية لواقع تطوير  :(22جدول رقم )

 مجال التوصيف الوظيفي اليمنية في والتعليم بالجمهوريةالتربية 

رقم 

 الفقرة
 الفقرات

الترتيب 

حسب 

 املتوسط

 الحسابي

 املتوسط

 الحسابي

 الانحراف

 عياري امل

درجة 

 التوافر

 متوسطة 0.80 1.95 1 جراءات التقديم للتوظيف الكترونيآ.إاعتماد  4

0 

ومحدد ملراجعة واقرار بطاقة التوصيف  تعتمد نظام واضح

والانتداب الى جهات رسمية داخل  وظيفة وإلاعارةالوظيفي لكل 

 البالد وخارجها

2 1.87 0.73 

 متوسطة

1 
الوظائف باستخدام التقنيات  دليل توصيفتعمل على اعداد 

 الوظيفية.الحديثة لجميع الرتب 

3 1.86 0.74 

 متوسطة

2 
تعمل على مراجعة الهياكل التنظيمية في ضوء التطورات الادارية 

 املعاصرة.والتكنولوجية 

4 1.83 0.69 

 متوسطة
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 متوسطة 0.73 1.82 5 الوزارة.سلطة الوظيفة داخل  تحدد نطاق 2

3 
الوظيفي بشكل دوري بما يتالئم مع متطلبات تحديث التوصيف 

 العصر.

6 1.78 0.73 

 متوسطة

 متوسطة 0.71 1.74 7 الوظيفي.للقيام بعملية التحليل  تشكل فريق 6

 متوسطة 0.58 1.83  اجمالي املجال 

 

التربية  البشرية في وزارة أداء إداره املوارد( أن درجة توافر واقع تطوير 8يتبين من الجدول السابق رقم )

بدرجة متوسطة وعند النظر إلى فقرات هذا املحور  الوظيفي جاءاليمنية في مجال التوصيف  والتعليم بالجمهورية

يتضح أن درجة توافرها قد تراوحت بين )متوسطة(، وبالرغم من ذلك نجد أن الفقرات لهذا املجال تختلف فيما 

( 2)لفقرة رقملأعالها على التوالي، فقد تراوحت ما بين أعلى قيمة  بينها في الترتيب، فقد احتلت الرتب ألاولى بدءا من

( 1.95والتي تنص على الاتي: " اعتماد اجراءات التقديم للتوظيف الكترونيآ. "، إذ حصلت على املتوسط الحسابي )

 ( وهما قيمة في حدود املستوى املتوسط من توافر 0.803وإلانحراف املعياري)
ً
ى املتوسط من لقيمة املد واقع وفقا

 ( بدرجة متوسطة.0,00 -2,88املقياس املحدد بـ )

 ضمن واقع تطوير  الفقرات فيوتأتي بقية 
ً
رية في البش أداء إداره املواردالرتب الدنيا وتعتبر هي ألاقل إلحاحا

يب من ى ترتدنأاليمنية ضمن هذا املجال، في حين وجد أن الفقرات التي احتلت  والتعليم بالجمهوريةوزارة التربية 

للقيام بعملية التحليل  تشكل فريق( والتي تنص على " 8بين الفقرات ألاخرى بدءا من أدناها وهي الفقرة رقم )

(، وهي قيمه في حدود املستوى 0.71( وانحراف معياري بلغ)1.74" ، حيث حصلت على متوسط حسابي بلغ ) الوظيفي.

ي وزارة التربية والتعليم  بالجمهورية اليمنية ،وهي قيمه في حدود املستوى من واقع تطوير أداء  إداره  املوارد البشرية ف

 لقيمة املدى 
ً
املتوسط من واقع تطوير أداء  إداره  املوارد البشرية في وزارة التربية والتعليم  بالجمهورية اليمنية، وفقا

 ( بدرجة متوسطة.0,00 -2,88املتوسط من املقياس املحدد بـ )

  ي:من السوال الرئيس  جال الثالثاملعرض نتائج 

للتحقق من نتائج املجال  الثالث  من السوال الرئيس  والذي ينص على )ما واقع تطوير أداء  إداره  املوارد 

ملتوسطات استخدم الباحث ا البشرية في وزارة التربية والتعليم  بالجمهورية اليمنية في مجال الاستقطاب والتوظيف(،

ات املعيارية  لكل فقرة من فقرات املجال، وقد أظهرت نتائج التحليل إلاحصائي أن واقع تطوير الحسابية والانحراف

أداء إداره  املوارد البشرية في وزارة التربية والتعليم  بالجمهورية اليمنية جاء بدرجة توافر متوسطة، إذ حصل على 

 لق0.5894والانحراف املعياري ) (،1.84املتوسط الحسابي )
ً
 -2,88يمة املدى املتوسط من املقياس املحدد بـ )( وفقا

 (   بدرجة متوسطة.0,00
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 ( يوضح قيم املتوسطات الحسابية والانحرافات املعيارية لفقرات املجال.2والجدول رقم ) 

 البشرية في وزارة أداء إداره املوارداملتوسطات الحسابية والانحرافات املعيارية لواقع تطوير  :(22)جدول رقم 

 اليمنية في مجال الاستقطاب والتوظيف والتعليم بالجمهوريةتربية ال

رقم 

 الفقرة
 الفقرات

الترتيب 

حسب 

 املتوسط

 الحسابي

 املتوسط

 الحسابي

 الانحراف

 املعياري 

درجة 

 التوافر

2 
متخصصة من قبل ادارة املوارد البشرية لدراسة  تشكل لجنة

 للتوظيف.ملفات املتقدمين 

1 1.94 0.768 

 متوسطة

 متوسطة 0.729 1.89 2 تعمل على توفير شروط شغل الوظيفة التي يتم الاختبار لها. 4

3 
ترفع الى الخدمة املدنية والجهات املتخصصة إلصدار قرارات 

 التعيين بدون تأخير.

3 1.89 0.736 

 متوسطة

2 
التوظيف نطاق واسع عبر مكاتب  الشاغرة علىالوظائف  تعلن عن

 واملجالت الرسميةالالكترونية  واملواقع

4 1.83 0.751 

 متوسطة

2 
القانونية باختبار الكفاءات املهنية لشغل الوظائف  تدعم إلاجراءات

 عنها.املعلن 

5 1.82 0.766 

 متوسطة

 متوسطة 0.751 1.81 6 التوظيف الجديد.تتخذ مبدأ الشفافية والوضوح في  0

1 
 توظيف علىتعتمد في جمع البيانات واملعلومات عن املتقدمين لل

 والكفأءه.املقابلة والاختبار واملؤهل والخبره 

7 1.80 0.755 

 متوسطة

 متوسطة 0.722 1.75 8 تعتمد اللوائح واملعايير املهنية وتطبيقها بحيادية وموضوعية اثناء التوظيف. 2

 متوسطة 0.589 1.841  اجمالي املجال 2

 

اقع تطوير أداء  إداره  املوارد البشرية في وزارة التربية ( أن درجة توافر و 2يتبين من الجدول السابق رقم )

والتعليم  بالجمهورية اليمنية  مجال إلاستقطاب والتوظيف جأت بدرجة متوسطة وعند النظر إلى فقرات هذا املحور 

ينها بيتضح أن درجة توافرها قد تراوحت بين متوسطة ، وبالرغم من ذلك نجد أن الفقرات لهذا املجال تختلف فيما 

( والتي 2في الترتيب، فقد احتلت الرتب ألاولى بدءا من أعالها على التوالي ، فقد تراوحت ما بين أعلى قيمة للفقرة رقم)

تنص على الاتي: "  تشكل  لجنة متخصصة من قبل ادارة املوارد البشرية لدراسة ملفات املتقدمين للتوظيف . " ، إذ 

( وهما قيمة في حدود املستوى املتوسط من توافر 0.768إلانحراف املعياري)( و1.94حصلت على املتوسط الحسابي )

 لقيمة املدى املتوسط من املقياس املحدد بـ )
ً
 ( بدرجة متوسطة.0,00 -2,88واقع  اليمنية   وفقا
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 ضمن واقع تطوير  الفقرات فيوتأتي بقية 
ً
ية في ر البش أداء إدارة املواردالرتب الدنيا وتعتبر هي ألاقل إلحاحا

يب من ترت أدنيهذا املجال، في حين وجد أن الفقرات التي احتلت  اليمنية ضمن والتعليم بالجمهوريةوزارة التربية 

اللوائح واملعايير املهنية وتطبيقها  تعتمد»( والتي تنص على 8بين الفقرات ألاخرى بدءا من أدناها وهي الفقرة رقم )

(، 0.722( وانحراف معياري بلغ)1.75حيث حصلت على متوسط حسابي بلغ )بحيادية وموضوعية اثناء التوظيف.  "، 

 و  والتعليم بالجمهوريةالبشرية في وزارة التربية  أداء إدارة املواردوهي قيمه في حدود املستوى من واقع تطوير 
ً
فقا

املستوى املتوسط من ( بدرجة متوسطة وهي قيمه في حدود 0,00 -2,88لقيمة املدى املتوسط من املقياس املحدد بـ )

 واقع تطوير أداء  إداره  املوارد البشرية في وزارة التربية والتعليم  بالجمهورية اليمنية  . 

 ي:عرض نتائج املجال الرابع من السوال الرئيس 

شرية الب إدارة املواردالسوال الرئيس والذي ينص على ما واقع تطوير أداء  املجال الرابع منللتحقق من نتائج 

حسابية الباحث املتوسطات ال والترقيات، استخدماليمنية في مجال املرتبات  والتعليم بالجمهوريةوزارة التربية  في

فقرة من فقرات املجال، وقد أظهرت نتائج التحليل إلاحصائي أن مدى واقع جاء بدرجة  املعيارية لكلوالانحرافات 

 لقيمة املدى 0.55املعياري ) والانحراف(، 1.73توافر متوسطة، إذ حصل على املتوسط الحسابي )
ً
( اليمنية وفقا

 ( بدرجة متوسطة.0,00 -2,88املتوسط من املقياس املحدد بـ )

 ( يوضح قيم املتوسطات الحسابية والانحرافات املعيارية لفقرات املجال.2والجدول رقم )  

 البشرية في وزارة أداء إداره املواردير املتوسطات الحسابية والانحرافات املعيارية لواقع تطو  :(22)جدول رقم 

 تمجال في مجال املرتبات والترقيا اليمنية في والتعليم بالجمهوريةالتربية 

رقم 

 الفقرة
 الفقرات

الترتيب 

حسب 

 املتوسط

 الحسابي

 املتوسط

 الحسابي

 الانحراف

 املعياري 

درجة 

 التوافر

2 
ة سين جودتستخدم معيار اليقظة واملبادرة من قبل املوظف في تح

 بها.الادارة التي يعمل 
 متوسطة 0.72 1.87 1

0 
اتباع مبدا الشفافية في تطبيق نظام املرتبات والحوافز والاجور 

 املدنية.بحسب قانون الاجور الصادرة من الخدمة 
 متوسطة 0.74 1.85 2

2 
تعمل على تطبيق النظام املحاسبي الالكتروني في نظام الاجوار 

 واملرتبات.
 متوسطة 0.73 1.84 3

 متوسطة 0.73 1.80 4 قوانين.والباللوائح  الادارية املحددةتلتزم بمعايير الترقية والوظائف  4
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3 
الرجل املناسب في املكان املناسب  استخدام اسلوبتحرص على 

 الوظيفة.وفقآ ملعايير شغل 
 متوسطة 0.70 1.70 5

 ضعيفة 0.70 1.65 6 دائم.كل تعتمد بنظام فعال للحوافز واملكافأت واملرتبات بش 1

6 
العمل الوظيفي عند راتب املوظف واملكافأة  اعتماد ساعات

 .والحوافز والترقيات
 ضعيفة 0.71 1.65 7

2 
والامتيازات التي تحقق للعامل الرضاء الوظيفي  تقديم الحوافز 

 بعدالة.
 ضعيفة 0.72 1.62 8

2 
املرتبات  ن سلمعاملوظفين والعاملين حول رضاهم  الاهتمام بآراء

 والترقيات.
 ضعيفة 0.68 1.60 9

 متوسطة 0.55 1.73  اجمالي املجال 

 

( أن درجة توافر واقع تطوير أداء  إداره  املوارد البشرية في وزارة التربية 2يتبين من الجدول السابق رقم )

هذا املحور يتضح أن درجة  والتعليم  بالجمهورية اليمنية في مجال جأت بدرجة متوسطة وعند النظر إلى فقرات

توافرها قد تراوحت بين متوسطة ، وبالرغم من ذلك نجد أن الفقرات لهذا املجال تختلف فيما بينها في الترتيب، فقد 

( والتي تنص على الاتي: 5احتلت الرتب ألاولى بدءا من أعالها على التوالي، فقد تراوحت ما بين أعلى قيمة للفقرة رقم )

وسط حصلت على املت إذ»ار اليقظة واملبادرة من قبل املوظف في تحسين جودة الادارة التي يعمل بها . "  تستخدم  معي

    واقع اليمنية ( وهما قيمة في حدود املستوى املتوسط من توافر 0.72( وإلانحراف املعياري)1.87الحسابي )
ً
وفقا

 متوسطة.   ( بدرجة0,00 -2,88لقيمة املدى املتوسط من املقياس املحدد بـ )

 ضمن واقع تطوير أداء  الفقرات فيوتأتي بقية 
ً
رية في البش إدارة املواردالرتب الدنيا وتعتبر هي ألاقل إلحاحا

ب من دنى ترتيأاليمنية ضمن هذا املجال، في حين وجد أن الفقرات التي احتلت  والتعليم بالجمهوريةوزارة التربية 

املوظفين والعاملين حول  الاهتمام بآراء»( والتي تنص على 2رقم )ي الفقرة بين الفقرات ألاخرى بدءا من أدناها وه

( 0.682( وانحراف معياري بلغ)1.60حيث حصلت على متوسط حسابي بلغ ) ،»املرتبات والترقيات.  عن سلمرضاهم 

 لجمهوريةوالتعليم باية البشرية في وزارة الترب أداء إدارة املواردوهي قيمه في حدود املستوى املتوسط من واقع تطوير 

 لقيمة املدى املتوسط من املقياس املحدد بـ )
ً
 ( بدرجة متوسطة.0,00 -2,88اليمنية   وفقا

  ي: من السوال الرئيس  املجال الخامسعرض نتائج 

للتحقق من نتائج املجال  الخامس من السوال الرئيس  والذي ينص على)ماواقع تطوير أداء إداره املوارد 

سطات استخدم الباحث املتو  ي وزارة التربية والتعليم  بالجمهورية اليمنية في مجال التدريب والتأهيل (،البشرية ف

الحسابية والانحرافات املعيارية  لكل فقرة من فقرات املجال، وقد أظهرت نتائج التحليل إلاحصائي أن جاء بدرجة 
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 لقيمة املدى املتوسط من 0.53راف املعياري )( ،والانح1.69توافر متوسطة، إذ حصل على املتوسط الحسابي )
ً
( وفقا

( يوضح قيم املتوسطات الحسابية والانحرافات 22( بدرجة متوسطة  والجدول رقم )0,00 -2,88املقياس املحدد بـ )

 املعيارية لفقرات املجال.

البشرية في وزارة  ملواردأداء إدارة ااملتوسطات الحسابية والانحرافات املعيارية لواقع تطوير  :(12جدول رقم )

 مجال التدريب والتأهيل اليمنية في والتعليم بالجمهوريةالتربية 

رقم 

 الفقرة
 الفقرات

 الترتيب

 حسب

 املتوسط

 الحسابي

 الانحراف

 املعياري 

درجة 

 التوافر

 متوسطة 0.73 1.87 1 تطبيق اخالقيات العمل الاداري وفق نظام اخالقيات املهنة. 2

1 
راتيجية لتطوير اداء العاملين ووضع الخطط است تعتمد خطة

 الادارية. لتدريب وتطوير الكوادروالبرامج 
 متوسطة 0.71 1.76 2

2 
وفق برامج تدريبية  والاقدمية والاختباراتتعتمد معايير الكفاءة 

 محدده
 متوسطة 0.64 1.73 3

 متوسطة 0.69 1.68 4 والادارة.تدرب العاملين لتحقيق مبدا التميز  2

0 
تحديد الاحتياجات التدريبية للعاملين حسب دراسات  تعمل على

 وابحاث علمية.
 متوسطة 0.67 1.68 5

6 
مركز ك البرامج التدريبيةتنسق مع املراكز املعنية بالتدريب لتوصيف 

 الاعتماد والجودة.
 ضعيفة 0.67 1.67 6

3 
 ًلحتياجات الوظيف

ا
ة يتحدد برامج تدريبية للعاملين إلاداريين وفقا

 لهم.
 ضعيفة 0.64 1.66 7

2 
والتحسين املستمر في مهارات العاملين  على النمو تشجع العاملين 

 والعمل.
 ضعيفة 0.72 1.65 8

 ضعيفة 0.66 1.64 9 الوزارة.تعدد فرص تطوير املسار الوظيفي لإلفراد في  12

4 
الحديثة تعمل على تدريب العاملين على مها رات استخدام القضايا 

 املهنية الفردية والجماعية. جللبرام
 ضعيفة 0.62 1.61 10

 متوسطة 0.53 1.69  اجمالي املجال 

 

البشرية في وزارة التربية  أداء إدارة املوارد( أن درجة توافر واقع تطوير 22يتبين من الجدول السابق رقم )

 النظر إلى فقرات هذا املحور يتضح التدريب والتأهيل جاء بدرجة متوسطة وعند اليمنية مجال والتعليم بالجمهورية
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0200 

أن درجة توافرها قد تراوحت بين متوسطة، وبالرغم من ذلك نجد أن الفقرات لهذا املجال تختلف فيما بينها في 

( والتي 2رقم )الترتيب، فقد احتلت الرتب ألاولى بدءا من أعالها على التوالي، فقد تراوحت ما بين أعلى قيمة للفقرة 

خالقيات العمل الاداري وفق نظام اخالقيات املهنة. "، إذ حصلت على املتوسط الحسابي أ تطبيق» تنص على الاتي:

 لقيمة املدى املتوسط 0.73( وإلانحراف املعياري)1.87)
ً
( وهما قيمة في حدود املستوى املتوسط من توافر واقع وفقا

 ( بدرجة متوسطة .0,00 -2,88من املقياس املحدد بـ )

استراتيجية لتطوير اداء العاملين ووضع الخطط  تعتمد خطة« تي:( والتي تنص على آلا2ة رقم )تليها الفقر   

(، 0.71(، وبانحراف معياري )1.76"والتي حصلت على املتوسط الحسابي ) الادارية. لتدريب وتطوير الكوادروالبرامج 

 الجمهوريةوالتعليم بالبشرية في وزارة التربية  أداء إدارة املواردوهما قيمه في حدود املستوى املتوسط من واقع تطوير 

 لقيمة املدى املتوسط من املقياس املحدد بـ )
ً
 ( بدرجة متوسطة .0,00 -2,88اليمنية، وفقا

وزارة  البشرية في إدارة املواردداء آالرتب الدنيا وتعتبر هي ألاقل ً ضمن واقع تطوير  الفقرات فيوتأتي بقية 

ين دنى ترتيب من بأهذا املجال، في حين وجد أن الفقرات التي احتلت  اليمنية ضمن هوريةوالتعليم بالجمالتربية 

على تدريب العاملين على مها رات استخدام  تعمل»( والتي تنص على 2الفقرات ألاخرى بدءا من أدناها وهي الفقرة رقم )

( وانحراف 1.61متوسط حسابي بلغ )حيث حصلت على  ،»املهنية الفردية والجماعية.  الحديثة للبرامجالقضايا 

البشرية في وزارة  أداء إداره املوارد(، وهي قيمه في حدود املستوى الضعيف من واقع ما واقع تطوير 0.62معياري بلغ)

ة في وزارة املوارد البشري أداء إدارةوهي قيمه في حدود املستوى الضعيف مما واقع تطوير  والتعليم بالجمهورية،التربية 

 لقيمة املدى املتوسط من املقياس املحدد بـ ) والتعليم بالجمهوريةية الترب
ً
 ( بدرجة ضعيفه.2,88-2وفقا

 ي: السوال الرئيس  السادس منعرض نتائج املجال 

املوارد  أداء إدارةللتحقق من نتائج املجال السادس من السوال الرئيس والذي ينص على ما واقع تطوير 

سطات الباحث املتو  الوظيفي، استخدماليمنية في مجال التدوير  التعليم بالجمهوريةو البشرية في وزارة التربية 

فقرة من فقرات املجال، وقد أظهرت نتائج التحليل إلاحصائي أن مدى واقع جاء  املعيارية لكلالحسابية والانحرافات 

 0.58)والانحراف املعياري  (،1.67بدرجة توافر متوسطة، إذ حصل على املتوسط الحسابي )
ً
لقيمة املدى  ( وفقا

 ( بدرجة متوسطة.0,00 -2,88املتوسط من املقياس املحدد بـ )

 ( يوضح قيم املتوسطات الحسابية والانحرافات املعيارية لفقرات املجال التدوير الوظيفي 22والجدول رقم )
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املوارد البشرية في وزارة  ةأداء إدار املتوسطات الحسابية والانحرافات املعيارية لواقع تطوير  :(11جدول رقم )

 اليمنية في مجال التدوير الوظيفي والتعليم بالجمهوريةالتربية 

رقم 

 الفقرة
 الترتيب الفقرات

 املتوسط

 الحسابي

 الانحراف

 املعياري 

درجة 

 التوافر

 متوسطة 0.696 1.75 1 تعتمد اجراء ات قانونية في نظام التدوير الوظيفي. 1

 متوسطة 0.716 1.73 2 فة طبق للتوظيف الوظيفي.تحدد معايير شغل الوظي 5

4 
 استخدام التعينات الحديثة في إلاجراءات التابعة للتدوير الوظيفي.

 تم اضافتها بعد الحليل
 ضعيفة 0.690 1.64 3

2 
هتمام الا  أتعمل على اخضاع التدوير الوظيفي للعاملين إلاداريين ملبد

 الوظيفي والعدالة والنزاهة.
 ضعيفة 0.690 1.64 4

 ضعيفة 0.674 1.61 5 في اتخاذ القرار في عملية التدوير الوظيفي. تشرك الاداريين 3

 متوسطة 0.58613 1.6751  اجمالي املجال 

 

املوارد البشرية في وزارة التربية  أداء إدارة( أن درجة توافر واقع تطوير 22يتبين من الجدول السابق رقم )

ة في مجال جأت بدرجة متوسطة وعند النظر إلى فقرات هذا املحور يتضح أن درجة اليمني والتعليم بالجمهورية

توافرها قد تراوحت بين متوسطة، وبالرغم من ذلك نجد أن الفقرات لهذا املجال تختلف فيما بينها في الترتيب، فقد 

تي: ( والتي تنص على آلا2)رة رقمللفقاحتلت الرتب ألاولى بدءا من أعالها على التوالي، فقد تراوحت ما بين أعلى قيمة 

( وإلانحراف 1.75حصلت على املتوسط الحسابي ) إذ»اجراء ات قانونية في نظام التدوير الوظيفي.  تعتمد»

 ( وهما قيمة في حدود املستوى املتوسط من توافر 0.696املعياري)
ً
لقيمة املدى املتوسط من املقياس املحدد  واقع وفقا

 متوسطة.( بدرجة 0,00 -2,88بـ )

 ضمنالرتب الدنيا وتعتبر هي ألاقل  الفقرات فيوتأتي بقية 
ً
ية في املوارد البشر  أداء إدارةواقع تطوير  إلحاحا

اليمنية، ضمن هذا املجال، في حين وجد أن الفقرات التي احتلت ادنى ترتيب من  والتعليم بالجمهوريةوزارة التربية 

في اتخاذ القرار في عملية  تشرك الاداريين( والتي تنص على "   0الفقرة رقم )بين الفقرات ألاخرى بدءا من أدناها وهي 

(، وهي قيمه في حدود 0.674( وانحراف معياري بلغ)1.61التدوير الوظيفي  "، حيث حصلت على متوسط حسابي بلغ )

 بالجمهورية اليمنية، و   املوارد البشرية في وزارة التربية والتعليم ةداء  إدار آاملستوى املتوسط من واقع تطوير 
ً
فقا

 .( بدرجة ضعيفه2,88-2لقيمة املدى املتوسط من املقياس املحدد بـ )
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0200 

  ي:السوال الرئيس  املجال السابع منعرض نتائج 

استخدم  داء(،والذي ينص على )في مجال تقييم آلا من السوال الرئيس  املجال السابعللتحقق من نتائج 

فقرة من فقرات املجال، وقد أظهرت نتائج التحليل إلاحصائي  املعيارية لكلنحرافات الباحث املتوسطات الحسابية والا 

توسطة، بدرجة توافر م اليمنية جاء والتعليم بالجمهوريةاملوارد البشرية في وزارة التربية  ةداء إدار آأن مدى واقع تطوير 

 درجة ( وب0.567والانحراف املعياري ) (،1.71إذ حصل على املتوسط الحسابي )
ً
لقيمة املدى املتوسط  متوسطة وفقا

 ( بدرجة متوسطة.0,00 -2,88من املقياس املحدد بـ )

 ( يوضح قيم املتوسطات الحسابية والانحرافات املعيارية لفقرات املجال.20والجدول رقم )

بشرية في وزارة املتوسطات الحسابية والانحرافات املعيارية واقع تطوير أداء إداره املوارد ال :(10جدول رقم )

 التربية والتعليم بالجمهورية اليمنية في مجال تقييم الاداء

رقم 

 الفقرة
 الفقرات

الترتيب 

حسب 

 املتوسط

 الحسابي

 املتوسط

 الحسابي

 الانحراف

 املعياري 

درجة 

 التوافر

9 
وفق النظام  تقييم الاداءتسمح للعاملين بتقديم التظلم في نسخة 

 والقانون.
 طةمتوس 0.692 1.78 1

10 
تتخذ املعايير الواضحة واملحددة لتقيم الاداء وتطبيق مبدا الثواب 

 للوائح والقوانين الادارية املعمول بها.
ا
 والعقاب وفقا

 متوسطة 0.687 1.73 2

 متوسطة 0.703 1.73 3 الوظائف.بإستمرار لجميع  تقييم معياريةنماذج  تلتزم ببناء 7

8 
 الوحدات الاداريةيم الاداء وخاصة وخطوات واجراءات وتقي تحدد مراحل

 بصورة واضحة.
 متوسطة 0.676 1.72 4

 متوسطة 0.692 1.72 5 تعمل على تشكيل لجنة متخصصة ملراجعة التظلمات من قبل املوظفين. 2

4 
يتم مراقبة استراتيجية املوارد البشرية وتقييم مدى تحقق الاهداف 

 الاستراتيجية بشكل يساهم في تطويرها
 متوسطة 0.655 1.72 6

 متوسطة 0.645 1.70 7 تضع ادارة املوارد البشرية خطة سنوية لتقيم اداء جميع الوظائف 1

 متوسطة 0.721 1.69 8 تعلن نتائج التقييم لألداء بكل شفافية ووضوح. 6

 متوسطة 0.696 1.68 9 في عملية تقيم الاداء. الادارة الالكترونيةتستخدم  3

 متوسطة 0.710 1.68 10 م الدوري لدى العاملين.التقيي تتبع سياسة 5

 متوسطة 0.567 1.71  اجمالي املجال 
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( أن درجة توافر واقع تطوير أداء  إداره  املوارد البشرية في وزارة التربية 20يتبين من الجدول السابق رقم )

ند النظر إلى فقرات هذا املحور ت بدرجة متوسطة وعاءيمنية  في مجال  تقييم الاداء  جوالتعليم  بالجمهورية ال

يتضح أن درجة توافرها قد تراوحت بين )كبيرة ومتوسطة ومنخفضة (، وبالرغم من ذلك نجد أن الفقرات لهذا 

املجال تختلف فيما بينها في الترتيب، فقد احتلت الرتب ألاولى بدءا من أعالها على التوالي، فقد تراوحت ما بين أعلى 

التي تنص على الاتي: " تسمح للعاملين بتقديم التظلم في نسخة تقييم  الاداء وفق النظام ( و 2قيمة للفقرة رقم)

( وهما قيمة في حدود املستوى 0.692( وإلانحراف املعياري)1.78والقانون. "، إذ حصلت على املتوسط الحسابي )

مجال  ة فياليمني والتعليم بالجمهوريةة املوارد البشرية في وزارة التربي ةداء إدار املتوسط من توافر واقع التطوير آل 

 لقيمة املدى املتوسط من املقياس املحدد بـ ) تقييم
ً
 ( بدرجة متوسطة.0,00 -2,88الاداء وبدرجة متوسطة، وفقا

 ضمن واقع تطوير 
ً
ية في املوارد البشر  أداء إدارةوتأتي بقية الفقرات في الرتب الدنيا وتعتبر هي ألاقل إلحاحا

ب من دنى ترتيأهذا املجال، في حين وجد أن الفقرات التي احتلت  اليمنية ضمن والتعليم بالجمهوريةة وزارة التربي

في عملية  الادارة الالكترونية( والتي تنص على " تستخدم 5، 0بين الفقرات ألاخرى بدءا من أدناها وهي الفقرتين )

( وانحراف 1.68ث حصلت على متوسط حسابي بلغ )التقييم الدوري لدى العاملين. " حي ألاداء، تتبع سياسةتقيم 

املوارد البشرية في وزارة التربية  أداء إدارةواقع تطوير  املستوى من(، وهي قيمه في حدود 0.710 ،0.696) معياري بلغ

 لقيمة املدى املتوسط من املقياس املحدد بـ ) والتعليم بالجمهورية
ً
 ( بدرجة متوسطة.0,00 -2,88اليمنية، وفقا

  :ستنتاجاتالا 

 لى حصل ع اليمنية، والتعليم بالجمهوريةاملوارد البشرية في وزارة التربية  ةإدار  آداء ن درجة واقع تطوير أ

 (.0.49(، والانحراف املعياري)(1.77املتوسط الحسابي 

  (، 0.52( وانحراف معياري بلغ)1.88بلغ )جاء مجال التخطيط للموارد البشرية الرتبة الاولي بمتوسط حسابي

 وبدرجة متوسطة.

 (1.84جاء مجال الاستقطاب والتوظيف في الرتبة الثانية بمتوسط حسابي بلغ ) ( 0.58بلغ ) وانحراف معياري

 وبدرجة متوسطة.

  ( 0.58( وانحراف معياري بلغ)1.83بمتوسط حسابي بلغ ) الرتبة الثالثةجاء مجال التوصيف الوظيفي في

 وبدرجة متوسطة.

 (، 0.55( وانحراف معياري بلغ)1.73لترقيات في الرتبة الرابعه، بمتوسط حسابي بلغ )جاء مجال املرتبات وا

 وبدرجة متوسطة.

 (، 0.56( وانحراف معياري بلغ)1.71بمتوسط حسابي بلغ ) ،جاء مجال تقييم ألاداء في الرتبة الخامسه

 وبدرجة متوسطة.

  (، 0.53( وانحراف معياري بلغ)1.69لغ )حسابي ب السادسه بمتوسطجاء مجال التدريب والتأهيل في الرتبة

 وبدرجة متوسطة.
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 ( 0.58( وانحراف معياري بلغ)1.67جاء مجال التدوير الوظيفي في الرتبة السابعه، بمتوسط حسابي بلغ ،)

 وبدرجة متوسطة.

 التوصيات: 

 رة.ملية املعاصالتجارب العا في ضوءوزارة التربية والتعليم تطوير اداء ادارة املوارد البشرية  ينبغي على 

 ية.الالكترونالادارة  في ضوءدارة مكاتب التربية والتعليم تطوير اداء ادارة املوارد البشرية إ ينبغي على 

 املستحدثات  في ضوءدارة مكاتب التربية والتعليم تطوير اداء ادارة املوارد البشرية إ ينبغي على

 التكنولوجية.

  :املقترحات

 في تعليم وال في وزارة التربيةلتطوير اداء ادارة املوارد البشرية  تراتيجية مقترحةاسجراء دراسة بعنوان بناء إ

 التجارب العاملية املعاصرة. ضوء

 يم في والتعل في وزارة التربيةجراء دراسة بعنوان بناء انموذج مقترح لتطوير اداء ادارة املوارد البشرية في إ

 ضوء التطوير التنظيمي.

 قائمة املراجع: 

 املدارس بين مقارنة دراسة" الوظيفي باألمن وعالقتها البشرية املوارد إدارة ،(2016) حسن، عير، محمدش أبو (2

 وحكم دولة إدارة تخصص – غزة العليا والسياسة للدراسات إلادارة أكاديمية "بغزة الدولية الغوث ووكالة الحكومية

 غزة.  ألاقص ى وجامعة العليا للدراسات والسياسة إلادارة أكاديمية املشترك بين العليا الدراسات رشيد برنامج

 ألاداء الوظيفي بتطوير وعالقتها البشرية املوارد إدارة هندرة تطبيق ، واقع(2015) علي، جاسر عوض، رانيا أبو (0

 "للدراسات العليا والسياسة إلادارة أكاديمية"غزة  بقطاع العام املوظفين ديوان في

والاستثمار  التطوير التنظيمي وكالة مدارس الاستراتيجي في التخطیط واقع(، 0222) خلیل، هاشم، محمد أبو (0

 في الكفاءات ودورهما في إحداث التغيير إلايجابي للمؤسسات

 مايو. 0(، 0228) ،ألاسس املهنية إلدارة املوارد البشرية (2

 العليا كلية الدراسات غزة عمادة-إلاسالمية الجامعة غزة، – إلاسالمیة الجامعة حالة عرفة دراسةامل اقتصاد (5

 ألاعمال.  إدارة التجارة قسم

 . أهداف وأنشطة إدارة املوارد البشريةألاكاديمية العربية البريطانية للتعليم العالي،  (8

ممارسات ادارة املوارد البشرية على الالتزام التنظيمي " دراسة  ، أثر (0222)بكر، بو أبو بكر حداد أبلفقية  (8

 صنعاء، الجمهورية اليمنية.  اليمن.ميدانية في املستشفيات الخاصة في 

 صنعاء. والفرص،في اليمن التحديات  تقرير حول التعليم ،(0222) ،البنك الدولي (2

 إلادارة في العليا الدراسات برامج لتطوير مقترحة (، استراتيجيةه ٢٣٤٠) هللا، عبد عواض الثبيتي، خالد (2

 ، السعوديةإلاسالمية سعود بن محمد إلامام ، جامعةبالجامعات التربوية

 ، اليمن جامعة اب، أهمية إدارة املوارد البشرية، (0222)، هايل الجازي، (22

https://wbraiq.blogspot.com/2009/05/blog-post_18.html
https://wbraiq.blogspot.com/2009/05/blog-post_18.html
https://wbraiq.blogspot.com/2009/05/blog-post_18.html
http://www.abahe.co.uk/b/human-resources-as-a-system/human-resources-as-a-system-18.pdf
http://www.abahe.co.uk/b/human-resources-as-a-system/human-resources-as-a-system-18.pdf
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(، تصور مقترح لتطوير الاداء الوظيفي الدارة املوارد البشرية بمكتب 0228) ،الجحافي، فهد يحيى محمد (22

 التربية والتعليم بمحافظة إب في ضوء ادارة الجودة الشاملة، رسالة ماجستير غير منشورة، جامعة إب، اليمن.

لحوكمة في وزارة التربية والتعليم اليمنية في أنموذج مقترح لنظام ا ،(0228) ،الوهاب محمد عبد الجنيد، (20

 ضوء املمارسات الدولية املعاصرة. أطروحة دكتوراه غير منشورة. كلية التربية. جامعة صنعاء.

