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 السالم عليكم جميًعا ورحمة هللا وبركاته،

يعد املجال التربوي من بين مجاالت التفاعل الاجتماعي ألاكثر أهمية في حياتنا اليومية 

للفرد، ويحتاج هذا إلى عملية  كونه يساهم في اكساب سلوكات وخبرات وأفعال ومعان

تربوية تعلمية تساعد على إدارة املجال التعليمي، ومن بين محددات افدارة نجد القيادة 

التربوية في مجال التعليم والتعليم والتربية والتي تشمل جميع مؤسسات التربية والتنشئة 

 الاجتماعية ككل.

يير الشامل للموارد البشرية واملادية إن القيادة بمفهومها الواسع هي حسن الادارة والتس

التي تعنى بتأسيس وتجويد املؤسسات التربوية كموضوع للدراسة، ومن هنا ال يتأتى هذا 

إال من خالل دور القائد في هذه املؤسسات التربوية لذا كان الهدف من هذا املؤتمر توضيع 

أي مؤسسة من أجل مفهوم القيادةوأهميتها ودورها وصفات وأسس القائد التربوي في 

إعطاء تصور في مجال سوسيولوجيا التربية كقاعدة علمية تحليلية لتحقيق فهم علمي 

 .واملختصين في هذا املجال العلمي قائم على دراسة الباحثين

وبعد غنتقاء العديد من ألابحاث الرئيسية التي تصب كلها في محتوى موضوع القيادة 

طرق كما تم التبوي ومجاالت القيادة وغايتها ...ائد التر التربوية تم التعرف على محددات الق

يير بتسكعامل رئيس يهتم  إلى إتجاهات التربية الحديثة التي باتت تعتمد على القيادة

 .املجاالت التفاعلية للفرد

ال يخفى علينا ان القيادة أيضا ضرورة في حياتنا اليومية في تنمية خبرات التفاعل والتعلم 

 .ما محددات تستمر مع حياة الفردنهوالتعليم كو 

وفي الخير يمكننا القول أن هذه املواضيع تطرح بصيغة علمية لتساعدنا على تحسين 

يمية مع آلاخرين ونرجوا ان يكون لهطا وتجويد عالقاتنا الاجتماعية والتربوية والتعل

 .إلاسهام أثر كبير

 

 رئيسة املؤتمر:

 معة ورقلة/الجزائراد.أمال كزيز/ج
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التربية عملية واسعة تمتد من ألاسرة كمؤسسة أولى إلى باقي املؤسسات التربوية 

والاجتماعية ألاخرى، وهي مجال تنموي )شخصية الفرد/ الطفل( كونها تستمر بإستمرار 

 .عليها طابع التربية الذاتية يضفيحياة الفرد كما أنها قابلة ألن 

تستوقفنا هنا العديد من ألافكار التي قد تطرح في أذهاننا مثل طرائق وأساليب التربية 

املتبعة من طرف هذه املؤسسات أو مدى نجاعتها في تحقيق فعل تربوي قائم على التوافق 

تلك ألافكار البسيطة تدفع بنا إلى تناول مفهوم  املجتمع(الاجتماعي من حيث )خصوصية 

ادة التربوية والتي تعنى بعملية إدارة املربي للطفل لتكوين هويته القيادة خاصة القي

 .متعددةوشخصيته في مجاالت تفاعلية 

ملزمون بتقديم التربية الفاعلة املبنية على قيم حقة ال مؤقتة التأثير  خاصة وأننا اليوم كآباء، أمهات، معلمين، مربين

ظل ما نعيشه من مشكالت اجتماعية وتربوية سواء داخل ألاسرة أو التربوي وهي مسؤولية كبيرة ال يمكننا إنكارها في 

املدرسة أو باقي املؤسسات ألاخرى سواء كانت رسمية أو غير رسمية، في هذا الصدد وجب أن تكون القيادة التربوية 

 . الرادع الصلب لتلك املشكالت بهدف الحد منها

ية أنها عمل” سيرجيوه فاني“ات املتخصصة في مجال القيادة والقيادة كما أشار لها ألاستاذ واملفكر صاحب الدراس

ضرورية تعنى بالقيادة في املؤسسات التربوية بهدف التسيير الحسن لها وألفرادها والتي تساعد على إعادة إنتاج تلك 

 ) ألاخت، املربي م،املواطن، ألاب، ألا واملجتمع الذي يتمثل في أفراده )الثقة التي بدأت بالتالش ي بين املؤسسات التربوية 

انطالقا مما سبق فالهدف الرئيس ي من هذا املوضوع هو البحث عن دور القيادة التربوية وخصوصيتها وتفعيلها إلعادة 

 … إنتاج الثقة املفقودة بين املعلم واملتعلم، ألاسرة وطفلها، املؤسسات الاجتماعية والتربوية ككل

هذا من خالل إتاحة الفرصة للباحثين واملختصين للتعمق في مثل هذه املواضيع، وطرح أفكار تسهم في تحقيق تنمية 

 . الفرد اجتماعيا، أيضا تحديد املشكالت التربوية وكيفية فهمها والحد من انتشارها

ة بين املجال التربوية واملجتمع وعليه ومن خالل هذا املؤتمر العلمي نود البحث عن إلاشكال الرئيس حول غياب الثق

 :التاليمن خالل تسليط الضوء على القيادة التربوية، وعلى هذا ألاساس يمكن طرح التساؤل 

 ؟لحديثةمن خالل اتجاهات التربية اكيف تسهم القيادة التربوية في إعادة إنتاج الثقة بين املؤسسات التربوية واملجتمع 

 أهداف املؤتمر:

يهتم هذا املؤتمر بطرح العديد من القضايا البارزة في مجال القيادة التربوية انطالقا من توظيف البحث العلمي الذي 

 : ينطلق من فهم الظاهرة بصورة علمية وهذا يحتاج مختصين في مجال التربية سعيا لتحقيق ألاهداف التالية

 ة التربوية واتجاهات التربية الحديثةإلاحاطة بأهم املنظورات السوسيوتربوية املفسرة للقياد. 

  إبراز أنماط التربية الحديثة وعالقتها بالقيادة التربوية في حياة الطفل واملجتمع في ظل ما تشهده املجتمعات

 . من تغييرات وتغيرات على أصعدة مختلفة

ديباجة 

 املؤتمر:



 

رؤى سوسيوتربوية إلعادة إنتاج الثقة بين  القيادة التربوية واتجاهات التربية الحديثة:       

    المؤسسات التربوية والمجتمع 

 

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

 

 املؤتمر الدولي

 العلمي

2022 

 

 نهما في ال يمكن إلاستغناء ع تقديم آليات إعادة إنتاج الثقة الالزمة بين املجتمع واملجال التربوي كونهما بعدين

 .تحقيق أهداف تنمية الفرد واملجتمع 

  تحديد نمط الرأسمال املتحكم في مجال القيادة التربوية انطالقا من توظيف املنظورات املفسرة لذلك لفهم

 . واقع التربية الحديثة وسياقاتها الاجتماعية

  الفرد وانعكاساتها املستقبلية على الروابط محاولة فهم طرائق وأساليب التربية املوجهة لفعل وسلوك

 . التعليمية والتربوية والاجتماعية

  فتح آفاق علمية في البحث عن مثل هذه املواضيع بين الباحثين واملختصين لتحقيق عائد علمي يسهم في الحد

 . من مشكالت تربوية مختلفة

 :محاور املؤتمر

  ))الاجتماعي والتربوي القيادة التربوية من املنظور : املحور ألاول 

 تحديد مفهوم القيادة التربوية وأبعادها ونظرياتها . 

  ألاسرة، املدرسة، النواديالتربوية في املؤسسات التربوية )القيادة( 

 توظيف القيادة التربوية إلعادة إنتاج الثقة بين الفرد واملؤسسات التربوية. 

 إشراك الطفل في النوادي الرياضية، النوادي ألاسرية للطفل )لقيادة التربوية اتجاهات التربية الحديثة في ا

 (التعليمية، مراكز تعليم اللغة، مراكز دعم املقررات الدراسية

 العالقات ألاسرية والاجتماعية ونمط القيادة التربوية . 

  يالاجتماعدور القيادة التربوية في القضاء على مشكالت )العنف، الرسوب، التسرب، إلانسحاب، الاغتراب ( 
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التأخر�الدرا���دور�القيادة�املدرسية�واملعلم�وو����مر����عالج�مش�لة�

The role of school leadership, the teacher, and the guardian in solving the problem of 

  اململكة�العر�ية�السعودية

Mohammad Sami Abbas/ Ministry of Education/ Saudi Arabia    

�وعلماء� �ال��بو��ن �من �با�تمام �حظيت �وقد �است�ناء، �بدون �املجتمعات ��افة �املن�شر��� �املشا�ل �من ا��� ر �التأخر�الد �عت���مش�لة

�املتجددة� �ل��ياة �النمو�والتقدم �إلعاقة
ً
را ��عت���مصد �ال�� �العصر�ة �املشكالت �أ�م �من �،واعت��و�ا �و�م�ات �و�باء س�ن ر �واملد النفس

�بالتأخر� �املرتبطة �ا��وانب �،و�افة ا��� ر �للتأخر�الد �املس�بة �املشا�ل �ع�� �التعرف ��� �البحث �مش�لة �ت��صت ذلك

سة�وما�لھ� ر ���املجتمع�و����ل�أسرة�و����ل�مد

ما����املشكالت�: لإلجابة�ع���السؤال�الرئ�س�التا��

  واملجتمع�والوطن؟

Abstract: 
 

            The problem of academicdelayis one of the problems spread in all fieldswithout exception, and it has received 

attention fromeducators, psychologists, teachers, and parents, and theyconsideredit one of the most import

problemsthat are a source of growth and progress for generations and the nation. Summarizing the researchproblem in the 

problemscausingacademicdelay, the competition, the competition, the study courses, and the study courses Proceedingfrom 

the problem of academicdelay in society, in the future of the family and in the future of children, thisresearchisrenewed to 

answer the following main question: What are the reasonsthatprompted the phenomenon of academicdelay for 

primaryschoolstudents     and w hat are itseffects on students, society and the country?

Keywords:academicdelay - primary stage 
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دور�القيادة�املدرسية�واملعلم�وو����مر����عالج�مش�لة�

The role of school leadership, the teacher, and the guardian in solving the problem of 

academic delay 

اململكة�العر�ية�السعودية/وزارة�التعليم�/ ع����محمد�بن��سامي�عباس

Mohammad Sami Abbas/ Ministry of Education/ Saudi Arabia   

�وعلماء� �ال��بو��ن �من �با�تمام �حظيت �وقد �است�ناء، �بدون �املجتمعات ��افة �املن�شر��� �املشا�ل �من ا��� ر �التأخر�الد �عت���مش�لة

�املتجددة� �ل��ياة �النمو�والتقدم �إلعاقة
ً
را ��عت���مصد �ال�� �العصر�ة �املشكالت �أ�م �من �،واعت��و�ا �و�م�ات �و�باء س�ن ر �واملد النفس

�بالتأخر� �املرتبطة �ا��وانب �،و�افة ا��� ر �للتأخر�الد �املس�بة �املشا�ل �ع�� �التعرف ��� �البحث �مش�لة �ت��صت ذلك

�ب�افة�مجاال��ا ل ا����من�عواقب�وآثار�وحلو ر �من�مش�لة�   . الد
ً
را��وانطالقا سة�وما�لھ���التأخر�الد ر ���املجتمع�و����ل�أسرة�و����ل�مد

لإلجابة�ع���السؤال�الرئ�س�التا���ث�ذا�البحء�مستقبل�الوطن�بأكملھ�،لذلك�جاءت�من�أثر����مستقبل��طفال�و���بنا

را���� ر�ا�ع����لطالبالتأخر�الد واملجتمع�والوطن؟�الطالب�املرحلة��بتدائية�وما����آثا

را��� ر��� – دور  – املرحلة��بتدائية – لتأخر�الد   املجتمع�املد

The problem of academicdelayis one of the problems spread in all fieldswithout exception, and it has received 

attention fromeducators, psychologists, teachers, and parents, and theyconsideredit one of the most import

problemsthat are a source of growth and progress for generations and the nation. Summarizing the researchproblem in the 

problemscausingacademicdelay, the competition, the competition, the study courses, and the study courses Proceedingfrom 

roblem of academicdelay in society, in the future of the family and in the future of children, thisresearchisrenewed to 

answer the following main question: What are the reasonsthatprompted the phenomenon of academicdelay for 

hat are itseffects on students, society and the country?  

primary stage - role - schoolcommunity  
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  : م��ص�الدراسة
  

�وعلماء�          �ال��بو��ن �من �با�تمام �حظيت �وقد �است�ناء، �بدون �املجتمعات ��افة �املن�شر��� �املشا�ل �من ا��� ر �التأخر�الد �عت���مش�لة

�املتجددة� �ل��ياة �النمو�والتقدم �إلعاقة
ً
را ��عت���مصد �ال�� �العصر�ة �املشكالت �أ�م �من �،واعت��و�ا �و�م�ات �و�باء س�ن ر �واملد النفس

�والوطن �بالتأخر�ل . لألجيال �املرتبطة �ا��وانب �،و�افة ا��� ر �للتأخر�الد �املس�بة �املشا�ل �ع�� �التعرف ��� �البحث �مش�لة �ت��صت ذلك

�ب�افة�مجاال��ا ل ا����من�عواقب�وآثار�وحلو ر الد

من�أثر����مستقبل��طفال�و���بنا

را�����ةاملس�بة�لظا�ر  التأخر�الد

  

را���ا:ال�لمات�املفتاحية لتأخر�الد

  

The problem of academicdelayis one of the problems spread in all fieldswithout exception, and it has received 

attention fromeducators, psychologists, teachers, and parents, and theyconsideredit one of the most import ant modern 

problemsthat are a source of growth and progress for generations and the nation. Summarizing the researchproblem in the 

problemscausingacademicdelay, the competition, the competition, the study courses, and the study courses Proceedingfrom 

roblem of academicdelay in society, in the future of the family and in the future of children, thisresearchisrenewed to 

answer the following main question: What are the reasonsthatprompted the phenomenon of academicdelay for 
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�من�تفك���علماء�ال��بية�وعلماء�
ً
�وشغلت�ح��ا

ً
�كب��ا

ً
ا����من�املشكالت�ال���القت�ا�تماما ر �عت���مش�لة�التأخر�الد

�الكث���من� �بال لق �تُق �ال�� �العصر�ة �املشكالت �أ�م �ا��اضر��عت���من �عصرنا �ح�� الت ز �وال� �طو�لة، �ف��ة �منذ النفس

�وأسلوب� �مستقبلھ �وع�� �نمو�الطفل �طبيعة �أثر�كب���ع�� �ذات �ا ر ا

�مش�لة�إ�سانية�ال�تقتصر�ع���ب�ئة�أو�مجتمع��عينھ،�وإنما�تن�شر� ا�����عّد ر ومما�ال�شك�فيھ�أن�ظا�رة�التأخر�الد

�الظر  �واختالف س�ن ر �الدا �ب�ن �الفردية ق �للفرو
ً
�تبعا �وذلك �املجتمعات، �جميع ات��� ر �والقد �و�م�انيات ف و

�إ��� ��س�� �املعاصرة �املجتمعات �أغلب �فإن �الواقع و��

�ومتحضر،� �وا�� �وطن �ملستقبل �ال�شر�ة ى �القو ��م �الذين �الطلبة �ع�� �ا ر �آثا �منع �ومحاولة �الظا�رة، �تلك معا��ة

�و�ذه� �واجتماعية، �وتر�و�ة �نفسية �مش�لة ��� ا��� ر �التأخر�الد �ظا�رة �أن �وال��بو��ن �النفس �اعت���علماء وقد

س�ن�و�ل�من�لھ�صلة�بالعملية� ر �كلذل. التعليمية�طفال�الدا

 
ً
�وانفعاليا

ً
�واجتماعيا

ً
�وعقليا

ً
  .  ا��... فل�ونموه�����افة�مظا�ر�النمو�جسميا

�ينعكس�ع��� ه �بدور �بالفشل�والذي ه ��شعور
ً
�فتعت���س�با �املش�لة، ��عا�ي�من��ذه

ً
اسيا ر أن�الطفل�املتأخر�د

�ا �تو�يخ �مواج�ة �غ���قادر�ع�� �وأنھ �أقرانھ �من �أقل �بأنھ �وإحساسھ �بنفسھ، �الطفل �من�ثقة �الوالدين �وانزعاج س ر ملد

را���� �التأخر�الد �لظا�رة �املس�بة �املشكالت �عن �البحث ��� �و�جن�ية �العر�ية اسات ر �الد �الكث���من �ا�تمت وقد

�ا�ب�ن��طفال�إن��انت�عوامل�نفسية�أو�اجتماعية�أو�تر�و�ة� ر ��ذه�الظا�رة�وان�شا والعوامل�ال���ساعدت�ع���ظ�ور

�تقلل�من�فرص� ى ،�و�ناك�عوامل�أخر ل سة�و�عض�ا�يرجع�إ���امل�� ر أو�ح�����ية،�و�عض�تلك�العوامل�يرجع�إ���املد

�وطر  ا��� ر ��حالد �واق��اأنواعھ ل��حومس�باتھ حلو

�ملستقبلھ�
ً
�متحمال

ً
�مثقفا

ً
  . وطن�بأكملھ�لومستقبطفل����عالج��ذه�املش�لة�،وإعداد�جيال

�است�ناء،�وقد�حظيت�با�تمام�من�ال��بو��ن� ا����من�املشا�ل�املن�شر�����افة�املجتمعات�بدون ر �عت���مش�لة�التأخر�الد

�النمو� �إلعاقة
ً
را ��عت���مصد �ال�� �العصر�ة �املشكالت �أ�م �من �،واعت��و�ا �و�م�ات �و�باء س�ن ر �واملد �النفس وعلماء

رؤى سوسیوتربویة إلعادة إنتاج الثقة بین : التربویة واتجاھات التربیة الحدیثة
 المؤسسات التربویة والمجتمع

برلین    -    ألمانیا/ اصدارات المركز الدیمقراطي العربي للدراسات السیاسیة واالقتصادیة 

 

�من�تفك���علماء�ال��بية�وعلماء�
ً
�وشغلت�ح��ا

ً
�كب��ا

ً
ا����من�املشكالت�ال���القت�ا�تماما ر �عت���مش�لة�التأخر�الد

�الكث���من� �بال لق �تُق �ال�� �العصر�ة �املشكالت �أ�م �ا��اضر��عت���من �عصرنا �ح�� الت ز �وال� �طو�لة، �ف��ة �منذ النفس

�باعتب �والطالب �و�باء �ال��بية �مجال ��� �وأسلوب�العامل�ن �مستقبلھ �وع�� �نمو�الطفل �طبيعة �أثر�كب���ع�� �ذات �ا ر ا

�مش�لة�إ�سانية�ال�تقتصر�ع���ب�ئة�أو�مجتمع��عينھ،�وإنما�تن�شر� ا�����عّد ر ومما�ال�شك�فيھ�أن�ظا�رة�التأخر�الد

�الظر  �واختالف س�ن ر �الدا �ب�ن �الفردية ق �للفرو
ً
�تبعا �وذلك �املجتمعات، �جميع ��

ى  �أخر �إ�� �ب�ئٍة �آخر�ومن �إ�� �فرٍد �من �والدوافع �إ���. و�ستعدادات ��س�� �املعاصرة �املجتمعات �أغلب �فإن �الواقع و��

�ومتحضر،� �وا�� �وطن �ملستقبل �ال�شر�ة ى �القو ��م �الذين �الطلبة �ع�� �ا ر �آثا �منع �ومحاولة �الظا�رة، �تلك معا��ة

ي����بنا   . ء�املجتمعو�صف��م�العمود�الفقر

�و�ذه� �واجتماعية، �وتر�و�ة �نفسية �مش�لة ��� ا��� ر �التأخر�الد �ظا�رة �أن �وال��بو��ن �النفس �اعت���علماء وقد

س�ن� ر س�ن�و�ل�من�لھ�صلة�بالعملية��كوال�شاملش�لة�تواجھ��ش�ل�خاص�املر��ن�واملد ر �طفال�الدا

اسة�سلوك�الط ر  فقد�ا�تم�علم�النفس�بد
ً
�وانفعاليا

ً
�واجتماعيا

ً
�وعقليا

ً
فل�ونموه�����افة�مظا�ر�النمو�جسميا

�ينعكس�ع��� ه �بدور �بالفشل�والذي ه ��شعور
ً
�فتعت���س�با �املش�لة، ��عا�ي�من��ذه

ً
اسيا ر أن�الطفل�املتأخر�د

�ا �تو�يخ �مواج�ة �غ���قادر�ع�� �وأنھ �أقرانھ �من �أقل �بأنھ �وإحساسھ �بنفسھ، �الطفل ثقة

را���� �التأخر�الد �لظا�رة �املس�بة �املشكالت �عن �البحث ��� �و�جن�ية �العر�ية اسات ر �الد �الكث���من �ا�تمت وقد

�ا�ب�ن��طفال�إن��انت�عوامل�نفسية�أو�اجتماعية�أو�تر�و�ة� ر ��ذه�الظا�رة�وان�شا والعوامل�ال���ساعدت�ع���ظ�ور

�تقلل�من�فرص� ى ،�و�ناك�عوامل�أخر ل سة�و�عض�ا�يرجع�إ���امل�� ر أو�ح�����ية،�و�عض�تلك�العوامل�يرجع�إ���املد

 
ً
اسيا ر   . ��تمام�والعناية�باملتأخر�ن�د

�للتأخر� �املس�بة �املشا�ل ��افة �ع�� �للتعرف �البحث ��ذا �جاء �وطر لذلك ا��� ر الد

�ملستقبلھ�
ً
�متحمال

ً
�مثقفا

ً
طفل����عالج��ذه�املش�لة�،وإعداد�جيال

�است�ناء،�وقد�حظيت�با�تمام�من�ال��بو��ن� ا����من�املشا�ل�املن�شر�����افة�املجتمعات�بدون ر �عت���مش�لة�التأخر�الد

�النمو� �إلعاقة
ً
را ��عت���مصد �ال�� �العصر�ة �املشكالت �أ�م �من �،واعت��و�ا �و�م�ات �و�باء س�ن ر �واملد �النفس وعلماء

 . والتقدم�ل��ياة�املتجددة�لألجيال�والوطن
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  :مقدمـة

�من�تفك���علماء�ال��بية�وعلماء�       
ً
�وشغلت�ح��ا

ً
�كب��ا

ً
ا����من�املشكالت�ال���القت�ا�تماما ر �عت���مش�لة�التأخر�الد

�الكث���من� �بال لق �تُق �ال�� �العصر�ة �املشكالت �أ�م �ا��اضر��عت���من �عصرنا �ح�� الت ز �وال� �طو�لة، �ف��ة �منذ النفس

�باعتب �والطالب �و�باء �ال��بية �مجال ��� العامل�ن

 
ً
  . حياتھ�مستقبال

 

�مش�لة�إ�سانية�ال�تقتصر�ع���ب�ئة�أو�مجتمع��عينھ،�وإنما�تن�شر�       ا�����عّد ر ومما�ال�شك�فيھ�أن�ظا�رة�التأخر�الد

�الظر  �واختالف س�ن ر �الدا �ب�ن �الفردية ق �للفرو
ً
�تبعا �وذلك �املجتمعات، �جميع ��

ى  �أخر �إ�� �ب�ئٍة �آخر�ومن �إ�� �فرٍد �من �والدوافع و�ستعدادات

�ومتحضر،� �وا�� �وطن �ملستقبل �ال�شر�ة ى �القو ��م �الذين �الطلبة �ع�� �ا ر �آثا �منع �ومحاولة �الظا�رة، �تلك معا��ة

ي����بنا و�صف��م�العمود�الفقر
 

�و�ذه�          �واجتماعية، �وتر�و�ة �نفسية �مش�لة ��� ا��� ر �التأخر�الد �ظا�رة �أن �وال��بو��ن �النفس �اعت���علماء وقد

س�ن� ر املش�لة�تواجھ��ش�ل�خاص�املر��ن�واملد

اسة�سلوك�الط ر فقد�ا�تم�علم�النفس�بد
 

�ينعكس�ع����كوال�ش ه �بدور �بالفشل�والذي ه ��شعور
ً
�فتعت���س�با �املش�لة، ��عا�ي�من��ذه

ً
اسيا ر أن�الطفل�املتأخر�د

�ا �تو�يخ �مواج�ة �غ���قادر�ع�� �وأنھ �أقرانھ �من �أقل �بأنھ �وإحساسھ �بنفسھ، �الطفل ثقة

را���   . تأخره�الد
 

را����           �التأخر�الد �لظا�رة �املس�بة �املشكالت �عن �البحث ��� �و�جن�ية �العر�ية اسات ر �الد �الكث���من �ا�تمت وقد

�ا�ب�ن��طفال�إن��انت�عوامل�نفسية�أو�اجتماعية�أو�تر�و�ة� ر ��ذه�الظا�رة�وان�شا والعوامل�ال���ساعدت�ع���ظ�ور

�تقلل�من�فرص� ى ،�و�ناك�عوامل�أخر ل سة�و�عض�ا�يرجع�إ���امل�� ر أو�ح�����ية،�و�عض�تلك�العوامل�يرجع�إ���املد

 
ً
اسيا ر ��تمام�والعناية�باملتأخر�ن�د

 

�للتأخر� �املس�بة �املشا�ل ��افة �ع�� �للتعرف �البحث ��ذا �جاء لذلك

�ملستقبلھ��ساعد��سرة�وال
ً
�متحمال

ً
�مثقفا

ً
طفل����عالج��ذه�املش�لة�،وإعداد�جيال

  :مش�لة�الدراسة

�است�ناء،�وقد�حظيت�با�تمام�من�ال��بو��ن� ا����من�املشا�ل�املن�شر�����افة�املجتمعات�بدون ر �عت���مش�لة�التأخر�الد

�النمو� �إلعاقة
ً
را ��عت���مصد �ال�� �العصر�ة �املشكالت �أ�م �من �،واعت��و�ا �و�م�ات �و�باء س�ن ر �واملد �النفس وعلماء

والتقدم�ل��ياة�املتجددة�لألجيال�والوطن



رؤى سوسیوتربویة إلعادة إنتاج الثقة بین 

 

                                           برلین

14 

�بالتأخر� �املرتبطة �ا��وانب �،و�افة ا��� ر �للتأخر�الد �املس�بة �املشا�ل �ع�� �التعرف ��� �البحث �مش�لة �ت��صت ذلك

  

�من� ل �وا��لو ��سباب �حيث �من ا��� ر �التأخر�الد �مش�لة ��� العينة

�من� ل �وا��لو ��سباب �حيث �من ا��� ر �التأخر�الد �مش�لة ��� �العينة �أفراد �ب�ن �إحصائية �داللة �ذات �عالقة توجد

ا���،�وما����أ�م�املشكالت�املس�بة�ل�ذه�الظا�رة،�وما� ر الد

�لبعض� ق ا���،�ومحاولة�التطر ر أي�علماء�النفس�وال��بو��ن����ظا�رة�التأخر�الد ر أنواع�تلك�املشكالت،�والتعرف�ع���

�و�ناء� را��� �الد ى �املستو �تحس�ن �إ�� ل �ا��لو تلك

�عا���من�التعليم�من�أطفال�املرحلة��بتدائية ى  . مستقبل���يل�مثقف�وع���مستو

� �من �املستقبلية ��جيال �ع��
ً
�تؤثر�مباشرة �وال�� ا��� ر �التأخر�الد �مش�لة �ع�� �التعرف �إ�� �البحث ��ذا طالب��س��

 : لذين��م�عماد�الوطن�ومستقبل�املجتمعات،�وذلك�من�خالل�التعرف�ع���ما�ي��

���املرحلة��بتدائية�من�وج�ة�نظر�ال��بو��ن�والعامل�ن����مجال�علم�

ي� �ة�وال��بو�ة�أن�يوظف�املعلم�ن�ومدير ر �الذي��ستطيع�بحنكتھ��دا ي س�والطال �و�القائد�ال��بو ر   ،و�باءباملدا

�وس،��ع��� ��عد�الب�الور ي ،�أو�دبلوم�تر�و

رؤى سوسیوتربویة إلعادة إنتاج الثقة بین : التربویة واتجاھات التربیة الحدیثة
 المؤسسات التربویة والمجتمع

برلین    -    ألمانیا/ اصدارات المركز الدیمقراطي العربي للدراسات السیاسیة واالقتصادیة 

 

�بالتأخر� �املرتبطة �ا��وانب �،و�افة ا��� ر �للتأخر�الد �املس�بة �املشا�ل �ع�� �التعرف ��� �البحث �مش�لة �ت��صت ذلك

�ب�افة�مجاال��ا ل ا����من�عواقب�وآثار�وحلو ر  . الد

  :محاولة��جابة�عن��سئلة�التاليةتحديد�مش�لة�الدراسة�ا��الية����

� �أفراد �ب�ن �إحصائية �داللة �ذات �عالقة �من�توجد ل �وا��لو ��سباب �حيث �من ا��� ر �التأخر�الد �مش�لة ��� العينة

 

�من� ل �وا��لو ��سباب �حيث �من ا��� ر �التأخر�الد �مش�لة ��� �العينة �أفراد �ب�ن �إحصائية �داللة �ذات �عالقة توجد

ا���،�وما����أ�م�املشكالت�املس�بة�ل�ذه�الظا�رة،�وما��تكمن�أ�مية�البحث����التعرف�ع���ما�ية�مش�لة�التأخر  ر الد

�لبعض� ق ا���،�ومحاولة�التطر ر أي�علماء�النفس�وال��بو��ن����ظا�رة�التأخر�الد ر أنواع�تلك�املشكالت،�والتعرف�ع���

�
ً
�سعيا �والنفسية �ال��بو�ة �النوا�� �من حة �املطرو ل �و�ناء��فمجملا��لو را��� �الد ى �املستو �تحس�ن �إ�� ل �ا��لو تلك

�عا���من�التعليم�من�أطفال�املرحلة��بتدائية ى مستقبل���يل�مثقف�وع���مستو

� �من �املستقبلية ��جيال �ع��
ً
�تؤثر�مباشرة �وال�� ا��� ر �التأخر�الد �مش�لة �ع�� �التعرف �إ�� �البحث ��ذا �س��

لذين��م�عماد�الوطن�ومستقبل�املجتمعات،�وذلك�من�خالل�التعرف�ع���ما�ي��

را��� ���املرحلة��بتدائية�من�وج�ة�نظر�ال��بو��ن�والعامل�ن����مجال�علم��لطالب�التعرف�ع���ما�ية�التأخر�الد

ا����لدى� ر  . املرحلة��بتدائية�طالبالتعرف�ع���أنواع�ظا�رة�التأخر�الد

ا����وما����أنواع�تلك�املشكالت ر  . سرد�املشكالت�املس�بة�لظا�رة�التأخر�الد

ا����املباشرة�والغ���مباشرة ر �املس�بات�ملش�لة�التأخر�الد ل ���لو ق  . التطر

ا����ع���الطفل�و�سرة�واملجتمع ر   . التعرف�ع���آثار�مش�لة�التأخر�الد

      

 : �عر�ف�املشرف�ال��بوي 

ي� �ة�وال��بو�ة�أن�يوظف�املعلم�ن�ومدير ر �الذي��ستطيع�بحنكتھ��دا ي �و�القائد�ال��بو

 .بل�واملجتمع�لتحقيق�ما�تصبو�إليھ�العملية�التعليمية�ال��بو�ة

 : ال��صية�ال��بو�ة

�من�حصل�ع���ش�ادة�تر�و�ة�من��لية�ال��بية� ي �وس،��ع���ن�لية�املعلم� –ال��بو ��عد�الب�الور ي ،�أو�دبلوم�تر�و

سوا�مواد�تر�و�ة����جامعت��م ر  . باختصار�الذين�د
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�بالتأخر�ل �املرتبطة �ا��وانب �،و�افة ا��� ر �للتأخر�الد �املس�بة �املشا�ل �ع�� �التعرف ��� �البحث �مش�لة �ت��صت ذلك

�ب�افة�مجاال��ا ل ا����من�عواقب�وآثار�وحلو ر الد
  

تحديد�مش�لة�الدراسة�ا��الية����

 � �أفراد �ب�ن �إحصائية �داللة �ذات �عالقة توجد

 .وج�ة�نظر�املعلم�ن�

 من�� ل �وا��لو ��سباب �حيث �من ا��� ر �التأخر�الد �مش�لة ��� �العينة �أفراد �ب�ن �إحصائية �داللة �ذات �عالقة توجد

  .وج�ة�نظر�الطالب�

  :أ�داف�الدراسـة

تكمن�أ�مية�البحث����التعرف�ع���ما�ية�مش�لة�التأخر 

�لبعض� ق ا���،�ومحاولة�التطر ر أي�علماء�النفس�وال��بو��ن����ظا�رة�التأخر�الد ر أنواع�تلك�املشكالت،�والتعرف�ع���

�
ً
�سعيا �والنفسية �ال��بو�ة �النوا�� �من حة �املطرو ل ا��لو

�عا���من�التعليم�من�أطفال�املرحلة��بتدائية ى مستقبل���يل�مثقف�وع���مستو

  :أ�مية�الدراسـة

� �من �املستقبلية ��جيال �ع��
ً
�تؤثر�مباشرة �وال�� ا��� ر �التأخر�الد �مش�لة �ع�� �التعرف �إ�� �البحث ��ذا �س��

لذين��م�عماد�الوطن�ومستقبل�املجتمعات،�وذلك�من�خالل�التعرف�ع���ما�ي��ا�املرحلة��بتدائية�

را���-1 التعرف�ع���ما�ية�التأخر�الد

 . النفس

ا����لدى�-2 ر التعرف�ع���أنواع�ظا�رة�التأخر�الد

ا����وما����أنواع�تلك�املشكالت-3 ر سرد�املشكالت�املس�بة�لظا�رة�التأخر�الد

ا����املباشرة�والغ���مباشرة-4 ر �املس�بات�ملش�لة�التأخر�الد ل ���لو ق التطر

ا����ع���الطفل�و�سرة�واملجتمع-5 ر التعرف�ع���آثار�مش�لة�التأخر�الد

  :مصط��ات�الدراسـة

�عر�ف�املشرف�ال��بوي -1

ي� �ة�وال��بو�ة�أن�يوظف�املعلم�ن�ومدير ر �الذي��ستطيع�بحنكتھ��دا ي �و�القائد�ال��بو

بل�واملجتمع�لتحقيق�ما�تصبو�إليھ�العملية�التعليمية�ال��بو�ة

ال��صية�ال��بو�ة�عر�ف�-2

�من�حصل�ع���ش�ادة�تر�و�ة�من��لية�ال��بية� ي ال��بو

سوا�مواد�تر�و�ة����جامعت��م ر باختصار�الذين�د
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�الذي�يتصدر�لعملية�توصيل�ا����ات�واملعلومات�ال��بو�ة�وتوجيھ�السلوك�لدى�املتعلم�ن� ي املعلم��و�القائد�ال��بو

نة�بزمالئھ�وذلك�بتحصيلھ�ملعدل� ر ا����مقا ر ة�التلميذ�ع����داء�ا��يد����املجال�الد ر �من��)14/20(قد ق فما�فو

�فيھ� ل را��"الذي�يقو لق�ع���أولئك���التأخر�الد
ُ
يط

اسية�أن�يقوموا�بالعمل�املطلوب�من�الصف�الذي�دو��م�مباشرة ر �و�م����منتصف�السنة�الد  ". الذين�ال��ستطيعون

�تحصيلھ�أقل�من� ى �مستو ��و�الذي�ي�ون
ً
اسيا ر بال�سبة� 80%أن�التلميذ�املتأخر�د

��و ل �ب�ن�الدو ل  : ولكن�التعر�ف�الشا�ع�واملتداو

�و�حالة�تخلف�أو�تأخر�أو�نقص����التحصيل�ألسباب�عقلية،�أو�جسمية،�أو�اجتماعية،�بحيث�تنخفض��سبة�

اسية ر ����الصفوف�الد
ً
��ذا�جليا ى �العادي،�و�الطبع�قد�نر ى �املستو  .. التحصيل�دون

اسية ر ات�املوضوعية����املواد�الد ر جات�ال���يحصل�عل��ا�التلميذ�����ختبا ر  . و�و�انخفاض�الد

اسية�و�رتبط�بالغباء�حيث�ت��اوح��سبة�الذ�اء�ب�ن� ر  .70 – 85أي����جميع�املواد�الد

رة �و�رتبط�بنقص�القد
ً
 .أي����مادة�أو�مواد��عي��ا�فقط�ا��ساب�مثال

منية�طو�لة ز تھ�ع���مدى�ف��ة� ر �قد ى  .حيث�يقل�التحصيل�عن�مستو

تھ��س�ب�خ��ات� ر �قد ى الذي�يرتبط�بمواقف�معينة�حيث�يقل�تحصيل�التلميذ�عن�مستو

ر�بخ��ة�انفعالية�حادة �أو�موت�أحد�أفراد��سرة�أو�املرو ى سة�ألخر ر  .قل�من�مد

ات ر �الذ�اء�والقد ى  .�و�تأخر�قاطع�يرتبط�بنفس�مستو

ائف�غ���عادي�يرجع�ألسباب�غ���عقلية�و�مكنعالجھ ز   .�و�تأخر�

 . و�شمل�ضعف�ال��ة�العامة�و�صابة�باألمراض�و�نيميا

 . و�شمل�ضعف�الذ�اء�وضعف�التحصيل�العام�و�طء�التعلم�وضعف�الذاكرة

رؤى سوسیوتربویة إلعادة إنتاج الثقة بین : التربویة واتجاھات التربیة الحدیثة
 المؤسسات التربویة والمجتمع

برلین    -    ألمانیا/ اصدارات المركز الدیمقراطي العربي للدراسات السیاسیة واالقتصادیة 

 

�الذي�يتصدر�لعملية�توصيل�ا����ات�واملعلومات�ال��بو�ة�وتوجيھ�السلوك�لدى�املتعلم�ن� ي املعلم��و�القائد�ال��بو

  : التفوق�الدرا���

نة�بزمالئھ�وذلك�بتحصيلھ�ملعدل� ر ا����مقا ر ة�التلميذ�ع����داء�ا��يد����املجال�الد ر قد

نة�بزمالئھ� ر اسية�مقا ر �العام�����ل��متحانات�الد ي  املعدل�السنو

 :التأخر�الدرا���

�ب��ت� ل ا�����عر�ف�س�� ر �ف�التأخر�الد ر �فيھ��(Sri Cyril Burt)من�أ�م��عا ل الذي�يقو

اسية�أن�يقوموا�بالعمل�املطلوب�من�الصف�الذي�دو��م�مباشرة ر �و�م����منتصف�السنة�الد الذين�ال��ستطيعون

�ب��ت ل �س�� ل �تحصيلھ�أقل�من�: "و����عر�ف�آخر�يقو ى �مستو ��و�الذي�ي�ون
ً
اسيا ر أن�التلميذ�املتأخر�د

 " أقرانھ����نفس�العمر�الزم��

�ع���حدة ��و.. قد�عرفھ�علماء�النفس��ٌل ل �ب�ن�الدو ل ولكن�التعر�ف�الشا�ع�واملتداو

�و�حالة�تخلف�أو�تأخر�أو�نقص����التحصيل�ألسباب�عقلية،�أو�جسمية،�أو�اجتماعية،�بحيث�تنخفض��سبة�

اسية ر ����الصفوف�الد
ً
��ذا�جليا ى �العادي،�و�الطبع�قد�نر ى �املستو التحصيل�دون

 .)و�الذات����املرحلة��بتدائية

 : التعر�ف��جرا�ي�للتأخر�الدرا���

اسية ر ات�املوضوعية����املواد�الد ر جات�ال���يحصل�عل��ا�التلميذ�����ختبا ر و�و�انخفاض�الد

  : أنواع�التأخر�الدرا���

اسية�و�رتبط�بالغباء�حيث�ت��اوح��سبة�الذ�اء�ب�ن��:العام� ر أي����جميع�املواد�الد

رة�:التأخر�الدرا����ا��اص �و�رتبط�بنقص�القد
ً
أي����مادة�أو�مواد��عي��ا�فقط�ا��ساب�مثال

منية�طو�لة�:التأخر�الدرا����الدائم ز تھ�ع���مدى�ف��ة� ر �قد ى حيث�يقل�التحصيل�عن�مستو

تھ��س�ب�خ��ات��:الدرا����املوقفي ر �قد ى الذي�يرتبط�بمواقف�معينة�حيث�يقل�تحصيل�التلميذ�عن�مستو

ر�بخ��ة�انفعالية�حادة �أو�موت�أحد�أفراد��سرة�أو�املرو ى سة�ألخر ر قل�من�مد

ات�:التأخر�الدرا����ا��قيقي ر �الذ�اء�والقد ى �و�تأخر�قاطع�يرتبط�بنفس�مستو

ائف�غ���عادي�يرجع�ألسباب�غ���عقلية�و�مكنعالجھ�:التأخر�الدرا����الظا�ري  ز �و�تأخر�

  :أعراض�التأخر�الدرا���

و�شمل�ضعف�ال��ة�العامة�و�صابة�باألمراض�و�نيميا�:�عراض�ا��سمية

و�شمل�ضعف�الذ�اء�وضعف�التحصيل�العام�و�طء�التعلم�وضعف�الذاكرة�:�عراض�العقلية
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  :�عر�ف�املعلم-3

�الذي�يتصدر�لعملية�توصيل�ا����ات�واملعلومات�ال��بو�ة�وتوجيھ�السلوك�لدى�املتعلم�ن� ي املعلم��و�القائد�ال��بو

 . الذين�يقوم�بتعليم�م

التفوق�الدرا����عر�ف�-4
 

نة�بزمالئھ�وذلك�بتحصيلھ�ملعدل���و  ر ا����مقا ر ة�التلميذ�ع����داء�ا��يد����املجال�الد ر قد

نة�بزمالئھ� ر اسية�مقا ر �العام�����ل��متحانات�الد ي املعدل�السنو

التأخر�الدرا����عر�ف�-5

�ب��ت� ل ا�����عر�ف�س�� ر �ف�التأخر�الد ر من�أ�م��عا

اسية�أن�يقوموا�بالعمل�املطلوب�من�الصف�الذي�دو��م�مباشرة ر �و�م����منتصف�السنة�الد الذين�ال��ستطيعون

�ب��ت ل �س�� ل و����عر�ف�آخر�يقو

ى  أقرانھ����نفس�العمر�الزم���ملستو

�ع���حدة قد�عرفھ�علماء�النفس��ٌل

�و�حالة�تخلف�أو�تأخر�أو�نقص����التحصيل�ألسباب�عقلية،�أو�جسمية،�أو�اجتماعية،�بحيث�تنخفض��سبة�

اسية ر ����الصفوف�الد
ً
��ذا�جليا ى �العادي،�و�الطبع�قد�نر ى �املستو التحصيل�دون

و�الذات����املرحلة��بتدائية

التعر�ف��جرا�ي�للتأخر�الدرا���-6

اسية ر ات�املوضوعية����املواد�الد ر جات�ال���يحصل�عل��ا�التلميذ�����ختبا ر و�و�انخفاض�الد

أنواع�التأخر�الدرا���-7
 

العام�التأخر�الدرا����-1

التأخر�الدرا����ا��اص-2

التأخر�الدرا����الدائم-3

الدرا����املوقفي�التأخر -4

ر�بخ��ة�انفعالية�حادةس�ئة�مثل�الن �أو�موت�أحد�أفراد��سرة�أو�املرو ى سة�ألخر ر قل�من�مد

التأخر�الدرا����ا��قيقي-5

التأخر�الدرا����الظا�ري -6
 

أعراض�التأخر�الدرا���-8
 

�
ً
�عراض�ا��سمية�–أوال

�
ً
�عراض�العقلية�–ثانيا
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 . والعزلة�وامليل�للتخر�ب�والعدوان

��عا�ي�من�
ً
�وأحيانا

ً
�مكت�با

ً
�وأحيانا

ً
�متوترا

ً
�قلقا

ً
�أحيانا عدم�الثبات��نفعا��،�حيث�ي�ون

�بالنقص�والغ��ة�من� د�الذ�ن�و�ستغراق����أحالم�اليقظة�والشعور ��نفعال�وشرو
ّ
�وحدة ق ا��وف�والتوتر�و�ر

ات�ال���تؤ�لھ� ر �لديھ�القد �ذ�اء�منخفض�وت�ون ى ��و�من�يتمتع�بمستو
ً
اسيا ر ت���علماء�النفس�وال��بو��ن�أن�املتأخر�د

ات� ر �أو�قد اتھ ر �قد �مع ا����ي�ناسب ر �د �تحصيل ى �إ���مستو ل ����الوصو �يخفق �ذلك غم �ا��ياة،�ور ����مجاالت للنجاح

 ف�و�يحتاج�إ���مساعدات�و�رامج�عالجية�خاصة�

�عن�
ً
اسيا ر اسات�ال���أجر�ت���دف�التعر�ف�ع���ا��صائص�والسمات�ال���تم���املتأخر�ن�د ر وقد��عددت��بحاث�والد

�املتأخر�ن� �وخصائص �سمات �أ�م �أن �يالحظ ا��� ر �التأخر�الد �سي�ولوجية ��� �والباحث �العادي�ن �التالميذ �من غ���م

،�و�شيع�بي��م�الضعف�
ً
�وأقل�وزنا

ً
�أ��م�أقل�طوال فيالحظ�أن�نمو�م�املتوسط�أقل�من�أقرا��م�العادي�ن،�و�تصفون

����السمع�وان�شار�عيوب�النطق�وسوء�التغذية�وضعف�ا��واس��البصر��ش�ل�عام،��صابة�بأحد��مراض،�ت��م�

رؤى سوسیوتربویة إلعادة إنتاج الثقة بین : التربویة واتجاھات التربیة الحدیثة
 المؤسسات التربویة والمجتمع

برلین    -    ألمانیا/ اصدارات المركز الدیمقراطي العربي للدراسات السیاسیة واالقتصادیة 

 

والعزلة�وامليل�للتخر�ب�والعدوان�،و�نطواء�حساس�بالفشل��:�عراض��جتماعية

��عا�ي�من��:�عراض��نفعالية
ً
�وأحيانا

ً
�مكت�با

ً
�وأحيانا

ً
�متوترا

ً
�قلقا

ً
�أحيانا عدم�الثبات��نفعا��،�حيث�ي�ون

�بالنقص�والغ��ة�من� د�الذ�ن�و�ستغراق����أحالم�اليقظة�والشعور ��نفعال�وشرو
ّ
�وحدة ق ا��وف�والتوتر�و�ر

 
ً
  : ��صية�املتأخر�دراسيا

ات�ال���تؤ�لھ� ر �لديھ�القد �ذ�اء�منخفض�وت�ون ى ��و�من�يتمتع�بمستو
ً
اسيا ر ت���علماء�النفس�وال��بو��ن�أن�املتأخر�د

ات� ر �أو�قد اتھ ر �قد �مع ا����ي�ناسب ر �د �تحصيل ى �إ���مستو ل ����الوصو �يخفق �ذلك غم �ا��ياة،�ور ����مجاالت للنجاح

�أو�أك������مادة�أو�أك���ومن�ثم
ً
ف�و�يحتاج�إ���مساعدات�و�رامج�عالجية�خاصة��أقرانھ،�وقد�يرسب�عاما

�عن�
ً
اسيا ر اسات�ال���أجر�ت���دف�التعر�ف�ع���ا��صائص�والسمات�ال���تم���املتأخر�ن�د ر وقد��عددت��بحاث�والد

�املتأخر�ن� �وخصائص �سمات �أ�م �أن �يالحظ ا��� ر �التأخر�الد �سي�ولوجية ��� �والباحث �العادي�ن �التالميذ �من غ���م

 :السمات�العقلية�للمتأخر�دراسيا�

�والتحصيل ي ة�محدودة�ع���التفك����بت�ار ر  . قد

ر�ومحدودي��ا
ّ

 . ضعف�الذاكرة�ع���التذك

ة�ع���التفك���املجرد�أو�استخدام�الرموز  ر  . عدم�القد

ى   . الفشل�����نتقال�من�فكرة�إ���أخر

�ال��ك�� ى  . انخفاض�مستو

  :للمتأخر�دراسياالسمات�وا��صائص�ا��سمية

،�و�شيع�بي��م�الضعف�
ً
�وأقل�وزنا

ً
�أ��م�أقل�طوال فيالحظ�أن�نمو�م�املتوسط�أقل�من�أقرا��م�العادي�ن،�و�تصفون

����السمع�وان�شار�عيوب�النطق�وسوء�التغذية�وضعف�ا��واس��البصر��ش�ل�عام،��صابة�بأحد��مراض،�ت��م�

ائد��نفية�  ر�لد��م�الزو

 :للمتأخر�دراسياالسمات�وا��صائص��نفعالية

 . فقدان�أو�ضعف�الثقة����النفس

 . الس�ولة����فقدان�الثقة�بالذات

ات�محدودة����توجيھ�الذات ر  . قد

 . ����اب�من�املواقف��جتماعية�و�نطواء
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�
ً
�عراض��جتماعية�–ثالثا

�
ً
�عراض��نفعالية�–را�عا

�بالنقص�والغ��ة�من� د�الذ�ن�و�ستغراق����أحالم�اليقظة�والشعور ��نفعال�وشرو
ّ
�وحدة ق ا��وف�والتوتر�و�ر

 .�خر�ن�

9- 
ً
��صية�املتأخر�دراسيا

ات�ال���تؤ�لھ�اع ر �لديھ�القد �ذ�اء�منخفض�وت�ون ى ��و�من�يتمتع�بمستو
ً
اسيا ر ت���علماء�النفس�وال��بو��ن�أن�املتأخر�د

ات� ر �أو�قد اتھ ر �قد �مع ا����ي�ناسب ر �د �تحصيل ى �إ���مستو ل ����الوصو �يخفق �ذلك غم �ا��ياة،�ور ����مجاالت للنجاح

�أو�أك������مادة�أو�أك���ومن�ثم
ً
أقرانھ،�وقد�يرسب�عاما

�عن�
ً
اسيا ر اسات�ال���أجر�ت���دف�التعر�ف�ع���ا��صائص�والسمات�ال���تم���املتأخر�ن�د ر وقد��عددت��بحاث�والد

�املتأخر�ن� �وخصائص �سمات �أ�م �أن �يالحظ ا��� ر �التأخر�الد �سي�ولوجية ��� �والباحث �العادي�ن �التالميذ �من غ���م

را����  .د

السمات�العقلية�للمتأخر�دراسيا�-10

 . ضعف��ن�باه-1

�والتحصيل-2 ي ة�محدودة�ع���التفك����بت�ار ر قد

ر�ومحدودي��ا-3
ّ

ضعف�الذاكرة�ع���التذك

ة�ع���التفك���املجرد�أو�استخدام�الرموز -4 ر عدم�القد

ى -5 الفشل�����نتقال�من�فكرة�إ���أخر

�ال��ك��-6 ى انخفاض�مستو

السمات�وا��صائص�ا��سمية-11
 

،�و�شيع�بي��م�الضعف�
ً
�وأقل�وزنا

ً
�أ��م�أقل�طوال فيالحظ�أن�نمو�م�املتوسط�أقل�من�أقرا��م�العادي�ن،�و�تصفون

����السمع�وان�شار�عيوب�النطق�وسوء�التغذية�وضعف�ا��واس��البصر��ش�ل�عام،��صابة�بأحد��مراض،�ت��م�

ت�ن،�تظ� ائد��نفية�اللوز ر�لد��م�الزو

السمات�وا��صائص��نفعالية-12

فقدان�أو�ضعف�الثقة����النفس-1

الس�ولة����فقدان�الثقة�بالذات-2

 . عدم��ستقرار-3

 . ا���ل-4

ات�محدودة����توجيھ�الذات-5 ر قد

����اب�من�املواقف��جتماعية�و�نطواء-6
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����تقدير�نفسھ�ومعرفة�قوتھ�وضعفھ�وا��كم�ع���أعمالھ
ً
�وا��ا

ً
 . ضعيف�ضعفا

�دو��م�سرعة�وكفاءة �ما�ع���القيام�بما�يقوم�بھ�التالميذ�العادي�ن�لكنھ�ي�ون
ً
 . استطاعتھ�نوعا

 . ���التعلم�يرجع�إ���عامل�ا��ظ�ول�س�إ���ج�ده�ا��اص

�استخدام��ساليب�العقلية�والشرعية����إصدار��ح�ام  .�ندفاع�والتصرف�بانفعال�عاطفي�دون

�ففي� �الوالدين؛ �مسئولية ����ظل الطفل

�من�نتاج� ن ��انت�سو�ة�أو�غ���سو�ة،�فال��صية�تت�وّ �للطفل،�وم��ا�تخرج�ال��صية�سواًء ل �سرة�املر���وامل�د��و

  .التفاعل�الذي�يحدث�للفرد�داخل��سرة�ومن�خالل�ا����ات��ولية�الوالدية����مراحل�حياتھ��و��

�لنمو� �املالئم ي ��سر �توفر�ا��وّ �فعدم ا���، ر �التأخ���الد �حالة �حدوث ���
ً
�كب��ا

ً
�دورا ��سر�ة عوامل

�بما���يئھ�
ً
تھ�ع���املتا�عة�املطلو�ة،�ألن��التلميذ�يتأثر�كث��ا ر �اك�التلميذ�و�قلل�من�قد ر ات�يؤدي�إ���إ ر القابليات�والقد

غبتھ� ر � �و�� �للتعلم �التلميذ �دافعية �يؤثر��� �و�ذا عاطفية،

�إ���أسرة�فق��ة�وجا�لة�وم�ملة،�ألن�ذلك� ��م�ي�تمون
ً
اسيا ر �التالميذ�املتأخر�ن�د للتحصيل،�لذلك�نالحظ�أن�معظم

�أو�م�شورا،لعب�أطفال� ت�أو�تلفز�ون

رؤى سوسیوتربویة إلعادة إنتاج الثقة بین : التربویة واتجاھات التربیة الحدیثة
 المؤسسات التربویة والمجتمع

برلین    -    ألمانیا/ اصدارات المركز الدیمقراطي العربي للدراسات السیاسیة واالقتصادیة 

 

 �عود�ع����ضطراب�و�نتقال

  : للمتأخر�دراسياالسمات�وا��صائص�ال��صية�و�جتماعية

ة�املحدودة����توجيھ�الذات�أو�التكيف�للمواقف�ا��ديدة�أو�املتغ��ة ر  . القد

�مشا��ة ى  . صعو�ة�تطبيق�ما�يتعلمھ����أحد�املواقف����مواقف�أخر

ة�ع���التقو�م�الذا�ي� ر  عدم�القد

����النقاط�التالية
ً
اسيا ر  : و�مكن�ت��يص�سمات�املتأخر�د

ة�عامة �املتوسط�بصور  . نموه�ا��س���دون

�اللغة�وا�� ه�����علّم  . قصور

 . ضعيف����عمليات�التم���والتحليل�العقلية

�املتوسط�بكث�� تھ�ع���التعميم�والتفك���دون ر  . قد

 . ضعيف����حل�املسائل�ع���وجھ�ا��صوص

 . انتقال�التعليم�محدود�لديھ

����تقدير�نفسھ�ومعرفة�قوتھ�وضعفھ�وا��كم�ع���أعمالھ
ً
�وا��ا

ً
ضعيف�ضعفا

�دو��م�سرعة�وكفاءة �ما�ع���القيام�بما�يقوم�بھ�التالميذ�العادي�ن�لكنھ�ي�ون
ً
استطاعتھ�نوعا

رتھ�ع ���التعلم�يرجع�إ���عامل�ا��ظ�ول�س�إ���ج�ده�ا��اص�عتقاد�بأن�عدم�قد

�استخدام��ساليب�العقلية�والشرعية����إصدار��ح�ام �ندفاع�والتصرف�بانفعال�عاطفي�دون

 : للمتأخر�دراسيا

� �مركز�الت�شئة ���جتماعية�عت����سرة �الرئ�سية�وال�� �ففي��ين�شا�اوم�م��ا �الوالدين؛ �مسئولية ����ظل الطفل

�من�نتاج� ن ��انت�سو�ة�أو�غ���سو�ة،�فال��صية�تت�وّ �للطفل،�وم��ا�تخرج�ال��صية�سواًء ل �سرة�املر���وامل�د��و

التفاعل�الذي�يحدث�للفرد�داخل��سرة�ومن�خالل�ا����ات��ولية�الوالدية����مراحل�حياتھ��و��

�لنمو� �املالئم ي ��سر �توفر�ا��وّ �فعدم ا���، ر �التأخ���الد �حالة �حدوث ���
ً
�كب��ا

ً
�دورا ��سر�ة عوامل

�بما���يئھ�
ً
تھ�ع���املتا�عة�املطلو�ة،�ألن��التلميذ�يتأثر�كث��ا ر �اك�التلميذ�و�قلل�من�قد ر ات�يؤدي�إ���إ ر القابليات�والقد

�و  �واقتصادية �وثقافية �اجتماعية �أوضاع �من ��سرة غبتھ�لھ ر � �و�� �للتعلم �التلميذ �دافعية �يؤثر��� �و�ذا عاطفية،

�إ���أسرة�فق��ة�وجا�لة�وم�ملة،�ألن�ذلك� ��م�ي�تمون
ً
اسيا ر �التالميذ�املتأخر�ن�د للتحصيل،�لذلك�نالحظ�أن�معظم

لعب�أطفال�أو��،�سليةينعكس�ع���طبيعة��جواء�داخل��سرة�متمثلة��عدم�وجود�وسائل�

 . 
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�عود�ع����ضطراب�و�نتقالالكسل�الذي�-7

السمات�وا��صائص�ال��صية�و�جتماعية-13
 

ة�املحدودة����توجيھ�الذات�أو�التكيف�للمواقف�ا��ديدة�أو�املتغ��ة-1 ر القد

�مشا��ة-2 ى صعو�ة�تطبيق�ما�يتعلمھ����أحد�املواقف����مواقف�أخر

ة�ع���التقو�م�الذا�ي�-3 ر عدم�القد

����النقاط�التالية
ً
اسيا ر و�مكن�ت��يص�سمات�املتأخر�د

ة�عامة-1 �املتوسط�بصور نموه�ا��س���دون

�اللغة�وا��-2 ه�����علّم قصور

�ان�با�ھ�قص��ة-3
ّ
 . مدة

ضعيف����عمليات�التم���والتحليل�العقلية-4

�املتوسط�بكث��-5 تھ�ع���التعميم�والتفك���دون ر قد

ضعيف����حل�املسائل�ع���وجھ�ا��صوص-6

انتقال�التعليم�محدود�لديھ-7

����تقدير�نفسھ�ومعرفة�قوتھ�وضعفھ�وا��كم�ع���أعمالھ-8
ً
�وا��ا

ً
ضعيف�ضعفا

�دو��م�سرعة�وكفاءة-9 �ما�ع���القيام�بما�يقوم�بھ�التالميذ�العادي�ن�لكنھ�ي�ون
ً
استطاعتھ�نوعا

رتھ�ع- 10 �عتقاد�بأن�عدم�قد

�استخدام��ساليب�العقلية�والشرعية����إصدار��ح�ام- 11 �ندفاع�والتصرف�بانفعال�عاطفي�دون

للمتأخر�دراسيا�سباب��سر�ة�-14

            � �مركز�الت�شئة �عت����سرة

�من�نتاج� ن ��انت�سو�ة�أو�غ���سو�ة،�فال��صية�تت�وّ �للطفل،�وم��ا�تخرج�ال��صية�سواًء ل �سرة�املر���وامل�د��و

التفاعل�الذي�يحدث�للفرد�داخل��سرة�ومن�خالل�ا����ات��ولية�الوالدية����مراحل�حياتھ��و��
 

�ال              �لنمو�وتلعب �املالئم ي ��سر �توفر�ا��وّ �فعدم ا���، ر �التأخ���الد �حالة �حدوث ���
ً
�كب��ا

ً
�دورا ��سر�ة عوامل

�بما���يئھ�
ً
تھ�ع���املتا�عة�املطلو�ة،�ألن��التلميذ�يتأثر�كث��ا ر �اك�التلميذ�و�قلل�من�قد ر ات�يؤدي�إ���إ ر القابليات�والقد

�و  �واقتصادية �وثقافية �اجتماعية �أوضاع �من ��سرة لھ

�إ���أسرة�فق��ة�وجا�لة�وم�ملة،�ألن�ذلك� ��م�ي�تمون
ً
اسيا ر �التالميذ�املتأخر�ن�د للتحصيل،�لذلك�نالحظ�أن�معظم

ينعكس�ع���طبيعة��جواء�داخل��سرة�متمثلة��عدم�وجود�وسائل�

. ا���... أو�أج�زة�ا��اسب
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�املستمر�ب�ن� �ال��اع �حالة �فوجود �التلميذ، �ع�� ى ��خر ��

�بو�ن،�أو�الطالق�والفراق،�أو��نفصال�عن��بو�ن،�أو�سوء�املعاملة�من�قبل��سرة،��ل�ا�من�العوامل�ال���تؤدي�

را��� �ة�،و�التا���إ���حدوث�حالة�التأخر�الد ر  .�مال�ت�شئة�الطفل�وعدم�إشباع�حاجاتھ�الضرو

�وسلوكھ ���ص�تھ ���
ً
�بالغا

ً
�يؤثر�تأث��ا �الطفل �فيھ ��ع�ش �الذي �جو��سرة �وا��نان�. إن �ا��ب �يجد �أن فإما

الدائمة�وال��ار�والتوتر�ف�سيطر�عليھ�ا��وف�

�
ً
را �وعلماء�النفس�أن�ا����ات�ال���يك�س��ا�الطفل����ظل��سرة�ت��ك�لديھ�آثا �م�مةو�ؤكد�الباحثون

 .�جتماعية���ت�و�ن���ص�تھ�املستقبلية�وتحديد�ذاتھ�و�شكيل�سماتھ�النفسية�وتطو�ر�كفايتھ�

ا����لدى�التالميذ�كث��ة،�من�أ�م�ا�ما�ي�� ر سية�ال���ت�س�ب����حدوث�حالة�التأخر�الد ر اسية�واملد ر  : إن�العوامل�الد

اسية�ا��اطئة�ال���تؤدي�إ���قلق��متحان ر �س�وأساليب�تقديم�املادة�الد ر  . ضعف�طرائق�التد

ن�وأ��م�لم�ينالوا�استحقاقا��م ن�بالغُ�  . تالميذ��شعرو

و�ناك��عض�املواصفات�ال���يتصف���ا��عض�املعلم�ن�والذين�لد��م��عض�السلوكيات�ال����سا�م��ش�ل�كب������

قسوة�املعلم�ن�و�سلط�م�ع����طفال،�ال���تؤدي�إ���كره�الطفل�لبعض�املعلم�ن�وكره�املواد�ال���يقومون�

ات ر  . ك��ة�استخدام�املعلم�ن�لل��ديدات،�وال��كم�ع����طفال�أو�ال��ر�ة�م��م،�وك��ة�التحذيرات�و�نذا

ة�عامة سة�بصور ر  . تخو�ف�الطفل�من�الفشل،�مما�يجعلھ�يخاف�من�املد

رؤى سوسیوتربویة إلعادة إنتاج الثقة بین : التربویة واتجاھات التربیة الحدیثة
 المؤسسات التربویة والمجتمع

برلین    -    ألمانیا/ اصدارات المركز الدیمقراطي العربي للدراسات السیاسیة واالقتصادیة 

 

� �ل�ا ��سرة �داخل �العالقات �طبيعة �أن �املستمر�ب�ن��تأث���اأما �ال��اع �حالة �فوجود �التلميذ، �ع�� ى ��خر ��

�بو�ن،�أو�الطالق�والفراق،�أو��نفصال�عن��بو�ن،�أو�سوء�املعاملة�من�قبل��سرة،��ل�ا�من�العوامل�ال���تؤدي�

را��� �ة�،و�التا���إ���حدوث�حالة�التأخر�الد ر �مال�ت�شئة�الطفل�وعدم�إشباع�حاجاتھ�الضرو

�وسلوكھ ���ص�تھ ���
ً
�بالغا

ً
�يؤثر�تأث��ا �الطفل �فيھ ��ع�ش �الذي �جو��سرة إن

عات� ز ،�أو��ع�ش����جو�من�املنا
ً
�سو�ا

ً
الدائمة�وال��ار�والتوتر�ف�سيطر�عليھ�ا��وف�والدفء�العائ���ف�شب���صا

�
ً
را �وعلماء�النفس�أن�ا����ات�ال���يك�س��ا�الطفل����ظل��سرة�ت��ك�لديھ�آثا و�ؤكد�الباحثون

���ت�و�ن���ص�تھ�املستقبلية�وتحديد�ذاتھ�و�شكيل�سماتھ�النفسية�وتطو�ر�كفايتھ�

 :للمتأخر�دراسيا�سباب�املدرسية

ا����لدى�التالميذ�كث��ة،�من�أ�م�ا�ما�ي�� ر سية�ال���ت�س�ب����حدوث�حالة�التأخر�الد ر اسية�واملد ر إن�العوامل�الد

ل  �املعقو �ادة�عدد�أفراد�الصف�الواحد�عن�ا��ّد  . ز

سة ر ����املد ي  . سوء��شراف�ال��بو

�
ً
 .  وتر�و�اعدم�كفاءة�املعلم،�وضعف�أدائھ�أ�اديميا

 . ��صية�املعلم�غ���ا��ذابة�بال�سبة�للتالميذ

اسية�ا��اطئة�ال���تؤدي�إ���قلق��متحان ر �س�وأساليب�تقديم�املادة�الد ر ضعف�طرائق�التد

اسية،�وعدم� ر زم��اصعو�ة�املنا���الد �نمو�م�مال ى ات�التالميذ�ومستو ر  . لقد

ن�وأ��م�لم�ينالوا�استحقاقا��مطبيعة��متحانات�وسوء�التقييم�ف��ا�مما�يجعل�ال ن�بالغُ� تالميذ��شعرو

 . عدم�توفر�الوسائل�التعليمية�وال��بو�ة�العلمية�املناسبة

و�ناك��عض�املواصفات�ال���يتصف���ا��عض�املعلم�ن�والذين�لد��م��عض�السلوكيات�ال����سا�م��ش�ل�كب������

����لدى��طفال�والتالميذ�� ر �حالة�التأخر�املد   ���افة�املراحل�التعليمية،�ظ�ور

�من�تلك�السلوكيات�والصفات�ما�ي��
ً
 : ونذكر��عضا

قسوة�املعلم�ن�و�سلط�م�ع����طفال،�ال���تؤدي�إ���كره�الطفل�لبعض�املعلم�ن�وكره�املواد�ال���يقومون�

�س�ا،�ف��سب�ف��ا ر  . بتد

اسية ر  . عدم�ترغيب��طفال����املادة�الد

ات ر ك��ة�استخدام�املعلم�ن�لل��ديدات،�وال��كم�ع����طفال�أو�ال��ر�ة�م��م،�وك��ة�التحذيرات�و�نذا

ة�عامة سة�بصور ر تخو�ف�الطفل�من�الفشل،�مما�يجعلھ�يخاف�من�املد

�واعتماده�ع���التلق�ن
ً
س�جيدا ر   . عدم�شرح�املعلم�للد
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               � �ل�ا ��سرة �داخل �العالقات �طبيعة �أن أما

�بو�ن،�أو�الطالق�والفراق،�أو��نفصال�عن��بو�ن،�أو�سوء�املعاملة�من�قبل��سرة،��ل�ا�من�العوامل�ال���تؤدي�

را���إ���إ �ة�،و�التا���إ���حدوث�حالة�التأخر�الد ر �مال�ت�شئة�الطفل�وعدم�إشباع�حاجاتھ�الضرو

�وسلوكھ              ���ص�تھ ���
ً
�بالغا

ً
�يؤثر�تأث��ا �الطفل �فيھ ��ع�ش �الذي �جو��سرة إن

عات� ز ،�أو��ع�ش����جو�من�املنا
ً
�سو�ا

ً
والدفء�العائ���ف�شب���صا

��،والقلق�وا���ل
ً
را �وعلماء�النفس�أن�ا����ات�ال���يك�س��ا�الطفل����ظل��سرة�ت��ك�لديھ�آثا و�ؤكد�الباحثون

���ت�و�ن���ص�تھ�املستقبلية�وتحديد�ذاتھ�و�شكيل�سماتھ�النفسية�وتطو�ر�كفايتھ�

�سباب�املدرسية-15
 

ا����لدى�التالميذ�كث��ة،�من�أ�م�ا�ما�ي�� ر سية�ال���ت�س�ب����حدوث�حالة�التأخر�الد ر اسية�واملد ر إن�العوامل�الد

ل -1 �املعقو �ادة�عدد�أفراد�الصف�الواحد�عن�ا��ّد ز

سة-2 ر ����املد ي سوء��شراف�ال��بو

3-�
ً
عدم�كفاءة�املعلم،�وضعف�أدائھ�أ�اديميا

��صية�املعلم�غ���ا��ذابة�بال�سبة�للتالميذ-4

اسية�ا��اطئة�ال���تؤدي�إ���قلق��متحان-5 ر �س�وأساليب�تقديم�املادة�الد ر ضعف�طرائق�التد

اسية،�وعدم�-6 ر صعو�ة�املنا���الد

طبيعة��متحانات�وسوء�التقييم�ف��ا�مما�يجعل�ال-7

عدم�توفر�الوسائل�التعليمية�وال��بو�ة�العلمية�املناسبة-8

و�ناك��عض�املواصفات�ال���يتصف���ا��عض�املعلم�ن�والذين�لد��م��عض�السلوكيات�ال����سا�م��ش�ل�كب������

����لدى��طفال�والتالميذ�� ر �حالة�التأخر�املد ظ�ور

�من�تلك�السلوكيات�والصفات�ما�ي��
ً
ونذكر��عضا

قسوة�املعلم�ن�و�سلط�م�ع����طفال،�ال���تؤدي�إ���كره�الطفل�لبعض�املعلم�ن�وكره�املواد�ال���يقومون�-1

�س�ا،�ف��سب�ف��ا ر بتد

اسية-2 ر عدم�ترغيب��طفال����املادة�الد

ات-3 ر ك��ة�استخدام�املعلم�ن�لل��ديدات،�وال��كم�ع����طفال�أو�ال��ر�ة�م��م،�وك��ة�التحذيرات�و�نذا

ة�عامة-4 سة�بصور ر تخو�ف�الطفل�من�الفشل،�مما�يجعلھ�يخاف�من�املد

�واعتماده�ع���التلق�ن-5
ً
س�جيدا ر عدم�شرح�املعلم�للد
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�أو� �البصر�والسمع �كضعف �ا��سمية �فالعيوب ا���، ر �التأخر�الد �حدوث �تأث���كب����� �لھ وم�وناتھ

�السليم� �التكيف �غ���قادر�ع�� �التلميذ �تجعل �أمور �ا��سم �م�ونات �أحد ��� �النقص �أو�حالة �النطق، ��� �ضطراب

س�ذلك�أو�عدم�معا����ا� ّر �املد �إذا�ما�أغفل
ً
ا����وخصوصا ر حالة�التأخر�الد

�وسوء� �وقلق �إحباط �من �ع��ما �ي�تج �وما �نفعا��

�إ��� �تؤدي �قد �بل �معينة، اسية ر �د �أو�مواد �مادة �إ���كرا�ية �ا��االت ��ذه �تؤدي �فقد �وانطواء، �عدوا�ي �وسلوك توافق

�ع���املعلم�التدخل�ملعا��ة�حاال��م�بطر�قة�مست��لة�وذلك� و�جب�التن�يھ�إ���أن�التالميذ�العدواني�ن�يفرضون

ا����و���ب� ر ا���،�بمشاكسا��م�ومعاكسا��م�و�تعك���م�ا��و�الد ر با��و�الصاخب�الذي�يحدثونھ�داخل�القسم�الد

�املعلم�ا��ب��؛�ذلك�أن�
ّ
�انطواء��مين�بھ�إ���وضعي��م�إال

�سوء� �ع�� �وال�يدل �اليقظة �أحالم ��� �مستغرق�ن ��ادئ�ن �فيبدون �شغب �أي �إحداث �عن �ي�تعدون �تجعل�م وسلبي��م

�أك��  �و��تمام �ل�م �املعلم �أجدر�برعاية �ف�م �لذا �ال�ز�لة، اسية ر �الد �أو�نتائج�م فقا��م ر � �عن �ا�عزال�م ى �سو �توافق�م

ا����إذا�لم� ر مة،��يحظمن�الطبي���أن��س�ب�ا��الة�النفسية�ال����ع�ش�ا�الطفل�حالة�التأخر�الد بالرعاية�الالز

�أو� ل �أو�ا��مو �أو�الضيق �أو�القلق �بالنفس �الثقة �كضعف �النفسية �حالتھ �تدفعھ �قد �أو��اتجا�اتفالطفل نفسية،

�إ��� �قا���،�أو�موقف�مؤلم �بمعلم ����الذ�ن �ترتبط �معينة �ملادة �كرا�يتھ �خاصة�مثل �انفعالية موقف��اتخاذهأسباب

�ملعرفة�أك���العوامل�
ً
اسيا ر �د �املتأخر�ن �ب�ن�الطالب اسات ر ب�و�حوث�ود ر �تجا �أجر�ت�عدة سة،�وقد ر اء�املد ز �إ ��مال

رؤى سوسیوتربویة إلعادة إنتاج الثقة بین : التربویة واتجاھات التربیة الحدیثة
 المؤسسات التربویة والمجتمع

برلین    -    ألمانیا/ اصدارات المركز الدیمقراطي العربي للدراسات السیاسیة واالقتصادیة 

 

  : أسباب�خاصة����صية�الطفل

  :الطفل

�أو� �البصر�والسمع �كضعف �ا��سمية �فالعيوب ا���، ر �التأخر�الد �حدوث �تأث���كب����� �لھ وم�وناتھ

�السليم� �التكيف �غ���قادر�ع�� �التلميذ �تجعل �أمور �ا��سم �م�ونات �أحد ��� �النقص �أو�حالة �النطق، ��� �ضطراب

ل  اسة�و�التا���حصو ر س�ذلك�أو�عدم�معا����ا��داخل���رات�الد ّر �املد �إذا�ما�أغفل
ً
ا����وخصوصا ر حالة�التأخر�الد

  : أسباب�تخص�نفسية�الطفل

� �عدم �مثل �املختلفة، �العص�ية ��ضطرابات ��� �وسوء���تزانوتتمثل �وقلق �إحباط �من �ع��ما �ي�تج �وما �نفعا��

�إ��� �تؤدي �قد �بل �معينة، اسية ر �د �أو�مواد �مادة �إ���كرا�ية �ا��االت ��ذه �تؤدي �فقد �وانطواء، �عدوا�ي �وسلوك توافق

 
ً
سة�معا ر   . كرا�ية�املعلم�واملد

�ع���املعلم�التدخل�ملعا��ة�حاال��م�بطر�قة�مست��لة�وذلك� و�جب�التن�يھ�إ���أن�التالميذ�العدواني�ن�يفرضون

ا����و���ب� ر ا���،�بمشاكسا��م�ومعاكسا��م�و�تعك���م�ا��و�الد ر با��و�الصاخب�الذي�يحدثونھ�داخل�القسم�الد

�فال� س�ومعلوماتھ،�أما�التالميذ��نطوائيون ر �املعلم�ا��ب��؛�ذلك�أن�ذلك�كرا�ية�للمد
ّ
ين�بھ�إ���وضعي��م�إال

�سوء� �ع�� �وال�يدل �اليقظة �أحالم ��� �مستغرق�ن ��ادئ�ن �فيبدون �شغب �أي �إحداث �عن �ي�تعدون �تجعل�م وسلبي��م

�أك��  �و��تمام �ل�م �املعلم �أجدر�برعاية �ف�م �لذا �ال�ز�لة، اسية ر �الد �أو�نتائج�م فقا��م ر � �عن �ا�عزال�م ى �سو توافق�م

  : أسباب�تخص�انفعالية�الطفل

ا����إذا�لم� ر من�الطبي���أن��س�ب�ا��الة�النفسية�ال����ع�ش�ا�الطفل�حالة�التأخر�الد

�أو� ل �أو�ا��مو �أو�الضيق �أو�القلق �بالنفس �الثقة �كضعف �النفسية �حالتھ �تدفعھ �قد فالطفل

�إ��� �قا���،�أو�موقف�مؤلم �بمعلم ����الذ�ن �ترتبط �معينة �ملادة �كرا�يتھ �خاصة�مثل �انفعالية أسباب

�ملعرفة�أك���العوامل�
ً
اسيا ر �د �املتأخر�ن �ب�ن�الطالب اسات ر ب�و�حوث�ود ر �تجا �أجر�ت�عدة سة،�وقد ر اء�املد ز �إ ��مال

 : ف�انت�أك���النتائج�كما�ي��

 . الضعف����ال��ة�العامة

 . ضعف�البصر�والسمع�وعيوب����النطق

 . ضعف�الذ�اء�العام

ل   . الفقر�املادي����امل��

�العاطفي  . فقدان�التوازن

ل  �الثقا�������امل�� ى  . انحطاط�املستو

سة ر �املد  عدم�املواظبة�ع���حضور
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أسباب�خاصة����صية�الطفل�-16
  

الطفلأسباب�تخص�جسم�-1

�أو��ما��س                �البصر�والسمع �كضعف �ا��سمية �فالعيوب ا���، ر �التأخر�الد �حدوث �تأث���كب����� �لھ وم�وناتھ

�السليم� �التكيف �غ���قادر�ع�� �التلميذ �تجعل �أمور �ا��سم �م�ونات �أحد ��� �النقص �أو�حالة �النطق، ��� �ضطراب

ل  اسة�و�التا���حصو ر داخل���رات�الد

�ال��يحة ق  .بالطر

أسباب�تخص�نفسية�الطفل -2
  

        � �عدم �مثل �املختلفة، �العص�ية ��ضطرابات ��� وتتمثل

�إ��� �تؤدي �قد �بل �معينة، اسية ر �د �أو�مواد �مادة �إ���كرا�ية �ا��االت ��ذه �تؤدي �فقد �وانطواء، �عدوا�ي �وسلوك توافق

 
ً
سة�معا ر كرا�ية�املعلم�واملد

 

�ع���املعلم�التدخل�ملعا��ة�حاال��م�بطر�قة�مست��لة�وذلك�          و�جب�التن�يھ�إ���أن�التالميذ�العدواني�ن�يفرضون

ا����و���ب� ر ا���،�بمشاكسا��م�ومعاكسا��م�و�تعك���م�ا��و�الد ر با��و�الصاخب�الذي�يحدثونھ�داخل�القسم�الد

�فال� س�ومعلوماتھ،�أما�التالميذ��نطوائيون ر ذلك�كرا�ية�للمد

�سوء� �ع�� �وال�يدل �اليقظة �أحالم ��� �مستغرق�ن ��ادئ�ن �فيبدون �شغب �أي �إحداث �عن �ي�تعدون �تجعل�م وسلبي��م

�أك��  �و��تمام �ل�م �املعلم �أجدر�برعاية �ف�م �لذا �ال�ز�لة، اسية ر �الد �أو�نتائج�م فقا��م ر � �عن �ا�عزال�م ى �سو توافق�م

  .بوضعي��م�
 

أسباب�تخص�انفعالية�الطفل-3
  

ا����إذا�لم�               ر من�الطبي���أن��س�ب�ا��الة�النفسية�ال����ع�ش�ا�الطفل�حالة�التأخر�الد

�أو� ل �أو�ا��مو �أو�الضيق �أو�القلق �بالنفس �الثقة �كضعف �النفسية �حالتھ �تدفعھ �قد فالطفل

�إ��� �قا���،�أو�موقف�مؤلم �بمعلم ����الذ�ن �ترتبط �معينة �ملادة �كرا�يتھ �خاصة�مثل �انفعالية أسباب

�ملعرفة�أك���العوامل�
ً
اسيا ر �د �املتأخر�ن �ب�ن�الطالب اسات ر ب�و�حوث�ود ر �تجا �أجر�ت�عدة سة،�وقد ر اء�املد ز �إ ��مال

�،
ً
را   ان�شا

ف�انت�أك���النتائج�كما�ي��

الضعف����ال��ة�العامة .1

ضعف�البصر�والسمع�وعيوب����النطق .2

ضعف�الذ�اء�العام .3

ل  .4 الفقر�املادي����امل��

�العاطفي .5 فقدان�التوازن

ل  .6 �الثقا�������امل�� ى انحطاط�املستو

سة .7 ر �املد عدم�املواظبة�ع���حضور
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سة،� ر �بزمالئھ�وأصدقائھ�باملد ب�وان��اًء ر �من�ال���الذي��سكنھ�التلميذ�با����ان�و�قا
ً
و���ال���تحيط�بالفرد�بدءا

�ما�عند�ا��وار�من�عادات� �التلميذ �ذلك�ع���أن�يك�سب �ساعد �واجتما���جيّد ي �فكر ى �مستو �ا����ة�من فإذا��انت

�تأث����صدقاء�والزمالء���� �إ���ذلك �يضاف ،
ً
�وثقافيا

ً
جتماعيا

سة،�فإن�ذلك� ر وسلوكياتھ،�فإذا��ان�للتلميذ�أصدقاء�من�النوع�الذي����ع�ع���العدوان�وال�سرب�من�املد

ر  �حالة�التأخر�الد ل سة،�و�التا���حصو ر �عن�املد اسة�والتغيبّ ر ه�من�الد   ..ا���يؤثر�ع���سلوك�التلميذ�و���نفور

ى� �العام�أو�الذ�اء،�حيث�يتفق�أغلب�العلماء�ع���أنھ�من�أقو ي ومن�أ�م��ذه�العوامل��ستعداد�العق���الفطر

س�ن�والعامل�ن���� ر ا����العام�الذي��ستع����عالجھ،�لذلك�يجب�ع���املعلم�ن�واملد ر �سباب����إحداث�التأخر�الد

�ن�أساسي�ن ر  : ه�بأنھ�غ���وذلك�العتبا

�بفضل� �وذلك �العادي�ن مال��م ز � �مسايرة �من �تمكنوا �باألغبياء �يوصفون �الذين �التالميذ �الكث���من �أن �لوحظ حيث

���م����أقسام�يتم���تالميذ�ا� ّج ستغالل�م��مثل�ل�سبة�ذ�ا��م�املتواضعة�من�ج�ة،�و�فضل�فطنة�معلم��م��عدم�الّز

ا����لعدة�عوامل�ترتبط��سالمة�الطفل�من��مراض�بأنواع�ا،�فقد� ر را����حيث�يرجع�التأخر�الد �التأخر�الد ي�ون

�إ���سوء�التغذية،�ف�ناك�الكث���من��مراض�مثل��نيميا�و�مراض�الطفيلية�و�مراض�القلبية�وال�لية�واللوز�
ً
اجعا ر

�ا��يد� ���سان �تحصيل �ب�ن �قو�ة �عالقة �و�نا ا���، ر �التأخر�الد �إحداث ���
ً
��اما

ً
�دورا �تلعب ��ل�ا ي �الرئو والسل

ر���� اسيا��و���ل�تلميذ�أداؤه�املد ر الطالب�املتأخر�د

�نفس� �العمر�و�� ��� �لھ �املساو�ة �التالميذ �مجموعة �من �املتوقع ��داء �متوسط �من �أقل ا��� ر �الد �تحصيلھ ى أو�مستو

�اقتصادية�وأسباب�اجتماعية�و��ية�ونفسية،�وأن�املرشد�الطال�ي��و� ا����أسباب ر ا���،�وأن�للتأخر�الد ر صفھ�الد

�س�ومتا�عة���ية�إلحالتھ�الطالب�ل���ات� ر �تد ق �من�طر ل اسة��ذه��سباب�ملعا����ا�وتقديم�ا��لو ر عن�د

شادية�الفردية�وا��ماعية�،�والتوعية�ل�ل�من� شادية�املتمثلة����ا��لسات��ر املتخصصة�وذلك�من�خالل�برامجھ��ر

�عقد�
ً
اس��ا،�وأيضا ر س�إلحالة�ا��االت�النفسية�واملضطر�ة�لد ر شد�نف�������املدا

�ا�ع���املرشدين�الطالبي�ن ر شاد���ميع�املعلم�ن�القائم�ن�ع���العملية�التعليمة�وعدم�اقتصا ات�����ر  . دور

رؤى سوسیوتربویة إلعادة إنتاج الثقة بین : التربویة واتجاھات التربیة الحدیثة
 المؤسسات التربویة والمجتمع

برلین    -    ألمانیا/ اصدارات المركز الدیمقراطي العربي للدراسات السیاسیة واالقتصادیة 

 

  : أسباب�تخص�العالقات��جتماعية�للطفل

سة،� ر �بزمالئھ�وأصدقائھ�باملد ب�وان��اًء ر �من�ال���الذي��سكنھ�التلميذ�با����ان�و�قا
ً
و���ال���تحيط�بالفرد�بدءا

�ما�عند�ا��وار�من�عادات� �التلميذ �ذلك�ع���أن�يك�سب �ساعد �واجتما���جيّد ي �فكر ى �مستو �ا����ة�من فإذا��انت

�ا
ً
�إذا��ان�ا��وار�فق��ا �ثقافية،�والعكس �تأث����صدقاء�والزمالء����حسنة�وخ��ات �إ���ذلك �يضاف ،

ً
�وثقافيا

ً
جتماعيا

سة،�فإن�ذلك� ر وسلوكياتھ،�فإذا��ان�للتلميذ�أصدقاء�من�النوع�الذي����ع�ع���العدوان�وال�سرب�من�املد

ر  �حالة�التأخر�الد ل سة،�و�التا���حصو ر �عن�املد اسة�والتغيبّ ر ه�من�الد يؤثر�ع���سلوك�التلميذ�و���نفور

  :أسباب�تخص�ا��وانب�العقلية�للطفل

ى� �العام�أو�الذ�اء،�حيث�يتفق�أغلب�العلماء�ع���أنھ�من�أقو ي ومن�أ�م��ذه�العوامل��ستعداد�العق���الفطر

س�ن�والعامل�ن���� ر ا����العام�الذي��ستع����عالجھ،�لذلك�يجب�ع���املعلم�ن�واملد ر �سباب����إحداث�التأخر�الد

�عدم�ال�سرع����ا��كم�ع����ذا�الطفل�أو�غ��  ي �ن�أساسي�ناملجال�ال��بو ر ه�بأنھ�غ���وذلك�العتبا

 . وجوب�التحقق�من�الوجود�الفع���لعامل�الغباء

را��� �بالتأخر�الد
ً
�الغباء�متبوعا  . أنھ�ل�س�من�ا��ت���أن�ي�ون

�بفضل� �وذلك �العادي�ن مال��م ز � �مسايرة �من �تمكنوا �باألغبياء �يوصفون �الذين �التالميذ �الكث���من �أن �لوحظ حيث

���م����أقسام�يتم���تالميذ�ا� ّج ستغالل�م��مثل�ل�سبة�ذ�ا��م�املتواضعة�من�ج�ة،�و�فضل�فطنة�معلم��م��عدم�الّز

ى  تفاع��سبة�ذ�ا��م�من�ج�ة�أخر ر   .با

  :أسباب�تخص���ة�وحيو�ة�الطفل

ا����لعدة�عوامل�ترتبط��سالمة�الطفل�من��مراض�بأنواع�ا،�فقد� ر حيث�يرجع�التأخر�الد

�إ���سوء�التغذية،�ف�ناك�الكث���من��مراض�مثل��نيميا�و�مراض�الطفيلية�و�مراض�القلبية�وال�لية�واللوز�
ً
اجعا ر

�ا��يد� ���سان �تحصيل �ب�ن �قو�ة �عالقة �و�نا ا���، ر �التأخر�الد �إحداث ���
ً
��اما

ً
�دورا �تلعب ��ل�ا ي �الرئو والسل

  .��سديةوامتالكھ�ال��ة�النفسية�وا

 

،� ي اسة�العطو ر را���" 1434د  " �سباب�والعالج.. التأخر�الد

ر�����نأ: التاليةمن�خالل��ذا�البحث�توصل�الباحث�إ���النتائج� اسيا��و���ل�تلميذ�أداؤه�املد ر الطالب�املتأخر�د

�نفس� �العمر�و�� ��� �لھ �املساو�ة �التالميذ �مجموعة �من �املتوقع ��داء �متوسط �من �أقل ا��� ر �الد �تحصيلھ ى أو�مستو

�اقتصادية�وأسباب�اجتماعية�و��ية�ونفسية،�وأن�املرشد�الطال�ي��و� ا����أسباب ر ا���،�وأن�للتأخر�الد ر صفھ�الد

�س�ومتا�عة���ية�إلحالتھ�الطالب�ل���ات� ر �تد ق �من�طر ل اسة��ذه��سباب�ملعا����ا�وتقديم�ا��لو ر عن�د

شادية�الفردية�وا��ماعية�،�والتوعية�ل�ل�من� شادية�املتمثلة����ا��لسات��ر املتخصصة�وذلك�من�خالل�برامجھ��ر

�عقد�تخصيص�مر 
ً
اس��ا،�وأيضا ر س�إلحالة�ا��االت�النفسية�واملضطر�ة�لد ر شد�نف�������املدا

�ا�ع���املرشدين�الطالبي�ن ر شاد���ميع�املعلم�ن�القائم�ن�ع���العملية�التعليمة�وعدم�اقتصا ات�����ر دور

 :  أما�التوصيات�فقد�أو����الباحث�ما�ي��
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أسباب�تخص�العالقات��جتماعية�للطفل-4
  

سة،�            ر �بزمالئھ�وأصدقائھ�باملد ب�وان��اًء ر �من�ال���الذي��سكنھ�التلميذ�با����ان�و�قا
ً
و���ال���تحيط�بالفرد�بدءا

�ما�عند�ا��وار�من�عادات� �التلميذ �ذلك�ع���أن�يك�سب �ساعد �واجتما���جيّد ي �فكر ى �مستو �ا����ة�من فإذا��انت

�ا
ً
�إذا��ان�ا��وار�فق��ا �ثقافية،�والعكس حسنة�وخ��ات

سة،�فإن�ذلك��اتجا�اتھ ر وسلوكياتھ،�فإذا��ان�للتلميذ�أصدقاء�من�النوع�الذي����ع�ع���العدوان�وال�سرب�من�املد

ر  �حالة�التأخر�الد ل سة،�و�التا���حصو ر �عن�املد اسة�والتغيبّ ر ه�من�الد يؤثر�ع���سلوك�التلميذ�و���نفور
 

أسباب�تخص�ا��وانب�العقلية�للطفل-5
  

ى�                 �العام�أو�الذ�اء،�حيث�يتفق�أغلب�العلماء�ع���أنھ�من�أقو ي ومن�أ�م��ذه�العوامل��ستعداد�العق���الفطر

س�ن�والعامل�ن���� ر ا����العام�الذي��ستع����عالجھ،�لذلك�يجب�ع���املعلم�ن�واملد ر �سباب����إحداث�التأخر�الد

�عدم�ال�سرع����ا��كم�ع����ذا�الطفل�أو�غ��  ي املجال�ال��بو

وجوب�التحقق�من�الوجود�الفع���لعامل�الغباء: أول�ما

را���: وثان��ما �بالتأخر�الد
ً
�الغباء�متبوعا أنھ�ل�س�من�ا��ت���أن�ي�ون

�بفضل� �وذلك �العادي�ن مال��م ز � �مسايرة �من �تمكنوا �باألغبياء �يوصفون �الذين �التالميذ �الكث���من �أن �لوحظ حيث

���م����أقسام�يتم���تالميذ�ا�ا ّج ستغالل�م��مثل�ل�سبة�ذ�ا��م�املتواضعة�من�ج�ة،�و�فضل�فطنة�معلم��م��عدم�الّز

ى  تفاع��سبة�ذ�ا��م�من�ج�ة�أخر ر با
 

أسباب�تخص���ة�وحيو�ة�الطفل-6

ا����لعدة�عوامل�ترتبط��سالمة�الطفل�من��مراض�بأنواع�ا،�فقد�        ر حيث�يرجع�التأخر�الد

�إ���سوء�التغذية،�ف�ناك�الكث���من��مراض�مثل��نيميا�و�مراض�الطفيلية�و�مراض�القلبية�وال�لية�واللوز�
ً
اجعا ر

�ا��يد� ���سان �تحصيل �ب�ن �قو�ة �عالقة �و�نا ا���، ر �التأخر�الد �إحداث ���
ً
��اما

ً
�دورا �تلعب ��ل�ا ي �الرئو والسل

وامتالكھ�ال��ة�النفسية�وا

 الدراسات�السابقة�

�،: الدراسة��و�� ي اسة�العطو ر د

من�خالل��ذا�البحث�توصل�الباحث�إ���النتائج�              

�نفس� �العمر�و�� ��� �لھ �املساو�ة �التالميذ �مجموعة �من �املتوقع ��داء �متوسط �من �أقل ا��� ر �الد �تحصيلھ ى أو�مستو

�اقتصادية�وأسباب�اجتماعية�و��ية�ونفسية،�وأن�املرشد�الطال�ي��و� ا����أسباب ر ا���،�وأن�للتأخر�الد ر صفھ�الد

ل  �س�ومتا�عة���ية�إلحالتھ�الطالب�ل���ات��املسئو ر �تد ق �من�طر ل اسة��ذه��سباب�ملعا����ا�وتقديم�ا��لو ر عن�د

شادية�الفردية�وا��ماعية�،�والتوعية�ل�ل�من� شادية�املتمثلة����ا��لسات��ر املتخصصة�وذلك�من�خالل�برامجھ��ر

���أمره  .الطالب�وو

تخصيص�مر : واق��ح�الباحث                

�ا�ع���املرشدين�الطالبي�ن ر شاد���ميع�املعلم�ن�القائم�ن�ع���العملية�التعليمة�وعدم�اقتصا ات�����ر دور

أما�التوصيات�فقد�أو����الباحث�ما�ي��



رؤى سوسیوتربویة إلعادة إنتاج الثقة بین 

 

                                           برلین

21 

  . 

اء�مل�مة�املرشد�الطال�ي�وتوف���م���م�انات�املناسبة�ل�م ر �تف�م�املد ل سة�حو ر  .دا

�الصف� � �أ��وا �الذين �الطلبة �لدى �الر�اضيات ��� ا��� ر لتأخر�الد

اسة�أن��سباب�ا��مسة�ال������أك����سباب�حدة�من�وج�ة�نظر�املعلم�ن�أول�ا� ر عدم�متا�عة���ل�"أو��ت�الد

� �الثالث �الس�ب �أما ،"���� �التلقا�ي ال��فيع

�الواحد ����الصف �الس�ب�ا��امس�"اكتظاظ�الطالب �أما ،

�املتعلقة� �وا��وانب �و�نواع �و�سباب �التعر�فات �حيث �من ا��� ر �التأخر�الد �من �تناولت اسات ر �الد �أغلب ن

�عن� اس�نا ر �د �تخصصت �ب�نما �املش�لة، �مس�بات �من �واحد �بجانب �تفرد �م��ا �و�ل ���

سية� ر ا����مع���حاطة�ب�افة�املشكالت�املس�بة�ل�ا�و�افة�ا��وانب�ا��ياتية�للطفل��سر�ة�واملد ر مش�لة�التأخر��الد

را�� �التأخر�الد �ملش�لة ل �ا��لو ��عض �اق��اح �تم �ثم �والنفسية، �و�نفعالية �ا��وانب�و�جتماعية ��افة ل �ب�ناو
ً
�أيضا �

اسة�ا��الية�ع���النحو�التا�� ر ض�الد اسة�وأ�داف�ا�وأ�مي��ا�يمكن�صياغة�فرو ر   :���ضوء�مش�لة�الد

�من� ل �وا��لو ��سباب �حيث �من ا��� ر الد

�من� ل �وا��لو ��سباب �حيث �من ا��� ر �التأخر�الد �مش�لة ��� �العينة �أفراد �ب�ن �إحصائية �داللة �ذات �عالقة توجد

ف�القائمة�و��داف� الوصفيالتحلي���و��دف�إ���التعرف�ع���ا��قائق�عن�طر�ق�الظرو

ز�املن���الوصفي�ع���جانب�ن�ع���النحو�التا��
ّ

اسة،�و�رك ر   :ال����س���إ���تحقيق�ا�الد

��سالم� س�نور ر من�حيث��بمدينة�الدمام�بتدائية�بمدا

ا����للطالب�،� ر أ��م����مش�لة�التأخر�الد ر  معلما�ألخذ�

رؤى سوسیوتربویة إلعادة إنتاج الثقة بین : التربویة واتجاھات التربیة الحدیثة
 المؤسسات التربویة والمجتمع

برلین    -    ألمانیا/ اصدارات المركز الدیمقراطي العربي للدراسات السیاسیة واالقتصادیة 

 

اسات�تقو�مية�للمرشد�الطال�ي�من�وج�ة�نظر�طالب�املراحل�الثانو�ة ر .  عمل�د

اسية ر شادية�للمعلم�ن����جميع�املراحل�الد ر ات�إ  .  إقامة�دور

اء�مل�مة�املرشد�الطال�ي�وتوف���م���م�انات�املناسبة�ل�م ر �تف�م�املد ل سة�حو ر دا

�،�ة �ا: "م2013العزام �الصف�ظا�رة � �أ��وا �الذين �الطلبة �لدى �الر�اضيات ��� ا��� ر لتأخر�الد

اسة�أن��سباب�ا��مسة�ال������أك����سباب�حدة�من�وج�ة�نظر�املعلم�ن�أول�ا� ر أو��ت�الد

� �الثا�ي �الس�ب �أما سة"، ر �املد �مع �الب�ت ��عاون �"عدم �الثالث �الس�ب �أما ،

�الدنيا�للمرحلة��ساسية �الواحد"،�والس�ب�الرا�ع��و�"الصفوف ����الصف اكتظاظ�الطالب

  ". عدم�التأس�س�ا��يد����الصفوف��و��

  : التعليق�ع���الدراسات�السابقة

�املتعلقة� �وا��وانب �و�نواع �و�سباب �التعر�فات �حيث �من ا��� ر �التأخر�الد �من �تناولت اسات ر �الد �أغلب ن

را �التأخر�الد �ملش�لة �عن�واملس�بة اس�نا ر �د �تخصصت �ب�نما �املش�لة، �مس�بات �من �واحد �بجانب �تفرد �م��ا �و�ل ���

سية� ر ا����مع���حاطة�ب�افة�املشكالت�املس�بة�ل�ا�و�افة�ا��وانب�ا��ياتية�للطفل��سر�ة�واملد ر مش�لة�التأخر��الد

را�� �التأخر�الد �ملش�لة ل �ا��لو ��عض �اق��اح �تم �ثم �والنفسية، �و�نفعالية و�جتماعية

 
ً
  .  ا��ياتية�للطفل�من�وج�ة�نظر�علمالنفس�وعلم�ال��بية�معا

اسة�ا��الية�ع���النحو�التا�� ر ض�الد اسة�وأ�داف�ا�وأ�مي��ا�يمكن�صياغة�فرو ر ���ضوء�مش�لة�الد

�التأخر� �مش�لة ��� �العينة �أفراد �ب�ن �إحصائية �داللة �ذات �عالقة �من�توجد ل �وا��لو ��سباب �حيث �من ا��� ر الد

 

�من� ل �وا��لو ��سباب �حيث �من ا��� ر �التأخر�الد �مش�لة ��� �العينة �أفراد �ب�ن �إحصائية �داللة �ذات �عالقة توجد

  

ف�القائمة�و��داف�املن��� الوصفيالتحلي���و��دف�إ���التعرف�ع���ا��قائق�عن�طر�ق�الظرو

ز�املن���الوصفي�ع���جانب�ن�ع���النحو�التا��
ّ

اسة،�و�رك ر ال����س���إ���تحقيق�ا�الد

اسة�من� ر ��سالم�طالب�من�طالب�املرحلة��50ت�ونت�عينة�الد س�نور ر �بتدائية�بمدا

ا����وعالجة،�وأيضا�ع��� ر اسة�أسباب�التأخر�الد ر ا����للطالب�،��30د ر أ��م����مش�لة�التأخر�الد ر معلما�ألخذ�

را���� �للعام�الد ل را�����و     2021/2022وطبقت�بالفصل�الد
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اسات�تقو�مية�للمرشد�الطال�ي�من�وج�ة�نظر�طالب�املراحل�الثانو�ة-1 ر عمل�د

اسية-2 ر شادية�للمعلم�ن����جميع�املراحل�الد ر ات�إ إقامة�دور

اء�مل�مة�املرشد�الطال�ي�وتوف���م���م�انات�املناسبة�ل�م-3 ر �تف�م�املد ل سة�حو ر دا

� اس�:الثانيةالدراسة ر ةد

 " السادس��سا���

اسة�أن��سباب�ا��مسة�ال������أك����سباب�حدة�من�وج�ة�نظر�املعلم�ن�أول�ا� ر أو��ت�الد

ل  �امل�� ��� �"للطالب �الثا�ي �الس�ب �أما ،

�الدنيا�للمرحلة��ساسية الصفوف

عدم�التأس�س�ا��يد����الصفوف��و��"

التعليق�ع���الدراسات�السابقة
 

�املتعلقة�إ��            �وا��وانب �و�نواع �و�سباب �التعر�فات �حيث �من ا��� ر �التأخر�الد �من �تناولت اسات ر �الد �أغلب ن

را �التأخر�الد �ملش�لة واملس�بة

سية� ر ا����مع���حاطة�ب�افة�املشكالت�املس�بة�ل�ا�و�افة�ا��وانب�ا��ياتية�للطفل��سر�ة�واملد ر مش�لة�التأخر��الد

را�� �التأخر�الد �ملش�لة ل �ا��لو ��عض �اق��اح �تم �ثم �والنفسية، �و�نفعالية و�جتماعية

 
ً
ا��ياتية�للطفل�من�وج�ة�نظر�علمالنفس�وعلم�ال��بية�معا

  :فروض�الدراسـة

اسة�ا��الية�ع���النحو�التا�� ر ض�الد اسة�وأ�داف�ا�وأ�مي��ا�يمكن�صياغة�فرو ر ���ضوء�مش�لة�الد

 التأخر�� �مش�لة ��� �العينة �أفراد �ب�ن �إحصائية �داللة �ذات �عالقة توجد

 .وج�ة�نظر�املعلم�ن�

 من�� ل �وا��لو ��سباب �حيث �من ا��� ر �التأخر�الد �مش�لة ��� �العينة �أفراد �ب�ن �إحصائية �داللة �ذات �عالقة توجد

 .وج�ة�نظر�الطالب�
 

  : الطر�قة�و�جراءات

 
ً
  : من���الدراسة: أوال

املن���تم�استخدام�              

ز�املن���الوصفي�ع���جانب�ن�ع���النحو�التا��
ّ

اسة،�و�رك ر ال����س���إ���تحقيق�ا�الد

 
ً
  :عينة�الدراسة: ثانيا

اسة�من�            ر ت�ونت�عينة�الد

ا����وعالجة،�وأيضا�ع��� ر اسة�أسباب�التأخر�الد ر د

را���� �للعام�الد ل را�����و وطبقت�بالفصل�الد
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جة� ر باستخدام���ختبار ح�ساب�د

��ا��ولية�ع���مجموعة�من�املختص�ن����مجاالت�علم�النفس،� تم�التحقق�من�صدق��داة��عد�عرض�ا�بصور

�مدى�مالئمة� ل وطلب�م��م�إبداء�الرأي�حو

�الصياغة� �ناحية �من �الفقرات �تلك �وضوح �،ومدى اسة ر الد

ن����إبدا��ا�فائدة�لتحس�ن��داة�وتطو�ر�ا�بما�ي�ناسب�مع�الب�ئة�السعودية �يرو ى اء�أخر ر و�ناء�ع���. اللغو�ة،�وأي�آ

�من� �التأخر�الدرا��� �مش�لة ��� �العينة �ب�ن�أفراد �إحصائية �داللة �ذات �عالقة توجد

�للنتائج� ل �التا���يو���نتائج�،�تجميع��جابات�وترم���ا�للوصو ل وا��دو

  املعلم�ن����مش�لة�التأخر�الدرا����من�حيث��سباب�وا��لول 

  %ال�سبة�  �جابة�العليا

  %27.19  أحيانا

  %12.36  نادرا

 
ً
  %70  غالبا

 
ً
  %40  احيانا

 
ً
  %35.09  احيانا

  %33.33  أحيانا

 
ً
  %60  احيانا

  %30  أحيانا

  %55  أحيانا

 
ً
  %30  احيانا

رؤى سوسیوتربویة إلعادة إنتاج الثقة بین : التربویة واتجاھات التربیة الحدیثة
 المؤسسات التربویة والمجتمع

برلین    -    ألمانیا/ اصدارات المركز الدیمقراطي العربي للدراسات السیاسیة واالقتصادیة 

 

  .مقياس�التأخر�الدرا����

�املقياس�من�اس�بانت�ن� جة�إوتم�) غالبا�،�دائما،�أحيانا( فقرات��10من��يت�ون ر ح�ساب�د

��ا��ولية�ع���مجموعة�من�املختص�ن����مجاالت�علم�النفس،� تم�التحقق�من�صدق��داة��عد�عرض�ا�بصور

شاد�النف���،�والقياس�والتقو�م،�واللغة�العر�ية ي،�و�ر �مدى�مالئمة�. وعلم�النفس�ال��بو ل وطلب�م��م�إبداء�الرأي�حو

�ألغراض� �مناسب��ا �ومدى �إل��ا �ت�ت�� �ال�� �لأل�عاد �الصياغة�الفقرات �ناحية �من �الفقرات �تلك �وضوح �،ومدى اسة ر الد

ن����إبدا��ا�فائدة�لتحس�ن��داة�وتطو�ر�ا�بما�ي�ناسب�مع�الب�ئة�السعودية �يرو ى اء�أخر ر اللغو�ة،�وأي�آ

دود�تم�إجراء�التعديالت�املناسبة  . ر

    :نتائج�الدراسة�وتفس���ا

�ع��� ل �الفرض��و �ينص �من�"أنھ �التأخر�الدرا��� �مش�لة ��� �العينة �ب�ن�أفراد �إحصائية �داللة �ذات �عالقة توجد

 ".حيث��سباب�وا��لول�من�وج�ة�نظر�املعلم�ن�

�للنتائج��وللتحقق�من���ة��ذا�الفرض�تم� ل تجميع��جابات�وترم���ا�للوصو

املعلم�ن����مش�لة�التأخر�الدرا����من�حيث��سباب�وا��لول رأي�:  )1( رقم

  العبارة

ل  .عدم�متا�عة���ل�للطالب����امل��  

سة ر �الب�ت�مع�املد .عدم��عاون  

.ال��فيع�التلقا�ي����الصفوف�الدنيا�للمرحلة��ساسية

.اكتظاظ�الطالب����الصف�الواحد  

.عدم�التأس�س�ا��يد����الصفوف��و��  

.قلة��ن�باه�وال��ك���من�قبل�الطالب  

�الثقا���لألسرة ى .تد�ي�املستو  

�ع .عدم�اتقان�الطالب�للعمليات�ا��سابية��ر  

سية ر .عدم�ا�تمام�الطالب�بالواجبات�املد  

  قلة�الدافعية�لدى�الطالب�للتعلم
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ا
ً
  :أداة�الدراسة: ثالث

مقياس�التأخر�الدرا����

�املقياس�من�اس�بانت�ن�             يت�ون

  .مفتاح�للت��يح�
 

  صدق��داة�

��ا��ولية�ع���مجموعة�من�املختص�ن����مجاالت�علم�النفس،�               تم�التحقق�من�صدق��داة��عد�عرض�ا�بصور

شاد�النف���،�والقياس�والتقو�م،�واللغة�العر�ية ي،�و�ر وعلم�النفس�ال��بو

�ألغراض� �مناسب��ا �ومدى �إل��ا �ت�ت�� �ال�� �لأل�عاد الفقرات

ن����إبدا��ا�فائدة�لتحس�ن��داة�وتطو�ر�ا�بما�ي�ناسب�مع�الب�ئة�السعودية �يرو ى اء�أخر ر اللغو�ة،�وأي�آ

دود�تم�إجراء�التعديالت�املناسبة ر

نتائج�الدراسة�وتفس���ا

  :نتائج�الفرض��ول  .1

�ع��� ل �الفرض��و ينص

حيث��سباب�وا��لول�من�وج�ة�نظر�املعلم�ن�
  

وللتحقق�من���ة��ذا�الفرض�تم�

  .�ذا�الفرض
  

رقم�جدول 

  م

1  

2  

ال��فيع�التلقا�ي����الصفوف�الدنيا�للمرحلة��ساسية  3  

4  

5  

6  

7  

8  

9  

10  
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�من� �التأخر�الدرا��� �مش�لة ��� �العينة �ب�ن�أفراد �إحصائية �داللة �ذات �عالقة توجد

�للنتائج� ل �التا���يو���نتائج�،�تجميع��جابات�وترم���ا�للوصو ل وا��دو

  .رأي�الطالب����مش�لة�التأخر�الدرا����من�حيث��سباب�وا��لول��

  %ال�سبة�  �جابة�العليا

  %80  دائما�

  %30  أحيانا

  %20  أحيانا

  %10  أحيانا

  %35  أحيانا

  %30  أحيانا�

  %25  أحيانا�

  %10  آحيانا�

  %22  أحيانا

  %15  احيانا

�من�املرحلة��بتدائية�ح���يمكن�اتخاذ� ل اسيا�خاصة�خالل�الثالث�سنوات��و ر د

ات�التحصيل�املقننة�وغ���ا ر ات�الذ�اء،�واختبا ر  . اختبا

راء� �وآ �للتحصيل �العا�� ى �واملستو الذ�اء

�املشكالت �لعالج س ر �املدا ��� �واملن�� ي �وال��بو �العال�� شاد �و�ر �التوجيھ �إ���توف���خدمات �إضافة �التالميذ، ل�ؤالء

�با���از�العص��� �أو�إصابات �عص�ية �اضطرابات �وجود ��� �الشك �عند �النف��� �الطب�ب �ع�� �التلميذ �حالة عرض

سة�واملجتمع ر �واملد ل �ب�والتوجيھ����امل�� ر  . من�خالل�التد

را��� اسة�والتحصيل�الد ر  . مف�وم�موجب�للذات�بصفة�عامة�،�و�خاصة�عناصره�املتعلقة�بالد

رؤى سوسیوتربویة إلعادة إنتاج الثقة بین : التربویة واتجاھات التربیة الحدیثة
 المؤسسات التربویة والمجتمع

برلین    -    ألمانیا/ اصدارات المركز الدیمقراطي العربي للدراسات السیاسیة واالقتصادیة 

 

� �ع���أنھ ل �الفرض��و �من�"ينص �التأخر�الدرا��� �مش�لة ��� �العينة �ب�ن�أفراد �إحصائية �داللة �ذات �عالقة توجد

 ". حيث��سباب�وا��لول�من�وج�ة�نظر�الطالب

�للنتائج��وللتحقق�من���ة��ذا�الفرض�تم� ل تجميع��جابات�وترم���ا�للوصو

رأي�الطالب����مش�لة�التأخر�الدرا����من�حيث��سباب�وا��لول��:  )2( رقم

  العبارة

ساعات�يوميا��3جتما���أك���من�عدد�ساعات�مشا�دة�برامج�التواصل�

ل    ت�ليف�الطالب�بأعمال�داخل�امل��

.عدم�ف�م�الطالب�للمادة�املكتو�ة  

عدم�ا�تمام�املعلم�ن�بت�ليف�الطلبة�بواجبات�م��لية

سة ر اسة�الطالب����املد ر .عدم�متا�عة���ل�لس���د

.ال�يوجد�تقدير�للتلميذ�داخل�الصف  

.ال��ك���ع���جوانب�الضعف�لدى�التلميذ�وك��ة�انتقاده

ره .�س��زاء�بالتلميذ�و�س��تار�من�أقوالھ�وأف�ا  

  النوم�داخل�الصف�

  عدم�ال��ك���أثناء�الشرح�

  :�ست�تاجات�والتوصيات

�من�املرحلة��بتدائية�ح���يمكن�اتخاذ��الطالب�املتأخر�ن� ل اسيا�خاصة�خالل�الثالث�سنوات��و ر د

 . �جراءات�ال��يحة�والعالج�املبكر

ات�التحصيل�املقننة�وغ���ا)توف���أدوات�ال���يص�مثل� ر ات�الذ�اء،�واختبا ر اختبا

�خاصة
ً
اسيا ر �د �املتخلف �التلميذ �عن �املمكنة �املعلومات �جميع راء�: )استقصاء �وآ �للتحصيل �العا�� ى �واملستو الذ�اء

س�ن�و�خصائي�ن�النفسي�ن�و�جتماعي�ن�و�طباء�إ���جانب�الوالدين ر  (. املد

�املشكالت �لعالج س ر �املدا ��� �واملن�� ي �وال��بو �العال�� شاد �و�ر �التوجيھ توف���خدمات

اسة�ا��االت�الفردية�للتالميذ�بحفظ�ال��الت�املجمعة�ل�م ر  . ��تمام�بد

�با���از�العص��� �أو�إصابات �عص�ية �اضطرابات �وجود ��� �الشك �عند �النف��� �الطب�ب �ع�� �التلميذ �حالة عرض

،�وغ���ذلك�من��سباب�العضو�ة ي  . املركز

ا����والضعف�العق���التمي���وعدم�ا��لط�ب�ن�الت ر  خلف�الد

سة�واملجتمع��نجابية��تمام�ب�نمية�ال��صية� ر �واملد ل �ب�والتوجيھ����امل�� ر من�خالل�التد

را���  . ��تمام�باتخاذ�التداب���الوقائية�من�التخلف�الد

س ر  . ��تمام�بتعي�ن�أخصائي�ن�نفسي�ن�وأخصائي�ن�اجتماعي�ن�باملدا

را��� اسة�والتحصيل�الد ر مف�وم�موجب�للذات�بصفة�عامة�،�و�خاصة�عناصره�املتعلقة�بالد
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 :الثا�ينتائج�الفرض� .2

� �ع���أنھ ل �الفرض��و ينص

حيث��سباب�وا��لول�من�وج�ة�نظر�الطالب
  

وللتحقق�من���ة��ذا�الفرض�تم�

  .�ذا�الفرض

رقم�جدول 

  م

عدد�ساعات�مشا�دة�برامج�التواصل�  1  

2  

3  

عدم�ا�تمام�املعلم�ن�بت�ليف�الطلبة�بواجبات�م��لية  4  

سة  5 ر اسة�الطالب����املد ر عدم�متا�عة���ل�لس���د  

6  

ال��ك���ع���جوانب�الضعف�لدى�التلميذ�وك��ة�انتقاده  7  

8  

9  

10  

  

�ست�تاجات�والتوصيات

الطالب�املتأخر�ن�التعرف�ع��� -1

�جراءات�ال��يحة�والعالج�املبكر

توف���أدوات�ال���يص�مثل�-2

�خاصة-3
ً
اسيا ر �د �املتخلف �التلميذ �عن �املمكنة �املعلومات �جميع استقصاء

س�ن�و�خصائي�ن�النفسي�ن�و�جتماعي�ن�و�طباء�إ���جانب�الوالدين ر املد

�املشكالت-4 �لعالج س ر �املدا ��� �واملن�� ي �وال��بو �العال�� شاد �و�ر �التوجيھ توف���خدمات

اسة�ا��االت�الفردية�للتالميذ�بحفظ�ال��الت�املجمعة�ل�م ر ��تمام�بد

�با���از�العص���-5 �أو�إصابات �عص�ية �اضطرابات �وجود ��� �الشك �عند �النف��� �الطب�ب �ع�� �التلميذ �حالة عرض

،�وغ���ذلك�من��سباب�العضو�ة ي املركز

التمي���وعدم�ا��لط�ب�ن�الت-6

��تمام�ب�نمية�ال��صية�-7

را���-8 ��تمام�باتخاذ�التداب���الوقائية�من�التخلف�الد

س-9 ر ��تمام�بتعي�ن�أخصائي�ن�نفسي�ن�وأخصائي�ن�اجتماعي�ن�باملدا

را���العمل�ع���نمو�- 10 اسة�والتحصيل�الد ر مف�وم�موجب�للذات�بصفة�عامة�،�و�خاصة�عناصره�املتعلقة�بالد
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مة� �الالز �وتوف���الرعاية�الطبية
ً
اسيا ر �خاصة�للمتخلف�ن�د �الطفولة�املبكرة�و�صفة �بال��ة�ا��سمية�منذ العناية

�
ً
�عا ع�التالميذ����الفصل�توز ذ�ومراعاة�ذلك����املوقف�التعلي���بحيث�يوز

�����ذه�ا��واس  . كذلك�يجب�العناية�بت��يح�أي�نقص�أو�قصور

�املالئمة �و�ج�زة �وتوف����ماكن سة ر �املد ��� �الر�اضية �بال��بية �باال�تمام �لألطفال �ا��سمية �اللياقة �ادة ل�ا��ز

را��� �متا�ع��ا�واختيار��وقات�املالئمة�ل�ا����اليوم�الد ات�ال����ستطيعون ر  . واك�ساب�امل�ا

اسة ر �ل�ل�تلميذ�بطاقة���ية����ل�ف��ا�حالتھ�ال��ية�منذ�مولده�وترافقھ�خالل�مراحل�الد  . أن�ي�ون

ا��معق���بما�ي�ناسب� ر  . مقد

اك�عالقات�كث��ة�معقدة����الوقت�الواحد ر  .اتباع�طر�قة�ا��طوات�القص��ة�ال���ال�تقت����إد

�من�اللفظية�والرمز�ة
ً
�ع���حل�املشكالت�عن�طر�ق���شطة�العلمية�بدال

ً
اسيا ر �ب�املتخلف�ن�د ر  . تد

�الوسائل� �استخدام �مع �وغ���ا �واملتضادات �امل�شا��ات حفظ

اك�ا������أك���من� ر ا����املرتبط�بواقع�الب�ئة�واملب���ع����د ر سة��بتدائية�ع���ألوان�ال�شاط�الد ر أن�تركز�املد

�و�غي����تجا�ات� �الدافع �ادة ز � �طر�ق �عن �املوجود ��ستعداد �فعالية دة

 
ً
را����ا �س�للمتخلف�ن�د ر  . ��تمام�باستخدام�الوسائل�السمعية�والبصر�ة�املعينة����التد

�النمو�للت �من ى �مستو �أفضل �يحقق �بما اسية ر �الد �املنا�� �وت�سيط �مع�تطو�ر�و�عديل
ً
اسيا ر �د �املتأخر�ن الميذ

�أ�ادي���
ً
جة�عالية�من�الذ�اء�وال�تتضمن�عمقا ر �ال�تتطلب�د

ً
اسيا ر اسية�خاصة�للمتخلف�ن�د ر إعداد�منا���و�رامج�د

� ��وسائل �وتلو���ا �وتصو�ر�ا �طباع��ا �التعليمية��م�مةقة �العملية �نجاح ��

�أو�غ���مباشرة�ع���تحصيل�م� �مباشرة ة �تؤثر�بصور ف�مختلفة �من�ظرو �بالتالميذ �يحيط �ما �ب�ل س ر أن���تم�املد

�مع� �السليم �التفاعل �وإ�� ��� ر �املد �والعمل سة ر �املد �إ�� �يجذ��م �الذي ��� ر �املد �ال�شاط �ألوان ��� �املتخلف�ن إدماج

 . وال��بو�ة�ةية�والنفسي�جتماع

� �إ�� �ترجع �ال�� �التخلف �حاالت ��� �خاصة �التعلم �عملية �ة ر �استمرا �تحقيق �ع�� ���يالعمل أو��س�ب��ةأسباب

�أقرانھ����نفس�السن� ى اسة�وتخلفھ�عن�مستو ر �إ���انقطاع�التلميذ�عن�الد حادث�أو��س�ب�اضطرابات�أسر�ة�أدت

 . لتلميذ�ليعوضھ�ما�فاتھ�و�شعره�باألمن�والطمأن�نة

ق� �الطر ��ستخدمون �متخصصون �يقوم���ا�معلمون
ً
اسيا ر إعداد�برامج�وخطط��عليمية�عالجية�خاصة�للمتخلف�ن�د

رؤى سوسیوتربویة إلعادة إنتاج الثقة بین : التربویة واتجاھات التربیة الحدیثة
 المؤسسات التربویة والمجتمع
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مة� �الالز �وتوف���الرعاية�الطبية
ً
اسيا ر �خاصة�للمتخلف�ن�د �الطفولة�املبكرة�و�صفة �بال��ة�ا��سمية�منذ العناية

�ة�املستمرة  . ل�م�مع�املتا�عة�الدور

�التالمي ���تمام�بنمو�وسالمة�حواس
ً
�عا ع�التالميذ����الفصل�توز ذ�ومراعاة�ذلك����املوقف�التعلي���بحيث�يوز

�����ذه�ا��واس. يتفق�مع�حالة�السمع�والبصر� كذلك�يجب�العناية�بت��يح�أي�نقص�أو�قصور

�املالئمة �و�ج�زة �وتوف����ماكن سة ر �املد ��� �الر�اضية �بال��بية �باال�تمام �لألطفال �ا��سمية �اللياقة �ادة ز

را��� �متا�ع��ا�واختيار��وقات�املالئمة�ل�ا����اليوم�الد ات�ال����ستطيعون ر واك�ساب�امل�ا

اسة ر �ل�ل�تلميذ�بطاقة���ية����ل�ف��ا�حالتھ�ال��ية�منذ�مولده�وترافقھ�خالل�مراحل�الد أن�ي�ون

عاية�نمو�م�ال ة�العقلية�العامة�لدى�التالميذ�ور ر عق���بما�ي�ناسب���تمام�ب�نمية�القد

اك�عالقات�كث��ة�معقدة����الوقت�الواحد ر اتباع�طر�قة�ا��طوات�القص��ة�ال���ال�تقت����إد

�من�اللفظية�والرمز�ة
ً
�ع���حل�املشكالت�عن�طر�ق���شطة�العلمية�بدال

ً
اسيا ر �ب�املتخلف�ن�د ر تد

� �طر�ق �عن
ً
اسيا ر �د �املتخلف�ن �لدى �الذاكرة �ب ر �الوسائل�تد �استخدام �مع �وغ���ا �واملتضادات �امل�شا��ات حفظ

 . السمعية�والبصر�ة�املناسبة

اك�ا������أك���من� ر ا����املرتبط�بواقع�الب�ئة�واملب���ع����د ر سة��بتدائية�ع���ألوان�ال�شاط�الد ر أن�تركز�املد

اك�العق�� ر  . بنائھ�ع����د

�وز�ا �التحصيلية �الكفاية فع ر � �ع�� �و�غي����تجا�ات�العمل �الدافع �ادة ز � �طر�ق �عن �املوجود ��ستعداد �فعالية دة

 . السلبية�وتنمية�الثقة����الذات

 
ً
را����ا �س�للمتخلف�ن�د ر ��تمام�باستخدام�الوسائل�السمعية�والبصر�ة�املعينة����التد

�النمو�للت �من ى �مستو �أفضل �يحقق �بما اسية ر �الد �املنا�� �وت�سيط تطو�ر�و�عديل

 . ��تمام�الفردي�بحالة��ل�تلميذ

�أ�ادي���
ً
جة�عالية�من�الذ�اء�وال�تتضمن�عمقا ر �ال�تتطلب�د

ً
اسيا ر اسية�خاصة�للمتخلف�ن�د ر إعداد�منا���و�رامج�د

 . بحيث��عد�م�ل��ياة�ونمك��م�من�إشباع�حاجا��م�النفسية

�وطر� ة �املقرر �الكتب �بنوعية ���تمام ��وسائل �وتلو���ا �وتصو�ر�ا �طباع��ا قة

 

�أو�غ���مباشرة�ع���تحصيل�م� �مباشرة ة �تؤثر�بصور ف�مختلفة �من�ظرو �بالتالميذ �يحيط �ما �ب�ل س ر أن���تم�املد

ل  سة�أو�امل�� ر ف�تتعلق�باملد ا����،�سواء��انت��ذه�الظرو ر  . و�شاط�م�الد

�مع� �السليم �التفاعل �وإ�� ��� ر �املد �والعمل سة ر �املد �إ�� �يجذ��م �الذي ��� ر �املد �ال�شاط �ألوان ��� �املتخلف�ن إدماج

�اتجا�ا��م�السالبة�إ���اتجا�ات�موجبة ل سة�وتحو ر مال��م�وتز�د�ح��م�للمد  . ز

����جميع�النوا���
ً
زنا �متوا

ً
سية�ح���يحقق�التالميذ�نموا ر �جتماعتنو�ع�ا����ات�املد

� �إ�� �ترجع �ال�� �التخلف �حاالت ��� �خاصة �التعلم �عملية �ة ر �استمرا �تحقيق �ع�� العمل

�أقرانھ����نفس�السن� ى اسة�وتخلفھ�عن�مستو ر �إ���انقطاع�التلميذ�عن�الد حادث�أو��س�ب�اضطرابات�أسر�ة�أدت

س�معونة�خاصة�ل ر �،�وأن�يقدم�املد
ً
لتلميذ�ليعوضھ�ما�فاتھ�و�شعره�باألمن�والطمأن�نةتحصيليا

ق� �الطر ��ستخدمون �متخصصون �يقوم���ا�معلمون
ً
اسيا ر إعداد�برامج�وخطط��عليمية�عالجية�خاصة�للمتخلف�ن�د

ات�املحدودة�للمتخلف�ن�وال��ك���ع���املحسوسات ر  . املناسبة�للقد
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مة�- 11 ز �الال �وتوف���الرعاية�الطبية
ً
اسيا ر �خاصة�للمتخلف�ن�د �الطفولة�املبكرة�و�صفة �بال��ة�ا��سمية�منذ العناية

�ة�املستمرة ل�م�مع�املتا�عة�الدور

�التالمي- 12 ��تمام�بنمو�وسالمة�حواس

يتفق�مع�حالة�السمع�والبصر�

�املالئمة- 13 �و�ج�زة �وتوف����ماكن سة ر �املد ��� �الر�اضية �بال��بية �باال�تمام �لألطفال �ا��سمية �اللياقة �ادة ز

را��� �متا�ع��ا�واختيار��وقات�املالئمة�ل�ا����اليوم�الد ات�ال����ستطيعون ر واك�ساب�امل�ا

اسة- 14 ر �ل�ل�تلميذ�بطاقة���ية����ل�ف��ا�حالتھ�ال��ية�منذ�مولده�وترافقھ�خالل�مراحل�الد أن�ي�ون

عاية�نمو�م�ال- 15 ة�العقلية�العامة�لدى�التالميذ�ور ر ��تمام�ب�نمية�القد

اك�عالقات�كث��ة�معقدة����الوقت�الواحد- 16 ر اتباع�طر�قة�ا��طوات�القص��ة�ال���ال�تقت����إد

�من�اللفظية�والرمز�ة- 17
ً
�ع���حل�املشكالت�عن�طر�ق���شطة�العلمية�بدال

ً
اسيا ر �ب�املتخلف�ن�د ر تد

18 -� �طر�ق �عن
ً
اسيا ر �د �املتخلف�ن �لدى �الذاكرة �ب ر تد

السمعية�والبصر�ة�املناسبة

اك�ا������أك���من�- 19 ر ا����املرتبط�بواقع�الب�ئة�واملب���ع����د ر سة��بتدائية�ع���ألوان�ال�شاط�الد ر أن�تركز�املد

اك�العق�� ر بنائھ�ع����د

�وز�ا- 20 �التحصيلية �الكفاية فع ر � �ع�� العمل

السلبية�وتنمية�الثقة����الذات

21 - 
ً
را����ا �س�للمتخلف�ن�د ر ��تمام�باستخدام�الوسائل�السمعية�والبصر�ة�املعينة����التد

�النمو�للت- 22 �من ى �مستو �أفضل �يحقق �بما اسية ر �الد �املنا�� �وت�سيط تطو�ر�و�عديل

��تمام�الفردي�بحالة��ل�تلميذ

�أ�ادي���- 23
ً
جة�عالية�من�الذ�اء�وال�تتضمن�عمقا ر �ال�تتطلب�د

ً
اسيا ر اسية�خاصة�للمتخلف�ن�د ر إعداد�منا���و�رامج�د

بحيث��عد�م�ل��ياة�ونمك��م�من�إشباع�حاجا��م�النفسية

�وطر�- 24 ة �املقرر �الكتب �بنوعية ��تمام

�ادة��ثر�الناتج�م��ا  . وز

�أو�غ���مباشرة�ع���تحصيل�م�- 25 �مباشرة ة �تؤثر�بصور ف�مختلفة �من�ظرو �بالتالميذ �يحيط �ما �ب�ل س ر أن���تم�املد

ل  سة�أو�امل�� ر ف�تتعلق�باملد ا����،�سواء��انت��ذه�الظرو ر و�شاط�م�الد

�مع�- 26 �السليم �التفاعل �وإ�� ��� ر �املد �والعمل سة ر �املد �إ�� �يجذ��م �الذي ��� ر �املد �ال�شاط �ألوان ��� �املتخلف�ن إدماج

�اتجا�ا��م�السالبة�إ���اتجا�ات�موجبة ل سة�وتحو ر مال��م�وتز�د�ح��م�للمد ز

����جميع�النوا���- 27
ً
زنا �متوا

ً
سية�ح���يحقق�التالميذ�نموا ر تنو�ع�ا����ات�املد

28 -� �إ�� �ترجع �ال�� �التخلف �حاالت ��� �خاصة �التعلم �عملية �ة ر �استمرا �تحقيق �ع�� العمل

�أقرانھ����نفس�السن� ى اسة�وتخلفھ�عن�مستو ر �إ���انقطاع�التلميذ�عن�الد حادث�أو��س�ب�اضطرابات�أسر�ة�أدت

س�معونة�خاصة�ل ر �،�وأن�يقدم�املد
ً
تحصيليا

ق�- 29 �الطر ��ستخدمون �متخصصون �يقوم���ا�معلمون
ً
اسيا ر إعداد�برامج�وخطط��عليمية�عالجية�خاصة�للمتخلف�ن�د

ات�املحدودة�للمتخلف�ن�وال��ك���ع���املحسوسات ر املناسبة�للقد



رؤى سوسیوتربویة إلعادة إنتاج الثقة بین 

 

                                           برلین

25 

ا����والعوامل�املس�بة�لھ�،� ر ���يص�مشكالت�التخلف�الد

�إ���سوء� ،�وإذا��ان�يرجع ل س�ضعاف�العقو ر �التلميذ�إ���إحدى�مدا �العق���يجب�إحالة �إ���الضعف فإذا��ان�يرجع

�أك���مالئمة� ى �أخر سة ر �مد �إ�� �التلميذ �إحالة �يجب �ا��الية سة ر �املد ��� �التعليم �متا�عة �ع�� ة ر �القد �وعدم التوافق

�أو�يحيل�ا�إ��� �إن�استطاع�ـ �تھ،�وإذا��ان�يرجع�إ���مشكالت�انفعالية�أو�اضطرابات�نفسية�يقوم��و��عالج�ا�ـ

سية�أن�يل��موا�جانب�ا� ر �نتائج�التالميذ�من�واقع�ال��الت�املد �ذر�الشديد�عند�ع���الباحث�ن�الذين��ستخدمون

،�وذلك�لالختالف�ب�ن�أسس�التقدير�ال����ستخدم�ا� ى سية�للتالميذ�والعوامل�النفسية��خر ر جات�املد ر الر�ط�ب�ن�الد

ف�الت �وخلفيتھ��قتصادية�و�جتماعية،�والظرو
ً
را����ا اسة�حالة�أسرة�الطفل�املتخلف�د ر عليمية������تمام�بد

  . العمل�عل�اتباع��ساليب�ال��بو�ة�السليمة����ت�شئة��طفال�خاصة����مرحلة�الطفولة�املبكرة

�ال��بية�والتعليم�بمحافظة� ة ر �موقع�وزا ،

س ر ا����لدى�املرا�ق�املتمد ر �الد ق �وعالقتھ�بالتفو ي اسة�ماجست���"املناخ��سر ر ،�د

1974� �أطفالنا"، �نر�ي الت�شئة�: كيف

�ال��بية�������يصھ�وعالجھ را����ودور ،�املؤلف،�القا�رة،�ص�"التأخر�الد

ة�العامة� ر ،�مع�د��دا
ً
اسيا ر عاية�املتأخر�ن�د قسم�التوجيھ��–ر

  .،�مقالة�خاصة����شبكة��لوكة،�قسم�ال��بية�

  . القا�رة

�تم� �ب، ر �والتد �التعليم �موسوعة ��� ة �م�شور �مقالة ،

�ع،�ص�   . 37،�دار��ف�ام�لل�شر�والتوز

رؤى سوسیوتربویة إلعادة إنتاج الثقة بین : التربویة واتجاھات التربیة الحدیثة
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ه���� ����أن�يضطلع�بدور ر ا����والعوامل�املس�بة�لھ�،�ع����خصا�ي�النف����املد ر ���يص�مشكالت�التخلف�الد

�إ���سوء� ،�وإذا��ان�يرجع ل س�ضعاف�العقو ر �التلميذ�إ���إحدى�مدا �العق���يجب�إحالة �إ���الضعف فإذا��ان�يرجع

�أك���مالئمة� ى �أخر سة ر �مد �إ�� �التلميذ �إحالة �يجب �ا��الية سة ر �املد ��� �التعليم �متا�عة �ع�� ة ر �القد �وعدم التوافق

�أو�يحيل�ا�إ��� �إن�استطاع�ـ �تھ،�وإذا��ان�يرجع�إ���مشكالت�انفعالية�أو�اضطرابات�نفسية�يقوم��و��عالج�ا�ـ

اسة ر  . �خصائي�ن�ح���تتحسن���ة�التلميذ�النفسية�و�ستطيع�متا�عة�الد

سية�أن�يل��موا�جانب�ا� ر �نتائج�التالميذ�من�واقع�ال��الت�املد ع���الباحث�ن�الذين��ستخدمون

،�وذلك�لالختالف�ب�ن�أسس�التقدير�ال����ستخدم�ا� ى سية�للتالميذ�والعوامل�النفسية��خر ر جات�املد ر الر�ط�ب�ن�الد

�عن�تلك�ال����ستخدم�ا�الباحثون  سون ر  . املد

ف�الت �وخلفيتھ��قتصادية�و�جتماعية،�والظرو
ً
را����ا اسة�حالة�أسرة�الطفل�املتخلف�د ر ��تمام�بد

 . �سرة�وأثر�ا�ع���نموه�العق���والتحصي��

العمل�عل�اتباع��ساليب�ال��بو�ة�السليمة����ت�شئة��طفال�خاصة����مرحلة�الطفولة�املبكرة

:  

�الستار�دخيل �الفعال" )2008(،ا��ر�ي،�عبد سة ر �مدير�املد ات ر �ال��بية�والتعليم�بمحافظة�"م�ا ة ر �موقع�وزا ،

�خ� ر  . 31/12/2015طر�ف،�تم�است��اد�املقال�بتا

س"،�)2012(، ر ا����لدى�املرا�ق�املتمد ر �الد ق �وعالقتھ�بالتفو ي املناخ��سر

ي�وزو  . من�مكتبة�جامعة�ت��

� شدي ر � �وفام، �إبرا�يم �واسكندر، �الدين �عماد �محمد 1974إسماعيل،

  �جتماعية�للطفل�

  . ،�دار�ال��ضة�العر�ية،�القا�رة"����سرة�العر�ية

�اد�بن�ع��� ز ي،� �ال��بية�������يصھ�وعالجھ" )2002(،ا��رجاو را����ودور التأخر�الد

ة�العامة�") 2012() أبو�سالم،�أشرف�فؤاد�محمد ر ،�مع�د��دا
ً
اسيا ر عاية�املتأخر�ن�د ر

      

را���) "2012( ،�مقالة�خاصة����شبكة��لوكة،�قسم�ال��بية�"التأخر�الد

�ع���كر�����ع��اف"،�)2007 القا�رة،�عالم�الكتب،�"مرا�قون

)2010(� ��طفال"، �لدى ا��� ر �تم�"التأخر�الد �ب، ر �والتد �التعليم �موسوعة ��� ة �م�شور �مقالة ،

04/01/2016 .  

�ع،�ص�"مشكالت����حياة�املرا�ق"،�)  2015 ،�دار��ف�ام�لل�شر�والتوز
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Abstract: 

The studyaimed to identify the degree to whicheducational leaders practice 

in educational institutions fromtheir point of view. Codified to identify the possible proposals to 

resolveconflictsbetweenstudents in educational institutions, and the studycommunityconsisted of schoolprincipals and 

educationalsupervisors in the Irbid governorate, whichnumbered (446) for the academicyear 2021 / 2022. Thirty (30) 

interviews wereconductedwith the studysample, the resultsshowed The mostprominentproposals for 

resolvingconflictsbetweenstudents in education

training, and holding workshops and meetings to revieweverything new in the field of conflictresolutionbetweenstudents in 

educational institutions.”, came with the highestfrequency

In light of the results of the study, the researcherrecommended the necessity of emphasizing the importance of 

activating the role of educational leaders in resolvingconflictsbetweenstudents in educational institutions because of 

theirgreat importance on the stability, educationalenvironment and development of society.

Keywords : Educational Leaders, ConflictResolutionMethods, Educational Institutions, Students, Irbid Governorate.
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The studyaimed to identify the degree to whicheducational leaders practice conflictresolutionmethodsamongstudents 

in educational institutions fromtheir point of view. Codified to identify the possible proposals to 

resolveconflictsbetweenstudents in educational institutions, and the studycommunityconsisted of schoolprincipals and 

educationalsupervisors in the Irbid governorate, whichnumbered (446) for the academicyear 2021 / 2022. Thirty (30) 

interviews wereconductedwith the studysample, the resultsshowed The mostprominentproposals for 

resolvingconflictsbetweenstudents in education al institutions, the proposalthatreferred to “rehabilitation and continuous 

training, and holding workshops and meetings to revieweverything new in the field of conflictresolutionbetweenstudents in 

educational institutions.”, came with the highestfrequency . 

In light of the results of the study, the researcherrecommended the necessity of emphasizing the importance of 

activating the role of educational leaders in resolvingconflictsbetweenstudents in educational institutions because of 

the stability, educationalenvironment and development of society.  

Educational Leaders, ConflictResolutionMethods, Educational Institutions, Students, Irbid Governorate.

 
التربویة واتجاھات التربیة الحدیثةالقیادة       

اصدارات المركز الدیمقراطي العربي للدراسات السیاسیة واالقتصادیة               

  

  املؤتمر�الدو��

2022 

 

�بو�ة�من�
َّ
ؤسسات�ال�

ُ
�بو��ن�ألساليب�حل�ال��اعات�ب�ن�الطلبة���امل

َّ
درجة�ممارسة�القادة�ال�

ConflictResolutionMethodsamongStudents in Educational Institutions fromtheir 

  :امل��ص

عرف�ع��� اسة�إ���التَّ ر �دفت�الّدِ

مكنـة�نظـر�م
ُ
ق��حـات�امل

ُ
عـرف�إ�ـ��امل ،�كمـا��ـدفت�التَّ

�الوصـفي� خدم�املــن�ُ� النــو��اسـُت

�ــــد،�والبــــالغ�عــــدد�م� ر حافظــــة�إ �بــــو��ن��ــــ��ُم
َّ
شــــرف�ن�ال�

ُ
س�وامل ر �املــــدا ي ــــدير اســــة�مــــن�ُم ر جتمــــع�الّدِ �ُم �بو�ــــة،�وت�ــــون

َّ
ؤسســــات�ال�

ُ
امل

را���� وقد�تم�إجراء�ثالثون�،�2022/  2021الد

ق�ــ�ح�الــذي�أشــار�إ�ــ��
ُ
�بو�ــة،�امل

َّ
ؤسســات�ال�

ُ
امل

�بو�ة
َّ
ؤسسات�ال�

ُ
حل�ال��اعات�ب�ن�الطلبة�����امل

�بو�ــة��ــ��حــل�ال��اعــات
َّ
�القيــادات�ال� أكيــد�ع�ــ��تفعيــل�دور رة�التَّ اســة،�أوصــت�الباحثــة�بضــرو ر تــائج،�ال�ــ��توصــلت�إل��ــا�الّدِ و�ــ��ضــوء�النَّ

�بو�ة�ملا�ل�ا�من�
َّ
ؤسسات�ال�

ُ
ب�ن�الطلبة����امل

�املفتاحّية
ُ

�بو��ن:ال�لمات
َّ
القادة�ال�

conflictresolutionmethodsamongstudents 

in educational institutions fromtheir point of view. Codified to identify the possible proposals to 

resolveconflictsbetweenstudents in educational institutions, and the studycommunityconsisted of schoolprincipals and 

educationalsupervisors in the Irbid governorate, whichnumbered (446) for the academicyear 2021 / 2022. Thirty (30) 

interviews wereconductedwith the studysample, the resultsshowed The mostprominentproposals for 

al institutions, the proposalthatreferred to “rehabilitation and continuous 

training, and holding workshops and meetings to revieweverything new in the field of conflictresolutionbetweenstudents in 

In light of the results of the study, the researcherrecommended the necessity of emphasizing the importance of 

activating the role of educational leaders in resolvingconflictsbetweenstudents in educational institutions because of 

Educational Leaders, ConflictResolutionMethods, Educational Institutions, Students, Irbid Governorate.  

  

  

  



رؤى سوسیوتربویة إلعادة إنتاج الثقة بین 

 

                                           برلین

28 

شـــ��كة،�حيـــث�يتطلـــب�مـــن�
ُ
ا��ماعيـــة�امل

��ســــرة�أم� ى ـــھ،�ســــواء�أ�ــــان�ع�ــــ��مســــتو م�ــــ�ة�لتحقيقـ
ُ
ـــة�واملؤسســــات�العديــــد�مــــن�ا���ــــود�امل �وا���ومــــات�و�نظمـ ل الــــدو

ـــــر�ة ــــاة�ال�شـ ــــتقرار�ا��يــ ة�الســ ـــــّي ـــــھ�رك�ــــــ�ة�أساسـ ــــدو��،�إذ�إنـ �الــ ى ـــتو ســـ
ُ
ــــة�أم�املدينــــــة�أم�الدولــــــة،�أم�امل ن�،القر�ــ ـــ ــ وف����مـ ـــ وتـــ

ـــوا��ســـــاليب� �أن�يراعـ ـــون �مــــن�القـــــادة�ال��بو�ـ
ً
ـــ�ا �كب�ـ

ً
ـــودا يتطلــــب�مج�ــ

ا�ع�ـــ���عمــيم�أ�ـــداف� �آمـــن،�وعلــ��م�أن�يرتكــزو ي �خالفــات�ونزاعــات�وتـــوف���جــو�تر�ــو ل �ال�ــ��تـــؤدي�إ�ــ��منــع�حصـــو ق والطــر

ليات،� ـــؤو ــــات�واملســ ــــات�وامل�مـ ــــام�بتحديـــــد�الواجبـ ـــة�و�شـــــر�ا،�والقيـ ـــ�ن�املؤسســـــات�ال��بو�ــ وأن��ســـــ�لوا�عمليـــــة��تصـــــال�بــ

�عن�القيام�بتفو�ض�السلطات�أو�الصالحيات،�وأن�يحرصوا�ع���إيجاد�جـو�مـن�الثقـة�و�ح�ـ�ام�املتبـادل�
ً
�تباع،�فضال

ة،وتر�و�ّ  ة،وفكرّ� ة،واعالمّي ة،وثقافّي ة،واجتماعّي ة،واقتصـادّي سياسّي

ـــــدة� ـــ��عـــ ــ ـــاإ�ـــ ــ ـــاالت�م��ـــ ــ ـــــدي،و�من�مجـــ ــ ـــن�العقـ ــ �مـــ

يا�ـــ��،و�من��قتصـــادي،و�من��جتمـــا��،و�من�ا��نـــا�ي ِ
و�مــــن�،و�من�البي�ـــ�،،و�مـــن�السّ

شــــــ��إلىأن �ُ
ً
شامال

ً
جتم���يتضمنمف�وما

ُ
ـــامل ـــ��أن��منـــ ــــدل�ع�ـــ ـــــذا�يــ ن��و�ـ ـــ ــ �مـ

قطـــع��عــد�ا��صــومة�والتنمــر�مـــن��ثــار�الســلبية�لل�ــ�اع،�فا��صـــومة�شــ�ل�مــن�العــدوان��جتمـــا���الــذي�يتضــمن�

و�ـــ��ا��قيقـــة�أن�معظـــم��صـــدقاء�عنـــد�حـــدوث�ا��صـــومة�بيـــ��م�ال��ســـتمر�لف�ـــ�ات�طو�لـــة�

ـــتم�التعب�ـــــ��عـــــن� ة�أن�يــ ر ــــ�س�بالضـــــرو ــــن�التـــــآلف،�ولـ ـــوع�مـ ـــة�فيمـــــا�بيـــــ��م�بنــ ـــذين�ال�تتم�ـــــ��العالقــ ـــ�اص�الــ نـــــة�مـــــع���ــ ر مقا

ظــي�غ�ــ��املباشــر�واملباشــر�كتوجيــھ�ال�ــ�ر�ة�أو�النعــت�

ة��نـــا�إ�ــ��أن�ا��صـــومة�مـــن�املمكـــن�أن�يـــتم� ر وتجـــدر��شـــا

�أحــد� أمــا�التنمــر�ف�ــو�مــا�يتعــرض�إليــھ�الطــرف��ضــعف��ــ��ال�ــ�اع،�فعنــدما�ي�ــون

ــــا�للطــــرف��خــــر� ا��افًي ��ــــذا�ســــ�ًب ـــون ـــھ،�ي�ـ ـــمن�الــــدفاع�عــــن�نفسـ ـــ�ل�يضـ ـــ�اع��شـ ــ��التعامــــل�مــــع�ال�ـ راف�غ�ــــ��قــــادر�ع�ــ

�مــا�يــتم�التنمــر�
ً
ل�ــي�يجعــل�منــھ�وســيلة�لل�ســلية�مــن�خــالل�مالحقتــھ�ال�ــ��تتضــمن�النعــت�بألفــاظ�م�ينــة،�وغالبــا

 ,Buhari(ل��ساطة�لم��ستطع�كبح��مر�منذ�البداية�

ـــــام،� ــــن�امل�ــ ــــة�مـــ ـــــدد�بمجموعـــ ــــ��تتحــ ـــــادة�وال�ـــ ة�للقيــ ـــــّي ـــام��ساســ ــ ــ��امل�ــ ــ إ�ـــ

ــف�ع��ـــــا��ـــــ��جماعـــــة� ��ـــــ��جماعـــــة�اســـــ�بدادية�تختلـــ
ً
ــثال ـــامل�ن،�فوظيفـــــة�القائـــــد�مـــ ـــوع�العــ وتختلـــــف��ـــــذه�امل�ـــــام�بـــــاختالف�نــ

،�وكخب�ــ��ومصــدر�للمعرفــة�وا���ــ�ة،� ي كمصــدر�للمــن���الفكــر

ـنظم�طاقـات�العـامل�ن�وج�ـود�م�
ُ
أس�عملھ����غايـة���ميـة،�والقيـادة��ـ��ال�ـ��ت ر جود�قائد�ع��� وعملية�القيادة�وو

ســـتقبلية�بمـــا�يحقـــق���ـــداف�امل�شـــودة�و�ضـــمن�نجاح�ـــا،�وا�تمـــام�القائـــد�بتفعيـــل�
ُ
نظمـــة�امل

رؤى سوسیوتربویة إلعادة إنتاج الثقة بین : التربویة واتجاھات التربیة الحدیثة
 المؤسسات التربویة والمجتمع

برلین    -    ألمانیا/ اصدارات المركز الدیمقراطي العربي للدراسات السیاسیة واالقتصادیة 

 

جتمـــع�
ُ
شـــ��كة،�حيـــث�يتطلـــب�مـــن�إن��مـــن��شـــ�ل�عـــام�ترتكـــز�عليـــھ��مـــة�للتقـــدم�وتحقيـــق�أ�ـــداف�امل

ُ
ا��ماعيـــة�امل

��ســــرة�أم� ى ـــھ،�ســــواء�أ�ــــان�ع�ــــ��مســــتو م�ــــ�ة�لتحقيقـ
ُ
ـــة�واملؤسســــات�العديــــد�مــــن�ا���ــــود�امل �وا���ومــــات�و�نظمـ ل الــــدو

ـــــر�ة ــــاة�ال�شـ ــــتقرار�ا��يــ ة�الســ ـــــّي ـــــھ�رك�ــــــ�ة�أساسـ ــــدو��،�إذ�إنـ �الــ ى ـــتو ســـ
ُ
ــــة�أم�املدينــــــة�أم�الدولــــــة،�أم�امل القر�ــ

ة� ـــ ات�ال��بو�ـ ـــ ـــ��املؤسســ ـــوا��ســـــاليب���ـ �أن�يراعـ ـــون �مــــن�القـــــادة�ال��بو�ـ
ً
ـــ�ا �كب�ـ

ً
ـــودا يتطلــــب�مج�ــ

ا�ع�ـــ���عمــيم�أ�ـــداف� �آمـــن،�وعلــ��م�أن�يرتكــزو ي �خالفــات�ونزاعــات�وتـــوف���جــو�تر�ــو ل �ال�ــ��تـــؤدي�إ�ــ��منــع�حصـــو ق والطــر

ليات،� ـــؤو ــــات�واملســ ــــات�وامل�مـ ــــام�بتحديـــــد�الواجبـ ـــة�و�شـــــر�ا،�والقيـ املؤسســـــات�ال��بو�ــ

�عن�القيام�بتفو�ض�السلطات�أو�الصالحيات،�وأن�يحرصوا�ع���إيجاد�جـو�مـن�الثقـة�و�ح�ـ�ام�املتبـادل�
ً
�تباع،�فضال

�والطلبة�وتحقيق�العدالة�بي��م �ة�واملعلمون ر   .ب�ن�ال�يئة��دا

جتمعيعمليةمرتبطة�عوامل.�من
ُ
ة،وتر�و�ّ امل ة،وفكرّ� ة،واعالمّي ة،وثقافّي ة،واجتماعّي ة،واقتصـادّي سياسّي

ـــؤثرة� ــ ـــ
ُ
جتمع،امل

ُ
ـــامل ــ ــــــمو�فيـــ جتمعي�نقســ

ُ
ــــاألمن�امل ــ ـــــدة�إنمجاالتــ ـــ��عـــ ــ إ�ـــ

يا�ـــ��،و�من��قتصـــادي،و�من��جتمـــا��،و�من�ا��نـــا�ي ِ
،و�مـــن�السّ

ـــــا�ي، ــــيا���والغــــــذا�ي�واملـ ـــ��،و�من�الســ ـــ شــــــ��إلىأن�الّصِ �ُ
ً
شامال

ً
جتم���يتضمنمف�وما

ُ
ـــامل ـــ��أن��منـــ ــــدل�ع�ـــ ـــــذا�يــ و�ـ

  .يمكنتجزئتھ

�عــد�ا��صــومة�والتنمــر�مـــن��ثــار�الســلبية�لل�ــ�اع،�فا��صـــومة�شــ�ل�مــن�العــدوان��جتمـــا���الــذي�يتضــمن�

و�ـــ��ا��قيقـــة�أن�معظـــم��صـــدقاء�عنـــد�حـــدوث�ا��صـــومة�بيـــ��م�ال��ســـتمر�لف�ـــ�ات�طو�لـــة�. التواصـــل�مـــع�الطـــرف��خـــر

ـــتم�التعب�ـــــ��عـــــن� ة�أن�يــ ر ــــ�س�بالضـــــرو ــــن�التـــــآلف،�ولـ ـــوع�مـ ـــة�فيمـــــا�بيـــــ��م�بنــ ـــذين�ال�تتم�ـــــ��العالقــ ـــ�اص�الــ نـــــة�مـــــع���ــ ر مقا

ظــي�غ�ــ��املباشــر�واملباشــر�كتوجيــھ�ال�ــ�ر�ة�أو�النعــت�ا��صــومة�بقطــع�التواصــل�بــل�قــد��ع�ــ��عنــھ�بتوجيــھ�ال��ــوم�اللف

��ــذا�ال��ـــوم�اللفظـــي�إ�ـــ��جســدي حـــة�قـــد�يتطـــور ر ة��نـــا�إ�ــ��أن�ا��صـــومة�مـــن�املمكـــن�أن�يـــتم�. بألفــاظ�جا ر وتجـــدر��شـــا

�ــا�كأحــد��ســاليب���ــل�ال�ــ�اع ر �أحــد�. اعتبا أمــا�التنمــر�ف�ــو�مــا�يتعــرض�إليــھ�الطــرف��ضــعف��ــ��ال�ــ�اع،�فعنــدما�ي�ــون

ــــا�للطــــرف��خــــر� ا��افًي ��ــــذا�ســــ�ًب ـــون ـــھ،�ي�ـ ـــمن�الــــدفاع�عــــن�نفسـ ـــ�ل�يضـ ـــ�اع��شـ ــ��التعامــــل�مــــع�ال�ـ راف�غ�ــــ��قــــادر�ع�ــ

�مــا�يــتم�التنمــر�
ً
ل�ــي�يجعــل�منــھ�وســيلة�لل�ســلية�مــن�خــالل�مالحقتــھ�ال�ــ��تتضــمن�النعــت�بألفــاظ�م�ينــة،�وغالبــا

ل��ساطة�لم��ستطع�كبح��مر�منذ�البداية�ع���مرأى�ومسمع�من��خر�ن�فيتوسع�نطاق�التنمر�ضده�ألنھ�ب�

ـــــام،�) 163-162 ص�ص�،2009 ــــن�امل�ــ ــــة�مـــ ـــــدد�بمجموعـــ ــــ��تتحــ ـــــادة�وال�ـــ ة�للقيــ ـــــّي ـــام��ساســ ــ ــ��امل�ــ ــ إ�ـــ

ــف�ع��ـــــا��ـــــ��جماعـــــة� ��ـــــ��جماعـــــة�اســـــ�بدادية�تختلـــ
ً
ــثال ـــامل�ن،�فوظيفـــــة�القائـــــد�مـــ ـــوع�العــ وتختلـــــف��ـــــذه�امل�ـــــام�بـــــاختالف�نــ

اليــة ،�وكخب�ــ��ومصــدر�للمعرفــة�وا���ــ�ة،�: ،�وإن�القائــد��ــ��الغالــب�يقــوم�بامل�مــات�التَّ ي كمصــدر�للمــن���الفكــر

  .وكم��مج�للسياسة،�وكمخطط�لأل�داف

ـنظم�طاقـات�العـامل�ن�وج�ـود�م�
ُ
أس�عملھ����غايـة���ميـة،�والقيـادة��ـ��ال�ـ��ت ر جود�قائد�ع��� وعملية�القيادة�وو

 
ُ
ســـتقبلية�بمـــا�يحقـــق���ـــداف�امل�شـــودة�و�ضـــمن�نجاح�ـــا،�وا�تمـــام�القائـــد�بتفعيـــل�لتنصـــب��ـــ��إطـــار�خطـــط�امل

ُ
نظمـــة�امل
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  :مقدمة

جتمـــع�
ُ
إن��مـــن��شـــ�ل�عـــام�ترتكـــز�عليـــھ��مـــة�للتقـــدم�وتحقيـــق�أ�ـــداف�امل

��ســــرة�أم� ى ـــھ،�ســــواء�أ�ــــان�ع�ــــ��مســــتو م�ــــ�ة�لتحقيقـ
ُ
ـــة�واملؤسســــات�العديــــد�مــــن�ا���ــــود�امل �وا���ومــــات�و�نظمـ ل الــــدو

ـــــر�ة ــــاة�ال�شـ ــــتقرار�ا��يــ ة�الســ ـــــّي ـــــھ�رك�ــــــ�ة�أساسـ ــــدو��،�إذ�إنـ �الــ ى ـــتو ســـ
ُ
ــــة�أم�املدينــــــة�أم�الدولــــــة،�أم�امل القر�ــ

 
ً
ا ـــ ـــ��وخصوصـ جتم�ـ

ُ
ة��امل ـــ ات�ال��بو�ـ ـــ ـــ��املؤسســ �ـ

ا�ع�ـــ���عمــيم�أ�ـــداف� �آمـــن،�وعلــ��م�أن�يرتكــزو ي �خالفــات�ونزاعــات�وتـــوف���جــو�تر�ــو ل �ال�ــ��تـــؤدي�إ�ــ��منــع�حصـــو ق والطــر

ليات،� ـــؤو ــــات�واملســ ــــات�وامل�مـ ــــام�بتحديـــــد�الواجبـ ـــة�و�شـــــر�ا،�والقيـ املؤسســـــات�ال��بو�ــ

�عن�القيام�بتفو�ض�السلطات�أو�الصالحيات،�وأن�يحرصوا�ع���إيجاد�جـو�مـن�الثقـة�و�ح�ـ�ام�املتبـادل�
ً
�تباع،�فضال

�والطلبة�وتحقيق�العدالة�بي��م �ة�واملعلمون ر ب�ن�ال�يئة��دا

خور  200)بور �منأن(6

ـــل ــ ـــؤثرة�ة،وغ���امنالعوامـــ ــ ـــ
ُ
امل

،و�من�الـــوط�� ي يا�ـــ��،و�من��قتصـــادي،و�من��جتمـــا��،و�من�ا��نـــا�يالفكـــر ِ
،و�مـــن�السّ

ـــــا�ي، ــــيا���والغــــــذا�ي�واملـ ـــ��،و�من�الســ ـــ الّصِ

ت�امل جتمعك�ل�ُم
ُ
يمكنتجزئتھالفيامل

�عــد�ا��صــومة�والتنمــر�مـــن��ثــار�الســلبية�لل�ــ�اع،�فا��صـــومة�شــ�ل�مــن�العــدوان��جتمـــا���الــذي�يتضــمن�

التواصـــل�مـــع�الطـــرف��خـــر

ـــتم�التعب�ـــــ��عـــــن� ة�أن�يــ ر ــــ�س�بالضـــــرو ــــن�التـــــآلف،�ولـ ـــوع�مـ ـــة�فيمـــــا�بيـــــ��م�بنــ ـــذين�ال�تتم�ـــــ��العالقــ ـــ�اص�الــ نـــــة�مـــــع���ــ ر مقا

ا��صــومة�بقطــع�التواصــل�بــل�قــد��ع�ــ��عنــھ�بتوجيــھ�ال��ــوم�اللف

��ــذا�ال��ـــوم�اللفظـــي�إ�ـــ��جســدي حـــة�قـــد�يتطـــور ر بألفــاظ�جا

�ــا�كأحــد��ســاليب���ــل�ال�ــ�اع ر اعتبا

ـــ ــــا�للطــــرف��خــــر��طـ ا��افًي ��ــــذا�ســــ�ًب ـــون ـــھ،�ي�ـ ـــمن�الــــدفاع�عــــن�نفسـ ـــ�ل�يضـ ـــ�اع��شـ ــ��التعامــــل�مــــع�ال�ـ راف�غ�ــــ��قــــادر�ع�ــ

ى ( �مــا�يــتم�التنمــر�) �قــو
ً
ل�ــي�يجعــل�منــھ�وســيلة�لل�ســلية�مــن�خــالل�مالحقتــھ�ال�ــ��تتضــمن�النعــت�بألفــاظ�م�ينــة،�وغالبــا

ع���مرأى�ومسمع�من��خر�ن�فيتوسع�نطاق�التنمر�ضده�ألنھ�ب�

2014.(  

ــــالش� ـــ���الشـــ ــ 2009(و�شــ

ــف�ع��ـــــا��ـــــ��جماعـــــة� ��ـــــ��جماعـــــة�اســـــ�بدادية�تختلـــ
ً
ــثال ـــامل�ن،�فوظيفـــــة�القائـــــد�مـــ ـــوع�العــ وتختلـــــف��ـــــذه�امل�ـــــام�بـــــاختالف�نــ

اليــةديمقراطيــة ،�وإن�القائــد��ــ��الغالــب�يقــوم�بامل�مــات�التَّ

وكم��مج�للسياسة،�وكمخطط�لأل�داف

ـنظم�طاقـات�العـامل�ن�وج�ـود�م�
ُ
أس�عملھ����غايـة���ميـة،�والقيـادة��ـ��ال�ـ��ت ر جود�قائد�ع��� وعملية�القيادة�وو

 
ُ
لتنصـــب��ـــ��إطـــار�خطـــط�امل
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لوك�السل��،� نظم�الذي�يقلل�من�السُّ
ُ
طبيق�العم���امل �بو�ة�من�خالل�التَّ

َّ
ؤسسات�ال�

ُ
جتم������امل

ُ
ه�لتحقيق��من�امل دور

  :آثار�إيجابية�وآثار�سلبية�كما�ي��

إن�مواقف�ال��اع�تحث�الفرد�ع���أن�يقوم�بمراجعة�تلك�املواقف�من�حيث��سلوب�الـذي�

ت�ـــ�يح�مــــا�اق��فـــھ�مـــن�أخطــــاء��عامـــل�معـــھ���ــــل��ـــذا�ال�ـــ�اع�مــــع�الطـــرف��خـــر،�و�ــــذا�كفيـــل�ألن�يقـــوم�الفــــرد�نفســـھ�ل

،��ـذا�وقـد��عمـل�ال�ـ�اع�ع�ـ���غ�ـ��نمـط�العالقـة�بـ�ن��فـراد�فقـد�
ً
�مسـتقبال ى لتفاد��ا�عند��عرضھ�لل��اع�مع�أطـراف�أخـر

ـــ��إ��ــــاء�العالقــــة ـــؤدي��ــــ����ايــــة��مــــر�إ�ـ �قــــد�تـ ى ـــات�أخــــر ـــ�اع�بإشــــعال�نزاعـ ـــوة�أو�قــــد�يقــــوم�موقــــف�ال�ـ وقــــد��عمــــل�. تــــزداد�قـ

ف�ــا،�كــذلك�تــوفر�الفرصــة�لــدى��فــراد� علومــات�جديــدة��ــ��كيفيــة�التعامــل�مع�ــا�مــع��غ�ــ��ظرو

ن�مـن��ثـار��يجابيـة� ة�الفـرد�ع�ـ���صـغاء�ملـا�يقولـھ��خـرو ر لقياس�قو��م��ـ��التعامـل�مـع�مواقـف�ال�ـ�اع�املعقـدة،�كقـد

فحــرص�الفــرد�ع�ــ���بقــاء�ع�ــ���ــذه�العالقــة�

��ذا��ثـر� ل �ليتحو ل ا�ع����صغاء�للطرف��خر�ول�س��كتفاء�باالستماع�ملا�يقو ًر �قاد ب�ألن�ي�ون ر الوطيدة�تجعلھ�يتد

�مع�آخر�ن��غض�النظر�عـن�طبيعـة�العالقـة��ـ��مـا�بيـ��م�
ً
ة�يوظف�ا�الفرد�مستقبال ر  & Davidson(�يجا�ي�لل��اع�إ���م�ا

�و�تصال�مع��خر�ن�صمام��مان�الذي�يجنبھ�خوض�ال��اع�مع�م،�و�التا���فـإن� ة�الفرد�ع���التحاور ر و�مثل�قد

ة�ع���التغلب��ش�ل�إيجا�ي�ع���ال��اع،�والذي�تظ�ـر� ر وجود�العالقات��يجابية�ب�ن��فراد��ش�ل�عام�يجعل�م�أك���قد

���ــم�ومحاولــة�ف�ــم�دوافع�ـــم� ــن�الفــرد�مــن�ف�ــم�وضــع��خــر�ن�والشــعور
ّ

لــذي�يمك

ا�من�خالل�تف�م�وج�ات�نظر��خر�ن،�و�ذا��ساعد� و�ذلك�يتعامل�الفرد�مع�ال��اع�ل�س�فقط�من�وج�ة�نظره�بل�أيًض

ــا��عـــاطف�الفـــرد�مــع��خـــر�ن�يجعلـــھ�يقــوم� �إ�ـــ��جــزء�مـــن�التواصـــل��ــ��مـــا�بي��ـــا،�أيًض ل بالتـــدخل�الفعـــال��طــراف�للوصـــو

ط��ـ��نـزاع�مـع� مثال�ذلك�إذا�وجد�طالـب�أن�أحـد�أصـدقائھ�قـد�تـور

ل�أن� �آخر،�فإن��ان�صديقھ�ع���خطأ�يحاو آخر�فانھ�سيقوم�بالتدخل����ما�بي��م��ش�ل�إيجا�ي�غ���متح���لطرف�دون

ـا��ثـر� �لـھ�أيًض �انفعال،�و�ـذا�ي�ـون فكرة�ال��يحة�بطر�قة�الئقة،�وإن��ان�ا��ق�معھ�يدافع�عنھ�من�دون

�ألن�يتخـذ�
ً
�سـ�با ��ذا�ال��اع�مدعاة�ألن�يوثق�العالقة�ب�ن��فراد�وإيجاد��لفة����مـا�بيـ��م�وقـد�ي�ـون �يجا�ي�بأن�ي�ون

�اســـتخدام�القـــوة� ا�للتـــأث���مـــن�دون ًر �مصـــد منـــھ،�و�ـــذلك�ي�ـــون

ــا�ع�ــ��نفســھ�في��ــأ�إ�ــ��اختصــار�عالقاتــھ�مــع� تتمثــل��ثــار�الســلبية�بــأن�تجعــل�الفــرد�منغلًق

ا،�و�صبح�منعزال�عن��خر�ن�مما��ش�ل�وسيلة�بال�سبة�إليھ�لتجنب��عرضھ�لل��اع� ًر امل�مع�أحد�إال�ناد

رؤى سوسیوتربویة إلعادة إنتاج الثقة بین : التربویة واتجاھات التربیة الحدیثة
 المؤسسات التربویة والمجتمع

برلین    -    ألمانیا/ اصدارات المركز الدیمقراطي العربي للدراسات السیاسیة واالقتصادیة 
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ُ
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ُ
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ُ
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ً
�مشرقا

ً
�ومستقبال

ً
�آمنا

ً
�بذلك�مناخا

ً
  .موجدا

آثار�إيجابية�وآثار�سلبية�كما�ي��: تص�يف�ما�ي��كھ�ال��اع�من�آثار�إ���فئت�ن

إن�مواقف�ال��اع�تحث�الفرد�ع���أن�يقوم�بمراجعة�تلك�املواقف�من�حيث��سلوب�الـذي�: �ثار��يجابيةلل��اع

�عامـــل�معـــھ���ــــل��ـــذا�ال�ـــ�اع�مــــع�الطـــرف��خـــر،�و�ــــذا�كفيـــل�ألن�يقـــوم�الفــــرد�نفســـھ�ل

،��ـذا�وقـد��عمـل�ال�ـ�اع�ع�ـ���غ�ـ��نمـط�العالقـة�بـ�ن��فـراد�فقـد�
ً
�مسـتقبال ى لتفاد��ا�عند��عرضھ�لل��اع�مع�أطـراف�أخـر

ـــ��إ��ــــاء�العالقــــة ـــؤدي��ــــ����ايــــة��مــــر�إ�ـ �قــــد�تـ ى ـــات�أخــــر ـــ�اع�بإشــــعال�نزاعـ ـــوة�أو�قــــد�يقــــوم�موقــــف�ال�ـ تــــزداد�قـ

ف�ــا،�كــذلك�تــوفر�الفرصــة�لــدى��فــراد�ال��اعــات�ع�ــ��اك�ســاب�م علومــات�جديــدة��ــ��كيفيــة�التعامــل�مع�ــا�مــع��غ�ــ��ظرو

ن�مـن��ثـار��يجابيـة� ة�الفـرد�ع�ـ���صـغاء�ملـا�يقولـھ��خـرو ر لقياس�قو��م��ـ��التعامـل�مـع�مواقـف�ال�ـ�اع�املعقـدة،�كقـد

فحــرص�الفــرد�ع�ــ���بقــاء�ع�ــ���ــذه�العالقــة��.ال�ــ��يولــد�ا�ال�ــ�اع�إذا�مــا�خاضــھ�مــع�أفــراد�تحكمــھ���ــم�العالقــة�الوطيــدة

��ذا��ثـر� ل �ليتحو ل ا�ع����صغاء�للطرف��خر�ول�س��كتفاء�باالستماع�ملا�يقو ًر �قاد ب�ألن�ي�ون ر الوطيدة�تجعلھ�يتد

�مع�آخر�ن��غض�النظر�عـن�طبيعـة�العالقـة��ـ��مـا�بيـ��م�
ً
ة�يوظف�ا�الفرد�مستقبال ر �يجا�ي�لل��اع�إ���م�ا

�و�تصال�مع��خر�ن�صمام��مان�الذي�يجنبھ�خوض�ال��اع�مع�م،�و�التا���فـإن� ة�الفرد�ع���التحاور ر و�مثل�قد

ة�ع���التغلب��ش�ل�إيجا�ي�ع���ال��اع،�والذي�تظ�ـر� ر وجود�العالقات��يجابية�ب�ن��فراد��ش�ل�عام�يجعل�م�أك���قد

�م�بالتعــاطف�ا ه�مــن�خــالل�شــعور ر ���ــم�ومحاولــة�ف�ــم�دوافع�ـــم�آثــا ــن�الفــرد�مــن�ف�ــم�وضــع��خــر�ن�والشــعور
ّ

لــذي�يمك

ا�من�خالل�تف�م�وج�ات�نظر��خر�ن،�و�ذا��ساعد� و�ذلك�يتعامل�الفرد�مع�ال��اع�ل�س�فقط�من�وج�ة�نظره�بل�أيًض

ــا��عـــاطف�الفـــرد�مــع��خـــر�ن�يجعلـــھ�يقــوم� �إ�ـــ��جــزء�مـــن�التواصـــل��ــ��مـــا�بي��ـــا،�أيًض ل �طــراف�للوصـــو

Vecchi,2009.(  

ط��ـ��نـزاع�مـع�) Vecchi,2009(و���السياق�ذاتھ�يذكر�في����� مثال�ذلك�إذا�وجد�طالـب�أن�أحـد�أصـدقائھ�قـد�تـور

ل�أن� �آخر،�فإن��ان�صديقھ�ع���خطأ�يحاو آخر�فانھ�سيقوم�بالتدخل����ما�بي��م��ش�ل�إيجا�ي�غ���متح���لطرف�دون

ـا��ثـر� �لـھ�أيًض �انفعال،�و�ـذا�ي�ـون فكرة�ال��يحة�بطر�قة�الئقة،�وإن��ان�ا��ق�معھ�يدافع�عنھ�من�دون

�ألن�يتخـذ�
ً
�سـ�با ��ذا�ال��اع�مدعاة�ألن�يوثق�العالقة�ب�ن��فراد�وإيجاد��لفة����مـا�بيـ��م�وقـد�ي�ـون �يجا�ي�بأن�ي�ون

 
ً
�مقر�ـــا

ً
�اســـتخدام�القـــوة��مـــن��ـــذا�الطـــرف�الـــذي��ـــان�ع�ـــ��نـــزاع�معـــھ�صـــديقا ا�للتـــأث���مـــن�دون ًر �مصـــد منـــھ،�و�ـــذلك�ي�ـــون

���ل�ال��اع����ما�بي��م�و��ن��خر�ن   .لتغي���السلوك�واق��اح�قائم�ع���التعاون

ــا�ع�ــ��نفســھ�في��ــأ�إ�ــ��اختصــار�عالقاتــھ�مــع�: �ثــار�الســلبية�لل�ــ�اع تتمثــل��ثــار�الســلبية�بــأن�تجعــل�الفــرد�منغلًق

ا،�و�صبح�منعزال�عن��خر�ن�مما��ش�ل�وسيلة�بال�سبة�إليھ�لتجنب��عرضھ�لل��اع� ًر امل�مع�أحد�إال�ناد
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لوك�السل��،� نظم�الذي�يقلل�من�السُّ
ُ
طبيق�العم���امل �بو�ة�من�خالل�التَّ

َّ
ؤسسات�ال�

ُ
جتم������امل

ُ
ه�لتحقيق��من�امل دور

 
ً
�مشرقا

ً
�ومستقبال

ً
�آمنا

ً
�بذلك�مناخا

ً
موجدا

  آثار�ال��اع

تص�يف�ما�ي��كھ�ال��اع�من�آثار�إ���فئت�نيمكن�

 
ً
�ثار��يجابيةلل��اع: أوال

�عامـــل�معـــھ���ــــل��ـــذا�ال�ـــ�اع�مــــع�الطـــرف��خـــر،�و�ــــذا�كفيـــل�ألن�يقـــوم�الفــــرد�نفســـھ�ل

،��ـذا�وقـد��عمـل�ال�ـ�اع�ع�ـ���غ�ـ��نمـط�العالقـة�بـ�ن��فـراد�فقـد�
ً
�مسـتقبال ى لتفاد��ا�عند��عرضھ�لل��اع�مع�أطـراف�أخـر

ـــ��إ��ــــاء�العالقــــة ـــؤدي��ــــ����ايــــة��مــــر�إ�ـ �قــــد�تـ ى ـــات�أخــــر ـــ�اع�بإشــــعال�نزاعـ ـــوة�أو�قــــد�يقــــوم�موقــــف�ال�ـ تــــزداد�قـ

ال��اعــات�ع�ــ��اك�ســاب�م

ن�مـن��ثـار��يجابيـة� ة�الفـرد�ع�ـ���صـغاء�ملـا�يقولـھ��خـرو ر لقياس�قو��م��ـ��التعامـل�مـع�مواقـف�ال�ـ�اع�املعقـدة،�كقـد

ال�ــ��يولــد�ا�ال�ــ�اع�إذا�مــا�خاضــھ�مــع�أفــراد�تحكمــھ���ــم�العالقــة�الوطيــدة

��ذا��ثـر� ل �ليتحو ل ا�ع����صغاء�للطرف��خر�ول�س��كتفاء�باالستماع�ملا�يقو ًر �قاد ب�ألن�ي�ون ر الوطيدة�تجعلھ�يتد

�مع�آخر�ن��غض�النظر�عـن�طبيعـة�العالقـة��ـ��مـا�بيـ��م�
ً
ة�يوظف�ا�الفرد�مستقبال ر �يجا�ي�لل��اع�إ���م�ا

Wood, 2004.(  

�و�تصال�مع��خر�ن�صمام��مان�الذي�يجنبھ�خوض�ال��اع�مع�م،�و�التا���فـإن� ة�الفرد�ع���التحاور ر و�مثل�قد

ة�ع���التغلب��ش�ل�إيجا�ي�ع���ال��اع،�والذي�تظ�ـر� ر وجود�العالقات��يجابية�ب�ن��فراد��ش�ل�عام�يجعل�م�أك���قد

�م�بالتعــاطف�ا ه�مــن�خــالل�شــعور ر آثــا

ا�من�خالل�تف�م�وج�ات�نظر��خر�ن،�و�ذا��ساعد� و�ذلك�يتعامل�الفرد�مع�ال��اع�ل�س�فقط�من�وج�ة�نظره�بل�أيًض

ــا��عـــاطف�الفـــرد�مــع��خـــر�ن�يجعلـــھ�يقــوم� �إ�ـــ��جــزء�مـــن�التواصـــل��ــ��مـــا�بي��ـــا،�أيًض ل �طــراف�للوصـــو

Vecchi,2009(و�يجا�ي�تجا��م�

و���السياق�ذاتھ�يذكر�في�����

ل�أن� �آخر،�فإن��ان�صديقھ�ع���خطأ�يحاو آخر�فانھ�سيقوم�بالتدخل����ما�بي��م��ش�ل�إيجا�ي�غ���متح���لطرف�دون

ـا��ثـر�يوصل�لھ�ال �لـھ�أيًض �انفعال،�و�ـذا�ي�ـون فكرة�ال��يحة�بطر�قة�الئقة،�وإن��ان�ا��ق�معھ�يدافع�عنھ�من�دون

�ألن�يتخـذ�
ً
�سـ�با ��ذا�ال��اع�مدعاة�ألن�يوثق�العالقة�ب�ن��فراد�وإيجاد��لفة����مـا�بيـ��م�وقـد�ي�ـون �يجا�ي�بأن�ي�ون

 
ً
�مقر�ـــا

ً
مـــن��ـــذا�الطـــرف�الـــذي��ـــان�ع�ـــ��نـــزاع�معـــھ�صـــديقا

���ل�ال��اع����ما�بي��م�و��ن��خر�ن لتغي���السلوك�واق��اح�قائم�ع���التعاون

 
ً
�ثــار�الســلبية�لل�ــ�اع: ثانيــا

ا،�و�صبح�منعزال�عن��خر�ن�مما��ش�ل�وسيلة�بال�سبة�إليھ�لتجنب��عرضھ�لل��اع��خر�ن�فال�يتع ًر امل�مع�أحد�إال�ناد
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�ع�ـــ��
ً
را مع�ـــم،�إال�أن�ذلـــك�قـــد�يجعلـــھ��ـــ�ية�الســـ��دافھ��ـــ��افتعـــال�ال�ـــ�اع�معـــھ�فقـــط�لل�ســـلية�خاصـــة�إن�لـــم�يكـــن�قـــاد

رد�ع�ــ��التواصــل�مــع��خــر�ن��عمــل�ع�ــ��

�وجود�الالمباالة�لديھ�فال�يأبھ�ملا�يحصل�من�حولھ�   ).Mayton, 2009(التقليل�من�فرص�التعاطف�لديھ�و�عزز

اســـــة،�مـــــن�حيــــث�ترك���ـــــا�ع�ـــــ���ـــــدف� ر ـــوع��ــــذه�الّدِ ـــــابقة�ذات�العالقـــــة�بموضــ اســــات�السّ ر ـــ��اســـــتعراض�للّدِ ـــا�ي�ــ فيمـ

م���من��قدم�إ����حدث سلسل�الزَّ
َّ
�تناول�ا�حسب�ال� اسة�ومن��ي��ا�وأدا��ا،�وتّم ر   . الّدِ

ة�الصـراعات�داخــل� ر اسـة��ــدفت�إ�ـ��التعـرف�إ�ــ��إدا ر د

ـــتخدم�املــــن���الوصــــفي��  تبــــاطياسـ اســــة�. ر ر ـــغ�مجتمــــع�الد ) 360(و�لـ

س ر �املـدا ي سة�كعينـة�عشـوائية�ممثلـة�للمجتمـع��صـ���مـن�مـدير ر ومـن�. مد

�سية،�والصراع� ر سية�وال�يئة�التد ر ة�املد ر الصراع�ب�ن��دا

اسـة�أن�أسـباب�الصـراع� ر وأظ�ـرت�نتـائج�الد

�ـــة،�والصـــدامات� ر ــ��التقاعـــد�باإلجبـــار،�وعـــدم�الكفـــاءة��دا شـــملت،�عـــدم�تمتـــع�العـــامل�ن�بالرعايـــة،�واحالـــة�املـــوظف�ن�إ�ـ

س��ـ��مواج�ـة� ر �املـدا ي إ���تحديد�ن�ـ��مـدير

ـــم�تطبيــــق�ثالثــــة�. اســــتخدم�املــــن���الوصــــفي وتـ

مـــن�) 279(ومقيـــاس�الضـــغط�ع�ـــ��نمـــط�املواج�ـــة�ع�ـــ��

وأظ�ـــرت�النتـــائج�أن�الــــتحكم��ـــ��الغضـــب�لـــدى�املــــدير�ن�

ـــبط� تبـــــاط�ضــ ر ــ��ا ت�النتـــــائج�إ�ـــ ر ـــأ���ـــــا،�وأشـــــا ة�الصـــــراع�و�ت�بــ ر ـــاليب�إدا ـــ�ل�كب�ـــــ��بأســ ـــغط�يـــــرتبط��شــ ـــ��الضــ ـــيطرة�ع�ــ والســ

اسة��دفت�التعرف�إلىأسـاليب�حـل�الصـراعات�لـدى�الطلبـة�املو�ـو��ن�واملتفـوق�ن� ر د

�مـــن� فقــرة،�وتـــم�) 40(وقــد�تـــم�بنــاء�مقياسأســـاليب�حــل�الصـــراعات�امل�ــون

�وطالبة�من�الطلبة�املو�و��ن�واملتفوق�ن����املركز�الر�ادي����عـ�ن�
ً
طالبا

�مـن�قبـل�الطلبـة�املو�ـو��ن�واملتفـوق�ن��ـ��
ً
اسة�إ���أن�أسلوب�حل�الصـراعات��ك�ـ��اسـتخداما ر ت�نتائج�الّدِ ر أشا

��ـ��
ً
ق�دالـة�إحصـائيا ت�النتـائج�إ�ـ��وجـود�فـرو ر كـذلك�أشـا

ق��ـــ��اســـتخدام�أســـلوب��جبـــار�لصـــا���الفئـــة� �تبـــ�ن�وجـــود�فـــرو
ً
،�وأيضـــا اســـتخدام�أســـلوب��جبـــار�فقـــط�لصـــا���الـــذ�ور

  ).15أقل�من�

س�الثانو�ـة�ا���وميـة�للقيـادة� ر �املـدا ي سـة�مـدير ر جـة�مما ر اسة��ـدفت�إ�ـ��التعـرف�إ�ـ��د ر د

ـــة�نظـــــر�املعلمـــــ�ن ة�الصـــــراع�مـــــن�وج�ــ ر جـــــة�تطبيـــــق�اســـــ��اتيجيات�إدا ر ــ��عمـــــان،�وعالقا��ـــــا�بد ــن���. ا��ادمـــــة��ـــ اســـــتخدم�املـــ

رؤى سوسیوتربویة إلعادة إنتاج الثقة بین : التربویة واتجاھات التربیة الحدیثة
 المؤسسات التربویة والمجتمع

برلین    -    ألمانیا/ اصدارات المركز الدیمقراطي العربي للدراسات السیاسیة واالقتصادیة 

 

�ع�ـــ��
ً
را مع�ـــم،�إال�أن�ذلـــك�قـــد�يجعلـــھ��ـــ�ية�الســـ��دافھ��ـــ��افتعـــال�ال�ـــ�اع�معـــھ�فقـــط�لل�ســـلية�خاصـــة�إن�لـــم�يكـــن�قـــاد

ة�الفــ. الــدفاع�عــن�نفســھ�فيصــبح�فر�ســة�ســ�لة�للتعــرض�لــألذى ر رد�ع�ــ��التواصــل�مــع��خــر�ن��عمــل�ع�ــ��إن�عــدم�مقــد

�وجود�الالمباالة�لديھ�فال�يأبھ�ملا�يحصل�من�حولھ� التقليل�من�فرص�التعاطف�لديھ�و�عزز

اســـــة،�مـــــن�حيــــث�ترك���ـــــا�ع�ـــــ���ـــــدف� ر ـــوع��ــــذه�الّدِ ـــــابقة�ذات�العالقـــــة�بموضــ اســــات�السّ ر ـــ��اســـــتعراض�للّدِ ـــا�ي�ــ فيمـ

م���من��قدم�إ����حدث سلسل�الزَّ
َّ
�تناول�ا�حسب�ال� اسة�ومن��ي��ا�وأدا��ا،�وتّم ر الّدِ

�اوكتونيواوكتـو�ي� ى ة�الصـراعات�داخــل�) Ocotoni and Ocotoni, 2013(وأجـر ر اسـة��ــدفت�إ�ـ��التعـرف�إ�ــ��إدا ر د

ـــ��نيج��يــــا ــ��واليــــة�أوشــــن��ـ س�الثانو�ــــة��ــ ر ة�املــــدا ر ـــتخدم�املــــن���الوصــــفي�� . إدا تبــــاطياسـ ر

سة�ثانو�ة�بالوالية،�وقد�تم�اختيار� ر س) 36(مد ر �املـدا ي سة�كعينـة�عشـوائية�ممثلـة�للمجتمـع��صـ���مـن�مـدير ر مد

اسة�تم�التعرف�إ���أنواع�عديدة�من�الصراع�م��ا ر �سية،�والصراع�: خالل�الد ر سية�وال�يئة�التد ر ة�املد ر الصراع�ب�ن��دا

س ر �سية�والطلبـة،�والصـراع�بـ�ن�املجتمعـات�املحليـة�واملـدا ر اسـة�أن�أسـباب�الصـراع�. يئة�التد ر وأظ�ـرت�نتـائج�الد

�ـــة،�والصـــدامات� ر ــ��التقاعـــد�باإلجبـــار،�وعـــدم�الكفـــاءة��دا شـــملت،�عـــدم�تمتـــع�العـــامل�ن�بالرعايـــة،�واحالـــة�املـــوظف�ن�إ�ـ

اية�بإد ر س�ل�سوا�ع���د ر �املدا ي ة�الصراعال��صية،�وأن�معظم�مدير ر   .ا

�وتنك�واناند� اسة�جولدوز ر س��ـ��مواج�ـة�) Gunduz,Tunc, &Inand, 2013(و�دفت�د ر �املـدا ي إ���تحديد�ن�ـ��مـدير

ـــ�اع�لــــد��م ة�ال�ـ ر ـــاليب�إدا ـــب،�ومــــدى�ت�بؤ�ــــا�بأسـ اســــتخدم�املــــن���الوصــــفي. الضــــغوط�وضــــبط�الغضـ

ة�الصـــراع،�ومقيـــاس�الغضـــب� ر ومقيـــاس�الضـــغط�ع�ـــ��نمـــط�املواج�ـــة�ع�ـــ��مقـــاي�س�مختلفـــة��ـــ��مقيـــاس�إدا

ــ��تركيـــا ــ��مقاطعـــة�مرســـ�ن��ــ ��ـ ــذين��عملــــون س�الـ ر �املـــدا ي وأظ�ـــرت�النتـــائج�أن�الــــتحكم��ـــ��الغضـــب�لـــدى�املــــدير�ن�. مـــدير

ـــبط� تبـــــاط�ضــ ر ــ��ا ت�النتـــــائج�إ�ـــ ر ـــأ���ـــــا،�وأشـــــا ة�الصـــــراع�و�ت�بــ ر ـــاليب�إدا ـــ�ل�كب�ـــــ��بأســ ـــغط�يـــــرتبط��شــ ـــ��الضــ ـــيطرة�ع�ــ والســ

تباط�ال��ك���ع���العاطفي�مع�أسلوب�التجنب ر   .الت�امل،�وا

�بنات�و�خيت� ى اسة��دفت�التعرف�إلىأسـاليب�حـل�الصـراعات�لـدى�الطلبـة�املو�ـو��ن�واملتفـوق�ن�) 2015(وأجر ر د

�مـــن�. اســـتخدم�املــن���الوصـــفي وقــد�تـــم�بنــاء�مقياسأســـاليب�حــل�الصـــراعات�امل�ــون

اسة�والبالغ�عدد�ا� ر �وطالبة�من�الطلبة�املو�و��ن�واملتفوق�ن����املركز�الر�ادي����عـ�ن�) 54(بيقھ�ع���عينة�الّدِ
ً
طالبا

�مـن�قبـل�الطلبـة�املو�ـو��ن�واملتفـوق�ن��ـ��
ً
اسة�إ���أن�أسلوب�حل�الصـراعات��ك�ـ��اسـتخداما ر ت�نتائج�الّدِ ر أشا

��ـ��. وأقل�ـا�أسـلوب����ـ�اب�املراكـز�الر�اديـة��ـو�أسـلوب�التعـاون 
ً
ق�دالـة�إحصـائيا ت�النتـائج�إ�ـ��وجـود�فـرو ر كـذلك�أشـا

ق��ـــ��اســـتخدام�أســـلوب��جبـــار�لصـــا���الفئـــة� �تبـــ�ن�وجـــود�فـــرو
ً
،�وأيضـــا اســـتخدام�أســـلوب��جبـــار�فقـــط�لصـــا���الـــذ�ور

أقل�من��-12(،�وأسلوب�تلطيف��جواءلصا���الفئة�العمر�ة�من�

س�الثانو�ـة�ا���وميـة�للقيـادة�) 2017 ر �املـدا ي سـة�مـدير ر جـة�مما ر اسة��ـدفت�إ�ـ��التعـرف�إ�ـ��د ر د

ـــة�نظـــــر�املعلمـــــ�ن ة�الصـــــراع�مـــــن�وج�ــ ر جـــــة�تطبيـــــق�اســـــ��اتيجيات�إدا ر ــ��عمـــــان،�وعالقا��ـــــا�بد ا��ادمـــــة��ـــ

 
التربویة واتجاھات التربیة الحدیثةالقیادة       

اصدارات المركز الدیمقراطي العربي للدراسات السیاسیة واالقتصادیة               

  

  املؤتمر�الدو��

2022 

 

�ع�ـــ��
ً
را مع�ـــم،�إال�أن�ذلـــك�قـــد�يجعلـــھ��ـــ�ية�الســـ��دافھ��ـــ��افتعـــال�ال�ـــ�اع�معـــھ�فقـــط�لل�ســـلية�خاصـــة�إن�لـــم�يكـــن�قـــاد

الــدفاع�عــن�نفســھ�فيصــبح�فر�ســة�ســ�لة�للتعــرض�لــألذى

�وجود�الالمباالة�لديھ�فال�يأبھ�ملا�يحصل�من�حولھ� التقليل�من�فرص�التعاطف�لديھ�و�عزز

راسات�الّسابقة   : الّدِ

اســـــة،�مـــــن�حيــــث�ترك���ـــــا�ع�ـــــ���ـــــدف� ر ـــوع��ــــذه�الّدِ ـــــابقة�ذات�العالقـــــة�بموضــ اســــات�السّ ر ـــ��اســـــتعراض�للّدِ ـــا�ي�ــ فيمـ

م���من��قدم�إ����حدث سلسل�الزَّ
َّ
�تناول�ا�حسب�ال� اسة�ومن��ي��ا�وأدا��ا،�وتّم ر الّدِ

�اوكتونيواوكتـو�ي� ى وأجـر

ـــ��نيج��يــــا ــ��واليــــة�أوشــــن��ـ س�الثانو�ــــة��ــ ر ة�املــــدا ر إدا

سة�ثانو�ة�بالوالية،�وقد�تم�اختيار� ر مد

اسة�تم�التعرف�إ���أنواع�عديدة�من�الصراع�م��ا ر خالل�الد

سب�ن�ال� ر �سية�والطلبـة،�والصـراع�بـ�ن�املجتمعـات�املحليـة�واملـدا ر يئة�التد

�ـــة،�والصـــدامات� ر ــ��التقاعـــد�باإلجبـــار،�وعـــدم�الكفـــاءة��دا شـــملت،�عـــدم�تمتـــع�العـــامل�ن�بالرعايـــة،�واحالـــة�املـــوظف�ن�إ�ـ

اية�بإد ر س�ل�سوا�ع���د ر �املدا ي ال��صية،�وأن�معظم�مدير

�وتنك�واناند� اسة�جولدوز ر و�دفت�د

ـــ�اع�لــــد��م ة�ال�ـ ر ـــاليب�إدا ـــب،�ومــــدى�ت�بؤ�ــــا�بأسـ الضــــغوط�وضــــبط�الغضـ

ة�الصـــراع،�ومقيـــاس�الغضـــب� ر مقـــاي�س�مختلفـــة��ـــ��مقيـــاس�إدا

ــ��تركيـــا ــ��مقاطعـــة�مرســـ�ن��ــ ��ـ ــذين��عملــــون س�الـ ر �املـــدا ي مـــدير

ـــبط� تبـــــاط�ضــ ر ــ��ا ت�النتـــــائج�إ�ـــ ر ـــأ���ـــــا،�وأشـــــا ة�الصـــــراع�و�ت�بــ ر ـــاليب�إدا ـــ�ل�كب�ـــــ��بأســ ـــغط�يـــــرتبط��شــ ـــ��الضــ ـــيطرة�ع�ــ والســ

تباط�ال��ك���ع���العاطفي�مع�أسلوب�التجنبالغضب�مع�أسلوب� ر الت�امل،�وا

�بنات�و�خيت� ى وأجر

اســـتخدم�املــن���الوصـــفي. �ــ��املراكـــز�الر�اديــة

اسة�والبالغ�عدد�ا�تط ر بيقھ�ع���عينة�الّدِ

�مـن�قبـل�الطلبـة�املو�ـو��ن�واملتفـوق�ن��ـ��. الباشا
ً
اسة�إ���أن�أسلوب�حل�الصـراعات��ك�ـ��اسـتخداما ر ت�نتائج�الّدِ ر أشا

املراكـز�الر�اديـة��ـو�أسـلوب�التعـاون 

ق��ـــ��اســـتخدام�أســـلوب��جبـــار�لصـــا���الفئـــة� �تبـــ�ن�وجـــود�فـــرو
ً
،�وأيضـــا اســـتخدام�أســـلوب��جبـــار�فقـــط�لصـــا���الـــذ�ور

،�وأسلوب�تلطيف��جواءلصا���الفئة�العمر�ة�من�)18-15(العمر�ة�

2017(العدوان�وأجرت�

ـــة�نظـــــر�املعلمـــــ�ن ة�الصـــــراع�مـــــن�وج�ــ ر جـــــة�تطبيـــــق�اســـــ��اتيجيات�إدا ر ــ��عمـــــان،�وعالقا��ـــــا�بد ا��ادمـــــة��ـــ
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ـــوائية� ــ ـــــة�الطبقيــــــة�العشـ �م�بالطر�قـ ر اختيــــــا

س�الثانو�ــــة�ا���وميـــة�للقيــــادة�ا��ادمــــة��انــــت�مرتفعــــة،�وإن� ر �املــــدا ي ســـة�مــــدير ر جــــة�مما ر ال�ســـ�ية،�و�ي�ــــت�النتــــائج�أن�د

ة�الصــراع�مــن�وج�ــة�نظــر�املعلمــ�ن��انــت�متوســطة ر س�الثانو�ــة�ا���وميــة�الســ��اتيجيات�ادا ر �املــدا ي جــة�تطبيــق�مــدير ر . د

س�الثانو�ـــة�ا���وميــــة�للقيـــادة�ا��ادمــــة� ر �املـــدا ي ســـة�مــــدير ر جـــة�مما ر ق�ذات�داللـــة�احصـــائية��ــــ��د فــــرو

س� ر �املـــدا ي جــة�تطبيـــق�مــدير ر ق�ذات�داللــة�إحصـــائية��ــ��د �ملتغ�ــ�ات�ا��ـــ�س،�املؤ�ــل�العل�ـــ�،�ا���ــ�ة،�وتوجــد�فـــرو ى ــز �ُع

�وس،� �ــ��ولصــا���املعلمــ�ن�مــن�حملــة�الب�ــالور

ى� ة�الصــــــراع��عــــــز ر سإلســــــ��اتيجيات�إدا ر �املدا ي ــــدير ــــق�مــ ــــة�تطبيــ جــ ر ـــ��د ــــائية��ــ ـــة�إحصــ ق�ذات�داللـــ ــــم�تظ�ــــــر�النتــــــائج�فــــــرو ولـ

ـــ�ن�كفــــاءة��تصــــال� تباطيــــة�بـ ـــة��ر فحــــص�العالقـ

تباطي ولتحقيـق�. استخدم�املن���الوصفي��ر

اســــة� ر ة�الصــــراع،�ومقيــــاس�كفــــاءة��تصــــال،�وت�ونــــت�عينــــة�الد ر اســــة�اســــتخدام�مقيــــاس�اســــ��اتيجيات�إدا ر أ�ــــداف�الد

تباطيــة�موجبــة� ر اســة�وجــود�عالقــة�ا ر أظ�ــرت�نتــائج�الد

رة�)التعــاطف،�و�ســ��خاء��جتمــا��،�و�نتمــاء�والــدعم ،�واســ��اتيجيات�إدا

تباطيـة�سـالبة�ودالـة� ر �،�فيمـا�أظ�ـرت�النتـائج�وجـود�عالقـة�ا
ً
إحصـائيا

  .،�وإس��اتيجية�السيطرة

ي� ة�الصراع�التنظي���لدى�مدير ر سة�إس��اتيجيات�إدا ر جة�مما ر اسة��دفت�التعرف�إ���د ر د

ـــة�نظـــــر� ـــال�مـــــن�وج�ــ ــ جـــــة�اســـــتخدام�م�لالتصـــــال�الفّع ر

نـــة�طبقيـــة�عشـــوائية��ســـ�ية�بلـــغ�عـــدد�أفراد�ـــا� اســـة�ع�ـــ��عّي ر اجر�ـــت�الد

س��ساســــية��ــــ�� ر �املــــدا ي ســــة�مــــدير ر جــــة�مما ر اســــة�أن�د ر اســــة،�أظ�ــــرت�نتــــائج�الد ر �ومعلمــــة�مــــن�مجتمــــع�الد
ً
معلمــــا

ــــث� ــــن�حيـ ـــة�مـ ـــة�نظـــــر�املعلمـــــ�ن��انـــــت�مرتفعــ ة�الصـــــراع�التنظي�ـــــ��مـــــن�وج�ــ ر العاصـــــمة�إلســـــ��اتيجيات�إدا

ة�الصـراع� ر س�إلسـ��اتيجيات�إدا ر �املـدا ي سة�مـدير ر جة�مما ر �ستخدام،و�ناك�عالقة�ذات�داللة�إحصائية�موجبة�ب�ن�د

ق�ذات�د ـــود�فـــــرو ــائج�وجـ جــــة�اســـــتخدام�و�ي�ــــت�النتـــ ر ـــة�إحصـــــائية���د اللـ

�ملتغ�ـ�ات� ى ـال،��عـز جـة�اسـتخدام�م�لالتصـال�الفّع ر ة�الصـراع�التنظي�ـ��ود ر س��ساسية�إلسـ��اتيجيات�إدا ر �املدا ي مدير

ق� وفئــة�ماجســت���ع�ــ��التــوا��،��ــ��حــ�ن�لــم�تظ�ــر�النتــائج�فــرو

جـــــة� ر ة�الصـــــراع�التنظي�ـــــ��ود ر س��ساســـــية�إلســـــ��اتيجيات�إدا ر �املـــــدا ي جـــــة�اســـــتخدام�مـــــدير ر ��د

ـــ�ات�ال�ــــ��تناول��ــــا،�و  تغ�ـ
ُ
ــــابقة�مــــن�حيــــث�أ�ــــداف�ا�وامل اســــات�السّ ر اســــة�عــــن�غ���ــــا�مــــن�وتباي�ــــت�الّدِ ر تم�ــــ�ت��ــــذه�الّدِ

�بو��ن�ألساليب�
َّ
سة�القادة�ال� ر جة�مما ر د

اســــات� ر باإلضــــافة�إ�ــــ��تم���ــــا�عــــن�غ���ــــا�مــــن�الّدِ

رؤى سوسیوتربویة إلعادة إنتاج الثقة بین : التربویة واتجاھات التربیة الحدیثة
 المؤسسات التربویة والمجتمع
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ــــة�مــــــن� اســ ر ـــــت�عينــــــة�الد ـــم�) 335(ت�ونـ ــــة�تـــ �ومعلمــ
ً
ـــوائية�معلمــــــا ــ ـــــة�الطبقيــــــة�العشـ �م�بالطر�قـ ر اختيــــــا

س�الثانو�ــــة�ا���وميـــة�للقيــــادة�ا��ادمــــة��انــــت�مرتفعــــة،�وإن� ر �املــــدا ي ســـة�مــــدير ر جــــة�مما ر ال�ســـ�ية،�و�ي�ــــت�النتــــائج�أن�د

ة�الصــراع�مــن�وج�ــة�نظــر�املعلمــ�ن��انــت�متوســطة ر س�الثانو�ــة�ا���وميــة�الســ��اتيجيات�ادا ر �املــدا ي جــة�تطبيــق�مــدير ر د

س�الثانو�ـــة�ا���وميــــة�للقيـــادة�ا��ادمــــة� ر �املـــدا ي ســـة�مــــدير ر جـــة�مما ر ق�ذات�داللـــة�احصـــائية��ــــ��د فــــرو

س� ر �املـــدا ي جــة�تطبيـــق�مــدير ر ق�ذات�داللــة�إحصـــائية��ــ��د �ملتغ�ــ�ات�ا��ـــ�س،�املؤ�ــل�العل�ـــ�،�ا���ــ�ة،�وتوجــد�فـــرو ى ــز �ُع

�ملتغ�ــ��املؤ�ــل�العل ى ة�الصــراع��عــز ر �وس،�الثانو�ــة�ا���وميــة�إلســ��اتيجيات�إدا �ــ��ولصــا���املعلمــ�ن�مــن�حملــة�الب�ــالور

ى� ة�الصــــــراع��عــــــز ر سإلســــــ��اتيجيات�إدا ر �املدا ي ــــدير ــــق�مــ ــــة�تطبيــ جــ ر ـــ��د ــــائية��ــ ـــة�إحصــ ق�ذات�داللـــ ــــم�تظ�ــــــر�النتــــــائج�فــــــرو ولـ

.  

�وايــــك� ى�أوزون ــ�) Uzun&Ayik, 2017(وأجــــر ــدفت�إ�ــ اســــة��ــ ر ـــ�ن�كفــــاءة��تصــــال��د تباطيــــة�بـ ـــة��ر فحــــص�العالقـ

س�من�وج�ة�نظر�املعلم�ن ر �املدا ي ة�الصراع�لدى�مدير ر تباطي. ��اتيجيات�إدا استخدم�املن���الوصفي��ر

اســــة� ر ة�الصــــراع،�ومقيــــاس�كفــــاءة��تصــــال،�وت�ونــــت�عينــــة�الد ر اســــة�اســــتخدام�مقيــــاس�اســــ��اتيجيات�إدا ر أ�ــــداف�الد

س��بتدائيــة��ــ��تركيــ ر �ومعلمــة�مــن�معل�ــ��املــدا
ً
تباطيــة�موجبــة�. امعلمــا ر اســة�وجــود�عالقــة�ا ر أظ�ــرت�نتــائج�الد

�بــ�ن�أ�عــاد�كفــاءة��تصــال�
ً
التعــاطف،�و�ســ��خاء��جتمــا��،�و�نتمــاء�والــدعم(ودالــة�إحصــائيا

،�والتجنـب،�وال�سـو�ة تباطيـة�سـالبة�ودالـة�)الت�امـل،�والتعـاون ر ،�فيمـا�أظ�ـرت�النتـائج�وجـود�عالقـة�ا

،�وإس��اتيجية�السيطرة)التعاطف،�و�س��خاء��جتما��،�و�نتماء�والدعم(ب�ن�أ�عاد�كفاءة��تصال�

ي�) 2018 ة�الصراع�التنظي���لدى�مدير ر سة�إس��اتيجيات�إدا ر جة�مما ر اسة��دفت�التعرف�إ���د ر د

ـــمة�ا��زائـــــر�وعالق��ـــــا�بد ــ��العاصــ ــ ــــة��ـ ــــية�ا���وميـ س��ساسـ ر ـــة�نظـــــر�املـــــدا ـــال�مـــــن�وج�ــ ــ جـــــة�اســـــتخدام�م�لالتصـــــال�الفّع ر

تبـــاطي نـــة�طبقيـــة�عشـــوائية��ســـ�ية�بلـــغ�عـــدد�أفراد�ـــا�. املعلمـــ�ن،�اســـتخدم�املـــن���الوصـــفي��ر اســـة�ع�ـــ��عّي ر اجر�ـــت�الد

س��ساســــية��ــــ�� ر �املــــدا ي ســــة�مــــدير ر جــــة�مما ر اســــة�أن�د ر اســــة،�أظ�ــــرت�نتــــائج�الد ر �ومعلمــــة�مــــن�مجتمــــع�الد
ً
معلمــــا

ــــث� ــــن�حيـ ـــة�مـ ـــة�نظـــــر�املعلمـــــ�ن��انـــــت�مرتفعــ ة�الصـــــراع�التنظي�ـــــ��مـــــن�وج�ــ ر العاصـــــمة�إلســـــ��اتيجيات�إدا

ة�الصـراع� ر س�إلسـ��اتيجيات�إدا ر �املـدا ي سة�مـدير ر جة�مما ر �ستخدام،و�ناك�عالقة�ذات�داللة�إحصائية�موجبة�ب�ن�د

ـــــال ـــ�ن�اســـــتخدام�م��تصــــال�الفّع ق�ذات�د. التنظي�ــــ��و�ـ ـــود�فـــــرو ــائج�وجـ و�ي�ــــت�النتـــ

�ملتغ�ـ�ات� ى ـال،��عـز جـة�اسـتخدام�م�لالتصـال�الفّع ر ة�الصـراع�التنظي�ـ��ود ر س��ساسية�إلسـ��اتيجيات�إدا ر �املدا ي مدير

ق�) ســنوات�10أقــل�مــن�(ا���ــ�ة�واملؤ�ــل�العل�ــ��لصــا���فئــة� وفئــة�ماجســت���ع�ــ��التــوا��،��ــ��حــ�ن�لــم�تظ�ــر�النتــائج�فــرو

جـــــة� ر ة�الصـــــراع�التنظي�ـــــ��ود ر س��ساســـــية�إلســـــ��اتيجيات�إدا ر �املـــــدا ي جـــــة�اســـــتخدام�مـــــدير ر ��د

�ملتغ���ا���س ى ال،��عز   .استخدام�م�لالتصال�الفّع

ـــ�ات�ال�ــــ��تناول��ــــا،�و  تغ�ـ
ُ
ــــابقة�مــــن�حيــــث�أ�ــــداف�ا�وامل اســــات�السّ ر وتباي�ــــت�الّدِ

اسات�السابقة�بأ��ا�الّدِ  ر اسة��و���الّدِ �بو��ن�ألساليب�ال���تناولت��–���حدود�علم�الباحثة�–ر
َّ
سة�القادة�ال� ر جة�مما ر د

�بو�ــــة�مــــن�وج�ــــة�نظــــر�م
َّ
ؤسســــات�ال�

ُ
اســــات�،�حــــل�ال��اعــــات�بــــ�ن�الطلبــــة��ــــ��امل ر باإلضــــافة�إ�ــــ��تم���ــــا�عــــن�غ���ــــا�مــــن�الّدِ
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تبــــــاطي ــــة�مــــــن�. الوصــــــفي��ر اســ ر ـــــت�عينــــــة�الد ت�ونـ

س�الثانو�ــــة�ا���وميـــة�للقيــــادة�ا��ادمــــة��انــــت�مرتفعــــة،�وإن� ر �املــــدا ي ســـة�مــــدير ر جــــة�مما ر ال�ســـ�ية،�و�ي�ــــت�النتــــائج�أن�د

ة�الصــراع�مــن�وج�ــة�نظــر�املعلمــ�ن��انــت�متوســطة ر س�الثانو�ــة�ا���وميــة�الســ��اتيجيات�ادا ر �املــدا ي جــة�تطبيــق�مــدير ر د

س�الثانو�ـــة�ا���وميــــة�للقيـــادة�ا��ادمــــة��وأظ�ـــرت�النتـــائج ر �املـــدا ي ســـة�مــــدير ر جـــة�مما ر ق�ذات�داللـــة�احصـــائية��ــــ��د فــــرو

س� ر �املـــدا ي جــة�تطبيـــق�مــدير ر ق�ذات�داللــة�إحصـــائية��ــ��د �ملتغ�ــ�ات�ا��ـــ�س،�املؤ�ــل�العل�ـــ�،�ا���ــ�ة،�وتوجــد�فـــرو ى ــز �ُع

�ملتغ�ــ��املؤ�ــل�العل ى ة�الصــراع��عــز ر الثانو�ــة�ا���وميــة�إلســ��اتيجيات�إدا

ى� ة�الصــــــراع��عــــــز ر سإلســــــ��اتيجيات�إدا ر �املدا ي ــــدير ــــق�مــ ــــة�تطبيــ جــ ر ـــ��د ــــائية��ــ ـــة�إحصــ ق�ذات�داللـــ ــــم�تظ�ــــــر�النتــــــائج�فــــــرو ولـ

.ملتغ��ات�ا���س،�ا����ة

�وايــــك� ى�أوزون وأجــــر

س�من�وج�ة�نظر�املعلم�نواس ر �املدا ي ة�الصراع�لدى�مدير ر ��اتيجيات�إدا

اســــة� ر ة�الصــــراع،�ومقيــــاس�كفــــاءة��تصــــال،�وت�ونــــت�عينــــة�الد ر اســــة�اســــتخدام�مقيــــاس�اســــ��اتيجيات�إدا ر أ�ــــداف�الد

س��بتدائيــة��ــ��تركيــ) 245(مــن ر �ومعلمــة�مــن�معل�ــ��املــدا
ً
معلمــا

�بــ�ن�أ�عــاد�كفــاءة��تصــال�
ً
ودالــة�إحصــائيا

،�والتجنـب،�وال�سـو�ة(الصـراع� الت�امـل،�والتعـاون

ب�ن�أ�عاد�كفاءة��تصال�

2018(أجرت�حفيظ�

ـــمة�ا��زائـــــر�وعالق��ـــــا�بد ــ��العاصــ ــ ــــة��ـ ــــية�ا���وميـ س��ساسـ ر املـــــدا

تبـــاطي املعلمـــ�ن،�اســـتخدم�املـــن���الوصـــفي��ر

س��ساســــية��ــــ��) 376( ر �املــــدا ي ســــة�مــــدير ر جــــة�مما ر اســــة�أن�د ر اســــة،�أظ�ــــرت�نتــــائج�الد ر �ومعلمــــة�مــــن�مجتمــــع�الد
ً
معلمــــا

ــــة�ا��زائـــــر  ــــث��مدينـ ــــن�حيـ ـــة�مـ ـــة�نظـــــر�املعلمـــــ�ن��انـــــت�مرتفعــ ة�الصـــــراع�التنظي�ـــــ��مـــــن�وج�ــ ر العاصـــــمة�إلســـــ��اتيجيات�إدا

ة�الصـراع� ر س�إلسـ��اتيجيات�إدا ر �املـدا ي سة�مـدير ر جة�مما ر �ستخدام،و�ناك�عالقة�ذات�داللة�إحصائية�موجبة�ب�ن�د

ـــــال ـــ�ن�اســـــتخدام�م��تصــــال�الفّع التنظي�ــــ��و�ـ

�ملتغ�ـ�ات� ى ـال،��عـز جـة�اسـتخدام�م�لالتصـال�الفّع ر ة�الصـراع�التنظي�ـ��ود ر س��ساسية�إلسـ��اتيجيات�إدا ر �املدا ي مدير

ا���ــ�ة�واملؤ�ــل�العل�ــ��لصــا���فئــة�

ـــ ـــة�إحصـــــائية��ــ جـــــة�ذات�داللــ ر ة�الصـــــراع�التنظي�ـــــ��ود ر س��ساســـــية�إلســـــ��اتيجيات�إدا ر �املـــــدا ي جـــــة�اســـــتخدام�مـــــدير ر ��د

�ملتغ���ا���س ى ال،��عز استخدام�م�لالتصال�الفّع

ـــ�ات�ال�ــــ��تناول��ــــا،�و  تغ�ـ
ُ
ــــابقة�مــــن�حيــــث�أ�ــــداف�ا�وامل اســــات�السّ ر وتباي�ــــت�الّدِ

اسات�السابقة�بأ��ا�الّدِ  ر الّدِ

�بو�ــــة�مــــن�وج�ــــة�نظــــر�م
َّ
ؤسســــات�ال�

ُ
حــــل�ال��اعــــات�بــــ�ن�الطلبــــة��ــــ��امل
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اسـة،�وقـد�تـم� ر �نـاك�حاجـة�م��ـة�إلجـراء��ـذه�الّدِ

اسـة،�و�سـاليب��حصـائية�املتبعـة،�ومناقشـة� ر ،�وتطـو�ر�أداة�الّدِ ي ظـر اسات�السابقة����إثراء��دب�الّنِ ر �فادة�من�الّدِ

علي�ــــ���ونــــھ�حلقــــة�الوصــــل�بــــ�ن�جميــــع�عناصــــر� ظــــام�التَّ �بــــو��ن��ــــ��النَّ
َّ
�مــــة�ال�ــــ��يؤد��ــــا�القــــادة�ال�

ُ
ــألدوار�امل �لــ

ً
نظــــرا

ـــو��ن�امـــــتالك� �بــ
َّ
ـــط�تطلـــــب�مـــــن�القـــــادة�ال� ـــا���والطلبـــــة،�فقــ علمـــــ�ن�واملنــ

ُ
ـــــدير�ن�وامل

ُ
شـــــرف�ن�وامل

ُ
ـــن�امل عليميـــــة�مــ العمليـــــة�التَّ

�م�ب�ل�كفاءة�وفعالية ر سة�أدوا ر   .  ألجل�ُمما

عليميـــة،�حيـــث�أن�للنظــــام� ســـة�واملنــــا���التَّ ر �الــــذي�تقـــوم�بـــھ�املد �بالـــدور
ً
�وثيقـــا

ً
تباطــــا ر جتم�ـــ��يـــرتبط�ا

ُ
إن��مـــن�امل

جتمـع
ُ
عليمـيمن�نقلمعـاي��وقيم�امل ظـام�التَّ جتمع،من�خالملا�يقـوم���الّنِ

ُ
�بو�وظيفة��امة���بقاءوتجا�سامل

َّ
،�ل�آلخـرمـن�جيـ�ال�

ــة�بمــا�يــنعكس�ع�ــ�� ــة�و�خالقّي ــة�و�جتماعّي ة�والدي�ّي للقيماإل�ســانّي

ـــ��بنـــــاء�واســـــتقرار� حافظـــــة�ع�ــ
ُ
��ـــــ��امل

ً
�و�امـــــا

ً
�حيو�ـــــا

ً
�تلعــــب�دورا

ً
،�وأيضـــــا ي قـــــدم�ا��ضـــــار ــ���مـــــن�و�ســـــتقرار�والتَّ ـــع��ـــ جتمـ

ُ
امل

�س�ومعا�ش��ا�للواقع،�فقد�الحظت�وجود�تقصـ���وعـدم�ترك�ـ���عـض� ر د ���مجال�التَّ

�ـــم��ـــ��حـــل�ال��اعـــات�وتـــوف���جـــو�آمـــن�خـــا���مـــن�املشـــاحنات،�والـــذي��ســـاعد�ع�ـــ��تطـــور� �بـــو��ن��ـــ��تفعيـــل�دور
َّ
القـــادة�ال�

عليمية�ومخرجا��ا� �قد�يؤثر����طبيعة�العملية�التَّ
ً
�سلبيا

ً
جتمع،�و�ذا��عد�مؤشرا

ُ
  .ب�ل�ا��وانبامل

ـــو��ن�ألســـــاليب�حـــــل� �بــ
َّ
ســـــة�القـــــادة�ال� ر جـــــة�مما ر د

  :وذلك�باإلجابة�ع���السؤال���ي

�بو�ة�من�وج�ة�نظر�م
َّ
ؤسسات�ال�

ُ
  ؟ن�الطلبة����امل

ـــ�� ــــق��مــــــن�وحـــــل�ال��اعـــــات��ـــ ـــ��تحقيـ ــــة��ــ �بو�ـ
َّ
ـــادات�ال� ســـــتجدة�للقيـــ

ُ
ــــاألدوار�امل عـــــرف�إلىـ اســـــة�إ�ــــــ��التَّ ر ـــ����ـــــذه�الّدِ �ســ

ؤسســـات�
ُ
ؤسســـات��شـــ�ل�عـــام�وامل

ُ
ــ���فـــراد�وامل �ع�ـ ى �بـــو��ن،�وأ�ميـــة�ك�ـــ�

َّ
�بو�ـــة�مـــن�وج�ـــة�نظـــر�القـــادة�ال�

َّ
ؤسســـات�ال�

ُ
امل

ـة� اسـة�ا��اليَّ ر ية�الّدِ ة�وتطو�ر�ا،�تأ�ي�أ�ّمِ عليمّي ة�التَّ ال����ت�شيط�الَعملّي �بو�ة�الفّع
َّ
ية�أدوار�القيادات�ال� �أل�ّمِ

ً
نظرا
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ل�أن اسة�وعين��ا،�ومن��نـا�يمكـن�القـو ر اسـة،�وقـد�تـم��السابقة����مجاالت�أداة�الّدِ ر �نـاك�حاجـة�م��ـة�إلجـراء��ـذه�الّدِ

اسـة،�و�سـاليب��حصـائية�املتبعـة،�ومناقشـة� ر ،�وتطـو�ر�أداة�الّدِ ي ظـر اسات�السابقة����إثراء��دب�الّنِ ر �فادة�من�الّدِ

راسة�وأسئل��ا   :مش�لة�الّدِ

علي�ــــ���ونــــھ�حلقــــة�الوصــــل�بــــ�ن�جميــــع�عناصــــر� ظــــام�التَّ �بــــو��ن��ــــ��النَّ
َّ
�مــــة�ال�ــــ��يؤد��ــــا�القــــادة�ال�

ُ
ــألدوار�امل �لــ

ً
نظــــرا

ـــو��ن�امـــــتالك� �بــ
َّ
ـــط�تطلـــــب�مـــــن�القـــــادة�ال� ـــا���والطلبـــــة،�فقــ علمـــــ�ن�واملنــ

ُ
ـــــدير�ن�وامل

ُ
شـــــرف�ن�وامل

ُ
ـــن�امل عليميـــــة�مــ العمليـــــة�التَّ

ات ر ات�وامل�ا ر د �م�ب�ل�كفاءة�وفعالية�مجموعة�من�الكفايات�والُق ر سة�أدوا ر ألجل�ُمما

عليميـــة،�حيـــث�أن�للنظــــام� ســـة�واملنــــا���التَّ ر �الــــذي�تقـــوم�بـــھ�املد �بالـــدور
ً
�وثيقـــا

ً
تباطــــا ر جتم�ـــ��يـــرتبط�ا

ُ
إن��مـــن�امل

جتمـع
ُ
عليمـيمن�نقلمعـاي��وقيم�امل ظـام�التَّ جتمع،من�خالملا�يقـوم���الّنِ

ُ
�بو�وظيفة��امة���بقاءوتجا�سامل

َّ
ال�

ســة ر جتمعــات�بمــا�تقدمــھ�املد
ُ
ــة�بمــا�يــنعكس�ع�ــ��مــن�منظومــةإذ�تتــأثر�امل ــة�و�خالقّي ــة�و�جتماعّي ة�والدي�ّي للقيماإل�ســانّي

ـــ��بنـــــاء�واســـــتقرار� حافظـــــة�ع�ــ
ُ
��ـــــ��امل

ً
�و�امـــــا

ً
�حيو�ـــــا

ً
�تلعــــب�دورا

ً
،�وأيضـــــا ي قـــــدم�ا��ضـــــار ــ���مـــــن�و�ســـــتقرار�والتَّ ـــع��ـــ جتمـ

ُ
امل

.(2001  

�س�ومعا�ش��ا�للواقع،�فقد�الحظت�وجود�تقصـ���وعـدم�ترك�ـ���عـض��الباحثةمن�خالل�واقع�عمل� ر د ���مجال�التَّ

�ـــم��ـــ��حـــل�ال��اعـــات�وتـــوف���جـــو�آمـــن�خـــا���مـــن�املشـــاحنات،�والـــذي��ســـاعد�ع�ـــ��تطـــور� �بـــو��ن��ـــ��تفعيـــل�دور
َّ
القـــادة�ال�

عليمية�ومخرجا��ا� �قد�يؤثر����طبيعة�العملية�التَّ
ً
�سلبيا

ً
جتمع،�و�ذا��عد�مؤشرا

ُ
امل

اســـــة��ـــــ��محاولـــــة�معرفـــــة� ر ـــ�لة�الد ـــو��ن�ألســـــاليب�حـــــل�و�نـــــاء�ع�ـــــ��مـــــا�ســـــبق�تتمثـــــل�مشــ �بــ
َّ
ســـــة�القـــــادة�ال� ر جـــــة�مما ر د

�بو�ة�من�وج�ة�نظر�م
َّ
ؤسسات�ال�

ُ
وذلك�باإلجابة�ع���السؤال���ي�ال��اعات�ب�ن�الطلبة����امل

�بو��ن�ألساليب�حل�ال��اعات�ب�
َّ
�بو�ة�من�وج�ة�نظر�مدرجة�ممارسة�القادة�ال�

َّ
ؤسسات�ال�

ُ
ن�الطلبة����امل

ـــ�� ــــق��مــــــن�وحـــــل�ال��اعـــــات��ـــ ـــ��تحقيـ ــــة��ــ �بو�ـ
َّ
ـــادات�ال� ســـــتجدة�للقيـــ

ُ
ــــاألدوار�امل عـــــرف�إلىـ اســـــة�إ�ــــــ��التَّ ر ـــ����ـــــذه�الّدِ �ســ

ؤسســـات�
ُ
ؤسســـات��شـــ�ل�عـــام�وامل

ُ
ــ���فـــراد�وامل �ع�ـ ى �بـــو��ن،�وأ�ميـــة�ك�ـــ�

َّ
�بو�ـــة�مـــن�وج�ـــة�نظـــر�القـــادة�ال�

َّ
ؤسســـات�ال�

ُ
امل

جتمع�املح��
ُ
�بو�ة��ش�ل�خاص�وامل

َّ
  .   ال�

ـة� اسـة�ا��اليَّ ر ية�الّدِ ة�وتطو�ر�ا،�تأ�ي�أ�ّمِ عليمّي ة�التَّ ال����ت�شيط�الَعملّي �بو�ة�الفّع
َّ
ية�أدوار�القيادات�ال� �أل�ّمِ

ً
نظرا

ة�ل�ا�ع���النحو���ي ية�العمليَّ ة�و��ّمِ ظرّ� ية�النَّ   :من���ّمِ
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ل�أن اسة�وعين��ا،�ومن��نـا�يمكـن�القـو ر السابقة����مجاالت�أداة�الّدِ

اسـة،�و�سـاليب��حصـائية�املتبعـة،�ومناقشـة� ر ،�وتطـو�ر�أداة�الّدِ ي ظـر اسات�السابقة����إثراء��دب�الّنِ ر �فادة�من�الّدِ

رن��ا   .النتائج�ومقا

راسة�وأسئل��ا مش�لة�الّدِ

علي�ــــ���ونــــھ�حلقــــة�الوصــــل�بــــ�ن�جميــــع�عناصــــر�               ظــــام�التَّ �بــــو��ن��ــــ��النَّ
َّ
�مــــة�ال�ــــ��يؤد��ــــا�القــــادة�ال�

ُ
ــألدوار�امل �لــ

ً
نظــــرا

ـــو��ن�امـــــتالك� �بــ
َّ
ـــط�تطلـــــب�مـــــن�القـــــادة�ال� ـــا���والطلبـــــة،�فقــ علمـــــ�ن�واملنــ

ُ
ـــــدير�ن�وامل

ُ
شـــــرف�ن�وامل

ُ
ـــن�امل عليميـــــة�مــ العمليـــــة�التَّ

ات ر ات�وامل�ا ر د مجموعة�من�الكفايات�والُق

عليميـــة،�حيـــث�أن�للنظــــام� ســـة�واملنــــا���التَّ ر �الــــذي�تقـــوم�بـــھ�املد �بالـــدور
ً
�وثيقـــا

ً
تباطــــا ر جتم�ـــ��يـــرتبط�ا

ُ
إن��مـــن�امل

جتمـع
ُ
عليمـيمن�نقلمعـاي��وقيم�امل ظـام�التَّ جتمع،من�خالملا�يقـوم���الّنِ

ُ
�بو�وظيفة��امة���بقاءوتجا�سامل

َّ
ال�

ســة ر جتمعــات�بمــا�تقدمــھ�املد
ُ
إذ�تتــأثر�امل

ـــ��بنـــــاء�واســـــتقرار� حافظـــــة�ع�ــ
ُ
��ـــــ��امل

ً
�و�امـــــا

ً
�حيو�ـــــا

ً
�تلعــــب�دورا

ً
،�وأيضـــــا ي قـــــدم�ا��ضـــــار ــ���مـــــن�و�ســـــتقرار�والتَّ ـــع��ـــ جتمـ

ُ
امل

جتمع
ُ
2001).اليوسف،� (امل

من�خالل�واقع�عمل�و 

�ـــم��ـــ��حـــل�ال��اعـــات�وتـــوف���جـــو�آمـــن�خـــا���مـــن�املشـــاحنات،�والـــذي��ســـاعد�ع�ـــ��تطـــور� �بـــو��ن��ـــ��تفعيـــل�دور
َّ
القـــادة�ال�

عليمية�ومخرجا��ا� �قد�يؤثر����طبيعة�العملية�التَّ
ً
�سلبيا

ً
جتمع،�و�ذا��عد�مؤشرا

ُ
امل

اســـــة��ـــــ��محاولـــــة�معرفـــــة� ر ـــ�لة�الد و�نـــــاء�ع�ـــــ��مـــــا�ســـــبق�تتمثـــــل�مشــ

�بو�ة�من�وج�ة�نظر�م
َّ
ؤسسات�ال�

ُ
ال��اعات�ب�ن�الطلبة����امل

�بو��ن�ألساليب�حل�ال��اعات�ب�ما. 1
َّ
درجة�ممارسة�القادة�ال�

  :أ�داف�الدراسة

ـــ�� ــــق��مــــــن�وحـــــل�ال��اعـــــات��ـــ ـــ��تحقيـ ــــة��ــ �بو�ـ
َّ
ـــادات�ال� ســـــتجدة�للقيـــ

ُ
ــــاألدوار�امل عـــــرف�إلىـ اســـــة�إ�ــــــ��التَّ ر ـــ����ـــــذه�الّدِ �ســ

ؤسســـات�
ُ
ؤسســـات��شـــ�ل�عـــام�وامل

ُ
ــ���فـــراد�وامل �ع�ـ ى �بـــو��ن،�وأ�ميـــة�ك�ـــ�

َّ
�بو�ـــة�مـــن�وج�ـــة�نظـــر�القـــادة�ال�

َّ
ؤسســـات�ال�

ُ
امل

جتمع�املح��
ُ
�بو�ة��ش�ل�خاص�وامل

َّ
ال�

  :ية�الدراسةأ�م

ـة� اسـة�ا��اليَّ ر ية�الّدِ ة�وتطو�ر�ا،�تأ�ي�أ�ّمِ عليمّي ة�التَّ ال����ت�شيط�الَعملّي �بو�ة�الفّع
َّ
ية�أدوار�القيادات�ال� �أل�ّمِ

ً
نظرا

ة�ل�ا�ع���النحو���ي ية�العمليَّ ة�و��ّمِ ظرّ� ية�النَّ من���ّمِ
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                                           برلین

33 

علــيم� ــة�والتَّ �بّي
َّ
رة�ال� فيــد�وزا

ُ
مكــن�أن�ت ــة�م�مــة،�كمــا�ُي علمّي

ــــة� ــ ــ �بوّ�
َّ
ـــات�ال� ــ ــ ياسـ ِ

ـــــع�السّ ــ ــ��وضـ ــ ــ ــــائم�ن�ع�ــ ــ ـــة،�والقــ ــ ــ ـ عليمّي رة�التَّ ـــــال��دا ــ ـــ��مجـ ــ ــ ــــــا��ـ ـــــة�ل�ــ ــ ا�عـ ات�الّت ر دن�و�دا ــ���ر ــ ــ �ــ

بـــ �بو�ـــة�مـــن�ِق
َّ
تطـــو�ر�وتفعيـــل�أدوار�القيـــادات�ال� اســـة�ِب ر ـــة�أن��ســـتفيدوا�مـــن�نتـــائج�الّدِ عليمّي ل�املســـئول�ن��ـــ��والتَّ

ــ���دوار� ــ ــــالل��عــــــرف�م�ع�ــ ــــة�مــــــن�خــ �بو�ــ
َّ
ــــدالقيادات�ال� فيــ

ُ
ــــة�أْن�ت اســ ر ـــــذه�الّدِ ـــائج��ـ ـــن�لنتـــ مكـــ ُي

ــلت� وصــيات�و�ق��احــات�ال�ــ��توصَّ تــائج�والتَّ �بو�ــة،�وذلــك�مــن�خــالل��ســتفادة�مــن�النَّ
َّ
ســتجدة�للقيــادات�ال�

ُ
امل

ـة�مـن� �بـو��ن�لي�ونـوا�ع�ـ��كفـاءة�عاليَّ
َّ
شـرف�ن�ال�

ُ
س�وامل ر �املـدا ي ـدير فيـد�ُم

ُ
�أن�ت

ً
أيضـا

�كما�يأ�ي
ً
�وإجرائيا

ً
�ا�اصطالحيا صط��ات�ال���تم��عر�ُف

ُ
اسة��عض�امل ر  :تضمنت�الّدِ

ر�أفراد�ــا�و�سـ���لتحقيــق� �ــا�و�قـّدِ �مصــا���ا�و��ـتم�بأمور ى اك�القائــد�أنـھ�عضــو��ـ��جماعــة�يـر ر �ـو�إد

ليات�حســب�الكفــاءات�و�ســتعدادات�ال�شــر�ة� �ــع�املســؤو ســم�ا��طــط�وتوز ر مصــا���ا�عــن�طر�ــق�التفك�ــ��والتعــاون��ــ��

�،
ً
ع�ن�بأ��مـا�قـد�كسـبا��سـ�يا ز سـة�إليجـاد�حـل��شـعر�فيـھ�املتنـا ر �ـو�ا���ـد�الـذي�يبذلـھ�مـدير�املد

  ).8 ص

�ــــد ر حافظــــة�إ ـــو��ن��ــــ��ُم را�ــــ���،�بـ للعــــام�الّدِ

نة�لفقرات��داة �صدق��داة�وموضوعية�استجابة�أفراد�العّيِ ى ستو حددا��ا�فإ��ا�تتحدد�بُم  .،�أما�ُم

مة�للتحقـق�مـن� اسة�و�جراءات�الالز ر الّدِ

��حصائية�ال���تم�استخدام�ا����تحليل�البيانات ق اسة،�و�جراءات�والطر ر   .صدق�وثبات�أداة�الّدِ

أس�عمل�ـم�خـالل�العـام� ر �دالذين�ع��� ر حافظة�إ �بو��ن����ُم
َّ
ال�

ة ة�العشوائيَّ نة�بالطر�قة�الطبقّيِ   .وتم�اختيار�العّيِ

رؤى سوسیوتربویة إلعادة إنتاج الثقة بین : التربویة واتجاھات التربیة الحدیثة
 المؤسسات التربویة والمجتمع

برلین    -    ألمانیا/ اصدارات المركز الدیمقراطي العربي للدراسات السیاسیة واالقتصادیة 

 

ظرّ�ــة
َّ
يــة�الن اســة�بمثابــة�إضــافة��:��ّمِ ر عــد��ــذه�الّدِ

ُ
علــيم�� ــة�والتَّ �بّي

َّ
رة�ال� فيــد�وزا

ُ
مكــن�أن�ت ــة�م�مــة،�كمــا�ُي علمّي

ــــة� ــ ــ �بوّ�
َّ
ـــات�ال� ــ ــ ياسـ ِ

ـــــع�السّ ــ ــ��وضـ ــ ــ ــــائم�ن�ع�ــ ــ ـــة،�والقــ ــ ــ ـ عليمّي رة�التَّ ـــــال��دا ــ ـــ��مجـ ــ ــ ــــــا��ـ ـــــة�ل�ــ ــ ا�عـ ات�الّت ر دن�و�دا ــ���ر ــ ــ �ــ

بـــ �بو�ـــة�مـــن�ِق
َّ
تطـــو�ر�وتفعيـــل�أدوار�القيـــادات�ال� اســـة�ِب ر ـــة�أن��ســـتفيدوا�مـــن�نتـــائج�الّدِ عليمّي والتَّ

عليم ة�والتَّ �بّي
َّ
رة�ال�   .وزا

ــــــة يــــــة�الَعملّي ــ���دوار�: ��ّمِ ــ ــــالل��عــــــرف�م�ع�ــ ــــة�مــــــن�خــ �بو�ــ
َّ
ــــدالقيادات�ال� فيــ

ُ
ــــة�أْن�ت اســ ر ـــــذه�الّدِ ـــائج��ـ ـــن�لنتـــ مكـــ ُي

ــلت� وصــيات�و�ق��احــات�ال�ــ��توصَّ تــائج�والتَّ �بو�ــة،�وذلــك�مــن�خــالل��ســتفادة�مــن�النَّ
َّ
ســتجدة�للقيــادات�ال�

ُ
امل

اسـة،�و�ؤمـل� ر ـة�مـن�|ا��ذه�الّدِ �بـو��ن�لي�ونـوا�ع�ـ��كفـاءة�عاليَّ
َّ
شـرف�ن�ال�

ُ
س�وامل ر �املـدا ي ـدير فيـد�ُم

ُ
�أن�ت

ً
أيضـا

تا�عة�لتحقيق��من�و�ستقرار   .ُم

عر�فات��صطالحّية
َّ
  :الت

�كما�يأ�ي
ً
�وإجرائيا

ً
�ا�اصطالحيا صط��ات�ال���تم��عر�ُف

ُ
اسة��عض�امل ر تضمنت�الّدِ

ر�أفراد�ــا�و�سـ���لتحقيــق� �ــا�و�قـّدِ �مصــا���ا�و��ـتم�بأمور ى اك�القائــد�أنـھ�عضــو��ـ��جماعــة�يـر ر �ـو�إد

ليات�حســب�الكفــاءات�و�ســتعدادات�ال�شــر�ة� �ــع�املســؤو ســم�ا��طــط�وتوز ر مصــا���ا�عــن�طر�ــق�التفك�ــ��والتعــاون��ــ��

  ). 204 ص�،2015شر�ف،�" (و�م�انات�املادية�املتاحة

�،
ً
ع�ن�بأ��مـا�قـد�كسـبا��سـ�يا ز سـة�إليجـاد�حـل��شـعر�فيـھ�املتنـا ر �ـو�ا���ـد�الـذي�يبذلـھ�مـدير�املد

ص�،2009ال�ادي،�(وذلك�يختلف�عن�املوقف�الذي�يكسب�فيھ�فرد�و�خسر��خر�

راسة�وُمحددا��ا   :ُحدود�الّدِ

 �
َّ
شــــرف�ن�ال�

ُ
س�وامل ر �املــــدا ي ــــدير ــ��عينــــة�مــــن�ُم اســــة�ع�ــ ر �ــــداقتصــــرت��ــــذه�الّدِ ر حافظــــة�إ ـــو��ن��ــــ��ُم بـ

نة�لفقرات��داة �صدق��داة�وموضوعية�استجابة�أفراد�العّيِ ى ستو حددا��ا�فإ��ا�تتحدد�بُم ،�أما�ُم

اسة�وعين��ا�وأدا ر اسة،�ومجتمع�الّدِ ر �ملن���الّدِ
ً
ن��ذا�ا��زء�وصفا مة�للتحقـق�مـن��ةتضّم اسة�و�جراءات�الالز ر الّدِ

��حصائية�ال���تم�استخدام�ا����تحليل�البيانات ق اسة،�و�جراءات�والطر ر صدق�وثبات�أداة�الّدِ

و��تم�استخدام�املن���   .النَّ

اسة�من� ر جتمع�الّدِ �ُم َن شرف�ن�ت�وّ
ُ
س�وامل ر �املدا ي دير أس�عمل�ـم�خـالل�العـام�ُم ر �دالذين�ع��� ر حافظة�إ �بو��ن����ُم

َّ
ال�

،) 446(والبالغ�عدد�م�حوا���) 
ً
�ومشرفا

ً
ةمديرا ة�العشوائيَّ نة�بالطر�قة�الطبقّيِ وتم�اختيار�العّيِ
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ظرّ�ــة - 
َّ
يــة�الن ��ّمِ

ــــة� ــ ــ �بوّ�
َّ
ـــات�ال� ــ ــ ياسـ ِ

ـــــع�السّ ــ ــ��وضـ ــ ــ ــــائم�ن�ع�ــ ــ ـــة،�والقــ ــ ــ ـ عليمّي رة�التَّ ـــــال��دا ــ ـــ��مجـ ــ ــ ــــــا��ـ ـــــة�ل�ــ ــ ا�عـ ات�الّت ر دن�و�دا ــ���ر ــ ــ �ــ

بـــ �بو�ـــة�مـــن�ِق
َّ
تطـــو�ر�وتفعيـــل�أدوار�القيـــادات�ال� اســـة�ِب ر ـــة�أن��ســـتفيدوا�مـــن�نتـــائج�الّدِ عليمّي والتَّ

عليم ة�والتَّ �بّي
َّ
رة�ال� وزا

ــــــة - يــــــة�الَعملّي ��ّمِ

ــلت� وصــيات�و�ق��احــات�ال�ــ��توصَّ تــائج�والتَّ �بو�ــة،�وذلــك�مــن�خــالل��ســتفادة�مــن�النَّ
َّ
ســتجدة�للقيــادات�ال�

ُ
امل

اسـة،�و�ؤمـل�إل�� ر ا��ذه�الّدِ

تا�عة�لتحقيق��من�و�ستقرار ُم

عر�فات��صطالحّية
َّ
الت

�كما�يأ�ي
ً
�وإجرائيا

ً
�ا�اصطالحيا صط��ات�ال���تم��عر�ُف

ُ
اسة��عض�امل ر تضمنت�الّدِ

ر�أفراد�ــا�و�سـ���لتحقيــق�: "�نالقـادة�ال��بــو� �ــا�و�قـّدِ �مصــا���ا�و��ـتم�بأمور ى اك�القائــد�أنـھ�عضــو��ـ��جماعــة�يـر ر �ـو�إد

ليات�حســب�الكفــاءات�و�ســتعدادات�ال�شــر�ة� �ــع�املســؤو ســم�ا��طــط�وتوز ر مصــا���ا�عــن�طر�ــق�التفك�ــ��والتعــاون��ــ��

و�م�انات�املادية�املتاحة

،�: عـاتأساليب�حل�ال��ا
ً
ع�ن�بأ��مـا�قـد�كسـبا��سـ�يا ز سـة�إليجـاد�حـل��شـعر�فيـھ�املتنـا ر �ـو�ا���ـد�الـذي�يبذلـھ�مـدير�املد

وذلك�يختلف�عن�املوقف�الذي�يكسب�فيھ�فرد�و�خسر��خر�

راسة�وُمحددا��ا ُحدود�الّدِ

 �
َّ
شــــرف�ن�ال�

ُ
س�وامل ر �املــــدا ي ــــدير ــ��عينــــة�مــــن�ُم اســــة�ع�ــ ر اقتصــــرت��ــــذه�الّدِ

نة�لفقرات��داة)2022/  2021( �صدق��داة�وموضوعية�استجابة�أفراد�العّيِ ى ستو حددا��ا�فإ��ا�تتحدد�بُم ،�أما�ُم

  :الطر�قة�و�جراءات

اسة�وعين��ا�وأدا ر اسة،�ومجتمع�الّدِ ر �ملن���الّدِ
ً
ن��ذا�ا��زء�وصفا تضّم

��حصائية�ال���تم�استخدام�ا����تحليل�البيانات ق اسة،�و�جراءات�والطر ر صدق�وثبات�أداة�الّدِ

راسة   :من���الّدِ

تم�استخدام�املن���

راسة   :ُمجتمع�الّدِ

اسة�من�       ر جتمع�الّدِ �ُم َن ت�وّ

را���� ) 2022/  2021(الّدِ



رؤى سوسیوتربویة إلعادة إنتاج الثقة بین 
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اسـة�ع�ـ�� ر نـة�الّدِ اسـة،�حيـث�اشـتملت�عّي ر جتمـع�الّدِ ُم

قابلــة
ُ
قننــة�وأخــذ�إجابــا��م�ع�ــ��ســؤال�امل

ُ
قابلــة�شــبھ�امل

ُ
وتّم�قامــت�الباحثــة�بمقــابل��م�عــن�طر�ــق�امل

�إجـــراء��،�وذلـــك�ملعرفـــة�وج�ـــات�نظـــر�م،�حيـــث تـــّم

را�ــ��� �ــد،�للعــام�الد ر علــيم��ــ��محافظــة�إ �بيــة�والتَّ
َّ
رة�ال� مــن�العــامل�ن��ــ��وزا

حكم�ن�و�و
ُ
قابلة�ع���مجموعة�من�امل

ُ
  :امل

�بو�ة�من�وج�ة�نظر�م
َّ
ؤسسات�ال�

ُ
�بو��ن�ألساليب�حل�ال��اعات�ب�ن�الطلبة����امل

َّ
 ؟درجة�ممارسة�القادة�ال�

ـؤال�املقابلـة�مـن�حيـث�سـالمة�الصـياغة�للسـؤال،�ومـدى�مناسـ�تھ�بتحقيـق� �سُ ل ا��م�ومالحظا��م�حو ر ��دف�إبداء�آ

،�) 30(،�وذلك�من�خالل�جمع�البيانات�عـن�طر�ـق�إجـراء�مقـابالت�مـع�
ً
شـرفا �وُم

ً
ـديرا ُم

ي� �ــــ�
ُ
ــ��معلومــــات�ومق��حــــات�ت �ع�ــ ل ـــو ـــ��ا��صـ ـــة��ـ ـــة�للباحثـ قابلــــة�الفرصـ

ُ
ـــق�امل ـــلوب�جمــــع�البيانــــات�عــــن�طر�ـ وقــــد�أتــــاح�أسـ

عا��تھ،�وذلك�من�خالل�طرح�سؤال�ذا���اية�مفتوحة   .���تحس�نھ�وُم

ف��م�باسـم�ا�وم�ن��ـا�وال�ـدف� مت�الباحثة�نفس�ا�إل��م�وعـّر اسة،�قّد ر نة�الّد وقبل�البدء�بإجراء�املقابلة�مع�أفراد�عّي

�ع�ـــ��مـــوافق��م� ل �ا��صـــو �املوضـــوع،�و�عـــد�أن�تــّم ل اســة��شـــ�ل�عـــام�حــو ر نـــة�الّدِ لباحثـــة�ا��ـــوار�مــع�أفـــراد�عّي

ك� ر �طـــرح�الســـؤال�ع�ـــ��املشـــارك�ن�وتـــدو�ن�إجابـــا��م،�واســـتغرقت�املقابلـــة�مـــع��ـــل�فـــرد�مشـــا 30(إلجـــراء�املقابلـــة،�تـــّم -15�

 .اكن�تواجد�م�من�أجل�استكمال�إجراء�املقابالت

اسـة�للتعــرف� ر شـ��ك�ن��ـ��الّد
ُ
قـابالت�مـع��فــراد�امل

ُ
��عــد�إجـراء�امل ل �بـأو

ً
�جمـع�البيانـات��عــد�تصـ�يف�ا�وتحليل�ـا�أوال تـّم

�بو�ـة�مـن�وج�ـة�
َّ
ؤسسـات�ال�

ُ
بـ�ن�الطلبـة��ـ��امل

ـة� �ائّي ضـع�ا��ـ��صـور��ا�الّ�ِ تـائج�وو ��عـد�ت�سـيق�النَّ ل ،�ومـن��عـض�)املق��حـات(نظر�م�،�وذلك�من�خالل�تفر�غ�ا��ـ��جـداو

رؤى سوسیوتربویة إلعادة إنتاج الثقة بین : التربویة واتجاھات التربیة الحدیثة
 المؤسسات التربویة والمجتمع

برلین    -    ألمانیا/ اصدارات المركز الدیمقراطي العربي للدراسات السیاسیة واالقتصادیة 

 

ة�مـن� ة�العشوائّي اسة�بالطر�قة�الطبقيَّ ر نة�الّدِ �اختيار�عّيِ اسـة�ع�ـ��تّم ر نـة�الّدِ اسـة،�حيـث�اشـتملت�عّي ر جتمـع�الّدِ ُم

قابلــة
ُ
قننــة�وأخــذ�إجابــا��م�ع�ــ��ســؤال�امل

ُ
قابلــة�شــبھ�امل

ُ
قامــت�الباحثــة�بمقــابل��م�عــن�طر�ــق�امل

اســـة�و�ـــ� ر قن�قامــت�الباحثـــة�بتطـــو�ر�أداة�الّدِ
ُ
قابلـــة�شـــبھ�امل

ُ
،�وذلـــك�ملعرفـــة�وج�ـــات�نظـــر�م،�حيـــثنــةامل

�) 30(مقــابالت�شــبھ�مقننــة�مــع�
ً
�ومشــرفا

ً
را�ــ���مــديرا �ــد،�للعــام�الد ر علــيم��ــ��محافظــة�إ �بيــة�والتَّ

َّ
رة�ال� مــن�العــامل�ن��ــ��وزا

قابلة
ُ
  "امل

ؤال� �عرض�سُ قابلة�تّم
ُ
�امل ى حكم�ن�و�وللتحقق�من�صدق�محتو

ُ
قابلة�ع���مجموعة�من�امل

ُ
امل

�بو�ة�من�وج�ة�نظر�م
َّ
ؤسسات�ال�

ُ
�بو��ن�ألساليب�حل�ال��اعات�ب�ن�الطلبة����امل

َّ
درجة�ممارسة�القادة�ال�

ـؤال�املقابلـة�مـن�حيـث�سـالمة�الصـياغة�للسـؤال،�ومـدى�مناسـ�تھ�بتحقيـق� �سُ ل ا��م�ومالحظا��م�حو ر ��دف�إبداء�آ

قننة
ُ
،�وذلك�من�خالل�جمع�البيانات�عـن�طر�ـق�إجـراء�مقـابالت�مـع�شبھ�امل

ي� �ــــ�
ُ
ــ��معلومــــات�ومق��حــــات�ت �ع�ــ ل ـــو ـــ��ا��صـ ـــة��ـ ـــة�للباحثـ قابلــــة�الفرصـ

ُ
ـــق�امل ـــلوب�جمــــع�البيانــــات�عــــن�طر�ـ وقــــد�أتــــاح�أسـ

عا��تھ،�وذلك�من�خالل�طرح�سؤال�ذا���اية�مفتوحة ���تحس�نھ�وُم

ف��م�باسـم�ا�وم�ن��ـا�وال�ـدف� مت�الباحثة�نفس�ا�إل��م�وعـّر اسة،�قّد ر نة�الّد وقبل�البدء�بإجراء�املقابلة�مع�أفراد�عّي

�ألغراض�البحث�العل��
ّ
ستخدم�إال

ُ
�إجابا��م�لن�� �ت�ل�م�أنَّ   .من�مقابل��ا،�و�ّي

�ع�ـــ��مـــوافق��م� ل �ا��صـــو �املوضـــوع،�و�عـــد�أن�تــّم ل اســة��شـــ�ل�عـــام�حــو ر نـــة�الّدِ لباحثـــة�ا��ـــوار�مــع�أفـــراد�عّي

ك� ر �طـــرح�الســـؤال�ع�ـــ��املشـــارك�ن�وتـــدو�ن�إجابـــا��م،�واســـتغرقت�املقابلـــة�مـــع��ـــل�فـــرد�مشـــا إلجـــراء�املقابلـــة،�تـــّم

ات����أم ر ز�ا ��ان��ناك� �أخذ�مواعيد�من��عض�م،�ثّم اكن�تواجد�م�من�أجل�استكمال�إجراء�املقابالت،�وتّم

قابلة�وتفر�غ�ا
ُ
  : جمع�بيانات�امل

اسـة�للتعــرف� ر شـ��ك�ن��ـ��الّد
ُ
قـابالت�مـع��فــراد�امل

ُ
��عــد�إجـراء�امل ل �بـأو

ً
�جمـع�البيانـات��عــد�تصـ�يف�ا�وتحليل�ـا�أوال تـّم

�بـو��ن�ألسـاليب�حـل�ال��اعـات�
َّ
سـة�القـادة�ال� ر جـة�مما ر �مـا�د ل ا��ـم�حـو ر �بو�ـة�مـن�وج�ـة�إ�ـ��آ

َّ
ؤسسـات�ال�

ُ
بـ�ن�الطلبـة��ـ��امل

ـة� �ائّي ضـع�ا��ـ��صـور��ا�الّ�ِ تـائج�وو ��عـد�ت�سـيق�النَّ ل نظر�م�،�وذلك�من�خالل�تفر�غ�ا��ـ��جـداو
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راسة نة�الّدِ   : عّيِ

ة�مـن� ة�العشوائّي اسة�بالطر�قة�الطبقيَّ ر نة�الّدِ �اختيار�عّيِ تّم

،�و ) 30(
ً
شــرفا �وُم

ً
ــديرا قابلــةُم

ُ
قننــة�وأخــذ�إجابــا��م�ع�ــ��ســؤال�امل

ُ
قابلــة�شــبھ�امل

ُ
قامــت�الباحثــة�بمقــابل��م�عــن�طر�ــق�امل

  .تدو�ن�مالحظا��م

راسة   :أداة�الّدِ

اســـة�و�ـــ� ر قامــت�الباحثـــة�بتطـــو�ر�أداة�الّدِ

مقــابالت�شــبھ�مقننــة�مــع�

  ).م2022 - 2021(

راسةصدق� قابلة: "أداة�الّدِ
ُ
امل

ؤال� �عرض�سُ قابلة�تّم
ُ
�امل ى للتحقق�من�صدق�محتو

�بو�ة�من�وج�ة�نظر�مما�-
َّ
ؤسسات�ال�

ُ
�بو��ن�ألساليب�حل�ال��اعات�ب�ن�الطلبة����امل

َّ
درجة�ممارسة�القادة�ال�

ـؤال�املقابلـة�مـن�حيـث�سـالمة�الصـياغة�للسـؤال،�ومـدى�مناسـ�تھ�بتحقيـق� �سُ ل ا��م�ومالحظا��م�حو ر ��دف�إبداء�آ

اسةأ�داف� ر   .الّدِ

قابلة 
ُ
  :تصميم�امل

قابلة������
ُ
قننةتم�اعتماد�امل

ُ
شبھ�امل

ي� �ــــ�
ُ
ــ��معلومــــات�ومق��حــــات�ت �ع�ــ ل ـــو ـــ��ا��صـ ـــة��ـ ـــة�للباحثـ قابلــــة�الفرصـ

ُ
ـــق�امل ـــلوب�جمــــع�البيانــــات�عــــن�طر�ـ وقــــد�أتــــاح�أسـ

سا�م�
ُ
عا��تھ،�وذلك�من�خالل�طرح�سؤال�ذا���اية�مفتوحةاملوضوع�و� ���تحس�نھ�وُم

ف��م�باسـم�ا�وم�ن��ـا�وال�ـدف� مت�الباحثة�نفس�ا�إل��م�وعـّر اسة،�قّد ر نة�الّد وقبل�البدء�بإجراء�املقابلة�مع�أفراد�عّي

�ألغراض�البحث�العل��
ّ
ستخدم�إال

ُ
�إجابا��م�لن�� �ت�ل�م�أنَّ من�مقابل��ا،�و�ّي

�ع�ـــ��مـــوافق��م�بــدأت�ا������ ل �ا��صـــو �املوضـــوع،�و�عـــد�أن�تــّم ل اســة��شـــ�ل�عـــام�حــو ر نـــة�الّدِ لباحثـــة�ا��ـــوار�مــع�أفـــراد�عّي

ك� ر �طـــرح�الســـؤال�ع�ـــ��املشـــارك�ن�وتـــدو�ن�إجابـــا��م،�واســـتغرقت�املقابلـــة�مـــع��ـــل�فـــرد�مشـــا إلجـــراء�املقابلـــة،�تـــّم

ات����أم)دقيقة ر ز�ا ��ان��ناك� �أخذ�مواعيد�من��عض�م،�ثّم ،�وتّم

قابلة�وتفر�غ�ا
ُ
جمع�بيانات�امل

اسـة�للتعــرف� ر شـ��ك�ن��ـ��الّد
ُ
قـابالت�مـع��فــراد�امل

ُ
��عــد�إجـراء�امل ل �بـأو

ً
�جمـع�البيانـات��عــد�تصـ�يف�ا�وتحليل�ـا�أوال تـّم

�بـو��ن�ألسـاليب�حـل�ال��اعـات�
َّ
سـة�القـادة�ال� ر جـة�مما ر �مـا�د ل ا��ـم�حـو ر إ�ـ��آ

ـة� �ائّي ضـع�ا��ـ��صـور��ا�الّ�ِ تـائج�وو ��عـد�ت�سـيق�النَّ ل نظر�م�،�وذلك�من�خالل�تفر�غ�ا��ـ��جـداو



رؤى سوسیوتربویة إلعادة إنتاج الثقة بین 

 

                                           برلین

35 

�بو 
َّ
ؤسسات�ال�

ُ
�بو��ن�ألساليب�حل�ال��اعات�ب�ن�الطلبة����امل

َّ
سة�القادة�ال� ر جة�مما ر �ة�مـن�وج�ـة�د

ستجد����مجال� ش�عمل�ولقاءات�لالطالع�ع����ل�ما�ُ� ستمر،�وعقد�ور
ُ
�ب�امل ر د حل�ال��اعـات�بـ�ن�التأ�يل�والّت

�املتقدمـة�ال�ـ��يتـوفر���ـا� ل ��يـة�إ�ـ��الـدو ر �بو�ـة��ـ���عثـات�تد
َّ
سال�نخبـة�مـن�القيـادات�ال� ر إ

ـة� سـب�املئوّ�
ّ
ات�وال� ر كـرا �تم�حسـاب�الّتِ ومن�ثّم

جــود��عــض�املعيقــات��ــ�� ة�إليــھ�ُو ر ــا�تجــدر��شــا ومّم

جية ر تباط�م�بمواعيد�خا ر   .  ال�م�وا

اســة،�والتحقــق�مــن�صــدق�ا،�ثــم�أخــذ�املوافقــة�ع�ــ�� ر ضــع�مخطــط�ل�ــا،�وإعــداد�أداة�الّدِ اســة�وو ر تحديــد�مشــ�لة�الّدِ

اســـة،�وتصـــ�يف� ر شـــ��ك�ن��ـــ��الّد
ُ
قـــابالت�مـــع��فـــراد�امل

ُ
إجـــراء�امل

كـــرار،� اســـة�عل��ـــا،�وذلـــك�حســـب�الّتِ ر ق��حـــات�حســـب�إجابـــات�أفـــراد�عينـــة�الّدِ
ُ
�امل ل قابلـــة�حـــو

ُ
تعلقـــة�بأســـئلة�امل

ُ
�جابــات�امل

ة،�مع�مراعات�تجنب�تكرار�الفقرات�ال���تحمل�نفس�الفكرة�أو�نفس�املع�ـ�،� الئمـة�وتقـديوال�سب�املئوّ�
ُ
وصـيات�امل م�التَّ

ـــؤال� ــ��سـ اســــة�مــــن�خــــالل�إجابــــة�أفــــراد�العينــــة�ع�ــ ر �للنتــــائج�ال�ــــ��توصــــلت�إل��ــــا��ــــذه�الّدِ
ً
تضــــمن��ــــذا�ا��ــــزء�عرضــــا

�بـو��ن�ألسـاليب�حـل�ال��اعـات�
َّ
القـادة�ال�

اســـة�ممـــن�أجر�ـــت� ر نـــة�الّد ـــة�إلجابـــات�أفـــراد�عّي ات�وال�ســـب�املئوّ� ر كـــرا ولإلجابـــة�عـــن��ـــذا�الســـؤال�تـــم�اســـتخراج�الّتِ

 
ً
�ومشرفا

ً
  .مديرا

ؤسســات�
ُ
�بــو��ن�ألســاليب�حــل�ال��اعــات�بــ�ن�الطلبــة��ــ��امل

َّ
درجــة�ممارســة�القــادة�ال�

ـــو��ن�ألســــاليب�حــــل� �بـ
َّ
ســــة�القــــادة�ال� ر جــــة�مما ر د

�ع�ا�إ���فئات،�ومـن�ثـم�حسـاب� �توز استجابة،�وتّم

رؤى سوسیوتربویة إلعادة إنتاج الثقة بین : التربویة واتجاھات التربیة الحدیثة
 المؤسسات التربویة والمجتمع

برلین    -    ألمانیا/ اصدارات المركز الدیمقراطي العربي للدراسات السیاسیة واالقتصادیة 

 

�بو 
َّ
ؤسسات�ال�

ُ
�بو��ن�ألساليب�حل�ال��اعات�ب�ن�الطلبة����امل

َّ
سة�القادة�ال� ر جة�مما ر د

ستجد����مجال� ش�عمل�ولقاءات�لالطالع�ع����ل�ما�ُ� ستمر،�وعقد�ور
ُ
�ب�امل ر د التأ�يل�والّت

�بو�ة
َّ
ؤسسات�ال�

ُ
�املتقدمـة�ال�ـ��يتـوفر���ـا�،�الطلبة����امل ل ��يـة�إ�ـ��الـدو ر �بو�ـة��ـ���عثـات�تد

َّ
سال�نخبـة�مـن�القيـادات�ال� ر إ

ـة�،�).ع�أساليب�حديثة���ل�ال��اعات�ب�ن�الطلبةمؤسسات�تر�و�ة�آمنھ�ت�ب سـب�املئوّ�
ّ
ات�وال� ر كـرا �تم�حسـاب�الّتِ ومن�ثّم

���ــ�يل�ا�أثنــاء�إجــاب��م الحظــات�ال�ــ��تــّم
ُ
جــود��عــض�املعيقــات��ــ��. والرجــوع�إ�ــ��امل ة�إليــھ�ُو ر ــا�تجــدر��شــا ومّم

�ع���املعلومات�مثل�ضيق�الوقت�ال�شغال�املشارك�ن�بأعم ل جيةا��صو ر تباط�م�بمواعيد�خا ر ال�م�وا

اســة،�والتحقــق�مــن�صــدق�ا،�ثــم�أخــذ�املوافقــة�ع�ــ�� ر ضــع�مخطــط�ل�ــا،�وإعــداد�أداة�الّدِ اســة�وو ر تحديــد�مشــ�لة�الّدِ

اســـة�بالت�ســـيق�مـــع�ا���ـــات�املعنيـــة،�ثـــم�تـــم� ر اســـة،�وتصـــ�يف�تطبيـــق�الّدِ ر شـــ��ك�ن��ـــ��الّد
ُ
قـــابالت�مـــع��فـــراد�امل

ُ
إجـــراء�امل

كـــرار،� اســـة�عل��ـــا،�وذلـــك�حســـب�الّتِ ر ق��حـــات�حســـب�إجابـــات�أفـــراد�عينـــة�الّدِ
ُ
�امل ل قابلـــة�حـــو

ُ
تعلقـــة�بأســـئلة�امل

ُ
�جابــات�امل

ة،�مع�مراعات�تجنب�تكرار�الفقرات�ال���تحمل�نفس�الفكرة�أو�نفس�املع�ـ�،� وال�سب�املئوّ�

راسة�ومناقش��ا   نتائج�الّدِ

ـــؤال� ــ��سـ اســــة�مــــن�خــــالل�إجابــــة�أفــــراد�العينــــة�ع�ــ ر �للنتــــائج�ال�ــــ��توصــــلت�إل��ــــا��ــــذه�الّدِ
ً
تضــــمن��ــــذا�ا��ــــزء�عرضــــا

اسة،�وع���النحو���ي ر   :الّدِ

�بـو��ن�ألسـاليب�حـل�ال��اعـات�درجـة�ممارسـة�مـا�: النتائج�املتعلقة�باإلجابة�عن�السـؤال�ومناقشـتھ
َّ
القـادة�ال�

�بو�ة�من�وج�ة�نظر�م
َّ
ؤسسات�ال�

ُ
 ؟ب�ن�الطلبة����امل

اســـة�ممـــن�أجر�ـــت� ر نـــة�الّد ـــة�إلجابـــات�أفـــراد�عّي ات�وال�ســـب�املئوّ� ر كـــرا ولإلجابـــة�عـــن��ـــذا�الســـؤال�تـــم�اســـتخراج�الّتِ

ؤال�عل��م،�والذين�بلغ�عدد��شبھ�املقننة �طرح�السُ  ) 30(م�وتّم
ً
�ومشرفا

ً
مديرا

ؤسســات�ب�ق��احــات�املتعلقــة��ــ��
ُ
�بــو��ن�ألســاليب�حــل�ال��اعــات�بــ�ن�الطلبــة��ــ��امل

َّ
درجــة�ممارســة�القــادة�ال�

�بو�ة�من�وج�ة�نظر�م
َّ
  ؟ال�

ل� ـــو ـــؤال�حـ ـــات�السـ صــــد�اق��احـ ر ـــؤال�تــــّم� ـــو��ن�ألســــاليب�حــــل�مــــا�لإلجابــــة�عــــن��ــــذا�السـ �بـ
َّ
ســــة�القــــادة�ال� ر جــــة�مما ر د

�بو�ة،�وال����انت�تحمل�ا�
َّ
ؤسسات�ال�

ُ
�ع�ا�إ���فئات،�ومـن�ثـم�حسـاب�) 98(�اعات�ب�ن�الطلبة����امل �توز استجابة،�وتّم

ل� ق��حات،�كما��و�مب�ن����ا��دو
ُ
ات�ل�ذه�امل ر كرا   ).1(الّتِ
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تعلقة�ب
ُ
ق��حات�امل

ُ
�بو امل

َّ
ؤسسات�ال�

ُ
�بو��ن�ألساليب�حل�ال��اعات�ب�ن�الطلبة����امل

َّ
سة�القادة�ال� ر جة�مما ر د

ستجد����مجال�: (نظر�م ش�عمل�ولقاءات�لالطالع�ع����ل�ما�ُ� ستمر،�وعقد�ور
ُ
�ب�امل ر د التأ�يل�والّت

�بو�ة
َّ
ؤسسات�ال�

ُ
الطلبة����امل

مؤسسات�تر�و�ة�آمنھ�ت�ب

���ــ�يل�ا�أثنــاء�إجــاب��م, للمق��حــات الحظــات�ال�ــ��تــّم
ُ
والرجــوع�إ�ــ��امل

�ع���املعلومات�مثل�ضيق�الوقت�ال�شغال�املشارك�ن�بأعم ل ا��صو

راسة   : إجراءات�الّدِ

اســة،�والتحقــق�مــن�صــدق�ا،�ثــم�أخــذ�املوافقــة�ع�ــ�� ر ضــع�مخطــط�ل�ــا،�وإعــداد�أداة�الّدِ اســة�وو ر تحديــد�مشــ�لة�الّدِ

اســـة�بالت�ســـيق�مـــع�ا���ـــات�املعنيـــة،�ثـــم�تـــم� ر تطبيـــق�الّدِ

كـــرار،� اســـة�عل��ـــا،�وذلـــك�حســـب�الّتِ ر ق��حـــات�حســـب�إجابـــات�أفـــراد�عينـــة�الّدِ
ُ
�امل ل قابلـــة�حـــو

ُ
تعلقـــة�بأســـئلة�امل

ُ
�جابــات�امل

ة،�مع�مراعات�تجنب�تكرار�الفقرات�ال���تحمل�نفس�الفكرة�أو�نفس�املع�ـ�،� وال�سب�املئوّ�

تائج   .���ضوء�النَّ

راسة�ومناقش��ا نتائج�الّدِ

ـــؤال� ــ��سـ اســــة�مــــن�خــــالل�إجابــــة�أفــــراد�العينــــة�ع�ــ ر �للنتــــائج�ال�ــــ��توصــــلت�إل��ــــا��ــــذه�الّدِ
ً
تضــــمن��ــــذا�ا��ــــزء�عرضــــا

اسة،�وع���النحو���ي ر الّدِ

النتائج�املتعلقة�باإلجابة�عن�السـؤال�ومناقشـتھ

�بو�ة�من�وج�ة�نظر�م
َّ
ؤسسات�ال�

ُ
ب�ن�الطلبة����امل

اســـة�ممـــن�أجر�ـــت� ر نـــة�الّد ـــة�إلجابـــات�أفـــراد�عّي ات�وال�ســـب�املئوّ� ر كـــرا ولإلجابـــة�عـــن��ـــذا�الســـؤال�تـــم�اســـتخراج�الّتِ

شبھ�املقننةعل��م�املقابلة�

�ق��احــات�املتعلقــة��ــ��

�بو�ة�من�وج�ة�نظر�م
َّ
ال�

ل�           ـــو ـــؤال�حـ ـــات�السـ صــــد�اق��احـ ر ـــؤال�تــــّم� لإلجابــــة�عــــن��ــــذا�السـ

�بو�ة،�وال����انت�تحمل�ا�ال�
َّ
ؤسسات�ال�

ُ
�اعات�ب�ن�الطلبة����امل

ل� ق��حات،�كما��و�مب�ن����ا��دو
ُ
ات�ل�ذه�امل ر كرا الّتِ

  

  



رؤى سوسیوتربویة إلعادة إنتاج الثقة بین 

 

                                           برلین

36 

�بو��ن�عينة�املقابلة�ل
َّ
درجة�ممارسة�القادة�ال�

�بو�ة
َّ
ؤسسات�ال�

ُ
  ألساليب�حل�ال��اعات�ب�ن�الطلبة����امل

  %ال�سبة�املئو�ة�  التكرار

30  

93.88 % 

24  

75.11 % 

18  
56.33% 

14  
43.81% 

12  

37.55% 

اســة�ع�ــ��الســؤال�املفتــوح�قــد�تراوحــت�مــا�بـــ�ن� ر نـــة�الّدِ ســب�املئو�ــة�إلجابــات�أفــراد�عّي ِ
ّ
أّن�ال�

ش�عمـل�ولقـاءات�لالطـالع� ستمر،�وعقد�ور
ُ
�ب�امل ر د التأ�يل�والّت

،�%)93.88(ع���أع����سبة�مئو�ة�بلغت�

�املت ل ــ��الــــدو ��يــــة�إ�ــ ر ـــ���عثــــات�تد �بو�ــــة��ـ
َّ
ـــادات�ال� ســــال�نخبــــة�مــــن�القيـ ر ـــوفر���ــــا�إ ـــ��يتـ قدمــــة�ال�ـ

،�ب�نمـا�حصـلت�)%75.11(ب�سـبة�مئو�ـة�بلغـت�

�بو�ــة��عمــل�أبحــاث�علميــة�تر�و�ــة��ــ��مجــال�حــل�ال��اعــات�بــ�ن�
َّ
فــتح�مســار�إلزامــي�للقيــادات�ال�

37.55% .(  

ســـة�القـــادة� ر جـــة�مما ر �د ل �بـــو��ن�حـــو
َّ
شـــرف�ن�ال�

ُ
ــدير�ن�وامل

ُ
ق��حـــات�مـــن�وج�ـــة�نظـــر�امل ُم

�ع�ــ�� ق�ــ�ح�الــذي�نــصّ
ُ
�بو�ــة،�وجــاء�امل

َّ
ؤسســات�ال�

ُ
�بــو��ن�ألســاليب�حــل�ال��اعــات�بــ�ن�الطلبــة��ــ��امل

َّ
�ب�ال�"ال� ر ــد تأ�يــل�والّت

ؤسســـات�
ُ
حـــل�ال��اعـــات�بـــ�ن�الطلبـــة��ـــ��امل

غبــة� ر �يجـة��ــ��ضــوء� مكــن�للباحثــة�تفســ����ــذه�النَّ شــرف�ن،�وُ�
ُ
ــدير�ن�وامل

ُ
�ك�ــ��ع�ــ���امل

َّ
�ــ��ال�

،�وتـذليل�مـا�حـل�ال��اعـات�بـ�ن�الطلبـة�

�ا،� ِ
ّ
شكال��م�والعمل�ع���حل عرف�ع���احتياجا��م�وتحسس�ُم ��م�والتَّ حاور ناقش��م�وُم �ع��ض�مس����م�من�عقبات،�وُم

رؤى سوسیوتربویة إلعادة إنتاج الثقة بین : التربویة واتجاھات التربیة الحدیثة
 المؤسسات التربویة والمجتمع

برلین    -    ألمانیا/ اصدارات المركز الدیمقراطي العربي للدراسات السیاسیة واالقتصادیة 

 

  )1(جدول 

راسة�ع���سؤال�اق��احات�أفراد� عينة�املقابلة�لالتكرارات�وال�سب�املئو�ة�إلجابات�أفراد�عينة�الّدِ

�بو�ة
َّ
ؤسسات�ال�

ُ
ألساليب�حل�ال��اعات�ب�ن�الطلبة����امل

  �جابة

ش�عمـــل�ولقـــاءات�لالطـــالع� ســـتمر،�وعقـــد�ور
ُ
�ب�امل ر ـــد التأ�يـــل�والّت

ســــــتجد��ــــــ��مجــــــال� حــــــل�ال��اعــــــات�بــــــ�ن�الطلبــــــة��ــــــ��ع�ــــــ���ــــــل�مــــــا�ُ�

�بو�ة
َّ
ؤسسات�ال�

ُ
  .امل

ل� ��يــة�إ�ــ��الــدو ر �بو�ــة��ــ���عثــات�تد
َّ
ســال�نخبــة�مــن�القيــادات�ال� ر إ

املتقدمـــــة�ال�ـــــ��يتـــــوفر���ـــــا�مؤسســـــات�تر�و�ـــــة�آمنـــــھ�ت�بـــــع�أســـــاليب�

  .حديثة���ل�ال��اعات�ب�ن�الطلبة

�بو�ـة�ال�ـ���سـاعد�ع�ـ��
َّ
�صية�للقيـادات�ال� تطو�ر�ا��صائص�ال�َّ

  .سيادة��من�و�ستقرار����املؤسسات�ال��بو�ة

ة����يع� ر �بو�ـة�ضرو
َّ
�أك�ـ��فيمـا�يتعلـق�القيـادات�ال� ع�ـ��لعـب�دور

  .�غرس�ا��ل�السل���لل��اعات�ب�ن�الطلبة

�بو�ـــة��عمــل�أبحــاث�علميــة�تر�و�ـــة�
َّ
فــتح�مســار�إلزامــي�للقيــادات�ال�

الطلبـــة�ملواكبـــة�املســـتجدات��ـــ���ـــذا��ـــ��مجـــال�حـــل�ال��اعـــات�بـــ�ن�

خصص   .التَّ

اســة�ع�ــ��الســؤال�املفتــوح�قــد�تراوحــت�مــا�بـــ�ن�) 1( ر نـــة�الّدِ ســب�املئو�ــة�إلجابــات�أفــراد�عّي ِ
ّ
أّن�ال�

ش�عمـل�ولقـاءات�لالطـالع�"،�حيث�حصلت��جابة�ال���نص�ا� ستمر،�وعقد�ور
ُ
�ب�امل ر د التأ�يل�والّت

ستجد����مجال� �بو�ةع����ل�ما�ُ�
َّ
ؤسسات�ال�

ُ
ع���أع����سبة�مئو�ة�بلغت��."حل�ال��اعات�ب�ن�الطلبة����امل

ـــ�ا� ـــا��جابــــة�ال�ــــ��نصـ �املت"يل��ـ ل ــ��الــــدو ��يــــة�إ�ــ ر ـــ���عثــــات�تد �بو�ــــة��ـ
َّ
ـــادات�ال� ســــال�نخبــــة�مــــن�القيـ ر إ

ب�سـبة�مئو�ـة�بلغـت�" .مؤسسات�تر�و�ة�آمنھ�ت�بـع�أسـاليب�حديثـة���ـل�ال��اعـات�بـ�ن�الطلبـة

�بو�ــة��عمــل�أبحــاث�علميــة�تر�و�ــة��ــ��مجــال�حــل�ال��اعــات�بــ�ن�"
َّ
فــتح�مســار�إلزامــي�للقيــادات�ال�

خصصالطلبة�ملواكبة�املستجدات����� 37.55(ع���أد�ى��سبة�مئو�ة�بلغت�" .ذا�التَّ

��نـــاك� نتـــائج�أنَّ
َّ
ســـة�القـــادة�) 5(أظ�ــرت�ال ر جـــة�مما ر �د ل �بـــو��ن�حـــو

َّ
شـــرف�ن�ال�

ُ
ــدير�ن�وامل

ُ
ق��حـــات�مـــن�وج�ـــة�نظـــر�امل ُم

�ع�ــ�� ق�ــ�ح�الــذي�نــصّ
ُ
�بو�ــة،�وجــاء�امل

َّ
ؤسســات�ال�

ُ
�بــو��ن�ألســاليب�حــل�ال��اعــات�بــ�ن�الطلبــة��ــ��امل

َّ
ال�

ســـتجد��ـــ��مجـــال� ــالع�ع�ـــ���ـــل�مـــا�ُ� ش�عمـــل�ولقـــاءات�لالطـ ســـتمر،�وعقـــد�ور
ُ
ؤسســـات�امل

ُ
حـــل�ال��اعـــات�بـــ�ن�الطلبـــة��ـــ��امل

غبــة�)30(،�أع�ــ��تكــرار�بلــغ� ر �يجـة��ــ��ضــوء� مكــن�للباحثــة�تفســ����ــذه�النَّ ،�وُ�

ستجد��ـ��مجـال ش�عمل�ولقاءات�لالطالع�ع����ل�ما�ُ� �عقد�ور

�ا،� ِ
ّ
شكال��م�والعمل�ع���حل عرف�ع���احتياجا��م�وتحسس�ُم ��م�والتَّ حاور ناقش��م�وُم �ع��ض�مس����م�من�عقبات،�وُم
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راسة�ع���سؤال�اق��احات�أفراد� التكرارات�وال�سب�املئو�ة�إلجابات�أفراد�عينة�الّدِ

  الرقم

1  

ش�عمـــل�ولقـــاءات�لالطـــالع� ســـتمر،�وعقـــد�ور
ُ
�ب�امل ر ـــد التأ�يـــل�والّت

ســــــتجد��ــــــ��مجــــــال� ع�ــــــ���ــــــل�مــــــا�ُ�

�بو�ة
َّ
ؤسسات�ال�

ُ
امل

2  

ل� ��يــة�إ�ــ��الــدو ر �بو�ــة��ــ���عثــات�تد
َّ
ســال�نخبــة�مــن�القيــادات�ال� ر إ

املتقدمـــــة�ال�ـــــ��يتـــــوفر���ـــــا�مؤسســـــات�تر�و�ـــــة�آمنـــــھ�ت�بـــــع�أســـــاليب�

حديثة���ل�ال��اعات�ب�ن�الطلبة

3  
�بو�ـة�ال�ـ���سـاعد�ع�ـ��

َّ
�صية�للقيـادات�ال� تطو�ر�ا��صائص�ال�َّ

سيادة��من�و�ستقرار����املؤسسات�ال��بو�ة

4  
ة����يع� ر ضرو

�غرس�ا��ل�السل���لل��اعات�ب�ن�الطلبة

5  

�بو�ـــة��عمــل�أبحــاث�علميــة�تر�و�ـــة�
َّ
فــتح�مســار�إلزامــي�للقيــادات�ال�

�ـــ��مجـــال�حـــل�ال��اعـــات�بـــ�ن�

خصص التَّ

  

قــم� ر ل� (يبــ�ن�ا��ــدو

،�حيث�حصلت��جابة�ال���نص�ا�%)93.88-37.55%(

ستجد����مجال� ع����ل�ما�ُ�

ـــ�ا� ـــا��جابــــة�ال�ــــ��نصـ يل��ـ

مؤسسات�تر�و�ة�آمنھ�ت�بـع�أسـاليب�حديثـة���ـل�ال��اعـات�بـ�ن�الطلبـة

"�جابــة�ال�ــ��نصــت�ع�ــ��

الطلبة�ملواكبة�املستجدات�����

��نـــاك� نتـــائج�أنَّ
َّ
أظ�ــرت�ال

�ع�ــ�� ق�ــ�ح�الــذي�نــصّ
ُ
�بو�ــة،�وجــاء�امل

َّ
ؤسســات�ال�

ُ
�بــو��ن�ألســاليب�حــل�ال��اعــات�بــ�ن�الطلبــة��ــ��امل

َّ
ال�

ســـتجد��ـــ��مجـــال� ــالع�ع�ـــ���ـــل�مـــا�ُ� ش�عمـــل�ولقـــاءات�لالطـ ســـتمر،�وعقـــد�ور
ُ
امل

�بو�ـة
َّ
،�أع�ــ��تكــرار�بلــغ�."ال�

ستمر�و 
ُ
�ب�امل ر د ستجد��ـ��مجـالالتَّ ش�عمل�ولقاءات�لالطالع�ع����ل�ما�ُ� عقد�ور

�ا،� ِ
ّ
شكال��م�والعمل�ع���حل عرف�ع���احتياجا��م�وتحسس�ُم ��م�والتَّ حاور ناقش��م�وُم �ع��ض�مس����م�من�عقبات،�وُم
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غبــة�لــدى� ــة�والرَّ افعيَّ ــدير�ن�م�الوســائل�الفاعلــة��ــ��توليــد�الدَّ
ُ
امل

ـة�وع�ـ�� �بوّ�
َّ
ـة�ال� سـة،�وملـا�ل�ـا�مـن�أ�ميـة�وتـأث���كب�ـ��ع�ـ��الَعمليَّ ر سـ�م��ـ���عميـق��نتمـاء�للمد

ُ
�و��ـا��

ل� ــ��الـــــدو ��يــــة�إ�ــ ر ـــ���عثــــات�تد ـــة��ـ �بو�ــ
َّ
ال�

ــ��املرتبـــة�الثانيـــة�."املتقدمـــة�ال�ـــ��يتـــوفر���ـــا�مؤسســـات�تر�و�ـــة�آمنـــھ�ت�بـــع�أســـاليب�حديثـــة���ـــل�ال��اعـــات�بـــ�ن�الطلبـــة ،��ـ

ســـتجدات،�وأ�ميـــة��طـــالع�ع�ـــ��
ُ
ات�وامل طـــور مكـــن�للباحثـــة�تفســـ���ذلـــك��ـــ��ضـــوء�أ�ميـــة�مواكبـــة�التَّ ،�وُ�

� ق�ــ�ح�الــذي�نــصّ
ُ
ا��ديثــة���ــل�ال��اعــات�بــ�ن�الطلبــة،�وجــاء�امل

�بو�ــــة��عمــــل�أبحــــاث�علميــــة�تر�و�ــــة��ــــ��مجــــال�حــــل�ال��اعــــات�بــــ�ن�الطلبــــة�ملواكبــــة�
َّ
فــــتح�مســــار�إلزامــــي�للقيــــادات�ال�

�يجة����عدم�توفر�الرغبـة�الكب�ـ�ة� مكن�للباحثة�تفس����ذه�النَّ ،�وُ�

ـــ�� ـــغال�م�الكب�ــــ���ـ ـــص�ال�شـ خصـ ـــ��مواصــــلة�عمــــل��بحــــاث�العلميــــة�ال��بو�ــــة��ــــ���ــــذا�التَّ ـــو��ن��ـ �بـ
َّ
شــــرف�ن�ال�

ُ
ــــدير�ن�وامل للُم

�عبء�عل��م،�وعائق�ملواصلة��عمال��شرافية �ة�و�شرافية�وست�ون ر   .�عمال��دا

�بو�ة�ملا�ل�ا�من�أ�مية�
َّ
ؤسسات�ال�

ُ
�بو�ة����حل�ال��اعات�ب�ن�الطلبة����امل

َّ
�القيادات�ال� أكيد�ع���تفعيل�دور التَّ

�بـو��ن،�وذلـك�
َّ
���القـرار�والقـادة�ال� ـة،�وخاصـة�لـدى�صـاِ� عليميَّ مكـن��ـ���وسـاط�التَّ

َ
اسة�ما�أ ر الّدِ

ة� ـــوَّ ـــدة�املرُج حقيـــق�الفاِئ
َ
�بـــو��ن،�وت

َّ
شـــرف�ن�ال�

ُ
ـــدير�ن�وامل

ُ
طبيـــق�العم�ـــ��ملف�ـــوم�تفعيــل�أدوار�امل لإلفــادة�م��ـــا��ـــ��التَّ

مـــن��باتبـــاع��ســـاليب�ا��ديثـــة���ـــل�ال��اعـــات�بـــ�ن�الطلبـــة

 
ُ
ـة�ت

ُ
 �ْ ل�مِ نـاقش��

ُ
�ا�مـن��سـاليبسـلو�ً �ـا�أ

ـــات�ال�ــــ��يُ  ـــتاجـ ـ الل�مكــــن�أن�تتحقــــق�مــــن�خِ

ـــــات� القــ ـــــة�الَع نميـ علمـــــــ�ن�لَت
ُ
ـــو��ن�وامل ــ �بـ

َّ
ـــــرف�ن�ال� شــ

ُ
ــــدير�ن�وامل ــ

ُ
ـــــرار�وامل ـــــ�اب�القــ ـــ�ن�أ�ـ ــ ـــتمرة�بــ ــ سـ ـــــاءات�ُم قــ نظــــــيم�ِل

َ
ت

�م�وتحقيق�ب�ئة�آمنھ�للطلبة�خالية�من� يَ� تبادل�َب
ُ
ستمر�و�ح��ام�امل

ُ
  صل�امل

�املو�و��ن�واملتفوق�ن���� �الطلبة �لدى �الصراعات �حل أساليب

10)1(�،1-20. 

جال��من�واملواطن�ن ر ندوة��ساليب��.تعاون�ب�ن�

 .2006شباط��10-12ا��ديثة����تقييم��داء�الشرطي����مجال�التعامل�مع�املواطن�ن،�الر�اض،�
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ــة�مــن�أ�ــ ر��ّي د ات�التَّ ور �ــة�والــدَّ ور قــاءات�الدَّ ِ
ّ
�الل غبــة�لــدى�باعتبــار�أنَّ ــة�والرَّ افعيَّ م�الوســائل�الفاعلــة��ــ��توليــد�الدَّ

ـة�وع�ـ�� �بوّ�
َّ
ـة�ال� سـة،�وملـا�ل�ـا�مـن�أ�ميـة�وتـأث���كب�ـ��ع�ـ��الَعمليَّ ر سـ�م��ـ���عميـق��نتمـاء�للمد

ُ
�و��ـا��

ـــ�� ق�ــــ�ح�الــــذي�يـــــنص�ع�ـ
ُ
ـــھ،�وجــــاء�امل جتمــــع�بأكملـ

ُ
ســــال�نخبــــة�مــــن�القيــــادات�"امل ر ل�إ ــ��الـــــدو ��يــــة�إ�ــ ر ـــ���عثــــات�تد ـــة��ـ �بو�ــ

َّ
ال�

املتقدمـــة�ال�ـــ��يتـــوفر���ـــا�مؤسســـات�تر�و�ـــة�آمنـــھ�ت�بـــع�أســـاليب�حديثـــة���ـــل�ال��اعـــات�بـــ�ن�الطلبـــة

ســـتجدات،�وأ�ميـــة��طـــالع�ع�ـــ��
ُ
ات�وامل طـــور مكـــن�للباحثـــة�تفســـ���ذلـــك��ـــ��ضـــوء�أ�ميـــة�مواكبـــة�التَّ ،�وُ�

طبــق��ســاليب
ُ
تقدمــة�ال�ــ��يتــوفر���ــا�وت

ُ
�امل ل و ��الــدُّ ق�ــ�ح�الــذي�نــصّ

ُ
ا��ديثــة���ــل�ال��اعــات�بــ�ن�الطلبــة،�وجــاء�امل

�بو�ــــة��عمــــل�أبحــــاث�علميــــة�تر�و�ــــة��ــــ��مجــــال�حــــل�ال��اعــــات�بــــ�ن�الطلبــــة�ملواكبــــة�
َّ
فــــتح�مســــار�إلزامــــي�للقيــــادات�ال�

خصص �يجة����عدم�توفر�الرغبـة�الكب�ـ�ة�)12(،�أقل�تكرار�بلغ�."املستجدات�����ذا�التَّ مكن�للباحثة�تفس����ذه�النَّ ،�وُ�

ـــ�� ـــغال�م�الكب�ــــ���ـ ـــص�ال�شـ خصـ ـــ��مواصــــلة�عمــــل��بحــــاث�العلميــــة�ال��بو�ــــة��ــــ���ــــذا�التَّ ـــو��ن��ـ �بـ
َّ
شــــرف�ن�ال�

ُ
ــــدير�ن�وامل للُم

�عبء�عل��م،�وعائق�ملواصلة��عمال��شرافية �ة�و�شرافية�وست�ون ر �عمال��دا

اسة�تو����الباحثة�بما�ي�� ر تائج�ال���توصلت�إل��ا�الّدِ   :���ضوء�النَّ

�بو�ة�ملا�ل�ا�من�أ�مية�
َّ
ؤسسات�ال�

ُ
�بو�ة����حل�ال��اعات�ب�ن�الطلبة����امل

َّ
�القيادات�ال� أكيد�ع���تفعيل�دور التَّ

ه جتمع�وتطور
ُ
 . كب��ة�ع���استقرار�الب�ئة�التعليمية�وامل

�بـو��ن،�وذلـك�
َّ
���القـرار�والقـادة�ال� ـة،�وخاصـة�لـدى�صـاِ� عليميَّ مكـن��ـ���وسـاط�التَّ

َ
اسة�ما�أ ر الّدِ

ة� ـــوَّ ـــدة�املرُج حقيـــق�الفاِئ
َ
�بـــو��ن،�وت

َّ
شـــرف�ن�ال�

ُ
ـــدير�ن�وامل

ُ
طبيـــق�العم�ـــ��ملف�ـــوم�تفعيــل�أدوار�امل لإلفــادة�م��ـــا��ـــ��التَّ

ن�اتباع��ساليب�ا��ديثة���ل�ال��اعات�ب�ن�الط  .لبةِم

 
َ
ف�املســـتجدة�ب�ـــل�مـــا�يتعلـــق�جديـــد�امل ر باتبـــاع��ســـاليب�ا��ديثـــة���ـــل�ال��اعـــات�بـــ�ن�الطلبـــةعـــا

 
ْ
دير�ن�وللُم شيطيَّ �  ة�للُم

َّ
اسـيَّ لقات�ِد َح و �بو��ن�شرف�ن�ال�  ر

ُ
ة�ت

 
ُ
ـــمات�امل ـ  مّ�ِ

ُ
ـــلوب��ة�ل�ــــل�أ  ،م��اسـ

َ
ـــحديــــد�الَف وت ـــات�ال�ــــ��يُ د�والنِ واِئـ تاجـ

 ،ل�م��ا
َ
 �عر و�

ُ
 ف�ا��

َ
 .طبيق�اة�لتَ دائيَّ طواتاأل

ـــــات� القــ ـــــة�الَع نميـ علمـــــــ�ن�لَت
ُ
ـــو��ن�وامل ــ �بـ

َّ
ـــــرف�ن�ال� شــ

ُ
ــــدير�ن�وامل ــ

ُ
ـــــرار�وامل ـــــ�اب�القــ ـــ�ن�أ�ـ ــ ـــتمرة�بــ ــ سـ ـــــاءات�ُم قــ نظــــــيم�ِل

َ
ت

وا عتمد�ع���الَت
َ
ة�ال���� �م�وتحقيق�ب�ئة�آمنھ�للطلبة�خالية�من���سانيَّ يَ� تبادل�َب

ُ
ستمر�و�ح��ام�امل

ُ
صل�امل

:  

�املو�و��ن�واملتفوق�ن����). 2015( .و�خيت،�ضياء�الدين� �الطلبة �لدى �الصراعات �حل أساليب

10،�جامعة�ا��ليل،�للبحوثاإل�سانيةمجلة�جامعة�ا��ليل�

�ال�يئات�التوعو�ة�����عز�ز�ال). 2006( . جال��من�واملواطن�ندور ر تعاون�ب�ن�

ا��ديثة����تقييم��داء�الشرطي����مجال�التعامل�مع�املواطن�ن،�الر�اض،�
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ــة�مــن�أ�ــ ر��ّي د ات�التَّ ور �ــة�والــدَّ ور قــاءات�الدَّ ِ
ّ
�الل باعتبــار�أنَّ

�بو��ن
َّ
شرف�ن�ال�

ُ
ـة�وع�ـ���وامل �بوّ�

َّ
ـة�ال� سـة،�وملـا�ل�ـا�مـن�أ�ميـة�وتـأث���كب�ـ��ع�ـ��الَعمليَّ ر سـ�م��ـ���عميـق��نتمـاء�للمد

ُ
�و��ـا��

ـــ�� ق�ــــ�ح�الــــذي�يـــــنص�ع�ـ
ُ
ـــھ،�وجــــاء�امل جتمــــع�بأكملـ

ُ
امل

املتقدمـــة�ال�ـــ��يتـــوفر���ـــا�مؤسســـات�تر�و�ـــة�آمنـــھ�ت�بـــع�أســـاليب�حديثـــة���ـــل�ال��اعـــات�بـــ�ن�الطلبـــة

ســـتجدات،�وأ�ميـــة��طـــالع�ع�ـــ��)24(بتكـــرار�بلـــغ�
ُ
ات�وامل طـــور مكـــن�للباحثـــة�تفســـ���ذلـــك��ـــ��ضـــوء�أ�ميـــة�مواكبـــة�التَّ ،�وُ�

ب� ر طبــق��ســاليبتجــا
ُ
تقدمــة�ال�ــ��يتــوفر���ــا�وت

ُ
�امل ل و الــدُّ

�بو�ــــة��عمــــل�أبحــــاث�علميــــة�تر�و�ــــة��ــــ��مجــــال�حــــل�ال��اعــــات�بــــ�ن�الطلبــــة�ملواكبــــة��"ع�ــــ��
َّ
فــــتح�مســــار�إلزامــــي�للقيــــادات�ال�

خصص املستجدات�����ذا�التَّ

ـــ�� ـــغال�م�الكب�ــــ���ـ ـــص�ال�شـ خصـ ـــ��مواصــــلة�عمــــل��بحــــاث�العلميــــة�ال��بو�ــــة��ــــ���ــــذا�التَّ ـــو��ن��ـ �بـ
َّ
شــــرف�ن�ال�

ُ
ــــدير�ن�وامل للُم

�عبء�عل��م،�وعائق�ملواصلة��عمال��شرافية �ة�و�شرافية�وست�ون ر �عمال��دا

  :صياتالتو 

اسة�تو����الباحثة�بما�ي�� ر تائج�ال���توصلت�إل��ا�الّدِ ���ضوء�النَّ

�بو�ة�ملا�ل�ا�من�أ�مية� -
َّ
ؤسسات�ال�

ُ
�بو�ة����حل�ال��اعات�ب�ن�الطلبة����امل

َّ
�القيادات�ال� أكيد�ع���تفعيل�دور التَّ

ه جتمع�وتطور
ُ
كب��ة�ع���استقرار�الب�ئة�التعليمية�وامل

تائج� -
َ
وظيف�ن

َ
�بـو��ن،�وذلـك�ت

َّ
���القـرار�والقـادة�ال� ـة،�وخاصـة�لـدى�صـاِ� عليميَّ مكـن��ـ���وسـاط�التَّ

َ
اسة�ما�أ ر الّدِ

ة� ـــوَّ ـــدة�املرُج حقيـــق�الفاِئ
َ
�بـــو��ن،�وت

َّ
شـــرف�ن�ال�

ُ
ـــدير�ن�وامل

ُ
طبيـــق�العم�ـــ��ملف�ـــوم�تفعيــل�أدوار�امل لإلفــادة�م��ـــا��ـــ��التَّ

ن�اتباع��ساليب�ا��ديثة���ل�ال��اعات�ب�ن�الط ِم

-  
َ
 اســـتمرار�ت

َ
جديـــد�امل

 خالل�دَ 
َ
ات�ت  ور

ْ
�

ـــ�ا��ديثــــة ـ ِ
 والسّ

ُ
مات�امل

 
ُ
ل�م��ااستخدام��

ـــــات� - القــ ـــــة�الَع نميـ علمـــــــ�ن�لَت
ُ
ـــو��ن�وامل ــ �بـ

َّ
ـــــرف�ن�ال� شــ

ُ
ــــدير�ن�وامل ــ

ُ
ـــــرار�وامل ـــــ�اب�القــ ـــ�ن�أ�ـ ــ ـــتمرة�بــ ــ سـ ـــــاءات�ُم قــ نظــــــيم�ِل

َ
ت

وا عتمد�ع���الَت
َ
ة�ال���� ��سانيَّ

  :    املراجـــعقائمة�

:املراجع�باللغة�العر�ية

�س�يلة .1 �،بنات،

مجلة�جامعة�ا��ليل�.املراكز�الر�ادية

،�أحمد .2 .خضور

ا��ديثة����تقييم��داء�الشرطي����مجال�التعامل�مع�املواطن�ن،�الر�اض،�
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 ا��الة�املغر�ية�نموذجا

Educational leadership in educational institutions: the Moroccan case as a model  

 الدار�البيضاء/ ،�و�احث�بجامعة�ا��سن�الثا�ي

Mr. Anass Bousselam/ Educational Inspector/ Ministry of National Education, Primary Education and Sports/ 

Morocco, and researcher at Hassan II University/

�باألسالك �ال��بو�ة ة ر �أطر��دا �ب�ن �التعليمية�املش��كة

��بتدائية سة ر �باملد �ال��بو�ة ة ر ��دا ل �ن�ناو �وأخ��ا رة�، ��دا ��يئة م�ام

ة�ال��بو�ة�باملغرب ر ة�ال��بو�ة�باملغرب،�م�ام��دا ر ة�ال��بو�ة،�املؤسسات�التعليمية،��دا ر   .القيادة�ال��بو�ة،��دا

Abstract: 

              After defining the general context of the topic and its basic objectives, we review the common tasks between the 

educational administration frameworks in the three educational wires (primary, secondary preparatory, and secondary 

rehabilitative), and clarify the tasks of the educational administration in the primary school, and finally we address the ta

of the educational administration body in the preparatory secondary and secondary school.

Keywords: Educational leadership, educational administration, educational institutions, educational administration in 

Morocco, educational administration tasks in Morocco

ات�املنظومة�ال��بو�ة،�وإحدى�أ�م� ر فاعال�أساسيا����مسا

اسة� ر �س���الد �حسن �وضمان سية، ر �املد �تدب���ا��ياة ��� �أساسيا ا �دور �تلعب ا

ة�لتحقيق�جودة�ال��بية�والتعليم،�واملتجلية����تر�ية�الناشئة�وإعداد�ا�لالندماج�

�الر  �طا�ع �تأخذ �بل �العادي، �الوظيفي �العمل �ال�تنحصر��� �ال��بو�ة �املنظومة �داخل �ا��ديثة ة ر ��دا ادة��إن�م�ام

�� �تحقيق �ال��بو�ة �املؤسسات ساء �لرؤ �ي�س�� ا�ذوح��

�اتخاذ� ى �مستو �ع�� �بدقة �واملحددة �ة ر �الضرو �بالصالحيات �ال��بو�ة �مدير�املؤسسة �تمتيع �لزاما ��ان �الوظيفي البعد

  :الذي�يتطلبال���ء� ،"م�نة�مدير�املؤسسة�

  .التوفر�ع���مك�سبات�قبلية�و��ستعداد�لالنخراط����دينامية�التجديد�والتغي��

�واملا���واملحاسبا�ي ي   .�ملام�بالنصوص�ال�شر�عية�والتنظيمية�و�قواعد�التدب����دار
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ا��الة�املغر�ية�نموذجا: باملؤسسات�التعليميةقيادة�ال��بو�ة�

Educational leadership in educational institutions: the Moroccan case as a model

،�و�احث�بجامعة�ا��سن�الثا�ياملغرب/ وزارة�ال��بية�الوطنية�والتعليم��و���والر�اضة /مف�ش�تر�وي 

Anass Bousselam/ Educational Inspector/ Ministry of National Education, Primary Education and Sports/ 

Morocco, and researcher at Hassan II University/ Casablanca. 

�العام ��السياق ��ستعرض ��ساسية، �وأ�دافھ �للموضوع �باألسالكامل�ام �ال��بو�ة ة ر �أطر��دا �ب�ن املش��كة

�تأ�ي�� ي �ثانو �إعدادي، ي �ثانو �)ابتدا�ي، �م�ام �و�ستج�� ��بتدائية، سة ر �باملد �ال��بو�ة ة ر �دا

  .ال��بو�ة�بالثانو�ة��عدادية�والثانو�ة�التأ�يلية

ة�ال��بو�ة�باملغرب ر ة�ال��بو�ة�باملغرب،�م�ام��دا ر ة�ال��بو�ة،�املؤسسات�التعليمية،��دا ر القيادة�ال��بو�ة،��دا

After defining the general context of the topic and its basic objectives, we review the common tasks between the 

ional administration frameworks in the three educational wires (primary, secondary preparatory, and secondary 

rehabilitative), and clarify the tasks of the educational administration in the primary school, and finally we address the ta

l administration body in the preparatory secondary and secondary school.  

Educational leadership, educational administration, educational institutions, educational administration in 

Morocco, educational administration tasks in Morocco. 

ة�ال��بو�ة ر ر�ا��يئة��دا ات�املنظومة�ال��بو�ة،�وإحدى�أ�م��أ�مية�بالغة�باعتبا ر فاعال�أساسيا����مسا

� ي، �وال��بو ي �التأط����دار اسة���ل�و و آليات ر �س���الد �حسن �وضمان سية، ر �املد �تدب���ا��ياة ��� �أساسيا ا �دور �تلعب ا

ف�املالئم ة�لتحقيق�جودة�ال��بية�والتعليم،�واملتجلية����تر�ية�الناشئة�وإعداد�ا�لالندماج�واملرفق�العام�وتوف���الظرو

  .تمعية�والعملية

�الر  �طا�ع �تأخذ �بل �العادي، �الوظيفي �العمل �ال�تنحصر��� �ال��بو�ة �املنظومة �داخل �ا��ديثة ة ر ��دا إن�م�ام

� �امل�سمة �ا��ماعية �التجديدبوالقيادة ح ��. و�بت�ار�والتعاون �رو �تحقيق �ال��بو�ة �املؤسسات ساء �لرؤ �ي�س�� وح��

�اتخاذ� ى �مستو �ع�� �بدقة �واملحددة �ة ر �الضرو �بالصالحيات �ال��بو�ة �مدير�املؤسسة �تمتيع �لزاما ��ان �الوظيفي البعد

ة،�وال���من�شأ ر ات�وأخذ�املباد ر ط�القيام�ب���القرا م�نة�مدير�املؤسسة�"ا�ضمان�شرو

ة�ال��بو�ة ر سة�م�ام��دا ر   .ستعداد�القب���والرغبة�الفعلية����مما

التوفر�ع���مك�سبات�قبلية�و��ستعداد�لالنخراط����دينامية�التجديد�والتغي��

�واملا���واملحاسبا�ي ي �ملام�بالنصوص�ال�شر�عية�والتنظيمية�و�قواعد�التدب����دار

  .ساس�والت�و�ن�املستمر�والت�و�ن�الذا�ي

�ة�ال�شاركية ر د�ال�شر�ة�واملادية�وفق�املقا ر ة�ع���تدب���و��عبئة�املوا ر   .القد

سية�وت�شيط�ا ر ة�ع���تفعيل�أدوار�ا��ياة�املد ر   .القد
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قيادة�ال��بو�ة�ال

Educational leadership in educational institutions: the Moroccan case as a model

مف�ش�تر�وي / أ�س�بوسالم. أ

Anass Bousselam/ Educational Inspector/ Ministry of National Education, Primary Education and Sports/ 

 

  : م��ص�الدراسة

          � �تحديد �العام�عد السياق

�تأ�ي��( الثالثة ي �ثانو �إعدادي، ي �ثانو ابتدا�ي،

ال��بو�ة�بالثانو�ة��عدادية�والثانو�ة�التأ�يلية

ة�ال��بو�ة�باملغرب :ال�لمات�املفتاحية ر ة�ال��بو�ة�باملغرب،�م�ام��دا ر ة�ال��بو�ة،�املؤسسات�التعليمية،��دا ر القيادة�ال��بو�ة،��دا

After defining the general context of the topic and its basic objectives, we review the common tasks between the 

ional administration frameworks in the three educational wires (primary, secondary preparatory, and secondary 

rehabilitative), and clarify the tasks of the educational administration in the primary school, and finally we address the ta sks 

Educational leadership, educational administration, educational institutions, educational administration in 

  مقدمة

ة�ال��بو�ة�تك����               ر �يئة��دا

� ي، �وال��بو ي �التأط����دار آليات

ف�املالئم واملرفق�العام�وتوف���الظرو

تمعية�والعمليةملج���ا��ياة�ا

�الر           �طا�ع �تأخذ �بل �العادي، �الوظيفي �العمل �ال�تنحصر��� �ال��بو�ة �املنظومة �داخل �ا��ديثة ة ر ��دا إن�م�ام

� �امل�سمة �ا��ماعية والقيادة

�اتخاذ� ى �مستو �ع�� �بدقة �واملحددة �ة ر �الضرو �بالصالحيات �ال��بو�ة �مدير�املؤسسة �تمتيع �لزاما ��ان �الوظيفي البعد

ة،�وال���من�شأ ر ات�وأخذ�املباد ر القرا

ة�ال��بو�ة� ��- ر سة�م�ام��دا ر ستعداد�القب���والرغبة�الفعلية����مما

التوفر�ع���مك�سبات�قبلية�و��ستعداد�لالنخراط����دينامية�التجديد�والتغي��-  

�واملا���واملحاسبا�ي -   ي �ملام�بالنصوص�ال�شر�عية�والتنظيمية�و�قواعد�التدب����دار

ساس�والت�و�ن�املستمر�والت�و�ن�الذا�يالت�و�ن��  -

�ة�ال�شاركية - ر د�ال�شر�ة�واملادية�وفق�املقا ر ة�ع���تدب���و��عبئة�املوا ر القد

سية�وت�شيط�ا - ر ة�ع���تفعيل�أدوار�ا��ياة�املد ر القد
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�ال��بو�ة�ومجاالت�تدخل�م�يجعل�من�عملية�التدب���أمرا��ستوجب��ملام�بمجموعة� ة ر إن��عدد�م�ام�أطر��دا

�ما� �ب�ل �إ���التمرس�والتأ�يل�وا����ة �مختلفة�ومتداخلة،�إضافة �معرفية ل �حقو �من �ات�الفكر�ة�ال���ت��ل ر �املقا من

نظر رة�،�اململكة�املغر�ية: للتوسع�����ذا�املوضوع،�ُي وزا

عات� ز ن�القانونية�واملنا �- ،�الكتابة�العامة،�مدير�ة�الشؤو

�بامل تقاء �باالر �املتعلقة �والتنظيمية �ال�شر�عية �ال�شر�ةالنصوص د ر نظر. وا : وُ�

�العل�� ��طر�والبحث �بالتعليم� ،وت�و�ن �امل�لفة �الدولة كتابة

�قطاع� �ملوظفي �امل�� ��داء �تقييم دليل

https://inspectall.files.wordpress.com/2009/02/dalil_1.pdf(  

سية ر �التعليمية�مجال�للت�شئة��جتماعية�وفضاء�لل��بية�والت�و�ن؛�كما�أن�ا��ياة�املد دف�إ������إن�املؤسسة

�املنظومة�ال��بو�ة�و��� قلب�ا�تمامات

  .�سا�م����عملية�تدب���التغي���والتجديد

  .��امة�ا��يدة�والتدب���بالنتائج

رؤى سوسیوتربویة إلعادة إنتاج الثقة بین : التربویة واتجاھات التربیة الحدیثة
 المؤسسات التربویة والمجتمع

برلین    -    ألمانیا/ اصدارات المركز الدیمقراطي العربي للدراسات السیاسیة واالقتصادیة 

 

�ع�املؤسسة ر ة�ع���تدب���مشا ر   .القد

ة�ع���التواصل�والتفاعل�مع�املحيط ر   .القد

  .التفاوض�وتدب���ال��اعات

  .عقد�وتدب���شرا�ات�ذات�نفع�عام

�ال��بو�ة�ومجاالت�تدخل�م�يجعل�من�عملية�التدب���أمرا��ستوجب��ملام�بمجموعة� ة ر إن��عدد�م�ام�أطر��دا

�ما� �ب�ل �إ���التمرس�والتأ�يل�وا����ة �مختلفة�ومتداخلة،�إضافة �معرفية ل �حقو �من �ات�الفكر�ة�ال���ت��ل ر �املقا من

نظر( �ش�لھ�من�تراكم�ال�غ���عنھ�من�أجل�صقل�التجر�ة�وتطو�ر�ا للتوسع�����ذا�املوضوع،�ُي

عات�وت�و�ن��طر�والبحث�العل�� ال��بية�الوطنية�والتعليم�العا�� ز ن�القانونية�واملنا ،�الكتابة�العامة،�مدير�ة�الشؤو

�أ �2007كتو�ر�، �بامل، تقاء �باالر �املتعلقة �والتنظيمية �ال�شر�عية النصوص

�العا�� �والتعليم �الوطنية �ال��بية ة ر �العل�� وزا ��طر�والبحث وت�و�ن

�العامـة ��طر ،الكتابـة �وت�و�ن �ال�شر�ة د ر �املوا �نون���مدير�ة ،2008� �قطاع�، �ملوظفي �امل�� ��داء �تقييم دليل

https://inspectall.files.wordpress.com/2009/02/dalil_1.pdf

سية ر �التعليمية�مجال�للت�شئة��جتماعية�وفضاء�لل��بية�والت�و�ن؛�كما�أن�ا��ياة�املد إن�املؤسسة

�املنظومة�ال��بو�ة�و���تنظيم�العالقات�املؤسساتية�بأ�عاد�ا���سانية�و�جتماعية�بجعل�املتعلم���� قلب�ا�تمامات

  . التعلمية�–صميم�العملية�التعليمية�

  و��داف

قة�البحثية   :ي���السياق����ه�الور

ة�ال��بو�ة����إنجاح�إصالح�املنظومة�ال��بو�ة ر   .الو���بأ�مية�أدوار��دا

ة�تحس�ن�جودة�خدمات�و� ر   .مردودية�املؤسسة�ال��بو�ةالو���بضرو

�ة�وال��بو�ة ر   .�دوار�ا��ديدة�املسندة�للمؤسسة�التعليمية�وألطر�ا��دا

قة�البحثية�إ��   :وترمي�الور

ة�ال��بو�ة ر   .حديد�وظائف�وم�ام�وأدوار��يئة��دا

  .ضبط�العالقات�امل�نية�ال���تر�ط�ب�ن�مختلف�أطراف�العملية�ال��بو�ة

  .مالئمة�للقيادة�والتنظيم�وتطو�ر��يا�ل�التدب��

  .خلق�جو��ستقرار�امل���والنف����ل�ذه�ال�يئة

ر�ا ة�ال��بو�ة�وتقو�ة�موقع�ا�وأدوا ر   .إعادة��عتبار�لإلدا

ي  �السلبيات�املرصودة����التدب����دار   .ترسيخ��يجابيات�و�تجاوز

ة�ال��بو�ة�كقوة� ر ��دا �سا�م����عملية�تدب���التغي���والتجديد�ةاق��احيتقو�ة�دور

سات ر   .�عديل�التمثالت�و�غي���السلو�ات�واملما

ة�و��جرائية�����داء�امل�� ر   .ضمان��نخراطية�واملباد

  .�نضباط�بقواعد�أخالقيات�امل�نة�وتدعيم�الشفافية

�ة�وترسيخ�ثقافة�املرفق�العام�وا� ر ��امة�ا��يدة�والتدب���بالنتائجتخليق�ا��ياة��دا
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�ع�املؤسسة - ر ة�ع���تدب���مشا ر القد

ة�ع���التواصل�والتفاعل�مع�املحيط -   ر القد

رة�ع��� - التفاوض�وتدب���ال��اعاتالقد

عقد�وتدب���شرا�ات�ذات�نفع�عام  -

�ال��بو�ة�ومجاالت�تدخل�م�يجعل�من�عملية�التدب���أمرا��ستوجب��ملام�بمجموعة�             ة ر إن��عدد�م�ام�أطر��دا

�ما� �ب�ل �إ���التمرس�والتأ�يل�وا����ة �مختلفة�ومتداخلة،�إضافة �معرفية ل �حقو �من �ات�الفكر�ة�ال���ت��ل ر �املقا من

�ش�لھ�من�تراكم�ال�غ���عنھ�من�أجل�صقل�التجر�ة�وتطو�ر�ا

ال��بية�الوطنية�والتعليم�العا��

ر��� �املد �التعليم �أ-قطاع ،

�املغر�ية �اململكة �العا��، �والتعليم �الوطنية �ال��بية ة ر وزا

ر��� �العامـة�،املد الكتابـة

ر����التعليم https://inspectall.files.wordpress.com/2009/02/dalil_1.pdf.  املد

سية            ر �التعليمية�مجال�للت�شئة��جتماعية�وفضاء�لل��بية�والت�و�ن؛�كما�أن�ا��ياة�املد إن�املؤسسة

تنظيم�العالقات�املؤسساتية�بأ�عاد�ا���سانية�و�جتماعية�بجعل�املتعلم����

صميم�العملية�التعليمية�

و��داف�السياق�العام - 1

قة�البحثيةيندرج�إعداد��ذ ه�الور

ة�ال��بو�ة����إنجاح�إصالح�املنظومة�ال��بو�ة-  ر الو���بأ�مية�أدوار��دا

ة�تحس�ن�جودة�خدمات�و� - ر الو���بضرو

�ة�وال��بو�ة  - ر �دوار�ا��ديدة�املسندة�للمؤسسة�التعليمية�وألطر�ا��دا

قة�البحثية�إ�� وترمي�الور

ة�ال��بو�ةت�- ر حديد�وظائف�وم�ام�وأدوار��يئة��دا

ضبط�العالقات�امل�نية�ال���تر�ط�ب�ن�مختلف�أطراف�العملية�ال��بو�ة -

مالئمة�للقيادة�والتنظيم�وتطو�ر��يا�ل�التدب��ترسيخ�آليات� -

خلق�جو��ستقرار�امل���والنف����ل�ذه�ال�يئة -

ر�ا - ة�ال��بو�ة�وتقو�ة�موقع�ا�وأدوا ر إعادة��عتبار�لإلدا

ي  - �السلبيات�املرصودة����التدب����دار ترسيخ��يجابيات�و�تجاوز

ة�ال��بو�ة�كقوة� - ر ��دا تقو�ة�دور

سات - ر �عديل�التمثالت�و�غي���السلو�ات�واملما

ة�و��جرائية�����داء�امل�� - ر ضمان��نخراطية�واملباد

�نضباط�بقواعد�أخالقيات�امل�نة�وتدعيم�الشفافية -

�ة�وترسيخ�ثقافة�املرفق�العام�وا� -   ر تخليق�ا��ياة��دا
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نظر �ُي �����ذا�املوضوع، �املغر�ية: للتوسع ،�اململكة

رة�). " تقاء�باإلدا من�أجل�وضع�خطة�لالر

�ثانوي�( الثالثة�التعليمية ابتدا�ي،

��شاط�وس���املؤسسة�وعرضھ�ع���مجلس�التدب�� ل �حو ي  .وضع�تقر�ر�عام�سنو

�تقدم�ا� �ال�� �ا��دمات �جودة �لتحس�ن ا

��شاط�وس���املؤسسة�وعرضھ�ع���مجلس�التدب�� ل �حو ي  .وضع�تقر�ر�عام�سنو

�مع� �ا���اما �التالميذ، �وأولياء �وأم�ات �آباء �جمعية �ف��ا �بما ا

��قسامملج �ومجالس �التعليمية ) الس

ر��� �املد �التعاون �تنمية �وجمعية �النجاح سة ر �مد �دعم �أعمال�ا�) ...جمعية �ع�� �و�شراف ئاس��ا ور

ة�إ���ذلك ر  .ا�لال�عقاد،�حسب�القوان�ن�املنظمة،�و�لما�دعت�الضرو

�ة�ا��اصة�بال��بية�والت�و�ن ر ات�واملساطر��دا  .اح��ام�و�تنفيذ�التوج�ات�و�املقرر

 .ا����إطار�القانون 

 .ا���ا�العمل�وا��رص�ع���تقييد�العامل�ن�باملؤسسة

. 
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  .الرفع�من�جودة�ا��دمات�ال���تقدم�ا�املؤسسة�ال��بو�ة

� �التعليمية �املؤسسة �مردودية �من �ال��بو�ة�والرفع ة ر تقاء�باإلدا نظر(�ر �ُي �����ذا�املوضوع، للتوسع

ة�ال��بية�الوطنية�والتعليم�العا�� ر ). "2/2/2007. (ث�العل��وت�و�ن��طر�والبح وزا

  ").ال��بو�ة�ملؤسسات�ال��بية�والتعليم�العمومي

�باألسالك �ال��بو�ة �أطر��دارة �ب�ن �املش��كة التعليمية�امل�ام

  )إعدادي،�ثانوي�تأ�ي��

   :املؤسسة،�بما�يأ�ي�ملجالس� امل�ام�املسندةيقوم�مدير�املؤسسة،�مع�مراعاة�

��شاط�وس���املؤسسة�وعرضھ�ع���مجلس�التدب�� ل �حو ي وضع�تقر�ر�عام�سنو

سة�النجاح ر ع�املؤسسة����إطار�جمعية�مد �عمل�لتنفيذ�مشرو ق  .إحداث�فر

 .إشراك��ساتذة����ا��اليا�ال��بو�ة�تحت�إشراف�املف�ش

�خدما �من �وللمستفيدين �باملؤسسة �العاملة �ال�شر�ة �تقدم�ا���د �ال�� �ا��دمات �جودة �لتحس�ن ا

 .تقو�م��داء�امل���للعامل�ن�باملؤسسة

���للمؤسسة�ال��بو�ة ر  .املسا�مة����التقييم�الداخ���وا��ا

��شاط�وس���املؤسسة�وعرضھ�ع���مجلس�التدب�� ل �حو ي وضع�تقر�ر�عام�سنو

�وجمعيا �املؤسسة �مجالس �ب�ن ��فقي �مع���يق �ا���اما �التالميذ، �وأولياء �وأم�ات �آباء �جمعية �ف��ا �بما ا

�للمؤسسة ي  .برنامج�العمل�السنو

�للمؤسسة ي  .ترت�ب���شطة�حسب��ولو�ات����إطار�املخطط�السنو

ع�املؤسسة ة�وتطو�ر�مشرو  .�شراف�واملسا�مة����بلور

 .املؤسسة�التعليمية

�املؤسسة �مجالس ��شكيل �عملية �ا(تنظيم �تدب��، �املجمجلس ي، �ال��بو ملجلس

ر��� �املد �التعاون �تنمية �وجمعية �النجاح سة ر �مد �دعم جمعية

مة�لتطبيق�مقرراوأ�شط��ا�وت�بع�ا،�واتخاذ��   .ا��جراءات�والتداب���الالز

ة�إ���ذلك��دعوة�مجالس�املؤسسة�وجمعيا ر ا�لال�عقاد،�حسب�القوان�ن�املنظمة،�و�لما�دعت�الضرو

�ة�ا��اصة�بال��بية�والت�و�ن ر ات�واملساطر��دا اح��ام�و�تنفيذ�التوج�ات�و�املقرر

�واملا��� ي �و�دار ي ا����إطار�القانون ���للمؤسسة�ومراقبة�العامل�ن�شراف�ع���التدب���ال��بو

ي  ا�العمل�وا��رص�ع���تقييد�العامل�ن�باملؤسسة���التقيد�بالنصوص�ال�شر�عية�والتنظيمية�واملذكرات�ا��ار

مة�لتطبيق�مقررا ئاسة�مجالس�املؤسسة�واتخاذ��جراءات�والتداب���الالز .ا��ر
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الرفع�من�جودة�ا��دمات�ال���تقدم�ا�املؤسسة�ال��بو�ة -

- � �التعليمية �املؤسسة �مردودية �من �ال��بو�ة�والرفع ة ر تقاء�باإلدا �ر

ة�ال��بية�الوطنية�والتعليم�العا�� ر وزا

ال��بو�ة�ملؤسسات�ال��بية�والتعليم�العمومي

�و  - 2 �باألسالكاملسؤوليات �ال��بو�ة �أطر��دارة �ب�ن �املش��كة امل�ام

إعدادي،�ثانوي�تأ�ي��

يقوم�مدير�املؤسسة،�مع�مراعاة�

ي  -   :التدب���ال��بو

 شاط�وس���املؤسسة�وعرضھ�ع���مجلس�التدب���� ل �حو ي وضع�تقر�ر�عام�سنو

  سة�النجاح ر ع�املؤسسة����إطار�جمعية�مد �عمل�لتنفيذ�مشرو ق إحداث�فر

 إشراك��ساتذة����ا��اليا�ال��بو�ة�تحت�إشراف�املف�ش

  ر �املوا �خدما�عبئة �من �وللمستفيدين �باملؤسسة �العاملة �ال�شر�ة د

 .املؤسسة

 تقو�م��داء�امل���للعامل�ن�باملؤسسة

 للمؤسسة�ال��بو�ة��� ر املسا�مة����التقييم�الداخ���وا��ا

 شاط�وس���املؤسسة�وعرضھ�ع���مجلس�التدب���� ل �حو ي وضع�تقر�ر�عام�سنو

 وجمعياالت�س�� �املؤسسة �مجالس �ب�ن ��فقي يق

�للمؤسسة ي برنامج�العمل�السنو

  للمؤسسة� ي ترت�ب���شطة�حسب��ولو�ات����إطار�املخطط�السنو

  ع�املؤسسة ة�وتطو�ر�مشرو �شراف�واملسا�مة����بلور

   املؤسسة�التعليمية�عتناء�بفضاءات�

ي  -     :التدب����دار

 املؤسسة� �مجالس ��شكيل �عملية تنظيم

���وجمعيا ر���(ا �املد �التعاون �تنمية �وجمعية �النجاح سة ر �مد �دعم جمعية

وأ�شط��ا�وت�بع�ا،�واتخاذ�� 

 دعوة�مجالس�املؤسسة�وجمعيا

 ة�ا��اصة�بال��بية�والت�و�ن� ر ات�واملساطر��دا اح��ام�و�تنفيذ�التوج�ات�و�املقرر

 واملا���� ي �و�دار ي �شراف�ع���التدب���ال��بو

  ي التقيد�بالنصوص�ال�شر�عية�والتنظيمية�واملذكرات�ا��ار

 مة�لتطبيق�مقررا� ئاسة�مجالس�املؤسسة�واتخاذ��جراءات�والتداب���الالز ر
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�ات ر  .)املذكرات�والنصوص�التنظيمية،�املبا

�لأل��اص� �والسالمة �ال��ة ط �شرو �وتوف�� �املؤسسة ��� �والنظام اسة ر �الد �س�� �حسن �ضمان �ع�� العمل

�والت�و�ن� �لل��بية �ا���و�ة ���اديمية �ع�� �املؤسسة ن �لتدب���شؤو �ة ر �الضرو ة

�ا��اص�بأ�شطة�املؤسسة�والعمل�ع���تنفيذه��عد�املصادقة�عليھ ي  .وضع�مخطط�العمل�السنو

 .التحفظ�واملحافظة�ع���سر�امل�نة�واح��ام�قواعد�وضوابط�وأخالقيات�امل�نة

ز�ة�وا ة�واملؤسسات�املوا ر جية�للوزا ر �والعالقات�مع�املصا���ا��ا ي  .تمع�املد�يملج�دار

 .وضع�قواعد�التنظيم�الداخ���للمؤسسة�ومرافق�ا�وتفعيل�ا�والس�ر�ع���اح��ام�ا

�واتخاذ� �للمؤسسة �واملادية �واملالية �ال�شر�ة د ر ا

�مركز�ص��،� �أقرب �إ�� �نقلھ �ع�� �و�شراف �للمصاب ��ولية ��سعافات �وتقديم سية ر �املد ا��وادث

�ة�وال��بو�ة�حسب��ختصاصات�والوضعيات ر �ع�امل�ام�ع���أطر�ا��دا  .قيادة�املؤسسة�وتوز

�شبكة�املؤسسات�التعليمية ى �ع���مستو ي  .ق��فقي�والعمودي�ب�ن�م�ونات�ا��وض�ال��بو

نظر( ا��� ل��اماعتماد�املضام�ن�والقواعد�العامة�ال���كرس�ا�ميثاق�حسن�السلوك�والس�ر�ع���تطبيق�ا�و� اململكة�: ُي

 ).میثاق�حسن�سلوك�املوظف�العمومي

رة �ة�لفائدة�املوظف�ن�العامل�ن�باملؤسسة��لما�دعت�الضرو ر  .تنظيم�لقاءات�تحس�سية�وإخبا

رة� ات�الصاد سية�وا��صص��سبوعية�وللمقرر ر ����والتقيد�باملذكرات�املحددة�لإليقاعات�املد

 .و�يؤثر�ف��ا�أو�ينفذ�ا

رؤى سوسیوتربویة إلعادة إنتاج الثقة بین : التربویة واتجاھات التربیة الحدیثة
 المؤسسات التربویة والمجتمع
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ل �نتظام����عقد�مجالس�املؤسسة�واح  .ا��� ��ام�املساطر�النظامية�املعمو

�ة�والتنظيمية� ر �ات(�خبار�باملستجدات�ال��بو�ة�و�دا ر املذكرات�والنصوص�التنظيمية،�املبا

�لأل��اص� �والسالمة �ال��ة ط �شرو �وتوف�� �املؤسسة ��� �والنظام اسة ر �الد �س�� �حسن �ضمان �ع�� العمل

�املادي �العمل �توف���وسائل �والت�و�ن�اق��اح �لل��بية �ا���و�ة ���اديمية �ع�� �املؤسسة ن �لتدب���شؤو �ة ر �الضرو ة

�ا��اص�بأ�شطة�املؤسسة�والعمل�ع���تنفيذه��عد�املصادقة�عليھ ي وضع�مخطط�العمل�السنو

التحفظ�واملحافظة�ع���سر�امل�نة�واح��ام�قواعد�وضوابط�وأخالقيات�امل�نة

ز�ة�وااح��ام�ضوابط�ال�سلسل� ة�واملؤسسات�املوا ر جية�للوزا ر �والعالقات�مع�املصا���ا��ا ي �دار

وضع�قواعد�التنظيم�الداخ���للمؤسسة�ومرافق�ا�وتفعيل�ا�والس�ر�ع���اح��ام�ا

�الداخ���للمؤسسة  .الس�ر�ع���وضع�وتطبيق�القانون

�باملو  �ا��اصة �املعطيات �وقاعدة �املس�ندات �وحفظ �ومسك �واتخاذ�جرد �للمؤسسة �واملادية �واملالية �ال�شر�ة د ر ا

�ة���فظ�ا�وصيان��ا ر  .�جراءات�و�حتياطات�الضرو

 .�شراف�ع�����ل�خاص�بأحوال�املوظف�ن�وخاصة�مواظب��م

ف�املالئمة�للمف�ش�للقيام�بم�متھ  .ي���الظرو

 .إشعار�املف�ش�مباشرة�بتغيب��ساتذة�بأسرع�الوسائل

�مركز�ص��،� �أقرب �إ�� �نقلھ �ع�� �و�شراف �للمصاب ��ولية ��سعافات �وتقديم سية ر �املد ا��وادث

�ة�وال��بو�ة�حسب��ختصاصات�والوضعيات ر �ع�امل�ام�ع���أطر�ا��دا قيادة�املؤسسة�وتوز

ة�ال��بو�ة�و�يئات�التفت�ش ر  .الت�سيق��فقي�والعمودي�ب�ن�م�ونات��دا

�شبكة�املؤسسات�التعليمية ى �ع���مستو ي ق��فقي�والعمودي�ب�ن�م�ونات�ا��وض�ال��بو

اعتماد�املضام�ن�والقواعد�العامة�ال���كرس�ا�ميثاق�حسن�السلوك�والس�ر�ع���تطبيق�ا�و�

ة�ال��بية�الوطنية ر قم�. املغر�ية،�وزا ر �خ��46املذكرة� ر میثاق�حسن�سلوك�املوظف�العموميشأن���2004ماي��26بتا

 .ع���ت�بع�قواعد�ومضام�ن��ذا�امليثاق����سلوك�املوظف�ن

رة �ة�لفائدة�املوظف�ن�العامل�ن�باملؤسسة��لما�دعت�الضرو ر تنظيم�لقاءات�تحس�سية�وإخبا

 .�عميم�امليثاق�ع���جميع�املوظف�ن�و�عوان�و�توقيعھ�من�طرف�ا��ميع

رة� ات�الصاد سية�وا��صص��سبوعية�وللمقرر ر ����والتقيد�باملذكرات�املحددة�لإليقاعات�املد

اسية�والعطل�والف��ات�البي�ية ر  .�شأن�تنظيم�السنة�الد

 .�شراف�ع���إعداد�م��انية�املؤسسة�وتنفيذ�ا

لية�املالية�واملادية�ال���يتخذ�ا�أ و�يؤثر�ف��ا�أو�ينفذ�ا�مر�بالصرف�وتحمل�املسؤو
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  نتظام����عقد�مجالس�املؤسسة�واح�

  ة�والتنظيمية�� ر �خبار�باملستجدات�ال��بو�ة�و�دا

  لأل��اص�� �والسالمة �ال��ة ط �شرو �وتوف�� �املؤسسة ��� �والنظام اسة ر �الد �س�� �حسن �ضمان �ع�� العمل

 .واملمتل�ات

 املادي� �العمل �توف���وسائل اق��اح

 .املعنية

 ا��اص�بأ�شطة�املؤسسة�والعمل�ع���تنفيذه��عد�املصادقة�عليھ� ي وضع�مخطط�العمل�السنو

  التحفظ�واملحافظة�ع���سر�امل�نة�واح��ام�قواعد�وضوابط�وأخالقيات�امل�نة

 اح��ام�ضوابط�ال�سلسل�

  وضع�قواعد�التنظيم�الداخ���للمؤسسة�ومرافق�ا�وتفعيل�ا�والس�ر�ع���اح��ام�ا

 الداخ���للمؤسسة� الس�ر�ع���وضع�وتطبيق�القانون

    باملو� �ا��اصة �املعطيات �وقاعدة �املس�ندات �وحفظ �ومسك جرد

�ة���فظ�ا�وصيان��ا ر �جراءات�و�حتياطات�الضرو

  شراف�ع�����ل�خاص�بأحوال�املوظف�ن�وخاصة�مواظب��م�

 ف�املالئمة�للمف�ش�للقيام�بم�متھ�� ي���الظرو

 إشعار�املف�ش�مباشرة�بتغيب��ساتذة�بأسرع�الوسائل

 � �مركز�ص��،�تدب���ملف �أقرب �إ�� �نقلھ �ع�� �و�شراف �للمصاب ��ولية ��سعافات �وتقديم سية ر �املد ا��وادث

 .وإخبار�ذو�ھ

 ة�وال��بو�ة�حسب��ختصاصات�والوضعيات� ر �ع�امل�ام�ع���أطر�ا��دا قيادة�املؤسسة�وتوز

 ة�ال��بو�ة�و�يئات�التفت�ش ر الت�سيق��فقي�والعمودي�ب�ن�م�ونات��دا

 شبكة�املؤسسات�التعليميةالت�سي� ى �ع���مستو ي ق��فقي�والعمودي�ب�ن�م�ونات�ا��وض�ال��بو

اعتماد�املضام�ن�والقواعد�العامة�ال���كرس�ا�ميثاق�حسن�السلوك�والس�ر�ع���تطبيق�ا�و�

ة�ال��بية�الوطنية ر املغر�ية،�وزا

  ع���ت�بع�قواعد�ومضام�ن��ذا�امليثاق����سلوك�املوظف�ن

 رة �ة�لفائدة�املوظف�ن�العامل�ن�باملؤسسة��لما�دعت�الضرو ر تنظيم�لقاءات�تحس�سية�وإخبا

  عميم�امليثاق�ع���جميع�املوظف�ن�و�عوان�و�توقيعھ�من�طرف�ا��ميع�

 ر ا رة�ح��ام�الزمن�املد ات�الصاد سية�وا��صص��سبوعية�وللمقرر ر ����والتقيد�باملذكرات�املحددة�لإليقاعات�املد

اسية�والعطل�والف��ات�البي�ية ر �شأن�تنظيم�السنة�الد

  :التدب���املا�� -

 شراف�ع���إعداد�م��انية�املؤسسة�وتنفيذ�ا�

  لية�املالية�واملادية�ال���يتخذ�ا�أ �مر�بالصرف�وتحمل�املسؤو

  :العالقات�مع�املحيط -
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 .إبرام�اتفاقيات�للشراكة،�بما��سا�م����تحس�ن�مردودية�املؤسسة،�وتنفيذ�ا��عد�موافقة���اديمية�املعنية�عل��ا

�عة ر �عدد�أقسام�ا�أ سية،�خاصة����الوحدات�ال���يتجاوز ر   .موعات�املد

سة��بتدائية�بامل�ام��تية ر   :،�يقوم�مدير�املد

اسية�ع����ساتذة�وإسناد�ا�إل��م�وتدب���الفائض�م��م�داخ ر �الد ل �ع�الفصو  .ل�املؤسسةتوز

شفة �والتنظيم�والتوثيق�و�ر ي  .القيام��عمليات�ال���يل�و��حصاء�وال��اسل��دار

�و��ل� ي �والش�ر ي �السنو �ع �التوز �اليومية، املذكرة

 .الس�ر�ع���إحصاء�ومسك�واستعمال�وتوظيف�الوسائل�التعليمية�واملعدات�الديداكتيكية�باملؤسسة�وصيان��ا

 .تدب���ال��اعات�وا��الفات�القائمة�ب�ن�العامل�ن�باملؤسسة�والتالميذ�وآباء�وأم�ات�وأولياء�التالميذ

رؤى سوسیوتربویة إلعادة إنتاج الثقة بین : التربویة واتجاھات التربیة الحدیثة
 المؤسسات التربویة والمجتمع
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اء�السلطات�العمومية�وال�يآت�املنتخبة ز  .تمثيل�املؤسسة�محليا�إ

إبرام�اتفاقيات�للشراكة،�بما��سا�م����تحس�ن�مردودية�املؤسسة،�وتنفيذ�ا��عد�موافقة���اديمية�املعنية�عل��ا

  .العمومية�و�ا��صوصية�إبرام�اتفاقيات�للشراكة�ب�ن�املؤسسة�التعليمية

  �دارة�ال��بو�ة�باملدرسة��بتدائية

ة�ال��بو�ة ر   :تركيبة��يئة��دا

�عة ر �عدد�أقسام�ا�أ سية،�خاصة����الوحدات�ال���يتجاوز ر موعات�املد

سة��بت ر ة�ال��بو�ة�باملد ر   دائيةم�ام��يئة��دا

سة��بتدائية ر   م�ام�مدير�املد

سة��بتدائية�بامل�ام��تيةآنفاباإلضافة�إ���امل�ام�العامة�املشار�إل��ا� ر ،�يقوم�مدير�املد

 .�شراف�ع�����شطة�ال��بو�ة�و��جتماعية�والر�اضية�والفنية�باملؤسسة

�ة��مية�شراف�ع���أ�شطة�ال��بية�غ��� ر  .النظامية�و�محا

 .الس�ر�ع���تطبيق�املنا���وال��امج�ال��بو�ة�وت�بع�ا

��حتياجات�ا��اصة�وت�بع�حاال ي  .م���شراف�ع���أقسام��طفال�من�ذو

�ا��صص ل   .الس�ر�ع���تطبيق�واح��ام�جداو

اسية�ع����ساتذة�وإسناد�ا�إل��م�وتدب���الفائض�م��م�داخ ر �الد ل �ع�الفصو توز

�من�خالل�دف���النصوص  .نجاز�املقرر

ض�املراقبة�املستمرة  .وضع�برمجة�فرو

شفة �والتنظيم�والتوثيق�و�ر ي القيام��عمليات�ال���يل�و��حصاء�وال��اسل��دار

 .ة��قليميةدير�القيام�بإيداع�وإيراد�بر�د�املؤسسة�من�وإ���امل

� �عل��ا �واملصادقة �لألساتذة �ة ر �و�دا �ال��بو�ة �و��ل�(الوثائق ي �والش�ر ي �السنو �ع �التوز �اليومية، املذكرة

اسة ر �الد ل �والغياب،�جداو  .)ا��ضور

الس�ر�ع���إحصاء�ومسك�واستعمال�وتوظيف�الوسائل�التعليمية�واملعدات�الديداكتيكية�باملؤسسة�وصيان��ا

 .التالميذ�باملؤسسة�الس�ر�ع���تنظيم�حراسة�وحركية

تدب���ال��اعات�وا��الفات�القائمة�ب�ن�العامل�ن�باملؤسسة�والتالميذ�وآباء�وأم�ات�وأولياء�التالميذ

ة�ا��ركة�التعاونية�داخل�املؤسسة   .بلور

سة��بتدائية ر   م�ام�املدير�املساعد�للمد

سة��بتدائية ر سية�بامل�ام��تية�يقوم�املدير�املساعد�للمد ر   :بالوحدة�املد
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 اء�السلطات�العمومية�وال�يآت�املنتخبة ز تمثيل�املؤسسة�محليا�إ

  إبرام�اتفاقيات�للشراكة،�بما��سا�م����تحس�ن�مردودية�املؤسسة،�وتنفيذ�ا��عد�موافقة���اديمية�املعنية�عل��ا

 إبرام�اتفاقيات�للشراكة�ب�ن�املؤسسة�التعليمية

�دارة�ال��بو�ة�باملدرسة��بتدائيةمسؤوليات�وم�ام��- 3

ة�ال��بو�ة  -4-1 ر تركيبة��يئة��دا

  .املدير -

�عةملجاملدير�املساعد����ا - ر �عدد�أقسام�ا�أ سية،�خاصة����الوحدات�ال���يتجاوز ر موعات�املد

سة��بت -4-2 ر ة�ال��بو�ة�باملد ر م�ام��يئة��دا

سة��بتدائية -أ ر م�ام�مدير�املد

باإلضافة�إ���امل�ام�العامة�املشار�إل��ا�

ي  -   - :التدب���ال��بو

 شراف�ع�����شطة�ال��بو�ة�و��جتماعية�والر�اضية�والفنية�باملؤسسة�

  شراف�ع���أ�شطة�ال��بية�غ����

  الس�ر�ع���تطبيق�املنا���وال��امج�ال��بو�ة�وت�بع�ا

  حتياجات�ا��اصة�وت�بع�حاال�� ي �شراف�ع���أقسام��طفال�من�ذو

  ا��صص� ل الس�ر�ع���تطبيق�واح��ام�جداو

 اسية�ع����ساتذة�وإسناد�ا�إل��م�وتدب���الفائض�م��م�داخ ر �الد ل �ع�الفصو توز

  من�خالل�دف���النصوصإت�بع�� نجاز�املقرر

 ض�املراقبة�املستمرة وضع�برمجة�فرو

ي  -   :التدب����دار

 شفة �والتنظيم�والتوثيق�و�ر ي القيام��عمليات�ال���يل�و��حصاء�وال��اسل��دار

 القيام�بإيداع�وإيراد�بر�د�املؤسسة�من�وإ���امل

  � �مراقبة �عل��ا �واملصادقة �لألساتذة �ة ر �و�دا �ال��بو�ة الوثائق

اسة ر �الد ل �والغياب،�جداو ا��ضور

  الس�ر�ع���إحصاء�ومسك�واستعمال�وتوظيف�الوسائل�التعليمية�واملعدات�الديداكتيكية�باملؤسسة�وصيان��ا

  الس�ر�ع���تنظيم�حراسة�وحركية

  تدب���ال��اعات�وا��الفات�القائمة�ب�ن�العامل�ن�باملؤسسة�والتالميذ�وآباء�وأم�ات�وأولياء�التالميذ

  :طالعالقات�مع�املحي -

 ة�ا��ركة�التعاونية�داخل�املؤسسة بلور

سة��بتدائية -ب ر م�ام�املدير�املساعد�للمد

سة��بتدائية ر يقوم�املدير�املساعد�للمد
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                                           برلین

44 

ر���،� �املد ��طعام �التالميذ، �حاالت �ت�بع �حصاء،

  م�ام��يئة��دارة�ال��بو�ة�بالثانو�ة��عدادية�والثانو�ة�التأ�يلية

  :بامل�ام��تيةوالثانو�ة�التأ�يلية�

ر��� �ا��صص�واستعماالت�الزمن�وتدب���الزمن�املد ل  .الس�ر�ع���تطبيق�واح��ام�جداو

 .لفائض�م��م�داخل�املؤسسة

رؤى سوسیوتربویة إلعادة إنتاج الثقة بین : التربویة واتجاھات التربیة الحدیثة
 المؤسسات التربویة والمجتمع
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 .الت�سيق��فقي�والعمودي�مع�مدير�املؤسسة

سية ر اسة�بالوحدة�املد ر  .ا��فاظ�ع���الس���العادي�للد

سية ر �ة�لألساتذة�العامل�ن�بالوحدة�املد ر  .تدب���الوثائق��دا

�ال�� ��مور �ب�ل ���� إخبار�مدير�املؤسسة �م سية ر �املد ر���،�(الوحدة �املد ��طعام �التالميذ، �حاالت �ت�بع �حصاء،

(.  

م�ام��يئة��دارة�ال��بو�ة�بالثانو�ة��عدادية�والثانو�ة�التأ�يلية

ة�ال��بو�ة ر   :تركيبة��يئة��دا

س�بالثانو�ة�التأ�يلية   .ناظر�الدرو

   .بالثانو�ة�التأ�يلية

جية ر س�العام�ل��ا ر   .ا��ا

س�العام�للداخلية ر   .ا��ا

ئ�س�املصا���املالية�واملادية   .ر

ة�ال��بو�ة�الثانو�ة��عدادية�والثانو�ة�التأ�يلية ر   م�ام��يئة��دا

  :م�ام�مدير�الثانو�ة��عدادية�والثانو�ة�التأ�يلية

والثانو�ة�التأ�يلية�،�يقوم�مدير�الثانو�ة��عدادية�سابقاباإلضافة�إ���امل�ام�العامة�املشار�إل��ا�

 .�شراف�ع�����شطة�ال��بو�ة�و�جتماعية�والر�اضية�والفنية�باملؤسسة

�ة��مي ر  .ة�شراف�ع�����شطة�ال��بية�غ���النظامية�و�محا

 .الس�ر�ع���تطبيق�املنا���وال��امج�ال��بو�ة�وت�بع�ا

��حتياجات�ا��اصة�وت�بع�حاال ي  .م���شراف�ع���أقسام��طفال�من�ذو

ر��� �ا��صص�واستعماالت�الزمن�وتدب���الزمن�املد ل الس�ر�ع���تطبيق�واح��ام�جداو

اسية�ع����ساتذة�وإسناد�ا�إل��م�وتدب���ا ر �الد ل �ع�الفصو لفائض�م��م�داخل�املؤسسةتوز

ض�املراقبة�املستمرة�وت�بع�ا  .وضع�برمجة�فرو
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�س - ر   .التد

ي  -    :التدب����دار

 الت�سيق��فقي�والعمودي�مع�مدير�املؤسسة

 سية ر اسة�بالوحدة�املد ر ا��فاظ�ع���الس���العادي�للد

 سية ر �ة�لألساتذة�العامل�ن�بالوحدة�املد ر تدب���الوثائق��دا

  ال��� ��مور �ب�ل إخبار�مدير�املؤسسة

)ال���يالت�ا��ديدة

م�ام��يئة��دارة�ال��بو�ة�بالثانو�ة��عدادية�والثانو�ة�التأ�يليةمسؤوليات�و �- 4

ة�ال��بو�ة 5-1 ر تركيبة��يئة��دا

  .املدير-

س�بالثانو�ة�التأ�يلية - ناظر�الدرو

ئ�س��شغال - بالثانو�ة�التأ�يلية�ر

جية - ر س�العام�ل��ا ر ا��ا

س�العام�للداخلية - ر ا��ا

ئ�س�املصا���املالية�واملادية - ر

ي  -   .امل��ق�ال��بو

ة�ال��بو�ة�الثانو�ة��عدادية�والثانو�ة�التأ�يلية 5-2 ر م�ام��يئة��دا

م�ام�مدير�الثانو�ة��عدادية�والثانو�ة�التأ�يلية -أ

باإلضافة�إ���امل�ام�العامة�املشار�إل��ا�

ي  -   :التدب���ال��بو

 شراف�ع�����شطة�ال��بو�ة�و�جتماعية�والر�اضية�والفنية�باملؤسسة�

  ة��مي� ر �شراف�ع�����شطة�ال��بية�غ���النظامية�و�محا

 الس�ر�ع���تطبيق�املنا���وال��امج�ال��بو�ة�وت�بع�ا�

  حتياجات�ا��اصة�وت�بع�حاال�� ي �شراف�ع���أقسام��طفال�من�ذو

 ر���� �ا��صص�واستعماالت�الزمن�وتدب���الزمن�املد ل الس�ر�ع���تطبيق�واح��ام�جداو

 اسية�ع����ساتذة�وإسناد�ا�إل��م�وتدب���ا ر �الد ل �ع�الفصو توز

 ض�املراقبة�املستمرة�وت�بع�ا وضع�برمجة�فرو
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ئاسة�مراكز��متحان�والت��يح  .الس�ر�ع���تنظيم��متحانات��ش�ادية�و�متحانات�التجر��ية�ور

السنة�الس�ر�ع���تنظيم��متحان�الكتا�ي�املوحد�ع���صعيد�املؤسسة�والعمل�ع���ت�و�ن���ان�من�أساتذة�مواد�

 ).خاص�بمدير�الثانو�ة�التأ�يلية

إطار�اح��ام�النصوص�ال�شر�عية�ا����

�التعليمية�ومجالس��قسام�املج الس

ئاس��ا�و�شراف�ع���أعمال�ا�وأ�شط��ا�وت�بع�ا،�واتخاذ��جر  اءات�والتداب���ور

ر��� �املد سة�النجاح�و�جمعية�تنمية�التعاون ر ) جمعية�دعم�مد

مة�لتطبيق�مقررا ئاس��ا�و�شراف�ع���أعمال�ا�وأ�شط��ا�وت�بع�ا،�واتخاذ��جراءات�والتداب���الالز  .ا��ور

ة�إ���ذلك ر  .ا�لال�عقاد،�حسب�القوان�ن�املنظمة،�و�لما�دعت�الضرو

املذكرة�(باملؤسسة�وللتالميذ�واملصادقة�عل��ا،�

�الشوا�د� �العمل، �شوا�د اسة، ر �الد ل �جداو �والغياب، �ا��ضور �و��ل ي �والش�ر ي �السنو �ع �التوز اليومية،

 .الس�ر�ع���إحصاء�ومسك�و�استعمال�وتوظيف�الوسائل�التعليمية�واملعدات�الديداكتيكية�باملؤسسة�وصيان��ا

�امل �ع�� �املؤسسة �صعيد �ع�� �املوحد �الكتا�ي ��متحان �إجراء �وساعات �خ ر �توا ��دير اق��اح �املع�� خاص�(�قلي��

وأم�ات�وأولياء�التالميذ،�ا���اما�مع�برنامج�

�املرسوم قم�من نظر(  2.02.376ر �املرسوم: ُي

�ال��بية� �بمؤسسات �ا��اص ��سا��� �النظام بمثابة

�خ� ر   :بما�يأ�ي) 2002يوليو��25بتا

رؤى سوسیوتربویة إلعادة إنتاج الثقة بین : التربویة واتجاھات التربیة الحدیثة
 المؤسسات التربویة والمجتمع
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ئاسة�مراكز��متحان�والت��يح الس�ر�ع���تنظيم��متحانات��ش�ادية�و�متحانات�التجر��ية�ور

الس�ر�ع���تنظيم��متحان�الكتا�ي�املوحد�ع���صعيد�املؤسسة�والعمل�ع���ت�و�ن���ان�من�أساتذة�مواد�

ات�وت��يح�ا ر  .الثالثة�من�السلك��عدادي�إلعداد�مواضيع��ختبا

ة� سية�ا��ديدة�املقرر ر خاص�بمدير�الثانو�ة�التأ�يلية(املشاركة����أشغال���ن�اختيار�الكتب�املد

�واملا���للمؤسسة�ومراقبة�العامل�ن ي �و�دار ي ا��������شراف�ع���التدب���ال��بو

ي   .ا�العمل��� والتنظيمية�واملذكرات�ا��ار

� �مجالس�املؤسسة ��شكيل �(تنظيم�عملية �االمجلس �ملجتدب��، ، ي �ال��بو املجلس

ئاس��ا�و�شراف�ع���أعمال�ا�وأ�شط��ا�وت�بع�ا،�واتخاذ��جر ) ومجالس�التوجيھ�وإعادة�التوجيھ ور

مة�لتطبيق�مقررا  .ا��الالز

ر���(تنظيم�عملية��شكيل�م�اتب�جمعيات�املؤسسة� �املد سة�النجاح�و�جمعية�تنمية�التعاون ر جمعية�دعم�مد

مة�لتطبيق�مقررا ئاس��ا�و�شراف�ع���أعمال�ا�وأ�شط��ا�وت�بع�ا،�واتخاذ��جراءات�والتداب���الالز ور

ة�إ���ذلك��وجمعيادعوة�مجالس�املؤسسة� ر ا�لال�عقاد،�حسب�القوان�ن�املنظمة،�و�لما�دعت�الضرو

�والتوثيق�والتنظيم ي  .القيام��عمليات�ال���يل�و�حصاء�وال��اسل��دار

 .إيداع�وإيراد�بر�د�املؤسسة�من�وا���النيابة��قليمية

�ة�لألساتذة�ولألطر�العاملة ر باملؤسسة�وللتالميذ�واملصادقة�عل��ا،��مراقبة�و�سليم�الوثائق�ال��بو�ة�و�دا

�الشوا�د� �العمل، �شوا�د اسة، ر �الد ل �جداو �والغياب، �ا��ضور �و��ل ي �والش�ر ي �السنو �ع �التوز اليومية،

الس�ر�ع���إحصاء�ومسك�و�استعمال�وتوظيف�الوسائل�التعليمية�واملعدات�الديداكتيكية�باملؤسسة�وصيان��ا

 .نظيم�حراسة�وحركية�التالميذ�باملؤسسة

�امل �ع�� �املؤسسة �صعيد �ع�� �املوحد �الكتا�ي ��متحان �إجراء �وساعات �خ ر �توا اق��اح

 ).بمدير�الثانو�ة��عدادية

  

وأم�ات�وأولياء�التالميذ،�ا���اما�مع�برنامج�ا�بما�ف��ا�جمعية�آباء���الت�سيق��فقي�ب�ن�مجالس�املؤسسة�وجمعيا

�للمؤسسة ي   .العمل�السنو

س�بالثانو�ة�التأ�يلية   م�ام�ناظر�الدرو

� �املادة �مقتضيات �مراعاة �مع �التأ�يلية، �بالثانو�ة س �ناظر�الدرو �املرسوم�12يقوم من

� ��6صادر��� ��و�� �ال��بية� .2002يوليو�17 ،1423جمادى �بمؤسسات �ا��اص ��سا��� �النظام بمثابة

�خ��5024عدد��،رسميةالصدر�با��ر�دة�. والتعليم�العمومي�كما�وقع��غي��ه�وتتميمھ ر بتا
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 ئاسة�مراكز��متحان�والت��يح الس�ر�ع���تنظيم��متحانات��ش�ادية�و�متحانات�التجر��ية�ور

 الس�ر�ع���تنظيم��متحان�الكتا�ي�املوحد�ع���صعيد�املؤسسة�والعمل�ع���ت�و�ن���ان�من�أساتذة�مواد�

ات�وت��يح�ا ر الثالثة�من�السلك��عدادي�إلعداد�مواضيع��ختبا

 ة� سية�ا��ديدة�املقرر ر املشاركة����أشغال���ن�اختيار�الكتب�املد

ي  -   :التدب����دار

 واملا���للمؤسسة�ومراقبة�العامل�ن� ي �و�دار ي �شراف�ع���التدب���ال��بو

ي  والتنظيمية�واملذكرات�ا��ار

 � �مجالس�املؤسسة ��شكيل تنظيم�عملية

ومجالس�التوجيھ�وإعادة�التوجيھ

مة�لتطبيق�مقررا الالز

   تنظيم�عملية��شكيل�م�اتب�جمعيات�املؤسسة�

مة�لتطبيق�مقررا ئاس��ا�و�شراف�ع���أعمال�ا�وأ�شط��ا�وت�بع�ا،�واتخاذ��جراءات�والتداب���الالز ور

  دعوة�مجالس�املؤسسة�

 والتوثيق�والتنظيم� ي القيام��عمليات�ال���يل�و�حصاء�وال��اسل��دار

  إيداع�وإيراد�بر�د�املؤسسة�من�وا���النيابة��قليمية

  ة�لألساتذة�ولألطر�العاملة� ر مراقبة�و�سليم�الوثائق�ال��بو�ة�و�دا

�الشوا�د� �العمل، �شوا�د اسة، ر �الد ل �جداو �والغياب، �ا��ضور �و��ل ي �والش�ر ي �السنو �ع �التوز اليومية،

سية ر  ...)املد

 الس�ر�ع���إحصاء�ومسك�و�استعمال�وتوظيف�الوسائل�التعليمية�واملعدات�الديداكتيكية�باملؤسسة�وصيان��ا

 نظيم�حراسة�وحركية�التالميذ�باملؤسسةالس�ر�ع���ت

  امل� �ع�� �املؤسسة �صعيد �ع�� �املوحد �الكتا�ي ��متحان �إجراء �وساعات �خ ر �توا اق��اح

بمدير�الثانو�ة��عدادية

   :العالقات�مع�املحيط -

 الت�سيق��فقي�ب�ن�مجالس�املؤسسة�وجمعيا

�للمؤسسة ي العمل�السنو

س�بالثانو�ة�التأ�يلية -ب م�ام�ناظر�الدرو

� �املادة �مقتضيات �مراعاة �مع �التأ�يلية، �بالثانو�ة س �ناظر�الدرو يقوم

قم �  2.02.376ر صادر���

والتعليم�العمومي�كما�وقع��غي��ه�وتتميمھ

ي  -   - :التدب���ال��بو
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 .ت�بع�تنفيذ�املنا���وال��امج،�من�خالل�مراقبة�دفاتر�النصوص،�و��شطة�ال��بو�ة�املختلفة

 .�ش�ادية�وامل�نية

نامة�لالستعمال��مثل�ل�ا، ضع�رز   �شراف�ع���القاعات�املتعددة�الوسائط�وو

 .ت�بع�أوضاع�التالميذ�ال��بو�ة�والتعليمية�والسي�ولوجية�و�جتماعية�وال��ية

�ة�التكميلية�املتعلقة ر  .ا��� مال��دا

�ر�بخصوص�انضباط�التالميذ�وعرض�غ���املنضبط�ن�م��م�ع���مجالس��قسام�عند��قتضاء ر  .تلقي�التقا

 .ت�سيق�أعمال�امل�لف�ن�بم�ام�ا��راسة�ال��بو�ة�العامل�ن�تحت�إشرافھ�و�تأط���م�ومراقب��م

�مواظبة�وسلوك�التالميذ�وعرض�ا�ع���مجالس��قسام� ل �ة�حو �ر�دور ر  .إعداد�تقا

رؤى سوسیوتربویة إلعادة إنتاج الثقة بین : التربویة واتجاھات التربیة الحدیثة
 المؤسسات التربویة والمجتمع

برلین    -    ألمانیا/ اصدارات المركز الدیمقراطي العربي للدراسات السیاسیة واالقتصادیة 

 

 .املسا�مة����ا��فاظ�ع���النظام�وال��ذيب�داخل�املؤسسة

اسية ر �ا��صص�الد ل ضع�جداو ي�وو  .عمل�ال��بو

ت�بع�تنفيذ�املنا���وال��امج،�من�خالل�مراقبة�دفاتر�النصوص،�و��شطة�ال��بو�ة�املختلفة

ي   .العمل�ع���تنفيذ�جميع��جراءات�التطبيقية�إلنجاز�العمل�ال��بو

�ش�ادية�وامل�نيةاملشاركة����تنظيم�ومراقبة�مختلف�عمليات�التقو�م�و��متحانات�

ض�املراقبة�املستمرة�ومراقبة�تنفيذ�ا  .وضع�برمجة�لفرو

 .ينوب�عن�املدير����حالة�غيابھ

�وت�سيق�ا ي  .ت�بع�مواظبة�وأعمال�املوظف�ن�القائم�ن�بم�ام�العمل�ال��بو

اتھملجإنجاز��عمال�التم�يدية�ألشغال�ا �وتطبيق�مقرر ي  .لس�ال��بو

ر�ا �ر�اليومية�واس�ثما ر  .التقر�ر�ال��كي���للتقا

ر�ع�ا  .ت�بع�إنجاز�خطة�العمل�السنو�ة�للمؤسسة�ومشا

نامة�لالستعمال��مثل�ل�ا، ضع�رز �شراف�ع���القاعات�املتعددة�الوسائط�وو

جية ر س�العام�ل��ا ر   :بالثانو�ة��عدادية�والثانو�ة�التأ�يلية م�ام�ا��ا

جية�بما�يأ�ي ر   :ل��ا

ت�بع�أوضاع�التالميذ�ال��بو�ة�والتعليمية�والسي�ولوجية�و�جتماعية�وال��ية

س�م ر  .ضبط�ملفات�التالميذ�وت�بع�ا�وإنجاز�الوثائق�املتعلقة�بتمد

ئاسة�مجالس��قسام ر  .النيابة�عن�املدير����

ج�وف��ات��س��احة �وا��رو ل  .التالميذ�أثناء�الدخو

 .�شراف�ع���مكتب�الغياب،�حسب�املستو�ات�و�قسام�املسندة�إليھ

�ة�وإخبار��باء ر  .ت�بع�واس�ثمار�غياب�التالميذ�والقيام�باإلجراءات�الضرو

س�ن�وإنجاز��ع ر سية�من�لدن�املد ر �ة�التكميلية�املتعلقةمراقبة�تدو�ن�نتائج�التالميذ�بامللفات�املد ر مال��دا

�ر�بخصوص�انضباط�التالميذ�وعرض�غ���املنضبط�ن�م��م�ع���مجالس��قسام�عند��قتضاء ر تلقي�التقا

ت�سيق�أعمال�امل�لف�ن�بم�ام�ا��راسة�ال��بو�ة�العامل�ن�تحت�إشرافھ�و�تأط���م�ومراقب��م

  .عمليات�التقو�م�و��متحاناتاملشاركة����تنظيم�ومراقبة�وت�بع�مختلف�

�مواظبة�وسلوك�التالميذ�وعرض�ا�ع���مجالس��قسام� ل �ة�حو �ر�دور ر إعداد�تقا

  .�شراف�ع���حفظ�النظام�داخل�املؤسسة
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 املسا�مة����ا��فاظ�ع���النظام�وال��ذيب�داخل�املؤسسة

  اسيةالس�ر�ع���تنظيم�ال ر �ا��صص�الد ل ضع�جداو ي�وو عمل�ال��بو

  ت�بع�تنفيذ�املنا���وال��امج،�من�خالل�مراقبة�دفاتر�النصوص،�و��شطة�ال��بو�ة�املختلفة

   ي العمل�ع���تنفيذ�جميع��جراءات�التطبيقية�إلنجاز�العمل�ال��بو

 املشاركة����تنظيم�ومراقبة�مختلف�عمليات�التقو�م�و��متحانات�

 ض�املراقبة�املستمرة�ومراقبة�تنفيذ�ا وضع�برمجة�لفرو

ي  -   :التدب����دار

 ينوب�عن�املدير����حالة�غيابھ

 وت�سيق�ا� ي ت�بع�مواظبة�وأعمال�املوظف�ن�القائم�ن�بم�ام�العمل�ال��بو

 إنجاز��عمال�التم�يدية�ألشغال�ا

  ر�اانجاز� �ر�اليومية�واس�ثما ر التقر�ر�ال��كي���للتقا

  ر�ع�ا ت�بع�إنجاز�خطة�العمل�السنو�ة�للمؤسسة�ومشا

  ،نامة�لالستعمال��مثل�ل�ا ضع�رز �شراف�ع���القاعات�املتعددة�الوسائط�وو

جية - ج ر س�العام�ل��ا ر م�ام�ا��ا

س�العام� ر جية�بما�يأ�ييقوم�ا��ا ر ل��ا

ي  -   :التدب���ال��بو

 ت�بع�أوضاع�التالميذ�ال��بو�ة�والتعليمية�والسي�ولوجية�و�جتماعية�وال��ية

ي  -   :التدب����دار

 س�م ر ضبط�ملفات�التالميذ�وت�بع�ا�وإنجاز�الوثائق�املتعلقة�بتمد

  ئاسة�مجالس��قسام ر النيابة�عن�املدير����

 ج�وف��ات��س��احةمراقبة�وت�بع�حركية� �وا��رو ل التالميذ�أثناء�الدخو

  شراف�ع���مكتب�الغياب،�حسب�املستو�ات�و�قسام�املسندة�إليھ�

  ة�وإخبار��باء� ر ت�بع�واس�ثمار�غياب�التالميذ�والقيام�باإلجراءات�الضرو

 س�ن�وإنجاز��ع ر سية�من�لدن�املد ر مراقبة�تدو�ن�نتائج�التالميذ�بامللفات�املد

  ر�بخصوص�انضباط�التالميذ�وعرض�غ���املنضبط�ن�م��م�ع���مجالس��قسام�عند��قتضاء� ر تلقي�التقا

  ت�سيق�أعمال�امل�لف�ن�بم�ام�ا��راسة�ال��بو�ة�العامل�ن�تحت�إشرافھ�و�تأط���م�ومراقب��م

  املشاركة����تنظيم�ومراقبة�وت�بع�مختلف�

 مواظبة�وسلوك�التالميذ�وعرض�ا�ع���مجالس��قسام�� ل �ة�حو �ر�دور ر إعداد�تقا

   شراف�ع���حفظ�النظام�داخل�املؤسسة�
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سام�تحض���ش�ادة�التق���العا���تحت�

س�العليا�أو� ر ت�بع�تنفيذ�ال��امج�واملنا���و��شطة�ال��بو�ة�املختلفة�املتعلقة�باألقسام�التحض��ية�للمعا�د�واملدا

�تحض��� �أو�بأقسام �العليا س ر �واملدا �للمعا�د �التحض��ية ��قسام �بتالمذة �ا��اصة �ب

س�العليا�أو�أقسام�تحض���ش�ادة� ر شاد�التالميذ�لولوج��قسام�التحض��ية�للمعا�د�واملدا ر املسا�مة����توجيھ�وإ

س� ر �ا��اص�باألقسام�التحض��ية�لولوج�املعا�د�واملدا ي ظف�ن�القائم�ن�بم�ام�العمل�ال��بو

 .���تنظيم�ومراقبة�وت�بع�مختلف�عمليات�التقو�م�و�متحانات��ش�ادية�وامل�نية

س� ر �و�املدا �املعا�د �لولوج �التحض��ية �باألقسام �والتالميذ ��ساتذة �مواظبة �و�مراقبة اسة ر �س���الد �حسن ضمان

�للمؤسسة ي   .تنظيم�وترت�ب���شطة�حسب��ولو�ات����إطار�مخطط�العمل�السنو

 .ع���تنظيم��جتماعات�والندوات�ال��بو�ة�املتعلقة�بالتعليم�التق���والت�سيق�ب�ن�مختلف�شعبھ

ض�املراقبة�املستمرة�والتطبيقات  .مراقبة�واس�ثمار�دفاتر�النصوص�ا��اصة�باملواد�التقنية�ونتائج�وفرو

�وتحديد�التعل�املجالس �التقنية �للشعب يمية

رؤى سوسیوتربویة إلعادة إنتاج الثقة بین : التربویة واتجاھات التربیة الحدیثة
 المؤسسات التربویة والمجتمع

برلین    -    ألمانیا/ اصدارات المركز الدیمقراطي العربي للدراسات السیاسیة واالقتصادیة 

 

اسة�بالثانو�ة�التأ�يلية ر   م�ام�مدير�الد

س�العليا�أو�بأق ر اسة�باألقسام�التحض��ية�لولوج�املعا�د�و�املدا ر سام�تحض���ش�ادة�التق���العا���تحت�يقوم�مدير�الد

  : إشراف�مدير�املؤسسة،�بما�يأ�ي

س�العليا�أو� ر ت�بع�تنفيذ�ال��امج�واملنا���و��شطة�ال��بو�ة�املختلفة�املتعلقة�باألقسام�التحض��ية�للمعا�د�واملدا

 .بأقسام�تحض���ش�ادة�التق���العا���

ر  �التدا �تنظيم �ع�� �تحض����شراف �أو�بأقسام �العليا س ر �واملدا �للمعا�د �التحض��ية ��قسام �بتالمذة �ا��اصة �ب

س�العليا�أو�أقسام�تحض���ش�ادة� ر شاد�التالميذ�لولوج��قسام�التحض��ية�للمعا�د�واملدا ر املسا�مة����توجيھ�وإ

س�ت�بع�وت�سيق�أعمال�املو  ر �ا��اص�باألقسام�التحض��ية�لولوج�املعا�د�واملدا ي ظف�ن�القائم�ن�بم�ام�العمل�ال��بو

 .العليا�أو�بأقسام�تحض���ش�ادة�التق���العا��

زه �وتنفيذ��جراءات�التنظيمية�إلنجا ي  .الس�ر�ع���تنظيم�العمل�ال��بو

 .تنظيم�وت�بع�ومراقبة�مختلف�عمليات�التقو�م�و�متحانات

���تنظيم�ومراقبة�وت�بع�مختلف�عمليات�التقو�م�و�متحانات��ش�ادية�وامل�نية

س� ر �و�املدا �املعا�د �لولوج �التحض��ية �باألقسام �والتالميذ ��ساتذة �مواظبة �و�مراقبة اسة ر �س���الد �حسن ضمان

  .العليا�أو�بأقسام�تحض���ش�ادة�التق���العا��

ئ�س��شغال�بالثانو�ة�التأ�ي ر   ليةم�ام�

ئ�س��شغال�بالثانو�ة�التأ�يلية ر   :بـ�يقوم�

 .ملشاركة����برمجة�وإعداد�مختلف�أ�شطة�وحصص�مواد�التعليم�التق��

�والعم�� ي ع�التعليم�التق���النظر  .الت�سيق�ب�ن�فرو

�للمؤسسة ي تنظيم�وترت�ب���شطة�حسب��ولو�ات����إطار�مخطط�العمل�السنو

ع���تنظيم��جتماعات�والندوات�ال��بو�ة�املتعلقة�بالتعليم�التق���والت�سيق�ب�ن�مختلف�شعبھ

ض�املراقبة�املستمرة�والتطبيقات مراقبة�واس�ثمار�دفاتر�النصوص�ا��اصة�باملواد�التقنية�ونتائج�وفرو

� ات �مقرر �ع�� �اعتمادا �التق�� �التعليم �أل�شطة �سنو�ة �برمجة املجالسوضع

 .خطة�تطبيق�ا�والس�ر�ع���تنفيذ�ا
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اسة�بالثانو�ة�التأ�يلية -د ر م�ام�مدير�الد

س�العليا�أو�بأق ر اسة�باألقسام�التحض��ية�لولوج�املعا�د�و�املدا ر يقوم�مدير�الد

إشراف�مدير�املؤسسة،�بما�يأ�ي

ي  -   :التدب���ال��بو

 س�العليا�أو� ر ت�بع�تنفيذ�ال��امج�واملنا���و��شطة�ال��بو�ة�املختلفة�املتعلقة�باألقسام�التحض��ية�للمعا�د�واملدا

بأقسام�تحض���ش�ادة�التق���العا���

ر  -   �التدا �تنظيم �ع�� �شراف

  :ش�ادة�التق���العا��

 س�العليا�أو�أقسام�تحض���ش�ادة� ر شاد�التالميذ�لولوج��قسام�التحض��ية�للمعا�د�واملدا ر املسا�مة����توجيھ�وإ

 .التق���العا��

ي  -   :التدب����دار

  ت�بع�وت�سيق�أعمال�املو

العليا�أو�بأقسام�تحض���ش�ادة�التق���العا��

 زه �وتنفيذ��جراءات�التنظيمية�إلنجا ي الس�ر�ع���تنظيم�العمل�ال��بو

  تنظيم�وت�بع�ومراقبة�مختلف�عمليات�التقو�م�و�متحانات

 تنظيم�ومراقبة�وت�بع�مختلف�عمليات�التقو�م�و�متحانات��ش�ادية�وامل�نيةاملشاركة����

 س� ر �و�املدا �املعا�د �لولوج �التحض��ية �باألقسام �والتالميذ ��ساتذة �مواظبة �و�مراقبة اسة ر �س���الد �حسن ضمان

العليا�أو�بأقسام�تحض���ش�ادة�التق���العا��

ئ�س��شغال�بالثانو�ة�التأ�ي -ه ر م�ام�

ئ�س��شغال�بالثانو�ة�التأ�يلية ر يقوم�

ي  -   :التدب���ال��بو

 ملشاركة����برمجة�وإعداد�مختلف�أ�شطة�وحصص�مواد�التعليم�التق��ا

  والعم��� ي ع�التعليم�التق���النظر الت�سيق�ب�ن�فرو

  للمؤسسة� ي تنظيم�وترت�ب���شطة�حسب��ولو�ات����إطار�مخطط�العمل�السنو

 ع���تنظيم��جتماعات�والندوات�ال��بو�ة�املتعلقة�بالتعليم�التق���والت�سيق�ب�ن�مختلف�شعبھ��شراف

 ض�املراقبة�املستمرة�والتطبيقات مراقبة�واس�ثمار�دفاتر�النصوص�ا��اصة�باملواد�التقنية�ونتائج�وفرو

  � ات �مقرر �ع�� �اعتمادا �التق�� �التعليم �أل�شطة �سنو�ة �برمجة وضع

خطة�تطبيق�ا�والس�ر�ع���تنفيذ�ا
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�املستعملة ��ولية �واملواد �املعدات �وترت�ب �واملخت��ات �املشاغل �أجنحة �مختلف �استغالل�ا����تنظيم �وترشيد ا

 .املشاركة����تنظيم�ومراقبة�مختلف�عمليات�التقو�م�و�متحانات��ش�ادية�وامل�نية

�وس����عمال� �و�ساتذة �التالميذ �ومواظبة ��شاط �ومراقبة ت�بع

  اقتصادية�لفائدة�شعب�التعليم�التق��؛

احة�التالميذ�وضمان�استقام��م�ونظافة�محيط�م�و�مراقبة��شاط�م�ال��بو  ر  .ي الس�ر�ع���

ة�ل�م�����ذا�ا  .ملجالللتالميذ�الداخلي�ن�وتقديم�املشور

  . املشاركة����تنظيم�ومراقبة�وت�بع�مختلف�عمليات�التقو�م�و��متحانات��ش�ادية�وامل�نية

وميثاق�شرف��عاقدي��بمثابة�لوحة�قيادة�موج�ة

�أعمق�ع���خلق�دينامية�جديدة�قوام�ا�أن�ال ى �التوصيف�والتبو�ب�إ���مستو ال��بو�ة�دعامة�أساسية�����قيادةيتجاوز
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�املستعملة ��ولية �واملواد �املعدات �وترت�ب �واملخت��ات �املشاغل �أجنحة �مختلف تنظيم

 

ات�امليدانية�لتالميذ�وأساتذة�شعب�التعليم�التق�� ر �ب�والز�ا ر  .تنظيم�التدا

 .اق��اح�اقتناء�وتجديد�املعدات�ا��اصة�بالتعليم�التقـ��

املشاركة����تنظيم�ومراقبة�مختلف�عمليات�التقو�م�و�متحانات��ش�ادية�وامل�نية

� �التق�� �بالتعليم �ا��اصة �ر�اليومية ر �وس����عمال�(نجاز�التقا �و�ساتذة �التالميذ �ومواظبة ��شاط �ومراقبة ت�بع

 .)باملخابر�واملعامل�والقاعات�ا��اصة

�ع�املذكرات�والتوج��ات�ال��بو�ة�وت�بع�تنفيذ�ا  .توف���الوثائق�املطلو�ة�وتوز

 .إحصاء�التج���ات�واملحافظة�عل��ا�وصيان��ا�والس�ر�ع���حسن�استعمال�ا

 .استالم�التج���ات�و���يل�ا

 .تنظيم�وت�بع�محتو�ات�وعتاد�مستودع�التعليم�التق��

 .يد�ا��اجيات�املادية�والتج���ات�واليات�العمل

�وتحر�ر�املحاضر����ش ئاسة�مجالس�الت�سيق�وال�شاور  .اأ��ر

�ط�عالقات�مع�القطاعات�السوسيو ر اقتصادية�لفائدة�شعب�التعليم�التق��؛- العمل�ع���

  والثانو�ة�التأ�يليةم�ام�ا��ارس�العام�للداخلية�بالثانو�ة��عدادية�

س�العام�للداخلية�امل�ام��تية ر   :يتو���ا��ا

 .املحافظة�ع���النظام�و�نضباط����القسم�الداخ���للمؤسسة

احة�التالميذ�وضمان�استقام��م�ونظافة�محيط�م�و�مراقبة��شاط�م�ال��بو  ر الس�ر�ع���

ة�ل�م�����ذا�ا�ت�شيط�ا��ياة�الثقافية�والر�اضية�والفنية للتالميذ�الداخلي�ن�وتقديم�املشور

املشاركة����تنظيم�ومراقبة�وت�بع�مختلف�عمليات�التقو�م�و��متحانات��ش�ادية�وامل�نية

ل� بمثابة�لوحة�قيادة�موج�ةباملؤسسات�التعليمية��ال��بو�ة�القيادةحو

�أعمق�ع���خلق�دينامية�جديدة�قوام�ا�أن�ال ى �التوصيف�والتبو�ب�إ���مستو يتجاوز
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  املستعملة� ��ولية �واملواد �املعدات �وترت�ب �واملخت��ات �املشاغل �أجنحة �مختلف تنظيم

 .والعمل�ع���صيان��ا

  ات�امليدانية�لتالميذ�وأساتذة�شعب�التعليم�التق�� ر �ب�والز�ا ر تنظيم�التدا

ي  -   :التدب����دار

 اق��اح�اقتناء�وتجديد�املعدات�ا��اصة�بالتعليم�التقـ��

 املشاركة����تنظيم�ومراقبة�مختلف�عمليات�التقو�م�و�متحانات��ش�ادية�وامل�نية

 إ� �التق�� �بالتعليم �ا��اصة �ر�اليومية ر نجاز�التقا

باملخابر�واملعامل�والقاعات�ا��اصة

 ع�املذكرات�والتوج��ات�ال��بو�ة�وت�بع�تنفيذ�ا� توف���الوثائق�املطلو�ة�وتوز

 إحصاء�التج���ات�واملحافظة�عل��ا�وصيان��ا�والس�ر�ع���حسن�استعمال�ا

 استالم�التج���ات�و���يل�ا

 تنظيم�وت�بع�محتو�ات�وعتاد�مستودع�التعليم�التق��

 يد�ا��اجيات�املادية�والتج���ات�واليات�العملتحد

 وتحر�ر�املحاضر����ش� ئاسة�مجالس�الت�سيق�وال�شاور ر

  :العالقات�مع�املحيط -

 ط�عالقات�مع�القطاعات�السوسيو� ر العمل�ع���

م�ام�ا��ارس�العام�للداخلية�بالثانو�ة��عدادية� -و

س�العام�للداخلية�امل�ام��تية ر يتو���ا��ا

ي  -   :التدب���ال��بو

 املحافظة�ع���النظام�و�نضباط����القسم�الداخ���للمؤسسة

  احة�التالميذ�وضمان�استقام��م�ونظافة�محيط�م�و�مراقبة��شاط�م�ال��بو ر الس�ر�ع���

 ت�شيط�ا��ياة�الثقافية�والر�اضية�والفنية

ي  -   :التدب����دار

 املشاركة����تنظيم�ومراقبة�وت�بع�مختلف�عمليات�التقو�م�و��متحانات��ش�ادية�وامل�نية

  خاتمة

ل��إنجاز�بحث �عت��           حو

�أعمق�ع���خلق�دينامية�جديدة�قوام�ا�أن�ال ى �التوصيف�والتبو�ب�إ���مستو يتجاوز
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ل�أحد�املداخل��ساسية� ،�و�عد�انخراط�ا�ال�ادف�واملسؤو ي �ات�التدب��ية�و����ل�مراحل�مسار��صالح�ال��بو ر �ل�املقا

�ا��اص� .2002 ��سا��� �النظام بمثابة

�خ�،�5024عدد��.رسميةال ر يوليو��25بتا

�العل�� ��طر�والبحث �امل�لفة� ،وت�و�ن �الدولة كتابة

��طر �وت�و�ن �ال�شر�ة د ر �املوا ��داء�). 2008نون���( .مدير�ة �تقييم دليل

https://inspectall.files.wordpress.com/2009/02/d  

� ��2004ماي �سلوك��شأن �حسن میثاق

،�الكتابة�العامة،�مدير�ة�وت�و�ن��طر�والبحث�العل��

�والتنظيمية�). 2007 �ال�شر�عية النصوص

من�أجل�). "2/2/2007. (وت�و�ن��طر�والبحث�العل��

 ".ال��بية�والتعليم�العمومي
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ل�أحد�املداخل��ساسية� ،�و�عد�انخراط�ا�ال�ادف�واملسؤو ي �ات�التدب��ية�و����ل�مراحل�مسار��صالح�ال��بو ر �ل�املقا

اش��صال    .حإلنجاح�مختلف�أور

2.02.376  � ��6صادر��� ��و�� 2002 يوليو�17 ،1423جمادى

ال ا��ر�دة. بمؤسسات�ال��بية�والتعليم�العمومي�كما�وقع��غي��ه�وتتميمھ

�املغر�ية �اململكة �الوطنية، �ال��بية ة ر �العا���وزا �العل�� والتعليم ��طر�والبحث وت�و�ن

ر��� �املد �العامـة�،بالتعليم ��طر ،الكتابـة �وت�و�ن �ال�شر�ة د ر �املوا مدير�ة

ر��� https://inspectall.files.wordpress.com/2009/02/d.  امل���ملوظفي�قطاع�التعليم�املد alil_1.pdf

�الوطنية �ال��بية ة ر �وزا �املغر�ية، �. اململكة قم ر � ��46املذكرة �خ ر ��26بتا ماي

  .املوظف�العمومي

ة�ال��بية�الوطنية�والتعليم�العا��،�اململكة�املغر�ية ر وت�و�ن��طر�والبحث�العل�� وزا

عات ز �واملنا �القانونية ن ر���الشؤو �املد �التعليم �قطاع 2007كتو�ر�أ. (،

د�ال�شر�ة ر تقاء�باملوا   .،املتعلقة�باالر

ة�ال��بية�الوطنية�والتعليم�العا��،�اململكة�املغر�ية ر وت�و�ن��طر�والبحث�العل�� وزا

ة�ال��بو�ة�ملؤسسات� ر تقاء�باإلدا ال��بية�والتعليم�العموميوضع�خطة�لالر
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ل�أحد�املداخل��ساسية� ،�و�عد�انخراط�ا�ال�ادف�واملسؤو ي �ات�التدب��ية�و����ل�مراحل�مسار��صالح�ال��بو ر �ل�املقا

اش��صال  إلنجاح�مختلف�أور

  قائمة�املراجع

قم�املرسوم .1  2.02.376ر

بمؤسسات�ال��بية�والتعليم�العمومي�كما�وقع��غي��ه�وتتميمھ

2002.  

�املغر�ية .2 اململكة

ر��� �املد بالتعليم

ر��� امل���ملوظفي�قطاع�التعليم�املد

�الوطنية .3 �ال��بية ة ر �وزا �املغر�ية، اململكة

املوظف�العمومي

اململكة�املغر�ية .4

عات ز �واملنا �القانونية ن الشؤو

د�ال�شر�ة ر تقاء�باملوا املتعلقة�باالر

اململكة�املغر�ية .5

ة�ال��بو�ة�ملؤسسات� ر تقاء�باإلدا وضع�خطة�لالر

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

 

 



رؤى سوسیوتربویة إلعادة إنتاج الثقة بین 

 

                                           برلین

50 

  القيادة�ال��بو�ة�بالقيم�و�ناء�الرأسمال�الثقا��

Educational leadership with values   and building the cultural capital of the learner 

foundations and requirements  
  الدولة

 ا��زائر

MR. Dr.Asma Ben terki/University of biskra/Algeria

ة�القائد�ع��� ر �ا�تمثل�مدى�قد ر التأث�������خر�ن�نحو�تحقيق�أ�داف��عت���القيادة�أ�م�عنصر�لنجاح�املؤسسات�ا��ديثة،�باعتبا

�س���عمل��ل�أعضاء�ا�ألجل�إنجاح�العملية� املؤسسة،�و���املؤسسات�ال��بو�ة�كغ���ا�من�مؤسسات�تمثل�القيادة�نقطة��نطالق�ومحور

يم�تمثل��ل�ما��عتقد�بھ�الفرد�و�تجسد�والقيادة����املؤسسات�ال��بو�ة�متعددة�لعل�أ�م�ا�القيادة�ال��بو�ة�بالقيم،�وذلك�ألن�الق

ي� �الفكر أسمالھ ر � �لبناء �وخاصة �ال��بو�ة، �املؤسسات ��� �القيادة ق �طر �أفضل ��� �ال��بو�ة �القيم �باستخدام �املتعلم �فتوجيھ �سلوكھ، ��

  .والثقا���الذي�سي�ش�ل�من�خلل�ا�قيمھ،�عاداتھ،�مفا�يمھ،�وس�نعكس��ل�ذلك����حياتھ��جتماعية

 ما����أسس�القيادة�ال��بو�ة�بالقيم؟�وما����متطلبات�نجاح��ذه�القيادة�للنجاح����بناء�الرأسمال�الثقا���للمتعلم؟

Abstract: 

Leadership is the most important element for the success of modern institutions, as it represents the extent of the 

leader’s ability to influence others towards achieving the goals of the institution. In educational institutions, like other 

institutions, leadership represents the starting point and the focus of the workflow of all its members for the success of the 

educational process for the learner. 

Leadership in educational institutions is manifold, perhaps the most important of which is educational lea

with values, because values   represent everything an individual believes in and is embodied in his behaviour.  concepts, and

all of this will be reflected in his social life.

Through this intervention, we will analyze and discuss the answer to the

What are the foundations of educational leadership with values?  What are the requirements for the success of 

this leadership to succeed in building the cultural capital of the learner

Keywords:Educatio, leadership,values, Educational leadershi
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القيادة�ال��بو�ة�بالقيم�و�ناء�الرأسمال�الثقا��

  - أسس�ا�ومتطلبا��ا-

Educational leadership with values   and building the cultural capital of the learner

foundations and requirements
الدولة/ ا��امعة�أو�مؤسسة�العمل�/الباحثاسم�. الرتبة

ا��زائر/ جامعة��سكرة/أسماء�ين�تر�ي�. د.أ

Grade.Name/ University / Country 

MR. Dr.Asma Ben terki/University of biskra/Algeria 

ة�القائد�ع��� ر �ا�تمثل�مدى�قد ر �عت���القيادة�أ�م�عنصر�لنجاح�املؤسسات�ا��ديثة،�باعتبا

�س���عمل��ل�أعضاء�ا�ألجل�إنجاح�العملية� املؤسسة،�و���املؤسسات�ال��بو�ة�كغ���ا�من�مؤسسات�تمثل�القيادة�نقطة��نطالق�ومحور

والقيادة����املؤسسات�ال��بو�ة�متعددة�لعل�أ�م�ا�القيادة�ال��بو�ة�بالقيم،�وذلك�ألن�الق

ي� �الفكر أسمالھ ر � �لبناء �وخاصة �ال��بو�ة، �املؤسسات ��� �القيادة ق �طر �أفضل ��� �ال��بو�ة �القيم �باستخدام �املتعلم �فتوجيھ �سلوكھ، ��

والثقا���الذي�سي�ش�ل�من�خلل�ا�قيمھ،�عاداتھ،�مفا�يمھ،�وس�نعكس��ل�ذلك����حياتھ��جتماعية

  : ملداخلة�س�بحث�بالتحليل�والنقاش��جابة�ع���ما�ي��

ما����أسس�القيادة�ال��بو�ة�بالقيم؟�وما����متطلبات�نجاح��ذه�القيادة�للنجاح����بناء�الرأسمال�الثقا���للمتعلم؟

  القيادة،�ال��بية،�القيم،�الرأسمال�الثقا��،�القيادة�ال��بو�ة�بالقيم

Leadership is the most important element for the success of modern institutions, as it represents the extent of the 

leader’s ability to influence others towards achieving the goals of the institution. In educational institutions, like other 

leadership represents the starting point and the focus of the workflow of all its members for the success of the 

Leadership in educational institutions is manifold, perhaps the most important of which is educational lea

with values, because values   represent everything an individual believes in and is embodied in his behaviour.  concepts, and

all of this will be reflected in his social life.  

Through this intervention, we will analyze and discuss the answer to the  following:  

What are the foundations of educational leadership with values?  What are the requirements for the success of 

this leadership to succeed in building the cultural capital of the learner 

Keywords:Educatio, leadership,values, Educational leadership with values, building the cultural capital 
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Educational leadership with values   and building the cultural capital of the learner

  : م��ص�الدراسة

ة�القائد�ع��� ر �ا�تمثل�مدى�قد ر �عت���القيادة�أ�م�عنصر�لنجاح�املؤسسات�ا��ديثة،�باعتبا

�س���عمل��ل�أعضاء�ا�ألجل�إنجاح�العملية� املؤسسة،�و���املؤسسات�ال��بو�ة�كغ���ا�من�مؤسسات�تمثل�القيادة�نقطة��نطالق�ومحور

  .ال��بو�ة�للمتعلم

والقيادة����املؤسسات�ال��بو�ة�متعددة�لعل�أ�م�ا�القيادة�ال��بو�ة�بالقيم،�وذلك�ألن�الق

ي� �الفكر أسمالھ ر � �لبناء �وخاصة �ال��بو�ة، �املؤسسات ��� �القيادة ق �طر �أفضل ��� �ال��بو�ة �القيم �باستخدام �املتعلم �فتوجيھ �سلوكھ، ��

والثقا���الذي�سي�ش�ل�من�خلل�ا�قيمھ،�عاداتھ،�مفا�يمھ،�وس�نعكس��ل�ذلك����حياتھ��جتماعية

ملداخلة�س�بحث�بالتحليل�والنقاش��جابة�ع���ما�ي��من�خالل��ذه�ا

ما����أسس�القيادة�ال��بو�ة�بالقيم؟�وما����متطلبات�نجاح��ذه�القيادة�للنجاح����بناء�الرأسمال�الثقا���للمتعلم؟

  

القيادة،�ال��بية،�القيم،�الرأسمال�الثقا��،�القيادة�ال��بو�ة�بالقيم�:ال�لمات�املفتاحية

Leadership is the most important element for the success of modern institutions, as it represents the extent of the 

leader’s ability to influence others towards achieving the goals of the institution. In educational institutions, like other 

leadership represents the starting point and the focus of the workflow of all its members for the success of the 

Leadership in educational institutions is manifold, perhaps the most important of which is educational lea dership 

with values, because values   represent everything an individual believes in and is embodied in his behaviour.  concepts, and  

What are the foundations of educational leadership with values?  What are the requirements for the success of 

p with values, building the cultural capital  

  

  



رؤى سوسیوتربویة إلعادة إنتاج الثقة بین 

 

                                           برلین

51 

أسمال�ثقا���داخل�الوسط� ر �عد�القيادة�القائمة�ع���القيم�من�أ�م�عناصر�نجاح�املؤسسة�التعليمية����بناء�

� �للمؤسسات �بال�سبة �أساسية �بالقيم �ال��بو�ة �فعند�فالقيادة �اليوم، التعليمية

ن�مؤسستھ�و���بناء�عالقات�العمل،�فسيظ�ر�اتقان� امتالك�املؤسسة�قائدا�تر�و�ا��عمل�بمبدا�القيم�����سي���شؤو

مية�تكمن�أ�مية�القيادة�ال��بو�ة�بالقيم��و��ا�تب���ع���معتقدات�ومبادئ�العامل�ن�داخل�املؤسسات�التعلي

�ومعلم�ن �ومشرف�ن ��ن ر �ادا �من �معھ �ال��بو�والعامل�ن �القائد �لسلوك ��سا��� �املحرك �ا ر �بي��م�. بإعتبا ع �يزر و�و�ما

�ة�قائد�م،�اذا�ما�تب���قيم�متفق�عل��ا�ثم��عميم�ا�ع����ل�أعضاء�املؤسسة�التعليمية   .الثقة�وخاصة�الثقة����رؤ

�تأث���سلوك� �ملدى اسة ر �د ��� �القيادة اسة ر �ود �املجتمع، �أفراد �جميع ���م �ال�� �املوضوعات من

وف�عامر،�(ا��ماعة��سلوك�فرد�مع�ن��و�املس���بالقائد،�وأيضا�تأث����ذا�القائد�بجماعتھ� �عبد�الرؤ ق ،�2013طار

�با��ماعة�إ���ال�دف�امل�شود ل لي���محمد�حس���أبو�(. أي�قام��عمل�للوصو

جل�قائد�من�قوم�'الدليل�والقدوة ،�ور

�ب�ن� ��جتما�� �التفاعل �وتحس�ن ���داف �نحو�تحقيق �جماعتھ �خاللھ �من �يحرك �القائد، �بھ �يقوم �سلوك فالقيادة

وف�عامر،� �عبد�الرؤ ق يمثل�: (والقائد،�)10،�ص�2013طار

وف�) (اد�و�ؤثر����سلوك�م�و�وجھ�عمل�م �عبد�الرؤ ق طار

ة�ع���التأث�������خر�ن�نحو�تحقيق��دف�محدد ر ؛�القيادة����القد ل   .إجماال�يمكن�لنا�القو

�ا�ال���ء�ير�و�:الز�ادة�والنمو: وتحمل�املعا�ي�التالية ر

�الولد ب �و�نميھ�: ر ��غديھ �بما �و�ع�ده وليھ

سائل�ا�متنوعة  .ال��بية�عملية�معقدة،�أ�داف�ا�متعددة�وطرائق�ا�كث��ة�وو

رؤى سوسیوتربویة إلعادة إنتاج الثقة بین : التربویة واتجاھات التربیة الحدیثة
 المؤسسات التربویة والمجتمع

برلین    -    ألمانیا/ اصدارات المركز الدیمقراطي العربي للدراسات السیاسیة واالقتصادیة 

 

أسمال�ثقا���داخل�الوسط� ر �عد�القيادة�القائمة�ع���القيم�من�أ�م�عناصر�نجاح�املؤسسة�التعليمية����بناء�

�املتعلم�ن �لدى �و�األخص ،��� ر �.  املد �للمؤسسات �بال�سبة �أساسية �بالقيم �ال��بو�ة فالقيادة

ن�مؤسستھ�و���بناء�عالقات�العمل،�فسيظ�ر�اتقان� امتالك�املؤسسة�قائدا�تر�و�ا��عمل�بمبدا�القيم�����سي���شؤو

  .وابداع�العامل�ن�معھ�و�ل�املحيط�ن�بھ

تكمن�أ�مية�القيادة�ال��بو�ة�بالقيم��و��ا�تب���ع���معتقدات�ومبادئ�العامل�ن�داخل�املؤسسات�التعلي

�ومعلم�ن �ومشرف�ن ��ن ر �ادا �من �معھ �ال��بو�والعامل�ن �القائد �لسلوك ��سا��� �املحرك �ا ر بإعتبا

�ة�قائد�م،�اذا�ما�تب���قيم�متفق�عل��ا�ثم��عميم�ا�ع����ل�أعضاء�املؤسسة�التعليمية الثقة�وخاصة�الثقة����رؤ

   .العلمي�

�تأث���سلوك� �ملدى اسة ر �د ��� �القيادة اسة ر �ود �املجتمع، �أفراد �جميع ���م �ال�� �املوضوعات من

ا��ماعة��سلوك�فرد�مع�ن��و�املس���بالقائد،�وأيضا�تأث����ذا�القائد�بجماعتھ�

�با��ماعة�إ���ال�دف�امل�شود' ادق'،�والقيادة�مشتقة�من�الفعل� ل أي�قام��عمل�للوصو

الدليل�والقدوة'يقود�الدابة�من�أمام�ا،�و�سوق�ا�من�خلف�ا؛�فم�ان�القائد����املقدمة�

،�د�ت،�ص�(قود�وقادة�أقاده�خيال�أعطاه�إيا�ا�يقود�ا�   )370ابن�منظور

�ب�ن� ��جتما�� �التفاعل �وتحس�ن ���داف �نحو�تحقيق �جماعتھ �خاللھ �من �يحرك �القائد، �بھ �يقوم �سلوك فالقيادة

رد�ل�ا� وف�عامر،�(أعضاء�ا��ماعة�وا��فاظ�ع���تماسك�ا�وت�س���املوا �عبد�الرؤ ق طار

����ا��ماعة،�ف�و�الذي�يقود�جماعة�من��فر  ي اد�و�ؤثر����سلوك�م�و�وجھ�عمل�مال��ص�املركز

ة�ع���التأث�������خر�ن�نحو�تحقيق��دف�محدد ر ؛�القيادة����القد ل إجماال�يمكن�لنا�القو

�ا�ير�و"بالعودة�ملعاجم�اللغة�نجد�أن��لمة�تر�ية�من�أصل� وتحمل�املعا�ي�التالية" ر

�العر�ية �اللغة �ملجمع �الوسيط �امل��م �و�� �ونما، اد �الولد: ز ب ر

1-12،�ص�ص�2001سعيد�إسماعيل�ع��،� 3.(  

  :اصطالحا��عددت�التعر�فات�ملصط���ال��بية�وال���يمكن�أن�نجمل�ا�كما�ي��

سائل�ا�متنوعة ال��بية�عملية�معقدة،�أ�داف�ا�متعددة�وطرائق�ا�كث��ة�وو
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  :مقدمة

أسمال�ثقا���داخل�الوسط�              ر �عد�القيادة�القائمة�ع���القيم�من�أ�م�عناصر�نجاح�املؤسسة�التعليمية����بناء�

�املتعلم�ن �لدى �و�األخص ،��� ر املد

ن�مؤسستھ�و���بناء�عالقات�العمل،�فسيظ�ر�اتقان� امتالك�املؤسسة�قائدا�تر�و�ا��عمل�بمبدا�القيم�����سي���شؤو

وابداع�العامل�ن�معھ�و�ل�املحيط�ن�بھ

تكمن�أ�مية�القيادة�ال��بو�ة�بالقيم��و��ا�تب���ع���معتقدات�ومبادئ�العامل�ن�داخل�املؤسسات�التعلي  

�ومعلم�ن �ومشرف�ن ��ن ر �ادا �من �معھ �ال��بو�والعامل�ن �القائد �لسلوك ��سا��� �املحرك �ا ر بإعتبا

�ة�قائد�م،�اذا�ما�تب���قيم�متفق�عل��ا�ثم��عميم�ا�ع����ل�أعضاء�املؤسسة�التعليمية الثقة�وخاصة�الثقة����رؤ

 
ً

العلمي�أ�مية�ال�شر�: أوال

  : أساسيةمفا�يم�. 1

  : القيادة. 1.1

�تأث���سلوك���عت���القيادة   �ملدى اسة ر �د ��� �القيادة اسة ر �ود �املجتمع، �أفراد �جميع ���م �ال�� �املوضوعات من

ا��ماعة��سلوك�فرد�مع�ن��و�املس���بالقائد،�وأيضا�تأث����ذا�القائد�بجماعتھ�

،�والقيادة�مشتقة�من�الفعل�)10ص�

  ،�ص2013العال،�

يقود�الدابة�من�أمام�ا،�و�سوق�ا�من�خلف�ا؛�فم�ان�القائد����املقدمة�: يقال

قود�وقادة�أقاده�خيال�أعطاه�إيا�ا�يقود�ا�

�ب�ن� ��جتما�� �التفاعل �وتحس�ن ���داف �نحو�تحقيق �جماعتھ �خاللھ �من �يحرك �القائد، �بھ �يقوم �سلوك فالقيادة

رد�ل�ا� أعضاء�ا��ماعة�وا��فاظ�ع���تماسك�ا�وت�س���املوا

����ا��ماعة،�ف�و�الذي�يقود�جماعة�من��فر  ي ال��ص�املركز

ة�ع���التأث�������خر�ن�نحو�تحقيق��دف�محدد)10،�ص�2013عامر،� ر ؛�القيادة����القد ل إجماال�يمكن�لنا�القو

  ال��بية. 2.1

بالعودة�ملعاجم�اللغة�نجد�أن��لمة�تر�ية�من�أصل�       

� �ور�اًء؛ ا �وً �العر�ية: أير �اللغة �ملجمع �الوسيط �امل��م �و�� �ونما، اد ز

سعيد�إسماعيل�ع��،�.(و�ؤدبھ

اصطالحا��عددت�التعر�فات�ملصط���ال��بية�وال���يمكن�أن�نجمل�ا�كما�ي��

سائل�ا�متنوعة -  ال��بية�عملية�معقدة،�أ�داف�ا�متعددة�وطرائق�ا�كث��ة�وو



رؤى سوسیوتربویة إلعادة إنتاج الثقة بین 

 

                                           برلین

52 

 .لل��بية�طرف�ن�املر�ي�وامل���ي،�ثم�الوسط�أو��وساط�ال���تتم�ف��ا�العملية�ال��بو�ة

رة  .��سانية�جسدا�وعاطفة�وعقال�ومعرفة�وم�ا

 .ال��بية�عملية�نمو�فردي�واجتما���وإ�سا�ي،��ادفة�ل�ست�عشوائية

ران،�.(ال��بية�طر�قة�ونظام،�يصدر�عن�فلسفة�وعقيدة�وإيديولوجية����ا��ياة ،�ص�ص�1999شبل�بد

ره،� ه�وقيمـة�املتاع�ثمنـھ�كـما�جـاء�فـي�امل��ـم�الوسيـط�قيـم�ال���ء�تقييـما�أي�قد ر فـي�اللغـة؛�قيمـة�الشـيء�قد

 )797ص ، 

،��ابن منظور األفریقي المصري(ال���ءوفـي�لسان�العرب؛�القيمة�واحدة�القيم،�وأصلھ�الواو�ألنھ�يقوم�مقام�

�أبادي،�(نظـام��مر�وعمـاده،�ومـا�لـھ�قيمـة�إذا�لـم�يـدم�علـى�شـيء ي �1306الف��وز

؛�القدر�والثمن،��ستقامة�و�  ل �حو �للقيمة�يدور ي �أن�املع���اللغو ل   .عتدال،�النظام�والثباتبقراءة�ملا�سبق�نقو

����أفضليات�فردية،� ل ج�ات�النظر�ف��،�ال�تخ�� ت�شأ�من�نقاشات�ونزاعات�أو��سو�ات�ب�ن�تنوع�من��راء�وو

��ا�أن��ذه�القيم�أو�كـل�ما�يفضلھ�أفراد�

ا��ة�املع�� ة�مبادئ�أكيدة�صر�حة�وو ر �عادة�وسط�محيط�متعدد���عاد،�وال�تمثل�بالضرو   .مجتمع�ما�تت�ون

ف��جتماعيـة�ي�شر��ا�الفـرد�و�حكـم���ا،�تحدد�مجاالت� أح�ام�مك�سبة�من�الظرو

�أو�سلبية �إيجابية �تكـون �قـد �والقيمة �املجتمعات، �باختالف �القيم ��ذه �تختلف ��علمھ، �وتؤثر��� �وسلوكھ » تفك��ه،

���حياتھ�من�الب�ئة��جتماعية�ال���ي�ت���إل��ا،�ت�ون�

ه�وتحديد�اتجا�اتھ�سلبا�أو�إيجابا�ع���اختالف�طبيعة�املجتمع�املك�سبة�منھ ر   . مساعدة�لھ����بناء�أف�ا

�جميع� ��� �الطالب �مع �تفاعل�م �أثناء �وال��بو�ون �املعلمون �بھ �يقوم �اجتما�� �دور �بأ��ا �ال��بو�ة �القيادة �عرف

� �عن �و�ك�سبھ �يتعلمھ �للمعلم �القيادي �الدور �و�ذا �املواقف، �مختلف �و�� �التعليمية �ب�املراحل ر �والتد �ة ر �املما طر�ق

رؤى سوسیوتربویة إلعادة إنتاج الثقة بین : التربویة واتجاھات التربیة الحدیثة
 المؤسسات التربویة والمجتمع

برلین    -    ألمانیا/ اصدارات المركز الدیمقراطي العربي للدراسات السیاسیة واالقتصادیة 

 

لل��بية�طرف�ن�املر�ي�وامل���ي،�ثم�الوسط�أو��وساط�ال���تتم�ف��ا�العملية�ال��بو�ة

رةال��بية�عملية�نمو��املة�لل��صية� ��سانية�جسدا�وعاطفة�وعقال�ومعرفة�وم�ا

ر�ة  .لل��بية�صفة��ستمرا

ال��بية�عملية�نمو�فردي�واجتما���وإ�سا�ي،��ادفة�ل�ست�عشوائية

 .ال��بية�عملية�تفاعلية

ال��بية�طر�قة�ونظام،�يصدر�عن�فلسفة�وعقيدة�وإيديولوجية����ا��ياة

ره،� ه�وقيمـة�املتاع�ثمنـھ�كـما�جـاء�فـي�امل��ـم�الوسيـط�قيـم�ال���ء�تقييـما�أي�قد ر فـي�اللغـة؛�قيمـة�الشـيء�قد

، )د ت( مجمع اللغة العربیة(واستخدمت�القيمة�أيضا�بمعنـى��ستقامـة�و�عتـدال

وفـي�لسان�العرب؛�القيمة�واحدة�القيم،�وأصلھ�الواو�ألنھ�يقوم�مقام�

نظـام��مر�وعمـاده،�ومـا�لـھ�قيمـة�إذا�لـم�يـدم�علـى�شـيء) بكسر�القاف(

؛�القدر�والثمن،��ستقامة�و�  ل �حو �للقيمة�يدور ي �أن�املع���اللغو ل بقراءة�ملا�سبق�نقو

����أفضليات�فردية،� ل ج�ات�النظر�ف��،�ال�تخ�� ت�شأ�من�نقاشات�ونزاعات�أو��سو�ات�ب�ن�تنوع�من��راء�وو

�و�ف�بودي�و،�د�ت،�ص�(»    )452بودون

��ا�أن��ذه�القيم�أو�كـل�ما�يفضلھ�أفراد�يؤكد�ما�جاء����امل��م�النقدي�أن�القيم�تمثل�أفضليات��فراد،�مو 

ا��ة�املع�� ة�مبادئ�أكيدة�صر�حة�وو ر �عادة�وسط�محيط�متعدد���عاد،�وال�تمثل�بالضرو مجتمع�ما�تت�ون

ن�أن�القيم �آخرو ى ف��جتماعيـة�ي�شر��ا�الفـرد�و�حكـم���ا،�تحدد�مجاالت�: "ب�نما�ير أح�ام�مك�سبة�من�الظرو

�أو�سلبية �إيجابية �تكـون �قـد �والقيمة �املجتمعات، �باختالف �القيم ��ذه �تختلف ��علمھ، �وتؤثر��� �وسلوكھ تفك��ه،

ة�عن�أح�ام�يك�س��ا�الفرد ر ���حياتھ�من�الب�ئة��جتماعية�ال���ي�ت���إل��ا،�ت�ون��بحسب��ذا�التعر�ف؛�فالقيم�عبا

ه�وتحديد�اتجا�اتھ�سلبا�أو�إيجابا�ع���اختالف�طبيعة�املجتمع�املك�سبة�منھ ر مساعدة�لھ����بناء�أف�ا

�جميع� ��� �الطالب �مع �تفاعل�م �أثناء �وال��بو�ون �املعلمون �بھ �يقوم �اجتما�� �دور �بأ��ا �ال��بو�ة �القيادة �عرف

� �عن �و�ك�سبھ �يتعلمھ �للمعلم �القيادي �الدور �و�ذا �املواقف، �مختلف �و�� �التعليمية املراحل
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لل��بية�طرف�ن�املر�ي�وامل���ي،�ثم�الوسط�أو��وساط�ال���تتم�ف��ا�العملية�ال��بو�ة - 

ال��بية�عملية�نمو��املة�لل��صية� - 

ر�ة -  لل��بية�صفة��ستمرا

ال��بية�عملية�نمو�فردي�واجتما���وإ�سا�ي،��ادفة�ل�ست�عشوائية - 

ال��بية�عملية�تفاعلية - 

ال��بية�طر�قة�ونظام،�يصدر�عن�فلسفة�وعقيدة�وإيديولوجية����ا��ياة - 

65 -69( 

  :القيم. 1.3

ره،� ه�وقيمـة�املتاع�ثمنـھ�كـما�جـاء�فـي�امل��ـم�الوسيـط�قيـم�ال���ء�تقييـما�أي�قد ر فـي�اللغـة؛�قيمـة�الشـيء�قد

واستخدمت�القيمة�أيضا�بمعنـى��ستقامـة�و�عتـدال

وفـي�لسان�العرب؛�القيمة�واحدة�القيم،�وأصلھ�الواو�ألنھ�يقوم�مقام�

ـوم��مـر�) 500دت،�ص� (وِق

  ).�168ـــ،�ص

؛�القدر�والثمن،��ستقامة�و�           ل �حو �للقيمة�يدور ي �أن�املع���اللغو ل بقراءة�ملا�سبق�نقو

����أفضليات�فردية،�«: فالقيم ل ج�ات�النظر�ف��،�ال�تخ�� ت�شأ�من�نقاشات�ونزاعات�أو��سو�ات�ب�ن�تنوع�من��راء�وو

» تلزم�الذين�ي�تمون�إل��ا

يؤكد�ما�جاء����امل��م�النقدي�أن�القيم�تمثل�أفضليات��فراد،�مو          

ا��ة�املع�� ة�مبادئ�أكيدة�صر�حة�وو ر �عادة�وسط�محيط�متعدد���عاد،�وال�تمثل�بالضرو مجتمع�ما�تت�ون

ن�أن�القيم           �آخرو ى ب�نما�ير

�أو�سلبية �إيجابية �تكـون �قـد �والقيمة �املجتمعات، �باختالف �القيم ��ذه �تختلف ��علمھ، �وتؤثر��� �وسلوكھ تفك��ه،

ة�عن�أح�ام�يك�س��ا�الفرد ر بحسب��ذا�التعر�ف؛�فالقيم�عبا

ه�وتحديد�اتجا�اتھ�سلبا�أو�إيجابا�ع���اختالف�طبيعة�املجتمع�املك�سبة�منھ ر مساعدة�لھ����بناء�أف�ا

  القيادة�ال��بو�ة. 4.1

�جميع�               ��� �الطالب �مع �تفاعل�م �أثناء �وال��بو�ون �املعلمون �بھ �يقوم �اجتما�� �دور �بأ��ا �ال��بو�ة �القيادة �عرف

� �عن �و�ك�سبھ �يتعلمھ �للمعلم �القيادي �الدور �و�ذا �املواقف، �مختلف �و�� �التعليمية املراحل

  .وا����ة
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سة�بصفة�خاصة ر   .متا�عة��تجا�ات�والقضايا�القومية�والعاملية�والو���بأ�عاد�تأث���ا�ع���التعليم�عامة�واملد

سية�ع���القيام�بذلك���� ر ���،�و���يع�القيادة�املد ر توضيح�ا��ديد����الثقافة�ال��بو�ة�ل�ل�العامل�ن����املجتمع�املد

�س،�التقو�م ر ،�وكيفية�جعل�املتعلم�)كيفية�استخدام�التكنولوجيا�ا��ديثة����التد

اك��ولو�ات،�وت�و�ن��س��اتيجيات�ال����ساعد�ع��� ر سة�ع���إد ر توف���البيانات�والقيام�بالعمليات�ال����ساعد�املد

�اطالع� �لديھ �ي�ون �القائد �فاملعلم �والعاملية، �املعاصرة �القضايا �ع�� �منصب ��� ر �املد �املجتمع �ا�تمام �أن �من التأكد

�اضية�واجتماعية�أو���شطة�الصفية�املختلفة ر ���بأ�م�القضايا�الرا�نة،�سياسية�او�اقتصادية،�   .وو

�د�من���عبودي   )77-76. ص.،�ص2010. ز

رة�ع��� �طت�ب�ن�مف�ومي�القيادة�والقيم،�فالقيادة�من�حيث�القد ر مف�وم�القيادة�بالقيم�من�أحدث�املفا�يم�ال���

���� �وتظ�ر�وتتج�� �الفرد ���ا �يؤمن �ال�� �واملبادئ �املعتقدات �مجموع �من �املف�وم �يحملھ �با �والقيم ��خر�ن، أث�����

��ل� �ليت�نا�ا �أساسية �القائد �يرا�ا �ملعتقدات �وفقا ��فراد �توحيد �بالقيم؛ �القيادة �مف�وم �بذلك �في�ون سلوكھ،

نحن�وكيف�نتصرف�بدال�من�القوة�املوضعية�ال���نحتفظ���ا،�إذ�أن�القيادة�

�ناصر� �حميد ائد �العطار�ور �حمودي فؤاد

��عتبار���تمامات� ��ع�ن ��خذ �مع �الرا��ة القيم

جات�القوة�ال���يمتلك�ا����اص�داخل�املنظمة�و���مجموعة����اص�الذين�تخدم�م ر عبد�هللا�. (ال��صية�ود

�بجميع� �منظمة �أي ��� �القائد �ا�تمام ة ر ضرو

�قيم� �وفق �العامل�ن �مع �بالتعامل �وا�تمامھ �القيادي ��سلوب �نوع �ع�� ���تمام �يركز��ذا �اذ �ف��ا، �العامل�ن �فراد

ومبادئ�أصيلة�و�عامل�م�ب�ل�تقدير�واح��ام�وعدالة�ومساواة�و��ل�مصداقية�وشفافية،�مما��سا�م�����ثر��يجا�ي�

ائد�حميد�ناصر�الراشدي،�   )112،�ص�2020فؤاد�حمودي�العطار�ور

رؤى سوسیوتربویة إلعادة إنتاج الثقة بین : التربویة واتجاھات التربیة الحدیثة
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ر  �قاد ��ش�ل�فعال�عندما�ي�ون   :ا�ع��و�تحقق��ذا�الدور

سة�بصفة�خاصة ر متا�عة��تجا�ات�والقضايا�القومية�والعاملية�والو���بأ�عاد�تأث���ا�ع���التعليم�عامة�واملد

سية�ع���القيام�بذلك���� ر ���،�و���يع�القيادة�املد ر توضيح�ا��ديد����الثقافة�ال��بو�ة�ل�ل�العامل�ن����املجتمع�املد

�قياد��ا� س�ال���يتولون ر �س،�التقو�ممثل�(املدا ر كيفية�استخدام�التكنولوجيا�ا��ديثة����التد

�د�من���عبودي   )76. ،�ص2010. ز

اك��ولو�ات،�وت�و�ن��س��اتيجيات�ال����ساعد�ع��� ر سة�ع���إد ر توف���البيانات�والقيام�بالعمليات�ال����ساعد�املد

.  

�اطالع� �لديھ �ي�ون �القائد �فاملعلم �والعاملية، �املعاصرة �القضايا �ع�� �منصب ��� ر �املد �املجتمع �ا�تمام �أن �من التأكد

�اضية�واجتماعية�أو���شطة�الصفية�املختلفة ر ���بأ�م�القضايا�الرا�نة،�سياسية�او�اقتصادية،� وو

لية�نحو�نجاح�العمل�وحبھ�الشديد�ملساع �باملسؤو   .دة�وخدمة��خر�نالشعور

�د�من���عبودي. (الت�بؤ�باألحداث�والنظرة��عيدة�املدى�نحو�تطو�ر�العملية�التعليمية ز

رة�ع��� �طت�ب�ن�مف�ومي�القيادة�والقيم،�فالقيادة�من�حيث�القد ر مف�وم�القيادة�بالقيم�من�أحدث�املفا�يم�ال���

���� �وتظ�ر�وتتج�� �الفرد ���ا �يؤمن �ال�� �واملبادئ �املعتقدات �مجموع �من �املف�وم �يحملھ �با �والقيم ��خر�ن، أث�����

��ل� �ليت�نا�ا �أساسية �القائد �يرا�ا �ملعتقدات �وفقا ��فراد �توحيد �بالقيم؛ �القيادة �مف�وم �بذلك �في�ون سلوكھ،

نحن�وكيف�نتصرف�بدال�من�القوة�املوضعية�ال���نحتفظ���ا،�إذ�أن�القيادة��تركز�فلسفة�القيادة�بالقيم�ع���من

� رادتنا �إ �بفعلون �الناس �جعل �ع�� ة ر �أو�القد �املوضعية �بالسلطة �تتعلق �ناصر�(ال �حميد ائد �العطار�ور �حمودي فؤاد

112(  

�بأ��ا �بالقيم �القيادة ��عز�ز : "�عرف �إ�� ���دف �ال�� سة ر ��عتبار���تمامات��املما ��ع�ن ��خذ �مع �الرا��ة القيم

جات�القوة�ال���يمتلك�ا����اص�داخل�املنظمة�و���مجموعة����اص�الذين�تخدم�م ر ال��صية�ود

  ) 1155ص�،�01/10/2020،�

�من �تنطلق �ة، ر �إدا �متم���وفلسفة �قيادي �أسلوب �بالقيم �بجميع��فالقيادة �منظمة �أي ��� �القائد �ا�تمام ة ر ضرو

�قيم� �وفق �العامل�ن �مع �بالتعامل �وا�تمامھ �القيادي ��سلوب �نوع �ع�� ���تمام �يركز��ذا �اذ �ف��ا، �العامل�ن �فراد

ومبادئ�أصيلة�و�عامل�م�ب�ل�تقدير�واح��ام�وعدالة�ومساواة�و��ل�مصداقية�وشفافية،�مما��سا�م�����ثر��يجا�ي�

ائد�حميد�ناصر�الراشدي،�. (م�و�رفع�من�وال��م�وح��م فؤاد�حمودي�العطار�ور

 
التربویة واتجاھات التربیة الحدیثةالقیادة       

اصدارات المركز الدیمقراطي العربي للدراسات السیاسیة واالقتصادیة               

  

  املؤتمر�الدو��

2022 

 

ر  �قاد ��ش�ل�فعال�عندما�ي�ون و�تحقق��ذا�الدور

سة�بصفة�خاصة�- ر متا�عة��تجا�ات�والقضايا�القومية�والعاملية�والو���بأ�عاد�تأث���ا�ع���التعليم�عامة�واملد

سية�ع���القيام�بذلك�����- ر ���،�و���يع�القيادة�املد ر توضيح�ا��ديد����الثقافة�ال��بو�ة�ل�ل�العامل�ن����املجتمع�املد

�قياد��ا� س�ال���يتولون ر املدا

�د�من���عبودي(مركز�العملية�ال��بو�ة� ز

اك��ولو�ات،�وت�و�ن��س��اتيجيات�ال����ساعد�ع����- ر سة�ع���إد ر توف���البيانات�والقيام�بالعمليات�ال����ساعد�املد

سة�لرسا ر .ل��اتحقيق�املد

�اطالع��- �لديھ �ي�ون �القائد �فاملعلم �والعاملية، �املعاصرة �القضايا �ع�� �منصب ��� ر �املد �املجتمع �ا�تمام �أن �من التأكد

�اضية�واجتماعية�أو���شطة�الصفية�املختلفة ر ���بأ�م�القضايا�الرا�نة،�سياسية�او�اقتصادية،� وو

لية�نحو�نجاح�العمل�وحبھ�الشديد�ملساع�- �باملسؤو الشعور

الت�بؤ�باألحداث�والنظرة��عيدة�املدى�نحو�تطو�ر�العملية�التعليمية�-

  : القيادة�بالقيم. 5.1

رة�ع���          �طت�ب�ن�مف�ومي�القيادة�والقيم،�فالقيادة�من�حيث�القد ر مف�وم�القيادة�بالقيم�من�أحدث�املفا�يم�ال���

����الت �وتظ�ر�وتتج�� �الفرد ���ا �يؤمن �ال�� �واملبادئ �املعتقدات �مجموع �من �املف�وم �يحملھ �با �والقيم ��خر�ن، أث�����

��ل� �ليت�نا�ا �أساسية �القائد �يرا�ا �ملعتقدات �وفقا ��فراد �توحيد �بالقيم؛ �القيادة �مف�وم �بذلك �في�ون سلوكھ،

  .العامل�ن

تركز�فلسفة�القيادة�بالقيم�ع���من         

� رادتنا �إ �بفعلون �الناس �جعل �ع�� ة ر �أو�القد �املوضعية �بالسلطة �تتعلق ال

112،�ص�2020الراشدي،�

�بأ��ا          �بالقيم �القيادة �عرف

جات�القوة�ال���يمتلك�ا����اص�داخل�املنظمة�و���مجموعة����اص�الذين�تخدم�م ر ال��صية�ود

،�بن�عبد�العز�ز�الشر�ف

�من          �تنطلق �ة، ر �إدا �متم���وفلسفة �قيادي �أسلوب �بالقيم فالقيادة

�قيم� �وفق �العامل�ن �مع �بالتعامل �وا�تمامھ �القيادي ��سلوب �نوع �ع�� ���تمام �يركز��ذا �اذ �ف��ا، �العامل�ن �فراد

ومبادئ�أصيلة�و�عامل�م�ب�ل�تقدير�واح��ام�وعدالة�ومساواة�و��ل�مصداقية�وشفافية،�مما��سا�م�����ثر��يجا�ي�

م�و�رفع�من�وال��م�وح��مألدا��
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غبات��ل��فراد�العامل�ن�باملؤسسة،�فالقيادة�ال��بو�ة� ر تتضمن�القيادة��ش�ل�عام�س���القائد�نحو�إشباع�

���� �املتعلم�ن �مع �تفاعل�م �أثناء �ال��بو�ون �واملعلمون �التعليمية ة ر

�جميعا� �يجعل�م �مما �التعلي��، �املؤسسة �داخل غبا��م ر � �اشباع�م �تتضمن �التعلي��، �الوسط �داخل �املواقف مختلف

ي�ع�� ة�القائد�ال��بو ر �بالقيم،�بتاث��ه�عل��م�أثناء�قيام�م�بواجبا��م،�فقد ي �القائد�ال��بو ل �حو التأث������طاقمھ��يلتفون

ى� �مستو �ع�� �والتعرف �خصائص�م �ف�م �ع�� ��ساعده �ال�� �قيادتھ �طبيعة �من �باألساس ��و�نا�ع ي �و�دار ي ال��بو

��فراد�العامل�ن���� ق �إلنجاز�أ�داف�م�تقوم�القيادة�بالقيم�ع���وجود�ميثاق�يح��م�حقو ق تقر�ر�أفضل�الطر

ح�املنظمة�وقل��ا�النابض،�متم��ين�عن� �جزءا�من�املؤسسة،�كما�يتضمن�امليثاق��عد�للعامل�ن�رو ق و�عد��ذه�ا��قو

ا��م،�وأن��عاملون� ر ���م�و�قد �بأن�أ��اب�العمل�والقادة�يثقون �اس�بدال�م،�وأن�ينمو�لد��م�الشعور غ���م�ال�يجوز

�دقيق� ��ش�ل �أ�شط��ا ��ل �ع�� �تطلع�م �وأن �املبذولة، ��ضافية ����ود�م �املنظمة ة ر دير�إدا

ا��م�وأمنيا��م ر �م�وأ ر فؤاد�حمودي�.( وشفاف،�وت�بع�مع�م�سياسة�الباب�املفتوح�وتمنح�م�حق�حر�ة�التعب���عن�أف�ا

�و�صوغون� �يخططون نجاح�املؤسسة،�إذ��عود�ذلك�أساسا�أن�القادة�ال��بو�ون

�ا��انب� �إ�� �باإلضافة �الرشيدة، ات ر �القرا �اتخاذ �و�� ����الرقابة �و�س�مون �السلطات �و�فوضون ليات �املسؤو و�نظمون

�أبو�طاحون، 201أمل�لطفي ،�فالتأث���)19،�ص�2

��و� �يرا�ا �ال�� �ال��بو��ن�بالطر�قة �او�اتجا�ات �التغي������قيم �إحداث �قصد �بھ �يقوم �سلوك �إ�� �القائد سھ ر �يما الذي

�لتحقيق���داف� �م�ع���تقبل��ذا�السلوك،�بل�يتم�برغب��م�واقتناع�م،�وجعل�م�يتعاونون ر �اجبا مناسبة�لذلك،�دون

ن�مؤسسا��م،�ف�ل�من�مدير�املؤسسة�ال��بو�ة� اعتمد�الكث���من�ال��بو��ن�أسلوب�القيادة�ال��بو�ة�����سي���شؤو

�اعتماد� �أو�التطو�ر�دون �التغي���امل�شود �احداث �الصعب �من �ولكنھ �بأدوار�قيادية، �يقومون �واملعلم �الف�� واملشرف

ل�ن�عن�التعليم،�وح��� �ا�تمام�ال��بو��ن�واملسؤو ة�بالقيم،��ذا�النوع�ا��ديث��س�يا�من�القيادة�محور

�والتعلي���معا ي �ة�الذاتية�ع���نحو�يقود�إ����بداع��دار ر ات��دا ر  .�عظيم�املباد

��داء�املنصف�العادل ل �تتمركز�حو ي  .تأس�س�قواعد�وأسس�لالنضباط��دار

ا��ا��تصالية�داخل�وخارج� ر �ادة�قد ح�الفر�ق�وز ة�العمل�برو ر ات�إدا ر تمك�ن�القيادات�التعليمية�من�م�ا

يمية،�ليعمق��نتماء�املؤس����لدى�ترسيخ�قيم�الشفافية�واملحاس�ية�والالمركز�ة�داخل�املؤسسة�التعل

وس��ا  .تمك�ن�القيادات�التعليمية�وقيام�ا�بالتقو�م�الذا�ي�املستمر�ألدا��ا�وأداء�مرؤ

رؤى سوسیوتربویة إلعادة إنتاج الثقة بین : التربویة واتجاھات التربیة الحدیثة
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  أسس�القيادة�ال��بو�ة�بالقيم

غبات��ل��فراد�العامل�ن�باملؤسسة،�فالقيادة�ال��بو�ة� ر تتضمن�القيادة��ش�ل�عام�س���القائد�نحو�إشباع�

��دا �أعضاء �بھ �يقوم �اجتما�� �دور �من �تحملھ ����بما �املتعلم�ن �مع �تفاعل�م �أثناء �ال��بو�ون �واملعلمون �التعليمية ة ر

�جميعا� �يجعل�م �مما �التعلي��، �املؤسسة �داخل غبا��م ر � �اشباع�م �تتضمن �التعلي��، �الوسط �داخل �املواقف مختلف

ي�ع�� ة�القائد�ال��بو ر �بالقيم،�بتاث��ه�عل��م�أثناء�قيام�م�بواجبا��م،�فقد ي �القائد�ال��بو ل �حو يلتفون

ى� �مستو �ع�� �والتعرف �خصائص�م �ف�م �ع�� ��ساعده �ال�� �قيادتھ �طبيعة �من �باألساس ��و�نا�ع ي �و�دار ي ال��بو

ا��م،�ضمن�املعاي���واملعتقدات�املنظمة�لس���املؤسسة�ال��بو�ة ر   .إم�انيا��م�وقد

��فراد�العامل�ن���� ق تقوم�القيادة�بالقيم�ع���وجود�ميثاق�يح��م�حقو

ح�املنظمة�وقل��ا�النابض،�متم��ين�عن� �جزءا�من�املؤسسة،�كما�يتضمن�امليثاق��عد�للعامل�ن�رو ق و�عد��ذه�ا��قو

ا��م،�وأن��عاملون� ر ���م�و�قد �بأن�أ��اب�العمل�والقادة�يثقون �اس�بدال�م،�وأن�ينمو�لد��م�الشعور غ���م�ال�يجوز

�دقيق� ��ش�ل �أ�شط��ا ��ل �ع�� �تطلع�م �وأن �املبذولة، ��ضافية ����ود�م �املنظمة ة ر دير�إدا

ا��م�وأمنيا��م ر �م�وأ ر وشفاف،�وت�بع�مع�م�سياسة�الباب�املفتوح�وتمنح�م�حق�حر�ة�التعب���عن�أف�ا

ائد�حميد�ناصر�الراشدي�،   )113،ص�2020العطار�ور

�و�صوغون�فالقيادة�ال��بو�ة����أساس� �يخططون نجاح�املؤسسة،�إذ��عود�ذلك�أساسا�أن�القادة�ال��بو�ون

�ا��انب� �إ�� �باإلضافة �الرشيدة، ات ر �القرا �اتخاذ �و�� ����الرقابة �و�س�مون �السلطات �و�فوضون ليات �املسؤو و�نظمون

�أبو�طاحون،. (��م�و�خطر�واملتمثل����التأث���ع���سلوكيات�واتجا�ات��فراد أمل�لطفي

��و� �يرا�ا �ال�� �ال��بو��ن�بالطر�قة �او�اتجا�ات �التغي������قيم �إحداث �قصد �بھ �يقوم �سلوك �إ�� �القائد سھ ر �يما الذي

�لتحقيق���داف� �م�ع���تقبل��ذا�السلوك،�بل�يتم�برغب��م�واقتناع�م،�وجعل�م�يتعاونون ر �اجبا مناسبة�لذلك،�دون

����تحقيق�ا�   )24،�ص�2012لطفي�أبو�طاحون،أمل�((ال���يرغبون

ن�مؤسسا��م،�ف�ل�من�مدير�املؤسسة�ال��بو�ة� اعتمد�الكث���من�ال��بو��ن�أسلوب�القيادة�ال��بو�ة�����سي���شؤو

�اعتماد� �أو�التطو�ر�دون �التغي���امل�شود �احداث �الصعب �من �ولكنھ �بأدوار�قيادية، �يقومون �واملعلم �الف�� واملشرف

ل�ن�عن�التعليم،�وح��� �ا�تمام�ال��بو��ن�واملسؤو ة�بالقيم،��ذا�النوع�ا��ديث��س�يا�من�القيادة�محور

ط�التالية   :تن������ذلك��ان�لزاما�أن�تتوفر�ع���الشرو

�والتعلي���معا ي �ة�الذاتية�ع���نحو�يقود�إ����بداع��دار ر ات��دا ر �عظيم�املباد

د�و�عظيم� ر ر�االتوظيف��مثل�للموا  .سبل�اس�ثما

��داء�املنصف�العادل ل �تتمركز�حو ي تأس�س�قواعد�وأسس�لالنضباط��دار

ا��ا��تصالية�داخل�وخارج� ر �ادة�قد ح�الفر�ق�وز ة�العمل�برو ر ات�إدا ر تمك�ن�القيادات�التعليمية�من�م�ا

 .املؤسسة�التعليمية

ترسيخ�قيم�الشفافية�واملحاس�ية�والالمركز�ة�داخل�املؤسسة�التعل

وس��ا تمك�ن�القيادات�التعليمية�وقيام�ا�بالتقو�م�الذا�ي�املستمر�ألدا��ا�وأداء�مرؤ
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أسس�القيادة�ال��بو�ة�بالقيم. 2

غبات��ل��فراد�العامل�ن�باملؤسسة،�فالقيادة�ال��بو�ة�   ر تتضمن�القيادة��ش�ل�عام�س���القائد�نحو�إشباع�

��دا �أعضاء �بھ �يقوم �اجتما�� �دور �من �تحملھ بما

�جميعا� �يجعل�م �مما �التعلي��، �املؤسسة �داخل غبا��م ر � �اشباع�م �تتضمن �التعلي��، �الوسط �داخل �املواقف مختلف

ي�ع�� ة�القائد�ال��بو ر �بالقيم،�بتاث��ه�عل��م�أثناء�قيام�م�بواجبا��م،�فقد ي �القائد�ال��بو ل �حو يلتفون

ى� �مستو �ع�� �والتعرف �خصائص�م �ف�م �ع�� ��ساعده �ال�� �قيادتھ �طبيعة �من �باألساس ��و�نا�ع ي �و�دار ي ال��بو

ا��م،�ضمن�املعاي���واملعتقدات�املنظمة�لس���املؤسسة�ال��بو�ة ر إم�انيا��م�وقد

��فراد�العامل�ن����   ق تقوم�القيادة�بالقيم�ع���وجود�ميثاق�يح��م�حقو

ح�املنظمة�وقل��ا�النابض،�متم��ين�عن� �جزءا�من�املؤسسة،�كما�يتضمن�امليثاق��عد�للعامل�ن�رو ق و�عد��ذه�ا��قو

ا��م،�وأن��عاملون� ر ���م�و�قد �بأن�أ��اب�العمل�والقادة�يثقون �اس�بدال�م،�وأن�ينمو�لد��م�الشعور غ���م�ال�يجوز

�تق �عن �فضال �دقيق��عدالة، ��ش�ل �أ�شط��ا ��ل �ع�� �تطلع�م �وأن �املبذولة، ��ضافية ����ود�م �املنظمة ة ر دير�إدا

ا��م�وأمنيا��م ر �م�وأ ر وشفاف،�وت�بع�مع�م�سياسة�الباب�املفتوح�وتمنح�م�حق�حر�ة�التعب���عن�أف�ا

ائد�حميد�ناصر�الراشدي�، العطار�ور

فالقيادة�ال��بو�ة����أساس�  

�ا��انب� �إ�� �باإلضافة �الرشيدة، ات ر �القرا �اتخاذ �و�� ����الرقابة �و�س�مون �السلطات �و�فوضون ليات �املسؤو و�نظمون

��م�و�خطر�واملتمثل����التأث���ع���سلوكيات�واتجا�ات��فراد

��و� �يرا�ا �ال�� �ال��بو��ن�بالطر�قة �او�اتجا�ات �التغي������قيم �إحداث �قصد �بھ �يقوم �سلوك �إ�� �القائد سھ ر �يما الذي

�لتحقيق���داف� �م�ع���تقبل��ذا�السلوك،�بل�يتم�برغب��م�واقتناع�م،�وجعل�م�يتعاونون ر �اجبا مناسبة�لذلك،�دون

����تحقيق�ا� ال���يرغبون

ن�مؤسسا��م،�ف�ل�من�مدير�املؤسسة�ال��بو�ة�          اعتمد�الكث���من�ال��بو��ن�أسلوب�القيادة�ال��بو�ة�����سي���شؤو

�اعتماد� �أو�التطو�ر�دون �التغي���امل�شود �احداث �الصعب �من �ولكنھ �بأدوار�قيادية، �يقومون �واملعلم �الف�� واملشرف

ل�ن�عن�التعليم،�وح���القيادة�ال��بو� �ا�تمام�ال��بو��ن�واملسؤو ة�بالقيم،��ذا�النوع�ا��ديث��س�يا�من�القيادة�محور

ط�التالية تن������ذلك��ان�لزاما�أن�تتوفر�ع���الشرو

�والتعلي���معا -  ي �ة�الذاتية�ع���نحو�يقود�إ����بداع��دار ر ات��دا ر �عظيم�املباد

د�و�عظيم� -  ر التوظيف��مثل�للموا

��داء�املنصف�العادل -  ل �تتمركز�حو ي تأس�س�قواعد�وأسس�لالنضباط��دار

ا��ا��تصالية�داخل�وخارج� -  ر �ادة�قد ح�الفر�ق�وز ة�العمل�برو ر ات�إدا ر تمك�ن�القيادات�التعليمية�من�م�ا

املؤسسة�التعليمية

ترسيخ�قيم�الشفافية�واملحاس�ية�والالمركز�ة�داخل�املؤسسة�التعل - 

 .العامل�ن

وس��ا -  تمك�ن�القيادات�التعليمية�وقيام�ا�بالتقو�م�الذا�ي�املستمر�ألدا��ا�وأداء�مرؤ
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�ة��س� �ط�ا�بالرؤ ر�ة�ور سات��دا ر �اتيجية�املستقبلية��عميق�التوجھ��س��اتي���املستقب�������افة�املما

فقا�ألسس�موضوعية�للتقييم  .قيام�القيادة�ال��بو�ة�باملتا�عة�الفعالة�ل�افة�العامل�ن�وو

�واتخاذ� �ومتا�عة �وت�سيقھ �التعلي�� ي ��دار �العمل �تخطيط �ع�� �التعليمية �القيادات ة ر �بقد تقاء �ر

�والقيادية �ة ر ��دا �املستو�ات ��افة �ع�� �وظائفھ �توصيف �وإعادة . التعلي��

�ب�ن� ي �ا��و�ر ق �الفر �زما�أو�قوة�ال��صية،�ولعل ر �ال��بو�ون����ال�ا �يمكن�أن�يتح�����ا�القادة �صفة أ�م

�ع��� �آخرون ��عتمد �ب�نما �فقط، �الفعالية ع��

الفعالية�والقوة�معا،�فمن��عتمد�ع���القوة�فقط��عمل�ع���ترسيخ�قيادتھ�با��طابة�وال�لمات�القو�ة�والرنانة،�ومن�

�عتمد�ع���الفعالية�فقط�ف�و��عمل�و�نجز�أك���مما�يت�لم،�أما�من��عتمد�ع���القوة�والفعالية�فإنھ�يت�لم�و�عمل����

�تر�و�ة� �قيادة �ال��بو�ة�أن�ت�ون �يفرض�ع���القيادة �املؤسسا�ي �الواقع��جتما���املتفتح�اليوم�والطا�ع لعل

ل�التا��   :مب�ية�ع���القيم،�ولعل�أ�م�قيم�القيادة�بالقيم�نذكر�ا�حسب�اس�امات�مجموعة�من�الباحث�ن����ا��دو

  قيم�القيادة�بالقيم

منع��–العدالة��-�ل��ام�بالتع�دات�–عدم�الكذب�وا��داع�

  اطاعة�القوان�ن

وجود�مقاي�س��–إمتالك�القيم��خالقية�

  .العالقات��خالقية�املتم��ة

ة�أو�القوة�– ر   القد

  العالقات���سانية�–

�-و�نضباط�الذا�ياملساءلة��-التواضع�ونكران�الذات

�وال��اعة��خالقية   .التصور

رؤى سوسیوتربویة إلعادة إنتاج الثقة بین : التربویة واتجاھات التربیة الحدیثة
 المؤسسات التربویة والمجتمع

برلین    -    ألمانیا/ اصدارات المركز الدیمقراطي العربي للدراسات السیاسیة واالقتصادیة 

 

�ة�املستمرة ر  .حفز�القيادات�التعليمية�للتنمية��دا

�ة��س� �ط�ا�بالرؤ ر�ة�ور سات��دا ر �عميق�التوجھ��س��اتي���املستقب�������افة�املما

فقا�ألسس�موضوعية�للتقييم قيام�القيادة�ال��بو�ة�باملتا�عة�الفعالة�ل�افة�العامل�ن�وو

�واتخاذ� �ومتا�عة �وت�سيقھ �التعلي�� ي ��دار �العمل �تخطيط �ع�� �التعليمية �القيادات ة ر �بقد تقاء �ر

شيدة ر ات�عملية�علمية� ر  .قرا

� �املؤس��� �التنظيم �ب�ية �والقياديةبناء �ة ر ��دا �املستو�ات ��افة �ع�� �وظائفھ �توصيف �وإعادة التعلي��

�د�من���عبودي  )25-24. ص.،�ص2010. ز

�ب�ن� ي �ا��و�ر ق �الفر �زما�أو�قوة�ال��صية،�ولعل ر �ال��بو�ون����ال�ا �يمكن�أن�يتح�����ا�القادة �صفة أ�م

��خر��عتمد �والبعض �املحضة، �القوة �ع�� ��عتمد ��عض�م �أن �ع����القادة �آخرون ��عتمد �ب�نما �فقط، �الفعالية ع��

الفعالية�والقوة�معا،�فمن��عتمد�ع���القوة�فقط��عمل�ع���ترسيخ�قيادتھ�با��طابة�وال�لمات�القو�ة�والرنانة،�ومن�

�عتمد�ع���الفعالية�فقط�ف�و��عمل�و�نجز�أك���مما�يت�لم،�أما�من��عتمد�ع���القوة�والفعالية�فإنھ�يت�لم�و�عمل����

  ).33،�د�ت،�صم���مؤتمن�عماد�الدين

�تر�و�ة� �قيادة �ال��بو�ة�أن�ت�ون �يفرض�ع���القيادة �املؤسسا�ي �الواقع��جتما���املتفتح�اليوم�والطا�ع لعل

ل�التا�� مب�ية�ع���القيم،�ولعل�أ�م�قيم�القيادة�بالقيم�نذكر�ا�حسب�اس�امات�مجموعة�من�الباحث�ن����ا��دو

قيم�القيادة�بالقيم

عدم�الكذب�وا��داع��–تجنب�أذى��خر�ن��–�ح��ام�  2009

اطاعة�القوان�ن�–�ذى�عن��خر�ن�

�ا��خالقية� إمتالك�القيم��خالقية��–إمتالك�ا��س��خال����–الرؤ

العالقات��خالقية�املتم��ة�–أخالقية�وا��ة�

–ا��كمة��–التوجيھ��–�مان�

–التقدير�و�ح��ام�–املبادئ�والقيم�  2015

�باالمتنان��–ال��ا�ة� التواضع�ونكران�الذات�–الرحمة�والشعور

�وال��اعة��خالقية التصور

ائد�حميد�ناصر�الراشدي،�   .113،�ص�2020فؤاد�حمودي�العطار�ور
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�ة�املستمرة -  ر حفز�القيادات�التعليمية�للتنمية��دا

�ة��س� -  �ط�ا�بالرؤ ر�ة�ور سات��دا ر �عميق�التوجھ��س��اتي���املستقب�������افة�املما

 .للتعليم

فقا�ألسس�موضوعية�للتقييم -  قيام�القيادة�ال��بو�ة�باملتا�عة�الفعالة�ل�افة�العامل�ن�وو

�واتخاذ� -  �ومتا�عة �وت�سيقھ �التعلي�� ي ��دار �العمل �تخطيط �ع�� �التعليمية �القيادات ة ر �بقد تقاء �ر

شيدة ر ات�عملية�علمية� ر قرا

 - � �املؤس��� �التنظيم �ب�ية بناء

�د�من���عبودي( ز

�ب�ن� ي �ا��و�ر ق �الفر �زما�أو�قوة�ال��صية،�ولعل ر �ال��بو�ون����ال�ا �يمكن�أن�يتح�����ا�القادة �صفة أ�م

��خر��عتمد �والبعض �املحضة، �القوة �ع�� ��عتمد ��عض�م �أن القادة

الفعالية�والقوة�معا،�فمن��عتمد�ع���القوة�فقط��عمل�ع���ترسيخ�قيادتھ�با��طابة�وال�لمات�القو�ة�والرنانة،�ومن�

�عتمد�ع���الفعالية�فقط�ف�و��عمل�و�نجز�أك���مما�يت�لم،�أما�من��عتمد�ع���القوة�والفعالية�فإنھ�يت�لم�و�عمل����

م���مؤتمن�عماد�الدين. (س�الوقتنف

�تر�و�ة� �قيادة �ال��بو�ة�أن�ت�ون �يفرض�ع���القيادة �املؤسسا�ي �الواقع��جتما���املتفتح�اليوم�والطا�ع لعل

ل�التا�� مب�ية�ع���القيم،�ولعل�أ�م�قيم�القيادة�بالقيم�نذكر�ا�حسب�اس�امات�مجموعة�من�الباحث�ن����ا��دو

  

  السنة/ الدراسة

Ponnu & tennakoon2009

  2011نجم

  �2013و��

2015السقاف�وأبو�سن

Bulti2016 

ائد�حميد�ناصر�الراشدي،��:املصدر*  فؤاد�حمودي�العطار�ور
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�املتعلم� �أ�م�ا �ولعل �ال��بو�ة، �املؤسسات �ملجتمع �الثقا�� �الرأسمال �بناء �أساس �بالقيم �ال��بو�ة �عت���القيادة

��ن�ومعلم�ن�إ����عليمھ�وت�و�نھ�معرفيا�من�ج�ة�وتخر�ج�معلم�ن����صيات�قو�ة� ر الذي��س���ا��ميع�مشرف�ن�وإدا

ت�التعليمية�و�عد�تخرج�م�ولن�يتحقق�ذلك�إال�ب�ناء�

�املؤ�الت� �من �يت�ون �املجتمع، �أفراد �قبل �من ي �بتقدير�معنو �يخص ي مز ر � أسمال ر ��و� �الثقا�� فالرأسمال

� �و�ج��اد �املتواصل �والبحث �املعرفة ��� �والرغبة �التعلم �ن�يجة �الفرد �عل��ا �يحصل �ال�� ات ر �والتجر�ة�والقد العل��

  .)377،�ص�

�ب�ن� �واملعاي���السائدة �املعتقدات �مجموع �تمثل �وال�� �املش��كة ��جتماعية �القيم �تحمل �من ��� فالثقافة

زء�من�املجتمع�الك��،��سوده�مجموعة�من�القيم�

�مصدر� �ل�ا �ي�ون �القيم ��ذه �ومتعلم�ن، �ومعلم�ن �ومشرف�ن ��ن ر �ادا �سواء ���ا �وال��بو�ة ��جتماعية �س���ا��ياة تنظم

�ال��بو�ة� �املؤسسة �قائد ��سا��� ه ر �مصد �ي�ون �ومصدر�آخر�داخ�� �املؤسسة �خارج �املجتمع �و�و �� ر �خا أسا���

�لدى� �النجاح �وتحقيق �الدافعية، ة ر �اس�ثا �ع�� ة ر �والقد �املعرفة �يمتلك �الذي ��و�ال��ص ي �ال��بو فالقائد

����قيادتھ�ع���القيم،�فت�ون� ي و�األخص�اذا�اعتمد��ذا�القائد�ال��بو

�غ��� ��ش�ل �وتنعكس �مل�ام�م ي ��دار �فر�قھ أداء

�ال��بو�ة،� �للقيادة �والب��وقراطية ��دوار�التقليدية �عن �لالبتعاد �الداعية �املنظمة �إطار�ا��ر�ات �ضمن �نجده و�و�ما

س�م�وح������حال�مشاركة�العامل�ن� ر مدا

سة�فإن�لقائد�ا�تأث���كب������بناء��ذه�القيم�من�خالل�أسلو�ھ�القادي�املعتمد� ر ات�ال��بو�ة�داخل�املد ر ���صنع�القرا

��سا�������بناء�الرأسمال�الثقا���للتلميذ   .و�التا���الدور

أس�املال�الثقا���للمجتمع،�حيث��عرض�ل�ذا� ر ديو�تتمثل����تراكم�يجسد� ونات�الثقافية�بموجب�مناقشة�بيار�بور

املف�وم�من�خالل�مناقشتھ�لفكرة�إعادة��نتاج�وأو���أنھ�ال�يمكن�إ�مال�ا��انب�القي���والثقاف�الذي�يم���أفراد�

رؤى سوسیوتربویة إلعادة إنتاج الثقة بین : التربویة واتجاھات التربیة الحدیثة
 المؤسسات التربویة والمجتمع
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  :القيادة�ال��بو�ة�بالقيم�و�ش�ل�الرأسمال�الثقا���للمتعلم

�املتعلم� �أ�م�ا �ولعل �ال��بو�ة، �املؤسسات �ملجتمع �الثقا�� �الرأسمال �بناء �أساس �بالقيم �ال��بو�ة �عت���القيادة

��ن�ومعلم�ن�إ����عليمھ�وت�و�نھ�معرفيا�من�ج�ة�وتخر�ج�معلم�ن����صيات�قو�ة� ر الذي��س���ا��ميع�مشرف�ن�وإدا

�سلوكيا��م�داخل�املؤسسا ى اقية�ترفع�من�مستو ر ت�التعليمية�و�عد�تخرج�م�ولن�يتحقق�ذلك�إال�ب�ناء�تقود�ا�قيم�

 .  

�املؤ�الت� �من �يت�ون �املجتمع، �أفراد �قبل �من ي �بتقدير�معنو �يخص ي مز ر � أسمال ر ��و� �الثقا�� فالرأسمال

� �و�ج��اد �املتواصل �والبحث �املعرفة ��� �والرغبة �التعلم �ن�يجة �الفرد �عل��ا �يحصل �ال�� ات ر والقد

ب�واملثابرة� �خية�امل��اكمة�والعمل�ا��ما���الدؤو ر ����ا��و�لدي،(التا ،�ص�2016ز

�ب�ن� �واملعاي���السائدة �املعتقدات �مجموع �تمثل �وال�� �املش��كة ��جتماعية �القيم �تحمل �من ��� فالثقافة

زء�من�املجتمع�الك��،��سوده�مجموعة�من�القيم��فراد�واملتجسدة����سلو�ا��م��جتماعية،�واملؤسسات�ال��بو�ة�كج

�مصدر� �ل�ا �ي�ون �القيم ��ذه �ومتعلم�ن، �ومعلم�ن �ومشرف�ن ��ن ر �ادا �سواء ���ا �وال��بو�ة ��جتماعية �س���ا��ياة تنظم

�ال��بو�ة� �املؤسسة �قائد ��سا��� ه ر �مصد �ي�ون �ومصدر�آخر�داخ�� �املؤسسة �خارج �املجتمع �و�و �� ر �خا أسا���

�لدى� �النجاح �وتحقيق �الدافعية، ة ر �اس�ثا �ع�� ة ر �والقد �املعرفة �يمتلك �الذي ��و�ال��ص ي �ال��بو فالقائد

�د�من���عبودي ����قيادتھ�ع���القيم،�فت�ون�) 77. ،�ص2010. ز ي و�األخص�اذا�اعتمد��ذا�القائد�ال��بو

�مباشر��� �تظ�ر��ش�ل �إيجابية �ومعتقدات �مبادئ �ع�� �مب�ية �غ����قيادتھ ��ش�ل �وتنعكس �مل�ام�م ي ��دار �فر�قھ أداء

  .مباشر�ع���الرأسمال�الثقا���لدى�املتعلم�ن

�ال��بو�ة،� �للقيادة �والب��وقراطية ��دوار�التقليدية �عن �لالبتعاد �الداعية �املنظمة �إطار�ا��ر�ات �ضمن �نجده و�و�ما

�جا�دين�إلعادة��عر�ف�م�ام�م�وتوضيح�م�ان��م��� س�م�وح������حال�مشاركة�العامل�ن��فالعديد�م��م��سعون ر مدا

سة�فإن�لقائد�ا�تأث���كب������بناء��ذه�القيم�من�خالل�أسلو�ھ�القادي�املعتمد� ر ات�ال��بو�ة�داخل�املد ر ���صنع�القرا

��سا�������بناء�الرأسمال�الثقا���للتلميذ) 43م���مؤتمن�عماد�الدين،د�ت،�ص و�التا���الدور

أس�املال�الثقا���للمجتمع،�حيث��عرض�ل�ذا� ر ديو�تتمثل����تراكم�يجسد� ونات�الثقافية�بموجب�مناقشة�بيار�بور

املف�وم�من�خالل�مناقشتھ�لفكرة�إعادة��نتاج�وأو���أنھ�ال�يمكن�إ�مال�ا��انب�القي���والثقاف�الذي�يم���أفراد�

  ).279،�ص2010
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القيادة�ال��بو�ة�بالقيم�و�ش�ل�الرأسمال�الثقا���للمتعلم. 3

�املتعلم� �أ�م�ا �ولعل �ال��بو�ة، �املؤسسات �ملجتمع �الثقا�� �الرأسمال �بناء �أساس �بالقيم �ال��بو�ة �عت���القيادة

��ن�ومعلم�ن�إ����عليمھ�وت�و�نھ�معرفيا�من�ج�ة�وتخر�ج�معلم�ن����صيات�قو�ة� ر الذي��س���ا��ميع�مشرف�ن�وإدا

�سلوكيا��م�داخل�املؤسسا ى اقية�ترفع�من�مستو ر تقود�ا�قيم�

أسمال�ثقا���للمتعلم�ن . ر

�املؤ�الت� �من �يت�ون �املجتمع، �أفراد �قبل �من ي �بتقدير�معنو �يخص ي مز ر � أسمال ر ��و� �الثقا�� فالرأسمال

� �و�ج��اد �املتواصل �والبحث �املعرفة ��� �والرغبة �التعلم �ن�يجة �الفرد �عل��ا �يحصل �ال�� ات ر والقد

ب�واملثابرة� �خية�امل��اكمة�والعمل�ا��ما���الدؤو ر التا

�ب�ن�� �واملعاي���السائدة �املعتقدات �مجموع �تمثل �وال�� �املش��كة ��جتماعية �القيم �تحمل �من ��� فالثقافة

�فراد�واملتجسدة����سلو�ا��م��جتماعية،�واملؤسسات�ال��بو�ة�كج

�مصدر� �ل�ا �ي�ون �القيم ��ذه �ومتعلم�ن، �ومعلم�ن �ومشرف�ن ��ن ر �ادا �سواء ���ا �وال��بو�ة ��جتماعية �س���ا��ياة تنظم

�ال��بو�ة� �املؤسسة �قائد ��سا��� ه ر �مصد �ي�ون �ومصدر�آخر�داخ�� �املؤسسة �خارج �املجتمع �و�و �� ر �خا أسا���

  .ومشرف�ا�العام

�لدى� �النجاح �وتحقيق �الدافعية، ة ر �اس�ثا �ع�� ة ر �والقد �املعرفة �يمتلك �الذي ��و�ال��ص ي �ال��بو فالقائد

�د�من���عبودي(جميع�الطالب� ز

�مباشر��� �تظ�ر��ش�ل �إيجابية �ومعتقدات �مبادئ �ع�� �مب�ية قيادتھ

مباشر�ع���الرأسمال�الثقا���لدى�املتعلم�ن

�ال��بو�ة،� �للقيادة �والب��وقراطية ��دوار�التقليدية �عن �لالبتعاد �الداعية �املنظمة �إطار�ا��ر�ات �ضمن �نجده و�و�ما

�جا�دين�إلعادة��عر�ف�م�ام�م�وتوضيح�م�ان��م��� فالعديد�م��م��سعون

سة�فإن�لقائد�ا�تأث���كب������بناء��ذه�القيم�من�خالل�أسلو�ھ�القادي�املعتمد� ر ات�ال��بو�ة�داخل�املد ر ���صنع�القرا

م���مؤتمن�عماد�الدين،د�ت،�ص(أساسا�ع���القيم�

أس�املال�الثقا���للمجتمع،�حيث��عرض�ل�ذا�فامل� ر ديو�تتمثل����تراكم�يجسد� ونات�الثقافية�بموجب�مناقشة�بيار�بور

املف�وم�من�خالل�مناقشتھ�لفكرة�إعادة��نتاج�وأو���أنھ�ال�يمكن�إ�مال�ا��انب�القي���والثقاف�الذي�يم���أفراد�

ا���أحمد،�.(املجتمع 2010أور
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ديو�وأضافھ�إ���مصط��ات�الرأسمال�املادي�و�جتما��� ه�بور قا���كمصط���سوسيولو���بلور

ع�إ��� و�قتصادي،��ع���بھ�مجموع�املنابت�والينابيع�واملصادر�الثقافية�ال���ي��ل�م��ا�الفرد�ال���ي��ل�م��ا�الفرد�وتتوز

�ال��� �الفكر�ة �املؤ�الت �جملة �يفيد كما

�الفرد �والتأث����� �والتوجيھ �التحكم �أدوات �أحد �و�ش�ل ي �ال��بو �والنظام ي ��سر �املحيط ����ا��و�لدي،�. (ي�تج�ا ز

�ا��سا�������بناء�الرأسمال�الثقا���للمتعلم�ن،�نجد�العديد� ل�وأل�مية�القيادة�ال��بو�ة�بالقيم�ودور من�الدو

ة�إعادة�إخ��اع�قيادة�بنوعية�جديدة����مجال�ال��بية�والتعليم ر   .املتقدمة�أصبحت�تنادي�بضرو

�العالم�املتقدم�نجد�مؤسسات�تكرس�ج�ود�ا�لغايات� ل ففي��افة�أنحاء�الواليات�املتحدة��مر�كية�و���دو

�مثل ��عناو�ن ��ية ر �تد �اخ��اع�: مج إعادة

Rethinking Leadership "وإعادة��شكيل�القيادة�

�والب��وقراطية� ��دوار�التقليدية �عن �لالبتعاد �الداعية �املنظمة �إطار�ا��ر�ات �وضمن ،

�م�ما��م�وتوضيح�م�ان��م���� ��عر�ف �جا�دين�إلعادة ��سعون س ر �املدا ي �من�مدير سية،�العديد ر �ال��بو�ة�واملد ة ر لإلدا

دين� ديو�املور و�ة�����شكيل��سمال�الثقا���للمتعلم،�و�و�ما�أطلق�عليھ�بور

و�و�ما�يمكن�إسقاطھ�ع���) 279،�ص

عتمدة�ع���القيم�السائدة،�القيادة�ال��بو�ة�بالقيم����املؤسسات�التعليمية،�من�خالل�أدا��ا�مل�ام�ا�بطر�قة�ممن��ة�م

ة�لدى����اص ر   .و���أ�م�ا��االت�فف��ا�تتجسد�عند�ا�الطاقة�الفكر�ة�والثقافية�والكفاءة�وامل�ا

��ان� �ف�لما �ال�سي��، ��� �الالمركز�ة �عن ��و��بتعاد �أيضا �النا��ة �بالقيم �ال��بو�ة �القيادة �أساسيات ومن

�بالقيم�العمل�داخل�املؤسسة�واتخاذ� ي ات��س�ولة�و�سر��بتعاد�عن�املركز�ة��لما�س�ل�ذلك�ع���القائد�ال��بو ر القرا

تھ�من�مشرف�ن�ومساعدين�وكذا� ر مات،�و�سرا�أك������التفاعل�بن�با���أعضاء�إدا ��خطاء�و�ز نة�أك������تجاوز ومرو

رؤى سوسیوتربویة إلعادة إنتاج الثقة بین : التربویة واتجاھات التربیة الحدیثة
 المؤسسات التربویة والمجتمع

برلین    -    ألمانیا/ اصدارات المركز الدیمقراطي العربي للدراسات السیاسیة واالقتصادیة 

 

ديو�وأضافھ�إ���مصط��ات�الرأسمال�املادي�و�جتما��� ه�بور قا���كمصط���سوسيولو���بلور

ع�إ��� و�قتصادي،��ع���بھ�مجموع�املنابت�والينابيع�واملصادر�الثقافية�ال���ي��ل�م��ا�الفرد�ال���ي��ل�م��ا�الفرد�وتتوز

� �و�ساط���والرمز�والدين �والسرديات �و�عراف �ولتقاليد �ال���. والفنون العادات �الفكر�ة �املؤ�الت �جملة �يفيد كما

�الفرد �والتأث����� �والتوجيھ �التحكم �أدوات �أحد �و�ش�ل ي �ال��بو �والنظام ي ��سر �املحيط ي�تج�ا

�ا��سا�������بناء�الرأسمال�الثقا���للمتعلم�ن،�نجد�العديد� وأل�مية�القيادة�ال��بو�ة�بالقيم�ودور

ة�إعادة�إخ��اع�قيادة�بنوعية�جديدة����مجال�ال��بية�والتعليم ر املتقدمة�أصبحت�تنادي�بضرو

�العالم�املتقدم�نجد�مؤسسات�تكرس�ج�ود�ا�لغايات� ل ففي��افة�أنحاء�الواليات�املتحدة��مر�كية�و���دو

�و�را اسية ر �د ل �فصو �عن �و�سمع �ونقرأ �ال��بو�ة، �القيادة �مجال ��� �مثل�صالح ��عناو�ن ��ية ر �تد مج

Reinventing Leadership"أو�إعادة�التفك������القيادة��،"Rethinking Leadership

"Reshaping leadership"والب��وقراطية��� ��دوار�التقليدية �عن �لالبتعاد �الداعية �املنظمة �إطار�ا��ر�ات �وضمن ،

�م�ما��م�وتوضيح�م�ان��م���� ��عر�ف �جا�دين�إلعادة ��سعون س ر �املدا ي �من�مدير سية،�العديد ر �ال��بو�ة�واملد ة ر لإلدا

  ). 43،�ص�م���مؤتمن�عماد�الدين

�القيادة�ال��ب دين�ومن��نا�يتج���دور ديو�املور و�ة�����شكيل��سمال�الثقا���للمتعلم،�و�و�ما�أطلق�عليھ�بور

ا���أحمد،�(للرأسمال�الثقا��،�بموجب�اك�سا��م�لكفاءة����املجتمع� ،�ص2010أور

القيادة�ال��بو�ة�بالقيم����املؤسسات�التعليمية،�من�خالل�أدا��ا�مل�ام�ا�بطر�قة�ممن��ة�م

  :والذي�يتحقق�حسبھ�بثالث�حاالت

ة�لدى����اص ر و���أ�م�ا��االت�فف��ا�تتجسد�عند�ا�الطاقة�الفكر�ة�والثقافية�والكفاءة�وامل�ا

�املرحلة��و������ماد��ا��ولي   .ة�س���ا��الة�الظا�رة�أو�التجسيد،�وت�ون

ا���أحمد،�(حالة�التأط���املؤسسا�ي�   ).279،�ص2010أور

��ان� �ف�لما �ال�سي��، ��� �الالمركز�ة �عن ��و��بتعاد �أيضا �النا��ة �بالقيم �ال��بو�ة �القيادة �أساسيات ومن

�بالقيم�العمل�داخل�املؤسسة�واتخاذ� ي �بتعاد�عن�املركز�ة��لما�س�ل�ذلك�ع���القائد�ال��بو

تھ�من�مشرف�ن�ومساعدين�وكذا� ر مات،�و�سرا�أك������التفاعل�بن�با���أعضاء�إدا ��خطاء�و�ز نة�أك������تجاوز ومرو
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ديو�وأضافھ�إ���مصط��ات�الرأسمال�املادي�و�جتما���فالرأسمال�الث ه�بور قا���كمصط���سوسيولو���بلور

ع�إ��� و�قتصادي،��ع���بھ�مجموع�املنابت�والينابيع�واملصادر�الثقافية�ال���ي��ل�م��ا�الفرد�ال���ي��ل�م��ا�الفرد�وتتوز

� �و�ساط���والرمز�والدين �والسرديات �و�عراف �ولتقاليد العادات

�الفرد �والتأث����� �والتوجيھ �التحكم �أدوات �أحد �و�ش�ل ي �ال��بو �والنظام ي ��سر �املحيط ي�تج�ا

  )377،�ص�2016

�ا��سا�������بناء�الرأسمال�الثقا���للمتعلم�ن،�نجد�العديد� وأل�مية�القيادة�ال��بو�ة�بالقيم�ودور

ة�إعادة�إخ��اع�قيادة�بنوعية�جديدة����مجال�ال��بية�والتعليم ر املتقدمة�أصبحت�تنادي�بضرو

�العالم�املتقدم�نجد�مؤسسات�تكرس�ج�ود�ا�لغايات�� ل ففي��افة�أنحاء�الواليات�املتحدة��مر�كية�و���دو

�و�را اسية ر �د ل �فصو �عن �و�سمع �ونقرأ �ال��بو�ة، �القيادة �مجال ��� �صالح

Reinventing Leadership"القيادة��

"Reshaping leadership"

�م�ما��م�وتوضيح�م�ان��م���� ��عر�ف �جا�دين�إلعادة ��سعون س ر �املدا ي �من�مدير سية،�العديد ر �ال��بو�ة�واملد ة ر لإلدا

س�م ر م���مؤتمن�عماد�الدين�.(مدا

�القيادة�ال��ب ومن��نا�يتج���دور

للرأسمال�الثقا��،�بموجب�اك�سا��م�لكفاءة����املجتمع�

القيادة�ال��بو�ة�بالقيم����املؤسسات�التعليمية،�من�خالل�أدا��ا�مل�ام�ا�بطر�قة�ممن��ة�م

والذي�يتحقق�حسبھ�بثالث�حاالت

  :ا��الة��و��

ة�لدى����اص: التجسيد� ر و���أ�م�ا��االت�فف��ا�تتجسد�عند�ا�الطاقة�الفكر�ة�والثقافية�والكفاءة�وامل�ا

  :ا��الة�الثانية

�املرحلة��و������ماد��ا��ولي� �س���ا��الة�الظا�رة�أو�التجسيد،�وت�ون

  : ا��الة�الثالثة

حالة�التأط���املؤسسا�ي�

��ان� �ف�لما �ال�سي��، ��� �الالمركز�ة �عن ��و��بتعاد �أيضا �النا��ة �بالقيم �ال��بو�ة �القيادة �أساسيات ومن

�بالقيم�العمل�داخل�املؤسسة�واتخاذ� ي �بتعاد�عن�املركز�ة��لما�س�ل�ذلك�ع���القائد�ال��بو

تھ�من�مشرف�ن�ومساعدين�وكذا� ر مات،�و�سرا�أك������التفاعل�بن�با���أعضاء�إدا ��خطاء�و�ز نة�أك������تجاوز ومرو

  .�ساتذة

  



رؤى سوسیوتربویة إلعادة إنتاج الثقة بین 

 

                                           برلین

58 

�إ���الالمركز�ة،��سا�م����تمك�ن� ل س�وتأ�يل�م،�و��ن�التحو ر �املدا ي فتحقيق�الت�امل�ب�ن�برامج�تنمية�مدير

�مفا�يم� �من �انطالقا �ل�س ستھ ر �مد �فر�ق �مع ��عمل ل �مسؤو ي �تر�و �كقائد �عملھ �م�مات سة

ى� سات�الديمقراطية�ال���تؤكد�ع���مبادئ�الشور ر وإنما�وفقا�لألسس�العلمية�وامل�نية،�وضمن�إطار�من�املما

سية،�وأولياء��مور� ر من�أعضاء�ال�يئة�املد

  )24-23،�ص�ص�

�ثقا��� أسمال ر � �بناء �ل�ا �يمكن �وكيف �بالقيم �ال��بو�ة �القيادة �معرفة اسة ر �الد ��ذه �خالل �من �دف�نا

القيادة�اليوم����مؤسساتنا�التعليمية،�وذلك�لس�ولة�تأث����ذا�النوع�من�

فالقيادة�ال��بو�ة�م�مة�أساسية�ول�ست�بال�ينة�أو�ثانو�ة����املؤسسات�التعليمية�خصوصا�إذا��انت��عتمد�

لقيادة�أ�داف�ا،�وتتمكن�من�إنجاز�مخططا��ا�املسطرة�يلزم�ا�متطلبات�عدة�

�إ���القيادة�ال��بو�ة�بالقيم ي ��ن�والر�����م�من�ال�سي����دار ر  .اعداد�برامج�ت�و�ن�إلعداد��دا

دة�بالقيم��ش��ط�ع���امل�ني�ن�أو�من�يرغب�����لتحاق�بم�نة�القيادة�ال��بو�ة،�الت�و�ن����مجال�القيا

ط�القائد�الفعال�ليتمكن�من�تب���القيادة� وضع�معاي���اختيار�القيادات�ال��بو�ة�تقوم�ع���أسس�أو�شرو

  .إحياء�ال��اث�العر�ي،�ب��وت،�دار�

�ع،�عمان   .،�القيادة�ال��بو�ة�الفاعلة،�أمواج�لل�شر�والتوز

 .سليم�حداد،�املؤسسة�ا��امعية

E-kutub Ltdبر�طانيا�،.  

قدور�القيادة�ال��بو�ة����اتخاذ�القرارات��دار�ة،�   .دار�الشرو

  ،�دار�الفكر�العر�ي،�القا�رة

ات��تصال،�دار�العلوم،�القا�رة ر   .،�القيادة�ال��بو�ة�وم�ا

رؤى سوسیوتربویة إلعادة إنتاج الثقة بین : التربویة واتجاھات التربیة الحدیثة
 المؤسسات التربویة والمجتمع
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�إ���الالمركز�ة،��سا�م����تمك�ن� ل س�وتأ�يل�م،�و��ن�التحو ر �املدا ي فتحقيق�الت�امل�ب�ن�برامج�تنمية�مدير

�مفا�يم� �من �انطالقا �ل�س ستھ ر �مد �فر�ق �مع ��عمل ل �مسؤو ي �تر�و �كقائد �عملھ �م�مات سة

ى� سات�الديمقراطية�ال���تؤكد�ع���مبادئ�الشور ر وإنما�وفقا�لألسس�العلمية�وامل�نية،�وضمن�إطار�من�املما

سية،�وأولياء��مور��وتحقيق�مشاركة��افة�ا���ات�ذات�العالقة�بالعملية�التعليمية�التعلمية، ر من�أعضاء�ال�يئة�املد

،�ص�ص�م���مؤتمن�عماد�الدين�. (ومؤسسات�املجتمع�املح���وتنظيماتھ�املختلفة

�ثقا��� أسمال ر � �بناء �ل�ا �يمكن �وكيف �بالقيم �ال��بو�ة �القيادة �معرفة اسة ر �الد ��ذه �خالل �من �دف�نا

القيادة�اليوم����مؤسساتنا�التعليمية،�وذلك�لس�ولة�تأث����ذا�النوع�من�للمتعلم�ن،�حيث�ب�نا�أ�مية��ذا�النوع�من�

سة�وع���وجھ�ا��صوص�املتعلم�ن ر   .القيادة�ع����ل�أعضاء�املد

فالقيادة�ال��بو�ة�م�مة�أساسية�ول�ست�بال�ينة�أو�ثانو�ة����املؤسسات�التعليمية�خصوصا�إذا��انت��عتمد�

لقيادة�أ�داف�ا،�وتتمكن�من�إنجاز�مخططا��ا�املسطرة�يلزم�ا�متطلبات�عدة�ع���القيم،�ح���تحقق��ذا�النوع�من�ا

�إ���القيادة�ال��بو�ة�بالقيم ي ��ن�والر�����م�من�ال�سي����دار ر اعداد�برامج�ت�و�ن�إلعداد��دا

�ش��ط�ع���امل�ني�ن�أو�من�يرغب�����لتحاق�بم�نة�القيادة�ال��بو�ة،�الت�و�ن����مجال�القيا

ف�م�ومك�سبا��م����إطار�ال�سي���والقيادة ر  .للرفع�من�معا

ط�القائد�الفعال�ليتمكن�من�تب���القيادة� وضع�معاي���اختيار�القيادات�ال��بو�ة�تقوم�ع���أسس�أو�شرو

 .ال��بو�ة�بالقيم

  :قائمة�املراجع

ي� ��فر�قي�املصر ،�ب��وت،�دار�12،�املجلد�لسان�العرب) د�ت(ابن�منظور

�ع،�عمان)2012(أمل�لطفي�أبوطاحون� ،�القيادة�ال��بو�ة�الفاعلة،�أمواج�لل�شر�والتوز

ي�و �و�ف�بوّد سليم�حداد،�املؤسسة�ا��امعية: ،�ترجمةامل��م�النقدي�لعلم��جتماع�،)د�ت(بودون

utub Ltd،�فلسفة�ال��بية�والتعليم�وا��اجة�إ���تنو�ر،�)2016(

�د�من���عبودي دور�القيادة�ال��بو�ة����اتخاذ�القرارات��دار�ة،�،�)2010(ز

،�دار�الفكر�العر�ي،�القا�رةفقھ�ال��بية�مدخل�إ���العلوم�ال��بو�ة،�)2001(سعيد�إسماعيل�ع���

ق� ان�وأحمد�فارو ر ر�ةأسس�ال��بية،�)1999(شبل�بد   .،��سكند

وف�عامر� ات��تصال،�دار�العلوم،�القا�رة)2013(الرؤ ر ،�القيادة�ال��بو�ة�وم�ا
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�إ���الالمركز�ة،��سا�م����تمك�ن� ل س�وتأ�يل�م،�و��ن�التحو ر �املدا ي فتحقيق�الت�امل�ب�ن�برامج�تنمية�مدير

ر  �مما �من سة ر �مفا�يم�مدير�املد �من �انطالقا �ل�س ستھ ر �مد �فر�ق �مع ��عمل ل �مسؤو ي �تر�و �كقائد �عملھ �م�مات سة

  .الرئاسة�السلطو�ة

ى�� سات�الديمقراطية�ال���تؤكد�ع���مبادئ�الشور ر وإنما�وفقا�لألسس�العلمية�وامل�نية،�وضمن�إطار�من�املما

وتحقيق�مشاركة��افة�ا���ات�ذات�العالقة�بالعملية�التعليمية�التعلمية،

ومؤسسات�املجتمع�املح���وتنظيماتھ�املختلفة

  :خاتمة

�ثقا���   أسمال ر � �بناء �ل�ا �يمكن �وكيف �بالقيم �ال��بو�ة �القيادة �معرفة اسة ر �الد ��ذه �خالل �من �دف�نا

للمتعلم�ن،�حيث�ب�نا�أ�مية��ذا�النوع�من�

سة�وع���وجھ�ا��صوص�املتعلم�ن ر القيادة�ع����ل�أعضاء�املد

فالقيادة�ال��بو�ة�م�مة�أساسية�ول�ست�بال�ينة�أو�ثانو�ة����املؤسسات�التعليمية�خصوصا�إذا��انت��عتمد�  

ع���القيم،�ح���تحقق��ذا�النوع�من�ا

  :أ�م�ا

�إ���القيادة�ال��بو�ة�بالقيم -  ي ��ن�والر�����م�من�ال�سي����دار ر اعداد�برامج�ت�و�ن�إلعداد��دا

�ش��ط�ع���امل�ني�ن�أو�من�يرغب�����لتحاق�بم�نة�القيادة�ال��بو�ة،�الت�و�ن����مجال�القيا - 

ف�م�ومك�سبا��م����إطار�ال�سي���والقيادة ر للرفع�من�معا

ط�القائد�الفعال�ليتمكن�من�تب���القيادة� -  وضع�معاي���اختيار�القيادات�ال��بو�ة�تقوم�ع���أسس�أو�شرو

ال��بو�ة�بالقيم

قائمة�املراجع - 

ي� .1 ��فر�قي�املصر ابن�منظور

أمل�لطفي�أبوطاحون� .2

ي�و .3 �و�ف�بوّد بودون

����ا��و�لدي .4 (ز

�د�من���عبودي .5 ز

سعيد�إسماعيل�ع��� .6

ق� .7 ان�وأحمد�فارو ر شبل�بد

�عبد� .8 ق وف�عامر�طار الرؤ
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�فاعلية� �ع�� �وأثر�ا �بالقيم �القيادة �ممارسة �درجة ،

ة،�أعضاء��يئة�التدر�س�من�وج�ة�نظر�طلبة�الدراسات�العليا�بجامعة�تبوك�املجلة�ال��بو�ة،��لية�ال��بي

�الذ�نية� ��عز�ز�امل�انة ��� �بالقيم �القيادة دور

العتبة�ا��سي�ية�املقدسة،�/ بحث�استطال���آلراء�موظفي�جامعة�وارث��ن�ياء�عليھ�السالم

  .،�ب��وت،�دار�العام�ل��ميع

  .،�دار�عمران،�القا�رة

  .،دار�عمران،�القا�رة

�ال��بو�ة �والقيادة �تطو�ر��دارة �من��أفاق �باإلفادة �العر�ية �البالد ��
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� �العز�ز�الشر�ف �عبد �بن �هللا �فاعلية�)01/10/2020(عبد �ع�� �وأثر�ا �بالقيم �القيادة �ممارسة �درجة ،

أعضاء��يئة�التدر�س�من�وج�ة�نظر�طلبة�الدراسات�العليا�بجامعة�تبوك�املجلة�ال��بو�ة،��لية�ال��بي

  .اململكة�العر�ية�السعوديةجامعة�سو�اج،�

�ناصر�الراشدي �حميد ائد �العطار�ور �حمودي �)2020(فؤاد �الذ�نية�، ��عز�ز�امل�انة ��� �بالقيم �القيادة دور

بحث�استطال���آلراء�موظفي�جامعة�وارث��ن�ياء�عليھ�السالم

ة�و�قتصاد،�املجل ر   .34،�العدد�09د�مجلة��دا

�أبادي� ي ـــ�1306(الف��وز ــ ،�ب��وت،�دار�العام�ل��ميع04،�ا��زء�القاموس�املحيط�،)�ـ

،�دار�عمران،�القا�رة03،�طبعة�02،�ا��زء�امل��م�الوسيط�)د�ت(مجمع�اللغة�العر�ية�

،دار�عمران،�القا�رة03،�طبعة�02،�ا��زء�امل��م�الوسيط) د�ت( مجمع�اللغة�العر�ية

�الدين �عماد �ت( مؤتمن �)د �ال��بو�ة، �والقيادة �تطو�ر��دارة أفاق

  ،�مركز�الكتاب���ادي��،التجارب�والنماذج�العاملية�املتم��ة

 
التربویة واتجاھات التربیة الحدیثةالقیادة       

اصدارات المركز الدیمقراطي العربي للدراسات السیاسیة واالقتصادیة               

  

  املؤتمر�الدو��

2022 

 

9. � �العز�ز�الشر�ف �عبد �بن �هللا عبد

أعضاء��يئة�التدر�س�من�وج�ة�نظر�طلبة�الدراسات�العليا�بجامعة�تبوك�املجلة�ال��بو�ة،��لية�ال��بي

جامعة�سو�اج،�

�ناصر�الراشدي .10 �حميد ائد �العطار�ور �حمودي فؤاد

بحث�استطال���آلراء�موظفي�جامعة�وارث��ن�ياء�عليھ�السالم–للمنظمة�

ة�و�قتصاد،�املجل ر مجلة��دا

�أبادي� .11 ي الف��وز

مجمع�اللغة�العر�ية� .12

مجمع�اللغة�العر�ية .13

14. � �الدينم�� �عماد مؤتمن

التجارب�والنماذج�العاملية�املتم��ة
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���جم�ور�ة�مصر�العر�ية�بصعو�ات�
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The extent of knowledge of school principals and agents as "educational leaders" in 

the Arab Republic of Egypt about social and emotional 

learning disabilities in the light of the Solimaniya theory 

  مصر/ جامعة�قناة�السو�س

  نائب�رئ�س�مجلس�إدارة�ا��معية�املصر�ة�لصعو�ات�التعلم

Dr.Soliman Abd El

�ة�مصر�العر�ية��"كقادة�تر�و��ن بصعو�ات����جم�ور

��� �بي��م ق �الفرو �ع�� �التعرف ا �وأيًض ف�، ر �املعا ��تلك
ً
�منتبعا طبيعة�: ل�ل

�التعلي��،�)إناث�–ذ�ور� ى �وس�( واملستو ب�الور

�التعلم �صعو�ات ����مجال ��ية ر �تد ات ����املجال�–حاصل�ع���دور ات �دور ،�)غ���حاصل

اسة��ساسية� ر فرًدا�) 139(من�ت�ونت�عينة�الد

�ة�مصر�العر�ية،�تم�تقسيم�م�تبًعا� إ����لطبيعة�الوظيفة�القيادية���جم�ور

ا�لنوع�ا���س�إ���بالتعليم�ا��اص،�و ) 51 تبًع

اسات�عليا ر ��ية،�وتبًعا�د ر ) 41(إ����ل����ة�التد

� �وتبًعا �صعو�ات�، ي �ذو �مع �التعامل ��� ل����ة

� �مع�م، �سابقة���التعامل �خ��ه �لھ وقد�بلغ�متوسط�ل�س

ف�بصعو�ات�التعلم��جتماعية�و�نفعالية���� ر املعا

س� ر كالء�املدا راء�وو د �ة�مصر��"كقادة�تر�و��ن"ُم ���جم�ور

ق�ذات�داللة��ودكما�بي�ت�النتائج�عدم�وج فرو

املتغ��ات ليمانيةتبًع جة�معرف��م�بصعو�ات�التعلم��جتماعية�و�نفعالية����ضوء�النظر�ة�السُ ر : د

ق�ذات�داللة�إحصائ املتغ��ات�يةفرو �التعلي��: تبًع ى : املستو

�صعو�ات�التعلم ي ��ية����املجال،�وا����ة����التعامل�مع�ذو ر ات�تد : لصا���ا��اصل�ن�ع���دور

ليمانية   .صعو�ات�التعلم��جتماعية�و�نفعالية،�النظر�ة�السُ

Abstract: 

The current study aimed to reveal the degree of knowledge of school principals and agents as "educational 

leaders" in the Arab Republic of Egypt about social and emotional learning disabilities in the light of the Solimaniya theory

and also to identify th e disabilities between them in that knowledge according to: The nature of the leadership position 

(principal - school agent), and type of education (governmental 

(bachelor's "bachelor" - postgraduate), training experience (holding training courses in the field of learning disabilities

having courses in the field), and experience in dealing With people with learning disabilities (has previous experience 

previous experience). The main study sampl

and private schools in the Arab Republic of Egypt, with an average age of 51.69 years and a standard deviation of (1.93) 

years. And by applying the knowledge scale of social an
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اسة�ا��الية�إ���الكشف�عن� ر س��دفت�الد ر كالء�املدا راء�وو د رفُم جة�معا ر كقادة�تر�و��ن"د

ليمانية �السُ �النظر�ة �ضوء ��� �و�نفعالية ��جتماعية ���التعلم �بي��م ق �الفرو �ع�� �التعرف ا �وأيًض ،

سة ر ذ�ور�(نوع�ا���س�،�و )خاص�–ح�ومي�(،�ونوع�التعليم�)وكيل�مد

� ��ية ر �التد �التعلم(،�وا����ة �صعو�ات ����مجال ��ية ر �تد ات حاصل�ع���دور

�صعو�ات�الت ي اسة��ساسية�و . )ل�س�لھ�خ��ه�سابقة�–لھ�خ��ة�سابقة�(علم�وا����ة����التعامل�مع�ذو ر ت�ونت�عينة�الد

س�ا���ومية�وا��اصة ر كالء�املدا راء�وو د �ة�مصر�العر�ية،�تم�تقسيم�م�تبًعا��من�ا���س�ن�من�ُم ���جم�ور

سة،�و  ر ا�لنوع�وكيل�مد 51(،�وبالتعليم�ا���ومي) 88(إ����لتعليماتبًع

�التعلي��تبًعا� ى �وس�) 90(إ����للمستو اسات�عليا) 49(،�و"ل�سا�س"ب�الور ر د

�التعلم �صعو�ات �مجال ��� ��ية ر �تد ات �دور �ع�� �حاصل �املجال) 98(، ��� ات �دور �غ���حاصل �وتبًعا ،

� �التعلم �صعو�ات ي �ذو �مع ����التعامل �سابقة �خ��ة �) 101(،�لھ �مع�م، �سابقة���التعامل �خ��ه �لھ ل�س

ره� �قد ي 1(سنة�وانحراف�معيار ف�بصعو�ات�التعلم��جتماعية�و�نفعالية����مقياس�و�تطبيق�. سنة) 93. ر املعا

ت�النتائج�إلى/ إعداد ر جة�معرفة�الباحث؛�أشا ر س�أن�د ر كالء�املدا راء�وو د ُم

ليمانيةمتوسطة كما�بي�ت�النتائج�عدم�وج�،بصعو�ات�التعلم��جتماعية�و�نفعالية����ضوء�النظر�ة�السُ

اسة���� ر املتغ��اتإحصائية�ب�ن�أفراد�عينة�الد ليمانيةتبًع جة�معرف��م�بصعو�ات�التعلم��جتماعية�و�نفعالية����ضوء�النظر�ة�السُ ر د

ق�ذات�داللة�إحصائ�؛����ح�ن��انت��ناكنوع�ا���سطبيعة�الوظيفة�القيادية،�ونوع�التعليم،�و  فرو

��ية ر اسات�العليا،�وا����ة�التد ر �صعو�ات�التعلم: لصا���الد ي ��ية����املجال،�وا����ة����التعامل�مع�ذو ر ات�تد لصا���ا��اصل�ن�ع���دور

�صعو�ات�التعلم��جتماعية�و�نفعالية ي   .لصا���من�لھ�خ���سابقة�مع��فراد�ذو

س ر كالء�املدا راء�وو د ليمانية،�ُم صعو�ات�التعلم��جتماعية�و�نفعالية،�النظر�ة�السُ

The current study aimed to reveal the degree of knowledge of school principals and agents as "educational 

leaders" in the Arab Republic of Egypt about social and emotional learning disabilities in the light of the Solimaniya theory

e disabilities between them in that knowledge according to: The nature of the leadership position 

school agent), and type of education (governmental - private), gender (male - female), educational level 

training experience (holding training courses in the field of learning disabilities

having courses in the field), and experience in dealing With people with learning disabilities (has previous experience 

previous experience). The main study sampl e consisted of (139) individuals of both sexes, principals and agents of public 

and private schools in the Arab Republic of Egypt, with an average age of 51.69 years and a standard deviation of (1.93) 

years. And by applying the knowledge scale of social an d emotional learning disabilities in the light of the Solimaniya 
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مدى�معرفة�ُمدراء�ووكالء�املدارس�

التعلم�

The extent of knowledge of school principals and agents as "educational leaders" in 

the Arab Republic of Egypt about social and emotional

ُسـليمان�عبد�الواحـد�يوُسـف. د

أستاذ�صعو�ات�التعلم�املساعد

  :م��ص�الدراسة

اسة�ا��الية�إ���الكشف�عن� ر �دفت�الد

ليمانية �السُ �النظر�ة �ضوء ��� �و�نفعالية ��جتماعية التعلم

سة�–دير�ُم (الوظيفة�القيادية� ر وكيل�مد

اسات�عليا – "ل�سا�س" ر �)د ��ية ر �التد ،�وا����ة

�صعو�ات�الت ي وا����ة����التعامل�مع�ذو

س�ا���ومية�وا��اصة ر كالء�املدا راء�وو د من�ا���س�ن�من�ُم

سة) 59( ر دير�مد سة،�و ) 80(،�وُم ر وكيل�مد

ا،�و) 96( ا،�) 43(ذ�وًر
ً
تبًعا�و إناث

�التعلم �صعو�ات �مجال ��� ��ية ر �تد ات �دور �ع�� حاصل

� �) 38(إ���التعلم �التعلم �صعو�ات ي �ذو �مع ����التعامل �سابقة �خ��ة لھ

�م�الزمنية� ر 51(أعما ره�) 69. �قد ي سنة�وانحراف�معيار

ليمانية إعداد�ضوء�النظر�ة�السُ

ليمانيةمتوسطة�العر�ية بصعو�ات�التعلم��جتماعية�و�نفعالية����ضوء�النظر�ة�السُ

اسة���� ر إحصائية�ب�ن�أفراد�عينة�الد

طبيعة�الوظيفة�القيادية،�ونوع�التعليم،�و 

��ية ر اسات�العليا،�وا����ة�التد ر لصا���الد

�صعو�ات�التعلم��جتماعية�و�نفعالية ي لصا���من�لھ�خ���سابقة�مع��فراد�ذو

س:ال�لمات�املفتاحية ر كالء�املدا راء�وو د ُم

The current study aimed to reveal the degree of knowledge of school principals and agents as "educational 

leaders" in the Arab Republic of Egypt about social and emotional learning disabilities in the light of the Solimaniya theory , 

e disabilities between them in that knowledge according to: The nature of the leadership position 

female), educational level 

training experience (holding training courses in the field of learning disabilities - not 

having courses in the field), and experience in dealing With people with learning disabilities (has previous experience - no 

e consisted of (139) individuals of both sexes, principals and agents of public 

and private schools in the Arab Republic of Egypt, with an average age of 51.69 years and a standard deviation of (1.93) 

d emotional learning disabilities in the light of the Solimaniya 
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theory, prepared by the researcher; The results indicated that the degree of knowledge of school principals and agents as 

"educational leaders" in the Arab Republic of Egypt about social and 

Solimaniya theory is medium, and the results showed that there were no statistically significant differences between the 

study sample members in the degree of their knowledge of social and emotional learn

Solimaniya according to the variables: the nature of the leadership position, the type of education, and the gender; While 

there were statistically significant differences according to the variables: educational lev

training experience: in favor of those who received training courses in the field, and experience in dealing with people with

learning disabilities: in favor of those who had previous experience with individuals with s

disabilities. 

Keywords:School principals and agents, Social and emotional learning disabilities, Solimaniya theory.

 

� �ا��اصة، ��يمكنوصف�ا�وال��إحدىفئاتال��بية ي�"بأ��ا �ذو فئة

ال�ترجع�إ���س�ب�وا���وظا�ر،�ولك��ا��عود�إ���س�ب��امن�وخفي�ول�ست�

م�أمام� �الالز �اتخاذ �إ���املحيط�ن�بھ،�و�التا���يمك��م �أن��ش�و�منھ�الفرد ��ستطيع �مرض �ألي �مرض�أو�عرض �أي مثل

ومن�ثم�فقد�احتل�موضوع�. طيع�معظم��فراد�أن��ش�و�م��ا�إن�لم�يكن��ل�م

ا�لدى�جميع�املشتغل�ن�بال��بية�ا��اصة،�حيث�بدأ���تمام��ش�ل�وا���

ت�تلك�الفئة���دمات�ال��بو�ة�وال��امج�العالجية�ل� ر م،�وقد�اس�ثا

ي،� �ال��بو �النفس �وعلم �ال��بية، �مثل �مختلفة �مجاالت ��� �واملتخصص�ن �العلماء �كث���من ان�باه

�الفسيولو� �النفس �وعلم �والطب، ، ي �اللغو �النفس �وعلم �الكالم، �أمراض �وعلم ��عصاب، �النفس��وعلم �وعلم ،

ليمان�عبد�الواحد�وأمل�غنايم،�   ). 379أ،��2017سُ

�نظًرا� �الباحث�ن، �من ا �كب�ً� ا �ا�تماًم �إحدىالظوا�ر�التعليمية�املقلقة�وال���القت �التعلم �صعو�ات �ظا�رة عد
ُ
�� كما

�م��ا����جميع�املراحل�املختلفة�من�ا��ياة،�كما�تمثل�صعو�ات�ا لتعلم�منطقة�قلق�ل��ايد�أعداد��فراد�الذين��عانون

ليمان�عبد�الواحد،� ،�2015؛�2014�،146سُ

ا�م�ًما� �صعو�ات�التعلم؛�حيث�إنھ�يمثل�جانًب ي �مر�الذي��ش���إ���أ�مية�البعد��جتما���و�نفعا���لألفراد�ذو

��ستمد� �و�نفعالية ��جتماعية �الصعو�ات �فإن �للفرد ���ادي�� �ا��انب �تؤثر�ع�� �التعلم �صعو�ات ��انت وملا

��ن�أن���تم� �حان�الوقت �قد �فإنھ �املنطلق ��ذا �ومن �للفرد، �ا��ياتية �املواقف �الكب���ع���معظم �تأث���ا �من أ�مي��ا

�من� �إن
ُ

�حيث �و��اديمية، �النمائية �التعلم �صعو�ات �عن �عزل�ا �وعدم و�نفعالية

����جانب�أو�أك���من�ا��وانب��جتماعية�أو��نفعالية�ال���تؤثر� �صعو�ات�التعلم�وجود�قصور ي خصائص��فراد�ذو
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theory, prepared by the researcher; The results indicated that the degree of knowledge of school principals and agents as 

"educational leaders" in the Arab Republic of Egypt about social and emotional learning disabilities in the light of the 

Solimaniya theory is medium, and the results showed that there were no statistically significant differences between the 

study sample members in the degree of their knowledge of social and emotional learn ing disabilities in light of the theory. 

Solimaniya according to the variables: the nature of the leadership position, the type of education, and the gender; While 

there were statistically significant differences according to the variables: educational lev el: in favor of postgraduate studies, 

training experience: in favor of those who received training courses in the field, and experience in dealing with people with

learning disabilities: in favor of those who had previous experience with individuals with s ocial and emotional learning 

School principals and agents, Social and emotional learning disabilities, Solimaniya theory.

�التعلم ��Learning Disabilities (LD)صعو�ات �ا��اصة، إحدىفئاتال��بية

ال�ترجع�إ���س�ب�وا���وظا�ر،�ولك��ا��عود�إ���س�ب��امن�وخفي�ول�ست��إذ" ��فيةا�عاقة�

م�أمام� �الالز �اتخاذ �إ���املحيط�ن�بھ،�و�التا���يمك��م �أن��ش�و�منھ�الفرد ��ستطيع �مرض �ألي �مرض�أو�عرض �أي مثل

طيع�معظم��فراد�أن��ش�و�م��ا�إن�لم�يكن��ل�م�ذه�املش�لة�الوا��ة،�وكذلك�ال��ست

 ا��اًم 
ً
ا�لدى�جميع�املشتغل�ن�بال��بية�ا��اصة،�حيث�بدأ���تمام��ش�ل�وا���ا�وأصبح�مألوف

�إ����ذه�الفئة���دف�تقديم� ��دمات�ال��بو�ة�وال��امج�العالجية�ل�اباألفراد�الذين�ي�تمون

ي،� �ال��بو �النفس �وعلم �ال��بية، �مثل �مختلفة �مجاالت ��� �واملتخصص�ن �العلماء �كث���من ان�باه

�الفسيولو� �النفس �وعلم �والطب، ، ي �اللغو �النفس �وعلم �الكالم، �أمراض �وعلم ��عصاب، وعلم

اس��ا�مما�دفع�م�إ����س�ام ر ليمان�عبد�الواحد�وأمل�غنايم،�( ���د سُ

�نظًرا� �الباحث�ن، �من ا �كب�ً� ا �ا�تماًم �إحدىالظوا�ر�التعليمية�املقلقة�وال���القت �التعلم �صعو�ات �ظا�رة عد
ُ
�� كما

�م��ا����جميع�املراحل�املختلفة�من�ا��ياة،�كما�تمثل�صعو�ات�ا ل��ايد�أعداد��فراد�الذين��عانون

ليمان�عبد�الواحد،�(���ا�����النف����للمتعلم�ت��اكم�حول�ا�املشكالت��جتماعية�و�نفعالية� سُ

ا�م�ًما� �صعو�ات�التعلم؛�حيث�إنھ�يمثل�جانًب ي �مر�الذي��ش���إ���أ�مية�البعد��جتما���و�نفعا���لألفراد�ذو

ة�جيدة� استھ�بصور ر   .داخل�مجال�صعو�ات�التعلمتتم�د

��ستمد� �و�نفعالية ��جتماعية �الصعو�ات �فإن �للفرد ���ادي�� �ا��انب �تؤثر�ع�� �التعلم �صعو�ات ��انت وملا

��ن�أن���تم� �حان�الوقت �قد �فإنھ �املنطلق ��ذا �ومن �للفرد، �ا��ياتية �املواقف �الكب���ع���معظم �تأث���ا �من أ�مي��ا

��جتماعية �التعلم �من��بصعو�ات �إن
ُ

�حيث �و��اديمية، �النمائية �التعلم �صعو�ات �عن �عزل�ا �وعدم و�نفعالية

����جانب�أو�أك���من�ا��وانب��جتماعية�أو��نفعالية�ال���تؤثر� �صعو�ات�التعلم�وجود�قصور ي خصائص��فراد�ذو

را���� �ا����التحصيل�الد ليمان�عبد�الواح(بدور   ).115ب،��2011،�دسُ
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theory, prepared by the researcher; The results indicated that the degree of knowledge of school principals and agents as 

emotional learning disabilities in the light of the 

Solimaniya theory is medium, and the results showed that there were no statistically significant differences between the 

ing disabilities in light of the theory. 

Solimaniya according to the variables: the nature of the leadership position, the type of education, and the gender; While 

el: in favor of postgraduate studies, 

training experience: in favor of those who received training courses in the field, and experience in dealing with people with  

ocial and emotional learning 

School principals and agents, Social and emotional learning disabilities, Solimaniya theory.  

  :مقدمة

� عد
ُ
�التعلم� صعو�ات

�عاقة�"أو�" املحنة�التعليمية

م�أمام� �الالز �اتخاذ �إ���املحيط�ن�بھ،�و�التا���يمك��م �أن��ش�و�منھ�الفرد ��ستطيع �مرض �ألي �مرض�أو�عرض �أي مثل

�ذه�املش�لة�الوا��ة،�وكذلك�ال��ست

ا��اًم صعو�ات�التعلم�موقعً 

�إ����ذه�الفئة���دف�تقديم� باألفراد�الذين�ي�تمون

–�� �التعلم ي،��–صعو�ات �ال��بو �النفس �وعلم �ال��بية، �مثل �مختلفة �مجاالت ��� �واملتخصص�ن �العلماء �كث���من ان�باه

�الفسيولو� �النفس �وعلم �والطب، ، ي �اللغو �النفس �وعلم �الكالم، �أمراض �وعلم ��عصاب، وعلم

مما�دفع�م�إ����س�ام��املعر���العص�

�نظًرا� �الباحث�ن، �من ا �كب�ً� ا �ا�تماًم �إحدىالظوا�ر�التعليمية�املقلقة�وال���القت �التعلم �صعو�ات �ظا�رة عد
ُ
�� كما

�م��ا����جميع�املراحل�املختلفة�من�ا��ياة،�كما�تمثل�صعو�ات�ا ل��ايد�أعداد��فراد�الذين��عانون

���ا�����النف����للمتعلم�ت��اكم�حول�ا�املشكالت��جتماعية�و�نفعالية�

ا�م�ًما�). 18 �صعو�ات�التعلم؛�حيث�إنھ�يمثل�جانًب ي �مر�الذي��ش���إ���أ�مية�البعد��جتما���و�نفعا���لألفراد�ذو

ة�جيدة� استھ�بصور ر تتم�د

��ستمد��� �و�نفعالية ��جتماعية �الصعو�ات �فإن �للفرد ���ادي�� �ا��انب �تؤثر�ع�� �التعلم �صعو�ات ��انت وملا

��ن�أن���تم� �حان�الوقت �قد �فإنھ �املنطلق ��ذا �ومن �للفرد، �ا��ياتية �املواقف �الكب���ع���معظم �تأث���ا �من أ�مي��ا

��جتماعية �التعلم بصعو�ات

����جانب�أو�أك���من�ا��وانب��جتماعية�أو��نفعالية�ال���تؤثر� �صعو�ات�التعلم�وجود�قصور ي خصائص��فراد�ذو

را���� �ا����التحصيل�الد بدور
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ع����(LD)صعو�ات�التعلم�ل�نحن�بحاجة�إ���نظر�ة�جديدة����مجال�

�ل�ا؟ �بديل �عن �للبحث ة ر ع،�. فال�ضرو �مشرو سؤال

� �صعو�ات �ملجال �املعرفية �املنظومة لب ����ُص ��س�ب���ز��امن �اك�س��ا عيتھ��ذه �العر�ي�وفق�ومشرو �بالعالم التعلم

�ال��� �املعر�� �الر�ود �حالة �من ج �ا��رو �من ��ا
ّ

�تمك �عدم ��� �تحّل ما �أّي �تج�� �ال��ز�الذي ��ذا �املعاصرة، �تجا�ات

�ع��� �العر�ي �عاملنا �بلدان �ف��ا �بما �الثالث، �العالم ل �أو�دو �النامية �البلدان �اعتماد �مس�نقعھ ��� �وأوقع��ا �إليھ أوصل��ا

د�السلع��س��الكية،�مما�يجعلنا�نصف�العالقة�ب�ن�علم� د�كما��ستور ن�الغرب،�فصار�العلم��ستور

ا�مع� صعو�ات�التعلم����عاملنا�العر�ي،�و��نھ����الغرب،�بأ��ا�عالقة��ست��اد�والتصدير،�و�و�وصف�يتفق�تماًم

د مما�. صدر�العلم�ومجتمعاتنا�العر�ية����ال����ستور

�املحاولة� ��ذه �جاءت �العر�ي، �بالعالم �التعلم صعو�ات

� �حيث �التعلم؛ �صعو�ات �ا�س�يمولوجية �ت�امل �أجل �من �والتفس��ية �التنظ��ية �ضوء�العر�ية ��� �بناؤ�ا �وتم حيكت

 Social andصعو�ات�التعلم��جتماعية�و�نفعالية

�و�يولوجية� وسي�وفسيولوجية، �ونيور معرفية،

�التعلم� �لصعو�ات ليمانية �السُ النظر�ة

  

،�فإن�النظر�ة�يمثل�ا�أداة��ستف�ام�كيف؟،�ونحن�

�� �عن �نبحث �ا��الية قة �الور ��� �أننا �واملفا�يم�أي �الفكر�ة �ساق

�النوعية��ىحدإك� �التعلم صعو�ات

���ضوء�توج�ات�مختلفة،�و�ذا�مقصد�

The Solimaniya Theory of Social and 

��جتماعية� �التعلم �صعو�ات �فسرت �ال�� �وأحد��ا �النظر�ات �أ�م من

أ،�ب،��2021أ،�ب،�ج،�د؛��2020أ،�ب؛�

�بلوغھ�من�دقة�وت�امل ل صانة�ملا�تحاو ا�ور
ً
د�العل���املتواضع�ما�ف�ذا�ا���. ،�كما�أ��ا�من�أك���ا�ا�ساق

�وتم� �حيكت �حيث �التعلم؛ �صعو�ات �ا�س�يمولوجية �ت�امل �أجل �من �جاءت �وتفس��ية �تنظ��ية �عر�ية �و�إال�محاولة

� �خلف �تكمن �أن �يمكن �ال�� �ا��و�ر�ة �والقيود �املح�ات �من �العديد �ضوء ��� ��جتماعية�بناؤ�ا �التعلم صعو�ات

وسي�وفسيولوجية،�و�يولوجية�وجي�ية،�واجتماعية،�وانفعالية ومن�. ر

� �و�نفعالية ��جتماعية �التعلم �لصعو�ات ليمانية �السُ �ضوء��–النظر�ة ��

  :ة�يمكن�حصر�ا�فيما�ي��
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�ل�نحن�بحاجة�إ���نظر�ة�جديدة����مجال�: ح�سؤال��ام؛�أال�و�وومن��نا�يمكننا�طر 

�نظر�ات �من �أيدينا �ب�ن �بما ��كتفاء �بوسعنا �أم �العر�ي �ل�ا؟. الصعيد �بديل �عن �للبحث ة ر فال�ضرو

� �صعو�ات �ملجال �املعرفية �املنظومة لب ����ُص ��س�ب���ز��امن �اك�س��ا عيتھ��ذه ومشرو

�ال��� �املعر�� �الر�ود �حالة �من ج �ا��رو �من ��ا
ّ

�تمك �عدم ��� �تحّل ما �أّي �تج�� �ال��ز�الذي ��ذا �املعاصرة، �تجا�ات

�ع��� �العر�ي �عاملنا �بلدان �ف��ا �بما �الثالث، �العالم ل �أو�دو �النامية �البلدان �اعتماد �مس�نقعھ ��� �وأوقع��ا �إليھ أوصل��ا

د�السلع��س��الكية،�مما�يجعلنا�نصف�العالقة�ب�ن�علم� د�كما��ستور ن�الغرب،�فصار�العلم��ستور

ا�مع� صعو�ات�التعلم����عاملنا�العر�ي،�و��نھ����الغرب،�بأ��ا�عالقة��ست��اد�والتصدير،�و�و�وصف�يتفق�تماًم

ا�الغرب��و�الذي�يُ  دالوضع�ا��ا���ملجتمعات�عاملنا�العر�ي،�فدائًم صدر�العلم�ومجتمعاتنا�العر�ية����ال����ستور

ة�للغرب�علمًيا   .�ش���إ���وضعية�التبعّي

�نفس �علم �لوضعية �القاتمة ة �الصور ��ذه �من �املحاولة�/ و�الرغم ��ذه �جاءت �العر�ي، �بالعالم �التعلم صعو�ات

� �حيث �التعلم؛ �صعو�ات �ا�س�يمولوجية �ت�امل �أجل �من �والتفس��ية �التنظ��ية العر�ية

صعو�ات�التعلم��جتماعية�و�نفعاليةالعديد�من�املح�ات�والقيود�ا��و�ر�ة�ال���يمكن�أن�تكمن�خلف�

Emotional Learning Disabilities (SELD)محددات� �من �ف��ا �و�يولوجية�: بما وسي�وفسيولوجية، �ونيور معرفية،

�وانفعالية �واجتماعية، �ا��اليةوم. وجي�ية، �نظر��نا �النظر�إ�� �يمكن ��نا �التعلم��–ن �لصعو�ات ليمانية �السُ النظر�ة

  . ���ضوء�تقاطعات�تخصصات�بي�ية�متعددة�ومت�املة�–

،�فإن�النظر�ة�يمثل�ا�أداة��ستف�ام�كيف؟،�ونحن�ما�أو�ماذا؟وإذا��انت�ا��قيقة�العلمية�يمثل�ا�أداة��ستف�ام�

�كيف �عن �نبحث �ا��الية �البحثية ��. قة �عن �نبحث �ا��الية قة �الور ��� �أننا أي

� �و�نفعالية ��جتماعية �التعلم �صعو�ات �ظا�رة ل �حو �ة �(SELD)التصور

���ضوء�توج�ات�مختلفة،�و�ذا�مقصد�وتفس���ا،����إطار�م��ابط�للقضايا�واملفا�يم�ال���يتضم��ا�املجال،�و

�ل ليمانية �السُ �النظر�ة عد
ُ
�التعلمو� ��صعو�ات �و�نفعالية  �The Solimaniya Theory of Social andجتماعية

Emotional Learning Disabilities (STSELD)جتماعية���� �التعلم �صعو�ات �فسرت �ال�� �وأحد��ا �النظر�ات �أ�م من

ا����الوقت�الرا�ن�
ً
ليمان�عبد�الواحد،�(و�نفعالية،�ومن�أك���ا�حرا� أ،�ب؛��2019سُ

�بلوغھ�من�دقة�وت�امل ل صانة�ملا�تحاو ا�ور
ً
،�كما�أ��ا�من�أك���ا�ا�ساق

�وتم� �حيكت �حيث �التعلم؛ �صعو�ات �ا�س�يمولوجية �ت�امل �أجل �من �جاءت �وتفس��ية �تنظ��ية �عر�ية �و�إال�محاولة

� �خلف �تكمن �أن �يمكن �ال�� �ا��و�ر�ة �والقيود �املح�ات �من �العديد �ضوء ��� بناؤ�ا

وسي�وفسيولوجية،�و�يولوجية�وجي�ية،�واجتماعية،�وانفعاليةمعرفية،�ونيو : بما�ف��ا�من�محددات ر

� �ا��الية �نظر��نا �النظر�إ�� �يمكن ��–�نا �و�نفعالية ��جتماعية �التعلم �لصعو�ات ليمانية �السُ النظر�ة

  . تقاطعات�تخصصات�بي�ية�متعددة�ومت�املة

ا�من�املبادىء�وم�امن�القو  ة�يمكن�حصر�ا�فيما�ي��وتتضمن�نظر��نا�ا��الية�عدًد
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ح�سؤال��ام؛�أال�و�وومن��نا�يمكننا�طر 

�نظر�ات �من �أيدينا �ب�ن �بما ��كتفاء �بوسعنا �أم �العر�ي الصعيد

� �صعو�ات �ملجال �املعرفية �املنظومة لب ����ُص ��س�ب���ز��امن �اك�س��ا عيتھ��ذه ومشرو

�ال��� �املعر�� �الر�ود �حالة �من ج �ا��رو �من ��ا
ّ

�تمك �عدم ��� �تحّل ما �أّي �تج�� �ال��ز�الذي ��ذا �املعاصرة، �تجا�ات

�ع��� �العر�ي �عاملنا �بلدان �ف��ا �بما �الثالث، �العالم ل �أو�دو �النامية �البلدان �اعتماد �مس�نقعھ ��� �وأوقع��ا �إليھ أوصل��ا

د�السلع��س��الكية،�مما�يجعلنا�نصف�العالقة�ب�ن�علم�إست��اد�العلم�م د�كما��ستور ن�الغرب،�فصار�العلم��ستور

ا�مع�/ نفس صعو�ات�التعلم����عاملنا�العر�ي،�و��نھ����الغرب،�بأ��ا�عالقة��ست��اد�والتصدير،�و�و�وصف�يتفق�تماًم

ا�الغرب��و�الذي�يُ  الوضع�ا��ا���ملجتمعات�عاملنا�العر�ي،�فدائًم

ة�للغرب�علمًيا �ش���إ���وضعية�التبعّي

�نفس �علم �لوضعية �القاتمة ة �الصور ��ذه �من و�الرغم

� �حيث �التعلم؛ �صعو�ات �ا�س�يمولوجية �ت�امل �أجل �من �والتفس��ية �التنظ��ية العر�ية

العديد�من�املح�ات�والقيود�ا��و�ر�ة�ال���يمكن�أن�تكمن�خلف�

Emotional Learning Disabilities (SELD)

�وانفعالية �واجتماعية، وجي�ية،

–�جتماعية�و�نفعالية

وإذا��انت�ا��قيقة�العلمية�يمثل�ا�أداة��ستف�ام�

�الور  �كيف�� �عن �نبحث �ا��الية �البحثية قة

� �و�نفعالية ��جتماعية �التعلم �صعو�ات �ظا�رة ل �حو �ة التصور

Specificوتفس���ا،����إطار�م��ابط�للقضايا�واملفا�يم�ال���يتضم��ا�املجال،�و

  . من�مقاصد�النظر�ة

�ل ليمانية �السُ �النظر�ة عد
ُ
و�

Emotional Learning Disabilities (STSELD)

ا����الوقت�الرا�ن�
ً
و�نفعالية،�ومن�أك���ا�حرا�

�بلوغھ�من�دقة�وت�امل)أ،�ب�2022ج،� ل صانة�ملا�تحاو ا�ور
ً
،�كما�أ��ا�من�أك���ا�ا�ساق

�وتم� �حيكت �حيث �التعلم؛ �صعو�ات �ا�س�يمولوجية �ت�امل �أجل �من �جاءت �وتفس��ية �تنظ��ية �عر�ية �و�إال�محاولة

� �خلف �تكمن �أن �يمكن �ال�� �ا��و�ر�ة �والقيود �املح�ات �من �العديد �ضوء ��� بناؤ�ا

بما�ف��ا�من�محدداتو�نفعالية

� �ا��الية �نظر��نا �النظر�إ�� �يمكن �نا

تقاطعات�تخصصات�بي�ية�متعددة�ومت�املة

ا�من�املبادىء�وم�امن�القو  وتتضمن�نظر��نا�ا��الية�عدًد
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� �املخ �وظائف �ت�امل �توجھ �ضوء ��� �بناؤ�ا �وتم �حيكت �قد �النظر�ة ��ذه ��جتماعية،�(إن الوظائف

،�الذي�ال�يؤكد�فقط�ع���ا��انب�النما�ي�فحسب،�بل�يوفر�منطلًقا�

  ).الية،�واملعرفية،�والنفس�حركية

إن�أ�داف�ومبتغيات��ذه�النظر�ة�طموحة؛�ف���تصميم�مت�امل�لعالقات�سلوك�املخ�فيما�يخص���عاد�

��جتماعية� �صعو�ات ي �ذو ��فراد ظ�ره �ُي َم �ِل �و�نفعالية ��جتماعية �با��وانب �ا��اصة واملضام�ن

إن��ذه�النظر�ة�تو���كيف�أن�املحددات����ا��وانب��جتماعية�و�نفعالية��ساسية�لصعو�ات�التعلم�

�املعلومات �تج��� ��� �مت�امل �لنموذج ضع�ا �وو �تصميم�ا ��و �النظر�ة ��ذه ��� �ا��ديدة ��ضافات �من

� �التعلم��جتماعية�و�نفعالية �لتفس���صعو�ات
ً

ا�واكتماال �أك���ن�ً� ليمان�عبد�(�جتماعية�و�نفعالية سُ

وتف��ض��ذه�النظر�ة�وجود�العديد�من�الصعو�ات�ا��اصة����التعلم�واملرتبطة�با��انب�ن��جتما���و�نفعا���

�ول�س� �و�نفعالية ��جتماعية �بالناحية �خاص �نو�� �قصور �إ�� �ترجع �الصعو�ات ذه

  :��" النوعية"و�ذه�الصعو�ات�ا��اصة�

  

�واملتفاعلة� �املتداخلة ��سباب �من �للعديد �ن�يجة �تحدث �وال�� �التعلم ��

،�وتلف�نصف�املخ��يمن،�واضطرابات�خاصة�بنمو�النصف� ي وجود�خلل����ا���از�العص���املركز

�التج����واملعا��ة��جتماعية �ا��ي��،�وقصور جود�خلل����التوازن ه�الصعو�ات�ع���ما�و�شتمل��ذ. �يمن�للمخ،�وو

����الكفاءة��جتماعية ����الذ�اء��جتما��،�وقصور ات��جتماعية،�وقصور ر ����امل�ا   ).قصور

Emotional Learning Disabilities (ELD):  

��سبا �من �للعديد �ن�يجة �تحدث �وال�� �التعلم ��� �ا��اصة �الصعو�ات �إحدى ا �أيًض �واملتفاعلة�و�� �املتداخلة ب

،�وتلف�نصف�املخ��يمن،�واضطرابات�خاصة�بنمو�النصف� ي وجود�خلل����ا���از�العص���املركز

�التج����واملعا��ة��نفعالية �ا��ي��،�وقصور جود�خلل����التوازن �الصعو�ات�ع���ما�. �يمن�للمخ،�وو و�شتمل��ذه

  ).فعالية،�وخلل����البناء��نفعا��،�و�نفعاالت���اديمية�السلبية

�التج���� �ع�� �و�نفعالية ��جتماعية �التعلم �صعو�ة ي �ذو ��فرد ة ر �قد �عدم �أن �ا��الية �النظر�ة ى �تر �ثم ومن

�لد��م �الصعو�ة �أسباب �جو�ر �يمثل �الذي ��و �و�نفعالية ��جتماعية �و. واملعا��ة �العوامل �إ�� �سباب�إضافة

�ترجع�إليھ��ل�صعو�ة�من� ي ولوجية؛�حيث�إن�تلف�منطقة�محددة�باملخ،�أو�وجود�خلل����ا���از�العص���املركز النيور

� �خاصة �صعو�ة ��ل �بأن �القائل �التوجھ �مع �تتفق �ا��الية �نظر��نا ��انت �النظر�إل��ا�" نوعية"وملا �يجب �التعلم ��

،�فإن��ذا�ال�ي�س�نا�بأن��ل�صعو�ة� ى كصعو�ة�محددة�ونوعية�وذات�خصوصية�عن�صعو�ات�التعلم�ا��اصة��خر

رؤى سوسیوتربویة إلعادة إنتاج الثقة بین : التربویة واتجاھات التربیة الحدیثة
 المؤسسات التربویة والمجتمع
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� �املخ �وظائف �ت�امل �توجھ �ضوء ��� �بناؤ�ا �وتم �حيكت �قد �النظر�ة ��ذه إن

،�الذي�ال�يؤكد�فقط�ع���ا��انب�النما�ي�فحسب،�بل�يوفر�منطلًقا�)و�نفعالية،�واملعرفية،�والنفس�حركية

ا�ل�ل�من�نقاط�القوة�والضعف� الية،�واملعرفية،�والنفس�حركية�جتماعية،�و�نفع(وا�ً�

إن�أ�داف�ومبتغيات��ذه�النظر�ة�طموحة؛�ف���تصميم�مت�امل�لعالقات�سلوك�املخ�فيما�يخص���عاد�

��جتماعية� �صعو�ات ي �ذو ��فراد ظ�ره �ُي َم �ِل �و�نفعالية ��جتماعية �با��وانب �ا��اصة واملضام�ن

  .ى�ا��ياةو�نفعالية�من�مظا�ر�سلوكية�ت�سم�بالتعقيد�مد

إن��ذه�النظر�ة�تو���كيف�أن�املحددات����ا��وانب��جتماعية�و�نفعالية��ساسية�لصعو�ات�التعلم�

��من�ال�سلسل�أو�التعاقب�الطبي���للنمو غّ�
ُ
  .�جتماعية�و�نفعالية��

�املعلومات �تج��� ��� �مت�امل �لنموذج ضع�ا �وو �تصميم�ا ��و �النظر�ة ��ذه ��� �ا��ديدة ��ضافات من

� �التعلم��جتماعية�و�نفعالية �لتفس���صعو�ات
ً

ا�واكتماال �أك���ن�ً� �جتماعية�و�نفعالية

  ).112 – 111أ،��

وتف��ض��ذه�النظر�ة�وجود�العديد�من�الصعو�ات�ا��اصة����التعلم�واملرتبطة�با��انب�ن��جتما���و�نفعا���

�� �من �صعو�ة �ول�س�و�ل �و�نفعالية ��جتماعية �بالناحية �خاص �نو�� �قصور �إ�� �ترجع �الصعو�ات ذه

ا�ل�ل�الصعو�ات�ا��اصة����التعلم�ع���اختالف�ا ا�واحًد و�ذه�الصعو�ات�ا��اصة�. س�ًب

  :Social Learning Disabilities (SLD)صعو�ات�التعلم��جتماعية�

�ا��اصة �الصعو�ات �إحدى �واملتفاعلة��و�� �املتداخلة ��سباب �من �للعديد �ن�يجة �تحدث �وال�� �التعلم ��

،�وتلف�نصف�املخ��يمن،�واضطرابات�خاصة�بنمو�النصف� ي وجود�خلل����ا���از�العص���املركز

�التج����واملعا��ة��جتماعية �ا��ي��،�وقصور جود�خلل����التوازن �يمن�للمخ،�وو

����الكفاءة��جتماعية ����الذ�اء��جتما��،�وقصور ات��جتماعية،�وقصور ر ����امل�ا قصور

Emotional Learning Disabilities (ELD)صعو�ات�التعلم��نفعالية�

��سبا �من �للعديد �ن�يجة �تحدث �وال�� �التعلم ��� �ا��اصة �الصعو�ات �إحدى ا �أيًض و��

،�وتلف�نصف�املخ��يمن،�واضطرابات�خاصة�بنمو�النصف� ي وجود�خلل����ا���از�العص���املركز

�التج����واملعا��ة��نفعالية �ا��ي��،�وقصور جود�خلل����التوازن �يمن�للمخ،�وو

����الكفاءة��ن فعالية،�وخلل����البناء��نفعا��،�و�نفعاالت���اديمية�السلبيةقصور

�التج���� �ع�� �و�نفعالية ��جتماعية �التعلم �صعو�ة ي �ذو ��فرد ة ر �قد �عدم �أن �ا��الية �النظر�ة ى �تر �ثم ومن

�لد��م �الصعو�ة �أسباب �جو�ر �يمثل �الذي ��و �و�نفعالية ��جتماعية واملعا��ة

�ترجع�إليھ��ل�صعو�ة�من� ي ولوجية؛�حيث�إن�تلف�منطقة�محددة�باملخ،�أو�وجود�خلل����ا���از�العص���املركز النيور

  .صعو�ات�التعلم�النوعية،�بما����ذلك�صعو�ة�التعلم��جتماعية�و�نفعالية

� �خاصة �صعو�ة ��ل �بأن �القائل �التوجھ �مع �تتفق �ا��الية �نظر��نا ��انت وملا

،�فإن��ذا�ال�ي�س�نا�بأن��ل�صعو�ة� ى كصعو�ة�محددة�ونوعية�وذات�خصوصية�عن�صعو�ات�التعلم�ا��اصة��خر
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1. � �املخ �وظائف �ت�امل �توجھ �ضوء ��� �بناؤ�ا �وتم �حيكت �قد �النظر�ة ��ذه إن

و�نفعالية،�واملعرفية،�والنفس�حركية

ا�ل�ل�من�نقاط�القوة�والضعف� وا�ً�

إن�أ�داف�ومبتغيات��ذه�النظر�ة�طموحة؛�ف���تصميم�مت�امل�لعالقات�سلوك�املخ�فيما�يخص���عاد� .2

��جتماعية� �صعو�ات ي �ذو ��فراد ظ�ره �ُي َم �ِل �و�نفعالية ��جتماعية �با��وانب �ا��اصة واملضام�ن

و�نفعالية�من�مظا�ر�سلوكية�ت�سم�بالتعقيد�مد

إن��ذه�النظر�ة�تو���كيف�أن�املحددات����ا��وانب��جتماعية�و�نفعالية��ساسية�لصعو�ات�التعلم� .3

��من�ال�سلسل�أو�التعاقب�الطبي���للنمو غّ�
ُ
�جتماعية�و�نفعالية��

�املعلومات .4 �تج��� ��� �مت�امل �لنموذج ضع�ا �وو �تصميم�ا ��و �النظر�ة ��ذه ��� �ا��ديدة ��ضافات من

� �التعلم��جتماعية�و�نفعالية �لتفس���صعو�ات
ً

ا�واكتماال �أك���ن�ً� �جتماعية�و�نفعالية

�2022الواحد،�

وتف��ض��ذه�النظر�ة�وجود�العديد�من�الصعو�ات�ا��اصة����التعلم�واملرتبطة�با��انب�ن��جتما���و�نفعا���

�الفرد ��. لدى �من �صعو�ة و�ل

ا�ل�ل�الصعو�ات�ا��اصة����التعلم�ع���اختالف�ا ا�واحًد س�ًب

 
ً

صعو�ات�التعلم��جتماعية�: أوال

�ا��اصة �الصعو�ات �إحدى و��

،�وتلف�نصف�املخ��يمن،�واضطرابات�خاصة�بنمو�النصف�: وامل�شابكة،�أ�م�ا ي وجود�خلل����ا���از�العص���املركز

�التج����واملعا��ة��جتماعية �ا��ي��،�وقصور جود�خلل����التوازن �يمن�للمخ،�وو

����الكفاءة��جتماعية: (ي�� ����الذ�اء��جتما��،�وقصور ات��جتماعية،�وقصور ر ����امل�ا قصور

صعو�ات�التعلم��نفعالية�: ثانًيا

��سبا �من �للعديد �ن�يجة �تحدث �وال�� �التعلم ��� �ا��اصة �الصعو�ات �إحدى ا �أيًض و��

،�وتلف�نصف�املخ��يمن،�واضطرابات�خاصة�بنمو�النصف�: وامل�شابكة،�أ�م�ا ي وجود�خلل����ا���از�العص���املركز

�التج����واملعا��ة��نفعالية �ا��ي��،�وقصور جود�خلل����التوازن �يمن�للمخ،�وو

����الكفاءة��ن: (ي�� قصور

�التج���� �ع�� �و�نفعالية ��جتماعية �التعلم �صعو�ة ي �ذو ��فرد ة ر �قد �عدم �أن �ا��الية �النظر�ة ى �تر �ثم ومن

�لد��م �الصعو�ة �أسباب �جو�ر �يمثل �الذي ��و �و�نفعالية ��جتماعية واملعا��ة

�ترجع�إليھ��ل�صعو�ة�من� ي ولوجية؛�حيث�إن�تلف�منطقة�محددة�باملخ،�أو�وجود�خلل����ا���از�العص���املركز النيور

صعو�ات�التعلم�النوعية،�بما����ذلك�صعو�ة�التعلم��جتماعية�و�نفعالية

� �خاصة �صعو�ة ��ل �بأن �القائل �التوجھ �مع �تتفق �ا��الية �نظر��نا ��انت وملا

،�فإن��ذا�ال�ي�س�نا�بأن��ل�صعو�ة� ى كصعو�ة�محددة�ونوعية�وذات�خصوصية�عن�صعو�ات�التعلم�ا��اصة��خر



رؤى سوسیوتربویة إلعادة إنتاج الثقة بین 

 

                                           برلین

64 

�ا��اصة� �الصعو�ات ��ذه ��ل �منھ �تخرج �فسيح �كمجال �التعلم �و�و�صعو�ات �العام، ��صل �عن ة �غ���من�ّت خاصة

���ا�لصعو�ات�التعلم� إذن،�انطلقت�نظر��نا�ا��الية����رؤ

���� �و�نفعالية، ��جتماعية �التعلم �صعو�ات �تنظر�إ�� �بل �إطار�عام، ��� �أو�ل�س �ك�ل، �ل�س �و�نفعالية، �جتماعية

�والسب���ل�ل�صعو�ة�خاصة� ي يجب�" نوعية"ار�املفا�ي���والتفس��

�غ���منفك�عن��طار�العام�ا��اكم�لصعو�ات�التعلم�كأصل�عام؛�عن�ا��صائص�واملفا�يم�وا��قائق�ال�لية� أن�ي�ون

�وأن� �الفع��، �والتحصيل �املتوقع �يقدر�بالتحصيل والذي

�املتوسط� ق �ذ�اء�متوسط�او�فو ي �صعو�ات�التعلم��جتماعية�و�نفعالية�ذو ي ،�واعتبار�Average-Up Average IQذو

��جتماعية� �التعلم �صعو�ات ي �ذو �فئة �ضمن ل�سوا

�ل�ل� �الرابطة �الوشيجة �الوقت �ذات ��� �تمثل �وال�� �للمجال، �العامة ل ��صو �من �باعتبار�ذلك و�كذا،

��جتماعية� �التعلم �صعو�ات �لتفس��
ً

�مت�امال ا نموذًج

ينوم�وعلم�النفس�املعر���والفسيولو���

�من� �ي�تج �أحد�ا �العلمية �النماذج �من �نوعان يوجد

ا�ع���نتائج�عدد�من��  ات�النفسية�اعتماًد ر ختبا

�بأن�النماذج� ى ��ناك�من�ير ى او�ة�اخر ز �لل��اث،�ومن� ي �ت�تج�من�التحليل�النظر ى �فكرة�النموذج،�وأخر ل �حو ال���تدور

�التحليلية� �النماذج �إ�� �اق��حناه �الذى �ا��ا�� �النموذج �و��ت�� �وصفية، �تحليلية �ونماذج �سب�ية، �نماذج �إ�� تنقسم

�املساند ي �ا��اص�بفكرة�النموذج�املركز�ة�وكذلك�من�تحليل�ال��اث�النظر ى ،�)و

ليمانية   .نموذج�مق��ح�لتفس���صعو�ات�التعلم��جتماعية�و�نفعالية�وفق�النظر�ة�السُ

رؤى سوسیوتربویة إلعادة إنتاج الثقة بین : التربویة واتجاھات التربیة الحدیثة
 المؤسسات التربویة والمجتمع

برلین    -    ألمانیا/ اصدارات المركز الدیمقراطي العربي للدراسات السیاسیة واالقتصادیة 

 

�ا��اصة� �الصعو�ات ��ذه ��ل �منھ �تخرج �فسيح �كمجال �التعلم �و�و�صعو�ات �العام، ��صل �عن ة �غ���من�ّت خاصة

ليمان�عبد�الواحد،� 2سُ ���ا�لصعو�ات�التعلم�). 164ب،��022 إذن،�انطلقت�نظر��نا�ا��الية����رؤ

���� �و�نفعالية، ��جتماعية �التعلم �صعو�ات �تنظر�إ�� �بل �إطار�عام، ��� �أو�ل�س �ك�ل، �ل�س �و�نفعالية، �جتماعية

  . ���التعلم" النوعية"إطار�الصعو�ات�ا��اصة�

�والسب���ل�ل�صعو�ة�خاصة�لكن�نظر��نا�داخل��ذا�التوجھ�تؤكد�بأن��ط ي ار�املفا�ي���والتفس��

�غ���منفك�عن��طار�العام�ا��اكم�لصعو�ات�التعلم�كأصل�عام؛�عن�ا��صائص�واملفا�يم�وا��قائق�ال�لية� أن�ي�ون

ر��� �ا��ا ��التباعد ��–External Discrepanceللمجال
ً

�وأن��–مثال �الفع��، �والتحصيل �املتوقع �يقدر�بالتحصيل والذي

�املتوسط� ق �ذ�اء�متوسط�او�فو ي �صعو�ات�التعلم��جتماعية�و�نفعالية�ذو ي ذو

� ��س�بعاد �محك �عل��م �ينطبق ��جتماعية��Exclusion Criterionمن �التعلم �صعو�ات ي �ذو �فئة �ضمن ل�سوا

�ل�ل� �الرابطة �الوشيجة �الوقت �ذات ��� �تمثل �وال�� �للمجال، �العامة ل ��صو �من �باعتبار�ذلك و�كذا،

�العامة ل طر�و�صو
ُ
  .صعو�ة�خاصة���ذه��

� �الواحد �عبد ليمان �سُ �أعد ��2019(وقد ��جتماعية�) 152ب، �التعلم �صعو�ات �لتفس��
ً

�مت�امال ا نموذًج

ينوم�وعلم�النفس�املعر���والفسيولو�������العديد�من�أدبيات�املخ�وا��و�نفعالية،�توصل�إليھ�من�خالل�ما�وجده

� �والعر�ية، ��جن�ية �التعلم �وصعو�ات وسي�ولو�� �(والنيور �من�حيث �ي�تج �أحد�ا �العلمية �النماذج �من �نوعان يوجد

ا�ع���نتائج�عدد�من�� �Path analysisالتحليالت��حصائية�باستخدام�أسلوب�تحليل�املسار� اعتماًد

�بأن�النماذج� ى ��ناك�من�ير ى او�ة�اخر ز �لل��اث،�ومن� ي �ت�تج�من�التحليل�النظر ى �فكرة�النموذج،�وأخر ل �حو ال���تدور

�التحليلية� �النماذج �إ�� �اق��حناه �الذى �ا��ا�� �النموذج �و��ت�� �وصفية، �تحليلية �ونماذج �سب�ية، �نماذج �إ�� تنقسم

�املساندالوصفية�ال���نتجت�من�تحليل�املحت ي �ا��اص�بفكرة�النموذج�املركز�ة�وكذلك�من�تحليل�ال��اث�النظر ى و

سم�توضي���لھ����الش�ل�التا�� ر   :وفيما�ي���

ليمانية نموذج�مق��ح�لتفس���صعو�ات�التعلم��جتماعية�و�نفعالية�وفق�النظر�ة�السُ
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�ا��اصة� �الصعو�ات ��ذه ��ل �منھ �تخرج �فسيح �كمجال �التعلم �و�و�صعو�ات �العام، ��صل �عن ة �غ���من�ّت خاصة

ليمان�عبد�الواحد،�(���التعلم�" النوعية" سُ

���� �و�نفعالية، ��جتماعية �التعلم �صعو�ات �تنظر�إ�� �بل �إطار�عام، ��� �أو�ل�س �ك�ل، �ل�س �و�نفعالية، �جتماعية

إطار�الصعو�ات�ا��اصة�

لكن�نظر��نا�داخل��ذا�التوجھ�تؤكد�بأن��ط

�غ���منفك�عن��طار�العام�ا��اكم�لصعو�ات�التعلم�كأصل�عام؛�عن�ا��صائص�واملفا�يم�وا��قائق�ال�لية� أن�ي�ون

ر��� �ا��ا ��التباعد للمجال

�املتوسط� ق �ذ�اء�متوسط�او�فو ي �صعو�ات�التعلم��جتماعية�و�نفعالية�ذو ي ذو

� ��س�بعاد �محك �عل��م �ينطبق من

�ل�ل��و�نفعالية، �الرابطة �الوشيجة �الوقت �ذات ��� �تمثل �وال�� �للمجال، �العامة ل ��صو �من �باعتبار�ذلك و�كذا،

�العامة ل طر�و�صو
ُ
صعو�ة�خاصة���ذه��

� �الواحد �عبد ليمان �سُ �أعد وقد

و�نفعالية،�توصل�إليھ�من�خالل�ما�وجده

� �والعر�ية، ��جن�ية �التعلم �وصعو�ات وسي�ولو�� والنيور

التحليالت��حصائية�باستخدام�أسلوب�تحليل�املسار�

�بأن�النماذج� ى ��ناك�من�ير ى او�ة�اخر ز �لل��اث،�ومن� ي �ت�تج�من�التحليل�النظر ى �فكرة�النموذج،�وأخر ل �حو ال���تدور

�التحليلية� �النماذج �إ�� �اق��حناه �الذى �ا��ا�� �النموذج �و��ت�� �وصفية، �تحليلية �ونماذج �سب�ية، �نماذج �إ�� تنقسم

الوصفية�ال���نتجت�من�تحليل�املحت

سم�توضي���لھ����الش�ل�التا�� ر وفيما�ي���
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صيد�����دب� ر ليمانية�يجد�أن�ل�ا� نفعالية����إطار�النظر�ة�السُ

�ات�العلمية ���) الكتب،�واملجالت�والدور

�ا�تم �الكتب �مجال �ففي �و�نفعالية، ��جتماعية �التعلم �بصعو�ات �ا�تمام�ا �التعلم �صعو�ات �م��ا��مجال عدد

�واملواج�ة �الف�م �ب�ن �و�جتماعية ��نفعالية �التعلم �" صعو�ات �الواحد �عبد ليمان �2010(لسُ

� �الواحد ليمان�عبد �لسُ �2011(و�جتماعية�و�نفعالية

�مشكال��م عاي��م، ر � �اك�شاف�م، " خصائص�م،

وسي�وفسيولوجيا�صعو�ات�التعلم اسات�نظر�ة�و���يصية�: نيور ر د

�و�نفعالية ��جتماعية �التعلم �لصعو�ات ليمانية �السُ �النظر�ة �ع�� �وإطاللة ليم" معاصرة، �لسُ �الواحد �عبد �2020(ان

 
ً

�مثال �م��ا �و�نفعالية ��جتماعية �التعلم �صعو�ات �أو�أك���عن
ً
�فصال �تتضمن �الكتب �من �العديد كتاب�: و�ناك

�املستقبل �وآفاق �الواقع �ب�ن �ا��اصة �ال��بو�ة ��حتياجات �عبد�" ذوو ليمان لسُ

�التعليمية�ب�ن�التنمية�والتنحية �املحنة ي ليمان�عبد�" ذو لسُ

�التعلم �صعو�ات ي �لذو ي �ال��بو �النف��� شاد �الواحد�" �ر �عبد ليمان لسُ

�و  �املعرفية اء �ور �وما �املعرفية �للعمليات وسي�ولوجية �النيور �صعو�ات��سس �مجال ��� تطبيقا��ا

�التعلم �صعو�ات �ذوو ا �عقلًي �واملتفوقون : املو�و�ون

�باللغة�)ج �جما�� �كتاب �إ�� �إضافة ؛

  : عنوانھ�

 “Théorie soleimanienne des difficult

ا،�حيث� �جتماعية�و�نفعالية�وا�ً�

���� ليمانية �السُ �النظر�ة �ظ�ور �وح�� ��و�� �اصا��ا ر �إ �منذ �التعلم ��� �النوعية �الصعو�ات �بتلك �ا�تم �الكث���م��ا يوجد

والبحوث�العر�ية�ال���قام���ا�صاحب�النظر�ة�م��ا�

� ليمانية، �السُ �إطار�النظر�ة ��� �و�نفعالية ��جتماعية �التعلم �صعو�ات ي �ذو �خصائص �وم��ا
ً
�تدخال �قدم ما

�املجتمعات� �مختلف ��� اسات ر �الد ��ذه �من �العديد بقت
ُ
�ط �حيث �الصعو�ات، �تلك �حدة �من �للتخفيف سي�ولوجيا

اساتو )  ر �د �الواحد��:م��ا �عبد ليمان سُ

ليمان�عبد�الواحد� ليمان�عبد�)أ،�ب�2019(،�وسُ ،�وسُ

اسات�والبحوث� ر ت��عض�تلك�الد ر ،�حيث�أشا

��(Amos 22)ب��نامج  ةبنائي�نماذجإ��

�التج����واملعا��ة��جتماعية،�و�نفعالية،�وسيطرة�نمط� ات�القائمة�ب�ن�قصور ر فسر�عالقات�التأث���واملسا

اسات�بمختلف�الية�لدى�أفراد�عينات� ر تلك�الد

�أيًضا� اسات�والبحوث ر ت��عض�تلك�الد ر إ���وجود�برا��ن�كما�أشا

رؤى سوسیوتربویة إلعادة إنتاج الثقة بین : التربویة واتجاھات التربیة الحدیثة
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صيد�����دب�إن�املت�بع�ملجال�صعو�ات�التعلم��جتماعية�و�  ر ليمانية�يجد�أن�ل�ا� نفعالية����إطار�النظر�ة�السُ

�ات�العلمية(حيث�إن�ما�يالحظ�ع����دبيات�النفسية�العر�ية�ا��ديثة� الكتب،�واملجالت�والدور

�ا�تم �الكتب �مجال �ففي �و�نفعالية، ��جتماعية �التعلم �بصعو�ات �ا�تمام�ا �التعلم �صعو�ات مجال

�واملواج�ة �الف�م �ب�ن �و�جتماعية ��نفعالية �التعلم صعو�ات

�التعلم�النمائية�و��اديمية ����صعو�ات �" املرجع �الواحد ليمان�عبد �لسُ و�جتماعية�و�نفعالية

�ثالث�عنوانھ� �صعو�ا"،�وكتاب �التعلم��جتماعية�و�نفعاليةذوو �مشكال��م: ت عاي��م، ر � �اك�شاف�م، خصائص�م،

ا�كتاب�)ب�2011 وسي�وفسيولوجيا�صعو�ات�التعلم"،�وأخ�ً� نيور

�و�نفعالية ��جتماعية �التعلم �لصعو�ات ليمانية �السُ �النظر�ة �ع�� �وإطاللة معاصرة،

 
ً

�مثال �م��ا �و�نفعالية ��جتماعية �التعلم �صعو�ات �أو�أك���عن
ً
�فصال �تتضمن �الكتب �من �العديد و�ناك

�املعاصرة �ا��اصة �ال��بية ��� �املستقبل: املرجع �وآفاق �الواقع �ب�ن �ا��اصة �ال��بو�ة ��حتياجات ذوو

�التعليمية�ب�ن�التنمية�والتنحية: ي�ولوجية�صعو�ات�التعلمس"،�وكتاب� �املحنة ي ذو

� �عنوانھ �ثالث �وكتاب �التعلم"، �صعو�ات ي �لذو ي �ال��بو �النف��� شاد �ر

�و  �املعرفية اء �ور �وما �املعرفية �للعمليات وسي�ولوجية �النيور �سس

� �الواحد �عبد ليمان �)ب�2012(لسُ �كتاب �إ�� �إضافة �التعلم"، �صعو�ات �ذوو ا �عقلًي �واملتفوقون املو�و�ون

�ومشكال��م عاي��م، ر � �اك�شاف�م، �" خصائص�م، �الواحد �عبد ليمان ج�2012(لسُ

ى� شر�بدولة�ا��زائر�يحو
ُ
ف�الفر�سية�� �عن�النظر�ة�ليوسُ

ً
�(Youcef, 2022)فصال

orie soleimanienne des difficultés d’apprentissage social etémotionnel: nouvel itin

prise en charge .  

� �التعلم اسات�والبحوث،�فنجد�أن�ا�تمام�ا�بصعو�ات ر ا،�حيث�وأما����مجال�الد �جتماعية�و�نفعالية�وا�ً�

���� ليمانية �السُ �النظر�ة �ظ�ور �وح�� ��و�� �اصا��ا ر �إ �منذ �التعلم ��� �النوعية �الصعو�ات �بتلك �ا�تم �الكث���م��ا يوجد

اسات��و����ذا�الصدد�فقد�انطلقت ر والبحوث�العر�ية�ال���قام���ا�صاحب�النظر�ة�م��ا�العديد�من�الد

� ليمانية، �السُ �إطار�النظر�ة ��� �و�نفعالية ��جتماعية �التعلم �صعو�ات ي �ذو خصائص

�املجتمعات� �مختلف ��� اسات ر �الد ��ذه �من �العديد بقت
ُ
�ط �حيث �الصعو�ات، �تلك �حدة �من �للتخفيف سي�ولوجيا

�وال�و� �والسعودية، �وا��زائر، �وصاح��ا، �النظر�ة ) تموطن

ليمان�عبد�الواحد�وأمل�غنايم� ليمان�عبد�الواحد�)ب�2017(،�وسُ ،�وسُ

اسات�والبحوث�)أ،�ب�2022أ،�ب،�ج،�د،��ـ،�و،�ز؛��2021أ،�ب،�ج،�د؛� ر ت��عض�تلك�الد ر ،�حيث�أشا

�خال �من �ل �البنائية �املعادلة �نمذجة �تحليل ب��نامجاملسار�باستخدام

�التج����واملعا��ة��جتماعية،�و�نفعالية،�وسيطرة�نمط� ات�القائمة�ب�ن�قصور ر فسر�عالقات�التأث���واملسا

الية�لدى�أفراد�عينات�معا��ة�املعلومات��يمن�للمخ،�وصعو�ات�التعلم��جتماعية�و�نفع

�العر�ية �التعليمية�بالعديدمن�املجتمعات �أيًضا�. املراحل اسات�والبحوث ر ت��عض�تلك�الد ر كما�أشا
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إن�املت�بع�ملجال�صعو�ات�التعلم��جتماعية�و� 

حيث�إن�ما�يالحظ�ع����دبيات�النفسية�العر�ية�ا��ديثة�. النف����العر�ي

�ا�تم �الكتب �مجال �ففي �و�نفعالية، ��جتماعية �التعلم �بصعو�ات �ا�تمام�ا �التعلم �صعو�ات مجال

 
ً
�مثال �: بالنظر�ة، �واملواج�ة"كتاب �الف�م �ب�ن �و�جتماعية ��نفعالية �التعلم صعو�ات

�)ج �التعلم�النمائية�و��اديمية"،�وكتاب ����صعو�ات املرجع

�)أ �ثالث�عنوانھ ،�وكتاب

ليمان�عبد�الواحد� 2011(لسُ

�و�نفعالية ��جتماعية �التعلم �لصعو�ات ليمانية �السُ �النظر�ة �ع�� �وإطاللة معاصرة،

 ). �ـ
ً

�مثال �م��ا �و�نفعالية ��جتماعية �التعلم �صعو�ات �أو�أك���عن
ً
�فصال �تتضمن �الكتب �من �العديد و�ناك

�املعاصرة" �ا��اصة �ال��بية ��� املرجع

،�وكتاب�)أ�2010(الواحد�

� �)ب�2010(الواحد �عنوانھ �ثالث �وكتاب ،

�)أ�2012( �وكتاب �و "، �املعرفية اء �ور �وما �املعرفية �للعمليات وسي�ولوجية �النيور �سس

�" التعلم �الواحد �عبد ليمان لسُ

�ومشكال��م عاي��م، ر � �اك�شاف�م، خصائص�م،

ى� شر�بدولة�ا��زائر�يحو
ُ
الفر�سية��

motionnel: nouvel itinéraire dans la 

prise en charge éducationnelle arab”

�التعلم� اسات�والبحوث،�فنجد�أن�ا�تمام�ا�بصعو�ات ر وأما����مجال�الد

���� ليمانية �السُ �النظر�ة �ظ�ور �وح�� ��و�� �اصا��ا ر �إ �منذ �التعلم ��� �النوعية �الصعو�ات �بتلك �ا�تم �الكث���م��ا يوجد

و����ذا�الصدد�فقد�انطلقت. وقتنا�ا��اضر

ل  �تناو ��ما ليمانية، �السُ �إطار�النظر�ة ��� �و�نفعالية ��جتماعية �التعلم �صعو�ات ي �ذو خصائص

�املجتمعات� �مختلف ��� اسات ر �الد ��ذه �من �العديد بقت
ُ
�ط �حيث �الصعو�ات، �تلك �حدة �من �للتخفيف سي�ولوجيا

�مثل �وال�و�: مصر: (العر�ية �والسعودية، �وا��زائر، �وصاح��ا، �النظر�ة موطن

ليمان�عبد�الواحد�وأمل�غنايم�)2015؛�2014( ،�وسُ

أ،�ب،�ج،�د؛��2020(الواحد�

� �م��ا �خالالتطبيقية من

 ) يةسب�(
ُ
�التج����واملعا��ة��جتماعية،�و�نفعالية،�وسيطرة�نمط�ت ات�القائمة�ب�ن�قصور ر فسر�عالقات�التأث���واملسا

معا��ة�املعلومات��يمن�للمخ،�وصعو�ات�التعلم��جتماعية�و�نفع

�العر�ية �التعليمية�بالعديدمن�املجتمعات املراحل
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�من� �العديد �مع ا �إحصائًي �ودال �م�سق ��ش�ل �و�نفعالية ��جتماعية �التعلم �صعو�ات تباط ر �ا ل �حو �تراكمت قد

وسي�ولوجية�والفسيولوجية�و�جتماعية�و�نفعالية�عدا�ا��انب�ا��ي���و�و�الفرض�الرا�ع� ية�والنيور

�ة�واملادية�ال��� ر ض�النظر�ة�ا��الية�وال���لم�يتم�التحقق�منھ��عد��س�ب�العديد�من�القيود�واملعيقات��دا من�فرو

��جتماعية� �التعلم �صعو�ات �تناولت �ال�� ��م��يقية �و �النظر�ة اسات ر �الد �من �توافر�العديد من

�والوكالء� اء ر د
ُ
�امل ف ر �معا �تناولت �ال�� �والبحوث اسات ر �الد ��� ة ر �ند ��ناك �فإن ليمانية؛ �السُ �للنظر�ة ا �فًق و�نفعالية

�التعلم ��� �النوعية �التعلم��-الصعو�ة صعو�الت

��� �ا��الية اسة ر �الد �مش�لة �تتحدد �السابقة اسات ر �والد �البحث �أدبيات �ضوء �سئلة��و��

� �العر�ية �مصر �ة �جم�ور �التعلم��� بصعو�ات

� ��� اسة ر �الد �عينة �أفراد �ب�ن �إحصائية �داللة �ذات ق �فرو �توجد �التعلم��ل �بصعو�ات �معرف��م جة ر د

دير�(طبيعة�الوظيفة�القيادية� وكيل��–ُم

�التعلي��)إناث ى �واملستو �وس�( ، ب�الور

��ية����مجال�صعو�ات�التعلم ر ات�تد غ����–حاصل�ع���دور

� �التعلم �صعو�ات ي �ذو �مع �التعامل ��� �وا����ة ،)� �سابقة �خ��ة �خ��ه��–لھ �لھ ل�س

    

� س ر �املدا كالء �وو راء د رفُم �معا جة ر �تر�و��ن"د �مصر��"كقادة �ة �جم�ور ��

الكشف�عن�أثر��عض�املتغ��ات�،�وأيًضا�

ليمانية   .�ات�التعلم��جتماعية�و�نفعالية����ضوء�النظر�ة�السُ

�التعلم��و�صعو�ات� �أنماط�صعو�ات �من �حديث �الضوء�ع���نمط �تلقي أ��ا

ليمانية،�خ اصة�أن��ذه�الصعو�ات�التعلم��جتماعية�و�نفعالية����ضوء�طرح�عر�ي�جديد�و���النظر�ة�النظر�ة�السُ

�التعلم�النمائية�و��اديمية �املصر�ة�والعر�ية�بالقدر�ال���حظيت�بھ�صعو�ات ا����الب�ئة ا�بحثًي ؛�كما�.لم�تلق�ا�تماًم

س� ر كالء�املدا راء�وو د ف�ُم ر اسة�ا��الية�أ�مي��ا�من��داة�املستخدمة����الكشف�عن�معا ر ) كقادة�تر�و��ن(�ستمد�الد

رؤى سوسیوتربویة إلعادة إنتاج الثقة بین : التربویة واتجاھات التربیة الحدیثة
 المؤسسات التربویة والمجتمع

برلین    -    ألمانیا/ اصدارات المركز الدیمقراطي العربي للدراسات السیاسیة واالقتصادیة 

 

�من� �العديد �مع ا �إحصائًي �ودال �م�سق ��ش�ل �و�نفعالية ��جتماعية �التعلم �صعو�ات تباط ر �ا ل �حو �تراكمت قد

وسي�ولوجية�والفسيولوجية�و�جتماعية�و�نفعالية�عدا�ا��انب�ا��ي���و�و�الفرض�الرا�ع� ية�والنيور

�ة�واملادية�ال��� ر ض�النظر�ة�ا��الية�وال���لم�يتم�التحقق�منھ��عد��س�ب�العديد�من�القيود�واملعيقات��دا من�فرو

  .  تواجھ�الباحث�����ذا�الشأن

��جتماعية� �التعلم �صعو�ات �تناولت �ال�� ��م��يقية �و �النظر�ة اسات ر �الد �من �توافر�العديد من

�والوكالء� اء ر د
ُ
�امل ف ر �معا �تناولت �ال�� �والبحوث اسات ر �الد ��� ة ر �ند ��ناك �فإن ليمانية؛ �السُ �للنظر�ة ا �فًق و�نفعالية

� ��ذه �عن �املختلفة �التعليمية �باملراحل س ر �املدا �التعلم�� ��� �النوعية الصعو�ة

���� �ا��الية اسة ر �الد �مش�لة �تتحدد �السابقة اسات ر �والد �البحث �أدبيات �ضوء و��

� س ر �املدا كالء �وو راء د �معرفةُم جة ر �تر�و��ن"د ��"كقادة �العر�ية �مصر �ة �جم�ور ��

ليمانية�جتماعية�و�   .؟نفعالية����ضوء�النظر�ة�السُ

� ��� اسة ر �الد �عينة �أفراد �ب�ن �إحصائية �داللة �ذات ق �فرو �توجد �ل

ليمانية طبيعة�الوظيفة�القيادية�: ملتغ��اتوفًقا���جتماعية�و�نفعالية����ضوء�النظر�ة�السُ

� �التعليم �ونوع ،)� �و )خاص�–ح�ومي ،� �ا���س �(نوع إناث�–ذ�ور

اسات�عليا ر ��ية�)د ر ��ية����مجال�صعو�ات�التعلم(،�وا����ة�التد ر ات�تد حاصل�ع���دور

�املجال ��� ات �دور �)حاصل �التعلم �صعو�ات ي �ذو �مع �التعامل ��� �وا����ة ،

  

� �عن �الكشف �إ�� �ا��الية اسة ر �الد ���دف س ر �املدا كالء �وو راء د رفُم �معا جة ر د

ليمانية ،�وأيًضا�بصعو�ات�التعلم��جتماعية�و�نفعالية����ضوء�النظر�ة�السُ

�صعو  ل ف�محو ر جة�معا ر ليمانيةالديموجرافية����د �ات�التعلم��جتماعية�و�نفعالية����ضوء�النظر�ة�السُ

���� اسة�ا��الية ر �الد �أ�مية �التعلم��و�صعو�ات�تتحدد �أنماط�صعو�ات �من �حديث �الضوء�ع���نمط �تلقي أ��ا

ليمانية،�خ التعلم��جتماعية�و�نفعالية����ضوء�طرح�عر�ي�جديد�و���النظر�ة�النظر�ة�السُ

�التعلم�النمائية�و��اديمية �املصر�ة�والعر�ية�بالقدر�ال���حظيت�بھ�صعو�ات ا����الب�ئة ا�بحثًي لم�تلق�ا�تماًم

س� ر كالء�املدا راء�وو د ف�ُم ر اسة�ا��الية�أ�مي��ا�من��داة�املستخدمة����الكشف�عن�معا ر �ستمد�الد

�صعو�ات�التعلم��  ل ليمانيةحو   .جتماعية�و�نفعالية����ضوء�النظر�ة�السُ
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�من� �العديد �مع ا �إحصائًي �ودال �م�سق ��ش�ل �و�نفعالية ��جتماعية �التعلم �صعو�ات تباط ر �ا ل �حو �تراكمت قد

وسي�ولوجية�والفسيولوجية�و�جتماعية�و�نفعالية�عدا�ا��انب�ا��ي���و�و�الفرض�الرا�ع�املتغ��ات�املعرف ية�والنيور

�ة�واملادية�ال��� ر ض�النظر�ة�ا��الية�وال���لم�يتم�التحقق�منھ��عد��س�ب�العديد�من�القيود�واملعيقات��دا من�فرو

تواجھ�الباحث�����ذا�الشأن

  : مش�لة�الدراسـة

� �الرغم ��جتماعية�ع�� �التعلم �صعو�ات �تناولت �ال�� ��م��يقية �و �النظر�ة اسات ر �الد �من �توافر�العديد من

�والوكالء� اء ر د
ُ
�امل ف ر �معا �تناولت �ال�� �والبحوث اسات ر �الد ��� ة ر �ند ��ناك �فإن ليمانية؛ �السُ �للنظر�ة ا �فًق و�نفعالية

�تر�و��ن( �) كقادة ��ذه �عن �املختلفة �التعليمية �باملراحل س ر �املدا ��

�و�نفعالية �-�جتماعية

  : التالية

1. � �ما س ر �املدا كالء �وو راء د �معرفةُم جة ر د

�جتماعية�و� 

2. � ��� اسة ر �الد �عينة �أفراد �ب�ن �إحصائية �داللة �ذات ق �فرو �توجد �ل

ليمانية �جتماعية�و�نفعالية����ضوء�النظر�ة�السُ

سة ر �)مد �التعليم �ونوع ،

اسات�عليا – "ل�سا�س" ر د

�املجال ��� ات �دور حاصل

  .سابقة

  :أ�داف�الدراسـة

� �عن �الكشف �إ�� �ا��الية اسة ر �الد ��دف

ليمانية�العر�ية بصعو�ات�التعلم��جتماعية�و�نفعالية����ضوء�النظر�ة�السُ

�صعو  ل ف�محو ر جة�معا ر الديموجرافية����د

  :أ�مية�الدراسـة

���� اسة�ا��الية ر �الد �أ�مية تتحدد

ليمانية،�خ التعلم��جتماعية�و�نفعالية����ضوء�طرح�عر�ي�جديد�و���النظر�ة�النظر�ة�السُ

�التعلم�النمائية�و��اديمية �املصر�ة�والعر�ية�بالقدر�ال���حظيت�بھ�صعو�ات ا����الب�ئة ا�بحثًي لم�تلق�ا�تماًم

س� ر كالء�املدا راء�وو د ف�ُم ر اسة�ا��الية�أ�مي��ا�من��داة�املستخدمة����الكشف�عن�معا ر �ستمد�الد

�صعو�ات�التعلم��  ل حو
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      :  

�ســـتوجب�علينـــا�أن�ننـــوه�بـــأن�اســـتقراء�

 Difficulties ofال�ــ�اث�و�دبيـــات�ا��اصـــة���ــذا�املجـــال��شـــ���إ�ــ��أن�مف�ـــوم�صـــعو�ات�الســلوك��جتمـــا���و�نفعـــا��

 Social andصــعو�ات�الــتعلم��جتماعيــة�و�نفعاليــة

؛�1998(ذكـــره�ونـــص�عليـــھ�مـــن�قبـــل�فت�ـــ��الز�ـــات�

اضــطراب��ـ��واحـدة�أو�اك�ــ��مـن�مظـا�ر�الســلوك�

��ال�شــاط،�وال�شــ�ت�وضــعف�الــدافع�لإلنجــاز،�وضــعف�تقــدير�الــذات،�وقصــور�

ات��جتماعية،�و�ندفاعية،�والسلوك�العدوا�ي،�والسلوك�����ا�ي،�و�عتمادية ر   ). امل�ا

ـا��ـو�أشـرف�عبـدال��� �مـن�اسـتخدمھ�عر�ًي ل ) 2004(ف�ـان�أو

ـــليمان�عبدالواحـــد�بـــالفحص� ســـالتھ�للماجســـت��،�ثـــم�تناولـــھ�سُ ر �ـــ��

ــليمان�عبدالواحــد�وأمــل�غنــايم� ثــم�) ب�2017(،�وسُ

واحـد��ـ���ـذه�النظر�ـة�مـع�تحفـظ�الباحـث�

ـــا�ي� ھ�بـــــاملف�وم�الثـــ
ُ

ــــك ــ ـــعو�ات�الــــــتعلم�" –وتمسُ صــ

ــليمان�عبدالواحــد� ،�ب؛�أ�2011ب؛��2010(كمــا��شــ���إليــھ�سُ

�ذ�ـــاء� ي مصـــط����شـــ���إ�ـــ��مجموعـــة�مـــن��فـــراد�ذو

�مـن��قـران�واملعلمـ�ن،�
ً

�أو�موجب�مع��خـر�ن�و�ـم�أقـل�تقـبال ل ع���نحو�مقبو

�إ�ـــ��الوحـــدة�وقضـــاء�أوقـــات�فـــراغ�م� و�ميلـــون

�حادة�وتحمل���� �مضطر�ة،�كما�أن�التعب��ات�ال���تصدر�ع��م�ت�ون وتتجھ�أ�شط��م�وتفاعال��م�إ���أن�ت�ون

�ما�ترجع�صعو�ات��علم�م�إ���وجود�خلل وظيفي�أو�تأخر��طيا��ا�العدوان�ال�امن�والقلق�والقيام�بأفعال�ال�م��ر�ل�ا،�ور

جية،�وال�ترجـع�إ�ـ���عاقـات�ا��سـية�أو�البدنيـة،� ر ،�وال�ترجع�صعو�ات�التعلم�ألسباب�خا ي ���نمو�ا���از�العص���املركز

�الثقـا��،�أو��قتصـادي،�أو�نقـص� �البي���سواء��ان�ذلك�يتمثل��ـ��ا��رمـان�أو�القصـور ف�ا��رمان�أو�القصور وال�لظرو

  ".الصعو�ة�إ���املشكالت��سر�ة�ا��ادة،�أو�لالضطرابات��نفعالية�الشديدة

�مجــال�معر�ــ��معــ�ن� ل س�باملراحــل�التعليميــة�املختلفــة�حــو ر كــالء�املــدا ي�وو ف�ال�ــ��يمتلك�ــا�مــدير ر ا�املعــا

اء��شاطاتھ�وأداءاتھ ا�وال���تكمن�ور سة�يومًي ر   .العملية،�أو�املما
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:  

:      صعو�ات�التعلم��جتماعية�و�نفعالية����إطار�النظر�ة�الُسليمانية

�ســـتوجب�علينـــا�أن�ننـــوه�بـــأن�اســـتقراء��صـــعو�ات�الـــتعلم��جتماعيـــة�و�نفعاليـــةقبـــل�الولـــوج�إ�ـــ��مع�ـــ��مف�ـــوم�

ال�ــ�اث�و�دبيـــات�ا��اصـــة���ــذا�املجـــال��شـــ���إ�ــ��أن�مف�ـــوم�صـــعو�ات�الســلوك��جتمـــا���و�نفعـــا��

Social and Emotional Behavior (DSEB)صــعو�ات�الــتعلم��جتماعيــة�و�نفعاليــة�ــو�ذاتــھ�مف�ــوم��

Emotional Learning .  

ذكـــره�ونـــص�عليـــھ�مـــن�قبـــل�فت�ـــ��الز�ـــات��–صـــعو�ات�الســـلوك��جتمـــا���و�نفعـــا����

اضــطراب��ـ��واحـدة�أو�اك�ــ��مـن�مظـا�ر�الســلوك�"حيـث�أشـار�إ�ــ��أن�صـعو�ات�السـلوك��جتمــا���و�نفعـا����ـ��

��ال�شــاط،�وال�شــ�ت�وضــعف�الــدافع�لإلنجــاز،�وضــعف�تقــدير�الــذات،�وقصــور��فــراط��ــ: (�جتمــا���و�نفعــا���التاليــة

ات��جتماعية،�و�ندفاعية،�والسلوك�العدوا�ي،�والسلوك�����ا�ي،�و�عتمادية ر امل�ا

ـا��ـو�أشـرف�عبـدال����صـعو�ات�الـتعلم��جتماعيـة�و�نفعاليـة �مـن�اسـتخدمھ�عر�ًي ل ف�ـان�أو

ي� اه،�ثـــم�تـــاله�طـــھ��نـــداو ـــليمان�عبدالواحـــد�بـــالفحص�) 2007(للـــدكتور ســـالتھ�للماجســـت��،�ثـــم�تناولـــھ�سُ ر �ـــ��

س��ــ��كتاباتــھ�و�حوثــھ� ر ــليمان�عبدالواحــد�وأمــل�غنــايم�)2015؛�2014أ،�ب؛��2011ب؛��2010(والــد ،�وسُ

ى  اسـات�و�حـوث�أخـر ر ����د ل د��ـذان�املف�ومـان�بمع�ـ�. تداو واحـد��ـ���ـذه�النظر�ـة�مـع�تحفـظ�الباحـث��ومـن��نـا�فقـد�ور

ل� ـــوم��و ــ��املف�ــ ــ ـــا���و�نفعـــــا��"ا��ـــــا���ع�ــ ـــلوك��جتمـــ ـــعو�ات�الســ ـــا�ي�" صـــ ھ�بـــــاملف�وم�الثـــ
ُ

ــــك ــ وتمسُ

  

ــليمان�عبدالواحــد��صــعو�ات�الــتعلم��جتماعيــة�و�نفعاليــة كمــا��شــ���إليــھ�سُ

ـــليمان�عبدالواحـــد�وأمـــل�غنـــايم� �ذ�ـــاء�"�ـــو�) ب�2017(،�وسُ ي مصـــط����شـــ���إ�ـــ��مجموعـــة�مـــن��فـــراد�ذو

�املتوسط،�وال�يتفاعلو  ق �مـن��قـران�واملعلمـ�ن،��ن متوسط�أو�فو
ً

�أو�موجب�مع��خـر�ن�و�ـم�أقـل�تقـبال ل ع���نحو�مقبو

�م�أقـــرا��م��ـــ���دوار�واملواقـــف�ا ر �إ�ـــ��الوحـــدة�وقضـــاء�أوقـــات�فـــراغ�م�, لتفاعليـــة�ا��ماعيـــةو�ـــم�آخـــر�مـــن�يختـــا و�ميلـــون

�حادة�وتحمل���� �مضطر�ة،�كما�أن�التعب��ات�ال���تصدر�ع��م�ت�ون وتتجھ�أ�شط��م�وتفاعال��م�إ���أن�ت�ون

�ما�ترجع�صعو�ات��علم�م�إ���وجود�خلل طيا��ا�العدوان�ال�امن�والقلق�والقيام�بأفعال�ال�م��ر�ل�ا،�ور

جية،�وال�ترجـع�إ�ـ���عاقـات�ا��سـية�أو�البدنيـة،� ر ،�وال�ترجع�صعو�ات�التعلم�ألسباب�خا ي ���نمو�ا���از�العص���املركز

�الثقـا��،�أو��قتصـادي،�أو�نقـص� �البي���سواء��ان�ذلك�يتمثل��ـ��ا��رمـان�أو�القصـور ف�ا��رمان�أو�القصور وال�لظرو

الصعو�ة�إ���املشكالت��سر�ة�ا��ادة،�أو�لالضطرابات��نفعالية�الشديدةالفرصة�للتعلم،�كما�ال�ترجع�

  :"كقادة�تر�و��ن"معارف�ُمدراء�ووكالء�املدارس�

�مجــال�معر�ــ��معــ�ن� ل س�باملراحــل�التعليميــة�املختلفــة�حــو ر كــالء�املــدا ي�وو ف�ال�ــ��يمتلك�ــا�مــدير ر ا�املعــا

اء��شاطاتھ�وأداءاتھوال���ت�شأ�من�التعليم�الرس��،�وا����ات� ا�وال���تكمن�ور سة�يومًي ر العملية،�أو�املما
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:مصط��ات�الدراسـة

صعو�ات�التعلم��جتماعية�و�نفعالية����إطار�النظر�ة�الُسليمانية .1

قبـــل�الولـــوج�إ�ـــ��مع�ـــ��مف�ـــوم�

ال�ــ�اث�و�دبيـــات�ا��اصـــة���ــذا�املجـــال��شـــ���إ�ــ��أن�مف�ـــوم�صـــعو�ات�الســلوك��جتمـــا���و�نفعـــا��

Social and Emotional Behavior (DSEB)

Emotional Learning Disabilities (SELD)

�-واملع�ـــ��الســـابق�

حيـث�أشـار�إ�ــ��أن�صـعو�ات�السـلوك��جتمــا���و�نفعـا����ـ��) 2008

�جتمــا���و�نفعــا���التاليــة

ات��جتماعية،�و�ندفاعية،�والسلوك�العدوا�ي،�والسلوك�����ا�ي،�و�عتمادية ر امل�ا

صـعو�ات�الـتعلم��جتماعيـة�و�نفعاليـةأما�مف�وم�

ســـالتھ� ر ي��ـــ�� اه،�ثـــم�تـــاله�طـــھ��نـــداو للـــدكتور

س��ــ��كتاباتــھ�و�حوثــھ� ر والــد

ى  اسـات�و�حـوث�أخـر ر ����د ل تداو

ل� ـــوم��و ــ��املف�ــ ــ ا��ـــــا���ع�ــ

  ".�جتماعية�و�نفعالية

صــعو�ات�الــتعلم��جتماعيــة�و�نفعاليــةومف�ــوم�

ـــليمان�عبدالواحـــد�وأمـــل�غنـــايم�)2015؛�2014 ،�وسُ

�املتوسط،�وال�يتفاعلو  ق متوسط�أو�فو

�م�أقـــرا��م��ـــ���دوار�واملواقـــف�ا ر و�ـــم�آخـــر�مـــن�يختـــا

�حادة�وتحمل����, بمفرد�م �مضطر�ة،�كما�أن�التعب��ات�ال���تصدر�ع��م�ت�ون وتتجھ�أ�شط��م�وتفاعال��م�إ���أن�ت�ون

�ما�ترجع�صعو�ات��علم�م�إ���وجود�خلل طيا��ا�العدوان�ال�امن�والقلق�والقيام�بأفعال�ال�م��ر�ل�ا،�ور

جية،�وال�ترجـع�إ�ـ���عاقـات�ا��سـية�أو�البدنيـة،� ر ،�وال�ترجع�صعو�ات�التعلم�ألسباب�خا ي ���نمو�ا���از�العص���املركز

�الثقـا��،�أو��قتصـادي،�أو�نقـص� �البي���سواء��ان�ذلك�يتمثل��ـ��ا��رمـان�أو�القصـور ف�ا��رمان�أو�القصور وال�لظرو

الفرصة�للتعلم،�كما�ال�ترجع�

معارف�ُمدراء�ووكالء�املدارس� .2

�مجــال�معر�ــ��معــ�ن�يقصــد���ــ ل س�باملراحــل�التعليميــة�املختلفــة�حــو ر كــالء�املــدا ي�وو ف�ال�ــ��يمتلك�ــا�مــدير ر ا�املعــا

وال���ت�شأ�من�التعليم�الرس��،�وا����ات�
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ي� جـة�ال�ـ��يحصـل�عل��ـا�القائـد�ال��بـو ر سـة/ مـدير(بالد ر �ـ���داء�) وكيـل�املد

ع
ُ
ــليمانيةامل ـــ ــوء�النظر�ـــــة�السُ ـــعو�ات�الـــــتعلم��جتماعيـــــة�و�نفعاليـــــة��ـــــ��ضـــ ف�بصــ ر ـــ��املعـــــا د�واملســـــتخدم���ــ

�ــة�مصــر�العر�يــة جــة�معرفــة�متوســطة�ب��ــ��جم�ور ر صــعو�ات�د

معـرف��م�بصـعو�ات�الـتعلم��جتماعيـة�

،�نـوع�ا��ـ�سطبيعة�الوظيفـة�القياديـة،�ونـوع�التعلـيم،�و 

�صعو�ات�التعلم ي ��ية،�وا����ة����التعامل�مع�ذو ر �التعلي��،�وا����ة�التد ى  .واملستو

�
ً
قة�نظرا ر اسات�الفا ر اسة�ا��الية�املن���الوصفي�للد ر   .تھالئممل�ستخدم�الد

س� ر كـالء�املـدا راء�وو ـد ا�مـن�ا���سـ�ن�مـن�ُم فـرًد

�م�الزمنيــة� ر �ــة�مصــر�العر�يــة،�وقــد�بلــغ�متوســط�أعمــا 51(�ــ��جم�ور �ســنة�وانحــراف) 69.

كـــالء� راء�وو ـــد ا�مـــن�ا���ســـ�ن�مـــن�ُم فـــرًد

اسـة ر . لتحقق�من�ا��صـائص�السـي�وم��ية�ألداة�الد

اسة ر ا�ملتغ��ات�الد �ع�العينة��ساسية�وفًق  . يو���وصف�وتوز

اسية ر �لنوع�ا���س،�والثقافة،�والفرقة�الد
ً
اسة�تبعا ر �ع�عينة�الد   . وصف�وتوز

  املجموع  العدد  التص�يف

�وس�   139  90  "ل�سا�س"ب�الور

اسات� ر   49  علياد

��ية ر ات�تد   139  41  حاصل�ع���دور

��ية ر ات�تد   98  غ���حاصل�ع���دور

  139  38  لھ�خ��ة�سابقة

  101  ل�س�لھ�خ��ة�سابقة

رؤى سوسیوتربویة إلعادة إنتاج الثقة بین : التربویة واتجاھات التربیة الحدیثة
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اسـة�ا��اليـة� ر ي�"�ـ��الد جـة�ال�ـ��يحصـل�عل��ـا�القائـد�ال��بـو ر بالد

ع
ُ
ــليمانيةامل ـــ ــوء�النظر�ـــــة�السُ ـــعو�ات�الـــــتعلم��جتماعيـــــة�و�نفعاليـــــة��ـــــ��ضـــ ف�بصــ ر املعـــــا

س� ر كــالء�املــدا راء�وو ــد �ــة�مصــر�العر�يــة�"كقــادة�تر�ــو��ن"ُم �ــ��جم�ور

ليمانية  .التعلم��جتماعية�و�نفعالية����ضوء�النظر�ة�السُ

اسة��ـ�� ر ق�ذات�داللة�إحصائية�ب�ن�أفراد�عينة�الد جـة�توجد�فرو ر معـرف��م�بصـعو�ات�الـتعلم��جتماعيـة�د

املتغ��ات ليمانيةتبًع طبيعة�الوظيفـة�القياديـة،�ونـوع�التعلـيم،�و : و�نفعالية����ضوء�النظر�ة�السُ

�صعو�ات�التعلم ي ��ية،�وا����ة����التعامل�مع�ذو ر �التعلي��،�وا����ة�التد ى واملستو

 :�
ً
قة�نظرا ر اسات�الفا ر اسة�ا��الية�املن���الوصفي�للد ر �ستخدم�الد

اسـة��ساسـية�مـن�:عينة�الدراســة ر س�) 139(ت�ونـت�عينـة�الد ر كـالء�املـدا راء�وو ـد ا�مـن�ا���سـ�ن�مـن�ُم فـرًد

�م�الزمنيــة��ا���وميــة�وا��اصــة ر �ــة�مصــر�العر�يــة،�وقــد�بلــغ�متوســط�أعمــا �ــ��جم�ور

)1 كـــالء�) 60( قوام�ـــا�اســـتطالعية؛�إضـــافة�إ�ـــ��عينـــة�ســـنة) 93. راء�وو ـــد ا�مـــن�ا���ســـ�ن�مـــن�ُم فـــرًد

س�ا���ومية�وا��اصة ر �ة�مصر�العر�ية،��املدا اسـةل���جم�ور ر لتحقق�من�ا��صـائص�السـي�وم��ية�ألداة�الد

اسة ر ا�ملتغ��ات�الد �ع�العينة��ساسية�وفًق يو���وصف�وتوز

اسية) 1 ر �لنوع�ا���س،�والثقافة،�والفرقة�الد
ً
اسة�تبعا ر �ع�عينة�الد وصف�وتوز

التص�يف  املتغ��  املجموع  العدد  التص�يف

سة ر ى�  139  59  مدير�مد املستو

  التعلي��

�وس� ب�الور

سة ر اسات�  80  وكيل�مد ر د

ا����ة�  139  88  ح�ومي

��ية ر   التد

��ية ر ات�تد حاصل�ع���دور

��ية  51   ر ات�تد غ���حاصل�ع���دور

ا����ة����  139  96  

  التعامل�

لھ�خ��ة�سابقة

ل�س�لھ�خ��ة�سابقة  43  
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ف�إجرائًيا عّر
ُ
اسـة�ا��اليـة��و� ر �ـ��الد

ـــ�� عمقيـــــاس�ع�ــ
ُ
ــليمانيةامل ـــ ــوء�النظر�ـــــة�السُ ـــعو�ات�الـــــتعلم��جتماعيـــــة�و�نفعاليـــــة��ـــــ��ضـــ ف�بصــ ر املعـــــا

اسة ر   ".الد

  :فروض�الدراسـة

س�يمتلــك� .1 ر كــالء�املــدا راء�وو ــد ُم

ليمانية التعلم��جتماعية�و�نفعالية����ضوء�النظر�ة�السُ

اسة��ـ��ال� .2 ر ق�ذات�داللة�إحصائية�ب�ن�أفراد�عينة�الد توجد�فرو

املتغ��ات ليمانيةتبًع و�نفعالية����ضوء�النظر�ة�السُ

�صعو�ات�التعلم ي ��ية،�وا����ة����التعامل�مع�ذو ر �التعلي��،�وا����ة�التد ى واملستو

  :إجراءات�الدراسـة

: من���الدراسـة  .أ 

عينة�الدراســة�-ب  .ب 

ا���وميــة�وا��اصــة

ره� �قـــد ي (معيـــار

س�ا���ومية�وا��اصة ر املدا

ل� اسة) 1(وا��دو ر ا�ملتغ��ات�الد �ع�العينة��ساسية�وفًق يو���وصف�وتوز

ل� 1(جدو

التص�يف  املتغ��

طبيعة�

الوظيفة�

  القيادية

سة ر مدير�مد

سة ر وكيل�مد

ح�ومي  نوع�التعليم

  خاص

  ذ�ور   نوع�ا���س

  إناث
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  ):الباحث/ إعداد( املعارف�بصعو�ات�التعلم��جتماعية�و�نفعالية����ضوء�النظر�ة�الُسليمانية

س� ر ــــــدا ــالء�املـ ــ كـــ راء�وو ـــــد ــ ـــــدات�ُم ف�ومعتقــ ر ـــــا ــــــاس�معــ ــــــدف�قيـ ـــو��ن(���ـ ــ ـــــادة�تر�ــ ـــــتعلم�) كقــ ـــعو�ات�الــ ــ بصــ

عـة�ع�ـ��ثالثـة��)2م��ـق�(مفـردة� ) 3(موز

قيــيم�و��ــ�يص�صــعو�ات�الــتعلم��جتماعيــة�

ـــــرة� ـــ��عشــ ــ ـــل��عـــــــد�ع�ـ ــ ـــتمل��ـ ــ ) 10(،�و�شـ

جــة�املعرفــة� ر جــة�كب�ــ�ة: (�ــ�و�ــل�مفــردة��ــ���ــل��عــد�مــن�تلــك���عــاد�الــثالث�ت�بع�ــا�ثــالث�بــدائل�لد ر جــة�،�بد ر بد

ـــ��ال��ت�ـــــب ـــابقة�ع�ـــ ـــتجابات�الســ ــــة�لالســ جــــــات�املقابلــ ر ـــ�اوح�د ،�لت�ــ

ـــعو�ات�الـــــتعلم��جتماعيـــــة� ـــن�صـ جــــة�املرتفعـــــة�ع�ـــــ��معرفــــة�قو�ـــــة�عــ ر ،�حيـــــث�تـــــدل�الد

ـــليمانية�لـــدى� جـــة�املعرفـــة�بصـــعو�ات�الـــتعلم��جتماعيـــة�و�نفعاليـــة��ـــ��ضـــوء�النظر�ـــة�السُ ر تحديـــد�د

�الفئــة� ل اســة��ــ��املقيــاس�ك�ــل�و�ــ��أ�عــاده�الفرعيــة�ع�ــ��أســاس�أن�طــو ر ق�) 0.66(أفــراد�عينــة�الد و�ــو�خــارج�قســمة�الفــر

�–متوســــط��–مرتفــــع�: عــــن�املســــتو�ات�الثالثــــة

ـــ�اوح�)1.66 ــ ـــــطة�ت�ـ �املعرفــــــة�املتوسـ ي ؛�وذو

3.(  

/ نفـساملتخصصـ�ن��ـ��علـم�)1م��ـق�(ع���مجموعـة�مـن�السـادة�املحكمـ�ن�

ت�جميع�ا�ع����سبة�اتفاق�تز�د�عن� ز ،�ومن�ثـم�%)80(حيث�حا

محمـد�الوكيـل�و حل�ـ��(�سـبة��تفـاق��

ـــتخدام�التحليــــل�العــــام����ستكشــــا���ملفــــردات�املقيــــاس� ) مفــــردة�30(تــــم�التحقــــق�منــــھ�باسـ

�مكس� ر ذي�أســفر�عــن�ظ�ــور�الــ�Varimaxبطر�قــة�امل�ونــات��ساســية�ل�ــوتلينج�والتــدو�ر�املتعامــد�بطر�قــة�الفــا

. مـن�التبـاين�الك�ـ��و�جـذر��ـامن�يز�ـد�عـن�الواحـد�ال�ـ�يح

كما�تم�استخدام�أسلوب�التحليل�العام���التوكيدي؛�حيـث�أكـدت�نتائجـھ�صـدق�العوامـل�الثالثـة��ـ��مقيـاس�

ـــ�ل�التــــــا�� ـــليمانية؛�والشـــ ـــ ـــ���لنظر�ــــــة�السُ يو�ـــ

 :AMOS25النموذج�املف��ض�للمقياس�و�شبعات�م�وناتھ�الثالثة�باستخدام�برنامج�

رؤى سوسیوتربویة إلعادة إنتاج الثقة بین : التربویة واتجاھات التربیة الحدیثة
 المؤسسات التربویة والمجتمع

برلین    -    ألمانیا/ اصدارات المركز الدیمقراطي العربي للدراسات السیاسیة واالقتصادیة 

 

املعارف�بصعو�ات�التعلم��جتماعية�و�نفعالية����ضوء�النظر�ة�الُسليمانية

س� ر ــــــدا ــالء�املـ ــ كـــ راء�وو ـــــد ــ ـــــدات�ُم ف�ومعتقــ ر ـــــا ــــــاس�معــ ــــــدف�قيـ ���ـ

ـليمانية� �املقيـاس�مـن�. �جتماعية�ةوالنفعالية����ضوء�النظر�ة�السُ مفـردة�) 30(و�ت�ـون

قيــيم�و��ــ�يص�صــعو�ات�الــتعلم��جتماعيــة�املعرفــة�العامــة�بصــعو�ات�الــتعلم��جتماعيــة�و�نفعاليــة،�وت

ـــــة ــــة�و�نفعاليــ ـــــتعلم��جتماعيــ ـــعو�ات�الــ ــ ـــن�صـ ــ ـــــدخل�ل��ـــــــد�مـ ـــة،�والتـ ــ ـــــرة�)و�نفعاليـ ـــ��عشــ ــ ـــل��عـــــــد�ع�ـ ــ ـــتمل��ـ ــ ،�و�شـ

جــة�املعرفــة� ر و�ــل�مفــردة��ــ���ــل��عــد�مــن�تلــك���عــاد�الــثالث�ت�بع�ــا�ثــالث�بــدائل�لد

جات� ر ـــ��ال��ت�ـــــب) 3�،2�،1(وتقــــــدر�بإعطـــــاء�الـــــد ـــابقة�ع�ـــ ـــتجابات�الســ ــــة�لالســ املقابلــ

جــــة) 90 ر ـــعو�ات�الـــــتعلم��جتماعيـــــة�د ـــن�صـ جــــة�املرتفعـــــة�ع�ـــــ��معرفــــة�قو�ـــــة�عــ ر ،�حيـــــث�تـــــدل�الد

جة�املنخفضة�ع���معرفة�ضعيفة�بتلك�الصعو�ات ر   .و�نفعالية،�وتدل�الد

ـــليمانية�لـــدى� جـــة�املعرفـــة�بصـــعو�ات�الـــتعلم��جتماعيـــة�و�نفعاليـــة��ـــ��ضـــوء�النظر�ـــة�السُ ر تحديـــد�د

�الفئــة� ل اســة��ــ��املقيــاس�ك�ــل�و�ــ��أ�عــاده�الفرعيــة�ع�ــ��أســاس�أن�طــو ر أفــراد�عينــة�الد

عــــن�املســــتو�ات�الثالثــــة�وال�ــــ���ع�ــــ� ) 3(ع�ــــ��) 1(،�وأقــــل�تقــــدير�)3(بــــ�ن�أع�ــــ��تقــــدير�ع�ــــ��املقيــــاس�

ــــإن ـــم�فــ ــ ـــــا��م�مــــــن�: مــــــنخفض،�ومــــــن�ثـ جـ ر ـــــةت��اوح�د ـــــة�املنخفضـ �املعرفـ ي 1.66 – 1(ذو

جا��م�من�)2.33 ر �املعرفة�املرتفعةت��اوح�د ي 3 – 2.34(؛�وذو

    :ا��صائص�السيكوم��ية�للمقياس

  :صدق�املقياس

م�ن
ّ

ع���مجموعـة�مـن�السـادة�املحكمـ�ن��املقياس�تم�عرض:صدق�املحك

ت�جميع�ا�ع����سبة�اتفاق�تز�د�عن��املصر�ة،ببعض�ا��امعات��صعو�ات�التعلم ز حيث�حا

ا�ملعادلة��ـو�ر ا،�وذلك�طبًق ���سـاب�Cooperفقد�تم��بقاء�عل��ا�جميًع

ا�لصدق�املقياس)226 عت���ذلك�مؤشًر
ُ
  .،�وأ

ـــتخدام�التحليــــل�العــــام����ستكشــــا���ملفــــردات�املقيــــاس�:الصــــدق�العــــام�� تــــم�التحقــــق�منــــھ�باسـ

�مكس� ر بطر�قــة�امل�ونــات��ساســية�ل�ــوتلينج�والتــدو�ر�املتعامــد�بطر�قــة�الفــا

مـن�التبـاين�الك�ـ��و�جـذر��ـامن�يز�ـد�عـن�الواحـد�ال�ـ�يح%) 74.692(ثالثة�عوامل�فسرت�مجتمعـة�مًعـا�

كما�تم�استخدام�أسلوب�التحليل�العام���التوكيدي؛�حيـث�أكـدت�نتائجـھ�صـدق�العوامـل�الثالثـة��ـ��مقيـاس�

ـــوء�ا ــــ��ضـــ ــــة��ــ ــــة�و�نفعاليــ ـــعو�ات�الــــــتعلم��جتماعيــ ف�بصـــ ر ـــ�ل�التــــــا��املعــــــا ـــليمانية؛�والشـــ ـــ لنظر�ــــــة�السُ

النموذج�املف��ض�للمقياس�و�شبعات�م�وناتھ�الثالثة�باستخدام�برنامج�
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  :أداة�الدراسـة�-ج

 املعارف�بصعو�ات�التعلم��جتماعية�و�نفعالية����ضوء�النظر�ة�الُسليمانيةمقياس�

س�تـــــــم�إعداد ر ــــــدا ــالء�املـ ــ كـــ راء�وو ـــــد ــ ـــــدات�ُم ف�ومعتقــ ر ـــــا ــــــاس�معــ ــــــدف�قيـ ���ـ

ـليمانية� �جتماعية�ةوالنفعالية����ضوء�النظر�ة�السُ

املعرفــة�العامــة�بصــعو�ات�الــتعلم��جتماعيــة�و�نفعاليــة،�وت: (أ�عــاد��ــ�

ـــــة ــــة�و�نفعاليــ ـــــتعلم��جتماعيــ ـــعو�ات�الــ ــ ـــن�صـ ــ ـــــدخل�ل��ـــــــد�مـ ـــة،�والتـ ــ و�نفعاليـ

جــة�املعرفــة�.مفــردات ر و�ــل�مفــردة��ــ���ــل��عــد�مــن�تلــك���عــاد�الــثالث�ت�بع�ــا�ثــالث�بــدائل�لد

جات��).أعرف�ـــــا،�ال�قليلـــــة ر وتقــــــدر�بإعطـــــاء�الـــــد

ـــ�ن� 90 - 30(املقيــــاس�مـــــا�بــ

جة�املنخفضة�ع���معرفة�ضعيفة�بتلك�الصعو�ات ر و�نفعالية،�وتدل�الد

ـــليمانية�لـــدى��وقـــد�تـــم جـــة�املعرفـــة�بصـــعو�ات�الـــتعلم��جتماعيـــة�و�نفعاليـــة��ـــ��ضـــوء�النظر�ـــة�السُ ر تحديـــد�د

�الفئــة� ل اســة��ــ��املقيــاس�ك�ــل�و�ــ��أ�عــاده�الفرعيــة�ع�ــ��أســاس�أن�طــو ر أفــراد�عينــة�الد

بــــ�ن�أع�ــــ��تقــــدير�ع�ــــ��املقيــــاس�

ــــإن ـــم�فــ ــ مــــــنخفض،�ومــــــن�ثـ

جا��م�من� ر 2.33 – 1.67(د

ا��صائص�السيكوم��ية�للمقياس

 صدق�املقياس

م�ن  .أ 
ّ

صدق�املحك

صعو�ات�التعلم

ا�ملعادلة��ـو�ر ا،�وذلك�طبًق فقد�تم��بقاء�عل��ا�جميًع

2012�،226،��ملف�ا

الصــــدق�العــــام��  .ب 

�مكس� ر بطر�قــة�امل�ونــات��ساســية�ل�ــوتلينج�والتــدو�ر�املتعامــد�بطر�قــة�الفــا

ثالثة�عوامل�فسرت�مجتمعـة�مًعـا�) 3(

كما�تم�استخدام�أسلوب�التحليل�العام���التوكيدي؛�حيـث�أكـدت�نتائجـھ�صـدق�العوامـل�الثالثـة��ـ��مقيـاس�

ـــوء�ا ــــ��ضـــ ــــة��ــ ــــة�و�نفعاليــ ـــعو�ات�الــــــتعلم��جتماعيــ ف�بصـــ ر املعــــــا

النموذج�املف��ض�للمقياس�و�شبعات�م�وناتھ�الثالثة�باستخدام�برنامج�
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ف�بصعو�ات�التعلم��جتماعية�و�نفعالية ر   ملقياس�املعا

اتمعامل�ألفا�كرونباخ�ت�ن؛�وذلك�بالتطبيق�ع���أفراد�العينة��ستطالعية،��و������ ر �لعبا

0(للمعرفة�العامة�بصعو�ات�التعلم��جتماعية�و�نفعالية،� لتقييم�) 812.

�ل��د ��جتماعية��للتدخل �التعلم �صعو�ات من

ق�أما�الطر�قة�الثانية�ف�انت�إعادة��ختبار�وذلك� من�التطبيق�) ش�ر( زم��بفار

��جتماعية� �التعلم �بصعو�ات �العامة للمعرفة

�التعلم� �صعو�ات �من �ل��د �والتدخل �و�نفعالية، ��جتماعية �التعلم �صعو�ات �و���يص �وتقييم و�نفعالية،

  . تدل�ع���ثبات�املقياس

��ـــ��جم�ور�ـــة�مصـــر�العر�يـــة�"كقـــادة�تر�ـــو��ن

  ". صعو�ات�التعلم��جتماعية�و�نفعالية����ضوء�النظر�ة�الُسليمانية

�السـتجابة� ي اسـة�وللتحقق�من���ة��ذا�الفرض�فقد�تـم�حسـاب�املتوسـط�و�نحـراف�املعيـار ر ع�ـ��عينـة�الد

رن��ــا� ولأل�عــاد�الفرعيــة�ال�ــ��يتــألف�م��ــا،�ومقا

رؤى سوسیوتربویة إلعادة إنتاج الثقة بین : التربویة واتجاھات التربیة الحدیثة
 المؤسسات التربویة والمجتمع

برلین    -    ألمانیا/ اصدارات المركز الدیمقراطي العربي للدراسات السیاسیة واالقتصادیة 

 

ف�بصعو�ات�التعلم��جتماعية�و�نفعاليةالنموذج�العام���ال�رمي� ر ملقياس�املعا

  

  

ت�ن؛�وذلك�بالتطبيق�ع���أفراد�العينة��ستطالعية،��و������بطر�ق

0(حيث��انتقيمتھ� للمعرفة�العامة�بصعو�ات�التعلم��جتماعية�و�نفعالية،�) 785.

�و�نفعالية ��جتماعية �التعلم �صعو�ات 0( ,و���يص �ل��د) 801. للتدخل

جة�ال�لية ر أما�الطر�قة�الثانية�ف�انت�إعادة��ختبار�وذلك�. للد

�� 0(الثبات .798 ,0 .803 ,0 .847� ،0 ��جتماعية��)840. �التعلم �بصعو�ات �العامة للمعرفة

�التعلم� �صعو�ات �من �ل��د �والتدخل �و�نفعالية، ��جتماعية �التعلم �صعو�ات �و���يص �وتقييم و�نفعالية،

جة�ال�لية�ع���ال��ت�ب ر تدل�ع���ثبات�املقياسمناسبةو وجميع�ا�قيم�. �جتماعية�و�نفعالية،�والد

  :نتائج�الدراسـة�وتفس���ا

  :نتائج�الفرض��ول�وتفس���ا

�ع�ـــ��أنـــھ� ل كقـــادة�تر�ـــو��ن"ُمـــدراء�ووكـــالء�املـــدارس�يمتلـــك�"يـــنص�الفـــرض��و

صعو�ات�التعلم��جتماعية�و�نفعالية����ضوء�النظر�ة�الُسليمانية

�السـتجابة� ي وللتحقق�من���ة��ذا�الفرض�فقد�تـم�حسـاب�املتوسـط�و�نحـراف�املعيـار

ف�بصــعو�ات�الــتعلم��جتماعيــة�و�نفعاليــة ر رن��ــا��ملقيــاس�املعــا ولأل�عــاد�الفرعيــة�ال�ــ��يتــألف�م��ــا،�ومقا

ل�باملستو�ات�املحددة�للمقياس،�   :)2(و�ت���ذلك�با��دو
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النموذج�العام���ال�رمي�) 1(ش�ل�

 ثبات�املقياس:  

بطر�قتم�حسابھ�

حيث��انتقيمتھ��ل��عد�ع���حده�

�و�نفعالية ��جتماعية �التعلم �صعو�ات و���يص

0(و�نفعالية،� جة�ال�لية) 806. ر للد

ل  ��و �تمعامال �نت�اف،

�التعلم� �صعو�ات �من �ل��د �والتدخل �و�نفعالية، ��جتماعية �التعلم �صعو�ات �و���يص �وتقييم و�نفعالية،

جة�ال�لية�ع���ال��ت�ب ر �جتماعية�و�نفعالية،�والد

نتائج�الدراسـة�وتفس���ا

نتائج�الفرض��ول�وتفس���ا .1

�ع�ـــ��أنـــھ�   ل يـــنص�الفـــرض��و

صعو�ات�التعلم��جتماعية�و�نفعالية����ضوء�النظر�ة�الُسليمانيةدرجة�معرفة�ضعيفة�ب

�السـتجابة� ي وللتحقق�من���ة��ذا�الفرض�فقد�تـم�حسـاب�املتوسـط�و�نحـراف�املعيـار

جــة�ال�ليــة� ر ف�بصــعو�ات�الــتعلم��جتماعيــة�و�نفعاليــةالد ر ملقيــاس�املعــا

باملستو�ات�املحددة�للمقياس،�
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اسة�ع��� ر جة�ال�لية�أفراد�عينة�الد ر ف�الد ر ملقياس�املعا

  .ولأل�عاد�الفرعية�ال���يتألف�م��ا

  ال��ت�ب  درجة�املعرفة  ع

0   2  متوسطة 469.

0   1  متوسطة 475.

0   3  متوسطة 469.

0   -  متوسطة 468.

1 . - 1 ـــ�ن�) 865. ــ ـــة�بـ ــ ر�ـ ـــــات�معيا و�انحرافـ

جـــة�ال�ليـــة�للمقيـــاس� ر ــط�ا��ســــا�ى�للد 1(،�وقـــد�بلـــغ�املتوسـ ى�) 856. و�ـــانحراف�معيــــار

س� ر ــالء�املـــــدا كــ راء�وو ـــــد جـــــة�معرفةُم ر ـــو��ن"د ـــة�مصـــــر��"كقـــــادة�تر�ـ �ــ ــ��جم�ور �ـــ

تقيـــيم�"حيـــث�جـــاء��عـــد�. تمتوســـطة�ان�

ـــط� ــ ــــ��بمتوسـ ـــــة��و�ــ ــ��املرتبـ ــ 1(�ــ ره�) 865. ـــــد �قـ ى ـــــراف�معيــــــار وانحـ

�ــ��املرتبــة�الثانيـــة�" الــتعلم��جتماعيــة�و�نفعاليــة

التـدخل�ل��ـد�مـن�صـعو�ات�"احتـل��عـد�

ره� �قــــد ى 0(وانحــــراف�معيــــار جــــة�) 469. ر و�د

س�غ���معني�ن�بالكشف�عن�وتقييم�و���يص� ر املدير�ن�والوكالء�باملدا

�العبء�����ذا��مـر�ع�ـ��معل�ـ��املـواد��ساسـية� �صعو�ات�التعلم،�و�لقون ي ر�اضـيات،�اللغـة�العر�يـة،�وال(املتعلم�ن�ذو

ف�واملعلومــات�وا��صــائص�ال�ــ��تتصــف���ــا��ــذه�الفئــة�النوعيــة�مــن� ر �م�للمعــا ر و�ــذا�يرجــع�إ�ــ��افتقــا

�مـــر�الـــذي�يجعـــل�الباحـــث�ا��ـــا���ينـــادي�بـــأع���صـــوتھ�بز�ـــادة�الـــو���واملعتقـــدات��يجابيـــة�نحـــو�

ـــــتعلم� ـــعو�ات�الــ ــ �صــ ي ـــ��ذو ــ ـــــل�وع�ـ ـــوص،�بــ ــ ــــھ�ا��صــ ــ��وجــ ــ ــــتعلم�ع�ـــ ات�الـــ

� ��� �الدراسة �عينة �أفراد �ب�ن �إحصائية �داللة �ذات �فروق درجة�توجد

�الُسليمانيةتبًعاملتغ��ات �الوظيفة�: النظر�ة طبيعة

�ذوي� �مع �التعامل ��� �وا����ة �التدر��ية، �وا����ة �التعليمي، �واملستوى ،

رؤى سوسیوتربویة إلعادة إنتاج الثقة بین : التربویة واتجاھات التربیة الحدیثة
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جات� ر �ة�لد ر اسة�ع���املتوسطات�و�نحرافات�املعيا ر أفراد�عينة�الد

ولأل�عاد�الفرعية�ال���يتألف�م��ا�بصعو�ات�التعلم��جتماعية�و�نفعالية

  م  أ�عاد�املقياس

1 و�نفعاليةاملعرفة�العامة�بصعو�ات�التعلم��جتماعية� .855 

1 تقييم�و���يص�صعو�ات�التعلم��جتماعية�و�نفعالية .865 

1  التدخل�ل��د�من�صعو�ات�التعلم��جتماعية�و�نفعالية .846 

1  الدرجة�ال�لية .856 

ل� ــــدو ــــابية�) 2(يت�ــــــ��مــــــن�جــ ــطات�ا��ســ ــ ـــ�ن�أن�املتوســ ــ ــــت�بـ 846.(تراوحــ

جةمتوســـطة ر جـــة�ال�ليـــة�للمقيـــاس�و�د ر ــط�ا��ســــا�ى�للد ،�وقـــد�بلـــغ�املتوسـ

ـــ��أن ـــ���إ�ــ ـــة��شـ س��،�و�ـــــذه�القيمــ ر ــالء�املـــــدا كــ راء�وو ـــــد جـــــة�معرفةُم ر د

ـــليمانية �بصـــعو�ات�الـــتعلم��جتماعيـــة�و�نفعاليـــة��ـــ��ضـــوء�النظر�ــة�السُ

ـــــة ــــة�و�نفعاليـ ـــــتعلم��جتماعيــ ـــعو�ات�الـ ــ ـــط�" و��ــــــ�يص�صـ ــ ــــ��بمتوسـ ـــــة��و�ــ ــ��املرتبـ ــ �ــ

جــة�متوســطة ر الــتعلم��جتماعيــة�و�نفعاليــةاملعرفــة�العامــة�بصــعو�ات�"،�ثــم�تــاله��عــد�و�د

ره� �قد ى 0(وانحراف�معيار جة�متوسـطة) 469. ر احتـل��عـد���ـ��حـ�ن،�و�د

ـــط��الثالثــــة�و�خ�ــــ�ةاملرتبــــة�" الــــتعلم��جتماعيــــة�و�نفعاليــــة 1(بمتوسـ ره�) 846. �قــــد ى وانحــــراف�معيــــار

اسة�ا��الية ر �للد ل   .و�و�ما��ش���إ���تحقق�الفرض��و

س�غ���معني�ن�بالكشف�عن�وتقييم�و���يص�و�مكن�تفس����ذه�الن�يجة����ضوء�أن ر املدير�ن�والوكالء�باملدا

�العبء�����ذا��مـر�ع�ـ��معل�ـ��املـواد��ساسـية� �صعو�ات�التعلم،�و�لقون ي املتعلم�ن�ذو

ف�واملعلومــات�وا��صــائص�ال�ــ��تتصــف���ــا��ــذه�الفئــة�النوعيــة�مــن� ر �م�للمعــا ر و�ــذا�يرجــع�إ�ــ��افتقــا

�مـــر�الـــذي�يجعـــل�الباحـــث�ا��ـــا���ينـــادي�بـــأع���صـــوتھ�بز�ـــادة�الـــو���واملعتقـــدات��يجابيـــة�نحـــو�

ـــعو� ــ �صـ ي ،�وذو
ً
ـــــة ـــــة�عامــ ـــــات�ا��اصــ ��حتياجـ ي ـــــتعلم�ذو ـــعو�ات�الــ ــ �صــ ي ـــ��ذو ــ ـــــل�وع�ـ ـــوص،�بــ ــ ــــھ�ا��صــ ــ��وجــ ــ ــــتعلم�ع�ـــ ات�الـــ

  .�جتماعية�و�نفعالية��ش�ل�أك��

  :نتائج�الفرض�الثا�ي�وتفس���ا

� �أنھ �ع�� �الثا�ي �الفرض �"ينص �ال ��� �الدراسة �عينة �أفراد �ب�ن �إحصائية �داللة �ذات �فروق توجد

�ضوء ��� �و�نفعالية ��جتماعية �التعلم �بصعو�ات �الُسليمانيةتبًعاملتغ��ات�معرف��م النظر�ة

�و  �التعليم، �ونوع �ا���سالقيادية، �ذوي�نوع �مع �التعامل ��� �وا����ة �التدر��ية، �وا����ة �التعليمي، �واملستوى ،
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ل� جات�) 2(جدو ر �ة�لد ر املتوسطات�و�نحرافات�املعيا

بصعو�ات�التعلم��جتماعية�و�نفعالية

املعرفة�العامة�بصعو�ات�التعلم��جتماعية�

تقييم�و���يص�صعو�ات�التعلم��جتماعية�و�نفعالية

التدخل�ل��د�من�صعو�ات�التعلم��جتماعية�و�نفعالية

  

ل� ــــدو يت�ــــــ��مــــــن�جــ

)0 .469 - 0 جةمتوســـطة) 475. ر و�د

ره� 0(قــــد ـــ��أن)468. ـــ���إ�ــ ـــة��شـ ،�و�ـــــذه�القيمــ

ـــليمانية�يــةالعر� بصـــعو�ات�الـــتعلم��جتماعيـــة�و�نفعاليـــة��ـــ��ضـــوء�النظر�ــة�السُ

ـــــة ــــة�و�نفعاليـ ـــــتعلم��جتماعيــ ـــعو�ات�الـ ــ و��ــــــ�يص�صـ

)0 جــة�متوســطة) 475. ر و�د

1(بمتوسط� ره�) 855. �قد ى وانحراف�معيار

الــــتعلم��جتماعيــــة�و�نفعاليــــة

اسة�ا��الية. سطة�أيًضامتو  ر �للد ل و�و�ما��ش���إ���تحقق�الفرض��و

و�مكن�تفس����ذه�الن�يجة����ضوء�أن

�العبء�����ذا��مـر�ع�ـ��معل�ـ��املـواد��ساسـية� �صعو�ات�التعلم،�و�لقون ي املتعلم�ن�ذو

ف�واملعلومــات�وا��صــائص�ال�ــ��تتصــف���ــا��ــذه�الفئــة�النوعيــة�مــن�). إ�ــ�... والعلــوم،� ر �م�للمعــا ر و�ــذا�يرجــع�إ�ــ��افتقــا

�صـــعو�ات�الـــتعلم ي �مـــر�الـــذي�يجعـــل�الباحـــث�ا��ـــا���ينـــادي�بـــأع���صـــوتھ�بز�ـــادة�الـــو���واملعتقـــدات��يجابيـــة�نحـــو��.ذو

ـــعو� ــ �صـ ي ،�وذو
ً
ـــــة ـــــة�عامــ ـــــات�ا��اصــ ��حتياجـ ي ذو

�جتماعية�و�نفعالية��ش�ل�أك��

نتائج�الفرض�الثا�ي�وتفس���ا .2

  � �أنھ �ع�� �الثا�ي �الفرض ينص

�ضوء ��� �و�نفعالية ��جتماعية �التعلم �بصعو�ات معرف��م

�و  �التعليم، �ونوع القيادية،

  ". صعو�ات�التعلم
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� �وقيمة ي �املعيار �و�نحراف �املتوسط �حساب �تم �فقد �الفرض ��ذا ���ة �من �معرفة�" ت"وللتحقق جة ر لد

ليمانية �السُ �النظر�ة �ضوء ��� �و�نفعالية ��جتماعية �التعلم �بصعو�ات اسة ر �الد �عينة ��د
ً
�الست�تبعا للمتغ��ات

اسة� ر جات�أفراد�عينة�الد ر ق�ب�ن�متوسطات�د لداللة�الفرو

جة�معرف��م�بصعو�ات�التعلم��جتماعية�و�نفعالية ر   .د

D.F مستوىالداللة�  "ت"قيمة�  

137  0   غ���دالة 966.

137  1   غ���دالة 325.

137  0   غ���دالة 129.

137  3   دالة 278.

137  3   دالة 625.

137  3   دالة 083.

 = (1   .لداللة�الطرف�ن��960.

اســـة��ــــ�� ر ق�ذات�داللـــة�إحصــــائية�بـــ�ن�أفــــراد�عينـــة�الد جـــة�معــــرف��م�فـــرو ر د

املتغ��ات ـــليمانيةتبًع طبيعـــة�الوظيفـــة�القياديـــة،�ونـــوع�: بصـــعو�ات�الـــتعلم��جتماعيـــة�و�نفعاليـــة��ـــ��ضـــوء�النظر�ـــة�السُ

ق�؛��ـــ��حـــ�ن�)0.05؛�0.01(عنـــد�مســـتو�ي� توجـــد�فـــرو

جـــة�معـــرف��م�بصـــعو�ات�الـــتعلم��جتماعيـــة�و�نفعاليـــة��ـــ��ضـــوء� ر د

��يـة ر لصـا���ا��اصـل�ن�ع�ـ��: العليـا،�وا���ـ�ة�التد

�صـعو�ات�الـتعلم ي ��ية����مجال�صعو�ات�التعلم،�وا����ة����التعامـل�مـع�ذو ر ات�تد لصـا���مـن�لـھ�خ�ـ��سـابقة�مـع�: دور

،�)0.05؛�0.01(عند�مستو�ي�إحصائًيا�

عد��ذه�الن�يجة�ال���حصلنا�عل��ا����الفرض�الثا�ي�فيما�يتعلق�بمتغ��ات�
ُ
،�ونـوع�طبيعة�الوظيفة�القياديـة(و�

كالؤ�ـا، س�وو ر �املـدا ي �ب�ن��ل�مـن�مـدير ي �جو�ر ق د��ناك�فر ف�ـل��منطقية�إ���حد�كب��؛�فلم��ُع

ســتھ؛�كمــا�أن� ر مـ��م�يحمــل�ع�ــ��عاتقــھ�وظيفــة�قياديــة�ســامية�وم�مــة�مــن�أجــل�ســ���العمليــة�التعليميــة�بنجــاح�داخــل�مد

رؤى سوسیوتربویة إلعادة إنتاج الثقة بین : التربویة واتجاھات التربیة الحدیثة
 المؤسسات التربویة والمجتمع
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� �وقيمة ي �املعيار �و�نحراف �املتوسط �حساب �تم �فقد �الفرض ��ذا ���ة �من وللتحقق

ليمانية �السُ �النظر�ة �ضوء ��� �و�نفعالية ��جتماعية �التعلم �بصعو�ات اسة ر �الد �عينة د

ل�   :)3(كما��و�مو���با��دو

�ة�وقيمة� ر اسة�" ت"املتوسطات�و�نحرافات�املعيا ر جات�أفراد�عينة�الد ر ق�ب�ن�متوسطات�د لداللة�الفرو

جة�معرف��م�بصعو�ات�التعلم��جتماعية�و�نفعالية����الست�موضع�البحث�املتغ��ات ر د

D.F  ع  م  ن  نوع�ا���س

57  59  مدير� .016 15 .268 137

54  80  وكيل .687 13 .094 

56  88  ح�ومي .875 14 .463 137

53  51  خاص .607 13 .195 

55  96  ذ�ور  .572 14 .562 137

55  43  إناث .907 13 .001 

اسات�عليا ر 65  49  د .061 16 .660 137

�وس� 56  90  "ل�سا�س"ب�الور .511 13 .510 

ات� 67  41  حاصل�ع���دور .536 14 .512 137

ات� 57  98  غ���حاصل�ع���دور .622 14 .780 

65  38  لھ�خ��ة�سابقة .815 14 .611 137

57  101  ل�س�لھ�خ��ة�سابقة .158 14 .805 

ى�"  2) = 0.01(ا��دولية�عند�مستو ى�576. ) = 0.05(؛����وعند�مستو

ل� اســـة��ــــ���ودعـــدم�وجــــ) 3(يت�ـــ��مـــن�جــــدو ر ق�ذات�داللـــة�إحصــــائية�بـــ�ن�أفــــراد�عينـــة�الد فـــرو

املتغ��ات ـــليمانيةتبًع بصـــعو�ات�الـــتعلم��جتماعيـــة�و�نفعاليـــة��ـــ��ضـــوء�النظر�ـــة�السُ

عنـــد�مســـتو�ي��إحصـــائًيا�غ�ـــ��دالـــة" ت"حيـــث��انـــت�قيمـــة�

اســـة��ـــ�� ر جـــة�معـــرف��م�بصـــعو�ات�الـــتعلم��جتماعيـــة�و�نفعاليـــة��ـــ��ضـــوء�ذات�داللـــة�إحصـــائية�بـــ�ن�أفـــراد�عينـــة�الد ر د

املتغ��ات ليمانيةتبًع �التعلي��: النظر�ة�السُ ى اسـات�: املستو ر ��يـةلصـا���الد ر العليـا،�وا���ـ�ة�التد

�صـعو�ات�الـتعلم ي ��ية����مجال�صعو�ات�التعلم،�وا����ة����التعامـل�مـع�ذو ر ات�تد دور

�صعو�ات�التعلم��جتماعية�و�نفعالية ي إحصائًيا�دالة�" ت"حيث��انت�قيمة���فراد�ذو

اسة�ا��الية ر   .جزئًيا��و�ما��ش���إ���تحقق�الفرض�الثا�ي�للد

عد��ذه�الن�يجة�ال���حصلنا�عل��ا����الفرض�الثا�ي�فيما�يتعلق�بمتغ��ات�
ُ
و�

كالؤ�ـا، س�وو ر �املـدا ي �ب�ن��ل�مـن�مـدير ي �جو�ر ق د��ناك�فر منطقية�إ���حد�كب��؛�فلم��ُع

ســتھ؛�كمــا�أن� ر مـ��م�يحمــل�ع�ــ��عاتقــھ�وظيفــة�قياديــة�ســامية�وم�مــة�مــن�أجــل�ســ���العمليــة�التعليميــة�بنجــاح�داخــل�مد
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� �وقيمة ي �املعيار �و�نحراف �املتوسط �حساب �تم �فقد �الفرض ��ذا ���ة �من وللتحقق

ليمانيةأفرا �السُ �النظر�ة �ضوء ��� �و�نفعالية ��جتماعية �التعلم �بصعو�ات اسة ر �الد �عينة د

ل��موضع�البحث كما��و�مو���با��دو

ل� �ة�وقيمة�) 3(جدو ر املتوسطات�و�نحرافات�املعيا

املتغ��اتباختالف�

  املتغ��ات

طبيعة�الوظيفة�

  القيادية

  نوع�التعليم

  نوع�ا���س

�التعلي�� ى   املستو

�وس� ب�الور

��ية ر ات�  ا����ة�التد حاصل�ع���دور

ات� غ���حاصل�ع���دور

  ا����ة����التعامل�

ل�س�لھ�خ��ة�سابقة

" ت"قيمة��*

ل� يت�ـــ��مـــن�جــــدو

املتغ��ات ـــليمانيةتبًع بصـــعو�ات�الـــتعلم��جتماعيـــة�و�نفعاليـــة��ـــ��ضـــوء�النظر�ـــة�السُ

حيـــث��انـــت�قيمـــة�؛�ع�ا��ـــ�سنـــو التعلـــيم،�و 

اســـة��ـــ�� ر ذات�داللـــة�إحصـــائية�بـــ�ن�أفـــراد�عينـــة�الد

املتغ��ات ليمانيةتبًع النظر�ة�السُ

�صـعو�ات�الـتعلم ي ��ية����مجال�صعو�ات�التعلم،�وا����ة����التعامـل�مـع�ذو ر ات�تد دور

�صعو�ات�التعلم��جتماعية�و�نفعالية ي �فراد�ذو

اسة�ا��اليةو  ر �و�ما��ش���إ���تحقق�الفرض�الثا�ي�للد

عد��ذه�الن�يجة�ال���حصلنا�عل��ا����الفرض�الثا�ي�فيما�يتعلق�بمتغ��ات�
ُ
و�

كالؤ�ـا،) التعليم،�ونوع�ا���س س�وو ر �املـدا ي �ب�ن��ل�مـن�مـدير ي �جو�ر ق د��ناك�فر منطقية�إ���حد�كب��؛�فلم��ُع

ســتھ؛�كمــا�أن� ر مـ��م�يحمــل�ع�ــ��عاتقــھ�وظيفــة�قياديــة�ســامية�وم�مــة�مــن�أجــل�ســ���العمليــة�التعليميــة�بنجــاح�داخــل�مد



رؤى سوسیوتربویة إلعادة إنتاج الثقة بین 
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ـــوع� �النظــــر�لنـ ف�و��شــــطة�ال��بو�ــــة�دون ر ــالل�تقــــديم�املعــــا ـــومي�وا��ــــاص���ــــتم�بــــاملتعلم�ن�مــــن�خــ ـــن�التعلــــيم�ا���ـ ـــل�مـ �ـ

س�يرجــع�لنــوع�جــ�س� ر كــالء�املــدا ي�وو �بــ�ن�مــدير ق �نــاك�فــر

أس� ر املــدير�او�الوكيــل�ف�ــل�مــن�ا���ســ�ن�يقــوم��عملــھ�ع�ــ��اكمــل�وجــھ�و�ســ����ــي�يحقــق�ذاتــھ��ــ��موقعــھ�القيــادي�ع�ــ��

ـــ�ات� ــ��الفــــرض�الثــــا�ي�فيمــــا�يتعلــــق�بمتغ�ـ ـــلنا�عل��ــــا��ــ �التعلي�ــــ�امل(أمــــا�فيمــــا�يتعلــــق�بالن�يجــــة�ال�ــــ��حصـ ى ـــتو ،�سـ

ا�منطقية�إ���حد�كب��؛�حيث�إن�من�حصـل� فإ��ا�أيًض

ــ��وجـــــھ� ��حتياجـــــات�ا��اصـــــة�ع�ـــ ي ـــة�وذو �عامــ ي ـــو ـــ��املجـــــال�ال��بــ ــا�س��ــ �وس�أو�الل�ســـ ليـــــا��عـــــد�الب�ـــــالور ــ��شـــــ�ادات�ُع ع�ـــ

�صـــعو�ات�الـــتعلم�وتقيـــيم�م�و���يصـــ�م،� ي لـــق�بالكشـــف�عـــن��فـــراد�ذو

و�س��اتيجيات�املستخدمة����التدخل�للتخفيف�من�حدة�تلك�الصعو�ات�النوعية����التعلم،�كما�ان�من�حصـل�ع�ـ��

ا�فـإن�مـن��ـان�لـھ �أك�ـ��م�نيـة��ـ����ـ�يص��ـؤالء��فـراد؛�وأخ�ـً� ��ية����مجال�صعو�ات�الـتعلم�سـي�ون ر ات�تد خ�ـ�ة��دور

ــديم� ـــــا��ـــــ��التعـــــرف�والكشـــــف�املبكـــــر�عـــــ��م�وتقـــ �أك�ـــــ��نجاًح ـــعو�ات��علـــــم�ســـــي�ون �صــ ي ــ��التعامـــــل�مـــــع��فـــــراد�ذو ســـــابقة��ـــ

عطلــة�إ�ــ��دافعيــة�موجبــة��شــطة� ا��م�وإم�انــا��م،�و�نتقــال���ــم�مــن�دافعيــة�ســالبة�ُم ر ا��ــدمات�ال��بو�ــة�املناســبة�لقــد

ف�النظر�ة�والعملية�ا��ديثة�عن� ر باملعا

�صعو�ات�التعلم��جتماعية�و�نفعالية�ع���وجھ�ا��صوص ي ،�وذو
ً
  ..صعو�ات�التعلم�عامة

/ مـــدير(تقيـــيم�القـــادة�ال��بـــو��ن��املعلومـــات�املتاحـــة�عـــن�صـــعو�ات�الـــتعلم��جتماعيـــة�و�نفعاليـــة��ـــ�

س� ر ـــل�املـــــدا ـــعو�ات�الـــــتعلم�داخــ �صــ ي ـــ�ن�ذو �س�للمتعلمــ ر ــــق�بالتـــــد ــــ��م�فيمـــــا�يتعلـ ات�معلمـ ر لقـــــد

جــة�معرفــة�القــادة�ال��بــو��ن� ر شــادي�لرفــع�د ر راء�(فعاليــة�برنــامج�إ ــد س�) وكــالء�–ُم ر باملــدا

ليمانية   ."تماعية�و�نفعالية����ضوء�النظر�ة�السُ

ــــة� ــ ـــــتعلم��جتماعيـ ـــعو�ات�الــ ــ ــالج�صــ ــ ــ ـــلو�ي�لعـ ــ ســ

 .جامعة�ع�ن�شمس

دار�املسـ��ة�لل�شـر�: عمـان). 5ط�( أسـس�بنـاء�املنـا���وتنظيما��ـا

ذوو��حتياجــات�ال��بو�ــة�ا��اصــة�: املرجــع��ــ��ال��بيــة�ا��اصــة�املعاصــرة

�ع  .دار�الوفاء�لدنيا�الطباعة�وال�شر�والتوز

ذوي�املحنــــة�التعليميــــة�بــــ�ن�التنميــــة�"

رؤى سوسیوتربویة إلعادة إنتاج الثقة بین : التربویة واتجاھات التربیة الحدیثة
 المؤسسات التربویة والمجتمع
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ـــوع� �النظــــر�لنـ ف�و��شــــطة�ال��بو�ــــة�دون ر ــالل�تقــــديم�املعــــا ـــومي�وا��ــــاص���ــــتم�بــــاملتعلم�ن�مــــن�خــ ـــن�التعلــــيم�ا���ـ ـــل�مـ �ـ

ــد� فات؛�وكــذلك�فلــم��ُع س�يرجــع�لنــوع�جــ�س�التعلــيم�ســواء��ــان�مجــا�ي�أو�بمصــرو ر كــالء�املــدا ي�وو �بــ�ن�مــدير ق �نــاك�فــر

أس� ر املــدير�او�الوكيــل�ف�ــل�مــن�ا���ســ�ن�يقــوم��عملــھ�ع�ــ��اكمــل�وجــھ�و�ســ����ــي�يحقــق�ذاتــھ��ــ��موقعــھ�القيــادي�ع�ــ��

سة ر   ). املد

ـــ�ات� ــ��الفــــرض�الثــــا�ي�فيمــــا�يتعلــــق�بمتغ�ـ ـــلنا�عل��ــــا��ــ أمــــا�فيمــــا�يتعلــــق�بالن�يجــــة�ال�ــــ��حصـ

�صعو�ات�التعلم ي ��ية،�وا����ة����التعامل�مع�ذو ر ا�منطقية�إ���حد�كب��؛�حيث�إن�من�حصـل�) وا����ة�التد فإ��ا�أيًض

ــ��وجـــــھ� ��حتياجـــــات�ا��اصـــــة�ع�ـــ ي ـــة�وذو �عامــ ي ـــو ـــ��املجـــــال�ال��بــ ــا�س��ــ �وس�أو�الل�ســـ ليـــــا��عـــــد�الب�ـــــالور ــ��شـــــ�ادات�ُع ع�ـــ

�صـــعو�ات�الـــتعلم�وتقيـــيم�م�و���يصـــ�م،�ا��صـــوص�يحـــدث�لـــھ�نمـــو�أ�ـــادي���فيمـــا�يتع ي لـــق�بالكشـــف�عـــن��فـــراد�ذو

و�س��اتيجيات�املستخدمة����التدخل�للتخفيف�من�حدة�تلك�الصعو�ات�النوعية����التعلم،�كما�ان�من�حصـل�ع�ـ��

ا�فـإن�مـن��ـان�لـھ �أك�ـ��م�نيـة��ـ����ـ�يص��ـؤالء��فـراد؛�وأخ�ـً� ��ية����مجال�صعو�ات�الـتعلم�سـي�ون ر ات�تد دور

ــديم� ـــــا��ـــــ��التعـــــرف�والكشـــــف�املبكـــــر�عـــــ��م�وتقـــ �أك�ـــــ��نجاًح ـــعو�ات��علـــــم�ســـــي�ون �صــ ي ــ��التعامـــــل�مـــــع��فـــــراد�ذو ســـــابقة��ـــ

عطلــة�إ�ــ��دافعيــة�موجبــة��شــطة� ا��م�وإم�انــا��م،�و�نتقــال���ــم�مــن�دافعيــة�ســالبة�ُم ر ا��ــدمات�ال��بو�ــة�املناســبة�لقــد

عدل��داء���ادي��   .ترفع�ُم

  :واملق��حات

سة/ مدير(تضم�ن�برامج�ال�����للوظائف�القيادية� ر ف�النظر�ة�والعملية�ا��ديثة�عن�) وكيل�مد ر باملعا

�صعو�ات�التعلم��جتماعية�و�نفعالية�ع���وجھ�ا��صوص ي ،�وذو
ً
صعو�ات�التعلم�عامة

املعلومـــات�املتاحـــة�عـــن�صـــعو�ات�الـــتعلم��جتماعيـــة�و�نفعاليـــة��ـــ�

س�)  ر ـــل�املـــــدا ـــعو�ات�الـــــتعلم�داخــ �صــ ي ـــ�ن�ذو �س�للمتعلمــ ر ــــق�بالتـــــد ــــ��م�فيمـــــا�يتعلـ ات�معلمـ ر لقـــــد

اســة�عنوا��ــا� ر جــة�معرفــة�القــادة�ال��بــو��ن�"د ر شــادي�لرفــع�د ر فعاليــة�برنــامج�إ

ليمانيةالعادية�بصعو�ات�التعلم��ج تماعية�و�نفعالية����ضوء�النظر�ة�السُ

                            :  

ـــ�ر  ــ ــــــد�ال�ــ ـــ��). 2004( �عبـ ــ ــــــامج�معر�ــ ـــــة�برنـ ــــة��–فاعليــ ــ ـــــتعلم��جتماعيـ ـــعو�ات�الــ ــ ــالج�صــ ــ ــ ـــلو�ي�لعـ ــ ســ

جامعة�ع�ن�شمس،��لية�ال��بية،�رسالة�دكتوراه. و�نفعالية�لدى�تالميذ�املرحلة��بتدائية

أسـس�بنـاء�املنـا���وتنظيما��ـا). 2012(حل���أحمد�الوكيـل،�ومحمـد�أمـ�ن�املف�ـ��

�ع�والطباعة  .والتوز

ــف� ــليمان�عبــد�الواحــد�يوسُ املرجــع��ــ��ال��بيــة�ا��اصــة�املعاصــرة). أ�2010(سُ

ر�ة. ملستقبلب�ن�الواقع�وآفاق�ا �ع: �سكند دار�الوفاء�لدنيا�الطباعة�وال�شر�والتوز

ــــف� ــليمان�عبــــد�الواحــــد�يوسُ ــ "ســــيكولوجية�صــــعو�ات�الــــتعلم�). ب�2010(سُ

ر�ة �ع: �سكند  .دار�الوفاء�لدنيا�الطباعة�وال�شر�والتوز
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ـــوع� �النظــــر�لنـ ف�و��شــــطة�ال��بو�ــــة�دون ر ــالل�تقــــديم�املعــــا ـــومي�وا��ــــاص���ــــتم�بــــاملتعلم�ن�مــــن�خــ ـــن�التعلــــيم�ا���ـ ـــل�مـ �ـ

ــد� فات؛�وكــذلك�فلــم��ُع التعلــيم�ســواء��ــان�مجــا�ي�أو�بمصــرو

أس� ر املــدير�او�الوكيــل�ف�ــل�مــن�ا���ســ�ن�يقــوم��عملــھ�ع�ــ��اكمــل�وجــھ�و�ســ����ــي�يحقــق�ذاتــھ��ــ��موقعــھ�القيــادي�ع�ــ��

سة(مؤسستھ�ال��بو�ة� ر املد

ـــ�ات� ــ��الفــــرض�الثــــا�ي�فيمــــا�يتعلــــق�بمتغ�ـ ـــلنا�عل��ــــا��ــ أمــــا�فيمــــا�يتعلــــق�بالن�يجــــة�ال�ــــ��حصـ

�صعو�ات�التعلم ي ��ية،�وا����ة����التعامل�مع�ذو ر وا����ة�التد

ــ��وجـــــھ� ��حتياجـــــات�ا��اصـــــة�ع�ـــ ي ـــة�وذو �عامــ ي ـــو ـــ��املجـــــال�ال��بــ ــا�س��ــ �وس�أو�الل�ســـ ليـــــا��عـــــد�الب�ـــــالور ــ��شـــــ�ادات�ُع ع�ـــ

ا��صـــوص�يحـــدث�لـــھ�نمـــو�أ�ـــادي���فيمـــا�يتع

و�س��اتيجيات�املستخدمة����التدخل�للتخفيف�من�حدة�تلك�الصعو�ات�النوعية����التعلم،�كما�ان�من�حصـل�ع�ـ��

ا�فـإن�مـن��ـان�لـھ �أك�ـ��م�نيـة��ـ����ـ�يص��ـؤالء��فـراد؛�وأخ�ـً� ��ية����مجال�صعو�ات�الـتعلم�سـي�ون ر ات�تد دور

ــديم� ـــــا��ـــــ��التعـــــرف�والكشـــــف�املبكـــــر�عـــــ��م�وتقـــ �أك�ـــــ��نجاًح ـــعو�ات��علـــــم�ســـــي�ون �صــ ي ــ��التعامـــــل�مـــــع��فـــــراد�ذو ســـــابقة��ـــ

عطلــة�إ�ــ��دافعيــة�موجبــة��شــطة� ا��م�وإم�انــا��م،�و�نتقــال���ــم�مــن�دافعيــة�ســالبة�ُم ر ا��ــدمات�ال��بو�ــة�املناســبة�لقــد

عدل��داء���ادي�� ترفع�ُم

واملق��حاتالتوصيات�

رة� .1 تضم�ن�برامج�ال�����للوظائف�القيادية�ضرو

�صعو�ات�التعلم��جتماعية�و�نفعالية�ع���وجھ�ا��صوص ي ،�وذو
ً
صعو�ات�التعلم�عامة

املعلومـــات�املتاحـــة�عـــن�صـــعو�ات�الـــتعلم��جتماعيـــة�و�نفعاليـــة��ـــ�توظيـــف� .2

ســـــة ر ـــل�مد ) وكيــ

  .العادية

اســة�عنوا��ــا�إجــراء� .3 ر د

العادية�بصعو�ات�التعلم��ج

:                            املراجـــع

ـــــا .1 ــــــد�الغفــ ـــــرف�عبـ ر أشــ

و�نفعالية�لدى�تالميذ�املرحلة��بتدائية

حل���أحمد�الوكيـل،�ومحمـد�أمـ�ن�املف�ـ�� .2

�ع�والطباعة والتوز

ــف� .3 ــليمان�عبــد�الواحــد�يوسُ سُ

ب�ن�الواقع�وآفاق�ا

ــــف� .4 ــليمان�عبــــد�الواحــــد�يوسُ ــ سُ

ر�ة. والتنحية �سكند
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: القـا�رة. صعو�ات�التعلم��جتماعية�و�نفعاليـة�بـ�ن�الف�ـم�واملواج�ـة

املرجــــــــع��ــــــــ��صــــــــعو�ات�الــــــــتعلم�النمائيــــــــة�و��اديميــــــــة�و�جتماعيــــــــة�

خصائصــــــــــ�م،�"ذوو�صــــــــــعو�ات�الــــــــــتعلم��جتماعيــــــــــة�و�نفعاليــــــــــة�

ر�ة. �رشاد�النف����ال��بوي�لذوي�صعو�ات�التعلم دار�ا��امعـة�: �سكند

�ســـــس�النيوروســـــيكولوجية�للعمليـــــات�املعرفيـــــة�ومـــــا�وراء�املعرفيـــــة�

�ع  .دار�الز�راء�لل�شر�والتوز

�–خصائصـــــم�"املو�و�ـــــون�واملتفوقـــــون�عقلًيـــــا�ذوو�صـــــعو�ات�الـــــتعلم�

����لدى�عينـة�مـن� ر الكفاءة��جتماعية��نفعالية�مدخل���فض�التنمر�املد

�صـــعو�ات�الـــتعلم��جتماعيـــة�و�نفعاليـــة�باملرحلـــة��عداديـــة��ـــ��ضـــوء�نظر�ـــة�الـــتعلم�القـــائم�ع�ـــ�� ي التالميـــذ�ذو

186. 

ـــــة ــــاءة��جتماعيـــ ــ ــ��الكفــ ــ ــ ــــائم�ع�ــ ــ �ب�القــ ر ـــــد ـــــر�التـــ ــ ــــض�-أثـ ــ ـــ��خفــ ــ ــــة��ـــ ــ �نفعاليــ

�صــعو�ات�الــتعلم��جتماعيــة� ي �لكســي�يميا�و�نفعــاالت���اديميــة�الســلبية�لــدى�تالميــذ�املرحلــة��بتدائيــة�ذو

ـــليمانية�لصــــعو�ات�الــــتعلم��جتماعيــــة�و�نفعاليــــة ـ محاولــــة�: النظر�ــــة�السُ

ــــ� وســـــي�ولو��،�وا��ي�ـ ــ�،�والنيور ـــعو�ات�النوعيـــــة) املعر�ـــ . للصــ

،�اعيـــة،�جامعـــة�آك�ـــ��محنـــد�أو��ـــاج،�البـــو�رة

سـن�ن(صعو�ات�الـتعلم��جتماعيـة�و�نفعاليـة�بـ�ن��جـداد�
ُ
: و�حفـاد) امل

ـــليمانية ــ ـــ��إطـــــار�النظر�ـــــة�السُ ـــعو�ة�نوعيـــــة��ــ �ـــــا�كصــ ر ـــ���أغوا ــ��ســ ــ ��ـ ي ـــوم�ال�شـــــر �ا��ينــ : ول املـــــؤتمر�الـــــدو���� . دور

،�والــذي�نظمتــھ��ليــة�العلــوم���ســانية�و�جتماعيــة،�جامعــة�آك�ــ��

ـــاي�س�التقـــــدير�ال���يصـــــي ـــة�ملقــ �ـــــة�العر�يــ ر ة�ا��صـــــائص�القياســـــية�للبطا

ـــليمانية ـ املــــؤتمر�العلمــــى�الــــدو���. الصــــدق�ع�ــــ��الثقــــا���للنظر�ــــة�السُ

ال��بية�النوعية�ب�ن�مسـتحدثات�العصـر�والتنميـة�

رؤى سوسیوتربویة إلعادة إنتاج الثقة بین : التربویة واتجاھات التربیة الحدیثة
 المؤسسات التربویة والمجتمع
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ف� ليمان�عبد�الواحد�يوسُ صعو�ات�التعلم��جتماعية�و�نفعاليـة�بـ�ن�الف�ـم�واملواج�ـة). ج�2010(سُ

�ع  إي��اك�للطباعة�وال�شر�والتوز

ـــف� ــ ــ ـ ــــد�يوسُ ــ ـــــد�الواحــ ــ ــليمان�عبـ ــ ــ ــ املرجــــــــع��ــــــــ��صــــــــعو�ات�الــــــــتعلم�النمائيــــــــة�و��اديميــــــــة�و�جتماعيــــــــة�). أ�2011(سُ

 .مكتبة��نجلو�املصر�ة: القا�رة

ــــد�يو  ــ ــ ـــــد�الواحــ ــ ــليمان�عبـــ ــ ــ ــ ــ ـــف�سُ ــ ــ ـــ ذوو�صــــــــــعو�ات�الــــــــــتعلم��جتماعيــــــــــة�و�نفعاليــــــــــة�). ب�2011(سُ

�ع: عّمان". اك�شاف�م،�رعاي��م،�مشكال��م  .دار�املس��ة�لل�شر�والتوز

ف� ليمان�عبد�الواحد�يوسُ �رشاد�النف����ال��بوي�لذوي�صعو�ات�التعلم). أ�2012(سُ

 

ـــف� ــ �ســـــس�النيوروســـــيكولوجية�للعمليـــــات�املعرفيـــــة�ومـــــا�وراء�املعرفيـــــة�). ب�2012(بـــــد�الواحـــــد�يوسُ

�ع: الر�اض. وتطبيقا��ا����مجال�صعو�ات�التعلم دار�الز�راء�لل�شر�والتوز

ـــف� ــ ــليمان�عبـــــد�الواحـــــد�يوسُ ـــ املو�و�ـــــون�واملتفوقـــــون�عقلًيـــــا�ذوو�صـــــعو�ات�الـــــتعلم�). ج�2012(سُ

 .دار�الكتاب�ا��ديث: القا�رة. ومشكال��م�–رعاي��م�

ف� ليمان�عبد�الواحد�يوسُ ����لدى�عينـة�مـن�). 2014(سُ ر الكفاءة��جتماعية��نفعالية�مدخل���فض�التنمر�املد

�صـــعو�ات�الـــتعلم��جتماعيـــة�و�نفعاليـــة�باملرحلـــة��عداديـــة��ـــ��ضـــوء�نظر�ـــة�الـــتعلم�القـــائم�ع�ـــ�� ي التالميـــذ�ذو

186 – 47�،1�،145،�دراسات�عر�ية����ال��بية�وعلم�النفس

ـــف� ــ ـــ ــــد�يوسُ ــ ـــــد�الواحــ ــليمان�عبـــ ــ ــ ــ ـــــة). 2015(سُ ــــاءة��جتماعيـــ ــ ــ��الكفــ ــ ــ ــــائم�ع�ــ ــ �ب�القــ ر ـــــد ـــــر�التـــ ــ أثـ

�صــعو�ات�الــتعلم��جتماعيــة� ي �لكســي�يميا�و�نفعــاالت���اديميــة�الســلبية�لــدى�تالميــذ�املرحلــة��بتدائيــة�ذو

 .60 – 61�،2�،17،�دراسات�عر�ية����ال��بية�وعلم�النفس

ـــف� ـ ــليمان�عبــــد�الواحــــد�يوسُ ــ ـــليمانية�لصــــعو�ات�الــــتعلم��جتماعيــــة�و�نفعاليــــة). أ�2019(سُ ـ النظر�ــــة�السُ

ــــ�يص�املت�امـــــل� ـــ���وال��ـ ـــة�للف�ـــــم�والتفســ ــــ�(تنظ��يــ وســـــي�ولو��،�وا��ي�ـ ــ�،�والنيور املعر�ـــ

قيمـــت�ب�ليـــة�العلـــوم���ســـانية�و�جتم
ُ
اعيـــة،�جامعـــة�آك�ـــ��محنـــد�أو��ـــاج،�البـــو�رةورشـــة�عمـــل�تكو��يـــة�أ

  .نوفم��

ف� ليمان�عبد�الواحد�يوسُ صعو�ات�الـتعلم��جتماعيـة�و�نفعاليـة�بـ�ن��جـداد�). ب�2019(سُ

ـــليمانية ــ ـــ��إطـــــار�النظر�ـــــة�السُ ـــعو�ة�نوعيـــــة��ــ �ـــــا�كصــ ر ـــ���أغوا ــ��ســ ــ ��ـ ي ـــوم�ال�شـــــر �ا��ينــ دور

ســن�ن�
ُ
،�والــذي�نظمتــھ��ليــة�العلــوم���ســانية�و�جتماعيــة،�جامعــة�آك�ــ��"بــ�ن�الواقــع�و�فــاق.. مشــكالت�امل

 .160 – 141نوفم��،��18 – 17محند�أو��اج،�البو�رة،�ا��زائر،�

ـــف� ــ ــليمان�عبـــــد�الواحـــــد�يوسُ ـــ ـــاي�س�التقـــــدير�ال���يصـــــي). أ�2020(سُ ـــة�ملقــ �ـــــة�العر�يــ ر ا��صـــــائص�القياســـــية�للبطا

ـــعو�ات�الــــتعلم��جتماعيــــة�و�نفعاليــــة ـــليمانية: لصـ ـ الصــــدق�ع�ــــ��الثقــــا���للنظر�ــــة�السُ

ال��بية�النوعية�ب�ن�مسـتحدثات�العصـر�والتنميـة�"الثا�ي�ل�لية�ال��بية�النوعية�بقنا،�جامعة�جنوب�الوادي�

 .ف��اير�20 -
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ف� .5 ليمان�عبد�الواحد�يوسُ سُ

�ع إي��اك�للطباعة�وال�شر�والتوز

ـــف� .6 ــ ــ ـ ــــد�يوسُ ــ ـــــد�الواحــ ــ ــليمان�عبـ ــ ــ ــ سُ

القا�رة. و�نفعالية

ــــد�يو  .7 ــ ــ ـــــد�الواحــ ــ ــليمان�عبـــ ــ ــ ــ ــ سُ

اك�شاف�م،�رعاي��م،�مشكال��م

ف� .8 ليمان�عبد�الواحد�يوسُ سُ

 .ا��ديدة�لل�شر

ـــــليمان�ع .9 ـــف�سُ ــ بـــــد�الواحـــــد�يوسُ

وتطبيقا��ا����مجال�صعو�ات�التعلم

ـــف� .10 ــ ــليمان�عبـــــد�الواحـــــد�يوسُ ـــ سُ

رعاي��م��–اك�شاف�م�

ف� .11 ليمان�عبد�الواحد�يوسُ سُ

�صـــعو�ات�الـــتعلم��جتماعيـــة�و�نفعاليـــة�باملرحلـــة��عداديـــة��ـــ��ضـــوء�نظر�ـــة�الـــتعلم�القـــائم�ع�ـــ�� ي التالميـــذ�ذو

دراسات�عر�ية����ال��بية�وعلم�النفس. �سا�ياملخ��

ـــف� .12 ــ ـــ ــــد�يوسُ ــ ـــــد�الواحــ ــليمان�عبـــ ــ ــ ــ سُ

�صــعو�ات�الــتعلم��جتماعيــة� ي �لكســي�يميا�و�نفعــاالت���اديميــة�الســلبية�لــدى�تالميــذ�املرحلــة��بتدائيــة�ذو

دراسات�عر�ية����ال��بية�وعلم�النفس. و�نفعالية

ـــف� .13 ـ ــليمان�عبــــد�الواحــــد�يوسُ ــ سُ

ــــ�يص�املت�امـــــل� ـــ���وال��ـ ـــة�للف�ـــــم�والتفســ تنظ��يــ

قيمـــت�ب�ليـــة�العلـــوم���ســـانية�و�جتم
ُ
ورشـــة�عمـــل�تكو��يـــة�أ

نوفم���19ا��زائر،�

ف� .14 ليمان�عبد�الواحد�يوسُ سُ

ـــليمانية ــ ـــ��إطـــــار�النظر�ـــــة�السُ ـــعو�ة�نوعيـــــة��ــ �ـــــا�كصــ ر ـــ���أغوا ــ��ســ ــ ��ـ ي ـــوم�ال�شـــــر �ا��ينــ دور

ســن�ن�"
ُ
مشــكالت�امل

محند�أو��اج،�البو�رة،�ا��زائر،�

ـــف� .15 ــ ــليمان�عبـــــد�الواحـــــد�يوسُ ـــ سُ

ـــعو�ات�الــــتعلم��جتماعيــــة�و�نفعاليــــة لصـ

الثا�ي�ل�لية�ال��بية�النوعية�بقنا،�جامعة�جنوب�الوادي�

- 18،�"املجتمعية



رؤى سوسیوتربویة إلعادة إنتاج الثقة بین 
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ـــعو�ات�الــــتعلم��جتماعيــــة�و�نفعاليــــة�كطــــرح� ــــليمانية�لصـ النظر�ــــة�السُ

وســــي�ولو��� �نيور ل ـــ��إطــــار�تنــــاو ـــات�العر�يــــة��ـ ـــق��م��يقــــي�بــــبعض�املجتمعـ ــ��–التحقـ املجلــــة�. معر�ــ

 

ـــعو�ات�الـــــتعلم� ـــليمانية�لصــ ــ ـــق�مـــــن�النظر�ـــــة�السُ ــــة�للتحقــ ــــة�إم��يقيـ اسـ ر د

،�تصـدر�عـن�مركـز�مجلـة�بحـوث. �جتماعية�و�نفعالية�بالب�ئة�املصر�ة�ع���عينة�من�تالميـذ�املرحلـة��بتدائيـة

ـــعو�ات�الـــــتعلم� �صــ ي ـــودة�ا��يـــــاة�لـــــذو ـــؤ�بجــ ــ��الت�بــ �املناعـــــة�النفســـــية��ـــ دور

ــوء�نظر�ــــة�عر�يــــة�جديــــدة اعيــــة��ــــ��ضــ س�الثانو�ــــة�الفنيــــة�الزر ر مجلــــة�بحــــوث��ــــ��. �جتماعيــــة�و�نفعاليــــة�باملــــدا

56 0. 

دراســات�نظر�ــة�و���يصــية�: نيوروسيكوفســيولوجيا�صــعو�ات�الــتعلم

ز�ــراء�: القــا�رة. ،�وإطاللــة�ع�ــ��النظر�ــة�الُســليمانية�لصــعو�ات�الــتعلم��جتماعيــة�و�نفعاليــة دار�

ـــليما�ي� ــ ـــوذج�السُ ـــق�النمــ عـــــة�النفســـــية�العصـــــ�ية�وفــ

�صعو�ات�الـتعلم��جتماعيـة�و�نفعاليـة� ي �ة�لدى�طلبة�املرحلة�ا��امعية�ذو ر الت�ام������الت�بؤ�باألف�ار��نتحا

القضــية�.. ظــا�رة��نتحــار��ــ��املجتمعــات�العر�يــة

�مـــع�مؤسســـة� العلميـــة��BRC،�الـــذي�نظمـــھ��ليتـــا��داب�والتمـــر�ض�بجامعـــة�تكر�ـــت�بـــالعراق�بالتعـــاون

ــــليمانية�لصــــعو�ات�الــــتعلم��جتماعيــــة�و�نفعاليــــة تحليــــل�: النظر�ــــة�السُ

����إطار�س��ورة� ي عينات�عمر�ة�مختلفة�من�املجتمع�املصر

البحـث�العلمـي��ـ��العلـوم�"املؤتمر�الدو����ف��ا�ـ���

�-�ن،�الذي�نظمھ�املركز�الديمقراطي�العر�ي؛�بـرل

اســات�و�بحــاث� ر فلســط�ن،�واملركــز�املتوســطي�للد

س،��7 – 6املغرب،�خالل�الف��ة�من� ر  .291 – 2�،279ما

ت�الــتعلم��جتماعيــة�و�نفعاليــة��ــ��ضــوء�

س��بتدائيـــة�بالعـــالم�العر�ـــي� ر ـــليمانية�كمـــدخل�لتحقيـــق�جـــودة�وكفـــاءة�املخرجـــات�التعليميـــة�باملـــدا النظر�ـــة�السُ

نحــــو�مشــــروع�تر�ــــوي��–جــــودة�التعلــــيم��ــــ��ا��زائــــر

ســــة�العليــــا�لألســــاتذة��– ر �عليميــــة،�املد

�لــدى�أطفــال�الر�ــاض�املعرضــ�ن� ي أنمــاط�الالتماثــل�امل�ــ��الــوظيفي�البصــر

اسـة�نفـس ر امللتقـى�الـدو���. عصـ�ية�-د

رؤى سوسیوتربویة إلعادة إنتاج الثقة بین : التربویة واتجاھات التربیة الحدیثة
 المؤسسات التربویة والمجتمع

برلین    -    ألمانیا/ اصدارات المركز الدیمقراطي العربي للدراسات السیاسیة واالقتصادیة 

 

ـــف� ـ ــليمان�عبــــد�الواحــــد�يوسُ ــ ـــعو�ات�الــــتعلم��جتماعيــــة�و�نفعاليــــة�كطــــرح�). ب�2020(سُ ــــليمانية�لصـ النظر�ــــة�السُ

وســــي�ولو��� �نيور ل ـــ��إطــــار�تنــــاو ـــات�العر�يــــة��ـ ـــق��م��يقــــي�بــــبعض�املجتمعـ التحقـ

3 – 8،�)1( 2�،6-،�جامعة�ا��زائرا��زائر�ة�ال��بية�وال��ة�النفسية 1. 

ـــف� ــ ــــد�يوسُ ــليمان�عبـــــد�الواحـ ــ ـ ـــعو�ات�الـــــتعلم�). ج�2020(سُ ـــليمانية�لصــ ــ ـــق�مـــــن�النظر�ـــــة�السُ ــــة�للتحقــ ــــة�إم��يقيـ اسـ ر د

�جتماعية�و�نفعالية�بالب�ئة�املصر�ة�ع���عينة�من�تالميـذ�املرحلـة��بتدائيـة

ات،� ر اسات�و�س�شا ر  .376 – 31�،353لندن�للبحوث�والد

ـــف� ــ ـــعو�ات�الـــــتعلم�). د�2020(ن�عبـــــد�الواحـــــد�يوسُ �صــ ي ـــودة�ا��يـــــاة�لـــــذو ـــؤ�بجــ ــ��الت�بــ �املناعـــــة�النفســـــية��ـــ دور

ــوء�نظر�ــــة�عر�يــــة�جديــــدة اعيــــة��ــــ��ضــ س�الثانو�ــــة�الفنيــــة�الزر ر �جتماعيــــة�و�نفعاليــــة�باملــــدا

0 – 37�،1�،531،��لية�ال��بية�النوعية،�جامعة�القا�رة،�

ــف� ــليمان�عبــد�الواحــد�يوسُ نيوروسيكوفســيولوجيا�صــعو�ات�الــتعلم). �ـــ�2020(سُ

،�وإطاللــة�ع�ــ��النظر�ــة�الُســليمانية�لصــعو�ات�الــتعلم��جتماعيــة�و�نفعاليــة

ـــف� ــ ــليمان�عبـــــد�الواحـــــد�يوسُ ـــ ـــ�ام�ال�ســـــ���للمنا). أ�2021(سُ ـــليما�ي��ســ ــ ـــوذج�السُ ـــق�النمــ عـــــة�النفســـــية�العصـــــ�ية�وفــ

�صعو�ات�الـتعلم��جتماعيـة�و�نفعاليـة� ي �ة�لدى�طلبة�املرحلة�ا��امعية�ذو ر الت�ام������الت�بؤ�باألف�ار��نتحا

ــليمانية ظــا�رة��نتحــار��ــ��املجتمعــات�العر�يــة: "امللتقــى�الــدو���الثــا�ي�حــول . �ــ��ضــوء�النظر�ــة�السُ

�مـــع�مؤسســـة� ،�الـــذي�نظمـــھ��ليتـــا��داب�والتمـــر�ض�بجامعـــة�تكر�ـــت�بـــالعراق�بالتعـــاون

 .أبر�ل�8

ــــف� ــليمان�عبــــد�الواحــــد�يوسُ ــ ــــليمانية�لصــــعو�ات�الــــتعلم��جتماعيــــة�و�نفعاليــــة). ب�2021(سُ النظر�ــــة�السُ

����إطار�س��ورة��مسار�العالقات�السب�ية�الختبار�صدق�النظر�ة�لدى ي عينات�عمر�ة�مختلفة�من�املجتمع�املصر

�من�النما�ي��و��ادي���إ����جتما���و�نفعا�� ل املؤتمر�الدو����ف��ا�ـ���. التحو

،�الذي�نظمھ�املركز�الديمقراطي�العر�ي؛�بـرل"��سانية�و�جتماعية����الوطن�العر�ي�الر�انات�واملعيقات

�مــع�جامعــة�فلســط�ن���ليــة� اســات�و�بحــاث��–ب�ــت���ــم��–أملانيــا،�بالتعــاون ر فلســط�ن،�واملركــز�املتوســطي�للد

املغرب،�خالل�الف��ة�من��–جامعة�محمد�ا��امس�بالر�اط��-الدولية�وال�شاركية

ــف� ـليمان�عبــد�الواحــد�يوسُ �صــعو�ا). ج�2021(سُ ي ت�الــتعلم��جتماعيــة�و�نفعاليــة��ــ��ضــوء�انتقــاء�و��ــ�يص�ذو

س��بتدائيـــة�بالعـــالم�العر�ـــي� ر ـــليمانية�كمـــدخل�لتحقيـــق�جـــودة�وكفـــاءة�املخرجـــات�التعليميـــة�باملـــدا النظر�ـــة�السُ

وسي�وفســــيولوجية �ــــة�نيور جــــودة�التعلــــيم��ــــ��ا��زائــــر"امللتقــــى�الــــوط���العاشــــر�". رؤ

ت�ــــو�ن�–،�تنظــــيم�مخ�ــــ���علــــيم"�بتــــدا�ىللمــــدارس�املبدعــــة��ــــ��التعلــــيم�

�عة،�ا��زائر،� ر س�4بوز ر   .ما

ــف� ــليمان�عبــد�الواحــد�يوسُ �لــدى�أطفــال�الر�ــاض�املعرضــ�ن�). د�2021(سُ ي أنمــاط�الالتماثــل�امل�ــ��الــوظيفي�البصــر

ـليمانية اسـة�نفـس: ��طر�صعو�ات�التعلم��جتماعية�و�نفعاليـة�وفـق�النظر�ـة�السُ ر د
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ـــف� .16 ـ ــليمان�عبــــد�الواحــــد�يوسُ ــ سُ

ـــي�جديــــد وســــي�ولو���: عر�ـ �نيور ل ـــ��إطــــار�تنــــاو ـــات�العر�يــــة��ـ ـــق��م��يقــــي�بــــبعض�املجتمعـ التحقـ

ا��زائر�ة�ال��بية�وال��ة�النفسية

ـــف� .17 ــ ــــد�يوسُ ــليمان�عبـــــد�الواحـ ــ ـ سُ

�جتماعية�و�نفعالية�بالب�ئة�املصر�ة�ع���عينة�من�تالميـذ�املرحلـة��بتدائيـة

ات،� ر اسات�و�س�شا ر لندن�للبحوث�والد

ــليما .18 ــ ـــف�سُ ــ ن�عبـــــد�الواحـــــد�يوسُ

ــوء�نظر�ــــة�عر�يــــة�جديــــدة اعيــــة��ــــ��ضــ س�الثانو�ــــة�الفنيــــة�الزر ر �جتماعيــــة�و�نفعاليــــة�باملــــدا

،��لية�ال��بية�النوعية،�جامعة�القا�رة،�ال��بية�النوعية

ــف� .19 ــليمان�عبــد�الواحــد�يوسُ سُ

،�وإطاللــة�ع�ــ��النظر�ــة�الُســليمانية�لصــعو�ات�الــتعلم��جتماعيــة�و�نفعاليــة"معاصــرة

ق   .الشر

ـــف� .20 ــ ــليمان�عبـــــد�الواحـــــد�يوسُ ـــ سُ

�صعو�ات�الـتعلم��جتماعيـة�و�نفعاليـة� ي �ة�لدى�طلبة�املرحلة�ا��امعية�ذو ر الت�ام������الت�بؤ�باألف�ار��نتحا

ــليمانية �ــ��ضــوء�النظر�ــة�السُ

�مـــع�مؤسســـة�"وا��لـــول  ،�الـــذي�نظمـــھ��ليتـــا��داب�والتمـــر�ض�بجامعـــة�تكر�ـــت�بـــالعراق�بالتعـــاون

8 – 6و��سانية،�

ــــف� .21 ــليمان�عبــــد�الواحــــد�يوسُ ــ سُ

مسار�العالقات�السب�ية�الختبار�صدق�النظر�ة�لدى

�من�النما�ي��و��ادي���إ����جتما���و�نفعا�� ل التحو

��سانية�و�جتماعية����الوطن�العر�ي�الر�انات�واملعيقات

�مــع�جامعــة�فلســط�ن���ليــة� أملانيــا،�بالتعــاون

الدولية�وال�شاركية

ــف� .22 ـليمان�عبــد�الواحــد�يوسُ سُ

س��بتدائيـــة�بالعـــالم�العر�ـــي� ر ـــليمانية�كمـــدخل�لتحقيـــق�جـــودة�وكفـــاءة�املخرجـــات�التعليميـــة�باملـــدا النظر�ـــة�السُ

وسي�وفســــيولوجية" �ــــة�نيور رؤ

للمــــدارس�املبدعــــة��ــــ��التعلــــيم�

�عة،�ا��زائر،� ر بوز

ــف� .23 ــليمان�عبــد�الواحــد�يوسُ سُ

ـليمانية ��طر�صعو�ات�التعلم��جتماعية�و�نفعاليـة�وفـق�النظر�ـة�السُ



رؤى سوسیوتربویة إلعادة إنتاج الثقة بین 
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ــــ���،� ـــنفس�العصــ ــ ـــم�الـ ــ ـــيم�مخ�ــــــ��علـ ــ تنظـ

،��ليــة�"العمليــات�املعرفيــة�واســ��اتيجيات�الــتعلم�والتعلــيم�البنــا�ي

  .أبر�ل�7 – 6

ـــة�القــــيم�لــــدى�املــــرا�ق�ن�باملرحلـــــة� اء�مقيــــاس�منظومــ

ــــليمانية�والتحقــــق�مــــن�كفاءتــــھ� ــوء�النظر�ــــة�السُ �صــــعو�ات�الــــتعلم��جتماعيــــة�و�نفعاليــــة��ــــ��ضــ ي �عداديــــة�ذو

أزمة�املدرسة�ور�انات�ال��بية�ع���القيم�

ابـــو�القاســـم�ســـعد�هللا،�مـــع��2،�والـــذي�نظمـــھ�مخ�ـــ��ال��بيـــة�وال�ـــ�ة�النفســـية�بجامعـــة�ا��زائـــر�

ـــ��خفــــــض�القلــــــق� ــــة�النفســــــية��ـــ ــــيط�املناعــ ــــادي�لت�شــ شــ ر ــــامج�إ ـــــة�برنــ فعاليـ

ـليمانية �صـعو�ات�الـتعلم��جتماعيـة�و�نفعاليـة�وفـق�النظر�ـة�السُ ي . لدى�طالب�املرحلة�ا��امعية�ذو

ـــم�الــــنفس�"الواقــــع�والتحــــديات ـــذي�نظمــــھ�مخ�ــــ��علـ ،�الـ

ا��زائـر��-�يد�حمـة���ضـر�بـالواديالعص���املعر���و�جتما���ب�لية�العلوم��جتماعية�و��سانية�بجامعة�الشـ

ـــــة قلـ ــــاح�ور ـــــدي�مر�ــ ــــة�قاصـ ـــيوعاطفية�بجامعــ ــ ـــطرابات�السوسـ ـــ���و�ضـــ ــ ـــنفس�العصـ ــ ــــع�مخ�ــــــ��علــــــم�الـ �مــ ــــاون �-بالتعــ

ــــة� ـــة�وفــــــق�النظر�ــ ــــة�و�نفعاليـــ ـــعو�ات�الــــــتعلم��جتماعيــ مــــــدى�ان�شــــــار�صــ

�ــة�مصــر�العر�يــة اســة����يصــية�: ذ�املرحلــة��بتدائيــة�بمحافظــة��ســماعيلية�بجم�ور ر د

القضايا�ال��بو�ة�و��سانية�ب�ن�متغ��ات�الواقع�وآفـاق�

�ة�و�ســ��اتيجية� ر اســات�ا��ضــا ر �مــع��–،�الــذي�نظمــھ�مركــز��صــباح�للتعلــيم�والد فر�ســا،�و�التعــاون

�صـعو�ات�الـتعلم��جتماعيـة�و�نفعاليـة� ي أساليب�التعرف�ع����فراد�ذو

ـــليمانية�باملؤسســـات�ال��بو�ـــة�والتعليميـــة�العر�يـــة�بـــ�ن��حاديـــة� كتـــاب�جمـــا���. والتعدديـــة�ـــ��ضـــوء�النظر�ـــة�السُ

اضــية�طاشــمة،�وع�ــ��مشــر�ط،�: ،�إشــراف�وت�ســيق ر

ـــعو�ات�الــــتعلم��جتماعيـــــة� �صــ ي ـــومي�لــــذو ـــو���اليــ أنمــــاط��يقـــــاع�البيولـ

ـــ�ن�ا���ســـــ�ن ق�بــ ـــة�للفـــــرو نــ ر اســـــة�ع�ـــــ��ثقافيـــــة�مقا ر مجلـــــة�العلـــــوم�. د

�،158 – 178  . 

�ب�معلم ر �مق��ح�إلعداد�وتد أخصا�ي�صعو�ات�/ تصور

ــس �ــــة�نفــ دراســــات�عر�يــــة��ــــ��". تر�و�ــــة�-رؤ

ات�أعضـــاء� ر �ملركـــز�تنميــة�قــد ل ،�عـــدد�خــاص�ل�شــر�البحــوث�املقدمـــة�إ�ــ��املــؤتمر�الــدو����و

رؤى سوسیوتربویة إلعادة إنتاج الثقة بین : التربویة واتجاھات التربیة الحدیثة
 المؤسسات التربویة والمجتمع
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،�"تحــــــديات�–آفــــــاق�..ر�ــــــاض��طفــــــال��ــــــ��ا��زائــــــر�: "�ف��ا�ــــــ���حــــــول 

العمليــات�املعرفيــة�واســ��اتيجيات�الــتعلم�والتعلــيم�البنــا�ي"والضـطرابات�السوســيوعاطفية،�فرقــة�بحــث�

قلة،�ا��زائر،��-العلوم���سانية�و�جتماعية،�جامعة�قاصدي�مر�اح 6ور

ـــف� ـ ــــليمان�عبــــد�الواحــــد�يوسُ ـــ�2021(سُ ـــ). �ـــ اســــة�عامليــــة�لبنـ ر ـــة�القــــيم�لــــدى�املــــرا�ق�ن�باملرحلـــــة�د اء�مقيــــاس�منظومــ

ــــليمانية�والتحقــــق�مــــن�كفاءتــــھ� ــوء�النظر�ــــة�السُ �صــــعو�ات�الــــتعلم��جتماعيــــة�و�نفعاليــــة��ــــ��ضــ ي �عداديــــة�ذو

أزمة�املدرسة�ور�انات�ال��بية�ع���القيم�: "امللتقى�الوط������الب�ئة��ف��اضية. السي�وم��ية�بالب�ئة�املصر�ة

،�والـــذي�نظمـــھ�مخ�ـــ��ال��بيـــة�وال�ـــ�ة�النفســـية�بجامعـــة�ا��زائـــر�

�عة،� ر سة�العليا�لألساتذة�بوز ر  .أبر�ل�27مخ���تر�ية�ت�و�ن��عليمية�باملد

ـــف� ـــ ــــد�يوسُ ـــــد�الواحــ ــليمان�عبـ ــ ــ ـــ��خفــــــض�القلــــــق�). و�2021(سُ ــــة�النفســــــية��ـــ ــــيط�املناعــ ــــادي�لت�شــ شــ ر ــــامج�إ ـــــة�برنــ فعاليـ

ـليمانية �صـعو�ات�الـتعلم��جتماعيـة�و�نفعاليـة�وفـق�النظر�ـة�السُ ي لدى�طالب�املرحلة�ا��امعية�ذو

الواقــــع�والتحــــديات.. �رشــــاد�النف�ــــ��: "امللتقــــى�الــــدو����ف��ا�ــــ���حــــول 

العص���املعر���و�جتما���ب�لية�العلوم��جتماعية�و��سانية�بجامعة�الشـ

ـــــة قلـ ــــاح�ور ـــــدي�مر�ــ ــــة�قاصـ ـــيوعاطفية�بجامعــ ــ ـــطرابات�السوسـ ـــ���و�ضـــ ــ ـــنفس�العصـ ــ ــــع�مخ�ــــــ��علــــــم�الـ �مــ ــــاون بالتعــ

 .أبر�ل�11

ـــف� ـــ ــــد�يوسُ ــليمان�عبــــــد�الواحــ ــ ـ ــــة�). ز�2021(سُ ـــة�وفــــــق�النظر�ــ ــــة�و�نفعاليـــ ـــعو�ات�الــــــتعلم��جتماعيــ مــــــدى�ان�شــــــار�صــ

ــليمانية�لــدى�تالميــ �ــة�مصــر�العر�يــةالسُ ذ�املرحلــة��بتدائيــة�بمحافظــة��ســماعيلية�بجم�ور

القضايا�ال��بو�ة�و��سانية�ب�ن�متغ��ات�الواقع�وآفـاق�: "املؤتمر�العلمي�الدو����ف��ا���. 

�ة�و�ســ��اتيجية� ر اســات�ا��ضــا ر ،�الــذي�نظمــھ�مركــز��صــباح�للتعلــيم�والد

 .أبر�ل�9 – 8العراق،��-�لية�ال��بية��سية،�جامعة�واسط�

ف� ليمان�عبد�الواحد�يوسُ �صـعو�ات�الـتعلم��جتماعيـة�و�نفعاليـة�). أ�2022(سُ ي أساليب�التعرف�ع����فراد�ذو

ـــليمانية�باملؤسســـات�ال��بو�ـــة�والتعليميـــة�العر�يـــة�بـــ�ن��حاديـــة� �ـــ��ضـــوء�النظر�ـــة�السُ

،�إشــراف�وت�ســيق"اضــطرابات�الــتعلم�وإشــ�الية�ال��ــ�يص

 . 126 – 98البدر�الساطع�للطباعة�وال�شر،�

ـــف� ــ ــليمان�عبـــــد�الواحــــد�يوسُ ــ ـــعو�ات�الــــتعلم��جتماعيـــــة�). ب�2022(سُ �صــ ي ـــومي�لــــذو ـــو���اليــ أنمــــاط��يقـــــاع�البيولـ

ـــليمانية ــ ــوء�النظر�ـــــة�السُ ـــ�ن�ا���ســـــ�ن: نفعاليـــــة��ـــــ��ضـــ ق�بــ ـــة�للفـــــرو نــ ر اســـــة�ع�ـــــ��ثقافيـــــة�مقا ر د

،�)1( 15ا��زائر،��-ت�سة�-،�جامعة�العر�ي�الت�����جتماعية�و��سانية

ف،�وأمل�محمد�غنايم� ليمان�عبد�الواحد�يوسُ �ب�معلم). أ�2017(سُ ر �مق��ح�إلعداد�وتد تصور

�ــــة�مصــــر�العر�يــــة�ملواج�ــــة�متطلبــــات�مجتمــــع�املعرفــــة� ــس"الــــتعلم�بجم�ور �ــــة�نفــ رؤ

ات�أعضـــاء�ال��بيــة�وعلــم�الــنفس ر �ملركـــز�تنميــة�قــد ل ،�عـــدد�خــاص�ل�شــر�البحــوث�املقدمـــة�إ�ــ��املــؤتمر�الــدو����و
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�ف��ا�ــــــ���حــــــول 

والضـطرابات�السوســيوعاطفية،�فرقــة�بحــث�

العلوم���سانية�و�جتماعية،�جامعة�قاصدي�مر�اح

ـــف� .24 ـ ــــليمان�عبــــد�الواحــــد�يوسُ سُ

ــــليمانية�والتحقــــق�مــــن�كفاءتــــھ� ــوء�النظر�ــــة�السُ �صــــعو�ات�الــــتعلم��جتماعيــــة�و�نفعاليــــة��ــــ��ضــ ي �عداديــــة�ذو

السي�وم��ية�بالب�ئة�املصر�ة

،�والـــذي�نظمـــھ�مخ�ـــ��ال��بيـــة�وال�ـــ�ة�النفســـية�بجامعـــة�ا��زائـــر�"تغ�ـــ��ـــ��عـــالم�م

�عة،� ر سة�العليا�لألساتذة�بوز ر مخ���تر�ية�ت�و�ن��عليمية�باملد

ـــف� .25 ـــ ــــد�يوسُ ـــــد�الواحــ ــليمان�عبـ ــ ــ سُ

و�ي ـليمانية�ال�ور �صـعو�ات�الـتعلم��جتماعيـة�و�نفعاليـة�وفـق�النظر�ـة�السُ ي لدى�طالب�املرحلة�ا��امعية�ذو

امللتقــــى�الــــدو����ف��ا�ــــ���حــــول 

العص���املعر���و�جتما���ب�لية�العلوم��جتماعية�و��سانية�بجامعة�الشـ

ـــــة قلـ ــــاح�ور ـــــدي�مر�ــ ــــة�قاصـ ـــيوعاطفية�بجامعــ ــ ـــطرابات�السوسـ ـــ���و�ضـــ ــ ـــنفس�العصـ ــ ــــع�مخ�ــــــ��علــــــم�الـ �مــ ــــاون بالتعــ

11 – 10ا��زائر،�

ـــف� .26 ـــ ــــد�يوسُ ــليمان�عبــــــد�الواحــ ــ ـ سُ

ــليمانية�لــدى�تالميــ السُ

. متعددة�املح�ات

�ة�و�ســ��اتيجية�"املســتقبل ر اســات�ا��ضــا ر ،�الــذي�نظمــھ�مركــز��صــباح�للتعلــيم�والد

�لية�ال��بية��سية،�جامعة�واسط�

ف� .27 ليمان�عبد�الواحد�يوسُ سُ

ـــليمانية�باملؤسســـات�ال��بو�ـــة�والتعليميـــة�العر�يـــة�بـــ�ن��حاديـــة� �ـــ��ضـــوء�النظر�ـــة�السُ

اضــطرابات�الــتعلم�وإشــ�الية�ال��ــ�يص"دو�ــ��موســوم�

البدر�الساطع�للطباعة�وال�شر،�: ا��زائر

ـــف� .28 ــ ــليمان�عبـــــد�الواحــــد�يوسُ ــ سُ

ـــليمانيةو�  ــ ــوء�النظر�ـــــة�السُ نفعاليـــــة��ـــــ��ضـــ

�جتماعية�و��سانية

ف،�وأمل�محمد�غنايم� .29 ليمان�عبد�الواحد�يوسُ سُ

�ــــة�مصــــر�العر�يــــة�ملواج�ــــة�متطلبــــات�مجتمــــع�املعرفــــة� الــــتعلم�بجم�ور

ال��بيــة�وعلــم�الــنفس
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ـــة�والعمـــــــل� ــ ـــــة�امل�نيـ ـــودة�التنميـ ــ ـــمان�جـ ــ �ب�وضـ ر ـــــد تـ

س،� ر س،�عدد�ما ر   .386 – 377ما

صـــعو�ات�الـــتعلم��جتماعيــة�و�نفعاليـــة�بمختلـــف�

املــؤتمر�العلمــي�مشــكالت�التعلــيم�بصــعيد�مصــر�

ـــيوط،� ــــة�بمحافظــــــة�أســـ ـــن�التعليميــ ـــيوط�ونقابــــــة�امل�ـــ ـــيم��ليــــــة�ال��بيــــــة،�جامعــــــة�أســـ �26،�تنظـــ

�بات�الذ�اء�الوجدا�ي����تخفيف�صعو�ات�الـتعلم��جتما ر عيـة�و�نفعاليـة�فعالية�تد

 .،��لية�ال��بية،�جامعة�كفر�الشيخ

دار�ال�شـــر�: القـــا�رة. صـــعو�ات�الـــتعلم��ســـس�النظر�ـــة�وال���يصـــية�والعالجيـــة

 .دار�ال�شر�ل��امعات: القا�رة

Youcef, S. A. (2022). Théorie soleimanienne des difficulties d’apprentissage sociale et émotionnelle: 

nouvel itinéraire dans la prise en charge éducationnelle arabe. Prise en charge des personnes à 

besoins spécifiques, Approches multidisciplinaires, Ouvrage collectif sous la direction/ Dr: Karima 

Kheddoucim 134 -140.  
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ــــة�ب��ــــــا� ــــادات�بجامعــ �س�والقيــ ر ـــــد ـــــة�التـ ـــو�ر�منظومـــــــة�ال"�يئـ ــ ـــة�والعمـــــــل�تطـ ــ ـــــة�امل�نيـ ـــودة�التنميـ ــ ـــمان�جـ ــ �ب�وضـ ر ـــــد تـ

�با��امعة،� ى س،��9،�واملنعقد�بقاعة��حتفاالت�الك�� ر س،�عدد�ما ر ما

ــف،�وأمـــل�محمـــد�غنــايم� ــليمان�عبـــد�الواحـــد�يوسُ صـــعو�ات�الـــتعلم��جتماعيــة�و�نفعاليـــة�بمختلـــف�). ب�2017(سُ

املــؤتمر�العلمــي�مشــكالت�التعلــيم�بصــعيد�مصــر�. �ــ��الب�ئــة�العر�يــة�مراجعــة�لل�ــ�اث�البح�ــ�: املراحــل�التعليميــة

ـــيوط،�)الواقــــــع�وا��لــــــول  ــــة�بمحافظــــــة�أســـ ـــن�التعليميــ ـــيوط�ونقابــــــة�امل�ـــ ـــيم��ليــــــة�ال��بيــــــة،�جامعــــــة�أســـ ،�تنظـــ

427. 