 الاستراتيجية، دن، دم.املوارد البشرية  التخطیط الدرة ،(0222(علي، أحمد الحاج (20

 صنعاء، العربیة، البالد في العام العلیم ملدارساستراتيجية  لخطة نموذج نحو (،0222) ،علي الحاج، أحمد (22

 .املتفوق  دار

 املسيره. دار ألاردن، والتطبیق، الفكر الاستراتیجي التربوي  التخطیط ،(2011) علي، أحمد ،الحاج (25

 زين شركة في املؤسس ي تحقيق التميز في البشرية املوارد إدارة ممارسات ، أثر(0220)املحسن، حاجي، عبد  (28

 .الخلوية تصاالتلال الكويتية

 يإب فموذج مقترح لتطوير املسار الوظيفي للعاملين الاداريين بجامعة أن (،0228)علي، طه يحيى  الحبري، (28

 طروحة دكتوراه غير منشورة، جامعة تعز، تعز، اليمن. أ التنظيمي،ضوء التطوير 

 عمان (، قضايا ادارية معاصرة، دار الحامد للنشر،0220)محمد حسن،  حمادات، (22

 إدارة ألافراد باملنظمات مدخل وظيفي، إلاسكندرية: دار املعرفة الجامعية.  (،0222) عبد الغفار، حنفي، (22

 (، حول إدارة املوارد البشرية.0222، إيمان، )الحيارى  (02

تقويم كفاءة ألاداء إلاداري وإلاشرافي لرؤساء أقسام إلاشراف التربوي بمكاتب التربية  ،(0220) ،محمد حيدر، (02

 التربيةكلية  منشورة،ليــم في الجمهورية اليمنية. رسالة ماجستير غير والتعــ

 دار الكتب، (، إدارة املوارد البشرية إلى أين التحديات التجارب التطلعات0220) ،عبد الحكم أحمد الخزامي، (00

  والتوزيع، القاهرةالعلمية للنشر 

 والتوزيع، عمان.  النشر عالم ارد ،"إدراك الذات طريق عن التحفيز (،0228) سلميان، الدروبي، (00

(، تصور مقترح لتطوير ادارة املوارد البشرية بجامعة تعز في ضوء 0222) ،الحميد محمد محمد عبد دماج، (02

  تعز، اليمنمدخل التطوير التنظيمي، اطروحة دكتوراه غير منشورة، جامعة 

 العلمية اليازوري  دراسية دار وحاالت توعمليا مفاهيم :الاستراتيجية إلادارة ،(0225)مطلك،  زكريا الدوري، (05

 .عمان والتوزيع، للنشر

(، إدارة املوارد املوارد البشرية: ألاسس النظرية والتطبيقات العملية، مكتبة 0222) ،رشيد، مازن فارس رشيد (08

 ، الرياضالعيبكان

 ورقة راسة مدانية،د :الائتمان مخاطر تقليل في املعرفة إدارة دور  (،2004) سعد، وياسين، غالب الرفاعي، (08

   عمان الزيتونة، جامعة، العربي العالم في املعرفة إدارة) الرابع السنوي  الدولي العلمي املؤتمر إلى مقدمة

لبشرية في تسيير التغيير في املؤسسات الاقتصادية الكبرى في والية   دور إدارة املوارد ا(، 0222) ،ليندة ،رقام (02

 جامعة سطيف.، ، الجزائرسطيف

http://www.univ-setif.dz/Tdoctorat/facultes/facultes/fseg/2014/regam%20lynda.pdf
http://www.univ-setif.dz/Tdoctorat/facultes/facultes/fseg/2014/regam%20lynda.pdf
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 التنظيمي في الالتزام على البشرية املوارد إدارة ممارسات (، أثر(2018الحافظ، عبد القراله، عالء الزغيالت (02

 والتطوير الجودة ألاردن قسم جنوب محافظات في ليموالتع التربية مديريات في ميدانية دراسة :والتعليم التربية وزارة

 العدل ألاردن وزارة املؤسس ي

 املعرفة الجامعية، إدارة في املعلومات تكنولوجيا تطبيقات (،0222) هللا، فتح محمد محمد ياسر الصاوي، (02

  .املنوفية جامعة واملعلومات، املكتبات قسم آلاداب، كلية

إلاصالح إلاداري املنظور إلاسالمي واملعاصر والتجربة السعودية.  (،0228الضحيان، عبد الرحمن إبراهيم، ) (02

 جدة: دار العلم للطباعة

 غير رسالة ماجستير " الخدمة أثناء املديرين تدريب برنامج أثر" ، بعنوان(1993)املنعم،  عبد طوخان، (00

 ألاردنية الجامعة منشورة،

الاسالمية في ادارة املوارد البشرية وعالقتها بإداء (، تطبيق املبادئ 0228العطار، عبد العزيز صبحي، ) (00

 املنظمات غير الحكومية بغزة

 ل، دم.وائ دار ،"بعد استراتيجيي :املعاصرة البشرية املوارد إدارة ،(2009) عمر، عقيلي، (02

 مانع والتوزيع، للنشر املسيرة دار املدرسية، إلادارة مبادئ ،  (1999) ،نحسي محمد العمايرة، (05

دولر ادارو املعرفة في رفع كفاءة اداء املنظمات )دراسة ميدانية على شركات الصناعة  سليمان،الفارس،  (08

جامعة دمشق،  ،(0( العدد )08التحويلية الخاصة، مجلة جامعة دمشق للعلوم الاقتصادية والقانونية، املجلد )

 سوريا  دمشق،

 ثرهما فيأارة املوارد البشرية واداء العاملين و (، دور املمارسات الاستراتيجية إلد0220مفيد، ) القاض ي، زياد (08

 املنظمات دراسة تطبيقية على الجامعات الخاصة في الاردن

)الطبعة الرابعة(، الرياض  نحو منهج استراتيجي متكامل -إدارة املوارد البشرية (، 0225القحطاني محمد، ) (02

 السعودية: العبيكان للنشر  -

 في إلادارة الاستراتيجية ندوة .التعلیم مؤسسات في الاستراتيجي التخطیط دور  ،) 0222)أحمد،  الكردي، (02

 العالي. التعلیم مؤسسات

 الجامعة حالة دراسية :العالي التعليم جودة تحقيق ضمان في ملعرفةا إدارة دور  (2010), اسماعيل، ماض ي، (22

 .فلسطين إلاسالمية، الجامعة ماجستير، رسالة ،"إلاسالمية

استراتيجات املوارد البشرية في وزارة التربية والتعليم العالي  (، واقع0222)مشتهي، مروان محمد ثابت،  (22

 للدراسات العليا  بقطاع غزة، فلسطين اكاديمية الادارة والسياسة

 .غزة في قطاع الحكومية املؤسسات في البشرية املوارد إدارة (، واقع0228معين شحدة، ) النجار، (20

في  الحكومية املؤسسات في البشرية املوارد إدارة واقععلى  التعرف (،0228، )يالنجار، معين محمد شحدة عل (20

 غزة وسبل تطويرة. قطاع

 املعرفة، دراسة اقتصاد ظل في املعلومات صناعة في البشرية املوارد إدارة دور  (،0220)مد، مح النجار، نداء (22

 ألاعمال. إدارة قسم التجارة، العليا كلية الدراسات غزة، عمادة-إلاسالمية غزة، الجامعة – إلاسالمیة الجامعة حالة

 الفرزدق. إلادارة العامة ألاسس والوظائف، الرياض: مطابع  (،2222) النمر، سعود محمد وآخرون، (25

https://books.google.jo/books?id=JK8hDAAAQBAJ&pg=PT26&dq=%D9%85%D9%81%D9%87%D9%88%D9%85+%D8%A5%D8%AF%D8%A7%D8%B1%D8%A9+%D8%A7%D9%84%D9%85%D9%88%D8%A7%D8%B1%D8%AF+%D8%A7%D9%84%D8%A8%D8%B4%D8%B1%D9%8A%D8%A9&hl=ar&sa=X&ved=0ahUKEwir_uy3gcLVAhWBuRQKHTaoD70Q6AEIKTAB#v=onepage&q=%D9%85%D9%81%D9%87%D9%88%D9%85%20%D8%A5%D8%AF%D8%A7%D8%B1%D8%A9%20%D8%A7%D9%84%D9%85%D9%88%D8%A7%D8%B1%D8%AF%20%D8%A7%D9%84%D8%A8%D8%B4%D8%B1%D9%8A%D8%A9&f=false
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 مستقبل مجلة املصرية، الجامعات في التنظيمي لإلبداع كحافز املعرفة إدارة (،0222) القاد، عبد نهلة هاشم، (28

 .الثالثون  العدد العربية، التربية

 مجلة ،"الجامعات املصرية في التنظيمي لإلبداع مدخل املعرفة إدارة ،(2005) القادر، عبد نهلة هاشم، (28

   (38 )العدد ،( 11)املجلد بية،العر  التربية مستقبل

 والتوزيع، للنشر- وائل دار ،" مدخل استراتيجيي البشرية املوارد إدارة م(،0225) الرحيم، عبد خالد الهيتي، (22

 .عمان

 عمان ،والتوزيعللنشر  العلمية اليازوري  دار ،إلاستراتيجية إلادارة، (1998)غالب،  سعد ياسين، (22

 ، صفحةباتنة-، الجزائر: جامعة الحاج لخضر سلسلة محاضرات في إدارة املوارد البشريةنعيمة،  يحياوي، (52

2 ،5. 

(، العالقة بين إلاحساس بفعالية وموضوعية نظام تقويم ألاداء والوالء 2222)الرحمن، درويش عبد  ،يوسف (52

 مايو. 0العدد  8الوظيفي: دراسة ميدانية، املجلة العربية للعلوم إلادارية، املجلد  التنظيمي والرضا وألاداء

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://economie.univ-batna.dz/images/cours/2hn.pdf
http://economie.univ-batna.dz/images/cours/2hn.pdf
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: أقسام الحادي والعشريندور الجامعة الجزائرية في تكوين رأس مال بشري مؤهل في القرن 

نموذجا والتوثيق الجزائريةعلم املكتبات    

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

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

as a model 
 الجزائر/ 0الجزائر جامعة /د. ناديةدراجيط.

Nadia Derradji/ University of Algiers 2/ Algeria 

 

 ملخص الدراسة: 

أيها املفاهيمي و التطبيقي حول املناهج التعليمية التي توفرها وتسطرها الجامعات الجزائرية في تخصص علم بجز تتمحور هده الدراسة 

املكتبات و التوثيق، بحيث نسلط الضوء من خالل الدراسة على مدى مواكبتها للتطور الحاصل في املجال بصفة خاصة وللتطور التكنولوجي في 

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

 لواكتفاء طلبة التخصص عبر أقسام علم املكتبات والتوثيق بالجامعات الجزائرية من دراستهم وتكوينهم ألاكاديمي عبر مختلف مستويات ومراح

لك قد ساهم فعال في بناء رأس مال بشري مؤهل علميا ومهنيا، كما نسعى بعد إجراء هذه الدراسة للوصول إلى تعليمهم العالي والتحقق إن كان ذ

لحرص انتائج حقيقية تعبر فعال عن واقع مستوى التعليم العالي الجزائري ومن ثم تقديم مقترحات نأمل أن تساهم في الارتقاء به أكثر فأكثر مع 

 وسبل تأهيله واستثماره في هذا العصر الرقمي.والتركيز على العنصر البشري 

 املناهج التعليمية.  ،علم املكتبات والتوثيق ،رأس املال البشري  ن،تكويال ،الجامعة الجزائرية الكلمات املفتاحية:

Abstract: 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Keywords: Algerian University; Training; Human capital; Library and documentation science; Educational curricula. 

 مقدمة:

القدرات واملهارات والخبرات ومختلف أنواع وأشكال املعارف التي تعتبر الكفاءات البشرية التي تمتلك مجمل 

ستثمار ودرجة املهارة لديه قوة وثروة حقيقية قابلة لال التي تشكل البنية ألاساسية ملستوى الوعي تميز املنهي املتمكن و 

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

املطلوبة إلى الطلبة وحصولهم عليها وفق طرق وبرامج ومناهج تعليمية تساهم في جعلهم هم أيضا ذوي كفاءات 

ومهارات قابلة لالستثمار املعرفي والوظيفي مستقبال كما تجعلهم قادرين على تعليم وتكوين وإفادة غيرهم من ألافراد 

 والجماعات وهذا ما يعرف بالتنمية البشرية.

سات التعليمية تؤدي دورا أساسيا و بارزا في بناء رأس مال بشري يمتلك املهارات الذاتية و املؤهالت إن املؤس

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

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

نوعيا كونه يعتبر ثروة في عصر العوملة و الثورة الرقمية ألنه يلعب دورا هاما في خدمـة التنميـة الشاملة أيا كان موقعه 

وم أكثر من أي وقت مض ى تحسـين مناهجها التعليمية الوظيفي ومجاله املنهي، لذلك أصبح لزاما على الجامعات الي

وجعلهـا أكثـر مواكبة مالئمـة وانسـجاما مـع متطلبـات العصر املعرفية والتكنولوجية خاصة في ظل مجتمع املعرفة الذي 

سسات ؤ نعيش فيه، فاالهتمام بتطوير رأس املال البشري واستثماره وتنميته وإدارته يعد من أهم موارد و مخرجات امل

العلمية التي تحقق من خاللها ميزة تنافسية خاصة وأن التنافس بين املؤسسات في الوقت الحالي يعتمد على ما 

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

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

ومجاراتها للبيئة التكنولوجية الجديدة باستحداث نظم وشبكات معلومات وآليات عمل جديدة للتحكم والسيطرة 

على هذا التضخم املعلوماتي الذي تشهده مختلف امليادين وضعت " أخصائي املعلومات" أمام ضرورة مواكبة هذه 

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

أنه في حاجة إلى تكوين فعلي التطورات التكنولوجية الحديثة، أو في طرق ووسائل تقديمه لخدمات املعلومات، إذ 

جها تواظب على مراجعة براموفعال عبر مراحله الدراسية باملؤسسات ألاكاديمية والبحثية املتخصصة التي أصبحت 

التكوينية في مجال علم املعلومات نظرا ملتطلبات واحتياجات عالم الشغل الذي يبحث اليوم عن مهارات جديدة في 

 هذا امليدان.

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

ائرية ومدى مساهمته في إنشاء وتطوير واستثمار رأس مال بشري مؤهل للعمل في العصر العلمي في الجامعات الجز 

قسام أما مدى جودة مستوى التعليم ألاكاديمي ألخصائيي املعلومات في طرحنا ألجل ذلك إلاشكالية التالية:  يالرقمي، ف

رأس مال بشري متخصص مؤهل للعمل علم املكتبات والتوثيق في الجامعات الجزائرية وما مدى مساهمتها في تكوين 

 ؟02ال في البيئة الرقمية ملكتبات ومراكز املعلومات القرن 

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

 كالتالي:

  أهداف أقسام علم املكتبات والتوثيق؟ما هي مهام و 
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 املال البشري في بيئة املكتبات ومراكز املعلومات؟ ما هي خصائص رأس 

 ما هي عالقة املناهج التعليمية في أقسام علم املكتبات والتوثيق باملوارد البشرية املؤهلة؟ 

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

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

 العمل في املجال؟ 

 فرضيات الدراسة:

  أهداف أقسام علم املكتبات والتوثيق على ما يقدم من معارف نظرية ومفاهيم متعلقة اقتصار مهام و

 بالتخصص فقط.

 ات الشخصية واملهنيةتشمل خصائص رأس املال البشري في بيئة املكتبات ومراكز املعلومات الصف.  

  تكمن عالقة املناهج التعليمية في أقسام علم املكتبات والتوثيق باملوارد البشرية املؤهلة فيما يتعلق بالبحث

 .العلمي في املحيط ألاكاديمي فقط

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

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

 املجال.

 أهمية الدراسة: 

تكمن أهمية هذه الدراسة في كونها تتطرق للمناهج والطرق التعليمية في أقسام علم املكتبات والتوثيق 

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

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

ل إليها التي نسعى للوصو ف الوظيفية بنجاعة وسالسة خاصة في ظل التطور التكنولوجي املستمر والشامل، أما ألاهدا

 وتحقيقها من هذه الدراسة فهي كالتالي:

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

 املكتبات والتوثيق بالجامعات الجزائرية.

 كتبات والتوثيق بالجامعات الجزائرية الكشف عن البرامج واملناهج التعليمية التي تسطرها أقسام علم امل

 لتحقيق جودة تكوين أخصائي املعلومات املستقبلي في الجزائر.

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

 .املجال

 ت العمل في مجال علم املكتبات الوقوف على التغيرات التي أحدثتها البيئة الرقمية في طبيعة متطلبا

 .واملعلومات
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  التعرف على املهارات ألاساسية التي يجب تلقينها وإكسابها لطلبة علم املكتبات والتوثيق في املؤسسات

 .ألاكاديمية املتخصصة في املجال ليكونوا مؤهلين مستقبال ألداء مهامهم املهنية

 منهجية الدراسة:

 ج دراسة الحالة كونه ألانسب لهذا النوع من الدراسات، ويعرف على أنه:لقد اعتمدنا في دراستنا على منه

طريقة لدراسة وحدة معينة دراسة تفصيلية عميقة بغية استجالء جميع جوانبها والخروج بتعميمات تنطبق على 

د ر الحاالت املماثلة لها، وقد أطلق عليه الفرنسيون مصطلح املنهج املونوغرافي، ويقصد به وصف موضوع مف

للمنهج إلاحصائي لتحليل املعطيات العددية واملنهج املقارن للمقارنة  إضافة، (228ص. ،0222 ،)موريسباستفاضة 

 بين إلاجابات.

 أدوات الدراسة:

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

دراسة ال حول مجتمعا موضوع دراستنا لالعتماد على الاستبيان كأداة لجمع البيانات فقد قادنحول موضوع دراسته، 

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

 ،0225 وآخرون ،)غرايبة ة ".بحث محدد عن طريق استمارة تعبأ من قبل املستجوب أي املجري لالستجواب أو الدراس

إلالكتروني الذي نشر عبر بعض املجموعات العلمية املخصصة لطلبة علم املكتبات الاستبيان فقمنا بتوزيع ، (82ص.

ردا الذي يمثل عدد  85وتم استرجاع  0200فيفري  22الجزائر على موقع الفيسبوك وذلك بتاريخ الــــ:  والتوثيق في

 .أفراد عينة الدراسة

 وًل: إلاطار املفاهيمي للدراسةأ

 لقد حاولنا تقديم شرح علمي دقيق ومختصر ألهم مصطلحات الدراسة كما يلي:

 مفهوم الجامعة الجزائرية:.1

 582 – 20وفق املنظور القانوني حسب املرسوم رقم لكن يصعب إعطاء تعريف دقيق للجامعة الجزائرية، قد 

الجامعة في الجزائر تعتبر مؤسسة عمومية  فإن ألاساس ي النموذجي للجامعة املتضمن القانون  0222أوت  00املؤرخ في 

 بأنها ةالجريدة الرسمية الجزائريفي  الجامعة ، كما تعرفذات طابع إداري تتمتع بالشخصية املعنوية والاستقالل املالي

رها. ف إنتاج املعرفة ونشمؤسسة وطنية قبل كونها أكاديمية أساسا ذات طابع خاص تنشد الاستقاللية لتحقيق أهدا

 ،(0222 ،سعودي)

 تكوين:المفهوم .0

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

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

" الالتينية أو كلمة formareشتقة من كلمة "امل  formationأن كلمة التكوين تقابلها كلمة فيهاالفرنسية التي نجد 
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"forma   وهما تعنيان بصفة عامة إعطاء شكل معين لشخص أو ش يء ما، ويقصد به إعطاء الفرد الشكل إلانساني "

لومات القيام بإيصال املعالتعبير عن ، ويشار إلى أنه هناك فرق بين عن طريق تنمية مهاراته الخاصة كالذكاء وإلارادة

  formationاملعبر عنه بكلمة " والقيام بالتكوين"  Informationواملعبر عنه بكلمة "التي تمثل التعليم أو التبليغ أو إلاعالم 

 ،(0222 وبهلول، احجر، عين)

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

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

P.223)  

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

ومنه فإن التكوين هو مجموعة املعارف النظرية والتطبيقية املكتسبة  كفكرة. تقديم مفهومهإال أنها تجتمع في التعبير 

ملية يبني ويكتسب آليات عتجعله  في ميدان معين، أو هو تلك العملية التي يحصل الفرد من خاللها على معرفة عليا

 التكوين من الدعائم ألاساسية للقيام بأية مهنة ا ويعد، هذتسمح له باستثمارها من جديد في تحقيق نموه الذاتي

 ،(000 ص. ،0220 الهيتي،) مهامه في العمل.ملهارات الالزمة ألداء افهو الذي يمد الفرد بالقدرات و 

 :رأس املال البشري مفهوم .3

ها في بعض فهناك تعريفات مختلفة لرأس املال البشري تتشابه و تتقارب مع بعضها البعض، إال أنه رغم اختال 

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

وإلابداعات املهارية والقدرة على الابتكار و تجديد الطاقة التي يستثمرها ألافراد في عملهم، وبمعنى أوضح هو الاستثمار 

تكشاف القدرات واملهارات وزيادة الكفاءات لتوظيفها بالشكل ألامثل في حينها في املوارد البشرية من أجل اس

فالرأس مال البشري يشكل القيمة غير املحسوبة القادرة على دعم إلانتاجية والابتكار ، والاستفادة منها في املستقبل

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

  توثيق:علم املكتبات وال مفهوم.4

 دراسةب يهتم الذي علم املكتبات واملعلومات أو كما يطلق عليه أيضا اسم علم املكتبات والتوثيق هو العلم

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

 ظريةن جوانب من املعلومات علم ويتألف واسترجاعها، ومعالجتها زينهاتخ في املستخدمة وألادوات ألاجهزة عن فضال

 (82ص. ،0222سيدهم،) .تطبيقية وأخرى 

 املناهج التعليمية: مفهوم.2

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

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

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

 (0222مصلح،) ومجتمعه وابتكاره حلوال ملا يواجهـه مـن مشكالت.
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املال البشري بين التعليم والتكوين للوصول إلى سوق العمل في مجال املكتبات  الاستثمار في رأسثانيا: 

 املعلوماتمراكز و 

بما أن الدراسة تركز بشكل خاص على رأس املال البشري في مجال املكتبات واملعلومات فقد ارتأينا التطرق 

 لبعض املفاهيم وألاساسيات املتعلقة باملوضوع لتوضيحه والتعمق فيه أكثر:

 والتعليم:الفرق بين التكوين .1

قد يدرج البعض كال من مفهوم التعليم ومفهوم التكوين ضمن إطار واحد يجعل أيا من املصطلحين يعبر عن 

اد تزويد ألافر نفس املعنى و النشاط لكن الحقيقة تختلف عن ذلك، فالتعليم في املدارس والجامعات هو عملية 

 إرساء عمليات أو أساليب للتفكير املنطقي السليمق طرق ومناهج تساعدهم على وف بحصيلة معينة من العلم واملعرفة

كل  ال يعطي إجابات قاطعة فيتنمية القدرات الفكرية بشكل عام، فالتعليم قد وفهم املعرفة وتفسيرها وبالتالي 

بعض في تبط بعضها بالحاالت ولكنه يعمل على تنمية ذهن الفرد بمنطق يمكنه من تحديد العالقات بين متغيرات تر 

 .معرفيا في مجال تخصصهإطار ومجال معين لذلك فهو يعتبر وسيلة لتأهيل وتهيئة الفرد 

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

كوين ة التكوين أو التدريب كما يسمى، فالتاملحددة مسبقا من طرف القائمين على عملي التطبيقيةالتصرفات العملية 

 .هو تطبيق املعرفة املكتسبة مسبقا

م فإن التكوين هو عملية مكملة للتعلي املعارفو باملعلومات تزويد ألافراد فإذا كان التعليم كما سبق ذكره هو 

سين دف التكوين إلى تغيير وتحملمارساته املهنية كما يه وإلاجراءات املوجهةتمكن الفرد من إلاملام والوعي بالقواعد 

محور العملية التكوينية هو الفرد نفسه وليس موضوع أو  سلوك ألافراد وضبط عالقاتهم في أماكن العمل حيث أن

 ،0222 جعفري،)مجال التكوين فقط حتى أن البعض يعتبر أسلوب التكوين أهم من موضوع التكوين في حد ذاته. 

 (30-02ص.

 أس املال البشري:الاستثمار في ر  مفهوم.0

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

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

بمعنى إلانفاق على تطوير قدرات ومهارات ومواهب  ،التي تحقق الرفاهية للمجتمع والقيام باملزيد من املهام الخدمات

كشاف يشمل استغالل واست الاستثمار في رأس املال البشري  إنوبالتالي ف، إلانسان على نحو يمكنه من زيادة كفاءته

ريق عن ط فرديحصل عليها ال التي لمهارات والخبرات وعناصر ألاداءإضافة ل مجموعة املفاهيم واملعارف واملعلومات

أسلوب لديه وتوظيفها و بلورتها كلها ب واملثل والقيم هسلوكياتو أيضا  التعليم النظامية وغير النظامية ومناهج نظم

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

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

والباحثين  لبةاملتمثلين في الطلتعليم ألافراد والخبرات العلمية وآلاليات والبرامج التعليمية الالزمة واملناسبة 

نفعة في امل، بينما كفاءة عالية ومؤهل وذ رأس بشري  إطارات علمية تشكل بهدف الحصول على كوينهموتألاكاديميين 

ين ح على شهادة معينة ينتج عنها مهارات مستخدمة في مجال العمل محصوله بدأ عندتة أولئك ألافراد زيادة إنتاجي

 توظيفهم.

 :من خالل التعليم ال البشري أهمية الاستثمار في رأس امل.3

 و أالتعليم بناء على الهدف املرجو  و ماهيةحول طبيعة  ت املعرفيةجاال امل باختالف ألاخصائيون لقد اختلف 

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

وين إذا كان الهدف منه تكاستثمارا  آلاخر بينما اعتبره البعض و اجتماعي ما فقط، ملركز وظيفي أوصول للالتعليم 

ن التعليم يرفع من قدرات ألافراد ومهاراتهم أ ملجتمع ما باعتباريساهم في تقديم خدمات إنتاجية فرد متعلم متمكن 

لى املدى عستراتيجية فعالة للنمو التعليم يعتبر إ من خالل ن الاستثمار في رأس املال البشري إوبذلك ف ،إلانتاجية

تأثير رأس  اأهمهمن خالل تأثيره على العديد من املتغيرات و الاجتماعي و الاقتصادي التعليم يؤثر على النمو البعيد، ف

و  التقنيةاملعرفة الفنية و  الحديثة و استغاللعلى قدرة الدولة على تطبيق وتطوير التكنولوجيا املؤهل املال البشري 

 . إنتاجية مختلف املجاالت بشكل مباشررفع  كذلك

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

 رصةوإتاحة فيساهم في ارتفاع إنتاجية مختلف املجاالت بشكل مباشر، وبهذا نجد أن توفير التعليم عالي الجودة 

مما كفاءة لمهارة والاملستفيد منها ل تساهم بشكل فعال في اكتساب الفرد كلها عواملعرفة بصفة عامة التدريب وامل

والتعمق والتوسع أكثر في مجاله وبالتالي الحصول على فرص عمل أكثر ألافراد تسمح له باقي  نميزة ع يضفي عليه

 (282 ص. ،0222 بعونيي، (وأفضل من غيره.

 :البشري أهم مكونات رأس املال .4

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

  املعرفة:

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

تكمن في أنها أهم وأسبق مــن املــوارد املادية بالنسبة ملستعملها  ، فقوة املعرفةواحد صـائبة أي أنها قـوة وثـروة فـي آن

لـة فـي اكونها هي التي تحدد طرق ومواقف ومواقيت استعمال املوارد ألاخرى، أما اعتبارها ثـروة فسببه أنهــا ألاداة الفع

عرفة غير فامل ،البيئية أو غيرها أو مات املالية إیجـاد أو تكـوین القیمـة املـضافة وأنهـا املـورد الوحیـد الـذي ال يتأثر باألز 

قابلة ملــشكلة النــدرة باعتبارهــا املــورد الوحیــد الــذي یبنــى بالتراكم وال يتناقص باالستخدام بــل بــالعكس یمكــن 

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

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

املـوارد البـشریة فمن الضروري امتالكهم لقدرات تؤهلهم للدور القیـــادي فـــي املنظمـــة، فـــالعدیـــد مـــن املنظمـــات 

ـدراء یمتـــازون بمجموعة من القدرات ولعل أهمها إجادة إدارة ألاعمال وبراعة إدارة املوارد وإلادارات تحتاج إلـــى مــ

 البشرية والقدرة على تغيير إلاستراتيجيات واملهام بحكمة وسرعة بمصداقية ونزاهة.

  املهارات:

في أو التدريب، فيقصد باملهارات تلك القدرات الخاصة الفردية التي يمتلكها الشخص خارج إطار التعليم و

أهم املؤسسات والهيئات الكبرى تتم الاستعانة باألفراد املوهـوبين الـذین یملكـون مـا يعرف باملهــارات فــوق العــادة من 

 ،0222 العبادي،) واملالیة.أجل تكلــیفهم بمهمــات خاصــة علــى مــستوى ألانــشطة التــصنیعیة وإلاداریة والتسویقیة 

 (285-282 ص.

 :.التعليم والتكوين الجامعي في مجال علم املكتبات والتوثيق2

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

بح صأ عليه فقدو  ،البشري باعتباره الثروة التي ال تنضب العنصر أن أحسن استثمار هو تنمية وتأهيل ب وإدراكها

 كانتها بين ألامم.م ثبتضرورة حتمية لكل دولة تريد الازدهار والرقي لتاملرافق للتعليم وخاصة التعليم الجامعي التكوين 

ملهنة أن ا والتوثيق وباألخصوألامر نفسه بالنسبة للتعليم في مجال علم املكتبات  ،(20 ص. ،0220 حروش،)

وشهد أخصائيوها عدة تحديات ولعل التحدي الذي  ،يومنا هذا املكتبية قد شهدت عدة تطورات منذ ظهورها وإلى

يواجهه أخصائي املعلومات في عصرنا الحالي يكمن في مدى مواكبته للتطورات املتسارعة لتقنيات مهنته التي فرضها 

كتبات طالب علم امل أنالتقدم التكنولوجي في ظل شدة الطلب على املعلومات من طرف مجتمع املعرفة املعاصر، وبما 

ن تعليمه يعد مسؤولية مهمة تقع على عاتق الجامعة التي من إواملعلومات يعد أخصائي معلومات مستقبلي ف

 وينكالضروري تحسين وتحديث برامجها التعليمية بين الفترة وألاخرى تماشيا مع تطورات املجال وحرصا على ت

رئيسة الجمعية ألامريكية ملدارس ت ذكر مثلما و  .أخصائي معلومات مؤهل قادر على خدمة مجتمع املعلومات بمهارة

املكتبات لها دور فريد تدريس علم (، أنها تؤمن بأن معاهد Margaret Monroe)مارغريت مونرو  2282املكتبات سنة 

 هما:أساسيين سببين لفي التعليم املنهي املستمر 

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

 .أفضل مما تسمح به الخبرة وحدها

 .0222 الغريب،) أن املدارس ركزت على مشكالت املمارسة لفترة كافية تتيح لها رؤيتها من كافة الزوايا، 

 (005 ص.
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 :أهمية التكوين الجامعي في علم املكتبات.1.2

 ة، في إعداد الكوادر البشرية املؤهلة علميا وفنيا وتقنياتكمن أهمية التكوين املكتبي على مستوى الجامع

هنة املكتبات بما يدعم م إنجازهاالقادرة على و  هام العمل املكتبي والتوثيقي واملعلوماتي ومسؤولياتهمل املطلعة واملدركة

ت الفنية م املهاراباإلضافة إلى  تعريف الدارسين بجوانب خدمات املعلومات املختلفة وتلقينه ،ويعمل على تطويرها

 ،ألاساسية في املجال وربط ذلك باملستجدات والتطورات املستمرة بما في ذلك التطبيقات التقنية والتكنولوجية

نشرها ل عيسوالعمل على تنمية املفاهيم والقناعات واملمارسات املتعلقة بخدمات املكتبات واملعلومات املتطورة وال

ن العالي في مجال املكتبات في القيام بدور ديناميكي وقيادي ملهنة املكتبات والتفاعل أهمية التكوي شملكما ت ،وتعميمها

 الجاد مع املجتمع املكتبي لتحقيق ألاهداف ألاساسية التي تسعي الجامعة إليها، وذلك من خالل:

 .التعليم املستمر، عن طريق عقد الدورات التكوينية وورشات العمل والندوات 

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

 ،0225 والنجداوي، عليان،)أعضاء هيئة التدريس والطلبة. بين  وألاجنبية للمساهمة في تبادل الخبرات والتجارب

 ،(052 ص.

 التكوين الجامعي في علم املكتبات: دافأه.0.2

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

 : نذكر مايلي ومن أبرز ألاهداف للتكوين الجامعي في مجال علم املكتبات التنمية،

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

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

  تطوير قدرة املتعلم على اختيار وتوفير مصادر املعلومات املفيدة واملناسبة للحاجات املعلوماتية الخاصة

 واملتصلة بالبحث والدراسة وسبل التعامل معها.

 تعلم الشخصية للتعامل امليداني مع بنوك املعلومات بجميع أوعيتها وأنواعها.تدعيم مهارات وقدرات امل 

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

 بدوع بدر،) ومات واملعارف.إلى إثراء املعرفة وتقدمها خاصة في مجال قائم على توفير وصياغة املعل علمي يهدف

 (20 ص. ،0222 الهادي،

 :وفق ما تنص عليه الجمعيات املهنية معايير تدريس علم املكتبات واملعلومات.3.2

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

مكن أن يضاف إليها أو تعدل حسب ما تراه املؤسسات التعليمية يعايير هذه امل فإنر تدريس هذا العلم ييبشأن معا

 رأ علىالتي من املمكن أن تطتطورات التدريس  لسياساتها وأهدافها التعليمية مع ألاخذ بعين الاعتبار  ناسباوم نافعا

 املواضيع التالية:
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  ستكشاف اوقياسها و  تنميتهاعرفة و إنتاج املهذا املوضوع تلقين الطالب أساليب شمل يو  :وإيصالهااملعرفة

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

  لورقيا التقليديذات الوعاء صادر امل أنواعهذا املوضوع تعريف الطالب بمختلف  ويشملاملعلومات: مصادر 

  .محتوياتها وإلافادة منهامتمكنا من التحكم في ليكون  واملؤسسات املنتجة لها آلالية كذلكواملحوسبة 

 :ليل تحوبرمجيات  وتطبيقاتهذا املوضوع تلقين الطالب أساليب شمل يو  اختزان واسترجاع املعلومات

سبل و  هاختزانها وتنظيماملناسبة ال النظم اليدوية وآلالية و  وسائلالالتعامل معها و  كيفيةو مصادر املعلومات  بيانات

اعها والفهرسة السترجالتكشيف والاستخالص  من خاللمحتوياتها  معالجةعها وأشكالها املختلفة و تقييمها بأنوا

 املعرفية. فئات املستفيدين وحاجاتهمفق ما يناسب كل فئة من و  بسهولة الحقا

 ت تقنياإعداد الببليوغرافيات و هذا املوضوع تلقين الطالب أساسيات ووسائل ويشمل  :بث املعلومات

  .املعلومات شبكاتالتواصل عبر إلاحاطة الجارية والبث الانتقائي و مات املعلومات املباشرة مثل وقواعد خد

 هذا املوضوع تلقين الطالب أدوات وأساسيات شروط ومجاالت استعمال ويشمل  :التقنيات وتطبيقاتها

 علومات ومصادرها.املاقتناء وتنظيم وإنتاج وبث ونقل واسترجاع  املناسبة لعمليةتكنولوجيا املعلومات 

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

وانب الجفيها مراعاة التنظيم الحرص على الحفاظ على و تحديد أهدافها والحث على تحقيقها و للمكتبة والخارجية 

الالزمة زانية لتكاليف وامليل التخطيطكذلك و البشرية واملستفيدين  في مكان العمل بين الكوادر ألاخالقية والقانونية 

 بأسلوب فيه حكمة وحزم وتشجيع. وإدارة ألافراد وإنفاقها في مكانها املناسب

جمعية املكتبات ألامريكية وبمشاركة جمعية تدريس املكتبات وعلم املعلومات والجمعية ألامريكية لعلم املعلومات  أما

 وهي: ها في تخصص علم املكتبات واملعلوماتتدریسالواجب  ثالث محاور أهم  2228فقد حددت عام 

 :ي بيئة فوطرق معالجتها وبثها املعلومات  هذا املحور تلقين الطالب أساسيات اقتناء واختيار شمل يو  املعارف

 املعلومات بها. جتمع إلفادة ماملعرفة 

 :للتعامل مع املعلومات ومصادرها الكمية والتحليلية هذا املحور تلقين الطالب ألاساليب شمل يو  ألادوات

 تكالقوائم والبطاقااملعلومات  معالجة أدواتو  ،البحث وإلاحصاءوآليات وطرق املعلومات تحليل نظم  برمجيات مثل

تطوير و بية املكتاملجموعات  نميةتمصادر هيكلة البيانات و برمجيات التكشيف والاستخالص و أدوات الببليوغرافية و 

 .خدمات الفنيةال

 :ي من إلادار  الاتصال عمليات املطلوبة في هذا املحور تلقين الطالب املهارات والخصائصشمل يو  املهارات

دارة قواعد املطلوبة لدى أخصائي املعلومات إل مهارات لل جهة والخدماتي مع املستفيدين من جهة أخرى، إضافة

 .عبرها يالببليوغرافالبيانات وإجراء البحث 
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ة املقررات دراسي ي عند إعدادأساس  اعتماده بشكليمكن  امرن ادراسي امنهجكمساهمة منها اليونسكو  وضعت بينما

في مجال علم املكتبات واملعلومات على ضوء الظروف والاحتياجات الوطنية لكل بلد ويتضمن املقررات التالية: 

 (208-205 ص. ،0222 سلمان،)

 إطار الاتصاالت املعلومات في بيئتها الاجتماعية وفي.  

 أي املستفيدون  املنتفعون باملعلومات. 

 أي مهارات إلاحصاء املعلومات عن مصادر لبحث لالكمية  ألاساليب. 

 .نظم تخزين املعلومات واسترجاعها 

 ( املكتباتمرافق املعلومات )ومراكز املعلومات املتنوعة. 

 لكترونية للبيانات. املعالجة إلا 

 مات.تكنولوجيا املعلو  اتتطبيق 

 الاتصاالت السلكية والالسلكية وشبكات املعلومات.  

 نظم املعلومات. إدارة 

  املعلومات.  والتسويقية فيالجوانب الاقتصادية 

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

 لتعليم علممثلما سبق الذكر في امللخص فإن هذه الدراسة تحتوي على جزء تطبيقي مخصص للتطرق 

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

 :املستوى العلمي ألفراد عينة الدراسة.1

 من هااملستوى العلمي ألفرادعشوائية وغير موجهة إال أنه كان من املهم التعرف على  الدراسةرغم أن عينة 

مق أكثر في عناصرها ألاخرى، فتم تخصيص سؤال حول ذلك في الاستبيان وكانت النتائج كما يوضحه أجل التع

  الجدول التالي:

 لمستوى العلمي ألفراد عينة الدراسةل: النسبة املئوية (21)رقم الجدول 

 

 

 

 

 

 

 

 النسبة املئوية عدد التكرارات الفئة

 % 61,23 42 طلبة ليسانس

 % 33,24 00 طلبة ماستر

 % 24,61 3 دكتوراه طلبة

 % 122 62 املجموع
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في أفرادا من مستويات علمية مختلفة  تقد ضم عينة الدراسةنالحظ من خالل معطيات الجدول أعاله بأن 

وماستر  2وطلبة املاستر )ماستر  % 82,50سنوات الليسانس بنسبة ، بحيث نجد طلبة تخصص علم املكتبات والتوثيق

، وهذا التنوع والتدرج من شأنه أن % 22,82بلغت نسبتهم  الباحثيني حين أن طلبة الدكتوراه ف % 00,22( بنسبة 0

يخدم البحث ويثريه كون تنوع آلاراء ملجموعة أفراد مختلفي الدرجات العلمية يقرب نتائج الدراسة للواقع والحقيقة 

 أكثر.