�بات�الذ�اء�الوجدا�ي����تخفيف�صعو�ات�الـتعلم��جتما.)2007(  ر فعالية�تد

،��لية�ال��بية،�جامعة�كفر�الشيخرسالة�ماجست��. لدى�تالميذ�ا��لقة��و���من�مرحلة�التعليم��سا���

صـــعو�ات�الـــتعلم��ســـس�النظر�ـــة�وال���يصـــية�والعالجيـــة). 1998(فت�ـــ��مصـــطفى�الز�ـــات�

القا�رة. ���صعو�ات�التعلم�قضايا�معاصرة). 2008(فت���مصطفى�الز�ات�

Youcef, S. A. (2022). Théorie soleimanienne des difficulties d’apprentissage sociale et émotionnelle: 

nouvel itinéraire dans la prise en charge éducationnelle arabe. Prise en charge des personnes à 

spécifiques, Approches multidisciplinaires, Ouvrage collectif sous la direction/ Dr: Karima 
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ــــة�ب��ــــــا� ــــادات�بجامعــ �س�والقيــ ر ـــــد ـــــة�التـ �يئـ

�با��امعة،�"املؤسس ى ،�واملنعقد�بقاعة��حتفاالت�الك��

ــف،�وأمـــل�محمـــد�غنــايم� .30 ــليمان�عبـــد�الواحـــد�يوسُ سُ

املراحــل�التعليميــة

الواقــــــع�وا��لــــــول (

427 – 413د�سم��،�

ي  .31  طھ�إبرا�يم��نداو

لدى�تالميذ�ا��لقة��و���من�مرحلة�التعليم��سا���

فت�ـــ��مصـــطفى�الز�ـــات� .32

 .ل��امعات

فت���مصطفى�الز�ات� .33

Youcef, S. A. (2022). Théorie soleimanienne des difficulties d’apprentissage sociale et émotionnelle: 

nouvel itinéraire dans la prise en charge éducationnelle arabe. Prise en charge des personnes à 

spécifiques, Approches multidisciplinaires, Ouvrage collectif sous la direction/ Dr: Karima 
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 ال�شاط�الكشفي�و�عز�ز�ا��س�القيادي�ال��بوي 

ى�إ��� ������الغالب��دفھ�تنمية�ال��صية�للفرد�فيعمل�إضافة�إ���مجاالت�تر�و�ة�وتثقيفية�أخر ال�شاط�الكشفي��و��شاط�تطوّ

�داخل�الوسط� �إل��ا�صناعة�القيادة�ال����عمل�ع���تأط����ذا�ال�شاط�وتنمية��ذا�الدور ل �عز�ز�ال��صية�ومن���داف�املتو���الوصو

ل� �ا�توفر�املناخ�املناسب�للوصو �البيداعوجية�واللوج�ستكية�وال���بدور ق �ذا�ال�دف��وال��إ��ذي��ش�ل�الطر

يخفى�����ذا�املقام��ما�يو����بھ�أ�ل��ختصاص����ال��بية�ومن�أ�ل��ختصاص����علم�النفس�ع���أن�ت�شئة�ك�ذه����ظل�النظام�

� ��طفال �لدى لية �املسؤو �أعضاء�حمل �ب�ن واس�شعار��نتماء

ات��ذه�املجموعة��عد�اك�ساب�ا����ة�ا ز �عادة�من�إفرا مة�لتبوء�ال لالقيادة�ال���ت�ون ز

دائرة�.الفوج�الكشفي�العر�ي�بن�عنان�(ل�ت�بع�مسار�عينة�

�أن�نت�بع�مسار��ذه�القيادة�وعمل�ا��ذا����الت�و�ن�والتدب��� ل �ع�سنوات�نحاو ر تم�متا�عة�عمل�ا����مجال�القيادة�ال��بو�ة�مدة�أ

ات�من�خالل�ال�شاط�الكشفي�الذي�يقوم�بھ�القادة� ���ا�وت��يل��ذه�املقرر ل   .املعمو

ABSTRACT  

       Scout activity is mostly a voluntary activity whose goal is to develop the personality of the individual, who works in 

addition to other educational and educational fields to strengthen the personality. Among the goals sought to be reached is 

the leadership industry, which works to frame this activity and develop this role within the scout community through the 

system that forms the pedagogical and logistical methods, which in turn Availability of the appropriate atmosphere to reach 

this goal, and it is not hidden in this regard that the people of education and the specialists in psychology recommend that 

such an upbringing under the system and adherence to it will push positive behaviors, as well as giving leadership and 

responsibility in children an d a sense of belonging among members One group, through an understanding about 

leadership, which is usually an outgrowth of this group after acquiring the experience necessary to assume a certain 

responsibility . 

            Through this paper we want to do

Regiment Bin Anan. Fernanda Department) whose work in the field of educational leadership was followed up for four 

years. We try to trace the path of this leadership and its 

nature of the applicable courses and downloading these courses through the scouting activity carried out by the leaders

Keywords: activity, capabilities, leadership, commitment, gains

رؤى سوسیوتربویة إلعادة إنتاج الثقة بین : التربویة واتجاھات التربیة الحدیثة
 المؤسسات التربویة والمجتمع

برلین    -    ألمانیا/ اصدارات المركز الدیمقراطي العربي للدراسات السیاسیة واالقتصادیة 

 

ال�شاط�الكشفي�و�عز�ز�ا��س�القيادي�ال��بوي 
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ى�إ��� ������الغالب��دفھ�تنمية�ال��صية�للفرد�فيعمل�إضافة�إ���مجاالت�تر�و�ة�وتثقيفية�أخر ال�شاط�الكشفي��و��شاط�تطوّ

�داخل�الوسط� �إل��ا�صناعة�القيادة�ال����عمل�ع���تأط����ذا�ال�شاط�وتنمية��ذا�الدور ل �عز�ز�ال��صية�ومن���داف�املتو���الوصو

ل� �ا�توفر�املناخ�املناسب�للوصو �البيداعوجية�واللوج�ستكية�وال���بدور ق ذي��ش�ل�الطر

يخفى�����ذا�املقام��ما�يو����بھ�أ�ل��ختصاص����ال��بية�ومن�أ�ل��ختصاص����علم�النفس�ع���أن�ت�شئة�ك�ذه����ظل�النظام�

�و  ��يجابية �بالسلو�ات �يدفع �ما �بھ �و و�ل��ام �القيادي �الطا�ع �إضفاء �تكذا ��طفال �لدى لية �املسؤو حمل

ل املجموعة�الواحدة�ذلك�من�خالل�التفا�م� ات��ذه�املجموعة��عد�اك�ساب�ا����ة�ا حو ز �عادة�من�إفرا القيادة�ال���ت�ون

قة�نر�د�أن�نقع ل�ت�بع�مسار�عينة�خالع���عمل�وصفي�����ذا�املجال�من��من�خالل��ذه�الور

�أن�نت�بع�مسار��ذه�القيادة�وعمل�ا��ذا����الت�و�ن�والتدب��� ل �ع�سنوات�نحاو ر تم�متا�عة�عمل�ا����مجال�القيادة�ال��بو�ة�مدة�أ

ات ات�من�خالل�ال�شاط�الكشفي�الذي�يقوم�بھ�القادة��والت��يل�من�خالل�الوقوف�ع���طبيعة�املقرر ���ا�وت��يل��ذه�املقرر ل املعمو

ات�،قيادة�،ال��ام�،مك�سبات ر   .�لمات�مفتاحية���شاط،قد

Scout activity is mostly a voluntary activity whose goal is to develop the personality of the individual, who works in 

addition to other educational and educational fields to strengthen the personality. Among the goals sought to be reached is 

adership industry, which works to frame this activity and develop this role within the scout community through the 

system that forms the pedagogical and logistical methods, which in turn Availability of the appropriate atmosphere to reach 

is not hidden in this regard that the people of education and the specialists in psychology recommend that 

such an upbringing under the system and adherence to it will push positive behaviors, as well as giving leadership and 

d a sense of belonging among members One group, through an understanding about 

leadership, which is usually an outgrowth of this group after acquiring the experience necessary to assume a certain 

Through this paper we want to do  a descriptive work in this field by tracing the path of a sample (the Arab Scout 

Regiment Bin Anan. Fernanda Department) whose work in the field of educational leadership was followed up for four 

years. We try to trace the path of this leadership and its work in formation, management and download By identifying the 

nature of the applicable courses and downloading these courses through the scouting activity carried out by the leaders

Keywords: activity, capabilities, leadership, commitment, gains . 
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  م��ص

ى�إ���            ������الغالب��دفھ�تنمية�ال��صية�للفرد�فيعمل�إضافة�إ���مجاالت�تر�و�ة�وتثقيفية�أخر ال�شاط�الكشفي��و��شاط�تطوّ

�داخل�الوسط� �إل��ا�صناعة�القيادة�ال����عمل�ع���تأط����ذا�ال�شاط�وتنمية��ذا�الدور ل �عز�ز�ال��صية�ومن���داف�املتو���الوصو

ل�الكشفي�من�حالل�النظام�ال �ا�توفر�املناخ�املناسب�للوصو �البيداعوجية�واللوج�ستكية�وال���بدور ق ذي��ش�ل�الطر

يخفى�����ذا�املقام��ما�يو����بھ�أ�ل��ختصاص����ال��بية�ومن�أ�ل��ختصاص����علم�النفس�ع���أن�ت�شئة�ك�ذه����ظل�النظام�

�و  ��يجابية �بالسلو�ات �يدفع �ما �بھ و�ل��ام

املجموعة�الواحدة�ذلك�من�خالل�التفا�م�

لية�معينة�   .مسؤو

قة�نر�د�أن�نقع          من�خالل��ذه�الور

�أن�نت�بع�مسار��ذه�القيادة�وعمل�ا��ذا����الت�و�ن�والتدب���)  فرندة ل �ع�سنوات�نحاو ر تم�متا�عة�عمل�ا����مجال�القيادة�ال��بو�ة�مدة�أ

ات والت��يل�من�خالل�الوقوف�ع���طبيعة�املقرر

ات�،قيادة�،ال��ام�،مك�سبات ر �لمات�مفتاحية���شاط،قد

Scout activity is mostly a voluntary activity whose goal is to develop the personality of the individual, who works in 

addition to other educational and educational fields to strengthen the personality. Among the goals sought to be reached is 

adership industry, which works to frame this activity and develop this role within the scout community through the 

system that forms the pedagogical and logistical methods, which in turn Availability of the appropriate atmosphere to reach 

is not hidden in this regard that the people of education and the specialists in psychology recommend that 

such an upbringing under the system and adherence to it will push positive behaviors, as well as giving leadership and 

d a sense of belonging among members One group, through an understanding about 

leadership, which is usually an outgrowth of this group after acquiring the experience necessary to assume a certain 

a descriptive work in this field by tracing the path of a sample (the Arab Scout 

Regiment Bin Anan. Fernanda Department) whose work in the field of educational leadership was followed up for four 

work in formation, management and download By identifying the 

nature of the applicable courses and downloading these courses through the scouting activity carried out by the leaders . 
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�ا�تداوال� ت�بدور ز �ال���حا يبدو�أن�ال�شاط�الكشفي�وأوج�ھ�بطبوعھ�وتوج�اتھ�السياسية�و�جتماعية�والثقافية�ـ

ل� ة�ا��زائر�ة�وأثناء�ا�و�مكن�القو ب��ـ���ان����أوجھ�قبيل�الثور ر �من�قبيل�النخب�ع����افة�املشا ق وحرا�ا�غ���مسبو

�ا��زائر�ة� �لل��صية �ال�و�ا�ي �والطا�ع �ا��زائر�ة مسار�القضية

�الكشفي� �ف��ا�و�عت���التنظيم �أفول�ا�وال�شكيك �باإلشاعة�والتضليل اية�الفر�سية �الرو �ال���غذت �خية ر النفسية�والتا

��شا ��ل �صد ��� �ذلك �دون �ا��يلولة �الوسائل �ب�ل �حاولت �ال�� ل �املعاو �وأحد ح �الرو ��ذه �صفاء �ع�� عات�معلما

�ع��� �ا��زائر�ة سمت�ال��صية ر � �واملبادئ�ال�� �القيم �لتذو�ب �و�س�� �خ ر �التا �ع����شو�ھ ��عمل ��انت �ال�� والش�وك

��ذه� ��� ���سا�ي �خ ر �التا �تداول�ا �ال�� ��عراف ��ل � ة �متجاوز �واملدنية ���لية ق �ل��قو �مغتصبة �جائرة �وافدة مبادئ

�خ�ال��صية� ر ��ت�تا ر ح�الوطنية�والثوابت�ال��� الرسالة�الكشفية����إضفاء�رو

الت�تحملھ�وتتعا�د�بھ����) الكشافة��سالمية�ا��زائر�ة ز ال���ما�

�الكشافة�وسيلة� �قيل�عنھ�إنھ��ان�يخطط�التخاذ �الذي اس �بور �إ���محمد �الكشافة��سالمية �تأس�س ي�سب

�سيا����ضد��حتالل�الفر����،�وقد�انت���بھ��مر�إ���ا��كم�عليھ�باإلعدام�سنة� ي اس�1941لعمل�عسكر ،�ولد�بور

نتقل�إ���العاصمة�وسكن�ضاحية�بولوغ�ن،�ولكننا�

�مع��ملان�أثناء� �باالتصال �أوالد،�ا��مھ�الفر�سيون �ال�اتبة،�وأنھ��ان�م��وجا�ولھ �ا�ع����لة ر �أنھ�اشتغل�ضا �عرف

�تحت� �أي �ف����، �حكم �تحت ��انت �وإعدامھ �محاكمتھ �ساعة �فر�سا �أن غم ر � �الدولة �بأمن �واملساس �العاملية ا��رب

اس�سر�ة،�كما�بقي�تنفيذ�ا��كم� �ملا�ي،�ولكن�ا��زائر�عندئذ��انت��ع�ش�وضعا�خاصا،�و�انت�محاكمة�بور

ب�من�مليانة�أيضا�ومحمد�محمودي� ر ن،�م��م�محمد�بوشا  (املدية)فيھ�سرا�أيضا�مدة�طو�لة،�وقد�حوكم�معھ�آخرو

�بالشرطة (وماسيل �امل�لف أبو�(1"و�حضور

�إ���احتفاالت�فر�سا� �خ ر وعمليا��ش����ذا�التا

غم� ر ه� ة�حياة��ذا�الشعب�وحضور ر �من�الزمن�املخلدة�الحتالل�ا��زائر�و�عت���تأس�س�الكشافة��سالمية�باد ر�قرن مرو

�للكشافة� �التأس�سية �ال��ظة ��ذه ��انت �ا��زائر�لقد ��س�� �بلد �خ ر �تا �ان��اء �اعتقاده �و�� �احتفل �الذي ��حتالل ع��

��ذه� �خالل �من �فر�سا �باتت �الذي ��عتقاد ��ذا �ع�� دا �املستدمر�ور �من �ا��الص ��� �تنقطع �لم �ال�� ��مل ة ر باد

� �املخلدة ��حتفاالت ��ذه �باتت ��عتقاد �لألوساط��أيضا�ذا مصدر�ش�وك
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�ا�تداوال� ت�بدور ز �ال���حا يبدو�أن�ال�شاط�الكشفي�وأوج�ھ�بطبوعھ�وتوج�اتھ�السياسية�و�جتماعية�والثقافية�ـ

ل� ة�ا��زائر�ة�وأثناء�ا�و�مكن�القو ب��ـ���ان����أوجھ�قبيل�الثور ر �من�قبيل�النخب�ع����افة�املشا ق وحرا�ا�غ���مسبو

��� �والقاعدة ��ساس �ش�لت �قد �الطبوع ��ذه �ا��زائر�ة��أن �لل��صية �ال�و�ا�ي �والطا�ع �ا��زائر�ة مسار�القضية

�الكشفي� �ف��ا�و�عت���التنظيم �أفول�ا�وال�شكيك �باإلشاعة�والتضليل اية�الفر�سية �الرو �ال���غذت �خية ر النفسية�والتا

��شا ��ل �صد ��� �ذلك �دون �ا��يلولة �الوسائل �ب�ل �حاولت �ال�� ل �املعاو �وأحد ح �الرو ��ذه �صفاء �ع�� معلما

�ع��� �ا��زائر�ة سمت�ال��صية ر � �واملبادئ�ال�� �القيم �لتذو�ب �و�س�� �خ ر �التا �ع����شو�ھ ��عمل ��انت �ال�� والش�وك

��ذه� ��� ���سا�ي �خ ر �التا �تداول�ا �ال�� ��عراف ��ل � ة �متجاوز �واملدنية ���لية ق �ل��قو �مغتصبة �جائرة �وافدة مبادئ

  ) .�حتالل�والعدوان

�خ�ال��صية�) حاضر��ستقالل ر ��ت�تا ر ح�الوطنية�والثوابت�ال��� الرسالة�الكشفية����إضفاء�رو

�ا�الرس��� ر ��شب��ا��شعا ى الكشافة��سالمية�ا��زائر�ة(ا��زائر�ة�وتؤكد�مرة�أخر

�ا�ع���القواع ر ����ملسا ر ا��ا�وت��يل��ذا�التتو�ج�التا   : د�املش�لة�ل�امقرر

�الكشافة�وسيلة� �قيل�عنھ�إنھ��ان�يخطط�التخاذ �الذي اس �بور �إ���محمد �الكشافة��سالمية �تأس�س ي�سب

�سيا����ضد��حتالل�الفر����،�وقد�انت���بھ��مر�إ���ا��كم�عليھ�باإلعدام�سنة� ي لعمل�عسكر

نتقل�إ���العاصمة�وسكن�ضاحية�بولوغ�ن،�ولكننا�،�وال��عرف�الكث���عن��علمھ�وأولياتھ،�وال�كيف�ا

�مع��ملان�أثناء� �باالتصال �أوالد،�ا��مھ�الفر�سيون �ال�اتبة،�وأنھ��ان�م��وجا�ولھ �ا�ع����لة ر �أنھ�اشتغل�ضا �عرف

�تحت� �أي �ف����، �حكم �تحت ��انت �وإعدامھ �محاكمتھ �ساعة �فر�سا �أن غم ر � �الدولة �بأمن �واملساس �العاملية ا��رب

اس�سر�ة،�كما�بقي�تنفيذ�ا��كم� �ملا�ي،�ولكن�ا��زائر�عندئذ��انت��ع�ش�وضعا�خاصا،�و�انت�محاكمة�بور

ب�من�مليانة�أيضا�ومحمد�محمودي� ر ن،�م��م�محمد�بوشا فيھ�سرا�أيضا�مدة�طو�لة،�وقد�حوكم�معھ�آخرو

اتن ر � �(ب�� �العقيد �برئاسة �عسكر�ة �املحكمة �و�انت وماسيلد�)،

�فوج�للكشافة��سالمية�ا��زائر�ة�سنة� ل �إ���احتفاالت�فر�سا��1935تأسس�فعليا�أو �خ ر وعمليا��ش����ذا�التا

غم� ر ه� ة�حياة��ذا�الشعب�وحضور ر املخلدة�الحتالل�ا��زائر�و�عت���تأس�س�الكشافة��سالمية�باد

�للكشافة� �التأس�سية �ال��ظة ��ذه ��انت �ا��زائر�لقد ��س�� �بلد �خ ر �تا �ان��اء �اعتقاده �و�� �احتفل �الذي ��حتالل ع��

��ذه� �خالل �من �فر�سا �باتت �الذي ��عتقاد ��ذا �ع�� دا �املستدمر�ور �من �ا��الص ��� �تنقطع �لم �ال�� ��مل ة ر باد

�و�قدر� �بجزائر�فر�سية �تؤمن ��حتفاالت �املخلدة ��حتفاالت ��ذه �باتت ��عتقاد �ذا
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  :مقدمة

�ا�تداوال�        ت�بدور ز �ال���حا يبدو�أن�ال�شاط�الكشفي�وأوج�ھ�بطبوعھ�وتوج�اتھ�السياسية�و�جتماعية�والثقافية�ـ

ل� ة�ا��زائر�ة�وأثناء�ا�و�مكن�القو ب��ـ���ان����أوجھ�قبيل�الثور ر �من�قبيل�النخب�ع����افة�املشا ق وحرا�ا�غ���مسبو

��� �والقاعدة ��ساس �ش�لت �قد �الطبوع ��ذه أن

�الكشفي� �ف��ا�و�عت���التنظيم �أفول�ا�وال�شكيك �باإلشاعة�والتضليل اية�الفر�سية �الرو �ال���غذت �خية ر النفسية�والتا

��شا ��ل �صد ��� �ذلك �دون �ا��يلولة �الوسائل �ب�ل �حاولت �ال�� ل �املعاو �وأحد ح �الرو ��ذه �صفاء �ع�� معلما

�ع��� �ا��زائر�ة سمت�ال��صية ر � �واملبادئ�ال�� �القيم �لتذو�ب �و�س�� �خ ر �التا �ع����شو�ھ ��عمل ��انت �ال�� والش�وك

��ذه� ��� ���سا�ي �خ ر �التا �تداول�ا �ال�� ��عراف ��ل � ة �متجاوز �واملدنية ���لية ق �ل��قو �مغتصبة �جائرة �وافدة مبادئ

�حتالل�والعدوان(الظا�رة�

حاضر��ستقالل(اضر�يؤكد�ا��       

�ا�الرس��� ر ��شب��ا��شعا ى ا��زائر�ة�وتؤكد�مرة�أخر

�ا�ع���القواع ر ����ملسا ر ا��ا�وت��يل��ذا�التتو�ج�التا مقرر

�الكشافة�وسيلة�"           �قيل�عنھ�إنھ��ان�يخطط�التخاذ �الذي اس �بور �إ���محمد �الكشافة��سالمية �تأس�س ي�سب

�سيا����ضد��حتالل�الفر����،�وقد�انت���بھ��مر�إ���ا��كم�عليھ�باإلعدام�سنة� ي لعمل�عسكر

،�وال��عرف�الكث���عن��علمھ�وأولياتھ،�وال�كيف�ا1908بمليانة����

�مع��ملان�أثناء� �باالتصال �أوالد،�ا��مھ�الفر�سيون �ال�اتبة،�وأنھ��ان�م��وجا�ولھ �ا�ع����لة ر �أنھ�اشتغل�ضا �عرف

�تحت� �أي �ف����، �حكم �تحت ��انت �وإعدامھ �محاكمتھ �ساعة �فر�سا �أن غم ر � �الدولة �بأمن �واملساس �العاملية ا��رب

اس�سر�ة،�كما�بقي�تنفيذ�ا��كم���حتالل �ملا�ي،�ولكن�ا��زائر�عندئذ��انت��ع�ش�وضعا�خاصا،�و�انت�محاكمة�بور

ب�من�مليانة�أيضا�ومحمد�محمودي� ر ن،�م��م�محمد�بوشا فيھ�سرا�أيضا�مدة�طو�لة،�وقد�حوكم�معھ�آخرو

� �فكراش اتن)وأحمد ر � ب��

  )القاسم�،كتاب�الك��و�ي

           � �فوج�للكشافة��سالمية�ا��زائر�ة�سنة ل تأسس�فعليا�أو

غم� ر ه� ة�حياة��ذا�الشعب�وحضور ر املخلدة�الحتالل�ا��زائر�و�عت���تأس�س�الكشافة��سالمية�باد

�للكشافة� �التأس�سية �ال��ظة ��ذه ��انت �ا��زائر�لقد ��س�� �بلد �خ ر �تا �ان��اء �اعتقاده �و�� �احتفل �الذي ��حتالل ع��

��ذه� �خالل �من �فر�سا �باتت �الذي ��عتقاد ��ذا �ع�� دا �املستدمر�ور �من �ا��الص ��� �تنقطع �لم �ال�� ��مل ة ر باد

�و�قدر� �بجزائر�فر�سية �تؤمن �حتفاالت
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ى� ض�الواقع�ف�ا���جمعية�العلماء�املسلم�ن�من�ج�ة�أخر ر ات�وحقيق��ا����أ ر �ان��ذه�الشعا ر فة�بمدى� ر الفر�سية�العا

ع��ا�عن�قيم��علن�عن�تأس�س�تنظيم�ل�ا��شعر�ب�ل�صراحة��ل��وساط�عن�حياة��مة�ا��زائر�ة�واستقالل�قيم�ش

غم��ل�ا��مالت�ال���ش�د��ا�الدولة�ا��زائر�ة�فبقت� ر �خ��ذه��مة� ر املستدمر�الفر������ذه�القيم�ال���لن�تزال�من�تا

  .ا��زائر�وطننا�والعر�ية�لغتنا�و�سالم�دي�نا

اس محمد�بور   

الذين���وا�بحيا��م�من�أجل�بناء�ال��صية�ا��زائر�ة�من�خالل�ال��بية�وال��كية�النضالية�

ت�بھ�ا��ركة�الكشفية�وكذا�الرسالة��صالحية� ر ة�و�و�ما�باد خصوصا�ترت�با�لتكر�س�جيل�يحمل�أف�ار�ا��ر�ة�والثور

فوس�ع���حب�الوطن�و�ع��از����ص�تھ�

�و�ان� �ا��معية �أسستھ �الذي �ال���� �نادي �إ�� �انتمائھ �خالل �من �ا��معية �إ�� اس �بور �محمد �الش�يد �تقدم باملناسبة

��فواج� �اتحاد �إ�� �دعوتھ ��انت �ذلك �خالل �ومن بالقصبة

د�تم�من�خاللھ�فعليا�تأس�س�الكشافة��سالمية�بالعاصمة�تحديدا�با��راش�أين�أقيم�

�ذلك� �خالل�ا �من ��سالمية �الكشافة �احتض�ت �لقد �لھ �وطنيا ئ�س ر � اس �بور �محمد �وانتخب �التأس���� املؤتمر

� �غذت �ال�� �غ���املباشرة ���شطة �خالل �و�ع��از�من �املحبة ��ذه ��جيال ��� ��غذي �أن �املشاعر�واستطاعت �ذه

���شطة� �خالل �من �وذلك �الشباب �من �من�سب��ا �لدى �القيادة �حس �وإضفاء لية �املسؤو �حس �تصنع �أن واستطاعت

ة�قد��شأوا�وترعرعوا� �ا�الكشافة��سالمية��وم��ا�الحظنا�أن�من�أبطال�الثور الر�اضية�والثقافية�ال����انت�تنظم�ا�دور

�وسو�دا�ي� �مراد �و�ددوش �م�يدي �بن ��العر�ي ة �الثور غرار�قادة

�الو��� ��ل ا�� �وو ل �مسؤو �مثقف �جيل �بإخراج �كفيل ���شطة ��ذه �ال��ك���ع�� �أن اس �بور �محمد اقتنع

�ذلك�ا�بالت�و�ن�والتعليم لياتھ�اتجاه�الوطن�السيما�الكفاح��ش���السبل�من�أجل�ا��ر�ة�وال�ي�ون و�الكفاح�����بمسؤو

اد�ى�فرصة�و�الفعل�عندما�واتت�التنظيم�فرصة�لم�ي��دد����استغالل�ا�وذلك��عد�ا��زام�فر�سا�أمام��ملان�لقد��ان�

�انتفاضة� �أجل �من اس �بور �محمد �الش�يد �استعد �لقد �للكث��ين �بل ��سالمية �للكشافة �ل�س �أمل قة ر �با �ا��دث �ذا

ف�وحسابات�سياسية�لم�تكن����صا���التنظيم� ذلك�ممكنا�لكن�لظرو

اس�الذي�أمل�أن�يمده�بالسالح�انت����مر�بالزج� السيما��عد�خيبة��مل�من�الطرف��ملا�ي�الذي�فاوضھ�محمد�بور

رؤى سوسیوتربویة إلعادة إنتاج الثقة بین : التربویة واتجاھات التربیة الحدیثة
 المؤسسات التربویة والمجتمع

برلین    -    ألمانیا/ اصدارات المركز الدیمقراطي العربي للدراسات السیاسیة واالقتصادیة 

 

ى� ض�الواقع�ف�ا���جمعية�العلماء�املسلم�ن�من�ج�ة�أخر ر ات�وحقيق��ا����أ ر �ان��ذه�الشعا ر فة�بمدى� ر الفر�سية�العا

�علن�عن�تأس�س�تنظيم�ل�ا��شعر�ب�ل�صراحة��ل��وساط�عن�حياة��مة�ا��زائر�ة�واستقالل�قيم�ش

غم��ل�ا��مالت�ال���ش�د��ا�الدولة�ا��زائر�ة�فبقت� ر �خ��ذه��مة� ر املستدمر�الفر������ذه�القيم�ال���لن�تزال�من�تا
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ت�بھ�ا��ركة�الكشفية�وكذا�الرسالة��صالحية� ر ة�و�و�ما�باد خصوصا�ترت�با�لتكر�س�جيل�يحمل�أف�ار�ا��ر�ة�والثور

فوس�ع���حب�الوطن�و�ع��از����ص�تھ�ال���قمت���ا�جمعية�العلماء�املسلم�ن����دب��صالح�����مة�وتر�ية�الن

�و�ان� �ا��معية �أسستھ �الذي �ال���� �نادي �إ�� �انتمائھ �خالل �من �ا��معية �إ�� اس �بور �محمد �الش�يد �تقدم باملناسبة

� �الفالح �فوج �أسس � �خاللھ �فمن �فيھ ��شطا ��فواج��1939عضوا �اتحاد �إ�� �دعوتھ ��انت �ذلك �خالل �ومن بالقصبة

د�تم�من�خاللھ�فعليا�تأس�س�الكشافة��سالمية�بالعاصمة�تحديدا�با��راش�أين�أقيم�الكشفية����تنظيم�وط���واح

�ذلك� �خالل�ا �من ��سالمية �الكشافة �احتض�ت �لقد �لھ �وطنيا ئ�س ر � اس �بور �محمد �وانتخب �التأس���� املؤتمر

� �غذت �ال�� �غ���املباشرة ���شطة �خالل �و�ع��از�من �املحبة ��ذه ��جيال ��� ��غذي �أن واستطاعت

���شطة� �خالل �من �وذلك �الشباب �من �من�سب��ا �لدى �القيادة �حس �وإضفاء لية �املسؤو �حس �تصنع �أن واستطاعت

ة�قد��شأوا�وترعرعوا� �ا�الكشافة��سالمية��وم��ا�الحظنا�أن�من�أبطال�الثور الر�اضية�والثقافية�ال����انت�تنظم�ا�دور

� �ع�� ��سالمية �الكشافة �خلل �من �الوطن �حب �وسو�دا�ي��� �مراد �و�ددوش �م�يدي �بن ��العر�ي ة �الثور غرار�قادة

�الو��� ��ل ا�� �وو ل �مسؤو �مثقف �جيل �بإخراج �كفيل ���شطة ��ذه �ال��ك���ع�� �أن اس �بور �محمد اقتنع

�ذلك�ا�بالت�و�ن�والتعليم لياتھ�اتجاه�الوطن�السيما�الكفاح��ش���السبل�من�أجل�ا��ر�ة�وال�ي�ون بمسؤو
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�انتفاضة� �أجل �من اس �بور �محمد �الش�يد �استعد �لقد �للكث��ين �بل ��سالمية �للكشافة �ل�س �أمل قة ر �با �ا��دث �ذا

ف�وحسابات�سياسية�لم�تكن����صا���التنظيم�مس��ة�مع�مجموعة�ال�بأس���ا�ممن�اعتقدوا� ذلك�ممكنا�لكن�لظرو
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ھ�عن���ية��ذا�ا��دث��علن�قبل�ذلك�استقالت

�التخابر�مع� �ب��مة ��عدام �بحكم �ا ر �وتصدر�قرا �العسكر�ة �املحكمة �ع�� و�حال

�ة �با��رو ي ميا�بالرصاص����امليدان�العسكر  1.ر

اتية�إ���ال�دف�امل�شود� ر �ا��ا�الكفائية�وامل�ا ر �بمقا ل �ة�باأل�داف(�عمل�الرسالة�الكشفية�وت�شد�الوصو ر �و�)املقا

ل� ات�املوجودة�من�أو اتھ�ا��ماعية�ال���تضف��ا�ال�شاطات�واملقرر ر صناعة��طر�ال����عمل�ع���حيو�ة�التنظيم�وإدا

���شطة� �عنصر�و��دف �ب�ل �املنوط �الدور �ومعرفة ليات �املسؤو �لتحمل ���م �الدفع �خالل من

�عل��ا� �ال����عمل �بالقيم ��ل��ام �إ�� ���م �والدفع �أعضا��ا ��� � �الثقة �ب�ناء �امل�شودة �الغاية ��ذه �إ�� � �املوجودة ال��بو�ة

�ال��بية� �مجاالت ��� �متخصصون �عل��ا �شرف

�ال�امة� �امل��ات �ومن �املتقدمة �العمر�ة �وللفئات �لألطفال �والتأط���النف��� �البيداغودية �مجاالت ��� �والت�و�ن والت�شئة

�ال��� �القيمة ��عكس �و�ذا ادي ��ر �التطوع �مجال ��� �تدخل �املوجودة �ال�شاطات �طبيعة �وكذا ��ن�ساب ��ون فيذلك

شة�خارج��طار�الرس���الذي�يمكن� يل��ندماج�وكذا�السيولة�الفعالة����مجال�الت�و�ن�نحن�أمام�ور

س���يمكن� ر �ذات�طا�ع� ى سة�وم�شآت�تر�و�ة�أخر ر أن�نجده�يحيط�عموما�بحياة�الطفل�نتحدث��نا�عن��سرة�املد

ي�املعلومات�وا�سيابي��ا�لد��م�و�ؤكد�ذلك�

نة�وضيفي�ع���أي��شاط� ز كالم�علماء�النفس�إذ�أن�املساحة�الطوعية��ذه�واتحة�مساحات�للتعب����عمل�تر�ية�متوا

ر�ة� �واملقا �بالكفايات �ة ر �غرار�املقا ع��

�توفر� �املتعلم�ن �اتجاه �املر�ي �يبد��ا �ال�� �العفو�ة �خالل �من �املعلومة �املباشر�مع ��حت�اك �وكذا �ا��ما�� العمل

�غر�ب �ول�س �التفاعل ��سرار��� �أحد �ال�شاط �م�ان �يصنع�ا �ال�� �ا��لقة �التعليمية�طر�قة �الوسيلة ��ذه �ت�ون �ان ا

القديمة����ال��اث�العال���و�سالمي�خصوصا�إحدى�العوامل�البيداغوجية�والتعليمية�ال����س�ل�مع�ا�التفاعل�ألن�

ع�الثقة� ه�مباشرة�ل�س�مع�املر�ي�ف���تزر  يصنع�ا�املتعلم����املتعلم�الذي�يجاور
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 المؤسسات التربویة والمجتمع
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�التنظيم� اس�بال��ن�وح���ال�ي�ون ��ية��ذا�ا��دث��علن�قبل�ذلك�استقالت) الكشافة��سمية)بمحمد�بور

� �ماي ��� ���نھ �و�تم ئاستھ �التخابر�مع��1941ر �ب��مة ��عدام �بحكم �ا ر �وتصدر�قرا �العسكر�ة �املحكمة �ع�� و�حال

�ة�1941ماي���27ملان�ضد�املصا���الفر�سية�و�تم�تنفيذ�ا��كم�فجر� �با��رو ي ميا�بالرصاص����امليدان�العسكر ر

2019( 

  :ية�حس�املسؤولية�الرسالة�الكشفية����تنم

اتية�إ���ال�دف�امل�شود� ر �ا��ا�الكفائية�وامل�ا ر �بمقا ل �عمل�الرسالة�الكشفية�وت�شد�الوصو

ل� ات�املوجودة�من�أو اتھ�ا��ماعية�ال���تضف��ا�ال�شاطات�واملقرر ر صناعة��طر�ال����عمل�ع���حيو�ة�التنظيم�وإدا

���شطة� �عنصر�و��دف �ب�ل �املنوط �الدور �ومعرفة ليات �املسؤو �لتحمل ���م �الدفع �خالل من

�عل��ا� �ال����عمل �بالقيم ��ل��ام �إ�� ���م �والدفع �أعضا��ا ��� � �الثقة �ب�ناء �امل�شودة �الغاية ��ذه �إ�� � �املوجودة ال��بو�ة

�و�ادفة سة �مدرو ات �مقرر �عن ة ر �عبا �و�� �املشار�إل��ا �ال��بو�ة �ال��بية����شطة �مجاالت ��� �متخصصون �عل��ا �شرف

�ال�امة� �امل��ات �ومن �املتقدمة �العمر�ة �وللفئات �لألطفال �والتأط���النف��� �البيداغودية �مجاالت ��� �والت�و�ن والت�شئة

�ال��� �القيمة ��عكس �و�ذا ادي ��ر �التطوع �مجال ��� �تدخل �املوجودة �ال�شاطات �طبيعة �وكذا ��ن�ساب ��ون فيذلك

شة�خارج��طار�الرس���الذي�يمكن� يل��ندماج�وكذا�السيولة�الفعالة����مجال�الت�و�ن�نحن�أمام�ور

س���يمكن� ر �ذات�طا�ع� ى سة�وم�شآت�تر�و�ة�أخر ر أن�نجده�يحيط�عموما�بحياة�الطفل�نتحدث��نا�عن��سرة�املد

�حية�تلق ر ��ذه�املساحة�ال���يفضل�ف��ا��طفال�بأ �يمكن�أن�ت�ون ل ي�املعلومات�وا�سيابي��ا�لد��م�و�ؤكد�ذلك�أن�نقو

نة�وضيفي�ع���أي��شاط� ز كالم�علماء�النفس�إذ�أن�املساحة�الطوعية��ذه�واتحة�مساحات�للتعب����عمل�تر�ية�متوا

� �حاليا �والتعليمية �التعلمية �ات ر �املقا ��ل �ت�شده �الذي �التفاعل �طبع �بھ ر�ة�(نقوم �واملقا �بالكفايات �ة ر �غرار�املقا ع��

  عمليا�ما�سر�السيولة�ا��يو�ة�ال���تدفع��طفال�للتفاعل�مع���شطة�؟

�توفر� �املتعلم�ن �اتجاه �املر�ي �يبد��ا �ال�� �العفو�ة �خالل �من �املعلومة �املباشر�مع ��حت�اك �وكذا �ا��ما�� العمل

�غر�ب �ول�س �التفاعل ��سرار��� �أحد �ال�شاط �م�ان �يصنع�ا �ال�� �ا��لقة طر�قة

القديمة����ال��اث�العال���و�سالمي�خصوصا�إحدى�العوامل�البيداغوجية�والتعليمية�ال����س�ل�مع�ا�التفاعل�ألن�

ع�الثقة�)2015أيوب�،�(   ه�مباشرة�ل�س�مع�املر�ي�ف���تزر يصنع�ا�املتعلم����املتعلم�الذي�يجاور
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�التنظيم� اس�بال��ن�وح���ال�ي�ون بمحمد�بور

� �ماي ��� ���نھ �و�تم ئاستھ ر

�ملان�ضد�املصا���الفر�سية�و�تم�تنفيذ�ا��كم�فجر�

2019مقال�بجر�دة�الشعب�،(

الرسالة�الكشفية����تنم

اتية�إ���ال�دف�امل�شود�           ر �ا��ا�الكفائية�وامل�ا ر �بمقا ل �عمل�الرسالة�الكشفية�وت�شد�الوصو

ل� ات�املوجودة�من�أو اتھ�ا��ماعية�ال���تضف��ا�ال�شاطات�واملقرر ر صناعة��طر�ال����عمل�ع���حيو�ة�التنظيم�وإدا

�من�سب��ا �ع�� ���شطة��و�لة �عنصر�و��دف �ب�ل �املنوط �الدور �ومعرفة ليات �املسؤو �لتحمل ���م �الدفع �خالل من

�عل��ا� �ال����عمل �بالقيم ��ل��ام �إ�� ���م �والدفع �أعضا��ا ��� � �الثقة �ب�ناء �امل�شودة �الغاية ��ذه �إ�� � �املوجودة ال��بو�ة

�و�ادفة سة �مدرو ات �مقرر �عن ة ر �عبا �و�� �املشار�إل��ا �ال��بو�ة ��شطة

�ال�امة� �امل��ات �ومن �املتقدمة �العمر�ة �وللفئات �لألطفال �والتأط���النف��� �البيداغودية �مجاالت ��� �والت�و�ن والت�شئة

�ال��� �القيمة ��عكس �و�ذا ادي ��ر �التطوع �مجال ��� �تدخل �املوجودة �ال�شاطات �طبيعة �وكذا ��ن�ساب ��ون فيذلك

شة�خارج��طار�الرس���الذي�يمكن��عمل�ع����س� يل��ندماج�وكذا�السيولة�الفعالة����مجال�الت�و�ن�نحن�أمام�ور

س���يمكن� ر �ذات�طا�ع� ى سة�وم�شآت�تر�و�ة�أخر ر أن�نجده�يحيط�عموما�بحياة�الطفل�نتحدث��نا�عن��سرة�املد

�حية�تلق ر ��ذه�املساحة�ال���يفضل�ف��ا��طفال�بأ �يمكن�أن�ت�ون ل أن�نقو

نة�وضيفي�ع���أي��شاط� ز كالم�علماء�النفس�إذ�أن�املساحة�الطوعية��ذه�واتحة�مساحات�للتعب����عمل�تر�ية�متوا

� �حاليا �والتعليمية �التعلمية �ات ر �املقا ��ل �ت�شده �الذي �التفاعل �طبع �بھ نقوم

  ) .اف�باأل�د

عمليا�ما�سر�السيولة�ا��يو�ة�ال���تدفع��طفال�للتفاعل�مع���شطة�؟

�توفر��         �املتعلم�ن �اتجاه �املر�ي �يبد��ا �ال�� �العفو�ة �خالل �من �املعلومة �املباشر�مع ��حت�اك �وكذا �ا��ما�� العمل

�غر�ب �ول�س �التفاعل ��سرار��� �أحد �ال�شاط �م�ان �يصنع�ا �ال�� �ا��لقة طر�قة

القديمة����ال��اث�العال���و�سالمي�خصوصا�إحدى�العوامل�البيداغوجية�والتعليمية�ال����س�ل�مع�ا�التفاعل�ألن�

  2من�ايجابيا��ا�أن�الثقة
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و���من�أ�م�العوامل����عالم�ال��بية�فتجد�املتعلم�م�ما��انت�طبيعة�املعلومات�املوجودة�عنده�متجاو�ا�متفاعال�

�م�بالتدرج�ومع�مرحل�عمر�ة�إ���قيمة� عندما�تجده��عقب�أو�ي����أو�يدعم�بمعلوماتھ�أقرانھ�يتعلم��طفال�بدور

�تفتح�املجال�لتكر�س�قيم�التفاعل� ى عوامل�تضفي�مبادئ�أخر

  :وا��وار�و�ح��ام�املتبادل�عموما�يوجز�البعض�خصوصية��ذا��نتقال�من�العفو�ة�إ����ل��ام�����ذه�النقاط�

لية�ال���ت��ق�بالفرد�اتجاه�واجباتھ�واتجاه�ما�يمكن�أن�يقدمھ����مساعدة��    خر�ناس�شعار�ا��ماعة�بقيم�املسؤو

  

  .غرس�قيم��ح��ام�واملحبة�وا��رص�ع���القيام�بالواجبات�أحد���داف�امل�شودة�����ذه���شطة�

ى� �ع���مستو ى �ع�ك�� ر ت�و�ن�جيل�قائد�مل��م�إذا�نظرنا����طبيعة�النقاط�ع����ساط�ا�ف���تحقق�أ�دافا�ومشا

بالقيام�بوجباتھ�قدوة�واح��اما�لقاداتھ����املجموعة�ال���ين�سب�إل��ا�وانطالقا�من�ا����ة�ال���سيك�س��ا�ل�ي�ي�ون����

فع�العلم� املستقبل�القر�ب�تلك�القدوة�من�أقرانھ�ومن�الشوا�د�ال���وقننا�عند�ا�����ذا�الصدد�عند�أداء�التحية�ور

�من� �باالح��ام�والتقدير�للعلم�وللوطن �يك�شف��ؤالء�ومفعما �امل�سبون �عل��ا ��اصة�ال���ي�ون

�عند�ال�نزال�بطيئا� �بطر�قة�نوعا�ما�سر�عة����ح�ن�ي�ون ى فعھ�ال���تجر خال�طر�قة�تقديم�العلم�وطر�ق��سليمھ�ور

��ذه� �تضفيھ �الذي �ا��اص �اللباس ع

تب�م��م�ومحاولة�تقليد�م�ف��� ر املناسبة�ب�ن�الفئات�وتفاوت�الرتب�وطبيعة�اللباس�بي��م�ومحا�اة��طفال�مع��ع���

اج�مواد�نظر�ة�صفية����تلقي��ا� ر �إد ات�ال���يك�س��ا�الطفل�عمليا�دون ر   .أجدى�امل�ا

�أبناء� �مع �و�التا�� �الوطن �اتجاه �ومصدر���مة � �باإلنتاجية �التعلمية �العملية �

جة�الشرف�والواجب�الذي�يتوجب�الس�ر�ع���القيام�بھ�و�مانة�ال���ال� ر الوطن�ف�ذه�القيمة�تصبح�بال�سبة�إليھ�����د

�ذه�الفضائل�فيجد�ذاتھ����تحقيقھ�ل�ا�فطواعية�تجده�����عمال�ا����ية�

ى� والتطوعية�وم��م����طلب�املساعدة�صفة�ترعرع�عل��ا�و�ع�ش�ا����امل�ان�الذي�يوجد�فيھ�م�ما��انت�الصفة�ال���ير

�ب�ونھ�نافع�����ل��حوال �ذا�باإلضافة�أنھ��شعره��ف��ا�نفسھ�من�خالل�ا����التنظيم�كمن�سب�أو�قائد�يدفعھ�الشعور

بحاجتھ�لآلخر�ن����اك�ساب�ا����ات�من�ا��ياة�وأمر�ذلك�ال�يتأ�ى�إال�بتعز�ز�صالتھ�باملحيط�����فرصة��نا�إلذ�اء�

رؤى سوسیوتربویة إلعادة إنتاج الثقة بین : التربویة واتجاھات التربیة الحدیثة
 المؤسسات التربویة والمجتمع
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و���من�أ�م�العوامل����عالم�ال��بية�فتجد�املتعلم�م�ما��انت�طبيعة�املعلومات�املوجودة�عنده�متجاو�ا�متفاعال�

�م�بالتدرج�ومع�مرحل�عمر�ة�إ���قيمة� عندما�تجده��عقب�أو�ي����أو�يدعم�بمعلوماتھ�أقرانھ�يتعلم��طفال�بدور

�تفتح�املجال�لتكر�س�قيم�التفاعل��نصات�والتفا�م�واح��ام��خر�ن�واملساعدة�تلك�ال ى عوامل�تضفي�مبادئ�أخر

وا��وار�و�ح��ام�املتبادل�عموما�يوجز�البعض�خصوصية��ذا��نتقال�من�العفو�ة�إ����ل��ام�����ذه�النقاط�

لية�ال���ت��ق�بالفرد�اتجاه�واجباتھ�واتجاه�ما�يمكن�أن�يقدمھ����مساعدة��  اس�شعار�ا��ماعة�بقيم�املسؤو

  :�فادة�و�ستفادة�من�امل�ارات�واملؤ�الت�م�ما��انت�مستوا�ا�عند��طفال�

غرس�قيم��ح��ام�واملحبة�وا��رص�ع���القيام�بالواجبات�أحد���داف�امل�شودة�����ذه���شطة�

ى� �ع���مستو ى �ع�ك�� ر إذا�نظرنا����طبيعة�النقاط�ع����ساط�ا�ف���تحقق�أ�دافا�ومشا

بالقيام�بوجباتھ�قدوة�واح��اما�لقاداتھ����املجموعة�ال���ين�سب�إل��ا�وانطالقا�من�ا����ة�ال���سيك�س��ا�ل�ي�ي�ون����

فع�العلم� املستقبل�القر�ب�تلك�القدوة�من�أقرانھ�ومن�الشوا�د�ال���وقننا�عند�ا�����ذا�الصدد�عند�أداء�التحية�ور

�من� �باالح��ام�والتقدير�للعلم�وللوطن �يك�شف��ؤالء�ومفعما �امل�سبون �عل��ا ��اصة�ال���ي�ون

�عند�ال�نزال�بطيئا� �بطر�قة�نوعا�ما�سر�عة����ح�ن�ي�ون ى فعھ�ال���تجر خال�طر�قة�تقديم�العلم�وطر�ق��سليمھ�ور

�م �خصوصا �الدافعية ��ذه ��عزز �ما �باألمر�ن �القيام �والتقدير�ب�ن �ل��ب ��ذه�دافعا �تضفيھ �الذي �ا��اص �اللباس ع

تب�م��م�ومحاولة�تقليد�م�ف��� ر املناسبة�ب�ن�الفئات�وتفاوت�الرتب�وطبيعة�اللباس�بي��م�ومحا�اة��طفال�مع��ع���

اج�مواد�نظر�ة�صفية����تلقي��ا� ر �إد ات�ال���يك�س��ا�الطفل�عمليا�دون ر أجدى�امل�ا

�� �املوصوفة �ات ر �باملقا ��نا �أبناء�نتحدث �مع �و�التا�� �الوطن �اتجاه �ومصدر���مة � �باإلنتاجية �التعلمية �العملية �

جة�الشرف�والواجب�الذي�يتوجب�الس�ر�ع���القيام�بھ�و�مانة�ال���ال� ر الوطن�ف�ذه�القيمة�تصبح�بال�سبة�إليھ�����د

  .يمكن�بحال�من��حوال�أن�يتخ���ع��ا�

ك�قيمتھ���� ر �ذه�الفضائل�فيجد�ذاتھ����تحقيقھ�ل�ا�فطواعية�تجده�����عمال�ا����ية��ذه�الصفات�تجعلھ�يد

ى� والتطوعية�وم��م����طلب�املساعدة�صفة�ترعرع�عل��ا�و�ع�ش�ا����امل�ان�الذي�يوجد�فيھ�م�ما��انت�الصفة�ال���ير

�ب�ونھ�نافع�����ل��حوال ف��ا�نفسھ�من�خالل�ا����التنظيم�كمن�سب�أو�قائد�يدفعھ�الشعور

بحاجتھ�لآلخر�ن����اك�ساب�ا����ات�من�ا��ياة�وأمر�ذلك�ال�يتأ�ى�إال�بتعز�ز�صالتھ�باملحيط�����فرصة��نا�إلذ�اء�
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و���من�أ�م�العوامل����عالم�ال��بية�فتجد�املتعلم�م�ما��انت�طبيعة�املعلومات�املوجودة�عنده�متجاو�ا�متفاعال�       

�م�بالتدرج�ومع�مرحل�عمر�ة�إ���قيمة� عندما�تجده��عقب�أو�ي����أو�يدعم�بمعلوماتھ�أقرانھ�يتعلم��طفال�بدور

�نصات�والتفا�م�واح��ام��خر�ن�واملساعدة�تلك�ال

وا��وار�و�ح��ام�املتبادل�عموما�يوجز�البعض�خصوصية��ذا��نتقال�من�العفو�ة�إ����ل��ام�����ذه�النقاط�

لية�ال���ت��ق�بالفرد�اتجاه�واجباتھ�واتجاه�ما�يمكن�أن�يقدمھ����مساعدة�� � اس�شعار�ا��ماعة�بقيم�املسؤو

�فادة�و�ستفادة�من�امل�ارات�واملؤ�الت�م�ما��انت�مستوا�ا�عند��طفال�

غرس�قيم��ح��ام�واملحبة�وا��رص�ع���القيام�بالواجبات�أحد���داف�امل�شودة�����ذه���شطة�

ى�          �ع���مستو ى �ع�ك�� ر إذا�نظرنا����طبيعة�النقاط�ع����ساط�ا�ف���تحقق�أ�دافا�ومشا

بالقيام�بوجباتھ�قدوة�واح��اما�لقاداتھ����املجموعة�ال���ين�سب�إل��ا�وانطالقا�من�ا����ة�ال���سيك�س��ا�ل�ي�ي�ون����

فع�العلم� املستقبل�القر�ب�تلك�القدوة�من�أقرانھ�ومن�الشوا�د�ال���وقننا�عند�ا�����ذا�الصدد�عند�أداء�التحية�ور

�خالل�املراسيم �من��فمن �باالح��ام�والتقدير�للعلم�وللوطن �يك�شف��ؤالء�ومفعما �امل�سبون �عل��ا ��اصة�ال���ي�ون

�عند�ال�نزال�بطيئا� �بطر�قة�نوعا�ما�سر�عة����ح�ن�ي�ون ى فعھ�ال���تجر خال�طر�قة�تقديم�العلم�وطر�ق��سليمھ�ور

�م �خصوصا �الدافعية ��ذه ��عزز �ما �باألمر�ن �القيام �والتقدير�ب�ن �ل��ب دافعا

تب�م��م�ومحاولة�تقليد�م�ف��� ر املناسبة�ب�ن�الفئات�وتفاوت�الرتب�وطبيعة�اللباس�بي��م�ومحا�اة��طفال�مع��ع���

اج�مواد�نظر�ة�صفية����تلقي��ا� ر �إد ات�ال���يك�س��ا�الطفل�عمليا�دون ر أجدى�امل�ا

        ��� �املوصوفة �ات ر �باملقا ��نا نتحدث

جة�الشرف�والواجب�الذي�يتوجب�الس�ر�ع���القيام�بھ�و�مانة�ال���ال� ر الوطن�ف�ذه�القيمة�تصبح�بال�سبة�إليھ�����د

يمكن�بحال�من��حوال�أن�يتخ���ع��ا�

ك�قيمتھ�����         ر �ذه�الصفات�تجعلھ�يد

ى� والتطوعية�وم��م����طلب�املساعدة�صفة�ترعرع�عل��ا�و�ع�ش�ا����امل�ان�الذي�يوجد�فيھ�م�ما��انت�الصفة�ال���ير

�ب�ونھ�نافع�����ل��حوال ف��ا�نفسھ�من�خالل�ا����التنظيم�كمن�سب�أو�قائد�يدفعھ�الشعور

بحاجتھ�لآلخر�ن����اك�ساب�ا����ات�من�ا��ياة�وأمر�ذلك�ال�يتأ�ى�إال�بتعز�ز�صالتھ�باملحيط�����فرصة��نا�إلذ�اء�
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نكران�الذات�و�يثار�و���من�القيم�ال���ن�تغ��ا������صية��طفال��و�عز�ز��داب�ال���يك�س��ا�انطالقا�من�مالمستھ�

2016(  

�قيمة� �و�� �ال���يع �من �القيم �ل�ذه �مناسب �بمحيط �الطفل �يحاط �عندما �املشار�إل��ا �الن�يلة �الصور تتعزز

لآلمال�بان�ي�ونوا�ع���خلق�حسن�وقيم�حميدة�ب���يع�م�

�امل�شودة�وفتح�مساحات� �القيم �ال���تأطر�ف��م �إ���التجمعات�ال�ادفة �ا��ما���من�قبل��ولياء�ودفع�م ع���العمل

�من��طر�ال���تأطر��ذه�التجمعات�وم��ا�الفوج�الكشفي �ل��وار�فيما�يخص�النقائص�او�سوء�التفا�م�ال���قد�ت�ون

�خالل��حت�اك�املباشر�لألولياء���ذه��طر�كما�ال� �من �من��ذا�ا��انب�وذلك �فال�ي�ب���أن��غفل �ين�سب�إليھ الذي

�من� �أو�غ��ه �الكشفي �الفوج �إ�� ��نتماء ح �رو �بتكر�س ��طفال اء ز �إ �بھ �نقوم �الذي �الواجب ��ذا ��� ى �نر �أن ي�ب��

اسات�أن�الفائدة�قد�تزداد� ر ا����فقد�أثب�ت�الد ر ع���تحصيلھ�الد

سمية��ومن���حر�ف����عت���متنفسا�لألطفال�وكذا��عو�ضية�وج���لكث���من��عطاب� ر �ة�أل��ا�شبھ� ز �إ��ا�موا ل نقو

�فال�ي�ب���ع����ولياء�أن�يقلقوا�من��ذا� �املرا�قة �الف��ات �عل��ا��طفال ال���ي�ون

ب�����ذا�امليدان�خصوصا�إذا��انت��ناك�وسائل�بيداغوجية�معرفية�متوفرة� ر ا��انب��بالعكس�يمكن�أن�تصقل�تجا

ح�املسار�السلو�ي�لألطفال�وت��ي)2016

�معم� ك ر �ي�شا �أو�عص�ية �نفسية �اختالالت �من �ما ر � ��عانوا �ممن �أقرانھ �من �أكيد �الطفل �سيجد �أين �نفسية وم��ة

�تدفع� �ال�� �ا��ماعية ��األناشيد �الفنية �ال�شاطات �خالل �من �جليا �عليھ �وقفنا �و�و�ما اتھ ر �قد �من �و�حسن ا����ات

�فرصة� �ل��ميع �ي�يح �خاللھ �من �الذي �املا�س��و �في�ون �ال�شاط �تأط����ذا ع��

املشاركة��ان�يطلب�بطر�قة�تفاوضية�مع��ذه�الفئات�تقليد��صوات�أو�محا�ا��ا�القيام�بذلك�من�خالل�مك���الصوت�

سم�موسيقى�إقامة�فرقة�إ�شاد�خاصة�يتكفل���ا�قائد�من�الفرقة� ر اشات� مما� ...قيام�بور

�اك���مما� �التطلعات �إن �بل �فيھ �موجودون ��م �الذي ��فق �ع�� �متوقفة �ل�ست �ا��ياة �بان �وتأمال��م �أذ�ا��م ���ذ

�و�يجابية�كما�ال�يمكن��نا� ل ح�التفاؤ �موا�ب�لد��م�وتبعث�ف��م�رو تك������ذه��أنمما�يجعل�م�يك�شفون

 

رؤى سوسیوتربویة إلعادة إنتاج الثقة بین : التربویة واتجاھات التربیة الحدیثة
 المؤسسات التربویة والمجتمع
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نكران�الذات�و�يثار�و���من�القيم�ال���ن�تغ��ا������صية��طفال��و�عز�ز��داب�ال���يك�س��ا�انطالقا�من�مالمستھ�

2016ماجدولین ،( 1لثقة�و�ستماتة�بالدفاع�ع��ا�بال������أحسن�

  )القائد�القدوة�

�قيمة� �و�� �ال���يع �من �القيم �ل�ذه �مناسب �بمحيط �الطفل �يحاط �عندما �املشار�إل��ا �الن�يلة �الصور تتعزز

�وتقديراتنا� ل �أطفالنا����التناو لآلمال�بان�ي�ونوا�ع���خلق�حسن�وقيم�حميدة�ب���يع�م�مضافة��عمل�ع���أن�ي�ون

�امل�شودة�وفتح�مساحات� �القيم �ال���تأطر�ف��م �إ���التجمعات�ال�ادفة �ا��ما���من�قبل��ولياء�ودفع�م ع���العمل

�من��طر�ال���تأطر��ذه�التجمعات�وم��ا�الفوج�الكشفي ل��وار�فيما�يخص�النقائص�او�سوء�التفا�م�ال���قد�ت�ون

�خالل��حت�اك�املباشر�لألولياء���ذه��طر�كما�ال� �من �من��ذا�ا��انب�وذلك �فال�ي�ب���أن��غفل �ين�سب�إليھ الذي

�من� �أو�غ��ه �الكشفي �الفوج �إ�� ��نتماء ح �رو �بتكر�س ��طفال اء ز �إ �بھ �نقوم �الذي �الواجب ��ذا ��� ى �نر �أن ي�ب��

�ة�قد�يأ�ي�سلبيا� ز اسات�أن�الفائدة�قد�تزداد���شطة�ال��بو�ة�ا��ماعية�املوا ر ا����فقد�أثب�ت�الد ر ع���تحصيلھ�الد

�ة�وم��ا�الكشفي� ز   .���دفعنا�باألطفال�إ����ذه���شطة�املوا

سمية��ومن���حر�ف����عت���متنفسا�لألطفال�وكذا��عو�ضية�وج���لكث���من��عطاب� ر �ة�أل��ا�شبھ� ز �إ��ا�موا ل نقو

�فال�ي�ب���ع����ولياء�أن�يقلقوا�من��ذا��النفسية�و�ختالالت�السلوكية �املرا�قة �الف��ات �عل��ا��طفال ال���ي�ون

ب�����ذا�امليدان�خصوصا�إذا��انت��ناك�وسائل�بيداغوجية�معرفية�متوفرة� ر ا��انب��بالعكس�يمكن�أن�تصقل�تجا

��ذا�التجمع�مصدر�تقو�م�للسلو�ات�غ���السو�ة� 2كما�يمكن�أن�ي�ون
2016مي،( 

�معم� ك ر �ي�شا �أو�عص�ية �نفسية �اختالالت �من �ما ر � ��عانوا �ممن �أقرانھ �من �أكيد �الطفل �سيجد �أين �نفسية وم��ة

�تدفع� �ال�� �ا��ماعية ��األناشيد �الفنية �ال�شاطات �خالل �من �جليا �عليھ �وقفنا �و�و�ما اتھ ر �قد �من �و�حسن ا����ات

ك��نا�الف ر �للصوت�ونحن�ند ى جات�قصو ر   .ائدة��يجابية�املنتظرة�من�ذلك�بد

ي  �فرصة�) املؤطر�ال��بو �ل��ميع �ي�يح �خاللھ �من �الذي �املا�س��و �في�ون �ال�شاط �تأط����ذا ع��

املشاركة��ان�يطلب�بطر�قة�تفاوضية�مع��ذه�الفئات�تقليد��صوات�أو�محا�ا��ا�القيام�بذلك�من�خالل�مك���الصوت�

سم�موسيقى�إقامة�فرقة�إ�شاد�خاصة�يتكفل���ا�قائد�من�الفرقة�..ة�حر�ات� ر اشات� قيام�بور

�اك���مما� �التطلعات �إن �بل �فيھ �موجودون ��م �الذي ��فق �ع�� �متوقفة �ل�ست �ا��ياة �بان �وتأمال��م �أذ�ا��م ���ذ

�و�يجابية�كما�ال�يمكن��نا� ل ح�التفاؤ �موا�ب�لد��م�وتبعث�ف��م�رو مما�يجعل�م�يك�شفون
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نكران�الذات�و�يثار�و���من�القيم�ال���ن�تغ��ا������صية��طفال��و�عز�ز��داب�ال���يك�س��ا�انطالقا�من�مالمستھ�

لثقة�و�ستماتة�بالدفاع�ع��ا�بال������أحسن�ملحيطھ�و�عز�ز�ا

القائد�القدوة�(دور�املر�ي�أو�الو���

�قيمة�            �و�� �ال���يع �من �القيم �ل�ذه �مناسب �بمحيط �الطفل �يحاط �عندما �املشار�إل��ا �الن�يلة �الصور تتعزز

�وتقديراتنا� ل �أطفالنا����التناو مضافة��عمل�ع���أن�ي�ون

�امل�شودة�وفتح�مساحات� �القيم �ال���تأطر�ف��م �إ���التجمعات�ال�ادفة �ا��ما���من�قبل��ولياء�ودفع�م ع���العمل

�من��طر�ال���تأطر��ذه�التجمعات�وم��ا�الفوج�الكشفي ل��وار�فيما�يخص�النقائص�او�سوء�التفا�م�ال���قد�ت�ون

�خالل��حت�اك�املباشر�لألولياء���ذه��طر�كما�ال� �من �من��ذا�ا��انب�وذلك �فال�ي�ب���أن��غفل �ين�سب�إليھ الذي

�من� �أو�غ��ه �الكشفي �الفوج �إ�� ��نتماء ح �رو �بتكر�س ��طفال اء ز �إ �بھ �نقوم �الذي �الواجب ��ذا ��� ى �نر �أن ي�ب��

�ة�قد�يأ�ي�سلبيا� ز ��شطة�ال��بو�ة�ا��ماعية�املوا

�ة�وم��ا�الكشفي� ز ���دفعنا�باألطفال�إ����ذه���شطة�املوا

سمية��ومن���حر�ف����عت���متنفسا�لألطفال�وكذا��عو�ضية�وج���لكث���من��عطاب�          ر �ة�أل��ا�شبھ� ز �إ��ا�موا ل نقو

النفسية�و�ختالالت�السلوكية

ب�����ذا�امليدان�خصوصا�إذا��انت��ناك�وسائل�بيداغوجية�معرفية�متوفرة� ر ا��انب��بالعكس�يمكن�أن�تصقل�تجا

��ذا�التجمع�مصدر�تقو�م�للسلو�ات�غ���السو�ة� كما�يمكن�أن�ي�ون

�معم� ك ر �ي�شا �أو�عص�ية �نفسية �اختالالت �من �ما ر � ��عانوا �ممن �أقرانھ �من �أكيد �الطفل �سيجد �أين �نفسية وم��ة

�تدفع� �ال�� �ا��ماعية ��األناشيد �الفنية �ال�شاطات �خالل �من �جليا �عليھ �وقفنا �و�و�ما اتھ ر �قد �من �و�حسن ا����ات

ك��نا�الف ر �للصوت�ونحن�ند ى جات�قصو ر بد

       � �القائد ي (�عمل املؤطر�ال��بو

املشاركة��ان�يطلب�بطر�قة�تفاوضية�مع��ذه�الفئات�تقليد��صوات�أو�محا�ا��ا�القيام�بذلك�من�خالل�مك���الصوت�

ة�حر�ات�أو��بأدوار�معين

�اك���مما� �التطلعات �إن �بل �فيھ �موجودون ��م �الذي ��فق �ع�� �متوقفة �ل�ست �ا��ياة �بان �وتأمال��م �أذ�ا��م ���ذ

�و�يجابية�كما�ال�يمكن��نا���عتقدون  ل ح�التفاؤ �موا�ب�لد��م�وتبعث�ف��م�رو مما�يجعل�م�يك�شفون

 

  

 

  



رؤى سوسیوتربویة إلعادة إنتاج الثقة بین 

 

                                           برلین

84 

غم��عطاب�الكب��ة�ال���ت�ون� ر ب�و�طفال�إ���مصدر�مواساة� ر املتا�عة�بالتثم�ن�وال���يع�عادة�ما�ت�ت����ذه�التجا

يرتقي�فيھ�الطفل�بخ��اتھ�من�متعلم�إ���توكيل�إليھ�م�ام�

�ا�مع� ر �مع�ذلك�إضفاء��نضباط�و�ل��ام�الذي�يتكرس�من�خالل�كمعادلة�سو�ة�تأ�ي�ثما ي يك�����الطا�ع�ال��بو

�ب�ن��فراد� �ا��سن �الطفل�ع����ح��ام�والسلوك يھ

� �الفوج لية �مسؤو ��� �ال�� �النظافة �خالل �من �امل�ان �ع�� �ا��فاظ ة ر �ضرو ه ر �نظافة�(واس�شعا ��غراض، كتوض�ب

�تحت� �الغرض�الذي��و�تحت�تصرفھ����أوقات�استغاللھ�و��ون �مباشرة�عن لية ل�مسؤو أين�ي�ل�فرد�مسؤو

الذي��شرف�عليھ�خصوصا�مع�وسائل�قد�ت�س�ب�بمخاطر����حال�عدم�معرفة�استعمال�ا�والس���

��ستعمال� ات ر �م�ا �بتقديم �ـ �ح�ن �إ�� �ـ ��ستعمال ��ذا �تتو�ج �خالل �من �ومستعمل�ا ��دوات ��ذه �ب�ن �الثقة لبناء

�ة�املك�سبة����العرض��من�خالل��شاطات�مفتوحة�ي��  ر ات�التواصلية�الضرو ر   . مج�ا�الفوج�وامل�ا

ت�ن�القولية�التواصلية�والعملية�من�خالل�املوا�ب�ال���يظ�ر�ا��طفال� ر �ب�ن�امل�ا �أن�محاولة�التوازن ى مع�ذلك�نر

�ا��عمل�ع����غذية� ر �فاللغة�وسيلة�التفك���و���بد ى ة�والقيمة��خر ر �ة�ال�تخلو�منفعة�احد�ما�وقيمتھ�أمام�امل�ا ر ضرو

��حت�اك�مع�أطراف�متعددة��شارك�م� �شطة�بل�أ�م���شطة�ال����غدي�تفك��نا�عندما�ي�ون

ا��ديث�����ف�ار�و�بداعات�ال���نقوم���ا�نتحدث�عمليا�مثال�بإسناد��ذا�ال�شاط�باستحضار�شوا�د�من�القرآن�أو�

�ي �قد �الذي س ر �املما �بال�شاط �وصلتھ �والسالم �الصالة �عليھ ل �الرسو �أحاديث ��طراف�من �احد �لسان �ع�� �ون

ات� ر �امل�ا ��ذه �وت��يل �تثم�ن ��� �بالغة �أ�مية �لھ �إال�أن �عفو�ة ��مر�من �عليھ �ي�ون �قد �ما غم ر � ��نا ى �ف�� املتفاعل�ن

فتن����ذه�اللقاءات�) ت.ليونز�،�د(  1و�سم��ا�البعض�أيضا�ت��يل�الفكرة�من��و��ا�طاقة�ومك�سب�إ���حال�ا�فعال�وأداء�

��عض� �بھ �قام ي �تصو�ر �أو�توثيقي �ف�� �مصور �مش�د ��مر�مثال�مناقشة �ي�ون �قد �و�ست�تاج ليل

�عضاء�الشغوف�ن�����ذا�املجال����معا��ة�موضوع�من�املوضوعات�أو����ش�ل�تمثيلية�قام���ا�فر�ق�أخر����تقديم�

ا�ي� ر �كذلك�ألن�مردود�ا�امل�ا ما�أن�ت�ون �ال�شاطات�املفتوحة�متوجة�بال���يعات�والتكر�مات�ولزو عادة�ما�ت�ون

��ف�ار� �ترسيخ �وكذا �والتنافسية اتية ر �امل�ا ح �الرو ��ذه ��عز�ز�وتكر�س ��� �املبت�� �حقق �قد �واملنتظر�سي�ون ل املأمو

ات�من�خالل�عمل� ر لقيم�واملبادئ�وقيم�التنفس�وتنمية�امل�ا

من�اليونان�ومسألة� ز س�منذ� ر �ب�ن�التطلع�ن�و���حقيقة��مر��و�تطلع�قديم����عملية�التمد ي بيداغو���محكم�يواز

فض��ذا ر �الذي� سطو�من�خالل�وظيفة�الفن�عموما�إذ�خالف�وقفھ�موقف�أستاذه�أفالطون ر �التط����ال���أشار�إل��ا�أ

�و�ف�ار�واملبادئ� �القيم �إليصال �البيداغوجية �من��دوات ��واحد سطو�اعتبار�الفن ر �أ �أعاد �لقد �تھ �جم�ور ��� الدور

 

رؤى سوسیوتربویة إلعادة إنتاج الثقة بین : التربویة واتجاھات التربیة الحدیثة
 المؤسسات التربویة والمجتمع

برلین    -    ألمانیا/ اصدارات المركز الدیمقراطي العربي للدراسات السیاسیة واالقتصادیة 

 

غم��عطاب�الكب��ة�ال���ت�ون� ر ب�و�طفال�إ���مصدر�مواساة� ر املتا�عة�بالتثم�ن�وال���يع�عادة�ما�ت�ت����ذه�التجا

�بوسام ل يرتقي�فيھ�الطفل�بخ��اتھ�من�متعلم�إ���توكيل�إليھ�م�ام��عند�كث���من�الفئات�ت�ت����ذه�التجر�ة�أو�قد�تطو

ماتھ�بخطوات� ز   .و�و�ما�يحفزه�بخطوات�إ���تجاوز�أ

�ا�مع� ر �مع�ذلك�إضفاء��نضباط�و�ل��ام�الذي�يتكرس�من�خالل�كمعادلة�سو�ة�تأ�ي�ثما ي يك�����الطا�ع�ال��بو

�يحرص�ف ق �كمقدمة�ل��قو �الواجب �تقديم �حقيقة �بيم �ب�ن��فراد�الوقت �ا��سن �الطفل�ع����ح��ام�والسلوك يھ

� �الفوج لية �مسؤو ��� �ال�� �النظافة �خالل �من �امل�ان �ع�� �ا��فاظ ة ر �ضرو ه ر واس�شعا

�تحت� �الغرض�الذي��و�تحت�تصرفھ����أوقات�استغاللھ�و��ون �مباشرة�عن لية ل�مسؤو أين�ي�ل�فرد�مسؤو

الذي��شرف�عليھ�خصوصا�مع�وسائل�قد�ت�س�ب�بمخاطر����حال�عدم�معرفة�استعمال�ا�والس���

��ستعمال� ات ر �م�ا �بتقديم �ـ �ح�ن �إ�� �ـ ��ستعمال ��ذا �تتو�ج �خالل �من �ومستعمل�ا ��دوات ��ذه �ب�ن �الثقة لبناء

�ة�املك�سبة����العرض��من�خالل��شاطات�مفتوحة�ي��  ر ات�التواصلية�الضرو ر وامل�ا

ت�ن�القولية�التواصلية�والعملية�من�خالل�املوا�ب�ال���يظ�ر�ا��طفال� ر �ب�ن�امل�ا �أن�محاولة�التوازن ى مع�ذلك�نر

�ا��عمل�ع����غذية� ر �فاللغة�وسيلة�التفك���و���بد ى ة�والقيمة��خر ر �ة�ال�تخلو�منفعة�احد�ما�وقيمتھ�أمام�امل�ا ر ضرو

��حت�اك�مع�أطراف�متعددة��شارك�م� �شطة�بل�أ�م���شطة�ال����غدي�تفك��نا�عندما�ي�ون

ا��ديث�����ف�ار�و�بداعات�ال���نقوم���ا�نتحدث�عمليا�مثال�بإسناد��ذا�ال�شاط�باستحضار�شوا�د�من�القرآن�أو�

�ي �قد �الذي س ر �املما �بال�شاط �وصلتھ �والسالم �الصالة �عليھ ل �الرسو �أحاديث من

ات� ر �امل�ا ��ذه �وت��يل �تثم�ن ��� �بالغة �أ�مية �لھ �إال�أن �عفو�ة ��مر�من �عليھ �ي�ون �قد �ما غم ر � ��نا ى �ف�� املتفاعل�ن

و�سم��ا�البعض�أيضا�ت��يل�الفكرة�من��و��ا�طاقة�ومك�سب�إ���حال�ا�فعال�وأداء�

��عض� �بھ �قام ي �تصو�ر �أو�توثيقي �ف�� �مصور �مش�د ��مر�مثال�مناقشة �ي�ون �قد �و�ست�تاج ليل

�عضاء�الشغوف�ن�����ذا�املجال����معا��ة�موضوع�من�املوضوعات�أو����ش�ل�تمثيلية�قام���ا�فر�ق�أخر����تقديم�

ا�ي� ر �كذلك�ألن�مردود�ا�امل�ا ما�أن�ت�ون �ال�شاطات�املفتوحة�متوجة�بال���يعات�والتكر�مات�ولزو عادة�ما�ت�ون

��ف�ار� �ترسيخ �وكذا �والتنافسية اتية ر �امل�ا ح �الرو ��ذه ��عز�ز�وتكر�س ��� �املبت�� �حقق �قد �واملنتظر�سي�ون ل املأمو

ات�من�خالل�عمل�واملبادئ�والقيم�لقد�الحظنا�كيف�لنا�أن�نكسب�معركة�ا ر لقيم�واملبادئ�وقيم�التنفس�وتنمية�امل�ا

من�اليونان�ومسألة� ز س�منذ� ر �ب�ن�التطلع�ن�و���حقيقة��مر��و�تطلع�قديم����عملية�التمد ي بيداغو���محكم�يواز

فض��ذا ر �الذي� سطو�من�خالل�وظيفة�الفن�عموما�إذ�خالف�وقفھ�موقف�أستاذه�أفالطون ر التط����ال���أشار�إل��ا�أ

�و�ف�ار�واملبادئ� �القيم �إليصال �البيداغوجية �من��دوات ��واحد سطو�اعتبار�الفن ر �أ �أعاد �لقد �تھ �جم�ور ��� الدور
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غم��عطاب�الكب��ة�ال���ت�ون� ر ب�و�طفال�إ���مصدر�مواساة� ر املتا�عة�بالتثم�ن�وال���يع�عادة�ما�ت�ت����ذه�التجا

�بوسام ل عند�كث���من�الفئات�ت�ت����ذه�التجر�ة�أو�قد�تطو

ماتھ�بخطوات� ز و�و�ما�يحفزه�بخطوات�إ���تجاوز�أ

�ا�مع�        ر �مع�ذلك�إضفاء��نضباط�و�ل��ام�الذي�يتكرس�من�خالل�كمعادلة�سو�ة�تأ�ي�ثما ي يك�����الطا�ع�ال��بو

�يحرص�ف ق �كمقدمة�ل��قو �الواجب �تقديم �حقيقة �بيم الوقت

� �الفوج لية �مسؤو ��� �ال�� �النظافة �خالل �من �امل�ان �ع�� �ا��فاظ ة ر �ضرو ه ر واس�شعا

�تحت�) امل�ان �الغرض�الذي��و�تحت�تصرفھ����أوقات�استغاللھ�و��ون �مباشرة�عن لية ل�مسؤو أين�ي�ل�فرد�مسؤو

الذي��شرف�عليھ�خصوصا�مع�وسائل�قد�ت�س�ب�بمخاطر����حال�عدم�معرفة�استعمال�ا�والس����مراقبة�قائد�الفوج

��ستعمال� ات ر �م�ا �بتقديم �ـ �ح�ن �إ�� �ـ ��ستعمال ��ذا �تتو�ج �خالل �من �ومستعمل�ا ��دوات ��ذه �ب�ن �الثقة لبناء

�ة�املك�سبة����العرض��من�خالل��شاطات�مفتوحة�ي��  ر ات�التواصلية�الضرو ر وامل�ا

ت�ن�القولية�التواصلية�والعملية�من�خالل�املوا�ب�ال���يظ�ر�ا��طفال�        ر �ب�ن�امل�ا �أن�محاولة�التوازن ى مع�ذلك�نر

�ا��عمل�ع����غذية� ر �فاللغة�وسيلة�التفك���و���بد ى ة�والقيمة��خر ر �ة�ال�تخلو�منفعة�احد�ما�وقيمتھ�أمام�امل�ا ر ضرو

��حت�اك�مع�أطراف�متعددة��شارك�م�التفك���و���إحدى�� �شطة�بل�أ�م���شطة�ال����غدي�تفك��نا�عندما�ي�ون

ا��ديث�����ف�ار�و�بداعات�ال���نقوم���ا�نتحدث�عمليا�مثال�بإسناد��ذا�ال�شاط�باستحضار�شوا�د�من�القرآن�أو�

�ي �قد �الذي س ر �املما �بال�شاط �وصلتھ �والسالم �الصالة �عليھ ل �الرسو �أحاديث من

ات� ر �امل�ا ��ذه �وت��يل �تثم�ن ��� �بالغة �أ�مية �لھ �إال�أن �عفو�ة ��مر�من �عليھ �ي�ون �قد �ما غم ر � ��نا ى �ف�� املتفاعل�ن

و�سم��ا�البعض�أيضا�ت��يل�الفكرة�من��و��ا�طاقة�ومك�سب�إ���حال�ا�فعال�وأداء�

�التح �ع�� ة ر ��عض�القد �بھ �قام ي �تصو�ر �أو�توثيقي �ف�� �مصور �مش�د ��مر�مثال�مناقشة �ي�ون �قد �و�ست�تاج ليل

�عضاء�الشغوف�ن�����ذا�املجال����معا��ة�موضوع�من�املوضوعات�أو����ش�ل�تمثيلية�قام���ا�فر�ق�أخر����تقديم�

امي�مع�ن� ر   ... موضوع�د

ا�ي�        ر �كذلك�ألن�مردود�ا�امل�ا ما�أن�ت�ون �ال�شاطات�املفتوحة�متوجة�بال���يعات�والتكر�مات�ولزو عادة�ما�ت�ون

��ف�ار� �ترسيخ �وكذا �والتنافسية اتية ر �امل�ا ح �الرو ��ذه ��عز�ز�وتكر�س ��� �املبت�� �حقق �قد �واملنتظر�سي�ون ل املأمو

واملبادئ�والقيم�لقد�الحظنا�كيف�لنا�أن�نكسب�معركة�ا

من�اليونان�ومسألة� ز س�منذ� ر �ب�ن�التطلع�ن�و���حقيقة��مر��و�تطلع�قديم����عملية�التمد ي بيداغو���محكم�يواز

فض��ذا ر �الذي� سطو�من�خالل�وظيفة�الفن�عموما�إذ�خالف�وقفھ�موقف�أستاذه�أفالطون ر التط����ال���أشار�إل��ا�أ

�و�ف�ار�واملبادئ� �القيم �إليصال �البيداغوجية �من��دوات ��واحد سطو�اعتبار�الفن ر �أ �أعاد �لقد �تھ �جم�ور ��� الدور
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�باالنتماء�وعند�ا��ديث�عن�الوسائل�البيداغوجية�ا��ديثة�واملعاصرة� فبالفن�تتط�ر�النفوس�وتتقوم�و��ن���الشعور

�ال�سلية��وسيلة�بيداغوجية�ناجعة����عملية�التعلم�   .��دور

يمكن�أن�نذكر��نا�وسيلة�بيداغوجية�كالسيكية�وتقليدية����ذلك�و�و�فن�ا���ي�فيمكن��نا�أن��ش���إ���الدور�

�غياب� �ضل ��� �نجاعتھ �الطا�ع ��ذا �أث�ت �لقد �والتعليم �التعلم �عملية ��� �القص��� �الطا�ع �يضفيھ �الذي الفعال

�وكذا� �واملبادئ ��ف�ار�والقيم �إيصال ��� س�نما

سيلة�س�لة�إليصال�املعرفة�كما� العلمية�وال�دف�م��ا�تنمية�ا��يل�عند��طفال�وو

ح�ا��ماعية� ات�الطفل�العلمية�وتن���الرو ر �ال�شاطات��ستعراضية�ذات�الطا�ع�الر�ا����من�تنمية�قد يمكن�ان��عزز

ات����ا��ساب���� ر �و�مكن�من�خالل��ل��شاط�أن�نك�سب�م�ا ل �مباشرة����املتناو ق و�حت�اك�املباشر�ب�ن��فراد�بطر

��عض� �وت��يح �النقائص اك ر �استد �ع�� ��عمل �خالل�ا �من �مرح �جو�تناف��� ��� �املمكنة ل �وا��لو �مقدمات اس�باق

�طبيعة� �ع�� �التعرف �املناسب �التوقيت �ن ر �التما عة

�ة�املغذية�ل��سم�من�فيتامينات�ومعادن� ر الوظيفة�ال���يؤد��ا��ل�عضو�أ�مية�التغذية�والتعرف�ع���العناصر�الضرو

���شطة�منفذا�إلخراج�الطاقات�السلبية� �عل��ا����أداء��شاط�بد�ي�مع�ن�بحيث�ت�ون ا��الة�النفسية�ال���ن�ون

�الر�اضة� �م��ا �املخاطر�ال���يمكن�أن�تحمينا �السليم�والتحذير�من ����ا��سم �السليم �العقل �ي�ون �بحيث �بنا عالقة

�باشرا� �ذلك ����جو�جما���وفضاء�مفتوح�و��ون �ذلك ��ل ات�وح���امل�شطات ر عموما��التدخ�ن�و�دمان�ع���املحذ

�اضي�ن� ر   ...    ماعي�ن�

�بالغة� �أ�مية �وتأخذ سة ر �ومدا �بحثا �متعددة �معرفية �مجاالت ��فراد �حيو�ة �مف�وم �نجاح ��مر��شغل �واقع ��

غبة����تحس�ن�نمط�ا��ياة�ذلك�من�خالل�الطا�ع�الرس���املؤسسا�ي�وشبھ�الرس���الذي�يمكن�أن�نجده� ر تحدد�ا�

إذ�تف����ذه�املواسم�وال�شاطات�ا��و�العام�الذي�يمكن�إن�يبدي�ف��ا�

ا��م�وكفاءا��م�وكذا�و�و���م�كيف�يمكن�أن��س�ثمر�����ذه�الوسائل�البيداغوجية�ال���ت�سم�بھ��ذه� ر �فراد�م�ا

�بتطو�ر� �تدفع �ال�� �وعفو�تھ �انفتاحھ س��

�تتوفر�فيھ��جواء� �بحيث �الكشفية يم�����شطة

�الزم��� �يمتاز�بالتحاقل ��علي�� �ترفي�� �ال�شاط �العادة ��� ي�ون

من�املعلومة�بزمن�ال��فيھ�ومنھ�يمكن�التأكيد�ع���إيصال�أك���قدر�ممكن�من�املعلومات�إضافة� ز ف�إذ�يتداخل� ر للمعا

ة�نفس�ا�يقدم�ال�شاط�الكشفي�نفسھ�بذلك�بوسم�و�ما�ية�مستقلة�و�و�ما��عرف�بھ���شط

د��ذا�املس���يوما��عد�يوم�أمام� �عليھ�ع���صعيد�املشاركة�الفعلية�واملث������ت�و�ن�ال��صية�و�طّر �أن�ت�ون ل وتحاو
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�باالنتماء�وعند�ا��ديث�عن�الوسائل�البيداغوجية�ا��ديثة�واملعاصرة� فبالفن�تتط�ر�النفوس�وتتقوم�و��ن���الشعور

�خ�ا�ضلت��دوات�امل��رة�ف��ا�تؤكد�ع� ر �ال�سلية��وسيلة�بيداغوجية�ناجعة����عملية�التعلم�بل����تا ��دور

يمكن�أن�نذكر��نا�وسيلة�بيداغوجية�كالسيكية�وتقليدية����ذلك�و�و�فن�ا���ي�فيمكن��نا�أن��ش���إ���الدور�

�غياب� �ضل ��� �نجاعتھ �الطا�ع ��ذا �أث�ت �لقد �والتعليم �التعلم �عملية ��� �القص��� �الطا�ع �يضفيھ �الذي الفعال

�ان�شار�ال �مع �كذلك �وال�يزال �مصدر�ال�ام �و�ان �البيداغوجية �وكذا�الوسائل �واملبادئ ��ف�ار�والقيم �إيصال ��� س�نما

سيلة�س�لة�إليصال�املعرفة�كما��أو املعلومة��ش���مجاال��ا�القيمية� العلمية�وال�دف�م��ا�تنمية�ا��يل�عند��طفال�وو

ح�ا��ماعية� ات�الطفل�العلمية�وتن���الرو ر �ال�شاطات��ستعراضية�ذات�الطا�ع�الر�ا����من�تنمية�قد يمكن�ان��عزز

ات����ا��ساب���� ر �و�مكن�من�خالل��ل��شاط�أن�نك�سب�م�ا ل �مباشرة����املتناو ق و�حت�اك�املباشر�ب�ن��فراد�بطر

��عض� �وت��يح �النقائص اك ر �استد �ع�� ��عمل �خالل�ا �من �مرح �جو�تناف��� ��� �املمكنة ل �وا��لو �مقدمات اس�باق

�طبي �مثال��� �بصوابھ ��عتقد �ال�� �واملعلومات ات �طبيعة��ف�ار�والتصور �ع�� �التعرف �املناسب �التوقيت �ن ر �التما عة

�ة�املغذية�ل��سم�من�فيتامينات�ومعادن� ر الوظيفة�ال���يؤد��ا��ل�عضو�أ�مية�التغذية�والتعرف�ع���العناصر�الضرو

���شطة�منفذا�إلخراج�الطاقات�السلبية� �عل��ا����أداء��شاط�بد�ي�مع�ن�بحيث�ت�ون ا��الة�النفسية�ال���ن�ون

�الر�اضة� �م��ا �املخاطر�ال���يمكن�أن�تحمينا �السليم�والتحذير�من ����ا��سم �السليم �العقل �ي�ون �بحيث �بنا عالقة

�باشرا� �ذلك ����جو�جما���وفضاء�مفتوح�و��ون �ذلك ��ل ات�وح���امل�شطات ر عموما��التدخ�ن�و�دمان�ع���املحذ

�نفساني�ن�واجت ي �اضي�ن��ا�ل��ختصاص��األطباء��ئمة�كتاب�مس�شار ر ماعي�ن�

�بالغة� �أ�مية �وتأخذ سة ر �ومدا �بحثا �متعددة �معرفية �مجاالت ��فراد �حيو�ة �مف�وم �نجاح ��مر��شغل �واقع ��

غبة����تحس�ن�نمط�ا��ياة�ذلك�من�خالل�الطا�ع�الرس���املؤسسا�ي�وشبھ�الرس���الذي�يمكن�أن�نجده� ر تحدد�ا�

إذ�تف����ذه�املواسم�وال�شاطات�ا��و�العام�الذي�يمكن�إن�يبدي�ف��ا�...العادات�والتقاليد�������شطة�الثقافية�و��

ا��م�وكفاءا��م�وكذا�و�و���م�كيف�يمكن�أن��س�ثمر�����ذه�الوسائل�البيداغوجية�ال���ت�سم�بھ��ذه� ر �فراد�م�ا

�غ���الر  �الطلع �ع�� ��غلب �ألنھ �الرسمية �وشبھ �الرسمية �الثقافية �بتطو�ر���ساق �تدفع �ال�� �وعفو�تھ �انفتاحھ س��

�ما�ال�سق�الرس���� ر نة�أك���مما��و�عليھ� ة�جيدة�و�مرو ات�بصور ر   .امل�ا

�بي��� ����طا�ع �ملسناه �ما �خالل �من �ذلك �تتوفر�فيھ��جواء�) بي�يات(نتحدث�عن �بحيث �الكشفية يم�����شطة

�ف �لألطفال �النفسية �التوليفة �مع �عادة �ت�ناسب �الزم���ال�� �يمتاز�بالتحاقل ��علي�� �ترفي�� �ال�شاط �العادة ��� ي�ون

من�املعلومة�بزمن�ال��فيھ�ومنھ�يمكن�التأكيد�ع���إيصال�أك���قدر�ممكن�من�املعلومات�إضافة� ز ف�إذ�يتداخل� ر للمعا

يقدم�ال�شاط�الكشفي�نفسھ�بذلك�بوسم�و�ما�ية�مستقلة�و�و�ما��عرف�بھ���شط. 

د��ذا�املس���يوما��عد�يوم�أمام� �عليھ�ع���صعيد�املشاركة�الفعلية�واملث������ت�و�ن�ال��صية�و�طّر �أن�ت�ون ل وتحاو
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�باالنتماء�وعند�ا��ديث�عن�الوسائل�البيداغوجية�ا��ديثة�واملعاصرة� فبالفن�تتط�ر�النفوس�وتتقوم�و��ن���الشعور

�خ�ا�ضلت��دوات�امل��رة�ف��ا�تؤكد�ع� ر بل����تا

يمكن�أن�نذكر��نا�وسيلة�بيداغوجية�كالسيكية�وتقليدية����ذلك�و�و�فن�ا���ي�فيمكن��نا�أن��ش���إ���الدور�        

�غياب� �ضل ��� �نجاعتھ �الطا�ع ��ذا �أث�ت �لقد �والتعليم �التعلم �عملية ��� �القص��� �الطا�ع �يضفيھ �الذي الفعال

�ان�شار�ال �مع �كذلك �وال�يزال �مصدر�ال�ام �و�ان �البيداغوجية الوسائل

املعلومة��ش���مجاال��ا�القيمية�

ح�ا��ماعية� ات�الطفل�العلمية�وتن���الرو ر �ال�شاطات��ستعراضية�ذات�الطا�ع�الر�ا����من�تنمية�قد يمكن�ان��عزز

ات����ا��ساب���� ر �و�مكن�من�خالل��ل��شاط�أن�نك�سب�م�ا ل �مباشرة����املتناو ق و�حت�اك�املباشر�ب�ن��فراد�بطر

��عض� �وت��يح �النقائص اك ر �استد �ع�� ��عمل �خالل�ا �من �مرح �جو�تناف��� ��� �املمكنة ل �وا��لو �مقدمات اس�باق

�طبي �مثال��� �بصوابھ ��عتقد �ال�� �واملعلومات ات �ف�ار�والتصور

�ة�املغذية�ل��سم�من�فيتامينات�ومعادن� ر الوظيفة�ال���يؤد��ا��ل�عضو�أ�مية�التغذية�والتعرف�ع���العناصر�الضرو

���شطة�منفذا�إلخراج�الطاقات�السلبية�..   �عل��ا����أداء��شاط�بد�ي�مع�ن�بحيث�ت�ون ا��الة�النفسية�ال���ن�ون

�الر�اضة�ال �م��ا �املخاطر�ال���يمكن�أن�تحمينا �السليم�والتحذير�من ����ا��سم �السليم �العقل �ي�ون �بحيث �بنا عالقة

�باشرا� �ذلك ����جو�جما���وفضاء�مفتوح�و��ون �ذلك ��ل ات�وح���امل�شطات ر عموما��التدخ�ن�و�دمان�ع���املحذ

�نفساني�ن�واجت ي �ا�ل��ختصاص��األطباء��ئمة�كتاب�مس�شار

  : خاتمة�

�بالغة�        �أ�مية �وتأخذ سة ر �ومدا �بحثا �متعددة �معرفية �مجاالت ��فراد �حيو�ة �مف�وم �نجاح ��مر��شغل �واقع ��

غبة����تحس�ن�نمط�ا��ياة�ذلك�من�خالل�الطا�ع�الرس���املؤسسا�ي�وشبھ�الرس���الذي�يمكن�أن�نجده� ر تحدد�ا�

�����شطة�الثقافية�و��

ا��م�وكفاءا��م�وكذا�و�و���م�كيف�يمكن�أن��س�ثمر�����ذه�الوسائل�البيداغوجية�ال���ت�سم�بھ��ذه� ر �فراد�م�ا

�غ���الر  �الطلع �ع�� ��غلب �ألنھ �الرسمية �وشبھ �الرسمية �الثقافية ��ساق

�ما�ال�سق�الرس���� ر نة�أك���مما��و�عليھ� ة�جيدة�و�مرو ات�بصور ر امل�ا

�بي����          ����طا�ع �ملسناه �ما �خالل �من �ذلك نتحدث�عن

�ف �لألطفال �النفسية �التوليفة �مع �عادة �ت�ناسب ال��

من�املعلومة�بزمن�ال��فيھ�ومنھ�يمكن�التأكيد�ع���إيصال�أك���قدر�ممكن�من�املعلومات�إضافة� ز ف�إذ�يتداخل� ر للمعا

. إ���بناء���صية�م��نة�

د��ذا�املس���يوما��عد�يوم�أمام� �عليھ�ع���صعيد�املشاركة�الفعلية�واملث������ت�و�ن�ال��صية�و�طّر �أن�ت�ون ل وتحاو
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�فيھ��ذا�ال�سق�ترت�ب�ب�تھ�بمسار�ممن���تبدو�أ�دافھ�محددة� ل التحديات�والتغ��ات�ال����ش�د�ا�عالم�اليوم�يحاو

  .،�دار�املعرفة�ا��امعية،�مصر�،القا�رة�،�

دن،� �ع،�عمان��ر   .دار�صفاء�لل�شر�والتوز

دن،�   .،�دار�الكندي،��ر

�ا��ياة����ا��زائر� ى اسة�عن�مستو ر �من�ثالث�صفحات��عنوان�د ،�تقر�ر�مرقون

https://al

http://www.echخ��اطلع�� ر  :عليھ�بتا

ق�الفردية�والب�ئة�الصفية� ا��صائص�النمائية�والفرو

�ع   . خلف�اللعب�بالوحدات�التعلمية�البنائية���لية�لل�شر�والتوز
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�فيھ��ذا�ال�سق�ترت�ب�ب�تھ�بمسار�ممن���تبدو�أ�دافھ�محددة� ل التحديات�والتغ��ات�ال����ش�د�ا�عالم�اليوم�يحاو

�التباس�   .مرنة�متداولة�دون

  :ر�واملراجع�

،�دار�املعرفة�ا��امعية،�مصر�،القا�رة�،��سرة�وا��ياة�العائلية).2008

دن،��،الطفل�و�سرة�واملجتمع ).2000(حنان�عبد�ا��ميد�العنا�ي �ع،�عمان��ر دار�صفاء�لل�شر�والتوز

دن،�1،�طمن���البحث�ال��بوي  ).1999 ،�دار�الكندي،��ر

شيف�الوط��،�علبة� �ا��ياة����ا��زائر��31ر ى اسة�عن�مستو ر �من�ثالث�صفحات��عنوان�د ،�تقر�ر�مرقون

�خ�ا��زائر�الثقا��� ر https://alنقال�عن�أ�ي�القاسم�سعد�هللا�تا -

maktaba.org/book/33512/4510  

chaab.com/ar-http://www.ech 2019ماي��25الس�ت��عدد)2019(جر�دة�الشعب�

  

ي�ع )2015(أيوب�دخل�هللا� ق�الفردية�والب�ئة�الصفية�- لم�النفس�ال��بو ا��صائص�النمائية�والفرو

  .وا�ع�اسا��ا�ع���العملية�التعليمية��دار�الكتب�العلمية�

�ع�)2016(خلف�هللا� خلف�اللعب�بالوحدات�التعلمية�البنائية���لية�لل�شر�والتوز

ة�التعلمية�دار�دجلة��)2016 ر   .اضطرابات�القد

�ليونز�نظر�ة��شومس�ى�اللغو�ة�   دار�املعرفة�ا��امعية جون
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�فيھ��ذا�ال�سق�ترت�ب�ب�تھ�بمسار�ممن���تبدو�أ�دافھ�محددة� ل التحديات�والتغ��ات�ال����ش�د�ا�عالم�اليوم�يحاو

�التباس� مرنة�متداولة�دون

ر�واملراجع�قائمة�املصاد

2008( : سناء�ا��و�� .1

حنان�عبد�ا��ميد�العنا�ي .2

1999(حسن�امل����، .3

شيف�الوط��،�علبة� .4 �ر

�خ�ا��زائر�الثقا����1954سنة� ر نقال�عن�أ�ي�القاسم�سعد�هللا�تا

maktaba.org/book/33512/4510  

جر�دة�الشعب� .5

10/08/2022  

أيوب�دخل�هللا� .6

وا�ع�اسا��ا�ع���العملية�التعليمية��دار�الكتب�العلمية�

خلف�هللا��مجدول�ن  .7

2016(محمد�مو���� .8

�ليونز�نظر�ة��شومس�ى�اللغو�ة� .9 جون

  

  

  

  

  

  

  

  

  

http://www.ech-chaab.com/ar %d8%a7%d8%b7%d9%84%d8%b9
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ت�التدر��ية�للقيادة�ال��بو�ة����ضوء�التطور�التكنولو���وعصر�العوملة

Training needs of educational leadership in light of technological development and 

سامية�إسماعيل�سكيك

والتعليم�العا���الفلسطي�ية

��ـ���افـة�املجـاالت�ال��بو�ـة�والعلميـة�والثقافيـة�و�قتصـادية� ق �غ���مسبو
ً
�ا��ادي�والعشر�ن�تطورا ش�د�القرن

�تكنولو����ائل،� �ة�حديثة�صاح��ا�تطور ر ،�حيث�ظ�رت�نظر�ات�إدا ي �امليدان�ال��بو �ة،�وقد�طال��ذا�التطور ر وا��ضا

تقـــاء�بأســـاليب�التعلـــيم��والـــتعلم،�وكـــذلك�تجو�ـــد�أداء�املعلمـــ�ن� ��مـــن��دوار�املنوطـــة�بالقيـــادة�ال��بو�ـــة�مـــن�حيـــث��ر

�التقليـدي�للقيــادة�ال��بو�ـة��ملجا��ــة�التحـديات�ال�ــ��تواجــھ� ج�مـن�املنظــور ة�التنافسـية،�وا��ــرو ر والعـامل�ن،وتحقيق�القــد

��يــة�للقيــادة�ال��بو�ــة�حيــث�يتطلـــب� ر اســـة�لتحديــد��حتياجــات�التد ر الد

ات�العلميـــة�والتكنولوجيـــة،�واعيـــة�ومدركــــة� ــ��أ�ـــم�التطـــور �ـــة�منفتحـــة�ع�ــ �النـــا���وجـــود�قيـــادات�ذات�رؤ ي �داء��دار

�التكنولو��،العوملة  .ال��بو�ة،��نماط�القيادية،�التطور

Abstract 

The twenty -first century witnessed an unprecedented development in all educational, scientific, cultural, economic and 

civilizational fields. This development affected the educational field, as modern administrative theories appeared 

accompanied by tremend ous technological development, which changed the roles entrusted to the educational leadership 

in terms of improving teaching and learning methods, as well as improving the performance of teachers. and employees, 

and achieve competitiveness, and out of the

facing the educational institution. Hence the idea of 

where successful administrative performance requires

scientific and technological developments, aware of the implications of the era of globalization and the explosion of 

knowledge.  

Key words: 

Training needs, educational leadership, 
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ت�التدر��ية�للقيادة�ال��بو�ة����ضوء�التطور�التكنولو���وعصر�العوملة

Training needs of educational leadership in light of technological development and 

the era of globalization 

سامية�إسماعيل�سكيك. د/ إعداد�الباحثة  

والتعليم�العا���الفلسطي�يةمدير�تنفيذي�بوزارة�ال��بية�  

��ـ���افـة�املجـاالت�ال��بو�ـة�والعلميـة�والثقافيـة�و�قتصـادية� ق �غ���مسبو
ً
�ا��ادي�والعشر�ن�تطورا ش�د�القرن

�تكنولو����ائل،� �ة�حديثة�صاح��ا�تطور ر ،�حيث�ظ�رت�نظر�ات�إدا ي �امليدان�ال��بو �ة،�وقد�طال��ذا�التطور ر وا��ضا

تقـــاء�بأســـاليب�التعلـــيم��والـــتعلم،�وكـــذلك�تجو�ـــد�أداء�املعلمـــ�ن� ��مـــن��دوار�املنوطـــة�بالقيـــادة�ال��بو�ـــة�مـــن�حيـــث��ر

�التقليـدي�للقيــادة�ال��بو�ـة��ملجا��ــة�التحـديات�ال�ــ��تواجــھ� ج�مـن�املنظــور ة�التنافسـية،�وا��ــرو ر والعـامل�ن،وتحقيق�القــد

��يــة�للقيــادة�ال��بو�ــة�حيــث�يتطلـــب�املؤسســة�ال��بو�ــة،�ومــن��نــا�جــاءت�فكــرة��ــذه� ر اســـة�لتحديــد��حتياجــات�التد ر الد

ات�العلميـــة�والتكنولوجيـــة،�واعيـــة�ومدركــــة� ــ��أ�ـــم�التطـــور �ـــة�منفتحـــة�ع�ــ �النـــا���وجـــود�قيـــادات�ذات�رؤ ي �داء��دار

  .ملآالت�عصر�العوملة�و�نفجار�املعر��

��ية،�القيادة� ر �التكنولو��،العوملةالحتياجات�التد ال��بو�ة،��نماط�القيادية،�التطور

first century witnessed an unprecedented development in all educational, scientific, cultural, economic and 

civilizational fields. This development affected the educational field, as modern administrative theories appeared 

ous technological development, which changed the roles entrusted to the educational leadership 

in terms of improving teaching and learning methods, as well as improving the performance of teachers. and employees, 

and achieve competitiveness, and out of the traditional perspective of educational leadership to confront the challenges 

facing the educational institution. Hence the idea of this study to determine the training needs of educational leadership, 

where successful administrative performance requires  the presence of leaders with a clear vision to the most important 

scientific and technological developments, aware of the implications of the era of globalization and the explosion of 

Training needs, educational leadership, leadership styles, technological development, globalization.
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ت�التدر��ية�للقيادة�ال��بو�ة����ضوء�التطور�التكنولو���وعصر�العوملة�حتياج  

Training needs of educational leadership in light of technological development and 

  :م��ص�البحث

��ـ���افـة�املجـاالت�ال��بو�ـة�والعلميـة�والثقافيـة�و�قتصـادية������������ ق �غ���مسبو
ً
�ا��ادي�والعشر�ن�تطورا ش�د�القرن

�تكنولو����ائل،� �ة�حديثة�صاح��ا�تطور ر ،�حيث�ظ�رت�نظر�ات�إدا ي �امليدان�ال��بو �ة،�وقد�طال��ذا�التطور ر وا��ضا

تقـــاء�بأســـاليب�التعلـــيم��والـــتعلم،�وكـــذلك�تجو�ـــد�أداء�املعلمـــ�ن�غّ�ـــ ��مـــن��دوار�املنوطـــة�بالقيـــادة�ال��بو�ـــة�مـــن�حيـــث��ر

�التقليـدي�للقيــادة�ال��بو�ـة��ملجا��ــة�التحـديات�ال�ــ��تواجــھ� ج�مـن�املنظــور ة�التنافسـية،�وا��ــرو ر والعـامل�ن،وتحقيق�القــد

املؤسســة�ال��بو�ــة،�ومــن��نــا�جــاءت�فكــرة��ــذه�

ات�العلميـــة�والتكنولوجيـــة،�واعيـــة�ومدركــــة� ــ��أ�ـــم�التطـــور �ـــة�منفتحـــة�ع�ــ �النـــا���وجـــود�قيـــادات�ذات�رؤ ي �داء��دار

ملآالت�عصر�العوملة�و�نفجار�املعر��

��ية،�القيادة�ا�:ال�لمات�املفتاحية ر الحتياجات�التد

first century witnessed an unprecedented development in all educational, scientific, cultural, economic and 

civilizational fields. This development affected the educational field, as modern administrative theories appeared 

ous technological development, which changed the roles entrusted to the educational leadership 

in terms of improving teaching and learning methods, as well as improving the performance of teachers. and employees, 

traditional perspective of educational leadership to confront the challenges 

this study to determine the training needs of educational leadership, 

the presence of leaders with a clear vision to the most important 

scientific and technological developments, aware of the implications of the era of globalization and the explosion of 

leadership styles, technological development, globalization.  
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ـــ�� ــــأث���ع�ـــ ـــوة�تـ ــــا�ل�ــــــذا�امليـــــدان�مـــــن�قــ ــــة�بالغـــــة،�ملـ �بأ�ميـ ي ـــو ـــ��امليـــــدان�ال��بــ ـــامل�ن��ـــ ـــتمر��للعــ ــــ��املســ ـــو�امل�ـ ــــى�النمــ يحظـ

�عـن�تر�يـة�الشـباب�الـذين��ـم�عمـاد��مـة�وسـ� ل ل��و ��املجتمعات��حيث�إنھ�املسـؤو
ً
يل���ضـ��ا�إذا�تـم�إعـداد�م�إعـدادا

ــ���ا�ــــل� ف�والتكنولوجيــــا،�وملــــا��ــــان�ذلــــك��مــــر�يقــــع�ع�ــ ر ــ���افــــة�العلــــوم�واملعــــا ات�ال�ائلــــة��ــ �ســــليما�يواكــــب�التطــــور
ً
تر�و�ــــا

�ب� ر لة�عن�تجو�د�وتطو�ر�أداء�العـامل�ن��ـ��املؤسسـات�التعليميـة�؛�فـإن�ذلـك��مـر�يحتـاج�إ�ـ��تـد القيادة�ال��بو�ة�املسؤو

ة�ال��بو��ن�ع���كيفية�مجا��ة�التغ��ات�والتحديات�ال���تواجھ�املجتمع�عامة�والب�ئة�التعليمية�خاصة،�من�خالل�

�التقليــدي�للقيــادة�و�اتبــاع� ج�مــن�املنظــور �ا��ــديث�بإيجابياتــھ،�وتمكــ��م�مــن�ا��ــرو ي ��يــة���عكــس�الفكــر��دار ر بــرامج�تد

�
ً
�التكنولــو���مــن�أ�ــم�مالمــح�العصــر�ا��ــا��،�وال�ــ��طــال�تأث���ــا��افــة�مجــاالت�ا��يــاة،�ونظــرا و�عــد�العوملــة�والتطــور

،�وعــدم�محدوديتــھ،� ات�ال�ــ���شــ�د�ا�العــالم��ــ���افــة�مجــاالت�العلــوم��وال�ــ��أدت�إ�ــ��ا�ســاع�أفــق�النمــو�والتطــور للتطــور

تـــھ�التكنولوجيـــا�مـــن��ســـ�يل�لعمليـــات��تصـــال�والتواصـــل�بـــ�ن�شـــعوب� صـــغ��ة�ن�يجـــة�ملـــا�أفرز

�وعناصــــر�ما�املختلفــــة� ي ـــو ��ــــ��النظــــام�التعلي�ــــ��وال��بـ
ً
�أثــــرا ـــور �ل�ــــذا�التطـ ( العــــالم،�،�و�التــــا���فإنــــھ�مــــن�املؤكــــد�أن�ي�ــــون

  :السؤال�الرئ�س�التا��

�التكنولو���وعصر�العوملة ��ية�للقيادة�ال��بو�ة����ضوء�التطور ر   ؟�حتياجات�التد

ــوء� ��يــــة�للقيــــادة�ال��بو�ــــة��ــــ��ضــ ر �حتياجــــات�التد

تقاء�باملؤسسات�التعليمية،�وتحقيق�جودة��داء�ف��ا �ال�ام�للقادة�ال��بو��ن�����ر  .الدور

س� ر اء�املــــدا ر ـــة�والتعلــــيم�ومــــد اء�ال��بيـ ر ـــة�والتعلــــيم�ومــــد ة�ال��بيـ ر ــ��وزا لون��ــ ـــؤو ـــة�املسـ اسـ ر ـــن��ــــذه�الد ـــد��ســــتفيد�مـ قـ

ات�ال��بو�ـة�لـدة� ر عة،�وال����ستلزم�صقل�و�غي���امل�ا ر مواكبة�التغ��ات�العلمية�واملعرفية�والتكنولوجية�امل�سا

سائل�تنفيذ�ا ��ية�وو ر �تحديد��حتياجات�التد ق  .معرفة�سياسات�وإجراءات�وطر

رؤى سوسیوتربویة إلعادة إنتاج الثقة بین : التربویة واتجاھات التربیة الحدیثة
 المؤسسات التربویة والمجتمع

برلین    -    ألمانیا/ اصدارات المركز الدیمقراطي العربي للدراسات السیاسیة واالقتصادیة 

 

ـــ�� ــــأث���ع�ـــ ـــوة�تـ ــــا�ل�ــــــذا�امليـــــدان�مـــــن�قــ ــــة�بالغـــــة،�ملـ �بأ�ميـ ي ـــو ـــ��امليـــــدان�ال��بــ ـــامل�ن��ـــ ـــتمر��للعــ ــــ��املســ ـــو�امل�ـ ــــى�النمــ يحظـ

�عـن�تر�يـة�الشـباب�الـذين��ـم�عمـاد��مـة�وسـ� ل ل��و املجتمعات��حيث�إنھ�املسـؤو

ــ���ا�ــــل� ف�والتكنولوجيــــا،�وملــــا��ــــان�ذلــــك��مــــر�يقــــع�ع�ــ ر ــ���افــــة�العلــــوم�واملعــــا ات�ال�ائلــــة��ــ �ســــليما�يواكــــب�التطــــور
ً
تر�و�ــــا

�ب� ر لة�عن�تجو�د�وتطو�ر�أداء�العـامل�ن��ـ��املؤسسـات�التعليميـة�؛�فـإن�ذلـك��مـر�يحتـاج�إ�ـ��تـد القيادة�ال��بو�ة�املسؤو

ة�ال��بو��ن�ع���كيفية�مجا��ة�التغ��ات�والتحديات�ال���تواجھ�املجتمع�عامة�والب�ئة�التعليمية�خاصة،�من�خالل�

�التقليــدي�للقيــادة�و�اتبــاع� ج�مــن�املنظــور �ا��ــديث�بإيجابياتــھ،�وتمكــ��م�مــن�ا��ــرو ي ��يــة���عكــس�الفكــر��دار ر بــرامج�تد

فعتھاس��اتيجيات���س�م����خلق�جيل�واعد�قادر�ع���بن   .اء�الوطن�ور

�
ً
�التكنولــو���مــن�أ�ــم�مالمــح�العصــر�ا��ــا��،�وال�ــ��طــال�تأث���ــا��افــة�مجــاالت�ا��يــاة،�ونظــرا و�عــد�العوملــة�والتطــور

،�وعــدم�محدوديتــھ،� ات�ال�ــ���شــ�د�ا�العــالم��ــ���افــة�مجــاالت�العلــوم��وال�ــ��أدت�إ�ــ��ا�ســاع�أفــق�النمــو�والتطــور للتطــور

تـــھ�التكنولوجيـــا�مـــن��ســـ�يل�لعمليـــات��تصـــال�والتواصـــل�بـــ�ن�شـــعوب��بـــات�العـــالم�بأكملـــھ�قر�ـــة صـــغ��ة�ن�يجـــة�ملـــا�أفرز

�وعناصــــر�ما�املختلفــــة� ي ـــو ��ــــ��النظــــام�التعلي�ــــ��وال��بـ
ً
�أثــــرا ـــور �ل�ــــذا�التطـ العــــالم،�،�و�التــــا���فإنــــھ�مــــن�املؤكــــد�أن�ي�ــــون

اسة�وال���تتمثل���� ر السؤال�الرئ�س�التا��و���ضوء�ما�سبق�ت��ز�مش�لة�الد

�التكنولو���وعصر�العوملة ��ية�للقيادة�ال��بو�ة����ضوء�التطور ر �حتياجات�التد

اســــة�مــــن�أ�ميــــة�املوضــــوع�الــــذي��عا��ــــھ،�و�ــــو� ر ــوء�ت�ــــ�ز�أ�ميــــة�الد ��يــــة�للقيــــادة�ال��بو�ــــة��ــــ��ضــ ر �حتياجــــات�التد

�التكنولو���وعصر�العوملة  .التطور

تقاء�باملؤسسات�التعليمية،�وتحقيق�جودة��داء�ف��ا �ال�ام�للقادة�ال��بو��ن�����ر الدور

س� ر اء�املــــدا ر ـــة�والتعلــــيم�ومــــد اء�ال��بيـ ر ـــة�والتعلــــيم�ومــــد ة�ال��بيـ ر ــ��وزا لون��ــ ـــؤو ـــة�املسـ اسـ ر ـــن��ــــذه�الد ـــد��ســــتفيد�مـ قـ

ن�التعليمية  .وامل�تم�ن�بالشؤو

اسة�إ���تحقيق� ر   :��داف�التالية�س���الد

:  

ات�ال��بو�ـة�لـدة� ر عة،�وال����ستلزم�صقل�و�غي���امل�ا ر مواكبة�التغ��ات�العلمية�واملعرفية�والتكنولوجية�امل�سا

 .القادة�ال��بو��ن

سائل�تنفيذ�ا ��ية�وو ر �تحديد��حتياجات�التد ق معرفة�سياسات�وإجراءات�وطر

ر���املسا�مة����إعادة�ف�م�مصط  .��ات�العمل�التد
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  :مقدمة

ـــ�������� ــــأث���ع�ـــ ـــوة�تـ ــــا�ل�ــــــذا�امليـــــدان�مـــــن�قــ ــــة�بالغـــــة،�ملـ �بأ�ميـ ي ـــو ـــ��امليـــــدان�ال��بــ ـــامل�ن��ـــ ـــتمر��للعــ ــــ��املســ ـــو�امل�ـ ــــى�النمــ يحظـ

�عـن�تر�يـة�الشـباب�الـذين��ـم�عمـاد��مـة�وسـ� ل ل��و املجتمعات��حيث�إنھ�املسـؤو

ــ���ا�ــــل� ف�والتكنولوجيــــا،�وملــــا��ــــان�ذلــــك��مــــر�يقــــع�ع�ــ ر ــ���افــــة�العلــــوم�واملعــــا ات�ال�ائلــــة��ــ �ســــليما�يواكــــب�التطــــور
ً
تر�و�ــــا

�ب� ر لة�عن�تجو�د�وتطو�ر�أداء�العـامل�ن��ـ��املؤسسـات�التعليميـة�؛�فـإن�ذلـك��مـر�يحتـاج�إ�ـ��تـد القيادة�ال��بو�ة�املسؤو

ة�ال��بو��ن�ع���كيفية�مجا��ة�التغ��ات�والتحديات�ال���تواجھ�املجتمع�عامة�والب�ئة�التعليمية�خاصة،�من�خالل�القاد

�التقليــدي�للقيــادة�و�اتبــاع� ج�مــن�املنظــور �ا��ــديث�بإيجابياتــھ،�وتمكــ��م�مــن�ا��ــرو ي ��يــة���عكــس�الفكــر��دار ر بــرامج�تد

اس��اتيجيات���س�م����خلق�جيل�واعد�قادر�ع���بن

        �
ً
�التكنولــو���مــن�أ�ــم�مالمــح�العصــر�ا��ــا��،�وال�ــ��طــال�تأث���ــا��افــة�مجــاالت�ا��يــاة،�ونظــرا و�عــد�العوملــة�والتطــور

،�وعــدم�محدوديتــھ،� ات�ال�ــ���شــ�د�ا�العــالم��ــ���افــة�مجــاالت�العلــوم��وال�ــ��أدت�إ�ــ��ا�ســاع�أفــق�النمــو�والتطــور للتطــور

بـــات�العـــالم�بأكملـــھ�قر�ـــة

�وعناصــــر�ما�املختلفــــة� ي ـــو ��ــــ��النظــــام�التعلي�ــــ��وال��بـ
ً
�أثــــرا ـــور �ل�ــــذا�التطـ العــــالم،�،�و�التــــا���فإنــــھ�مــــن�املؤكــــد�أن�ي�ــــون

اسة�وال���تتمثل����). 2012�،55ا��يلة،� ر و���ضوء�ما�سبق�ت��ز�مش�لة�الد

�التكنولو���وعصر�العوملةما� ��ية�للقيادة�ال��بو�ة����ضوء�التطور ر �حتياجات�التد

  :أ�مية�الدراسة

اســــة�مــــن�أ�ميــــة�املوضــــوع�الــــذي��عا��ــــھ،�و�ــــو� - ر ت�ــــ�ز�أ�ميــــة�الد

�التكنولو���وعصر�العوملة التطور

تقاء�باملؤسسات�التعليمية،�وتحقيق�جودة��داء�ف��اتو��� - �ال�ام�للقادة�ال��بو��ن�����ر الدور

س� - ر اء�املــــدا ر ـــة�والتعلــــيم�ومــــد اء�ال��بيـ ر ـــة�والتعلــــيم�ومــــد ة�ال��بيـ ر ــ��وزا لون��ــ ـــؤو ـــة�املسـ اسـ ر ـــن��ــــذه�الد ـــد��ســــتفيد�مـ قـ

ن�التعليمية وامل�تم�ن�بالشؤو

  : أ�داف�الدراسة

اسة�إ���تحقيق� ر �س���الد

:أ�داف�الورقة�البحثية

ات�ال��بو�ـة�لـدة� .1 ر عة،�وال����ستلزم�صقل�و�غي���امل�ا ر مواكبة�التغ��ات�العلمية�واملعرفية�والتكنولوجية�امل�سا

القادة�ال��بو��ن

سائل�تنفيذ�ا .2 ��ية�وو ر �تحديد��حتياجات�التد ق معرفة�سياسات�وإجراءات�وطر

املسا�مة����إعادة�ف�م�مصط .3
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�للمحـــاور� ق اســـة،�مـــن�خـــالل�التطـــر ر �الد ل �لإلجابـــة�عـــن��ســـاؤ
ً
تـــم�اســـتخدام�املـــن���الوصـــفي�التحلي�ـــ���ونـــھ�مالئمـــا

�ـــــة�املســـــتقبلية� ـــالل�بنــــاء�الرؤ ـــ��املؤسســـــة�ال��بو�ـــــة�مــــن�خــ ـــلوك�العـــــامل�ن��ـ ـــ��توجيـــــھ�سـ �اجتمــــا���فعـــــال���ــــدف�إ�ــ دور

ســــة�التحف�ــــ�� ر ـــ�ن�جميــــع�أفراد�ــــا،�والتــــأث���فــــ��م�ومما ـــاء�العالقــــات���ســــانية�بـ ات��ســــ��اتيجية�للمؤسســــة،�و�نـ

ات�مطلو�ة�ألداء�أعمال�م�ع���أكمل�وجھ ر �ب��فراد�العامل�ن�بما�يناس��م�من�م�ا ر   .وال���يع�ل�م�وتد

ات� ر �لــد��م�مــن�م�ــا ات�لــدى�القــادة�ال��بــو��ن،�ومــا�يجــب�أن�ي�ــون ر ات�وقــد

،�و�ـ���مجموعـة�العمليـات�التحليليـة�.عليا�وقيادية�تمك��م�من�إحداث��غي��ات�جو�ر�ة��ادفـة��ـ���املؤسسـة�التعليميـة

��ية�لدى�فئة�محددة����ف��ة�ومنية�محددة� ر صد�وقياس�الفجوة�التد ر   ".ال�����دف�إ���

ف�والقناعـات�وترشـيد�السـلوكيات� ر ات�و�نـاء�املعـا ر �افـة�ا���ـود�املخططـة�لتطـو�ر�امل�ـا

  

رة� �ة�لتعز�ـز�القـد ر مـن�أجـل�تطـو�ر�العديـد�مـن�التقنيـات��سـ�ثما

ش���إ���املنتجات�أو��ج�ـزة�أو�التقنيـات�أو�العمليـات�ال�ـ�� ،�كما�ُ�

رؤى سوسیوتربویة إلعادة إنتاج الثقة بین : التربویة واتجاھات التربیة الحدیثة
 المؤسسات التربویة والمجتمع

برلین    -    ألمانیا/ اصدارات المركز الدیمقراطي العربي للدراسات السیاسیة واالقتصادیة 

 

مة�للقيادات�ال��بو�ة ��ية�الالز ر   .تحديد�أ�م��حتياجات�التد

�للمحـــاور� ق اســـة،�مـــن�خـــالل�التطـــر ر �الد ل �لإلجابـــة�عـــن��ســـاؤ
ً
تـــم�اســـتخدام�املـــن���الوصـــفي�التحلي�ـــ���ونـــھ�مالئمـــا

  .القيادة�ال��بو�ة

��ية ر   .�حتياجات�التد

�التكنولو���والعوملة   .التطور

  :تب�ت�الباحثة�التعر�فات��جرائية�التالية

�ـــــة�املســـــتقبلية� ـــالل�بنــــاء�الرؤ ـــ��املؤسســـــة�ال��بو�ـــــة�مــــن�خــ ـــلوك�العـــــامل�ن��ـ ـــ��توجيـــــھ�سـ �اجتمــــا���فعـــــال���ــــدف�إ�ــ دور

ســــة�التحف�ــــ�� ر ـــ�ن�جميــــع�أفراد�ــــا،�والتــــأث���فــــ��م�ومما ـــاء�العالقــــات���ســــانية�بـ ات��ســــ��اتيجية�للمؤسســــة،�و�نـ

ات�مطلو�ة�ألداء�أعمال�م�ع���أكمل�وجھ ر �ب��فراد�العامل�ن�بما�يناس��م�من�م�ا ر وال���يع�ل�م�وتد

ر  ات��ــ��التفــاوت�بــ�ن�مــا��ــو��ــائن�مــن�م�ــا ر �لــد��م�مــن�م�ــا ات�لــدى�القــادة�ال��بــو��ن،�ومــا�يجــب�أن�ي�ــون ر ات�وقــد

عليا�وقيادية�تمك��م�من�إحداث��غي��ات�جو�ر�ة��ادفـة��ـ���املؤسسـة�التعليميـة

��ية�لدى�فئة�محددة����ف��ة�ومنية�محددة� ر صد�وقياس�الفجوة�التد ر ال�����دف�إ���

ف�والقناعـات�وترشـيد�السـلوكيات�: " بأنھ)  2020 ر ات�و�نـاء�املعـا ر �افـة�ا���ـود�املخططـة�لتطـو�ر�امل�ـا

  ).العلمية��–املالية��–امل�نية��–ال��صية�( ���أي�مجال�من�املجاالت�ا��ياتية�

ھ�إجراء�أبحاث�
ّ
عرف�مصط���التطو�ر�التكنولو���بأن رة�ُ� �ة�لتعز�ـز�القـد ر مـن�أجـل�تطـو�ر�العديـد�مـن�التقنيـات��سـ�ثما

ش���إ���املنتجات�أو��ج�ـزة�أو�التقنيـات�أو�العمليـات�ال�ـ��املؤسسات�ال��بو�ة����لدى�القادة�ال��بو��ن ،�كما�ُ�

سة ر ت�إ���ما��عد�املرحلة�النظر�ة�و������مرحلة�املما   .تطور
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مة�للقيادات�ال��بو�ة .4 ��ية�الالز ر تحديد�أ�م��حتياجات�التد

  : املن���املستخدم

�للمحـــاور��������� ق اســـة،�مـــن�خـــالل�التطـــر ر �الد ل �لإلجابـــة�عـــن��ســـاؤ
ً
تـــم�اســـتخدام�املـــن���الوصـــفي�التحلي�ـــ���ونـــھ�مالئمـــا

  :التالية

القيادة�ال��بو�ة�:املحور��ول 

��ية�:املحور�الثا�ي ر �حتياجات�التد

�التكنولو���والعوملة�:املحور�الثالث التطور

  :التعر�فات��جرائية

تب�ت�الباحثة�التعر�فات��جرائية�التالية

  :القيادة�ال��بو�ة

�ـــــة�املســـــتقبلية������ ـــالل�بنــــاء�الرؤ ـــ��املؤسســـــة�ال��بو�ـــــة�مــــن�خــ ـــلوك�العـــــامل�ن��ـ ـــ��توجيـــــھ�سـ �اجتمــــا���فعـــــال���ــــدف�إ�ــ دور

ســــة�التحف�ــــ��والتوج�ــــ ر ـــ�ن�جميــــع�أفراد�ــــا،�والتــــأث���فــــ��م�ومما ـــاء�العالقــــات���ســــانية�بـ ات��ســــ��اتيجية�للمؤسســــة،�و�نـ

ات�مطلو�ة�ألداء�أعمال�م�ع���أكمل�وجھ ر �ب��فراد�العامل�ن�بما�يناس��م�من�م�ا ر وال���يع�ل�م�وتد

  :�حتياجات�التدر��ية

ر ��������� �ــ��التفــاوت�بــ�ن�مــا��ــو��ــائن�مــن�م�ــا

عليا�وقيادية�تمك��م�من�إحداث��غي��ات�جو�ر�ة��ادفـة��ـ���املؤسسـة�التعليميـة

��ية�لدى�فئة�محددة����ف��ة�ومنية�محددة� ر صد�وقياس�الفجوة�التد ر ال�����دف�إ���

  :التدر�ب

�2020عينع�،�( �عرفھ����

���أي�مجال�من�املجاالت�ا��ياتية�

  : التطور�التكنولو��

ھ�إجراء�أبحاث�
ّ
عرف�مصط���التطو�ر�التكنولو���بأن �ُ

لدى�القادة�ال��بو��ن�التنافسية

سة ر ت�إ���ما��عد�املرحلة�النظر�ة�و������مرحلة�املما تطور
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                                           برلین

90 

ة� ـة،�و�قتصـادّي رّ� ـة،�والتجا ـة��سـ���إ�ــ���عز�ـز�الت�امـل�بـ�ن�مجموعـة�مــن�املجـاالت�املالّي ،�وال��بو�ــةرة�عاملّي

ــالل��عز�ــــز�انتقــــال�ا��ــــدمات ــــة؛�مــــن�خــ ــــة�والعاملّي ــ��الــــر�ط�بــــ�ن�القطاعــــات�املحلّي التعليميــــة�ع�ــــ��املنصــــات��كمــــا��ســــا�م��ــ

�القــادةالــرئ�س�إلنجـاح�العمليـة�ال��بو�ـة�و�التــا���ح�ـ��تحقـق�أ�ـداف�ا�ال�بــد�مـن�إعـداد�

�ا��ــدير�الــذي�يلعبــھ� ي وتــزداد�أ�ميــة�الــدور �ــ��العصــر��القائــد�ال��بــو

�ثالثة�مفا�يم��� ل �حو   : أن�معظم��عر�فات�القيادة�ال��بو�ة�تدور

ــ��أ�ــــداف�داخــــ �إ�ــ ل ل�ســــيلق�حيــــث�تتضـــمن�القيــــادة�التــــأث����جتمــــا���للقائــــد�ع�ــــ��مجموعــــات�للوصــــو

ــ��الفــــرد� �ـــة�وا�ـــ�ة�وجذابـــة�ومعلنــــة�أمـــام�جميـــع�العـــامل�ن،�بحيـــث�تركـــز�ع�ـ و�ـــ��أن�ت�ب�ـــ��القيـــادة�رؤ

�عليــھ�املؤسســة��ــ��امل ســتقبل،�كمــا�تركــز�ع�ــ��التنميــة�وا��ماعــة�والتغ�ــ��امل�شــود�لألفضــل�وملــا�تطمــح�أن�ت�ــون

Dorczak, 2014: 8.( 

�أنـــھ�ال�يوجـــد�فاصـــل�بـــ�ن��نمـــاط،�فقـــد�
ً
القيـــادة�ع�ـــ��أســـاس�املصـــادر�الـــثالث�للســـلطة،�مو�ـــ�ا

: 1984مر�ــ��،�( مــن�نمــط،�ولكــن��غلــب�عليــھ�نمــط�معــ�ن�يــتم�تصــ�يفھ�ع�ــ��أساســھ،�وقــد�و�ــ��

�القيادة،�حيـث� �منھ�القيام�بدور و�و�نوع�من�القيادة�يضفى�ع���من�جانب�أناس�يتوقعون

ل�وا ـــو ـــاحة�القـ ـــ��تقــــد�س�كب�ــــ��الســــن�وفصـ ـــوم�أســــس��ــــذا�الــــنمط�ع�ـ ـــة،�و�توقــــع�مــــن��فــــراد�الطاعــــة�تقـ ��كمـ

املطلقــة�للقائــد،�والــوالء�ال���ــ���لــھ،�و�ســود��ــذا�الــنمط��ــ��املجتمعــات�الر�فيــة�والقبليــة،�ومثــل��ــذا�النــوع�

 

فات���صـــية�محبو�ـــة،�وقـــوة�جـــذب�تقـــوم�القيـــادة�ا��ذابـــة�ع�ـــ��أســـاس�تمتـــع�صـــاح��ا�بصـــ

قــة�للعــادة� ر مغناط�ســية���صــية،�حيــث�ينظــر�ا��ميــع�للقائــد�ع�ــ��أنــھ�ال�ــ�ص�املثــا���الــذي�يتمتــع�بقــوة�خا

رؤى سوسیوتربویة إلعادة إنتاج الثقة بین : التربویة واتجاھات التربیة الحدیثة
 المؤسسات التربویة والمجتمع

برلین    -    ألمانیا/ اصدارات المركز الدیمقراطي العربي للدراسات السیاسیة واالقتصادیة 

 

ة� ـة،�و�قتصـادّي رّ� ـة،�والتجا ـة��سـ���إ�ــ���عز�ـز�الت�امـل�بـ�ن�مجموعـة�مــن�املجـاالت�املالّي رة�عاملّي

ــالل��عز�ــــز�انتقــــال�ا��ــــدمات ــــة؛�مــــن�خــ ــــة�والعاملّي ــ��الــــر�ط�بــــ�ن�القطاعــــات�املحلّي كمــــا��ســــا�م��ــ

  .   التعليمية�ومواقع��ن��نت

  :القيادة�ال��بو�ة

ي  الــرئ�س�إلنجـاح�العمليـة�ال��بو�ـة�و�التــا���ح�ـ��تحقـق�أ�ـداف�ا�ال�بــد�مـن�إعـداد��كاملحـر ��عت�ـ��القائـدال��بو

�ا��ــدير�الــذي�يلعبــھ��مال��بو�ــة،�وخ��ا���موتطــو�ر�أدا��ــ وتــزداد�أ�ميــة�الــدور

اجبات�ھتماشيا�مع�التغ������م�ام   .وتوف���فرص��بداع�و�بت�ار�ھوو

�ثالثة�مفا�يم���)  447: 2021 ل �حو أن�معظم��عر�فات�القيادة�ال��بو�ة�تدور

ــ��أ�ــــداف�داخــــ �إ�ــ ل حيــــث�تتضـــمن�القيــــادة�التــــأث����جتمــــا���للقائــــد�ع�ــــ��مجموعــــات�للوصــــو

 املنظمة،�وقد�وصف��

�ع�ا)    .القيادة�ال��بو�ة�ع���أ��ا�قيادة�يتم�توز

ــ��الفــــرد� �ـــة�وا�ـــ�ة�وجذابـــة�ومعلنــــة�أمـــام�جميـــع�العـــامل�ن،�بحيـــث�تركـــز�ع�ـ و�ـــ��أن�ت�ب�ـــ��القيـــادة�رؤ

�عليــھ�املؤسســة��ــ��امل وا��ماعــة�والتغ�ــ��امل�شــود�لألفضــل�وملــا�تطمــح�أن�ت�ــون

 ( Dorczak, 2014: 8-9و�عتمد�ع���القيم�ال��صية�وامل�نية�للقائد�

  

�أنـــھ�ال�يوجـــد�فاصـــل�بـــ�ن��نمـــاط،�فقـــد�
ً
القيـــادة�ع�ـــ��أســـاس�املصـــادر�الـــثالث�للســـلطة،�مو�ـــ�ا

مــن�نمــط،�ولكــن��غلــب�عليــھ�نمــط�معــ�ن�يــتم�تصــ�يفھ�ع�ــ��أساســھ،�وقــد�و�ــ��

  :�ذه��نماط�كما�ي��

�القيادة،�حيـث��:النمط�التقليدي �منھ�القيام�بدور و�و�نوع�من�القيادة�يضفى�ع���من�جانب�أناس�يتوقعون

ل�وا ـــو ـــاحة�القـ ـــ��تقــــد�س�كب�ــــ��الســــن�وفصـ ـــوم�أســــس��ــــذا�الــــنمط�ع�ـ تقـ

املطلقــة�للقائــد،�والــوالء�ال���ــ���لــھ،�و�ســود��ــذا�الــنمط��ــ��املجتمعــات�الر�فيــة�والقبليــة،�ومثــل��ــذا�النــوع�

�����عز�ز�سلطة�القائد�وتدعيم�نفوذه
ً
��اما

ً
 .من�التقليدية�للتغي���عامال

تقـــوم�القيـــادة�ا��ذابـــة�ع�ـــ��أســـاس�تمتـــع�صـــاح��ا�بصـــ�:الـــنمط�ا��ـــذاب
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ــالل��عز�ــــز�انتقــــال�ا��ــــدمات ــــة؛�مــــن�خــ ــــة�والعاملّي ــ��الــــر�ط�بــــ�ن�القطاعــــات�املحلّي كمــــا��ســــا�م��ــ
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تماشيا�مع�التغ������م�ام�،ا��اضر

2021الرشيدي،�( و�ذكر�

ــ��أ�ــــداف�داخــــ�:التــــأث�� .1 �إ�ــ ل حيــــث�تتضـــمن�القيــــادة�التــــأث����جتمــــا���للقائــــد�ع�ــــ��مجموعــــات�للوصــــو

املنظمة،�وقد�وصف��

)2008 Spillane,Harris (

ــ��الفــــرد��:الرؤ�ـــة .2 �ـــة�وا�ـــ�ة�وجذابـــة�ومعلنــــة�أمـــام�جميـــع�العـــامل�ن،�بحيـــث�تركـــز�ع�ـ و�ـــ��أن�ت�ب�ـــ��القيـــادة�رؤ

�عليــھ�املؤسســة��ــ��امل وا��ماعــة�والتغ�ــ��امل�شــود�لألفضــل�وملــا�تطمــح�أن�ت�ــون

 .املستدامة

و�عتمد�ع���القيم�ال��صية�وامل�نية�للقائد��:القيم .3

  :أنماط�القيادة�ال��بو�ة

�أنـــھ�ال�يوجـــد�فاصـــل�بـــ�ن��نمـــاط،�فقـــد�" مـــاكس�في�ـــ��" صـــنف�
ً
القيـــادة�ع�ـــ��أســـاس�املصـــادر�الـــثالث�للســـلطة،�مو�ـــ�ا

مــن�نمــط،�ولكــن��غلــب�عليــھ�نمــط�معــ�ن�يــتم�تصــ�يفھ�ع�ــ��أساســھ،�وقــد�و�ــ��يجمــع�القائــد�بــ�ن�أك�ــ��

�ذه��نماط�كما�ي��)  147 -146

 النمط�التقليدي

ل�وا ـــو ـــاحة�القـ ـــ��تقــــد�س�كب�ــــ��الســــن�وفصـ ـــوم�أســــس��ــــذا�الــــنمط�ع�ـ تقـ

املطلقــة�للقائــد،�والــوالء�ال���ــ���لــھ،�و�ســود��ــذا�الــنمط��ــ��املجتمعــات�الر�فيــة�والقبليــة،�ومثــل��ــذا�النــوع�

�����عز�ز�سلطة�القائد�وتدعيم�نفوذه
ً
��اما

ً
من�التقليدية�للتغي���عامال

 الـــنمط�ا��ـــذاب

قــة�للعــادة� ر مغناط�ســية���صــية،�حيــث�ينظــر�ا��ميــع�للقائــد�ع�ــ��أنــھ�ال�ــ�ص�املثــا���الــذي�يتمتــع�بقــوة�خا
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ة�منھ�أو� ر ،�وأية�إشا �عالق��م�بھ�ع���أساس�الوالء�ال�امل�وأ��م�أتباعھ�املخلصون وأنھ�م��ه�عن�ا��طأ،�وت�ون

ه،�والعمــل�بمقتضــاه،�و�ــذا�الــنمط��غلــب�عليــھ�الصــفة�ال��صــية�

ـــات� ـــات�غ�ـــــ��الرســـــمية،�وا��ر�ــ ــــعبية،�واملنظمــ ـــات�الشـ ــــات�الرســـــمية،�و�ناســـــب�الزعامــ ـــة،�و�صـــــ���للمنظمـ البحتــ

ه�ممــــا�يخولــــھ�مركــــزه� ـــط�حيــــث��ســــتمد�القائــــد�دور ـــوظيفي�فقـ ـــاس�املركــــز�الـ ــ��أسـ ـــوم�ع�ــ و�قـ

ســـتھ�للقيـــادة�ع�ـــ�� ر ــالحيات�و�ختصاصـــات،�و�ـــو��عتمـــد��ـــ��مما ل�عملـــھ�مـــن�الســـلطات�والصـ

ســـيادة�القـــوان�ن�واللـــوائح�والتنظيمـــات�املرعبـــة،�و�توقـــع�مـــن��خـــر�ن�أن�يقومـــوا�بـــنفس�امل�ـــام،�وقـــد��ســـتخدم�

لطة�ســـلطتھ��ـــ��توقيـــع�العقو�ـــات�ع�ـــ��أي��ـــ�ص�يخـــالف�تطبيـــق��ـــذه�اللـــوائح�والقـــوان�ن،�ولـــذلك��عت�ـــ��الســـ

�الطاعـة�والـوالء�فيـھ�ل�سـت� �ال�امة�ملثل��ذا�النمط�من�القيادة،�وت�ون لية�واملعاي���املرعبة�من��مور واملسؤو

�واملبادئ�والقواعد�املرعبة�الثابتة ل ات�ال��صية�وإنما�ملجموعة�من��صو ر  .لالعتبا

ي�بمركز�ـــة�الســـلطة،�و�تم�ـــ��بإنجـــاز�أعمالـــھ�مـــن�خـــالل�ال��ديـــد� و�تم�ـــ��القائـــد�الـــدكتاتور

ضاء�القائد �إلر
ً
�معينا

ً
�سلو�ا وسون �من�العقاب��سلك�املرؤ

ً
 .و�جبار،�وخوفا

ي�مــن�حيــث�مركز�ــة�الســلطة،�وعــدم�إفســاح�املجــال� أمــام��شــبھ�القائــد��وتــوقراطي�القائــد�الــدكتاتور

وســـ�ن��ـــ��املشـــاركة��عمليـــة�القيـــادة،�إال�أن�القائـــد��وتـــوقراطي�يمكـــن�وصـــفھ�بأنـــھ��شـــيط�وفعـــال�و�عمـــل�بجـــد�بـــالرغم�مـــن� املرؤ

وســ�ن�ومحاولــة�مشــارك��م��ــ�� لية�عنــد�املرؤ ســؤو

فــع� ر ات،�و�ــذه�املشــاركة�ي�ــتج�ع��ــا� ر أيــھ��ــ��معظــم�القــرا ر ك�الفر�ــق�الســلطة،�و�أخــذ� ر ات،�فالقائــد�الــديمقراطي��شــا ر اتخــاذ�القــرا

  :أ�م�خصائص�القيادة�ال��بو�ة�فيما�ي��

ي   .العنصر��سا�������القيادة�ال��بو�ة��و���سان،�حيث�تتعامل�مع�الطالب�واملعلم�و�دار

ـــائص�ا�� ـــام�التـــــام�بخصــ ـــھ��حاطـــــة�و�ملــ �لديــ ـــون ــ��القائـــــد�أن�ي�ــ ـــة،�وع�ـــ ماعـــــة�القيـــــادة�ال��بو�ـــــة�قيـــــادة�جماعيــ

�مثـل�مجـالس���بـاء� ى �مـع�جماعـات�أخـر القيادة�ال��بو�ة�عملية��عاونية�ال��عمل�بمفرد�ا،�حيـث��نـاك��عـاون

واملعلمـــ�ن�ومجـــالس�الطلبـــة�وال��ـــان�املتعـــددة،�و�ل�ـــا��عمـــل��شـــ�ل��عـــاو�ي�مـــع�القائـــد،�و�نـــاك��ـــدف�مشـــ��ك�

 :135- 136 .( 

أى�أن�ا��صائص�العامة�للقيادة�ال��بو�ة�النا��ة�تت��ص����النقاط�التالية ر   :فقد�

ة�ا��ـــوافز�الذاتيـــة�وا��ـــوا ر ��نتفـــاع�بمـــا�يؤكـــده�علـــم�الـــنفس�مـــن�ضـــرو ل فز�الداخليـــة�لل�شـــاط�مـــن�أفـــراد�تحـــاو

رؤى سوسیوتربویة إلعادة إنتاج الثقة بین : التربویة واتجاھات التربیة الحدیثة
 المؤسسات التربویة والمجتمع
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ة�منھ�أو� ر ،�وأية�إشا �عالق��م�بھ�ع���أساس�الوالء�ال�امل�وأ��م�أتباعھ�املخلصون وأنھ�م��ه�عن�ا��طأ،�وت�ون

�يجــب�تنفيــذ
ً
ه،�والعمــل�بمقتضــاه،�و�ــذا�الــنمط��غلــب�عليــھ�الصــفة�ال��صــية�تلمــيح��عــد�بال�ســبة�ل�ــم�أمــرا

ـــات� ـــات�غ�ـــــ��الرســـــمية،�وا��ر�ــ ــــعبية،�واملنظمــ ـــات�الشـ ــــات�الرســـــمية،�و�ناســـــب�الزعامــ ـــة،�و�صـــــ���للمنظمـ البحتــ

ه�ممــــا�يخولــــھ�مركــــزه��:الــــنمط�العقال�ــــي ـــط�حيــــث��ســــتمد�القائــــد�دور ـــوظيفي�فقـ ـــاس�املركــــز�الـ ــ��أسـ ـــوم�ع�ــ و�قـ

ســـتھ�للقيـــادة�ع�ـــ��الرســـ����ـــ��مجـــا ر ــالحيات�و�ختصاصـــات،�و�ـــو��عتمـــد��ـــ��مما ل�عملـــھ�مـــن�الســـلطات�والصـ

ســـيادة�القـــوان�ن�واللـــوائح�والتنظيمـــات�املرعبـــة،�و�توقـــع�مـــن��خـــر�ن�أن�يقومـــوا�بـــنفس�امل�ـــام،�وقـــد��ســـتخدم�

ســـلطتھ��ـــ��توقيـــع�العقو�ـــات�ع�ـــ��أي��ـــ�ص�يخـــالف�تطبيـــق��ـــذه�اللـــوائح�والقـــوان�ن،�ولـــذلك��عت�ـــ��الســـ

�الطاعـة�والـوالء�فيـھ�ل�سـت� �ال�امة�ملثل��ذا�النمط�من�القيادة،�وت�ون لية�واملعاي���املرعبة�من��مور واملسؤو

�واملبادئ�والقواعد�املرعبة�الثابتة ل ات�ال��صية�وإنما�ملجموعة�من��صو ر لالعتبا

  :فقد�صنف�القيادة�ال��بو�ة�إ��)  207: 2009

ي�بمركز�ـــة�الســـلطة،�و�تم�ـــ��بإنجـــاز�أعمالـــھ�مـــن�خـــالل�ال��ديـــد�:ر�ـــةالقيـــادة�الدكتاتو  و�تم�ـــ��القائـــد�الـــدكتاتور

ضاء�القائد �إلر
ً
�معينا

ً
�سلو�ا وسون �من�العقاب��سلك�املرؤ

ً
و�جبار،�وخوفا

ي�مــن�حيــث�مركز�ــة�الســلطة،�وعــدم�إفســاح�املجــال�:القيــادة��وتوقراطيــة �شــبھ�القائــد��وتــوقراطي�القائــد�الــدكتاتور

وســـ�ن��ـــ��املشـــاركة��عمليـــة�القيـــادة،�إال�أن�القائـــد��وتـــوقراطي�يمكـــن�وصـــفھ�بأنـــھ��شـــيط�وفعـــال�و�عمـــل�بجـــد�بـــالرغم�مـــن� املرؤ

ي وس�ن��القائد�الدكتاتور �ع���املرؤ
ً
 .مركز�ة�السلطھ�لديھ،�إال�أنھ�ل�س�م�سلطا

وســ�ن�ومحاولــة�مشــارك��م��ــ��و��ــدف��ــذا�النــوع�مــن�القيــادة�إ�ــ��إيجــاد�نــوع�مــن�امل�:القيــادة�الديمقراطيــة لية�عنــد�املرؤ ســؤو

فــع� ر ات،�و�ــذه�املشــاركة�ي�ــتج�ع��ــا� ر أيــھ��ــ��معظــم�القــرا ر ك�الفر�ــق�الســلطة،�و�أخــذ� ر ات،�فالقائــد�الــديمقراطي��شــا ر اتخــاذ�القــرا

�ادة�وال��م�وانتما��م ح�املعنو�ة�لألفراد،�وز  .الرو

  :خصائص�القيادة�ال��بو�ة

أ�م�خصائص�القيادة�ال��بو�ة�فيما�ي��)  2011مقابلة،�( حدد������������������������

ي  العنصر��سا�������القيادة�ال��بو�ة��و���سان،�حيث�تتعامل�مع�الطالب�واملعلم�و�دار

ـــائص�ا�� ـــام�التـــــام�بخصــ ـــھ��حاطـــــة�و�ملــ �لديــ ـــون ــ��القائـــــد�أن�ي�ــ ـــة،�وع�ـــ القيـــــادة�ال��بو�ـــــة�قيـــــادة�جماعيــ

�ع��دوار�عل��ا  .وتماسك�ا�وتوز

�مثـل�مجـالس���بـاء� ى �مـع�جماعـات�أخـر القيادة�ال��بو�ة�عملية��عاونية�ال��عمل�بمفرد�ا،�حيـث��نـاك��عـاون

واملعلمـــ�ن�ومجـــالس�الطلبـــة�وال��ـــان�املتعـــددة،�و�ل�ـــا��عمـــل��شـــ�ل��عـــاو�ي�مـــع�القائـــد،�و�نـــاك��ـــدف�مشـــ��ك�

: 2011مقابلة،�( التعليمية�التعلمية�ل��ميع�و�و�الطالب،�منتج�العملية�

أى�أن�ا��صائص�العامة�للقيادة�ال��بو�ة�النا��ة�تت��ص����النقاط�التالية)  2007الغامدي،� ر فقد�

غبات��فراد�وإشباع�ا��اجات ر  .�عمل�ع���تحقيق�

ة�ا��ـــوافز�الذاتيـــة�وا��ـــوا ر ��نتفـــاع�بمـــا�يؤكـــده�علـــم�الـــنفس�مـــن�ضـــرو ل تحـــاو
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ة�منھ�أو� ر ،�وأية�إشا �عالق��م�بھ�ع���أساس�الوالء�ال�امل�وأ��م�أتباعھ�املخلصون وأنھ�م��ه�عن�ا��طأ،�وت�ون

�يجــب�تنفيــذ
ً
تلمــيح��عــد�بال�ســبة�ل�ــم�أمــرا

ـــات� ـــات�غ�ـــــ��الرســـــمية،�وا��ر�ــ ــــعبية،�واملنظمــ ـــات�الشـ ــــات�الرســـــمية،�و�ناســـــب�الزعامــ ـــة،�و�صـــــ���للمنظمـ البحتــ

 .�جتماعية

 الــــنمط�العقال�ــــي

الرســـ����ـــ��مجـــا

ســـيادة�القـــوان�ن�واللـــوائح�والتنظيمـــات�املرعبـــة،�و�توقـــع�مـــن��خـــر�ن�أن�يقومـــوا�بـــنفس�امل�ـــام،�وقـــد��ســـتخدم�

ســـلطتھ��ـــ��توقيـــع�العقو�ـــات�ع�ـــ��أي��ـــ�ص�يخـــالف�تطبيـــق��ـــذه�اللـــوائح�والقـــوان�ن،�ولـــذلك��عت�ـــ��الســـ

�الطاعـة�والـوالء�فيـھ�ل�سـت� �ال�امة�ملثل��ذا�النمط�من�القيادة،�وت�ون لية�واملعاي���املرعبة�من��مور واملسؤو

�واملبادئ�والقواعد�املرعبة�الثابتة ل ات�ال��صية�وإنما�ملجموعة�من��صو ر لالعتبا

2009غباين،�( أما�

  القيـــادة�الدكتاتو

ضاء�القائد �إلر
ً
�معينا

ً
�سلو�ا وسون �من�العقاب��سلك�املرؤ

ً
و�جبار،�وخوفا

 القيــادة��وتوقراطيــة

وســـ�ن��ـــ��املشـــاركة��عمليـــة�القيـــادة،�إال�أن�القائـــد��وتـــوقراطي�يمكـــن�وصـــفھ�بأنـــھ��شـــيط�وفعـــال�و�عمـــل�بجـــد�بـــالرغم�مـــن� املرؤ

ي وس�ن��القائد�الدكتاتور �ع���املرؤ
ً
مركز�ة�السلطھ�لديھ،�إال�أنھ�ل�س�م�سلطا

 القيــادة�الديمقراطيــة

فــع� ر ات،�و�ــذه�املشــاركة�ي�ــتج�ع��ــا� ر أيــھ��ــ��معظــم�القــرا ر ك�الفر�ــق�الســلطة،�و�أخــذ� ر ات،�فالقائــد�الــديمقراطي��شــا ر اتخــاذ�القــرا

�ادة�وال��م�وانتما��م ح�املعنو�ة�لألفراد،�وز الرو

خصائص�القيادة�ال��بو�ة

�����������������������

ي  - العنصر��سا�������القيادة�ال��بو�ة��و���سان،�حيث�تتعامل�مع�الطالب�واملعلم�و�دار

ـــائص�ا�� - ـــام�التـــــام�بخصــ ـــھ��حاطـــــة�و�ملــ �لديــ ـــون ــ��القائـــــد�أن�ي�ــ ـــة،�وع�ـــ القيـــــادة�ال��بو�ـــــة�قيـــــادة�جماعيــ

�ع��دوار�عل��ا وتماسك�ا�وتوز

�مثـل�مجـالس���بـاء� - ى �مـع�جماعـات�أخـر القيادة�ال��بو�ة�عملية��عاونية�ال��عمل�بمفرد�ا،�حيـث��نـاك��عـاون

واملعلمـــ�ن�ومجـــالس�الطلبـــة�وال��ـــان�املتعـــددة،�و�ل�ـــا��عمـــل��شـــ�ل��عـــاو�ي�مـــع�القائـــد،�و�نـــاك��ـــدف�مشـــ��ك�

ل��ميع�و�و�الطالب،�منتج�العملية�

الغامدي،�( أما�

غبات��فراد�وإشباع�ا��اجات - ر �عمل�ع���تحقيق�

ة�ا��ـــوافز�الذاتيـــة�وا��ـــوا - ر ��نتفـــاع�بمـــا�يؤكـــده�علـــم�الـــنفس�مـــن�ضـــرو ل تحـــاو

 .ا��ماعة
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�و�ستمع�إ���وج�ة�نظره�وتز��ا�
ً
تقدر�إ�سانية�الفرد�وتح��مھ�وتقدر�كفاءتھ�وما�يؤديھ�من�عمل�م�ما��ان�صغ��ا

ـــة�وامل ـــ��الكفــــاءة�والفاعليـ ـــل��ـ ـــة�تتمثـ ـــائص�القيــــادة�ال��بو�ـ ـــوء�مــــا�ســــبق�نجــــد�أن�خصـ ـــ���ــــ��ضـ رة�ع�ـ بــــادأة�والقــــد

ـــاء� ــ رتقـ ــــھ�لال ــــة�بــ ــــاألدوار�املنوطــ ـــــام�بــ ــــھ�للقيـ ـــ��تؤ�لــ ــ ـــفات�ال�ـ ـــن�الصـــ ـــــد�مـــ �بالعديـ ي ـــو ــــع�القائــــــد�ال��بـــ يتمتــ

،�( لتكنولــــو��،�و�و�ــــ�� ي أ�ــــم�) 2010عطــــو

نــــة� ــ��التحليــــل،�واليقظــــة،�والطالقــــة�اللغو�ــــة،�واملرو ة�ع�ــ ر ــع،�والقــــد مــــن�حيــــث�الــــذ�اء�املرتفــ

ة�ع���تقديم��ف�ار،�واملثابرة،�والطموح ر ة�ع���إصدار��ح�ام،�والقد ر  .و�صالة،�والقد

،�والقوام�املتناسق، ل  .ال��ة�ا��يدة،�واملظ�ر�املمتاز،�والطو

مة ز ات�العلمية�والفنية�الال ر  .يجب�أن�تتوفر�لدى�القائد�امل�ا

،�والدعابـة� لية،�و�عتمـاد�ع�ـ��الـنفس،�وال�شـاط،�والتعـاون ة�ع�ـ��تحمـل�املسـؤو ر مثل�القـد

�الفعال،�وال���تتمثل��� ي   :أ�م�خصائص�القائد�ال��بو

احة�امل�مل�ن�واملعرقل�ن �لديھ�قوة�ا��دس�و�ستعداد�إلز  .أن�ت�ون

2018 :8 .( 

ــللية،�و�ســــــتقامة� ــ ــــن�التح�ــــــ��والشــ ـــاد�عــ ـــة،�والعــــــدل�و�بتعـــ ــ ــالص�والكرامـ ــ ــــة�و�خــ مثــــــل��مانــ

�اجتمــا���واقتصــادي�متم�ــ�،�ذ ى �مـن�مســتو و�شــعبية�عنــد��خــر�ن،�و�ح�ــ�م�مثــل�أن�ي�ــون

ـــف� ــ��التكيــ ة�ع�ـــ ر ــ��التغي�ـــــ�،�والقـــــد ــ ات��خـــــر�ن�ع�ـ ر ـــؤمن�بقـــــد ،�و�ــ ل ـــو ـــ�ل�مقبــ ( �خـــــر�ن،�و�صـــــدر��عليمـــــات��شــ

رؤى سوسیوتربویة إلعادة إنتاج الثقة بین : التربویة واتجاھات التربیة الحدیثة
 المؤسسات التربویة والمجتمع

برلین    -    ألمانیا/ اصدارات المركز الدیمقراطي العربي للدراسات السیاسیة واالقتصادیة 

 

�و�ستمع�إ���وج�ة�نظره�وتز��ا�
ً
تقدر�إ�سانية�الفرد�وتح��مھ�وتقدر�كفاءتھ�وما�يؤديھ�من�عمل�م�ما��ان�صغ��ا

 ). 19: 2007الغامدي،�( بم��ان�الصا���العام�

ـــة�وامل ـــ��الكفــــاءة�والفاعليـ ـــل��ـ ـــة�تتمثـ ـــائص�القيــــادة�ال��بو�ـ ـــوء�مــــا�ســــبق�نجــــد�أن�خصـ �ــــ��ضـ

  .�تصال�والتواصل�والت�امل�والسيطرة�والتنظيم�و�ل��ام

  :صفات�القائد�ال��بوي 

ـــاء� ــ رتقـ ــــھ�لال ــــة�بــ ــــاألدوار�املنوطــ ـــــام�بــ ــــھ�للقيـ ـــ��تؤ�لــ ــ ـــفات�ال�ـ ـــن�الصـــ ـــــد�مـــ �بالعديـ ي ـــو ــــع�القائــــــد�ال��بـــ يتمتــ

ــ��والتطــــور�ا لتكنولــــو��،�و�و�ــــ��باملؤسســــة�ال��بو�ــــة�وتطو�ر�ــــا�ملواكبــــة��نفجــــار�املعر�ــ

  :�ذه�الصفات�فيما�ي��

ة�أو�الكفــــاءة ر نــــة�: القــــد ــ��التحليــــل،�واليقظــــة،�والطالقــــة�اللغو�ــــة،�واملرو ة�ع�ــ ر ــع،�والقــــد مــــن�حيــــث�الــــذ�اء�املرتفــ

ة�ع���تقديم��ف�ار،�واملثابرة،�والطموح ر ة�ع���إصدار��ح�ام،�والقد ر و�صالة،�والقد

،�والقوام�املتناسق،�:صفات�جسمية�مناسبة ل ال��ة�ا��يدة،�واملظ�ر�املمتاز،�والطو

���ادي���واملعر�� ق مة: التفو ز ات�العلمية�والفنية�الال ر يجب�أن�تتوفر�لدى�القائد�امل�ا

،�والدعابـة��:صفات���صية لية،�و�عتمـاد�ع�ـ��الـنفس،�وال�شـاط،�والتعـاون ة�ع�ـ��تحمـل�املسـؤو ر مثل�القـد

ات�وكفاءات�العامل�ن ر  .واملرح،�وحفز��مم�العامل�ن،�وتنمية�قد

�الفعال،�وال���تتمثل���)  2018مقبل،� ي أ�م�خصائص�القائد�ال��بو

ة�ع����تصال�والتعامل�مع��خ ر  .ر�نأن�يمتلك�القد

 .أن��عرف�كيفية�اس�ثمار�الوقت

�مل�امھ ي �لھ�قوة�ا��س�ملعرفة�البعد�ال��بو  .أن�ت�ون

احة�امل�مل�ن�واملعرقل�ن �لديھ�قوة�ا��دس�و�ستعداد�إلز أن�ت�ون

�ة�مستقبلية �صاحب�رؤ  .أن�ي�ون

 .أن�يف�م�عملية�صنع�القرار�وكيفية�تنفيذه

ة��جتماعات ر ����إدا
ً
�فنانا  .أن�ي�ون

�لالستقامة�و�مانة����أداء�م�متھ��أن�ي�ون 
ً
2018مقبل،�( مثاال

ــللية،�و�ســــــتقامة��:صــــــفات�خلقيــــــة ــ ــــن�التح�ــــــ��والشــ ـــاد�عــ ـــة،�والعــــــدل�و�بتعـــ ــ ــالص�والكرامـ ــ ــــة�و�خــ مثــــــل��مانــ

 .والصدق،�والقدوة�ا��سنة،�و�عطي�الفضل�لصاحبھ

�اجتمــا���واقتصــادي�متم�ــ�،�ذ�:صــفات�اجتماعيــة ى �مـن�مســتو مثــل�أن�ي�ــون

ـــف� ــ��التكيــ ة�ع�ـــ ر ــ��التغي�ـــــ�،�والقـــــد ــ ات��خـــــر�ن�ع�ـ ر ـــؤمن�بقـــــد ،�و�ــ ل ـــو ـــ�ل�مقبــ �خـــــر�ن،�و�صـــــدر��عليمـــــات��شــ

 :73- 74 .( 
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�و�ستمع�إ���وج�ة�نظره�وتز��ا� -
ً
تقدر�إ�سانية�الفرد�وتح��مھ�وتقدر�كفاءتھ�وما�يؤديھ�من�عمل�م�ما��ان�صغ��ا

بم��ان�الصا���العام�

ـــة�وامل ـــ��الكفــــاءة�والفاعليـ ـــل��ـ ـــة�تتمثـ ـــائص�القيــــادة�ال��بو�ـ ـــوء�مــــا�ســــبق�نجــــد�أن�خصـ �ــــ��ضـ

�تصال�والتواصل�والت�امل�والسيطرة�والتنظيم�و�ل��ام

صفات�القائد�ال��بوي 

ـــاء���������������� ــ رتقـ ــــھ�لال ــــة�بــ ــــاألدوار�املنوطــ ـــــام�بــ ــــھ�للقيـ ـــ��تؤ�لــ ــ ـــفات�ال�ـ ـــن�الصـــ ـــــد�مـــ �بالعديـ ي ـــو ــــع�القائــــــد�ال��بـــ يتمتــ

ــ��والتطــــور�ا باملؤسســــة�ال��بو�ــــة�وتطو�ر�ــــا�ملواكبــــة��نفجــــار�املعر�ــ

�ذه�الصفات�فيما�ي��

ة�أو�الكفــــاءة - ر القــــد

ة�ع���تقديم��ف�ار،�واملثابرة،�والطموح ر ة�ع���إصدار��ح�ام،�والقد ر و�صالة،�والقد

صفات�جسمية�مناسبة -

���ادي���واملعر�� - ق التفو

صفات���صية -

ات�وكفاءات�العامل�ن ر واملرح،�وحفز��مم�العامل�ن،�وتنمية�قد

مقبل،�( كما�يو���

ة�ع����تصال�والتعامل�مع��خ  ر أن�يمتلك�القد

أن��عرف�كيفية�اس�ثمار�الوقت 

�مل�امھ  ي �لھ�قوة�ا��س�ملعرفة�البعد�ال��بو أن�ت�ون

احة�امل�مل�ن�واملعرقل�ن  �لديھ�قوة�ا��دس�و�ستعداد�إلز أن�ت�ون

�ة�مستقبلية  �صاحب�رؤ أن�ي�ون

أن�يف�م�عملية�صنع�القرار�وكيفية�تنفيذه 

ة��جتماعات  ر ����إدا
ً
�فنانا أن�ي�ون

أن�ي�ون  

صــــــفات�خلقيــــــة -

والصدق،�والقدوة�ا��سنة،�و�عطي�الفضل�لصاحبھ

صــفات�اجتماعيــة -

ـــف� ــ��التكيــ ة�ع�ـــ ر ــ��التغي�ـــــ�،�والقـــــد ــ ات��خـــــر�ن�ع�ـ ر ـــؤمن�بقـــــد ،�و�ــ ل ـــو ـــ�ل�مقبــ �خـــــر�ن،�و�صـــــدر��عليمـــــات��شــ

�، ي : 2010عطو
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ـــة�نحــــو��فضــــل ـــ��املؤسســــة�ال��بو�ـ ــ��إحــــداث�التغي�ــــ���ـ �لتحقيــــق�تمثــــل�القيــــادة�ال��بو�ــــة�ا���ــــر��ســــاس��ــ
َ
ـــعيا ،�سـ

  :�ذه���مية����النقاط�التالية

ا��ا�املستقبلية  .تمثل�حلقة�الوصل�ب�ن�العامل�ن�و��ن�خطط�املؤسسة�وتصور

 

 :66 .( 

  :إ����عض�معوقات�القيادة�ال��بو�ة�و����التا��

ي  ات�القائد�ال��بو ر  .السياسات�و��داف�مما�يؤدي�إ���تخبط�قرا

 .من�التغي�� ) 8: 2018

 ).. 238: �2015غا�وعساف،�

ا��م ر �مـن�قـد اء�وتطـور ر وتحظـى��ـذه�, املـد

��يــھ ر ش�تد ر ات�وو . ال��بيــة�التعلـيم�مــن�دور

�ـــم���ـــ��العمليـــة�التعليميـــة : والثانيـــة�،�أ�ميـــة�دور

م��ــوظ��ــ��الــوطن�العر�ــي�ســواء�مــن�الناحيــة�النوعيــة�أو�الکميــة�ممــا�يجعل�ــم��بحاجــة�إ�ــ��التطــو�ر�

ــ��خصـــــائص��فـــــراد�ا��اليـــــة�أو�املســـــتقبلية،� ـــلوكية��ـــ ـــة�وســ ـــة�ومعرفيــ �ــ ر ـــ�ات�م�ا �ب�إجـــــراء��غي�ــ ر �ســـــ��دف�التـــــد

�مــــن� ـــ��املؤسســــات�و�عــــزز �ع�ـ
ً
ـــو�ر�أدا��ــــم�الــــذي�يــــنعكس�إيجابــــا مــــال�م،�وتطـ

ات� ر ر��ن�بم�ــــا ــط�ل�ــــا�ل��و�ــــد�املتــــد ا���ــــود�املنظمـــة�واملخطــ

ــ��خ�ـــ�ا��م،�واتجا�ــــا��م�وســـلو� ف�وخ�ــــ�ات�متجـــددة،�تحــــدث��غ�ـــ�ات�إيجابيــــة�مســـتمرة��ــ ر ا��م،�مــــن�أجــــل�ومعـــا

رؤى سوسیوتربویة إلعادة إنتاج الثقة بین : التربویة واتجاھات التربیة الحدیثة
 المؤسسات التربویة والمجتمع

برلین    -    ألمانیا/ اصدارات المركز الدیمقراطي العربي للدراسات السیاسیة واالقتصادیة 

 

  

ـــة�نحــــو��فضــــل ـــ��املؤسســــة�ال��بو�ـ ــ��إحــــداث�التغي�ــــ���ـ تمثــــل�القيــــادة�ال��بو�ــــة�ا���ــــر��ســــاس��ــ

��وقد�حدد� ي �ذه���مية����النقاط�التالية)  2010ال����،�( ا��ودة����النظام�ال��بو

ا��ا�املستقبلية تمثل�حلقة�الوصل�ب�ن�العامل�ن�و��ن�خطط�املؤسسة�وتصور

 .قيادة�املؤسسة�لتحقيق���داف�املرسومة

مة���ل�ا سم�ا��طط�الالز  .السيطرة�ع���مشكالت�العمل�ور

د��ع�� أس�املال���م�واملور ر عاية��فراد�إذ�يمثلون� �ب�ور ر  .نمية�وتد

: 2010ال����،�( مواكبة�التغ��ات�املحيطة�وتوظيف�ا���دمة�املؤسسة�

  :معوقات��دارة�ال��بو�ة

إ����عض�معوقات�القيادة�ال��بو�ة�و����التا��) )  �2015غا�وعساف،�

ي  ات�القائد�ال��بو ر السياسات�و��داف�مما�يؤدي�إ���تخبط�قرا

ي   .امليل�إ���ترك���السلطات�مما�يؤدي�إ���تقليص�التفو�ض��دار

ات�����عض���شطة�ا��يو�ة ر  .عدم�ال�شاركية����اتخاذ�القرا

،�مما�يؤدي�إ���ا��مود�وا��وف� 2018مقبل،�( عدم�مواكبة�القيادات�ال��بو�ة�للتطور

ت�ن��غرض�املحافظة�ع���الش�ل�التنظي���للمؤسسة� �غا�وعساف،�( امليل�إ���الرو

  :�حتياجات�التدر��ية

�ال�امة�ال���ترتقي��القادة�ال��بو��ن ا��مبالقـادة�و من��مور ر �مـن�قـد اء�وتطـور ر املـد

ر �كوذلـ،��ــ��الـوطن�العر�ــي� ��يــھات�مــن�خـالل�مــا�تـوفره�وزا ر ش�تد ر ات�وو ال��بيــة�التعلـيم�مــن�دور

ل القـــادة�و  اء�مـــن�خـــالل�أمـــر�ن�اثنـــ�ن��و ر �ـــم���ـــ��العمليـــة�التعليميـــة: املـــد أ�ميـــة�دور

م��ــوظ��ــ��الــوطن�العر�ــي�ســواء�مــن�الناحيــة�النوعيــة�أو�الکميــة�ممــا�يجعل�ــم��بحاجــة�إ�ــ��التطــو�ر�

  .متطلبات�العصر�املختلفة

 :مف�وم�التدر�ب

ــ��خصـــــائص��فـــــراد�ا��اليـــــة�أو�املســـــتقبلية،� ـــلوكية��ـــ ـــة�وســ ـــة�ومعرفيــ �ــ ر ـــ�ات�م�ا �ب�إجـــــراء��غي�ــ ر �ســـــ��دف�التـــــد

�مــــن�لتمكيــــ��م�مــــن�الوفــــاء�بمتطلبــــات�أع ـــ��املؤسســــات�و�عــــزز �ع�ـ
ً
ـــو�ر�أدا��ــــم�الــــذي�يــــنعكس�إيجابــــا مــــال�م،�وتطـ

ا��ا�التنافسية ر   .قد

�ب�بأنــــھ) 18:  2009الصــــ����،� ر ات�: " التــــد ر ر��ن�بم�ــــا ــط�ل�ــــا�ل��و�ــــد�املتــــد ا���ــــود�املنظمـــة�واملخطــ

ــ��خ�ـــ�ا��م،�واتجا�ــــا��م�وســـلو� ف�وخ�ــــ�ات�متجـــددة،�تحــــدث��غ�ـــ�ات�إيجابيــــة�مســـتمرة��ــ ر ومعـــا

 ."  
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  :أ�مية�القيادة�ال��بو�ة

ـــة�نحــــو��فضــــل�������� ـــ��املؤسســــة�ال��بو�ـ ــ��إحــــداث�التغي�ــــ���ـ تمثــــل�القيــــادة�ال��بو�ــــة�ا���ــــر��ســــاس��ــ

��وقد�حدد� ي ا��ودة����النظام�ال��بو

ا��ا�املستقبلية  تمثل�حلقة�الوصل�ب�ن�العامل�ن�و��ن�خطط�املؤسسة�وتصور

قيادة�املؤسسة�لتحقيق���داف�املرسومة 

مة���ل�ا  سم�ا��طط�الالز السيطرة�ع���مشكالت�العمل�ور

د��ع��ت  أس�املال���م�واملور ر عاية��فراد�إذ�يمثلون� �ب�ور ر نمية�وتد

مواكبة�التغ��ات�املحيطة�وتوظيف�ا���دمة�املؤسسة� 

معوقات��دارة�ال��بو�ة

�غا�وعساف،�( أشار������

ي عدم�وضوح�  ات�القائد�ال��بو ر السياسات�و��داف�مما�يؤدي�إ���تخبط�قرا

ي   امليل�إ���ترك���السلطات�مما�يؤدي�إ���تقليص�التفو�ض��دار

ات�����عض���شطة�ا��يو�ة  ر عدم�ال�شاركية����اتخاذ�القرا

،�مما�يؤدي�إ���ا��مود�وا��وف�  عدم�مواكبة�القيادات�ال��بو�ة�للتطور

ت�ن��غرض�املحافظة�ع���الش�ل�التنظي���للمؤسسة�  امليل�إ���الرو

�حتياجات�التدر��ية: املبحث�الثا�ي

�ب�           ر القادة�ال��بو��ن�عد�قضية�تد

�ــ��الـوطن�العر�ــي��كب�ـ� ضـية�با�تمــام�الق

�ب� ر القـــادة�و و�ـــأ�ي���تمـــام�بتـــد

م��ــوظ��ــ��الــوطن�العر�ــي�ســواء�مــن�الناحيــة�النوعيــة�أو�الکميــة�ممــا�يجعل�ــم��بحاجــة�إ�ــ��التطــو�ر��كفاي��م�شــ�لعــدم�

متطلبات�العصر�املختلفة�ومواكبة

مف�وم�التدر�ب .1

ــ��خصـــــائص��فـــــراد�ا��اليـــــة�أو�املســـــتقبلية،� ـــلوكية��ـــ ـــة�وســ ـــة�ومعرفيــ �ــ ر ـــ�ات�م�ا �ب�إجـــــراء��غي�ــ ر �ســـــ��دف�التـــــد

لتمكيــــ��م�مــــن�الوفــــاء�بمتطلبــــات�أع

ا��ا�التنافسية ر قد

الصــــ����،�( وقـــد�عــــرف�

ــ��خ�ـــ�ا��م،�واتجا�ــــا��م�وســـلو� ف�وخ�ــــ�ات�متجـــددة،�تحــــدث��غ�ـــ�ات�إيجابيــــة�مســـتمرة��ــ ر ومعـــا

". تطو�ر�أدا��م�
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�
ً
�طرقـــــا ـــم��ســـــتخدمون ـــلوك��فـــــراد�ممـــــا�يجعل�ــ محاولـــــة�لتغي�ـــــ��ســ

�ب،�عما��انوا�عليھ�من�قبل� ر ��عد�التد
ً
�مختلفا

ً
�شكال   ".وأساليب�مختلفة����أداء��عمال،�بجعل�م��سل�ون

مجموعة�من�ا���ود�وال�شاطات�ال�����دف�

ى�من�ال���ترفع�ات����،�وا����  مستو

�املعر���والت كنولو���وتمك��م�من�مجا��ة�التحديات�والعوائق��ال���تواج��م����ظل�التطور

��ن�وتحـــديث�معلومـــا��م�وتكر�ســـ�ا���دمـــة�أ�ـــداف�املنظمـــة،�أي��رتقـــاء� ر ف�لـــدى�املتـــد ر تنميـــة�املعـــا

�للمستجدات�ال���يجب��ملام���ا�إلتقان�
ً
ف�العامل�ن�ومعلوما��م�وفقا ر  .العملبمعا

ا��م،�ألداء�العمل�بكفاءة�وفاعلية ر ات�العامل�ن�وقد ر  .تنمية�م�ا

تنمية�السلوك�و�تجا�ات��يجابية�نحو�العمل�و�ي�تھ،�ونحو�املنظمة�وعمال��ا،�واملجتمع،�و�س�م�

��ن�تجاه�قضية�معينة ر اء�املتد ر  .���تنمية�العوامل�الذ�نية�ال���تتفاعل�مع��عض�ا�لت�و�ن�آ

ــــــا� ـــدخل�عل��ـــ ــ ــ ــــ��تـ ــ ـــــديالت�ال�ــ ــ ــــالتغ��ات�والتعــ ــ �بــ ل ــــأو ــ �بــ
ً
ـــــر�ف�م�أوال ــ ـــاليب��داء�و�عــ ــ ــ ــــــامل�ن�بأسـ العــ

جــــة� ر ــع�د تقليــــل�وقــــت�أداء�ا��دمــــة��ــــ��املنظمــــات،�وتحســــ�ن�أســــاليب�التعامــــل�مــــع�العمــــالء،�ممــــا�يرفــ

��ــــ��نجــــاح�املؤسســــات�ال��بو�ــــة،�حيــــث��عــــد��ســــاس� ى ��يــــة�أ�ميــــة�ك�ــــ� ر تحتــــل��حتياجــــات�التد

فع�كفاءة�القادة�ال��بـو��ن،�إضـافة� ر ���،�كما�أ��ا�تمثل�العامل�ا��قيقي���� ر إ�ـ��الذي�يقوم�عليھ�أي��شاط�تد

�ب�لالتجـــاه�الســـليم،�عـــالوة�ع�ـــ��أ��ـــا� ر أ��ـــا�املوجـــھ�الـــرئ�س�ملتطلبـــات�القيـــادة،�وتوجيـــھ��م�انـــات�املتاحـــة�للتـــد

ات�املطلو�ـة�أحــدا��ا� مجموعـھ�التغ�ـ�ات�والتطـور

�لرفـــع�کفـــاء��م،�وفقـــا�ملتطلبـــات�العمـــل،�بمـــا��ســـاعد�ع�ـــ��التغلـــب

�ا��ـدمات��شـ�ل� ى تقـاء�بمسـتو و�سـ�م�بتطـو�ر��داء�و�ر

ات�معينـــھ�فنيـــة�أو�ســـلوکيات�يـــراد�تنم ر ات�أو�قـــد ر ي��ـــا�أو��عـــديل�ا�إمـــا�و�ـــ��معلومـــات�أو�اتجا�ـــات�أو�م�ـــا

ات�مستجده���ل�مشکالت�متوقعة   ." �س�ب��غ��ات�تنظيمية�أو�تکنولوجية�أو�ملقابلة�تطور
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�: " فقـــــد�عرفـــــھ�بأنـــــھ)  11: 2010
ً
�طرقـــــا ـــم��ســـــتخدمون ـــلوك��فـــــراد�ممـــــا�يجعل�ــ محاولـــــة�لتغي�ـــــ��ســ

�ب،�عما��انوا�عليھ�من�قبل� ر ��عد�التد
ً
�مختلفا

ً
�شكال وأساليب�مختلفة����أداء��عمال،�بجعل�م��سل�ون

�بأنھو�ناء�ع����ذه�التعر�فات��عرف�الباحث
ً
�ب�إجرائيا ر مجموعة�من�ا���ود�وال�شاطات�ال�����دف�: " ة�التد

ر �القادة�ال��بو��ن ف،�وامل�ا ر ،�وا���� اتاملز�د�من�املعلومات،�واملعا

�املعر���والت�����العمل وتمك��م�من�مجا��ة�التحديات�والعوائق��ال���تواج��م����ظل�التطور

  :أ�داف�التدر�ب

�ب���دف�إ��)  92 – 91: 2012بن�ع����،� ر   :إ���أن�التد

��ن�وتحـــديث�معلومـــا��م�وتكر�ســـ�ا���دمـــة�أ�ـــداف�املنظمـــة،�أي��رتقـــاء� ر ف�لـــدى�املتـــد ر تنميـــة�املعـــا

�للمستجدات�ال���يجب��ملام���ا�إلتقان�
ً
ف�العامل�ن�ومعلوما��م�وفقا ر بمعا

ا��م،�ألداء�العمل�بكفاءة�وفاعلية ر ات�العامل�ن�وقد ر تنمية�م�ا

تنمية�السلوك�و�تجا�ات��يجابية�نحو�العمل�و�ي�تھ،�ونحو�املنظمة�وعمال��ا،�واملجتمع،�و�س�م�

��ن�تجاه�قضية�معينة ر اء�املتد ر ���تنمية�العوامل�الذ�نية�ال���تتفاعل�مع��عض�ا�لت�و�ن�آ

ـــــذك��� ــ ــــــا�تـ ـــدخل�عل��ـــ ــ ــ ــــ��تـ ــ ـــــديالت�ال�ــ ــ ــــالتغ��ات�والتعــ ــ �بــ ل ــــأو ــ �بــ
ً
ـــــر�ف�م�أوال ــ ـــاليب��داء�و�عــ ــ ــ ــــــامل�ن�بأسـ العــ

 .باستخدام�ما��ستجد�من�أدوات�أو�أج�زة

�النو���والعددي�ل�ي�ل�العمالة  .�س�ام����إعادة�التوازن

جــــة� ر ــع�د تقليــــل�وقــــت�أداء�ا��دمــــة��ــــ��املنظمــــات،�وتحســــ�ن�أســــاليب�التعامــــل�مــــع�العمــــالء،�ممــــا�يرفــ

ضا�م�عن�املنظمة�وا��دمات�ال���تقدم�ا  .ر

 : �حتياجات�التدر��ية

��ــــ��نجــــاح�املؤسســــات�ال��بو�ــــة،�حيــــث��عــــد��ســــاس� ى ��يــــة�أ�ميــــة�ك�ــــ� ر تحتــــل��حتياجــــات�التد

فع�كفاءة�القادة�ال��بـو��ن،�إضـافة� ر ���،�كما�أ��ا�تمثل�العامل�ا��قيقي���� ر الذي�يقوم�عليھ�أي��شاط�تد

�ب�لالتجـــاه�الســـليم،�عـــالوة�ع�ـــ��أ��ـــا� ر أ��ـــا�املوجـــھ�الـــرئ�س�ملتطلبـــات�القيـــادة،�وتوجيـــھ��م�انـــات�املتاحـــة�للتـــد

�خالل�العمل ل   .توفر�الوقت�وا���د�املبذو

�ـران،� ��يـة��ـ�أن)  164: 2022ز ر ات�املطلو�ـة�أحــدا��ا��: " االحتياجـات�التد مجموعـھ�التغ�ـ�ات�والتطـور

ا��م�وســـلوک�ممــن�معلومـــات�ا ر لرفـــع�کفـــاء��م،�وفقـــا�ملتطلبـــات�العمـــل،�بمـــا��ســـاعد�ع�ـــ��التغلـــب, لعـــامل�ن�وم�ـــا

�ا��ـدمات��شـ�ل��،املشـکالت�ال�ـ���ع�ـ�ض�سـ���العمـل��ـ��املؤسسـة ى تقـاء�بمسـتو و�سـ�م�بتطـو�ر��داء�و�ر

ات�معينـــھ�فنيـــة�أو�ســـلوکيات�يـــراد�تنم ر ات�أو�قـــد ر و�ـــ��معلومـــات�أو�اتجا�ـــات�أو�م�ـــا

ات�مستجده���ل�مشکالت�متوقعة �س�ب��غ��ات�تنظيمية�أو�تکنولوجية�أو�ملقابلة�تطور
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2010خـــــاطر،�( أمـــــا�

�ب،�عما��انوا�عليھ�من�قبل� ر ��عد�التد
ً
�مختلفا

ً
�شكال وأساليب�مختلفة����أداء��عمال،�بجعل�م��سل�ون

و�ناء�ع����ذه�التعر�فات��عرف�الباحث

القادة�ال��بو��نإ���إعطاء�

���العمل�مأدا��

  ".والعوملة�

أ�داف�التدر�ب .2

بن�ع����،�( يو��������

��ن�وتحـــديث�معلومـــا��م�وتكر�ســـ�ا���دمـــة�أ�ـــداف�املنظمـــة،�أي��رتقـــاء�  ر ف�لـــدى�املتـــد ر تنميـــة�املعـــا

�للمستجدات�ال���يجب��ملام���ا�إلتقان�
ً
ف�العامل�ن�ومعلوما��م�وفقا ر بمعا

ا��م،�ألداء�العمل�بكفاءة�وفاعلية  ر ات�العامل�ن�وقد ر تنمية�م�ا

تنمية�السلوك�و�تجا�ات��يجابية�نحو�العمل�و�ي�تھ،�ونحو�املنظمة�وعمال��ا،�واملجتمع،�و�س�م� 

��ن�تجاه�قضية�معينة ر اء�املتد ر ���تنمية�العوامل�الذ�نية�ال���تتفاعل�مع��عض�ا�لت�و�ن�آ

ـــــذك���  ــ تـ

باستخدام�ما��ستجد�من�أدوات�أو�أج�زة

�النو���والعددي�ل�ي�ل�العمالة  �س�ام����إعادة�التوازن

جــــة�  ر ــع�د تقليــــل�وقــــت�أداء�ا��دمــــة��ــــ��املنظمــــات،�وتحســــ�ن�أســــاليب�التعامــــل�مــــع�العمــــالء،�ممــــا�يرفــ

ضا�م�عن�املنظمة�وا��دمات�ال���تقدم�ا ر

�حتياجات�التدر��ية .3

��ــــ��نجــــاح�املؤسســــات�ال��بو�ــــة،�حيــــث��عــــد��ســــاس������������������� ى ��يــــة�أ�ميــــة�ك�ــــ� ر تحتــــل��حتياجــــات�التد

فع�كفاءة�القادة�ال��بـو��ن،�إضـافة� ر ���،�كما�أ��ا�تمثل�العامل�ا��قيقي���� ر الذي�يقوم�عليھ�أي��شاط�تد

�ب�لالتجـــاه�الســـليم،�عـــالوة�ع�ـــ��أ��ـــا� ر أ��ـــا�املوجـــھ�الـــرئ�س�ملتطلبـــات�القيـــادة،�وتوجيـــھ��م�انـــات�املتاحـــة�للتـــد

�خالل�العمل ل توفر�الوقت�وا���د�املبذو

�ـران،�( و�ـذكر�� ز

ا��م�وســـلوک�ممــن�معلومـــات�ا ر لعـــامل�ن�وم�ـــا

املشـکالت�ال�ـ���ع�ـ�ض�سـ���العمـل��ـ��املؤسسـةعلى

ات�معينـــھ�فنيـــة�أو�ســـلوکيات�يـــراد�تنم�،�عـــام ر ات�أو�قـــد ر و�ـــ��معلومـــات�أو�اتجا�ـــات�أو�م�ـــا

ات�مستجده���ل�مشکالت�متوقعة �س�ب��غ��ات�تنظيمية�أو�تکنولوجية�أو�ملقابلة�تطور
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                                           برلین

95 

قـت�و�لفــة،� ����بأقـل�ج�ــد�وو ر ���م�،�و�عمــل�ع�ـ��نجــاح�ال��نـامج�التــد ر و�عمـل�ع�ــ��تبـ�ن���ـ�اص�املطلــوب�تـد

�ب�وفاعلي��ـــا�مـــع� ر ��ـــ�يص�املشـــ�لة،�و�ســـا�م��ـــ��عمليـــة�التخطـــيط���ـــل�املشـــ�لة،�ونبـــ�ن�أ�ميـــة�عمليـــة�التـــد

ة�ع���مواج�ة�املشكالت� ر �ع����بداع�و�بت�ار،�والتكيف�مع�متطلبات�العمل�والقد ي ة�القائدال��بو ر �ادة�قد ز

�إليھ ل  .ا��رص�ع���تنمية�و�غي���سلو�ات��فراد�لسد�الثغرة�ب�ن��داء�الفع���و�داء�املطلوب�الوصو

�ب�باختالف�نوع�ال��نامج�إن��ـان�قبـل�ا��دمـة�أو�أثنا��ـا،�ف�ـ�امج�مـا�قبـل� ر تختلف�وسائل��عداد�والتد

�أك�ــ��مــن�التطبيقــي،�ب�نمــا�ت��كــز�ال�ــ�امج�أثنــاء�ا��دمــة�ع�ــ�� ي ى�ا��دمــة�يط�ــ��عل��ــا�ا��انــب�النظــر فــع�مســتو ر

اســـة�ا��ـــاالت� ر ات،�ود ر �مـــن�خـــالل�املـــؤتمرات�وحلقـــات�النقـــاش،�والز�ـــا ي �ـــاظم،�( �داء،�وتطـــو�ر�التفك�ـــ���دار

��ية�تتمثل����الش�ل�التا�� ر   : إ���أن�الوسائل�املن��ية�لتحديد��حتياجات�التد

ى��التا��) 2007عر�فج،� :وسائل�أخر

�ب�العم�ــــ���عــــرض�إحــــدى� ر ــ��التــــد ــ�،�وذلــــك�بــــأن�يقــــوم�املشــــرف�ع�ــ �ب�العم�ــ ر ــ��إحــــدى�وســــائل�التــــد و�ــ

اســـ��ا�وتحليل�ـــا،���ـــدف� ر ��ن�فرصـــة�د ر ض�الواقــع،�و��ـــ�ك�للمتـــد ر ا��ــاالت�ال�ـــ��واج�ـــت�أحـــد�القـــادة��ع�ـــ��أ

ـــع� ــددة�توضـــــع�موضــ ـــ��بـــــدائل�متعـــ ـــؤدي�إ�ــ انـــــات�بمـــــا�يــ

المناقشات 
الجنماعیة

المقابالت 
الشخصیة
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  :أ�مية�تحديد��حتياجات�التدر��ية�قيما�ي��)  2001

قـت�و�لفــة،� ����بأقـل�ج�ــد�وو ر ���م�،�و�عمــل�ع�ـ��نجــاح�ال��نـامج�التــد ر تبـ�ن���ـ�اص�املطلــوب�تـد

�ب�وفاعلي��ـــا�مـــع� ر ��ـــ�يص�املشـــ�لة،�و�ســـا�م��ـــ��عمليـــة�التخطـــيط���ـــل�املشـــ�لة،�ونبـــ�ن�أ�ميـــة�عمليـــة�التـــد

�ب ر �ب���.ال��ك���ع����داء�املحسن����التد ر  :،�كما�تكمن�أ�مية�التد

وس�ن����املؤسسة ساء�واملرؤ  .إيجاد�عالقة�إيجابية�قو�ة�ب�ن�الرؤ

 .������املؤسسةالعمل�ع���تحس�ن�املناخ�التنظي

ة�ع���مواج�ة�املشكالت� ر �ع����بداع�و�بت�ار،�والتكيف�مع�متطلبات�العمل�والقد ي ة�القائدال��بو ر �ادة�قد ز

 

�إليھ ل ا��رص�ع���تنمية�و�غي���سلو�ات��فراد�لسد�الثغرة�ب�ن��داء�الفع���و�داء�املطلوب�الوصو

 .التعليمية�التعلمية�تحقيق�ا��ودة����العملية�

  :الوسائل�املن��ية�لتحديد��حتياجات�التدر��ية

�ب�باختالف�نوع�ال��نامج�إن��ـان�قبـل�ا��دمـة�أو�أثنا��ـا،�ف�ـ�امج�مـا�قبـل� ر تختلف�وسائل��عداد�والتد

�أك�ــ��مــن�التطبيقــي،�ب�نمــا�ت��كــز�ال�ــ�امج�أثنــاء�ا��دمــة�ع�ــ�� ي ا��دمــة�يط�ــ��عل��ــا�ا��انــب�النظــر

اســـة�ا��ـــاالت� ر ات،�ود ر �مـــن�خـــالل�املـــؤتمرات�وحلقـــات�النقـــاش،�والز�ـــا ي �داء،�وتطـــو�ر�التفك�ـــ���دار

��ية�تتمثل����الش�ل�التا��)  16: �2020عينع،� ر إ���أن�الوسائل�املن��ية�لتحديد��حتياجات�التد

) 1(ش�ل�  

عر�فج،�( و�ضيف�  

 :دراسة�ا��الة

�ب�العم�ــــ���عــــرض�إحــــدى� ر ــ��التــــد ــ�،�وذلــــك�بــــأن�يقــــوم�املشــــرف�ع�ــ �ب�العم�ــ ر ــ��إحــــدى�وســــائل�التــــد و�ــ

اســـ��ا�وتحليل�ـــا،���ـــدف� ر ��ن�فرصـــة�د ر ض�الواقــع،�و��ـــ�ك�للمتـــد ر ا��ــاالت�ال�ـــ��واج�ـــت�أحـــد�القـــادة��ع�ـــ��أ

ـــع�استقصـــــاء�املعلومـــــات�وتحليل�ـــــا،�و�ســـــتقراء�مـــــن�البي ــددة�توضـــــع�موضــ ـــ��بـــــدائل�متعـــ ـــؤدي�إ�ــ انـــــات�بمـــــا�يــ

ر��ن   .التقييم�من�جانب�املتد
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2001ال��اج،�( يو���

قـت�و�لفــة،� - ����بأقـل�ج�ــد�وو ر ���م�،�و�عمــل�ع�ـ��نجــاح�ال��نـامج�التــد ر تبـ�ن���ـ�اص�املطلــوب�تـد

�ب�وفاعلي��ـــا�مـــع� ر ��ـــ�يص�املشـــ�لة،�و�ســـا�م��ـــ��عمليـــة�التخطـــيط���ـــل�املشـــ�لة،�ونبـــ�ن�أ�ميـــة�عمليـــة�التـــد

�ب ر ال��ك���ع����داء�املحسن����التد

وس�ن����املؤسسة - ساء�واملرؤ إيجاد�عالقة�إيجابية�قو�ة�ب�ن�الرؤ

العمل�ع���تحس�ن�املناخ�التنظي -

ة�ع���مواج�ة�املشكالت� - ر �ع����بداع�و�بت�ار،�والتكيف�مع�متطلبات�العمل�والقد ي ة�القائدال��بو ر �ادة�قد ز

 .والتغلب�عل��ا

�إليھ - ل ا��رص�ع���تنمية�و�غي���سلو�ات��فراد�لسد�الثغرة�ب�ن��داء�الفع���و�داء�املطلوب�الوصو

تحقيق�ا��ودة����العملية� -

الوسائل�املن��ية�لتحديد��حتياجات�التدر��ية

�ب�باختالف�نوع�ال��نامج�إن��ـان�قبـل�ا��دمـة�أو�أثنا��ـا،�ف�ـ�امج�مـا�قبـل��������� ر تختلف�وسائل��عداد�والتد

�أك�ــ��مــن�التطبيقــي،�ب�نمــا�ت��كــز�ال�ــ�امج�أثنــاء�ا��دمــة�ع�ــ�� ي ا��دمــة�يط�ــ��عل��ــا�ا��انــب�النظــر

اســـة�ا��ـــاالت� ر ات،�ود ر �مـــن�خـــالل�املـــؤتمرات�وحلقـــات�النقـــاش،�والز�ـــا ي �داء،�وتطـــو�ر�التفك�ـــ���دار

2015 :762 .(  

�عينع،�( و�ش���

  

 

دراسة�ا��الة .1

�ب�العم�ــــ���عــــرض�إحــــدى���� ر ــ��التــــد ــ�،�وذلــــك�بــــأن�يقــــوم�املشــــرف�ع�ــ �ب�العم�ــ ر ــ��إحــــدى�وســــائل�التــــد و�ــ

اســـ��ا�وتحليل�ـــا،���ـــدف� ر ��ن�فرصـــة�د ر ض�الواقــع،�و��ـــ�ك�للمتـــد ر ا��ــاالت�ال�ـــ��واج�ـــت�أحـــد�القـــادة��ع�ـــ��أ

استقصـــــاء�املعلومـــــات�وتحليل�ـــــا،�و�ســـــتقراء�مـــــن�البي

ر��ن التقييم�من�جانب�املتد

لعب��دوار .2

تقاریر األداء



رؤى سوسیوتربویة إلعادة إنتاج الثقة بین 

 

                                           برلین

96 

�أمــام�موقــف�تتطلــب�معا��تــھ�حــل�ا��الفــات�ال�ــ��ت�ــتج�مــن�صــراع��دوار،�و�شــ��ك� �ون ر إذ�يوضــع�املتــد

ــــا��م �مالحظــ ــــ�لون ،�و��ــ ـــور ـــات��مــ ن�مجر�ـــ عة،�ب�نمــــــا�يراقـــــب��خــــــرو ر ــــ��تمثيـــــل��دوار�املتصــــــا ،��عضـــــ�م��ــ

�أســباب�الصــراع�و�ــؤدي�إ�ــ��إعــادة�ت�امــل� مــة�التخــاذ�قــرار�يتجــاوز ز �البــدائل�الال �املوقــف�و�طــورون و�حللــون

ات�ميدانيـــة�إ�ـــ���عـــض� ر �ع�ـــ��ال��نـــامج�لز�ـــا �ب،�إذ�يخطـــط�القـــائمون ر �مـــن�جوانـــب�التـــد
ً
و�ـــذه�تمثـــل�جانبـــا

ســــة� ر �مباشــــرة�ع�ـــ��ال��ت�بــــات�املتخـــذة�ملما �ون ر طلــــع�املتـــد

�موضـــوع� ل �حـــوار�حـــو حيـــث�تطـــرح�املحاضـــرات�أو�املشـــكالت�مـــن�جانـــب�املشـــارك�ن��ـــ��املـــؤتمر،�و�ـــدور

�املوضـوعات�
ً
�مسـبقا �الـذين��عرفـون حة��سا�م�فيھ�املشار�ون �نقاش�للمش�لة�املطرو ي املحاضرة،�أو�يجر

�للمشــاركة�الفعليــة��ــ�� �ون ر مشــكالت�محــددة��عي��ــا،�حيــث�يجتمــع�القــادة�املتــد

ـــتخدام�أنظمــــة� ـــ��اسـ ا��م��ـ ر ـــا،�كتطــــو�ر�م�ــــا �ف��ـ ـــور ن�بــــبعض�جوانــــب�القصـ ـــ���شــــعرو ات�ال�ـ ر تطــــو�ر�إحــــدى�امل�ــــا

�املسـتمع� �يقـوم�بـدور
ً
حد�املشارك�ن�بأن�يظل�سلبيا

ـــ�� ا��م�عــــن�البــــدائل�املمكنــــة�ال�ـ ـــور ـــع�تصـ �بوضـ ى ـــ�ن�ال��ظــــة�و�خــــر ـــب،�وذلــــك�بت�ليــــف�املشــــارك�ن�بـ وحسـ

ميادين�املعرفة�والتخصص،�واملشاركة����الكتابة����

�ات�املحكمة،�أو�����طالع�ع���ما�ي�شر�ف��ا،�تؤدي����الغالب�إ���النمو�امل������حقل��ختصاص،� الدور

ــــدد�مــــــن� ـــــات�عــ �متطلبـ ـــون ــ ـــي�امللتحقـ ــ ـــث��غطـ ــ ــــة،�حيـ ــــداد�قبــــــل�ا��دمــ ـــة��عــ ــ ــــبة�ملرحلـ �بال�ســ
ً
ـــــا خصوصـ

ـــاالت،� اســـــة�ا��ــ ر ـــث،�ود ــــنفس،�ومنـــــا���البحــ ة،�و�جتمـــــاع،�وعلـــــم�الـ ر ـــوم��دا ــــن�علــ ـــدة�مـ ــــاعات�املعتمــ السـ

ة�ا��ــــودة� ر �بــــإدا
ً
�وثيقــــا

ً
تباطــــا ر ��يــــة�تــــرتبط�ا ر صــــد��حتياجــــات�التد ر

ــــة��وت�امل�ــــــا،�� ��يــ ر ــــات�التد ـــمان��ــــــ�ة�العمليــ ـــو�ضـــ ��يــــــة��ـــ ر ــــات�التد صــــــد��حتياجــ ر ــــدف�مــــــن� ــــية،�إذ�ال�ــ املؤسسـ

،�و�ســتفادة�مـــن�
ً
��يــة�دور�ـــا ر صــد��حتياجـــات�التد ر ع�ــ��أن�يـــتم�تنفيــذ�إجـــراءات�

ضع�التوصيات�املتعلقة�بتطو�ر�أداء�املؤسسة   .ر��داء�لتعديل�املسار،�وو

رؤى سوسیوتربویة إلعادة إنتاج الثقة بین : التربویة واتجاھات التربیة الحدیثة
 المؤسسات التربویة والمجتمع

برلین    -    ألمانیا/ اصدارات المركز الدیمقراطي العربي للدراسات السیاسیة واالقتصادیة 

 

�أمــام�موقــف�تتطلــب�معا��تــھ�حــل�ا��الفــات�ال�ــ��ت�ــتج�مــن�صــراع��دوار،�و�شــ��ك� �ون ر إذ�يوضــع�املتــد

ــــا��م �مالحظــ ــــ�لون ،�و��ــ ـــور ـــات��مــ ن�مجر�ـــ عة،�ب�نمــــــا�يراقـــــب��خــــــرو ر ــــ��تمثيـــــل��دوار�املتصــــــا �عضـــــ�م��ــ

�أســباب�الصــراع�و�ــؤدي�إ�ــ��إعــادة�ت�امــل� مــة�التخــاذ�قــرار�يتجــاوز ز �البــدائل�الال �املوقــف�و�طــورون و�حللــون

 : الز�ارات�امليدانية

ات�ميدانيـــة�إ�ـــ���عـــض� ر �ع�ـــ��ال��نـــامج�لز�ـــا �ب،�إذ�يخطـــط�القـــائمون ر �مـــن�جوانـــب�التـــد
ً
و�ـــذه�تمثـــل�جانبـــا

ســــة�املؤسســـات�ذات�الطبيعــــة�الر�اديـــة��ــــ��عمل�ـــا،�لي ر �مباشــــرة�ع�ـــ��ال��ت�بــــات�املتخـــذة�ملما �ون ر طلــــع�املتـــد

ر�ة  .أسلوب�مع�ن����واحدة�من�العمليات��دا

 : 

�موضـــوع� ل �حـــوار�حـــو حيـــث�تطـــرح�املحاضـــرات�أو�املشـــكالت�مـــن�جانـــب�املشـــارك�ن��ـــ��املـــؤتمر،�و�ـــدور

�املوضـوعات�
ً
�مسـبقا �الـذين��عرفـون حة��سا�م�فيھ�املشار�ون �نقاش�للمش�لة�املطرو ي املحاضرة،�أو�يجر

�أنفس�م�لذلك   .ال���س�تم�مناقش��ا،�و�عدون

  : ورش�العمل

�للمشــاركة�الفعليــة��ــ���و�ــ��إحــدى�الوســائل�ملعا��ــة �ون ر مشــكالت�محــددة��عي��ــا،�حيــث�يجتمــع�القــادة�املتــد

ـــتخدام�أنظمــــة� ـــ��اسـ ا��م��ـ ر ـــا،�كتطــــو�ر�م�ــــا �ف��ـ ـــور ن�بــــبعض�جوانــــب�القصـ ـــ���شــــعرو ات�ال�ـ ر تطــــو�ر�إحــــدى�امل�ــــا

ة�الدافعية ر   .ا��وافز،�وإثا

 : حلقات�النقاش�وا��وار

�املسـتمع�و���حلقات�يدير�ا�قائد�خب���متمرس�ال��سمح�أل  �يقـوم�بـدور
ً
حد�املشارك�ن�بأن�يظل�سلبيا

ـــ�� ا��م�عــــن�البــــدائل�املمكنــــة�ال�ـ ـــور ـــع�تصـ �بوضـ ى ـــ�ن�ال��ظــــة�و�خــــر ـــب،�وذلــــك�بت�ليــــف�املشــــارك�ن�بـ وحسـ

ت����أذ�ا��م،��عد��ل�مرحلة�من�مراحل�النقاش   .تطور

 : �ش��اك����الدور�ات�املتخصصة

�ات�أصبحت�مألوفة�����ل�ميدان�من� ميادين�املعرفة�والتخصص،�واملشاركة����الكتابة����و���دور

�ات�املحكمة،�أو�����طالع�ع���ما�ي�شر�ف��ا،�تؤدي����الغالب�إ���النمو�امل������حقل��ختصاص،� الدور

�فيھ   .وإ���مواكبة�التطور

 :�لتحاق�بمراكز�التأ�يل�و�ليات��دارة����ا��امعات

ــــدد�مــــــن� ـــــات�عــ �متطلبـ ـــون ــ ـــي�امللتحقـ ــ ـــث��غطـ ــ ــــة،�حيـ ــــداد�قبــــــل�ا��دمــ ـــة��عــ ــ ــــبة�ملرحلـ �بال�ســ
ً
ـــــا خصوصـ

ـــاالت،� اســـــة�ا��ــ ر ـــث،�ود ــــنفس،�ومنـــــا���البحــ ة،�و�جتمـــــاع،�وعلـــــم�الـ ر ـــوم��دا ــــن�علــ ـــدة�مـ ــــاعات�املعتمــ السـ

  ). 123 – 122: 2007عر�فج،�( والتطبيقات�امليدانية�

ــ� ة�ا��ــــودة��وتــــرتبط�السياســــات�و�جــــراءات�املتبعــــة��ــ ر �بــــإدا
ً
�وثيقــــا

ً
تباطــــا ر ��يــــة�تــــرتبط�ا ر صــــد��حتياجــــات�التد ر

ــــة��وت�امل�ــــــا،�� ��يــ ر ــــات�التد ـــمان��ــــــ�ة�العمليــ ـــو�ضـــ ��يــــــة��ـــ ر ــــات�التد صــــــد��حتياجــ ر ــــدف�مــــــن� ــــية،�إذ�ال�ــ املؤسسـ

،�و�ســتفادة�مـــن�, وتلبي��اللتوقعــات�والرغبـــات
ً
��يــة�دور�ـــا ر صــد��حتياجـــات�التد ر ع�ــ��أن�يـــتم�تنفيــذ�إجـــراءات�

ضع�التوصيات�املتعلقة�بتطو�ر�أداء�املؤسسة ر��داء�لتعديل�املسار،�وو
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�أمــام�موقــف�تتطلــب�معا��تــھ�حــل�ا��الفــات�ال�ــ��ت�ــتج�مــن�صــراع��دوار،�و�شــ��ك�� �ون ر إذ�يوضــع�املتــد

ــــا��م �مالحظــ ــــ�لون ،�و��ــ ـــور ـــات��مــ ن�مجر�ـــ عة،�ب�نمــــــا�يراقـــــب��خــــــرو ر ــــ��تمثيـــــل��دوار�املتصــــــا �عضـــــ�م��ــ

�أســباب�الصــراع�و�ــؤدي�إ�ــ��إعــادة�ت�امــل� مــة�التخــاذ�قــرار�يتجــاوز ز �البــدائل�الال �املوقــف�و�طــورون و�حللــون

  .�دوار

الز�ارات�امليدانية .3

ات�ميدانيـــة�إ�ـــ���عـــض� ر �ع�ـــ��ال��نـــامج�لز�ـــا �ب،�إذ�يخطـــط�القـــائمون ر �مـــن�جوانـــب�التـــد
ً
و�ـــذه�تمثـــل�جانبـــا

املؤسســـات�ذات�الطبيعــــة�الر�اديـــة��ــــ��عمل�ـــا،�لي

ر�ة أسلوب�مع�ن����واحدة�من�العمليات��دا

: املؤتمرات .4

�موضـــوع������� ل �حـــوار�حـــو حيـــث�تطـــرح�املحاضـــرات�أو�املشـــكالت�مـــن�جانـــب�املشـــارك�ن��ـــ��املـــؤتمر،�و�ـــدور

�املوضـوعات�
ً
�مسـبقا �الـذين��عرفـون حة��سا�م�فيھ�املشار�ون �نقاش�للمش�لة�املطرو ي املحاضرة،�أو�يجر

�أنفس�م�لذلك ال���س�تم�مناقش��ا،�و�عدون

ورش�العمل .5

و�ــ��إحــدى�الوســائل�ملعا��ــة��

ـــتخدام�أنظمــــة� ـــ��اسـ ا��م��ـ ر ـــا،�كتطــــو�ر�م�ــــا �ف��ـ ـــور ن�بــــبعض�جوانــــب�القصـ ـــ���شــــعرو ات�ال�ـ ر تطــــو�ر�إحــــدى�امل�ــــا

ة�الدافعية ر ا��وافز،�وإثا

حلقات�النقاش�وا��وار .6

و���حلقات�يدير�ا�قائد�خب���متمرس�ال��سمح�أل ������

ـــ�� ا��م�عــــن�البــــدائل�املمكنــــة�ال�ـ ـــور ـــع�تصـ �بوضـ ى ـــ�ن�ال��ظــــة�و�خــــر ـــب،�وذلــــك�بت�ليــــف�املشــــارك�ن�بـ وحسـ

ت����أذ�ا��م،��عد��ل�مرحلة�من�مراحل�النقاش تطور

�ش��اك����الدور�ات�املتخصصة .7

�ات�أصبحت�مألوفة�����ل�ميدان�من������� و���دور

�ات�املحكمة،�أو�����طالع�ع���ما�ي�شر�ف��ا،�تؤدي����الغالب�إ���النمو�امل������حقل��ختصاص،� الدور

�فيھ وإ���مواكبة�التطور

�لتحاق�بمراكز�التأ�يل�و�ليات��دارة����ا��امعات .8

ــــدد�مــــــن�������� ـــــات�عــ �متطلبـ ـــون ــ ـــي�امللتحقـ ــ ـــث��غطـ ــ ــــة،�حيـ ــــداد�قبــــــل�ا��دمــ ـــة��عــ ــ ــــبة�ملرحلـ �بال�ســ
ً
ـــــا خصوصـ

ـــاالت،� اســـــة�ا��ــ ر ـــث،�ود ــــنفس،�ومنـــــا���البحــ ة،�و�جتمـــــاع،�وعلـــــم�الـ ر ـــوم��دا ــــن�علــ ـــدة�مـ ــــاعات�املعتمــ السـ

والتطبيقات�امليدانية�

ــ� وتــــرتبط�السياســــات�و�جــــراءات�املتبعــــة��ــ

ــــة��وت�امل�ــــــا،�� ��يــ ر ــــات�التد ـــمان��ــــــ�ة�العمليــ ـــو�ضـــ ��يــــــة��ـــ ر ــــات�التد صــــــد��حتياجــ ر ــــدف�مــــــن� ــــية،�إذ�ال�ــ املؤسسـ

وتلبي��اللتوقعــات�والرغبـــات

ر� ضع�التوصيات�املتعلقة�بتطو�ر�أداء�املؤسسةتقا ر��داء�لتعديل�املسار،�وو
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ـــف�عــــن�مشــــكالت�القــــادة� اســــات�علميــــة�ميدانيــــة،�تكشـ ر ـــ��د �ع�ـ
ً
�ب�مب�يــــا ر �برنــــامج�التــــد بمع�ــــ��أن�ي�ــــون

�ب�منوعة،��ـي�يـرتبط��ـل�برنـامج�بالوظـائف�ال�ـ��يؤد��ـا�القـادة�امللتحقـون� ر ج�التد

�ف��ـا،�وع�ـ��ضـوء� ليا��م��ـ��إطـار�املؤسسـات�ال�ـ���عملـون �م�ومسـؤو ر �بأدوا
ً
�مباشرا

ً
،�والذي�يتصل�اتصاال

ً
بال��نامج�فعليا

��ناك�بـرامج�لتطـو�ر�كفايـات�القيـادات�ع�ـ��مختلـف�املسـتو�ات،�كمـا�يف�ـ�ض�أن� أن�ت�ون

قــت� تؤخــذ�وج�ــة�نظــر�املر�ــ��ن�لاللتحــاق�بال��نــامج��عــ�ن��عتبــار�عنــد�التخطــيط�لل��نــامج�مــن�حيــث�محتــواه�ومدتــھ�وو

��نـامج�وضـمان�جـدب��م��ـ���سـتفادة�مـن�أوجـھ�

�مثــل��ـذه�ال�ـ�امج�أو�صــرف� �ــط�ال��قيـات�بحضـور ر ال�شـاط�فيـھ،�و�را�ـ��تحف�ــ��املشـارك�ن�لبـذل�أق�ــ���ج�ـد�مـن�خـالل�

�تـــؤدي�إ�ـــ��نيـــل� ى �ب��ســـتكملو��ا��ســـاعات�أخـــر ر عـــالوات�للمشـــارك�ن،�أو�اح�ســـاب�ســـاعات�معتمـــدة���ـــم�عـــن�ف�ـــ�ة�التـــد

��ية�ال���ي�ب���مراعا��ا�و����التا�� ر   :املبادئ�العامة�للعملية�التد

���ا�داخل�املؤسسة ل �للقوان�ن�و�نظمة�واللوائح�املعمو
ً
�ب�وفقا ر  .يجب�أن�يتم�التد

��ية ر ا���لالحتياجات�التد اق���ودقيق�وو  .ع���ف�م�منطقي�وو

�مــن�
ً
�دقيقــا

ً
�ب�وا�ــ�ة�وموضــوعية�وقابلــة�للتطبيــق،�ومحــددة�تحديــدا ر �أ�ــداف�التــد يجــب�أن�ت�ــون

�ب�ع���جميع�أ�عاد�التنمية�ال�شر�ة�من�قيم�واتج ر اتيجب�أن��شتمل�التد ر ف�وم�ا ر  .ا�ات�ومعا

ة�مخططــة،�ومنظمــة�إ�ــ�� �ب�بمعا��ــة�املوضــوعات�ال�ســيطة،�ثــم�يتــدرج�بصــور ر يجــب�أن�يبــدأ�التــد

ــ��التكيــــف،� �ب�مــــع�بدايــــة�ا��يـــاة�الوظيفيــــة،�و�ســـتمر�لتطــــو�ره،�ومســــاعدة�القـــادة�ع�ــ ر يبــــدأ�التـــد

�وال�ــــ�ود�بالوســــائل�و�دوات�و�ســــاليب� �ب�وعملياتــــھ�ملواكبــــة�التطــــور ر بحيــــث�يــــتم�تطــــو�ر�نظــــام�التــــد

ــ��خدمــــة� ـــة،�وتوظيف�ــــا��ــ ـــتو�ا��م�الوظيفيـ ـــب�ومسـ ـــامل�ن،�بمــــا�ي�ناسـ ـــة�للعـ ��يـ ر مــــة�إلشــــباع��حتياجــــات�التد ز الال

��يــة�وقــد�صــنف�ا� ر ة�ع�ــ��تحديــد��حتياجــات�التد ر �القــد �دون ل : 1987حســن�ن،�( �نــاك�العديــد�مــن�املشــكالت�ال�ــ��تحــو

رؤى سوسیوتربویة إلعادة إنتاج الثقة بین : التربویة واتجاھات التربیة الحدیثة
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:  

ـــف�عــــن�مشــــكالت�القــــادة� اســــات�علميــــة�ميدانيــــة،�تكشـ ر ـــ��د �ع�ـ
ً
�ب�مب�يــــا ر �برنــــامج�التــــد بمع�ــــ��أن�ي�ــــون

�ب ر  .ال��بو��ن،�وحاجا��م�الفعلية�للتد

�برام �ب�منوعة،��ـي�يـرتبط��ـل�برنـامج�بالوظـائف�ال�ـ��يؤد��ـا�القـادة�امللتحقـون�بمع���أن�ت�ون ر ج�التد

�ف��ـا،�وع�ـ��ضـوء� ليا��م��ـ��إطـار�املؤسسـات�ال�ـ���عملـون �م�ومسـؤو ر �بأدوا
ً
�مباشرا

ً
،�والذي�يتصل�اتصاال

ً
بال��نامج�فعليا

 .التحديات����عالم�متغ���يضع�تحديات�أمام�القادة

��ناك�بـرامج�لتطـو�ر�كفايـات�القيـادات�ع�ـ��مختلـف�املسـتو�ات،�كمـا�يف�ـ�ض�أن��بمع�� أن�ت�ون

قــت� تؤخــذ�وج�ــة�نظــر�املر�ــ��ن�لاللتحــاق�بال��نــامج��عــ�ن��عتبــار�عنــد�التخطــيط�لل��نــامج�مــن�حيــث�محتــواه�ومدتــھ�وو

��نـامج�وضـمان�جـدب��م��ـ���سـتفادة�مـن�أوجـھ�لكسـب�ا�تمـام�املشـارك�ن�بفعاليـات�ال:�عد�الدافعية�وتوف���التج��ـ�ات

�مثــل��ـذه�ال�ـ�امج�أو�صــرف� �ــط�ال��قيـات�بحضـور ر ال�شـاط�فيـھ،�و�را�ـ��تحف�ــ��املشـارك�ن�لبـذل�أق�ــ���ج�ـد�مـن�خـالل�

�تـــؤدي�إ�ـــ��نيـــل� ى �ب��ســـتكملو��ا��ســـاعات�أخـــر ر عـــالوات�للمشـــارك�ن،�أو�اح�ســـاب�ســـاعات�معتمـــدة���ـــم�عـــن�ف�ـــ�ة�التـــد

 ). 120: 2007عر�فج،�( مية�

��ية�ال���ي�ب���مراعا��ا�و����التا��)  2002الطعا�ي،� ر املبادئ�العامة�للعملية�التد

���ا�داخل�املؤسسة ل �للقوان�ن�و�نظمة�واللوائح�املعمو
ً
�ب�وفقا ر يجب�أن�يتم�التد

�ب�بناء� ر ��يةأن�يتم�التد ر ا���لالحتياجات�التد اق���ودقيق�وو ع���ف�م�منطقي�وو

�مــن�
ً
�دقيقــا

ً
�ب�وا�ــ�ة�وموضــوعية�وقابلــة�للتطبيــق،�ومحــددة�تحديــدا ر �أ�ــداف�التــد يجــب�أن�ت�ــون

 .حيث�الزمان�وامل�ان�والكيف�والت�لفة

�ب�ع���جميع�أ�عاد�التنمية�ال�شر�ة�من�قيم�واتج ر يجب�أن��شتمل�التد

ة�مخططــة،�ومنظمــة�إ�ــ�� �ب�بمعا��ــة�املوضــوعات�ال�ســيطة،�ثــم�يتــدرج�بصــور ر يجــب�أن�يبــدأ�التــد

ــ��التكيــــف،� �ب�مــــع�بدايــــة�ا��يـــاة�الوظيفيــــة،�و�ســـتمر�لتطــــو�ره،�ومســــاعدة�القـــادة�ع�ــ ر يبــــدأ�التـــد

ات�املستمرة�أمام�ال  .تغ��ات�ا��الية�واملستقبليةومواكبة�التطور

�وال�ــــ�ود�بالوســــائل�و�دوات�و�ســــاليب� �ب�وعملياتــــھ�ملواكبــــة�التطــــور ر بحيــــث�يــــتم�تطــــو�ر�نظــــام�التــــد

ــ��خدمــــة� ـــة،�وتوظيف�ــــا��ــ ـــتو�ا��م�الوظيفيـ ـــب�ومسـ ـــامل�ن،�بمــــا�ي�ناسـ ـــة�للعـ ��يـ ر مــــة�إلشــــباع��حتياجــــات�التد ز الال

��ية ر  .العملية�التد

  :تياجات�التدر��ية

��يــة�وقــد�صــنف�ا� ر ة�ع�ــ��تحديــد��حتياجــات�التد ر �القــد �دون ل �نــاك�العديــد�مــن�املشــكالت�ال�ــ��تحــو
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:أسس�وقواعد�التدر�ب

ـــف�عــــن�مشــــكالت�القــــادة��:البعــــد�العلمــــي .1 اســــات�علميــــة�ميدانيــــة،�تكشـ ر ـــ��د �ع�ـ
ً
�ب�مب�يــــا ر �برنــــامج�التــــد بمع�ــــ��أن�ي�ــــون

�ب ر ال��بو��ن،�وحاجا��م�الفعلية�للتد

�برام�.البعد�الوظيفي .2 بمع���أن�ت�ون

�ف��ـا،�وع�ـ��ضـوء� ليا��م��ـ��إطـار�املؤسسـات�ال�ـ���عملـون �م�ومسـؤو ر �بأدوا
ً
�مباشرا

ً
،�والذي�يتصل�اتصاال

ً
بال��نامج�فعليا

التحديات����عالم�متغ���يضع�تحديات�أمام�القادة

بمع���:الشمولية�واملشاركة .3

قــت� تؤخــذ�وج�ــة�نظــر�املر�ــ��ن�لاللتحــاق�بال��نــامج��عــ�ن��عتبــار�عنــد�التخطــيط�لل��نــامج�مــن�حيــث�محتــواه�ومدتــھ�وو

 .وم�ان�تنفيذه

�عد�الدافعية�وتوف���التج��ـ�ات .4

�مثــل��ـذه�ال�ـ�امج�أو�صــرف� �ــط�ال��قيـات�بحضـور ر ال�شـاط�فيـھ،�و�را�ـ��تحف�ــ��املشـارك�ن�لبـذل�أق�ــ���ج�ـد�مـن�خـالل�

�تـــؤدي�إ�ـــ��نيـــل� ى �ب��ســـتكملو��ا��ســـاعات�أخـــر ر عـــالوات�للمشـــارك�ن،�أو�اح�ســـاب�ســـاعات�معتمـــدة���ـــم�عـــن�ف�ـــ�ة�التـــد

جات�عل ر مية�دبلومات�أو�د

  :مبادئ�التدر�ب

الطعا�ي،�( يو�����������

 ا�داخل�املؤسسة: الشرعية��� ل �للقوان�ن�و�نظمة�واللوائح�املعمو
ً
�ب�وفقا ر يجب�أن�يتم�التد

 ب�بناء�: املنطقية� ر أن�يتم�التد

 مــن�: ال�ادفيــة�
ً
�دقيقــا

ً
�ب�وا�ــ�ة�وموضــوعية�وقابلــة�للتطبيــق،�ومحــددة�تحديــدا ر �أ�ــداف�التــد يجــب�أن�ت�ــون

حيث�الزمان�وامل�ان�والكيف�والت�لفة

 ب�ع���جميع�أ�عاد�التنمية�ال�شر�ة�من�قيم�واتج: الشمولية� ر يجب�أن��شتمل�التد

 ة�مخططــة،�ومنظمــة�إ�ــ��: التدر�جيــة �ب�بمعا��ــة�املوضــوعات�ال�ســيطة،�ثــم�يتــدرج�بصــور ر يجــب�أن�يبــدأ�التــد

 
ً
 .�ك����عقيدا

 ــ��التكيــــف،�: �ســـتمرار�ة �ب�مــــع�بدايــــة�ا��يـــاة�الوظيفيــــة،�و�ســـتمر�لتطــــو�ره،�ومســــاعدة�القـــادة�ع�ــ ر يبــــدأ�التـــد

ات�املستمرة�أمام�ال ومواكبة�التطور

 وال�ــــ�ود�بالوســــائل�و�دوات�و�ســــاليب�: املرونــــة� �ب�وعملياتــــھ�ملواكبــــة�التطــــور ر بحيــــث�يــــتم�تطــــو�ر�نظــــام�التــــد

ــ��خدمــــة� ـــة،�وتوظيف�ــــا��ــ ـــتو�ا��م�الوظيفيـ ـــب�ومسـ ـــامل�ن،�بمــــا�ي�ناسـ ـــة�للعـ ��يـ ر مــــة�إلشــــباع��حتياجــــات�التد ز الال

��ية ر العملية�التد

تياجات�التدر��يةمشكالت�تحديد��ح

��يــة�وقــد�صــنف�ا� ر ة�ع�ــ��تحديــد��حتياجــات�التد ر �القــد �دون ل �نــاك�العديــد�مــن�املشــكالت�ال�ــ��تحــو

  :إ��)  14
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  :ة�ال���تضع�ا

ة�بنفس�النمط����ح�ن�أنھ�يجب�التن�يھ�إ���أن��ذه��حتياجات�دائمة�التنوع� ��ية�واحدة�ومتكرر ر إن��حتياجات�التد

��عمال�وإدخال��عديالت،�تنظيمية�أو�استحداث��غي��ات�فنية،�وقدوم�موظف�ن�جدد� ق ف�وطر �س�ب��غ���الظرو

��ية�عملية�مستمرة ر  .املؤ�الت�العالية�لذلك�فإن�تحديد��حتياجات�التد

اس��ا�وتحليل�ا�والنظر�إ����ل� ر �ة�ل�ا��ستمرار�والتنوع،��مر�الذي��ستلزم�العناية����د ر شأ��ا����ذلك�شأن�أي�م�مة�إدا

�ب�املباشـر�املسـتمر�أثنـاء�العمـل�يز�ـد�مـن�فعاليتـھ�إ�ـ��حـد�كب�ـ��ثـم�يـأ�ي�دور� ر املؤسسات�ال��بو�ة�التـد

.( 

��يـة�محـددة�و�ـذا�أمر�ـا�ألن�تحديـد�ال�ـدف� ر �ية�ال���يتم�تحديد�ا�لم�توضـع��ـ��شـ�ل�أ�ـداف�تد

�ب�ومـــن�تصــــميم� ر منيـــة�ونوعيـــة،�يضـــمن�توجيـــھ��افـــة�ا���ـــود�ال�ـــ��يتضـــم��ا�التـــد ����بوضـــوح��ـــ��صـــيغة�كميـــة�وز ر التـــد

 .ئجھ�نحو�تحقيق��ذا�ال�دف

 :مشكالت�تتعلق�بنقص�وا�عدام�البيانات�الالزمة�ال����س�ند�إل��ا�التدر�ب�املؤسسات

�ب ر  .ح�التد

�ب�جمع�ـــا�أو��عتقــد��ـــ��اســـتحالة� ر ل�التـــد �البيانـــات�املطلو�ـــة�مــن�الك�ـــ�ة�والتنـــوع�بحيــث��ســـ�ل�ملســؤو كــذلك�قـــد�ت�ــون

مــــة�للقيــــام� ز ـــات�الال ــ��املعلومـ �ع�ــ ل ـــو ـــ��ا��صـ ا�أساســــيا��ـ ر ـــل�حيــــث��عت�ــــ��مصــــد ـــؤدي�العمـ �املوظــــف�الــــذي�يـ ــدم��عــــاون عــ

  :ت�تتعلق�بأخطاء�����تحديد��حتياجات�التدر��ية�ومخالف��ا�للواقع�املوجود

��ية����تلك�ال���يمكن�عالج�ا�عن� ر فاملش�لة�التد

جـــــات�طموحـــــھ� ر مـــــع�مؤ�لــــھ�أو�تخصصـــــھ�أو�د

�بـھ،�كـذلك�قـد�يرجـع�انخفـاض�إنتاجيـة�موظـف� ر ودوافعھ�إن�ا��ل��نـا��ـو�وضـع��ـذا�املوظـف��ـ��امل�ـان�املالئـم�قبـل�تد

�ب�بــل�يصــ�بھ�بإحبــاط�أك�ــ�،�و�كــذا�يجــب�التفرقــة� ر �ال�يجــدي�التــد
ً
آخــر�إ�ــ��ضــعف�ا��ــوافز�ال�ــ��يتقاضــا�ا،�و�نــا�أيضــا

�آخر�من�العالج
ً
�ب،�وذلك�الذي��ستلزم�نوعا ر ��ية�أي�أنھ��عا���عن�طر�ق�التد ر  .احتياجات�تد

رؤى سوسیوتربویة إلعادة إنتاج الثقة بین : التربویة واتجاھات التربیة الحدیثة
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  :مشكالت�تتعلق�بتحديد��حتياجات�التدر��ية�بالش�ل�العلمي

��ية ر ات�املؤسسات�بأ�مية�تحديد��حتياجات�التد ر  .عدم�و���إدا

��ية ر �الكيف����ال��امج�التد  .��تمام�بالكم�دون

�ب�ع���أنھ��شاط��عاو�ي ر  .عدم�النظر�إ���التد

ة�ال���تضع�امشكالت�تتعلق��ش�ل�ال��امج�التدر��ية����كث���من�ا��طط�التدر��ي

ة�بنفس�النمط����ح�ن�أنھ�يجب�التن�يھ�إ���أن��ذه��حتياجات�دائمة�التنوع� ��ية�واحدة�ومتكرر ر إن��حتياجات�التد

��عمال�وإدخال��عديالت،�تنظيمية�أو�استحداث��غي��ات�فنية،�وقدوم�موظف�ن�جدد� ق ف�وطر �س�ب��غ���الظرو

ي� ��ية�عملية�مستمرةوترقية�آخر�ن�وتزايد�إعداد�املوظف�ن�ذو ر املؤ�الت�العالية�لذلك�فإن�تحديد��حتياجات�التد

اس��ا�وتحليل�ا�والنظر�إ����ل� ر �ة�ل�ا��ستمرار�والتنوع،��مر�الذي��ستلزم�العناية����د ر شأ��ا����ذلك�شأن�أي�م�مة�إدا

ى   .حال�أو�موقف�ع���حدة�وتم��ه�عن��حوال�واملواقف��خر

�ب�املباشـر�املسـتمر�أثنـاء�العمـل�يز�ـد�مـن�فعاليتـھ�إ�ـ��حـد�كب�ـ��ثـم�يـأ�ي�دور� ر املؤسسات�ال��بو�ة�التـد

�ب�املباشر�املستمر� ر ���الذي��عت���امتداد�للتد ر �ب�ا��ا ر ). 1990�،87يا��،�(التد

 :مشكالت�تتعلق�ببعد�التدر�ب�عن�تلبية��حتياجات�التدر��ية

��يـة�محـددة�و�ـذا�أمر�ـا�ألن�تحديـد�ال�ـدف� ر �ية�ال���يتم�تحديد�ا�لم�توضـع��ـ��شـ�ل�أ�ـداف�تد

�ب�ومـــن�تصــــميم� ر منيـــة�ونوعيـــة،�يضـــمن�توجيـــھ��افـــة�ا���ـــود�ال�ـــ��يتضـــم��ا�التـــد ����بوضـــوح��ـــ��صـــيغة�كميـــة�وز ر التـــد

��ن�وتنفيذ�ال��نامج�وتمو�لھ�وتقييم�نتا ر ئجھ�نحو�تحقيق��ذا�ال�دفال��امج�وتحديد�املوضوعات�واختيار�املد

مشكالت�تتعلق�بنقص�وا�عدام�البيانات�الالزمة�ال����س�ند�إل��ا�التدر�ب�املؤسسات

�نظم�املعلومات  .قصور

 .عدم��خذ�باألساليب�ا��ديثة����جمع�املعلومات�ومعا����ا

�ب�بأ�مية�املعلومات�لنجا ر ل�التد �بنقص�و���املدير�املختص�أو�املسؤو ر ح�التد

�ب�جمع�ـــا�أو��عتقــد��ـــ��اســـتحالة� ر ل�التـــد �البيانـــات�املطلو�ـــة�مــن�الك�ـــ�ة�والتنـــوع�بحيــث��ســـ�ل�ملســؤو كــذلك�قـــد�ت�ــون

مــــة�للقيــــام� ز ـــات�الال ــ��املعلومـ �ع�ــ ل ـــو ـــ��ا��صـ ا�أساســــيا��ـ ر ـــل�حيــــث��عت�ــــ��مصــــد ـــؤدي�العمـ �املوظــــف�الــــذي�يـ ــدم��عــــاون عــ

ت�تتعلق�بأخطاء�����تحديد��حتياجات�التدر��ية�ومخالف��ا�للواقع�املوجود

ى  ��ية�واملشكالت��خر ر ة�ع���التفرقة�ب�ن�املش�لة�التد ر ��ية����تلك�ال���يمكن�عالج�ا�عن�. عدم�القد ر فاملش�لة�التد

ــ��وظيفـــــة�ال�ت�ناســـــب ـــ�ن��ــ ــثال�عنـــــد�موظـــــف�معــ �ب�مــ ر ـــاذا�يجـــــدي�التـــــد جـــــات�طموحـــــھ��فمـ ر مـــــع�مؤ�لــــھ�أو�تخصصـــــھ�أو�د

�بـھ،�كـذلك�قـد�يرجـع�انخفـاض�إنتاجيـة�موظـف� ر ودوافعھ�إن�ا��ل��نـا��ـو�وضـع��ـذا�املوظـف��ـ��امل�ـان�املالئـم�قبـل�تد

�ب�بــل�يصــ�بھ�بإحبــاط�أك�ــ�،�و�كــذا�يجــب�التفرقــة� ر �ال�يجــدي�التــد
ً
آخــر�إ�ــ��ضــعف�ا��ــوافز�ال�ــ��يتقاضــا�ا،�و�نــا�أيضــا

�آخر�من�العالج
ً
�ب،�وذلك�الذي��ستلزم�نوعا ر ��ية�أي�أنھ��عا���عن�طر�ق�التد ر احتياجات�تد
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ً
مشكالت�تتعلق�بتحديد��حتياجات�التدر��ية�بالش�ل�العلمي: أوال

��ية-            ر ات�املؤسسات�بأ�مية�تحديد��حتياجات�التد ر عدم�و���إدا

��ية�-            ر �الكيف����ال��امج�التد ��تمام�بالكم�دون

�ب�ع���أنھ��شاط��عاو�ي�-            ر عدم�النظر�إ���التد

 
ً
مشكالت�تتعلق��ش�ل�ال��امج�التدر��ية����كث���من�ا��طط�التدر��ي: ثانيا

ة�بنفس�النمط����ح�ن�أنھ�يجب�التن�يھ�إ���أن��ذه��حتياجات�دائمة�التنوع� - ��ية�واحدة�ومتكرر ر إن��حتياجات�التد

��عمال�وإدخال��عديالت،�تنظيمية�أو�استحداث��غي��ات�فنية،�وقدوم�موظف�ن�جدد� ق ف�وطر �س�ب��غ���الظرو

ي� وترقية�آخر�ن�وتزايد�إعداد�املوظف�ن�ذو

اس��ا�وتحليل�ا�والنظر�إ����ل� - ر �ة�ل�ا��ستمرار�والتنوع،��مر�الذي��ستلزم�العناية����د ر شأ��ا����ذلك�شأن�أي�م�مة�إدا

ى  حال�أو�موقف�ع���حدة�وتم��ه�عن��حوال�واملواقف��خر

�ب�املباشـر�املسـتمر�أثنـاء�العمـل�يز�ـد�مـن�فعاليتـھ�إ�ـ��حـد�كب�ـ��ثـم�يـأ�ي�دور�وع���س�يل�املثال� - ر املؤسسات�ال��بو�ة�التـد

�ب�املباشر�املستمر� ر ���الذي��عت���امتداد�للتد ر �ب�ا��ا ر التد

 
ً
مشكالت�تتعلق�ببعد�التدر�ب�عن�تلبية��حتياجات�التدر��ية: ثالثا

ر� ��يـة�محـددة�و�ـذا�أمر�ـا�ألن�تحديـد�ال�ـدف�إن��حتياجات�التد ر �ية�ال���يتم�تحديد�ا�لم�توضـع��ـ��شـ�ل�أ�ـداف�تد

�ب�ومـــن�تصــــميم� ر منيـــة�ونوعيـــة،�يضـــمن�توجيـــھ��افـــة�ا���ـــود�ال�ـــ��يتضـــم��ا�التـــد ����بوضـــوح��ـــ��صـــيغة�كميـــة�وز ر التـــد

��ن�وتنفيذ�ال��نامج�وتمو�لھ�وتقييم�نتا ر ال��امج�وتحديد�املوضوعات�واختيار�املد

 
ً
مشكالت�تتعلق�بنقص�وا�عدام�البيانات�الالزمة�ال����س�ند�إل��ا�التدر�ب�املؤسسات: را�عا

�نظم�املعلومات��- قصور

عدم��خذ�باألساليب�ا��ديثة����جمع�املعلومات�ومعا����ا�-

�ب�بأ�مية�املعلومات�لنجا�- ر ل�التد نقص�و���املدير�املختص�أو�املسؤو

�ب�جمع�ـــا�أو��عتقــد��ـــ��اســـتحالة��- ر ل�التـــد �البيانـــات�املطلو�ـــة�مــن�الك�ـــ�ة�والتنـــوع�بحيــث��ســـ�ل�ملســؤو كــذلك�قـــد�ت�ــون

 .وصعو�ة�تحليل�ا

مــــة�للقيــــام��- ز ـــات�الال ــ��املعلومـ �ع�ــ ل ـــو ـــ��ا��صـ ا�أساســــيا��ـ ر ـــل�حيــــث��عت�ــــ��مصــــد ـــؤدي�العمـ �املوظــــف�الــــذي�يـ ــدم��عــــاون عــ

ر���  .بال�شاط�التد

 
ً
ت�تتعلق�بأخطاء�����تحديد��حتياجات�التدر��ية�ومخالف��ا�للواقع�املوجودمشكال : خامسا

ى �- ��ية�واملشكالت��خر ر ة�ع���التفرقة�ب�ن�املش�لة�التد ر عدم�القد

�ب ر  .طر�ق�التد

ــ��وظيفـــــة�ال�ت�ناســـــب�- ـــ�ن��ــ ــثال�عنـــــد�موظـــــف�معــ �ب�مــ ر ـــاذا�يجـــــدي�التـــــد فمـ

�بـھ،�كـذلك�قـد�يرجـع�انخفـاض�إنتاجيـة�موظـف� ر ودوافعھ�إن�ا��ل��نـا��ـو�وضـع��ـذا�املوظـف��ـ��امل�ـان�املالئـم�قبـل�تد

�ب�بــل�يصــ�بھ�بإحبــاط�أك�ــ�،�و�كــذا�يجــب�التفرقــة� ر �ال�يجــدي�التــد
ً
آخــر�إ�ــ��ضــعف�ا��ــوافز�ال�ــ��يتقاضــا�ا،�و�نــا�أيضــا

�آخر�من�العالج�ب�ن�الوضع�الذي�يمثل
ً
�ب،�وذلك�الذي��ستلزم�نوعا ر ��ية�أي�أنھ��عا���عن�طر�ق�التد ر احتياجات�تد



رؤى سوسیوتربویة إلعادة إنتاج الثقة بین 

 

                                           برلین
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��يــة�املقدمـة�ل�ــم��سـد�حاجـة�فعليــة�لـد��م،�و��شـأ�عــدم��قتنـاع��ــذا ر �بـأن�ال�ـ�امج�التد �إن��ـؤالء��فـراد�ال�يقتنعــون

�ب�لــم�يبحــث�مع�ــم�أصـــال� ر ل�التــد ��يــة�و�تقــان�عل��ــا�وذلــك�ألن�مســؤو ر مــن�أ��ــم�لــم��شــ���وا��ــ��تحديــد���ــداف�التد

�أ��ا��ساعد�م�ع����داء��فض ات�واملعلومات�ال����عتقدون ر  .ل�لوظائف�معدم��ستماع�ملق��حا��م�عن�امل�ا

ض� ر ��يــة�ال�يتعــا ر واملطلــوب�لتحقيــق���ــداف�التد

ل� �ب�أنـــھ�تلـــك�العمليـــة�املنظمـــة�املســـتمرة�ال�ـــ��ت�نـــاو ر الفـــرد�أو�مجملـــھ،�أي�أ��ـــا�تتضـــمن�إن�املف�ـــوم�الســـليم�للتـــد

��ص�تھ�واتجا�اتھ�وسلوكھ�ومعلوماتھ،�و��دف�إ���إحداث��غ��ات�محددة�سلوكية�وفنية�وذ�نية،�ملقابلة�احتياجات�

معينة�حالية�أو�مستقبلية�يطل��ا�الفرد،�وتحتاج�إل��ا�الوظيفة�ال����شغل�ا،�و�سـتلزم�ا�املؤسسـة�ال�ـ���عمـل�ف��ـا،��مـر�

��الفــرد�والوظيفــة�واملؤسســة�ومــن�ثــم�املجتمــع�الكب�ــ��بالتنميــة�والتطــو�ر،�إن�تــم�اختيــار�ال�ــ�امج�املالئمــة�

ة�التغي�ـ��ف��ـا،�وتجو�ــد� ر وعـدم�إيـالء�ا�تمــام�بضـرو

�ة�فيما�يتعلق��شان�فلسفة�إعداد�القيادات�ال��بو�ة  .عدم�وضوح�الرؤ

��ية ر �ب�القيادات�ال��بو�ة�يؤثر�ع���تنفيذ�ال��امج�التد ر د�املالية�املخصصة�لتد ر  .ضعف�املوا

�ب�والتطو�ر�امل�� ر �عملية�التد   .ى

ة�العلمية�والتكنولوجية�من�السـمات�املم�ـ�ة�للعصـر�ا��ـا��،�وال�ـ��طـال�تأث���ـا�مجـاالت�ومنـا���ا��يـاة� �عد�الثور

ـــأصعدة،� ــ ــ���افـــــة�الـ ــ ــــاملة�ع�ـ ـــة�شـ ــــق�تنميــ ـــات�تحقيـ ــــتطاعت�املجتمعــ ـــة،�وقـــــد�اسـ ــــة��افــ ـــة�والثقافيـ ــــية،�و�جتماعيــ السياسـ

ة�إحداث��غي��ات�و�عديالت�بناءة��ـ���نظمـة�التعليميـة� ر ت�قناعات�لدى�املجتمعات�بضرو وال��بو�ة،�ون�يجة�لذلك�برز

ـــة�وقيمــــة� �عــــن�ثقافـ ي ـــو ة�ال�ــــ��يقــــدم�ا�النظــــام�التعلي�ــــ��وال��بـ ـــور وال��بو�ــــة�لتواكــــب�متطلبــــات�العصــــر،�فــــإ���جانــــب�الصـ

�ا��اصــل��ــ��شــ���املجــاالت�ع�ــ��الســاحة� �مالمــح�التطــور
ً
ض�ع�ــ���ــذا�النظــام�أن��عكــس�أيضــا ملفــرو

ات�العامليـــة� �ـــادة���تمـــام�بالعمليـــة�التعليميـــة�وال��بو�ـــة�لتـــتمكن�مـــن�مواج�ـــة�التغ�ـــ�ات�والتطـــور ز العـــال��،�ممـــا�يتطلـــب�

رؤى سوسیوتربویة إلعادة إنتاج الثقة بین : التربویة واتجاھات التربیة الحدیثة
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 :مشكالت�تتعلق��عدم�ا�تمام�العامل�ن�بال��امج�التدر��ية

��يــة�املقدمـة�ل�ــم��سـد�حاجـة�فعليــة�لـد��م،�و��شـأ�عــدم��قتنـاع��ــذا ر �بـأن�ال�ـ�امج�التد إن��ـؤالء��فـراد�ال�يقتنعــون

�ب�لــم�يبحــث�مع�ــم�أصـــال� ر ل�التــد ��يــة�و�تقــان�عل��ــا�وذلــك�ألن�مســؤو ر مــن�أ��ــم�لــم��شــ���وا��ــ��تحديــد���ــداف�التد

��ية،�ولم�يناقش�م����املشكالت�ال���يصادفو��ا ر  .احتياجا��م�التد

�أ��ا��ساعد�م�ع����داء��فض ات�واملعلومات�ال����عتقدون ر عدم��ستماع�ملق��حا��م�عن�امل�ا

اك��فــراد�أن�الســلوك�ا��ديــد�أو�املتوقــع� ر �ب(عــدم�إد ر ض�) �عــد�التــد ر ��يــة�ال�يتعــا ر واملطلــوب�لتحقيــق���ــداف�التد

 :مشكالت�تتعلق�بضعف�أثر�التدر�ب

ل� �ب�أنـــھ�تلـــك�العمليـــة�املنظمـــة�املســـتمرة�ال�ـــ��ت�نـــاو ر إن�املف�ـــوم�الســـليم�للتـــد

��ص�تھ�واتجا�اتھ�وسلوكھ�ومعلوماتھ،�و��دف�إ���إحداث��غ��ات�محددة�سلوكية�وفنية�وذ�نية،�ملقابلة�احتياجات�

معينة�حالية�أو�مستقبلية�يطل��ا�الفرد،�وتحتاج�إل��ا�الوظيفة�ال����شغل�ا،�و�سـتلزم�ا�املؤسسـة�ال�ـ���عمـل�ف��ـا،��مـر�

��الفــرد�والوظيفــة�واملؤسســة�ومــن�ثــم�املجتمــع�الكب�ــ��بالتنميــة�والتطــو�ر،�إن�تــم�اختيــار�ال�ــ�امج�املالئمــة�

��ية،�ح���تحدثاألثر�املطلوب ر   ).14: 1987حسن�ن،(لالحتياجات�التد

ل  �حو �ب�تتمحور ر   :و���ضوء�ما�سبق�نجد�أن�معوقات�تنفيذ�التد

ة�التغي�ـ��ف��ـا،�وتجو�ــد�سـيطرة�الب��وقراطيـة�ع�ـ��املؤسســات�ال��بو�ـة� ر وعـدم�إيـالء�ا�تمــام�بضـرو

�ة�والتعليمية�ف��ا ر  .العمليات��دا

�ة�فيما�يتعلق��شان�فلسفة�إعداد�القيادات�ال��بو�ة عدم�وضوح�الرؤ

��ية ر �ب�القيادات�ال��بو�ة�يؤثر�ع���تنفيذ�ال��امج�التد ر د�املالية�املخصصة�لتد ر ضعف�املوا

�ب�والتطو�ر�امل��عدم�قناعة��عض�القادة�بجدو  ر �عملية�التد ى

  :التطور�التكنولو���والعوملة

ة�العلمية�والتكنولوجية�من�السـمات�املم�ـ�ة�للعصـر�ا��ـا��،�وال�ـ��طـال�تأث���ـا�مجـاالت�ومنـا���ا��يـاة� �عد�الثور

ـــأصعدة،� ــ ــ���افـــــة�الـ ــ ــــاملة�ع�ـ ـــة�شـ ــــق�تنميــ ـــات�تحقيـ ــــتطاعت�املجتمعــ ـــة،�وقـــــد�اسـ �افــ

ة�إحداث��غي��ات�و�عديالت�بناءة��ـ���نظمـة�التعليميـة� ر ت�قناعات�لدى�املجتمعات�بضرو وال��بو�ة،�ون�يجة�لذلك�برز

ـــة�وقيمــــة� �عــــن�ثقافـ ي ـــو ة�ال�ــــ��يقــــدم�ا�النظــــام�التعلي�ــــ��وال��بـ ـــور وال��بو�ــــة�لتواكــــب�متطلبــــات�العصــــر،�فــــإ���جانــــب�الصـ

�ا��اصــل��ــ��شــ���املجــاالت�ع�ــ��الســاحة� �مالمــح�التطــور
ً
ض�ع�ــ���ــذا�النظــام�أن��عكــس�أيضــا ملفــرو

ات�العامليـــة� �ـــادة���تمـــام�بالعمليـــة�التعليميـــة�وال��بو�ـــة�لتـــتمكن�مـــن�مواج�ـــة�التغ�ـــ�ات�والتطـــور ز العـــال��،�ممـــا�يتطلـــب�
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ً
مشكالت�تتعلق��عدم�ا�تمام�العامل�ن�بال��امج�التدر��ية: سادسا

��يــة�املقدمـة�ل�ــم��سـد�حاجـة�فعليــة�لـد��م،�و��شـأ�عــدم��قتنـاع��ــذا�- ر �بـأن�ال�ـ�امج�التد إن��ـؤالء��فـراد�ال�يقتنعــون

�ب�لــم�يبحــث�مع�ــم�أصـــال� ر ل�التــد ��يــة�و�تقــان�عل��ــا�وذلــك�ألن�مســؤو ر مــن�أ��ــم�لــم��شــ���وا��ــ��تحديــد���ــداف�التد

��ية،�ولم�يناقش�م����املشكالت�ال���يصادفو��ا ر احتياجا��م�التد

�أ��ا��ساعد�م�ع����داء��فض�- ات�واملعلومات�ال����عتقدون ر عدم��ستماع�ملق��حا��م�عن�امل�ا

اك��فــراد�أن�الســلوك�ا��ديــد�أو�املتوقــع��- ر عــدم�إد

 .مع�أ�داف�م

 
ً
مشكالت�تتعلق�بضعف�أثر�التدر�ب: سا�عا

ل�             �ب�أنـــھ�تلـــك�العمليـــة�املنظمـــة�املســـتمرة�ال�ـــ��ت�نـــاو ر إن�املف�ـــوم�الســـليم�للتـــد

��ص�تھ�واتجا�اتھ�وسلوكھ�ومعلوماتھ،�و��دف�إ���إحداث��غ��ات�محددة�سلوكية�وفنية�وذ�نية،�ملقابلة�احتياجات�

معينة�حالية�أو�مستقبلية�يطل��ا�الفرد،�وتحتاج�إل��ا�الوظيفة�ال����شغل�ا،�و�سـتلزم�ا�املؤسسـة�ال�ـ���عمـل�ف��ـا،��مـر�

��الفــرد�والوظيفــة�واملؤسســة�ومــن�ثــم�املجتمــع�الكب�ــ��بالتنميــة�والتطــو�ر،�إن�تــم�اختيــار�ال�ــ�امج�املالئمــة�الــذي��عــود�ع�ــ

��ية،�ح���تحدثاألثر�املطلوب ر لالحتياجات�التد

ل � �حو �ب�تتمحور ر و���ضوء�ما�سبق�نجد�أن�معوقات�تنفيذ�التد

سـيطرة�الب��وقراطيـة�ع�ـ��املؤسســات�ال��بو�ـة� 

�ة�والتعليمية�ف��ا ر العمليات��دا

�ة�فيما�يتعلق��شان�فلسفة�إعداد�القيادات�ال��بو�ة  عدم�وضوح�الرؤ

��ية  ر �ب�القيادات�ال��بو�ة�يؤثر�ع���تنفيذ�ال��امج�التد ر د�املالية�املخصصة�لتد ر ضعف�املوا

عدم�قناعة��عض�القادة�بجدو  

  :املحور�الثالث

التطور�التكنولو���والعوملة

ة�العلمية�والتكنولوجية�من�السـمات�املم�ـ�ة�للعصـر�ا��ـا��،�وال�ـ��طـال�تأث���ـا�مجـاالت�ومنـا���ا��يـاة�             �عد�الثور

ـــأصعدة،� ــ ــ���افـــــة�الـ ــ ــــاملة�ع�ـ ـــة�شـ ــــق�تنميــ ـــات�تحقيـ ــــتطاعت�املجتمعــ ـــة،�وقـــــد�اسـ �افــ

ة�إحداث��غي��ات�و�عديالت�بناءة��ـ���نظمـة�التعليميـة� ر ت�قناعات�لدى�املجتمعات�بضرو وال��بو�ة،�ون�يجة�لذلك�برز

ـــة�وقيمــــة� �عــــن�ثقافـ ي ـــو ة�ال�ــــ��يقــــدم�ا�النظــــام�التعلي�ــــ��وال��بـ ـــور وال��بو�ــــة�لتواكــــب�متطلبــــات�العصــــر،�فــــإ���جانــــب�الصـ

�ا��اصــل��ــ��شــ���املجــاالت�ع�ــ��الســاحة�املجتمــع،�بــات�مــن�ا �مالمــح�التطــور
ً
ض�ع�ــ���ــذا�النظــام�أن��عكــس�أيضــا ملفــرو

ات�العامليـــة� �ـــادة���تمـــام�بالعمليـــة�التعليميـــة�وال��بو�ـــة�لتـــتمكن�مـــن�مواج�ـــة�التغ�ـــ�ات�والتطـــور ز العـــال��،�ممـــا�يتطلـــب�

خاصة����املجال�التكنولو���واملعر���
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�عن�السياسة�ال��بو�ة،�ف����س���للبحث�عن�أفضل��سـاليب� ل ل��و �ا�املسؤو ر أل�مية�القيادة�ال��بو�ة�باعتبا

�التكنولــو���والعوملــة،�بتحســ�ن� والتقنيــات�ملواج�ــة�التحــديات�والتغ�ــ�ات�ال�ــ��شــملت�العمليــة�التعليميــة��ــ��ظــل�التطــور

��يــة،�وإعــداد� ر صــد�احتياجــا��م�التد ر فــاءا��م،�وذلـك�مــن�خــالل�

�ة�ومعاي���القياس ر ات�املعيا ر �ع���امل�ا  .خلق�ت�افؤ�للفرص�بناًء

 .. ���املجتمع

احة�باملفا�يم�املجردة�واملواقف�غ���املؤكدة راية�ور �أك���د ة�املتعلم�ع���أن�ي�ون ر  .قد

ة�عند�الطالب ر ات�القيادة�و�دا ر ات�التوافق،�والنقاش،�و�قناع،�والتنظيم،�وم�ا ر  . تطو�ر�م�ا

 . دعم�لتقني���املعلومات�وآلليات�تبادل��ف�ار�وا����ات����استخدام�التقنيات�التعليمية

علـم�أك�ـ�����ع�العوملة��ستكشـافات�و�عمـل�ع�ـ��دفـع�إم�انـات�تكنولوجيـا�املعلومـات�و�تصـاالت�مـن�أ
َ
جـل��

ات�متعــددة�وع�ــ��مســتو�ات�مختلفــة �ة�لتطــور ر �الفكر�ــة�الضــرو ل خلــق�القــيم�و�عز�ــز�. املشــاركة�العامليــة�لألصــو

 . الكفاءة�من�خالل�املشاركة�العاملية�والدعم�املتبادل���دمة��حتياجات�املحلية�والنمو

ـــور� ــ ـــــا�م�التطـ ــــث�سـ ـــــ�،�حيــ ـــو�املجــــــال�التعلي�ـ ــ العوملــــــة��ـ

التكنولـو����ــ��نقــل�املصــادر�ا��ديــدة�للتعلــيم�إ�ــ��أمـاكن�واســعة��ــ��العــالم،�كمــا�منحــت�التكنولوجيــا�ا��ديثــة�

الرصــــا��،�(  ،�وا���ــــ�اء�لتبــــادل�املعلومــــات�و�ف�ــــار�وح�ــــ���دوات�العلميــــة

ات�ال����س�م����تطو�ر�م�وتجو�د� ر �إ���العديد�من�امل�ا ���ضوء�ما�سبق�نجد�أن�القادة�ال��بو��ن�يحتاجون

رؤى سوسیوتربویة إلعادة إنتاج الثقة بین : التربویة واتجاھات التربیة الحدیثة
 المؤسسات التربویة والمجتمع

برلین    -    ألمانیا/ اصدارات المركز الدیمقراطي العربي للدراسات السیاسیة واالقتصادیة 

 

�عن�السياسة�ال��بو�ة،�ف����س���للبحث�عن�أفضل��سـاليب� ل ل��و �ا�املسؤو ر أل�مية�القيادة�ال��بو�ة�باعتبا

�التكنولــو���والعوملــة،�بتحســ�ن� والتقنيــات�ملواج�ــة�التحــديات�والتغ�ــ�ات�ال�ــ��شــملت�العمليــة�التعليميــة��ــ��ظــل�التطــور

ا��م�وك ر ســات�القــادة�ال��بــو��ن،�وتنميــة�قــد ر �مما ى ��يــة،�وإعــداد�مسـتو ر صــد�احتياجــا��م�التد ر فــاءا��م،�وذلـك�مــن�خــالل�

  .ال��امج�ال���تل����ذه��حتياجات�لل��وض�باملؤسسات�التعليمية

  : �ثار��يجابية�للعوملة����النقاط�التالية)   2022

 .انخفاض�أسعار�التعليم�ع����ن��نتساعدت�العوملة�ع���

 .تعليم�املختلطتوف���خاصية�ال

 .حل�ا��دود�ا��غرافية�للتعليمو �

 .ةتلقي�املعرفة�من��ن��نت��سرع

�ة�ومعاي���القياسكما�سا�مت�في ر ات�املعيا ر �ع���امل�ا خلق�ت�افؤ�للفرص�بناًء

���املجتمعالقادة��توف���خاصية��ختيار�ب�ن�املصادر�إليجاد��ف�ار�ال���تناسب

احة�باملفا�يم�املجردة�واملواقف�غ���املؤكدة راية�ور �أك���د ة�املتعلم�ع���أن�ي�ون ر قد

�إ���املعرفة�وتطبيق�ا ل ��م�من�الوصو ر �ادة�قد  .وز

 . تحف���خ��ات�التعلم�وال����عد�الطالب�ألدوار�قيادية

 
ً
�وتقنيا

ً
ر��ن�علميا  .نتج�العوملة�كمية�م��ايدة�من����اص�املد

ة�عند�الطالب ر ات�القيادة�و�دا ر ات�التوافق،�والنقاش،�و�قناع،�والتنظيم،�وم�ا ر تطو�ر�م�ا

دعم�لتقني���املعلومات�وآلليات�تبادل��ف�ار�وا����ات����استخدام�التقنيات�التعليمية

���ع�العوملة��ستكشـافات�و�عمـل�ع�ـ��دفـع�إم�انـات�تكنولوجيـا�املعلومـات�و�تصـاالت�مـن�أ

ات�متعــددة�وع�ــ��مســتو�ات�مختلفــة �ة�لتطــور ر �الفكر�ــة�الضــرو ل املشــاركة�العامليــة�لألصــو

الكفاءة�من�خالل�املشاركة�العاملية�والدعم�املتبادل���دمة��حتياجات�املحلية�والنمو

ــــة� ـــ��عمليــ ــ ��ـ
ً
ـــأثرا ــ ـــاالت�تـ ــ ـــــيم�مــــــن�أك�ــــــ��املجـ ـــة�والتعلـ ــ ـــور�العوملـ ــ ـــــا�م�التطـ ــــث�سـ ـــــ�،�حيــ ـــو�املجــــــال�التعلي�ـ ــ العوملــــــة��ـ

التكنولـو����ــ��نقــل�املصــادر�ا��ديــدة�للتعلــيم�إ�ــ��أمـاكن�واســعة��ــ��العــالم،�كمــا�منحــت�التكنولوجيــا�ا��ديثــة�

�كب�ــــ�ة�للتواصــــل�بــــ�ن
ً
،�وا���ــــ�اء�لتبــــادل�املعلومــــات�و�ف�ــــار�وح�ــــ���دوات�العلميــــةالقــــادة��فرصــــا

ات�ال����س�م����تطو�ر�م�وتجو�د� ر �إ���العديد�من�امل�ا ���ضوء�ما�سبق�نجد�أن�القادة�ال��بو��ن�يحتاجون

  :�داء�املؤس���،�و����التا��
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�
ً
�عن�السياسة�ال��بو�ة،�ف����س���للبحث�عن�أفضل��سـاليب�ونظرا ل ل��و �ا�املسؤو ر أل�مية�القيادة�ال��بو�ة�باعتبا

�التكنولــو���والعوملــة،�بتحســ�ن� والتقنيــات�ملواج�ــة�التحــديات�والتغ�ــ�ات�ال�ــ��شــملت�العمليــة�التعليميــة��ــ��ظــل�التطــور

ا��م�وك ر ســات�القــادة�ال��بــو��ن،�وتنميــة�قــد ر �مما ى مسـتو

ال��امج�ال���تل����ذه��حتياجات�لل��وض�باملؤسسات�التعليمية

2022الرصا��،�( وقد�و���

ساعدت�العوملة�ع��� .1

توف���خاصية�ال� .2

�.و�عز�ز�التعاون  .3

تلقي�املعرفة�من��ن��نت��سرع .4

كما�سا�مت�في� .5

توف���خاصية��ختيار�ب�ن�املصادر�إليجاد��ف�ار�ال���تناسب .6

احة�باملفا�يم�املجردة�واملواقف�غ���املؤكدة�ادة�ز  .7 راية�ور �أك���د ة�املتعلم�ع���أن�ي�ون ر قد

�إ���املعرفة�وتطبيق�ا�القادة�تمك�ن� .8 ل ��م�من�الوصو ر �ادة�قد وز

تحف���خ��ات�التعلم�وال����عد�الطالب�ألدوار�قيادية .9

10.  
ً
�وتقنيا

ً
ر��ن�علميا نتج�العوملة�كمية�م��ايدة�من����اص�املد

ة�عند�الطالب  .11 ر ات�القيادة�و�دا ر ات�التوافق،�والنقاش،�و�قناع،�والتنظيم،�وم�ا ر تطو�ر�م�ا

دعم�لتقني���املعلومات�وآلليات�تبادل��ف�ار�وا����ات����استخدام�التقنيات�التعليمية .12

���ع�العوملة��ستكشـافات�و�عمـل�ع�ـ��دفـع�إم�انـات�تكنولوجيـا�املعلومـات�و�تصـاالت�مـن�أ .13

 . فعالية

ات�متعــددة�وع�ــ��مســتو�ات�مختلفــة .14 �ة�لتطــور ر �الفكر�ــة�الضــرو ل املشــاركة�العامليــة�لألصــو

الكفاءة�من�خالل�املشاركة�العاملية�والدعم�املتبادل���دمة��حتياجات�املحلية�والنمو

ــــة� .15 ـــ��عمليــ ــ ��ـ
ً
ـــأثرا ــ ـــاالت�تـ ــ ـــــيم�مــــــن�أك�ــــــ��املجـ ـــة�والتعلـ ــ العوملـ

التكنولـو����ــ��نقــل�املصــادر�ا��ديــدة�للتعلــيم�إ�ــ��أمـاكن�واســعة��ــ��العــالم،�كمــا�منحــت�التكنولوجيــا�ا��ديثــة�

�كب�ــــ�ة�للتواصــــل�بــــ�ن
ً
فرصــــا

2022 .( 

  :تاجات�ست�

ات�ال����س�م����تطو�ر�م�وتجو�د�             ر �إ���العديد�من�امل�ا ���ضوء�ما�سبق�نجد�أن�القادة�ال��بو��ن�يحتاجون

�داء�املؤس���،�و����التا��
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 :م�ارات�إ�سانية�سلوكية�ونحدد�ا�باالحتياج�التدر����ال������وم��ا

ى� ـــتو ـــــاختالف�املســـ ـــف�بـ ،�ولكــــــن�طبيع��ــــــا�تختلـــ ي ـــو ـــ��امليــــــدان�ال��بـــ ــــل�مــــــن��عمــــــل��ـــ ـــاس�ل�ــ إذ��عت�ــــــ��أســـ

  

راء� �أن�ل�س��ل�مدير�قائـد،�وإنمـا��ـل�قائـد�مـدير،�ولـذلك�يجـب�دعـم�املـد ل حيث�إن�القاعدة�العامة�تقو

رؤى سوسیوتربویة إلعادة إنتاج الثقة بین : التربویة واتجاھات التربیة الحدیثة
 المؤسسات التربویة والمجتمع

برلین    -    ألمانیا/ اصدارات المركز الدیمقراطي العربي للدراسات السیاسیة واالقتصادیة 

 

م�ارات�إ�سانية�سلوكية�ونحدد�ا�باالحتياج�التدر����ال������وم��ا

ة�الذات ر  .فن�تقدير�وإدا

 .والعرض�والتقديم

�الفعال ي ة��تصال�ال��بو ر  .م�ا

ات�واس��اتيجيات�التفك���الناقد�والتفك����بدا�� ر  .م�ا

  :     م�ارات�تنفيذية�تر�و�ة

ى� ـــتو ـــــاختالف�املســـ ـــف�بـ ،�ولكــــــن�طبيع��ــــــا�تختلـــ ي ـــو ـــ��امليــــــدان�ال��بـــ ــــل�مــــــن��عمــــــل��ـــ ـــاس�ل�ــ إذ��عت�ــــــ��أســـ

ات�التاليةالتنظي��،�لذلك�فإن�القادة� ر :ال��بو��ن�يجب�أن�يمتل�وا�امل�ا

 .التخطيط��س��اتي���للمؤسسات�ال��بو�ة

 .حل�املشكالت�ال��بو�ة

 .معرفة�خصائص�النمو�للمراحل�العمر�ة�املختلفة

 .طرائق�واس��اتيجيات�غرس�القيم

ي   .القياس�والتقو�م�ال��بو

  .إعداد�املنا���ال��بو�ة

  :م�ارات�فكر�ة�إدار�ة

راء� �أن�ل�س��ل�مدير�قائـد،�وإنمـا��ـل�قائـد�مـدير،�ولـذلك�يجـب�دعـم�املـد ل حيث�إن�القاعدة�العامة�تقو

ات ر �ب�املستمرة�ل�م،�ومن��ذه�امل�ا ر  :ب��امج�التأ�يل�والتد

 .صنع�القرار�وحل�املشكالت

 .التقييم�وتحليل�املؤشرات

ة��شراقية ر  .�دا

 .التخطيط�ال�شغي��

ة��جتماعات ر ش�العمل�تنظيم�وإدا ر  .وو

ة�الوقت ر  .تخطيط�امل�ام�وإدا

ة���شطة�ال��بو�ة ر  .إدا

�الفعال ي  .�شراف�ال��بو

�ب�ع���التفك���الناقد�التفك����بدا�� ر  .التد

�ب�ع����نماط�القيادية�املتعددة ر  التد

  :م�ارات�تكنولوجية�وتقنية�ومعرفية

ة�استخدام�ا��اسب�����والتعامل�مع�ال��ام ر  .ج�املختلفةم�ا

ض ة�تصميم�وإ�شاء�امللفات�والعرو ر  .م�ا
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ً
م�ارات�إ�سانية�سلوكية�ونحدد�ا�باالحتياج�التدر����ال������وم��ا: أوال

ة�الذات�- .1 ر فن�تقدير�وإدا

ة�ا��وار��- .2 ر والعرض�والتقديمم�ا

�الفعال .3 ي ة��تصال�ال��بو ر م�ا

ات�واس��اتيجيات�التفك���الناقد�والتفك����بدا�� .4 ر م�ا

 
ً
م�ارات�تنفيذية�تر�و�ة: ثانيا

ى������������� ـــتو ـــــاختالف�املســـ ـــف�بـ ،�ولكــــــن�طبيع��ــــــا�تختلـــ ي ـــو ـــ��امليــــــدان�ال��بـــ ــــل�مــــــن��عمــــــل��ـــ ـــاس�ل�ــ إذ��عت�ــــــ��أســـ

التنظي��،�لذلك�فإن�القادة�

التخطيط��س��اتي���للمؤسسات�ال��بو�ة -

حل�املشكالت�ال��بو�ة -

معرفة�خصائص�النمو�للمراحل�العمر�ة�املختلفة -

طرائق�واس��اتيجيات�غرس�القيم -

ي  - القياس�والتقو�م�ال��بو

إعداد�املنا���ال��بو�ة -

 
ً
م�ارات�فكر�ة�إدار�ة: ثالثا

راء� �أن�ل�س��ل�مدير�قائـد،�وإنمـا��ـل�قائـد�مـدير،�ولـذلك�يجـب�دعـم�املـد ل حيث�إن�القاعدة�العامة�تقو

ات ر �ب�املستمرة�ل�م،�ومن��ذه�امل�ا ر ب��امج�التأ�يل�والتد

صنع�القرار�وحل�املشكالت -

التقييم�وتحليل�املؤشرات -

ة��شراقية - ر �دا

التخطيط�ال�شغي�� -

ة��جتماعات - ر تنظيم�وإدا

ة�الوقت - ر تخطيط�امل�ام�وإدا

ة���شطة�ال��بو�ة - ر إدا

�الفعال - ي �شراف�ال��بو

�ب�ع���التفك���الناقد�التفك����بدا�� - ر التد

�ب�ع����نماط�القيادية�املتعددة - ر التد

م�ارات�تكنولوجية�وتقنية�ومعرفية: را�عا

ة�استخدام�ا��اسب�����والتعامل�مع�ال��ام - ر م�ا

ض - ة�تصميم�وإ�شاء�امللفات�والعرو ر م�ا
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ـــل�أحــــدث�التوج�ــــات�ال��بو�ــــة� ـــتمر�عـ ــالع�املسـ ـــوم،�و�طــ ـــ���العلـ ـــ��شـ ـــات�الثقافيــــة��ـ ة�تحــــديث�املعلومـ ر م�ــــا

ر���ا نة�مالية��افية�الستمرا ز ��ية�وتخصيص�موا ر  .تنفيذ�ال��امج�التد

ة�والقيادة ر ��دا ��ية�لتتالءم�مع���تجا�ات�ا��ديثة����فنون ر  .تطو�ر�ال��امج�التد

ــــــارج� ــــن�ا��ـ ــ ـــــر��ن�مـ ـــتقطاب�مــ ــ ـــة�واســ ــ ��يــ ر ـــ�امج�التد ــ ــديم�ال�ــ ــ ــ ـــ��تقـ ــ ـــو����ــ ــ �التكنولــ ـــور ــ ــــــ�ثمار�التطــ ـــــات�اسـ ــــــ��املنصــ ع�ـ

ات�القيادات����مجال�التفك����بدا���والتفك���الناقد ر ات�وقد ر  .تنمية�كفا

�ا��ديث�لتجو�د�العمليـة� ي ع���بالفكر�ال��بو
ُ
��ية�ال���� ر ���يع�القادة�ال��بو��ن�ع����قبال�ع���ال��امج�التد

ة�التنافسية�للمؤسسة ر  .ز�القد

ــــــية� ـــة�والنفســ ــ ـــوم�ال��بو�ـــ ــ ــ ــ��العلـ ــ ــ ـــ�ن��ــ ــ ــ ـــل�متخصصـ ــ ــــــن�قبـــ ــــــذ�ا�مــ ـــو��ن�وتنفيــ ــ ــــادة�ال��بـــ ــ ـــة�للقــ ــ ��يـــ ر ات�تد ــــداد�دور ــ إعــ

�العل�ــــ��و�نفجــــار�املعرفيوالتطــــور��ــــ�� ��يــــة�للقــــادة�ال��بــــو��ن��شــــرط�مواكبــــة�التطــــور ر تحديــــد��حتياجــــات�التد

���م ر  .ل��بو��ن�وتد

��يــة�والقيــادة� ر قــة�البحثيــة�أن�أســتعرض�مف�ــومي��حتياجــات�التد و�عــد�،�فقــد�حاولــت��ــ���ــذه�الور

ال��بو�ـــة،�حيـــث�تناولـــت�خصـــائص�القيـــادة�ال��بو�ـــة�وأنماط�ـــا،�ومعوقا��ـــا،�وصـــفات�القائـــد�الفعـــال،�ثـــم�أســـس�

�التكنولــــو��� ـــور �التطـ ـــور ــكال��ا،�ثــــم�تناولــــت�محـ ـــة،�ومشــ ��يـ ر جــــات�التد

��يــــة�ال�ــــ�� ر �لعــــرض�أ�ــــم��حتياجــــات�التد
ً
�والتعلي�ــــ�،�وصــــوال ي �مــــا�الوا�ــــ�ة��ــــ��املجــــال�ال��بــــو ر والعوملــــة،�وآثا

��يـة� ر تصقل���صيات�القادة�ال��بو��ن�وتمك��م�من�تجو�د�العمل��ـ��املؤسسـات�ال��بو�ـة،�وسـد�الفجـوة�التد

 .،�ال�يئة�العامة�للكتاب،�مصر1
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ر�ة ة�توظيف�التطبيقات�التكنولوجية����العمليات��دا ر  .م�ا

ـــل�أحــــدث�التوج�ــــات�ال��بو�ــــة� ـــتمر�عـ ــالع�املسـ ـــوم،�و�طــ ـــ���العلـ ـــ��شـ ـــات�الثقافيــــة��ـ ة�تحــــديث�املعلومـ ر م�ــــا

  .لالستفادة�من�ا����ات�املقدمة

  :توصيات�الدراسة

ر���اتوف���متطلبات� نة�مالية��افية�الستمرا ز ��ية�وتخصيص�موا ر تنفيذ�ال��امج�التد

ات�عليا ر ات�وم�ا ر �قد ي  .بناء�قادة�ذو

ة�والقيادة ر ��دا ��ية�لتتالءم�مع���تجا�ات�ا��ديثة����فنون ر تطو�ر�ال��امج�التد

ــــــارج� ــــن�ا��ـ ــ ـــــر��ن�مـ ـــتقطاب�مــ ــ ـــة�واســ ــ ��يــ ر ـــ�امج�التد ــ ــديم�ال�ــ ــ ــ ـــ��تقـ ــ ـــو����ــ ــ �التكنولــ ـــور ــ ــــــ�ثمار�التطــ اسـ

ات�القيادات����مجال�التفك����بدا���والتفك���الناقد ر ات�وقد ر تنمية�كفا

�ا��ديث�لتجو�د�العمليـة� ي ع���بالفكر�ال��بو
ُ
��ية�ال���� ر ���يع�القادة�ال��بو��ن�ع����قبال�ع���ال��امج�التد

�أداء�جميع�العامل�ن�لتعز� ى فع�مستو ة�التنافسية�للمؤسسةالتعليمية�التعلمية،�ور ر ز�القد

ــــــية� ـــة�والنفســ ــ ـــوم�ال��بو�ـــ ــ ــ ــ��العلـ ــ ــ ـــ�ن��ــ ــ ــ ـــل�متخصصـ ــ ــــــن�قبـــ ــــــذ�ا�مــ ـــو��ن�وتنفيــ ــ ــــادة�ال��بـــ ــ ـــة�للقــ ــ ��يـــ ر ات�تد ــــداد�دور ــ إعــ

��ية ر صد��حتياجات�التد ر  .مراعاة���عاد�العلمية�والوظيفية�عند�

��ية�ع���املنصات��لك��ونية ر  .من�املمكن�تنفيذ��عض�ال��امج�التد

��ية ر ��ية�مجزأة�حسب�ا��لسات�التد ر  .إعداد�حقائب�تد

�العل�ــــ��و�نفجــــار�املعرفيوالتطــــور��ــــ�� ��يــــة�للقــــادة�ال��بــــو��ن��شــــرط�مواكبــــة�التطــــور ر تحديــــد��حتياجــــات�التد

ه�العوملة�ع����افة�امليادين  .تقانة�املعلومات�وما�تفرز

�املتقدمة����مجال�إعداد�القادة�ا ل ب�الدو ر ���م�ستفادة�من�تجا ر ل��بو��ن�وتد

��يــة�والقيــادة� ر قــة�البحثيــة�أن�أســتعرض�مف�ــومي��حتياجــات�التد و�عــد�،�فقــد�حاولــت��ــ���ــذه�الور

ال��بو�ـــة،�حيـــث�تناولـــت�خصـــائص�القيـــادة�ال��بو�ـــة�وأنماط�ـــا،�ومعوقا��ـــا،�وصـــفات�القائـــد�الفعـــال،�ثـــم�أســـس�

�ب،�وآليــــة�تحديــــد��حتيا ر �التكنولــــو���وقواعــــد�التــــد ـــور �التطـ ـــور ــكال��ا،�ثــــم�تناولــــت�محـ ـــة،�ومشــ ��يـ ر جــــات�التد

��يــــة�ال�ــــ�� ر �لعــــرض�أ�ــــم��حتياجــــات�التد
ً
�والتعلي�ــــ�،�وصــــوال ي �مــــا�الوا�ــــ�ة��ــــ��املجــــال�ال��بــــو ر والعوملــــة،�وآثا

��يـة� ر تصقل���صيات�القادة�ال��بو��ن�وتمك��م�من�تجو�د�العمل��ـ��املؤسسـات�ال��بو�ـة،�وسـد�الفجـوة�التد

قة دة�����ذه�الور ر   .الل�اتباع�وتنفيذ�التوصيات�الوا

 :املراجع�العر�ية

1،�ط�اتجا�ات�التدر�ب�وتقييم�أداء��فراد):  2012( بن�ع����،�عمار�
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ر�ة - ة�توظيف�التطبيقات�التكنولوجية����العمليات��دا ر م�ا

ـــل�أحــــدث�التوج�ــــات�ال��بو�ــــة� - ـــتمر�عـ ــالع�املسـ ـــوم،�و�طــ ـــ���العلـ ـــ��شـ ـــات�الثقافيــــة��ـ ة�تحــــديث�املعلومـ ر م�ــــا

لالستفادة�من�ا����ات�املقدمة

توصيات�الدراسة

توف���متطلبات� -

ات�عليا - ر ات�وم�ا ر �قد ي بناء�قادة�ذو

ة�والقيادة - ر ��دا ��ية�لتتالءم�مع���تجا�ات�ا��ديثة����فنون ر تطو�ر�ال��امج�التد

ــــــارج� - ــــن�ا��ـ ــ ـــــر��ن�مـ ـــتقطاب�مــ ــ ـــة�واســ ــ ��يــ ر ـــ�امج�التد ــ ــديم�ال�ــ ــ ــ ـــ��تقـ ــ ـــو����ــ ــ �التكنولــ ـــور ــ ــــــ�ثمار�التطــ اسـ

 .�لك��ونية

ات�القيادات����مجال�التفك����بدا���والتفك���الناقد - ر ات�وقد ر تنمية�كفا

�ا��ديث�لتجو�د�العمليـة� - ي ع���بالفكر�ال��بو
ُ
��ية�ال���� ر ���يع�القادة�ال��بو��ن�ع����قبال�ع���ال��امج�التد

�أداء�جميع�العامل�ن�لتعز� ى فع�مستو التعليمية�التعلمية،�ور

ــــــية� - ـــة�والنفســ ــ ـــوم�ال��بو�ـــ ــ ــ ــ��العلـ ــ ــ ـــ�ن��ــ ــ ــ ـــل�متخصصـ ــ ــــــن�قبـــ ــــــذ�ا�مــ ـــو��ن�وتنفيــ ــ ــــادة�ال��بـــ ــ ـــة�للقــ ــ ��يـــ ر ات�تد ــــداد�دور ــ إعــ

 .و�جتماعية

��ية - ر صد��حتياجات�التد ر مراعاة���عاد�العلمية�والوظيفية�عند�

��ية�ع���املنصات��لك��ونية - ر من�املمكن�تنفيذ��عض�ال��امج�التد

��ية - ر ��ية�مجزأة�حسب�ا��لسات�التد ر إعداد�حقائب�تد

�العل�ــــ��و�نفجــــار�املعرفيوالتطــــور��ــــ�� - ��يــــة�للقــــادة�ال��بــــو��ن��شــــرط�مواكبــــة�التطــــور ر تحديــــد��حتياجــــات�التد

ه�العوملة�ع����افة�امليادين تقانة�املعلومات�وما�تفرز

�املتقدمة����مجال�إعداد�القادة�ا - ل ب�الدو ر �ستفادة�من�تجا

  :خاتمة

��يــة�والقيــادة�                 ر قــة�البحثيــة�أن�أســتعرض�مف�ــومي��حتياجــات�التد و�عــد�،�فقــد�حاولــت��ــ���ــذه�الور

ال��بو�ـــة،�حيـــث�تناولـــت�خصـــائص�القيـــادة�ال��بو�ـــة�وأنماط�ـــا،�ومعوقا��ـــا،�وصـــفات�القائـــد�الفعـــال،�ثـــم�أســـس�

�ب،�وآليــــة�تحديــــد��حتيا ر وقواعــــد�التــــد

��يــــة�ال�ــــ�� ر �لعــــرض�أ�ــــم��حتياجــــات�التد
ً
�والتعلي�ــــ�،�وصــــوال ي �مــــا�الوا�ــــ�ة��ــــ��املجــــال�ال��بــــو ر والعوملــــة،�وآثا

��يـة� ر تصقل���صيات�القادة�ال��بو��ن�وتمك��م�من�تجو�د�العمل��ـ��املؤسسـات�ال��بو�ـة،�وسـد�الفجـوة�التد

قةمن�خ دة�����ذه�الور ر الل�اتباع�وتنفيذ�التوصيات�الوا

  :قائمة�املراجع

 
ً
املراجع�العر�ية: أوال

بن�ع����،�عمار� .1
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س��بتدائيـة��ــ��ضــو ر �املــدا ي ��يــة�ملــدير ر �ــة،��حتياجــات�التد ر ات�القيــادة��دا ر ء�م�ــا

�ـة��-،�جامعـة�بوضـياف املسـيلة،�ا��م�ور

ة�العامة����تلبي��ا ر ��دا د�ي�ودور ��ية����القطاع�العام��ر ر ،�تحديد��حتياجات�التد

�ع،�عمان،��ردن  .،�دار�املس��ة�لل�شر�والتوز

�ع،�عمان،��ردن  .،�دار�أسامة�لل�شر�والتوز

�مق�ـ�ح�لتطـو�ر�برنـامج�إعـداد�القيـادات�ال��بو�ـة�ب�ليـات�ال�يئـة� تصـور

ب�الدوليــة،� ر �ب�بدولـــة�ال�و�ــت��ــ��ضـــوء�نظر�ــات�القيـــادة�و�جــا ر مجلـــة��ليـــة�العامــة�للتعلــيم�التطبيقـــي�والتــد

ـــ�� ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــــــاح�ع�ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ـــــرأي،�متـ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ـــ�يفة�الــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ،��ــ

 �1:30الساعة�
ً
 .صباحا

س�الثانو�ة�من�وج�ة�نظـر� ر �املدا ي ��ية�لدى�مدير ر �حتياجات�التد

،�ص�2،�ج�2،�ع�28،�مـج�جامعـة�أسـيوط

ة�ال��بو�ـة�مــن�وج�ـ ر �التكنولـو����ــ��فاعليـة��دا �التطـور ة�نظـر�املشــرف�ن�دور

 .212 – 186،�ص�ص�5،�ع�27،�مج�

،�دار�التــــــدر�ب��داري،�املــــــدر�ون�واملتــــــدر�ون�وأســــــاليب�التــــــدر�ب

،�دار�بنــــــاء�ال�ــــــ�امج�التدر��يــــــة�وتقو�م�ــــــا

ــوء�املنـــــا��� ــ��املرحلــــة�الثانو�ــــة��ــــ��ضــ ـــوم��ــ ��يــــة�ملعل�ــــ��العلــ ر �حتياجــــات�التد

 .،�جامعة�ال��موك،��ردنرسالة�ماجست���غ���م�شورة

س�ا���وميـة��ـ��محافظـة�القر�ـات� ر �املـدا ي ��يـة�ملـدير ر تحديد��حتياجـات�التد

 .،�جامعة�ال��موك،��ردن

،�دار�2،�ط�تجا�ــــات�ا��ديثــــة��ــــ��القيــــادة��دار�ــــة�والتنميــــة�ال�شــــر�ة

 .،�دار�الفكر،��ردن

ـــع،�،�دار�ال4،�ط�دارة�التعليميـــــة�و�شـــــراف�ال��بـــــوي  �ــ ثقافـــــة�لل�شـــــر�والتوز

�ـة�لـدى�ضـباط�ال�ليـات�العسـكر�ة�وفـق� ر أسـاليب�القيـادة��دا

 .،��لية�ال��بية،�جامعة�عدن

�ــــع،� مكتــــب�ا��امعــــة،�إثــــراء�لل�شــــر�والتوز

رؤى سوسیوتربویة إلعادة إنتاج الثقة بین : التربویة واتجاھات التربیة الحدیثة
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برلین    -    ألمانیا/ اصدارات المركز الدیمقراطي العربي للدراسات السیاسیة واالقتصادیة 

 

�ــة� س��بتدائيـة��ــ��ضــو):  2018( حـاجيح،�فوز ر �املــدا ي ��يــة�ملــدير ر �حتياجــات�التد

س��بتدائيـة�لبلديـة�مقـرة،� ر اسة�ميدانية����املدا ر ،�جامعـة�بوضـيافرسـالة�ماجسـت��د

 .ا��زائر�ة�الشعبية

ة�العامة����تلبي��ا):  1987( حسن�ن،�حامد� ر ��دا د�ي�ودور ��ية����القطاع�العام��ر ر تحديد��حتياجات�التد

دنيةماجست���غ���م�شورة  .،�ا��امعة��ر

�ع،�عمان،��ردنتصميم�التعليم�نظر�ة�وممارسة):  2012( ا��يلة،�محمد� ،�دار�املس��ة�لل�شر�والتوز

�ع،�عمان،��ردن1،�ط�اس��اتيجية�التدر�ب�الفعال):  2010 ،�دار�أسامة�لل�شر�والتوز

�مق�ـ�ح�لتطـو�ر�برنـامج�إعـداد�القيـادات�ال��بو�ـة�ب�ليـات�ال�يئـة�):  2021( الرشيدي،�يوسف�خلف�حمد� تصـور

ب�الدوليــة،� ر �ب�بدولـــة�ال�و�ــت��ــ��ضـــوء�نظر�ــات�القيـــادة�و�جــا ر العامــة�للتعلــيم�التطبيقـــي�والتــد

 .476  - 439،�ص�ص�1،�ج�45،�جامعة�ع�ن�شمس،�ع�

ــــد� ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــــا��،�محمـ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ـــ��التعلـــــــــــــــــــــــيم��ـــــــــــــــــــــــ��ظـــــــــــــــــــــــل�العوملـــــــــــــــــــــــة):  2022( الرصـــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــــــاح�ع�ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ـــــرأي،�متـ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ـــ�يفة�الــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ،��ــ

https://alrai.com/article/10471245خ��� ر الساعة��10/10/20022بتا

�ران،�ياسر�محمد�عبد�الرحيم� 20( ز س�الثانو�ة�من�وج�ة�نظـر�):  22 ر �املدا ي ��ية�لدى�مدير ر �حتياجات�التد

جامعـة�أسـيوط�–املجلـة�العلميـة�ل�ليـة�ال��بيـة�معل���مدير�ـة�تر�يـة�عـ�ن�الباشـا،�

180. 

ة�ال��بو�ـة�مــن�وج�ـ):  2019( السـعود،�حسـ���محمــد� ر �التكنولـو����ــ��فاعليـة��دا �التطـور دور

،�مج�مجلة�ا��امعة��سالمية�للدراسات�ال��بو�ة�والنفسية

ـــــاح� ــــد�الفتـ ـــد�عبــ ـــ����،�محمـــ التــــــدر�ب��داري،�املــــــدر�ون�واملتــــــدر�ون�وأســــــاليب�التــــــدر�ب):  2009( الصـــ

�ع،�عمان،��ردن  .املنا���لل�شر�والتوز

ــــد� ـــن�أحمــ ــ ـــا�ي،�حسـ ــ بنــــــاء�ال�ــــــ�امج�التدر��يــــــة�وتقو�م�ــــــا�-التــــــدر�ب�مف�ومــــــھ�وفعالياتــــــھ�):  2002( الطعـ

ردن �ع،�عمان�الـأ ق�لل�شر�والتوز  .الشرو

ــوء�املنـــــا���):  1996( عباينــــة،�صــــا���أحمــــد� ــ��املرحلــــة�الثانو�ــــة��ــــ��ضــ ـــوم��ــ ��يــــة�ملعل�ــــ��العلــ ر �حتياجــــات�التد

رسالة�ماجست���غ���م�شورةة�نظر�املشرق�ن،�ا��ديدة�من�وج�ة�نظر�م�ومن�وج�

س�ا���وميـة��ـ��محافظـة�القر�ـات�):  2001( ال��اج،�ف�د�سلمان� ر �املـدا ي ��يـة�ملـدير ر تحديد��حتياجـات�التد

،�جامعة�ال��موك،��ردنرسالة�ماجست���غ���م�شورةمن�وج�ة�نظر�املدير�ن�أنفس�م،�

�تجا�ــــات�ا��ديثــــة��ــــ��القيــــادة��دار�ــــة�والتنميــــة�ال�شــــر�ة):  2010( �ن�ال���ــــ�،�محمــــد�حســــن

�ع،�عمان  .املس��ة�لل�شر�والتوز

،�دار�الفكر،��ردن3،�ط��دارة�ال��بو�ة�املعاصرة):  2007( عر�فج،�سامي�سلطي�

ـــودت�عـــــزت� ،�جــ ي ـــو �دارة�التعليميـــــة�و�شـــــراف�ال��بـــــوي ):  2010( عطــ

�ـة�لـدى�ضـباط�ال�ليـات�العسـكر�ة�وفـق�):  2006( الغامدي،�سعيد�بـن�عبـد�هللا�عيـاش� ر أسـاليب�القيـادة��دا

�ة،� ر ،��لية�ال��بية،�جامعة�عدنرسالة�ماجست���غ���م�شورةنموذج�الشبكة��دا

�ــــع،�،�القيــــادة�الفعالــــة�والقائــــد�الفعــــال):  2009( غبــــاين،�عمــــر�محمــــود� مكتــــب�ا��امعــــة،�إثــــراء�لل�شــــر�والتوز

 
التربویة واتجاھات التربیة الحدیثةالقیادة       

اصدارات المركز الدیمقراطي العربي للدراسات السیاسیة واالقتصادیة               

  

  املؤتمر�الدو��

2022 

 

�ــة� .2 حـاجيح،�فوز

س��بتدائيـة�لبلديـة�مقـرة،� ر اسة�ميدانية����املدا ر د

ا��زائر�ة�الشعبية

حسن�ن،�حامد� .3

ماجست���غ���م�شورةرسالة�

ا��يلة،�محمد� .4

2010( خاطر،�فايز� .5

الرشيدي،�يوسف�خلف�حمد� .6

ب�الدوليــة،� ر �ب�بدولـــة�ال�و�ــت��ــ��ضـــوء�نظر�ــات�القيـــادة�و�جــا ر العامــة�للتعلــيم�التطبيقـــي�والتــد

،�جامعة�ع�ن�شمس،�ع�ال��بية

ــــد� .7 ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــــا��،�محمـ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ الرصـــ

https://alrai.com/article/10471245:املوقع

�ران،�ياسر�محمد�عبد�الرحيم� .8 ز

معل���مدير�ـة�تر�يـة�عـ�ن�الباشـا،�

180 – 156ص�

السـعود،�حسـ���محمــد� .9

مجلة�ا��امعة��سالمية�للدراسات�ال��بو�ة�والنفسيةال��بو��ن،�

ـــــاح� .10 ــــد�الفتـ ـــد�عبــ ـــ����،�محمـــ الصـــ

�ع،�عمان،��ردن املنا���لل�شر�والتوز

ــــد� .11 ـــن�أحمــ ــ ـــا�ي،�حسـ ــ الطعـ

ردن �ع،�عمان�الـأ ق�لل�شر�والتوز الشرو

عباينــــة،�صــــا���أحمــــد� .12

ا��ديدة�من�وج�ة�نظر�م�ومن�وج�

ال��اج،�ف�د�سلمان� .13

من�وج�ة�نظر�املدير�ن�أنفس�م،�

ال���ــــ�،�محمــــد�حســــن .14

�ع،�عمان املس��ة�لل�شر�والتوز

عر�فج،�سامي�سلطي� .15

ـــودت�عـــــزت� .16 ،�جــ ي ـــو عطــ

 .عمان

الغامدي،�سعيد�بـن�عبـد�هللا�عيـاش� .17

�ة،� ر نموذج�الشبكة��دا

غبــــاين،�عمــــر�محمــــود� .18

 .�ردن

https://alrai.com/article/10471245 %d8%a8%d8%aa%d8%a7%d8%b1%d9%8a%d8%ae 10/10/20022 %d8%a7%d9%84%d8%b3%d8%a7%d8%b9%d8%a9 1:30


رؤى سوسیوتربویة إلعادة إنتاج الثقة بین 

 

                                           برلین

104 

،�جامعــة��غــداد،�مجلــة��ليــة�ال��بيــة�للبنــات

 .،�عالم�الكتب،�القا�رة

،�1،�طالتــدر�ب�ال��بــوي�و�ســاليب�القياديــة�ا��ديثــة�وتطبيقا��ــا�ال��بو�ــة

 : ،�متاح�ع���املوقع�حتياجات�التدر��ية�للقيادات�ال��بو�ة

https://www.researchgate.net/publication/340599060_alahtyajat_altdrybyt_llqyadat_altrbwyt 

 .،�السعودية،�الر�اض1،�ط�والتطبيق

Dorczak, Roman (2014): Putting education into educational leadership 

contemporary educational leadership, 

13. 

Harris, A., & Spillane, J. (2008). Distributed Leadership through the Looking Glass.  -available a

http://dx.doi.org/10.1177/0892020607085623,Management in Education

9:39 am. 

  

رؤى سوسیوتربویة إلعادة إنتاج الثقة بین : التربویة واتجاھات التربیة الحدیثة
 المؤسسات التربویة والمجتمع

برلین    -    ألمانیا/ اصدارات المركز الدیمقراطي العربي للدراسات السیاسیة واالقتصادیة 
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  إعادة��شكيل�صورة�القائد����الوسط�ال��بوي 

Rebuilding the image of the manager in the educational places

،��زائر،�ا�2و�ران�،�

�و� ي، �ال��بو �الوسط ��� �و�التنظيم �للفرد �عام ��ش�ل �الثقافة �تقدمھ �أن ��ستطيع �الذي �بالدور التعر�ف

اسة�ميدانية�ع���مؤسسات�ال��بية�بإحدى�واليات�ا��زائر ر و��و�ما�سمح�بإك�شاف�أن�. تحقيق�تلك�املعرفة��ستلزم�منا�القيام�بد

ب�ب�ن�الثقافة�التقليدية�ال���يمتلك�ا�القائد�أو�املعلمون� ر لك��س�ب�التضا

جية،�و�أن�القائد� ر ة�التكيف�مع�البي�ت�ن�الداخلية�و�ا��ا ر مع�الثقافة�التنظيمية�ال���تتطل��ا�التنظيمات�ا��ديثة�ال���تنادي�إ���ضرو

�إنتاج� ��� �سا�م �ما �كث��ا �املجال �����ذا �الت�و�ن �غياب �إال�أن ،

Summary: 

The study tries to show the role that culture can play for the individuals and organizations

and to achieve the knowledge, we must carry out a study in schools in one of the provinces of Algeria. This has shown that 

there is a lack in professional culture in schools, due to the conflict between the traditional culture 

culture required by modern organizations which inquire the need to adapt to internal and external environments. The staff 

is obliged to invest in culture in the educational environment, but the lack of training in this domain has oft

the creation of tension between managers and employees.

 Keywords:Manager: Administration: School: Culture: Organization

ا��ماعة�ال��بو�ة،�إذ�ال��داخلا��ديث�عن�القائد����املؤسسات�ال��بو�ة�يجعلنا�نتحدث�عن�م�انتھ�ا��قيقية�

ت�اد�أي�مؤسسة�تر�و�ة�تنا���حقيقة�أنھ�ال�أفضل�من�موقع�املدير�كقائد����تحس�ن�أداء�املؤسسة�من�أجل��رتقاء�

اسات�السابقة�ال���أثب�ت�أن� ر لم�تكن�وليدة�الصدفة�بقدر�ما����خالصة�الد

�عن�املؤسسة�ال����شرف�عل��ا ل ل�أو �الذي�يقوم�بھ�املدير�كمسؤو   .نجاح�وظيفة�املؤسسة�نا�ع�من�نجاح�الدور

،�و�نمط�القيادة�"يذأساتذة،�عمال�و�موظف�ن�و�تالم

�الذي�س��بط�ب�ن��ؤالء�الفاعل�ن،�   ي

� �بالقائد �إ���ا��ديث��"املدير"و�عالقتھ سيقودنا

�إ��... �عنصر��، �س��كز�أك���ع�� إال�أننا
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�و� ي، �ال��بو �الوسط ��� �و�التنظيم �للفرد �عام ��ش�ل �الثقافة �تقدمھ �أن ��ستطيع �الذي �بالدور التعر�ف

اسة�ميدانية�ع���مؤسسات�ال��بية�بإحدى�واليات�ا��زائر ر تحقيق�تلك�املعرفة��ستلزم�منا�القيام�بد

،�و�ذ ي ب�ب�ن�الثقافة�التقليدية�ال���يمتلك�ا�القائد�أو�املعلمون��ناك�غياب��س���للثقافة�امل�نية����الوسط�ال��بو ر لك��س�ب�التضا

جية،�و�أن�القائد� ر ة�التكيف�مع�البي�ت�ن�الداخلية�و�ا��ا ر مع�الثقافة�التنظيمية�ال���تتطل��ا�التنظيمات�ا��ديثة�ال���تنادي�إ���ضرو

ي  �ال��بو �الوسط ��� �املوجود �الثقا�� �الرأسمال �باإلس�ثمار��� �إنتاج�مطالب ��� �سا�م �ما �كث��ا �املجال �����ذا �الت�و�ن �غياب �إال�أن ،

 .عالقات�توتر�ب�ن�القائد�و�الرعية

 .التنظيم: الثقافة: املدرسة: �دارة: القائد

The study tries to show the role that culture can play for the individuals and organizations  in the educational fields , 

and to achieve the knowledge, we must carry out a study in schools in one of the provinces of Algeria. This has shown that 

there is a lack in professional culture in schools, due to the conflict between the traditional culture and the organizational 

culture required by modern organizations which inquire the need to adapt to internal and external environments. The staff 

is obliged to invest in culture in the educational environment, but the lack of training in this domain has oft

the creation of tension between managers and employees.  

Manager: Administration: School: Culture: Organization . 

ا��ديث�عن�القائد����املؤسسات�ال��بو�ة�يجعلنا�نتحدث�عن�م�انتھ�ا��قيقية�

ت�اد�أي�مؤسسة�تر�و�ة�تنا���حقيقة�أنھ�ال�أفضل�من�موقع�املدير�كقائد����تحس�ن�أداء�املؤسسة�من�أجل��رتقاء�

اسات�السابقة�ال���أثب�ت�أن��ا��ا�نحو��فضل،�و�لعل��ذه�الفكرة�أ�� ر لم�تكن�وليدة�الصدفة�بقدر�ما����خالصة�الد

�عن�املؤسسة�ال����شرف�عل��ا ل ل�أو �الذي�يقوم�بھ�املدير�كمسؤو نجاح�وظيفة�املؤسسة�نا�ع�من�نجاح�الدور

ي� أساتذة،�عمال�و�موظف�ن�و�تالم"فاملدير�يمتلك�وظيفة�تأث���ع���جميع�الفاعل�ن����الوسط�ال��بو

�الذي�س��بط�ب�ن��ؤالء�الفاعل�ن،�دار � ��سي�� الذي�سيحدد�طبيعة�ال ي

�محاولة �فإن�أي �� �عن���ديثل و�بالتا�� �ال�شاط ��ي دار نجاح �بالقائد و�عالقتھ

ى  ��عناصر�أخر �عالقتھ �و��تصال�عن �و�الثقافة ���الب�ئة ...التنظي��
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  ناصري�زواوي

 م��ص�باللغة�العر�ية  

� �إ�� اسة ر �الد �و��س�� ي، �ال��بو �الوسط ��� �و�التنظيم �للفرد �عام ��ش�ل �الثقافة �تقدمھ �أن ��ستطيع �الذي �بالدور التعر�ف

اسة�ميدانية�ع���مؤسسات�ال��بية�بإحدى�واليات�ا��زائر ر تحقيق�تلك�املعرفة��ستلزم�منا�القيام�بد

،�و�ذ ي �ناك�غياب��س���للثقافة�امل�نية����الوسط�ال��بو

جية،�و�أن�القائد� ر ة�التكيف�مع�البي�ت�ن�الداخلية�و�ا��ا ر مع�الثقافة�التنظيمية�ال���تتطل��ا�التنظيمات�ا��ديثة�ال���تنادي�إ���ضرو

ي  �ال��بو �الوسط ��� �املوجود �الثقا�� �الرأسمال �باإلس�ثمار��� مطالب

عالقات�توتر�ب�ن�القائد�و�الرعية

 القائد�:ال�لمات�املفتاحية

in the educational fields , 

and to achieve the knowledge, we must carry out a study in schools in one of the provinces of Algeria. This has shown that 

and the organizational 

culture required by modern organizations which inquire the need to adapt to internal and external environments. The staff 

is obliged to invest in culture in the educational environment, but the lack of training in this domain has often contributed to 

  :مقدمة

ا��ديث�عن�القائد����املؤسسات�ال��بو�ة�يجعلنا�نتحدث�عن�م�انتھ�ا��قيقية�

ت�اد�أي�مؤسسة�تر�و�ة�تنا���حقيقة�أنھ�ال�أفضل�من�موقع�املدير�كقائد����تحس�ن�أداء�املؤسسة�من�أجل��رتقاء�

��ا�نحو��فضل،�و�لعل��ذه�الفكرة�أ��

�عن�املؤسسة�ال����شرف�عل��ا ل ل�أو �الذي�يقوم�بھ�املدير�كمسؤو نجاح�وظيفة�املؤسسة�نا�ع�من�نجاح�الدور

ي� فاملدير�يمتلك�وظيفة�تأث���ع���جميع�الفاعل�ن����الوسط�ال��بو

الذي�سيحدد�طبيعة�ال��و الذي��عتمده�

�محاولة �فإن�أي و�بالتا��

� �عام ى �ش�ل ��عناصر�أخر �عالقتھ عن
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���� �الفكر�ة ات �و�التصور �النظر�ة حات ��طرو �اختلفت قد

�ا��و�الفرد�الذي��سميھ��نا�بالفاعل��  " قائدال"ي�دار و�لعل�أبرز

�أيضا�العنصر�الثا�ي�و��و�الوسط�امل ��كفضاء�لھ��امل��،

لية،�و�الذي�ت��اوج�بداخلھ�الثقافة�امل�نية�مع�ثقافة�الفاعل�ن�املختلفة،� ثقافتھ�ا��اصة�ال���تتم���بالتنظيم�و�املسؤو

�ا�تمتلك�ثقاف��ا�ا��اصة�ال���تبحث�عن�التأث���ع����خر�ن�و�دمج�م� ر عتبا

���� �القائد �دور �ع�� �سابقا �ذكر�ا �تم ال��

� �الثقافة �أو�نجاح�لتحميل �فشل وحد�ا

،�أل��ا�استطاعت��ذه�وظف�ن��لدى�امل

  .من�مشا�ل�م�املتعددة

ما����الوظيفة�ال���يمكن�للثقافة�أن�تقوم���ا�ع���

  و�املدير�لتحقيق�أك���قدر�من�الفعالية�؟�

سوسيولوجية�تتضمن�تحليل�النتائج�املتحصل�

م��ا�, عل��ا�تحليال�كميا�و�كيفيا،�و�تحقيق�ذلك�يتطلب�منا��عتماد�ع���مجموعة�من��دوات�البحثية���مع�املعطيات

ي�   . مؤسسة�تر�و�ة�23مبحوثا�م��م�أساتذة�و�مدير

�لل�لمة� �ا��قيقي �باملع�� �حر�ة ���ا �ال�توجد �ال�� �املجتمعات ��� ���سان �أن �ع�� ��جتماع �علماء �غالبية ع ْجِم ُي

�التعب���أو�اح��ام�الرأي�ع����قل،�يصبح���سان�غ���قادر�ع���التفك����عقلھ�املجرد�ألن�تفك��ه� ى سواء�ع���مستو

� �لدى �الثقافة �تفس���مف�وم ل �سنحاو ي �النظر �التصور ��ذا �من �و�انطالقا �ملجتمعھ، فاعل�الام

�التأث���ف��ا ل   .يتأثر���ا�و�يحاو

�من �����دير�نامل�الغالبية دواجية ز �إ ل�م

�ال��� �التقليدية �القيم ��عض �تحملھ �الذي ��يجا�ي �ا��انب �من �أحيانا �يتملصون �تجعل�م داوجية ��ز ��ذه الثقافة،

����إنجاز�امل�ام �النصيحة�و�التعاون ى�مثال�و�تقديم �كطلب�الشور و�ذلك�... طبعت�عادات�و�تقاليد��سر�ا��زائر�ة،

�املناضل� ة ����صور �يبدون �تجعل�م �أل��ا ����مجتمع�اليوم�الذي�أصبح�أك����عقيدا، دات

��سبة� �أن �وجدنا �املقابل ��� �ب�نما �غ��ه، �إ�� �ال��وء �بدون �م�مة �انجاز�أي �ال��ستطيع �الذي �التجر�ة �القليل الفاشل

اسة�تؤكد�ع���أن��ناك�توظيف�مالحظ�ل��انب�السل���الذي�تح ر �التقليدية،�مجتمع�الد ملھ�الثقافة

�ال��ك���أك���ع��� �خالل �من �الطبي�� �حقھ �العمل ��� �الرس�� �ا��انب �إعطاء �و�عدم �و�ا���و�ة، �القبلية كتوظيف
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� �و�ا��ماعة، �الفرد �املباشر�ع�� �تأث��ه ���� و�س�ب �الفكر�ة ات �و�التصور �النظر�ة حات ��طرو �اختلفت قد

تباطھ��عدة� ر �ا��و�الفرد�الذي��سميھ��نا�بالفاعل�� �،عناصرالعنصر��س�ب�ا و�لعل�أبرز

�أيضا�العنصر�الثا�ي�و��و�الوسط�امل�ھالذي��و�نتاج�ثقافة�معينة�لطاملا��عيد�إنتاج�ا����وسط امل��،

لية،�و�الذي�ت��اوج�بداخلھ�الثقافة�امل�نية�مع�ثقافة�الفاعل�ن�املختلفة،� ثقافتھ�ا��اصة�ال���تتم���بالتنظيم�و�املسؤو

�ا�تمتلك�ثقاف��ا�ا��اصة�ال���تبحث�عن�التأث���ع����خر�ن�و�دمج�م�ب�نما�العنصر��خ����و�مؤسسة�العمل�بإ ر عتبا

  .���مخططا��ا�و�برامج�ا�ح���تحقق�أ�داف�ا

�تأث��� �مدى �ع�� �للوقوف اسة ر �الد ��ذه ���دف �الثقافات ����مختلف �القائد �دور �ع�� �سابقا �ذكر�ا �تم ال��

�أش�الھ��شاط �بإختالف ي ��دار �مدى، ل ��إم�انية�و�حو �الثقافة تحميل

ا�بارزا��ستطيع�أن�تلعب ��لدى�امل����صناعة�الو���و�ا��س�امل�دور

ة� �املتطور ل �الدو ى من�مشا�ل�م�املتعددةو�التنظيمات�إخراج�العمال�من��خ��ة�ع���مستو

اسة�من�السؤال�التا�� ر ما����الوظيفة�ال���يمكن�للثقافة�أن�تقوم���ا�ع���: و�لتحقيق�ذلك�فقد�انطلت�الد

و�املدير�لتحقيق�أك���قدر�من�الفعالية�؟�ة��دار ملسار�الذي�ست�ت��ھ�اتحديد�ال��بو�ة�من�أجل�

سوسيولوجية�تتضمن�تحليل�النتائج�املتحصل��و�قد�تم��عتماد�ع���املن���الوصفي�لوصف�الظا�رة�بطر�قة

عل��ا�تحليال�كميا�و�كيفيا،�و�تحقيق�ذلك�يتطلب�منا��عتماد�ع���مجموعة�من��دوات�البحثية���مع�املعطيات

ة�ب ر ة�و�املقابلة،�و�قد�تم�التعامل�مع�عينة�مقد ر ي���102ستما مبحوثا�م��م�أساتذة�و�مدير

  :"القائد" ي دار الفاعل�� 

�لل�لمة� �ا��قيقي �باملع�� �حر�ة ���ا �ال�توجد �ال�� �املجتمعات ��� ���سان �أن �ع�� ��جتماع �علماء �غالبية ع ْجِم ُي

�التعب���أو�اح��ام�الرأي�ع����قل،�يصبح���سان�غ���قادر�ع���التفك����عقلھ�املجرد�ألن�تفك��ه� ى سواء�ع���مستو

� �لدى �الثقافة �تفس���مف�وم ل �سنحاو ي �النظر �التصور ��ذا �من �و�انطالقا �ملجتمعھ، ام

�ابن�ب�ئٍة��مجرديبقى�����خ����قائد،�ألن��ذا�ال �التأث���ف��امواطنٌ ل يتأثر���ا�و�يحاو

� ��سبة �بأن اسة ر �الد �أثب�ت ��% 85.29لقد �أن �تقر�ع�� �املبحوث�ن �منمن الغالبية

�ال��� �التقليدية �القيم ��عض �تحملھ �الذي ��يجا�ي �ا��انب �من �أحيانا �يتملصون �تجعل�م داوجية ��ز ��ذه الثقافة،

����إنجاز�امل�ام �النصيحة�و�التعاون ى�مثال�و�تقديم �كطلب�الشور طبعت�عادات�و�تقاليد��سر�ا��زائر�ة،

�العا �فعالية��ذه �املناضل�ب��ة�عدم ة ����صور �يبدون �تجعل�م �أل��ا ����مجتمع�اليوم�الذي�أصبح�أك����عقيدا، دات

��سبة� �أن �وجدنا �املقابل ��� �ب�نما �غ��ه، �إ�� �ال��وء �بدون �م�مة �انجاز�أي �ال��ستطيع �الذي �التجر�ة �القليل الفاشل

اسة�تؤكد�ع���أن��ناك�توظيف�مالحظ�ل��انب�السل���الذي�تح ر مجتمع�الد

�ال��ك���أك���ع��� �خالل �من �الطبي�� �حقھ �العمل ��� �الرس�� �ا��انب �إعطاء �و�عدم �و�ا���و�ة، �القبلية كتوظيف
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� �الثقافة �و�ا��ماعة، �الفرد �املباشر�ع�� �تأث��ه �س�ب

تباطھ��عدة��اذ�حاطة��� ر العنصر��س�ب�ا

الذي��و�نتاج�ثقافة�معينة�لطاملا��عيد�إنتاج�ا����وسط

لية،�و�الذي�ت��اوج�بداخلھ�الثقافة�امل�نية�مع�ثقافة�الفاعل�ن�املختلفة،� ثقافتھ�ا��اصة�ال���تتم���بالتنظيم�و�املسؤو

ب�نما�العنصر��خ����و�مؤسسة�العمل�بإ

���مخططا��ا�و�برامج�ا�ح���تحقق�أ�داف�ا

�تأث��� �مدى �ع�� �للوقوف اسة ر �الد ��ذه ��دف

�و� �املؤسسة، �شاطالع��

ر �  �ستطيع�أن�تلعب�خاصة�و�أ��اة،�دا

ة� �املتطور ل �الدو ى �خ��ة�ع���مستو

اسة�من�السؤال�التا�� ر و�لتحقيق�ذلك�فقد�انطلت�الد

ال��بو�ة�من�أجل� ؤسساتامل�مستوى 

و�قد�تم��عتماد�ع���املن���الوصفي�لوصف�الظا�رة�بطر�قة

عل��ا�تحليال�كميا�و�كيفيا،�و�تحقيق�ذلك�يتطلب�منا��عتماد�ع���مجموعة�من��دوات�البحثية���مع�املعطيات

ة�ب ر ة�و�املقابلة،�و�قد�تم�التعامل�مع�عينة�مقد ر �ستما

الفاعل�� ثقافة� -1

�لل�لمة� �ا��قيقي �باملع�� �حر�ة ���ا �ال�توجد �ال�� �املجتمعات ��� ���سان �أن �ع�� ��جتماع �علماء �غالبية ع ْجِم ُي

�التعب���أو�اح��ام�الرأي�ع����قل،�يصبح���سان�غ���قادر�ع���التفك����عقلھ�املجرد�ألن�تفك��ه� ى سواء�ع���مستو

�بالتفك���الع �س��تبط �لدى �الثقافة �تفس���مف�وم ل �سنحاو ي �النظر �التصور ��ذا �من �و�انطالقا �ملجتمعھ، ام

ي �ي ال��بو  ،�ألن��ذا�الكقائد�إدار

� ��سبة �بأن اسة ر �الد �أثب�ت لقد

�ال��� �التقليدية �القيم ��عض �تحملھ �الذي ��يجا�ي �ا��انب �من �أحيانا �يتملصون �تجعل�م داوجية ��ز ��ذه الثقافة،

����إنجاز�امل�ام �النصيحة�و�التعاون ى�مثال�و�تقديم �كطلب�الشور طبعت�عادات�و�تقاليد��سر�ا��زائر�ة،

�العا �فعالية��ذه ب��ة�عدم

��سبة� �أن �وجدنا �املقابل ��� �ب�نما �غ��ه، �إ�� �ال��وء �بدون �م�مة �انجاز�أي �ال��ستطيع �الذي �التجر�ة �القليل الفاشل

اسة�تؤكد�ع���أن��ناك�توظيف�مالحظ�ل��انب�السل���الذي�تح�من�% 72.54 ر مجتمع�الد

�ال��ك���أك���ع��� �خالل �من �الطبي�� �حقھ �العمل ��� �الرس�� �ا��انب �إعطاء �و�عدم �و�ا���و�ة، �القبلية كتوظيف
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�جر��  �إ�� �أدى �ما �و��ذا �امل�نية، �و�العالقات �التعامالت �مختلف ��� س�� ر �الغ��� ر ا��انب �مع�دا �متا�ات ��� �كث��ا ة

�توضيح�أ�م��ختالفات�الثقافية�ال���يمكن�أن�تؤثر�سلبا�ع���ال�شاط��  ل �����ذا�ا��دو ل ����ي دار و�سنحاو

  :يب�ن��عض�مظا�ر��ختالف�ب�ن�القيم�التقليدية�و�متطلبات�التنظيم�ا��ديث

  ا��ديثمتطلبات�التنظيم�

 اح��ام�الوقت

  

س���منظم ر  ل�ا�طا�ع�

  تنظم�ا�القوان�ن�و�أعراف�التنظيم

سمية�تنظم�ا�القوان�ن ر  عالقات�

  إح��ام�السلم�التنظي��

  .35،�صالقيم�الثقافية�و�فعالية�التنظيمات

اسة،�ف�ذه��خ��ة� ر �و�ب�ن�ما�تم�است�تاج�ا�من�خالل�الد ل �كب���ب�ن�النتائج�املب�نة����ا��دو ق لم�يكن��ناك�فر

�غيابات �أو��فأصبحت ��ساتذة �عض

ة�ال�تحتاج�إ���ت��ير�من�طرف�املتغيب�ن�خاصة�لدى�فئة�

�ع��� �تقتصر�فقط �ال �الغياب �ثقافة �عن �و�ا��ديث ،

الذي��عتقد��عض�الباحث�ن�أنھ�ناتج�عن�ميل�كث���من�أفراد�املجتمع�إ���القناعة�و��ت�الية�و�

ي  �ا��زائر �املجتمع �م��ا �عا�ى �ال�� ��ستعمار�و�التخلف �مدة ل �طو �ن�يجة �ا��دي، �العمل �عن ل �غياث،�( ا��مو بوف��ة

اسة�و�ب�سبة� ر �الد �الوالية�فقد�أثب�ت مؤسسات

��ن�تتم�فقط�بمسابقة�م�نية�كتابية� ر �غ���م�من��دا ساتذة�دون

تالمس�ثالث�مواضيع�س�لة�غاليا،�ال�تر���للبحث�عن�القائد�الفاعل�و�الفعال�الذي�يجابھ�التحديات�القادمة�و�يت�بأ�

�أن غم ر � �املا���، �من �التقليدية��صبح الثقافة

�لف��ة�طو�لة�جدا ي �ان�قد�سا�م�����الذي�فرض��يمنتھ�ع���املجتمع�ا��زائر

وث�جيدا�نظرا�إل  عت����ذا�املور عطاءه�فرصة�للموظف�ن�ُ�

ى� �أخر �ج�ة �من �لكن ��خر�ن، �الفاعل�ن �و�لتطو�ر�خ��ة ة

وث�س�ئا�ح�ن��غلب�عليھ�مظا�ر�ثقافية�سلبية،�كتوظيف��  ��ذا�املور ر �ستطيع�أن�ي�ون سة�السلطة�ضد�ة�ملدا ر ما

من�املبحوث�ن�تؤكد�ع���أن��% 76.47

وم�القيادة���ن،�و��ذا�يدل�ع���أن�مف�

�تتطل��ا� �ال�� �القيادة �و�ل�ست �السلطة، �ملف�وم �تقليدية �نظرة �عن �تنم �ثقافية سات ر �ملما �يحتكم �الشر�حة ��ذه عند

ة�و�وجوب�الرجوع�إ���التنظيم� ر التنظيمات�ا��ديثة�ال����ع��ف�بالطا�ع�الرس���املنظم،�و�نحن��نا�ال�نؤكد�ع���ضرو

رؤى سوسیوتربویة إلعادة إنتاج الثقة بین : التربویة واتجاھات التربیة الحدیثة
 المؤسسات التربویة والمجتمع

برلین    -    ألمانیا/ اصدارات المركز الدیمقراطي العربي للدراسات السیاسیة واالقتصادیة 

 

�جر��  �إ�� �أدى �ما �و��ذا �امل�نية، �و�العالقات �التعامالت �مختلف ��� س�� ر �الغ��� ا��انب

  ،�ساتذة�نقابات�العمالية�و�خاصة�نقابات

�توضيح�أ�م��ختالفات�الثقافية�ال���يمكن�أن�تؤثر�سلبا�ع���ال�شاط��  ل �����ذا�ا��دو ل و�سنحاو

يب�ن��عض�مظا�ر��ختالف�ب�ن�القيم�التقليدية�و�متطلبات�التنظيم�ا��ديث): 01(ا��دول�رقم�

  القيم�التقليدية

 عدم�اح��ام�الوقت -

  التغيب -

اح��ام�الوقت -

  املواظبة -

 ل�ا�طا�ع�ثقا�� -

  عالقات�قبلية�و�أسر�ة -

س���منظم - ر ل�ا�طا�ع�

تنظم�ا�القوان�ن�و�أعراف�التنظيم -

 أسباب�ثقافية�للصراع -

  إح��ام��ك���سنا -

سمية�تنظم�ا�القوان�ن - ر عالقات�

إح��ام�السلم�التنظي�� -

القيم�الثقافية�و�فعالية�التنظيماتبوف��ة�غياث،�: املصدر

اسة،�ف�ذه��خ��ة� ر �و�ب�ن�ما�تم�است�تاج�ا�من�خالل�الد ل �كب���ب�ن�النتائج�املب�نة����ا��دو ق لم�يكن��ناك�فر

�انتقل �قد �التقليدية سات ر �املما �من �النوع ��ذا �بأن �أثب�ت �� �تقد رةإ�� �دا �غيابات، فأصبحت

ة�املؤسسة�ال��بو�عن��جتماعات�ال����عقد�ا� ر ة�ال�تحتاج�إ���ت��ير�من�طرف�املتغيب�ن�خاصة�لدى�فئة�إدا

�أوانھ �عن �جدا �متأخرا ��عتذار�في�ون �تم �و�إن �ع���، �تقتصر�فقط �ال �الغياب �ثقافة �عن �و�ا��ديث ،

الذي��عتقد��عض�الباحث�ن�أنھ�ناتج�عن�ميل�كث���من�أفراد�املجتمع�إ���القناعة�و��ت�الية�و�

ي  �ا��زائر �املجتمع �م��ا �عا�ى �ال�� ��ستعمار�و�التخلف �مدة ل �طو �ن�يجة �ا��دي، �العمل �عن ل ا��مو

أس� ر �ال��بو�ةأما�عن�قضية�تو���القيادة�ع��� اسة�و�ب�سبة��ع�� �املؤسسات ر �الد �الوالية�فقد�أثب�ت مؤسسات

��ن�تتم�فقط�بمسابقة�م�نية�كتابية�� �ىدفقط�لتتمركز�ال���باتت� ر �غ���م�من��دا ساتذة�دون

تالمس�ثالث�مواضيع�س�لة�غاليا،�ال�تر���للبحث�عن�القائد�الفاعل�و�الفعال�الذي�يجابھ�التحديات�القادمة�و�يت�بأ�

�أ�الذي�قائد �و�ا����ة ��جتماعية �بامل�انة �أنيتمتع غم ر � �املا���، �من صبح

�لف��ة�طو�لة�جدا��سي���الكالسي�ي ي الذي�فرض��يمنتھ�ع���املجتمع�ا��زائر

وث�جيدا�نظرا�إل ،فمن�ج�ة�إخراج�عدة�مؤسسات�تر�و�ة�من�مشا�ل�حقيقية عت����ذا�املور �ُ

�توظيف �أجل �املمن �لصا�� ى�ؤسس�ا �أخر �ج�ة �من �لكن ��خر�ن، �الفاعل�ن �و�لتطو�ر�خ��ة ة

وث�س�ئا�ح�ن��غلب�عليھ�مظا�ر�ثقافية�سلبية،�كتوظيف��  ��ذا�املور �ستطيع�أن�ي�ون

رة�جماعات�معينة،�أو�جر    .���صراع�ال�يخدم�املص��ة�العامة��دا

76.47فقد�لوحظ�بأن��سبة��مع�املدير ��ساتذة و����سؤالنا�عن�طر�قة��عامل

�مع�امل مالء�م�نة�و�ل�سوا�بقادة��دير�نيتعاملون ز ر ع���أساس�أ��م� ��ن،�و��ذا�يدل�ع���أن�مف�إدا

�تتطل��ا� �ال�� �القيادة �و�ل�ست �السلطة، �ملف�وم �تقليدية �نظرة �عن �تنم �ثقافية سات ر �ملما �يحتكم �الشر�حة ��ذه عند

ة�و�وجوب�الرجوع�إ���التنظيم� ر التنظيمات�ا��ديثة�ال����ع��ف�بالطا�ع�الرس���املنظم،�و�نحن��نا�ال�نؤكد�ع���ضرو
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�جر��  �إ�� �أدى �ما �و��ذا �امل�نية، �و�العالقات �التعامالت �مختلف ��� س�� ر �الغ��� ا��انب

نقابات�العمالية�و�خاصة�نقاباتال

�توضيح�أ�م��ختالفات�الثقافية�ال���يمكن�أن�تؤثر�سلبا�ع���ال�شاط��  ل �����ذا�ا��دو ل و�سنحاو

  .املؤسسات�ال��بو�ة

ا��دول�رقم�

  املجال

  اح��ام�الوقت

  و�املواظبة�

  القيادة

  �نضباط

اسة،�ف�ذه��خ��ة� ر �و�ب�ن�ما�تم�است�تاج�ا�من�خالل�الد ل �كب���ب�ن�النتائج�املب�نة����ا��دو ق لم�يكن��ناك�فر

�انتقل �قد �التقليدية سات ر �املما �من �النوع ��ذا �بأن �أثب�ت قد

عن��جتماعات�ال����عقد�ا��املوظف�ن

�أوانھقابي�نالن �عن �جدا �متأخرا ��عتذار�في�ون �تم �و�إن ،

الذي��عتقد��عض�الباحث�ن�أنھ�ناتج�عن�ميل�كث���من�أفراد�املجتمع�إ���القناعة�و��ت�الية�و�،��ذا�التغيب��نالنقابي

ي  �ا��زائر �املجتمع �م��ا �عا�ى �ال�� ��ستعمار�و�التخلف �مدة ل �طو �ن�يجة �ا��دي، �العمل �عن ل ا��مو

  .)26،�ص2010

أس� ر أما�عن�قضية�تو���القيادة�ع���

ال���باتت�بأن�القيادة��% 68.62

تالمس�ثالث�مواضيع�س�لة�غاليا،�ال�تر���للبحث�عن�القائد�الفاعل�و�الفعال�الذي�يجابھ�التحديات�القادمة�و�يت�بأ�

�ف ا،�� ل �حو قائدالاإللتفاف

وثة�عن�طا�ع�ال �سي���الكالسي�ياملور

إخراج�عدة�مؤسسات�تر�و�ة�من�مشا�ل�حقيقية

�ا �يمتل�ون �الذين �توظيف����ة �أجل من

وث�س�ئا�ح�ن��غلب�عليھ�مظا�ر�ثقافية�سلبية،�كتوظيف��  ��ذا�املور �ستطيع�أن�ي�ون

جماعات�معينة،�أو�جر �أفراد�أو 

و����سؤالنا�عن�طر�قة��عامل

�مع�امل�ساتذة�  يتعاملون

�تتطل��ا� �ال�� �القيادة �و�ل�ست �السلطة، �ملف�وم �تقليدية �نظرة �عن �تنم �ثقافية سات ر �ملما �يحتكم �الشر�حة ��ذه عند

ة�و�وجوب�الرجوع�إ���التنظيم� ر التنظيمات�ا��ديثة�ال����ع��ف�بالطا�ع�الرس���املنظم،�و�نحن��نا�ال�نؤكد�ع���ضرو
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�أثب�تھ� �و��و�ما �دور �جانب �فل�ل �أيضا، س�� ر �الغ��� �ا��انب �طغيان رة

��س�ثمار����ا��انب�ن� ل س�التنظيم�خاصة�ا��ديثة�م��ا�ال���تحاو ر س��"مختلف�مدا ر �بأي�" الرس���و�الغ��� ل للوصو

�بأن ��عتقدون �العينة �أفراد ��ساتذة��من �التحاق س�ب

�ع���السكن�الوظيفي،� ل ب�نما�تبقى�و�ا��صو

سة�ال�شاط�ال ر ي�تختلف�من�أستاذ�قياد،�القناعة�ال��صية�بمما

�ن�تولوا��ذه�دير من�امل%  ��91.17ن�أنفس�م،�إذ�وجدنا�أن�أك���من�

��ذه� ��خر�ن، �اتجاه لية �باملسؤو ��حساس �عن �الناجمة �قناع��م �ن�يجة �ال��بو�ة �املؤسسات أس ر � �ع�� لية املسؤو

�ب �تتعلق �ال�� �املشا�ل �بمختلف اي��م ر �و�د �س ر �التد ��� �الطو�لة �خ����م �عن �الناجمة ��ش�ل�القناعة �و��و�ما القطاع،

�قانونية�و�تنظيمية،�ذلك�عكس� طٍر
ُ
املتبقية�من�%  08.82من�أ

�ع���املراكز�القيادية� قضاء�مصا���م�بحثا�عن�تحقيق�و�بأ��م�يبحثون

ق� �أن�نتطر ة�خاصة�لدى�فئة�الرجال�بدون

�اجتماعية�
ً
��و�ة �املرء �ع�� سِبُغ

ُ
�� �العمل �طبيعة أن

 
ُ
ة�خاصة،�فإن��عتداد�بالنفس�كث��ا�ما�يرتبط بإس�ام�م��قتصادي����تلبية��مستقرة،�و����ما�يتعلق�بالرجال�بصور

ة�قياددافعا�لتوظيف�ال��ؤالء�القادة،�و��و�ما��عتقد�أنھ�قد�ش�ل�لدى�

سة��ساتذة�لل ر اء�مما �التا���يب�ن�لنا�الدوافع�ال����انت�تقف�ور ل ي �قيادة����الوسطو�ا��دو   :ال��بو

  

  بال�سبة�لألستاذ

  %  التكرار

32  31.07  

31  30.39  

11  10.78  

28  27.45  

102  100  

�العمل��  ُم ِوِ� �ْ�َ سْ �نظرا�لعدم�وجود�دار �ن�لم�َ� ي

ائدة����جزائر�ما��عد��ستقالل،�بقدر�ما�دفعت���م�القناعة�ال��صية�الناتجة�عن�توفر�عنصر�الو��� ر �ة�

اسة�املختلفة��دفھ�إشباع�حاجات�مادية�ال� ر �نتماء�عند�م�تقليديا�كما�أثب�تھ�نتائج�الد

�فتتأثر�امل ���يح، �و�العكس �لد��م ؤسسات�ي

ثقافية�ال�تتما����دائما�مع�ما��ة��س�ب�مختلف�مشا�ل�املجتمع��جتماعية�و�املادية�و�ما�يحملھ�أفراده�من�قيم

رؤى سوسیوتربویة إلعادة إنتاج الثقة بین : التربویة واتجاھات التربیة الحدیثة
 المؤسسات التربویة والمجتمع

برلین    -    ألمانیا/ اصدارات المركز الدیمقراطي العربي للدراسات السیاسیة واالقتصادیة 

 

�فك �ال�نحبذ �كما �التعامالت ��� �فقط �أثب�تھ�الرس�� �و��و�ما �دور �جانب �فل�ل �أيضا، س�� ر �الغ��� �ا��انب �طغيان رة

��س�ثمار����ا��انب�ن� ل س�التنظيم�خاصة�ا��ديثة�م��ا�ال���تحاو ر مختلف�مدا

  

� �اك�شاف �من اسة ر �الد �لنا �سمحت �لقد �بأن%  62.74أن ��عتقدون �العينة �أفراد من

أس�ا��جر،� ر ف�م�املادية�و�ع��� �ع���السكن�الوظيفي،����محاولة�لتحس�ن�ظرو ل و�ا��صو

�س ر ب�من�مشقة�م�نة�التد سة�ال�شاط�ال�رو ر ،�القناعة�ال��صية�بمما

ر القادة�� آلخر،�ب�نما�تختلف��ذه�النظرة�لدى� ��ن�أنفس�م،�إذ�وجدنا�أن�أك���من�دا

��ذه� ��خر�ن، �اتجاه لية �باملسؤو ��حساس �عن �الناجمة �قناع��م �ن�يجة �ال��بو�ة �املؤسسات أس ر � �ع�� لية املسؤو

�ب �تتعلق �ال�� �املشا�ل �بمختلف اي��م ر �و�د �س ر �التد ��� �الطو�لة �خ����م �عن �الناجمة القناعة

ي لد��م�دافعا�للبحث�عن��ل�ما�يحيط�بال� �قانونية�و�تنظيمية،�ذلك�عكس��شاط��دار طٍر
ُ
من�أ

�ع���املراكز�القيادية���مالعينة�ال���اك�شفنا�من�خالل�احت�اكنا�� بأ��م�يبحثون

سداخل�امل" املدير"ي��دار �ن��و�ة�الفاعلال�يمكننا�ا��ديث�ع ر ق�د �أن�نتطر ة�خاصة�لدى�فئة�الرجال�بدون

� ى �ير �إذ �أيضا، �املادي �مستوا�م �عن �البحث �غدنزإ�� �اجتماعية��أنتو�ي
ً
��و�ة �املرء �ع�� سِبُغ

ُ
�� �العمل �طبيعة أن

 
ُ
ة�خاصة،�فإن��عتداد�بالنفس�كث��ا�ما�يرتبط مستقرة،�و����ما�يتعلق�بالرجال�بصور

،�و��و�ما��عتقد�أنھ�قد�ش�ل�لدى��)436،�ص2005أنتو�ي�غدنز،�

  . لتحس�ن�مستوا�م�املادي�و��جتما��

سة��ساتذة�لل ر اء�مما �التا���يب�ن�لنا�الدوافع�ال����انت�تقف�ور ل و�ا��دو

  :قيادة�ال��بو�ةيب�ن�دوافع�التحاق��ساتذة�بال): 02(ا��دول�رقم�

  
  مدير�نبال�سبة�لل

التكرار  %  التكرار

32  00  00  دوافع�مادية

31  0.98  01  دوافع�اجتماعية

11  7.84  08  دوافع�م�نية

28  91.17  93  قناعة���صية

102  100  102  املجموع

�أعاله�بأن�غالبية�امل ل �العمل�� دير لقد�لوحظ�كما��و�مب�ن����ا��دو ُم ِوِ� �ْ�َ سْ �ن�لم�َ�

ائدة����جزائر�ما��عد��ستقالل،�بقدر�ما�دفعت���م�القناعة�ال��صية�الناتجة�عن�توفر�عنصر�الو��� ر �ة�

اسة�املختلفة��دفھ�إشباع�حاجات�مادية�ال�أصبح� ر �نتماء�عند�م�تقليديا�كما�أثب�تھ�نتائج�الد

 �� �ال�شاط �يضعف �ا��اجات �تلك �تحققت ��لما �و�بالتا�� �فتتأثر�املدار غ��، ���يح، �و�العكس �لد��م ي

ة��س�ب�مختلف�مشا�ل�املجتمع��جتماعية�و�املادية�و�ما�يحملھ�أفراده�من�قيم

  .)37-36ص�.،�ص2010بوف��ة�غياث،�( تتطلبھ�التنظيمات�امل�نية�ا��ديثة
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�فك �ال�نحبذ �كما �التعامالت ��� �فقط الرس��

��س�ثمار����ا��انب�ن� ل س�التنظيم�خاصة�ا��ديثة�م��ا�ال���تحاو ر مختلف�مدا

  .تنظيم�لتحقيق�أ�دافھ

� �اك�شاف �من اسة ر �الد �لنا �سمحت لقد

أس�ا��جر،��وظيفة�مدير ب ر ف�م�املادية�و�ع��� ���محاولة�لتحس�ن�ظرو

ى��ال�سباب�  �س�خر ر ب�من�مشقة�م�نة�التد �رو

آلخر،�ب�نما�تختلف��ذه�النظرة�لدى�

��ذه� ��خر�ن، �اتجاه لية �باملسؤو ��حساس �عن �الناجمة �قناع��م �ن�يجة �ال��بو�ة �املؤسسات أس ر � �ع�� لية املسؤو

�ب �تتعلق �ال�� �املشا�ل �بمختلف اي��م ر �و�د �س ر �التد ��� �الطو�لة �خ����م �عن �الناجمة القناعة

لد��م�دافعا�للبحث�عن��ل�ما�يحيط�بال�

العينة�ال���اك�شفنا�من�خالل�احت�اكنا��

  .الفردية

ال�يمكننا�ا��ديث�ع

� ى �ير �إذ �أيضا، �املادي �مستوا�م �عن �البحث إ��

 
ُ
ة�خاصة،�فإن��عتداد�بالنفس�كث��ا�ما�يرتبط مستقرة،�و����ما�يتعلق�بالرجال�بصور

أنتو�ي�غدنز،�( احتياجات��سرة

لتحس�ن�مستوا�م�املادي�و��جتما��

سة��ساتذة�لل ر اء�مما �التا���يب�ن�لنا�الدوافع�ال����انت�تقف�ور ل و�ا��دو

ا��دول�رقم� 

دوافع�مادية

دوافع�اجتماعية

دوافع�م�نية

قناعة���صية

�أعاله�بأن�غالبية�امل ل لقد�لوحظ�كما��و�مب�ن����ا��دو

ر تجر�ة� ائدة����جزائر�ما��عد��ستقالل،�بقدر�ما�دفعت���م�القناعة�ال��صية�الناتجة�عن�توفر�عنصر�الو���إدا ر �ة�

أصبح�قد�لذلك،�لذلك�ف

 �� �ال�شاط �يضعف �ا��اجات �تلك �تحققت ��لما �و�بالتا�� غ��،

ة��س�ب�مختلف�مشا�ل�املجتمع��جتماعية�و�املادية�و�ما�يحملھ�أفراده�من�قيمال��بو�

تتطلبھ�التنظيمات�امل�نية�ا��ديثة



رؤى سوسیوتربویة إلعادة إنتاج الثقة بین 

 

                                           برلین

109 

�خية ر خاصة�إذا��عاملنا�مع�فرضية�أن��لقد�ش�ل�الدين����املخيال�الشع���ع���أنھ�قيمة�ثقافية�ذات�داللة�تا

سات�اليومية�ال�ت�اد�تخرج�عن�توظيفھ�ح������

�الناس� �عامة �تصدر�من �كث��ة سات ر �مما �ألن �الدين �توظيف �قضية �كب����� �تحفظ ��ناك �أن غم ر � ي، �ال��بو الوسط

�لتلك�املصا����ذا�ع���
ً
�الدين�حماية �بتوظيف ت�ناقض�مع�الدين،�لكن�بمجرد�أن�تتأثر�مصا���م�الفردية�يقومون

�املص��ة�الفردية� �من�قيمة �ستعزز سات ر �املما ��عتقد�أن�مثل��ذه �فنحن ة

اسة�بأن� ر �الد �بي�ت �ذاتھ،�و�قد ���حد

�لت��ير� ���� �أو�إليجاد �لت��ير�تصرفا��م �الدين �يوظفون �ال����ن ات ر �القرا ��عض �اتجاه مواقف�م

سة�حقيقية�لإل  ر رةو�ل�س�مما   .دا

�فكر� ��� �و�القداسة �امل�انة �نفس �ال�يمتلك �الدين �أصبح �ح�� �بقوة �تراجعت �قد �الدي�ية سة ر �املما أن

��و  ة ر ��دا ى �مستو �ع�� �املالحظ �أن غالبية��استقالة�إال

أس��عض�املؤسسات�ال��بو�ة�إال�أن�وجود�م ر �و�بقلة�ع���

� �فئة �و�تمثل �جدا �محدود ��شاط�ا �و��عض�لكن ��صغر�سنا الذ�ور

�ب �تقبل �أن�ت�شط�وفق� ھ،لك��ا ل و�تحاو

ي   .��ميع�الفاعل�ن����الوسط�ال��بو

 �� �العمل �تصو�ب ��� ا��ا ر �بقرا �ما�دار �سا�م �وفق ي

�بأنھ�يجب� ��ك���سنا،�ف�ذه�الفئة��عتقُد ��ناك�تواجد�للسلفي�ن�ع���و�تمثل�فئة�الذ�ور أن�ي�ون

سة ر ا�و�مما  .و�فئة�ال�ساء�امل��وجات" ر

اسة�سابقة�تناولت�نفس�املوضوع�فقد� ر حسب�د

�سيطرة� �من ج �ا��رو ��ن ���د ��ستطيع �ال ي �ا��زائر �للمجتمع �و��ن��و�ولو�� �الثقا�� �املخيال �طبيعة �بأن لوحظ

�ا�و�مساوا��ا�مع�الرجل����القياد ،�و� (Bruno S.Frey, 2002, p60) ةاملرأة�و�يحد�من�تطور

�ب�سبة� �ذلك �صدق اسة ر �الد �أثب�ت �و�قد �امل�نية، �الب�ئة �داخل �ح�� �و��عراف �التقاليد �توج��ا �ال�تزال �فاملرأة بالتا��

�ف �تر��ت �الذي �ذاتھ �حد ��� �القطاع �طبيعة �إ�� ��ذا جعت ر �أ �بحيث ،� �قيم �حضور�" ا��رمة"يھ �س�ب

� �لعام �خاصة �التيار��سالمي ��� �املر���ن �املعلم�ن�1991أغلب �من  "�م

سات�السلبية����اعتقادنا����نتاج�تفك����نظمة�السياسية�ال���آمنت� ر ،�فمثل��ذه�املما

� �الرأسمالية ى �القو �فرضتھ�عل��ا �الذي �ال��ت�ب �سلم ����أد�ى ر�ة"يع ��شعاع�" �ستعما
ً
متلقية

الثقا���و�املادي�م��ا،�فاإليمان�بإس�ام�أحادي�ا��انب�يؤسس�عقيدة�ال��ز��بدا���للمجتمع�املصنف����أسفل�سلم�

�ان�الفاعل�ن����املجتمع�و�منھ�املرأة�ال���

رؤى سوسیوتربویة إلعادة إنتاج الثقة بین : التربویة واتجاھات التربیة الحدیثة
 المؤسسات التربویة والمجتمع

برلین    -    ألمانیا/ اصدارات المركز الدیمقراطي العربي للدراسات السیاسیة واالقتصادیة 

 

�خية ر لقد�ش�ل�الدين����املخيال�الشع���ع���أنھ�قيمة�ثقافية�ذات�داللة�تا

�م�م�اجتماعيا�����عض�املجتمعات، ر �الدين�لھ�دور سات�اليومية�ال�ت�اد�تخرج�عن�توظيفھ�ح������و��و�ما�جعل�املما

�الناس� �عامة �تصدر�من �كث��ة سات ر �مما �ألن �الدين �توظيف �قضية �كب����� �تحفظ ��ناك �أن غم ر � ي، �ال��بو الوسط

�لتلك�املصا����ذا�ع���
ً
�الدين�حماية �بتوظيف ت�ناقض�مع�الدين،�لكن�بمجرد�أن�تتأثر�مصا���م�الفردية�يقومون

ى��  ر ���مستو �املص��ة�الفردية�دا �من�قيمة �ستعزز سات ر �املما ��عتقد�أن�مثل��ذه �فنحن ة

�إل��ا�الدين�و�ال �ال���ينادي �بدل�املص��ة�العامة ي �ن اسة�بأن��تنظيم��دار ر �الد �بي�ت �ذاتھ،�و�قد ���حد

�لت��ير� ���� �أو�إليجاد �لت��ير�تصرفا��م �الدين �يوظفون �ن

سة�حقيقية�لإل �ت��ير�تصرفا��مو��ذا����اعتقادنا�مجرد�غطاء�ل ر و�ل�س�مما

�فكر� ��� �و�القداسة �امل�انة �نفس �ال�يمتلك �الدين �أصبح �ح�� �بقوة �تراجعت �قد �الدي�ية سة ر �املما أن

(Adams André, 1963, p128)�� ��و ، ة ر ��دا ى �مستو �ع�� �املالحظ �أن إال

غم�أ��م�موجودون�قيادمن�ال�شاط�ال ر أس��عض�املؤسسات�ال��بو�ة�إال�أن�وجود�مي،�و� ر و�بقلة�ع���

�إ���ثالثة�فئات�����التا��   :جعل�م�ينقسمون

�ال� ��� �منخرطة �فئة �القيادي �شاط �فئة �و�تمثل �جدا �محدود ��شاط�ا لكن

�باملبادئ�ال���جاء���ا�ال �ال�تؤمن �الفئة �ف�ذه �ب�تنظيمال�ساء�الغ���م��وجات، �تقبل لك��ا

���دف�إ���تحس�ن� ي �وضاع�املادية�و��جتماعية�تصور ��ميع�الفاعل�ن����الوسط�ال��بو

�ال� ��� �منخرطة ي فئة ��دار ��شاط ك ر �و�و��شا �� بقوة �العمل �تصو�ب ��� ا��ا ر �بقرا �سا�م

�بأنھ�يجب� ��ك���سنا،�ف�ذه�الفئة��عتقُد و�تمثل�فئة�الذ�ور

 .مختلف�املؤسسات�من�أجل�العمل�ع�����ذيب�املجتمع

سةتصو "ي،�و�تمثل�فئة�امل�شددين�قيادفئة�ال�تؤمن�أصال�بالعمل�ال ر ا�و�مما ر

�ال��بو�ة�ف أس�املؤسسات ر اسة�سابقة�تناولت�نفس�املوضوع�فقد�أما�فيما�يتعلق�ب�شاط�املرأة�ع��� ر حسب�د

�سيطرة� �من ج �ا��رو ��ن ���د ��ستطيع �ال ي �ا��زائر �للمجتمع �و��ن��و�ولو�� �الثقا�� �املخيال �طبيعة �بأن لوحظ

�الذي���مش� ي �ا�و�مساوا��ا�مع�الرجل����القيادا��طاب��بو املرأة�و�يحد�من�تطور

�ب�سبة� �ذلك �صدق اسة ر �الد �أثب�ت �و�قد �امل�نية، �الب�ئة �داخل �ح�� �و��عراف �التقاليد �توج��ا �ال�تزال �فاملرأة بالتا��

�ف �تر��ت �الذي �ذاتھ �حد ��� �القطاع �طبيعة �إ�� ��ذا جعت ر �أ �بحيث ،

� �أك���داخلھ �و�الدي�ية �املحافظة �"التوج�ات �لعام �خاصة �التيار��سالمي ��� �املر���ن أغلب

سات�السلبية����اعتقادنا����نتاج�تفك����نظمة�السياسية�ال���آمنت��)196 ر ،�فمثل��ذه�املما

� �الرأسمالية ى �القو �فرضتھ�عل��ا �الذي �ال��ت�ب �سلم ����أد�ى يع

الثقا���و�املادي�م��ا،�فاإليمان�بإس�ام�أحادي�ا��انب�يؤسس�عقيدة�ال��ز��بدا���للمجتمع�املصنف����أسفل�سلم�

مان�ماتلر،� ر الفاعل�ن����املجتمع�و�منھ�املرأة�ال����،�و��و�ما�ا�عكس�ع���جميع�)18،�ص2008أ

   .��مباشر
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�خية ر لقد�ش�ل�الدين����املخيال�الشع���ع���أنھ�قيمة�ثقافية�ذات�داللة�تا

�م�م�اجتماعيا�����عض�املجتمعات، الدين�لھ�دور

�الناس� �عامة �تصدر�من �كث��ة سات ر �مما �ألن �الدين �توظيف �قضية �كب����� �تحفظ ��ناك �أن غم ر � ي، �ال��بو الوسط

�لتلك�املصا����ذا�ع���
ً
�الدين�حماية �بتوظيف ت�ناقض�مع�الدين،�لكن�بمجرد�أن�تتأثر�مصا���م�الفردية�يقومون

�أما�ع �املجتمع، ى ى�� مستو ���مستو

�امل �إل��ا�الدين�و�الدير عند �ال���ينادي �بدل�املص��ة�العامة �ن

�امل�% 34.16 �لت��ير�دير من ���� �أو�إليجاد �لت��ير�تصرفا��م �الدين �يوظفون �ن

و��ذا����اعتقادنا�مجرد�غطاء�ل،�يتخذو��ا

� غم ر �فكر�و� ��� �و�القداسة �امل�انة �نفس �ال�يمتلك �الدين �أصبح �ح�� �بقوة �تراجعت �قد �الدي�ية سة ر �املما أن

�الزمن ��ذا ��� (Adams André, 1963, p128)الشباب

من�ال�شاط�ال" السلفي�ن"

�إ���ثالثة�فئات�����التا�� جعل�م�ينقسمون

�ال� -1 ��� �منخرطة فئة

�باملبادئ�ال���جاء���ا�ال �ال�تؤمن �الفئة �ف�ذه ال�ساء�الغ���م��وجات،

���دف�إ���تحس�ن� تصور

�ال� -2 ��� �منخرطة فئة

�بأنھ�يجب��،تقتضيھ�الشر�عة ��ك���سنا،�ف�ذه�الفئة��عتقُد و�تمثل�فئة�الذ�ور

مختلف�املؤسسات�من�أجل�العمل�ع�����ذيب�املجتمع

فئة�ال�تؤمن�أصال�بالعمل�ال -3

�ال��بو�ة�ف أس�املؤسسات ر أما�فيما�يتعلق�ب�شاط�املرأة�ع���

�سيطرة� �من ج �ا��رو ��ن ���د ��ستطيع �ال ي �ا��زائر �للمجتمع �و��ن��و�ولو�� �الثقا�� �املخيال �طبيعة �بأن لوحظ

�الذي���مش� ي ا��طاب��بو

�ب�سبة� �ذلك �صدق اسة ر �الد �أثب�ت �و�قد �امل�نية، �الب�ئة �داخل �ح�� �و��عراف �التقاليد �توج��ا �ال�تزال �فاملرأة بالتا��

�ف% 76.66 �تر��ت �الذي �ذاتھ �حد ��� �القطاع �طبيعة �إ�� ��ذا جعت ر �أ �بحيث ،

� �أك���داخلھ �و�الدي�ية �املحافظة التوج�ات

�حس�ن،�( ي 2019�،196ز���

�ا��م بقي
ُ
�ت �أن رة �بضرو �الرأسمالية ى �القو �فرضتھ�عل��ا �الذي �ال��ت�ب �سلم ����أد�ى يع

الثقا���و�املادي�م��ا،�فاإليمان�بإس�ام�أحادي�ا��انب�يؤسس�عقيدة�ال��ز��بدا���للمجتمع�املصنف����أسفل�سلم�

ي  مان�ماتلر،�( املسار�ا��ضار ر أ

رة� ��مباشر�تأثلغيا��ا�عن��دا
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رد�ع��� سواء�لدى�العامل�أو�املواطن��انت�موضع�أخذ�و�

�خية�ال����عود� ر اسب�التا أع���املستو�ات����السلطة،�خاصة��عد�ف��ة��ستقالل�و�ما�انجر�ع��ا�من�وجود��عض�الرو

م�عن�وا ْزلِ� �نضال�م�و�َع �ع���مثقفينا���دف�تفت�تِ تْ َض ِر
ُ
�ة�ال���ف ر �مجتمع�مأساسا�إ���السياسة�الثقافية��ستعما  قعِ

�دير ،�و��و�ما�أدى�����خ���إ���إنتاج��وة�ب�ن�القائد�و�القاعدة�سا�مت����صناعة�امل

س�سلطتھبمشا�لھ��جتماعية�املختلفة�و�بالدين ر و�قد�سا�م��،�ليما

  .ألن�ير���ألع���مستو�اتھ

اسة�اك�شاف�منظومة�القيم�السائدة�ال���تت�نا�ا�امل ر �من�خالل��ذه�الد ل ،�و�ال���تجعل�ؤسسات�ال��بو�ةنحاو

�حول�ا�كفلسفة�عامة��تحكم�جميع�اف��اضا��م�و�معتقدا��م�نحو�ال ي �شاتنظيم�يلتفون ،�لكن�قبل�ط��دار

سة ر ل��"املد �سنحاو �معينة، نحو�أ�داف

��ستطيعون�ال �مقتنع�ن�أ��م �إال�ب�ن�أناس �التنظيم �مسألة �بل�عل��م��عملال�مع���لطرح معا،

�ل�ز�م��م �ال�دافع �أن �بإف��اض �املرجع،�(�يبدأون �نفس �السو�دي، محمد

�أن�تنظيماتنا� ،�و�التنظيم�الذي�نحن�بصدد�ا��ديث�عنھ�ل�س�نفسھ�ذلك�املوجود�لدى�الغرب،��ون

�التقليدية�ال���ال�تزال� �عرف�عدة�تناقضات��س�ب�الب���الثقافية�ال���تتأثر��عناصر�الدين�و�القرابة�و�غ���ا�من��مور

  .بثقافة��فراد�الفاعل�ن�ف��ا

ر  �مختلف�دا ��� �التنظيمية �بالقواعد �ة

�بداخل�ا� �الفاعل�ن �بثقافات �منظمة �ألي �التنظيمية �الثقافة �اصطدام �و�أن �خاصة ،

�قادةية�ح�ن�تتم���ثقافة�القياداء�و��ستمرار،�و��ذا�ما�س���ن����اعتقادنا�املسألة�ال

  :بالقواعد�التنظيمية

  ال

  %  التكرار  %

26.47  75  73.52  

12.74  89  87.25  

40.19  61  59.80  

ح���تتحدد�ل�ا��و���ا��فاعل�ن��جتماعي�ن

�ة����ذلك�من�أجل�ضبط�سلوك�جميع�الفاعل�ن�و�توج���ا� ر التنظيمية،�بحيث�يلعب��طار�الرس���جو�ر�العملية��دا

�ال�تزال� ي طر�قة�ال�سي������الوسط�ال��بو

اجع�حسب�تحليلنا�إ��� ر ���ضمن�ما��س���بالوالء�و�التحالفات��عيدا�عن�الرسمية،�و��ذا�

أس�املؤسسة�ال��بو�ة،�ب�نما� ر �ف��ا�مدة�بقاء�املدير�ع��� ل ان�الوظيفي�و�تطو طبيعة�املؤسسات�ال���يتوقف�ف��ا�الدور

رؤى سوسیوتربویة إلعادة إنتاج الثقة بین : التربویة واتجاھات التربیة الحدیثة
 المؤسسات التربویة والمجتمع
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اسة�بأن� ر ر�ةقضية�بي�ت�الد لية��دا رد�ع����تو���املسؤو سواء�لدى�العامل�أو�املواطن��انت�موضع�أخذ�و�

�خية�ال����عود� ر اسب�التا أع���املستو�ات����السلطة،�خاصة��عد�ف��ة��ستقالل�و�ما�انجر�ع��ا�من�وجود��عض�الرو

م�عن�وا ْزلِ� �نضال�م�و�َع �ع���مثقفينا���دف�تفت�تِ تْ َض ِر
ُ
�ة�ال���ف ر أساسا�إ���السياسة�الثقافية��ستعما

،�و��و�ما�أدى�����خ���إ���إنتاج��وة�ب�ن�القائد�و�القاعدة�سا�مت����صناعة�امل�)42ت،�ص

بمشا�لھ��جتماعية�املختلفة�و�بالدين�أثر�نمط��سي��هالذي�يت�دير 

ألن�ير���ألع���مستو�اتھ�التنظيمات�امل�نية�ا��ديثة ���إضعاف�التضامن�الذي��انت�تبحث

 :داري ثقافة�التنظيم�� 

اسة�اك�شاف�منظومة�القيم�السائدة�ال���تت�نا�ا�امل ر �من�خالل��ذه�الد ل نحاو

�حول�ا�كفلسفة�عامة��تحكم�جميع�اف��اضا��م�و�معتقدا��م�نحو�ال تنظيم�يلتفون

�التنظيم �ثقافة �عن ي �ا��ديث �املنظمة��دار �توجيھ ��� �دور �من �ل�ا سة" و�ما ر املد

��ستطيعون�ال �مقتنع�ن�أ��م �إال�ب�ن�أناس �التنظيم �مسألة ال�مع���لطرح

�و�ال  �بالتنظيم �النضال ��ستطيعون �أي �ل�ز�م��مذلك، �ال�دافع �أن �بإف��اض �يبدأون

�أن�تنظيماتنا� ،�و�التنظيم�الذي�نحن�بصدد�ا��ديث�عنھ�ل�س�نفسھ�ذلك�املوجود�لدى�الغرب،��ون

�التقليدية�ال���ال�تزال� �عرف�عدة�تناقضات��س�ب�الب���الثقافية�ال���تتأثر��عناصر�الدين�و�القرابة�و�غ���ا�من��مور

بثقافة��فراد�الفاعل�ن�ف��اتؤثر����الفرد�و�ا��ماعة،�فتصنع�ثقافة�تنظيمية�تتأثر�غالبا�

�امل �إل��ام �مدى �نب�ن �أن ل �ا��دو �ع����ذا ل �� قيادو�ال�دير سنحاو ر ات دا

�بامل �تر�ط�م �ال�� �بداخل�ا�وظف�نالعالقات �الفاعل�ن �بثقافات �منظمة �ألي �التنظيمية �الثقافة �اصطدام �و�أن �خاصة ،

اء�و��ستمرار،�و��ذا�ما�س���ن����اعتقادنا�املسألة�اليدفع�ا�ألن�تتكيف�من�أجل�البق

بالقواعد�التنظيمية�دير�نيب�ن�مدى�إل��ام�امل): 03(ا��دول�رقم�

  �سئلة
  �عم

%  التكرار

26.47  27  �ن؟وظفاملم�مع��عامال��ع���ا��انب�الرس������

د�ال�شر�ة�ن�جدي�للمدير  ر 12.74  13  ؟���مجال��سي���املوا

40.19  41  ؟دير�ن����ال�سي��كم�من�طرف�امل

رة �ثقاف��ا�ال��تنظيمك�دا �إ���جميع�السي�� أن�تمرر فاعل�ن��جتماعي�نية

�ة����ذلك�من�أجل�ضبط�سلوك�جميع�الفاعل�ن�و�توج���ا� ر التنظيمية،�بحيث�يلعب��طار�الرس���جو�ر�العملية��دا

�ال�تزال��من�املبحوث�ن�قد�اعت��ت�بأن�% �73.52سبة�نحو�أ�داف�املنظمة،�إال�أن� ي طر�قة�ال�سي������الوسط�ال��بو

س ر اجع�حسب�تحليلنا�إ����عتمد�ع���ا��انب�الغ��� ر ���ضمن�ما��س���بالوالء�و�التحالفات��عيدا�عن�الرسمية،�و��ذا�

أس�املؤسسة�ال��بو�ة،�ب�نما� ر �ف��ا�مدة�بقاء�املدير�ع��� ل ان�الوظيفي�و�تطو طبيعة�املؤسسات�ال���يتوقف�ف��ا�الدور
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اسة�بأن�لقد� ر بي�ت�الد

�خية�ال����عود� ر اسب�التا أع���املستو�ات����السلطة،�خاصة��عد�ف��ة��ستقالل�و�ما�انجر�ع��ا�من�وجود��عض�الرو

م�عن�وا ْزلِ� �نضال�م�و�َع �ع���مثقفينا���دف�تفت�تِ تْ َض ِر
ُ
�ة�ال���ف ر أساسا�إ���السياسة�الثقافية��ستعما

ت،�ص.محمد�السو�دي،�د(

�دير ع���ش�لھ�ا��ا��،�امل

���إضعاف�التضامن�الذي��انت�تبحث

ثقافة�التنظيم��  -2

اسة�اك�شاف�منظومة�القيم�السائدة�ال���تت�نا�ا�امل ر �من�خالل��ذه�الد ل نحاو

�حول�ا�كفلسفة�عامة��تحكم�جميع�اف��اضا��م�و�معتقدا��م�نحو�الأي�أعضاء� تنظيم�يلتفون

�التنظيم �ثقافة �عن ا��ديث

�أنھ� �فكرة ��ستطيعون�الالوقوف�عند �مقتنع�ن�أ��م �إال�ب�ن�أناس �التنظيم �مسألة ال�مع���لطرح

�و�ال  �بالتنظيم �النضال ��ستطيعون �أي ذلك،

�أن�تنظيماتنا��)نفس�الصفحة ،�و�التنظيم�الذي�نحن�بصدد�ا��ديث�عنھ�ل�س�نفسھ�ذلك�املوجود�لدى�الغرب،��ون

�التقليدية�ال���ال�تزال� �عرف�عدة�تناقضات��س�ب�الب���الثقافية�ال���تتأثر��عناصر�الدين�و�القرابة�و�غ���ا�من��مور

تؤثر����الفرد�و�ا��ماعة،�فتصنع�ثقافة�تنظيمية�تتأثر�غالبا�

�امل �إل��ام �مدى �نب�ن �أن ل �ا��دو �ع����ذا ل سنحاو

�بامل �تر�ط�م �ال�� العالقات

يدفع�ا�ألن�تتكيف�من�أجل�البق

  .بالتقليد�و�السطحية

ع���ا��انب�الرس�������املديرون�ركز ي�ل�

جدي�للمدير �ل��ناك�ت�و�ن�

كم�من�طرف�املاكر إشتم�ي�ل�

رةلقد�حاولت��  دا

�ة����ذلك�من�أجل�ضبط�سلوك�جميع�الفاعل�ن�و�توج���ا� ر التنظيمية،�بحيث�يلعب��طار�الرس���جو�ر�العملية��دا

نحو�أ�داف�املنظمة،�إال�أن�

س ر �عتمد�ع���ا��انب�الغ���

أس�املؤسسة�ال��بو�ة،�ب�نما� ر �ف��ا�مدة�بقاء�املدير�ع��� ل ان�الوظيفي�و�تطو طبيعة�املؤسسات�ال���يتوقف�ف��ا�الدور
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���ال�سي��،�و�يظ�ر�ذلك�حسب�إعتقاد�م�

�املؤسسة� ة ر �إدا �إبالغ أس�ا ر � �ع�� �و�ال�� �التنظيمية �ا��صوصيات ��عض �لإلجتماع ألن

س���عن�طر�ق�لوحة��عالنات�كما��و�متفق� ر �ن��ش�ل�

���� �الرس�� �ا��انب �ع�� �القادة ��ؤالء �إعتماد �ملدى ا ر �معيا �ي�ون �ألن �ال�يكفي �لوحده ��جتماع إال�أن

ى� �أخر �إجتماعات ��ناك �أن اسة ر �الد �حسب �املرات �كث���من ��� �لوحظ �ألنھ ، ي �و�ال��بو ي ��دار لفر�ق�ن

�وجود� ���قاعة��ساتذة���م�ستغلون

�أي� �ع���أن�ي�ون �ة�ال����ستوجب�حسب�القانون ر لضغوطات��دا

جعت�نفس�ال�سبة�من�املبحوث�ن�بأن�س�ب�ذلك� ر أ

وفق�ما��إس��اتجيا��مف�يكيت �ؤالء�املدير�ن

�ن�خارج�أوقات�عمل�ن ر �إ���حد�كب���أن�تتفادى�إحضا ل ذلك�و��،���عمل�ا،�ف���تحاو

رة�.الرجوع�إ����ليات�ذات�الطا�ع�الرس���املنظم�وفق�القوان�ن�و�أعراف�التنظيم ،�ألن�ذلك�قد�يقود�إ���إثا

را� �قرا سة�أي��شاط�م���بال�سبة�للمرأة�ال�ي�ون ر اسات�أن�قرار�مما ر ��عض�الد ى تر

�تتحكم�فيھ�العائلة�و�تتدخل�فيھ�و�بقوة
ً
را  ,KERZABI Abdelatif(را

�من��دوار�القيادية�لدى��ؤالء�امل ،�كما�تقلل�من�دير�نف�ذه�الطر�قة����العمل����حد�ذا��ا��عتقد�بأ��ا�ال��عزز

��ع �م��ا �خاصة �املتاحة، �الرقابة �آليات �خالل �من �جميع�الية �ب�ن ��تصاالت ز�ز�نظام

،�فتؤدي�طر�قة�العمل�تلك�إ����غذية�ا��انب�

�أنھ�لم�يلتمس�م��ا�ا��دية��� �الطا�ع��،��ون التعامالت�ذات

�� �ال �سلبية �لثقافة �بناءؤسس ��� �لد�الفكر�امل�سا�م ى��

�ا��ديثة، �أنھ� التنظيمات �لوحظ و�قد

�بحيث� ���يح �و�العكس �معينة، �جماعة ��عاقب �أن اد ر �أ ��لما �و�الرقابة �الردع �أدوات بتفعيل

�% 76.47،�و��و�ما�أكدت�عليھ��سبة�

ية،�و�أن�الغالبية�ال���تقوم�تنظيم���أ�سط�املشا�ل�ال

�عالق��ن� �تحكم �ال�� �القوان�ن �ع�� ��عد �يتعرفن �لم �أل��ن �م��ن، �ا��دد خاصة

�لتعز�ز� �م��ن �عفو�ة �فعل �ن�حضور كردة

�ع���أغلب�املؤسسات�ال��بو�ة،�و� ل اجعة����اعتقادنا�إ���قلة�الت�و�ن�أو�ا�عدامھ�إن����القو ر ه�

ئاسة�املؤسسات�ال��بو�ةمن�املبحوث�ن�ع���أ��م�لم�يتلقوا�ت�و�نا�مباشرا��عد� ر ،�تول��م�

رؤى سوسیوتربویة إلعادة إنتاج الثقة بین : التربویة واتجاھات التربیة الحدیثة
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���ال�سي��،�و�يظ�ر�ذلك�حسب�إعتقاد�م�يحتكم�ل��انب�الرس���" املدير"بأن�القائد��% 26.47

��جتماعات، �عقد �مناسبات �املؤسسة���� ة ر �إدا �إبالغ أس�ا ر � �ع�� �و�ال�� �التنظيمية �ا��صوصيات ��عض �لإلجتماع ألن

س���عن�طر�ق�لوحة��عالنات�كما��و�متفق�فاعلال��بو�ة�بيوم�و�ساعة�إ�عقاد��جتماع،�و�إبالغ�جميع�ال ر �ن��ش�ل�

���� �الرس�� �ا��انب �ع�� �القادة ��ؤالء �إعتماد �ملدى ا ر �معيا �ي�ون �ألن �ال�يكفي �لوحده ��جتماع إال�أن

ى� �أخر �إجتماعات ��ناك �أن اسة ر �الد �حسب �املرات �كث���من ��� �لوحظ �ألنھ ، ي �و�ال��بو ي ��دار لفر�ق�ن

  .كمجالس�التأديب��عقد�بصفة�ال�تتما����و�قوان�ن�ال��بية�الوطنية

� �دير�نامل�ساتذة�من�معرفة�بأ��م��عت��ون�بأن�كن�نا�لقاءاتنا�مع

�أي�بعض�اة�إل��م،�و�ذلك�تفاديا�ل �ع���أن�ي�ون �ة�ال����ستوجب�حسب�القانون ر لضغوطات��دا

�فقد� ى جعت�نفس�ال�سبة�من�املبحوث�ن�بأن�س�ب�ذلك�إجتماع�خارج�أوقات�العمل،��ذا�من�ج�ة،�أما�من�ج�ة�أخر ر أ

ل يلذلك��وة،�ن�من�ال�س�ساتذة��علم�بأن�غالبية��  �ؤالء�املدير�ن�حاو

�ا�ح����ستمر  ر رة�ضرو �ن�خارج�أوقات�عمل�ن��دا ر �إ���حد�كب���أن�تتفادى�إحضا ل ���عمل�ا،�ف���تحاو

الرجوع�إ����ليات�ذات�الطا�ع�الرس���املنظم�وفق�القوان�ن�و�أعراف�التنظيم

را��و�����ذا�الصدد �قرا سة�أي��شاط�م���بال�سبة�للمرأة�ال�ي�ون ر اسات�أن�قرار�مما ر ��عض�الد ى تر

�أحيانا�ق غبا��ا،�بقدر�ما�ي�ون ر �تتحكم�فيھ�العائلة�و�تتدخل�فيھ�و�بقوةتتحقق�من�خاللھ�
ً
را را

�من��دوار�القيادية�لدى��ؤالء�امل ف�ذه�الطر�قة����العمل����حد�ذا��ا��عتقد�بأ��ا�ال��عزز

�ال �القواعد �ع�� قاب��م ر � ��ععممدى �م��ا �خاصة �املتاحة، �الرقابة �آليات �خالل �من الية

�م�ف���بو ��م�الؤسسالفاعل�ن�من�أجل�تقو�ة�وال��م�مل ،�فتؤدي�طر�قة�العمل�تلك�إ����غذية�ا��انب��ا�ة�و��عز�ز�دور

�ال�يل��م�بقوان�ن��  ر و�تجعلھ �أنھ�لم�يلتمس�م��ا�ا��دية���غاليا�ةدا ،��ون

ات�املختلفة ر   .إشراك�م����إتخاذ�القرا

�سابقا �أشرنا سات�كما ر �املما ��ذه �مثل ��تس�فإن �ال �سلبية �لثقافة ؤسس

�و�املدير  ��انال��عرف�وظف �تت�نا�ا �ال�� �التنظيمية �ا��ديثة،الثقافة التنظيمات

�بحيث� ���يح �و�العكس �معينة، �جماعة ��عاقب �أن اد ر �أ ��لما �و�الرقابة �الردع �أدوات بتفعيل

فھ�النفسية�و��جتماعية �املدير����أفضل�ظرو ،�و��و�ما�أكدت�عليھ��سبة��تتال����أدوات�الرقابة�ح�ن�ي�ون

ل� ر إن�تم�جر�� برد�ا��عم�ع���سؤال�حو ���أ�سط�املشا�ل�ال�دير ة�من�طرف�املدا

�عالق��ن�" اتدير امل" �تحكم �ال�� �القوان�ن �ع�� ��عد �يتعرفن �لم �أل��ن �م��ن، �ا��دد خاصة

� �توظيف �إ�� �ي��أن �و�بالتا�� �و�الرقابة، �الردع �لتعز�ز��آليات �م��ن �عفو�ة �فعل كردة

�ع���أغلب�املؤسسات�ال��بو�ة،�و� ل اجعة����اعتقادنا�إ���قلة�الت�و�ن�أو�ا�عدامھ�إن����القو ر ه�

من�املبحوث�ن�ع���أ��م�لم�يتلقوا�ت�و�نا�مباشرا��عد�%  87.25
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26.47أكدت�ال�سبة�املتبقية�

��جتماعات، �عقد �مناسبات ��

ال��بو�ة�بيوم�و�ساعة�إ�عقاد��جتماع،�و�إبالغ�جميع�ال

� �قانونيا، ����عليھ �الرس�� �ا��انب �ع�� �القادة ��ؤالء �إعتماد �ملدى ا ر �معيا �ي�ون �ألن �ال�يكفي �لوحده ��جتماع إال�أن

� ى�ل�سي���م �أخر �إجتماعات ��ناك �أن اسة ر �الد �حسب �املرات �كث���من ��� �لوحظ �ألنھ ، ي �و�ال��بو ي ��دار لفر�ق�ن

كمجالس�التأديب��عقد�بصفة�ال�تتما����و�قوان�ن�ال��بية�الوطنية

كن�نا�لقاءاتنا�مع�لقد�م

سائل��  ر ر ليمرروا� ة�إل��م،�و�ذلك�تفاديا�لدا

�فقد� ى إجتماع�خارج�أوقات�العمل،��ذا�من�ج�ة،�أما�من�ج�ة�أخر

�علم�بأن�غالبية�� �دير امل��و�معرفة

نھ �ا�ح����ستمر �يرو ر ضرو

الرجوع�إ����ليات�ذات�الطا�ع�الرس���املنظم�وفق�القوان�ن�و�أعراف�التنظيمعيدا�عن��

�أسر�ة،� و�����ذا�الصددمشا�ل

�أحيانا�ق غبا��ا،�بقدر�ما�ي�ون ر تتحقق�من�خاللھ�

2009, p02.(  

�من��دوار�القيادية�لدى��ؤالء�امل ف�ذه�الطر�قة����العمل����حد�ذا��ا��عتقد�بأ��ا�ال��عزز

�ال �القواعد �ع�� قاب��م ر � مدى

الفاعل�ن�من�أجل�تقو�ة�وال��م�مل

�ال�يل��م�بقوان�ن�� �عاملالسل������ال و�تجعلھ

ات�املختلفة�ام���و �الرس�� ر إشراك�م����إتخاذ�القرا

�سابقاو� �أشرنا كما

�املاملوظف �فيصبح �و�املدير ، وظف

�املدير� �يقوم �ما �بحيث�كث��ا ���يح �و�العكس �معينة، �جماعة ��عاقب �أن اد ر �أ ��لما �و�الرقابة �الردع �أدوات بتفعيل

فھ�النفسية�و��جتماعية �املدير����أفضل�ظرو تتال����أدوات�الرقابة�ح�ن�ي�ون

ل� برد�ا��عم�ع���سؤال�حو

� �فئة �تمثل �الفعل "��ذا

�ال��بو�ةب �ا��ماعة �توظيف �إ�� �ي��أن �و�بالتا�� ،

  .املؤسسةب

�ع���أغلب�املؤسسات�ال��بو�ة،�و�فقلة�الو����ذ ل اجعة����اعتقادنا�إ���قلة�الت�و�ن�أو�ا�عدامھ�إن����القو ر ه�

�87.25ذا�ما�أكدتھ��سبة�



رؤى سوسیوتربویة إلعادة إنتاج الثقة بین 

 

                                           برلین

112 

�باإلنتماء�و�الوالء�ل� �ماعة�و�ذي�من�شأنھ�تنمية�الشعور

�ا��فاظ�ع����ستقرار�التنظي������ ق ��م،�مؤسسالية�الكب��ة�من�التعرف�ع���طر

��عز�ز��دوار�ل�ل�فرد�داخل�امل ق اب�ذلك�و�بالتا���فغية،�ؤسس��و�طر

ة�الفردية���ميع�الفاعل�ن،�و����ظل�غياب��ذا�أصبحت��  ر ح�املباد رةع���رو ����م��مة�دا

  .ةنوعي�تو�ل�س�ةكميو�بطر�قة� استقرار�وظيفي

خوفا�من�ا�ع�اسات�ذلك�عل��ا،��عتقد�بأ��ا�لن��سا�م�

�املجتمعات�بأنھ�مر�ون�و� �مسألة�تطور ل ح�ن�تناو

�م�ع���أحسن�وجھ،�و� �بدور ح���يقوم�الفاعلون

� �كإن�ثاقٍ �ا �تصور �ال�يمكن ���سانية �الثقافة �أن �باب �من �إل��ا ق يتطر

�للمجتمعات ���ساِن لقِ
َ

،�فالثقافة�تأ�ي�من�خ ي مل�س�و�( مباشر�من�الطبيعة�أو�من�الغر�زة�الفطر�ة����ال�ائن�ال�شر ر �ا

تباطا�مباشرا�بديناميات�ا��ماعة،�و�لذلك�إذا��انت�ثقافة�التنظيم�مب�ية� ر ،�ف���ترتبط�ا

ق�ألجل�ا ِل
ُ

  .ع���إقصاء�مختلف�أدوات�ت�شئة��فراد�لتطو�ر�ثقافا��م�فمن�املستحيل�أن�يحقق�التنظيم�أ�دافھ�ال���خ

اسة� ر �ما�قد�فقد�ثقتھ�من�التنظيمات�امل�نية�و�العمالية،�إذ�نجد�د ر ي� تحت��سعيد�شي��ح���الفرد�ا��زائر

قد�بي�ت�بأن�املؤسسة�الصناعية�لم�تر���أبدا�

�سلسلة� �ن�يجة �ف��ا �ثقة �وجود �عدم أس�ا ر � �و�ع�� ��ا

�خالل� �من �إل��ا �باإلنتماء �إحساس �وجود �عدم �ن�يجة �و�أيضا �املاضية، �العقود ��� �العمال �طالت �ال�� ال�سر�حات

�بال�سبة� �ا��ال �و��و�نفس �إل��ا، �تحتكم �ال�� ات ر �القرا �أ�م �صنع ��� ��بت�ار�و�املسا�مة �عمليات ��ل �من إقصاء�م

أي��سبة�م�مة� ر ات�الفوقية�بقدر�ما�يقوم�ب�نفيذ�ا�ع���حد� ر ي�أصبح�يحس�بأنھ�ال��سا�م����صنع�القرا

�نفس� �إنتاج �ال�تزال��عيد �الوطنية اسات�وطنية�و�أجن�ية�بأن�التنظيمات ر �د اس�نا�ع���غرار�عدة ر �د �أث�ت لقد

�عرف�ا� �ال�� �ا��ركية غم ر � �و�ذلك �و�السياسية، ��قتصادية �املؤشرات ميع

�و� �السيا��� �الصعيدين �ا��زائر�ع�� �عرف��ا �ال�� �التحوالت �تلك ��ل غم ر �و� �أنھ �إذ �ك�ل، �و�العالم ي �ا��زائر املجتمع

� ���ا �دفع �و��و�ما �التقليدية، �الثقافة �ع�� �تق��� �أن �من ��ستطع �لم �إال�أ��ا تفاع�) التنظيمات(�قتصادي ر �ا �ظل ��

 (BOUKHOBZA Mohammed, 1989, 

�علمية����العمال�من�أجل�صناعة�قاعدة�نضالية�قو�ة �أك�َ� قٍ   .بدل�أن��س�ثمر�بطر

� �تنظيمية �ثقافة �وجود �عن �ا��ديث �الصعب �من �أصبح �فقد �سبق، �ملا �مختلف�و���اية ى �مستو �ع�� واحدة

�فسلف�� �ا��وار��اب�� �مبدأ �ع�� و�التنظيمية

�ة�مع�اختالف�ثقافات�الفاعل�ن���بو ات�ال

�عميق�ال�وة�ب�ن�املؤسسات�الوطنية�العمومية�

رؤى سوسیوتربویة إلعادة إنتاج الثقة بین : التربویة واتجاھات التربیة الحدیثة
 المؤسسات التربویة والمجتمع
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�باإلنتماء�و�الوالء�ل��ن،��ذا�الت�و�ن�الدير بل�أنھ�ال�يوجد�ت�و�ن�إطالقا�لفائدة�امل ذي�من�شأنھ�تنمية�الشعور

�ا��فاظ�ع����ستقرار�التنظي������عمنظمة،�كما��سمح�للقاعدة�ال ق الية�الكب��ة�من�التعرف�ع���طر

��عز�ز��دوار�ل�ل�فرد�داخل�امل�امل�وسطالتعرف�ع����ولو�ات����ال ق ��و�طر

ة�الفردية���ميع�الفاعل�ن،�و����ظل�غياب��ذا�أصبحت�� �الت�و�ن�قد�أدى�إ���القضاء ر ح�املباد ع���رو

�ع���أك����سبِة  ل اء�ا��صو ي�ور استقرار�وظيفي نجاح�و�ع���أ��ا�أصبحت�تجر

خوفا�من�ا�ع�اسات�ذلك�عل��ا،��عتقد�بأ��ا�لن��سا�م��فعال�نقادة��فثقافة�التنظيم�ال���ال��عتمد�ع���صناعة

�الذي�سبقنا�إليھ� �املجتمع،�و��و�نفس�التصور �املجتمعات�بأنھ�مر�ون�و��دور��ايم���تطور �مسألة�تطور ل ح�ن�تناو

�م�ع���أحسن�وجھ،�و��آالن�تورانمرتبط�بمدى�الو���ا��ما��،�و�الو���شرط�أسا����عند� �بدور ح���يقوم�الفاعلون

� �جعلت �ال�� �القضية �نفس �ماركس�� ���ارل �كإن�ثاقٍ �ا �تصور �ال�يمكن ���سانية �الثقافة �أن �باب �من �إل��ا ق يتطر

�للمجتمعات ���ساِن لقِ
َ

،�فالثقافة�تأ�ي�من�خ ي مباشر�من�الطبيعة�أو�من�الغر�زة�الفطر�ة����ال�ائن�ال�شر

تباطا�مباشرا�بديناميات�ا��ماعة،�و�لذلك�إذا��انت�ثقافة�التنظيم�مب�ية��)25 ر ،�ف���ترتبط�ا

ق�ألجل�ا ِل
ُ

ع���إقصاء�مختلف�أدوات�ت�شئة��فراد�لتطو�ر�ثقافا��م�فمن�املستحيل�أن�يحقق�التنظيم�أ�دافھ�ال���خ

اسة� ر �ما�قد�فقد�ثقتھ�من�التنظيمات�امل�نية�و�العمالية،�إذ�نجد�د ر ي� ح���الفرد�ا��زائر

SAID Chikhi, 1987, P.P 33( العمال����مواج�ة�العمل قد�بي�ت�بأن�املؤسسة�الصناعية�لم�تر���أبدا��)52-

�إل �آلت �ال�� �الكب��ة �املشا�ل ��س�ب �و�ذلك �العامل، ��و�ة �سلسلة�إلنتاج �ن�يجة �ف��ا �ثقة �وجود �عدم أس�ا ر � �و�ع�� ��ا

�خالل� �من �إل��ا �باإلنتماء �إحساس �وجود �عدم �ن�يجة �و�أيضا �املاضية، �العقود ��� �العمال �طالت �ال�� ال�سر�حات

�بال�سبة� �ا��ال �و��و�نفس �إل��ا، �تحتكم �ال�� ات ر �القرا �أ�م �صنع ��� ��بت�ار�و�املسا�مة �عمليات ��ل �من إقصاء�م

أي��سبة�م�مة� ر ات�الفوقية�بقدر�ما�يقوم�ب�نفيذ�ا�ع���حد� ر ي�أصبح�يحس�بأنھ�ال��سا�م����صنع�القرا

ت�بـ� ر   %. 59.80من�مجتمع�البحث�قد

�نفس� �إنتاج �ال�تزال��عيد �الوطنية اسات�وطنية�و�أجن�ية�بأن�التنظيمات ر �د اس�نا�ع���غرار�عدة ر �د �أث�ت لقد

�ج �اختالف غم ر � سات ر �املما �ح�� �بل �عرف�ا�القيم �ال�� �ا��ركية غم ر � �و�ذلك �و�السياسية، ��قتصادية �املؤشرات ميع

�و� �السيا��� �الصعيدين �ا��زائر�ع�� �عرف��ا �ال�� �التحوالت �تلك ��ل غم ر �و� �أنھ �إذ �ك�ل، �و�العالم ي �ا��زائر املجتمع

� ���ا �دفع �و��و�ما �التقليدية، �الثقافة �ع�� �تق��� �أن �من ��ستطع �لم �إال�أ��ا �قتصادي

 ,BOUKHOBZA Mohammed, 1989موجة�ا��ر�ات��حتجاجية�من�أن��س�ثمر����الدينامية�ال���عرف�ا�املجتمع

�علمية����العمال�من�أجل�صناعة�قاعدة�نضالية�قو�ة �أك�َ� قٍ بدل�أن��س�ثمر�بطر

� �تنظيمية �ثقافة �وجود �عن �ا��ديث �الصعب �من �أصبح �فقد �سبق، �ملا و���اية

�لل �بال�سبة �ا��ال ��و �كما �ال��بو�ة، �ا��اصةاملؤسسات س ر ��ال�مدا �فسلف��ت� ب��

ات�الؤسس،�ألن��ستقاللية�ال���تتمتع���ا��ذه�املالشراكة��جتماعية�مع��سرة

�قد�أدى�ع���حسب�ما�الحظناه�إ���ب�ن�مؤسسة ى �عميق�ال�وة�ب�ن�املؤسسات�الوطنية�العمومية��و�أخر
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بل�أنھ�ال�يوجد�ت�و�ن�إطالقا�لفائدة�امل

نظمة،�كما��سمح�للقاعدة�الامل

التعرف�ع����ولو�ات����ال�من�خالل

الت�و�ن�قد�أدى�إ���القضاء

�ع���أك����سبِة �بلداننا ل اء�ا��صو ي�ور ع���أ��ا�أصبحت�تجر

فثقافة�التنظيم�ال���ال��عتمد�ع���صناعة

�الذي�سبقنا�إليھ� �املجتمع،�و��و�نفس�التصور ���تطور

مرتبط�بمدى�الو���ا��ما��،�و�الو���شرط�أسا����عند�

� �جعلت �ال�� �القضية �نفس ��

�للمجتمعات ���ساِن لقِ
َ

،�فالثقافة�تأ�ي�من�خ ي مباشر�من�الطبيعة�أو�من�الغر�زة�الفطر�ة����ال�ائن�ال�شر

25،�ص2010رن،��ولبو 

ق�ألجل�ا ِل
ُ

ع���إقصاء�مختلف�أدوات�ت�شئة��فراد�لتطو�ر�ثقافا��م�فمن�املستحيل�أن�يحقق�التنظيم�أ�دافھ�ال���خ

اسة�و  ر �ما�قد�فقد�ثقتھ�من�التنظيمات�امل�نية�و�العمالية،�إذ�نجد�د ر ي� ح���الفرد�ا��زائر

العمال����مواج�ة�العملعنوان�

�إل �آلت �ال�� �الكب��ة �املشا�ل ��س�ب �و�ذلك �العامل، ��و�ة إلنتاج

�خالل� �من �إل��ا �باإلنتماء �إحساس �وجود �عدم �ن�يجة �و�أيضا �املاضية، �العقود ��� �العمال �طالت �ال�� ال�سر�حات

�بال�سبة� �ا��ال �و��و�نفس �إل��ا، �تحتكم �ال�� ات ر �القرا �أ�م �صنع ��� ��بت�ار�و�املسا�مة �عمليات ��ل �من إقصاء�م

أي��سبة�م�مة�الذ�مدير لل ر ات�الفوقية�بقدر�ما�يقوم�ب�نفيذ�ا�ع���حد� ر ي�أصبح�يحس�بأنھ�ال��سا�م����صنع�القرا

ت�بـ� ر من�مجتمع�البحث�قد

�نفس� �إنتاج �ال�تزال��عيد �الوطنية اسات�وطنية�و�أجن�ية�بأن�التنظيمات ر �د اس�نا�ع���غرار�عدة ر �د �أث�ت لقد

�ج �اختالف غم ر � سات ر �املما �ح�� �بل القيم

�و� �السيا��� �الصعيدين �ا��زائر�ع�� �عرف��ا �ال�� �التحوالت �تلك ��ل غم ر �و� �أنھ �إذ �ك�ل، �و�العالم ي �ا��زائر املجتمع

� ���ا �دفع �و��و�ما �التقليدية، �الثقافة �ع�� �تق��� �أن �من ��ستطع �لم �إال�أ��ا �قتصادي

موجة�ا��ر�ات��حتجاجية�من�أن��س�ثمر����الدينامية�ال���عرف�ا�املجتمع

p334 �علمية����العمال�من�أجل�صناعة�قاعدة�نضالية�قو�ة�( �أك�َ� قٍ بدل�أن��س�ثمر�بطر

� �تنظيمية �ثقافة �وجود �عن �ا��ديث �الصعب �من �أصبح �فقد �سبق، �ملا و���اية

�لل �بال�سبة �ا��ال ��و �كما �ال��بو�ة، املؤسسات

الشراكة��جتماعية�مع��سرة

ر �  ب�ن�مؤسسةف��ا���ن�دا

  .و�املؤسسات�ا��اصة
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  :"املدير

�غرار� �ع�� �و�الباحث�ن �العلماء �من �العديد �إ�تمام �محور �املؤسسة �ثقافة �مسألة ��انت  و R.Sainsaulieuلقد

  .و�غ���م،�أل��ا�ت�ت���بمحاولة�ت�شئة�العمال�اجتماعيا�ح���يندمجوا����مؤسسات�عمل�م

�ال �نفس�ا �ل�ست ��انت ��� ��� �ال���موجودة السن�ن

،�و�ذلك�نظرا���بو ال�شاط�ال�منم�و�توج��� ي

�ب�نما�الثانية����عكس��و��� �ف��ا، ة ر �املخاطرة�و�سرعة�املباد جة ر املؤسسات�و�د

ستقرار�الذي�م���العالقات��جتماعية�ب�ن�جميع�

جية،� ر �الب�ئة�ا��ا مما�سا�م����توجيھ�نفس�الذي��ش�ده

ي� ،�و�قد�لوحظ�ان�ثاق�عدة�نقابات�خاصة�بمدير

�و�الثالثة� �املتوسط �التعليم ي �بمدير �و�الثانة ا�ي،

جية�عل��ا،�ف���لم��عد� ر لذلك�فاملؤسسة�ال��بو�ة�بما�تحملھ�من�قيم�لم��عد��السابق��س�ب�تأث���الب�ئة�ا��ا

�من���داف، �تحقيق�مجموعة ة�عن ر �خالل��دا �نحو�البحث�و�باستمرار�من و�لعل��وجھ

 .دمج�الفاعل�ن�ف��ا�إجتماعيا�عن�طر�ق�القيم�ال���تحمل�ا����إطار�ب�ي��ا�التنظيمية

��طار�املرج���لدى�جميع�الفاعل�ن�ف��ا�واحد   .تحقيق�الضبط��جتما���لي�ون

ه����إعادة�إنتاج��و�ة�العامل�وفق�مجموعة�

ة�الثقافة�و�ع��� اسة�العناصر��و���ال����سا�م����بلور ر معينة�من�القيم�و�املعتقدات�املش��كة،�خاصة�و�أنھ�ي�ب���د

حات�النظر�ة�ال���ا�تمت���ذا�املجال�لنتوقف�عند��ثر�الذي�ي��كھ��ذا�النوع�من� �مختلف��طرو س�تجاوز

�إ�مال�ا� �يمكن �ال �مجتمعاتنا ��و�ة �خالل�ا �من ت ِنَ� �ُب �ال�� �الثقافية �فا��ذور ،

ب�ساطة�أل��ا����ال���أسست�مليالد�مؤسساتنا�ع���ش�ل�ا�ا��ا���و���و���ا�ال����غلب�عل��ا�إجماع�الفاعل�ن،�إذ�الحظنا�

�نحو�مؤ  �املدينة �من ��ر�وا ي �حضر �م�شأ �شبھ�من �مناطق ��� �تقع سسات

رؤى سوسیوتربویة إلعادة إنتاج الثقة بین : التربویة واتجاھات التربیة الحدیثة
 المؤسسات التربویة والمجتمع

برلین    -    ألمانیا/ اصدارات المركز الدیمقراطي العربي للدراسات السیاسیة واالقتصادیة 

 

املدير" ي دار ع����و�ة�الفاعل��  "املدرسة"املؤسسة�تأث���ثقافة�

�غرار� �ع�� �و�الباحث�ن �العلماء �من �العديد �إ�تمام �محور �املؤسسة �ثقافة �مسألة ��انت لقد

و�غ���م،�أل��ا�ت�ت���بمحاولة�ت�شئة�العمال�اجتماعيا�ح���يندمجوا����مؤسسات�عمل�م

� �من �لنا �سمحت �قد اسة ر �ا��اليةالد ة ر ��دا �أن �ال�اك�شاف �نفس�ا ل�ست

و�توج����دير�ن�و�العمال،�إذ�سا�مت��و�������غي���ذ�نيات�العديد�من�امل

�ال���م��  �الكب��ة �ب�نما�الثانية����عكس��و����تلك تللديناميكية �ف��ا، ة ر �املخاطرة�و�سرعة�املباد جة ر املؤسسات�و�د

�نظرا�لدار تماما�بحيث�أصبح�ال�شاط��  �منعدمٍ �ف��ا�شبُھ ستقرار�الذي�م���العالقات��جتماعية�ب�ن�جميع�عدم�� ي

جية،���جتما���و�املادي��ستقرار عدم� ر �الب�ئة�ا��ا الذي��ش�ده

ي�للمطالبة�بتغي���أوضاع�م�املادية�تلك�الذ�نيات�نحو�النضال�النقا�ي ،�و�قد�لوحظ�ان�ثاق�عدة�نقابات�خاصة�بمدير

� �خاصة �واحدة �ال��بو�ة، سات ��بتد املؤؤ �التعليم ي �مدير �و�الثالثة��سلك �املتوسط �التعليم ي �بمدير �و�الثانة ا�ي،

جية�عل��ا،�ف���لم��عد� ر لذلك�فاملؤسسة�ال��بو�ة�بما�تحملھ�من�قيم�لم��عد��السابق��س�ب�تأث���الب�ئة�ا��ا

�من���داف،تت� �تحقيق�مجموعة ة�عن ر �خالل��دا �نحو�البحث�و�باستمرار�من وجھ

دمج�الفاعل�ن�ف��ا�إجتماعيا�عن�طر�ق�القيم�ال���تحمل�ا����إطار�ب�ي��ا�التنظيمية

��طار�املرج���لدى�جميع�الفاعل�ن�ف��ا�واحد تحقيق�الضبط��جتما���لي�ون

�إجتما�� عٍد  .�عز�ز�قيمة�العمل�كُب

ه����إعادة�إنتاج��و�ة�العامل�وفق�مجموعة�لذلك�فموضوع�ثقافة�املؤسسة��و�موضوع�بالغ���مية�نظرا�لدور 

ة�الثقافة�و�ع��� اسة�العناصر��و���ال����سا�م����بلور ر معينة�من�القيم�و�املعتقدات�املش��كة،�خاصة�و�أنھ�ي�ب���د

 (Olivier DEVILLARD, 2008, p12:  

 .القيم��جتماعية

. 

 .أسلوب�التنمية

 .السلوك�العالئقي

حات�النظر�ة�ال���ا�تمت���ذا�املجال�لنتوقف�عند��ثر�الذي�ي��كھ��ذا�النوع�من� �مختلف��طرو س�تجاوز

 �� �ال�شاط �ع�� �للدار الثقافة �إ�مال�ا��مدير ي �يمكن �ال �مجتمعاتنا ��و�ة �خالل�ا �من ت ِنَ� �ُب �ال�� �الثقافية �فا��ذور ،

ب�ساطة�أل��ا����ال���أسست�مليالد�مؤسساتنا�ع���ش�ل�ا�ا��ا���و���و���ا�ال����غلب�عل��ا�إجماع�الفاعل�ن،�إذ�الحظنا�

� ��ناك �أن اسة ر �الد ��ذه �خالل �نحو�مؤ �مدير�نمن �املدينة �من ��ر�وا ي �حضر �م�شأ من
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تأث���ثقافة� -3

�غرار� �ع�� �و�الباحث�ن �العلماء �من �العديد �إ�تمام �محور �املؤسسة �ثقافة �مسألة ��انت لقد

C.Dubarو�غ���م،�أل��ا�ت�ت���بمحاولة�ت�شئة�العمال�اجتماعيا�ح���يندمجوا����مؤسسات�عمل�م�

�و  �من �لنا �سمحت �قد اسة ر الد

،�إذ�سا�مت��و�������غي���ذ�نيات�العديد�من�املمضت

�ال���م��  �الكب��ة للديناميكية

تماما�بحيث�أصبح�ال�شاط�� 

عدم�و�الناجم�عن�الفاعل�ن�

تلك�الذ�نيات�نحو�النضال�النقا�ي

� �خاصة �واحدة �ال��بو�ة، سات املؤؤ

ي  �الثانو ي   .بمدير

جية�عل��ا،�ف���لم��عد�  ر لذلك�فاملؤسسة�ال��بو�ة�بما�تحملھ�من�قيم�لم��عد��السابق��س�ب�تأث���الب�ئة�ا��ا

�مغلقا �جعل�ا ،�سقا �مما

  :أبرز�ا

دمج�الفاعل�ن�ف��ا�إجتماعيا�عن�طر�ق�القيم�ال���تحمل�ا����إطار�ب�ي��ا�التنظيمية -

��طار�املرج���لدى�جميع�الفاعل�ن�ف��ا�واحد - تحقيق�الضبط��جتما���لي�ون

�إجتما�� - عٍد �عز�ز�قيمة�العمل�كُب

لذلك�فموضوع�ثقافة�املؤسسة��و�موضوع�بالغ���مية�نظرا�لدور 

ة�الثقافة�و�ع��� اسة�العناصر��و���ال����سا�م����بلور ر معينة�من�القيم�و�املعتقدات�املش��كة،�خاصة�و�أنھ�ي�ب���د

أس�ا Olivier DEVILLARD, 2008, p12ر )

القيم��جتماعية -

.القيم�امل�نية -

أسلوب�التنمية -

السلوك�العالئقي -

رة�د -   .ا

حات�النظر�ة�ال���ا�تمت���ذا�املجال�لنتوقف�عند��ثر�الذي�ي��كھ��ذا�النوع�من�و  �مختلف��طرو س�تجاوز

 �� �ال�شاط �ع�� الثقافة

ب�ساطة�أل��ا����ال���أسست�مليالد�مؤسساتنا�ع���ش�ل�ا�ا��ا���و���و���ا�ال����غلب�عل��ا�إجماع�الفاعل�ن،�إذ�الحظنا�

� ��ناك �أن اسة ر �الد ��ذه �خالل من
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حضر�ة،�و�ذلك�إما�ل��تاحوا�من�مشا�ل�املدينة�املعقدة�ال���تأثرت���ا�حيا��م�و�ح���مؤسسات�عمل�م،�أو�بحثا�عن�

ل� �تحاو �إذ ��ستقرار�الوظيفي، �عن �نتحدث �فنحن ��جتما�� �الدمج �عن �نتحدث ح�ن

أس�م��ساتذة�مختلف� ر ع����أف�ار�املوظف�ن�و�ع��� أن�تزر

�و��علي��،�و�������غال��ا�ل�ست�محل� ي �ع�تر�و

ك�كب��ين�من�ا��ميع،�لكن�تلك�القيم� ر �و��شا ل فض�من�جميع�الفاعل�ن����املؤسسات�ال��بو�ة،�مما�يجعل�ا�محل�قبو ر

جية ر س�عل��م�من�الب�ئة�ا��ا ر  .قد�تتأثر�ببعض�الثقافات�ال���يحمل�ا��عض��فراد�ن�يجة�التأث���الكب���املما

الس�ل�أن�تتحقق�عملية�الدمج��جتما����س�ولة�نظرا�لثقافات�الفاعل�ن�املختلفة�و�س��م�و�ت�و���م�

�مؤسسات� ��� �السائدة �بجو�الثقافة ا تأثرو

�حضر�ة،� �الشبھ �املناطق ��� �و��سكن ي��ا

�ب�نما� �للعائلة، �طبي�� �امتداد ��� �عمل�م �بأن�مؤسسات ��عت���الكث���م��م �بحيث ��ستقرار�الوظيفي، �عند�م فتحقق

�دوما�أن ل ة�ال���تحاو ر �حركية�كب��ة�����دا

حة�البحث�عن��ستقرار�الوظيفي�لتصل�إ��� �أطرو �و�ما�يجعل��ذه�الفئة�تتجاوز

  .ادية�و�غ���ا

س�ف��ا�أبناء�املسؤول�ن� ُر ْد اسة�أن��ناك�ثانو�ات����قلب�الوالية�َي ر الوا��،�القا���،�وكيل�"وجدنا�من�خالل�الد

�ب�ن�فئة�معينة�من��ساتذة��س��� �منافسٍة ا�يجعل�تلك�املؤسسات�محلَّ ِمَم

س�ا��صوصية�فإن��جر�الذي� دوما�لتحقيق�امل�انة��جتماعية�و��شباعات�املادية،�ألنھ�ح�ن�يتعلق��مر�مثال�بالدرو

�الثالث� ل�ن����ب�تھ�س�تجاوز �أحد�أوالئك�املسؤو �إلبن �سھ ر دة�الف��ياء�أو�الر�اضيات�مثال�مقابل�تد

�عمليات� ��ل �إقصاء ��� �لوحد�ا �ا��الة ��ذه �ف�سا�م �أسبوع، ��ل ���اية �فقط �ساعت�ن �مقابل �ش�ر�ا، �سن�يم مالي�ن

سة�السلطة�و�القيادة� ر �ع���مما رٍة �قاد و�غ�ُ�

�ي �و��و�ما �للسلطة، ى �ملصادر�أخر �امتالك�ا �بحكم ��ساتذة �من �الفئة ��ذه �أحيانامل�دفعضد �عدة �انةستعلإل  دير���

  .مؤسستھ�ال��بو�ة

�و� �الفاعل�ن ��ؤالء �س�تأثر���و�ة ة ر ��دا ى �مستو �ال�سي���ع�� لية

� �تقليديا، �العام �طا�ع�ا �ال���ال�يزال �التأث������الب�ئة �ذلك �يقل �لكن �امل�يمنة، �قد�ثقافا��م �التقليدي �املجتمع غم�أن ر

ُم��
َّ
ط َح �منھ�و�ُي ُل

َ
ل

َ
ق �ا�قد�ُي �عديدة�لل�و�ة�و�للتوحد،��عُض

ً
��امنة ه�مصادَر ��غمار�عملية�التحديث،�و��عض�ا�يمتلك�بدور

�ن�مدى� ر استفادة�التنظيمات�منھ،�،�فيبقى��ذا�الو���

��ستفادة�من�تلك�الفئة�من��ساتذة�لتعز�ز� ل ر�ا�ة�ال���ستحاو ،�ألنھ�إذا�امتلك�استقرا

رؤى سوسیوتربویة إلعادة إنتاج الثقة بین : التربویة واتجاھات التربیة الحدیثة
 المؤسسات التربویة والمجتمع
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حضر�ة،�و�ذلك�إما�ل��تاحوا�من�مشا�ل�املدينة�املعقدة�ال���تأثرت���ا�حيا��م�و�ح���مؤسسات�عمل�م،�أو�بحثا�عن�

أسمال�م�املادي�من�خالل�� ر   .عز�ز�و�تنو�ع�مصادر�ع�ش�متقو�ة�

جة��ذا��ثر�من�خالل���عاد�التالية ر �أن�نتعرف�ع���د ل   :و�سنحاو

ل�: �جتما�� �تحاو �إذ ��ستقرار�الوظيفي، �عن �نتحدث �فنحن ��جتما�� �الدمج �عن �نتحدث ح�ن

أس�ا�امل ر س��بتدائيةمختلف�املؤسسات�ال��بو�ة�و�ع��� ر أس�م��ساتذة�مختلف��دا ر ع����أف�ار�املوظف�ن�و�ع��� أن�تزر

�ذات�طا �و��علي��،�و�������غال��ا�ل�ست�محل�القيم�ال���أ�ش�ت�ألجل�ا،�تلك�القيم�ال���ال�ت�تعد�عن�أن�ت�ون ي �ع�تر�و

ك�كب��ين�من�ا��ميع،�لكن�تلك�القيم� ر �و��شا ل فض�من�جميع�الفاعل�ن����املؤسسات�ال��بو�ة،�مما�يجعل�ا�محل�قبو ر

جية ر س�عل��م�من�الب�ئة�ا��ا ر قد�تتأثر�ببعض�الثقافات�ال���يحمل�ا��عض��فراد�ن�يجة�التأث���الكب���املما

الس�ل�أن�تتحقق�عملية�الدمج��جتما����س�ولة�نظرا�لثقافات�الفاعل�ن�املختلفة�و�س��م�و�ت�و���م�

� �بحيث �و�خ����م، �املختلف �العل�� �بأن �املبحوث�ن�قد�% 38.23وجدنا �مؤسسات��من ��� �السائدة �بجو�الثقافة ا تأثرو

�غالب� ��عمل ��و�� �الفئة �أن �ذلك �و�س�ب �حضر�ة،�املتبقية، �الشبھ �املناطق ��� �و��سكن ي��ا

�ب�نما� �للعائلة، �طبي�� �امتداد ��� �عمل�م �بأن�مؤسسات ��عت���الكث���م��م �بحيث ��ستقرار�الوظيفي، �عند�م فتحقق

�دوما�أن�ا�مصادر�كث��ة�للتنوع�الثقا���و الفئة�الثانية�ف����عمل����املدينة�ال���ف� ل ة�ال���تحاو ر حركية�كب��ة�����دا

�ال�سي��،�و  ق حة�البحث�عن��ستقرار�الوظيفي�لتصل�إ���طا�ع�ا�ع���طر �أطرو �و�ما�يجعل��ذه�الفئة�تتجاوز

،��امل�انة��جتماعية،� ى ادية�و�غ���ااملشباعات�� البحث�عن�تحقيق�حاجيات�أخر

س�ف��ا�أبناء�املسؤول�ن� ُر ْد اسة�أن��ناك�ثانو�ات����قلب�الوالية�َي ر وجدنا�من�خالل�الد

ات�الدولة ر �ة�و�غ���م�من�إطا �ب�ن�فئة�معينة�من��ساتذة��س���..." ا��م�ور �منافسٍة ا�يجعل�تلك�املؤسسات�محلَّ ِمَم

س�ا��صوصية�فإن��جر�الذي� دوما�لتحقيق�امل�انة��جتماعية�و��شباعات�املادية،�ألنھ�ح�ن�يتعلق��مر�مثال�بالدرو

�الثالث� ل�ن����ب�تھ�س�تجاوز �أحد�أوالئك�املسؤو �إلبن �سھ ر دة�الف��ياء�أو�الر�اضيات�مثال�مقابل�تد

�عمليات� ��ل �إقصاء ��� �لوحد�ا �ا��الة ��ذه �ف�سا�م �أسبوع، ��ل ���اية �فقط �ساعت�ن �مقابل �ش�ر�ا، �سن�يم مالي�ن

 
ً
ة�ضعيفة ر ة�املؤسسة�لتحقيق�ا،�و��و�ما�يجعل��دا ر سة�السلطة�و�القيادة��الدمج�ال����س���إدا ر �ع���مما رٍة �قاد و�غ�ُ�

�ي �و��و�ما �للسلطة، ى �ملصادر�أخر �امتالك�ا �بحكم ��ساتذة �من �الفئة ��ذه ضد

ل�ن�عن�طر�ق��ذه�الفئة�من��ساتذة�لقضاء�حوائج مؤسستھ�ال��بو�ة���ؤالء�املسؤو

�عم �أن �سنالحظ �ا��قائق ��ذه �من �و�انطالقا �الفاعل�ن ��ؤالء �س�تأثر���و�ة ة ر ��دا ى �مستو �ال�سي���ع�� لية

� �تقليديا، �العام �طا�ع�ا �ال���ال�يزال �التأث������الب�ئة �ذلك �يقل �لكن �امل�يمنة، ثقافا��م

ُم��
َّ
ط َح �منھ�و�ُي ُل

َ
ل

َ
ق �ا�قد�ُي �عديدة�لل�و�ة�و�للتوحد،��عُض

ً
��امنة ه�مصادَر يمتلك�بدور

�وعيا�جديدا ُز نجِ �ن�مدى�)164،�ص1987أسامة�الغزا���حرب،�(�خر�قد�ُي ر ،�فيبقى��ذا�الو���

أس�ا�التنظيمات��  ر ر ع��� ��ستفادة�من�تلك�الفئة�من��ساتذة�لتعز�ز�دا ل �ة�ال���ستحاو
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حضر�ة،�و�ذلك�إما�ل��تاحوا�من�مشا�ل�املدينة�املعقدة�ال���تأثرت���ا�حيا��م�و�ح���مؤسسات�عمل�م،�أو�بحثا�عن�

أسمال�م�املادي�من�خالل�� ر تقو�ة�

جة��ذا��ثر�من�خالل���عاد�التالية ر �أن�نتعرف�ع���د ل و�سنحاو

�جتما��الدمج� -1

أس�ا�امل ر مختلف�املؤسسات�ال��بو�ة�و�ع���

�ذات�طا القيم�ال���أ�ش�ت�ألجل�ا،�تلك�القيم�ال���ال�ت�تعد�عن�أن�ت�ون

ك�كب��ين�من�ا��ميع،�لكن�تلك�القيم� ر �و��شا ل فض�من�جميع�الفاعل�ن����املؤسسات�ال��بو�ة،�مما�يجعل�ا�محل�قبو ر

جية ر س�عل��م�من�الب�ئة�ا��ا ر قد�تتأثر�ببعض�الثقافات�ال���يحمل�ا��عض��فراد�ن�يجة�التأث���الكب���املما

الس�ل�أن�تتحقق�عملية�الدمج��جتما����س�ولة�نظرا�لثقافات�الفاعل�ن�املختلفة�و�س��م�و�ت�و���م�ل�س�من�و 

� �بحيث �و�خ����م، �املختلف العل��

� �عكس � %61.76عمل�م

�ب�نما� �للعائلة، �طبي�� �امتداد ��� �عمل�م �بأن�مؤسسات ��عت���الكث���م��م �بحيث ��ستقرار�الوظيفي، �عند�م فتحقق

الفئة�الثانية�ف����عمل����املدينة�ال���ف�

�ال�سي��،�و �تضفي ق طا�ع�ا�ع���طر

،��امل�انة��جتماعية،� ى البحث�عن�تحقيق�حاجيات�أخر

س�ف��ا�أبناء�املسؤول�ن� ُر ْد اسة�أن��ناك�ثانو�ات����قلب�الوالية�َي ر وجدنا�من�خالل�الد

ات�الدولة ر �ة�و�غ���م�من�إطا ا��م�ور

س�ا��صوصية�فإن��جر�الذي� دوما�لتحقيق�امل�انة��جتماعية�و��شباعات�املادية،�ألنھ�ح�ن�يتعلق��مر�مثال�بالدرو

�أستاذ�ما �الثالث�س�تلقاه ل�ن����ب�تھ�س�تجاوز �أحد�أوالئك�املسؤو �إلبن �سھ ر دة�الف��ياء�أو�الر�اضيات�مثال�مقابل�تد

�عمليات� ��ل �إقصاء ��� �لوحد�ا �ا��الة ��ذه �ف�سا�م �أسبوع، ��ل ���اية �فقط �ساعت�ن �مقابل �ش�ر�ا، �سن�يم مالي�ن

 
ً
ة�ضعيفة ر ة�املؤسسة�لتحقيق�ا،�و��و�ما�يجعل��دا ر الدمج�ال����س���إدا

�ي �و��و�ما �للسلطة، ى �ملصادر�أخر �امتالك�ا �بحكم ��ساتذة �من �الفئة ��ذه ضد

ل�ن�عن�طر�ق��ذه�الفئة�من��ساتذة�لقضاء�حوائج ��ؤالء�املسؤو

�عم �أن �سنالحظ �ا��قائق ��ذه �من انطالقا

� �تقليديا، �العام �طا�ع�ا �ال���ال�يزال �التأث������الب�ئة �ذلك �يقل �لكن �امل�يمنة، ثقافا��م

ُم��
َّ
ط َح �منھ�و�ُي ُل

َ
ل

َ
ق �ا�قد�ُي �عديدة�لل�و�ة�و�للتوحد،��عُض

ً
��امنة ه�مصادَر يمتلك�بدور

�وعيا�جديدا ُز نجِ �خر�قد�ُي

أس�ا�التنظيمات�� و  ر ع���



رؤى سوسیوتربویة إلعادة إنتاج الثقة بین 

 

                                           برلین

115 

ألحد�مصادر�السلطة�ال���حددنا�ا�سابقا�فقد��س�م�ذلك�لوحده����تحقيق��عض���داف�

ات��  �أن�نقدم�قراءة�سوسيولوجية�أل�م�ما�جاء����النتائج�املتعلقة�بتصور ل �ساتذةأما�من�ج�ة�ثانية�فسنحاو

  :ثقافا��م�املختلفة�ن�حول�عالقة�ثقافة�املؤسسة�ب

  ال  �عم

  %  التكرار  %  التكرار

39  38.23  63  61.76  

43  42.15  59  57.84  

87  85.29  15  14.70  

13  12.74  89  87.25  

�و�مالحظتنا� �باملبحوث�ن �عالقتنا �خالل �من �استطعنا فقد

�نظام� �أ��ا �أساس �ع�� نظر�إل��ا �ُي �أصبح �عمل�م �مؤسسات �بأن �نك�شف �أن �ال��بو�ة �املؤسسات �داخل لتصرفا��م

�عط��ا�تصنع�ثقافة�معينة�تطبع�املؤسسة�و 

ة�كسلطة�أن��عمل�ع���تذو�ب�التنوع�الثقا���املوجود�بداخل�ا�لصا���ا،�و��ذا� ر ��دا ل ا�ا��اصة���ا،�و��نا�تحاو

صناعة��و�ة�إنتماء�من��ذا��و�طبع�و�

�� ل �للقبو �سلو�ا��م�إجماع �خالل�ا �من �فتتحدد �ا،

�تلك�محاو  ج�ع��ا،�فت�ون لة�لدمج�جميع��ساتذة����تمثال��م،�و�تب�ن�ل�م�أ�م�القيم�و�املعاي���الواجب�عدم�ا��رو

�املؤسسات�ال��بو�ة�لوحده����إنتاج� ى لقد�استطاع�نمط�ال�سي���املوجود�ع���مستو

ل��ا�ساع�قطر�دائرة�الوالء�للمؤسسة من�عدمھ،�إذ�يقو

لية���� سة�املسؤو ر القطاع�العمومي،�و�أظ�رنا�لقد�سبق�أن�ت�لمنا�عن�كيفية�مما

ديو����املحيط محمد��ش��،�"(مدى���صن��ا�و��نفراد���ا�داخليا�و�توظيف�ا�كرأس�مال�اجتما���حسب�مقولة�بيار�بور

ستطيع� اس�نا��ذه�أن�ا��و�الذي��ع�شھ��ساتذة�داخل�مؤسسات�عمل�م�ً� ر استطعنا�أن�نك�شف�من�خالل�د

سة�ال�شاط�النقا�ي،�خاصة����املؤسسات�ال���تتم���بك�����م�ا�و�ك��ة�التالميذ�و��ساتذة،�إذ� ر أن��ش�ل�منطلقا�ملما

�النقا �ال�شاط �قل ��لما � �باإلستقرار�و�ال�دوء �ي��

ولة�فرض�سيطر��ا�ع����ساتذة،����محا

�و�ح��� �الداخلية ��كرا�ات �ملختلف للتصدي

رؤى سوسیوتربویة إلعادة إنتاج الثقة بین : التربویة واتجاھات التربیة الحدیثة
 المؤسسات التربویة والمجتمع

برلین    -    ألمانیا/ اصدارات المركز الدیمقراطي العربي للدراسات السیاسیة واالقتصادیة 

 

ألحد�مصادر�السلطة�ال���حددنا�ا�سابقا�فقد��س�م�ذلك�لوحده����تحقيق��عض���داف�

ات��  �أن�نقدم�قراءة�سوسيولوجية�أل�م�ما�جاء����النتائج�املتعلقة�بتصور ل أما�من�ج�ة�ثانية�فسنحاو

ل �إتجاه�املؤسسة�ك�سق�ثقا���ملموس،�و���   :مب�نة��اآل�ي�����ذا�ا��دو

�ن�حول�عالقة�ثقافة�املؤسسة�بوظفيب�ن�إجابات�امل): 04(ا��دول�رقم�

  �سئلة
التكرار

  �ل�تأثرت�ثقافتك�بالثقافة�املوجودة�داخل�مؤسسة�عملك�؟

ر ة�عملك����دعم�مؤسس�ل��سا�م�الثقافة�املن�شرة����   ي؟وظيفك�الاستقرا

ة�املؤسسة�أن�تفرض�سلو�ا�معينا�داخل�املؤسسة�؟ ر �إدا ل   �ل�تحاو

جية�تأث���ع���مؤسستكم�و�ع����شاطاتكم�ال ر   �ة؟��بو �ل�للب�ئة�ا��ا

� ��جتما��، �و��و�الدمج ل �بالعنصر��و �يتعلق �و�مالحظتنا�فيما �باملبحوث�ن �عالقتنا �خالل �من �استطعنا فقد

�نظام� �أ��ا �أساس �ع�� نظر�إل��ا �ُي �أصبح �عمل�م �مؤسسات �بأن �نك�شف �أن �ال��بو�ة �املؤسسات �داخل لتصرفا��م

��،�فتتال���فيھ�مختلف�الثقافات�ل ر تصنع�ثقافة�معينة�تطبع�املؤسسة�و إجتما���ثقا���مفتوح�ع���العالم�ا��ا

ة�كسلطة�أن��عمل�ع���تذو�ب�التنوع�الثقا���املوجود�بداخل�ا�لصا���ا،�و��ذا� ر ��دا ل ا�ا��اصة���ا،�و��نا�تحاو

من��ذا��و�طبع�و��دير�كقائدمن�املبحوث�ن،�و��نا��عتقد�بأن��دف�امل�%

�جميع �و �باألساتذة �اح��ا�خاصة �محل �ت�ون �ح�� �و املوظف�ن ��م ل �للقبو إجماع

�تلك�محاو  ج�ع��ا،�فت�ون تمثال��م،�و�تب�ن�ل�م�أ�م�القيم�و�املعاي���الواجب�عدم�ا��رو

�املؤسسات�ال��بو�ة�لوحده����إنتاج�: الضبط��جتما�� ى لقد�استطاع�نمط�ال�سي���املوجود�ع���مستو

ن���ا،�و��و�ما�سيؤدي�إ��� �باملؤسسة�أو�يكفرو ا�ساع�قطر�دائرة�الوالء�للمؤسسةموظف�ن�يؤمنون

لية����" �ش���محمد سة�املسؤو ر لقد�سبق�أن�ت�لمنا�عن�كيفية�مما

ديو����املحيط مدى���صن��ا�و��نفراد���ا�داخليا�و�توظيف�ا�كرأس�مال�اجتما���حسب�مقولة�بيار�بور

ستطيع� اس�نا��ذه�أن�ا��و�الذي��ع�شھ��ساتذة�داخل�مؤسسات�عمل�م�ً� ر استطعنا�أن�نك�شف�من�خالل�د

سة�ال�شاط�النقا�ي،�خاصة����املؤسسات�ال���تتم���بك�����م�ا�و�ك��ة�التالميذ�و��ساتذة،�إذ� ر أن��ش�ل�منطلقا�ملما

�ا��و�الداخ� �ا�سم ��لما �أنھ �املبحوث�ن �النقامن �ال�شاط �قل ��لما � �باإلستقرار�و�ال�دوء �

رة ف�لدى��ساتذة،�ب�نما�يزداد�ال�شاط�لد��م��ل�بالغت��دا ُع ���محا�"املدير" َض

�إطار� ��� ��ساتذة �لدى �جما�� �و�� �خلق �إ�� �يؤدي �و�ح���" املثاقفة"�و�ما �الداخلية ��كرا�ات �ملختلف للتصدي
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ألحد�مصادر�السلطة�ال���حددنا�ا�سابقا�فقد��س�م�ذلك�لوحده����تحقيق��عض���داف�الفاعل�ن�ال��بو��ن�أحد�

ر ال����س���إل��ا��    .ةدا

ات��  �أن�نقدم�قراءة�سوسيولوجية�أل�م�ما�جاء����النتائج�املتعلقة�بتصور ل أما�من�ج�ة�ثانية�فسنحاو

إتجاه�املؤسسة�ك�سق�ثقا���ملموس،�و���

ا��دول�رقم� -

�ل�تأثرت�ثقافتك�بالثقافة�املوجودة�داخل�مؤسسة�عملك�؟

�ل��سا�م�الثقافة�املن�شرة����

ة�املؤسسة�أن�تفرض�سلو�ا�معينا�داخل�املؤسسة�؟ ر �إدا ل �ل�تحاو

جية�تأث���ع���مؤسستكم�و�ع����شاطاتكم�ال ر �ل�للب�ئة�ا��ا

� ��جتما��، �و��و�الدمج ل �بالعنصر��و �يتعلق فيما

�نظام� �أ��ا �أساس �ع�� نظر�إل��ا �ُي �أصبح �عمل�م �مؤسسات �بأن �نك�شف �أن �ال��بو�ة �املؤسسات �داخل لتصرفا��م

��،�فتتال���فيھ�مختلف�الثقافات�ل ر إجتما���ثقا���مفتوح�ع���العالم�ا��ا

ة�كسلطة�أن��عمل�ع���تذو�ب�التنوع�الثقا���املوجود�بداخل�ا�لصا���ا،�و��ذا��و��� ر ��دا ل ا�ا��اصة���ا،�و��نا�تحاو

% 85.29ما�أكدتھ��سبة�

�جميع �و �باألساتذة خاصة

�تلك�محاو و  ج�ع��ا،�فت�ون تمثال��م،�و�تب�ن�ل�م�أ�م�القيم�و�املعاي���الواجب�عدم�ا��رو

�واحدبناء�و    .تصور

الضبط��جتما�� -2

ن���ا،�و��و�ما�سيؤدي�إ��� �باملؤسسة�أو�يكفرو موظف�ن�يؤمنون

�ش���محمد����ذا�الصدد�الباحث�

ديو����املحيط مدى���صن��ا�و��نفراد���ا�داخليا�و�توظيف�ا�كرأس�مال�اجتما���حسب�مقولة�بيار�بور

  .)133،�ص2007

ستطيع� اس�نا��ذه�أن�ا��و�الذي��ع�شھ��ساتذة�داخل�مؤسسات�عمل�م�ً� ر استطعنا�أن�نك�شف�من�خالل�د

سة�ال�شاط�النقا�ي،�خاصة����املؤسسات�ال���تتم���بك�����م�ا�و�ك��ة�التالميذ�و��ساتذة،�إذ� ر أن��ش�ل�منطلقا�ملما

� ��سبة �ا��و�الداخ� % 59.80بي�ت �ا�سم ��لما �أنھ �املبحوث�ن من

رةو  ف�لدى��ساتذة،�ب�نما�يزداد�ال�شاط�لد��م��ل�بالغت��دا ُع َض

�إطار�و  ��� ��ساتذة �لدى �جما�� �و�� �خلق �إ�� �يؤدي �و�ما
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�ال��� �التقليدية �للثقافة �ا�ع�اس ى �سو �ل�س ��تحاد ��ذا �الوظيفي، �م ر �استقرا ���دد �بأ��ا ��عتقدون �ال�� جية ر ��ا

ح�العشائر�ة،�مما�سيجعل� �إ���مجتمعات�ال�تزال�تقليدية�تتم���بالرو ة�مؤسسيملك�ا�غالبية��ساتذة�كأفراد�ي�تمون

  .قا���ا��اص���ا،�و�تلزم�بقية�الفاعل�ن�باإلندماج�فيھ

جية�لم ر �عد��السابق�تؤثر�ع���املؤسسة��بأن�الب�ئة�ا��ا

�بنفس�ال�موم�و���شغاالت�ال�����تم�بالقطاع،�و�س�ب
ً

ال َحمَّ ذلك��،�ألن�أستاذ�اليوم�لم��عد�كسابقھ�ُم

حس��م��و�سياسة�التوظيف�ا��ديدة�ال���تتحمل�جزءا�من�فشل�املنظومة�ال��بو�ة�و�النقابة�ع���حد�سواء،�بحيث�

�و�ع��� �القطاع �أثر�ع�� �و��و�ما �الكمية، �عن �تبحث �بقدر�ما �بالنوعية �ا��زائر�ال���تم ��� �ال�شغيل سياسة

�أن� �عنھ �نتج �قد �ال��بو�ة �املؤسسات ��� �القيادية �املناصب أس ر � �ع�� �ال��قية �واقع �مع ��ذه �التوظيف سياسة

�بك��ة� �ان��ت �ما �سرعان ��ساتذة أس�م ر � �و�ع�� ��جتماعي�ن �الفاعل�ن �ع�� �سيطر��ا �لفرض ة ر ��دا �محاوالت أغلب

�النقاب �العمالية�تدخل �ما�ات �كث��ا �و�ال�� ،

كث��ا�ما�وقفت�تلك�" مص��ة�التلميذ"

� �الضبط��و�ما �تحقيق �إم�انية يجعل

  .�ة�يتوقف�ع���مدى�ثقافة�الفاعل�ن�و�قناع��م�وع��م�بھ

ز� �برو �التوظيف��ذه �نتائج�سياسة �من �الحظناه�استطعنا�أن��ست�تج �خالل�ما من

د�مادي،�خاصة�بما�أصبحت�تقدمھ�إل��م� س�أ��ا�مور

س�ا��صوصية�محل�تفاوض�ب�ن��ذه� س�ا��صوصية،�و����إطار�عقال�ي�تصبح�تلك�الدرو من�فرص����مجال�الدرو

أع���النتائج�����متحانات�الرسمية،�و����ظل��ذا�الواقع�تجد�

�ي� ز فتقوم�بتحو�ل� M. Crozierتبقية�من��ساتذة�نفس�ا�مج��ة�ع���تطو�ر�إس��اتيجي��ا�كما�أشار�م�شال�كرو

،�خاصة����ظل�غياب�أو�قلة�أدوات�التفاوض�

�من�ا��ميع،�و�امل ل ر�تلك�القيمة�من��س���لتطو � ديرحل�قبو

فض�ب�ن�الفاعل�ن� ر ل�أو� مة�لذلك،�لذلك�فنحن��عتقد�بأن��ذا�العنصر�ال��ش�ل�قضية�قبو خالل�توف����دوات�الالز

�ا��ديث�ع �بدون سة�ي ر ن�إش�الية�مما

�إ���فرض�نموذج�مع�ن�من�القيم�و�العادات�ح���تتحقق�مختلف���داف�التنظيمية،�لكن� ل السلطة�و�القيادة�للوصو

اسة�بأن�ل�ل�مؤسسة�ثقاف��ا�ال���استمد��ا�من�خالل�ثقافات�الفاعل�ن�ف��ا،� ر ���قطاع�حساس��ال��بية�فقد�أثب�ت�الد

رؤى سوسیوتربویة إلعادة إنتاج الثقة بین : التربویة واتجاھات التربیة الحدیثة
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�ال��� �التقليدية �للثقافة �ا�ع�اس ى �سو �ل�س ��تحاد ��ذا �الوظيفي، �م ر �استقرا ���دد �بأ��ا ��عتقدون �ال�� جية ر ��ا

ح�العشائر�ة،�مما�سيجعل� �إ���مجتمعات�ال�تزال�تقليدية�تتم���بالرو يملك�ا�غالبية��ساتذة�كأفراد�ي�تمون

قا���ا��اص���ا،�و�تلزم�بقية�الفاعل�ن�باإلندماج�فيھالعمل�تتأثر�بتلك�الثقافات�لتصنع�لنفس�ا�نموذج�ا�الث

ر�ا� جية�لم�% ���87.25املقابل�تد����سبة�من�املبحوث�ن�قد ر بأن�الب�ئة�ا��ا

�بنفس�ال�موم�و���شغاالت�ال�����تم�بالقطاع،�و�س�ب
ً

ال َحمَّ ،�ألن�أستاذ�اليوم�لم��عد�كسابقھ�ُم

حس��م��و�سياسة�التوظيف�ا��ديدة�ال���تتحمل�جزءا�من�فشل�املنظومة�ال��بو�ة�و�النقابة�ع���حد�سواء،�بحيث�

سة ر   :بذلك�فقال�و��و�مدير�مد

�و�ع��� �القطاع �أثر�ع�� �و��و�ما �الكمية، �عن �تبحث �بقدر�ما �بالنوعية �ا��زائر�ال���تم ��� �ال�شغيل سياسة

  "ؤسسة�ال��بو�ة�و�ح���ع���ال�شاط�النقا�ي

�أن� �عنھ �نتج �قد �ال��بو�ة �املؤسسات ��� �القيادية �املناصب أس ر � �ع�� �ال��قية �واقع �مع ��ذه �التوظيف سياسة

�بك��ة� �ان��ت �ما �سرعان ��ساتذة أس�م ر � �و�ع�� ��جتماعي�ن �الفاعل�ن �ع�� �سيطر��ا �لفرض ة ر ��دا �محاوالت أغلب

�املستو  �ع�� �و حتجاجات �الداخ��، راى �الد �عن �بالتوقف �ان��ت �و ال�� �النقابسة �تدخل

ر�ة�أدت�إ���إيفاد���ان�تحقيق "إ���تلك�املؤسسات�ال��بو�ة،�و�تحت�شعار��وزا

� ��ساتذة �صف ��� �و ال��ان رة ��دا �ضد �بحثا �و فقط ��ضراب، �توقيف �عن �و�ما

�املؤسسات�ال��ب ى �ة�يتوقف�ع���مدى�ثقافة�الفاعل�ن�و�قناع��م�وع��م�بھو �جتما���ع���مستو

ز�: �عز�ز�قيمة�العمل �برو �التوظيف��ذه �نتائج�سياسة �من �الحظناه�استطعنا�أن��ست�تج �خالل�ما من

ن�إ���املؤسسة�ال��بو�ة�ع���أسا د�مادي،�خاصة�بما�أصبحت�تقدمھ�إل��م�فئة�من��ساتذة�ا��دد�ينظرو س�أ��ا�مور

س�ا��صوصية�محل�تفاوض�ب�ن��ذه� س�ا��صوصية،�و����إطار�عقال�ي�تصبح�تلك�الدرو من�فرص����مجال�الدرو

رة�ال��� أع���النتائج�����متحانات�الرسمية،�و����ظل��ذا�الواقع�تجد��تحقيق�ع���تبحثالفئة�من��ساتذة�و�ب�ن��دا

�ي� ز تبقية�من��ساتذة�نفس�ا�مج��ة�ع���تطو�ر�إس��اتيجي��ا�كما�أشار�م�شال�كرو

رةمطال��ا�املادية�و�املعنو�ة�إ��� ��دا ،�خاصة����ظل�غياب�أو�قلة�أدوات�التفاوض�ش�ل�من�أش�ال�عدم��يمان�بدور

�س����حد�ذاتھ�لھ�قيمة�إجتماعية�ألنھ�م ر �من�ا��ميع،�و�املفالتد ل حل�قبو

فض�ب�ن�الفاعل�ن� ر ل�أو� مة�لذلك،�لذلك�فنحن��عتقد�بأن��ذا�العنصر�ال��ش�ل�قضية�قبو خالل�توف����دوات�الالز

�ا��ديث�عفعل��دار إذن،�فال�يمكن�ا��ديث�عن�ثقافة�املؤسسة�و�تأث���ا�ع���ال �بدون ي

�إ���فرض�نموذج�مع�ن�من�القيم�و�العادات�ح���تتحقق�مختلف���داف�التنظيمية،�لكن� ل السلطة�و�القيادة�للوصو

اسة�بأن�ل�ل�مؤسسة�ثقاف��ا�ال���استمد��ا�من�خالل�ثقافات�الفاعل�ن�ف��ا،� ر ���قطاع�حساس��ال��بية�فقد�أثب�ت�الد

 
التربویة واتجاھات التربیة الحدیثةالقیادة       

اصدارات المركز الدیمقراطي العربي للدراسات السیاسیة واالقتصادیة               

  

  املؤتمر�الدو��

2022 

 

�ال���ا �التقليدية �للثقافة �ا�ع�اس ى �سو �ل�س ��تحاد ��ذا �الوظيفي، �م ر �استقرا ���دد �بأ��ا ��عتقدون �ال�� جية ر ��ا

ح�العشائر�ة،�مما�سيجعل� �إ���مجتمعات�ال�تزال�تقليدية�تتم���بالرو يملك�ا�غالبية��ساتذة�كأفراد�ي�تمون

العمل�تتأثر�بتلك�الثقافات�لتصنع�لنفس�ا�نموذج�ا�الث

ر�ا� ���املقابل�تد����سبة�من�املبحوث�ن�قد

�بنفس�ال�موم�و���شغاالت�ال�����تم�بالقطاع،�و�س�بستاذع���� و 
ً

ال َحمَّ ،�ألن�أستاذ�اليوم�لم��عد�كسابقھ�ُم

حس��م��و�سياسة�التوظيف�ا��ديدة�ال���تتحمل�جزءا�من�فشل�املنظومة�ال��بو�ة�و�النقابة�ع���حد�سواء،�بحيث�

سة��نبحوثصرح�أحد�امل ر و��و�مدير�مد

�و�ع����" �القطاع �أثر�ع�� �و��و�ما �الكمية، �عن �تبحث �بقدر�ما �بالنوعية �ا��زائر�ال���تم ��� �ال�شغيل سياسة

ؤسسة�ال��بو�ة�و�ح���ع���ال�شاط�النقا�يمردود�امل

�أن� �عنھ �نتج �قد �ال��بو�ة �املؤسسات ��� �القيادية �املناصب أس ر � �ع�� �ال��قية �واقع �مع ��ذه �التوظيف سياسة

�بك��ة� �ان��ت �ما �سرعان ��ساتذة أس�م ر � �و�ع�� ��جتماعي�ن �الفاعل�ن �ع�� �سيطر��ا �لفرض ة ر ��دا �محاوالت أغلب

�املستو �  �ع�� حتجاجات

أدت�إ���إيفاد���ان�تحقيق

� ��ساتذة �صف ��� ال��ان

�املؤسسات�ال��ب ى �جتما���ع���مستو

�عز�ز�قيمة�العمل -3

ن�إ���املؤسسة�ال��بو�ة�ع���أسا فئة�من��ساتذة�ا��دد�ينظرو

س�ا��صوصية�محل�تفاوض�ب�ن��ذه� س�ا��صوصية،�و����إطار�عقال�ي�تصبح�تلك�الدرو من�فرص����مجال�الدرو

رة�ال��� الفئة�من��ساتذة�و�ب�ن��دا

�ي�الفئة�امل ز تبقية�من��ساتذة�نفس�ا�مج��ة�ع���تطو�ر�إس��اتيجي��ا�كما�أشار�م�شال�كرو

مطال��ا�املادية�و�املعنو�ة�إ���

 .�امع

�س����حد�ذاتھ�لھ�قيمة�إجتماعية�ألنھ�م ر فالتد

فض�ب�ن�الفاعل�ن� ر ل�أو� مة�لذلك،�لذلك�فنحن��عتقد�بأن��ذا�العنصر�ال��ش�ل�قضية�قبو خالل�توف����دوات�الالز

  .���املؤسسة�ال��بو�ة

إذن،�فال�يمكن�ا��ديث�عن�ثقافة�املؤسسة�و�تأث���ا�ع���ال

�إ���فرض�نموذج�مع�ن�من�القيم�و�العادات�ح���تتحقق�مختلف���داف�التنظيمية،�لكن� ل السلطة�و�القيادة�للوصو

اسة�بأن�ل�ل�مؤسسة�ثقاف��ا�ال���استمد��ا�من�خالل�ثقافات�الفاعل�ن�ف��ا،� ر ���قطاع�حساس��ال��بية�فقد�أثب�ت�الد
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رة�تدخل�النقابات�العمالية� �لما�حاولت��دا

� �ظل ��� ��ساتذة �و�أن �خاصة �و�تماسك�م، �وحد��م �س��دد �أنھ ��ساتذة ��عتقد �قد �سلوك �ا��الية�تانقابالإن��اج

�الفلسفة��ا��م ��ذه �أن ��ون النضالية،

اءه�طالب إ���شعار�آخر�يحتمل�عدة�تأو�الت�" ما�ضاع�حق�ور

�و�النقابة ة ر ��دا �ب�ن �صراع �حلبة رة��ح�ن و�ة ��دا سة ر ��مر�بمما يتعلق

��عض�القيم�و�الضوابط� لية،�و�لذلك�تظ�ر���مية����توظيف�الثقافة�كعنصر��سمح�بالتغ���لتجاوز للسلطة�و�املسؤو

�ا ��و�ة �التأث���ع�� ��� �لوحد�ا �كث��ا ��سا�م �الثقافة �بأن ��عتقد �فنحن �و�بذلك �و��ستقرار، �التكيف �أجل ملدير�من

��عيد�إنتاج��و�ة� �ال���تد���بأن�مؤسسة�العمل حات �ال�نميل�إ����طرو �نا

�يجعل�امل يتدحرج�ما�ب�ن��دير جديدة�للعامل����مقابل�س��ھ�عن��و�تھ��صلية،�بل��عتقد�بأن�املؤسسة�تصبح�فضاًء

�كما �مز�فة ى �و�أخر ��خر�ن، �مع ���ا ��ع�ش �ال�� �و��� �حقيقية �إحدا�ما �جماعة���و�ت�ن �مع ���ا �يتفاعل �سابقا أشرنا

  .العمل،�ح���يحافظ�لنفسھ�ع���موقعھ�داخل�ا��ماعة،�و����إطار�الثقافة�ال���تحمل�ا�املؤسسة

�امل �يمتلك�ا �ال�� �الثقافة �ال���دير أن ��� ون

� �و�إكرا�ات �ضغوطات �وجود �ال��س�ث�� ��ذا �لكن �الب�ئة�اليوم، من

  .�ؤالء�املدير�ن �عض���لدىم�لوال�وجود�و���

� �مؤلفھ ��"Discours de la servitude 

�أل��ا� �ا��ر�ة �ال�تفكر��� �أجيال �منھ �ت�شأ �مطوال�للقمع �يتعرض �الذي �البلد �بأن �خالل�ا �من �يد�� �ال�� ،

�أ�سط� �عند �مطالبھ �تتوقف �الذي �املستقر، �باملواطن ��سميھ �ما �البلدان ��ذه �و�يظ�ر��� ��س�بداد، �ع�� اعتادت

ال���فيما�بيَ��ا�
ُ
�املح��،�ب�ن�فئات�قيادية�ت ى جود�ح���ع���املستو

�يخدم� �القرار�بما �إنتاج ��عيد �جعل�ا مما

�التا���تطبيقھ����امليدان،�و ا��عمل�ع���

ا�ا��اصة�ال���تم���ا،�و�اندمجت�مع�غ���ا�من�خالل�املحا�اة�أو� ت��و�َ�َ� َد
َ

ق
َ
�ا�الثقا���ف إذا�فقدت��ذه�القاعدة�تَمُ�َ�

�خية�جامدة ر �ة�أو�تا �مالمح�فول�لور ى   .)127،�ص2017عبد�الغ���عماد،�( التمثل�أو�ا��ضوع،�و�ال�يبقى�ل�ا�بالتا���سو

ال���حققت�الكث������املا����القر�ب�أصبحت�اليوم�

�ع��� را��ا �إطا �غالبية �تقاعد �أن �منذ فت �ضُع �أ��ا ��ون �و�تنظيمية، �داخلية �مشا�ل مة�الوطن�ع�ش ز �أ �اليوم �لتع�ش ،
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جية�عل��ا،�و�ال���تؤدي�أحيانا�إ��� ر تدخل�النقابات�العمالية�أيضا�من�خالل�تأث���الب�ئة�ا��ا

� �ظل ��� ��ساتذة �و�أن �خاصة �و�تماسك�م، �وحد��م �س��دد �أنھ ��ساتذة ��عتقد �قد �سلوك إن��اج

ر�الناجم �الغرو �من �بنوع �ت�سم �النقابية �ثقاف��م �نقاب�أصبحت �فلسفة ا��معن

اءه�طالب"أصبحت�ظا�رة�منذ�أن�قام�املكتب�الوط���بتغي���شعار� ما�ضاع�حق�ور

اءه�كناباست   .1"ما�ضاع�حق�ور

�ال �املؤسسة ��انت �ما �فكث��ا �و�النقابة��بلذلك ة ر ��دا �ب�ن �صراع �حلبة و�ة

��عض�القيم�و�الضوابط� لية،�و�لذلك�تظ�ر���مية����توظيف�الثقافة�كعنصر��سمح�بالتغ���لتجاوز للسلطة�و�املسؤو

�ا ��و�ة �التأث���ع�� ��� �لوحد�ا �كث��ا ��سا�م �الثقافة �بأن ��عتقد �فنحن �و�بذلك �و��ستقرار، �التكيف �أجل من

�نقا�ي،�و  ��عيد�إنتاج��و�ة�كفاعلٍ �ال���تد���بأن�مؤسسة�العمل حات �ال�نميل�إ����طرو �نا

�يجعل�امل جديدة�للعامل����مقابل�س��ھ�عن��و�تھ��صلية،�بل��عتقد�بأن�املؤسسة�تصبح�فضاًء

�كما �مز�فة ى �و�أخر ��خر�ن، �مع ���ا ��ع�ش �ال�� �و��� �حقيقية �إحدا�ما �و�ت�ن

العمل،�ح���يحافظ�لنفسھ�ع���موقعھ�داخل�ا��ماعة،�و����إطار�الثقافة�ال���تحمل�ا�املؤسسة

� ��� �املستخلصة �النتائج �لنا �سمحت �لقد �معرفة �من اسة ر �الد �امل�ذه �يمتلك�ا �ال�� �الثقافة أن

�امل ��ع�ش�ا �ال�� �ل��الة ��ال��بو�ة�اتؤسسأسست �و�إكرا�ات �ضغوطات �وجود �ال��س�ث�� ��ذا �لكن اليوم،

سة���دف�تمر�ر�سياسات��عليمية�معينة ر لوال�وجود�و����املد

� �الفر���� �املفكر اء ر �آ ��ستوقفنا � �Etienne de la Boétieنا �مؤلفھ ��

�أل��ا� �ا��ر�ة �ال�تفكر��� �أجيال �منھ �ت�شأ �مطوال�للقمع �يتعرض �الذي �البلد �بأن �خالل�ا �من �يد�� �ال�� ،

�أ�سط� �عند �مطالبھ �تتوقف �الذي �املستقر، �باملواطن ��سميھ �ما �البلدان ��ذه �و�يظ�ر��� ��س�بداد، �ع�� اعتادت

�الثقا���املو  ق ال���فيما�بيَ��ا��شياء،�و��ستطيع�أن�نالحظ�ذلك�الفر
ُ
�املح��،�ب�ن�فئات�قيادية�ت ى جود�ح���ع���املستو

�امل �إتجاه �املختلفة �و�الواجبات �املتبادل، �و��ح��ام س�ة، ر �يخدم��ةد �القرار�بما �إنتاج ��عيد �جعل�ا مما

ى ،�و�ب�ن���داف�التنظيمية�الداخلية ا��عمل�ع���ال�تصنع�القرار�بقدر�م�فئات�قيادية�أخر

ا�ا��اصة�ال���تم���ا،�و�اندمجت�مع�غ���ا�من�خالل�املحا�اة�أو� ت��و�َ�َ� َد
َ

ق
َ
�ا�الثقا���ف إذا�فقدت��ذه�القاعدة�تَمُ�َ�

�خية�جامدة ر �ة�أو�تا �مالمح�فول�لور ى التمثل�أو�ا��ضوع،�و�ال�يبقى�ل�ا�بالتا���سو

ر�ة�و�ما�يحدث�فعال�اليوم��ون�أن�ال ال���حققت�الكث������املا����القر�ب�أصبحت�اليوم��قيادة��دا

�ع��� را��ا �إطا �غالبية �تقاعد �أن �منذ فت �ضُع �أ��ا ��ون �و�تنظيمية، �داخلية �مشا�ل �ع�ش

،�و�قد�استطاعت�كم�من� ي الكناباست����نقابة�خاصة�بأساتذة�التعليم�لألطوار�الثالث�ابتدا�ي،�متوسط�و�ثانو

  .مرة�دفع�ا���ومة�إ���طالوة�ا��وار
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جية�عل��ا،�و�ال���تؤدي�أحيانا�إ���و              ر أيضا�من�خالل�تأث���الب�ئة�ا��ا

� �ظل ��� ��ساتذة �و�أن �خاصة �و�تماسك�م، �وحد��م �س��دد �أنھ ��ساتذة ��عتقد �قد �سلوك إن��اج

ر�الناجم �الغرو �من �بنوع �ت�سم �النقابية �ثقاف��م أصبحت

أصبحت�ظا�رة�منذ�أن�قام�املكتب�الوط���بتغي���شعار�

اءه�كناباست"و��و� ما�ضاع�حق�ور

�ال �املؤسسة ��انت �ما �فكث��ا لذلك

��عض�القيم�و�الضوابط� لية،�و�لذلك�تظ�ر���مية����توظيف�الثقافة�كعنصر��سمح�بالتغ���لتجاوز للسلطة�و�املسؤو

�ا ��و�ة �التأث���ع�� ��� �لوحد�ا �كث��ا ��سا�م �الثقافة �بأن ��عتقد �فنحن �و�بذلك �و��ستقرار، �التكيف �أجل من

ي�و��  �إدار �نقا�ي،�و �ستاذكفاعل كفاعلٍ

�يجعل�امل جديدة�للعامل����مقابل�س��ھ�عن��و�تھ��صلية،�بل��عتقد�بأن�املؤسسة�تصبح�فضاًء

�كما �مز�فة ى �و�أخر ��خر�ن، �مع ���ا ��ع�ش �ال�� �و��� �حقيقية �إحدا�ما �و�ت�ن

العمل،�ح���يحافظ�لنفسھ�ع���موقعھ�داخل�ا��ماعة،�و����إطار�الثقافة�ال���تحمل�ا�املؤسسة

 ا��اتمة  

�� ��� �املستخلصة �النتائج �لنا �سمحت لقد

�امل ��ع�ش�ا �ال�� �ل��الة أسست

جي ر �شراءتة�ا��ا ل سة���دف�تمر�ر�سياسات��عليمية�معينة�حاو ر املد

�و  �الفر���� �املفكر اء ر �آ ��ستوقفنا �نا

volontaire"أل��ا�� �ا��ر�ة �ال�تفكر��� �أجيال �منھ �ت�شأ �مطوال�للقمع �يتعرض �الذي �البلد �بأن �خالل�ا �من �يد�� �ال�� ،

�أ�سط� �عند �مطالبھ �تتوقف �الذي �املستقر، �باملواطن ��سميھ �ما �البلدان ��ذه �و�يظ�ر��� ��س�بداد، �ع�� اعتادت

�الثقا���املو  ق �شياء،�و��ستطيع�أن�نالحظ�ذلك�الفر

�امل��بو ال�سالةالر  �إتجاه �املختلفة �و�الواجبات �املتبادل، �و��ح��ام �ة،

��داف�التنظيمية�الداخلية

ا�ا��اصة�ال���تم���ا،�و�اندمجت�مع�غ���ا�من�خالل�املحا�اة�أو� ت��و�َ�َ� َد
َ

ق
َ
�ا�الثقا���ف إذا�فقدت��ذه�القاعدة�تَمُ�َ�

�خية�جامدة ر �ة�أو�تا �مالمح�فول�لور ى التمثل�أو�ا��ضوع،�و�ال�يبقى�ل�ا�بالتا���سو

ر�ما� �و�ما�يحدث�فعال�اليوم��ون�أن�الو�

�ع��� را��ا �إطا �غالبية �تقاعد �أن �منذ فت �ضُع �أ��ا ��ون �و�تنظيمية، �داخلية �مشا�ل �ع�ش

1 ،�و�قد�استطاعت�كم�من��-   ي الكناباست����نقابة�خاصة�بأساتذة�التعليم�لألطوار�الثالث�ابتدا�ي،�متوسط�و�ثانو

مرة�دفع�ا���ومة�إ���طالوة�ا��وار



رؤى سوسیوتربویة إلعادة إنتاج الثقة بین 

 

                                           برلین

118 

� �املح���بقاعدة ى الية�ال�عمع���املستو

غم�أن�الثقافة�ال����يمنت�ع����  ر ات�و�ثقافات�تقليدية،� رةتزال�غالبي��ا�تحمل�تصور �من�الزمن�قد��دا �عقوٍد
َ
طيلة

 �� �التجر�ة �تلك �أن �إال �الوطنية، ر�ة�ة دا

�خاطئة� ات �تصور �من �يحملھ �بما �املح�� �الفكر�التقليدي ال���سيطر�عل��ا

�إل��ا� �ينادي �ال�� ة �بالصور �تتحقق �لن ي �ال��بو �الوسط ��� �القائد ة �صور ��شكيل �إعادة �مسألة �فإن و�بالتا��،

�ملف�وم� �تقليدية ات �تصور �تحمل �ال�تزال �مجتمعات �ظل ��� �خاصة ة

ة�تتطلب�تذو�ب�مختلف�الثقافات�التقليدية�لصا���الثقافة�التنظيمية�املوجودة���� السلطة،�و�أن��شكيل��ذه�الصور

�الت�و�ن�و�التثاقف�ب�ن�جميع�الفاعل�ن����املؤسسة�ال��بو�ة ي  .املؤسسة،�و�لن�يتم�ذلك�إال�بتوفر�عنصر

ا�ي�،�لبنان،�1،�ترجمة�خليل�أحمد�خليل،�ط ر   .دار�الفا

،�املجلس�الوط���للثقافة�و�الفنون�و�

  .ب��وت،�املنظمة�العر�ية�لل��جمة

مخ���البحث����علم�النفس�و�علوم�
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اسات�الوحدة�العر�ية�،ب��وت ر  .،�مركز�د

  .،�ديوان�املطبوعات�ا��امعية،�ا��زائر

،�ديوان�املطبوعات�ا��امعية،ا��زائر،� ي اسة�املجتمع�ا��زائر ر   قدمة����د

،ترجمة�حاتم�حميد�محسن،�دار�كيون�
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�إ���أن� ����اعتقادنا اجع ر � رة�حقيقية،�و�ذلك �حديث���دا �كتنظيم �اصطدمت �املح���بقاعدة ى ع���املستو

غم�أن�الثقافة�ال����يمنت�ع����  ر ات�و�ثقافات�تقليدية،� تزال�غالبي��ا�تحمل�تصور

سة ر �م�د �فيھ �تر�ى �امل�ديرونخزانا �� ص��كبار�غذ��م �التجر�ة �تلك �أن �إال �الوطنية، ة

�امل �إ�� �ت�تقل �خاطئة��ا��الية�تؤسسالم ات �تصور �من �يحملھ �بما �املح�� �الفكر�التقليدي ال���سيطر�عل��ا

�إل��ا� �ينادي �ال�� ة �بالصور �تتحقق �لن ي �ال��بو �الوسط ��� �القائد ة �صور ��شكيل �إعادة �مسألة �فإن و�بالتا��،

�و�ب��وقراطي �ة ر �إدا �قيم �من �يحملھ �بما �ملف�وم�التنظيم �تقليدية ات �تصور �تحمل �ال�تزال �مجتمعات �ظل ��� �خاصة ة

ة�تتطلب�تذو�ب�مختلف�الثقافات�التقليدية�لصا���الثقافة�التنظيمية�املوجودة���� السلطة،�و�أن��شكيل��ذه�الصور

�الت�و�ن�و�التثاقف�ب�ن�جميع�الفاعل�ن����املؤسسة�ال��بو�ة ي املؤسسة،�و�لن�يتم�ذلك�إال�بتوفر�عنصر
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دور�القيادة�ال��بو�ة�����ا��د�من�ظا�رة�ال�سرب�املدر�������املدارس�ا��كومية����لواء�

 "قصبة�ار�د�من�وج�ة�نظر�مديري�ومديرات�املدارس

The role of educational leadership in reducing the phenomenon of school dropout in 

public schools in the Kasbah of Irbid district

دنية ة�ال��بية�والتعليم��ر ر   معلمة����وزا

دنية ة�ال��بية�والتعليم���ر ر   معلم����وزا

دنية ة�ال��بية�والتعليم���ر ر   معلم����وزا

 

�د� ر س�ا���ومية����لواء�قصبة�ا ر �������املدا ر �القيادة�ال��بو�ة�����ا��د�من�ظا�رة�ال�سرب�املد اسة�إ���الكشف�عن�دور ر �دفت�الد

�املن���الوصفي�التحلي���ولتحقيق�أ�داف� س،�وقد�اتبع�الباحثون ر �ومديرات�املدا ي اسة�تم�اعداد�اس�بانة�م�ونة�من�وج�ة�نظر�مدير ر الد

جة�تقدير�أفراد�العينة�مدير�ومديرة�،�جاءت�املتوسطات�ا��سابية�املتعلقة�ب ر ي�(د مدير

ج ر �بد �جاء �د ر �ا � �قصبة ����لواء ��� ر �املد �ال�سرب �ظا�رة �من �ا��د ��� �ال��بو�ة �القيادة �دور �للمحور�ملعرفة �متوسطة ة

س ر �ومديرات�املدا ي �القيادة�ال��بو�ة����) مدير ملعرفة�دور

��جتما���باإلضافة�ا��� جة�مرتفعة�للمحور ر �د�جاء�بد ر �������لواء�قصبة��ا ر ق�ذاتا��د�من�ظا�رة�ال�سرب�املد داللة��عدم�وجود�فرو

�عائد� �ذات سة، ر �للمد �داعمة عات �مشرو �بإقامة اسة ر �الد أوصت

�النظامي �التعليم �بأ�مية �التعليم �مع �غ���املتصا��ة �وتبص���املجتمعات �والندوات ش �الور �من�. إقامة �ل��د �املق��حات وأبرز

فع� �ور �جاذبة ة �بصور سية ر �املد �الب�ئة ���يئة سية، ر �املد �بتوف���الوجبة ��قتصادية �أثار�العوامل �من التقليل

س��ساسية�والثانو�ة ر �ومديرات�املدا ي  " مدير

Abstract 

         Obeidat, Hala, Raba’a, Abd al-Razzaq, Bani Musa, Kayed. The role of educational leadership in reducing the 

phenomenon of school dropout in public schools in the Kasbah of Irbid district from the point of view of school principals. 

Governmental administration in the Irbid Kasbah district from the point of view of school principals.

The study aimed to reveal the role of educational leadership in reducing the phenomenon of school dropout in public 

schools in the Kasbah of Irbid District from the point of view of school principals and principals. For the study (100) 

principals, the arithmetic averages related to the degree of estimation of the sample members (school principals and 

principals) to know the role of educational leadership in

came to a medium degree for the educational axis, while the arithmetic averages related to the degree of estimation of the 

sample members ( school principals)To know the role of educational l

dropout in the Kasbah of Irbid district, it came with a high degree for the social axis, in addition to the absence of statis
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�د� ر س�ا���ومية����لواء�قصبة�ا ر �������املدا ر �القيادة�ال��بو�ة�����ا��د�من�ظا�رة�ال�سرب�املد اسة�إ���الكشف�عن�دور ر �دفت�الد

�املن���الوصفي�التحلي���ولتحقيق�أ�داف� س،�وقد�اتبع�الباحثون ر �ومديرات�املدا ي من�وج�ة�نظر�مدير

اسة� ر مدير�ومديرة�،�جاءت�املتوسطات�ا��سابية�املتعلقة�ب) 100(فقرة،�وقد�بلغت�عينة�الد

ج ر �بد �جاء �د ر �ا � �قصبة ����لواء ��� ر �املد �ال�سرب �ظا�رة �من �ا��د ��� �ال��بو�ة �القيادة �دور ملعرفة

جة�تقدير�أفراد�العينة�جاءت�املتوسطات�ا��سابية�املتعلقة�ب ر س(د ر �ومديرات�املدا ي مدير

��جتما���باإلضافة�ا��� جة�مرتفعة�للمحور ر �د�جاء�بد ر �������لواء�قصبة��ا ر ا��د�من�ظا�رة�ال�سرب�املد

� �ألثر�ا���س ى ��عز �ا�� اسة ر �الد �اوصت �عائد�وقد �ذات سة، ر �للمد �داعمة عات �مشرو �بإقامة اسة ر �الد أوصت

�النظامي �التعليم �بأ�مية �التعليم �مع �غ���املتصا��ة �وتبص���املجتمعات �والندوات ش �الور إقامة

فع� �ور �جاذبة ة �بصور سية ر �املد �الب�ئة ���يئة سية، ر �املد �بتوف���الوجبة ��قتصادية �أثار�العوامل �من التقليل

سة ر  .الكفاءة�املعلم�ن�وإكمال�النقص����املعلم�ن�ل�ل�مد

ر����،� س��ساسية�والثانو�ةالقيادة�ال��بو�ة�،��ال�سرب�املد ر �ومديرات�املدا ي مدير

Razzaq, Bani Musa, Kayed. The role of educational leadership in reducing the 

phenomenon of school dropout in public schools in the Kasbah of Irbid district from the point of view of school principals. 

Governmental administration in the Irbid Kasbah district from the point of view of school principals.

The study aimed to reveal the role of educational leadership in reducing the phenomenon of school dropout in public 

t from the point of view of school principals and principals. For the study (100) 

principals, the arithmetic averages related to the degree of estimation of the sample members (school principals and 

principals) to know the role of educational leadership in  reducing the phenomenon of school dropout in the Irbid district 

came to a medium degree for the educational axis, while the arithmetic averages related to the degree of estimation of the 

sample members ( school principals)To know the role of educational l eadership in reducing the phenomenon of school 

dropout in the Kasbah of Irbid district, it came with a high degree for the social axis, in addition to the absence of statis
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 .امل��ص�

�د�        ر س�ا���ومية����لواء�قصبة�ا ر �������املدا ر �القيادة�ال��بو�ة�����ا��د�من�ظا�رة�ال�سرب�املد اسة�إ���الكشف�عن�دور ر �دفت�الد

�املن���الوصفي�التحلي���ولتحقيق�أ�داف� س،�وقد�اتبع�الباحثون ر �ومديرات�املدا ي من�وج�ة�نظر�مدير

اسة�) 20(من� ر فقرة،�وقد�بلغت�عينة�الد

س ر �املدا ج) ومديرات ر �بد �جاء �د ر �ا � �قصبة ����لواء ��� ر �املد �ال�سرب �ظا�رة �من �ا��د ��� �ال��بو�ة �القيادة �دور ملعرفة

،�ب�نما� ي جاءت�املتوسطات�ا��سابية�املتعلقة�بال��بو

��جتما���باإلضافة�ا��� جة�مرتفعة�للمحور ر �د�جاء�بد ر �������لواء�قصبة��ا ر ا��د�من�ظا�رة�ال�سرب�املد

� �) α  =0.05(إحصائية �ألثر�ا���س ى �عز

�النظامي. اقتصادي �التعليم �بأ�مية �التعليم �مع �غ���املتصا��ة �وتبص���املجتمعات �والندوات ش �الور إقامة

��� �تمثلت �ال�سرب فع��ظا�رة �ور �جاذبة ة �بصور سية ر �املد �الب�ئة ���يئة سية، ر �املد �بتوف���الوجبة ��قتصادية �أثار�العوامل �من التقليل

سة ر الكفاءة�املعلم�ن�وإكمال�النقص����املعلم�ن�ل�ل�مد

ر����،�: ال�لمات�املفتاحية القيادة�ال��بو�ة�،��ال�سرب�املد

 

Razzaq, Bani Musa, Kayed. The role of educational leadership in reducing the 

phenomenon of school dropout in public schools in the Kasbah of Irbid district from the point of view of school principals. 

Governmental administration in the Irbid Kasbah district from the point of view of school principals.  

The study aimed to reveal the role of educational leadership in reducing the phenomenon of school dropout in public 

t from the point of view of school principals and principals. For the study (100) 

principals, the arithmetic averages related to the degree of estimation of the sample members (school principals and 

reducing the phenomenon of school dropout in the Irbid district 

came to a medium degree for the educational axis, while the arithmetic averages related to the degree of estimation of the 

eadership in reducing the phenomenon of school 

dropout in the Kasbah of Irbid district, it came with a high degree for the social axis, in addition to the absence of statis tically 
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significant differences (α = 0.05) due to the effect of gender. . Holding wo

that are not reconciled with education about the importance of formal education. The most prominent proposals to reduce 

the dropout phenomenon were to reduce the effects of economic factors by providing the s

attractive school environment, raising the efficiency of teachers, and completing the shortage of teachers for each school.

key words:. Educational leadership, school dropouts, principals and principals of primary and secondary scho

�ا��اصل� ����من�أصعب�املشكالت�ال�����دد�التطور ر وأن�العالم��شيد�����املجتمعات،ال�سرب�املد

ل  من�حيث�املنا���والسياسة��مواكبة��ذا�التحو

سة�فقط�وانما��ناك� ر سة��عالقة�ب�ن�جيال�تقع�ع���املد ر واملجتمع�املد

سة����تحقيق�ا�داف�ا�امل�شودة� ر وإلنجاح�املد

�أقام�ا� �مؤسسة سة ر �واملد �تحقيقھ، �إ�� ��س�� �ومحدد �وا�� ��دف �املجتمع �داخل ؤسسة

�أن� �كما سة، ر �مد ��ل ��� �أو�مكتو�ة �معلقة �توجد �سامية سالة ر � سال��ا �ور �بھ، � تقاء �و�ر �خدمتھ �أجل �من املجتمع؛

�أساسية؛�لالرتقاء�ب �م�مة �تقع�ع���عاتق�ا �منظومة�م��ابطة، سة ر �داخل�املد �املنظومة،�و��عت���املنظومة�ال��بو�ة تلك

�الضبط� �أساليب �أ�م ��عت���من �ف��ا �املطبقة �ال��بية �وأساليب �املجتمعات ��� ي �ال��بو �النظام �وسائط �من سة ر املد

ا����توجيھ�سلوك�الطلبة�حيث��ساعد�م�ع���كسب�العادات�ا��ميدة� ا�بارز سية�دور ر ة�املد ر �جتما��،�كما�أن�لإلدا

�م�تلك�العادات�حب�النظام�و�ل��ام�بالقوان�ن،�ونظرا�أل�مية�املرحلة�الثانو�ة����

�قبل� �من �مسبقا �املعدة �ا��طة �ع �توز �حسب ا��� ر �الد �املقرر �من ��ن��اء �قبل سة ر �املد �من �ال�سرب �فإن �الطلبة حياة

اسية����اليوم�ا ر ة�ال��بية�والتعليم������اية�العام�أم��سر��م�من�ا��صص�الد ر ا���،�سيعود�عل��م�بالضرر����وزا ر لد

��نحرافات� �أن �كما ��نحرافات، �إ�� �تؤدي �ال�� ��و�� �ا��طوة �تمثل �الظا�رة ��ذه �إن �حيث �ا��ياة، �مجاالت ش��

الكب��ة�تبدأ�بخطوة�أو��؛�لذا�يجب�وضع�تلك�الظا�رة����ا��سبان�وخصوصا�أن��نحراف����املرحلة�الثانو�ة�معد�

�ا�يرتبط� ر سية�ال���تتطلب�حال�جذ ر وتكرار�غيا��م�من�املشكالت�السلوكية�املد

�أو�الب�ئة�املحلية�و�جتماعية�أو�الب�ئة� ل ف�املجتمع،�و�ذه�املش�لة�ل�ا�دوافع�متعددة�م��ا�ما�يتصل�بامل�� بالواقع�وظرو

ر���� �املد �ال�سرب �مش�لة �شغلت وقد

�ال����س��� ل �ا��لو �مناسب�إال�أن��ذه �إ���حل ل �املعلم�ن،�واملدير�ن،�و�باء�للوصو �ال��بية�من املشتغل�ن����مجال

سية�امل�سلطة�واخطار�الوالدين،�ومع ر سة�تتمثل�����شر�القواعد�املد ر ة�املد ر لت�املش�لة��ال��ا�إدا ز �ذه��جراءات�ما�ا

جود�د� راتھ�وو �الطالب�ع���ف�م�ذاتھ�وقد ة ر من�أنواع�����اب�الذي�يدل�ع���عدم�قد

سة� ر �السلبية�نحو�املد �الطالب�فقد��عا�ي�من��نطوائية�وا���ل،�و�تجا�ات . مشكالت�تتعلق�بمتغ��ات���صية

�إ��� �تؤدى �وال�� �التعليمية �العملية �نجاح �تؤثر�ع�� �وال�� �للتالميذ �ال�امة �السلوكية ت
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that are not reconciled with education about the importance of formal education. The most prominent proposals to reduce 

the dropout phenomenon were to reduce the effects of economic factors by providing the s

attractive school environment, raising the efficiency of teachers, and completing the shortage of teachers for each school.
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�ا��اصل� ����من�أصعب�املشكالت�ال�����دد�التطور ر ال�سرب�املد

����جميع�منا���ا��ياة�مما��ستوجب�ع���املنظومة�ال��بو�ة� ل ل تحو مواكبة��ذا�التحو

ليةحيث�أن� سة�فقط�وانما��ناك��إعداد�مسؤو ر �جيال�تقع�ع���املد

سة����تحقيق�ا�داف�ا�امل�شودة��املؤسست�ن،دعم��افة�ا���ود�والتواصل�ب�ن��ممثلة�باألسرة�لذلك�ي�ب�� ر وإلنجاح�املد

تباط�ا��يد�باألسرة�واملجتمع  .و�ر

�أقام�ا� �مؤسسة سة ر �واملد �تحقيقھ، �إ�� ��س�� �ومحدد �وا�� ��دف �املجتمع �داخل ؤسسة

�أن� �كما سة، ر �مد ��ل ��� �أو�مكتو�ة �معلقة �توجد �سامية سالة ر � سال��ا �ور �بھ، � تقاء �و�ر �خدمتھ �أجل �من املجتمع؛

�أساسية؛�لالرتقاء�ب �م�مة �تقع�ع���عاتق�ا �منظومة�م��ابطة، سة ر �داخل�املد املنظومة�ال��بو�ة

�الضبط� �أساليب �أ�م ��عت���من �ف��ا �املطبقة �ال��بية �وأساليب �املجتمعات ��� ي �ال��بو �النظام �وسائط �من سة ر املد

ا����توجيھ�سلوك�الطلبة�حيث��ساعد�م�ع���كسب�العادات�ا��ميدة� ا�بارز سية�دور ر ة�املد ر �جتما��،�كما�أن�لإلدا

�ا��لق�و�نضباط�ومن�أ ي �م�تلك�العادات�حب�النظام�و�ل��ام�بالقوان�ن،�ونظرا�أل�مية�املرحلة�الثانو�ة����ال���تقو

�قبل� �من �مسبقا �املعدة �ا��طة �ع �توز �حسب ا��� ر �الد �املقرر �من ��ن��اء �قبل سة ر �املد �من �ال�سرب �فإن �الطلبة حياة

اسية����اليوم�ا ر ة�ال��بية�والتعليم������اية�العام�أم��سر��م�من�ا��صص�الد ر وزا

��نحرافات� �أن �كما ��نحرافات، �إ�� �تؤدي �ال�� ��و�� �ا��طوة �تمثل �الظا�رة ��ذه �إن �حيث �ا��ياة، �مجاالت ش��

الكب��ة�تبدأ�بخطوة�أو��؛�لذا�يجب�وضع�تلك�الظا�رة����ا��سبان�وخصوصا�أن��نحراف����املرحلة�الثانو�ة�معد�

�ت�تقل�من�شاب�إ ى  .���آخروالعدو

ر���،�عت���مش�لة�ال�سرب� �ا�يرتبط��املد ر سية�ال���تتطلب�حال�جذ ر وتكرار�غيا��م�من�املشكالت�السلوكية�املد

�أو�الب�ئة�املحلية�و�جتماعية�أو�الب�ئة� ل ف�املجتمع،�و�ذه�املش�لة�ل�ا�دوافع�متعددة�م��ا�ما�يتصل�بامل�� بالواقع�وظرو

�بالطا �يتصل �أو�ما سية ر �املد �ومتغ��ات �النفسية �وحاجاتھ �نفسھ ر�����.��ص�تھلب �املد �ال�سرب �مش�لة �شغلت وقد

�ال����س��� ل �ا��لو �مناسب�إال�أن��ذه �إ���حل ل �املعلم�ن،�واملدير�ن،�و�باء�للوصو �ال��بية�من املشتغل�ن����مجال

سية�امل�سلطة�واخطار�الوالدين،�ومع ر سة�تتمثل�����شر�القواعد�املد ر ة�املد ر ال��ا�إدا

جود�د��ال�سرب�نوعا راتھ�وو �الطالب�ع���ف�م�ذاتھ�وقد ة ر من�أنواع�����اب�الذي�يدل�ع���عدم�قد

سة� ر �السلبية�نحو�املد �الطالب�فقد��عا�ي�من��نطوائية�وا���ل،�و�تجا�ات مشكالت�تتعلق�بمتغ��ات���صية

�املشكال  �من � �إ���و�عت���ال�سرب �تؤدى �وال�� �التعليمية �العملية �نجاح �تؤثر�ع�� �وال�� �للتالميذ �ال�امة �السلوكية ت
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 :املقدمة

�ا��اصل���عد�ظا�رة             ����من�أصعب�املشكالت�ال�����دد�التطور ر ال�سرب�املد

����جميع�منا���ا��ياة�مما��ستوجب�ع���املنظومة�ال��بو�ة� ل تحو

حيث�أن��املتبعة،و�ساليب�

ممثلة�باألسرة�لذلك�ي�ب��

تباط�ا��يد�باألسرة�واملجتمع�ع���الثقة�عتمد��ذا� و�ر

�م          � �ل�ل �ان �أقام�ا�حيث �مؤسسة سة ر �واملد �تحقيقھ، �إ�� ��س�� �ومحدد �وا�� ��دف �املجتمع �داخل ؤسسة

�أن� �كما سة، ر �مد ��ل ��� �أو�مكتو�ة �معلقة �توجد �سامية سالة ر � سال��ا �ور �بھ، � تقاء �و�ر �خدمتھ �أجل �من املجتمع؛

�أساسية؛�لالرتقاء�ب �م�مة �تقع�ع���عاتق�ا �منظومة�م��ابطة، سة ر �داخل�املد املنظومة�ال��بو�ة

�الضبط� �أساليب �أ�م ��عت���من �ف��ا �املطبقة �ال��بية �وأساليب �املجتمعات ��� ي �ال��بو �النظام �وسائط �من سة ر املد

ا����توجيھ�سلوك�الطلبة�حيث��ساعد�م�ع���كسب�العادات�ا��ميدة� ا�بارز سية�دور ر ة�املد ر �جتما��،�كما�أن�لإلدا

�ا��لق�و�نضباط�ومن�أ ي ال���تقو

�قبل� �من �مسبقا �املعدة �ا��طة �ع �توز �حسب ا��� ر �الد �املقرر �من ��ن��اء �قبل سة ر �املد �من �ال�سرب �فإن �الطلبة حياة

اسية����اليوم�ا ر ة�ال��بية�والتعليم������اية�العام�أم��سر��م�من�ا��صص�الد ر وزا

��نحرافات� �أن �كما ��نحرافات، �إ�� �تؤدي �ال�� ��و�� �ا��طوة �تمثل �الظا�رة ��ذه �إن �حيث �ا��ياة، �مجاالت ش��

الكب��ة�تبدأ�بخطوة�أو��؛�لذا�يجب�وضع�تلك�الظا�رة����ا��سبان�وخصوصا�أن��نحراف����املرحلة�الثانو�ة�معد�

�ت�تقل�من�شاب�إ ى والعدو

�عت���مش�لة�ال�سرب�          

�أو�الب�ئة�املحلية�و�جتماعية�أو�الب�ئة� ل ف�املجتمع،�و�ذه�املش�لة�ل�ا�دوافع�متعددة�م��ا�ما�يتصل�بامل�� بالواقع�وظرو

�بالطا �يتصل �أو�ما سية ر املد

�ال����س��� ل �ا��لو �مناسب�إال�أن��ذه �إ���حل ل �املعلم�ن،�واملدير�ن،�و�باء�للوصو �ال��بية�من املشتغل�ن����مجال

سية�امل�سلطة�واخطار�الوالدين،�ومع ر سة�تتمثل�����شر�القواعد�املد ر ة�املد ر ال��ا�إدا

ال�سرب�نوعاقائمة،�و�عد�

سة� ر �السلبية�نحو�املد �الطالب�فقد��عا�ي�من��نطوائية�وا���ل،�و�تجا�ات مشكالت�تتعلق�بمتغ��ات���صية

�املشكال  �من � و�عت���ال�سرب

�نحراف�وال�سرب�و�فقدان�الطلبة�ملستقبل�م�التعلي���



رؤى سوسیوتربویة إلعادة إنتاج الثقة بین 

 

                                           برلین

122 

�من� �للطلبة �ال�سرب �مش�لة �من �ا��د ��� سية ر �املد ة ر ��دا �دور �لتعرف � اسة ر �الد ��ذه �جاءت �تقدم �ما � �ع�� و�ناءا

س ر �ومديرات�املدا ي �د�من�وج�ة�نظر�مدير ر  .انو�ة�ا���ومية����محافظة�ا

��ش�ل� �العر�ية ل �والدو �عامة �بصفة �العالم ل �دو �م��ا ��عا�ي ال��

�إ �أ�اديمية �أن �أخطار ال ��افة��ل�ا وأضرار���

وال�سيما�ا��ا��سا�م����تف�����مية�وعدم�مسا�مة��فراد����

�عن� �تأخر�املجتمع �إ�� �يؤدي �مما ��مي�ن �وفئة �املتعلم�ن �فئة �فئت�ن �من �مز�ج �الواحد �املجتمع يصبح

� �ا���ل �ادة �وز ر��� �املد �ال�سرب �ظا�رة �تف��� ��� �العوامل �وقلةمن �داخل��والتخلف الو��

تفاع��سبة�ال�سرب� ر ����لدى�سا�م����ا ر الطالب��املد

�ولتعز�ز� �املش�لة، ��ذه �من �ل��د �دور ة ر �لإلدا �ي�ون أن

�د�وقاموا�بطرحقصبة��واملديرات����لواء ر عدد�من��ا

ي� �النظر ��دب �ع�� ��طالع �تم �املش�لة �ولتدعيم اسة، ر �الد �لة

�القيادة� اسة�محاولة�بيان�دور ر ا��د�من�ظا�رة��ال��بو�ة���ملسھ�جاءت��ذه�الد

س ر �ومديرات�املدا ي �د�من�وج�ة�نظر�مدير ر  .ا

س� ر �������املدا ر ا��د�من�ظا�رة�ال�سرب�املد

�د� ر �ا ����لواء�قصبة س�ا���ومية ر �������املدا ر �من�ظا�رة�ال�سرب�املد ا��د

���� اسة ر �الد �عينة �أفراد �إجابات �متوسطات �ب�ن �إحصائية �داللھ �ذات ق �فرو ��ناك ��انت �إذا �عما الكشف

س�ا���ومية ر �د��املدا ر ���لواء�قصبة�ا

� �ا���س، �ملتغ��ات ى ��عز � س؟ ر �املدا �ومديرات ي �مدير �نظر �وج�ة �ا����ةمن �العل��،�وسنوات �واملؤ�ل ،
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�من� �للطلبة �ال�سرب �مش�لة �من �ا��د ��� سية ر �املد ة ر ��دا �دور �لتعرف � اسة ر �الد ��ذه �جاءت �تقدم �ما � �ع�� و�ناءا

س ر �ومديرات�املدا ي �د�من�وج�ة�نظر�مدير ر انو�ة�ا���ومية����محافظة�ا

� �من ��� ر �املد �ال�سرب �ظا�رة �املشا�لإن ��ش�ل��أ�م �العر�ية ل �والدو �عامة �بصفة �العالم ل �دو �م��ا ��عا�ي ال��

� �من ��ذهالرغم ���ون �تر�و�ةالظا�رة ��عت��مش�لة �إ�املقلقة أ�اديمية

وال�سيما�ا��ا��سا�م����تف�����مية�وعدم�مسا�مة��فراد�����وجھ�تقدماملجتمع،مجاالت�ا��ياة�ف���تقع�عائق����

�عن� �تأخر�املجتمع �إ�� �يؤدي �مما ��مي�ن �وفئة �املتعلم�ن �فئة �فئت�ن �من �مز�ج �الواحد �املجتمع يصبح

 . لصعو�ة�التوافق�ب�ن�الفئت�ن�����ف�ار�و�داء

�العديد ��سا�مت �ا���ل �ادة �وز ر��� �املد �ال�سرب �ظا�رة �تف��� ��� �العوامل من

�والعوامل�ال��صية��عت��� ي تفاع��سبة�ال�سرب��جميع�ا�عوامل�سرة�واملناخ��سر ر �سا�م����ا

� �الباحث�ن �عمل �خالل �بوجوبومن ا �ولتعز�ز��شعرو �املش�لة، ��ذه �من �ل��د �دور ة ر �لإلدا �ي�ون أن

أي�عدد�حساس�باملش�لة�قام�الباحث�ن�باستطالع� راء��ر واملديرات����لواءمن�املد

�مش �وتحديد �إجابا��م �بتدو�ن �وقاموا �عل��م، ي��سئلة �النظر ��دب �ع�� ��طالع �تم �املش�لة �ولتدعيم اسة، ر �الد �لة

اسات�السابقة�املتعلقة���ذا� ر  .املوضوعوالد

�القيادة��ملا�تمو�ناء�ع���ما�سبق�ون�يجة� اسة�محاولة�بيان�دور ر ملسھ�جاءت��ذه�الد

س�ا���ومية����لواء�قصبة� ر �������املدا ر سال�سرب�املد ر �ومديرات�املدا ي �د�من�وج�ة�نظر�مدير ر ا

اسة����السؤال� ر �القيادة��:التا��وس�تحدد�مش�لة�الد س��ال��بو�ة���ما�دور ر �������املدا ر ا��د�من�ظا�رة�ال�سرب�املد

س؟� ر �ومديرات�املدا ي �د�من�وج�ة�نظر�مدير ر  ا���ومية����لواء�قصبة�ا

 :إ��

� �القيادة �دور ����عرف �د��ال��بو�ة ر �ا ����لواء�قصبة س�ا���ومية ر �������املدا ر �من�ظا�رة�ال�سرب�املد ا��د

س؟ ر �ومديرات�املدا ي  من�وج�ة�نظر�مدير

���� اسة ر �الد �عينة �أفراد �إجابات �متوسطات �ب�ن �إحصائية �داللھ �ذات ق �فرو ��ناك ��انت �إذا �عما الكشف

�القيادة� ر�������ا���ال��بو�ة���تقدير�م�لدور س�ا���وميةد�من�ظا�رة�ال�سرب�املد ر املدا

� �ا���س، �ملتغ��ات ى ��عز � س؟ ر �املدا �ومديرات ي �مدير �نظر �وج�ة من

 .والتخصص���ادي��
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�من� �للطلبة �ال�سرب �مش�لة �من �ا��د ��� سية ر �املد ة ر ��دا �دور �لتعرف � اسة ر �الد ��ذه �جاءت �تقدم �ما � �ع�� و�ناءا

س�الث ر ساملدا ر �ومديرات�املدا ي �د�من�وج�ة�نظر�مدير ر انو�ة�ا���ومية����محافظة�ا

 :مش�لة�الدراسة

          � �من ��� ر �املد �ال�سرب �ظا�رة إن

�وع�� ��خاص �من الرغم

مجاالت�ا��ياة�ف���تقع�عائق����

�حيث �عن��التنمية، �تأخر�املجتمع �إ�� �يؤدي �مما ��مي�ن �وفئة �املتعلم�ن �فئة �فئت�ن �من �مز�ج �الواحد �املجتمع يصبح

ى� لصعو�ة�التوافق�ب�ن�الفئت�ن�����ف�ار�و�داءاملجتمعات��خر

        � �العديدوقد سا�مت

�والعوامل�ال��صية��عت��� ي �سرة�واملناخ��سر

� ��.عاليةو��سب �الباحث�ن �عمل �خالل ومن

�حساس�باملش�لة�قام�الباحث�ن�باستطالع�

�مش �وتحديد �إجابا��م �بتدو�ن �وقاموا �عل��م، �سئلة

اسات�السابقة�املتعلقة���ذا� ر والد

و�ناء�ع���ما�سبق�ون�يجة�       

س�ا���ومية����لواء�قصبة� ر �������املدا ر ال�سرب�املد

اسة����السؤال� ر وس�تحدد�مش�لة�الد

س؟� ر �ومديرات�املدا ي �د�من�وج�ة�نظر�مدير ر ا���ومية����لواء�قصبة�ا

 :الدراسةأ�داف�

اسة� ر إ��س��دف��ذه�الد

1. �� �القيادة �دور �عرف

س؟ ر �ومديرات�املدا ي من�وج�ة�نظر�مدير

2. ���� اسة ر �الد �عينة �أفراد �إجابات �متوسطات �ب�ن �إحصائية �داللھ �ذات ق �فرو ��ناك ��انت �إذا �عما الكشف

�القيادة� تقدير�م�لدور

� �ا���س، �ملتغ��ات ى ��عز � س؟ ر �املدا �ومديرات ي �مدير �نظر �وج�ة من

والتخصص���ادي��

اسةأ�مية� ر :الد
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�القيادة� �ة�ا��ديثة�وال���تخص�دور ر اسات��دا ر ا��د��ال��بو�ة���ا��ا�تناولت�موضوعا�ذا�ا�مية����الد

�ومديرات� ي �مدير �نظر�وج�ة �من �د ر �ا ����لواء�قصبة س�ا���ومية ر �������املدا ر �املد �ال�سرب �ظا�رة من

اسة�����سليط�الضوء�ع���واقع�د ر �القيادة�من�املؤمل�أن��ساعد�نتائج��ذه�الد ا��د�من��ال��بو�ة���ور

�ومديرات� ي �نظر�مدير �وج�ة �من �د ر �ا �قصبة �لواء ��� �ا���ومية س ر �املدا ��� ��� ر �املد �ال�سرب ظا�رة

س،�لتطلع�عل��ا�القيادات�العليا�ولتعمل�ع���تذليل�ما�أمكن�من��ذه�الصعو�ات�والتحديات ر  املدا

 �بية�وتفتح�املجال�أمام�م�إلجراء�بحوث�مشا��ة

�القيادة� �دور �مجال ��� �ال��بو�ة �املكتبة �إثراء ��� ي �النظر �وأد��ا اسة ر �الد ��ذه �نتائج ��ساعد �أن يمكن

س�ا���ومية ر ��املدا �د�من ر �ا �نظر ���لواء�قصبة �وج�ة

س�ا���ومية ر �د�من��املدا ر �ا ���لواء�قصبة

�عينة��) �أفراد �إجابات �متوسطات ب�ن

ر������� س�ا���وميةا��د�من�ظا�رة�ال�سرب�املد ر ���لواء��املدا

�إ���متغ��ات�ا���س،�و�سنوات�ا����ة،�واملؤ�ل� ى س؟�،��عز ر �ومديرات�املدا ي �د�من�وج�ة�نظر�مدير ر قصبة�ا

��� �ال�سرب��ال��بو�ة �ظا�رة �من ا��د

س ر �ومديرات�املدا ي �د�من�وج�ة�نظر�مدير ر س�ا���ومية����لواء�قصبة�ا ر �������املدا ر  .املد

�من�العام� ل را�����و اسة����الفصل�الد ر را����تم�تطبيق��ذه�الد  ) 2021 – 2020(الد

�د ر س�ا���ومية����لواء�قصبة�ا ر �ومديرات�املدا ي اسة�ع���مدير ر  .تم�تطبيق��ذه�الد

�حاجة�إ���استخدام�السلطة� عملية�التأث���وال�اب�ا��ماس�����فراد��للقيام��عمل�م�بحماس�وطواعية�دون

�مع� �التعامل �ع�� تھ ر �وقد �وخ��تھ �القائد ���ص �من �الفعلية �سلط��ا ��ستمد �ال�� ��� �ا��قيقة �فالقيادة ،� الرسمية

 ) 2006عياصرة�،�(ق�أ�داف�املنظمة�

رؤى سوسیوتربویة إلعادة إنتاج الثقة بین : التربویة واتجاھات التربیة الحدیثة
 المؤسسات التربویة والمجتمع

برلین    -    ألمانیا/ اصدارات المركز الدیمقراطي العربي للدراسات السیاسیة واالقتصادیة 

 

 :س�ت��ص�أ�مية�الدراسة������ي�

�القيادة� �ة�ا��ديثة�وال���تخص�دور ر اسات��دا ر ا��ا�تناولت�موضوعا�ذا�ا�مية����الد

�ومديرات� ي �مدير �نظر�وج�ة �من �د ر �ا ����لواء�قصبة س�ا���ومية ر �������املدا ر �املد �ال�سرب �ظا�رة من

اسة�����سليط�الضوء�ع���واقع�د ر من�املؤمل�أن��ساعد�نتائج��ذه�الد

�ومديرات� ي �نظر�مدير �وج�ة �من �د ر �ا �قصبة �لواء ��� �ا���ومية س ر �املدا ��� ��� ر �املد �ال�سرب ظا�رة

س،�لتطلع�عل��ا�القيادات�العليا�ولتعمل�ع���تذليل�ما�أمكن�من��ذه�الصعو�ات�والتحديات ر املدا

اسة�الباحث�ن����مجال�ال� ر �بية�وتفتح�املجال�أمام�م�إلجراء�بحوث�مشا��ةومن�املؤمل�أن�تفيد��ذه�الد

�القيادة� �دور �مجال ��� �ال��بو�ة �املكتبة �إثراء ��� ي �النظر �وأد��ا اسة ر �الد ��ذه �نتائج ��ساعد �أن يمكن

ر�������� �املد �ال�سرب �من�ظا�رة س�ا���وميةا��د ر املدا

س ر �ومديرات�املدا ي  .مدير

   

اسة�عن��سئلة� ر  :�تيةستجيب�الد

�القيادة� �دور ���ما ر��������ال��بو�ة �املد �ال�سرب �من�ظا�رة س�ا���وميةا��د ر املدا

س؟� ر �ومديرات�املدا ي  وج�ة�نظر�مدير

� ى �مستو �عند �إحصائية �داللھ �ذات ق �فرو ��ناك ��ل )≥a 0. 5(الداللة

�القيادة� اسة����تقدير�م�لدور ر ر��������ال��بو�ة���الد ا��د�من�ظا�رة�ال�سرب�املد

�إ���متغ��ات�ا���س،�و�سنوات�ا����ة،�واملؤ�ل� ى س؟�،��عز ر �ومديرات�املدا ي �د�من�وج�ة�نظر�مدير ر قصبة�ا

  العل��،�والتخصص���ادي��؟

�املوضو�� ��:ا��د �القيادة �دور ��عرف �ع�� اسة ر �الد ���اقتصرت ال��بو�ة

س ر �ومديرات�املدا ي �د�من�وج�ة�نظر�مدير ر س�ا���ومية����لواء�قصبة�ا ر �������املدا ر املد

�من�العام��:ا��د�الزما�ي ل را�����و اسة����الفصل�الد ر تم�تطبيق��ذه�الد

�د�:ا��د�ال�شري  ر س�ا���ومية����لواء�قصبة�ا ر �ومديرات�املدا ي اسة�ع���مدير ر تم�تطبيق��ذه�الد

 :مصط��ات�الدراسة�و�عر�فا��ا��جرائية

 اشتملت�الدراسة��عر�ف�املصط��ات��تية

�حاجة�إ���استخدام�السلطة� عملية�التأث���وال�اب�ا��ماس�����فراد��للقيام��عمل�م�بحماس�وطواعية�دون

�مع� �التعامل �ع�� تھ ر �وقد �وخ��تھ �القائد ���ص �من �الفعلية �سلط��ا ��ستمد �ال�� ��� �ا��قيقة �فالقيادة ،� الرسمية

ق�أ�داف�املنظمة��فراد�بطر�قة��ش�ل�الدافع�الداخ���للقيام�بالعمل�من�أجل�تحقي

 
التربویة واتجاھات التربیة الحدیثةالقیادة       

اصدارات المركز الدیمقراطي العربي للدراسات السیاسیة واالقتصادیة               

  

  املؤتمر�الدو��

2022 

 

س�ت��ص�أ�مية�الدراسة������ي�

�القيادة� .1 �ة�ا��ديثة�وال���تخص�دور ر اسات��دا ر ا��ا�تناولت�موضوعا�ذا�ا�مية����الد

�ومديرات� ي �مدير �نظر�وج�ة �من �د ر �ا ����لواء�قصبة س�ا���ومية ر �������املدا ر �املد �ال�سرب �ظا�رة من

س ر  .املدا

اسة�����سليط�الضوء�ع���واقع�د� .2 ر من�املؤمل�أن��ساعد�نتائج��ذه�الد

�ومديرات� ي �نظر�مدير �وج�ة �من �د ر �ا �قصبة �لواء ��� �ا���ومية س ر �املدا ��� ��� ر �املد �ال�سرب ظا�رة

س،�لتطلع�عل��ا�القيادات�العليا�ولتعمل�ع���تذليل�ما�أمكن�من��ذه�الصعو�ات�والتحديات ر املدا

اسة�الباحث�ن����مجال�ال�� .3 ر ومن�املؤمل�أن�تفيد��ذه�الد

�القيادة�� .4 �دور �مجال ��� �ال��بو�ة �املكتبة �إثراء ��� ي �النظر �وأد��ا اسة ر �الد ��ذه �نتائج ��ساعد �أن يمكن

��� �ال��بو�ة

س ر �ومديرات�املدا ي مدير

  :الدراسةاسئلة�

اسة�عن��سئلة� ر ستجيب�الد

�القيادة� .1 �دور ما

س؟� ر �ومديرات�املدا ي وج�ة�نظر�مدير

2. � ى �مستو �عند �إحصائية �داللھ �ذات ق �فرو ��ناك �ل

�القيادة� اسة����تقدير�م�لدور ر الد

�إ���متغ��ات�ا���س،�و�سنوات�ا����ة،�واملؤ�ل� ى س؟�،��عز ر �ومديرات�املدا ي �د�من�وج�ة�نظر�مدير ر قصبة�ا

العل��،�والتخصص���ادي��؟

 :حدود�الدراسة

�املوضو�� ا��د

س ر �ومديرات�املدا ي �د�من�وج�ة�نظر�مدير ر س�ا���ومية����لواء�قصبة�ا ر �������املدا ر املد

ا��د�الزما�ي

ا��د�ال�شري 

مصط��ات�الدراسة�و�عر�فا��ا��جرائية

اشتملت�الدراسة��عر�ف�املصط��ات��تية

�حاجة�إ���استخدام�السلطة��:القيادة�� عملية�التأث���وال�اب�ا��ماس�����فراد��للقيام��عمل�م�بحماس�وطواعية�دون

�مع� �التعامل �ع�� تھ ر �وقد �وخ��تھ �القائد ���ص �من �الفعلية �سلط��ا ��ستمد �ال�� ��� �ا��قيقة �فالقيادة ،� الرسمية

�فراد�بطر�قة��ش�ل�الدافع�الداخ���للقيام�بالعمل�من�أجل�تحقي



رؤى سوسیوتربویة إلعادة إنتاج الثقة بین 

 

                                           برلین

124 

�لتحقيق� �ا �تجاوز �من �بد �ال �عوائق �بوجود �والشعور �ف��ا، �غ���مرغوب �أو�ن�يجة �الرضا �عدم �من �حالة ��

اسات�ع��ا�للتعرف�عل��ا�ومحاولة� ر فة،�و���تحتاج�لعمل�د فة�أو�غ���معرو �دف�ما،�وت�شأ�من�وجود�عدة�أسباب�معرو

جة�حد��ا�وتأث���ا ر  ) 1,2017السرحان،�( ود

� سة�او�الوالدين ر �املد �علم�او�إذن�من �التغيب�دون �الطفل�و��عمد ب�أن�يتغيب�عن��و���ع ر ال�ا

 ( 2019العبود،�

س�ا���ومية ر �د�من�وج�ة��املدا ر ���لواء�قصبة�ا

اسة�ع���أدا��ا�ال���تق�س�دور� ر جة�ال�لية�الستجابات�أفراد�عينة�الد ر بأ��ا�الد

ي����لو  �د�من�وج�ة�نظر�مدير ر اء�قصبة�ا

ا����عملية�إصالح�التعليم�وتطو�ره،�ليواكب�حاجات�املجتمع�وتطلعاتھ ا�كب�ً�  .تلعب�القيادة�ال��بو�ة�دوًر

�ثار�والنتائج��يجابية�ما�يجعل�ا�تحتل�

ر��ا،� ،�فإن�نتائج��ذه�العملية�منوطة�إ���حد�كب���بإدا ل �ب�ن�وسائط��صالح�والتقدم����أي�دولة�من�الدو ل امل�ان��و

لة�عن�س���العملية�ال��بو�ة�وتوج���ا�ع���أساس�أن�النجاح����أي�عمل�أو�تنظيم��عتمد�ع ���ال���تمثل�القيادة�املسؤو

ة�تلك�التنظيمات�ع���توجيھ��عمال�و��شطة� ر �عمال�أو�التنظيمات،�وقد

�جوانب� �ل�ل �واملرشد �ف�و�املوجھ �ال��بو�ة، �عناصر�القيادة �عنصر�من �أ�م سة ر �مدير�املد �أن فيھ

. 

�ال�ال��يحة، �توحيد �ع�� ��عمل ى،�ألنھ قو

ف�ال����ساعد�) 2007 و��ئية��ل�الظرو

ا�وجسدًيا وحًي  )2001عابدين،�. (النحو�السليم�فكرً�ا�ور

ستھ،� ر �القيادة�وما��القياموعليھ�قيادي����مد بدور

�ال���تتصدى�ل�ا�القيادة�ال��بو�ة،�و�عمل�من�ا��د�م��ا�مش�لة�ال�سرب�لدى��عض�الطلبة�و���الصفحات� ومن��مور

�النا��،� ي �ال��بو �القائد �ال�سربائص وأسبابھ��ومف�وم

 :من�خالل��طالع�ع���كتب��دب�النظري�نجد�أن�للقيادة��عار�ف�عديدة�م��ا

�تفاعلھ �ا��ماعة��أثناء �أفراد �من �غ��ه مع

ة�ع���التأث�������خر�ن�وتوج��ھ�لسلوك�م����س�يل� ر �لھ�القوة�والقد �بأن�من�يقوم�بھ�ي�ون و��سم��ذا�الدور

رؤى سوسیوتربویة إلعادة إنتاج الثقة بین : التربویة واتجاھات التربیة الحدیثة
 المؤسسات التربویة والمجتمع

برلین    -    ألمانیا/ اصدارات المركز الدیمقراطي العربي للدراسات السیاسیة واالقتصادیة 

 

�لتحقيق� �ا �تجاوز �من �بد �ال �عوائق �بوجود �والشعور �ف��ا، �غ���مرغوب �أو�ن�يجة �الرضا �عدم �من �حالة ��

اسات�ع��ا�للتعرف�عل��ا�ومحاولة� ر فة،�و���تحتاج�لعمل�د فة�أو�غ���معرو �دف�ما،�وت�شأ�من�وجود�عدة�أسباب�معرو

�إ�����داف�املرجوة،�كما�تختلف�املشكالت�من�حيث�نوع�ا ل جة�حد��ا�وتأث���ا�حل�ا�للوصو ر ود

سة�او�الوالدين� ر �املد �علم�او�إذن�من �التغيب�دون �و��عمد

ب سة�ح���ال�تالحظ��سرة��ذا�ال�رو ر �ھ�من�املد العبود،�" (الب�ت�أيضا�ف��ة��رو

ر�������ا��ال��بو�ة��� س�ا���ومية�د�من�ظا�رة�ال�سرب�املد ر املدا

س�إجرائيا ر �ومديرات�املدا ي اسة�ع���أدا��ا�ال���تق�س�دور�: نظر�مدير ر جة�ال�لية�الستجابات�أفراد�عينة�الد ر بأ��ا�الد

ر������� س�ا���وميةا��د�من�ظا�رة�ال�سرب�املد ر ���لو �املدا

 القيادة�ال��بو�ة

ا����عملية�إصالح�التعليم�وتطو�ره،�ليواكب�حاجات�املجتمع�وتطلعاتھ ا�كب�ً� تلعب�القيادة�ال��بو�ة�دوًر

�ثار�والنتائج��يجابية�ما�يجعل�ا�تحتل�وإذا��انت�ال��بية����مف�وم�ا�املعاصر�عملية�للتغي���والتطو�ر�ول�ا�من�

ر��ا،� ،�فإن�نتائج��ذه�العملية�منوطة�إ���حد�كب���بإدا ل �ب�ن�وسائط��صالح�والتقدم����أي�دولة�من�الدو ل امل�ان��و

لة�عن�س���العملية�ال��بو�ة�وتوج���ا�ع���أساس�أن�النجاح����أي�عمل�أو�تنظيم��عتمد�ع ال���تمثل�القيادة�املسؤو

�بھ� ل ة�تلك�التنظيمات�ع���توجيھ��عمال�و��شطة�����تلكالطر�قة�أو��سلوب�املعمو ر �عمال�أو�التنظيمات،�وقد

 ). م1996اليو�س�و،�(نحو���داف�املرغوب�ف��ا�

�جوانب� �ل�ل �واملرشد �ف�و�املوجھ �ال��بو�ة، �عناصر�القيادة �عنصر�من �أ�م سة ر �مدير�املد �أن فيھ

�ة،�و�و�القائد�الذي��عمل�ع���تحقيق�أ�داف�املؤسسة�التعليمية ر .العملية��دا

� �الوج�ة �وتوج���ا �ا���ود �قيادة ��� ��سا��� �الدور �يؤدي سة ر ال��يحة،فمدير�املد

سة�واملجتمع� ر 2007،�بلب����(و�ذل�الطاقات�من�أجل�بلوغ���داف�امل�شودة�للمد

�العملية� ا�وجسدًيا�ع��-التعلميةمحور وحًي النحو�السليم�فكرً�ا�ور

ه�ال سة�تفرض�عليھ�أن�يقوم�بدور ر ستھ،�ك�فإن�طبيعة�عمل�مدير�املد ر قيادي����مد

ليات�وم�مات�  ).2005أسعد،�(ي��تب�عليھ�من�مسؤو

�ال���تتصدى�ل�ا�القيادة�ال��بو�ة،�و�عمل�من�ا��د�م��ا�مش�لة�ال�سرب�لدى��عض�الطلبة�و���الصفحات� ومن��مور

�ال��بو�ة�وأ�مي��ا�وخص �القيادة �س�تعرف�ع���مف�وم �القادمة �النا��، ي �ال��بو �القائد ائص

 : مف�وم�القيادة�ال��بو�ة

من�خالل��طالع�ع���كتب��دب�النظري�نجد�أن�للقيادة��عار�ف�عديدة�م��ا

� �عرف�ا �من ��:بأ��ا�ناك �فرد �بھ �يقوم ئ�س ر � �اجتما�� �تفاعلھ) القائد(دور أثناء

ة�ع���التأث�������خر�ن�وتوج��ھ�لسلوك�م����س�يل� ر �لھ�القوة�والقد �بأن�من�يقوم�بھ�ي�ون و��سم��ذا�الدور

�ران،�  )1984ز
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�لتحقيق�: املش�لة �ا �تجاوز �من �بد �ال �عوائق �بوجود �والشعور �ف��ا، �غ���مرغوب �أو�ن�يجة �الرضا �عدم �من �حالة ��

اسات�ع��ا�للتعرف�عل��ا�ومحاولة� ر فة،�و���تحتاج�لعمل�د فة�أو�غ���معرو �دف�ما،�وت�شأ�من�وجود�عدة�أسباب�معرو

�إ�����داف�املرجوة،�كما�تختلف�املشكالت�من�حيث�نوع�ا ل حل�ا�للوصو

�"  :ال�سرب�املدر��� سة�او�الوالدين ر �املد �علم�او�إذن�من �التغيب�دون �و��عمد

ب سة�ح���ال�تالحظ��سرة��ذا�ال�رو ر �ھ�من�املد الب�ت�أيضا�ف��ة��رو

�القيادة� ال��بو�ة���و�عرف�دور

س�إجرائيا ر �ومديرات�املدا ي نظر�مدير

ر��������ال��بو�ة���القيادة� ا��د�من�ظا�رة�ال�سرب�املد

س ر  .ومديرات�املدا

القيادة�ال��بو�ة: املبحث��ول�

ا����عملية�إصالح�التعليم�وتطو�ره،�ليواكب�حاجات�املجتمع�وتطلعاتھ ا�كب�ً� تلعب�القيادة�ال��بو�ة�دوًر

وإذا��انت�ال��بية����مف�وم�ا�املعاصر�عملية�للتغي���والتطو�ر�ول�ا�من�          

ر��ا،� ،�فإن�نتائج��ذه�العملية�منوطة�إ���حد�كب���بإدا ل �ب�ن�وسائط��صالح�والتقدم����أي�دولة�من�الدو ل امل�ان��و

لة�عن�س���العملية�ال��بو�ة�وتوج���ا�ع���أساس�أن�النجاح����أي�عمل�أو�تنظيم��عتمد�ع ال���تمثل�القيادة�املسؤو

�بھ� ل الطر�قة�أو��سلوب�املعمو

نحو���داف�املرغوب�ف��ا�

          � �جوانب��كال�شومما �ل�ل �واملرشد �ف�و�املوجھ �ال��بو�ة، �عناصر�القيادة �عنصر�من �أ�م سة ر �مدير�املد �أن فيھ

�ة،�و�و�القائد�الذي��عمل�ع���تحقيق�أ�داف�املؤسسة�التعليمية ر العملية��دا

� �الوج�ة �وتوج���ا �ا���ود �قيادة ��� ��سا��� �الدور �يؤدي سة ر فمدير�املد

سة�واملجتمع� ر و�ذل�الطاقات�من�أجل�بلوغ���داف�امل�شودة�للمد

�العملية��بوصفھ-الطالب محور

ه�الللذ سة�تفرض�عليھ�أن�يقوم�بدور ر ك�فإن�طبيعة�عمل�مدير�املد

ليات�وم�مات�         ي��تب�عليھ�من�مسؤو

�ال���تتصدى�ل�ا�القيادة�ال��بو�ة،�و�عمل�من�ا��د�م��ا�مش�لة�ال�سرب�لدى��عض�الطلبة�و���الصفحات� ومن��مور

�ال��بو�ة�وأ�مي��ا�وخص �القيادة �س�تعرف�ع���مف�وم القادمة

�عالجھ ق  .ومخاطرة�وطر

 
ً

مف�وم�القيادة�ال��بو�ة: أوال

من�خالل��طالع�ع���كتب��دب�النظري�نجد�أن�للقيادة��عار�ف�عديدة�م��ا

             � �عرف�ا �من �ناك

ة�ع���التأث�������خر�ن�وتوج��ھ�لسلوك�م����س�يل�) �تباع( ر �لھ�القوة�والقد �بأن�من�يقوم�بھ�ي�ون و��سم��ذا�الدور

�ران،�. ( بلوغ��دف�ا��ماعة ز
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�حاجة�إ����عمل�م�بح ماس�وطواعية�دون

رتھ�ع��� فالقيادة�ا��قيقة����ال����ستمد�سلط��ا�الفعلية�من���ص�القائد�وخ��تھ�وقد

 )2006عياصرة،(التعامل�مع��فراد�بطر�قة��ش�ل�الدافع�الداخ���للقيام�بالعمل�من�أجل�تحقيق�أ�داف�املنظمة�

�ش�ل�خاص�فقد�عرفت��عدة��عر�فات�

بأ��ا�مجموعة�العمليات�القيادية�التنفيذية�والفنية،�ال���تتم�عن�طر�ق�العمل���سا�ي�

���� �الرغبة �و�بعث �يحفز�ال�مم �الذي اسب،

���داف� �وتحقيق �املوجودة �املشكالت �وتكييف �الصعاب، �تذليل �أجل �من �وملنتظم �ال�شط �وا��ما�� �الفردي العمل

�بأنھ�ال��ص�القادر�ع���التأث������ال ي تا�ع�ن�من�أجل�بلوغ��دف�مع�ن،����القائد�ال��بو

��ذا� �عمل �مجال ��� �املستجدات �ضوء ��� �تطو�ر�النظام �شأ��ا �من �ال�� �التغي��ات �إحداث �إ�� �و�س�� �مع�ن موقف

�من� وس�ن �واملرؤ �القائد �ب�ن �مش��كة عملية

 . تحقيق���داف�ال��بو�ة�عن�طر�ق�مجموعة�من��ساليب�القيادية�الفاعلة

�عد�القيادة�ال��بو�ة�العنصر�الذي�ير�ط�أفراد�ا��ماعة��عض�م�ببعض،�و���ع�م�ع���تحقيق���داف�امل�شودة،�

ل����املؤسسات�التعليمية،�حيث���ش�ل�القيادة�جو�ر�النجاح�وسره�����ل�منظمة�م�ما��ان�
ّ
كما�أ��ا�العنصر�الفعا

م��مر�م�ما��ان�وال�يبلغ���سان��دفھ�ومبتغاه�،�و�التا���

�وتزداد� ،� �أ�داف�م �وتحقيق �لنجاحا��م �الداعم �و�� �وا��ماعات ��فراد �ل�شاط �املوجھ ��

���د �الن �وذلك ،� ���سانية �ا��ياة ��� �والتعقيد �ال�شابك �ادة �وز �املجتمعات �تطور دياد ز �با �القيادة �املبت���أ�مية اف

�القيادة�النا��ة� ة�ا��كيمة�لن��الكفؤةتحقيق�ا�تزداد�و�زداد�طموح���سان�ليحظى�بثمرا��ا�وفوائد�ا�،�و�دون ر القاد

،�فأ�مية�فالقيادة�ال��بو�ة�وترك���ا�ينصب�ع���العملية�ال��بو�ة،�ومحاولة�تحس�ن�

�ومت�امل ف�و�م�انات�ال����ساعد�ع���نمو�التالميذ��ش�ل�متوازن ،�: الظرو
ً
�واجتماعيا

ً
وحيا ،�ور

ً
�وجسميا

ً
عقليـا

�التكيف� �تحقيق �أجل �مـن �وتحقيق�ـا ��شر�ا �ع�� �و�حرص �املجتمع ���ا �يدين �ال�� ��جتماعية �غراض

�باالعتبار�أ�مية�
ً
املتعلم�ومساعدتھ����اختيار�ا����ات�ال����ساعد�ع���نموه�ال������وتؤدي�إ���نفعھ،�آخذا

�وإعداده� �مشكالتھ �حل ��� �ومساعدتھ �ا��اصة، ات ر �والقـد �و�ستعدادات �الفردية ق �الفرو �وأ�مية �كفرد املتعلم

رؤى سوسیوتربویة إلعادة إنتاج الثقة بین : التربویة واتجاھات التربیة الحدیثة
 المؤسسات التربویة والمجتمع

برلین    -    ألمانیا/ اصدارات المركز الدیمقراطي العربي للدراسات السیاسیة واالقتصادیة 

 

�عمل�م�بح��فراد�للقيامعملية�التأث���وال�اب�ا��ماس�����:بأ��ا

رتھ�ع����الرسمية، فالقيادة�ا��قيقة����ال����ستمد�سلط��ا�الفعلية�من���ص�القائد�وخ��تھ�وقد

التعامل�مع��فراد�بطر�قة��ش�ل�الدافع�الداخ���للقيام�بالعمل�من�أجل�تحقيق�أ�داف�املنظمة�

�ف�ملف�وم�القي ر �ش�ل�خاص�فقد�عرفت��عدة��عر�فات��القيادة�ال��بو�ةادة��ش�ل�عام�أما�مف�وم��ذه��عض�التعا

بأ��ا�مجموعة�العمليات�القيادية�التنفيذية�والفنية،�ال���تتم�عن�طر�ق�العمل���سا�ي�) 2014

�املن �واملادي �والنف��� ي �الفكر �توف���املناخ �إ�� �السا�� �التعاو�ي، ����ا��ما�� �الرغبة �و�بعث �يحفز�ال�مم �الذي اسب،

���داف� �وتحقيق �املوجودة �املشكالت �وتكييف �الصعاب، �تذليل �أجل �من �وملنتظم �ال�شط �وا��ما�� �الفردي العمل

 .ال��بو�ة�املحددة�للمجتمع�واملؤسسات�التعليمية

�بأنھ�ال��ص�القادر�ع���التأث������ال) م2009 ي القائد�ال��بو

��ذا� �عمل �مجال ��� �املستجدات �ضوء ��� �تطو�ر�النظام �شأ��ا �من �ال�� �التغي��ات �إحداث �إ�� �و�س�� �مع�ن موقف

�بأ��ا �ال��بو�ة �القيادة ��عرف �أن �يمكن �السابقة �التعر�فات �ضوء �من�: و�� وس�ن �واملرؤ �القائد �ب�ن �مش��كة عملية

تحقيق���داف�ال��بو�ة�عن�طر�ق�مجموعة�من��ساليب�القيادية�الفاعلة

 :ال��بو�ة

�عد�القيادة�ال��بو�ة�العنصر�الذي�ير�ط�أفراد�ا��ماعة��عض�م�ببعض،�و���ع�م�ع���تحقيق���داف�امل�شودة،�

ل����املؤسسات�التعليمية،�حيث���ش�ل�القيادة�جو�ر�النجاح�وسره�����ل�منظمة�م�ما��ان�
ّ
كما�أ��ا�العنصر�الفعا

�القائد�املوجة�ال�يت م��مر�م�ما��ان�وال�يبلغ���سان��دفھ�ومبتغاه�،�و�التا���نوع�ا�او�مستوا�ا�أو���م�ا�،�فبدون

�وتزداد�� ،� �أ�داف�م �وتحقيق �لنجاحا��م �الداعم �و�� �وا��ماعات ��فراد �ل�شاط �املوجھ ��

���د �الن �وذلك ،� ���سانية �ا��ياة ��� �والتعقيد �ال�شابك �ادة �وز �املجتمعات �تطور دياد ز �با �القيادة أ�مية

�القيادة�النا��ة� تحقيق�ا�تزداد�و�زداد�طموح���سان�ليحظى�بثمرا��ا�وفوائد�ا�،�و�دون

،�فأ�مية�فالقيادة�ال��بو�ة�وترك���ا�ينصب�ع���العملية�ال��بو�ة،�ومحاولة�تحس�ن�)2009طشطوش،�

�، ي   ) 2004عطيو

 :بالنقاط�التالية. و�مكن�ت��يص�أ�داف�القيادة�ال��بو�ة

�ومت�امل ف�و�م�انات�ال����ساعد�ع���نمو�التالميذ��ش�ل�متوازن الظرو

�التكيف� �تحقيق �أجل �مـن �وتحقيق�ـا ��شر�ا �ع�� �و�حرص �املجتمع ���ا �يدين �ال�� ��جتماعية �غراض

�باالعتبار�أ�مية�
ً
املتعلم�ومساعدتھ����اختيار�ا����ات�ال����ساعد�ع���نموه�ال������وتؤدي�إ���نفعھ،�آخذا

�وإعداده� �مشكالتھ �حل ��� �ومساعدتھ �ا��اصة، ات ر �والقـد �و�ستعدادات �الفردية ق �الفرو �وأ�مية �كفرد املتعلم

اسة�املجتمع،�وحل�مشكالتھ،�وتحق ر  .يق�أ�دافھ���د
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بأ��او�ناك�من�عرف�ا�          

الرسمية،استخدام�السلطة�

التعامل�مع��فراد�بطر�قة��ش�ل�الدافع�الداخ���للقيام�بالعمل�من�أجل�تحقيق�أ�داف�املنظمة�

�ف�ملف�وم�القي ر �ذه��عض�التعا

 :  م��ا

2014الغامدي،�(عرف�ا�����

�املن �واملادي �والنف��� ي �الفكر �توف���املناخ �إ�� �السا�� �التعاو�ي، ا��ما��

���داف� �وتحقيق �املوجودة �املشكالت �وتكييف �الصعاب، �تذليل �أجل �من �وملنتظم �ال�شط �وا��ما�� �الفردي العمل

ال��بو�ة�املحددة�للمجتمع�واملؤسسات�التعليمية

2009الدعيج،�(وعرف������

��ذا� �عمل �مجال ��� �املستجدات �ضوء ��� �تطو�ر�النظام �شأ��ا �من �ال�� �التغي��ات �إحداث �إ�� �و�س�� �مع�ن موقف

 .النظام

�بأ��ا����� �ال��بو�ة �القيادة ��عرف �أن �يمكن �السابقة �التعر�فات �ضوء و��

ل�إ�� تحقيق���داف�ال��بو�ة�عن�طر�ق�مجموعة�من��ساليب�القيادية�الفاعلة�أجل�الوصو

ال��بو�ةأ�مية�القيادة�: ثانًيا

�عد�القيادة�ال��بو�ة�العنصر�الذي�ير�ط�أفراد�ا��ماعة��عض�م�ببعض،�و���ع�م�ع���تحقيق���داف�امل�شودة،�     

ل����املؤسسات�التعليمية،�حيث���ش�ل�القيادة�جو�ر�النجاح�وسره�����ل�منظمة�م�ما��ان�
ّ
كما�أ��ا�العنصر�الفعا

�القائد�املوجة�ال�يت نوع�ا�او�مستوا�ا�أو���م�ا�،�فبدون

�القيادة �-النا��ة�-فان

���د �الن �وذلك ،� ���سانية �ا��ياة ��� �والتعقيد �ال�شابك �ادة �وز �املجتمعات �تطور دياد ز �با �القيادة أ�مية

�القيادة�النا��ة� تحقيق�ا�تزداد�و�زداد�طموح���سان�ليحظى�بثمرا��ا�وفوائد�ا�،�و�دون

طشطوش،�( يتم�لھ�ما�ير�د�

،�.( عملية�التعلم�والتعليم ي عطيو

و�مكن�ت��يص�أ�داف�القيادة�ال��بو�ة

�ومت�امل�توف�� -1 ف�و�م�انات�ال����ساعد�ع���نمو�التالميذ��ش�ل�متوازن الظرو

 
ً
 .ونفسيا

�التكيف��تحقيق-2 �تحقيق �أجل �مـن �وتحقيق�ـا ��شر�ا �ع�� �و�حرص �املجتمع ���ا �يدين �ال�� ��جتماعية �غراض

 .والتوافق��جتماعي�ن

�باالعتبار�أ�مية��توجيھ-3
ً
املتعلم�ومساعدتھ����اختيار�ا����ات�ال����ساعد�ع���نموه�ال������وتؤدي�إ���نفعھ،�آخذا

�وإعداده� �مشكالتھ �حل ��� �ومساعدتھ �ا��اصة، ات ر �والقـد �و�ستعدادات �الفردية ق �الفرو �وأ�مية �كفرد املتعلم

لياتھ  .ملسؤو

اسة�املجتمع،�وحل�مشكالتھ،�وتحق�املسا�مة-4 ر ���د
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�والثقة� �ا��رأة ح �رو �وتنمية ��بتكـار�والتجديـد، �إلـى �ميل ��ل �وتقو�ة �التفك����بدا��، �ع�� �التالميذ و���يع

 

�من�إشراف�وتوجيھ�ومتا�عة�وتنفيذ،� ا�وما�يتضمنھ��ذا�الدور ه�تماًم �النا����و�الذي�يتف�م�دور ي إن�القائد�ال��بو

2001( 

�املشا�ل�ال����عا�ي�م��ا��نظمة�التعليمية���� ���،�ف�و�أحد�أبرز ر ا�بموضوع�ال�سرب�املد ا�كب�ً� �ا�تماًم ا�تم�الباحثون

 

�مرحلة� �إ�� اسية ر �د �مرحلة �ومن �إ���آخر، �مجتمع �من �حد��ا جة ر �د ��� �تتفاوت �إال�أ��ا �عاملية �انت

سة�لس�ب�من��سباب�قبل���ايـة�السنة��خ��ة�من�املرحلة�التعليمية� ر �الطالب�للمد ترك

�من� �ال��عد �التالية �املرحلة �إ�� �وال�ين�سب ���اي��ا ��عد �معينة ��عليمية �مرحلة �ترك إذا

اسة��ش�ل�ك���قبـل�إ��ـاء�أي�مرحلـة��عليمية�من�سلم�التعليم�العام ر  .ترك�مقاعد�الد

�و�جتماعية� �واملعنو�ة �واملادية �ال��صية �فم��ا ، ى �أخر �إ�� �ب�ئة �من �تفاوتھ �ع�� �بناًء �ال�سرب أسباب

رؤى سوسیوتربویة إلعادة إنتاج الثقة بین : التربویة واتجاھات التربیة الحدیثة
 المؤسسات التربویة والمجتمع

برلین    -    ألمانیا/ اصدارات المركز الدیمقراطي العربي للدراسات السیاسیة واالقتصادیة 

 

�والثقة� �ا��رأة ح �رو �وتنمية ��بتكـار�والتجديـد، �إلـى �ميل ��ل �وتقو�ة �التفك����بدا��، �ع�� �التالميذ و���يع

 .التالميذ�لف�م�ا��ياة�املاضية�وا��اضرة�و�ستعداد�ملواج�ة�املستقبل

عاي��م  . عن�التالميذ�املو�و��ن�ور

 خصائص�القائد�ال��بوي 

�من�إشراف�وتوجيھ�ومتا�عة�وتنفيذ،� ا�وما�يتضمنھ��ذا�الدور ه�تماًم �النا����و�الذي�يتف�م�دور ي إن�القائد�ال��بو

ا�ال�بد�أن�تتوافر�فيھ�ا��صائص�التالية ي�نا�ً� �القائد�ال��بو  :وح���ي�ون

����ال�سي���البيداغو  ي ر  .��الثقة�باآلخر�ن�و�و�أمر�ضرو

ة�ع����تصال�والتعامل�مع��خر�ن ر   أن�يملك�القد

 .�عرف�كيفية�استخدام�الوقت

�والبيداغو���مل�امھ ي �لديھ�قوة�ا��دس،�ملعرفة�البعد�ال��بو  .ت�ون

احة�امل�مل�ن�واملعرقل�ن�لعملية�ال�سي�� ة�و�ستعداد�إلز ر �لھ�القد  .ت�ون

ى�مستقبلية �صاحب�رؤ  .ي�ون

سة ر  .يضع�طموحاتھ�ال��صية����املقام�الثا�ي��عد�أ�داف�املد

ة��جتماعات ر ا����إدا �فناًن  .ي�ون

 .يف�م�عمليات�صنع�القرار�وكيفية�تنفيذه

ا�للدعابة�والف�ا�ة  .يمتلك�حسً

سة ر �لألمانة�و�ستقامة����أداء�م�متھ�كقائد�للمد
ً

�مثاال 2001عثمان�،. (أن�ي�ون

 املدر����

ر���  مف�وم�ال�سرب�املد

�املشا�ل�ال����عا�ي�م��ا��نظمة�التعليمية���� ���،�ف�و�أحد�أبرز ر ا�بموضوع�ال�سرب�املد ا�كب�ً� �ا�تماًم ا�تم�الباحثون

�العالم�ولھ�ا�ع�اسات�سلبية�ع���الطالب�وع���أسرتھ�وع���مجتمعھ ل  .جميع�دو

�مرحلة� �إ�� اسية ر �د �مرحلة �ومن �إ���آخر، �مجتمع �من �حد��ا جة ر �د ��� �تتفاوت �إال�أ��ا �عاملية �انت

ى  ،�ومن�منطقة�إ���أخر ى  )2014الناصر،.(أخر

ر��� سة�لس�ب�من��سباب�قبل���ايـة�السنة��خ��ة�من�املرحلة�التعليمية�: و�قصد�بال�سرب�املد ر �الطالب�للمد ترك

� �الطالب �و�ذا �ف��ا ���ل �من�ال�� �ال��عد �التالية �املرحلة �إ�� �وال�ين�سب ���اي��ا ��عد �معينة ��عليمية �مرحلة �ترك إذا

 )1973عبد�الدايم،�

اسة��ش�ل�ك���قبـل�إ��ـاء�أي�مرحلـة��عليمية�من�سلم�التعليم�العام: بأنھ)  ر ترك�مقاعد�الد

�و�جتماعية� �واملعنو�ة �واملادية �ال��صية �فم��ا ، ى �أخر �إ�� �ب�ئة �من �تفاوتھ �ع�� �بناًء �ال�سرب أسباب

  .و�مكن�إجمال��ذه��سباب�ع���النحو�التا��
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�والثقة��تر�ية-5 �ا��رأة ح �رو �وتنمية ��بتكـار�والتجديـد، �إلـى �ميل ��ل �وتقو�ة �التفك����بدا��، �ع�� �التالميذ و���يع

 .بالنفس�لد��م

التالميذ�لف�م�ا��ياة�املاضية�وا��اضرة�و�ستعداد�ملواج�ة�املستقبل�إعداد-6

عاي��م�الكشف-7 عن�التالميذ�املو�و��ن�ور

 
ً
خصائص�القائد�ال��بوي : اثالث

�من�إشراف�وتوجيھ�ومتا�عة�وتنفيذ،�         ا�وما�يتضمنھ��ذا�الدور ه�تماًم �النا����و�الذي�يتف�م�دور ي إن�القائد�ال��بو

ا�ال�بد�أن�تتوافر�فيھ�ا��صائص�التالية ي�نا�ً� �القائد�ال��بو وح���ي�ون

����ال�سي���البيداغو -1 ي ر الثقة�باآلخر�ن�و�و�أمر�ضرو

ة�ع����تصال�والتعامل�مع��خر�ن-2 ر أن�يملك�القد

�عرف�كيفية�استخدام�الوقت�أن-3

�والبيداغو���مل�امھ�أن-4 ي �لديھ�قوة�ا��دس،�ملعرفة�البعد�ال��بو ت�ون

احة�امل�مل�ن�واملعرقل�ن�لعملية�ال�سي���أن-5 ة�و�ستعداد�إلز ر �لھ�القد ت�ون

ى�مستقبلية�أن-6 �صاحب�رؤ ي�ون

سة�أن-7 ر يضع�طموحاتھ�ال��صية����املقام�الثا�ي��عد�أ�داف�املد

ة��جتماعات�أن-8 ر ا����إدا �فناًن ي�ون

يف�م�عمليات�صنع�القرار�وكيفية�تنفيذه�أن-9

ا�للدعابة�والف�ا�ة�أن- 10 يمتلك�حسً

سة- 11 ر �لألمانة�و�ستقامة����أداء�م�متھ�كقائد�للمد
ً

�مثاال أن�ي�ون

�ال�سرب: الثا�يملبحث�ا

 
ً
ر���: اوال مف�وم�ال�سرب�املد

�املشا�ل�ال����عا�ي�م��ا��نظمة�التعليمية���� ���،�ف�و�أحد�أبرز ر ا�بموضوع�ال�سرب�املد ا�كب�ً� �ا�تماًم ا�تم�الباحثون

�العالم�ولھ�ا�ع�اسات�سلبية�ع���الطالب�وع���أسرتھ�وع���مجتمعھ ل جميع�دو

� �وإن �املش�لة �مرحلة�و�ذه �إ�� اسية ر �د �مرحلة �ومن �إ���آخر، �مجتمع �من �حد��ا جة ر �د ��� �تتفاوت �إال�أ��ا �عاملية �انت

ى  ،�ومن�منطقة�إ���أخر ى أخر

ر��� و�قصد�بال�سرب�املد

� �الطالب �و�ذا �ف��ا ���ل ال��

عبد�الدايم،�. ( امل�سر��ن

) 2001،�عابدين(و�عرفھ�

 
ً
 .أسباب�ال�سرب: ثانيا

       � �و�جتماعية�تتعد �واملعنو�ة �واملادية �ال��صية �فم��ا ، ى �أخر �إ�� �ب�ئة �من �تفاوتھ �ع�� �بناًء �ال�سرب أسباب

و�مكن�إجمال��ذه��سباب�ع���النحو�التا��. والسياسية�وغ���ا�
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� �و�ؤدي ،� سة ر �املد �عن �يتغيب �فإنھ �صعبة �الطالب �يجد�ا �ال�� سية ر �املد �بالواجبات �املرتبط �إ��القلق �شكيل��ذلك

ه�إ���مز�د�من�التغيب�،�و�عا�ي� لضعف�التحصي���الذي�يؤدي�بدور

�م ر مالئھ�ألن�عمره��س�ب�الرسوب�يصبح�أك���من�أعما ز  ).1989،�شيفر(. الطالب�فيما��عد�من�النبذ�من�

��ذه�العوامل  :تتعدد�العوامل��سر�ة�ال���ت�س�ب�����سرب�الطالب�من�التعليم،�وأبرز

�ب�ن� �املستمرة ات ر �فال��ا �و�ستقرار�و�نتماء، �باألمن �إلحساس �افتقار��بناء �من ��س�بھ وما

الوالدين�تصل����كث���من��حيان�إ���الطالق،�مما�يؤثر��ش�ل�مباشر����حالة��بناء�النفسية،�و�ولد�الضعف�الكب���

�الغياب�ع��ا�
ً
سة�عبء�ثقيل�عليھ،�مفضال ر �بأن�املد

ً
�جيا ر طالب�تد

إن�دخل��سرة�ال�سيط�و�ك��ة�عدد��بناء�يؤدي�إ���أن�يحرم��ب�أبناءه�من�

��شعر�الطالب� �مما �يؤثر�����عليم��بناء، �ثقاف��م �أو��ل��ما�أو�ضعف �أحد��بو�ن إن�أمية

اعية�أو�ال�� �����عض�املناطق�الزر سة�وال�سيما�ملن��سكنون ر تفتقد���عد�املسافة�ب�ن�السكن�واملد

�يضعف� �مما سة، ر �مد �بأك���من �يلتحق �الطالب �يجعل �تنقل�ا �وك��ة �استقرار��سرة �عدم إن

 :تا��العوامل�ال��بو�ة�واملدرسية،�وت�نوع��ذه��سباب�ع���النحو�ال

�معينة،� سة�وذلك�حينما�يرتكب�املعلم�أخطاًء ر ا�����سرب�الطلبة�من�املد ا�مباشًر ��عض�املعلم�ن�س�ًب قد�ي�ون

س�ن�للتالميذ�وعدم�اح��ام�م،�والتمي��� ر واملعاملة�الس�ئة�لبعض�املد

�الطلبة��).2014 �ضد �العنف واستخدام

تياح�و�ستقرار�النف���؛�و�التا��� ��عض�الطلبة�باالر دفع�م�نحو�ال�سرب�إ���عدم�شعور

رؤى سوسیوتربویة إلعادة إنتاج الثقة بین : التربویة واتجاھات التربیة الحدیثة
 المؤسسات التربویة والمجتمع

برلین    -    ألمانیا/ اصدارات المركز الدیمقراطي العربي للدراسات السیاسیة واالقتصادیة 

 

 :أسباب���صية��عود�للطالب�نفسھ�وم��ا

سة ر �عن�الدوام����املد  .الغياب�الكث���واملتكرر

 ال��ية�وضعف�حالة�الطالب

ا����وصعو�ات�التعلم ر  . تد�ي�التحصيل�الد

اج�املبكر�وا��طو�ة�  الزو

�العمل ق ج�إ���سو  .ا��رو

� �و�ؤدي ،� سة ر �املد �عن �يتغيب �فإنھ �صعبة �الطالب �يجد�ا �ال�� سية ر �املد �بالواجبات �املرتبط القلق

ه�إ���مز�د�من�التغيب�،�و�عا�ي�دائرة�مفرغة�إذ�إن�التغيب�يؤدي�إ���مز�د�من�ا لضعف�التحصي���الذي�يؤدي�بدور

�م ر مالئھ�ألن�عمره��س�ب�الرسوب�يصبح�أك���من�أعما ز الطالب�فيما��عد�من�النبذ�من�

 .أسباب��عود�لألسرة

��ذه�العوامل تتعدد�العوامل��سر�ة�ال���ت�س�ب�����سرب�الطالب�من�التعليم،�وأبرز

�ب�ن� �املستمرة ات ر �فال��ا �و�ستقرار�و�نتماء، �باألمن �إلحساس �افتقار��بناء �من ��س�بھ وما

الوالدين�تصل����كث���من��حيان�إ���الطالق،�مما�يؤثر��ش�ل�مباشر����حالة��بناء�النفسية،�و�ولد�الضعف�الكب���

�الغياب�ع��ا�لد��م����الف�م�و�س�يعاب�والتحصيل،�ف�شعر�ال
ً
سة�عبء�ثقيل�عليھ،�مفضال ر �بأن�املد

ً
�جيا ر طالب�تد

ف��قتصادية�الس�ئة�لألسرة إن�دخل��سرة�ال�سيط�و�ك��ة�عدد��بناء�يؤدي�إ���أن�يحرم��ب�أبناءه�من�: الظرو

اس��م�ليتخلص�من��عباء�املالية�املطلو�ة�منھ ر  .استكمال�د

��شعر�الطالب�: وضعف�الثقافة �مما �يؤثر�����عليم��بناء، �ثقاف��م �أو��ل��ما�أو�ضعف �أحد��بو�ن إن�أمية

ا�ل�ذا��حباط  .باإلحباط����إكمال��عليمھ�فيختار�ال�سرب�طر�ًق

اعية�أو�ال�� �����عض�املناطق�الزر سة�وال�سيما�ملن��سكنون ر �عد�املسافة�ب�ن�السكن�واملد

سة ر �إ���املد ل �لالنتقال�والوصو
ً
 .ا��دمات��ش�ل�عائقا

�يضعف� �مما سة، ر �مد �بأك���من �يلتحق �الطالب �يجعل �تنقل�ا �وك��ة �استقرار��سرة �عدم إن

  )2014الناصر،�

العوامل�ال��بو�ة�واملدرسية،�وت�نوع��ذه��سباب�ع���النحو�ال

�معينة،� سة�وذلك�حينما�يرتكب�املعلم�أخطاًء ر ا�����سرب�الطلبة�من�املد ا�مباشًر ��عض�املعلم�ن�س�ًب قد�ي�ون

�س،عدم�التنو�ع����استخدام�وسائل� ر س�ن�للتالميذ�وعدم�اح��ام�م،�والتمي����التد ر واملعاملة�الس�ئة�لبعض�املد

 .� �الواجبات �بك��ة �الطالب �اق ر 2014: الناصر. (البي�يةوإ

تياح�و�ستقرار�النف���؛�و�التا����و�ذا�يؤدي ��عض�الطلبة�باالر إ���عدم�شعور
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ً
أسباب���صية��عود�للطالب�نفسھ�وم��ا: أوال

سة�- ر �عن�الدوام����املد الغياب�الكث���واملتكرر

ال��ية�وضعف�حالة�الطالباملشا�ل��-

ا����وصعو�ات�التعلم�- ر تد�ي�التحصيل�الد

اج�املبكر�وا��طو�ة�- الزو

�العمل- ق ج�إ���سو ا��رو

-� �و�ؤدي ،� سة ر �املد �عن �يتغيب �فإنھ �صعبة �الطالب �يجد�ا �ال�� سية ر �املد �بالواجبات �املرتبط القلق

دائرة�مفرغة�إذ�إن�التغيب�يؤدي�إ���مز�د�من�ا

�م ر مالئھ�ألن�عمره��س�ب�الرسوب�يصبح�أك���من�أعما ز الطالب�فيما��عد�من�النبذ�من�

أسباب��عود�لألسرة: ثانًيا

��ذه�العوامل تتعدد�العوامل��سر�ة�ال���ت�س�ب�����سرب�الطالب�من�التعليم،�وأبرز

ي -1 ��سر �ب�ن�: التفكك �املستمرة ات ر �فال��ا �و�ستقرار�و�نتماء، �باألمن �إلحساس �افتقار��بناء �من ��س�بھ وما

الوالدين�تصل����كث���من��حيان�إ���الطالق،�مما�يؤثر��ش�ل�مباشر����حالة��بناء�النفسية،�و�ولد�الضعف�الكب���

لد��م����الف�م�و�س�يعاب�والتحصيل،�ف�شعر�ال

ب�م��ا���ائيا  .ثم�ال�رو

ف��قتصادية�الس�ئة�لألسرة�-2 الظرو

اس��م�ليتخلص�من��عباء�املالية�املطلو�ة�منھ ر استكمال�د

3-� وضعف�الثقافة�مية

ا�ل�ذا��حباط باإلحباط����إكمال��عليمھ�فيختار�ال�سرب�طر�ًق

اعية�أو�ال��: طبيعة�السكن�-4 �����عض�املناطق�الزر سة�وال�سيما�ملن��سكنون ر �عد�املسافة�ب�ن�السكن�واملد

سة ر �إ���املد ل �لالنتقال�والوصو
ً
ا��دمات��ش�ل�عائقا

� �استقرار��سرة �يضعف�: عدم �مما سة، ر �مد �بأك���من �يلتحق �الطالب �يجعل �تنقل�ا �وك��ة �استقرار��سرة �عدم إن

سة ر الناصر،�. ( انتماءه�للمد

ا
ً
العوامل�ال��بو�ة�واملدرسية،�وت�نوع��ذه��سباب�ع���النحو�ال: ثالث

  :املعلم-1

�معينة،�              سة�وذلك�حينما�يرتكب�املعلم�أخطاًء ر ا�����سرب�الطلبة�من�املد ا�مباشًر ��عض�املعلم�ن�س�ًب قد�ي�ون

عدم�التنو�ع����استخدام�وسائل�: مثل

�املعاملة ��� �التالميذ . ب�ن

و�ذا�يؤدي). 1989،�شيفر(

ر���   .املد

 

 



رؤى سوسیوتربویة إلعادة إنتاج الثقة بین 

 

                                           برلین

128 

�كب������بقاء�واستمرار�الطلبة�ع��� لة�عن�نجاح�الطلبة�أو�فشل�م�أو�إخفاق�م،�ول�ا�دور سة����املسؤو ر إن�املد

� ��خطاء ت�اب ر �ا �ول�س �ال��بو�ة، �وتطو�ر�النظم �وتنمية ��س�يل ��ساسية �م�م��ا �ألن اسية؛ ر �الد �ت�ون�مقاعد�م ال��

�م��ا سة�و�ظ�ر�من�خالل�عدة�أمور ر  :الس�ب��ش�ل�مباشر�أو�غ���مباشر�����سرب�الطلبة�من�املد

تا�ع�وال� سة�ال�ُي ر سة،�فالطالب�حينما��شعر�بأن�غيابھ�عن�املد ر ����متا�عة�غياب�الطلبة�وانقطاع�م�عن�املد     ال��اون

�متا�عة� �من سة ر �للمد �فالبد سة، ر �املد �من �لل�سرب �لديھ �تولد ��اعة

 

�س�م����فشل�العملية�التعليمية،�مما�يدفع�

تباط�ا�بحاجات�املجتمع،�وعدم� ر ا��م،�وعدم�ا ر اسية،�وعدم�مالئم��ا�ال�تمامات�الطلبة�وقد ر صعو�ة�املنا���الد

�الطالب؛�مما�يقلل�م ف��قتصادية�و�جتماعية�السائدة����املجتمع�الذي��ع�ش�فيھ ن�ا�تمام��ذه�املنا���بالظرو

��ذه��ثار  .لل�سرب�آثار�خط��ة�تمس�كيان�املجتمع��جتما���و�قتصادي�والثقا��،�ومن�أبرز

سة� ر �الطفولة�ال���يحتاج�ا��ل�طفل،�ألنھ�حينما�ي��ك�املد ق سة�إ���حرمانھ�من�حقو ر طالب�من�املد

 

�بالنقص�وال��ز�والفشل�وا لقلق،��عا�ي�امل�سرب�من�التعليم�من�عدم��ستقرار�النف���،�في�تابھ�باستمرار�شعور

ا�أن��ضعف�ثقافتھ�يحرمھ�من�التكيف�مع� �املفرطة�من�أي�نقد،�ألنھ��علم�جيًد
ً
وا�عدام�الثقة�بالنفس،�وا��ساسية

�املعر��� �السلم ��� �العل�� ه �وتطور اتھ ر �فقد ،� �للعمل �و�توجھ سة ر �املد �ي��ك �الذي �الطفل �لدى �املعر�� تأثر�التطور

�ابداعھ �قلة �ا�� �إضافة ،� �وا��ساب ،� �و�الكتابة �القراءة �ع�� اتھ ر �قد �تنخفض �كما �السلمان،�. ( خفض العثمان،

غذي�ركب�التخلف����الب�ئة� �ُ�
ً
افدا ة�ع���املشاركة����بناء�املجتمع�من�حولھ،�ور ر �امل�سرب�ضعيف�القد ي�ون

�النوع� �من �ت�ون �ما
ً
�ال���غالبا �العمل �فرص �من �القليل ى �سو �ال�يجد �امل�سرب �أن �ذلك �إ�� �و�ضاف �ف��ا، �ع�ش

ا،�و�ذا��س�ب�قلة�خ��اتھ�و�ضعف�إعداده�امل��،�مما��ع���أن�الفرد�امل�سرب�حينما�يصبح� �محدوًد
ً
الذي��عطيھ�دخال

�وثقا��� �اجتما�� ى �مستو �و�تحقيق �عائلتھ، وألفراد

�عن�
ً
وقا �و�معَّ �حولھ، �من �ا��ياة �تقلبات �مع ا �تكيًف �وأضعف ��ستقرار، �ع�� ة ر �قد �أقل �يجعلھ �مما �متم���ل�م، ومادي

رؤى سوسیوتربویة إلعادة إنتاج الثقة بین : التربویة واتجاھات التربیة الحدیثة
 المؤسسات التربویة والمجتمع

برلین    -    ألمانیا/ اصدارات المركز الدیمقراطي العربي للدراسات السیاسیة واالقتصادیة 

 

�كب������بقاء�واستمرار�الطلبة�ع��� لة�عن�نجاح�الطلبة�أو�فشل�م�أو�إخفاق�م،�ول�ا�دور سة����املسؤو ر إن�املد

� ��خطاء ت�اب ر �ا �ول�س �ال��بو�ة، �وتطو�ر�النظم �وتنمية ��س�يل ��ساسية �م�م��ا �ألن اسية؛ ر �الد مقاعد�م

�م��ا سة�و�ظ�ر�من�خالل�عدة�أمور ر الس�ب��ش�ل�مباشر�أو�غ���مباشر�����سرب�الطلبة�من�املد

تا�ع�وال� سة�ال�ُي ر سة،�فالطالب�حينما��شعر�بأن�غيابھ�عن�املد ر ����متا�عة�غياب�الطلبة�وانقطاع�م�عن�املد ال��اون

�ال �فإن سية ر �املد ة ر �إدا �من ���تمام �متا�عة�يال�� �من سة ر �للمد �فالبد سة، ر �املد �من �لل�سرب �لديھ �تولد ��اعة

 )2014الناصر،�.( الطلبة�املنقطع�ن�والتعرف�إ���أسباب�ذلك�ومحاولة�معا����ا

سة ر سية،�وقلة��م�انيات�املادية�داخل�املد ر �س�م����فشل�العملية�التعليمية،�مما�يدفع�. قدم�العديد�من�املبا�ي�املد

 )2014الناصر،�. (

تباط�ا�بحاجات�املجتمع،�وعدم� ر ا��م،�وعدم�ا ر اسية،�وعدم�مالئم��ا�ال�تمامات�الطلبة�وقد ر صعو�ة�املنا���الد

�الطالب؛�مما�يقلل�م ف��قتصادية�و�جتماعية�السائدة����املجتمع�الذي��ع�ش�فيھ ا�تمام��ذه�املنا���بالظرو

 ) 2019فر�وان،�. ( دافعية�الطلبة�للتعلم�و�التا���يقل�تحصيل�م���ادي��

 مخاطر�ال�سرب�

��ذه��ثار لل�سرب�آثار�خط��ة�تمس�كيان�املجتمع��جتما���و�قتصادي�والثقا��،�ومن�أبرز

 :آثار�ال�سرب�ع���امل�سرب�نفسھ�وتظ�ر�����مور�التالية

سة� ر �الطفولة�ال���يحتاج�ا��ل�طفل،�ألنھ�حينما�ي��ك�املد ق سة�إ���حرمانھ�من�حقو ر طالب�من�املد

 .فالبد�لھ�من�العمل�����ذا�السن�الصغ���ملساعدة�والديھ����كسب�قوت�يوم�م

�بالنقص�وال��ز�والفشل�وا �عا�ي�امل�سرب�من�التعليم�من�عدم��ستقرار�النف���،�في�تابھ�باستمرار�شعور

ا�أن��ضعف�ثقافتھ�يحرمھ�من�التكيف�مع� �املفرطة�من�أي�نقد،�ألنھ��علم�جيًد
ً
وا�عدام�الثقة�بالنفس،�وا��ساسية

ف�املحيطة�باملجتمع�  )2014الناصر،�( الظرو

�املعر��� �السلم ��� �العل�� ه �وتطور اتھ ر �فقد ،� �للعمل �و�توجھ سة ر �املد �ي��ك �الذي �الطفل �لدى �املعر�� تأثر�التطور

�ابداعھ �قلة �ا�� �إضافة ،� �وا��ساب ،� �و�الكتابة �القراءة �ع�� اتھ ر �قد �تنخفض �كما خفض

 آثار�ال�سرب����أسرة�امل�سرب

غذي�ركب�التخلف����الب�ئة� �ُ�
ً
افدا ة�ع���املشاركة����بناء�املجتمع�من�حولھ،�ور ر �امل�سرب�ضعيف�القد ي�ون

�النوع� �من �ت�ون �ما
ً
�ال���غالبا �العمل �فرص �من �القليل ى �سو �ال�يجد �امل�سرب �أن �ذلك �إ�� �و�ضاف �ف��ا، �ع�ش

ا،�و�ذا��س�ب�قلة�خ��اتھ�و�ضعف�إعداده�امل��،�مما��ع���أن�الفرد�امل�سرب�حينما�يصبح� �محدوًد
ً
الذي��عطيھ�دخال

�لنفسھ �الرئ�سة �ا��ياة �توف���مطالب ��ستطيع �لن �فإنھ �أسرة ب �وثقا����ر �اجتما�� ى �مستو �و�تحقيق �عائلتھ، وألفراد

�عن�
ً
وقا �و�معَّ �حولھ، �من �ا��ياة �تقلبات �مع ا �تكيًف �وأضعف ��ستقرار، �ع�� ة ر �قد �أقل �يجعلھ �مما �متم���ل�م، ومادي

�مع�شة�أسرتھ�وطموحا��ا ى   ).1990درو�ش،�.( ال��وض�بمستو
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 :�دارة�املدرسية�-2

�كب������بقاء�واستمرار�الطلبة�ع���            لة�عن�نجاح�الطلبة�أو�فشل�م�أو�إخفاق�م،�ول�ا�دور سة����املسؤو ر إن�املد

� ��خطاء ت�اب ر �ا �ول�س �ال��بو�ة، �وتطو�ر�النظم �وتنمية ��س�يل ��ساسية �م�م��ا �ألن اسية؛ ر �الد مقاعد�م

�م��ا سة�و�ظ�ر�من�خالل�عدة�أمور ر الس�ب��ش�ل�مباشر�أو�غ���مباشر�����سرب�الطلبة�من�املد

تا�ع�وال�-   سة�ال�ُي ر سة،�فالطالب�حينما��شعر�بأن�غيابھ�عن�املد ر ����متا�عة�غياب�الطلبة�وانقطاع�م�عن�املد ال��اون

�ال           �فإن سية ر �املد ة ر �إدا �من ���تمام يال��

الطلبة�املنقطع�ن�والتعرف�إ���أسباب�ذلك�ومحاولة�معا����ا

سة- ر سية،�وقلة��م�انيات�املادية�داخل�املد ر قدم�العديد�من�املبا�ي�املد

سة�الطلبة�إ���ترك ر . (املد

 :املنا���الدراسية�-3

تباط�ا�بحاجات�املجتمع،�وعدم��         ر ا��م،�وعدم�ا ر اسية،�وعدم�مالئم��ا�ال�تمامات�الطلبة�وقد ر صعو�ة�املنا���الد

�الطالب؛�مما�يقلل�م ف��قتصادية�و�جتماعية�السائدة����املجتمع�الذي��ع�ش�فيھ ا�تمام��ذه�املنا���بالظرو

دافعية�الطلبة�للتعلم�و�التا���يقل�تحصيل�م���ادي��

ا
ً
مخاطر�ال�سرب�: ثالث

��ذه��ثار لل�سرب�آثار�خط��ة�تمس�كيان�املجتمع��جتما���و�قتصادي�والثقا��،�ومن�أبرز

 
ً
آثار�ال�سرب�ع���امل�سرب�نفسھ�وتظ�ر�����مور�التالية: أوال

سة�يؤدي��سرب�ال-1 ر �الطفولة�ال���يحتاج�ا��ل�طفل،�ألنھ�حينما�ي��ك�املد ق سة�إ���حرمانھ�من�حقو ر طالب�من�املد

فالبد�لھ�من�العمل�����ذا�السن�الصغ���ملساعدة�والديھ����كسب�قوت�يوم�م

�بالنقص�وال��ز�والفشل�وا�-2 �عا�ي�امل�سرب�من�التعليم�من�عدم��ستقرار�النف���،�في�تابھ�باستمرار�شعور

ا�أن��ضعف�ثقافتھ�يحرمھ�من�التكيف�مع� �املفرطة�من�أي�نقد،�ألنھ��علم�جيًد
ً
وا�عدام�الثقة�بالنفس،�وا��ساسية

ف�املحيطة�باملجتمع� الظرو

�املعر����-3 �السلم ��� �العل�� ه �وتطور اتھ ر �فقد ،� �للعمل �و�توجھ سة ر �املد �ي��ك �الذي �الطفل �لدى �املعر�� تأثر�التطور

�ابداعھس�ن �قلة �ا�� �إضافة ،� �وا��ساب ،� �و�الكتابة �القراءة �ع�� اتھ ر �قد �تنخفض �كما خفض

2019( 

 
ً
آثار�ال�سرب����أسرة�امل�سرب: ثانيا

غذي�ركب�التخلف����الب�ئة�               �ُ�
ً
افدا ة�ع���املشاركة����بناء�املجتمع�من�حولھ،�ور ر �امل�سرب�ضعيف�القد ي�ون

� �النوع�ال�� �من �ت�ون �ما
ً
�ال���غالبا �العمل �فرص �من �القليل ى �سو �ال�يجد �امل�سرب �أن �ذلك �إ�� �و�ضاف �ف��ا، �ع�ش

ا،�و�ذا��س�ب�قلة�خ��اتھ�و�ضعف�إعداده�امل��،�مما��ع���أن�الفرد�امل�سرب�حينما�يصبح� �محدوًد
ً
الذي��عطيھ�دخال

�لنفسھ �الرئ�سة �ا��ياة �توف���مطالب ��ستطيع �لن �فإنھ �أسرة ب ر

�عن�
ً
وقا �و�معَّ �حولھ، �من �ا��ياة �تقلبات �مع ا �تكيًف �وأضعف ��ستقرار، �ع�� ة ر �قد �أقل �يجعلھ �مما �متم���ل�م، ومادي

�مع�شة�أسرتھ�وطموحا��ا ى ال��وض�بمستو
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�ظا�رة� �من �ا��د ��� ��ساعد �ال�� �و�سر�ة سية ر �املد �الوقائية ��جراءات �من
ً
�عددا �م �أمور �وأولياء مل�سر�ون

�آخر�من��جراءات�العالجية�ال���تحل�مش�لة�امل�سر��ن
ً
س،�وعددا ر  . ال�سرب�من�املدا

�مع�ا���از� ����مساعدة�الطلبة����حل�مشكال��م�ال��بو�ة�وغ���ال��بو�ة،�بالتعاون ي و

�العقاب��ش���
ً
سميا ر ة�ال��بية�تمنع� ر بالرغم�من�أن�وزا

�ا���از�التعلي�� �قبل �من س ر �املدا ��� س ر �يما �العقاب �إال�أن دع، ر � ��وسيلة س ر �املدا ��� �يتطلب�. أش�الھ مما

 . أسلوب�العقاب���ل�مشا�ل�الطلبة

سة ر �املد ى ضع�آليات�للمتا�عة�والتنفيذ�ع���مستو �إلزامية�التعليم����املرحلة��ساسية�وو  .تفعيل�قانون

�وم�سرة �محددة ط �شرو �وفق �س��م �عن . النظر

د�ي�،� �ال��بية�والتعليم��ر  .)2007قانون

�باألمور� �ذلك �و�تمثل �التعليمية، �ا��دمات �بتقديم �املعنية ة ر �الوزا �بوصف�ا ا �دوًر �والتعليم �ال��بية ة ر �وزا تلعب

�والسيما��مي�ن�م��م  . توف�����شطة�املختلفة�واملتنوعة،�وعمل��شرات�توعو�ة�بأ�مية��عليم��بناء�ألولياء��مور

سية�وصعو�ات����التعلم،�والعمل�ع��� ر وضع�اس��اتيجية�للكشف�املبكر�عن�ا��االت�ال����عا�ي�من�مشكالت�مد

���� �تأ�يلھ ة ر �لضرو �ومراعية �املتعلم �لطبيعة �موافقة �ت�ون �بأن �س؛ ر �التد �وطرائق �التعليم �أساليب �

�ال��بو�ة� ��ساليب ��� �والتنو�ع �للتطو�ر�و�بداع، مة �الالز ات ر �امل�ا �املعلم�ن �إكساب �والتعليم �ال��بية ة ر �وزا ع��

���م� ر ��ية�املستمرة�والدائمة،�وتد ر قد�يواج��م�من�خالل�ال���امج�التد

دحام�وتوف���صفوف��افية�للطالب س�أو�توسع��ا،�لتجنب��ز ر عات�جديدة؛�من�بناء�املدا . ( العمل�ع���تنفيذ�مشرو

رؤى سوسیوتربویة إلعادة إنتاج الثقة بین : التربویة واتجاھات التربیة الحدیثة
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 :�جراءات�الوقائية�املدرسية�ل��د�من�ظا�رة�ال�سرب

�املرشد�ال��ب �مع�ا���از�تفعيل�دور ����مساعدة�الطلبة����حل�مشكال��م�ال��بو�ة�وغ���ال��بو�ة،�بالتعاون ي و

�الطلبة سة�واملجتمع�املح���وع����خص�أولياء�أمور ر  .التعلي������املد

سة ر  .العدالة����التعامل�وعدم�التمي���ب�ن�الطلبة�داخل�املد

سة� ر �العقاب��ش���): البد�ي�والنف���(منع�العقاب�ب�ل�أنواعھ����املد
ً
سميا ر ة�ال��بية�تمنع� ر بالرغم�من�أن�وزا

�ا���از�التعلي�� �قبل �من س ر �املدا ��� س ر �يما �العقاب �إال�أن دع، ر � ��وسيلة س ر �املدا ��� أش�الھ

أسلوب�العقاب���ل�مشا�ل�الطلبةوضع�آليات�مراقبة�ومتا�عة�لضمان��ل��ام�التام��عدم�استخدام�

 .توف����عليم�م���قر�ب�من�السكن

 .توف����عليم�تمكي���عال���للطالب�ذي�صعو�ات�التعلم

سة ر �املد ى ضع�آليات�للمتا�عة�والتنفيذ�ع���مستو �إلزامية�التعليم����املرحلة��ساسية�وو تفعيل�قانون

��غض اسة ر �بالد �بااللتحاق �امل�سر��ن �للطلبة �وم�سرة�السماح �محددة ط �شرو �وفق �س��م �عن النظر

د�ي�،�). (ps.wafa�،2005(( الفلسطي��الوطني �ال��بية�والتعليم��ر قانون

 :��عالج�مش�لة�ال�سربدور�وزارة�ال��بية�والتعليم��

�باألمور� �ذلك �و�تمثل �التعليمية، �ا��دمات �بتقديم �املعنية ة ر �الوزا �بوصف�ا ا �دوًر �والتعليم �ال��بية ة ر �وزا تلعب

س ر  .العمل�ع���توسعة�التعليم�امل���ومحو��مية�للطلبة�القاطن�ن��عيدا�املدا

�والسيما��مي�ن�م��م توف�����شطة�املختلفة�واملتنوعة،�وعمل��شرات�توعو�ة�بأ�مية��عليم��بناء�ألولياء��مور

سية�وصعو�ات����التعلم،�والعمل�ع��� ر وضع�اس��اتيجية�للكشف�املبكر�عن�ا��االت�ال����عا�ي�من�مشكالت�مد

 . عا���ا����أسرع�وقت�ممكن

���� �تأ�يلھ ة ر �لضرو �ومراعية �املتعلم �لطبيعة �موافقة �ت�ون �بأن �س؛ ر �التد �وطرائق �التعليم �أساليب �

�ال��بو�ة� ��ساليب ��� �والتنو�ع �للتطو�ر�و�بداع، مة �الالز ات ر �امل�ا �املعلم�ن �إكساب �والتعليم �ال��بية ة ر �وزا ع��

�والنقص�امل���الذي� ���م�ا��ديثة،�ومواج�ة�القصور ر ��ية�املستمرة�والدائمة،�وتد ر قد�يواج��م�من�خالل�ال���امج�التد

�التعلم�ال�شط����شرح�املنا�� ق  .ع���استخدام�طر
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�ال��بية�والتعليم��رد   )�2007ي�،�قانون
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�ظا�رة�ذكر�ا �من �ا��د ��� ��ساعد �ال�� �و�سر�ة سية ر �املد �الوقائية ��جراءات �من
ً
�عددا �م �أمور �وأولياء مل�سر�ون

�آخر�من��جراءات�العالجية�ال���تحل�مش�لة�امل�سر��ن
ً
س،�وعددا ر ال�سرب�من�املدا
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�املرشد�ال��ب .1 تفعيل�دور

�الطلبة سة�واملجتمع�املح���وع����خص�أولياء�أمور ر التعلي������املد

سة .2 ر العدالة����التعامل�وعدم�التمي���ب�ن�الطلبة�داخل�املد

سة� .3 ر منع�العقاب�ب�ل�أنواعھ����املد

�ا���از�التعلي�� �قبل �من س ر �املدا ��� س ر �يما �العقاب �إال�أن دع، ر � ��وسيلة س ر �املدا ��� أش�الھ

وضع�آليات�مراقبة�ومتا�عة�لضمان��ل��ام�التام��عدم�استخدام�

توف����عليم�م���قر�ب�من�السكن .4

توف����عليم�تمكي���عال���للطالب�ذي�صعو�ات�التعلم .5

سة .6 ر �املد ى ضع�آليات�للمتا�عة�والتنفيذ�ع���مستو �إلزامية�التعليم����املرحلة��ساسية�وو تفعيل�قانون

��غض .7 اسة ر �بالد �بااللتحاق �امل�سر��ن �للطلبة السماح

الوطنياملعلوماتمركز (

ا 
ً
دور�وزارة�ال��بية�والتعليم��: ثالث

�باألمور�             �ذلك �و�تمثل �التعليمية، �ا��دمات �بتقديم �املعنية ة ر �الوزا �بوصف�ا ا �دوًر �والتعليم �ال��بية ة ر �وزا تلعب

 : التالية

س� ر العمل�ع���توسعة�التعليم�امل���ومحو��مية�للطلبة�القاطن�ن��عيدا�املدا

�والسيما��مي�ن�م��م�-1 توف�����شطة�املختلفة�واملتنوعة،�وعمل��شرات�توعو�ة�بأ�مية��عليم��بناء�ألولياء��مور

سية�وصعو�ات����التعلم،�والعمل�ع���-2  ر وضع�اس��اتيجية�للكشف�املبكر�عن�ا��االت�ال����عا�ي�من�مشكالت�مد

عا���ا����أسرع�وقت�ممكن

�النظر��-3  ����إعادة �تأ�يلھ ة ر �لضرو �ومراعية �املتعلم �لطبيعة �موافقة �ت�ون �بأن �س؛ ر �التد �وطرائق �التعليم �أساليب �

 .النوا����افة

�ال��بو�ة�-4  ��ساليب ��� �والتنو�ع �للتطو�ر�و�بداع، مة �الالز ات ر �امل�ا �املعلم�ن �إكساب �والتعليم �ال��بية ة ر �وزا ع��

�والنقص�امل���الذي� ا��ديثة،�ومواج�ة�القصور

�التعلم�ال�شط����شرح�املنا�� ق ع���استخدام�طر

دحام�وتوف���صفوف��افية�للطالب س�أو�توسع��ا،�لتجنب��ز ر عات�جديدة؛�من�بناء�املدا العمل�ع���تنفيذ�مشرو

�ال��بية�والتعليم��رد) (2014الناصر،� قانون
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ومن�مؤسسات�املجتمع�املد�ي�أن�تضع�خطة�عمل�وطنية�إلعادة�تأ�يل�امل�سر��ن�الذين�معظم�م�

توسيع�ان�شار�مراكز�التعليم�امل������جميع�محافظات�الوطن�وتقديم��س�يالت�وم�افآت����يعية�للطلبة�

�ل�س�يل� �العمل ق �سو ��� �املنتج�ن �و��ن �بي��م �التواصل �أش�ال �من �توف���ش�ل �خالل �من �ا��ر�ج�ن متا�عة

ضع�آلية�للرقابة�والتنفي  .ذ�ملنع�استغالل��يدي�العاملةوضع��شر�عات�وقوان�ن�تحدد�ا��د��د�ى�لألجور�وو

�العمل�مع��شراف�ع��� ق ���يع�القطاع�ا��اص�الذي�يدير�املراكز�الثقافية�ع���تنو�ع�برامجھ�لتواكب�سو

 .ا��…�ذه�املراكز�من�حيث�برامجھ�التأ�يلية�ال���تقدم�ا�ومستوا�ا�وطر�قة�أدا��ا�ومتا�عة�خر�ج��ا

ا��م ر �قد �مع تدوا�إ����مية�وتوف����عليم�م���ي�ناسب ر �ا   .للم�سر��ن�الذين

�مواج�ة� ��� �فلسط�ن ��� �ومعلم��ا س ر �املدا ي �مدير �دور �إ�� �التعرف �ا��الية اسة ر �الد �دفت

�عة�مجاالت،�) 38( ر عة�ع���أ فقرة�موز

� �من �امل�ونة اسة ر �الد �عينة �ع�� �ع�ا �توز �ثم �ومن �وثبا��ا، �صدق�ا �من �التأكد �و�) 97(وتم �ومديرة، معلما�) 391(مديرا

تم�اختيار�العينة�. اس�بانة�صا��ة�للتحليل��حصا�ي

س� ر �املدا ي �مدير �دور �أن �النتائج �وأظ�رت اسة، ر �الد ��ذه ��� �املن���الوصفي �الطبقية،�واستخدم �العشوائية بالطر�قة

جة�عالية،�حيث�بلغ�املتوسط�ا��سا�ي�لألداة�ك�ل� ر ����جاء�بد ر سط�ن����مواج�ة�ظا�رة�ال�سرب�املد

س�ومعلم��ا����فلسط�ن���� ر �املدا ي �مدير ق�ذات�داللة�إحصائية�لدور اسة�أيضا�وجود�فرو ر ،�وأظ�رت�نتائج�الد

ق�ذات�داللة�إحصائية� دير�ن،�وعدم�وجود�فرو

�املرحلة،�و���ضوء�النتائج�ال���توصلت�إل��ا� ى سة،�ومستو ر سة،�وموقع�املد ر �ملتغ��ات�املؤ�ل�العل��،�وج�س�املد ى �عز

�من� �مز�د �وإجراء �امل�سر��ن، �للطلبة ���تمام �من �مز�د إعطاء

س�ا���ومية� ر سية����مواج�ة�ال�سرب����املدا ر ة�املد ر ��دا اسة�التعرف�إ���دور ر �دفت�الد

�عند� �إحصائية �دالة �ذات ق �فرو ��ناك ��ان �إذا �عما �والكشف ،� �نظر�املعلم�ن �وج�ة �من �يو�س �خان بمحافظة

� �التعليمية �املرحلة ،� �ا��دمة �سنوات �العل��، �املؤ�ل ) النوع،

� �من �العينة �التحلي��،�وت�ونت ��ع���املن���الوصفي��سلوب اسة ر �الد �طبقت�عل��م�) 232(واعتمدت � معلما�ومعلمة

�م ��� سية ر �املد ة ر ��دا �تقدير�لدور جة ر �د �أن �إ�� اسة ر �الد �توصلت ��انت�وقد �ال�سرب واج�ة

�مجال� �يليھ ، ل ��و �ال��ت�ب �ع�� �القيادي �الدور �مجال �حصل �فقد �للمجاالت � و�ال�سبة

�دالة� �ذات ق �فرو �وجدت � �كذلك ��جتما��، �الدور � �مجال �واخ��ا ، ي ��دار �الدور �مجال �ثم ،� ��شرا�� �الف�� الدور
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ومن�مؤسسات�املجتمع�املد�ي�أن�تضع�خطة�عمل�وطنية�إلعادة�تأ�يل�امل�سر��ن�الذين�معظم�م�

 :ارتّدوا�إ����مية�من�خالل�ما�ي��

توسيع�ان�شار�مراكز�التعليم�امل������جميع�محافظات�الوطن�وتقديم��س�يالت�وم�افآت����يعية�للطلبة�

�العمل ق  .عليم�امل���لتواكب�حاجات�سو

�ل�س�يل� �العمل ق �سو ��� �املنتج�ن �و��ن �بي��م �التواصل �أش�ال �من �توف���ش�ل �خالل �من �ا��ر�ج�ن متا�عة

 .توظيف�م�وإعادة�تأ�يل�م�مع�الوظائف�ا��ديدة�ال���يلتحقون���ا

ضع�آلية�للرقابة�والتنفي وضع��شر�عات�وقوان�ن�تحدد�ا��د��د�ى�لألجور�وو

�العمل�مع��شراف�ع��� ق ���يع�القطاع�ا��اص�الذي�يدير�املراكز�الثقافية�ع���تنو�ع�برامجھ�لتواكب�سو

�ذه�املراكز�من�حيث�برامجھ�التأ�يلية�ال���تقدم�ا�ومستوا�ا�وطر�قة�أدا��ا�ومتا�عة�خر�ج��ا

�ان�شار�مراكز�محو��مية� ا��متوسيع ر �قد �مع تدوا�إ����مية�وتوف����عليم�م���ي�ناسب ر �ا للم�سر��ن�الذين

    .(ps.wafa،2005(( الفلسطي��الوطني

�مواج�ة� ��� �فلسط�ن ��� �ومعلم��ا س ر �املدا ي �مدير �دور �إ�� �التعرف �ا��الية اسة ر �الد �دفت

اسة�تم�تطو�ر�اس�بانة�م�ونة�من� ر ���،�ولتحقيق��دف�الد ر (ظا�رة�ال�سرب�املد

� �من �امل�ونة اسة ر �الد �عينة �ع�� �ع�ا �توز �ثم �ومن �وثبا��ا، �صدق�ا �من �التأكد وتم

�ع� �بتوز اس�بانة�صا��ة�للتحليل��حصا�ي) 379(اس�بانة�اس��د�م��ا�) 488(ومعلمة،�وقام�الباحثون

س� ر �املدا ي �مدير �دور �أن �النتائج �وأظ�رت اسة، ر �الد ��ذه ��� �املن���الوصفي �الطبقية،�واستخدم �العشوائية بالطر�قة

جة�عالية،�حيث�بلغ�املتوسط�ا��سا�ي�لألداة�ك�ل� ر ����جاء�بد ر سط�ن����مواج�ة�ظا�رة�ال�سرب�املد

س�ومعلم��ا����فلسط�ن���� ر �املدا ي �مدير ق�ذات�داللة�إحصائية�لدور اسة�أيضا�وجود�فرو ر ،�وأظ�رت�نتائج�الد

�ملتغ���املركز�الوظيفي�لصا���امل ى ���،��عز ر ق�ذات�داللة�إحصائية�مواج�ة�ظا�رة�ال�سرب�املد دير�ن،�وعدم�وجود�فرو

�املرحلة،�و���ضوء�النتائج�ال���توصلت�إل��ا� ى سة،�ومستو ر سة،�وموقع�املد ر �ملتغ��ات�املؤ�ل�العل��،�وج�س�املد ى �عز

�م��ا �التوصيات �من ��عدد �الباحثون �أو��� اسة، ر �من�: الد �مز�د �وإجراء �امل�سر��ن، �للطلبة ���تمام �من �مز�د إعطاء

��ذه�الظا�رة ل  .ت�حو

س�ا���ومية�:. ) ر سية����مواج�ة�ال�سرب����املدا ر ة�املد ر ��دا اسة�التعرف�إ���دور ر �دفت�الد

�عند� �إحصائية �دالة �ذات ق �فرو ��ناك ��ان �إذا �عما �والكشف ،� �نظر�املعلم�ن �وج�ة �من �يو�س �خان بمحافظة

� �العينة �تقدير�أفراد جات ر �د �التاليةمتوسطات ت ر �: (ا �التعليمية �املرحلة ،� �ا��دمة �سنوات �العل��، �املؤ�ل النوع،

� �من �العينة �التحلي��،�وت�ونت ��ع���املن���الوصفي��سلوب اسة ر �الد واعتمدت

�م)  ��� سية ر �املد ة ر ��دا �تقدير�لدور جة ر �د �أن �إ�� اسة ر �الد �توصلت وقد

�مجال�) 81.3 �يليھ ، ل ��و �ال��ت�ب �ع�� �القيادي �الدور �مجال �حصل �فقد �للمجاالت � و�ال�سبة

�دالة� �ذات ق �فرو �وجدت � �كذلك ��جتما��، �الدور � �مجال �واخ��ا ، ي ��دار �الدور �مجال �ثم ،� ��شرا�� �الف�� الدور
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ومن�مؤسسات�املجتمع�املد�ي�أن�تضع�خطة�عمل�وطنية�إلعادة�تأ�يل�امل�سر��ن�الذين�معظم�م��

ارتّدوا�إ����مية�من�خالل�ما�ي��

توسيع�ان�شار�مراكز�التعليم�امل������جميع�محافظات�الوطن�وتقديم��س�يالت�وم�افآت����يعية�للطلبة� .1

 .امللتحق�ن���ا

�العملتنو�ع�برامج�الت .2 ق عليم�امل���لتواكب�حاجات�سو

�ل�س�يل� .3 �العمل ق �سو ��� �املنتج�ن �و��ن �بي��م �التواصل �أش�ال �من �توف���ش�ل �خالل �من �ا��ر�ج�ن متا�عة

توظيف�م�وإعادة�تأ�يل�م�مع�الوظائف�ا��ديدة�ال���يلتحقون���ا

ضع�آلية�للرقابة�والتنفي .4 وضع��شر�عات�وقوان�ن�تحدد�ا��د��د�ى�لألجور�وو

�العمل�مع��شراف�ع��� .5 ق ���يع�القطاع�ا��اص�الذي�يدير�املراكز�الثقافية�ع���تنو�ع�برامجھ�لتواكب�سو

�ذه�املراكز�من�حيث�برامجھ�التأ�يلية�ال���تقدم�ا�ومستوا�ا�وطر�قة�أدا��ا�ومتا�عة�خر�ج��ا

6. � �ان�شار�مراكز�محو��مية توسيع

الوطنياملعلوماتمركز (

 الدراسات�السابقة

          � �مواج�ة��)2019(شعيبات ��� �فلسط�ن ��� �ومعلم��ا س ر �املدا ي �مدير �دور �إ�� �التعرف �ا��الية اسة ر �الد �دفت

اسة�تم�تطو�ر�اس�بانة�م�ونة�من� ر ���،�ولتحقيق��دف�الد ر ظا�رة�ال�سرب�املد

� �من �امل�ونة اسة ر �الد �عينة �ع�� �ع�ا �توز �ثم �ومن �وثبا��ا، �صدق�ا �من �التأكد وتم

�ع� �بتوز ومعلمة،�وقام�الباحثون

س� ر �املدا ي �مدير �دور �أن �النتائج �وأظ�رت اسة، ر �الد ��ذه ��� �املن���الوصفي �الطبقية،�واستخدم �العشوائية بالطر�قة

جة�عالية،�حيث�بلغ�املتوسط�ا��سا�ي�لألداة�ك�ل�ومعلم��ا����فل ر ����جاء�بد ر سط�ن����مواج�ة�ظا�رة�ال�سرب�املد

س�ومعلم��ا����فلسط�ن����)3.92( ر �املدا ي �مدير ق�ذات�داللة�إحصائية�لدور اسة�أيضا�وجود�فرو ر ،�وأظ�رت�نتائج�الد

�ملتغ���املركز�الوظيفي�لصا���امل ى ���،��عز ر مواج�ة�ظا�رة�ال�سرب�املد

�املرحلة،�و���ضوء�النتائج�ال���توصلت�إل��ا� ى سة،�ومستو ر سة،�وموقع�املد ر �ملتغ��ات�املؤ�ل�العل��،�وج�س�املد ى �عز

�م��ا �التوصيات �من ��عدد �الباحثون �أو��� اسة، ر الد

اسا ر ��ذه�الظا�رةالد ل ت�حو

ي�                 )2018(املصر

�عند� �إحصائية �دالة �ذات ق �فرو ��ناك ��ان �إذا �عما �والكشف ،� �نظر�املعلم�ن �وج�ة �من �يو�س �خان بمحافظة

� �العينة �تقدير�أفراد جات ر �د متوسطات

� �من �العينة �التحلي��،�وت�ونت ��ع���املن���الوصفي��سلوب اسة ر �الد واعتمدت

� �من �م�ونة  49(اس�بانة

� �مئو�ة �و��سبة 81.3(كب��ة،

�دالة� �ذات ق �فرو �وجدت � �كذلك ��جتما��، �الدور � �مجال �واخ��ا ، ي ��دار �الدور �مجال �ثم ،� ��شرا�� �الف�� الدور
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�من� �املعلم�ن� �لصا�� �ا��دمة �وسنوات �العل�� �ملتغ���املؤ�ل ى ��عز العينة

�ب�ن� �إحصائية �دالة �ذات ق �فرو �توجد �لم �ح�ن ��

�عقد ة ر �بضرو اسة ر �الد �أوصت �وقد ،� �التعليمية محاضرات��النوعواملرحلة

�ع��� سية ر �املد ات ر ��دا �ب ر �وتد ،��� ر �املد �ال�سرب �مواج�ة ��� �املتقدمة ل �الدو ب ر �تجا �لعرض �مركز�ة �عمل ش ر وو

 

�للطلب� �املتكرر �والرسوب ��سر، ��عض �عند التعليم

�املحببة ����ع��الالصفية �وال�� للطلبة،

�ا��ديثة،� �التعليمية �الوسائل �توف���واستخدام �ع�� �العمل اسة ر �الد �أوصت وقد

را���،� �التحصيل�الد �الضعاف�ومتد�ي �الطلبة �مع �التعامل �حصصع���كيفية �او��وتخصيص يومية

�و�حث� �الطلبة، �لدي ا��� ر �التأخر�الد �ع���مش�لة �والتغلب سية، ر �املد �الواجبات �عمل �ع�� �الطلب �ملساعدة اسبوعية

البد�ي،�و�توف���اخصائي�ن�اجتماعي�ن،�و�

�ال�سـرب مة ز �إ���أ �التعرف ����بوسطن اسة�ال���أجر�ت ر �الد س����: �دفت��ذه ر اء�املدا ر �مد ودور

� �محو��مية �ملرحلة �الكتابة�(تياز�الطلبة �معرفة �ع�� ل ا��صو

اس��م�الثانو�ة�و�ـو�ما�تم� ر اسة����مش�لة�اختيار�أعداد�م��ايدة�من�الطلبة�عدم�استكمال�د ر بحثت��ذه�الد

ر  اسة����مد ر سة�شاملة�تقع����تم�إجراء��ذه�الد

�ومصـادر� �م�سر��ن �طالب �عشرة �مع �مقابالت �خالل �من �املعلومات �جمـع �وتم �إصالحية، �و�مؤسسة �بوسطن ضوا��

اسة�أن�العالقات��سر�ة�ودعم� ر �للمعلومـات�شـملت�املالحظات�املكتو�ة�ومذكرات،�و�ان�من�أ�م�نتائج��ذه�الد ى أخـر

� �و�سر�ھ سة ر �للمد �الطالب �ترك ��� �العوامل �وأوصتأ�م الباحثة��م��ا

اسات�ال���تبحث����موضوع�ال�سرب�وقرار�ترك�الطالب� ر ة�إجراء�املز�د�من�الد ر سةبضرو ر  .للمد

�من� �الثانو�ة �املرحلة �لطلبة �ال�سرب �أسباب �ملعرفة �استقصائية اسة ر بد

�ال��كية�ا���ومية،�وال��� ل س�اسطنبو ر سة�ثانو�ة�من�مدا ر مد

�ال�سرب �أسباب �أ�م �من �أن اسة ر �الد �نتائج �التعلي���: وأو��ت ى �املستو الفقر�وانخفاض

  .الطلبة�مع�املعلم�ن

اسة�ال���تم�استخدام�ا�وكذلك�التحقق�من� ر اسة�وعين��ا�واداة�الد ر سة�عرضا�ملجتمع�الد ر يتضمن��ذا�ا��زء�من�الدا

اسة�ومش�ل��ا�املتمثلة����التعرف�� ر الوصفي�املس���بوصفة��سلوب���سب�لطبيعة�الد

�د�من�وج�ة�نظر� ر س�ا���ومية����لواء�قصبة�ا ر �������املدا ر �القيادة�ال��بو�ة�����ا��د�من�ظا�رة�ال�سرب�املد ع���دور

رؤى سوسیوتربویة إلعادة إنتاج الثقة بین : التربویة واتجاھات التربیة الحدیثة
 المؤسسات التربویة والمجتمع

برلین    -    ألمانیا/ اصدارات المركز الدیمقراطي العربي للدراسات السیاسیة واالقتصادیة 

 

� �افراد � �تقديرات �ب�ن�متوسطات �من��إحصائية �املعلم�ن� �لصا�� �ا��دمة �وسنوات �العل�� �ملتغ���املؤ�ل ى ��عز العينة

� �ا��دمة ي �ذو � �واملعلم�ن �وس، �الب�الور ��10أك���(حملة �ب�ن�)  سنوات �إحصائية �دالة �ذات ق �فرو �توجد �لم �ح�ن ��

ي  �ملتغ�� ى ��عز � �افراد �تقديرات �عقد: متوسطات ة ر �بضرو اسة ر �الد �أوصت �وقد ،� �التعليمية النوعواملرحلة

�ع��� سية ر �املد ات ر ��دا �ب ر �وتد ،��� ر �املد �ال�سرب �مواج�ة ��� �املتقدمة ل �الدو ب ر �تجا �لعرض �مركز�ة �عمل ش ر وو

سة ر تحقيق�الفعالية�التنظيمية،�وخفض�التوتر�ب�ن��طراف�املتفاعلة�داخل�املد

� �الثقا��، �مستوا�م �وانخفاض �قيمةأمي �للطلب��وانخفاض �املتكرر �والرسوب ��سر، ��عض �عند التعليم

� �باأل�شطة �ال�ا�� ���تمام �وعدم �الرسوب، �ملش�لة �العالجية �ال��امج �املحببةوضعف الالصفية

سة ر �املد �ا��ديثة،�. �� �التعليمية �الوسائل �توف���واستخدام �ع�� �العمل اسة ر �الد �أوصت وقد

را���،� �التحصيل�الد �الضعاف�ومتد�ي �الطلبة �مع �التعامل ع���كيفية

�و�حث� �الطلبة، �لدي ا��� ر �التأخر�الد �ع���مش�لة �والتغلب سية، ر �املد �الواجبات �عمل �ع�� �الطلب �ملساعدة اسبوعية

ق البد�ي،�و�توف���اخصائي�ن�اجتماعي�ن،�و�الفردية�ب�ن�الطلب،�و�عدم�استخدام�العقاب��مراعاة�الفرو

سة�لتوعية�الطلبة�و�باء�بأ�مية�التعليم ر  .عقد�ندوات�داخل�املد

�ال�سـرب مة ز �إ���أ �التعرف ����بوسطن اسة�ال���أجر�ت ر �الد �دفت��ذه

�واج �الثانو�ة س ر �املدا �فـي �ال�سـرب �ظـا�رة � �مش�لة �حل �محو��مية �ملرحلة تياز�الطلبة

اس��م�الثانو�ة�و�ـو�ما�تم� ر اسة����مش�لة�اختيار�أعداد�م��ايدة�من�الطلبة�عدم�استكمال�د ر بحثت��ذه�الد

مة�الوطنية�من�قبل�العديدين�من�بي��م�الرئ�س�او�اما� ر . �سميتھ�باألز اسة����مد ر تم�إجراء��ذه�الد

�ومصـادر� �م�سر��ن �طالب �عشرة �مع �مقابالت �خالل �من �املعلومات �جمـع �وتم �إصالحية، �و�مؤسسة �بوسطن ضوا��

اسة�أن�العالقات��سر�ة�ودعم� ر �للمعلومـات�شـملت�املالحظات�املكتو�ة�ومذكرات،�و�ان�من�أ�م�نتائج��ذه�الد ى أخـر

�من �بزمال��م �الطلبة �وعالقة �للتعليم، ���سرة �و�سر�ھ سة ر �للمد �الطالب �ترك ��� �العوامل أ�م

اسات�ال���تبحث����موضوع�ال�سرب�وقرار�ترك�الطالب� ر ة�إجراء�املز�د�من�الد ر بضرو

)2009Kirazoglu  , (من�� �الثانو�ة �املرحلة �لطلبة �ال�سرب �أسباب �ملعرفة �استقصائية اسة ر بد

س�واملرشدين�ال��بو��ن���� ر اء�املدا ر �ال��كية�ا���ومية،�وال���) 19(وج�ة�نظر�مد ل س�اسطنبو ر سة�ثانو�ة�من�مدا ر مد

�ال�سرب �أسباب �أ�م �من �أن اسة ر �الد �نتائج وأو��ت

دحام�الصفوف�بالطلبة،�ومشا�ل ز الطلبة�مع�املعلم�ن�لألسرة،�وا��لفات��سر�ة،�وا

  طر�قة�الدراسة�وإجراءا��ا

اسة�ال���تم�استخدام�ا�وكذلك�التحقق�من� ر اسة�وعين��ا�واداة�الد ر سة�عرضا�ملجتمع�الد ر يتضمن��ذا�ا��زء�من�الدا

اسة�وثبا��ا،�وفيما�ي���عرضا�تفصيليا�لذلك ر  مؤشرات�صدق��اداة�الد

اسة�املن��� ر اسة�ومش�ل��ا�املتمثلة����التعرف��استخدمت�الد ر الوصفي�املس���بوصفة��سلوب���سب�لطبيعة�الد

�د�من�وج�ة�نظر� ر س�ا���ومية����لواء�قصبة�ا ر �������املدا ر �القيادة�ال��بو�ة�����ا��د�من�ظا�رة�ال�سرب�املد ع���دور

س ر �ومديرات�املدا ي   .مدير
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� �افراد � �تقديرات �ب�ن�متوسطات إحصائية

� �ا��دمة ي �ذو � �واملعلم�ن �وس، �الب�الور حملة

ي  �ملتغ�� ى ��عز � �افراد �تقديرات متوسطات

�ع��� سية ر �املد ات ر ��دا �ب ر �وتد ،��� ر �املد �ال�سرب �مواج�ة ��� �املتقدمة ل �الدو ب ر �تجا �لعرض �مركز�ة �عمل ش ر وو

سة ر تحقيق�الفعالية�التنظيمية،�وخفض�التوتر�ب�ن��طراف�املتفاعلة�داخل�املد

                  � �الثقا��، �مستوا�م �وانخفاض أمي

� �باأل�شطة �ال�ا�� ���تمام �وعدم �الرسوب، �ملش�لة �العالجية �ال��امج وضعف

��ستمرار� �ع�� سةالطلبة ر �املد ��

ر� �املعلم�نوتد ��ب را���، �التحصيل�الد �الضعاف�ومتد�ي �الطلبة �مع �التعامل ع���كيفية

�و�حث� �الطلبة، �لدي ا��� ر �التأخر�الد �ع���مش�لة �والتغلب سية، ر �املد �الواجبات �عمل �ع�� �الطلب �ملساعدة اسبوعية

قاملعلم�ن�ع��� مراعاة�الفرو

سة�لتوعية�الطلبة�و�باء�بأ�مية�التعليم ر عقد�ندوات�داخل�املد

            � �ال�سـرب)2012(اوكنل مة ز �إ���أ �التعرف ����بوسطن اسة�ال���أجر�ت ر �الد �دفت��ذه

�واج �الثانو�ة س ر �املدا �فـي �ال�سـرب �ظـا�رة � �مش�لة حل

اس��م�الثانو�ة�و�ـو�ما�تم�).  والقراءة ر اسة����مش�لة�اختيار�أعداد�م��ايدة�من�الطلبة�عدم�استكمال�د ر بحثت��ذه�الد

مة�الوطنية�من�قبل�العديدين�من�بي��م�الرئ�س�او�اما� �سميتھ�باألز

�ومصـادر� �م�سر��ن �طالب �عشرة �مع �مقابالت �خالل �من �املعلومات �جمـع �وتم �إصالحية، �و�مؤسسة �بوسطن ضوا��

اسة�أن�العالقات��سر�ة�ودعم� ر �للمعلومـات�شـملت�املالحظات�املكتو�ة�ومذكرات،�و�ان�من�أ�م�نتائج��ذه�الد ى أخـر

�من �بزمال��م �الطلبة �وعالقة �للتعليم، �سرة

اسات�ال���تبحث����موضوع�ال�سرب�وقرار�ترك�الطالب� ر ة�إجراء�املز�د�من�الد ر بضرو

جلو�               �ك��ازو (وقام

س�واملرشدين�ال��بو��ن���� ر اء�املدا ر وج�ة�نظر�مد

��سرب ��سب �أع�� �ال�سرب. ��ا �أسباب �أ�م �من �أن اسة ر �الد �نتائج وأو��ت

دحام�الصفوف�بالطلبة،�ومشا�ل ز لألسرة،�وا��لفات��سر�ة،�وا

طر�قة�الدراسة�وإجراءا��ا

اسة�ال���تم�استخدام�ا�وكذلك�التحقق�من� ر اسة�وعين��ا�واداة�الد ر سة�عرضا�ملجتمع�الد ر يتضمن��ذا�ا��زء�من�الدا

اسة�وثبا��ا،�وفيما�ي���عرضا�تفصيليا�لذلك ر مؤشرات�صدق��اداة�الد

 :من��ية�الدراسة�

اسة�املن��� ر استخدمت�الد

�د�من�وج�ة�نظر� ر س�ا���ومية����لواء�قصبة�ا ر �������املدا ر �القيادة�ال��بو�ة�����ا��د�من�ظا�رة�ال�سرب�املد ع���دور

س ر �ومديرات�املدا ي مدير
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�د�واملقدر�عدد�م�ب� ر س�ا���ومية����لواء�قصبة�ا ر �ومديرات�املدا ي  دير

را���� �د�للعام�الد ر  .  2020/2021مدير�ومديرة،�وفقا�إلحصائية�مدير�ة�ال��بية�والتعليم�قصبة�ا

�د� ر س�ا���ومية�����لواء�قصبة�ا ر �ومديرات��املدا ي  من�مدير

�للمتغ��ات�ال��صية
ً
 )100=   ن(توز�ع�أفراد�العينة�تبعا

 ال�سبة�املئو�ة التكرار

62 62 

38 38 

100 100 

41 41 

32 32 

27 27 

100 100 

48 48 

20 20 

17 17 

15 15 

100 100 

48 48 

36 36 

16 16 

100 100 

�موضوع� ل اسات�السابقة�حو ر �والد ي �دب�النظر

��ا��ولية�ع���مجموعة� صدق��داة�وذلك��عرض��س�بانة�بصور

دنية،� �س�����ليات�العلوم�ال��بو�ة����ا��امعات��ر ر ��ختصاص�و�م�من�أعضاء��يئة�التد ي من�املحكم�ن�من�ذو

رؤى سوسیوتربویة إلعادة إنتاج الثقة بین : التربویة واتجاھات التربیة الحدیثة
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اسة�من�جميع�م ر �مجتمع�الد �د�واملقدر�عدد�م�ب�ت�ون ر س�ا���ومية����لواء�قصبة�ا ر �ومديرات�املدا ي دير

را���� �د�للعام�الد ر مدير�ومديرة،�وفقا�إلحصائية�مدير�ة�ال��بية�والتعليم�قصبة�ا

اسة�من� ر �عينة�الد �د�)   100(س�ت�ون ر س�ا���ومية�����لواء�قصبة�ا ر �ومديرات��املدا ي من�مدير

�للمتغ��ات�ال��صية
ً
توز�ع�أفراد�العينة�تبعا

ى   املستو

 ذكر

 أن��

 املجموع

 سنوات�فما�دون �5من�

 10-5من�

 سنوات�10اك���من��

 املجموع

 

�وس  ب�الور

 دبلوم�عا��

 ماجست��

اه  دكتور

 املجموع

 ��ادي��

 علوم�اجتماعية

 علوم�طبيعية

 علوم�م�نية

 املجموع

�موضوع���طالع�ع��اس�بانة���مع�البيانات�من�خالل� ل اسات�السابقة�حو ر �والد ي �دب�النظر

اسة،�وتم�إخضاع�ا�لتحكيم�ا����اء����مجال�العلوم�ال��بو�ة ر  . الد

ل�ع��� �ل��صو ى ��ا��ولية�ع���مجموعة�تم�استخدام�صدق�املحتو صدق��داة�وذلك��عرض��س�بانة�بصور

دنية،� �س�����ليات�العلوم�ال��بو�ة����ا��امعات��ر ر ��ختصاص�و�م�من�أعضاء��يئة�التد ي من�املحكم�ن�من�ذو

اسة�ع���املتغ��ات�التالية�املتغ��ات� ر ��ذه�الد ي  تحتو

 ). ذكر،�أن��

 ).  سنوات�فأك���10() سنوات�10أقل�من�(ول�ا�مستو�ان�
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 : مجتمع�الدراسة�

اسة�من�جميع�م ر �مجتمع�الد ت�ون

را����) 100( �د�للعام�الد ر مدير�ومديرة،�وفقا�إلحصائية�مدير�ة�ال��بية�والتعليم�قصبة�ا

 : عينة�الدراسة

اسة�من� ر �عينة�الد س�ت�ون

 املتغ��

 ا���س

  ا����ة��

 

 املؤ�ل�العل��

��ادي��التخصص�

 

 :. اداة�الدراسة�

اس�بانة���مع�البيانات�من�خالل��تم�تطو�ر           

اسة،�وتم�إخضاع�ا�لتحكيم�ا����اء����مجال�العلوم�ال��بو�ة ر الد

 صدق�أداة�الدراسة

ل�ع���                �ل��صو ى تم�استخدام�صدق�املحتو

دنية،� �س�����ليات�العلوم�ال��بو�ة����ا��امعات��ر ر ��ختصاص�و�م�من�أعضاء��يئة�التد ي من�املحكم�ن�من�ذو

 .ا���ومية�وا��اصة

 متغ��ات�الدراسة

اسة�ع���املتغ��ات�التالية�املتغ��ات� ر ��ذه�الد ي تحتو

 :انو�ةاملستقلة�الث

ذكر،�أن��(ولھ�فئتان�: ــــ�ا���س�

ول�ا�مستو�ان�: ا����ة�سنوات_ _ 
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�القيادة� ا��د�من�ظا�رة��ال��بو�ة���تمثل�����جابة�ع���فقرات��س�بانة�ملجاال��ا�املختلفة�لتحديد�دور

س ر �ومديرات�املدا ي �د�من�وج�ة�نظر�مدير ر س�ا���ومية����لواء�قصبة�ا ر �������املدا ر  .ال�سرب�املد

� �ع�� �التعرف �إ�� ���دف �ال�� اسة ر �الد �نتائج �عرض �ا��زء ��ذا �يتضمن �العينة �تقدير�أفراد جة ر ي�(د مدير

ر������� س�ا���وميةا��د�من�ظا�رة�ال�سرب�املد ر وس�تم�ذلك�من��،املدا

ر������� س�ا���وميةا��د�من�ظا�رة�ال�سرب�املد ر ����املدا

�ة�لفقرات� ر �وال���تمثلت�املتوسطات�ا��سابية�و�نحرافات�املعيا ي ا��انب�ال��بو

�حسب�املتوسطات�ا��انب�ال��بوي�
ً
مرتبة�تنازليا

املتوسط�

 ا��سا�ي

�نحراف�

ي   املعيار
ى   املستو

 متوسطة 921. 3.52

 متوسطة 876. 3.48

 متوسطة 803. 3.36

 متوسطة 876. 3.31

 متوسطة 862. 3.25

 متوسطة 807. 3.15

 متوسطة 816. 3.09

 متوسطة 887. 3.01

 متوسطة 824. 2.94

 متوسطة 810. 2.86

 متوسطة 711. 3.19
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�وس(ولھ�مستو�ان� �وس��ب�الور  (. فأقل،�أعال�من�ب�الور

 ) إ�سا�ي،�وتخصص�عل���تخصص(ولھ�فئتان�

�القيادة� تمثل�����جابة�ع���فقرات��س�بانة�ملجاال��ا�املختلفة�لتحديد�دور

س ر �ومديرات�املدا ي �د�من�وج�ة�نظر�مدير ر س�ا���ومية����لواء�قصبة�ا ر �������املدا ر ال�سرب�املد

 : عرض�نتائج�التحليل��حصا�ي�ومناقش��ا

� �ع�� �التعرف �إ�� ���دف �ال�� اسة ر �الد �نتائج �عرض �ا��زء ��ذا يتضمن

�القيادة� ر��������ال��بو�ة���لدور ا��د�من�ظا�رة�ال�سرب�املد

اسة،خالل��جابة�عن�أسئلة� ر  :وفيما�ي���عرض�النتائج�الد

ل  �القيادة�: املتعلقة�بالسؤال��و ر��������ال��بو�ة���ما�دور ا��د�من�ظا�رة�ال�سرب�املد

س؟� ر �ومديرات�املدا ي �د�من�وج�ة�نظر�مدير ر  لواء�قصبة�ا

اسة�تم�عمل� ر �ة�لفقرات�لإلجابة�عن�سؤال�الد ر املتوسطات�ا��سابية�و�نحرافات�املعيا

ا��انب�ال��بوي�املتوسطات�ا��سابية�و�نحرافات�املعيار�ة�لفقرات�

 ا��سابية

 الفقرات
املتوسط�

ا��سا�ي

�املعلم�ن���� أسباب�ال�سرب�يناقش�مجلس�أولياء��مور

ر���  .املد
3.52

سة����التعرف�ع���الطلبة�املعرض�ن� ر ة�املد ر تج��د��إدا

 .ملش�لة��ال�سرب
3.48

����بناء��شرات�توعو�ة�لتب�ن� �سا�م�مجلس�أولياء��مور

ر���  مخاطر�ظا�رة�ال�سرب�املد
3.36

سة� ر ة�املد ر �بخصوص�تتواصل�إدا مع�أولياء��مور

�وغياب�الطالب  حضور
3.31

سة��شرات�توعو�ة�لتب�ن�مخاطر�ظا�رة� ر ة�املد ر تصدر�إدا

ر���  ال�سرب�املد
3.25

�من�ال�سرب �الطلبة�العائدون 3.15 يكرم�مجلس�أولياء��مور

سة�برنامجا�ل��د� ر ة�املد ر ر���تنظم�إدا 3.09 من�ال�سرب�املد

سة�ندوات� ر ة��املد ر �و�دا �عقد�مجلس�أولياء��مور

شادية�للطلبة�و��ل ر  إ
3.01

����حل��عض�املشا�ل� يتدخل�مجلس�أولياء��مور

 �سر�ة�لدى�الطلبة
2.94

�املعلم�ن�الذين� �بحل�يكرم�مجلس�أولياء��مور ��تمون

 مشكالت�الطلبة
2.86

ي  3.19 .ا��انب�ال��بو

 
التربویة واتجاھات التربیة الحدیثةالقیادة       

اصدارات المركز الدیمقراطي العربي للدراسات السیاسیة واالقتصادیة               

  

  املؤتمر�الدو��

2022 

 

ولھ�مستو�ان�: ــــ�املؤ�ل�العل��

ـــ�التخصص���ادي�� ولھ�فئتان�: ـ

�القيادة�: ا�عاملتغ���الت� تمثل�����جابة�ع���فقرات��س�بانة�ملجاال��ا�املختلفة�لتحديد�دور

س ر �ومديرات�املدا ي �د�من�وج�ة�نظر�مدير ر س�ا���ومية����لواء�قصبة�ا ر �������املدا ر ال�سرب�املد

عرض�نتائج�التحليل��حصا�ي�ومناقش��ا

� �ع�� �التعرف �إ�� ���دف �ال�� اسة ر �الد �نتائج �عرض �ا��زء ��ذا يتضمن

س ر �القيادة�) ومديرات�املدا لدور

خالل��جابة�عن�أسئلة�

ل �النتائج املتعلقة�بالسؤال��و

س؟� ر �ومديرات�املدا ي �د�من�وج�ة�نظر�مدير ر لواء�قصبة�ا

اسة�تم�عمل� ر لإلجابة�عن�سؤال�الد

  :  باال�ي

  

املتوسطات�ا��سابية�و�نحرافات�املعيار�ة�لفقرات�: )2(جدول�

 الرقم الرتبة

1 5 
�املعلم�ن���� يناقش�مجلس�أولياء��مور

2 2 

3 7 
����بناء��شرات�توعو�ة�لتب�ن� �سا�م�مجلس�أولياء��مور

4 1 

5 3 
سة��شرات�توعو�ة�لتب�ن�مخاطر�ظا�رة� ر ة�املد ر تصدر�إدا

�من�ال�سرب 10 6 �الطلبة�العائدون يكرم�مجلس�أولياء��مور

7 9 

8 6 

9 4 

10 8 
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قم� ر وال���تنص�) 5(،�حيث�جاءت�الفقرة�

،�)3.52(�و���و�متوسط�حسا�ي�بلغ��

�بحل�مشكالت�الطلبة �املعلم�ن�الذين���تمون باملرتبة�" يكرم�مجلس�أولياء��مور

3.19.( 

 ا��انب��جتما��

�حسب�املتوسطات�ا��سابية
ً
 مرتبة�تنازليا

املتوسط�

 ا��سا�ي

�نحراف�

ي   املعيار
ى   املستو

 مرتفعة 812. 4.31 

 مرتفعة 814. 4.28

 مرتفعة 875. 4.18

 مرتفعة 842. 4.07

 مرتفعة 875. 3.98

 مرتفعة 824. 3.87

 مرتفعة 838. 3.79

 مرتفعة 911. 3.71

 متوسطة 887. 3.65

 متوسطة 918. 3.54

 مرتفعة .726 3.93

قم� ر وال���تنص�) 4(،�حيث�جاءت�الفقرة�

املرتبة��و���و�متوسط�حسا�ي����

ي سة��ش�ل�دور ر �املد ر��مجلس�أولياء��مور باملرتبة��خ��ة�" يزو

اسة� ر ب�ن�متوسطات�إجابات�أفراد�عينة�الد

�د� ر س��ا���ومية����لواء�قصبة�ا ر �������املدا ر �القيادة�ال��بو�ة�����ا��د�من�ظا�رة�ال�سرب�املد ���تقدير�م�لدور

�إ���متغ��ات�ا���س،�و�سنوات�ا����ة،�واملؤ�ل�العل��،� ى س��عز ر �ومديرات�املدا ي من�وج�ة�نظر�مدير

ر�ة� ا��د�من�ظا�رة��ال��بو�ة���القيادة�لإلجابة�عن��ذا�السؤال�تم�استخراج�املتوسطات�ا��سابية�و�نحرافات�املعيا

س� ر �ومديرات�املدا ي �د�من�وج�ة�نظر�مدير ر حسب�متغ������لواء�قصبة�ا

�أدناه�تو���ذلك"ت"ت�ا��سابية�تم�استخدام�اختبار� ل   .،�وا��داو
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قم�)2.86-3.52(إن�املتوسطات�ا��سابية�قد�تراوحت�ما�ب�ن� ر ،�حيث�جاءت�الفقرة�

ر��� �املعلم�ن����أسباب�ال�سرب�املد ����املرتبة" يناقش�مجلس�أولياء��مور

�بحل�مشكالت�الطلبة" ونص�ا�) 8( �املعلم�ن�الذين���تمون يكرم�مجلس�أولياء��مور

3.19(و�لغ�املتوسط�ا��سا�ي�للمجال�ك�ل�). 2.86(�خ��ة�و�متوسط�حسا�ي�بلغ�

ا��انب��جتما��املتوسطات�ا��سابية�و�نحرافات�املعيار�ة�لفقرات�نتائج�

 )3(جدول�

�حسب�املتوسطات�ا��سابيةا��انب��جتما���املتوسطات�ا��سابية�و�نحرافات�املعيار�ة�لفقرات�
ً
مرتبة�تنازليا

 الفقرات

�الطلبة�للمساعدة����حل�مشا�ل�متتواصل� سة�مع�أولياء�أمور ر ة�املد ر  إدا

�ة� �ر�دور ر �بتقا سة�أولياء��مور ر ة�املد ر د�إدا ش�ر�ة�عن�س���دوام�/ تزو

 الطلبة

�املشا�ل��سر�ة��ال����عا�ي�منھ�الطلبة  �عا���مجلس�أولياء��مور

ة�الطلبة�امل�سر��ن ر ز�ا  �عمل�مجلس�أولياء��مور�ع���

�مع�ا���ات�املختصة�باألسرة  يتواصل�مجلس�أولياء��مور

�مع�املعلم�ن سة�اجتماعات�أولياء��مور ر ة�املد ر  تنظم�إدا

����اعادة�الطلبة�امل�سر��ن�سا�م�مجلس�اولياء�  �مور

�مع�املجتمع�املح���إشراك�الطلبة���� يتواصل�مجلس�أولياء��مور

 ال�شاطات�املجتمعية

�مع�أ�ل�الطلبة�امل�سر��ن  يتواصل�مجلس�أولياء��مور

ر��مجلس�أولياء��مور� ييزو سة��ش�ل�دور ر  املد

 ا��انب��جتما��

قم�)3.54-4.31(أن�املتوسطات�ا��سابية�قد�تراوحت�ما�ب�ن� ر ،�حيث�جاءت�الفقرة�

�الطلبة�للمساعدة����حل�مشا�ل�م سة�مع�أولياء�أمور ر ة�املد ر " تتواصل�إدا

قم� ر ي�"ونص�ا�) 2(،�ب�نما�جاءت�الفقرة� سة��ش�ل�دور ر �املد ر��مجلس�أولياء��مور يزو

  ).3.93(و�لغ�املتوسط�ا��سا�ي�للمجال�ك�ل�). 3.93

ى� ق�ذات�داللھ�إحصائية�عند�مستو اسة�)   ≥a 0. 5(الداللة��ل��ناك�فرو ر ب�ن�متوسطات�إجابات�أفراد�عينة�الد

�د� ر س��ا���ومية����لواء�قصبة�ا ر �������املدا ر �القيادة�ال��بو�ة�����ا��د�من�ظا�رة�ال�سرب�املد ���تقدير�م�لدور

�إ���متغ��ات�ا���س،�و�سنوات�ا����ة،�واملؤ�ل�العل��،� ى س��عز ر �ومديرات�املدا ي من�وج�ة�نظر�مدير

 �ادي��؟

ر�ة� لإلجابة�عن��ذا�السؤال�تم�استخراج�املتوسطات�ا��سابية�و�نحرافات�املعيا

س�ا���ومية ر س��املدا ر �ومديرات�املدا ي �د�من�وج�ة�نظر�مدير ر ���لواء�قصبة�ا

ق��حصائية�ب�ن�املتوسطا ت�ا��سابية�تم�استخدام�اختبار�ا���س،�ولبيان�الفرو
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ل� إن�املتوسطات�ا��سابية�قد�تراوحت�ما�ب�ن�) 2(يب�ن�ا��دو

ر���" ع��� �املعلم�ن����أسباب�ال�سرب�املد يناقش�مجلس�أولياء��مور

قم� ر (ب�نما�جاءت�الفقرة�

�خ��ة�و�متوسط�حسا�ي�بلغ�

نتائج�

املتوسطات�ا��سابية�و�نحرافات�املعيار�ة�لفقرات�

 الرقم الرتبة

تتواصل� 4 1

2 1 
�ة� �ر�دور ر �بتقا سة�أولياء��مور ر ة�املد ر د�إدا تزو

�املشا�ل��سر�ة��ال����عا�ي�منھ�الطلبة 7 3 �عا���مجلس�أولياء��مور

4 3 

�مع�ا���ات�املختصة�باألسرة 9 4 يتواصل�مجلس�أولياء��مور

�مع�املعلم�ن 6 6 سة�اجتماعات�أولياء��مور ر ة�املد ر تنظم�إدا

7 5 

8 8 
�مع�املجتمع�املح���إشراك�الطلبة���� يتواصل�مجلس�أولياء��مور

9 10 

10 2 

  

ل� أن�املتوسطات�ا��سابية�قد�تراوحت�ما�ب�ن�) 3(يب�ن�ا��دو

�الطلبة�للمساعدة����حل�مشا�ل�م�"ع��� سة�مع�أولياء�أمور ر ة�املد ر تتواصل�إدا

قم�)4.31(بلغ� ر ،�ب�نما�جاءت�الفقرة�

3.93(و�متوسط�حسا�ي�بلغ�

ى� ق�ذات�داللھ�إحصائية�عند�مستو �ل��ناك�فرو

�د� ر س��ا���ومية����لواء�قصبة�ا ر �������املدا ر �القيادة�ال��بو�ة�����ا��د�من�ظا�رة�ال�سرب�املد ���تقدير�م�لدور

�إ���متغ��ات�ا���س،�و�سنوات�ا����ة،�واملؤ�ل�العل��،� ى س��عز ر �ومديرات�املدا ي من�وج�ة�نظر�مدير

�ادي��؟والتخصص��

ر�ة� لإلجابة�عن��ذا�السؤال�تم�استخراج�املتوسطات�ا��سابية�و�نحرافات�املعيا

ر������� س�ا���وميةال�سرب�املد ر املدا

ق��حصائية�ب�ن�املتوسطا ا���س،�ولبيان�الفرو
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القيادة�ال��بو�ة�����ا��د�من�ظا�رة�

 سال�سرب�املدر�������املدارس��ا��كومية����لواء�قصبة�ار�د�من�وج�ة�نظر�مديري�ومديرات�املدار 

 قيمة

 "ت

جات� ر د

 ا��ر�ة

الداللة�

 �حصائية

-1.583 99 .115 

   

 .�عزى�ألثر�ا���س) 0.05= 

س�ا���ومية ر �د�من�وج�ة��املدا ر ���لواء�قصبة�ا

ر�ة� �القيادة�لإلجابة�عن��ذا�السؤال�تم�استخراج�املتوسطات�ا��سابية�و�نحرافات�املعيا ا��د�من��ال��بو�ة���دور

�ومديرات� ي �د�من�وج�ة�نظر�مدير ر س���لواء�قصبة�ا ر ��عود�املدا

املدارس�ا��د�من�ظا�رة�ال�سرب�املدر�������

 حسب�متغ���سنوات�ا����ة�

ي  املتوسط�ا��سا�ي  �نحراف�املعيار

4.16 .753 

4.35 .455 

4.05 .583 

4.14 .587 

�القيادة�ال��بو�ة�����ا��د�من�ظا�رة� دور

س ر �ومديرات�املدا ي �د�من�وج�ة�نظر�مدير ر س��ا���ومية����لواء�قصبة�ا ر �������املدا ر �س�ب�اختالف��ال�سرب�املد

ملتوسطات�ا��سابية�تم�استخدام�تحليل�التباين�

دور�القيادة�ال��بو�ة�����ا��د�من�ظا�رة�ال�سرب�املدر�������

 املدارس��ا��كومية����لواء�قصبة�ار�د�من�وج�ة�نظر�مديري�ومديرات�املدارس

متوسط�

 املر�عات
 قيمة�ف

الداللة�

 �حصائية

1.668 5.034 .007 

   

  

رؤى سوسیوتربویة إلعادة إنتاج الثقة بین : التربویة واتجاھات التربیة الحدیثة
 المؤسسات التربویة والمجتمع

برلین    -    ألمانیا/ اصدارات المركز الدیمقراطي العربي للدراسات السیاسیة واالقتصادیة 

 

 )4(جدول�

القيادة�ال��بو�ة�����ا��د�من�ظا�رة��ألثر�ا���س" ت"املتوسطات�ا��سابية�و�نحرافات�املعيار�ة�واختبار�

ال�سرب�املدر�������املدارس��ا��كومية����لواء�قصبة�ار�د�من�وج�ة�نظر�مديري�ومديرات�املدار 

 العدد 
املتوسط�

 ا��سا�ي

�نحراف�

ي   املعيار

قيمة

ت"

1.583 622. 3.09 62 ذكر

 575. 4.03 38 أن��

=  α(عدم�وجود�فروق�ذات�داللة�إحصائية�) 4(ي�ب�ن�من�ا��دول�

 

ر��������ال��بو�ة��� س�ا���وميةا��د�من�ظا�رة�ال�سرب�املد ر املدا

�إ���سنوات�ا����ة ى س؟�،��عز ر �ومديرات�املدا ي  ؟نظر�مدير

ر�ة� لإلجابة�عن��ذا�السؤال�تم�استخراج�املتوسطات�ا��سابية�و�نحرافات�املعيا

ر������� س�ا���وميةب�املد ر �ومديرات��املدا ي �د�من�وج�ة�نظر�مدير ر ���لواء�قصبة�ا

�أدناه�يو���ذلك ل  .الختالف�متغ���ا����ة،�وا��دو

 )5(جدول�

ا��د�من�ظا�رة�ال�سرب�املدر��������ال��بو�ة���دور�القيادة�املتوسطات�ا��سابية�و�نحرافات�املعيار�ة�

����لواء�قصبة�ار�د�من�وج�ة�نظر�مديري�ومديرات�املدارس

املتوسط�ا��سا�ي العدد الفئات

 41 سنوات�فما�دون �5من�

 32 10-5من�

 27 سنوات�10اك���من��

 100 املجموع

����املتوسطات�ا��سابية�و�نحرافات��ل
ً
�ظا�ر�ا

ً
�القيادة�ال��بو�ة�����ا��د�من�ظا�رة�تباينا دور

س ر �ومديرات�املدا ي �د�من�وج�ة�نظر�مدير ر س��ا���ومية����لواء�قصبة�ا ر �������املدا ر ال�سرب�املد

ق��حصائية�ب�ن�ا ملتوسطات�ا��سابية�تم�استخدام�تحليل�التباين�فئات�متغ���سنوات�ا����ة،�ولبيان�داللة�الفرو

)6.(  

 )6(جدول�

دور�القيادة�ال��بو�ة�����ا��د�من�ظا�رة�ال�سرب�املدر�������تحليل�التباين��حادي�ألثر�سنوات�ا����ة�ع���

املدارس��ا��كومية����لواء�قصبة�ار�د�من�وج�ة�نظر�مديري�ومديرات�املدارس

 املصدر
مجموع�

 املر�عات
جات�ا��ر�ة ر  د

متوسط�

املر�عات

1.668 5 3.336 ب�ن�املجموعات

331. 94 63.620 داخل�املجموعات

  99 66.956 الك��
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املتوسطات�ا��سابية�و�نحرافات�املعيار�ة�واختبار�

ال�سرب�املدر�������املدارس��ا��كومية����لواء�قصبة�ار�د�من�وج�ة�نظر�مديري�ومديرات�املدار 

 

 ا���س

ي�ب�ن�من�ا��دول�

�القيادة�             ال��بو�ة���دور

�إ���سنوات�ا����ة ى س؟�،��عز ر �ومديرات�املدا ي نظر�مدير

ر�ة� لإلجابة�عن��ذا�السؤال�تم�استخراج�املتوسطات�ا��سابية�و�نحرافات�املعيا

ر�������ظا�رة�ال�سر  ب�املد

�أدناه�يو���ذلك ل الختالف�متغ���ا����ة،�وا��دو

املتوسطات�ا��سابية�و�نحرافات�املعيار�ة�

���لواء�قصبة�ار�د�من�وج�ة�نظر�مديري�ومديرات�املدارس�ا��كومية

 

 ا����ة

 

 

 

ل  ����املتوسطات�ا��سابية�و�نحرافات��ل) 5( يب�ن�ا��دو
ً
�ظا�ر�ا

ً
تباينا

س ر �ومديرات�املدا ي �د�من�وج�ة�نظر�مدير ر س��ا���ومية����لواء�قصبة�ا ر �������املدا ر ال�سرب�املد

ق��حصائية�ب�ن�ا فئات�متغ���سنوات�ا����ة،�ولبيان�داللة�الفرو

ل� (�حادي�حسب�ا��دو

تحليل�التباين��حادي�ألثر�سنوات�ا����ة�ع���

املدارس��ا��كومية����لواء�قصبة�ار�د�من�وج�ة�نظر�مديري�ومديرات�املدارس

 

 ا����ة
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�عزى�لسنوات�ا����ة،�) a =0.05(وجود�فروق�ذات�داللة�إحصائية�عند�مستوى�الداللة�

ولبيان�الفروق�الزوجية�الدالة�إحصائيا�ب�ن�املتوسطات�ا��سابية�تم�استخدام�املقارنات�البعدية�بطر�قة�شفيھ�

ال�سرب�دور�القيادة�ال��بو�ة�����ا��د�من�ظا�رة�

 املدر�������املدارس��ا��كومية����لواء�قصبة�ار�د�من�وج�ة�نظر�مديري�ومديرات�املدارس
سنوات�

 فما�دون 

�10اك���من�� 10-6من�

 سنوات

  

   

 .30*  

α = 0.05). 

سنوات�واك���من���10-6ب�ن�فئة�ا����ة�من�

من�ظا�رة�ال�سرب�املدر�������املتوسطات�ا��سابية�و�نحرافات�املعيار�ة�لدور�القيادة�ال��بو�ة�����ا��د�

 املدارس��ا��كومية����لواء�قصبة�ار�د�من�وج�ة�نظر�مديري�ومديرات�املدارس��عزى�إ���املؤ�ل�العلمي

ي  املتوسط�ا��سا�ي  �نحراف�املعيار

4.01 .662 

4.17 .587 

4.33 .476 

4.09 .460 

4.14 .587 

�القيادة�ال��بو�ة�����ا��د�من� لدور

ى� س��عز ر �ومديرات�املدا ي �د�من�وج�ة�نظر�مدير ر س��ا���ومية����لواء�قصبة�ا ر �������املدا ر إ���ظا�رة�ال�سرب�املد

ق��حصائية�ب�ن�املتوسطات�ا��سابية�تم�استخدام�تحليل�التباين��حادي�حسب� ولبيان�داللة�الفرو

لدور�القيادة�ال��بو�ة�����ا��د�من�ظا�رة�ال�سرب�املدر�������املدارس��ا��كومية����لواء�قصبة�ار�د�من�وج�ة�

 �عزى�إ���املؤ�ل�العلمي

متوسط�

 املر�عات
 قيمة�ف

الداللة�

 �حصائية

 1.661 .177 

   

  

رؤى سوسیوتربویة إلعادة إنتاج الثقة بین : التربویة واتجاھات التربیة الحدیثة
 المؤسسات التربویة والمجتمع

برلین    -    ألمانیا/ اصدارات المركز الدیمقراطي العربي للدراسات السیاسیة واالقتصادیة 

 

وجود�فروق�ذات�داللة�إحصائية�عند�مستوى�الداللة�) 

ولبيان�الفروق�الزوجية�الدالة�إحصائيا�ب�ن�املتوسطات�ا��سابية�تم�استخدام�املقارنات�البعدية�بطر�قة�شفيھ�

 ).7(كما��و�مب�ن����ا��دول�

 )7(جدول�

دور�القيادة�ال��بو�ة�����ا��د�من�ظا�رة�املقارنات�البعدية�بطر�قة�شفية�ألثر�سنوات�ا����ة�ع���

املدر�������املدارس��ا��كومية����لواء�قصبة�ار�د�من�وج�ة�نظر�مديري�ومديرات�املدارس

 

املتوسط�

 ا��سا�ي

سنوات��5من�

فما�دون 

  4.16 سنوات�فما�دون �5من�

 20. 4.35 10-5من�

 11. 4.05 سنوات�10اك���من��

.(0.05 =(مستوى�الداللة�دالة�عند�  *

ب�ن�فئة�ا����ة�من�) α  =0.05(وجود�فروق�ذات�داللة�إحصائية�

  .10-6سنوات،�وجاءت�الفروق�لصا���سنوات�ا����ة�من�

 )8(جدول�

املتوسطات�ا��سابية�و�نحرافات�املعيار�ة�لدور�القيادة�ال��بو�ة�����ا��د�

املدارس��ا��كومية����لواء�قصبة�ار�د�من�وج�ة�نظر�مديري�ومديرات�املدارس��عزى�إ���املؤ�ل�العلمي

املتوسط�ا��سا�ي العدد الفئات

�وس  48 ب�الور

 20 دبلوم�عا��

 17 ماجست��

اه  15 دكتور

 100 املجموع

ر�ة� ����املتوسطات�ا��سابية�و�نحرافات�املعيا
ً
�ظا�ر�ا

ً
�القيادة�ال��بو�ة�����ا��د�من�تباينا لدور

ى� س��عز ر �ومديرات�املدا ي �د�من�وج�ة�نظر�مدير ر س��ا���ومية����لواء�قصبة�ا ر �������املدا ر ظا�رة�ال�سرب�املد

ق��حصائية�ب�ن�املتوسطات�ا��سابية�تم�استخدام�تحليل�التباين��حادي�حسب� ولبيان�داللة�الفرو

 )9(جدول�

لدور�القيادة�ال��بو�ة�����ا��د�من�ظا�رة�ال�سرب�املدر�������املدارس��ا��كومية����لواء�قصبة�ار�د�من�وج�ة�

�عزى�إ���املؤ�ل�العلمي�نظر�مديري�ومديرات�املدارس

 املصدر
مجموع�

 املر�عات
جات�ا��ر�ة ر  د

متوسط�

املر�عات

568. 3 1.703 ب�ن�املجموعات

342. 196 65.253 داخل�املجوعات

  199 66.956 الك��
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) 6(ي�ب�ن�من�ا��دول�

ولبيان�الفروق�الزوجية�الدالة�إحصائيا�ب�ن�املتوسطات�ا��سابية�تم�استخدام�املقارنات�البعدية�بطر�قة�شفيھ�

املقارنات�البعدية�بطر�قة�شفية�ألثر�سنوات�ا����ة�ع���

املدر�������املدارس��ا��كومية����لواء�قصبة�ار�د�من�وج�ة�نظر�مديري�ومديرات�املدارس

 

 ا����ة

 

 

وجود�فروق�ذات�داللة�إحصائية�) 7(ي�ب�ن�من�ا��دول�

سنوات،�وجاءت�الفروق�لصا���سنوات�ا����ة�من��10

املتوسطات�ا��سابية�و�نحرافات�املعيار�ة�لدور�القيادة�ال��بو�ة�����ا��د�

املدارس��ا��كومية����لواء�قصبة�ار�د�من�وج�ة�نظر�مديري�ومديرات�املدارس��عزى�إ���املؤ�ل�العلمي

 

 املؤ�ل�العل��

 

 

 

 

ل� ر�ة�) 8(يب�ن�ا��دو ����املتوسطات�ا��سابية�و�نحرافات�املعيا
ً
�ظا�ر�ا

ً
تباينا

ى� س��عز ر �ومديرات�املدا ي �د�من�وج�ة�نظر�مدير ر س��ا���ومية����لواء�قصبة�ا ر �������املدا ر ظا�رة�ال�سرب�املد

ق��حصائية�ب�ن�املتوسطات�ا��سابية�تم�استخدام�تحليل�التباين��حادي�حسب��املؤ�ل�العل�� ولبيان�داللة�الفرو

ل�  ).9(ا��دو

لدور�القيادة�ال��بو�ة�����ا��د�من�ظا�رة�ال�سرب�املدر�������املدارس��ا��كومية����لواء�قصبة�ار�د�من�وج�ة�

 

 املؤ�ل�العل��
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املؤ�ل��عزى��) α=0.05(إحصائية�عند�مستوى�الداللة�

القيادة�ال��بو�ة�����ا��د�من��ألثر�التخصص���اديمي

 ظا�رة�ال�سرب�املدر�������املدارس��ا��كومية����لواء�قصبة�ار�د�من�وج�ة�نظر�مديري�ومديرات�املدارس

 قيمة

 "ت

جات� ر د

 ا��ر�ة

الداللة�

 �حصائية

-1.426 99 .112 

   

   

  .للتخصص���اديمي�عزى�) 0.05

� شادي ر �إ �لدى��لتعديلبرنامج سة ر �املد �نحو �تجاه

ة �ماجست���غ���م�شور سالة �القا�رة،�). ر �القا�رة، جامعة

com.mawdoo3://httpsس��داد���� �تم �إلك��و�ي موقع

 �� �ب�ن سة ر �املد �من �الطالب ب �موقع��رو ل �وا��لو سباب

سية�البعد�التخطيطي�والتنظي���املعاصـر ر ة�املد ر ،�دار�ال��ضة�1،�ط�دا

�ة����املؤسسات�التعليمية ر -وال�شرار�الفكر�للطباعة�د. �ساليب�القيادية�و�دا

س� ر �املدا �ومديرات ي �مدير �لدى �القيادية �امل�ام سة ر �مما جة ر د

�نابلس،� �الوطنية، �النجاح �جامعة �ال��بية، ��لية ،

�واملجتمع سة ر �واملد �الطفل �ع�� �ال��بية،�ال�سرب �مجلة ،

ة�ال��بو�ة ر ة�العامة�و�دا ر اد: ،�عمان1ط. �دا  .دار�الرو

 .القا�رة-الكتبة�عالم�ب،�مكت

����النظام�التعلي�������ردن ي اسة�مقدمة�إ���ال�در�ال��بو ر ،�د
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إحصائية�عند�مستوى�الداللة�عدم�وجود�فروق�ذات�داللة�) 9

  العلمي

 )10(جدول�

ألثر�التخصص���اديمي" ت"املتوسطات�ا��سابية�و�نحرافات�املعيار�ة�واختبار�

ظا�رة�ال�سرب�املدر�������املدارس��ا��كومية����لواء�قصبة�ار�د�من�وج�ة�نظر�مديري�ومديرات�املدارس

 العدد 
املتوسط�

 ا��سا�ي

�نحراف�

ي   املعيار

قيمة

ت"

1.426 622. 2.66 48 علوم�اجتماعية

 575. 2.24 36 علوم�طبيعية

 542. 2.11 16 علوم�م�نية

α  =0.05(عدم�وجود�فروق�ذات�داللة�إحصائية�) 10(ي�ب�ن�من�ا��دول�

� �محمود �محمد �محمود ��فاعلیة(2012(مصطفى، شادي ر �إ برنامج

� �باملرحلة �الغیاب ي ة. (�عداديةمتكرر �ماجست���غ���م�شور سالة ر

� �إل�ام �املش�لة) 2017(السرحان، �مف�وم com.mawdoo3://https. ما

6 /2020  

� �عامر �� ) 2019(العبود، �ب�ن سة ر �املد �من �الطالب ب �رو

https://www.hellooha.comخ�تم��س��داد��� ر  2020/ 6/ 5بتا

،�عبد� ي سية�البعد�التخطيطي�والتنظي���املعاصـر�: )2000(الصمد��غ�� ر ة�املد ر �دا

 .ب��وت

ق� �ة����املؤسسات�التعليمية)2001(طار ر �ساليب�القيادية�و�دا

 �ردن

� �محمد �جميل �فاتنة س�() 2007(بلب����، ر �املدا �ومديرات ي �مدير �لدى �القيادية �امل�ام سة ر �مما جة ر د

�فلسط�ن ��� �ا���ومية �ماجست��. الثانو�ة سالة �نابلس،�) ر �الوطنية، �النجاح �جامعة �ال��بية، ��لية ،

� �مصطفى �ش، �) 1990(درو �ظا�رة �واملجتمعا�ع�اسات سة ر �واملد �الطفل �ع�� ال�سرب

 .مصر،�جامعة�أسيوط) 6( عدد�

ة�ال��بو�ة). م2009. (الدعي��،�إبرا�يم�عبد�العز�ز ر ة�العامة�و�دا ر �دا

�ران،�حامد� ،�مكت5،�طعلم�النفس��جتما��) 1984(معبد�السال ز

اتب،�والضامن،�منذر� ر ����النظام�التعلي�������ردن):1990(السعود،� ي ال�در�ال��بو

�واقتصاديات�التعليم ي ���دار�ال��بو ل  .،�عمان"مؤتمر�حو
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الدعي��،�إبرا�يم�عبد�العز�ز .8

�ران،�حامد� .9 ز

اتب،�والضامن،�منذر� .10 ر السعود،�

�واقتصاديات�التعليم" ي ���دار�ال��بو ل مؤتمر�حو
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: ،�مشكالت��طفال�واملرا�ق�ن�وأساليب�املساعدة�ف��ا،�ترجمة

رة،� ة�النموذج��سالمي����القيادة�و�دا ر أساسيات����القيادة�و�دا

ق�لل�شر: عمان�.  .دار�الشرو

املنظمـة�العر�ية�لل��بية���سرب�التالميذ���م�املش�لة����البالد�العر�ية،

ر�ا� س��بتدائية�وآثا ر �سرب�تالميذ�املدا

ا��ليج�العر�ي��ةمجل(�جتماعية�

 .القا�رة-العر�ي،�دار�الفكر�1ط

س�ا���ومية����منطقـة�ا��ليـل�التعليمية�منذ� ر ظا�رة��سرب�الطلبة����املدا

ي  �ر��غزة،�والقياس�النفسيوال��بو ،�جامعة��ز

ي  ة�التعليمية�و�شراف�ال��بو ر ،�1،�طل�ا�وتطبيقا��ا�العمليةأصو : �دا

رة� ،�دار�ا��امد��1ط��،ال��بو�ةالقيادة�والدافعية�����دا

�عدار�املوسوعة�لل�شر�،�1ط -والتوز

����لدى�طالب�الصف�العاشر��سا������� ر أسباب�ال�سرب�املد

 ).4(العدد،�)8(املجلد،�املجلة�الدولية�ال��بو�ة�املتخصصة�

س�ا���ومية�وا��اصة�و�عديال��ا ر �الطال�ي����املدا

. 

،�دائرة�1،�طالطر�ق�املفتوح�نحو�أمل��طفال

ى� مكتبة�ال��بية��الر�اض-املح��ال��بو�ة�ع���املستو
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دنية1حمدي،�ط��سيمھ�داود�و�نز�ھ  .عمان-،�ا��امعة��ر
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�عدار�الكندي�لل�شر� �د-�ردن-والتوز ر  .أ

سية�) 2001(عابدين،�محمد�عبد�القادر� ر ة�املد ر .1ط�،ا��ديثة�دا

�سرب�التالميذ���م�املش�لة����البالد�العر�ية،،�)1973( هللاعبد�الدايم،�عبد�

�العر�ية،�القا�رة ل  .والثقافة�والعلوم،�جامعة�الدو

ر�ا��ةظا�ر �خض��،،�السلمان،�محمد�زعبد�العز�العثمان،�باسم� س��بتدائية�وآثا ر �سرب�تالميذ�املدا

اسة) ا��ص�بع���عمالة��طفال����مدينة�أ�ي� ر �جتماعية����ا��غرافية��د

 .)2-1( العدد) 74

ق� ة�الضغوط�النفسية،�،�)2001(السيد،�عثمان،�فارو ر طالقلق�وإدا

19(عدوان،�سامي� س�ا���ومية����منطقـة�ا��ليـل�التعليمية�منذ�): 96 ر ظا�رة��سرب�الطلبة����املدا

ي التقو�م��،�مجلة1994/1995ح���عام��1988/ والقياس�النفسيوال��بو

 .العدد�الثامن،�السنة�الرا�عة

،�جودت�عزت� ي ي �،)2004(عطيو ة�التعليمية�و�شراف�ال��بو ر �دا

�ع  .عمان-دار�الثقافة�لل�شر�والتوز

رة�) 2008(ع���أحمد�عبد�الرحمن� القيادة�والدافعية�����دا

�ع�،�عمان�  .لل�شر�والتوز

ط. القيادة�ال�شاركية) م2014. (الغامدي،�عبد�الرحمن�بن�غرم�هللا

 

����لدى�طالب�الصف�العاشر��سا�������) 2019(يوسف��عبد�هللافر�وان،�محمد� ر أسباب�ال�سرب�املد

،�املجلة�الدولية�ال��بو�ة�املتخصصة�منطقة�ب���كنانة�شمال��ردن

د�ي،� �ال��بية�والتعليم��ر س�ا���ومية�وا��اصة�و�عديال��ا��عليمات��نضباطقانون ر الطال�ي����املدا

 .2007لسنة�

ر�ة) 1980(كنعان،�نوفان� .الر�اض–،�دار�العلوم�1،�طالقيادة��دا

الطر�ق�املفتوح�نحو�أمل��طفال�:التعليمال�سرب�من�،�)2014(س�و��عبد�هللا

دنية�ال�اش–املكتبة�الوطنية�  .ميةاململكة��ر

رة-والتخطيطاليو�س�و،�قسم�السياسة�ال��بو�ة� ى��دا ال��بو�ة�ع���املستو

ل�  . م1996-ا��ليجالعر�ي�لدو
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أ�عاد�القيادة�ال��بو�ة����حياة��جيال�ب�ن�املا����و�ا��اضر

Dimensions of educational leadership in generational life 

  ا��زائر�

Dr.Nadia Benouargla

�العلمية� ات �والتطور �العوملة �جراء �من � �وظائف�ا ��غ��ت �ل�� �ال��بو�ة �القيادة �أ�مية � �إبراز �البحثية قة �الور ��ذه ��� ل سنحاو

والتكنولوجية����العقود��خ��ة،�السيما��ال��بية�عن�طر�ق�استخدام�التقنيات�ا��ديثة�من�أجل�ت�و�ن�مدر�ات��جيل�اليوم�الذي�يتما���

ات�� ر �ا����تنمية�القد ا�محور ��يلعب�دور ي ت�ا��ديدة��ش�ل�سر�ع��مع��العلم�بأن��س�ثمار�����الرأس�املال�ال�شر

رنا� �دور �إظ�ار ����يتمثل�املوضوع�ل�ذا�اختيا

�بناء����للمسا�مة�الفعال��جتما����ندماج

�أو �ا���ومية�املؤسسات��امل�مة��ذه�تكفل�و 

�املتخصصة �ا��س�و �الثقافة��عميق�و �توسيع�إ���

�������شطة�دور �تفعيل��خالل�من�ا��ياة�مدى

ل �ما��ذا�و �. التطبيقية�و �م��ا�النظر�ة �سنحاو

الت�و��ية . ��شطة� ات،�� ر امل�ا ،اك�ساب�

Abstract: 

               In this paper, we will try to highlight the importance of educational leadership for globalization and scientific and 

technological developments in recent decades. Education, especially through the use of modern techniques in order to form 

the perceptions of today's generation that identify and interact with new technologies rapidly, knowing that investing in 

human capital plays a pivotal role in the development of human capabilities and expanding opportunities for development 

and development through the acquisition of new skills. The goal of our choice of this topic is to demonstrate the role of 

education by which all members of society can be provided with tools that help them to integrate effectively into society to 

contribute to the building of a rapidly changing society. While noting that educational leadership takes place at several 

levels, the first of which is the family. This task is ensured by supporting government or private institutions. which, throu

its curricula and specialized formative programmes, has effectively expanded and deepened culture and a sense of 

responsibility, The theme of leadership does not stand at a certain age, but lasts for a lifetime by activating the role of 

activities in all walks of life. Where to take in

going to try to come to when we show the conclusion down to the conclusion.

 

Keywords: Human capacity development, expanding opportunities, building a leadership society, ac

formative activities. 
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Dimensions of educational leadership in generational life between the past and the 

present 

ا��زائر�/جامعة�ز�ان�عاشور� /د�نادية�بن�ورقلة�.أ

adia Benouargla/University of ziane achour /Algeria 

.  

�العلمية� ات �والتطور �العوملة �جراء �من � �وظائف�ا ��غ��ت �ل�� �ال��بو�ة �القيادة �أ�مية � �إبراز �البحثية قة �الور ��ذه ��� ل سنحاو

والتكنولوجية����العقود��خ��ة،�السيما��ال��بية�عن�طر�ق�استخدام�التقنيات�ا��ديثة�من�أجل�ت�و�ن�مدر�ات��جيل�اليوم�الذي�يتما���

ات�� ر �ا����تنمية�القد ا�محور ��يلعب�دور ي ت�ا��ديدة��ش�ل�سر�ع��مع��العلم�بأن��س�ثمار�����الرأس�املال�ال�شر

ات�جديدة� ر �و�النماء�من�خالل�اك�ساب�م�ا �من�ال�دف�إن�.ال�شر�ة�وتوسيع�فرص��التطور

�ندماج�ع����ساعد�م�ال���باألدوات�املجتمع�أفراد��ل��دتزو �خاللھ

رة و ��سرة�أول�ا�مستو�ات�عدة�ع���تتم��ال��بو�ة�القيادة�أن�إ����شا

اسية�نا���ام�خالل�من��عمد ر املتخصصة�الت�و��ية�برامج�ا�و �الد

مدى��ستمر �بل�معينة�سن�عند�يقف�ال �القيادة�موضوع�أن�كما

النظر�ة�الت�و��ية���شطة��ل�عتبار � ��ع�ن�تأخذ�أين��،�العمر�ة�املراحل

 .ا��اتمة�إ���وصوال ��ست�تاج

،اك�ساب قيادي� مجتمع�� ،بناء� الفرص� توسيع� ال�شر�ة�،� ات� ر القد تنمية�

In this paper, we will try to highlight the importance of educational leadership for globalization and scientific and 

technological developments in recent decades. Education, especially through the use of modern techniques in order to form 

he perceptions of today's generation that identify and interact with new technologies rapidly, knowing that investing in 

human capital plays a pivotal role in the development of human capabilities and expanding opportunities for development 

through the acquisition of new skills. The goal of our choice of this topic is to demonstrate the role of 

education by which all members of society can be provided with tools that help them to integrate effectively into society to 

ng of a rapidly changing society. While noting that educational leadership takes place at several 

levels, the first of which is the family. This task is ensured by supporting government or private institutions. which, throu

formative programmes, has effectively expanded and deepened culture and a sense of 

responsibility, The theme of leadership does not stand at a certain age, but lasts for a lifetime by activating the role of 

activities in all walks of life. Where to take in to account all theoretical and applied formative activities. And that's what we're 

going to try to come to when we show the conclusion down to the conclusion.  

Human capacity development, expanding opportunities, building a leadership society, ac
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 أ�عاد�القيادة�ال��بو�ة����حياة��جيال�ب�ن�املا����و�ا��اضر

between the past and the 

   :م��ص�الدراسة

�العلمية�            ات �والتطور �العوملة �جراء �من � �وظائف�ا ��غ��ت �ل�� �ال��بو�ة �القيادة �أ�مية � �إبراز �البحثية قة �الور ��ذه ��� ل سنحاو

والتكنولوجية����العقود��خ��ة،�السيما��ال��بية�عن�طر�ق�استخدام�التقنيات�ا��ديثة�من�أجل�ت�و�ن�مدر�ات��جيل�اليوم�الذي�يتما���

ات��و�يتفاعل�مع��التقنيا ر �ا����تنمية�القد ا�محور ��يلعب�دور ي ت�ا��ديدة��ش�ل�سر�ع��مع��العلم�بأن��س�ثمار�����الرأس�املال�ال�شر

ات�جديدة� ر �و�النماء�من�خالل�اك�ساب�م�ا ال�شر�ة�وتوسيع�فرص��التطور

�ال��بية خاللھ�من�يمكن�الذي�و �

رة�مع�.  التغ���سر�ع�مجتمع �شا

�عمد�ال���،و �الداعمة�ا��اصة

لية كما�،��فعال��ش�ل��باملسؤو

املراحل�مدار �ع���و �املنا���جميع

ل  �ست�تاج�عرض�عند�إليھ�الوصو

تنمية   -ال�لمات�املفتاحية: :  

In this paper, we will try to highlight the importance of educational leadership for globalization and scientific and 

technological developments in recent decades. Education, especially through the use of modern techniques in order to form 

he perceptions of today's generation that identify and interact with new technologies rapidly, knowing that investing in 

human capital plays a pivotal role in the development of human capabilities and expanding opportunities for development 

through the acquisition of new skills. The goal of our choice of this topic is to demonstrate the role of 

education by which all members of society can be provided with tools that help them to integrate effectively into society to 

ng of a rapidly changing society. While noting that educational leadership takes place at several 

levels, the first of which is the family. This task is ensured by supporting government or private institutions. which, throu gh 

formative programmes, has effectively expanded and deepened culture and a sense of 

responsibility, The theme of leadership does not stand at a certain age, but lasts for a lifetime by activating the role of 

to account all theoretical and applied formative activities. And that's what we're 

Human capacity development, expanding opportunities, building a leadership society, ac quiring skills and 
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�عملية� �من ��ستلزم �مما �مجتمع�م، �مع �اندماج �أفضل �لتحقيق �املتعلم�ن �إعداد �إ�� ��س�� ي �ال��بو إن�العمل

وملا��انت�املجتمعات�ال�شر�ة��شرئب�. 

�بفعالية �فيھ � �لالندماج �ا��ديد �املجتمع ��ذا ��نا�. بات ومن

 اتج�ت�مختلف�النظم�ال��بو�ة�ا��ديثة�إ���ال��ك���ع���مف�وم�التعلم�مدى�ا��يـاة،�إلعداد�املتعلم�ن�لالندماج����واقع�

� �الدائم �التطو�ر�والتجديد �تتطلب �ال�� �التغ��ات �من �العديد ��عرف �الذي �ا��ديد، �و�حيا��م واملستمر�ل����ات

�ة�و�السلوكية�و�علم�النفس� ر ����إطار�العلوم��دا �املوضوعات �أ�م �القيادة�من �موضوع ��عد كما

�أو�نظر�ة� �العظيم �الرجل �نظر�ة �مثل �الظا�رة ��ذه ل �حو �وضعت �ال�� �القديمة �النظر�ات �أبرز �و�نجد �جتما��،

���تمام� �يركز�ع�� �للقيادة �ا��ديد ��تجاه إال�أن

�فيھ�القائد�و�خاصة�ال�ي�ل�الدي�يحدث�فيھ��ذا� بالتفاعل�الذي�يحدث�ب�ن�القائد�و�ا��ماعة،�و�املوقف�الذي�ي�ون

�التبلور� �املطلو�ة،�ف�و�مف�وم�ما�يزال����طور غ���وا���بالكيفية

والن��،�إال�أنھ�كث��ا�ما��شار�إ���أن��ذا�املجتمع��و�ذلك�املجتمع�الرا�ن�الذي�بلغتھ�املجتمعات�ال�شر�ة�ال���خطت�

ر�املعرفة�وإنتاج�ا�ف�و�ع���وجھ�التحديد�ذلك�املجتمع�الذي�يقوم�أساسا�ع����ش

�ع��� �ا��اصة، �وا��ياة �السياسة، �املد�ي، �املجتمع �قتصاد،

نحو�يتكثف�فيھ�املدخل�املعر������ا��ياة�اليومية�ألعضاء�ومؤسسات��ذا�املجتمع،�وتتفاعل�فيھ�املعرفة�وتتقاطع�مع�

�ومؤسسات� ��شر�عات �من �ومحفزة �مساعدة �تمكي�ية �ب�ئات وتتوافر�لھ

ضية ـف��ض�. وانفتاح�وحر�ة�وتواصل�ع���تقنيات�املعلومات�و�عالم�و�تصال��ش�ل��عم�الكرة��ر فمجتمع�املعرفة�ُي

�املعرفة�لضمان�الرفا�ية�والتقدم�ألفراده��افة �تج�و�تقاسم�و�ستعمل ع�املعرفة�مجتمع�يقاس�فيھ�ومجتم. فيھ�أن�ُي

�
ً
�إبداعا �وتطو�ر�أسس�ا �إنتاج�ا ��� �واملسا�مة �للمعرفة �ا��اضنة �الب�ئة �ع�� �بمقدار�توافره ه �وتطور �مجتمع �أي تقدم

�ال����ساعد�القيادة�ال��بو�ة�ع���بناء�الب�ئة� ق ي،�و�و�عليھ��ناك�العديد�من�الطر �يجابية�لثقافة��نجاز�ال��بو

�و� �لإل�سان ��ساسية �ا��اجات �معرفة �معھ،و �التعامل �كيفية �و �م�وناتھ �و �لإل�سان �ال�املة �باملعرفة ذلك

اسات�امليدانية�،�أصبح� ر ا�توصلت�اليھ�العديد�من�الد

�املؤسسات �تلك �شؤؤون ة ر �إلدا �القيادي �املف�وم �من �نظر��ا ��� �تنطلق �أن �ال��بو�ة �ع���املؤسسات �ال�تقف�. الزاميا إذ

�عناصر�أ�م�ا �عدة ��� �تتمثل �النظر�ات �أبرز �و�بحسب �ال��بو�ة �فالقيادة �فحسب، ي ��دار �املف�وم � �الرؤ�: ع�� ة�بناء

��من� ا��م ر �لتطو�ر�م�ا �دفع�م املستقبلية�و�التوج�ات��س��اتيجية�و�بناء�العالقات���سانية�و�التأث�������خر�ن�مع

رؤى سوسیوتربویة إلعادة إنتاج الثقة بین : التربویة واتجاھات التربیة الحدیثة
 المؤسسات التربویة والمجتمع
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�عملية� �من ��ستلزم �مما �مجتمع�م، �مع �اندماج �أفضل �لتحقيق �املتعلم�ن �إعداد �إ�� ��س�� ي �ال��بو إن�العمل

ات�ال���يتطل��ا�عصر�م ر �والتغ���الدائم�الك�ساب�الكفايات�وامل�ا . ال��بية�التطور

�متطل �معرفة م �الالز �من �فإنھ �املعرفة، �مجتمع ��� �بفعاليةلالنتماء �فيھ � �لالندماج �ا��ديد �املجتمع ��ذا بات

اتج�ت�مختلف�النظم�ال��بو�ة�ا��ديثة�إ���ال��ك���ع���مف�وم�التعلم�مدى�ا��يـاة،�إلعداد�املتعلم�ن�لالندماج����واقع�

� �الدائم �التطو�ر�والتجديد �تتطلب �ال�� �التغ��ات �من �العديد ��عرف �الذي �ا��ديد، حيا��م

�ة�و�السلوكية�و�علم�النفس� ر ����إطار�العلوم��دا �املوضوعات �أ�م �القيادة�من �موضوع ��عد كما

�أو�نظر�ة� �العظيم �الرجل �نظر�ة �مثل �الظا�رة ��ذه ل �حو �وضعت �ال�� �القديمة �النظر�ات �أبرز �و�نجد �جتما��،

�و� �ع���الصفات �تركز�أساسا �ال�� �للقائدالسمات �الفردية ���تمام�.املم��ات �يركز�ع�� �للقيادة �ا��ديد ��تجاه إال�أن

�فيھ�القائد�و�خاصة�ال�ي�ل�الدي�يحدث�فيھ��ذا� بالتفاعل�الذي�يحدث�ب�ن�القائد�و�ا��ماعة،�و�املوقف�الذي�ي�ون

  ). 34،�ص�

� �املعرفة�ما�يزال �التبلور�وإذا��ان�املقصود�بمجتمع �املطلو�ة،�ف�و�مف�وم�ما�يزال����طور غ���وا���بالكيفية

والن��،�إال�أنھ�كث��ا�ما��شار�إ���أن��ذا�املجتمع��و�ذلك�املجتمع�الرا�ن�الذي�بلغتھ�املجتمعات�ال�شر�ة�ال���خطت�

د�ار ف�و�ع���وجھ�التحديد�ذلك�املجتمع�الذي�يقوم�أساسا�ع����ش. خطوات��امة����التقدم�و�ز

�املجتم�� �ال�شاط �مجاالت �جميع ��� �بكفاءة �ع���: وتوظيف�ا �ا��اصة، �وا��ياة �السياسة، �املد�ي، �املجتمع �قتصاد،

نحو�يتكثف�فيھ�املدخل�املعر������ا��ياة�اليومية�ألعضاء�ومؤسسات��ذا�املجتمع،�وتتفاعل�فيھ�املعرفة�وتتقاطع�مع�

�� �واملجتمع �و�قتصاد �تفاع��التقانة �ومؤسسات�. ش�ل ��شر�عات �من �ومحفزة �مساعدة �تمكي�ية �ب�ئات وتتوافر�لھ

ضية وانفتاح�وحر�ة�وتواصل�ع���تقنيات�املعلومات�و�عالم�و�تصال��ش�ل��عم�الكرة��ر

�املعرفة�لضمان�الرفا�ية�والتقدم�ألفراده��افة �تج�و�تقاسم�و�ستعمل فيھ�أن�ُي

�
ً
�إبداعا �وتطو�ر�أسس�ا �إنتاج�ا ��� �واملسا�مة �للمعرفة �ا��اضنة �الب�ئة �ع�� �بمقدار�توافره ه �وتطور �مجتمع �أي تقدم

  )352،�ص�2010

�ال����ساعد�القيادة�ال��بو�ة�ع���بناء�الب�ئة� ق و�عليھ��ناك�العديد�من�الطر

�و� �لإل�سان ��ساسية �ا��اجات �معرفة �معھ،و �التعامل �كيفية �و �م�وناتھ �و �لإل�سان �ال�املة �باملعرفة ذلك

  .املجتمع،فالقيادة�ال��بو�ة�معنية���ذا�ا��انب�أك���من�غ���ا

ة�املؤسسات�ال��بو�ة����املجتمع�بناءا�ع���آخر�م ر اسات�امليدانية�،�أصبح�إن��إدا ر ا�توصلت�اليھ�العديد�من�الد

�املؤسسات �تلك �شؤؤون ة ر �إلدا �القيادي �املف�وم �من �نظر��ا ��� �تنطلق �أن �ال��بو�ة �ع���املؤسسات الزاميا

�عناصر�أ�م�ا �عدة ��� �تتمثل �النظر�ات �أبرز �و�بحسب �ال��بو�ة �فالقيادة �فحسب، ي ��دار �املف�وم � ع��

��من� ا��م ر �لتطو�ر�م�ا �دفع�م املستقبلية�و�التوج�ات��س��اتيجية�و�بناء�العالقات���سانية�و�التأث�������خر�ن�مع

  .خالل�التحف���و�ال���يع
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   :مقدمة

�عملية�                �من ��ستلزم �مما �مجتمع�م، �مع �اندماج �أفضل �لتحقيق �املتعلم�ن �إعداد �إ�� ��س�� ي �ال��بو إن�العمل

ات�ال���يتطل��ا�عصر�م ر �والتغ���الدائم�الك�ساب�الكفايات�وامل�ا ال��بية�التطور

�متطل �معرفة م �الالز �من �فإنھ �املعرفة، �مجتمع ��� لالنتماء

اتج�ت�مختلف�النظم�ال��بو�ة�ا��ديثة�إ���ال��ك���ع���مف�وم�التعلم�مدى�ا��يـاة،�إلعداد�املتعلم�ن�لالندماج����واقع�

           � �الدائم �التطو�ر�والتجديد �تتطلب �ال�� �التغ��ات �من �العديد ��عرف �الذي �ا��ديد، حيا��م

�املك�سبة �ة�و�السلوكية�و�علم�النفس�.التعلمات ر ����إطار�العلوم��دا �املوضوعات �أ�م �القيادة�من �موضوع ��عد كما

�أو�نظر�ة� �العظيم �الرجل �نظر�ة �مثل �الظا�رة ��ذه ل �حو �وضعت �ال�� �القديمة �النظر�ات �أبرز �و�نجد �جتما��،

�و� �ع���الصفات �تركز�أساسا �ال�� السمات

�فيھ�القائد�و�خاصة�ال�ي�ل�الدي�يحدث�فيھ��ذا� بالتفاعل�الذي�يحدث�ب�ن�القائد�و�ا��ماعة،�و�املوقف�الذي�ي�ون

،�ص�2007طا�ر،(.التفاعل

             � �املعرفة�ما�يزال وإذا��ان�املقصود�بمجتمع

والن��،�إال�أنھ�كث��ا�ما��شار�إ���أن��ذا�املجتمع��و�ذلك�املجتمع�الرا�ن�الذي�بلغتھ�املجتمعات�ال�شر�ة�ال���خطت�

د�ار خطوات��امة����التقدم�و�ز

�املجتم�� �ال�شاط �مجاالت �جميع ��� �بكفاءة وتوظيف�ا

نحو�يتكثف�فيھ�املدخل�املعر������ا��ياة�اليومية�ألعضاء�ومؤسسات��ذا�املجتمع،�وتتفاعل�فيھ�املعرفة�وتتقاطع�مع�

�� �واملجتمع �و�قتصاد التقانة

ضية وانفتاح�وحر�ة�وتواصل�ع���تقنيات�املعلومات�و�عالم�و�تصال��ش�ل��عم�الكرة��ر

�املعرفة�لضمان�الرفا�ية�والتقدم�ألفراده��افة �تج�و�تقاسم�و�ستعمل فيھ�أن�ُي

�
ً
�إبداعا �وتطو�ر�أسس�ا �إنتاج�ا ��� �واملسا�مة �للمعرفة �ا��اضنة �الب�ئة �ع�� �بمقدار�توافره ه �وتطور �مجتمع �أي تقدم

 
ً
را 2010أحمد�أوزي،(   .وابت�ا

�ال����ساعد�القيادة�ال��بو�ة�ع���بناء�الب�ئة�              ق و�عليھ��ناك�العديد�من�الطر

�و� �لإل�سان ��ساسية �ا��اجات �معرفة �معھ،و �التعامل �كيفية �و �م�وناتھ �و �لإل�سان �ال�املة �باملعرفة ذلك

املجتمع،فالقيادة�ال��بو�ة�معنية���ذا�ا��انب�أك���من�غ���ا

ة�املؤسسات�ال��بو�ة����املجتمع�بناءا�ع���آخر�م              ر إن��إدا

�املؤسسات �تلك �شؤؤون ة ر �إلدا �القيادي �املف�وم �من �نظر��ا ��� �تنطلق �أن �ال��بو�ة �ع���املؤسسات الزاميا

�عناصر�أ�م�ا �عدة ��� �تتمثل �النظر�ات �أبرز �و�بحسب �ال��بو�ة �فالقيادة �فحسب، ي ��دار �املف�وم � ع��

��من� ا��م ر �لتطو�ر�م�ا �دفع�م املستقبلية�و�التوج�ات��س��اتيجية�و�بناء�العالقات���سانية�و�التأث�������خر�ن�مع

خالل�التحف���و�ال���يع
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�القيادة�ا��ديثة�ال���تقوم�ع���التعليم� ل قة�البحثية�س��كز�ع���تناو و�بناء�ع����ذه�املعطيات�فإن��ذه�الور

�أداء�العامل�ن�����ذا� ى سة�امليدانية�للرفع�من�مستو ر ات�ال���ترتكز�ع���املما ر الت�و�ن�مدى�ا��ياة�و�اك�ساب�امل�ا

�التقليدية� ق ت�بكث���الطر ات�ا��اصلة����مجال��ال��بية�و�التعليم��و�ال���تخطت�و�تجاوز ا��قل�قصد�مواكبة�التطور

مة���ية�ألقت��بظالل�ا� ز خ��ة�املاضية�و�ال���عرف�ف��ا�العالم�أ

�التقليدية�مما�دفع���ا�العادة�النظر����منظوم��ا�التعليمية� ق ع���املنظومة�ال��بو�ة��ال����انت��غالبي��ا�مقيدة�بالطر

�مستو�ا��ا� �إختالف �و�ع�� �اليوم �ال��بو�ة ة ر ��دا �تمك�ن �ع�� ة ر �القد �يملك ��ونھ �تظ�ر��� �املوضوع �أ�مية إن

للبحث�عن�سبل�عملية�جديدة��س�م����تحس�ن�السياسات�ال��بو�ة�و��ذا�بإستخدام�إس��اتيجيات�حديثة�لتحقيق�

����لق�ب�ئة�إيجابية�ملوكبة�املتغ��ات�و�التعا�ش�

�ا��ا���،�و��ستجابة��ش�ل�أفضل���ميع�املتطلبات�و�التحديات�ال���تفرض�ا�� الفعال�مع�املؤسسات�ال��بو�ة����القرن

وس�: ة�تفاعل�ب�ن�ثالثة�عناصر القائد�واملرؤ

ط��ساسية�لنجاحھ���� �عن��خر�ن،�لذا�فإن�من�الشرو ل يت���مما�سبق،�أن�القائد�ال�يمكن�أن��عمل�بمعز

�بمعيتھ�والتجاوب�مع�حاجا��م� ات�واستعدادات�من��عملون ر وآمال�م�وطموحا��م�ل�ي��ستطيع�أن�القيادة،�تف�م�قد

�ل�م �قيادتھ ��� �عالية �وثقة �قناعة �ع�� �يجعل�م �الذي �التأث���الفاعل �اتجا��ن�. يؤثر�ف��م ��س����� �القيادي والعمل

�الطرف�ن� �سلوك ��� ��عديل �إ�� �ذلك �يؤدي �و�التا�� �و�تأثر���م، تباعھ

��ل� �ففي متان، �متالز �عمليتان �والقيادة ة ر فاإلدا

��ناك�إم�انية�قيادة� �يتعلق�بمراعاة�أنظمة�و�عليمات،�و�ف��ض�����ل�موقف�أيضا�أن�ت�ون ي عد�إدار موقف��ناك�ُ�

�مبادر ��" )� �معنية�. )�ـ1424ا��ر، ة ر ��دا إن

�ألنھ� ��غي��ه، ��� �دور �لھ �ول�س �الرا�ن، �الوضع �ع�� �يحافظ ة ر ��دا �فرجل بالتغي��،

،�ومن��نا�ينظر�إ���
ً
ة�سلفا �ستخدم�الوسائل�و�ساليب�القائمة�بالفعل�من�أجل�تحقيق���داف�أو��غراض�املقرر

�التغي��ات����البناء�والتنظيم،� ة�كعنصر��ستقرار،�أما�القائد�ف�و�داعية�للتغي���ومطلوب�منھ�أن�يحدث ر دا

ات�ال���يتطل��ا�عمل�القائد ر ات�وامل�ا ر   : �ذا�و�ش���فاطمة�عيد�إ���خمس�مجموعات�من�القد

��خر�ن� �قيادة �ع�� ة ر �والقد ��خر�ن �وف�م �نفسھ �ف�م �ع�� �القائد ة ر �قد ��� وتتمثل

�واس��جاع�ا� �وتخز���ا صد�ا �ور �املعلومات �بتلقي �تتعلق �ال�� و��

ة�ع���اتخاذ� ر ات�أك���كفاءة،�وأ�م�ا�القد ر ال���تجعل�عملية�اتخاذ�القرا

ة�الوقت ر ة�ع���إدا ر ة�ع���حل�املشكالت�ال���تواجھ�التنظيم،�والقد ر ات�فعالة،�والقد ر   . قرا

�تخص����أو� �مجال ��� ه �و�سي���أمور �العمل �املدير�ع���ف�م ��ساعد �ال�� نوا��

رؤى سوسیوتربویة إلعادة إنتاج الثقة بین : التربویة واتجاھات التربیة الحدیثة
 المؤسسات التربویة والمجتمع
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�القيادة�ا��ديثة�ال���تقوم�ع���التعليم� ل قة�البحثية�س��كز�ع���تناو و�بناء�ع����ذه�املعطيات�فإن��ذه�الور

�أداء�العامل�ن�����ذا� ى سة�امليدانية�للرفع�من�مستو ر ات�ال���ترتكز�ع���املما ر الت�و�ن�مدى�ا��ياة�و�اك�ساب�امل�ا

�التقليدية� ق ت�بكث���الطر ات�ا��اصلة����مجال��ال��بية�و�التعليم��و�ال���تخطت�و�تجاوز ا��قل�قصد�مواكبة�التطور

�خاصة����السنوات��  ل مة���ية�ألقت��بظالل�ا�القديمة����الكث���من�الدو ز خ��ة�املاضية�و�ال���عرف�ف��ا�العالم�أ

�التقليدية�مما�دفع���ا�العادة�النظر����منظوم��ا�التعليمية� ق ع���املنظومة�ال��بو�ة��ال����انت��غالبي��ا�مقيدة�بالطر

ف�العالم�الرا�نة� �بديلة�ملواكبة��ظرو ق   .��دف�التأقلم�من�خالل�ابت�ار�طر

�مستو�ا��ا� �إختالف �و�ع�� �اليوم �ال��بو�ة ة ر ��دا �تمك�ن �ع�� ة ر �القد �يملك ��ونھ �تظ�ر��� �املوضوع �أ�مية إن

للبحث�عن�سبل�عملية�جديدة��س�م����تحس�ن�السياسات�ال��بو�ة�و��ذا�بإستخدام�إس��اتيجيات�حديثة�لتحقيق�

����لق�ب�ئة�إيجابية�ملوكبة�املتغ��ات�و�التعا�ش�ذلك�،�مع�إعادة�النظر�و�البحث����أساليب�القيادة�املاضية�و�الس�

�ا��ا���،�و��ستجابة��ش�ل�أفضل���ميع�املتطلبات�و�التحديات�ال���تفرض�ا�� الفعال�مع�املؤسسات�ال��بو�ة����القرن

  .التقنيات�ا��ديثة����عصر�سر�ع�التطور 

��و��ا�سمات�أو�صفات�يمتلك�ا�املدير�إ����و��ا�عملي ة�تفاعل�ب�ن�ثالثة�عناصرفالقيادة�تتجاوز

س�ف��ا�القيادة� ر   ). م2001عابدين،�(واملواقف�وال���تما

ط��ساسية�لنجاحھ���� �عن��خر�ن،�لذا�فإن�من�الشرو ل يت���مما�سبق،�أن�القائد�ال�يمكن�أن��عمل�بمعز

�بمعيتھ�والتجاوب�مع�حاجا��م� ات�واستعدادات�من��عملون ر القيادة،�تف�م�قد

�ل�م �قيادتھ ��� �عالية �وثقة �قناعة �ع�� �يجعل�م �الذي �التأث���الفاعل يؤثر�ف��م

� �يؤثر��� �فالقائد �ملتقيان، �ولك��ما �الطرف�ن�أمتعاكس�ن �سلوك ��� ��عديل �إ�� �ذلك �يؤدي �و�التا�� �و�تأثر���م، تباعھ

� رة ��دا �عن �ا��ديث �إ�� �يقودنا �القيادة �عن ��ل�"��ديث �ففي متان، �متالز �عمليتان �والقيادة ة ر فاإلدا

��ناك�إم�انية�قيادة� �يتعلق�بمراعاة�أنظمة�و�عليمات،�و�ف��ض�����ل�موقف�أيضا�أن�ت�ون ي عد�إدار موقف��ناك�ُ�

�إبدا �توجھ �ذات ة ر �إدا �إ�� �التطلع �وإ�� �وتفك��، �تفاعل �عملية �إ�� �مبادر�سند ��

�فتع� �القيادة �أما �ألنھ���با��اضر، ��غي��ه، ��� �دور �لھ �ول�س �الرا�ن، �الوضع �ع�� �يحافظ ة ر ��دا �فرجل بالتغي��،

،�ومن��نا�ينظر�إ���
ً
ة�سلفا �ستخدم�الوسائل�و�ساليب�القائمة�بالفعل�من�أجل�تحقيق���داف�أو��غراض�املقرر

�التغي��ات����البناء�والتنظيم،� ة�كعنصر��ستقرار،�أما�القائد�ف�و�داعية�للتغي���ومطلوب�منھ�أن�يحدث ر دا

�ب�ن��دوار�ل�ل�م��ما
ً
�أن��ناك�اختالفا ل   .و�التا���يمكن�القو

ات�ال���يتطل��ا�عمل�القائد ر ات�وامل�ا ر �ذا�و�ش���فاطمة�عيد�إ���خمس�مجموعات�من�القد

���سانية ات ر �وامل�ا ات ر ��خر�ن�: القد �قيادة �ع�� ة ر �والقد ��خر�ن �وف�م �نفسھ �ف�م �ع�� �القائد ة ر �قد ��� وتتمثل

  . وتحف���م�وف�م�ا��ماعات�والتعامل�مع�ا

�املعلومات �باستخدام �املتعلقة ات ر �وامل�ا ات ر �واس��جاع�ا�: القد �وتخز���ا صد�ا �ور �املعلومات �بتلقي �تتعلق �ال�� و��

  . ��دمة�أ�داف�التنظيم

ات ر ات�املرتبطة�باتخاذ�القرا ر ات�وامل�ا ر ة�ع���اتخاذ�: القد ر ات�أك���كفاءة،�وأ�م�ا�القد ر ال���تجعل�عملية�اتخاذ�القرا

ة�الوقت ر ة�ع���إدا ر ة�ع���حل�املشكالت�ال���تواجھ�التنظيم،�والقد ر ات�فعالة،�والقد ر قرا
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�القيادة�ا��ديثة�ال���تقوم�ع���التعليم�                ل قة�البحثية�س��كز�ع���تناو و�بناء�ع����ذه�املعطيات�فإن��ذه�الور

�أداء�العامل�ن�����ذا�و� ى سة�امليدانية�للرفع�من�مستو ر ات�ال���ترتكز�ع���املما ر الت�و�ن�مدى�ا��ياة�و�اك�ساب�امل�ا

�التقليدية� ق ت�بكث���الطر ات�ا��اصلة����مجال��ال��بية�و�التعليم��و�ال���تخطت�و�تجاوز ا��قل�قصد�مواكبة�التطور

�خاصة����السنوات��  ل القديمة����الكث���من�الدو

�التقليدية�مما�دفع���ا�العادة�النظر����منظوم��ا�التعليمية� ق ع���املنظومة�ال��بو�ة��ال����انت��غالبي��ا�مقيدة�بالطر

ف�العالم�الرا�نة� �بديلة�ملواكبة��ظرو ق ��دف�التأقلم�من�خالل�ابت�ار�طر

�مستو�ا��ا�             �إختالف �و�ع�� �اليوم �ال��بو�ة ة ر ��دا �تمك�ن �ع�� ة ر �القد �يملك ��ونھ �تظ�ر��� �املوضوع �أ�مية إن

للبحث�عن�سبل�عملية�جديدة��س�م����تحس�ن�السياسات�ال��بو�ة�و��ذا�بإستخدام�إس��اتيجيات�حديثة�لتحقيق�

ذلك�،�مع�إعادة�النظر�و�البحث����أساليب�القيادة�املاضية�و�الس�

�ا��ا���،�و��ستجابة��ش�ل�أفضل���ميع�املتطلبات�و�التحديات�ال���تفرض�ا�� الفعال�مع�املؤسسات�ال��بو�ة����القرن

التقنيات�ا��ديثة����عصر�سر�ع�التطور 

��و��ا�سمات�أو�صفات�يمتلك�ا�املدير�إ����و��ا�عملي فالقيادة�تتجاوز

س�ف��ا�القيادة� ر واملواقف�وال���تما

ط��ساسية�لنجاحھ���� �عن��خر�ن،�لذا�فإن�من�الشرو ل يت���مما�سبق،�أن�القائد�ال�يمكن�أن��عمل�بمعز

�بمعيتھ�والتجاوب�مع�حاجا��م� ات�واستعدادات�من��عملون ر القيادة،�تف�م�قد

�ل�م �قيادتھ ��� �عالية �وثقة �قناعة �ع�� �يجعل�م �الذي �التأث���الفاعل يؤثر�ف��م

� �يؤثر��� �فالقائد �ملتقيان، �ولك��ما متعاكس�ن

  .وتصرفا��م

�ا �إن رة ��دا �عن �ا��ديث �إ�� �يقودنا �القيادة �عن ��ديث

��ناك�إم�انية�قيادة� �يتعلق�بمراعاة�أنظمة�و�عليمات،�و�ف��ض�����ل�موقف�أيضا�أن�ت�ون ي عد�إدار موقف��ناك�ُ�

�إبدا �توجھ �ذات ة ر �إدا �إ�� �التطلع �وإ�� �وتفك��، �تفاعل �عملية �إ�� �سند

�فتع� �القيادة �أما با��اضر،

،�ومن��نا�ينظر�إ���
ً
ة�سلفا �ستخدم�الوسائل�و�ساليب�القائمة�بالفعل�من�أجل�تحقيق���داف�أو��غراض�املقرر

جل��  �التغي��ات����البناء�والتنظيم،�ر ة�كعنصر��ستقرار،�أما�القائد�ف�و�داعية�للتغي���ومطلوب�منھ�أن�يحدث ر دا

�ب�ن��دوار�ل�ل�م��ما
ً
�أن��ناك�اختالفا ل و�التا���يمكن�القو

ات�ال���يتطل��ا�عمل�القائد ر ات�وامل�ا ر �ذا�و�ش���فاطمة�عيد�إ���خمس�مجموعات�من�القد

���سانية- ات ر �وامل�ا ات ر القد

وتحف���م�وف�م�ا��ماعات�والتعامل�مع�ا

�املعلومات- �باستخدام �املتعلقة ات ر �وامل�ا ات ر القد

��دمة�أ�داف�التنظيم�وتوظيف�ا

ات- ر ات�املرتبطة�باتخاذ�القرا ر ات�وامل�ا ر القد

ة�الوقت ر ة�ع���إدا ر ة�ع���حل�املشكالت�ال���تواجھ�التنظيم،�والقد ر ات�فعالة،�والقد ر قرا

�الفنية- ات ر �وامل�ا ات ر القد

  . أك��
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رة� �ال�لية�للموضوع،�ومن�أ�م�ا�القد �ة�الصور ات�ال���تمكن�القائدة�من�رؤ ر تتعلق�بالقد

اك�النتائج� ر ة�ع���إد ر ��قيقية،�والقد

�نظمنا� ��� �الكث���م��ا �نفتقد لنا ز �وال� �ا��ودة �من �ومستو�ات �كفاءات �إ�� �تحتاج �والتعليمية �العلمية ات �الثور إن

�وال��م�ش ��و�خطر��س�بعاد
ً
�مستقبال �يواج�نا �أخطر�ما �فإن �لذلك ��عرض�. التعليمية، �ال�� �أن�واملش�لة ��� � ا

رادتنا ��ام�ب�ن�أن�يأ�ي�املستقبل�كما�نر�د�أو�يأ�ي�من�صنع�غ��نا�ودون�إ ق فإذا�. املستقبل�قادم�حتما�لكن�الفار

�لبناء� مة �الالز �العلمية�واملنطقية �ة ر ط�الضرو �بتوافر�الشرو �ن ر � �فإن�ذلك �نر�د، �مستقبلنا�كما �تحقيق �نر�د كنا

����مجتمعنا ت�ن�العلمية�والتعليمية �الدور�. لثور سة ر �للمد وأن�ي�ون

سة�املستقبل� ر ما�ملد �الز
ً
ت�ن�بوصفھ�شرطا �للثور ي ر م�الضرو القيادي����تحقيق�وإنجاز��ذا�التغي���املطلوب�والتالز

حيث�تؤثر��ذه�العمليات�و�النظم����القادة�ال��بو��ن��ش�ل�مباشر،�ألن�ال��بية����إ�ع�اس�

عب�دورا�حيث�أن�طبيعة�التفاعل�و�العالقات��جتماعية��السائدة����مجتمع�مع�ن�تل

ي� �ذو ��والد �أم�ات �عن �إختلفن ��نجاز�املرتفع �دافع ي �ذو ��والد �أم�ات �أن �وجد فلقد

�ألوالد�ن،و�يتوقعن� � ��داء �من �عالية �مستو�ات �وضع �ا�� �يملن �كن أ��ن

�طر�ق� �عن �و�ذلك ،� ��نفعا�� �ا��انب �ع�� �أبنا��ن �إثابة ��� �و�يركزن �ألبنا��ن ��تقان ى و

املستمر،�تم�تقسيم��ذا�النوع�من�التعليم�إ���

� �ة،�وال���يلتحقُ ر ة��جبا ة�املستمّر ���من�املراحل�التعليمّي

�ف��ا� م
ّ
�يتعل �ال�� �املستمرة ���اديمية ة �التعليمّي �املرحلة ��

�املستمر�غ����  �التعليم �مرحلة ��عت�ُ���� �ال ��
ّ
�وال �ة، ر جبا

�وف��ا� �السابقة، �املرحلة �ع�� ��عتمُد �املستمر�ال�� �التعليم �مرحلة ��

�ب�ن� ابط �والرو �العالقات �من �مجموعة �أ��ا �ع�� �التعلم �مدينة و�عرف

�باتخاذ� �املعنية �وا���ات ��جتماعية �وا��دمات �العمل، �وأماكن �الكبار، ��عليم �ومؤسسات �التعليمية، املؤسسات

� �تتجاوز �التعليمية �العملية �املستمر�جعل �التعلم ����مف�وم �يتم ما
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ات�الفكر�ة� ر ات�وامل�ا ر رة�: القد �ال�لية�للموضوع،�ومن�أ�م�ا�القد �ة�الصور ات�ال���تمكن�القائدة�من�رؤ ر تتعلق�بالقد

�إ���أسبا��ا�ا د��مور ر رة�ع��� ����التنظيم�من�أحداث،�والقد ي اك�النتائج�ع���ف�م�ما�يجر ر ة�ع���إد ر ��قيقية،�والقد

 ). م2002

�نظمنا� ��� �الكث���م��ا �نفتقد لنا ز �وال� �ا��ودة �من �ومستو�ات �كفاءات �إ�� �تحتاج �والتعليمية �العلمية ات �الثور إن

�وال��م�ش ��و�خطر��س�بعاد
ً
�مستقبال �يواج�نا �أخطر�ما �فإن �لذلك التعليمية،

رادتنا ��ام�ب�ن�أن�يأ�ي�املستقبل�كما�نر�د�أو�يأ�ي�من�صنع�غ��نا�ودون�إ ق املستقبل�قادم�حتما�لكن�الفار

�لبناء� مة �الالز �العلمية�واملنطقية �ة ر ط�الضرو �بتوافر�الشرو �ن ر � �فإن�ذلك �نر�د، �مستقبلنا�كما �تحقيق �نر�د كنا

�ل
ً
�وسر�عا

ً
�فعاال

ً
�تالزما �مستقب���يحقق ����مجتمعناتصور ت�ن�العلمية�والتعليمية لثور

سة�املستقبل� ر ما�ملد �الز
ً
ت�ن�بوصفھ�شرطا �للثور ي ر م�الضرو القيادي����تحقيق�وإنجاز��ذا�التغي���املطلوب�والتالز

سة�ال���ستقود�املجتمع�نحو�املستقبل ر   . وملستقبل�املد

  يادة�ال��بو�ة�العوامل���ساسية�املوثرة����الق

حيث�تؤثر��ذه�العمليات�و�النظم����القادة�ال��بو��ن��ش�ل�مباشر،�ألن�ال��بية����إ�ع�اس�: 

  .لفلسفة�الدولة�و�سياس��ا�التعليمية

حيث�أن�طبيعة�التفاعل�و�العالقات��جتماعية��السائدة����مجتمع�مع�ن�تل: التفاعل�ب�ن�أفراد�ا��ماعة

��طفال �ت�شئة ي�: أساليب �ذو ��والد �أم�ات �عن �إختلفن ��نجاز�املرتفع �دافع ي �ذو ��والد �أم�ات �أن �وجد فلقد

�و��� �أساليب �ثالثة ��� �املنخفض �ألوالد�ن،و�يتوقعن�: الدافع � ��داء �من �عالية �مستو�ات �وضع �ا�� �يملن �كن أ��ن

�و�مست ��ستقال�� �طر�ق�السلوك �عن �و�ذلك ،� ��نفعا�� �ا��انب �ع�� �أبنا��ن �إثابة ��� �و�يركزن �ألبنا��ن ��تقان ى و

 .) 1993و�أبو�عالم��1992النيال،( .تقبل�م�و�إظ�ار�ا��ب�ل�م�

   املستمر�

�التعليم� ت�بفكرِة �و�بحاث�ال��بو�ة�ال���ا�تّم اساتِ ر �ع���الد املستمر،�تم�تقسيم��ذا�النوع�من�التعليم�إ���بناًء

  ).كوم�.مقال�م�شور����موقع�موضوع

ن�الطفولة�ح���عمر� �: سنوات�5مرحلة�التعليم�املستمر�ِم �ة،�وال���يلتحقُ ر ة��جبا ة�املستمّر ���من�املراحل�التعليمّي

اس ر ات�الد ر ��علم�امل�ا ن�أجلِ   .ية��و���ف��ا��افة��طفال�ِم

�عمر� �املستمر�من �التعليم �عمر��6مرحلة �ف��ا�: سنة�24إ�� م
ّ
�يتعل �ال�� �املستمرة ���اديمية ة �التعليمّي �املرحلة ��

س�العامة،�وا��اصة� ر   .الطالب�من�خالل�التحاق�م����املدا

�عمر� �املستمر�من �التعليم �عمر��25مرحلة �املستمر�غ���� : سنة�60إ�� �التعليم �مرحلة ��

�للمراحل�السابقة�
ً
  .امتدادا

�عمر� ق �املستمر�فو �التعليم �وف��ا�: سنة�60مرحلة �السابقة، �املرحلة �ع�� ��عتمُد �املستمر�ال�� �التعليم �مرحلة ��

�ع���الكث���من�العلوم� ل   .يحرص�ال��ص�ع���ا��صو

� �التعليمية �ب�ن�)) :املجتمعات ابط �والرو �العالقات �من �مجموعة �أ��ا �ع�� �التعلم �مدينة و�عرف

�باتخاذ� �املعنية �وا���ات ��جتماعية �وا��دمات �العمل، �وأماكن �الكبار، ��عليم �ومؤسسات �التعليمية، املؤسسات

�والعال�� �والوط�� �املح�� ى �املستو �ع�� ات ر �ف. القرا �تتجاوز �التعليمية �العملية �املستمر�جعل �التعلم مف�وم

س�إ���ما��س���باملجتمعات�التعليمية� ر  .املدا
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ات�الفكر�ة�- ر ات�وامل�ا ر القد

�إ���أسبا��ا�ا د��مور ر رة�ع��� ����التنظيم�من�أحداث،�والقد ي ع���ف�م�ما�يجر

2002عيد،�(لقرار�أو�حدث�

�نظمنا� ��� �الكث���م��ا �نفتقد لنا ز �وال� �ا��ودة �من �ومستو�ات �كفاءات �إ�� �تحتاج �والتعليمية �العلمية ات �الثور إن

�وال��م�ش ��و�خطر��س�بعاد
ً
�مستقبال �يواج�نا �أخطر�ما �فإن �لذلك التعليمية،

رادتنا ��ام�ب�ن�أن�يأ�ي�املستقبل�كما�نر�د�أو�يأ�ي�من�صنع�غ��نا�ودون�إ ق املستقبل�قادم�حتما�لكن�الفار

�لبناء� مة �الالز �العلمية�واملنطقية �ة ر ط�الضرو �بتوافر�الشرو �ن ر � �فإن�ذلك �نر�د، �مستقبلنا�كما �تحقيق �نر�د كنا

�ل
ً
�وسر�عا

ً
�فعاال

ً
�تالزما �مستقب���يحقق تصور

سة�املستقبل� ر ما�ملد �الز
ً
ت�ن�بوصفھ�شرطا �للثور ي ر م�الضرو القيادي����تحقيق�وإنجاز��ذا�التغي���املطلوب�والتالز

سة�ال���ستقود�املجتمع�نحو�املستقبل ر وملستقبل�املد

العوامل���ساسية�املوثرة����الق: أوال�

�للدولة-1 ي : النظام�ال��بو

لفلسفة�الدولة�و�سياس��ا�التعليمية

التفاعل�ب�ن�أفراد�ا��ماعة-2

  .���ت�و�ن��تجا�ات�

��طفال-3 �ت�شئة أساليب

�و��� �أساليب �ثالثة ��� �املنخفض الدافع

�و�مست ��ستقال�� السلوك

تقبل�م�و�إظ�ار�ا��ب�ل�م�

�التعليم�مراحل :  ثانيا

�التعليم�             ت�بفكرِة �و�بحاث�ال��بو�ة�ال���ا�تّم اساتِ ر �ع���الد بناًء

�مراحل،�و�� ر�عِ مقال�م�شور����موقع�موضوع:(  *أ

ن�الطفولة�ح���عمر�.1  مرحلة�التعليم�املستمر�ِم

اس ر ات�الد ر ��علم�امل�ا ن�أجلِ ف��ا��افة��طفال�ِم

�عمر�.2  �املستمر�من �التعليم مرحلة

س�العامة،�وا��اصة� ر الطالب�من�خالل�التحاق�م����املدا

�عمر�.3  �املستمر�من �التعليم مرحلة

�للمراحل�السابقة�
ً
امتدادا

�عمر�.4  ق �املستمر�فو �التعليم مرحلة

�ع���الكث���من�العلوم� ل يحرص�ال��ص�ع���ا��صو

-�� � �التعلم �(( مدن �التعليمية املجتمعات

�باتخاذ� �املعنية �وا���ات ��جتماعية �وا��دمات �العمل، �وأماكن �الكبار، ��عليم �ومؤسسات �التعليمية، املؤسسات

�والعال�� �والوط�� �املح�� ى �املستو �ع�� ات ر القرا

س�إ���ما��س���باملجتمعات�التعليمية� ر املدا



رؤى سوسیوتربویة إلعادة إنتاج الثقة بین 

 

                                           برلین

143 

املؤسسات�ال��بو�ة�و�خاصة�الرسمية�م��ا�تركز�ا�تمام�ا�ع����عليم��طفال�والشباب،�وال�تو���لتعليم�الكبار�

�التعليم�ب�ن��جيال�ال�رمة�و�جيال�الشا ى ك�. بة���تمام�ضمن�خطط�ا،�ونتج�عن�ذلك�اختالف����مستو ر وقد�أد

�أبنا��م� ��عليم ��� �الكبار�وإشراك�م ��عليم �ودون �وحد�ا سة ر �املد �ع�� ��علم�م �ال��ك����� �تم �الذين ��طفال �أن املر�ون

�أحدثت�مشا�د�إ���السن�ن �ذه�وع�� �

 :ب

ي �للتخطيط ه�ال��بو �أ�مية�بيان����الرائد�دور

�عقود�ثمار �طفوق�املجتمعات�مشكالت

ر�ة�وقت��ل����لذلك��ستعداد   .و�ستمرا

ة����الرس���للتعليم   : صور

�ضررا�البعيدة�أ�داف�ا�تحمل�وقد�بل

قابة�بال ����جتما   .ترشيد�أو �ر

  : من�املح�� �مص��ه

�ا��صوصية�حركة��شل�الذي�املعقد

�الصفوف�الختالف�و�م�د�البنائية�أ�داف�ا

ر�ة�نتاجات�ع���ا��فاظ �من����ضرو

�س ر �نتائج�إ���و�لتفات�التقليدية�التد

�من�ا��ياة�ضرب�ملا�وألسرتھ�لھ�املادي

  .م��ا�أع���دخوال �وتحقق�إبداع�ا�وصنع

جات ر ف�العلمية�الد ى �ظرو ر����املحتو �املد

س�ن ر �معاي�� �املؤلفات�ل�ذه�وفر ت�م���الدا

رؤى سوسیوتربویة إلعادة إنتاج الثقة بین : التربویة واتجاھات التربیة الحدیثة
 المؤسسات التربویة والمجتمع
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املؤسسات�ال��بو�ة�و�خاصة�الرسمية�م��ا�تركز�ا�تمام�ا�ع����عليم��طفال�والشباب،�وال�تو���لتعليم�الكبار�

�التعليم�ب�ن��جيال�ال�رمة�و�جيال�الشا ى ��تمام�ضمن�خطط�ا،�ونتج�عن�ذلك�اختالف����مستو

�أبنا��م� ��عليم ��� �الكبار�وإشراك�م ��عليم �ودون �وحد�ا سة ر �املد �ع�� ��علم�م �ال��ك����� �تم �الذين ��طفال �أن املر�ون

�إعاقة����الت�شئة��جتماعية�والت�شئة�الفكر�ة�  .يواج�ون

�ا��اضر �بالتعلم�القاطرة�وصلت�ال�دف�نحو �قفزات�و�عد

ق �بھ�وإذا�فيھ�وأثرت�منھ�فنالت�ا��ياة �وة�فو ب�عليھ�تطل�ر

  .نحو�ا�وتجذبھ�العصر �لغة�تح��م�التوجھ

  .الطبيعية

س�فكر �تطور ����أثر�ا�تركت ر للتخطيط�عادتوأ�ال��بو�ة�املدا

وثات ي �الصراع�مور   .�ستعمار

ل �التحرر �ن�يجة   النا����الديموقراطي�والتحو

مشكالت���ل�املعر���والتدخل�بال�يمنة�التعليم�أحقية�يح��م

د�الراية��سلم�م��ا�ي�تظر �أجياال  �ستعداد�مع�لألوطان�ا��ميل�ور

ز�ا�شكال �لنفس�ا�وتتخذ�ما�نحوا�تتصارع�وقد�ت�شابك للتعليم�موا

رنة�و�التا���للقراءة جا�زا�نمطا�تقدم   …للمقا

ى �متقدمة   ناطقة�وأخر

ات�تحمل ر بل�التح��م�ا،�وقد�ا��صوصية�تح��م�قد�فكر�ة�تيا

  .السيطرة

�جتما�التواصل�تطبيقات�من�متقدمة�وصور �العالم�أطراف

َمْ��ا�ا��ياة�أوجھ��ل سَ مص��ه�إليھ�انت���وما�… بال�سارع�َو

ى �أش�ال�إ���وحد�ا�القوة�ع���املعتمد املعقد�التأث�� �من�أخر

أ�داف�ا�وحدة�عن��عيدا��جيال�دو�ش�ا��دل�ما�شبھ�أو �ا��دل

ل �النمو �وتحقيق�املص��ة�أجل�من   .  املأمو

اب�شرعية�منافذ ّت
ُ

ك
َ

ا��فاظ����دور�ا�تلعب��انت�وقد�القر�ة�ك

ق �من�امللل��عض�و�سرب�ولسانا ونحوا�نطقا�ال�و�ة �س�طر ر التد

ر���� املادي�بالنفع�املعلم�ع����عود�بما�منھ��قتصادي�والعائد�التد

  .بطبيع��ا�النفوس

رنة�أ��ا��ا�سنفو  ى �بم�ن�مقا وصنع�فرز�ا�من�ترا�ا�أخر

�اب� ر صل�التخصص�أ جات�أ��اب�اس�ثمار �إ���وو ر الد

ة����ومؤلفا��ا� س�ن�مكتبات����وتقت���تباع�منا���صور ر الدا
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املؤسسات�ال��بو�ة�و�خاصة�الرسمية�م��ا�تركز�ا�تمام�ا�ع����عليم��طفال�والشباب،�وال�تو���لتعليم�الكبار�إن�          

�التعليم�ب�ن��جيال�ال�رمة�و�جيال�الشا ى ��تمام�ضمن�خطط�ا،�ونتج�عن�ذلك�اختالف����مستو

�أبنا��م� ��عليم ��� �الكبار�وإشراك�م ��عليم �ودون �وحد�ا سة ر �املد �ع�� ��علم�م �ال��ك����� �تم �الذين ��طفال �أن املر�ون

�إعاقة����الت�شئة��جتماعية�والت�شئة�الفكر�ة� يواج�ون

و�عد�ذلك�من�املقابل�و��

ا��ياة�وجوه�ش������طفرة

  .حداثة�أساليب –

التوجھ�عالية�تنظ��ية�أنماط –

الطبيعية�التطور �س�ن –

تركت�ال���الدماغ�أبحاث –

  .�مام�نحو �التحرك

مات – ز ى �وأ وثات�ترك��ا�أخر مور

ن�يجة�داخلية�مصادمات –

يح��م�صار �خططي��عقيد –

أجياال �خرجت�التعلم�من

ت�شابك�ثقافية�تجاذبات –

تقدم��جن���للتعلم�منافذ  -

ة���افة  - متقدمة�مصور

تحمل�موج�ة�فضائيات  -

السيطرة�خارج�و���و�شو�شا

�ي�تواصل  - ر أطراف�ب�ن�تقا

ة  - �ل�طالت�تكنولوجيا�ثور

املعتمد�الصراع�فكرة�تطور -

ا��دل�إ���بالتعلم�و�تجھ

من�التضافر �فكرة�ومقاومة

منافذ�لدور �الفت�تراجع-

ال�و�ة�ع���املحافظة�صميم

   .ا��ديد�التنظ�� 

ر������داء�ب�ن�الر�ط- التد

النفوس�لھ�اس�سلمت�غالء

نفو ����امل�نة�قيمة�تراجع  -

ل   - �ب�ن�التنافسية�دخو

ُتَ��ا�فقدمت�وا��ام��
ُ

�ك

  .املس��دفة�املرحلة
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ات�من�املتعلم�لدى ر ى �م�ا �أضافت�أخر

رنة�العل���البحث�حركة���م���� �مقا

�والتص�يعية�ال��ية�وأبرز�ا�الرعاية

�م��ز�عالم�من�أك�� �الواحد�املجال���

ى  جية�أخر ر   ,خا

�املخرجات�جودة�ع���بظاللھ�ألقى�الس�انية

رة��جتماعية �تحقيق�ع���التعليم�وقد

ة�ع���التواصل���ي�و�السر�ع ر �ا���املعلومات�ب�سبة�فائقة�مع�القد ل   .�ساعد����الوصو

  .ال�شط��و�الفعال�����ذا�العالم�القائم�علة�املعرفة�و�التغي���

�أنماط�جديدة��التعليم�املفتوح،�و�التعليم�عن��عد�و�الت�و�ن�املستمر�   .ظ�ور

�التكنولو���ال�ائل� ليات�املر��ن�أ�م�ا�التعامل�مع��ل��ذا�التطور   .مضاعفة�مسؤو

�ظ�ور� �و ��شأة �و �قديمة �تخصصات �و �التعليم �ش�ل �أف�ار�تناولت �بي��ا �من �و ة �متطور �أف�ار�جديدة ظ�ور

ات� �ثور �منا �تتطلب �معينة �تحديات ��� �واملتمثلة �علمية ات �ثور �ف��ة ��ع�ش �بأننا ل �القو �يمكن �تقدم مما

سة�وما�تحتو�ھ�من ر �القيادي�للمد ب�ئات��عليمية،�منا��،�: الدور

�املعلم �املدير، �أ�مية��. املشرف، �أن �ظ�رت كما

�ة�بات�أمرا�واقعا�وجب�اعتماد�ا�أل�مي��ا�ال���تكمن����توظيف�التقدم�العل���و�التكنو  ر لو���التكنولوجيا��دا

�ة�و�ا��اسب�����و�برامجھ�ال���توفر�الوقت�و�ا���د� ر ة�من�حيث�استخدام�ا�لنظم�املعلومات��دا ر ��دمة��دا

و�كذلك��ن��ن�ت،�و�استخدام��التكنولوجيا��جتماعية�ال����ساعد�ا�ع����شر�العالقات���سانية�القائمة�ع���

ات� ر سية�فبما��علق�بإتخاذ��القرا ر   .دة�املد

ولم"و�تصل�من�فعل�" العالم"وقد�جاءت����لسان�العرب�من " ُع

�عال��،�أي�نقلھ�من�املحدود�إ��� ى �ع���جعل�ال���ء�ع���مستو

رؤى سوسیوتربویة إلعادة إنتاج الثقة بین : التربویة واتجاھات التربیة الحدیثة
 المؤسسات التربویة والمجتمع

برلین    -    ألمانیا/ اصدارات المركز الدیمقراطي العربي للدراسات السیاسیة واالقتصادیة 

 

لدى�حاصل��و �مما�غ���ما�دون �الفرز �مناط�والتطبيق�

ت �جليا�ذلك�وظ�ر �ا��ر�ج�ن�لدى�النتاجات�محدودية�وابرز

الرعاية�متطلبات�خدمة�مجاالت����باملنافسة�وفا��ا�وعدم

���تذكر �كنت�أن�عدفب والسبعي�يات�الست�نيات�جيل��عد

ى �ب�ئات����وأقرا��م�ا��يل�ذلك�نظراء�نجاح�ذلك�وأكد�الوقت أخر

ل �بتوف�� �الوفاء س�فصو ر الس�انية�الز�ادة���م�ملالحقة�ومدا

ل  رد�فق��ة�الس�ا�ي�التعداد�كث��ة�الدو   .املوا

سة�دور ����الثقة�قدان ر ل�من�املد َب �جتماعية�و�وساط��مر �و���ِق

  :أ�مية�إستخدام�التكنولوجيا��ال��بو�ة�����دارة�املعاصرة

ة�ع���التواصل���ي�و�السر�ع ر �ا���املعلومات�ب�سبة�فائقة�مع�القد ل �ساعد����الوصو

ال�شط��و�الفعال�����ذا�العالم�القائم�علة�املعرفة�و�التغي���

��ا��ادي�و�العشر�ن ات�القرن ر   .دعم�و��عز�ز�م�ا

�أنماط�جديدة��التعليم�املفتوح،�و�التعليم�عن��عد�و�الت�و�ن�املستمر� ظ�ور

�التكنولو���ال�ائل� ليات�املر��ن�أ�م�ا�التعامل�مع��ل��ذا�التطور مضاعفة�مسؤو

�ظ�ور� �و ��شأة �و �قديمة �تخصصات �و �التعليم �ش�ل �أف�ار�تناولت �بي��ا �من �و ة �متطور �أف�ار�جديدة ظ�ور

.  