 :ألفراد عينة الدراسة .الانتماء الجامعي0

سة معظم الجامعات واملعاهد الجزائرية التي يدرس فيها التخصص مثلما يوضحه لقد شملت عينة الدرا

 الجدول كالتالي:

 أقسام علم املكتبات والتوثيق في الجزائر :(20)رقم الجدول 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

بات والتوثيق يدرس في عدة جامعات على نالحظ من خالل معطيات الجدول أعاله أن تخصص علم املكت

حيث كانت تمنح  2282سنة  فإن عدنا لبدايات تدريسه في الجزائر نجد أنه بدأ ي الجزائري،الوطنالقطر مستوى 

التكوين الجامعي لهذا أما  ،(20 ص. ،0222 مكاني،) في ذلك الوقت لدارسيه، تقني للمكتبيينتحت مسمى شهادة 

إلى  2285 ابتداء من سنة فقطحاليا(  2)جامعة الجزائر  بالجامعة املركزيةعدة سنوات فقد كان محصورا ل العلم

املتضمن تنظيم الدراسات للحصول على  2285 جويلية 02 املؤرخ في 22-85 وذلك بموجب املرسوم 1988غاية سنة 

، انتقل بعدها قسم شهادة الليسانس في اقتصاد املكتبات وهو مرسوم من إمضاء الرئيس الراحل هواري بومدين

التخصص إلى ملحقة دالي إبراهيم باملبنى القديم الذي تشغله حاليا جامعة التكوين املتواصل ثم انتقل إلى بناية 

حيث انتقل  1999وظل بجانب معهد التربية البدنية والرياضية إلى غاية سنة  1990 نفس امللحقة سنةفي أخرى 

 النسبة املئوية عدد التكرارات الجامعة

 % 32,32 03 _ بوزريعة _ 0جامعة الجزائر 

 % 92, 26 2 1جامعة باتنة 

 % 23,07 13 لحميد مهري _ قسنطينة _جامعة عبد ا

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

 % 3,842 6 جامعة باجي مختار _ عنابة _

 % 15,38 0 جامعة زيان عاشور _ الجلفة _

 % 7,692 0 0جامعة البليدة 

 % 122 62 املجموع
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ثم تم إنشاء قسم علم املكتبات حاليا( والتي ال يزال بها إلى يومنا هذا،  0ئر بعدها إلى ملحقة بوزريعة )جامعة الجزا

، 1986، ثم قسم آخر بجامعة أحمد بن بلة بوالية وهران سنة 1982قسنطينة سنة بجامعة عبد الحميد مهري بوالية 

حيث بدأت  ،عنابةباجي مختار بوالية ثم بعدها بسنوات طويلة أنش ئ قسم في جامعة، (0228 ،0الجزائر جامعة)

وبعده  ،(0222 بعنابة، مختار  باجي جامعة) ،0228/0228خالل املوسم الجامعي داخله عملية التكوين في التخصص 

 ،0220/  0220الذي تم افتتاحه خالل املوسم الجامعي  0قسم علم املكتبات بجامعة البليدة بسنوات أيضا أنش ئ 

قسم علم املكتبات بجامعة زيان عاشور بوالية الجلفة أي في إنشاء  تمثم بعده بسنة  .(0220 ،0 جامعة البليدة)

قسم إلاعالم والاتصال وعلم املكتبات بجامعة باتنة ، وبعده بسنة أخرى تم تدشين 0220/0222املوسم الجامعي 

ملرسوم بمقتض ى ا 0وجامعة باتنة  2الذي تم إنشاؤه في إطار تقسيم جامعة باتنة إلى جامعتين هما جامعة باتنة 2

 .(د.ت. ،2باتنة جامعة).  0225 /28/ 22الصادر بتاريخ  208_22التنفيذي رقم 

 :كة إلانترنتعبر شباملقدمة عن خدمات املعلومات تعليمية دراسة وحدات .3

تعليمية ضمن املناهج أكدوا عدم تلقيهم لدروس ووحدات  % 82أي بنسبة  دراسةأغلب أفراد عينة الإن 

قط ، وهذا النفي ال يتعلق فشبكة الانترنتر بعاملقدمة تقنيات أو خدمات املعلومات ب متعلقة الدراسية في الجامعة

الجدول  ، كما يوضحهطلبة املاستر والدكتوراهبل حتى  الطلبة الذين يزاولون دراستهم في مرحلة الليسانس فقطب

 أدناه:

ة كعبر شباملقدمة عن خدمات املعلومات ة تعليميوحدات أفراد العينة  تلقيالنسبة املئوية ل :(23)رقم الجدول 

 إلانترنت

 النسبة املئوية عدد التكرارات إلاجابة

 % 42 06 نعم

 % 62 32 ًل

 %122 62 املجموع

 :الواردة في الجدول مايليواملالحظ من خالل املعطيات 

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

 .جامعة البليدة، جامعة عنابة وجامعة باتنة هي:علم املكتبات والتوثيق و 

  ظهور إشكالية عدم توحيد املقررات الدراسية في التخصص على املستوى الوطني على ألاقل، مما يخلق

 وظفين.بالنسبة للم تفاوتا في الكفاءات وبالتالي تفاوتا في فرص التوظيف أو حتى في تطوير خدمات املعلومات

  إلابقاء على نفس املواضيع واملناهج التعليمية في التخصص رغم تقادمها، والدليل أنه رغم طول املدة بين

 مرحلة الليسانس ومرحلة الدكتوراه إال أن إجابات أفراد العينة بــــ ـ: ال كانت تضم أفرادا من كل املستويات.
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ع في يضااملو  ثل هذهمنذ سنوات مل وا ويتطرقون تطرقالجزائريين قد ونشير هنا إلى أن العديد من الباحثين 

ولية في مؤتمرات دالتخصص مشاركة العديد منهم بما فيهم رؤساء أقسام  كما ال ننس ىمقاالتهم ورسائلهم الجامعية 

لويب ا خدمات املعلومات في البيئة الرقمية بمختلف أشكالها وعناصرها خاصة بيئة وضوعمودورات تكوينية حول 

 من الخبراتنقل التجارب املكتسبة على ألاقل ، أو ذلكب عنىبادرة لتخصيص وحدات تم هناك ، لكن لم تكن0.2

 ألرض الوطن وتطبيقها على أرض الواقع لتطوير وتحسين املجال، إال في بعض الجامعات وذلك مؤخرا فقط.ألاجنبية 

 :ومراكز املعلومات في املكتبات ة الانترنتبر شبكبعض التطبيقات أو خدمات املعلومات املقدمة عة معرف.4

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

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

سبة ، فإن أغلبهم أي بنص ي في مصادر املعلومات أو عبر تصفحهم بعض املواقع املتخصصة في املجالبحثهم الشخ

ــــ:  % 80,28 ــ منهم أجابوا بنعم، مع إلاشارة إلى أن السؤال تمت إلاجابة عليه من طرف كل  % 08,20في حين ًلأجابوا بــ

 جدول التالي:كما يوضحه الالعلمية،  مأفراد العينة على اختالف مستوياته

 ةخدمات املعلومات املقدمة عبر شبكأفراد عينة الدراسة للتطبيقات و  عرفةمل : النسبة املئوية(24)رقم الجدول 

 الانترنت 

 

 

 

 

 يلي: مابإجاباتهم  تميزت نعم :ــبــــــن ياملجيبأن لقد الحظنا من خالل تحليل أجوبة الاستبيان 

 كة إلانترنتعبر شباملقدمة عن خدمات املعلومات  متخصصةتعليمية وحدات ممن درسوا وحدات  أغلبهم، 

 بل اعتمدا حول املوضوع ما عدا اثنان هما من طلبة الدكتوراه ولم يتلقيا دروسا خالل سنوات دراستهما السابقة

 .وألجل استكمال الدراسات العليا لمي الذاتي من باب الرغبة في املعرفةعلى البحث الع

  كلهم من قسمين )جامعة باتنة وجامعة عنابة( فقط في حين أن أقسام تدريس التخصص في الجزائر يفوق

 .مثلما سبق الذكر أقسام 8عددها ال

 ؤال املوالي املتعلق بذكر التطبيقات أو الس نع إجابة توضيحيةقدموا الذين ـ: نعم و ـــالبعض من املجيبين بـــــــ

الخدمات التي يعرفونها، لم يذكروا أي تطبيق أو خدمة بل ذكروا أســـــــماء برمجيات أو قواعد بيانات ليســـــــت متعلقة 

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

 ـــ  نعم. :ـــإجابتهم العشوائية أو املتسرعة بــ

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

 النسبة املئوية عدد التكرارات إلاجابة

 % 36,20 04 نعم

 % 63,22 41 ًل

 % 122 62 املجموع
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  تلقيهم معلومـــات خـــاطئـــة في الســــــــــــــــابق لم تصــــــــــــــحح لـــديهم، أو دروســــــــــــــــا نظريـــة فقط لم تطبق ميـــدانيـــا فلم

 يستوعبوها جيدا.

ــــ: ال فيعود سبب كثرة أفراد ة الدراسة أغلب أفراد عينإن كما أسلفنا الذكر فها ألنه أما بالنسبة للفئة املجيبة بـ

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

ن غيره ر ممستقبال أكثمما يتيح له فرصة التوظيف  العمليةمهاراته معارفه التعليمية و تطوير  إثراءتسمح للفرد ب

خاصة وأن شبكة الانترنت بمختلف مواقعها و تطبيقاتها العلمية والاجتماعية تعتبر منصة خصبة للبحث العلمي 

الفردي أو الجماعي من خالل تبادل املعارف والخبرات مع ألاشخاص من نفس املجال والتعرف على كل ما يتعلق 

ن في املجال مباشرة دون حواجز زمانية وال جغرافية وال بالتخصص عامليا مع إمكانية التواصل مع أساتذة وأخصائيي

 إدارية.

كل بش الحديثة تساهم املعلوماتتكنولوجيا  على أن واأجمع وتجدر إلاشارة إلى أن كل أفراد عينة الدراسة قد

 .د سواءواملستفيد على ح خصائي املعلوماتنظرا ملا تقدمه من خيارات وتسهيالت أل خدمات املعلومات في تطوير  فعال

 :أقسام علم املكتبات والتوثيق الجزائرية في الطلبةمجاًلت تكوين .2

هنا سؤالا ألفراد وج جزائر بالعلم املكتبات والتوثيق للوقوف أكثر على واقع املناهج التعليمية املعتمدة في أقسام 

يقية، فكانت إلاجابات كما عينة الدراسة ملعرفة الوحدات الغالبة في املناهج هل هي الوحدات النظرية أم التطب

 يوضحه الجدول التالي:

 علم املكتبات والتوثيقللوحدات النظرية والتطبيقية املعتمدة في أقسام النسبة املئوية  :(22)رقمالجدول 

 جزائربال

 

 

 

 

 

شخصا أي بنسبة  52نالحظ من خالل معطيات الجدول أن أغلبية أفراد عينة الدراسة و املقدر عددهم بــــــــ: 

التعليمية التي تلقوها أو يتلقونها خالل مسارهم الدراس ي الجامعي في أقسام صرحوا بأن املناهج  % 88,20مئوية بلغت 

علم املكتبات و التوثيق بالجامعات الجزائرية تغلب عليها الوحدات واملواضيع النظرية مقارنة بعدد قليل من الوحدات 

كون حصص التطبيقية تالتعليمية التطبيقية، كما صرح البعض منهم املنتمين لبعض ألاقسام أنه حتى خالل ال

 النسبة املئوية عدد التكرارات إلاجابة

 % 03,22 12 الوحدات التطبيقية أكثر من الوحدات النظرية

 % 26,20 22 ظرية أكثر من الوحدات التطبيقيةالوحدات الن

 % 22 22 تتساوى الوحدات النظرية مع الوحدات التطبيقية

 % 122 62 املجموع
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الدراسة نظرية فمثال يتم تدريس وحدة إلاعالم آلالي الوثائقي بشكل نظري رغم أن الحصة تكون في قاعة إلاعالم آلالي 

لكن عدم توفر أجهزة حاسوب كافية لجميع الطلبة في الفوج الدراس ي بل واملعطلة في كثير من ألاحيان يحول دون 

هو العمل التطبيقي املباشر مع ألاستاذ خطوة بخطوة، ضف إلى ذلك أن الكثير من و  متدريس الوحدة بالشكل الالز 

الوحدات التطبيقية تدرس وفق مخطط سداس ي فقط في حين أن الوحدات النظرية تدرس بشكل سنوي بما في ذلك 

ة ت املهنيالوحدات العامة الغير متخصصة بشكل فعلي. وتجدر إلاشارة إلى أن كل الهيئات واملؤسسات والجمعيا

املتخصصة في مجال املكتبات واملعلومات توص ي بضرورة احتواء املقررات الدراسية لطلبة علم املكتبات واملعلومات 

على وحدات تطبيقية تثري وتدعم الرصيد املعرفي النظري للطالب من جهة وتمنحه فرصة للتعرف والتدرب أكثر على 

 وعمليا ألداء مهامه كأخصائي معلومات عند توظيفه من جهة أخرى. العمل في املجال ليكون مزودا ومهيئا معرفيا

 .الوسائل املعتمدة من طرف الطلبة ملواجهة مشكلة عدم استيعاب الدروس:6

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

في فهم بعض الدروس أو عند إنجاز ألاعمال والواجبات واجهتهم مشكلة في حال  طلب املساعدة منهم يمكنهم ذينال

مختلفة ومتنوعة وتشير في بعض ألاحيان لعدم اكتفاء الطلبة بما يقدم ، فكانت إلاجابات املنزلية والبحوث املوجهة

قة بة أو أنها تبرمج بطريلهم خالل حصص الدراسة أو أن املناهج التعليمية ال تراعي الفروق الاستيعابية بين الطل

 كالتالي:يصعب شرحها واستيعابها مثلما يوضحه الجدول 

استيعاب شاكل مأفراد عينة الدراسة لحل املعتمدة من طرف  ق لطر النسبة املئوية ل :(26)رقم جدول ال

 الدروس

 املئويةالنسبة  التكرارات عدد إلاجابة

 % 01,23 14 ومراجعتها بدقةأعود لالطالع على كتبي ودروس ي 

 % 2,62 2 بأستاذ الوحدة الذي يدرسنيأستعين 

 % 6,12 4 أستعين بأساتذة آخرين من القسم أو أساتذة من خارجه

 % 13,24 2 أستعين بزميل أو زمالء الدراسة

 % 33,24 00 لكترونيإلا هاوقعمأتصفح أو أتوجه ملكتبة الجامعة 

 % 16,20 11 لتي لها عالقة بتخصص يا واملنصات الرقميةلكترونية أتصفح املواقع إلا

 % 122 62 املجموع
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لقد الحظنا من خالل تحليل إجابات أفراد عينة الدراسة أن لكل فئة من املجيبين مبرر الختيار إجابة من 

 الجدول دون غيرها وهي كالتالي:

 ني سا ضعيف نوعا ما مما يعألافراد الذين اختاروا إلاجابة ألاولى: برروا إجابتهم بأن استيعابهم وتركيزهم أسا

أن املشكلة لديهم وال عالقة لها بشرح ألاستاذ، لذلك يجدون راحتهم أكثر عند مراجعة ما هو مكتوب مقارنة بما هو 

منطوق وبالتالي فمشكلة عدم الفهم لديهم مؤقتة وحلها موجود وهم ليسوا بحاجة لشرح إضافي من شخص آخر 

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

  ألافراد الذين اختاروا إلاجابة الثانية: برروا إجابتهم بأن استيعابهم لشرح الدروس مرتبط بمدى توفر الهدوء

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

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

 أثناء الحصة أو يتوجه إليه في آخر الحصة لالستفسار عما كان غير مفهوم بالنسبة له.

  الل عن أمر ما خألافراد الذين اختاروا إلاجابة الثالثة: برروا إجابتهم بأنهم في كل مرة يسألون أستاذ الوحدة

الحصة أو بعدها بشكل مباشر أو عبر  البريد الالكتروني ومواقع التواصل الاجتماعي ال يتلقون أية إجابة أو تفاعل أو 

أنهم يتلقون إجابة غير مفهومة أو بنبرة استهزاء، إضافة العتقادهم أنهم طاملا لم يفهموا شرح ألاستاذ في القسم فحتما 

فحين تواجههم صعوبة في فهم الدروس يلجأ بعضهم ألساتذة آخرين على مستوى القسم  لن يفهموه الحقا، لذلك

الذي يدرسون فيه إما ممن درسوهم خالل السنوات السابقة أو غيرهم، بينما يفضل البعض آلاخر لتفادي الحرج 

واسعة في املجال مع أساتذة القسم التواصل مع أساتذة خارجيين ممن يدرسون نفس الوحدة أو من ذوي الخبرة ال

 عامة وطلب املساعدة منهم عبر املنصات الرقمية.

  ألافراد الذين اختاروا إلاجابة الرابعة: برروا إجابتهم بأنهم يجدون راحة أكبر وفهما أكثر عند املراجعة

ة الذي لتعليمالجماعية مع باقي زمالئهم أو حتى املراجعة الثنائية مع أحد الزمالء املتفوقين املتمكنين من الوحدة ا

يمكنه تبسيط الشرح لزمالئه بشكل أوضح من ألاستاذ كونه يقاربهم املستوى ويعرف نقاط ضعفهم أكثر، كما يمكنهم 

 توجيه أي سؤال له دون حرج.

  ألافراد الذين اختاروا إلاجابة الخامسة: برروا إجابتهم بأنهم يفضلون املراجعة الفردية والبحث عن املعلومة

هم إلى أن يتوصلوا إليها فترسخ في أذهانهم بشكل أفضل، كما يتفادون إحراج طرح استفسار حول املبهمة بمفرد

ادر ولبحث عن املوضوع في مختلف مص ملكتبة الجامعة ون توجهموضوع يعتبر مفهوما لباقي الطلبة، لذلك فهم عادة ي

فراد لكترونية للمكتبات الجامعية حسبما ذكر أرغم أن املواقع إلا لكترونيإلا هاوقعمتصفح املعلومات املتوفرة فيها أو 

 العينة ال تتوفر على املعلومات الكافية واملراجع إلالكترونية بالنص الكامل.

 ية لكتروناملواقع إلاألافراد الذين اختاروا إلاجابة السادسة: برروا إجابتهم بأنهم يفضلون الاستعانة ب

علم املكتبات واملعلومات خاصة ألاجنبية منها، ألنها توفر معلومات  صالتي لها عالقة مباشرة بتخصواملنصات الرقمية 

ومراجع حديثة الصدور وتحتوي على معلومات واسعة وشاملة حول مختلف املواضيع، إضافة ملقاطع الفيديو التي 
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 ياتتحتوي محاضرات علمية ألساتذة عرب وأجانب في إطار فعاليات علمية يقدم من خاللها شرح للعديد من تقن

 ومبادئ املجال بشكل مبسط وثري يفيد الطالب املبتدئ والباحث املؤهل.

إن عدم استيعاب بعض الدروس أو بعض املواضيع و العناصر منها ال يعيب الطالب وال ألاستاذ وال املقرر 

ومع  الواحدة،التعليمي  في ش يء طاملا أنه جزئي ومؤقت، فال يشمل كل وحدات املنهج وال كل دروس الوحدة التعليمة 

ذلك فإن برمجة وحدات تعليمية تتماش ى مع كل مستوى تعليمي )ليسانس/ ماستر/ دكتوراه( يعد ضرورة لتحقيق 

التوازن بين املستوى الفكري والعلمي للطالب وبين ما يقدم له من مواضيع تدريجيا، مع التأكيد على أهمية تأني 

ملا قدمه خالل الحصة قبل انتهائها وقبل الانتقال لعناصر أخرى ألاستاذ في شرحه وتأكده من استيعاب كل الطلبة 

 أكثر عمقا وتعقيدا لتحقيق التواصل والثقة بينه وبين طلبته.

 املكتبية: ملستجدات املهنة الجزائرية  .مالءمة التكوين ألاكاديمي في أقسام علم املكتبات والتوثيق2

سة حول التكوين ألاكاديمي الذي يتلقونه في الجامعة وما فيما يخص السؤال املتعلق برأي أفراد عينة الدرا

 2إذا كان كاف و يؤهلهم ألن يكونوا أخصائيي معلومات أكفاء مستقبال فقد اختلفت إلاجابات عنه، بحيث أجاب 

ـــ : ال مؤكدين أن التكوين ألاكاديمي الذي يتلقونه خالل مرحلتهم الجامعية غير كاف م 85أفراد من أصل  لقا طفردا بـ

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

ـــ :  20في حين أن املهنة املكتبية تعتمد بشكل أساس ي على املهام العملية وذلك بتأكيد أساتذتهم، بينما أجاب  فردا بـ

تلقوه ويتلقونه خالل مرحلتهم الجامعية يعد كافيا و يقدم لهم املعلومات  نعم مؤكدين أن التكوين ألاكاديمي الذي

الشاملة حول التخصص وحول املهنة املكتبية مما شكل لديهم تصورا حول بيئة العمل في املكتبات ومراكز املعلومات 

التكوين دا صرحوا بأن فر  22، في حين أن خاصة مع وجود الوحدات التعليمية التطبيقية التي تعد بمثابة تدريب لهم

 مثلما يوضحه الجدول التالي:، التطويرحتاج لبعض في التخصص مقبول لكنه يألاكاديمي 

 لهمكفاية التكوين ألاكاديمي النسبة املئوية آلراء أفراد عينة الدراسة حول مدى  (:22)رقم الجدول 

 

 

 

 

 

 

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

 النسبة املئوية عدد التكرارات إلاجابة  

 % 13,24 2 كاف مطلقاغير  في التخصصالتكوين ألاكاديمي 

 % 64,61 40 وشامل كاففي التخصص التكوين ألاكاديمي 

 % 01,23 14 التطويرلبعض في التخصص حتاج التكوين ألاكاديمي ي

 % 122 62 املجموع
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  ف املناهج التعليمية وطريقة التعليم والتكوين ألاكاديمي من قسم آلخ، فمثلما سبق الذكر توجد عدة اختال

أقسام في تخصص علم املكتبات والتوثيق بالجامعات عبر مختلف واليات الجزائر ولم وال يوجد لحد آلان اتفاق يكفل 

 املجال. توحيد تام للمناهج التعليمية عدا العموميات املتعارف عليها في 

  اختالف طريقة إلقاء وتدريس ألاساتذة املكونين وتفاوت مستواهم العلمي والبيداغوجي، بحيث يتأثر الطالب

 املتلقي بما يقدمه أستاذه سلبا وإيجابا.

  عدم اطالع بعض املجيبين على آخر املستجدات والتطورات الحاصلة في مجال املكتبات واملعلومات ومهنة

علومات في ظل التكنولوجيات الحديثة وعدم إدراكهم ألهمية مواكبة ذلك أكاديميا ليسهل ألامر ومهارات أخصائي امل

 مهنيا الحقا.

تطوير الحتاج لبعض في التخصص قد يالتكوين ألاكاديمي  بأن أما الفئة الثالثة املجيبة على هذا السؤال

أو يتلقونه في مجال علم املكتبات الذي تلقوه  أقروا بأهمية التكوين ألاكاديمي فردا فقد 22والبالغ عدد أفرادها 

ة بحاجة املناهج التعليمي بأنفي نفس الوقت أكدوا  لكنوالتوثيق على مستوى مختلف ألاقسام بالجامعات الجزائرية، 

لبعض التعديل والتطوير تماشيا مع متطلبات وتطورات املهنة املكتبية وخدمات املعلومات، إضافة لحاجة بعض 

املكونين ورغم خبرتهم ومهارتهم املعترف بها في التدريس للتأهيل أو على ألاقل يجب حثهم على الاطالع املستمر ألاساتذة 

واملشاركة في الفعاليات العلمية وطنيا وإقليميا وعربيا وعامليا  ةعلى مستجدات املهنة من خالل الدورات التكويني

صر الرقمي على أكمل وجه ففي مجال علم املكتبات واملعلومات ال ليكونوا قادرين على أداء مهمتهم التعليمية في الع

يمكن الاكتفاء بمرحلة تعليمية أو مستوى تعليمي معين ألن التعلم والاستكشاف الذاتي في املجال ممكن دائما وقابل 

ة مدى رغب فإنها تدل على وإن دلت هذه إلاجابات على ش يءللتطور باستمرار وإن توقف التعليم الجامعي الرسمي. 

والرفع من بال مستقمهاراتهم املهنية معارفهم التعليمية التي ستساهم حتما في تحسين في تطوير  أفراد عينة الدراسة

مستواهم من أجل مواكبة التغيرات الكثيرة في مجال املهنة املكتبية في ظل التطور التكنولوجي الهائل في مختلف دول 

 .العالم

 :مع متطلبات سوق العمل أقسام علم املكتبات والتوثيق الجزائرية في ةقدمية املاملناهج التعليممالءمة .2

جامعات بالأقسام علم املكتبات والتوثيق  في املقدمةاملناهج التعليمية للتأكد أكثر من مدى نجاعة وحداثة 

ين تلقوا عينة الدراسة الذ ومدى تناسبها ومواكبتها ملتطلبات سوق العمل في املجال، تم توجيه سؤال ألفراد الجزائرية

أو يتلقون تكوينا قصير املدى على مستوى املكتبات ومراكز املعلومات، بحيث وبتوجيه رسمي من الجامعة يجري طلبة 

علم املكتبات والتوثيق الجزائري )السنة الثالثة ليسانس والسنة الثانية ماستر( تربصا تطبيقيا مجانيا قصير املدى 

ومين من كل أسبوع للحصول على عالمة تضم لعالمة معدالتهم السنوية، ملعرفة رابهم حول حصة بمعدل ي 25ملدة 

 مدى توافق وتماش ي تعليمهم الجامعي مع ما وجدوه في امليدان العملي، فكانت إلاجابات كما يوضحه الجدول التالي:
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 ملتطلبات سوق التكوين ألاكاديمي  مةالنسبة املئوية آلراء أفراد عينة الدراسة حول مدى مالء :(22)رقملجدول ا

 العمل

 حليل معطيات الجدول ما يلي:نستنتج من خالل ت 

  أن مدة التكوين الجامعي في تخصص علم املكتبات والتوثيق ال تكفي لتعلم كل معارفه وتقنياته خاصة منذ

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

ول على شهادة ليسانس، مما يعني أن دراسة التخصص فعليا تكون لسنتين فقط السنة الثانية والثالثة ثم الحص

)عدا من يكملون التكوين في املاستر( عكس النظام السابق الذي كان التخصص فيه يبدأ منذ السنة ألاولى جامعي 

 ملدة أربعة سنوات كاملة قبل الحصول على شهادة ليسانس.

 دات التعليمية والدروس املبرمجة في تخصص علم املكتبات واملعلومات تقادم املقررات الدراسية وتكرار الوح

من سنة ألخرى ومن جامعة ألخرى ومن مستوى آلخر، فقد ذكر العديد من أفراد عينة الدراسة أن الكثير من الوحدات 

واء ى حد سسواء وحدات املجال أو وحدة منهجية البحث العلمي تدرس نفسها كل سنة لطلبة الليسانس واملاستر عل

 وبنفس املواضيع املدروسة سابقا.

  وجود فجوة معرفية حقيقية ومشكلة بين املدروس واملعمول به، بحيث يتوجه الطلبة إلجراء تربص ميداني

يطلب منهم خالله إنجاز مهام معينة تحت إشراف موظفي املؤسسة املوجهين إليها وهم ال يملكون إال بعض املعلومات 

ألاكاديمي املسطرة تكوين البرامج  مما يؤكد أن تطلب إطالة مدة التربص لكيال يكون تكوينهم ناقصا،النظرية، وهذا ما ي

الي يظهر هنا في املهنة املكتبة وبالت الحديثةطورات الت أقل مالئمة ملتطلباتحاليا في علم املكتبات واملعلومات تعتبر 

 ،(28 ص. ،0225 الزاحي،). ديمحيطها الاجتماعي والاقتصاي ضعيف للجامعة فالندماج الا 

  الل خ لم يتلقوا تكوينا خاصا بتقنيات إلاعالم آلالي أو استعمال شبكة الانترنت أفراد عينة الدراسةأغلب

دراستهم الجامعية أو عن طريق تكوين خارجي، مما جعلهم بحاجة لتعلم طريقة التعامل مع أجهزة الحاسوب قبل 

توثيق والفهرسة آلالية وغيرها من البرمجيات املعتمدة في املكتبات ومراكز التطرق لتعلم العمل على برمجيات ال

والجمعيات املهنية توصيات الخبراء في مقالها حول  Rosenberg McKay  Dawnاملعلومات. ونشير هنا ملا ذكرته

ي وصوال منذ بداية تكوينه ألاكاديمتلزم أخصائي معلومات العصر الحديث واملعلومات التي  تاملختصة في مجال املكتبا

م املزيد من ى تعلوالتحكم فيها وتحثه علبأنواعها باالطالع على تكنولوجيا املعلومات لتوليه منصب أمين مكتبات 

إحدى أهم الضروريات واملهارات التي يحتاجها  باعتبارها همهاموإنجاز مهنته ة ارسممعلى التقنيات التي تساعده 

 النسبة املئوية عدد التكرارات إلاجابة

 % 36,20 04 نعم، هناك تناسق بين املقررات الدراسية والعمل امليداني

 % 63,22 41 ًل، هناك اختالف ونقص في املقررات الدراسية مقارنة بالعمل امليداني

 % 122 62 املجموع

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

 .(,Rosenberg 9201 ) .الحديثة للمستفيدين

ات، ديدات الحديثة والتقنية في عالم املكتبجالناجح هو البرنامج املطور الذي يستوعب الت نهاج التعليميإن امل

 حاجيات ومتطلبات املكتبات، و طلبة والباحثين العلمية واملعرفية من جهةات اليحتى يكون قادرا على تلبية حاج

 تماشيا معاملكتبات في حالة تطور مستمر أن حيث رى، لرأس بشري متخصص مؤهل من جهة أخمراكز املعلومات و 

قسام على أالوضع يفرض  ة، لذلك فهذاالحديث الاتصالوعالم إلا تكنولوجيا التي تشهدها  التطورات والتحديثات

تمرة من تكون في حالة مسعلم املكتبات والتوثيق بالجامعات الجزائرية تحديث مقرراتها التعليمية من فترة ألخرى ل

 لم يشهد 2220سنة أول برنامج فمنذ إنشاء ، قابلة للتطور املستقبليو مواكبة لكل مستجد في املجال و  طوير الت

 :إلى ثالث مراحل وهي كالتالي تقسيمها التي يمكننا فتراتال ما عدا خالل بعضبشكل عميق ات ملحوظة مراجع

 :2222 – 2222 تم العمل به في الفترة ما بين سنتي البرنامج ألاول. 

 :0222 – 2222 تم العمل به في الفترة ما بين سنتي البرنامج الثاني. 

  0222 – 0222 الثالث: تم العمل به في الفترة ما بين سنتيالبرنامج. 

 :(028 ص. ،0202 مكاني،). إلى يومنا هذا 0222 تم العمل به من سنة البرنامج الرابع، 

 خاتمة:

قرارا من أهم إلاجراءات ألاساسية التي تؤثر إيجابا على جودة سير يعتبر تدريب وتأهيل العنصر البشري إجراء و 

العمل في املنظمات عامة وباألخص في املكتبات ومراكز املعلومات على اختالف أنواعها وفئاتها، سواء كان التأهيل عن 

لى مستوى امليداني عطريق تطوير وتحسين برامج التعليم الرسمي ألاكاديمي أو عن طريق الدورات التدريبية والتربص 

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

في التخصص وجعلتها ملزمة باتخاذ بعض التدابير التي أهمها وأولها البيئة الرقمية التغيرات الجذرية التي أحدثتها 

نظري إلى أساليب تعليم تطبيقية وعملية أكثر مرونة تالئم وتواكب التطورات التحول من أساليب التعليم التقليدي ال

لبيئة ااملستمرة والسريعة لتكنولوجيا املكتبات واملعلومات، وذلك بغرض إعداد أخصائيي معلومات مؤهلين للعمل في 

من  في أدواتها مهما شهدت قادرين على امتالك املهارات التكنولوجية والتحكمالرقمية للمكتبات ومراكز املعلومات و 

 تطور وتغيير وبالتالي الحفاظ على مكانة ومستقبل املهنة املكتبية.

الجودة في مجال التعليم والتكوين والبحث الجامعي في علم  برنامج إدارة تطبيقإن الهدف ألاساس ي من 

كفاءة على منهي يتسم بالتميز وال هو الارتقاء بأخصائي املعلومات الجزائري املستقبلي ملستوى املكتبات واملعلومات 

جميع املستويات املحلية وإلاقليمية والعاملية، أخصائي معلومات قادر على تحقيق جودة خدمات املعلومات من خالل 

إنجاز املهام والعمليات الفنية املكتبية بأحدث وأفضل التكنولوجيات الحديثة في مجال املكتبات واملعلومات باعتباره 

تقوم عليه املكتبات ومراكز املعلومات في تحقيق أهدافها، من أجل كسب رضا املستفيدين وهو الهدف  ألاساس الذي

 ألاسمى.
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فالتكوين الجامعي الجدي والعملي لطالب علم املكتبات واملعلومات الذي يصاحبه التقييم املستمر له 

كفاءة علمية ومهنية عالية تتاح له  وللمقررات الدراسية هو السبيل ألامثل لتأهيل رأس مال بشري متخصص وذو 

 مستقبال أهم الفرص لنيل الوظائف واملختلفة.

 أن ملنأهذا وعلى ضوء الدراسة املنجزة وما توصلنا إليه من نتائج، فقد تم تقديم جملة من التوصيات التي 

ي عامة، علملالبحث اومجال  الخصوصتصب في فائدة التعليم الجامعي في مجال علم املكتبات واملعلومات على وجه 

 وهي كالتالي:

  إنشاء لجنة وطنية تضم خبراء ومختصين في علم املكتبات واملعلومات مؤهلين علميا وبيداغوجيا ملراقبة

 املكتبات واملعلومات. أقسام علمالبرامج التعليمية املسطرة على مستوى 

  بصات امليدانية لطلبة علم املكتباتدعم الجامعات ومؤسسات املعلومات بأنواعها للدورات التدريبية والتر 

والتوثيق كل حسب حاجياته والنقائص التي لديه وتقديم التسهيالت الالزمة واعتبار ذلك نشاطا علميا أكاديميا 

 أساسيا متواترا.

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

 الوحدات واملعايير التطبيقية العملية والتقنية. لتدريس

  السعي لتأهيل ألاساتذة املتكونين في أقسام علم املكتبات والتوثيق بالجامعات الجزائرية وتوجيه من يحتاج

منهم لدورات تكوينية وطنية أو عاملية ليكونوا مواكبين ملستجدات املهنة املكتبية واملجال عموما وقادرين على تعليم 

 تكوين طلبة التخصص وتأهيلهم فعال ليكونوا أخصائيي معلومات أكفاء مستقبال متشبعين معرفيا.و 

 علم املكتبات والتوثيق بالجامعات الجزائرية  تسطير وبرمجة وتطوير البرامج الدراسية على مستوى أقسام

 حسب تدرج املستوى العلمي للطلبة بما يناسب ويلبي املتطلبات املعرفية لكل فئة.

 علم املكتبات والتوثيق بالجامعات الجزائرية وفق توصيات  توفير برامج تعليمية على مستوى أقسام

 الهيئات والجمعيات املهنية لتحقيق ألاهداف الفعلية املرجوة من التكوين ألاكاديمي في املجال.

 ق جزائرية لتحقيال والتوثيق بالجامعاتعلم املكتبات  السعي لتوحيد املقررات الدراسية عبر كل أقسام

 تكافئ املعارف وفرص الدراسات العليا لطلبة التخصص والتوظيف مستقبال.

 ائيي علم املكتبات والتوثيق تؤهلهم ألن يكونوا أخص التعامل مع البرامج التعليمية على أنها أداة تكوينية لطلبة

ين ما تعلموه نظريا وبين املتطلبات معلومات أكفاء مستقبال قادرين على إنجاز املهام الوظيفية دون وجود فجوة ب

   العملية ملهنتهم.

 قائمة املراجع: 

املكتبات الجامعية: تنظيمها ودورها في تطوير التعليم  .(0222) .محمد فتحي ،عبد الهاديو  ،أحمد ،بدر (2

 غريب للطباعة والنشر والتوزيع . القاهرة: دار الجامعي
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 متاح على:. L'entreprise ،2 (2)ل البشري والعائد من التعليم، الاستثمار في رأس املا .(0222). ليلى ،بعوني (0

https://www.asjp.cerist.dz/en/article/17792 

 كلية العلوم إلانسانيةموقع  .، كلية العلوم إلانسانية وإلاجتماعية: نبذة تاريخية0جامعة البليدة  (0

 /sociaux-blida2.dz/fac-https://univ(. متاح على: 0220)والاجتماعية، 

 متاح على:.(0228). إلانسانيةموقع كلية العلوم . ، كلية العلوم إلانسانية :أقسام الكلية0جامعة الجزائر  (2

5) http://www.fshumaines-univ-alger2.dz/ 

الحاج لخضر، كلية العلوم الانسانية والاجتماعية: قسم علوم الاعالم والاتصال وعلم  2جامعة باتنة  (8

 /https://www.univ-batna.dzاملكتبات، )د.ت(. متاح على: 

كلية آلاداب  موقعختار عنابة، كلية آلاداب والعلوم إلانسانية والاجتماعية:حول الكلية، جامعة باجي م (8

 https://faclschs.univ-annaba.dz/?p=763متاح على: . (0222). والعلوم إلانسانية والاجتماعية

كوين في تطوير الكفاءات: دراسة حالة مركب املحركات والجرارات فعالية الت. (0222). بالل ،جغري  (2

 متاح على: قسنطينة، الجزائر. جامعة منتوري قسنطينة،  ،ماجستير رسالة"  .بقسنطينة

https://bu.umc.edu.dz/theses/economie/ADJA2644.pdf 

جامعة .مجلة املكتبات واملعلومات .دور الجمعيات املهنية في التكوين الجامعي .(0220) .موس ى ،روشح (2

 http://www.webreview.dz/IMG/pdf/_-13.pdfمتاح على الرابط: . (2)2قسنطينة، 

مجلة  .lmdعية والعملية التعليمية _ التعلمية والبحثية في ظل نظام املكتبة الجام .(0225) .سمية ،الزاحي (22

 https://www.asjp.cerist.dz/en/article/38335متاح على: . 2الجزائر، علم املكتبات، 

الساورة  ." الجزائرية " الواقع و املأمول أنماط التكوين في الجامعة  .(0222) .عبد الكريم ،سعودي (22

 https://www.asjp.cerist.dz/en/article/104772متاح على: .  (0)5والاجتماعية، للدراسات إلانسانية 

أقسام املكتبات واملعلومات التابعة  تدريس تكنولوجيا املعلومات في .(2009) .زينب عبد الواحد ،سلمان (20

   متاح على:. (5)00التقني، هيئة التعليم التقني،  مجلة .للمعاهد في هيئة التعليم التقني

https://iasj.net/iasj/download/6d12e4b43b253190 

 واقع بين الجزائرية بالجامعات واملعلومات املكتبات علم تخصص أساتذة .(0222) .هناء خالدة ،سيدهم (20

  Cybrarians Journal ،02 .والشعب ألاقسام لكل ميدانية دراسة :تكنولوجي ومستقبل منهي

دراسة العالقة بين رأس املال البشري ورأس املال الاجتماعي: بحث  .(0222) .هاشم فوزي ،العبادي (22

متاح . (02)2من التدريسيين في جامعة الكوفة، مجلة الغري للعلوم الاقتصادية وإلادارية،  استطالعي آلراء عينة

 http://journals.uokufa.edu.iq/index.php/ghjec/article/view/3166/2626على: 

 دار الفكر  . عمان:مقدمة في علم املكتبات واملعلومات .(0225) .صطفي؛ النجداوي أمينربحي م ،عليان (25

شبكات املعلومات ودورها في دعم التكوين الذاتي والبحث العلمي  .(0222) .بهلول آمنةو  ،زهير ،عين أحجر (28

قى الوطني الثاني حول امللت .Meda Tempusوطرق التدريس لدى ألاستاذ الجامعي: دراسة ميدانية لشبكة املكتبات

https://www.asjp.cerist.dz/en/article/17792
https://univ-blida2.dz/fac-sociaux/
http://www.fshumaines-univ-alger2.dz/
https://www.univ-batna.dz/
https://faclschs.univ-annaba.dz/?p=763
https://bu.umc.edu.dz/theses/economie/ADJA2644.pdf
http://www.webreview.dz/IMG/pdf/_-13.pdf
https://www.asjp.cerist.dz/en/article/38335
https://www.asjp.cerist.dz/en/article/104772
https://iasj.net/iasj/download/6d12e4b43b253190
http://journals.uokufa.edu.iq/index.php/ghjec/article/view/3166/2626
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متاح على الرابط:  .جامعة قاصدي مرباح ورقلة، الجزائر، الحاسوب وتكنولوجيا املعلومات في التعليم العالي

http://dspace.univ-ouargla.dz/jspui/bitstream/123456789/7799/1/aine%20ehdjer%20zouhir.pdf 

دار  . عمان:(8أساليب البحث العلمي في العلوم الاجتماعية وإلانسانية )ط .(0225) .وآخرون ،فوزي ،غرايبة (28
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ة رأس املال البشري في الجامعات اليمنية   دور التعليم الجامعي في تنميِّ

The role of university education in developing human capital in Yemeni universities 
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 ملخص الدراسة: 

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

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

 واملعلومات البيانات جمع ولغرض  العشوائية، بالطريقة العينة اختيار وتم ( عضو هيئة تدريس،22وتكونت عينة الدراسة من)  ( عدن

املتطلبات التعليمية واملتطلبات الاقتصادية ( فقرة ، واملوزعة على خمسة مجاالت وهي 58إلاستبانه واملكونة من ) اداة الباحثون  أستخدم

 لبات السياسية واملتطلبات الاجتماعية واملتطلبات الثقافية .واملتط

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

 ألاداة.ات ، ومعامل الفاكرونباخ لثبتنمية رأس املال البشري في الجامعات اليمنية الجامعي فيالتعليم 

 :ألاتية النتائج لىإ البحث توصل وقد 

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

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

  بة ألاولى في املرت املتطلبات التعليميةمجال  اليمنية فيرأس املال البشري في الجامعات جاء دور التعليم الجامعي في تنمية

 ( وبدرجة توفر متوسطة.555.(، وانحراف معياري )1.97بمتوسط حسابي )

  لثانية ابة في املرت املتطلبات السياسيةمجال  اليمنية فيوجاء دور التعليم الجامعي في تنمية رأس املال البشري في الجامعات

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

  رتبة الثالثه في املاملتطلبات الاقتصادية مجال  اليمنية فيوجاء دور التعليم الجامعي في تنمية رأس املال البشري في الجامعات

 وفر متوسطة. ( وبدرجة ت269.( وانحراف معياري )1.92بمتوسط حسابي )

  سابي بمتوسط حاملتطلبات الثقافية مجال  اليمنية فيجاء دور التعليم الجامعي في تنمية رأس املال البشري في الجامعات

  متوسطة.( وبدرجة توفر .576.( وانحراف معياري )1.87)

  سابي بمتوسط حلبات الاجتماعية املتطمجال  اليمنية فيجاء دورالتعليم الجامعي في تنمية رأس املال البشري في الجامعات

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

  اليمنية البشري، الجامعاتس املال أتنمية ر  :املفتاحية كلماتال
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Abstruct : 

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

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

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

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

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

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

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

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

and the Facronbach coefficient for the stability of the tool. 