ات� �ثور �منا �تتطلب �معينة �تحديات ��� �واملتمثلة �علمية ات �ثور �ف��ة ��ع�ش �بأننا ل �القو �يمكن �تقدم مما

����
ً
�عدة،�أك���ا�احتياجا سة�وما�تحتو�ھ�من�عليمية�تتمثل����أمور ر �القيادي�للمد الدور

�من �ل�ل ��دوار�القيادية ��� ل �تحو �ذلك �يصاحب �املعلم: ا�� �املدير، املشرف،

�ة�بات�أمرا�واقعا�وجب�اعتماد�ا�أل�مي��ا�ال���تكمن����توظيف�التقدم�العل���و�التكنو  ر التكنولوجيا��دا

�ة�و�ا��اسب�����و�برامجھ�ال���توفر�الوقت�و�ا���د� ر ة�من�حيث�استخدام�ا�لنظم�املعلومات��دا ر ��دمة��دا

و�كذلك��ن��ن�ت،�و�استخدام��التكنولوجيا��جتماعية�ال����ساعد�ا�ع����شر�العالقات���سانية�القائمة�ع���

�ا�ع���القيا �و�ال����ينعكس�دور ات�ا��ب�و�التعاون ر سية�فبما��علق�بإتخاذ��القرا ر دة�املد

ع���النحو�التا���:  أمام�القيادة�ال��بو�ة� التحديات�

�املا��� وقد�جاءت����لسان�العرب�من: ساد��ذا�املف�وم����ال�سعينات�من�القرن

�عال��،�أي�نقلھ�من�املحدود�إ���" فالعوملة"أما�����صطالح� ى �ع���جعل�ال���ء�ع���مستو

). م2000خر�سان،�(الالمحدود�الذي�ينأ�عن��ل�مراقبة�
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�ي�اعتماد  - ر �ا��فظ�م�ا

ت�مختلفا�مع���للتعلم وابرز

وعدم�،�كيفاو �كما�بآخر�ن

  .و�بداعية

�عد�الر�ادي�الدور �تراجع  -

ر  ر �مع�ذلك�ةند الوقت�مرو

الوفاء�أجل�من�ال�سابق  -

ل ����خصوصا�الشك الدو

قدانف�مع�اليأس��سرب  -

  .منھ�املطلوب

أ�مية�إستخدام�التكنولوجيا��ال��بو�ة�����دارة�املعاصرة-

ة�ع���التواصل���ي�و�السر�ع-1 ر �ا���املعلومات�ب�سبة�فائقة�مع�القد ل �ساعد����الوصو

ال�شط��و�الفعال�����ذا�العالم�القائم�علة�املعرفة�و�التغي����إعداد�الطالب-2

��ا��ادي�و�العشر�ن- ات�القرن ر دعم�و��عز�ز�م�ا

�أنماط�جديدة��التعليم�املفتوح،�و�التعليم�عن��عد�و�الت�و�ن�املستمر�- ظ�ور

�التكنولو���ال�ائل�- ليات�املر��ن�أ�م�ا�التعامل�مع��ل��ذا�التطور مضاعفة�مسؤو

�ظ�ور�- �و ��شأة �و �قديمة �تخصصات �و �التعليم �ش�ل �أف�ار�تناولت �بي��ا �من �و ة �متطور �أف�ار�جديدة ظ�ور

.تخصصات�جديدة�

ات�                �ثور �منا �تتطلب �معينة �تحديات ��� �واملتمثلة �علمية ات �ثور �ف��ة ��ع�ش �بأننا ل �القو �يمكن �تقدم مما

����
ً
�عدة،�أك���ا�احتياجا �عليمية�تتمثل����أمور

�من...أ�شطة �ل�ل ��دوار�القيادية ��� ل �تحو �ذلك �يصاحب ا��

�ة�بات�أمرا�واقعا�وجب�اعتماد�ا�أل�مي��ا�ال���تكمن����توظيف�التقدم�العل���و�التكنو  ر التكنولوجيا��دا

�ة�و�ا��اسب�����و�برامجھ�ال���توفر�الوقت�و�ا���د� ر ة�من�حيث�استخدام�ا�لنظم�املعلومات��دا ر ��دمة��دا

و�كذلك��ن��ن�ت،�و�استخدام��التكنولوجيا��جتماعية�ال����ساعد�ا�ع����شر�العالقات���سانية�القائمة�ع���

�ا�ع���القيا �و�ال����ينعكس�دور ا��ب�و�التعاون

التحديات� أ�م� و�مكن�استعراض�  

  : العوملة.1

�املا��� ساد��ذا�املف�وم����ال�سعينات�من�القرن

عل"ع���صيغة�
ُ
أما�����صطالح�" ف

الالمحدود�الذي�ينأ�عن��ل�مراقبة�  



رؤى سوسیوتربویة إلعادة إنتاج الثقة بین 

 

                                           برلین

145 

ى� �ع���الثقافات��خر ى قة�الرا�نة�تنظر�إ���العوملة�بأ��ا�عملية���دف�إ���سيطرة�الفكر�والثقافة��قو والور

�أو� �العاملية، �بالقر�ة ��س�� �فيما �ودمج�ا �والشعوب ل �الدو �ب�ن ملسافات

�التكيف�؟��ل�سنغلق�ع���أنفسنا�الباب����وجھ�أية�ثقافات ل أم�سنحاو

و�عالم�التكنولوجيا�املتقدمة،�وأصبحت��ذه�التكنولوجيا�الدليل�ع���امتالك�

مقومات�القوة�سواء����السلم�أو����ا��رب�ودعم��يمنة�القوة�ع���الضعيف����جميع�مجاالت�ا��ياة��قتصادية�

�املجتمعات� �ثقافة �عن ل �و�و�ل�س�بمعز والتطور

�ال��بو�ة� �مؤسسا��ا ��� �والتقنية �التكنولوجية ة �الثور �من �أمكن �ما ��ستفيد �أن �املجتمعات فع��

��ن��  �التلفز�ون، ��ذاعة، �ال��افة، ��� �وتتمثل �التحديات �ملثلث �الثالث �الضلع �تمثل �ف���و�� �وغ���ا، نت

�ب�ن� �والتواصل ��تصال �سرعة �الوسائل ��ذه �وفرت حيث

ط�التالية:  �توط�ن�مف�وم�ال��بية�مدى�ا��ياة،�فإنھ�ي�ب��،����نظرنا،�أن�تتحقق�ف��ا�الشرو ل وح����ستطيع��ذه�الدو

�ا�فال�بد�من�إعطاء�أولو�ة�كب��ة� ر �املجتمعات�سواء�أ�ان�تقليديا�أو�حضا جة�تطور ر باعتبار�التعليم�و�امل�ن��عكس�د

�ب�املستمر� ر و��ذا�من�خالل���تمام��بالتعليم�والتد

را� ات�للفرد��ش�ل�يجعلھ�قاد ر ف�والقد ر وأن�تتضمن�برامجھ�مواصلة�إعادة�التأ�يل�وتجديد�و�ناء�املعا

ة�املعرفة�وال عة�بحكم�ثور ر �العمل�امل��،�و����غ��ات�م�سا ق .تكنولوجياع���التكيف�مع�متغ��ات�سو

�ة�من�خالل�تحديد�إحتياجات�العامل�ن����املؤسسة�ال��بو�ة����ضوء�ا��دود� سم�حدود�الرؤ ر فحص��الواقع�و�

ف� �يمكن�صناعتھ�وذلك�ب��يئة�الظرو ي �بأن�القائد�ال��بو ى �ة�ال��بو�ة�ال���تر ر �ع���النظر�ات��دا
ً
تأس�سا

رؤى سوسیوتربویة إلعادة إنتاج الثقة بین : التربویة واتجاھات التربیة الحدیثة
 المؤسسات التربویة والمجتمع

برلین    -    ألمانیا/ اصدارات المركز الدیمقراطي العربي للدراسات السیاسیة واالقتصادیة 

 

ى� �ع���الثقافات��خر ى قة�الرا�نة�تنظر�إ���العوملة�بأ��ا�عملية���دف�إ���سيطرة�الفكر�والثقافة��قو والور

�وا �ا��دود الة ز �وإ �والتواصل �التعاون �أو��غرض �العاملية، �بالقر�ة ��س�� �فيما �ودمج�ا �والشعوب ل �الدو �ب�ن ملسافات

�ل�سنغلق�ع���أنفسنا�الباب����وجھ�أية�ثقافات�-والسؤال�الذي�يطرح�نفسھ��ن

  مع�ا؟�أم��س�سلم�ل�ا�ون�بع�ا��ش�ل�مطلق؟

  : التكنولوجيا�الرقمية�

و�عالم�التكنولوجيا�املتقدمة،�وأصبحت��ذه�التكنولوجيا�الدليل�ع���امتالك�إن�عالم�اليوم�وعالم�الغد��

مقومات�القوة�سواء����السلم�أو����ا��رب�ودعم��يمنة�القوة�ع���الضعيف����جميع�مجاالت�ا��ياة��قتصادية�

   .و�جتماعية�والثقافية�والسياسية

�التغ��  �سر�ع ��ع�شھ��ن�عالم �الذي �التكنولوجيا �املجتمعات��إن�عالم �ثقافة �عن ل �و�و�ل�س�بمعز والتطور

�ال��بو�ة� �مؤسسا��ا ��� �والتقنية �التكنولوجية ة �الثور �من �أمكن �ما ��ستفيد �أن �املجتمعات فع��

  :وسائل��عالم�

��ن��  �التلفز�ون، ��ذاعة، �ال��افة، ��� �وتتمثل �التحديات �ملثلث �الثالث �الضلع �تمثل و��

�املختلفة ��مور �ل�شر�وتلقي �وسر�عة �مختلفة �ب�ن�... وسائل �والتواصل ��تصال �سرعة �الوسائل ��ذه �وفرت حيث

 . الشعوب�واملؤسسات�و�فراد

ط�التالية �توط�ن�مف�وم�ال��بية�مدى�ا��ياة،�فإنھ�ي�ب��،����نظرنا،�أن�تتحقق�ف��ا�الشرو ل وح����ستطيع��ذه�الدو

�ا�فال�بد�من�إعطاء�أولو�ة�كب��ة� ر �املجتمعات�سواء�أ�ان�تقليديا�أو�حضا جة�تطور ر باعتبار�التعليم�و�امل�ن��عكس�د

را��ا��للتعليم�و��ختصاص�امل��������ل�املجتمعات �ب�املستمر�. لبناء�حضا ر و��ذا�من�خالل���تمام��بالتعليم�والتد

را� ات�للفرد��ش�ل�يجعلھ�قاد ر ف�والقد ر وأن�تتضمن�برامجھ�مواصلة�إعادة�التأ�يل�وتجديد�و�ناء�املعا

ة�املعرفة�وال عة�بحكم�ثور ر �العمل�امل��،�و����غ��ات�م�سا ق ع���التكيف�مع�متغ��ات�سو

�ة�من�خالل�تحديد�إحتياجات�العامل�ن����املؤسسة�ال��بو�ة����ضوء�ا��دود� سم�حدود�الرؤ ر فحص��الواقع�و�

.الزمانية�و�امل�انية�و��جتماعية�املتاحة�

ف� �يمكن�صناعتھ�وذلك�ب��يئة�الظرو ي �بأن�القائد�ال��بو ى �ة�ال��بو�ة�ال���تر ر �ع���النظر�ات��دا
ً
تأس�سا

ئات�واملناخات�املناسبة�لھ�عن�طر�ق�ما�ي��: 
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ى� �ع���الثقافات��خر ى قة�الرا�نة�تنظر�إ���العوملة�بأ��ا�عملية���دف�إ���سيطرة�الفكر�والثقافة��قو والور

�وا �ا��دود الة ز �وإ �والتواصل �التعاون �غرض

  . ال�وكبية

والسؤال�الذي�يطرح�نفسھ��ن

مع�ا؟�أم��س�سلم�ل�ا�ون�بع�ا��ش�ل�مطلق؟

التكنولوجيا�الرقمية�-2

إن�عالم�اليوم�وعالم�الغد��

مقومات�القوة�سواء����السلم�أو����ا��رب�ودعم��يمنة�القوة�ع���الضعيف����جميع�مجاالت�ا��ياة��قتصادية�

و�جتماعية�والثقافية�والسياسية

�التغ��  �سر�ع ��ع�شھ��ن�عالم �الذي �التكنولوجيا إن�عالم

ده ��ستور �ال��بو�ة�... ال�� �مؤسسا��ا ��� �والتقنية �التكنولوجية ة �الثور �من �أمكن �ما ��ستفيد �أن �املجتمعات فع��

  . والتعليمية

وسائل��عالم�-3

��ن��  �التلفز�ون، ��ذاعة، �ال��افة، ��� �وتتمثل �التحديات �ملثلث �الثالث �الضلع �تمثل و��

�املختلفة ��مور �ل�شر�وتلقي �وسر�عة �مختلفة وسائل

الشعوب�واملؤسسات�و�فراد

  :   آفاق�الدراسة��-

ط�التالية �توط�ن�مف�وم�ال��بية�مدى�ا��ياة،�فإنھ�ي�ب��،����نظرنا،�أن�تتحقق�ف��ا�الشرو ل وح����ستطيع��ذه�الدو  

�ا�فال�بد�من�إعطاء�أولو�ة�كب��ة�- ر �املجتمعات�سواء�أ�ان�تقليديا�أو�حضا جة�تطور ر باعتبار�التعليم�و�امل�ن��عكس�د

للتعليم�و��ختصاص�امل��������ل�املجتمعات

را�. للتأ�يل�امل��� ات�للفرد��ش�ل�يجعلھ�قاد ر ف�والقد ر وأن�تتضمن�برامجھ�مواصلة�إعادة�التأ�يل�وتجديد�و�ناء�املعا

ة�املعرفة�وال عة�بحكم�ثور ر �العمل�امل��،�و����غ��ات�م�سا ق ع���التكيف�مع�متغ��ات�سو  

�ة�من�خالل�تحديد�إحتياجات�العامل�ن����املؤسسة�ال��بو�ة����ضوء�ا��دود�- سم�حدود�الرؤ ر فحص��الواقع�و�

الزمانية�و�امل�انية�و��جتماعية�املتاحة�  

ف� �يمكن�صناعتھ�وذلك�ب��يئة�الظرو ي �بأن�القائد�ال��بو ى �ة�ال��بو�ة�ال���تر ر �ع���النظر�ات��دا
ً
تأس�سا و�

ئات�واملناخات�املناسبة�لھ�عن�طر�ق�ما�ي��  والب�
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ات�امل�مة� ر سية�بما�يمنح�املز�د�من��ستقاللية����اتخاذ�القرا ر ة�املد ر التقليل�من�التمركز�واملركز�ة�����دا

�ول�ا�معاي���موضوعية�وآليات�عملية�لشغل�ا ة�م�نة�متخصصة��شغل�ا�مؤ�لون ر  . اعتبار��دا

،�املعلم�واعتماد�ا����التأ�يل� ي سة،�املشرف�ال��بو ر العمل�ع���إيجاد�كفايات�يجب�أن�يتح�����ا�مدير�املد

ة�املؤسسية�ونظام�ا��ودة�الشا ر �ب�والتقو�م�والعمل�ع����عز�ز�اتجاه��دا ر املنظمة�العر�ية�(ملة�والتد

حة�ع���التعليم����الوقت�الرا�ن����املستقبل . املطالب��جتماعية�املطرو

رة �النظر�ات�ا��ديثة����القيادة�و�دا ة�ال���تولدت�من�تطور ر . ����دا

�م ر س�بھ�القواد�أدوا ر �ة�ل�و��ا�����ناء�واملحتضن�الذي�يما ر فلنبدأ�باملعلم�ف�و�... إن�املتطلبات�أعاله�ضرو

�للطالب ل �عليھ�تحقيق�أ�داف�العملية�ال��بو�ة�و�و�املوجھ��و ل �الذي��عو ل  .القائد��و

ب��و�من�أ�م�عناصر��نتاج،�لذا�فإنھ�أض���من�الواجب� ر �املؤ�ل�و�املد ي �ب��فراد�العامل�ن،�فالعنصر�ال�شر ر تد

ا��م� ر �قد �من �ترفع ات ر �م�ا �و �إم�انيات �إكسا��م �م�نيا،و �و �تقنيا �تأ�يل�م �و �ال��بو�ة �املؤسسة ��� �العامل�ن إعداد

لعل����س��دف�أساسا�تحقيق�النمو�الذا�ي�املستمر�للقائم�ن�ع���

�العل���و�امل���و�الثقا���للمعلم�ن�أنفس�م� ى تقاء�باملستو ��فراد،�و��ر ى عملية�التعليم�����افة�املستو�ات�لرفع�مستو

�داخل� ���� ر �التد ��عملھ �يتعلق �القرار�فيما �اتخاذ �صالحية �إعطائھ ��� �يكمن �املعلم من

ات�ال��� ر تحتم�أن�يتمتع�املعلم�بقدر�كب���من�ا��ر�ة����اتخاذ�القرا

سة�املستقبل�يأخذه� ر �الذي�ن�شده����مد ل ،�فالتحو
ً
�محددا

ً
عمال

سة� ر �املد �تأخذ �أن �يجب مالئھ، ز � �بقية �عن
ً
�منعزال �لوحده �املعلم �عمل �من

ً
فبدال

��ساعد�ع����س�ثمار��مثل ��عاونية �أخو�ة ��عالئق �ببعض �ط�م �من����س���لتقر�ب�املعلم�ن�ور ���ود�م��ا��ديثة

� �املستقب�� ��� ر �املد �للعمل �سمة �ي�ون �أن �يجب �املعلم�ن �ب�ن �ال�شار�ي �والعمل البابط�ن،�(فاألخوة

�البحث�عن�املعلومة� ق أبو�(أيضا��و�معلم�م�سر�لعملية�التعليم�الذا�ي�و�عليم�الطالب�التفك���و�أنواعھ�وطر

رؤى سوسیوتربویة إلعادة إنتاج الثقة بین : التربویة واتجاھات التربیة الحدیثة
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ات�امل�مة� ر سية�بما�يمنح�املز�د�من��ستقاللية����اتخاذ�القرا ر ة�املد ر التقليل�من�التمركز�واملركز�ة�����دا

ر���   . ال���ت�ناسب�وديناميكية�العمل�املد

�ول�ا�معاي���موضوعية�وآليات�عملية�لشغل�ا ة�م�نة�متخصصة��شغل�ا�مؤ�لون ر اعتبار��دا

،�املعلم�واعتماد�ا����التأ�يل� ي سة،�املشرف�ال��بو ر العمل�ع���إيجاد�كفايات�يجب�أن�يتح�����ا�مدير�املد

ة�املؤسسية�ونظام�ا��ودة�الشا ر �ب�والتقو�م�والعمل�ع����عز�ز�اتجاه��دا ر والتد

 ). �ـ

: وجود�مرجعية�فكر�ة�وعلمية��س�ند�ع��

��سالمية ل ى����القيادة�والعمل�املؤس����املستمد�من��صو . املف�وم�الشور

حة�ع���التعليم����الوقت�الرا�ن����املستقبل املطالب��جتماعية�املطرو

رة��ساليب�العلمية �النظر�ات�ا��ديثة����القيادة�و�دا ة�ال���تولدت�من�تطور ر ����دا

�م ر س�بھ�القواد�أدوا ر �ة�ل�و��ا�����ناء�واملحتضن�الذي�يما ر إن�املتطلبات�أعاله�ضرو

�للطالب ل �عليھ�تحقيق�أ�داف�العملية�ال��بو�ة�و�و�املوجھ��و ل �الذي��عو ل القائد��و

ب��و�من�أ�م�عناصر��نتاج،�لذا�فإنھ�أض���من�الواجب� ر �املؤ�ل�و�املد ي �ب��فراد�العامل�ن،�فالعنصر�ال�شر ر تد

ا��م� ر �قد �من �ترفع ات ر �م�ا �و �إم�انيات �إكسا��م �م�نيا،و �و �تقنيا �تأ�يل�م �و �ال��بو�ة �املؤسسة ��� �العامل�ن إعداد

�ب�بمف�مومھ�ا ر ة�إ���أن�التد ر لعل����س��دف�أساسا�تحقيق�النمو�الذا�ي�املستمر�للقائم�ن�ع����نتاجية،��مع��شا

�العل���و�امل���و�الثقا���للمعلم�ن�أنفس�م� ى تقاء�باملستو ��فراد،�و��ر ى عملية�التعليم�����افة�املستو�ات�لرفع�مستو

ضا��م�امل���تجاه�عمل�م� ر �م�النف����و� ر   .،�بما�يحقق�طموح�م�و�إستقرا

� ل �املأمو �الدور �داخل�إن ���� ر �التد ��عملھ �يتعلق �القرار�فيما �اتخاذ �صالحية �إعطائھ ��� �يكمن �املعلم من

ات�ال����ال���وذلك�جزء�من�عملية�تم��ن�التعليم ر تحتم�أن�يتمتع�املعلم�بقدر�كب���من�ا��ر�ة����اتخاذ�القرا

ساتھ�ونموه�امل�� ر   .تتعلق�بمما

ة�عن�أفراد�يؤدون� ر �عبا �املعلمون سة�املستقبل�يأخذه�لن�ي�ون ر �الذي�ن�شده����مد ل ،�فالتحو
ً
�محددا

ً
عمال

�الت�امل �و�عد ب، ر �التقا عد سة�. ُ� ر �املد �تأخذ �أن �يجب مالئھ، ز � �بقية �عن
ً
�منعزال �لوحده �املعلم �عمل �من

ً
فبدال

��ساعد�ع����س�ثمار��مثل ��عاونية �أخو�ة ��عالئق �ببعض �ط�م �من����س���لتقر�ب�املعلم�ن�ور ا��ديثة

� �املستقب�� ��� ر �املد �للعمل �سمة �ي�ون �أن �يجب �املعلم�ن �ب�ن �ال�شار�ي �والعمل فاألخوة

�البحث�عن�املعلومة� ق أيضا��و�معلم�م�سر�لعملية�التعليم�الذا�ي�و�عليم�الطالب�التفك���و�أنواعھ�وطر
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ات�امل�مة� -  ر سية�بما�يمنح�املز�د�من��ستقاللية����اتخاذ�القرا ر ة�املد ر التقليل�من�التمركز�واملركز�ة�����دا

ر��� ال���ت�ناسب�وديناميكية�العمل�املد

�ول�ا�معاي���موضوعية�وآليات�عملية�لشغل�ا -  ة�م�نة�متخصصة��شغل�ا�مؤ�لون ر اعتبار��دا

،�املعلم�واعتماد�ا����التأ�يل� - ي سة،�املشرف�ال��بو ر العمل�ع���إيجاد�كفايات�يجب�أن�يتح�����ا�مدير�املد

ة�املؤسسية�ونظام�ا��ودة�الشا ر �ب�والتقو�م�والعمل�ع����عز�ز�اتجاه��دا ر والتد

�ـ1421لل��بية،�

وجود�مرجعية�فكر�ة�وعلمية��س�ند�ع���-     

��سالمية* ل ى����القيادة�والعمل�املؤس����املستمد�من��صو املف�وم�الشور  

حة�ع���التعليم����الوقت�الرا�ن����املستقبلمراعاة�* املطالب��جتماعية�املطرو  

�ساليب�العلميةمراجعة�*  

�م ر س�بھ�القواد�أدوا ر �ة�ل�و��ا�����ناء�واملحتضن�الذي�يما ر إن�املتطلبات�أعاله�ضرو

�للطالب ل �عليھ�تحقيق�أ�داف�العملية�ال��بو�ة�و�و�املوجھ��و ل �الذي��عو ل القائد��و  

ب��و�من�أ�م�عناصر��نتاج،�لذا�فإنھ�أض���من�الواجب�- ر �املؤ�ل�و�املد ي �ب��فراد�العامل�ن،�فالعنصر�ال�شر ر تد

ا��م� ر �قد �من �ترفع ات ر �م�ا �و �إم�انيات �إكسا��م �م�نيا،و �و �تقنيا �تأ�يل�م �و �ال��بو�ة �املؤسسة ��� �العامل�ن إعداد

�ب�بمف�مومھ�ا ر ة�إ���أن�التد ر �نتاجية،��مع��شا

�العل���و�امل���و�الثقا���للمعلم�ن�أنفس�م� ى تقاء�باملستو ��فراد،�و��ر ى عملية�التعليم�����افة�املستو�ات�لرفع�مستو

ضا��م�امل���تجاه�عمل�م� ر �م�النف����و� ر ،�بما�يحقق�طموح�م�و�إستقرا

� ل �املأمو �الدور إن

وذلك�جزء�من�عملية�تم��ن�التعليم. الفصل

ساتھ�ونموه�امل�� ر تتعلق�بمما

ة�عن�أفراد�يؤدون� ر �عبا �املعلمون لن�ي�ون

�الت�امل: �عدين �و�عد ب، ر �التقا عد �ُ

��ساعد�ع����س�ثمار��مثل ��عاونية �أخو�ة ��عالئق �ببعض �ط�م �من����س���لتقر�ب�املعلم�ن�ور ا��ديثة

سة ر �املد �. داخل �املستقب�� ��� ر �املد �للعمل �سمة �ي�ون �أن �يجب �املعلم�ن �ب�ن �ال�شار�ي �والعمل فاألخوة

�البحث�عن�املعلومة�). م2004 ق أيضا��و�معلم�م�سر�لعملية�التعليم�الذا�ي�و�عليم�الطالب�التفك���و�أنواعھ�وطر

  ). �ـ1423،�السندس
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ي� �ال��بو �ال�شاط �تنظيم ��� �بنفسھ �يثق �والتجديد، �التجر�ب �إ�� �وال��عة ة ر �املباد ح رو

��س�م����حل�املشكالت�ال��بو�ة�
ً
�تر�و�ا

ً
ات�واملعلومات�ما�يجعل�منھ�باحثا ر ات�والقد ر بحر�ة�واختيار،�و�متلك�من�امل�ا

  نمية�منظومة�ال��بية�مدى�ا��ياة�حافزة�إلشراك�الدولة�والقطاع�ا��اص�ع���ت

رد� �املوا �وخاصة �ال�افية �املادية د ر �املوا �من �وتمكي��ا �والدعم �ا��ركة �أك���من �مساحة �التعليم �مؤسسات إعطاء

�عن� �والتعليم �التعليم��لك��و�ي �تقنيات �من �ستفادة

و�من�خالل�ما�تم�ذكره�يمكننا�فتح�املجال�لدراسات�و�نقاشات�أخرى�إلثراء��ذا�املجال�املعر���كموضوع�التعليم،��

 .�جتماعية�و���سانية�

�ف �منھ �ال�مناص �الذي ��و�ا��يار��مثل �القيادة �مجال ��� �للعامل�ن �بال�سبة � �املمن�� �ب ر �التد � �و�مفتاح�إن

�و�لتقي� �املستمر، �والتعليم ��و�� �التعليم �ب�ن �التمي���التقليدي �و�و�يتجاوز �والعشر�ن، �ا��ادي �القرن �إ�� ل الدخو

بمف�وم�كث��ا�ما�يزداد���تمام�بھ،�و�و�مف�وم�مجتمع�التعلم�الذي�ي�يح��ل����ء�فيھ�فرصة�للتعلم�وتنمية�املوا�ب�

ختلف�مراحل�التعليم،�ح����ستطيع� اسية،����ُم ر م�ع���أسس�تكييف�املنا���الد

��عد� �نفسھ َم ِ
ّ
عل �ُم �ي�ون �أْن �ع�� ��ساعده �ال�� ات ر �والقد ات ر �بامل�ا ده �وتزو �املالئم، الت�و�ن

�والعصر�الذي �يتالءم �بما �والتعليم �الثقافة �عن ا
ً
�باحث �و�تجعلھ سية، ر �املد �ف��ا؛��ا��ياة �يحيا �ال�� �والب�ئة �فيھ، �ع�ش

�عصُر� �يتم���بھ �الذي ق�� �الّتِ �� �والرُّ ي �ا��ضار م �بالتقدُّ �ي�بض �حولھ �والعالم �عصره، �ركب �عن ا ًف ِ
ّ
�ال��غدو�متخل � ح�َّ

�تدفع�الفر  ل�أْن حاو
ُ
را��ا،�وت د

ُ
را���طبيعتھ،�وتتما����مع�ا����نطاق�ق

ُ
د�العوملة�ومجتمع�املعرفة�واقتصاد�املعرفة،�و���ت

ة� ستمرة،�ف���عمليَّ ة�ُم و�الفرد�بصور ُم
ُ
�ا�تر�ية���دف�إ���ن مكنة،�ثم�إ�َّ جة�ُم ر إ���تحقيق�ذاتھ�وتنمية�طاقاتھ�إ���أق����د

��شاط�الفرد�وميدان�عملھ،� �حيثما�ي�ون متدُّ
َ
ا�للعمل����مجتمعھ�طوال�حياتھ،�و���ت �صا�ً� �ف��ا�الفرد؛�لي�وَن يتطور

�العام�ع���السواء،�وإ��� �ا��اص�واملجتمع ����العمل�و����سرة،�و���املجتمع ھ

�لھ����أي�وقت�و���أي� تاُح
ُ
�الوسائل�ال��بو�ة،�ال���ت ّلِ

ُ
ا�أمام�املتعلم�لالستفادة�من�� جانب��ذا�فإ��ا�ت��ك�الباب�مفتوًح

ل�لية�����قتصاد�ا��ديث،�و���أداة�النمو��قتصادي�وخلق�

�البلدان� �أن اسات ر �الد �من �العديد وتؤكد

رؤى سوسیوتربویة إلعادة إنتاج الثقة بین : التربویة واتجاھات التربیة الحدیثة
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� �يملك �الذي �املعلم ي�إن �ال��بو �ال�شاط �تنظيم ��� �بنفسھ �يثق �والتجديد، �التجر�ب �إ�� �وال��عة ة ر �املباد ح رو

��س�م����حل�املشكالت�ال��بو�ة�
ً
�تر�و�ا

ً
ات�واملعلومات�ما�يجعل�منھ�باحثا ر ات�والقد ر بحر�ة�واختيار،�و�متلك�من�امل�ا

  ). �ـ1423أبو��اشم،�

حافزة�إلشراك�الدولة�والقطاع�ا��اص�ع���تبناء�سياسات�واس��اتيجيات�داعمة�و 

رد� �املوا �وخاصة �ال�افية �املادية د ر �املوا �من �وتمكي��ا �والدعم �ا��ركة �أك���من �مساحة �التعليم �مؤسسات إعطاء

  .ال�شر�ة�ذات�الكفاءة�العالية�

�و �التعليمية �العملية ��� ��تصال �شب�ات ��عز�ز�دور ة ر �عن�ضرو �والتعليم �التعليم��لك��و�ي �تقنيات �من �ستفادة

 .�عد،�مما��عطي�فرصة�أك���للراغب�ن����التعلم�

و�من�خالل�ما�تم�ذكره�يمكننا�فتح�املجال�لدراسات�و�نقاشات�أخرى�إلثراء��ذا�املجال�املعر���كموضوع�التعليم،��

�جتماعية�و���سانية��و���تمام�بامل�ن�كمجال�ن��ام�ن�كحقل�ن�معرفي�ن����العلوم

�ف �منھ �ال�مناص �الذي ��و�ا��يار��مثل �القيادة �مجال ��� �للعامل�ن �بال�سبة � �املمن�� �ب ر �التد � إن

�و�لتقي� �املستمر، �والتعليم ��و�� �التعليم �ب�ن �التمي���التقليدي �و�و�يتجاوز �والعشر�ن، �ا��ادي �القرن �إ�� ل الدخو

بمف�وم�كث��ا�ما�يزداد���تمام�بھ،�و�و�مف�وم�مجتمع�التعلم�الذي�ي�يح��ل����ء�فيھ�فرصة�للتعلم�وتنمية�املوا�ب�

ختلف�مراحل�التعليم،�ح����ستطيع�تقو �ع���القيادة� اسية،����ُم ر م�ع���أسس�تكييف�املنا���الد

� �القيادي ��عد�املعلم �نفسھ َم ِ
ّ
عل �ُم �ي�ون �أْن �ع�� ��ساعده �ال�� ات ر �والقد ات ر �بامل�ا ده �وتزو �املالئم، الت�و�ن

�والعصر�الذي �يتالءم �بما �والتعليم �الثقافة �عن ا
ً
�باحث �و�تجعلھ سية، ر �املد ا��ياة

�عصُر� �يتم���بھ �الذي ق�� �الّتِ �� �والرُّ ي �ا��ضار م �بالتقدُّ �ي�بض �حولھ �والعالم �عصره، �ركب �عن ا ًف ِ
ّ
�ال��غدو�متخل � ح�َّ

�تدفع�الفر  ل�أْن حاو
ُ
را��ا،�وت د

ُ
را���طبيعتھ،�وتتما����مع�ا����نطاق�ق

ُ
العوملة�ومجتمع�املعرفة�واقتصاد�املعرفة،�و���ت

ة� ستمرة،�ف���عمليَّ ة�ُم و�الفرد�بصور ُم
ُ
�ا�تر�ية���دف�إ���ن مكنة،�ثم�إ�َّ جة�ُم ر إ���تحقيق�ذاتھ�وتنمية�طاقاتھ�إ���أق����د

��شاط�الفرد�وميدان�عملھ،� �حيثما�ي�ون متدُّ
َ
ا�للعمل����مجتمعھ�طوال�حياتھ،�و���ت �صا�ً� �ف��ا�الفرد؛�لي�وَن يتطور

�حيات �مواقف �مختلف �ا��شمل �أ�َّ �العام�ع���السواء،�وإ���كما �ا��اص�واملجتمع ����العمل�و����سرة،�و���املجتمع ھ

�لھ����أي�وقت�و���أي� تاُح
ُ
�الوسائل�ال��بو�ة،�ال���ت ّلِ

ُ
ا�أمام�املتعلم�لالستفادة�من�� جانب��ذا�فإ��ا�ت��ك�الباب�مفتوًح

�الرئ�س����عناصر��نتاج�ا ل�لية�����قتصاد�ا��ديث،�و���أداة�النمو��قتصادي�وخلق�إن�املعرفة����املحور

�املعرفة �اقتصاد �عليھ �يطلق �املعاصر�الذي ��قتصاد �و�ناء �العمل �البلدان�. فرص �أن اسات ر �الد �من �العديد وتؤكد
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� �يملك �الذي �املعلم إن

��س�م����حل�املشكالت�ال��بو�ة�
ً
�تر�و�ا

ً
ات�واملعلومات�ما�يجعل�منھ�باحثا ر ات�والقد ر بحر�ة�واختيار،�و�متلك�من�امل�ا

��� راية�وو أبو��اشم،�(عن�د

بناء�سياسات�واس��اتيجيات�داعمة�و �-

رد��- �املوا �وخاصة �ال�افية �املادية د ر �املوا �من �وتمكي��ا �والدعم �ا��ركة �أك���من �مساحة �التعليم �مؤسسات إعطاء

ال�شر�ة�ذات�الكفاءة�العالية�

�و�- �التعليمية �العملية ��� ��تصال �شب�ات ��عز�ز�دور ة ر ضرو

�عد،�مما��عطي�فرصة�أك���للراغب�ن����التعلم�

و�من�خالل�ما�تم�ذكره�يمكننا�فتح�املجال�لدراسات�و�نقاشات�أخرى�إلثراء��ذا�املجال�املعر���كموضوع�التعليم،��

و���تمام�بامل�ن�كمجال�ن��ام�ن�كحقل�ن�معرفي�ن����العلوم

: �ست�تاج -  

�ف               �منھ �ال�مناص �الذي ��و�ا��يار��مثل �القيادة �مجال ��� �للعامل�ن �بال�سبة � �املمن�� �ب ر �التد � إن

�و�لتقي� �املستمر، �والتعليم ��و�� �التعليم �ب�ن �التمي���التقليدي �و�و�يتجاوز �والعشر�ن، �ا��ادي �القرن �إ�� ل الدخو

بمف�وم�كث��ا�ما�يزداد���تمام�بھ،�و�و�مف�وم�مجتمع�التعلم�الذي�ي�يح��ل����ء�فيھ�فرصة�للتعلم�وتنمية�املوا�ب�

ات ر ع���القيادة�فال��بية�. والقد

� ِن
�وّ

ُ
�ت �أن �القيادي املعلم

�والعصر�الذي �يتالءم �بما �والتعليم �الثقافة �عن ا
ً
�باحث �و�تجعلھ سية، ر �املد ا��ياة

�عصُر� �يتم���بھ �الذي ق�� �الّتِ �� �والرُّ ي �ا��ضار م �بالتقدُّ �ي�بض �حولھ �والعالم �عصره، �ركب �عن ا ًف ِ
ّ
�ال��غدو�متخل � ح�َّ

�تدفع�الفر  ل�أْن حاو
ُ
را��ا،�وت د

ُ
را���طبيعتھ،�وتتما����مع�ا����نطاق�ق

ُ
العوملة�ومجتمع�املعرفة�واقتصاد�املعرفة،�و���ت

ة� ستمرة،�ف���عمليَّ ة�ُم و�الفرد�بصور ُم
ُ
�ا�تر�ية���دف�إ���ن مكنة،�ثم�إ�َّ جة�ُم ر إ���تحقيق�ذاتھ�وتنمية�طاقاتھ�إ���أق����د

��شاط�الفرد�وميدان�عملھ،� �حيثما�ي�ون متدُّ
َ
ا�للعمل����مجتمعھ�طوال�حياتھ،�و���ت �صا�ً� �ف��ا�الفرد؛�لي�وَن يتطور

�حيات �مواقف �مختلف �ا��شمل �أ�َّ كما

�لھ����أي�وقت�و���أي� تاُح
ُ
�الوسائل�ال��بو�ة،�ال���ت ّلِ

ُ
ا�أمام�املتعلم�لالستفادة�من�� جانب��ذا�فإ��ا�ت��ك�الباب�مفتوًح

 .م�ان�

�الرئ�س����عناصر��نتاج�ا               إن�املعرفة����املحور

�املعرفة �اقتصاد �عليھ �يطلق �املعاصر�الذي ��قتصاد �و�ناء �العمل فرص
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لبلدان�الرائدة����املعرفة�والعلوم�والتكنولوجيا�ظلت�تتمتع�بمعدل�نمو�اقتصادي�ع���املدى�البعيد�أع���بكث���من�ا

معدل�النمو����مجموعة�البلدان�الرائدة����املعرفة�

�التعليم� �لرصد �التقر�ر�العال�� و�ؤكد

�ا ��سبة �خالل �من
ً
ل�دوالرا �الدو ��� لنمو��قتصادي

دة� �مزو �عمل �قوة �من �كب��ة ��سبة �ع�� �و�جتما�� ��قتصادي �الطلب �ادة ز � �إ�� �املعرفة �اقتصاد �أدى لقد

�املتقدمة����التوسع���� ل زايد�اس�ثمار�الدو

  : و�من�دور�ال��بية�ا��ديثة��و�إحداث��غ���اجتما���ثقا���إيجا�ي����املجتمع�و��ذا�من�خالل��

  .القيم�و�تجا�ات�املس�مة����إحداث�التغي���وتقبل�نتائجھ�

ليات�و�دوار�املطلو�ة�و�ش�ل�إجرا�ي�قابل�للتنفيذ�والتطبيق   . وجود��يا�ل�تنظيمية�تت���ف��ا�امل�ام�واملسؤو

سية�وا���از��شرا���بما�يتفق�مع�الكفاءة� ر وضع�معاي���موضوعية�وآليات�علمية�إلشغال�الوظائف�التعليمية�املد

سية����ء�من��ستقالل� ر ة�املد ر تمنح��دا

�القيادة� ��ا�وفق�الصالحيات�والسلطات�ال���تمنح�ا�ا���ات�املركز�ة��مر�الذي�يتطلب�أن�ت�ون الذا�ي�وتصر�ف�شؤو

��ا�وتحقق�أ�د �ة�والفنية�والعلمية�ح����ستطيع�أن��س���شؤو ر جة�من�الكفاءة�امل�ا ر سية�ع���د ر   . اف�ااملد

رة� ����مجال��دا �ما��و�جديد �ة�والتعليمية�ومستحدثا��ا،�والتعرف�ع����ل ر ��دا �املستمر�ع���الشئون �ب ر التد

�للصالحيات� �م�سق �ع �وتوز �ة ر ��دا �املستو�ات �ب�ن ��تصال ��� �س�ولة �ع�� ي �يحتو �م�سط ي إدار

��عا�ي�من�الصعو�ات�والعقبات�ال���تحد�من�تحقيقھ�أل�دافھ�
ً
غم�أن�ميدان�ال��بية�والتعليم�عموما ر

ب�تر�و�ة�جادة�لكسر��ذا� ر طرح�أف�ار�جديدة�وتجا

ي� �ال��بو �و�شراف �الرائدة، سة ر �املد �امليدانية �ال��بو�ة �القيادة �مجال ��� �الواعدة ب ر �التجا �تلك ومن

رؤى سوسیوتربویة إلعادة إنتاج الثقة بین : التربویة واتجاھات التربیة الحدیثة
 المؤسسات التربویة والمجتمع
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الرائدة����املعرفة�والعلوم�والتكنولوجيا�ظلت�تتمتع�بمعدل�نمو�اقتصادي�ع���املدى�البعيد�أع���بكث���من�ا

معدل�النمو����مجموعة�البلدان�الرائدة����املعرفة�،�إذ���ان�متوسط�1994و�1986و���الف��ة�ما�ب�ن�عامي�

�النامية �العالم �بلدان �بقية �من �مرات �أك���بنحو�ثالث �والتكنولوجيا �التعليم�. والعلوم �لرصد �التقر�ر�العال�� و�ؤكد

�ع�� �املنفق �الدوالر�الواحد �أن ��ل��ميع ّر�ب�ن �يُد �ا�15و�5التعليم ��سبة �خالل �من
ً
دوالرا

دة� �مزو �عمل �قوة �من �كب��ة ��سبة �ع�� �و�جتما�� ��قتصادي �الطلب �ادة ز � �إ�� �املعرفة �اقتصاد �أدى لقد

��ا�ع���مواصلة�التعليم�املستمر�مدى�ا��ياة،�ومن�ثم�ت ر �مع�قد �املتقدمة����التوسع����بتعليم�عالٍ ل زايد�اس�ثمار�الدو

 .إتاحة�أك���قدر�من�الفرص����التعليم�العا���

و�من�دور�ال��بية�ا��ديثة��و�إحداث��غ���اجتما���ثقا���إيجا�ي����املجتمع�و��ذا�من�خالل��

�ة�الفكر�ة�الدافعة�للتغ���والتقدم����املجتمع�   .ـ�بناء�الرؤ

القيم�و�تجا�ات�املس�مة����إحداث�التغي���وتقبل�نتائجھ�

�منھ� ى   .ـ��عر�ف��فراد�بطبيعة�التغ���ومداه�واملغز

  .ـ�عقلنة�ال��بية�للتغ��ات��جتماعية�والثقافية�

  .ـ�ت�و�ن�العقلية�الشمولية�

  .ـ��علم�طرائق�التفك���

  .ـ�املواءمة�ب�ن��صالة�املعاصرة�

ليات�و�دوار�املطلو�ة�و�ش�ل�إجرا�ي�قابل�للتنفيذ�والتطبيق وجود��يا�ل�تنظيمية�تت���ف��ا�امل�ام�واملسؤو

سية�وا���از��شرا���بما�يتفق�مع�الكفاءة� ر وضع�معاي���موضوعية�وآليات�علمية�إلشغال�الوظائف�التعليمية�املد

�ب�والتقو�موا����ة�والسمات�ال��صية�واعتماد�ا����التأ�يل�وا ر سية����ء�من��ستقالل�كما��. لتد ر ة�املد ر تمنح��دا

�القيادة� ��ا�وفق�الصالحيات�والسلطات�ال���تمنح�ا�ا���ات�املركز�ة��مر�الذي�يتطلب�أن�ت�ون الذا�ي�وتصر�ف�شؤو

��ا�وتحقق�أ�د �ة�والفنية�والعلمية�ح����ستطيع�أن��س���شؤو ر جة�من�الكفاءة�امل�ا ر سية�ع���د ر املد

ر��� لية�واملساءلة����العمل�املد   . اعتماد�مبدأ�املسؤو

رة� ����مجال��دا �ما��و�جديد �ة�والتعليمية�ومستحدثا��ا،�والتعرف�ع����ل ر ��دا �املستمر�ع���الشئون �ب ر التد

�ملعاي���ا��ودة�الشاملة�بمراحل�ا�ومستو�ا��ا�املختلفة
ً
�وفقا ي   . و�شراف�ال��بو

�للصالحيات� �م�سق �ع �وتوز �ة ر ��دا �املستو�ات �ب�ن ��تصال ��� �س�ولة �ع�� ي �يحتو �م�سط ي إدار

��عا�ي�من�الصعو�ات�والعقبات�ال���تحد�من�تحقيقھ�أل�دافھ�
ً
غم�أن�ميدان�ال��بية�والتعليم�عموما ر

الوا�يحاولون���� ز ب�تر�و�ة�جادة�لكسر��ذا�إال�أن�املفكر�ن�واملسئول�ن�حاولوا�وما� ر طرح�أف�ار�جديدة�وتجا

ي� �ال��بو �و�شراف �الرائدة، سة ر �املد �امليدانية �ال��بو�ة �القيادة �مجال ��� �الواعدة ب ر �التجا �تلك ومن

�التالية ب�أ�داف�ا�املأمولة�ي�ب���أن�تتوفر�ل�ا��مور ر   : ول�ي�تحقق��ذه�التجا

  . الت�امل�فيما�بي��ا

 . 

 . مرجعية�مؤسسية
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الرائدة����املعرفة�والعلوم�والتكنولوجيا�ظلت�تتمتع�بمعدل�نمو�اقتصادي�ع���املدى�البعيد�أع���بكث���من�ا

و���الف��ة�ما�ب�ن�عامي�. النامية

�النامية �العالم �بلدان �بقية �من �مرات �أك���بنحو�ثالث �والتكنولوجيا والعلوم

�ع�� �املنفق �الدوالر�الواحد �أن ل��ميع

 .النامية

دة�                �مزو �عمل �قوة �من �كب��ة ��سبة �ع�� �و�جتما�� ��قتصادي �الطلب �ادة ز � �إ�� �املعرفة �اقتصاد �أدى لقد

��ا�ع���مواصلة�التعليم�املستمر�مدى�ا��ياة،�ومن�ثم�ت ر �مع�قد بتعليم�عالٍ

إتاحة�أك���قدر�من�الفرص����التعليم�العا���

و�من�دور�ال��بية�ا��ديثة��و�إحداث��غ���اجتما���ثقا���إيجا�ي����املجتمع�و��ذا�من�خالل��

�ة�الفكر�ة�الدافعة�للتغ���والتقدم����املجتمع��1 ـ�بناء�الرؤ

القيم�و�تجا�ات�املس�مة����إحداث�التغي���وتقبل�نتائجھ�ـ�إكساب��فراد��2

�منھ��3 ى ـ��عر�ف��فراد�بطبيعة�التغ���ومداه�واملغز

ـ�عقلنة�ال��بية�للتغ��ات��جتماعية�والثقافية��4

ـ�ت�و�ن�العقلية�الشمولية��5

ـ��علم�طرائق�التفك����6

ـ�املواءمة�ب�ن��صالة�املعاصرة��7

ليات�و�دوار�املطلو�ة�و�ش�ل�إجرا�ي�قابل�للتنفيذ�والتطبيق. 8  وجود��يا�ل�تنظيمية�تت���ف��ا�امل�ام�واملسؤو

سية�وا���از��شرا���بما�يتفق�مع�الكفاءة�. 9 ر وضع�معاي���موضوعية�وآليات�علمية�إلشغال�الوظائف�التعليمية�املد

وا����ة�والسمات�ال��صية�واعتماد�ا����التأ�يل�وا

�القيادة� ��ا�وفق�الصالحيات�والسلطات�ال���تمنح�ا�ا���ات�املركز�ة��مر�الذي�يتطلب�أن�ت�ون الذا�ي�وتصر�ف�شؤو

��ا�وتحقق�أ�د �ة�والفنية�والعلمية�ح����ستطيع�أن��س���شؤو ر جة�من�الكفاءة�امل�ا ر سية�ع���د ر املد

ر���.10 لية�واملساءلة����العمل�املد اعتماد�مبدأ�املسؤو

رة�.11 ����مجال��دا �ما��و�جديد �ة�والتعليمية�ومستحدثا��ا،�والتعرف�ع����ل ر ��دا �املستمر�ع���الشئون �ب ر التد

�ملعاي���ا��ودة�الشاملة�بمراحل�ا�ومستو�ا��ا�املختلفة
ً
�وفقا ي و�شراف�ال��بو

��ي�ل. 12 �للصالحيات��وجود �م�سق �ع �وتوز �ة ر ��دا �املستو�ات �ب�ن ��تصال ��� �س�ولة �ع�� ي �يحتو �م�سط ي إدار

��عا�ي�من�الصعو�ات�والعقبات�ال���تحد�من�تحقيقھ�أل�دافھ�و�. واملسئوليات
ً
غم�أن�ميدان�ال��بية�والتعليم�عموما ر

الوا�يحاولون����.. املرسومة ز إال�أن�املفكر�ن�واملسئول�ن�حاولوا�وما�

�ا��انق ق ي�. الطو �ال��بو �و�شراف �الرائدة، سة ر �املد �امليدانية �ال��بو�ة �القيادة �مجال ��� �الواعدة ب ر �التجا �تلك ومن

  . املتنوع

�التالية ب�أ�داف�ا�املأمولة�ي�ب���أن�تتوفر�ل�ا��مور ر ول�ي�تحقق��ذه�التجا

الت�امل�فيما�بي��ا - 

. التقو�م�البنا�ي - 

مرجعية�مؤسسية - 
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�ا�ال��وة�ا��قيقي ر ة�العاملية�املعاصرة�ال����ع�ش�ا�ترتكز�ع���املعرفة�باعتبا ر ��ساس����وا��الصة�أن�ا��ضا ة�واملحور

�واملنافسة� ��جتماعية �واملشاركة �ال��ية �الناحية �ب�ن �الت�امل تحقيق

��عض�م�البعض،� ��عض�م�البعض،�و�ف�مون �قتصادية،�فالتعليم�والثقافة����قنوات�متم��ة���عل��فراد��عرفون

�من �غ���ا���ومية �املنظمات �مع �و�التعاون �ال��بو�ة ��نظمة ��عض �تمكنت تنظيم��  وقد

�ال��بو�ة� �القيادة �مجاالت ��� � �ب ر و�التد

�والقيم �التطبيقات �من �محدد �مدى �ع��
ً
ر�با �تد �وال ���اديمية �للمعرفة

ً
�باك�ساب�. تجميعا �يتعلق �ما ��ل ��شمل إنھ

�مواطن�ن� ��و�بناء ��لھ �ذلك �من وال�دف

�التغ���املستمر �مع �للتكيف �وتطو�ر�كفاءا��م لية �املسؤو �تحمل �ع�� �ن ر �قاد �و�شيط�ن، �ال�يقتصر�. فاعل�ن مف�وم�كما

�وا �والقراءة �فالر�اضيات ��ساسية، ات ر �و�امل�ا ف ر �املعا �اك�ساب �ال�تزال�ع�� لكتابة

�القراءة�والكتابة،�أو�ع��� ل ف�ع���أ��ا�عدد�من�القواعد�حو ر م�مة�كما��انت�دائما،�إال�أنھ�يجب�عدم�النظر�إ���املعا

،�فب�ئات�التعلم�ا��ديدة��عطي���تمام��ك���لبناء���سان�املتقبل�
ً
أ��ا�قائمة�من��جابات�ا��ا�زة�واملعدة��مسبقا

و�عطي�ا�تماما�قليال�لنقل�املعرفة�املحددة�وا��ا�زة،�

�القديمة ��ساسية ات ر �امل�ا ة��  �و�مساندة �متطور ات ر بقد

����املستقبل �ا��ديث�. يال �فإن�امل��اج ول�ذا

�التالية �املجاالت ��غطي �متعددة ف ر �معا �ع�� القراءة،��-:�شتمل

�الثقافية،� �املعرفة �البي�ية، �املعرفة �خية، ر �التا �املعرفة �باألعالم، �املعرفة �بالعلوم، �املعرفة �الرقمية، �املعرفة ا��ساب،

مساعدة�العامل�ن�ع���وضع���داف�

��ل� ��� �لتحقيق�ا �ا���ود �تنظيم �ع�� �ا��رص �مع �إل��ا ل �للوصو �الواقعية �ا��طط سم ر � �ع�� �و�التأكيد �ل�م املناسبة

���م� ر �و�تد �و�فاعلية �بكفاءة �أعمال�م �ألداء مة �الالز ات ر �بامل�ا �د�م �و�تزو �ال��بو�ة �املؤسسات ��� �املوظف�ن ى �مستو فع ر

�و��بت�ار�و�التجديد�و�العمل�ع���غرس�القيم� لية�،�التعاون البحث�ع����تقان�و��عتماد�ع���الذات�و�تحمل�املسؤو

رؤى سوسیوتربویة إلعادة إنتاج الثقة بین : التربویة واتجاھات التربیة الحدیثة
 المؤسسات التربویة والمجتمع
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ب ر ة�تلك�التجا ر  . ��يئة�ال�وادر�ال�شر�ة�املناسبة�إلدا

ب ر �واملجتمع�املح���لتقبل�مثل��ذه�التجا ي  . ��يئة�امليدان�ال��بو

�ا�ال��وة�ا��قيقي ر ة�العاملية�املعاصرة�ال����ع�ش�ا�ترتكز�ع���املعرفة�باعتبا ر وا��الصة�أن�ا��ضا

  .�جتماعية� عملية�النمو�والتنمية��قتصادية�و

� �ال��بو�ة �القيادة �فكرة �واملنافسة�تقت��� ��جتماعية �واملشاركة �ال��ية �الناحية �ب�ن �الت�امل تحقيق

��عض�م�البعض،� ��عض�م�البعض،�و�ف�مون �قتصادية،�فالتعليم�والثقافة����قنوات�متم��ة���عل��فراد��عرفون

�أفضل �مواطن�ن �يجعل�م �من.مما �غ���ا���ومية �املنظمات �مع �و�التعاون �ال��بو�ة ��نظمة ��عض �تمكنت وقد

� �تحقيق �إ�� ���دف �برامج ��.القيادة �إطار�التعلم �ضمن �التعلم �وال��عد �ال��بو�ة���ذا �القيادة �مجاالت ��� � �ب ر و�التد

�والقيم �التطبيقات �من �محدد �مدى �ع��
ً
ر�با �تد �وال ���اديمية �للمعرفة

ً
تجميعا

�واملعلومات ��تصاالت �مجال ��� �متنوعة ف ر ��قتصادية�معا �مواطن�ن�. واملؤسسات ��و�بناء ��لھ �ذلك �من وال�دف

�التغ���املستمر �مع �للتكيف �وتطو�ر�كفاءا��م لية �املسؤو �تحمل �ع�� �ن ر �قاد �و�شيط�ن، فاعل�ن

� �اليوم ا�ننا ر � ��� �ال��بو�ة �وا�القيادة �والقراءة �فالر�اضيات ��ساسية، ات ر �و�امل�ا ف ر �املعا �اك�ساب ع��

�القراءة�والكتابة،�أو�ع��� ل ف�ع���أ��ا�عدد�من�القواعد�حو ر م�مة�كما��انت�دائما،�إال�أنھ�يجب�عدم�النظر�إ���املعا

،�فب�ئات�التعلم�ا��ديدة��عطي���تمام��ك���لبناء���سان�املتقبل�
ً
أ��ا�قائمة�من��جابات�ا��ا�زة�واملعدة��مسبقا

�ا��ديدة���ل�املشكالت ق و�عطي�ا�تماما�قليال�لنقل�املعرفة�املحددة�وا��ا�زة،�  . ا�وللتنوع،�وللطر

� �املف�وم ��� �والكتابة �القراءة ��علم �من �وال�دف �القديمة�القيادي ��ساسية ات ر �امل�ا �و�مساندة

�ستع�شھ��ج �الذي �ا��ديد �ا��ياة �مع�نمط �متوافقة ����املستقبلومتقدمة�و�أدوات يال

�املعاصر� �و �ا��ديث �مف�ومھ ��� �التالية�القيادي �املجاالت ��غطي �متعددة ف ر �معا �ع�� �شتمل

�الثقافية،� �املعرفة �البي�ية، �املعرفة �خية، ر �التا �املعرفة �باألعالم، �املعرفة �بالعلوم، �املعرفة �الرقمية، �املعرفة ا��ساب،

ف�املتعلقة�بنوع�العمل�الذي��شغلھ�الفرد� ر ي�.�ل�املعا مساعدة�العامل�ن�ع���وضع���داف�-: لذا�بات�من�الضرو

��ل� ��� �لتحقيق�ا �ا���ود �تنظيم �ع�� �ا��رص �مع �إل��ا ل �للوصو �الواقعية �ا��طط سم ر � �ع�� �و�التأكيد �ل�م املناسبة

لية��خفاق����بلوغ�ال�دف�أو    .إصابتھ��مرحلة�مع�تحميل�ا��ميع�مسؤو

���م� ر �و�تد �و�فاعلية �بكفاءة �أعمال�م �ألداء مة �الالز ات ر �بامل�ا �د�م �و�تزو �ال��بو�ة �املؤسسات ��� �املوظف�ن ى �مستو فع ر

�و��بت�ار�و�التجديد�و�العمل�ع���غرس�القيم� لية�،�التعاون البحث�ع����تقان�و��عتماد�ع���الذات�و�تحمل�املسؤو

  .اح�كأسبلوب�حياة�
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 .الدعم�املادي - 

ب -  ر ة�تلك�التجا ر ��يئة�ال�وادر�ال�شر�ة�املناسبة�إلدا

ب -  ر �واملجتمع�املح���لتقبل�مثل��ذه�التجا ي ��يئة�امليدان�ال��بو

 -   

�ا�ال��وة�ا��قيقي ر ة�العاملية�املعاصرة�ال����ع�ش�ا�ترتكز�ع���املعرفة�باعتبا ر وا��الصة�أن�ا��ضا

عملية�النمو�والتنمية��قتصادية�و

:  ا��اتمة  

            � �ال��بو�ة �القيادة �فكرة تقت���

��عض�م�البعض،� ��عض�م�البعض،�و�ف�مون �قتصادية،�فالتعليم�والثقافة����قنوات�متم��ة���عل��فراد��عرفون

�أفضل �مواطن�ن �يجعل�م مما

� �تحقيق �إ�� ���دف برامج

�والقيم �التطبيقات �من �محدد �مدى �ع��
ً
ر�با �تد �وال ���اديمية �للمعرفة

ً
تجميعا

�واملعلومات ��تصاالت �مجال ��� �متنوعة ف ر معا

�التغ���املستمر �مع �للتكيف �وتطو�ر�كفاءا��م لية �املسؤو �تحمل �ع�� �ن ر �قاد �و�شيط�ن، فاعل�ن

� �اليوم ا�ننا ر � ��� �ال��بو�ة القيادة

�القراءة�والكتابة،�أو�ع��� ل ف�ع���أ��ا�عدد�من�القواعد�حو ر م�مة�كما��انت�دائما،�إال�أنھ�يجب�عدم�النظر�إ���املعا

،�فب�ئات�التعلم�ا��ديدة��عطي���تمام��ك���لبناء���سان�املتقبل�
ً
أ��ا�قائمة�من��جابات�ا��ا�زة�واملعدة��مسبقا

�ا��ديدة���ل�املشكالتللتغ��ات�واملنفتح�ل� ق ا�وللتنوع،�وللطر

� �املف�وم ��� �والكتابة �القراءة ��علم �من وال�دف

�ستع�شھ��ج �الذي �ا��ديد �ا��ياة �مع�نمط �متوافقة ومتقدمة�و�أدوات

� �املعاصر�للتعلم �و �ا��ديث �مف�ومھ ��� القيادي

�الثقافية،� �املعرفة �البي�ية، �املعرفة �خية، ر �التا �املعرفة �باألعالم، �املعرفة �بالعلوم، �املعرفة �الرقمية، �املعرفة ا��ساب،

ف�املتعلقة�بنوع�العمل�الذي��شغلھ�الفرد�و  ر �ل�املعا

��ل� ��� �لتحقيق�ا �ا���ود �تنظيم �ع�� �ا��رص �مع �إل��ا ل �للوصو �الواقعية �ا��طط سم ر � �ع�� �و�التأكيد �ل�م املناسبة

لية��خفاق����بلوغ�ال�دف�أو  مرحلة�مع�تحميل�ا��ميع�مسؤو

���م�- ر �و�تد �و�فاعلية �بكفاءة �أعمال�م �ألداء مة �الالز ات ر �بامل�ا �د�م �و�تزو �ال��بو�ة �املؤسسات ��� �املوظف�ن ى �مستو فع ر

  .عل��ا

�و��بت�ار�و�التجديد�و�العمل�ع���غرس�القيم�- لية�،�التعاون البحث�ع����تقان�و��عتماد�ع���الذات�و�تحمل�املسؤو

اح�كأسبلوب�حياة�ا��اصة�بالعمل�و�النج
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مواج�ة�ال��بية�والتعليم����العالم�العر�ي�لتحديات�ما��عد�ا��داثة�وال���تضع�مستقبل�ال��بية�والتعليم�

� اسات�و�است�تاجات ر �د �يتوجب�أن�نقدمھ�من �ما����املن��ية�و�ما ل حو

�بقضايا� �م�تم�ن �كباحث�ن �علينا �يم�� �ما و��ذا

ل��ا����ثم��ش�ل�فعال��واقع�ال��بية�والتعليم����الوطن�العر�ي� التحو

ط�وجودة�التعليمل و�ما�تتطلبھ�من�توفر� �،شرو

بن�   محمد� ومؤسسة� �نما�ي� املتحدة�

،�بحث�مقدم�إ���ندوة� �سس�الفلسفية�و�جتماعية�ملدرسة�املستقبل

. �ـ1423

قة�عمل��"رؤ�ة�تر�و�ة"املستقبل� ور

م.  2004 ،�مكتبة�العبي�ان،�الر�اض،�

،�املجلة�العر�ية�املستقبل����الوطن�العر�ي

�ا��ليج،�الر�اض،� ل ،�مكتب�ال��بية�العر�ي�لدو

طلبة�و � من� عينة� لدى� �ن�ساط� العصابية�و �

539،569

املس��ة،�عمان .

م. 2001

�لية�ال��بية�جامعة� سة�املستقبل- � ر ندوة�مد
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مواج�ة�ال��بية�والتعليم����العالم�العر�ي�لتحديات�ما��عد�ا��داثة�وال���تضع�مستقبل�ال��بية�والتعليم�

� �الصعو�ة �بالغة ف ����ظرو �العر�ي ����العالم اسات�و�است�تاجات ر �د �يتوجب�أن�نقدمھ�من و�ما

�التحديات ��ذه �ملواج�ة �العر�ية �ال��بو�ة ��نظمة �طرف �من �بقضايا�. املتبعة �م�تم�ن �كباحث�ن �علينا �يم�� �ما و��ذا

اسة�� ر واقع�ال��بية�والتعليم����الوطن�العر�ي�ال��بية�أن��ستع�ن�بمن��ية�محكمة�����د

اسة�سبل�تطو�ر�ال��بية�و  ر و�ما�تتطلبھ�من�توفر�ملتطلبات�ما��عد�ا��داثة،��االتعليم�وفقد

  .ال��بية�والتعليم����الوطن�العر�ي

المراجع :

املتحدة �مم� برنامج� املغرب)،� حالة� ) 2011 / 2010 العر�ية  املعرفة�

أبو�السندس،�عبد�ا��ميد�سالمة،��سس�الفلسفية�و�جتماعية�ملدرسة�املستقبل

سة�املستقبل،�جامعة�امللك�سعود،��لية�ال��بية،�الر�اض� ر 1423شوال��17-16مد

املستقبل�أدوار�املعلم�ب�ن�الواقع�املأمول����مدرسة�أبو��اشم،�السيد�محمد�حسن،�

سة�املستقبل�الر�اض�شوال� ر . �ـ1423مقدمة�إ���ندوة�مد

،�مكتبة�العبي�ان،�الر�اض،� البابط�ن،�عبد�العز�ز�عبد�الو�اب،�اتجا�ات�حديثة�����شراف�ال��بوي 

املستقبل����الوطن�العر�ياملالمح��ساسية�ملدرسة�املنظمة�العر�ية�لل��بية�والثقافة�والعلوم،�

.. �ـ1421شوال��-العدد�الثا�ي�-

�ا��ليج،�الر�اض،�القيادة�ال��بو�ة�-أدوات�مدرسة�املستقبل�-ا��ر،�عبد�العز�ز�محمد ل ،�مكتب�ال��بية�العر�ي�لدو

العصابية قوة��نا�و � من� ب�ل� عالقتھ  الضبط�و � مصدر � �،(

539،569 قطر: ،جامعة� ال��بية� �لية� حولية� رنة )� مقا اسة� ر د قطر (�

املس��ة، �سالمي،دار � ي � ال��بو القيادي� �نموذج� �،(2007 ) 

2001 ق� عمان،�دار�الشرو عابدين،�محمد�عبد�القادر،��دارة�املدرسية�ا��ديثة-�

سة�املستقبل ر ندوة�مد محمود�محمد،�عبد�اللطيف-�املدرسة�كقاطرة�ملجتمع�املستقبل-�

). م2002
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� �الصعو�ة �بالغة ف ����ظرو �العر�ي ���العالم

�التحديات ��ذه �ملواج�ة �العر�ية �ال��بو�ة ��نظمة �طرف �من املتبعة

اسة�� ر ال��بية�أن��ستع�ن�بمن��ية�محكمة�����د

اسة�سبل�تطو�ر�ال��بية�و  ر د

ال��بية�والتعليم����الوطن�العر�ي
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سة�املستقبل،�جامعة�امللك�سعود،��لية�ال��بية،�الر�اض� ر مد  

أبو��اشم،�السيد�محمد�حسن،�.3
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املنظمة�العر�ية�لل��بية�والثقافة�والعلوم،�. 5
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   أ�مية�القيادة����تفعيل��تصال�املدر���

The Importance Of Leadership In Activating School Communication  

Dr.fatna ben amor/University of Ouargla/Algeria

�س��ورة� �دورة ��� �املصط���ن �أل�مية �نظرا �املدر��� ��تصال �دور �تفعيل ��� �و�أ�مي��ا �القيادة �ما�ية �ع�� �للتعرف �الدراسة �دفت

فالقيادة��عت���مؤشر�النجاح�أو�الفشل��ال���تقاس���ا�املنظمات�ا��ديثة�أل��ا��عتمد�ع���القائد�كفرد�

فاعل�داخل�التنظيم�بصفة�عامة�و�املحيط�املدر����بصفة�خاصة�و��و�موضوع�الدراسة�ا��الية،�حيث�عمدت�الباحثة�ال��ك���ع���تناول�

�لضمان� �القيادة �ع�� �الضوء ��سليط �تم �إذ �مستو�اتھ، �بجميع �التعليم �أساس �عل��ا �يب�� ل��

س����سي���فعال�ذو�تأث���إيجا�ي�ع���املرؤوس�ن��من�طاقم�إداري�و�طاقم�تر�وي�و�تفاعل�صفي�ب�ن��ستاذ�أو�املعلم�و�التلميذ����إطار�ما��

�املدرس� �املحيط ��� ��تصالية �العملية �تفعيل ��� �القيادة �دور �مو��ة يعا�ي�يلية

Abstract: 

           The study aimed to identify the nature of leadership and its importance in activating the role of school communication 

due to the importance of the two terms in the cycle of the educational and educational institution’s process cycle. It is the

subject of the current study, Where the researcher focused on addressing the subject in the school because it is the basic 

building block on which the foundation of education is built at all levels, as the light was shed on leadership to ensure 

effective management with a positive impact on subordinates from the administrative and educational staff and class 

interaction between the teacher or teacher and the student in The framework of the so

accordingly this analytical study came, exp

the school environment 

Keywords: : school - leader - school leadership 
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The Importance Of Leadership In Activating School Communication
 ا��زائر/ جامعة�ورقلة/ فاطنة�بن�عمر.د

fatna ben amor/University of Ouargla/Algeria 

�س��ورة� �دورة ��� �املصط���ن �أل�مية �نظرا �املدر��� ��تصال �دور �تفعيل ��� �و�أ�مي��ا �القيادة �ما�ية �ع�� �للتعرف �الدراسة �دفت

فالقيادة��عت���مؤشر�النجاح�أو�الفشل��ال���تقاس���ا�املنظمات�ا��ديثة�أل��ا��عتمد�ع���القائد�كفرد�املؤسسة�ال��بو�ة�و�التعليمية،��

فاعل�داخل�التنظيم�بصفة�عامة�و�املحيط�املدر����بصفة�خاصة�و��و�موضوع�الدراسة�ا��الية،�حيث�عمدت�الباحثة�ال��ك���ع���تناول�

�ا ��ساسية �اللبنة �أل��ا �املدرسة ��� �لضمان�املوضوع �القيادة �ع�� �الضوء ��سليط �تم �إذ �مستو�اتھ، �بجميع �التعليم �أساس �عل��ا �يب�� ل��

�سي���فعال�ذو�تأث���إيجا�ي�ع���املرؤوس�ن��من�طاقم�إداري�و�طاقم�تر�وي�و�تفاعل�صفي�ب�ن��ستاذ�أو�املعلم�و�التلميذ����إطار�ما��

�التحل �الدراسة ��اتھ �جاءت �و�عليھ �املدر��� �املدرس�باالتصال �املحيط ��� ��تصالية �العملية �تفعيل ��� �القيادة �دور �مو��ة يلية

  .شباب�الباحث�ن�من�الكث���من�املشكالت�ال����عيق�عملية�ال�شر�العل��

  �تصال�املدر�����-القيادة�املدرسية��-القائد��-

The study aimed to identify the nature of leadership and its importance in activating the role of school communication 

due to the importance of the two terms in the cycle of the educational and educational institution’s process cycle. It is the

Where the researcher focused on addressing the subject in the school because it is the basic 

building block on which the foundation of education is built at all levels, as the light was shed on leadership to ensure 

ith a positive impact on subordinates from the administrative and educational staff and class 

interaction between the teacher or teacher and the student in The framework of the so-called school communication, and 

accordingly this analytical study came, explaining the role of leadership in activating the communication process between 

school leadership - school communication 
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The Importance Of Leadership In Activating School Communication

  

  :م��ص�الدراسة

�س��ورة�            �دورة ��� �املصط���ن �أل�مية �نظرا �املدر��� ��تصال �دور �تفعيل ��� �و�أ�مي��ا �القيادة �ما�ية �ع�� �للتعرف �الدراسة �دفت

املؤسسة�ال��بو�ة�و�التعليمية،��

فاعل�داخل�التنظيم�بصفة�عامة�و�املحيط�املدر����بصفة�خاصة�و��و�موضوع�الدراسة�ا��الية،�حيث�عمدت�الباحثة�ال��ك���ع���تناول�

�ا ��ساسية �اللبنة �أل��ا �املدرسة ��� املوضوع

�سي���فعال�ذو�تأث���إيجا�ي�ع���املرؤوس�ن��من�طاقم�إداري�و�طاقم�تر�وي�و�تفاعل�صفي�ب�ن��ستاذ�أو�املعلم�و�التلميذ����إطار�ما��

�التحل �الدراسة ��اتھ �جاءت �و�عليھ �املدر��� باالتصال

شباب�الباحث�ن�من�الكث���من�املشكالت�ال����عيق�عملية�ال�شر�العل��

  

-املدرسة :ال�لمات�املفتاحية

The study aimed to identify the nature of leadership and its importance in activating the role of school communication 

due to the importance of the two terms in the cycle of the educational and educational institution’s process cycle. It is the 

Where the researcher focused on addressing the subject in the school because it is the basic 

building block on which the foundation of education is built at all levels, as the light was shed on leadership to ensure 

ith a positive impact on subordinates from the administrative and educational staff and class 

called school communication, and 

laining the role of leadership in activating the communication process between 
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ع���بدراسة�السلوك���سا�ي�كفرد�ثم�جاء�علم�

�جتماع�ليدرس�الفرد��داخل�ا��ماعة����محيط�إجتما���من�خالل�التفاعل�ب�ن��فراد����إطار�ما�س���التجاذب�و�

التنافر��و��خذ�و�العطاء�ب�ن�أعضاء�ا��ماعة،�حيث�ي�ون�العمل�مش��ك�و���داف�موحدة����ظل�ثقافة�تنظيمية�

م�و�اتجا�ات�و�عادات�و�معتقدات�يجب�أن�يتح�����ا�جميع�أفراد�املنظمة�لضمان�الوالء�و��نتماء�و�بالتا���

ت�و�ن�فرق�عمل��ذات�مج�ود�جما����عمل�ع���تحقيق�التوازن�ب�ن�ا��قوق�و�الواجبات�مما�يضمن�العائد�و�املنفعة�

تقدم�وتطور�املنظمة،�و�عليھ�جاء�علم�النفس��جتما���

للمنظمات�ليوحد�ج�ود��خصائي�ن�النفساني�ن�و�علماء��جتماع�ملتا�عة�عمل�ا��ماعة�و�تفاعل�أفراد�ا�مع��عض�م�

،�و�ل�ي��س����مور�وفق�اس��اتيجية�معينة�يجب�تفعيل�دور�القيادة�ال���تتجسد������ص�القائد��الذي�

يتوجب�عليھ�العمل�بجدية�و�التح���بصفات�تخولھ�التصرف�وفق�مايمليھ�عليھ�القانون�و�قوة�املنصب����ظل�التح���

�عوامل�القوة�التنظيمية�الفعالة�ال���تكسبھ�ال�ار�زما�و�ا����ة�و���ملام�باملعلومات�ال���تخص�املنظمة�و�العامل�ن���ا�

�و�الذي� �داخل�التنظيم �باإلتصال �ال�تتم�إال�عن�طر�ق�ما�س�� �مور

ي�ون�ب�ن��طراف�الفاعلة����املنظمة،�و�املؤسسة�ال��بو�ة�نموذج�����اتھ�الدراسة�حيث���تم�القائد�ال��بوي�داخل�

ن�أعضاء�املؤسسة�املدرسة�عن�طر�ق��تصال�الذي�يتم�بالت�سيق�و��جتماعات�اليومية�و��سبوعية�و�السنو�ة�ب�

من�طاقم�إداري�و�طلقم�تر�وي�و�أولياء��مور�و�ال�يئات�املسؤولة�عن�القطاع،�و��س��ل�سياق�الكالم�بالتعرف�ع���

�شاط�إيجا�ي�يقوم�بھ���ص�بقرار�رس���تتوفر�بھ�سمات�و�خصائص�قيادية�ل�شرف�

ع���مجموعة�من�العامل�ن�لتحقيق�أ�داف�وا��ة�بوسيلة�التأث���و��ستمالة�أو�إستخدام�السلطة�بالقدر�املناسب�و�

ن�القيادة�ت�سيق����ود�املوارد�ال�شر�ة�و����توجيھ�و�إرشاد�

نحو���داف�و�الفرص،�كما�أ��ا�عملية�مساندة�و�دعم�لفرص�العمل�ذاتية��دارة،�و�يرى�أيضا�أن�القيادة����صورة�

لدى�من�صور�السيطرة�دون�أن�تصل�إ���حد�ال�سلط�أو�التحكم،�حيث�أن�جو�ر�القيادة�يتمثل����خلق��ستجابة�

  )2002السل��،�. ( العامل�ن�للقرارات�و��وامر��دار�ة،�بالتأث���ع���العامل�ن�و�إستخالص�من�أفضل�مالد��م�

و�قد�تطور�مف�وم�القيادة�حيث�أ��ا�لم��عد��ع���قدرة�الفرد�ع���التعامل�مع��م�انات�املادية�و��شياء�فحسب،�

الغالبة�ع���صفات�القائد�حيث�أن�نجاحھ�يرتبط�بتحقيق���داف�الفردية�

�ا��وانب� �إ�� �باإلضافة �تنظيمية �جوانب �ل�ا �م�مة �املعاصرة �التنظيمات ��� �ال��بو�ة �القائد �و��عت���م�مة لإل�سان،

�البي�ي �املتغ��ات �مع �و�التكيف �ال�شر�ة، �ال�شاطات �مختلف �ب�ن �و�الت�سيق ��التوجيھ �حاجات���سانية �و�تحقيق ة
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ع���بدراسة�السلوك���سا�ي�كفرد�ثم�جاء�علم�املنظمات�منذ��زل�إ���يومنا��ذا�من�خالل�علم�النفس�الذي�

�جتماع�ليدرس�الفرد��داخل�ا��ماعة����محيط�إجتما���من�خالل�التفاعل�ب�ن��فراد����إطار�ما�س���التجاذب�و�

التنافر��و��خذ�و�العطاء�ب�ن�أعضاء�ا��ماعة،�حيث�ي�ون�العمل�مش��ك�و���داف�موحدة����ظل�ثقافة�تنظيمية�

م�و�اتجا�ات�و�عادات�و�معتقدات�يجب�أن�يتح�����ا�جميع�أفراد�املنظمة�لضمان�الوالء�و��نتماء�و�بالتا���

ت�و�ن�فرق�عمل��ذات�مج�ود�جما����عمل�ع���تحقيق�التوازن�ب�ن�ا��قوق�و�الواجبات�مما�يضمن�العائد�و�املنفعة�

تقدم�وتطور�املنظمة،�و�عليھ�جاء�علم�النفس��جتما����املتبادلة�ب�ن��عضاء�الفاعل�ن�الذين��س�رون�ع���نجاح�و 

للمنظمات�ليوحد�ج�ود��خصائي�ن�النفساني�ن�و�علماء��جتماع�ملتا�عة�عمل�ا��ماعة�و�تفاعل�أفراد�ا�مع��عض�م�

،�و�ل�ي��س����مور�وفق�اس��اتيجية�معينة�يجب�تفعيل�دور�القيادة�ال���تتجسد������ص�القائد��الذي�

يتوجب�عليھ�العمل�بجدية�و�التح���بصفات�تخولھ�التصرف�وفق�مايمليھ�عليھ�القانون�و�قوة�املنصب����ظل�التح���

�عوامل�القوة�التنظيمية�الفعالة�ال���تكسبھ�ال�ار�زما�و�ا����ة�و���ملام�باملعلومات�ال���تخص�املنظمة�و�العامل�ن���ا�

� ��اتھ �و��ل �املرجوة ���داف �تحقيق �أجل �و�الذي�من �داخل�التنظيم �باإلتصال �ال�تتم�إال�عن�طر�ق�ما�س�� �مور

ي�ون�ب�ن��طراف�الفاعلة����املنظمة،�و�املؤسسة�ال��بو�ة�نموذج�����اتھ�الدراسة�حيث���تم�القائد�ال��بوي�داخل�

املدرسة�عن�طر�ق��تصال�الذي�يتم�بالت�سيق�و��جتماعات�اليومية�و��سبوعية�و�السنو�ة�ب�

من�طاقم�إداري�و�طلقم�تر�وي�و�أولياء��مور�و�ال�يئات�املسؤولة�عن�القطاع،�و��س��ل�سياق�الكالم�بالتعرف�ع���

  .ما�ية�القيادة�و�القائد�أل��ما�العنصر�امل�م����تفعيل��تصال��و�التواصل

  : �عر�ف�القيادة

�شاط�إيجا�ي�يقوم�بھ���ص�بقرار�رس���تتوفر�بھ�سمات�و�خصائص�قيادية�ل�شرف���عرف�القيادة�ع���أ��ا

ع���مجموعة�من�العامل�ن�لتحقيق�أ�داف�وا��ة�بوسيلة�التأث���و��ستمالة�أو�إستخدام�السلطة�بالقدر�املناسب�و�

1993(.  

ن�القيادة�ت�سيق����ود�املوارد�ال�شر�ة�و����توجيھ�و�إرشاد�و��عرض�السل���رؤ�تھ�العصر�ة�للقيادة�ف�و�يرى�أ

نحو���داف�و�الفرص،�كما�أ��ا�عملية�مساندة�و�دعم�لفرص�العمل�ذاتية��دارة،�و�يرى�أيضا�أن�القيادة����صورة�

من�صور�السيطرة�دون�أن�تصل�إ���حد�ال�سلط�أو�التحكم،�حيث�أن�جو�ر�القيادة�يتمثل����خلق��ستجابة�

العامل�ن�للقرارات�و��وامر��دار�ة،�بالتأث���ع���العامل�ن�و�إستخالص�من�أفضل�مالد��م�

و�قد�تطور�مف�وم�القيادة�حيث�أ��ا�لم��عد��ع���قدرة�الفرد�ع���التعامل�مع��م�انات�املادية�و��شياء�فحسب،�

الغالبة�ع���صفات�القائد�حيث�أن�نجاحھ�يرتبط�بتحقيق���داف�الفردية��بل�أصبحت�النظرة���سانية����النظرة

�ا��وانب� �إ�� �باإلضافة �تنظيمية �جوانب �ل�ا �م�مة �املعاصرة �التنظيمات ��� �ال��بو�ة �القائد �و��عت���م�مة لإل�سان،

�البي�ي �املتغ��ات �مع �و�التكيف �ال�شر�ة، �ال�شاطات �مختلف �ب�ن �و�الت�سيق ��التوجيھ ��سانية

  . العامل�ن�و�تحقيق�رغبا��م�و�خلق�مبدأ�املساواة�ب�ن�العامل�ن

(  
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  :مقدمة

املنظمات�منذ��زل�إ���يومنا��ذا�من�خالل�علم�النفس�الذي�         

�جتماع�ليدرس�الفرد��داخل�ا��ماعة����محيط�إجتما���من�خالل�التفاعل�ب�ن��فراد����إطار�ما�س���التجاذب�و�

التنافر��و��خذ�و�العطاء�ب�ن�أعضاء�ا��ماعة،�حيث�ي�ون�العمل�مش��ك�و���داف�موحدة����ظل�ثقافة�تنظيمية�

م�و�اتجا�ات�و�عادات�و�معتقدات�يجب�أن�يتح�����ا�جميع�أفراد�املنظمة�لضمان�الوالء�و��نتماء�و�بالتا���تحدد�قي

ت�و�ن�فرق�عمل��ذات�مج�ود�جما����عمل�ع���تحقيق�التوازن�ب�ن�ا��قوق�و�الواجبات�مما�يضمن�العائد�و�املنفعة�

املتبادلة�ب�ن��عضاء�الفاعل�ن�الذين��س�رون�ع���نجاح�و 

للمنظمات�ليوحد�ج�ود��خصائي�ن�النفساني�ن�و�علماء��جتماع�ملتا�عة�عمل�ا��ماعة�و�تفاعل�أفراد�ا�مع��عض�م�

،�و�ل�ي��س����مور�وفق�اس��اتيجية�معينة�يجب�تفعيل�دور�القيادة�ال���تتجسد������ص�القائد��الذي� البعض

يتوجب�عليھ�العمل�بجدية�و�التح���بصفات�تخولھ�التصرف�وفق�مايمليھ�عليھ�القانون�و�قوة�املنصب����ظل�التح���

�عوامل�القوة�التنظيمية�الفعالة�ال���تكسبھ�ال�ار�زما�و�ا����ة�و���ملام�باملعلومات�ال���تخص�املنظمة�و�العامل�ن���ا�

� ��اتھ �و��ل �املرجوة ���داف �تحقيق �أجل من

ي�ون�ب�ن��طراف�الفاعلة����املنظمة،�و�املؤسسة�ال��بو�ة�نموذج�����اتھ�الدراسة�حيث���تم�القائد�ال��بوي�داخل�

املدرسة�عن�طر�ق��تصال�الذي�يتم�بالت�سيق�و��جتماعات�اليومية�و��سبوعية�و�السنو�ة�ب�

من�طاقم�إداري�و�طلقم�تر�وي�و�أولياء��مور�و�ال�يئات�املسؤولة�عن�القطاع،�و��س��ل�سياق�الكالم�بالتعرف�ع���

ما�ية�القيادة�و�القائد�أل��ما�العنصر�امل�م����تفعيل��تصال��و�التواصل

 
ً

  : القيادة�:أوال

�عر�ف�القيادة .1

�عرف�القيادة�ع���أ��ا         

ع���مجموعة�من�العامل�ن�لتحقيق�أ�داف�وا��ة�بوسيلة�التأث���و��ستمالة�أو�إستخدام�السلطة�بالقدر�املناسب�و�

1993املنيف،�(عند�الضرورة�

و��عرض�السل���رؤ�تھ�العصر�ة�للقيادة�ف�و�يرى�أ        

نحو���داف�و�الفرص،�كما�أ��ا�عملية�مساندة�و�دعم�لفرص�العمل�ذاتية��دارة،�و�يرى�أيضا�أن�القيادة����صورة�

من�صور�السيطرة�دون�أن�تصل�إ���حد�ال�سلط�أو�التحكم،�حيث�أن�جو�ر�القيادة�يتمثل����خلق��ستجابة�

العامل�ن�للقرارات�و��وامر��دار�ة،�بالتأث���ع���العامل�ن�و�إستخالص�من�أفضل�مالد��م�

و�قد�تطور�مف�وم�القيادة�حيث�أ��ا�لم��عد��ع���قدرة�الفرد�ع���التعامل�مع��م�انات�املادية�و��شياء�فحسب،��       

بل�أصبحت�النظرة���سانية����النظرة

�ا��وانب� �إ�� �باإلضافة �تنظيمية �جوانب �ل�ا �م�مة �املعاصرة �التنظيمات ��� �ال��بو�ة �القائد �و��عت���م�مة لإل�سان،

�البي�ي �املتغ��ات �مع �و�التكيف �ال�شر�ة، �ال�شاطات �مختلف �ب�ن �و�الت�سيق ��التوجيھ ��سانية

العامل�ن�و�تحقيق�رغبا��م�و�خلق�مبدأ�املساواة�ب�ن�العامل�ن

)2001بفيفري،�دنالب،�( 
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و��نالك�من�يرى�بأن�القيادة����عملية�تفاوض�ب�ن�القائد�و�مرؤوسية�و��ذا��ع���ادخال�البعد�الثقا������بناء�

  )(Robbins ,1989. مف�وم�القيادة�،�أي�أن�املنظمات�تتأثر����قياد��ا�بقوة�ثقافة�املجتمع�و�دالالت�ثقافتھ

�فن� �و��� �املنظمة، �مع �و�التعامل �و�الزمالء �و�املرؤوس�ن مالء

  )2006القا���،�

،ص�2001مر���،. ( و�عرف�ا�مر����بأ��ا�السلوك�الذي�يقوم�بھ�الفرد�ح�ن�يوجھ��شاط�جماعة�نحو��دف�مش��ك

�عرف�ا��ان���و�أوندل�ع���أ��ا�القدرة�ع���إحداث�تأث���������اص�عن�طر�ق��تصال���م�و�توج���م�لتحقيق�

بأ��ا�عملية�تفاعل�ب�ن�القائد�و�مجموعة�من�التا�ع�ن����موقف�مع�ن�ي��تب�عليھ�تحديد�

�ع��� �القائد ��و�قدرة �القيادة �و�جو�ر�عملية ���داف �تلك �لتحقيق �الفاعلة �باإلجراءات �القيام �ثم مش��كة

182(  

-129(  

�عت���القيادة�����أسا�������حياة�املجتمع�ال�شري�ح���ت��تب�حيا��م�و�يقام�العدل�و�يحال�دون�أن�يأ�ل�القوي�

  )151البقرة��ية�

ة�ذات�ا��يال�الواسع�و�الطاقة�و��بت�ار�ال����ستطيع�أن�تتخذ�القرارات�

�ايجابية� ��غي��ات �و�إحداث �بي��م �فيما ��عاو�ي �اتجاه ��� �أو�الدخول �التصرف �إ�� �لآلخر�ن �توج��ا �تمثل و���

�و�أ��ا� �النابض �و�قل��ا ��دار�ة �جو�ر�العملية ��� �القيادة �بأن �القول �إ�� �الفكر��داري �رجال �كث���من �ذ�ب لقد

�ال��بو�ة �العملية �جوانب ��ل ��� ��سري �أسا��� �بدور �تقوم ��و��ا �من �نا�ع �و�دور�ا �م�ان��ا �أ�مية �و�أن ��دارة . مفتاح

و�فعالية�و��عمل�القيادة�كأداة�محركة�ل�ا�لتحقيق�أ�داف�ا�و�قد�أصبحت�القيادة�املعيار�

  : النقاط�ال���تدعو�إ���أ�مية�القيادة�ع���النحو�التا��

�حي �من �الفردي �با���د �مقارنة �ا��يدة �و�التعامل�و�نتائجھ �و�التعاون �التفاعل ث

� �أق��� �لبذل �العامل�ن �و�تحف���و�دفع ����يع �حيث �من ��داء�التأث����يجا�ي �ممكنو��ستمرار��� ج�د

 .ائج�و����يع��بداع�و��بت�ار����العمل
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اصدارات المركز الدیمقراطي العربي للدراسات السیاسیة واالقتصادیة                                              

 

و��نالك�من�يرى�بأن�القيادة����عملية�تفاوض�ب�ن�القائد�و�مرؤوسية�و��ذا��ع���ادخال�البعد�الثقا������بناء�

مف�وم�القيادة�،�أي�أن�املنظمات�تتأثر����قياد��ا�بقوة�ثقافة�املجتمع�و�دالالت�ثقافتھ

�الز  �ب�ن �متوازنة �عالقات �إقامة �فن ��� �فن�و�القيادة �و��� �املنظمة، �مع �و�التعامل �و�الزمالء �و�املرؤوس�ن مالء

القا���،�.( الت�سيق�ب�ن��فراد�و�ا��ماعات�و���ن�ال�مم�لبلوغ���داف�امل�شودة

و�عرف�ا�مر����بأ��ا�السلوك�الذي�يقوم�بھ�الفرد�ح�ن�يوجھ��شاط�جماعة�نحو��دف�مش��ك

�عرف�ا��ان���و�أوندل�ع���أ��ا�القدرة�ع���إحداث�تأث���������اص�عن�طر�ق��تصال���م�و�توج���م�لتحقيق�

  )59،ص�2003أحمد،حافظ،

�أبو�النصر بأ��ا�عملية�تفاعل�ب�ن�القائد�و�مجموعة�من�التا�ع�ن����موقف�مع�ن�ي��تب�عليھ�تحديد�: و��عرف�ا

�ع��� �القائد ��و�قدرة �القيادة �و�جو�ر�عملية ���داف �تلك �لتحقيق �الفاعلة �باإلجراءات �القيام �ثم مش��كة

182،�ص�2007أبو�النصر،. ( التأث�������خر�ن�و�تحقيق�النتائج�املطلو�ة�من�خالل�م

-128،�ص�ص2019،بلقايد(:ي��يمكن�تحديد�أ�مية�ال�شر�العل���للباحث�ن�فيما�

�عت���القيادة�����أسا�������حياة�املجتمع�ال�شري�ح���ت��تب�حيا��م�و�يقام�العدل�و�يحال�دون�أن�يأ�ل�القوي�

البقرة��ية�". (و�لوال�دفع�هللا�الناس��عض�م�ببعض�لفسدت��رض

ة�ذات�ا��يال�الواسع�و�الطاقة�و��بت�ار�ال����ستطيع�أن�تتخذ�القرارات�فالقيادة�بالغة���مية�و���تلك�القياد

  )2002�،27ع��،�( ا��ر�ئة�و�ال��اعة�و����نفس�الوقت�املل��مة�بالنظم

�ايجابية� ��غي��ات �و�إحداث �بي��م �فيما ��عاو�ي �اتجاه ��� �أو�الدخول �التصرف �إ�� �لآلخر�ن �توج��ا �تمثل و���

2009�،77(  

�و�أ��ا� �النابض �و�قل��ا ��دار�ة �جو�ر�العملية ��� �القيادة �بأن �القول �إ�� �الفكر��داري �رجال �كث���من �ذ�ب لقد

�ال��بو�ة �العملية �جوانب ��ل ��� ��سري �أسا��� �بدور �تقوم ��و��ا �من �نا�ع �و�دور�ا �م�ان��ا �أ�مية �و�أن ��دارة مفتاح

و�فعالية�و��عمل�القيادة�كأداة�محركة�ل�ا�لتحقيق�أ�داف�ا�و�قد�أصبحت�القيادة�املعيار��فتجعل��دارة�أك���دينامية

  )2012�،105الطراونة،�( الذي�يحدد�ع���ضوئھ�نجاح�أي�تنظيم�إداري 

النقاط�ال���تدعو�إ���أ�مية�القيادة�ع���النحو�التا��) 2009الرشايدة�

� �ا��ما�� �العمل �حيأ�مية �من �الفردي �با���د �مقارنة �ا��يدة و�نتائجھ

 .التفا�م�املش��ك�ب�ن�القائد�و�العامل�ن�معھ

� �أق��� �لبذل �العامل�ن �و�تحف���و�دفع ����يع �حيث �من التأث����يجا�ي

ائج�و����يع��بداع�و��بت�ار����العملتوجيھ�آداء�العامل�ن�نحو��نجاز�و�النت
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و��نالك�من�يرى�بأن�القيادة����عملية�تفاوض�ب�ن�القائد�و�مرؤوسية�و��ذا��ع���ادخال�البعد�الثقا������بناء�       

مف�وم�القيادة�،�أي�أن�املنظمات�تتأثر����قياد��ا�بقوة�ثقافة�املجتمع�و�دالالت�ثقافتھ

�الز            �ب�ن �متوازنة �عالقات �إقامة �فن ��� و�القيادة

الت�سيق�ب�ن��فراد�و�ا��ماعات�و���ن�ال�مم�لبلوغ���داف�امل�شودة

و�عرف�ا�مر����بأ��ا�السلوك�الذي�يقوم�بھ�الفرد�ح�ن�يوجھ��شاط�جماعة�نحو��دف�مش��ك        

141(  

�عرف�ا��ان���و�أوندل�ع���أ��ا�القدرة�ع���إحداث�تأث���������اص�عن�طر�ق��تصال���م�و�توج���م�لتحقيق��و          

أحمد،حافظ،( أحد���داف�

�أبو�النصر          و��عرف�ا

� �ع���أ�داف �القائد ��و�قدرة �القيادة �و�جو�ر�عملية ���داف �تلك �لتحقيق �الفاعلة �باإلجراءات �القيام �ثم مش��كة

التأث�������خر�ن�و�تحقيق�النتائج�املطلو�ة�من�خالل�م

يمكن�تحديد�أ�مية�ال�شر�العل���للباحث�ن�فيما�

  : ة�القيادةأ�مي. 2

�عت���القيادة�����أسا�������حياة�املجتمع�ال�شري�ح���ت��تب�حيا��م�و�يقام�العدل�و�يحال�دون�أن�يأ�ل�القوي�           

و�لوال�دفع�هللا�الناس��عض�م�ببعض�لفسدت��رض:" الضعيف�قال��عا��

فالقيادة�بالغة���مية�و���تلك�القياد          

ا��ر�ئة�و�ال��اعة�و����نفس�الوقت�املل��مة�بالنظم

�ايجابية�          ��غي��ات �و�إحداث �بي��م �فيما ��عاو�ي �اتجاه ��� �أو�الدخول �التصرف �إ�� �لآلخر�ن �توج��ا �تمثل و���

�2009،�الدعي�. (للمنظمة

�و�أ��ا�        �النابض �و�قل��ا ��دار�ة �جو�ر�العملية ��� �القيادة �بأن �القول �إ�� �الفكر��داري �رجال �كث���من �ذ�ب لقد

�ال��بو�ة �العملية �جوانب ��ل ��� ��سري �أسا��� �بدور �تقوم ��و��ا �من �نا�ع �و�دور�ا �م�ان��ا �أ�مية �و�أن ��دارة مفتاح

فتجعل��دارة�أك���دينامية

الذي�يحدد�ع���ضوئھ�نجاح�أي�تنظيم�إداري 

الرشايدة�( و�����ذا�السياق�أورد�

 - � �ا��ما�� �العمل أ�مية

التفا�م�املش��ك�ب�ن�القائد�و�العامل�ن�معھو 

 - � �أق��� �لبذل �العامل�ن �و�تحف���و�دفع ����يع �حيث �من التأث����يجا�ي

 .التم��و 

توجيھ�آداء�العامل�ن�نحو��نجاز�و�النت - 
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،�2009الرشايدة،�. ( �ستطيع�القائد�التغي���نحو��فضل�بما�يطبق�مالديھ�من�أف�ار�و�أساليب�عمل�جديدة

� �ظل �و��� ،� �السواء �حد �ع�� �املؤسسات �جميع ��� �ال�شاطات �مختلف �ترتكز�عليھ �م�ما �محورا �القيادة تنامي��ش�ل

التحديات����عصر�املعرفة�و�التكنولوجيا�مما��ستد���مواصلة�البحث�و��ستمرار����إحداث�التغي���و�التطو�ر�و��ذه�

  .م�مة�ال�تتحقق�إال����ظل�قيادة�واعية��س�ند�ع���مبادئ�و�قواعد��ساعد�ا�ع���أداء�م�ام�ا

 املشاركة�و�التفاعل��جتما���ب�ن�الرئ�س�و�مرؤوسيھ

 املركز�الوظيفي�ال��عطى�بالضرورة�القيادة�فل�س��ل�من��شغل�مركزا�رسميا�قائدا�

القيادة����أي�تنظيم�أو�مؤسسة�ممتدة�وواسعة��ن�شار�فالقائد�يمارس�دوره�ع���نوابھ�الفرعي�ن�و��ؤالء�

�داخل� �و�التنظيم �الت�سيق �القيادة �عملية �ع�� �عالوة �أيضا �القائد دور

��من�تقرر�من��و�القائد�فاملجموعة��عطى�القيادة�لأل��اص�الذين�ترى�ف��م�

. ( ي�ون�تا�عا����موقف�آخر�مم��ات�القيادة�و�مم��ات�التبعية�قابلة�للتبادل�فالقائد����موقف�ما�يمكن�أن

�ناك�العديد�من�الطرق�ال����ساعد�القيادة�ع���آداء�أدوار�ا�املطلو�ة�ع���أكمل�وجھ�و�ذلك�باملعرفة�ال�املة�

�و�ا �لألفراد ��ساسية �و�معرفة�ا��اجات �معھ، �و�كيفية�التعامل �و�م�وناتھ ��شمل�لإل�سان �املدرسية ملجتمع،�القيادة

مجموعة�من�التفاعالت�ب�ن���صية�القائد�و��تباع�من�حيث�حاجا��م�و�إ�تماما��م�و�مشكال��م�و�بناء�العالقات�

�بالعديد�من�املصادر�ال��� ب�ن�أفراد�ا�لذلك�فالقيادة�النا��ة��ستمد�فاعلي��ا�من�أجل�تحقيق���داف�امل�شودة�

  : قوة�القيادة�و�سلط��ا�و�نفوذ�ا����التا��

 يقصد���ا�التأث���ال������املستمد�من�تملك�مركز�السلطة�الرئ����

أي�القوة�ال��صية�املستمدة�من�قدرة�القائد�ع���التحكم����توز�ع�امل�افآت�لقاء��عمال�

و�يقصد���ا�قدرة�القائد�ع���التحكم����التوز�عات�غ���املرغوب�ف��ا�لنتائج��عمال�أي�ا��وافز�

و��ذه�تتعلق�بما�يمتلك�من�خصائص�جذابة��شد��فراد�للعمل�معھ��العالقات�

تتمثل����قدرة�القائد�و�قدراتھ�وخ��اتھ�و�م�اراتھ�الكث��ة�لتحقيق���داف�امل�شودة�مما�يجعل�

 :�خر�ن�يفضلون�العمل�تحت�قيادتھ�كما�ذكرت�ا��ر�ري�أ�م�مصادر�قوة�القائد

سوسیوتربویة إلعادة إنتاج الثقة بین  رؤى: التربویة واتجاھات التربیة الحدیثة
 المؤسسات التربویة والمجتمع
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�ستطيع�القائد�التغي���نحو��فضل�بما�يطبق�مالديھ�من�أف�ار�و�أساليب�عمل�جديدة

� �ظل �و��� ،� �السواء �حد �ع�� �املؤسسات �جميع ��� �ال�شاطات �مختلف �ترتكز�عليھ �م�ما �محورا �القيادة �ش�ل

التحديات����عصر�املعرفة�و�التكنولوجيا�مما��ستد���مواصلة�البحث�و��ستمرار����إحداث�التغي���و�التطو�ر�و��ذه�

م�مة�ال�تتحقق�إال����ظل�قيادة�واعية��س�ند�ع���مبادئ�و�قواعد��ساعد�ا�ع���أداء�م�ام�ا

  : مبادئ�القيادة�و����2010

املشاركة�و�التفاعل��جتما���ب�ن�الرئ�س�و�مرؤوسيھ�القيادة��عتمد�ع��

املركز�الوظيفي�ال��عطى�بالضرورة�القيادة�فل�س��ل�من��شغل�مركزا�رسميا�قائدا�

القيادة����أي�تنظيم�أو�مؤسسة�ممتدة�وواسعة��ن�شار�فالقائد�يمارس�دوره�ع���نوابھ�الفرعي�ن�و��ؤالء�

�و�ي�ون  �مرؤوس��م �ع�� �دور�م �داخل��يمارسون �و�التنظيم �الت�سيق �القيادة �عملية �ع�� �عالوة �أيضا �القائد دور

��من�تقرر�من��و�القائد�فاملجموعة��عطى�القيادة�لأل��اص�الذين�ترى�ف��م��معاي���أو�مبادئ�املجموعة�

مم��ات�القيادة�و�مم��ات�التبعية�قابلة�للتبادل�فالقائد����موقف�ما�يمكن�أن

 

�ناك�العديد�من�الطرق�ال����ساعد�القيادة�ع���آداء�أدوار�ا�املطلو�ة�ع���أكمل�وجھ�و�ذلك�باملعرفة�ال�املة�

�و�ا �لألفراد ��ساسية �و�معرفة�ا��اجات �معھ، �و�كيفية�التعامل �و�م�وناتھ لإل�سان

مجموعة�من�التفاعالت�ب�ن���صية�القائد�و��تباع�من�حيث�حاجا��م�و�إ�تماما��م�و�مشكال��م�و�بناء�العالقات�

�بالعديد�من�املصادر�ال��� ب�ن�أفراد�ا�لذلك�فالقيادة�النا��ة��ستمد�فاعلي��ا�من�أجل�تحقيق���داف�امل�شودة�

قوة�القيادة�و�سلط��ا�و�نفوذ�ا����التا��) 2006القا���،�( ا��ا�و�����ذا��طار�عرض�

يقصد���ا�التأث���ال������املستمد�من�تملك�مركز�السلطة�الرئ����

أي�القوة�ال��صية�املستمدة�من�قدرة�القائد�ع���التحكم����توز�ع�امل�افآت�لقاء��عمال�: قوة�ال��صية

 رغوب�ف��ا��ا��وافز�املادية،�املعنو�ة

و�يقصد���ا�قدرة�القائد�ع���التحكم����التوز�عات�غ���املرغوب�ف��ا�لنتائج��عمال�أي�ا��وافز�

و��ذه�تتعلق�بما�يمتلك�من�خصائص�جذابة��شد��فراد�للعمل�معھ��العالقات�: قوة�ا��اذبية�ال��صية

 لفعال�و�إ�تمامھ�بالعالقات���سانية�

تتمثل����قدرة�القائد�و�قدراتھ�وخ��اتھ�و�م�اراتھ�الكث��ة�لتحقيق���داف�امل�شودة�مما�يجعل�

�خر�ن�يفضلون�العمل�تحت�قيادتھ�كما�ذكرت�ا��ر�ري�أ�م�مصادر�قوة�القائد
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�ستطيع�القائد�التغي���نحو��فضل�بما�يطبق�مالديھ�من�أف�ار�و�أساليب�عمل�جديدة - 

125-126( 

  : مبادئ�القيادة .3

� �ظل �و��� ،� �السواء �حد �ع�� �املؤسسات �جميع ��� �ال�شاطات �مختلف �ترتكز�عليھ �م�ما �محورا �القيادة �ش�ل

التحديات����عصر�املعرفة�و�التكنولوجيا�مما��ستد���مواصلة�البحث�و��ستمرار����إحداث�التغي���و�التطو�ر�و��ذه�

م�مة�ال�تتحقق�إال����ظل�قيادة�واعية��س�ند�ع���مبادئ�و�قواعد��ساعد�ا�ع���أداء�م�ام�ا

2010و�قد�حدد�عطوى��

القيادة��عتمد�ع�� - 

املركز�الوظيفي�ال��عطى�بالضرورة�القيادة�فل�س��ل�من��شغل�مركزا�رسميا�قائدا� - 

القيادة����أي�تنظيم�أو�مؤسسة�ممتدة�وواسعة��ن�شار�فالقائد�يمارس�دوره�ع���نوابھ�الفرعي�ن�و��ؤالء� - 

�و�ي�ون  �مرؤوس��م �ع�� �دور�م يمارسون

 .املؤسسة

معاي���أو�مبادئ�املجموعة� - 

 . سندا�ملباد��ا

مم��ات�القيادة�و�مم��ات�التبعية�قابلة�للتبادل�فالقائد����موقف�ما�يمكن�أن - 

 )70-2010�،69عطوى،�

  : مصادر�قوة�القائد. 4

�ناك�العديد�من�الطرق�ال����ساعد�القيادة�ع���آداء�أدوار�ا�املطلو�ة�ع���أكمل�وجھ�و�ذلك�باملعرفة�ال�املة�           

�و�ا �لألفراد ��ساسية �و�معرفة�ا��اجات �معھ، �و�كيفية�التعامل �و�م�وناتھ لإل�سان

مجموعة�من�التفاعالت�ب�ن���صية�القائد�و��تباع�من�حيث�حاجا��م�و�إ�تماما��م�و�مشكال��م�و�بناء�العالقات�

�بالعديد�من�املصادر�ال��� ب�ن�أفراد�ا�لذلك�فالقيادة�النا��ة��ستمد�فاعلي��ا�من�أجل�تحقيق���داف�امل�شودة�

ا��ا�و�����ذا��طار�عرض��عي��ا�ع���آداء�واجب

يقصد���ا�التأث���ال������املستمد�من�تملك�مركز�السلطة�الرئ����: قوة�الوظيفة -1

قوة�ال��صية� -2

رغوب�ف��ا��ا��وافز�املادية،�املعنو�ةامل

و�يقصد���ا�قدرة�القائد�ع���التحكم����التوز�عات�غ���املرغوب�ف��ا�لنتائج��عمال�أي�ا��وافز�: قوة�ا��سم -3

 .السلبية

قوة�ا��اذبية�ال��صية -4

لفعال�و�إ�تمامھ�بالعالقات���سانية�الطيبة�و��تصال�ا

تتمثل����قدرة�القائد�و�قدراتھ�وخ��اتھ�و�م�اراتھ�الكث��ة�لتحقيق���داف�امل�شودة�مما�يجعل�: قوة�ا����ة -5

�خر�ن�يفضلون�العمل�تحت�قيادتھ�كما�ذكرت�ا��ر�ري�أ�م�مصادر�قوة�القائد
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و��عد�التناول�املفصل�للقيادة�و�القائد�بصفة�عامة�نأ�ي�إ���التطرق�

�و���� �التعليمية �املراحل �جميع ��� �الطالب �مع �تفاعل�م �أثناء �و�ال��بو�ون �املعلمون �بھ �يقوم �تر�وي �إجتما�� �و�دور

مختلف�املواقف�و��ذا�الدور�القيادي�للمعلم�يتعلمھ�و�يك�سبھ�عن�طر�ق�املمارسة�و�التدر�ب�و�ا����ة�و�يتحقق��ذا�

�خاصة� �و�املدرسة �عامة �التعليم �ع�� �تأث���ا �بأ�عاد �و�الو�� �القوميةو�العاملية �و�القضايا �تجا�ات

 .العوملة�و�تأث���ا�علينا�بالسلب�أو��يجاب�و�كيفية�التوافق�مع��ذا�التيار�دون�املساس�بقيمنا�املختلفة

ملدر����و����يع�القيادة�املدرسية�ع���القيام�

كيفية�استخدام�التكنولوجيا�ا��ديثة����التدر�س�و�التقو�م�و�كيفية�جعل�

 .املتعلم�مركز�العملية�ال��بو�ة�الشعور�باملسؤولية�نحو�نجاح�العمل�وحبھ�الشديد�ملساعدة�و�خدمة��خر�ن

 )77-76،�ص�ص�2010ز�د�عبوي،�

 .�عت���حلقة�وصل�ب�ن�العامل�ن�و�خطط�املؤسسة�و�تصورا��ا�املستقبلية

 دعم�القوى�العاملة��يجابية�و�تقليل�أثر�ا��وانب�السلبية�لدى�العامل�ن�

 )25عمر�مصطفى،ب�س،�ص�

سوسیوتربویة إلعادة إنتاج الثقة بین  رؤى: التربویة واتجاھات التربیة الحدیثة
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 الق�ر�ة�القصر�ة

و��عد�التناول�املفصل�للقيادة�و�القائد�بصفة�عامة�نأ�ي�إ���التطرق��)17،�ص�2017ا��ر�ري،

  : القيادة�املدرسية

�و���� �التعليمية �املراحل �جميع ��� �الطالب �مع �تفاعل�م �أثناء �و�ال��بو�ون �املعلمون �بھ �يقوم �تر�وي �إجتما�� �و�دور

مختلف�املواقف�و��ذا�الدور�القيادي�للمعلم�يتعلمھ�و�يك�سبھ�عن�طر�ق�املمارسة�و�التدر�ب�و�ا����ة�و�يتحقق��ذا�

  : الدور��ش�ل�فعال�عندما�ي�ون�قادرا�ع��

�خاصة� �و�املدرسة �عامة �التعليم �ع�� �تأث���ا �بأ�عاد �و�الو�� �القوميةو�العاملية �و�القضايا �تجا�ات

العوملة�و�تأث���ا�علينا�بالسلب�أو��يجاب�و�كيفية�التوافق�مع��ذا�التيار�دون�املساس�بقيمنا�املختلفة

ملدر����و����يع�القيادة�املدرسية�ع���القيام�توضيح�ا��ديد����الثقافة�ال��بو�ة�ل�ل�العامل�ن����املجتمع�ا

كيفية�استخدام�التكنولوجيا�ا��ديثة����التدر�س�و�التقو�م�و�كيفية�جعل�: بذلك����املدارس�ال���يتولون�قياد��ا�مثل

املتعلم�مركز�العملية�ال��بو�ة�الشعور�باملسؤولية�نحو�نجاح�العمل�وحبھ�الشديد�ملساعدة�و�خدمة��خر�ن

ز�د�عبوي،�. ( باألحداث�و�النظرة��عيدة�املدى�نحو�تطو�ر�العملية�التعليمية

  : أ�مية�القيادة�ال��بو�ة

�عت���حلقة�وصل�ب�ن�العامل�ن�و�خطط�املؤسسة�و�تصورا��ا�املستقبلية

 .قيادة�املؤسسة�من�أجل�تحقيق���داف�املرسومة

 .ا��طط�الالزمة�لعمل�االسيطرة�ع���مشكالت�العمل�و�رسم�

 .تنمية�و�تدر�ب�و�رعاية��فراد�إذ�أ��م�رأس�املال���م�و�املورد��ع��

 .مواكبة�التغ��ات�املحيطة�و�توظيف�ا���دمة�املؤسسة

دعم�القوى�العاملة��يجابية�و�تقليل�أثر�ا��وانب�السلبية�لدى�العامل�ن�

 .ل�االسيطرة�بالروح�القيادية�ع���مشكالت�العمل�و�ح

 .تنمية�و�تدر�ب�و�رعاية��فراد�بإعتبار�م�موارد��امة

عمر�مصطفى،ب�س،�ص�( ال���يع�املستمر�و�الدافعية�العالية�للعامل�ن
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 ا����ة - 

 امل�افأة - 

الق�ر�ة�القصر�ة - 

 ال�شر�عية - 

 املرجعية - 

ا��ر�ري،( املعلوماتية� - 

 .  للقيادة�املدرسية

القيادة�املدرسية: ثانيا

  : مف�وم�ا .1

�و���� �التعليمية �املراحل �جميع ��� �الطالب �مع �تفاعل�م �أثناء �و�ال��بو�ون �املعلمون �بھ �يقوم �تر�وي �إجتما�� �و�دور

مختلف�املواقف�و��ذا�الدور�القيادي�للمعلم�يتعلمھ�و�يك�سبھ�عن�طر�ق�املمارسة�و�التدر�ب�و�ا����ة�و�يتحقق��ذا�

الدور��ش�ل�فعال�عندما�ي�ون�قادرا�ع��

 - � �خاصة�متا�عة �و�املدرسة �عامة �التعليم �ع�� �تأث���ا �بأ�عاد �و�الو�� �القوميةو�العاملية �و�القضايا �تجا�ات

العوملة�و�تأث���ا�علينا�بالسلب�أو��يجاب�و�كيفية�التوافق�مع��ذا�التيار�دون�املساس�بقيمنا�املختلفة: مثل

توضيح�ا��ديد����الثقافة�ال��بو�ة�ل�ل�العامل�ن����املجتمع�ا - 

بذلك����املدارس�ال���يتولون�قياد��ا�مثل

املتعلم�مركز�العملية�ال��بو�ة�الشعور�باملسؤولية�نحو�نجاح�العمل�وحبھ�الشديد�ملساعدة�و�خدمة��خر�ن

باألحداث�و�النظرة��عيدة�املدى�نحو�تطو�ر�العملية�التعليمية�الت�بؤ  - 

أ�مية�القيادة�ال��بو�ة .2

�عت���حلقة�وصل�ب�ن�العامل�ن�و�خطط�املؤسسة�و�تصورا��ا�املستقبلية - 

قيادة�املؤسسة�من�أجل�تحقيق���داف�املرسومة - 

السيطرة�ع���مشكالت�العمل�و�رسم� - 

تنمية�و�تدر�ب�و�رعاية��فراد�إذ�أ��م�رأس�املال���م�و�املورد��ع�� - 

مواكبة�التغ��ات�املحيطة�و�توظيف�ا���دمة�املؤسسة - 

دعم�القوى�العاملة��يجابية�و�تقليل�أثر�ا��وانب�السلبية�لدى�العامل�ن� - 

السيطرة�بالروح�القيادية�ع���مشكالت�العمل�و�ح - 

تنمية�و�تدر�ب�و�رعاية��فراد�بإعتبار�م�موارد��امة - 

ال���يع�املستمر�و�الدافعية�العالية�للعامل�ن - 
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تحتل�القيادة�املدرسية�م�انة�متم��ة�ملا�نقوم�بھ�من�م�ام�لتحقيق�أ�داف�العملية�التعليمية�و�تلبية��حتياجات�

�تحديد� �و�تم ��خرى ��دارة �أنواع �عن �م����ا �ال�� �ا��صائص ��عض �عل��ا �أضفى �مما �املعاصرة �التطورات �ضوء ��

إن�القيادة�املدرسية�تتعامل�مع�التلميذ�و�املعلم�و��داري،�و�لقد��انت�القيادة�املدرسية�تتمركز�ع���النظام�و�

ند�املعلم��نظباط�و�التقيد�بالتعليمات�و��نظمة�و��يقاع�و�العقو�ات�املتنوعة�ع���التلميذ�و��حباط�الذي�ت��كھ�ع

ح�ن�ت�ون�إجراءات�تفت�شية�لإلطالع�ع���آدائھ�مما�يولد�خفض�الروح�املعنو�ة�،�أماالقيادة�املدرسية�ا��ديثة��عت���

���� �تتمثل �م�م��م �مشرف�ن �بواسطة �تتم �املعلم�ن �متا�عة �و�أن � �التعليمية �للعملية �الرئ���� ��و�املحور �التلميذ أن

�و� �و�مس�ل ��و�مرشد �املعلم �و�دور �التعليمية ��سي���العملية �أجل �من الن��

ل��ا،�إن�نقص�ع���القائد�أن�ي�ون�لديھ��حاطة�و��ملام�التام�بخصائص�ا��ماعة�و�تماسك�ا�و�توز�ع��دوار�ع

املعلومات�عن�طبيعة�ا��ماعة�و�كيفية�التعامل�مع�ا�يولد�لدى�القائد�مشا�ل�و�صراعات�متعددة�مع�املرؤوس�ن�و�

ع�جماعات�أخرى�حيث�أن��ناك�مجالس��باء�و�املعلم�ن�

�و��و� �ل��ميع �مش��ك ��دف �و��ناك �القائد �مع ��عاو�ي ��ش�ل ��عمل �جميع�ا �املتعددة �و�ال��ان �الطلبة و�مجالس

  : و�أشار�إ���أ�م�ا��صائص�العامة�للقيادة�ال��بو�ة�النا��ة����ثالث�نقاط�رئ�سية

 راد�و�إشباع�ا��اجات�ال���تظ�ر����ا��ماعة�

تحاول��نتفاع�بما�يؤكده�علم�النفس�من�ضرورة�ا��وافز�الذاتية�و�ا��وافز�الداخلية�لل�شاط�من��ل�فرد�

تقدر�إ�سانية�الفرد�و�تح��مھ�و�تقدر�كفاءتھ�و�ما�يؤديھ�من�عمل�م�ما��ان�صغ���و��ستمتع�وج�ة�نظره�و�

إن�القائد����املؤسسة�التعليمية��و��ساس�و�تزايدت�واجبات�القائد�����ونة��خ��ة��س�ب�النمو�و�الت��م�

اللذين�حدثا����املؤسسات�التعليمية�حيث�أصبح�من�الصعب�حصر��ذه�الواجبات�و�التعرف�ع���امل�ارات�و�نظرا�ألن�
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  : خصائص�القيادة�املدرسية

تحتل�القيادة�املدرسية�م�انة�متم��ة�ملا�نقوم�بھ�من�م�ام�لتحقيق�أ�داف�العملية�التعليمية�و�تلبية��حتياجات�

�تحديد� �و�تم ��خرى ��دارة �أنواع �عن �م����ا �ال�� �ا��صائص ��عض �عل��ا �أضفى �مما �املعاصرة �التطورات �ضوء ��

  : خصائص�القيادة�املدرسية�و�متطلبا��ا��التا��

  : لعنصر��سا�������القيادة��و���سان

إن�القيادة�املدرسية�تتعامل�مع�التلميذ�و�املعلم�و��داري،�و�لقد��انت�القيادة�املدرسية�تتمركز�ع���النظام�و�

�نظباط�و�التقيد�بالتعليمات�و��نظمة�و��يقاع�و�العقو�ات�املتنوعة�ع���التلميذ�و��حباط�الذي�ت��كھ�ع

ح�ن�ت�ون�إجراءات�تفت�شية�لإلطالع�ع���آدائھ�مما�يولد�خفض�الروح�املعنو�ة�،�أماالقيادة�املدرسية�ا��ديثة��عت���

���� �تتمثل �م�م��م �مشرف�ن �بواسطة �تتم �املعلم�ن �متا�عة �و�أن � �التعليمية �للعملية �الرئ���� ��و�املحور �التلميذ أن

�و�تقديم �و��رشاد �و�املتا�عة �و���شراف �و�مس�ل ��و�مرشد �املعلم �و�دور �التعليمية ��سي���العملية �أجل �من الن��

  .نا���و�مقيم�و�م�سر�و�مراقب�العملية�التعليمية

  : القيادة�املدرسية����قيادة�جماعية

ع���القائد�أن�ي�ون�لديھ��حاطة�و��ملام�التام�بخصائص�ا��ماعة�و�تماسك�ا�و�توز�ع��دوار�ع

املعلومات�عن�طبيعة�ا��ماعة�و�كيفية�التعامل�مع�ا�يولد�لدى�القائد�مشا�ل�و�صراعات�متعددة�مع�املرؤوس�ن�و�

  . ينعكس�ذلك�سلبا�ع���العملية�التعليمية

  : القيادة�ال��بو�ة����عملية��عاونية

ع�جماعات�أخرى�حيث�أن��ناك�مجالس��باء�و�املعلم�ن�القيادة�املدرسية�ال��عمل�بمفرد�ا�و�أ��ا��ناك��عاون�م

�و��و� �ل��ميع �مش��ك ��دف �و��ناك �القائد �مع ��عاو�ي ��ش�ل ��عمل �جميع�ا �املتعددة �و�ال��ان �الطلبة و�مجالس

و�أشار�إ���أ�م�ا��صائص�العامة�للقيادة�ال��بو�ة�النا��ة����ثالث�نقاط�رئ�سية

راد�و�إشباع�ا��اجات�ال���تظ�ر����ا��ماعة��عمل�ع���تحقيق�رغبات��ف

تحاول��نتفاع�بما�يؤكده�علم�النفس�من�ضرورة�ا��وافز�الذاتية�و�ا��وافز�الداخلية�لل�شاط�من��ل�فرد�

تقدر�إ�سانية�الفرد�و�تح��مھ�و�تقدر�كفاءتھ�و�ما�يؤديھ�من�عمل�م�ما��ان�صغ���و��ستمتع�وج�ة�نظره�و�

 )26،�ص�2007الغامدي،�.( ا�بم��ات�الصا���العام

 :  

إن�القائد����املؤسسة�التعليمية��و��ساس�و�تزايدت�واجبات�القائد�����ونة��خ��ة��س�ب�النمو�و�الت��م�

اللذين�حدثا����املؤسسات�التعليمية�حيث�أصبح�من�الصعب�حصر��ذه�الواجبات�و�التعرف�ع���امل�ارات�و�نظرا�ألن�
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خصائص�القيادة�املدرسية .3

تحتل�القيادة�املدرسية�م�انة�متم��ة�ملا�نقوم�بھ�من�م�ام�لتحقيق�أ�داف�العملية�التعليمية�و�تلبية��حتياجات�        

�تحديد� �و�تم ��خرى ��دارة �أنواع �عن �م����ا �ال�� �ا��صائص ��عض �عل��ا �أضفى �مما �املعاصرة �التطورات �ضوء ��

خصائص�القيادة�املدرسية�و�متطلبا��ا��التا��

لعنصر��سا�������القيادة��و���سانا: أوال

إن�القيادة�املدرسية�تتعامل�مع�التلميذ�و�املعلم�و��داري،�و�لقد��انت�القيادة�املدرسية�تتمركز�ع���النظام�و�         

�نظباط�و�التقيد�بالتعليمات�و��نظمة�و��يقاع�و�العقو�ات�املتنوعة�ع���التلميذ�و��حباط�الذي�ت��كھ�ع

ح�ن�ت�ون�إجراءات�تفت�شية�لإلطالع�ع���آدائھ�مما�يولد�خفض�الروح�املعنو�ة�،�أماالقيادة�املدرسية�ا��ديثة��عت���

���� �تتمثل �م�م��م �مشرف�ن �بواسطة �تتم �املعلم�ن �متا�عة �و�أن � �التعليمية �للعملية �الرئ���� ��و�املحور �التلميذ أن

�و�تقديم �و��رشاد �و�املتا�عة �شراف

نا���و�مقيم�و�م�سر�و�مراقب�العملية�التعليمية

القيادة�املدرسية����قيادة�جماعية: ثانيا  

ع���القائد�أن�ي�ون�لديھ��حاطة�و��ملام�التام�بخصائص�ا��ماعة�و�تماسك�ا�و�توز�ع��دوار�ع        

املعلومات�عن�طبيعة�ا��ماعة�و�كيفية�التعامل�مع�ا�يولد�لدى�القائد�مشا�ل�و�صراعات�متعددة�مع�املرؤوس�ن�و�

ينعكس�ذلك�سلبا�ع���العملية�التعليمية

القيادة�ال��بو�ة����عملية��عاونية: ثالثا

القيادة�املدرسية�ال��عمل�بمفرد�ا�و�أ��ا��ناك��عاون�م�       

�و��و� �ل��ميع �مش��ك ��دف �و��ناك �القائد �مع ��عاو�ي ��ش�ل ��عمل �جميع�ا �املتعددة �و�ال��ان �الطلبة و�مجالس

  .الطالب

و�أشار�إ���أ�م�ا��صائص�العامة�للقيادة�ال��بو�ة�النا��ة����ثالث�نقاط�رئ�سية

�عمل�ع���تحقيق�رغبات��ف - 

تحاول��نتفاع�بما�يؤكده�علم�النفس�من�ضرورة�ا��وافز�الذاتية�و�ا��وافز�الداخلية�لل�شاط�من��ل�فرد� - 

 .من�أفراد�ا��ماعة

تقدر�إ�سانية�الفرد�و�تح��مھ�و�تقدر�كفاءتھ�و�ما�يؤديھ�من�عمل�م�ما��ان�صغ���و��ستمتع�وج�ة�نظره�و� - 

ا�بم��ات�الصا���العامتز���

: صفات�القائد .4

إن�القائد����املؤسسة�التعليمية��و��ساس�و�تزايدت�واجبات�القائد�����ونة��خ��ة��س�ب�النمو�و�الت��م�        

اللذين�حدثا����املؤسسات�التعليمية�حيث�أصبح�من�الصعب�حصر��ذه�الواجبات�و�التعرف�ع���امل�ارات�و�نظرا�ألن�
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�وأجر�ت� �عديدة �مؤتمرات �و�لقد�أقيمت �صفات �من� ائد

لقد�أثب�ت�الدراسات�أن�غالبية�القيادي�ن�النا���ن�ع���مستوى�عال�أوجيد�من�العلم�و�امل�ارة�فالقيادي�النا���

  

إن�القائد�عليھ�أن�ي�ون�قادرا�ع���تحديات�حاجات�جماعتھ�املختلفة�و��ستجابة�ل�ا�كما�يجب�أن�يرى�من�قبل�

�أو�عدم� �و�قبول�ا ���ص�تھ �ع�� �القدرة لد��ا

قبول�ا�و�ما�إذا��ان�متجاوب�مع�القضايا�ال���تطرأ�و�من��ذا�املنطلق�فإن�لم�تقبلھ�ا��ماعة���صيا�فإ��ا�لم�تقبلھ�

القومية�و�السليمة�و�الطاقة�و�املثابرة��ل�ا�عوامل�تؤدي�

العديد�من�الظروف�العملية�تتطلب�املثابرة�و��ستمرار�ة�����قناع�و�التأث������الغ���و�القائد�النا���يواظب�و�يثابر�

  .القائد����نظر�جماعتھ�متحمسا�و�معتدال

ي�ب���أن�ي�ون�القائد���صا�متم��ا�و�ذلك�بالعمل�وفق�مبادئ�و�

89-90( 
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�للق �فالبد �ا��اصة �طبيعتھ �لھ �باملؤسسات�التعليمية �وأجر�ت�العمل �عديدة �مؤتمرات �و�لقد�أقيمت �صفات �من� ائد

  : دراسات�مختلفة�حول�الصفات�ال���يتمتع���ا�القائد�ومن�ب�ن��ذه�الصفات

 : التعليم�و�امل�ارة

لقد�أثب�ت�الدراسات�أن�غالبية�القيادي�ن�النا���ن�ع���مستوى�عال�أوجيد�من�العلم�و�امل�ارة�فالقيادي�النا���

  .و�يتا�ع�التطور����املعلومات�و�العلوم�و�يلتحق�بالدورات�التدر��ية�

 : أن�يكون�متعاطفا�مع�جماعتھ

إن�القائد�عليھ�أن�ي�ون�قادرا�ع���تحديات�حاجات�جماعتھ�املختلفة�و��ستجابة�ل�ا�كما�يجب�أن�يرى�من�قبل�

�املجموعة �أن �حيث �عليھ ��عتمد �الذي �ال��ص �أنھ �املجموعة �أو�عدم��أفراد �و�قبول�ا ���ص�تھ �ع�� �القدرة لد��ا

قبول�ا�و�ما�إذا��ان�متجاوب�مع�القضايا�ال���تطرأ�و�من��ذا�املنطلق�فإن�لم�تقبلھ�ا��ماعة���صيا�فإ��ا�لم�تقبلھ�

 : أن�يكون�لديھ�الثقة�بالنفس�و�باآلخر�ن

القومية�و�السليمة�و�الطاقة�و�املثابرة��ل�ا�عوامل�تؤدي�إن�الذ�اء�و�العلم�و�املعرفة�و�ا��كم�ا��يد�و�ال��صية�

  : و�����التا���إ���الثقة�بالنفس�و�بالقدرات�الذاتية�و�الثقة�بقدرات��خر�ن

  :  القدرة�ع����تصال

  : إن�القائد�ال��بوي�النا���البد�أن�ي�ون�لديھ�مجموعة�من�امل�ارات�لإلتصال

 ا��ديث�و��قناع

 ماع�و��نصات

 : أن�يكون�لديھ�القدرة�ع���املواظبة

العديد�من�الظروف�العملية�تتطلب�املثابرة�و��ستمرار�ة�����قناع�و�التأث������الغ���و�القائد�النا���يواظب�و�يثابر�

  .ع���تحقيق�أ�دافھ�و�ما��عرض�لھ�من�صعو�ات�أو�معوقات

القائد����نظر�جماعتھ�متحمسا�و�معتدال�و�يقصد�بذلك�أن�ي�ون :  أن�يكون�قدوة�ل��ماعة

ي�ب���أن�ي�ون�القائد���صا�متم��ا�و�ذلك�بالعمل�وفق�مبادئ�و�: أن�يكون�مع��فا�بھ�من�أفراد�املجموعة

89،�ص�ص�2010عبدي،�. ( معاي���ا��ماعة�أي�أنھ�ال�يختلف��ل��ختالف�مع�م

  :�تصال�املدر���

  : مف�وم�عملية��تصال
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�للق �فالبد �ا��اصة �طبيعتھ �لھ �باملؤسسات�التعليمية العمل

دراسات�مختلفة�حول�الصفات�ال���يتمتع���ا�القائد�ومن�ب�ن��ذه�الصفات

التعليم�و�امل�ارة 1.3

لقد�أثب�ت�الدراسات�أن�غالبية�القيادي�ن�النا���ن�ع���مستوى�عال�أوجيد�من�العلم�و�امل�ارة�فالقيادي�النا���       

و�يتا�ع�التطور����املعلومات�و�العلوم�و�يلتحق�بالدورات�التدر��ية��يقرأ�و�يطالع

أن�يكون�متعاطفا�مع�جماعتھ 2.3

إن�القائد�عليھ�أن�ي�ون�قادرا�ع���تحديات�حاجات�جماعتھ�املختلفة�و��ستجابة�ل�ا�كما�يجب�أن�يرى�من�قبل�     

�املجموعة �أن �حيث �عليھ ��عتمد �الذي �ال��ص �أنھ �املجموعة أفراد

قبول�ا�و�ما�إذا��ان�متجاوب�مع�القضايا�ال���تطرأ�و�من��ذا�املنطلق�فإن�لم�تقبلھ�ا��ماعة���صيا�فإ��ا�لم�تقبلھ�

  .قائدا

أن�يكون�لديھ�الثقة�بالنفس�و�باآلخر�ن 3.3

إن�الذ�اء�و�العلم�و�املعرفة�و�ا��كم�ا��يد�و�ال��صية�         

إ���الثقة�بالنفس�و�بالقدرات�الذاتية�و�الثقة�بقدرات��خر�ن

القدرة�ع����تصال .1

إن�القائد�ال��بوي�النا���البد�أن�ي�ون�لديھ�مجموعة�من�امل�ارات�لإلتصال

 كتابة�تقر�ر - 

ا��ديث�و��قناع - 

ماع�و��نصات�ست - 

أن�يكون�لديھ�القدرة�ع���املواظبة .2

العديد�من�الظروف�العملية�تتطلب�املثابرة�و��ستمرار�ة�����قناع�و�التأث������الغ���و�القائد�النا���يواظب�و�يثابر�

ع���تحقيق�أ�دافھ�و�ما��عرض�لھ�من�صعو�ات�أو�معوقات

أن�يكون�قدوة�ل��ماعة .3

أن�يكون�مع��فا�بھ�من�أفراد�املجموعة .4

معاي���ا��ماعة�أي�أنھ�ال�يختلف��ل��ختالف�مع�م

�تصال�املدر���: ثالثا

مف�وم�عملية��تصال .1
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و�يقصد���ا�اصطالحا�عملية�ايصال�املعلومات�و�الف�م�وذلك��غرض�إيجاد�التغي���املطلوب����سلوك��خر�ن�ف���

عملية�تت�ون�من�مرسل�واحد�و�مستقبل�واحد�ف��سل�املعلومات�و�الف�م�من�مرسل�إ���املستقبل�ثم�ترد�إ���مرسل�

أنھ�العملية�ال���تتضمن�نقل�املعلومات�ثم�تلقي�الردود�ع��ا�عن�طر�ق�نظام�عام�للمعلومات�

اد�و�املجموعات�كذلك�عرفھ�الدكتور�ال�اش���لوكيا�ع���أنھ�عملية�نقل��ف�ار�و�املعلومات�و��راء�و��ف�ار�ب�ن��فر 

�و�عملية�تبادل�للمعلومات�و�إرسال�للمعا�ي�ب�ن���ص�ن�أو�أك�����دف�إحاطة�الغ���بأمور�أو�معلومات�جديدة�

أيضا��و�رسالة�ذات�طبيعة�علمية�أو�عملية�إجتماعية�أو�ثقافية�إقتصادية�إو�إدار�ة�ت�بع�من�حاجة�الفرد�و�الكالم�و�

38 -39(  

  . �تصال��و�بمثابة�العصب�ا��يوي�للمدرسة�و��و�الذي�يبعث�ا��ياة����أطراف�ا�و�يدفع�ا�نحو�تحقيق�أ�داف�ا

�من� �املدر��� �املجتمع �أفراد �و�ب�ن �البعض ��عض�م �التالميذ �و�ب�ن �و�التالميذ �و�املعلم�ن ��دارة �ب�ن و��و��تصال

�و� ��دار�ة �و�الوظائف �العمليات �جميع �ألن �ذلك �املدر��� �الوسط ��� ��ساسية العمليات

  .التعليمية�من�تخطيط�و�تنظيم�و�توجيھ�و�تدر�ب�و�تقو�م�و�إتخاذ�قرارت�تتوقف�ع���عملية��تصال

  .ملح���عمل��تصال�ع���تدعيم�و�تطو�ر�العالقة�ب�ن�املؤسسة�التعليمية�و�أفراد�املجتمع�ا

�املدرسة ��� �ت�شأ �و�ال�� �العمل �تواجھ �ال�� �املشكالت �أ�م �ع�� �التعرف �يمكن محمد�.( املدر���

سوسیوتربویة إلعادة إنتاج الثقة بین  رؤى: التربویة واتجاھات التربیة الحدیثة
 المؤسسات التربویة والمجتمع

   

اصدارات المركز الدیمقراطي العربي للدراسات السیاسیة واالقتصادیة                                              

 

و�يقصد���ا�اصطالحا�عملية�ايصال�املعلومات�و�الف�م�وذلك��غرض�إيجاد�التغي���املطلوب����سلوك��خر�ن�ف���

عملية�تت�ون�من�مرسل�واحد�و�مستقبل�واحد�ف��سل�املعلومات�و�الف�م�من�مرسل�إ���املستقبل�ثم�ترد�إ���مرسل�

  .ملعرفة�بما�أحدثتھ�من�أثر����املستقبل

أنھ�العملية�ال���تتضمن�نقل�املعلومات�ثم�تلقي�الردود�ع��ا�عن�طر�ق�نظام�عام�للمعلومات�

  .املرتدة��غرض�التوصل�إ���أفعال�محددة�تؤدي�إ���تحقيق�أ�داف�التنظيم

كذلك�عرفھ�الدكتور�ال�اش���لوكيا�ع���أنھ�عملية�نقل��ف�ار�و�املعلومات�و��راء�و��ف�ار�ب�ن��فر 

  .���إطار�تفاع���و�كذلك�التعب���عن��نفعاالت�و��حاس�س�و�العواطف

�و�عملية�تبادل�للمعلومات�و�إرسال�للمعا�ي�ب�ن���ص�ن�أو�أك�����دف�إحاطة�الغ���بأمور�أو�معلومات�جديدة�

  .ل�����ذا�السلوكأو�التأث������سلوك��فراد�و�ا��ماعات�أو�التغي���و�التعدي

أيضا��و�رسالة�ذات�طبيعة�علمية�أو�عملية�إجتماعية�أو�ثقافية�إقتصادية�إو�إدار�ة�ت�بع�من�حاجة�الفرد�و�الكالم�و�

38،�ص�ص�2016الواعر،�زحاف،�.( �ستماع�و�التفاعل�مع��خر�ن�إلك�ساب�ا����ات

  : �تصال�املدر���

�تصال��و�بمثابة�العصب�ا��يوي�للمدرسة�و��و�الذي�يبعث�ا��ياة����أطراف�ا�و�يدفع�ا�نحو�تحقيق�أ�داف�ا

�من� �املدر��� �املجتمع �أفراد �و�ب�ن �البعض ��عض�م �التالميذ �و�ب�ن �و�التالميذ �و�املعلم�ن ��دارة �ب�ن و��و��تصال

  .مشرف�ن�و�أولياء�التالميذ

�و�� ��دار�ة �و�الوظائف �العمليات �جميع �ألن �ذلك �املدر��� �الوسط ��� ��ساسية العمليات

التعليمية�من�تخطيط�و�تنظيم�و�توجيھ�و�تدر�ب�و�تقو�م�و�إتخاذ�قرارت�تتوقف�ع���عملية��تصال

�عمل��تصال�ع���تدعيم�و�تطو�ر�العالقة�ب�ن�املؤسسة�التعليمية�و�أفراد�املجتمع�ا

�املدرسة ��� �ت�شأ �و�ال�� �العمل �تواجھ �ال�� �املشكالت �أ�م �ع�� �التعرف �يمكن املدر���

(  

  : املدر�����تصال

 ف�م�مايحيط�بھ�من�ظوا�ر�و�أحداث�

 �علم�م�ارات�و�خ��ات�جديدة

 الشعور�بالراحة�و�املتعة�و�ال�سلية�

 ع���معلومات�حديدة�ال����ساعد����اتخاذ�القرار

 توضيح�و�ت��يح�املعلومات�و��راء�

 �عالم�و�التوجيھ�و��رشاد
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و�يقصد���ا�اصطالحا�عملية�ايصال�املعلومات�و�الف�م�وذلك��غرض�إيجاد�التغي���املطلوب����سلوك��خر�ن�ف���    

عملية�تت�ون�من�مرسل�واحد�و�مستقبل�واحد�ف��سل�املعلومات�و�الف�م�من�مرسل�إ���املستقبل�ثم�ترد�إ���مرسل�

ملعرفة�بما�أحدثتھ�من�أثر����املستقبل

أنھ�العملية�ال���تتضمن�نقل�املعلومات�ثم�تلقي�الردود�ع��ا�عن�طر�ق�نظام�عام�للمعلومات�: م�س�وتو��عرفھ�و�ليا

املرتدة��غرض�التوصل�إ���أفعال�محددة�تؤدي�إ���تحقيق�أ�داف�التنظيم

كذلك�عرفھ�الدكتور�ال�اش���لوكيا�ع���أنھ�عملية�نقل��ف�ار�و�املعلومات�و��راء�و��ف�ار�ب�ن��فر 

���إطار�تفاع���و�كذلك�التعب���عن��نفعاالت�و��حاس�س�و�العواطف

  : �تصال .2

�و�عملية�تبادل�للمعلومات�و�إرسال�للمعا�ي�ب�ن���ص�ن�أو�أك�����دف�إحاطة�الغ���بأمور�أو�معلومات�جديدة�         

أو�التأث������سلوك��فراد�و�ا��ماعات�أو�التغي���و�التعدي

أيضا��و�رسالة�ذات�طبيعة�علمية�أو�عملية�إجتماعية�أو�ثقافية�إقتصادية�إو�إدار�ة�ت�بع�من�حاجة�الفرد�و�الكالم�و�

�ستماع�و�التفاعل�مع��خر�ن�إلك�ساب�ا����ات

�تصال�املدر��� .3

�تصال��و�بمثابة�العصب�ا��يوي�للمدرسة�و��و�الذي�يبعث�ا��ياة����أطراف�ا�و�يدفع�ا�نحو�تحقيق�أ�داف�ا�         

�من� �املدر��� �املجتمع �أفراد �و�ب�ن �البعض ��عض�م �التالميذ �و�ب�ن �و�التالميذ �و�املعلم�ن ��دارة �ب�ن و��و��تصال

مشرف�ن�و�أولياء�التالميذ

�من           �كذلك �و��عد

التعليمية�من�تخطيط�و�تنظيم�و�توجيھ�و�تدر�ب�و�تقو�م�و�إتخاذ�قرارت�تتوقف�ع���عملية��تصال

�عمل��تصال�ع���تدعيم�و�تطو�ر�العالقة�ب�ن�املؤسسة�التعليمية�و�أفراد�املجتمع�ا�        

� �خالل �املدرسة�ل�تصاو�من ��� �ت�شأ �و�ال�� �العمل �تواجھ �ال�� �املشكالت �أ�م �ع�� �التعرف �يمكن املدر���

)13،�ص�1993إبرا�يم،�

�تصالأ�مية� .4

ف�م�مايحيط�بھ�من�ظوا�ر�و�أحداث� - 

�علم�م�ارات�و�خ��ات�جديدة - 

الشعور�بالراحة�و�املتعة�و�ال�سلية� - 

ع���معلومات�حديدة�ال����ساعد����اتخاذ�القرارا��صول� - 

توضيح�و�ت��يح�املعلومات�و��راء� - 

�عالم�و�التوجيھ�و��رشاد - 
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 ر�ط�أفراد�املجتمع�املدر�����عض�م�ببعض�من�ج�ة�و�ر�ط�م�بمحيط�م�ا��ار���من�ج�ة�أخرى 

 العملية�ال��بو�ة�التعليميةالتعرف�ع���العوامل��جتماعية�و��قتصادية�و�الثقافية�ذات�التأث������

 )59،�ص�2009تاعو�نات�ع��،�

 )84،�ص�

�و� �و�املؤسسات �التعليم �وزارة �مع ��تصال �مثل �املختلفة ��تجا�ات ��� ��تصاالت �تتم �التعليمية ��ج�زة داخل

�و�القرارات� �الدور�ة �امل�شورات �التعلمية، �و�املجالس ��جتماعات السنو�ة،

  .املختلفة�املقابلة�ال��صية�مع�ال�يئة�التدر�سية�و�الز�ارات�امليدانية�أو�ب�ن�الرؤساء��عض�م�مع��عض

�تصال�و�السرعة��و�عملية�اختيار�الوسيلة��نا�تتوقف�ع���اعتبارات�مختلفة�و�م�مة�مثل�السرعة�املطلو�ة���

املطلوب��تصال���م�و�نوع�الرسالة�املطلوب�توصيل�ا�و�أ�مي��ا�و�ا��اجة�إ���توضيح�الرسالة�ذا��ا�لعرض�وج�ات�

�م��ا �عدة �وسائل ��تصال �أن �القول ��ستطيع �أننا �أي �التنفيذ �طر�قة �ع�� ��جتماعات،�: النظر�و��تفاق التقار�ر،

سوسیوتربویة إلعادة إنتاج الثقة بین  رؤى: التربویة واتجاھات التربیة الحدیثة
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ر�ط�أفراد�املجتمع�املدر�����عض�م�ببعض�من�ج�ة�و�ر�ط�م�بمحيط�م�ا��ار���من�ج�ة�أخرى 

التعرف�ع���العوامل��جتماعية�و��قتصادية�و�الثقافية�ذات�التأث������

 التعرف�ع���أ�م�املشكالت�ال���تواجھ�العمل

 تحديد�أ�داف�املؤسسة�املدرسية�ووضع�ا��طط�الالزمة

 )24محمد�من��،�ب�س،�ص�. ( ز�ادة�التفاعل��جتما���ب�ن�املدرس�ن

  : خصائص��تصال�املدر���

 �تصال�عملية�دينامية�

 �تصال�عملية�دائر�ة

 عملية��ادفة

 �تصال�عملية�نظامية

 �تصال�عملية�متفاعلة�العناصر

 �تصال�عملية�متنوعة

تاعو�نات�ع��،�. ( �تصال�نظامھ�مدخالت�و�عمليات�و�مخرجات�و��غذية�راجعة

  : و�ظيفة��تصال�املدر���

 .تلبية�ا��اجات��ساسية�لإل�سان�من�جوع�و�عطش�و�أمان�و�غ���ا

 .���عما�يتم�داخل�الفرد�من�إنفعاالت�و�دوافع�و�عواطف

 التعب���عن�شعور�الفرد�نحو��خر�ن�م�ما��ان�نوع�شعوره��ذا�

 محاولة�التأث�������خر�ن�و�السيطرة�عل��م

 يز�د����فعالية�العملية�التعليمية�داخل�املدرسة

 �ساعد�ع���إك�شاف�جوانب�ايجابية������صيات�املجتمع�املدر���

،�ص�1999ر���،�( �عت����تصال�املدر����معيار�للعمل�ال��بوي�النا�������

  : أنواع�وسائل��تصال�املدر���

�و� �و�املؤسسات �التعليم �وزارة �مع ��تصال �مثل �املختلفة ��تجا�ات ��� ��تصاالت �تتم �التعليمية ��ج�زة داخل

�التقار�ر� �التلفونية، �و�القرارات�امل�املات �الدور�ة �امل�شورات �التعلمية، �و�املجالس ��جتماعات السنو�ة،

املختلفة�املقابلة�ال��صية�مع�ال�يئة�التدر�سية�و�الز�ارات�امليدانية�أو�ب�ن�الرؤساء��عض�م�مع��عض

و�عملية�اختيار�الوسيلة��نا�تتوقف�ع���اعتبارات�مختلفة�و�م�مة�مثل�السرعة�املطلو�ة���

املطلوب��تصال���م�و�نوع�الرسالة�املطلوب�توصيل�ا�و�أ�مي��ا�و�ا��اجة�إ���توضيح�الرسالة�ذا��ا�لعرض�وج�ات�

�م��ا �عدة �وسائل ��تصال �أن �القول ��ستطيع �أننا �أي �التنفيذ �طر�قة �ع�� النظر�و��تفاق

  )51-50،�ص�ص��2014،�رستم،�صا�
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ر�ط�أفراد�املجتمع�املدر�����عض�م�ببعض�من�ج�ة�و�ر�ط�م�بمحيط�م�ا��ار���من�ج�ة�أخرى  - 

التعرف�ع���العوامل��جتماعية�و��قتصادية�و�الثقافية�ذات�التأث������ - 

التعرف�ع���أ�م�املشكالت�ال���تواجھ�العمل - 

تحديد�أ�داف�املؤسسة�املدرسية�ووضع�ا��طط�الالزمة - 

ز�ادة�التفاعل��جتما���ب�ن�املدرس�ن - 

خصائص��تصال�املدر��� .5

�تصال�عملية�دينامية� - 

�تصال�عملية�دائر�ة - 

عملية��ادفة�تصال� - 

�تصال�عملية�نظامية - 

�تصال�عملية�متفاعلة�العناصر - 

�تصال�عملية�متنوعة - 

�تصال�نظامھ�مدخالت�و�عمليات�و�مخرجات�و��غذية�راجعة - 

و�ظيفة��تصال�املدر��� .6

تلبية�ا��اجات��ساسية�لإل�سان�من�جوع�و�عطش�و�أمان�و�غ���ا - 

���عما�يتم�داخل�الفرد�من�إنفعاالت�و�دوافع�و�عواطفالتعب - 

التعب���عن�شعور�الفرد�نحو��خر�ن�م�ما��ان�نوع�شعوره��ذا�� - 

محاولة�التأث�������خر�ن�و�السيطرة�عل��م - 

يز�د����فعالية�العملية�التعليمية�داخل�املدرسة - 

�ساعد�ع���إك�شاف�جوانب�ايجابية������صيات�املجتمع�املدر��� - 

�عت����تصال�املدر����معيار�للعمل�ال��بوي�النا������� - 

أنواع�وسائل��تصال�املدر��� .7

�و�          �و�املؤسسات �التعليم �وزارة �مع ��تصال �مثل �املختلفة ��تجا�ات ��� ��تصاالت �تتم �التعليمية ��ج�زة داخل

�التقار�ر�: املنظمات �التلفونية، امل�املات

املختلفة�املقابلة�ال��صية�مع�ال�يئة�التدر�سية�و�الز�ارات�امليدانية�أو�ب�ن�الرؤساء��عض�م�مع��عض

و�عملية�اختيار�الوسيلة��نا�تتوقف�ع���اعتبارات�مختلفة�و�م�مة�مثل�السرعة�املطلو�ة���         

املطلوب��تصال���م�و�نوع�الرسالة�املطلوب�توصيل�ا�و�أ�مي��ا�و�ا��اجة�إ���توضيح�الرسالة�ذا��ا�لعرض�وج�ات�

�م��ا �عدة �وسائل ��تصال �أن �القول ��ستطيع �أننا �أي �التنفيذ �طر�قة �ع�� النظر�و��تفاق

رستم،�صا�. ( املقابالت�ال��صية
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و��ذا�النوع�من���داف�يمكن�أن�يحقق�حينما�يتجھ��تصال�إ���إكساب�املتعلم�إتجا�ات�جديدة�أو��عديل�و�

وب�ف��ا�و�لقد�ات���من�خالل�الدراسات�العديدة�ال���أجر�ت�����ذا�

  .املجال�أن��تصال�ال������أقدر�ع���تحقيق��ذا�ال�دف�من��تصال�ا��ما���ي 

�و�ز�ادة� �مساعد��م �م��ا �و�يقصد ���م�م �بأمور �املتعلم�ن �نحو�توعية ��تصال �يتجھ �حينما �ال�دف ��ذا يتحقق

  )51-50،�ص�

�مجاالت� ��� �و�ذلك �جديدة �و�معلومات �و�مفا�يم �أو�م�ارات �خ��ات �املتعلم �نحو�اكساب ��تصال �يتجھ عندما

ي�ون����عمليات��تصال�و�تفاعل�مع�مجموعات�

أخرى�و�مع�أنواع��عمال��جتماعية�ال���تتطلب�و�جود�مثل��ذه�املعارف�املختلفة�ال���تلعب�دورا�فعاال����الفرد�و�

�ستمتاع����استقبال�املعلومة�أو�خ��ة�

و�ذلك�عن�طر�ق�القيام�بإرسال�رسائل�ال���تحمل����مضمو��ا�طا�عا�خاصا�القائم�ع���تحقيق�ا��وانب�ال���ذكرت�و�

�نا�يمكن�استعمال�وسائل�مثل�املسرحيات�و��فالم�و�املحادثات�ال�زلية�و�الساخرة�ال���من�خالل�مضمو��ا�و�عرض�ا�

�عد�التطرق�العميق�ملصط���القيادة�و�أ�مي��ا�و�أ�داف�ا�ال���يجسد�ا�القائد����املؤسسة�بصفة�عامة�و�ال��بو�ة�

� �العمل �و�فرق �ا��ماعة �اعضاء �ب�ن �باإلتصال �ما�س�� �تفعيل ��� �م�م �ا��د �و�الدور �خاصة، �و�بصفة و�الوحدات

���� ��سد �حصة �للقائد �إال�أن �القول ال��سعنا

تفعيل�ذلك�املس����تصا���محاوال�بذلك�بلوغ���داف�املسطرة�و�امل����قدما�باملؤسسة�نحو�النجاح�و��ستمرار�ة�

للمؤسسة��اإلدار��ن�من�مشرف�ن�و�نظار��ذا�من�ج�ة�و�الطاقم�ال��بوي�امل�ون�

�العام� �الصا�� ��� �ص��ا �و �ال�ل �ج�ود �توحيد �يتم �بحيث �التخصصات �و �املواد �جميع ��� �معلم�ن �و �أساتذة من

املو�وب��الذي�للمؤسسات�ال��بو�ة�ال���تقاس�بجودة��تصال�و�املخرجات�املتمثلة����التلميذ�النا���و�املتفوق�و�

� �العا�� �التعليم �مرحلة �إ�� �وصوال �املوالية �ال��بو�ة �املراحل ��� �املشوار�الدرا��� �جودة�) ا��امعة( سيواصل �ظل ��

و�عليھ�يجب�أن�نفعل�دور�القائد�بتوف���ا��و�املناسب�و����تمام�

�رفيعة� �مخرجات �انتاج �و�بالتا�� �ال��بو�ة �املؤسسات �نجاح ��� ��ساس �أل��ما سة

 .���مجال�القيادة�ال��بو�ة�من�قبل�الباحث�ن�و�املختص�ن

سوسیوتربویة إلعادة إنتاج الثقة بین  رؤى: التربویة واتجاھات التربیة الحدیثة
 المؤسسات التربویة والمجتمع

   

اصدارات المركز الدیمقراطي العربي للدراسات السیاسیة واالقتصادیة                                              

 

  :    أ�داف��تصال�املدر���

  : يمكن�تص�يف�أ�داف��تصال�املدر����بصورة�عامة���

و��ذا�النوع�من���داف�يمكن�أن�يحقق�حينما�يتجھ��تصال�إ���إكساب�املتعلم�إتجا�ات�جديدة�أو��عديل�و�

وب�ف��ا�و�لقد�ات���من�خالل�الدراسات�العديدة�ال���أجر�ت�����ذا�تث�يت�إتجا�ات�قديمة�موجودة�عنده�و�مرغ

املجال�أن��تصال�ال������أقدر�ع���تحقيق��ذا�ال�دف�من��تصال�ا��ما���ي 

�و�ز�ادة� �مساعد��م �م��ا �و�يقصد ���م�م �بأمور �املتعلم�ن �نحو�توعية ��تصال �يتجھ �حينما �ال�دف ��ذا يتحقق

،�ص�2016الواعر،�زحاف،�. ( م�و�ا�ساع�أفق�م�ملا�يدور�حول�م�من�أحداث

�مجاالت� ��� �و�ذلك �جديدة �و�معلومات �و�مفا�يم �أو�م�ارات �خ��ات �املتعلم �نحو�اكساب ��تصال �يتجھ عندما

ي�ون����عمليات��تصال�و�تفاعل�مع�مجموعات�ا��ياة�املختلفة�حيث�ا��وانب�املختلفة��عود�بالفائدة�عليھ�عندما�

أخرى�و�مع�أنواع��عمال��جتماعية�ال���تتطلب�و�جود�مثل��ذه�املعارف�املختلفة�ال���تلعب�دورا�فعاال����الفرد�و�

�ستمتاع����استقبال�املعلومة�أو�خ��ة�و�يتحقق��ذا�ال�دف�عندما�يتجھ��تصال�نحو�إدخال�الب��ة�و�السرور�و�

و�ذلك�عن�طر�ق�القيام�بإرسال�رسائل�ال���تحمل����مضمو��ا�طا�عا�خاصا�القائم�ع���تحقيق�ا��وانب�ال���ذكرت�و�

�نا�يمكن�استعمال�وسائل�مثل�املسرحيات�و��فالم�و�املحادثات�ال�زلية�و�الساخرة�ال���من�خالل�مضمو��ا�و�عرض�ا�

  .حدوث�التأث����يجا�ي�و�ال��في���ع���نفس�املتعلم�ن

�عد�التطرق�العميق�ملصط���القيادة�و�أ�مي��ا�و�أ�داف�ا�ال���يجسد�ا�القائد����املؤسسة�بصفة�عامة�و�ال��بو�ة�

� �العمل �و�فرق �ا��ماعة �اعضاء �ب�ن �باإلتصال �ما�س�� �تفعيل ��� �م�م �ا��د �و�الدور �خاصة، بصفة

� �التنظيم � �م��ا �ي�ش�ل �ال�� �(�قسام �املدرسة ��� �ال��بو�ة ����) املؤسسة ��سد �حصة �للقائد �إال�أن �القول ال��سعنا

تفعيل�ذلك�املس����تصا���محاوال�بذلك�بلوغ���داف�املسطرة�و�امل����قدما�باملؤسسة�نحو�النجاح�و��ستمرار�ة�

للمؤسسة��اإلدار��ن�من�مشرف�ن�و�نظار��ذا�من�ج�ة�و�الطاقم�ال��بوي�امل�ون�من�خالل��ر�ط��ل�العناصر�املش�لة�

�العام� �الصا�� ��� �ص��ا �و �ال�ل �ج�ود �توحيد �يتم �بحيث �التخصصات �و �املواد �جميع ��� �معلم�ن �و �أساتذة من

للمؤسسات�ال��بو�ة�ال���تقاس�بجودة��تصال�و�املخرجات�املتمثلة����التلميذ�النا���و�املتفوق�و�

� �العا�� �التعليم �مرحلة �إ�� �وصوال �املوالية �ال��بو�ة �املراحل ��� �املشوار�الدرا��� سيواصل

و�عليھ�يجب�أن�نفعل�دور�القائد�بتوف���ا��و�املناسب�و����تمام�. املخرجات�ال���توجھ�فيما��عد�إ���عالم�الشغل

�للمؤس �املنتم�ن ��فراد �رفيعة�بمتطلبات �مخرجات �انتاج �و�بالتا�� �ال��بو�ة �املؤسسات �نجاح ��� ��ساس �أل��ما سة

  .  املستوى�تتجسد������ص�التلميذ�الذي�سيصبح�إطارا�فاملستقبل

���مجال�القيادة�ال��بو�ة�من�قبل�الباحث�ن�و�املختص�نتكثيف�الدراسات�
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أ�داف��تصال�املدر��� .8

يمكن�تص�يف�أ�داف��تصال�املدر����بصورة�عامة���

  : �دف�توجي�� 1.8

و��ذا�النوع�من���داف�يمكن�أن�يحقق�حينما�يتجھ��تصال�إ���إكساب�املتعلم�إتجا�ات�جديدة�أو��عديل�و�        

تث�يت�إتجا�ات�قديمة�موجودة�عنده�و�مرغ

املجال�أن��تصال�ال������أقدر�ع���تحقيق��ذا�ال�دف�من��تصال�ا��ما���ي 

  :�دف�تثقيفي 2.8

�و�ز�ادة�     �مساعد��م �م��ا �و�يقصد ���م�م �بأمور �املتعلم�ن �نحو�توعية ��تصال �يتجھ �حينما �ال�دف ��ذا يتحقق

م�و�ا�ساع�أفق�م�ملا�يدور�حول�م�من�أحداثمعارف�

  : �دف��عليمي� 3.8

�مجاالت�         ��� �و�ذلك �جديدة �و�معلومات �و�مفا�يم �أو�م�ارات �خ��ات �املتعلم �نحو�اكساب ��تصال �يتجھ عندما

ا��ياة�املختلفة�حيث�ا��وانب�املختلفة��عود�بالفائدة�عليھ�عندما�

أخرى�و�مع�أنواع��عمال��جتماعية�ال���تتطلب�و�جود�مثل��ذه�املعارف�املختلفة�ال���تلعب�دورا�فعاال����الفرد�و�

  .املجتمع

  :�دف�ترفي��   4.8

و�يتحقق��ذا�ال�دف�عندما�يتجھ��تصال�نحو�إدخال�الب��ة�و�السرور�و�      

و�ذلك�عن�طر�ق�القيام�بإرسال�رسائل�ال���تحمل����مضمو��ا�طا�عا�خاصا�القائم�ع���تحقيق�ا��وانب�ال���ذكرت�و�

�نا�يمكن�استعمال�وسائل�مثل�املسرحيات�و��فالم�و�املحادثات�ال�زلية�و�الساخرة�ال���من�خالل�مضمو��ا�و�عرض�ا�

حدوث�التأث����يجا�ي�و�ال��في���ع���نفس�املتعلم�نتؤدي�إ���

  : خاتمة

�عد�التطرق�العميق�ملصط���القيادة�و�أ�مي��ا�و�أ�داف�ا�ال���يجسد�ا�القائد����املؤسسة�بصفة�عامة�و�ال��بو�ة�         

� �العمل �و�فرق �ا��ماعة �اعضاء �ب�ن �باإلتصال �ما�س�� �تفعيل ��� �م�م �ا��د �و�الدور �خاصة، بصفة

� �التنظيم � �م��ا �ي�ش�ل �ال�� �قسام

تفعيل�ذلك�املس����تصا���محاوال�بذلك�بلوغ���داف�املسطرة�و�امل����قدما�باملؤسسة�نحو�النجاح�و��ستمرار�ة�

من�خالل��ر�ط��ل�العناصر�املش�لة�

�العام� �الصا�� ��� �ص��ا �و �ال�ل �ج�ود �توحيد �يتم �بحيث �التخصصات �و �املواد �جميع ��� �معلم�ن �و �أساتذة من

للمؤسسات�ال��بو�ة�ال���تقاس�بجودة��تصال�و�املخرجات�املتمثلة����التلميذ�النا���و�املتفوق�و�

� �العا�� �التعليم �مرحلة �إ�� �وصوال �املوالية �ال��بو�ة �املراحل ��� �املشوار�الدرا��� سيواصل

املخرجات�ال���توجھ�فيما��عد�إ���عالم�الشغل

�للمؤس �املنتم�ن ��فراد بمتطلبات

املستوى�تتجسد������ص�التلميذ�الذي�سيصبح�إطارا�فاملستقبل

  : توصيات

تكثيف�الدراسات� - 
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 القيام��عمليات�التقييم�و�التدقيق��دا�ي�يمس�أداء�القائد�و��طراف�الفاعلة�داخل�التنظيم�

 .توف���ا��و�املناسب�و�املالئم�لعمل�املسؤول�ن�و��دار��ن�و�ال��بو��ن�داخل�املحيط�املدر���

 .��ات�مع�دول�رائدة�����ذا�املجال�و��ستفادة�من�ال��امج�املخصصة�

  مصر���: إدارة�منظمات�املجتمع�املد�ي،�اي��اك�لل�شر�ة�التوز�ع،�القا�رة�

�و� �التوز�ع �و �لل�شر �الكتب �عالم �ال��بو�ة، �املؤسسات إدارة

�املعلم�ن �ع�� �ال��بوي �ديرا�ي( �شراف �عيد، �روا�ع�)م��جم: محمد ،

 . عمان: �تصال�و�التكنولوجيا�للتعليم،�دار��ال�شر�و�التوز�ع،��ردن

واقع��تصال����املؤسسات�ال��بو�ة�ا��زائر�ة،�دراسة�ميدانية�ع����عض�

�عال �تخصص ��تصال �و ��عالم �علوم ��� �املاس�� �ش�ادة �لنيل �مكملة �مذكرة �البوا��، �أم �عامة،�الثانو�ات قات

  .    أم�البوا��: �ليةالعلوم���سانية�و��جتماعية،�قسم�العلوم���سانية،�جام�ة�العر�ي�بن�م�يدي

  . القا�رة

�تا �التعلي�� ��تصال �الصف�معوقات �داخل فعال

�تكنولوجيا� �املاجست����� �ش�ادة �لنيل �تكمي�� �بحث �نظر�املعلم�ن، �وج�ة �من �ا���ومية �الثانو�ة �باملدارس الدرا���

   . التعليم،��لية�الدراسات�العليا،�جامعة�السودان�للعلوم�و�التكنولوجيا،�السودان

�الت �غزة �مناطق �ملديري �ال��بو�ة �القيادة �نظر�فعالية �وج�ة �من �الغوث �بو�الة عليمية

 مديري��املدارس�بمحافظات�غزة،�رسالة�ماج�ست��،���لية�ال��بية،�قسم�أصول�ال��بية�،�جامعة��ز�ر��غزة،��

 .دمشق،�سور�ا: مفا�يمھ�و�ممارستھ،�دار�ال�شر�و�التوز�ع

  . القا�رة: نظي���و��دارة،�دار�املعارف�لل�شر�و�التوز�ع،�مصر

  وسائل�الوثائقي�املكتوب،�دار�ال�شر�للثقافة�و�التوز�ع،�القا�رة

  �دارة�املدرسية�ا��ديثة،�دار�ال�شر�و�التوز�ع،�القا�رة

  . القا�رة: �دارة�التعليمية�أصول�ا�و�تطبيقا��ا،�ب�ط،�مصر�

: السعودية: �دارة،�املفا�يم،��سس،�امل�ام�،�دار�العلوم�لل�شر�و�التوز�ع

15. Robbins.Stephen(1989)
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 �عي�ن�مختص�ن����مجال�القيادة�و��تصال�����ل�مؤسسة�تر�و�ة�

القيام��عمليات�التقييم�و�التدقيق��دا�ي�يمس�أداء�القائد�و��طراف�الفاعلة�داخل�التنظيم�

توف���ا��و�املناسب�و�املالئم�لعمل�املسؤول�ن�و��دار��ن�و�ال��بو��ن�داخل�املحيط�املدر���

��ات�مع�دول�رائدة�����ذا�املجال�و��ستفادة�من�ال��امج�املخصصة�العمل�ع���تبادل�ا��

  .وضع�الرجل�املناسب����امل�ان�املناسب

إدارة�منظمات�املجتمع�املد�ي،�اي��اك�لل�شر�ة�التوز�ع،�القا�رة� ):2007

�حافظ �و�� ):2003( محمد �التوز�ع �و �لل�شر �الكتب �عالم �ال��بو�ة، �املؤسسات إدارة

� �املعلم�ن):  2001 (ج�ن�دنالب،إيزابيل، �ع�� �ال��بوي �شراف

  

�تصال�و�التكنولوجيا�للتعليم،�دار��ال�شر�و�التوز�ع،��ردن): 1999 (مصطفى�عليان�محمد�

واقع��تصال����املؤسسات�ال��بو�ة�ا��زائر�ة،�دراسة�ميدانية�ع����عض�:  )2016 (زحاف،ك��ة�

�عال �تخصص ��تصال �و ��عالم �علوم ��� �املاس�� �ش�ادة �لنيل �مكملة �مذكرة �البوا��، �أم الثانو�ات

�ليةالعلوم���سانية�و��جتماعية،�قسم�العلوم���سانية،�جام�ة�العر�ي�بن�م�يدي

القا�رة: إدارة�التم��،�دتر�غر�ب�لل�شر�و�التوز�ع،�مصر):  2002

� �رستم، �صا���صا��أحمد �الز�ن �تا): 2014(، �التعلي�� ��تصال معوقات

�تكنولوجيا� �املاجست����� �ش�ادة �لنيل �تكمي�� �بحث �نظر�املعلم�ن، �وج�ة �من �ا���ومية �الثانو�ة �باملدارس الدرا���

التعليم،��لية�الدراسات�العليا،�جامعة�السودان�للعلوم�و�التكنولوجيا،�السودان

�س( �الت): ب �غزة �مناطق �ملديري �ال��بو�ة �القيادة فعالية

مديري��املدارس�بمحافظات�غزة،�رسالة�ماج�ست��،���لية�ال��بية،�قسم�أصول�ال��بية�،�جامعة��ز�ر��غزة،��

مفا�يمھ�و�ممارستھ،�دار�ال�شر�و�التوز�ع: �تصال����ال��بية:  )2009

نظي���و��دارة،�دار�املعارف�لل�شر�و�التوز�ع،�مصرالسلوك�الت): 2006

وسائل�الوثائقي�املكتوب،�دار�ال�شر�للثقافة�و�التوز�ع،�القا�رة): 1993(محمد�إبرا�يم،

�دارة�املدرسية�ا��ديثة،�دار�ال�شر�و�التوز�ع،�القا�رة): 1999

�دارة�التعليمية�أصول�ا�و�تطبيقا��ا،�ب�ط،�مصر�):  2001(محمد�من��

�دارة،�املفا�يم،��سس،�امل�ام�،�دار�العلوم�لل�شر�و�التوز�ع: )1983(أبرا�يم�عبد�هللا

Robbins.Stephen(1989) : Organization theory Structure , Newjersay,Prentice
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توف���ا��و�املناسب�و�املالئم�لعمل�املسؤول�ن�و��دار��ن�و�ال��بو��ن�داخل�املحيط�املدر��� - 

العمل�ع���تبادل�ا�� - 

وضع�الرجل�املناسب����امل�ان�املناسب - 
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2007( أبو�النصر، .1

�حافظ�أحمدحافظ، .2 محمد
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�عال �تخصص ��تصال �و ��عالم �علوم ��� �املاس�� �ش�ادة �لنيل �مكملة �مذكرة �البوا��، �أم الثانو�ات

�ليةالعلوم���سانية�و��جتماعية،�قسم�العلوم���سانية،�جام�ة�العر�ي�بن�م�يدي

2002(ع��،�السل��� .6

7. � �إبرا�يم �سيد رستم،

�تكنولوجيا� �املاجست����� �ش�ادة �لنيل �تكمي�� �بحث �نظر�املعلم�ن، �وج�ة �من �ا���ومية �الثانو�ة �باملدارس الدرا���

التعليم،��لية�الدراسات�العليا،�جامعة�السودان�للعلوم�و�التكنولوجيا،�السودان

(عمر�مصطفى، .8

مديري��املدارس�بمحافظات�غزة،�رسالة�ماج�ست��،���لية�ال��بية،�قسم�أصول�ال��بية�،�جامعة��ز�ر��غزة،��
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القيادة�ال��بو�ة�ودور�ا����تحقيق�الت�امل�ب�ن�امل�ارات�الفنية�وامل�ارات���سانية����العملية�

Educational leadership and its role in the integration of professional skills in the 

)أصول�ال��بية

 

����القائد�ال��بوي�النا�� وكيفية�تحقيق�الت�امل�, عرض�امل�ارات�الفنية�وامل�ارات���سانية�الواجب�توافر�ا

بداية�من�, مجموعة�تر�و�ة����مؤسسة��عليمية

وصوال�إ���أع���منصب�تر�وي����الدولة�, قائد�أصغر�مجموعة��عليمية����املدرسة�مرورا�بمدير�املدرسة�ثم�مدير��دارة�ثم�مدير�املدير�ة

  .مسؤولية��رتقاء���ا�

  :و�انت��التا��, امل�ارات�الفنية�وامل�ارات���سانية�الالزم�توافر�ا����القائد�ال��بوي�للعملية��دار�ة

و�ستحسن�أن�ال�يصبح�مديرا�ملؤسسة��عليمية�إال�إذا��ان�قد�

ودون�, ما�تمكنھ�من�استخدام�تلك�القوان�ن�دون�تردد

  .املدير�ة�وصوال�إ���أع���ج�ة�ت�بع�ل�ا�املؤسسة�التعليمية

�ظروفھ� ��انت �م�ما �إ�سان �شأن �من �تحط وال

لنفسية�للمعلم�مما�تدفعھ�ألن�ي�ون�مطيعا�ومخلصا�

  :و�انت��التا��, ���العملية��دار�ة

بحيـــث�ت�ـــون�القاعـــدة�املعمـــول���ـــا��ـــ��إنجـــاز�أك�ـــ���قـــدر�مـــن�

وأن�يـــدرك�كيفيـــة�, خطـــأ�ألحـــد�مـــاأو��ـــ��ت�ـــ�يح�

Abstract 

               The aim of this research is to present the technical and human skills that must be available in a successful 

educational leader, and how to achieve integration between them in the administrative process, the researcher knew the 

educational leader it is him:  Through the director of the school, then the director of the administration, then the director

the directorate, up to the highest education

and educational institutions are subject, and he bears the responsibility of upgrading them, and The research may consist of 
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القيادة�ال��بو�ة�ودور�ا����تحقيق�الت�امل�ب�ن�امل�ارات�الفنية�وامل�ارات���سانية����العملية�

 �دار�ة

Educational leadership and its role in the integration of professional skills in the 

administrative process 

�يثم�محمد�الوحش. د  

أصول�ال��بية(تخصص��-دكتوراة�الفلسفة����ال��بية�  

 جم�ور�ة�مصر�العر�ية

����القائد�ال��بوي�النا�� عرض�امل�ارات�الفنية�وامل�ارات���سانية�الواجب�توافر�ا

مجموعة�تر�و�ة����مؤسسة��عليمية��ل���ص�تو���قيادة:بأنھالقائد�ال��بوي �,وقد�عرف�الباحث

قائد�أصغر�مجموعة��عليمية����املدرسة�مرورا�بمدير�املدرسة�ثم�مدير��دارة�ثم�مدير�املدير�ة

�وتقع�ع���عاتقھ, والذي�تخضع�لھ�جميع�مؤسسا��ا�ال��بو�ة�والتعليمية

  : وقد�تكون�البحث�من�محور�ن�رئ�سي�ن�كما�ي��

امل�ارات�الفنية�وامل�ارات���سانية�الالزم�توافر�ا����القائد�ال��بوي�للعملية��دار�ة

و�ستحسن�أن�ال�يصبح�مديرا�ملؤسسة��عليمية�إال�إذا��ان�قد�, �ملام�ب�ل�القوان�ن�وال�شر�عات�ا��اصة�بم�ام�وصالحيات�مدير�املدرسة

ما�تمكنھ�من�استخدام�تلك�القوان�ن�دون�تردد, ح���ي�ون�قد�امتلك�من�ا����ة�ال�افية, تدرج����املناصب�ح���وصل�ل�ذا�املنصب

.  

املدير�ة�وصوال�إ���أع���ج�ة�ت�بع�ل�ا�املؤسسة�التعليمية�ملام�ب�ل�ما��و�جديد�من�قرارات�صادرة�عن��دارة�و 

���ا ��رتقاء �إ�� �وتدعوا �الفرد �إ�سانية �تح��م �ال�� ��� �النا��ة �ال��بو�ة �القيادة �ظروفھ�, إن ��انت �م�ما �إ�سان �شأن �من �تحط وال

لنفسية�للمعلم�مما�تدفعھ�ألن�ي�ون�مطيعا�ومخلصا�و���بذلك�ترا���املشاعر���سانية�و�وضاع�ا, �جتماعية�أو��قتصادية�أو�غ���ذلك

  .و�نعكس��ل�ذلك�بدوره�ع���تفاعلھ�مع�الطالب

���العملية��دار�ة, كيفية�تحقيق�القائد�ال��بوي�للت�امل�ب�ن�امل�ارات�الفنية�وامل�ارات���سانية

بحيـــث�ت�ـــون�القاعـــدة�املعمـــول���ـــا��ـــ��إنجـــاز�أك�ـــ���قـــدر�مـــن�, وكيفيـــة�اســـتغاللھ��ســـتغالل��مثـــل, الوقـــت�امل�ـــدور 

  .وأيضا�بأقل��لفة�متاحة, ع���أكمل�وأتم�وجھ

أو��ـــ��ت�ـــ�يح�, أن�يمتلـــك�حـــس�الدعابـــة�والف�ا�ـــة�و�ـــاألخص�عنـــدما��ســـتخدم�ا��ـــ��توجيـــھ�نقـــد�ألمـــر�مـــا

 .استعمال�ا����الوقت�املناسب�وامل�ان�املناسب�بالش�ل�املناسب

The aim of this research is to present the technical and human skills that must be available in a successful 

ve integration between them in the administrative process, the researcher knew the 

educational leader it is him:  Through the director of the school, then the director of the administration, then the director

the directorate, up to the highest educational position in the state (the Minister of Education), to which all its educational 

and educational institutions are subject, and he bears the responsibility of upgrading them, and The research may consist of 
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Educational leadership and its role in the integration of professional skills in the 

  ص��امل

�البحث        ����القائد�ال��بوي�النا���إ����دف��ذا عرض�امل�ارات�الفنية�وامل�ارات���سانية�الواجب�توافر�ا

وقد�عرف�الباحث, بي��ما����العملية��دار�ة

قائد�أصغر�مجموعة��عليمية����املدرسة�مرورا�بمدير�املدرسة�ثم�مدير��دارة�ثم�مدير�املدير�ة

والذي�تخضع�لھ�جميع�مؤسسا��ا�ال��بو�ة�والتعليمية, )وز�ر�ال��بية�والتعليم(

وقد�تكون�البحث�من�محور�ن�رئ�سي�ن�كما�ي��

امل�ارات�الفنية�وامل�ارات���سانية�الالزم�توافر�ا����القائد�ال��بوي�للعملية��دار�ة: املحور��ول 

�ملام�ب�ل�القوان�ن�وال�شر�عات�ا��اصة�بم�ام�وصالحيات�مدير�املدرسة�-

تدرج����املناصب�ح���وصل�ل�ذا�املنصب

.ا��وف�من�الوقوع����ا��طأ

�ملام�ب�ل�ما��و�جديد�من�قرارات�صادرة�عن��دارة�و �-

���ا�- ��رتقاء �إ�� �وتدعوا �الفرد �إ�سانية �تح��م �ال�� ��� �النا��ة �ال��بو�ة �القيادة إن

�جتماعية�أو��قتصادية�أو�غ���ذلك

و�نعكس��ل�ذلك�بدوره�ع���تفاعلھ�مع�الطالب, وأمينا�ومحبا�لعملھ

كيفية�تحقيق�القائد�ال��بوي�للت�امل�ب�ن�امل�ارات�الفنية�وامل�ارات���سانية: املحور�الثا�ي

الوقـــت�امل�ـــدور �أن��عـــرف�القائـــد�قيمـــة�-

ع���أكمل�وأتم�وجھ, ���أقل�وقت�ممكن, العمل

أن�يمتلـــك�حـــس�الدعابـــة�والف�ا�ـــة�و�ـــاألخص�عنـــدما��ســـتخدم�ا��ـــ��توجيـــھ�نقـــد�ألمـــر�مـــا�-

استعمال�ا����الوقت�املناسب�وامل�ان�املناسب�بالش�ل�املناسب

The aim of this research is to present the technical and human skills that must be available in a successful 

ve integration between them in the administrative process, the researcher knew the 

educational leader it is him:  Through the director of the school, then the director of the administration, then the director of 

al position in the state (the Minister of Education), to which all its educational 

and educational institutions are subject, and he bears the responsibility of upgrading them, and The research may consist of 
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two main axes as follows:The first axis

the administrative process, and they were as follows: 

- Familiarity with all laws and legislation related to the duties and powers of the school principal, and it is de

does not become the director of an educational institution unless he has been included in positions until he reached this 

position, so that he possesses sufficient experience, which enables him to use those laws without hesitation, and with

fear of fall into error. 

- Familiarity with all new decisions issued by the administration and the directorate up to the highest authority of the 

educational institution. 

- Successful educational leadership is the one that respects the humanity of the 

does not degrade a person regardless of his social, economic or other circumstances. This in turn affects his interaction wit

the students. 

The second axisThe second axis: How the educational leader achieves t

skills, in the administrative process, and it was as follows:

- That the leader knows the value of wasted time, and how to make optimal use of it, so that the rule in force is to complete 

the largest amount of work, in the least possible time, in the most complete and complete manner, and also at the lowest 

available cost. 

- To have a sense of humor and humor, especially when he uses it to criticize something, or to correct someone's mistake, 

and to know how to use it at the right time and in the right place in the right way.

���� �املتبعة �وإدارتھ �قيادتھ ��� �غ���التقليدي �النمط �ع�� �م�متھ ��� ��عتمد �و�الذي

� �وسعيھ �وم�نيا �أ�اديميا �ال����� �نموه �و�بت�ار�وع�� �و�صالح �التجديد نحو

  .وقبل��ل�ذلك�مدى�وعيھ�بأ�مية�وخطورة�ودقة�امل�مة�امللقاة�ع���عاتقة

�ا��ودة� �تحقيق ��� �ال��بو�ة �القيادة �تلعبھ �الذي ��سا��� الدور

و�ش���العديد�من��بحاث�أيضا�إ���ضرورة�

ومن�املؤكد�أن�املدارس�النا��ة�ال���تقود�ا�

وجودة�ا��وار�املعمول�بھ�من�, دة�ا��طاب�ال��بوي�من�ج�ة

والبد�أن�ي�ون�, و��ون�لديھ�اتجا�ات�إيجابية�نحو�العمل

���� �م�انتھ �خاللھ �من �التم����عزز �من �نوعا �يطور وأن

, وأن�يؤمن�بأن�أي�إصالح�تر�وي�يتطلب�وقتا�لت��يحھ

�غ���املدروسة �املفاجئة �بالتدرج�,أو�القفزات �الواعية�, وإنما واملرحلية
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The first axis: the technical and human skills necessary to beavailable in the educational leader of 

the administrative process, and they were as follows:  

Familiarity with all laws and legislation related to the duties and powers of the school principal, and it is de

does not become the director of an educational institution unless he has been included in positions until he reached this 

position, so that he possesses sufficient experience, which enables him to use those laws without hesitation, and with

Familiarity with all new decisions issued by the administration and the directorate up to the highest authority of the 

Successful educational leadership is the one that respects the humanity of the individual and calls for its advancement, and 

does not degrade a person regardless of his social, economic or other circumstances. This in turn affects his interaction wit

The second axis: How the educational leader achieves the integration between technical skills and human 

skills, in the administrative process, and it was as follows: 

That the leader knows the value of wasted time, and how to make optimal use of it, so that the rule in force is to complete 

of work, in the least possible time, in the most complete and complete manner, and also at the lowest 

To have a sense of humor and humor, especially when he uses it to criticize something, or to correct someone's mistake, 

to use it at the right time and in the right place in the right way. 

�النا�� �ال��بوي �القائد ����, إن �املتبعة �وإدارتھ �قيادتھ ��� �غ���التقليدي �النمط �ع�� �م�متھ ��� ��عتمد �و�الذي

�يرأس�ا �ال�� �التعليمية �, املؤسسة �وسعيھ �وم�نيا �أ�اديميا �ال����� �نموه وع��

وقبل��ل�ذلك�مدى�وعيھ�بأ�مية�وخطورة�ودقة�امل�مة�امللقاة�ع���عاتقة, والتطو�ر�وصوال�إ����بداع�املأمول 

�خاص ��ش�ل �ال��بو�ة �القيادة �أبحاث �ا��ودة�, وتدعم �تحقيق ��� �ال��بو�ة �القيادة �تلعبھ �الذي ��سا��� الدور

و�ش���العديد�من��بحاث�أيضا�إ���ضرورة�, و�عداد�ال��بوي�للطالب, ال��وض�بالتعليم�والتعلم

ومن�املؤكد�أن�املدارس�النا��ة�ال���تقود�ا�, إعداد��وادر�من�القيادة�ال��بو�ة�املتوج�ة�لقيادة�التغي���ال��بوي�امل�شود

دة�ا��طاب�ال��بوي�من�ج�ةوتحدد�جو , نخبة�تر�و�ة�توجھ�وترشد�عمل�التعليم�والتعلم

  ).West, M.,2000(���أطر�املدرسة�ا��ارجية�والداخلية�

و��ون�لديھ�اتجا�ات�إيجابية�نحو�العمل, فإن�قائد�املدرسةالبد�أن�ينطلق�من�دراية�معرفية

�والقوان� ��نظمة �تفعيل �ل�اع�� �عبدا �ي�ون �بدال�من ����, ن �م�انتھ �خاللھ �من �التم����عزز �من �نوعا �يطور وأن

وأن�يؤمن�بأن�أي�إصالح�تر�وي�يتطلب�وقتا�لت��يحھ, وحسن�درايتھ, وإقناع�م�بحكمتھ�وإدارتھ

�بال�سرع �ال�تتم ��مور �غ���املدروسة, وأن �املفاجئة أو�القفزات

  .)71ص
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: the technical and human skills necessary to beavailable in the educational leader of 

Familiarity with all laws and legislation related to the duties and powers of the school principal, and it is desirable that he 

does not become the director of an educational institution unless he has been included in positions until he reached this 

position, so that he possesses sufficient experience, which enables him to use those laws without hesitation, and without 

Familiarity with all new decisions issued by the administration and the directorate up to the highest authority of the 

individual and calls for its advancement, and 

does not degrade a person regardless of his social, economic or other circumstances. This in turn affects his interaction with 

he integration between technical skills and human 

That the leader knows the value of wasted time, and how to make optimal use of it, so that the rule in force is to complete 

of work, in the least possible time, in the most complete and complete manner, and also at the lowest 

To have a sense of humor and humor, especially when he uses it to criticize something, or to correct someone's mistake, 

  :مقدمة

�النا��         �ال��بوي �القائد إن

�يرأس�ا �ال�� �التعليمية املؤسسة

والتطو�ر�وصوال�إ����بداع�املأمول 

�خاص        ��ش�ل �ال��بو�ة �القيادة �أبحاث وتدعم

ال��وض�بالتعليم�والتعلمبما��شمل�, املدرسية

إعداد��وادر�من�القيادة�ال��بو�ة�املتوج�ة�لقيادة�التغي���ال��بوي�امل�شود

نخبة�تر�و�ة�توجھ�وترشد�عمل�التعليم�والتعلم

���أطر�املدرسة�ا��ارجية�والداخلية�, ج�ة�أخرى 

فإن�قائد�املدرسةالبد�أن�ينطلق�من�دراية�معرفيةولذا      

� �والقوان� قادرا ��نظمة �تفعيل ع��

وإقناع�م�بحكمتھ�وإدارتھ, التعامل�مع��خر�ن

�وتجسيده �بال�سرع, وتنفيذه �ال�تتم ��مور وأن

ص, 2006, الطو�ل(املدركة
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وذلك�, ومن��نا�فإن���تمام�بدور�القيادات�ال��بو�ة�لھ�بالغ��ثر����تحقيق�مخرجات��عليمية�عالية�الكفاءة

ما��ا�وواجبا��ا�املنوط���ا�القيام�تأكدنا�من�قيام�تلك�القيادات�بدور�ا��مثل����تحس�ن�أدا��ا�وأدوار�ا�وال��ا

�نجاح� ��� �وأسا��� �رئ���� �دور �ال��بو�ة �للقيادة �أن �ع�� �ال��بو�ة �الشؤون ��� �املتخصص�ن من

و���, ف���ال���تصنع��طار�العام�للضوابط�ال���يل��م���ا�جميع�العامل�ن�داخل�املؤسسة�ال��بو�ة

اء�بمستواه�ومن�ثم�تحقيق���داف�ال��بو�ة�

وأقدم�, فمدير�املدرسة��و�قائد�ل�ل�العامل�ن����املدرسة

علم�داخل�الفصل��و�قائد�وامل, املدرس�ن�خ��ة�����ل�مادة��عليمية��و�قائد�لفر�ق�املعلم�ن�املتخصص�ن����تلك�املادة

, و�ل�قائد��و�بمثابة�مل�م�ألعضاء�جماعتھ�حيث�يح��م�ع���الس���لتنمية�قدرا��م�وإم�انيا��م�امل�نية�و��اديمية

�ف�مھ �عل��م ��ستع��� �ما ��ل �ف�م و�را���, ��

ومن��نا�فإن�املدرسة�ا��ديثة�املتم��ة�ال���تؤدي�أ�داف�ا�ع���

نظرا���طورة�رسال��ا�و�عقد�, إن�املدرسة�ا��ديثة�تتطلب�مديرا�يتمتع�بكفاءة�عالية

�التدر�س� ��عمليات �ترتبط �متنوعة �م�ارات �تتوفر�فيھ �املدير�الذي �أن إ��

�املد �أ�داف�ا��� �تحقق �ال�� ارس

  ؟لعملية��دار�ةامل�ارات�الفنية�وامل�ارات���سانية����ا

  .مع�عمليات�التطو�ر��امل�شودة�وال���تمر�بھ�املنظومات�ال��بو�ة����بلداننا�العر�ية

يؤكد�خطورة�وأ�مية�املسؤولية�امللقاة�ع���عاتق�القيادات�ال��بو�ة����تطو�ر�أدا��م�بصورة�تتما����مع�الطموحات�

  .وامل�ارات���سانية�الواجب�توافر�ا����القائدال��بوي�النا��

 .تحقيق�القائد�ال��بوي�للت�امل�ب�ن�امل�ارات�الفنية�وامل�ارات���سانية����العملية�ال��بو�ة
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ومن��نا�فإن���تمام�بدور�القيادات�ال��بو�ة�لھ�بالغ��ثر����تحقيق�مخرجات��عليمية�عالية�الكفاءة

تأكدنا�من�قيام�تلك�القيادات�بدور�ا��مثل����تحس�ن�أدا��ا�وأدوار�ا�وال��ا

�نجاح� ��� �وأسا��� �رئ���� �دور �ال��بو�ة �للقيادة �أن �ع�� �ال��بو�ة �الشؤون ��� �املتخصص�ن من

ف���ال���تصنع��طار�العام�للضوابط�ال���يل��م���ا�جميع�العامل�ن�داخل�املؤسسة�ال��بو�ة

اء�بمستواه�ومن�ثم�تحقيق���داف�ال��بو�ة�ال���تنظم�ج�ود�العامل�ن����املؤسسة�لتحس�ن�ال�شاط�املدر����و�رتق

فمدير�املدرسة��و�قائد�ل�ل�العامل�ن����املدرسة, ومن��نا�فإن�سلوك�القائد�أيا�ما��ان�مسماه�الوظيفي

املدرس�ن�خ��ة�����ل�مادة��عليمية��و�قائد�لفر�ق�املعلم�ن�املتخصص�ن����تلك�املادة

  .ح���أن�أقدم�العمال����املدرسة��و�قائد�لفر�ق�العمال

و�ل�قائد��و�بمثابة�مل�م�ألعضاء�جماعتھ�حيث�يح��م�ع���الس���لتنمية�قدرا��م�وإم�انيا��م�امل�نية�و��اديمية

�بالنفس �والثقة �واملبادرة ��ستقالل �روح �ف��م �ع, و�ن�� �ف�مھو�ساعد�م �عل��م ��ستع��� �ما ��ل �ف�م ��

ومن��نا�فإن�املدرسة�ا��ديثة�املتم��ة�ال���تؤدي�أ�داف�ا�ع���, حاجا��م�����ل�ما�يتعلق�بالعملية�التعليمية�وال��بو�ة

  .تتطلب�مديرا�تتوافر�فيھ�م�ارات�القيادة�الالزمة�لذلك, 

إن�املدرسة�ا��ديثة�تتطلب�مديرا�يتمتع�بكفاءة�عالية: عثمانو���ذلك�يقول�فاروق�

�املجال ��ذا ��� ��ش����بحاث �التدر�س�, حيث ��عمليات �ترتبط �متنوعة �م�ارات �تتوفر�فيھ �املدير�الذي �أن إ��

�املنا�� �وتطو�ر �العامل�ن �وتنمية �النظام �املد.....وحفظ ��

103(. 

  :عن�السؤال�الرئ�����التا���ن�البحث�ا��ا���سوف�يجيب

امل�ارات�الفنية�وامل�ارات���سانية����االت�امل�ب�ن��كيف�يمكن�للقائد�ال��بوي�أن�يحقق

  :�ونھ

مع�عمليات�التطو�ر��امل�شودة�وال���تمر�بھ�املنظومات�ال��بو�ة����بلداننا�العر�ية

يؤكد�خطورة�وأ�مية�املسؤولية�امللقاة�ع���عاتق�القيادات�ال��بو�ة����تطو�ر�أدا��م�بصورة�تتما����مع�الطموحات�

وامل�ارات���سانية�الواجب�توافر�ا����القائدال��بوي�النا��

تحقيق�القائد�ال��بوي�للت�امل�ب�ن�امل�ارات�الفنية�وامل�ارات���سانية����العملية�ال��بو�ة
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ومن��نا�فإن���تمام�بدور�القيادات�ال��بو�ة�لھ�بالغ��ثر����تحقيق�مخرجات��عليمية�عالية�الكفاءة����������

تأكدنا�من�قيام�تلك�القيادات�بدور�ا��مثل����تحس�ن�أدا��ا�وأدوار�ا�وال��ا  إذا�ما�

  .��ا

  :بحثمش�لة�ال

�إجما���������� �نجاح��ع�ناك ��� �وأسا��� �رئ���� �دور �ال��بو�ة �للقيادة �أن �ع�� �ال��بو�ة �الشؤون ��� �املتخصص�ن من

ف���ال���تصنع��طار�العام�للضوابط�ال���يل��م���ا�جميع�العامل�ن�داخل�املؤسسة�ال��بو�ة, العملية�التعليمية

ال���تنظم�ج�ود�العامل�ن����املؤسسة�لتحس�ن�ال�شاط�املدر����و�رتق

  .للعملية�التعليمية

ومن��نا�فإن�سلوك�القائد�أيا�ما��ان�مسماه�الوظيفي         

املدرس�ن�خ��ة�����ل�مادة��عليمية��و�قائد�لفر�ق�املعلم�ن�املتخصص�ن����تلك�املادة

ح���أن�أقدم�العمال����املدرسة��و�قائد�لفر�ق�العمال, الفصل

و�ل�قائد��و�بمثابة�مل�م�ألعضاء�جماعتھ�حيث�يح��م�ع���الس���لتنمية�قدرا��م�وإم�انيا��م�امل�نية�و��اديمية       

�بالنفس �والثقة �واملبادرة ��ستقالل �روح �ف��م و�ن��

حاجا��م�����ل�ما�يتعلق�بالعملية�التعليمية�وال��بو�ة

, الوجھ�املطلوب�واملرت��

و���ذلك�يقول�فاروق�        

�املجال, دور�ا ��ذا ��� ��ش����بحاث حيث

�الفصل �املنا��, وإدارة �وتطو�ر �العامل�ن �وتنمية �النظام وحفظ

103ص�,2001,مر���(بنجاح

ن�البحث�ا��ا���سوف�يجيبإ��ذا�فو 

كيف�يمكن�للقائد�ال��بوي�أن�يحقق

  :بحثالأ�مية�

�ونھإ����بحثترجع�أ�مية�ال

مع�عمليات�التطو�ر��امل�شودة�وال���تمر�بھ�املنظومات�ال��بو�ة����بلداننا�العر�يةيتما�����-1

يؤكد�خطورة�وأ�مية�املسؤولية�امللقاة�ع���عاتق�القيادات�ال��بو�ة����تطو�ر�أدا��م�بصورة�تتما����مع�الطموحات��-2

  . املأمولة

  :البحثأ�داف�

  :إ�����دف�البحث

وامل�ارات���سانية�الواجب�توافر�ا����القائدال��بوي�النا��عرض�امل�ارات�الفنية��-

تحقيق�القائد�ال��بوي�للت�امل�ب�ن�امل�ارات�الفنية�وامل�ارات���سانية����العملية�ال��بو�ة�-
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قدرة�القائد��داري��بأنھو�مكن��عر�فھ�

�أ�داف� �تحقيق �نحو �ثق��م �وكسب وتحف���م

�بداية�من, �ل���ص�تو���قيادة�مجموعة�تر�و�ة����مؤسسة��عليمية

وصوال�إ���أع���منصب�, أصغر�مجموعة��عليمية����املدرسة�مرورا�بمدير�املدرسةثم�مدير��دارة�ثم�مدير�املدير�ة

�والتعليمية �ال��بو�ة �مؤسسا��ا �جميع �لھ �تخضع �عاتقھ�, وال�� �ع�� وتقع

�امل�ارات �جميع �ب�ن �تجمع �ال�� �القيادة �والتصور�ة�, �� الفنية

و���نفس�الوقت�تجيد�الفصل�بي��ا����

امل�ارات�الفنية�و��سانية�الالزم�توافر�ا�

�ا �القائد �تحقيق �الفنية��ل��بوي كيفية �امل�ارات �ب�ن للت�امل

  :امل�ارات�الفنية�و��سانية�الالزم�توافر�ا����القائد�ال��بوي�للعملية��دار�ة

�العقلية� �الصفات �من �مجموعة �فيھ �تتوفر �أن �الضروري �من �ال��بوي القائد

ن�القيادة�ال��ع���إثم�, ال����سمح�لھ�بممارسة�دوره�كقائد�تر�وي�بكفاءة�ونجاح

�النا��ن�السلوك�ا �حث�, لقيادي ��� يكمن

�ظروف�م� �وتف�م �مع�م ��يجا�ي �والتفاعل �أعضا��ا �ج�ود �ت�سيق ذلك

والعمل�ع���بلوغ�أع���درجات��داء�امل���

  ).337ص, 2011,سعادة

�ا��ية �ال�ائنات �من �غ��ه �عن �تم�����سان �ال�� �الصفات �جميع ��ع�� �, و��سانية �أن ��ع�� العالقات�"و�ذا

أم�سلبية�, رفق�ع���عن�جملة�التفاعالت�ب�ن�الناس�سواء��انت�إيجابية�وم��ا��ح��ام�والعدل�وال�سامح�وال

���ا �السلوكييقصد �باملع�� �ت�شيط�: ولك��ا عملية

ومن��نا�يمكن�أن�, ملرغو�ةوتحقيق���داف�ا

و�و�أ��ا�تدور�حول�التوفيق�ب�ن�إرضاء�املطالب�ال�شر�ة�

�املعرفة �تلك �تطبيق �ع�� �القدرة ومن�, و��

و�عد��ذه�, وتحليل�بحث�سو��, وتصميم�بناء�مكت��

سوسیوتربویة إلعادة إنتاج الثقة بین  رؤى: التربویة واتجاھات التربیة الحدیثة
 المؤسسات التربویة والمجتمع

   

اصدارات المركز الدیمقراطي العربي للدراسات السیاسیة واالقتصادیة                                              

 

و�مكن��عر�فھ�, "القيادة�ال��بو�ة"املف�وم�الرئ�����الذي�يدور�حولھ��ذا�البحث��و�مف�وم

�مرؤوسيھ �واتجا�ات �سلوك ��� �التأث�� �أ�داف�, ع�� �تحقيق �نحو �ثق��م �وكسب وتحف���م

  ).82ص

�ل���ص�تو���قيادة�مجموعة�تر�و�ة����مؤسسة��عليمية: والقائد�ال��بوي�من�وج�ة�نظر�الباحث��و

أصغر�مجموعة��عليمية����املدرسة�مرورا�بمدير�املدرسةثم�مدير��دارة�ثم�مدير�املدير�ة

�والتعليم �والتعليمية, )وز�ر�ال��بية �ال��بو�ة �مؤسسا��ا �جميع �لھ �تخضع وال��

�املت�ام �ال��بو�ة �نظر�الباحثوالقيادة �وج�ة �من �امل�ارات: لة �جميع �ب�ن �تجمع �ال�� �القيادة ��

و���نفس�الوقت�تجيد�الفصل�بي��ا����, بي��افيما�وتحاول�أن�تخلق�حالة�من�التوافق�, و��سانية�والفكر�ة

  .املنظومة�التعليمية�بطر�قة�مث��ح���ي�س���ل�ا�قيادة�

امل�ارات�الفنية�و��سانية�الالزم�توافر�ا�:�ول��و, محور�ن�رئ�سي�نيت�ون�البحث�ا��ا���من�

��دار�ة �للعملية �ال��بوي �القائد ��و, �� �ا: والثا�ي �القائد �تحقيق كيفية

  .لعملية��دار�ة

امل�ارات�الفنية�و��سانية�الالزم�توافر�ا����القائد�ال��بوي�للعملية��دار�ة

�أن �معرفة �ي�ب�� �البداية �العقلية���� �الصفات �من �مجموعة �فيھ �تتوفر �أن �الضروري �من �ال��بوي القائد

ال����سمح�لھ�بممارسة�دوره�كقائد�تر�وي�بكفاءة�ونجاح, و�جتماعية�و�نفعالية�و�خالقية

�ا��ماعة �أفراد �ع�� ��وامر�ل�م, التعا�� �عل��م, أو�إعطاء ن�السلوك�اإبل�, أو�السيطرة

�أ�داف�ا �تحقيق �ع�� �ظروف�م��و�تضمن, ا��ماعة �وتف�م �مع�م ��يجا�ي �والتفاعل �أعضا��ا �ج�ود �ت�سيق ذلك

والعمل�ع���بلوغ�أع���درجات��داء�امل���, إ���جانب�ذلك��ثارة�الدافعية�لد��م�وا��فاظ�ع���تماسك�م

سعادة(���ظل�جو�من�الديمقراطية�و��سانية�وذلك, حسب�إم�انيا��م�وقدرا��م

�ا��ية �ال�ائنات �من �غ��ه �عن �تم�����سان �ال�� �الصفات �جميع ��ع�� و��سانية

�ع���عن�جملة�التفاعالت�ب�ن�الناس�سواء��انت�إيجابية�وم��ا��ح��ام�والعدل�وال�سامح�وال

  ).77ص,1975,ابن�منظور (وم��ا�التك���والظلم�وا��ور�والقسوة

���سانية �العالقات �مف�وم ��ستخدم���ا �معا�ي �عدة ���ا, و�ناك �السلوكييقصد �باملع�� ولك��ا

وتحقيق���داف�ا, مع�تحقيق�توازن�ب�ن�رضا��م�النف���, واقع��فراد����مواقف�معينة

و�و�أ��ا�تدور�حول�التوفيق�ب�ن�إرضاء�املطالب�ال�شر�ة�, نف�م��س�ولة�ال�دف�الرئ�����للعالقات���سانية�����دارة

  ).173ص, 1997,مر���(و��سانية�للعامل�ن�و��ن�تحقيق�أ�داف�املنظمة

�وا����ة� �للمعرفة �التخصصية �ا��وانب �املعرفة, للمدير��� �تلك �تطبيق �ع�� �القدرة و��

وتصميم�بناء�مكت��, و�رمجة�حاسوب, �مثلة�ع���امل�ارات�الفنية؛�إعداد�بيان�ما��
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  :مفا�يم�البحث

املف�وم�الرئ�����الذي�يدور�حولھ��ذا�البحث��و�مف�وم    

-�� �مرؤوسيھ�-املدير �واتجا�ات �سلوك ��� �التأث�� ع��

ص, 2000,�غ��ي (املدرسة

والقائد�ال��بوي�من�وج�ة�نظر�الباحث��و

أصغر�مجموعة��عليمية����املدرسة�مرورا�بمدير�املدرسةثم�مدير��دارة�ثم�مدير�املدير�ة�قائد

�الدولة ��� �والتعليم(تر�وي وز�ر�ال��بية

  .مسؤولية��رتقاء���ا

�املت�ام �ال��بو�ة والقيادة

و��سانية�والفكر�ة) �دراكية(

ح���ي�س���ل�ا�قيادة�, �ستخدام

  :ور�البحثمحا

يت�ون�البحث�ا��ا���من�����������

��دار�ة �للعملية �ال��بوي �القائد ��

لعملية��دار�ة���ا�سانية�مل�ارات��وا

امل�ارات�الفنية�و��سانية�الالزم�توافر�ا����القائد�ال��بوي�للعملية��دار�ة: �ول املحور�

�أن           �معرفة �ي�ب�� �البداية ��

و�جتماعية�و�نفعالية�و�خالقية

�ا��ماعة �أفراد �ع�� التعا��

�أ�داف�ا �تحقيق �ع�� ا��ماعة

إ���جانب�ذلك��ثارة�الدافعية�لد��م�وا��فاظ�ع���تماسك�م, و���يع�م

حسب�إم�انيا��م�وقدرا��م

�ا��ية���������� �ال�ائنات �من �غ��ه �عن �تم�����سان �ال�� �الصفات �جميع ��ع�� و��سانية

�ع���عن�جملة�التفاعالت�ب�ن�الناس�سواء��انت�إيجابية�وم��ا��ح��ام�والعدل�وال�سامح�وال"��سانية

وم��ا�التك���والظلم�وا��ور�والقسوة

���سانية���������� �العالقات �مف�وم ��ستخدم���ا �معا�ي �عدة و�ناك

واقع��فراد����مواقف�معينة

نف�م��س�ولة�ال�دف�الرئ�����للعالقات���سانية�����دارة

و��سانية�للعامل�ن�و��ن�تحقيق�أ�داف�املنظمة

�الفنيةتتجسدو  �امل�ارات

�مثلة�ع���امل�ارات�الفنية؛�إعداد�بيان�ما��
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أو�, حت�اك�باملوظف�ن�الذين�ي�تجون�السلع

�عملھ� �ممارسة �املدير��� ��ستعمل�ا �ال�� �و�ساليب �الطرق تلك

كأن�, رفة�جميع�النوا���الفنية�ال����شرف�ع���توج���ا

حيث�تتضمن��ذه�امل�ارات�قدرا�من�, 

  ).7ص,2018,مقبل(املعارف�املتخصصة�والكفاءة����استخدام��ذه�املعرفة��ش�ل�يحقق���داف�ال��بو�ة

وال���تضمن�الكفاءة�والفاعلية�, )القائد

  ):40-39ص

�للعملية� �البالغة �لأل�مية �نظرا ���ا �تتفرد �خصائص ل�ا

و�ستحسن�أن�ال�يصبح�مديرا�ملؤسسة�

ما�تمكنھ�, ح���ي�ون�قد�امتلك�من�ا����ة�ال�افية

وأن�ي�ون�ملما�ب�ل�ما��و�جديد�من�قرارات�

�املدرسة�ثم�املدير�ة�ال���ت�بع�ل�ا��دارة وصوال�إ���أع���ج�ة�ت�بع�ل�ا�, حال�صدور�ا�فورا�عن��دارة�ال���ت�بع�ل�ا

  .عده�ع���اتخاذ�القرارات�املناسبة�����وقات�املناسبة

, وأن�ال�ي�ون�قد�حصل�ع����ذا�املنصب�دونأوجھ�استحقاق

, ومن�الضروري�وامل�م�أن�ي�ون�قد�وصل�إليھ��عد�اختبارات�مفاضلة�ب�نھ�و��ن�عدد�من�املتقدم�ن�لشغل�املنصب

�ثقتھ� �ع�� �إيجابا �ذلك �ينعكس و�التا��

الواقع�قبل�وأن�ت�ون�لھ�إنجازات�ملموسة�ع���أرض�

���� �عال �ترت�ب �حققوا �من �طالبھ �ب�ن �من �ي�ون كأن

مسابقات�محلية�تتعلق�باملادة�ال���يدرس�ا�أو�تم�ت�ليفھ�باإلشراف�ع���مجموعة�معينة�من�الطالب�وحققوا�نجاحا�

�مدير�املدرسة �منصب ��شغل �أن �قبل �ذلك �ي�ون �أن , لضروري
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حت�اك�باملوظف�ن�الذين�ي�تجون�السلعأل��م�كث��و�� , �نواع�من�امل�ارات�امل�مة�وخصوصا�للمدير�ن��شرافي�ن

  ).2021,اسماعيل(يقدمون�ا��دمات�لصا���املؤسسة�أو�الشركة

�أ��ا �ع�� �الفنية �امل�ارات ��عر�ف �يمكن ��نا �عملھ��:ومن �ممارسة �املدير��� ��ستعمل�ا �ال�� �و�ساليب �الطرق تلك

رفة�جميع�النوا���الفنية�ال����شرف�ع���توج���امما�يتطلب�منھ�مع, ومعا��ة�مختلف�املواقف�ال���يواج��ا

, ي�ون�ع���دراية�تامة�بجميع�تخصصات�املدرس�ن�الذين��عملون�تحت�قيادتھ

املعارف�املتخصصة�والكفاءة����استخدام��ذه�املعرفة��ش�ل�يحقق���داف�ال��بو�ة

القائد(حمد�إبرا�يم�أحمد�أن�أ�م�امل�ارات�الضرور�ة�ملدير�املدرسة�

ص, 2002,أحمد(و�داء�املتم���وتحقيق�ا��ودة�التعليمية�الشاملة�فتتمثل�فيما�ي��

  .م�ارات�العمل�ا��ما��

  

  .م�ارات�تنظيم�وإدارة�الوقت

  .م�ارات��تصال�الفعال

  .م�ارات�التدر�ب�و�شراف

  .م�ارات�التفك����بت�اري 

�ال��بوي  �القائد ��� �توافر�ا �الواجب �الفنية �امل�ارات �للعملية�, ن �البالغة �لأل�مية �نظرا ���ا �تتفرد �خصائص ل�ا

  :و�مكن�إيجاز�ا�فيما�ي��

و�ستحسن�أن�ال�يصبح�مديرا�ملؤسسة�, �ملام�ب�ل�القوان�ن�وال�شر�عات�ا��اصة�بم�ام�وصالحيات�مدير�املدرسة

ح���ي�ون�قد�امتلك�من�ا����ة�ال�افية, �عليمية�إال�إذا��ان�قد�تدرج����املناصب�ح���وصل�ل�ذا�املنصب

وأن�ي�ون�ملما�ب�ل�ما��و�جديد�من�قرارات�, ودون�ا��وف�من�الوقوع����ا��طأ, القوان�ن�دون�تردد

�املدرسة�ثم�املدير�ة�ال���ت�بع�ل�ا��دارة حال�صدور�ا�فورا�عن��دارة�ال���ت�بع�ل�ا

عده�ع���اتخاذ�القرارات�املناسبة�����وقات�املناسبةو�سا, ألن�ذلك�يجنبھ�الوقوع����ا��طأ

وأن�ال�ي�ون�قد�حصل�ع����ذا�املنصب�دونأوجھ�استحقاق, أن�ي�ون�مؤ�ال�أ�اديميا�وم�نيا�ملنصب�مدير�املدرسة

ومن�الضروري�وامل�م�أن�ي�ون�قد�وصل�إليھ��عد�اختبارات�مفاضلة�ب�نھ�و��ن�عدد�من�املتقدم�ن�لشغل�املنصب

�جداره �عن �استحقھ �وأنھ �للمنصب �أ�ل �بأنھ �يقينا �نفسھ �قرارة ��� ��علم �ثقتھ�, ح�� �ع�� �إيجابا �ذلك �ينعكس و�التا��

  .و�دفعھ�لقيادة�املؤسسة�التعليمية�بم�ارة�واقتدار

وأن�ت�ون�لھ�إنجازات�ملموسة�ع���أرض�, أن�ي�ون�مش�ودا�لھ�بالكفاءة�امل�نية�والتنظيمية�و�دار�ة

�بالطالب �املتعلقة ��� ��نجازات ����, وأ�م �عال �ترت�ب �حققوا �من �طالبھ �ب�ن �من �ي�ون كأن

مسابقات�محلية�تتعلق�باملادة�ال���يدرس�ا�أو�تم�ت�ليفھ�باإلشراف�ع���مجموعة�معينة�من�الطالب�وحققوا�نجاحا�

�عل��م �وإشرافھ �وتوج��اتھ ��عليماتھ �ا, �س�ب �مدير�املدرسةومن �منصب ��شغل �أن �قبل �ذلك �ي�ون �أن لضروري

  .و�اإلضافة�إ���ما�سبق�ي�ب���أن�ي�ون���ل�ا��زاءات�ال���حصل�عل��ا�نظيفا
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�نواع�من�امل�ارات�امل�مة�وخصوصا�للمدير�ن��شرافي�ن

يقدمون�ا��دمات�لصا���املؤسسة�أو�الشركة

�أ��ا         �ع�� �الفنية �امل�ارات ��عر�ف �يمكن ��نا ومن

ومعا��ة�مختلف�املواقف�ال���يواج��ا

ي�ون�ع���دراية�تامة�بجميع�تخصصات�املدرس�ن�الذين��عملون�تحت�قيادتھ

املعارف�املتخصصة�والكفاءة����استخدام��ذه�املعرفة��ش�ل�يحقق���داف�ال��بو�ة

حمد�إبرا�يم�أحمد�أن�أ�م�امل�ارات�الضرور�ة�ملدير�املدرسة�و�رى�أ����������

و�داء�املتم���وتحقيق�ا��ودة�التعليمية�الشاملة�فتتمثل�فيما�ي��

م�ارات�العمل�ا��ما���-

  .م�ارات�قيادة��خر�ن�-

  .م�ارات�التفو�ض�-

  .اء�الفر�قم�ارات�بن�-

م�ارات�تنظيم�وإدارة�الوقت�-

م�ارات��تصال�الفعال�-

م�ارات�التدر�ب�و�شراف�-

م�ارات�التفك����بت�اري �-

  .م�ارات�إدارة��زمات�-

�ف �ال��بوي إولذا �القائد ��� �توافر�ا �الواجب �الفنية �امل�ارات ن

و�مكن�إيجاز�ا�فيما�ي��, بو�ة�ك�لال�� 

�ملام�ب�ل�القوان�ن�وال�شر�عات�ا��اصة�بم�ام�وصالحيات�مدير�املدرسة-1

�عليمية�إال�إذا��ان�قد�تدرج����املناصب�ح���وصل�ل�ذا�املنصب

القوان�ن�دون�تردد�من�استخدام�تلك

�املدرسة�ثم�املدير�ة�ال���ت�بع�ل�ا��دارة حال�صدور�ا�فورا�عن��دارة�ال���ت�بع�ل�ا

ألن�ذلك�يجنبھ�الوقوع����ا��طأ, املؤسسة�التعليمية

أن�ي�ون�مؤ�ال�أ�اديميا�وم�نيا�ملنصب�مدير�املدرسة�-2

ومن�الضروري�وامل�م�أن�ي�ون�قد�وصل�إليھ��عد�اختبارات�مفاضلة�ب�نھ�و��ن�عدد�من�املتقدم�ن�لشغل�املنصب

�جداره �عن �استحقھ �وأنھ �للمنصب �أ�ل �بأنھ �يقينا �نفسھ �قرارة ��� ��علم ح��

و�دفعھ�لقيادة�املؤسسة�التعليمية�بم�ارة�واقتدار, بنفسھ

أن�ي�ون�مش�ودا�لھ�بالكفاءة�امل�نية�والتنظيمية�و�دار�ة�-3

�املنصب �ل�ذا �بالطالب, وصولھ �املتعلقة ��� ��نجازات وأ�م

مسابقات�محلية�تتعلق�باملادة�ال���يدرس�ا�أو�تم�ت�ليفھ�باإلشراف�ع���مجموعة�معينة�من�الطالب�وحققوا�نجاحا�

�عل��م �وإشرافھ �وتوج��اتھ ��عليماتھ �س�ب

و�اإلضافة�إ���ما�سبق�ي�ب���أن�ي�ون���ل�ا��زاءات�ال���حصل�عل��ا�نظيفا



سوسیوتربویة إلعادة إنتاج الثقة بین 

 

       براین      ألمانیا/ اصدارات المركز الدیمقراطي العربي للدراسات السیاسیة واالقتصادیة 

167 

�جز�ئا��ا ��ل �من �و�ستفادة �تحليل�ا �إ�� ��س�� �كيفية�, بحيث �يدرك ح��

  :���ما�سبقإ, وال����ساعد�ع���تطو�ر�أداء�القائد

تن����من�أ�م�واجبات�القائد�أن�يمتلك�القدرة�ع���إدارة�فر�قھ،�و���حال�لم�تكن��ستطيع�إدارة�ذاتك،�فلن

�تحّمل�املسؤولية� �ثّم �ومن ��ولو�ة، �حسب �وترتي��ا �ع���تحديد�أ�دافك �القدرة �بإدارة�الذات، يقصد

تؤكد�التقار�ر�ذات�الصلة�يث�ح. ت�نجاح�ال��ص�القيادي

أن�يمتل�وا�القدرة�ع���التصرف��س��اتي��،�أي�أن�ي�ونوا�مستعدين�ع���الدوام�لتغي���

  . اس��اتيجيا��م�من�أجل�ا��صول�ع���فرص�جديدة،�أو�التغلب�ع���التحديات�غ���املتوقعة�ال���تواج��م

�الصمت �يل��موا �يجب�أن �يتحدثوا،�وم�� �أن ��ش�ل�. ن�عل��م �يتواصلون إ��م

�
ً
فّعال،�وقادرون�ع���أن��شرحوا�ملوظف��م�بإيجاز�ووضوح�مختلف��مور،�بدًءا�من�أ�داف�الشركة�العظ��،�ووصوال

�يحكم� �أن �دون �مناسب ��ش�ل �سلطتھ ��ستخدم �كيف �تماًما �النا��ة �القيادية �ال��صية �صاحب �عرف

إنھ���ص�يمكن��عتماد�عليھ،�وقادر�ع���تحمل�مسؤولية�أخطائھ��ش�ل��امل،�بل�

يدرك�القادة�النا��ون�حقا�أن�قوة�قياد��م�تكمن����قدر��م�ع���التكيف�السر�ع�مع�املتغ��ات�من�حول�م،�

كما�أ��م�ال�يما�عون�وال�يتك��ون�ع���فرص�التعلم،�

��خر�ن �مع �بنجاح �تر�وي �كقائد �مدير�املدرسة ��عامل �وخلق�, تع���قدرة �ج�ود�م وت�سيق

�آلرا��م� �ومعرفتھ �بي��م �الف�م�املتبادل �وجود �يتطلب و�ذا

  :)2021,اسماعيل

  :ومن��نا�فإنھ�يمكن�تفصيل�امل�ارات���سانية�الواجب�توافر�ا����القائد�ال��بوي�كما�ي��
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�املعلومة �قيمة �يقدرون �ممن �ي�ون �جز�ئا��ا, أن ��ل �من �و�ستفادة �تحليل�ا �إ�� ��س�� بحيث

  .���موضع�ا�املناسبو�ضع�ا�, استخدام�ا��ستخدام��مثل

وال����ساعد�ع���تطو�ر�أداء�القائد, )2019نوفم���, موقع�فرصة(و�مكن�أن�نضيف�امل�ارات�الفنية�التالية

  :القدرة�ع���إدارة�الذات

من�أ�م�واجبات�القائد�أن�يمتلك�القدرة�ع���إدارة�فر�قھ،�و���حال�لم�تكن��ستطيع�إدارة�ذاتك،�فلن

�تحّمل�املسؤولية� �ثّم �ومن ��ولو�ة، �حسب �وترتي��ا �ع���تحديد�أ�دافك �القدرة �بإدارة�الذات، يقصد

  .�ل�ا�أو�جزء�كب���م��ا�لتحقيق��ذه���داف

  

ت�نجاح�ال��ص�القياديس�با��،�والذ�ن�املتفتح�من�ضرور�ا

أن�يمتل�وا�القدرة�ع���التصرف��س��اتي��،�أي�أن�ي�ونوا�مستعدين�ع���الدوام�لتغي����ع���أن�القادة�النا���ن�البد

اس��اتيجيا��م�من�أجل�ا��صول�ع���فرص�جديدة،�أو�التغلب�ع���التحديات�غ���املتوقعة�ال���تواج��م

�يتع� �الصمت�عرف�القادة�النا��ون�م�� �يل��موا �يجب�أن �يتحدثوا،�وم�� �أن ن�عل��م

�
ً
فّعال،�وقادرون�ع���أن��شرحوا�ملوظف��م�بإيجاز�ووضوح�مختلف��مور،�بدًءا�من�أ�داف�الشركة�العظ��،�ووصوال

  إ���امل�ام�املحّددة�املتخصصة

  : عل��ممسؤولون�يمكن��عتماد�

�يحكم� �أن �دون �مناسب ��ش�ل �سلطتھ ��ستخدم �كيف �تماًما �النا��ة �القيادية �ال��صية �صاحب �عرف

إنھ���ص�يمكن��عتماد�عليھ،�وقادر�ع���تحمل�مسؤولية�أخطائھ��ش�ل��امل،�بل�. قبضتھ�ع���موظفيھ�أو�يرخ��ا

  . و�توقع�من��خر�ن�أن�يفعلوا�املثل�تماًما

يدرك�القادة�النا��ون�حقا�أن�قوة�قياد��م�تكمن����قدر��م�ع���التكيف�السر�ع�مع�املتغ��ات�من�حول�م،�

كما�أ��م�ال�يما�عون�وال�يتك��ون�ع���فرص�التعلم،�. ومعرفة�الوقت�املناسب�لالستفادة�من�الفرص�السانحة�أمام�م

  .ديدةبل��سعون�ع���الدوام�الك�ساب�م�ارات�ومعارف�ج

��خر�نف� �مع �بنجاح �تر�وي �كقائد �مدير�املدرسة ��عامل تع���قدرة

�ومت�امل �م���م �بناء �ظل �بي��م��� �التعاون�ا��ما�� �آلرا��م�, روح �ومعرفتھ �بي��م �الف�م�املتبادل �وجود �يتطلب و�ذا

  .)314- 313ص, 2002, أحمد

اسماعيل(يمكن�ت��يص�ا�فيما�ي��, وتتضمن�امل�ارات���سانية�مجموعة�من�امل�ارات

  .القدرة�ع���ف�م�السلوك���سا�ي

  .القدرة�ع���التواصل�بفاعلية�مع��خر�ن

  .تحف������اص�ألداء�م�ام�م�وتحقيق�أ�داف�م

  .إعطاء�تقييمات�إيجابية�للموظف�ن

  .املوظف�ن�ال��صية

  .إظ�ار�الرغبة����تمك�ن�املرؤوس�ن

ومن��نا�فإنھ�يمكن�تفصيل�امل�ارات���سانية�الواجب�توافر�ا����القائد�ال��بوي�كما�ي��
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�املعلومة�-4 �قيمة �يقدرون �ممن �ي�ون أن

استخدام�ا��ستخدام��مثل

و�مكن�أن�نضيف�امل�ارات�الفنية�التالية

القدرة�ع���إدارة�الذات -

من�أ�م�واجبات�القائد�أن�يمتلك�القدرة�ع���إدارة�فر�قھ،�و���حال�لم�تكن��ستطيع�إدارة�ذاتك،�فلن����������

�غ��ك �إدارة �تحّمل�املسؤولية��,�� �ثّم �ومن ��ولو�ة، �حسب �وترتي��ا �ع���تحديد�أ�دافك �القدرة �بإدارة�الذات، يقصد

�ل�ا�أو�جزء�كب���م��ا�لتحقيق��ذه���داف

  :التصرف��س��اتي�� -

س�با��،�والذ�ن�املتفتح�من�ضرور�ا�عّد�التفك���� ����������

ع���أن�القادة�النا���ن�البد

اس��اتيجيا��م�من�أجل�ا��صول�ع���فرص�جديدة،�أو�التغلب�ع���التحديات�غ���املتوقعة�ال���تواج��م

  :التواصل�الفعال -

�يتع���          �عرف�القادة�النا��ون�م��

�
ً
فّعال،�وقادرون�ع���أن��شرحوا�ملوظف��م�بإيجاز�ووضوح�مختلف��مور،�بدًءا�من�أ�داف�الشركة�العظ��،�ووصوال

إ���امل�ام�املحّددة�املتخصصة

مسؤولون�يمكن��عتماد� -

�يحكم����������� �أن �دون �مناسب ��ش�ل �سلطتھ ��ستخدم �كيف �تماًما �النا��ة �القيادية �ال��صية �صاحب �عرف

قبضتھ�ع���موظفيھ�أو�يرخ��ا

و�توقع�من��خر�ن�أن�يفعلوا�املثل�تماًما

  : سرعة�التعلم -

يدرك�القادة�النا��ون�حقا�أن�قوة�قياد��م�تكمن����قدر��م�ع���التكيف�السر�ع�مع�املتغ��ات�من�حول�م،�����������

ومعرفة�الوقت�املناسب�لالستفادة�من�الفرص�السانحة�أمام�م

بل��سعون�ع���الدوام�الك�ساب�م�ارات�ومعارف�ج

� ���سانيةوأما �امل�ارات

�ومت�امل �م���م �بناء �ظل �بي��م��� �التعاون�ا��ما�� روح

أحمد(وميول�م�واتجا�ا��م

وتتضمن�امل�ارات���سانية�مجموعة�من�امل�ارات

القدرة�ع���ف�م�السلوك���سا�ي�-

القدرة�ع���التواصل�بفاعلية�مع��خر�ن�-

تحف������اص�ألداء�م�ام�م�وتحقيق�أ�داف�م�-

إعطاء�تقييمات�إيجابية�للموظف�ن�-

املوظف�ن�ال��صيةاس�شعار�حاجيات��-

إظ�ار�الرغبة����تمك�ن�املرؤوس�ن�-

ومن��نا�فإنھ�يمكن�تفصيل�امل�ارات���سانية�الواجب�توافر�ا����القائد�ال��بوي�كما�ي��
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وتتضمن�العالقات�, العالقات���سانية�����ساس����الروابط�ال���ت�شأ�ب�ن�الناس�ن�يجة�لتفاعل�م�أو�عمل�م�سو�ا

  ).58ص,2007,ا��ر�ري (والتعامل��ش�ل�فعال�مع�الصراعات�ال���تواج��ا

فاملدير�النا���, و�دون�است�ناء�ألحد, ولذا�فإن�القيادة�ال��بو�ة�ي�ب���أن�ترا���ظروف�ا��ميع�ع���حد�سواء

�ا��صص �جدول �ممن�, �� �أنھ و�و��علم

كأن�ي�ون�من�, نظرا�لبعد�م�ان�سكنھ�عن�م�ان�العمل

���ا �م�ما�, �رتقاء �من�شأن�إ�سان وال�تحط

�ومحبا� �وأمينا �ومخلصا �مطيعا �ي�ون �ألن �تدفعھ �مما �للمعلم �النفسية �و�وضاع �املشاعر���سانية �ترا�� �بذلك و��

�واملظا�ر�و�لقاب �املناصب �ال���ال��س��و��ا ��� �والنا��ة �املتم��ة ��و�تخر�ج�,�بو�ة ��س��و��ا �ما وإنما

�والرا��� �تتم���باالعتدال �ثقافة �ع�� �قائم �نف����معتدل وت�و�ن

وحمل�ا�ال��م��ل�معلم�عن�طر�ق�معاملتھ�الطيبة�

إن�القيادة�ال��بو�ة����ال�����تم�بخلق�أجواء�من�الب��ة�والسرور��ش�ل�دائم�داخل�املؤسسة�التعليمية�ال���تتو���

  .���املؤسسة�التعليمية�وتحاول��ش���الطرق�أن�تفصل�ب�ن�أي�مشكالت�خاصة�خارجية�و��ن�العمل

ومن��نا�فإن��مدير�املدرسة�ي�ب���أن�يلقي�من�ع����ا�لھ�أي�مش�لة�خاصة�بمجرد�دخولھ�من�بوابة�املدرسة�قادما�

�التعليمية �املؤسسات ��� �املدير�ال�, خاصة ألن

�اليومي �و�عاملھ �سلوكھ �ي�ون �أن �ي�ب�� �ال�شر�ومنھ �مع �يتعامل �بل �عالقات�, �الت �أساس �ع�� مب��

فإن���تمام�بالنوا���النفسية�و�جتماعية����املؤسسة�ال��بو�ة�لھ�قدر�كب���من�التأث���ع���ا��الة�النفسية�للعامل�ن�

وقد�ي��تب�ع���عدم�معا����ا�, وإن�أي�مشكالت����العالقات���سانية�ي��تب�عليھ�مشكالت�نفسية�واجتماعية

, وا��الفات, والشقاق, وانخفاض��داء

القات�ودية�ب�ن�العامل�ن����املؤسسة��ساعد��ش�ل�كب�������رفع�الروح�

  :لعملية��دار�ةامل�ارات���سانية����ا

, ماما�وما�يتضمنھ��ذا�الدور�من�إشراف�وتوجيھ�ومتا�عة�وتنفيذ

South Worth& Holly�� �التعلم  Learningبمدرسة
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العالقات���سانية�����ساس����الروابط�ال���ت�شأ�ب�ن�الناس�ن�يجة�لتفاعل�م�أو�عمل�م�سو�ا

والتعامل��ش�ل�فعال�مع�الصراعات�ال���تواج��ا, بناء�سليمة�مع��خر�ن

ولذا�فإن�القيادة�ال��بو�ة�ي�ب���أن�ترا���ظروف�ا��ميع�ع���حد�سواء

�امل �ألحد ��و�� �ا��صة �إضافة �ال�يتعمد ��و�الذي �املثال �س�يل �ا��صص, علم�نع�� �جدول ��

نظرا�لبعد�م�ان�سكنھ�عن�م�ان�العمل, يتأخرون�قليال����موعد�ا��ضور�الصبا���عن�بقية�الزمالء

  .ساك���الر�ف�واملدرسة�ال����عمل���ا����املدينة

�إ�� �وتدعوا �تح��م�إ�سانية�الفرد �ال�� �النا��ة��� �ال��بو�ة �القيادة ���ا�إن �رتقاء

  .�انت�ظروفھ��جتماعية�أو��قتصادية�أو�غ���ذلك

�ومحبا� �وأمينا �ومخلصا �مطيعا �ي�ون �ألن �تدفعھ �مما �للمعلم �النفسية �و�وضاع �املشاعر���سانية �ترا�� �بذلك و��

  .و�نعكس��ل�ذلك�بدوره�ع���تفاعلھ�مع�الطالب

�واملظا�ر�و�لقاب �املناصب �ال���ال��س��و��ا ��� �والنا��ة �املتم��ة �بو�ة

�جيد �و�عليم �عالية �بأخالق �تتمتع �من�التالميذ �والرا���, أجيال �تتم���باالعتدال �ثقافة �ع�� �قائم �نف����معتدل وت�و�ن

وحمل�ا�ال��م��ل�معلم�عن�طر�ق�معاملتھ�الطيبة�, تعليميةتم��شر�ا�بي��م�داخل�املؤسسة�ال

  

إن�القيادة�ال��بو�ة����ال�����تم�بخلق�أجواء�من�الب��ة�والسرور��ش�ل�دائم�داخل�املؤسسة�التعليمية�ال���تتو���

وتحاول��ش���الطرق�أن�تفصل�ب�ن�أي�مشكالت�خاصة�خارجية�و��ن�العمل

ومن��نا�فإن��مدير�املدرسة�ي�ب���أن�يلقي�من�ع����ا�لھ�أي�مش�لة�خاصة�بمجرد�دخولھ�من�بوابة�املدرسة�قادما�

�املنظمات ��ل ��� �للعمل �ضرور�ة ���سانية �امل�ارات �التعليمية, ن �املؤسسات ��� خاصة

�اليومي �و�عاملھ �سلوكھ �ي�ون �أن �ي�ب�� �ال�شر�ومنھ �مع �يتعامل �بل �الت

  .)2001,عيلاسما(قوام�ا�التقارب�و�لفة

فإن���تمام�بالنوا���النفسية�و�جتماعية����املؤسسة�ال��بو�ة�لھ�قدر�كب���من�التأث���ع���ا��الة�النفسية�للعامل�ن�

وإن�أي�مشكالت����العالقات���سانية�ي��تب�عليھ�مشكالت�نفسية�واجتماعية

وانخفاض��داء, و�نقطاع, التغيب(مثل�, مظا�ر�سلوكية��ش���إ���ضعف�العالقات���سانية

القات�ودية�ب�ن�العامل�ن����املؤسسة��ساعد��ش�ل�كب�������رفع�الروح�وإن�بناء�ع, )وك��ة�التظلمات

  ).132ص,1993

امل�ارات���سانية����االفنية�و �ب�ن�امل�ارات�للت�امل�ال��بوي كيفية�تحقيق�القائد�

ماما�وما�يتضمنھ��ذا�الدور�من�إشراف�وتوجيھ�ومتا�عة�وتنفيذإن�مدير�املدرسة�النا����و�الذي�يتف�م�دوره�ت

� ��و�خلق �فعال �تر�وي �املدير�كقائد �يؤديھ �أن �يجب �دور South Worthوأعظم

  :)43-42ص,2000,ح��

  .مبتكرة�وحالة�للمشا�ل
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العالقات���سانية�����ساس����الروابط�ال���ت�شأ�ب�ن�الناس�ن�يجة�لتفاعل�م�أو�عمل�م�سو�ا�-

بناء�سليمة�مع��خر�ن��سانية�

ولذا�فإن�القيادة�ال��بو�ة�ي�ب���أن�ترا���ظروف�ا��ميع�ع���حد�سواء����������

�امل �ألحد ��و�� �ا��صة �إضافة �ال�يتعمد ��و�الذي �املثال �س�يل ع��

يتأخرون�قليال����موعد�ا��ضور�الصبا���عن�بقية�الزمالء

ساك���الر�ف�واملدرسة�ال����عمل���ا����املدينة

�إ���- �وتدعوا �تح��م�إ�سانية�الفرد �ال�� �النا��ة��� �ال��بو�ة �القيادة إن

�انت�ظروفھ��جتماعية�أو��قتصادية�أو�غ���ذلك

�ومحبا� �وأمينا �ومخلصا �مطيعا �ي�ون �ألن �تدفعھ �مما �للمعلم �النفسية �و�وضاع �املشاعر���سانية �ترا�� �بذلك و��

و�نعكس��ل�ذلك�بدوره�ع���تفاعلھ�مع�الطالب, لعملھ

�واملظا�ر�و�لقابإن�القيادة�ال��- �املناصب �ال���ال��س��و��ا ��� �والنا��ة �املتم��ة �بو�ة

�جيد �و�عليم �عالية �بأخالق �تتمتع �من�التالميذ أجيال

تم��شر�ا�بي��م�داخل�املؤسسة�ال, والتحذي�باملثل�العليا

  .وامل�ذبة�والراقية�مع�م

إن�القيادة�ال��بو�ة����ال�����تم�بخلق�أجواء�من�الب��ة�والسرور��ش�ل�دائم�داخل�املؤسسة�التعليمية�ال���تتو����-

وتحاول��ش���الطرق�أن�تفصل�ب�ن�أي�مشكالت�خاصة�خارجية�و��ن�العمل, قياد��ا

ومن��نا�فإن��مدير�املدرسة�ي�ب���أن�يلقي�من�ع����ا�لھ�أي�مش�لة�خاصة�بمجرد�دخولھ�من�بوابة�املدرسة�قادما�

  .من�م��لھ

����������� �املنظماتإوحيث ��ل ��� �للعمل �ضرور�ة ���سانية �امل�ارات ن

� �مع �اليومييتعامل �و�عاملھ �سلوكھ �ي�ون �أن �ي�ب�� �ال�شر�ومنھ �مع �يتعامل �بل �الت

قوام�ا�التقارب�و�لفة, اجتماعية�سليمة

فإن���تمام�بالنوا���النفسية�و�جتماعية����املؤسسة�ال��بو�ة�لھ�قدر�كب���من�التأث���ع���ا��الة�النفسية�للعامل�ن�

وإن�أي�مشكالت����العالقات���سانية�ي��تب�عليھ�مشكالت�نفسية�واجتماعية, ف��ا

مظا�ر�سلوكية��ش���إ���ضعف�العالقات���سانية

وك��ة�التظلمات, والش�اوي , وال��اع

1993, مر���(املعنو�ة�لد��م

كيفية�تحقيق�القائد�: املحور�الثا�ي

إن�مدير�املدرسة�النا����و�الذي�يتف�م�دوره�ت����

� ��و�خلق �فعال �تر�وي �املدير�كقائد �يؤديھ �أن �يجب �دور وأعظم

schoolح��(ال���تتم���بأ��ا�

  .تفاعلية�ومفاوضة�-

مبتكرة�وحالة�للمشا�ل�-

  .سباقة�وملبية�-

  .�شاركية�و�عاونية�-
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و�مكن�للقائد�ال��بوي�أن�يحقق�الت�امل�ب�ن�امل�ارات�الفنية�وامل�ارات���سانية����العملية��دار�ة�عن�طر�ق�ما�

, والزما�من�قرارات�لضمان�نجاح�مؤسستھ�ال���يدير�ا

�القرار�املناسب �اتخاذ �من �تمنعھ �ال�� �وال�شر�عات �والقوان�ن �بالروت�ن �تكبيلھ �ال�يتم �املناسب�وأن �الوقت بحيث�, ��

�الغرور �و��ن �ا��زم �ب�ن �دائما �يوازن �ب, وأن �ل�متجنبا

, مستمعا�ومنصتا�ل�ل��صوات�ح���للمنتقدين�واملعارض�ن

ح���يصبح��ناك�شغف�لدى�العامل�ن����املؤسسة�التعليمية�

�وأن, ألحد�ما�ت��يح�خطأ���أو��,ألمر�ما

�و�  ��ستقامة ��� �ي�ونقدوة �كقائد�وأن �م�متھ �أداء ��� مانة

�واملتم��ة �العالية �أخالقھ �ن�يجة ���سان �يك�سبھ �الذي ��جتما�� �الوضع �عليھ�, ألن �يحصل �أن يصعب

قادرا�ع���أن�ي�ون�و , دون�أي�ضغوط�عل��م�لإليمان���ذه�الوج�ة

ألنھ�, ألن�أك���الكالم�فائدة��و�ما�قل�ودل

ن��مر�يتطلب�قائدا�إرحل��ا�فلكن��ي��عود�السفينة�سليمة�من�

�بدرجة� �أنفس�م ��� �ثق��م �ت��م ��س�ب وذلك

ع���تحقيق�غاية���ائية��والقيادة�عملية�إبحار�مس�بصرة�يركز�ف��ا�القائد

�ا����ة�الطو�لة���� �ذلك�إال�من�خالل �ال�يتأ�ى ودائما

وقوة�ا��دس��ساعد�القائد�, مواج�ة�املشكالت�وخاصة�تلك�ال���تحتاج�إ���عمليات�عصف�ذ����وتفك���عميق���ل�ا

  .�لة�قد�تتعرض�ل�ا�ش�ل�صمام�أمان�للمؤسسة�ال���يدير�ا����مواج�ة�أي�مش

�أنواع�ا �بمختلف �الضغوطات �ال�ي��أ�, و�تحمل ح��

�املنصب ��� �جديدا ��ان �إذا , و�األخص

ح���يحب��م�فيھ�و���املؤسسة�, تھ��شوش�الوجھ�مب�سما����وجوه�املرؤوس�ن
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و�مكن�للقائد�ال��بوي�أن�يحقق�الت�امل�ب�ن�امل�ارات�الفنية�وامل�ارات���سانية����العملية��دار�ة�عن�طر�ق�ما�

والزما�من�قرارات�لضمان�نجاح�مؤسستھ�ال���يدير�اأن�ت�ون�لديھ�سلطة��افية�تمكنھ�من�اتخاذ�ما�يراه�ضرور�ا�

�القرار�املناسب �اتخاذ �من �تمنعھ �ال�� �وال�شر�عات �والقوان�ن �بالروت�ن �تكبيلھ �ال�يتم وأن

�املقصر �امل�مل �محاسبة �من �املتم��, يتمكن �املج��د �الغرور, وإثابة �و��ن �ا��زم �ب�ن �دائما �يوازن وأن

  .الوسائل�الوقوع����الظلم�وا��ور 

مستمعا�ومنصتا�ل�ل��صوات�ح���للمنتقدين�واملعارض�ن, �ادئ�الطباع, ومتحدثا�لبقا, مثقفا�نا��ا

ح���يصبح��ناك�شغف�لدى�العامل�ن����املؤسسة�التعليمية�, الدور�ة�وأن��ستخدم��ل�ذلك�أثناءإدارتھ�لالجتماعات

ألمر�ما�أن�يمتلك�حس�الدعابة�والف�ا�ة�و�األخص�عندما��ستخدم�ا����توجيھ�نقد

  .ل�ا����الوقت�املناسب�وامل�ان�املناسب�بالش�ل�املناسب

�والتواضع �العالية �لألخالق �مثاال �ي�ون �و� , والسماحة�أن ��ستقامة ��� �ي�ونقدوة وأن

�واملتم��ة �العالية �أخالقھ �ن�يجة ���سان �يك�سبھ �الذي ��جتما�� �الوضع ألن

  .م�ما�بذل�من�مج�ود, يفتقد�لألخالق

دون�أي�ضغوط�عل��م�لإليمان���ذه�الوج�ة�أن�ي�ون�قادرا�ع���إقناع��خر�ن�بوج�ة�نظره

ألن�أك���الكالم�فائدة��و�ما�قل�ودل, عن��ل�فكرة�ير�د�أن�يقنع�غ��ه���ا, إيصال�رسائل�وا��ة�ومحددة�وموجزة

  .وال�يصعب�عليھ�عملية�الف�م��ش�ل�جيد

لكن��ي��عود�السفينة�سليمة�من�, يمكن�لكث���من��فراد�أن�يمس�وا�بدفة�القيادة

  ".عقدة�ت�تانيك"و�عرف�تلك�املسألة�باسم�

�أمام�م �ال�امنة �املشكالت �وتوقع �رؤ�ة �عن ���ز�القادة ��� �بدرجة�, وتت��ص �أنفس�م ��� �ثق��م �ت��م ��س�ب وذلك

والقيادة�عملية�إبحار�مس�بصرة�يركز�ف��ا�القائد, �عم��م�عن�رؤ�ة�املشكالت�والتعامل�مع�ا

John Maxwell(.  

�القائد �يمتلك �يجب�أن �والت�بؤ�نھ �ا��دس �ا����ة�الطو�لة����, قوة �ذلك�إال�من�خالل �ال�يتأ�ى ودائما

مواج�ة�املشكالت�وخاصة�تلك�ال���تحتاج�إ���عمليات�عصف�ذ����وتفك���عميق���ل�ا

�ش�ل�صمام�أمان�للمؤسسة�ال���يدير�ا����مواج�ة�أي�مش, ع���اتخاذ�إجراءات�وقائية�واح��از�ة

�ممكنة �ف��ة �ألطول �واملشاق �التعب �أنواع�ا, يتحمل �بمختلف �الضغوطات و�تحمل

�تر�و�ة �قائد�ملؤسسة �أي �تواجھ �ال�� �أو���املشكالت �تواج�ھ �حينما �املنصب, لالس�سالم ��� �جديدا ��ان �إذا و�األخص

تھ��شوش�الوجھ�مب�سما����وجوه�املرؤوس�نو�التا���ي�ون�دائما�ح������أصعب�حاال

  .التعليمية�ال���يتو���إدار��ا
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  .مرنة�ومتحدية�-

  .مخاطرة�ومقدمة�-

  .تقو�مية�وتأملية�-

  .داعمة�ومطورة�-

و�مكن�للقائد�ال��بوي�أن�يحقق�الت�امل�ب�ن�امل�ارات�الفنية�وامل�ارات���سانية����العملية��دار�ة�عن�طر�ق�ما�

  :ي��

أن�ت�ون�لديھ�سلطة��افية�تمكنھ�من�اتخاذ�ما�يراه�ضرور�ا��-

�القرار�املناسب �اتخاذ �من �تمنعھ �ال�� �وال�شر�عات �والقوان�ن �بالروت�ن �تكبيلھ �ال�يتم وأن

�املقصر �امل�مل �محاسبة �من يتمكن

الوسائل�الوقوع����الظلم�وا��ور 

مثقفا�نا��ا�قارئاأن�ي�ون��-

وأن��ستخدم��ل�ذلك�أثناءإدارتھ�لالجتماعات

  .لالستماع�لھ

أن�يمتلك�حس�الدعابة�والف�ا�ة�و�األخص�عندما��ستخدم�ا����توجيھ�نقد�-

ل�ا����الوقت�املناسب�وامل�ان�املناسب�بالش�ل�املناسباستعميدرك�كيفية�ا

�والتواضع�- �العالية �لألخالق �مثاال �ي�ون أن

�واملتم��ة, للمؤسسة �العالية �أخالقھ �ن�يجة ���سان �يك�سبھ �الذي ��جتما�� �الوضع ألن

يفتقد�لألخالقإ�سان�آخر��

أن�ي�ون�قادرا�ع���إقناع��خر�ن�بوج�ة�نظره�-

إيصال�رسائل�وا��ة�ومحددة�وموجزة

وال�يصعب�عليھ�عملية�الف�م��ش�ل�جيد, ال��ش�ت�املستمع

يمكن�لكث���من��فراد�أن�يمس�وا�بدفة�القيادة -

و�عرف�تلك�املسألة�باسم�, مالحا

�أمام�م �ال�امنة �املشكالت �وتوقع �رؤ�ة �عن ���ز�القادة ��� وتت��ص

�عم��م�عن�رؤ�ة�املشكالت�والتعامل�مع�ا

John Maxwell,1998,p7(محددة

�ف���������� �القائدإولذا �يمتلك �يجب�أن نھ

مواج�ة�املشكالت�وخاصة�تلك�ال���تحتاج�إ���عمليات�عصف�ذ����وتفك���عميق���ل�ا

ع���اتخاذ�إجراءات�وقائية�واح��از�ة

�صبورا�- �ي�ون �ممكنة, أن �ف��ة �ألطول �واملشاق �التعب يتحمل

�تر�و�ة �قائد�ملؤسسة �أي �تواجھ �ال�� �أو���املشكالت �تواج�ھ �حينما لالس�سالم

و�التا���ي�ون�دائما�ح������أصعب�حاال

التعليمية�ال���يتو���إدار��ا
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�أساسا�:  �واملوج�ة �املنظمة ��شطة

�شمل�حضور�مؤتمر�أو�سماع�محاضرة�أو�دراسة�

وقد�, مقررات�لساعات�قليلة�أو�أيام�أو�ش�ور�أو�سنوات�ع���أساس�التفرغ�ا��ز�ي�أو�ال�امل�مع�مجموعة�من�الزمالء

وقد��شمل�مناقشات�فر�دة�مع�مسؤول�متمرس����

  .)169ص, 1989,مر���

�والقراءة� �الذا�ي �والتثقيف �العلم �حب �ع�� �نفسھ �تدر�ب �إ�� ��س�� �أن �ال��بوي �القائد �ع�� �فان ��نا ومن

عد�صاح��ا�ع���أن�يأخذ�و���بمثابة�مم��ات��سا

اتجا�ا�معينا����ا��ياة�يؤ�لھ�ألن�ي�ون�قائد�حكيما�ع���قدر�عال�من�الكفاءة�وامل�ارة�ال���تمكنھ������اية�املطاف�من�

  .خلق�ت�امل�ب�ن�امل�ارة�الفنية�وامل�ارة���سانية����إدارة�للمؤسسة�التعليمية�ال���يرأس�ا

�قيمة ��ل �فوق ��علوا �قيمتھ �وأن ��ستقاللية�, �سان �يح��م �أن ��ع�� و�ذا

  .وأن�يح��م�حر�ة��عب��ه�فيما�يخص�العملية�ال��بو�ة�و�دار�ة����املؤسسة�التعليمية

, فرديو�أن�مخرجاتھ�أفضل�وأكمل�من�مخرجات�العمل�ال

أفضل�من�, ذا��انت�املناقشة�قائمة�ع���أسس�علمية�وفكر�ة�ومنطقية�سليمة

���مية �من �كب��ة �درجة �ع�� �الثقة �بنفسھ��,و�ذه ���سان �إيمان ألن

يجعلھ�يحاول�,نجازات�ملموسة�يقدر�ا�و�شيد���ا�ا��ميع

  . ات�من�املمكن�أن�تحدث�لھ�وقد�ت�بط��متھ�وعز�متھ

سواء�تلك�ال������, �عرف�أيضا�نقاط�ضعفھ

  .و�حاول�ب�ل�ما�أو�ي�من�حكمة�وقدرة�ع���التخلص�م��ا�وتجاوز�ا

���أن�يتداركھ�فيما��و���س�ثمرهمن�الواجب�عليھ�أن�

جعلھ�دافعا�لھ�نحو�التصميم��و , ومن�ثم�يحاول�إصالح�ذلك�ا��لل

�املعمول���ا�قاعدةبحيث�ت�ون�ال, وكيفية�استغاللھ��ستغالل��مثل

  .وممكنة�وأيضا�بأقل��لفة�متاحة

�ال���,  �امل�مة ��مور �من �فإنھ ��نا ومن

  .اسة�ا��كيمة����ادارة�املؤسسة�ال���يرأس�ا

وإنما�يؤجلھ�دائما�ح����س�نفذ��-و�األخص�إذا��انت�مش�لة�صغ��ة�

و���, ���املؤسسات�التعليمية�عامل�رئ��������نجاح�املدرسة�وتحقيق�ا�لأل�داف�املأمولة

�املرجوة �الن�يجة �تحقق �ولم �املدرسة �فشلت �حال �التغي����� �عنصر�يتطلب �ا��يمة�, أ�م �عمود ��و�بمثابة فالقائد

�أن �عليھ �وجب �ذلك �أجل �إيجابية�ومن �بمواصفات , يتمتع

ول�ي�, م��ا�امل�ارات�الفنية�وم��ا�امل�ارات���سانية

فقد��ان�لزاما�عليھ�أن�يخلق�و�حقق�ت�امال�ب�ن�
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Henderson�� �مر��� ��� �بأنھ) م1989(املشار�إليھ : التدر�ب

�شمل�حضور�مؤتمر�أو�سماع�محاضرة�أو�دراسة�فقد�, و�تضمن�ذلك�مجاال�واسعا�من���شطة

مقررات�لساعات�قليلة�أو�أيام�أو�ش�ور�أو�سنوات�ع���أساس�التفرغ�ا��ز�ي�أو�ال�امل�مع�مجموعة�من�الزمالء

وقد��شمل�مناقشات�فر�دة�مع�مسؤول�متمرس����, �شمل�التمر�ن�املش��ك�ع���حل�املشكالت�مع�مجموعة�صغ��ة

مر���(ن�برنامجا�للقراءة�املنظمة�والبحث�ع���املستوى�ال�����

�والقراءة� �الذا�ي �والتثقيف �العلم �حب �ع�� �نفسھ �تدر�ب �إ�� ��س�� �أن �ال��بوي �القائد �ع�� �فان ��نا ومن

و���بمثابة�مم��ات��سا, و�ل�ا�يمكن�الوصول�ل�ا�عن�طر�ق�ك��ة�التدر�ب

اتجا�ا�معينا����ا��ياة�يؤ�لھ�ألن�ي�ون�قائد�حكيما�ع���قدر�عال�من�الكفاءة�وامل�ارة�ال���تمكنھ������اية�املطاف�من�

خلق�ت�امل�ب�ن�امل�ارة�الفنية�وامل�ارة���سانية����إدارة�للمؤسسة�التعليمية�ال���يرأس�ا

�� �بقيمة �يؤمنون �ممن �القائد �ي�ون �قيمةأن ��ل �فوق ��علوا �قيمتھ �وأن �سان

وأن�يح��م�حر�ة��عب��ه�فيما�يخص�العملية�ال��بو�ة�و�دار�ة����املؤسسة�التعليمية

و�أن�مخرجاتھ�أفضل�وأكمل�من�مخرجات�العمل�ال, أن�ي�ون�القائد�ممن�يؤمنون�بأفضلية�العمل�ا��م��

ذا��انت�املناقشة�قائمة�ع���أسس�علمية�وفكر�ة�ومنطقية�سليمةإوأن�ا��ماعة����مناقش��ا�ألي�موضوع�

  .التفك���الفردي�القائم�ع���الرؤ�ة�من�زاو�ة�واحدة

��خر�ن �و�� �نفسھ ��� �ثقة �لديھ �ت�ون ���مية, أن �من �كب��ة �درجة �ع�� �الثقة و�ذه

نجازات�ملموسة�يقدر�ا�و�شيد���ا�ا��ميعإ���ما�ير�د�و�أن�سيحقق�إو�أنھ��ستطيع�أن�يصل�

ات�من�املمكن�أن�تحدث�لھ�وقد�ت�بط��متھ�وعز�متھإ����دفھ�متجاوزا�أي�إخفاق

�عرف�أيضا�نقاط�ضعفھ, د�الواثق�من�نفسھ�ومن�م�اراتھ�وقدراتھوالبد�من�العلم�أن�القائ

و�حاول�ب�ل�ما�أو�ي�من�حكمة�وقدرة�ع���التخلص�م��ا�وتجاوز�ا, ��ص�تھ�أو��سلوكياتھ�أو�غ����ذلك

من�الواجب�عليھ�أن�ف, ���مس��ة�القائد�للمؤسسة�ال��بو�ةوإذا�حدث�خلل�أو�إخفاق�

ومن�ثم�يحاول�إصالح�ذلك�ا��لل, و�عت��ه�بمثابة�السقوط�الذي��سبق�النجاح

  .ع���تحقيق�ال�دف�م�ما�بلغت�درجة�صعو�تھ

وكيفية�استغاللھ��ستغالل��مثل, امل�دور �الوقت�وأ�مية�

وأيضا�بأقل��لفة�متاحة, ع���أكمل�وأتم�وجھ, ���أقل�وقت�ممكن, ���إنجاز�أك����قدر�من�العمل

��خر�ن �مع �املرن �والتعامل �ا��يد ��تصال �ع�� �والكفاءة �القدرة �يمتلك , أن

اسة�ا��كيمة����ادارة�املؤسسة�ال���يرأس�ايتوجب�ع���القائد�اتباع�ا���ا����السي

و�األخص�إذا��انت�مش�لة�صغ��ة��-بحيث�ال�ي��أ�إ���العقاب�كحل�أول�ألي�مش�لة�

    .وع���رأس�ا�الن���و�رشاد�والتوجيھ

    

���املؤسسات�التعليمية�عامل�رئ��������نجاح�املدرسة�وتحقيق�ا�لأل�داف�املأمولة�القيادة�ال��بو�ة

�املرجوة �الن�يجة �تحقق �ولم �املدرسة �فشلت �حال �التغي����� �عنصر�يتطلب أ�م

�املدرسة �إدارة ��� �الك��ى �املسؤولية �تقع �وعليھ �أن, الرئ���� �عليھ �وجب �ذلك �أجل ومن

م��ا�امل�ارات�الفنية�وم��ا�امل�ارات���سانية, يختص���ا�القائد�ال��بوي�الفعال�والكفء

فقد��ان�لزاما�عليھ�أن�يخلق�و�حقق�ت�امال�ب�ن�, ي�ون�القائد�ع���أع���مستوى�من�الكفاءة�واملسؤولية�وتقدير�امل�مة
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��ندرسون �- �Hendersonعرف

و�تضمن�ذلك�مجاال�واسعا�من���شطة, لتحس�ن��داء�امل��

مقررات�لساعات�قليلة�أو�أيام�أو�ش�ور�أو�سنوات�ع���أساس�التفرغ�ا��ز�ي�أو�ال�امل�مع�مجموعة�من�الزمالء

�شمل�التمر�ن�املش��ك�ع���حل�املشكالت�مع�مجموعة�صغ��ة

ن�برنامجا�للقراءة�املنظمة�والبحث�ع���املستوى�ال�����وقد�يتضم, التدر�ب

�والقراءة������������� �الذا�ي �والتثقيف �العلم �حب �ع�� �نفسھ �تدر�ب �إ�� ��س�� �أن �ال��بوي �القائد �ع�� �فان ��نا ومن

و�ل�ا�يمكن�الوصول�ل�ا�عن�طر�ق�ك��ة�التدر�ب, و�طالع�والبحث

اتجا�ا�معينا����ا��ياة�يؤ�لھ�ألن�ي�ون�قائد�حكيما�ع���قدر�عال�من�الكفاءة�وامل�ارة�ال���تمكنھ������اية�املطاف�من�

خلق�ت�امل�ب�ن�امل�ارة�الفنية�وامل�ارة���سانية����إدارة�للمؤسسة�التعليمية�ال���يرأس�ا

-��� �بقيمة �يؤمنون �ممن �القائد �ي�ون أن

وأن�يح��م�حر�ة��عب��ه�فيما�يخص�العملية�ال��بو�ة�و�دار�ة����املؤسسة�التعليمية, الفكر�ة�ل�ل�فرد

أن�ي�ون�القائد�ممن�يؤمنون�بأفضلية�العمل�ا��م���-

وأن�ا��ماعة����مناقش��ا�ألي�موضوع�

التفك���الفردي�القائم�ع���الرؤ�ة�من�زاو�ة�واحدة

��خر�ن�- �و�� �نفسھ ��� �ثقة �لديھ �ت�ون أن

و�أنھ��ستطيع�أن�يصل��و�قدراتھ

إ����دفھ�متجاوزا�أي�إخفاق�مرارا�وتكرارا�ح���يصل

والبد�من�العلم�أن�القائ����������

��ص�تھ�أو��سلوكياتھ�أو�غ����ذلك

وإذا�حدث�خلل�أو�إخفاق�

و�عت��ه�بمثابة�السقوط�الذي��سبق�النجاح�,قادم

ع���تحقيق�ال�دف�م�ما�بلغت�درجة�صعو�تھ

�أن��عرف�القائد�قيمة�-

���إنجاز�أك����قدر�من�العمل

��خر�ن�- �مع �املرن �والتعامل �ا��يد ��تصال �ع�� �والكفاءة �القدرة �يمتلك أن

يتوجب�ع���القائد�اتباع�ا���ا����السي

بحيث�ال�ي��أ�إ���العقاب�كحل�أول�ألي�مش�لة�

وع���رأس�ا�الن���و�رشاد�والتوجيھ, �ل�ا��لول��خرى 

  ا��اتمة

القيادة�ال��بو�ةتمثل�����������

�املرجوة �الن�يجة �تحقق �ولم �املدرسة �فشلت �حال �التغي����� �عنصر�يتطلب أ�م

�املدرسة �إدارة ��� �الك��ى �املسؤولية �تقع �وعليھ الرئ����

يختص���ا�القائد�ال��بوي�الفعال�والكفء�وم�ارات�تر�و�ة�وإدار�ة

ي�ون�القائد�ع���أع���مستوى�من�الكفاءة�واملسؤولية�وتقدير�امل�مة
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وح���يصعد���ا�إ���أع���املستو�ات�املطلوب�

  ..�سكندر�ة, املعارفمكتبة�, "

�الشاملة �ا��ودة �ضوء ��� �املستقبل �ملدارس ��دار�ة , دار�الفكر, "القيادات

: دراسات�نفسية�وتر�و�ة, بحث�م�شور 

�م�شور ,   Arab Journal for, بحث

, دار�ال��ضة�العر�ية, "البعد�التخطيطي�والتنظيمي�املعاصر

�لإلدارة �ا��ديثة �املدير�و�تجا�ات ��� �توفر�ا �الواجب ��دار�ة أ�اديمية�, مقال, امل�ارات

https://academy.hsoub.com/entrepreneneurship/managemen.  

  .القا�رة, عالم�الكتب

  .القا�رة, عالم�الكتب

  ..,القا�رة

  .عمان, دار�وائل�للطباعة�وال�شر

12. -John Maxwell, Executive Summary, "The 21 Irrefutable

13. -  West, M., Jakson, D., Harris, A. &
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وح���يصعد���ا�إ���أع���املستو�ات�املطلوب�, ح���يتمكن�من�إدارة�املؤسسة�التعليمية�باقتدار�و�سر�وس�ولة

  .القا�رة, دار�املعارف, "م��م�لسان�العرب" )1975

"�دارة�التعليمية�ب�ن�النظر�ة�والتطبيق")2002(, أحمد�إبرا�يم�أحمد

�عمر�ا��ر�ري  �الشاملة" )2007(,رافده �ا��ودة �ضوء ��� �املستقبل �ملدارس ��دار�ة القيادات

بحث�م�شور , "م�ارات�وخصائص�القائد�ال��بوي�الفعال").2011(

  .6لعددا, مخ���تطو�ر�املمارسات�النفسية�وال��بو�ة

�مقبل �محمد �اختياره )2018(,عالية �وكيفية �ال��بوي �القائد , سمات

Scientific Publishing (AJSP) , العدد��ول,.  

البعد�التخطيطي�والتنظيمي�املعاصر�-�دارة�املدرسية", ).2000(عبد�الصمد��غ��ي 

�إسماعيل �لإلدارة, مجد �ا��ديثة �املدير�و�تجا�ات ��� �توفر�ا �الواجب ��دار�ة امل�ارات

tleadershiphttps://academy.hsoub.com/entrepreneneurship/managemen: متاح�ع��

عالم�الكتب, "�تجا�ات�املعاصرة����ال��بية�املقارنة" )19993(,محمد�من���مر���

عالم�الكتب, "�دارة�التعليمية�أصول�ا�وتطبيقا��ا" )1997(,محمد�من���مر���

القا�رة, عالم�الكتب, "�دارة�املدرسية�ا��ديثة" )2001(,محمد�من���مر���

دار�وائل�للطباعة�وال�شر, "�دارة�التعليمية�مفا�يم�وآفاق")2006

John Maxwell, Executive Summary, "The 21 Irrefutable Laws of Leadership" ocw.Kfupm,12

West, M., Jakson, D., Harris, A. & Hopkins, D. "Leader for School Improvement": London: Roultledge Falmer,2000
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ح���يتمكن�من�إدارة�املؤسسة�التعليمية�باقتدار�و�سر�وس�ولة, امل�ارت�ن

  .الوصول�إل��ا

  :املراجع

1975(,ابن�منظور  .1

أحمد�إبرا�يم�أحمد .2

�عمر�ا��ر�ري  .3 رافده

  .عمان�

(, رشيد�سعادة .4

مخ���تطو�ر�املمارسات�النفسية�وال��بو�ة

�مقبل .5 �محمد عالية

Scientific Publishing (AJSP)

عبد�الصمد��غ��ي  .6

  .ب��وت

�إسماعيل .7 مجد

متاح�ع��, م2021, حاسوب

محمد�من���مر��� .8

محمد�من���مر���- .9
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ا�ع�اسات�استخدام�مواقع�الف�سبوك�لدى��بناء�املرا�ق�ن�ع���السلطة��بو�ة����توج���م�نحو�

  "دراسة�ميدانية�لثالث�ن�مرا�ق

The repercussions of the use of 

in directing them towards academic achievement.  

الف�سبوك�الذي�أصبح�جزء�ال�يتجزأ�من�حياتنا�اليومية،�إ���درجة�أن�غالبية��فراد�ال�

�ستطيعون�تصور�حيا��م�من�دون�ف�سبوك،�خصوصا�لدى�فئة�املرا�ق�ن،�مما�يؤثر�ذلك�ع���سلوك�م�مع��باء،�فقد�يتفاجأ��ؤالء�

م��نصياع�إ���توج��ا��م،�ومن�خالل�ذلك��انت��ذه�الورقة�

�تجاه� �سلوك�م �ع�� �املرا�ق�ن �فئة �لدى ��جتما�� �التواصل �مواقع �استخدام �ا�ع�اس �مدى �ع�� �الكشف �إ�� ���دف �وال�� البحثية

د�الباحثان�����ذه�الدراسة�أسر��م،�ومدى�تأث���م�ع���السلطة��بو�ة����توجيھ�سلوك�أبنا��م�نحو�التحصيل�الدرا���،�وقد�اعتم

�و �الثانو�ة، �املرحلة ��� �الدراسة �مقاعد �غادروا مرا�ق��20مرا�ق�ن

�عت��ون�السلطة�باالعتماد�ع���أداة�املقابلة�خلصت�النتائج�إ���أن��ؤالء�املرا�ق�ن�

�بو�ة�تدخل����حيا��م�ال��صية،�وال�يحق�لآلباء�أن�يتدخلوا����مثل��ذه�النصائح�أو�التوج��ات،�ف�م��عرفون�مصا���م�وما�الذي�

  .موقع�الف�سبوك،�السلطة��بو�ة،�التحصيل�الدرا���،�املرا�ق�ن

Abstract : 

      This intervention touches on the importance of Facebook, which has become an integral part of our daily lives to the 

extent that the majority of individuals cannot conceive of their lives without Facebook, Especially in the adolescent group, 

which affects their behaviour with parents, These parents may be surprised to hear phrases they have never heard. and this 

may go beyond not obeying their guidance, through which this paper aimed to reveal the extent to which the use of social 

media sites in the adolescent group reflects their behaviour towards their family and the extent to which they influence 

parental authority in directing their children's behaviour towards educational attainment, The researchers in this study 

relied on a 30-person sample divided into two categories education ", the first was 10 adolescents who had left high school 

seats, and 20 adolescents (pupils) were still studying in secondary education. Based on the interview tool, the findings 

concluded that these adolescents consider par

entitled to interfere with such advice or guidance, they know their interests and what to do.

Keywords: Facebook, parental authority, educational attainment, adolescents
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دراسة�ميدانية�لثالث�ن�مرا�ق" .التحصيل�الدرا���

The repercussions of the use of Facebook sites by adolescent children on parental authority 

in directing them towards academic achievement
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الف�سبوك�الذي�أصبح�جزء�ال�يتجزأ�من�حياتنا�اليومية،�إ���درجة�أن�غالبية��فراد�ال��تتطرق��ذه�املداخلة�ا���ا�مية�موقع

�ستطيعون�تصور�حيا��م�من�دون�ف�سبوك،�خصوصا�لدى�فئة�املرا�ق�ن،�مما�يؤثر�ذلك�ع���سلوك�م�مع��باء،�فقد�يتفاجأ��ؤالء�

م��نصياع�إ���توج��ا��م،�ومن�خالل�ذلك��انت��ذه�الورقة��باء��سماع�عبارات�لم��سبق�ل�م�سماع�ا،��وقد�يتعدى�ذلك�إ���عد

�تجاه� �سلوك�م �ع�� �املرا�ق�ن �فئة �لدى ��جتما�� �التواصل �مواقع �استخدام �ا�ع�اس �مدى �ع�� �الكشف �إ�� ���دف �وال�� البحثية

أسر��م،�ومدى�تأث���م�ع���السلطة��بو�ة����توجيھ�سلوك�أبنا��م�نحو�التحصيل�الدرا���،�وقد�اعتم

� ���م�ا ��و�� �فئت�ن، �إ�� �مقسمة �و�10فرد �الثانو�ة، �املرحلة ��� �الدراسة �مقاعد �غادروا مرا�ق�ن

باالعتماد�ع���أداة�املقابلة�خلصت�النتائج�إ���أن��ؤالء�املرا�ق�ن�.مازالوا�يزاولون�الدراسة����التعليم�الثانوي 

�بو�ة�تدخل����حيا��م�ال��صية،�وال�يحق�لآلباء�أن�يتدخلوا����مثل��ذه�النصائح�أو�التوج��ات،�ف�م��عرفون�مصا���م�وما�الذي�

موقع�الف�سبوك،�السلطة��بو�ة،�التحصيل�الدرا���،�املرا�ق�ن

This intervention touches on the importance of Facebook, which has become an integral part of our daily lives to the 

extent that the majority of individuals cannot conceive of their lives without Facebook, Especially in the adolescent group, 

fects their behaviour with parents, These parents may be surprised to hear phrases they have never heard. and this 

may go beyond not obeying their guidance, through which this paper aimed to reveal the extent to which the use of social 

dolescent group reflects their behaviour towards their family and the extent to which they influence 

parental authority in directing their children's behaviour towards educational attainment, The researchers in this study 

ed into two categories education ", the first was 10 adolescents who had left high school 

seats, and 20 adolescents (pupils) were still studying in secondary education. Based on the interview tool, the findings 

concluded that these adolescents consider parental authority to be involved in their personal lives, and parents are not 

entitled to interfere with such advice or guidance, they know their interests and what to do. 

Facebook, parental authority, educational attainment, adolescents 
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ا�ع�اسات�استخدام�مواقع�الف�سبوك�لدى��بناء�املرا�ق�ن�ع���السلطة��بو�ة����توج���م�نحو�

Facebook sites by adolescent children on parental authority 

  

  : امل��ص

تتطرق��ذه�املداخلة�ا���ا�مية�موقع            

�ستطيعون�تصور�حيا��م�من�دون�ف�سبوك،�خصوصا�لدى�فئة�املرا�ق�ن،�مما�يؤثر�ذلك�ع���سلوك�م�مع��باء،�فقد�يتفاجأ��ؤالء�

�باء��سماع�عبارات�لم��سبق�ل�م�سماع�ا،��وقد�يتعدى�ذلك�إ���عد

�تجاه� �سلوك�م �ع�� �املرا�ق�ن �فئة �لدى ��جتما�� �التواصل �مواقع �استخدام �ا�ع�اس �مدى �ع�� �الكشف �إ�� ���دف �وال�� البحثية

أسر��م،�ومدى�تأث���م�ع���السلطة��بو�ة����توجيھ�سلوك�أبنا��م�نحو�التحصيل�الدرا���،�وقد�اعتم

� ���م�ا �عينة ��30ع�� ���م�ا ��و�� �فئت�ن، �إ�� �مقسمة فرد

مازالوا�يزاولون�الدراسة����التعليم�الثانوي ) تلميذ(

�بو�ة�تدخل����حيا��م�ال��صية،�وال�يحق�لآلباء�أن�يتدخلوا����مثل��ذه�النصائح�أو�التوج��ات،�ف�م��عرفون�مصا���م�وما�الذي�

  .يجب�فعلھ

موقع�الف�سبوك،�السلطة��بو�ة،�التحصيل�الدرا���،�املرا�ق�ن: ال�لمات�املفتاحية

This intervention touches on the importance of Facebook, which has become an integral part of our daily lives to the 

extent that the majority of individuals cannot conceive of their lives without Facebook, Especially in the adolescent group, 

fects their behaviour with parents, These parents may be surprised to hear phrases they have never heard. and this 

may go beyond not obeying their guidance, through which this paper aimed to reveal the extent to which the use of social 

dolescent group reflects their behaviour towards their family and the extent to which they influence 

parental authority in directing their children's behaviour towards educational attainment, The researchers in this study 

ed into two categories education ", the first was 10 adolescents who had left high school 

seats, and 20 adolescents (pupils) were still studying in secondary education. Based on the interview tool, the findings 

ental authority to be involved in their personal lives, and parents are not 
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���ظل�العوملة�وما�صاح��ا�من��غ��ات�كب��ة����جميع�املجاالت�خصوصا����مجال��تصاالت،�فقد�أحدث��ذا�

�وما� ��سر�ة، �العالقات �تأث���مباشر�ع�� �من �صاحبھ �وما �واملجتمع �الفرد �مستوى �ع�� �جذر�ة ��غ��ات التغ���ال�ائل

ن�ظ�ور�املجتمع��ف��ا����الذي��ش�ل�بفضل�عدة�عوامل�

�من� ��فراد �جميع �و�سابق �وتنوعت ��عددت �ال�� ��جتما�� �التواصل �مواقع �من �تبع�ا �وما ��ن��نت �ثورة أ�م�ا

�مختلف�أنحاء�العالم�لاللتحاق����ا،�وقد�أصبحت��ذه�املواقع��امل�ان�أو�املالذ�ي�اد�ي�ون�الوحيد�للتعب���ا��ر�و�شر 

��و�موقع� �استخدام �املواقع ��ذه �أ�م �ومن �مختلفة، �و�لدان �ب�ئات �من �أصدقاء �ع�� �ف�ار�و�خبار�والتعرف

،�فلقد�أحدث��ذا�املوقع��غي����امل�ع����فراد�

جتمعات�أك���انفتاحا�من�خالل�ارسال�الرسائل�

ومشاركة�مقاطع�الفيديو�والصور�وامللفات�وغ���ذلك،�أي�أنھ�عمل�ع����س�يل�التواصل�ب�ن�أفراد�املجتمع،�لكن�

بالرغم�من�إيجابياتھ�إال�أن�لھ�أثر�سل���كب���ع���أفراد�املجتمع�من�خالل�العديد�من�السلوكيات�ا��اطئة�من��شر�

�نار� �اشعال ��� �معظم�ا ��سب�ت �مختلفة �قضايا �حول �العام �الرأي �إثارة ��� �امل�س�بة �العوامل �ب�ن �من �أنھ كما

الفتنة�داخل�بلدان�العالم�مما�أدى�ذلك�إ���اندالع�ال��اعات�املس��ة�ب�ن�أفراد�املجتمع�الواحد����البلد�الواحد�وقد�

ة�خصوصا�للمرا�ق�ن،�وأثرت�بذلك�ع���عالقا��م��سر�ة،�

وجعلت�الكث���من��ذه�العائالت��عا�ي�عدة�مشا�ل�أ�م�ا�ضعف�السلطة��بو�ة����توجيھ�سلوك�أبنا��م�نحو�ما�

��شر� �ل�ؤالء ��س�ل �الف�سبوك �ع�� �واملجموعات �الصفحات ��عض �ا�شاء �خالل �فمن �ومقنع، ���يح ��باء يروه

�مباشرة� �تمس �أ��ا �أي �عائلتھ، �داخل �الفرد �حياة �ع�� �تؤثر�سلبا �ال�� �امل�شورات �من �وغ���ا مات،

العالقات��سر�ة�املتمثلة����عالقة��بن�بأبو�ھ�بالدرجة�و���و�بقية�أفراد�العائلة�ثانيا،�و�ذا�ما�يضعف�الروابط�

�التحصيل� �مجال ��� �خصوصا ��مور، ث���من

الدرا���،�الذي�أصبح�يراه��ؤالء��بناء�املرا�قون�أحد��مور�ال��صية�ال�ي�ب���ألي�أحد�بما�ف��م�الوالدين�ل�م�

ا��ق����توجيھ�املالحظات�حولھ،�و�ذا�راجع�ل�ون��ؤالء�املرا�ق�ن�قد�اك�سبوا�بل��شبعوا�بأف�ار�سلبية�من�خالل�

صفحات�الف�سبوك�بأن�مزاولة�الدراسة�بصفة�نظامية�مضيعة�للوقت�ول�س�ل�ا�مستقبل��ذا�من�ج�ة�

،ومن�ج�ة�أخرى�ال�يحق�ألي��ان�ان�ي�تقد�م�م�ما��انت�صلة�القرابة،�ألن�ذلك�حسب�قناع��م��عت����عدي�ع���

  ف�سبوك��وسيلة�تواصل�ع���السلطة��بو�ة����توجيھ�سلوك�أبنا��م؟

�الدرا���� �التحصيل �ع�� �الف�سبوك �داخل �مجموعات �وإ�شاء �الف�سبوك �صفحات �إ�� �يؤثر�الولوج كيف

سوسیوتربویة إلعادة إنتاج الثقة بین  رؤى: التربویة واتجاھات التربیة الحدیثة
 المؤسسات التربویة والمجتمع

   

اصدارات المركز الدیمقراطي العربي للدراسات السیاسیة واالقتصادیة                                              

 

���ظل�العوملة�وما�صاح��ا�من��غ��ات�كب��ة����جميع�املجاالت�خصوصا����مجال��تصاالت،�فقد�أحدث��ذا�

�وما� ��سر�ة، �العالقات �تأث���مباشر�ع�� �من �صاحبھ �وما �واملجتمع �الفرد �مستوى �ع�� �جذر�ة ��غ��ات التغ���ال�ائل

ن�ظ�ور�املجتمع��ف��ا����الذي��ش�ل�بفضل�عدة�عوامل�ساعد����ذلك��و�الثورة��التكنولوجية�وما�تضمنتھ�م

�من� ��فراد �جميع �و�سابق �وتنوعت ��عددت �ال�� ��جتما�� �التواصل �مواقع �من �تبع�ا �وما ��ن��نت �ثورة أ�م�ا

مختلف�أنحاء�العالم�لاللتحاق����ا،�وقد�أصبحت��ذه�املواقع��امل�ان�أو�املالذ�ي�اد�ي�ون�الوحيد�للتعب���ا��ر�و�شر 

��و�موقع� �استخدام �املواقع ��ذه �أ�م �ومن �مختلفة، �و�لدان �ب�ئات �من �أصدقاء �ع�� �ف�ار�و�خبار�والتعرف

،�فلقد�أحدث��ذا�املوقع��غي����امل�ع����فراد�"مارك�زوكر���غ"والذي�تم�ابت�اره�من�طرف�الطالب�

جتمعات�أك���انفتاحا�من�خالل�ارسال�الرسائل����نمط�ع�ش�م�وسلوكيا��م�وأف�ار�م�والو���لد��م،مما�يجعل�امل

ومشاركة�مقاطع�الفيديو�والصور�وامللفات�وغ���ذلك،�أي�أنھ�عمل�ع����س�يل�التواصل�ب�ن�أفراد�املجتمع،�لكن�

بالرغم�من�إيجابياتھ�إال�أن�لھ�أثر�سل���كب���ع���أفراد�املجتمع�من�خالل�العديد�من�السلوكيات�ا��اطئة�من��شر�

  .ا��اطئة،�انتحال���صيات،�اب��از�ج����

�نار� �اشعال ��� �معظم�ا ��سب�ت �مختلفة �قضايا �حول �العام �الرأي �إثارة ��� �امل�س�بة �العوامل �ب�ن �من �أنھ كما

الفتنة�داخل�بلدان�العالم�مما�أدى�ذلك�إ���اندالع�ال��اعات�املس��ة�ب�ن�أفراد�املجتمع�الواحد����البلد�الواحد�وقد�

ة�خصوصا�للمرا�ق�ن،�وأثرت�بذلك�ع���عالقا��م��سر�ة،��عدت��ذه��ضرار�ل�شمل�ا��ياة��جتماعية،�والنفسي

وجعلت�الكث���من��ذه�العائالت��عا�ي�عدة�مشا�ل�أ�م�ا�ضعف�السلطة��بو�ة����توجيھ�سلوك�أبنا��م�نحو�ما�

��شر� �ل�ؤالء ��س�ل �الف�سبوك �ع�� �واملجموعات �الصفحات ��عض �ا�شاء �خالل �فمن �ومقنع، ���يح ��باء يروه

�مباشرة� �تمس �أ��ا �أي �عائلتھ، �داخل �الفرد �حياة �ع�� �تؤثر�سلبا �ال�� �امل�شورات �من �وغ���ا مات،

العالقات��سر�ة�املتمثلة����عالقة��بن�بأبو�ھ�بالدرجة�و���و�بقية�أفراد�العائلة�ثانيا،�و�ذا�ما�يضعف�الروابط�

�ك ��� ��بناء �ع�� �الوالدين �سلطة �ضعف �إ�� �يم�د �مما �التحصيل��جتماعية �مجال ��� �خصوصا ��مور، ث���من

الدرا���،�الذي�أصبح�يراه��ؤالء��بناء�املرا�قون�أحد��مور�ال��صية�ال�ي�ب���ألي�أحد�بما�ف��م�الوالدين�ل�م�

ا��ق����توجيھ�املالحظات�حولھ،�و�ذا�راجع�ل�ون��ؤالء�املرا�ق�ن�قد�اك�سبوا�بل��شبعوا�بأف�ار�سلبية�من�خالل�

صفحات�الف�سبوك�بأن�مزاولة�الدراسة�بصفة�نظامية�مضيعة�للوقت�ول�س�ل�ا�مستقبل��ذا�من�ج�ة�

،ومن�ج�ة�أخرى�ال�يحق�ألي��ان�ان�ي�تقد�م�م�ما��انت�صلة�القرابة،�ألن�ذلك�حسب�قناع��م��عت����عدي�ع���

  : ا��صوصية،�ومن�خالل�ذلك�يمكن�طرح�ال�ساؤل�الرئ�����التا��

ف�سبوك��وسيلة�تواصل�ع���السلطة��بو�ة����توجيھ�سلوك�أبنا��م؟

  :و�مكن�استخالص�أسئلة�فرعية�كما�ي��

 كيف�يؤثر�استخدام�الف�سبوك�ع���أف�ار�الفرد؟

 كيف�يؤثر�استخدام�الف�سبوك�ع���عالقة��بن�بأبو�ھ؟

�الدرا���� �التحصيل �ع�� �الف�سبوك �داخل �مجموعات �وإ�شاء �الف�سبوك �صفحات �إ�� �يؤثر�الولوج كيف
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  :�ش�الية

���ظل�العوملة�وما�صاح��ا�من��غ��ات�كب��ة����جميع�املجاالت�خصوصا����مجال��تصاالت،�فقد�أحدث��ذا�        

�وما� ��سر�ة، �العالقات �تأث���مباشر�ع�� �من �صاحبھ �وما �واملجتمع �الفرد �مستوى �ع�� �جذر�ة ��غ��ات التغ���ال�ائل

ساعد����ذلك��و�الثورة��التكنولوجية�وما�تضمنتھ�م

�من� ��فراد �جميع �و�سابق �وتنوعت ��عددت �ال�� ��جتما�� �التواصل �مواقع �من �تبع�ا �وما ��ن��نت �ثورة أ�م�ا

مختلف�أنحاء�العالم�لاللتحاق����ا،�وقد�أصبحت��ذه�املواقع��امل�ان�أو�املالذ�ي�اد�ي�ون�الوحيد�للتعب���ا��ر�و�شر 

��و�موقع� �استخدام �املواقع ��ذه �أ�م �ومن �مختلفة، �و�لدان �ب�ئات �من �أصدقاء �ع�� �ف�ار�و�خبار�والتعرف

والذي�تم�ابت�اره�من�طرف�الطالب�"الف�سبوك"

���نمط�ع�ش�م�وسلوكيا��م�وأف�ار�م�والو���لد��م،مما�يجعل�امل

ومشاركة�مقاطع�الفيديو�والصور�وامللفات�وغ���ذلك،�أي�أنھ�عمل�ع����س�يل�التواصل�ب�ن�أفراد�املجتمع،�لكن�

بالرغم�من�إيجابياتھ�إال�أن�لھ�أثر�سل���كب���ع���أفراد�املجتمع�من�خالل�العديد�من�السلوكيات�ا��اطئة�من��شر�

ا��اطئة،�انتحال���صيات،�اب��از�ج�����خبار�

�نار��        �اشعال ��� �معظم�ا ��سب�ت �مختلفة �قضايا �حول �العام �الرأي �إثارة ��� �امل�س�بة �العوامل �ب�ن �من �أنھ كما

الفتنة�داخل�بلدان�العالم�مما�أدى�ذلك�إ���اندالع�ال��اعات�املس��ة�ب�ن�أفراد�املجتمع�الواحد����البلد�الواحد�وقد�

�عدت��ذه��ضرار�ل�شمل�ا��ياة��جتماعية،�والنفسي

وجعلت�الكث���من��ذه�العائالت��عا�ي�عدة�مشا�ل�أ�م�ا�ضعف�السلطة��بو�ة����توجيھ�سلوك�أبنا��م�نحو�ما�

��شر� �ل�ؤالء ��س�ل �الف�سبوك �ع�� �واملجموعات �الصفحات ��عض �ا�شاء �خالل �فمن �ومقنع، ���يح ��باء يروه

�واملحر  �مباشرة�الرذائل �تمس �أ��ا �أي �عائلتھ، �داخل �الفرد �حياة �ع�� �تؤثر�سلبا �ال�� �امل�شورات �من �وغ���ا مات،

العالقات��سر�ة�املتمثلة����عالقة��بن�بأبو�ھ�بالدرجة�و���و�بقية�أفراد�العائلة�ثانيا،�و�ذا�ما�يضعف�الروابط�

�ك ��� ��بناء �ع�� �الوالدين �سلطة �ضعف �إ�� �يم�د �مما �جتماعية

الدرا���،�الذي�أصبح�يراه��ؤالء��بناء�املرا�قون�أحد��مور�ال��صية�ال�ي�ب���ألي�أحد�بما�ف��م�الوالدين�ل�م�

ا��ق����توجيھ�املالحظات�حولھ،�و�ذا�راجع�ل�ون��ؤالء�املرا�ق�ن�قد�اك�سبوا�بل��شبعوا�بأف�ار�سلبية�من�خالل�

صفحات�الف�سبوك�بأن�مزاولة�الدراسة�بصفة�نظامية�مضيعة�للوقت�ول�س�ل�ا�مستقبل��ذا�من�ج�ة��الولوج�إ��

،ومن�ج�ة�أخرى�ال�يحق�ألي��ان�ان�ي�تقد�م�م�ما��انت�صلة�القرابة،�ألن�ذلك�حسب�قناع��م��عت����عدي�ع���

ا��صوصية،�ومن�خالل�ذلك�يمكن�طرح�ال�ساؤل�الرئ�����التا��

ف�سبوك��وسيلة�تواصل�ع���السلطة��بو�ة����توجيھ�سلوك�أبنا��م؟ما�مدى�تأث���ال

و�مكن�استخالص�أسئلة�فرعية�كما�ي��

 كيف�يؤثر�استخدام�الف�سبوك�ع���أف�ار�الفرد؟

 كيف�يؤثر�استخدام�الف�سبوك�ع���عالقة��بن�بأبو�ھ؟

 الدرا����� �التحصيل �ع�� �الف�سبوك �داخل �مجموعات �وإ�شاء �الف�سبوك �صفحات �إ�� �يؤثر�الولوج كيف

 لدى�املرا�ق�ن؟�
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 .التعرف�ع����سباب�والدوافع�ال���تدفع�باملرا�ق�عدم��ستغناء�ع���الف�سبوك

روفة�لدى�مع) املرا�ق�ن(�ون�الباحث�أستاذ�مازال����امليدان�من�ج�ة�و�ون�أفراد�العينة�

�مقاعد� �مغادرة �املرا�ق�ن ���ؤالء �دفعت �ال�� �والدوافع ��سباب �ع�� �البحث �إ�� �بالباحث �دفع �ثم �ومن الباحث،

نظرا�ل�ون�سن�املرا�قة�حساس�جدا�و�التا���فاملرا�ق�����ذه�املرحلة�يتم���بردود�أفعال�غ���متوقعة،�أغل��ا�

��ذه� �استمدت �ذلك �خالل �ومن ��بو�ن، �وخصوصا �ك�ل ��سرة �أفراد �مع �خصوصا المباالة

�مع� ��باء ��عامل �كيفية �أخرى �ج�ة �ومن �ج�ة �من �الدرا��� �تحصيل�م �يؤثر�ع�� �فيما �خصوصا �أ�مية، الدراسة

 .أبنا��م�من�أجل�جعل�م�يواصلون�دراس��م�وا��صول�ع���ش�ادات�تؤ�ل�م�لضمان�مستقبل�م

 .التعرف�ع���أ�م��ثار�السلبية�الستخدام�موقع�الف�سبوك��ع���السلطة��بو�ة

املدمن�ن�ع���موقع�الف�سبوك�من�أجل�توج���م�نحو�

�عد�الف�سبوك�من�أك���املواقع�استخداما،�و�ذا�راجع�ل��دمات�ال���يقدم�ا،�إضافة�إ���مرونة��ستخدام،�وقد�

،�وقد�وضع����البداية���دمة�طالب�ا��امعة�و�يئة�التدر�س�

  

�املعل �تبادل �ع�� �و�ساعد�م ��صدقاء �ت�و�ن �إ�� ���دف �اجتما��، �تواصل �شبكة �أنھ �ع�� �أيضا ومات�و�عرف

  .وامللفات،�والصور�ال��صية،�ومقاطع�الفيديو�والتعليق�عل��ا،�وكذا�ام�انية�املحادثة�والدردشة�الفور�ة
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 :�ناك�عدة�أسباب�نذكر�م��ا:  أسباب�اختيار�املوضوع

 : �سباب�املوضوعية

التعرف�ع����سباب�والدوافع�ال���تدفع�باملرا�ق�عدم��ستغناء�ع���الف�سبوك

 .مدى�يؤثر�الف�سبوك�ع���سلوك�املرا�ق�تجاه�أبو�ھ

 .معرفة�إ���أي�مدى�يؤثر�الف�سبوك�ع���السلطة��بو�ة�تجاه�أبنا��م

 .معرفة�مدى�تأث���الف�سبوك�ع���التحصيل�الدرا����للمرا�ق

�ون�الباحث�أستاذ�مازال����امليدان�من�ج�ة�و�ون�أفراد�العينة�: �سباب�الذاتية

�مقاعد� �مغادرة �املرا�ق�ن ���ؤالء �دفعت �ال�� �والدوافع ��سباب �ع�� �البحث �إ�� �بالباحث �دفع �ثم �ومن الباحث،

 : أ�مية�الدراسة

نظرا�ل�ون�سن�املرا�قة�حساس�جدا�و�التا���فاملرا�ق�����ذه�املرحلة�يتم���بردود�أفعال�غ���متوقعة،�أغل��ا�

��ذه� �استمدت �ذلك �خالل �ومن ��بو�ن، �وخصوصا �ك�ل ��سرة �أفراد �مع �خصوصا المباالة

�مع� ��باء ��عامل �كيفية �أخرى �ج�ة �ومن �ج�ة �من �الدرا��� �تحصيل�م �يؤثر�ع�� �فيما �خصوصا �أ�مية، الدراسة

أبنا��م�من�أجل�جعل�م�يواصلون�دراس��م�وا��صول�ع���ش�ادات�تؤ�ل�م�لضمان�مستقبل�م

 : الدراسة

 :�س���الباحثان�من�خالل��ذه�الدراسة�إ���تحقيق�أ�م���داف�التالية

التعرف�ع���أ�م��ثار�السلبية�الستخدام�موقع�الف�سبوك��ع���السلطة��بو�ة

 .مدى�تأث���التحصيل�الدرا����لدى�املرا�ق�بالف�سبوك

املدمن�ن�ع���موقع�الف�سبوك�من�أجل�توج���م�نحو�التعرف�ع���كيفية��عامل��باء�مع�أبنا��م�املرا�ق�ن�

 :�عر�ف�الف�سبوك

�عد�الف�سبوك�من�أك���املواقع�استخداما،�و�ذا�راجع�ل��دمات�ال���يقدم�ا،�إضافة�إ���مرونة��ستخدام،�وقد�

  :عرف����قاموس��عالم�و�تصال�ع���أنھ

،�وقد�وضع����البداية���دمة�طالب�ا��امعة�و�يئة�التدر�س�2004موقع�خاص�بالتواصل��جتما���أسس�عام�

  .واملوظف�ن،�ثم�ا�سع��عد�ذلك�ل�شمل�ا��ميع

"ميتا"و�عرف�أيضا�ع���أنھ�موقع�و�ب،�وأنھ�شبكة�اجتماعية�كب��ة�تديره�شركة�

�املعل �تبادل �ع�� �و�ساعد�م ��صدقاء �ت�و�ن �إ�� ���دف �اجتما��، �تواصل �شبكة �أنھ �ع�� �أيضا و�عرف

وامللفات،�والصور�ال��صية،�ومقاطع�الفيديو�والتعليق�عل��ا،�وكذا�ام�انية�املحادثة�والدردشة�الفور�ة

 
التربویة واتجاھات التربیة الحدیثةالقیادة       

                                             

  

  املؤتمر�الدو��

2022 

 

أسباب�اختيار�املوضوع -1

 سباب�املوضوعية�

التعرف�ع����سباب�والدوافع�ال���تدفع�باملرا�ق�عدم��ستغناء�ع���الف�سبوك -

مدى�يؤثر�الف�سبوك�ع���سلوك�املرا�ق�تجاه�أبو�ھ�معرفة�إ���أي -

معرفة�إ���أي�مدى�يؤثر�الف�سبوك�ع���السلطة��بو�ة�تجاه�أبنا��م -

معرفة�مدى�تأث���الف�سبوك�ع���التحصيل�الدرا����للمرا�ق -

 سباب�الذاتية�

�مقاعد� �مغادرة �املرا�ق�ن ���ؤالء �دفعت �ال�� �والدوافع ��سباب �ع�� �البحث �إ�� �بالباحث �دفع �ثم �ومن الباحث،

 .الدراسة

أ�مية�الدراسة -2

نظرا�ل�ون�سن�املرا�قة�حساس�جدا�و�التا���فاملرا�ق�����ذه�املرحلة�يتم���بردود�أفعال�غ���متوقعة،�أغل��ا�        

�وال �بالعنف ��ذه�ت�سم �استمدت �ذلك �خالل �ومن ��بو�ن، �وخصوصا �ك�ل ��سرة �أفراد �مع �خصوصا المباالة

�مع� ��باء ��عامل �كيفية �أخرى �ج�ة �ومن �ج�ة �من �الدرا��� �تحصيل�م �يؤثر�ع�� �فيما �خصوصا �أ�مية، الدراسة

أبنا��م�من�أجل�جعل�م�يواصلون�دراس��م�وا��صول�ع���ش�ادات�تؤ�ل�م�لضمان�مستقبل�م

الدراسةأ�داف� -3

�س���الباحثان�من�خالل��ذه�الدراسة�إ���تحقيق�أ�م���داف�التالية

التعرف�ع���أ�م��ثار�السلبية�الستخدام�موقع�الف�سبوك��ع���السلطة��بو�ة -

مدى�تأث���التحصيل�الدرا����لدى�املرا�ق�بالف�سبوك -

التعرف�ع���كيفية��عامل��باء�مع�أبنا��م�املرا�ق�ن� -

 .تكملة�دراس��م

�عر�ف�الف�سبوك -4

�عد�الف�سبوك�من�أك���املواقع�استخداما،�و�ذا�راجع�ل��دمات�ال���يقدم�ا،�إضافة�إ���مرونة��ستخدام،�وقد��

عرف����قاموس��عالم�و�تصال�ع���أنھ

موقع�خاص�بالتواصل��جتما���أسس�عام�

واملوظف�ن،�ثم�ا�سع��عد�ذلك�ل�شمل�ا��ميع

و�عرف�أيضا�ع���أنھ�موقع�و�ب،�وأنھ�شبكة�اجتماعية�كب��ة�تديره�شركة�

�املعل �تبادل �ع�� �و�ساعد�م ��صدقاء �ت�و�ن �إ�� ���دف �اجتما��، �تواصل �شبكة �أنھ �ع�� �أيضا و�عرف

وامللفات،�والصور�ال��صية،�ومقاطع�الفيديو�والتعليق�عل��ا،�وكذا�ام�انية�املحادثة�والدردشة�الفور�ة
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�دفھ����بداية��مر��ان�ألجل�" مارك�زوكر���ج

�لية،�حيث�حاول��2000،�و�ان�منبعھ�الرئ������ليات��ذه�ا��امعة�وال����ان�عدد�ا�

���� ��نخراط �لضمان �الك��و�ي ساب

� ��لمة ��خرى،و�ع�� �ال�ليات �مواقع �ع�� �باإلطالع �لھ ��سمح �كما �إل��ا، �ي�ت�� �ال�� �ال�لية كتاب�" ف�سبوك"حساب

الوجوه�ال���تطبع�وتوزع�ع���الطالب���دف�إتاحة�الفرصة�ل�م�للتعارف�والتواصل�مع��عض�م�البعض�خاصة��عد�

وان�شر�الف�سبوك��عد�ذلك�ل�شمل�بقية�ا��امعات�وال�ليات�واملدارس�والشر�ات�واملؤسسات،�ثم��عد�ذلك�

أل���شرط�أن�يمتلك�املستخدم�بر�دا�الك��ونيا�صادر�من�مؤسسة�معينة�ي�ت���إل��ا،�وأصبح�بإم�ان�أي���ص�

املوقع،�ومن�ثم�تحول�الف�سبوك�من�وسيلة�

    -2-.تواصل�خاصة�بمجتمع�خاص�إ���وسيلة�جما�ر�ة�ل�افة�الشرائح�والفئات�ع���العالم

�ال��ستطيع �أصبحوا �املجتمع �أفراد �غالبية �أن �حيث �اليومية، �حياتنا �من �جزء �أصبح �الف�سبوك �موقع ون�إن

خصوصا�لدى�فئة�" ف�سبوك"�ستغناء�عن��ذا�املوقع،�بل��عدى��مر�إ���أن�أغل��م�ال�يتصورون�حيا��م�من�دون�

�بصفة� �الواحدة �العائلة �أفراد �ب�ن �العالقات �وع�� �عامة �بصفة �املجتمع �أفراد �ع�� �ذلك �ا�عكس �وقد املرا�ق�ن،

ثار�السلبية�ال���ت�تج�عن�استخدام��ذا�املوقع�

داخل��سر،�وذلك�من�خالل�تأث��ه�ع���العالقات�ب�ن��بناء�و�باء،�حيث�ب�ن�باحثون�من�علم�النفس�أن��ذا�

�يؤثر�ع��� �قد ��جتما�� �التواصل �شب�ات �استخدام �فك��ة ��جتماعية، �والعزلة �الوحدة �إ�� �يؤدي �قد �ستخدام

دما���للشبابوتجعل�م��عيدين��ل�البعد�عن�محيط��سرة�وأداء�دور�م��سري،�ف�و�يخلق�بذلك��ذا�

�ستعمال�املبالغ�فيھ�للف�سبوك�عاملا�اجتماعيا�و�ميا�للعالم�ا��قيقي�،مما�يؤثر�ع���مصداقية�العالقات��سر�ة�

�م�كث��ي��نفعال،�و�التا���ال�يتحكمون����

سلوك�م�تجاه�آبا��م،�فقد�يبادرون�بكالم�ال�يليق�أمام�م،�و�تعدى��مر�إ���عدم�سماع�م�إ���التوج��ات��بو�ة،�

3-  

���القدرة�ع���الزام�الغ���بفعل�ما�لم�يكن�ليفعلھ�من�

تلقاء�نفسھ�وتأخذ�السلطة�ش�ل�ن��ما�الش�ل�ال��ابطي�والذي�يتمثل����تلك�التطبيقات�وال��امج،�والش�ل�ال��اب���

�ضمان� �أجل �من �املجتمع �أفراد �تنظيم ا

�القرار�الذي� �باتخاذ �أب �يخول �اجتما�� موقع
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 : ما�ية�الف�سبوك

مارك�زوكر���ج"ع���يد��2004فيفري��4لقد�تم�ا�شاء�موقع�الف�سبوك����

،�و�ان�منبعھ�الرئ������ليات��ذه�ا��امعة�وال����ان�عدد�ا�"�افرد

�ح �إ�� �املستخدم �فيھ �يحتاج ��سيط �تكنولو�� �بأسلوب �بي��ا ����الر�ط ��نخراط �لضمان �الك��و�ي ساب

� ��لمة ��خرى،و�ع�� �ال�ليات �مواقع �ع�� �باإلطالع �لھ ��سمح �كما �إل��ا، �ي�ت�� �ال�� �ال�لية حساب

الوجوه�ال���تطبع�وتوزع�ع���الطالب���دف�إتاحة�الفرصة�ل�م�للتعارف�والتواصل�مع��عض�م�البعض�خاصة��عد�

  

وان�شر�الف�سبوك��عد�ذلك�ل�شمل�بقية�ا��امعات�وال�ليات�واملدارس�والشر�ات�واملؤسسات،�ثم��عد�ذلك�

أل���شرط�أن�يمتلك�املستخدم�بر�دا�الك��ونيا�صادر�من�مؤسسة�معينة�ي�ت���إل��ا،�وأصبح�بإم�ان�أي���ص�

املوقع،�ومن�ثم�تحول�الف�سبوك�من�وسيلة�سنة�و�متلك�بر�دا�الك��ونيا�أن�يصبح�عضوا�����ذا�

تواصل�خاصة�بمجتمع�خاص�إ���وسيلة�جما�ر�ة�ل�افة�الشرائح�والفئات�ع���العالم

 :أثر�الف�سبوك�ع���العالقات�ب�ن�أفراد��سرة

�ال��ستطيع �أصبحوا �املجتمع �أفراد �غالبية �أن �حيث �اليومية، �حياتنا �من �جزء �أصبح �الف�سبوك �موقع إن

�ستغناء�عن��ذا�املوقع،�بل��عدى��مر�إ���أن�أغل��م�ال�يتصورون�حيا��م�من�دون�

�بصفة� �الواحدة �العائلة �أفراد �ب�ن �العالقات �وع�� �عامة �بصفة �املجتمع �أفراد �ع�� �ذلك �ا�عكس �وقد املرا�ق�ن،

ثار�السلبية�ال���ت�تج�عن�استخدام��ذا�املوقع�خاصة،�مما�أعطى�ذلك�مؤشرا�خط��ا�عن�ضرورة��لتفات�إ����

داخل��سر،�وذلك�من�خالل�تأث��ه�ع���العالقات�ب�ن��بناء�و�باء،�حيث�ب�ن�باحثون�من�علم�النفس�أن��ذا�

�يؤثر�ع��� �قد ��جتما�� �التواصل �شب�ات �استخدام �فك��ة ��جتماعية، �والعزلة �الوحدة �إ�� �يؤدي �قد �ستخدام

دما���للشبابوتجعل�م��عيدين��ل�البعد�عن�محيط��سرة�وأداء�دور�م��سري،�ف�و�يخلق�بذلك��ذا�

�ستعمال�املبالغ�فيھ�للف�سبوك�عاملا�اجتماعيا�و�ميا�للعالم�ا��قيقي�،مما�يؤثر�ع���مصداقية�العالقات��سر�ة�

�م�كث��ي��نفعال،�و�التا���ال�يتحكمون����و�التا���يجعل�م�ال��شعرون�بأي�مسؤولية�إجتماعية،�إضافة�إ���جعل

سلوك�م�تجاه�آبا��م،�فقد�يبادرون�بكالم�ال�يليق�أمام�م،�و�تعدى��مر�إ���عدم�سماع�م�إ���التوج��ات��بو�ة،�

3- .وتصبح�بذلك�السلطة��بو�ة�ل�س�ل�ا�أي�دور�تجاه��ؤالء�املرا�ق�ن�من�أبنا��م

 :مف�وم�السلطة��بو�ة

���القدرة�ع���الزام�الغ���بفعل�ما�لم�يكن�ليفعلھ�من�" ماكس�في��"مف�وم�السلطة�بصفة�عامة�حسب�

تلقاء�نفسھ�وتأخذ�السلطة�ش�ل�ن��ما�الش�ل�ال��ابطي�والذي�يتمثل����تلك�التطبيقات�وال��امج،�والش�ل�ال��اب���

��دف� �عامة �اجتماعية �عالقة ��� �والسلطة �أوامر، �ش�ل �ع�� �ي�ون �ضمان�والذي �أجل �من �املجتمع �أفراد �تنظيم ا

  .أحسن��سي��،�واستمرار�ة

� �عرف�ا �فقد ��عار�ف�ا، �فتعددت ��بو�ة �السلطة �" فور�س"أما �القرار�الذي�"بأ��ا �باتخاذ �أب �يخول �اجتما�� موقع

  "ينظم�شؤون��سرة����املجتمع
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ما�ية�الف�سبوك -5

لقد�تم�ا�شاء�موقع�الف�سبوك����             

�افرد"ر�ط�طالب�جامعة�

�ح" مارك" �إ�� �املستخدم �فيھ �يحتاج ��سيط �تكنولو�� �بأسلوب �بي��ا الر�ط

� ��لمة ��خرى،و�ع�� �ال�ليات �مواقع �ع�� �باإلطالع �لھ ��سمح �كما �إل��ا، �ي�ت�� �ال�� �ال�لية حساب

الوجوه�ال���تطبع�وتوزع�ع���الطالب���دف�إتاحة�الفرصة�ل�م�للتعارف�والتواصل�مع��عض�م�البعض�خاصة��عد�

   - 1- .�ن��اء�من�الدراسة

وان�شر�الف�سبوك��عد�ذلك�ل�شمل�بقية�ا��امعات�وال�ليات�واملدارس�والشر�ات�واملؤسسات،�ثم��عد�ذلك�          

أل���شرط�أن�يمتلك�املستخدم�بر�دا�الك��ونيا�صادر�من�مؤسسة�معينة�ي�ت���إل��ا،�وأصبح�بإم�ان�أي���ص�

سنة�و�متلك�بر�دا�الك��ونيا�أن�يصبح�عضوا�����ذا��13تجاوز�سن�

تواصل�خاصة�بمجتمع�خاص�إ���وسيلة�جما�ر�ة�ل�افة�الشرائح�والفئات�ع���العالم

أثر�الف�سبوك�ع���العالقات�ب�ن�أفراد��سرة -6

�ال��ستطيع        �أصبحوا �املجتمع �أفراد �غالبية �أن �حيث �اليومية، �حياتنا �من �جزء �أصبح �الف�سبوك �موقع إن

�ستغناء�عن��ذا�املوقع،�بل��عدى��مر�إ���أن�أغل��م�ال�يتصورون�حيا��م�من�دون�

�بصفة� �الواحدة �العائلة �أفراد �ب�ن �العالقات �وع�� �عامة �بصفة �املجتمع �أفراد �ع�� �ذلك �ا�عكس �وقد املرا�ق�ن،

خاصة،�مما�أعطى�ذلك�مؤشرا�خط��ا�عن�ضرورة��لتفات�إ����

داخل��سر،�وذلك�من�خالل�تأث��ه�ع���العالقات�ب�ن��بناء�و�باء،�حيث�ب�ن�باحثون�من�علم�النفس�أن��ذا�

�يؤثر�ع��� �قد ��جتما�� �التواصل �شب�ات �استخدام �فك��ة ��جتماعية، �والعزلة �الوحدة �إ�� �يؤدي �قد �ستخدام

دما���للشبابوتجعل�م��عيدين��ل�البعد�عن�محيط��سرة�وأداء�دور�م��سري،�ف�و�يخلق�بذلك��ذا�الت�و�ن�ال

�ستعمال�املبالغ�فيھ�للف�سبوك�عاملا�اجتماعيا�و�ميا�للعالم�ا��قيقي�،مما�يؤثر�ع���مصداقية�العالقات��سر�ة�

و�التا���يجعل�م�ال��شعرون�بأي�مسؤولية�إجتماعية،�إضافة�إ���جعل

سلوك�م�تجاه�آبا��م،�فقد�يبادرون�بكالم�ال�يليق�أمام�م،�و�تعدى��مر�إ���عدم�سماع�م�إ���التوج��ات��بو�ة،�

وتصبح�بذلك�السلطة��بو�ة�ل�س�ل�ا�أي�دور�تجاه��ؤالء�املرا�ق�ن�من�أبنا��م

مف�وم�السلطة��بو�ة -7

مف�وم�السلطة�بصفة�عامة�حسب��إن        

تلقاء�نفسھ�وتأخذ�السلطة�ش�ل�ن��ما�الش�ل�ال��ابطي�والذي�يتمثل����تلك�التطبيقات�وال��امج،�والش�ل�ال��اب���

��دف� �عامة �اجتماعية �عالقة ��� �والسلطة �أوامر، �ش�ل �ع�� �ي�ون والذي

أحسن��سي��،�واستمرار�ة

� �عرف�ا �فقد ��عار�ف�ا، �فتعددت ��بو�ة �السلطة أما

ينظم�شؤون��سرة����املجتمع
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�حاضر�ا� �تحدد �ال�� �القرارات باتخاذ

من�املعروف�أن�املجتمع��شمل��ل�املؤسسات�وال����ستمد�قواني��ا�من��ذا�املجتمع،�بمع���أن�

�وقيم �وقوان�ن �نظام �الس���وفق �ع�� �و�ج���م ��فراد �ع�� �سلطتھ �يفرض �املجتمع �وتقاليد���ذا ومعاي���وعادات

املؤسسات�ال���تمثل�كيانھ،�فالفرد�ال��ستطيع�اتخاذ�قراره�بمفرده�وإنما��ناك�مجموعة�من�القواعد�والقيم����

�ا �تمنح �املجتمعات ��عض �فإن �السلطة �بيده �الذي �ال��ص �تحدد �املعاي����جتماعية �أن �و���و�ما �للزوج لسلطة

البعض��خر�تمنح�إ���كبار�السن�وغ���ذلك�من�املعاي���ال����سود��ل�مجتمع،�ونظام�ا��جتما���السائد�داخل��ذا�

فاملجتمع�ال��ستطيع�تبديل�عاداتھ�وتقاليده����ف��ة�زمنية�قص��ة�بل�أن��ذه��خ��ة�تمتاز�بخاصية�الثبات�واملقاومة�

�ا��ماعة� �طرف �من �ال�ي�بذ �ح�� �والتقاليد �العادات �اح��ام �مج���ع�� �نفسھ �الفرد �نجد ول�ذا

�عت���العائالت�العر�ية�من�ب�ن�العائالت�ال���تتم����سيادة�سلطة��ب�����ذه�العائلة،�فاألب�لھ�

ونجد�كذلك�عالقة��خ�بأختھ����عالقة�

   -7-.سيطرة�و�سلط،�فالذكر�يخضع�للوالدين�أما�الب�ت�فتخضع�للولدين�وإخو��ا�الذ�ور 

�نذكر� �النظر�وسوف �وج�ات ��� ��ختالف �إ�� �راجع �و�ذا �العديد �عند �اختلف �الدرا��� �التحصيل �مف�وم ان

حصول�التلميذ�ع���العمليات�والدرجات����املواضيع�التعليمية�املدرسية�

ا��اصة�وم�انتھ�ب�ن�الطلبة�سواء�من�صفة�أو�من�مجموع��ل�التالميذ�حيث��عت���بمثابة�

  .املقياس��سا����وا��قيقي�الذي�يدل�ع���ما�يوجد�لدى�التلميذ�من�قدرات�من�قدرات�عقلية�وذ�اء

�قبل �من �يجري �املدر��� ��� �أو��داء ��نجاز�أو�الكفاءة، �من �محدد �مستوى �انھ �ع�� ��شال�ن �أو��و�عرفھ املعلم�ن،

و�عرفھ�عالم�بأنھ�ما�يدل�ع���الوضع�الرا�ن�ألداء�الفرد��أو��علمھ،�أو�اك�سابھ�بالفعل،�من�معارف،�وم�ارات����

 -9-.برنامج�مع�ن،�اي�أنھ��عتمد�ع���خ��ات��عليمية�محددة����أحد�مجاالت�الدراسة

سوسیوتربویة إلعادة إنتاج الثقة بین  رؤى: التربویة واتجاھات التربیة الحدیثة
 المؤسسات التربویة والمجتمع
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� ��سرة ��� �للذ�ور �ا��ق ��عطي �الذي �املجال �ذلك �حاضر�ا�بأ��ا �تحدد �ال�� �القرارات باتخاذ

 :مصدر�السلطة

  :للسلطة�عدة�مصادر�نذكر�م��ا

من�املعروف�أن�املجتمع��شمل��ل�املؤسسات�وال����ستمد�قواني��ا�من��ذا�املجتمع،�بمع���أن�

�وقيم �وقوان�ن �نظام �الس���وفق �ع�� �و�ج���م ��فراد �ع�� �سلطتھ �يفرض �املجتمع �ذا

املؤسسات�ال���تمثل�كيانھ،�فالفرد�ال��ستطيع�اتخاذ�قراره�بمفرده�وإنما��ناك�مجموعة�من�القواعد�والقيم����

 -5- .ال���تحكمھ�وتحكم�س��تھ����حياتھ�العامة�وا��اصة

�ا �تمنح �املجتمعات ��عض �فإن �السلطة �بيده �الذي �ال��ص �تحدد �املعاي����جتماعية �أن و�ما

البعض��خر�تمنح�إ���كبار�السن�وغ���ذلك�من�املعاي���ال����سود��ل�مجتمع،�ونظام�ا��جتما���السائد�داخل��ذا�

فاملجتمع�ال��ستطيع�تبديل�عاداتھ�وتقاليده����ف��ة�زمنية�قص��ة�بل�أن��ذه��خ��ة�تمتاز�بخاصية�الثبات�واملقاومة�

�ا��ماعة� �طرف �من �ال�ي�بذ �ح�� �والتقاليد �العادات �اح��ام �مج���ع�� �نفسھ �الفرد �نجد ول�ذا

  -6-.�جتماعية�ال���ي�ت���إل��ا

�عت���العائالت�العر�ية�من�ب�ن�العائالت�ال���تتم����سيادة�سلطة��ب�����ذه�العائلة،�فاألب�لھ�

 .الذي�يحفظ�لألب�دائما�م�انتھ�يبة�ووقار،�ب�نھ�و��ن�أبنائھ�حاجز�ال�يبة�

ونجد�كذلك�عالقة��خ�بأختھ����عالقة�.وعادة�نجد�أن�الزوجة�تتقبل��سلط�الزوج،�خصوصا�����سرة�التقليدية

سيطرة�و�سلط،�فالذكر�يخضع�للوالدين�أما�الب�ت�فتخضع�للولدين�وإخو��ا�الذ�ور 

 :مف�وم�التحصيل�الدرا����وأ�ميتھ

 : ا���مف�وم�التحصيل�الدر 

�نذكر� �النظر�وسوف �وج�ات ��� ��ختالف �إ�� �راجع �و�ذا �العديد �عند �اختلف �الدرا��� �التحصيل �مف�وم ان

حصول�التلميذ�ع���العمليات�والدرجات����املواضيع�التعليمية�املدرسية�"لقد�عرفھ�عمر�عبد�الرحيم�نصر�هللا�بأنھ�

ا��اصة�وم�انتھ�ب�ن�الطلبة�سواء�من�صفة�أو�من�مجموع��ل�التالميذ�حيث��عت���بمثابة�

املقياس��سا����وا��قيقي�الذي�يدل�ع���ما�يوجد�لدى�التلميذ�من�قدرات�من�قدرات�عقلية�وذ�اء

�قبل �من �يجري �املدر��� ��� �أو��داء ��نجاز�أو�الكفاءة، �من �محدد �مستوى �انھ �ع�� ��شال�ن و�عرفھ

   -8-.بواسطة��ختيارات�املقننة

و�عرفھ�عالم�بأنھ�ما�يدل�ع���الوضع�الرا�ن�ألداء�الفرد��أو��علمھ،�أو�اك�سابھ�بالفعل،�من�معارف،�وم�ارات����

برنامج�مع�ن،�اي�أنھ��عتمد�ع���خ��ات��عليمية�محددة����أحد�مجاالت�الدراسة
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� �عرف�ا �" باخوفن"وقد ��سرة ��� �للذ�ور �ا��ق ��عطي �الذي �املجال �ذلك بأ��ا

  -4-.ومستقبل�ا

مصدر�السلطة -8

للسلطة�عدة�مصادر�نذكر�م��ا

من�املعروف�أن�املجتمع��شمل��ل�املؤسسات�وال����ستمد�قواني��ا�من��ذا�املجتمع،�بمع���أن�: املجتمع  .أ 

�وقيم �وقوان�ن �نظام �الس���وفق �ع�� �و�ج���م ��فراد �ع�� �سلطتھ �يفرض �املجتمع �ذا

املؤسسات�ال���تمثل�كيانھ،�فالفرد�ال��ستطيع�اتخاذ�قراره�بمفرده�وإنما��ناك�مجموعة�من�القواعد�والقيم����

ال���تحكمھ�وتحكم�س��تھ����حياتھ�العامة�وا��اصة

�ا �تمنح �املجتمعات ��عض �فإن �السلطة �بيده �الذي �ال��ص �تحدد �املعاي����جتماعية �أن و�ما

البعض��خر�تمنح�إ���كبار�السن�وغ���ذلك�من�املعاي���ال����سود��ل�مجتمع،�ونظام�ا��جتما���السائد�داخل��ذا�

  .املجتمع

فاملجتمع�ال��ستطيع�تبديل�عاداتھ�وتقاليده����ف��ة�زمنية�قص��ة�بل�أن��ذه��خ��ة�تمتاز�بخاصية�الثبات�واملقاومة�

� ��و�جديد، �ما �ا��ماعة�ب�ل �طرف �من �ال�ي�بذ �ح�� �والتقاليد �العادات �اح��ام �مج���ع�� �نفسھ �الفرد �نجد ول�ذا

�جتماعية�ال���ي�ت���إل��ا

�عت���العائالت�العر�ية�من�ب�ن�العائالت�ال���تتم����سيادة�سلطة��ب�����ذه�العائلة،�فاألب�لھ�: العائلة  .ب 

�يبة�ووقار،�ب�نھ�و��ن�أبنائھ�حاجز�ال�يبة�

وعادة�نجد�أن�الزوجة�تتقبل��سلط�الزوج،�خصوصا�����سرة�التقليدية

سيطرة�و�سلط،�فالذكر�يخضع�للوالدين�أما�الب�ت�فتخضع�للولدين�وإخو��ا�الذ�ور 

مف�وم�التحصيل�الدرا����وأ�ميتھ -9

مف�وم�التحصيل�الدر   - أ

�نذكر�             �النظر�وسوف �وج�ات ��� ��ختالف �إ�� �راجع �و�ذا �العديد �عند �اختلف �الدرا��� �التحصيل �مف�وم ان

 : �عض�التعار�ف�أ�م�ا

لقد�عرفھ�عمر�عبد�الرحيم�نصر�هللا�بأنھ�

ا��اصة�وم�انتھ�ب�ن�الطلبة�سواء�من�صفة�أو�من�مجموع��ل�التالميذ�حيث��عت���بمثابة�وال���تدل�ع���قدراتھ�

املقياس��سا����وا��قيقي�الذي�يدل�ع���ما�يوجد�لدى�التلميذ�من�قدرات�من�قدرات�عقلية�وذ�اء

�قبل �من �يجري �املدر��� ��� �أو��داء ��نجاز�أو�الكفاءة، �من �محدد �مستوى �انھ �ع�� ��شال�ن و�عرفھ

بواسطة��ختيارات�املقننة

و�عرفھ�عالم�بأنھ�ما�يدل�ع���الوضع�الرا�ن�ألداء�الفرد��أو��علمھ،�أو�اك�سابھ�بالفعل،�من�معارف،�وم�ارات����

برنامج�مع�ن،�اي�أنھ��عتمد�ع���خ��ات��عليمية�محددة����أحد�مجاالت�الدراسة
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إن�التحصيل�الدرا�����و�عبارة�عن�مراحل�متتا�عة�يمر���ا�التلميذ�أو�الطالب�للوصول�إ���مستوى�مع�ن،�و�و�

�التعليمية� �املراحل ��ل �خالل �يمر���ا �ال�� �املراحل ��ل ��� �دراس��م �خالل �يجمع�ا �الباحث �يقوم �ال�� �املعلومات كم

مساعدة�التلميذ�أو�الطالب����التعلمية،�كما�أن�أ�مية�ك��ى����

مشوار�التلميذ�الدرا���،�ف�و�الذي�يدل�ع���مستوى�التالميذ�ومدى�تحصيل�م�ومعرف��م�خالل��ل�مرحلة��عليمية�

��عليمية،� �مرحلة ��ل �خالل �من �إل��ا �الوصول �ير�دون �ال�� ���داف �تحديد �ع�� ��ساعد�م �ف�و�أيضا ���ا، يمرون

�إ��� �وتقديم�ا �إعداد�ا �ع�� �والعامل�ن �التعليمية، �املنظومة �أو�فشل �نجاح �مدى �توضيح ��� �أ�ميتھ �أيضا وتكمن

�عالقة� �مالھ ��ل �يكره �تجعلھ �التلميذ �ل�ا �يتعرض �ال�� �واملخاوف مات

باملحيطاملدر���،��التعرض�للضرب�أو�ال��ر�ة،�كرا�ية�املادة�أو��ستاذ،�ا���ل�و�نطواء�تجعل�التلميذ�غ���قادر�

إن��سرة����اللبنة��ساسية����ت�و�ن�و�ناء�املجتمع،�و���كجماعة�من��فراد�ل�ا�دور�

ومن�أ�م�العوامل��سر�ة�نذكر،�استقرار��سرة،�

�الوالدين�.ين ��عامل �فطر�قة و�التا��

���� �تراجع �إ�� �يؤدي �الوالدين �طرف �من �فالقسوة �الدرا���، �التحصيل �تأث���كب����� �ل�ا �املتعلم �مع ��سرة وأفراد

�الدرا���� �التحصيل ��� �يز�د �وال��ية �املناسبة �توف���الب�ئة �أن �كما �و��مال، �التلميذ،و�شعر�بالنبذ مستوى

�أال�و�و� �العل�� �مستواه ��� �ي��اجع �يجعلھ �مما �التلميذ �تأث���كب���ع�� �م�ملھ �نف��� عامل

إن�للمدرسة�دور�كب������جعل�التلميذ���تم�بدراستھ�و�التا���يحسن�من�مستواه�

�مع� ����التعامل �واملعلم�ن ��ساتذة ��و�قسوة �لدى�التلميذ �الدرا��� لتحصيل

�توصيل� �من ��ستاذ �تمكن �عدم �كذلك �وال���يب، �التخو�ف �او�أسلوب �ا��ارح �الكالم �خالل �من �وذلك التلميذ

� �تحصيلھ �ي��اجع �و�التا�� �املادة �من �التلميذ ��ذا �نفور �من �يز�د �مما �سلسة �بطر�قة �التلميذ �إ�� الدرا����املعلومة

�و�و�التفاعل� �آخر�م�م �عامل �يوجد �واملجتمع �الفرد �حياة �تأث���ع�� �من �ومال�ا ��جتماعية �العالقات �ع�� ز�ادة

من�التحصيل�الدرا����للتالميذ،��جتما���ب�ن�املتعلم�و�ستاذ�والذي�لھ�درجة�كب��ة����تحقيق�مستو�ات�عالية�

وال���تقوم�إما�ع���التواصل�والتقارب،�أو�أ��ا�قد�تقوم�ع���التعارض�وا��الف،�وذلك�يتوقف�ع���قدرة��ستاذ�

�مستواه� �تحس�ن ��� �ز�ادة �إ�� �بالتلميذ �يدفع �مما �وتقديره، �ومحبتھ �اح��امھ �التلميذ �ع�� �تفرض �ال�� و��ص�تھ
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 : أ�مية�التحصيل�الدرا���

إن�التحصيل�الدرا�����و�عبارة�عن�مراحل�متتا�عة�يمر���ا�التلميذ�أو�الطالب�للوصول�إ���مستوى�مع�ن،�و�و�

�التعليمية� �املراحل ��ل �خالل �يمر���ا �ال�� �املراحل ��ل ��� �دراس��م �خالل �يجمع�ا �الباحث �يقوم �ال�� �املعلومات كم

مساعدة�التلميذ�أو�الطالب����التعلمية،�كما�أن�أ�مية�ك��ى�����املختلفة،�ول�ذا�ف�و�أحد�العوامل�ال����عمل�ع��

مشوار�التلميذ�الدرا���،�ف�و�الذي�يدل�ع���مستوى�التالميذ�ومدى�تحصيل�م�ومعرف��م�خالل��ل�مرحلة��عليمية�

��عليمية،� �مرحلة ��ل �خالل �من �إل��ا �الوصول �ير�دون �ال�� ���داف �تحديد �ع�� ��ساعد�م �ف�و�أيضا ���ا، يمرون

�إ��� �وتقديم�ا �إعداد�ا �ع�� �والعامل�ن �التعليمية، �املنظومة �أو�فشل �نجاح �مدى �توضيح ��� �أ�ميتھ �أيضا وتكمن

  -10-.التالميذ،�و�ساعد�أيضا�التالميذ�ع���توسيع�مدارك�م�وتطو�ر�م�ارا��م

 :العوامل�املؤثرة����التحصيل�الدرا���

: 

�بالتلميذ �تتعلق �الصد: عوامل �عالقة�مثل �مالھ ��ل �يكره �تجعلھ �التلميذ �ل�ا �يتعرض �ال�� �واملخاوف مات

باملحيطاملدر���،��التعرض�للضرب�أو�ال��ر�ة،�كرا�ية�املادة�أو��ستاذ،�ا���ل�و�نطواء�تجعل�التلميذ�غ���قادر�

 .ع���التكيف�مع�املحيط�املدر���

إن��سرة����اللبنة��ساسية����ت�و�ن�و�ناء�املجتمع،�و���كجماعة�من��فراد�ل�ا�دور��

ومن�أ�م�العوامل��سر�ة�نذكر،�استقرار��سرة،�.�ام����تدر�س��بناء،�ف����ش�ل�مصدر�نحو�تحصيل�م�الدرا���

�للوالد �والتعلي�� �الثقا�� �املستوى ��جتما��، �املستوى ��قتصادي، يناملستوى

���� �تراجع �إ�� �يؤدي �الوالدين �طرف �من �فالقسوة �الدرا���، �التحصيل �تأث���كب����� �ل�ا �املتعلم �مع ��سرة وأفراد

�الدرا���� �التحصيل ��� �يز�د �وال��ية �املناسبة �توف���الب�ئة �أن �كما �و��مال، �التلميذ،و�شعر�بالنبذ مستوى

� �يوجد �أنھ �كما �أال�و�و�للتلميذ، �العل�� �مستواه ��� �ي��اجع �يجعلھ �مما �التلميذ �تأث���كب���ع�� �م�ملھ �نف��� عامل

 .التفرقة����التعامل�مع��بناء�من�طرف�الوالدي

إن�للمدرسة�دور�كب������جعل�التلميذ���تم�بدراستھ�و�التا���يحسن�من�مستواه��:عوامل�متعلقة�باملدرسة

�ا �ع�� �يؤثر�سلبا �ما �أ�م �ومن �مع�العل��، ����التعامل �واملعلم�ن ��ساتذة ��و�قسوة �لدى�التلميذ �الدرا��� لتحصيل

�توصيل� �من ��ستاذ �تمكن �عدم �كذلك �وال���يب، �التخو�ف �او�أسلوب �ا��ارح �الكالم �خالل �من �وذلك التلميذ

� �تحصيلھ �ي��اجع �و�التا�� �املادة �من �التلميذ ��ذا �نفور �من �يز�د �مما �سلسة �بطر�قة �التلميذ �إ�� املعلومة

 ) التفاعل��جتما���ب�ن�التلميذ�و�ستاذ: (عوامل�اجتماعية

�و�و�التفاعل� �آخر�م�م �عامل �يوجد �واملجتمع �الفرد �حياة �تأث���ع�� �من �ومال�ا ��جتماعية �العالقات �ع�� ز�ادة

�جتما���ب�ن�املتعلم�و�ستاذ�والذي�لھ�درجة�كب��ة����تحقيق�مستو�ات�عالية�

وال���تقوم�إما�ع���التواصل�والتقارب،�أو�أ��ا�قد�تقوم�ع���التعارض�وا��الف،�وذلك�يتوقف�ع���قدرة��ستاذ�

�مستواه� �تحس�ن ��� �ز�ادة �إ�� �بالتلميذ �يدفع �مما �وتقديره، �ومحبتھ �اح��امھ �التلميذ �ع�� �تفرض �ال�� و��ص�تھ

 
التربویة واتجاھات التربیة الحدیثةالقیادة       

                                             

  

  املؤتمر�الدو��

2022 

 

أ�مية�التحصيل�الدرا���  -  ب

إن�التحصيل�الدرا�����و�عبارة�عن�مراحل�متتا�عة�يمر���ا�التلميذ�أو�الطالب�للوصول�إ���مستوى�مع�ن،�و�و�          

�التعليمية� �املراحل ��ل �خالل �يمر���ا �ال�� �املراحل ��ل ��� �دراس��م �خالل �يجمع�ا �الباحث �يقوم �ال�� �املعلومات كم

املختلفة،�ول�ذا�ف�و�أحد�العوامل�ال����عمل�ع��

مشوار�التلميذ�الدرا���،�ف�و�الذي�يدل�ع���مستوى�التالميذ�ومدى�تحصيل�م�ومعرف��م�خالل��ل�مرحلة��عليمية�

��عليمية،� �مرحلة ��ل �خالل �من �إل��ا �الوصول �ير�دون �ال�� ���داف �تحديد �ع�� ��ساعد�م �ف�و�أيضا ���ا، يمرون

�إ��� �وتقديم�ا �إعداد�ا �ع�� �والعامل�ن �التعليمية، �املنظومة �أو�فشل �نجاح �مدى �توضيح ��� �أ�ميتھ �أيضا وتكمن

التالميذ،�و�ساعد�أيضا�التالميذ�ع���توسيع�مدارك�م�وتطو�ر�م�ارا��م

العوامل�املؤثرة����التحصيل�الدرا��� - 10

:�ناك�عدة�عوامل�أ�م�ا

�بالتلميذ - �تتعلق عوامل

باملحيطاملدر���،��التعرض�للضرب�أو�ال��ر�ة،�كرا�ية�املادة�أو��ستاذ،�ا���ل�و�نطواء�تجعل�التلميذ�غ���قادر�

ع���التكيف�مع�املحيط�املدر���

�:عوامل�أسر�ة -

�ام����تدر�س��بناء،�ف����ش�ل�مصدر�نحو�تحصيل�م�الدرا���

�للوالد �والتعلي�� �الثقا�� �املستوى ��جتما��، �املستوى ��قتصادي، املستوى

���� �تراجع �إ�� �يؤدي �الوالدين �طرف �من �فالقسوة �الدرا���، �التحصيل �تأث���كب����� �ل�ا �املتعلم �مع ��سرة وأفراد

�الدرا���� �التحصيل ��� �يز�د �وال��ية �املناسبة �توف���الب�ئة �أن �كما �و��مال، �التلميذ،و�شعر�بالنبذ مستوى

� �يوجد �أنھ �كما للتلميذ،

التفرقة����التعامل�مع��بناء�من�طرف�الوالدي

عوامل�متعلقة�باملدرسة -

�ا �ع�� �يؤثر�سلبا �ما �أ�م �ومن العل��،

�توصيل� �من ��ستاذ �تمكن �عدم �كذلك �وال���يب، �التخو�ف �او�أسلوب �ا��ارح �الكالم �خالل �من �وذلك التلميذ

� �تحصيلھ �ي��اجع �و�التا�� �املادة �من �التلميذ ��ذا �نفور �من �يز�د �مما �سلسة �بطر�قة �التلميذ �إ�� املعلومة

 -11-.�ش�ل�كب��

عوامل�اجتماعية -

�و�و�التفاعل�� �آخر�م�م �عامل �يوجد �واملجتمع �الفرد �حياة �تأث���ع�� �من �ومال�ا ��جتماعية �العالقات �ع�� ز�ادة

�جتما���ب�ن�املتعلم�و�ستاذ�والذي�لھ�درجة�كب��ة����تحقيق�مستو�ات�عالية�

وال���تقوم�إما�ع���التواصل�والتقارب،�أو�أ��ا�قد�تقوم�ع���التعارض�وا��الف،�وذلك�يتوقف�ع���قدرة��ستاذ�

�مستواه� �تحس�ن ��� �ز�ادة �إ�� �بالتلميذ �يدفع �مما �وتقديره، �ومحبتھ �اح��امھ �التلميذ �ع�� �تفرض �ال�� و��ص�تھ

 -12-الدرا���
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اعتمد�الباحثان�ع���تقنية�املقابلة�العتبار�ا���سب����مثل��ذا�النوع�من�الدراسات،�

مرا�ق�مازالوا�يزاولون�دراس��م�

 :سة،�و�انت�أسئلة�املقابلة�كما��و�مو������ا��دول�التا��

  بدأت��ستخدم�الف�سبوك؟

  ���العادة��ل�ت�ناقش�مع�والديك�خصوصا�والدك����أمور�تخصك؟

  يحاول�والديك�منعك�من�استخدام�الف�سبوك؟�و�ل�تتجاوب�مع�م؟

  �ل��ان�والديك�يوج�ان�لك�مالحظات�حول�ضرورة���تمام�بالدراسة؟

  ثانوي   

  ال�سبة  العدد  ال�سبة

66.66%  6  20.01%  

������� �يت���أنھ�أك����سبة �الف�سبوك، �استعمال �املرا�قون �بدأ �أي�مرحلة ��� �يب�ن �والذي ��ول خالل�ا��دول

�سلوك� �ع�� �املرا�قة �تأث���سن �بدأ �املرحلة ��ذه ��� �أنھ �ع�� �يدل مما

�فيھ� �يبدأ �عشر�و�و�سن �الثا�ي �سن �أو��عدوا �بلغوا قد

التمي���ب�ن�عدة�أمور�مما�يجعل�م�يقلدون�ما��و�سائد�عند�أغلبية�أقرا��م�أو�املحيطون���م،�و�طبيعة�ا��ال�تصفح�

  .مواقع�التواصل��جتما���من�أك���الظوا�ر�ان�شار�مما�يجعل�م�يندفعون�إ���استعمال�الف�سبوك

سوسیوتربویة إلعادة إنتاج الثقة بین  رؤى: التربویة واتجاھات التربیة الحدیثة
 المؤسسات التربویة والمجتمع
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  :عرض�نتائج�الدراسة

اعتمد�الباحثان�ع���تقنية�املقابلة�العتبار�ا���سب����مثل��ذا�النوع�من�الدراسات،��:أسئلة�املقابلة

مرا�ق�مازالوا�يزاولون�دراس��م��20مرا�ق�م��م��30حيث�طبقت��ذه�التقنية�ع���أفراد�العينة�والبالغ�عدد�م�

سة،�و�انت�أسئلة�املقابلة�كما��و�مو������ا��دول�التا��مرا�ق�غادروا�مقاعد�الدرا

ــــارة ــــــــ ـــ ـــ ـــ ـــ ـــ ـــ ـــ ـــ ـــ ـــ ـــ ـــ ـــ ـــ ـــ ـــ ـــ ـــ ـــ ـــ ـــ ـــ ـــ ــــــــ ـــ ـــ ـــ   العبــ

بدأت��ستخدم�الف�سبوك؟) ابتدا�ي،�متوسط،�ثانوي (���أي�مرحلة�من�التعليم�

  ؟) ��ار،�ليل(�وقات�تك������استعمال�الف�سبوك����أي�

  �ل��ش�ل�الفا�سبوك�عائق����التواصل�مع�والديك؟

���العادة��ل�ت�ناقش�مع�والديك�خصوصا�والدك����أمور�تخصك؟

  �ل�تتواصل�مع�والديك�عندما�ت�ون����الب�ت؟

  �ل�استخدام�الفا�سبوك�أثر�سلبا�ع���تحصيلك�الدرا���؟

يحاول�والديك�منعك�من�استخدام�الف�سبوك؟�و�ل�تتجاوب�مع�م؟��ل

�ل��ان�والديك�يوج�ان�لك�مالحظات�حول�ضرورة���تمام�بالدراسة؟

  �ل��ستطيع�والديك�منعك�من�الس�ر�خارج�الب�ت؟

  �ل�لألبو�ن�تأث������اتخاذ�قراراتك؟

 :ومناقش��اإجابات�أفراد�العينة�ع���أسئلة�املقابلة�

��م�

  العينة

  املرحلة�التعليمية

���أي�مرحلة�من�التعليم�

) ابتدا�ي،�متوسط،�ثانوي 

  بدأت��ستخدم�الف�سبوك؟

  

30  

  متوسط  ابتدا�ي

  العدد  ال�سبة  العدد

4  13.33%  20  

������� �يت���أنھ�أك����سبة �الف�سبوك، �استعمال �املرا�قون �بدأ �أي�مرحلة ��� �يب�ن �والذي ��ول خالل�ا��دول

� �بلغت �وال�� �املتوسط �التعليم �سلوك��%66.66مرحلة �ع�� �املرا�قة �تأث���سن �بدأ �املرحلة ��ذه ��� �أنھ �ع�� �يدل مما

� ��فراد ��ؤالء �أن �نجد �املرحلة ��ذه ��� �أيضا ��فراد، �فيھ��ؤالء �يبدأ �عشر�و�و�سن �الثا�ي �سن �أو��عدوا �بلغوا قد

التمي���ب�ن�عدة�أمور�مما�يجعل�م�يقلدون�ما��و�سائد�عند�أغلبية�أقرا��م�أو�املحيطون���م،�و�طبيعة�ا��ال�تصفح�

مواقع�التواصل��جتما���من�أك���الظوا�ر�ان�شار�مما�يجعل�م�يندفعون�إ���استعمال�الف�سبوك
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عرض�نتائج�الدراسة�� -11

أسئلة�املقابلة  .أ 

حيث�طبقت��ذه�التقنية�ع���أفراد�العينة�والبالغ�عدد�م�

مرا�ق�غادروا�مقاعد�الدرا�10بالثانو�ة،�و

  رقم�السؤال

1  

2  

3  

4  

5  

6  

7  

8  

9  

10  

 

إجابات�أفراد�العينة�ع���أسئلة�املقابلة�  .ب 

  -1 -جدول 

  

  

السؤال�

  �ول 

  العبارة

���أي�مرحلة�من�التعليم�

ابتدا�ي،�متوسط،�ثانوي (

بدأت��ستخدم�الف�سبوك؟

  :التفس���

� �������من �يت���أنھ�أك����سبة �الف�سبوك، �استعمال �املرا�قون �بدأ �أي�مرحلة ��� �يب�ن �والذي ��ول خالل�ا��دول

� �بلغت �وال�� �املتوسط �التعليم مرحلة

� ��فراد ��ؤالء �أن �نجد �املرحلة ��ذه ��� �أيضا ��فراد، �ؤالء

التمي���ب�ن�عدة�أمور�مما�يجعل�م�يقلدون�ما��و�سائد�عند�أغلبية�أقرا��م�أو�املحيطون���م،�و�طبيعة�ا��ال�تصفح�

مواقع�التواصل��جتما���من�أك���الظوا�ر�ان�شار�مما�يجعل�م�يندفعون�إ���استعمال�الف�سبوك
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  الليل

  ال�سبة  العدد

18  60%  

أغلب�املرا�ق�ن�يك��ون�ز�ارة��ذه�املواقع�

� �جانب �إ�� �ليال �يتصفحون �ممن�%86.66ممن ��ؤالء �ب�ن من

  ال

  ال�سبة  العدد

11  36.67%  

ممن�يصرحون��%66.33من�خالل��ذا�ا��دول�وال���تب�ن�مدى�التواصل�ب�ن��ؤالء�املرا�ق�ن�ووالد��م�نجد�أن��سبة�

�%36.67بأ��م�ال�يتواصلون�جيدا�مع�والد��م��س�ب�ا�شغال�م�بتصفح�املواقع��جتماعية�خصوصا�الف�سبوك،�وأن�

  أحيانا

  اال�سبة  العدد  ال�سبة  

23.33%  15  50.01%  

ممن�يصرحون�بأ��م����القليل�أو�أحيانا�ي�ناقشون�مع�آبا��م�حول�أمور�

يتواصلون�مع�آبا��م���س�ب�ا�شغال�م�

سوسیوتربویة إلعادة إنتاج الثقة بین  رؤى: التربویة واتجاھات التربیة الحدیثة
 المؤسسات التربویة والمجتمع

   

اصدارات المركز الدیمقراطي العربي للدراسات السیاسیة واالقتصادیة                                              

 

��م�

  العينة

  ف��ة�استعمال�الف�سبوك

���أي��وقات�تك������

ليل،�(استعمال�الف�سبوك��

  

30  

  ال��ار

  ال�سبة  العدد

12  40%  

أغلب�املرا�ق�ن�يك��ون�ز�ارة��ذه�املواقع�من�خالل�ال�سب�املوجودة�وال���تدور�حول�الف��ة��ك���استعمال�نجد�أن�

� ��سبة ��انت �حيث �ليلة، ��ل �و�استمرار��� ��%60ليال �جانب �إ�� �ليال �يتصفحون ممن

  .يصرحون�بأ��م�����ل�ليلة�يتصفحون�مواقع�التواصل��جتما��

��م�

  العينة

  �عم

الفا�سبوك�عائق�

  ���التواصل�مع�والديك؟

  

30  

  ال�سبة  العدد

19  63.33%  

من�خالل��ذا�ا��دول�وال���تب�ن�مدى�التواصل�ب�ن��ؤالء�املرا�ق�ن�ووالد��م�نجد�أن��سبة�

بأ��م�ال�يتواصلون�جيدا�مع�والد��م��س�ب�ا�شغال�م�بتصفح�املواقع��جتماعية�خصوصا�الف�سبوك،�وأن�

  .يتواصلون��ش�ل�طبي���مع�والد��م

��م�

  العينة

  ال  �عم

���العادة��ل�ت�ناقش�مع�

والديك�خصوصا�والدك����

  تخصك؟

  

30  

  العدد  ال�سبة  العدد

8  26.66%  7  

ممن�يصرحون�بأ��م����القليل�أو�أحيانا�ي�ناقشون�مع�آبا��م�حول�أمور�� %50من�خالل�نتائج�ا��دول�ي�ب�ن�أن�

يتواصلون�مع�آبا��م���س�ب�ا�شغال�م��من��ؤالء�املرا�ق�ن�و���ف��ات�قليلة%��26.66صية���م�م�كذلك��سبة��
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  -2-جدول 

  

  

السؤال�

  الثا�ي

  العبارة

���أي��وقات�تك������

استعمال�الف�سبوك��

  ؟)��ار

  

  :التفس��

من�خالل�ال�سب�املوجودة�وال���تدور�حول�الف��ة��ك���استعمال�نجد�أن�

� ��سبة ��انت �حيث �ليلة، ��ل �و�استمرار��� ليال

يصرحون�بأ��م�����ل�ليلة�يتصفحون�مواقع�التواصل��جتما��

  -3-جدول 

  

السؤال�

  الرا�ع

  العبارة

الفا�سبوك�عائق��ل��ش�ل�

���التواصل�مع�والديك؟

  :التفس��

من�خالل��ذا�ا��دول�وال���تب�ن�مدى�التواصل�ب�ن��ؤالء�املرا�ق�ن�ووالد��م�نجد�أن��سبة�

بأ��م�ال�يتواصلون�جيدا�مع�والد��م��س�ب�ا�شغال�م�بتصفح�املواقع��جتماعية�خصوصا�الف�سبوك،�وأن�

يتواصلون��ش�ل�طبي���مع�والد��م

  -4-جدول 

  

السؤال�

  ا��امس

  العبارة

���العادة��ل�ت�ناقش�مع�

والديك�خصوصا�والدك����

تخصك؟أمور�

  

  :التفس��

من�خالل�نتائج�ا��دول�ي�ب�ن�أن�

��صية���م�م�كذلك��سبة��

 .بتصفح�املواقع
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  أحيانا

  اال�سبة  العدد  ال�سبة  

16.66%  18  60.01%  

من��ؤالء�املرا�ق�ن�ال�يلتقون�مع�آبا��م�خصوصا����الليل�و�ذا�راجع�إ���

  س�ر�م�خارج�الب�ت�من�ج�ة�ومن�ج�ة�أخرى�ا�شغال�م�بتصفح�مواقع�التواصل��جتما���خصوصا�الف�سبوك

  ال

  ال�سبة  العدد

10  33.34%  

صرحوا�بأن�استعمال�الف�سبوك�جعل�م���ملون�دروس�م،��وال�يراجعون�

ممن�يرون�بأن�الف�سبوك�ل�س�عائق����التحصيل�

  .الدرا���،�بل�ساعد�م�ذلك����مراجعة�دروس�م�و�التا���تحسن�مستوا�م�العل��

  أحيانا

  اال�سبة  العدد  ال�سبة  

16.66%  15  50.01%  

ممن�يصرحون�بأن�آبا��م�����عض��حيان�يحاولون�منع�م�من�

ممن�يصرحون�بأن�آبا��م�يمنعو��م�من�تصفح�موقع�

سوسیوتربویة إلعادة إنتاج الثقة بین  رؤى: التربویة واتجاھات التربیة الحدیثة
 المؤسسات التربویة والمجتمع
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��م�

  العينة

  ال  �عم

�ل�تتواصل�مع�والديك�

  عندما�ت�ون����الب�ت؟

  

30  

  العدد  ال�سبة  العدد

7  23.33%  5  

من��ؤالء�املرا�ق�ن�ال�يلتقون�مع�آبا��م�خصوصا����الليل�و�ذا�راجع�إ����%60ا��دول�ي�ب�ن�أن�

س�ر�م�خارج�الب�ت�من�ج�ة�ومن�ج�ة�أخرى�ا�شغال�م�بتصفح�مواقع�التواصل��جتما���خصوصا�الف�سبوك

��م�

  العينة

  �عم

�ل�استخدام�الفا�سبوك�أثر�

  سلبا�ع���تحصيلك�الدرا���؟

  

30  

  ال�سبة  العدد

20  66.66%  

صرحوا�بأن�استعمال�الف�سبوك�جعل�م���ملون�دروس�م،��وال�يراجعون��%66.66من�خالل��ذا�ا��دول�يت���أن�

ممن�يرون�بأن�الف�سبوك�ل�س�عائق����التحصيل��%33.34بانتظام،�مما�أثر�سلبا�ع���تحصيل�م�الدرا���،����ح�ن��

الدرا���،�بل�ساعد�م�ذلك����مراجعة�دروس�م�و�التا���تحسن�مستوا�م�العل��

��م�

  العينة

  ال  �عم

�ل�يحاول�والديك�منعك�

من�استخدام�الف�سبوك؟�

  و�ل�تتجاوب�مع�م؟

  

30  

  العدد  ال�سبة  العدد

10  33.33%  5  

ممن�يصرحون�بأن�آبا��م�����عض��حيان�يحاولون�منع�م�من��%50من�خالل�نتائج�ا��دول�ي�ب�ن�أن�أك���من�

ممن�يصرحون�بأن�آبا��م�يمنعو��م�من�تصفح�موقع��%�30دمان�ع���تصفح�موقع�الف�سبوك،�وأن��سبة�تفوق�

  .الف�سبوك�عندما�يرو��م
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  -5-جدول 

  

السؤال�

  السادس

  العبارة

�ل�تتواصل�مع�والديك�

عندما�ت�ون����الب�ت؟

  :التفس��

ا��دول�ي�ب�ن�أن�من�خالل��ذا�

س�ر�م�خارج�الب�ت�من�ج�ة�ومن�ج�ة�أخرى�ا�شغال�م�بتصفح�مواقع�التواصل��جتما���خصوصا�الف�سبوك

  -6-جدول 

  

السؤال�

  السا�ع

  العبارة

�ل�استخدام�الفا�سبوك�أثر�

سلبا�ع���تحصيلك�الدرا���؟

  :التفس��

من�خالل��ذا�ا��دول�يت���أن�

بانتظام،�مما�أثر�سلبا�ع���تحصيل�م�الدرا���،����ح�ن��

الدرا���،�بل�ساعد�م�ذلك����مراجعة�دروس�م�و�التا���تحسن�مستوا�م�العل��

  

  -7-جدول 

  

السؤال�

  الثامن

  العبارة

�ل�يحاول�والديك�منعك�

من�استخدام�الف�سبوك؟�

و�ل�تتجاوب�مع�م؟

  

  :التفس��

من�خالل�نتائج�ا��دول�ي�ب�ن�أن�أك���من�

�دمان�ع���تصفح�موقع�الف�سبوك،�وأن��سبة�تفوق�

الف�سبوك�عندما�يرو��م
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  أحيانا

  اال�سبة  العدد  ال�سبة  

10%  4  13.34%  

من�ب�ن��ؤالء�املرا�ق�ن�ممن�يصرحون�بأن��باء�دوما�يوج�ون�

مالحظا��م�خصوصا�ما�يتعلق�بالدراسة،����ح�ن��سبة�قليلة�ممن�يصرحون�بأن�آبا��م�ال�يتدخلون����توج���م�نحو�

  أحيانا

  اال�سبة  العدد  ال�سبة  

40%  10  33.34%  

من�خالل�ا��دول�يت���أن�أك����سبة�من�ب�ن��ؤالء�املرا�ق�ن�يصرحون�بأن�والد��م�ل�س�ل�م�سلطة�أو�قدرة�ع���

ممن�يرون�بأن�آبا��م�����عض��حيان�يتمكنون�من�منع�

  أحيانا

  اال�سبة  العدد  ال�سبة  

50%  5  16.67%  

القرارات�من�خالل��ذا�ا��دول�نجد�أن�أك����سبة�من��ؤالء�املرا�ق�ن�يصرحون�بأن�والد��م�ال��ستطيعون��غي���

سوسیوتربویة إلعادة إنتاج الثقة بین  رؤى: التربویة واتجاھات التربیة الحدیثة
 المؤسسات التربویة والمجتمع
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��م�

  العينة

  ال  �عم

�ل��ان�والديك�يوج�ان�

لك�مالحظات�حول�ضرورة�

  ��تمام�بالدراسة؟

  

30  

  العدد  ال�سبة  العدد

23  76.66%  3  

من�ب�ن��ؤالء�املرا�ق�ن�ممن�يصرحون�بأن��باء�دوما�يوج�ون�%76.66من�خالل��ذا�ا��دول�ي�ب�ن�أن��سبة�

مالحظا��م�خصوصا�ما�يتعلق�بالدراسة،����ح�ن��سبة�قليلة�ممن�يصرحون�بأن�آبا��م�ال�يتدخلون����توج���م�نحو�

  .ضرورة���تمام�بالدراسة

��م�

  العينة

  ال  �عم

�ل��ستطيع�والديك�

منعك�من�الس�ر�خارج�

  

30  

  العدد  ال�سبة  العدد

8  26.66%  12  

من�خالل�ا��دول�يت���أن�أك����سبة�من�ب�ن��ؤالء�املرا�ق�ن�يصرحون�بأن�والد��م�ل�س�ل�م�سلطة�أو�قدرة�ع���

ممن�يرون�بأن�آبا��م�����عض��حيان�يتمكنون�من�منع��%33منع�م�من�الس�ر�خارج�الب�ت،����ح�ن��سبة�تفوق�

  .أبنا��م�من�الس�ر�خارج�الب�ت

��م�

  العينة

  ال  �عم

�ل�لألبو�ن�تأث������اتخاذ�

  

  

30  

  العدد  ال�سبة  العدد

10  33.33%  15  

من�خالل��ذا�ا��دول�نجد�أن�أك����سبة�من��ؤالء�املرا�ق�ن�يصرحون�بأن�والد��م�ال��ستطيعون��غي���

 .ال���يتخذ�ا��ؤالء�املرا�قون����كث���من��مور 
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  -8-جدول 

  

السؤال�

  التاسع

  العبارة

�ل��ان�والديك�يوج�ان�

لك�مالحظات�حول�ضرورة�

��تمام�بالدراسة؟

  :التفس��

من�خالل��ذا�ا��دول�ي�ب�ن�أن��سبة��

مالحظا��م�خصوصا�ما�يتعلق�بالدراسة،����ح�ن��سبة�قليلة�ممن�يصرحون�بأن�آبا��م�ال�يتدخلون����توج���م�نحو�

ضرورة���تمام�بالدراسة

  -9-ا��دول 

  

السؤال�

  العاشر

  العبارة

�ل��ستطيع�والديك�

منعك�من�الس�ر�خارج�

  الب�ت؟

  

  :التفس��

من�خالل�ا��دول�يت���أن�أك����سبة�من�ب�ن��ؤالء�املرا�ق�ن�يصرحون�بأن�والد��م�ل�س�ل�م�سلطة�أو�قدرة�ع����

منع�م�من�الس�ر�خارج�الب�ت،����ح�ن��سبة�تفوق�

أبنا��م�من�الس�ر�خارج�الب�ت

  

  -10-ا��دول 

  

السؤال�

ا��ادي�

  شرع

  العبارة

�ل�لألبو�ن�تأث������اتخاذ�

  قراراتك؟

  :التفس��

من�خالل��ذا�ا��دول�نجد�أن�أك����سبة�من��ؤالء�املرا�ق�ن�يصرحون�بأن�والد��م�ال��ستطيعون��غي���

ال���يتخذ�ا��ؤالء�املرا�قون����كث���من��مور 
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�حاول� �وال�� ��سئلة �من �مجموعة �تضم �وال�� �ا��داول �نتائج �تحليل �خالل �ومن �املبدئية �الدراسات �خالل من

موقع�الف�سبوك�ع���سلوك�الباحثان�من�خالل�ا�الكشف�ع���مدى�تأث���تصفح�مواقع�التواصل��جتما���و�الضبط�

�ؤالء�املرا�ق�ن،�وكيف�يتعاملون�مع�أفراد�العائلة�خصوصا��باء،�أين��انت�الن�يجة�أن�السلطة��بو�ة�لم��عد�ل�ا�

يل�م�الدرا���،�و�ذا�راجع�حسب�لم��عد�معظم��ؤالء�املرا�ق�ن��عملون�بتوج��ات�آبا��م�فيما�يخص�تحص

تصر�ح�أغلبي��م�بأن�ذلك�أمر���������م�م��م�فقط�وال�دخل�ألي��ان�ح���ولو��ان�آبا��م،�و�عود��ذا�السلوك�ر�ما�

 .إ���بداية�ف��ة�املرا�قة،�أين�ير�د��ؤالء�فرض���صي��م�ع����ل�أفراد�العائلة�بما�ف��م�آبا��م

م�آبا��م�فيما�يخص�الكف�أو��قالل�من�استعمال�الف�سبوك�خصوصا�

���اليل�و�ذا�راجع�إ����دمان�ع���استعمال��ذه�املواقع�و�التا���ال��ستطيعون�الكف�عن�ذلك�خصوصا����الليل،�

بناء،�ومن�ج�ة�أخرى�أصبحوا�ال�يخافون�من�آبا��م�مما�يدل�ع���ضعف�السلطة��بو�ة����فرض�سلوك�مع�ن�ع���� 

و�ذا�ما�أضعف�الروابط��جتماعية،�مما�أدى�بدوره�إ���ضعف�التواصل�ب�ن��باء�و�بناء�والذي�بدوره�يؤثر�سلبا�

أصبح��ؤالء�املرا�ق�ن�ينفردون�بقرارا��م�دون�الرجوع�إ���آبا��م����الكث���من��مور،�م��ا�الس�ر�ليال،�اختيار�

إن�استعمال�الف�سبوك�يقلل�من�فرص�التواصل�املباشر�والطو�ل�واملستمر�ب�ن��باء،�ألن���شغال�بتصفح�

موقع�الفي�سبوك�يجعل��ؤالء�املرا�ق�ن��ع�شون����مجتمع�اف��ا���،�و�ؤدي�ذلك�إ���ضعف�الرابط��جتما���ب�ن�

  .اء�و�بناء،�و�صبح�بذلك��بناء�ال��عطون�أي�اعتبار�آلبا��م�مما�يؤدي�ذلك�إ���ضعف�السلطة��بو�ة�ع����بناء

إن�التطور�ال�ائل����وسائل��تصال،�وما�صاحبھ�من�ظ�ور�مواقع�تواصل�اجتما���ع���اختالف�ا�و�صفة�عامة�

تأث��ات�ع���حياة�الفرد�واملجتمع،�خصوصا�ع���ا��ياة��سر�ة،�أين�نجد�فئة�

�بوك� �الف�س �موقع �خصوصا �املواقع، ��ذه �استعمال �عند �السلبية �للتأث��ات �أك���عرضة ��م �أو�الشباب املرا�ق�ن

�ال��تصال�بطر�قة�غ���مدروسة،�حيث��عمل�ع���توسيع�الفجوة�ب�ن��باء�و�بناء،�و�ق����ع����ل�ش�ل�من�أش

�سري،�فتختفي�العالقة�القائمة�ع���حرارة�املشاعر�وصدق��حاس�س،�مما�يضعف�الرابط��جتما���ل�ؤالء��سر،�

�دون� ��شياء �معظم ��� �قرارا��م �اتخاذ ��مر�إ�� �يتعدى �بل �آبا��م، �لتوج��ات �ا�تمام �أي ��ع��ون �ال ��بناء فيصبح

��ضعف�السلطة��بو�ة�����ذه�ا��الة،�وقد�يرجع�سلوك��ؤالء�املرا�ق�ن�تجاه�

�من� �الليل ��� �خصوصا �ا��االت �أغلب ��� ��شغل�م �املستمر�للف�سبوك ��ستعمال ��ون �إ�� �ر�ما �الطر�قة ���ذه آبا��م

يضعف�الرابط��جتما��،�التواصل�مع�آبا��م،�فيصبح��ؤالء�املرا�ق�ن�وكأ��م�غر�اء�ب�ن�أفراد�العائلة�الواحدة�مما�

سوسیوتربویة إلعادة إنتاج الثقة بین  رؤى: التربویة واتجاھات التربیة الحدیثة
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  :تحليل�النتائج

�حاول� �وال�� ��سئلة �من �مجموعة �تضم �وال�� �ا��داول �نتائج �تحليل �خالل �ومن �املبدئية �الدراسات �خالل من

الباحثان�من�خالل�ا�الكشف�ع���مدى�تأث���تصفح�مواقع�التواصل��جتما���و�الضبط�

�ؤالء�املرا�ق�ن،�وكيف�يتعاملون�مع�أفراد�العائلة�خصوصا��باء،�أين��انت�الن�يجة�أن�السلطة��بو�ة�لم��عد�ل�ا�

  :تأث���وا������توجيھ�سلوك�أبنا��م�وتج���ذلك����النقاط�التالية

لم��عد�معظم��ؤالء�املرا�ق�ن��عملون�بتوج��ات�آبا��م�فيما�يخص�تحص

تصر�ح�أغلبي��م�بأن�ذلك�أمر���������م�م��م�فقط�وال�دخل�ألي��ان�ح���ولو��ان�آبا��م،�و�عود��ذا�السلوك�ر�ما�

إ���بداية�ف��ة�املرا�قة،�أين�ير�د��ؤالء�فرض���صي��م�ع����ل�أفراد�العائلة�بما�ف��م�آبا��م

م�آبا��م�فيما�يخص�الكف�أو��قالل�من�استعمال�الف�سبوك�خصوصا�أغلبية�املرا�ق�ن�لم��ستمعوا�إ���كال 

���اليل�و�ذا�راجع�إ����دمان�ع���استعمال��ذه�املواقع�و�التا���ال��ستطيعون�الكف�عن�ذلك�خصوصا����الليل،�

ومن�ج�ة�أخرى�أصبحوا�ال�يخافون�من�آبا��م�مما�يدل�ع���ضعف�السلطة��بو�ة����فرض�سلوك�مع�ن�ع���� 

و�ذا�ما�أضعف�الروابط��جتماعية،�مما�أدى�بدوره�إ���ضعف�التواصل�ب�ن��باء�و�بناء�والذي�بدوره�يؤثر�سلبا�

أصبح��ؤالء�املرا�ق�ن�ينفردون�بقرارا��م�دون�الرجوع�إ���آبا��م����الكث���من��مور،�م��ا�الس�ر�ليال،�اختيار�

 .��أي�م�ان�دون�الرجوع�إ���رأي��باء

    

إن�استعمال�الف�سبوك�يقلل�من�فرص�التواصل�املباشر�والطو�ل�واملستمر�ب�ن��باء،�ألن���شغال�بتصفح�

موقع�الفي�سبوك�يجعل��ؤالء�املرا�ق�ن��ع�شون����مجتمع�اف��ا���،�و�ؤدي�ذلك�إ���ضعف�الرابط��جتما���ب�ن�

اء�و�بناء،�و�صبح�بذلك��بناء�ال��عطون�أي�اعتبار�آلبا��م�مما�يؤدي�ذلك�إ���ضعف�السلطة��بو�ة�ع����بناء

إن�التطور�ال�ائل����وسائل��تصال،�وما�صاحبھ�من�ظ�ور�مواقع�تواصل�اجتما���ع���اختالف�ا�و�صفة�عامة�

تأث��ات�ع���حياة�الفرد�واملجتمع،�خصوصا�ع���ا��ياة��سر�ة،�أين�نجد�فئة�موقع�الفي�سبوك�بصفة�خاصة�لھ�

�بوك� �الف�س �موقع �خصوصا �املواقع، ��ذه �استعمال �عند �السلبية �للتأث��ات �أك���عرضة ��م �أو�الشباب املرا�ق�ن

بطر�قة�غ���مدروسة،�حيث��عمل�ع���توسيع�الفجوة�ب�ن��باء�و�بناء،�و�ق����ع����ل�ش�ل�من�أش

�سري،�فتختفي�العالقة�القائمة�ع���حرارة�املشاعر�وصدق��حاس�س،�مما�يضعف�الرابط��جتما���ل�ؤالء��سر،�

�دون� ��شياء �معظم ��� �قرارا��م �اتخاذ ��مر�إ�� �يتعدى �بل �آبا��م، �لتوج��ات �ا�تمام �أي ��ع��ون �ال ��بناء فيصبح

��ضعف�السلطة��بو�ة�����ذه�ا��الة،�وقد�يرجع�سلوك��ؤالء�املرا�ق�ن�تجاه�الرجوع�إ���رأي�آبا��م،�و�ذا�دليل�ع�

�من� �الليل ��� �خصوصا �ا��االت �أغلب ��� ��شغل�م �املستمر�للف�سبوك ��ستعمال ��ون �إ�� �ر�ما �الطر�قة ���ذه آبا��م

التواصل�مع�آبا��م،�فيصبح��ؤالء�املرا�ق�ن�وكأ��م�غر�اء�ب�ن�أفراد�العائلة�الواحدة�مما�

  .والذي�يؤدي�بدوره�إ���ضعف�السلطة��بو�ة
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تحليل�النتائج -12

�حاول�             �وال�� ��سئلة �من �مجموعة �تضم �وال�� �ا��داول �نتائج �تحليل �خالل �ومن �املبدئية �الدراسات �خالل من

الباحثان�من�خالل�ا�الكشف�ع���مدى�تأث���تصفح�مواقع�التواصل��جتما���و�الضبط�

�ؤالء�املرا�ق�ن،�وكيف�يتعاملون�مع�أفراد�العائلة�خصوصا��باء،�أين��انت�الن�يجة�أن�السلطة��بو�ة�لم��عد�ل�ا�

تأث���وا������توجيھ�سلوك�أبنا��م�وتج���ذلك����النقاط�التالية

لم��عد�معظم��ؤالء�املرا�ق�ن��عملون�بتوج��ات�آبا��م�فيما�يخص�تحص -1

تصر�ح�أغلبي��م�بأن�ذلك�أمر���������م�م��م�فقط�وال�دخل�ألي��ان�ح���ولو��ان�آبا��م،�و�عود��ذا�السلوك�ر�ما�

إ���بداية�ف��ة�املرا�قة،�أين�ير�د��ؤالء�فرض���صي��م�ع����ل�أفراد�العائلة�بما�ف��م�آبا��م

أغلبية�املرا�ق�ن�لم��ستمعوا�إ���كال  -2

���اليل�و�ذا�راجع�إ����دمان�ع���استعمال��ذه�املواقع�و�التا���ال��ستطيعون�الكف�عن�ذلك�خصوصا����الليل،�

ومن�ج�ة�أخرى�أصبحوا�ال�يخافون�من�آبا��م�مما�يدل�ع���ضعف�السلطة��بو�ة����فرض�سلوك�مع�ن�ع���� 

و�ذا�ما�أضعف�الروابط��جتماعية،�مما�أدى�بدوره�إ���ضعف�التواصل�ب�ن��باء�و�بناء�والذي�بدوره�يؤثر�سلبا�

 .ع���السلطة��بو�ة

أصبح��ؤالء�املرا�ق�ن�ينفردون�بقرارا��م�دون�الرجوع�إ���آبا��م����الكث���من��مور،�م��ا�الس�ر�ليال،�اختيار� -3

��أي�م�ان�دون�الرجوع�إ���رأي��باءالرفقاء،�السفر�إ�

  :خالصة

إن�استعمال�الف�سبوك�يقلل�من�فرص�التواصل�املباشر�والطو�ل�واملستمر�ب�ن��باء،�ألن���شغال�بتصفح�           

موقع�الفي�سبوك�يجعل��ؤالء�املرا�ق�ن��ع�شون����مجتمع�اف��ا���،�و�ؤدي�ذلك�إ���ضعف�الرابط��جتما���ب�ن�

اء�و�بناء،�و�صبح�بذلك��بناء�ال��عطون�أي�اعتبار�آلبا��م�مما�يؤدي�ذلك�إ���ضعف�السلطة��بو�ة�ع����بناء�ب

  :ا��اتمة

إن�التطور�ال�ائل����وسائل��تصال،�وما�صاحبھ�من�ظ�ور�مواقع�تواصل�اجتما���ع���اختالف�ا�و�صفة�عامة�            

موقع�الفي�سبوك�بصفة�خاصة�لھ�

�بوك� �الف�س �موقع �خصوصا �املواقع، ��ذه �استعمال �عند �السلبية �للتأث��ات �أك���عرضة ��م �أو�الشباب املرا�ق�ن

بطر�قة�غ���مدروسة،�حيث��عمل�ع���توسيع�الفجوة�ب�ن��باء�و�بناء،�و�ق����ع����ل�ش�ل�من�أش

�سري،�فتختفي�العالقة�القائمة�ع���حرارة�املشاعر�وصدق��حاس�س،�مما�يضعف�الرابط��جتما���ل�ؤالء��سر،�

�دون� ��شياء �معظم ��� �قرارا��م �اتخاذ ��مر�إ�� �يتعدى �بل �آبا��م، �لتوج��ات �ا�تمام �أي ��ع��ون �ال ��بناء فيصبح

الرجوع�إ���رأي�آبا��م،�و�ذا�دليل�ع�

�من� �الليل ��� �خصوصا �ا��االت �أغلب ��� ��شغل�م �املستمر�للف�سبوك ��ستعمال ��ون �إ�� �ر�ما �الطر�قة ���ذه آبا��م

التواصل�مع�آبا��م،�فيصبح��ؤالء�املرا�ق�ن�وكأ��م�غر�اء�ب�ن�أفراد�العائلة�الواحدة�مما�

والذي�يؤدي�بدوره�إ���ضعف�السلطة��بو�ة

  



سوسیوتربویة إلعادة إنتاج الثقة بین 

 

       براین      ألمانیا/ اصدارات المركز الدیمقراطي العربي للدراسات السیاسیة واالقتصادیة 

183 

دوافع�استخدام�املو�بة��ف��اضية����الشب�ات��جتماعية�وأثر�ا�ع���االفرد،�رسالة�

،���2014/2015ضر�باتنة�ماجست������علوم��عالم�و�تصال،��لية�العلوم���سانية�و�جتماعية،�جامعة�ا��اج�

�عالم�ا��ديد�شب�ات�التواصل��جتما��،�دار�أسامة�لل�شر�والتوز�ع،�عمان،��ردن،�

ا�ع�اسات�استخدام�موقع�الفي�سبوك�ع���العالقات��سر�ة�لدى�

،�مجلة�الرواق�للدراسات��جتماعية�

 .13،�ص203السلطة��بو�ة�����سرة�العراقية�املتغ��ة،�مجلة��ستاذ،�العدد

 .34،�ص1997العر�ية،�الر�اض،�

�سرة�العر�يةمن�مجتمع�متغ��،�دراسة�م�شورة����مجلةالعلوم��جتماعية،�

،�مركز�دراسات�2النظام��بوي�وإش�الية�تخلق�املجتمع�العر�ي،�ترجمة�محمد�شر�ح،�ط

املناخ�املدر����وعالقتھ�بالتحصيل�والطمأن�نة�النفسية�لدى�طالبات��لية�ال��بية�للبنات����

211. 

 .306،�ص2000ة،�مصر،�القياس�والتقو�م�ال��بوي�والنف���،�دار�الفكر�العر�ي

https://emtiyiaz.com  

 .ع���التحصيل�الدرا���،�العوامل�املؤثرة����التحصيل�الدرا���
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 المؤسسات التربویة والمجتمع
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دوافع�استخدام�املو�بة��ف��اضية����الشب�ات��جتماعية�وأثر�ا�ع���االفرد،�رسالة�

ماجست������علوم��عالم�و�تصال،��لية�العلوم���سانية�و�جتماعية،�جامعة�ا��اج�

�عالم�ا��ديد�شب�ات�التواصل��جتما��،�دار�أسامة�لل�شر�والتوز�ع،�عمان،��ردن،�: ع���خليل�شقرة

ا�ع�اسات�استخدام�موقع�الفي�سبوك�ع���العالقات��سر�ة�لدى�: ����مو����عبد�هللا،�لبيض�زانة

،�مجلة�الرواق�للدراسات��جتماعية�-ا��زائر-شباب�والية��شار��الشباب،�دراسة�ميدانية�ع���عينة�من

 .36،�ص2021،�تار�خ�ال�شر�جوان�

السلطة��بو�ة�����سرة�العراقية�املتغ��ة،�مجلة��ستاذ،�العدد: حطيم�ع���حس�ن

العر�ية،�الر�اض،��نموذج�اس��اتيجية�الضبط��جتما������الدول : محمد�صفوح��فرس

�سرة�العر�يةمن�مجتمع�متغ��،�دراسة�م�شورة����مجلةالعلوم��جتماعية،�: احسان�محمد�ا��سن

 190،�ص2004

النظام��بوي�وإش�الية�تخلق�املجتمع�العر�ي،�ترجمة�محمد�شر�ح،�ط

 .424،�ص�1993 الوحدة�العر�ية،�ب��وت،
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مقار�ة�: القيادة�ال��بو�ة�املرافقة�ل�ا�

The peculiarities of the digital society and the accompanying educational leadership 

strategies: a conceptual approach

� �اس��اتيجيا��ا �و�اختالف �ال��بو�ة �القيادة �مع�مف�وم بالتما���

ع���خلق�رؤ�ة�من�منطلق�قدر��ا�مواكبة�ا��ياة�املعاصرة����املؤسسات�التعليمية����ظل�التوجھ�املجتم���الرق��،�

� �السنوات��خ��ة ��� �العالم �ش�د�ا ��ورونا�( ���ظل��زمات�ال�� جائحة

ع���ا��فاظ�ع����اقدر���ذا�من�ج�ة،�ومن�ج�ة�أخرى�

  .ارباستمر لتعليمية�ومحتوى�املنا���

�مسايرة� ��� �الديناميكية �من �قدر�عا�� �ع�� ��انت �قد �ال��بو�ة �القيادة �أن �ا�� �الدراسة ��ذه �توصلت و�قد

�املستمر� �التحس�ن ��دف�ا ��ان �ال�� ��س��اتيجيات �من �جملة �تب�� �تم �أين �املعاصرة، �للمجتمعات �الرقمية التحوالت

�ذه��س��اتيجيات�مزجب�ب�ن�املتطلبات�التقنية�و��نماط�القيادية�

�الفجوة� �الرقمية؛ �املواطنة �الرقمية؛ �الثقافة ��عد؛ �عن �التعليم �ال��بو�ة �القيادة �الرق��؛ املجتمع

Abstract :  

          This study aimed to shed light on the concept of educational leadership and its differences

contemporary life in educational institutions, In light of the digital societal orientation, educational 

vision for academically success To all students, especially in light of the crises that the world has witnessed in recent yea

(the Corona pandemic and the change in various methods of education and teaching) this on the one hand, 

other hand its ability to maintain a safe and absorbable learning environment, and its ability to improve methods 

educational and curricular content constantly.

        This study concluded that educational leadership has been a high degree of d

transformations of contemporary societies, A number of strategies were adopted, to achieve continuous improvement of 

roads teaching in light of the digital orientation of education, These strategies combine between 

educational leadership styles in light of continuous improvement of pedagogical curricula.

Keywords: Digital Society; Educational Leadership Distance Education; Digital Culture; Digital Citizenship; Digital Divide, 

Information Technology and communication. 
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القيادة�ال��بو�ة�املرافقة�ل�ا��اس��اتيجيات�الرقمي�و خصوصيات�املجتمع�

 مفا�يمية

The peculiarities of the digital society and the accompanying educational leadership 

strategies: a conceptual approach 

شوقي نوي . سارة رحايلي ؛ أ. أسارة زرقوط ؛ .د  

.جامعة سكيدة الجزائر  

� �ع�� �الضوء ��سليط �ا�� �الدراسة ��ذه ��دفت �اس��اتيجيا��ا �و�اختالف �ال��بو�ة �القيادة مف�وم

مواكبة�ا��ياة�املعاصرة����املؤسسات�التعليمية����ظل�التوجھ�املجتم���الرق��،�

���ميع�الطالب ��للنجاح���ادي�� �و�التالميذ �السنوات��خ��ة ��� �العالم �ش�د�ا ���ظل��زمات�ال��

�ذا�من�ج�ة،�ومن�ج�ة�أخرى�) والتغي���الذي�طرأ�ع���مختلف�طرائق�التعليم�و�التدر�س�

لتعليمية�ومحتوى�املنا���قدر��ا�ع���تحس�ن��ساليب�او  س�يعاب�عليمية�آمنة�وقابلة�لال 

�مسايرة� ��� �الديناميكية �من �قدر�عا�� �ع�� ��انت �قد �ال��بو�ة �القيادة �أن �ا�� �الدراسة ��ذه �توصلت و�قد

�املستمر� �التحس�ن ��دف�ا ��ان �ال�� ��س��اتيجيات �من �جملة �تب�� �تم �أين �املعاصرة، �للمجتمعات �الرقمية التحوالت

�ذه��س��اتيجيات�مزجب�ب�ن�املتطلبات�التقنية�و��نماط�القيادية��لطرق�التدر�س����ظل�التوجھ�الرق���للتعليم،

  .ال��بو�ة����ظل�التحس�ن�املستمر�للمنا���البيداغوجية
�الفجوة� �الرقمية؛ �املواطنة �الرقمية؛ �الثقافة ��عد؛ �عن �التعليم �ال��بو�ة �القيادة �الرق��؛ املجتمع

  .و�تصالالرقمية،�تكنولوجيا�املعلومات�

This study aimed to shed light on the concept of educational leadership and its differences

contemporary life in educational institutions, In light of the digital societal orientation, educational 

vision for academically success To all students, especially in light of the crises that the world has witnessed in recent yea

(the Corona pandemic and the change in various methods of education and teaching) this on the one hand, 

other hand its ability to maintain a safe and absorbable learning environment, and its ability to improve methods 

educational and curricular content constantly. 

This study concluded that educational leadership has been a high degree of dynamism in keeping pace with the digital 

transformations of contemporary societies, A number of strategies were adopted, to achieve continuous improvement of 

roads teaching in light of the digital orientation of education, These strategies combine between technical requirements and 

educational leadership styles in light of continuous improvement of pedagogical curricula. 

: Digital Society; Educational Leadership Distance Education; Digital Culture; Digital Citizenship; Digital Divide, 

Information Technology and communication.  
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خصوصيات�املجتمع�

The peculiarities of the digital society and the accompanying educational leadership 

  :صامل��
        � �ع�� �الضوء ��سليط �ا�� �الدراسة ��ذه �دفت

مواكبة�ا��ياة�املعاصرة����املؤسسات�التعليمية����ظل�التوجھ�املجتم���الرق��،�

���ميع�الطالب للنجاح���ادي��

والتغي���الذي�طرأ�ع���مختلف�طرائق�التعليم�و�التدر�س�

�عليمية�آمنة�وقابلة�لال �ب�ئة

�مسايرة����������� ��� �الديناميكية �من �قدر�عا�� �ع�� ��انت �قد �ال��بو�ة �القيادة �أن �ا�� �الدراسة ��ذه �توصلت و�قد

�املستمر� �التحس�ن ��دف�ا ��ان �ال�� ��س��اتيجيات �من �جملة �تب�� �تم �أين �املعاصرة، �للمجتمعات �الرقمية التحوالت

لطرق�التدر�س����ظل�التوجھ�الرق���للتعليم،

ال��بو�ة����ظل�التحس�ن�املستمر�للمنا���البيداغوجية

�املفتاحية �الفجوة� :ال�لمات �الرقمية؛ �املواطنة �الرقمية؛ �الثقافة ��عد؛ �عن �التعليم �ال��بو�ة �القيادة �الرق��؛ املجتمع

الرقمية،�تكنولوجيا�املعلومات�

 

This study aimed to shed light on the concept of educational leadership and its differences strategies in line with 

contemporary life in educational institutions, In light of the digital societal orientation, educational leadership can create a 

vision for academically success To all students, especially in light of the crises that the world has witnessed in recent years 

(the Corona pandemic and the change in various methods of education and teaching) this on the one hand, and on the 

other hand its ability to maintain a safe and absorbable learning environment, and its ability to improve methods 

ynamism in keeping pace with the digital 

transformations of contemporary societies, A number of strategies were adopted, to achieve continuous improvement of 

technical requirements and 

: Digital Society; Educational Leadership Distance Education; Digital Culture; Digital Citizenship; Digital Divide, 



سوسیوتربویة إلعادة إنتاج الثقة بین 

 

       براین      ألمانیا/ اصدارات المركز الدیمقراطي العربي للدراسات السیاسیة واالقتصادیة 

185 

شابكھ����ا��ياة�اليومية،�لعل�أ�مة�سمة�تم�����ا�عالم�اليوم،��و��غلغل��ل�ما��و�رق���و�ان�شاره�امل�سارع�و�

فع���مدى�العشر�ن�عام�املاضية�تحولت�التكنولوجيا�الرقمية�وترابطت�مع�ا��ياة�ال�شر�ة����مختلف�امليادين،�من�

ا���،��ذه�التطورات�أدت�ا���... ،�ومن�اقتصاد�ومعرفة،�ومن�سياسة�وثقافة،�ومن���ة�وترفيھ�

 .النمط�الرق���أو�ما��عرف�بمجتمع�املعلومات�أو�املجتمع�املعر��

�نحو� �أعمال�ا ��غي���نمط �خصوصا �التعليمية �و�املؤسسات �عموما، �املؤسسات �ع�� �فرضت �التحوالت �ذه

� �و�مدى �لألفراد ��بدا�� ��داء �ع�� �ال��ك��� ��غية �امل�سارعة، �التغي��ات ��ذه �تواكب �ل�ي �الرق�� ����التحول التحكم

�طياتھ� ��� �يحمل �الذي �الرق�� �التحول �ا�� �انتقلت �اين �التحول ��ذا �من �نص�ب �ال��بو�ة �للقيادة ��ان وقد

خصوصيات�ومعالم�التحول�املجتم���الرق��،�بحيث�صارت�املنظومات�ال��بو�ة�واملؤسسات�التعليمية�فرض�نفس�ا�

  .خ���الذي�يمثل�احد�أ�م�معالم�ا��ياة�املعاصرة

لقيادة�ال��بو�ة�مف�وما�بناءا�من�منطلق���داف�ال����س���ال��ا،�فأن�تقوم�بقيادة��فراد�

�غز�ر��ثر �مجتم�� �مدلول �ذات �ايجابية �بصمة ��عد �و�ال��بو�ة �التعليمية �نحو�العمليات �ال��بو�ة �فالقيادة ، ���

���داف �تحقيق ��ذا� التعليمية نحو املش��كة،

تقليدي�ا���املف�وم�الرق��،�فمجتمع�املعلومات�او�ما��عرف�باملجتمع�الرق��،�فرض�ع���

� �التعليم، �أ�داف �تحقيق ��غية �اك���مرونة �نجد�و س��اتيجيات �نا

  مواكبة�خصوصيات�التوجھ�املجتم���الرق��؟��

  وما����أ�م��س��اتيجيات�املت�ناة�من�قبل�الدول�لالنتقال�ا���نمط�التعلي���الرق��؟�

���� �املستمر �التغي�� �و �للمجتمعات الرق��

�التعلي��،� �امليدان ��� �الرق�� �للعالم �برزت �جديدة �مصط��ات �ع�� �التعرف �تم �أين �ال��بو�ة، �القيادة اس��اتيجيات

�ا�ساع�الفجوة�الرقمية�ب�ن�دول�العالم�املتقدم�و�النامي�ن�يجة��ستعمال�املحدود�للتكنولوجيا�و�الذي�سيحول�دون�

اف�التعليم��لك��و�ي�و�بالتا���دون�تحقيق�ا�داف�القيادة�ال��بو�ة�و�ال���ستعا�ي�من�ارتفاع�املعوقات�

رغم�ا���ود�املبذولة،�كما��دفت��ذه�الدراسة�ا���التعرف�ع���مختلف��س��اتيجيات�ال���اعتمد��ا�معظم�الدول����

مر�الذي�ا�عكس�الزاما�ع���ضرورة��غي���نمط�القيادة�
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لعل�أ�مة�سمة�تم�����ا�عالم�اليوم،��و��غلغل��ل�ما��و�رق���و�ان�شاره�امل�سارع�و�

فع���مدى�العشر�ن�عام�املاضية�تحولت�التكنولوجيا�الرقمية�وترابطت�مع�ا��ياة�ال�شر�ة����مختلف�امليادين،�من�

،�ومن�اقتصاد�ومعرفة،�ومن�سياسة�وثقافة،�ومن���ة�وترفيھ�

النمط�الرق���أو�ما��عرف�بمجتمع�املعلومات�أو�املجتمع�املعر��تحول�النمط�املجتم���ا���

�نحو� �أعمال�ا ��غي���نمط �خصوصا �التعليمية �و�املؤسسات �عموما، �املؤسسات �ع�� �فرضت �التحوالت �ذه

� �و�مدى �لألفراد ��بدا�� ��داء �ع�� �ال��ك��� ��غية �امل�سارعة، �التغي��ات ��ذه �تواكب �ل�ي �الرق�� التحول

  .التقنية�ووسائل�و�تكنولوجيا�املعلومات�و�تصال

�طياتھ� ��� �يحمل �الذي �الرق�� �التحول �ا�� �انتقلت �اين �التحول ��ذا �من �نص�ب �ال��بو�ة �للقيادة ��ان وقد

خصوصيات�ومعالم�التحول�املجتم���الرق��،�بحيث�صارت�املنظومات�ال��بو�ة�واملؤسسات�التعليمية�فرض�نفس�ا�

خ���الذي�يمثل�احد�أ�م�معالم�ا��ياة�املعاصرة���التوجھ�الرق���بالتوجھ�نحو�اسلوب�التعليم�عن��عد،��ذا�� 

 :إش�الية�الدراسة

لقيادة�ال��بو�ة�مف�وما�بناءا�من�منطلق���داف�ال����س���ال��ا،�فأن�تقوم�بقيادة��فراد�

�غز�ر��ثر �مجتم�� �مدلول �ذات �ايجابية �بصمة ��عد �و�ال��بو�ة �التعليمية نحو�العمليات

�وطاقات �موا�ب �وتوجيھ �تحر�ك ���داف والوالدين والتالميذ املعلم�ن عملية �تحقيق نحو

تقليدي�ا���املف�وم�الرق��،�فمجتمع�املعلومات�او�ما��عرف�باملجتمع�الرق��،�فرض�ع���التوجيھ�انتقل�من�املف�وم�ال

�املسؤول�إل  �التب�� �ا�� �رورة�الس�� �التعليم، �أ�داف �تحقيق ��غية �اك���مرونة س��اتيجيات

 : أنفسنا�أما�طرح�ال�ساؤل�الرئ�����التا��

مواكبة�خصوصيات�التوجھ�املجتم���الرق��؟��ا��ديثة�القيادة�ال��بو�ة�ال���ت�ن��ا�ما����أ�م�اس��اتيجيات�

  : تم�طرح�ال�ساؤالت�الفرعية�التالية��و��غية��جابة�ع����ذا�ال�ساؤل�الرئ���

 ما�املقصود�باملجتمع�الرق���و�ما����أ�دافھ؟

 ما����معالم�و�خصوصيات�املجتمع�الرق��؟�

 ��بو�ة�و�ما����أنماط�ا؟�ما�املقصود�بالقيادة�ال

 ما����املفا�يم�ذات�الصلة�باملجتمع�الرق���و�القيادة�ال��بو�ة؟�

وما����أ�م��س��اتيجيات�املت�ناة�من�قبل�الدول�لالنتقال�ا���نمط�التعلي���الرق��؟�

 : أ�داف�الدراسة

� ��نتقال �ب�ن �الزم�� �الر�ط �محاولة �ا�� �الدراسة ��ذه �����دفت �املستمر �التغي�� �و �للمجتمعات الرق��

�التعلي��،� �امليدان ��� �الرق�� �للعالم �برزت �جديدة �مصط��ات �ع�� �التعرف �تم �أين �ال��بو�ة، �القيادة اس��اتيجيات

�ا�ساع�الفجوة�الرقمية�ب�ن�دول�العالم�املتقدم�و�النامي�ن�يجة��ستعمال�املحدود�للتكنولوجيا�و�الذي�سيحول�دون�

اف�التعليم��لك��و�ي�و�بالتا���دون�تحقيق�ا�داف�القيادة�ال��بو�ة�و�ال���ستعا�ي�من�ارتفاع�املعوقات�

رغم�ا���ود�املبذولة،�كما��دفت��ذه�الدراسة�ا���التعرف�ع���مختلف��س��اتيجيات�ال���اعتمد��ا�معظم�الدول����

مر�الذي�ا�عكس�الزاما�ع���ضرورة��غي���نمط�القيادة�التعليم�عن��عد�خاصة��عد��عرف�العالم���ائحة��ورونا�� 

  .ال��بوي�السائد�ليحقق���داف�املعاصرة�للتدر�س
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 : مقدمة .1

لعل�أ�مة�سمة�تم�����ا�عالم�اليوم،��و��غلغل��ل�ما��و�رق���و�ان�شاره�امل�سارع�و�           

فع���مدى�العشر�ن�عام�املاضية�تحولت�التكنولوجيا�الرقمية�وترابطت�مع�ا��ياة�ال�شر�ة����مختلف�امليادين،�من�

،�ومن�اقتصاد�ومعرفة،�ومن�سياسة�وثقافة،�ومن���ة�وترفيھ�يم�مدر����و�تر�ية�عل

تحول�النمط�املجتم���ا���

�نحو������������ �أعمال�ا ��غي���نمط �خصوصا �التعليمية �و�املؤسسات �عموما، �املؤسسات �ع�� �فرضت �التحوالت �ذه

� �و�مدى �لألفراد ��بدا�� ��داء �ع�� �ال��ك��� ��غية �امل�سارعة، �التغي��ات ��ذه �تواكب �ل�ي �الرق�� التحول

التقنية�ووسائل�و�تكنولوجيا�املعلومات�و�تصال

�طياتھ����������� ��� �يحمل �الذي �الرق�� �التحول �ا�� �انتقلت �اين �التحول ��ذا �من �نص�ب �ال��بو�ة �للقيادة ��ان وقد

خصوصيات�ومعالم�التحول�املجتم���الرق��،�بحيث�صارت�املنظومات�ال��بو�ة�واملؤسسات�التعليمية�فرض�نفس�ا�

���التوجھ�الرق���بالتوجھ�نحو�اسلوب�التعليم�عن��عد،��ذا�� 

إش�الية�الدراسة .1.1

لقيادة�ال��بو�ة�مف�وما�بناءا�من�منطلق���داف�ال����س���ال��ا،�فأن�تقوم�بقيادة��فراد��عت���مف�وم��ا             

�غز�ر��ثر �مجتم�� �مدلول �ذات �ايجابية �بصمة ��عد �و�ال��بو�ة �التعليمية نحو�العمليات

�وطاقات �موا�ب �وتوجيھ �تحر�ك عملية

التوجيھ�انتقل�من�املف�وم�ال

�املسؤول�إل �ذه�العمليات�ض �التب�� �ا�� رورة�الس��

أنفسنا�أما�طرح�ال�ساؤل�الرئ�����التا��

ما����أ�م�اس��اتيجيات�

و��غية��جابة�ع����ذا�ال�ساؤل�الرئ���

 ما�املقصود�باملجتمع�الرق���و�ما����أ�دافھ؟

 ما����معالم�و�خصوصيات�املجتمع�الرق��؟�

 ما�املقصود�بالقيادة�ال

 ما����املفا�يم�ذات�الصلة�باملجتمع�الرق���و�القيادة�ال��بو�ة؟�

 وما����أ�م��س��اتيجيات�املت�ناة�من�قبل�الدول�لالنتقال�ا���نمط�التعلي���الرق��؟�

أ�داف�الدراسة .1.2

            � ��نتقال �ب�ن �الزم�� �الر�ط �محاولة �ا�� �الدراسة ��ذه �دفت

�التعلي��،� �امليدان ��� �الرق�� �للعالم �برزت �جديدة �مصط��ات �ع�� �التعرف �تم �أين �ال��بو�ة، �القيادة اس��اتيجيات

�ا�ساع�الفجوة�الرقمية�ب�ن�دول�العالم�املتقدم�و�النامي�ن�يجة��ستعمال�املحدود�للتكنولوجيا�و�الذي�سيحول�دون�

اف�التعليم��لك��و�ي�و�بالتا���دون�تحقيق�ا�داف�القيادة�ال��بو�ة�و�ال���ستعا�ي�من�ارتفاع�املعوقات�تحقيق�ا�د

رغم�ا���ود�املبذولة،�كما��دفت��ذه�الدراسة�ا���التعرف�ع���مختلف��س��اتيجيات�ال���اعتمد��ا�معظم�الدول����

التعليم�عن��عد�خاصة��عد��عرف�العالم���ائحة��ورونا�� 

ال��بوي�السائد�ليحقق���داف�املعاصرة�للتدر�س

https://ar.wikipedia.org/wiki/%D9%85%D8%AF%D8%B1%D8%B3
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%AD%D8%AF%D9%82%D8%A9
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D9%88%D8%A7%D9%84%D8%AF%D8%A7%D9%86
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%AA%D8%B9%D9%84%D9%8A%D9%85
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�مختلف� ��� �التعليم �مؤسسات ��� �ال��بو�ة �القيادة �تؤديھ �الذي �الدول �أ�مية �من �الدراسة ��ذه �أ�مية ت�بع

 �ة��دارات�التعليمية�ع���ال��اق�بالتطور�ا��اصل����اعداد�ال��امج�التعليمية؛

 �سا�م����التعرف�ع���توج�ات�املدير�ن�و�رؤساء��قسام�نحو�تطبيق�القيادة�ال��بو�ة�الرقمية؛

�اعداد� �ع�� �القائم�ن �و�سلوك �و�الطلبة �التالميذ �سلوك �ب�ن �تحصل �ال�� ��نحرافات �ت��يح ��� �سا�م

 املنا���ح���ي�ون��ناك�توافق�فكري�يؤدي�بالضرورة�ا���تحقيق���داف�املخطط�ل�ا؛

�الالزم� �التدر�س �ونمط �السائدة �املجتمعية �القيم �ب�ن �ا��لل �معا��ة ��� �ا��ديثة �ال��بو�ة �القيادة �سا�م

�العشر�ن� �القرن �من �الثمان�نات �خالل �النظر�ة �الدراسات ��� �الرق�� املجتمع

�ب�ن�) عصر�املعلومات �للمزاوجة �ظ�ر�ن�يجة الذي

���� �لعلماء �واملناقشات �الدراسات �من �العديد ��� �جاءت �التطور من

�قتصاد�وتكنولوجيا�املعلومات�وعلم��جتماع�وغ���ا�من�العلوم،�و�لعلم�ا�م�املصط��ات�ال���تحمل�نفس�املا�ية�

ت�و��ل�ا�وليدة�املجتمع����املجتمع�امل��مج،�املجتمع�املعلوما�ي،�املوجة�الثالثة،�ا��ضارة��لك��ونية�و�مجتمع��تصاال 

املجتمع�الذي��ستخدم�فيھ�املعلومات�بكثافة��وجھ�ل��ياة��قتصادية�و�جتماعية�

�و�كسلعة� �اس�ثماري �مورد �الوف��ة �املعلومات �ع�� �أساسا ��عتمد �الذي �املجتمع �فإنھ �وعموما �والسياسية، و�الثقافية

�مجرد�)77ص �ل�س �املعلومات ،�فمجتمع

تطبيقات�لتكنولوجيا�املعلومات�بل��و�الب�ئة��ساسية�ال���ت�يح�للمجتمع�فرصة��نتقال�أو��ندماج����التطورات�

�ل�ا� �أصبح �اس��اتيجية �اقتصادية �كقوة �املعلومات �أساس�ا �ال�� �ا��ديدة، �لاللفية �ا��ضاري �التقدم ��� ا��اصلة

  )78محمد،�ص

�ذا��نفجار�ال�ائل����املعلومات��ان��دفھ����ال��اية�انتقال�املجتمعات�ا���التوجھ�املعر��،�و��نا�وجب��شارة�ا���

   )330محمد،�ص

 املتوفرة����املجتمع؛

�مع� �واملحلية �والدولية �و�قليمية �العاملية �املعلومات �شب�ات �طر�ق �عن �املعلومات �ا�� �النفاذ �فرصة إتاحة

سوسیوتربویة إلعادة إنتاج الثقة بین  رؤى: التربویة واتجاھات التربیة الحدیثة
 المؤسسات التربویة والمجتمع
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�مختلف� ��� �التعليم �مؤسسات ��� �ال��بو�ة �القيادة �تؤديھ �الذي �الدول �أ�مية �من �الدراسة ��ذه �أ�مية ت�بع

�ة��دارات�التعليمية�ع���ال��اق�بالتطور�ا��اصل����اعداد�ال��امج�التعليمية؛�ساعد�القيادة�ال��بو 

�سا�م����التعرف�ع���توج�ات�املدير�ن�و�رؤساء��قسام�نحو�تطبيق�القيادة�ال��بو�ة�الرقمية؛

�اعداد� �ع�� �القائم�ن �و�سلوك �و�الطلبة �التالميذ �سلوك �ب�ن �تحصل �ال�� ��نحرافات �ت��يح ��� �سا�م

املنا���ح���ي�ون��ناك�توافق�فكري�يؤدي�بالضرورة�ا���تحقيق���داف�املخطط�ل�ا؛

�الالزم� �التدر�س �ونمط �السائدة �املجتمعية �القيم �ب�ن �ا��لل �معا��ة ��� �ا��ديثة �ال��بو�ة �القيادة �سا�م

 املجتمع�الرقمي�

 :مف�وم�املجتمع�الرقمي

�أو� �املعلومات �مجتمع �العشر�ن�ظ�ر�مصط�� �القرن �من �الثمان�نات �خالل �النظر�ة �الدراسات ��� �الرق�� املجتمع

�العصر�املعاصر� ��� �املجتمع �وضع �ع�� �للداللة �جديد عصر�املعلومات(كمف�وم

  .تكنولوجيا�ا��اسب��لك��و�ي�و�تصاالت�ا��ديثة

�بمراحل �املعلومات �مجتمع �مر�مف�وم �����وقد �لعلماء �واملناقشات �الدراسات �من �العديد ��� �جاءت �التطور من

�قتصاد�وتكنولوجيا�املعلومات�وعلم��جتماع�وغ���ا�من�العلوم،�و�لعلم�ا�م�املصط��ات�ال���تحمل�نفس�املا�ية�

���املجتمع�امل��مج،�املجتمع�املعلوما�ي،�املوجة�الثالثة،�ا��ضارة��لك��ونية�و�مجتمع��تصاال 

  .الرق���الذي�يتعامل�با��وارزميات

املجتمع�الذي��ستخدم�فيھ�املعلومات�بكثافة��وجھ�ل��ياة��قتصادية�و�جتماعية�" �عرف�املجتمع�الرق���بأنھ

�و�كسلعة� �اس�ثماري �مورد �الوف��ة �املعلومات �ع�� �أساسا ��عتمد �الذي �املجتمع �فإنھ �وعموما �والسياسية، و�الثقافية

�العاملة �للقوى �و�كمجال ص. 2020محمدـ(" وكخدمة�و�كمصدر�للدخل�الوط��

تطبيقات�لتكنولوجيا�املعلومات�بل��و�الب�ئة��ساسية�ال���ت�يح�للمجتمع�فرصة��نتقال�أو��ندماج����التطورات�

�ل�ا� �أصبح �اس��اتيجية �اقتصادية �كقوة �املعلومات �أساس�ا �ال�� �ا��ديدة، �لاللفية �ا��ضاري �التقدم ��� ا��اصلة

  )382،�ص2008

محمد،�ص(  :�سباب�ال���أدت�ا���تفجر�املعلومات�نذكر

 إن�شار�التعليم�وازدياد�عدد�ا��امعات�ع���الصعيد�العال���واملح��؛

 ارتفاع�معدالت�البحث�العل��؛

 .ت�عقد�مشكالت�ا��ياة�وا��اجة�ا���املعلومات���ل�املعضال 

�ذا��نفجار�ال�ائل����املعلومات��ان��دفھ����ال��اية�انتقال�املجتمعات�ا���التوجھ�املعر��،�و��نا�وجب��شارة�ا���

محمد،�ص�� :أ�داف�املجتمع�الرق��،�وال���يمكن�ذكر�ا�ع���س�يل�املثال�ال�ا��صر��التا��

املتوفرة����املجتمع؛�ستفادة�ال�املة�من�تكنولوجيا�املعلومات�و�تصاالت�

�مع� �واملحلية �والدولية �و�قليمية �العاملية �املعلومات �شب�ات �طر�ق �عن �املعلومات �ا�� �النفاذ �فرصة إتاحة

 ا��فاظ�ع���التنوع�الثقا���الذا�ي�ل�ل�مجتمع�و�اح��ام�حر�اتھ�وخصوصياتھ؛�
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  : أ�مية�الدراسة. 3.1

�مختلف�            ��� �التعليم �مؤسسات ��� �ال��بو�ة �القيادة �تؤديھ �الذي �الدول �أ�مية �من �الدراسة ��ذه �أ�مية ت�بع

  : أطوار�ا،�حيث

  ساعد�القيادة�ال��بو�

 سا�م����التعرف�ع���توج�ات�املدير�ن�و�رؤساء��قسام�نحو�تطبيق�القيادة�ال��بو�ة�الرقمية؛�

 اعداد�� �ع�� �القائم�ن �و�سلوك �و�الطلبة �التالميذ �سلوك �ب�ن �تحصل �ال�� ��نحرافات �ت��يح ��� �سا�م

املنا���ح���ي�ون��ناك�توافق�فكري�يؤدي�بالضرورة�ا���تحقيق���داف�املخطط�ل�ا؛

 الالزم�� �التدر�س �ونمط �السائدة �املجتمعية �القيم �ب�ن �ا��لل �معا��ة ��� �ا��ديثة �ال��بو�ة �القيادة �سا�م

  .تطبيقھ

املجتمع�الرقمي� .2

مف�وم�املجتمع�الرقمي .2.1

�أو�          �املعلومات �مجتمع ظ�ر�مصط��

�العصر�املعاصر� ��� �املجتمع �وضع �ع�� �للداللة �جديد كمف�وم

تكنولوجيا�ا��اسب��لك��و�ي�و�تصاالت�ا��ديثة

�بمراحل         �املعلومات �مجتمع �مر�مف�وم وقد

�قتصاد�وتكنولوجيا�املعلومات�وعلم��جتماع�وغ���ا�من�العلوم،�و�لعلم�ا�م�املصط��ات�ال���تحمل�نفس�املا�ية�

���املجتمع�امل��مج،�املجتمع�املعلوما�ي،�املوجة�الثالثة،�ا��ضارة��لك��ونية�و�مجتمع��تصاال 

الرق���الذي�يتعامل�با��وارزميات

�عرف�املجتمع�الرق���بأنھو ������

�و�كسلعة� �اس�ثماري �مورد �الوف��ة �املعلومات �ع�� �أساسا ��عتمد �الذي �املجتمع �فإنھ �وعموما �والسياسية، و�الثقافية

�العاملة �للقوى �و�كمجال وكخدمة�و�كمصدر�للدخل�الوط��

تطبيقات�لتكنولوجيا�املعلومات�بل��و�الب�ئة��ساسية�ال���ت�يح�للمجتمع�فرصة��نتقال�أو��ندماج����التطورات�

�ل�ا� �أصبح �اس��اتيجية �اقتصادية �كقوة �املعلومات �أساس�ا �ال�� �ا��ديدة، �لاللفية �ا��ضاري �التقدم ��� ا��اصلة

�2008اشم،�(  ا�ا��رةأسواق�

�سباب�ال���أدت�ا���تفجر�املعلومات�نذكرلعل�من�أ�م�و                  

 إن�شار�التعليم�وازدياد�عدد�ا��امعات�ع���الصعيد�العال���واملح��؛

 ارتفاع�معدالت�البحث�العل��؛

  عقد�مشكالت�ا��ياة�وا��اجة�ا���املعلومات���ل�املعضال�

�ذا��نفجار�ال�ائل����املعلومات��ان��دفھ����ال��اية�انتقال�املجتمعات�ا���التوجھ�املعر��،�و��نا�وجب��شارة�ا���

أ�داف�املجتمع�الرق��،�وال���يمكن�ذكر�ا�ع���س�يل�املثال�ال�ا��صر��التا��

 ستفادة�ال�املة�من�تكنولوجيا�املعلومات�و�تصاالت��

 مع�� �واملحلية �والدولية �و�قليمية �العاملية �املعلومات �شب�ات �طر�ق �عن �املعلومات �ا�� �النفاذ �فرصة إتاحة

ا��فاظ�ع���التنوع�الثقا���الذا�ي�ل�ل�مجتمع�و�اح��ام�حر�اتھ�وخصوصياتھ؛�
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 طقة�وس�ا��ا؛�خذ��ع�ن��عتبار��للسمات�ا��غرافية�الفر�دة�والنوعية�لطبيعة��ل�من

 أن�يخدم�املص��ة�العامة�وأن���دف�إ���تحقيق�الرفا�ة��جتماعية�و�ال��وض�با��طط�التنمو�ة؛

 .تطور�التعليم�و�تجديد�املنا���الدراسية�بما�يخدمھ�عملية��نتقال�ا���مجتمع�املعلومات

ل�ل�نمط�من�املجتمعات�خصوصيات�اجتماعية�وثقافية�و�اقتصادية�و�سياسية��عكس�معاملھ،�وتم��ه�عن�غ��ه�

�الت�بؤ�بدخول� �خالل�ا �من �يمكن �ال�� �املعاي���أو�القياسات �تلك �الرق�� �املجتمع �خصوصيات �وتمثل �املجتمعات، من

��التا�� �خصائص�للمجتمع�الرق�� �خمس �تحديد ) ا��

�الشب�ات� �و��شمل �املعلومات، �ملجتمع �والتخي�� �الف��يقي �ال�ي�ل و��

 .الشب�ات�املتعاونة��األن��ن�ت،�و�الشب�ات�املحلية�والشب�ات�ا���ومية

ان�املادة�ا��ام�,حيث�يمتاز�املجتمع�الرق���بأنھ�يركز�ع���املعلومات�ال����عا���ف��ا�املعلومات،�

املجتمع�الرق����و�مجتمع�تخي���يرتبط�بطر�ق�املعلومات�السر�عة،�أو�كما�وصفھ�

Gates (املعرفية�� �التفاعالت �نتاج �و

 .اعتدنا�عليھ

�املجال،� ��ذا ��� �جديدة �ثورة �ا�� �أدت �وال�� �ا��ديثة، �التقنيات ��� �أو�الرقمية ��رقام �توظيف أي

جتماعية�قتصادية�و� ��عتمد�املجتمع�عل��ا،�و�خاصة�

حيث�أدى�استخدام��ن��ن�ت����نطاق�واسع�����تصاالت�ا����بتعاد�عن�الورق����التخاطب�

وال��ك���ع���املعلومة�املرسلة�الك��ونيا�وال�يتوقف�ا��ديث��نا�عند�ال��يد��لك��و�ي�بل��عداه�ا���مؤتمرات�الفيديو�

راسات�الصوتية�واملصورة�و���الزواج�عن�طر�ق��ن��ن�ت�وغ���ا�من�السلوكيات�ال���لم�تكن�شا�عة�ولم�تكن�

أين�حلت�التكنولوجيا�محل���سان����كث���من��عمال�ف�ناك�الطيار����،�و���سان�

ب����،�وغ���ا�من�التقنيات�ال����ش��ك�بخاصية�التلقائية�أو��حالل�محل�

سوسیوتربویة إلعادة إنتاج الثقة بین  رؤى: التربویة واتجاھات التربیة الحدیثة
 المؤسسات التربویة والمجتمع

   

اصدارات المركز الدیمقراطي العربي للدراسات السیاسیة واالقتصادیة                                              

 

�خذ��ع�ن��عتبار��للسمات�ا��غرافية�الفر�دة�والنوعية�لطبيعة��ل�من

 ازالة�الفروقات��جتماعية�و�قتصادية�الظا�رة����املجتمعات؛

أن�يخدم�املص��ة�العامة�وأن���دف�إ���تحقيق�الرفا�ة��جتماعية�و�ال��وض�با��طط�التنمو�ة؛

تطور�التعليم�و�تجديد�املنا���الدراسية�بما�يخدمھ�عملية��نتقال�ا���مجتمع�املعلومات

  : خصوصيات�املجتمع�الرقمي

ل�ل�نمط�من�املجتمعات�خصوصيات�اجتماعية�وثقافية�و�اقتصادية�و�سياسية��عكس�معاملھ،�وتم��ه�عن�غ��ه�

�الت�بؤ�بدخول� �خالل�ا �من �يمكن �ال�� �املعاي���أو�القياسات �تلك �الرق�� �املجتمع �خصوصيات �وتمثل �املجتمعات، من

Webster (� �مع ��عيد �حد ��التا���)Martin(ا�� �خصائص�للمجتمع�الرق�� �خمس �تحديد ا��

  :و��شمل: ا��صائص�التقنية

�الوطنية �املعلوماتية �التحتية �الشب�ات�: الب�ية �و��شمل �املعلومات، �ملجتمع �والتخي�� �الف��يقي �ال�ي�ل و��

الشب�ات�املتعاونة��األن��ن�ت،�و�الشب�ات�املحلية�والشب�ات�ا���وميةاملالية،�وشب�ات�ا��دمة�العامة��ال�واتف�و�

حيث�يمتاز�املجتمع�الرق���بأنھ�يركز�ع���املعلومات�ال����عا���ف��ا�املعلومات،�

 .�ساسية����املعلومة،�و���مجتمع�املعلومات�فإن�املعلومات�تولد�املعلومات

املجتمع�الرق����و�مجتمع�تخي���يرتبط�بطر�ق�املعلومات�السر�عة،�أو�كما�وصفھ��:�ف��اضية

� �تخيلھ �كما �الطر�ق ��ذا �و �السرعة �فائقة �معلومات �طر�ق Gates(بأنھ

اعتدنا�عليھواملعلوماتية�و�جتماعية�والسلوكية�و�ال���تأخذ�أنماطا�مختلفة�تماما�مما�

�املجال،� ��ذا ��� �جديدة �ثورة �ا�� �أدت �وال�� �ا��ديثة، �التقنيات ��� �أو�الرقمية ��رقام �توظيف أي

 .فظ�رت�ال�ام��ا،�واملوسيقى�وال�واتف�الرقمية�وا��واس�ب�الرقمية

�عتمد�املجتمع�عل��ا،�و�خاصة��و����من�خصائص�املجتمع�الرق���حيث

 .ك���من�غ��ه����ا���ات��خرى 

حيث�أدى�استخدام��ن��ن�ت����نطاق�واسع�����تصاالت�ا����بتعاد�عن�الورق����التخاطب�

وال��ك���ع���املعلومة�املرسلة�الك��ونيا�وال�يتوقف�ا��ديث��نا�عند�ال��يد��لك��و�ي�بل��عداه�ا���مؤتمرات�الفيديو�

راسات�الصوتية�واملصورة�و���الزواج�عن�طر�ق��ن��ن�ت�وغ���ا�من�السلوكيات�ال���لم�تكن�شا�عة�ولم�تكن�

أين�حلت�التكنولوجيا�محل���سان����كث���من��عمال�ف�ناك�الطيار����،�و���سان��:�تمتة�والتلقائية

ب����،�وغ���ا�من�التقنيات�ال����ش��ك�بخاصية�التلقائية�أو��حالل�محل��������املخت��ات�و�الصراف�����واملجي

 

  : وتتمثل: ا��صائص��جتماعية

 املعلوماتية��جتماعية؛

 التغي���املعلوما�ي؛

 التفاعل�الفضا�ي؛

 .التفاعل�عن��عد
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 خذ��ع�ن��عتبار��للسمات�ا��غرافية�الفر�دة�والنوعية�لطبيعة��ل�من�

 ازالة�الفروقات��جتماعية�و�قتصادية�الظا�رة����املجتمعات؛

 أن�يخدم�املص��ة�العامة�وأن���دف�إ���تحقيق�الرفا�ة��جتماعية�و�ال��وض�با��طط�التنمو�ة؛

 تطور�التعليم�و�تجديد�املنا���الدراسية�بما�يخدمھ�عملية��نتقال�ا���مجتمع�املعلومات

خصوصيات�املجتمع�الرقمي. 2.3

ل�ل�نمط�من�املجتمعات�خصوصيات�اجتماعية�وثقافية�و�اقتصادية�و�سياسية��عكس�معاملھ،�وتم��ه�عن�غ��ه���������

�الت�بؤ�بدخول� �خالل�ا �من �يمكن �ال�� �املعاي���أو�القياسات �تلك �الرق�� �املجتمع �خصوصيات �وتمثل �املجتمعات، من

� �حاول �و�قد ster(املجتمع،

   )79محمدـ�ص

ا��صائص�التقنية: أوال

�الوطنية  . أ �املعلوماتية �التحتية الب�ية

املالية،�وشب�ات�ا��دمة�العامة��ال�واتف�و�

حيث�يمتاز�املجتمع�الرق���بأنھ�يركز�ع���املعلومات�ال����عا���ف��ا�املعلومات،��:املعلوماتية  . ب

�ساسية����املعلومة،�و���مجتمع�املعلومات�فإن�املعلومات�تولد�املعلومات

�ف��اضية�التخيلية�أو   . ت

)Gates (� �تخيلھ �كما �الطر�ق ��ذا �و �السرعة �فائقة �معلومات �طر�ق بأنھ

واملعلوماتية�و�جتماعية�والسلوكية�و�ال���تأخذ�أنماطا�مختلفة�تماما�مما�

�املجال،��:الرقمية  . ث ��ذا ��� �جديدة �ثورة �ا�� �أدت �وال�� �ا��ديثة، �التقنيات ��� �أو�الرقمية ��رقام �توظيف أي

فظ�رت�ال�ام��ا،�واملوسيقى�وال�واتف�الرقمية�وا��واس�ب�الرقمية

و����من�خصائص�املجتمع�الرق���حيث�:التقنية  . ج

ك���من�غ��ه����ا���ات��خرى �و

حيث�أدى�استخدام��ن��ن�ت����نطاق�واسع�����تصاالت�ا����بتعاد�عن�الورق����التخاطب��:�تصاالت  . ح

وال��ك���ع���املعلومة�املرسلة�الك��ونيا�وال�يتوقف�ا��ديث��نا�عند�ال��يد��لك��و�ي�بل��عداه�ا���مؤتمرات�الفيديو�

راسات�الصوتية�واملصورة�و���الزواج�عن�طر�ق��ن��ن�ت�وغ���ا�من�السلوكيات�ال���لم�تكن�شا�عة�ولم�تكن�والد

 .مقبولة�اجتماعيا

�تمتة�والتلقائية  . خ

�������املخت��ات�و�الصراف�����واملجي

 .��سان����تنفيذ�عملھ

ا��صائص��جتماعية: ثانيا

املعلوماتية��جتماعية؛  . أ

التغي���املعلوما�ي؛  . ب

التفاعل�الفضا�ي؛  . ت

التفاعل�عن��عد  . ث
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�الرقمية �بالثقافة ��عرف ��وما �الرق��، �املجتمع �انتج�ا �ال�� �و�املواطنة�مصط��ات �الرقمية �الفجوة ،

�ذو �الطفل سالحا �ع�� �البالغ�حدين ،

سسات�التعليم�العا���،�خاصة�����ونة�

 :  

����اص� �ع�� �واقتصادي �و�علي�� �اجتما�� �مردود ل�ا

سليمان،�( الذين�يتمكنون�من�اك�سا��ا،�أو�بوصف�ا�أداة�للتمك�ن�أو�املشاركة�ال�شطة����املجتمع�أو��و�ة����اص،�

�ا��� �القياسية �و��لك��ونية �املي�انيكية �التقنيات �من لنطاق

و�ك���النقاش�بوضوح�بأن�الثقافة�الرقمية����الوقت�ا��اضر��ش�د�ما�يضا�����ظة�من�ال�شو�ش�والبلبة،�و�

�ملفات� ��يئة �أو�ع�� ��ن��ن�ت، �ع���شبكة معلنة

��صية�وم�شورات��ع���عن�حال��م�و��عليقات�يكتبو��ا�و�ع���ما�يبدو��فإن��ذا�العزوف��عد����العالم�الغر�ي�اليوم�

�مرضية� �غر�زة �ور�ما �مرضا �ي�ون �ر�ما �النفسية، �الناحية �من �غر�ب ��نظار��ش�ل �أمر�يلفت �وجود �ع�� �أو�� إشارة

�لوسائل� �املنتظم ��ستخدام �فأن �العكسية، �الناحية �و�من �م�لكة، �مرضية �نو�ة �لتصبح �يوم �تتفجر�ذات �قد ،

التواصل��جتما����عد�اثباتا�للتمتع�بال��ة�النفسية�و�ا��الة�الطبيعية�و�ال���تنا����ستعمال�املفرط�أو�ما��عرف�

��ذه� �عرفت �وقد �ل�ا، �املف�وم�ا��ديد �و�عت���املواطنة�الرقمية �ا��ا��، �عصرنا ��� اتخذت�املواطنة�شكال�جديدا

ش�ل�من�أش�ال�ال�و�ة��جتماعية��ش��ك�ف��ا��افة�أفراد�املجتمع��غض�النظر�عن�ا���س�أو�العرق�أو�

و�ركز��ذا�التعر�ف�ع���،� )20،�ص2008

�ع��� �القدرة �أ��ا �ع�� �الرقمية �املواطنة �عرفت �كما �ال�شر�ة، �الفروقات �النظر�عن ��غض �للفرد ��جتما�� ا��انب

��حيث��شرح��ذا�التعر�ف�حدود�املواطنة�ال����ع�

اي�"  تأذية�الواجبات�وحماية�ا��قوق،�وأيضا�عرفت�املواطنة�بأ��ا�قواعد�التواصل�املسئول�واملناسب�مع�التكنولوجيا
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  : و��شمل: ا��صائص��قتصادية

 �لك��و�ي؛

 امل�ن��لك��ونية؛�

  : و�تتمثل����املظا�ر�التالية�:ا��صائص�الثقافية

 الثقافية�ال�ونية؛

 التعليم��لك��و�ي

  : و��شمل�:ا��صائص�السياسية

  .ا���ومة��لك��ونية

  : مفا�يم�ذات�الصلة�باملجتمع�الرقمي

�الرقمية �بالثقافة ��عرف ��وما �الرق��، �املجتمع �انتج�ا �ال�� مصط��ات

� �عدمھ �من �وجود�ا �ي�ون �قد �ال�� �الرئ�سة �املفا�يم ��عت���من �وال�� �ذوالرقمية سالحا

سسات�التعليم�العا���،�خاصة�����ونة�واملجتمع،��دون�أن�ن�����التعليم�عن��عد�و�الذي��عد�السمة�الرئ�سة�ملؤ 

: �خ��ة�و�باالخص��عد�ان�شار�جائحة��ورونا�وسنحاول�توضيح��ل�مف�وم��التا��

� �بوصف�ا �الرقمية �الثقافة �تناول �يتم �ما ����اص�) كفاءة(عادة �ع�� �واقتصادي �و�علي�� �اجتما�� �مردود ل�ا

الذين�يتمكنون�من�اك�سا��ا،�أو�بوصف�ا�أداة�للتمك�ن�أو�املشاركة�ال�شطة����املجتمع�أو��و�ة����اص،�

�ا �واسع �الثوري �التحول ��ع�� ��ع�� �ا���كما �القياسية �و��لك��ونية �املي�انيكية �التقنيات �من لنطاق

  )101ص،�2016سم��،�

و�ك���النقاش�بوضوح�بأن�الثقافة�الرقمية����الوقت�ا��اضر��ش�د�ما�يضا�����ظة�من�ال�شو�ش�والبلبة،�و�

�لذوا��م �صورة �عمر�مع�ن ��� �الناس �ال�يخلق �عندما �ذلك �ملفات��يحدث ��يئة �أو�ع�� ��ن��ن�ت، �ع���شبكة معلنة

��صية�وم�شورات��ع���عن�حال��م�و��عليقات�يكتبو��ا�و�ع���ما�يبدو��فإن��ذا�العزوف��عد����العالم�الغر�ي�اليوم�

�مرضية� �غر�زة �ور�ما �مرضا �ي�ون �ر�ما �النفسية، �الناحية �من �غر�ب ��نظار��ش�ل �أمر�يلفت �وجود �ع�� �أو�� إشارة

�لوسائل� �املنتظم ��ستخدام �فأن �العكسية، �الناحية �و�من �م�لكة، �مرضية �نو�ة �لتصبح �يوم �تتفجر�ذات �قد ،

التواصل��جتما����عد�اثباتا�للتمتع�بال��ة�النفسية�و�ا��الة�الطبيعية�و�ال���تنا����ستعمال�املفرط�أو�ما��عرف�

  )101،�ص2020اندر�اس�،�

��ذه� �عرفت �وقد �ل�ا، �املف�وم�ا��ديد �و�عت���املواطنة�الرقمية �ا��ا��، �عصرنا ��� اتخذت�املواطنة�شكال�جديدا

ش�ل�من�أش�ال�ال�و�ة��جتماعية��ش��ك�ف��ا��افة�أفراد�املجتمع��غض�النظر�عن�ا���س�أو�العرق�أو�

2008روان،�( وق�والواجباتالدين�أو�أسلوب�ا��ياة�وتنطوي�ع���عدد�من�ا��ق

�ع��� �القدرة �أ��ا �ع�� �الرقمية �املواطنة �عرفت �كما �ال�شر�ة، �الفروقات �النظر�عن ��غض �للفرد ��جتما�� ا��انب

حيث��شرح��ذا�التعر�ف�حدود�املواطنة�ال����ع�،� املشاركة����املجتمع�الرق���بحيث�يصبح�الفرد�مواطنا�رقميا

تأذية�الواجبات�وحماية�ا��قوق،�وأيضا�عرفت�املواطنة�بأ��ا�قواعد�التواصل�املسئول�واملناسب�مع�التكنولوجيا
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ا��صائص��قتصادية: ثالثا

�لك��و�ي؛�قتصاد�  . أ
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مفا�يم�ذات�الصلة�باملجتمع�الرقمي .3.3

         � �أ�م �الرقميةلعل �بالثقافة ��عرف ��وما �الرق��، �املجتمع �انتج�ا �ال�� مصط��ات

� �عدمھ �من �وجود�ا �ي�ون �قد �ال�� �الرئ�سة �املفا�يم ��عت���من �وال�� الرقمية

واملجتمع،��دون�أن�ن�����التعليم�عن��عد�و�الذي��عد�السمة�الرئ�سة�ملؤ 

�خ��ة�و�باالخص��عد�ان�شار�جائحة��ورونا�وسنحاول�توضيح��ل�مف�وم��التا��

  الثقافة�الرقمية: أوال

���������� �بوصف�ا �الرقمية �الثقافة �تناول �يتم �ما عادة

الذين�يتمكنون�من�اك�سا��ا،�أو�بوصف�ا�أداة�للتمك�ن�أو�املشاركة�ال�شطة����املجتمع�أو��و�ة����اص،�

�ص2019 �ا)17، �واسع �الثوري �التحول ��ع�� ��ع�� كما

سم��،�( .التكنولوجيا�الرقمية

و�ك���النقاش�بوضوح�بأن�الثقافة�الرقمية����الوقت�ا��اضر��ش�د�ما�يضا�����ظة�من�ال�شو�ش�والبلبة،�و�����������

�لذوا��م �صورة �عمر�مع�ن ��� �الناس �ال�يخلق �عندما �ذلك يحدث

��صية�وم�شورات��ع���عن�حال��م�و��عليقات�يكتبو��ا�و�ع���ما�يبدو��فإن��ذا�العزوف��عد����العالم�الغر�ي�اليوم�

�مرضية� �غر�زة �ور�ما �مرضا �ي�ون �ر�ما �النفسية، �الناحية �من �غر�ب ��نظار��ش�ل �أمر�يلفت �وجود �ع�� �أو�� إشارة

�لوسائل��امنة �املنتظم ��ستخدام �فأن �العكسية، �الناحية �و�من �م�لكة، �مرضية �نو�ة �لتصبح �يوم �تتفجر�ذات �قد ،

التواصل��جتما����عد�اثباتا�للتمتع�بال��ة�النفسية�و�ا��الة�الطبيعية�و�ال���تنا����ستعمال�املفرط�أو�ما��عرف�

اندر�اس�،�(  .باإلدمان�الرق��

  اطنة�الرقميةاملو : ثانيا

��ذه����      �عرفت �وقد �ل�ا، �املف�وم�ا��ديد �و�عت���املواطنة�الرقمية �ا��ا��، �عصرنا ��� اتخذت�املواطنة�شكال�جديدا

ش�ل�من�أش�ال�ال�و�ة��جتماعية��ش��ك�ف��ا��افة�أفراد�املجتمع��غض�النظر�عن�ا���س�أو�العرق�أو�: �خ��ة��التا��

الدين�أو�أسلوب�ا��ياة�وتنطوي�ع���عدد�من�ا��ق

�ع��� �القدرة �أ��ا �ع�� �الرقمية �املواطنة �عرفت �كما �ال�شر�ة، �الفروقات �النظر�عن ��غض �للفرد ��جتما�� ا��انب

املشاركة����املجتمع�الرق���بحيث�يصبح�الفرد�مواطنا�رقميا

تأذية�الواجبات�وحماية�ا��قوق،�وأيضا�عرفت�املواطنة�بأ��ا�قواعد�التواصل�املسئول�واملناسب�مع�التكنولوجيا
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� �تحديد ��ان �املقدم �ا��امع �التعر�ف �ولعل � �للمواطنة، �ا��ديث �للف�وم �التق�� �املعاي���"ا��انب �من �مجموعة أ��ا

�و�ح��م� �نفسھ، �يح��م �ل�ي �التكنولوجية �الوسائل �مع التعامل

.(  

�للفرد� �الرق�� �السلوك ��عدل �ال�� �املعاي���و�جراءات �مجموع ��� �الرقمية �املواطنة �أن �القول �يمكن �سبق ومما

لغ���ذا��عد�مسئول،�مح��ما�بذلك�غ��ه�دون�التطرق�ا���خصوصيا��م�املحفوظة�رقميا�

�نحو��قتصاد� �التوجھ �ظل ��� �الرقمية �واجباتھ �تاذية ��� �عليھ ��عتمد �صا��ا �رقميا �مواطنا �منھ �سيجعل �مر�الذي

  :و��عت���أ�عاد�املواطنة�الرقمية�الكفيلة�بحماية�املمتل�ات�م�ما��ان�نوع�ا�من�خالل

�العالم� ��� ��خالقية �و�نظمة �الرقمية �والقوان�ن �املختصة ا���ات

�ع���الشبكة�ل��ميع
ً
 ؛ا��ق�ألي�مواطن�رق���امتالك�حقوق�ملكية�ألعمالھ�أو�السماح�ب�شر�إنتاجھ�مجانا

 ؛الو����عدم�إيذاء��خر�ن�واملنظمات�بالسلوكيات�وال�لمات�الغ���مسؤولة

 ؛ل���ات�املختصة�و���اص�البالغ�ن

 ؛توظيف�التقنية�ا��ديثة�لتحس�ن�الب�ئة�الواقعية�وتنمية�م�ارات�و�شر�الو���بمختلف�مجاالت�ا��ياة

�الرقمية� �املخلفات �من �ع���التقليل �ا��ضراء �الب�ئة �ع�� �واملحافظة �اخضرار�التعليم �بأ�مية �الو�� تنمية

 ؛�شر�الو���باألخالقيات�الرقمية�ملستخدمي�الشبكة�والطرق��يجابية�الستخدام�التقنيات�والشب�ات

 ؛الو����عدم�مشاركة�املحتوى�الرق���الذي�يحمل�حقوق�طبع�و�شر�مع��خر�ن
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� �تحديد ��ان �املقدم �ا��امع �التعر�ف �ولعل � �للمواطنة، �ا��ديث �للف�وم �التق�� ا��انب

�عند �الفرد �يحتاج�ا �ال�� �السلوك �وقواعد �و�ح��م��وامل�ارات �نفسھ، �يح��م �ل�ي �التكنولوجية �الوسائل �مع التعامل

).2017ثائر،�( �خر�ن�و�تعلم�التواصل�مع��خر�ن،�و�ح���نفسھ�و�ح����خر�ن

�للفرد� �الرق�� �السلوك ��عدل �ال�� �املعاي���و�جراءات �مجموع ��� �الرقمية �املواطنة �أن �القول �يمكن �سبق ومما

لغ���ذا��عد�مسئول،�مح��ما�بذلك�غ��ه�دون�التطرق�ا���خصوصيا��م�املحفوظة�رقميا�فتجعل�من�نمط�تواصلھ�مع�ا

�نحو��قتصاد� �التوجھ �ظل ��� �الرقمية �واجباتھ �تاذية ��� �عليھ ��عتمد �صا��ا �رقميا �مواطنا �منھ �سيجعل �مر�الذي

  :أ�عاد�9وتن�ثق�عن�املواطنة�الرقمية�

 الوصول�الرق��؛

 التجارة�الرقمية؛

 تصاالت�الرقمية؛

 محو��مية�الرقمية؛

 اللياقة�الرقمية؛

 القوان�ن�الرقمية؛

 ا��قوق�واملسؤوليات�الرقمية؛

 ال��ة�و�السالمة�الرقمية؛

و��عت���أ�عاد�املواطنة�الرقمية�الكفيلة�بحماية�املمتل�ات�م�ما��ان�نوع�ا�من�خالل

� �قبل �من �املقبول �العالم�االستخدام ��� ��خالقية �و�نظمة �الرقمية �والقوان�ن �املختصة ا���ات

 ؛استخدام�التكنولوجيا�الرقمية�بمسؤولية�وو��

�ع���الشبكة�ل��ميع
ً
ا��ق�ألي�مواطن�رق���امتالك�حقوق�ملكية�ألعمالھ�أو�السماح�ب�شر�إنتاجھ�مجانا

 ؛ش�ل�أخال��استخدام�املصادر�املتواجدة����الشبكة��لك��ونية��

 ؛ذكر�مصدر�املحتوى�الرق���عند��ستفادة�منھ

الو����عدم�إيذاء��خر�ن�واملنظمات�بالسلوكيات�وال�لمات�الغ���مسؤولة

ل���ات�املختصة�و���اص�البالغ�ن" �ال��ديد�و�ب��از�والتحرش�" �بالغ�عن�السلوكيات�الغ���مسؤولة�

 ؛ال�رقمية�ذو�أ�ميةإثراء�املحتوى�الرق���بمنتجات�وأعم

توظيف�التقنية�ا��ديثة�لتحس�ن�الب�ئة�الواقعية�وتنمية�م�ارات�و�شر�الو���بمختلف�مجاالت�ا��ياة

�الرقمية� �املخلفات �من �ع���التقليل �ا��ضراء �الب�ئة �ع�� �واملحافظة �اخضرار�التعليم �بأ�مية �الو�� تنمية

 ؛���الشبكة�و�ستفادة�من�ال��ب��لك��ونية�والتطبيقات�الرقمية

�شر�الو���باألخالقيات�الرقمية�ملستخدمي�الشبكة�والطرق��يجابية�الستخدام�التقنيات�والشب�ات

الو����عدم�مشاركة�املحتوى�الرق���الذي�يحمل�حقوق�طبع�و�شر�مع��خر�ن

 ؛�شارة�ملصدر�املحتوى�الرق���عند��ستفادة�منھ
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� �تحديد ��ان �املقدم �ا��امع �التعر�ف �ولعل � �للمواطنة، �ا��ديث �للف�وم �التق�� ا��انب

�عند �الفرد �يحتاج�ا �ال�� �السلوك �وقواعد وامل�ارات

�خر�ن�و�تعلم�التواصل�مع��خر�ن،�و�ح���نفسھ�و�ح����خر�ن

�للفرد����� �الرق�� �السلوك ��عدل �ال�� �املعاي���و�جراءات �مجموع ��� �الرقمية �املواطنة �أن �القول �يمكن �سبق ومما

فتجعل�من�نمط�تواصلھ�مع�ا

�نحو��قتصاد� �التوجھ �ظل ��� �الرقمية �واجباتھ �تاذية ��� �عليھ ��عتمد �صا��ا �رقميا �مواطنا �منھ �سيجعل �مر�الذي

  .الرق��

وتن�ثق�عن�املواطنة�الرقمية�

الوصول�الرق��؛ 

التجارة�الرقمية؛ 

تصاالت�الرقمية؛� 

محو��مية�الرقمية؛ 

اللياقة�الرقمية؛ 

القوان�ن�الرقمية؛ 

ا��قوق�واملسؤوليات�الرقمية؛ 

ال��ة�و�السالمة�الرقمية؛ 

 .�من�الرق�� 

و��عت���أ�عاد�املواطنة�الرقمية�الكفيلة�بحماية�املمتل�ات�م�ما��ان�نوع�ا�من�خالل

 ب� ��ل��ام �قبل �من �املقبول االستخدام

 ؛الرق��

 استخدام�التكنولوجيا�الرقمية�بمسؤولية�وو��

 ع���الشبكة�ل��ميع�
ً
ا��ق�ألي�مواطن�رق���امتالك�حقوق�ملكية�ألعمالھ�أو�السماح�ب�شر�إنتاجھ�مجانا

 استخدام�املصادر�املتواجدة����الشبكة��لك��ونية��

 ذكر�مصدر�املحتوى�الرق���عند��ستفادة�منھ

 الو����عدم�إيذاء��خر�ن�واملنظمات�بالسلوكيات�وال�لمات�الغ���مسؤولة

 بالغ�عن�السلوكيات�الغ���مسؤولة��

 إثراء�املحتوى�الرق���بمنتجات�وأعم

 توظيف�التقنية�ا��ديثة�لتحس�ن�الب�ئة�الواقعية�وتنمية�م�ارات�و�شر�الو���بمختلف�مجاالت�ا��ياة

 الرقمية�� �املخلفات �من �ع���التقليل �ا��ضراء �الب�ئة �ع�� �واملحافظة �اخضرار�التعليم �بأ�مية �الو�� تنمية

و�ستفادة�من�ال��ب��لك��ونية�والتطبيقات�الرقمية

 شر�الو���باألخالقيات�الرقمية�ملستخدمي�الشبكة�والطرق��يجابية�الستخدام�التقنيات�والشب�ات�

 الو����عدم�مشاركة�املحتوى�الرق���الذي�يحمل�حقوق�طبع�و�شر�مع��خر�ن

 شارة�ملصدر�املحتوى�الرق���عند��ستفادة�منھ�
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 ؛�ساءة�ل�م�أو�التعدي�ع���حقوق�م

 

  .والصادرة�من�ال�يئات�ا���ومية

 والفوارق  و�تصاالت املعلومات دور 

�خلف��ا �ال�� �الفجوة �  املعلومات ثورة أ��ا

 الذي الرق�� �قتصاد بم�ونات املعرفة

 التبادل وخدمات النقالة وال�واتف السر�عة

 تطور  ع�� ذلك حيث�ا�عكس �عمال

 املبادالت وإطالق العاملية الشبكة ع��

 التعليمية الشب�ات وإ�شاء واملالية 

،�ص�ص�2017يوسف،�(  الالزمة ال�شر�عات

،��ذا�ما�سي�س�ب����ز�ادة�الفوارق��لك��ونية�ب�ن�العامل�ن،�سواءا�ما��علق�بالتجارة��لك��ونية،�املصنفات�

��طراف� �ع�� ���ديدا �بذلك �ل�ش�ل �رقميا ��طراف�املتمكنة �فيھ �تتفوق �والذي ��خ��اق��لك��و�ي �وح�� �بل الرقمية

 إ�� الوصول  أو النفاد فرص يملك ال

 وقد )العر�ضة ا��زم وخدمة و�ن��نت

 الر�ف ب�ن أي الواحد البلد أو��� الواحدة

  )2017يوسف،

وعليھ�نجد�أن�الفجوة�الرقمية����نتاج�التطبيق�الرق���ب�ن�الدول�املتقدمة�والنامية،��مر�الذي�يجعل�م��ا�تحد�

ال���ي�ون�ف��ا�السلوك�التعل���منفصال�عن�السلوك�التعلي��،�و�تضمن�

�و�ج�ز  �الطباعة �وأدوات �ع���أج�زة �واملتعلم �املعلم �ب�ن ��تصال �ف��ا �ال�� �الوسائل �و�لك��ونية�تلك �املي�انيكية ة

�إ �أدت �عديدة �ومزايا �فوائد ��عد �و�سارع�عن �ان�شاره، ��

�تقنياتھ� ��ستخدم �عندما �وذلك التقليدي،

�للتعليم،�
ً
�أو�شروطا

ً
ل��صول�ع���فرص��م����التعليم�ف�و�ال�يضع�قيودا

 ؛ومن�ثم�يحقق�مبدأ�ت�افؤ�الفرص����التعليم،�و�خاصة�توف���الفرص�ملن�حرموا�من�التعليم
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�ساءة�ل�م�أو�التعدي�ع���حقوق�م�اح��ام��خر�ن����شبكة��ن��نت�وعدم

 ؛الو����عدم�تبادل�املحتوى�الرق���املخل�باآلداب

 ؛الو����عدم�اخ��اق��نظمة�وا��واس�ب�ا��اصة�باألفراد�أو�املنظمات

 ؛عدم�استخدام�برامج�القرصنة�أو�سرقة��و�ة�أ��اص�آخر�ن

والصادرة�من�ال�يئات�ا���ومية�طالع�ع���قوان�ن�وعقو�ات�نظام�م�افحة�جرائم�املعلوماتية�

دور  إ�� �ش�� أغل��ا لكن الرقمية الفجوة ظا�رة �شرح ال��

�خلف��ا ع�� فتعرف املح��، أو �قلي�� أو الدو�� املستوى  �ال�� �الفجوة � أ��ا

املعرفة أسس توافر بدرجة وتقاس النامية والدول  املتقدمة

السر�عة طرق�املعلومات وتوافر )�ن��نت( العاملية املعلومات

�عمال وأسلوب ا��ياة منا�� �افة تحكم أصبحت ال�� �سس

ع�� أعمال�ا ملمارسة يوميا تؤسس ال�� الشر�ات�ا��ديدة وز�ادة

�وإقامة  املصرفية املعامالت وتنفيذ �لك��ونية ا���ومات الالسلكية

ال�شر�عات تطو�ر ع�� العمليات �ذه وتقن�ن وغ���ا، والسياحية

،��ذا�ما�سي�س�ب����ز�ادة�الفوارق��لك��ونية�ب�ن�العامل�ن،�سواءا�ما��علق�بالتجارة��لك��ونية،�املصنفات�

��طراف� �ع�� ���ديدا �بذلك �ل�ش�ل �رقميا ��طراف�املتمكنة �فيھ �تتفوق �والذي ��خ��اق��لك��و�ي �وح�� �بل الرقمية

  . �قل�تمكنا�م��ا�����ذا�املجال

��تحاد ال ومن يملك من ب�ن �ختالف" بأ��ا لالتصاالت الدو�� ف�ا

و�ن��نت وا��اسوب واملحمول  الثابت ال�اتف( �تصال وتقنيات

الواحدة املجموعة ضمن البلدان ب�ن أو والنامية املتقدمة البلدان

يوسف،( والعرق  والدخل وا���س العمر خصائص بحسب

وعليھ�نجد�أن�الفجوة�الرقمية����نتاج�التطبيق�الرق���ب�ن�الدول�املتقدمة�والنامية،��مر�الذي�يجعل�م��ا�تحد�

  .ال��اق�بركب�التقدم�وتحقيق�التنمية�امل�شودة

ال���ي�ون�ف��ا�السلوك�التعل���منفصال�عن�السلوك�التعلي��،�و�تضمن��و�عبارة�عن�طر�قة�من�طرق�التدر�س

�و�ج�ز  �الطباعة �وأدوات �ع���أج�زة �واملتعلم �املعلم �ب�ن ��تصال �ف��ا �ال�� �الوسائل تلك

�صص2017.�غداد �يللتعلو . )456، �إم �أدت �عديدة �ومزايا �فوائد ��عد عن

  :ولعل�من�أ�م��ذه�الفوائد�ماي���،ھاملؤسسات�التعليمية�ا���تطبيق

�: التأث���والفاعلية �التعليم �نظام �التأث���والفاعلية ��� �تقنياتھ�ف�و�يفوق ��ستخدم �عندما �وذلك التقليدي،

�أمام�ا��ميع
ً
�للتعليم،�: يجعل�الباب�مفتوحا

ً
�أو�شروطا

ً
ل��صول�ع���فرص��م����التعليم�ف�و�ال�يضع�قيودا

ومن�ثم�يحقق�مبدأ�ت�افؤ�الفرص����التعليم،�و�خاصة�توف���الفرص�ملن�حرموا�من�التعليم
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 اح��ام��خر�ن����شبكة��ن��نت�وعدم

 الو����عدم�تبادل�املحتوى�الرق���املخل�باآلداب

 الو����عدم�اخ��اق��نظمة�وا��واس�ب�ا��اصة�باألفراد�أو�املنظمات

 عدم�استخدام�برامج�القرصنة�أو�سرقة��و�ة�أ��اص�آخر�ن

 طالع�ع���قوان�ن�وعقو�ات�نظام�م�افحة�جرائم�املعلوماتية��

  الفجوة�الرقمية: ثالثا 

ال�� التعار�ف �عددت          

املستوى  ع�� سواء املوجودة

املتقدمة الدول  ب�ن و�تصاالت

املعلومات تكنولوجيا إ�� �س�ند

�سس و�� للمعلومات الرق��

وز�ادة �لك��ونية التجارة

�وإقامة التجار�ة الالسلكية

والسياحية وال��ية والبحثية

،��ذا�ما�سي�س�ب����ز�ادة�الفوارق��لك��ونية�ب�ن�العامل�ن،�سواءا�ما��علق�بالتجارة��لك��ونية،�املصنفات�)74.75

��طراف� �ع�� ���ديدا �بذلك �ل�ش�ل �رقميا ��طراف�املتمكنة �فيھ �تتفوق �والذي ��خ��اق��لك��و�ي �وح�� �بل الرقمية

�قل�تمكنا�م��ا�����ذا�املجال

�عر ���      ��تحادوقد ف�ا

وتقنيات وسائل ع�� املعلومات

البلدان ب�ن الفجوة ت�ون 

بحسب الس�ان ب�ن أو واملدينة

وعليھ�نجد�أن�الفجوة�الرقمية����نتاج�التطبيق�الرق���ب�ن�الدول�املتقدمة�والنامية،��مر�الذي�يجعل�م��ا�تحد������

ال��اق�بركب�التقدم�وتحقيق�التنمية�امل�شودةل�ذا��خ���ألجل�

  : التعليم�عن��عد: را�عا

و�عبارة�عن�طر�قة�من�طرق�التدر�س�         

�و�ج�ز  �الطباعة �وأدوات �ع���أج�زة �واملتعلم �املعلم �ب�ن ��تصال �ف��ا �ال�� �الوسائل تلك

��ج�زة �من �غداد( وغ���ا

املؤسسات�التعليمية�ا���تطبيق

 التأث���والفاعلية

 ؛بفاعلية

 أمام�ا��ميع�
ً
يجعل�الباب�مفتوحا

ومن�ثم�يحقق�مبدأ�ت�افؤ�الفرص����التعليم،�و�خاصة�توف���الفرص�ملن�حرموا�من�التعليم



سوسیوتربویة إلعادة إنتاج الثقة بین 

 

       براین      ألمانیا/ اصدارات المركز الدیمقراطي العربي للدراسات السیاسیة واالقتصادیة 

191 

كن�أن�تتم�عملية�التعليم����أي�م�ان�وأي�وقت،�وذلك�باستخدم�الوسائل�

�عكس�التعليم�التقليدي�......) �شرطة،�واملواد�املرئية�واملسموعة،�وال��يد��لك��و�ي،�و�ن��نت

�ع���ذاتھ
ً
 ؛د�يتعلم�بمفرده�معتمدا

 ؛وذلك�عند�مقارنتھ�بالتعليم�التقليدي�،الذي�ي�سم�بنفقاتھ�البا�ضة

�أنحاء� �من �املختلفة �و�قتصادية �والثقافية ��جتماعية �ا��لفيات �من �الطالب ف�و�ير�ط

�بال�سبھ� ��و�ا��ال �كما �معينة ��عليم �مراحل ��� �والفاشل�ن �النا���ن �ب�ن ف�و�ال�يفصل

 

� ��� �متنوعة �أساليب �املتعلم ��ستخدم ��عد �عن �التعليم �التعليمية�ففي �املواد �من �ستفادة

وغ���ذلك،�و�ستخدم��املتعلم����ذلك�

�عكس�التعليم�التقليدي�الذي��عتمد�ع����لقاء�وا��فظ�في�ون�فيھ�

�أ�داف� �لتحقيق �املؤسسة ��� �العامل�ن �سلوك �توجيھ �ا�� ���دف �فعال �جما�� �دور ��� �ال��بو�ة �القيادة ان

�جميع� �ب�ن ���سانية �العالقات �و�ناء �للمؤسسة ��س��اتيجية �والتوج�ات �املستقبلية �الرؤ�ة �بناء �خالل �من مش��كة

وتدر�ب��فراد�العامل�ن�بما�يناس��م�من�م�ارات�مطلو�ة�ألداء�

اما�بالنظر�ا����ذا�املف�وم�من�الناحية�التعليمية�وذو�الصلة�باملؤسسات�التعليمية�فنجد�أن�القيادة�ال��بو�ة�

يرتبط�بمف�وم�املسؤولية�ارتباطا�وثيقا�و��و�ما�يجب�توفره�لقيادة�

كة�واملستمرة�ال���تؤدي�تتمثل�����ون�القيادة�ال��بو�ة�و�التعليمية�سلسلة�من���شطة�امل�شاب

�و� �متغ��ة �تحقيق�ا �ووسائل �ال��بو�ة ���داف �ألن �املستمرة �ال��بو�ة �و�القيادة �ال��بو�ة، �العملية �أ�داف �تحقيق ا��

فاالدارة�ال��بو�ة�والتعليمية���تم�ب�ل�ما�يتصل�بالنظام�ال��بوي�من�رسم�سياسات�وتخطيط�برامج�

تنفيذ�واملتا�عة�والتقو�م�والتطو�ر�ف����ع���ب�ل�ما�يتصل�بالتالميذ�والعامل�ن����ا��قل�ال��بوي�و�

�املؤسسات� �ب�ن �العالقة �ب�نظيم ���تم �كما �والفنية �واملادية �ال�شر�ة �والنوا�� �والتوجيھ �و�شراف �واملنا�� التعلي��

 تماعية�و�قتصادية����املجتمع؛

سوسیوتربویة إلعادة إنتاج الثقة بین  رؤى: التربویة واتجاھات التربیة الحدیثة
 المؤسسات التربویة والمجتمع

   

اصدارات المركز الدیمقراطي العربي للدراسات السیاسیة واالقتصادیة                                              

 

كن�أن�تتم�عملية�التعليم����أي�م�ان�وأي�وقت،�وذلك�باستخدم�الوسائل�فيم: عدم�التقيد�بامل�ان�والزمان

�شرطة،�واملواد�املرئية�واملسموعة،�وال��يد��لك��و�ي،�و�ن��نت

 ؛الذي�يرتبط�بم�ان�ووقت�محدد

ن�املتعلم�من��عتماد�ع���نفسھ
ّ

�ع���ذاتھالتعليم�عن��عفاملتعلم����: تمك
ً
د�يتعلم�بمفرده�معتمدا

وذلك�عند�مقارنتھ�بالتعليم�التقليدي�،الذي�ي�سم�بنفقاتھ�البا�ضة: قلة�الت�لفة����التعليم�عن��عد

�أنحاء�:  �من �املختلفة �و�قتصادية �والثقافية ��جتماعية �ا��لفيات �من �الطالب ف�و�ير�ط

 ؛دل�ا����ات

�للفشل �بال�سبھ�: ال�وجود ��و�ا��ال �كما �معينة ��عليم �مراحل ��� �والفاشل�ن �النا���ن �ب�ن ف�و�ال�يفصل

 ؛ن��عد�بدائل�متنوعة�أمام�املتعلمحيث�ي�يح�التعليم�ع

 :� ��� �متنوعة �أساليب �املتعلم ��ستخدم ��عد �عن �التعليم ففي

وغ���ذلك،�و�ستخدم��املتعلم����ذلك�... �شرطة،��فالم،�ال��يد��لك��و�ي،��ن��نت،�التلفز�ون�التعلي��

�عكس�التعليم�التقليدي�الذي��عتمد�ع����لقاء�وا��فظ�في�ون�فيھ�: تجعل�املتعلم�إيجا�ي�وأك���فاعلية

.  

 القيادة�ال��بو�ة

  : مف�وم�القيادة�ال��بو�ة

�أ�داف� �لتحقيق �املؤسسة ��� �العامل�ن �سلوك �توجيھ �ا�� ���دف �فعال �جما�� �دور ��� �ال��بو�ة �القيادة ان

�جميع� �ب�ن ���سانية �العالقات �و�ناء �للمؤسسة ��س��اتيجية �والتوج�ات �املستقبلية �الرؤ�ة �بناء �خالل �من مش��كة

وتدر�ب��فراد�العامل�ن�بما�يناس��م�من�م�ارات�مطلو�ة�ألداء�التحف���و�ال���يع�ل�م��أفراد�ا�والتأث���ف��م�و�ممارسة

  )5،�ص2016ع��،�(  

اما�بالنظر�ا����ذا�املف�وم�من�الناحية�التعليمية�وذو�الصلة�باملؤسسات�التعليمية�فنجد�أن�القيادة�ال��بو�ة�

يرتبط�بمف�وم�املسؤولية�ارتباطا�وثيقا�و��و�ما�يجب�توفره�لقيادة��ذات�أ�مية�ك��ى����نجاح��دارة�التعليمية،�ألنھ

  .مؤسسة��عليمية�و�تحقيق���داف��س���للتعليم

  : )18،�ص�2013شام،�( و�من�أبرز�خصائص�القيادة�ال��بو�ة�نذكر

تتمثل�����ون�القيادة�ال��بو�ة�و�التعليمية�سلسلة�من���شطة�امل�شاب

�و� �متغ��ة �تحقيق�ا �ووسائل �ال��بو�ة ���داف �ألن �املستمرة �ال��بو�ة �و�القيادة �ال��بو�ة، �العملية �أ�داف �تحقيق ا��

فاالدارة�ال��بو�ة�والتعليمية���تم�ب�ل�ما�يتصل�بالنظام�ال��بوي�من�رسم�سياسات�وتخطيط�برامج�

تنفيذ�واملتا�عة�والتقو�م�والتطو�ر�ف����ع���ب�ل�ما�يتصل�بالتالميذ�والعامل�ن����ا��قل�ال��بوي�و�

�املؤسسات� �ب�ن �العالقة �ب�نظيم ���تم �كما �والفنية �واملادية �ال�شر�ة �والنوا�� �والتوجيھ �و�شراف �واملنا�� التعلي��

تماعية�و�قتصادية����املجتمع؛التعليمية�وتنظيم�العملية�ال��بو�ة�بما�يخدم�التنمية��ج
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 عدم�التقيد�بامل�ان�والزمان

�شرطة،�واملواد�املرئية�واملسموعة،�وال��يد��لك��و�ي،�و�ن��نت( التعليمية�ا��ديثة�

الذي�يرتبط�بم�ان�ووقت�محدد

 ن�املتعلم�من��عتماد�ع���نفسھ
ّ

تمك

 قلة�الت�لفة����التعليم�عن��عد

 ا����ات� : تبادل

دل�ا����اتلعالم،�و��يح�فرصة�تباا

 للفشل� ال�وجود

 ؛للتعليم�التقليدي

 حيث�ي�يح�التعليم�ع: حر�ة��ختيار

 ساليب�� : تنوع

�شرطة،��فالم،�ال��يد��لك��و�ي،��ن��نت،�التلفز�ون�التعلي��: ف�ستخدم

 ؛أك���من�حاسة

 تجعل�املتعلم�إيجا�ي�وأك���فاعلية

�وغ���فّعالاملت
ً
.علم�سلبيا

القيادة�ال��بو�ة .4

مف�وم�القيادة�ال��بو�ة. 1.4

�أ�داف���������� �لتحقيق �املؤسسة ��� �العامل�ن �سلوك �توجيھ �ا�� ���دف �فعال �جما�� �دور ��� �ال��بو�ة �القيادة ان

�جميع� �ب�ن ���سانية �العالقات �و�ناء �للمؤسسة ��س��اتيجية �والتوج�ات �املستقبلية �الرؤ�ة �بناء �خالل �من مش��كة

أفراد�ا�والتأث���ف��م�و�ممارسة

 .أعمال�م�ع���أكمل�وجھ

اما�بالنظر�ا����ذا�املف�وم�من�الناحية�التعليمية�وذو�الصلة�باملؤسسات�التعليمية�فنجد�أن�القيادة�ال��بو�ة����������

ذات�أ�مية�ك��ى����نجاح��دارة�التعليمية،�ألنھ

مؤسسة��عليمية�و�تحقيق���داف��س���للتعليم

و�من�أبرز�خصائص�القيادة�ال��بو�ة�نذكر����������

 تتمثل�����ون�القيادة�ال��بو�ة�و�التعليمية�سلسلة�من���شطة�امل�شاب�:�ستمرار�ة

�و� �متغ��ة �تحقيق�ا �ووسائل �ال��بو�ة ���داف �ألن �املستمرة �ال��بو�ة �و�القيادة �ال��بو�ة، �العملية �أ�داف �تحقيق ا��

 متجددة؛

 فاالدارة�ال��بو�ة�والتعليمية���تم�ب�ل�ما�يتصل�بالنظام�ال��بوي�من�رسم�سياسات�وتخطيط�برامج�: الت�امل

تنفيذ�واملتا�عة�والتقو�م�والتطو�ر�ف����ع���ب�ل�ما�يتصل�بالتالميذ�والعامل�ن����ا��قل�ال��بوي�و�واتخاذ�قرارات�ا���ال

�املؤسسات� �ب�ن �العالقة �ب�نظيم ���تم �كما �والفنية �واملادية �ال�شر�ة �والنوا�� �والتوجيھ �و�شراف �واملنا�� التعلي��

التعليمية�وتنظيم�العملية�ال��بو�ة�بما�يخدم�التنمية��ج



سوسیوتربویة إلعادة إنتاج الثقة بین 

 

       براین      ألمانیا/ اصدارات المركز الدیمقراطي العربي للدراسات السیاسیة واالقتصادیة 

192 

��عض�ا� �مع �تتفاعل �ال�� �وامل��ابطة �املتداخلة �العمليات �مجموعة �التعليمية �القيادة ��� ��نا و�دخل

التخطيط؛�التنظيم؛�الت�سيق؛�: ( البعض�لتحديد�النتائج�ال��ائية�للعمل��داري����مجملھ�ومن�أ�م��ذه�العمليات�

إنما��و�عمل�إ�سا�ي�جما����عاو�ي�) م؛�التحس�ن�والتطو�ر�����دارة�ال��بو�ة��عمليا��ا�املختلفة

قسمت�أنماط�القيادة�ال��بو�ة�عند�كث���من�العلماء�ا���أنماط�ثالث�حيث�حدد�ا�ماكس�و����ا���ثالث�أنماط�

�إ���أنھ�ال�يوجد�حدود�فاصلة�ب�ن��ذه�التقسيمات�فقد�تتداخل��ذه��نواع�و�قد�يجمع�القائد�ب�ن�أك���من� مش��ا

�القيام� �منھ �يتوقعون �أناس �جانب �من �ما ���ص �ع�� �يضفي �الذي �القيادة �من و�و�نوع

بدور�القيادة،�وتقوم�القيادة�التقليدية�ع���أساس�تقد�س�كب���السن�ولطافة�القول�و�ا��كمة،�و�توقع�من��فراد�

ت�القبلية�والر�فية�و�قوم�ع���الطاعة�املطلقة�للقائد�والوالء�ال������ل�ن�و��سود��ذا�النوع�من�القيادة����املجتمعا

 .الصورة��بو�ة�ل��صية�القائد�و��تم�باملحافظة�ع���الوضع�الرا�ن�دون��غي��ه

�جذب� �وقوة �محبو�ة ���صية �بصفات �صاح��ا �تمتع �أساس �ع�� �ا��ذابة �القيادة تقوم

إليھ�ع���أنھ�ال��ص�املثا����مغناط�سية�و�غلب�ع����ذا�النمط�الصفة�ال��صية�ألن�من��عملون�معھ�ي�تظرون

�أو� �إشارة �وأي �ال�امل �الوالء �أساس �ع�� �بھ �عالقا��م �و�ت�ون �ا��طأ، �عن �م��ه �وأنھ �للعادة �خارقة �بقوة �يتمتع الذي

تلميح�منھ��عت���أمرا�يجب�تنفيذه�والعمل�بمقتضاه،�و��ذا�النمط�من�القيادة��غلب�عليھ�الصفة�ال��صية�البحثة�

�وا��ر�ات� �غ���الرسمية �واملنظمات �الشعبية �للزعامات �ي�ون �ما �وأ�سب �الرسمية ات

والذي�يقوم�ع���أساس�املركز�الوظيفي�فقط�أي�أن�صاحبھ��ستمد�دور�القيادة�مما�يحولھ�

��� �و�و��عتمد �و�ختصاصات �و�صالحات �السلطات �من �العمل �مجال ��� �الرس�� �مركزه �ع����لھ �للقيادة ممارستھ

سيادة�القوان�ن�واللوائح�التنظيمية�املرئية�و�توقع�من��خر�ن�أن��عملوا�نفس�ال���ء،�وقد��ستخدم�سلطتھ����ترو�ج�

�وإنما� �ال��صية �لالعتبارات �ل�س �عنده �والوالء �الطاعة �و�ت�ون �اللوائح، �تطبيق �يخالف ���ص �أي �ع�� العقو�ات

�للتقنية� �العقالنية ��دارة �كيفية �حول �متمحورة �اصبحت �العصر�ا��ديث ��� �ال��بوي �القائد �سمات ان

  : والتكنولوجيات�ا��ديثة،�حيث�وجب�توفر�الصفات�التالية����القائد�ال��بوي�م��ا

 ان�يقوم�بتفو�ض�امل�ام�ان�تطلب��مر�اي�ان�ت�ون�لديھ�ثقة�باالخر�ن�بخصوص�ال�سي���البيداغو��؛

واصل��جتما��،�و�ذلك��غية�توجيھ�

استعمال�م�ل�ا����املسار�البناء�من�ج�ة،��ومن�ج�ة�اخرى�مجانية��ذه�املواقع،��عد��ستعمال�اليومي�ل�ا����امور�ال�

 أن�ي�ون�ع���قدر�من�الص�������جابة�ع���جميع��ستفسارات�ال���يطرح�ا�الطلبة�والتالميذ؛
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��عض�ا� �مع �تتفاعل �ال�� �وامل��ابطة �املتداخلة �العمليات �مجموعة �التعليمية �القيادة ��� ��نا و�دخل

البعض�لتحديد�النتائج�ال��ائية�للعمل��داري����مجملھ�ومن�أ�م��ذه�العمليات�

م؛�التحس�ن�والتطو�ر�����دارة�ال��بو�ة��عمليا��ا�املختلفة

  .تر�وي�منظم�عل����ادف

  : أنماط�القيادة�ال��بو�ة

قسمت�أنماط�القيادة�ال��بو�ة�عند�كث���من�العلماء�ا���أنماط�ثالث�حيث�حدد�ا�ماكس�و����ا���ثالث�أنماط�

�إ���أنھ�ال�يوجد�حدود�فاصلة�ب�ن��ذه�التقسيمات�فقد�تتداخل��ذه��نواع�و�قد�يجمع�القائد�ب�ن�أك���من� مش��ا

  )20 �19شام،�صص�

�التقليدي �القيام�: النمط �منھ �يتوقعون �أناس �جانب �من �ما ���ص �ع�� �يضفي �الذي �القيادة �من و�و�نوع

بدور�القيادة،�وتقوم�القيادة�التقليدية�ع���أساس�تقد�س�كب���السن�ولطافة�القول�و�ا��كمة،�و�توقع�من��فراد�

الطاعة�املطلقة�للقائد�والوالء�ال������ل�ن�و��سود��ذا�النوع�من�القيادة����املجتمعا

الصورة��بو�ة�ل��صية�القائد�و��تم�باملحافظة�ع���الوضع�الرا�ن�دون��غي��ه

�ا��ذاب �جذب�: النمط �وقوة �محبو�ة ���صية �بصفات �صاح��ا �تمتع �أساس �ع�� �ا��ذابة �القيادة تقوم

مغناط�سية�و�غلب�ع����ذا�النمط�الصفة�ال��صية�ألن�من��عملون�معھ�ي�تظرون

�أو� �إشارة �وأي �ال�امل �الوالء �أساس �ع�� �بھ �عالقا��م �و�ت�ون �ا��طأ، �عن �م��ه �وأنھ �للعادة �خارقة �بقوة �يتمتع الذي

تلميح�منھ��عت���أمرا�يجب�تنفيذه�والعمل�بمقتضاه،�و��ذا�النمط�من�القيادة��غلب�عليھ�الصفة�ال��صية�البحثة�

�للمنظم �كث��ا �يص�� �وا��ر�ات�لذلك �غ���الرسمية �واملنظمات �الشعبية �للزعامات �ي�ون �ما �وأ�سب �الرسمية ات

والذي�يقوم�ع���أساس�املركز�الوظيفي�فقط�أي�أن�صاحبھ��ستمد�دور�القيادة�مما�يحولھ�: النمط�العقال�ي

��� �و�و��عتمد �و�ختصاصات �و�صالحات �السلطات �من �العمل �مجال ��� �الرس�� �مركزه لھ

سيادة�القوان�ن�واللوائح�التنظيمية�املرئية�و�توقع�من��خر�ن�أن��عملوا�نفس�ال���ء،�وقد��ستخدم�سلطتھ����ترو�ج�

�وإنما� �ال��صية �لالعتبارات �ل�س �عنده �والوالء �الطاعة �و�ت�ون �اللوائح، �تطبيق �يخالف ���ص �أي �ع�� العقو�ات

  .واعد�الثابتةملجموعة�من��صول�واملبادئ�والق

  صفات�القائد�ال��بوي����العصر�ا��ديث�

�للتقنية� �العقالنية ��دارة �كيفية �حول �متمحورة �اصبحت �العصر�ا��ديث ��� �ال��بوي �القائد �سمات ان

والتكنولوجيات�ا��ديثة،�حيث�وجب�توفر�الصفات�التالية����القائد�ال��بوي�م��ا

 ة؛أن�ي�ون�صاحب�رؤ�ة�مستقبلي

 أن�يملك�القدرة�ع����تصال�و�التحاور�مع��خر�ن؛

ان�يقوم�بتفو�ض�امل�ام�ان�تطلب��مر�اي�ان�ت�ون�لديھ�ثقة�باالخر�ن�بخصوص�ال�سي���البيداغو��؛

 أن�ي�ون�ع���دراية��افية�باستعمال�التكنولوجيا؛

واصل��جتما��،�و�ذلك��غية�توجيھ�أن�يقوم�بإرسال��عمال�املطلو�ة�من�الطلبة�أو�التالميذ�ع���مواقع�الت

استعمال�م�ل�ا����املسار�البناء�من�ج�ة،��ومن�ج�ة�اخرى�مجانية��ذه�املواقع،��عد��ستعمال�اليومي�ل�ا����امور�ال�

أن�ي�ون�ع���قدر�من�الص�������جابة�ع���جميع��ستفسارات�ال���يطرح�ا�الطلبة�والتالميذ؛
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 عض�ا�: ال��ابط�� �مع �تتفاعل �ال�� �وامل��ابطة �املتداخلة �العمليات �مجموعة �التعليمية �القيادة ��� ��نا و�دخل

البعض�لتحديد�النتائج�ال��ائية�للعمل��داري����مجملھ�ومن�أ�م��ذه�العمليات�

م؛�التحس�ن�والتطو�ر�����دارة�ال��بو�ة��عمليا��ا�املختلفةاتخاذ�القرارات؛�التقو�

تر�وي�منظم�عل����ادف

أنماط�القيادة�ال��بو�ة. 2.4

قسمت�أنماط�القيادة�ال��بو�ة�عند�كث���من�العلماء�ا���أنماط�ثالث�حيث�حدد�ا�ماكس�و����ا���ثالث�أنماط���������

�إ���أنھ�ال�يوجد�حدود�فاصلة�ب�ن��ذه�التقسيمات�فقد�تتداخل��ذه��نواع�و�قد�يجمع�القائد�ب�ن�أك���من� مش��ا

�شام،�صص�( : نمط�ونم��

�التقليدي  . أ النمط

بدور�القيادة،�وتقوم�القيادة�التقليدية�ع���أساس�تقد�س�كب���السن�ولطافة�القول�و�ا��كمة،�و�توقع�من��فراد�

الطاعة�املطلقة�للقائد�والوالء�ال������ل�ن�و��سود��ذا�النوع�من�القيادة����املجتمعا

الصورة��بو�ة�ل��صية�القائد�و��تم�باملحافظة�ع���الوضع�الرا�ن�دون��غي��ه

�ا��ذاب  . ب النمط

مغناط�سية�و�غلب�ع����ذا�النمط�الصفة�ال��صية�ألن�من��عملون�معھ�ي�تظرون

�أو� �إشارة �وأي �ال�امل �الوالء �أساس �ع�� �بھ �عالقا��م �و�ت�ون �ا��طأ، �عن �م��ه �وأنھ �للعادة �خارقة �بقوة �يتمتع الذي

تلميح�منھ��عت���أمرا�يجب�تنفيذه�والعمل�بمقتضاه،�و��ذا�النمط�من�القيادة��غلب�عليھ�الصفة�ال��صية�البحثة�

�للمنظم �كث��ا �يص�� لذلك

 .�جتماعية

النمط�العقال�ي  . ت

��� �و�و��عتمد �و�ختصاصات �و�صالحات �السلطات �من �العمل �مجال ��� �الرس�� �مركزه لھ

سيادة�القوان�ن�واللوائح�التنظيمية�املرئية�و�توقع�من��خر�ن�أن��عملوا�نفس�ال���ء،�وقد��ستخدم�سلطتھ����ترو�ج�

�وإنما� �ال��صية �لالعتبارات �ل�س �عنده �والوالء �الطاعة �و�ت�ون �اللوائح، �تطبيق �يخالف ���ص �أي �ع�� العقو�ات

ملجموعة�من��صول�واملبادئ�والق

صفات�القائد�ال��بوي����العصر�ا��ديث�. 3.4

�للتقنية����������� �العقالنية ��دارة �كيفية �حول �متمحورة �اصبحت �العصر�ا��ديث ��� �ال��بوي �القائد �سمات ان

والتكنولوجيات�ا��ديثة،�حيث�وجب�توفر�الصفات�التالية����القائد�ال��بوي�م��ا

 أن�ي�ون�صاحب�رؤ�ة�مستقبلي

 أن�يملك�القدرة�ع����تصال�و�التحاور�مع��خر�ن؛

 ان�يقوم�بتفو�ض�امل�ام�ان�تطلب��مر�اي�ان�ت�ون�لديھ�ثقة�باالخر�ن�بخصوص�ال�سي���البيداغو��؛

 أن�ي�ون�ع���دراية��افية�باستعمال�التكنولوجيا؛

 أن�يقوم�بإرسال��عمال�املطلو�ة�من�الطلبة�أو�التالميذ�ع���مواقع�الت

استعمال�م�ل�ا����املسار�البناء�من�ج�ة،��ومن�ج�ة�اخرى�مجانية��ذه�املواقع،��عد��ستعمال�اليومي�ل�ا����امور�ال�

 تخدم�أ�داف�التعليم؛

 أن�ي�ون�ع���قدر�من�الص�������جابة�ع���جميع��ستفسارات�ال���يطرح�ا�الطلبة�والتالميذ؛
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ى��ذه�الصفات�مجرد�صفات�ترتبط�بالتواجد�الرق��،�لكن�تبقى�الصفات�ال��بو�ة�للقائد�بصفة�عامة����

  اس��اتيجيات�القيادة�ال��بو�ة����ظل�التوجھ�الرق���للمجتمعات

�التغ��ات� �بركب �ال��اق �فان �و�بالتا�� �لھ، �التخطيط �وجب �عملية ��� �العصر�ا��ديث ��� �ال��بو�ة �القيادة ان

تبع��ا�الدول�الرقمية�للمجتمعات�وجب�ان�ي�ون�وفق�اس��اتيجيات�قيادية،�خاصة��عد�تب���التعليم�عن��عد،�أين�ا

من�ا��دير�بالذکر،�أن�املعلم��و�العامل��سا����خالل��ذه�العملية�التعليمية،�حيث�البد�من���تمام�بتدر�ب�

ح����ستطيع�مواکبة�وتطبيق�عملية�التعليم�عن�

�عن� �التعلم �وسائل �تطبيق �بمحاولة �فوًرا �املعلم �ت�ليف تم

� �تتم �وال�� ��عد �عن �التعليم �عملية ��� �للمشارکة �استعداد �لديھ �ي�ون �أن �البد
ً
�أوال �فاملعلم فتوفر�. ع����ن��نت�عد،

التکنولوجيا�داخل�املدارس��عت���من�املؤشرات�ال����ش���إ���تقدم�النظام�التعلي���للمدرسة،�و�التا���تقدم�التعليم�

�الذين� �الطالب �مع
ً
�خاصة �وثيقة، �عالقات �وإقامة �طالبھ �مع �تواصل �ع�� �ي�ون �أن �املعلم �ع�� �يجب کما

ومن��نا�وجب�ع����ل�دولة�تنمية�معلم��ا�بما�ي�ناسب�مع�متطلبات�العصر�

�نظام�ا� �من �تطور �ل�ى �الرقمية؛ �و�ج�زة ��ن��نت �الکمبيوتر�واستخدام �أج�زة �استخدام �ع�� �تدر���م �خالل من

  :لتوف���التعليم�عن��عد�لدى�الدول�منخفضة�الدخل

،�فقد���أت�معظم�الدول�إ���التعليم�عن��عد

الدول����أت�ومن��نا. کإجراء�وقا�ي�ل��د�من�ان�شار�ف��وس��ورونا

و�التا����ان�ع���املعلم�استخدام��ن��نت�

والتمکن�منھ�من�أجل�تقديم�الدروس�التعليمية�ومواکبة�ا��ياة�التعليمية�والدراسية�للطالب�وا��صول�ع���حق�م�
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ى��ذه�الصفات�مجرد�صفات�ترتبط�بالتواجد�الرق��،�لكن�تبقى�الصفات�ال��بو�ة�للقائد�بصفة�عامة����

 الثقة�باالخر�ن�و��و�أمر�ضروري����ال�سي���البيداغو��؛�

 أن�يملك�القدرة�ع����سي���الوقت؛

 ؛أن�ي�ون�لديھ�قوة�ا��دس�ملعرفة�البعد�ال��بوي�و�البيداغو���مل�امھ

 أن�يضع�طموحاتھ�ال��صية����املقام�الثا�ي��عد�أ�داف�الدراسة؛

 أن�ي�ون�فنانا����ادارة��جتماعات؛

 أن�ي�ون�مز�جا�ب�ن�ا��دية�و�روح�الدعاية�لتلطيف�ا��و؛

  . أن�ي�ون�مثاال�لالستقامة�و��مانھ����أداء�م�متھ

اس��اتيجيات�القيادة�ال��بو�ة����ظل�التوجھ�الرق���للمجتمعات

�التغ��ات� �بركب �ال��اق �فان �و�بالتا�� �لھ، �التخطيط �وجب �عملية ��� �العصر�ا��ديث ��� �ال��بو�ة �القيادة ان

الرقمية�للمجتمعات�وجب�ان�ي�ون�وفق�اس��اتيجيات�قيادية،�خاصة��عد�تب���التعليم�عن��عد،�أين�ا

  )388،�ص2021عبيد�( : �عد�التوجھ�الرق���لتنظيم�التعليم�عن��عد�ما�ي��

 :��تمام�بتدر�ب�وتنمية�املعلم�ن�بما�يتطلبھ�الوقت���ا��

من�ا��دير�بالذکر،�أن�املعلم��و�العامل��سا����خالل��ذه�العملية�التعليمية،�حيث�البد�من���تمام�بتدر�ب�

ح����ستطيع�مواکبة�وتطبيق�عملية�التعليم�عن�وتنمية�وتثقيف�املعلم�بالتکنولوجيا�الرقمية�واستخدامات��ن��نت�

� ��ورونا، �ان�شار�جائحة �بداية �مع �املثال �س�يل �عن�ع�� �التعلم �وسائل �تطبيق �بمحاولة �فوًرا �املعلم �ت�ليف تم

� �تتم �وال�� ��عد �عن �التعليم �عملية ��� �للمشارکة �استعداد �لديھ �ي�ون �أن �البد
ً
�أوال �فاملعلم �عد،

التکنولوجيا�داخل�املدارس��عت���من�املؤشرات�ال����ش���إ���تقدم�النظام�التعلي���للمدرسة،�و�التا���تقدم�التعليم�

�الذين� �الطالب �مع
ً
�خاصة �وثيقة، �عالقات �وإقامة �طالبھ �مع �تواصل �ع�� �ي�ون �أن �املعلم �ع�� �يجب کما

ومن��نا�وجب�ع����ل�دولة�تنمية�معلم��ا�بما�ي�ناسب�مع�متطلبات�العصر�. تعلم�بمفرد�ميفتقرون�إ���القدرة�ع���ال

�نظام�ا� �من �تطور �ل�ى �الرقمية؛ �و�ج�زة ��ن��نت �الکمبيوتر�واستخدام �أج�زة �استخدام �ع�� �تدر���م �خالل من

  . التعلي��،�و�التا���تطو�ر�وتقدم�ونجاح�أبناء�ا

لتوف���التعليم�عن��عد�لدى�الدول�منخفضة�الدخل�استخدام��دوات�التقليدية

التعليم�عن��عدع���إدارة��عدد�من��س��اتيجيات�والکفايات�ال����ساعد

کإجراء�وقا�ي�ل��د�من�ان�شار�ف��وس��وروناخالل�ف��ة�ال�وفيد���عليق�الدراسة����املدارس�

و�التا����ان�ع���املعلم�استخدام��ن��نت��،تکنولوجيا�املعلومات�و�تصاالت�استخداموجھ�الرق������التعليم�و 

والتمکن�منھ�من�أجل�تقديم�الدروس�التعليمية�ومواکبة�ا��ياة�التعليمية�والدراسية�للطالب�وا��صول�ع���حق�م�

  :لتقييم�الطالب�خالل�التعليم�عن��عدابت�ار��عض�الوسائل�

 
التربویة واتجاھات التربیة الحدیثةالقیادة       

                                             

  

  املؤتمر�الدو��

2022 

 

ى��ذه�الصفات�مجرد�صفات�ترتبط�بالتواجد�الرق��،�لكن�تبقى�الصفات�ال��بو�ة�للقائد�بصفة�عامة����لكن�تبق

  )8،�ص2018محمد،(

 الثقة�باالخر�ن�و��و�أمر�ضروري����ال�سي���البيداغو��؛�

 أن�يملك�القدرة�ع����سي���الوقت؛

 أن�ي�ون�لديھ�قوة�ا��دس�ملعرفة�البعد�ال��بوي�و�البيداغو���مل�امھ

 أن�يضع�طموحاتھ�ال��صية����املقام�الثا�ي��عد�أ�داف�الدراسة؛

 أن�ي�ون�فنانا����ادارة��جتماعات؛

 أن�ي�ون�مز�جا�ب�ن�ا��دية�و�روح�الدعاية�لتلطيف�ا��و؛

 أن�ي�ون�مثاال�لالستقامة�و��مانھ����أداء�م�متھ

اس��اتيجيات�القيادة�ال��بو�ة����ظل�التوجھ�الرق���للمجتمعات .5

�التغ��ات���������� �بركب �ال��اق �فان �و�بالتا�� �لھ، �التخطيط �وجب �عملية ��� �العصر�ا��ديث ��� �ال��بو�ة �القيادة ان

الرقمية�للمجتمعات�وجب�ان�ي�ون�وفق�اس��اتيجيات�قيادية،�خاصة��عد�تب���التعليم�عن��عد،�أين�ا

�عد�التوجھ�الرق���لتنظيم�التعليم�عن��عد�ما�ي��

��تمام�بتدر�ب�وتنمية�املعلم�ن�بما�يتطلبھ�الوقت���ا��. 1.5

من�ا��دير�بالذکر،�أن�املعلم��و�العامل��سا����خالل��ذه�العملية�التعليمية،�حيث�البد�من���تمام�بتدر�ب�          

وتنمية�وتثقيف�املعلم�بالتکنولوجيا�الرقمية�واستخدامات��ن��نت�

  .�عد�بکفاءة�عالية

�ف          ��ورونا، �ان�شار�جائحة �بداية �مع �املثال �س�يل ع��

� �تتم �وال�� ��عد �عن �التعليم �عملية ��� �للمشارکة �استعداد �لديھ �ي�ون �أن �البد
ً
�أوال �فاملعلم �عد،

التکنولوجيا�داخل�املدارس��عت���من�املؤشرات�ال����ش���إ���تقدم�النظام�التعلي���للمدرسة،�و�التا���تقدم�التعليم�

  .داخل�الدولة

 الذين�� �الطالب �مع
ً
�خاصة �وثيقة، �عالقات �وإقامة �طالبھ �مع �تواصل �ع�� �ي�ون �أن �املعلم �ع�� �يجب کما

يفتقرون�إ���القدرة�ع���ال

�نظام�ا� �من �تطور �ل�ى �الرقمية؛ �و�ج�زة ��ن��نت �الکمبيوتر�واستخدام �أج�زة �استخدام �ع�� �تدر���م �خالل من

التعلي��،�و�التا���تطو�ر�وتقدم�ونجاح�أبناء�ا

استخدام��دوات�التقليدية. 2.5

عدد�من��س��اتيجيات�والکفايات�ال����ساعد�ك�نا              

�عليق�الدراسة����املدارس�

وجھ�الرق������التعليم�و إ���الت

والتمکن�منھ�من�أجل�تقديم�الدروس�التعليمية�ومواکبة�ا��ياة�التعليمية�والدراسية�للطالب�وا��صول�ع���حق�م�

  ���التعليم،�

ابت�ار��عض�الوسائل�. 3.5
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إذا�توافر�التعليم�البد�أن�تتوافر�وسائل�وسبل�تقييمھ،�ومن��نا�لزم�ع���القيادة�ال��بو�ة�وجود��عض�أدوات�

التقييم�من�أجل�تقييم�وتقو�م�طرق�التدر�س�عن��عد�وتقييم�الطالب�حول�ما�تلقوه�من�دروس��عليمية،�ومن��نا�

. ة��ورونا��عض�الوسائل�ال���جعلتنا�ن�تکر�ا�من�أجل�مواکبة�الف��ة�الزمنية�أثناء��عليق�وغلق�املدارس

��نا �ولکن �إلغاؤ�ا، �ور�ما �الدول �الطرق��كم �عض

��متحانات� �اس�بدال �املمکن �فمن ��عد، ن

�ع���ال�اتف� ��ستطالعات ��عض �عمل �خالل �من �أو ��ن��نت، �طر�ق �عن ��متحانات �أو�قيام �مستمرة بتقييمات

�استخد �ال�� ��لک��ونية �والتطبيقات �وضع�ا �يتم �ال�� �التعليمية �والبوابات �املنصات �استخدام �وت�بع م��ا�املحمول،

مثلما�يجب�أن�يتوفر�للطالب�العادي�وسائل�التعليم�والقدرة�ع���مواصلة�العملية�التعليمية�أثناء�ف��ة��عليق�

ك�وذل. اصلة�عملية�التعليم�عن��عدملو 

الصو�ي��عض�ال��امج�والفيديو�ات�ال���ت�بع�السرد�

  .ك�عض��ج�زة�ال����ساعد�م�ع���ذل

�التعليم� ��� �املس�ثمرة �و�موال �القيادية �ا���ود �ل

ة�ول�ست�مسؤولية����قيادة�جماعي،�ف

  . وت�امل�ا�وتوز�ع��دوار�ف��ا

� �فردي�: للعمل�ال��بوي�غرضان أحد�ما

�ومعارفھ �وسلوكياتھ �قدراتھ �وتطو�ر �نفسھ �الفرد �داخل �من �و�أ�ي �أنواعھ �بمختلف �التالميذ �بنمو  . متعلق

�تظر�من�املؤسسة�ال��بو�ة�أن�تزوده�باملوارد�ال�شر�ة�املؤ�لة�والقضاء�ع���البطالة�وتؤدي�

���ال�تملك�حق�التصرف�و�كراه�ع���التالميذ�

�املحيطة �والب�ئة �واملعلم�ن �الطلبة �ومجالس �واملجتمع �مور �فان �املقابل ��� القيادة�،

�املجتم �قيم �عن �فصل�ا �وال�يجب �ادوار��دف �أن �نجد �و��نا ع،

  : انتج�ما�ي��القادة�ال��بو��ن�تطورت�مع��تجاه�ا��ديث�للمجتمعات�فالتحول�نحو�التوجھ�الرق���

�الرقمية؛� �املواطنة ��عد؛ �عن التعليم

�املنا��� ��� �ا��ديدة �الفلسفة ��ذه �تب�� ��� �الرقمية �و�الثقافة �التعليم ��� �التكنولوجيا �استخدام ��� �الرقمية الفجوة

 التقنيات�و�التطبيقات�الكفيلة�بمواكبة��ذا�التوجھ��غية�تحقيق�أ�داف�التدر�س؛

عملية�بناء�وت�و�ن���صية�و�املقصود�بھ�

،��ستجيب�فيھ���اجاتھ�طلبة�عن�طر�ق�تزو�د�م�باملعارف�وا����ات�ال���تجعل�منھ�فعاال����ميدانھ�بقدر 
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إذا�توافر�التعليم�البد�أن�تتوافر�وسائل�وسبل�تقييمھ،�ومن��نا�لزم�ع���القيادة�ال��بو�ة�وجود��عض�أدوات�

التقييم�من�أجل�تقييم�وتقو�م�طرق�التدر�س�عن��عد�وتقييم�الطالب�حول�ما�تلقوه�من�دروس��عليمية،�ومن��نا�

ة��ورونا��عض�الوسائل�ال���جعلتنا�ن�تکر�ا�من�أجل�مواکبة�الف��ة�الزمنية�أثناء��عليق�وغلق�املدارس

�معظ ��� ��متحانات �تأجيل �إ�� �الدراسة ��عليق �عملية �دعت ��ناحيث �ولکن �إلغاؤ�ا، �ور�ما �الدول م

�ع �التعليم �تلقيھ ��عد �الطالب �تقييم �أجل �من �اتباع�ا �املمکن �من ��متحانات�ال�� �اس�بدال �املمکن �فمن ��عد، ن

�ع���ال�اتف� ��ستطالعات ��عض �عمل �خالل �من �أو ��ن��نت، �طر�ق �عن ��متحانات �أو�قيام �مستمرة بتقييمات

�استخد �ال�� ��لک��ونية �والتطبيقات �وضع�ا �يتم �ال�� �التعليمية �والبوابات �املنصات �استخدام �وت�بع املحمول،

  .�عد��عض�الدول�للتعليم�عن

  :ابت�ار��عض�وسائل�التعليم�عن��عد�للطالب�ذوي��حتياجات�ا��اصة

مثلما�يجب�أن�يتوفر�للطالب�العادي�وسائل�التعليم�والقدرة�ع���مواصلة�العملية�التعليمية�أثناء�ف��ة��عليق�

ملو �الدراسة،�يجب�أن�يتوافر�لدى�الطالب�ذوي��عاقة��دوات�واملعدات�الالزمة

�عض�ال��امج�والفيديو�ات�ال���ت�بع�السرد�: من�خالل�توف���الدول�ال��امج�املخصصة�ل�م�ع����ن��نت،�مثل

�إ���محاولة�توف���. والنص�امل�سط
ً
�عض��ج�زة�ال����ساعد�م�ع���ذلإضافة

� �تمثل �ال��بو�ة �القيادة �ان �القول �التعليم�يمكن ��� �املس�ثمرة �و�موال �القيادية �ا���ود �ل

،�فو�م�انات�واملناخ�املالئم����ملساعدة���سان�و�فراد�والتطور�����ل�امليادين

وت�امل�ا�وتوز�ع��دوار�ف��اوذلك�عن�طر�ق�دراسة�دينميات�ا��ماعة�وتفاعل�ا�وخصائص�ا�

��ساس�ق ��� ��� �ال��بو�ة �القيادة �والتعلي�� �للعمل�ال��بوي �: يادة للعمل�ال��بوي�غرضان

�ومعارفھ �وسلوكياتھ �قدراتھ �وتطو�ر �نفسھ �الفرد �داخل �من �و�أ�ي �أنواعھ �بمختلف �التالميذ �بنمو متعلق

�تظر�من�املؤسسة�ال��بو�ة�أن�تزوده�باملوارد�ال�شر�ة�املؤ�لة�والقضاء�ع���البطالة�وتؤدي�والغرض�الثا�ي�اجتما���ي

���ال�تملك�حق�التصرف�و�كراه�ع���التالميذ�ف و�تحقيق�املسؤولية�القيادة�ال��بو�ة�تقوم�ع���تحف���التعاون 

 �� �أولياء �مع �تتعاون �املحيطةبل �والب�ئة �واملعلم�ن �الطلبة �ومجالس �واملجتمع مور

� �سلطة ��� �أك���مما �مسؤولية �بو�ة �و الن �غاية �املجتمل�ا �قيم �عن �فصل�ا �وال�يجب �دف

القادة�ال��بو��ن�تطورت�مع��تجاه�ا��ديث�للمجتمعات�فالتحول�نحو�التوجھ�الرق���

�التعليمية �و�املؤسسات �التعليم �ساحة ��� �جديدة �الرقمية؛�: بروز�مصط��ات �املواطنة ��عد؛ �عن التعليم

�املنا��� ��� �ا��ديدة �الفلسفة ��ذه �تب�� ��� �الرقمية �و�الثقافة �التعليم ��� �التكنولوجيا �استخدام ��� �الرقمية الفجوة

 البيداغوجية�و�نمط�التدر�س�و�التعليم؛

التقنيات�و�التطبيقات�الكفيلة�بمواكبة��ذا�التوجھ��غية�تحقيق�أ�داف�التدر�س؛

و�املقصود�بھ�: والتالميذ�ملسايرة�التغ��ات�الرقمية����التعلم��

طلبة�عن�طر�ق�تزو�د�م�باملعارف�وا����ات�ال���تجعل�منھ�فعاال����ميدانھ�بقدر 

 .و�اكسابھ�امل�ارات�التكنولوجية�الكفيلة�بتلقي�املعلومة�من�املنصات�الرقمية
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إذا�توافر�التعليم�البد�أن�تتوافر�وسائل�وسبل�تقييمھ،�ومن��نا�لزم�ع���القيادة�ال��بو�ة�وجود��عض�أدوات�            

التقييم�من�أجل�تقييم�وتقو�م�طرق�التدر�س�عن��عد�وتقييم�الطالب�حول�ما�تلقوه�من�دروس��عليمية،�ومن��نا�

ة��ورونا��عض�الوسائل�ال���جعلتنا�ن�تکر�ا�من�أجل�مواکبة�الف��ة�الزمنية�أثناء��عليق�وغلق�املدارسأوجدت�جائح

�معظ ��� ��متحانات �تأجيل �إ�� �الدراسة ��عليق �عملية �دعت حيث

�ع �التعليم �تلقيھ ��عد �الطالب �تقييم �أجل �من �اتباع�ا �املمکن �من ال��

�ع���ال�اتف� ��ستطالعات ��عض �عمل �خالل �من �أو ��ن��نت، �طر�ق �عن ��متحانات �أو�قيام �مستمرة بتقييمات

�استخد �ال�� ��لک��ونية �والتطبيقات �وضع�ا �يتم �ال�� �التعليمية �والبوابات �املنصات �استخدام �وت�بع املحمول،

�عض�الدول�للتعليم�عن

ابت�ار��عض�وسائل�التعليم�عن��عد�للطالب�ذوي��حتياجات�ا��اصة. 4.5

مثلما�يجب�أن�يتوفر�للطالب�العادي�وسائل�التعليم�والقدرة�ع���مواصلة�العملية�التعليمية�أثناء�ف��ة��عليق�            

الدراسة،�يجب�أن�يتوافر�لدى�الطالب�ذوي��عاقة��دوات�واملعدات�الالزمة

من�خالل�توف���الدول�ال��امج�املخصصة�ل�م�ع����ن��نت،�مثل

والنص�امل�سطلغة��شارة� و

  : خاتمة .6

������������� �سبق �مما �تمثل �ال��بو�ة �القيادة �ان �القول يمكن

و�م�انات�واملناخ�املالئم����ملساعدة���سان�و�فراد�والتطور�����ل�امليادين

وذلك�عن�طر�ق�دراسة�دينميات�ا��ماعة�وتفاعل�ا�وخصائص�ا��فراد�

����������� ��ساس�قان ��� ��� �ال��بو�ة القيادة

�ومعارفھ �وسلوكياتھ �قدراتھ �وتطو�ر �نفسھ �الفرد �داخل �من �و�أ�ي �أنواعھ �بمختلف �التالميذ �بنمو متعلق

والغرض�الثا�ي�اجتما���ي

  . الزد�ار�املجتمع�ونموه

القيادة�ال��بو�ة�تقوم�ع���تحف���التعاون               

� �� و�الطلبة �أولياء �مع �تتعاون بل

�ال��  �سلطة ��� �أك���مما �مسؤولية بو�ة

القادة�ال��بو��ن�تطورت�مع��تجاه�ا��ديث�للمجتمعات�فالتحول�نحو�التوجھ�الرق���

 التعليمية� �و�املؤسسات �التعليم �ساحة ��� �جديدة بروز�مصط��ات

�املنا��� ��� �ا��ديدة �الفلسفة ��ذه �تب�� ��� �الرقمية �و�الثقافة �التعليم ��� �التكنولوجيا �استخدام ��� �الرقمية الفجوة

البيداغوجية�و�نمط�التدر�س�و�التعليم؛

 التقنيات�و�التطبيقات�الكفيلة�بمواكبة��ذا�التوجھ��غية�تحقيق�أ�داف�التدر�س؛توف���

 تكو�ن�الطلبة�

طلبة�عن�طر�ق�تزو�د�م�باملعارف�وا����ات�ال���تجعل�منھ�فعاال����ميدانھ�بقدر تالميذ�والال

و�اكسابھ�امل�ارات�التكنولوجية�الكفيلة�بتلقي�املعلومة�من�املنصات�الرقمية
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للمسؤول�ن�البيداغوجي�ن�و�ساتذة�واملعلم�ن،�بالتوازي�مع�الت�و�ن�الواجب�

العمل�ع���التحقق�من�انماط�القيادة�ال��بو�ة�املالئمة�و�معرفة�أي��نماط�ت�ون�مناسبة����املجال�التعلي���

محاولة�تقليص�مستوى�الفجوة�الرقمية�من�خالل�توف���التقنيات�و��ج�زة�الرقمية����املؤسسات�التعليمية�

و�بالتا���احالة�التقنية�لتالميذ�و�الطلبة�الذين����زون�عن�الوصول�ال��ا،��ذا�من�ج�ة،�ومن�ج�ة�أخرى�محاولة��

التقنية�والتطبيقية����املنا���البيداغوجية�ح���ي�ون��ناك�اساس�بيداغو���للتعليم�عن�

� �الرقمية �الثقافة ��� �الذات �دار�صفصافة��)انكشاف ،

،��08مجلة�متون�،�املجلد��،-تجارب�مؤسسات�جزائر�ة�نموذجا

�والتعليم� �ال��بية �وزارة �بمدارس �املعلم�ن �لتمك�ن �مق��ح تصور

�ع��� �ا��صول �متطلبات �ضمن �مقدمة �رسالة ،

  .ش�ادة�املاج�س������علوم�ال��بية،��لية�علوم�ال��بية،�جامعة��ز�ر،�غزة،�فلسط�ن

�املواطنة� )2008 �بمف�وم �الو�� درجة

��ردنية �با��امعة �ال��بو�ة �العلوم ��لية ��� �الب�الور�وس �مرحلة �طلبة �لدى �العلوم�الرقمية � ��� �دراسات � �مجلة ،

� �املشاركة ��عزز �رقمية �العصر�الرقمينحو�ثقافة ��� �مجلة�ال�شطة ،

� �الثقا�� �والنقد �الثقافية �الدراسة �للمفا�يم�( مصط��ات �توثيقية إضاءة

،�2لد�،�املجلة�العر�ية�لل�شر�العل��،�املج

اس��اتيجية�القيادة�ال��بو�ة����ظل�جائحة�كورونا����اململكة�العر�ية�

  .،�جامعة�أسيوط،�مصر

��نجاز�ال��بوي  �لثقافة ��يجابية �الب�ئة �بناء ��� �ودور�ا �ال��بو�ة �قسم�القيادة ،

  .،�دار�ا��ليجالعر�يمواقع�التواصل��جتما���وقضايا�الشباب�
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 توف��ه�للتالميذ�و�الطلبة�ح���ي�ون��ناك�اتصال�تر�وي�فعال؛

العمل�ع���التحقق�من�انماط�القيادة�ال��بو�ة�املالئمة�و�معرفة�أي��نماط�ت�ون�مناسبة����املجال�التعلي���

 و�الت�سيق�مع�التالميذ�و�الطلبة؛من�خالل�معرفة�مدى�التوفيق�
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التقنية�والتطبيقية����املنا���البيداغوجية�ح���ي�ون��ناك�اساس�بيداغو���للتعليم�عن�

  . �عد�و�بالتا���ممارسة�القيادة�ال��بو�ة�ع���أكمل�وجھ

  : قائمة�املصادر�واملراجع

)2020( � �ا��صوصية �( عصر���اية �الرقمية �الثقافة ��� �الذات انكشاف

  

تجارب�مؤسسات�جزائر�ة�نموذجا-التعليم�عن��عد�  )2017(

�العقاد �محمد �عدنان �والتعليم� ).2017(ثائرة �ال��بية �وزارة �بمدارس �املعلم�ن �لتمك�ن �مق��ح تصور

� �التعليم ��� �الرقمية �املواطنة �متطلبات �نحو�توظيف �ع���الفلسطي�ية �ا��صول �متطلبات �ضمن �مقدمة �رسالة ،

ش�ادة�املاج�س������علوم�ال��بية،��لية�علوم�ال��بية،�جامعة��ز�ر،�غزة،�فلسط�ن

�في �روان �السليحات �يوسف �السرحانروان �ع�� �و�خالد �الفلوح 2008(اض

��ردنية �با��امعة �ال��بو�ة �العلوم ��لية ��� �الب�الور�وس �مرحلة �طلبة �لدى الرقمية

  .3(،�العدد�

�العسكري  �ابرا�يم � )2019(سليمان �املشاركة ��عزز �رقمية نحو�ثقافة

  .جلد�الرا�ع،�ال�و�ت،�س�تم���مستقبليات�تر�و�ة،�العدد�الثالث،�امل

� دليل )2016 �الثقا�� �والنقد �الثقافية �الدراسة مصط��ات

  .لكتب�العلمية،�عمان،��ردن،،�دار�ا

،�املجلة�العر�ية�لل�شر�العل��،�املجسمات�القائد�املقبل�وكيفية�اختياره )2018(عالية�محمد�مقبل

  .،�غزة،�فلسط�ن،

اس��اتيجية�القيادة�ال��بو�ة����ظل�جائحة�كورونا����اململكة�العر�ية� )2021(عبيد�بن�نداء�رحيل�الع��ي 

،�جامعة�أسيوط،�مصر�05 ،�العدد�37،�املجلة�العلمية�ل�لية�ال��بية،�املجلد�

�ج��ان �محمد ��نجاز�ال��بوي  )2016(ع�� �لثقافة ��يجابية �الب�ئة �بناء ��� �ودور�ا �ال��بو�ة القيادة

  .�موك�،�أر�د،��ردن�دارة�و�أصول�ال��بية،��لية�ال��بية،�جامعة�ال�

مواقع�التواصل��جتما���وقضايا�الشباب� )2020(محمد�العوض�وداعة�هللا
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توف��ه�للتالميذ�و�الطلبة�ح���ي�ون��ناك�اتصال�تر�وي�فعال؛

 العمل�ع���التحقق�من�انماط�القيادة�ال��بو�ة�املالئمة�و�معرفة�أي��نماط�ت�ون�مناسبة����املجال�التعلي���

من�خالل�معرفة�مدى�التوفيق�

 محاولة�تقليص�مستوى�الفجوة�الرقمية�من�خالل�توف���التقنيات�و��ج�زة�الرقمية����املؤسسات�التعليمية�

و�بالتا���احالة�التقنية�لتالميذ�و�الطلبة�الذين����زون�عن�الوصول�ال��ا،��ذا�من�ج�ة،�ومن�ج�ة�أخرى�محاولة��

التقنية�والتطبيقية����املنا���البيداغوجية�ح���ي�ون��ناك�اساس�بيداغو���للتعليم�عن��ادراج�املواد�و�املقاي�س

�عد�و�بالتا���ممارسة�القيادة�ال��بو�ة�ع���أكمل�وجھ

  

قائمة�املصادر�واملراجع

�برنارد .1 (أندر�اس

  .لل�شر،��القا�رة،�مصر

(�غداد�بن�ديدة .2

  .،�ا��زائر)04(العدد�

�العقاد .3 �محمد �عدنان ثائرة

� �التعليم ��� �الرقمية �املواطنة �متطلبات �نحو�توظيف الفلسطي�ية

ش�ادة�املاج�س������علوم�ال��بية،��لية�علوم�ال��بية،�جامعة��ز�ر،�غزة،�فلسط�ن

�في .4 �روان �السليحات �يوسف روان

��ردنية �با��امعة �ال��بو�ة �العلوم ��لية ��� �الب�الور�وس �مرحلة �طلبة �لدى الرقمية

،�العدد��45ال��بو�ة�،املجلد�

�العسكري  .5 �ابرا�يم سليمان

مستقبليات�تر�و�ة،�العدد�الثالث،�امل

2016(سم���ا��ليل .6

،�دار�ا)الثقافية�املتداولة

عالية�محمد�مقبل .7

،�غزة،�فلسط�ن،1العدد�

عبيد�بن�نداء�رحيل�الع��ي  .8

،�املجلة�العلمية�ل�لية�ال��بية،�املجلد�السعودية

�ج��ان .9 �محمد ع��

�دارة�و�أصول�ال��بية،��لية�ال��بية،�جامعة�ال�

محمد�العوض�وداعة�هللا .10
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�العر�ي �املعلومات �مجتمع �بناء �مجلة�آداأساسيات ،� �العدد �البصرة، ،�46ب

�املعاصرة �امل��ل�لل�املدرسة �عمان،�، شر�والتوز�ع،

دراسة�تحليلية�ع���ضوء�املؤشرات�–
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�الغر�في �شر�ف �العر�ي )2008(�اشم �املعلومات �مجتمع �بناء أساسيات

�البداينة �خ���هللا �و�فيصل �مر�ز�ق ��عقوب �املعاصرة )2013(�شام املدرسة

–الفجوة�الرقمية�وامتدادا��ا� )2017(يوسف�مودية،�و�محمد�زرقون 

،�السنة�الثامنة،�جامعة�الش�يد���ضر�حمة�الوادي،�ا��زائر08مجلة�الدراسات�املالية�واملحاس�ية،�العدد
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  .العراق
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  .�ردن�

يوسف�مودية،�و�محمد�زرقون  .13
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ـــــم
ّ
  البنائـّية�فــي�التـعـل

The educational leadership of the child by investing in the constructivist theory of 

 ا��زائر

Dr.Abdelkrim MAHMOUDI/University of Alger2/Algeria

Dr.Sara MAHFOUD/University of Bouira/Algeria

م�ال�����دف�إ���بناء�املعرفة�وفق�خطوات�معروفة�ومعلومة،�أسس�ا�
ّ
جون�(من�مراجع�الّتدر�س�بالكفايات�النظر�ة�البنائية����التعل

�التكنولوجية� �عصر�التقانة �ا��ا�� �عصرنا ��� �أ�مية �من �ل�ا �ملا �أمثالھ، �الباحث�ن �الكث���من �عند �رواجا �وجدت �مرور�الزمن �مع ،

ا�ال�ينظر�إل��ا�ع���أنھ�نقل�للمعارف�فقط،�بل��ذه��خ��ة�تب���َوفق�مراحل�ي�ت���ا�املعلم�واملتعلم�داخل�الصف،�����ذا�

���� �توظيف�ا �كيفية �البنا�ي، �واملتعلم �البنا�ي، �املعلم ��� ��ش��ط �ما �عناصر�ا، �أسس�ا �أش�ال�ا، �البنائية، �الّنظر�ة �مبادئ �أعا�� البحث

�بو�ة�ا��ديثة؟
ّ
  كيف�تصنع�النظـرّ�ة�البنائية�املعلم�البنا�ي�الذي�يقود�العملية�ال�

Abstract: 

    One of the references for teaching with structural theoretical competencies in learning that aims to build knowledge 

according to known and known steps, founded by (John Piaget). To it as a transfer of knowledge only, but rather the latter is

built according to the stages pursued by the teacher and the learner in the classroom. In this research, I treat the principles of 

constructivist theory, its forms, its foundations and its elements, what is required of the constructivist teacher, and the 

constructivist learner. We will try to answer the following problem: How to make theory Constructivism The constructivist 

teacher and the constructivist learner? 

key words: 

Constructivism, theory, constructivist learner, constructivist teacher, educational process.
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ّ
البنائـّية�فــي�التـعـل

The educational leadership of the child by investing in the constructivist theory of 
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م�ال�����دف�إ���بناء�املعرفة�وفق�خطوات�معروفة�ومعلومة،�أسس�ا�
ّ
من�مراجع�الّتدر�س�بالكفايات�النظر�ة�البنائية����التعل

�التكنولوجية� �عصر�التقانة �ا��ا�� �عصرنا ��� �أ�مية �من �ل�ا �ملا �أمثالھ، �الباحث�ن �الكث���من �عند �رواجا �وجدت �مرور�الزمن �مع ،

ا�ال�ينظر�إل��ا�ع���أنھ�نقل�للمعارف�فقط،�بل��ذه��خ��ة�تب���َوفق�مراحل�ي�ت���ا�املعلم�واملتعلم�داخل�الصف،�����ذا�

���� �توظيف�ا �كيفية �البنا�ي، �واملتعلم �البنا�ي، �املعلم ��� ��ش��ط �ما �عناصر�ا، �أسس�ا �أش�ال�ا، �البنائية، �الّنظر�ة �مبادئ �أعا�� البحث

�بو�ة�ا��ديثة؟:  نحاول�ا��واب�عن��ش�الية��تية
ّ
كيف�تصنع�النظـرّ�ة�البنائية�املعلم�البنا�ي�الذي�يقود�العملية�ال�

م�البنا�ي،�العملية�الّتعليمية
ّ
م�البنا�ي،�املعل

ّ
    .البنائّية،�النظرّ�ة،�املتعـل

teaching with structural theoretical competencies in learning that aims to build knowledge 

according to known and known steps, founded by (John Piaget). To it as a transfer of knowledge only, but rather the latter is

y the teacher and the learner in the classroom. In this research, I treat the principles of 

constructivist theory, its forms, its foundations and its elements, what is required of the constructivist teacher, and the 

nswer the following problem: How to make theory Constructivism The constructivist 

Constructivism, theory, constructivist learner, constructivist teacher, educational process. 
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ظــــر�
ّ
القيــادة�ال��بـوّ�ة�للطفــل�باالس�ثمار�فـــي�الن

The educational leadership of the child by investing in the constructivist theory of 

  :الّدراســة��صم�

م�ال�����دف�إ���بناء�املعرفة�وفق�خطوات�معروفة�ومعلومة،�أسس�ا�����
ّ
من�مراجع�الّتدر�س�بالكفايات�النظر�ة�البنائية����التعل

�التكنولوجية�)بياجيھ �عصر�التقانة �ا��ا�� �عصرنا ��� �أ�مية �من �ل�ا �ملا �أمثالھ، �الباحث�ن �الكث���من �عند �رواجا �وجدت �مرور�الزمن �مع ،

ا�ال�ينظر�إل��ا�ع���أنھ�نقل�للمعارف�فقط،�بل��ذه��خ��ة�تب���َوفق�مراحل�ي�ت���ا�املعلم�واملتعلم�داخل�الصف،�����ذا�فالتعلم��ن

���� �توظيف�ا �كيفية �البنا�ي، �واملتعلم �البنا�ي، �املعلم ��� ��ش��ط �ما �عناصر�ا، �أسس�ا �أش�ال�ا، �البنائية، �الّنظر�ة �مبادئ �أعا�� البحث

�بو�ة
ّ
نحاول�ا��واب�عن��ش�الية��تية�،القيادة�ال�

  : ال�لمات�املفتاحّية

م�البنا�ي،�العملية�الّتعليمية
ّ
م�البنا�ي،�املعل

ّ
البنائّية،�النظرّ�ة،�املتعـل

teaching with structural theoretical competencies in learning that aims to build knowledge 

according to known and known steps, founded by (John Piaget). To it as a transfer of knowledge only, but rather the latter is 

y the teacher and the learner in the classroom. In this research, I treat the principles of 

constructivist theory, its forms, its foundations and its elements, what is required of the constructivist teacher, and the 

nswer the following problem: How to make theory Constructivism The constructivist 
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� �سنة �منذ �الّتدر�س ��� �ا��زائر�من��ا �اتخذ��ا �ال�� �بالكفايات �املقار�ة �م��ا���2003س�ند �مرجعيات �عّدة إ��

ظر�ة�إ���أّن�املعرفة�ال�م،�حيث���دف��ذه�النّ 

عندما�يقوم�املعلم�بخ��لة�معارف�املتعلم�السابقة،�وإعادة�

�البنائية� �نظرت �كيف �أي م،
ّ
�والتعل �العليم �لعملي�� �البنائية �مرتكزات �أ�م ��عا�� �البحث ��ذا ��� �بنفسھ، ��علمھ بناء

�الّنظر �وقيل �بمعلوم، �ل�س �ما �استعالم �إ�� �يؤدي �وجھ �ع�� �معلومة �أمور �من�: ترت�ب �علم طلب

،�أو����إعطاء�حكم�أو�الّتعب���عن�وج�ة�نظر�ما،�مما��ع���أ��ا�تفك������قضية�ما،��ذا�التصّور�

�جتما���ملف�وم�الّنظر�ة،�يجعل�النظر����مقابل�الفعل�والعمل،�و�و�ما�يضفي�ع���النظر�ة���عدا�قدحيا�وسلبيا����

فالنظر�ة����أي�علم����عبارة�عن�است�تاجات�معرفية�انطالقا�من�بحوث�جادة�وكب��ة�

لتخلص�����خ���إ���نتائج�دقيقة�وعامة،�نطلق�عل��ا�اسم�النظر�ة�وال�ت�ون�إال�من�املتخصص�ن�العلماء�الذين�كرسوا�

ئية،�فلم�تن����ذه�النظر�ة�إال��عد�ج�د�ج�يد�

� �ألعمال �ن�يجة �املا��� �العقد ��� �للتعلم �بارزة �كنظر�ة �ظ�رت �البنائية �النظر�ة �و"إّن �و�رونز،�)بياجيھ(ديوي، ،

ر�ة�البنائية�وال���تمثل�نموذج��نتقال�من�ال��بية�ال����س�ند�ع���

فالبنائية�تملك�جذورا�متعددة����علم�

ع���ال�شاط،�ل�س�فقط�ع����ستجابة�للمث���كما�

���السلوكية،�ولكن�ع���املشاركة�والبحث�لصنع�املعا�ي،�فاملتعلم�ال�يتلق�املعرفة�بل�ي�ن��ا�بمفرده�ح�����ضم�ا�جيدا�

  )خ��ي،�دت

أك���املداخل�ال��بو�ة�ال���يدعو�إل��ا�امل�تمون����الشأن�ال��بوي����العصر�ا��ديث،�

و����ش��ك�مع�غ���ا�من�النظر�ات��دراكية����كث���من�النقاط،�إال�أ��ا�تتمّ���ع��ا�بتأكيد�ا�ع���توظيف�التعلم�من�

�إ���جانب�ال��ك���ع���أ�مية�البعد��جتما������إحداث�التعلم و�قصد��)أيوب،�دت( ".ذا

�تدعو�إ��� ��� �بل �املجتمع، �خدمة �التعلم ��ذا �ع�� �يجب �ما، �اجتما�� �محيط ��� �التعلم �بناء �أّن ��جتما�� بالبعد

الت�امل�املعر���والتعلم�الذا�ي�من�خالل�الّدور��يجا�ي�للمتعلم�ونبذ�السلبية�فيھ،�وتبعث�فيھ�روح�ال�شاط�والبحث�

وع���الّرغم�من�أّن�الفلسفة�. بذل�املج�ود�الذي�ي��ي�املعرفة�و�ز���ا�عنده

  .إال�أّن��ناك�غ��ه�من�ا�تم���ذه�النظر�ة�وطّور�ا�وأس�م����البحث�ف��ا

ينفصل�عن�التطّور�الّنما�ي�للعالقة�ب�ن�الذات�واملوضوع،�أي�التعلم�يق��ن�باشتغال�الذات�ع���املوضوع،�

ول�س�باقتناء�معارف�عنھ،��ستدالل�شرط�لبناء�املف�وم،�حيث�أّن�املف�وم�ير�ط�العناصر�و�شياء��عض�ا�ببعض��

ت�مختلفة،�وعليھ�فإّن�املف�وم�ال�يب���إال�ع���أساس�

  )2015القا���،�السلوك�التنظي��،�

سوسیوتربویة إلعادة إنتاج الثقة بین  رؤى: التربویة واتجاھات التربیة الحدیثة
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� �سنة �منذ �الّتدر�س ��� �ا��زائر�من��ا �اتخذ��ا �ال�� �بالكفايات �املقار�ة �س�ند

 
ّ
 ظر�ة�البنائية����التعل

ّ
 م�الذا�ي�من�املتعل

ّ
م،�حيث���دف��ذه�النّ م�تحت�توجيھ�وقيادة�املعل

عندما�يقوم�املعلم�بخ��لة�معارف�املتعلم�السابقة،�وإعادة��ت�تقل�من���ص��عرف�إ�����ص�ال��عرف،�بل�تحدث

�البنائية� �نظرت �كيف �أي م،
ّ
�والتعل �العليم �لعملي�� �البنائية �مرتكزات �أ�م ��عا�� �البحث ��ذا ��� �بنفسھ، ��علمھ بناء

م؟�وكيف�يصنع�املعلم�البنا�ي�واملتعلم�البنا�ي؟
ّ
  لعملي���العليم�والتعل

  :�عر�ف�النظر�ة�البنائية

�الّنظر �وقيل �بمعلوم، �ل�س �ما �استعالم �إ�� �يؤدي �وجھ �ع�� �معلومة �أمور ترت�ب

،�أو����إعطاء�حكم�أو�الّتعب���عن�وج�ة�نظر�ما،�مما��ع���أ��ا�تفك������قضية�ما،��ذا�التصّور�

�جتما���ملف�وم�الّنظر�ة،�يجعل�النظر����مقابل�الفعل�والعمل،�و�و�ما�يضفي�ع���النظر�ة���عدا�قدحيا�وسلبيا����

فالنظر�ة����أي�علم����عبارة�عن�است�تاجات�معرفية�انطالقا�من�بحوث�جادة�وكب��ة��)2015

لتخلص�����خ���إ���نتائج�دقيقة�وعامة،�نطلق�عل��ا�اسم�النظر�ة�وال�ت�ون�إال�من�املتخصص�ن�العلماء�الذين�كرسوا�

ئية،�فلم�تن����ذه�النظر�ة�إال��عد�ج�د�ج�يد�حيا��م����مجال�البحث�واملعرفة�والتحري،�ومن�أمثل��ا�النظر�ة�البنا

  .ومن�جاء��عده�ووافقھ�����ذا�الطرح) جون�بياجيھ

� �ألعمال �ن�يجة �املا��� �العقد ��� �للتعلم �بارزة �كنظر�ة �ظ�رت �البنائية �النظر�ة إّن

ر�ة�البنائية�وال���تمثل�نموذج��نتقال�من�ال��بية�ال����س�ند�ع���وفيجو��س�ي،�الذين�قدموا�سوابق�تار�خية�للنظ

فالبنائية�تملك�جذورا�متعددة����علم��)خ��ي،�دت( .النظر�ة�السلوكية�إ���ال��بية�ال����س�ند�ع���النظر�ة�املعرفية

ع���ال�شاط،�ل�س�فقط�ع����ستجابة�للمث���كما�النفس�والفلسفة�من�وج�ة�نظر�جون�بياجيھ،�أي�البنائية�ركزت�

���السلوكية،�ولكن�ع���املشاركة�والبحث�لصنع�املعا�ي،�فاملتعلم�ال�يتلق�املعرفة�بل�ي�ن��ا�بمفرده�ح�����ضم�ا�جيدا�

خ��ي،�دت( . ثم�يطلب�منھ�أيضا�توظيف�ا�واس�ثمار�ا����مجاالتھ�داخل�املدرسة�وخارج�ا

أك���املداخل�ال��بو�ة�ال���يدعو�إل��ا�امل�تمون����الشأن�ال��بوي����العصر�ا��ديث،�" �عت���النظر�ة�البنائية�من

و����ش��ك�مع�غ���ا�من�النظر�ات��دراكية����كث���من�النقاط،�إال�أ��ا�تتمّ���ع��ا�بتأكيد�ا�ع���توظيف�التعلم�من�

�إ���جانب�ال��ك���ع���أ�مية�البعد��جتما������إحداث�التعلمخالل�السياق�ا��قيقي،�� ذا

�تدعو�إ��� ��� �بل �املجتمع، �خدمة �التعلم ��ذا �ع�� �يجب �ما، �اجتما�� �محيط ��� �التعلم �بناء �أّن ��جتما�� بالبعد

الت�امل�املعر���والتعلم�الذا�ي�من�خالل�الّدور��يجا�ي�للمتعلم�ونبذ�السلبية�فيھ،�وتبعث�فيھ�روح�ال�شاط�والبحث�

بذل�املج�ود�الذي�ي��ي�املعرفة�و�ز���ا�عندهوالتنقيب،�واملقارنة�وعدم��ستقبال�دون�

إال�أّن��ناك�غ��ه�من�ا�تم���ذه�النظر�ة�وطّور�ا�وأس�م����البحث�ف��ا" جون�بياجيھ"الرئ�سة�للبنائية�ت�سب�إ���

م
ّ
  :ظر�ة�البنائية����التعل

ينفصل�عن�التطّور�الّنما�ي�للعالقة�ب�ن�الذات�واملوضوع،�أي�التعلم�يق��ن�باشتغال�الذات�ع���املوضوع،�

ول�س�باقتناء�معارف�عنھ،��ستدالل�شرط�لبناء�املف�وم،�حيث�أّن�املف�وم�ير�ط�العناصر�و�شياء��عض�ا�ببعض��

ت�مختلفة،�وعليھ�فإّن�املف�وم�ال�يب���إال�ع���أساس�وا��طاطة�تجمع�ما��و�مش��ك�و��ن��فعال�ال���تجري������ظا

القا���،�السلوك�التنظي��،�( ."است�تاجات�استداللية��ستمد�ماد��ا�من�خطاطات�الفعل
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  :مقّدمــة.1

           � �سنة �منذ �الّتدر�س ��� �ا��زائر�من��ا �اتخذ��ا �ال�� �بالكفايات �املقار�ة �س�ند

 النّ 
ّ
ظر�ة�البنائية����التعل

ت�تقل�من���ص��عرف�إ�����ص�ال��عرف،�بل�تحدث

�البنائية� �نظرت �كيف �أي م،
ّ
�والتعل �العليم �لعملي�� �البنائية �مرتكزات �أ�م ��عا�� �البحث ��ذا ��� �بنفسھ، ��علمھ بناء

م؟�وكيف�يصنع�املعلم�البنا�ي�واملتعلم�البنا�ي؟
ّ
لعملي���العليم�والتعل

�عر�ف�النظر�ة�البنائية.2

���النّ             �الّنظر:" ظر�ة �وقيل �بمعلوم، �ل�س �ما �استعالم �إ�� �يؤدي �وجھ �ع�� �معلومة �أمور ترت�ب

،�أو����إعطاء�حكم�أو�الّتعب���عن�وج�ة�نظر�ما،�مما��ع���أ��ا�تفك������قضية�ما،��ذا�التصّور�)2015القا���،�(."علم

�جتما���ملف�وم�الّنظر�ة،�يجعل�النظر����مقابل�الفعل�والعمل،�و�و�ما�يضفي�ع���النظر�ة���عدا�قدحيا�وسلبيا����

5القا���،�(." الوقت�ذاتھ

لتخلص�����خ���إ���نتائج�دقيقة�وعامة،�نطلق�عل��ا�اسم�النظر�ة�وال�ت�ون�إال�من�املتخصص�ن�العلماء�الذين�كرسوا�

حيا��م����مجال�البحث�واملعرفة�والتحري،�ومن�أمثل��ا�النظر�ة�البنا

جون�بياجيھ(من�طرف�صاح��ا�

         � �ألعمال �ن�يجة �املا��� �العقد ��� �للتعلم �بارزة �كنظر�ة �ظ�رت �البنائية �النظر�ة إّن

وفيجو��س�ي،�الذين�قدموا�سوابق�تار�خية�للنظ

النظر�ة�السلوكية�إ���ال��بية�ال����س�ند�ع���النظر�ة�املعرفية

النفس�والفلسفة�من�وج�ة�نظر�جون�بياجيھ،�أي�البنائية�ركزت�

���السلوكية،�ولكن�ع���املشاركة�والبحث�لصنع�املعا�ي،�فاملتعلم�ال�يتلق�املعرفة�بل�ي�ن��ا�بمفرده�ح�����ضم�ا�جيدا�

ثم�يطلب�منھ�أيضا�توظيف�ا�واس�ثمار�ا����مجاالتھ�داخل�املدرسة�وخارج�ا

�عت���النظر�ة�البنائية�من         

و����ش��ك�مع�غ���ا�من�النظر�ات��دراكية����كث���من�النقاط،�إال�أ��ا�تتمّ���ع��ا�بتأكيد�ا�ع���توظيف�التعلم�من�

خالل�السياق�ا��قيقي،��

�تدعو�إ��� ��� �بل �املجتمع، �خدمة �التعلم ��ذا �ع�� �يجب �ما، �اجتما�� �محيط ��� �التعلم �بناء �أّن ��جتما�� بالبعد

الت�امل�املعر���والتعلم�الذا�ي�من�خالل�الّدور��يجا�ي�للمتعلم�ونبذ�السلبية�فيھ،�وتبعث�فيھ�روح�ال�شاط�والبحث�

والتنقيب،�واملقارنة�وعدم��ستقبال�دون�

الرئ�سة�للبنائية�ت�سب�إ���

3. 
ّ
ممبادئ�الن

ّ
ظر�ة�البنائية����التعل

  :من�أ�م�املبادئ�ما�ي��

م.أ
ّ
ينفصل�عن�التطّور�الّنما�ي�للعالقة�ب�ن�الذات�واملوضوع،�أي�التعلم�يق��ن�باشتغال�الذات�ع���املوضوع،�ال�" التعل

ول�س�باقتناء�معارف�عنھ،��ستدالل�شرط�لبناء�املف�وم،�حيث�أّن�املف�وم�ير�ط�العناصر�و�شياء��عض�ا�ببعض��

وا��طاطة�تجمع�ما��و�مش��ك�و��ن��فعال�ال���تجري������ظا

است�تاجات�استداللية��ستمد�ماد��ا�من�خطاطات�الفعل
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م�معارف�ملتعلم�ل�س����مستوا�ا،�فالتطّور�الّنما�ي�شرطا�ضرور�ا�لبناء�
ّ
املعرفة�للمتعلم،�فالبد�فال�يمكن�أن��عل

�يحدث� ��عدما �لھ، ��علم�ا �ال�� �املعرفية �املادة �و��ن �للتعلم �وقابيلتھ �املتعلم �ذاتية �ب�ن �وت�افؤا �ا���اما �نحقق أن

�إ��� �ال����� �التقو�م �من �انطالقا �املعرفة �بناء �خطوات �عن ��عد �فيما �نتحدث �واملوضوع، �الذات �ب�ن ����ام

��دلة� �تقديم ��� ��و�وسيلة �الذي ��ستدالل �يتخلل�ا �أن �البد �املراحل ��ذه �خالل ن

�الذي� �املعر��، �البناء ��عد �واست�تاجات �مفا�يم واستخالص

خدم���سان����عصر�التكنولوجيا�ينا����ستقبال�املعر���و�تجاوزه�و�عت��ه�من�الطرائق�القديمة�التقليدية�ال���ال�ت

كما��ش��ط�البناء�املعر���الف�م،�فال�يمكن�بناء�املعارف�دون�ف�م�ا�و�ضم�ا،�

�دون� ��متحان �يوم �املعلومات �وإرجاع �والتلق�ن، �ا��فظ �ع�� �تقوم �ال�� �الكالسيكية �النظر�ة �عليھ �عي�ت �ما �ذا

�ستقبل�بجمود�ولك��ا��ستقبل�بفعالية�وإدراك�املوضوع،�بمع���أّن��ف�ار�وا��قائق�ال�توضع�ب�ن�يدي�

انطلقت�البنائية��من�أساس�بّ�ن،��و�أّن�املعرفة�ال�يمكن�تقديم�ا�

ھ�لم�يتعب����تحصيل�ا�و�ذا�ما�
ّ
�زة،�والس�ب�����ذا��و�أ��ا�ال�تبقى����ذ�نھ�مدة�طو�لة�من�الزمن،�ألن

��ساسية�التوجيھ،� �وظيفتھ �وقائدا، �موج�ا �الصف �داخل �فاملعلم �سابقا، �أشرنا �كما �عليھ�النظر�ة�السلوكية عي�ت

�التعليمية �املادة �املتعلم، �التقو�م�...)لم، �خالل �من ،

وطرح��سئلة�حول��ل�نقطة�من�نقاط�الدرس،�و���ك��جو�ة�ت�تقل�ب�ن�املتعلم�ن�إ���أن�يب���املتعلم�املعرفة�ذاتيا�

ھ�بنا�ا�بنفسھ،�عك
ّ
س�ال���وع���خطوات�متتالية،��نا��ذه�املعرفة�املب�ية�ستضل����ذ�ن�املتعلم�طوال�حياتھ،�ألن

تكيفي�من�خالل�تنظيم�العالم�التجر���،�وأننا�ال�نجد�ا��قيقة،�ولكننا�نب���تفس��ات�����اتنا،�أي�

 ."بمع���آخر،�ال�نملك�معرفة�ا��قيقة�دائما�عن�العالم�املحيط،�لكن�يمكن�معرفة�العالم�املحيط�من�خالل�ا����ات

�ف��ا� �أي �مطلقا، ���يحة �ال�ت�ون ��خ��ة �و�ذه �السابقة �املك�سبة �املعلومات �يمتلك فاملتعلم

املغلوطة�وال��يحة،�من�خالل�العالم�املحيط�وخ��اتھ�وتجار�ھ،���دف�البنائية��نا�إ���زعزعة��ذه�املعارف�املسبقة�

���ال��اية،�أي�أّن�البنائية��س���إ���إزالة��ل�ما��و�مغلوط،�و�حتفاظ�بما�

�و���يح����ذ�ن�املتعلم�البنا�ي�وتوظيفھ�ح���ي��كز����ذ�نھ،�وت�ون�لھ�منفعة�أك������نفسھ�و���مجتمعھ،�فاملعرفة�

وعب�نصا�أدبيا�درسھ،�البد�و�جب�عليھ�

�خ��اتھ� �ضوء ��� �معرفتھ �يب�� �املتعلم ��ون �وذلك �التعلم، �عملية ��رت�از��� محور

���ص� �إذا �إال �درسھ ��� �ينطلق �أن �لھ �يمكن �ال �املعلم �أّن �إ�� �تدعو�البنائية أي

�مستوى� ��عرف �خالل�ا �من �أسئلة �عدة �يطرح �أي �ال�����، �التقو�م �طر�ق �عن �املتعلم، �عند �السابقة املعلومات

م�الّدرس�ا��ديد،�ثم��عد�ذلك��شرع����تدر�سھ�إ���ال��اية�
ّ
فال�يمكن�أن�ندّرس�درسا�املتعلم�ن،�و��يئ��م�الستقبال��عل

�مع�م ��جتما�� �التفاوض �خالل �من �بي��ما �بل ��خر�ن، �عن �بمعزل �معرفتھ �يب�� �ال م
ّ
�املتعل �و�ز�د،�( ." أّن داود

�عملية� �أثناء �املتعلم�ن �من �مجموعة ��علم �بل �بمفرده، �متعلم �مع �ال�يتعامل �بالطبع �الصف �داخل �فاملعلم ،

التدر�س،�و���مواج�ة�مش�لة�معينة�تخدم�الّدرس،�ع���املعلم�أن�يّوجھ�مختلف��سئلة�للمتعلم�ن�و���ك�ل�م�حر�ة�

����أحيانا�لزميلھ�املتعلم،�تحت�توجيھ�وقيادة�املعلم�
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م�معارف�ملتعلم�ل�س����مستوا�ا،�فالتطّور�الّنما�ي�شرطا�ضرور�ا�لبناء�
ّ
فال�يمكن�أن��عل

�يحدث� ��عدما �لھ، ��علم�ا �ال�� �املعرفية �املادة �و��ن �للتعلم �وقابيلتھ �املتعلم �ذاتية �ب�ن �وت�افؤا �ا���اما �نحقق أن

�إ��� �ال����� �التقو�م �من �انطالقا �املعرفة �بناء �خطوات �عن ��عد �فيما �نتحدث �واملوضوع، �الذات �ب�ن ����ام

�وم �أو�البنا�ي، �الت�و��� ��دلة�التقو�م �تقديم ��� ��و�وسيلة �الذي ��ستدالل �يتخلل�ا �أن �البد �املراحل ��ذه �خالل ن

�أو�نف��ا �فرضيات �إثبات �إ�� �التوصل �يتم �ح�� �الذي�. العلمية �املعر��، �البناء ��عد �واست�تاجات �مفا�يم واستخالص

ينا����ستقبال�املعر���و�تجاوزه�و�عت��ه�من�الطرائق�القديمة�التقليدية�ال���ال�ت

كما��ش��ط�البناء�املعر���الف�م،�فال�يمكن�بناء�املعارف�دون�ف�م�ا�و�ضم�ا،�. وعصر�العالم�قر�ة�صغ��ة�أمام�املتعلم

�دون� ��متحان �يوم �املعلومات �وإرجاع �والتلق�ن، �ا��فظ �ع�� �تقوم �ال�� �الكالسيكية �النظر�ة �عليھ �عي�ت �ما �ذا

�ستقبل�بجمود�ولك��ا��ستقبل�بفعالية�وإدراك�املوضوع،�بمع���أّن��ف�ار�وا��قائق�ال�توضع�ب�ن�يدي�

انطلقت�البنائية��من�أساس�بّ�ن،��و�أّن�املعرفة�ال�يمكن�تقديم�ا��)2016داود�و�ز�د،�( ."الطلبة�وعل��م�بناء�مفا�يم�م

ھ�لم�يتعب����تحصيل�ا�و�ذا�ما�
ّ
�زة،�والس�ب�����ذا��و�أ��ا�ال�تبقى����ذ�نھ�مدة�طو�لة�من�الزمن،�ألن

��ساسية�التوجيھ،� �وظيفتھ �وقائدا، �موج�ا �الصف �داخل �فاملعلم �سابقا، �أشرنا �كما �عليھ�النظر�ة�السلوكية عي�ت

��� �ال�� �التعليمية �عناصر�العملية �ب�ن �تفاعلية �ب�ئة �التعليميةاملع:(وخلق �املادة �املتعلم، لم،

وطرح��سئلة�حول��ل�نقطة�من�نقاط�الدرس،�و���ك��جو�ة�ت�تقل�ب�ن�املتعلم�ن�إ���أن�يب���املتعلم�املعرفة�ذاتيا�

ھ�بنا�ا�بنفسھ،�عك
ّ
وع���خطوات�متتالية،��نا��ذه�املعرفة�املب�ية�ستضل����ذ�ن�املتعلم�طوال�حياتھ،�ألن

تكيفي�من�خالل�تنظيم�العالم�التجر���،�وأننا�ال�نجد�ا��قيقة،�ولكننا�نب���تفس��ات�����اتنا،�أي�

بمع���آخر،�ال�نملك�معرفة�ا��قيقة�دائما�عن�العالم�املحيط،�لكن�يمكن�معرفة�العالم�املحيط�من�خالل�ا����ات

�ف��ا� �أي �مطلقا، ���يحة �ال�ت�ون ��خ��ة �و�ذه �السابقة �املك�سبة �املعلومات �يمتلك فاملتعلم

املغلوطة�وال��يحة،�من�خالل�العالم�املحيط�وخ��اتھ�وتجار�ھ،���دف�البنائية��نا�إ���زعزعة��ذه�املعارف�املسبقة�

���ال��اية،�أي�أّن�البنائية��س���إ���إزالة��ل�ما��و�مغلوط،�و�حتفاظ�بما��وإخضاع�ا�للتجارب،�وتصفي��ا�وتنقيح�ا

�و���يح����ذ�ن�املتعلم�البنا�ي�وتوظيفھ�ح���ي��كز����ذ�نھ،�وت�ون�لھ�منفعة�أك������نفسھ�و���مجتمعھ،�فاملعرفة�

وعب�نصا�أدبيا�درسھ،�البد�و�جب�عليھ�املتعلم�إذا�ف�م�واست: إذا�لم��س�ثمر�ا�املتعلم�فإّ��ا�تبقى�عنده�مبتورة،�مثال

  .أن��س�ثمره،�أي�يؤلف�نصا�من�إ�شائھ�ع���منوال��ذا�الّنص�املدروس

� ��� �السابقة �املتعلم �خ��اتھ�"معرفة �ضوء ��� �معرفتھ �يب�� �املتعلم ��ون �وذلك �التعلم، �عملية ��رت�از��� محور

� �و�ز�د، ���ص��)2016داود �إذا �إال �درسھ ��� �ينطلق �أن �لھ �يمكن �ال �املعلم �أّن �إ�� �تدعو�البنائية أي

�مستوى� ��عرف �خالل�ا �من �أسئلة �عدة �يطرح �أي �ال�����، �التقو�م �طر�ق �عن �املتعلم، �عند �السابقة املعلومات

م�الّدرس�ا��ديد،�ثم��عد�ذلك��شرع����تدر�سھ�إ���ال��اية�
ّ
املتعلم�ن،�و��يئ��م�الستقبال��عل

  .للمتعلم�دون�فحص�املعرفة�الّسابقة�لھ

�مع�م ��جتما�� �التفاوض �خالل �من �بي��ما �بل ��خر�ن، �عن �بمعزل �معرفتھ �يب�� �ال م
ّ
�املتعل أّن

�عملية� �أثناء �املتعلم�ن �من �مجموعة ��علم �بل �بمفرده، �متعلم �مع �ال�يتعامل �بالطبع �الصف �داخل �فاملعلم ،

التدر�س،�و���مواج�ة�مش�لة�معينة�تخدم�الّدرس،�ع���املعلم�أن�يّوجھ�مختلف��سئلة�للمتعلم�ن�و���ك�ل�م�حر�ة�

����أحيانا�لزميلھ�املتعلم،�تحت�توجيھ�وقيادة�املعلم��جابة��و�ث���ف��م�روح�النقاش�والتفاوض،�أي�يصبح�املتعلم�ي
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م�معارف�ملتعلم�ل�س����مستوا�ا،�فالتطّور�الّنما�ي�شرطا�ضرور�ا�لبناء�         
ّ
فال�يمكن�أن��عل

�يحدث� ��عدما �لھ، ��علم�ا �ال�� �املعرفية �املادة �و��ن �للتعلم �وقابيلتھ �املتعلم �ذاتية �ب�ن �وت�افؤا �ا���اما �نحقق أن

�إ��� �ال����� �التقو�م �من �انطالقا �املعرفة �بناء �خطوات �عن ��عد �فيما �نتحدث �واملوضوع، �الذات �ب�ن ����ام

�وم �أو�البنا�ي، �الت�و��� التقو�م

�أو�نف��ا �فرضيات �إثبات �إ�� �التوصل �يتم �ح�� العلمية

ينا����ستقبال�املعر���و�تجاوزه�و�عت��ه�من�الطرائق�القديمة�التقليدية�ال���ال�ت

وعصر�العالم�قر�ة�صغ��ة�أمام�املتعلم

�دون� ��متحان �يوم �املعلومات �وإرجاع �والتلق�ن، �ا��فظ �ع�� �تقوم �ال�� �الكالسيكية �النظر�ة �عليھ �عي�ت �ما �ذا

  .اس�يعا��ا�جيد

�ستقبل�بجمود�ولك��ا��ستقبل�بفعالية�وإدراك�املوضوع،�بمع���أّن��ف�ار�وا��قائق�ال�توضع�ب�ن�يدي�"املعرفة�ال�. ب

الطلبة�وعل��م�بناء�مفا�يم�م

ھ�لم�يتعب����تحصيل�ا�و�ذا�ما�للمتعلم�جا
ّ
�زة،�والس�ب�����ذا��و�أ��ا�ال�تبقى����ذ�نھ�مدة�طو�لة�من�الزمن،�ألن

��ساسية�التوجيھ،� �وظيفتھ �وقائدا، �موج�ا �الصف �داخل �فاملعلم �سابقا، �أشرنا �كما �عليھ�النظر�ة�السلوكية عي�ت

��� �ال�� �التعليمية �عناصر�العملية �ب�ن �تفاعلية �ب�ئة وخلق

وطرح��سئلة�حول��ل�نقطة�من�نقاط�الدرس،�و���ك��جو�ة�ت�تقل�ب�ن�املتعلم�ن�إ���أن�يب���املتعلم�املعرفة�ذاتيا�

ھ�بنا�ا�بنفسھ،�عك
ّ
وع���خطوات�متتالية،��نا��ذه�املعرفة�املب�ية�ستضل����ذ�ن�املتعلم�طوال�حياتھ،�ألن

  .�عطى�لھ�جا�زة

تكيفي�من�خالل�تنظيم�العالم�التجر���،�وأننا�ال�نجد�ا��قيقة،�ولكننا�نب���تفس��ات�����اتنا،�أي�" فعل�املعرفة          

بمع���آخر،�ال�نملك�معرفة�ا��قيقة�دائما�عن�العالم�املحيط،�لكن�يمكن�معرفة�العالم�املحيط�من�خالل�ا����ات

)� �و�ز�د، �ف��ا��)2016داود �أي �مطلقا، ���يحة �ال�ت�ون ��خ��ة �و�ذه �السابقة �املك�سبة �املعلومات �يمتلك فاملتعلم

املغلوطة�وال��يحة،�من�خالل�العالم�املحيط�وخ��اتھ�وتجار�ھ،���دف�البنائية��نا�إ���زعزعة��ذه�املعارف�املسبقة�

وإخضاع�ا�للتجارب،�وتصفي��ا�وتنقيح�ا

�و���يح����ذ�ن�املتعلم�البنا�ي�وتوظيفھ�ح���ي��كز����ذ�نھ،�وت�ون�لھ�منفعة�أك������نفسھ�و���مجتمعھ،�فاملعرفة�

إذا�لم��س�ثمر�ا�املتعلم�فإّ��ا�تبقى�عنده�مبتورة،�مثال

أن��س�ثمره،�أي�يؤلف�نصا�من�إ�شائھ�ع���منوال��ذا�الّنص�املدروس

�. د ��� �السابقة �املتعلم معرفة

�( ." السابقة �و�ز�د، داود

�مستوى� ��عرف �خالل�ا �من �أسئلة �عدة �يطرح �أي �ال�����، �التقو�م �طر�ق �عن �املتعلم، �عند �السابقة املعلومات

م�الّدرس�ا��ديد،�ثم��عد�ذلك��شرع����تدر�سھ�إ���ال��اية�
ّ
املتعلم�ن،�و��يئ��م�الستقبال��عل

للمتعلم�دون�فحص�املعرفة�الّسابقة�لھ

�مع�م.�ــ ��جتما�� �التفاوض �خالل �من �بي��ما �بل ��خر�ن، �عن �بمعزل �معرفتھ �يب�� �ال م
ّ
�املتعل أّن

�عملية�)2016 �أثناء �املتعلم�ن �من �مجموعة ��علم �بل �بمفرده، �متعلم �مع �ال�يتعامل �بالطبع �الصف �داخل �فاملعلم ،

التدر�س،�و���مواج�ة�مش�لة�معينة�تخدم�الّدرس،�ع���املعلم�أن�يّوجھ�مختلف��سئلة�للمتعلم�ن�و���ك�ل�م�حر�ة�

�جابة��و�ث���ف��م�روح�النقاش�والتفاوض،�أي�يصبح�املتعلم�ي
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الذي�يدير��ذا�املوقف�التعلي��،��ذا�التفاوض�والنقاش�وا��دال�ب�ن�املتعلم�ن،�يؤدي������ايتھ�إ���بناء�معرفة�ذاتية�

اعية�لد��م،�انطالقا�من�مسا�م��م�جميعا�كمجتمع��عل��،�لذلك�نقول�أّن�الصف����علم��جتماع��و�مؤسسة�اجتم

داود�و�( ." يحدث�ع���أفضل�وجھ�عندما�يواجھ�الفرد�املتعلم�مش�لة�أو�موقفا�أو�م�مة�حقيقية�واقعية

،�أن�تتم�صياغة�الكفاءة�ا��تامية�ل�ذا�

الّدرس����وضعية�مش�لة،�وت�ون��ذه��خ��ة�مست�بطة�من�واقعھ�الذي��ع�ش�فيھ�ع���ش�ل�سؤال�واحد،�و���ل�

م�بمعية�املتعلم�ن����بناء�التعلم�بخطواتھ�إ����جابة�عن��ذه�املش�لة�من�
ّ
مجموعة�من�الفرضيات،��عد�ا��س���املعل

�التدر�س� ��� �املشكالت �حل �بطر�قة �الوقت �نفس ��� �و�ستع�ن �التعلم �إ�� �تدعو �فالبنائية سھ،

مفا�يم�أساسية،�فالصف�البنا�ي�يركز�ع���املبادرة����ال�ساؤل�والتفاعل�املتكرر�

حيث�من�العيوب�ال���عي�ت�ع���السلوكية����التعلم����

جمود�املتعلم�وسلب�تھ،�وعدم�إبداء�رأيھ����التعلم،�ف�و�مستقبل�فقط�للمعلومة�بطر�قة�إلقائية،�فالبنائية�تفكر����

ل�الف�م�و�ستفسار�والشك�����ل��ذا�وت�تقده�وتحث�ع���ا��يو�ة�ب�ن�املتعلم�ن،�و�عث�ف��م�روح�ال�ساؤل�من�أج

�املدرسة� �عند �غائبا ��ان �الذي �ا��وار�العل�� �خلق �وتدعو�إ�� �ا��قيقة، �إ�� �يؤدي �التعلم ��� �الشك �ألّن املعلومة،

  .السلوكية،�فاملعلم�آنذاك��ان�يلقي�الّدرس�و�خرج�وانت���فزمن��ذا��لقاء�انت��

 ." لعمل�ع���ف�م�وج�ات�نظر�املتعلم�ن�ضروري����ال��بية�البنائية

حيث����ع�البنائية�املعلم�ن�أثناء�التدر�س�بأن���تموا�بوج�ات�نظر�املتعلم�ن،�وال�يتم�إقصا��م�

�ا،�انطالقا�من��ذه��راء�يصل�املعلم�بمعية�املتعلم�ن�

إ���تحقيق�التعلم،�و�و�إحداث��غي������سلوك�املتعلم،�أي��نتقال�من�حالة�ا���ل�باملعرفة�إ���حالة�العلم���ا،�وال�

ما�ينقصنا��نتوقف�عند��ذا،�بل�أيضا�يوظف�ا�و�س�ثمر�ا،�أي�البنائية�تدعو�إ����علم�املعرفة�ثم�استخدام�ا،�و�ذا

�إجابة� �عن �املعلم �يبحث �ضيقة �أسئلة �فطرح �التدر�س، �سياق ��� �املتعلم�ن ��علم تقييم

أي�ال�يمكن�أن�تفصل�البنائية�أو��)2016

�لبناء� �أساس �شرط �فالتقو�م �التقو�م، �عملية �و��ن �ج�ة، �من �والتعليم �التعلم �عملية �ب�ن �التعلم �نظر�ات �من غ���ا

�إ�� �قسمتھ �حيث �أك��، �بھ ���تم �البنائية �لكن �ضيق، �نطاق ��� �التقو�م �تطبيق �إ�� ���دف �السلوكية ���يح ،� �التعلم

التقو�م�ال���ي����يتم����بداية�الّتدر�س،�يقوم�املعلم�ب���يص�املك�سبات�القبلية�للمتعلم�ن،�من�

�عملية� �خالل ��ذا �يحصل �الت�و���، �أو �البنا�ي �التقو�م �و�ناك ،� �ا��ديد �الّدرس ��� �ينطلق �كيف ��عرف خالل�ا

م�بالتقو�م�ل�ي��عرف�مدى�ف�م�م�ل�ذه�ا��طوة،�من�

�الّدرس� ���ار�ة ��� ��ذا �ي�ون �ا��تامي، �أو �التحصي�� ��و�التقو�م �الثالث �والتقو�م �املوالية �ل��طوة ��نتقال أجل

  .املدروس،�فأداة�قياس�التعلم��و�التقو�م�أي�طرح��سئلة�و�قصد�بالتقو�م�ت�يان�ا��طأ�وت��يحھ�و�عديلھ

ھ�البد�من�بناء�جسور�
ّ
بناء�املعارف�ا��ديدة�ع���ا����ات�واملعارف�السابقة�للمتعلم،�أي�أن

�من�النظر�ات� �وغ���ا �مسلمات�البنائية فمن

إذا�إتكأت�ع���معرفة�سابقة،�فا����ات�السابقة����محرك�من�

أجل�ف�م�معرفة�جديدة،�و�ذه��خ��ة�أيضا�ست�ون�معرفة�سابقة�ملعرفة�قادمة،�فاملعارف�ال���يك�س��ا���سان�أو�
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الذي�يدير��ذا�املوقف�التعلي��،��ذا�التفاوض�والنقاش�وا��دال�ب�ن�املتعلم�ن،�يؤدي������ايتھ�إ���بناء�معرفة�ذاتية�

لد��م،�انطالقا�من�مسا�م��م�جميعا�كمجتمع��عل��،�لذلك�نقول�أّن�الصف����علم��جتماع��و�مؤسسة�اجتم

  .أي�ال�يمكن�للّدولة�أن�تنجز�مدرسة�ل�ل�متعلم

يحدث�ع���أفضل�وجھ�عندما�يواجھ�الفرد�املتعلم�مش�لة�أو�موقفا�أو�م�مة�حقيقية�واقعية

،�أن�تتم�صياغة�الكفاءة�ا��تامية�ل�ذا�أي�تدعو�البنائية�إ���أّن�من�واجب�املتعلم�قبل�تدر�سھ�ألي�درس

الّدرس����وضعية�مش�لة،�وت�ون��ذه��خ��ة�مست�بطة�من�واقعھ�الذي��ع�ش�فيھ�ع���ش�ل�سؤال�واحد،�و���ل�

م�بمعية�املتعلم�ن����بناء�التعلم�بخطواتھ�إ����جابة�عن��ذه�املش�لة�من�
ّ
مجموعة�من�الفرضيات،��عد�ا��س���املعل

�التدر�س� ��� �املشكالت �حل �بطر�قة �الوقت �نفس ��� �و�ستع�ن �التعلم �إ�� �تدعو �فالبنائية سھ،

مفا�يم�أساسية،�فالصف�البنا�ي�يركز�ع���املبادرة����ال�ساؤل�والتفاعل�املتكرر�" أن�عملية�التعلم�تتمركز�حول 

حيث�من�العيوب�ال���عي�ت�ع���السلوكية����التعلم�����)2016داود�و�ز�د،�( ." من�ال��ك���ع���املنافسة�و��عزال

جمود�املتعلم�وسلب�تھ،�وعدم�إبداء�رأيھ����التعلم،�ف�و�مستقبل�فقط�للمعلومة�بطر�قة�إلقائية،�فالبنائية�تفكر����

�ل��ذا�وت�تقده�وتحث�ع���ا��يو�ة�ب�ن�املتعلم�ن،�و�عث�ف��م�روح�ال�ساؤل�من�أج

�املدرسة� �عند �غائبا ��ان �الذي �ا��وار�العل�� �خلق �وتدعو�إ�� �ا��قيقة، �إ�� �يؤدي �التعلم ��� �الشك �ألّن املعلومة،

السلوكية،�فاملعلم�آنذاك��ان�يلقي�الّدرس�و�خرج�وانت���فزمن��ذا��لقاء�انت��

لعمل�ع���ف�م�وج�ات�نظر�املتعلم�ن�ضروري����ال��بية�البنائيةملعرفة�وج�ات�نظر�املتعلم�ن�وتقدير�ا�فا

حيث����ع�البنائية�املعلم�ن�أثناء�التدر�س�بأن���تموا�بوج�ات�نظر�املتعلم�ن،�وال�يتم�إقصا��م�

�ا،�انطالقا�من��ذه��راء�يصل�املعلم�بمعية�املتعلم�ن����بناء�التعلم،�بل��سمع�جميع�آرا��م�و�حلل�ا�و�فسر�ا�و�قّوم

إ���تحقيق�التعلم،�و�و�إحداث��غي������سلوك�املتعلم،�أي��نتقال�من�حالة�ا���ل�باملعرفة�إ���حالة�العلم���ا،�وال�

نتوقف�عند��ذا،�بل�أيضا�يوظف�ا�و�س�ثمر�ا،�أي�البنائية�تدعو�إ����علم�املعرفة�ثم�استخدام�ا،�و�ذا

  . نحن����البلدان�العر�ية،�أي�ال��س�ثمر�ا�����علمنا

�ع�� �البنائية �إجابة�" تحث �عن �املعلم �يبحث �ضيقة �أسئلة �فطرح �التدر�س، �سياق ��� �املتعلم�ن ��علم تقييم

2016داود�و�ز�د،�( ." محددة�يحرم�املعلم�ن�من�إعادة�النظر����عقول�املتعلم�ن

�لبناء� �أساس �شرط �فالتقو�م �التقو�م، �عملية �و��ن �ج�ة، �من �والتعليم �التعلم �عملية �ب�ن �التعلم �نظر�ات �من غ���ا

�إ�� �قسمتھ �حيث �أك��، �بھ ���تم �البنائية �لكن �ضيق، �نطاق ��� �التقو�م �تطبيق �إ�� ���دف �السلوكية ���يح ،� التعلم

التقو�م�ال���ي����يتم����بداية�الّتدر�س،�يقوم�املعلم�ب���يص�املك�سبات�القبلية�للمتعلم�ن،�من�

�عملية� �خالل ��ذا �يحصل �الت�و���، �أو �البنا�ي �التقو�م �و�ناك ،� �ا��ديد �الّدرس ��� �ينطلق �كيف ��عرف خالل�ا

م�بالتقو�م�ل�ي��عرف�مدى�ف�م�م�ل�ذه�ا��طوة،�من�الّتدر�س،��ع�������ل�خطوة�من�خطوات�الّدرس�يصاح��ا�املعل

�الّدرس� ���ار�ة ��� ��ذا �ي�ون �ا��تامي، �أو �التحصي�� ��و�التقو�م �الثالث �والتقو�م �املوالية �ل��طوة ��نتقال أجل

املدروس،�فأداة�قياس�التعلم��و�التقو�م�أي�طرح��سئلة�و�قصد�بالتقو�م�ت�يان�ا��طأ�وت��يحھ�و�عديلھ

ھ�البد�من�بناء�جسور�"
ّ
بناء�املعارف�ا��ديدة�ع���ا����ات�واملعارف�السابقة�للمتعلم،�أي�أن

�ا��ديدة �السابقة�واملعارف �املتعلم�ن �معارف �( ."ب�ن �و�ز�د، �من�النظر�ات�) 2016داود �وغ���ا �مسلمات�البنائية فمن

إذا�إتكأت�ع���معرفة�سابقة،�فا����ات�السابقة����محرك�من��املعرفية،�أنھ�ال�يمكننا�أن�نتعلم�معرفة�جديدة�إال 

أجل�ف�م�معرفة�جديدة،�و�ذه��خ��ة�أيضا�ست�ون�معرفة�سابقة�ملعرفة�قادمة،�فاملعارف�ال���يك�س��ا���سان�أو�
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الذي�يدير��ذا�املوقف�التعلي��،��ذا�التفاوض�والنقاش�وا��دال�ب�ن�املتعلم�ن،�يؤدي������ايتھ�إ���بناء�معرفة�ذاتية�

لد��م،�انطالقا�من�مسا�م��م�جميعا�كمجتمع��عل��،�لذلك�نقول�أّن�الصف����علم��جتماع��و�مؤسسة�اجتم

أي�ال�يمكن�للّدولة�أن�تنجز�مدرسة�ل�ل�متعلم

يحدث�ع���أفضل�وجھ�عندما�يواجھ�الفرد�املتعلم�مش�لة�أو�موقفا�أو�م�مة�حقيقية�واقعية" أّن�التعلم�     

أي�تدعو�البنائية�إ���أّن�من�واجب�املتعلم�قبل�تدر�سھ�ألي�درس�)2016ز�د،�

الّدرس����وضعية�مش�لة،�وت�ون��ذه��خ��ة�مست�بطة�من�واقعھ�الذي��ع�ش�فيھ�ع���ش�ل�سؤال�واحد،�و���ل�

م�بمعية�املتعلم�ن����بناء�التعلم�بخطواتھ�إ����جابة�عن��ذه�املش�لة�من�
ّ
مجموعة�من�الفرضيات،��عد�ا��س���املعل

�بنف �املعلم �التدر�س�طرف ��� �املشكالت �حل �بطر�قة �الوقت �نفس ��� �و�ستع�ن �التعلم �إ�� �تدعو �فالبنائية سھ،

  .و�س�ثمر�ا

أن�عملية�التعلم�تتمركز�حول . ج

من�ال��ك���ع���املنافسة�و��عزال

جمود�املتعلم�وسلب�تھ،�وعدم�إبداء�رأيھ����التعلم،�ف�و�مستقبل�فقط�للمعلومة�بطر�قة�إلقائية،�فالبنائية�تفكر����

�ل��ذا�وت�تقده�وتحث�ع���ا��يو�ة�ب�ن�املتعلم�ن،�و�عث�ف��م�روح�ال�ساؤل�من�أج

�املدرسة� �عند �غائبا ��ان �الذي �ا��وار�العل�� �خلق �وتدعو�إ�� �ا��قيقة، �إ�� �يؤدي �التعلم ��� �الشك �ألّن املعلومة،

السلوكية،�فاملعلم�آنذاك��ان�يلقي�الّدرس�و�خرج�وانت���فزمن��ذا��لقاء�انت��

ملعرفة�وج�ات�نظر�املتعلم�ن�وتقدير�ا�فا" الس��. ط

حيث����ع�البنائية�املعلم�ن�أثناء�التدر�س�بأن���تموا�بوج�ات�نظر�املتعلم�ن،�وال�يتم�إقصا��م��)2016داود�و�ز�د،�(

���بناء�التعلم،�بل��سمع�جميع�آرا��م�و�حلل�ا�و�فسر�ا�و�قّوم

إ���تحقيق�التعلم،�و�و�إحداث��غي������سلوك�املتعلم،�أي��نتقال�من�حالة�ا���ل�باملعرفة�إ���حالة�العلم���ا،�وال�

نتوقف�عند��ذا،�بل�أيضا�يوظف�ا�و�س�ثمر�ا،�أي�البنائية�تدعو�إ����علم�املعرفة�ثم�استخدام�ا،�و�ذا

نحن����البلدان�العر�ية،�أي�ال��س�ثمر�ا�����علمنا

�ع��              �البنائية تحث

محددة�يحرم�املعلم�ن�من�إعادة�النظر����عقول�املتعلم�ن

�لبناء� �أساس �شرط �فالتقو�م �التقو�م، �عملية �و��ن �ج�ة، �من �والتعليم �التعلم �عملية �ب�ن �التعلم �نظر�ات �من غ���ا

�إ�� �قسمتھ �حيث �أك��، �بھ ���تم �البنائية �لكن �ضيق، �نطاق ��� �التقو�م �تطبيق �إ�� ���دف �السلوكية ���يح ،� التعلم

التقو�م�ال���ي����يتم����بداية�الّتدر�س،�يقوم�املعلم�ب���يص�املك�سبات�القبلية�للمتعلم�ن،�من�: ثالثة�أقسام

�عملية� �خالل ��ذا �يحصل �الت�و���، �أو �البنا�ي �التقو�م �و�ناك ،� �ا��ديد �الّدرس ��� �ينطلق �كيف ��عرف خالل�ا

الّتدر�س،��ع�������ل�خطوة�من�خطوات�الّدرس�يصاح��ا�املعل

�الّدرس� ���ار�ة ��� ��ذا �ي�ون �ا��تامي، �أو �التحصي�� ��و�التقو�م �الثالث �والتقو�م �املوالية �ل��طوة ��نتقال أجل

املدروس،�فأداة�قياس�التعلم��و�التقو�م�أي�طرح��سئلة�و�قصد�بالتقو�م�ت�يان�ا��طأ�وت��يحھ�و�عديلھ

"�دف�البنائية�إ����         

�ا��ديدة �السابقة�واملعارف �املتعلم�ن �معارف ب�ن

املعرفية،�أنھ�ال�يمكننا�أن�نتعلم�معرفة�جديدة�إال 

أجل�ف�م�معرفة�جديدة،�و�ذه��خ��ة�أيضا�ست�ون�معرفة�سابقة�ملعرفة�قادمة،�فاملعارف�ال���يك�س��ا���سان�أو�



سوسیوتربویة إلعادة إنتاج الثقة بین 

 

       براین      ألمانیا/ اصدارات المركز الدیمقراطي العربي للدراسات السیاسیة واالقتصادیة 

201 

�ونر� �السابقة �معلوماتھ ����ص �دائما ��علمھ �عندما �فاملتعلم �ع���حياتھ، �وم�سعة �م��ابطة �سلسلة ��� ط�ا�املتعلم

باملعلومات�ا��ديدة،�ح���يحدث�نموا�معرفيا�لدى�املتعلم،�كأن�ن�تقل�����علمھ�من��س�ل�إ���الس�ل�إ���الصعب�ثم�

أن�يتم����يع�املتعلم�ن�ع���اس��اتيجيات�متنوعة���ل�املشكالت�قبل�الوصول�إ����جابة�

ّن�املتعلم�ال�يمكن�أن�نحبط�معنو�اتھ�أثناء�التعلم،�بل����عھ�ونتقبل�منھ��ل��جابات��

�أجل� �من ��ع�� �التقو�م، �البنائية، �شّرعت �ل�ذا ��عليمية، �مش�لة �نواجھ �عندما �خاطئة، �أو ���يحة ��انت سواء

�فاملتعل �املشكالت، �حل ��� �املتعلم�ن �مسا�مة �وتنوع �الّدرس، ��� �املشاركة �ع�� ��شعر�بامللل�ال���يع ����ع �لم �إذا م

  .وكره�العلم�والتعلم�واملعرفة،�أي�من��ذا�املتأخر�نصنع�الطب�ب�وامل�ندس�والعالم�الذي�ي�تظره�الغد

�ال�شط� �التعلم �بناء ��� �أثر�جو�ري �ذات �للمتعلم �القبلية �املعرفة �أّن �ترى و��

مع����ذا�أّن�البناء��)خ��ي،�دت( ." للمعرفة،�وأّن�نظام�التعلم�يرتكز�أساسا�ع���توا����ف�ار�من�ال�سيط�إ���املعقد

  .أساسا�من�املعرفة�القبلية�ثم�تتدرج�املعرفة�لديھ�ع���مختلف�املراحل�والتطّورات

املب�ية�من�خ��ات�املا�����ساعد����ترت�ب�تدفق�ا����ات�املستمرة،�ولكن�

�محاولة� �أجل �تتغّ���من �الب�يات ��ذه �فإّن �أو�خارجية، �داخلية �لضغوط �إما �عمل�ا، ��� �الب�يات ��ذه �تفشل عندما

�الثقا��،� �لإلصالح �ومرجع �كمحك �دور�ا �و�ت�� �املعرفة، �لبناء ��جتما�� �السياق �تخاطب �اجتماعية معرفة

ساؤل�من�خالل�الّتحاور�
ّ
و�ستفاد�من��ذه�النظر�ة�كإطار�فكري�من�أجل�العمل�ع���تنمية�عقلية�متفتحة�دائمة�ال�

�نا�البنائية�تزاوج�ب�ن�عملية�بناء�املعرفة�مع�الّنقد،�أي�ال�يمكن�للمتعلم�أن�

يتقبل�أي�معرفة�دون�نقد�ا�وتفحص�ا،��ذا�من�أجل��عث�الّروح�النقدية�للمتعلم،�في�شأ�عل��ا،�فالنقد���دف�إ���

م�ينقد�و�تحصل�ع���أف�ار�م�ّم 
ّ
م،�قد�ت�ون����الكث���ج���مختلف��ف�ار�داخل�الصف،�فأحيانا�املتعل

ّ
ة�تخدم�التعل

يب���معرفتھ�عندما�ي�ون�قادرا�ع���التفاعل�مع�العالم�الف��يقي�من�حولھ،�ومع�غ��ه�من�

�يتأمل�املتعلم�تفاعالتھ،�وعندما�يتوفر� ح�ا��اص�للبنائية�التفاعلية�فيتمثل����أّن�املع���يب���عندما

  )خ��ي،�دت( ." للمتعلم�الوقت�للتفاعل�والتأّمل،�مما��ساعده�ع���ر�ط��ف�ار�القديمة�بخ��اتھ�ا��ديدة

املعلم،�املتعلم،�املادة�التعليمية،�املوقف�التعلي��،�

�وال�دوء� �ا��مود �أي�ال�تقبل �أيضا، �ومعلم�م �املتعلم�ن �ب�ن �أيضا �الّتفاعل �وجوب �تحث�ع�� �كما ،

عر���لدى�املتعلم�ن،�أي�عكس�النظر�ة�

  .السلوكية�ال�����دف�إ���إ�عاد�التفاعل�ب�ن�املتعلم�ن،�و���يع�م�ع����ستقبال�السل���دون��يجا�ي
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�ونر� �السابقة �معلوماتھ ����ص �دائما ��علمھ �عندما �فاملتعلم �ع���حياتھ، �وم�سعة �م��ابطة �سلسلة ��� املتعلم

باملعلومات�ا��ديدة،�ح���يحدث�نموا�معرفيا�لدى�املتعلم،�كأن�ن�تقل�����علمھ�من��س�ل�إ���الس�ل�إ���الصعب�ثم�

أن�يتم����يع�املتعلم�ن�ع���اس��اتيجيات�متنوعة���ل�املشكالت�قبل�الوصول�إ����جابة�"من�مبادئ�البنائية

ّن�املتعلم�ال�يمكن�أن�نحبط�معنو�اتھ�أثناء�التعلم،�بل����عھ�ونتقبل�منھ��ل��جابات��أي�أ

�أجل� �من ��ع�� �التقو�م، �البنائية، �شّرعت �ل�ذا ��عليمية، �مش�لة �نواجھ �عندما �خاطئة، �أو ���يحة ��انت سواء

�فاملتعل �املشكالت، �حل ��� �املتعلم�ن �مسا�مة �وتنوع �الّدرس، ��� �املشاركة �ع�� ال���يع

وكره�العلم�والتعلم�واملعرفة،�أي�من��ذا�املتأخر�نصنع�الطب�ب�وامل�ندس�والعالم�الذي�ي�تظره�الغد

علم
ّ
  :أش�ال�البنائية����الت

�البنائية �صور �أ�سط �من �ال�شط�" �عد �التعلم �بناء ��� �أثر�جو�ري �ذات �للمتعلم �القبلية �املعرفة �أّن �ترى و��

للمعرفة،�وأّن�نظام�التعلم�يرتكز�أساسا�ع���توا����ف�ار�من�ال�سيط�إ���املعقد

أساسا�من�املعرفة�القبلية�ثم�تتدرج�املعرفة�لديھ�ع���مختلف�املراحل�والتطّورات

املب�ية�من�خ��ات�املا�����ساعد����ترت�ب�تدفق�ا����ات�املستمرة،�ولكن�" الب�يات�الذ�نية"

�محاولة� �أجل �تتغّ���من �الب�يات ��ذه �فإّن �أو�خارجية، �داخلية �لضغوط �إما �عمل�ا، ��� �الب�يات ��ذه �تفشل عندما

  )ي،�دتخ�� ( ." التكّيف�مع�ا����ة�ا��ديدة

�الثقا��،� �لإلصالح �ومرجع �كمحك �دور�ا �و�ت�� �املعرفة، �لبناء ��جتما�� �السياق �تخاطب �اجتماعية معرفة

ساؤل�من�خالل�الّتحاور�
ّ
و�ستفاد�من��ذه�النظر�ة�كإطار�فكري�من�أجل�العمل�ع���تنمية�عقلية�متفتحة�دائمة�ال�

�نا�البنائية�تزاوج�ب�ن�عملية�بناء�املعرفة�مع�الّنقد،�أي�ال�يمكن�للمتعلم�أن��)خ��ي،�دت( ." 

يتقبل�أي�معرفة�دون�نقد�ا�وتفحص�ا،��ذا�من�أجل��عث�الّروح�النقدية�للمتعلم،�في�شأ�عل��ا،�فالنقد���دف�إ���

م�ينقد�و�تحصل�ع���أف�ار�م�ّم 
ّ
ج���مختلف��ف�ار�داخل�الصف،�فأحيانا�املتعل

  .من�املرات�نجد�ا�غائبة�عند�املعلم،�و�التا����ستفاد�م��ا�جميع�املتعلم�ن

يب���معرفتھ�عندما�ي�ون�قادرا�ع���التفاعل�مع�العالم�الف��يقي�من�حولھ،�ومع�غ��ه�من�" يقصد���ا�أن�املتعلم

�يتأمل�املتعلم�تفاعالتھ،�وعندما�يتوفر� ح�ا��اص�للبنائية�التفاعلية�فيتمثل����أّن�املع���يب���عندما

للمتعلم�الوقت�للتفاعل�والتأّمل،�مما��ساعده�ع���ر�ط��ف�ار�القديمة�بخ��اتھ�ا��ديدة

املعلم،�املتعلم،�املادة�التعليمية،�املوقف�التعلي��،�:(أثناء�العملية�التعليمية�و��فالبنائية��ش��ط�أن�يحدث�التفاعل�

�وال�دوء� �ا��مود �أي�ال�تقبل �أيضا، �ومعلم�م �املتعلم�ن �ب�ن �أيضا �الّتفاعل �وجوب �تحث�ع�� �كما ،

�التفاعل��س�م����تطّور�النمو�امل عر���لدى�املتعلم�ن،�أي�عكس�النظر�ة�اململ�والتقبل�املعر���دون�تفاعل�ألّن��ذا

السلوكية�ال�����دف�إ���إ�عاد�التفاعل�ب�ن�املتعلم�ن،�و���يع�م�ع����ستقبال�السل���دون��يجا�ي
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�ونر� �السابقة �معلوماتھ ����ص �دائما ��علمھ �عندما �فاملتعلم �ع���حياتھ، �وم�سعة �م��ابطة �سلسلة ��� املتعلم

باملعلومات�ا��ديدة،�ح���يحدث�نموا�معرفيا�لدى�املتعلم،�كأن�ن�تقل�����علمھ�من��س�ل�إ���الس�ل�إ���الصعب�ثم�

  .�صعب

من�مبادئ�البنائية            

أي�أ) 2016داود�و�ز�د،�." (

�أجل� �من ��ع�� �التقو�م، �البنائية، �شّرعت �ل�ذا ��عليمية، �مش�لة �نواجھ �عندما �خاطئة، �أو ���يحة ��انت سواء

�فاملتعل �املشكالت، �حل ��� �املتعلم�ن �مسا�مة �وتنوع �الّدرس، ��� �املشاركة �ع�� ال���يع

وكره�العلم�والتعلم�واملعرفة،�أي�من��ذا�املتأخر�نصنع�الطب�ب�وامل�ندس�والعالم�الذي�ي�تظره�الغد

علم. 4
ّ
أش�ال�البنائية����الت

  :البنائية�ال��صية. أ

�البنائية          �صور �أ�سط �من �عد

للمعرفة،�وأّن�نظام�التعلم�يرتكز�أساسا�ع���توا����ف�ار�من�ال�سيط�إ���املعقد

أساسا�من�املعرفة�القبلية�ثم�تتدرج�املعرفة�لديھ�ع���مختلف�املراحل�والتطّوراتاملعر���للتعلم�ينطلق�

  :البنائية�ا��ذر�ة. ب

"تقوم�ع���مبدأ�أن�         

�محاولة� �أجل �تتغّ���من �الب�يات ��ذه �فإّن �أو�خارجية، �داخلية �لضغوط �إما �عمل�ا، ��� �الب�يات ��ذه �تفشل عندما

التكّيف�مع�ا����ة�ا��ديدة

  :البنائية�النقدية. ج

�الثقا��،�" ��         �لإلصالح �ومرجع �كمحك �دور�ا �و�ت�� �املعرفة، �لبناء ��جتما�� �السياق �تخاطب �اجتماعية معرفة

ساؤل�من�خالل�الّتحاور�
ّ
و�ستفاد�من��ذه�النظر�ة�كإطار�فكري�من�أجل�العمل�ع���تنمية�عقلية�متفتحة�دائمة�ال�

." والتأّمل�الّنقدي�للذات

يتقبل�أي�معرفة�دون�نقد�ا�وتفحص�ا،��ذا�من�أجل��عث�الّروح�النقدية�للمتعلم،�في�شأ�عل��ا،�فالنقد���دف�إ���

م�ينقد�و�تحصل�ع���أف�ار�م�ّم 
ّ
ج���مختلف��ف�ار�داخل�الصف،�فأحيانا�املتعل

من�املرات�نجد�ا�غائبة�عند�املعلم،�و�التا����ستفاد�م��ا�جميع�املتعلم�ن

  :البنائية�التفاعلية. د

يقصد���ا�أن�املتعلم         

�يتأمل�املتعلم�تفاعالتھ،�وعندما�يتوفر��فراد�أما�امللم ح�ا��اص�للبنائية�التفاعلية�فيتمثل����أّن�املع���يب���عندما

للمتعلم�الوقت�للتفاعل�والتأّمل،�مما��ساعده�ع���ر�ط��ف�ار�القديمة�بخ��اتھ�ا��ديدة

فالبنائية��ش��ط�أن�يحدث�التفاعل�

�الراجعة �وال�دوء�)التغذية �ا��مود �أي�ال�تقبل �أيضا، �ومعلم�م �املتعلم�ن �ب�ن �أيضا �الّتفاعل �وجوب �تحث�ع�� �كما ،

�التفاعل��س�م����تطّور�النمو�امل اململ�والتقبل�املعر���دون�تفاعل�ألّن��ذا

السلوكية�ال�����دف�إ���إ�عاد�التفاعل�ب�ن�املتعلم�ن،�و���يع�م�ع����ستقبال�السل���دون��يجا�ي
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املتعلم�عندما�يقبل�إ���التعلم،�البد�أن�ت�ون�لھ�معارف�مسبقة،�واملعلم�البنا�ي�أّول�خطوة�مطالب���ا،����تحف���

وخ��لة��ذه�املعارف�املسبقة�للمتعلم،�ال�دف�من��ذه�العملية����الّ��اية����تصفية�املعارف�ال��يحة�من�املعارف�

خلوا�من�املعارف�املغلوطة،�ولذلك��عمل�ع���الّر�ط�ب�ن�املعارف�املك�سبة�

  . واملعارف�ا��ديدة،�عن�طر�ق�طرح��سئلة�والتنوع�ف��ا�وتلقي�الّتغذية�الراجعة�من�املتعلم�ن

م،��ل��علم�نظامي�أو�غ���نظامي،�بمدى�املسا�مة�ال���يقدم�ا����تنم
ّ
ية�قدرات�يقاس�التعل

املتعلم�و���إكسابھ�املعارف�وامل�ارات،�و���إتقانھ�الكفايات�و���ت�و�ن�بناه�الفكر�ة�القائمة�ع����س��اتيجيات�ال���

�س�ثمر�ا�����علمھ���ي�واملستقب��،�ول�ي�ي�ون��ذا�التعلم�مجديا،�عليھ�أن�يب���ع����ل�ما��و�عل��،�مبتعدا�عن�

� �اكساب��)2015الصياح، �إ�� ���دف فالبنائية

م�من�خالل�بناءه�للتعلم�الذا�ي�الذي��س�ثمره�الحقا
ّ
  .املعرفة،�انطالقا�من�املعارف�وامل�ارات�املخّزنة�لدى�املتعل

إ����عتماد�أك���فأك������الوسط�التعلي��،�بمعطياتھ�اللغو�ة�

واملادية����حقيق��ا�ورمز���ا،�أي�ي��ك�املعلم�الفرصة�للمتعلم�من�أجل�حل�مشا�لھ�التعليمية�ذاتيا،�وال��عطي��جو�ة�

عضلة�نمو�مع�استخدام�ا�ولذا�يطلب�املعلم��الذي��ستخدم��ذا�املنظور�من�

��ذه� ���دف �وا��ادة، �الواقعية �املشكالت �بحل �ا��اص، �الّسياق �ضمن �الستخدام�ا �معرف��م �يضعوا �أن املتعلم�ن،

�تلقا�ي ��ش�ل �س�بحثون �معينة، �مش�لة �ع�� �معرف��م �لتطبيق �سع��م ��� �املتعلم�ن �أن �إ�� �املعرفة�الفكرة �تلك ��". 

�ف�ل� �ذ�نيا، �وعصف�ا �املتعلم �ذ�ن ��� �املوجودة �املعرفة �استخدام �تحفز� فالبنائية

اعدة�املتعلم�ن�ع���بناء�مفا�يم�م�ر�ط�العلم�بالتقانة�واملجتمع،�و�س���إ���مس

م�الثالث�استكشاف�املف�وم،�استخالص�
ّ
العلمية�ومعارف�م،�ومن�خالل�أر�ع�مراحل�مستخلصة�من�مراحل�دورة�التعل

�التفس��ات� �اق��اح �مرحلة ��ك�شاف، �مرحلة �الدعوة، مرحلة

�ا��ا���ال�يمكن�الفصل�ب�ن�املعرفة�والتقانة،�ألننا��ع�ش� ففي�عصرنا

عصر�التكنولوجيا����التعلم�البنا�ي،�حيث�ت��ك�ا��ر�ة�للمعلم�واملتعلم�ن����كيفية�توظيف��عض�ا،�وما�ي�ون�مناسبا�

�ضد� �ا��زائري �الشعب �كفاح �لنا �يصور �شر�ط �أو�مشا�دة أجن�ية،

�وتث���حولھ� �املتعلم ��شؤون ���تم �ال�� �املعرفية، �املدرسة �إ�� �ت�ت�� �ال�� �املعرفية النظر�ات

�أ��ما� �من �بالّرغم �معارفھ �آخر��� �فرد �يختلف �وعّم �يتذكر�معارفھ؟ �وكيف ؟

ال���) بياجيھ(خضعا�لنفس�الظروف�التعليمية؟�وكيف؟�وتضم�املدرسة�املعرفية�نظر�ات�عديدة،�ولعّل�أبرز�ا�نظر�ة�

  )أيوب،�دت

مھ�الكيفية�س�تعلم�بنفسھ����أي�م�ان،�مادام�
ّ
ھ�عندما��عل

ّ
م�املتعلم،�بل��علمھ�كيف�يتعلم؟�ألن

ّ
فالبنائية�حديثا�ال��عل

مس���بالكيفية،�و�تعلم�بتوظيف��ل�ما�يجده�أمامھ�من�الوسائل�التعليمية�بتوظيف�ا��اسوب،�التلفاز،�و�حت�اك�

�داخل� �اللفظية �الطالقة �وتطو�ر�أسلوب ���تمام �إ�� �فتدعو�البنائية �وغ���م �الوالدين �ومع سرة

الصف،�أل��ا�من�أساسيات�التعلم�البنا�ي،�فالبنائية�ال�تحتاج�متعلما���وال،�بل�تتطلب��شاطا�حيو�ا�عند�املتعلم�ن�
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م�البنا�ي
ّ
  :العناصر��ساسية�للتعل

املتعلم�عندما�يقبل�إ���التعلم،�البد�أن�ت�ون�لھ�معارف�مسبقة،�واملعلم�البنا�ي�أّول�خطوة�مطالب���ا،����تحف���

وخ��لة��ذه�املعارف�املسبقة�للمتعلم،�ال�دف�من��ذه�العملية����الّ��اية����تصفية�املعارف�ال��يحة�من�املعارف�

خلوا�من�املعارف�املغلوطة،�ولذلك��عمل�ع���الّر�ط�ب�ن�املعارف�املك�سبة�املغلوطة،�فالبنائية��عتقد�أّن�املتعلم�ال�ي

واملعارف�ا��ديدة،�عن�طر�ق�طرح��سئلة�والتنوع�ف��ا�وتلقي�الّتغذية�الراجعة�من�املتعلم�ن

م،��ل��علم�نظامي�أو�غ���نظامي،�بمدى�املسا�مة�ال���يقدم�ا����تنم:" اك�ساب�املعرفة�حيث
ّ
يقاس�التعل

املتعلم�و���إكسابھ�املعارف�وامل�ارات،�و���إتقانھ�الكفايات�و���ت�و�ن�بناه�الفكر�ة�القائمة�ع����س��اتيجيات�ال���

�س�ثمر�ا�����علمھ���ي�واملستقب��،�ول�ي�ي�ون��ذا�التعلم�مجديا،�عليھ�أن�يب���ع����ل�ما��و�عل��،�مبتعدا�عن�

�املتع �وقت �إضاعة �شأنھ �من �ما �علمية�ل �قيمة �غ���ذات �بأمور م
ّ
�( ."ل الصياح،

م�من�خالل�بناءه�للتعلم�الذا�ي�الذي��س�ثمره�الحقا
ّ
املعرفة،�انطالقا�من�املعارف�وامل�ارات�املخّزنة�لدى�املتعل

إ����عتماد�أك���فأك������الوسط�التعلي��،�بمعطياتھ�اللغو�ة��لما�زاد�املعلم�عن�تحفظھ�التعلي��،�دفع�املتعلم�

واملادية����حقيق��ا�ورمز���ا،�أي�ي��ك�املعلم�الفرصة�للمتعلم�من�أجل�حل�مشا�لھ�التعليمية�ذاتيا،�وال��عطي��جو�ة�

  .ال��يحة�إال�للضرورة،�أي����حالة�عدم�وصول�املتعلم�ن

عضلة�نمو�مع�استخدام�ا�ولذا�يطلب�املعلم��الذي��ستخدم��ذا�املنظور�من�" أ��ا�يرى�املنظور�البنا�ي�املعرفة�ع��

��ذه� ���دف �وا��ادة، �الواقعية �املشكالت �بحل �ا��اص، �الّسياق �ضمن �الستخدام�ا �معرف��م �يضعوا �أن املتعلم�ن،

�تلقا�ي ��ش�ل �س�بحثون �معينة، �مش�لة �ع�� �معرف��م �لتطبيق �سع��م ��� �املتعلم�ن �أن �إ�� الفكرة

�دت �ف�ل��)وآخرون، �ذ�نيا، �وعصف�ا �املتعلم �ذ�ن ��� �املوجودة �املعرفة �استخدام �تحفز� فالبنائية

  .معرفة�تخدم�معرفة�الحقة�و�كذا

ر�ط�العلم�بالتقانة�واملجتمع،�و�س���إ���مس" يؤكد�نموذج�التعلم�البنا�ي�ع��

م�الثالث�استكشاف�املف�وم،�استخالص�
ّ
العلمية�ومعارف�م،�ومن�خالل�أر�ع�مراحل�مستخلصة�من�مراحل�دورة�التعل

�املف�وم �تطبيق ���)املف�وم، �مراحل ��ر�ع �و�ذه �التفس��ات�: ، �اق��اح �مرحلة ��ك�شاف، �مرحلة �الدعوة، مرحلة

�ا��ا���ال�يمكن�الفصل�ب�ن�املعرفة�والتقانة،�ألننا��ع�ش��)صا��،�دت(." قراروا��لول�ومرحلة�اتخاذ�ال ففي�عصرنا

عصر�التكنولوجيا����التعلم�البنا�ي،�حيث�ت��ك�ا��ر�ة�للمعلم�واملتعلم�ن����كيفية�توظيف��عض�ا،�وما�ي�ون�مناسبا�

�لغة �نطق م
ّ
�للفيديو�لتعل �ج�ازا ��ستعمل �ضد��كأن �ا��زائري �الشعب �كفاح �لنا �يصور �شر�ط �أو�مشا�دة أجن�ية،

  .الفر�سي�ن،��ل��ذه�الوسائل�التعليمية�ت��ي�عملية�التعلم

�من �بياجيھ �نظر�ة �وتث���حولھ�" إّن �املتعلم ��شؤون ���تم �ال�� �املعرفية، �املدرسة �إ�� �ت�ت�� �ال�� �املعرفية النظر�ات

�م��ا �ال�ساؤالت �من �يتعلم: العديد �أ��ما�كيف �من �بالّرغم �معارفھ �آخر��� �فرد �يختلف �وعّم �يتذكر�معارفھ؟ �وكيف ؟

خضعا�لنفس�الظروف�التعليمية؟�وكيف؟�وتضم�املدرسة�املعرفية�نظر�ات�عديدة،�ولعّل�أبرز�ا�نظر�ة�

د�أ�مية�الب�ئة�املعرفية�كعمليات�إجرائية�عقلية����العملية�التعليمية
ّ

أيوب،�دت( ."تؤك

مھ�الكيفية�س�تعلم�بنفسھ����أي�م�ان،�مادام�
ّ
ھ�عندما��عل

ّ
م�املتعلم،�بل��علمھ�كيف�يتعلم؟�ألن

ّ
فالبنائية�حديثا�ال��عل

مس���بالكيفية،�و�تعلم�بتوظيف��ل�ما�يجده�أمامھ�من�الوسائل�التعليمية�بتوظيف�ا��اسوب،�التلفاز،�و�حت�اك�

�داخل� �اللفظية �الطالقة �وتطو�ر�أسلوب ���تمام �إ�� �فتدعو�البنائية �وغ���م �الوالدين �ومع سرة

الصف،�أل��ا�من�أساسيات�التعلم�البنا�ي،�فالبنائية�ال�تحتاج�متعلما���وال،�بل�تتطلب��شاطا�حيو�ا�عند�املتعلم�ن�
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م�البنا�ي. 5
ّ
العناصر��ساسية�للتعل

املتعلم�عندما�يقبل�إ���التعلم،�البد�أن�ت�ون�لھ�معارف�مسبقة،�واملعلم�البنا�ي�أّول�خطوة�مطالب���ا،����تحف���. أ

وخ��لة��ذه�املعارف�املسبقة�للمتعلم،�ال�دف�من��ذه�العملية����الّ��اية����تصفية�املعارف�ال��يحة�من�املعارف�

املغلوطة،�فالبنائية��عتقد�أّن�املتعلم�ال�ي

واملعارف�ا��ديدة،�عن�طر�ق�طرح��سئلة�والتنوع�ف��ا�وتلقي�الّتغذية�الراجعة�من�املتعلم�ن

اك�ساب�املعرفة�حيث. ب

املتعلم�و���إكسابھ�املعارف�وامل�ارات،�و���إتقانھ�الكفايات�و���ت�و�ن�بناه�الفكر�ة�القائمة�ع����س��اتيجيات�ال���

�س�ثمر�ا�����علمھ���ي�واملستقب��،�ول�ي�ي�ون��ذا�التعلم�مجديا،�عليھ�أن�يب���ع����ل�ما��و�عل��،�مبتعدا�عن�

�املتع �وقت �إضاعة �شأنھ �من �ما �ل

م�من�خالل�بناءه�للتعلم�الذا�ي�الذي��س�ثمره�الحقا
ّ
املعرفة،�انطالقا�من�املعارف�وامل�ارات�املخّزنة�لدى�املتعل

�لما�زاد�املعلم�عن�تحفظھ�التعلي��،�دفع�املتعلم�. ج

واملادية����حقيق��ا�ورمز���ا،�أي�ي��ك�املعلم�الفرصة�للمتعلم�من�أجل�حل�مشا�لھ�التعليمية�ذاتيا،�وال��عطي��جو�ة�

ال��يحة�إال�للضرورة،�أي����حالة�عدم�وصول�املتعلم�ن

يرى�املنظور�البنا�ي�املعرفة�ع��.د

��ذه� ���دف �وا��ادة، �الواقعية �املشكالت �بحل �ا��اص، �الّسياق �ضمن �الستخدام�ا �معرف��م �يضعوا �أن املتعلم�ن،

�تلقا�ي ��ش�ل �س�بحثون �معينة، �مش�لة �ع�� �معرف��م �لتطبيق �سع��م ��� �املتعلم�ن �أن �إ�� الفكرة

�دت.نيو�اي.ج.تيمو�ي( وآخرون،

معرفة�تخدم�معرفة�الحقة�و�كذا

يؤكد�نموذج�التعلم�البنا�ي�ع��. �ــ

م�الثالث�استكشاف�املف�وم،�استخالص�
ّ
العلمية�ومعارف�م،�ومن�خالل�أر�ع�مراحل�مستخلصة�من�مراحل�دورة�التعل

�املف�وم �تطبيق املف�وم،

وا��لول�ومرحلة�اتخاذ�ال

عصر�التكنولوجيا����التعلم�البنا�ي،�حيث�ت��ك�ا��ر�ة�للمعلم�واملتعلم�ن����كيفية�توظيف��عض�ا،�وما�ي�ون�مناسبا�

�لغة �نطق م
ّ
�للفيديو�لتعل �ج�ازا ��ستعمل كأن

الفر�سي�ن،��ل��ذه�الوسائل�التعليمية�ت��ي�عملية�التعلم

�من. و �بياجيھ �نظر�ة إّن

�م��ا �ال�ساؤالت �من العديد

خضعا�لنفس�الظروف�التعليمية؟�وكيف؟�وتضم�املدرسة�املعرفية�نظر�ات�عديدة،�ولعّل�أبرز�ا�نظر�ة�

د�أ�مية�الب�ئة�املعرفية�كعمليات�إجرائية�عقلية����العملية�التعليمية
ّ

تؤك

مھ�الكيفية�س�تعلم�بنفسھ����أي�م�ان،�مادام�
ّ
ھ�عندما��عل

ّ
م�املتعلم،�بل��علمھ�كيف�يتعلم؟�ألن

ّ
فالبنائية�حديثا�ال��عل

مس���بالكيفية،�و�تعلم�بتوظيف��ل�ما�يجده�أمامھ�من�الوسائل�التعليمية�بتوظيف�ا��اسوب،�التلفاز،�و�حت�اك�

 �� �وأفراد ���ل �داخل�مع �اللفظية �الطالقة �وتطو�ر�أسلوب ���تمام �إ�� �فتدعو�البنائية �وغ���م �الوالدين �ومع سرة

الصف،�أل��ا�من�أساسيات�التعلم�البنا�ي،�فالبنائية�ال�تحتاج�متعلما���وال،�بل�تتطلب��شاطا�حيو�ا�عند�املتعلم�ن�
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�من� �و�ج��اد �والتحري �والبحث �ا��يو�ة فيھ

�البنائية،� �عنھ �التعلم�غابت �بأّن �القول �يمكننا �م��ما، �ركنا �اختل املتعلم،�إذا

�القضا �تحديد �الثنائية �اللفظية �الطالقة �أسلوب ��� �مشارك��م ��عد �الطلبة �ع�� �إ���ي�ب�� �يتوصلوا �لم �ال�� يا

حلول��شأ��ا�أو�الصعو�ات�من�قبل�املعلم�من�خالل�مز�دا�من�تنمية��س�يعاب�املفا�ي���للطلبة�عن�طر�ق�املناقشة�

والتقو�م�الذا�ي�املستمر�للمعلم�والنمو�امل���الفردي����مجال�ا�تمامات�املعلم،�وتحس�ن�

معنو�ات�املعلم�ودافعيتھ�من�خالل�معاملتھ�بوصفھ�م�نيا�مسؤوال�عن�نمّوه�امل��،�و���يع�الزمالة�واملناقشات�ب�ن�

  )2019ا��روب،�( ."

  .اس��اتيجيات�الّتدر�س�و�غي���املحتوى 

  .�س���لتطو�ر��ستجابات��ولية�املبدئية�للطالب�و�شكيل�ا�وإعادة�صياغ��ا�بصقل�ا�و��ذي��ا

  .ب�من�خالل�استخدام�نماذج�دورات�التعلم

  .املعلم�البنا�ي�يحاول�أن�يقود�الطالب�و��سر��علمھ�إ���بناء�ف�م�جديد�واك�ساب�م�ارات�جديدة

�النظر�ة� �ع�� �ونقد �فعل �كرد �جاءت �التعلم ��� �البنائية النظر�ة

ال���تدعو�إ����عليم�املتعلم،�وانتقال�املعرفة�من���ص��عرف�الذي��و�املعلم�إ�����ص�ال��عرف�الذي�

�و�املتعلم،�وحشو�عقلھ�باملعارف�دون�تطبيق�ا�واس�ثمار�ا،�أو�دون�أن�يبذل�املتعلم�أي�ج�د�حول�تحصيل�ا،�ف�و�

�املعرفة�:  �ل�س �املتعلم ��عليم �من البد

�مرور� ��س�ثمر�تندثر�مع �لم �إذا �فاملعرفة �ال�شط، م
ّ
�التعل �من �و�ذا �اس�ثمار�ا �ثم �بذاتھ �املعرفة �بناء مھ

ّ
��عل �بل فقط

�التدر�س� �أساسيات �من �معرفية �نظر�ة ��� �البنائية �النظر�ة �أّن �أي ،� �املتعلم �ذ�ن �طو�ال��� �وقتا �وال��ع�ش الزمن

����منا���مدارسنا،�و�مكن�القول����ال��اية،�أّن�املعلم�الذي�يج�ل�أ�عاد��ذه�النظر�ة�ولم� كفايات�املطبق�حاليا

�الّتدر�س ��� �وتطبيقا��ا ��جتماعية �البنائية . النظر�ة

  .1دار�ال��ضة�العر�ية،�ط

  .دار�الكتب�العلمية

�العر��� �إبرا�يم �ب�ت �سارة دار�: ترجمة
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��ش��ط �البنا�ي �املعلم �أّن �أي �املعلم، �من �كذلك ��شاطا �أيضا �من��وتتطلب �و�ج��اد �والتحري �والبحث �ا��يو�ة فيھ

.  

�الثنائية� �حيو�ة �تضم �البنائية،�/ املعلم(فالبنائية �عنھ �التعلم�غابت �بأّن �القول �يمكننا �م��ما، �ركنا �اختل املتعلم،�إذا

�القضا �تحديد �الثنائية �اللفظية �الطالقة �أسلوب ��� �مشارك��م ��عد �الطلبة �ع�� ي�ب��

حلول��شأ��ا�أو�الصعو�ات�من�قبل�املعلم�من�خالل�مز�دا�من�تنمية��س�يعاب�املفا�ي���للطلبة�عن�طر�ق�املناقشة�

  )2013بيج،�( ."الصفية،�أو��عر�ض�م�����ات��عليمية�إضافية

والتقو�م�الذا�ي�املستمر�للمعلم�والنمو�امل���الفردي����مجال�ا�تمامات�املعلم،�وتحس�ن�����يع�التأمل

معنو�ات�املعلم�ودافعيتھ�من�خالل�معاملتھ�بوصفھ�م�نيا�مسؤوال�عن�نمّوه�امل��،�و���يع�الزمالة�واملناقشات�ب�ن�

."ة�جديدةاملعلم�ن�حول�املمارسات�العملية�ودعم�املعلم�ن�عندما�يحاولون��عليمي

  :م�البنا�ي

  )2010ز�تون،�

  .�ستخدم�مصط��ات�معرفية��عكس�املنظور�املعر���للتعلم

اس��اتيجيات�الّتدر�س�و�غي���املحتوى ��سمح�الستجابات�املتعلم�ن�بتوجيھ�س���الّدروس�وتحف���ا�و�تعديل

�س���لتطو�ر��ستجابات��ولية�املبدئية�للطالب�و�شكيل�ا�وإعادة�صياغ��ا�بصقل�ا�و��ذي��ا

  .�اف�قبل�طرح��سئلة�وتلقي��جابات�والتعليقات

ب�من�خالل�استخدام�نماذج�دورات�التعلم�غذي�و�عزز�الفضول�الطبي���وحب��ستطالع�العل���لدى�الطال 

املعلم�البنا�ي�يحاول�أن�يقود�الطالب�و��سر��علمھ�إ���بناء�ف�م�جديد�واك�ساب�م�ارات�جديدة

�أّن  �إ�� �البحث ��ذا ���اية ��� �ا��لوص �النظر�ة�: يمكن �ع�� �ونقد �فعل �كرد �جاءت �التعلم ��� �البنائية النظر�ة

ال���تدعو�إ����عليم�املتعلم،�وانتقال�املعرفة�من���ص��عرف�الذي��و�املعلم�إ�����ص�ال��عرف�الذي�

�و�املتعلم،�وحشو�عقلھ�باملعارف�دون�تطبيق�ا�واس�ثمار�ا،�أو�دون�أن�يبذل�املتعلم�أي�ج�د�حول�تحصيل�ا،�ف�و�

�نادت �حيث �البنائية ��ف�ار�نقد��ا ��ذه ��ل � �سلبيا �للمعرفة �مستقبل �ي��� : بما

�مرور� ��س�ثمر�تندثر�مع �لم �إذا �فاملعرفة �ال�شط، م
ّ
�التعل �من �و�ذا �اس�ثمار�ا �ثم �بذاتھ �املعرفة �بناء مھ

ّ
��عل �بل فقط

�التدر�س� �أساسيات �من �معرفية �نظر�ة ��� �البنائية �النظر�ة �أّن �أي ،� �املتعلم �ذ�ن �طو�ال��� �وقتا �وال��ع�ش الزمن

����منا���مدارسنا،�و�مكن�القول����ال��اية،�أّن�املعلم�الذي�يج�ل�أ�عاد��ذه�النظر�ة�ولم� كفايات�املطبق�حاليا

ع�عل��ا�سي�ون�حتما�جا�ال�بأسرار�التدر�س�بالكفايات
ّ
  .يطل

�ز�د �العدوان �و�سليمان �داود، �ع���� �الّتدر�س). 2016. (أحمد ��� �وتطبيقا��ا ��جتماعية �البنائية النظر�ة

 .مركز�دييونو�لتعليم�التفك��

دار�ال��ضة�العر�ية،�ط: ب��وت،�لبنان. مفاتيح�للتعليم�والتعلم). 2015. (أنطوان�الصياح

دار�الكتب�العلمية: ب��وت،�لبنان. التعلم�ونظر�اتھ). دت. (

�والتعلم). دت. (وآخرون.نيو�اي �للتعليم �التعليمية �العر���. التقنية �إبرا�يم �ب�ت �سارة ترجمة

  .جامعة�امللك�سود�لل�شر
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��ش��ط �البنا�ي �املعلم �أّن �أي �املعلم، �من �كذلك ��شاطا �أيضا وتتطلب

.ناحية�الكم�والكيف�معا

�الثنائية� �حيو�ة �تضم فالبنائية

�القضا" حيث �تحديد �الثنائية �اللفظية �الطالقة �أسلوب ��� �مشارك��م ��عد �الطلبة �ع�� ي�ب��

حلول��شأ��ا�أو�الصعو�ات�من�قبل�املعلم�من�خالل�مز�دا�من�تنمية��س�يعاب�املفا�ي���للطلبة�عن�طر�ق�املناقشة�

الصفية،�أو��عر�ض�م�����ات��عليمية�إضافية

  :التقو�م�البنا�ي. �ــ

���يع�التأمل:" من�أ�دافھ

معنو�ات�املعلم�ودافعيتھ�من�خالل�معاملتھ�بوصفھ�م�نيا�مسؤوال�عن�نمّوه�امل��،�و���يع�الزمالة�واملناقشات�ب�ن�

املعلم�ن�حول�املمارسات�العملية�ودعم�املعلم�ن�عندما�يحاولون��عليمي

6 . 
ّ
م�البنا�يما�يطلب�من�املعل

ز�تون،�( :يطلب�منھ�ما�ي��

�ستخدم�مصط��ات�معرفية��عكس�املنظور�املعر���للتعلم�-

�سمح�الستجابات�املتعلم�ن�بتوجيھ�س���الّدروس�وتحف���ا�و�تعديل�-

�س���لتطو�ر��ستجابات��ولية�املبدئية�للطالب�و�شكيل�ا�وإعادة�صياغ��ا�بصقل�ا�و��ذي��ا�-

�اف�قبل�طرح��سئلة�وتلقي��جابات�والتعليقات" تفك��" �سمح�بانتظار�-

�غذي�و�عزز�الفضول�الطبي���وحب��ستطالع�العل���لدى�الطال �-

املعلم�البنا�ي�يحاول�أن�يقود�الطالب�و��سر��علمھ�إ���بناء�ف�م�جديد�واك�ساب�م�ارات�جديدة�-

  :خاتمــة. 7

�أّن           �إ�� �البحث ��ذا ���اية ��� �ا��لوص يمكن

ال���تدعو�إ����عليم�املتعلم،�وانتقال�املعرفة�من���ص��عرف�الذي��و�املعلم�إ�����ص�ال��عرف�الذي�السلوكية،�

�و�املتعلم،�وحشو�عقلھ�باملعارف�دون�تطبيق�ا�واس�ثمار�ا،�أو�دون�أن�يبذل�املتعلم�أي�ج�د�حول�تحصيل�ا،�ف�و�

�نادت �حيث �البنائية ��ف�ار�نقد��ا ��ذه ��ل � �سلبيا �للمعرفة مستقبل

�مرور� ��س�ثمر�تندثر�مع �لم �إذا �فاملعرفة �ال�شط، م
ّ
�التعل �من �و�ذا �اس�ثمار�ا �ثم �بذاتھ �املعرفة �بناء مھ

ّ
��عل �بل فقط

�التدر�س� �أساسيات �من �معرفية �نظر�ة ��� �البنائية �النظر�ة �أّن �أي ،� �املتعلم �ذ�ن �طو�ال��� �وقتا �وال��ع�ش الزمن

����منا���مدارسنا،�و�مكن�القول����ال��اية،�أّن�املعلم�الذي�يج�ل�أ�عاد��ذه�النظر�ة�ولم�بال كفايات�املطبق�حاليا

ع�عل��ا�سي�ون�حتما�جا�ال�بأسرار�التدر�س�بالكفايات
ّ
يطل

  :ـعــــــة�املراجـــــائمــــــق. 8

�ز�د .1 �العدوان �و�سليمان �داود، �ع���� أحمد

مركز�دييونو�لتعليم�التفك��: عمان،��ردن

أنطوان�الصياح .2

. (أيوب�دخل�هللا .3

نيو�اي.ج.تيمو�ي .4

جامعة�امللك�سود�لل�شر
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  .دار�غيداء: عمان،��ردن

: �لية�العلوم�ال��بو�ة. املعاصرة����منا���العلوم�وتدر�س�ا

�ا��امعية �املؤسسة ��� �و�زمات �ال�سلط �وإش�الية �التعليم عمان،�. ديمقراطية

 

دار�جامعة�امللك�سعود�لل�شر،�: مد�ا����

جامعة�ع�ن�شمس،�دار��شر�: مدرس�املنا���وطرق�التدر�س

  .��1اديمي�ن�لل�شر،�ط
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عمان،��ردن. أساليب�حديثة����تقو�م�أداء�املعلم). 2019. (ز����حسن�ا��روب

املعاصرة����منا���العلوم�وتدر�س�ا�تجا�ات�العاملية�). 2010. (عا�ش�محمود�ز�تون 

�صا�� �الرحيم �ا��امعية). دت. (عبد �املؤسسة ��� �و�زمات �ال�سلط �وإش�الية �التعليم ديمقراطية

  .دار�اليازوري�العلمية
  

مد�ا����ج���بن�مح: ترجمة. التقييم�البنا�ي����العلوم). 2013

مدرس�املنا���وطرق�التدر�س. التعلم�ال�شط). دت. (ملياء�محمد�أيمن�خ��ي 

��اديمي�ن�لل�شر،�ط: عمان،��ردن. السلوك�التنظي��). 2015. (محمد�يوسف�القا���
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ز����حسن�ا��روب .5

عا�ش�محمود�ز�تون  .6

  .دار�الشروق

�صا�� .7 �الرحيم عبد

دار�اليازوري�العلمية: �ردن

2013. (�لي�ي�بيج .8

  .الر�اض،�السعودية

ملياء�محمد�أيمن�خ��ي  .9

  .�سطرون

محمد�يوسف�القا��� .10
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�دوار�املستقبلية�للقيادات�ال��بو�ة

����ضوء�متطلبات�م�ارات�الثورة�الصناعية����التعليم���دراسة�ميدانية

The future roles of educational leadersconsidering the requirements of the Fourth 

Industrial Revolution(education, a field study)

  طالبة�دكتوراه

  ا��زائر/املركز�ا��ام���مرس���عبدهللا�ت�بازة

benmagri.saliha@cu 

�املعاصر� �الفكر��داري ��� �الكيفية �والتحوالت �اليوم، ��ع�شھ �الذي �املعرفة �مجتمع ��� �واملتالحقة السر�عة

�ال��بو�ة �إدارتھملؤسسات �ثم . نحو�التغي���وإرادتھ

�التغي���داخل�املؤسسة� �عن�إحداث��ذا
ً
�لھ،�بل�أصبح�مسئوال

ً
�للتغي���وموج�ا

ً
ال���ال��بو�ة��ائدا

ظ�رت��-وأ�ميتھ�ال��بوي��ومن�خالل���تمام�بالتوصيف�الوظيفي�لدور�القائد

� �التعليمية �املؤسسة ��� ��افة �العامل�ن �إلعداد �املدخل ،�)وغ���م�-�دار�ون �-املعلمون (ار�ا

وقد�أدت�،�ل�س�وظيفة�أو�منصب،�بل��و�دور�يقوم�بھ�من�أجل�إحداث�التغي���امل�شود

�مع�،��ات�جديدة،�وأساليب�جديدة،�وم�ارات�نوعية�جديدة����التعامل�مع�ا

  .العلمية�والثقافية،�والتحوالت��جتماعية�و�وضاع��قتصادية�املستجدة

�ست�ون�لتبعاتـھ�آثـار�سـتغ���مـن�نمـط�
ً
�مفصليا

ً
ا

و�عتمد�الثورة�الصناعية�،���وأثر�ا�ع���فرص�العمل

قـــات�وال�شـــاب�ات�بي��ـــا،�وال�ـــ���ســـ�ند�إ�ـــ��الرا�عـــة�ع�ـــ��القـــدرات�ال�ائلـــة�ع�ـــ��تخـــز�ن�املعلومـــات�ال�ـــ�مة�واســـ��جاع�ا�والـــر�ط�وإقامـــة�العال

�جديـــد�تصـــبح�فيـــھ�التكنولوجيـــا�جـــزًءا�ال�يتجـــزأ�مـــن�املجتمعـــات�وح�ـــ��جســـم���ســـان
ً
وتتم�ـــ��الثـــورة��،�الثـــورة�الرقميـــة،�ال�ـــ��تمثـــل�اتجا�ـــا

 Artificialالــذ�اء��صــطنا���،�و Roboticsالصــناعية�الرا�عــة�بــاخ��اق�التكنولوجيــا�الناشــئة��ــ��عــدد�مــن�املجــاالت،�بمــا��ــ��ذلــك�الرو�وتــات�

وارتـــبط�بــــذلك�التقـــدم�املــــذ�ل��ـــ��مجــــاالت�الــــذ�اء�

ف��اضـــية�و�ل�ـــا���عـــاد�والعمـــالت�� ووالتكنولوجيـــا�ا��يو�ـــة�وأن��نـــت��شـــياء�

ف�ذه�الثورة����ثورة�الـذ�اء�أو�الثـورة�الذكيـة�

وجعـل�عنـوان�وال���تن�شر�آثار�ا�وتطبيقا��ا��سرعة�مذ�لة،�وكما�أطلق�عل��ا�رئ�س�منتدى�دافوس�العال���مصط����سونامي�التكنولوجيا�

واج�ة�متطلبات�التقدم�التكنولو���ون�يجة�ل�ذا�التقدم�وتلك�التغي��ات��ازدادت�أ�مية��دوار�املستقبلية�للقائد�ال��بوي�؛�مل

�التقدم ��ذا �ومتطلبات �ي�ناسب �مستقبليا �بناء �ع����التعليمية والعمل

�تجا�ات�املحتملة�مستقبال��ةعرفوم����ص�الوضع�القائم

دوار�املستقبلية�للقيادات�ال��بو�ة�����ضوء�متطلبات�م�ارات�الثورة�الصناعية����التعليم���
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 �دوار�املستقبلية�للقيادات�ال��بو�ة

����ضوء�متطلبات�م�ارات�الثورة�الصناعية����التعليم���دراسة�ميدانية

The future roles of educational leadersconsidering the requirements of the Fourth 

Industrial Revolution(education, a field study) 

طالبة�دكتوراه�:الرتبة/  الوظيفة/ .بن�مقري�صليحة.

املركز�ا��ام���مرس���عبدهللا�ت�بازة): البلد/ ا��امعة(�نتماء�مؤسسة

tipaza.dz-benmagri.saliha@cu.:ي�لك��و�ال��يد

�املعاصر� �الفكر��داري ��� �الكيفية �والتحوالت �اليوم، ��ع�شھ �الذي �املعرفة �مجتمع ��� �واملتالحقة السر�عة

�داخال �والقيادية ��دوار�الوظيفية ��� �تحول �حدث �التعليمية، �املؤسسات ��� �ال��بو�ةوتطبيقاتھ ملؤسسات

�التغي���داخل�املؤسسة�إ���أن�ي�ون�ق �عن�إحداث��ذا
ً
�لھ،�بل�أصبح�مسئوال

ً
�للتغي���وموج�ا

ً
ائدا

�لرؤ�ة�القائد�
ً
ومن�خالل���تمام�بالتوصيف�الوظيفي�لدور�القائد�-ال��بوي�ومن�أجل�ذلك،�وتحقيقا

�باعتب �الكفايات، �ع�� �القائمة �ال��بية �حركة �التعليمية �املؤسسة ��� ��افة �العامل�ن �إلعداد �املدخل ار�ا

ل�س�وظيفة�أو�منصب،�بل��و�دور�يقوم�بھ�من�أجل�إحداث�التغي���امل�شود�ال��بوي�وتأ�يل�م،�وتدر���م�من�منطلق�أن�القائد�

�ات�جديدة،�وأساليب�جديدة،�وم�ارات�نوعية�جديدة����التعامل�مع�ا�ذه�التغ��ات�معطيات�جديدة�تحتاج�إ���فكر�جديد،�وخ�

العلمية�والثقافية،�والتحوالت��جتماعية�و�وضاع��قتصادية�املستجدةمجموعة�التحوالت��التقنية��الرقمية�و 

�ست�ون�لتبعاتـھ�آثـار�سـتغ���مـن�نمـط�التحوالت�ذات�الوت��ة�امل�سارعة�وتأث���ا�ع���مختلف�منا���ا��ياة�منعطف
ً
�مفصليا

ً
ا

وأثر�ا�ع���فرص�العمل" التكنولوجيا�البازغة" ا��ياة����عاملنا�املعاصر،�،�وأحد�أ�م�أوجھ��ذه�التحوالت����

الرا�عـــة�ع�ـــ��القـــدرات�ال�ائلـــة�ع�ـــ��تخـــز�ن�املعلومـــات�ال�ـــ�مة�واســـ��جاع�ا�والـــر�ط�وإقامـــة�العال

�جديـــد�تصـــبح�فيـــھ�التكنولوجيـــا�جـــزًءا�ال�يتجـــزأ�مـــن�املجتمعـــات�وح�ـــ��جســـم���ســـان
ً
الثـــورة�الرقميـــة،�ال�ـــ��تمثـــل�اتجا�ـــا

الصــناعية�الرا�عــة�بــاخ��اق�التكنولوجيــا�الناشــئة��ــ��عــدد�مــن�املجــاالت،�بمــا��ــ��ذلــك�الرو�وتــات�

وارتـــبط�بــــذلك�التقـــدم�املــــذ�ل��ـــ��مجــــاالت�الــــذ�اء�Blockchain،�البلـــوك��شــــ�ن�Nanotechnology،�وتكنولوجيـــا�النــــانو�

والتكنولوجيـــا�ا��يو�ـــة�وأن��نـــت��شـــياء�» الرو�ـــوت«�صـــطنا���و�الت�ال�ـــ��تحـــا�ى�قـــدرات���ســـان�

ف�ذه�الثورة����ثورة�الـذ�اء�أو�الثـورة�الذكيـة�. مجاالت��عتمد�ع����بت�ار�و�بداع�وتقوم�ع���التفاعل�ب�ن�املعلومة�و�لة�وعقل���سان

وال���تن�شر�آثار�ا�وتطبيقا��ا��سرعة�مذ�لة،�وكما�أطلق�عل��ا�رئ�س�منتدى�دافوس�العال���مصط����سونامي�التكنولوجيا�
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 ����ضوء�متطلبات�م�ارات�الثورة�الصناعية����التعليم���دراسة�ميدانية

The future roles of educational leadersconsidering the requirements of the Fourth 

مؤسسة

  :م��ص�املداخلة

           � �للتغ��ات �املعاصر�استجابة �الفكر��داري ��� �الكيفية �والتحوالت �اليوم، ��ع�شھ �الذي �املعرفة �مجتمع ��� �واملتالحقة السر�عة

�داخال �والقيادية ��دوار�الوظيفية ��� �تحول �حدث �التعليمية، �املؤسسات ��� وتطبيقاتھ

إ���أن�ي�ون�قال��بوي���وتحول�القائد

�لرؤ�ة�القائد�،��عمل���ا
ً
ومن�أجل�ذلك،�وتحقيقا

�باعتب �الكفايات، �ع�� �القائمة �ال��بية حركة

وتأ�يل�م،�وتدر���م�من�منطلق�أن�القائد�

�ذه�التغ��ات�معطيات�جديدة�تحتاج�إ���فكر�جديد،�وخ�

مجموعة�التحوالت��التقنية��الرقمية�و 

التحوالت�ذات�الوت��ة�امل�سارعة�وتأث���ا�ع���مختلف�منا���ا��ياة�منعطف��ذه�وتمثل������

ا��ياة����عاملنا�املعاصر،�،�وأحد�أ�م�أوجھ��ذه�التحوالت����

الرا�عـــة�ع�ـــ��القـــدرات�ال�ائلـــة�ع�ـــ��تخـــز�ن�املعلومـــات�ال�ـــ�مة�واســـ��جاع�ا�والـــر�ط�وإقامـــة�العال

�جديـــد�تصـــبح�فيـــھ�التكنولوجيـــا�جـــزًءا�ال�يتجـــزأ�مـــن�املجتمعـــات�وح�ـــ��جســـم���ســـان
ً
الثـــورة�الرقميـــة،�ال�ـــ��تمثـــل�اتجا�ـــا

الصــناعية�الرا�عــة�بــاخ��اق�التكنولوجيــا�الناشــئة��ــ��عــدد�مــن�املجــاالت،�بمــا��ــ��ذلــك�الرو�وتــات�

Intelligence (AI)وتكنولوجيـــا�النــــانو��،

�صـــطنا���و�الت�ال�ـــ��تحـــا�ى�قـــدرات���ســـان�

مجاالت��عتمد�ع����بت�ار�و�بداع�وتقوم�ع���التفاعل�ب�ن�املعلومة�و�لة�وعقل���سان

وال���تن�شر�آثار�ا�وتطبيقا��ا��سرعة�مذ�لة،�وكما�أطلق�عل��ا�رئ�س�منتدى�دافوس�العال���مصط����سونامي�التكنولوجيا�

شعارا�لدورتھ�أل“ الثورة�الصناعية�الرا�عة”
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  رات�الثورة�الصناعية����التعليم؟

 ؟ما��دوار�املق��حة�للقيادات�ال��بو�ة����ضوء�متطلبات�م�ارات�الثورة�الصناعية����التعليم�

summary: 

         In response to the rapid and successive changes in the knowledge society in which we live today, and the 

qualitative transformations in contemporary administrative though

institutions, a shift occurred in the functional and leadership roles within educational institutions towards change, 

its will and then its management. And the educational leader turned to be a leader and guide for cha

became responsible for bringing about this change within the educational institution in which he works. , as the 

entrance to preparing all employees in the educational institution (teachers 

rehabilitating them, and training them on the grounds that the educational leader is not a job or a position, but 

rather a role he plays in order to bring about the desired change, and these changes have led to new data that need 

thought New, new experiences, new methods, an

scientific and cultural transformations, social transformations and emerging economic conditions.

      These rapid-paced transformations and their impact on various aspects of life repr

consequences of which will change the lifestyle in our contemporary world, and one of the most important aspects 

of these transformations is the “emerging technology” and its impact on job opportunities. The fourth industrial 

revolution is characterized by the penetration of emerging technology in a number of fields, including robotics and 

artificial intelligence. Artificial Intelligence (AI), Nanotechnology, Blockchain and related to this amazing progress 

in the fields of artificial intelligence, machines that simulate human capabilities “robots”, biotechnology, the 

Internet of things, dimensions and virtual currencies, all of which are areas based on innovation and creativity and 

based on the interaction between information, the m

of intelligence or the smart revolution, whose effects and applications are spreading at an astonishing speed.

As a result of this progress and those changes, the importance of the future roles 

increased; To meet the requirements of rapid technological progress, and to prepare for it, which necessitates 

restructuring and building educational systems in a future construction that matches the requirements of this 

progress, working to renew the society’s needs for education, dealing with future leaders, diagnosing the current 

situation and knowing the possible trends in the future in light of new data.

The paper aimed to identify the most important future roles of educat

the skills of the industrial revolution in education and their availability in the performance of these leaders.

Based on the foregoing, the present paper attempts to answer the following questions:

1- What are the future roles of educational leaders in light of the requirements of the skills of the industrial 

revolution in education? 

2- What is the availability of these future roles for educational leaders?

3- What are the proposed roles for educational leaders

revolution in education? 

Keywords: future roles, educational leaders, the fourth industrial revolution
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رات�الثورة�الصناعية����التعليم؟للقيادات�ال��بو�ة�����ضوء�متطلبات�م�ا

  ؟ما�مدى�توافر�تلك��دوار�املستقبلية�لدى��القيادات�ال��بو�ة��

ما��دوار�املق��حة�للقيادات�ال��بو�ة����ضوء�متطلبات�م�ارات�الثورة�الصناعية����التعليم�

  �دوار�املستقبلية�،�القيادات�ال��بو�ة�،�الثورة�الصناعية�الرا�عة

In response to the rapid and successive changes in the knowledge society in which we live today, and the 

qualitative transformations in contemporary administrative thought and its applications in educational 

institutions, a shift occurred in the functional and leadership roles within educational institutions towards change, 

its will and then its management. And the educational leader turned to be a leader and guide for cha

became responsible for bringing about this change within the educational institution in which he works. , as the 

entrance to preparing all employees in the educational institution (teachers - administrators 

, and training them on the grounds that the educational leader is not a job or a position, but 

rather a role he plays in order to bring about the desired change, and these changes have led to new data that need 

thought New, new experiences, new methods, and new qualitative skills in dealing with them, with a set of digital, 

scientific and cultural transformations, social transformations and emerging economic conditions.

paced transformations and their impact on various aspects of life represent a pivotal turn, the 

consequences of which will change the lifestyle in our contemporary world, and one of the most important aspects 

of these transformations is the “emerging technology” and its impact on job opportunities. The fourth industrial 

lution is characterized by the penetration of emerging technology in a number of fields, including robotics and 

artificial intelligence. Artificial Intelligence (AI), Nanotechnology, Blockchain and related to this amazing progress 

al intelligence, machines that simulate human capabilities “robots”, biotechnology, the 

Internet of things, dimensions and virtual currencies, all of which are areas based on innovation and creativity and 

based on the interaction between information, the machine and the human mind . This revolution is the revolution 

of intelligence or the smart revolution, whose effects and applications are spreading at an astonishing speed.

As a result of this progress and those changes, the importance of the future roles of the educational leader has 

increased; To meet the requirements of rapid technological progress, and to prepare for it, which necessitates 

restructuring and building educational systems in a future construction that matches the requirements of this 

ess, working to renew the society’s needs for education, dealing with future leaders, diagnosing the current 

situation and knowing the possible trends in the future in light of new data. 

The paper aimed to identify the most important future roles of educational leaders in light of the requirements of 

the skills of the industrial revolution in education and their availability in the performance of these leaders.

Based on the foregoing, the present paper attempts to answer the following questions: 

the future roles of educational leaders in light of the requirements of the skills of the industrial 

What is the availability of these future roles for educational leaders? 

What are the proposed roles for educational leaders in light of the requirements of the skills of the industrial 

leaders, the fourth industrial revolution 
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للقيادات�ال��بو�ة�����ضوء�متطلبات�م�ااملستقبلية��ما�دوار - 1

ما�مدى�توافر�تلك��دوار�املستقبلية�لدى��القيادات�ال��بو�ة�����- 2

ما��دوار�املق��حة�للقيادات�ال��بو�ة����ضوء�متطلبات�م�ارات�الثورة�الصناعية����التعليم��- 3

�دوار�املستقبلية�،�القيادات�ال��بو�ة�،�الثورة�الصناعية�الرا�عة:  ال�لمات�املفتاحية

In response to the rapid and successive changes in the knowledge society in which we live today, and the 

t and its applications in educational 

institutions, a shift occurred in the functional and leadership roles within educational institutions towards change, 

its will and then its management. And the educational leader turned to be a leader and guide for change, rather he 

became responsible for bringing about this change within the educational institution in which he works. , as the 

administrators - and others), 

, and training them on the grounds that the educational leader is not a job or a position, but 

rather a role he plays in order to bring about the desired change, and these changes have led to new data that need 

d new qualitative skills in dealing with them, with a set of digital, 

scientific and cultural transformations, social transformations and emerging economic conditions. 

esent a pivotal turn, the 

consequences of which will change the lifestyle in our contemporary world, and one of the most important aspects 

of these transformations is the “emerging technology” and its impact on job opportunities. The fourth industrial 

lution is characterized by the penetration of emerging technology in a number of fields, including robotics and 

artificial intelligence. Artificial Intelligence (AI), Nanotechnology, Blockchain and related to this amazing progress 

al intelligence, machines that simulate human capabilities “robots”, biotechnology, the 

Internet of things, dimensions and virtual currencies, all of which are areas based on innovation and creativity and 

achine and the human mind . This revolution is the revolution 

of intelligence or the smart revolution, whose effects and applications are spreading at an astonishing speed. 

of the educational leader has 

increased; To meet the requirements of rapid technological progress, and to prepare for it, which necessitates 

restructuring and building educational systems in a future construction that matches the requirements of this 

ess, working to renew the society’s needs for education, dealing with future leaders, diagnosing the current 

ional leaders in light of the requirements of 

the skills of the industrial revolution in education and their availability in the performance of these leaders. 

the future roles of educational leaders in light of the requirements of the skills of the industrial 

in light of the requirements of the skills of the industrial 



سوسیوتربویة إلعادة إنتاج الثقة بین 

 

       براین      ألمانیا/ اصدارات المركز الدیمقراطي العربي للدراسات السیاسیة واالقتصادیة 

207 

ملا�ان�العصر�الذي��ع�شھ�عصر�التقدم�العل���ب�ل�مقاي�سھ�واستجابة�للتغ��ات�السر�عة�واملتالحقة����مجتمع�

املعرفة�الذي��ع�شھ�اليوم،�والتحوالت�الكيفية����الفكر��داري�املعاصر�وتطبيقاتھ����املؤسسات�التعليمية،�حدث�

وتحول�القائد�املدر����إ���أن�ي�ون�. حو�التغي���وإرادتھ�ثم�إدارتھ

�عن�إحداث��ذا�التغي���داخل�املؤسسة�التعليمية�ال����عمل���ا
ً
�لھ،�بل�أصبح�مسئوال

ً
�للتغي���وموج�ا

ً
  .قائدا

�القائد �لدور �الوظيفي �بالتوصيف ���تمام �خالل املدر�����ومن

ظ�رت�حركة�ال��بية�القائمة�ع���الكفايات،�باعتبار�ا�املدخل�إلعداد�العامل�ن��افة����املؤسسة�التعليمية�

،�وتأ�يل�م،�وتدر���م�من�منطلق�أن�القائد�املدر����ل�س�وظيفة�أو�منصب،�بل��و�دور�

وإذا��ان�نجاح�القائد����مؤسسات�املجتمع��ش�ل�عام�يتوقف�ع���مدى�ما�يمتلكھ�من�م�ارات�وسمات���صية�

����املؤسسات�ال��بو�ة�حيث�إن�تحقيق�املؤسسة�ال��بو�ة�أل�داف�ا�ال�يأ�ي�من�فراغ،�بل�
ً
وفنية،�فإن��مر�يزداد�إ��احا

وتكمن�أ�مية�امتالك�مديري�املدارس�للم�ارات�القيادية�����ون�القيادة�تمثل��حلقة�الوصل�ب�ن�العامل�ن�و��ن�

�والسياسات� �املفا�يم �طاقة �بداخل�ا �تنص�ر �ال�� �البوتقة ��عد �أ��ا �كما �املستقبلية، �وتصورا��ا �املدرسة خطط

��اتيجيات،�و�قع�ع���عاتق�ا�رسم�معالم�املؤسسة�من�أجل�تحقيق���داف�املرسومة،�و�عميم�القوي��يجابية�

���دمة� �وتوظيف�ا �املحيطة �املتغ��ات �مواكبة �ع�� �والعمل �الالزمة، �ا��طط �ورسم �العمل �مشكالت �ع�� والسيطرة

� �م�ام�م��دار�ة�� �ممارسة �خالل ومن

�،� �املعر�� �فالفيضان ،� � �فيھ ��ع�شون �العصر�الذي �روح �فرض��ا �كث��ة �تحديات �أمام �أنفس�م � يجدون

�الال  �وال�شر�عات �للمدرسة، ��جتما�� �للمحيط �املتوالية �والتغ��ات ،� �املعلومات �التوج�ات�وتكنولوجيا �ملواكبة زمة

ال��بو�ة�املعاصرة�فرضت�نوًعا�جديًدا�من�امل�ام�واملسئوليات�،�فلم��عد�محموًدا�أن��عمل��دارة�املدرسية��عيًدا�عن�

املمارسات�القيادية�للم�ام��دار�ة�والفنية�ملدير�املدرسة�نحو�

للعديد�من�امل�ارات�القيادية�و�دار�ة�ح���ي�ون�لد��م�القدرة�ع���

(  

�وتمثل �ا��ياة، �منا�� �مختلف �تؤثر�ع�� �م�سارعة �وت��ة � �والتحوالت � �التحديات ��ذه �مفصلًيا��وتمثل منعطًفا

� ��� �التحوالت ��ذه �أوجھ �أ�م �وأحد ،� �املعاصر، �عاملنا ��� �ا��ياة �نمط �آثار�ستغ���من �لتبعاتھ التكنولوجيا�" ست�ون

�من�أبرز��ذه�التحوالت��الثورة�الصناعية�الرا�عة ال����عتمدع���القدرات��وأثر�ا�ع���فرص�العمل�،�ولعلَّ

�س�ند�إ���الثورة��ال�ائلة�ع���تخز�ن�املعلومات�ال��مة�واس��جاع�ا�والر�ط�وإقامة�العالقات�وال�شاب�ات�بي��ا،�وال��

�جديد�تصبح�فيھ�التكنولوجيا�جزًءا�ال�يتجزأ�من�املجتمعات�وح���جسم���سان
ً
س�����( الرقمية،�ال���تمثل�اتجا�ا

وقد�فرضت�الثورة�الصناعية�تحديات�ع���التعليم�يتطلب�منھ�مراجعة�سياساتھ�التعليمية�ملعرفة�مدى�كفاءة�

بن�تھ�ومدى��عب��ه�عن�حقائق�العصر�وأ�داف�املجتمع،�بحيث�يتم�اس�يعاب��ذه�الثورة�ال�ائلة�والتوافق�مع�ا،�ل�ي�

�وإقامة� �والر�ط �واس��جاع�ا �ال��مة �املعلومات �تخز�ن ��

�جديد�تصبح�فيھ�التكنولوجيا�جزًءا�ال�
ً
              العالقات�وال�شاب�ات�بي��ا،�وال����س�ند�إ���الثورة�الرقمية،�ال���تمثل�اتجا�ا
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ملا�ان�العصر�الذي��ع�شھ�عصر�التقدم�العل���ب�ل�مقاي�سھ�واستجابة�للتغ��ات�السر�عة�واملتالحقة����مجتمع�

املعرفة�الذي��ع�شھ�اليوم،�والتحوالت�الكيفية����الفكر��داري�املعاصر�وتطبيقاتھ����املؤسسات�التعليمية،�حدث�

حو�التغي���وإرادتھ�ثم�إدارتھتحول�����دوار�الوظيفية�والقيادية�داخل�املدرسة�ن

�عن�إحداث��ذا�التغي���داخل�املؤسسة�التعليمية�ال����عمل���ا
ً
�لھ،�بل�أصبح�مسئوال

ً
�للتغي���وموج�ا

ً
قائدا

�املدر��� �القائد �لرؤ�ة �وتحقيًقا �ذلك، �أجل �القائد�-ومن �لدور �الوظيفي �بالتوصيف ���تمام �خالل ومن

ظ�رت�حركة�ال��بية�القائمة�ع���الكفايات،�باعتبار�ا�املدخل�إلعداد�العامل�ن��افة����املؤسسة�التعليمية�

،�وتأ�يل�م،�وتدر���م�من�منطلق�أن�القائد�املدر����ل�س�وظيفة�أو�منصب،�بل��و�دور�)وغ���م

  ). 290- 2015،275عيد،�. (شوديقوم�بھ�من�أجل�إحداث�التغي���امل�

وإذا��ان�نجاح�القائد����مؤسسات�املجتمع��ش�ل�عام�يتوقف�ع���مدى�ما�يمتلكھ�من�م�ارات�وسمات���صية�

����املؤسسات�ال��بو�ة�حيث�إن�تحقيق�املؤسسة�ال��بو�ة�أل�داف�ا�ال�يأ�ي�من�فراغ،�بل�
ً
وفنية،�فإن��مر�يزداد�إ��احا

  ).358: 2011جو�دة،�(دوم�ارات�وقدرات�القائ

وتكمن�أ�مية�امتالك�مديري�املدارس�للم�ارات�القيادية�����ون�القيادة�تمثل��حلقة�الوصل�ب�ن�العامل�ن�و��ن�

�والسياسات� �املفا�يم �طاقة �بداخل�ا �تنص�ر �ال�� �البوتقة ��عد �أ��ا �كما �املستقبلية، �وتصورا��ا �املدرسة خطط

��اتيجيات،�و�قع�ع���عاتق�ا�رسم�معالم�املؤسسة�من�أجل�تحقيق���داف�املرسومة،�و�عميم�القوي��يجابية�

���دمة� �وتوظيف�ا �املحيطة �املتغ��ات �مواكبة �ع�� �والعمل �الالزمة، �ا��طط �ورسم �العمل �مشكالت �ع�� والسيطرة

180(.  