The research reached the following results : 

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

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

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

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

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

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

availability degree. 

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

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

of availability. 

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

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

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

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

Keywords : Human capital development, Yemeni universities. 

 مقدمة:

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

 والتي باتت تتداخل فيما بينها تداخال يجعل قافية، وغيرها،السياسية والاقتصادية، والعلمية والتكنولوجية، والث

قاليمه، أقصاه بسرعة فائقة، فضال عن تأثر اجزائة و ألى إقصاة أالعالم شبيها بمجتمع واحد تنتقل فيه املعلومة من 

ر وملحوظ في بيدى الى تغيير كأمما ،فيها الجامعات  لقت هذه التغييرات بضاللها على كافة املؤسسات التعليمية بماأو 

غيرات، فرزتها تلك املتأمتطلبات البقاء والديمومة لهذه املؤسسات الامر الذي يستدعي الافادة من الايجابيات التي 



 مجلةالمؤتمرات العلميةالدولية       
International Journal of Scientific Confrences                                                  

 

         Democratic Arab Center For Strategic, Political & Economic Studies Berlin / German 313 
 

 رلينب –إصدارات املركز الديمقراطي العربي للدراسات الاستراتيجية والسياسية والاقتصادية / أملانيا           

 

 عشر بعالعدد السا  

0200 

والتقليل من املخاطر ، ومن هذه النظرة املستقبلية للتنمية تستدعي فهم التحوالت والتغيرات املحيطة والتي تعيد 

 لم كله .  رسم مشهد التنمية في ارجاء العا

ولم كانت الجامعات تمثل اشعاع فكري، ومحط إنظار وتفكير الكثير من املسوؤلين التربويين ورجال     

ل فراد العاملين للقيام بدورهم وواجبهم املوكالسياسة والاقتصاد، فقد كان لزامآ عليها إعداد وتأهيل منتسبيها من ألا 

يتوافر لديهم من مهارات واتجاهات  تجدده لهم، وحسن استخدام ماوإضافة املعرفة امل مواقعهم،في مختلف  إليهم

، 0222وستراك،  ،إيجابية، منها بأهمية راس املال البشري في تحريك عجلة التنمية وتحقق اهداف الجامعة )جرادات

 (852. ص

  شهد العالم أن         
ً
 حفظها أساليبوسائل و  إلى إضافة املعلومات، و املعرفة مجال في مسبوق  غير تحوال

 املجتمعات لخدمة وتسخيرها في استقطابها تسهم التي مؤهلة، بشرية عناصر توفير إلى تحتاج التي الثورة ونقلها، وهذه

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

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

 . ) 28.ص ،2007)الصاوي،  العمل، وجودة نوعية على تؤثر لألنشطة التي ية الحيو

  بتنمية راس املال البشري  الاهتمام زاد ولقد         
ً
  اهتماما

ً
  بالغا

ً
   هالذي يعيش الحالي العصر في وملحوظا

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

 الدخل زيادة إلى النهاية في تؤدي واستثمارية اقتصادية وعملية املجتمعات، في لألجيال الخبرات لنقل وسيلة التربوية

 إلادارة في التربوية نظم إلادارة حالة عن قومي تعبير إال هو ما مجتمع أي في هاتخلف أو التربية تقدم فإن ثم ومن ،القومي

  .(2، ص.2005هاشم،) بصفةأ واملجتمع عامة بصفة

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

 وظائفهم إلادارية إطار في ممارستها منهم يتوقع التي املتغيرة ألادوار طبيعة مع جمتنسوالتي  املعرفية وألادائية، كفاياتهم

  ) 0، ص.2220 )طوخان، الحياة نوعية وتحسين ومتكامل شامل،و  دائم بشكل والقيادية

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

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

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

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

 إلانتاج، في تميزها وكذلك زمات،ألا  أوقات في تنافسية تسندها كوسيلة الستخدامه البشري  العنصر وتنمي  وتدرب تهتم

 إستقطاب اتقهاع على يقع بحيث البشرية باملوارد املتخصصة إلادارات تقوم به الذي الدور  أبرز  قد التنافس فهذا

  هؤالء الكفاءات وإختيار
ً
 الحوافز املادية من تنافسية سلسلة عبر بهم والتمسك قدراتهم وتنمية تدريبهم إلى وصوال

 (. 20ص. ،2222،أعمالهم ) العمايرة مغادرة في يفكرون وال الوظيفي باألمن يشعرون تجعلهم واملعنوية
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ح، اذ تستقطب الجامعة بحكم وظيفتها املجتمعية أعدادآ وضأس املال البشري في الجامعة بشكل أويتركز ر 

ن أ، مع وفق معايير أكاديمية رفيعة والثقافي(والتكنولوجي  العلمي،من حملة الشهادات العليا املتميزين على الصعيد )

عتبارات داع هي الا بل القدرة واملهارة والاب ،الشهادة العليا في حد ذاتها ليست اعتبارآ مهمآ من مفهوم راس املال الفكري 

صبة تكون بيئة خ أن س املال الفكري البشري، وتعد الجامعة مخزنآ ضخمآ للقدرات واملهارات، ومن الطبيعيأاملهمة لر 

 لإلبداع 

وتتمثل وظيفة الجامعة في ثالث مكونات أساسية هي )التدريس والبحث وخدمة املجتمع ( مماجعلها في طليعة 

يزين من أساتذه الجامعة إنطالقآ من هذه الوظيفة في مقدمة راس املال الفكري، وعلى الفكر املجتمعي، وجعلت املتم

هذا يمكن القول ان الجامعة بحكم تكوينها وطبيعة مهمتها هي حاضنة لرأس املال الفكري، وذلك من خالل سيادة 

ي القيمة املجتمعية، ومن والثقافة املؤسسية التي ترسخها الجامعة على صعيد العمل العلمي ذ الاجواء العلمية،

 (.0ص.، 0220خالل كونها مصدر إلمداد املؤسسات املجتمعية ألاخرى بنتاجات رأس املال الفكري املتميزة )مشرف، 

 مشكلة البحث:

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

ت تعاني ن معظم هذه املؤسساألى إتنمية في كل املجتمعات الانسانية املتقدمة يشير الواقع الحالي الفكري وقاطرات ال

من تواضع راس املال الفكري والبشري بها، ومن ثم انخفاض إنتاجيتها العلمية بشكل اليلبي متطلبات خطط التنمية 

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

العامة من حيث إمتالك املوارد البشرية واملادية، ولكنها تحتلف من حيث اختالف امليزات التنافسية املتمثلة في رأس 

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

ليد املعرفة وتنميتها بشكل جيد وكذا تنمية رأس املال البشري وتلبية متطلباتة، بإعتبارة املورد املهم تغفل أهمية تو 

لتعليم ما دور ا ن تتحدد مشكلة البحث في السؤال الرئيس ألاتي:أواملؤشر في تحقيق كفاءة املؤسسة ومن هنا يمكن 

 في الجامعات اليمنية؟ املال البشري س أالجامعي في تنمية ر 

 :أهمية البحث

 :يلي البحث بما أهمية إيجاز يمكن

 س املال أتنمية ر  موضوعالبحث خاصة  لهذا النسبية الندرة ومن موضوعه، حداثة البحث من أهمية تنبثق

 .البشري 

  سيستفيد العاملون في الجامعات اليمنية من نتائج هذا البحث 

  البشري س املال أحداثة وأهمية موضوع تنمية ر 

 ري.البشوذلك من خالل تنمية املورد  ،كاديميبحث في رفع مستوى ألاداء وإلانتاج الاداري وألايسهم هذا ال 

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

 بتنمية املوارد البشري 
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 دة بما يحقق الفائ ،لجامعية في الجمهورية اليمنيةقد يمثل هذا البحث إضافة علمية متواضعة للمكتبة ا

 املرجوة منه لدى الباحثين والدارسين واملهتمين في هذا ملجال 

 اليمنية في الجامعاتتنمية رأس املال البشري  الجامعي في يسهم التعليم  

 هداف البحث:أ

 اليمنية. الجامعاتتنمية رأس املال البشري في  الجامعي فيالتعرف على دور التعليم  

 البحث:حدود 

 تنمية رأس املال البشري في الجامعات اليمنية. الجامعي فيالتعليم  دور املوضوعية: الحدود 

  عضاء هيئة التدريس.أ البشرية:الحدود 

 م 0200-0202الحدود الزمانية: 

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

 :مصطلحات البحث

 تةخدمة تنمياملهارات الجماعية والقدرات والخبرات التي يكتسبها ألافراد العاملين خالل مدة : رأس املال البشري 

(Rowena ,2006, P.83 ) 

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

 تنمية( التي يكتسبها ألافراد العاملين خالل مدة خدمة

  املبحث ألاول: التعليم الجامعي في الجمهورية اليمنية:

 لظروفه الاجتماعية والاقتصادية والسياسية والثقافية  نشأته: -
ً
 طبيعيا

ً
 كان انعكاسا

ً
يعد التعليم الجامعي في أي بلدا

لذلك اتجهت معظم دول العالم إلى الاهتمام ، وحاضره وتحدياته املستقبلية والعلمية، بما في ذلك من ماض ي املجتمع

بهذا النوع من التعليم بشكل مبكر، إال أن املتتبع لواقع التعليم الجامعي في اليمن، يالحظ أنه لم يظهر إال مع بداية 

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

على شطري اليمن ، وما سبق ذلك من محاربة  وتهميش لدور التعليم في حياة املجتمع اليمني ، وبالتالي فإن التعليم 

م ، بصدور 2282الجامعي في اليمن لم يظهر إال بعد قيام الثورة اليمنية ، إذ ترجع البدايات ألاولى في شمال اليمن إلى عام 

( والخاص بإنشاء جامعة صنعاء التي تمثلت بكليتي التربية والشريعة والقانون، ) وزارة التعليم 20ار الجمهوري رقم )القر 

 (.02 ص. ،0228العالي والبحث العلمي ،

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

(، ومثلت هاتان الكليتان النواة ألاولى لجامعة عدن التي تأسست بصدور 2280علوم الزراعية في عام )كلية ناصر لل

م، وبتشكيل تلك الكليات ونجاحها زادت املطالب على التعليم الجامعي، ومن ثم 2285(، للعام  00القانون رقم) 

ل في الوقت الحاضر عدد الجامعات اليمنية اتسعت رقعة التعليم الجامعي، السيما بعد قيام الوحدة الوطنية، ليص

لى عشر جامعات، وفي سياق تطور التعليم الجامعي، أنشأت وزارة التعليم العالي والبحث العلمي ، والتي إالحكومية 
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بدورها فتحت املجال أمام القطاع الخاص، إلنشاء العديد من الجامعات ألاهلية في إطار النظم والتشريعات الخاصة 

 (.2-0 ص.،2225نون الجامعات اليمنية ،بذلك )قا

  الجامعي: ـأهداف التعليم 

م، الخاص بالجامعات اليمنية أهداف الجامعات بصورة مفصلة، ويمكن 2225لسنة  (22)أوضح القانون رقم 

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

إلى تنشئة مواطنين مؤمنين باهلل منتميين لوطنهم وأمتهم، متحلين باملثل  تهدف الجامعات اليمنية بشكل عام

العربية وإلاسالمية السامية، مطلعين على تراث أمتهم وحضارتهم ومعتزين بهما، ومتطلعين لالستفادة الواعية من 

 ها وتوجيهها لخدمةالتراث الحضاري إلانساني، ومن الحضارة العربية إلاسالمية، وإجراء البحوث العلمية وتشجيع

املجتمع واملساهمة في تقدم املعارف والعلوم وآلاداب والفنون، وتوثيق الروابط العلمية والثقافية في الجامعات 

 .والهيئات العلمية داخل البالد وخارجها

 وفي ضوء القضايا والتحديات التي تواجه التعليم الجامعي، تمت صياغة أهداف بعيدة املدى لهذا النوع من 

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

  تجديد فكر التعليم الجامعي ومنطلقاته النظرية، من خالل تجديد أهداف مؤسسات التعليم الجامعي

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

 الحتياجات التنمية وسوق العملتأمين فرص التعليم الج 
ً
 امعي ألفراد املجتمع، وفقا

  ضمن مؤسسات مختلفة وبمسارات متكاملة وتشريعات ،
ً
 وفنيا

ً
 وإداريا

ً
تطوير نظم التعليم الجامعي أكاديميا

 تكفل لها ألاداء الجيد.

  بدًء من تحسين مدخالتها املختلفة  الجامعي،تحسين الكفاية الداخلية ملؤسسات التعليم 
ً
،و بشريا

ً
 ماديا

 واملثمر.وانتهاء بتوفير الظروف الداعمة للحركة والنشاط املتميز 

  رار من خالل وتنميتها باستم وإلادارية،توفير املوارد البشرية املؤهلة للجوانب ألاكاديمية والتدريسية والفنية

 والتقويم.نظام متكامل يكفل التنفيذ واملتابعة 

  والفاعلية للتعليم الجامعي، ورفع مستوى ألاداء العلمي وإلاداري والطالبي، تحقيق درجة عالية من الكفاية

،  5)قانون الجامعات اليمنية، مادة والكيفية،ملؤسسات التعليم الجامعي في ضوء معايير الكفاية الداخلية الكمية 

 (.2-0، ص. 2225

 ا مع التنمية، وقضايا تطور تحسين الكفاية الخارجية ملؤسسات التعليم الجامعي من خالل رفع تفاعله

 مع احتياجات التنمية وتطور املجتمع.
ً
 وكيفيا

ً
 املجتمع وتطابق مخرجاتها كما

  توسيع قاعدة التعليم الجامعي، وتزويده بنظم مرنه وبرامج متنوعة وأساليب ووسائل حديثة كي تلبي حاجات

 الفئات املختلفة، من أجل خدمة قضايا التنمية وتطوير املجتمع.

  يؤدي إلى بناء  وبما املختلفة،ير محتوى التعليم الجامعي وأساليبه في ضوء الانفجار املعرفي وتطبيقاته تطو

  املعاصرة،الشخصية 
ً
.ويفي باحتياجات املجتمع حاضرا

ً
 ومستقبال
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  وتوظيفها  التقنية املعرفة، وتنميةوتمكينه من القيام بدور إيجابي في تطوير  العلمي،دفع مسيرة البحث

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

  تطوير مصادر التمويل الذاتي ملؤسسات التعليم الجامعي وتنويعها 

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

 ملة.ويواجه تحديات عصر العو  والقومي،الوطني 

  العمل على تنمية امللكات الوطنية، وتشجيعها وفتح املجاالت أمامها والاستفادة منها، في إجراء البحوث

 والدراسات العلمية، وتقديم الاستشارات إلى الجهات ذات العالقة 

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

 .مدخالن التعليم الجامعي إلى املعاهد التقنية املتخصصة وكليات املجتمع من

  
ً
 وعموديا

ً
 .التوسع في املعاهد التقنية والكليات أفقيا

 تطور التعليم الجامعي:  

 على جامعتي صنعاء وعدن والكليات التابعة لها، حتى تحققت الوحدة الوطنية   
ً
لقد ظل التعليم مقصورا

، ونقلة نوعية مميزة تمثلت 2222يو عام ما 00املباركة في 
ً
 هائال

ً
 كبيرا

ً
م، حيث شهد التعليم الجامعي من خاللها توسعا

  -آلاتي: في 

  اليمنية.إنشاء وزارة التعليم العالي والبحث العلمي لتتولى إلاشراف على الجامعات 

  م، تتوزع على ثالثة 0222جامعات للعام  (2)زيادة عدد الجامعات اليمنية الحكومية من جامعتين إلى

 مستويات هي: 

 املستوى ألاول: ويتمثل بجامعتي صنعاء وعدن وهما ألاقدم.  

  وإب.املستوى الثاني: ويتمثل بالجامعات الناشئة، وتشمل خمس جامعات هي: تعز، والحديدة، وذمار، وحضرموت، 

 .عمران والبيضاء هما:املستوى الثالث: ويتمثل بجامعتي حديثتين  

حب هذه الزيادة في أعداد الجامعات، زيادة كبيرة في إجمالي عدد الكليات وألاقسام العلمية لتلك وقد صا

( كلية 08لتربية، و)( كلية ل00( كلية ومركز علمي، وتشمل )228م، )0222الجامعات، إذ بلغ عدد الكليات حتى عام 

 عل22( كلية علوم تطبيقية، و)05، و)علوم إنسانية
ً
 ومعهدا

ً
، وهذه الكليا( مركزا

ً
  (222ت تحتوي على )ميا

ً
تخصصا

 
ً
 في التخصصات إلانسانية، وبتكرار )22، منها )علميا

ً
 بما فيها ألاقسام النوعية، و)022( قسما

ً
 في 82( قسما

ً
( قسما

، ليصل عدد ألاقسام العلمية في تلك الكليات إلى )082التخصصات التطبيقية ، وبتكرار )
ً
 ، 555( قسما

ً
( قسما

 (. 58 - 58 ص. ،0222لس ألاعلى لتخطيط التعليم،)املج

فتح املجال أمام القطاع الخاص للتعليم الجامعي في إطار القوانين والتشريعات وألانظمة الرسمية لالستثمار، 

 من التراخيص لبعض من الجامعات والكليات الخاصة، )وزارة التعليم العالي 
ً
حيث أصدرت وزارة التعليم العالي عددا

 (.08-05 ،0222ث العلمي، والبح
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 تنمية رأس املال البشري  الثاني:املبحث 

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

شري ل البلكن البداية الحقيقية لظهور النظرية الجديدة لرأس املا، من ألاوائل الذين استخدموا رأس املال البشري 

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

 ( 2007،171،م )القريش ي1961في سنة 

 البشري:مفهوم رأس املال 

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

P.83. ) 

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

 يعد  والذي، أسلوب إلدارة املخزون الذي تمتلكه الدولة من السكان ألاصحاء املتعلمين ألاكفاء واملنتجين

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

  :أهمية رأس املال البشري 

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

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

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

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

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

جل ألا  يوكما تشير نظريات النمو الاقتصادي إلى أن التقدم التكنولوجي يزيد من معدل النمو الاقتصادي ف

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

ويعد من مصادر النمو املستدام ،وتشير ألادبيات الاقتصادية إلى أن رفع ، ي التقدم التكنولوجيالبشري يساعد ف

 مثل: ،معدالت النمو املستدام يتم عن طريق زيادة الطاقة الانتاجية والاستثمار في ألاصول امللموسة وغير امللموسة

 ( . 8، ص.2005،الابتكار والتعليم والتدريب )املصبح 

 املال البشري:مكونات رأس 

 ( Barraud, Kittel, et Moule,2004, P.25) :تتلخص مكونات رأس املال البشري في آلاتي

والاتجاهات والتصرفات والسلوكيات املستنبطة من التجربة الضرورية ة، الكفاءات: وهي مجموعة من املعرف.2

 ملمارسة مهنة معينة 

 ة والعملية املكتسبة عن طريق ممارسة املهنة ويضم مختلف الخبرات العلمي التجارب والخبرات:.0
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 املعارف واملؤهالت: وهي مختلف املعلومات املتراكمة عن طريق التكوين والتعليم .0

 أبعاد الاستثمار في رأس املال البشري:

كية و من املعروف أن التعليم ينمي قدرات الفرد الذهنية والفكرية ويكسبه ألانماط والقيم السل الاجتماعي:البعد 

لموس في إضافة إلى تأثيره امل، املتوازن مما يجعله أكثر قدرة على تفهم املشكالت الاجتماعية وترسيخ الروابط ألاسرية

 ( 22، ص.2014، شعور إلانسان بالذات )سيار

ا مينعكس تزايد نسبة املثقفين من املوارد البشرية في التنمية الحضارية للمجتمع وتمسك الفرد بالثقافي: البعد 

ازدياد درجة الوعي لديه بما يدور حوله ، يحض ى وطنه من العقائد الدينية والتراث الثقافي واللغة وآلاداب

  (202، ص.0228،)مدفوني

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

جود إضافة إلى قناعة ألافراد أنفسهم بضرورة و ، ي تحقيق الاستقرار ألامني للمجتمعمما يساهم ف ،التعليمي والتدريبي

 ( 24، ص.وزكري  ،هذا الاستقرار )عبلة

من خالل املوارد البشرية املؤهلة واملدربة يتم تنفيذ برامج التنمية الاقتصادية بما يحقق تقدم  البعد الاقتصادي:-

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

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

  :الدراسات السابقة

 املحلية:الدراسات 

الفكري في مجموعة  م( بعنوان: " أثر عمليات إدارة املعرفة على تنمية رأس املال0210جزيالن ،دراسة ) -

 الاتصاًلت اليمنية":

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

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

 عينة 

 ( من مجتمع الدراسة.%02( مفردة، والتي مثلت )220)الدراسة التي بلغت 

  ،م( بعنوان: " إدارة املعرفة أهميتها ومدى تطبيق عملياتها في جامعة عدن":0214دراسة )الرطيل 

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

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

 : وتوصلت الدراسة لعدة نتائج أهمها املعرفة ومعرفة درجة ممارسة القيادات إلادارية في الجامعة لعملياتها،
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  ،وضعف في إدراك القيادات إلادارية في هناك قصور في فهم إدارة املعرفة وخلط بينها وبين إدارة املعلومات

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

 ( ممارسة ضعيفة.0.82حسابي )

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

 ( ممارسة ضعيفة.0.52إلادارية الحديثة. حيث بلغ درجة ممارسته متوسط حسابي )

  حصلت أبعاد عمليات إدارة املعرفة في الجامعة على درجة ممارسة بتقديرات ضعيفة بمتوسط حسابي بلغ

 ( بدرجة ممارسة ضعيفة0.80)

  )على موافقة الخبراء بدرجة قبول حصل محور )عمليات إدارة املعرفة الالزمة لتنمية رأس املال الفكري

. كما حصل محور )متطلبات تنمية رأس املال الفكري( في ضوء مدخل إدارة املعرفة %22عالية، وبنسبة مئوية بلغت 

 .%22على موافقة الخبراء بدرجة قبول عالية بلغت 

 وتوصلت الدراسة لعدة نتائج أهمها: 

  ة املعرفة )املتغير املستقل( قد جاء متوسط، في حين جاء أن مستوى تصورات املبحوثين لتوافر عمليات إدار

.
ً
 مستوى الاهتمام برأس املال الفكري )املتغير التابع( متوسط أيضا

  ،أن هناك أثر إيجابي ذو داللة إحصائية لعمليات إدارة املعرفة بأبعادها )تشخيص املعرفة، اكتساب املعرفة

رفة واستخدام املعرفة( على رأس املال الفكري )البشري، التنظيمي، الابتكاري ابتكار املعرفة، تخزين املعرفة، توزيع املع

 والزبائني( في مجموعة الاتصاالت اليمنية.

م( بعنوان: "تصور مقترح لتنمية رأس املال الفكري في جامعة صنعاء في ضوء 0216دراسة )الهمداني،  -

 مدخل إدارة املعرفة"

نمية رأس املال الفكري في جامعة صنعاء، والتعرف على أبرز إلى تشخيص واقع تهدفت هذه الدراسة  

الاتجاهات إلادارية الحديثة لتنمية رأس املال الفكري في الجامعات املعاصرة، وتحديد العمليات، واملتطلبات الالزمة 

 .سحيلتنمية رأس املالي الفكري، ومن أجل تحقيق أهداف الدراسة، تم استخدام املنهج الوصفي الوثائقي وامل

 وتوصلت الدراسة لعدة نتائج أهمها: 

  اتفق الخبراء على عمليات ومتطلبات التصور املقترح لتنمية رأس املال الفكري في جامعة صنعاء في ضوء

 فأكثر. %22مدخل إدارة املعرفة بكل مكوناتها، من مجاالت وفقرات وذلك بعد قياسها بمحك القبول املحدد بـ 

 22فقة الخبراء بدرجة عالية، وبنسبة مئوية بلغت حصلت ألاداة ككل على موا%. 

  حصل محور )عمليات إدارة املعرفة الالزمة لتنمية رأس املال الفكري( على موافقة الخبراء بدرجة قبول

. كما حصل محور )متطلبات تنمية رأس املال الفكري( في ضوء مدخل إدارة املعرفة %22عالية، وبنسبة مئوية بلغت 

 .%22لخبراء بدرجة قبول عالية بلغت على موافقة ا
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 الدراسات العربية:

 دراسة املعرفة،الاستثمار برأس املال الفكري ودوره في تحقيق إدارة  بعنوان:م( 0212دراسة )شفرور،  -

 .قسنطينة-منتوريميدانية باملكتبة املركزية لجامعة 

دوره في تحقيق إدارة املعرفة، وأهمية هدفت هذه الدراسة إلى الوقوف على أثر استثمار املوارد البشرية و 

التربصات املهنية في استثمار جيد للموارد البشرية وبالتالي تحقيق إدارة املعرفة، وتهدف أيضا إلى مدى نجاعة تشاطر 

املعرفة بين ألافراد في املكتبة الجامعية، وأثر ذلك في توليد إلابداع والابنكار، ومن أجل تحقيق هذه ألاهداف تم 

تماد على املنهج الوصفي والاعتماد على املقابلة واملالحظة والاستمارة كأدوات لجمع البيانات، وتشكلت عينة الاع

( مفردات بالنسبة للمقابلة ، توصلت هذه الدراسة إلى مجموعة 03( مفردة بالنسبة لالستبانة، و)02الدراسة من )

ركزية لجامعة منتوري قسنطينية تكاد تكون منعدمة وإن وجدت من النتائج من أبرزها أن التربصات املهنية باملكتبة امل

فهي ال تشمل كافة املوظفين ، وبالنسبة لعملية تشاطر املعرفة بين مصالح املكتبة املركزية فهي متوفرة نسيبيا أي أن 

 عمليتي إلابداع والابتكار من قبل املوظفين موجودة نسبيا.

: الاستثمار في رأس املال البشري وأثره على إدارة إلابداع في م( بعنوان0211دراسة )بن ثامر وفراحتية  -

 املنظمات املتعلمة، دراسة حالة عنتر تراد إلنتاج إلالكترونيات بوًلية برج بوعريريج.

هدفت هذه الدراسة إلى التعرف على مدى تأثير الاستثمار في رأس املال البشري على إدارة الابداع في املنظمة 

دفت إلى معرفة العالقة التي تربط الاستثمار في رأس املال البشري بإدارة املعرفة، وما تأثير عمليات املتعلمة، كما ه

إدارة املعرفة على عملية إلابداع في املؤسسة، وما نوع العالقة بين العائد من الاستثمار في املوارد البشرية ومخرجات 

( عامل تم توزيع الاستمارة عليهم، وقد تم استرجاع 522) عملية إلابداع، ولتحقيق ذلك تم اختيار عينة مكونة من

جريت مع مدير تيسيير املوارد البشرية، واستخدم في هذه الدراسة  أ( استمارة، كما تم الاعتماد على املقابلة التي 222)

ي النسب املئوية، فاملنهج الوصفي التحليلي لجمع البيانات وتبويبها وعرضها مع استخدام ألاساليب إلاحصائية املتمثلة 

املتوسط الحسابي، الانحراف املعياري، ومعامل الاختالف، معامل الارتباط، نموذج الانحدار املتعدد، ومن أهم النتائج 

التي تم التوصل اليها أن املعرفة إلابداعية املقتناه من الخارج هي التي تطبق على منتجات مجموعة عنتر تراد، أما 

ملبدعة  املطبقة على أنشطة املؤسسة، فهي تؤخذ من مهندس ي املعرفة، وكانت درجة الارتباط التحسينات أو ألافكار ا

بين عمليات إدارة املعرفة وعمليات إدارة إلابداعات ضعيفة بسبب حداثة الفكرة، وعدم النضوج الكافي للقيادة 

ا موجودة ربما تحتاج إلى صقل للمعارف إلادارية ، وعدم الثقة التامة لقيادة املؤسسة في معارف العمال الفنية، لكنه

أكثر فأكثر، وبالتالي العالقة ليست جوهرية بين الاستثمار في رأس املال البشري ومخرجات عملية الابداع في هذه 

 املؤسسة .
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 ألاجنبية:الدراسات  

البشري مع  ضرورة زيادة الاهتمام برأس املال : marimuthu & Others (2009)دراسة مارماثيو وآخرون  -

 . تزايد العوملة ومتطلبات سوق العمل

هدفت الى التعرف على أهمية التركيز على تنمية رأس املال البشري من أجل تسريع النمو الاقتصادي واعتباره 

أحد الحلول ألاساسية لتحسين ألاداء داخل املنظمات، وحاولت الدراسة تقديم نموذج يوضح العالقة بين رأس املال 

اداء منظمات ألاعمال، وعليه فإن املنظمات ينبغي عليها وضع الخطط الفعالة الخاصة باالستثمار في مختلف البشري و 

 جوانب رأس املال البشري، وعدم الاقتصار على ألاداء فقط، بل يضمن الحفاظ على القدرة التنافسية للمنظمة.

ة على ألاداء التنظيمي: دراسة م( بعنوان: " تأثيرات ممارسات إدارة املعرفNEMWEL ،0213دراسة ) -

 كينيا"-حالة على جامعة كيس ي 

دراسة أثار ممارسات إدارة املعرفة على ألاداء التنظيمي في جامعة كيس ي و ثم تحديد إلى هدفت هذه الدراسة 

ة ر املجموعات التالية من ممارسات إدارة املعرفة )اكتساب املعرفة، وتبادل املعرفة، وسياسات واستراتيجيات إدا

املعرفة(، ولتحقيق أهداف الدراسة تم استخدام ألاسلوب التحليلي الوصفي، وكان مجتمع العينة املستهدف عددهم 

( من موظفي الجامعة، وقد تم جمع البيانات من خالل الاستبيانات واملقابالت على عينة تم اختيارهم بصورة 822)

، كما تم إجراء عدد ( شخص052عشوائية طبقية من أعضاء هيئة التدريس بلغت )
ً
مقابلة لرؤساء مختلف  20ا

  :الشعب، والكليات، وإلادارات وقد توصلت الدراسة إلى نتائج من أهمها

 .أثبتت الدراسة أن ممارسات إدارة املعرفة لها تأثير قوي وإيجابي على ألاداء التنظيمي 

 حدي الرئيس ي هو اكتناز املعرفة من تواجه الجامعة تحديات فيما يتعلق بممارسات إدارة املعرفة، وكان الت

  قبل املوظفين.

 منهجية البحث وإجرءاته:

تمثل وت بحثهم،في إعداد  أتبعها الباحثون يتضمن هذا الفصل منهجية البحث املستخدمة وإلاجراءات التي  

ات بمنهج البحث املستخدم، وكذلك تحديد مجتمع البحث وعينته، وألاداة املستخدمة لجمع البيانات وخطو 

 الوسائل إلاحصائية التي استخدمها 
ً
، وأخيرا

ً
إعدادها، وكيفية التحقق من صدقها وثباتها، ومن ثم تطبيقها ميدانيا

  -ألاتي: الباحثون في تحليل بيانات بحثهم، وهي على النحو 

: منهج 
ا
 -البحث: أوًل

 رضياته،وفمع أهداف البحث  استخدم الباحثون املنهج الوصفي )املسحي(، كونه املنهج العلمي الذي يتناسب

ا كم وهو أسلوب يعتمد على جمع املعلومات والبيانات عن ظاهرة ما، وذلك بقصد التعرف على الظاهرة املدروسة،

 .هي على الواقع
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: مجتمع 
ا
  -البحث: ثانيا

هم عدد عدن، والبالغتحدد مجتمع البحث الحالي بجميع أعضاء هيئة التدريس بجامعة إب وذمار وصنعاء و 

 من( 14)
ً
 ( جامعات 5حملة الدكتوراه موزعين على ) فردا

 

التي يعملون بها الجامعاتيوضح عدد أفراد مجتمع البحث بحسب درجاتهم العلمية : (21جدول رقم)  

 

 الجامعة م
 املجمــــــــــــوع مدرس أستاذ مساعد أستاذ مشارك أستـــــــــــــاذ

كرذ مجموع أنثى ذكر مجموع أنثى ذكر  مجموع أنثى ذكر مجموع أنثى ذكر مجموع أنثى 

 2 1 1        1    1 صنعاء 1

 5 2 3 5 2 3          ذمار 2

 5 2 3 5 3 2          إب 3

 1  1    1 1        تعز 4

 1  1    1 1        عدن 5

 14 5 9  5 5 2 2   1    1 املجمــــــــــــوع

 

  :عينة البحثثالثا: 

الجــامعــات اليمنيــة ( فردا، جميعهم يعملون أعضـــــــــــــــاء هيئــة التــدريس في 22ينــة البحــث الحــالي من )تكونــت ع

 العشوائية.، تم اختيارهم بالطريقة ، وذمار وتعز، وعدنإبو  جامعة صنعاء

 :أداة البحثرابعا: 

 لطبيعة أهداف البحث الحالي فقد اعتمد الباحث
ً
ن خاللها والتي م إلاستبانة كأداة مناسبة إلجراء بحثها ون نظرا

 للمسح  ون تمكن الباحث
ً
من جمع البيانات واملعلومات من خالل إجابات أفراد عينة البحث على فقرات ألاستبانه وفقا

 امليداني.   

  البحث: ـخطوات إعداد أداة خامسا: 

  -ألاداة:الخطوات آلاتية في عملية بناء  اتبع الباحثون 

دور التعليم الجامعي في تنمية رأس املال البشري في الجامعات اسات العلمية في إلاطالع على ألادبيات والبحوث والدر 

  اليمنية.

بدورالتعليم الجامعي في تنمية رأس املال بصياغة قائمة أولية تضم العديد من املعايير الخاصة  قام الباحثون 

 ا.ومن ثم صياغة فقراته البشري في الجامعات اليمنية

جامعيين  اساتذه (0تبانه بصورتها ألاولية على مجموعة من املحكمين تألفت من )بعرض إلاس ون قام الباحث

 .ذوي الاختصاص، للتعرف على الصدق الظاهري لألستبانة من
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دور التعليم الجامعي في تنمية ، ملعرفة مدى توافر (Likert0 –) ثالثياستخدمت الباحثة مقياس ليكرت ال .2

 وفقا إلجابات أفراد عينة البحث على املقياس. ةرأس املال البشري في الجامعات اليمني

ومن ثم تطبيقها على عينة من أعضاء هيئة التدريس خارج  النهائية،بإعداد ألاستبانة بصورتها  ون قام الباحث .0

 .الفاكرونباخعينة البحث الستخراج معامل ثبات ألاداة 

 ينة البحث بتطبيقها على عون بعد الـتأكد من صدق ألاداة وثباتها قام الباحث .0

 .الكترونيا

 : صدق ألاداة

 ،باستحدام معامل بيرسون الستخراج الصدق الظاهري  ون ألاستبانة، قام الباحث صدقالستخراج معامل 

 ستبانهإلا فقرات مجاالت  عامل الارتباط لجميعلفقرات الاستبانة، كانت قيمة موباستخراج معامل الارتباط بيرسون 

(.449. %).  