�املدارس�التعلي �و�خاصةومديرو ��سا����م�العام �التعليم �مدارس �مديري �

�،� �املعر�� �فالفيضان ،� � �فيھ ��ع�شون �العصر�الذي �روح �فرض��ا �كث��ة �تحديات �أمام �أنفس�م � يجدون

�الال  �وال�شر�عات �للمدرسة، ��جتما�� �للمحيط �املتوالية �والتغ��ات ،� �املعلومات وتكنولوجيا

ال��بو�ة�املعاصرة�فرضت�نوًعا�جديًدا�من�امل�ام�واملسئوليات�،�فلم��عد�محموًدا�أن��عمل��دارة�املدرسية��عيًدا�عن�

املمارسات�القيادية�للم�ام��دار�ة�والفنية�ملدير�املدرسة�نحو� �ذه�املستجدات�و������ا����عملية��دارة�من�خالل

للعديد�من�امل�ارات�القيادية�و�دار�ة�ح���ي�ون�لد��م�القدرة�ع��� مع�ع���السواء�وضرورة�امتالك�م�

 86 -2021�،85رزق�،(. مواج�ة�التحديات�ال���فرض��ا�روح�العصر�الذى��ع�ش�فيھ

�وتمثل �ا��ياة، �منا�� �مختلف �تؤثر�ع�� �م�سارعة �وت��ة � �والتحوالت � �التحديات ��ذه وتمثل

� ��� �التحوالت ��ذه �أوجھ �أ�م �وأحد ،� �املعاصر، �عاملنا ��� �ا��ياة �نمط �آثار�ستغ���من �لتبعاتھ ست�ون

�من�أبرز��ذه�التحوالت��الثورة�الصناعية�الرا�عة وأثر�ا�ع���فرص�العمل�،�ولعلَّ

ال�ائلة�ع���تخز�ن�املعلومات�ال��مة�واس��جاع�ا�والر�ط�وإقامة�العالقات�وال�شاب�ات�بي��ا،�وال��

�جديد�تصبح�فيھ�التكنولوجيا�جزًءا�ال�يتجزأ�من�املجتمعات�وح���جسم���سان
ً
الرقمية،�ال���تمثل�اتجا�ا

وقد�فرضت�الثورة�الصناعية�تحديات�ع���التعليم�يتطلب�منھ�مراجعة�سياساتھ�التعليمية�ملعرفة�مدى�كفاءة�

بن�تھ�ومدى��عب��ه�عن�حقائق�العصر�وأ�داف�املجتمع،�بحيث�يتم�اس�يعاب��ذه�الثورة�ال�ائلة�والتوافق�مع�ا،�ل�ي�

�ع �ال�ائلة �القدرات �وتواكب �وتالحقھ �التقدم �وإقامة��ساير�ركب �والر�ط �واس��جاع�ا �ال��مة �املعلومات �تخز�ن ��

�جديد�تصبح�فيھ�التكنولوجيا�جزًءا�ال�
ً
العالقات�وال�شاب�ات�بي��ا،�وال����س�ند�إ���الثورة�الرقمية،�ال���تمثل�اتجا�ا
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  مقدمة

ملا�ان�العصر�الذي��ع�شھ�عصر�التقدم�العل���ب�ل�مقاي�سھ�واستجابة�للتغ��ات�السر�عة�واملتالحقة����مجتمع��       

املعرفة�الذي��ع�شھ�اليوم،�والتحوالت�الكيفية����الفكر��داري�املعاصر�وتطبيقاتھ����املؤسسات�التعليمية،�حدث�

تحول�����دوار�الوظيفية�والقيادية�داخل�املدرسة�ن

�عن�إحداث��ذا�التغي���داخل�املؤسسة�التعليمية�ال����عمل���ا
ً
�لھ،�بل�أصبح�مسئوال

ً
�للتغي���وموج�ا

ً
قائدا

�املدر���� �القائد �لرؤ�ة �وتحقيًقا �ذلك، �أجل ومن

ظ�رت�حركة�ال��بية�القائمة�ع���الكفايات،�باعتبار�ا�املدخل�إلعداد�العامل�ن��افة����املؤسسة�التعليمية��-وأ�ميتھ

وغ���م�- �دار�ون �-املعلمون (

يقوم�بھ�من�أجل�إحداث�التغي���امل�

وإذا��ان�نجاح�القائد����مؤسسات�املجتمع��ش�ل�عام�يتوقف�ع���مدى�ما�يمتلكھ�من�م�ارات�وسمات���صية�        

����املؤسسات�ال��بو�ة�حيث�إن�تحقيق�املؤسسة�ال��بو�ة�أل�داف�ا�ال�يأ�ي�من�فراغ،�بل�
ً
وفنية،�فإن��مر�يزداد�إ��احا

وم�ارات�وقدرات�القائ�من�صفات�وسلوكيات

وتكمن�أ�مية�امتالك�مديري�املدارس�للم�ارات�القيادية�����ون�القيادة�تمثل��حلقة�الوصل�ب�ن�العامل�ن�و��ن�          

�والسياسات� �املفا�يم �طاقة �بداخل�ا �تنص�ر �ال�� �البوتقة ��عد �أ��ا �كما �املستقبلية، �وتصورا��ا �املدرسة خطط

��اتيجيات،�و�قع�ع���عاتق�ا�رسم�معالم�املؤسسة�من�أجل�تحقيق���داف�املرسومة،�و�عميم�القوي��يجابية�و�س

���دمة� �وتوظيف�ا �املحيطة �املتغ��ات �مواكبة �ع�� �والعمل �الالزمة، �ا��طط �ورسم �العمل �مشكالت �ع�� والسيطرة

2013�،180ال����،�(املدرسة�

�املدارس�التعلي           ومديرو

� �،��- والفنية �املعر�� �فالفيضان ،� � �فيھ ��ع�شون �العصر�الذي �روح �فرض��ا �كث��ة �تحديات �أمام �أنفس�م � يجدون

�الال  �وال�شر�عات �للمدرسة، ��جتما�� �للمحيط �املتوالية �والتغ��ات ،� �املعلومات وتكنولوجيا

ال��بو�ة�املعاصرة�فرضت�نوًعا�جديًدا�من�امل�ام�واملسئوليات�،�فلم��عد�محموًدا�أن��عمل��دارة�املدرسية��عيًدا�عن�

�ذه�املستجدات�و������ا����عملية��دارة�من�خالل

مع�ع���السواء�وضرورة�امتالك�م�املدرسة�واملجت

مواج�ة�التحديات�ال���فرض��ا�روح�العصر�الذى��ع�ش�فيھ

�وتمثل���      �ا��ياة، �منا�� �مختلف �تؤثر�ع�� �م�سارعة �وت��ة � �والتحوالت � �التحديات ��ذه وتمثل

� ��� �التحوالت ��ذه �أوجھ �أ�م �وأحد ،� �املعاصر، �عاملنا ��� �ا��ياة �نمط �آثار�ستغ���من �لتبعاتھ ست�ون

�من�أبرز��ذه�التحوالت��الثورة�الصناعية�الرا�عة" البازغة وأثر�ا�ع���فرص�العمل�،�ولعلَّ

ال�ائلة�ع���تخز�ن�املعلومات�ال��مة�واس��جاع�ا�والر�ط�وإقامة�العالقات�وال�شاب�ات�بي��ا،�وال��

�جديد�تصبح�فيھ�التكنولوجيا�جزًءا�ال�يتجزأ�من�املجتمعات�وح���جسم���سان
ً
الرقمية،�ال���تمثل�اتجا�ا

،2016�،231-250 .(  

وقد�فرضت�الثورة�الصناعية�تحديات�ع���التعليم�يتطلب�منھ�مراجعة�سياساتھ�التعليمية�ملعرفة�مدى�كفاءة�        

بن�تھ�ومدى��عب��ه�عن�حقائق�العصر�وأ�داف�املجتمع،�بحيث�يتم�اس�يعاب��ذه�الثورة�ال�ائلة�والتوافق�مع�ا،�ل�ي�

�ع �ال�ائلة �القدرات �وتواكب �وتالحقھ �التقدم �ساير�ركب

�جديد�تصبح�فيھ�التكنولوجيا�جزًءا�ال�
ً
العالقات�وال�شاب�ات�بي��ا،�وال����س�ند�إ���الثورة�الرقمية،�ال���تمثل�اتجا�ا
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تكنولوجيا�الناشئة����عدد�من�يتجزأ�من�املجتمعات�وح���جسم���سان،��وتتم���الثورة�الصناعية�الرا�عة�باخ��اق�ال

Artificial Intelligence(AIالنانو�� �وتكنولوجيا ،

Quantum Computingوالتكنولوجيا�ا��يو�ة��،

واملركبات�املستقلة��،3D printingد�،�والطباعة�ثالثية���عا

�قدرات� �تحا�ى �ال�� �و�الت ��صطنا�� �الذ�اء �مجاالت ��� �املذ�ل �التقدم �بذلك وارتبط

�بداع�وتقوم�ع���التفاعل�ب�ن�املعلومة�

�مذ�لة،� ��سرعة �وتطبيقا��ا �تن�شر�آثار�ا �وال�� �الذكية �أو�الثورة �الذ�اء �ثورة ��� �الثورة ف�ذه

� �عنوان �وجعل �التكنولوجيا ��سونامي �مصط�� �العال�� �دافوس �منتدى �رئ�س �عل��ا �أطلق �الصناعية�”وكما الثورة

تاح�فيھ�الفرص�
ُ
�ت �وتوف���مستقبل �الشامل ��عز�ز�النمو��قتصادي ��� �بالغ���مية �وسيظل، �بل �التعليم وُ�عد

�سيصبح� �العمل، �أسواق �ع�� �جديدة ا
ً
�ضغوط �الرا�عة �الصناعية �الثورة �تكنولوجيا �تخلق �ح�ن ��� �أنھ بيد

�فرص� �ع�� ��فراد �حصول �لضمان �أساسية �أموًرا ات

اقتصادية�من�خالل�ا��فاظ�ع���قدرا��م�التنافسية����عالم�العمل�ا��ديد،�وأن�تتاح�للشر�ات�إم�انية�ا��صول�

ع���املوا�ب�ال���تحتاج�ا�من�أجل�وظائف�املستقبل،�مما�يتطلب�معھ�انخفاض�كب�������عض��دوار�إذ�تصبح�زائدة�

2018� �إلغاء �يتم �أن �املتوقع �من ،75�

�وطرق� �التكنولوجية �للتطورات �يمكن �نفسھ، �الوقت �و�� �رئ�ًسا، اقتصاًدا

نمو�الكب������املنتجات�وا��دمات�ا��ديدة�

�والتغ��ات� �الديموغرافية �التحوالت �متطلبات �لتلبية �وا��وارزميات ��الت �استخدام �للناس �ست�يح ال��

داء�العامل�ن���ا�ومن�بي��م�ظل�الثورة�الصناعية�الرا�عة�فإن�النظم�التعليمية��تركز�ع����رتقاء�بجودة�أ

القيادات�ال��بو�ة�من�خالل�مجموعة�من��دوار�املستقبلية������عصر�الثورة�الصناعية�الرا�عة،�وال��ك���ع���تطو�ر�

وال��ك���ع���أدوار�م����قيادة��. الكفايات�وامل�ارات��ع���مستوى�جديد����مجال�مبتكر��عتمد�ع���التكنولوجيا�املطورة

قيادات�ال��بو�ة�بكفاءة؛���دف�التخطيط�ال��بوي�و�صياغة�و�شكيل�العملية�ال��بو�ة����املجتمع�

ملواج�ة�التغ��ات�ال���سوف�تحدث����املستقبل،��ف�و��س���إ�����يئة�ال��بية�ال�ل�ي�تتكيف�مع�عالم�اليوم�فقط�بل�

�وإنما� �ذاتھ، �حد ��� �التعليم �ل�س ��علي�� �نظام �أي ة

مصداقية��ذا�التعليم����واقعھ��جتما���وقدرتھ�ع���مواج�ة�متطلبات�التنمية��قتصادية�و�جتماعية�وتحقيق�

  ).2019،12الد�شان،(الذات،�من��نا��ستوجب�البحث�والتنقيب�لتحديد�املسار�املستقب���ملنظومة�التعليم

للعديد�من�امل�ارات�القيادية� ثم�فقد��ا�تم��البحث�ا��ا���بالقيادات�ال��بو�ة�املستقبلية��وضرورة�امتالك�م�

�من� �فيھ ��ع�ش �العصر�الذى �روح �فرض��ا �ال�� �التحديات �مواج�ة �ع�� �القدرة �لد��م �ي�ون �ح�� � �والرقمية و�دار�ة

  .املدرسة�واملجتمع�من�ناحية�أخرى 
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يتجزأ�من�املجتمعات�وح���جسم���سان،��وتتم���الثورة�الصناعية�الرا�عة�باخ��اق�ال

� �الرو�وتات �ذلك ��� �بما �Roboticsاملجاالت، ��صطنا�� �والذ�اء ،Artificial Intelligence(AI)

Quantum Computingوا��وسبة�الكمومية��Blockchain،�البلوك��ش�ن�

،�والطباعة�ثالثية���عاIoT Internet of Thingsشياء�،�وإن��نت�� 

Autonomous Vehiclesقدرات��� �تحا�ى �ال�� �و�الت ��صطنا�� �الذ�اء �مجاالت ��� �املذ�ل �التقدم �بذلك وارتبط

�بداع�وتقوم�ع���التفاعل�ب�ن�املعلومة�والتكنولوجيا�ا��يو�ة�و�ل�ا�مجاالت��عتمد�ع����بت�ار�و

�مذ�لة،� ��سرعة �وتطبيقا��ا �تن�شر�آثار�ا �وال�� �الذكية �أو�الثورة �الذ�اء �ثورة ��� �الثورة ف�ذه

� �عنوان �وجعل �التكنولوجيا ��سونامي �مصط�� �العال�� �دافوس �منتدى �رئ�س �عل��ا �أطلق وكما

  ) 15-2018�،8الفقي�،(  46لدورتھ�أل�

تاح�فيھ�الفرص�
ُ
�ت �وتوف���مستقبل �الشامل ��عز�ز�النمو��قتصادي ��� �بالغ���مية �وسيظل، �بل �التعليم وُ�عد

�سيصبح� �العمل، �أسواق �ع�� �جديدة ا
ً
�ضغوط �الرا�عة �الصناعية �الثورة �تكنولوجيا �تخلق �ح�ن ��� �أنھ بيد

�امل�ار  ��شكيل �إعادة �املستمر�ومبادرات �والتعلم �التعليم �فرص�إصالح �ع�� ��فراد �حصول �لضمان �أساسية �أموًرا ات

اقتصادية�من�خالل�ا��فاظ�ع���قدرا��م�التنافسية����عالم�العمل�ا��ديد،�وأن�تتاح�للشر�ات�إم�انية�ا��صول�

ع���املوا�ب�ال���تحتاج�ا�من�أجل�وظائف�املستقبل،�مما�يتطلب�معھ�انخفاض�كب�������عض��دوار�إذ�تصبح�زائدة�

�آلية �بطر�قة �. أو�تؤدى �الوظائف �تقر�ر�مستقبل ��� �ورد �ملا 2018ووفًقا

� �عام �بحلول �وظيفة ��2022مليون �وطرق����20 �التكنولوجية �للتطورات �يمكن �نفسھ، �الوقت �و�� �رئ�ًسا، اقتصاًدا

نمو�الكب������املنتجات�وا��دمات�ا��ديدة�مليون�دور�جديد،�مدفوعة����ذلك�بال�133العمل�ا��ديدة�أيًضا�أن�توجد�

�والتغ��ات� �الديموغرافية �التحوالت �متطلبات �لتلبية �وا��وارزميات ��الت �استخدام �للناس �ست�يح ال��

Mahfud,2018, 46(  

ظل�الثورة�الصناعية�الرا�عة�فإن�النظم�التعليمية��تركز�ع����رتقاء�بجودة�أ

القيادات�ال��بو�ة�من�خالل�مجموعة�من��دوار�املستقبلية������عصر�الثورة�الصناعية�الرا�عة،�وال��ك���ع���تطو�ر�

الكفايات�وامل�ارات��ع���مستوى�جديد����مجال�مبتكر��عتمد�ع���التكنولوجيا�املطورة

قيادات�ال��بو�ة�بكفاءة؛���دف�التخطيط�ال��بوي�و�صياغة�و�شكيل�العملية�ال��بو�ة����املجتمع�

ملواج�ة�التغ��ات�ال���سوف�تحدث����املستقبل،��ف�و��س���إ�����يئة�ال��بية�ال�ل�ي�تتكيف�مع�عالم�اليوم�فقط�بل�

� �ألن �املتغ���وذلك �الغد �عالم �مع �تتكيف �جودل�ي �يحكم �وإنما�ما �ذاتھ، �حد ��� �التعليم �ل�س ��علي�� �نظام �أي ة

مصداقية��ذا�التعليم����واقعھ��جتما���وقدرتھ�ع���مواج�ة�متطلبات�التنمية��قتصادية�و�جتماعية�وتحقيق�

الذات،�من��نا��ستوجب�البحث�والتنقيب�لتحديد�املسار�املستقب���ملنظومة�التعليم

ثم�فقد��ا�تم��البحث�ا��ا���بالقيادات�ال��بو�ة�املستقبلية��وضرورة�امتالك�م�

�من� �فيھ ��ع�ش �العصر�الذى �روح �فرض��ا �ال�� �التحديات �مواج�ة �ع�� �القدرة �لد��م �ي�ون �ح�� � �والرقمية و�دار�ة

املدرسة�واملجتمع�من�ناحية�أخرى �ناحية�،والس���نحو�تحقيق�امل�ام��دار�ة�والفنية�نحو 

 
التربویة واتجاھات التربیة الحدیثةالقیادة       

                                             

  

  املؤتمر�الدو��

2022 

 

يتجزأ�من�املجتمعات�وح���جسم���سان،��وتتم���الثورة�الصناعية�الرا�عة�باخ��اق�ال

� �الرو�وتات �ذلك ��� �بما املجاالت،

Nanotechnologyالبلوك��ش�ن��،

Biotechnology وإن��نت���،

Autonomous Vehicles

والتكنولوجيا�ا��يو�ة�و�ل�ا�مجاالت��عتمد�ع����بت�ار�و» الرو�وت«��سان�

���سان �وعقل �مذ�لة،�. و�لة ��سرعة �وتطبيقا��ا �تن�شر�آثار�ا �وال�� �الذكية �أو�الثورة �الذ�اء �ثورة ��� �الثورة ف�ذه

� �عنوان �وجعل �التكنولوجيا ��سونامي �مصط�� �العال�� �دافوس �منتدى �رئ�س �عل��ا �أطلق وكما

لدورتھ�أل��شعارا“ الرا�عة

تاح�فيھ�الفرص���         
ُ
�ت �وتوف���مستقبل �الشامل ��عز�ز�النمو��قتصادي ��� �بالغ���مية �وسيظل، �بل �التعليم وُ�عد

�سيصبح�. ل��ميع �العمل، �أسواق �ع�� �جديدة ا
ً
�ضغوط �الرا�عة �الصناعية �الثورة �تكنولوجيا �تخلق �ح�ن ��� �أنھ بيد

�امل�ار  ��شكيل �إعادة �املستمر�ومبادرات �والتعلم �التعليم إصالح

اقتصادية�من�خالل�ا��فاظ�ع���قدرا��م�التنافسية����عالم�العمل�ا��ديد،�وأن�تتاح�للشر�ات�إم�انية�ا��صول�

ع���املوا�ب�ال���تحتاج�ا�من�أجل�وظائف�املستقبل،�مما�يتطلب�معھ�انخفاض�كب�������عض��دوار�إذ�تصبح�زائدة�

�ا��اجة �آلية�عن �بطر�قة أو�تؤدى

� �عام �بحلول �وظيفة مليون

العمل�ا��ديدة�أيًضا�أن�توجد�

�والتغ��ات� �الديموغرافية �التحوالت �متطلبات �لتلبية �وا��وارزميات ��الت �استخدام �للناس �ست�يح ال��

 (�Mahfud,2018, 46- 48قتصادية

ظل�الثورة�الصناعية�الرا�عة�فإن�النظم�التعليمية��تركز�ع����رتقاء�بجودة�أو���              

القيادات�ال��بو�ة�من�خالل�مجموعة�من��دوار�املستقبلية������عصر�الثورة�الصناعية�الرا�عة،�وال��ك���ع���تطو�ر�

الكفايات�وامل�ارات��ع���مستوى�جديد����مجال�مبتكر��عتمد�ع���التكنولوجيا�املطورة

قيادات�ال��بو�ة�بكفاءة؛���دف�التخطيط�ال��بوي�و�صياغة�و�شكيل�العملية�ال��بو�ة����املجتمع�و�ر�أداء�الوتطالتعليم

ملواج�ة�التغ��ات�ال���سوف�تحدث����املستقبل،��ف�و��س���إ�����يئة�ال��بية�ال�ل�ي�تتكيف�مع�عالم�اليوم�فقط�بل�

� �ألن �املتغ���وذلك �الغد �عالم �مع �تتكيف ل�ي

مصداقية��ذا�التعليم����واقعھ��جتما���وقدرتھ�ع���مواج�ة�متطلبات�التنمية��قتصادية�و�جتماعية�وتحقيق�

الذات،�من��نا��ستوجب�البحث�والتنقيب�لتحديد�املسار�املستقب���ملنظومة�التعليم

ثم�فقد��ا�تم��البحث�ا��ا���بالقيادات�ال��بو�ة�املستقبلية��وضرورة�امتالك�م��ومن         

�من� �فيھ ��ع�ش �العصر�الذى �روح �فرض��ا �ال�� �التحديات �مواج�ة �ع�� �القدرة �لد��م �ي�ون �ح�� � �والرقمية و�دار�ة

ناحية�،والس���نحو�تحقيق�امل�ام��دار�ة�والفنية�نحو 
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�يرجع� إن�أ�مية�وضرورة�تطو�ر��نظمة�ال��بو�ة�التعليمية�بصفة�عامة،�وتطو�ر�القيادة�ال��بو�ة�بصفة�خاصة�ـ

للتعامل�مع�تحديات�إ���التغ��ات�املختلفة�ال����ش�د�ا�العصر�ا��ا���وذلك�ألن�املدرسة����ال����عد��جيال�القادمة�

�والقصور� �الضعف �جوانب �من �العديد �وجود ��ش���إ�� �وإدار��ا �املدارس �أداء �ملستوى �الفع�� �الواقع �أن إال

�ل�ي� �تطو�ر�التعليم �من �البد �أنھ �ي�ب�ن �سبق �ما �ضوء �أ�داف�او�� �تحقيق �عن �املدارس ��ذه ��عوق �ال�� واملشكالت

�ش�د�ا�القرن�ا��ا���وال�يتم��ذا�التطو�ر�إال����وجود�إدارة�قيادة�تر�و�ة�فعالة�،��ساعد�

ع���التغي���والتطو�ر�وإدارة�العملية�التعليمية����مدرسة�القرن�ا��ا���كما�أن�أ�مية�وضرورة�تطو�ر��نظمة�ال��بو�ة�

إ���التغ��ات�املختلفة�ال����ش�د�ا�العصر�ا��ا���وذلك�

�العصر� ��ذا �تحديات �مع �للتعامل �القادمة ��جيال ��عد �ال�� ��� �املدرسة �أداء�. ؛ألن �ملستوى �الفع�� �الواقع �أن إال

املدارس�وإدار��ا��ش���إ���وجود�عدد�من�جوانب�الضعف�والقصور�واملشكالت�ال����عوق��ذه�املدارس�عن�تحقيق�

 :و�ذا�ما�أدركتھ�العديد�من�الدراسات�ع���أن�املدارس��عا�ي�من�مجموعة�من�املشكالت�و���

افتقار�املدارس�ع���مستوى�مراحل�التعليم�املختلفة����الوطن�العر�ي�بصفة�عامة�،�و���ا��زائر��بصفة�خاصة�

���جميع�مراحل�التعليم�،�رغم�املحاوالت�لالستفادة�من�

�و�رجع� �عام ��ش�ل �املدارس �أداء �مستوى �الوطنانخفاض �مستوى �ع�� �واملعلومات �و�تصاالت �ا��اسبات تكنولوجيا

،�الس�ب�إ���وجود��عض�املشكالت�����ذه�املدارس�،��عوق�تقدم�ا�،�وتطور�ا�املتمثلة����املدخالت�املادية�،�وال�شر�ة�

دوغالس�وأخرون��(والتقنية�،�واملعلوماتية�،�واملمارسات�امل�نية�للمعلم�ن�والعمليات��دار�ة�وال��بو�ة�وال�يا�ل�التنظيمية

افتقار�املدارس�الستخدام��ساليب�ا��ديثة�����دارة�واستخدام�املداخل�القديمة�التقليدية�،�ومقارنة�البعض�

ا��ديثة����التعليم�،�وعدم����يع��دارة�املدرسية�للتجديد�و�بت�ار�ال���تتطل��ا�روح�العصر،�واحتماالت�

�لأل�داف�ال��بو�ة�والتعليمية�مزوًدا�باألدوار�املستقبلية�ال���تمكنھ�
ً
؛�وذلك�لتحقيق�النجاح�املرغوب�وصوال

  )113 -�2018�،112ا�ي�سو�لم�،

قيادة�من�� ومما�الشك�فيھ�أن�مؤسسات�املستقبل�بصفة�عامة�ومدارس�املستقبل�بصفة�خاصة����حاجة�إ��

�العامل�ن� ��افة �عقول �اس�ثارة �نحو�الر�ادة، �باملدرسة �الوصول �قادر�ع�� قائد

�التعليمية� �للمواد � �ومستخدًما �مصمًما �التعليمية، �املدرسة �ثقافة ��شكيل �إلعادة �يتصدى �وإقناع�متغي��ي باملدرسة

ياسات�ال���تتعلق�بالتجديد�الثقافة�املدعمة�للس

املستمر�للتكنولوجيا،�مستخدًما�برامج��دارة��لك��ونية����أعمال��دارة�املدرسية�واملدونات��لك��ونية����تنمية�

�والنماذج� �التعليمية �ووحداتھ �املحتوى �و�تصميم ��لك��و�ي �التعليم �تطو�ر�أدوات ��� �املتعلمينواملسا�مة تحصيل

-2016،112الري�،(خدمة����العملية�التعليمية�رقمًيا�و�ما�ي�ناسب�مع�اس��اتيجيات�التعليم��لك��و�ي

سوسیوتربویة إلعادة إنتاج الثقة بین  رؤى: التربویة واتجاھات التربیة الحدیثة
 المؤسسات التربویة والمجتمع
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�يرجع� إن�أ�مية�وضرورة�تطو�ر��نظمة�ال��بو�ة�التعليمية�بصفة�عامة،�وتطو�ر�القيادة�ال��بو�ة�بصفة�خاصة�ـ

إ���التغ��ات�املختلفة�ال����ش�د�ا�العصر�ا��ا���وذلك�ألن�املدرسة����ال����عد��جيال�القادمة�

�والقصور� �الضعف �جوانب �من �العديد �وجود ��ش���إ�� �وإدار��ا �املدارس �أداء �ملستوى �الفع�� �الواقع �أن إال

�ل�ي� �تطو�ر�التعليم �من �البد �أنھ �ي�ب�ن �سبق �ما �ضوء �أ�داف�او�� �تحقيق �عن �املدارس ��ذه ��عوق �ال�� واملشكالت

�ش�د�ا�القرن�ا��ا���وال�يتم��ذا�التطو�ر�إال����وجود�إدارة�قيادة�تر�و�ة�فعالة�،��ساعد�يتواكب�مع�التغ��ات�ال���

ع���التغي���والتطو�ر�وإدارة�العملية�التعليمية����مدرسة�القرن�ا��ا���كما�أن�أ�مية�وضرورة�تطو�ر��نظمة�ال��بو�ة�

إ���التغ��ات�املختلفة�ال����ش�د�ا�العصر�ا��ا���وذلك��التعليمية�بصفة�عامة�،�وتطو�ر�القيادة�ال��بو�ة��وإدار��ا�يرجع

�العصر� ��ذا �تحديات �مع �للتعامل �القادمة ��جيال ��عد �ال�� ��� �املدرسة ؛ألن

املدارس�وإدار��ا��ش���إ���وجود�عدد�من�جوانب�الضعف�والقصور�واملشكالت�ال����عوق��ذه�املدارس�عن�تحقيق�

و�ذا�ما�أدركتھ�العديد�من�الدراسات�ع���أن�املدارس��عا�ي�من�مجموعة�من�املشكالت�و���

افتقار�املدارس�ع���مستوى�مراحل�التعليم�املختلفة����الوطن�العر�ي�بصفة�عامة�،�و���ا��زائر��بصفة�خاصة�

���جميع�مراحل�التعليم�،�رغم�املحاوالت�لالستفادة�من��الستخدام�التكنولوجيا�كأداة�أساسية����العملية�التعليمية

�و�رجع� �عام ��ش�ل �املدارس �أداء �مستوى �الوطنانخفاض �مستوى �ع�� �واملعلومات �و�تصاالت �ا��اسبات تكنولوجيا

الس�ب�إ���وجود��عض�املشكالت�����ذه�املدارس�،��عوق�تقدم�ا�،�وتطور�ا�املتمثلة����املدخالت�املادية�،�وال�شر�ة�

والتقنية�،�واملعلوماتية�،�واملمارسات�امل�نية�للمعلم�ن�والعمليات��دار�ة�وال��بو�ة�وال�يا�ل�التنظيمية

افتقار�املدارس�الستخدام��ساليب�ا��ديثة�����دارة�واستخدام�املداخل�القديمة�التقليدية�،�ومقارنة�البعض�

ا��ديثة����التعليم�،�وعدم����يع��دارة�املدرسية�للتجديد�و�بت�ار�ال���تتطل��ا�روح�العصر،�واحتماالت�

�لأل�داف�ال��بو�ة�والتعليمية�مزوًدا�باألدوار�املستقبلية�ال���تمكنھ�
ً
؛�وذلك�لتحقيق�النجاح�املرغوب�وصوال

�ا�ي�سو�لم�،�(الثورة�الصناعية�الرا�عة�من�مواج�ة�تحديات�التحول�الرق���يمتلك�م�ارات

ومما�الشك�فيھ�أن�مؤسسات�املستقبل�بصفة�عامة�ومدارس�املستقبل�بصفة�خاصة����حاجة�إ��

�التالية �العامل�ن� :بالسمات ��افة �عقول �اس�ثارة �نحو�الر�ادة، �باملدرسة �الوصول �قادر�ع�� قائد

�التعليمية� �للمواد � �ومستخدًما �مصمًما �التعليمية، �املدرسة �ثقافة ��شكيل �إلعادة �يتصدى �وإقناع�متغي��ي باملدرسة

الثقافة�املدعمة�للسالرقمية،�مطوًرا�ألساليب�التدر�س�وم�سًقا�ملصادر�التعلم،�مدعًما�

املستمر�للتكنولوجيا،�مستخدًما�برامج��دارة��لك��ونية����أعمال��دارة�املدرسية�واملدونات��لك��ونية����تنمية�

�والنماذج� �التعليمية �ووحداتھ �املحتوى �و�تصميم ��لك��و�ي �التعليم �تطو�ر�أدوات ��� �املتعلمينواملسا�مة تحصيل

خدمة����العملية�التعليمية�رقمًيا�و�ما�ي�ناسب�مع�اس��اتيجيات�التعليم��لك��و�ي
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 مش�لة�البحث

�يرجع�         إن�أ�مية�وضرورة�تطو�ر��نظمة�ال��بو�ة�التعليمية�بصفة�عامة،�وتطو�ر�القيادة�ال��بو�ة�بصفة�خاصة�ـ

إ���التغ��ات�املختلفة�ال����ش�د�ا�العصر�ا��ا���وذلك�ألن�املدرسة����ال����عد��جيال�القادمة�

 .�ذا�العصر

�والقصور�           �الضعف �جوانب �من �العديد �وجود ��ش���إ�� �وإدار��ا �املدارس �أداء �ملستوى �الفع�� �الواقع �أن إال

�ل�ي� �تطو�ر�التعليم �من �البد �أنھ �ي�ب�ن �سبق �ما �ضوء �أ�داف�او�� �تحقيق �عن �املدارس ��ذه ��عوق �ال�� واملشكالت

يتواكب�مع�التغ��ات�ال���

ع���التغي���والتطو�ر�وإدارة�العملية�التعليمية����مدرسة�القرن�ا��ا���كما�أن�أ�مية�وضرورة�تطو�ر��نظمة�ال��بو�ة�

التعليمية�بصفة�عامة�،�وتطو�ر�القيادة�ال��بو�ة��وإدار��ا�يرجع

�العصر� ��ذا �تحديات �مع �للتعامل �القادمة ��جيال ��عد �ال�� ��� �املدرسة ؛ألن

املدارس�وإدار��ا��ش���إ���وجود�عدد�من�جوانب�الضعف�والقصور�واملشكالت�ال����عوق��ذه�املدارس�عن�تحقيق�

و�ذا�ما�أدركتھ�العديد�من�الدراسات�ع���أن�املدارس��عا�ي�من�مجموعة�من�املشكالت�و���. أ�داف�ا

افتقار�املدارس�ع���مستوى�مراحل�التعليم�املختلفة����الوطن�العر�ي�بصفة�عامة�،�و���ا��زائر��بصفة�خاصة�           

الستخدام�التكنولوجيا�كأداة�أساسية����العملية�التعليمية

�و�رجع� �عام ��ش�ل �املدارس �أداء �مستوى �الوطنانخفاض �مستوى �ع�� �واملعلومات �و�تصاالت �ا��اسبات تكنولوجيا

الس�ب�إ���وجود��عض�املشكالت�����ذه�املدارس�،��عوق�تقدم�ا�،�وتطور�ا�املتمثلة����املدخالت�املادية�،�وال�شر�ة�

والتقنية�،�واملعلوماتية�،�واملمارسات�امل�نية�للمعلم�ن�والعمليات��دار�ة�وال��بو�ة�وال�يا�ل�التنظيمية

��،32��،2018( 

افتقار�املدارس�الستخدام��ساليب�ا��ديثة�����دارة�واستخدام�املداخل�القديمة�التقليدية�،�ومقارنة�البعض�           

ا��ديثة����التعليم�،�وعدم����يع��دارة�املدرسية�للتجديد�و�بت�ار�ال���تتطل��ا�روح�العصر،�واحتماالت��للمتغ��ات

�لأل�داف�ال��بو�ة�والتعليمية�مزوًدا�باألدوار�املستقبلية�ال���تمكنھ� املستقبل
ً
؛�وذلك�لتحقيق�النجاح�املرغوب�وصوال

من�مواج�ة�تحديات�التحول�الرق���يمتلك�م�ارات

ومما�الشك�فيھ�أن�مؤسسات�املستقبل�بصفة�عامة�ومدارس�املستقبل�بصفة�خاصة����حاجة�إ��             

� �ي�سم �جديد �التاليةنوع بالسمات

�التعليمية� �للمواد � �ومستخدًما �مصمًما �التعليمية، �املدرسة �ثقافة ��شكيل �إلعادة �يتصدى �وإقناع�متغي��ي باملدرسة

الرقمية،�مطوًرا�ألساليب�التدر�س�وم�سًقا�ملصادر�التعلم،�مدعًما�

املستمر�للتكنولوجيا،�مستخدًما�برامج��دارة��لك��ونية����أعمال��دارة�املدرسية�واملدونات��لك��ونية����تنمية�

�والنماذج� �التعليمية �ووحداتھ �املحتوى �و�تصميم ��لك��و�ي �التعليم �تطو�ر�أدوات ��� �املتعلمينواملسا�مة تحصيل

خدمة����العملية�التعليمية�رقمًيا�و�ما�ي�ناسب�مع�اس��اتيجيات�التعليم��لك��و�يالتعليمية�املست

113 (.  
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�متطلبات� �ضوء � ��� �ال��بو�ة �للقيادات ��دوار�املستقبلية �أ�م �ع�� �التعرف � �البحثا��ا�� �اس��دف �ثم ومن

�ل�ي� � �؛ �ال��بو�ة �القيادات �تطو�ر�أداء �من �البد �أنھ �ي�ب�ن سبق

التطو�ر�ال�يتم�إال����وجود�قيادة��فعالة��ساعد�ع���

  :البحث�ا��ا���والذى�أمكن�صياغة�مش�لتھ����ال�ساؤل�الرئ�س�التا��

  ؟ما��دوار�املستقبلية�للقيادات�ال��بو�ة�����ضوء�متطلبات�م�ارات�الثورة�الصناعية����التعليم�

ما�أ�م��دوار�القيادية�املستقبلية��الواجب�توافر�ا�لدى�القيادات�ال��بو�ة��ضوء�متطلبات�م�ارات�الثورة�

ب�توافر�ا�لدى�القيادات�ال��بو�ة��ما�املعوقات��ال���تحول�دون�ممارسة��دوار�القيادية�املستقبلية��الواج

 ألدوار�القيادية�املستقبلية����ضوء�متطلبات�م�ارات�الثورة�الصناعية����التعليم؟

  ���التعليم؟�ما�التصور�املق��ح�أل�م��دوار�املستقبلية����ضوء�متطلبات�م�ارات�الثورة�الصناعية

 .التوصل�إ���أ�م�امل�ارات��دوار�املستقبلية��الواجب�توافر�ا�لدى��القيادات�ال��بو�ة�

حيث����ضوء�متطلبات�م�ارات�الثورة�الصناعية����التعليم؛�

 .إنھ�من�املفا�يم�ا��ديثة�ع���الساحة�ال��بو�ة،�و�حتاج�للعديد�من�الدراسات�والبحوث�إللقاء�الضوء�عليھ

�عليھ� �والقائم�ن ��سا��� �التعليم �مدارس �مديري �وم��م �البحث ��ذا �نتائج �من �املستفيدين �قطاع ا�ساع

�����دوار�املستقبلية�للقيادات�ال��بو�ة

�ول � � �ا��ا��، �البحث �لطبيعة �ملالءمتھ �نظرا �الوصفي �املن�� �استخدام �تم�تم ،� �البحث �أ�داف ��عض تحقيق

� �لد��م ��دوار�املستقبلية �ع�� �للوقوف �ال��بو�ة �القيادات �من �متطلبات�عينة �ضوء ��

سوسیوتربویة إلعادة إنتاج الثقة بین  رؤى: التربویة واتجاھات التربیة الحدیثة
 المؤسسات التربویة والمجتمع

   

اصدارات المركز الدیمقراطي العربي للدراسات السیاسیة واالقتصادیة                                              

 

�متطلبات� �ضوء � ��� �ال��بو�ة �للقيادات ��دوار�املستقبلية �أ�م �ع�� �التعرف � �البحثا��ا�� �اس��دف �ثم ومن

� �التعليم، ��� �الصناعية �الثورة �م�ارات �ما �ضوء �ل�ي�و�� � �؛ �ال��بو�ة �القيادات �تطو�ر�أداء �من �البد �أنھ �ي�ب�ن سبق

�،�وأن��ذا التطو�ر�ال�يتم�إال����وجود�قيادة��فعالة��ساعد�ع���� يتواكب�مع�التغي��ات�ال����ش�د�ا�القرن�ا��ا���

 التغ���والتطو�ر�وإدارة�العملية�التعليمية����مدرسة�القرن�ا��ا���

البحث�ا��ا���والذى�أمكن�صياغة�مش�لتھ����ال�ساؤل�الرئ�س�التا��و���ضوء�ما�سبق��شأت�فكرة�

ما��دوار�املستقبلية�للقيادات�ال��بو�ة�����ضوء�متطلبات�م�ارات�الثورة�الصناعية����التعليم�

  :و�تفرع�منھ��سئلة�الفرعية��تية�

ما�أ�م��دوار�القيادية�املستقبلية��الواجب�توافر�ا�لدى�القيادات�ال��بو�ة��ضوء�متطلبات�م�ارات�الثورة�

 ما�مدى�توافر�تلك��دوار�املستقبلية�لدى��القيادات�ال��بو�ة�؟

ما�املعوقات��ال���تحول�دون�ممارسة��دوار�القيادية�املستقبلية��الواج

 ضوء�متطلبات�م�ارات�الثورة�الصناعية����التعليم؟

ألدوار�القيادية�املستقبلية����ضوء�متطلبات�م�ارات�الثورة�الصناعية����التعليم؟ما�آليات��تفعيال

ما�التصور�املق��ح�أل�م��دوار�املستقبلية����ضوء�متطلبات�م�ارات�الثورة�الصناعية

التوصل�إ���أ�م�امل�ارات��دوار�املستقبلية��الواجب�توافر�ا�لدى��القيادات�ال��بو�ة���

 :تتمثل�أ�مية�البحث�ا��ا������النقاط�التالية

���ضوء�متطلبات�م�ارات�الثورة�الصناعية����التعليم؛�أ�مية�موضوعھ�و�و�تطو�ر�امل�ارات�ا�لقيادية�

إنھ�من�املفا�يم�ا��ديثة�ع���الساحة�ال��بو�ة،�و�حتاج�للعديد�من�الدراسات�والبحوث�إللقاء�الضوء�عليھ

�عليھ� �والقائم�ن ��سا��� �التعليم �مدارس �مديري �وم��م �البحث ��ذا �نتائج �من �املستفيدين �قطاع ا�ساع

�دوار�املستقبلية�للقيادات�ال��بو�ةال���تناولت�- ع���حد�علم�الباحثة�- قلة�الدراسات�العر�ية�والبحوث�

  .ضوء�متطلبات�م�ارات�الثورة�الصناعية����التعليم

  

�ول � � �ا��ا��، �البحث �لطبيعة �ملالءمتھ �نظرا �الوصفي �املن�� �استخدام تم

� �إ�� �مقدمھ �اس�بانة �تصميم �لد��م ��دوار�املستقبلية �ع�� �للوقوف �ال��بو�ة �القيادات �من عينة

  .لتطو�ر�تلك�امل�ارات�،�وأبرز�مق��حا��م�م�ارات�الثورة�الصناعية����التعليم
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�متطلبات�               �ضوء � ��� �ال��بو�ة �للقيادات ��دوار�املستقبلية �أ�م �ع�� �التعرف � �البحثا��ا�� �اس��دف �ثم ومن

� �التعليم، ��� �الصناعية �الثورة م�ارات

�،�وأن��ذا يتواكب�مع�التغي��ات�ال����ش�د�ا�القرن�ا��ا���

التغ���والتطو�ر�وإدارة�العملية�التعليمية����مدرسة�القرن�ا��ا���

و���ضوء�ما�سبق��شأت�فكرة�

ما��دوار�املستقبلية�للقيادات�ال��بو�ة�����ضوء�متطلبات�م�ارات�الثورة�الصناعية����التعليم�

و�تفرع�منھ��سئلة�الفرعية��تية�

ما�أ�م��دوار�القيادية�املستقبلية��الواجب�توافر�ا�لدى�القيادات�ال��بو�ة��ضوء�متطلبات�م�ارات�الثورة��- 1

 الصناعية����التعليم�؟

ما�مدى�توافر�تلك��دوار�املستقبلية�لدى��القيادات�ال��بو�ة�؟�- 2

ما�املعوقات��ال���تحول�دون�ممارسة��دوار�القيادية�املستقبلية��الواج�- 3

ضوء�متطلبات�م�ارات�الثورة�الصناعية����التعليم؟

ما�آليات��تفعيال�- 4

ما�التصور�املق��ح�أل�م��دوار�املستقبلية����ضوء�متطلبات�م�ارات�الثورة�الصناعية�-

 :�دف�البحث

���دف�البحث�ا��ا���إ���

  أ�مية�البحث

تتمثل�أ�مية�البحث�ا��ا������النقاط�التالية��

أ�مية�موضوعھ�و�و�تطو�ر�امل�ارات�ا�لقيادية� .1

إنھ�من�املفا�يم�ا��ديثة�ع���الساحة�ال��بو�ة،�و�حتاج�للعديد�من�الدراسات�والبحوث�إللقاء�الضوء�عليھ

�عليھ� .2 �والقائم�ن ��سا��� �التعليم �مدارس �مديري �وم��م �البحث ��ذا �نتائج �من �املستفيدين �قطاع ا�ساع

 .وغ���م�وأولياء��مور 

قلة�الدراسات�العر�ية�والبحوث� .3

ضوء�متطلبات�م�ارات�الثورة�الصناعية����التعليم

  من���البحث�وأداتھ

�ول                 � � �ا��ا��، �البحث �لطبيعة �ملالءمتھ �نظرا �الوصفي �املن�� �استخدام تم

� �إ�� �مقدمھ �اس�بانة تصميم

م�ارات�الثورة�الصناعية����التعليم
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�ضوء� ��� ��سا��� �التعليم �مدارس �مديري �لدى ��دار�ة الكفايات

�ضوء� ��� ��سا��� �التعليم �مدارس �مديري �لدى ��دار�ة الكفايات

���ضوء��حقيق��دف�الدراسة�قام�الباحث�بتصميم�اس�بانة�عن�الكفايات��دار�ة����مديري�التعليم��سا����ق

  ؟�سة�املستقبل����سلطنة�عمانلدى�مديري�مدارس�التعليم��سا�������ضوء�متطلبات�مدر 

�لدى�مديري�مدارس�التعليم��سا�������ضوء�متطلبات�مدرسة�املستقبل����سلطنة�عمان

�وا ��تصال ،� �،�شراف �الرقابة ،� �التنظيم ،� �التخطيط �الرقمية �التكنولوجية ) لكفايات

  " الكفايات�و�دوار�املستقبلية�للقائد�املدر�����

�دفت��ذه�الدراسة�إ���تطو�ر�لدور�القائد�املدر����من�خالل�تب����رؤ�ة�للم�ام�امل�لف���ا��من�خالل���تمام�

باعتبار�ا�املدخل�إلعداد�العامل�ن��افة����

،�وتأ�يل�م،�وتدر���م�من�منطلق�أن�القائد�املدر����ل�س�وظيفة�أو�

ملعاصرة�و�امتالك�مدير�املدرسة�للكفايات��دار�ة�ال���تحقق�

�ا��اكمة� �واملبادئ �مستقب�� �منظور �من � �املدرسية �و�القيادة �وفعالية �بكفاءة �املدرسة ��� �ال�شر�ة �املوارد �إدارة لھ

�م�ا �إ�� �وتطو�ر�ا �تنمي��ا �أجل �من �ا��الية، �لقدراتھ �واق�� �تقييم �و�إجراء �املدرسية �القيادة �مطلو�ة�ملستقبل رات

�منھ،�والقيام�بإعداد�تصور��������س��دف�تنمية�م�نية�ذاتية�وأداء��دوار�املستقبلية�املتوقعة
ً
  .مستقبال

�املدرسة� �برؤ�ة ��ل��ام �بي��ا �من �ملدير�املدرسة �و�دوار�املستقبلية �الكفايات �من �مجموعة �إ�� وتوصلت�الدراسة

�السيطرة� �السلوكية �ا��ساسية �تنظيمية �كفايات ��نجاز��ع�� أث���و�قناع

�يمثل� �ألنھ �و�دار�ة، �التنظيمية �العملية ب
ُ
�ل �تمثل �ال�� �الكفايات �من �العامل�ن �تمك�ن ���سا�ي �التواصل �دار�ة
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)2012  .(� �ضوء�: عنوا��ا ��� ��سا��� �التعليم �مدارس �مديري �لدى ��دار�ة الكفايات

  متطلبات�مدرسة�املستقبل�

� � �واقع �ع�� �التعرف �إ�� �الدراسة ��ذه �ضوء��دفت ��� ��سا��� �التعليم �مدارس �مديري �لدى ��دار�ة الكفايات

  متطلبات�مدرسة�املستقبل����سلطنة�عمان�

حقيق��دف�الدراسة�قام�الباحث�بتصميم�اس�بانة�عن�الكفايات��دار�ة����مديري�التعليم��سا����ق

  متطلبات�مدرسة�املستقبل����سلطنة�عمان

  :وقد�تصدت�الدراسة�ملجموعة�من�ال�ساؤالت�من�بي��ا�

لدى�مديري�مدارس�التعليم��سا�������ضوء�متطلبات�مدر 

لدى�مديري�مدارس�التعليم��سا�������ضوء�متطلبات�مدرسة�املستقبل����سلطنة�عمانما�واقع�الكفايات��دار�ة�

  :وتوصلت�الدراسة�إ���مجموعة�من�النتائج�من�بي��ا�

� ��دار�ة �الكفايات �وا(أ�مية ��تصال ،� �،�شراف �الرقابة ،� �التنظيم ،� التخطيط

  للقيادات�ال��بو�ة���عامة�ومديري�املدارس�بخاصة�

  . تنمية�الكفايات�امل�نية�لدى�القيادات�ال��بو�ة�و�خاصة�����دوار�املستقبلية�

  .تحديد�قائمة�بأ�م�متطلبات�مدرسة�املستقبل����ضوء�متطلبات�العصر�

الكفايات�و�دوار�املستقبلية�للقائد�املدر�����:"�عنوان�) 

�دفت��ذه�الدراسة�إ���تطو�ر�لدور�القائد�املدر����من�خالل�تب����رؤ�ة�للم�ام�امل�لف���ا��من�خالل���تمام�

باعتبار�ا�املدخل�إلعداد�العامل�ن��افة�����بالتوصيف�الوظيفي�وأ�ميتھ��وتب���حركة�ال��بية�القائمة�ع���الكفايات،

،�وتأ�يل�م،�وتدر���م�من�منطلق�أن�القائد�املدر����ل�س�وظيفة�أو�)وغ���م�-�دار�ون �-املعلمون 

  .منصب،�بل��و�دور�يقوم�بھ�من�أجل�إحداث�التغي���امل�شود

ملعاصرة�و�امتالك�مدير�املدرسة�للكفايات��دار�ة�ال���تحقق�التغي������املؤسسات�التعليمية�ا

�ا��اكمة� �واملبادئ �مستقب�� �منظور �من � �املدرسية �و�القيادة �وفعالية �بكفاءة �املدرسة ��� �ال�شر�ة �املوارد �إدارة لھ

�م�ا �إ�� �وتطو�ر�ا �تنمي��ا �أجل �من �ا��الية، �لقدراتھ �واق�� �تقييم �و�إجراء �املدرسية �القيادة ملستقبل

�منھ،�والقيام�بإعداد�تصور��������س��دف�تنمية�م�نية�ذاتية�وأداء��دوار�املستقبلية�املتوقعة
ً
مستقبال

�املدرسة� �برؤ�ة ��ل��ام �بي��ا �من �ملدير�املدرسة �و�دوار�املستقبلية �الكفايات �من �مجموعة �إ�� وتوصلت�الدراسة

�الت �املدرسية �القرارات �صناعة �السيطرة�ورسال��ا �السلوكية �ا��ساسية �تنظيمية �كفايات ��نجاز��ع�� أث���و�قناع

�يمثل� �ألنھ �و�دار�ة، �التنظيمية �العملية ب
ُ
�ل �تمثل �ال�� �الكفايات �من �العامل�ن �تمك�ن ���سا�ي �التواصل �دار�ة
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  :الدراسات�السابقة

1-� �البوسعيدي (دراسة

متطلبات�مدرسة�املستقبل�

����� � �واقع �ع�� �التعرف �إ�� �الدراسة ��ذه �دفت

متطلبات�مدرسة�املستقبل����سلطنة�عمان�

حقيق��دف�الدراسة�قام�الباحث�بتصميم�اس�بانة�عن�الكفايات��دار�ة����مديري�التعليم��سا����قولت

متطلبات�مدرسة�املستقبل����سلطنة�عمان

وقد�تصدت�الدراسة�ملجموعة�من�ال�ساؤالت�من�بي��ا�

لدى�مديري�مدارس�التعليم��سا�������ضوء�متطلبات�مدر ما�الكفايات��دار�ة�-

ما�واقع�الكفايات��دار�ة�-

  ؟

وتوصلت�الدراسة�إ���مجموعة�من�النتائج�من�بي��ا�

-� ��دار�ة �الكفايات أ�مية

للقيادات�ال��بو�ة���عامة�ومديري�املدارس�بخاصة�

  :وأوصت�الدراسة�

تنمية�الكفايات�امل�نية�لدى�القيادات�ال��بو�ة�و�خاصة�����دوار�املستقبلية�-

تحديد�قائمة�بأ�م�متطلبات�مدرسة�املستقبل����ضوء�متطلبات�العصر�-

)  2015(دراسة�عيد���-2

�دفت��ذه�الدراسة�إ���تطو�ر�لدور�القائد�املدر����من�خالل�تب����رؤ�ة�للم�ام�امل�لف���ا��من�خالل���تمام�         

بالتوصيف�الوظيفي�وأ�ميتھ��وتب���حركة�ال��بية�القائمة�ع���الكفايات،

املعلمون (املؤسسة�التعليمية�

منصب،�بل��و�دور�يقوم�بھ�من�أجل�إحداث�التغي���امل�شود

التغي������املؤسسات�التعليمية�ا:وعرضت�الدراسة�����  

�ا��اكمة� �واملبادئ �مستقب�� �منظور �من � �املدرسية �و�القيادة �وفعالية �بكفاءة �املدرسة ��� �ال�شر�ة �املوارد �إدارة لھ

�م�ا �إ�� �وتطو�ر�ا �تنمي��ا �أجل �من �ا��الية، �لقدراتھ �واق�� �تقييم �و�إجراء �املدرسية �القيادة ملستقبل

�منھ،�والقيام�بإعداد�تصور��������س��دف�تنمية�م�نية�ذاتية�وأداء��دوار�املستقبلية�املتوقعة
ً
مستقبال

�املدرسة������� �برؤ�ة ��ل��ام �بي��ا �من �ملدير�املدرسة �و�دوار�املستقبلية �الكفايات �من �مجموعة �إ�� وتوصلت�الدراسة

�الت �املدرسية �القرارات �صناعة ورسال��ا

�يمثل� �ألنھ �و�دار�ة، �التنظيمية �العملية ب
ُ
�ل �تمثل �ال�� �الكفايات �من �العامل�ن �تمك�ن ���سا�ي �التواصل �دار�ة
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�وم ��افة، �والعامل�ن �ب�ن�القائد�املدر��� �املوجبة �وتحقيق�العالقات �املشاعر، ��� �ف�و��ع��التدفق �ثم، �ع���: ن القدرة

بلغة�وا��ة�وسليمة،�ي�ون�ل�ا�تأث���إيجا�ي�

�للمعلم � �املستقبلية �الدراسات �تناول � ��� �التوسع �بأ�مية �الدراسة �وفق�وأوصت �ت�ون �وأن �املدارس �ومديري �ن

منظومة�مت�املة�من�الكفايات�وامل�ارات�،عقد�دورات�تدر��ية�للمعلم�ن�ومديري�املدارس�أثناء�ا��دمة�لرفع�كفاي��م�

  ت�املستقبلية�دور�القيادة��س��اتيجية����إعداد�و�ناء�القيادا

  �دفت�الدراسة�التعرف�ع���دور�القيادة��س��اتيجية����إعداد�و�ناء�القيادات�املستقبلية

�و�و� �مش�لة�الدراسة �بھ �تحددت �ال�� �ال�ساؤل �عن �باإلجابة �الباحثة �قامت إ���أي�مدى�:ولتحقيق�أ�داف�الدراسة

يمكن�أن�تؤثر�القيادة��س��اتيجية����إعداد�و�ناء�القيادات�املستقبلية�وز�ادة�قدرا��م�نحو��بت�ار�و�بداع����أداء�

 يلعب�القائد��س��اتي���دوًرا�م�ًما����تخطيط�املسار�امل���للقيادات�املستقبلية�

أن�نجاح�املؤسسات����إعداد�القيادات�املستقبلية�يتطلب����يع��بت�ار�والتأكيد�ع���إتاحة�فرص�التعلم�

بناء�اس��اتيجية�لتطو�ر�م�ارات�وكفايات�القيادات�وم��ا�القيادات�ال��بو�ة�وفق�متطلبات�املستقبل�

�ت�يح� �ال�� �وال��امج �ا��طط �ف��ا �تنطلق �ال�� �الوا��ة �السياسيات �ورسم ��س��اتيجيات �وضع ضرورة

امل�ارات�القيادية�و��دار�ة�ملديري�مدارس�املستقبل����جم�ور�ة�مصر�

جم�ور�ة� ستقبل����دفت�الدراسة�التعرف�ع���أ�م�امل�ارات�القيادية�و��دار�ة�ملديري�مدارس����مدارس�امل

�البيانات ���مع �كأداة �و�س�بانة ��رتباطية، �بصورتھ �الوصفي �املن�� �استخدام �تم �الدراسة �أ�داف . ولتحقيق

يم�ونقاط�القوة�والضعف����و��دف�التخطيط��س��اتي���إ���توضيح�املعتقدات�والق

�عمل� �و�ركز�ع�� �تكرار��عمال �تجنب �ع�� �و�ساعد ��داء �فاعلية �و�حسن ��تجا�ات �يحدد �النا�� �القائد دور

ال���تتواءم�مع�ا��دمات�ال�امة�و�حسن�من�عملية�التواصل�ب�ن�أفراد�ا��ماعة�وت�سيق�العمل�بي��م�و�ضع���داف�
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�وم ��افة، �والعامل�ن �ب�ن�القائد�املدر��� �املوجبة �وتحقيق�العالقات �املشاعر، ��� التدفق

 �-ف�م�سلوكيات��خر�ن�ووعيھ،�و�تصال�مع�م
ً
�أو�شف�يا

ً
بلغة�وا��ة�وسليمة،�ي�ون�ل�ا�تأث���إيجا�ي��-سواء�كتابيا

  .نحو�دافعي��م�للعمل،�واس�ثارة��م��م�نحو��نجاز

�للمعلم � �املستقبلية �الدراسات �تناول � ��� �التوسع �بأ�مية �الدراسة وأوصت

منظومة�مت�املة�من�الكفايات�وامل�ارات�،عقد�دورات�تدر��ية�للمعلم�ن�ومديري�املدارس�أثناء�ا��دمة�لرفع�كفاي��م�

  .�دار�ة��ع���ضوء�أدورا�م�املستقبلية�

دور�القيادة��س��اتيجية����إعداد�و�ناء�القيادا: عنوا��ا)  2016

�دفت�الدراسة�التعرف�ع���دور�القيادة��س��اتيجية����إعداد�و�ناء�القيادات�املستقبلية

�و�و� �مش�لة�الدراسة �بھ �تحددت �ال�� �ال�ساؤل �عن �باإلجابة �الباحثة �قامت ولتحقيق�أ�داف�الدراسة

يمكن�أن�تؤثر�القيادة��س��اتيجية����إعداد�و�ناء�القيادات�املستقبلية�وز�ادة�قدرا��م�نحو��بت�ار�و�بداع����أداء�

  : النتائج�أ�م�اوقد�توصلت�الدراسة�إ����مجموعة�من�

يلعب�القائد��س��اتي���دوًرا�م�ًما����تخطيط�املسار�امل���للقيادات�املستقبلية�

أن�نجاح�املؤسسات����إعداد�القيادات�املستقبلية�يتطلب����يع��بت�ار�والتأكيد�ع���إتاحة�فرص�التعلم�

 .والتدر�ب�املستمر�ن�لقادة�املستقبل�

بناء�اس��اتيجية�لتطو�ر�م�ارات�وكفايات�القيادات�وم��ا�القيادات�ال��بو�ة�وفق�متطلبات�املستقبل�

 .وإكسا��م�القدرة����التعامل�مع��دوار�املستقبلية�

�ت�يح� �ال�� �وال��امج �ا��طط �ف��ا �تنطلق �ال�� �الوا��ة �السياسيات �ورسم ��س��اتيجيات �وضع ضرورة

 .معارفھ�وتفعيل�ا����املستقبل�للقيادات�تطو�ر�م�ارا��ا�و 

امل�ارات�القيادية�و��دار�ة�ملديري�مدارس�املستقبل����جم�ور�ة�مصر�: عنوا��ا�)  2018(خليل�و�دياب�

  .رؤ�ة�مستقبلية

�دفت�الدراسة�التعرف�ع���أ�م�امل�ارات�القيادية�و��دار�ة�ملديري�مدارس����مدارس�امل

�البيانات ���مع �كأداة �و�س�بانة ��رتباطية، �بصورتھ �الوصفي �املن�� �استخدام �تم �الدراسة �أ�داف ولتحقيق

  :وقد�توصلت�الدراسة�إ���مجموعة�من�النتائج

و��دف�التخطيط��س��اتي���إ���توضيح�املعتقدات�والق. القائد�النا������أي�مجال

  . املدرسة�وكذلك�تحديد�إم�انات�العمل�وصعو�اتھ

�عمل� �و�ركز�ع�� �تكرار��عمال �تجنب �ع�� �و�ساعد ��داء �فاعلية �و�حسن ��تجا�ات �يحدد �النا�� �القائد دور

ا��دمات�ال�امة�و�حسن�من�عملية�التواصل�ب�ن�أفراد�ا��ماعة�وت�سيق�العمل�بي��م�و�ضع���داف�

  ب�ئة�العمل�وتضمن�النجاح�و�س����مور�طبقا�للتخطيط��س��اتي��
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�وم ��افة، �والعامل�ن �ب�ن�القائد�املدر��� �املوجبة �وتحقيق�العالقات �املشاعر، ��� التدفق

ف�م�سلوكيات��خر�ن�ووعيھ،�و�تصال�مع�م

نحو�دافعي��م�للعمل،�واس�ثارة��م��م�نحو��نجاز

�للمعلم�         � �املستقبلية �الدراسات �تناول � ��� �التوسع �بأ�مية �الدراسة وأوصت

منظومة�مت�املة�من�الكفايات�وامل�ارات�،عقد�دورات�تدر��ية�للمعلم�ن�ومديري�املدارس�أثناء�ا��دمة�لرفع�كفاي��م�

�دار�ة��ع���ضوء�أدورا�م�املستقبلية�

  

2016(دراسة�طوالن��-3

�دفت�الدراسة�التعرف�ع���دور�القيادة��س��اتيجية����إعداد�و�ناء�القيادات�املستقبلية

�و�و�� �مش�لة�الدراسة �بھ �تحددت �ال�� �ال�ساؤل �عن �باإلجابة �الباحثة �قامت ولتحقيق�أ�داف�الدراسة

يمكن�أن�تؤثر�القيادة��س��اتيجية����إعداد�و�ناء�القيادات�املستقبلية�وز�ادة�قدرا��م�نحو��بت�ار�و�بداع����أداء�

  العمل�؟

وقد�توصلت�الدراسة�إ����مجموعة�من��

 يلعب�القائد��س��اتي���دوًرا�م�ًما����تخطيط�املسار�امل���للقيادات�املستقبلية�

 أن�نجاح�املؤسسات����إعداد�القيادات�املستقبلية�يتطلب����يع��بت�ار�والتأكيد�ع���إتاحة�فرص�التعلم�

والتدر�ب�املستمر�ن�لقادة�املستقبل�

  :ومن�ب�ن�توصيا��ا�

o بناء�اس��اتيجية�لتطو�ر�م�ارات�وكفايات�القيادات�وم��ا�القيادات�ال��بو�ة�وفق�متطلبات�املستقبل�ضرورة�

وإكسا��م�القدرة����التعامل�مع��دوار�املستقبلية�

o ت�يح�� �ال�� �وال��امج �ا��طط �ف��ا �تنطلق �ال�� �الوا��ة �السياسيات �ورسم ��س��اتيجيات �وضع ضرورة

للقيادات�تطو�ر�م�ارا��ا�و 

خليل�و�دياب��-دراسة��-4

رؤ�ة�مستقبلية: العر�ية

�دفت�الدراسة�التعرف�ع���أ�م�امل�ارات�القيادية�و��دار�ة�ملديري�مدارس����مدارس�امل             

  .مصر�العر�ية

�البيانات           ���مع �كأداة �و�س�بانة ��رتباطية، �بصورتھ �الوصفي �املن�� �استخدام �تم �الدراسة �أ�داف ولتحقيق

وقد�توصلت�الدراسة�إ���مجموعة�من�النتائج

القائد�النا������أي�مجال-

املدرسة�وكذلك�تحديد�إم�انات�العمل�وصعو�اتھ

�عمل�- �و�ركز�ع�� �تكرار��عمال �تجنب �ع�� �و�ساعد ��داء �فاعلية �و�حسن ��تجا�ات �يحدد �النا�� �القائد دور

ا��دمات�ال�امة�و�حسن�من�عملية�التواصل�ب�ن�أفراد�ا��ماعة�وت�سيق�العمل�بي��م�و�ضع���داف�

ب�ئة�العمل�وتضمن�النجاح�و�س����مور�طبقا�للتخطيط��س��اتي��



سوسیوتربویة إلعادة إنتاج الثقة بین 
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أن�يمتلك�مدير�مدرسة�املستقبل�العقلية�الواعية�املس�ن��ة�القادرة�ع���التكيف�مع�التطورات�

�ون��دف�ا�الرئ������رتقاء�بالعملية�ا��ديثة�واستخدام�ا،�ال���تحث�املعلم�ن�ع���إتباع�الطرق�التعليمية�ا��ديثة�و�

�دفت�الدراسة�إ���تناول�ما�يحدث����النظام�التعلي������عصر�الثورة�الصناعية�الرا�عة�بدولة�مال��يا،�فضال�

  .عن�التحديات�ال���تواجھ�الدول�النامية����ظل��ذه�التطورات�امل�سارعة،�أ�م�ا�قضية�إدارة�املعلومات

�الثورة� �وغ��ت �الفنية، �التقنيات �ت�سارع �حيث �امل�نية، �ا��ياة ��ستمر��� �لن �التعليم �سنوات �خالل �ندركھ �ما أن

الصناعة�الرا�عة�مش�د��بت�ار�التعلي��،�حيث�يتم�التحكم�ف��ا�بواسطة�الذ�اء��صطنا���و�طر�املادية�الرقمية،�

�املستقبلية �ل��ياة �ا��ر�ج�ن �إلعداد �الثورة�. ي�� �جعلت كما

�وقابل�لالنتقال�إ���جميع�أنحاء�العالم،�و�جب�أن�
ً
�وذ�اءا

ً
�أك���تخصصا

ً
الصناعية�الرا�عة�من�النظام�التعلي���نظاما

�ا ��ساليب �تحري �وضرورة �بالرو�وتات، �اس�بدال�ا �يمكن �ال �ال�� �القدرات �ع�� �التعليمية �العملية ��ديدة�تركز

 . و�بداعية�الستخدام��بت�ار�التعلي���لرفع�مستوى�التعلم����املستقبل�وفقا�ملتطلبات�الثورة�الصناعية�الرا�عة

�مؤسسات ��� �الدراسية �ال��امج �تنمية �اس��اتيجية �استجابة��عنوا��ا �العا�� التعليم

والب�ئة�الداخلية�) SWOTتحليل�سوات�

�الرا�عة،� �الصناعية �الثورة �لعصر �استجابة �جاكرتا، ��ندون�سية �بالعاصمة �العا�� �التعليم �مجال ��� وا��ارجية

،�وذلك�)SO(وتوصلت�الدراسة�إ���أنھ�ي�ب���ع���مؤسسات�التعليم�العا���استخدام�اس��اتيجية�القوة�والفرص�

�التعليم� �مؤسسات �ع�� �و��ب�� �دافعة�للنمو، �قوة �لتصبح �الداخلية �القوة �و�عظيم �ان��از�الفرص�املحتملة �خالل من

�الصناعة �وقطاع �ذو�صلة�) ا����اء �من�� �بإنتاج �يتعلق فيما

�مدخل� �ضوء ��� �التعليم�العام �مدارس �ملديري �القيادية تطو�ر�امل�ارات

��دارة� �مدخل �ضوء ��� �العام �التعليم �مدارس �ملديري �القيادية تطو�ر�امل�ارات

ولتحقيق�أ�داف�الدراسة�تم�استخدام�املن���الوصفي�بصورتھ��رتباطية،�و�س�بانة�كأداة���مع�البيانات،�

  :الدراسة�إ���مجموعة�من�النتائج

أن��دارة��س��اتيجية��ساعد�باملدرسة�ع���الوصول�إ���مستوى�عاٍل�نحو�تحقيق�رسال��ا،�وأ�داف�ا،�والعمل�ع���

إحداث�التغي����يجا�ي�املناسب،�لتحقيق�رسالة�املدرسة�نحو�الطالب�والب�ئة�واملجتمع،�وأ��ا��س�م����ز�ادة�املعرفة�

�إدار�ة� �بأنماط �وإمداده �املدير�وقدراتھ �إم�انيات �صقل �خالل �من �العام �التعليم �مدارس �ملديري والذاتية

�التعليم� �مدارس �ملديري ��دوار�املستقبلية دراسة

سوسیوتربویة إلعادة إنتاج الثقة بین  رؤى: التربویة واتجاھات التربیة الحدیثة
 المؤسسات التربویة والمجتمع
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أن�يمتلك�مدير�مدرسة�املستقبل�العقلية�الواعية�املس�ن��ة�القادرة�ع���التكيف�مع�التطورات�

ا��ديثة�واستخدام�ا،�ال���تحث�املعلم�ن�ع���إتباع�الطرق�التعليمية�ا��ديثة�و�

  التعليمية�مما�ُ�س�م����ال��وض�باملجتمع

  الثورة�الصناعية�الرا�عة�والتعليم)2019

�دفت�الدراسة�إ���تناول�ما�يحدث����النظام�التعلي������عصر�الثورة�الصناعية�الرا�عة�بدولة�مال��يا،�فضال�

عن�التحديات�ال���تواجھ�الدول�النامية����ظل��ذه�التطورات�امل�سارعة،�أ�م�ا�قضية�إدارة�املعلومات

  : ���النتائج��تيةوتوصلت�الدراسة�إ. اعتمدت�الدراسة�ع���املن���الوصفي

�الثورة� �وغ��ت �الفنية، �التقنيات �ت�سارع �حيث �امل�نية، �ا��ياة ��ستمر��� �لن �التعليم �سنوات �خالل �ندركھ �ما أن

الصناعة�الرا�عة�مش�د��بت�ار�التعلي��،�حيث�يتم�التحكم�ف��ا�بواسطة�الذ�اء��صطنا���و�طر�املادية�الرقمية،�

��عل �نموذج �إعداد �إ�� �الرا�عة �الصناعية �الثورة �املستقبليةوأدت �ل��ياة �ا��ر�ج�ن �إلعداد ي��

�وقابل�لالنتقال�إ���جميع�أنحاء�العالم،�و�جب�أن�
ً
�وذ�اءا

ً
�أك���تخصصا

ً
الصناعية�الرا�عة�من�النظام�التعلي���نظاما

�ا ��ساليب �تحري �وضرورة �بالرو�وتات، �اس�بدال�ا �يمكن �ال �ال�� �القدرات �ع�� �التعليمية �العملية تركز

و�بداعية�الستخدام��بت�ار�التعلي���لرفع�مستوى�التعلم����املستقبل�وفقا�ملتطلبات�الثورة�الصناعية�الرا�عة

�مؤسسات).2019 ��� �الدراسية �ال��امج �تنمية �اس��اتيجية عنوا��ا

  للثورة�الصناعية�الرا�عة

تحليل�سوات�(إ���تحليل�نقاط�القوة�والضعف�والفرص�وال��ديدات�

�الرا�عة،� �الصناعية �الثورة �لعصر �استجابة �جاكرتا، ��ندون�سية �بالعاصمة �العا�� �التعليم �مجال ��� وا��ارجية

  .واعتمدت�الدراسة�ع���املن���الك���الوصفي

وتوصلت�الدراسة�إ���أنھ�ي�ب���ع���مؤسسات�التعليم�العا���استخدام�اس��اتيجية�القوة�والفرص�

�التعليم� �مؤسسات �ع�� �و��ب�� �دافعة�للنمو، �قوة �لتصبح �الداخلية �القوة �و�عظيم �ان��از�الفرص�املحتملة �خالل من

� �ا��ارجية ��طراف �مع ��عاونية �اس��اتيجية �تب�� �الصناعة(العا�� �وقطاع ا����اء

  بأحدث�تطورات�الصناعة�وفقا�للثورة�الصناعية�الرا�عة

2021  (� �مدخل�: "وعنوا��ا �ضوء ��� �التعليم�العام �مدارس �ملديري �القيادية تطو�ر�امل�ارات

�ل �مق��ح �تصور ��دارة�وضع �مدخل �ضوء ��� �العام �التعليم �مدارس �ملديري �القيادية تطو�ر�امل�ارات

ولتحقيق�أ�داف�الدراسة�تم�استخدام�املن���الوصفي�بصورتھ��رتباطية،�و�س�بانة�كأداة���مع�البيانات،�

الدراسة�إ���مجموعة�من�النتائجكما�تم�اختيار�عينة�عشوائية�طبقية�من�املعلم�ن�،�وقد�توصلت�

أن��دارة��س��اتيجية��ساعد�باملدرسة�ع���الوصول�إ���مستوى�عاٍل�نحو�تحقيق�رسال��ا،�وأ�داف�ا،�والعمل�ع���

إحداث�التغي����يجا�ي�املناسب،�لتحقيق�رسالة�املدرسة�نحو�الطالب�والب�ئة�واملجتمع،�وأ��ا��س�م����ز�ادة�املعرفة�

�إدار�ة� �بأنماط �وإمداده �املدير�وقدراتھ �إم�انيات �صقل �خالل �من �العام �التعليم �مدارس �ملديري والذاتية

� �توصيا��ا �ب�ن �من �و�ان �العمل، �متطلبات �مع �ت�ناسب �التعليم��:جديدة، �مدارس �ملديري ��دوار�املستقبلية دراسة

 
التربویة واتجاھات التربیة الحدیثةالقیادة       

                                             

  

  املؤتمر�الدو��

2022 

 

أن�يمتلك�مدير�مدرسة�املستقبل�العقلية�الواعية�املس�ن��ة�القادرة�ع���التكيف�مع�التطورات�: ومن�أ�م�توصيا��ا�

ا��ديثة�واستخدام�ا،�ال���تحث�املعلم�ن�ع���إتباع�الطرق�التعليمية�ا��ديثة�و�

التعليمية�مما�ُ�س�م����ال��وض�باملجتمع

Aida  )2019دراسة�عايدة�-5

�دفت�الدراسة�إ���تناول�ما�يحدث����النظام�التعلي������عصر�الثورة�الصناعية�الرا�عة�بدولة�مال��يا،�فضال�������

عن�التحديات�ال���تواجھ�الدول�النامية����ظل��ذه�التطورات�امل�سارعة،�أ�م�ا�قضية�إدارة�املعلومات

اعتمدت�الدراسة�ع���املن���الوصفي����

�الثورة� �وغ��ت �الفنية، �التقنيات �ت�سارع �حيث �امل�نية، �ا��ياة ��ستمر��� �لن �التعليم �سنوات �خالل �ندركھ �ما أن

الصناعة�الرا�عة�مش�د��بت�ار�التعلي��،�حيث�يتم�التحكم�ف��ا�بواسطة�الذ�اء��صطنا���و�طر�املادية�الرقمية،�

��عل �نموذج �إعداد �إ�� �الرا�عة �الصناعية �الثورة وأدت

�وقابل�لالنتقال�إ���جميع�أنحاء�العالم،�و�جب�أن�
ً
�وذ�اءا

ً
�أك���تخصصا

ً
الصناعية�الرا�عة�من�النظام�التعلي���نظاما

�ا ��ساليب �تحري �وضرورة �بالرو�وتات، �اس�بدال�ا �يمكن �ال �ال�� �القدرات �ع�� �التعليمية �العملية تركز

و�بداعية�الستخدام��بت�ار�التعلي���لرفع�مستوى�التعلم����املستقبل�وفقا�ملتطلبات�الثورة�الصناعية�الرا�عة

�ديفي-6 Devi)2019 دراسة

للثورة�الصناعية�الرا�عة

إ���تحليل�نقاط�القوة�والضعف�والفرص�وال��ديدات���دفت�الدراسة������

�الرا�عة،� �الصناعية �الثورة �لعصر �استجابة �جاكرتا، ��ندون�سية �بالعاصمة �العا�� �التعليم �مجال ��� وا��ارجية

واعتمدت�الدراسة�ع���املن���الك���الوصفي

وتوصلت�الدراسة�إ���أنھ�ي�ب���ع���مؤسسات�التعليم�العا���استخدام�اس��اتيجية�القوة�والفرص�������

�التعليم� �مؤسسات �ع�� �و��ب�� �دافعة�للنمو، �قوة �لتصبح �الداخلية �القوة �و�عظيم �ان��از�الفرص�املحتملة �خالل من

� �ا��ارجية ��طراف �مع ��عاونية �اس��اتيجية �تب�� العا��

بأحدث�تطورات�الصناعة�وفقا�للثورة�الصناعية�الرا�عة

�رزق�-7 ��شوة 2021(دراسة

  " �دارة��س��اتيجية

� �الدراسة �ل�دفت �مق��ح �تصور وضع

  .�س��اتيجية

ولتحقيق�أ�داف�الدراسة�تم�استخدام�املن���الوصفي�بصورتھ��رتباطية،�و�س�بانة�كأداة���مع�البيانات،�              

كما�تم�اختيار�عينة�عشوائية�طبقية�من�املعلم�ن�،�وقد�توصلت�

أن��دارة��س��اتيجية��ساعد�باملدرسة�ع���الوصول�إ���مستوى�عاٍل�نحو�تحقيق�رسال��ا،�وأ�داف�ا،�والعمل�ع���-

إحداث�التغي����يجا�ي�املناسب،�لتحقيق�رسالة�املدرسة�نحو�الطالب�والب�ئة�واملجتمع،�وأ��ا��س�م����ز�ادة�املعرفة�

� �إدار�ة��دار�ة �بأنماط �وإمداده �املدير�وقدراتھ �إم�انيات �صقل �خالل �من �العام �التعليم �مدارس �ملديري والذاتية

� �توصيا��ا �ب�ن �من �و�ان �العمل، �متطلبات �مع �ت�ناسب جديدة،
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���مدخل�لتطو�ر�م�ارات�معل���مدارس�التعليم�

  العام����املدارس�الرسمية�واملتم��ة�للغات����ضوء�م�ارات��دارة��س��اتيجية�دراسة�ميدانية�بمحافظة�الدق�لية

 �طار�املفا�ي����لألدوار�املستقبلة����ضوء�متطلبات�الثورة�الصناعية�الرا�عة��

 أبرز�املق��حات�لتطو�ر�القيادات�ال��بو�ة����ضوء�متطلبات�الثورة�الصناعية�الرا�عة�

  .طار�املفا�يمي��لألدوار�املستقبلة����ضوء�متطلبات�الثورة�الصناعية�الرا�عة���

  �دوار�املستقبلية�للقيادات�ال��بو�ة�،مف�وم�ا،�أ�مي��ا�،�أساس�ا�وأ�داف�ا

وا��اضر،�و�عرف��دوار�املستقبلية����توقعات�علمية�يحتمل�حدو��ا�من�حيث��و��ا�ن�يجة�منطقية�لدراسة�املا����

  .س�ن�ال�ون،�و�نطالق�إ���اس�شراف�املستقبل�ورؤ�تھ�وصوال�إ���ت�و�ن�رؤ�ھ�عنھ

�الرصد� �ت�سر�عملية �معينة �علمية �وأدوات �وأساليب �منا�� �إ�� ��س�ند �من��ية محاولة

يتوجھ�علم�املستقبل�بنظرة�فلسفية�توجھ�

��سان�نحو�الزمن�القادم،�وتمنحھ�رؤ�ة�ومف�وما�عن�التغ��ات�والتحوالت�ال���يمكن�أن�تطرأ�ع���حياتھ،��ومن�ثم�

إم�انية�وضع�البدائل�و�ختيار�من�بي��ا،��لتوجيھ�السياسات��نمائية��قتصادية�و�جتماعية�وال��بو�ة����الوقت�

إن�البحث�عن�املستقبل�واس�شرافھ�ضرورة�الزمة�وم�مة�قومية،�تتحمل�مسئولي��ا�جميع�املؤسسات�املعنية���ذا�

�أن� �كما �مجاال��ا، �باختالف �ا��ياة �علية �ت�ون �ملا �الرئ�سة �املالمح �يحدد �املستقبل �اس�شراف �أن �أساس �مر�ع��

مساعدة�الناس����خلق�حياة�أفضل�ألنفس�م،�و�تطلب�ذلك�التحكم�بدرجة�

�املعنيون  �ألن �وذلك �عموما، �ال��بوي �التخطيط �وأساس ،� �للتطو�ر� �الطبي�� �املنطلق �فإن �سبق �ما �ع�� �وعطًفا

بال��بية�لم��عودوا�ي�ساءلون�عن�حاجات�الفرد�واملجتمع����القر�ب�العاجل�والبعيد��جل،��ومن��نا�ينطلقون�إ���

اختيار�ا����ات�ال��بو�ة�الالزمة�لتطو�ر�العامل�ن�بمدارس�التعليم��سا����وم��م�مديري�املدارس��ل�س�م����خلق�حياة�

ول�القو�ة�الواعدة،�و�عت���ا��معية�الـدولـيـة�لـلـدراسـات�املستقبلية�أن�

أ��ا�الدراسات�ال���: معر���أوسع�من�العلم��س�ند�إ���أر�عة�عناصر�رئ�سة���

علم،�ف���تتضمن�املسا�مات�تركز�ع���استخدام�الطرق�العلمية����دراسة�الظوا�ر�ا��فية،�أ��ا�أوسع�من�حدود�ال

�مع� �ول�س �املمكنة، �وا��يارات �البدائل �من �واسعة �مروحة �مع �تتعامل �العلمية، �ا���ود �مع �جنبا �والفنية الفلسفية
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���مدخل�لتطو�ر�م�ارات�معل���مدارس�التعليم�الف������ضوء�متطلبات��دارة��س��اتيجية�ودراسة��التحول�الرق

العام����املدارس�الرسمية�واملتم��ة�للغات����ضوء�م�ارات��دارة��س��اتيجية�دراسة�ميدانية�بمحافظة�الدق�لية

  :تمت�معا��ة�البحث�من�خالل�املحاور��تية�

�طار�املفا�ي����لألدوار�املستقبلة����ضوء�متطلبات�الثورة�الصناعية�الرا�عة��

 .�طار�امليدا�ي

أبرز�املق��حات�لتطو�ر�القيادات�ال��بو�ة����ضوء�متطلبات�الثورة�الصناعية�الرا�عة�

  وفيما�ي���عرض�تفصي���ل�ذه�املحاور�

طار�املفا�يمي��لألدوار�املستقبلة����ضوء�متطلبات�الثورة�الصناعية�الرا�عة���

�دوار�املستقبلية�للقيادات�ال��بو�ة�،مف�وم�ا،�أ�مي��ا�،�أساس�ا�وأ�داف�ا

  :مف�وم�ا�

�دوار�املستقبلية����توقعات�علمية�يحتمل�حدو��ا�من�حيث��و��ا�ن�يجة�منطقية�لدراسة�املا����

س�ن�ال�ون،�و�نطالق�إ���اس�شراف�املستقبل�ورؤ�تھ�وصوال�إ���ت�و�ن�رؤ�ھ�عنھ

� �الرصد�: فاألدوار�املستقبلية �ت�سر�عملية �معينة �علمية �وأدوات �وأساليب �منا�� �إ�� ��س�ند �من��ية محاولة

يتوجھ�علم�املستقبل�بنظرة�فلسفية�توجھ�املستقب���والت�بؤ�بدرجة��علو�فوق�التأمالت�وا��دس�والتخم�ن،��حيث�

��سان�نحو�الزمن�القادم،�وتمنحھ�رؤ�ة�ومف�وما�عن�التغ��ات�والتحوالت�ال���يمكن�أن�تطرأ�ع���حياتھ،��ومن�ثم�

إم�انية�وضع�البدائل�و�ختيار�من�بي��ا،��لتوجيھ�السياسات��نمائية��قتصادية�و�جتماعية�وال��بو�ة����الوقت�

  ) 122 -2017��،120توفيق�،

إن�البحث�عن�املستقبل�واس�شرافھ�ضرورة�الزمة�وم�مة�قومية،�تتحمل�مسئولي��ا�جميع�املؤسسات�املعنية���ذا�

�أن� �كما �مجاال��ا، �باختالف �ا��ياة �علية �ت�ون �ملا �الرئ�سة �املالمح �يحدد �املستقبل �اس�شراف �أن �أساس �مر�ع��

مساعدة�الناس����خلق�حياة�أفضل�ألنفس�م،�و�تطلب�ذلك�التحكم�بدرجة�: ��ا�ي�من�دراسة�املستقبل��و

  .ما����ظروف�املستقبل،�بحيث�ت�ون��عض��غ��اتھ�تحت�سيطرتنا�املباشرة

�املعنيون  �ألن �وذلك �عموما، �ال��بوي �التخطيط �وأساس ،� �للتطو�ر� �الطبي�� �املنطلق �فإن �سبق �ما �ع�� وعطًفا

بال��بية�لم��عودوا�ي�ساءلون�عن�حاجات�الفرد�واملجتمع����القر�ب�العاجل�والبعيد��جل،��ومن��نا�ينطلقون�إ���

اختيار�ا����ات�ال��بو�ة�الالزمة�لتطو�ر�العامل�ن�بمدارس�التعليم��سا����وم��م�مديري�املدارس��ل�س�م����خلق�حياة�

ول�القو�ة�الواعدة،�و�عت���ا��معية�الـدولـيـة�لـلـدراسـات�املستقبلية�أن�أفضل�وأك���فاعلية،��و�عمل�ع���ت�و�ن�العق

معر���أوسع�من�العلم��س�ند�إ���أر�عة�عناصر�رئ�سة���� :الـدراسـة�العلمية�للمستقبل��ـي�مجال

تركز�ع���استخدام�الطرق�العلمية����دراسة�الظوا�ر�ا��فية،�أ��ا�أوسع�من�حدود�ال

�مع� �ول�س �املمكنة، �وا��يارات �البدائل �من �واسعة �مروحة �مع �تتعامل �العلمية، �ا���ود �مع �جنبا �والفنية الفلسفية

  ) . 2015��،34منصور،.  (إسقاط�مفردة�محددة�ع���املستقبل
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الف������ضوء�متطلبات��دارة��س��اتيجية�ودراسة��التحول�الرق

العام����املدارس�الرسمية�واملتم��ة�للغات����ضوء�م�ارات��دارة��س��اتيجية�دراسة�ميدانية�بمحافظة�الدق�لية

 إجراءات�البحث

تمت�معا��ة�البحث�من�خالل�املحاور��تية�

  طار�املفا�ي����لألدوار�املستقبلة����ضوء�متطلبات�الثورة�الصناعية�الرا�عة��: املحور��ول�

 طار�امليدا�ي: املحور�الثا�ى�

 أبرز�املق��حات�لتطو�ر�القيادات�ال��بو�ة����ضوء�متطلبات�الثورة�الصناعية�الرا�عة�: املحور�الثالث

وفيما�ي���عرض�تفصي���ل�ذه�املحاور��

طار�املفا�يمي��لألدوار�املستقبلة����ضوء�متطلبات�الثورة�الصناعية�الرا�عة���� : املحور��ول 

 
ً
�دوار�املستقبلية�للقيادات�ال��بو�ة�،مف�وم�ا،�أ�مي��ا�،�أساس�ا�وأ�داف�ا�-أوال

مف�وم�ا� -1

�دوار�املستقبلية����توقعات�علمية�يحتمل�حدو��ا�من�حيث��و��ا�ن�يجة�منطقية�لدراسة�املا����

س�ن�ال�ون،�و�نطالق�إ���اس�شراف�املستقبل�ورؤ�تھ�وصوال�إ���ت�و�ن�رؤ�ھ�عنھ

������� فاألدوار�املستقبلية

املستقب���والت�بؤ�بدرجة��علو�فوق�التأمالت�وا��دس�والتخم�ن،��حيث�

��سان�نحو�الزمن�القادم،�وتمنحھ�رؤ�ة�ومف�وما�عن�التغ��ات�والتحوالت�ال���يمكن�أن�تطرأ�ع���حياتھ،��ومن�ثم�

إم�انية�وضع�البدائل�و�ختيار�من�بي��ا،��لتوجيھ�السياسات��نمائية��قتصادية�و�جتماعية�وال��بو�ة����الوقت�

توفيق�،.( ن�و���املستقبلالرا�

إن�البحث�عن�املستقبل�واس�شرافھ�ضرورة�الزمة�وم�مة�قومية،�تتحمل�مسئولي��ا�جميع�املؤسسات�املعنية���ذا������

�أن� �كما �مجاال��ا، �باختالف �ا��ياة �علية �ت�ون �ملا �الرئ�سة �املالمح �يحدد �املستقبل �اس�شراف �أن �أساس �مر�ع��

��ا�ي�من�دراسة�املستقبل��وال�دف�ال

ما����ظروف�املستقبل،�بحيث�ت�ون��عض��غ��اتھ�تحت�سيطرتنا�املباشرة

�املعنيون ����� �ألن �وذلك �عموما، �ال��بوي �التخطيط �وأساس ،� �للتطو�ر� �الطبي�� �املنطلق �فإن �سبق �ما �ع�� وعطًفا

بال��بية�لم��عودوا�ي�ساءلون�عن�حاجات�الفرد�واملجتمع����القر�ب�العاجل�والبعيد��جل،��ومن��نا�ينطلقون�إ���

اختيار�ا����ات�ال��بو�ة�الالزمة�لتطو�ر�العامل�ن�بمدارس�التعليم��سا����وم��م�مديري�املدارس��ل�س�م����خلق�حياة�

أفضل�وأك���فاعلية،��و�عمل�ع���ت�و�ن�العق

الـدراسـة�العلمية�للمستقبل��ـي�مجال

تركز�ع���استخدام�الطرق�العلمية����دراسة�الظوا�ر�ا��فية،�أ��ا�أوسع�من�حدود�ال

�مع� �ول�س �املمكنة، �وا��يارات �البدائل �من �واسعة �مروحة �مع �تتعامل �العلمية، �ا���ود �مع �جنبا �والفنية الفلسفية

إسقاط�مفردة�محددة�ع���املستقبل
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�واسعة� ��غ��ات �التكنولوجية �الثورة �أحدثت لقد

�بالكث���من� �اليوم�م�� �أصبح�مستقبل�العالم �ح�� �و�جتماعية �و��سانية �العالقات�السياسية �منظومة ��� النطاقة

  .التخطيط�الدقيق�ملواج���ا

�املجتمع� ��� �ال��بو�ة �العملية �و�شكيل �صياغة �إ�� �ال��بوي �التخطيط ��دف

ملواج�ة�التغ��ات�ال���سوف�تحدث����املستقبل،��ف�و��س���إ�����يئة�ال��بية�ال�ل�ي�تتكيف�مع�عالم�اليوم�فقط�بل�

�مستقبال���� ��تجا�ات�املحتملة ��عرف �ومحاولة � �الوضع�القائم، ����يص �ع�� تركز�الدراسات�املستقبلية

 .�ساعد����إجراء�دراسات�مقارنة�للتنمية�ال��بو�ة����جميع�مجاالت�العملية�ال��بو�ة��غية�تطو�ر�ا�مستقبال

جديد�ال��بوي�أي�تحديث�ال��بية�والتعليم����أ�داف�ا�ونظم�ا�و�رامج�ا�ملواج�ة�التغ��ات�

املجتمعية�املستقبلية،��ومن�ثم�ف�����دف�إ���اك�شاف�بدائل�جديدة�تز�د�من�فاعلية�وكفاية�نظام�التعليم�القائم����

�تذليل� ���دف �واملعلومات �البيانات �وتجمع �واملا��� �الواقع �تحلل �علمية �نظرة ��� �املستقبلية الدراسات

�خال �من �يت�بأ �أن �يمكن �ال�� �الت�بؤ�ة �واملعرفة � ���سان، �يحوز�ا �ال�� �املدركة �املعرفة �أ�م�تمثل �أحد ل�ا،

�النماذج� �أحد �تفضيل �ع�� �العمل �من �املستقبل �اس�شراف �ومضام�ن �بأ�عاده �الوا�� �املجتمع �إلرادة يمكن

�وليد� �واملستقبل � �املا���، فا��اضر�وليد

�املجتمعية� �وأغاللھ �قيوده �ا��اضر�بفعل �إن �ثم � �ا��ديد، �املستقبل �ووالدا �حاضرا �املستقبل �يصبح �ثم � ا��اضر،

�وجھ� �ع�� �وغ���محدد �لنا �غ���معروف �املستقبل �ون

  ) 2018�،53؛جمال�الدين�،�67

ر�ع���أسلوب�ا��ياة�����افة�
َّ
قرن�العشر�ن�بفاعلية��قد�أث

�نقل� ��� �التعليم �وظيفة �ال�ت�ون ��سرعة �وتتجدد �املعرفة �فيھ �متغ���تتطور �عالم �سياق �و�� �املعاصرة، املجتمعات

�مجرد�ا��ديث�عن�غرس�الروح�النقدية،�و�علم�طرق�التفك��،�فتعليم�الغد���دف
ً
�املعلومات�فقط،�بل�وتتجاوز�أيضا

إ�����تمام�بامل�ارات��ساسية�وتنمي��ا�لدي�التالميذ،�ومن��نا�أصبح�من�الضروري�التطلع�إ���نظام��علي���يواكب�

�ل�ما��و�جديد����مجال�التكنولوجيا،�و�س���إ����نتقال�من�املدرسة�التقليدية�إ���املدرسة�ال����ستطيع�مواج�ة�

خرج�أجيال�أك���م�ارة�واح��افية�
ُ
حديات�املستقبل�ومشكالتھ�و�التا���ت
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  :للدراسات�املستقبلية�أ�مية����ال��بية�تت���من�خالل�ما�ي��

�الثالثة �التكنولوجية �الثورة �عن �واسعة�: �ثار�الناجمة ��غ��ات �التكنولوجية �الثورة �أحدثت لقد

�بالكث���من� �اليوم�م�� �أصبح�مستقبل�العالم �ح�� �و�جتماعية �و��سانية �العالقات�السياسية �منظومة ��� النطاقة

التخطيط�الدقيق�ملواج���ااملفاجئات�ال���ال�يمكن�تجا�ل�ا�وال���تحتاج�إ���استعدادات�مسبقة�و 

�بكفاءة �ال��بو�ة �العملية �املجتمع�: قيادة ��� �ال��بو�ة �العملية �و�شكيل �صياغة �إ�� �ال��بوي �التخطيط ��دف

ملواج�ة�التغ��ات�ال���سوف�تحدث����املستقبل،��ف�و��س���إ�����يئة�ال��بية�ال�ل�ي�تتكيف�مع�عالم�اليوم�فقط�بل�

  .غ��ل�ي�تتكيف�مع�عالم�الغد�املت

�مستقبال���� ��تجا�ات�املحتملة ��عرف �ومحاولة � �الوضع�القائم، ����يص �ع�� تركز�الدراسات�املستقبلية

  ) 2013��،45عطية�،.(

�ساعد����إجراء�دراسات�مقارنة�للتنمية�ال��بو�ة����جميع�مجاالت�العملية�ال��بو�ة��غية�تطو�ر�ا�مستقبال

جديد�ال��بوي�أي�تحديث�ال��بية�والتعليم����أ�داف�ا�ونظم�ا�و�رامج�ا�ملواج�ة�التغ��ات��سا�م����عملية�الت

املجتمعية�املستقبلية،��ومن�ثم�ف�����دف�إ���اك�شاف�بدائل�جديدة�تز�د�من�فاعلية�وكفاية�نظام�التعليم�القائم����

  ) 2016�،33الشندو�ة�،.(تلبية�حاجات�املجتمع�الذي�يوجد�فيھ

  :ات�املستقبلية�وأ�داف�ا�

�تذليل� ���دف �واملعلومات �البيانات �وتجمع �واملا��� �الواقع �تحلل �علمية �نظرة ��� �املستقبلية الدراسات

  .الصعو�ات�ال���من�املحتمل�أن�تواجھ�ال�شر�ة����املستقبل

�خال �من �يت�بأ �أن �يمكن �ال�� �الت�بؤ�ة �واملعرفة � ���سان، �يحوز�ا �ال�� �املدركة �املعرفة تمثل

  .�دوات�ال����س�م����صناعة�املستقبل���سا�ي

�النماذج� �أحد �تفضيل �ع�� �العمل �من �املستقبل �اس�شراف �ومضام�ن �بأ�عاده �الوا�� �املجتمع �إلرادة يمكن

 .املستقبلية�املأمولة�واملسا�مة����صنع�ا�أيضا

� � �متداخلة، �تركي�ية �عالقة �ا��اضر�واملستقبل �ب�ن �العالقة �وليد�إن �واملستقبل � �املا���، فا��اضر�وليد

�املجتمعية� �وأغاللھ �قيوده �ا��اضر�بفعل �إن �ثم � �ا��ديد، �املستقبل �ووالدا �حاضرا �املستقبل �يصبح �ثم � ا��اضر،

  .وال��بو�ة�و�يدولوجية�قد�يكبل�حركة��نطالق�لصنع�املستقبل�املأمول 

�و  �للتغ����يجا�ي، �وعقالن�تھ ���سان�إلرادتھ �وجھ�استغالل �ع�� �وغ���محدد �لنا �غ���معروف �املستقبل �ون

 .الدقة،��فإننا�ندرك�أنھ�يجب�علينا�أن��سا�م����صنعھ�وف�مھ

2018�،67؛�الكع���،2017�،67ز�و�،�(كما�تتمثل�أ�داف��دوار�املستقبلية�

ر�ع���أسلوب�ا��ياة�����افة�بيد�أن�التطور�العل���املذ�ل�الذي�حققھ���سان����ال
َّ
قرن�العشر�ن�بفاعلية��قد�أث

�نقل� ��� �التعليم �وظيفة �ال�ت�ون ��سرعة �وتتجدد �املعرفة �فيھ �متغ���تتطور �عالم �سياق �و�� �املعاصرة، املجتمعات

�مجرد�ا��ديث�عن�غرس�الروح�النقدية،�و�علم�طرق�التفك��،�فتعليم�الغد���دف
ً
املعلومات�فقط،�بل�وتتجاوز�أيضا

إ�����تمام�بامل�ارات��ساسية�وتنمي��ا�لدي�التالميذ،�ومن��نا�أصبح�من�الضروري�التطلع�إ���نظام��علي���يواكب�

�ل�ما��و�جديد����مجال�التكنولوجيا،�و�س���إ����نتقال�من�املدرسة�التقليدية�إ���املدرسة�ال����ستطيع�مواج�ة�

خرج�أجيال�أك���م�ارة�واح��افية�متغ��ات�القرن�ا��ا���ال����ستطيع�مواج�ة�ت
ُ
حديات�املستقبل�ومشكالتھ�و�التا���ت
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  :أ�مي��ا�� - 2

للدراسات�املستقبلية�أ�مية����ال��بية�تت���من�خالل�ما�ي��

�الثالثة�مواج�ھ .1 �التكنولوجية �الثورة �عن �ثار�الناجمة

�بالكث���من� �اليوم�م�� �أصبح�مستقبل�العالم �ح�� �و�جتماعية �و��سانية �العالقات�السياسية �منظومة ��� النطاقة

املفاجئات�ال���ال�يمكن�تجا�ل�ا�وال���تحتاج�إ���استعدادات�مسبقة�و 

�بكفاءة .2 �ال��بو�ة �العملية قيادة

ملواج�ة�التغ��ات�ال���سوف�تحدث����املستقبل،��ف�و��س���إ�����يئة�ال��بية�ال�ل�ي�تتكيف�مع�عالم�اليوم�فقط�بل�

ل�ي�تتكيف�مع�عالم�الغد�املت

�مستقبال���� .3 ��تجا�ات�املحتملة ��عرف �ومحاولة � �الوضع�القائم، ����يص �ع�� تركز�الدراسات�املستقبلية

.(ضوء�املعطيات�ا��ديدة

�ساعد����إجراء�دراسات�مقارنة�للتنمية�ال��بو�ة����جميع�مجاالت�العملية�ال��بو�ة��غية�تطو�ر�ا�مستقبال .4

�سا�م����عملية�الت .5

املجتمعية�املستقبلية،��ومن�ثم�ف�����دف�إ���اك�شاف�بدائل�جديدة�تز�د�من�فاعلية�وكفاية�نظام�التعليم�القائم����

تلبية�حاجات�املجتمع�الذي�يوجد�فيھ

ات�املستقبلية�وأ�داف�ا�أسس�الدراس

�تذليل� .1 ���دف �واملعلومات �البيانات �وتجمع �واملا��� �الواقع �تحلل �علمية �نظرة ��� �املستقبلية الدراسات

الصعو�ات�ال���من�املحتمل�أن�تواجھ�ال�شر�ة����املستقبل

�خال .2 �من �يت�بأ �أن �يمكن �ال�� �الت�بؤ�ة �واملعرفة � ���سان، �يحوز�ا �ال�� �املدركة �املعرفة تمثل

�دوات�ال����س�م����صناعة�املستقبل���سا�ي

�النماذج� .3 �أحد �تفضيل �ع�� �العمل �من �املستقبل �اس�شراف �ومضام�ن �بأ�عاده �الوا�� �املجتمع �إلرادة يمكن

املستقبلية�املأمولة�واملسا�مة����صنع�ا�أيضا

4. � � �متداخلة، �تركي�ية �عالقة �ا��اضر�واملستقبل �ب�ن �العالقة إن

�املجتمعية� �وأغاللھ �قيوده �ا��اضر�بفعل �إن �ثم � �ا��ديد، �املستقبل �ووالدا �حاضرا �املستقبل �يصبح �ثم � ا��اضر،

وال��بو�ة�و�يدولوجية�قد�يكبل�حركة��نطالق�لصنع�املستقبل�املأمول 

�و  .5 �للتغ����يجا�ي، �وعقالن�تھ ���سان�إلرادتھ استغالل

الدقة،��فإننا�ندرك�أنھ�يجب�علينا�أن��سا�م����صنعھ�وف�مھ

كما�تتمثل�أ�داف��دوار�املستقبلية�          

بيد�أن�التطور�العل���املذ�ل�الذي�حققھ���سان����ال

�نقل� ��� �التعليم �وظيفة �ال�ت�ون ��سرعة �وتتجدد �املعرفة �فيھ �متغ���تتطور �عالم �سياق �و�� �املعاصرة، املجتمعات

�مجرد�ا��ديث�عن�غرس�الروح�النقدية،�و�علم�طرق�التفك��،�فتعليم�الغد���دف
ً
املعلومات�فقط،�بل�وتتجاوز�أيضا

إ�����تمام�بامل�ارات��ساسية�وتنمي��ا�لدي�التالميذ،�ومن��نا�أصبح�من�الضروري�التطلع�إ���نظام��علي���يواكب�

�ل�ما��و�جديد����مجال�التكنولوجيا،�و�س���إ����نتقال�من�املدرسة�التقليدية�إ���املدرسة�ال����ستطيع�مواج�ة�

متغ��ات�القرن�ا��ا���ال����ستطيع�مواج�ة�ت
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��ل� �ومواكبة �ملواج�ة ��فراد ���يئة �وأ�م�ا �تحقيق�ا �إ�� ��س�� �وأ�داف �عل��ا، �تقوم �ومتطلبات �وأسس �فلسفة ل�ا

�أ�عا �ب�ل �لھ �وال��يؤ �الت�بؤ�باملستقبل، �وكذلك �و�ستجد، �تطرأ �ال�� �والتحديات �والتطورات �و��.(دهالتغ��ات خليل

ا�مع�مواكبة��النظم�العاملية�املستقبلية�����التعليم�،وحرصا�من�الدول�ع���ال��وض�بالعملية�التعليمية�
ً
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للتعليم��2030قامت�وزارات�ال��بيةوالتعليم�بمعظم�الدول�وخاصة�العر�ية��بإعداد�رؤ�ة�مستقبلية�للتعليم����رؤ�ة�

ال���تنص��ع����إتاحة�التعليم�و�التدر�ب�ل��ميع�بجودة�عالية�دون�التم������إطار�نظام�مؤس����كف�ء�و�عادل�و�

مستدام�مرتكًزا�ع���املتعلم�و�املتدرب�القادر�ع���التفك���و�املتمكن�فنًيا�و�تقنًيا�و�تكنولوجًيا�و�أن��سا�م�أيضا����بناء�

��أ�اق����مدي�ملواطن�مع���بذاتھ�و�مبدع�و�مسئول�و�يح��م��ختالف�و�فخور�

- 3، 2010ا��ر�،���(بتار�خ�بالده�و�شغوف�ب�ناء�مستقبل�ا�وقادًرا�ع���التعامل�تنافسًيا�مع�الكيانات��قليمية�و�العاملية

�وأدوات� �وأساليب �منا�� �إ�� ��س�ند ن��ية

علمية�معينة�ت�سر�عملية�الرصد�املستقب���والت�بؤ�بدرجة��علو�فوق�التأمالت�وا��دس�والتخم�ن،��حيث�يتوجھ�علم�

املستقبل�بنظرة�فلسفية�توجھ���سان�نحوا�لزمن�القادم،�وتمنحھ�رؤ�ة�ومف�وما�عن�التغ��ات�والتحوالت�ال���يمكن�

��قتصادية� ��نمائية �السياسات �توجيھ � �بي��ا، �و�ختيار�من �البدائل �وضع �إم�انية �ثم �ومن � حياتھ،

� �استمرار�ا �وإم�انية �ا��الية �السياسات �تطبيق �نتائج �معرفة �إ�� �وا��اجة �وأخرون��(، دوغالس

  : ة����متطلبات�الثورة�الصناعية�الرا�عة����التعليم�

�عد�القائد�����و��ساس�ولقد�تزايدت�واجبات�القادة�����ونة��خ��ة��س�ب�النمو�والت��م�اللذْين�حدثا����

ألن�العمل��املؤسسات�التعليمية�املعاصرة�ح���أصبح�من�الصعب�حصر��ذه�الواجبات�والتعرف�ع���امل�ارات�ونظَرا

�الدراسات� �من �العديد �أشارت �فقد �لذا �؛ �الف�� �التعليم �مدارس �و�خاصة �ا��اصة �طبيعتھ �لھ �التعليمية باملؤسسات

�قادر�ن� �ي�ونوا �ل�ي �النا���ن �لدى�القادة �توافر�ا ��دوار�يجب �من �مجموعة �إ�� �م��ا �ال��بو�ة �واملؤتمرات ،والكتابات

 

 .�ر�ال��مجيات�املستخدمة����املدرسة،�مما�يقلل�من�ا���د�ال�شري�و�ساعد�ع����سر�ع��جراءات

�وتنمية� �تنميةم�اراتاستخداماملصادرالرقميةلدىاملعلم�ن ��� ��لك��ونية �املدونات �استخدام �ع�� �املعلم�ن ���يع

 .ك��و�ي�؛�للتواصل�مع�ا���ات�التعليمية�املختلفة��ش�ل�سر�ع

  .املسا�مة����تطو�ر�أدوات�التعليم��لك��و�ي،�و�ما�ي�ناسب�مع�اس��اتيجيات�التعليم��لك��و�ي�املستخدمة
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��ل� �ومواكبة �ملواج�ة ��فراد ���يئة �وأ�م�ا �تحقيق�ا �إ�� ��س�� �وأ�داف �عل��ا، �تقوم �ومتطلبات �وأسس �فلسفة ل�ا

�أ�عا �ب�ل �لھ �وال��يؤ �الت�بؤ�باملستقبل، �وكذلك �و�ستجد، �تطرأ �ال�� �والتحديات �والتطورات التغ��ات

ا�مع�مواكبة��النظم�العاملية�املستقبلية�����التعليم�،وحرصا�من�الدول�ع���ال��وض�بالعملية�التعليمية�
ً
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قامت�وزارات�ال��بيةوالتعليم�بمعظم�الدول�وخاصة�العر�ية��بإعداد�رؤ�ة�مستقبلية�للتعليم����رؤ�ة�

ال���تنص��ع����إتاحة�التعليم�و�التدر�ب�ل��ميع�بجودة�عالية�دون�التم������إطار�نظام�مؤس����كف�ء�و�عادل�و�

مستدام�مرتكًزا�ع���املتعلم�و�املتدرب�القادر�ع���التفك���و�املتمكن�فنًيا�و�تقنًيا�و�تكنولوجًيا�و�أن��سا�م�أيضا����بناء�

��أ�اق����مدي�ملواطن�مع���بذاتھ�و�مبدع�و�مسئول�و�يح��م��ختالف�و�فخور�ال��صية�املت�املة�وإطالق�إم�انا��اإ�

بتار�خ�بالده�و�شغوف�ب�ناء�مستقبل�ا�وقادًرا�ع���التعامل�تنافسًيا�مع�الكيانات��قليمية�و�العاملية

�م �محاولة �؛ألنھ �املستقبل �اس�شراف �ع�� �ا��ديدة �الرؤ�ة �وأدوات�و�عتمد �وأساليب �منا�� �إ�� ��س�ند ن��ية

علمية�معينة�ت�سر�عملية�الرصد�املستقب���والت�بؤ�بدرجة��علو�فوق�التأمالت�وا��دس�والتخم�ن،��حيث�يتوجھ�علم�

املستقبل�بنظرة�فلسفية�توجھ���سان�نحوا�لزمن�القادم،�وتمنحھ�رؤ�ة�ومف�وما�عن�التغ��ات�والتحوالت�ال���يمكن�

��قتصادية� ��نمائية �السياسات �توجيھ � �بي��ا، �و�ختيار�من �البدائل �وضع �إم�انية �ثم �ومن � حياتھ،

� �استمرار�ا �وإم�انية �ا��الية �السياسات �تطبيق �نتائج �معرفة �إ�� �وا��اجة ،

ة����متطلبات�الثورة�الصناعية�الرا�عة����التعليم��دوار��س�شرافية�للقيادات�ال��بو�

�عد�القائد�����و��ساس�ولقد�تزايدت�واجبات�القادة�����ونة��خ��ة��س�ب�النمو�والت��م�اللذْين�حدثا����

املؤسسات�التعليمية�املعاصرة�ح���أصبح�من�الصعب�حصر��ذه�الواجبات�والتعرف�ع���امل�ارات�ونظَرا

�الدراسات� �من �العديد �أشارت �فقد �لذا �؛ �الف�� �التعليم �مدارس �و�خاصة �ا��اصة �طبيعتھ �لھ �التعليمية باملؤسسات

�قادر�ن� �ي�ونوا �ل�ي �النا���ن �لدى�القادة �توافر�ا ��دوار�يجب �من �مجموعة �إ�� �م��ا �ال��بو�ة �واملؤتمرات ،والكتابات

 :من�أبرز�ا��ع���التعامل�مع�العامل�ن�بالتعليم،�لعل� 

 :�دوار�التكنولوجية�التقنية�

  .استخدام�برامج��دارة��لك��ونية����أعمال��دارة�املدرسية

  .توظيف�شب�ات�التواصل��جتما���لالتصال�بأولياء��مور�

 .توظيف��ج�زة�التكنولوجية�املوجودة�باملدرسة����تدر�بات�العامل�ن�والطالب�

�ر�ال��مجيات�املستخدمة����املدرسة،�مما�يقلل�من�ا���د�ال�شري�و�ساعد�ع����سر�ع��جراءات

�وتنمية� �تنميةم�اراتاستخداماملصادرالرقميةلدىاملعلم�ن ��� ��لك��ونية �املدونات �استخدام �ع�� �املعلم�ن ���يع

  .م�ارات�إنتاج�الدروس��لكتـرونيـة

ك��و�ي�؛�للتواصل�مع�ا���ات�التعليمية�املختلفة��ش�ل�سر�عالتمكن�من�استخدام�ال��يد��ل

  من�املعلم�ن�و�دار��ن�باملدرسة��365ي�ون�مجتمعات�م�نية�ع���إميل�أوفس

املسا�مة����تطو�ر�أدوات�التعليم��لك��و�ي،�و�ما�ي�ناسب�مع�اس��اتيجيات�التعليم��لك��و�ي�املستخدمة
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��ل� �ومواكبة �ملواج�ة ��فراد ���يئة �وأ�م�ا �تحقيق�ا �إ�� ��س�� �وأ�داف �عل��ا، �تقوم �ومتطلبات �وأسس �فلسفة ل�ا

�أ�عا �ب�ل �لھ �وال��يؤ �الت�بؤ�باملستقبل، �وكذلك �و�ستجد، �تطرأ �ال�� �والتحديات �والتطورات التغ��ات

 ) 50 -2018�،39دياب،

ا�مع�مواكبة��النظم�العاملية�املستقبلية�����التعليم�،وحرصا�من�الدول�ع���ال��وض�بالعملية�التعليمية�و               
ً
ا�ساق

قامت�وزارات�ال��بيةوالتعليم�بمعظم�الدول�وخاصة�العر�ية��بإعداد�رؤ�ة�مستقبلية�للتعليم����رؤ�ة�

ال���تنص��ع����إتاحة�التعليم�و�التدر�ب�ل��ميع�بجودة�عالية�دون�التم������إطار�نظام�مؤس����كف�ء�و�عادل�و�

مستدام�مرتكًزا�ع���املتعلم�و�املتدرب�القادر�ع���التفك���و�املتمكن�فنًيا�و�تقنًيا�و�تكنولوجًيا�و�أن��سا�م�أيضا����بناء�

ال��صية�املت�املة�وإطالق�إم�انا��اإ�

بتار�خ�بالده�و�شغوف�ب�ناء�مستقبل�ا�وقادًرا�ع���التعامل�تنافسًيا�مع�الكيانات��قليمية�و�العاملية

4 (  

�م            �محاولة �؛ألنھ �املستقبل �اس�شراف �ع�� �ا��ديدة �الرؤ�ة و�عتمد

علمية�معينة�ت�سر�عملية�الرصد�املستقب���والت�بؤ�بدرجة��علو�فوق�التأمالت�وا��دس�والتخم�ن،��حيث�يتوجھ�علم�

املستقبل�بنظرة�فلسفية�توجھ���سان�نحوا�لزمن�القادم،�وتمنحھ�رؤ�ة�ومف�وما�عن�التغ��ات�والتحوالت�ال���يمكن�

�ع�� �تطرأ ��قتصادية��أن ��نمائية �السياسات �توجيھ � �بي��ا، �و�ختيار�من �البدائل �وضع �إم�انية �ثم �ومن � حياتھ،

�وال��بو�ة �و�جتماعية �استمرار�ا �وإم�انية �ا��الية �السياسات �تطبيق �نتائج �معرفة �إ�� �وا��اجة ،

،2018��،45 (  

�دوار��س�شرافية�للقيادات�ال��بو� -ثانًيا�

�عد�القائد�����و��ساس�ولقد�تزايدت�واجبات�القادة�����ونة��خ��ة��س�ب�النمو�والت��م�اللذْين�حدثا����            

املؤسسات�التعليمية�املعاصرة�ح���أصبح�من�الصعب�حصر��ذه�الواجبات�والتعرف�ع���امل�ارات�ونظَرا

�الدراسات� �من �العديد �أشارت �فقد �لذا �؛ �الف�� �التعليم �مدارس �و�خاصة �ا��اصة �طبيعتھ �لھ �التعليمية باملؤسسات

�قادر�ن� �ي�ونوا �ل�ي �النا���ن �لدى�القادة �توافر�ا ��دوار�يجب �من �مجموعة �إ�� �م��ا �ال��بو�ة �واملؤتمرات ،والكتابات

ع���التعامل�مع�العامل�ن�بالتعليم،�لعل� 

�دوار�التكنولوجية�التقنية��-1

استخدام�برامج��دارة��لك��ونية����أعمال��دارة�املدرسية�-

توظيف�شب�ات�التواصل��جتما���لالتصال�بأولياء��مور�-

توظيف��ج�زة�التكنولوجية�املوجودة�باملدرسة����تدر�بات�العامل�ن�والطالب�-  

�ر�ال��مجيات�املستخدمة����املدرسة،�مما�يقلل�من�ا���د�ال�شري�و�ساعد�ع����سر�ع��جراءاتا��رص�ع���تطو -

�وتنمية�- �تنميةم�اراتاستخداماملصادرالرقميةلدىاملعلم�ن ��� ��لك��ونية �املدونات �استخدام �ع�� �املعلم�ن ���يع

م�ارات�إنتاج�الدروس��لكتـرونيـة

التمكن�من�استخدام�ال��يد��ل-

ي�ون�مجتمعات�م�نية�ع���إميل�أوفس-

املسا�مة����تطو�ر�أدوات�التعليم��لك��و�ي،�و�ما�ي�ناسب�مع�اس��اتيجيات�التعليم��لك��و�ي�املستخدمة-
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مالك�و�(ووحداتھ�التعليمية�والنماذج�التعليمية�املستخدمة����العملية�التعليمية�رقمًيا

  أدوار�مرتبطة��بالقائد�كوسيط�ومفاوض�ومتواصل����العملية�التعليمية�وتتضمن�ما�ي���

  .التواصل�بمعلم�ن�وطالب����دول�أخرى�ع����ن��نت�للتعرف�ع���أحدث��تجا�ات����مجال�التدر�س

�ال��يد �خالل �أو�من �ع����ن��نت �أبنا��م ��شئون �يتصل �فيما ��مور �وأولياء ��باء �وا��وار�مع �التواصل �ع�� �القدرة

2017 .(  

مساعدة�العامل�ن�معھ�ع���ت�و�ن��ح�ام�ال����ساعد�م�ع���تحديد�مواقف�م،��عد�أن�فقدوا�الكث���من�املؤشرات�

��عد� �ما �إطار�مجتمع ��� �والعلمية ��خالقية �بالقضايا �يتعلق �فيما �وخاصة �التقاليد ���ا �تزود�م ��انت �ال�� املرجعية

 .يواكب�أحدث��ساليب�والتقنيات�ال��بو�ة�وتوظيف�ا����العملية�التعليمية�بالطر�قة�املناسبة

 . يطور�كفايات�املعلم�ن�العلمية�امل�نية�وتحس�ن�أدا��م����ضوء�م�ارات�املستقبل

  .���ص�ا��اجات�التدر��ية�للمعلم�ن�و�صنف�ا����ضوء�م�ارات�التفك����س�شرا���

�للعامل�ن� �التقنية ��دوار�املستقبلية �ضوء �ع�� �و�قوم�ا �و�نفذ�ا �مختلفة �مستو�ات �من �تدر��ية �برامج يخطط

  .وتقييم�املعلم�ن�و�خصائي�ن�ع���ضوء�م�ارات�التحول�الرق���

 ) 149  ،2020،الد�شان�و�سمحان�

�التعليم� ��� �الرا�عة �الصناعية �الثورة �متطلبات �ضوء ��� �املستقبلية �القيادية �امل�ارات �عض

 :بناء��ذه��س�بانة�با��طوات��تية

 .�طالع�ع���الدراسات�السابقة�ذات�الصلة�بموضوع�البحث،�وذلك���دف�صياغة�محاور��س�بانة

اشتمل�: والثا�ي. مفردة�موزعة�ع���ستة�أ�عاد�فرعية

        مفردة�موزعة�ثالثة�أ�عاد�فرعية�ع���مق��حات�أفراد�عينة�البحث��،��
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أدوار�مرتبطة��بالقائد�كوسيط�ومفاوض�ومتواصل����العملية�التعليمية�وتتضمن�ما�ي���

  .واملتعلمتنمية�م�ارات��تصال�وا��وار�والتعب���الوا���عن�الذات�لدى�املعلم�

  .عقد�املؤتمرات�والندوات�واملحاضرات��لك��ونية

التواصل�بمعلم�ن�وطالب����دول�أخرى�ع����ن��نت�للتعرف�ع���أحدث��تجا�ات����مجال�التدر�س

�ال��يد �خالل �أو�من �ع����ن��نت �أبنا��م ��شئون �يتصل �فيما ��مور �وأولياء ��باء �وا��وار�مع �التواصل �ع�� القدرة

2017ذ�ي�،(ال�شاور�مع�ا����اء����املسائل�املعقدة����مجال�تخصصھ�ع����ن��نت

  :أدوار�مرتبطة�بالقائد�كم�سر�وموجھ�ومدير�للمعرفة،�وم��ا

  .مساعدة�طالبھ�ع����ختيار�من�ب�ن�مسارات�و�دائل��عليمية�متنوعة

  .ات�سوق�العملت�س���اختيار�مجال�الدراسة�مع�مراعاة�حاج

مساعدة�العامل�ن�معھ�ع���ت�و�ن��ح�ام�ال����ساعد�م�ع���تحديد�مواقف�م،��عد�أن�فقدوا�الكث���من�املؤشرات�

��عد� �ما �إطار�مجتمع ��� �والعلمية ��خالقية �بالقضايا �يتعلق �فيما �وخاصة �التقاليد ���ا �تزود�م ��انت �ال�� املرجعية

  :وتتمثل�فيما�ي���:  تجديدية�التطور�ة

يواكب�أحدث��ساليب�والتقنيات�ال��بو�ة�وتوظيف�ا����العملية�التعليمية�بالطر�قة�املناسبة

يطور�كفايات�املعلم�ن�العلمية�امل�نية�وتحس�ن�أدا��م����ضوء�م�ارات�املستقبل

 .يجرب�أساليب�تر�و�ة�مستحدثة�متا�ًعا�نتائج�ا�وآثار�ا

  :�دوار�التدر��ية�التقو�مية�

���ص�ا��اجات�التدر��ية�للمعلم�ن�و�صنف�ا����ضوء�م�ارات�التفك����س�شرا���

�للعامل�ن� �التقنية ��دوار�املستقبلية �ضوء �ع�� �و�قوم�ا �و�نفذ�ا �مختلفة �مستو�ات �من �تدر��ية �برامج يخطط

وتقييم�املعلم�ن�و�خصائي�ن�ع���ضوء�م�ارات�التحول�الرق�����عمل�مع�التوجيھ�الف������أ�شطة�متا�عة

  .يقوم�املوقف�التعلي���ب�ل�عناصره�وأ�عاده�ع���ضوء�م�ارات�الرقمنة�

  .يقوم�املن���املدر����من�حيث�محتواه�وتنظيمھ�وأ�دافھ�وتنفيذه

الد�شان�و�سمحان�(يقوم�ا��طط�ال��بو�ة�للمدرسة�و���جم�ا�إ���خطة�واقعية�اس��اتيجية�

  �طار�امليدا�ي

� �ع�� �الوقوف �إ�� �التعليم���دف ��� �الرا�عة �الصناعية �الثورة �متطلبات �ضوء ��� �املستقبلية �القيادية �امل�ارات �عض

  :؛ولتحقيق�ذلك�قامت�الباحثة�باآل�ي

بناء��ذه��س�بانة�با��طوات��تيةوال���تمثلت����اس�بانة،�ولقد�مرت�عملية�: إعداد�أداة�البحث

�طالع�ع���الدراسات�السابقة�ذات�الصلة�بموضوع�البحث،�وذلك���دف�صياغة�محاور��س�بانة

مفردة�موزعة�ع���ستة�أ�عاد�فرعية) 34(اشتمل�ع���: ثالثة�محاور؛��ول ت�ونت��س�بانة�

مفردة�موزعة�ثالثة�أ�عاد�فرعية�ع���مق��حات�أفراد�عينة�البحث��،��) 37( اشتمل�ع��: مفردة،��والثالث
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126 -2019����،110عاصم،��

أدوار�مرتبطة��بالقائد�كوسيط�ومفاوض�ومتواصل����العملية�التعليمية�وتتضمن�ما�ي��� -2

تنمية�م�ارات��تصال�وا��وار�والتعب���الوا���عن�الذات�لدى�املعلم�

عقد�املؤتمرات�والندوات�واملحاضرات��لك��ونية-

التواصل�بمعلم�ن�وطالب����دول�أخرى�ع����ن��نت�للتعرف�ع���أحدث��تجا�ات����مجال�التدر�س-

�ال��يد- �خالل �أو�من �ع����ن��نت �أبنا��م ��شئون �يتصل �فيما ��مور �وأولياء ��باء �وا��وار�مع �التواصل �ع�� القدرة

  .�لك��و�ي

ال�شاور�مع�ا����اء����املسائل�املعقدة����مجال�تخصصھ�ع����ن��نت�-

أدوار�مرتبطة�بالقائد�كم�سر�وموجھ�ومدير�للمعرفة،�وم��ا�-3

مساعدة�طالبھ�ع����ختيار�من�ب�ن�مسارات�و�دائل��عليمية�متنوعة-

ت�س���اختيار�مجال�الدراسة�مع�مراعاة�حاج�-

مساعدة�العامل�ن�معھ�ع���ت�و�ن��ح�ام�ال����ساعد�م�ع���تحديد�مواقف�م،��عد�أن�فقدوا�الكث���من�املؤشرات�-

��عد� �ما �إطار�مجتمع ��� �والعلمية ��خالقية �بالقضايا �يتعلق �فيما �وخاصة �التقاليد ���ا �تزود�م ��انت �ال�� املرجعية

  )Arar 2016,.(ا��داثة

تجديدية�التطور�ة�دوار�ال -4

يواكب�أحدث��ساليب�والتقنيات�ال��بو�ة�وتوظيف�ا����العملية�التعليمية�بالطر�قة�املناسبة -

يطور�كفايات�املعلم�ن�العلمية�امل�نية�وتحس�ن�أدا��م����ضوء�م�ارات�املستقبل -

يجرب�أساليب�تر�و�ة�مستحدثة�متا�ًعا�نتائج�ا�وآثار�ا -

�دوار�التدر��ية�التقو�مية� -5

���ص�ا��اجات�التدر��ية�للمعلم�ن�و�صنف�ا����ضوء�م�ارات�التفك����س�شرا����-

�للعامل�ن��- �التقنية ��دوار�املستقبلية �ضوء �ع�� �و�قوم�ا �و�نفذ�ا �مختلفة �مستو�ات �من �تدر��ية �برامج يخطط

 .باملدرسة�

�عمل�مع�التوجيھ�الف������أ�شطة�متا�عة�-

يقوم�املوقف�التعلي���ب�ل�عناصره�وأ�عاده�ع���ضوء�م�ارات�الرقمنة��-

يقوم�املن���املدر����من�حيث�محتواه�وتنظيمھ�وأ�دافھ�وتنفيذه�-

يقوم�ا��طط�ال��بو�ة�للمدرسة�و���جم�ا�إ���خطة�واقعية�اس��اتيجية��-

�طار�امليدا�ي: املحور�الثا�ي

� �ع�� �الوقوف �إ�� ��دف

؛ولتحقيق�ذلك�قامت�الباحثة�باآل�ي

إعداد�أداة�البحث -1

 طالع�ع���الدراسات�السابقة�ذات�الصلة�بموضوع�البحث،�وذلك���دف�صياغة�محاور��س�بانة�

 ت�ونت��س�بانة�

مفردة،��والثالث) 13(ع���
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تتحقق��–تتحقق�بدرجة�متوسطة��–تتحقق�بدرجة�كب��ة�

–تتوافر�بدرجة�متوسطة�–ب��ة�تتوافر�بدرجة�ك

)� �كب��ة تتوافر�بدرجة�–تتوافر�بدرجة

�مالءمة� �مدى �من �للتحقق �وذلك �واملتخصص�ن؛ �ا����اء �من �املحكم�ن �السادة �ع�� ��س�بانة �عرض تم

�العبارات� �كفاية �ومدى �صياغ��ا، �وسالمة ��س�بانة �عبارات �وضوح �ومدى �أجلھ؛ �من �وضعت �الذي للغرض

 .و�ضافة�إل��ا�أو�ا��ذف�م��ا،�وتمت�مراعاة�مالحظات�ومق��حات�السادة�املحكم�ن

وللتأكد�من�مدى�صالحية��ذه��س�بانة�للتطبيق�،�تم�حساب�

�ل�عبارة�من�عبارات�املحور��ول�والدرجة�ال�لية�

،�وللتأكد�من�ثبات��داة�،�تم�حساب�

 مديًرا�ومعلًما) 400(بلغ�عدد�منة�من�القيادات�ال��بو�ة�

��جتماعية �للعلوم ��حصائية �الرزم �برنامج �باستخدام ��حصائية �املعا��ة   تمت

عبارة موزعة على تكرارات  ���حساب�التكرارات�املقابلة�ل�ل

ومستوى داللتها  2والنسب المئویة لهذه التكرارات وقیمة كا

(  

  

 .  

�العينة� �أفراد �اختيارات ��� �الفروق �عن �للكشف �وذلك �مفردة، �ل�ل �املطابقة ��سن

 :وذلك�بتطبيق�املعادلة��تية

التقدیرالرقمي

 

2) تم – ت(   

 تم
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تتحقق�بدرجة�كب��ة�(و�انت��جابة�ع���عبارات�املحور��ول����صورة�متدرجة�

تتوافر�بدرجة�ك(،�و��جابة�ع���عبارات�املحور�الثانىفى�صورة�متدرجة�

�متدرجة �صورة ��� �الثالث �املحور �عبارات �ع�� (و�جابة

 )تتوافر�بدرجة�صغ��ة

�مالءمة� �مدى �من �للتحقق �وذلك �واملتخصص�ن؛ �ا����اء �من �املحكم�ن �السادة �ع�� ��س�بانة �عرض تم

�العبارات� �كفاية �ومدى �صياغ��ا، �وسالمة ��س�بانة �عبارات �وضوح �ومدى �أجلھ؛ �من �وضعت �الذي للغرض

و�ضافة�إل��ا�أو�ا��ذف�م��ا،�وتمت�مراعاة�مالحظات�ومق��حات�السادة�املحكم�ن

 :تم�وضع��داة����صور��ا�ال��ائية�م�ونة�من�ثالثة�محاور 

  وء�متطلبات�الثورة�الصناعية�الرا�عة�امل�ارات�القيادية�ع���ض

  عبارات��عكس�مدى�توافر��ذ�امل�ارات�����الواقع

وللتأكد�من�مدى�صالحية��ذه��س�بانة�للتطبيق�،�تم�حساب�املعوقات�ال����عوق�تحقيق��ذه�امل�ارات

�ل�عبارة�من�عبارات�املحور��ول�والدرجة�ال�لية��صدق���ساق�الداخ���بحساب�معامل�ارتباط�ب��سون�ب�ن�درجة

،�وللتأكد�من�ثبات��داة�،�تم�حساب�.) 762،.  713( لھ،�وجاءت�جميع�قيم�معامالت��رتباط�عالية�،�حيث�تراوحت

  و���قيم�عالية.)  931،.  95(معامالت�الفا�كرونباخ�ال���تراوحت�ب�ن�

نة�من�القيادات�ال��بو�ة�تم�تطبيق��س�بانة�ع���عي: عينة�الدراسة

  املعا��ة��حصائية

��جتماعية �للعلوم ��حصائية �الرزم �برنامج �باستخدام ��حصائية �املعا��ة تمت

Statistical Package for Social Sciencesحساب�التكرارات�املقابلة�ل�ل����

والنسب المئویة لهذه التكرارات وقیمة كا)  صغیرة –متوسطة  –

  .واألوزان النسبیة والترتیب

 :حساب�الوزن�ال�س���لعبارات��س�بانة

)1،�صغ��ة2،�متوسطة3كب��ة:(أعطيت�مواز�ن�رقمية�ملستوى��ستجابة�كما�ي���

  :حساب�الوزن�ال�س��،�أي�درجة�املوافقة�ع����ل�عبارة�من�املعادلة�التالية

  1×  3ك+  2× 2ك+  3× 1ك= التقدير�الرقمي

 =                               ===== حساب�الوزن�ال�س��

. ال��ت�بع���) صغ��ة�–متوسطة��–كب��ة�(تكرارات��ستجابات�

  ).��م�العينة(مجموع�التكرارات�ل�ذه��ستجابات�

��ا �قيمة �حساب �العينة��2تم �أفراد �اختيارات ��� �الفروق �عن �للكشف �وذلك �مفردة، �ل�ل �املطابقة ��سن

وذلك�بتطبيق�املعادلة��تية) منخفضة�–متوسطة��–عالية�(لبدائل��ستجابة�الثالثة�

  .التكرار�املتوقع= التكرار�املالحظ،��ت�م�

 x 100 التقدیرالرقمي

 ك
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و�انت��جابة�ع���عبارات�املحور��ول����صورة�متدرجة�

،�و��جابة�ع���عبارات�املحور�الثانىفى�صورة�متدرجة�)بدرجة�صغ��ة

�صغ��ة �متدرجة).تتوافر�بدرجة �صورة ��� �الثالث �املحور �عبارات �ع�� و�جابة

تتوافر�بدرجة�صغ��ة–متوسطة�

 مالءمة�� �مدى �من �للتحقق �وذلك �واملتخصص�ن؛ �ا����اء �من �املحكم�ن �السادة �ع�� ��س�بانة �عرض تم

� �العبارات��س�بانة �كفاية �ومدى �صياغ��ا، �وسالمة ��س�بانة �عبارات �وضوح �ومدى �أجلھ؛ �من �وضعت �الذي للغرض

و�ضافة�إل��ا�أو�ا��ذف�م��ا،�وتمت�مراعاة�مالحظات�ومق��حات�السادة�املحكم�ن

  تم�وضع��داة����صور��ا�ال��ائية�م�ونة�من�ثالثة�محاور

امل�ارات�القيادية�ع���ض:املحور��ول�

عبارات��عكس�مدى�توافر��ذ�امل�ارات�����الواقع: املحور�الثا�ي

املعوقات�ال����عوق�تحقيق��ذه�امل�ارات: املحور�الثالث

صدق���ساق�الداخ���بحساب�معامل�ارتباط�ب��سون�ب�ن�درجة

لھ،�وجاءت�جميع�قيم�معامالت��رتباط�عالية�،�حيث�تراوحت

معامالت�الفا�كرونباخ�ال���تراوحت�ب�ن�

عينة�الدراسة -2

املعا��ة��حصائية   -3

��جتماعية �للعلوم ��حصائية �الرزم �برنامج �باستخدام ��حصائية �املعا��ة تمت

v.17)SPSS (Statistical Package for Social Sciences

– كبیرة( االستجابات 

واألوزان النسبیة والترتیب

حساب�الوزن�ال�س���لعبارات��س�بانة

أعطيت�مواز�ن�رقمية�ملستوى��ستجابة�كما�ي���

حساب�الوزن�ال�س��،�أي�درجة�املوافقة�ع����ل�عبارة�من�املعادلة�التالية�وتم

 التقدير�الرقمي

 حساب�الوزن�ال�س��

 

تكرارات��ستجابات�:  3،�ك2،�ك1ك

مجموع�التكرارات�ل�ذه��ستجابات�: ك

 ا�� �قيمة �حساب تم

لبدائل��ستجابة�الثالثة�

  مجـ=    �2ا

  

التكرار�املالحظ،��ت�م�= حيث�إن��ت�
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امل�ارات�القيادية�ملديري�مدارس�ا��لقة�الثانية�من�التعليم�

�الرا�عة� �الصناعية �الثورة �متطلبات �ضوء �ع�� �القيادية امل�ارات

�متطلبات� �ضوء �ع�� �القيادية امل�ارات

  
  2قيمة��ا  ال��ت�ب

مستوى�

  الداللة

6  33.64  0.01  

5  76.88  0.01  

1  163.94  0.01  

3  120.86  0.01  

2  162.26  0.01  

4  60.38  0.01  

�مخطط�ن� � �ال��بو�ة �حواللقيادات �للدراسة �ال�لية �العينة �استجابات جاءت

�)متوسطة(لصا���البديل�) 4 -2 - 1(،�بأنھ�توجد�فروق�ذات�داللة�احصائية����العبارات�رقم�

�عند�مستوي�داللة�
ً
  .0.01دالة�احصائيا

�والغايات ���داف �تحديد ��� ����" العامل�ن ��و�� �املرتبة ��

 %).84(،�حيث�بلغت���مية�ال�س�ية�ل�ا�

���املرتبة��خ��ة����" �شارك�القيادات����وضع��س��اتيجيات�املختلفة�بالوزارة

 %).55(،�حيث�بلغت���مية�ال�س�ية�ل�ا�

���املرتبة��و������ترت�ب�" �عمل�ع���إشراك�العامل�ن����تحديد���داف�والغايات

واملديرون�من�خطوات�جادة�وملموسة����

مجال�املشاركة����اتخاذ�القرارات�والديمقراطية�����دارة�وصنع�القرارات�امل�مة����إدارة�العملية�التعليمية�،�انطالقا�

من�أن�العالقات�تمثل�خالصة،�مجموع�العالقات��جتماعية،�القائمة�ب�ن�مختلف��طراف��غية�الوصوإل���أ�داف�

؛إبرا�يم��2015عيد�،(داخل�بناء�أو��سق�مؤسسا�ي�،��إ���جانب�توصيات�العديد�من�الدراسات�وم��ا�دراسة�

����،ال���جاء�من�ضمن�توصيا��ا�ضرورة�علىإشراك�العامل�ن����تحديد���داف�والغايات

سوسیوتربویة إلعادة إنتاج الثقة بین  رؤى: التربویة واتجاھات التربیة الحدیثة
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امل�ارات�القيادية�ملديري�مدارس�ا��لقة�الثانية�من�التعليم�وملعرفة�وج�ة�نظر��أفراد�العينة�ال�لية���حول�

 .2030كما�ورد����رؤ�ة�مصر�

� �للدراسةحول �ال�لية �العينة �استجابات �الرا�عة�تت�� �الصناعية �الثورة �متطلبات �ضوء �ع�� �القيادية امل�ارات

  :من�خالل�ا��داول�التالية

�كأحد ا
ً

�ومنفذ ا
ً
�مخطط �مدير�املدرسة �حول �للدراسة �ال�لية �العينة �متطلبات�استجابات �ضوء �ع�� �القيادية امل�ارات

  )400=ن(.الثورة�الصناعية�الرا�عة��

 درجة�التحقق�بدرجة
��مية�

 صغ��ة متوسطة  ال�س�ية

 % ك % ك %

0  258  64.5 142  35.5 55  

18  212  53 116  29 63  

56.5  154  38.5 20  5 84  

48  178  44.5 30  7.5 80.33  

63  90  22.5 58  14.5  83  

48  142  35.5 66  16.5  77.33 

� �أنھ �السابق �ا��دول �من �مخطط�ن�يت�� � �ال��بو�ة �حواللقيادات �للدراسة �ال�لية �العينة �استجابات جاءت

،�بأنھ�توجد�فروق�ذات�داللة�احصائية����العبارات�رقم�

�عند�مستوي�داللة�) �2ا(،�حيث�جاءت��قيم�)كب��ة(و�ا���العبارات�لصا���البديل�
ً
دالة�احصائيا

  :ترت�ب�العبارات�حسب���مية�ال�س�ية�ل�ا

� �رقم �العبارة �" ) 3(جاءت �إشراك �ع�� �والغايات�عمل ���داف �تحديد ��� العامل�ن

،�حيث�بلغت���مية�ال�س�ية�ل�ا�2030ترت�ب�امل�ارات�القيادية�كما�وردت����رؤ�ة�مصر�

�شارك�القيادات����وضع��س��اتيجيات�املختلفة�بالوزارة" ) 1(جاءت�العبارة�رقم�

،�حيث�بلغت���مية�ال�س�ية�ل�ا�2030ات�القيادية�كما�وردت����رؤ�ة�مصر�

�عمل�ع���إشراك�العامل�ن����تحديد���داف�والغاياتوقد�ترجع�الباحثة�م��ء�عبارة�

واملديرون�من�خطوات�جادة�وملموسة����إ���ما�يراه�املعلمون�امل�ارات�القيادية�و���استجابات�العينة�ال�لية�للدراسة

مجال�املشاركة����اتخاذ�القرارات�والديمقراطية�����دارة�وصنع�القرارات�امل�مة����إدارة�العملية�التعليمية�،�انطالقا�

من�أن�العالقات�تمثل�خالصة،�مجموع�العالقات��جتماعية،�القائمة�ب�ن�مختلف��طراف��غية�الوصوإل���أ�داف�

داخل�بناء�أو��سق�مؤسسا�ي�،��إ���جانب�توصيات�العديد�من�الدراسات�وم��ا�دراسة�

،ال���جاء�من�ضمن�توصيا��ا�ضرورة�علىإشراك�العامل�ن����تحديد���داف�والغايات) 2020

 .مدارس�ا��لقة�الثانية�من�التعليم��سا����
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 تحليل�النتائج -4

وملعرفة�وج�ة�نظر��أفراد�العينة�ال�لية���حول���� - 

كما�ورد����رؤ�ة�مصر��سا����

�������� �للدراسةحول �ال�لية �العينة �استجابات تت��

من�خالل�ا��داول�التالية

  )1(جدول�

�كأحد ا
ً

�ومنفذ ا
ً
�مخطط �مدير�املدرسة �حول �للدراسة �ال�لية �العينة استجابات

الثورة�الصناعية�الرا�عة��

 العبارات

درجة�التحقق�بدرجة

 كب��ة

 ك

1 0  

2 72  

3 226  

4 192  

5 252  

6 192  

� �أنھ �السابق �ا��دول �من يت��

،�بأنھ�توجد�فروق�ذات�داللة�احصائية����العبارات�رقم�امل�ارات��كأحدومنفذين

و�ا���العبارات�لصا���البديل�

ترت�ب�العبارات�حسب���مية�ال�س�ية�ل�ا

 - � �رقم �العبارة جاءت

ترت�ب�امل�ارات�القيادية�كما�وردت����رؤ�ة�مصر�

جاءت�العبارة�رقم� - 

ات�القيادية�كما�وردت����رؤ�ة�مصر�ترت�ب�امل�ار 

وقد�ترجع�الباحثة�م��ء�عبارة�

امل�ارات�القيادية�و���استجابات�العينة�ال�لية�للدراسة

مجال�املشاركة����اتخاذ�القرارات�والديمقراطية�����دارة�وصنع�القرارات�امل�مة����إدارة�العملية�التعليمية�،�انطالقا�

من�أن�العالقات�تمثل�خالصة،�مجموع�العالقات��جتماعية،�القائمة�ب�ن�مختلف��طراف��غية�الوصوإل���أ�داف�

داخل�بناء�أو��سق�مؤسسا�ي�،��إ���جانب�توصيات�العديد�من�الدراسات�وم��ا�دراسة�معينة�

2020؛�محمود�،�2020،�

مدارس�ا��لقة�الثانية�من�التعليم��سا����
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  )400=ن(امل�ارات�القيادية��كأحد�) 

  
  2قيمة��ا  ال��ت�ب

مستوى�

  الداللة

3  189.14  0.01  

  0.01  107.12  م3

5  105.98  0.01  

1  116.66  0.01  

2  90.74  0.01  

كأحد�) مجدًدا�ومطوًرا( جاءت�استجابات�العينة�ال�لية�للدراسة�حواللقائد�ال��بوي��

و�ا����)متوسطة(لصا���البديل�) 3 -

  .0.01ستوي�داللة�

� �دراسًيا �املتع��ين �وعالج �واملبدع�ن �املو�و��ن �لرعاية �حديثة �برامج ���" يصمم

 %).81.33(،�حيث�بلغت���مية�ال�س�ية�ل�ا�

���املرتبة��خ��ة����ترت�ب�" يجرب�أساليب�تر�و�ة�مستحدثة�متا�ًعا�نتائج�ا�وآثار�ا

،�وتتفق��ذه�الن�يجة�%)71.67(،�حيث�بلغت���مية�ال�س�ية�ل�ا�

��توصلت�إ���أ�مية�البحوث�التعليمية�املتعلقة�برعاية�املتم��ين�����

� �دراسة �ن�يجة �مع �تتفق �كما �ع���) 2020(ا��س�نان �أكدت ال��

 ولكنهاإعداداستراتیجیات لتطویر تربیة الموهوبین ورعایتهم في ضوء متطلبات التنمیة المستدامة 

�بمصر���� �ا��ام�� �قبل �التعليم تحديات

  )400=ن( 2030امل�ارات�القيادية��

  
  2قيمة��ا  ال��ت�ب

مستوى�

  الداللة

3  82.58  0.01  

4  66.26  0.01  

2  237.04  0.01  

1  137.42  0.01  
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) مجدًدا�ومطوًرا( العينة�ال�لية�للدراسة�حول�القيادة�ال��بو�ة��قائًدا�

 درجة�التحقق�بدرجة
��مية�

 صغ��ة متوسطة  ال�س�ية

 % ك % ك %

31  250  62.5 26  6.5 75  

36  212  53 44  11 75  

29.5  224  56 58  14.5 71.67  

53  150  37.5 38  9.5 81.33  

51  146  36.5 50  12.5  79.67 

جاءت�استجابات�العينة�ال�لية�للدراسة�حواللقائد�ال��بوي��يت���من�ا��دول�السابق�أنھ�

-2 -1(امل�ارات�القيادية��،�بأنھ�توجد�فروق�ذات�داللة�احصائية����العبارات�رقم�

�عند�م) �2ا(،�حيث�جاءت��قيم�)كب��ة(
ً
ستوي�داللة�دالة�احصائيا

  :ترت�ب�العبارات�حسب���مية�ال�س�ية�ل�ا

� �رقم �العبارة �") 4(جاءت �دراسًيا �املتع��ين �وعالج �واملبدع�ن �املو�و��ن �لرعاية �حديثة �برامج يصمم

،�حيث�بلغت���مية�ال�س�ية�ل�ا�2030املرتبة��و������ترت�ب�امل�ارات�القيادية��كما�وردت����رؤ�ة�مصر�

يجرب�أساليب�تر�و�ة�مستحدثة�متا�ًعا�نتائج�ا�وآثار�ا") 3(جاءت�العبارة�رقم�

،�حيث�بلغت���مية�ال�س�ية�ل�ا�2030امل�ارات�القيادية��كما�وردت����رؤ�ة�مصر�

��توصلت�إ���أ�مية�البحوث�التعليمية�املتعلقة�برعاية�املتم��ين�����وال�)2018(مع�ن�يجة�دراسة�الطا�ر�،�و�قطيط�

�مصر، �لرؤ�ة �املستدامة �التنمية �اس��اتيجية ��ضوء �دراسة �ن�يجة �مع �تتفق كما

إعداداستراتیجیات لتطویر تربیة الموهوبین ورعایتهم في ضوء متطلبات التنمیة المستدامة 

�بمصر����التي توصلت إلى مجموعة من )2019(تختلف مع دراسة إبراهیم  �ا��ام�� �قبل �التعليم تحديات

  .املتفوق�ن�ضوء�اس��اتيجية�التنمية�املستدامة�وم��ا�رعاية

�م�سًقا�كأحد�
ً
امل�ارات�القيادية��استجابات�العينة�ال�لية�للدراسةحول�القائد�باحثا

 درجة�التحقق�بدرجة
��مية�

 صغ��ة متوسطة  ال�س�ية

 % ك % ك %

29.5  214  53.5 68  17 71  

23  210  52.5 98  24.5 66.33  

48  156  39 52  13 78.33  

50.5  174  43.5 24  6 81.67 
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  )2(جدول�

العينة�ال�لية�للدراسة�حول�القيادة�ال��بو�ة��قائًدا��استجابات

 العبارات

درجة�التحقق�بدرجة

 كب��ة

 ك

1 124  

2 144  

3 118  

4 212  

5 204  

يت���من�ا��دول�السابق�أنھ�

امل�ارات�القيادية��،�بأنھ�توجد�فروق�ذات�داللة�احصائية����العبارات�رقم�

(العبارات�لصا���البديل�

ترت�ب�العبارات�حسب���مية�ال�س�ية�ل�ا

 - � �رقم �العبارة جاءت

املرتبة��و������ترت�ب�امل�ارات�القيادية��كما�وردت����رؤ�ة�مصر�

جاءت�العبارة�رقم� - 

امل�ارات�القيادية��كما�وردت����رؤ�ة�مصر�

مع�ن�يجة�دراسة�الطا�ر�،�و�قطيط�

�مصر، �لرؤ�ة �املستدامة �التنمية �اس��اتيجية ضوء

إعداداستراتیجیات لتطویر تربیة الموهوبین ورعایتهم في ضوء متطلبات التنمیة المستدامة أ�مية

تختلف مع دراسة إبراهیم 

ضوء�اس��اتيجية�التنمية�املستدامة�وم��ا�رعاية

  )3(جدول�

�م�سًقا�كأحد�
ً
استجابات�العينة�ال�لية�للدراسةحول�القائد�باحثا

 العبارات

درجة�التحقق�بدرجة

 كب��ة

 ك

1 118  

2 92  

3 192  

4 202  



سوسیوتربویة إلعادة إنتاج الثقة بین 
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�كأحد� �م�سًقا
ً
�باحثا �القائد �للدراسةحول �ال�لية �العينة �استجابات جاءت

 2 (� �البديل و�ا����)متوسطة(لصا��

�عند�مستوي�داللة�
ً
  .0.01دالة�احصائيا

�املناقشة �وحلقات �والندوات �واملسابقات ���شطة ��� �املشاركة �ع�� ���" ���ع

 %).81.67(،�حيث�بلغت���مية�ال�س�ية�ل�ا�

���املرتبة��خ��ة����ترت�ب�" يقوم�بإجراء�بحوث�تر�و�ة�مرتبطة�باملشكالت�امليدانية

�ال�س�ي ���مية �بلغت �حيث ،� �ل�ا �الباحثة�،%)66.33(ة �ترجع وقد

�املناقشة �وحلقات �والندوات �واملسابقات ���شطة ��� �املشاركة �ع�� ��������ع ��و�� �املرتبة ��� ،

2030� �توافر��، �بأ�مية �املدير�ن إ���إدراك

�والندوات� �واملسابقات ���شطة ��� املشاركة

،��مر�الذى��2030نقطة��نطالق����امل�ارات�القيادية��،�والذي�يمثل�ا��طوة��و������رؤ�ة�مصر�

 2030ورؤ�ة�مصر�

���املرتبة��خ��ة����" يقوم�بإجراء�بحوث�تر�و�ة�مرتبطة�باملشكالت�امليدانية

�مواءمة� �العصر�وعدم �متطلبات �ومواكبة �املستقبل �ملواج�ة �التقليدية �للممارسات � �نظًرا ،

�التـي� �الصـالحيات �ل�م ��عطــى �ال �القائد �وأن �التعليمية �العملية �مشكالت ��� �بالبحث لقيامھ

تمكنـ�م�مـن�اتخـاذ�القـرارات�املناسـبة�ل�سـي���العمليـة�التعليميـة�وأن���تمـام�بـ�ن�القادة��ي�باين�حول�تحديد�مستوى�

وال���توصلت�إ���أن�أ�م�معوقات�ال���تواجھ�

التطور�ال�ائل�واملتنامي����كـم�: القيادات�ال��بو�ة����ممارسة�أدورا�م�املستقبلية�����إدارات�ال��بية�والتعليم�تتمثل���

 .تعامل�مع�تطو�ر��داءوكيـف�املعرفــة�والتقــدم�التكنولــو���الـدقيق�وامل�سـارع�يواجھ�مدير�املدرسة����كيفية�ال

  )400=ن(امل�ارات�القيادية�مدارس�

  
  2قيمة��ا  ال��ت�ب

مستوى�

  الداللة

4  130.16  0.01  

5  237.6  0.01  

1  155.78  0.01  

3  91.76  0.01  

2  118.94  0.01  

سوسیوتربویة إلعادة إنتاج الثقة بین  رؤى: التربویة واتجاھات التربیة الحدیثة
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� �أنھ �السابق �ا��دول �من �كأحد�يت�� �م�سًقا
ً
�باحثا �القائد �للدراسةحول �ال�لية �العينة �استجابات جاءت

� �العبارتان�رقم ��� �داللة�احصائية �ذات �فروق �توجد �بأنھ �القيادية،  - 1(امل�ارات

�عند�مستوي�داللة�) �2ا(،�حيث�جاءت��قيم�)كب��ة(
ً
دالة�احصائيا

  :ترت�ب�العبارات�حسب���مية�ال�س�ية�ل�ا

� �رقم �العبارة �املناقشة") 4(جاءت �وحلقات �والندوات �واملسابقات ���شطة ��� �املشاركة �ع�� ���ع

،�حيث�بلغت���مية�ال�س�ية�ل�ا�2030امل�ارات�القيادية��كما�وردت����رؤ�ة�مصر�

يقوم�بإجراء�بحوث�تر�و�ة�مرتبطة�باملشكالت�امليدانية") 2(جاءت�العبارة�رقم�

�مصر� �رؤ�ة ��� �وردت ��كما �ال�س�ي2030امل�ارات�القيادية ���مية �بلغت �حيث ،

�املناقشة �وحلقات �والندوات �واملسابقات ���شطة ��� �املشاركة �ع�� ���ع

�مصر� �رؤ�ة ��� �وردت �ترت�ب�امل�ارات�القيادية�كما ��2030

� � �تمثل �حيث �للمدرسة، �الرؤ�ة ��ذه �لتحقيق �والندوات�ت �واملسابقات ���شطة ��� املشاركة

نقطة��نطالق����امل�ارات�القيادية��،�والذي�يمثل�ا��طوة��و������رؤ�ة�مصر�

ورؤ�ة�مصر�ال���تناولت�التعليم). 2017(جعل�العديد�من�الدراسات�وم��ا�دراسة�د�شان�

يقوم�بإجراء�بحوث�تر�و�ة�مرتبطة�باملشكالت�امليدانيةكما�قد�ترجع�الباحثة�م��ء�عبارة

�مواءمة� �العصر�وعدم �متطلبات �ومواكبة �املستقبل �ملواج�ة �التقليدية �للممارسات � �نظًرا ،

�التـي� �الصـالحيات �ل�م ��عطــى �ال �القائد �وأن �التعليمية �العملية �مشكالت ��� �بالبحث لقيامھ

تمكنـ�م�مـن�اتخـاذ�القـرارات�املناسـبة�ل�سـي���العمليـة�التعليميـة�وأن���تمـام�بـ�ن�القادة��ي�باين�حول�تحديد�مستوى�

وال���توصلت�إ���أن�أ�م�معوقات�ال���تواجھ�) 2015(عوادكفاءة�العامل�ن�وأدا��م�الف����،�و�ذا�ما�أكدتھ��دراسة�ال

القيادات�ال��بو�ة����ممارسة�أدورا�م�املستقبلية�����إدارات�ال��بية�والتعليم�تتمثل���

وكيـف�املعرفــة�والتقــدم�التكنولــو���الـدقيق�وامل�سـارع�يواجھ�مدير�املدرسة����كيفية�ال

امل�ارات�القيادية�مدارس�استجابات�العينة�ال�لية�للدراسة�حول�القائد�ال��بوي��مدرً�ا�داعًما�كأحد

 درجة�التحقق�بدرجة
��مية�

 صغ��ة متوسطة  ال�س�ية

 % ك % ك %

23  240  60 68  17 68.67  

24  218  54.5 86  21.5 67.67  

55.5  156  39 22  5.5 83.33  

52  140  35 52  13 79.67  

51.5  160  40  34  8.5  81 
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           � �أنھ �السابق �ا��دول �من يت��

� �العبارتان�رقم ��� �داللة�احصائية �ذات �فروق �توجد �بأنھ �القيادية، امل�ارات

(العبارات�لصا���البديل�

ترت�ب�العبارات�حسب���مية�ال�س�ية�ل�ا

 - � �رقم �العبارة جاءت

امل�ارات�القيادية��كما�وردت����رؤ�ة�مصر�املرتبة��و������ترت�ب�

جاءت�العبارة�رقم� - 

�مصر� �رؤ�ة ��� �وردت ��كما امل�ارات�القيادية

� �عبارة �املناقشة"م��ء �وحلقات �والندوات �واملسابقات ���شطة ��� �املشاركة �ع�� ���ع

� � �املدير�ن �مصر�استجابات �رؤ�ة ��� �وردت �ترت�ب�امل�ارات�القيادية�كما ��

�والبيانا �املعلومات � �تمثل �حيث �للمدرسة، �الرؤ�ة ��ذه �لتحقيق ت

نقطة��نطالق����امل�ارات�القيادية��،�والذي�يمثل�ا��طوة��و������رؤ�ة�مصر��وحلقات�املناقشة

جعل�العديد�من�الدراسات�وم��ا�دراسة�د�شان�

كما�قد�ترجع�الباحثة�م��ء�عبارة           

�القيادية �امل�ارات �مواءمة�ترت�ب �العصر�وعدم �متطلبات �ومواكبة �املستقبل �ملواج�ة �التقليدية �للممارسات � �نظًرا ،

� �امل�نية �التنمية �التـي�خطط �الصـالحيات �ل�م ��عطــى �ال �القائد �وأن �التعليمية �العملية �مشكالت ��� �بالبحث لقيامھ

تمكنـ�م�مـن�اتخـاذ�القـرارات�املناسـبة�ل�سـي���العمليـة�التعليميـة�وأن���تمـام�بـ�ن�القادة��ي�باين�حول�تحديد�مستوى�

كفاءة�العامل�ن�وأدا��م�الف����،�و�ذا�ما�أكدتھ��دراسة�ال

القيادات�ال��بو�ة����ممارسة�أدورا�م�املستقبلية�����إدارات�ال��بية�والتعليم�تتمثل���

وكيـف�املعرفــة�والتقــدم�التكنولــو���الـدقيق�وامل�سـارع�يواجھ�مدير�املدرسة����كيفية�ال

  )4(جدول�

استجابات�العينة�ال�لية�للدراسة�حول�القائد�ال��بوي��مدرً�ا�داعًما�كأحد

 العبارات

درجة�التحقق�بدرجة

 كب��ة

 ك

1 92  

2 96  

3 222  

4 208  

5  206  
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�كأحد� �داعًما �مدرً�ا � �ال��بوي �القائد �حول �للدراسة �استجابات�العينة�ال�لية جاءت

و�ا����)متوسطة(لصا���البديل�) 2 

�عند�مستوي�د
ً
  .0.01اللة�دالة�احصائيا

�التفك����س�شرا�� �م�ارات �استخدام �ع�� �املعلم�ن �����"يدرب ��و�� �املرتبة ��

 %).83.33(،�حيث�بلغت���مية�ال�س�ية�ل�ا�

���املرتبة��خ��ة����ترت�ب�" يخطط�برامج�تدر��ية�من�مستو�ات�مختلفة�و�نفذ�ا�و�قوم�ا

� �عبارة �م��ء �الباحثة �ترجع �استخدام�وقد �ع�� �املعلم�ن يدرب

� �من �املعلمون �يراه �ما �إ�� �وظـائف�، إن

�أنماط�ا� �عن �تخلت �قد �الكثيـر�مـناملنظمات �أن �نجـد �سـبق �التغييـر�وممـا �ملتطلبـات �طبقـا �م�ام�ـا �سـتحدد املسـتقبل

�العص �سمة �والتق�� �العل�� �تــراكماإلبداع �تواجھ �ال�� �ا��ديثة �بالتوج�ات �وأخذت �التقليدية �عصر��دار�ة ر�ا��ديد

وال���ان��ت�إ���أن�نجاح�مديري�ا��لقة�

���قدرة�إدار��ا�ومعلم��ا�ع���التفك���والتخطيط��س��اتي���من�أجل�ف�م�واقع�املدرسة�

�ل�ا��وتحقيقاأل�دافاملدرسيةامل�شودة �ال�س�ية ���مية �بلغت � حيث

�و�قوم�ا �و�نفذ�ا �مختلفة �مستو�ات �من �تدر��ية �برامج ���" يخطط

�املعل �استجابات �إ�� ،� � �الســر�عة�م�ن التغيــرات

ممـا�واملســـتمرة�التـــي��شــ�د�ا�املجتمعـــات�ال�شــر�ة�خـــالل��ـــذ�ا�العصــر�فـــي�مجـاالت�التنميـة��جتماعيـة�و�قتصـادية�

 Duifما�أكدتھ�دراسة�و�ذا���يتطلـب�دور�إدارة�التعلـيم�فـي�إعـداد�التوعيـة�املمتازة�من��طر�الفنية�من�املدير�ن�املؤ�ل�ن

وال���توصلت�إ���أن�كث�ً�ا�من�املسئول�ن�عن�إعداد�ال��امج�لتدر��ية�ال��شر�ون��مديرو�املدارس����عمليات�

  )400=ن(امل�ارات�القيادية�

  
  2قيمة��ا  ال��ت�ب

مستوى�

  الداللة

1  143.78  0.01  

2  129.38  0.01  

3  204.56  0.01  

  0.01  158.96  م3

جاءت�استجابات�العينة�ال�لية�للدراسةحول�مدير�املدرسة�تقنًيا�رقمًيا�داعًما�

�)متوسطة(لصا���البديل�) 4- 3 -2(كأحد�امل�ارات�القيادية،�بأنھ�توجد�فروق�ذات�داللة�احصائية����العبارتان�رقم�

�عند�مستوي�داللة�
ً
  .0.01دالة�احصائيا
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� �ا��دول�السابق�أنھ �من �كأحد�يت�� �داعًما �مدرً�ا � �ال��بوي �القائد �حول �للدراسة �استجابات�العينة�ال�لية جاءت

 -1(امل�ارات�القيادية�،�بأنھ�توجد�فروق�ذات�داللة�احصائية����العبارتان�رقم�

�عند�مستوي�د) �2ا(،�حيث�جاءت��قيم�)كب��ة(
ً
دالة�احصائيا

  :ترت�ب�العبارات�حسب���مية�ال�س�ية�ل�ا

� �رقم �العبارة �التفك����س�شرا��") 3(جاءت �م�ارات �استخدام �ع�� �املعلم�ن يدرب

،�حيث�بلغت���مية�ال�س�ية�ل�ا�2030ترت�ب�امل�ارات�القيادية�كما�وردت����رؤ�ة�مصر�

يخطط�برامج�تدر��ية�من�مستو�ات�مختلفة�و�نفذ�ا�و�قوم�ا"

�مصر� �رؤ�ة ��� �وردت �كما � �القيادية �2030امل�ارات ،� �عبارة �م��ء �الباحثة �ترجع وقد

�التفك����س�شرا�� �ترت��"م�ارات ��� ��و�� �املرتبة ��� �القيادية �امل�ارات �ب �من �املعلمون �يراه �ما �إ�� ،

�أنماط�ا� �عن �تخلت �قد �الكثيـر�مـناملنظمات �أن �نجـد �سـبق �التغييـر�وممـا �ملتطلبـات �طبقـا �م�ام�ـا �سـتحدد املسـتقبل

�العص �سمة �والتق�� �العل�� �تــراكماإلبداع �تواجھ �ال�� �ا��ديثة �بالتوج�ات �وأخذت �التقليدية �دار�ة

وال���ان��ت�إ���أن�نجاح�مديري�ا��لقة�) 2017(الدج���إ���جانب�توصيات�العديد�من�الدراسات�وم��ا�دراسة�

���قدرة�إدار��ا�ومعلم��ا�ع���التفك���والتخطيط��س��اتي���من�أجل�ف�م�واقع�املدرسة��الثانية�من�التعليم��سا����

�تقو  �ل�ا �رؤ�ة �ووضع �نحو�املستقبلوحاجا��ا، وتحقيقاأل�دافاملدرسيةامل�شودةد�ا

�عبارة �م��ء �الباحثة �ترجع �قد �و�قوم�اكما �و�نفذ�ا �مختلفة �مستو�ات �من �تدر��ية �برامج يخطط

� �القيادية �امل�ارات �ترت�ب ��� ��خ��ة �"املرتبة �املرتبة ��)� �) �خ��ة �املعل�� استجابات

واملســـتمرة�التـــي��شــ�د�ا�املجتمعـــات�ال�شــر�ة�خـــالل��ـــذ�ا�العصــر�فـــي�مجـاالت�التنميـة��جتماعيـة�و�قتصـادية�

يتطلـب�دور�إدارة�التعلـيم�فـي�إعـداد�التوعيـة�املمتازة�من��طر�الفنية�من�املدير�ن�املؤ�ل�ن

وال���توصلت�إ���أن�كث�ً�ا�من�املسئول�ن�عن�إعداد�ال��امج�لتدر��ية�ال��شر�ون��مديرو�املدارس����عمليات�

  .تصميم�وتخطيط�ال��امج�التدر��ية

امل�ارات�القيادية��استجابات�العينة�ال�لية�للدراسةحول��القائد�ال��بوي�تقنًيا�رقمًيا�كأحد

 درجة�التحقق�بدرجة
��مية�

 صغ��ة متوسطة  ال�س�ية

 % ك % ك %

59.5  118  29.5 44  11 83  

37  218  54.5 34  8.5 76.33  

18  268  67 60  15 67.67  

20  252  63 68  17 67.67 

جاءت�استجابات�العينة�ال�لية�للدراسةحول�مدير�املدرسة�تقنًيا�رقمًيا�داعًما�يت���من�ا��دول�السابق�أنھ�

كأحد�امل�ارات�القيادية،�بأنھ�توجد�فروق�ذات�داللة�احصائية����العبارتان�رقم�

�عند�مستوي�داللة�) �2ا(،�حيث�جاءت��قيم�)كب��ة(لصا���البديل�
ً
دالة�احصائيا
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� �ا��دول�السابق�أنھ �من يت��

امل�ارات�القيادية�،�بأنھ�توجد�فروق�ذات�داللة�احصائية����العبارتان�رقم�

(العبارات�لصا���البديل�

ترت�ب�العبارات�حسب���مية�ال�س�ية�ل�ا

 - � �رقم �العبارة جاءت

ترت�ب�امل�ارات�القيادية�كما�وردت����رؤ�ة�مصر�

") 2(جاءت�العبارة�رقم�

�مصر� �رؤ�ة ��� �وردت �كما � �القيادية امل�ارات

�التفك����س�شرا�� م�ارات

�أنماط�ا� �عن �تخلت �قد �الكثيـر�مـناملنظمات �أن �نجـد �سـبق �التغييـر�وممـا �ملتطلبـات �طبقـا �م�ام�ـا �سـتحدد املسـتقبل

�العص �سمة �والتق�� �العل�� �تــراكماإلبداع �تواجھ �ال�� �ا��ديثة �بالتوج�ات �وأخذت �التقليدية �دار�ة

إ���جانب�توصيات�العديد�من�الدراسات�وم��ا�دراسة�املعرفة�

الثانية�من�التعليم��سا����

�تقو  �ل�ا �رؤ�ة �ووضع وحاجا��ا،

�عبارة%). 83.33( �م��ء �الباحثة �ترجع �قد كما

� �القيادية �امل�ارات �ترت�ب ��� ��خ��ة املرتبة

واملســـتمرة�التـــي��شــ�د�ا�املجتمعـــات�ال�شــر�ة�خـــالل��ـــذ�ا�العصــر�فـــي�مجـاالت�التنميـة��جتماعيـة�و�قتصـادية�

يتطلـب�دور�إدارة�التعلـيم�فـي�إعـداد�التوعيـة�املمتازة�من��طر�الفنية�من�املدير�ن�املؤ�ل�ن

وال���توصلت�إ���أن�كث�ً�ا�من�املسئول�ن�عن�إعداد�ال��امج�لتدر��ية�ال��شر�ون��مديرو�املدارس����عمليات� (2013)

تصميم�وتخطيط�ال��امج�التدر��ية

 

  )5(جدول�

استجابات�العينة�ال�لية�للدراسةحول��القائد�ال��بوي�تقنًيا�رقمًيا�كأحد

 العبارات

درجة�التحقق�بدرجة

 كب��ة

 ك

1 238  

2 148  

3 72  

4 80  

يت���من�ا��دول�السابق�أنھ��������

كأحد�امل�ارات�القيادية،�بأنھ�توجد�فروق�ذات�داللة�احصائية����العبارتان�رقم�

لصا���البديل�) 1(والعبارة�
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�ا��ديدة �التعليم �ملنظومة �الرقمي �التحول �ترت�ب��"يواكب ��� ��و�� �املرتبة ��

 %).83(،�حيث�بلغت���مية�ال�س�ية�ل�ا�

�املدرسية ��دارة �أعمال ��� ��لك��ونية ��دارة �برامج يوظف�) " 4(و" �ستخدم

���املرتبة��خ��ة����ترت�ب��"در����وتقييم�العملية�التعليمية

 %).67.67(،�حيث�بلغت���مية�ال�س�ية�ل�ا�

�ا��ديدة �التعليم �ملنظومة �الرقمي �����"التحول ��و�� �املرتبة ��

�ا��ديدة�� �التعليم �منظومة �مواكبة �إن �حيث ��مر، ��ذا �وحيو�ة �أل�مية املدير�ن

�عد�من�امل�ام�ال���تحتاج�إ���دقة�كب��ة،�وعليھ��انت�من�أو���املسئوليات�ال���تم�ف��ا�مواكبة�التحول�الرق���،�و�ذا�

��و� �كما ما
ً
�تما �رقمية �ب�ئة ��� ��عليمي�ن �قادة ملدارس

�غنية�با����ات�التّعليمية�ال��� �ب�ئة ����خلق �أساسًيا
ً

�عامال �الرقمية ن�القيادة
ّ
�وأ �غ���الرقمية، �الب�ئة ��� �م��م متوقع

�ميادين�ا ��� �الرقمية �التكنولوجيا �لتوظيف �التعلي���إيجابيات �وضعھ �تحس�ن �من �املتّعلم �مساعدة �ع�� ل��بية��عمل

�مواج�ة� �من �ومتمكن�ن �قادر�ن �وم�ني�ن �متعلم�ن �ت�و�ن �الرق�� �التحول �فوائد �من �أن �ذلك �إ�� �باإلضافة والتعليم،

يوظف�برامج��دارة��لك��ونية����تخطيط��ي�ل�النظام�املدر����

تتعلق�بالعوامل�الفنية�) �خ��ة�(���املرتبة�

و�التقنية�للمؤسسة،�و�ال����عد�عائقا����توظيف��ذه�ال��امج�،�كقلة�استخدام�التقنيات�ا��ديثة��األن��نت�و�غ���ا،�

�دارة�التكنولوجية�،و�ذا�ما�أيدتھ�دراسة���ا��ر�ي�

وال���توصلت�إ���أن�التطورات�ال����أفرز�ا�مجتمع�املعرفة،�واتجاه�النظم�التعليمية�لتوظيف�تكنولوجيا�

��تصاالت� �تكنولوجيا �بتوظيف ���تمام �القدر�من ���ذا �يحظ �لم ،� �التعليمية �العمليات ��� �واملعلومات �تصاالت

�ضوء� ��� �القيادة �تلك �النظر�لتطو�ر�وتحديث �إعادة �يتطلب �مما �التقليدية �الوسائل ��ستخدم �وال�يزال املعلومات

                            

دير،�وتأث���ا�ع���إ���أ�مية�القيادة�الرقمية�للم

���� �وال�سيما �املجتمع ��� �جديدة �توفر�فرصا �ا��ديثة �التقنية �ظ�ور ان

�القرن� ��� �للتقنية ��وكالء �املعلم�ن �وكذلك �التقنية، �ا��ادي �القرن ��� �للتعليم �ا��الية ��تجا�ات �ارك �إلد املدرسة

  .رو�املدارس�امل�ارات�الالزمة�ال��م�قادة�للمعرفة����املدارس

  .عقد�دورات�وورش�تدر��ية�وتأ�يلية�للقادة�ال��بو��ن����دف��عر�ف�م�باألدوار�املستقبلية��

  

  .املدرسة�تجاه�املجتمع�املح��،�و�عز�ز��ذا�الدور�لدى�املعلم�ن�ومديري�املدارس�والطلبة

سوسیوتربویة إلعادة إنتاج الثقة بین  رؤى: التربویة واتجاھات التربیة الحدیثة
 المؤسسات التربویة والمجتمع

   

اصدارات المركز الدیمقراطي العربي للدراسات السیاسیة واالقتصادیة                                              

 

  :ترت�ب�العبارات�حسب���مية�ال�س�ية�ل�ا

� �رقم �العبارة �ا��ديدة") 1(جاءت �التعليم �ملنظومة �الرقمي �التحول يواكب

،�حيث�بلغت���مية�ال�س�ية�ل�ا�2030امل�ارات�القيادية��كما�وردت����رؤ�ة�مصر�

� �رقم �العبارتان �املدرسية") 3(جاءت ��دارة �أعمال ��� ��لك��ونية ��دارة �برامج �ستخدم

در����وتقييم�العملية�التعليميةبرامج��دارة��لك��ونية����تخطيط��ي�ل�النظام�امل

،�حيث�بلغت���مية�ال�س�ية�ل�ا�2030امل�ارات�القيادية�كما�وردت����رؤ�ة�مصر�

�يواكب �العبارة �م��ء �الباحثة �ترجع �ا��ديدة�وقد �التعليم �ملنظومة �الرقمي التحول

� �إدراكقيادية �ا��ديدة��إ�� �التعليم �منظومة �مواكبة �إن �حيث ��مر، ��ذا �وحيو�ة �أل�مية املدير�ن

�عد�من�امل�ام�ال���تحتاج�إ���دقة�كب��ة،�وعليھ��انت�من�أو���املسئوليات�ال���تم�ف��ا�مواكبة�التحول�الرق���،�و�ذا�

2019  (Taylor� �ا� �قادة � �ي�ون �أن �ي�ب�� ��و�أنھ �كما ما
ً
�تما �رقمية �ب�ئة ��� ��عليمي�ن �قادة ملدارس

�غنية�با����ات�التّعليمية�ال��� �ب�ئة ����خلق �أساسًيا
ً

�عامال �الرقمية ن�القيادة
ّ
�وأ �غ���الرقمية، �الب�ئة ��� �م��م متوقع

�ميادين�ا ��� �الرقمية �التكنولوجيا �لتوظيف �التعلي���إيجابيات �وضعھ �تحس�ن �من �املتّعلم �مساعدة �ع�� �عمل

�مواج�ة� �من �ومتمكن�ن �قادر�ن �وم�ني�ن �متعلم�ن �ت�و�ن �الرق�� �التحول �فوائد �من �أن �ذلك �إ�� �باإلضافة والتعليم،

يوظف�برامج��دارة��لك��ونية����تخطيط��ي�ل�النظام�املدر����" كما�قد�ترجع�الباحثة�م��ء�العبارة

���املرتبة�"���املرتبة��خ��ة����ترت�ب�امل�ارات�القيادية���"وتقييم�العملية�التعليمية

و�التقنية�للمؤسسة،�و�ال����عد�عائقا����توظيف��ذه�ال��امج�،�كقلة�استخدام�التقنيات�ا��ديثة��األن��نت�و�غ���ا،�

�دارة�التكنولوجية�،و�ذا�ما�أيدتھ�دراسة���ا��ر�ي�و�عدم�توفر�أج�زة�عملية�متطورةتؤدي�إ����عدم�توظيف�برامج�

وال���توصلت�إ���أن�التطورات�ال����أفرز�ا�مجتمع�املعرفة،�واتجاه�النظم�التعليمية�لتوظيف�تكنولوجيا�

��تصاالت� �تكنولوجيا �بتوظيف ���تمام �القدر�من ���ذا �يحظ �لم ،� �التعليمية �العمليات ��� �واملعلومات �تصاالت

�ضوء� ��� �القيادة �تلك �النظر�لتطو�ر�وتحديث �إعادة �يتطلب �مما �التقليدية �الوسائل ��ستخدم �وال�يزال املعلومات

�واملعلومات ��تصاالت �تكنولوجيا                            .مستحدثات

إ���أ�مية�القيادة�الرقمية�للم Hero,(2020)و�ذا�ما�جعل�العديد�من�الدراسات�وم��ا�دراسة�دراسة

�أشار�ا�� �حيث �للمعلم�ن؛ �التقنية ���� الكفاءة �وال�سيما �املجتمع ��� �جديدة �توفر�فرصا �ا��ديثة �التقنية �ظ�ور ان

�القرن� ��� �للتقنية ��وكالء �املعلم�ن �وكذلك �التقنية، �ا��ادي �القرن ��� �للتعليم �ا��الية ��تجا�ات �ارك �إلد املدرسة

رو�املدارس�امل�ارات�الالزمة�ال��م�قادة�للمعرفة����املدارسا��ا���،وعليھ�يجب�أن�يمتلك�مدي

عقد�دورات�وورش�تدر��ية�وتأ�يلية�للقادة�ال��بو��ن����دف��عر�ف�م�باألدوار�املستقبلية��

  ضرورة�تنمية�م�ارات�الثورة�الصناعية�الرا�عة�لدى�القيادات�ال��بو�ة�

املدرسة�تجاه�املجتمع�املح��،�و�عز�ز��ذا�الدور�لدى�املعلم�ن�ومديري�املدارس�والطلبة
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ترت�ب�العبارات�حسب���مية�ال�س�ية�ل�ا

 - � �رقم �العبارة جاءت

امل�ارات�القيادية��كما�وردت����رؤ�ة�مصر�

 - � �رقم �العبارتان جاءت

برامج��دارة��لك��ونية����تخطيط��ي�ل�النظام�امل

امل�ارات�القيادية�كما�وردت����رؤ�ة�مصر�

�يواكب -  �العبارة �م��ء �الباحثة �ترجع وقد

�ال �امل�ارات �ترت�ب قيادية

�عد�من�امل�ام�ال���تحتاج�إ���دقة�كب��ة،�وعليھ��انت�من�أو���املسئوليات�ال���تم�ف��ا�مواكبة�التحول�الرق���،�و�ذا�

� �دراسة �أكدتھ 2019( ما

�غنية�با����ات�التّعليمية�ال��� �ب�ئة ����خلق �أساسًيا
ً

�عامال �الرقمية ن�القيادة
ّ
�وأ �غ���الرقمية، �الب�ئة ��� �م��م متوقع

�ميادين�ا ��� �الرقمية �التكنولوجيا �لتوظيف �التعلي���إيجابيات �وضعھ �تحس�ن �من �املتّعلم �مساعدة �ع�� �عمل

�مواج�ة� �من �ومتمكن�ن �قادر�ن �وم�ني�ن �متعلم�ن �ت�و�ن �الرق�� �التحول �فوائد �من �أن �ذلك �إ�� �باإلضافة والتعليم،

  .املستقبل�

كما�قد�ترجع�الباحثة�م��ء�العبارة - 

وتقييم�العملية�التعليمية

و�التقنية�للمؤسسة،�و�ال����عد�عائقا����توظيف��ذه�ال��امج�،�كقلة�استخدام�التقنيات�ا��ديثة��األن��نت�و�غ���ا،�

و�عدم�توفر�أج�زة�عملية�متطورةتؤدي�إ����عدم�توظيف�برامج�

وال���توصلت�إ���أن�التطورات�ال����أفرز�ا�مجتمع�املعرفة،�واتجاه�النظم�التعليمية�لتوظيف�تكنولوجيا�) 2020(

��تصاالت� �تكنولوجيا �بتوظيف ���تمام �القدر�من ���ذا �يحظ �لم ،� �التعليمية �العمليات ��� �واملعلومات �تصاالت

�ضوء�و  ��� �القيادة �تلك �النظر�لتطو�ر�وتحديث �إعادة �يتطلب �مما �التقليدية �الوسائل ��ستخدم �وال�يزال املعلومات

�واملعلومات ��تصاالت �تكنولوجيا مستحدثات

و�ذا�ما�جعل�العديد�من�الدراسات�وم��ا�دراسة�دراسة

�أشار�ا�� �حيث �للمعلم�ن؛ �التقنية الكفاءة

�القرن� ��� �للتقنية ��وكالء �املعلم�ن �وكذلك �التقنية، �ا��ادي �القرن ��� �للتعليم �ا��الية ��تجا�ات �ارك �إلد املدرسة

ا��ا���،وعليھ�يجب�أن�يمتلك�مدي

  توصيات�البحث

  :يو����البحث�بما�ي��

عقد�دورات�وورش�تدر��ية�وتأ�يلية�للقادة�ال��بو��ن����دف��عر�ف�م�باألدوار�املستقبلية�� -1

ضرورة�تنمية�م�ارات�الثورة�الصناعية�الرا�عة�لدى�القيادات�ال��بو�ة� -2

املدرسة�تجاه�املجتمع�املح��،�و�عز�ز��ذا�الدور�لدى�املعلم�ن�ومديري�املدارس�والطلبةتفعيل�دور� -3
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ضرورة�تب���وزارة�ال��بية�والتعليم�لثقافة��دوار�املستقبلية��والعمل�ع����عز�ز�ا�لدى�مديري�املدارس�عن�

�قبل� �من ��ورو�ي �النموذج �رأس�ا �وع�� � وم�ارا��ا

�املؤتمر�الدو��� �أعمال ��،� �ل��ياة �والتعليم �الرا�عة �الصناعية الثورة

د�سم����6-5ملتغ��ات�العاملية�ودور�ا�����شكيل�املنا���وطرائق�التعليم�والتعلم�

امل�ارات�القيادية�و��دار�ة�ملديري�مدارس�املستقبل����

  50 -39يوليو�،�2،�ج��16جامعة�ب���سو�ف�،ع

�التق��� �والتدر�ب �اليو�س�و�للتعليم �اس��اتيجية �ضوء ��� �الف�� �الثانوي �التعليم �إصالح ،

: أثر�جودة�التعليم�ع���تنافسية��داء�الصنا���وتحديات�الثورة�الصناعية�الرا�عة

� �ع �لالقتصاد�)532(، �املصر�ة �ا��معية ،

� �املعرفة �لعصر�اقتصاديات �املتجددة ����ضوء�املتطلبات �الصنا�� ،�"ر�التعليم

�ص� �شمس، �ع�ن �جامعة �ال��بو�ة، �والعلوم �لآلداب �البنات ��لية ،

ء�متطلبات�رؤ�ة�مصر�تطو�ر�القدرة�املؤسسية�لر�اض��طفال�بمصر����ضو

� � � � ،� �د�سم�� ،1247 -  1300  

رؤ�ة�مستقبلية�لتطو�ر�التعليم����مصر،�املجلة�الدولية��للبحوث����العلوم�ال��بو�ة�،�

�ضوء� ��� ��سا��� �التعليم �مدارس �مديري �لدى ��دار�ة الكفايات

  ،�عمادة�الدراسات�العليا�،جامعة�مؤتھ�

�عة�وأثر�ا�ع���التعليم،�مؤتمر�تدو�ل�التعليم�

�7،��ل�مؤسساتنا�التعليمية�م�يأة�للتعامل�مع�متطلبات�الثورة�الصناعية�الرا�عة�؟،�

امل�ارات�الالزمة�لإلعداد�مل�ن�ووظائف�املستقبل�ملواكبة�

د�سم����–رؤ�ة�مق��حة،�املجلة�ال��بو�ة�،جامعة�سو�اج�،�العدد�الثمانون�

سوسیوتربویة إلعادة إنتاج الثقة بین  رؤى: التربویة واتجاھات التربیة الحدیثة
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ضرورة�تب���وزارة�ال��بية�والتعليم�لثقافة��دوار�املستقبلية��والعمل�ع����عز�ز�ا�لدى�مديري�املدارس�عن�

  .طر�ق�دورات�وورش�عمل

� �العاملية �املستقبل �مدارس � �نماذج �أحد �اعتماد �قبل�ضرورة �من ��ورو�ي �النموذج �رأس�ا �وع�� � وم�ارا��ا

 .الوزارة�كأداة�فاعلة�لتقييم��داء����مدارسنا

� �يوسف �،نادية �الدين �املؤتمر�الدو���) :  2018(جمال �أعمال ��،� �ل��ياة �والتعليم �الرا�عة �الصناعية الثورة

ملتغ��ات�العاملية�ودور�ا�����شكيل�املنا���وطرائق�التعليم�والتعلم�ا"�ول�لقسم�املنا���وطرق�التدر�س�

  61 -48،�مجلة�العلوم�ال��بو�ة�ل�لية�الدراسات�العليا�لل��بية�جامعة�القا�رة�،

امل�ارات�القيادية�و��دار�ة�ملديري�مدارس�املستقبل����) .  2018(ن�يل�سعد�خليل�و�عبد�الباسط�محمد�دياب�

جامعة�ب���سو�ف�،ع�-رؤ�ة�مستقبلية،��مجلة��لية�ال��بية

�التق���)2016 �والتدر�ب �اليو�س�و�للتعليم �اس��اتيجية �ضوء ��� �الف�� �الثانوي �التعليم �إصالح ،

  .250-231،�ص�ص�2وامل��،�مجلة�العلوم�النفسية�وال��بو�ة،�العدد�

أثر�جودة�التعليم�ع���تنافسية��داء�الصنا���وتحديات�الثورة�الصناعية�الرا�عة):" 2018(

� �مصر�وسنغافورا �ب�ن �مقارنة �"دراسة �مج �مصر�املعاصرة، �مجلة ،)109(� �ع ،

  .   41- 5و�حصاء�وال�شر�ع،�ص�

�تطو�):" 2017( �املعرفة �لعصر�اقتصاديات �املتجددة ����ضوء�املتطلبات �الصنا�� ر�التعليم

� �ج �ال��بية، ��� �العل�� �البحث �)9(مجلة �ع �ص�)18(، �شمس، �ع�ن �جامعة �ال��بو�ة، �والعلوم �لآلداب �البنات ��لية ،

تطو�ر�القدرة�املؤسسية�لر�اض��طفال�بمصر����ضو) : 2020(إيمان�سامي�عبد�الن���

� �ج ،� �سو�اج �جامعة ،� �ال��بية �ب�لية �ال��بو�ة �املجلة ،80�� � � � ،� �د�سم�� ،

رؤ�ة�مستقبلية�لتطو�ر�التعليم����مصر،�املجلة�الدولية��للبحوث����العلوم�ال��بو�ة�،�) :  2019

   139 -119،�أكتو�ر��4،�ع��2املؤسسة�الدولية�آلفاق�املستقبل�،�مج�

� �هللا �عبد �بن �،حمد �ضوء�).  2012(البوسعيدي ��� ��سا��� �التعليم �مدارس �مديري �لدى ��دار�ة الكفايات

،�عمادة�الدراسات�العليا�،جامعة�مؤتھ�) غ���م�شورة�(متطلبات�مدرسة�املستقبل�،�ماجست���

�عة�وأثر�ا�ع���التعليم،�مؤتمر�تدو�ل�التعليم�،�حلقة�نقاشية�عن�الثورة�الصناعية�الرا)2019

 .م2019مارس��20

،��ل�مؤسساتنا�التعليمية�م�يأة�للتعامل�مع�متطلبات�الثورة�الصناعية�الرا�عة�؟،�)2019

  .،�جر�دة�إبداع�العرب��لك��ونية

امل�ارات�الالزمة�لإلعداد�مل�ن�ووظائف�املستقبل�ملواكبة�) :  2020(جمال�ع���الد�شان�ومنال�فت���سمحان�

رؤ�ة�مق��حة،�املجلة�ال��بو�ة�،جامعة�سو�اج�،�العدد�الثمانون�"ال��وة�لصناعية�الرا�عة�ومتطلبات�تنمي��ا�
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ضرورة�تب���وزارة�ال��بية�والتعليم�لثقافة��دوار�املستقبلية��والعمل�ع����عز�ز�ا�لدى�مديري�املدارس�عن� -4

طر�ق�دورات�وورش�عمل

5- � �العاملية �املستقبل �مدارس � �نماذج �أحد �اعتماد ضرورة

الوزارة�كأداة�فاعلة�لتقييم��داء����مدارسنا

 املراجع

 :املراجع�العر�ية��-أوال

1. � �يوسف �،نادية �الدين جمال

�ول�لقسم�املنا���وطرق�التدر�س�

،�مجلة�العلوم�ال��بو�ة�ل�لية�الدراسات�العليا�لل��بية�جامعة�القا�رة�،

ن�يل�سعد�خليل�و�عبد�الباسط�محمد�دياب� .2

رؤ�ة�مستقبلية،��مجلة��لية�ال��بية: جم�ور�ة�مصر�العر�ية

3. � 2016(أحنادو�س����

وامل��،�مجلة�العلوم�النفسية�وال��بو�ة،�العدد�

(إيمان�حسن�ع��� .4

� �مصر�وسنغافورا �ب�ن �مقارنة دراسة

و�حصاء�وال�شر�ع،�ص�

5. � �أحمد �ذ�ي (إيمان

� �ج �ال��بية، ��� �العل�� �البحث مجلة

 .560 -584ص

إيمان�سامي�عبد�الن��� .6

2030�� �ج ،� �سو�اج �جامعة ،� �ال��بية �ب�لية �ال��بو�ة �املجلة ،

2019(فايزة�أحمد�مجا�د��

املؤسسة�الدولية�آلفاق�املستقبل�،�مج�

7. � �هللا �عبد �بن �،حمد البوسعيدي

متطلبات�مدرسة�املستقبل�،�ماجست���

2019(جامعة�املنصورة� .8

20-18العا��،�الف��ة�من�

2019(جمال�الد�شان� .9

،�جر�دة�إبداع�العرب��لك��ونية2019أبر�ل�

جمال�ع���الد�شان�ومنال�فت���سمحان� .10

ال��وة�لصناعية�الرا�عة�ومتطلبات�تنمي��ا�

�،2 – 149  
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،�"ت��نتاجية����مصر�تفعيل�الشراكة�ب�ن�التعليم�الثانوي�الصنا���واملؤسسا

الثانوي�الصنا������التنمية��قتصادية�بمحافظة�الفيوم،�رسالة�

الصناعية�الرا�عة،�ورقة�عمل�مقدمة�ملائدة�

  .26-25،�ص�ص�

كفايات��دارة�التعليمية�وتكنولوجيا�التعليم�الالزمة�

ن�ا��ادي�والعشر�ن�والثورة�الصناعية�الرا�عة�مجلة�دراسات����التعليم�

العوامل�املحفزة�الختيار�املدارس���لية�من�وج�ة�نظر�أولياء��مور�،�

موسوعة�اس�شراف�املستقبل�،�دار�قنديل�للطباعة�وال�شر�والتوز�ع�،�

أسباب�تزايد��قبال�ع���املدارس�ا��اصة����دولة�ال�و�ت�،ماجست���،غ���

طبيعة�تصورات�أولياء�التالميذ�للمدارس�ال��بو�ة�لعمومية�

،��لية�العلوم�) غ���م�شورة�(وعالق��ا�بان�شار�املدارس�ال��بو�ة�ا��اصة�،دراسة�ميدانية����مدين�البليدة�،�ماجست���

م�والعمل�
ّ
�نفتاح�ع���عالم�من��م�انات�،امل�ارات��ساسية�للتعل

دور�القيادة��س��اتيجية����إعداد�و�ناء�القيادات�املستقبلية�،�املجلة�العلمية�

ول�ا��ليج�،�أدوات�مدرسة�املستقبل�،�القيادة�ال��بو�ة�،�مكتب�ال��بية�العر�ي�لد

�2،ع�2الكفايات�و�دوار�املستقبلية�للقائد�املدر����،مجلة��دارة�ال��بو�ة�،�س

متطلبات�مجتمع�املعرفة�،�مجلة��لية�

س�نار�و�ات�بديلة�لتطو�ر�سياسات�ا��امعات�ا���ومية�املصر�ة����ضوء�الثورة�

 .278أجل�التنمية،�القا�رة،�ص�،�جمعية�الثقافة�من�

س�نار�و�مستقب���لتفعيل�مجتمعات�التعلم�بمدارس�التعليم�العام�بمحافظة�

260   

مدارس�املستقبل����مرحلة�التعليم�ا��سا����

  .،��لية�العلوم�و�داب�،�جامعة�نزوى�
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تفعيل�الشراكة�ب�ن�التعليم�الثانوي�الصنا���واملؤسسا): 2019(جمال�فرحات�ع���

  .رسالة�دكتوراة،��لية�ال��بية،�جامعة�الفيوم

الثانوي�الصنا������التنمية��قتصادية�بمحافظة�الفيوم،�رسالة��دور�التعليم): 2011(جمال�فرحات�ع���

  ماجست��،��لية�ال��بية،�جامعة�الفيوم

الصناعية�الرا�عة،�ورقة�عمل�مقدمة�ملائدة�،�تر�ية��مل�وتمك�ن�الطفل����عصر�الثورة�)2018

،�ص�ص�"تمك�ن�الطفل�العر�ي����عصر�الثورة�الصناعية�الرا�عة

كفايات��دارة�التعليمية�وتكنولوجيا�التعليم�الالزمة�) 2019( خالد�مصطفى�مالك،�و�دينا�ما�ر�عاصم،�

ن�ا��ادي�والعشر�ن�والثورة�الصناعية�الرا�عة�مجلة�دراسات����التعليم�ملجتمعات�التعلم�امل�نية����ظل�م�ارات�القر 

   -7112�،22ا��ام��،��لية�ال��بية،�جامعة�ع�ن�شمس،�عدد،�،

العوامل�املحفزة�الختيار�املدارس���لية�من�وج�ة�نظر�أولياء��مور�،�) . 2019.(الدوسري�،�عبد�العز�ز�سالم�

   227 - 270،�أبر�ل�،��9والنفسية�،�عاملجلة�العر�ية�للعلوم�ال��بو�ة�

موسوعة�اس�شراف�املستقبل�،�دار�قنديل�للطباعة�وال�شر�والتوز�ع�،�):  2018(سليمان�محمد�الكع���

  �مارات�العر�ية�املتحدة�

أسباب�تزايد��قبال�ع���املدارس�ا��اصة����دولة�ال�و�ت�،ماجست���،غ���).  2022(السند�،ع�ود�حس�ن�

  .ال��بية�،�جامعة�ال��موك�

طبيعة�تصورات�أولياء�التالميذ�للمدارس�ال��بو�ة�لعمومية�).  2016(س�يلة���اش���و���راوي�بن�حليمة�

وعالق��ا�بان�شار�املدارس�ال��بو�ة�ا��اصة�،دراسة�ميدانية����مدين�البليدة�،�ماجست���

  ميد�ابن�باد�س��جتماعية�،�جامع�عبد�ا��

م�والعمل�). 2018(سوزان�دوغالس�وأخرون��
ّ
�نفتاح�ع���عالم�من��م�انات�،امل�ارات��ساسية�للتعل

  املركز�الثقا���ال��يطا�ي�

دور�القيادة��س��اتيجية����إعداد�و�ناء�القيادات�املستقبلية�،�املجلة�العلمية�). 2016(طوالن،���ا�ي�صا���

   575-7��،445للدراسات�التجار�ة�والبي�ية�،جامعة�قناة�السو�س،�مج

أدوات�مدرسة�املستقبل�،�القيادة�ال��بو�ة�،�مكتب�ال��بية�العر�ي�لد):  2010( عبد�العز�ز��ا��ر�

  اململكة�العر�ية�السعودية��–مكتب�ال��بية�العر�ي�لدول�ا��ليج�،�الر�اض�

الكفايات�و�دوار�املستقبلية�للقائد�املدر����،مجلة��دارة�ال��بو�ة�،�س).  2015(عبده،�رمضان�أحمد�

متطلبات�مجتمع�املعرفة�،�مجلة��لية�إعداد�معلم�مدرسة�املستقبل����ضوء�) :  2017(عفاف�محمد�ز�و�

  357 - 1��،329،�ع�32ال��بية�،�جامعة�املنوفية�،�مج�

س�نار�و�ات�بديلة�لتطو�ر�سياسات�ا��امعات�ا���ومية�املصر�ة����ضوء�الثورة�):" 2019(فاطمة�زكر�ا�محمد�

،�جمعية�الثقافة�من�)139(،�ع�)9(،�مجلة�الثقافة�والتنمية،�س�

س�نار�و�مستقب���لتفعيل�مجتمعات�التعلم�بمدارس�التعليم�العام�بمحافظة�) :  2017(فيفي�أحمد�توفيق�

260 -114،يناير�،��47سو�اج�،�املجلة�ال��بو�ة�ب�لية�ال��بية�،�جامعة�سو�اج�،�ع�

مدارس�املستقبل����مرحلة�التعليم�ا��سا�����الكفايات�الالزمة�ملديري ) :  2016(لي���ب�ت�ع���الشندو�ة��

،��لية�العلوم�و�داب�،�جامعة�نزوى�) غ���م�شورة�(�سلطنة�عمان����ضوء��عض�النماذج�العاملية�،�ماجست��
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جمال�فرحات�ع��� .11

رسالة�دكتوراة،��لية�ال��بية،�جامعة�الفيوم

جمال�فرحات�ع��� .12

ماجست��،��لية�ال��بية،�جامعة�الفيوم

2018(حسن�الببالوي� .13

تمك�ن�الطفل�العر�ي����عصر�الثورة�الصناعية�الرا�عة" مستديرة��عنوان�

خالد�مصطفى�مالك،�و�دينا�ما�ر�عاصم،� .14
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دراسة��-التعليميةالنمط�الديمقراطي����القيادة��و�دوره����فعالية�و�نجاح�املؤسسات�

The democratic style of leadership and its role in the effectiveness and success of educational 

institutions 

Dr.

Dr.

صار�التعليم�اليوم�واحد�من�أك���الصناعات��نتاجية����املجتمع�؛و�التا���زادت�مسؤولياتھ�،�وأ�دافھ،�وتكنولوجياتھ؛وعليھ�فإننا�

�عملية� �ال��بو�ة �والقيادة � �عليھ؛ �و�شراف �بتوج��ھ �لتقوم �عالية، �وتر�و�ة وعلمية

  .ضرور�ة��ع���بقيادة�املؤسسات�ال��بو�ة�ومن�ب�ن��اتھ�املؤسسات�مؤسسة�املدرسة�كمؤسسة��عليمية��علمية

داري�وأعضاء��يئة�التدر�س�؛ف����ل��شاط�

ي�ون�التعاون�وا��وار��و�القيادة�بأسلوب�ديمقراطي�

� ��ذه �مداخلتنا ��� �مناقشتھ �سنحاول �ما �و�ذا � � �و�فعلي��ا، �ونجاح�ا �القيادة ������ورة �الديمقراطي النمط

طي�ع���القيادة�اونحاول�معرفة�تأث���النمط�الديمقر 

  طي�ع���القيادة�ال��بو�ة�للمدرسة�؟

  .القيادة،القيادة�ال��بو�ة،��دارة�املدرسية،���سلوب�الديمقراطي،�الفاعلية

Abstract: 

            Today, education has become one of the largest productive industries in society, and therefore its responsibilities, 

objectives, and technologies have increased. Therefore, we urgently need a conscious administration that possesses high 

leadership, scientific and educational qualifications, to direct and supervise it; Educational leadership is a necessary proc

concerned with leading educational institutions, and among these institutions is the institution of the school as an 

educational and learning institution. 
           School administration is a means and not an end, and it is a cooperative activity and not an automated work in which 

the administrator and faculty members contribute. Cooperation, dialogue and leadership must be in a democratic, 

participatory, and consultative manner to ensure the process, success and 

will try to discuss in our intervention, this democratic style of leadership and its role in the effectiveness and success of

educational institutions - a socio-educational study 

educational leadership of the school and how this style contributes to its effectiveness and success. How does the 

democratic style affect the educational leadership of the s

Keywords: Leadership, educational leadership, school administration, democratic method, effectiveness

 

سوسیوتربویة إلعادة إنتاج الثقة بین  رؤى: التربویة واتجاھات التربیة الحدیثة
 المؤسسات التربویة والمجتمع

   

اصدارات المركز الدیمقراطي العربي للدراسات السیاسیة واالقتصادیة                                              

 

النمط�الديمقراطي����القيادة��و�دوره����فعالية�و�نجاح�املؤسسات�

-سوسيوتر�و�ة  
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صار�التعليم�اليوم�واحد�من�أك���الصناعات��نتاجية����املجتمع�؛و�التا���زادت�مسؤولياتھ�،�وأ�دافھ،�وتكنولوجياتھ؛وعليھ�فإننا�

� �قيادية �مؤ�الت �تمتلك �واعية �إدارة �إ�� �م��ة �عملية�بحاجة �ال��بو�ة �والقيادة � �عليھ؛ �و�شراف �بتوج��ھ �لتقوم �عالية، �وتر�و�ة وعلمية

ضرور�ة��ع���بقيادة�املؤسسات�ال��بو�ة�ومن�ب�ن��اتھ�املؤسسات�مؤسسة�املدرسة�كمؤسسة��عليمية��علمية

داري�وأعضاء��يئة�التدر�س�؛ف����ل��شاط�فاإلدارة�املدرسية�وسيلة�ول�ست�غاية،�و����شاطا��عاونيا�ول�س�عمال�أليا��س�م�فيھ�� 

ي�ون�التعاون�وا��وار��و�القيادة�بأسلوب�ديمقراطي��أنمنظم�مقصود�و�ادف�تتحقق�من�ورائھ���داف�ال��بو�ة�املسطرة�مسبقا؛��والبد�

� ��ذه �مداخلتنا ��� �مناقشتھ �سنحاول �ما �و�ذا � � �و�فعلي��ا، �ونجاح�ا �القيادة ��ورة

ونحاول�معرفة�تأث���النمط�الديمقر  -دراسة�سوسيوتر�و�ة�-القيادة��و�دوره����فعالية�و�نجاح�املؤسسات�التعليمية

طي�ع���القيادة�ال��بو�ة�للمدرسة�؟اكيف��يؤثر�النمط�الديمقر . ال��بو�ة�للمدرسة�وكيف��س�م��ذا�النمط����فاعلي��ا�ونجاح�ا

القيادة،القيادة�ال��بو�ة،��دارة�املدرسية،���سلوب�الديمقراطي،�الفاعلية

Today, education has become one of the largest productive industries in society, and therefore its responsibilities, 

technologies have increased. Therefore, we urgently need a conscious administration that possesses high 

leadership, scientific and educational qualifications, to direct and supervise it; Educational leadership is a necessary proc

educational institutions, and among these institutions is the institution of the school as an 

 
School administration is a means and not an end, and it is a cooperative activity and not an automated work in which 

the administrator and faculty members contribute. Cooperation, dialogue and leadership must be in a democratic, 

tive manner to ensure the process, success and effectiveness of the leadership,

will try to discuss in our intervention, this democratic style of leadership and its role in the effectiveness and success of

educational study - and we try to know the impact of the democratic style on the 

educational leadership of the school and how this style contributes to its effectiveness and success. How does the 

democratic style affect the educational leadership of the school? 
Leadership, educational leadership, school administration, democratic method, effectiveness
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  : م��ص�الدراسة

صار�التعليم�اليوم�واحد�من�أك���الصناعات��نتاجية����املجتمع�؛و�التا���زادت�مسؤولياتھ�،�وأ�دافھ،�وتكنولوجياتھ؛وعليھ�فإننا�         
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ضرور�ة��ع���بقيادة�املؤسسات�ال��بو�ة�ومن�ب�ن��اتھ�املؤسسات�مؤسسة�املدرسة�كمؤسسة��عليمية��علمية

فاإلدارة�املدرسية�وسيلة�ول�ست�غاية،�و����شاطا��عاونيا�ول�س�عمال�أليا��س�م�فيھ�� ���

منظم�مقصود�و�ادف�تتحقق�من�ورائھ���داف�ال��بو�ة�املسطرة�مسبقا؛��والبد�

� �لضمان ��شاوري �س�شار�ي ��ذه �مداخلتنا ��� �مناقشتھ �سنحاول �ما �و�ذا � � �و�فعلي��ا، �ونجاح�ا �القيادة ��ورة

القيادة��و�دوره����فعالية�و�نجاح�املؤسسات�التعليمية

ال��بو�ة�للمدرسة�وكيف��س�م��ذا�النمط����فاعلي��ا�ونجاح�ا

القيادة،القيادة�ال��بو�ة،��دارة�املدرسية،���سلوب�الديمقراطي،�الفاعلية :ال�لمات�املفتاحية

  

Today, education has become one of the largest productive industries in society, and therefore its responsibilities, 

technologies have increased. Therefore, we urgently need a conscious administration that possesses high 

leadership, scientific and educational qualifications, to direct and supervise it; Educational leadership is a necessary process 

educational institutions, and among these institutions is the institution of the school as an 

School administration is a means and not an end, and it is a cooperative activity and not an automated work in which 

the administrator and faculty members contribute. Cooperation, dialogue and leadership must be in a democratic, 

effectiveness of the leadership, This is what we 

will try to discuss in our intervention, this democratic style of leadership and its role in the effectiveness and success of 

and we try to know the impact of the democratic style on the 

educational leadership of the school and how this style contributes to its effectiveness and success. How does the 

Leadership, educational leadership, school administration, democratic method, effectiveness 
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تلعب��دارة�املدرسية�التعليمية�دورا�أساسيا����نجاح�العملية�التعليمية�التعلمية؛�ملا�تقدمھ�من�إس�امات����

�بتغ��� �املدرسية ��دارة �وم�ام �وتتغ���وظائف �الرئ����، �القوى �أحد �باعتبار�ا �وت�ش�تھ، ل��ياة

العصر�تبعا�لعدة�عوامل�كتغ���النظرة�للعملية�ال��بو�ة�و�يديولوجية�ال���توجھ�الفكر�ال��بوي،والظروف�السياسية�

� �ا�� �تتعداه �بل �ذلك��أك�� فحسب من

قيادة�ال��بو�ة�ل�ا�دور�م�م�لنجاح�أي�مؤسسة�تر�و�ة��عليمية�و���تقديم�الدعم�للمعلم�ن�للتخطيط��ش�ل�فعال�

�إطار��علم� �ضمن ��فراد،�يجا�ي ��علم �نجاح �لضمان �الفعالة، �التعليمية �لتطو�ر�ال��امج �التعليمية �ال��امج وتقو�ة

�بتوج��ھ� �لتقوم �عالية، �وتر�و�ة �وعلمية �قيادية �مؤ�الت �تمتلك �واعية �إدارة �إ�� �م��ة �بحاجة �فإننا وعليھ

من�إتباع�أسلوب�و�شراف�عليھ؛�والقيادة�ال��بو�ة�عملية�ضرور�ة��ع���بقيادة�املؤسسات�ال��بو�ة،�ولنجاح�ا�البد�

�نتائج�ايجابية�،�فنمط�القيادة�يؤثر�ع���فاعلية��دارة�ونجاح�ا�و�حكم�ع��� قيادي�نا��،��سلوب�الذي�يقدم�لنا

�التعليمية �املنظومة ��� ��ام �موضوع �مناقشة �سنحاول �البحثية �الورقة ��ذه �و�� �وتطور�ا، النمط��استمرار�ا

ونحاول�معرفة�تأث��� -دراسة�سوسيوتر�و�ة

�النمط����فاعلي��ا�ونجاح�ا كيف��يؤثر�النمط�. النمط�الديمقرطي�ع���القيادة�ال��بو�ة�للمدرسة�وكيف��س�م��ذا

  :�سئلة�تفرع�ع����ذا�السؤال�جملة�من�

ع���تحر�ك�الناس�ل�س� فالذي�ال�يملك�القدرة�

فالقدرة�والناس�؛�.والذي�ل�س�لھ��دف�يحرك�الناس�إليھ�ل�س�بقائد

  .«�لكم�راٍع�و�لكم�مسؤول�عْن�رعيتھ

�قائًدا؟��ل��ل�مدير�أو�وكيل�إدارة�أو� �ل��ل�َمْن�وصل�إ���منصٍب��عدُّ

��نجاز �مع ف��كز� القيادة أما ا��اضر تتعامل

 .س
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 المؤسسات التربویة والمجتمع

   

اصدارات المركز الدیمقراطي العربي للدراسات السیاسیة واالقتصادیة                                              

 

تلعب��دارة�املدرسية�التعليمية�دورا�أساسيا����نجاح�العملية�التعليمية�التعلمية؛�ملا�تقدمھ�من�إس�امات����

�بتغ��� �املدرسية ��دارة �وم�ام �وتتغ���وظائف �الرئ����، �القوى �أحد �باعتبار�ا �وت�ش�تھ، ل��ياة

العصر�تبعا�لعدة�عوامل�كتغ���النظرة�للعملية�ال��بو�ة�و�يديولوجية�ال���توجھ�الفكر�ال��بوي،والظروف�السياسية�

�املجتمع ��سود �ال�� �ع��.و�قتصادية �كمحافظة �ينظر�لإلدارة ��عد  النظام�ولم

قيادة�ال��بو�ة�ل�ا�دور�م�م�لنجاح�أي�مؤسسة�تر�و�ة��عليمية�و���تقديم�الدعم�للمعلم�ن�للتخطيط��ش�ل�فعال�

�إطار��علم� �ضمن ��فراد،�يجا�ي ��علم �نجاح �لضمان �الفعالة، �التعليمية �لتطو�ر�ال��امج �التعليمية �ال��امج وتقو�ة

  .وذلك�ب���يع�التفاعل�والتعاون�ب�ن�املعلم�ن�وتوج���م�

�بتوج��ھ� �لتقوم �عالية، �وتر�و�ة �وعلمية �قيادية �مؤ�الت �تمتلك �واعية �إدارة �إ�� �م��ة �بحاجة �فإننا وعليھ

و�شراف�عليھ؛�والقيادة�ال��بو�ة�عملية�ضرور�ة��ع���بقيادة�املؤسسات�ال��بو�ة،�ولنجاح�ا�البد�

�نتائج�ايجابية�،�فنمط�القيادة�يؤثر�ع���فاعلية��دارة�ونجاح�ا�و�حكم�ع��� قيادي�نا��،��سلوب�الذي�يقدم�لنا

�التعليمية �املنظومة ��� ��ام �موضوع �مناقشة �سنحاول �البحثية �الورقة ��ذه �و�� �وتطور�ا، استمرار�ا

دراسة�سوسيوتر�و�ة�-الديمقراطي����القيادة��و�دوره����فعالية�و�نجاح�املؤسسات�التعليمية

�النمط����فاعلي��ا�ونجاح�ا النمط�الديمقرطي�ع���القيادة�ال��بو�ة�للمدرسة�وكيف��س�م��ذا

�تفرع�ع����ذا�السؤال�جملة�من�الديمقرطي�ع���القيادة�ال��بو�ة�للمدرسة�؟�و 

 ماذا��ع���بالقيادة�و��دارة�وما�الفرق�بي��ما؟

 ما�العالقة�ب�ن��دارة�املدرسية�والقيادة�ال��بو�ة؟

 ما�أنماط�القيادة�ال��بو�ة؟

 ما�خصائص��سلوب�الديمقراطي�للقيادة�و�تأث��اتھ�ع���نجاح�ا؟

  : ن�نتطرق�للعناصر�التاليةولإلجابة�ع����ذه��سئلة�البد�أ

  :القيادة�من�منظور�سوسيو�اداري 

فالذي�ال�يملك�القدرة����القدرة�ع���تحر�ك�الناس�نحو�ال�دف،�  

والذي�ل�س�لھ��دف�يحرك�الناس�إليھ�ل�س�بقائد،�.يحرك�م�ل�س�بقائد ناس

�لكم�راٍع�و�لكم�مسؤول�عْن�رعيتھ«: ملسو هيلع هللا ىلصيقول�الن���) 2017طارق�السو�د،�( وال�دف����ال���تصنع�القائد،�

 :الفرق�ب�ن�القيادة�و��دارة

�قائًدا؟��ل��ل�مدير�أو�وكيل�إدارة�أو� و��دارة�� يخلط�الكث���من�الناس�ب�ن�القيادة �ل��ل�َمْن�وصل�إ���منصٍب��عدُّ

� �و�دارة؛ �ب�ن�القيادة �نفّرق �أْن �لنا �كيف �وز�ر��عت���قائَدا؟ �ح�� ��نجازإلدارة �مع تتعامل

سالعالقات�والنا ف��كز�ع�� القيادة ،�أماالعمل� تركز�ع��
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   :مقدمة

تلعب��دارة�املدرسية�التعليمية�دورا�أساسيا����نجاح�العملية�التعليمية�التعلمية؛�ملا�تقدمھ�من�إس�امات����           

� �وإعداده �الفرد �بتغ���تر�ية �املدرسية ��دارة �وم�ام �وتتغ���وظائف �الرئ����، �القوى �أحد �باعتبار�ا �وت�ش�تھ، ل��ياة

العصر�تبعا�لعدة�عوامل�كتغ���النظرة�للعملية�ال��بو�ة�و�يديولوجية�ال���توجھ�الفكر�ال��بوي،والظروف�السياسية�

�املجتمع ��سود �ال�� و�قتصادية

قيادة�ال��بو�ة�ل�ا�دور�م�م�لنجاح�أي�مؤسسة�تر�و�ة��عليمية�و���تقديم�الدعم�للمعلم�ن�للتخطيط��ش�ل�فعال�الف

�إطار��علم� �ضمن ��فراد،�يجا�ي ��علم �نجاح �لضمان �الفعالة، �التعليمية �لتطو�ر�ال��امج �التعليمية �ال��امج وتقو�ة

وذلك�ب���يع�التفاعل�والتعاون�ب�ن�املعلم�ن�وتوج���م�متعددة،�

�بتوج��ھ�                  �لتقوم �عالية، �وتر�و�ة �وعلمية �قيادية �مؤ�الت �تمتلك �واعية �إدارة �إ�� �م��ة �بحاجة �فإننا وعليھ

و�شراف�عليھ؛�والقيادة�ال��بو�ة�عملية�ضرور�ة��ع���بقيادة�املؤسسات�ال��بو�ة،�ولنجاح�ا�البد�

�نتائج�ايجابية�،�فنمط�القيادة�يؤثر�ع���فاعلية��دارة�ونجاح�ا�و�حكم�ع��� قيادي�نا��،��سلوب�الذي�يقدم�لنا

�التعليمية �املنظومة ��� ��ام �موضوع �مناقشة �سنحاول �البحثية �الورقة ��ذه �و�� �وتطور�ا، استمرار�ا

الديمقراطي����القيادة��و�دوره����فعالية�و�نجاح�املؤسسات�التعليمية

�النمط����فاعلي��ا�ونجاح�ا النمط�الديمقرطي�ع���القيادة�ال��بو�ة�للمدرسة�وكيف��س�م��ذا

الديمقرطي�ع���القيادة�ال��بو�ة�للمدرسة�؟�و 

ماذا��ع���بالقيادة�و��دارة�وما�الفرق�بي��ما؟ .1

ما�العالقة�ب�ن��دارة�املدرسية�والقيادة�ال��بو�ة؟ .2

ما�أنماط�القيادة�ال��بو�ة؟ .3

ما�خصائص��سلوب�الديمقراطي�للقيادة�و�تأث��اتھ�ع���نجاح�ا؟ .4

ولإلجابة�ع����ذه��سئلة�البد�أ���

القيادة�من�منظور�سوسيو�اداري   :اوال

  :�عر�ف�القيادة .1

ناس والذي�ل�س�لھ.بقائد

وال�دف����ال���تصنع�القائد،�

الفرق�ب�ن�القيادة�و��دارة .2

يخلط�الكث���من�الناس�ب�ن�القيادة

� �و�دارة؛ �ب�ن�القيادة �نفّرق �أْن �لنا �كيف �وز�ر��عت���قائَدا؟ ح��

تركز�ع��  �دارة�.املستقبل ع��



سوسیوتربویة إلعادة إنتاج الثقة بین 

 

       براین      ألمانیا/ اصدارات المركز الدیمقراطي العربي للدراسات السیاسیة واالقتصادیة 

230 

فبال�إدارة�ال�ننجز��عمال،�و�ال�قيادة�ال��عرف�ماذا�سنعمل،�و�ال�إدارة�ال�نحل�مشا�لنا،�ولكن�بال�قيادة�تخرب�

�إدارة، �و�مارس �قيادة �فيمارس �ع��� ؛ �تتوزع وقد

يت���مما�سبق،�أن�القائد�ال�يمكن�أن��عمل�بمعزل�عن��خر�ن،�لذا�فإن�من�الشروط��ساسية�لنجاحھ����

القيادة،�تف�م�قدرات�واستعدادات�من��عملون�بمعيتھ�والتجاوب�مع�حاجا��م�وآمال�م�وطموحا��م�ل�ي��ستطيع�أن�

�ل�م �قيادتھ ��� �عالية �وثقة �قناعة �ع�� �يجعل�م �الذي �اتجا��ن�.. فاعل ��س����� �القيادي والعمل

�الطرف�ن� �سلوك ��� ��عديل �إ�� �ذلك �يؤدي �و�التا�� �و�تأثر���م، �اتباعھ �يؤثر��� �فالقائد �ملتقيان، �ولك��ما متعاكس�ن

فاإلدارة�والقيادة�عمليتان�متالزمتان،�ففي��ل�

موقف��ناك�ُ�عد�إداري�يتعلق�بمراعاة�أنظمة�و�عليمات،�و�ف��ض�����ل�موقف�أيضا�أن�ت�ون��ناك�إم�انية�قيادة�

ع����و�مكن�الوقوف) �ـ1424ا��ر،�(�سند�إ���عملية�تفاعل�وتفك��،�وإ���التطلع�إ���إدارة�ذات�توجھ�إبدا���مبادر�

  )�ـ1428/  5/ 14 

  املدير

  يدير

  يحافظ

  يركز�ع���ال�ي�ل�التنظي��

  �عتمد�ع���السيطرة

  يقلد

 لديھ�رؤ�ة�قص��ة�املدى

  تخطيط�قص���املدى

  يتقبل�الوضع�الرا�ن

معرفة�ما�يراد�منھ�ع���املدى�الطو�ل،�لن��ستطيع�إ�سان�توجيھ�الناس��ش�ل�فّعال�ما�لم�

 .سنوات�5اختيار�مجالھ��ش�ل���يح،�ثم�يحدد�مشار�ع���ياتھ،�ثم�يحول�ذلك�إ���خطة�لـ�
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فبال�إدارة�ال�ننجز��عمال،�و�ال�قيادة�ال��عرف�ماذا�سنعمل،�و�ال�إدارة�ال�نحل�مشا�لنا،�ولكن�بال�قيادة�تخرب�

�واحد ���ص ��� �و�دارة �القيادة �تتمثل �إدارة،قد �و�مارس �قيادة �فيمارس ؛

 .والبعض��خر�يمارس��دارةفيمارس��عض�م�القيادة،�

يت���مما�سبق،�أن�القائد�ال�يمكن�أن��عمل�بمعزل�عن��خر�ن،�لذا�فإن�من�الشروط��ساسية�لنجاحھ����

القيادة،�تف�م�قدرات�واستعدادات�من��عملون�بمعيتھ�والتجاوب�مع�حاجا��م�وآمال�م�وطموحا��م�ل�ي��ستطيع�أن�

�ل�م �قيادتھ ��� �عالية �وثقة �قناعة �ع�� �يجعل�م �الذي فاعل

�الطرف�ن� �سلوك ��� ��عديل �إ�� �ذلك �يؤدي �و�التا�� �و�تأثر���م، �اتباعھ �يؤثر��� �فالقائد �ملتقيان، �ولك��ما متعاكس�ن

�إ���ا��ديث�عن��  فاإلدارة�والقيادة�عمليتان�متالزمتان،�ففي��ل�;quot&دارة�إن�ا��ديث�عن�القيادة�يقودنا

موقف��ناك�ُ�عد�إداري�يتعلق�بمراعاة�أنظمة�و�عليمات،�و�ف��ض�����ل�موقف�أيضا�أن�ت�ون��ناك�إم�انية�قيادة�

�سند�إ���عملية�تفاعل�وتفك��،�وإ���التطلع�إ���إدارة�ذات�توجھ�إبدا���مبادر�

 -12،سعاد�ب�ت�إبرا�يم�ال��ا�يم( :الفروق�ب�ن�القائد�واملدير�من�خالل�ا��دول�التا��

  القائد

  ي�تكر

  يطّور 

يركز�ع���ال�ي�ل�التنظي��  يركز�ع������اص

�عتمد�ع���السيطرة  �عتمد�ع���سلطة�الثقة

  يجدد

 املدىلديھ�رؤ�ة��عيدة��

  تخطيط�طو�ل�املدى

لديھ�رؤ�ة�قص��ة�املدى

تخطيط�قص���املدى

يتقبل�الوضع�الرا�ن  يتحدى�الوضع�الرا�ن

  )�2000غ��ي،�*(

 

 :صفات�القائد�الفعال

معرفة�ما�يراد�منھ�ع���املدى�الطو�ل،�لن��ستطيع�إ�سان�توجيھ�الناس��ش�ل�فّعال�ما�لم�: 

اختيار�مجالھ��ش�ل���يح،�ثم�يحدد�مشار�ع���ياتھ،�ثم�يحول�ذلك�إ���خطة�لـ�

 .التوازن�ب�ن�الروح�والعقل�والعاطفة�وا��سد
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فبال�إدارة�ال�ننجز��عمال،�و�ال�قيادة�ال��عرف�ماذا�سنعمل،�و�ال�إدارة�ال�نحل�مشا�لنا،�ولكن�بال�قيادة�تخرب����        

���سانية �.العالقات �واحد؛ ���ص ��� �و�دارة �القيادة �تتمثل قد

فيمارس��عض�م�القيادة،� :���اص

يت���مما�سبق،�أن�القائد�ال�يمكن�أن��عمل�بمعزل�عن��خر�ن،�لذا�فإن�من�الشروط��ساسية�لنجاحھ����             

القيادة،�تف�م�قدرات�واستعدادات�من��عملون�بمعيتھ�والتجاوب�مع�حاجا��م�وآمال�م�وطموحا��م�ل�ي��ستطيع�أن�

�التأث���ال �ل�ميؤثر�ف��م �قيادتھ ��� �عالية �وثقة �قناعة �ع�� �يجعل�م �الذي فاعل

�الطرف�ن� �سلوك ��� ��عديل �إ�� �ذلك �يؤدي �و�التا�� �و�تأثر���م، �اتباعھ �يؤثر��� �فالقائد �ملتقيان، �ولك��ما متعاكس�ن

  . وتصرفا��م

�إ���ا��ديث�عن�� ����      إن�ا��ديث�عن�القيادة�يقودنا

موقف��ناك�ُ�عد�إداري�يتعلق�بمراعاة�أنظمة�و�عليمات،�و�ف��ض�����ل�موقف�أيضا�أن�ت�ون��ناك�إم�انية�قيادة�

�سند�إ���عملية�تفاعل�وتفك��،�وإ���التطلع�إ���إدارة�ذات�توجھ�إبدا���مبادر�

الفروق�ب�ن�القائد�واملدير�من�خالل�ا��دول�التا��

يركز�ع������اص

�عتمد�ع���سلطة�الثقة

لديھ�رؤ�ة��عيدة��

تخطيط�طو�ل�املدى

يتحدى�الوضع�الرا�ن

صفات�القائد�الفعال .3

 الرؤ�ة�املرشدة :

اختيار�مجالھ��ش�ل���يح،�ثم�يحدد�مشار�ع���ياتھ،�ثم�يحول�ذلك�إ���خطة�لـ�يوّجھ�نفسھ،�فعليھ�

 التوازن�ب�ن�الروح�والعقل�والعاطفة�وا��سد
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 :أما�التعامل�في�ون�من�خالل�عدة�عناصر

 .معرفة�وف�م�النفسياتحسن��ستماع،��حساس�بمشاعر��خر�ن�ومراعا��ا،�

 .يب���نفسھ�بحيث�يحّبھ�من�يحتّك�بھ،�من�خالل�خدمتھ�للناس�وتلبية�احتياجا��م�و�قناع�والوفاء

 .اشعاع�الطاقة��يجابية�وإشعار�م�باألمان،�وإعطاء�الصالحيات�وال���يع�املستمر

� �هللا �رسول �رآ�ي �إال�ملسو هيلع هللا ىلص ما �مات �أْن �إ�� �أسلمت منذ

 .مْن�يمتلك��ذه�الصفة�فإّن�الناس�يلتّفون�ِمْن�حولھ

�ع��ف�بأخطائنا�وال�ن��ر�ا�ح���يتعلم�املتدر�ون�ذلك،�أحد�املؤدب�ن�للمأمون�ضر�ھ�يوًما�

�املؤد �سألھ �عند�ا �فعلتھ، �ع�� �ليعاقبھ �استدعاه �صار�خلفية �فلما �ذنب، �فقالدون �ت�س�ا؟ �أم �قال: ب كذلك�: ال،

والثقة�بالنفس�دون�غرور،�وا��زم�والشدة����موضع�ا،�واملرونة�والتدرج�����صالح،�

�وُ�طاع،� �يتصّرف �أْن ��� �للمسؤول �املعطى �ا��ق ��

صب�وت�تقل�من���ص�إ���آخر،�ترتبطان�باملن

ف�و�القدرة�ع���إحداث��غي���ممنوع،�و�و�غ���مرتبط�باملنصب�وإنما�مرتبط�بال��ص،�والقائد�الذي�ل�س�

أو�العلم،�أو�ِمْن�مصادر�أخرى،�،�العائلة،�أو��موال،�أو�املنصب

�من� ��ستفادة ��خر�ن، �عند �النقص �و�غطية ���ص ��ل �م�ارة �من �باالستفادة الت�امل

 )2017طارق�السو�د،�
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أما�التعامل�في�ون�من�خالل�عدة�عناصرالتعامل�مع�الناس�و�ناء�العالقات�

حسن��ستماع،��حساس�بمشاعر��خر�ن�ومراعا��ا،� :الف�م�و�تصال

يب���نفسھ�بحيث�يحّبھ�من�يحتّك�بھ،�من�خالل�خدمتھ�للناس�وتلبية�احتياجا��م�و�قناع�والوفاء

اشعاع�الطاقة��يجابية�وإشعار�م�باألمان،�وإعطاء�الصالحيات�وال���يع�املستمر

�البج�� �هللا �عبد �جر�ر�بن �سيدنا �: (يقول �هللا �رسول �رآ�ي ما

مْن�يمتلك��ذه�الصفة�فإّن�الناس�يلتّفون�ِمْن�حولھ: ،�و���دراسات�القيادة)�ّساًما: (أنھملسو هيلع هللا ىلص 

�ع��ف�بأخطائنا�وال�ن��ر�ا�ح���يتعلم�املتدر�ون�ذلك،�أحد�املؤدب�ن�للمأمون�ضر�ھ�يوًما� :�ع��اف�با��طأ

�املؤد �سألھ �عند�ا �فعلتھ، �ع�� �ليعاقبھ �استدعاه �صار�خلفية �فلما �ذنب، دون

. 

 .السيطرة�ع���السلوك

 .��سان�بال�عواطف�يصبح��اآللة :

 .�ع�ش�ب�ن�الناس�و�ف�م�م��م :ا��ضور�واملعرفة

 .التخطيط�والعقو�ات�مع�العدل�وا��رأة�و�بداع

والثقة�بالنفس�دون�غرور،�وا��زم�والشدة����موضع�ا،�واملرونة�والتدرج�����صالح،�فن�املشاورة،�

�ف �واملسؤولية؛ �السلطة ��� �و�تمثل �وُ�طاع،�السلطة �يتصّرف �أْن ��� �للمسؤول �املعطى �ا��ق ��

ترتبطان�باملن والسلطة�واملسؤولية ف����ل��ام�بتحقيق���داف،

ف�و�القدرة�ع���إحداث��غي���ممنوع،�و�و�غ���مرتبط�باملنصب�وإنما�مرتبط�بال��ص،�والقائد�الذي�ل�س�

العائلة،�أو��موال،�أو�املنصب: لديھ�نفوذ�ف�و�قائد�ضعيف،�و�ذا�النفوذ�قد�يأ�ي�من

�من�:   ��ستفادة ��خر�ن، �عند �النقص �و�غطية ���ص ��ل �م�ارة �من �باالستفادة الت�امل

طارق�السو�د،�( �خر�ن�لت��يح��خطاء�وت�و�ن�فر�ق،�ثم�تفقد�ا��ميع�ومتا�ع��م

  :�دارة�املدرسية�رؤ�ة�سوسيو�تر�و�ة

 
التربویة واتجاھات التربیة الحدیثةالقیادة       

                                             

  

  املؤتمر�الدو��

2022 

 

 التعامل�مع�الناس�و�ناء�العالقات�

 الف�م�و�تصال

 يب���نفسھ�بحيث�يحّبھ�من�يحتّك�بھ،�من�خالل�خدمتھ�للناس�وتلبية�احتياجا��م�و�قناع�والوفاء :التأث��

 اشعاع�الطاقة��يجابية�وإشعار�م�باألمان،�وإعطاء�الصالحيات�وال���يع�املستمر :التحف��

 :وأما�بناء�العالقات

 البج�� :�ب�سامة� �هللا �عبد �جر�ر�بن �سيدنا يقول

ملسو هيلع هللا ىلص  و�ان�يوصف ،(وت�سم

 ع��اف�با��طأ�

�املؤد �سألھ �عند�ا �فعلتھ، �ع�� �ليعاقبھ �استدعاه �صار�خلفية �فلما �ذنب، دون

.املظلوم�ال�ي�����مظلمتھ

 السيطرة�ع���السلوك

 بناء�العواطف 

 م
ّ

  : التحك

 ا��ضور�واملعرفة

 التخطيط�والعقو�ات�مع�العدل�وا��رأة�و�بداع :�دارة

 فن�املشاورة،� :التوجيھ

 .والتثّ�ت

 ف� :النفوذ� �واملسؤولية؛ �السلطة ��� و�تمثل

ف����ل��ام�بتحقيق���داف، املسؤولية،� أما

ف�و�القدرة�ع���إحداث��غي���ممنوع،�و�و�غ���مرتبط�باملنصب�وإنما�مرتبط�بال��ص،�والقائد�الذي�ل�س� :النفوذ أّما

لديھ�نفوذ�ف�و�قائد�ضعيف،�و�ذا�النفوذ�قد�يأ�ي�من

 .لالك�سابو�و�قابل�

 الناس� :  معرفة

�خر�ن�لت��يح��خطاء�وت�و�ن�فر�ق،�ثم�تفقد�ا��ميع�ومتا�ع��م

�دارة�املدرسية�رؤ�ة�سوسيو�تر�و�ة:  ثانيا

https://suwaidan.com/multimedia/%d8%b9%d9%84%d9%85%d8%aa%d9%86%d9%8a-%d8%a7%d9%84%d8%ad%d9%8a%d8%a7%d8%a9-%d8%a7%d9%84%d8%aa%d8%ad%d9%81%d9%8a%d8%b2/
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�مسؤولياتھ� �زادت �؛و�التا�� �املجتمع ��� ��نتاجية �الصناعات أك��

لتقوم�,وتكنولوجياتھ؛وعليھ�فإننا�بحاجة�م��ة�إ���إدارة�واعية�تمتلك�مؤ�الت�قيادية�وعلمية�وتر�و�ة�عالية

يقصد�باإلدارة�املدرسية�مجموعة���شطة�والفعاليات�ال���يقوم���ا�القائمون�ع���إدارة�املدرسة؛أو�ناتجة�ع��م�من�

  )63:،ص2003دخيل�هللا�محمد�الصر�صري،�يوسف�حسن�العارف�،

  :من�بي��ا"مفا�يم�تر�و�ة�بمنظور�سيكولو���حديث

�املوارد� �توجيھ �خالل�ا �من �يتم �ال�� �الطرق �مختلف ��� �املبذولة �ا���ود جملة

جملة�عمليات�وظيفية�تمارس��غرض�تنفيذ�م�ام�بواسطة�آخر�ن�

 «  

سة�وخارج�ا�وفقا����ذلك�ال�ل�املنظم�الذي�يتفاعل�بإيجابية�داخل�املدر 

�العام� �والصا�� �املجتمع �وأ�داف �يتفق �بما �الناشئ�ن �إعداد ��� �الدولة،رغبة �تضع�ا �تر�و�ة �أو�فلسفة �عامة لسياسة

والعمليات�من��جميع�ا���ود�و��شطة

تخطيط�وتنظيم�ومتا�عة�وتوجيھ�ورقابة�ال���يقوم���ا�املدير�والعامل�ن�معھ�من�إدار��ن��غرض�بناء�وإعداد�التالميذ�

  من�جميع�النوا���العقلية�و�جتماعية�و�خالقية�والوجدانية�وا��سمية؛بحيث��ستطيع�التكيف�بنجاح�مع�املجتمع�

      .)48-47:ص-عز�زي�عبد�السالم،�ص

التأث������جماعة�من�ال�شر��م�التالميذ�ح���يواصلوا�نمو�م�

  )103-102:ص-،ص2007حسن�محمد�إبرا�يم�حسان،محمد�حسن�ن�ال����،�

�التالميذ� �إعداد �أجل �من �املدرسة ��� ���االعامل�ن �يقوم �ال�� �ا���ود �مجموع �عن �عبارة �املدرسية ��دارة �فإن إذا

  .إعدادا��امال����جميع�جوانب�ا��ياة�مما��ساعد�م�ع���ت�و�ن���صيا��م�والتأقلم�والتكيف�مع�الب�ئة�املحيطة���م

��يئة� �وأعضاء ��داري �فيھ ��س�م �عمال�أليا �ول�س ��عاونيا �شاطا

  .التدر�س�؛ف����ل��شاط�منظم�مقصود�و�ادف�تتحقق�من�ورائھ���داف�ال��بو�ة�املسطرة�مسبقا

      

���� �إس�امات �من �تقدمھ �التعلمية؛ملا عليمية

�بتغ��� �املدرسية ��دارة �وم�ام �الرئ�سية؛وتتغ���وظائف �القوى �أحد �باعتبار�ا �وت�ش�تھ، �ل��ياة �وإعداده �الفرد تر�ية
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�من �واحد �اليوم �صار �التعليم �أن �مسؤولياتھ��علما �زادت �؛و�التا�� �املجتمع ��� ��نتاجية �الصناعات أك��

وتكنولوجياتھ؛وعليھ�فإننا�بحاجة�م��ة�إ���إدارة�واعية�تمتلك�مؤ�الت�قيادية�وعلمية�وتر�و�ة�عالية

   .)45:،�ص1982سعيد�إسماعيل�ع��،�( 

 :     �عر�ف��دارة�املدرسية

  :ومن�ب�ن�التعار�ف�ال���أعطيت�لإلدارة�املدرسية�ندرج

يقصد�باإلدارة�املدرسية�مجموعة���شطة�والفعاليات�ال���يقوم���ا�القائمون�ع���إدارة�املدرسة؛أو�ناتجة�ع��م�من�

دخيل�هللا�محمد�الصر�صري،�يوسف�حسن�العارف�،(."أجل�تحقيق���داف�ال��بو�ة�امل�شودة

مفا�يم�تر�و�ة�بمنظور�سيكولو���حديث" ���كتابھ�عز�زي�عبد�السالم�عرض��عار�ف�أخرى�كما�تناول�ا�

jorden˝:� �املوارد�«بأ��ا �توجيھ �خالل�ا �من �يتم �ال�� �الطرق �مختلف ��� �املبذولة �ا���ود جملة

  ».ال�شر�ة�واملادية�إلنجاز�أ�داف�املجتمع�التعليمية

�صالح�عبد�ا��ميد�مصطفى� جملة�عمليات�وظيفية�تمارس��غرض�تنفيذ�م�ام�بواسطة�آخر�ن�« بأ��ا

» .عن�طر�ق�تحقيق�وتنظيم�وت�سيق،ورقابة�مج�ودا��م�لتحقيق�أ�داف�املنظمة

���ذلك�ال�ل�املنظم�الذي�يتفاعل�بإيجابية�داخل�املدر «أ��ا ع��:أحمد�إبرا�يم�أحمد

�العام� �والصا�� �املجتمع �وأ�داف �يتفق �بما �الناشئ�ن �إعداد ��� �الدولة،رغبة �تضع�ا �تر�و�ة �أو�فلسفة �عامة لسياسة

      .)48-47:ص-عز�زي�عبد�السالم،�ص

جميع�ا���ود�و��شطة«و�االعتماد�ع����اتھ�التعار�ف�يمكن�إعطاء��عر�ف�لإلدارة�املدرسية�بأ��ا

تخطيط�وتنظيم�ومتا�عة�وتوجيھ�ورقابة�ال���يقوم���ا�املدير�والعامل�ن�معھ�من�إدار��ن��غرض�بناء�وإعداد�التالميذ�

من�جميع�النوا���العقلية�و�جتماعية�و�خالقية�والوجدانية�وا��سمية؛بحيث��ستطيع�التكيف�بنجاح�مع�املجتمع�

عز�زي�عبد�السالم،�ص(.». ا�م����تقدم�مجتمعھو�حافظ�ع���بي�تھ�املحيطة�بھ�و�س

التأث������جماعة�من�ال�شر��م�التالميذ�ح���يواصلوا�نمو�م�«ل��بو�ة� �دارة���كتابھ��محمد�إبرا�يم�حسان

حسن�محمد�إبرا�يم�حسان،محمد�حسن�ن�ال����،�(نحو�أ�داف�محددة�بواسطة�جماعة�أخرى�

�التالميذ� �إعداد �أجل �من �املدرسة ��� ���االعامل�ن �يقوم �ال�� �ا���ود �مجموع �عن �عبارة �املدرسية ��دارة �فإن إذا

إعدادا��امال����جميع�جوانب�ا��ياة�مما��ساعد�م�ع���ت�و�ن���صيا��م�والتأقلم�والتكيف�مع�الب�ئة�املحيطة���م

�املدرسي ��دارة �فإن �غايةو�كذا �ول�ست �وسيلة ��يئة�,ة �وأعضاء ��داري �فيھ ��س�م �عمال�أليا �ول�س ��عاونيا �شاطا

التدر�س�؛ف����ل��شاط�منظم�مقصود�و�ادف�تتحقق�من�ورائھ���داف�ال��بو�ة�املسطرة�مسبقا

  :وظائف��دارة�املدرسية 

�الت �العملية �نجاح ��� �أساسيا �دورا �التعليمية �املدرسية ��دارة ����تلعب �إس�امات �من �تقدمھ �التعلمية؛ملا عليمية

�بتغ��� �املدرسية ��دارة �وم�ام �الرئ�سية؛وتتغ���وظائف �القوى �أحد �باعتبار�ا �وت�ش�تھ، �ل��ياة �وإعداده �الفرد تر�ية
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�من �واحد �اليوم �صار �التعليم �أن علما

وتكنولوجياتھ؛وعليھ�فإننا�بحاجة�م��ة�إ���إدارة�واعية�تمتلك�مؤ�الت�قيادية�وعلمية�وتر�و�ة�عالية,وأ�دافھ,

 .بتوج��ھ�و�شراف�عليھ

�عر�ف��دارة�املدرسية .1

ومن�ب�ن�التعار�ف�ال���أعطيت�لإلدارة�املدرسية�ندرج�����

يقصد�باإلدارة�املدرسية�مجموعة���شطة�والفعاليات�ال���يقوم���ا�القائمون�ع���إدارة�املدرسة؛أو�ناتجة�ع��م�من�"

أجل�تحقيق���داف�ال��بو�ة�امل�شودة

�عرض��عار�ف�أخرى�كما�تناول�ا�و 

�������� jorden˝ ˝جوردن˝عرف�ا

ال�شر�ة�واملادية�إلنجاز�أ�داف�املجتمع�التعليمية

������ صالح�عبد�ا��ميد�مصطفى�و�عرف�ا

عن�طر�ق�تحقيق�وتنظيم�وت�سيق،ورقابة�مج�ودا��م�لتحقيق�أ�داف�املنظمة

أحمد�إبرا�يم�أحمدو�عرف�ا�����

�العام� �والصا�� �املجتمع �وأ�داف �يتفق �بما �الناشئ�ن �إعداد ��� �الدولة،رغبة �تضع�ا �تر�و�ة �أو�فلسفة �عامة لسياسة

عز�زي�عبد�السالم،�ص( .» .للدولة

و�االعتماد�ع����اتھ�التعار�ف�يمكن�إعطاء��عر�ف�لإلدارة�املدرسية�بأ��ا���

تخطيط�وتنظيم�ومتا�عة�وتوجيھ�ورقابة�ال���يقوم���ا�املدير�والعامل�ن�معھ�من�إدار��ن��غرض�بناء�وإعداد�التالميذ�

من�جميع�النوا���العقلية�و�جتماعية�و�خالقية�والوجدانية�وا��سمية؛بحيث��ستطيع�التكيف�بنجاح�مع�املجتمع�

و�حافظ�ع���بي�تھ�املحيطة�بھ�و�س

محمد�إبرا�يم�حسانو�عرف�ا�

نحو�أ�داف�محددة�بواسطة�جماعة�أخرى�

�التالميذ������� �إعداد �أجل �من �املدرسة ��� ���االعامل�ن �يقوم �ال�� �ا���ود �مجموع �عن �عبارة �املدرسية ��دارة �فإن إذا

إعدادا��امال����جميع�جوانب�ا��ياة�مما��ساعد�م�ع���ت�و�ن���صيا��م�والتأقلم�والتكيف�مع�الب�ئة�املحيطة���م

�املدرسي ��دارة �فإن و�كذا

التدر�س�؛ف����ل��شاط�منظم�مقصود�و�ادف�تتحقق�من�ورائھ���داف�ال��بو�ة�املسطرة�مسبقا

2. 

�الت����� �العملية �نجاح ��� �أساسيا �دورا �التعليمية �املدرسية ��دارة تلعب

�بتغ��� �املدرسية ��دارة �وم�ام �الرئ�سية؛وتتغ���وظائف �القوى �أحد �باعتبار�ا �وت�ش�تھ، �ل��ياة �وإعداده �الفرد تر�ية
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العصر�تبعا�لعدة�عوامل�كتغ���النظرة�للعملية�ال��بو�ة�و�يديولوجية�ال���توجھ�الفكر�ال��بوي،والظروف�السياسية�

�أخرى� �وظائف �إ�� �تتعداه �بل �فقط �النظام �ع�� �كمحافظة �ينظر�لإلدارة ��عد ولم

دراسة�املجتمع�ومشكالتھ�وأمانيھ�وأ�دافھ�؛أي���تمام�بدراسة�مشكالت�املجتمع�واملسا�مة����إيجاد�ا��لول�

��ساعد�م�� �بخ��ات �املتعلم�ن �تزو�د �ع�� �املدرسة ��عمل �لذلك مية،
ّ
�التعل �التعليمية �العملية �محور اعتبار�املتعلم

�ل��صي��م �النمو�املت�امل �لتحقيق �و�عليم�م �التالميذ، �تر�ية �ع�� ��ساعد �ال�� �وا����ات �الظروف محمد�( ��يئة

�وال���رسم�ا� �امل�شودة �لتحقيق���داف�ال��بو�ة �للوصول �املنا�� �ب�نفيذ �للقيام �املعلم�ن �أداء �بمستوى �رتفاع

ي�ب���ع����دارة�الفاعلة�أن�تتطلب�الفكر�والعلم�واملعرفة�كما�تتطلب�الكفاية�العملية�وإتقان�امل�ارات��دائية�

 .�دارة�الفاعلة����ال���تقوم�ب��جمة�النظر�ات�الفلسفية�إ���واقع�ملموس�وتطبيق�فع��

�التغ������ �وتوجيھ �نفسھ، �الوقت ��ستقرار��� �ع�� �واملحافظة �التغ���والتقدم �بإحداث �املدرسية ��دارة تقوم

أن�ت�ون��دارة�املدرسية�إدارة�إ�سانية�تتصف�باملرونة��شرط�تحقيق�التوازن�ب�ن�أ�داف�ا،�وحاجات�املجتمع،�

��دف� �ألجل �للتعلم �املناسبة �جتماعية

107 -114( 

تلعب��دارة�املدرسية�التعليمية�دورا�أساسيا����إنجاح�العملية�التعليمية؛�إذ�أن�مستو�ا��ا��ساسية�الرئ�سية�

نظيم�العملية�التعليمية�وتخطيط�ا�و�عمل�ع�����يئة��جواء�النفسية�و�جتماعية�والتج���ية�للتعلم،�

و�دارة�املدرسية�مطالبة�باستحداث�ب���و�يا�ل��ع���بمسألة�الت�سيق�وال��ت�ب�لر�ط�الدارس�ن�باملجتمع�ومواقع�

 .)276-275: ص- ،ص2002عز�ز�بن�عبد�هللا�الس�بل،�،

  

 .��تمام�بوضع�ا��طط�التطور�ة�الالزمة�للمدرسة�و�شراف�التام�ع���تنفيذ��عمال�املدرسية

سوسیوتربویة إلعادة إنتاج الثقة بین  رؤى: التربویة واتجاھات التربیة الحدیثة
 المؤسسات التربویة والمجتمع
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العصر�تبعا�لعدة�عوامل�كتغ���النظرة�للعملية�ال��بو�ة�و�يديولوجية�ال���توجھ�الفكر�ال��بوي،والظروف�السياسية�

�املجتمع ��سود �ال�� �أخرى�.قتصادية �وظائف �إ�� �تتعداه �بل �فقط �النظام �ع�� �كمحافظة �ينظر�لإلدارة ��عد ولم

دراسة�املجتمع�ومشكالتھ�وأمانيھ�وأ�دافھ�؛أي���تمام�بدراسة�مشكالت�املجتمع�واملسا�مة����إيجاد�ا��لول�

  .معل�ا�،�مّما�زاد�التقارب�ب�ن�املدرسة�واملجت

��ساعد�م�� �بخ��ات �املتعلم�ن �تزو�د �ع�� �املدرسة ��عمل �لذلك مية،
ّ
�التعل �التعليمية �العملية �محور اعتبار�املتعلم

�ل��صي��م �النمو�املت�امل �لتحقيق �و�عليم�م �التالميذ، �تر�ية �ع�� ��ساعد �ال�� �وا����ات �الظروف ��يئة

 ).58- 55:ص

�وال���رسم�ا� �امل�شودة �لتحقيق���داف�ال��بو�ة �للوصول �املنا�� �ب�نفيذ �للقيام �املعلم�ن �أداء �بمستوى �رتفاع

ي�ب���ع����دارة�الفاعلة�أن�تتطلب�الفكر�والعلم�واملعرفة�كما�تتطلب�الكفاية�العملية�وإتقان�امل�ارات��دائية�

 .و�جتماعيةباإلضافة�إ���امل�ارات���سانية�

�دارة�الفاعلة����ال���تقوم�ب��جمة�النظر�ات�الفلسفية�إ���واقع�ملموس�وتطبيق�فع��

�التغ������ �وتوجيھ �نفسھ، �الوقت ��ستقرار��� �ع�� �واملحافظة �التغ���والتقدم �بإحداث �املدرسية ��دارة تقوم

 .)58- 55:ص-،�ص1999 محمد�حسن�العمايرة،

 .القيم��خالقية�ا��ميدة،�واملثل�العليا

أن�ت�ون��دارة�املدرسية�إدارة�إ�سانية�تتصف�باملرونة��شرط�تحقيق�التوازن�ب�ن�أ�داف�ا،�وحاجات�املجتمع،�

 .و�ساير�وتتما����مع��تجا�ات�ال��بو�ة�والتعليمية

� �الظروف �و��يئة �طيبة، �إ�سانية �عالقات �ممارسة �ع�� �قادرة �ت�ون ��دف�أن �ألجل �للتعلم �املناسبة �جتماعية

107:ص-حسن�محمد�ابرا�يم�حسان،�محمد�حسن�ن�ال����،�مرجع�سابق،�ص

 أ�داف��دارة�املدرسية

تلعب��دارة�املدرسية�التعليمية�دورا�أساسيا����إنجاح�العملية�التعليمية؛�إذ�أن�مستو�ا��ا��ساسية�الرئ�سية�

نظيم�العملية�التعليمية�وتخطيط�ا�و�عمل�ع�����يئة��جواء�النفسية�و�جتماعية�والتج���ية�للتعلم،�

و�دارة�املدرسية�مطالبة�باستحداث�ب���و�يا�ل��ع���بمسألة�الت�سيق�وال��ت�ب�لر�ط�الدارس�ن�باملجتمع�ومواقع�

عز�ز�بن�عبد�هللا�الس�بل،�،عبد�ال( العمل�ومطالبة�بأخذ�مسألة�التوجيھ�و�رشاد�الطال�ي

  :لذلك��س����دارة�املدرسية�لتحقيق�مجموعة�من���داف�ن��ص�ا������ي

  .�سي���شؤون�املدرسة�بما�يكفل�عطاء��ل�فرد�ف��ا

��تمام�بوضع�ا��طط�التطور�ة�الالزمة�للمدرسة�و�شراف�التام�ع���تنفيذ��عمال�املدرسية

 .املحافظة�ع���النظام�العام����املدرسة

 . توف����ل�الظروف�و�م�انيات�ال����ساعد�ع���توجيھ�نمو�التالميذ
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العصر�تبعا�لعدة�عوامل�كتغ���النظرة�للعملية�ال��بو�ة�و�يديولوجية�ال���توجھ�الفكر�ال��بوي،والظروف�السياسية�

�املجتمعو� ��سود �ال�� قتصادية

  : نوجز�ا������ي

 دراسة�املجتمع�ومشكالتھ�وأمانيھ�وأ�دافھ�؛أي���تمام�بدراسة�مشكالت�املجتمع�واملسا�مة����إيجاد�ا��لول�

ل�ا�،�مّما�زاد�التقارب�ب�ن�املدرسة�واملجت

 ساعد�م���� �بخ��ات �املتعلم�ن �تزو�د �ع�� �املدرسة ��عمل �لذلك مية،
ّ
�التعل �التعليمية �العملية �محور اعتبار�املتعلم

  .ع���مواج�ة�مشكالتھ

 ل��صي��م� �النمو�املت�امل �لتحقيق �و�عليم�م �التالميذ، �تر�ية �ع�� ��ساعد �ال�� �وا����ات �الظروف ��يئة

ص-،�ص1999 حسن�العمايرة،

 وال���رسم�ا�� �امل�شودة �لتحقيق���داف�ال��بو�ة �للوصول �املنا�� �ب�نفيذ �للقيام �املعلم�ن �أداء �بمستوى �رتفاع

 .املجتمع

 ي�ب���ع����دارة�الفاعلة�أن�تتطلب�الفكر�والعلم�واملعرفة�كما�تتطلب�الكفاية�العملية�وإتقان�امل�ارات��دائية�

باإلضافة�إ���امل�ارات���سانية�

 دارة�الفاعلة����ال���تقوم�ب��جمة�النظر�ات�الفلسفية�إ���واقع�ملموس�وتطبيق�فع���

 التغ������� �وتوجيھ �نفسھ، �الوقت ��ستقرار��� �ع�� �واملحافظة �التغ���والتقدم �بإحداث �املدرسية ��دارة تقوم

محمد�حسن�العمايرة،( .�تجاه�املرغوب

 القيم��خالقية�ا��ميدة،�واملثل�العلياتنمية�

 �،أن�ت�ون��دارة�املدرسية�إدارة�إ�سانية�تتصف�باملرونة��شرط�تحقيق�التوازن�ب�ن�أ�داف�ا،�وحاجات�املجتمع

و�ساير�وتتما����مع��تجا�ات�ال��بو�ة�والتعليمية

 � �الظروف �و��يئة �طيبة، �إ�سانية �عالقات �ممارسة �ع�� �قادرة �ت�ون أن

حسن�محمد�ابرا�يم�حسان،�محمد�حسن�ن�ال����،�مرجع�سابق،�ص( واحد�مش��ك

أ�داف��دارة�املدرسية .3

تلعب��دارة�املدرسية�التعليمية�دورا�أساسيا����إنجاح�العملية�التعليمية؛�إذ�أن�مستو�ا��ا��ساسية�الرئ�سية�����

نظيم�العملية�التعليمية�وتخطيط�ا�و�عمل�ع�����يئة��جواء�النفسية�و�جتماعية�والتج���ية�للتعلم،�تكمن����ت

و�دارة�املدرسية�مطالبة�باستحداث�ب���و�يا�ل��ع���بمسألة�الت�سيق�وال��ت�ب�لر�ط�الدارس�ن�باملجتمع�ومواقع�

العمل�ومطالبة�بأخذ�مسألة�التوجيھ�و�رشاد�الطال�ي

لذلك��س����دارة�املدرسية�لتحقيق�مجموعة�من���داف�ن��ص�ا������ي���

 سي���شؤون�املدرسة�بما�يكفل�عطاء��ل�فرد�ف��ا�

 تمام�بوضع�ا��طط�التطور�ة�الالزمة�للمدرسة�و�شراف�التام�ع���تنفيذ��عمال�املدرسية��

 املحافظة�ع���النظام�العام����املدرسة

 توف����ل�الظروف�و�م�انيات�ال����ساعد�ع���توجيھ�نمو�التالميذ
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دخيل�هللا�محمد�الصر�صري،�يوسف�حسن�العارف،�مرجع�

ل�ا��ل�إدارة�مدرسية����أي�م�ان�وأي�زمان،�ولكن��ناك�أ�داف��س����دارة�

�لوزراء� �الثا�ي �املؤتمر�الفكري �حدد�ا �كما �تحقيق�ا �إ�� ��س�� �أن �يجب �ال�� �أو�باألحرى �لتحقيق�ا �العر�ية املدرسية

- عبد�العز�ز�بن�عبد�هللا�الس�بل،�مرجع�سابق،�ص

�عز�ز�السياسات�ال��بو�ة�العر�ية�املؤكدة�ع���مبادئ�وقيم��نتماء�العر�ي�و�سالمي�وحماية�ال�و�ة�الثقافية�و�

وحماية��من�الوط���واملحافظة�ع���ال��ة�العامة�

�يدور� �بما �وتبص���م �وتار�خ�م، �وأم��م �بحضار��م �الدارس�ن �ور�ط �والعر�ية، ��سالمية �واملبادئ �بالقيم العناية

 )288-284:ص-السابق،�ص�املرجع

ومن�خالل�ما�سبق�نحاول��ن�التطرق�إ���القائم�ن�ع���إدارة�املدرسة�بما�ف��ا�مدير�املدرسة�ومس�شاري�ال��بية�

�تفك��� �تؤثر��� �فعالة �بطر�قة ��فراد �سلوك �توجيھ �ع�� �ال��بوي �القائد �قدرة ��

�خر�ن،�وتحقق�التفاعل��جتما���بي��م،�وترفع�من�مستوى�أدا��م،����ظل�بناء�ا��ماعة�واملحافظة�ع���تماسك�ا،�

دير�النا����و�القائد�و�و�أساس�وامل. 

نجاح�العملية�ال��بو�ة،�وذلك�ملا�لھ�من�دور�إيجا�ي�كب������إنجاح�التفاعل��يجا�ي�ب�ن�املرؤوس�ن�من�خالل�اتباع�

�وتحف���م� �مرؤوسيھ، �واتجا�ات �سلوك التاث�����

82(  

" الطر�قة�ال���يؤثر�ف��ا��فراد�عن�قصد����وضع�وتحقيق����داف�ا��ماعية،�أي�أ�داف�املؤسسة

��داري�من� �الطاقم ��� �تأث���القائد �عملية �و�� �وتر�و�ي، �قيادي �نف���، �اجتما�� �تفاعل �عملية ��� �بو�ة

  ..أجل�تحقيق���داف��والغايات�ال���يصبوا�إ���تحقيق�ا�ما��س���بالغايات�واملرامي�ال��بو�ة
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دخيل�هللا�محمد�الصر�صري،�يوسف�حسن�العارف،�مرجع�( الس���إ���تحقيق���داف��جتماعية�ال���يرضا�ا�املجتمع

ل�ا��ل�إدارة�مدرسية����أي�م�ان�وأي�زمان،�ولكن��ناك�أ�داف��س����دارة��نالحظ�أن��ذه���داف��س��

�لوزراء� �الثا�ي �املؤتمر�الفكري �حدد�ا �كما �تحقيق�ا �إ�� ��س�� �أن �يجب �ال�� �أو�باألحرى �لتحقيق�ا �العر�ية املدرسية

 :ال��بية�العرب�و�مكن�ت��يص�ا�فيما�ي��

عبد�العز�ز�بن�عبد�هللا�الس�بل،�مرجع�سابق،�ص( جميع�مراحل�التعليم�عز�ز�تدر�س�العقيدة�والثقافة��سالمية����

�عز�ز�السياسات�ال��بو�ة�العر�ية�املؤكدة�ع���مبادئ�وقيم��نتماء�العر�ي�و�سالمي�وحماية�ال�و�ة�الثقافية�و�

وحماية��من�الوط���واملحافظة�ع���ال��ة�العامة�التأكيد�ع���إكساب�الدارس�ن�مل�ارات�ا��ياة�وقيم�املواطنة،�

�يدور� �بما �وتبص���م �وتار�خ�م، �وأم��م �بحضار��م �الدارس�ن �ور�ط �والعر�ية، ��سالمية �واملبادئ �بالقيم العناية

 .حول�م�من�أحداث�وتحديات

املرجع( ترسيخ�قيم�وثقافة�املواطنة�وحقوق�ا،�ع�����شطة�الصفية�وغ���الصفية

ومن�خالل�ما�سبق�نحاول��ن�التطرق�إ���القائم�ن�ع���إدارة�املدرسة�بما�ف��ا�مدير�املدرسة�ومس�شاري�ال��بية�

  :لنذكر��عض�صفا��م�وم�ام�م�كما�ي��

  : القيادة�ال��بو�ة��أنماط�ا�وم�ام�ا

�ال��بو�ة �القيادة �تفك����:�عر�ف �تؤثر��� �فعالة �بطر�قة ��فراد �سلوك �توجيھ �ع�� �ال��بوي �القائد �قدرة ��

�خر�ن،�وتحقق�التفاعل��جتما���بي��م،�وترفع�من�مستوى�أدا��م،����ظل�بناء�ا��ماعة�واملحافظة�ع���تماسك�ا،�

. وعادة�مات�ون��ذه�القيادة�مسؤولية�املدراء�الذين�يقودون�العمليات�التعليمية

نجاح�العملية�ال��بو�ة،�وذلك�ملا�لھ�من�دور�إيجا�ي�كب������إنجاح�التفاعل��يجا�ي�ب�ن�املرؤوس�ن�من�خالل�اتباع�

 .أنماط�قيادية�فعالة،�ل�ا�تأث���ع���نجاح�املؤسسة�التعليمية

� ��غ��ي �الصمد �عبد �" يرى ��داري �القائد �قدرة ��–� �ع�� �وتحف���م�الدير� �مرؤوسيھ، �واتجا�ات �سلوك التاث�����

82:،ص2000عبد�الصمد��ع��ي،" ( وكسب�ثق��م�نحو�تحقيق���داف�ال��بو�ة

الطر�قة�ال���يؤثر�ف��ا��فراد�عن�قصد����وضع�وتحقيق����داف�ا��ماعية،�أي�أ�داف�املؤسسة

  )11:،ص1985

��داري�من� �الطاقم ��� �تأث���القائد �عملية �و�� �وتر�و�ي، �قيادي �نف���، �اجتما�� �تفاعل �عملية ��� �بو�ة

أجل�تحقيق���داف��والغايات�ال���يصبوا�إ���تحقيق�ا�ما��س���بالغايات�واملرامي�ال��بو�ة

  :ومن��نا�ن��ص�مف�وم�القيادة�ال��بو�ة����النقاط�التالية

 .قياديأسلوب�إداري�نمط�
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 الس���إ���تحقيق���داف��جتماعية�ال���يرضا�ا�املجتمع

 )64-63:ص-سابق،�ص

نالحظ�أن��ذه���داف��س�����������

�لوزراء� �الثا�ي �املؤتمر�الفكري �حدد�ا �كما �تحقيق�ا �إ�� ��س�� �أن �يجب �ال�� �أو�باألحرى �لتحقيق�ا �العر�ية املدرسية

ال��بية�العرب�و�مكن�ت��يص�ا�فيما�ي��

 عز�ز�تدر�س�العقيدة�والثقافة��سالمية�����

 )288-284:ص

 عز�ز�السياسات�ال��بو�ة�العر�ية�املؤكدة�ع���مبادئ�وقيم��نتماء�العر�ي�و�سالمي�وحماية�ال�و�ة�الثقافية�و��

  .ال��اثية�لألمة

 �،التأكيد�ع���إكساب�الدارس�ن�مل�ارات�ا��ياة�وقيم�املواطنة

 .وال��صية

 يدور�� �بما �وتبص���م �وتار�خ�م، �وأم��م �بحضار��م �الدارس�ن �ور�ط �والعر�ية، ��سالمية �واملبادئ �بالقيم العناية

حول�م�من�أحداث�وتحديات

 ترسيخ�قيم�وثقافة�املواطنة�وحقوق�ا،�ع�����شطة�الصفية�وغ���الصفية

ومن�خالل�ما�سبق�نحاول��ن�التطرق�إ���القائم�ن�ع���إدارة�املدرسة�بما�ف��ا�مدير�املدرسة�ومس�شاري�ال��بية�������

لنذكر��عض�صفا��م�وم�ام�م�كما�ي��

القيادة�ال��بو�ة��أنماط�ا�وم�ام�ا: ثالثا

�ال��بو�ة .1 �القيادة �عر�ف

�خر�ن،�وتحقق�التفاعل��جتما���بي��م،�وترفع�من�مستوى�أدا��م،����ظل�بناء�ا��ماعة�واملحافظة�ع���تماسك�ا،�

وعادة�مات�ون��ذه�القيادة�مسؤولية�املدراء�الذين�يقودون�العمليات�التعليمية

نجاح�العملية�ال��بو�ة،�وذلك�ملا�لھ�من�دور�إيجا�ي�كب������إنجاح�التفاعل��يجا�ي�ب�ن�املرؤوس�ن�من�خالل�اتباع�

أنماط�قيادية�فعالة،�ل�ا�تأث���ع���نجاح�املؤسسة�التعليمية

� ��غ��ي �الصمد �عبد يرى

وكسب�ثق��م�نحو�تحقيق���داف�ال��بو�ة

الطر�قة�ال���يؤثر�ف��ا��فراد�عن�قصد����وضع�وتحقيق����داف�ا��ماعية،�أي�أ�داف�املؤسسة: " و�ري�كالر�س

1985طھ�ا��اج�ألياس،(

�ال� ��داري�من�فالقيادة �الطاقم ��� �تأث���القائد �عملية �و�� �وتر�و�ي، �قيادي �نف���، �اجتما�� �تفاعل �عملية ��� �بو�ة

أجل�تحقيق���داف��والغايات�ال���يصبوا�إ���تحقيق�ا�ما��س���بالغايات�واملرامي�ال��بو�ة

ومن��نا�ن��ص�مف�وم�القيادة�ال��بو�ة����النقاط�التالية

 أسلوب�إداري�نمط�
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 .ملؤسسة�ال��بو�ة�إدار��ن،�معلم�ن،�تالميذ

 عملية�تحقيق���داف؛�أي���داف�ال��بو�ة�والغايات�واملرامي�ال����س���املدرسة�للوصول�إل��ا

 .عملية�إصالح�وتجديد،�وتطو�ر؛�أي�تطو�ر����العمل�القيادي،�و�سي���املؤسسة�ال��بو�ة�لتواكب�التطورات

�ايجابيات� �نمط �ول�ل ،� �بتطبيق�ا �ال��بو�ة ��دارة �تقوم �للقيادة �أنماط �عدة �ناك

�ب�ن� �السليمة ���سانية �العالقات ��ذه ��� �املشاركة �ع�� ��عتمد �الذي �و��سلوب

�وحل� �باالنطالق، �داخل�م �ال�امنة �لطاقا��م �و�سمح حاجا��م،

�و�و�من�أك���أساليب�القيادة�السائدة� ��شاركية، �بأ��ا�قيادة �القول �وممكن �باتخاذ�القرارات، �ومشارك��م مشكال��م،

 .�عتماد�ع���مبدأ�ت�افؤ�الفرص��والعدالة�واملوضوعية�����سي���املؤسسة�ال��بو�ة

 .سياسات�متطورة�من�اجل�ضمان�فاعلية�املؤسسة�ال��بو�ة

 ..البد�من�توافر��تجا�ات��يجابية�لتطو�ر�املؤسسة�ال��بو�ة�وطاقم�ا��داري 

و�ذا��سلوب�عكس�أسلوب�الديمقراطية،�و�و�من�أساليب�

�وامر�الصارمة،�و�فرض�ع���مرؤوسيھ�قبول�ا،�

�أو�امل �املراوغة �أسلوب �فيھ�القائد ��ستخدم �ان �وممكن �والتخو�ف، �العقاب �بدرجة�كب��ة �فيھ�القائد ناورة�و�ستخدم

 .بنفسھ�من�قام�بصنع��ذا�القرار و�و�أن�يجعل�املرؤوس�ن��عتقدون�با��م�قاموا�باملشاركة����اتخاذ�القرار�ب�نما��و

�ورفض� �املألوف �عن �ا��روج �أو �التجديد، �القائد �فيھ �يرفض �الذي �النمط و�و

والتفك���مع�م،�ورفض�أف�ار�م�املتجددة�الغ���مألوفة�

�القائد�بدفع�مرؤوسيھ�إ���ا��روج�من�منطقة�الراحة�وذلك� و���القيادة�ال���يقوم�ف��ا

املرؤوس�ن�بالعمل�عل��ا��ل�أسبوع�أو��ل�ش�ر�إ���م�ام�متعددة�ومتجددة�لتحس�ن�

القيادة�امل�سا�لة��و�نمط�إداري�يتم���فيھ�

� �من �فرد ��ل �يح��م �م�نتھ، �بمجال �غنية �معلومات �لديھ �متواضعة، �مرحة ����صية �ال�يرغب�القائد �املدرسة، أفراد

بتقييد�حر�ة�مرؤوسيھ�وال�يفرض�عل��م�رأيھ�وال�يفرض�عل��م�نمط�مع�ن،�لذلك�تنعدم�����ذا�النمط�روح�العمل�

 )26/09/2022أز�ار�عبد�ا��ليل،�
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 .ملؤسسة�ال��بو�ة�ي تفاعل�اجتما���وتر�وي�ب�ن�املدير�والطاقم�الرادار 

ملؤسسة�ال��بو�ة�إدار��ن،�معلم�ن،�تالميذ�ي عالقة�تأث���،�تأث���مدير�املدرسة�ع���الطاقم�الرادار 

عملية�تحقيق���داف؛�أي���داف�ال��بو�ة�والغايات�واملرامي�ال����س���املدرسة�للوصول�إل��ا

عملية�إصالح�وتجديد،�وتطو�ر؛�أي�تطو�ر����العمل�القيادي،�و�سي���املؤسسة�ال��بو�ة�لتواكب�التطورات

�ال��بو�ة �القيادة �ايجابيات�: أنماط �نمط �ول�ل ،� �بتطبيق�ا �ال��بو�ة ��دارة �تقوم �للقيادة �أنماط �عدة �ناك

  :ر�وعيوب�وتأث��ات�ع����دارة�ونجاح�ا�وفاعلي��ا��ومن��نماط�نذك

�الديمقراطية �ب�ن��:القيادة �السليمة ���سانية �العالقات ��ذه ��� �املشاركة �ع�� ��عتمد �الذي �و��سلوب

شبع
ُ
�� �ال�� �السلطة �وتفو�ض �ومرؤوسيھ، �وحل��القائد �باالنطالق، �داخل�م �ال�امنة �لطاقا��م �و�سمح حاجا��م،

�و�و�من�أك���أساليب�القيادة�السائدة� ��شاركية، �بأ��ا�قيادة �القول �وممكن �باتخاذ�القرارات، �ومشارك��م مشكال��م،

 :و�مكن�ن��ص�ا���

 .ا�تمام�القيادة�املدرسية�بالتخطيط

 .ب�ن�املدير�والطاقم��داري ت�و�ن�عالقات�عمل�فاعلة�

 .تطبيق�السياسات�و�جراءات��دار�ة�لفاعلية�إدارة�املدرسة

�عتماد�ع���مبدأ�ت�افؤ�الفرص��والعدالة�واملوضوعية�����سي���املؤسسة�ال��بو�ة

سياسات�متطورة�من�اجل�ضمان�فاعلية�املؤسسة�ال��بو�ةو��تطو�ر�أداء�الطاقم��داري�بأساليب

 .املؤسسة�ال��بو�ة�البت�ار�والتجديد

البد�من�توافر��تجا�ات��يجابية�لتطو�ر�املؤسسة�ال��بو�ة�وطاقم�ا��داري 

و�ذا��سلوب�عكس�أسلوب�الديمقراطية،�و�و�من�أساليب�: الديكتاتوري��سلوب :القيادة��وتوقراطية

�وامر�الصارمة،�و�فرض�ع���مرؤوسيھ�قبول�ا،��إصدار القيادة�السلبية،�العنيفة�وامل�شددة،�وامل�سلطة،�القائمة�ع���

�أو�امل �املراوغة �أسلوب �فيھ�القائد ��ستخدم �ان �وممكن �والتخو�ف، �العقاب �بدرجة�كب��ة �فيھ�القائد و�ستخدم

و�و�أن�يجعل�املرؤوس�ن��عتقدون�با��م�قاموا�باملشاركة����اتخاذ�القرار�ب�نما��و

�الب��وقراطية �ورفض��:القيادة �املألوف �عن �ا��روج �أو �التجديد، �القائد �فيھ �يرفض �الذي �النمط و�و

والتفك���مع�م،�ورفض�أف�ار�م�املتجددة�الغ���مألوفة��ساليب�الغ���مع�ودة،�وذلك��عد�استماع�القائد�ملرؤوسيھ�

 .وغالًبا�ال�شعر�فيھ�املرؤوس�ن�بالرضا. ح���لو��انت���دف�للتطو�ر�والتجديد

�القائد�بدفع�مرؤوسيھ�إ���ا��روج�من�منطقة�الراحة�وذلك�: القيادة�التحو�لة و���القيادة�ال���يقوم�ف��ا

املرؤوس�ن�بالعمل�عل��ا��ل�أسبوع�أو��ل�ش�ر�إ���م�ام�متعددة�ومتجددة�لتحس�ن�بتغي���امل�ام��ساسية�ال���يقوم�

القيادة�امل�سا�لة��و�نمط�إداري�يتم���فيھ�. م�ارا��م�وتطور�أف�ار�م،�و�ذه�امل�ام�تزداد�صعو�ة�تدر�جًيا�مع�الوقت

� �من �فرد ��ل �يح��م �م�نتھ، �بمجال �غنية �معلومات �لديھ �متواضعة، �مرحة ����صية القائد

بتقييد�حر�ة�مرؤوسيھ�وال�يفرض�عل��م�رأيھ�وال�يفرض�عل��م�نمط�مع�ن،�لذلك�تنعدم�����ذا�النمط�روح�العمل�

أز�ار�عبد�ا��ليل،�( .والفر�ق،�مما�يؤدي�إ���حالة�من�الفو����وال�س�ب����املؤسسة�التعليمية
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  تفاعل�اجتما���وتر�وي�ب�ن�املدير�والطاقم�الرادار

  عالقة�تأث���،�تأث���مدير�املدرسة�ع���الطاقم�الرادار

 عملية�تحقيق���داف؛�أي���داف�ال��بو�ة�والغايات�واملرامي�ال����س���املدرسة�للوصول�إل��ا

 عملية�إصالح�وتجديد،�وتطو�ر؛�أي�تطو�ر����العمل�القيادي،�و�سي���املؤسسة�ال��بو�ة�لتواكب�التطورات

�ال��بو�ة .2 �القيادة أنماط

وعيوب�وتأث��ات�ع����دارة�ونجاح�ا�وفاعلي��ا��ومن��نماط�نذك

 الديمقراطية� القيادة

شبع
ُ
�� �ال�� �السلطة �وتفو�ض �ومرؤوسيھ، القائد

�و�و�من�أك���أساليب�القيادة�السائدة� ��شاركية، �بأ��ا�قيادة �القول �وممكن �باتخاذ�القرارات، �ومشارك��م مشكال��م،

و�مكن�ن��ص�ا����.اليوم�وأك���ا�فاعلية

 ا�تمام�القيادة�املدرسية�بالتخطيط

 ت�و�ن�عالقات�عمل�فاعلة�

 تطبيق�السياسات�و�جراءات��دار�ة�لفاعلية�إدارة�املدرسة

 عتماد�ع���مبدأ�ت�افؤ�الفرص��والعدالة�واملوضوعية�����سي���املؤسسة�ال��بو�ة�

 تطو�ر�أداء�الطاقم��داري�بأساليب

 املؤسسة�ال��بو�ة�البت�ار�والتجديددعم�

  البد�من�توافر��تجا�ات��يجابية�لتطو�ر�املؤسسة�ال��بو�ة�وطاقم�ا��داري

  القيادة��وتوقراطية

القيادة�السلبية،�العنيفة�وامل�شددة،�وامل�سلطة،�القائمة�ع���

�أو�امل �املراوغة �أسلوب �فيھ�القائد ��ستخدم �ان �وممكن �والتخو�ف، �العقاب �بدرجة�كب��ة �فيھ�القائد و�ستخدم

و�و�أن�يجعل�املرؤوس�ن��عتقدون�با��م�قاموا�باملشاركة����اتخاذ�القرار�ب�نما��و

 الب��وقراطية� القيادة

�ساليب�الغ���مع�ودة،�وذلك��عد�استماع�القائد�ملرؤوسيھ�

ح���لو��انت���دف�للتطو�ر�والتجديد

 القيادة�التحو�لة

بتغي���امل�ام��ساسية�ال���يقوم�

م�ارا��م�وتطور�أف�ار�م،�و�ذه�امل�ام�تزداد�صعو�ة�تدر�جًيا�مع�الوقت

� �من �فرد ��ل �يح��م �م�نتھ، �بمجال �غنية �معلومات �لديھ �متواضعة، �مرحة ����صية القائد

بتقييد�حر�ة�مرؤوسيھ�وال�يفرض�عل��م�رأيھ�وال�يفرض�عل��م�نمط�مع�ن،�لذلك�تنعدم�����ذا�النمط�روح�العمل�

والفر�ق،�مما�يؤدي�إ���حالة�من�الفو����وال�س�ب����املؤسسة�التعليمية
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اك�عدة�مواصفات�ي�سم���ا�مدير�املدرسة�كقائد�تر�وي،��ساير�عملھ�وم�نتھ،�

  .�يمان�بم�نة�التدر�س�و�ع��از���ا،�وف�م�الب�ئة�املحيطة�باملدرسة�ومشكال��ا

طال��ا،�أي�إذا��ان����املدرسة�املتوسطة�

 .القدرة�ع���العمل�مع��خر�ن،��املعلم�ن�و�دار��ن�والتالميذ،�وأوليا��م

�إذا�أخذ�املشورة�من�العامل�ن�
ّ
�يقوم�بأي�عمل�إال

ّ
 .معھ����املدرسةأن�ي�ون�ديمقراطيا����التعامل،�وأال

م�دي�محمود�سالم،�عبد�اللطيف�بن�حمد�ا��لي��،�

����القيادة�ال��بو�ة،�أل��ا��ساس����ال�شاط��شرا��،�و�قصد���ا�مجموعة� �عت�����صية�املدير�عنصرا��اما

  :الصفات�ا��سمية�و�نفعالية�والعقلية،�حيث�أ��ا�تؤثر����تصرفات�الفرد،و�مكن�ت��يص��ذه�املواصفات������ي

 .ير�املدرسة�ح����ستطيع�القيام�بم�امھ

  .قوة�ال��صية،�أل��ا������م����مجال��دارة�املدرسية�ملا�ل�ا�قوة�ع���التأث���ع����خر�ن

���� ��امة �وسيلة ��عت�� �والطالقة �للعمل، �وا��ماس �ال�شاط �خالل �من �اللفظية �والطالقة ا��يو�ة

فال�بّد�من�أن�يتوفر����قائد�املدرسة��ستقرار�النف����والعاطفي�وقادرا����التحكم����

�سابق،�-(أعصابھ،�ألن��ذا��ساعده�ع���توجيھ�وترشيد�العامل�ن�معھ�و�س�ل�عليھ�م�امھ� �مرجع �العمايرة، �حسن محمد

املدرسة�واسع��فق،حسن�التصرف،�واليقظة�

 )97: املرجع�السابق،�ص(باإلضافة�إ���الص���واملثابرة،�ألن�القائد�ا��قيقي�ال�ييأس�عن�مواج�ة�املشكالت�

�1976أبر�ل��16املؤرخ�����35-76ونتطرق��نا�إ���م�ام�مدير�املدرسة�كما�حدد�القرار�الوزاري�بمقت�����مر�رقم�

� ��� �واملتضمن�1990ف��اير��6املؤرخ ،

�و�مكن� �وغ���ا �وإدار�ة �تر�و�ة ��شاطات �من �مدير�املدرسة �يمارس�ا �

 .ي�ون�مسؤوال�ع���حسن�س���املؤسسة،�وال�سي���والتأط���ال��بوي�و�داري 
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اك�عدة�مواصفات�ي�سم���ا�مدير�املدرسة�كقائد�تر�وي،��ساير�عملھ�وم�نتھ،��ن: :القائد�ال��بوي 

 :وقد�حدد�ا�علماء�ال��بية����عدة�نوا���م��ا

�يمان�بم�نة�التدر�س�و�ع��از���ا،�وف�م�الب�ئة�املحيطة�باملدرسة�ومشكال��ا

طال��ا،�أي�إذا��ان����املدرسة�املتوسطة���ملام�بأ�داف�باملرحلة�التعليمية�ال����عمل���ا�وخصائص

  .فعليھ�أن�ي�ون�مطلعا�ع���خصائص�طالب��ذه�املرحلة�����ل�ا��وانب

القدرة�ع���العمل�مع��خر�ن،��املعلم�ن�و�دار��ن�والتالميذ،�وأوليا��م

�إذا�أخذ�املشورة�من�العامل�ن�
ّ
�يقوم�بأي�عمل�إال

ّ
أن�ي�ون�ديمقراطيا����التعامل،�وأال

 .�ملام�بامل�ارات��دار�ة�واملالية،�وما�يتصل��عملھ�كقائد�تر�وي 

م�دي�محمود�سالم،�عبد�اللطيف�بن�حمد�ا��لي��،�( ..القدرة�ع���التخطيط�والتنظيم�والرقابة�و�شراف�والتوجيھ�والقيادة

����القيادة�ال��بو�ة،�أل��ا��ساس����ال�شاط��شرا��،�و�قصد���ا�مجموعة� �عت�����صية�املدير�عنصرا��اما

الصفات�ا��سمية�و�نفعالية�والعقلية،�حيث�أ��ا�تؤثر����تصرفات�الفرد،و�مكن�ت��يص��ذه�املواصفات������ي

ير�املدرسة�ح����ستطيع�القيام�بم�امھالقوة�ا��سمية�والعص�ية،��ع���ال��ة�ا��يدة�ملد

قوة�ال��صية،�أل��ا������م����مجال��دارة�املدرسية�ملا�ل�ا�قوة�ع���التأث���ع����خر�ن

���� ��امة �وسيلة ��عت�� �والطالقة �للعمل، �وا��ماس �ال�شاط �خالل �من �اللفظية �والطالقة ا��يو�ة

 .التواصل�ا��يد�ب�نھ�و��ن�مرؤوسھ�والعامل�ن�معھ

فال�بّد�من�أن�يتوفر����قائد�املدرسة��ستقرار�النف����والعاطفي�وقادرا����التحكم����: ال��ة�النفسية

أعصابھ،�ألن��ذا��ساعده�ع���توجيھ�وترشيد�العامل�ن�معھ�و�س�ل�عليھ�م�امھ�

املدرسة�واسع��فق،حسن�التصرف،�واليقظة��فيجب�أن�ي�ون�مدير : ا��لق�الطيب�والقدوة�ا��سنة

باإلضافة�إ���الص���واملثابرة،�ألن�القائد�ا��قيقي�ال�ييأس�عن�مواج�ة�املشكالت�

  :القائد�ال��بوي 

ونتطرق��نا�إ���م�ام�مدير�املدرسة�كما�حدد�القرار�الوزاري�بمقت�����مر�رقم�

� �رقم �التنفيذي �املرسوم �و�مقت��� �والت�و�ن، �ال��بية �تنظيم ��49- 90واملتضمن ��� املؤرخ

�ال� �امل�ام �يقرر �ال��بية ��عمال ��سا��� �و�مكن�القانون �وغ���ا �وإدار�ة �تر�و�ة ��شاطات �من �مدير�املدرسة �يمارس�ا �

ي�ون�مسؤوال�ع���حسن�س���املؤسسة،�وال�سي���والتأط���ال��بوي�و�داري 

 
التربویة واتجاھات التربیة الحدیثةالقیادة       

                                             

  

  املؤتمر�الدو��

2022 

 

القائد�ال��بوي �املدير �مواصفات.3

وقد�حدد�ا�علماء�ال��بية����عدة�نوا���م��ا

  :صفات�م�نية*

 يمان�بم�نة�التدر�س�و�ع��از���ا،�وف�م�الب�ئة�املحيطة�باملدرسة�ومشكال��ا�

 ملام�بأ�داف�باملرحلة�التعليمية�ال����عمل���ا�وخصائص�

فعليھ�أن�ي�ون�مطلعا�ع���خصائص�طالب��ذه�املرحلة�����ل�ا��وانب

 القدرة�ع���العمل�مع��خر�ن،��املعلم�ن�و�دار��ن�والتالميذ،�وأوليا��م

 إذا�أخذ�املشورة�من�العامل�ن��
ّ
�يقوم�بأي�عمل�إال

ّ
أن�ي�ون�ديمقراطيا����التعامل،�وأال

  ملام�بامل�ارات��دار�ة�واملالية،�وما�يتصل��عملھ�كقائد�تر�وي�

القدرة�ع���التخطيط�والتنظيم�والرقابة�و�شراف�والتوجيھ�والقيادة

   .)131: ص

 

  :صفات���صية*

����القيادة�ال��بو�ة،�أل��ا��ساس����ال�شاط��شرا��،�و�قصد���ا�مجموعة�������� �عت�����صية�املدير�عنصرا��اما

الصفات�ا��سمية�و�نفعالية�والعقلية،�حيث�أ��ا�تؤثر����تصرفات�الفرد،و�مكن�ت��يص��ذه�املواصفات������ي

 القوة�ا��سمية�والعص�ية،��ع���ال��ة�ا��يدة�ملد

 قوة�ال��صية،�أل��ا������م����مجال��دارة�املدرسية�ملا�ل�ا�قوة�ع���التأث���ع����خر�ن

 ���� ��امة �وسيلة ��عت�� �والطالقة �للعمل، �وا��ماس �ال�شاط �خالل �من �اللفظية �والطالقة ا��يو�ة

التواصل�ا��يد�ب�نھ�و��ن�مرؤوسھ�والعامل�ن�معھ

 ال��ة�النفسية

أعصابھ،�ألن��ذا��ساعده�ع���توجيھ�وترشيد�العامل�ن�معھ�و�س�ل�عليھ�م�امھ�

 )97-95:ص-ص

 ا��لق�الطيب�والقدوة�ا��سنة

 .ملواج�ة�املشكالت

 باإلضافة�إ���الص���واملثابرة،�ألن�القائد�ا��قيقي�ال�ييأس�عن�مواج�ة�املشكالت�

القائد�ال��بوي املدير�م�ام�.4

ونتطرق��نا�إ���م�ام�مدير�املدرسة�كما�حدد�القرار�الوزاري�بمقت�����مر�رقم�������

� �رقم �التنفيذي �املرسوم �و�مقت��� �والت�و�ن، �ال��بية �تنظيم واملتضمن

�ال� �امل�ام �يقرر �ال��بية ��عمال ��سا��� القانون

 :ت��يص�ا������ي

  ي�ون�مسؤوال�ع���حسن�س���املؤسسة،�وال�سي���والتأط���ال��بوي�و�داري
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  .يل��م�با��ضور�الدائم����املؤسسة،�ووضع��جراءات�الضرور�ة�لتحس�ن�ت�و�ن�املدرس�ن

���دمة� �واملالية �ال�شر�ة �و���ر�الوسائل �والت�سيق، �القائمة لدواليب

وضع��جراءات�الضرور�ة�ل�شكيل��فواج�ال��بو�ة،�قصد�تحقيق�الت�سيق��فضل�والتكيف���سب�لعمل�

�جراءات�الكفيلة�ملساعدة��ساتذة�يجب�ع���املدير�أن�يقوم�بز�ارة�ومراقبة�املدرس�ن����أقسام�م،�و�تخذ�

�وتر�ية� �نا�� ��عليم �ملنح تظافر�ا���ود

�الشعور  �تنمية �ع�� �و�ولياء �واملوظف�ن �التالميذ �مع �يتعاون �أن �املتبادلة،��يجب �الثقة �وتقو�ة باملسؤولية

ي�ب���أن���دف�عمل�املدير�إ���إقامة�الشروط�ال���من�شأ��ا�إكمال�ال��بية�ال���تمنح�ا��سرة�وت�س���ا��ياة�

�الغ�� �واح��ام �ا��ما�� �التعاون �روح �و�ث �العمل �والتحف���ع�� �الوطن، �حب التربیة الوطنیة، وزارة ( غرس

،�لت�افل�والت�امل�وال�شارك���� ير�ط�ب�ن�أفرد�ا��ماعة��الواحدة��عض�م�ببعض

��داري،� �وطاقمھ �القائد �ب�ن �مت�نة إ�سانية

باإلضافة�للعمل�التعاو�ي�و�ال�شار�ي�،�بطر�قة�ديمقراطي��حيث�ي�ون�مصا���ا��ماعة��ع���حساب�الفرد؛�أي�ما�

�وتفو�ض� �ومرؤوسيھ، �القائد �ب�ن �السليمة ���سانية عالقات

�باتخاذ� �ومشارك��م �مشكال��م، �وحل �باالنطالق، �داخل�م �ال�امنة �لطاقا��م �و�سمح حاجا��م،

   .القرارات،�وممكن�القول�بأ��ا�قيادة��شاركية،�و�و�من�أك���أساليب�القيادة�السائدة�اليوم�وأك���ا�فاعلية

�مؤسسة� ��� ��داري �الطاقم �أفراد �سلوك �توجيھ �إ�� ���دف �فعال �اجتما�� �دور ��� �ال��بو�ة فالقيادة

�الرؤى� �بناء �خالل �من �الواقع،؛ �ارض �ع�� �املرسومة �ال��بو�ة �ا��طط �وتطبيق �ال��بو�ة ���داف املدرسة،لتحقيق

���سانية� �العالقات ��سوده جو�ديمقراطي

  .والعمل�ال�شار�ي�ب�ن�جميع�أفراد�املؤسسة،�والتأث���ف��م��و���يع�م�وتحف���م�ألداء�م�ام�م�ع���أكمل�وجھ

�واملرامي� ���داف �تحقيق ��� �وفاعلية �نجاعة �أك��ا ���عل�ا ��دار�ة، �العملية ��� � �فاعال �دورا �ال��بو�ة � وللقيادة

و���سانية�و�جتماعية،�وال��بو�ة�للعملية�

 ولتحقيق��ذا�البد�من�إتباع�ا��طوات�التالية�
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يل��م�با��ضور�الدائم����املؤسسة،�ووضع��جراءات�الضرور�ة�لتحس�ن�ت�و�ن�املدرس�ن

�وا �املصا�� �مختلف �بت�شيط ���دمة�يقوم �واملالية �ال�شر�ة �و���ر�الوسائل �والت�سيق، �القائمة لدواليب

 

وضع��جراءات�الضرور�ة�ل�شكيل��فواج�ال��بو�ة،�قصد�تحقيق�الت�سيق��فضل�والتكيف���سب�لعمل�

يجب�ع���املدير�أن�يقوم�بز�ارة�ومراقبة�املدرس�ن����أقسام�م،�و�تخذ�

 .املبتدئ�ن،�والذين�تنقص�م�ا����ة

�التالميذ �ل�سي���أ�شطة �واملادية �و�خالقية �املعنو�ة �وتر�ية�. توافر�الشروط �نا�� ��عليم �ملنح تظافر�ا���ود

 . مطبقة�لأل�داف�املرسومة

�الشعور  �تنمية �ع�� �و�ولياء �واملوظف�ن �التالميذ �مع �يتعاون �أن يجب

 .والتفا�م�واح��ام�ال��صية

ي�ب���أن���دف�عمل�املدير�إ���إقامة�الشروط�ال���من�شأ��ا�إكمال�ال��بية�ال���تمنح�ا��سرة�وت�س���ا��ياة�

�الغ�� �واح��ام �ا��ما�� �التعاون �روح �و�ث �العمل �والتحف���ع�� �الوطن، �حب غرس

 :58 -62(. 

 :الديم��اطي�وفاعلية�القيادة�ال��بو�ة

ير�ط�ب�ن�أفرد�ا��ماعة��الواحدة��عض�م�ببعض��سا���القيادة�عنصر�أ

� �عالقات �وفق ��ذا �و��ون ��دارة، �أ�داف �لتحقيق �القيادي، ��داري،�العمل �وطاقمھ �القائد �ب�ن �مت�نة إ�سانية

باإلضافة�للعمل�التعاو�ي�و�ال�شار�ي�،�بطر�قة�ديمقراطي��حيث�ي�ون�مصا���ا��ماعة��ع���حساب�الفرد؛�أي�ما�

  .�سميھ�بالضم���ا��م���و�ذا�ما��عكسھ��سلوب�القيادي�الديمقراطي

�ال ��ذه ��� �املشاركة �ع�� ��عتمد �وتفو�ض��سلوب �ومرؤوسيھ، �القائد �ب�ن �السليمة ���سانية عالقات

�باتخاذ� �ومشارك��م �مشكال��م، �وحل �باالنطالق، �داخل�م �ال�امنة �لطاقا��م �و�سمح حاجا��م،

القرارات،�وممكن�القول�بأ��ا�قيادة��شاركية،�و�و�من�أك���أساليب�القيادة�السائدة�اليوم�وأك���ا�فاعلية

�مؤسسة� ��� ��داري �الطاقم �أفراد �سلوك �توجيھ �إ�� ���دف �فعال �اجتما�� �دور ��� �ال��بو�ة فالقيادة

�الرؤى� �بناء �خالل �من �الواقع،؛ �ارض �ع�� �املرسومة �ال��بو�ة �ا��طط �وتطبيق �ال��بو�ة ���داف املدرسة،لتحقيق

� �وإيجاد �ال��بو�ة، ��سي���املؤسسة �واس��اتيجيات �والتوج�ات � ���سانية�املستقبلية �العالقات ��سوده جو�ديمقراطي

والعمل�ال�شار�ي�ب�ن�جميع�أفراد�املؤسسة،�والتأث���ف��م��و���يع�م�وتحف���م�ألداء�م�ام�م�ع���أكمل�وجھ

�واملرامي� ���داف �تحقيق ��� �وفاعلية �نجاعة �أك��ا ���عل�ا ��دار�ة، �العملية ��� � �فاعال �دورا �ال��بو�ة � وللقيادة

و���سانية�و�جتماعية،�وال��بو�ة�للعملية��ةل��بو�ة،�ف���القادرة�ع���خلق�الت�امل�ب�ن�النوا���التنظيمي

ولتحقيق��ذا�البد�من�إتباع�ا��طوات�التالية�. �دار�ة���قيق���عدا�قياديا�نا��ا�وفاعال

 
التربویة واتجاھات التربیة الحدیثةالقیادة       

                                             

  

  املؤتمر�الدو��

2022 

 

 يل��م�با��ضور�الدائم����املؤسسة،�ووضع��جراءات�الضرور�ة�لتحس�ن�ت�و�ن�املدرس�ن

 وا� �املصا�� �مختلف �بت�شيط يقوم

 .املص��ة�العليا�للتالميذ

 وضع��جراءات�الضرور�ة�ل�شكيل��فواج�ال��بو�ة،�قصد�تحقيق�الت�سيق��فضل�والتكيف���سب�لعمل�

 .�ساتذة

 يجب�ع���املدير�أن�يقوم�بز�ارة�ومراقبة�املدرس�ن����أقسام�م،�و�تخذ�

املبتدئ�ن،�والذين�تنقص�م�ا����ة

 التالميذ� �ل�سي���أ�شطة �واملادية �و�خالقية �املعنو�ة توافر�الشروط

مطبقة�لأل�داف�املرسومة

  الشعور� �تنمية �ع�� �و�ولياء �واملوظف�ن �التالميذ �مع �يتعاون �أن يجب

والتفا�م�واح��ام�ال��صية

 ي�ب���أن���دف�عمل�املدير�إ���إقامة�الشروط�ال���من�شأ��ا�إكمال�ال��بية�ال���تمنح�ا��سرة�وت�س���ا��ياة�

 .ضمن�ا��ماعة

 الغ��� �واح��ام �ا��ما�� �التعاون �روح �و�ث �العمل �والتحف���ع�� �الوطن، �حب غرس

: ص- ، ص1993مارس، 

الديم��اطي�وفاعلية�القيادة�ال��بو�ة��سلوب-

القيادة�عنصر�أ�عد�           

� �عالقات �وفق ��ذا �و��ون ��دارة، �أ�داف �لتحقيق �القيادي، العمل

باإلضافة�للعمل�التعاو�ي�و�ال�شار�ي�،�بطر�قة�ديمقراطي��حيث�ي�ون�مصا���ا��ماعة��ع���حساب�الفرد؛�أي�ما�

�سميھ�بالضم���ا��م���و�ذا�ما��عكسھ��سلوب�القيادي�الديمقراطي

         � ��ذا �الإن ��ذه ��� �املشاركة �ع�� ��عتمد �سلوب

شبع
ُ
�� �ال�� �باتخاذ� السلطة �ومشارك��م �مشكال��م، �وحل �باالنطالق، �داخل�م �ال�امنة �لطاقا��م �و�سمح حاجا��م،

القرارات،�وممكن�القول�بأ��ا�قيادة��شاركية،�و�و�من�أك���أساليب�القيادة�السائدة�اليوم�وأك���ا�فاعلية

�مؤسسة����    ��� ��داري �الطاقم �أفراد �سلوك �توجيھ �إ�� ���دف �فعال �اجتما�� �دور ��� �ال��بو�ة فالقيادة

�الرؤى� �بناء �خالل �من �الواقع،؛ �ارض �ع�� �املرسومة �ال��بو�ة �ا��طط �وتطبيق �ال��بو�ة ���داف املدرسة،لتحقيق

� �وإيجاد �ال��بو�ة، ��سي���املؤسسة �واس��اتيجيات �والتوج�ات � املستقبلية

والعمل�ال�شار�ي�ب�ن�جميع�أفراد�املؤسسة،�والتأث���ف��م��و���يع�م�وتحف���م�ألداء�م�ام�م�ع���أكمل�وجھ

�واملرامي����  ���داف �تحقيق ��� �وفاعلية �نجاعة �أك��ا ���عل�ا ��دار�ة، �العملية ��� � �فاعال �دورا �ال��بو�ة � وللقيادة

ل��بو�ة،�ف���القادرة�ع���خلق�الت�امل�ب�ن�النوا���التنظيميواملقاصد�ا

�دار�ة���قيق���عدا�قياديا�نا��ا�وفاعال
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 . ك���فاعليةا�تمام�القيادة�املدرسية�بالتخطيط،�واس��اتيجيات�التنفيذ����أفل�وقت،�وأ

�لتحقيق� �وطيدة �واجتماعية �إ�سانية �عالقات �أي ��داري؛ �املدير�والطاقم �ب�ن �فاعلة �عمل �عالقات ت�و�ن

 

 ..عية�����سي���املؤسسة�ال��بو�ة

 .تطو�ر�أداء�الطاقم��داري�بأساليب�و�سياسات�متطورة�من�اجل�ضمان�فاعلية�املؤسسة�ال��بو�ة

�داري،�و��ون��ذا�وفق�عمل��عاو�ي�

دور�مدير�املدرسة����املدرسة�التقليدية��و��سي����مور��دار�ة�و�عمال�اليومية�للمدرسة،�فعملھ�مقصور�ع���

دير�مل فمحتاج� اليوم�مدرسة�العصر�الكتنولو��،�وال�سارع�والتطور�

ملدرستھ�و�س��اتيجيات�وا��طط�ال��بو�ة��

  .الواحد،�والعمل�ا��ما���التعاو�ي،�ال�شار�ي

�محل�ا� �يحل �أن �البد �بل �املفضلة، ��� �العمودية �العالقة ��عد �لم �واملعلم�ن �مدير�املدرسة �ب�ن �العالقة �مجال و��

؛�قبروح�الفر�ا��ما����والعمل�وال�يفضل��تصال�ال��بوي�العمودي،�بل��تصال�ال��بوي��فقي،�

� �ان �إ�� �ال��بو�ة �والقيادة �املدرسية ��دارة �بمجال درسة�امل�ملدير �ا��اصة

  . ،�وع���استعداد�للتطو�ر�والتغي��

 . �عمل�بمبدأ�املشاركة�و�تمتع�باملرونة�والشفافية

 . 
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ا�تمام�القيادة�املدرسية�بالتخطيط،�واس��اتيجيات�التنفيذ����أفل�وقت،�وأ

�لتحقيق� �وطيدة �واجتماعية �إ�سانية �عالقات �أي ��داري؛ �املدير�والطاقم �ب�ن �فاعلة �عمل �عالقات ت�و�ن

 

 .تطبيق�السياسات�و�جراءات��دار�ة�الفاعلية�لنجاح��دارة�املدرسة

عية�����سي���املؤسسة�ال��بو�ة�عتماد�ع���مبدأ�ت�افؤ�الفرص��والعدالة���جتماعية�واملوضو 

تطو�ر�أداء�الطاقم��داري�بأساليب�و�سياسات�متطورة�من�اجل�ضمان�فاعلية�املؤسسة�ال��بو�ة

 .دعم�الفيادة�ال��بو�ة�لالبت�ار�والتجديد��لصا���املؤسسة�ال��بو�ة

�داري،�و��ون��ذا�وفق�عمل��عاو�ي�البد�من�توافر��تجا�ات��يجابية�لتطو�ر�املؤسسة�ال��بو�ة�وطاقم�ا�

 .و�شار�ي�ب�ن�القائد�ال��بوي�وطاقمھ��داري 

 : القائد�الفاعل�و��سلوب�الفعال

دور�مدير�املدرسة����املدرسة�التقليدية��و��سي����مور��دار�ة�و�عمال�اليومية�للمدرسة،�فعملھ�مقصور�ع���

اليوم�مدرسة�العصر�الكتنولو��،�وال�سارع�والتطور�أما����مدرسة�،�حفظ�النظام�وتنفيذ�التعليمات

��) Vision(،��ع���بوضع�الرؤ�ة��س�شرافية�اتر�و� و�س��اتيجيات�وا��طط�ال��بو�ة�

الواحد،�والعمل�ا��ما���التعاو�ي،�ال�شار�ي�ووضع���داف�والتخطيط�لبلوغ�ا�بالعمل�بروح�الفر�ق

�محل�ا� �يحل �أن �البد �بل �املفضلة، ��� �العمودية �العالقة ��عد �لم �واملعلم�ن �مدير�املدرسة �ب�ن �العالقة �مجال و��

وال�يفضل��تصال�ال��بوي�العمودي،�بل��تصال�ال��بوي��فقي،�

  .حيث�اذوب�املص��ة�الفردية�من�أجل�قيادة�تر�و�ة�فاعلة

� �ا��ديثة ��ال��بو�ة �ان �إ�� �ال��بو�ة �والقيادة �املدرسية ��دارة �بمجال ا��اصة

  : ن��ص�ا������ي

،�وع���استعداد�للتطو�ر�والتغي��رؤ�ة�وا��ة�ورسالة�طموحة،�ودائم�التفك��

 . مخطط�قادر�ع���وضع�خطط�تر�و�ة�وتنفيذ�ا�وتقو�م�ا

�عمل�بمبدأ�املشاركة�و�تمتع�باملرونة�والشفافية�،�و عملالفر�ق�يادة�قأن�ي�ون�قائدا�ديمقراطيا�،�يتمتع�ب

. مشرف�مقيم��عمل�باستمرار�ع���رفع�مستوى�معلميھ�وتحس�ن�أدا��م
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 ا�تمام�القيادة�املدرسية�بالتخطيط،�واس��اتيجيات�التنفيذ����أفل�وقت،�وأ

 لتحقيق�� �وطيدة �واجتماعية �إ�سانية �عالقات �أي ��داري؛ �املدير�والطاقم �ب�ن �فاعلة �عمل �عالقات ت�و�ن

 ..أ�داف�القيادة�ال��بو�ة

 تطبيق�السياسات�و�جراءات��دار�ة�الفاعلية�لنجاح��دارة�املدرسة

  عتماد�ع���مبدأ�ت�افؤ�الفرص��والعدالة���جتماعية�واملوضو�

 تطو�ر�أداء�الطاقم��داري�بأساليب�و�سياسات�متطورة�من�اجل�ضمان�فاعلية�املؤسسة�ال��بو�ة

 دعم�الفيادة�ال��بو�ة�لالبت�ار�والتجديد��لصا���املؤسسة�ال��بو�ة

 البد�من�توافر��تجا�ات��يجابية�لتطو�ر�املؤسسة�ال��بو�ة�وطاقم�ا�

و�شار�ي�ب�ن�القائد�ال��بوي�وطاقمھ��داري 

القائد�الفاعل�و��سلوب�الفعال-

دور�مدير�املدرسة����املدرسة�التقليدية��و��سي����مور��دار�ة�و�عمال�اليومية�للمدرسة،�فعملھ�مقصور�ع���      

حفظ�النظام�وتنفيذ�التعليمات

�قائد�بصفتھدرسة�م تر�و�ا

ووضع���داف�والتخطيط�لبلوغ�ا�بالعمل�بروح�الفر�ق

�محل�ا�        �يحل �أن �البد �بل �املفضلة، ��� �العمودية �العالقة ��عد �لم �واملعلم�ن �مدير�املدرسة �ب�ن �العالقة �مجال و��

وال�يفضل��تصال�ال��بوي�العمودي،�بل��تصال�ال��بوي��فقي،��العالقة��فقية�

حيث�اذوب�املص��ة�الفردية�من�أجل�قيادة�تر�و�ة�فاعلة

         � �الدراسات �وتؤكد �ا��ديثة ال��بو�ة

ن��ص�ا������ي�أدوار�أساسية��ا��ديثة

رؤ�ة�وا��ة�ورسالة�طموحة،�ودائم�التفك��،�ت�ون�لھ�� - 

مخطط�قادر�ع���وضع�خطط�تر�و�ة�وتنفيذ�ا�وتقو�م�اأن�ي�ون� - 

أن�ي�ون�قائدا�ديمقراطيا�،�يتمتع�ب� - 

مشرف�مقيم��عمل�باستمرار�ع���رفع�مستوى�معلميھ�وتحس�ن�أدا��م - 
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 . ���املدرسة

 . ���مدرستھب�نھ�و��ن�طاقمھ��داري�

يمتلك�قدرة�عالية���ل�املشكالت،�واعتماد�مبدأ�

�ضوء� ��� �للقيادة �جديدا �طا�عا �تتخذ �أن �ال��بو�ة �والقيادة ،� �املدرسية ��دارة ع��

�لتحس�ن� ،� �و�ال�شاركية �الديمقراطي �القيادة �مبادئ تحقيق

�حديثة� �اس��اتيجيات �وفق �علمية �منظمة �بطر�قة �وتطو�ره ��داء �وتحس�ن �القرارات� �ا�سب �واتخاذ ،� �القيادة فعالية

 :للقيادة�ال��بو�ة�و��ون��ذا�بال��ام�القيادة�ال��بو�ة�للمؤسسة�ال��بو�ة�بجملة�من�املبادئ�التالية

 .الديمقراطية�واملرونة����اختيار�السياسات�و�س��اتيجيات�و�جراءات�ا��اصة�بالقيادة�ال��بو�ة

القيادة�ال��بو�ة����املفتاح،�ونقطة�البدء����

ال��بية�ومواكبة�التطورات�التكنولوجية�والعاملية،�ف

� �والتغ����جتما��، �والتجدد �التطور � �ملواكبة��ذا �و�أداة ��ثار�ول�ا من

،�فإن�املجتمعاتمن��مجتمع�صالح�والتقدم����أي�

�ع��� �وتوج���ا �ال��بو�ة �س���العملية �عن �املسؤولة �تمثل�القيادة بإدار��ا،�ال��

مدارسنا�إن�املعتمد����إدار��ا�و�سي���شؤو��ا؛�

� ���ميع �الفعلية �املشاركة �ع�� ��عتمد �مفتوحة �ال��بو�ةفاعلة �للمؤسسة ��داري ،�الطاقم

لذا�البد�. وتحقيق�ا��ودة�ال��بو�ة�الشاملة
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 . قدوة�لزمالئھ����املدرسة�وخارج�ا�ا�و�قائدا�تر�و�ا�و 

���املدرسة�ل�ل�الطاقم��داري� ةفرص�امل�ني�عمل�بمبدأ�ت�افؤ�ال

ب�نھ�و��ن�طاقمھ��داري�من�خالل�تنمية�العالقات���سانية��تنمية�ا��و���جتما���والودي�

يمتلك�قدرة�عالية���ل�املشكالت،�واعتماد�مبدأ�فال�بد�أن� جتماعية�واملساواة�امل�نية،�أن�يمتاز�بالعدالة�� 

 . العدالة�و�نصاف�وعدم�التح��

�واق��احات �ضوء�: توصيات ��� �للقيادة �جديدا �طا�عا �تتخذ �أن �ال��بو�ة �والقيادة ،� �املدرسية ��دارة ع��

� �أجل �من �تظافر�ا���ود �ع�� �و�عمل �الشاملة، �لتحس�ن�ا��ودة ،� �و�ال�شاركية �الديمقراطي �القيادة �مبادئ تحقيق

�حديثة� �اس��اتيجيات �وفق �علمية �منظمة �بطر�قة �وتطو�ره ��داء �وتحس�ن �القرارات� �ا�سب �واتخاذ ،� �القيادة فعالية

للقيادة�ال��بو�ة�و��ون��ذا�بال��ام�القيادة�ال��بو�ة�للمؤسسة�ال��بو�ة�بجملة�من�املبادئ�التالية

 .د�ع���العمل�ا��ما���من�خالل�ت�و�ن�فر�ق�عمل�

 .الرقابة�الذاتية�للطاقم��داري�ال��بوي 

 .توطيد�العالقات���سانية�ب�ن�أعضاء�الطاقم��داري�ال��بوي 

الديمقراطية�واملرونة����اختيار�السياسات�و�س��اتيجيات�و�جراءات�ا��اصة�بالقيادة�ال��بو�ة

 .العمل�املتغ��ة�التكيف�مع�متطلبات�

 . التحس�ن�والتجديد�املستمر�لإلدارة�والعمل��داري 

 .التقو�م�املستمر�لإلدارة�وطاق�ما��داري 

 اعتماد�التغذية�الرجعية،�أل��ا�أساس�التطو�ر�والتحس�ن�والتجديد

القيادة�ال��بو�ة����املفتاح،�ونقطة�البدء����املؤسسات�ال��بو�ة��داة�ا��يو�ة����املجتمع�فإن�

ومواكبة�التطورات�التكنولوجية�والعاملية،�ف�.حاجات�املجتمع�وتطلعاتھملواكبة�التعليم�وتطو�ره،�

�للتغي���والتطو�ر� �املعاصر�عملية �مف�وم�ا ���� �والتغ����جتما��، �والتجدد �التطور � �ملواكبة��ذا و�أداة

�صالح�والتقدم����أي��وسائل ���ترت�ب� ��و�ة�تحتل�امل�ان والنتائج��يجابية�ما�يجعل�ا

� �وثيقا �ارتباطا �ع���مرتبة �وتوج���ا �ال��بو�ة �س���العملية �عن �املسؤولة �تمثل�القيادة بإدار��ا،�ال��

املعتمد����إدار��ا�و�سي���شؤو��ا؛�� أسلوب�القيادة�عتمد�ع���ارة�أو�مؤسسة�إدأساس�أن�النجاح����أي�

��تر�و�ة ���ميع �الفعلية �املشاركة �ع�� ��عتمد �مفتوحة فاعلة

وتحقيق�ا��ودة�ال��بو�ة�الشاملةوالذين�يتحملون�املسؤولية�ال�املة�لتحقيق���داف�ال��بو�ة�ورفع��داء�
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ا�و�قائدا�تر�و�ا�و مر�ين�ي�ون�أ� - 

�عمل�بمبدأ�ت�افؤ�المدرب�مؤ�ل� - 

تنمية�ا��و���جتما���والودي� - 

أن�يمتاز�بالعدالة��  - 

العدالة�و�نصاف�وعدم�التح��

�واق��احات .4 توصيات

� �أجل �من �تظافر�ا���ود �ع�� �و�عمل �الشاملة، ا��ودة

�حديثة� �اس��اتيجيات �وفق �علمية �منظمة �بطر�قة �وتطو�ره ��داء �وتحس�ن �القرارات� �ا�سب �واتخاذ ،� �القيادة فعالية

للقيادة�ال��بو�ة�و��ون��ذا�بال��ام�القيادة�ال��بو�ة�للمؤسسة�ال��بو�ة�بجملة�من�املبادئ�التالية

 د�ع���العمل�ا��ما���من�خالل�ت�و�ن�فر�ق�عمل��عتما

  الرقابة�الذاتية�للطاقم��داري�ال��بوي

  توطيد�العالقات���سانية�ب�ن�أعضاء�الطاقم��داري�ال��بوي

 الديمقراطية�واملرونة����اختيار�السياسات�و�س��اتيجيات�و�جراءات�ا��اصة�بالقيادة�ال��بو�ة

 التكيف�مع�متطلبات�

  التحس�ن�والتجديد�املستمر�لإلدارة�والعمل��داري

  التقو�م�املستمر�لإلدارة�وطاق�ما��داري

 اعتماد�التغذية�الرجعية،�أل��ا�أساس�التطو�ر�والتحس�ن�والتجديد

  : خاتمة

املؤسسات�ال��بو�ة��داة�ا��يو�ة����املجتمع�فإن�فإذا�اعت��نا�أن���         

التعليم�وتطو�ره،� عملية�إصالح

�للتغي���والتطو�ر� �املعاصر�عملية �مف�وم�ا ��

والنتائج��يجابية�ما�يجعل�ا

� �العملية ��ذه �نتائج �وثيقا �ارتباطا مرتبة

أساس�أن�النجاح����أي�

� ���ن �قيادة تر�و�ةتتطلب

والذين�يتحملون�املسؤولية�ال�املة�لتحقيق���داف�ال��بو�ة�ورفع��داء�
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�مد ��� �رسا��بو�ة �اليوم �ن نا �ع��   مبدأ�قوم

�ال��بو�ة �ل�سي���املؤسسة �ا��ديثة �و�س��اتيجيات �وا��طط ،� �و�ال�شاركية �.امل�ارة وتحقيق�،

،�دار�ال��ضـــة�العر�يـــة،��دارة�املدرســـية�البعـــد�التخطيطـــي�والتنظـــيم�املعاصـــر
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  �دارة�العامة�لإلشراف�ال��بوي �،بمنطقة�تبوك

 عالم�الكتب،�القا�رة،�مصر،�،�

�ا��ادي �القرن �مشارف �ع�� �العر�ي �الوطن ��� �ال��بية

 دار�الر�حانة،�ا��زائر،�.مفا�يم�تر�و�ة�بمنظور�سيكولو���حديث

 

 

سوسیوتربویة إلعادة إنتاج الثقة بین  رؤى: التربویة واتجاھات التربیة الحدیثة
 المؤسسات التربویة والمجتمع

   

اصدارات المركز الدیمقراطي العربي للدراسات السیاسیة واالقتصادیة                                              

 

�اختيار� �كيفية �ال��ك���ع�� �للقيادةمن ��مثل �لألسلوب �فال.القائد �؛ �مدالقيادة ��� ��بو�ة

�ال��بو�ة �ل�سي���املؤسسة �ا��ديثة �و�س��اتيجيات �وا��طط ،� �و�ال�شاركية امل�ارة

 .أ�داف�ا�بأسلوب�أك���فاعلية�

�دارة�املدرســـية�البعـــد�التخطيطـــي�والتنظـــيم�املعاصـــر )2000(-بـــد�الصـــمد

ـــــارف، ـــن�العـ ــ ــــف�حسـ ـــــري،�يوســ ـــــد�الصر�صـ ـــــل�هللا�محمـ �دارة�املدرســــــية )2003(دخيـ

مجموعة�النصوص�ا��اصة�ب�نظيم�ا��ياة�. ال�شرة�الرسمية�لل��بية)1993مارس،�(وزارة�ال��بية�الوطنية،�

  للتوثيق،�ا��زائر،��،�املدير�ة�الفرعية

�دارة�ال��بو�ة) 2007(حسن�محمد�إبرا�يم�حسان،محمد�حسن�ن�ال����،

http ://www.googel.com: �بو�ة�نقال�عنالقيادة�ال�) 2017(

دار�املس��ة،�عمان،��ردن،�،�. مبادئ��دارة�املدرسية )1999(محمد�حسن�العمايرة،

�ال��ا�يم �إبرا�يم �ب�ت �املدرسة) �ـ1428/  5/ 14 -12(سعاد ��� �املأمولة �وأدوار�ا �امليدانية �ال��بو�ة القيادة

بمنطقة�تبوك واملنعقدة،�لإلشراف�ال��بوي �،�عشر اللقاء�الثا�ي

عالم�الكتب،�القا�رة،�مصر،�،��.م�ال��بو�ةاملدخل�إ���العلو )1982(سعيد�إسماعيل�ع��،

�الس�بل، �هللا �عبد �بن �العز�ز �ا��ادي) ،2002(عبد �القرن �مشارف �ع�� �العر�ي �الوطن ��� ال��بية

  اا��ديث،�سكندر�ة،�مصر، املكتب�ا��ام��

مفا�يم�تر�و�ة�بمنظور�سيكولو���حديث )2003(عز�زي�عبد�السالم،
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ا�لالتجا�ات�املعاصرة
ً

  لتطبيق�القيادة��بداعية����ا��امعات�وفق

A proposed vision for the application of 

  

  مس�شار����ال�يئة��س�شار�ة�العليا�ومدرب�دو���معتمد����العديد�من�املنصات�الدولية�

  ا��ب��ة،�إشارة�امل��ل

laila.alezaibe@gmail.com  

أن��بداع�و�بت�ار�والصفات�ال��صية،�املتفردة����أساس�ال��صية�القيادية�املل�مة����صنع�النجاح،�كما�أن�الطاقة��يجابية�

�ق،�واس�ثمار�ا�من�القائد��س�م����تحس�ن��داء،�وأن�القائد�النا���واملتم����س�ن���بآراء��خر�ن�وال�ينفرد�بقراراتھ�و�عمل�بروح�الفر 

�يحض�ع����بداع،�و�دفع�إليھ،�و�حتضن�مخرجاتھ�
ً
قر�ة�القائد�ا��يد�أن�يخلق�ب�ئة�إبداعية�حافزة�لإلبداع،�ومناخا�ًإبداعيا

�دفت�و���ضوء��ذه�املعطيات�. و�عمق�ا�بما��عود�ع���املؤسسة�بالتم��،�والر�ادة�والقدرة�ع���تحقيق���داف�بأق����قدر�من�الفعالية

�املالئمة� ��دار�ة �الب�ئة �إ�� �والتعرف �ا��امعات، ��� ��بداعية �القيادة �نمط �تطبيق �دون �تحول �ال�� �املعوقات أ�م

و���. ،��وكذلك�التعرف�ع���م�ارات�القيادة��بداعية�الالزمة�لبناء�قيادات�جامعية�إبداعية

  .لقيادة��بداعية�لدى�القيادات�ا��امعية����ضوء��تجا�ات�املعاصرة

�خالل� �من �التحلي�� �الوصفي �املن�� �استخدمت إذ

� �تقديم �خالل �من �التطو�ري �لتفعيلواملن�� �مق��ح  تصور

��و��ا� �ا��امعية، �القيادات �لدى ��بداعية لقيادة

  .مؤسسة��عليمية�وتر�و�ة�حاضنة�لإلبداع�و�بت�ار�الذي�بدوره�ُ�س�م����التنمية�املجتمعية�وتحقيق���داف�امل�شودة

��امعية�ال����س���لتحس�ن�و���حدود�نتائج�الدراسة�قدمت�الباحثة�مجموعة�من�التوصيات�أ�م�ا�تب���التصور�املق��ح�للقيادات�ا

  .القيادة��بداعية،�القيادات�ا��امعية،��تجا�ات�املعاصرة

Abstract 

          Creativity, innovation and unique personal qualities are the basis of the 

success, and the positive energy and its investment from the leader contributes to improving performance, and that the 

successful and distinguished leader is enlightened by the opinions of others and is not al

team spirit, and the genius of a good leader lies in creating a creative environment An incentive for creativity, and a creat

climate that encourages and motivates creativity, embraces and deepens its outputs in a way

leadership and ability to achieve goals with maximum effectiveness. In light of these data, the study aimed to identify the 

most important obstacles that prevent the application of the creative leadership style in universities, and

appropriate administrative environment for creative leadership in light of contemporary trends, as well as to identify the 

creative leadership skills necessary to build creative university leaders. In light of this, the study presents a pr

for activating the creative leadership of university leaders in the light of contemporary trends.
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ا�لالتجا�ات�املعاصرة� تصور�مق��ح
ً

لتطبيق�القيادة��بداعية����ا��امعات�وفق

A proposed vision for the application of creative leadership in universities according 

to contemporary trends 

  لي���مفتاح�فرج�العز����: الدكتورة

  ا��امعة��ردنية/ دكتوراة�قيادة�تر�و�ة

مس�شار����ال�يئة��س�شار�ة�العليا�ومدرب�دو���معتمد����العديد�من�املنصات�الدولية�

ا��ب��ة،�إشارة�امل��لمن�لي�يا�مقيمة�����ردن،�عمان،�

laila.alezaibe@gmail.com: ال��يد��لك��و�ي

  00962795909207: رقم�التليفون 

أن��بداع�و�بت�ار�والصفات�ال��صية،�املتفردة����أساس�ال��صية�القيادية�املل�مة����صنع�النجاح،�كما�أن�الطاقة��يجابية�

واس�ثمار�ا�من�القائد��س�م����تحس�ن��داء،�وأن�القائد�النا���واملتم����س�ن���بآراء��خر�ن�وال�ينفرد�بقراراتھ�و�عمل�بروح�الفر 

�يحض�ع����بداع،�و�دفع�إليھ،�و�حتضن�مخرجاتھ�
ً
قر�ة�القائد�ا��يد�أن�يخلق�ب�ئة�إبداعية�حافزة�لإلبداع،�ومناخا�ًإبداعيا

و�عمق�ا�بما��عود�ع���املؤسسة�بالتم��،�والر�ادة�والقدرة�ع���تحقيق���داف�بأق����قدر�من�الفعالية

�املالئمة� ��دار�ة �الب�ئة �إ�� �والتعرف �ا��امعات، ��� ��بداعية �القيادة �نمط �تطبيق �دون �تحول �ال�� �املعوقات أ�م

،��وكذلك�التعرف�ع���م�ارات�القيادة��بداعية�الالزمة�لبناء�قيادات�جامعية�إبداعية���ضوء��تجا�ات�املعاصرة

لقيادة��بداعية�لدى�القيادات�ا��امعية����ضوء��تجا�ات�املعاصرةا�صور�مق��ح�لتفعيل

� �التطو�ري، �التحلي�� �املن�� �الباحثة �استخدمت �الدراسة؛ �أسئلة �عن �خالل�ولإلجابة �من �التحلي�� �الوصفي �املن�� �استخدمت إذ

�الدراسة �بموضوع �الصلة �ذات �املعلومات �وتحليل �للظا�رة �الشامل �. الوصف �تقديم �خالل �من �التطو�ري واملن��

  .لقيادة��بداعية����ا��امعات

�لتف �مق��ح �لتصور �الالزمة ��طر�التنظيمية �وضع �إ�� �الدراسة �توصلت ��و��ا�ا�عيلوقد �ا��امعية، �القيادات �لدى ��بداعية لقيادة

مؤسسة��عليمية�وتر�و�ة�حاضنة�لإلبداع�و�بت�ار�الذي�بدوره�ُ�س�م����التنمية�املجتمعية�وتحقيق���داف�امل�شودة

و���حدود�نتائج�الدراسة�قدمت�الباحثة�مجموعة�من�التوصيات�أ�م�ا�تب���التصور�املق��ح�للقيادات�ا

  .مخرجا��ا�ملواج�ة�املتطلبات�املتغ��ة�لسوق�العمل

القيادة��بداعية،�القيادات�ا��امعية،��تجا�ات�املعاصرة

  

Creativity, innovation and unique personal qualities are the basis of the inspirational leadership personality in making 

success, and the positive energy and its investment from the leader contributes to improving performance, and that the 

successful and distinguished leader is enlightened by the opinions of others and is not alone in his decisions and works in a 

team spirit, and the genius of a good leader lies in creating a creative environment An incentive for creativity, and a creat

climate that encourages and motivates creativity, embraces and deepens its outputs in a way

leadership and ability to achieve goals with maximum effectiveness. In light of these data, the study aimed to identify the 

most important obstacles that prevent the application of the creative leadership style in universities, and

appropriate administrative environment for creative leadership in light of contemporary trends, as well as to identify the 

creative leadership skills necessary to build creative university leaders. In light of this, the study presents a pr

for activating the creative leadership of university leaders in the light of contemporary trends. 
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تصور�مق��ح

creative leadership in universities according 

مس�شار����ال�يئة��س�شار�ة�العليا�ومدرب�دو���معتمد����العديد�من�املنصات�الدولية�

  امل��ص

أن��بداع�و�بت�ار�والصفات�ال��صية،�املتفردة����أساس�ال��صية�القيادية�املل�مة����صنع�النجاح،�كما�أن�الطاقة��يجابية�           

واس�ثمار�ا�من�القائد��س�م����تحس�ن��داء،�وأن�القائد�النا���واملتم����س�ن���بآراء��خر�ن�وال�ينفرد�بقراراتھ�و�عمل�بروح�الفر 

�يحض�ع����بداع،�و�دفع�إليھ،�و�حتضن�مخرجاتھ�وتكمن�عب
ً
قر�ة�القائد�ا��يد�أن�يخلق�ب�ئة�إبداعية�حافزة�لإلبداع،�ومناخا�ًإبداعيا

و�عمق�ا�بما��عود�ع���املؤسسة�بالتم��،�والر�ادة�والقدرة�ع���تحقيق���داف�بأق����قدر�من�الفعالية

� �ع�� �الوقوف �املالئمة�الدراسة ��دار�ة �الب�ئة �إ�� �والتعرف �ا��امعات، ��� ��بداعية �القيادة �نمط �تطبيق �دون �تحول �ال�� �املعوقات أ�م

���ضوء��تجا�ات�املعاصرة�للقيادة��بداعية

صور�مق��ح�لتفعيلضوء�ذلك�تقدم�الدراسة�ت

������ �التطو�ري، �التحلي�� �املن�� �الباحثة �استخدمت �الدراسة؛ �أسئلة �عن ولإلجابة

�الدراسة �بموضوع �الصلة �ذات �املعلومات �وتحليل �للظا�رة �الشامل الوصف

لقيادة��بداعية����ا��امعاتا

�لتف����� �مق��ح �لتصور �الالزمة ��طر�التنظيمية �وضع �إ�� �الدراسة �توصلت وقد

مؤسسة��عليمية�وتر�و�ة�حاضنة�لإلبداع�و�بت�ار�الذي�بدوره�ُ�س�م����التنمية�املجتمعية�وتحقيق���داف�امل�شودة

و���حدود�نتائج�الدراسة�قدمت�الباحثة�مجموعة�من�التوصيات�أ�م�ا�تب���التصور�املق��ح�للقيادات�ا�����

مخرجا��ا�ملواج�ة�املتطلبات�املتغ��ة�لسوق�العمل

القيادة��بداعية،�القيادات�ا��امعية،��تجا�ات�املعاصرة: ال�لمات�املفتاحية

inspirational leadership personality in making 

success, and the positive energy and its investment from the leader contributes to improving performance, and that the 

one in his decisions and works in a 

team spirit, and the genius of a good leader lies in creating a creative environment An incentive for creativity, and a creative 

climate that encourages and motivates creativity, embraces and deepens its outputs in a way that brings excellence, 

leadership and ability to achieve goals with maximum effectiveness. In light of these data, the study aimed to identify the 

most important obstacles that prevent the application of the creative leadership style in universities, and to identify the 

appropriate administrative environment for creative leadership in light of contemporary trends, as well as to identify the 

creative leadership skills necessary to build creative university leaders. In light of this, the study presents a proposed vision 
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     To answer the study questions; The researcher used the developmental analytical method, as she used the descriptive 

analytical method through the comprehensive description of the phenomenon and the analysis of information related to 

the subject of the study. And the developmental approach by presenting a proposed vision to activate the creative 

leadership in universities. 

     The study found the necessary organizational frameworks for a proposed vision to activate the creative leadership of 

university leaders, as it is an educational and educational institution that incubates creativity and innovation, which in tu

contributes to community development and achieving the desired goals.

     Within the limits of the results of the study, the researcher presented a set of recommendations, the most important of 

which is the adoption of the proposed vision for university leaders who seek to improve

changing requirements of the labor market.

Keywords: creative leadership, university leaders, contemporary trends.

� �التغي���بحاجة �وسرعة �الديناميكية �و�فعل �املعلومات �تكنولوجيا �تطور �بفعل �اليوم ��دارة �فكر�أصبحت إ��

�الرؤى،� �وتنو�ع ��ف�ار، �ر�ط �وع�� �الع��ات، �تجاوز �ع�� �قادرة �فنية �إبداعية �وحلول �معر��، �وعقل �متم��، قيادي

للوصول�إ���حلول�مبتكرة��ومناسبة�وعملية،�إذ�أصبح�لألبداع�منا���وطرق�تفك��،�ومن�أك���املعوقات�ال���يمكن�

بداعية،�وأ�عاد�ا،�وعناصر�ا�الرئ�سية،�فع���الرغم�من�الدراسات�

�إ��� �و�صل �ي�بلور �لم �املف�وم ��ذا �أن �إال �واملجتمع �ل��ياة �املختلفة �املجاالت ��� �املوضوع ��ذا �تناولت �ال�� الكث��ة

صفات�الذ�اء�ع���صاح��ا،�املستوى�املطلوب،�فاإلبداع��لمة�تلفت��ن�باه،�ودائًما��ش���إ���التمي��،�والتفرد�وإسباغ�

وأن��بداع�و�بت�ار�والصفات�ال��صية،�املتفردة����أساس�ال��صية�القيادية�املل�مة����صنع�النجاح،�كما�

خر�ن�وال�أن�الطاقة��يجابية�واس�ثمار�ا�من�القائد��س�م����تحس�ن��داء،�وأن�القائد�النا���واملتم����س�ن���بآراء�� 

�لإلبداع،� �حافزة �إبداعية �ب�ئة �يخلق �أن � �ا��يد �القائد �عبقر�ة �وتكمن �الفر�ق، �بروح �و�عمل �بقراراتھ ينفرد

�يحض�ع����بداع،�و�دفع�إليھ،�و�حتضن�مخرجاتھ�و�عمق�ا�بما��عود�ع���املؤسسة�بالتم��،�والر�ادة�
ً
ومناخا�ًإبداعيا

�أ�م�ا �أمور �عدة �بحكم �وذلك �س�لة، �ل�ست �مسألة �ال��بوي �امليدان ��� ��بداعية ��دارة �إ�� الطبيعة�: والوصول

�والكفاءات� �الكب��ة �العقول �استقطاب �ع�� �ال��بوي �امليدان �قدرة �وعدم �عام، ��ش�ل �ال��بو�ة �للمؤسسة املحافظة

امل�انة��جتماعية��س�يا،�والنظرة�الضبابية�إ����بداع�ع���أنھ�عملية�

أن�للر�ط�ب�ن�القيادة�و�بداع�أ�مية����نجاح�إستمرار�العمليات��بداعية�داخل�املجتمع�و���

املناخ��بدا��،�فالقادة��بداعي�ن�ال�يرضون�فقط�بإعادة�ترت�ب�ال�يا�ل�املوجود�ولكن�يحفز�م�الس���

املستمر�من�أجل�إيجاد�طر�قة�أفضل،�إن�نمط�القيادة��بداعية��و�اك�شاف�وتجديد�النفس�وتأث���ما��سا�م����

 ,Gold Ring)ولعل�ما�سبق�يفسر���تمام�العال���بقضية�القيادة��بداعية،�إذ�أظ�رت�نتائج�دراسة�جولد�رنج�

����يع�روح� ��� ��س�م �القيادات �عند �و�بت�ار�ة ��بداعية �للكفاية �م�ما �دوًرا ��ناك �أن �الوالايت�املتحدة ��
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To answer the study questions; The researcher used the developmental analytical method, as she used the descriptive 

gh the comprehensive description of the phenomenon and the analysis of information related to 

the subject of the study. And the developmental approach by presenting a proposed vision to activate the creative 

the necessary organizational frameworks for a proposed vision to activate the creative leadership of 

university leaders, as it is an educational and educational institution that incubates creativity and innovation, which in tu

evelopment and achieving the desired goals. 

Within the limits of the results of the study, the researcher presented a set of recommendations, the most important of 

which is the adoption of the proposed vision for university leaders who seek to improve their outcomes to meet the 

changing requirements of the labor market. 

Keywords: creative leadership, university leaders, contemporary trends. 