 القيمة الكلية ملعامل الارتباط لفقرات مجاالت ألاستبانة   ( يوضح0)والجدول 

 : يبين الارتباط(20) جدول رقم

 
املتطلبات 

 التعليمية

املتطلبات 

 الاقتصادية

املتطلبات 

 السياسية

ملتطلبات 

 الثقافية

 املتطلبات

عية الاجتما  

 املجموع

لكليا  

 

 449. -042.- -234.- -344.- *534. 392.- الارتباط

نةالعي  14 14 14 14 14 14 

 14 14 14 14 14 14 املجموع

 ألاداة:ثبات  -

 يوضح قيم معامل الثبات للعينة الاستطالعية باستخدام طريقة الثبات بالفاكرونباخ.ول : (23)رقم جدول 

 عدد الفقرات املجاًلت م
 طريقة الثبات بالفاكرونباخ

 

 951. 56 املتطلبات التعليمية 1

قتصاديةاملتطلبات الا 2  56 .341 

3 
 املتطلبات السياسسية

 

56 .900 

الثقافية املتطلبات 4  56 .930 

الاجتماعية املتطلبات 5  56 .878 
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0200 

 843. 56 املجمـــوع العــام للمجاًلت 

 
 الستخراج معامل ثبات ألاستبانة، قامت الباحثة بتطبيق إلاستبانة على عينة مكونة   

، من أعضاء هيئ0من)
ً
قيمة  كانت الاستبانة،لفقرات  الفاكرونباخة التدريس في جامعة إب، وباستخدام طريقة ( فردا

(، وهي قيمة تتسق مع قيمة معامل صدق الاستبانة مما يجعل %84.) إلاستبانهمعامل الثبات لجميع فقرات مجاالت 

عد ينمطمئن ثون الباح
ُ
 .ألاداة ألجله و إلى قياس ما ا

 :إجراءات تطبيق ألاداة -

ـــها على امل ون التحقق من صــــــــــــــدق ألاداة وثباتها وإخراجها بصــــــــــــــورتها النهائية، قام الباحث بعـد ــ ــ ــ ــ  نحكميبعرضـــ

  -هما: وقد تضمنت الاستبانة جزأين  لغرض مراجعتها وإلاذن بتطبيقها،

كما تضمنت البيانات الشخصية ألفراد  الجزء ألاول: وهو عبارة عن رسالة التغطية الخاصة بأفراد عينة البحث،

 لعينة ا

دور التعليم الجامعي ، وهي تمثل ت( مجاال 5(، وشملت)58الجزء الثاني: ويتضمن فقرات مجاالت الاستبانة وعددها )

والذي يعطي  (،LikErt 0-هو مقياس ليكرت ) ثالثيوفق مقياس  في تنمية رأس املال البشري في الجامعات اليمنية

دور التعليم الجامعي في تنمية رأس املال البشري في الجامعات  املرونة للفرد املستجيب بأن يجيب ضمن مدى توافر

 اليمنية 
ً
 عين إلاجراءاتمتب ،الكترونيآ بتطبيق ألاستبانة ون وقد قام الباحثمنخفضة،  – متوسطة-عالية -لألتي:  وفقا

 آلاتية:

فريغ بتصميم استمارة خاصة لت ون بعد أن تم جمع الاستجابات من أفراد عينة البحث، قام الباحث -

 .(SPSS)إلاحصائية لتلك البيانات عبر برنامج الحقيبة إلاحصائية  ثم إجراء املعالجاتومن البحث، استجابات عينة 

: الوسائل إلاحصائية املستخدمة 
ا
 سابعا

 استخدم الباحثون وطبيعة البيانات الخاصة بأفراد عينة البحث  ومتغيرات،في ضوء أهداف البحث   

   -تية: ألاساليب إلاحصائية آلا

 ألاداة. الارتباط لثباتالستخراج قيمة معامل  بيرسون  معادلة 

  نمية دور التعليم الجامعي في تاملتوسطات الحسابية والانحرافات املعيارية ملعرفة آراء أفراد عينة البحث عن

 لوجهة نظر عينة البحث.رأس املال البشري في الجامعات اليمنية
ً
 ، وفقا

 لنتائج : عرض النتائج ومناقشتها -
ً
عملية التحليل الاحصائي لبيانات البحث ومن يتضمن هذا الفصل عرضا

تحديد  ، كان البد منبحثهممناقشة نتائج  ون لباحثيتسنى ل ثم مناقشتها في ضوء اهداف البحث ومتغيراتة، وحتى

 وعلى النحو الاتي: املقياس املستخدماملدى لبدائل 

 بديل من أعلى بديل وبالتالي يصبح            تحديد مدى املقياس الثالثي: بطرح أقل  .2

 .0=  1) – 0= )املدى    .0
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 عشر بعالعدد السا  

0200 

(، بحيث يصبح طول فترة 0( على بدائل املقياس املحدد بـ )2تحديد طول فترة املدى: بقسمة مدى املقياس ) .0

 . 0.66=  املدى = 

الفترة إلى أقل قيمة في املقياس، تحديد الحدود الحقيقة لكل بديل من املقياس: وذلك بإضافة قيمة طول  .2

 (.2كما هو موضح أسفل الجدول رقم )

دور التعليم الجامعي في تنمية رأس املال البشري في معيار الحكم على درجة توافر  :(24جدول رقم)

 ملتوسطاتها الحسابية الجامعات اليمنية
ا
 وفقا

 درجة التوافر املتوسط الحسابي

1-1,62  منخفضة 

1,62- 0,34 وسطةمت   

0,32- 3  كبيرة 

 

 :ألاول املتعلقة بالهدف 

 بالسؤال الاتي: ما دور التعليم الجامعي في تنمية رأس املال البشري في الجامعات اليمنية؟  الهدف ألاول يتمثل 

وللتعرف على مدى توافر دور التعليم الجامعي في تنمية رأس املال البشري في الجامعات اليمنية استخدمت الباحثة 

 وقد أظهرت نتائج التحليل ةوسطات الحسابية والانحرافات املعيارية لكل فقرة من فقرات مجاالت الاستباناملت

، وسطةبدرجة متبوجه عام، كان  دور التعليم الجامعي في تنمية رأس املال البشري في الجامعات اليمنية إلاحصائي أن

الدور وهو دون املستوى املتوسط ملدى توافر  (،234.)والانحراف املعياري  ،(1.90) إذ حصل على املتوسط الحسابي

  .متوسطة بدرجة
املتوسطات الحسابية والانحرافات املعيارية لفقرات مجال ألاستبانة الخاصة يوضح  :(22) رقمالجدول 

 التعليم الجامعي في تنمية رأس املال البشري في الجامعات اليمنيةبدور 

 املجــــال الترتيب

الترتيب 

حسب 

توسطامل  

املتوسط 

 الحسابي

الانحراف 

 املعياري 

الدًللة 

 اللفظية

 متوسطة 555. 1.97 1 املتطلبات التعليمية 1

 متوسطة 269. 1.92 3 املتطلبات الاقتصادية 2

 متوسطة 509. 1.93 2 املتطلبات السياسية 3

 متوسطة 576. 1.87 4 املتطلبات الثقافية 4

 متوسطة 506. 1.78 5 املتطلبات الاجتماعية 5

 متوسطة 234. 1.90  املتوسط الحسابي العام ملجاًلت الاستبانة 
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 عشر بعالعدد السا  

0200 

عي دور التعليم الجامويتبين من الجدول السابق أن قم املتوسطات الحسابية للمجاالت الخاصة بمدى توافر 

والذي  ةالتعليمي املتطلبات ، قد تراوحت ما بين أعلى قيمة ملجالفي تنمية رأس املال البشري في الجامعات اليمنية

ويالحظ قيمة املجال ألاول والتي تمثل أكبر قيمة  (555.) (، والانحراف املعياري،1.97) حصل على املتوسط الحسابي

 .متوسطة (0,02 -2,82املتوسط وفق املقياس )من قيم املتوسطات الحسابية للمجاالت، تقع في حدود املستوى 

( 509. )املعياري، ، والانحراف (1.93صل على املتوسط الحسابي )والذي ح ،املتطلبات السياسيةمجال يلية 

املتطلبات الثقافية يلية مجال  ،(269.( وانحراف معياري )1.92بمتوسط حسابي ) املتطلبات الاقتصاديةيلية مجال  ،

( 1.78بمتوسط حسابي )املتطلبات الاجتماعية (، يلية مجال .576.( وانحراف معياري )1.87بمتوسط حسابي )

 لنتائج التحليل إلاحصائي لكل مجال على حده ( وبدرجة متوسطة .506..وانحراف معياري )
ً
 موجزا

ً
وفيما يلي عرضا

 وعلى النحو ألاتي:

 في مجال املتطلبات التعليمية: النتائج املتعلقة بالهدف ألاول 

ي في تنميـــة رأس املـــال دور التعليم الجـــامعالتعرف عن مـــدى توافر  للتحقق من الهـــدف ألاول والـــذي مفـــاده؛

، استخدمت الباحثة املتوسطات الحسابية والانحرافات املتطلبات التعليميةفي مجال البشـري في الجامعات اليمنية 

ــــائي، إن مدى توافر  املعيارية لكل فقرة من فقرات املجال، ــ ــ ي دور التعليم الجامعي فوقد أظهرت نتائج التحليل إلاحصـ

 كان بدرجة توفر متوسطة، إذ حصل علىاملتطلبات التعليمية،  مجاللجامعات اليمنية تنمية رأس املال البشري في ا

  (0,02 -2,82وفق املقياس املحدد ) (555.(، والانحراف املعياري)1.97املتوسط الحسابي )

 ( يوضح قيم املتوسطات الحسابية والانحرافات املعيارية لفقرات املجال.8والجدول ) 

 املتطلبات التعليمية املتوسطات الحسابية والانحرافات املعياري لفقرات مجال قيم يوضح  :(26) رقمجدول 

 

 املجــــال الترتيب

الترتيب 

حسب 

 املتوسط 

املتوسط 

 الحسابي

الانحراف 

 املعياري 

الدًللة 

 اللفظية

توفر املؤسسه فرص الدراسة للموظفين وترقيهم  1

 الوظيفي

 

 

 

 

. 

 

 

 متوسطة 468. 2.28 1

معايير موضوعية واختبارات لقبول الطلبة تصنع  2

 باملؤسسه .

 متوسطة 784. 2.00 3

تشجع املؤسسة وتكافئ الطلبة املتميزين ماديا  3

 ومعنويا.

 متوسطة 784. 2.00 3

 متوسطة 784. 2.00 3 تصنع املؤسسة اليات فعاله ألرشاد ألاكاديمي للطلبه. 4

5 
 ج ابحاثتعاون اعضاء هيئة التدريس باملؤسسة ًلنتا

 علمية مشتركه
3 2.00 .784 

 متوسطة

6 
يتم تحديث محتوى املقررات الدراسية بمايتفق مع 

 املقررات العاملية ومتغيرات واحتياجات العصر.
3 2.00 .784 

 متوسطة



 مجلةالمؤتمرات العلميةالدولية       
International Journal of Scientific Confrences                                                  

 

         Democratic Arab Center For Strategic, Political & Economic Studies Berlin / German 328 
 

 رلينب –إصدارات املركز الديمقراطي العربي للدراسات الاستراتيجية والسياسية والاقتصادية / أملانيا           

 

 عشر بعالعدد السا  

0200 

 تعمل على الكشف عن ميول واهتمامات الطلبه 7

 

 

 

 

 وتنميتها وتوجيهها تربويا.

 متوسطة 828. 1.92 5

8 
ضحة للتنمية املهنية ًلعضاء هيئة تضع خطه وا

 التدريس ومعاونيهم بشكل تربوي.
3 2.00 .554 

 متوسطة

9 
تتيح قدر من الحرية الاكاديمية لعضو هيئة التدريس 

 باملؤسسة.
3 2.00 .554 

 متوسطة

10 
تراعي البرامج الدراسية احتياجات الطلبة والفروق 

 الفردية.
6 1.78 .699 

 متوسطة

11 
ين كافة على املشاركة في حل مسائل تشجيع العامل

 العمل.
6 1.78 .699 

 متوسطة

12 
تنظم دورات تدريبية لزيادة كفاءة العاملين من خالل 

 خطط تدريبية مالئمة.
6 1.78 .801 

 متوسطة

تضع نظم واجراءات موضوعية وعادله للتقييم  13

 الدوري لجميع العاملين .

 متوسطة 730. 1.92 5

14 
هات التوظيف في نوعية ومستوى تستفيد باراء ج

 الخريج في جميع التخصصات.
2 2.14 .534 

 متوسطة

 متوسطة 555. 1.97 4 املتوسط الحسابي العام ملجاًلت الاستبانة 

 

 

ضوء النتائج املوضحة في الجدول السابق تبين للباحثة، بأن قيم متوسطات فقرات املجال، قد تراوحت في 

" إذ حصلت على املتوسط الحسابي توفر املؤسسه فرص الدراسة للموظفين " ومفادها:(، 2ما بين أعلى قيمة للفقرة )

 للمدى املتوسط من  ةقيم ي، وه(468.)وبانحراف معياري  (2.28)
ً
وفق املقياس في حدود املستوى املتوسط وفقا

 .متوسطة (0,02 -2,82)

البرامج الدراسية  تراعي« ومفادها:، (22،22،20للفقرات )قيمة  اقلبينما حصلت على قد تراوحت ما بين 

رات تنظم دو  تشجيع العاملين كافة على املشاركة في حل مسائل العمل " ،" ،"»احتياجات الطلبة والفروق الفردية 

وبانحراف  (1.78)إذ حصلت على املتوسط الحسابي تدريبية لزيادة كفاءة العاملين من خالل خطط تدريبية مالئمة." 

 (.801.)معياري 

 :النتائج املتعلقة باملتطلبات الاقتصادية

دور التعليم الجامعي  في تنمية رأس املال البشري في الجامعات  )ما  للتحقق من الهدف ألاول والذي مفاده   

، اســتخدمت الباحثة املتوســطات الحســابية والانحرافات املعيارية لكل فقرة املتطلبات الاقتصــاديهفي مجال اليمنية 

ــــائي، التحليل  وقد أظهرت نتائج املجال،من فقرات  ــ ــ أن دور التعليم الجامعي في تنمية رأس املال البشـــــــــري في  إلاحصـ

ـــــاديه مجالالجامعات اليمنية  ــ ــ ؛ كان بدرجة توفر متوســـــــــــطة، إذ حصـــــــــــل على املتوســـــــــــط الحســـــــــــابي املتطلبات الاقتصــ
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 عشر بعالعدد السا  

0200 

رافات املعيارية لفقرات لحســــابية والانح( يوضــــح قيم املتوســــطات ا8(، والجدول )578.( ، والانحراف املعياري)1.78)

 ملجال .ا

 املتوسطات الحسابية والانحرافات املعيارية لفقرات مجال املتطلبات الاقتصاديه.: (22) رقمجدول 

 الفقـــــرة الترتيب

ترتيب 

الفقرة في 

 الاستبانة

املتوسط 

 الحسابي

الانحراف 

 املعياري 

الدًللة 

 اللفظية

ؤسسات إلانتاجية للمؤسسة.تقدم الدعم من قبل امل 1  متوسطة 784. 2.00 0 

2 
تضع املؤسسة خطه طويله الاجل لشكل وحجم التعاون 

 البحثي في القطاع الخدمي.
 متوسطة 784. 2.00 0

3 
تشجع املؤسسة على اجراء البحوث التطبيقية املفيده 

 للمؤسسات إلانتاجة املحلية.
 متوسطة 554. 2.00 0

4 
صادي املنشود بين املؤسسة تحقق الترابط ألاقت

 والقطاعات الانتاجية باملجتمع.
 متوسطة 877. 2.00 0

5 
تهتم املؤسسات بإضاقة تخصصات مستحدثه تألئم 

 متطلبات لقطاعات الانتاجية.
 متوسطة 699. 2.21 1

 متوسطة 699. 1.78 2 تعمل املؤسسة على اطالع الباحثين على تقنيات الانتاج 6

7 
باملؤسسة وبرامجها ألاكاديميه  تعريف سوق العمل

 وشهادتها ومؤهالتها وخبرات خريجها.
 متوسطة 744. 1.64 6

8 
تفتح املؤسسة قنوات اتصال مع مؤسسات القطاع 

 الخاص والعام لتدريب طالبها.
 متوسطة 784. 2.00 0

9 
توفر املؤسسة التمويل للمشاريع البحثيه التي تخدم 

 قطاعات املجتمع.
وسطةمت 770. 1.85 4  

10 
توفر املؤسسة التجهيزات التكنولوجية التكنولوجية 

 الحديثة التي تتماش ى مع حاجات سوق العمل.
 متوسطة 828. 1.92 3

 متوسطة 578. 1.78  املتوسط الحسابي العام للمجال 

 

وحت ا، بأن قيم متوسطات فقرات املجال، قد تر ون ضوء النتائج املوضحة في الجدول السابق تبين للباحثفي 

تهتم املؤسسات بإضاقة تخصصات مستحدثه تألئم متطلبات لقطاعات " ومفادها:(، 5ما بين أعلى قيمة للفقرة )

في حدود املستوى املتوسط  ةقيموهي ، (699.)وبانحراف معياري  (2.21)" إذ حصلت على املتوسط الحسابي  الانتاجية.

 للمدى املتوسط من املقياس املحدد بـ  من توفر
ً
 متوسطةوبدرجة  ( 0,02 -2,82)وفقا

سوق العمل باملؤسسة وبرامجها  تعريف« ومفادها:(، 8قيمة للفقرة ) اقلبينما حصلت على قد تراوحت ما بين 

، (744.)وبانحراف معياري  (1.64)" إذ حصلت على املتوسط الحسابي ألاكاديميه وشهادتها ومؤهالتها وخبرات خريجها. 

 .متوسطة ( 0,02 -2,82)من املقياس املحدد بـ 
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 املتطلبات السياسية:  النتائج املتعلقة بمجال -

ه ما دور التعليم الجامعي في تنمية رأس املال البشري في الجامعات للتحقق من الهدف ألاول والذي مفاد

لكل فقرة من  ية، استخدمت الباحثة املتوسطات الحسابية والانحرافات املعيار املتطلبات السياسية في مجالاليمنية 

دورالتعليم الجامعي في تنمية رأس املال البشري وقد أظهرت نتائج التحليل إلاحصائي، إن مدى توافر  فقرات املجال،

، (1.93؛ كان بدرجة توفر متوسطة، إذ حصل على املتوسط الحسابي )املتطلبات السياسيةمجال في الجامعات اليمنية 

 متوسطة ( 0,34 -1,62)قياس املحدد بـ من امل (،509.والانحراف املعياري)

 ( يوضح قيم املتوسطات الحسابية والانحرافات املعيارية لفقرات املجال 2والجدول ) 

 املتوسطات الحسابية والانحرافات املعيارية لفقرات مجال املتطلبات السياسية :(22) رقمجدول 

 

 الفقـــــرة الترتيب

ترتيب 

الفقرة في 

 الاستبانة

املتوسط 

 الحسابي

الانحراف 

 املعياري 

الدًللة 

 اللفظية

1 
ترفع املؤسسة وعي الافراد بحقوقهم السياسية من خالل 

 املناهج الدراسية.
 متوسطة 699. 1.78 3

2 
تسمح املؤسسة لطالبها باًلنخراط في نشاطات الاتحادات 

 الطالبية.
 متوسطة 864. 1.85 4

3 
و املشاركة تنمي املؤسسة اتجاهات الافراد وقيمهم نح

 الايجابية.
 متوسطة 554. 2.00 0

4 
تدعم النشاطات الطالبية ذات الطابع السياس ي من 

 خالل الندوات والبرامج والرحالت واملعسكرات الصيفية.
 متوسطة 699. 1.78 3

5 
مراجعة اللوائح املنظمة لالتحادات الطالبية وتحديثها 

 بحيث تضمن تمثيل الطلبة في صنع القرارات.
 متوسطة 615. 2.07 1

6 
يتم تحديث مقررات التوعية السياسية ومراجعتها وفقا 

 لنظم ومعايير الجودة املحلية والعاملية.
 متوسطة 801. 1.78 3

7 
ترفع املؤسسة وعي الافراد بحقوقهم السياسية من خالل 

 املناهج الدراسية.
 متوسطة 615. 2.07 1

8 
حو املشاركة تنمي املؤسسة اتجاهات ألافراد وقيمهم ن

 إلايجابية.
 متوسطة 662. 1.85 4

9 
مراجعة اللوائح املنظمة لالتحادات الطالبية وتعديلها 

 بحيث يضمن تمثيل الطلبة في صنع القرارات.
 متوسطة 615. 2.07 1

 متوسطة 828. 2.07 1 تتيح الفرصة لتمثيل الطلبة في املجالس املحلية. 10

 متوسطة 509. 1.93  املتوسط الحسابي العام للمجال 

 

بأن قيم متوسطات فقرات املجال، قد تراوحت  ون،في ضوء النتائج املوضحة في الجدول السابق تبين للباحث

مراجعة اللوائح املنظمة لالتحادات الطالبية وتعديلها بحيث " ومفادها:، (8، 5، 22، 2)ما بين أعلى قيمة للفقرة 
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تتيح الفرصة لتمثيل الطلبة في املجالس املحلية . " ،" مراجعة اللوائح ، " "  يضمن تمثيل الطلبة في صنع القرارات.  

املنظمة لالتحادات الطالبية وتحديثها بحيث تضمن تمثيل الطلبة في صنع القرارات ." ، " ترفع املؤسسة وعي الافراد 

وبانحراف معياري  (2.07)إذ حصلت على املتوسط الحسابي بحقوقهم  السياسية من خالل املناهج الدراسية" ، 

 .متوسطة ( 0,34 -1,62)ـ من املقياس املحدد بـ متوسطةفي حدود املستوى املتوسط من توفر   ،وهما قيم(  615)

تنمي املؤسسة اتجاهات ألافراد وقيمهم نحو املشاركة قيمة للفقرة ) اقلبينما حصلت على قد تراوحت ما بين 

، من املقياس املحدد بـ (662.)وبانحراف معياري  (1.85)توسط الحسابي " إذ حصلت على املومفادها:(، إلايجابية

 .متوسطة ( 0,34 -1,62)

 املتطلبات الثقافية: لالنتائج املتعلقة بمجا

ما دور التعليم الجامعي   في تنمية رأس املال  والذي مفاده؛ ل املتطلبات الثقافيةجاملللتحقق من الهدف 

استخدمت الباحثة املتوسطات الحسابية والانحرافات  املتطلبات الثقافية،في مجال منية البشري في الجامعات الي

 ن دور التعليم الجامعي   في تنمية رأسأظهرت نتائج التحليل إلاحصائي، إ املجال، وقداملعيارية لكل فقرة من فقرات 

توفر متوسطة، إذ حصل على املتوسط كان بدرجة  املتطلبات الثقافية؛مجال املال البشري في الجامعات اليمنية 

 .متوسطة ( 0,02 -2,82)من املقياس املحدد بـ  (،576.(، والانحراف املعياري)1.87الحسابي )

 املتطلبات الثقافية( يوضح قيم املتوسطات الحسابية والانحرافات املعيارية لفقرات املجال 2والجدول ) 

 ات املعيارية لفقرات مجال املتطلبات الثقافيةاملتوسطات الحسابية والانحراف: (22) رقمجدول 

 الفقـــــرة الترتيب

ترتيب 

الفقرة في 

 الاستبانة

املتوسط 

 الحسابي

الانحراف 

 املعياري 

الدًللة 

 اللفظية

1 
تؤكد املؤسسة بعض القيم كإتقان العمل وتقدير التعليم 

ألاخر.وحق الاختالف والتسامح واحترام الرأي   
 متوسطة 615. 1.92 3

 متوسطة 726. 1.71 6 تسهم في مواجهة القضايا الفكرية التي قد تواجة طالبها 2

3 
تتيح املؤسسة لإلفراد حرية الرأي والتفكير والتعبير 

اذهانهم.ومناقشة مايدور في   
 متوسطة 679. 2.00 0

4 
 –تقدم املؤسسة مناهج تؤكد القضايا الثقافية )الدينية 

تصادية(ألاق –السياسية  –إلاجتماعية   
 متوسطة 916. 1.92 3

 متوسطة 662. 1.85 4 تغقد املؤسسة اللقاءات الثقافية. 5

6 
تساعد املؤسسة من التخلص من التبعية الثقافية 

 وتطلعهم لالستقالل الفكري.
 متوسطة 744. 1.64 2

7 
توظف وقت الفراغ للطلبة ًلقص ى حد ممكن من خالل 

باملنظمة.ممارسة الانشطه الثقافية   
 متوسطة 770. 1.85 4

8 
تساعد املؤسسة الطلبة على التكوين الثقافي املطلوب 

املجتمع.قطاعات  الثقافية بمختلف ملالحقة التغيرات  
 متوسطة 730. 2.07 1

واليات التواصل الاجتماعي مع الاخر الافراد بقيمتوعية  9  متوسطة 699. 1.78 2 
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10 
فية التي يعاني تسهم املؤسسة في مواجهة الازدواجية الثقا

املجتمع.منها   
 متوسطة 801. 1.78 2

11 
تعمل املؤسسة على التعاون الثقافي بين املؤسسة واملراكز 

الاخرى.الثقافية   
 متوسطة 877. 2.00 0

 متوسطة 576. 1.87  املتوسط الحسابي العام للمجال 

 
طلبات املت متوسطات فقرات مجال، بأن قيم ون في ضوء النتائج املوضحة في الجدول السابق تبين للباحث

تساعد املؤسسة الطلبة على التكوين الثقافي املطلوب " ومفادها:(، 8قد تراوحت ما بين أعلى قيمة للفقرة )الثقافية، 

وبانحراف معياري  (2.07)" إذ حصلت على املتوسط الحسابي  ملالحقة التغيرات الثقافية بمختلف قطاعات املجتمع.

 للمدى املتوسط من املقياس املحدد  ةقيم ي، وه(730.)
ً
( وبدرجة 0,02 -2,82بـ )في حدود املستوى املتوسط وفقا

 متوسطة .

تساعد املؤسسة من التخلص من " ومفادها:(، 8بينما حصلت على قد تراوحت ما بين أعلى قيمة للفقرة )

، (744.)وبانحراف معياري  (1.64)ي " إذ حصلت على املتوسط الحساب .التبعية الثقافية وتطلعهم لالستقالل الفكري 

 للمدى املتوسط من املقياس املحدد  ةقيم يوه
ً
 (وبدرجة متوسطة .0,34 -1,62بـ )في حدود املستوى املتوسط وفقا

 :املتطلبات الاجتماعية النتائج املتعلقة بمجال

البشــــــــــــــري في الجــامعــات مــادور التعليم الجــامعي في تنميــة رأس املــال  للتحقق من الهــدف ألاول والــذي مفــاده 

ـــــتخدمت الباحث املتطلبات الاجتماعيةفي مجال اليمنية   ــ ــ املتوســــــــــطات الحســــــــــابية والانحرافات املعيارية لكل  ون ، اسـ

ــــائي، إن مدى توافر  فقرة من فقرات املجال، دور التعليم الجامعي   في تنمية رأس وقد أظهرت نتائج التحليل إلاحصـــ

؛ كان بدرجة توفر متوسطة، إذ حصل على املتوسط  املتطلبات الاجتماعية مجالة املال البشري في الجامعات اليمني

ـــــابي ) ــ ــ ــ ــ ـــــابيــة والانحرافــات 22(، والجــدول )506.( ، والانحراف املعيــاري)1.78الحسـ ــ ــ ــ ــ ـــطــات الحسـ ــ ــ ــ ــ ـــح قيم املتوســـ ــ ــ ــ ــ ( يوضـــ

 املتطلبات الاجتماعية. املعيارية لفقرات املجال 

 افات املعيارية لفقرات مجال املتطلبات الاجتماعية املتوسطات الحسابية والانحر  :(12) رقمجدول 

. 

 الفقـــــرة الترتيب

ترتيب 

الفقرة في 

 الاستبانة

املتوسط 

 الحسابي

الانحراف 

 املعياري 

الدًللة 

 اللفظية

1 
تعتني املؤسسة بمختلف اشكال التعليم املستمر ملن 

ذاتهم.التعليم من الراغبين في تطوير  فاتهم ركب  
توسطةم 615. 1.92 0  

2 

مؤسسات املجتمع  دورية معتعقد املؤسسة اجتماعات 

ملعرفة احتياجاتها ومدى رضاها عن مستوى خريج 

 املؤسسة.

 متوسطة 744. 1.64 2
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3 
توجة املؤسسة بحوث اعضاء هيئة التدريس لحل 

املجتمع.مشكالت   
 متوسطة 770. 1.85 3

4 
تقدم املؤسسات خدمات استشارية ملن يطلبها من 

املجتمع.ت مؤسسا  
 متوسطة 916. 1.92 0

5 
تعقد املؤسسة الاعمال التطوعية التي تسهم في خدمة 

 املجتمع.
 متوسطة 662. 1.85 3

6 
ترتبط التخصصات العلمية باملؤسسة باحتياجات 

 املجتمع
 متوسطة 825. 1.71 4

7 
تتواجد املؤسسة باستمرار في مختلف الفعاليات 

 املجتمعية
 متوسطة 892. 2.21 1

8 
توفر املؤسسة اليات لربط املؤسسة بمثيالتها في 

الاخرى.الجامعات   
 متوسطة 534. 1.85 3

9 
تستفيد الهيئات واملنظمات املجتمعية من كفاءات 

 اعضاء هيئة التدريس
 متوسطة 633. 1.35 2

10 
يتوافر نوع من التعاون بين مراكز البحوث الجامعية 

(.ةوقطاعات الاعمال )الصناعية والزراعي  
 متوسطة 650. 1.50 2

 متوسطة 506. 1.78  املتوسط الحسابي العام للمجال 

 

في ضوء النتائج املوضحة في الجدول السابق تبين للباحثة، بأن قيم متوسطات فقرات املجال، قد تراوحت 

ى " إذ حصلت عل عيةتتواجد املؤسسة باستمرار في مختلف الفعاليات املجتم" ومفادها:(، 8فقرة )الما بين أعلى قيمة 

 للمدى املتوسط من  ةقيم (، وهي892.)وبانحراف معياري  (2.21)املتوسط الحسابي 
ً
في حدود املستوى املتوسط وفقا

 ( وبدرجة متوسطة .0,34 -1,62بـ )املقياس املحدد 

جامعية يتوافر نوع من التعاون بين مراكز البحوث ال" ومفادها:(، 22قيمة للفقرة ) اقلبينما حصلت على 

  (.650.)وبانحراف معياري  (1.50)" إذ حصلت على املتوسط الحسابي  وقطاعات الاعمال )الصناعية والزراعية(.

 النتائج والاستنتاجات:

قـام البـاحثون بعرض النتـائج املتعلقـة بهـدف الـدراســــــــــــــة وهو التعرف على دور التعليم الجـامعي في تنميـة رأس 

 ة.املال البشري في الجامعات اليمني

 ة متوســــط بدرجة جاءعام  دور التعليم الجامعي في تنمية رأس املال البشــــري في الجامعات اليمنية بوجه أن

 ( وبدرجة توفر متوسطة.234.)املعياري  (، والانحراف1.90) على املتوسط الحسابي حصل إذ

  يميةاملتطلبات التعل جاء دور التعليم الجامعي في تنمية رأس املال البشــــــــري في الجامعات اليمنية في مجال 

 وبدرجة توفر متوسطة. (555.نحراف معياري )ا(، و 1.97) حسابيفي املرتبة ألاولى بمتوسط 

  اســيةاملتطلبات السـيمجال وجاء دور التعليم الجامعي في تنمية رأس املال البشـري في الجامعات اليمنية في 

 وبدرجة توفر متوسطة.( 509معياري).انحراف ، و (1.93حصل على متوسط الحسابي ) في املرتبة الثانية والذي
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  صادية املتطلبات الاقتوجاء دور التعليم الجامعي في تنمية رأس املال البشري في الجامعات اليمنية في مجال

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

  يــة املتطلبـات الثقـافأس املـال البشــــــــــــــري في الجــامعـات اليمنيـة في مجـال جـاء دور التعليم الجـامعي في تنميـة ر

 ( وبدرجة توفر متوسطة. .576.( وانحراف معياري )1.87بمتوسط حسابي )

  اعية املتطلبات الاجتمجاء دور التعليم الجامعي في تنمية رأس املال البشــــري في الجامعات اليمنية في مجال

 ( وبدرجة توفر متوسطة..506.ياري )( وانحراف مع1.78بمتوسط حسابي )

 التوصيات:

  إعداد خطة لتفعيل دور التعليم الجامعي في تنمية رأس املال البشري في الجامعات اليمنية 

  تكثيف الجهود لتطوير دور التعليم الجامعي في تنمية رأس املال البشري في الجامعات اليمنية في كل

 املتطلبات.

 رأس املال البشري في الجامعات اليمنية في كل مجاالت متطلبات تنمية رأس  دعم وتشجيع الابتكار وتنمية

 املال الفكري.

  .خلق قواعد بيانات في تنمية رأس املال البشري في الجمهورية اليمنية في مجال املتطلبات الاقتصادية 

 ل مية رأس املاانشاء صناديق لدعم تنمية رأس املال البشري في الجمهورية اليمنية في كل متطلبات تن

 البشري.

  يجب على الجامعة تنفيذ ممارسات مشاركة املعرفة لضمان التعرف على تنمية رأس املال البشري وتسهيل

 تبادل املعرفة املتاحة فيها.

 .تطوير سياسة إدارة املعرفة، وهذا من شأنه تعزيز إلادارة الفعالة للمعرفة في الجامعة 

 لي للجامعة لتمكينها من دعم مبادرات إدارة املعرفة تنمية رأس املال يجب على الحكومة زيادة الدعم املا

 البشري بهدف تحسين ألاداء.

  العمل على إنشاء إدارة عامة داخل ديوان الجامعة خاصة بتنمية رأس املال البشري تتبع سياسة الباب

 املفتوح وتمكن من تدفق املعلومات.

  التصورات املعرفية لدى ألافراد، والاستفادة من تكنولوجيا العمل على نشر ثقافة املعرفة وغرس القيم و

 املعلومات الحديثة في هذا املجال.

 .وضع خطة استراتيجية محددة وواضحة لتنمية رأس املال البشري في الجامعة ودعم مشاريعها 

 إدارة  ءالبحث عن جهة تمويل لتنمية راس املال البشري وتوفير متطلبات تنمية رأس املال الفكري في ضو

 املعرفة، والعمل على تجاوز املعوقات التي تواجه تنمية رأس املال الفكري.

 .ضرورة توفير الظروف والوسائل التي تساعد على تشارك املعارف والخبرات فيما بين العاملين 

 .إصدار النشرات والدوريات املتخصصة التي تساهم في نشر وتوزيع املعرفة بين العاملين 
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 اعات واختراعات العاملين وتشجيعهم على ذلك من خالل توفير أنظمة وإجراءات عمل مرنة الاهتمام بإبد

 تساعدهم على طرح أفكارهم الجديدة.

  ملقترحات:ا

  إجراء دراسة مماثلة لدور التعليم الجامعي في تنمية رأس املال البشري في الجمهورية اليمنية في ضوء

 التقنيات الحديثة.

 دور التعليم الجامعي في تنمية رأس املال البشري في الجمهورية اليمنية لخدمة املجتمع. إجراء دراسة مماثلة ل 

  إجراء دراسة مماثلة لدور التعليم الجامعي في تنمية رأس املال البشري في الجمهورية اليمنية في ضوء

 املتطلبات التشريعات القانونية. 

 قائمة املراجع: 

 . أهداف وأنشطة إدارة املوارد البشريةلتعليم العالي، ألاكاديمية العربية البريطانية ل (2

نموذج مقترح لتطوير املسار الوظيفي للعاملين الاداريين بجامعة إب في . أ(0228)علي. الحبري، طه يحيى  (0

  اليمن. تعز،جامعة  منشورة،طروحة دكتوراه غير أ .التطوير التنظيميضوء 

مجلة جامعة عجان للعلوم . الهيكل التنظيمي ملؤسسات التعليم العالي .(0222) .نهى علي الهاشمي، (0

 0، والتكنولوجيا

 املدارس بين نةمقار  دراسة" الوظيفي باألمن وعالقتها البشرية املوارد إدارةم(.  2016) .حسن محمد شعير، أبو (2

 وحكم دولة إدارة تخصص – غزة العليا والسياسة للدراسات إلادارة أكاديمية "بغزة الدولية الغوث ووكالة الحكومية

 غزة.  ألاقص ى وجامعة العليا للدراسات والسياسة إلادارة أكاديمية املشترك بين العليا الدراسات رشيد برنامج

صور مقترح لتطوير الاداء الوظيفي الدارة املوارد البشرية بمكتب ت .(0228)  .فهد يحيى محمد الجحافي، (5

 اليمن  ،جامعة إب ،رسالة ماجستير غير منشورة .التربية والتعليم بمحافظة إب في ضوء ادارة الجودة الشاملة

 يةبحوث اقتصاد. مجلة النسبي الوضع-القياس-املفهومرأس املال البشري في مصر: . (2007 ) .أشرف، العربي (8

 02، الجمعية العربية للبحوث الاقتصادية، عربية

 دار وائل. عمان: اقتصاديات العمل .(2007 ). مدحت، القريش ي (8

وأنواعه املختلفة  مراحله،مؤشرات التعليم في الجمهورية اليمنية  .(0228)التعليم. املجلس ألاعلى لتخطيط  (2

 ( ، صنعاء، الجمهورية اليمنية.0225_0222للعام )

 دراسة :املعرفة اقتصاد ظل في املعلومات صناعة في البشرية املوارد إدارة دور . (0228) .محمد داءالنجار، ن (2

 ألاعمال ، غزة. إدارة التجارة ،قسم العليا كلية الدراسات غزة، عمادة  -إلاسالمية الجامعة  - ،إلاسالمیة الجامعة حالة

إدارة إلابداع في  وأثره علىفي رأس املال البشري الاستثمار  .م(0222). العيد ،فراحتيةو كلثوم،  ،بن ثامر (22

ول رأس ملتقى دولي ح .املنظمات املتعلمة: دراسة حالة مجموعات عنتر تراد إلنتاج إلالكترونيات بوالية برج بوعريريج

 جامعة شلف، الجزائر ، املال الفكري في منظمات ألاعمال العربية في الاقتصاديات الحديثة

http://www.abahe.co.uk/b/human-resources-as-a-system/human-resources-as-a-system-18.pdf
http://www.abahe.co.uk/b/human-resources-as-a-system/human-resources-as-a-system-18.pdf
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دار وفاء الدنيا للطباعة،  ،الرياض يإدارة املوارد البشرية في املجال  .م(2014). الرحمن عبد ،سيار (22

 الاسكندرية، مصر .

الاستثمار في رأس املال الفكري ودوره في تحقيق إدارة املعرفة، دراسة ميدانية  .(0222)شفرور، عائشة.  (20

 ، الجزائر0جامعة قسنطينة ،(منشور رسالة ماجستير )غير  .قسطنينة–باملكتبة املركزية لجامعة منتوري 

 منشورة، غير رسالة ماجستير " الخدمة أثناء املديرين تدريب برنامج أثر" بعنوان .(2220) .املنعم عبدطوخان،  (20

 ألاردنية الجامعة

الاستثمار في رأس املال البشري كمدخل لتحقيق امليزة التنافسية . (2014 ). إيمان ،وزكري ، عبلة عرامة، (22

 :ضمن اليوم الدراس ي الخامس حول الاستثمار في رأس املال البشري وتنمية القدرات إلابداعية مداخلةللمنظمة. 

 ، الجزائر.جامعة أم البواقي، مداخل نظرية وتطبيقية

( 00العدد )، الجريدة الرسمية ،بشأن الجامعات اليمنية، (2225( لسنة )22قرار جمهوري بالقانون رقم ) (25

 صنعاء،  الجمهورية اليمنية.م ، 2222/ ديسمبر/ 25بتاريخ 

( 02رقم )بشأن الجامعات اليمنية وتعديالته بالقانون  ،(2225لسنة ) ،(22قرار جمهوري بالقانون رقم ) (28

 م.0222( لسنة 00( وتعديالته بالقانون رقم )2228لسنة )

لي تعليم العاالاستثمار في رأس املال البشري كمدخل استراتيجي لتحسين جودة ال. (2017 ) هندة. مدفوني، (28

 جامعةأم، أطروحة دكتوراه في علوم التسيير. حالة في بعض الجامعات الجزائرية دراسة-املعرفةفي ظل اقتصاد 

 الجزائر ، البواقي

عالقة التدريب بأداء إلافراد العاملين في إلادارة الوسطى )دارسة . (0222). عائده عبد العزيز علي ،نعمان (22

 جامعة الشرق. ،كلية العلوم إلادارية واملالية، شورةرسالة ماجستير غير من. حالة(

 مجلة ،"الجامعات املصرية في التنظيمي لإلبداع مدخل املعرفة إدارة.  .(0225) .القادر عبد نهلة هاشم، (22

  (02) 22 العربية، التربية مستقبل

 والبحث العلمي، صنعاء قوانين ولوائح وأنظمة التعليم العالي .(0228.وزارة التعليم العالي والبحث العلمي (02

 الجمهورية اليمنية. 

أثر السيير الاستراتيجي للموارد البشرية وتنمية الكفاءات وامليزة التنافسية )مدخل .  (2005) ، سماللي.يحضيه (02

 الجزائر.، جامعة الجزائر ،أطروحة دكتوراه غير منشورة. الجودة واملعرفة(

مراحله أنواعه املختلفة  ات التعليم في الجمهورية اليمنية:مؤشر . (0225). املجلس ألاعلى لتخطيط التعليم (00

 ، رئاسة الوزراء ،الجمهورية اليمنية .0222-0225للعام 

 22مجلة الباحث الجامعي، . تطور التعليم الجامعي في اليمن. (0228) ،الفتاح عبد، املجيدي (00

 .س عائد الاستثمار في رأس املال البشري قيا رأس املال البشري في سوريا:. (2005 )أحمد. عماد الدين ، املصبح (02

جمعية العلوم الاقتصادية ، املركز الثقافي العربي ،شبابية السوري: رؤيةورقة بحثية مقدمة إلى ندوة الاقتصاد 

 سوريا ، يوليو23السورية 
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اسة ميدانية ثر ممارسات ادارة املوارد البشرية على الالتزام التنظيمي " در أ م(.0220حداد. )بو بكر أبلفقية،  (05

  اليمنية.الجمهورية  صنعاء،في املستشفيات الخاصة في اليمن ". 

 فبرايرأهمية إدارة املوارد البشرية،  .( 0222). هايلالجازي،  (08

أثر عمليات إدارة املعرفة على تنمية رأس املال الفكري في مجموعة  .م(0220) .عبد الغني علي أحمد جزيالن، (08

 اجستير، جامعة مؤتة، قسم إلادارة العامة،الاتصاالت اليمنية، رسالة م

 زين شركة في املؤسس ي تحقيق التميز في البشرية املوارد إدارة ممارسات أثر .( 0220) .عبد املحسن حاجي، (02

 .الخلوية لالتصاالت الكويتية

ء ي ضوتصور مقترح لتطوير ادارة املوارد البشرية بجامعة تعز ف .(0222) .محمد ،الحميد عبدو  ،دماج، محمد (02

 جامعة تعز، اليمن.  منشورة،مدخل التطوير التنظيمي، اطروحة دكتوراه غير 

إدارة املعرفة أهميتها ومدى تطبيق عملياتها في جامعة عدن، رسالة  .م(0222) .الرطيل، صالح عوض سعيد (02

 دكتوراه، جامعة عدن، الجمهورية اليمنية.

 كلية املعرفة الجامعية، إدارة في املعلومات تكنولوجيا تطبيقات .(0222) .هللا فتح محمد محمد ياسر الصاوي، (02

  .املنوفية جامعة واملعلومات، املكتبات قسم آلاداب،

 .ألاردن والتوزيع،عمان، للنشر املسيرة دار املدرسية، إلادارة مبادئ .(1999) .حسين محمد العمايرة، (00

ي ف وأثرهماة املوارد البشرية واداء العاملين دور املمارسات الاستراتيجية إلدار  .(0220) .مفيد القاض ي، زياد (00

 .املنظمات دراسة تطبيقية على الجامعات الخاصة في الاردن

إستراتيجية مقدمة لتطوير منظومة إعداد املعلم في ضوء . (0225) .أسامة محمود، وقرني ،عبد الحميد محمد، (02

تراك املصرية للتربية املقارنة وإلادارة العلمية باالش للجمعية ،املؤتمر السنوي الثالث عشر .معايير الاعتماد لبض الدول 

 القاهرة  ،يناير 05-02املنعقد في  ،القاهرة ،الفكر العربي الثاني، دار  سويف، الجزءمع كلية التربية بني 

تشخيص واقع التعليم العالي وعالقته بالتعليم التقني والتدريب  .(2222) .وآخرون ،محمد سرحان، املخالفي (05

 العراق. ،دبغدا ،2إصدار ألامانة العامة إلتحاد التربويين العرب،  ،الفكر التربوي املعاصر، في الجمهورية اليمنية املنهي

واقع استراتيجات املوارد البشرية في وزارة التربية والتعليم العالي   .(0222)  .مشتهي، مروان محمد ثابت (08

 راسات العليا .بقطاع غزة ، فلسطين اكاديمية الادارة والسياسة للد

دور التعليم الجامعي في تلبية متطلبات تنمية رأس املال الفكري "  .(0220) .مشرف، شيرين عيد مرس ي (08

 جامعة بنها، القاهرة ، دراسة مستقبلية " 

 الحكومية املؤسسات في البشرية املوارد إدارة واقععلى  التعرف .(  0228). النجار، معين محمد شحدة علي (02

 وسبل تطويرة.غزة  في قطاع

تصور مقترح لتنمية رأس املال الفكري في جامعة صنعاء في ضوء مدخل إدارة املعرفة،  .م.(0228) . الهمداني (02

 رسالة ماجستير، جامعة صنعاء، الجمهورية اليمنية.
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  :جنبيةألا املراجع باللغة 

40) aming'a nemwel: “effects of knowledge management practices on organizational performance: a 

case study of selected campuses of kisii university, thesis master, kisii university 

41) aming'a nemwel: “effects of knowledge management practices on organizational performance:  

 

42) a case study of selected campuses of kisii university, thesis master, kisii university, kenya, 2013. 

43) effects of knowledge management practices on organizational performance: a case study of 

selected campuses of kisii university 

44) barraud, jacqueline et francoise kittel et martine moule,2004, lafonction resource humain 

(metirs etfonmation),2eme edition dunod ,paris. 

45) charlence rowena van zyl,2006,intellectual capital and marketing strategy intersect 

forincreased,sustainable competitive advantage ,dissertation submitted in fulfillment of the 

requiremenfts for the degree magister in strategic management,university of johannesburg ,south africa. 

46) richard l. daft and dorothy marcis, 2006, understanding management,the thomson 

corporation,5th edition,usa, 

47) marimuthu, maran & others, (2009) : human c apital and develpmenetal economics, the journal 

of interional social research, volume 2/8 summer. 
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وفرص التحول الرقمي في ظل  12تحديات التعليم من ُبعد خالل جائحة كوفيد 

 التكنولوجيا الحديثة

Challenges of Distance Learning During the Covid-19 Pandemic and Opportunities 

for Digital Transformation in Light of Modern Technology 

ان عبد الحسين جابر د.  لبنان /الجامعة اللبنانية /غسِّ

Dr.Ghassan Abdel Hussein Jaber/ Lebanese University/ Lebanon 

 لبنان/اللبنانية الجامعة /أستاذ محاضر ومشرف في املعهد العالي للدكتوراه/يوسف عبد ألامير طباجةد.

Dr. Youssef Abdel-Amir Tabaja/Professor, Lecturer and Supervisor at the Higher Doctoral Institute/Lebanese 

University/Lebanon 

 لبنان /(AUCEالجامعة ألامريكية للثقافة والتعليم ) /فاطمة رحال د.
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 :ملخص الدراسة

، وتتناول التحديات التي إعترضت التعليم من ُبعد 22تسعى هذه الدراسة إلى التعرف على واقع التعليم خالل جائحة كوفيد 

، كما تتطرق 
ً
 وتعليميا

ً
، تربويا

ً
، إداريا

ً
بما لها  دإستطالع آراء التالميذ واملعلمين وألاهالي في إطار تجربة التعليم من ُبع الدراسة إلىفنيا

 على صحة 
ً
وعليها، حيث فرضت الجائحة على ألانظمة التعليمية العاملية البحث عن خيارات بديلة في مجال التعليم والتعلم حفاظا

 املعلمين واملتعلمين، ولضمان إكساب املتعلمين لكفايات وأهداف العملية التعليمية. هذا ويتطرق البحث إلى ألاساليب املعتمدة في عملية

عليم من ُبعد، كما تلقي الدراسة الضوء على إعداد املحتوى التعليمي إلالكتروني، وكذلك تقويم التعليم من ُبعد، ومخرجات تلك الت

التجربة مقارنة بالتعليم الحضوري، ومدى تحقيق ألاهداف والكفايات التعليمية املطلوبة، وقد اعتمد الباحث على املنهج الوصفي 

أهداف البحث. وتخلص الدراسة إلى تقديم إلاقتراحات التي من شأنها إلاسهام في تطوير عمليات التعليم من  التحليلي في سبيل تحقيق

 في عصر التكنولوجيا الحديثة والتحول الرقمي.
ً
  ُبعد خصوصا

   ، التقويم وإلاشراف.22التعليم عن ُبعد، التعليم الحضوري، جائحة كوفيد الكلمات املفتاحية: 

Abstract: 

This study seeks to identify the reality of education during the Covid 19 pandemic. It studies the challenges that 

confronted distance learning from a technical, administrative, educational and educational views. The study also examines 

the students, teachers and parents’ point of view regarding the pros and cons of distance learning experience, as the 

pandemic enforced a Global change to the educational systems to search for alternative options in the teaching and learning 

fields in order to preserve the health of teachers and learners, and to ensure that learners acquire the competencies and 

goals of the educational process. The research studies the methods adopted in the distance learning process, and the study 

also sheds light on the electronic educational content preparation, as well as the evaluation of distance learning, and the 

outputs of that experience compared to traditional learning, and the extent to which the required educational goals and 

competencies are achieved. For the purpose of the research, the analytical descriptive approach is used.  The study 
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concludes with submitting proposals that would contribute to the development of distance education processes, especially 

in the era of modern technology and digital transformation 

KeyWords: Distance Education, Urban Education, COVID-19 Pandemic, Evaluation and Supervision. 

  :مقدمة

 مذ عرف إلانسان حاجته للتعلم واملعرفة، بهدف ت
ً
شهد عمليات التعليم والتعلم تطوًرا نوعًيا ومستمرا

، بل إعتمد منذ 22وقيد إلاكتشاف، والتواصل، والتجارة، والتقدم، والتعليم من ُبعد لم يكن فقط خالل جائحة ك

مين على 
ِّ
عل ٍة للمعلمين واملتِّ ٍة وتوعويِّ ٍة وتدريبيِّ ه استخدم بهدف تقديم فرٍص تعليميِّ

ِّ
زمن بعيد في بعض دول العالم، وأن

دين.  حٍد سواء دون إلالتزام بوقٍت ومكان محدِّ

 أن وجد التعليم ما زالقال سيسترو "إن أعظم هبة يمكن أن نقدمها للمجتمع هي تعليم أبنائه"، فاملعلم منذ 

يقدم خدمة مهنية ملجتمعه من خالل تمكين التالميذ من اكتساب مهارات التفكير والنقد واملواطنة والديمقراطية 

 .(0220، 28 عواد، ع) والتسامح وتذوق معنى الحرية وتحمل املسؤولية وغيرها من الغايات وألاهداف التربوية

عليميِّ  م عن ُبعد، يحتاج بكل تأكيٍد إلى عملية تغيير جذري تبدأ إن الانتقال من املناهج التِّ
ِّ
عل ة إلى التِّ ة التقليديِّ

قويم والكتاب  م وآليات التِّ
ِّ
م وطريقة عمل املعل

ِّ
بإنقالب جوهري في الاساليب والطرائق واملناهج، والنظر إلى املتعل

ة غير  ة. وهنا البد من إلاشارة إلى أن الدولة اللبنانيِّ عليم حتى آلان، والحقيبة املدرسيِّ وع من التِّ جاهزة نهائًيا لهذا النِّ

كنولوجيا بشكل عمليِّ  ة والتِّ رات عصر املعلوماتيِّ بات تطوِّ
ِّ
ليمة حتى ملواكبة متطل ة السِّ  لم تعدِّ العدِّ

ً
، و وهي أصال بنيويِّ

 
ً

ة عمرها عشر  فضال ه يستند إلى مناهج أجنبيِّ نينعن أنِّ ما نحن عليه أعتمد منذ حوالي ثالثين عاًما ولكنِّ  .ات السِّ

ومع إنتشار فيروس كورونا بدأ الحديث بفَعالية عن ضرورة اعتماد التعليم من ُبعد وذلك للمساهمة في الحد 

يث تظهر التقارير ، حمن إنتشار الفيروس وثانًيا ملتابعة متطلبات املنهج التعليمي للتالميذ لعدم فقدانهم للعام الدراس ي

مليار تلميذ وطالب باتوا خارج سور املدرسة، بسبب  2.8بأن أكثر من الصادرة عن معهد اليونسكو لإلحصاء 

من التالميذ واملتعلمين في العالم، بما يفوق عن  %22، أي ما يزيد عن 22إلاضطرابات الناتجة عن جائحة كوفيد

 (.0202دولة )تقرير اليونسكو،  282

 مليون  426ء فيروس كورونا حوالي وبحسب إحصاءات منظمة الصحة العاملية فقد بلغ عدد إلاصابات جرا

بلد في العالم )تقرير منظمة الصحة العاملية،  202، في ماليين ضحية 6إصابة، في حين بلغ عدد الوفيات حوالي 

0200 ) 

 
ا
 البحث: أهمية-أوًل

 لكونه يتطرق إلى قضية التعليم من ُبعد، من منظور الواقع امللزم لهذا الن
ً
ية كبيرة ع و يحظى هذ البحث بأهمِّ

 
ً
من التعليم، ومن جهة أخرى لدراسة مدى إمكانية تعميم أو إعتماد التعليم من ُبعد بشكل دائم ومستمر، وأيضا

تكمن أهمية هذه الدراسة التي تسعى ملعرفة إمكانية ضمان جودة التعليم والتعليم العالي، في ظل عصر التكنولوجيا 

 إلى مواكبة ال
ً
 ثورة الصناعية الرابعة. الحديثة وعصر التحول الرقمي وصوال
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وتكمن أهمية البحث لكونه سيلقي الضوء على الوسائل التكنولوجية املستخدمة لتقديم الخدمات التعليمية، 

كما يناقش البحث التحديات التي واجهت املعلمين والتالمذة وألاهالي خالل عملية التعليم، إن لناحية إلاعداد 

، وإن لجهة تمكين التالميذ من الوصول إلى الغايات وألاهداف التربوية والتأهيل وتحضير املحتوى إلالكتروني

 إلى تقويم العملية 
ً
والتعليمة، ويلفت النظر البحث إلى آليات إلاشراف التربوي، وجهوزية البنى التحتية، وصوال

انية ل الدراسة امليدالتعليمية عن ُبعد بكل جوانبها. هذا ويخلص إلى تحليل البيانات واملعلومات املتوفرة من خال

إستطالع وتقديم إلاقتراحات التي من شأنها إلاسهام في تحسين التعليم من ُبعد، وتقويم مدى إمكانية إدخال 

 تكنولوجيا التحول الرقمي في التعليم والتعليم الجامعي بشكل خاص.

  
ا
 البحث: أهداف-ثانيا

 أمام النظام التعليمي العالمي، وألجل ، وشكلت تحديبأجمةنفسها على العالم  22فرضت جائحة كوفيد 
ً
 كبيرا

ً
ا

 قبل ذلك إال في بعض 
ً
ذلك تم إستخدام ما يعرف بنظام التعليم من ُبعد بشكل واسع وكبير، حيث لم يكن منتشرا

الدول وفي مراحل التعليم العليا، وحتى يوجد بعض الدول ال تعترف بالتعليم من ُبعد. وعليه تكمن أهداف البحث 

 :فيما يلي

 .التعرف على واقع التعليم من ُبعد خالل جائحة كورونا 

 .التعرف إلى الوسائل والتقنيات املستخدمة في التعليم من ُبعد 

 .التعرف إلى التحديات التي واجهت املعلمين خالل عملية التعليم من ُبعد 

 م من ُبعد.التعرف إلى التحديات التي واجهت املعلمين واملتعلمين وألاهالي خالل فترة التعلي 

  التعرف على مدى تدريب املعلمين ومعرفتهم بتقديم التعليم من ُبعد، بإستخدام وسائل التكنولوجية

 الحديثة.

 .التعرف إلى آليات إلاشراف التربوي التي إعتمدت من الجهات العليا، وكذلك عمليات التقويم 

 عملية التعليم من ُبعد. التعرف إلى مدى تحقيق الغايات وألاهداف والكفايات التربوية خالل 

 .دراسة مدى قدرة النظام التعليمي من مواكبة التحول الرقمي، وإعتماد التعليم من ُبعد 

ا
ا
 البحث: منهج-ثالث

 ملالئمته ألغراض الدراسة. 
ً
 يعمد الباحث املنهج الوصفي التحليلي نظرا

 ويعبر عنها يعتمد على دراسة الواقع، أو الظاهرة كما توجد في الو  املنهج الوصفي:
ً
 دقيقا

ً
اقع، ويهتم بوصفها وصفا

 )كم( )طباجة، 
ً
 )كيف( أو كميا

ً
 .(22، 0222-0220تعبيًرا كيفيا
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هو تجمع لعناصر، أو وحدات في شكل واحد، أو كل واحد، أو مجموعة حوادث بينها تبادل داخلي  املنهج التحليلي:

بادل، أو مجموعة من ألاشياء بينها عالقات )طباجة، كبير وصالت وثيقة، أو مركب من العناصر بينها عالقات بالت

0220-0222 ،28) 

 
ا
 البحث وعينته:  مجتمع-رابعا

من خالل إسبيان الكتروني من خالل وسائل  إليهممجتمع البحث هو أساتذة وتالميذ وأهالي، تم التوجه 

تم حذف إلاجابات الغير مشمولة  (، هذا وقد0852التواصل إلاجتماعي ومن ُبعد، بلغ عدد إلاستبيانات املعتبرة )

 (.2بموضع البحث، وهي موزعة كما يبين الجدول رقم )

 
ا
 البحث: إشكالية-خامسا

أرخت بظاللها على كافة جوانب الحياة، ورغم مرور سنة على  22مما ال شك فيه بأن تداعيات جائحة كوفيد 

، إال أن كافة الحكومات والشعوب تترقب بح
ً
ذر شديد إلاجراءات الوقائية وما إذا كانت ستؤدي إنتشار الفيروس عامليا

إلى السيطرة على الجائحة أم أن العالم سيشهد لها مضاعفات قد تكون أشد خطورة على املواطنين، وأمام هذا 

املشهد املخيف يقف أرباب التربية والتعليم أمام مشرحة الواقع التعليمي خالل الجائحة، وما هي إلاجراءات التي يجب 

  عها ملتابعة وإستكمال املناهج التعليمية، وتمكين التالميذ والطلبة من ألاهداف والغايات والكفايات التعليمية،إتبا

 من الحفاظ على صحة املعلمين واملتعلمين من جهة، وتأمين سالمة العملية التعليمة ومخرجاتها، وهنا 
ً
وذلك إنطالقا

وقدرته على التحول  12م التعليمي من التعليم من ُبعد خالل جائحة كوفيد ما مدى إستفادة النظا نطرح إلاشكالية التالية:

 الرقمي؟

 ولإلجابة على السؤال الرئيس ي يمكن طرح التساؤالت التالي:

 هل تم تدريب املعلمين والتالمذة على أستخدام الوسائط التكنولوجية للتعلم من ُبعد؟ 

 ؟ ويراعي كافة ألاهداف التعليمة؟ج التعليههل إستطاعت إلادارات العليا تحضير املن
ً
 مي الكترونيا

  كيف إستطتع املشرفون التربويين القيام بأدوارهم إلاشرافية عن ُبعد؟ وكيف تم التأكد من مدى تحقق

 ألاهداف التعليمية؟

 هل يكون التعليم من ُبعد فرصة للتحول الرقمي؟ 

  بالتعليم الحضور 
ً
ي؟  وهل يمكن إعتماد هذا النهج بعد جائحة ما مدى نجاح نظام التعليم من ُبعد مقارنة

 كورونا؟ وماذا عن التعليم املدمج؟

 هل استطاع أسلوب التعليم من ُبعد تحقيق نفس الفعالية في كافة مراحل التعليم ومستوياته 
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ا
 :، ودور التكنولوجيا في التعليمالتعليم من ُبعد مفهوم-سادسا

 تعريف التعليم من ُبعد:أ.

عليم املستمر حاولت املجتمعات البحث عن صيغ جديدة للتعليم تعتمد على املتعلم نفسه، نظًرا ألهمية الت

وزمان  عدد ممكن من ألافراد وتلبية احتياجاتهم التعليمية واملهنية دون التقيد بمكان والتعلم مدى الحياة لتمكين أكبر

 من التعليم من ُبعد، هو عمليه نقل املعرفة الى  فبحسب اليونسكومعينين. 
ً
املتعلم في موقع إقامته أو عمله بدال

إنتقال املتعلم الى املؤسسة التعليمية، وهو مبني على أساس إيصال املعرفة واملهارات واملواد التعليمية إلى املتعلم عبر 

 عن املعلم أو املنفذ للعمليه التعليميه، و 
ً
 أو مفصال

ً
ستخدم توسائل وأساليب تقنية مختلفه، حيث يكون املتعلم بعيدا

 التكنولوجيا من أجل ملء الفجوه بين الطرفين بما يحاكي إلاتصال الذي يحدث وجًه لوجه.

 إ 
ً
 ومكانيا

ً
 التعليم عن بعد ما هو إال تفاعل التعليميه يكون فيها املعلم واملتعلم منفصلين عن بعضهما زمانيا

ً
ذا

 )تقرير منظمة ألامم املتحدة، 
ً
 (0202أو كالهما معا

ائع في اعتبار أن التعليم من ُبعد هو مرادف للتعليم عبر إلانترنت، وفي واقع ألامر فإن التعليم ويوجد خطأ ش

يم فإنه اعتبر في أحيان كثيرة مرادفا للتعل إلنتشار ألاول هو أحد وسائل التعليم من ُبعد ولكن نظرا  إلانترنت من خالل

 .عن ُبعد

 تاريخ التعليم والتعلم عن ُبعد:ب.

 بإيصال 2220يعود تاريخ التعليم والتعلم عن ُبعد الى أكثر من قرن حيث بدأت جامعة شيكاغو في أمريكا عام 

تقلت عملية التعليم من ُبعد من خالل الاذاعات التي الدروس التعليمية الى الطلبة عبر الرسائل البريدية. بعد ذلك ان

إنضمام مدرسة تعليمية جديدة بعناصر مبتكرة. وبعد مرور حوالي  2202القت نجاًحا باهًرا، ليسجل بذلك العام 

حدثت نهضة حقيقية في ميدان التعليم بشكل عام والتعلم عن ُبعد على وجه  2282نصف قرن أي في العام 

ت بعض الجامعات التعليم عبر أجهزة التلفاز، وهذا ما القى رواًجا في إلاذاعات العربية والعاملية. الخصوص، حيث تبن

أما النقلة النوعية في مجال التعليم والتعلم عن ُبعد فقد تجلت من خالل ثورة التكنولوجيا في أواخر تسعينيات 

ن ل كوسيط بين املؤسسات التعليمية والباحثيالقرن املاض ي، حيث استطاعت الشبكة العنكبوتية )الانترنت( الدخو 

عن املعرفة والتعلم بأشكالها، حيث لم يعد يقتصر التعلم فقط على الطالب وإنما غدا اسلوب حياة يلجأ اليه كافة 

 (2222، 2، عدد22مدى الحياة )أوذكر سينغ، مجلد والتعلم لبحثاالراغبين ب

 :ج.مفهوم التحول الرقمي

إمكانية تكييف الشركات واملؤسسات الحكومية واستجابتها مع التغيرات التكنولوجية ن هذه التقنية تعني إ

السريعة وذلك بتغيير نماذج أعمالها وعملياتها، من أجل املحافظة على استمراريتها في دائرة املنافسة، خاصة الشركات 

يكون فيها املواطن مجبرا على  التجارية إلستقطاب قاعدة أكبر من الزبائن، على عكس املؤسسات الحكومية التي

عملية " :وعليه، ُيعرِّف التحول الرقمي بأنه ، التعامل معها، إال أن التحول الرقمي في القطاع الحكومي مهم أيضا

https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D9%84%D8%A5%D9%86%D8%AA%D8%B1%D9%86%D8%AA
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D9%84%D8%A5%D9%86%D8%AA%D8%B1%D9%86%D8%AA
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انتقال الشركات إلى نموذج عمل يعتمد على التقنيات الرقمية في ابتكار املنتجات والخدمات وتوفير قنوات جديدة من 

 (.0222تزيد من قيمة منتجها)بردان، العائدات وفرضها 

التحول في ألاعمال أو الحكومات أي، إجراء تغييرات  DX(Digital Transformation)ويرمز للتحول الرقمي 

 .
ً
جذرية تطال نموذج العمل وإلاجراءات والعمليات، قد يطال التحول عملية تغيير املنتج أو طريقة تقديم الخدمة كليا

 
ً
لسلة القيمة وكل س بتدخل في وظائف املؤسسة كلها من املبيعات إلى التوريد وتقنية املعلومات قد يكون استراتيجيا

 (0222)بردان، 

 :12دور التكنولوجيا في التعليم من ُبعد في ظل جائحة كوفيد  .د

 في العصر الحالي خاصة وأننا على مشارف ما يعرف بعصر الثورة الصناعي
ً
 فاعال

ً
 ةتلعب التكنولوجيا دورا

 غاية 
ً
الرابعة والتي تتعلق )بالذكاء الصناعي(، ومع إجتياح فيروس كورونا العالم، أصبح إستخدام التكنولوجيا أمرا

باألهمية في معامالت املجتمعات التجارية، والعلمية، والتسويقية، وهذا ما يعطي أهمية كبيرة لدور وسائل التكنولوجيا 

 وهي: 22هم أدوار التكنولوجيا في التعليم من ُبعد في ظل جائحة كوفيد ، وهنا نبرز أالتعليم من ُبعد في عملية

 .8(0220، 0تسهم التكنولوجيا في تقريب املسافة بين املعلمين واملتعلمين )إسكندر والغزاوي، ط .2

 تسهم في إمكانية تبادل املعارف والخبرات واملعلومات بين املتعلمين واملعلمين. .0

 عملية البحث العلمي، والنشر، واملشاركة في الندوات واملؤتمرات عن ُبعد.تساعد التكنولوجيا في تسهيل  .0

 تساعد وسائل التكنولوجيا على تصميم املحتويات إلالكترونية، وإلاختبارات، وإلاستبيانات. .2

ساهمت التكنولوجيا بتصميم منصات وتطبيقات الكترونية لتسهيل وتأمين عمليات التواصل والتعليم من  .5

 ُبعد.

التكنولوجيا في الحد من إنتشار فيروس كورونا، ألنها سمحت إتمام العملية التعليمة عن ُبعد، كما ساعدت  .8

 ساهت التكنولوجيا بمضاعفة التسوق إلالكتروني.

 
ا
 البحث امليداني: إجراءات-سابعا

أداة  تم إجراء البحث من خالل إعداد أداة البحث بصورة أولية، والتأكد من صدق وثبات الاداة، وإعداد 

البحث بصورتها النهائية. بعد ذلك توزيع إلاستبيان على عينة البحث بواسطة التطبيقات والوسائل التكنولوجية، 

ولي أمر، بعد ذلك تم تحليل املعلومات  552معلم، و 008تلميذ، و 2852موزعين على:  0852وقد شارك في إلاستبيان 

 للدراسة امليدانية ونتائجها، هذا  والبيانات وتفسيرها، حيث خلص البحث إلى إستخالص
ً
النتائج والتوصيات وفقا

 للمحاور التالية:
ً
 وقد جرى تقسيم إلاستبيان وفقا
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 القسم ألاول: ما يتعلق ببيانات الطالب وألاهالي واملعلمين

Table 1البيانات املتعلقة بالطالب واملعلمين وألاهل : 

 إناث  ذكور  خاص  رسمي  هلألا  الطالب ألاساتذة  

 %63.12 %36.22 %32.32 %22.22 %01.12 %66.02 %10.22 املشاركين

 

 

 

مدرس، أي بنسبة بلغت  008(، أن عدد ألاساتذة املشاركين في إلاستبيان بلغ 2الجدول رقم )يظهر 

(، بينما بلغ عدد ألاهالي %88.02بنسبة ) 2852الذين بلغ عددهم  التالميذ مشاركةنسبة ( وهي أقل من 20.82%)

(، وقد توزع املعلمون والتالميذ على القطاع الرسمي بمعدل %02.22أي بنسبة ) 552املشاركين في إلاستبيان 

( في حين أن أعداد %08.22)بلغت (، كما يظهر الجدول بأن نسبة الذكور %08.22( والقطاع الخاص )52.82%)

 (.% 80.22إلاناث فاق عدد الذكور بنسبة )

 القسم الثاني: ما يتعلق باملعلمين

 املحور ألاول: حول إلاعداد والتدريب.1

Table 2معرفة إذا تم تدريب املعلمين : 

 هل تم تدريبكم للقيام بالتعليم عن بعد بشكل كاٍف؟ )%(

 لم ينجز انجز بشكل جزئي انجز 

 %16.22 %22.12 %33.12 املعلمون 

Figure 1 الصفففففففففمي ال      فففففففففي :

 ل  شارك ن

Figure 2نوع ال    م : Figure 3جنس ال شارك ن : 

12.70%

66.20%

21.10%

تصنيف المشاركين

األساتذة الطالب األهل

رسمي 
60%

خاص 
40%

نوع التعليم

رسمي  خاص 

37%

63%

جنس المشاركين

ذكور  إناث 
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(، بأن العدد ألاكبر من املعلمين النسبة ) 0الجدول رقم )يظهر 

( يرى بأن عملية التدريب أنجزت بشكل جزئي، بينما 52.22%

( يرى %28.22( بأنها أنجزت، في حين أن نسبة )% 00.22يرى )

 أنها لم تنجز. 

 املحور الثاني: تقويم التعليم عن ُبعد.0
Table 0 املعتمدة لتقويم املتعلمين: الطرق 

  ما هي الطرق املعتمدة لتقويم املتعلمين؟

تقويم شفهي  تقويم الالكتروني 

 مباشر

تقويم من خالل  لم يتم التقويم

 املشاريع

 غير ذلك

 %3.02 %2.22 %02.62 %00.02 %36.22 املعلمون 

 

(، بأن تقويم 0يظهر الجدول رقم )

العلمية التعليمية جرى من خالل 

التطبيقات إلالكترونية أي بنسبة 

(، ويحتل املرتبة الثانية 08.52%)

التقويم الشفهي املباشر بواسطة 

التطبيقات املعتمد للتعليم عن ُبعد، في 

( من املعلمين أنه لم %02.82حين يرى )

يتم تقويم للعملية التعليمية، وهذا يدل 

على أن العمليات التعليمية لم يتم 

يم الكفايات قياس مخرجاتها وتقو 

ألاهداف التعليمية بالشكل املطلوب، وهذا ما يجعل العملية التعليمية برمتها في خطر إن لم تؤدي ألاهداف املرجوة 

 منها. 

Table 4أساليب إلاشراف التربوي خالل جائحة كورونا : 

 ما هي أساليب إلاشراف التربوي خالل مرحلة التعليم عن بعد

من خالل رفع  

 التقارير

تواصل املشرفين مع 

 املعلمين

اشراف من قبل 

 الجهات العليا

 غير ذلك

 %4.22 %10.22 %41.22 %41.32 املعلمون 

33.10%

50.10%

16.80%

إنجاز التدريب

انجز انجز بشكل جزئي لم ينجز

36.50%

22.20%

28.60%

9.50%

3.20%
أساليب التقويم

تقويم االلكتروني تقويم شفهي مباشر لم يتم التقويم

تقويم من خالل المشاريع غير ذلك

Figure 4تدريب ال     ن : 

Figure 2الطرق املعتمدة لتقويم املتعلمين : 
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(، بأن 2الجدول رقم ) يظهر

علميات إلاشراف التربوي كانت 

تتم من خالل إلاتصال والتواصل 

عن ُبعد بين املشرفين التربويين 

لنسبة واملعلمين وقد بلغت ا

(، وان الطريقة الثانية 22.02%)

كانت تتم من خالل رفع التقارير 

بحسب رأي املعلمين والذين بلغت 

  (.%22.02نسبتهم )

 

Table 5جهوزية املعلمين النفسية واللوجستية والفنية : 

   
ا
  كبيرة  متوسطة قليلة قليلة جدا

ا
 كبيرة جدا

 %12.22 %14.32 %32.22 %01.22 %16.42 من الناحية النفسية مدى جهوزيتكم للتعليم

مدى جهوزيتكم للتعليم من الناحية 

 التكنولوجية
02.22% 02.22% 30.32% 13.62% 2.02% 

 %2.22 %12.22 %30.32 %03.42 %16.22 مدى جهوزية املحتوى إلالكتروني لديكم 

 %12.22 %12.12 %02.32 %06.42 %14.32 مدى جهوزية املناخ التعليمي في املنزل 

 

 للبيانات التالية: 5يظهر الجدول رقم )
ً
 (، آراء املعلمين املشاركين في إلاستطالع وفقا

 ( من املعلمين جهوزتهم النفسية قليلة للتعليم عن بعد، %02.22أن نسبة )( منهم قليلة %28.22ونسبة )

، في حين أن )
ً
ا يدلل على أن العدد ألاكبر من املعلمين ( جهوزتهم النفسية بمستوى متوسط، وهذ%08جدا

 يشعرون بحالة غير جيدة خالل التعليم عن بعد.

0.00% 10.00% 20.00% 30.00% 40.00% 50.00%

من خالل رفع التقارير

تواصل المشرفين مع المعلمين

اشراف من قبل الجهات العليا

غير ذلك

أساليب اإلشراف

Figure 6 : عن بعد خالل التعليمأساليب اإلشراف التربوي 
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0200 

  ونسبة )%02.22نسبة )أن ،
ً
( منهم %05.22( من املعلمين جهوزتهم لناحية إستخدام التكنولوجيا قليلة جدا

ى أن املعلمون يعانون من ( جهوزتهم في استخدام التكنولوجيا متوسطة، وهذا يدلل عل%00.02أن )قليلة، في حين 

 مشكالت في إستخدام أو توفر وسائل التكنولوجيا في عمليات التعليم عن ُبعد.

 ( 00.22أن نسبة% ،
ً
 ( من املعلمين ليس لديهم جهوزية في تحضير أو إمتالك املحتوى التعليمي الكترونيا

 

 ( من املعلمين ليس لديهم جهوزية في تحضير أو إمتالك %00.22أن نسبة )،
ً
 املحتوى التعليمي الكترونيا

، في حين أن )%28.22ونسبة )
ً
( جهوزيتهم بمعدل متوسط في هذا %00.02( منهم يرون أن جهوزيتهم قليلة جدا

 .
ً
 هذا يشير وبوضوح إلى أن املعلمين يعانون في طريقة تحضير املحتوى التعليمي الكترونيا

ً
 املجال، وأيضا

 ( من املعلمين يصر %08.22أن نسبة ) بنسبة قليلة، وأن نسبة 
ً
حون بأن املناخ التعليمي في املنزل كان مشجعا

، في حين أن )22.02%)
ً
 بنسبة قليلة جدا

ً
( من املعلمين يصرحون بأن %02.02( يعتبرون أن املناخ املنزلي مشجعا

ل ألادواء الغير أجواء التعليم عن ُبعد كانت عادية، وهذا يطرح سؤال مدى نجاح العملية التعليمية عن بعد في ظ

 مشجعة ونسب كبيرة؟

لقسم الثالث: ما يتعلق باملعلمين والتالميذا  

 املحور ألاول: التقنيات املستحدمة في التعليم عن ُبعد .1

Table 6الخبرة في استخدام الانترنت عند املعلمين والتالميذ : 

 تحميل ملفات، تبادل معلومات(هل لديك الخبرة في إستخدام الانترنت )بحث، 

 غير ذلك كال نعم 

 %4.22 %00.22 %23.22 املعلمون 

 %00.22 %43.22 %33.22 التالميذ

0.00%

5.00%

10.00%

15.00%

20.00%

25.00%

30.00%

35.00%

40.00%

قليلة جدا   قليلة متوسطة كبيرة  كبيرة جدا  

جهوزية املعلمين النفسية واللوجستية والفنية

جهوزيتكم نفسيا   جهوزيتكم تكنولوجيا   جهوزية المحتوى االلكتروني جهوزية المناخ التعليمي
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( بينما %80.52(، بأن أغلب املعلمين لديهم خبرة في إستخدام ألانترنت أي بنسبة )8يظهر الجدول رقم)

 أما إكتمال جوانب العملية التعليمية، في حين أن (، وهذا يشكل عائ%00.82ينخفض عند التالميذ إلى نسبة )
ً
قا

( من التالميذ ال يجيدون %20.22( من املعلمين ليس لديهم خبرة في التعامل مع ألانترنت، وأن نسبة )00.52%)

أستخدام ألانترنت بشكل جيد، وهذا مؤشر سلبي في عملية التعليم بُعد لجهة حسن إلاتصال والتواصل بين املعلمين 

 لناحية إلاستفادة من الشبكة العنكبوتية في مجال البحث العلمي وخدمة العملية التعليمية.وامل
ً
 تعلمين، وأيضا

Table 7تقويم عملية التفاعل مع املعلمين بحسب رأي املعلمين واملتعلمين : 

 كيف تصف عملية التفاعل مع املعلم عن ُبعد

 لكغير ذ ضعيف متوسط جيد 

 %6.02 %42.22 %02.22 %02.02 املعلمون 

 %0.22 %21.22 %13.22 %11.62 التلالميذ

33.70%

43.80%

22.50%

خبرة املتعلمين في استخدام الانترنت

نعم كال غير ذلك

73.50%

22.50%

4.00%

خبرة املعلمين في استخدام الانترنت

نعم كال غير ذلك

Figure 8 :الخبررررررررة فررررررري اسرررررررتخدام االنترنرررررررت عنرررررررد 

 التالميذ

Figure 7 : الخبرررررررررة فرررررررري اسررررررررتخدام االنترنررررررررت عنررررررررد
 المعلمين
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(، أن نسبة 8يظهر الجدول رقم )

( من املعلمين ونسبة 25.22%)

( من التالميذ يعتبرون 82.82%)

بأن التفاعل مع املعلم خالل عملية 

التعليم عن ُبعد ضعيفة، وهذه 

 ومؤشر سلبي إن
ً
 نسبة كبيرة جدا

للعملية التعليمية عن ُبعد وإن 

ملخرجاتها ونتائجها. بينما يعتبر 

( من املعلمين %02.02نسبة )

( من التالميذ بأن %22.82ونسبة )

التفاعل مع املعلمين جيد وهي 

نسبة غير 

 ،
ً
مشجعة أيضا

 إلتمام عملية التعليم والتعلم.

Table 8تعليم عن بعد من قبل املعلمين واملتعلمين: البرامج املستخدمة في ال 

  ما هي البرامج التي تستخدمها في التعليم عن بعد؟

 Zoom TeamsMicrosoft  Google Meet Moodle Google Classroom غير ذلك 

 %6.62 %2.22 %1.32 %2.42 %64.62 %26.02 املعلمون 

 %10.22 %2.22 %2.02 %46.12 %36.22 %62.22 التلالميذ

(، 2يظهر الجدول رقم )

بأن املعلمون والتالميذ 

يسخدمون برامج متشابهة إلى 

حد كبير، والنسب املبينة في 

الجدول تدلل إلى وجود أكثر 

من خيار لدى نفس الطالب 

وألاستاذ في استخدام 

الوسيط التعليمي، حيث تبين 

أن النسبة ألاكبر هي من حصة 

  TeamsMicrosoftتطبيق 

نسبة عند املعلمين ب

(، بينما يستخدم 82.82%)

بنسبة  Zoomتطبيق  التالميذ

0.00%

10.00%

20.00%

30.00%

40.00%

50.00%

60.00%

70.00%

Zoom Microsoft
Teams

Google
Meet

Moodle Google
Classroom

غير ذلك

التطبيقات املستخدمة في التعليم عن بعد

Série1 Série2

Figure10 :بحسرررررررب رأي المعلمرررررررين  البررررررررامخ المسرررررررتخدمة فررررررري التعلررررررريم عرررررررن بعرررررررد
 والمتعلمين
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ضعيف متوسط جيد غير ذلك

عملية التفاعل مع المعلم 

Série1 Série2

Figure 9 :عملية التفاعل مع المعلم 
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(، في حين يحتل املرتبة %58.02حسب رأي املعلمين في املرتبة الثانية بنسبة ) Zoom(، ويأتي تطبيق 82.82%)

.(%28.22بنسبة ) Google Meetالثانية عند التالميذ تطبيق 
ً
 ، ثم تأتي باقي الخيارات تباعا

Table 9التحديات التي واجهت ألاساتذة والطالب خالل عملية التعليم عن بعد : 

  ما هي التحديات التي واجهتك خالل عمليه التعليم عن بعد؟

 غير ذلك كمبيوتر أو تابليت أنترنت كهرباء 

 %10.22 33.02 %23.22 %62.02 املعلمون 

 %12.22 %62.22 %22.02 %22.22 التلالميذ

(، بأن 2هر الجدول رقم )يظ

التحديات التي واجهت املعلمين 

 وهي تتعلق 
ً
والتالميذ كبيرة جدا

بخدمات ألانترنت وجودة الشبكة 

( عند املعلمين، %80.82بنسبة )

( عند التالميذ، كما %22.02ونسبة )

أن التيار الكهربائي من التحديات 

ألاساسية التي تواجه العملية 

التعليمية وهي بنسبة 

( عند املعلمين، بينما 82.02%)

( عند التالميذ، وهاتان املشكلتان يعتبران أساسيتان في للبدء في عملية التعليم من بعد، وبغيابهما %58.22تبلغ نسبة )

 وهي تتمثل في وجود أو تأمين 
ً
أو إحداهما فال يوجد تعليم من أساسه، كم أن التالميذ يعانون من مشكلة كبيرة أيضا

بيوتر كوسيط في العملية التعليمية، ذلك ألن هذا ألامر يستوجب كلفة مالية قد تكون ضاغطة على تابليت أو كم

ألاهالي، كما أنه يوجد في الكثير من الحاالت أكثر من أخ في نفس املنزل يحتاجون لوسائط تعليمية في نفس الزمان، 

 تكاليف شاقة على عاتق ألاهالي في ظل ظروف إقتصادية است
ً
ثنائية يمر بهاى لبنان. وهذا الجدول يعطي وهي أيضا

 صورة واضحة عن سبب تعرض عملية التعليم عن بعد لفشل كبير.

 القسم الرابع: ما يتعلق بالتالميذ

Table 10جهوزية املتعلمين النفسية واللوجستية وقبول التعلم عن بعد : 

  
ا
 كبيرة ج كبيرة متوسطة قليلة قليلة جدا

ا
 دا

مدى جهوزيتكم للتعليم من 

 الناحية النفسية
02.02% 02.62% 32.12% 10.32% 11.22% 

مدى جهوزيتكم للتعليم من 

 الناحية التكنولوجية
16.22% 02.22% 33.22% 12.22% 2.22% 

0.00%

20.00%

40.00%

60.00%

80.00%

100.00%

كهرباء أنترنت ليتكمبيوتر أو تاب غير ذلك

التحديات التي واجهت المعلمين والمتعلمين

Série1 Série2

Figure11 ال حففففففديا  ال ففففففل ياجوففففففم ال    فففففف ن يال     فففففف ن  فففففف   ال   فففففف م  ففففففن :

 ب د
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مدى جهوزية املناخ التعليمي 

 في املنزل 
00.22% 02.32% 32.12% 12.22% 2.02% 

 

 للبيانات التالية: (، آ22يظهر الجدول رقم )
ً
 راء التالميذ املشاركين في إلاستطالع وفقا

 ( لعملية التعليم عن بعد، %02.02أن نسبة 
ً
( %05.82ونسبة )( من التالميذ يعتبرون أنهم غير مهيئين نفسيا

، في حين أن )
ً
يوجد  ( جهوزتهم النفسية بمستوى متوسط، وهذا يدلل على أنه%02.22أن تهيئتهم النفسية قليلة جدا

 عدد كبير من التالميذ يشعرون بحالة نفسية غير مؤاتية للتعليم عن بعد.

 ( ونسبة )%28.52أن نسبة ،
ً
( %02.22( من التالميذ جهوزتهم لناحية إستخدام التكنولوجيا قليلة جدا

ة، وهذا ( جهوزتهم في استخدام التكنولوجيا متوسط%00.82أن )جهوزيتهم قليلة إلستخدام التكنولوجيا، في حين 

يدلل على أن التالميذ كما املعلمون يعانون من مشكالت في إستخدام أو توفر وسائل التكنولوجيا في عمليات التعليم 

 عن ُبعد.

 ( من التالميذ يصرحون بأن املناخ التعليمي في املنزل كان نسبته قليلة لناحية التشجيع %02.02أن نسبة )

 لناحية العلمية التعليمية في املنزل، في حين %00.52على التعليم عن بعد، وأن نسبة )
ً
( يعبرونه مستوى قليل جدا

 نالحظ مؤشرات إضافية حول نجاعة العملية %02.22أن )
ً
. وهنا أيضا

ً
( من التالميذ يعتبرون أن ألامر كان عاديا

 أو الجهوزية من الناحية النفسية أ
ً
ائل و حتى جهوزية إستخدام وسالتعليمية عن بعد، إن لم يكن املناخ املنزلي مناسبا

 التكنولوجيا.

 لقسم الخامس: ما يتعلق باألهاليا

Table 11إستطالع رأي ألاهالي : 

  
ا
  كبيرة متوسطة قليلة قليلة جدا

ا
 كبيرة جدا

 %2.02 %12.22 %04.22 %42.02 %12.22 مدى معرفتكم بإستخدام املنصات إلالكترونية

0.00%

10.00%

20.00%

30.00%

40.00%

قليلة جدا   قليلة متوسطة كبيرة  كبيرة جدا  

جهوزية التالميذ النفسية واللوجستية للتعلم عن بعد

جهوزيتكم نفسيا   جهوزيتكم تكنولوجيا   جهوزية المناخ التعليمي

Figure 12د: جووزيي ال  م ذ النمس ي يال وجس  ي ل    م  ن ب  
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 للبيانات التالية:(، 22يظهر الجدول رقم )
ً
 آراء ألاهالي التالميذ في إلاستطالع وفقا

  من ألاهالي معرفتهم بإستخدام املنصات إلالكترونية وما يستتبع ذلك من تعامل مع  (%22.02)إن نسبة

، وأن نسبة )%22.22وسائل التكنولوجيا هي قليلة، ونسبة )
ً
( من بين ألاهالي قدراتهم مقبولة في %02.22( قليلة جدا

مجال التكنولوجيا، وأن النسبة القليلة من ألاهالي يحسنون إستخدام املنصات إلالكترونية. ومن هنا ىنستنتج بأن 

 عن مساعدتهم في أغلب ألاهالي ال يستطيعون مساعدة أبنائهم على حسن التصرف أمام وسائل التكنولوجيا، عدا

 عملية التعليم والتعلم.

 ( منى ألاهالي يصرحون بأنه ال يوجد تفاعل إيجابي من قبل أبنائهم خالل عملية التعليم %02.82إن نسبة )

، فيما يعتبر نسبة )%25.22عن بعد، وإن نسبة )
ً
( من ألاهالي . %02.0( منهم يصرحون بأن تفاعل أبنائهم قليل جدا

مقبول، والنسبة ألاصغر من ألاهالي يعتبرون أن تفاعل أبنائهم مع العملية التعليمية عن بعد بين أن تفاعل أنبائهم 

. وهذا مؤشر آخر يفيد بضرورة البحث عن أساليب وآليات لزيادة فعالية التعليم والتعلم عن بعد.
ً
 كبيرة وكبيرة جدا

 ( من %02.22ظهر إستطالع الرأي بأن نسبة )فيما يتعلق بأجواء التعليم عن بعد )املناخ التعليمي املنزلي( ي

، %00.22ألاهالي يشعرون بأن ألاجواء غير مناسبة للتعليم عن بعد، وأن )
ً
( يرون أن ألاجواء املنزلية غير مناسبة أبدا

 من %02.02في حين أن نسبة )
ً
( من ألاهالي يعتبرون بأن الاجواء التعليمية عن بعد مقبولة، وأن نسبة قليلة جدا

 ال بد من لفت النظر أن العلمية التعليمية بحاجة ضرورية وأساسية للمناخ التعليمي ألاه
ً
الي يرونها فعالة. وهنا أيضا

 أو البيئة التعليمية وهذا إن كان التعليم حضوري وحتى عن بعد.

  هالي ( من ألا %52.22)أما فيما يتعلق باملقارنة بين التعليم عن بعد والتعليم الحضوري فإن نسبة كبيرة

( تعتبر أن التعليم %28.82يعتبرون أن التعليم الحضوري له فعالية أكبر بكثير من التعليم عن بعد، ونسبة )

( يعتبرون التعليم الحضوري يوازي التعليم عن %02.02الحضوري أفضل بكثير من التعليم عن بعد، وأن نسبة )

بكم )تحضيركم( ملتابعة أبنائكم هل تم تدري

 ومساعدتهم لإلستخدام املنصات إلالكترونية
62.22% 16.22% 12.02% 3.02% 1.22% 

 %4.22 %12.02 %32.32 %32.22 %12.22 مدى تفاعل أبنائكم خالل عملية التعليم عن ُبعد

هل كانت ألاجواء املنزلية )املناخ التعليمي( مناسبة 

 للتعلم عن ُبعد
00.22% 02.22% 02.02% 10.22% 6.22% 

كيف تقيمون التعليم عن بعد بالنسبة للتعليم 

 الحضوري
12.22% 22.22% 01.02% 2.22% 0.22% 

هل ترى أن املدرسة حاجة ضرورية )ًل يستطيع 

 التعليم عن بعد أن يأخذ دورها(
1.22% 2.02% 02.12% 22.22% 13.32% 

 تعليم عنتفاعل ألاهل وتعاونهم مع أبنائهم خالل ال

 بعد
13.22% 60.22% 10.22% 2.22% 3.02% 
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من التعليم الحضوري، وهذا يدلل على أهمية وجود  بعد، بينما يوجد نسبة قليلة تعتبر أن التعليم عن بعد أفضل

 املدرسة وإستمرارها بالقيام بواجباتها التعليمية والتربوية بحسب وجهة نظر أهالي الطالب.

 ( من ألاهالي %80.22أما في عملية التعاون بين ألاهل وأبنائهم خالل عملية التعليم عن بعد، فإن نسبة )

، فيما يرى ما نسبته )%20.52ة قليلة، ونسبة )يقولون بأن التعاون كان بنسب
ً
( %20.22( يرونها أن التفاعل قليل جدا

 يعتبرون 
ً
أن التفاعل كان مقبول بين ألاهل وأبنائهم خالل فترة التعليم عن بعد، وأن النسبة الباقية وهي صغيرة جدا

 أن التفاعل كان جيد.  

Table 12عد: التحديات الت  ي واجهت ألاهالي خالل التعليم عن بُ

 أنترنت  كهرباء  

كمبيوتر 

 وتابليت 

الضغط 

 والتشنج 

اهمال 

 غير ذلك الطالب

ما هي أبرز التحديات التي 

 %00.22 %42.62 %66.22 %22.22 %20.22 %22.02 واجهتكم خالل التعليم عن بعد

0.00%
10.00%
20.00%
30.00%
40.00%
50.00%
60.00%
70.00%

مدى معرفتكم 
بإستخدام 
المنصات 
اإللكترونية

هل تم تدريبكم 
( تحضيركم)

م لمتابعة أبنائك
ومساعدتهم 
لإلستخدام 
المنصات 
اإللكترونية 

كم مدى تفاعل أبنائ
خالل عملية 
عدالتعليم عن ب  

هل كانت األجواء 
المناخ)المنزلية 
بة مناس( التعليمي

دللتعلم عن ب ع

كيف تقيمون 
التعليم عن بعد
يم بالنسبة للتعل
الحضوري

هل ترى أن 
المدرسة حاجة 

ال )ضرورية 
يم يستطيع التعل

عن بعد أن يأخذ 
(دورها

تفاعل األهل مع 
أبنائهم خالل 
التعليم عن بعد

البيانات املتعلقة بإستطالع رأي ألاهالي

قليلة جدا   قليلة متوسطة كبيرة  كبيرة جدا  

Figure 13ن ائج إس ط ع األهالل بالرسم الب اانل : 
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هالي ال تقل أهمية عن املشكالت التي واجهت املعلمين (، بأن التحديات التي واجهت ألا 20يظهر الجدول رقم )

والتالميذ على حٍد سواء، وهذا يؤكد أن البيانات وآلاراء التي أدلى بها املعلمون والتالنيذ تتوافق إلى حد كبير مع تلك 

ر خالل العملية ألاكب التي أدلى بها أولياء ألامور. حيث تبين أن جودة الشبكة العنكبوتية أو تأمين ألانترنت يحتل التحدي

( من وجهة نظر ألاهالي، في حين أن الضغط النفس ي وإلارهاق والجو التعليمي املنزلي يشكل %80.22التعليمية بنسبة )

(، ويأتي تحدي تأمين تابليت أو كمبيوتر للتالميذ في املرتبة الثالثة %88.22مشكلة كبيرة بحسب رأي ألاهالي بنسبة )

 %52.22بنسبة )
ً
 من مشكلة إنقطاع التيار الكهربائي حيث بلغت نسبته ) ( قريبا

ً
(، كما أن ألاهالي %52.02جدا

 
ً
يصرحون بأن مشكلة كبيرة تواجه ألاهالي لناحية إهمال أبنائهم وعدم إكتراثهم للعملية التعليمة بلغ نسبة كبيرة أيضا

(25.82%.) 

ول املشكالت والتحديات التي تواجه العملية وهنا ال بد من التوقف عند املعطيات التي أدلى بها ألاهالي ح

 التعليمة من جهة وحول مدى تحقيق أهداف تلك العملية من خالل آلاليات املوعتمدة من خالل التعليم عن ُبعد.

 القسم السادس: ما يتعلق باملنهج

Table 20نسبة تناسب املنهج مع التكنولوجيا الحديثة : 

ب املنهج مع التكنولوجيا نسبة تناس

 الحديثة
 
ا
  قليلة  متوسطة  كبيرة كبيرة جدا

ا
 قليلة جدا

 %12.50 %25.90 %42.10 %16.70 %2.80 النسبة املئوية

0.00%

10.00%

20.00%

30.00%

40.00%

50.00%

60.00%

70.00%

80.00%

كهرباء أنترنت  يت كمبيوتر وتابل الضغط والتشنخ اهمال الطالب غير ذلك

التحديات التي واجهت ألاهالي خالل التعليم عن ُبعد

Figure 14التحديات التي واجهت ألاهالي خالل التعليم عن ُبعد : 
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تناسب املنهج مع (، بأن 20يظهر الجدول رقم )

 %05.22التكنولوجيا الحديثة هي قليلة بنسبة )
ً
( وقليلة جدا

( وتلك تعتبر %20.22)(، ومتوسطة بنسبة %20.52بنسبة )

 الى رأي املعلمين واملعلميات، 
ً
 إستنادا

ً
نسب غير مشجعة أبدا

 مهمة وإيجابية في عمليات 
ً
حيث أن التكنولوجيا تلعب أدوارا

مواكبة املنهج للتطور التكنولوجي التعليم والتعلم، كما أن 

وعصر التحول الرقمي غاية في ألاهمية لضمان مستقبل 

 القادمة. واعد ومشرق لألجيال

 

Table 22نسبة تحفيز املنهج التالميذ على إلابداع وإلابتكار  : 

نسبة تحفيز املنهج التالميذ على إلابداع 

 وإلابتكار
 
ا
  قليلة متوسطة كبيرة كبيرة جدا

ا
 قليلة جدا

 %13.00 %24.50 %62.60 %17.60 %2.30 النسبة املئوية

 

ظهر بيانات الجد
ُ
مساهمة   (، بأن22ول رقم )ت

املنهج التعليمي لتحفيز املتعلمين على إلابداع وإلابتكار 

( ومتوسطة بنسبة %02.52هي قليلة بنسبة )

، ألن املنهج 80.82%)
ً
(، وهذا مؤشر سلبي جدا

 
ً
 من استراتيجيات التعليم الحديثة، ومواكبة

ُ
وإنطالقا

لتطورات عصر التكنولوجيا والتحول الرقمي، وهنا 

يجب ألاخذ بعين إلاعتبار بأن تطوير املناهج أصبح 

 على أن يعتمد على قواعد التحليل 
ً
ضروري جدا

والتفكير إلابداع، املشاركة وإلابتكار لتحفيز املتعلمين 

على تقديم كل مكنوناتهم إلابداعية من خالل منهج 

 يجابية.ومتطور ومعلم يعي كيفية التعامل مع تلك الطاقات املنتجة والتغيرات إلا 

  
ا
 :إلاستنتاجات-ثامنا

 يخلص الباحث من هذه الدراسة إلى مجموعة من إلاستنتاجات أهمها:

2.80%; 
3% 16.70%; 

17%

42.10%; 
42%

25.90%; 
26%

12.50%; 
12%

ثةنسبة تناسب المنهج مع التكنولوجيا الحدي

كبيرة جدا   كبيرة متوسطة  قليلة  قليلة جدا  

Figure 15نسبة تناسب املنهج مع التكنولوجيا الحديثة : 

2% 15%

52%20%

11%

إلبتكارنسبة تحفيز المنهج التالميذ على اإلبداع وا

كبيرة جدا   كبيرة متوسطة  قليلة  قليلة جدا  

Figure16 نســـــــــــــــــــــــــــبة تحفيــــــــــــــــــــــــــــز املـــــــــــــــــــــــــــنهج التالميــــــــــــــــــــــــــــذ علـــــــــــــــــــــــــــى إلابــــــــــــــــــــــــــــداع :
 وإلابتكار
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التعليم من ُبعد وجد جاجة ضرورية لطالب الجامعات ومستويات الدراسات العليا، لكونه يؤمن التعليم  .2

 لوجود رغبة وحافزية عند هذا الشر 
ً
 عن الحواجز املادية واملكانية، وأيضا

ً
 يحة من املتعلمين.بعيدا

التعليم من ُبعد فرصة للمعلمين لتطوير قدراتهم، وإلاستفادة من التكنولوجيا الحديثة واملواقع إلالكترونية  .0

 للبحث العلمي وتبادل املعلومات مع أقرانهم من املعلمين.

، وهذا لجامعيالتعليم من ُبعد بوضعيته الحالية ال يبلي حاجة املتعلمين في مراحل التعليم دون مستوى ا .0

 يؤشر إلى ضرورة إجراء الدراسات وتهيئة البنية التحتية واملحتوى التعليمي، لتأمين جودة التعليم من ُبعد.

 الحاجة امللحة لتدريب املعلمين وإلادارة والطالب وكل من له عالقة في هذا إلاطار.تبين الدراسة  .2

 ياب الحافزية.تبين وجود ضعف في التفاعل بين املعلمين واملتعلمين، وغ .5

عليم التفاعلي، وعدم العدالة في التقويم،  .8 تبين عدم وجود محتوى الكتروني للمواد التعليمية، وصعوبة التِّ

مية.
ِّ
عل عليمية التِّ  وتعذر أن يبقى التلميذ محور العملية التِّ

 عدم وجود قوانين تنظم عملية التعليم من ُبعد. .8

الرقمي، ولكن أزمة كورونا قد تفتح الباب أمام الباحثين تبين عدم جهوزية املؤسسات التعليمية للتحول  .2

 بهذا التحول الرقمي املنشود.
ً
 واملهتمين وأصحاب القرار للبدء جديا

 
ا
والتوصيات إلاقتراحات-تاسعا  

 لكافة الدول ولكافة القطاعات الحكومية، والتربوية، والصحية،  22أحدثت جائحة كوفيد 
ً
 مفاجئا

ً
تحوال

، خاصة لكونها بدأت وال يعرف أحد متى تنتهي رغم مرور سنة والتجارية، وإلادا
ً
 سلبية كبيرة جدا

ً
رية، وقد تركت آثرا

 بتويلها إلى فرص 
ً
ونصف على إنتشارها. وفي املقابل هذا التحدي حفز املهتمين والعلماء والباحثين إلى التفكير جديا

 على ألافراد والدول واملجتمعات، خاصة ونحن عل
ً
ى أبواب الثورة الصناعية الرابعة، وفي خضم تنعكس إيجابا

 من هذه الدراسة وبهدف إلاستفادة من فرصة التعليم من 
ُ
تكنولوجيا املعلومات، واملطالب بالتحول الرقمي. وإنطالقا

ُبعد لإلنتقال إلى التحول الرقمي، يقدم الباحث مجموعة من إلاقتراحات علها تسهم في تفعيل دور التكنولوجيا في 

 التعليم، أهمها: عملية

2. .
ً
، ونوعا

ً
 ضرورة إعداد وتأهيل املعلمين واملتعلمين لتفعيل التعليم من ُبعد، كما

 توعية ألاهالي لحسن التعامل مع متطلبات التكنولوجيا وملواكبة أبنائهم في مجال التعليم من ُبعد. .0

علمين، ل بين املعلمين واملتضرورة إعتماد منصات إلالكترونية متخصصة في التعليم من ُبعد، لضمان التفاع .0

 وتضمين املنصات ألنشطة تفاعلية صفية والصفية.

تحسين آليات إلاشراف التربوي، ونوعيته، وأساليبه، كما ال بد من تفعيل وتحسين جودة التقويم املستمر  .2

 والنهائي للعملية التعليمية.

 تكنولوجيا املعلومات والتحول حث الجهات العليا لضرورة التعامل إلايجابي مع التقدم العلمي وخصو  .5
ً
صا

 الرقمي، لكونها ستكون مستقبل إهتمام البشرية.
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من ألاهمية بمكان أن تكون مخرجات العملية التعليمية مواكبة ملتطلبات املستقبل، ال بل متقدمة عليها  .8

 لكونها تعد ألاجيال ملالقاة التخصصات املستقبلية.

ة املجاالت واملعامالت والخدمات، ملواكبة الحداثة وللتخفيف أصبح التحول الرقمي حاجة ضرورية في كاف .8

 من التكلفة املالية ولتوفير الوقت والجهد.

سن لها  .2
ُ
التحول الرقمي أصبح حاجة ضرورية في التعليم العالي، وإعتماد أنظمة التعليم من ًبعد يجب أن ت

 حل التعليم.القوانين والشريعات لتصبح موضع التنفيذ، لتكون البداية لباقي مرا

 بآليات لتطبيق هذا  .2
ً
التعليم من ُبعد، مرادف ومحفز للتعليم الذاتي، لذا على الجهات املعنية التفكير جديا

 النوع من التعليم، لتحقيق مواكبة التقدم والتطور العلمي، والثورة الصناعية. 

لي لبنان حوا قرارها فيإيجب العمل وبشكل جدي على تطوير وتعديل املناهج التعليمية )التي مض ى على  .22

( وال يمكن التعامل مع التغيرات املتسارعة بنفس املناهج التعليمية.
ً
 سبعة وعشرون عاما

التحول الرقمي يجب أن يشمل قطاع التعليم املنهي بما يسمح للطلبة إكتساب املهارات والكفايات والغايات  .22

 التعليمية من ًبعد.

ا مما تقدم فإن التعليم
ً
 ال يعتبر هو الحل ألامثل  وعليه وإنطالق

ً
من ُبعد بوضعيته وصورته الحاليتين طبعا

للتعليم، كما أنه يشكل عبًئأ على املعلمين والتالميذ كما أولياء الامور، لذا  إن مثل هذه الخطوة بدل أن تصبح فرصة 

تجد  ؤسسات الخاصة قدملتابعة املنهج قد تتحول إلى تهديد لبعض الطالب خاصة تالمذة املدارس الرسمية لكون امل

عليم إلى املساواة والعدالة، كما أن  عليمي فيما هنا يفتقد التِّ بدائل وأساليب تعليمية تواكب الاهداف واملنهج التِّ

التعليم من ُبعد )في الفترة الراهنة( ال بد من أن يشكل فرصة للحكومات وللجهات العليا املعنية بالتربية والتعليم 

 في إلا 
ً
نتقال التدريجي إلى التعليم الحر، الذي يعتمد التعليم الحضوري، والتعليم املدمج، والتعليم من للذهاب بعيدا

ًبعد، بشرط وضع أسس وقوانين وضوابط لضمان تحقيق ألاهداف العليا ملؤسسات التربية والتعليم، وفي الوقت 

ات ة والتي سيتبعها، مقاربات علمية وتغير عينه مواكبة الحداثة والتطور التكنولوجي ومجاراة الثورة الصناعية الرابع

 عن كل تلك إلابتكارات وإلاختراعات.
ً
 كونية شاملة، وال يمكن أن يبقى املتعلم بعيدا

واملراجع: املصادر   

 من املاض ي (.0220) حسين عواد. ،حنان (2
ً
  28علوم وتكنولوجيا، .الجامعات التقليديه ستصبح جزءا

 م.0202(، عام UNESCOو للتربية والثقافة والتعليم، )اليونسك تقرير منظمة ألامم املتحدة (0

 .0200تقرير منظمة الصحة العاملية، تحديثات  (0

 (.28، 22، 22منهجية البحث، ص ص ) .(0222)يوسف.  ،طباجة (2

 اليونسكو  ،( 2)22 ،مستقبليات .املشكالت التربويه )تعليم عن بعد( (.2222). سينغ ديوال ،أوذكر (5

ماهو التحول الرقمي وكيف تعرفه الشركات الرقمية ومحركات دفع التحول الرقمي  (.0222). بردان ،عباس (8

 الجزء ألاول. وتكنولوجي
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(، الكويت: 0ط.إسكندر ومحمد ذبيان الغزاوي، مقدمه في التكنولوجيا التعليميه )  (.0220).  يوسف ،كمال (8

 مكتبه الفالح 
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صية للمتعلمين بالسلك الثانوية التأهيلي: دور املواكبة التربوية في تجويد املشاريع الشخ

 املديرية إلاقليمية موًلي رشيد )املغرب(

The role of educational support in improving the personal projects of learners in the 

secondary qualifying cycle : Regional Directorate Moulay Rachid (Morocco) 
 املعرب  /كاديمية الجهوية للتربية والتكوين لجهة الدار البيضاء، سطاتألا /ط.د.محمد فتحي

PhD.Mohamed Fathy/ Regional Academy of Education and Training in the region of Casablanca, Settat / Morocco 

 املعرب  /ألاكاديمية الجهوية للتربية والتكوين لجهة الدار البيضاء، سطات /ف بشرمحمد أشر  أ.

Muhammad Ashraf Bishr/ Regional Academy of Education and Training in the region of Casablanca, Settat / 

Morocco 

 املعرب  /ألاكاديمية الجهوية للتربية والتكوين لجهة الدار البيضاء، سطات/ نبيل مسري أ.

Nabil Mesry/ Regional Academy of Education and Training in the region of Casablanca, Settat / Morocco 

 
 

 الدراسة:  ملخص

قامت وزارة الوصية على قطاع التعليم باملغرب، خالل آلاونة الاخيرة، بمراجعة شاملة لنظام التوجيه املدرس ي واملنهي وإلارشاد 

م التعليمي، وتوفير الدعم البيداغوجي املستدام لهم، الجامعي، من أجل مصاحبة املتعلمين ومساعدتهم على تحديد اختياراتهم في مساره

التوجيه وإلارشاد املبكران نحو امليادين التي يمكن فيها للمتعلمين إحراز التقدم املدرس ي واملنهي  وذلك من خالل اتخاذ التدابير التالية:

بوي، من خالل اعتماد الروائز مع ألاخذ بعين الاعتبار والجامعي املالئم مليوالتهم وقدراتهم، وتجديد آلاليات املعتمدة في التوجيه التر 

 معدالت التحصيل الدراس ي، وميول واختيارات املتعلم ومشروعه الشخص ي.

على الاختيار  تنمية كفايات التربيةتعتبر املواكبة التربوية عملية يمارسها ألاساتذة بشكل دائم كنوع من التوجيه التربوي من أجل 

فق تتم هذه املواكبة من طرف ألاساتذة و  بحيث واملتعلمات، املتعلمين إمكانات وتعزيز  دعمصية والعدد التربوية و وبناء املشاريع الشخ

بشأن الترشيح ملهام ألاستاذ)ة(الرئيس)ة( بالثانويات إلاعدادية والثانويات  0222أكتوبر  22الصادرة بتاريخ  222-22مقتضيات املذكرة رقم 

 التأهيلية. 

ة التربوية إلى مساعدة املتعلمين على الاندماج في الحياة املدرسية، والنجاح في مساراتهم الدراسية، وتمكينهم من تهدف املواكب

اكتساب املعارف واملهارات والكفايات الضرورية ملساعدتهم على بناء مشاريعهم الشخصية وتحديد اختياراتهم الدراسية والتكوينية 

والُعدد التربوية الداعمة للمشروع الشخص ي للمتعلم املوضوعة رهن  ،ألانشطة الصفية والالصفية واملهنية، وذلك باستثمار ملضامين

وتشمل املواكبة التربوية مختلف ألانشطة املتعلقة بمعرفة الذات وتطوير قدراتها، وباالنفتاح على املحيط الدراس ي والتكويني  .إلاشارة

 الريادي، وباإلعداد لالندماج في الحياة الاجتماعية واملهنية.واملنهي، وبتنمية الثقافة املقاوالتية والحس 

 التكوين عبر املمارسة، التوجيه التربوي ، ألاستاذ الرئيس، املشروع الشخص ي، املواكبة التربوية :يةالكلمات املفتاح

Abstruct : 

The Ministry of Guardianship of the Education Sector in Morocco has recently undertaken a comprehensive review 

of the school and vocational guidance system and university guidance, in order to accompany learners and help them 

determine their choices in their educational path, and to provide them with sustainable pedagogical support, by taking the 
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following measures: Early guidance and guidance towards The fields in which learners can make school, professional and 

university progress appropriate to their preferences and abilities, and renew the mechanisms adopted in educational 

guidance, through the adoption of prizes, taking into account the academic achievement rates, the tendencies and choices 

of the learner and his personal project. 

Educational accompaniment is a process that teachers practice on a permanent basis as a kind of educational 

guidance in order to develop educational competencies on selection, building personal projects and educational numbers, 

and supporting and enhancing the capabilities of male and female learners, so that this accompaniment is carried out by 

teachers in accordance with the requirements of Memorandum No. 19-114 issued on October 08, 2019 regarding 

Nomination for the functions of the head teacher (e) in the preparatory and qualifying high schools. 

Educational support aims to help learners integrate into school life, succeed in their academic paths, and enable 

them to acquire the necessary knowledge, skills and competencies to help them build their personal projects and determine 

their educational, training and professional choices, by investing in the contents of classroom and extra-curricular activities, 

and educational kits that support the learner’s personal project that are subject to Signal. Educational support includes 

various activities related to self-knowledge and developing its capabilities, openness to the academic, training and 

professional environment, developing entrepreneurial culture and entrepreneurial sense, and preparing for integration into 

social and professional life. 

Keywords : educational support, personal project, principal professor, educational guidance, training through practice 

 مقدمة: 

يعد الحقل التربوي من أهم املجاالت التي تعرف تطورات مستمرة ومتواصلة سواء على مستوى املمارسة أو 

ف إلى دالاليات أو املفاهيم العلمية الحديثة، إذ أضحى التوجيه املدرس ي واملنهي والجامعي سيرورة مستمرة ومتطورة ته

، بن علي ) اختياراتهمبناء املشاريع التي من خاللها يمكن للمتعلمين واملتعلمات من تحديد أهدافهم وصياغة 

هذه املشاريع التي تتطلب باألساس عملية املواكبة التربوية التي تعتمد على مجموعة من  (020، ص.0222ومشري،

راس ي أو خارجه من أجل توفير مواكبة للمتعلمين تربويا ونفسيا الاليات والوسائل التي يمكن اتباعها داخل الفصل الد

 (252، ص.0228بن رحو، واجتماعيا.)

املشروع الشخص ي تمثل تنبؤي لنتيجة مستقبلية يستهدف منها الفرد تحقيق غاياته وطموحاته  يمثل 

ثالت نظامين من التمثالت: تموحاجاته، إذ عندما يتم تحديد هذا املشروع كتمثل فذلك يعني أنه نتيجة التفاعل بين 

الذات )الكفاءات والحوافز ...( وتمثالت الواقع )املسالك والتكوينات، املهن...(، وهي تمثالت تتطور باستمرار، لذلك 

 (02، ص.0222أزوار، ) .يهتم علم النفس املعرفي بكيفية بناء هذه التمثالت وباستراتيجيات اختيار املشروع
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كيانا فكريا وشكال من التماثالت التي تدمج ما يعرفه الفرد عن نفسه  شروع الشخص ييعتبر املبناء عليه،  

)معرفة الذات( وما يعرفه عن العالم الخارجي )نظام الدراسة، عالم الشغل(. إذ من خالله يمكن التنبؤ لنتيجة 

قوة بين ثالث أقطاب: ينتج عن عالقات  غالبا ما مستقبلية يستهدف منها الفرد تحقيق مقاصده وحاجاته، والذي

القطب الدافعي الذي يمثل قطب التماثالت حول الذات، القطب املنهي بمثابة قطب التماثالت حول املحيط 

اقتصادي وحول املهن السائدة واملستقبلية، قطب التقويم الذاتي الذي يتعلق بعالم الدراسة بالنسبة -السوسيو

 للطالب الجامعي.

  :إلاشكالية

ة التربوية سيرورة تربوية مستمرة تهدف إلى إكساب املتعلمين مجموعة من املهارات والكفايات تعتبر املواكب 

املعرفية والسلوكية لجعلهم قادرين على بناء مشاريعهم الشخصية، حيث أن عملية البناء وإعداد املشاريع تبدأ من 

لتي تؤهلهم لالنفتاح على املحيط وتحقيق تمكينهم من املعارف واملهارات االسلك الابتدائي والاعدادي من خالل   

رغباتهم، لتعزز عملية املواكبة التربوية هذه من خالل دعم عمل املتعلمين لتحقيق مشاريعهم الشخصية وتمكينهم 

 من املهارات التي تيسر اندماجهم الاجتماعي واملنهي في السلك الثانوي التأهيلي والتكوين املنهي والجامعي.

لتربوية إلى مساعدة املتعلمين على الاندماج في الحياة املدرسية، والنجاح في مساراتهم الدراسية، تهدف املواكبة ا

وتمكينهم من اكتساب املعارف واملهارات والكفايات الضرورية ملساعدتهم على بناء مشاريعهم الشخصية وتحديد 

وية نشطة الصفية والالصفية، والُعدد الترباختياراتهم الدراسية والتكوينية واملهنية، وذلك باستثمار ملضامين ألا

وتشمل املواكبة التربوية مختلف ألانشطة املتعلقة بمعرفة الذات وتطوير  .الداعمة للمشروع الشخص ي للمتعلم

باإلعداد والحس الريادي، و  املقاوالتقدراتها، وباالنفتاح على املحيط الدراس ي والتكويني واملنهي، وبتنمية الثقافة 

 ج في الحياة الاجتماعية واملهنية.لالندما

 باءهمأل في ظل غياب الرؤية املستقبلية واملهنية لبعض املتعلمين الذين يربطون اختياراتهم املهنية إما استجابة 

وأمهاتهم أو اقتداء بأصدقائهم داخل الفصل الدراس ي أو خارجه، ومن هنا تتسع الهوة بين ما يطمح له املتعلمين وبين 

 من مهارات وقدرات وكفايات تؤهلهم لتحقيق مشاريعهم الشخصية املهنية والدراسية املستقبلية. ما يمتلكونه

للمواكبة التربوية أن تعمل على تجويد املشاريع من هذا املنطلق يطرح السؤال الاشكالي التالي: كيف يمكن 

 الشخصية للمتعلمين بالسلك الثانوية التأهيلي؟ 

 نا جملة من التساؤالت، لعل في مقدمتها:هذا السؤال الاشكالي يفرز ل

 ما املقصود باملواكبة التربوية واملشروع الشخص ي للمتعلم؟ 

 ما هي مراحل تدرج املشروع الشخص ي للمتعلم؟ 

 ما هي خصائص املواكبة واليات تتبعها؟ 

 فرضيات الدراسة:

 :تهم على تطوير معارفهم ومهاراتمكن املواكبة التربوية من مساعدة املتعلمين واملتعلمات  الفرضية ألاولى

 وكفاياتهم التي تساعدهم على اختياراتهم الدراسية والتكوينية الجامعية واملهنية.
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 :أهمية املواكبة التربوية في بناء املشاريع الشخصية للمتعلمين بالسلك الثانوي التأهيلي  الفرضية الثانية

  .يزهم على اختياراتهم الشخصية املستقبليةحيث تضمن نجاحهم في مساراتهم التعليمية واملهنية وتحف

  أهداف الدراسة:

  املواكبة التربوية في بناء املشاريع الشخصية للمتعلمين بالسلك الثانوي التأهيلي.التعرف على أهمية 

 .إرساء العمل باملشروع الشخص ي للمتعلمين واملتعلمات 

 خراطهم في تحقيق أهداف املساعدة على فضاء املؤسسة لضمان ان تعبئة الفاعلين التربويين من داخل

 التوجيه املدرس ي واملنهي والجامعي كل حسب مواقعه.

 .الارتقاء باملمارسة التربوية في مجال التوجيه التربوي 

  املساهمة في تحسين جودة املنظومة التربوية وتمكين املتعلمين من الكفايات واملهارات الضرورية لالندماج

 الاجتماعي والاقتصادي.

 أهمية الدراسة: 

انوي بناء املشاريع الشخصية للمتعلمين بالسلك الث تتجلى أهمية هذه الدراسة في إبراز دور املواكبة التربوية في

ألاساتذة الرؤساء، خدمة للمتعلمين واملتعلمات لضمان نجاحهم في مساراتهم الدراسية واملهنية التأهيلي، التي يقوم بها 

وتوفير الدعم البيداغوجي املستدام لهم والتوجيه  ق مع مختلف الفاعلين التربويين،والجامعية من خالل التنسي

 .وإلارشاد نحو املجاالت التي يمكن فيها إحراز التقدم املدرس ي واملنهي والجامعي املالئم مليوالتهم وقدراتهم

 املقصود باملواكبة التربوية واملشروع الشخص ي للمتعلم:.2

ة ملواظبلغويا مجموعة من املواقف التي تتمحور حول املفاهيم التالية: ا مفهومها يعكس :املواكبة التربوية.1.1

والتقاسم... إنها تعبير عن حالة انتباه لآلخر بما تعنيه من رعاية وعناية  على الش يء، املثابرة، املداومة الانتظام

لى وجود العالقة والانتماء إلى واهتمام، وهي بذلك مناقضة لحالة الفجوة والقطيعة. كما يحيل مفهومها ع

 .مجموعة ما، واملشاركة الجماعية في نشاط مشترك، ووجود مشروع مشترك

كل هذه املعاني املشتقة من الداللة اللغوية للمواكبة تستند خالل املمارسة التربوية والتعليمية إلى تقنيات 

ف التعليم، ثم التماس أنماط املالءمة والتكييوإجراءات وآليات وشروط تهدف إلى تشخيص وضع املستهدف بالتربية و 

  التي تسمح بمساعدته على التوافق الدراس ي والاستمرار فيه

تستند املواكبة على فكرة الانضمام لآلخر ودعمه وتعزيز إمكاناته. فاملواكب )ألاستاذ الرئيس( كشخص مورد 

واكبة أفضل. ويركز املواكب على مسار املواكب يدعم املواكب )املتعلم( مع الحفاظ على مسافة بينهما بما يضمن م

وبناء مستقبله الشخص ي. إن املواكبة هي أوال استقبال آلاخر وتقبله وإلانصات له، واملشاركة في إزاحة الستار عن 

 .معنى ما يعيشه ويبحث عنه، وهي في النهاية السير إلى جانبه لتأكيد ذاته ضمن املعنى الجديد الذي ينخرط فيه
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واكبة التربوية فهي التي تتم من طرف ألاساتذة وفق مقتضيات املذكرة، املنظمة "ملهمة وأدوار " ألاستاذ أما امل

ذلك بهدف تنمية كفايات التربية على الاختيار وبناء املشاريع و (0222، 222-22)املذكرة الوزارية رقم  الرئيس"،

 باستثمار ملضامين ألانشطة الصفية والالصفية الداعمة للمشروع الشخص ي للمتعلم.الشخصية والعدد التربوية، و 

هو "السيرورة التي ينخرط فيها املتعلم من أجل تحديد هدف منهي يطمح إلى  :مفهوم املشروع الشخص ي للمتعلم.0.1

في حالة  والخيارات البديلةتحقيقه، وتحديد املسارات الدراسية والتكوينية املؤدية إليه، وخطته الشخصية لبلوغه، 

 (0222)القرار الوزاري،  تعثره في الوصول إلى هذا املبتغى".

يشير هذا املفهوم أنه سيرورة نمائية دينامية تطورية، يبحث من خاللها املتعلم)ة( عن صيغة للعمل الذاتي 

عاته والفرص املتاحة أمامه سواء كانت فرصا تعليمية أو تكوينية لتحقيق أقص ى ما يمكن من املالءمة بين قدراته وتطل

 .أو مهنية

خالل تفكير  نم يهدف املشروع الشخص ي للمتعلم الى دفع التلميذ الى التفكير في مستقبله باعتباره مشروعا شخصيا

 .استباقي يتخيل املستقبل ونوع الدراسات التي سيتابعها واختياراته املهنية املستقبلية

 رورةسي بذلك وهو  واملحيط، الذات بين إلايجابي التفاعل على أساسا للمتعلم الشخص ي املشروع تأسسي

 ،(0222 )سنهجي، ووجدانية ونفسية وذهنية اجتماعية بجوانب تقترن  واملتعلمات املتعلمين تخص وداخلية ذاتية

 ألانشطة مختلف في وانخراطهم التربوي  التوجيه عملية من لالستفادة ناملتعلمي مبادرة في تتجسد السيرورة فهذه

 ألاداء ينب تكاملي منطق إطار  في ذلك وكل املهنية، أهدافهم تحقيق أجل من الشخصية مشاريعهم تخدم التي التربوية

 .(0222 الوزاري، )القرار  املستقبلي واملنهي والتكويني الدراس ي والطموح الحالي الدراس ي

 مراحل تدرج املشروع الشخص ي للمتعلم:.0 

تأسس مفهوم املشروع الشخص ي للمتعلم في مجال التوجيه املدرس ي واملنهي والجامعي، على تفاعل إيجابي ي

ات ، مع إسقاطبين الذات واملحيط. وهو بذلك سيرورة ذاتية وداخلية للمتعلم، ذهنية ووجدانية ونفسية واجتماعية

مستقبلية ملساره الدراس ي واملنهي يعمل على عقلنتها باستمرار. ولهذه السيرورة املتجددة واملمتدة في الزمن تمظهرات 

خارجية تتجلى أساسا في مبادرة املتعلم لالستفادة من خدمات التوجيه املدرس ي واملنهي والجامعي، وانخراطه في مختلف 

عنها أو غيرها ذات الصلة بمشروعه، وسعيه إلى توثيق سيرورة تفكيره في مشروعه، وتفاعله ألانشطة التربوية املنبثقة 

الجدي مع املساطر الجاري بها العمل في مجال التوجيه املدرس ي واملنهي والجامعي. فاملشروع الشخص ي للمتعلم هو 

كوينية وتحديد املسارات الدراسية والت السيرورة التي ينخرط فيها املتعلم من أجل تحديد هدف منهي يطمح إلى تحقيقه،

املؤدية إليه، خطته الشخصية لبلوغه، والخيارات البديلة في حالة تعثره في الوصول إلى هذا املبتغى، وكل ذلك في 

إطار منطق تكامل استراتيجي بين ألاداء الدراس ي واملاض ي والحالي، وبين الطموحات وألاهداف الدراسية والتكوينية 

 سية وهي:مراحل أساويقتض ي ارساء العمل باملشروع الشخص ي للمتعلم ثالثة  .املستقبليةواملهنية 

 النهائيتين من التعليم الابتدائي : تخص السنتينمرحلة الاستئناس

مواكبة املتعلم في بناء مشروعه الشخص ي ومساعدته في : تهم سلك التعليم الثانوي إلاعدادي حيث حلة البناءمر 

 د اختياراته الدراسية والتكوينية عبر:نهايتها على تحدي
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  تعزيز معرفته باملهن واستكشاف املجاالت الاقتصادية واملهنية، استكشاف عالم املقاولة، مع الاستئناس

 بالحس املقاوالتي. 

 تعميق معرفته باملسارات الدراسية والتكوينية وآفاقها ومعرفة خصائص الذات في أبعادها املختلفة؛ 

  لبناء املشروع الشخص ي وتنمية كفاياته املتعلقة باالختيار واتخاذ القراراكتساب منهجية. 

  إرساء تدريب استكشافي لوسط منهي خالل الدورة ألاولى لفائدة تلميذات وتالميذ مستوى الثالثة إعدادي

 وفق إطار مرجعي يوضع لهذا الغرض.

ي علم من أجل تمكينه من توطيد مشروعه الشخص واكبة املتمل : تخص سلك التعليم الثانوي التأهيليمرحلة التوطيد

تبعا لتطور مستوى نضج ميوله، ومساعدته على تحيين اختياراته الدراسية والتكوينية لتحقيق مشروعه، باستثمار 

 محطات التوجيه وإعادة التوجيه املمكنة ومختلف املمرات والجسور املتاحة عبر:

 تعميق معرفته باملهن ومتطلباتها 

 ر على مقومات الاقتصاد الوطني وآفاق الشغل الواعدةالتعرف أكث 

 تعزيز معرفته باملسارات الدراسية والتكوينية املؤهلة لذلك 

 تنمية ثقافته املقاوالتية وحسه الريادي 
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يقتض ي إرساء العمل باملشروع الشخص ي للمتعلم بالثانويات إلاعدادية  خصائص املواكبة واليات تتبعها:.3

 ثالثة مستلزمات:  280-22يات التأهيلية وفق مقتضيات القرار الوزاري والثانو 

 إرساء خدمة مواكبة املشاريع الشخصية للمتعلمين؛

تشمل مجموع الخدمات والبرامج وألانشطة والتدخالت التربوية املوجهة للمتعلم ويتم التمييز بين ثالثة أنواع 

 من املواكبة: 

ألاساتذة وفق مقتضيات املذكرة،" املنظمة ملهمة وأدوار " ألاستاذ الرئيس وذلك  : وتتم من طرفاملواكبة التربوية

بهدف تنمية كفايات التربية على الاختيار وبناء املشاريع الشخصية والعدد التربوية، وباستثمار ملضامين ألانشطة 

 الصفية والالصفية الداعمة للمشروع الشخص ي للمتعلم. 

وتقوم على تتبع سيرورة املواكبة التربوية وتوثيقها من خالل ملف تتبع ا ملشروع الشخص ي : املواكبة إلادارية والتقنية

يارات املتعلم في إطار مساطر التوجيه املدرس ي واملنهي والجامعي، وعلى اتخاذ قرارات مرحلية أو توعلى التفاعل مع اخ

 نهائية بخصوص اختيارات املتعلم من طرف املجالس واللجن املختصة. 
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: تناط بأطر التوجيه التربوي وذلك من خالل تقديم خدمات تخصصية متنوعة ومتكاملة في املواكبة التخصصية

ملتعلمين ا مباشرة تستهدفمجال التوجيه املدرس ي واملنهي ويتم التمييز بين مدخلين للمواكبة التخصصية: مواكبة 

 .بشكل مباشر بشكل ومواكبة غير مباشرة. تستهدف بيئة املواكبة

 :إرساء بيئة مدرسية وتربوية مواكبة للمشاريع الشخصية للمتعلمين

يحرص مدير املؤسسة على إرساء" بيئة مدرسية مواكبة، تضمن للمتعلمين الاستفادة من خدمة املواكبة 

بأنواعها الثالث وتسمح لهم بالتعبير عن اختياراتهم الدراسية والتكوينية واملهنية وبالتواصل حول مشاريعهم 

 شخصية. ولهذا الغرض تتخذ مختلف الترتيبات منها:  ال

  مؤسسةللمستشارا تقنيا  باملؤسسة بصفتهمع إلاطار في التوجيه املكلف. 

 الحرص على تغطية كل قسم بخدمات" ألاستاذ الرئيس. 

 ها ر الارتقاء باملمارسة التربوية باملؤسسة في مجال التوجيه املدرس ي واملنهي والجامعي والحرص على استحضا

 .ملركزية املشروع الشخص ي للمتعلم كخيط ناظم للفعل التربوي 

 تفعيل أدوار مجالس املؤسسة العتماد أنشطة تربوية داعمة للمشاريع الشخصية للمتعلمين. 

  التنسيق والتواصل ألافقي والعمودي على مستوى املؤسسة التعليمية بين مختلف الفاعلين ترشيدا

 يزها على دعم املشاريع الشخصية للمتعلمين لتدخالتهم تعزيز التنسيق وترك

  حسن تدبير مختلف املساطر التقنية وإلادارية ذات الصلة بالتوجيه املنهي واملدرس ي والجامعي بما فيها ملف

  .تتبع املشروع الشخص ي للمتعلم
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  رشيد تتدبير الفضاءات الضرورية لتصريف ألانشطة والتدخالت املبرمجة في إطار املواكبة والحرص على

 استعمالها من طرف مختلف الفاعلين املعنيين. 

 :إرساء آليات تتبع واستثمار املشاريع الشخصية للمتعلمين

لرصد مستوى نضج تفكير املتعلم في مشروعه الشخص ي واستثمار ذلك في مساعدته على تحديد اختياراته  

ي الشخص ي لكل متعلم يوضع ضمن ملفه املدرس وتجويد القرارات املتعلقة بها يتم اعتماد ملف خاص بتتبع املشروع 

 ستاذ الرئيس "وإلاطار في التوجيه التربوي ويتضمن:ألا وتتم تعبئته من طرف املتعلم، نفسه و

لرصد مستوى نضج تفكير املتعلم في مشروعه الشخص ي واستثمار ذلك في مساعدته على تحديد اختياراته 

ف خاص بتتبع املشروع الشخص ي لكل متعلم يوضع ضمن ملفه املدرس ي وتجويد القرارات املتعلقة بها يتم اعتماد مل

 ستاذ الرئيس "وإلاطار في التوجيه التربوي ويتضمن:ألا وتتم تعبئته من طرف املتعلم، نفسه و

  وصف إجرائي للمشروع الشخص ي للمتعلم يحدده هذا الاخير، في بداية التعليم الثانوي إلاعدادي وفي نهاية

 .التعليم الثانوي كل سنة من سنوات 

  حصيلة لألنشطة الداعمة للمشروع الشخص ي ولألنشطة والتدخالت التخصصية التي انخرط فيها املتعلم

 .يرصدها" ألاستاذ الرئيس

 رأي "ألاستاذ الرئيس" عند نهاية كل دورة دراسية بخصوص مستوى تقدم املتعلم في بناء مشروعه الشخص ي. 

 •شخص ي لدى املتعلم ينجزه "ألاستاذ الرئيسالشروع تقييم سنوي لتطور بعض كفايات امل. 

  توثيق للتدخالت التصحيحية والداعمة املقترحة من طرف "ألاستاذ الرئيس" بداية الدورة الثانية من كل

   .سنة دراسية

  في التوجيه التربوي نهاية كل دورة دراسية حول مضمون امللف إلاطار مالحظات. 

دة التوجيه املعبر عنها من املتعلم وللقرارات الصادرة بشأنها عن املجالس واللجن حصيلة الختيارات التوجيه وإعا

 طرف املختصة باملؤسسة.  
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 استنتاج عام:

تعمل ألاطر التربوية والتوجيهية بمديرية موالي رشيد إلى ترشيد وتنوير اختيارات املتعلمين الدراسية والتكوينية  

شيط خالل مساراتهم الدراسية والتكوينية بهدف التقليص من احتمال الخطأ واملهنية، وذلك بالتدخل بشكل مبكر ون

في الاختيار، وإرشادهم إلى التكوينات املهنية أو العليا املالئمة أكثر لقدراتهم وميوالتهم وطموحاتهم، وذلك على ضوء 

 فرص العمل التي يتيحها سوق الشغل.

 قائمة املراجع: 

اتيجيات التعلم وأثرها على املشروع الشخص ي للتلميذ، املجلة الدولية استر . (0222). عبد هللا ،راأزو  (2

 .(2). 0والعلمية للتربية والتكوين، 

 .أهمية التفكير الناقد في سيرورة بناء املشروع الشخص ي للتلميذ .(0222)، سالف. مشري و ، ، نوالبن علي (0

 .020، ص 0مجلة العلوم النفسية والتربوية 

 .التربوية ودورها في تجويد التعليم ومحاربة الهدر املدرس ي: دراسة ميدانية املواكبة. (0228)بنرحو، نوال.  (0

 2مجلة التدريس، مجلة علمية متخصصة محكمة تصدرها كلية علوم التربية، 

املشروع الشخص ي للمتعلم على ضوء الرؤية الاستراتيجية مقاربة منهجية . (0222) ، عبد العزيز.سنهجي (2

 .02و 00،00ص  التربوي،نهجي للتكوين أطر التوجيه تدريبية، إلاطار امل

الصادر في  280.22القرار الوزاري لوزير التربية الوطنية والتكوين املنهي والتعليم العالي والبحث العلمي رقم  (5

 .0222أكتوبر  28

 والجامعيبشأن التوجيه املدرس ي واملنهي  0222أكتوبر  8بتاريخ  280×22من القرار الوزاري رقم  8املادة  (8

بشأن الترشيح ملهام ألاستاذ)ة(الرئيس)ة( بالثانويات  0222أكتوبر  22الصادرة بتاريخ  222-22املذكرة رقم  (8

 إلاعدادية والثانويات التأهيلية.
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L’innovation pédagogique durant la crise sanitaire (covid 19) en Algérie par 

l’introduction de l’enseignement à distance   

 ( في الجزائر من خالل إدخال التعليم عن بعد12الابتكار التربوي أثناء ألازمة الصحية )كوفيد 
Dr.Kahina Ait Hatrit, Université Abderrahmane MIRA Bejaia/Algérie. 

Dr.Amina Mansour / Ecole Nationale Supérieure de Management ENSM KOLÉA/ Algérie 

Résumé : 

En 2020, la pandémie de la covid-19 s’est imposée comme principale préoccupation de tous les pays. En Algérie 

cette crise sanitaire a bouleversée le fonctionnement de différents secteurs et a conduit l’Etat à prendre d’énormes décisions 

notamment dans le domaine de l’enseignement supérieur. L’arrêt imposé des activités scientifique et pédagogique et la 

nécessité d’assurer leur continuité, a conduit la tutelle en effet à réagir, à travers l’envoi d’une directive datant du 02 avril 

2020 les universités à instaurer un mode d’enseignement en rupture avec les cours en présentiel. C’est ainsi qu’il y a eu une 

innovation en terme de pédagogie, à travers l’introduction de l’enseignement à distance. Ce dernier a été assuré grâce aux 

plateformes de E-learning déjà adoptées auparavant par quelques établissements (UFC, université de Laghouat…) mais elles 

étaient globalement très peu utilisées. 

Dans notre communication nous allons essayer de savoir comment les enseignants évaluent ils cette expérience 

d’enseignement inédite  qui a été d’abord exclusivement à distance durant le confinement  puis organisée de manière 

hybride depuis l’année universitaire 2020/2021 jusqu’aujourd’hui? 

La partie empirique de notre travail reposera sur une enquête qualitative, que nous allons réaliser par entretiens 

semi directifs. Nous allons donc interroger des enseignants universitaires de différents grades, à propos de leur expérience 

d’enseignement à distance, son déroulement, ses apports, ses difficultés, et ce qu’ils proposent d’améliorer pour un meilleur 

déroulement de ce type d’enseignement. 

Mots clés : crise sanitaire COVID 19, innovation pédagogique, enseignement supérieur, enseignement à distance, 

enseignants  

Abstract: 

In 2020, the covid-19 pandemic has emerged as the main concern of all countries. In Algeria, this health crisis has 

upset the functioning of different sectors and led the State to take enormous decisions, particularly in the field of higher 

education. The imposed shutdown of scientific and educational activities and the need to ensure their continuity, led the 

supervisory authorities to react, by sending a directive dated April 02, 2020 to the universities to establish a method of 

teaching breaking away from face-to-face lessons. This is how there was an innovation in terms of pedagogy, through the 

introduction of distance education. The latter was ensured thanks to the E-learning platforms already adopted previously 

by some establishments (UFC, University of Laghouat, etc.) but they were generally very little used. 
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In our communication, we will try to find out how teachers evaluate this unprecedented teaching experience which 

has was first exclusively remotely during confinement and then organized in a hybrid way since the 2020/2021 academic 

year until today? 

The empirical part of our work will be based on a qualitative survey, which we will carry out by semi-structured 

interviews. We are therefore going to interview university teachers of different grades, about their experience of distance 

education, its progress, its contributions, its difficulties, and what they propose to improve for a better progress of this type 

of education. . 

Keywords: covid 19, pedagogic innovation, higher education, distance learning, teachers. 

Introduction : 

Ces dernières années le monde des communications et de l’accès à l’information connaît une 

révolution majeure. L’ordinateur, l’internet et les autres technologies de l’information et de la 

communication sont appelés à prendre une part de plus en plus importante dans la réalisation des activités 

personnelles, professionnelles. De son côté, l’enseignement ne peut donc se soustraire à l’influence de ces 

technologies. Depuis près d’un demi-siècle, les TIC ont rendu possible un accès efficient, efficace et fiable 

à la ressource scientifique et facilitant ainsi l’enseignement à travers leur intégration dans la pédagogie 

universitaire. L’intérêt des plateformes d’enseignement pédagogique n’est plus à démontrer. 

Avec la crise sanitaire du covid-19 notre planéte a été complétement boulversé et d’énormes 

perturbations sur les plans économique, sociale, éducatif ont vue le jour. Cette maladie s’est imposée en 

effet comme principale préoccupation de tous les Etats du monde.  

Le gouvernement algérien n’a pas été épargné par la nécessite à partir du 12 mars 2020 d’engager 

des mesures de fermeture de tous les établissements affiliés aux ministéres de l’éducation et de 

l’enseignement supérieur et de la recherche scientifique. Cette décision a été accompgné par une une 

directives  du Ministére de l’enseignement supérieur datant du 02 avril 2020 qui appel les établissements 

universitaire à recourir à l’enseignement à distance. Pour faire face au contexte de fermeture des écoles 

supérieures, les centres universitaires et les universités, l’Etat algérien a lancé des mesures de continuité 

pédagogique visant à assurer la transition vers un mode d’enseignement et d’aprentissage à distance. Il 

s’agissait de veiller à garder le contact entre les ensignants et leurs étudiants afin de maintenir et consolider 

les connaissances déjà acquises depuis le début de l’année universitaire 2019/ 2020. 

Malgré tous les efforts consenties ces dix derniéres années, l’enseignement à distance a connu sur 

le plan pratique une stagnation et ce n’est qu’avec la propagation du virus de la covid-19 que ce mode 



 مجلةالمؤتمرات العلميةالدولية       
International Journal of Scientific Confrences                                                  

 

         Democratic Arab Center For Strategic, Political & Economic Studies Berlin / German 372 
 

 رلينب –إصدارات املركز الديمقراطي العربي للدراسات الاستراتيجية والسياسية والاقتصادية / أملانيا           

 

 عشر بعالعدد السا  

0200 

d’enseignement s’est imposé comme une alternative primordiale au niveau des universités. Cette 

communication tente dans ce contexte de répondre à la question de savoir : 

Comment les enseignants évaluent ils cette expérience d’enseignement inédite  qui a été d’abord 

exclusivement à distance durant le confinement  puis organisée de manière hybride depuis l’année 

universitaire 2020/2021 jusqu’aujourd’hui ? 

Afin d’apporter des éléments de réponses à nos questions de recherche, nous allons dans un 

premier temps présenter notre cadre théorique qui s’articule autour de l’enseignement à distance (sa 

définition, son évolution dans le monde et en Algérie et les auteurs qui se sont intéressés à l’étude de son 

déroulement, ses avantages et ses difficultés). Nous allons parler ensuite de la méthodologie de recherche 

suivie et enfin nous allons présenter les principaux résultats de notre investigation sur le terrain.  

I.  cadre théorique : 

1. Définition : 

Selon l’UNESCO l’enseignement à distance peut être definit comme : ‘’ un mode d'enseignement, 

dispensé par une institution, qui n'implique pas la présence physique du maître chargé de le donner à 

l'endroit où il est reçu, ou dans lequel le maître n'est présent qu'à certains moments ou pour des tâches 

spécifiques.’’ (UNESCO, 1987, P.25). 

2. Evolution de l’enseignement à distance dans le monde : 

Si nous voulons étudier l’évolution de l’enseignement à distance trois principales générations 

peuvent être distingués (Paivandi, 2009) (figure n°1). 
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Figure n°1.  Chronologie de l’enseignement à distance. 

 

Elaboré à partir de Paivandi (2009) 

 La premiére génération : l’enseignement par correspondance. ce type d’enseignement qui a 

vu le jour pour la premiére fois en Angleterre en 1840 est basé principalement sur le support papier. Cette 

génération offrait aux adultes n’ayant pas achevé leurs parcours secondaire et supérieur, la possibilité de 

poursuivre leurs études par correspondance, 

 La deuxième génération : l’enseignement télévisé. Ce type d’enseignement mobilise des 

technologies comme la télévision et la vidéo pour dispenser les cours. Les premiéres expériences dans le 

domaine furent au début des années 1970 (l’Espagne et l’Angleterre). 

 La troisiéme génération : l’enseignement intéractif. Ce type d’enseignement s’est imposé avec 

le développement d’internet à la fin des années 1980 et le début des années 1990. Cette génération qui 

est la plus dominante aujourd’hui offre une multitude d’outils de communication (mail, visioconférence, 

plateforme, forum de discussion…). 

3. Evolution de l’enseignement à distance en Algérie : 

L’expérience de l’Algérie en matiére d’enseignement à distance n’est pas nouvelles. Elle a vue le jour en 

effet à la fin des années soixante avec la création en 1969 du CNEG (Centre National d’Enseignement 

Général) et en 1984 du CNEPD (Centre National d’Enseignement Professionnel à Distance). La mise en 

place dès le début des années 1990 de l’université de formation continue UFC a permis l’introduction de 
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nouveaux supports pédagogiques (disquettes, Cdrom…). Au début des années 2000, le programme 

d’intégration des technologies de l’information et de la communication dans l’enseignement et la 

recherche a vu le jour. Au cours du ce programme trois principaux projets ont été lancés (Khelfaoui, 2003) 

: le projet de mise en place des infrastructures technologiques et des outils qui répondent aux besoin 

d’information et de communication scientifique et technique, le projet de télé-enseignement et le projet 

de la bibliothèque virtuelle. 

Plusieurs rencontres dans le domaine de l’enseignement à distance ont également était organisés 

en Algérie ces derniéres années telles : la journée d’étude sur le "e-learning" à Oran, le colloque national 

sur "les nouvelles approches de conception d’un cours e-learning" à Ghardaïa, le colloque international de 

l’université de Djelfa sur lee-Learning et autonomie de l’apprentissage à l’ère du covid-19… 

4. Le déroulement des projets d’EAD : 

Selon Oulmaati et al, (2017) l’application du e-learning dans le milieu universitaire est source de 

changements dans les habitudes et comportements pédagogiques. Bouhali (2021) parle d’un changement  

dans les rôles des enseignants qui en plus d’accompagnateurs, de facilitateurs et de médiateurs, 

deviennent intégrateurs de ressources, superviseurs de l'apprentissage et administrateur des plateformes 

d’EAD. Des changements qui peuvent être sources de résistance de la part des enseignants, à causes des 

croyances (Crahay, 1996) et la perception négative à l’égard de nouveauté (Coen, 2018)… 

 Afin de garantir le succès de tel projet Oulmaati et al, (2017) ont insisté sur l’importance des 

stratégies de conduite de changement vis-à-vis des enseignants. Pour démonter cela ils se sont intéressés 

dans leur enquête par questionnaire au déroulement du projet de mise en place de plateforme de e-

learning au niveau de la faculté des lettres et des sciences humaines de Tétouan. Les résultats de l’enquête 

mettent en relief que trois axes ont été à l’origine du succès du processus de conduite de changement : 

  Le premier axe concerne la stratégie de communication établit afin de sensibiliser les enseignants 

sur l’importance du changement. Les réunions tenues et les dépliants explicatifs du projet distribués ont 

porté leurs fruits étant donné que les enseignants interviewés perçoivent les bénéfices induits par 

l’introduction des TIC dans les pratiques pédagogiques.  Lassasi et al, (2020) de leur côté dans leur enquête 

par questionnaire ont trouvé qu’une grande part des enseignants questionnés ont été informés des 

mesures de MESRS lancées pour assurer la continuité de l’année universitaires à travers les cours en ligne. 
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 Le deuxième axe relatif à la formation des enseignants à la conception et l’insertion des cours en 

ligne d’une part, et à la méthodologie d’utilisation des plateformes de e-learning dans les pratiques 

pédagogiques d’autre part. Les réponses obtenues aux questions posées par Oulmaati et al, (2017) dans 

le cadre de ce deuxième axe démontrent que les enseignants ont été très satisfaits du contenu du cours 

qui répond exactement à leurs attentes et des méthodes pédagogiques employées par le formateur. Les 

résultats obtenus par Delforge, Meurice et Van de Vyver (2019) confirment l’idée selon laquelle la 

formation sur les TIC est le socle de tout changement. De leurs côté Lassasi et al, (2020) ont conclu leur 

étude en précisant que le manque de préparation et formation des enseignants algériens à l’utilisation des 

plateformes en ligne peut avoir d’énormes conséquences sur la qualité de l’enseignement. 

 Le dernier axe qui représente l’accompagnement technique des enseignants dans leurs pratiques 

pédagogiques sur les plateformes de e-learning. L’enquête  d’Oulmaati et al, (2017) a démontré que la 

motivation des enseignants à préparer et assurer les cours en ligne s’est réalisée à travers le désignation 

d’un facilitateur du changement, dont les missions ont été de soutenir les acteurs-clés, de maintenir la 

qualité des services, de communiquer en permanente autour du projet et d’évaluer le degré d'évolution 

du processus de changement. De leur côté Lassasi et al, (2020) ont trouvé que les enseignants sont de 

manière générale moyennement satisfaits des conditions techniques et environnementales de 

l’enseignement à distance. 

 Un autre aspect du déroulement des cours en ligne a été étudié par la littérature, celui du type de 

support mobilisé pour l’enseignement à distance. Lassasi et al, (2020) ont pu trouver que les plateformes 

des universités telle ‘’moodle’’ ont été utilisées par la majorité des enseignants tout domaine 

d’enseignement confondu, avec une utilisation moindre des réseaux sociaux et des sites personnels. De 

son côté Bouhali (2021) a trouvé que les plateformes de visioconférences telle que zoom a permis aux 

enseignants d’assurer gratuitement leurs cours durant la pandémie du covid-19, cependant leur utilisation 

est devenu contraignante à partir de septembre 2020, moment où elle est devenue payante et limitée à 

40minutes. Chose qui a conduit les enseignants interviewés vers l’utilisation de la plateforme gratuite 

googlemeet. 

5. Les bénéfices et difficultés d’utilisation des plateformes d’EAD : 

Les plateformes pédagogiques et l’enseignement à distance sont considéré par la littérature comme 

un moyen incontournable pour l’organisation et l’amélioration des travaux universitaires (Zemsky et 

Massy, 2004 ; Wang, 2007). Selon les résultats obtenus par Ouerfelli et Gharbi (2008) dans leur enquête 
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par questionnaire conduite au Bahreïn, l’enseignement en ligne est bénéfique en termes d’accessibilité 

équitable des cours à tous les étudiants, il offre un environnement de travail pour les étudiants propice à 

l’apprentissage et moins contraignent que les cours en classe et il permet une meilleure collaboration entre 

étudiants. L’enquête conduite par Oulmaati et al, (2017) démontrent les avantages perçus par les 

enseignants vis-à-vis de la plateforme ‘’minassati’’. Pour l’interface, les interviewés ont souligné leur forte 

satisfaction en ce qui concerne les avantages que la plateforme procure en termes d’utilité et de facilité de 

communication et de collaboration en ligne. De son côté Lassasi et al, (2020) ont identifié dans leur 

enquête les perceptions des enseignants par grands domaines d’enseignements vis-à-vis des mesures du 

ministère de l’enseignement supérieur et de la recherche scientifique algérien. Il ressort des résultats de 

l’enquête que les enseignants du domaine des sciences sociales sont plus pessimistes en ce qui concerne 

l’utilité, la faisabilité et l’efficacité des mesures. Kozarenko (2020) a souligné le gain de temps et le confort 

dû au travail des enseignants chez eux.   Bouhali (2021) a identifié les avantages en termes de disponibilité 

des documents et enregistrement consultables en ligne et une consolidation de l’engagement et la 

confiance en soi des étudiants. 

Cependant en plus des avantages de l’enseignement à distances, les recherches antérieures 

démontrent également quelques inconvénients dus à l’utilisation des plateformes de e-learning. 

L’enquête conduite par Lassasi et al, (2020) a décelé deux principales difficultés rencontrées par les 

enseignants dans le cadre de l’enseignement à distance : 66.6% des enseignants ont souligné le manque 

de contact direct avec les étudiants et 65% la qualité de la connexion à internet. Pour la maitrise de la 

technologie il semblerait qu’une minorité des enseignants ont déclaré avoir fait face à cette difficulté. 

Kozarenko (2020) a souligné les problèmes de fatigue de l’enseignant, d’accès à internet et d’absence de 

contacts directs entre apprenants et enseignants dus au recours à l’enseignement en ligne 

II. Méthodologie de recherche : 

Afin de pouvoir atteindre notre objectif de recherche, qui s’articule autour de la détermination la 

manière avec laquelle les enseignants évaluent leur expérience avec l’enseignement à distance, nous 

avons réalisé une enquête par entretiens semi-directifs conduits auprès d’enseignants- chercheurs de 

différents grades (tableau n°1). 

 

 



 مجلةالمؤتمرات العلميةالدولية       
International Journal of Scientific Confrences                                                  

 

         Democratic Arab Center For Strategic, Political & Economic Studies Berlin / German 377 
 

 رلينب –إصدارات املركز الديمقراطي العربي للدراسات الاستراتيجية والسياسية والاقتصادية / أملانيا           

 

 عشر بعالعدد السا  

0200 

Tableau n°1. Présentation de l’échantillon d’enquête 

Enseignant Grade Nombre d’entretiens Durée des entretiens 

1 MCB 1 25min 

2 Vacataire 1 18min 

3 Vacataire 1 20min 

4 Vacataire 1 15min 

5 Vacataire 1 18min 

6 Vacataire 1 15min 

Source : Fait par nous-mêmes 

Les questions du guide d’entretiens portées sur trois principaux axes : 

 L’introduction de l’EAD ;   

 La méthodologie suivie par les enseignants pour s’adapter à ce nouveau mode d’enseignement ; 

 Les avantages et les difficultés de l’EAD 

Pour l’analyse des réponses aux entretiens, nous avons procédé à une analyse du contenu en et 

nous avons suivi les étapes de l’analyse déterminées par Miles et Huberman (1991) : la réduction des 

données (retranscription des entretiens), la condensation (codification) et la présentation des données. 

III. Résultats de l’enquête : 

1. les conduites de l’introduction de l’enseignement à distance : 

L’arrêt des activités pédagogiques et scientifiques annoncé par la tutelle chargée de gérer 

l’enseignement supérieur et la recherche scientifique, a été suivi d’une instruction de la continuité des 

programmes pédagogiques en ligne, et cela à travers les plateformes de e-learning. Pour ce faire cette 

instruction a été communiqué par voie hiérarchique jusqu’à arriver à l’enseignant. En effet, nos enquêtés 

déclarent avoir été informé via messagerie électronique, a l’image de cet enquêtée qui dit avoir été informé 

par un « mail stipulant la continuité de l’année universitaire par l’EAD » 

Par ailleurs, cette instruction inattendue de par les circonstances et inévitable de par l’obligation 

d’assurer la continuité des programmes pédagogiques, a été données a un personnel enseignant 
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pratiquant exclusivement l’enseignement en présentiel, et qui n’a pas comme pratique courante l’EAD 

nécessitant une formation et un accompagnement notamment pour la maitrise des technologies de la 

communication et des plateformes de e-learning (Lassasi et al, 2020).   

En effet, pour ce qui est de notre enquête, la grande partie des enseignant interrogés n’ont pas suivi 

une formation la conception et l’implémentation des cours en ligne cette catégorie englobe aussi les 

enseignants vacataires. Pour les enseignants ayant suivi une formation ils ont fait dans le cadre de la 

formation des enseignants nouvellement recruté, c’est-à-dire durant l’année de formation à valider a avant 

d’être confirmé. Selon une de nos enquêtés cette formation consiste à apprendre : 

 Comment s’inscrire à la plateforme MOODLE et EDX 

 Comment réaliser une carte conceptuelle/mentale 

 Rédiger le cours dans le logiciel Opale et le publier sous plusieurs formats.  

 Rédiger un plan de cours, un plan de conception, un portfolio, une feuille de route,  

 Comment déposer le cours dans la plateforme Moodle (E-Learning) 

 Comment réaliser des tests, ajouter des documents, des photos, des vidéos…etc.  

 Comment discuter avec les étudiants dans des salons de discussions ou à travers des chats 

 Comment réaliser un cours sous forme d’une vidéo. 

Cette formation est ainsi jugée utile et satisfaisante, malgré la condition difficile de son 

déroulement « Personnellement, j’aurais préféré que la formation soit assurée par un formateur en 

présentiel et non pas en ligne car cette dernière a duré sept mois en parallèle avec une autre formation 

théorique ajoutant à cela la couverture de notre charge dans l’enseignements des Td et cours. Le rythme 

de la formation était pénible pour nous, néanmoins, elle était intéressante. »Propos d’une enseignante 

MCB. 

En effet,  l’encadrement et l’orientation des enseignants à pratiquer l’EAD est très faible selon notre 

enquête, notamment pour les enseignants vacataires, elle se limite dans certains cas à leurs remettre des 

documents expliquant le mode d’utilisation de la plateforme utilisée dans l’établissement :  « Le service 

informatique de l’école nous a fait parvenir un document explicatif des différentes étapes à suivre pour 

l’introduction des cours sur la plateforme Moodle », et pour maitriser d’autres plateformes ces enseignants 

font recours aux vidéos explicatives diffusées sur internet.  
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Les cours à distance sont dispensés à  partir du domicile de l’enseignant, la totalité des répondants 

le confirment. Cela, en mobilisant des moyens personnels notamment l’ordinateur et la connexion 

internet. Cette dernière est perçu comme satisfaisante quand il s’agit d’une connexion ADSL, est non 

satisfaisante quand c’est une connexion via opérateur mobile « Au début de l’année universitaire j’ai 

essayé d’utiliser ma connexion mobile 4G pour animer mon cours vue les avantages qu’elle est censée 

procurer lors des déplacements, mais les problèmes récurrent de connexion m’ont conduit à me tourner 

vers une connexion ADSL de mon bureau » propos d’une enseignante vacataire.  

2. Méthodologie employé  dans l’enseignement à distance : 

L’EAD ne peut être assuré sans le recours aux technologies de la communication et à une connexion 

interne. C’est à cet effet que dans le cadre de la promotion de l’enseignement à distance, depuis quelques 

années, plusieurs universités Algériennes ont mis en place des plateformes de e-learning comme une 

continuité de l’enseignement en présentiel. Slimani,R et Bentahar F(2019) définissent a ce titre ces 

plateformes comme« un logiciel qui assiste la conduite des formations présentielles et à distance.»pour 

notre cas d’étude, nous avons constaté que plusieurs plateformes sont utilisées pour pratiquer l’EAD qui 

a débuté avec la crise sanitaire covid19. Nous distinguons ainsi deux types de plateformes, celles qui 

permettent d’avoir un contact direct avec les étudiants et celles qui permettent de mettre à la disposition 

des étudiants différents supports de cours tel que des fichiers PDF, PowerPoint, enregistrements vidéos. 

Cela donne lieu à deux catégories de pratiques d’EAD : 

La première catégorie d’enseignants enquêtés utilise des plateformes d’enseignement en ligne 

permettant d’avoir un échange direct avec les étudiants, comme Google meet et zoom. Chacune de ces 

plateformes présentent des avantages et des inconvenant lié au mode d’utilisation et à la gratuité 

d’utilisation comme le précises les propos suivants « Parmi toutes les plateformes d’EAD, j’ai d’abord utilisé 

‘’zoom’’ étant donné sa simplicité et sa gratuite. Cependant, lorsqu’il est devenu payant j’ai immigré vers 

google meet ». Les cours pour cette catégorie sont présentés à l’aide d’une présentation power point, 

comme pour l’enseignement en présentiel, la différence est que « L’EAD exige de l’enseignant de présenter 

sur les supports le maximum d’explications » enseignante vacataire.  

La deuxième catégorie utilise la plateforme de e-learning de l’université, sous forme d’espace cours en 

ligne dirigé par l’enseignant chargé du cours et qui serons accessibles au étudiants qui y sont inscrits. Les 

enseignant pratiquent un enseignement mixte car ils dispensent les cours en présentiel, et ils diffusent les 
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supports cours en Pdf, support cours en vidéo, mais aussi des ressources complémentaires comme 

(Ouvrage et document électronique, vidéo You tube, des photos, une carte conceptuelle). Ils ne notent 

aucune différence entre la préparation d’un cours en présentiel et un cours en ligne.   

3. Les avantages et les limite de l’introduction de l’EAD :  

L’EAD est maintenant adopté depuis deux années universitaires, les enseignants ont pu acquérir 

une expérience et ont pu faire un constat sur les avantage que leurs procure ce mode d’enseignement, 

mais ils ont aussi pu soulever les difficultés auxquelles ils sont confronté pendant ces deux années.  

Les enseignants interrogés sont confronté à différentes formes de difficulté : la première est technique, lié 

au la qualité de la connexion internet, et a l’ouverture d’un compte sur la plateforme e-learning de 

l’université notamment pour les enseignants vacataires « du fait que je suis vacataire, à ouvrir un compte 

sur la plateforme e-learning. Il a fallu que je présente une autorisation du chef de département pour 

l’ouvrir au centre de calcul, et en plus j’ai des difficultés à l’utiliser au début à cause de problèmes 

techniques » enseignante vacataire. La deuxième difficulté rencontrée est liée au déroulement du cours 

en ligne qui enregistre un taux faible de participation des étudiants, et une faible motivation des étudiants 

à suivre un cours en ligne. De ce fait, les enseignants interrogés sont très insatisfait du contact enseignant 

étudiant « Un contact virtuel qui rend la transmission et l’assimilation des connaissances difficiles  » 

enseignante vacataire. A ce propos un autre enquêté explique, certaines matières nécessitent justement 

un contact direct pour avoir le feedback des étudiants, ce qui est impossible avec l’EAD. 

Par ailleurs, les enseignants interrogés sont unanimes pour dire que l’EAD et les plateformes e-

learning permettent de renforcer l’enseignement traditionnel, et de gagner du temps, comme l’explique 

les propos de cet enquêté elle permet aux étudiants de consulter les supports de cours à la maison avant 

la séance du cours, ça leur permet d’avoir une idée au préalable sur le contenu du cours.  Ça nous évite 

aussi d’imprimer le cours et de perdre le temps de le distribuer durant la séance cours. Ça évite aussi de 

faire la dictée »  

Conclusion :  

L’enseignement à distance en Algérie a été généralisé dans l’urgence pour répondre à une situation 

de grise qui a paralysé le monde entier et tous les secteurs. Apres plus d’une année, ce mode 

d’enseignement ne fait pas l’unanimité chez les enseignants universitaires, ce que reflète d’ailleurs, l’avis 
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de nos enquêtés qui ne sont pas satisfait de l’EAD qu’ils pratiquent, et dans le but de l’améliorer ils ont 

formulé les certaines suggestions.  

Les enseignants non formés essentiellement des vacataires sont insatisfait de ce mode d’enseignement, ils 

proposent de, Former plus les enseignants à l’utilisation des plateformes, Résoudre les problèmes de 

connexion à internet, Investissement dans des plateformes payantes ayant des fonctionnalités plus 

sophistiquées,et d’utilise des plateformes  qui permettent en contact directe avec les étudiants, comme 

zoom, Google meet, ou les intégrer sur e-learning, ou sur le site de l’université pour faciliter et sécuriser 

l’accès. 

Pour les enseignants permanents, ils se disent satisfaits de l’introduction d’un nouveau mode 

d’enseignement. Cependant ils soulèvent certains problèmes rencontrés lors de l’utilisation des TIC dans 

l’enseignement tel que l’adhésion des étudiants et leur acceptation de l’EAD, il faut donc remédier à cette 

situation. Ajoutant à cela la formation des enseignants et les étudiants à l’utilisation des plateformes de e-

learning.  
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