� �التغي���بحاجة �وسرعة �الديناميكية �و�فعل �املعلومات �تكنولوجيا �تطور �بفعل �اليوم ��دارة أصبحت

�الرؤى،� �وتنو�ع ��ف�ار، �ر�ط �وع�� �الع��ات، �تجاوز �ع�� �قادرة �فنية �إبداعية �وحلول �معر��، �وعقل �متم��، قيادي

للوصول�إ���حلول�مبتكرة��ومناسبة�وعملية،�إذ�أصبح�لألبداع�منا���وطرق�تفك��،�ومن�أك���املعوقات�ال���يمكن�

بداعية،�وأ�عاد�ا،�وعناصر�ا�الرئ�سية،�فع���الرغم�من�الدراسات�التعرض�ل�ا��و�املقصود�بالعملية��بت�ار�ة،�و� 

�إ��� �و�صل �ي�بلور �لم �املف�وم ��ذا �أن �إال �واملجتمع �ل��ياة �املختلفة �املجاالت ��� �املوضوع ��ذا �تناولت �ال�� الكث��ة

املستوى�املطلوب،�فاإلبداع��لمة�تلفت��ن�باه،�ودائًما��ش���إ���التمي��،�والتفرد�وإسباغ�

وأن��بداع�و�بت�ار�والصفات�ال��صية،�املتفردة����أساس�ال��صية�القيادية�املل�مة����صنع�النجاح،�كما�

أن�الطاقة��يجابية�واس�ثمار�ا�من�القائد��س�م����تحس�ن��داء،�وأن�القائد�النا���واملتم����س�ن���بآراء�� 

�لإلبداع،� �حافزة �إبداعية �ب�ئة �يخلق �أن � �ا��يد �القائد �عبقر�ة �وتكمن �الفر�ق، �بروح �و�عمل �بقراراتھ ينفرد

�يحض�ع����بداع،�و�دفع�إليھ،�و�حتضن�مخرجاتھ�و�عمق�ا�بما��عود�ع���املؤسسة�بالتم��،�والر�ادة�
ً
ومناخا�ًإبداعيا

  .عاليةوالقدرة�ع���تحقيق���داف�بأق����قدر�من�الف

�أ�م�ا �أمور �عدة �بحكم �وذلك �س�لة، �ل�ست �مسألة �ال��بوي �امليدان ��� ��بداعية ��دارة �إ�� والوصول

�والكفاءات� �الكب��ة �العقول �استقطاب �ع�� �ال��بوي �امليدان �قدرة �وعدم �عام، ��ش�ل �ال��بو�ة �للمؤسسة املحافظة

امل�انة��جتماعية��س�يا،�والنظرة�الضبابية�إ����بداع�ع���أنھ�عملية�النادرة�إليھ��س�ب�قلة�العوائد�املادية،�وتد�ي�

 ).2022ال�و�ي،�(كب��ة�ال��ستطيع�ا�إال�إ�سان�فذ�صاحب�قدرات�خارقة�

أن�للر�ط�ب�ن�القيادة�و�بداع�أ�مية����نجاح�إستمرار�العمليات��بداعية�داخل�املجتمع�و���

املناخ��بدا��،�فالقادة��بداعي�ن�ال�يرضون�فقط�بإعادة�ترت�ب�ال�يا�ل�املوجود�ولكن�يحفز�م�الس���

املستمر�من�أجل�إيجاد�طر�قة�أفضل،�إن�نمط�القيادة��بداعية��و�اك�شاف�وتجديد�النفس�وتأث���ما��سا�م����

 .تحقيق�املص��ة��عم�و�رفع�و���القيادة�و�تباع�واملنظمة�ك�ل

ولعل�ما�سبق�يفسر���تمام�العال���بقضية�القيادة��بداعية،�إذ�أظ�رت�نتائج�دراسة�جولد�رنج�

����يع�روح� ��� ��س�م �القيادات �عند �و�بت�ار�ة ��بداعية �للكفاية �م�ما �دوًرا ��ناك �أن �الوالايت�املتحدة ��
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To answer the study questions; The researcher used the developmental analytical method, as she used the descriptive 

gh the comprehensive description of the phenomenon and the analysis of information related to 

the subject of the study. And the developmental approach by presenting a proposed vision to activate the creative 

the necessary organizational frameworks for a proposed vision to activate the creative leadership of 

university leaders, as it is an educational and educational institution that incubates creativity and innovation, which in turn 

Within the limits of the results of the study, the researcher presented a set of recommendations, the most important of 

their outcomes to meet the 

 :مقدمة

     

            � �التغي���بحاجة �وسرعة �الديناميكية �و�فعل �املعلومات �تكنولوجيا �تطور �بفعل �اليوم ��دارة أصبحت

�الرؤى،� �وتنو�ع ��ف�ار، �ر�ط �وع�� �الع��ات، �تجاوز �ع�� �قادرة �فنية �إبداعية �وحلول �معر��، �وعقل �متم��، قيادي

للوصول�إ���حلول�مبتكرة��ومناسبة�وعملية،�إذ�أصبح�لألبداع�منا���وطرق�تفك��،�ومن�أك���املعوقات�ال���يمكن�

التعرض�ل�ا��و�املقصود�بالعملية��بت�ار�ة،�و� 

�إ��� �و�صل �ي�بلور �لم �املف�وم ��ذا �أن �إال �واملجتمع �ل��ياة �املختلفة �املجاالت ��� �املوضوع ��ذا �تناولت �ال�� الكث��ة

املستوى�املطلوب،�فاإلبداع��لمة�تلفت��ن�باه،�ودائًما��ش���إ���التمي��،�والتفرد�وإسباغ�

  .واملو�بة�ا��القة

وأن��بداع�و�بت�ار�والصفات�ال��صية،�املتفردة����أساس�ال��صية�القيادية�املل�مة����صنع�النجاح،�كما������   

أن�الطاقة��يجابية�واس�ثمار�ا�من�القائد��س�م����تحس�ن��داء،�وأن�القائد�النا���واملتم����س�ن���بآراء�� 

�لإلبداع،� �حافزة �إبداعية �ب�ئة �يخلق �أن � �ا��يد �القائد �عبقر�ة �وتكمن �الفر�ق، �بروح �و�عمل �بقراراتھ ينفرد

�يحض�ع����بداع،�و�دفع�إليھ،�و�حتضن�مخرجاتھ�و�عمق�ا�بما��عود�ع���املؤسسة�بالتم��،�والر�ادة�
ً
ومناخا�ًإبداعيا

والقدرة�ع���تحقيق���داف�بأق����قدر�من�الف

�أ�م�ا����� �أمور �عدة �بحكم �وذلك �س�لة، �ل�ست �مسألة �ال��بوي �امليدان ��� ��بداعية ��دارة �إ�� والوصول

�والكفاءات� �الكب��ة �العقول �استقطاب �ع�� �ال��بوي �امليدان �قدرة �وعدم �عام، ��ش�ل �ال��بو�ة �للمؤسسة املحافظة

النادرة�إليھ��س�ب�قلة�العوائد�املادية،�وتد�ي�

كب��ة�ال��ستطيع�ا�إال�إ�سان�فذ�صاحب�قدرات�خارقة�

أن�للر�ط�ب�ن�القيادة�و�بداع�أ�مية����نجاح�إستمرار�العمليات��بداعية�داخل�املجتمع�و���) 2015(و�ؤكد�عيد������

املناخ��بدا��،�فالقادة��بداعي�ن�ال�يرضون�فقط�بإعادة�ترت�ب�ال�يا�ل�املوجود�ولكن�يحفز�م�الس���تنمية�و��يئة�

املستمر�من�أجل�إيجاد�طر�قة�أفضل،�إن�نمط�القيادة��بداعية��و�اك�شاف�وتجديد�النفس�وتأث���ما��سا�م����

تحقيق�املص��ة��عم�و�رفع�و���القيادة�و�تباع�واملنظمة�ك�ل

ولعل�ما�سبق�يفسر���تمام�العال���بقضية�القيادة��بداعية،�إذ�أظ�رت�نتائج�دراسة�جولد�رنج������  

����يع�روح��(2017 ��� ��س�م �القيادات �عند �و�بت�ار�ة ��بداعية �للكفاية �م�ما �دوًرا ��ناك �أن �الوالايت�املتحدة ��
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أن�) 2020(���ح�ن�أظ�رت�دراسة�ا���اج�

��دار�ون� �العامل�ن �لدى ��نتاجية �ورفع �با��امعات �العمل �مناخ �وتحس�ن ��بداعية �القيادة �ب�ن �عالقة �ناك

و�بت�ار�ة�ع���بمتا�عة�الدراسة�والبحث����أثر�القيادة��بداعية�

  .�نتاجية�وتوف���مناخ�حاضن�لإلبداع�و�بت�ار،�وتقديم�رؤى�اس�شرافية�لتحقيق�القيادة��بداعية����ا��امعات

�ال��� �ا��امعات ��� �إليھ �ا��اجة ����أمس �نحن �لعملية�التغي���ال�� �جديًدا ��عًدا عد��بداع
ُ
�� �أن �ُيمكن ��نا ومن

�ملواج�ة�� �مخرجا��ا؛ �تحس�ن ��� �وخاصة �والعاملية، ��قليمية �املستو�ات ��افة �ع�� �التنافسات �من �العديد تواجھ

�تقفز�خطوات� �أن �واستطاعت �التناف���، �العامل �ل�ذا تقدمة

و���ضوء��ذه�املعطيات�تأ�ي��ذه�الدراسة�ل�سد��غرة�����ذا�املجال؛�

ضوء����دف��رتقاء�با��امعات�من�خالل�تقديم�تصور�مق��ح��لتحقيق�القيادة��بداعية�لدى�القيادات�ا��امعية���

يتعرض�القادة����املؤسسات�التعليمية�وال��بو�ة�إ���الكث���من�املشكالت�ال���تواج��م����مؤسسا��م�ال��بو�ة�

والتعليمية،�مما�يتوجب�م��م�أن�ي�ونوا�قادر�ن�ع���التصدي�ل�ا�بكفاءة�وفعالية،�و�ذا�يتطلب�أن�تتوفر�ف��م�سمات�

�من��ساليب�التقليدية�املتبعة����الكث���من�املؤسسات
ً

  .اقف،�بدال

و�نا،�عملية�التغي���لقيادة�إبداعية�أصبحت�أمر�م�������ل�املؤسسات�ال��بو�ة�والتعليمية؛�أل��ا�تحقق�العديد�من��

كما�ا��ا�. �ادي��،�و�داري�أيًضا�يجابيات�الظا�رة�وال�امنة�ملؤسسات�التعليم�العا��،�كتطو�ر�املناخ�التعلي���و،�و�

�والقيادية،� �والتدر�سية، �والتنظيمية، �التخطيطية، �أدوار�م �ممارسة �ع�� ���اديمية �وخاصة �القيادات �ساعد

ة��بداعية�لدى�القيادات�تصور�مق��ح��لتحقيق�القياد

  :و���ضوء�ما�تقدم�يمكن�بلورة�مش�لة�الدراسة����السؤال�الرئ�س���ي

والذي�ين�ثق� ؟ما�التصور�مق��ح��لتفعيل�القيادة��بداعية�لدى�القيادات�ا��امعية����ضوء��تجا�ات�املعاصرة

 ما�امل�ارات�الالزمة�لتحقيق�القيادة��بداعية�ل��امعات����ضوء��تجا�ات�املعاصرة؟�

 ما�املعوقات�ال���تحول�دون�تفعيل�القيادة��بداعية�ل��امعات����ضوء��تجا�ات�املعاصرة؟

�بداعية�لدى�القيادات�ا��امعية����ضوء�

 .تحديد�امل�ارات�الالزمة�لتفعيل�القيادة��بداعية����ا��امعات����ضوء��تجا�ات�املعاصرة

 .الكشف�عن�املعوقات�ال���تحول�دون�تفعيل�القيادة��بداعية����ا��امعات����ضوء��تجا�ات�املعاصرة

 .قديم�تصور�مق��ح��لتفعيل�القيادة��بداعية�لدى�القيادات�ا��امعية����ضوء��تجا�ات�املعاصرة
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���ح�ن�أظ�رت�دراسة�ا���اج�. تاج��بت�اري�عند�املرؤوس�ناملبادرة�و�ساعد�ع���تنمية�القدرة�ع����ن

��دار�ون� �العامل�ن �لدى ��نتاجية �ورفع �با��امعات �العمل �مناخ �وتحس�ن ��بداعية �القيادة �ب�ن �عالقة �ناك

بمتا�عة�الدراسة�والبحث����أثر�القيادة��بداعية�) 2022(�ذا�وأوصت�دراسة�ال�و�ي�

�نتاجية�وتوف���مناخ�حاضن�لإلبداع�و�بت�ار،�وتقديم�رؤى�اس�شرافية�لتحقيق�القيادة��بداعية����ا��امعات

�ال��� �ا��امعات ��� �إليھ �ا��اجة ����أمس �نحن �لعملية�التغي���ال�� �جديًدا ��عًدا عد��بداع
ُ
�� �أن �ُيمكن ��نا ومن

�ملواج�ة�� �مخرجا��ا؛ �تحس�ن ��� �وخاصة �والعاملية، ��قليمية �املستو�ات ��افة �ع�� �التنافسات �من �العديد تواجھ

�امل �الدول �تيقنت �وقد �العمل، �لسوق �املتغ��ة �تقفز�خطوات�املتطلبات �أن �واستطاعت �التناف���، �العامل �ل�ذا تقدمة

و���ضوء��ذه�املعطيات�تأ�ي��ذه�الدراسة�ل�سد��غرة�����ذا�املجال؛�. متقدمة�����ذا�املجال����ظل�تحديات��العصر

��دف��رتقاء�با��امعات�من�خالل�تقديم�تصور�مق��ح��لتحقيق�القيادة��بداعية�لدى�القيادات�ا��امعية���

يتعرض�القادة����املؤسسات�التعليمية�وال��بو�ة�إ���الكث���من�املشكالت�ال���تواج��م����مؤسسا��م�ال��بو�ة�

والتعليمية،�مما�يتوجب�م��م�أن�ي�ونوا�قادر�ن�ع���التصدي�ل�ا�بكفاءة�وفعالية،�و�ذا�يتطلب�أن�تتوفر�ف��م�سمات�

�من��ساليب�التقليدية�املتبعة����الكث���من�املؤسساتمعينة�من��بداع����كيفية�التعامل�مع��ذه�املو 
ً

اقف،�بدال

و�نا،�عملية�التغي���لقيادة�إبداعية�أصبحت�أمر�م�������ل�املؤسسات�ال��بو�ة�والتعليمية؛�أل��ا�تحقق�العديد�من��

�يجابيات�الظا�رة�وال�امنة�ملؤسسات�التعليم�العا��،�كتطو�ر�املناخ�التعلي���و،�و�

�والقيادية،� �والتدر�سية، �والتنظيمية، �التخطيطية، �أدوار�م �ممارسة �ع�� ���اديمية �وخاصة �القيادات �ساعد

  . والبحثية،�واستخدام�تقنيات��دارة�ا��ديثة

تصور�مق��ح��لتحقيق�القياد�و�ذا�ما�سّوغ�للباحثة�إجراء��ذه�الدراسة��غية�تقديم

و���ضوء�ما�تقدم�يمكن�بلورة�مش�لة�الدراسة����السؤال�الرئ�س���ي. ا��امعية����ضوء��تجا�ات�املعاصرة

ما�التصور�مق��ح��لتفعيل�القيادة��بداعية�لدى�القيادات�ا��امعية����ضوء��تجا�ات�املعاصرة

  :تية

ما�امل�ارات�الالزمة�لتحقيق�القيادة��بداعية�ل��امعات����ضوء��تجا�ات�املعاصرة؟�

ما�املعوقات�ال���تحول�دون�تفعيل�القيادة��بداعية�ل��امعات����ضوء��تجا�ات�املعاصرة؟

�بداعية�لدى�القيادات�ا��امعية����ضوء�تصور�مق��ح��لتحقيق�القيادة���دف��ذه�الدراسة�إ���تقديم�

     :،�من�خالل

تحديد�امل�ارات�الالزمة�لتفعيل�القيادة��بداعية����ا��امعات����ضوء��تجا�ات�املعاصرة

الكشف�عن�املعوقات�ال���تحول�دون�تفعيل�القيادة��بداعية����ا��امعات����ضوء��تجا�ات�املعاصرة

قديم�تصور�مق��ح��لتفعيل�القيادة��بداعية�لدى�القيادات�ا��امعية����ضوء��تجا�ات�املعاصرة

 
التربویة واتجاھات التربیة الحدیثةالقیادة       

                                             

  

  املؤتمر�الدو��
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املبادرة�و�ساعد�ع���تنمية�القدرة�ع����ن

��دار�ون� �العامل�ن �لدى ��نتاجية �ورفع �با��امعات �العمل �مناخ �وتحس�ن ��بداعية �القيادة �ب�ن �عالقة �ناك

�ذا�وأوصت�دراسة�ال�و�ي�. و��اديميون 

�نتاجية�وتوف���مناخ�حاضن�لإلبداع�و�بت�ار،�وتقديم�رؤى�اس�شرافية�لتحقيق�القيادة��بداعية����ا��امعات

�ال�������      �ا��امعات ��� �إليھ �ا��اجة ����أمس �نحن �لعملية�التغي���ال�� �جديًدا ��عًدا عد��بداع
ُ
�� �أن �ُيمكن ��نا ومن

�ملواج�ة�� �مخرجا��ا؛ �تحس�ن ��� �وخاصة �والعاملية، ��قليمية �املستو�ات ��افة �ع�� �التنافسات �من �العديد تواجھ

�امل �الدول �تيقنت �وقد �العمل، �لسوق �املتغ��ة املتطلبات

متقدمة�����ذا�املجال����ظل�تحديات��العصر

��دف��رتقاء�با��امعات�من�خالل�تقديم�تصور�مق��ح��لتحقيق�القيادة��بداعية�لدى�القيادات�ا��امعية���

 .�تجا�ات�املعاصرة

  :مش�لة�الدراسة

يتعرض�القادة����املؤسسات�التعليمية�وال��بو�ة�إ���الكث���من�املشكالت�ال���تواج��م����مؤسسا��م�ال��بو�ة�����     

والتعليمية،�مما�يتوجب�م��م�أن�ي�ونوا�قادر�ن�ع���التصدي�ل�ا�بكفاءة�وفعالية،�و�ذا�يتطلب�أن�تتوفر�ف��م�سمات�

معينة�من��بداع����كيفية�التعامل�مع��ذه�املو 

و�نا،�عملية�التغي���لقيادة�إبداعية�أصبحت�أمر�م�������ل�املؤسسات�ال��بو�ة�والتعليمية؛�أل��ا�تحقق�العديد�من�����

�يجابيات�الظا�رة�وال�امنة�ملؤسسات�التعليم�العا��،�كتطو�ر�املناخ�التعلي���و،�و�

�والقيادية،� �والتدر�سية، �والتنظيمية، �التخطيطية، �أدوار�م �ممارسة �ع�� ���اديمية �وخاصة �القيادات �ساعد

والبحثية،�واستخدام�تقنيات��دارة�ا��ديثة

و�ذا�ما�سّوغ�للباحثة�إجراء��ذه�الدراسة��غية�تقديم�����  

ا��امعية����ضوء��تجا�ات�املعاصرة

ما�التصور�مق��ح��لتفعيل�القيادة��بداعية�لدى�القيادات�ا��امعية����ضوء��تجا�ات�املعاصرة     

تيةمنھ��سئلة�الفرعية��

ما�امل�ارات�الالزمة�لتحقيق�القيادة��بداعية�ل��امعات����ضوء��تجا�ات�املعاصرة؟� .1

ما�املعوقات�ال���تحول�دون�تفعيل�القيادة��بداعية�ل��امعات����ضوء��تجا�ات�املعاصرة؟ .2

 :أ�داف�الدراسة

��دف��ذه�الدراسة�إ���تقديم������

،�من�خالل�تجا�ات�املعاصرة

تحديد�امل�ارات�الالزمة�لتفعيل�القيادة��بداعية����ا��امعات����ضوء��تجا�ات�املعاصرة�� .1

الكشف�عن�املعوقات�ال���تحول�دون�تفعيل�القيادة��بداعية����ا��امعات����ضوء��تجا�ات�املعاصرة .2

قديم�تصور�مق��ح��لتفعيل�القيادة��بداعية�لدى�القيادات�ا��امعية����ضوء��تجا�ات�املعاصرةت .3
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يؤمل�أن��ستفيد�من��ذه�الدراسة�وزارة�التعليم�العا���اللي�ية�والقائم�ن�ع���رسم�السياسات،�بما�تقدمھ�

و�رتقاء���ا�إ���درجة��بداع،�كمدخل�لتطو�ر�ا��امعات�

�تحول� �ال�� �املعوقات �وأ�م ��بداعية، �القيادة �أ�مية �إ�� �با��امعات �والباحث�ن �املسؤول�ن �لدى �عز�ز�الو��

 
ً
 .إلحداث�التطور�امل�شود�توف���آفاق�علمية�و�حثية�لباحث�ن�آخر�ن�ل��وض����مثل��ذا�املجال�سعيا

استخدمت�الباحثة�املن���التحلي���التطو�ري،�إذ�استخدمت�املن���التحلي���من�خالل�الوصف�الشامل�

�واستخدمت�الباحثة�املن���التطو�ري�من�خالل�تقديم

�و�غي���وتطو�ر� �إلدارة �غ���تقليدي؛ �ن�ً�ا �ت�ت�� �ال�� �القيادة �تلك ��

  .املؤسسة،�بما�يحقق�ل�ا�التكّيف�املستمر�مع�التغ��ات�املصاحبة�ملجال�العمل�ع���املستو��ن�املح���والدو��

��اتيجيات����مجموعة�من�الدول�تب�ت�مجموعة�من�السياسات�و�س

�ا��امعية���دف�تفعيل�القيادة��بداعية،� ����مؤسسا��ا وال��امج�والطرق�و�ليات�ا��ديثة�واملعاصرة،�واستخدم��ا

بما�يمك��ا�من��ستجابة��ش�ل�تكيفي�أو�اس�با���للمتغ��ات�املحيطة،�وحققت�من�خالل�ا�نجاحات�وتطورات�سا�مت�

�لدى� �ومعوقا��ا ��بت�ار�ة ��بداعية �القيادة �واقع �إ�� �التعرف �دفت

. ولتحقيق�أ�داف�الدراسة�استخدم�الباحث�املن���الوصفي�املس��

. عضًوا�من�أعضاء�ال�يئات�التدر�سية

�جاءت� �العينة �نظر�أفراد �وج�ة �من �القيادات �قيبل �من �و�بت�ار�ة ��بداعية �القيادة �ممارسة �أن �الدراسة وأظ�رت

� �القادة �ممارسة �درجة �إ�� �التعرف ��دفت �دراسة �مقيبل �وأجرى �للقيادة�كما �س�ئون �بجامعة ��اديمي�ن

�الوصفي� �املن�� �الباحث �استخدم �الدرراسة �أ�داف ولتحقيق

� �من �م�ونة �عينة �ع�� �توز�ع�ا �وتم �البيانات، ���مع ��س�بانة �أن�. عضًوا) 47(واستخدم �الدراسة وأظ�رت

 .و�بت�ار�ة�من�قيبل�القيادات�من�وج�ة�نظر�أفراد�العينة�جاءت�بدرجة�متوسطة

���� �بجامعة ���اديمي�ن �القادة �ممارسة �درجة �إ�� �النعرف ��دفت . بدراسة

وتم�توز�ع�ا��واستخدم��س�بانة���مع�البيانات،
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يؤمل�أن��ستفيد�من��ذه�الدراسة�وزارة�التعليم�العا���اللي�ية�والقائم�ن�ع���رسم�السياسات،�بما�تقدمھ�

و�رتقاء���ا�إ���درجة��بداع،�كمدخل�لتطو�ر�ا��امعات��من�تصور�مق��ح�ومسارات�لالرتقاء�بدور�القيادات�ا��امعية

�تحول� �ال�� �املعوقات �وأ�م ��بداعية، �القيادة �أ�مية �إ�� �با��امعات �والباحث�ن �املسؤول�ن �لدى �عز�ز�الو��

 
ً
توف���آفاق�علمية�و�حثية�لباحث�ن�آخر�ن�ل��وض����مثل��ذا�املجال�سعيا

استخدمت�الباحثة�املن���التحلي���التطو�ري،�إذ�استخدمت�املن���التحلي���من�خالل�الوصف�الشامل�

واستخدمت�الباحثة�املن���التطو�ري�من�خالل�تقديم. للظا�رة�وتحليل�املعلومات�ذات�الصلة�بموضوع�الدراسة،�

  .تقديم�تصور�مق��ح��لتفعيل�القيادة��بداعية����ا��امعات

� �إجرائًيا �الباحثة ��بداعيةال�عرف �و�غي���وتطو�ر��:قيادة �إلدارة �غ���تقليدي؛ �ن�ً�ا �ت�ت�� �ال�� �القيادة �تلك ��

املؤسسة،�بما�يحقق�ل�ا�التكّيف�املستمر�مع�التغ��ات�املصاحبة�ملجال�العمل�ع���املستو��ن�املح���والدو��

���مجموعة�من�الدول�تب�ت�مجموعة�من�السياسات�و�س: �عرف�الباحثة�إجرائًيا�التوج�ات�املعاصرة

�ا��امعية���دف�تفعيل�القيادة��بداعية،� ����مؤسسا��ا وال��امج�والطرق�و�ليات�ا��ديثة�واملعاصرة،�واستخدم��ا

بما�يمك��ا�من��ستجابة��ش�ل�تكيفي�أو�اس�با���للمتغ��ات�املحيطة،�وحققت�من�خالل�ا�نجاحات�وتطورات�سا�مت�

 ل ���تقدم�جامعا��ا�وجعل��ا����مصفات�الدو 

� �والي�� �الراشد �دراسة �لدى�) 2020(�دفت �ومعوقا��ا ��بت�ار�ة ��بداعية �القيادة �واقع �إ�� �التعرف �دفت

ولتحقيق�أ�داف�الدراسة�استخدم�الباحث�املن���الوصفي�املس��. القيادات����جامعة��م���سطام�بن�عبدالعز�ز

عضًوا�من�أعضاء�ال�يئات�التدر�سية) 116(مع�البيانات،�وتم�توز�ع�ا�ع���عينة�م�ونة�من�

�جاءت� �العينة �نظر�أفراد �وج�ة �من �القيادات �قيبل �من �و�بت�ار�ة ��بداعية �القيادة �ممارسة �أن �الدراسة وأظ�رت

� �القادة �ممارسة �درجة �إ�� �التعرف ��دفت �دراسة �مقيبل �وأجرى كما

�التدر�سية �ال�يئات �نظر�أعضاء �وج�ة �من �الوصفي�. �بت�اري �املن�� �الباحث �استخدم �الدرراسة �أ�داف ولتحقيق

� �من �م�ونة �عينة �ع�� �توز�ع�ا �وتم �البيانات، ���مع ��س�بانة واستخدم

و�بت�ار�ة�من�قيبل�القيادات�من�وج�ة�نظر�أفراد�العينة�جاءت�بدرجة�متوسطة�ممارسة�القيادة��بداعية

� �ال�و�ي �قام �ح�ن ��)2022 (���� �بجامعة ���اديمي�ن �القادة �ممارسة �درجة �إ�� �النعرف ��دفت بدراسة

واستخدم��س�بانة���مع�البيانات،. ولتحقيق�أ�داف�الدرراسة�استخدم�الباحث�املن���الوصفي�املس��
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  :أ�مية�الدراسة

يؤمل�أن��ستفيد�من��ذه�الدراسة�وزارة�التعليم�العا���اللي�ية�والقائم�ن�ع���رسم�السياسات،�بما�تقدمھ� .1

من�تصور�مق��ح�ومسارات�لالرتقاء�بدور�القيادات�ا��امعية

 .والوصول���ا�للعاملية

�تحول� .2 �ال�� �املعوقات �وأ�م ��بداعية، �القيادة �أ�مية �إ�� �با��امعات �والباحث�ن �املسؤول�ن �لدى �عز�ز�الو��

 .دون�تفعيل�ا

3.  
ً
توف���آفاق�علمية�و�حثية�لباحث�ن�آخر�ن�ل��وض����مثل��ذا�املجال�سعيا

  :من���الدراسة

استخدمت�الباحثة�املن���التحلي���التطو�ري،�إذ�استخدمت�املن���التحلي���من�خالل�الوصف�الشامل��         

للظا�رة�وتحليل�املعلومات�ذات�الصلة�بموضوع�الدراسة،�

تقديم�تصور�مق��ح��لتفعيل�القيادة��بداعية����ا��امعات

  :مصط��ات�الدراسة

� �إجرائًيا �الباحثة �عرف

املؤسسة،�بما�يحقق�ل�ا�التكّيف�املستمر�مع�التغ��ات�املصاحبة�ملجال�العمل�ع���املستو��ن�املح���والدو��

�عرف�الباحثة�إجرائًيا�التوج�ات�املعاصرة

�ا��امعية���دف�تفعيل�القيادة��بداعية،� ����مؤسسا��ا وال��امج�والطرق�و�ليات�ا��ديثة�واملعاصرة،�واستخدم��ا

بما�يمك��ا�من��ستجابة��ش�ل�تكيفي�أو�اس�با���للمتغ��ات�املحيطة،�وحققت�من�خالل�ا�نجاحات�وتطورات�سا�مت�

���تقدم�جامعا��ا�وجعل��ا����مصفات�الدو 

  :الدراسات�السابقة

  :الدراسات�العر�ية

 - � �والي�� �الراشد �دراسة �دفت

القيادات����جامعة��م���سطام�بن�عبدالعز�ز

مع�البيانات،�وتم�توز�ع�ا�ع���عينة�م�ونة�من�واستخدم��س�بانة���

�جاءت� �العينة �نظر�أفراد �وج�ة �من �القيادات �قيبل �من �و�بت�ار�ة ��بداعية �القيادة �ممارسة �أن �الدراسة وأظ�رت

 .بدرجة�متوسطة

 - � �القادة �ممارسة �درجة �إ�� �التعرف ��دفت �دراسة �مقيبل �وأجرى كما

�التدر�سية �ال�يئات �نظر�أعضاء �وج�ة �من �بت�اري

�. املس�� �من �م�ونة �عينة �ع�� �توز�ع�ا �وتم �البيانات، ���مع ��س�بانة واستخدم

ممارسة�القيادة��بداعية

 - � �ال�و�ي �قام �ح�ن ��

ولتحقيق�أ�داف�الدرراسة�استخدم�الباحث�املن���الوصفي�املس��
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وأظ�رت�الدراسة�أن�ممارسة�القيادة��بداعية�و�بت�ار�ة�

�بت�ار�ة�وكفاية�السلوك��داري�ملديري�

. ولتحقيق�أ�داف�الدرراسة�استخدم�الباحث�املن���الوصفي�املس��

وأظ�رت�النتائج�أن��ناك�دوًرا�م�ًما�. مديًرا

���نتاج��بت�اري�عند�و�ساعد�ع���تنمية�القدرة�ع�

دراسة��دفت�التعرف�إ���درجة�ممارسة�القيادة��بت�ار�ة�لدى�القادة�

. ال��بو��ن�وعالق��ا�باتخاذ�القرار�من�وج�ة�نظر�عمداء�ال�ليات�ورؤساء��قسام���اديمي�ن����ا��امعات�الفلسطي�ية

واستخدم��س�بانة���مع�البيانات،�وتم�توز�ع�ا�

وأظ�رت�. .عمداء�ال�ليات�ورؤساء��قسام���اديمي�ن����ا��امعات�الفلسطي�ية

  .ة�من�قبل�القيادات�من�وج�ة�نظر�أفراد�العينة�جاءت�بدرجة�كب��ة

��ناك� �يت���أن �ومتغ��ا��ا �الدراسة�ا��الية �موضوع ��� �العالقة �ذات �السابقة �الدراسات �استعراض �خالل من

ل�إل��ا،�ب�نوع�ا��وانب�ال���عا����ا��ل�دراسة�من�

  .الدراسات�السابقة،�وكذلك�يت�����تمام�من�الناحية�النظر�ة�وضعف�التطبيق�من�الناحية�العملية

أما�أوجھ��ستفادة�من�الدراسات�السابقة�لقد�ش�لت��ذه�الدرسات�مصدًرا�رئ�ًسا�لكث���من�املعلومات�امل�مة،�

س��شاد���ا����الدراسة�ا��الية�من�حيث�اختيار�ا�وتحديد�مش�ل��ا�ومن��ي��ا�و�جراءات�املالءمة�لتحقيق�

�ذا�باإلضافة�إ���أن�تلك�الدراسات�وج�ت�الباحثة�نحو�العديد�من�البحوث�والدراسات،�ومكن��ا�من�ت�و�ن�

��بداعية� �القيادة �لتفعيل � �مق��ح �تصور �لتقديم ��سع��ا �الدراسة ��ذه وتم��ت

 �داء��داري �أ�مي��ا،�وفاعلي��ا����تحقيق

�الذ�اء� �و�قاس �و�خر�ن، �الب�ئة �مع �والتكيف �التعلم، �من �الفرد �تمكن �قدرات، �أو�مجموعة �عقلية �و�قدرة

بداللة�ع���فقرات�اختيار�ة����مجال�املحا�اة�اللفظية�والعددية�املجردة�أو�البصر�ة�والذكر�ة�و�ل�مبدع�من�الضرورة��

  .م���با��د��د�ى�من�الذ�اء�ولكن�ل�س�من�الضرورة��أن�ي�ون�ع���درجة��عالية�من�الذ�اء

  .�عت���أع����مستوى�من��بداع،�فعندما�يصل�إ������ء�مبدع�لم��سبقھ�إليھ�غ��ه�ف�و��بت�ار

�من�املو�بة،�وم��م�من�رأى�أن
ً
املو�بة�متطلب�أو�طاقة���دوث���عض�الباحث�ن�يرى�أن��بداع��عت���جزءا

خصائص�القدرات�العقلية�املورثة،�إذ�أن�املو�بة�موروثة�و�بداع�يمكن�اك�سابھ�

سوسیوتربویة إلعادة إنتاج الثقة بین  رؤى: التربویة واتجاھات التربیة الحدیثة
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وأظ�رت�الدراسة�أن�ممارسة�القيادة��بداعية�و�بت�ار�ة�. عضًوا�من�ال�يئات�التدر�سية) 62

 .من�قبل�القيادات�من�وج�ة�نظر�أفراد�العينة�جاءت�بدرجة�متوسطة

�بت�ار�ة�وكفاية�السلوك��داري�ملديري�التعرف�واقع�القدرات��(Gold Ring, 2017)�دفت�دراسة�جولد�رنج�

ولتحقيق�أ�داف�الدرراسة�استخدم�الباحث�املن���الوصفي�املس��. املدارس�الثانو�ة����الواليات��مر�كية�املتحدة

مديًرا) 50(واستخدم��س�بانة���مع�البيانات،�وتم�توز�ع�ا�ع���عينة�م�ونة�من�

س�م�������يع�روح�املبادرة�
ُ
و�ساعد�ع���تنمية�القدرة�ع�للكفاية��بت�ار�ة�عند�املدير�ن��

دراسة��دفت�التعرف�إ���درجة�ممارسة�القيادة��بت�ار�ة�لدى�القادة��(Jibrini, 2019)كما�وأجرى�ج��ي���

ال��بو��ن�وعالق��ا�باتخاذ�القرار�من�وج�ة�نظر�عمداء�ال�ليات�ورؤساء��قسام���اديمي�ن����ا��امعات�الفلسطي�ية

واستخدم��س�بانة���مع�البيانات،�وتم�توز�ع�ا�. ولتحقيق�أ�داف�الدرراسة�استخدم�الباحث�املن���الوصفي�املس��

عمداء�ال�ليات�ورؤساء��قسام���اديمي�ن����ا��امعات�الفلسطي�يةفرًدا�من�) 342

ة�من�قبل�القيادات�من�وج�ة�نظر�أفراد�العينة�جاءت�بدرجة�كب��ةالنتائج�أن�ممارسة�القيادة��بداعية�و�بت�ار�

  :التعقيب�ع���الدراسات�السابقة

��ناك� �يت���أن �ومتغ��ا��ا �الدراسة�ا��الية �موضوع ��� �العالقة �ذات �السابقة �الدراسات �استعراض �خالل من

ل�إل��ا،�ب�نوع�ا��وانب�ال���عا����ا��ل�دراسة�من�تنوع����املواضيع�و��داف�واملن���املتبع�والنتائج�ال���تم�الوصو 

الدراسات�السابقة،�وكذلك�يت�����تمام�من�الناحية�النظر�ة�وضعف�التطبيق�من�الناحية�العملية

أما�أوجھ��ستفادة�من�الدراسات�السابقة�لقد�ش�لت��ذه�الدرسات�مصدًرا�رئ�ًسا�لكث���من�املعلومات�امل�مة،�

س��شاد���ا����الدراسة�ا��الية�من�حيث�اختيار�ا�وتحديد�مش�ل��ا�ومن��ي��ا�و�جراءات�املالءمة�لتحقيق�

�ذا�باإلضافة�إ���أن�تلك�الدراسات�وج�ت�الباحثة�نحو�العديد�من�البحوث�والدراسات،�ومكن��ا�من�ت�و�ن�

  .اسة�ا��اليةتصور�شامل�عن��طر�النظر�ة�ال���ي�ب���أن��شمل�ا�الدر 

�بحداث��ا �ا��الية �الدراسة ��بداعية��.واختلفت �القيادة �لتفعيل � �مق��ح �تصور �لتقديم ��سع��ا �الدراسة ��ذه وتم��ت

  .لدى�القيادات�ا��امعية����ضوء��تجا�ات�املعاصرة

أ�مي��ا،�وفاعلي��ا����تحقيقو �بداعية،�سس�النظر�ة�للقيادة�� 

 :مفا�يم�ترتبط��باإلبداع

�الذ�اء� �و�قاس �و�خر�ن، �الب�ئة �مع �والتكيف �التعلم، �من �الفرد �تمكن �قدرات، �أو�مجموعة �عقلية �و�قدرة

بداللة�ع���فقرات�اختيار�ة����مجال�املحا�اة�اللفظية�والعددية�املجردة�أو�البصر�ة�والذكر�ة�و�ل�مبدع�من�الضرورة��

م���با��د��د�ى�من�الذ�اء�ولكن�ل�س�من�الضرورة��أن�ي�ون�ع���درجة��عالية�من�الذ�اء

�عت���أع����مستوى�من��بداع،�فعندما�يصل�إ������ء�مبدع�لم��سبقھ�إليھ�غ��ه�ف�و��بت�ار

�من�املو�بة،�وم��م�من�رأى�أن
ً
�عض�الباحث�ن�يرى�أن��بداع��عت���جزءا

القدرات�العقلية�املورثة،�إذ�أن�املو�بة�موروثة�و�بداع�يمكن�اك�سابھ�: �بداع،�إذ��عرف�املو�بة�ع���أ��ا

 
التربویة واتجاھات التربیة الحدیثةالقیادة       

                                             

  

  املؤتمر�الدو��

2022 

 

62(ع���عينة�م�ونة�من�

من�قبل�القيادات�من�وج�ة�نظر�أفراد�العينة�جاءت�بدرجة�متوسطة

  :الدراسات��جن�ية

�دفت�دراسة�جولد�رنج� - 

املدارس�الثانو�ة����الواليات��مر�كية�املتحدة

واستخدم��س�بانة���مع�البيانات،�وتم�توز�ع�ا�ع���عينة�م�ونة�من�

س�م�������يع�روح�املبادرة�
ُ
للكفاية��بت�ار�ة�عند�املدير�ن��

 .املرؤوس�ن

كما�وأجرى�ج��ي��� - 

ال��بو��ن�وعالق��ا�باتخاذ�القرار�من�وج�ة�نظر�عمداء�ال�ليات�ورؤساء��قسام���اديمي�ن����ا��امعات�الفلسطي�ية

ولتحقيق�أ�داف�الدرراسة�استخدم�الباحث�املن���الوصفي�املس��

342(ع���عينة�م�ونة�من�

النتائج�أن�ممارسة�القيادة��بداعية�و�بت�ار�

التعقيب�ع���الدراسات�السابقة

��ناك�����     �يت���أن �ومتغ��ا��ا �الدراسة�ا��الية �موضوع ��� �العالقة �ذات �السابقة �الدراسات �استعراض �خالل من

تنوع����املواضيع�و��داف�واملن���املتبع�والنتائج�ال���تم�الوصو 

الدراسات�السابقة،�وكذلك�يت�����تمام�من�الناحية�النظر�ة�وضعف�التطبيق�من�الناحية�العملية

أما�أوجھ��ستفادة�من�الدراسات�السابقة�لقد�ش�لت��ذه�الدرسات�مصدًرا�رئ�ًسا�لكث���من�املعلومات�امل�مة،���     

س��شاد���ا����الدراسة�ا��الية�من�حيث�اختيار�ا�وتحديد�مش�ل��ا�ومن��ي��ا�و�جراءات�املالءمة�لتحقيق�ال���تّم�� 

�ذا�باإلضافة�إ���أن�تلك�الدراسات�وج�ت�الباحثة�نحو�العديد�من�البحوث�والدراسات،�ومكن��ا�من�ت�و�ن�. أ�داف�ا

تصور�شامل�عن��طر�النظر�ة�ال���ي�ب���أن��شمل�ا�الدر 

�بحداث��ا �ا��الية �الدراسة واختلفت

لدى�القيادات�ا��امعية����ضوء��تجا�ات�املعاصرة

 :�طار�النظري 

�سس�النظر�ة�للقيادة�� : �ول �املبحث

مفا�يم�ترتبط��باإلبداع

�الذ�اء��:الذ�اء �و�قاس �و�خر�ن، �الب�ئة �مع �والتكيف �التعلم، �من �الفرد �تمكن �قدرات، �أو�مجموعة �عقلية �و�قدرة

بداللة�ع���فقرات�اختيار�ة����مجال�املحا�اة�اللفظية�والعددية�املجردة�أو�البصر�ة�والذكر�ة�و�ل�مبدع�من�الضرورة��

م���با��د��د�ى�من�الذ�اء�ولكن�ل�س�من�الضرورة��أن�ي�ون�ع���درجة��عالية�من�الذ�اءأن�يت

�عت���أع����مستوى�من��بداع،�فعندما�يصل�إ������ء�مبدع�لم��سبقھ�إليھ�غ��ه�ف�و��بت�ار�:�بت�ار

�من�املو�بة،�وم��م�من�رأى�أن�:املو�بة
ً
�عض�الباحث�ن�يرى�أن��بداع��عت���جزءا

�بداع،�إذ��عرف�املو�بة�ع���أ��ا

 :�بداع
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��عض� �يوجد �أنھ �إال �املبدع�ن، �لألفراد �محددة �خصائص �وضع ��ستطيع �من ��ناك �ل�س �أنھ �ع�� �الباحث�ن اتفق

 

إن��بداع�يظ�ر�ع���مستو�ات�مختلفة�ومن�الضروري�التمي���ب�ن��ذه�املستو�ات�وتظ�ر��ذه�املستو�ات�ع���مستوى�

Schermerhorn (2000) ,وراجنا�وايفي�Ragna & Evi 

و�تضمن�ماذا�يحتوي��بداع�ا��ديد؟��ل��و�حل�ملش�لة�جديدة؟�أو��ل�يأ�ي�بطرق�جديدة؟�

عن�طر�ق�تجر�ب��بداع�للتعرف�ع���

�التطو�ر� �ثم �فالبحث ��ك�شاف �ثم �الفكرة �مرحلة �من �وتبدأ ��بداع �عملية �مراحل و�ع��

  .و�ع���وجود�معيار�ل��كم�ع���قيمة��بداع�من�خالل�حل�املشكالت�أو�تحقيق�عوائد�وغ���ا

بدو��ا�ال��ستطيع�أن�نتحدث�عن�وجود�إبداع�و�ذه�العوامل�
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��عض� �يوجد �أنھ �إال �املبدع�ن، �لألفراد �محددة �خصائص �وضع ��ستطيع �من ��ناك �ل�س �أنھ �ع�� �الباحث�ن اتفق

  :ع���إم�انية��بداع�وتتمثل�فيما�ي��

  .العقل�امل�سائل�وا��الق

 .القدرة��ع���التحليل،�والتجميع،�والتخيل،�وا��دس

 .الثقة�بالنفس،�وال��اعة

 .التمرد�ع���السلطة�والنقد�الذا�ي

 :وتتمثل����أر�عة�أ�عاد�أساسية���

.  

 .العملية��بداعية

 .�بدا��

  ).2016أبو�العال،�(�نتاج���بدا���

  .وتتمثل����جمع�املعلومات�عن�املش�لة�املطروحة��:

 .وتكمن����عدم�التوقف�عن�التفك���الدؤوب�باملش�لة�:مرحلة��ختبار

 .الظ�ور�الفجا�ي�ل��ل��عد�عدة�محاوالت�با�سة�:مرحلة��شراق

 ".ا��ل" وتكمن����تنقيح�واختبار�ما�ظ�ر�فجأة�: مرحلة�التحقيق

إن��بداع�يظ�ر�ع���مستو�ات�مختلفة�ومن�الضروري�التمي���ب�ن��ذه�املستو�ات�وتظ�ر��ذه�املستو�ات�ع���مستوى�

  .�بداع�الفردي،�وع���مستوى��بداع�الناقد،�وع���مستوى��بداع�ا��الق

Schermerhorn (2000)تتمثل�كما�حدد�ا��ل�من�سش��م��و�ورن�

و�تضمن�ماذا�يحتوي��بداع�ا��ديد؟��ل��و�حل�ملش�لة�جديدة؟�أو��ل�يأ�ي�بطرق�جديدة؟�

 .أي�بمع���ما�و�محتوى��بداع

عن�طر�ق�تجر�ب��بداع�للتعرف�ع���, و�ع���كيفية�إس�ام��بداع�بتطو�ر�موضوع�مع�ن: املوضو��

�التطو�ر� �ثم �فالبحث ��ك�شاف �ثم �الفكرة �مرحلة �من �وتبدأ ��بداع �عملية �مراحل و�ع��

 .فاإلبداع�ثم�التقديم�وت�ت���بنمو�املنفعة�و�ستخدام

و�ع���وجود�معيار�ل��كم�ع���قيمة��بداع�من�خالل�حل�املشكالت�أو�تحقيق�عوائد�وغ���ا: 

:  

بدو��ا�ال��ستطيع�أن�نتحدث�عن�وجود�إبداع�و�ذه�العوامل�, �ناك�عوامل�أساسية�مستقلة�للقدرة��بداعية

 

 
التربویة واتجاھات التربیة الحدیثةالقیادة       

                                             

  

  املؤتمر�الدو��

2022 

 

��عض� �يوجد �أنھ �إال �املبدع�ن، �لألفراد �محددة �خصائص �وضع ��ستطيع �من ��ناك �ل�س �أنھ �ع�� �الباحث�ن اتفق

ع���إم�انية��بداع�وتتمثل�فيما�ي��ا��صائص�ال���تدل�

العقل�امل�سائل�وا��الق .1

القدرة��ع���التحليل،�والتجميع،�والتخيل،�وا��دس .2

الثقة�بالنفس،�وال��اعة .3

التمرد�ع���السلطة�والنقد�الذا�ي .4

وتتمثل����أر�عة�أ�عاد�أساسية����:أ�عاد��بداع

.��سان�املبدع .1

العملية��بداعية .2

�بدا��املوقف� .3

�نتاج���بدا��� .4

 :مراحل��بداع

:مرحلة��عداد .1

مرحلة��ختبار .2

مرحلة��شراق .3

مرحلة�التحقيق .4

 

  :مستو�ات��بداع

إن��بداع�يظ�ر�ع���مستو�ات�مختلفة�ومن�الضروري�التمي���ب�ن��ذه�املستو�ات�وتظ�ر��ذه�املستو�ات�ع���مستوى�

�بداع�الفردي،�وع���مستوى��بداع�الناقد،�وع���مستوى��بداع�ا��الق

  :�بداعأ�عاد�

تتمثل�كما�حدد�ا��ل�من�سش��م��و�ورن�, لإلبداع�عدة�أ�عاد

 :بما�ي���(2006)

و�تضمن�ماذا�يحتوي��بداع�ا��ديد؟��ل��و�حل�ملش�لة�جديدة؟�أو��ل�يأ�ي�بطرق�جديدة؟�: ُ�عد�املحتوى  .1

أي�بمع���ما�و�محتوى��بداع

املوضو��الُبعد� .2

ضافة�لل���ء
ُ
 .القيمة�امل

�العملية .3 �التطو�ر�: ُ�عد �ثم �فالبحث ��ك�شاف �ثم �الفكرة �مرحلة �من �وتبدأ ��بداع �عملية �مراحل و�ع��

فاإلبداع�ثم�التقديم�وت�ت���بنمو�املنفعة�و�ستخدام

: لُبعد�املعياري ا .4

  

:عوامل�التفك����بدا��

�ناك�عوامل�أساسية�مستقلة�للقدرة��بداعية     

 ):2013, إبرا�يم(ذكر�ا�
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فال��ص�املبدع���ص�متفوق�من�, 

أي�أنھ�ع���درجة�عالية�عالية�, حيث�كمية��ف�ار�ال���يق��ح�ا�عن�موضوع�معّ�ن����ف��ة�زمنية�معينة�مقارنة��غ��ه

 .ذه�القدرة�عند��عض����اص�بدرجة�عالية

�مع�ن ��سق ��� ��لمات �التفك���بإعطاء �السر�ع�, سرعة والتص�يف

أي��غي���ا��الة�العقلية�لل��ص��ي�ت�ناسب�

�من� �مع�ن �عدد �إعطاء �ع�� �ال��ص �قدرة أول�ما

إطار��ستجابات�ال�ت�ت���إ���فئة�أو�مظ�ر�واحد�وإنما�ت�ت���إ���عدد�متنوع�أي�أن��بداع�ي�ون����أك���من�ش�ل�أو�

والش�ل��خر�للمرونة�يتعلق�بالسلوك�النا���ملواج�ة�موقف�أو�مش�لة�معينة�فإذا�لم�يظ�ر�

�السلوك� ��� �مقصود ��عديل �إ�� �تحتاج �أل��ا �التكيفية �املرونة �و�س�� �املش�لة �حل ��� �ال��ص �يفشل �السلوك �ذا

ال��ص�املبدع��ستطيع�إدراك�أك���من�مش�لة����وقت�

فيعمل�ع���, و�ع���أن�ال��ص�املبدع�ذو�تفك���أصيل�أي�ال��عيد�تكرار�أف�ار��خر�ن

  .و�ستدل�ع���الفكرة�باألصالة�إذا�تمّ��ت�عن�الوضع�التقليدي

�وتفاصيل�ا� �ومتعلقا��ا �الفكرة �معا�ي ��� �التعّمق �ع�� �املبدع �قدرة و�ع��

واس�ناًدا�ل�ذه�الّنظرّ�ة�فإّن�العملية��بداعية�

���املرحلة�ال���يقوم�ف��ا�املبدع�بجمع�وتنظيم�ما�يلزم�من�معلومات�حول�املوضوع�وصياغة�

 .���املرحلة�ال���يتمثل���ا�املبدع��ل�املعطيات�حول�املوضوع

���املرحلة�ال���يتوافر�ف��ا�مستوى�رفيع�من��صرار�واملثابرة�خالل�عملية�اخ��ان�

رحلة�ال���ي�تج�ف��ا�عن�التفك���حلول�للمش�لة�ال���شغلت�تفك���املبدع�خالل�املراحل�

  .و���مرحلة�التحقق�من�صدق�الفكرة�وأصال��ا�وفحص�ا�وتطو�ر�ا

املنظمات�يقوم�ع���ممارسة�العمل��داري��بفكر�وأساليب�مختلفة�أك���إيجابية�مما��ش�ل�

�املستمر�لألف�ار� �للتوليد �عملھ، �مجال ��� ��ل �العمل �واجتماعات �العامل�ن �لألفراد �ومواتية �إيجابية �عمل �و��ئة
ً
مناخا

داخل�املنظمة�أو�خارج�ا،�وذلك�با��روج�عن�

�للمنظمة� �وا��ارجية �الداخلية �الكفاءة �لز�ادة
ً
�سعيا �والعمل، �الفكر� ��� �التقليدية �وتجاوز � �املجاالت �تلك ��� املألوف
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, و�ع���القدرة�ع���إنتاج�أك���عدد�من��ف�ار��بداعية: 

حيث�كمية��ف�ار�ال���يق��ح�ا�عن�موضوع�معّ�ن����ف��ة�زمنية�معينة�مقارنة��غ��ه

ذه�القدرة�عند��عض����اص�بدرجة�عاليةوتتوافر��, من�القدرة�ع���طرح��ف�ار�وإنتاج�ا

�أش�ال �عدة �الطالقة �ع�� �القدرة �مقاي�س �مع�ن: وتتخذ ��سق ��� ��لمات �التفك���بإعطاء سرعة

 .والقدرة�ع���إعطاء��لمات�ترتبط�ب�لمة�معّينة, 

أي��غي���ا��الة�العقلية�لل��ص��ي�ت�ناسب�, �نية�بتغ���املوقف���القدرة�ع����غي���ا��الة�الذ

��بدا�� �املوقف ��عقد �بمظ�ر�ن, مع �املرونة �ع�� �من�, و�ستدل �مع�ن �عدد �إعطاء �ع�� �ال��ص �قدرة أول�ما

�ستجابات�ال�ت�ت���إ���فئة�أو�مظ�ر�واحد�وإنما�ت�ت���إ���عدد�متنوع�أي�أن��بداع�ي�ون����أك���من�ش�ل�أو�

والش�ل��خر�للمرونة�يتعلق�بالسلوك�النا���ملواج�ة�موقف�أو�مش�لة�معينة�فإذا�لم�يظ�ر�, 

�السلوك� ��� �مقصود ��عديل �إ�� �تحتاج �أل��ا �التكيفية �املرونة �و�س�� �املش�لة �حل ��� �ال��ص �يفشل �السلوك �ذا

ال��ص�املبدع��ستطيع�إدراك�أك���من�مش�لة����وقت�: Sensetivity to problemsا��ساسية�للمشكالت�

  .ف�و�يدرك��خطاء�ونوا���الضعف�و�متلك�حاسة�قو�ة�للمشكالت

Originality :و�ع���أن�ال��ص�املبدع�ذو�تفك���أصيل�أي�ال��عيد�تكرار�أف�ار��خر�ن

و�ستدل�ع���الفكرة�باألصالة�إذا�تمّ��ت�عن�الوضع�التقليدي

� �التفاصيل �وتفاصيل�ا�: Elaborationإكمال �ومتعلقا��ا �الفكرة �معا�ي ��� �التعّمق �ع�� �املبدع �قدرة و�ع��

  .و�ضافة�إل��ا�من�مختلف�ا��وانب�و��عاد

س�من�أقدم�النظرّ�ات�ال���درست�العملّية��بداعية
َ
عد�نظر�ة�َول

ُ
واس�ناًدا�ل�ذه�الّنظرّ�ة�فإّن�العملية��بداعية�, �

 ):2002, جروان

���املرحلة�ال���يقوم�ف��ا�املبدع�بجمع�وتنظيم�ما�يلزم�من�معلومات�حول�املوضوع�وصياغة��:

 .ت�أولّية�عامة�بناء�ع���املعلومات�املتوافرة

���املرحلة�ال���يتمثل���ا�املبدع��ل�املعطيات�حول�املوضوع�:مرحلة��حتضان

���املرحلة�ال���يتوافر�ف��ا�مستوى�رفيع�من��صرار�واملثابرة�خالل�عملية�اخ��ان��:مرحلة��صرار�واملثابرة

رحلة�ال���ي�تج�ف��ا�عن�التفك���حلول�للمش�لة�ال���شغلت�تفك���املبدع�خالل�املراحل����امل�:مرحلة��شراق

 .و�أ�ي�ذلك�ن�يجة�لر�ط��ف�ار�مع��عض�ا

و���مرحلة�التحقق�من�صدق�الفكرة�وأصال��ا�وفحص�ا�وتطو�ر�ا�:التحقق�وال���ان

 

املنظمات�يقوم�ع���ممارسة�العمل��داري��بفكر�وأساليب�مختلفة�أك���إيجابية�مما��ش�ل�

�املستمر�لألف�ار� �للتوليد �عملھ، �مجال ��� ��ل �العمل �واجتماعات �العامل�ن �لألفراد �ومواتية �إيجابية �عمل �و��ئة
ً
مناخا

داخل�املنظمة�أو�خارج�ا،�وذلك�با��روج�عن�ا��يدة�و�داء�املتم��،�والوصول�ل��لول�البناءة��للمشكالت�املتوقعة��

�للمنظمة� �وا��ارجية �الداخلية �الكفاءة �لز�ادة
ً
�سعيا �والعمل، �الفكر� ��� �التقليدية �وتجاوز � �املجاالت �تلك ��� املألوف

  .ونمو�ا،�و�قا��ا،�وز�ادة�قدر��ا�التنافسية
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: Fluencyالطالقة�: أوال

حيث�كمية��ف�ار�ال���يق��ح�ا�عن�موضوع�معّ�ن����ف��ة�زمنية�معينة�مقارنة��غ��ه

من�القدرة�ع���طرح��ف�ار�وإنتاج�ا

�أش�ال �عدة �الطالقة �ع�� �القدرة �مقاي�س وتتخذ

, لل�لمات����فئات�معينة

���القدرة�ع����غي���ا��الة�الذ: Flexibillityاملرونة�

��بدا�� �املوقف ��عقد مع

�ستجابات�ال�ت�ت���إ���فئة�أو�مظ�ر�واحد�وإنما�ت�ت���إ���عدد�متنوع�أي�أن��بداع�ي�ون����أك���من�ش�ل�أو�

, و�سّ���املرونة�التلقائية

�السلوك� ��� �مقصود ��عديل �إ�� �تحتاج �أل��ا �التكيفية �املرونة �و�س�� �املش�لة �حل ��� �ال��ص �يفشل �السلوك �ذا

 .يناسب�املوقف

ا
ً
ا��ساسية�للمشكالت�: ثالث

ف�و�يدرك��خطاء�ونوا���الضعف�و�متلك�حاسة�قو�ة�للمشكالت, واحد

�Originalityصالة�: را�ًعا

و�ستدل�ع���الفكرة�باألصالة�إذا�تمّ��ت�عن�الوضع�التقليدي, إنتاج�أف�ار�جديدة

�: خامًسا �التفاصيل إكمال

و�ضافة�إل��ا�من�مختلف�ا��وانب�و��عاد

  :مراحل��بداع

س�من�أقدم�النظرّ�ات�ال���درست�العملّية��بداعية�����
َ
عد�نظر�ة�َول

ُ
�

جروان(تمر����خمس�مراحل�

:مرحلة��عداد .1

ت�أولّية�عامة�بناء�ع���املعلومات�املتوافرةاست�تاجا

مرحلة��حتضان .2

مرحلة��صرار�واملثابرة .3

 .الفكرة�و�عد�ا

مرحلة��شراق .4

و�أ�ي�ذلك�ن�يجة�لر�ط��ف�ار�مع��عض�ا, السابقة

التحقق�وال���ان .5

 :مف�وم��بداع��داري 

املنظمات�يقوم�ع���ممارسة�العمل��داري��بفكر�وأساليب�مختلفة�أك���إيجابية�مما��ش�ل��بداع��داري����          

�املستمر�لألف�ار� �للتوليد �عملھ، �مجال ��� ��ل �العمل �واجتماعات �العامل�ن �لألفراد �ومواتية �إيجابية �عمل �و��ئة
ً
مناخا

ا��يدة�و�داء�املتم��،�والوصول�ل��لول�البناءة��للمشكالت�املتوقعة��

�للمنظمة� �وا��ارجية �الداخلية �الكفاءة �لز�ادة
ً
�سعيا �والعمل، �الفكر� ��� �التقليدية �وتجاوز � �املجاالت �تلك ��� املألوف

ونمو�ا،�و�قا��ا،�وز�ادة�قدر��ا�التنافسية
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العمل�ع���: سسات�ال��بو�ة�مراعا��ا�لت�ون�نامية�بأساليب��مبدعة��و��

توف���جو�من�ا��ب�والتفا�م����ب�ئة�العمل،�وتنمية��املوارد�ال�شر�ة،�والتخ���عن�الروت�ن،�الالمركز�ة����التعامل،�

املناسب،�و�قتناع�بأ�مية��وتدعيم�ا��انب���سا�ي،�وإسناد�ودعم��ف�ار�ا��ديدة،�ووضع�الرجل�املناسب����امل�ان

�والتحليل،� �واملخاطرة، �للمشكالت، �وا��ساسية �واملرونة، �و�صالة �الطالقة ��� ��داري ��بداع �م�ارات وتتمثل

قوم�ع���ممارسة�العمل��داري��بفكر�وأساليب�مختلفة�أك���إيجابية�مما��ش�ل�

�املستمر�لألف�ار� �للتوليد �عملھ، �مجال ��� ��ل �العمل �واجتماعات �العامل�ن �لألفراد �ومواتية �إيجابية �عمل �و��ئة
ً
مناخا

مة�أو�خارج�ا،�وذلك�با��روج�عن�ا��يدة�و�داء�املتم��،�والوصول�ل��لول�البناءة��للمشكالت�املتوقعة��داخل�املنظ

�للمنظمة� �وا��ارجية �الداخلية �الكفاءة �لز�ادة
ً
�سعيا �والعمل، �الفكر� ��� �التقليدية �وتجاوز � �املجاالت �تلك ��� املألوف

العمل�ع���: ��بو�ة�مراعا��ا�لت�ون�نامية�بأساليب��مبدعة��و��

توف���جو�من�ا��ب�والتفا�م����ب�ئة�العمل،�وتنمية��املوارد�ال�شر�ة،�والتخ���عن�الروت�ن،�الالمركز�ة����التعامل،�

ب،�و�قتناع�بأ�مية�وتدعيم�ا��انب���سا�ي،�وإسناد�ودعم��ف�ار�ا��ديدة،�ووضع�الرجل�املناسب����امل�ان�املناس

�والتحليل،� �واملخاطرة، �للمشكالت، �وا��ساسية �واملرونة، �و�صالة �الطالقة ��� ��داري ��بداع �م�ارات وتتمثل

���دمة� �الفعاليات �ل������جميع وذلك
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اصدارات المركز الدیمقراطي العربي للدراسات السیاسیة واالقتصادیة                                              

 

  

سسات�ال��بو�ة�مراعا��ا�لت�ون�نامية�بأساليب��مبدعة��و��توجد�مجموعة�من�املبادئ�ال���ع���املؤ 

توف���جو�من�ا��ب�والتفا�م����ب�ئة�العمل،�وتنمية��املوارد�ال�شر�ة،�والتخ���عن�الروت�ن،�الالمركز�ة����التعامل،�

وتدعيم�ا��انب���سا�ي،�وإسناد�ودعم��ف�ار�ا��ديدة،�ووضع�الرجل�املناسب����امل�ان

  .�بداع�ع���مستوى�العامل�ن�والقيادة

  

�والتحليل،� �واملخاطرة، �للمشكالت، �وا��ساسية �واملرونة، �و�صالة �الطالقة ��� ��داري ��بداع �م�ارات وتتمثل

  .نةو�حتفاظ�باالتجاه�أي�بمع���ال��ك���لف��ة�زمنية����مش�لة�معي

  

  .�نتماء�الرو���للمنظمة

 .�نفتاح�ع���الرأي��خر

 .البعد���سا�ي����التعامل�مع��فراد

 .البعد�عن�ا��مود�والب��وقراطية����ال�يا�ل�التنظيمية

 .التأخ������تنفيذ��ف�ار

 

قوم�ع���ممارسة�العمل��داري��بفكر�وأساليب�مختلفة�أك���إيجابية�مما��ش�ل��بداع��داري����املنظمات�ي

�املستمر�لألف�ار� �للتوليد �عملھ، �مجال ��� ��ل �العمل �واجتماعات �العامل�ن �لألفراد �ومواتية �إيجابية �عمل �و��ئة
ً
مناخا

ا��يدة�و�داء�املتم��،�والوصول�ل��لول�البناءة��للمشكالت�املتوقعة��داخل�املنظ

�للمنظمة� �وا��ارجية �الداخلية �الكفاءة �لز�ادة
ً
�سعيا �والعمل، �الفكر� ��� �التقليدية �وتجاوز � �املجاالت �تلك ��� املألوف

  .ونمو�ا،�و�قا��ا،�وز�ادة�قدر��ا�التنافسية

  

��بو�ة�مراعا��ا�لت�ون�نامية�بأساليب��مبدعة��و��توجد�مجموعة�من�املبادئ�ال���ع���املؤسسات�ال

توف���جو�من�ا��ب�والتفا�م����ب�ئة�العمل،�وتنمية��املوارد�ال�شر�ة،�والتخ���عن�الروت�ن،�الالمركز�ة����التعامل،�

وتدعيم�ا��انب���سا�ي،�وإسناد�ودعم��ف�ار�ا��ديدة،�ووضع�الرجل�املناسب����امل�ان�املناس

  .�بداع�ع���مستوى�العامل�ن�والقيادة

  

�والتحليل،� �واملخاطرة، �للمشكالت، �وا��ساسية �واملرونة، �و�صالة �الطالقة ��� ��داري ��بداع �م�ارات وتتمثل

  .و�حتفاظ�باالتجاه�أي�بمع���ال��ك���لف��ة�زمنية����مش�لة�معينة

  :خصائص��دارة��بداعية

 :عدة�خصائص�لإلدارة��بداعية

 .و���القدرة�ع���إنتاج�عدد�كب���من��ف�ار�التطو�ر�ة: 

�إل��ا:  �الوصول �املؤسسة �تر�د �ال�� �الرسالة ���دمة�, وضوح �الفعاليات �ل������جميع وذلك

 .بحيث�تتما����مع��ف�ار��بداعية�التطو�ر�ة: تنظيميةتصميم��يا�ل�

 
التربویة واتجاھات التربیة الحدیثةالقیادة       
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  :مبادئ��بداع��داري 

توجد�مجموعة�من�املبادئ�ال���ع���املؤ        

توف���جو�من�ا��ب�والتفا�م����ب�ئة�العمل،�وتنمية��املوارد�ال�شر�ة،�والتخ���عن�الروت�ن،�الالمركز�ة����التعامل،�

وتدعيم�ا��انب���سا�ي،�وإسناد�ودعم��ف�ار�ا��ديدة،�ووضع�الرجل�املناسب����امل�ان

�بداع�ع���مستوى�العامل�ن�والقيادة

  :م�ارات��بداع��داري 

�والتحليل،�        �واملخاطرة، �للمشكالت، �وا��ساسية �واملرونة، �و�صالة �الطالقة ��� ��داري ��بداع �م�ارات وتتمثل

و�حتفاظ�باالتجاه�أي�بمع���ال��ك���لف��ة�زمنية����مش�لة�معي

  :عناصر��بداع��داري 

�نتماء�الرو���للمنظمة .1

�نفتاح�ع���الرأي��خر .2

البعد���سا�ي����التعامل�مع��فراد .3

البعد�عن�ا��مود�والب��وقراطية����ال�يا�ل�التنظيمية .4

التأخ������تنفيذ��ف�ار -1

 :مف�وم��بداع��داري 

�بداع��داري����املنظمات�ي          

�املستمر�لألف�ار� �للتوليد �عملھ، �مجال ��� ��ل �العمل �واجتماعات �العامل�ن �لألفراد �ومواتية �إيجابية �عمل �و��ئة
ً
مناخا

ا��يدة�و�داء�املتم��،�والوصول�ل��لول�البناءة��للمشكالت�املتوقعة��داخل�املنظ

�للمنظمة� �وا��ارجية �الداخلية �الكفاءة �لز�ادة
ً
�سعيا �والعمل، �الفكر� ��� �التقليدية �وتجاوز � �املجاالت �تلك ��� املألوف

ونمو�ا،�و�قا��ا،�وز�ادة�قدر��ا�التنافسية

  :مبادئ��بداع��داري 

توجد�مجموعة�من�املبادئ�ال���ع���املؤسسات�ال          

توف���جو�من�ا��ب�والتفا�م����ب�ئة�العمل،�وتنمية��املوارد�ال�شر�ة،�والتخ���عن�الروت�ن،�الالمركز�ة����التعامل،�

وتدعيم�ا��انب���سا�ي،�وإسناد�ودعم��ف�ار�ا��ديدة،�ووضع�الرجل�املناسب����امل�ان�املناس

�بداع�ع���مستوى�العامل�ن�والقيادة

  :م�ارات��بداع��داري 

�والتحليل،�            �واملخاطرة، �للمشكالت، �وا��ساسية �واملرونة، �و�صالة �الطالقة ��� ��داري ��بداع �م�ارات وتتمثل

و�حتفاظ�باالتجاه�أي�بمع���ال��ك���لف��ة�زمنية����مش�لة�معينة

خصائص��دارة��بداعية

عدة�خصائص�لإلدارة��بداعية) 2006(ذكر�بطاح������

: القدرة�الفكر�ة .1

�ال�دف .2 : وضوح

 .ال�دف

تصميم��يا�ل� .3
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 .استخدام�تكنولوجيا�املعلومات�ح����سّ�ل�العمل�وتنقلھ�إ���آفاق�جديدة

 

�م �تنظي�� �مناخ �إشاعة �خالل �من �تمّ���املؤسسة �خاصة ��و�ة �إيجاد �ع�� �الثقافة�التأكيد ��س�� تم���أو�ما

و�حقق���داف�من�, ال��ك���ع���السلوك��داري�الديمقراطي�الذي��شبع�حاجات�املجتمع�و�سمح�باملشاركة

ومما�سبق�يت���أن�إدارة��بداع�حدث�الساعة،�و���ت�سم�بأ��ا�صياغة�لألف�ار�ا��ديدة،�و�عد�ال�شاطات��بداعية�

�م�ما�اختلفت�أنواع�املنظمات،�سواء�أ�انت�صناعية�أم�خدمية،�وتصبح�ف��ا�املنظمة�قادرة�ع���توليد�
ً
�أساسيا

ً
نصرا

����الوصول�إ���قمم�النجاح�والتقدم
ً
�وحاسما

ً
�أساسيا

ً
 .�ف�ار�ا��ديدة،�والعمل���ا�عامال

  :القيادة��بداعية����ا��امعات

�ل�م� �و�ستماع �املستفيدين �ملقابلة �ذلك �من �و�نطالق ��بداعية �للفرص �النظري �بالتحليل ��كتفاء عدم

 .الوحدات�والعمادات�و�قسام�املختلفة�من�أجل����يع�ا�ع����بداع

 .املعوقات�ال���تحول�دون�تفعيل�دور�القيادة��بداعية����ا��امعات

 .تنظيم��شاطات�وورش�عمل�وحوارات�يتا�ع�ا�املختصون�القادرون�ع���اك�شاف�املبدع�ن

 .العا���بالتجارب�وا����ات��بداعية�لإلفادة�م��ا
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استخدام�تكنولوجيا�املعلومات�ح����سّ�ل�العمل�وتنقلھ�إ���آفاق�جديدة

 .ال��ك���ع���العمل�ا��ما���و�ذا�ال�ينفي�املسؤولية�الفردية�عن�العمل

�م �تنظي�� �مناخ �إشاعة �خالل �من �تمّ���املؤسسة �خاصة ��و�ة �إيجاد �ع�� التأكيد

ال��ك���ع���السلوك��داري�الديمقراطي�الذي��شبع�حاجات�املجتمع�و�سمح�باملشاركة

ومما�سبق�يت���أن�إدارة��بداع�حدث�الساعة،�و���ت�سم�بأ��ا�صياغة�لألف�ار�ا��ديدة،�و�عد�ال�شاطات��بداعية�

�م�ما�اختلفت�أنواع�املنظمات،�سواء�أ�انت�صناعية�أم�خدمية،�وتصبح�ف��ا�املنظمة�قادرة�ع���توليد�
ً
�أساسيا

ً
نصرا

����الوصول�إ���قمم�النجاح�والتقدم
ً
�وحاسما

ً
�أساسيا

ً
�ف�ار�ا��ديدة،�والعمل���ا�عامال

 .اتامل�ارات�الالزمة�لتحقيق�القيادة��بداعية����ا��امع

القيادة��بداعية����ا��امعاتاملمارسات�ال���يجب�ع���مؤسسات�التعليم�العا�������يع�ا�لتحقيق�

 .تحليل�الفرص��بداعية�ودراس��ا�لتحديد�املناسب�م��ا

�ل�م� �و�ستماع �املستفيدين �ملقابلة �ذلك �من �و�نطالق ��بداعية �للفرص �النظري �بالتحليل ��كتفاء عدم

 .ترك����بداع�ع���جانب�واحد�محدد

ا ا�و�شر��  .البدء�بمشروع�إبدا����سيط�غ���م�لف�مادي�

  :مبادئ�لتحقيق��بداع����مؤسسات�التعليم�العا��

 .ال��ك���ع����نجاز�ول�س�ع���عمل�ال��ان�والتحقيقات

 .ترسيخ�العالقات�مع�املستفيدين�و�م�أولياء��مور�والطلبة

الوحدات�والعمادات�و�قسام�املختلفة�من�أجل����يع�ا�ع����بداع

 .تنمية�قدرات�جميع�العامل�ن���دف��عظيم��نتاج

 .إشراف��دارة�التنفيذية�ع���مختلف�ال�شاطات�الرئ�سية

املعوقات�ال���تحول�دون�تفعيل�دور�القيادة��بداعية����ا��امعات

  :عية����مؤسسات�التعليم�العا���يمكن�أن�تقوم�بما�ي��

 .إ�شاء�وحدة�تطو�ر�الستكشاف�املبدع�ن�ورعاي��م

 .�عر�ض�الواعدين�من�أبناء�املؤسسة�الختبارات�تفرز�املبدع�ن

تنظيم��شاطات�وورش�عمل�وحوارات�يتا�ع�ا�املختصون�القادرون�ع���اك�شاف�املبدع�ن

العا���بالتجارب�وا����ات��بداعية�لإلفادة�م��اتوعية�جم�ور�مؤسسة�التعليم�
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استخدام�تكنولوجيا�املعلومات�ح����سّ�ل�العمل�وتنقلھ�إ���آفاق�جديدة .4

ال��ك���ع���العمل�ا��ما���و�ذا�ال�ينفي�املسؤولية�الفردية�عن�العمل .5

�م .6 �تنظي�� �مناخ �إشاعة �خالل �من �تمّ���املؤسسة �خاصة ��و�ة �إيجاد �ع�� التأكيد

 .التنظيمية

ال��ك���ع���السلوك��داري�الديمقراطي�الذي��شبع�حاجات�املجتمع�و�سمح�باملشاركة .7

  .خالل�تضافر�ا���ود

ومما�سبق�يت���أن�إدارة��بداع�حدث�الساعة،�و���ت�سم�بأ��ا�صياغة�لألف�ار�ا��ديدة،�و�عد�ال�شاطات��بداعية�

�م�ما�اختلفت�أنواع�املنظمات،�سواء�أ�انت�صناعية�أم�خدمية،�وتصبح�ف��ا�املنظمة�قادرة�ع���توليد�ع
ً
�أساسيا

ً
نصرا

����الوصول�إ���قمم�النجاح�والتقدم
ً
�وحاسما

ً
�أساسيا

ً
�ف�ار�ا��ديدة،�والعمل���ا�عامال

امل�ارات�الالزمة�لتحقيق�القيادة��بداعية����ا��امع: املبحث�الثا�ي

املمارسات�ال���يجب�ع���مؤسسات�التعليم�العا�������يع�ا�لتحقيق� 

تحليل�الفرص��بداعية�ودراس��ا�لتحديد�املناسب�م��ا .1

�ل�م� .2 �و�ستماع �املستفيدين �ملقابلة �ذلك �من �و�نطالق ��بداعية �للفرص �النظري �بالتحليل ��كتفاء عدم

 .وقعا��مللتعرف�ع���ت

ترك����بداع�ع���جانب�واحد�محدد .3

ا .4 ا�و�شر�� البدء�بمشروع�إبدا����سيط�غ���م�لف�مادي�

مبادئ�لتحقيق��بداع����مؤسسات�التعليم�العا��

ال��ك���ع����نجاز�ول�س�ع���عمل�ال��ان�والتحقيقات .1

ترسيخ�العالقات�مع�املستفيدين�و�م�أولياء��مور�والطلبة .2

الوحدات�والعمادات�و�قسام�املختلفة�من�أجل����يع�ا�ع����بداعتمك�ن� .3

تنمية�قدرات�جميع�العامل�ن���دف��عظيم��نتاج .4

إشراف��دارة�التنفيذية�ع���مختلف�ال�شاطات�الرئ�سية .5

املعوقات�ال���تحول�دون�تفعيل�دور�القيادة��بداعية����ا��امعات: املبحث�الثالث

عية����مؤسسات�التعليم�العا���يمكن�أن�تقوم�بما�ي���دارة��بدا

إ�شاء�وحدة�تطو�ر�الستكشاف�املبدع�ن�ورعاي��م .1

�عر�ض�الواعدين�من�أبناء�املؤسسة�الختبارات�تفرز�املبدع�ن .2

تنظيم��شاطات�وورش�عمل�وحوارات�يتا�ع�ا�املختصون�القادرون�ع���اك�شاف�املبدع�ن .3

توعية�جم�ور�مؤسسة�التعليم� .4
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 .�بدا���ا��ما���من�خالل�فرق�العصف�الذ���

�مستوى� �أو�ع�� �املنظمة �مستوى �ع�� �واملواقف �املشكالت �ملعا��ة �تصنع �ال�� �القرارات �جودة �من �تز�د أ��ا

نحو�تجاوز�توقعات�املجتمعات�أو�العمالء،�و�ذا�ما�

��يئة�القيادة��بداعية�ال�شطة�ال������ع��بداع�لتوليد��ف�ار�ا��ديده�ضمن�برامج�لإلق��احات�تتضمن�حوافز�

 .لعمل�والعالقات�وإتخاذ�املواقف،�ال���تحقق�الطموحات

 

  :املعوقات�ال���تحول�دون�تفعيل�دور�القيادة��بداعية����ا��امعات

وامليل�, ضعف�الثقة�بالنفس: وُ�قصد���ا�تلك�املعوقات�املتعلقة�بالفرد�نفسھ�وتتمثل�بـ

 .وعدم�احتمال�الغموض�وغ���ا�من�املعوقات

�ا��امعات �وم��ا �ا���ومية �املؤسسات ��� ��داري �التمك�ن �مقومات �العر�ية �الدول �معظم . تفقد

 .يواجھ�القادة�كث���من�الصعو�ات�والعقبات����ا��صول�ع���املعلومات�الالزمة�التخاذ�القرارات

�والتفك����س �السليم �للتخطيط �العر�ية �الدول �بقدرة�تفتقد �يرتبط �الذي ��اتي��
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 .تكر�م�املبدع�ن�وتحف���م�مادًيا�ومعنوً�ا

 .تضم�ن�مساق�عن��بداع����خطط�ومنا���التعليم�العا��

  :القيادة��بداعية�وظيفة�ومطلب�اس��اتي���وذلك�لألسباب�التالية

�بدا���ا��ما���من�خالل�فرق�العصف�الذ���أ��ا�تن���وتراكم�م�ارات�ال��صية����التفك���والتفاعل�

�مستوى� �أو�ع�� �املنظمة �مستوى �ع�� �واملواقف �املشكالت �ملعا��ة �تصنع �ال�� �القرارات �جودة �من �تز�د أ��ا

 .قطاعا��ا�وإدارا��ا����املجاالت�املختلفة�الفنية�و�دار�ة�واملالية

نحو�تجاوز�توقعات�املجتمعات�أو�العمالء،�و�ذا�ما�أن��بداع��داري����املنظمات��عد�قوة�فاعلة�للتحرك�

��يئة�القيادة��بداعية�ال�شطة�ال������ع��بداع�لتوليد��ف�ار�ا��ديده�ضمن�برامج�لإلق��احات�تتضمن�حوافز�

  .وإحتفاالت�لتكر�م�املتم��ين�أفراًدا�وجماعات

لعمل�والعالقات�وإتخاذ�املواقف،�ال���تحقق�الطموحات�رت�از�إ���املبادئ�والقيم�السامية����ا

 .النظر�إ���املستقبل�وتحدياتھ�ومحاولة�الت�بؤ�بھ�و�ستعداد�لھ

 .النظرة�العميقة�ذات�البعد��س��اتي���طو�ل��جل

 .إمتالك�العقلية�والشمولية�ال�لية�ال���تنظر�إ����مور�من��افة�الزوايا

 .املتنوعة�ال������ذ�العقل�والفكرالثقافة�العالية�املتجددة�

 .��تمام�بتجميع�وتحليل�وتوظيف�املعلومات���دمة�التفك��

  .�تجاه�إ���ا��لوة�ب�ن�ف��ة�وأخرى�للتفك���والنظر�والتصور 

املعوقات�ال���تحول�دون�تفعيل�دور�القيادة��بداعية����ا��امعات

 :معوقات��بداع�إ���أنواع�عديدة�و��) 2002

وُ�قصد���ا�تلك�املعوقات�املتعلقة�بالفرد�نفسھ�وتتمثل�بـ: املعوقات�ال��صية

وعدم�احتمال�الغموض�وغ���ا�من�املعوقات, وال�سرع, والتفك���النمطي, وا��ماس�املفرط

�ا��امعات �وم��ا �ا���ومية �املؤسسات ��� ��داري �التمك�ن �مقومات �العر�ية �الدول �معظم تفقد

يواجھ�القادة�كث���من�الصعو�ات�والعقبات����ا��صول�ع���املعلومات�الالزمة�التخاذ�القرارات

�غ���السليم �والتفك����س: التخطيط �السليم �للتخطيط �العر�ية �الدول تفتقد

 .املؤسسات�ع���وضع�ا��طط�املستقبلية�للتطو�ر،�والتغي���والتأقلم

 .عدم��عتماد�ع���فرق�العمل����إنجاز�امل�ام

 .�جراءات�الروتي�ية�املعقدة
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تكر�م�املبدع�ن�وتحف���م�مادًيا�ومعنوً�ا .5

تضم�ن�مساق�عن��بداع����خطط�ومنا���التعليم�العا�� .6

القيادة��بداعية�وظيفة�ومطلب�اس��اتي���وذلك�لألسباب�التالية

أ��ا�تن���وتراكم�م�ارات�ال��صية����التفك���والتفاعل� .1

�مستوى� .2 �أو�ع�� �املنظمة �مستوى �ع�� �واملواقف �املشكالت �ملعا��ة �تصنع �ال�� �القرارات �جودة �من �تز�د أ��ا

قطاعا��ا�وإدارا��ا����املجاالت�املختلفة�الفنية�و�دار�ة�واملالية

أن��بداع��داري����املنظمات��عد�قوة�فاعلة�للتحرك� .3

��يئة�القيادة��بداعية�ال�شطة�ال������ع��بداع�لتوليد��ف�ار�ا��ديده�ضمن�برامج�لإلق��احات�تتضمن�حوافز�

وإحتفاالت�لتكر�م�املتم��ين�أفراًدا�وجماعات

  :صفات�القائد�املبدع

�رت�از�إ���املبادئ�والقيم�السامية����ا .1

النظر�إ���املستقبل�وتحدياتھ�ومحاولة�الت�بؤ�بھ�و�ستعداد�لھ .2

النظرة�العميقة�ذات�البعد��س��اتي���طو�ل��جل .3

إمتالك�العقلية�والشمولية�ال�لية�ال���تنظر�إ����مور�من��افة�الزوايا .4

الثقافة�العالية�املتجددة� .5

��تمام�بتجميع�وتحليل�وتوظيف�املعلومات���دمة�التفك�� .6

�تجاه�إ���ا��لوة�ب�ن�ف��ة�وأخرى�للتفك���والنظر�والتصور  .7

املعوقات�ال���تحول�دون�تفعيل�دور�القيادة��بداعية����ا��امعات: املبحث�الثالث

ف�جروان������
ّ
2002(صن

املعوقات�ال��صية .4

وا��ماس�املفرط, للمجاراة

�ا��امعات: التمك�ن .5 �وم��ا �ا���ومية �املؤسسات ��� ��داري �التمك�ن �مقومات �العر�ية �الدول �معظم تفقد

يواجھ�القادة�كث���من�الصعو�ات�والعقبات����ا��صول�ع���املعلومات�الالزمة�التخاذ�القرارات. يواجھ�القادة

�غ���السليم .6 التخطيط

املؤسسات�ع���وضع�ا��طط�املستقبلية�للتطو�ر،�والتغي���والتأقلم

عدم��عتماد�ع���فرق�العمل����إنجاز�امل�ام .7

�جراءات�الروتي�ية�املعقدة .8
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عدم��ستقرار��داري����الوزارات،�والتغي���املستمر����لوائح�الدراسة�ونظم�ا،�و�ذا�جعل�من�الصعب�وضع�

 .للطلبة

 .ضعف�قدرة�القيادة�ا��امعية�ع���استقراء�احتياجات�سوق�العمل�املح���والعال��

 .محدودية�التواصل�الفّعال�ب�ن�القيادات�ا��امعية�وأعضاء�ال�يئات�التدر�سية

 .عدم�وجود�سياسات�وا��ة�ومحددة�لتخطيط�املسار�الوظيفي�للعامل�ن�با��امعة

 .ع�أعضاء�ال�يئات�التدر�سية�للمشاركة����املشروعات�البحثية

 .ضعف�دور�القيادة�ا��امعية����خطة�ا��امعة�للتحول�الرق���وتوظيف�التكنولوجيا

��تجا�ات� �ضوء ��� �ا��امعية �القيادات �لدى ��بداعية �القيادة �لتفعيل � �مق��ح التصور

 .تحول�دون�تفعيل�دور�القيادة��بداعية����ا��امعاات

 .يتطلب�تفعيل�القيادة��بداعية�مجموعة�من�امل�ارات�يجب�أن�تتوفر����القادة�ال��بو��ن

 .�عتماد�ع���الوظائف�التقليدية�وضعف�تدر�ب�القادة�وتنمية�م�ارا��م

 

القيادة��بداعية�لدى�القيادات�ا��امعية����ضوء��تجا�ات�

 .امل�ارات�القيادية�املطلو�ة�من�خالل�إعداد�ال�وادر�القيادية�لت�ناسب�مع�التوج�ات�املعاصرة

 .تقديم�تنمية�م�نية�وتدر�ب��س�ند�ع���فكر�مت�امل�ب�ن�العالج،�والتأ�يل،�والتطو�ر

وع����ذا�يمكن�أن�تت���مالمح�التصور�املق��ح�وفق�أر�ع�مراحل�متداخلة�ومت�املة�مع�أ�دافھ�السالفة�الذكر،�

فيمكن�أن�تتم�التنمية�امل�نية�للقادة؛�ل�شار�وا�و��ونوا�أداة��غي��وفق�فكر�عال������ضوء�توحيد�امل�ارات�القيادية،�

  ):1(وعليھ�يمكن�توضيح�تلك�املراحل�كما����ا��دول�رقم�

  املراحل�التنفيدية�لتطبيق�التصور�املق��ح
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 .قصور�برامج�التنمية�امل�نية����مجال�القيادة��بداعية

 .املحيطة�ا��ارجيةغياب�التفاعل��يجا�ي�ب�ن�ا��امعة�والب�ئة�

عدم��ستقرار��داري����الوزارات،�والتغي���املستمر����لوائح�الدراسة�ونظم�ا،�و�ذا�جعل�من�الصعب�وضع�

 .خطط�اس��اتيجية�لتنمية�املوارد�ال�شر�ة����ضوءالثورة�الصناعية�الرا�عة

للطلبةضعف�دور�القيادة�ا��امعية����تنفيد�برامج�لتنمية�امل�ارات�البحثية�

ضعف�قدرة�القيادة�ا��امعية�ع���استقراء�احتياجات�سوق�العمل�املح���والعال��

محدودية�التواصل�الفّعال�ب�ن�القيادات�ا��امعية�وأعضاء�ال�يئات�التدر�سية

عدم�وجود�سياسات�وا��ة�ومحددة�لتخطيط�املسار�الوظيفي�للعامل�ن�با��امعة

ع�أعضاء�ال�يئات�التدر�سية�للمشاركة����املشروعات�البحثيةضعف�دور�القيادة�ا��امعية�������ي

ضعف�دور�القيادة�ا��امعية����خطة�ا��امعة�للتحول�الرق���وتوظيف�التكنولوجيا

��تجا�ات� �ضوء ��� �ا��امعية �القيادات �لدى ��بداعية �القيادة �لتفعيل � �مق��ح التصور

 :ال���اسفرت�عن���ضوء�نتائج�الدراسة�و 

تحول�دون�تفعيل�دور�القيادة��بداعية����ا��امعااتوجود�مجموعة�من�املعوقات�ال���

يتطلب�تفعيل�القيادة��بداعية�مجموعة�من�امل�ارات�يجب�أن�تتوفر����القادة�ال��بو��ن

�عتماد�ع���الوظائف�التقليدية�وضعف�تدر�ب�القادة�وتنمية�م�ارا��م

�مع�ا���ود�العاملية�����ذا�املجالضعف�مواكبة�ج
ً
 .�ود�التطو�ر�مقارنة

القيادة��بداعية�لدى�القيادات�ا��امعية����ضوء��تجا�ات��فإن�الدراسة�تقدم�تصور�مق��ح���دف�إ���تحقيق

 :  

 .��يئة�الب�ئة�ا��امعية�الس�يعاب��بداع

امل�ارات�القيادية�املطلو�ة�من�خالل�إعداد�ال�وادر�القيادية�لت�ناسب�مع�التوج�ات�املعاصرة

تقديم�تنمية�م�نية�وتدر�ب��س�ند�ع���فكر�مت�امل�ب�ن�العالج،�والتأ�يل،�والتطو�ر

وع����ذا�يمكن�أن�تت���مالمح�التصور�املق��ح�وفق�أر�ع�مراحل�متداخلة�ومت�املة�مع�أ�دافھ�السالفة�الذكر،�

فيمكن�أن�تتم�التنمية�امل�نية�للقادة؛�ل�شار�وا�و��ونوا�أداة��غي��وفق�فكر�عال������ضوء�توحيد�امل�ارات�القيادية،�

وعليھ�يمكن�توضيح�تلك�املراحل�كما����ا��دول�رقم�. �نية�للقادةو�مكن�أن�تؤدي�التغ��ات�إلتاحة�التنمية�امل

املراحل�التنفيدية�لتطبيق�التصور�املق��ح): 1(ا��دول�
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قصور�برامج�التنمية�امل�نية����مجال�القيادة��بداعية .9

غياب�التفاعل��يجا�ي�ب�ن�ا��امعة�والب�ئة� .10

عدم��ستقرار��داري����الوزارات،�والتغي���املستمر����لوائح�الدراسة�ونظم�ا،�و�ذا�جعل�من�الصعب�وضع� .11

خطط�اس��اتيجية�لتنمية�املوارد�ال�شر�ة����ضوءالثورة�الصناعية�الرا�عة

ضعف�دور�القيادة�ا��امعية����تنفيد�برامج�لتنمية�امل�ارات�البحثية� .12

ضعف�قدرة�القيادة�ا��امعية�ع���استقراء�احتياجات�سوق�العمل�املح���والعال�� .13

محدودية�التواصل�الفّعال�ب�ن�القيادات�ا��امعية�وأعضاء�ال�يئات�التدر�سية .14

عدم�وجود�سياسات�وا��ة�ومحددة�لتخطيط�املسار�الوظيفي�للعامل�ن�با��امعة .15

ضعف�دور�القيادة�ا��امعية�������ي .16

ضعف�دور�القيادة�ا��امعية����خطة�ا��امعة�للتحول�الرق���وتوظيف�التكنولوجيا .17

�ا��امس ��تجا�ات�: املبحث �ضوء ��� �ا��امعية �القيادات �لدى ��بداعية �القيادة �لتفعيل � �مق��ح التصور

 :املعاصرة

���ضوء�نتائج�الدراسة�و 

وجود�مجموعة�من�املعوقات�ال��� .1

يتطلب�تفعيل�القيادة��بداعية�مجموعة�من�امل�ارات�يجب�أن�تتوفر����القادة�ال��بو��ن .2

�عتماد�ع���الوظائف�التقليدية�وضعف�تدر�ب�القادة�وتنمية�م�ارا��م .3

ضعف�مواكبة�ج .4

فإن�الدراسة�تقدم�تصور�مق��ح���دف�إ���تحقيق     

  :و���كما�ي��. املعاصرة

: أ�داف�التصور�املق��ح

��يئة�الب�ئة�ا��امعية�الس�يعاب��بداع .1

امل�ارات�القيادية�املطلو�ة�من�خالل�إعداد�ال�وادر�القيادية�لت�ناسب�مع�التوج�ات�املعاصرةتوحيد� .2

تقديم�تنمية�م�نية�وتدر�ب��س�ند�ع���فكر�مت�امل�ب�ن�العالج،�والتأ�يل،�والتطو�ر .3

وع����ذا�يمكن�أن�تت���مالمح�التصور�املق��ح�وفق�أر�ع�مراحل�متداخلة�ومت�املة�مع�أ�دافھ�السالفة�الذكر،������

فيمكن�أن�تتم�التنمية�امل�نية�للقادة؛�ل�شار�وا�و��ونوا�أداة��غي��وفق�فكر�عال������ضوء�توحيد�امل�ارات�القيادية،�

و�مكن�أن�تؤدي�التغ��ات�إلتاحة�التنمية�امل
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  إجراءات�تنفيد�ا

والعامل�ن،��عمل�وفق�مقاي�س���داري�ل��امعات

 .تقييم��ش�ل�فع���معاي���موضوعة����ضوء�معاي����داء

 .وضع�معاي���لألداء�املؤس����ل��امعات�و��ميع�العامل�ن

�شكيل�إدارات���ودة��عمال��دار�ة�منفصلة�عن�جودة��عمال���اديمية�

ة�البناء�التنظي���من�جدوره،�إعادة��ندسة��دارة�با��امعات،�من�حيث�إعاد

 .وتحو�لھ�لتنظيمات�إبداعية��عتمد�ع���فكر�جما���و�شكيل�فرق�عمل

بناء�ثقافة�مؤسسية�متطورة�م�يئة�للفكر��بدا��،�من�خالل�الدورات،�

 .والندوات،�وتوف���الب�ئة�املدعمة�وامل��عة�وال�سرة�للتطو�ر�و�بداع

 .��امل�ام�واملسؤولياتإصدار�دليل�تنظي���شامل�ل�ل�مؤسسة�يو�

 .توف���ب�ئة�تحتية�تدعم��ستخدام�التكنولو����وتوفر�مصادر�املعرفة

  .إدراج�خطة�تدر�ب�القيادات�ضمن�اس��اتيجية�ا��امعات�وأ�داف�ا�الرئ�سية

�عاون�مع�الدول�العر�ية،�من�خالل�املنظمات�املنوطة�

بذلك،��املنظمة�العر�ية�للتنمية��دار�ة،�ودعم�وتقو�ة�الصلة�مع�الدول�املتقدمة����

املجاالت��دار�ة،�والتنمية�ال�شر�ة،�من�خالل�تبادل�ا����ات،�و�ستفادة�من�املنح�

ية�مع��عض�ا��امعات�ذات�ا����ة�والدورات�والندوات�العلمية،�وإبرام�شرا�ات��عاون

 .املتم��ة����مجال�إعداد�ال�وادر�القيادية�با��امعات

تخصيص�جزء�من�امل��انية�للتدر�ب�والتطو�ر،�بحيث�تتقارب�مع�مثيال��ا�من�

وضع�أ�داف�التدر�ب�با��امعات����ضوء�أ�داف�خطط�التنمية�بالدولة،�

إ�شاء�وحدات�مركز�ة�متخصصة�ب�ل�جامعة����إدارة�ال��امج�التدر��ية�

ع���
ُ
بإدارة�إ�شاء�مركز�بحوث�وتطو�ر�لإلدارة�و�بداع�����ل�ا��امعات��افة��

�عن�مساعد��م����
ً

ا����ات�العلمية�واملعلوماتية،�ودراسة�كيفية��ستفادة�م��م،�فضال

إ�شاء�مراكز��عليم�عن��عد�متخصص�للتدر�ب�و�س�شارات����املجاالت�

�دار�ة،�عن�طر�ق�املراسلة،�والراديو،�والتلفز�ون،�وشب�ات��ن��نت،�وخطوط�

  .التليفونات،�يقوم�بتقديم�خدماتھ�للمستفيدين�دون��نتقال�ملراكز�التدر�ب

التخطيط�لل��امج،�وذلك�بتخصيص���نة�غ���دائمة،�تقوم�بامل�ام�التخطيطية�

املو�لة�إل��ا�إلعداد�ال��امج�تبًعا�ل��اجة،�تضم�مجموعة�من�ا����اء�واملختص�ن�����عض�
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إجراءات�تنفيد�ا

  مرحلة��عداد��و��

عد�مرحلة���يئة�الب�ئة�املؤسسية�
ُ
و�

  .الس�يعاب��بداع

�داري�ل��امعاتإ�شاء�أج�زة�تقييم�لألداء .1

تقييم��ش�ل�فع���معاي���موضوعة����ضوء�معاي����داء

وضع�معاي���لألداء�املؤس����ل��امعات�و��ميع�العامل�ن .2

�شكيل�إدارات���ودة��عمال��دار�ة�منفصلة�عن�جودة��عمال���اديمية� .3

 .والتدر�سية

إعادة��ندسة��دارة�با��امعات،�من�حيث�إعاد .4

وتحو�لھ�لتنظيمات�إبداعية��عتمد�ع���فكر�جما���و�شكيل�فرق�عمل

بناء�ثقافة�مؤسسية�متطورة�م�يئة�للفكر��بدا��،�من�خالل�الدورات،� .5

والندوات،�وتوف���الب�ئة�املدعمة�وامل��عة�وال�سرة�للتطو�ر�و�بداع

إصدار�دليل�تنظي���شامل�ل�ل�مؤسسة�يو� .6

توف���ب�ئة�تحتية�تدعم��ستخدام�التكنولو����وتوفر�مصادر�املعرفة .7

إدراج�خطة�تدر�ب�القيادات�ضمن�اس��اتيجية�ا��امعات�وأ�داف�ا�الرئ�سية .8

  املرحلة�التم�يدية

وتتمثل�املرحلة�ال���تم�د�لتوحيد�

  :امل�ارات�القيادية�وتتضمن

�عاون�مع�الدول�العر�ية،�من�خالل�املنظمات�املنوطة��اق��اح�وتوقيع�بروتو�ول  .1

بذلك،��املنظمة�العر�ية�للتنمية��دار�ة،�ودعم�وتقو�ة�الصلة�مع�الدول�املتقدمة����

املجاالت��دار�ة،�والتنمية�ال�شر�ة،�من�خالل�تبادل�ا����ات،�و�ستفادة�من�املنح�

والدورات�والندوات�العلمية،�وإبرام�شرا�ات��عاون

املتم��ة����مجال�إعداد�ال�وادر�القيادية�با��امعات

تخصيص�جزء�من�امل��انية�للتدر�ب�والتطو�ر،�بحيث�تتقارب�مع�مثيال��ا�من� .2

 .ا��امعات

وضع�أ�داف�التدر�ب�با��امعات����ضوء�أ�داف�خطط�التنمية�بالدولة،� .3

  .لدو��وتن�ثق�من�أ�داف�التدر�ب��قلي���وا

  مرحلة��عداد�التحض��ي 

و�شمل�إ�شاء�ال�يا�ل�املؤسسية�

  الالزمة�للتنمية�امل�نية

إ�شاء�وحدات�مركز�ة�متخصصة�ب�ل�جامعة����إدارة�ال��امج�التدر��ية� .1

ل���احتياجات�القادة
ُ
 .والتطو�ر�ة؛�ال���ت

ع��� .2
ُ
إ�شاء�مركز�بحوث�وتطو�ر�لإلدارة�و�بداع�����ل�ا��امعات��افة��

�عن�مساعد��م����
ً

ا����ات�العلمية�واملعلوماتية،�ودراسة�كيفية��ستفادة�م��م،�فضال

 .تطبيق�أف�ار�م��بداعية

إ�شاء�مراكز��عليم�عن��عد�متخصص�للتدر�ب�و�س�شارات����املجاالت� .3

�دار�ة،�عن�طر�ق�املراسلة،�والراديو،�والتلفز�ون،�وشب�ات��ن��نت،�وخطوط�

التليفونات،�يقوم�بتقديم�خدماتھ�للمستفيدين�دون��نتقال�ملراكز�التدر�ب

مرحلة��عداد�ل��امج�التنمية�امل�نية�

  للقيادات��دار�ة

التخطيط�لل��امج،�وذلك�بتخصيص���نة�غ���دائمة،�تقوم�بامل�ام�التخطيطية� .1

املو�لة�إل��ا�إلعداد�ال��امج�تبًعا�ل��اجة،�تضم�مجموعة�من�ا����اء�واملختص�ن�����عض�

 . املجاالت�املرتبطة�بإعداد�القادة
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  املراحل

  

مرحلة��عداد��و��

عد�مرحلة���يئة�الب�ئة�املؤسسية�
ُ
و�

الس�يعاب��بداع

  

  

املرحلة�التم�يدية

وتتمثل�املرحلة�ال���تم�د�لتوحيد�

امل�ارات�القيادية�وتتضمن

  

  

مرحلة��عداد�التحض��ي �

و�شمل�إ�شاء�ال�يا�ل�املؤسسية�

الالزمة�للتنمية�امل�نية

  

مرحلة��عداد�ل��امج�التنمية�امل�نية�

للقيادات��دار�ة
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تتضمن��ذه�املرحلة�مراقبة�أداء�ا��طط�التنفيدية�للمشار�ع،�ومتا�عة�كفاءة�أداء��ذه�ا��طط�وذلك�عن�طر�ق�

�مؤشر�من� �ل�ل �املس��دفة �نواتج �وتحديد ��س��اتيجية، �ا��طة �ضمن �ال�شغيلية ���داف �ل�ل ��داء �مؤشرات وضع

  . ��اتيجيات�التعامل�مع�ا�ب�ن��داء�الفع���واملس��دف

�منظومة� �ومخرجات �برامج �تقييم �تتضمن �املعاي��، �من �مجموعة �ضوء ��� �التقييم �عملية تتم

  .العاملية����مجال�البحث�العل��

�ورضا� �وآراء ��و�مس��دف، �بما
ً
�مقارنة �تنفيده �تم �ما �عن �انطباع ��عطي �ال�� �التقيمات ��� �تتمثل �الراجعة التغذية

ومقارن��ا�باملعاي�������الب�ئة�الداخلية�أو�ا��ارجية�ع����افة�املستو�ات�با��دمات�وال��امج�املقدمة،

�ملستوى� �أيًضا �بل �فحسب، �ومخرجا��ا �ال��امج �لتنفيد �ول�س �راجعة ��غذية �تقديم �من �البد أي

�امل �مع �ولقاءات �ذا�ي �تقييم �أدوات �خالل �من �التقو�م �عملية �تتم �أن �يق��ح �عليھ �الداخلي�ن�و�ناء ستفيدين

وا��ارج�ن،�واستطالع�آرا��م�بصورة�دور�ة،�واملقارنات�املرجعية�بمعاي���ع���املستوى�املح���و�قلي���والعال��،�وأن�

�السياسات� �القرار�وواضعوا �ال��اب �تقدم �ال�� �التقيمات �تلك �تقار�ر�نتائج �املستمر�ع�� �التحس�ن �سياسة �س�ند

دة،����ضوء�السلبيات�و�يجابيات�و�حتياجات�املجتمعية؛�لتحقيق�مستوى�ير���

��ذا� ��� �رائدة �دول �تجارب �من �وان�ثق �الواقع �يحا�ي �إنھ �من ا
ً
�انطالق �املق��ح، �التصور �اعتماد �توصياتنا �أ�م من

دار�املس��ة�لل�شر�: ،�عمان2النظر�ات،�وامل�ارات،�ط

دار�يافا�:  ،�عمانمفا�يم�ورؤى�����دارة�والقيادة�ال��بو�ة�ب�ن��صالة�وا��داثة

 :تنو�ع�بنود�التمو�ل،�وت�ون�ع���مرحلت�ن�و��

 .ت�واملتمثل�����صول�الثابتة

مرحلة�ما��عد���شاء�واملتمثلة����املصروفات�ا��ار�ة،�ول���ت�نوزع�ع���أجور�

  .القائم�ن�ع���ال��امج�واملس�شار�ن،�وت�اليف�املواد�التدر��ية
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  :مرحلة�املتا�عة�واملراقبة

تتضمن��ذه�املرحلة�مراقبة�أداء�ا��طط�التنفيدية�للمشار�ع،�ومتا�عة�كفاءة�أداء��ذه�ا��طط�وذلك�عن�طر�ق�

�مؤشر�من� �ل�ل �املس��دفة �نواتج �وتحديد ��س��اتيجية، �ا��طة �ضمن �ال�شغيلية ���داف �ل�ل ��داء �مؤشرات وضع

��اتيجيات�التعامل�مع�ا�ب�ن��داء�الفع���واملس��دفمؤشرات��داء�ملقارن��ا�مع�النتائج،�وتحديد�فجوات�الداء،�واس

  :مرحلة�تقو�م�مدى�تحقيق���داف

�منظومة� �ومخرجات �برامج �تقييم �تتضمن �املعاي��، �من �مجموعة �ضوء ��� �التقييم �عملية تتم

العاملية����مجال�البحث�العل��البحث�العل��،�وآلية�عمل�ا،�و�تم�وضع�املعاي������ضوء�معاي���ا��ودة�

  :مرحلة�التغذية�الراجعة

�ورضا� �وآراء ��و�مس��دف، �بما
ً
�مقارنة �تنفيده �تم �ما �عن �انطباع ��عطي �ال�� �التقيمات ��� �تتمثل �الراجعة التغذية

���الب�ئة�الداخلية�أو�ا��ارجية�ع����افة�املستو�ات�با��دمات�وال��امج�املقدمة،

�ملستوى� �أيًضا �بل �فحسب، �ومخرجا��ا �ال��امج �لتنفيد �ول�س �راجعة ��غذية �تقديم �من �البد أي

  . توج�ا��ا��س��اتيجية�وتخطيط�ا�وغايا��ا�املستقبلية

�امل �مع �ولقاءات �ذا�ي �تقييم �أدوات �خالل �من �التقو�م �عملية �تتم �أن �يق��ح �عليھ و�ناء

وا��ارج�ن،�واستطالع�آرا��م�بصورة�دور�ة،�واملقارنات�املرجعية�بمعاي���ع���املستوى�املح���و�قلي���والعال��،�وأن�

�السياسات� �القرار�وواضعوا �ال��اب �تقدم �ال�� �التقيمات �تلك �تقار�ر�نتائج �املستمر�ع�� �التحس�ن �سياسة �س�ند

دة،����ضوء�السلبيات�و�يجابيات�و�حتياجات�املجتمعية؛�لتحقيق�مستوى�ير���وا��طط؛�التخاذ�القرارت�الرشي

  للمنافسة�العاملية����مجال�عوملة�البحث�العل��

��ذا� ��� �رائدة �دول �تجارب �من �وان�ثق �الواقع �يحا�ي �إنھ �من ا
ً
�انطالق �املق��ح، �التصور �اعتماد �توصياتنا �أ�م من

النظر�ات،�وامل�ارات،�ط: مدخل�إ����دارة�ال��بو�ة). 2018(أبو�الناصر،�فت��

مفا�يم�ورؤى�����دارة�والقيادة�ال��بو�ة�ب�ن��صالة�وا��داثة). 2016

  

تنو�ع�بنود�التمو�ل،�وت�ون�ع���مرحلت�ن�و�� .2

ت�واملتمثل�����صول�الثابتةمرحلة�إ�شاء�املراكز�والتج���ا  . أ

مرحلة�ما��عد���شاء�واملتمثلة����املصروفات�ا��ار�ة،�ول���ت�نوزع�ع���أجور�  . ب

القائم�ن�ع���ال��امج�واملس�شار�ن،�وت�اليف�املواد�التدر��ية
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مرحلة�املتا�عة�واملراقبة

تتضمن��ذه�املرحلة�مراقبة�أداء�ا��طط�التنفيدية�للمشار�ع،�ومتا�عة�كفاءة�أداء��ذه�ا��طط�وذلك�عن�طر�ق�     

�مؤشر�من� �ل�ل �املس��دفة �نواتج �وتحديد ��س��اتيجية، �ا��طة �ضمن �ال�شغيلية ���داف �ل�ل ��داء �مؤشرات وضع

مؤشرات��داء�ملقارن��ا�مع�النتائج،�وتحديد�فجوات�الداء،�واس

مرحلة�تقو�م�مدى�تحقيق���داف

�أن      �الباحثة �منظومة� تق��ح �ومخرجات �برامج �تقييم �تتضمن �املعاي��، �من �مجموعة �ضوء ��� �التقييم �عملية تتم

البحث�العل��،�وآلية�عمل�ا،�و�تم�وضع�املعاي������ضوء�معاي���ا��ودة�

مرحلة�التغذية�الراجعة

�ورضا�       �وآراء ��و�مس��دف، �بما
ً
�مقارنة �تنفيده �تم �ما �عن �انطباع ��عطي �ال�� �التقيمات ��� �تتمثل �الراجعة التغذية

���الب�ئة�الداخلية�أو�ا��ارجية�ع����افة�املستو�ات�با��دمات�وال��امج�املقدمة،�-سواءً �- املستفيدين

�املعتمدة �ملستوى�. العاملية �أيًضا �بل �فحسب، �ومخرجا��ا �ال��امج �لتنفيد �ول�س �راجعة ��غذية �تقديم �من �البد أي

توج�ا��ا��س��اتيجية�وتخطيط�ا�وغايا��ا�املستقبلية

�امل����� �مع �ولقاءات �ذا�ي �تقييم �أدوات �خالل �من �التقو�م �عملية �تتم �أن �يق��ح �عليھ و�ناء

وا��ارج�ن،�واستطالع�آرا��م�بصورة�دور�ة،�واملقارنات�املرجعية�بمعاي���ع���املستوى�املح���و�قلي���والعال��،�وأن�

�السياسات� �القرار�وواضعوا �ال��اب �تقدم �ال�� �التقيمات �تلك �تقار�ر�نتائج �املستمر�ع�� �التحس�ن �سياسة �س�ند

وا��طط؛�التخاذ�القرارت�الرشي

للمنافسة�العاملية����مجال�عوملة�البحث�العل��

  :التوصيات

��ذا�       ��� �رائدة �دول �تجارب �من �وان�ثق �الواقع �يحا�ي �إنھ �من ا
ً
�انطالق �املق��ح، �التصور �اعتماد �توصياتنا �أ�م من

 .املجال�وأثب�ت�جدار��ا

 املراجع

أبو�الناصر،�فت�� .1

  .والتوز�ع

2016(ابوالعال،�لي�� .2

  .العلمية�لل�شر�والتوز�ع
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  .دار�الشروق�لل�شر�والتوز�ع

مجلة��تصور�مق��ح�لتفعيل�القيادة��بداعية����جامعات�اململكة�العر�ية�السعودية،

ت�ار�ة�����لية�ال��بية�ص���بجامعة�����وعالق��ا�

-168): 2(12،�،�مجلة�مركز�جز�رة�العرب�للبحوث�ال��بو�ة�و��سانية

دور�القيادة��بداعية����تحس�ن�مستوى�الثقافة�التنظيمية����وزارة�

 .،�رسالة�ماجست���غ���م�شورة،�أ�اديمية��دارة�والسياسة�للدراسات�العليا

القيادة��بداعية�وعالق��ا�بمتطلبات�إدارة�املعرفة����جامعة�ال�وفة�من�وج�ة�نظر�

321-374. 
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دار�الشروق�لل�شر�والتوز�ع: ،�عمانقضايا�معاصرة�����دارة�ال��بو�ة). 2006

تصور�مق��ح�لتفعيل�القيادة��بداعية����جامعات�اململكة�العر�ية�السعودية،). 2016

387-427.  

ت�ار�ة�����لية�ال��بية�ص���بجامعة�����وعالق��ا�درجة�ممارسة�القيادة��ب). 2022(ال�و�ي،�حس�ن�

،�مجلة�مركز�جز�رة�العرب�للبحوث�ال��بو�ة�و��سانيةباالستغراق�الوظيفي�ألعضاء��يئة�التدر�س

دور�القيادة��بداعية����تحس�ن�مستوى�الثقافة�التنظيمية����وزارة�). 2018(ساعد،�ن���عواد�رشيد�

،�رسالة�ماجست���غ���م�شورة،�أ�اديمية��دارة�والسياسة�للدراسات�العليا

القيادة��بداعية�وعالق��ا�بمتطلبات�إدارة�املعرفة����جامعة�ال�وفة�من�وج�ة�نظر�). 2018

321): 21*(،�مجلة�القادسية�للعلوم��دار�ة�و�قتصادية
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387): 9(61 البحث�العلمي،

ال�و�ي،�حس�ن� .5

باالستغراق�الوظيفي�ألعضاء��يئة�التدر�س

192.  

ساعد،�ن���عواد�رشيد� .6

،�رسالة�ماجست���غ���م�شورة،�أ�اديمية��دارة�والسياسة�للدراسات�العلياطي�يةال��ة�الفلس

2018(صا��،�ق�س� .7

مجلة�القادسية�للعلوم��دار�ة�و�قتصاديةالقيادات��دار�ة�ف��ا،�
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التعليم��لك��و�ي،�: مدرسة�الغد

  .تجر�ة�ميدانّية�تو�سّية

  )باحث�وأستاذ��أّول�ممّ��،�وزارة�ال��بية�تو�س

�لل�شرّ�ة� �جّدا �م�ّمة �مناسبة �ا��ائحة ��ذه ��انت ولقد

�الصغ���و�املوّسع �محيطھ ��� �الفرد ���سان �أدوار� ��� �التّفك���وح�� �و�طرائق �و�القيم مات
ّ
�املسل �كث���من ��� �النظر� ��انت�. إلعادة ولقد

ول�ن��انت�الدول�. نمط�حياة�جديد�عامال�أساسّيا��إلعادة�النظر����طرق�التعليم�و�ال��بّية�و���وسائلھ�

�بوّ�ة،�فإّن�دولنا�و�مجتمعاتنا�مازا
ّ
�بية�ا��ديدة�ووضعت�أطرا�و�طرائق�للقيادة�ال�

ّ
لت�املتقّدمة�قد�قطعت�اشواطا����أساليب�ومنا���ال�

املدرسة�التقليدية�����ندس��ا�املعمار�ة�و����

�بوّ�ة�ا��ديدة،��و��لقد��انت�
ّ
،�و�لتأس�س�مشروع�تر�وي�جديد�ومتجّدد��عاد�فيھ�صياغة�مفا�يم�القيادة�ال�

�بوّ�ة��و�التقليص�من�
ّ
ّنا�من�خالل�ا�من�تجاوز�عقبة�ا��ائحة�،�وحافظنا�ف��ا�ع���استمرار�ة�العملّية�ال�

�بوي�منوط��ع�دتھ�أن�يجد�
ّ
واعتقادنا�الرا���أن�القائد�ال�

Research Summary 

      The COVID-19 pandemic has forced the world to invent new modes of communication and work. This pandemic has 

been a very important occasion for humanity to reconsider many of the postulates, values, ways of thinkin

roles of the individual in his small and expanded environment. The pandemic that imposed a new lifestyle on our planet 

was a key factor in reconsidering the methods and means of education. Although the developed countries have made 

strides in new educational methods and curricula and have established frameworks and methods for educational 

leadership, our countries and societies are still sensing these methods and looking for the easiest ones to catch up with 

cross-school education methods (the traditional school in its architecture and in its tiring leadership methods). And to 

establish a new and renewed educational project in which the concepts of new educational leadership are reformulated, 

and we had an important experience in this regard,

and we preserved the continuity of the educational process and reduced the percentage of wasted learning time due to 

school closures that imposed by the pandemic. It is our firm belief t

find quick and feasible solutions so that the learning will not be interrupted
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مدرسة�الغد( .رؤى�مستقبلية����تحديد�نمط�القيادة�ال��بو�ة�الفاعلة�

تجر�ة�ميدانّية�تو�سّية). و�ناء��القائد�ال��بوي�ا��ديد
  كمال�بال�ادي. د* 

باحث�وأستاذ��أّول�ممّ��،�وزارة�ال��بية�تو�س(

�جديدة�19 �و�عمل �تواصل � �ابت�ار�أنماط �العالم �لل�شرّ�ة�. ع�� �جّدا �م�ّمة �مناسبة �ا��ائحة ��ذه ��انت ولقد

�الصغ���و�املوّسع �محيطھ ��� �الفرد ���سان �أدوار� ��� �التّفك���وح�� �و�طرائق �و�القيم مات
ّ
�املسل �كث���من ��� �النظر� إلعادة

نمط�حياة�جديد�عامال�أساسّيا��إلعادة�النظر����طرق�التعليم�و�ال��بّية�و���وسائلھ�ا��ائحة�ال���فرضت�ع����وكبنا�

�بوّ�ة،�فإّن�دولنا�و�مجتمعاتنا�مازا
ّ
�بية�ا��ديدة�ووضعت�أطرا�و�طرائق�للقيادة�ال�

ّ
املتقّدمة�قد�قطعت�اشواطا����أساليب�ومنا���ال�

رق�و�تبحث�عن�أ�
ّ
�بية�العابرة��للفضاء�املدر����تتحّسس���ذه�الط

ّ
املدرسة�التقليدية�����ندس��ا�املعمار�ة�و����( سر�ا�ل��اق�بطرق�ال�

�بوّ�ة�ا��ديدة،��و��لقد��انت�) 
ّ
،�و�لتأس�س�مشروع�تر�وي�جديد�ومتجّدد��عاد�فيھ�صياغة�مفا�يم�القيادة�ال�

�بوّ�ة��و�التقليص�من�لنا�تجر�ة�م�ّمة�����ذا�الصّدد�تمك
ّ
ّنا�من�خالل�ا�من�تجاوز�عقبة�ا��ائحة�،�وحافظنا�ف��ا�ع���استمرار�ة�العملّية�ال�

�بوي�منوط��ع�دتھ�أن�يجد�. �سبة�وقت�الّتعلم�امل�دور���س�ب�حاالت�إغالق�املدراس�ال���فرض��ا�ا��ائحة
ّ
واعتقادنا�الرا���أن�القائد�ال�

ماتا��لول�السر�عة�و�املمكنة�ح���ال 
ّ
  . �تنقطع�التعل

19 pandemic has forced the world to invent new modes of communication and work. This pandemic has 

been a very important occasion for humanity to reconsider many of the postulates, values, ways of thinkin

roles of the individual in his small and expanded environment. The pandemic that imposed a new lifestyle on our planet 

was a key factor in reconsidering the methods and means of education. Although the developed countries have made 

in new educational methods and curricula and have established frameworks and methods for educational 

leadership, our countries and societies are still sensing these methods and looking for the easiest ones to catch up with 

he traditional school in its architecture and in its tiring leadership methods). And to 

establish a new and renewed educational project in which the concepts of new educational leadership are reformulated, 

and we had an important experience in this regard, through which we were able to overcome the obstacle of the pandemic, 

and we preserved the continuity of the educational process and reduced the percentage of wasted learning time due to 

school closures that imposed by the pandemic. It is our firm belief that the educational leader is entrusted with his duty to 

that the learning will not be interrupted. 

  ) أ�دافھ/ فرضياتھ/ دوافع�البحث

  .مف�وم�القيادة�ال��بو�ة�املستقبلّية����ظل�املتغّ��ات

  .،�وو�الدة�القيادة�ال��بو�ة�ا��ديدة

  اّي�قيادة�تر�وّ�ة،�ألّي�متلّق؟�

  ) ا��الصة،�و�ا��لول�املستقبلّية

م/  التغي��/  مدرسة�الغد/ مف�وم�القيادة�ال��بو�ة�ا��ديدة
ّ
مات/ املتعل

ّ
  . التعل

 
التربویة واتجاھات التربیة الحدیثةالقیادة       

                                             

  

  املؤتمر�الدو��

2022 

 

رؤى�مستقبلية����تحديد�نمط�القيادة�ال��بو�ة�الفاعلة�

ص�البحث
ّ

  م��

         � �جائحة �19وفيدفرضت

�الصغ���و�املوّسع �محيطھ ��� �الفرد ���سان �أدوار� ��� �التّفك���وح�� �و�طرائق �و�القيم مات
ّ
�املسل �كث���من ��� �النظر� إلعادة

ا��ائحة�ال���فرضت�ع����وكبنا�

�بوّ�ة،�فإّن�دولنا�و�مجتمعاتنا�مازا
ّ
�بية�ا��ديدة�ووضعت�أطرا�و�طرائق�للقيادة�ال�

ّ
املتقّدمة�قد�قطعت�اشواطا����أساليب�ومنا���ال�

رق�و�تبحث�عن�أ�
ّ
تتحّسس���ذه�الط

) أساليب�القيادة�املتعبة�ف��ا

لنا�تجر�ة�م�ّمة�����ذا�الصّدد�تمك

�سبة�وقت�الّتعلم�امل�دور���س�ب�حاالت�إغالق�املدراس�ال���فرض��ا�ا��ائحة

ا��لول�السر�عة�و�املمكنة�ح���ال 

19 pandemic has forced the world to invent new modes of communication and work. This pandemic has 

been a very important occasion for humanity to reconsider many of the postulates, values, ways of thinking, and even the 

roles of the individual in his small and expanded environment. The pandemic that imposed a new lifestyle on our planet 

was a key factor in reconsidering the methods and means of education. Although the developed countries have made 

in new educational methods and curricula and have established frameworks and methods for educational 

leadership, our countries and societies are still sensing these methods and looking for the easiest ones to catch up with 

he traditional school in its architecture and in its tiring leadership methods). And to 

establish a new and renewed educational project in which the concepts of new educational leadership are reformulated, 

through which we were able to overcome the obstacle of the pandemic, 

and we preserved the continuity of the educational process and reduced the percentage of wasted learning time due to 

hat the educational leader is entrusted with his duty to 

  :عناصر�البحث

دوافع�البحث( مقّدمة�البحث�* 

مف�وم�القيادة�ال��بو�ة�املستقبلّية����ظل�املتغّ��ات/ 1

،�وو�الدة�القيادة�ال��بو�ة�ا��ديدة�19جائحة��وفيد��/2

اّي�قيادة�تر�وّ�ة،�ألّي�متلّق؟�: التعليم��لك��و�ي/  3

ا��الصة،�و�ا��لول�املستقبلّية(خاتمة�البحث�* 

  ال�لمات�املفاتيح* 

مف�وم�القيادة�ال��بو�ة�ا��ديدة�-
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�و�املجتمع،� �الّتعليمّية �املؤّسسة �ب�ن قة
ّ
�إنتاج�الث �وعالق��ا�بإعادة ����موضوع�القيادة�ال��بوّ�ة،� �ا��وض �ستمّد

�لصورة� � �ومحّقق �للّتنمّية �ودافع ��بداع �محّفز�ع�� تر�وّي

سبة�لألفراد�،�وأداة�رئ�سّية�من�أدوات�تقّدم�الشعوب�و�املجتمعات
ّ
�بال� ومجمل�.  اجتماعّيا

رطان�ال�
ّ

�بوّ�ة�و�استقام�الّنظام�الّتعلي���،�و�ذا�الش
ّ
�إذا�ص���حال�املؤّسسة�ال�

ّ
�ذه���داف�أو�املقاصد�ال�تتحّقق�إال

����ظّل�املتغّ��ات�امل�سارعة�ال��� �بوّ�ة،��من�حيث�أ�داف�ا�و�أدوار�ا
ّ
و��عتقد�أّن��دراسة�مسألة�القيادة�ال�

�أمر  �بات �نجاعة، �أك��� �وتر�وّ�ة ��عليمّية �أنظمة �مستقبال�إ�� �ال�شرّ�ة �حاجة �ظّل ���سانّية،�و��� �املجتمعات ا��ع�ش�ا

ر�ن�والباحث�ن�و�للمدّرس�ن��بصفة�خاّصة
ّ

فقد�بات��دف�تحقيق�جودة�.  م�ّ�ا�ل�س�فقط�لصّناع�القرار��بل�للمفك

�ما ��علي�� �نظام �ضمن � �املمارسة �بوّ�ة
ّ
�ال� �القيادة �بنوعّية �القيادة�� .مق��نا �إش�الية �دراسة و�تزداد

،و�الذي�فرض�قرارات�إغالق�صارمة�19

ما��م�بصفة�طبيعّية،�مّما��ان�لھ�تأث���مباشر�ع���
ّ
نتج�ع��ا�إغالق�املدارس�و�حرمان�التالميذ�والطلبة�من�متا�عة��عل

زمات�املفاجئة،�بقدر�ما�ل�ا�من�تأث��ات�

ل�فرصة�م�ّمة�لالبت�ار�و�للّتفاعل�مع�الواقع�و�التفك�������حلول�سر�عة�وعملّية�لتجاوز�تلك��زمة
ّ
  .  سلبّية،�بقدر�ما�تمث

و�لقد�فرضت�تلك��زمة�التفك���جّديا�����غي���مف�وم�القيادة��دارّ�ة�عموما،�ذلك�أن�إدارة�أزمة�بذلك�ا���م�

�وقع� �ال�� �املش��كة �أو�القيادة �ال�شاركّية نحو��دارة

ية
ّ
و�. �و�ي�وم��ا�ما�و�مستوى�وط���وتدرّجا�إ���املستو�ات�املحل

�أوال� �استمرارّ���ا �يؤّمن �القيادة، �من �جديد �نوع �إ�� �أيضا ��� �احتاجت رة،
ّ
�مصغ �مجتمعّية �نواة �باعتبار�ا املدرسة

�حدوث�أز  �عند �بوّ�ة
ّ
�استمرار�العملية�ال� �تضمن �جديدة� �اس��اتيجيات �نحو�وضع �ثانيا �القبيلو�دفع�ا ��ذا �من .  مات

ت،�و�تم�وشع�
ّ
وفعال�بدأت�توضع�ا��طط�و�الس�نار�و�ات�ال���واكبت�عمليات�الفتح�ا��ز�ي�للمدارس�و�غالق�املؤق

�حيث� �ملموسىة، �نتائج ��ذه�ا��طط �و�أعطت �لضمان�التباعد�ا��سدي، �املدر��� �الزمن ��� اس��ايتجيات�التصّرف�

م�عن��عد
ّ
  . ة����تو�س�ال���تفتقر�مدارس�ا�لتج���ات��سمح�بالتعل

�بوّ�ة�الفاعلة،�موضع���تمام،�ألّن��مر����تو�س�ع���س�يل�
ّ
ولكن��عد�تراجع�ا��ائحة،�وضع�سؤال�القيادة�ال�

 �
ّ
�ال� �النظام ��� �عميقة �إش�اليات ��ناك �بل �فقط، �الو�اء �أزمة �بمش�لة ق

ّ
�ال�يتعل ����املثال �املجتمع �ثقة �أفقدت بوي

� �ظا�رة �و�تفاقم م�ن
ّ
�املتعل �لدى �الت�و�ن �نجاعة �تراجع ��ش�اليات ��ذه �أ�ّم �من �ولعّل �بوّ�ة،

ّ
�ال� سّرب�"املؤّسسة

ّ
ال�

�مستو�ات� �أو��� ر�
ّ

�املبك �املدر��� ��نقطاع �ظا�رة �ع�� �تو�س ��� �يطلق �مف�وم �املدر���، ال�سّرب

�الدراسة� �عن �منقطع �السالو�ي�( ألف فت��

و�نا�تأ�ي�دراس�نا��ذه�منطلقة�من��ش�اليات�ال���وقع�ذكر�ا�ف�ل�نحن����حاجة�إ���قيادة�تر�وّ�ة�

يادة�تر�وّ�ة�مستدامة؟��و�أّي�شروط�للقيادة�ال��بوّ�ة�الفاعلة؟�ثم�أّي�مقاصد�

إّن�دراس�نا��ذه�تنطلق�من��ش�الّيات�ال���سبق�أن�تطّرقنا�إل��ا،�و�سنعمل�ع���إنجاز�ا�ضمن�ثالثة�محاور�

،�ووالدة�القيادة�ال��بو�ة��19وثان��ا�،��جائحة��وفيد
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�و�املجتمع،� �الّتعليمّية �املؤّسسة �ب�ن قة
ّ
�إنتاج�الث �وعالق��ا�بإعادة ����موضوع�القيادة�ال��بوّ�ة،� �ا��وض �ستمّد

� ��علي�� �نظام �إرساء �إ�� �املاّسة �ا��اجة �من �لصورة�/ مشروعّيتھ � �ومحّقق �للّتنمّية �ودافع ��بداع �محّفز�ع�� تر�وّي

سبة�لألفراد�،�وأداة�رئ�سّية�من�أدوات�تقّدم�الشعوب�و�املجتمعات�
ّ
�بال� اجتماعّيا

رطان�ال�
ّ

�بوّ�ة�و�استقام�الّنظام�الّتعلي���،�و�ذا�الش
ّ
�إذا�ص���حال�املؤّسسة�ال�

ّ
�ذه���داف�أو�املقاصد�ال�تتحّقق�إال

 
ّ
ر��شرط�القيادة�ال�

ّ
�إذا�توف

ّ
  .�بوّ�ة�الفاعلة�و�الّناجعةيمكن�أن�ي�ونا�ناجزْ�ن�إال

����ظّل�املتغّ��ات�امل�سارعة�ال��� �بوّ�ة،��من�حيث�أ�داف�ا�و�أدوار�ا
ّ
و��عتقد�أّن��دراسة�مسألة�القيادة�ال�

�أمر  �بات �نجاعة، �أك��� �وتر�وّ�ة ��عليمّية �أنظمة �مستقبال�إ�� �ال�شرّ�ة �حاجة �ظّل ���سانّية،�و��� �املجتمعات �ع�ش�ا

ر�ن�والباحث�ن�و�للمدّرس�ن��بصفة�خاّصة
ّ

م�ّ�ا�ل�س�فقط�لصّناع�القرار��بل�للمفك

�ما ��علي�� �نظام �ضمن � �املمارسة �بوّ�ة
ّ
�ال� �القيادة �بنوعّية مق��نا

�بوّ�ة�إ��احا��عد��زمة�ال�ّ�ية�ال
ّ
لة����و�اء��وفيد�ال�

ّ
19عاملّية�املفاجأة�املتمث

ما��م�بصفة�طبيعّية،�مّما��ان�لھ�تأث���مباشر�ع���
ّ
نتج�ع��ا�إغالق�املدارس�و�حرمان�التالميذ�والطلبة�من�متا�عة��عل

�بوّ�ة
ّ
�أّن��ذه�� . تحصيل�م�العل���و�ع���مردودية�املؤسسة�ال� زمات�املفاجئة،�بقدر�ما�ل�ا�من�تأث��ات�و���اعتقادنا

ل�فرصة�م�ّمة�لالبت�ار�و�للّتفاعل�مع�الواقع�و�التفك�������حلول�سر�عة�وعملّية�لتجاوز�تلك��زمة
ّ
سلبّية،�بقدر�ما�تمث

و�لقد�فرضت�تلك��زمة�التفك���جّديا�����غي���مف�وم�القيادة��دارّ�ة�عموما،�ذلك�أن�إدارة�أزمة�بذلك�ا���م�

�لوال� �ممكنة �تكن �لم �الفجئّية �السمة �"و�تلك �القيادة �وقع�"  توز�ع �ال�� �املش��كة �أو�القيادة �ال�شاركّية نحو��دارة

ية/ دو���تنفيذ�ا�ع���مستو�ات�عّدة،�م��ا�ما�و�مستوى�
ّ
�و�ي�وم��ا�ما�و�مستوى�وط���وتدرّجا�إ���املستو�ات�املحل

�أوال� �استمرارّ���ا �يؤّمن �القيادة، �من �جديد �نوع �إ�� �أيضا ��� �احتاجت رة،
ّ
�مصغ �مجتمعّية �نواة �باعتبار�ا املدرسة

�حدوث�أز  �عند �بوّ�ة
ّ
�استمرار�العملية�ال� �تضمن �جديدة� �اس��اتيجيات �نحو�وضع �ثانيا و�دفع�ا

ت،�و�تم�وشع�
ّ
وفعال�بدأت�توضع�ا��طط�و�الس�نار�و�ات�ال���واكبت�عمليات�الفتح�ا��ز�ي�للمدارس�و�غالق�املؤق

�حيث� �ملموسىة، �نتائج ��ذه�ا��طط �و�أعطت �لضمان�التباعد�ا��سدي، �املدر��� �الزمن ��� اس��ايتجيات�التصّرف�

م�عن��عدوقع�ضمان�استمرارّ�ة��العملية�التعليميّ 
ّ
ة����تو�س�ال���تفتقر�مدارس�ا�لتج���ات��سمح�بالتعل

�بوّ�ة�الفاعلة،�موضع���تمام،�ألّن��مر����تو�س�ع���س�يل�
ّ
ولكن��عد�تراجع�ا��ائحة،�وضع�سؤال�القيادة�ال�

 �
ّ
�ال� �النظام ��� �عميقة �إش�اليات ��ناك �بل �فقط، �الو�اء �أزمة �بمش�لة ق

ّ
�ال�يتعل املثال

� �ظا�رة �و�تفاقم م�ن
ّ
�املتعل �لدى �الت�و�ن �نجاعة �تراجع ��ش�اليات ��ذه �أ�ّم �من �ولعّل �بوّ�ة،

ّ
�ال� املؤّسسة

School dropoutمستو�ات�و�و��� �أو��� ر�
ّ

�املبك �املدر��� ��نقطاع �ظا�رة �ع�� �تو�س ��� �يطلق �مف�وم �املدر���، ال�سّرب

� �أك���من �إ�� �السنوات ��عض ��� �تصل �و�ال�� نو�ة
ّ
�و�الثا ��عدادّية �املراحل ��� �100ة

و�نا�تأ�ي�دراس�نا��ذه�منطلقة�من��ش�اليات�ال���وقع�ذكر�ا�ف�ل�نحن����حاجة�إ���قيادة�تر�وّ�ة�

تة�أم�نحن����حاجة�إ���ق
ّ
يادة�تر�وّ�ة�مستدامة؟��و�أّي�شروط�للقيادة�ال��بوّ�ة�الفاعلة؟�ثم�أّي�مقاصد�فاعلة�ومؤق

 ل�ذه�القيادة�،�خاّصة�أّ��ا�مّوجھ�نحو�مستقبل�شديد�الّتغّ��؟�

إّن�دراس�نا��ذه�تنطلق�من��ش�الّيات�ال���سبق�أن�تطّرقنا�إل��ا،�و�سنعمل�ع���إنجاز�ا�ضمن�ثالثة�محاور�

وثان��ا�،��جائحة��وفيد .مف�وم�القيادة�ال��بو�ة�املستقبلّية����ظل�املتغّ��ات
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  ّدمة�البحثمق

�و�املجتمع،�            �الّتعليمّية �املؤّسسة �ب�ن قة
ّ
�إنتاج�الث �وعالق��ا�بإعادة ����موضوع�القيادة�ال��بوّ�ة،� �ا��وض �ستمّد

� ��علي�� �نظام �إرساء �إ�� �املاّسة �ا��اجة �من مشروعّيتھ

�الّتعليم�بوصفھ�مصعدا

رطان�ال�
ّ

�بوّ�ة�و�استقام�الّنظام�الّتعلي���،�و�ذا�الش
ّ
�إذا�ص���حال�املؤّسسة�ال�

ّ
�ذه���داف�أو�املقاصد�ال�تتحّقق�إال

 
ّ
ر��شرط�القيادة�ال�

ّ
�إذا�توف

ّ
يمكن�أن�ي�ونا�ناجزْ�ن�إال

����ظّل�املتغّ��ات�امل�سارعة�ال���                  �بوّ�ة،��من�حيث�أ�داف�ا�و�أدوار�ا
ّ
و��عتقد�أّن��دراسة�مسألة�القيادة�ال�

�أمر  �بات �نجاعة، �أك��� �وتر�وّ�ة ��عليمّية �أنظمة �مستقبال�إ�� �ال�شرّ�ة �حاجة �ظّل ���سانّية،�و��� �املجتمعات �ع�ش�ا

ر�ن�والباحث�ن�و�للمدّرس�ن��بصفة�خاّصة
ّ

م�ّ�ا�ل�س�فقط�لصّناع�القرار��بل�للمفك

� �ال��بوّ�ة �ماالعملّية ��علي�� �نظام �ضمن � �املمارسة �بوّ�ة
ّ
�ال� �القيادة �بنوعّية مق��نا

�بوّ�ة�إ��احا��عد��زمة�ال�ّ�ية�ال
ّ
ال�

ما��م�بصفة�طبيعّية،�مّما��ان�لھ�تأث���مباشر�ع���
ّ
نتج�ع��ا�إغالق�املدارس�و�حرمان�التالميذ�والطلبة�من�متا�عة��عل

�بوّ�ة
ّ
تحصيل�م�العل���و�ع���مردودية�املؤسسة�ال�

ل�فرصة�م�ّمة�لالبت�ار�و�للّتفاعل�مع�الواقع�و�التفك�������حلول�سر�عة�وعملّية�لتجاوز�تلك��زمة
ّ
سلبّية،�بقدر�ما�تمث

و�لقد�فرضت�تلك��زمة�التفك���جّديا�����غي���مف�وم�القيادة��دارّ�ة�عموما،�ذلك�أن�إدارة�أزمة�بذلك�ا���م�            

�لوال� �ممكنة �تكن �لم �الفجئّية �السمة و�تلك

تنفيذ�ا�ع���مستو�ات�عّدة،�م��ا�ما�و�مستوى�

�أوال� �استمرارّ���ا �يؤّمن �القيادة، �من �جديد �نوع �إ�� �أيضا ��� �احتاجت رة،
ّ
�مصغ �مجتمعّية �نواة �باعتبار�ا املدرسة

�حدوث�أز  �عند �بوّ�ة
ّ
�استمرار�العملية�ال� �تضمن �جديدة� �اس��اتيجيات �نحو�وضع �ثانيا و�دفع�ا

ت،�و�تم�وشع�
ّ
وفعال�بدأت�توضع�ا��طط�و�الس�نار�و�ات�ال���واكبت�عمليات�الفتح�ا��ز�ي�للمدارس�و�غالق�املؤق

�حيث� �ملموسىة، �نتائج ��ذه�ا��طط �و�أعطت �لضمان�التباعد�ا��سدي، �املدر��� �الزمن ��� اس��ايتجيات�التصّرف�

وقع�ضمان�استمرارّ�ة��العملية�التعليميّ 

�بوّ�ة�الفاعلة،�موضع���تمام،�ألّن��مر����تو�س�ع���س�يل�           
ّ
ولكن��عد�تراجع�ا��ائحة،�وضع�سؤال�القيادة�ال�

 �
ّ
�ال� �النظام ��� �عميقة �إش�اليات ��ناك �بل �فقط، �الو�اء �أزمة �بمش�لة ق

ّ
�ال�يتعل املثال

� �ظا�رة �و�تفاقم م�ن
ّ
�املتعل �لدى �الت�و�ن �نجاعة �تراجع ��ش�اليات ��ذه �أ�ّم �من �ولعّل �بوّ�ة،

ّ
�ال� املؤّسسة

School dropout" (املدر���

��عليميّ  �أك���من �إ�� �السنوات ��عض ��� �تصل �و�ال�� نو�ة
ّ
�و�الثا ��عدادّية �املراحل ��� ة

و�نا�تأ�ي�دراس�نا��ذه�منطلقة�من��ش�اليات�ال���وقع�ذكر�ا�ف�ل�نحن����حاجة�إ���قيادة�تر�وّ�ة�.  )  2022س�تمر،

تة�أم�نحن����حاجة�إ���ق
ّ
فاعلة�ومؤق

ل�ذه�القيادة�،�خاّصة�أّ��ا�مّوجھ�نحو�مستقبل�شديد�الّتغّ��؟�

إّن�دراس�نا��ذه�تنطلق�من��ش�الّيات�ال���سبق�أن�تطّرقنا�إل��ا،�و�سنعمل�ع���إنجاز�ا�ضمن�ثالثة�محاور�               

مف�وم�القيادة�ال��بو�ة�املستقبلّية����ظل�املتغّ��اتأّول�ا��رئ�سّية

  .ا��ديدة
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�اس�شرافية �رؤ�ة � �متلّق؟ �ألّي �تر�وّ�ة، �قيادة �الّدراسة�.  أّي ��ذه ��� و�سنعتمد

من��ا�استقرائّيا�تحليلّيا�يتجاوز�حدود�وصف��ش�الّية�إ���بحث�أسس�ا�و�تقديم�رؤى�و�تصّورات�نا�عة�من�حلول�

�بوي 
ّ
ونخلص����.  سنة�تدر�س�و��عامل�مع�املحيط�ال�

والّدارس�ن،�وت�ّونت�نظر�ات�عّدة�حول��ذا�

�بوّ�ة
ّ
�ال� ��ذه�". القيادة �مجمل �أّن و�ا��قيقة

�أنظمة� �شّك �دون �و�� �الغر�ّية �الّتعليمّية ��نظمة �واقع �من �است�باط�ا �وقع �امل�شأ، �غر�ّية �نظرّ�ات ��� املصط��ات

م�العر�ي�أو�خصوصية���صّية�املتلّقي�
ّ
اقعنا�العر�ي،�و�ال�تأخذ��ع�ن��عتبار�خصوصّية���صّية�املعل

�وتطّوع� �الّدراسية، �منا��نا ��� ���ا �يؤخذ �بوّ�ة
ّ
�ال� �الّنظر�ات ��ذه �معظم �ننكر�أّن �ال و

�من� �دون�اقتناع �أحيانا �تطبيق�ا �فيقع �العر�ّية ��املدارس

��عر�ب� �إ�� ��سارع �ال�� �الكث��ة �التعر�فات �عكس �وع�� �و�نا ���س�يمّية، �بخلفيا��ا �علمّية �دراية �أو�دون م�ن
ّ
املعل

�القائد �يؤّسس ��ل �ال�ساؤل، �يمكننا ھ
ّ
�فإن �الّدراسية، �منا��نا �إ�� �و�نقل�ا �بوّ�و / املصط��ات

ّ
�ال� �قطر�القادة �أي ��� ن

�ستجيب�النتظارات��املجتمع�و�تؤّسس�

�و�ّية؟�إن��جابة�عن��ذا�السؤال�ترتبط����اعتقادنا�بالعودة�إ���واقعنا�و��شر�ح�مفا�يم�القيادة�
ّ
لثقة����املؤسسة�ال�

�بوّ�ة�امل�شودة�أو�املستقبلّية
ّ
  .و�القيادة�ال�

  )مصط����من�اختيار�الباحث

�و� �عاّمة �القيادة �مف�وم �عن �نحمل�ا �ال�� الت
ّ
�و�التمث �و�التنظ��ات �التّصورات �جملة �املصط�� ���ذا نقصد

�تحديد� �إ�� �خالل�ا �من ��سعون �الباحث�ن �لدى �معّينة �صورة �عند �تلتقي �النظر�ات �فجملة ،� �خاّصة �ال��بو�ة القيادة

�إ����ذه�املحّددات� املفا�يم�و�النظر�ات�تخضع��ل�ا

قافّية�أو�الّدي�ية
ّ
�انطالقا�من�خلفياتھ�املعرفّية�أو�الث �العر�ّية�ترتبط�. ال���س����ل�باحث�إ���وضع�ا ففي�مجتمعاتنا

�صّية�ال���تقع�أسطر��ا�بحيث�تجمع�
ّ

�ّل�ا��صال�صورة�القيادة�أو�القائد����املخيال��الثقا���أو�السيا����بتلك�ال�

�يجابية�ال���تؤّ�ل�ا�للقيام�بوظائف�متعّددة�من�قبيل�القيادة����حاالت�السلم�و�ا��رب،�و�التخطيط�و�التنفيذ،�و�

ممارسة�العدل����القبيلة�أو����املجموعة�ال�شرّ�ة�املّتحدة�تحت�أي�راية�،�و�ال�تخلو�شروط�القيادة�من�عناصر�مثل�

�للقيادة �املؤّ�لة �النموذجّية �ال��صية �بناء �متممات �من �وغ���ا وضمن�.  فروسية

م�بوصفھ�
ّ
�صية�تحّددت�الصور�القديمة�للقائد�الّسيا����و�ح���داخل�الفضاء�الّتعلي���انب�ت�صورة�للمعل

ّ
�ذه�ال�

�بوي��وحد����عقود�ما��عد�استقالل�الّدول�الوطنّية�،�سمحت�لھ�بأن�ي�ون�
ّ
القائد�الفاعل����ال�فقط����القائد�ال�

�القائد�جاذب�تھ�أو�سلطتھ�من�ذلك�الّتحصيل� ����الفضاء��جتما����وسع،�و�ستمّد��ذا �بوي�بل�أيضا
ّ
الفضاء�ال�

�بوّ�ة�
ّ
العل���الذي�تجاوز�بھ�املستوى�الثقا���للمحيط��جتما���الذي�ي�ت���إليھ،�و�كذا�استمّرت�صورة�القيادة�ال�

�و�وقعت� �املتغّ��ات �حدث �حّ�� ����ء، �ال��علو�عل��ا �ال�� �سلطتھ �بوي
ّ
�ال� �القائد �ف��ا �يمارس ،� من

�ا��م�ور� �التحّول ��ذا �من ��ستفيد �أن �دون � �و���در�أحيانا �املطلقة �صالحياتھ �لتوّزع �بوي
ّ
�ال� �القائد �صورة مراجعة

    ف�ناك�ع���س�يل�املثال،�. �ات�وفدت�إ���الثقافة�العر�ّية�
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��لك��و�ي �التعليم � �يخّص �اس�شرافية:وثال��ا �رؤ�ة � �متلّق؟ �ألّي �تر�وّ�ة، �قيادة أّي

من��ا�استقرائّيا�تحليلّيا�يتجاوز�حدود�وصف��ش�الّية�إ���بحث�أسس�ا�و�تقديم�رؤى�و�تصّورات�نا�عة�من�حلول�

�بوي ����20أك���من�الواقع�ال���خ��نا�ا�ع���تجر�ة�ميدانّية�تمتّد�ع
ّ
سنة�تدر�س�و��عامل�مع�املحيط�ال�

�ا�ت�ون�مفيدة�ل��ميع
ّ
  . ��اية��ذه�الّدراسة�إ���جملة�من�التوصيات�عل

  مف�وم�القيادة�ال��بو�ة�املستقبلّية����ظل�املتغّ��ات

�بوّ�ة�با�تمام�كب���من�قبل�الباحث�ن�
ّ
والّدارس�ن،�وت�ّونت�نظر�ات�عّدة�حول��ذا�لقد�حظي�مف�وم�القيادة�ال�

� �فلك ��� �تدور �ال�� �املصط��ات �عشرات �نح��� �أن �و�مكن �بوّ�ة"املف�وم،
ّ
�ال� القيادة

�أنظمة� �شّك �دون �و�� �الغر�ّية �الّتعليمّية ��نظمة �واقع �من �است�باط�ا �وقع �امل�شأ، �غر�ّية �نظرّ�ات ��� املصط��ات

م�العر�ي�أو�خصوصية���صّية�املتلّقي�
ّ
اقعنا�العر�ي،�و�ال�تأخذ��ع�ن��عتبار�خصوصّية���صّية�املعل

�الّتعليمّية �للعملّية �وتطّوع�. العر�ي �الّدراسية، �منا��نا ��� ���ا �يؤخذ �بوّ�ة
ّ
�ال� �الّنظر�ات ��ذه �معظم �ننكر�أّن �ال و

�الفصول�� �إ�� �لتجد�طر�ق�ا �تطو�عا �و�منا���ا �من�مصط��ا��ا �دون�اقتناع �أحيانا �تطبيق�ا �فيقع �العر�ّية ��املدارس

��عر�ب� �إ�� ��سارع �ال�� �الكث��ة �التعر�فات �عكس �وع�� �و�نا ���س�يمّية، �بخلفيا��ا �علمّية �دراية �أو�دون م�ن
ّ
املعل

�القائد �يؤّسس ��ل �ال�ساؤل، �يمكننا ھ
ّ
�فإن �الّدراسية، �منا��نا �إ�� �و�نقل�ا املصط��ات

�ستجيب�النتظارات��املجتمع�و�تؤّسس�  عر�ي�لنظر�ات�قيادة�تر�وّ�ة�تأخذ�بخصوصية�الواقع�و�تجيب�عن�أسئلتھ�و

�و�ّية؟�إن��جابة�عن��ذا�السؤال�ترتبط����اعتقادنا�بالعودة�إ���واقعنا�و��شر�ح�مفا�يم�القيادة�
ّ
لثقة����املؤسسة�ال�

�بوّ�ة�امل�شودة�أو�املستقبلّية) املنجزة(رسة�فعلّيا�و�املما
ّ
و�القيادة�ال�

�بوّ�ة��املتخّيلة
ّ
مصط����من�اختيار�الباحث،�� Imaginary educational leadership(  القيادة�ال�

�و� �عاّمة �القيادة �مف�وم �عن �نحمل�ا �ال�� الت
ّ
�و�التمث �و�التنظ��ات �التّصورات �جملة �املصط�� ���ذا نقصد

�تحديد� �إ�� �خالل�ا �من ��سعون �الباحث�ن �لدى �معّينة �صورة �عند �تلتقي �النظر�ات �فجملة ،� �خاّصة �ال��بو�ة القيادة

نا��نا�ال��غفل�أن�. ضوابط�محّددة�ملف�وم�القيادة�ال��بو�ة
ّ
�إ����ذه�املحّددات�ولعل املفا�يم�و�النظر�ات�تخضع��ل�ا

قافّية�أو�الّدي�ية
ّ
�انطالقا�من�خلفياتھ�املعرفّية�أو�الث ال���س����ل�باحث�إ���وضع�ا

�صّية�ال���تقع�أسطر��ا�بحيث�تجمع�
ّ

صورة�القيادة�أو�القائد����املخيال��الثقا���أو�السيا����بتلك�ال�

�يجابية�ال���تؤّ�ل�ا�للقيام�بوظائف�متعّددة�من�قبيل�القيادة����حاالت�السلم�و�ا��رب،�و�التخطيط�و�التنفيذ،�و�

ممارسة�العدل����القبيلة�أو����املجموعة�ال�شرّ�ة�املّتحدة�تحت�أي�راية�،�و�ال�تخلو�شروط�القيادة�من�عناصر�مثل�

�و�ال �و�الشعر�و�ا��طابة �للقيادةالفصاحة �املؤّ�لة �النموذجّية �ال��صية �بناء �متممات �من �وغ���ا فروسية

م�بوصفھ�
ّ
�صية�تحّددت�الصور�القديمة�للقائد�الّسيا����و�ح���داخل�الفضاء�الّتعلي���انب�ت�صورة�للمعل

ّ
�ذه�ال�

�بوي��وحد����عقود�ما��عد�استقالل�الّدول�الوطنّية�،�سمحت�لھ�بأن�ي�ون�
ّ
القائد�ال�

�القائد�جاذب�تھ�أو�سلطتھ�من�ذلك�الّتحصيل� ����الفضاء��جتما����وسع،�و�ستمّد��ذا �بوي�بل�أيضا
ّ
الفضاء�ال�

�بوّ�ة�
ّ
العل���الذي�تجاوز�بھ�املستوى�الثقا���للمحيط��جتما���الذي�ي�ت���إليھ،�و�كذا�استمّرت�صورة�القيادة�ال�

�و�وقعت� �املتغّ��ات �حدث �حّ�� ����ء، �ال��علو�عل��ا �ال�� �سلطتھ �بوي
ّ
�ال� �القائد �ف��ا �يمارس ،� من

�ا��م�ور� �التحّول ��ذا �من ��ستفيد �أن �دون � �و���در�أحيانا �املطلقة �صالحياتھ �لتوّزع �بوي
ّ
�ال� �القائد �صورة مراجعة

�بوّ�ة�حّددتھ�عّدة�نظر 
ّ
لنا�ملف�وم�القيادة�ال�

ّ
�ات�وفدت�إ���الثقافة�العر�ّية�إّن�تمث
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��لك��و�ي         �التعليم � �يخّص وثال��ا

من��ا�استقرائّيا�تحليلّيا�يتجاوز�حدود�وصف��ش�الّية�إ���بحث�أسس�ا�و�تقديم�رؤى�و�تصّورات�نا�عة�من�حلول�

الواقع�ال���خ��نا�ا�ع���تجر�ة�ميدانّية�تمتّد�ع

�ا�ت�ون�مفيدة�ل��ميع
ّ
��اية��ذه�الّدراسة�إ���جملة�من�التوصيات�عل

مف�وم�القيادة�ال��بو�ة�املستقبلّية����ظل�املتغّ��ات/ 1

�بوّ�ة�با�تمام�كب���من�قبل�الباحث�ن�           
ّ
لقد�حظي�مف�وم�القيادة�ال�

� �فلك ��� �تدور �ال�� �املصط��ات �عشرات �نح��� �أن �و�مكن املف�وم،

�أنظمة� �شّك �دون �و�� �الغر�ّية �الّتعليمّية ��نظمة �واقع �من �است�باط�ا �وقع �امل�شأ، �غر�ّية �نظرّ�ات ��� املصط��ات

م�العر�ي�أو�خصوصية���صّية�املتلّقي�تختلف�عن�و 
ّ
اقعنا�العر�ي،�و�ال�تأخذ��ع�ن��عتبار�خصوصّية���صّية�املعل

�الّتعليمّية �للعملّية العر�ي

�الفصول�� �إ�� �لتجد�طر�ق�ا �تطو�عا �و�منا���ا مصط��ا��ا

��عر�ب� �إ�� ��سارع �ال�� �الكث��ة �التعر�فات �عكس �وع�� �و�نا ���س�يمّية، �بخلفيا��ا �علمّية �دراية �أو�دون م�ن
ّ
املعل

�القائد �يؤّسس ��ل �ال�ساؤل، �يمكننا ھ
ّ
�فإن �الّدراسية، �منا��نا �إ�� �و�نقل�ا املصط��ات

عر�ي�لنظر�ات�قيادة�تر�وّ�ة�تأخذ�بخصوصية�الواقع�و�تجيب�عن�أسئلتھ�و

�و�ّية؟�إن��جابة�عن��ذا�السؤال�ترتبط����اعتقادنا�بالعودة�إ���واقعنا�و��شر�ح�مفا�يم�القيادة�
ّ
لثقة����املؤسسة�ال�

�بوّ�ة�
ّ
و�املما)  املتخّيلة(ال�

�بوّ�ة��املتخّيلة�–أ�
ّ
القيادة�ال�

�و�و                �عاّمة �القيادة �مف�وم �عن �نحمل�ا �ال�� الت
ّ
�و�التمث �و�التنظ��ات �التّصورات �جملة �املصط�� ���ذا نقصد

�تحديد� �إ�� �خالل�ا �من ��سعون �الباحث�ن �لدى �معّينة �صورة �عند �تلتقي �النظر�ات �فجملة ،� �خاّصة �ال��بو�ة القيادة

ضوابط�محّددة�ملف�وم�القيادة�ال��بو�ة

قافّية�أو�الّدي�ية
ّ
�انطالقا�من�خلفياتھ�املعرفّية�أو�الث ال���س����ل�باحث�إ���وضع�ا

�صّية�ال���تقع�أسطر��ا�بحيث�تجمع�
ّ

صورة�القيادة�أو�القائد����املخيال��الثقا���أو�السيا����بتلك�ال�

�يجابية�ال���تؤّ�ل�ا�للقيام�بوظائف�متعّددة�من�قبيل�القيادة����حاالت�السلم�و�ا��رب،�و�التخطيط�و�التنفيذ،�و�

ممارسة�العدل����القبيلة�أو����املجموعة�ال�شرّ�ة�املّتحدة�تحت�أي�راية�،�و�ال�تخلو�شروط�القيادة�من�عناصر�مثل�

�و�ال �و�الشعر�و�ا��طابة الفصاحة

م�بوصفھ�
ّ
�صية�تحّددت�الصور�القديمة�للقائد�الّسيا����و�ح���داخل�الفضاء�الّتعلي���انب�ت�صورة�للمعل

ّ
�ذه�ال�

�بوي��وحد����عقود�ما��عد�استقالل�الّدول�الوطنّية�،�سمحت�لھ�بأن�ي�ون�
ّ
القائد�ال�

�القائد�جاذب�تھ�أو�سلطتھ�من�ذلك�الّتحصيل� ����الفضاء��جتما����وسع،�و�ستمّد��ذا �بوي�بل�أيضا
ّ
الفضاء�ال�

�بوّ�ة�
ّ
العل���الذي�تجاوز�بھ�املستوى�الثقا���للمحيط��جتما���الذي�ي�ت���إليھ،�و�كذا�استمّرت�صورة�القيادة�ال�

�الزّ  �من �عقود �و�وقعت�مدة �املتغّ��ات �حدث �حّ�� ����ء، �ال��علو�عل��ا �ال�� �سلطتھ �بوي
ّ
�ال� �القائد �ف��ا �يمارس ،� من

�ا��م�ور� �التحّول ��ذا �من ��ستفيد �أن �دون � �و���در�أحيانا �املطلقة �صالحياتھ �لتوّزع �بوي
ّ
�ال� �القائد �صورة مراجعة

م
ّ
�بوّ�ة�حّددتھ�عّدة�نظر . املتعل

ّ
لنا�ملف�وم�القيادة�ال�

ّ
إّن�تمث
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�بوّي 
ّ
�ال� �العملّية �بإنجاح �كفيلة �أّ��ا �أ��ا��ا ��عتقد �ال�� ��سس �ووضعت رت

ّ
�نظ �بوّ�ة،

ّ
�ال� �للقيادة �عديدة . �عر�فات

أحمد�عبد�الفتاح�( قول فنجد�ع���س�يل�املثال�حصرا�لتلك�املفا�يم����ما�يمكن�اعتباره�دمقرطة�القيادة�ال��بو�ة�إذ�ي

�املتعلقة� �النظر�ات �من �عديد �عن �الباحث�ن �ج�ود �أسفرت وقد

بالقيادة�ال��بو�ة��لعل�من�أ�م�ا�ما�يتعلق�بتفعيل�الديمقراطية����قيادة�املؤسسات��ال��بو�ة�من�خالل�توسيع�دائرة�

�امل �ال��بو�ة �لألدبيات �باإلدارة���فالقارئ تعلقة

� � �الديمقراطية � �القيادة �مثل � �املستحدثة �املفا�يم �من �تزخر�بالعديد �أ��ا �يجد �ال��بو�ة �   democraticوالقيادة

shared  leadershipم�
ّ
�املعل �وقيادة ،

�ال� �ال�� ��� �و�ناجع، �فاعل �كأنموذج �املتخّيلة �بوّ�ة
ّ
�ال� �القيادة �أّن ��� ��ش��ك ��نا، �املقّدمة �الّنظر�ات �جملة إّن

بل�ع���القيادة�ال�شاركّية�املوّزعة�حسب��دوار�و�ا��طط�و��س��اتيجيات�املرسومة،�

�بوّ�ة
ّ
.  ة�إليھ�وح���تت�ّسر�عملية�التقو�م�و�رصد�مواطن�الضعف����إدارة�العملية�ال�

�بوي�املشرف�ع����ذه�القايدة،�ولكن�من�واجب�
ّ
و�إّن�ا��ديث�عن�قيادة��شاركّية�ال��ع���بالضّرورة��غي�ب�القائد�ال�

املتمازجة�و�من�املنا���ورّ�ما�أساليب�

�بوّ�ة�الفاعلة
ّ
و�إن�رغبنا����تحديد��عض�. �دارة�املتنّوعة،�ومن�واجبھ�أيضا�أن�يص�ر��ل�ذلك����مص�ر�القيادة�ال�

  :)51،ص2021محمد���ري (من�مواصفات�القائد�الفعال

  . القائد�الفعال�ت�ون�لديھ�القدرة�ع���إنجاز��ولو�ات�غ���أن��ناك�فرق�ما�ب�ن�إعداد��ولو�ات�و�إنجاز

يتمّ���القادة�الفعالون�بدوافع�م�الذاتية�لإلبداع�والشعور�بال��ر�من��شياء�ال���ال�تجدي�

جميع�القادة�الفعال�ن�يمتل�ون�صفة�تحديد���داف�ا��اصة���م�وال����عد�ضرور�ة�التخاذ�

د�)املتخّيلة�أو�املمارسة�فعلّيا�ع���أرض�الواقع
ّ

�أن�نؤك
ّ
ھ�ال��سعنا�إال

ّ
،�فإن

�القيادة �ل�ذه �أدوار�دقيقة �تحديد �دائرة �عن �تخرج �ال �بوّ�ة
ّ
�ال� �للقيادة �نظر�ات ��انت�. ع و�أّيا

�بو�ة،�و�ال�غرو�إن�
ّ
�أّن�ال�دف�الرئ�س�من��ل�ذلك��و�البحث�عن�أدوار�محّددة�للقيادة�ال�

ّ
التصّورات�والتخّيالت،�إال

�بوّ�ة�الفاعلة؟�
ّ
 قاصدي،�فأّي�أدوار�لعملية�القيادة�ال�

�بوّ�ة�الفاعلة،�ولكن�املسألة����نظرنا�ال�تقتصر�ع���
ّ
يمكننا�أن�نحّدد�����ذا�املقال�جملة�من��دوار�للقيادة�ال�

����تحديد�املقاصد�املرجّورة�و�مكن�أن� ����نظرنا��و�نجاح�ذلك�الّدور� تحديد��ذه��دوار�أو�توز�ع�ا،�بل�إّن���ّم

م�و�ال��بية
ّ
ومع�املحيط�ال��بوي�) محور�عملية�التعل

و�نا�تتحدد��دوار��ضمن��نظمة�التعليمية�القائمة����تو�س�ع���س�يل�املثال،�و�نفّصل�ا�

مدرس�عالية�جدا�منذ�استقالل�تو�س،�و�ذا�
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�بوّي 
ّ
�ال� �العملّية �بإنجاح �كفيلة �أّ��ا �أ��ا��ا ��عتقد �ال�� ��سس �ووضعت رت

ّ
�نظ �بوّ�ة،

ّ
�ال� �للقيادة �عديدة �عر�فات

فنجد�ع���س�يل�املثال�حصرا�لتلك�املفا�يم����ما�يمكن�اعتباره�دمقرطة�القيادة�ال��بو�ة�إذ�ي

�حماد �بور �شاه �ووحيد ،� �ص2011 الز�ي �املتعلقة�) "   454، �النظر�ات �من �عديد �عن �الباحث�ن �ج�ود �أسفرت وقد

بالقيادة�ال��بو�ة��لعل�من�أ�م�ا�ما�يتعلق�بتفعيل�الديمقراطية����قيادة�املؤسسات��ال��بو�ة�من�خالل�توسيع�دائرة�

��ذه�املؤسسات ��� �أك���من�العامل�ن �عددا � �ل�شمل �القيادة ��� �امل. املشاركة �ال��بو�ة �لألدبيات فالقارئ

� � �الديمقراطية � �القيادة �مثل � �املستحدثة �املفا�يم �من �تزخر�بالعديد �أ��ا �يجد �ال��بو�ة � والقيادة

� �املوزعة �distributed leadershipوالقيادة �ال�شاركية �والقيادة ،shared  leadership

  .  " .  

�ال� �ال�� ��� �و�ناجع، �فاعل �كأنموذج �املتخّيلة �بوّ�ة
ّ
�ال� �القيادة �أّن ��� ��ش��ك ��نا، �املقّدمة �الّنظر�ات �جملة إّن

بل�ع���القيادة�ال�شاركّية�املوّزعة�حسب��دوار�و�ا��طط�و��س��اتيجيات�املرسومة،�" القيادة�الفردية

�بوّ�ةح���يقوم��ل�فرد�باألدوار�املو�ول
ّ
ة�إليھ�وح���تت�ّسر�عملية�التقو�م�و�رصد�مواطن�الضعف����إدارة�العملية�ال�

�بوي�املشرف�ع����ذه�القايدة،�ولكن�من�واجب�
ّ
و�إّن�ا��ديث�عن�قيادة��شاركّية�ال��ع���بالضّرورة��غي�ب�القائد�ال�

املتمازجة�و�من�املنا���ورّ�ما�أساليب��ذا�القائد�أن�ت�ون�لھ�صفات�و�سمات�تم���لھ�بإدارة�سمفونية�من��راء�

�بوّ�ة�الفاعلة
ّ
�دارة�املتنّوعة،�ومن�واجبھ�أيضا�أن�يص�ر��ل�ذلك����مص�ر�القيادة�ال�

نا�نجد�ما�ي��،�
ّ
�بوي�الفاعل،�فإن

ّ
من�مواصفات�القائد�الفعال"سمات��ذا�القائد�ال�

القائد�الفعال�ت�ون�لديھ�القدرة�ع���إنجاز��ولو�ات�غ���أن��ناك�فرق�ما�ب�ن�إعداد��ولو�ات�و�إنجاز

يتمّ���القادة�الفعالون�بدوافع�م�الذاتية�لإلبداع�والشعور�بال��ر�من��شياء�ال���ال�تجدي�/ 

  .نفعا�فالقائد�الفعال��و���ص�مبدع��خالق

جميع�القادة�الفعال�ن�يمتل�ون�صفة�تحديد���داف�ا��اصة���م�وال����عد�ضرور�ة�التخاذ�

�بوّ�ة�
ّ
الت�ملف�وم�القيادة�ال�

ّ
املتخّيلة�أو�املمارسة�فعلّيا�ع���أرض�الواقع(و�أّيا���انت�التمث

�القيادة �ل�ذه �أدوار�دقيقة �تحديد �دائرة �عن �تخرج �ال �بوّ�ة
ّ
�ال� �للقيادة �نظر�ات ع

�بو�ة،�و�ال�غرو�إن�
ّ
�أّن�ال�دف�الرئ�س�من��ل�ذلك��و�البحث�عن�أدوار�محّددة�للقيادة�ال�

ّ
التصّورات�والتخّيالت،�إال

ما�يتحّرك�ضمن�أفق�م
ّ
ر������ذا�املجال،�إن

ّ
�بوّ�ة�الفاعلة؟�قلنا�إّن��ّل�منظ

ّ
قاصدي،�فأّي�أدوار�لعملية�القيادة�ال�

    أدوار�القيادة�ال��بوّ�ة��الفاعلة�ووظائف�ا

�بوّ�ة�الفاعلة،�ولكن�املسألة����نظرنا�ال�تقتصر�ع���
ّ
يمكننا�أن�نحّدد�����ذا�املقال�جملة�من��دوار�للقيادة�ال�

����تحديد�املقاصد�املرجّورة�و�مكن�أن� ����نظرنا��و�نجاح�ذلك�الّدور� تحديد��ذه��دوار�أو�توز�ع�ا،�بل�إّن���ّم

ل�ذلك�من�خالل�تجر�ة�ميدانّية������
ّ
م�و�ال��بية/ التلميذ�(عامل�مع�املتلّقي�نمث

ّ
محور�عملية�التعل

و�نا�تتحدد��دوار��ضمن��نظمة�التعليمية�القائمة����تو�س�ع���س�يل�املثال،�و�نفّصل�ا�. 

ن�من�الوصول�إ����سب�ت
ّ

مدرس�عالية�جدا�منذ�استقالل�تو�س،�و�ذا�نظام�الّتعليم�العمومي�التو�����و�الذي�مك

  . النظام�ُيدار�بقوان�ن�توج��ية�تقع�مراجع��ا�وإصالح�ا�باستمرار�
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�بوّي 
ّ
�ال� �العملّية �بإنجاح �كفيلة �أّ��ا �أ��ا��ا ��عتقد �ال�� ��سس �ووضعت رت

ّ
�نظ �بوّ�ة،

ّ
�ال� �للقيادة �عديدة �عر�فات

فنجد�ع���س�يل�املثال�حصرا�لتلك�املفا�يم����ما�يمكن�اعتباره�دمقرطة�القيادة�ال��بو�ة�إذ�ي

�حماد �بور �شاه �ووحيد ،� الز�ي

بالقيادة�ال��بو�ة��لعل�من�أ�م�ا�ما�يتعلق�بتفعيل�الديمقراطية����قيادة�املؤسسات��ال��بو�ة�من�خالل�توسيع�دائرة�

��ذه�املؤسسات ��� �أك���من�العامل�ن �عددا � �ل�شمل �القيادة ��� املشاركة

� � �الديمقراطية � �القيادة �مثل � �املستحدثة �املفا�يم �من �تزخر�بالعديد �أ��ا �يجد �ال��بو�ة � والقيادة

leadership � �املوزعة والقيادة

teatcher leadership . « 

�ال�������� �ال�� ��� �و�ناجع، �فاعل �كأنموذج �املتخّيلة �بوّ�ة
ّ
�ال� �القيادة �أّن ��� ��ش��ك ��نا، �املقّدمة �الّنظر�ات �جملة إّن

القيادة�الفردية"تتأسس�ع���

ح���يقوم��ل�فرد�باألدوار�املو�ول

�بوي�املشرف�ع����ذه�القايدة،�ولكن�من�واجب�
ّ
و�إّن�ا��ديث�عن�قيادة��شاركّية�ال��ع���بالضّرورة��غي�ب�القائد�ال�

�ذا�القائد�أن�ت�ون�لھ�صفات�و�سمات�تم���لھ�بإدارة�سمفونية�من��راء�

�بوّ�ة�الفاعلة
ّ
�دارة�املتنّوعة،�ومن�واجبھ�أيضا�أن�يص�ر��ل�ذلك����مص�ر�القيادة�ال�

نا�نجد�ما�ي��،�
ّ
�بوي�الفاعل،�فإن

ّ
سمات��ذا�القائد�ال�

القائد�الفعال�ت�ون�لديھ�القدرة�ع���إنجاز��ولو�ات�غ���أن��ناك�فرق�ما�ب�ن�إعداد��ولو�ات�و�إنجاز: �نجاز��-

/ العمل�بدافع��بداع��-

نفعا�فالقائد�الفعال��و���ص�مبدع��خالق

جميع�القادة�الفعال�ن�يمتل�ون�صفة�تحديد���داف�ا��اصة���م�وال����عد�ضرور�ة�التخاذ�: د���داف�تحدي�-

  " .القرارات�الصعبة�

�بوّ�ة�
ّ
الت�ملف�وم�القيادة�ال�

ّ
و�أّيا���انت�التمث

�وض �غائيات �أّن �القيادةع�� �ل�ذه �أدوار�دقيقة �تحديد �دائرة �عن �تخرج �ال �بوّ�ة
ّ
�ال� �للقيادة �نظر�ات ع

�بو�ة،�و�ال�غرو�إن�
ّ
�أّن�ال�دف�الرئ�س�من��ل�ذلك��و�البحث�عن�أدوار�محّددة�للقيادة�ال�

ّ
التصّورات�والتخّيالت،�إال

ما�يتحّرك�ضمن�أفق�م
ّ
ر������ذا�املجال،�إن

ّ
قلنا�إّن��ّل�منظ

أدوار�القيادة�ال��بوّ�ة��الفاعلة�ووظائف�ا��-ب�

�بوّ�ة�الفاعلة،�ولكن�املسألة����نظرنا�ال�تقتصر�ع���          
ّ
يمكننا�أن�نحّدد�����ذا�املقال�جملة�من��دوار�للقيادة�ال�

����تحديد�املقاصد�املرجّورة�و�مكن�أن� ����نظرنا��و�نجاح�ذلك�الّدور� تحديد��ذه��دوار�أو�توز�ع�ا،�بل�إّن���ّم

ل�ذلك�من�خالل�تجر�ة�ميدانّية������
ّ
نمث

. ثم�مع�الفضاء�ا��ار��

  . �اآل�ي

ن�من�الوصول�إ����سب�ت�-
ّ

نظام�الّتعليم�العمومي�التو�����و�الذي�مك

النظام�ُيدار�بقوان�ن�توج��ية�تقع�مراجع��ا�وإصالح�ا�باستمرار�
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�مك�سبا��م� �و�انت �العام �التعلي�� �النظام ��ستمرار��� ��� �فشلوا �الذين �أولئك ��شمل �تق��، �عمومي ��علي�� نظام

�مدراس� ��سّ�� �مؤسسات �إ�� �توج���م �يقع �الذين �املتمّ��ين �للتالميذ �خّصيصا �موجھ �نموذ�� �عمومي ��علي�� نظام

نظام��علي���خاّص�،�بدأ����السنوات��خ��ة�يأخذ�حّ��ا��م�ّما�من�ا�تمامات�التو�سي�ن�����السنوات��خ��ة�،نظرا�

ق�بمؤسسات��عليمية�دولية�تقّدم�منا���دراسة�و�أنظمة��عليمية�حسب�الدولة�ال���ت�بع�ا�
ّ
نظام��علي���دو��،�يتعل

  . مثل�املدرسة��مر�كية�و�املدرسة�الفر�سية�و�املدرسة�الكندية�وغ���ا�من�املؤسسات�ال���تبدو�جاذبة�أيضا

�حسب�الرؤى��� �أدوار�القيادة �و�تتحّدد� �آخر، �إ�� ��علي�� �نظام �من �تختلف �ال��بو�ة �القيادة ��ش���إ���أّن �أن لينا

فع���س�يل�املثال�وضعت�القيادة�ال��بو�ة�املشرفة�ع���النظام�التعلي���

�م��اج�ا� �ع�� �تب�� �أ�دافا �ووضعت �املش��كة، �ال��بو�ة �القيادة ��� ف

�من� �تمك��م �متنوعة �م�ارات �يمتل�ون � �محيط�م، �ع�� �منفتحون �و�طلبة �تالميذ �تخر�ج �بقصد �التعليمية، العملية

ية�والعاملية�ب�ل��سر،��كما�وضعت�مقاصد�من�بي��ا�إ�شاء�جيل�مؤمن���و�تھ�
ّ
العر�ية��ندماج����سوق�الشغل�املحل

�ولكن� �املقاصد، ��ذه �تحقيق ��دوار���دف �تحددت وقد

��انت� �و�ل �أ�داف�ا؟ �تحقيق ��� �التو�سية �ال��بو�ة �القيادة �ن��ت ��ل �امليدانية، �التجر�ة �عنھ �تجيب �الذي السؤال

��ناك� �ولكن �ال�شكيك، �ال�تقبل �دقيقة �وصفة �تقديم �حيث �من �صعبة �ست�ون السؤال�ن

مؤشرات�كث��ة�تدّل�ع���أّن�القيادة�ال��بو�ة�لم�تن������تحقيق���داف�الك��ى،�والدليل�أن�تو�س��ع�ش�ع���وقع�

��صال  �من �و�أك���عمقا �أك���شمولية �ي�ون �جديد �تر�وي �إصالح � �بضرورة �جدا �كث��ة �ح���مطالبات �السابقة، حات

�و�املدرسة ��سرة �ب�ن �الثقة �بناء �و��عيد �وفاعلة �ناجعة �تر�و�ة �عملية �ملتطلبات ��و�تلك�. �ستجيب و�املؤشر�الثا�ي

�و�عن� � ،� �سنو�ا �الدراسة �عن � �املنقطع�ن �أعداد �عن �دور�ة �بصفة �التو�سية �ال��بية �وزارة �ت�شر�ا �ال�� �حصائيات

لتعليمية�الدولية�و�عن�تص�يف�ا��امعات�التو�سية�ع���املستوى�الدو���و�تراجع�

 �نا نحيل .( مك�سبات�التالميذ����املناظرات�الوطنية�و�خاصة����امتحان�البا�الور�ا�����عض�املواد��دبية�أو�العلمية�

  عن و" biza"  تقييم وعن املدر��� الفشل

�،� �مشروعية �ووظائف�ا � �و�أدوار�ا �ال��بو�ة �عن�القيادة �يجد�السؤال �التجر�ة�التو�سية، ��� �الواقع�املاثل ��ذا أمام

ت�ونظر�ات�مجّردة�بل����خطط�و�أعمال�تنفيذية�و�مراقبة�مستمّرة�

ل�ست�القيادة�مجّرد�)  " 14،�ص1991

��م����امل�ان�اندفاع�أو�ذالقة�لسان�أو���اعة�أو�م�ارة�،�إ��ا�جمع�الرجال�و�معرفة�إم�انا��م�و�استغالل�ا�ووضع��ل�م
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�مك�سبا��م� �و�انت �العام �التعلي�� �النظام ��ستمرار��� ��� �فشلوا �الذين �أولئك ��شمل �تق��، �عمومي ��علي�� نظام

  . عامضعيفة�و�ال��سمح�ل�م�باالستمرار����النظام�التعلي���ال

�مدراس� ��سّ�� �مؤسسات �إ�� �توج���م �يقع �الذين �املتمّ��ين �للتالميذ �خّصيصا �موجھ �نموذ�� �عمومي ��علي�� نظام

نظام��علي���خاّص�،�بدأ����السنوات��خ��ة�يأخذ�حّ��ا��م�ّما�من�ا�تمامات�التو�سي�ن�����السنوات��خ��ة�،نظرا�

  . ة����تقديم�نماذج��عليمّية�و�تر�وّ�ة�جاذبة

ق�بمؤسسات��عليمية�دولية�تقّدم�منا���دراسة�و�أنظمة��عليمية�حسب�الدولة�ال���ت�بع�ا�
ّ
نظام��علي���دو��،�يتعل

مثل�املدرسة��مر�كية�و�املدرسة�الفر�سية�و�املدرسة�الكندية�وغ���ا�من�املؤسسات�ال���تبدو�جاذبة�أيضا

�حسب�الرؤى��� �أدوار�القيادة �و�تتحّدد� �آخر، �إ�� ��علي�� �نظام �من �تختلف �ال��بو�ة �القيادة ��ش���إ���أّن �أن لينا

�بو�ون 
ّ
فع���س�يل�املثال�وضعت�القيادة�ال��بو�ة�املشرفة�ع���النظام�التعلي���.  واملخططات�ال���وضع�ا�الفاعلون�ال�

�طر  �أدوار��ل �حّددت �توج��ّية �قوان�ن � �م��اج�ا�العمومي �ع�� �تب�� �أ�دافا �ووضعت �املش��كة، �ال��بو�ة �القيادة ��� ف

�من� �تمك��م �متنوعة �م�ارات �يمتل�ون � �محيط�م، �ع�� �منفتحون �و�طلبة �تالميذ �تخر�ج �بقصد �التعليمية، العملية

ية�والعاملية�ب�ل��سر،��كما�وضعت�مقاصد�من�بي��ا�إ�شاء�جيل�مؤمن���و�تھ�
ّ
�ندماج����سوق�الشغل�املحل

�املستقبل �وناظر�إ�� �ال�ونية، �القيم �ع�� �منفتح �ولكن�. �سالمية، �املقاصد، ��ذه �تحقيق ��دوار���دف �تحددت وقد

��انت� �و�ل �أ�داف�ا؟ �تحقيق ��� �التو�سية �ال��بو�ة �القيادة �ن��ت ��ل �امليدانية، �التجر�ة �عنھ �تجيب �الذي السؤال

� ��ذين �عن ��جابة ��ناك�إّن �ولكن �ال�شكيك، �ال�تقبل �دقيقة �وصفة �تقديم �حيث �من �صعبة �ست�ون السؤال�ن

مؤشرات�كث��ة�تدّل�ع���أّن�القيادة�ال��بو�ة�لم�تن������تحقيق���داف�الك��ى،�والدليل�أن�تو�س��ع�ش�ع���وقع�

��صال  �من �و�أك���عمقا �أك���شمولية �ي�ون �جديد �تر�وي �إصالح � �بضرورة �جدا �كث��ة مطالبات

�و�املدرسة ��سرة �ب�ن �الثقة �بناء �و��عيد �وفاعلة �ناجعة �تر�و�ة �عملية �ملتطلبات �ستجيب

�و�عن� � ،� �سنو�ا �الدراسة �عن � �املنقطع�ن �أعداد �عن �دور�ة �بصفة �التو�سية �ال��بية �وزارة �ت�شر�ا �ال�� �حصائيات

لتعليمية�الدولية�و�عن�تص�يف�ا��امعات�التو�سية�ع���املستوى�الدو���و�تراجع�تراجع�ترت�ب�تو�س����املسابقات�ا

مك�سبات�التالميذ����املناظرات�الوطنية�و�خاصة����امتحان�البا�الور�ا�����عض�املواد��دبية�أو�العلمية�

الفشل �سب عن  كث��ة إحصائيات نجد حيث ، التو�سية 

  )    www. Edunet. tn. البا�الور�ا امتحان �� التالميذ

�،� �مشروعية �ووظائف�ا � �و�أدوار�ا �ال��بو�ة �عن�القيادة �يجد�السؤال �التجر�ة�التو�سية، ��� �الواقع�املاثل ��ذا أمام

ت�ونظر�ات�مجّردة�بل����خطط�و�أعمال�تنفيذية�و�مراقبة�مستمّرة�ذلك�أّن�القيادة�الفاعلة�ل�ست�مجّرد�مصط��ا

1991جون��ورتوا�،�(وتوج��ات�غ���منقطعة�ح���تتحقق���داف�املوضوعة،يقول��

اندفاع�أو�ذالقة�لسان�أو���اعة�أو�م�ارة�،�إ��ا�جمع�الرجال�و�معرفة�إم�انا��م�و�استغالل�ا�ووضع��ل�م

   1."الذي�يالئمھ�وإشراك�م�جميعا����خدمة�املص��ة�العامة�
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�مك�سبا��م��- �و�انت �العام �التعلي�� �النظام ��ستمرار��� ��� �فشلوا �الذين �أولئك ��شمل �تق��، �عمومي ��علي�� نظام

ضعيفة�و�ال��سمح�ل�م�باالستمرار����النظام�التعلي���ال

�مدراس��- ��سّ�� �مؤسسات �إ�� �توج���م �يقع �الذين �املتمّ��ين �للتالميذ �خّصيصا �موجھ �نموذ�� �عمومي ��علي�� نظام

  . ومعا�د�نموذجّية

نظام��علي���خاّص�،�بدأ����السنوات��خ��ة�يأخذ�حّ��ا��م�ّما�من�ا�تمامات�التو�سي�ن�����السنوات��خ��ة�،نظرا��-

�بو�ّ 
ّ
ة����تقديم�نماذج��عليمّية�و�تر�وّ�ة�جاذبةلنجاح�قيادتھ�ال�

ق�بمؤسسات��عليمية�دولية�تقّدم�منا���دراسة�و�أنظمة��عليمية�حسب�الدولة�ال���ت�بع�ا��-
ّ
نظام��علي���دو��،�يتعل

مثل�املدرسة��مر�كية�و�املدرسة�الفر�سية�و�املدرسة�الكندية�وغ���ا�من�املؤسسات�ال���تبدو�جاذبة�أيضا

�ع �حسب�الرؤى����نا �أدوار�القيادة �و�تتحّدد� �آخر، �إ�� ��علي�� �نظام �من �تختلف �ال��بو�ة �القيادة ��ش���إ���أّن �أن لينا

�بو�ون 
ّ
واملخططات�ال���وضع�ا�الفاعلون�ال�

�طر  �أدوار��ل �حّددت �توج��ّية �قوان�ن � العمومي

�من� �تمك��م �متنوعة �م�ارات �يمتل�ون � �محيط�م، �ع�� �منفتحون �و�طلبة �تالميذ �تخر�ج �بقصد �التعليمية، العملية

ية�والعاملية�ب�ل��سر،��كما�وضعت�مقاصد�من�بي��ا�إ�شاء�جيل�مؤمن���و�تھ�
ّ
�ندماج����سوق�الشغل�املحل

�املستقبل �وناظر�إ�� �ال�ونية، �القيم �ع�� �منفتح �سالمية،

��انت� �و�ل �أ�داف�ا؟ �تحقيق ��� �التو�سية �ال��بو�ة �القيادة �ن��ت ��ل �امليدانية، �التجر�ة �عنھ �تجيب �الذي السؤال

  �دوار��فاعلة�؟�

      � ��ذين �عن ��جابة إّن

مؤشرات�كث��ة�تدّل�ع���أّن�القيادة�ال��بو�ة�لم�تن������تحقيق���داف�الك��ى،�والدليل�أن�تو�س��ع�ش�ع���وقع�

��صال  �من �و�أك���عمقا �أك���شمولية �ي�ون �جديد �تر�وي �إصالح � �بضرورة �جدا �كث��ة مطالبات

�و�املدرسة ��سرة �ب�ن �الثقة �بناء �و��عيد �وفاعلة �ناجعة �تر�و�ة �عملية �ملتطلبات �ستجيب

�و�عن� � ،� �سنو�ا �الدراسة �عن � �املنقطع�ن �أعداد �عن �دور�ة �بصفة �التو�سية �ال��بية �وزارة �ت�شر�ا �ال�� �حصائيات

تراجع�ترت�ب�تو�س����املسابقات�ا

مك�سبات�التالميذ����املناظرات�الوطنية�و�خاصة����امتحان�البا�الور�ا�����عض�املواد��دبية�أو�العلمية�

 ال��بو�ة البوابة موقع إ��

التالميذ مك�سبات تقييم

     �،� �مشروعية �ووظائف�ا � �و�أدوار�ا �ال��بو�ة �عن�القيادة �يجد�السؤال �التجر�ة�التو�سية، ��� �الواقع�املاثل ��ذا أمام

ذلك�أّن�القيادة�الفاعلة�ل�ست�مجّرد�مصط��ا

وتوج��ات�غ���منقطعة�ح���تتحقق���داف�املوضوعة،يقول��

اندفاع�أو�ذالقة�لسان�أو���اعة�أو�م�ارة�،�إ��ا�جمع�الرجال�و�معرفة�إم�انا��م�و�استغالل�ا�ووضع��ل�م

الذي�يالئمھ�وإشراك�م�جميعا����خدمة�املص��ة�العامة�
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و��أدوار�ا،��و�حديث�يتوجھ�إ���املستقبل�و�يبحث�عن�

� رون
ّ
�املنظ ��سمّيھ �ما �وتبلغ �العوائق، �ع�� ب

ّ
�وتتغل � �الواقع �إكرا�ات �تتجاوز �اس�شرافية، ����"رؤى �الشاملة ا��ودة

كيف�ت��ض�القيادة�ال��بوّ�ة�بوظيفة�تحقيق�

ف�د�عبد�(ا��ودة�الشاملة؟��الشّك����أّن��ناك�دائما�خطط�و�تصّورات�أو�نماذج�لإلجابة�عن��كذا�سؤال،�إذ�يقول�

�تطو�ر�امل �إ�� �وا��ة�إذا�س�� �ت�ون �ملعيار�القيادة ��سس�ال��بو�ة دارس�إّن

�و� �باملفا�يم �الشاملة �ا��ودة �إدارة � �استخدام ان

�أداء� �بواسطة �مدفوعا �ال�يزال �نظام ��� � �أك���سعادة �ومعلم�ن �تالميذ ��سفر�عن �سوف �املوجودة �ال��بو�ة املمارسات

�ص2022 �ا��ودة��)11، ��دف �ير�ط ح�ن

�فيقول  �بوّ�ة
ّ
�ال� �القيادة �قبل �من �توف���ا �وقع �ال�� �بالشروط �بوّ�ة

ّ
�ال� �للعملية �املنظومات�"  الشاملة �إن �القول يمكن

�الب رت�مل�ّونا��ا��ساسّية�و�ع�����ا
ّ
�ية�الّتحتّية�و�الّتعلّمات�ال��بو�ة�ال���كس�ت�ر�ان�ا��ودة�اليوم����تلك�ال���وف

�بوّ�ة�،�بأن�تحقيق�
ّ
ري�مفا�يم�القيادة�ال�

ّ
�بوّ�ة�و�ألدوار�ا،��و��عب���عن�إيمان�منظ

ّ
إّن�نمذجة�مثال�للقيادة�ال�

�بوي،��و��عمل�مش��ك�غايتھ��و���و��خ��ة�أن�يحصل�املتلّقي�ع����عليم�
ّ
و�ال�

�عوالم� ��� �نفعا �ال�تجدي �ابجدّية � �محو�أمّية �عملّية �أك���من �ل�ست ��عليمية �أنظمة ��� ��و�تخّبط �ذاك �ودون جّيد،

�وأنما �عقولنا ��شكيل ��عيد �ال�� �ا��ديثة �التقنيات �من �وغ���ا �و�امليتاف��س �و�الّرقميات �الذ�نية �و�ب�ياتنا �حياتنا ط

�الّتعليم�ا��ّيد��و�. النفسية�و�تطرح�أسئلة�جو�رّ�ة�حول�املع���من�وجودنا�خارج��ذه�العوالم�ا��ديدة وعليھ�فإّن

  . �س�ولة

إنھ��عطي�ال��ص�رؤ�ة�وا��ة�شعور�ة�آلرائھ�و�أح�امھ�صدقا�أو���ة����تطو�ر�ا�ولباقة����التعب���ع��ا�وقوة�

  ." يجعل�ال��ص�متكّيفا����أي�مجتمع�و��ون�لديھ�اساس�مش��ك�للتعامل�مع��ل�طبقة�و��ل�فئة

�املعاي���و�القيم� �ظل�انقالب �و�� �املتغّ��ات�امل�سارعة، �ظل ��� �املستقبلية �ال��بوّ�ة القيادة

ھ�علينا�ان�نث�ت�جملة�من�
ّ
واملبادئ�ووسائل�التعليم�و�طرقھ�ومنا��ھ�و����ظل��غي���أ�دافھ�و�أدواره����املجتمع،�فإن

تن������استعادة�الثقة�ب�ن�املجتمع�واملدرسة،�ومن�

القيادة�ال��بوّ�ة�املستقبلية�ال�يجب�أن�تكتفي�بالّدمقرطة�و�ال�شاركية،�بل�إّ��ا�يجب�أن�ت�ون�قيادة��عتمد�ع���

Briefing, directing and accompanying educators . (فاملتغّ��ات�    
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و��أدوار�ا،��و�حديث�يتوجھ�إ���املستقبل�و�يبحث�عن�" القيادة�ال��بو�ة�الفاعلة"و���اعتقادنا،�إن�ا��ديث�عن�

� رون
ّ
�املنظ ��سمّيھ �ما �وتبلغ �العوائق، �ع�� ب

ّ
�وتتغل � �الواقع �إكرا�ات �تتجاوز �اس�شرافية، رؤى

كيف�ت��ض�القيادة�ال��بوّ�ة�بوظيفة�تحقيق�: يخ��ل������يفنحن�إذن�أمام�مقصد�وا��،�و�و�

ا��ودة�الشاملة؟��الشّك����أّن��ناك�دائما�خطط�و�تصّورات�أو�نماذج�لإلجابة�عن��كذا�سؤال،�إذ�يقول�

2003� �ص �تطو�ر�امل" ) 108، �إ�� �وا��ة�إذا�س�� �ت�ون �ملعيار�القيادة ��سس�ال��بو�ة إّن

�الشاملة �ا��ودة �إرادة �تطبيق �عند �فر�دا �تحديا �يواجھ �و�. فالتعليم �باملفا�يم �الشاملة �ا��ودة �إدارة � �استخدام ان

�أداء� �بواسطة �مدفوعا �ال�يزال �نظام ��� � �أك���سعادة �ومعلم�ن �تالميذ ��سفر�عن �سوف �املوجودة �ال��بو�ة املمارسات

�املستوى  �املنخفض �1."التعلم �الّرأي� ��ذا �و�ؤّ�د �� �العّنا�ي(�ستاذ، �حسن ،2022

�فيقول  �بوّ�ة
ّ
�ال� �القيادة �قبل �من �توف���ا �وقع �ال�� �بالشروط �بوّ�ة

ّ
�ال� �للعملية الشاملة

�الب رت�مل�ّونا��ا��ساسّية�و�ع�����ا
ّ
ال��بو�ة�ال���كس�ت�ر�ان�ا��ودة�اليوم����تلك�ال���وف

رد�نحو��حسن
ّ
  . 2"وا��ياة�املدرسّية�و�ال�سي����داري،�الظروف�لتطّور�ا�املط

�بوّ�ة�،�بأن�تحقيق�
ّ
ري�مفا�يم�القيادة�ال�

ّ
�بوّ�ة�و�ألدوار�ا،��و��عب���عن�إيمان�منظ

ّ
إّن�نمذجة�مثال�للقيادة�ال�

�بوي،��و��عمل�مش��ك�غايتھ��و���و��خ��ة�أن�يحصل�املتلّقي�ع����عليم�ا��ودة�الشاملة����ا��قل�التعلي���
ّ
و�ال�

�عوالم� ��� �نفعا �ال�تجدي �ابجدّية � �محو�أمّية �عملّية �أك���من �ل�ست ��عليمية �أنظمة ��� ��و�تخّبط �ذاك �ودون جّيد،

�وأنما �عقولنا ��شكيل ��عيد �ال�� �ا��ديثة �التقنيات �من �وغ���ا �و�امليتاف��س الّرقميات

النفسية�و�تطرح�أسئلة�جو�رّ�ة�حول�املع���من�وجودنا�خارج��ذه�العوالم�ا��ديدة

  )  : "       113،�ص2003الرو�شد،�

�س�ولة�عّد�ال��ص�لشغل�أي�وظيفة�بثقة�و�إتقان�أو�إجادة����أي�مادة�دراسية�

إنھ��عطي�ال��ص�رؤ�ة�وا��ة�شعور�ة�آلرائھ�و�أح�امھ�صدقا�أو���ة����تطو�ر�ا�ولباقة����التعب���ع��ا�وقوة�

يجعل�ال��ص�متكّيفا����أي�مجتمع�و��ون�لديھ�اساس�مش��ك�للتعامل�مع��ل�طبقة�و��ل�فئة

�إيجاز�مف�وم �أردنا �نحن �املعاي���و�القيم��إن �ظل�انقالب �و�� �املتغّ��ات�امل�سارعة، �ظل ��� �املستقبلية �ال��بوّ�ة القيادة

ھ�علينا�ان�نث�ت�جملة�من�
ّ
واملبادئ�ووسائل�التعليم�و�طرقھ�ومنا��ھ�و����ظل��غي���أ�دافھ�و�أدواره����املجتمع،�فإن

تن������استعادة�الثقة�ب�ن�املجتمع�واملدرسة،�ومن��التوصيات�ال���دو��ا�ستظل�القيادة�ال��بو�ة��دون�فاعلية�و�لن

  . ب�ن�أ�ّم��ذه�التوصيات�نذكر

القيادة�ال��بوّ�ة�املستقبلية�ال�يجب�أن�تكتفي�بالّدمقرطة�و�ال�شاركية،�بل�إّ��ا�يجب�أن�ت�ون�قيادة��عتمد�ع���

�بو��ن�
ّ
and accompanying educators(�حاطة�و�التوجيھ�و�املرافقة�للفاعل�ن�ال�
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و���اعتقادنا،�إن�ا��ديث�عن�         

� رون
ّ
�املنظ ��سمّيھ �ما �وتبلغ �العوائق، �ع�� ب

ّ
�وتتغل � �الواقع �إكرا�ات �تتجاوز �اس�شرافية، رؤى

فنحن�إذن�أمام�مقصد�وا��،�و�و�". العملية�ال��بوّ�ة

ا��ودة�الشاملة؟��الشّك����أّن��ناك�دائما�خطط�و�تصّورات�أو�نماذج�لإلجابة�عن��كذا�سؤال،�إذ�يقول�

�الرو�شد �الرحمان ،2003

�الشاملة �ا��ودة �إرادة �تطبيق �عند �فر�دا �تحديا �يواجھ فالتعليم

�أداء� �بواسطة �مدفوعا �ال�يزال �نظام ��� � �أك���سعادة �ومعلم�ن �تالميذ ��سفر�عن �سوف �املوجودة �ال��بو�ة املمارسات

�املستوى  �املنخفض التعلم

�فيقول  �بوّ�ة
ّ
�ال� �القيادة �قبل �من �توف���ا �وقع �ال�� �بالشروط �بوّ�ة

ّ
�ال� �للعملية الشاملة

�الب رت�مل�ّونا��ا��ساسّية�و�ع�����ا
ّ
ال��بو�ة�ال���كس�ت�ر�ان�ا��ودة�اليوم����تلك�ال���وف

رد�نحو��حسن
ّ
وا��ياة�املدرسّية�و�ال�سي����داري،�الظروف�لتطّور�ا�املط

�بوّ�ة�،�بأن�تحقيق�           
ّ
ري�مفا�يم�القيادة�ال�

ّ
�بوّ�ة�و�ألدوار�ا،��و��عب���عن�إيمان�منظ

ّ
إّن�نمذجة�مثال�للقيادة�ال�

ا��ودة�الشاملة����ا��قل�التعلي���

�عوالم� ��� �نفعا �ال�تجدي �ابجدّية � �محو�أمّية �عملّية �أك���من �ل�ست ��عليمية �أنظمة ��� ��و�تخّبط �ذاك �ودون جّيد،

�وأنما �عقولنا ��شكيل ��عيد �ال�� �ا��ديثة �التقنيات �من �وغ���ا �و�امليتاف��س الّرقميات

النفسية�و�تطرح�أسئلة�جو�رّ�ة�حول�املع���من�وجودنا�خارج��ذه�العوالم�ا��ديدة

الرو�شد،�(ذاك�التعليم�الذي

�عّد�ال��ص�لشغل�أي�وظيفة�بثقة�و�إتقان�أو�إجادة����أي�مادة�دراسية��-     

إنھ��عطي�ال��ص�رؤ�ة�وا��ة�شعور�ة�آلرائھ�و�أح�امھ�صدقا�أو���ة����تطو�ر�ا�ولباقة����التعب���ع��ا�وقوة���-

  . ���ح��ا�و��عز�ز�ا

يجعل�ال��ص�متكّيفا����أي�مجتمع�و��ون�لديھ�اساس�مش��ك�للتعامل�مع��ل�طبقة�و��ل�فئة�����-           

�إيجاز�مف�وم �أردنا �نحن إن

ھ�علينا�ان�نث�ت�جملة�من�
ّ
واملبادئ�ووسائل�التعليم�و�طرقھ�ومنا��ھ�و����ظل��غي���أ�دافھ�و�أدواره����املجتمع،�فإن

التوصيات�ال���دو��ا�ستظل�القيادة�ال��بو�ة��دون�فاعلية�و�لن

ب�ن�أ�ّم��ذه�التوصيات�نذكر

-� القيادة�ال��بوّ�ة�املستقبلية�ال�يجب�أن�تكتفي�بالّدمقرطة�و�ال�شاركية،�بل�إّ��ا�يجب�أن�ت�ون�قيادة��عتمد�ع����

�بو��ن�
ّ
�حاطة�و�التوجيھ�و�املرافقة�للفاعل�ن�ال�
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تفرض�تجديدات�متواصلة�للعملية�ال��بوّ�ة�و�ذا�يفرض�ع����ؤالء�القادة�أن�ي�ونوا�فاعل�ن�من�حيث��نجاز�و�

�تكنولوجيات� �و�من ��شرّ�ة �موارد �من رة
ّ
�املتوف �فاملمكنات �اس�شرافية، قيادة

�مرحلة �ل�ّل �و�أ�دافا �خططا �و�تضع �علمّية �قراءة �املستقبل �تقرأ �اس�شرافية �برؤى ��سمح �الو���.  متطّورة �أن ذلك

  . الءم�مع��ل�املتغّ��اتالنا�ع�من�اس�بطان��ذه�املتغّ��ات�يدفع�نحو�وضع�نظر�ات�مرنة�قابلة�للتحول�الّسر�ع�ح���تت

�بوّ�ة�املستقبلّية،�يجب�أن�ت�ون�موضوعة�ع���أسس�علمّية�بحتة،�و�يجب�أن�ت�سم�بدرجة�م�ّمة�من�
ّ
القيادة�ال�

�بوّ�ة����
ّ
�ال�شر�ة،�ذلك�أن�العملّية�ال� الّتفك���العقال�ي�و�املنطقي�آخذة�ب�ّل�أسباب�التقّدم�و�التطّور��ال����ع�ش�ا

" ا��ندر"القيادة�ال��بوّ�ة�املستقبلّية�وح���ت��ض�باألدوار�و�الوظائف�املناطة���ا،�عل��ا�أن�تأخذ����ا��سبان�مسألة�

� �تر�وّ�ة �قيادة �يقع�اغتيال�ا�من �ال�تقبل�أن �النا�ضة �فال�و�ات �الواحد، �البلد �داخل �و�الثقا�� �العر�� أحادّية�والتنّوع

�الدراسة� ��ذه ��� �سابقا �عنھ �تحدث �الذي �ال��بو�ة �القيادة �دمقرطة �مبدأ �أساس ��و� و�ذا

�بوّ�ة�و�نجاع��ا�تظ�ر�عند��زمات،��فصمود�منظومة�تر�و�ة��
ّ
ونرى����خاتمة��ذا�العنصر�أّن��فاعلية�القيادة�ال�

�ل�ا� ��سمح �ر�ائز�صلبة �ع�� �مؤسسة �منظومة �أّ��ا �ع�� �دليل ��و �املثال، �س�يل ع��

�فإّن� �أك���خطورة، �بدرجات �ورّ�ما �أزمات ��كذا لو�من

و�تحركت����" ال�وفيد"املنظومات�ال���ست�ون�لد��ا�القدرة�ع����ستمرارّ�ة����تلك�ال���ن��ت����اس�يعاب�صدمة�

��أحد��أّن�جائحة��وفيد�قد�فرضت�أنماطا�جديدة�من�أساليب�الع�ش�و�التفك���و�التعليم�أيضا،�

�متفاوتة �لف��ات�زمنية �و�جامع��م �مدراس�م �عن ��نقطاع �عن �املالي�ن �أج��ت ��زمة�ال�ّ�ية  منظمة أحصت( .فتلك

 عن لالنقطاع اضطروا دولة 165 �� طالب

 ع�� العالم حول  ��اديمية ال�يئات ا��ائحة

: العا�� والتعليم 19-�وفيد  مقال. ( �عد

�قيادا��ا� �استطاعت ��عليمّية �أنظمة �ب�ن �الّر�يبة �الفوارق �تلك �لكشف �فرصة ��انت �ا��ائحة �أن �خفّيا ول�س

) " 6،�ص2022مجموعة�مؤلف�ن�(زمة�

لقد�أظ�رت�جائحة��ورونا�و�صورة�جلّية��شاشة�و�تفاوتات����أداءات�أنظمة�التعليم�العا������معظم�دول�العالم،�

سوسیوتربویة إلعادة إنتاج الثقة بین  رؤى: التربویة واتجاھات التربیة الحدیثة
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تفرض�تجديدات�متواصلة�للعملية�ال��بوّ�ة�و�ذا�يفرض�ع����ؤالء�القادة�أن�ي�ونوا�فاعل�ن�من�حيث��نجاز�و�

  . التصو�ب�املستمّر��للنقائص�ال���تظ�ر�بفعل�املتغ��ات�امل�سارعة

�ي�ون  �أن �عل��ا �يجب �بوّ�ة
ّ
�ال� �تكنولوجيات��القيادة �و�من ��شرّ�ة �موارد �من رة

ّ
�املتوف �فاملمكنات �اس�شرافية، قيادة

�مرحلة �ل�ّل �و�أ�دافا �خططا �و�تضع �علمّية �قراءة �املستقبل �تقرأ �اس�شرافية �برؤى ��سمح متطّورة

النا�ع�من�اس�بطان��ذه�املتغّ��ات�يدفع�نحو�وضع�نظر�ات�مرنة�قابلة�للتحول�الّسر�ع�ح���تت

�بوّ�ة�املستقبلّية،�يجب�أن�ت�ون�موضوعة�ع���أسس�علمّية�بحتة،�و�يجب�أن�ت�سم�بدرجة�م�ّمة�من�
ّ
القيادة�ال�

�بوّ�ة����
ّ
�ال�شر�ة،�ذلك�أن�العملّية�ال� الّتفك���العقال�ي�و�املنطقي�آخذة�ب�ّل�أسباب�التقّدم�و�التطّور��ال����ع�ش�ا

  . الذي�ينحو�بدوره�إ���التغّ���امل�سارع

القيادة�ال��بوّ�ة�املستقبلّية�وح���ت��ض�باألدوار�و�الوظائف�املناطة���ا،�عل��ا�أن�تأخذ����ا��سبان�مسألة�

� �تر�وّ�ة �قيادة �يقع�اغتيال�ا�من �ال�تقبل�أن �النا�ضة �فال�و�ات �الواحد، �البلد �داخل �و�الثقا�� �العر�� والتنّوع

�الدراسة� ��ذه ��� �سابقا �عنھ �تحدث �الذي �ال��بو�ة �القيادة �دمقرطة �مبدأ �أساس ��و� و�ذا

�بوّ�ة�و�نجاع��ا�تظ�ر�عند��زمات،��فصمود�منظومة�تر�و�ة��
ّ
ونرى����خاتمة��ذا�العنصر�أّن��فاعلية�القيادة�ال�

� ��وفيد �جائحة �ظل �ل�ا����19 ��سمح �ر�ائز�صلبة �ع�� �مؤسسة �منظومة �أّ��ا �ع�� �دليل ��و �املثال، �س�يل ع��

��زمات ��ذه �مثل ��� �ال�يخ. باالستمرارّ�ة �املستقبل �أن �فإّن�و�بما �أك���خطورة، �بدرجات �ورّ�ما �أزمات ��كذا لو�من

املنظومات�ال���ست�ون�لد��ا�القدرة�ع����ستمرارّ�ة����تلك�ال���ن��ت����اس�يعاب�صدمة�

  .  اتجاه�وضع�اس��اتيجيات�للمستقبل

  ،�ووالدة�القيادة�ال��بو�ة�ا��ديدة

��أحد��أّن�جائحة��وفيد�قد�فرضت�أنماطا�جديدة�من�أساليب�الع�ش�و�التفك���و�التعليم�أيضا،�

�متفاوتة �لف��ات�زمنية �و�جامع��م �مدراس�م �عن ��نقطاع �عن �املالي�ن �أج��ت ��زمة�ال�ّ�ية فتلك

طالب مليار 1.5 من أك�� أن ،"اليو�س�و" والثقافة، والعلم،

ا��ائحة وأج��ت. املستجد �ورونا ف��وس جائحة جراء وا��امعات

�عد عن والتعليم �لك��و�ي، التعليم وم��ا والتعليم، للتعلم

  ) .  2022،�س�تم��� املتحدة �مم موقع ل��ائحة،

�قيادا��ا� �استطاعت ��عليمّية �أنظمة �ب�ن �الّر�يبة �الفوارق �تلك �لكشف �فرصة ��انت �ا��ائحة �أن �خفّيا ول�س

�بوّ�ة�أن�تمّر�مرورا�سلسا�نحو�بدائل��عليمية�جا�زة،�حّدت�من�أثر�تلك�� 
ّ
زمة�ال�

لقد�أظ�رت�جائحة��ورونا�و�صورة�جلّية��شاشة�و�تفاوتات����أداءات�أنظمة�التعليم�العا������معظم�دول�العالم،�
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تفرض�تجديدات�متواصلة�للعملية�ال��بوّ�ة�و�ذا�يفرض�ع����ؤالء�القادة�أن�ي�ونوا�فاعل�ن�من�حيث��نجاز�و�        

التصو�ب�املستمّر��للنقائص�ال���تظ�ر�بفعل�املتغ��ات�امل�سارعة

�ي�ون �- �أن �عل��ا �يجب �بوّ�ة
ّ
�ال� القيادة

�مرحلة �ل�ّل �و�أ�دافا �خططا �و�تضع �علمّية �قراءة �املستقبل �تقرأ �اس�شرافية �برؤى ��سمح متطّورة

النا�ع�من�اس�بطان��ذه�املتغّ��ات�يدفع�نحو�وضع�نظر�ات�مرنة�قابلة�للتحول�الّسر�ع�ح���تت

�بوّ�ة�املستقبلّية،�يجب�أن�ت�ون�موضوعة�ع���أسس�علمّية�بحتة،�و�يجب�أن�ت�سم�بدرجة�م�ّمة�من��-
ّ
القيادة�ال�

�بوّ�ة����
ّ
�ال�شر�ة،�ذلك�أن�العملّية�ال� الّتفك���العقال�ي�و�املنطقي�آخذة�ب�ّل�أسباب�التقّدم�و�التطّور��ال����ع�ش�ا

الذي�ينحو�بدوره�إ���التغّ���امل�سارعجزء�من�املجتمع�

القيادة�ال��بوّ�ة�املستقبلّية�وح���ت��ض�باألدوار�و�الوظائف�املناطة���ا،�عل��ا�أن�تأخذ����ا��سبان�مسألة��-

� �تر�وّ�ة �قيادة �يقع�اغتيال�ا�من �ال�تقبل�أن �النا�ضة �فال�و�ات �الواحد، �البلد �داخل �و�الثقا�� �العر�� والتنّوع

�و�التصّورات �الدراسة�. ا��يارات ��ذه ��� �سابقا �عنھ �تحدث �الذي �ال��بو�ة �القيادة �دمقرطة �مبدأ �أساس ��و� و�ذا

  . املوجزة

�بوّ�ة�و�نجاع��ا�تظ�ر�عند��زمات،��فصمود�منظومة�تر�و�ة��         
ّ
ونرى����خاتمة��ذا�العنصر�أّن��فاعلية�القيادة�ال�

� ��وفيد �جائحة �ظل ��

��زمات ��ذه �مثل ��� باالستمرارّ�ة

املنظومات�ال���ست�ون�لد��ا�القدرة�ع����ستمرارّ�ة����تلك�ال���ن��ت����اس�يعاب�صدمة�

اتجاه�وضع�اس��اتيجيات�للمستقبل

،�ووالدة�القيادة�ال��بو�ة�ا��ديدة�19جائحة�كوفيد/ 2

��أحد��أّن�جائحة��وفيد�قد�فرضت�أنماطا�جديدة�من�أساليب�الع�ش�و�التفك���و�التعليم�أيضا،�ال�يخفى�ع�        

�متفاوتة �لف��ات�زمنية �و�جامع��م �مدراس�م �عن ��نقطاع �عن �املالي�ن �أج��ت ��زمة�ال�ّ�ية فتلك

والعلم، لل��بية، املتحدة �مم

وا��امعات للمدارس الذ�اب

للتعلم جديدة أنماط اك�شاف

ل��ائحة، لقاح والعلوم التعليم

�قيادا��ا��             �استطاعت ��عليمّية �أنظمة �ب�ن �الّر�يبة �الفوارق �تلك �لكشف �فرصة ��انت �ا��ائحة �أن �خفّيا ول�س

�بوّ�ة�أن�تمّر�مرورا�سلسا�نحو�بدائل��عليمية�جا�زة،�حّدت�من�أثر�تلك�� 
ّ
ال�

لقد�أظ�رت�جائحة��ورونا�و�صورة�جلّية��شاشة�و�تفاوتات����أداءات�أنظمة�التعليم�العا������معظم�دول�العالم،�



سوسیوتربویة إلعادة إنتاج الثقة بین 

 

       براین      ألمانیا/ اصدارات المركز الدیمقراطي العربي للدراسات السیاسیة واالقتصادیة 

262 

�أج��� �و�و�ما �إل��ا، �الذ�اب �عن ��نقطاع �إ�� �أّدى �و�و�ما ،� �و�املعا�د �و�ال�ليات �ا��امعات �غلق �إ�� �اضطّرت حيث

�انت�ا��يط�) عن��عد(اف��ا����/ إ���نظام��علي���رق���

��ذه� �نصّنف �أن �يمكن �وعليھ ��زمات، �زمن �غ���فاعلة �تقليدية �و�أخرى �فاعلة �تر�وّ�ة �قيادات �للتمي���ب�ن الفاصل

 .القيادات�بحسب�تفاعل�ا�مع��زمة�قبل�ا��ديث��عن�مظا�رة�والدة�قيادة�جديدة�من�رحم��زمة�

�و�ذه� �ومنا��ھ، �التعليم �ألدوات �السر�عة �التحّوالت ��� �منخرطة �و �التكنولو�� �للتقدم �مواكبة �تر�وّ�ة قيادة

القائم�" مدرسة�الغد"عن��عد�مجّسدا�ملبدأ�

�بدأت� �قد �مغلق �فضاء �وداخل �وامل�ان �الزمان ��� �ا��ضوري �التعليم �أّن �و�أساس�ا م
ّ
�التعل �لعملّية �أف�ار�جديدة ع��

��لك��و�ي �و�و�التعليم م
ّ
�للتعل �ا��ديد �الوجھ �قبول �من �والبّد ��فول ��� �. مرحلتھ �و�أندر�اس�(يقول � فرناندو�ر�مرز

وال��ام� م��وظة ،مرونة �ستطالع �ذا

�خالل إ��� و�بال�سبة�.Covid-19 جائحة الصعو�ة

 ومديري  واملعلم�ن �دار��ن كبار قبل

املن��� من إ���جزء�� الطالب من كب�� عدد

ا��اّدة،����سمات�القيادات�ال��بو�ة�ولقد�أثب�ت�ا��ائحة�أن�سرعة��ستجابة�للتحديات�و��زمات�الفجئّية�و�

�استدامة�العملية� �أجل �و�ف�ار�من ��راء �جميع �اس�يعاب �ع�� �والقادرة �بل �املجتمع �ثقة �كسب �ع�� �القادرة الفاعلة

" . �ذه����الطر�قة�لبناء�توافق�قوي�����راء

�إلشراك�أ��اب�املص��ة�الرئ�سي�ن����التصميم

اب�إّن�القيادة�ال��بوّ�ة�الفاعلة����ال���استطاعت�أن�تحّول�ا��ائحة�من�أزمة�خط��ة�إ���فرصة�ذ�بّية�أل��

البلدان�ف)"  6،�ص2020فرناندو�و�أندر�اس،

�العامة� �لل��ة �مختلفة �س�نار�و�ات �ع�� بناًء

 "� �(و�ضيف ،�2020فرناندو�وأندرا�س،

�السبورات� �البيضاء �والفيديو�واللوحات �التلفز�ون مثل

� ،� �الكفاءة �من �املز�د �و�إعطائھ �جذري ��ش�ل �التعليم �تحس�ن �أمل ��ذه�ع�� � و�لغت

 . "الّتغ��ات�ذرو��ا������اية�املطاف��عد�أن�ظلت�تتم�بوت��ة�بطيئة،�و�انت�ا��ائحة����الدافع�لذلك

�بوّ�ة�ا��ديدة،����تلك�القيادة�ال���يجب�أن�تّتصف�بالّنظرة�الشاملة�
ّ
ومن�خالل�ما�تقّدم��عت���أّن�القيادة�ال�

�بّو�ة�وأن�تضع�ا��طط�املسبقة�للتفاعل�مع�أّي�مستجّد 
ّ
ونرى�أيضا�أّن�.  العملّية�ال�

   القيادة�الفاعلة����تلك�ال���ت�ون�لد��ا�القدرة�ع����دم�تلك�التحص�نات�الشا�قة�ال���أرس��ا��نظمة�التعليمية�
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�أج��� �و�و�ما �إل��ا، �الذ�اب �عن ��نقطاع �إ�� �أّدى �و�و�ما ،� �و�املعا�د �و�ال�ليات �ا��امعات �غلق �إ�� �اضطّرت حيث

م�و�الّتعليم
ّ
  .  1" ة�ع���طرح�أنماط�جديدة�للتعل

إ���نظام��علي���رق���)  حضوري(إّن�سرعة��نتقال�من�نظام��علي���تقليدي�

��ذه� �نصّنف �أن �يمكن �وعليھ ��زمات، �زمن �غ���فاعلة �تقليدية �و�أخرى �فاعلة �تر�وّ�ة �قيادات �للتمي���ب�ن الفاصل

القيادات�بحسب�تفاعل�ا�مع��زمة�قبل�ا��ديث��عن�مظا�رة�والدة�قيادة�جديدة�من�رحم��زمة�

�و�ذه� �ومنا��ھ، �التعليم �ألدوات �السر�عة �التحّوالت ��� �منخرطة �و �التكنولو�� �للتقدم �مواكبة �تر�وّ�ة قيادة

�إ���التعليم� م�و�ان�انتقال�ا
ّ
عن��عد�مجّسدا�ملبدأ�استطاعت�أن�تؤّمن�استمرارّ�ة�عملية�التعل

�بدأت� �قد �مغلق �فضاء �وداخل �وامل�ان �الزمان ��� �ا��ضوري �التعليم �أّن �و�أساس�ا م
ّ
�التعل �لعملّية �أف�ار�جديدة ع��

��لك��و�ي �و�و�التعليم م
ّ
�للتعل �ا��ديد �الوجھ �قبول �من �والبّد ��فول ��� مرحلتھ

�أنظمة �أظ�رت � ��� 59 من �عليم لقد � �شاركت �ذا دولة،

�غاية� �� ، التعليم الستمرار�ة ��� ��� �خالل وضعيات الصعو�ة

�تم �فقد ��نظمة �تلك �من �ش�ل �س��اتيجيات تلك إ�� النظر أغلبية  إيجا�ي

عدد وصول  حقق��ا�����توف�� ال�� والنتائج حيث�التنفيذ 

ولقد�أثب�ت�ا��ائحة�أن�سرعة��ستجابة�للتحديات�و��زمات�الفجئّية�و�

�استدامة�العملية� �أجل �و�ف�ار�من ��راء �جميع �اس�يعاب �ع�� �والقادرة �بل �املجتمع �ثقة �كسب �ع�� �القادرة الفاعلة

�ذه����الطر�قة�لبناء�توافق�قوي�����راء)" 5،�ص2020فرناندو��و�أندر�اس�(و�دعما�ل�ذا�الرأي�يقول�

إلشراك�أ��اب�املص��ة�الرئ�سي�ن����التصميم�القدراتر��ستطالع�أن�العديد�من�البلدان�ال�تزال�لد��ا�

   ."لو�اءا لتحديات�وتنفيذ�استجاب��م

إّن�القيادة�ال��بوّ�ة�الفاعلة����ال���استطاعت�أن�تحّول�ا��ائحة�من�أزمة�خط��ة�إ���فرصة�ذ�بّية�أل��

فرناندو�و�أندر�اس،(القرار�للتكّيف�مع��زمات�و�ناء�نماذج�قادرة�ع���الصمود�و��ستمرار�ة�

�بديلة �أ�اديمية �و�رامج �تطو�ر�منا�� �إ�� �بحاجة �العامة� تكييف�ا،و�واملدارس �لل��ة �مختلفة �س�نار�و�ات �ع�� بناًء

� �س�تم �ال�� ��عتبار�الطرائق ��عد�� �عن ��استخدام�ا �عملية " .التعلم��

� �التعليم �جديدة �أدوات �إلدخال �طو�ل �تقليد �السبورات��-�ناك �البيضاء �والفيديو�واللوحات �التلفز�ون مثل

�الكمبيوتر� �أو�أج�زة ��-الرقمية ،� �الكفاءة �من �املز�د �و�إعطائھ �جذري ��ش�ل �التعليم �تحس�ن �أمل ع��

الّتغ��ات�ذرو��ا������اية�املطاف��عد�أن�ظلت�تتم�بوت��ة�بطيئة،�و�انت�ا��ائحة����الدافع�لذلك

�بوّ�ة�ا��ديدة،����تلك�القيادة�ال���يجب�أن�تّتصف�بالّنظرة�الشاملة�
ّ
ومن�خالل�ما�تقّدم��عت���أّن�القيادة�ال�

�بّو�ة�وأن�تضع�ا��طط�املسبقة�للتفاعل�مع�أّي�مستجّد �و�بالتفك���العميق�����ّل�ما�يخّص 
ّ
العملّية�ال�

القيادة�الفاعلة����تلك�ال���ت�ون�لد��ا�القدرة�ع����دم�تلك�التحص�نات�الشا�قة�ال���أرس��ا��نظمة�التعليمية�
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�أج��� �و�و�ما �إل��ا، �الذ�اب �عن ��نقطاع �إ�� �أّدى �و�و�ما ،� �و�املعا�د �و�ال�ليات �ا��امعات �غلق �إ�� �اضطّرت حيث

م�و�الّتعليمال�يئات�التعليميّ 
ّ
ة�ع���طرح�أنماط�جديدة�للتعل

إّن�سرعة��نتقال�من�نظام��علي���تقليدي�       

��ذه� �نصّنف �أن �يمكن �وعليھ ��زمات، �زمن �غ���فاعلة �تقليدية �و�أخرى �فاعلة �تر�وّ�ة �قيادات �للتمي���ب�ن الفاصل

القيادات�بحسب�تفاعل�ا�مع��زمة�قبل�ا��ديث��عن�مظا�رة�والدة�قيادة�جديدة�من�رحم��زمة�

�و�ذه��- �ومنا��ھ، �التعليم �ألدوات �السر�عة �التحّوالت ��� �منخرطة �و �التكنولو�� �للتقدم �مواكبة �تر�وّ�ة قيادة

�إ���التعليم� م�و�ان�انتقال�ا
ّ
استطاعت�أن�تؤّمن�استمرارّ�ة�عملية�التعل

�بدأت� �قد �مغلق �فضاء �وداخل �وامل�ان �الزمان ��� �ا��ضوري �التعليم �أّن �و�أساس�ا م
ّ
�التعل �لعملّية �أف�ار�جديدة ع��

��لك��و�ي �و�و�التعليم م
ّ
�للتعل �ا��ديد �الوجھ �قبول �من �والبّد ��فول ��� مرحلتھ

�ص2020 شليدر �أنظمة)"  3، �أظ�رت � لقد

الستمرار�ة اس��اتيجيات بوضع

�تم �فقد ��نظمة �تلك أغلبية

 واملدرسة،��من ، التعليم

   ." �قل ع��

ولقد�أثب�ت�ا��ائحة�أن�سرعة��ستجابة�للتحديات�و��زمات�الفجئّية�و�           

�استدامة�العملية� �أجل �و�ف�ار�من ��راء �جميع �اس�يعاب �ع�� �والقادرة �بل �املجتمع �ثقة �كسب �ع�� �القادرة الفاعلة

و�دعما�ل�ذا�الرأي�يقول�.ال��بوّ�ة�

ر��ستطالع�أن�العديد�من�البلدان�ال�تزال�لد��ا�أظ�ولقد�

وتنفيذ�استجاب��موتبادل�املعلومات�

إّن�القيادة�ال��بوّ�ة�الفاعلة����ال���استطاعت�أن�تحّول�ا��ائحة�من�أزمة�خط��ة�إ���فرصة�ذ�بّية�أل��          

القرار�للتكّيف�مع��زمات�و�ناء�نماذج�قادرة�ع���الصمود�و��ستمرار�ة�

�بديلة �أ�اديمية �و�رامج �تطو�ر�منا�� �إ�� �بحاجة واملدارس

� وأخذ�ا �س�تم �ال�� ��عتبار�الطرائق ��

�) " 7ص �التعليم �جديدة �أدوات �إلدخال �طو�ل �تقليد �ناك

�الكمبيوتر� �أو�أج�زة الرقمية

الّتغ��ات�ذرو��ا������اية�املطاف��عد�أن�ظلت�تتم�بوت��ة�بطيئة،�و�انت�ا��ائحة����الدافع�لذلك

�بوّ�ة�ا��ديدة،����تلك�القيادة�ال���يجب�أن�تّتصف�بالّنظرة�الشاملة�             
ّ
ومن�خالل�ما�تقّدم��عت���أّن�القيادة�ال�

و�بالتفك���العميق�����ّل�ما�يخّص 

القيادة�الفاعلة����تلك�ال���ت�ون�لد��ا�القدرة�ع����دم�تلك�التحص�نات�الشا�قة�ال���أرس��ا��نظمة�التعليمية�
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�ا��ائحة �زمن ��� �الفاعلة محمد�(القيادة

ترتكز��ذه��النظر�ة�ع���أن�عملية�القيادة�ال��بو�ة�للمؤسسات�التعليمية����من���مور�

ال�امة�بال�سبة�للمجتمع�،�و�ال�سبة�ملختلف��دارات�التعليمية�و�ال��بو�ة��وأن�عملية�القيادة����ا��قيقة�م�شابكة�

لعديد�من��طراف�م��ا�أولياء�أمور�الطالب�واملعلم�ن��والطالب�و�السلطات�ال��بو�ة�وعليھ�فإن�القيادة�ل�ست�

�و�العامل�ن� �ال��بو�ة �املؤسسة �ب�ن �متبادلة �عالقة ��� �بل �فحسب �و�القدرات �الصفات �من �مجموعة �امتالك عملية

ضرورة�أن�تتصف�القيادة�ال��بوّ�ة�بصفات�

و���ضوء��غّ���أدوار��دارات�املدرسية�وا�ساع�مجال�عمل�ا�لم��عد��دارة�مجرد�عملية�روتي�ية���دف�إ���

�ب�ل� ���تم �أصبحت �بل ��دار�ة �النوا�� �تركز�ع�� �معينة �و�عليمات �قواعد �وفق �رت�با �س��ا �املدرسة �سي���شؤون

�بوّ�ة��19-وعند�تطبيق��ذه�املقوالت�ع���واقع�الّتجر�ة�التو�سّية�خالل�جائحة��وفيد�
ّ
،�ي�بّ�ن�لنا�أّن�القيادة�ال�

  :.استطاعت�أن�تتفاعل�مع��زمة�بدرجات�متفاوتة���ّمية�يمكن�تفصيل�ا����النقاط�الّتالية

ت�و�ن���نة�قيادة�عليا�تخضع����قرارا��ا�لوزارة�ال�ّ�ة،�ولذلك��انت�عمليات��غالق�التام�أو�ا��ز�ي��أو�الفتح�

ا��ز�ي،�ال�تصدر�عن�وزار�ي�ال��بية�و�التعليم�العا���بل��انت�خاضعة�لقرارات�ال��نة�ال��ية،�ال���احتكرت�سلطة�

�سالمة� �لضمان �ال��ّية �السلطات �مع �الت�سيق �تولت �ج�و�ة �تر�و�ة �قيادات �الوطنية �ال��بو�ة �القيادة ش�لت

�ا��زئية� �الغلق �قرارات �أو�اتخاذ �بذلك �الو�اء �تراجع �سمح �م�� م
ّ
�التعل �استمرار�عملية �و�لضمان �واملدرس�ن املتعلم�ن

�رقمّية� �محامل �ع�� �الدروس �وضعت �حيث �العا�� �للتعليم �بال�سبة ��عد �عن �التعلم �الستمرار�ة قرارات

وتمكن�الطلبة�من�متا�عة�دروس�م�ول�ل�بتفاوت�نظرا�إلش�اليات�بتعقيدات��نخراط����املوقع��لك��و�ي�وإلش�الية�

تقاليد�املؤسسات�التعليمية����ا��امعات�

�رقمية� �محامل �لغياب ��عد �عن �الدروس �مواصلة �الثانو�ة �املعا�د �و�� ��بتدائية �املدراس ��� �التالميذ ��ستطع لم

و�انت��ناك�مبادرات�فردية�اعتمدت�ع���منصات�رقمية�

وغ���ا�من�املنصات�واستطاع�البعض�أن�يؤّمن�تواصال�للدروس�اتخذت����

���� �سابقة �اس�ثمارات ��ناك �تكن �لم �أنھ �الثابت ولكن

التعليم��لك��و�ي�أمرا�صعب�املنال�إن�لم�

��مر� ��ذا �ولكن �الرق�� ��عز�ز�التحول �و��� �جدّية �بدائل �التفك����� �إ�� �ال��بو�ة �القيادة �دفع �و�و�ما �مستحيال، نقل

دة�يواجھ�صعو�ات�تنفيذية�تتعلق�باملوارد�املالية�ال��مة�ال����تتطل��ا��س�ثمارات�العمومية�ل��ك���ب���تحتية�معتم

ع���التكنولوجيات�ا��ديثة�و�تأ�يل�التعليم�العمومي�وجعلھ�أك���جاذبية�و�كفاءة�و�استمرار�ة����ظّل�منافسة�قو�ة�
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�بوّ�ة
ّ
�ال� �العملّية �أطراف ��ل �ب�ن �نظر�ة. التقليدية �عن �حديثھ ��� �ا��ائحة�يقول �زمن ��� �الفاعلة القيادة

ترتكز��ذه��النظر�ة�ع���أن�عملية�القيادة�ال��بو�ة�للمؤسسات�التعليمية����من���مور�) "  474

ال�امة�بال�سبة�للمجتمع�،�و�ال�سبة�ملختلف��دارات�التعليمية�و�ال��بو�ة��وأن�عملية�القيادة����ا��قيقة�م�شابكة�

لعديد�من��طراف�م��ا�أولياء�أمور�الطالب�واملعلم�ن��والطالب�و�السلطات�ال��بو�ة�وعليھ�فإن�القيادة�ل�ست�

�و�العامل�ن� �ال��بو�ة �املؤسسة �ب�ن �متبادلة �عالقة ��� �بل �فحسب �و�القدرات �الصفات �من �مجموعة �امتالك عملية

ضرورة�أن�تتصف�القيادة�ال��بوّ�ة�بصفات��و�ضيف����موضع�آخر�من�دراستھ�ع��." 480،�ص

و���ضوء��غّ���أدوار��دارات�املدرسية�وا�ساع�مجال�عمل�ا�لم��عد��دارة�مجرد�عملية�روتي�ية���دف�إ���

�ب�ل� ���تم �أصبحت �بل ��دار�ة �النوا�� �تركز�ع�� �معينة �و�عليمات �قواعد �وفق �رت�با �س��ا �املدرسة �سي���شؤون

  ." ��شطة�ال��بو�ة�ا��ديدة�ال���فرضت�نفس�ا�ع���ال��بية

وعند�تطبيق��ذه�املقوالت�ع���واقع�الّتجر�ة�التو�سّية�خالل�جائحة��وفيد�

استطاعت�أن�تتفاعل�مع��زمة�بدرجات�متفاوتة���ّمية�يمكن�تفصيل�ا����النقاط�الّتالية

ت�و�ن���نة�قيادة�عليا�تخضع����قرارا��ا�لوزارة�ال�ّ�ة،�ولذلك��انت�عمليات��غالق�التام�أو�ا��ز�ي��أو�الفتح�

ا��ز�ي،�ال�تصدر�عن�وزار�ي�ال��بية�و�التعليم�العا���بل��انت�خاضعة�لقرارات�ال��نة�ال��ية،�ال���احتكرت�سلطة�

  . التعليمالقرار�ع����ل�القطاعات�بما����ذلك�قطاعات�

�سالمة� �لضمان �ال��ّية �السلطات �مع �الت�سيق �تولت �ج�و�ة �تر�و�ة �قيادات �الوطنية �ال��بو�ة �القيادة ش�لت

�ا��زئية� �الغلق �قرارات �أو�اتخاذ �بذلك �الو�اء �تراجع �سمح �م�� م
ّ
�التعل �استمرار�عملية �و�لضمان �واملدرس�ن املتعلم�ن

  . حسب�الوضع�الص�������ّل�محافظة

�رقمّية� �محامل �ع�� �الدروس �وضعت �حيث �العا�� �للتعليم �بال�سبة ��عد �عن �التعلم �الستمرار�ة قرارات

وتمكن�الطلبة�من�متا�عة�دروس�م�ول�ل�بتفاوت�نظرا�إلش�اليات�بتعقيدات��نخراط����املوقع��لك��و�ي�وإلش�الية�

م�عن��عد�لم�يكن�من�
ّ
تقاليد�املؤسسات�التعليمية����ا��امعات�سرعة�تدفق�خدمات��ن��ن�ت�وخاصة�ل�ون�التعل

�رقمية� �محامل �لغياب ��عد �عن �الدروس �مواصلة �الثانو�ة �املعا�د �و�� ��بتدائية �املدراس ��� �التالميذ ��ستطع لم

و�انت��ناك�مبادرات�فردية�اعتمدت�ع���منصات�رقمية�. ولغياب�ارتباط�املؤسسات�ال��بو�ة�بمنصات��عليمية�رقمية

وغ���ا�من�املنصات�واستطاع�البعض�أن�يؤّمن�تواصال�للدروس�اتخذت����" و�قوقل�كالس�روم

��جر �مدفوعة �ا��صوصية �الدروس �صبغة ��حيان ����. �عض �سابقة �اس�ثمارات ��ناك �تكن �لم �أنھ �الثابت ولكن

التعليم��لك��و�ي�أمرا�صعب�املنال�إن�لم�مجاالت�صناعة�الذ�اء����التكنولوجيات�ا��ديثة�لذلك�بدا�التحّول�نحو�

��مر� ��ذا �ولكن �الرق�� ��عز�ز�التحول �و��� �جدّية �بدائل �التفك����� �إ�� �ال��بو�ة �القيادة �دفع �و�و�ما �مستحيال، نقل

يواجھ�صعو�ات�تنفيذية�تتعلق�باملوارد�املالية�ال��مة�ال����تتطل��ا��س�ثمارات�العمومية�ل��ك���ب���تحتية�معتم

ع���التكنولوجيات�ا��ديثة�و�تأ�يل�التعليم�العمومي�وجعلھ�أك���جاذبية�و�كفاءة�و�استمرار�ة����ظّل�منافسة�قو�ة�

  . مع�قطاع�التعليم�ا��اص

 
التربویة واتجاھات التربیة الحدیثةالقیادة       

                                             

  

  املؤتمر�الدو��

2022 

 

�بوّ�ة
ّ
�ال� �العملّية �أطراف ��ل �ب�ن التقليدية

474،�ص�2020صم���

ال�امة�بال�سبة�للمجتمع�،�و�ال�سبة�ملختلف��دارات�التعليمية�و�ال��بو�ة��وأن�عملية�القيادة����ا��قيقة�م�شابكة�

لعديد�من��طراف�م��ا�أولياء�أمور�الطالب�واملعلم�ن��والطالب�و�السلطات�ال��بو�ة�وعليھ�فإن�القيادة�ل�ست�ب�ن�ا

�و�العامل�ن� �ال��بو�ة �املؤسسة �ب�ن �متبادلة �عالقة ��� �بل �فحسب �و�القدرات �الصفات �من �مجموعة �امتالك عملية

،�ص�2020صم���(ف��ا

و���ضوء��غّ���أدوار��دارات�املدرسية�وا�ساع�مجال�عمل�ا�لم��عد��دارة�مجرد�عملية�روتي�ية���دف�إ���"  جديدة

�ب�ل� ���تم �أصبحت �بل ��دار�ة �النوا�� �تركز�ع�� �معينة �و�عليمات �قواعد �وفق �رت�با �س��ا �املدرسة �سي���شؤون

��شطة�ال��بو�ة�ا��ديدة�ال���فرضت�نفس�ا�ع���ال��بيةاملجاالت�و�

وعند�تطبيق��ذه�املقوالت�ع���واقع�الّتجر�ة�التو�سّية�خالل�جائحة��وفيد�       

استطاعت�أن�تتفاعل�مع��زمة�بدرجات�متفاوتة���ّمية�يمكن�تفصيل�ا����النقاط�الّتالية

ت�و�ن���نة�قيادة�عليا�تخضع����قرارا��ا�لوزارة�ال�ّ�ة،�ولذلك��انت�عمليات��غالق�التام�أو�ا��ز�ي��أو�الفتح��-

ا��ز�ي،�ال�تصدر�عن�وزار�ي�ال��بية�و�التعليم�العا���بل��انت�خاضعة�لقرارات�ال��نة�ال��ية،�ال���احتكرت�سلطة�

القرار�ع����ل�القطاعات�بما����ذلك�قطاعات�

-� �سالمة�� �لضمان �ال��ّية �السلطات �مع �الت�سيق �تولت �ج�و�ة �تر�و�ة �قيادات �الوطنية �ال��بو�ة �القيادة ش�لت

�ا��زئية� �الغلق �قرارات �أو�اتخاذ �بذلك �الو�اء �تراجع �سمح �م�� م
ّ
�التعل �استمرار�عملية �و�لضمان �واملدرس�ن املتعلم�ن

حسب�الوضع�الص�������ّل�محافظة

-�� �اتخاذ �رقمّية�تم �محامل �ع�� �الدروس �وضعت �حيث �العا�� �للتعليم �بال�سبة ��عد �عن �التعلم �الستمرار�ة قرارات

وتمكن�الطلبة�من�متا�عة�دروس�م�ول�ل�بتفاوت�نظرا�إلش�اليات�بتعقيدات��نخراط����املوقع��لك��و�ي�وإلش�الية�

م�عن��عد�لم�يكن�من�
ّ
سرعة�تدفق�خدمات��ن��ن�ت�وخاصة�ل�ون�التعل

  . التو�سية

�رقمية��- �محامل �لغياب ��عد �عن �الدروس �مواصلة �الثانو�ة �املعا�د �و�� ��بتدائية �املدراس ��� �التالميذ ��ستطع لم

ولغياب�ارتباط�املؤسسات�ال��بو�ة�بمنصات��عليمية�رقمية

و�قوقل�كالس�روم" زوم" ية،�مثل�عامل

��جر �مدفوعة �ا��صوصية �الدروس �صبغة ��حيان �عض

مجاالت�صناعة�الذ�اء����التكنولوجيات�ا��ديثة�لذلك�بدا�التحّول�نحو�

��مر� ��ذا �ولكن �الرق�� ��عز�ز�التحول �و��� �جدّية �بدائل �التفك����� �إ�� �ال��بو�ة �القيادة �دفع �و�و�ما �مستحيال، نقل

يواجھ�صعو�ات�تنفيذية�تتعلق�باملوارد�املالية�ال��مة�ال����تتطل��ا��س�ثمارات�العمومية�ل��ك���ب���تحتية�معتم

ع���التكنولوجيات�ا��ديثة�و�تأ�يل�التعليم�العمومي�وجعلھ�أك���جاذبية�و�كفاءة�و�استمرار�ة����ظّل�منافسة�قو�ة�

مع�قطاع�التعليم�ا��اص
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خاض�الباحث�تجر�ة�ميدانية�ذات�نتائج�م�ّمة����مدرستھ�تمثلت����القيام�بمبادرة�فردية�ملواصلة�التعلم�عن��عد�

«  Edmodo »2021للسنة�الدراسية�� - 

وقد��انت��ذه����التجر�ة�الوحيدة����املدرسة�وتخّص�تأم�ن�دروس�اللغة�العر�ّية،�وتمكن�التالميذ�الذين�

دوا�دعما��غ���محدود�من��ولياء�،�عندما�تيّقنوا�

وتمكنوا�بفضل�ذلك�من�استكمال�ال��نامج�و�املقررات�املدرسية�فحافظوا�ع���ت�و�ن�غ���منقطع�

،�حظيت�2022-2021ولكن����السنة�الدراسية�املوالية�

�و� �الر�اضيات ��� �دروس �متا�عة ��� �التالميذ �فانخرط ،� م�ن
ّ
�واملتعل �املدرس�ن �من �بإقبال �الرقمية �املنصات ستعمال

�التعليم� �أي �متواز�ت�ن �بطر�قت�ن العمل

�ا��الصات� �من �جملة �است�تاج �للباحث وأمكن

التالميذ�و�الطلبة��و�أبناء�عصر�الذ�اء��صطنا���و�م�يقبلون�بأر�حية�كب��ة�ع���وسائل�التعلم�ا��ديدة�و�ينفرون�

و�إذا�رغبنا����أن�ي�ون��.نفورا�ر�يبا�من�التعليم�ا��ضوري�ومن�وسائل�التعلم�التقليدية،�ال���باتت�بالية����نظر�م

املبادرات�الفردية�،�رغم�أ�مي��ا�فإ��ا�تظل�محدودة�الفاعلية�أل��ا�ال�تمّس�الشر�حة��وسع�من�التالميذ�و�الطلبة،�

ديثة�و�ذا�غ���متوفر����املقررات�الرسمية،�و���املؤسسات�

أو�ع���املستوى�الوط���ال�ت�ب���) ع���نطاق�املحافظة

طلبة�و�التالميذ�،��و�ذا�مثل��كذا�مبادرات�و�ال��عمل�ع���وضع�منصات�رقمية��س�ل�الوصول�إل��ا�من�طرف��ل�ال

�مجاالت� ��� �الت�و�ن �ولضعف �ال��بوي �املجال ��� �الرق�� �للتحول �شاملة �وطنية �اس��اتيجيات �غياب �إ�� �اساسا �عود

ئحة��وفيد����قيادة�مو�ول�إل��ا�أن�تنخرط�

�التعليمية� ��نظمة �ب�ن �الفوارق �من �ا��د �إ�� ��س�� �و�أن �و�النا�� �الناجع �ا��ديد �التعليم ��� �تأخ���أو�تردد ودون

سي�ون�من�امل�م���يئة�ظروف�أك���)"  

2020� ����)9ص �الدراسة، �آخر�من �جزء ��

�التعليم �استمرار�ة �اس��اتيجيات �من� تنفيذ �العديد ��

ھ�م����."ارات�الالزمة�الستخدام�ا
ّ
واعتقادنا�أن

��صطنا��� �الذ�اء �عالم �ألّن �ممكنا �يظل �التنفيذ �فإّن �التوج�ات ��ذه �دعم ��� �بوّ�ة
ّ
�ال� �القيادات �لدى ��رادة توفرت

ر�حلوال�و����أحيان�كث��ة�غ���م�لفة�،�خاصة�إذا�تم�دعم�املوارد�ال�شرّ�ة�املحلّية�ووقع��يمان�بقدرا��
ّ
  .ا�����بت�اريوف

انطلقنا�من�تحديد�مف�وم�القيادة�ال��بوّ�ة�الفاعلة�واستطعنا�أن�نرسم�صورة�أو�نموذجا�ل�كذا�مف�وم�تتأسس�

  و�رأينا����القسم�الثا�ي�من��ذه�الدراسة�أّن�ا��ائحة�
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خاض�الباحث�تجر�ة�ميدانية�ذات�نتائج�م�ّمة����مدرستھ�تمثلت����القيام�بمبادرة�فردية�ملواصلة�التعلم�عن��عد�

«عن�طر�ق�املنّصة�التعليمية�) ��اية�املرحلة��عدادية(  

وقد��انت��ذه����التجر�ة�الوحيدة����املدرسة�وتخّص�تأم�ن�دروس�اللغة�العر�ّية،�وتمكن�التالميذ�الذين�

دوا�دعما��غ���محدود�من��ولياء�،�عندما�تيّقنوا�سارعوا�إ����لتحاق�باملنّصة�من��ستفادة�م��ا�وذلك��عد�أن�وج

وتمكنوا�بفضل�ذلك�من�استكمال�ال��نامج�و�املقررات�املدرسية�فحافظوا�ع���ت�و�ن�غ���منقطع�

ولكن����السنة�الدراسية�املوالية�. وإن�لم�يخوضوا�امتحانات�ا��زء�الثالث�من�السنة�الدراسية

�و� �الر�اضيات ��� �دروس �متا�عة ��� �التالميذ �فانخرط ،� م�ن
ّ
�واملتعل �املدرس�ن �من �بإقبال �الرقمية �املنصات ستعمال

� �الدراسية �السنة ��ذه ��� �و�يتواصل ��جن�ّية، �و�اللغات �التعليم��2023-2022العر�ية �أي �متواز�ت�ن �بطر�قت�ن العمل

� �الرق�� ��لك��و�ي �و�التعليم ��جباري �فرديةبمب(ا��ضوري �ا��الصات�) . ادرات �من �جملة �است�تاج �للباحث وأمكن

التالميذ�و�الطلبة��و�أبناء�عصر�الذ�اء��صطنا���و�م�يقبلون�بأر�حية�كب��ة�ع���وسائل�التعلم�ا��ديدة�و�ينفرون�

نفورا�ر�يبا�من�التعليم�ا��ضوري�ومن�وسائل�التعلم�التقليدية،�ال���باتت�بالية����نظر�م

ھ�بات�واجبا��سراع�بالتحول�الرق��
ّ
  . التعليم�جّيدا�وذا�مردودّية�فإن

املبادرات�الفردية�،�رغم�أ�مي��ا�فإ��ا�تظل�محدودة�الفاعلية�أل��ا�ال�تمّس�الشر�حة��وسع�من�التالميذ�و�الطلبة،�

ديثة�و�ذا�غ���متوفر����املقررات�الرسمية،�و���املؤسسات�الذين�يحتاجون�إ���ت�و�ن�عم���الس�ثمار�التكنولوجيا�ا��

ع���نطاق�املحافظة(أو�ا���و�ة�) داخل�املؤسسة�ال��بو�ة(القيادة�ال��بو�ة�املحلّية�

مثل��كذا�مبادرات�و�ال��عمل�ع���وضع�منصات�رقمية��س�ل�الوصول�إل��ا�من�طرف��ل�ال

�مجاالت� ��� �الت�و�ن �ولضعف �ال��بوي �املجال ��� �الرق�� �للتحول �شاملة �وطنية �اس��اتيجيات �غياب �إ�� �اساسا �عود

  .  الذ�اء��صطنا���للفاعل�ن�ال��بو��ن�وللقيادات�ال��بوّ�ة

ئحة��وفيد����قيادة�مو�ول�إل��ا�أن�تنخرط�إّن�القيادة�ال��بوّ�ة�الفاعلة�و�ال���يجب�أن�تولد�من�رحم�أزمة�جا

�التعليمية� ��نظمة �ب�ن �الفوارق �من �ا��د �إ�� ��س�� �و�أن �و�النا�� �الناجع �ا��ديد �التعليم ��� �تأخ���أو�تردد ودون

)"  8ص�2020فرناندو�و�أندر�اس،�. (القائمة�ح���ت�ون�حظوظ�الطلبة�م�ساو�ة�

�املدارس �القدر�لالبت�ار��� �(و�ضيفان" .نفس 2020فرناندو�و�أندر�اس،

��عد �عن �للتعلم �فعال �نظام �إ�شاء �التعليم�كشف"، �استمرار�ة �اس��اتيجيات تنفيذ

ارات�الالزمة�الستخدام�االواليات�عن�وجود�فجوات�وتفاوتات�كب��ة����الوصول�إ���التقنيات�وامل�

��صطنا��� �الذ�اء �عالم �ألّن �ممكنا �يظل �التنفيذ �فإّن �التوج�ات ��ذه �دعم ��� �بوّ�ة
ّ
�ال� �القيادات �لدى ��رادة توفرت

ر�حلوال�و����أحيان�كث��ة�غ���م�لفة�،�خاصة�إذا�تم�دعم�املوارد�ال�شرّ�ة�املحلّية�ووقع��يمان�بقدرا��
ّ
يوف

  )رؤ�ة�اس�شرافّية(أّي�قيادة�تر�وّ�ة،�ألّي�متلّق؟��

انطلقنا�من�تحديد�مف�وم�القيادة�ال��بوّ�ة�الفاعلة�واستطعنا�أن�نرسم�صورة�أو�نموذجا�ل�كذا�مف�وم�تتأسس�

و�رأينا����القسم�الثا�ي�من��ذه�الدراسة�أّن�ا��ائحة�. أّوال�وأخ��ا��ع���النجاعة�والفاعلية�و�التفاعلّية�مع�واقع�متغّ��
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خاض�الباحث�تجر�ة�ميدانية�ذات�نتائج�م�ّمة����مدرستھ�تمثلت����القيام�بمبادرة�فردية�ملواصلة�التعلم�عن��عد���-

(  ا���ألقسام�التاسعة�أس

وقد��انت��ذه����التجر�ة�الوحيدة����املدرسة�وتخّص�تأم�ن�دروس�اللغة�العر�ّية،�وتمكن�التالميذ�الذين�.   2021

سارعوا�إ����لتحاق�باملنّصة�من��ستفادة�م��ا�وذلك��عد�أن�وج

وتمكنوا�بفضل�ذلك�من�استكمال�ال��نامج�و�املقررات�املدرسية�فحافظوا�ع���ت�و�ن�غ���منقطع�. أ��ا�دروس�مّجانية

وإن�لم�يخوضوا�امتحانات�ا��زء�الثالث�من�السنة�الدراسية

�و�ا �الر�اضيات ��� �دروس �متا�عة ��� �التالميذ �فانخرط ،� م�ن
ّ
�واملتعل �املدرس�ن �من �بإقبال �الرقمية �املنصات ستعمال

� �الدراسية �السنة ��ذه ��� �و�يتواصل ��جن�ّية، �و�اللغات العر�ية

� �الرق�� ��لك��و�ي �و�التعليم ��جباري ا��ضوري

  : امل�ّمة

التالميذ�و�الطلبة��و�أبناء�عصر�الذ�اء��صطنا���و�م�يقبلون�بأر�حية�كب��ة�ع���وسائل�التعلم�ا��ديدة�و�ينفرون�* 

نفورا�ر�يبا�من�التعليم�ا��ضوري�ومن�وسائل�التعلم�التقليدية،�ال���باتت�بالية����نظر�م

ھ�بات�واجبا��سراع�بالتحول�الرق��
ّ
التعليم�جّيدا�وذا�مردودّية�فإن

املبادرات�الفردية�،�رغم�أ�مي��ا�فإ��ا�تظل�محدودة�الفاعلية�أل��ا�ال�تمّس�الشر�حة��وسع�من�التالميذ�و�الطلبة،�* 

الذين�يحتاجون�إ���ت�و�ن�عم���الس�ثمار�التكنولوجيا�ا��

  . ال��بو�ة

القيادة�ال��بو�ة�املحلّية�* 

مثل��كذا�مبادرات�و�ال��عمل�ع���وضع�منصات�رقمية��س�ل�الوصول�إل��ا�من�طرف��ل�ال

�مجاالت� ��� �الت�و�ن �ولضعف �ال��بوي �املجال ��� �الرق�� �للتحول �شاملة �وطنية �اس��اتيجيات �غياب �إ�� �اساسا �عود

الذ�اء��صطنا���للفاعل�ن�ال��بو��ن�وللقيادات�ال��بوّ�ة

إّن�القيادة�ال��بوّ�ة�الفاعلة�و�ال���يجب�أن�تولد�من�رحم�أزمة�جا          

�التعليمية� ��نظمة �ب�ن �الفوارق �من �ا��د �إ�� ��س�� �و�أن �و�النا�� �الناجع �ا��ديد �التعليم ��� �تأخ���أو�تردد ودون

القائمة�ح���ت�ون�حظوظ�الطلبة�م�ساو�ة�

� ا
ً
�املدارس�و إنصاف �القدر�لالبت�ار��� نفس

� � �عن ��عدحدي��ما �عن �للتعلم �فعال �نظام إ�شاء

الواليات�عن�وجود�فجوات�وتفاوتات�كب��ة����الوصول�إ���التقنيات�وامل�

��صطنا��� �الذ�اء �عالم �ألّن �ممكنا �يظل �التنفيذ �فإّن �التوج�ات ��ذه �دعم ��� �بوّ�ة
ّ
�ال� �القيادات �لدى ��رادة توفرت

ر�حلوال�و����أحيان�كث��ة�غ���م�لفة�،�خاصة�إذا�تم�دعم�املوارد�ال�شرّ�ة�املحلّية�ووقع��يمان�بقدرا��
ّ
يوف

أّي�قيادة�تر�وّ�ة،�ألّي�متلّق؟��:التعليم��لك��و�ي/ 3

انطلقنا�من�تحديد�مف�وم�القيادة�ال��بوّ�ة�الفاعلة�واستطعنا�أن�نرسم�صورة�أو�نموذجا�ل�كذا�مف�وم�تتأسس�             

أّوال�وأخ��ا��ع���النجاعة�والفاعلية�و�التفاعلّية�مع�واقع�متغّ��
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ق��عصرنة�التعليم�و�
ّ
أن�تكشف�النقائص�ا��ط��ة�للبعض��خر��فيما�يتعل

�يكسر� �عنھ �ال�بديل �مستقبال�نموذجا �سي�ون ��لك��و�ي �الّتعليم �أّن �إ�� �و�خلصنا ��صطنا�� �الذ�اء �مجال إدخالھ

من�الّتعليم�سيفرض�حتما�ف�ذا�النوع�

قيادة�تر�وّ�ة�جديدة�م�س��ة�بمفا�يم�ورؤى�و�تصورات�و�أدوات�ومنا���مختلفة�تماما�عن�املنظومات�ال���سادت�

�التعليم� �يفرض�ا �ال�� �بوّ�ة
ّ
�ال� �فالقيادة �إش�الّيا ��عّد ��نا و�ا��ديث

م�ن
ّ
�املتعل �من�أصناف �امل���و�غ���ا �و�املتدّرب �و�الطالب ��و�التلميذ �الذي �باملتلّقي ف�ذا�.  ا

م�م
ّ
و�سيفرض�نوعا�جديدا�. التعليم��لك��و�ي�سي�ون�فرصة�للذين�غادروا�املدرسة�لس�ب�من��سباب�ملواصلة��عل

�بوّ�ة�املستقبلّية�عل��ا�أن�
ّ
و�نا�فإّن�القيادة�ال�

ھ�يجب�أن�تؤخذ��عض��ذه��ف�ار�����
ّ
ورؤ��نا�أن

�جّد  �خطوات �اتخاذ �إ�� �و�ال��سارع �ثقيلة �بوت��ة ��عمل �مازالت �ال�� �التعليمية �لألنظمة �بال�سبة �خاصة ية�ا��سبان

لواكبة�التغ��،�وخاّصة��غّ���املتلّقي�الذي�بات�يأ�ي�للمدرسة�و����جعبتھ�خ��ات�تكنولوجية�ر�ما�تتجاوز�ما��و�متوفر�

�ال��بوّ�ة� ����جملة�النقاط�التالية�و���رؤ�ة�تأخذ�من�حقائق�التجر�ة�امليدانية� و�يمكن�أن��شرح�رؤ��نا

ر�
ّ

مح�ومة�بأن�تنظر�للمستقبل�وأن�تفك

�املدرسة ��ذه �لش�ل �تصورات �تقديم ��� ��سا�م �أن �مثال�إ���. و�مكن �نحتاج ف�ل

مدراس���مة�و��تج���ات�ال�حدود�ل�ا�و�انتداب�املالي�ن�من�املدرس�ن�

بطر�قة�تثقل��ا�ل�ا���ومات�من�خالل�اس�ثمارات�ونفقات�عمومية���مة��عّد�بمليارات�الدوالرات�سنو�ا،�أم�أننا�

�الذ�اء �منتجات � �و�دعم ��لك��و�ي �التعليم �دعم ��� �م��ا �أو�جزء ��س�ثمارات ��ذه �توجيھ �إ�� �و��نحتاج �صطنا��

التحكم����النفقات�ع���غرار�طبع�الكتب�و�ا�����و�الورق�وغ���ا�من��دوات�التقليدية،�ال���تر�ق�ا��ميع�مدرسة�و�

�املرحلة� ��� �لھ �تقّدم �أن �يجب ��عليمية �برامج �فأي �ا��ديثة �التكنولوجيات �عوالم ��� �منخرطا �املتلّقي ��ان إذا

؟�و�ل�يحتاج�إ���ذلك�الكم�ال�ائل�من�املعارف�التقليدية�التلقي�ّية�ال���لم�

�عد�ل�ا�نفعا����عالم�الطر�ق�السيارة�للمعلومات؟�إّن�تلميذ�الغد�سيحتاج�إ���معارف�دقيقة�وإ���م�ارات�يمكن�أن�

�ال��� مات
ّ
�التعل �دائرة �ضمن �اللغات م

ّ
��عل �نضع �أن كن

�و�ا�ساعا �أك���انفتاحا �أفقا �اللغات �تدر�س �سيمنح ��لك��و�ي �فالتعليم �بالعكس �بل ،� �جانبا �نضع�ا �أن إّن�. يمكن

  . اللغات����املكسب�الذي��عّد�من�اساسيات�التعلم��لك��و�ي�ومن�أساسيات�مدرسة�الغد

ّ�ة�أن�تظل�منغلقة�ع���نفس�ا�متمّسكة�بب��وقراطّية�مقيتة�تمنع��ل�اج��اد�و��غلق��بواب�

أمام�املبادرات�الفردية،�أم�أنھ�محمول�عل��ا�أن�تدعم�املبادرات�والرؤى�ال�شاركية�و�أن�تتحّول�من�سلطة�تنفيذية�

�التكنولو��،� �التطور �مواكبة �عي��ا �نصب ضعة

رة�ل�ل�ا��لول�ال���تخدم�التحول�نحو�التعليم�العصري�ع���قاعدة�املساواة�و�
ّ
مس�ثمرة����الذ�اء��صطنا��،�موف

م�جّيد�
ّ
ت�افؤ�الفرص�ب�ن�جميع�املناطق�و�لفائدة��ّل�التالميذ�و�الطلبة�ح���ي�ون�ل�ّل�واحد�م��م�فرصة�حقيقية�لتعل

سوسیوتربویة إلعادة إنتاج الثقة بین  رؤى: التربویة واتجاھات التربیة الحدیثة
 المؤسسات التربویة والمجتمع
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ق��عصرنة�التعليم�و�استطاعت�أن�ت�ون�فرصة�للبعض�و�
ّ
أن�تكشف�النقائص�ا��ط��ة�للبعض��خر��فيما�يتعل

�يكسر� �عنھ �ال�بديل �مستقبال�نموذجا �سي�ون ��لك��و�ي �الّتعليم �أّن �إ�� �و�خلصنا ��صطنا�� �الذ�اء �مجال إدخالھ

مات�و��غ����غي��ا�جذر�ا�نظرتنا�للمدرسة�و�لعالق��ا�باملجتمع
ّ
ف�ذا�النوع�. الكث���من�املسل

قيادة�تر�وّ�ة�جديدة�م�س��ة�بمفا�يم�ورؤى�و�تصورات�و�أدوات�ومنا���مختلفة�تماما�عن�املنظومات�ال���سادت�

�املاضية �العقود �خالل �و�التعليم �ال��بية �التعليم�. قطاع �يفرض�ا �ال�� �بوّ�ة
ّ
�ال� �فالقيادة �إش�الّيا ��عّد ��نا و�ا��ديث

�يرتبط�أساس م�ن�لك��و�ي،
ّ
�املتعل �من�أصناف �امل���و�غ���ا �و�املتدّرب �و�الطالب ��و�التلميذ �الذي �باملتلّقي ا

م�م
ّ
التعليم��لك��و�ي�سي�ون�فرصة�للذين�غادروا�املدرسة�لس�ب�من��سباب�ملواصلة��عل

��تقر�با،
ّ

�بوّ�ة�املستقبلّية�عل��ا�أن��من�التقييم�البيداغو���و�سيغّ���الّدرس�ا��ضوري��ش�ل�ك�
ّ
و�نا�فإّن�القيادة�ال�

ھ�يجب�أن�تؤخذ��عض��ذه��ف�ار�����. تضع����حسبا��ا��ّل�ا��يارات�ال���يمكن�أن��ستوج��ا�مدرسة�الغد
ّ
ورؤ��نا�أن

�جّد  �خطوات �اتخاذ �إ�� �و�ال��سارع �ثقيلة �بوت��ة ��عمل �مازالت �ال�� �التعليمية �لألنظمة �بال�سبة �خاصة ا��سبان

لواكبة�التغ��،�وخاّصة��غّ���املتلّقي�الذي�بات�يأ�ي�للمدرسة�و����جعبتھ�خ��ات�تكنولوجية�ر�ما�تتجاوز�ما��و�متوفر�

�ال��بوّ�ة� ����جملة�النقاط�التالية�و���رؤ�ة�تأخذ�من�حقائق�التجر�ة�امليدانية� و�يمكن�أن��شرح�رؤ��نا

  . ومن�حقائق�ع���الذ�اء��صطنا��

ر��-���الدول�ال���مازالت�أنظم��ا�التعليمية�تقليدّية�–إّن�القيادات�ال��بوّ�ة�
ّ

مح�ومة�بأن�تنظر�للمستقبل�وأن�تفك

�الغد �املدرسة"  مدرسة ��ذه �لش�ل �تصورات �تقديم ��� ��سا�م �أن و�مكن

مدراس���مة�و��تج���ات�ال�حدود�ل�ا�و�انتداب�املالي�ن�من�املدرس�ن�مثل�بناء�" الثقيلة"اس�ثمارات����الب���التحتية�

بطر�قة�تثقل��ا�ل�ا���ومات�من�خالل�اس�ثمارات�ونفقات�عمومية���مة��عّد�بمليارات�الدوالرات�سنو�ا،�أم�أننا�

�الذ�اء �منتجات � �و�دعم ��لك��و�ي �التعليم �دعم ��� �م��ا �أو�جزء ��س�ثمارات ��ذه �توجيھ �إ�� نحتاج

التحكم����النفقات�ع���غرار�طبع�الكتب�و�ا�����و�الورق�وغ���ا�من��دوات�التقليدية،�ال���تر�ق�ا��ميع�مدرسة�و�

�املرحلة� ��� �لھ �تقّدم �أن �يجب ��عليمية �برامج �فأي �ا��ديثة �التكنولوجيات �عوالم ��� �منخرطا �املتلّقي ��ان إذا

؟�و�ل�يحتاج�إ���ذلك�الكم�ال�ائل�من�املعارف�التقليدية�التلقي�ّية�ال���لم�) ����عض��نظمة

�عد�ل�ا�نفعا����عالم�الطر�ق�السيارة�للمعلومات؟�إّن�تلميذ�الغد�سيحتاج�إ���معارف�دقيقة�وإ���م�ارات�يمكن�أن�

��لك��و�ي �التعليم �بفضل �أك����سرا �بطرق �ال�يم. يتكس��ا �ال����نا مات
ّ
�التعل �دائرة �ضمن �اللغات م

ّ
��عل �نضع �أن كن

�و�ا�ساعا �أك���انفتاحا �أفقا �اللغات �تدر�س �سيمنح ��لك��و�ي �فالتعليم �بالعكس �بل ،� �جانبا �نضع�ا �أن يمكن

اللغات����املكسب�الذي��عّد�من�اساسيات�التعلم��لك��و�ي�ومن�أساسيات�مدرسة�الغد

ّ�ة�أن�تظل�منغلقة�ع���نفس�ا�متمّسكة�بب��وقراطّية�مقيتة�تمنع��ل�اج��اد�و��غلق��بواب��ل�ع���القيادة�ال��بو 

أمام�املبادرات�الفردية،�أم�أنھ�محمول�عل��ا�أن�تدعم�املبادرات�والرؤى�ال�شاركية�و�أن�تتحّول�من�سلطة�تنفيذية�

�وا ،� م
ّ
�التعل �لعملية �مرافقة �توج��ّية �تنفيذية �سلطة �التكنولو��،�إ�� �التطور �مواكبة �عي��ا �نصب ضعة

رة�ل�ل�ا��لول�ال���تخدم�التحول�نحو�التعليم�العصري�ع���قاعدة�املساواة�و�
ّ
مس�ثمرة����الذ�اء��صطنا��،�موف

م�جّيد�
ّ
ت�افؤ�الفرص�ب�ن�جميع�املناطق�و�لفائدة��ّل�التالميذ�و�الطلبة�ح���ي�ون�ل�ّل�واحد�م��م�فرصة�حقيقية�لتعل
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استطاعت�أن�ت�ون�فرصة�للبعض�و�          

�يكسر� �عنھ �ال�بديل �مستقبال�نموذجا �سي�ون ��لك��و�ي �الّتعليم �أّن �إ�� �و�خلصنا ��صطنا�� �الذ�اء �مجال إدخالھ

مات�و��غ����غي��ا�جذر�ا�نظرتنا�للمدرسة�و�لعالق��ا�باملجتمع
ّ
الكث���من�املسل

قيادة�تر�وّ�ة�جديدة�م�س��ة�بمفا�يم�ورؤى�و�تصورات�و�أدوات�ومنا���مختلفة�تماما�عن�املنظومات�ال���سادت�

�املاضية �العقود �خالل �و�التعليم �ال��بية قطاع

�يرتبط�أساس �لك��و�ي،

م�م
ّ
التعليم��لك��و�ي�سي�ون�فرصة�للذين�غادروا�املدرسة�لس�ب�من��سباب�ملواصلة��عل

��تقر�با،
ّ

من�التقييم�البيداغو���و�سيغّ���الّدرس�ا��ضوري��ش�ل�ك�

تضع����حسبا��ا��ّل�ا��يارات�ال���يمكن�أن��ستوج��ا�مدرسة�الغد

�جّد  �خطوات �اتخاذ �إ�� �و�ال��سارع �ثقيلة �بوت��ة ��عمل �مازالت �ال�� �التعليمية �لألنظمة �بال�سبة �خاصة ا��سبان

لواكبة�التغ��،�وخاّصة��غّ���املتلّقي�الذي�بات�يأ�ي�للمدرسة�و����جعبتھ�خ��ات�تكنولوجية�ر�ما�تتجاوز�ما��و�متوفر�

�ال��بوّ�ة�. ���املدرسة ����جملة�النقاط�التالية�و���رؤ�ة�تأخذ�من�حقائق�التجر�ة�امليدانية� و�يمكن�أن��شرح�رؤ��نا

ومن�حقائق�ع���الذ�اء��صطنا��

إّن�القيادات�ال��بوّ�ة���-

� ��� �عميقا �الغد"تفك��ا مدرسة

اس�ثمارات����الب���التحتية�

بطر�قة�تثقل��ا�ل�ا���ومات�من�خالل�اس�ثمارات�ونفقات�عمومية���مة��عّد�بمليارات�الدوالرات�سنو�ا،�أم�أننا�

�الذ�اء �منتجات � �و�دعم ��لك��و�ي �التعليم �دعم ��� �م��ا �أو�جزء ��س�ثمارات ��ذه �توجيھ �إ�� نحتاج

التحكم����النفقات�ع���غرار�طبع�الكتب�و�ا�����و�الورق�وغ���ا�من��دوات�التقليدية،�ال���تر�ق�ا��ميع�مدرسة�و�

  أولياء�و�طلبة؟�

-� �املرحلة�� ��� �لھ �تقّدم �أن �يجب ��عليمية �برامج �فأي �ا��ديثة �التكنولوجيات �عوالم ��� �منخرطا �املتلّقي ��ان إذا

����عض��نظمة( سية��سا/ �بتدائّية

�عد�ل�ا�نفعا����عالم�الطر�ق�السيارة�للمعلومات؟�إّن�تلميذ�الغد�سيحتاج�إ���معارف�دقيقة�وإ���م�ارات�يمكن�أن�

��لك��و�ي �التعليم �بفضل �أك����سرا �بطرق يتكس��ا

�و�ا�ساعا �أك���انفتاحا �أفقا �اللغات �تدر�س �سيمنح ��لك��و�ي �فالتعليم �بالعكس �بل ،� �جانبا �نضع�ا �أن يمكن

اللغات����املكسب�الذي��عّد�من�اساسيات�التعلم��لك��و�ي�ومن�أساسيات�مدرسة�الغد

�ل�ع���القيادة�ال��بو ��-

أمام�املبادرات�الفردية،�أم�أنھ�محمول�عل��ا�أن�تدعم�املبادرات�والرؤى�ال�شاركية�و�أن�تتحّول�من�سلطة�تنفيذية�

�وا" ديكتاتور�ة" ،� م
ّ
�التعل �لعملية �مرافقة �توج��ّية �تنفيذية �سلطة إ��

رة�ل�ل�ا��لول�ال���تخدم�التحول�نحو�التعليم�العصري�ع���قاعدة�املساواة�و�
ّ
مس�ثمرة����الذ�اء��صطنا��،�موف

م�جّيد�
ّ
ت�افؤ�الفرص�ب�ن�جميع�املناطق�و�لفائدة��ّل�التالميذ�و�الطلبة�ح���ي�ون�ل�ّل�واحد�م��م�فرصة�حقيقية�لتعل

  درسة�الغد؟���م
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�املدرسة� ��� مان
ّ

�يتحك �اللذين �والزمان �امل�ان �عنصري �ع�� �كث��ا �ترا�ن
ّ
�أال �عل��ا �الغد �ملدرسة �ال��بوّ�ة القيادة

و�س�شرح�ضرورة�إيالء��ات�ن�النقطت�ن���مية�

�و�لن� �ا��ضوري �مستقبال�التعليم �سيعّوض ��لك��و�ي �التعليم �فإّن عنصر�امل�ان

فذات�املدرسة�التقليدية�يمكن�أن�تتحول�إ���مدرسة�اف��اضية�يتلقى�

ح�النقطة�الثانية�ال����عت���عنصرا�و�نا�تطر 

�و�للطالب �لألسرة ��جتما�� �بالزمن �وعالقتھ �املدر��� �الزمن �بھ �و�ع�� �التقليدّية �املدرسة �أزمات ��� والزمن�. رئ�سا

� �املدر��� �الفشل �أسباب �من �م�ما ��عت���س�با �التعليمية ��نظمة �كث���من ��� �ساعات�. املدر��� �و�طول �ال��امج فثقل

�اس�يعاب� �ع�� �قدرتھ �دون �تحول �و�ذ���، �ونف��� �جسدي �إر�اق �حالة ��ع�ش �الطالب �تجعل ية،

���� �الّتحّول �نقطة �سي�ون �الش�ل ���ذا �املدر��� والزمن

شاء،�ول�س�إجبارّ�ا�أن�ير��ن�لساعات�

و�إذ�تحّولنا�من�الّتعليم�التقليدي�ا��ضوري�إ���التعليم��لك��و�ي��ف��ا���،�ف�ل�ع���القطاع�ن�العام�وا��اص�

شده،�فت�تصر�املبادرات�ا��اصة�ع���ب��وقراطية�التعليم�

العام�املثقلة�باملركز�ة�و�بصورة�القيادة��حادّية؟�و�ل�ستضع�القيادة�ال��بو�ة��شر�عات�و�قوان�ن�ل��د�من�التفاوت�

م�مثال�أو�تجر�ة�ب�ن�القطاع�ن�العام�و�ا��اص�أم�أّ��ا�س��مي�املنديل�أمام�زحف�الذ�اء��صطنا��؟��نا�علينا�أن�نقّد 

واقعية،�ماذا�لو�تقّدم�مس�ثمر�من�القطاع�ا��اص����دولة�مثل�تو�س�ل��صول�ع���ترخيص�لبعث�مدرسة�اف��اضية�

تقدم�دروس�ا�عن��عد�ل�افة�املستو�ات�املدرسية؟�ف�ل�سي�ون�الطلب�مقبوال�أم�أن�ال�شر�عات�تمنع�ذلك؟�إ���حّد�

�ل�يمكن��ستمرار����املنع�مستقبال؟�و�أين�س�تجھ��ولياء�إذا�ات���أن�

�ع��� �تفرض �ال�� �القر�ب، �املستقبل �تحديات �إّ��ا ��لفة؟ �و�أقّل �و�نجاعة �وأر�حية ��و�أك���فاعلية ��عد �عن التعليم

إّن�.  تھ�و�ألدواره����املجتمع�القيادة�ال��بوّ�ة�الفاعلة�أن��ستعّد���وض�غمار��غي��ات�جذر�ة����تصور�ا�للتعلم�وألدوا

ال��رة�إ���التعليم��لك��و�ي�ست�ون�عاّمة�ش�نا�أم�أب�نا�و�ال�مناص�من�التأّ�ب�لذلك،�سواء�بت�و�ن�املوارد�ال�شرّ�ة�

ح���ت�ون�قادرة�ع���اس�يعاب�التكنولوجيات�ا��ديثة،�وع���إدارة�العملية�التعليمية�ا��ديدة،�أو�بوضع�ب�ية�تحتية�

ن�من�استمرار�ة�الدروس�عن�
ّ

خاصة����ما�يتعلق�بالر�ط��شب�ات��ن��ن�ت،�واس�ثمار�ال��مجيات�ال���تمك

. د�ت�. جمال�ع���خليل�الد�شان(�عد�وجعل�ا�تفاعلية�بما��عط��ا�مشروعية�أن�ت�ون�بديال�للتعليم�ا��ضوري�يقول�

عا��ة�معّينة�و��م�ذواكر��ومساحة�تخز�ن�وعدد�

مستخدم�ن�معّ�ن�ولك�مطلق�ا��ّر�ة�باستخدام�ا�بالطر�قة�ال���تناسبك،�فيمكنك�مصال�تنص�ب�عدة�نظم��شغيل�

�الستخدام� �نظام��شغيل ��ل �إ�� �بالدخول �املستخدم�ن �ن �مع�ن �لعدد �وسماح �نظام ��ل �ع�� �عدة�تطبيقات وتركيب

آخذ����اقتحام�حياتنا����امل��ل�و�الشارع�و��العمل�و�وسائل�النقل،�واملدرسة�ل�ست�جز�رة�

معزولة�ح���تظل�جدرا��ا�املحيطة���ا�عازلة�إيا�ا�عن�طوفان�الذ�اء��صطنا��،�و�نا�تظ�ر�نجاعة�اي�قيادة�تر�وّ�ة�

فالفاعل�ال��بوي�.  صفات�املدرسة�التقليدية

آخذ����التغّ���،�واملحيط�ال��بوي��غّ����ش�ل�جذري�و�التلميذ�املتلّقي�للعملية�ال��بوّ�ة��و�أيضا�قد��غّ���،�فال�يمكن�

�املدر  �ر�ط �حيث �من �فاعلة �ت�ون �أن سة�فإّما

إن�جملة��ذه�. باملجتمع�و�استعادة�ثقتھ�أو�أ��ا�ستجد�نفس�ا�خارج�مسار�التار�خ�املعاصر�و�خارج�تص�يفات�املستقبل

سوسیوتربویة إلعادة إنتاج الثقة بین  رؤى: التربویة واتجاھات التربیة الحدیثة
 المؤسسات التربویة والمجتمع
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�املدرسة� ��� مان
ّ

�يتحك �اللذين �والزمان �امل�ان �عنصري �ع�� �كث��ا �ترا�ن
ّ
�أال �عل��ا �الغد �ملدرسة �ال��بوّ�ة القيادة

و�س�شرح�ضرورة�إيالء��ات�ن�النقطت�ن���مية�. �و�ال�دم��ورّ�ما�دون�رجعة" الّصنم�ن"التقليدّية�ألّن�مص����ذين�

�أي ��ول �املستوى �و�لن��فع�� �ا��ضوري �مستقبال�التعليم �سيعّوض ��لك��و�ي �التعليم �فإّن عنصر�امل�ان

فذات�املدرسة�التقليدية�يمكن�أن�تتحول�إ���مدرسة�اف��اضية�يتلقى�. ي�ون�للم�ان�أي�أ�ّمية�مقارنة�بواقعنا�الرا�ن

و�نا�تطر . ف��ا�التلميذ�دروسھ�وت�و�نھ�وتقو�مھ�دون�ا��اجة�إ���ا��ضور����امل�ان

�و�للطالب �لألسرة ��جتما�� �بالزمن �وعالقتھ �املدر��� �الزمن �بھ �و�ع�� �التقليدّية �املدرسة �أزمات ��� رئ�سا

� �املدر��� �الفشل �أسباب �من �م�ما ��عت���س�با �التعليمية ��نظمة �كث���من ��� املدر���

�اس�يعاب� �ع�� �قدرتھ �دون �تحول �و�ذ���، �ونف��� �جسدي �إر�اق �حالة ��ع�ش �الطالب �تجعل ية،

�التعلي�� �مساره ��� �واس�ثمار�معارف�ا �لھ، �املقرّرة ����. التعلمات �الّتحّول �نقطة �سي�ون �الش�ل ���ذا �املدر��� والزمن

شاء،�ول�س�إجبارّ�ا�أن�ير��ن�لساعات�املدرسة��لك��ونية�،�ذلك�أّن�الطالب�يمكن�أن�ينفذ�إ���الدروس����أي�وقت�

  .    طول�يقض��ا�����ستماع�إ���شروح�ثقيلة�وإ���دروس�مطّولة

و�إذ�تحّولنا�من�الّتعليم�التقليدي�ا��ضوري�إ���التعليم��لك��و�ي��ف��ا���،�ف�ل�ع���القطاع�ن�العام�وا��اص�

شده،�فت�تصر�املبادرات�ا��اصة�ع���ب��وقراطية�التعليم�أن��س��ا�بذات�ا��طوات�أم�أّن�باب�املنافسة�سيفتح�ع���أ

العام�املثقلة�باملركز�ة�و�بصورة�القيادة��حادّية؟�و�ل�ستضع�القيادة�ال��بو�ة��شر�عات�و�قوان�ن�ل��د�من�التفاوت�

ب�ن�القطاع�ن�العام�و�ا��اص�أم�أّ��ا�س��مي�املنديل�أمام�زحف�الذ�اء��صطنا��؟��نا�علينا�أن�نقّد 

واقعية،�ماذا�لو�تقّدم�مس�ثمر�من�القطاع�ا��اص����دولة�مثل�تو�س�ل��صول�ع���ترخيص�لبعث�مدرسة�اف��اضية�

تقدم�دروس�ا�عن��عد�ل�افة�املستو�ات�املدرسية؟�ف�ل�سي�ون�الطلب�مقبوال�أم�أن�ال�شر�عات�تمنع�ذلك؟�إ���حّد�

�ل�يمكن��ستمرار����املنع�مستقبال؟�و�أين�س�تجھ��ولياء�إذا�ات���أن���ن�ال�شر�عات�قديمة�وغ���مواكبة�،�ولكن

�ع��� �تفرض �ال�� �القر�ب، �املستقبل �تحديات �إّ��ا ��لفة؟ �و�أقّل �و�نجاعة �وأر�حية ��و�أك���فاعلية ��عد �عن التعليم

القيادة�ال��بوّ�ة�الفاعلة�أن��ستعّد���وض�غمار��غي��ات�جذر�ة����تصور�ا�للتعلم�وألدوا

ال��رة�إ���التعليم��لك��و�ي�ست�ون�عاّمة�ش�نا�أم�أب�نا�و�ال�مناص�من�التأّ�ب�لذلك،�سواء�بت�و�ن�املوارد�ال�شرّ�ة�

ح���ت�ون�قادرة�ع���اس�يعاب�التكنولوجيات�ا��ديثة،�وع���إدارة�العملية�التعليمية�ا��ديدة،�أو�بوضع�ب�ية�تحتية�

ن�من�استمرار�ة�الدروس�عن�
ّ

خاصة����ما�يتعلق�بالر�ط��شب�ات��ن��ن�ت،�واس�ثمار�ال��مجيات�ال���تمك

�عد�وجعل�ا�تفاعلية�بما��عط��ا�مشروعية�أن�ت�ون�بديال�للتعليم�ا��ضوري�يقول�

عا��ة�معّينة�و��م�ذواكر��ومساحة�تخز�ن�وعدد��نا�نتعامل�مع�ال��ابة�كب�ية�تحتية�محدودة�بقدرة�م

مستخدم�ن�معّ�ن�ولك�مطلق�ا��ّر�ة�باستخدام�ا�بالطر�قة�ال���تناسبك،�فيمكنك�مصال�تنص�ب�عدة�نظم��شغيل�

�الستخدام� �نظام��شغيل ��ل �إ�� �بالدخول �املستخدم�ن �ن �مع�ن �لعدد �وسماح �نظام ��ل �ع�� �عدة�تطبيقات وتركيب

  ." ا��لط�بي��م

Big Data "آخذ����اقتحام�حياتنا����امل��ل�و�الشارع�و��العمل�و�وسائل�النقل،�واملدرسة�ل�ست�جز�رة�

معزولة�ح���تظل�جدرا��ا�املحيطة���ا�عازلة�إيا�ا�عن�طوفان�الذ�اء��صطنا��،�و�نا�تظ�ر�نجاعة�اي�قيادة�تر�وّ�ة�

صفات�املدرسة�التقليدية���اس�باق�ما�سيحصل�غدا،�ألن�مدرسة�الغد�ال�يمكن�أن�ت�ون�بذات�موا

آخذ����التغّ���،�واملحيط�ال��بوي��غّ����ش�ل�جذري�و�التلميذ�املتلّقي�للعملية�ال��بوّ�ة��و�أيضا�قد��غّ���،�فال�يمكن�

�التغّ�� ��ذا ��ل �عن �منعزلة �ال��بوّ�ة �القيادة �تظل �أن �تقدم �ملا �املدر . تبعا �ر�ط �حيث �من �فاعلة �ت�ون �أن فإّما

باملجتمع�و�استعادة�ثقتھ�أو�أ��ا�ستجد�نفس�ا�خارج�مسار�التار�خ�املعاصر�و�خارج�تص�يفات�املستقبل
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�املدرسة��- ��� مان
ّ

�يتحك �اللذين �والزمان �امل�ان �عنصري �ع�� �كث��ا �ترا�ن
ّ
�أال �عل��ا �الغد �ملدرسة �ال��بوّ�ة القيادة

التقليدّية�ألّن�مص����ذين�

�أي.  الالزمة ��ول �املستوى فع��

ي�ون�للم�ان�أي�أ�ّمية�مقارنة�بواقعنا�الرا�ن

ف��ا�التلميذ�دروسھ�وت�و�نھ�وتقو�مھ�دون�ا��اجة�إ���ا��ضور����امل�ان

�و�للطالب �لألسرة ��جتما�� �بالزمن �وعالقتھ �املدر��� �الزمن �بھ �و�ع�� �التقليدّية �املدرسة �أزمات ��� رئ�سا

� �املدر��� �الفشل �أسباب �من �م�ما ��عت���س�با �التعليمية ��نظمة �كث���من ��� املدر���

�اليوم �اس�يعاب�التمدرس �ع�� �قدرتھ �دون �تحول �و�ذ���، �ونف��� �جسدي �إر�اق �حالة ��ع�ش �الطالب �تجعل ية،

�التعلي�� �مساره ��� �واس�ثمار�معارف�ا �لھ، �املقرّرة التعلمات

املدرسة��لك��ونية�،�ذلك�أّن�الطالب�يمكن�أن�ينفذ�إ���الدروس����أي�وقت�

طول�يقض��ا�����ستماع�إ���شروح�ثقيلة�وإ���دروس�مطّولة

و�إذ�تحّولنا�من�الّتعليم�التقليدي�ا��ضوري�إ���التعليم��لك��و�ي��ف��ا���،�ف�ل�ع���القطاع�ن�العام�وا��اص��-

أن��س��ا�بذات�ا��طوات�أم�أّن�باب�املنافسة�سيفتح�ع���أ

العام�املثقلة�باملركز�ة�و�بصورة�القيادة��حادّية؟�و�ل�ستضع�القيادة�ال��بو�ة��شر�عات�و�قوان�ن�ل��د�من�التفاوت�

ب�ن�القطاع�ن�العام�و�ا��اص�أم�أّ��ا�س��مي�املنديل�أمام�زحف�الذ�اء��صطنا��؟��نا�علينا�أن�نقّد 

واقعية،�ماذا�لو�تقّدم�مس�ثمر�من�القطاع�ا��اص����دولة�مثل�تو�س�ل��صول�ع���ترخيص�لبعث�مدرسة�اف��اضية�

تقدم�دروس�ا�عن��عد�ل�افة�املستو�ات�املدرسية؟�ف�ل�سي�ون�الطلب�مقبوال�أم�أن�ال�شر�عات�تمنع�ذلك؟�إ���حّد�

�ن�ال�شر�عات�قديمة�وغ���مواكبة�،�ولكن

�ع��� �تفرض �ال�� �القر�ب، �املستقبل �تحديات �إّ��ا ��لفة؟ �و�أقّل �و�نجاعة �وأر�حية ��و�أك���فاعلية ��عد �عن التعليم

القيادة�ال��بوّ�ة�الفاعلة�أن��ستعّد���وض�غمار��غي��ات�جذر�ة����تصور�ا�للتعلم�وألدوا

ال��رة�إ���التعليم��لك��و�ي�ست�ون�عاّمة�ش�نا�أم�أب�نا�و�ال�مناص�من�التأّ�ب�لذلك،�سواء�بت�و�ن�املوارد�ال�شرّ�ة�

ح���ت�ون�قادرة�ع���اس�يعاب�التكنولوجيات�ا��ديثة،�وع���إدارة�العملية�التعليمية�ا��ديدة،�أو�بوضع�ب�ية�تحتية�

ن�من�استمرار�ة�الدروس�عن��متطّورة
ّ

خاصة����ما�يتعلق�بالر�ط��شب�ات��ن��ن�ت،�واس�ثمار�ال��مجيات�ال���تمك

�عد�وجعل�ا�تفاعلية�بما��عط��ا�مشروعية�أن�ت�ون�بديال�للتعليم�ا��ضوري�يقول�

�نا�نتعامل�مع�ال��ابة�كب�ية�تحتية�محدودة�بقدرة�م)  " 190ص

مستخدم�ن�معّ�ن�ولك�مطلق�ا��ّر�ة�باستخدام�ا�بالطر�قة�ال���تناسبك،�فيمكنك�مصال�تنص�ب�عدة�نظم��شغيل�

�الستخدام� �نظام��شغيل ��ل �إ�� �بالدخول �املستخدم�ن �ن �مع�ن �لعدد �وسماح �نظام ��ل �ع�� �عدة�تطبيقات وتركيب

ا��لط�بي��متطبيقاتھ�دون�السماح�ب

Big Data"إّن�عالم�           

معزولة�ح���تظل�جدرا��ا�املحيطة���ا�عازلة�إيا�ا�عن�طوفان�الذ�اء��صطنا��،�و�نا�تظ�ر�نجاعة�اي�قيادة�تر�وّ�ة�

���اس�باق�ما�سيحصل�غدا،�ألن�مدرسة�الغد�ال�يمكن�أن�ت�ون�بذات�موا

آخذ����التغّ���،�واملحيط�ال��بوي��غّ����ش�ل�جذري�و�التلميذ�املتلّقي�للعملية�ال��بوّ�ة��و�أيضا�قد��غّ���،�فال�يمكن�

�التغّ�� ��ذا ��ل �عن �منعزلة �ال��بوّ�ة �القيادة �تظل �أن �تقدم �ملا تبعا

باملجتمع�و�استعادة�ثقتھ�أو�أ��ا�ستجد�نفس�ا�خارج�مسار�التار�خ�املعاصر�و�خارج�تص�يفات�املستقبل
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التحّديات�و�الر�انات���دف�إ���ضمان�تمك�ن�املتعلم�ن�من��عليم�ذي�جودة�عالية��سمح�لھ�بأن�ي�ون�عنصرا�فاعال�

) 54،�ص��2021محمد���ري،�(ألي�ش�ل�من�أش�ال�التمدرس،�

لعل�أ�م��دوار�ال���ي�ب���ع���القيادة�املدرسية��ضطالع���ا������تمام�بتوف���مدخالت�حقيقية�ووسائل�عملية�

بق����محتوى�وعلمية��س�ل�للمجموعة�التعليمية�خلق�آليات�لتبليغ�املعارف�ا��اصة�باملجال�بال��ك���ع���التفك���املس

يخضع�للتأث��ات�ا��ارجّية�ولذلك�أ���نا�ع���ضرورة�

�يقول  �متجّدد �و �جديد �ما�و �ل�ّل �مس�بقة �بل �مواكبة �فقط �ال �ال��بوّ�ة �القيادة �ت�ون �با��ب�ب،�( أن سامي

رة�بتغّ��ات�
ّ
رة�بما�يحدث�خارج�ا�من�تطّور�مثلما����متأث

ّ
ا��ياة����املدرسة�متغّ��ة�متحّولة�متأث

�قبل� �اليافع�ن �لدى � �املعّقدة �املتغّ��ات �ل�ذه �ومنا���ا �ومشار�ع�ا �برامج�ا �مالءمة �يفرض �بما �بداخل�ا، �من سلوك

  ." �خذ�بأسباب�ا��ودة�ح���تحّقق�أ�داف�ا

إّن�مدرسة�املستقبل�ستولد�من�رحم��ذه��زمة�ال���عاش�ا�العالم،�وإن��ان��ناك�تفاوت�ب�ن�الدول�و�الشعوب����

�خذ�بأسباب�التقّدم،�فإّن�ا��ميع�سي�ون�مج��ا�ع����نخراط����التحول�الرق���لعّدة�اعتبارات�متعلقة�بالواقع�،�

  .  ن�ألن�ضغوطات�املستقبل�تفرض�أن���دم�املدرسة�التقليدية�أسوار�ا�العالية�لتذوب����محيط�ا�فعالو�تفاعال

ل�ن�سعينا�إ���ر�ط�م�وم�القيادة�ال��بو�ة�بمبدأ�الفاعلّية�و��نجاز�ع���أرض�الواقع،�فألّن�التحّديات�ال���يواج��ا�

قطاع�التعليم����تو�س�و����دول�عر�ية�أخرى�مشا��ة�للوضع�التو����،����من�ا��طورة�بحيث�باتت���ّدد��نظمة�

�املبادرة� �بزمام ��خذ ��� �و��رتخاء �ال��اون �من �مز�دا �تقبل ��عد �لم �سارعة

ونحن�ع���يق�ن�أّن�أي�قيادة�تر�و�ة�تركن�إ���الالمباالة�وإن�ار��ذه�التغ��ات�ا��ادثة�فإّ��ا�ستجّر�نظام�ا�التعلي���

�ل��ميع،� �مصراعيھ �ع�� �مفتوح وعاملنا

ط�ل�ا�ب�ّل�
ّ
ماّسة�إ���عملّية�إ�عاش�عاجلة�،�وإ���برامج�تحديث�مخط

�بأسباب� �تأخذ �لن �ر�ما �املستقبلّية �ال��بوّ�ة �القيادة �فإّن �استحقاقا��ا �تار�خية �ف��ة �ل�ل �أّن ومثلما

الت�النظام�ال��بوي�التكنولوجيات�ا��ديثة�فقط�بل�إّ��ا�قد�تتحول�إ���قيادة�الك��ونية�ت�سط�نفوذ�ا�ع���جميع�مجا

ومع�أن��ذا�التحول�من�النقيض�إ���النقيض�مازال�أمرا��عيد�املنال�فإّن��املطروح�ع���اي�قيادة�تر�و�ة�مستقبلّية�

  . �و�أن�تل�ّ��حاجيات�الطالب�و�املحيط����آن�واحد�و�مكن�إيجاز��ذه�الر�انات����التوصيات�التالية

رسة�أو�ا��امعة�وقد�اك�سب�م�ارات�فائقة�ذات�تنافسية�عالية�تؤ�لھ�للعمل�

�امل�ارات� �حيث �من �عالية �تنافسية ��ش�د �شغل �محيط ��� �دو�� �مستوى �أو�ع�� �مح�� �مستوى �ع�� �سواء و�نتاج

�غّ���واقع�الفرد�و�سرة��ي�تظر�املجتمع�من�املدرسة�أن��عيد�للتعليم�بر�قھ�وأن�ي�ون�ذلك�املصعد��جتما���الذي

ودون��ذه���داف�لن�ت�ون�أي�قيادة�تر�و�ة�فاعلة�و�لن�تن������إعادة�بناء�الثقة�ب�ن�املؤسسة�ال��بو�ة�

التكنولوجيا�أّوال�و�التكنولوجيا�أخ��ا،��ذا��و�ا��ل�الذي�يجب�أن�تتحّرك�ع���اساسھ�أي�قيادة�تر�و�ة،�فالذ�اء�

  . �و�القاطرة�ال������ب�ا��ميع�نحو�املستقبل
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التحّديات�و�الر�انات���دف�إ���ضمان�تمك�ن�املتعلم�ن�من��عليم�ذي�جودة�عالية��سمح�لھ�بأن�ي�ون�عنصرا�فاعال�

ألي�ش�ل�من�أش�ال�التمدرس،����مجتمعات�املستقبل�و�ذه����الوظيفة�الرئ�سة�

لعل�أ�م��دوار�ال���ي�ب���ع���القيادة�املدرسية��ضطالع���ا������تمام�بتوف���مدخالت�حقيقية�ووسائل�عملية�

وعلمية��س�ل�للمجموعة�التعليمية�خلق�آليات�لتبليغ�املعارف�ا��اصة�باملجال�بال��ك���ع���التفك���املس

  ." مضام�ن�التعلم�املطلوب�تدر�س�ا

يخضع�للتأث��ات�ا��ارجّية�ولذلك�أ���نا�ع���ضرورة�" �ائن���ّ "وحّ���نختم��ذا�العنصر�نقول�إّن�املدرسة����

�يقول  �متجّدد �و �جديد �ما�و �ل�ّل �مس�بقة �بل �مواكبة �فقط �ال �ال��بوّ�ة �القيادة �ت�ون أن

رة�بتغّ��ات�
ّ
رة�بما�يحدث�خارج�ا�من�تطّور�مثلما����متأث

ّ
ا��ياة����املدرسة�متغّ��ة�متحّولة�متأث

�قبل� �اليافع�ن �لدى � �املعّقدة �املتغّ��ات �ل�ذه �ومنا���ا �ومشار�ع�ا �برامج�ا �مالءمة �يفرض �بما �بداخل�ا، �من سلوك

�خذ�بأسباب�ا��ودة�ح���تحّقق�أ�داف�ا�مطالب��م�بالّتأقلم�مع�ضوابط�اشتغال�املدرسة�كما�يفرض

إّن�مدرسة�املستقبل�ستولد�من�رحم��ذه��زمة�ال���عاش�ا�العالم،�وإن��ان��ناك�تفاوت�ب�ن�الدول�و�الشعوب����

�خذ�بأسباب�التقّدم،�فإّن�ا��ميع�سي�ون�مج��ا�ع����نخراط����التحول�الرق���لعّدة�اعتبارات�متعلقة�بالواقع�،�

ن�ألن�ضغوطات�املستقبل�تفرض�أن���دم�املدرسة�التقليدية�أسوار�ا�العالية�لتذوب����محيط�ا�فعالو�تفاعال

ل�ن�سعينا�إ���ر�ط�م�وم�القيادة�ال��بو�ة�بمبدأ�الفاعلّية�و��نجاز�ع���أرض�الواقع،�فألّن�التحّديات�ال���يواج��ا�

قطاع�التعليم����تو�س�و����دول�عر�ية�أخرى�مشا��ة�للوضع�التو����،����من�ا��طورة�بحيث�باتت���ّدد��نظمة�

�باالندثار �التقليدية �امل. ال��بوّ�ة �املبادرة�فالتغ��ات �بزمام ��خذ ��� �و��رتخاء �ال��اون �من �مز�دا �تقبل ��عد �لم �سارعة

  . إلصالح�ما�يمكن�إصالحھ�و�للمباشرة����اتخاذ�أسباب�التقّدم�و�التطّور 

ونحن�ع���يق�ن�أّن�أي�قيادة�تر�و�ة�تركن�إ���الالمباالة�وإن�ار��ذه�التغ��ات�ا��ادثة�فإّ��ا�ستجّر�نظام�ا�التعلي���

�إ�سا�ي �مستوى �وع�� ��جتما�� �املحيط ��� �والفاعلية �ا��ودة �فقدان �ل��ميع،�.  إ�� �مصراعيھ �ع�� �مفتوح وعاملنا

ط�ل�ا�ب�ّل��ليأخذوا�منھ�بأسباب�القّوة،��ومدرس�نا����حاجة
ّ
ماّسة�إ���عملّية�إ�عاش�عاجلة�،�وإ���برامج�تحديث�مخط

�بأسباب� �تأخذ �لن �ر�ما �املستقبلّية �ال��بوّ�ة �القيادة �فإّن �استحقاقا��ا �تار�خية �ف��ة �ل�ل �أّن ومثلما

التكنولوجيات�ا��ديثة�فقط�بل�إّ��ا�قد�تتحول�إ���قيادة�الك��ونية�ت�سط�نفوذ�ا�ع���جميع�مجا

ومع�أن��ذا�التحول�من�النقيض�إ���النقيض�مازال�أمرا��عيد�املنال�فإّن��املطروح�ع���اي�قيادة�تر�و�ة�مستقبلّية�

�و�أن�تل�ّ��حاجيات�الطالب�و�املحيط����آن�واحد�و�مكن�إيجاز��ذه�الر�انات����التوصيات�التالية

رسة�أو�ا��امعة�وقد�اك�سب�م�ارات�فائقة�ذات�تنافسية�عالية�تؤ�لھ�للعمل�ت�تظر��سرة�أن�يخرج�اب��ا�من�املد

�امل�ارات� �حيث �من �عالية �تنافسية ��ش�د �شغل �محيط ��� �دو�� �مستوى �أو�ع�� �مح�� �مستوى �ع�� �سواء و�نتاج

ي�تظر�املجتمع�من�املدرسة�أن��عيد�للتعليم�بر�قھ�وأن�ي�ون�ذلك�املصعد��جتما���الذي

ودون��ذه���داف�لن�ت�ون�أي�قيادة�تر�و�ة�فاعلة�و�لن�تن������إعادة�بناء�الثقة�ب�ن�املؤسسة�ال��بو�ة�

التكنولوجيا�أّوال�و�التكنولوجيا�أخ��ا،��ذا��و�ا��ل�الذي�يجب�أن�تتحّرك�ع���اساسھ�أي�قيادة�تر�و�ة،�فالذ�اء�

�و�القاطرة�ال������ب�ا��ميع�نحو�املستقبل�-رغم�عيو�ھ�ال���تظ�ر�من��نا�و�ناك
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التحّديات�و�الر�انات���دف�إ���ضمان�تمك�ن�املتعلم�ن�من��عليم�ذي�جودة�عالية��سمح�لھ�بأن�ي�ون�عنصرا�فاعال�

���مجتمعات�املستقبل�و�ذه����الوظيفة�الرئ�سة�

لعل�أ�م��دوار�ال���ي�ب���ع���القيادة�املدرسية��ضطالع���ا������تمام�بتوف���مدخالت�حقيقية�ووسائل�عملية�" 

وعلمية��س�ل�للمجموعة�التعليمية�خلق�آليات�لتبليغ�املعارف�ا��اصة�باملجال�بال��ك���ع���التفك���املس

مضام�ن�التعلم�املطلوب�تدر�س�ا

وحّ���نختم��ذا�العنصر�نقول�إّن�املدرسة����        

�يقول  �متجّدد �و �جديد �ما�و �ل�ّل �مس�بقة �بل �مواكبة �فقط �ال �ال��بوّ�ة �القيادة �ت�ون أن

رة�بتغّ��ات�)"  31،ص2022يناير
ّ
رة�بما�يحدث�خارج�ا�من�تطّور�مثلما����متأث

ّ
ا��ياة����املدرسة�متغّ��ة�متحّولة�متأث

�قبل� �اليافع�ن �لدى � �املعّقدة �املتغّ��ات �ل�ذه �ومنا���ا �ومشار�ع�ا �برامج�ا �مالءمة �يفرض �بما �بداخل�ا، �من سلوك

مطالب��م�بالّتأقلم�مع�ضوابط�اشتغال�املدرسة�كما�يفرض

إّن�مدرسة�املستقبل�ستولد�من�رحم��ذه��زمة�ال���عاش�ا�العالم،�وإن��ان��ناك�تفاوت�ب�ن�الدول�و�الشعوب����

�خذ�بأسباب�التقّدم،�فإّن�ا��ميع�سي�ون�مج��ا�ع����نخراط����التحول�الرق���لعّدة�اعتبارات�متعلقة�بالواقع�،�

ن�ألن�ضغوطات�املستقبل�تفرض�أن���دم�املدرسة�التقليدية�أسوار�ا�العالية�لتذوب����محيط�ا�فعالو�تفاعالولك

  خاتمة�البحث�

ل�ن�سعينا�إ���ر�ط�م�وم�القيادة�ال��بو�ة�بمبدأ�الفاعلّية�و��نجاز�ع���أرض�الواقع،�فألّن�التحّديات�ال���يواج��ا�       

قطاع�التعليم����تو�س�و����دول�عر�ية�أخرى�مشا��ة�للوضع�التو����،����من�ا��طورة�بحيث�باتت���ّدد��نظمة�

�باالندثار �التقليدية ال��بوّ�ة

إلصالح�ما�يمكن�إصالحھ�و�للمباشرة����اتخاذ�أسباب�التقّدم�و�التطّور 

ونحن�ع���يق�ن�أّن�أي�قيادة�تر�و�ة�تركن�إ���الالمباالة�وإن�ار��ذه�التغ��ات�ا��ادثة�فإّ��ا�ستجّر�نظام�ا�التعلي���        

�إ�سا�ي �مستوى �وع�� ��جتما�� �املحيط ��� �والفاعلية �ا��ودة �فقدان إ��

ليأخذوا�منھ�بأسباب�القّوة،��ومدرس�نا����حاجة

�بأسباب�.  عقالنية �تأخذ �لن �ر�ما �املستقبلّية �ال��بوّ�ة �القيادة �فإّن �استحقاقا��ا �تار�خية �ف��ة �ل�ل �أّن ومثلما

التكنولوجيات�ا��ديثة�فقط�بل�إّ��ا�قد�تتحول�إ���قيادة�الك��ونية�ت�سط�نفوذ�ا�ع���جميع�مجا

ومع�أن��ذا�التحول�من�النقيض�إ���النقيض�مازال�أمرا��عيد�املنال�فإّن��املطروح�ع���اي�قيادة�تر�و�ة�مستقبلّية�. 

�و�أن�تل�ّ��حاجيات�الطالب�و�املحيط����آن�واحد�و�مكن�إيجاز��ذه�الر�انات����التوصيات�التالية

ت�تظر��سرة�أن�يخرج�اب��ا�من�املد�-

�امل�ارات� �حيث �من �عالية �تنافسية ��ش�د �شغل �محيط ��� �دو�� �مستوى �أو�ع�� �مح�� �مستوى �ع�� �سواء و�نتاج

  . املك�سبة

ي�تظر�املجتمع�من�املدرسة�أن��عيد�للتعليم�بر�قھ�وأن�ي�ون�ذلك�املصعد��جتما���الذي�-

ودون��ذه���داف�لن�ت�ون�أي�قيادة�تر�و�ة�فاعلة�و�لن�تن������إعادة�بناء�الثقة�ب�ن�املؤسسة�ال��بو�ة�. واملجتمع

  . املجتمع

التكنولوجيا�أّوال�و�التكنولوجيا�أخ��ا،��ذا��و�ا��ل�الذي�يجب�أن�تتحّرك�ع���اساسھ�أي�قيادة�تر�و�ة،�فالذ�اء��-

رغم�عيو�ھ�ال���تظ�ر�من��نا�و�ناك�–نا����صط
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يق��ن��دف�ا��ودة�بما�وفرتھ�القيادة�ال��بو�ة�من�أف�ار�و�تصورات�و�وسائل�ومنا���تخدم�ذاك�ال�دف�وأي�قصور�

�تصورات� �و�تقديم �مبادرات �إلطالق �واسعة �آفاقا ،� �تو�س ��� �التعليم �م�نة �ممارسة ��� �امليدانية ر�ة

�أن�التفاعل��ان�دون�املأمول،�وألّن�عمليات�إصالح�النظام�ال��بوي�تراوح�م�ا��ا�
ّ
إال

ض�مدرسة�الغد�بوظائف�ا��جتماعية�ما�لم�تكن�مدرسة�منفتح�ع���محيط�ا�متفاعلة�مع�املتغ��ات�مست�بطة�

  25/09/2022 –تو�س�  

� �،�طبعة�ثانية� ��يو�ي ��يثم �ترجمة �القيادة �فن ��� �ملحات �لل�شر،�، دار�الفارس

،��كّراسات�املنتدى�العدد�"املنظومة�ال��بو�ة�التو�سية�وإش�الية�ا��ودة�

ا��ودة�الشاملة����القيادة�املدرسية�وفق�اساس�ديمنج�و�معاي���������

 .  

�القيادة�أسس�ا�و�متطلبات"  2011

  . 10مجلة��لية�ال��بية�جامعة�بورسعيد�مصر،�العدد�

�لل�شر�والتوز�ع، �جوانا �املحمولة، � ��ج�زة �ظّل ��� م
ّ
�و�التعل � التعليم

،�من�كتاب��املنظومة�ال��بو�ة�"وتجذير�الشعور�باالنتماء�

  . تو�س�التو�سية�وإش�الية�ا��ودة،�املنتدى�التو�����ل��قوق��جتماعية�و��قتصادية،

"  من�ديباجة�كتاب�التعليم�العا���أثناء�و��عد�جائحة��ورونا�الواقع�و��س�شراف

 covid- 19( تأصيل�نظر�ة�تر�و�ة�معاصرة�إلدارة�جائحة�ف��وس��ورونا�

،�قراءة�نظر�ة������مية��القيادة�املدرسية�و�تجو�د�العملية�التعليمية

  ) 2022أيلول�/ س�تم���

12. Fernando.M. Reimers , Andreas Schleider 

How the Covid – 19 pandemic is changing education, OECD, www.oecd.org/pisa . 
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يق��ن��دف�ا��ودة�بما�وفرتھ�القيادة�ال��بو�ة�من�أف�ار�و�تصورات�و�وسائل�ومنا���تخدم�ذاك�ال�دف�وأي�قصور�

  . ���تحقيق�ا��ودة�يحيل�آليا�إ���قصور�القيادة�ال��بوّ�ة

�تصورات� �و�تقديم �مبادرات �إلطالق �واسعة �آفاقا ،� �تو�س ��� �التعليم �م�نة �ممارسة ��� �امليدانية ر�ة

�أن�التفاعل��ان�دون�املأمول،�وألّن�عمليات�إصالح�النظام�ال��بوي�تراوح�م�ا��ا��-ب�ّل�مستو�ا��ا
ّ
إال

  . منذ�سنوات�و�غلب�عل��ا�التجاذب���يديولو��

ض�مدرسة�الغد�بوظائف�ا��جتماعية�ما�لم�تكن�مدرسة�منفتح�ع���محيط�ا�متفاعلة�مع�املتغ��ات�مست�بطة�

  . ل��لول�العاجلة�و�جلة�و�ما�لم�تكن�القيادة�ال��بو�ة�مؤمنة���كذا�مدرسة

  

� �،� ��وروتوا �(1991)جون ،� �،�طبعة�ثانية� ��يو�ي ��يثم �ترجمة �القيادة �فن ��� ملحات

املنظومة�ال��بو�ة�التو�سية�وإش�الية�ا��ودة�"مقّدمة�،،�(2022)

  .. ،�تو�س،�املنتدى�التو�����ل��قوق���قتصادية�و�جتماعية�

ا��ودة�الشاملة����القيادة�املدرسية�وفق�اساس�ديمنج�و�معاي���������"  (2003)مان�الرو�شد�،��ف�د�عبد�الرح

. ،�لش�ر��جو�لية�19،��ال�و�ت��العدد�"بالدر�يدج�،�املجلة�ال��بو�ة��دراسة�نظر�ة

2011.يونيو/ وحيد�شاه�بور�حماد،�جوان�)د�س(أحمد�عبد�الفتاح�الز�ي�

مجلة��لية�ال��بية�جامعة�بورسعيد�مصر،�العدد�.  "تطبيق�ا����مدارس�التعليم�العام�بمصر�دراسة�تحليلية

� �الد�شان، �خليل �ع�� �س(جمال � )د �لل�شر�والتوز�ع،� �جوانا �املحمولة، � ��ج�زة �ظّل ��� م
ّ
�و�التعل التعليم

وتجذير�الشعور�باالنتماء�جودة�ا��ياة�املدرسية�"  ).2022(سامي�با��ب�ب،��

التو�سية�وإش�الية�ا��ودة،�املنتدى�التو�����ل��قوق��جتماعية�و��قتصادية،

من�ديباجة�كتاب�التعليم�العا���أثناء�و��عد�جائحة��ورونا�الواقع�و��س�شراف  ).2022(مجموعة�مؤلف�ن�

  . الديمقراطي�العر�ي،�برل�ن

تأصيل�نظر�ة�تر�و�ة�معاصرة�إلدارة�جائحة�ف��وس��ورونا�"  ).2020(محّمد��صم���محروس،�

  . مصر،� 75املجلة�ال��بو�ة�،��لية�ال��بية�جامعة�سو�اج،�،�العدد�

القيادة�املدرسية�و�تجو�د�العملية�التعليمية"مقال�،�)2021(محمد���ري،�

  .  ا��زائر. .03العدد��03،مجلة�التمك�ن��جتما���املجلد�

س�تم����13،�بتار�خ�(  Edunet.tnhttp://www.edunet.tn - التو�سية

https://www.un.org/ar/121944 ) 2022سبتمبر ایلول (  

Fernando.M. Reimers , Andreas Schleider (2020 .)  Schooling Disrupted , Schooling Rethought . 

19 pandemic is changing education, OECD, www.oecd.org/pisa .  
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يق��ن��دف�ا��ودة�بما�وفرتھ�القيادة�ال��بو�ة�من�أف�ار�و�تصورات�و�وسائل�ومنا���تخدم�ذاك�ال�دف�وأي�قصور��-

���تحقيق�ا��ودة�يحيل�آليا�إ���قصور�القيادة�ال��بوّ�ة

-� �التج� �تصورات�منحتنا �و�تقديم �مبادرات �إلطالق �واسعة �آفاقا ،� �تو�س ��� �التعليم �م�نة �ممارسة ��� �امليدانية ر�ة

ب�ّل�مستو�ا��ا–للقيادة�ال��بو�ة�

منذ�سنوات�و�غلب�عل��ا�التجاذب���يديولو��

ض�مدرسة�الغد�بوظائف�ا��جتماعية�ما�لم�تكن�مدرسة�منفتح�ع���محيط�ا�متفاعلة�مع�املتغ��ات�مست�بطة�لن�ت���-

ل��لول�العاجلة�و�جلة�و�ما�لم�تكن�القيادة�ال��بو�ة�مؤمنة���كذا�مدرسة

    

  : املراجع�بالعر�ية��

1. � �،� ��وروتوا جون

  .عّمان

(2022)حسن�العّنا�ي� .2

،�تو�س،�املنتدى�التو�����ل��قوق���قتصادية�و�جتماعية��05

ف�د�عبد�الرح��- .3

بالدر�يدج�،�املجلة�ال��بو�ة��دراسة�نظر�ة

أحمد�عبد�الفتاح�الز�ي� .4

تطبيق�ا����مدارس�التعليم�العام�بمصر�دراسة�تحليلية

5. � �الد�شان، �خليل �ع�� جمال

  . القا�رة

سامي�با��ب�ب،�� .6

التو�سية�وإش�الية�ا��ودة،�املنتدى�التو�����ل��قوق��جتماعية�و��قتصادية،

مجموعة�مؤلف�ن� .7

الديمقراطي�العر�ي،�برل�نطبعة�أو����،�املركز�

محّمد��صم���محروس،� .8

املجلة�ال��بو�ة�،��لية�ال��بية�جامعة�سو�اج،�،�العدد�).  

محمد���ري،� .9

،مجلة�التمك�ن��جتما���املجلد�. و�دوار

التو�سية ال��بو�ة البوابة.   .10

11. https://www.un.org/ar/121944

Schooling Disrupted , Schooling Rethought . 

 

https://www.un.org/ar/121944
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وى�وأثر�ا����القيادة�ال��بو�ة

THE HA’IYYA OF DR. AL-WAIRI JUNAID AND ITS IMPACT ON EDUCATIONAL 

�ال��بو�ة �القيادة ��� �وأثر�ا �الش�وى ��� �توسيع�. الوز�ر�جنيد �إ�� �البحث و��دف

مستوى�العل���والفكري����املجال�ال��بوي،�و�سليط�الضوء�ع����ذلك�الدور�الكب��ة�الذي�استطاع�الدكتور�الوز�ر�جنيد�القيام�بھ����

�العر�ية� �املجاالت �ش�� ��� �بأدوار�كب��ة �قام �الوز�ر�جنيد دكتور

���و�سالمية،�وخصوصا����القيادة�ال��بو�ة��سالمية،�ولكن�ال�يزال��ذا�الدور�يحتاج�إ����براز�ل�ي�ي�ون����ضمن�البحوث�املتداولة�ح

وسي�بع�البحث����كتابة�. املش�لة�إلخراج�ذلك�الدور�ودراستھ

املرحوم�الدكتور�الوز�ر�جنيد��شأ�ي�يما،�إذ�تو���والده�

�بالعلم� �باال�تمام �صغره �منذ �وعرف �علمية، ��شأة شأ

�و�عز� �عز�م �ورد ��لم��م، �اتحاد �ع�� ��سالمية ��مة �الشاعر�ف��ا �وحض �عشر�ب�تا، �أر�عة ��� �تقع �الوز�ر�جنيد �حائية إن

�سلوك� �التأث����� �ع�� �ا��ماعة �أفراد �قيادة �استطاع �قد �عليھ �هللا �الشاعر�رحمة �قواعد�إن �ع�� �املحافظة �إ�� �وتوج���م م،

السلوك�ال��بوي�املستمد�من�الكتاب�والسنة�من�رفض�مخ��عات�املستعمر�ن،�وترك�اتباع��باطل�والضالل�البعيد،�والتجا�ل�عن��مور�

Research Summary: 

              This brief research is about: The ha’iyya of Dr. Al

aims to expand the knowledge and intellectuals level in the educational field, and shed light on the great role that Dr. Al

wazir Junaid was able to play in the Islamic educational leadership. The research will follow the method of addition and 

analysis. The research obtained the following results: (1) The late Dr. Al

died when he was four years old. So h raised his uncle, Al

was known since his childhood to be interested in knowledge. (2) The ha’iyya of Dr. Al

and the poet urged the Islamic nation to unite their restore, their glory and the glory of Islam. (3) The poet may Allah have 

mercy on him, was able to lead the group’s members to  influence their behavior, and direct them to preserve the rules of 

educational behavior derived from Qur’an, 

falsehood and distant delusion, and keep away from ignoring the great things that occur at that time like corruption, 

injustice, oppression, treachery, vanity, and others.       
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وى�وأثر�ا����القيادة�ال��بو�ةحائية�الدكتور�الوز�ر�جنيد����الشك

WAIRI JUNAID AND ITS IMPACT ON EDUCATIONAL 

LEAERSHIP 
 الدكتور�زكر�ا�محمد�عبدهللا

 �لية�شيخو�شاغاري�لل��بية�صكتو،

 قسم�الدراسات�العر�ية

 

�عن �املوجز�عبارة �البحث ��ذا � :إن �الدكتور �ال��بو�ةحائية �القيادة ��� �وأثر�ا �الش�وى ��� الوز�ر�جنيد

مستوى�العل���والفكري����املجال�ال��بوي،�و�سليط�الضوء�ع����ذلك�الدور�الكب��ة�الذي�استطاع�الدكتور�الوز�ر�جنيد�القيام�بھ����

�البحث �ال: ومش�لة �أن �الباحث �الحظ �العر�ية�أنھ �املجاالت �ش�� ��� �بأدوار�كب��ة �قام �الوز�ر�جنيد دكتور

و�سالمية،�وخصوصا����القيادة�ال��بو�ة��سالمية،�ولكن�ال�يزال��ذا�الدور�يحتاج�إ����براز�ل�ي�ي�ون����ضمن�البحوث�املتداولة�ح

املش�لة�إلخراج�ذلك�الدور�ودراستھ�رآى�الباحث�أنھ�ال�بد�من�معا��ة��ذه: ومن��ذا�املنطلق

املرحوم�الدكتور�الوز�ر�جنيد��شأ�ي�يما،�إذ�تو���والده��إن) 1: (وقد�تحصل�البحث�ع���النتائج��تية. طر�قة�ا��مع�والتحليل

�سمبوخ���قيام �الوز�رمحمد �عمھ �ب��ب�تة ��. فقام �بالعلم�ح�� �باال�تمام �صغره �منذ �وعرف �علمية، ��شأة شأ

�و�عز� �عز�م �ورد ��لم��م، �اتحاد �ع�� ��سالمية ��مة �الشاعر�ف��ا �وحض �عشر�ب�تا، �أر�عة ��� �تقع �الوز�ر�جنيد �حائية إن

�سلوك� �التأث����� �ع�� �ا��ماعة �أفراد �قيادة �استطاع �قد �عليھ �هللا �الشاعر�رحمة إن

السلوك�ال��بوي�املستمد�من�الكتاب�والسنة�من�رفض�مخ��عات�املستعمر�ن،�وترك�اتباع��باطل�والضالل�البعيد،�والتجا�ل�عن��مور�

  .العظيمة�ال���تحدث����ذلك�الزمان�من�فساد�وظلم�و����وغدر�وغرور�وغ���ا

This brief research is about: The ha’iyya of Dr. Al-wazir Junaid and its impact on educational leadership. The research 

aims to expand the knowledge and intellectuals level in the educational field, and shed light on the great role that Dr. Al

d was able to play in the Islamic educational leadership. The research will follow the method of addition and 

analysis. The research obtained the following results: (1) The late Dr. Al-wazir Junaid was raised as an orphan, as his father 

ur years old. So h raised his uncle, Al-wazir Muhammad Sambo. Until he grew up cognitively, and he 

was known since his childhood to be interested in knowledge. (2) The ha’iyya of Dr. Al-wazir Junaid is in fourteen verses, 

ion to unite their restore, their glory and the glory of Islam. (3) The poet may Allah have 

mercy on him, was able to lead the group’s members to  influence their behavior, and direct them to preserve the rules of 

educational behavior derived from Qur’an, and they reject the Inventions of the colonist, they leave the tendency to 

falsehood and distant delusion, and keep away from ignoring the great things that occur at that time like corruption, 

injustice, oppression, treachery, vanity, and others.        
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 حائية�الدكتور�الوز�ر�جنيد����الشك

WAIRI JUNAID AND ITS IMPACT ON EDUCATIONAL 

   :م��ص�البحث

�عن              �املوجز�عبارة �البحث ��ذا إن

مستوى�العل���والفكري����املجال�ال��بوي،�و�سليط�الضوء�ع����ذلك�الدور�الكب��ة�الذي�استطاع�الدكتور�الوز�ر�جنيد�القيام�بھ����

��سالمية �ال��بو�ة �البحث. القيادة ومش�لة

و�سالمية،�وخصوصا����القيادة�ال��بو�ة��سالمية،�ولكن�ال�يزال��ذا�الدور�يحتاج�إ����براز�ل�ي�ي�ون����ضمن�البحوث�املتداولة�ح

ومن��ذا�املنطلق. تتم��ستفادة�بھ

طر�قة�ا��مع�والتحليل: �ذا�البحث

�عمره �من �الرا�عة �سمبوخ���قيام. و�و��� �الوز�رمحمد �عمھ �ب��ب�تة فقام

�و�عز�) 2( .والعلماء �عز�م �ورد ��لم��م، �اتحاد �ع�� ��سالمية ��مة �الشاعر�ف��ا �وحض �عشر�ب�تا، �أر�عة ��� �تقع �الوز�ر�جنيد �حائية إن

�سلوك�) 3. (�سالم �التأث����� �ع�� �ا��ماعة �أفراد �قيادة �استطاع �قد �عليھ �هللا �الشاعر�رحمة إن

السلوك�ال��بوي�املستمد�من�الكتاب�والسنة�من�رفض�مخ��عات�املستعمر�ن،�وترك�اتباع��باطل�والضالل�البعيد،�والتجا�ل�عن��مور�

العظيمة�ال���تحدث����ذلك�الزمان�من�فساد�وظلم�و����وغدر�وغرور�وغ���ا

wazir Junaid and its impact on educational leadership. The research 

aims to expand the knowledge and intellectuals level in the educational field, and shed light on the great role that Dr. Al-

d was able to play in the Islamic educational leadership. The research will follow the method of addition and 

wazir Junaid was raised as an orphan, as his father 

wazir Muhammad Sambo. Until he grew up cognitively, and he 

wazir Junaid is in fourteen verses, 

ion to unite their restore, their glory and the glory of Islam. (3) The poet may Allah have 

mercy on him, was able to lead the group’s members to  influence their behavior, and direct them to preserve the rules of 

and they reject the Inventions of the colonist, they leave the tendency to 

falsehood and distant delusion, and keep away from ignoring the great things that occur at that time like corruption, 
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�درجات �العلم �أوتوا �والذين �منكم �ءامنوا �الذين �هللا والصالة� )1(..."يرفع

صلوات�هللا��)2(" من�خرج����طلب�العلم�ف�و����س�يل�هللا�ح���يرجع

�القيادة� ��� �وأثر�ا �الش�وى ��� �الوز�ر�جنيد �الدكتور حائية

  .ادة�ال��بو�ةالدكتور�الوز�ر�جنيد����القي

�بھ �قام �الذي �الفائق ��س�ام �إلبراز�ذلك �الشديدة �الغ��ة

�بإبراز� �القيام �محاولة �ع�� �الزمالء �الطالب ����يع ��� �الباحث ورغبة

  .��ا����ش���املجاالت�العر�ية�و�سالمية،�وخصوصا����القيادة�ال��بو�ة��سالمية

حياة�املرحوم�الدكتور�الوز�ر�إنھ��عطي�الطالب�فكرة�وا��ة����

الدكتور�الوز�ر�جنيد�إن�امداد�أذ�ان�الطالب�باملحالة�ال���استطاع�

إن�القيام�بمثل��ذا�البحث��)3( .،����ع�كث��ا����بث�الو���الفكري�لدى�أولئك�الطالب

  .اللغة�العر�ية�عموماخصوصا�و 

    

�تلك���بوي  �ع�� �الضوء �و�سليط العر�ي،

  .�ة����املجتمع�النيج��ي ��بو ال�قيادة

�موضوع� �و�و�منحصر����دراسة ا��د�املوضو��،

: وا��د�الثا�ي. حائية�الدكتور�الوز�ر�جنيد����الش�وى�وأثر�ا����القيادة�ال��بو�ة

من�زمن��ستعمار�ال��يطا�ي�و�و�. ا��د�الزم��
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�القائل �العامل�ن �رب �� �درجات: " ا��مد �العلم �أوتوا �والذين �منكم �ءامنوا �الذين �هللا يرفع

من�خرج����طلب�العلم�ف�و����س�يل�هللا�ح���يرجع: "والسالم�ع���أشرف��ن�ياء�واملرسل�ن�القائل

  .وسالمھ�عليھ�وع���آلھ�و��بھ�ومن�تبع�م�بإحسان�إ���يوم�الدين

��عنوان �املتواضع �البحث ��ذا �القيادة��:فإن ��� �وأثر�ا �الش�وى ��� �الوز�ر�جنيد �الدكتور حائية

الدكتور�الوز�ر�جنيد����القي�عبارة�عن�محالة�إبراز��س�ام�الكب���الذي�قام�بھ

  :أسباب�اختيار�املوضوع

�م��ا �مديدة �ألسباب �املوضوع ��ذا �بھ: اختار�الباحث �قام �الذي �الفائق ��س�ام �إلبراز�ذلك �الشديدة الغ��ة

� �ال��بو�ة، �القيادة ��� �الوز�ر�جنيد �بإبراز�الدكتور �القيام �محاولة �ع�� �الزمالء �الطالب ����يع ��� �الباحث ورغبة

��ا����ش���املجاالت�العر�ية�و�سالمية،�وخصوصا����القيادة�ال��بو�ة��سالمية

إنھ��عطي�الطالب�فكرة�وا��ة�����)1( :تتمثل�أ�مية��ذا�البحث����جوانب�مختلفة�م��ا

إن�امداد�أذ�ان�الطالب�باملحالة�ال���استطاع��)2(. جنيد،�و�س�امھ�الكب������القيادة�ال��بو�ة

،����ع�كث��ا����بث�الو���الفكري�لدى�أولئك�الطالبالقيام���ا����القيادة�ال��بو�ة

خصوصا�و ��بية��سالميةالعر�ية،�و���تطور�ال��ال��بو�ة�املتواضع��س�م����توطيد�املكتبة

  

�ال� �املجال ��� �والفكري �العل�� �مستوى �توسيع �إ�� �لبحث �بوي ��دف

قيادةالقيام���ا����رفع�م�انة�ال�الدكتور�الوز�ر�جنيداملحاولة�الكب��ة�ال���استطاع�

�ثالثة �حدود �فتتمثل��� �البحث �موضوع�: ا��د��ل: �ذا �و�و�منحصر����دراسة ا��د�املوضو��،

حائية�الدكتور�الوز�ر�جنيد����الش�وى�وأثر�ا����القيادة�ال��بو�ة: الذي��و��سالمية

ا��د�الزم��: د�الثالثا��. حائية�الدكتور�الوز�ر�جنيد����الش�وى 

 .م19

 .إن�املن���املتبع�����ذا�البحث،��و�من���ا��مع�والتحليل
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  :املقدمة

�القائل   �العامل�ن �رب �� ا��مد

والسالم�ع���أشرف��ن�ياء�واملرسل�ن�القائل

وسالمھ�عليھ�وع���آلھ�و��بھ�ومن�تبع�م�بإحسان�إ���يوم�الدين

��عد   ��عنوان: أما �املتواضع �البحث ��ذا فإن

عبارة�عن�محالة�إبراز��س�ام�الكب���الذي�قام�بھ�ال��بو�ة،�و��و 

أسباب�اختيار�املوضوع

�م��ا    �مديدة �ألسباب �املوضوع ��ذا اختار�الباحث

� �ال��بو�ة، �القيادة ��� �الوز�ر�جنيد الدكتور

��ا����ش���املجاالت�العر�ية�و�سالمية،�وخصوصا����القيادة�ال��بو�ة��سالمية��س�امات�ال���قام

  :أ�مية�البحث

تتمثل�أ�مية��ذا�البحث����جوانب�مختلفة�م��ا

جنيد،�و�س�امھ�الكب������القيادة�ال��بو�ة

القيام���ا����القيادة�ال��بو�ة

املتواضع��س�م����توطيد�املكتبة

  :أ�داف�البحث

�ال�   �املجال ��� �والفكري �العل�� �مستوى �توسيع �إ�� �لبحث ��دف

املحاولة�الكب��ة�ال���استطاع�

  :حدود�البحث

�حدود   �ثالثة�أما �حدود �فتتمثل��� �البحث �ذا

�سالمية �بيةمع�ن����ال�

حائية�الدكتور�الوز�ر�جنيد����الش�وى : ف�و. ا��د�امل�ا�ي

1960: م�إ���عام1900: عام

 :من���البحث

إن�املن���املتبع�����ذا�البحث،��و�من���ا��مع�والتحليل�
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يمكن��و وانتاجا��ا��دبية،��–رحمة�هللا�عليھ�

�عام �ا��رطوم �بجامعة �العر�ية �اللغة �املاجست����� �ش�ادة �لنيل : مختار�أحمد

��اللغة�محمد�املبارك�التكينة�لنيل�ش�ادة�املاجست����

رسالة�قدم�ا،�يح���محمد��م�ن�لنيل�ش�ادة�املاجست������اللغة�العر�ية�

  . م1998: عام. عتيق�ا��اج�بالر�ى الدكتور 

. �ستاذ�الدكتور�عبد�البا���شعيب�أغا�ا

ناصر�أحمد�: رسالة�قدم�ا. يةالقيم�الروحية����شعر�الدكتور�الوز�ر�جنيد�بن�الوز�ر�محمد�البخارى�دراسة�تحليل

  . م�امليالدي2001صكتو�لنيل�ش�ادة�املاجست������اللغة�العر�ية،�بجامعة�عثمان�بن�فودي�صكتو،�عام�

يح���ا��اج�بوي�لنيل�ش�ادة�املاجست������اللغة�العر�ية�

محمد�عمر�مو���،�لنيل�ش�ادة�الل�سا�س����اللغة�العر�ية�

�لالستعمار��ن �السل�� �تصد��ما ��� �الوز�ر�جنيد �وأخوه �البخارى، �محمد �القادر�بن �وتطبيق�ما�الوز�ر�عبد جل��ي

  . م2004: �ستاذ�الدكتور�سمبو�و���جنيد�عام

�أدبية �دراسة �حواء �معلمتھ �ع�� �الوز�ر�جنيد �ومرثية �عا�شة �صديق��ا �ع�� �أسماء �نانا �مرثية �ب�ن بحث��.املوازنة

  . م2004: ا�س����اللغة�العر�ية�بجامعة�عثمان�بن�فودي�صكتو�عام

ُدْن�لنيل�ش�ادة�املاجست������اللغة�
ُ
عمر�مو����غ

�قدمھ �ش�ادة�: بحث �لنيل أبو�كر���ا�ى
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رحمة�هللا�عليھ��–لقد�أجر�ت�دراسات�عديدة�حول���صية�الدكتور�الوز�ر�

  :�شارة�إ���رف�من�ذلك����ما�ي��

�قدم�ا� �عام: رسالة �ا��رطوم �بجامعة �العر�ية �اللغة �املاجست����� �ش�ادة �لنيل مختار�أحمد

محمد�املبارك�التكينة�لنيل�ش�ادة�املاجست����: رسالة�قدم�ا�.��عاد�الفنية����أشعار�الوز�ر�جنيد�العر�ية

  . م1981: العر�ية�بجامعة�أحمد�بلو�َزاِرَ�ا�عام�

رسالة�قدم�ا،�يح���محمد��م�ن�لنيل�ش�ادة�املاجست������اللغة�العر�ية��.وزراء�صكتو�ومسا�م��م����اللغة�العر�ية

  . م1987

الدكتور : ،�مقالة�قدم�امسا�مة�الوز�ر�جنيد�����شر�الثقافة�العر�ية�و�سالمية

�ستاذ�الدكتور�عبد�البا���شعيب�أغا�ا: مقالة�قدم�ا�.املطارحة�ب�ن�الوز�ر�جنيد�ونجلھ�ثمبو�جنيد�دراسة�ونقد

القيم�الروحية����شعر�الدكتور�الوز�ر�جنيد�بن�الوز�ر�محمد�البخارى�دراسة�تحليل

صكتو�لنيل�ش�ادة�املاجست������اللغة�العر�ية،�بجامعة�عثمان�بن�فودي�صكتو،�عام�

يح���ا��اج�بوي�لنيل�ش�ادة�املاجست������اللغة�العر�ية�: تحقيق�الديوان��ول�للدكتور�الوز�ر�جنيد�رسالة�قدم�ا

  . م2002م�بجامعة�عثمان�بن�فودي�صكتو�عا

محمد�عمر�مو���،�لنيل�ش�ادة�الل�سا�س����اللغة�العر�ية�: بحث�قدمھ�.ا��يال����دالية�الوز�ر�جنيد�دراسة�أدبية

 . م2003: بجامعة�عثمان�بن�فودي�صكتو�عام

�لالستعمار��ن �السل�� �تصد��ما ��� �الوز�ر�جنيد �وأخوه �البخارى، �محمد �القادر�بن الوز�ر�عبد

�ستاذ�الدكتور�سمبو�و���جنيد�عام(مقالة�قدم�ا�. لنظر�ة�الصدق�الف����سالمي����قصيدت��ما

�أدبية �دراسة �حواء �معلمتھ �ع�� �الوز�ر�جنيد �ومرثية �عا�شة �صديق��ا �ع�� �أسماء �نانا �مرثية �ب�ن املوازنة

ا�س����اللغة�العر�ية�بجامعة�عثمان�بن�فودي�صكتو�عاملنيل�ش�ادة�الل�س. قدمھ�خديجة�عباس�يح��

ُدْن�لنيل�ش�ادة�املاجست������اللغة�: رسالة�قدم�ا�.دراسات�عن�فن�الوصف����ديوان�الوز�ر�جنيد
ُ
عمر�مو����غ

  . �ـ�1426: العر�ية�بجامعة�عثمان�بن�فودي�صكتو�عام

�أ �مالم �ملعلمھ �الوز�ر�جنيد �الدكتور �وتحليلمرثية �دراسة �قدمھ. بو�كر�ُبوِ�ى بحث

   .م2005: الل�سا�س����اللغة�العر�ية�بجامعة�عثمان�بن�فودي�صكتو�عام
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  الدراسات�السابقة

لقد�أجر�ت�دراسات�عديدة�حول���صية�الدكتور�الوز�ر�  

�شارة�إ���رف�من�ذلك����ما�ي��

�شاعرا/ 1 �.الوز�ر�جنيد

  . م1980

��عاد�الفنية����أشعار�الوز�ر�جنيد�العر�ية/ 2

العر�ية�بجامعة�أحمد�بلو�َزاِرَ�ا�عام�

وزراء�صكتو�ومسا�م��م����اللغة�العر�ية/ 3

و�عام
ُ
ان

َ
1987: بجامعة�َباَيُرو��

مسا�مة�الوز�ر�جنيد�����شر�الثقافة�العر�ية�و�سالمية/ 4

املطارحة�ب�ن�الوز�ر�جنيد�ونجلھ�ثمبو�جنيد�دراسة�ونقد/ 5

  . م�1999: عام�

القيم�الروحية����شعر�الدكتور�الوز�ر�جنيد�بن�الوز�ر�محمد�البخارى�دراسة�تحليل/ 6

صكتو�لنيل�ش�ادة�املاجست������اللغة�العر�ية،�بجامعة�عثمان�بن�فودي�صكتو،�عام�

تحقيق�الديوان��ول�للدكتور�الوز�ر�جنيد�رسالة�قدم�ا/ 7

بجامعة�عثمان�بن�فودي�صكتو�عا

ا��يال����دالية�الوز�ر�جنيد�دراسة�أدبية/ 8

بجامعة�عثمان�بن�فودي�صكتو�عام

  .دراسة�أدبية

�لالستعمار��ن/ 9 �السل�� �تصد��ما ��� �الوز�ر�جنيد �وأخوه �البخارى، �محمد �القادر�بن الوز�ر�عبد

لنظر�ة�الصدق�الف����سالمي����قصيدت��ما

�أدبية�/10 �دراسة �حواء �معلمتھ �ع�� �الوز�ر�جنيد �ومرثية �عا�شة �صديق��ا �ع�� �أسماء �نانا �مرثية �ب�ن املوازنة

قدمھ�خديجة�عباس�يح��

دراسات�عن�فن�الوصف����ديوان�الوز�ر�جنيد/ 11

العر�ية�بجامعة�عثمان�بن�فودي�صكتو�عام

�أ/ 12 �مالم �ملعلمھ �الوز�ر�جنيد �الدكتور مرثية

الل�سا�س����اللغة�العر�ية�بجامعة�عثمان�بن�فودي�صكتو�عام
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:  

  بن�أ�ي�بكر�)3(بن�عثمان�غطاط
َ
بن� بن�عمر  َم يْ ل

  .و����السنغال�إ���أرض��ال�وسا

 1903 : فقاملوا .ال��رى  1325 :عام 

�عمره �من � �الرا�عة �و�و��� �والده �تو�� �إذ �ي�يما، �الوز�ر�جنيد �الدكتور �املرحوم �الوز�رمحمد� .�شأ �عمھ �ب��ب�تة فقام

�ش��� .والعلماء �ب�ت ��� ��شأ �بأنھ  وذلك

ِ َم  املرحوم�عبد�القادر�بن�أ�ي�بكر
ّ
 ث

ُ
 وط

�عديدة، �كتبا �الكر�م �القرآن �ختم ��عد �أيد��م �ع�� �التوحيد، قرأ والفقھ����

�إ���الدكتور� .ولم�يكن�فظا�وال�غليظ�القلب استمعوا

�حلوا��ديث،حاضرالبد�ة، �الروح، �خفيف �ال�مة، �عال �رجل �أنھ ��عرف �عاشر�املروم  ومن

شديد�الورع،واسع�الصدر،بارع����العلوم�والفنون��سالمية،�والثقافة�

  :���أبيات�قصيدة�مدحھ���ا

ـــأديبا�غز�ر�العلم�ل�ن�الوائ ـــ ـــ   حــــــــــــــــــ

�أعمامھ�شعراء، �آباءه �كث���من ��ان �الوزراء� إذ وخاصة

�أغراضھ،�املدح� �معظم �الشعر��� �يقول �أن فاستطاع
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  :حث��جابة�عن�ال�ساؤالت��تية

  ؟�الدكتور�الوز�ر�جنيد،�وكيف��انت��شأتھ�العلمية

  ؟الوز�ر�جنيدبحائية�الدكتور�ما�التعر�ف�

  ؟�القيادة�ال��بو�ة أثر�حائية�الدكتور�الوز�ر�جنيد���

:�ون����ثالثة�مباحث��ع���النحو�التا��تال�ساؤالت�السابقة�س

  نبذة�تار�خية�عن�حياة�الدكتور�الوز�ر�جنيد

بن�عثمان�غطاط بن�أحمد بن�محمد�البخارى  الدكتور�الوز�ر�جنيد

  إحدى�القبيلة�الفالتية�ال����اجرت تورود�ى،
ُ
  وَت من�بالد�ف

ُ
و����السنغال�إ���أرض��ال�وساوُر ت

�الدكتورالوز�ر�جنيد �عليھ -ولد �هللا �� -رحمة  غِ ����
َ
 ط

َ
�صكتو�)4(ااوَ اط  بمدينة

�عمره �من � �الرا�عة �و�و��� �والده �تو�� �إذ �ي�يما، �الوز�ر�جنيد �الدكتور �املرحوم �شأ

�بالعلم �باال�تمام �صغره �منذ �وعرف �علمية، ��شأة ��شأ والعلماء� وقد

املرحوم�عبد�القادر�بن�أ�ي�بكر :علماء�عصره،أمثال���� و�علم�ع���أيدي�كث���من�مشا .

�عديدة،� و .وغ���ما�)7(ي �كتبا �الكر�م �القرآن �ختم ��عد �أيد��م �ع�� قرأ

  .االت�العر�ية�و�سالميةوغ��ذلك�من�املج واللغة،

ولم�يكن�فظا�وال�غليظ�القلب وصفات�فاضلة، اتصف�املرحوم�الوز�رجنيد�بأخالق�حميدة،

�حلوا��ديث،حاضرالبد�ة،:"  �الروح، �خفيف �ال�مة، �عال �رجل �أنھ ��عرف �عاشر�املروم ومن

شديد�الورع،واسع�الصدر،بارع����العلوم�والفنون��سالمية،�والثقافة� ا���ة،فصيح�اللسان،�واسع��طالع،�موثق�

 
َ
���أبيات�قصيدة�مدحھ���ا إمام�م��د�الشيخ�عثمان�ْن يمَ لِ رحوم�الشيخ�ن

أديبا�غز�ر�العلم�ل�ن�الوائ   *ا��ـــوقداختار�من�ب�ت�الوزارة�علم

ـــــقر�ح�  ـــسمت�وأعلت�ب�ن�القرائ���*ة���ــ ـــــــــــ ـــــــــــ ـــــــــــ ــ ـــ ــ   حـ

ـــجنيدسديد�الرأي�سيد�قوم ــــــــ ــ   )9(" مالز�م�ا����اج�ب�ن�ا���ا����*ھ���ـ

�الوز�ر�جنيد �الدكتور �هللا�عليھ�- ولد �شاعرة�-رحمة �أسرة �أعمامھ�شعراء،،��� �آباءه �كث���من ��ان إذ

�شاعرا �البيعة ��ونتھ �وقد �إال �عي�يھ �يفتح �يكد �لم �أغراضھ،�املدح�.ولذا �معظم �الشعر��� �يقول �أن فاستطاع
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حث��جابة�عن�ال�ساؤالت��تيةاوسيحاول�الب��

الدكتور�الوز�ر�جنيد،�وكيف��انت��شأتھ�العلميةمن�/ 1

ما�التعر�ف�/ 2  

أثر�حائية�الدكتور�الوز�ر�جنيد���ما�/ 3  

ال�ساؤالت�السابقة�ستلك��و��جابة�عن�

نبذة�تار�خية�عن�حياة�الدكتور�الوز�ر�جنيد�:املبحث��ول 

الدكتور�الوز�ر�جنيد �والعالمة��ديب

تورود�ى، من�قبيلة .أحمد

�الدكتورالوز�ر�جنيد ولد

   )5(.امليالدي

�عمره �من � �الرا�عة �و�و��� �والده �تو�� �إذ �ي�يما، �الوز�ر�جنيد �الدكتور �املرحوم �شأ

�بالعلم .سمبوخ���قيام �باال�تمام �صغره �منذ �وعرف �علمية، ��شأة ��شأ وقد

.و�و�ب�ت�الوزارة بالعلم،
�أبو�كر�)6( يو�ِ بُ  والعالمة

  وأصولھ،�وا��ديث،�

واللغة، والنحو، والتصوف،

اتصف�املرحوم�الوز�رجنيد�بأخالق�حميدة،�

�يصفھ �إذ �بالر�ي :" عتيق

فصيح�اللسان،�واسع��طالع،�موثق�

  )8("العر�ية

 كما�وصفھ�امل
َ
رحوم�الشيخ�ن

وقداختار�من�ب�ت�الوزارة�علم"      

 و أخا��فطنة��ذا�يقظة��

جنيدسديد�الرأي�سيد�قوم 

  :شاعر�تھ

�الوز�ر�جنيد �الدكتور ولد

�شاعرا.م��م �البيعة ��ونتھ �وقد �إال �عي�يھ �يفتح �يكد �لم ولذا
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�نيج��يا �الشعر��� �رواد �من �رائدا �أصبح ��ستاذ� .ح�� �يقولھ �ما �إ�� استمعوا

�الشعر، �ميدان �طرقوا �الذين �الفحول �الشعراء �الوز�ر�كأحد �عرف ��دب� ولقد وأثروا
10(  

جعل�هللا�عز�وجل�ا��نة� )11(.امليالدية

فعول�مفاعيلن�*  فعول�مفاعيلن�فعولن�مفاعلن��

�و�عز��سالم �عز�م �ورد ��لم��م، �اتحاد �ع�� ��سالمية ��مة �الشاعر�ف��ا �أبيات�. حض �ي�� �ما و��

(   

�خطورة �إ�� �ا��ماعة �أفراد �إ���امل�وتوجيھ يل

عن��مور�العظيمة�ال���تحدث����ذلك�

،�وال�ينفع�م�نصيحة�النا���و�ت��ب�كذلك�عن�غفلة�الناس�

�إ���ذلك،�وال�يخشون�كيده،�وظلمھ�مع�أنھ�يحاول�احتقار� عن�ما�يمليھ�عل��م�الزمان�من�ال��ائب�و�نفعاالت�وما

غات�فعل��م�أن�يتذكروا��ؤالء�الط�،استمر��عظ�م�و�رشد�م�و�ن���م�بأن�ما����الدنيا�ل�س�بدائم
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�نيج��يا .وغ��ذالك والش�وى  �الشعر��� �رواد �من �رائدا �أصبح ح��

��ا�ى �محمد �أحمد �الشعر،" :كتور �ميدان �طرقوا �الذين �الفحول �الشعراء �الوز�ر�كأحد �عرف ولقد

10("والروحية والثقافية، العر�ي�بالقصائد�املختلفة�ال����عا���القضايا��جتماعية،

امليالدية  1997: املوافق. ال��ر�ة1417: تو���املرحوم�الوز�ر�جنيد����أول�رمضان،�سنة

 .إنھ��عا���و���ذلك�والقادر�ع����ل����ء

  بحائية�الدكتور�الوز�ر�جنيدالتعر�ف�

فعول�مفاعيلن�فعولن�مفاعلن��: و���من�البحر�الطو�ل�حائية�الوز�ر�جنيد����أر�عة�عشر�ب�تا،

�و�عز��سالم �عز�م �ورد ��لم��م، �اتحاد �ع�� ��سالمية ��مة �الشاعر�ف��ا حض

ـــــــــعقلت�ولكن�أذ�لتك���الف ـــ ــــــــ ــ   وكيف�يط�ش�العقل�و�مر�وا�� *    وادحــ

ـــلذلك���ال�يجديك�بالن���ناص * ى��ج�لت��عيد�العلم�من�عظم�ما��تر  ــ ــ   حـ

ـــس�ت�بما�يم������عليك���دروس ــــــــ ـــزمانك����قبل��اليوم��والز�ر�فائ *    ھـــــ ـــ   حـ

ـــوما��ان�يمليھ�الكتاب��عليك��م ـــــــــــ ــ ـــ��ائب���د�ر�صرفھ�لك�ش *   نـ ــ ـــ   ارحــــــــــ

ـــفال�تخش�من�جور��الزمان��وكي ــ ـــ ــ ـــيناطفما�زال�قد��ما��بالرجال� *   دهــ ــ ـــ ـــ ــ ــ   حـ

ـــفما��ان����الدنيا����فل�س���بدائ ـــ ـــ ــــــــ ـــفب�نا���روى����يحلو�إذا��و�مال *   مـــ ــــــــ ــ   حـ

ـــوا�� ــــــــــ ــــــــ ـــ ــــــــ ـــ ــــــــ ـــ ــــــــ ـــ ــــــــ ـــ ــــــــ ــ ـــح؟�و�ل�بقي�املرجوح�م��م�*  وإال�فأين��لون�وما�بنـ ــ   )12("وراجــ

ـــــــــكفاك�ا�عاظا�يا��أ�����فال���تك ـــــــــــ ــ ـــ ــ ــ   كمن���شت�ى��ظالم�والصبح�وا�� *   نـ

ـــورد�جميع��مر��أمرك���ل ـــــــــــ ــ ـــ ـــــــــــ ـــــــــــ ـــــــــــ ــــــــــ ـــإ���هللا�ال�يث�يك�عن *   ھـ ــــــــ ــ ـــمھ�املال ـ ـــ ــــــــ ـــ ــــــــ ـــ ــــــــ ـــ ــــــــ   حـ

ـــوفوض�إليھ��مر���يكفيك�����لم ـــ ــــــــ ـــ ــ ـــــــــعراك����فإن�الد�ر����غ *   اـ ـــاد�ورائـ ــ ـــ ـــ ــــــــ ـــ   حــــ

ـــــــــوسلم�إليھ��مر����وارض���بحكم ـــ ــ ـــراب�ھ�ذلكــــــومن�����عتصم���بالل *   ھـ ـــ ـــ ــــــــ ـــ ــــــــ ـــ   حــــــ

ـــإلـ���اكف���دنيا�وأخرى�و�رزخ ـــ ـــــــــــ ــ ـــ ــــــــــ ــــوأحسن�ختامي�يوم�تبك  *  اـ ــ ـــى�النوائــ ــــــــ ـــ ــ ــ   حـ

ـــوصل�ع���املختار�أحمد���من��ب ــــــــ ـــ ــــــــنلوذ�ليوم�عز����في *   ھـــــــــ ـــاملسامھ����ــ ـــ ـــ ــــــــ ـــ ــــــــ ـــ ـــــــ   حــ

ـــوسلم���عليھ�����ثم����بارك���وآل ــــــــ ـــ ــــــــ ـــ ــــــــ )13(و��ب�أو���ا����ات�ما�ساح�سائح� *  ھـــ

  أثر�القصيدة����القيادة�ال��بو�ة

� �قيادة �ع�� �القصيدة �تلك ��� �عليھ �هللا �الشاعر�رحمة �خطورةس�� �إ�� �ا��ماعة �أفراد وتوجيھ

عن��مور�العظيمة�ال���تحدث����ذلك�التجا�ل��املستعمر�ن�ومخ��عا��م،�واتباع�م�����باطل�والضالل�البعيد،�و 

،�وال�ينفع�م�نصيحة�النا���و�ت��ب�كذلك�عن�غفلة�الناس�ذلك�وظلم�و����وغدر�وغرور�وغ�� 

�إ���ذلك،�وال�يخشون�كيده،�وظلمھ�مع�أنھ�يحاول�احتقار� عن�ما�يمليھ�عل��م�الزمان�من�ال��ائب�و�نفعاالت�وما

استمر��عظ�م�و�رشد�م�و�ن���م�بأن�ما����الدنيا�ل�س�بدائم

�قبل�م،�وأنھ�لم�يبق�الرا���م��م�وال�املرجوح
ْ
  .الذين�عاشوا
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والش�وى  والوصف، والرثاء،

��ا�ىالد �محمد �أحمد كتور

العر�ي�بالقصائد�املختلفة�ال����عا���القضايا��جتماعية،

  :وفاتھ

تو���املرحوم�الوز�ر�جنيد����أول�رمضان،�سنة

إنھ��عا���و���ذلك�والقادر�ع����ل����ء .مثواه

التعر�ف�: املبحث�الثا�ي

حائية�الوز�ر�جنيد����أر�عة�عشر�ب�تا،تقع�

�مفاعلن �و�عز��سالم�.فعولن �عز�م �ورد ��لم��م، �اتحاد �ع�� ��سالمية ��مة �الشاعر�ف��ا حض

  :القصيدة

عقلت�ولكن�أذ�لتك���الف"

ج�لت��عيد�العلم�من�عظم�ما��تر 

س�ت�بما�يم������عليك���دروس�

وما��ان�يمليھ�الكتاب��عليك��م

فال�تخش�من�جور��الزمان��وكي

فما��ان����الدنيا����فل�س���بدائ

ـــوا�� ــــــــــ ــــــــ ـــ ــــــــ ـــ ــــــــ ـــ ــــــــ ـــ ــــــــ ـــ ــــــــ ــ وإال�فأين��لون�وما�بنـ

  :وقال

كفاك�ا�عاظا�يا��أ�����فال���تك

ورد�جميع��مر��أمرك���ل

وفوض�إليھ��مر���يكفيك�����لم

وسلم�إليھ��مر����وارض���بحكم

إلـ���اكف���دنيا�وأخرى�و�رزخ

وصل�ع���املختار�أحمد���من��ب

وسلم���عليھ�����ثم����بارك���وآل

أثر�القصيدة����القيادة�ال��بو�ة: املبحث�الثالث

  � �قيادة �ع�� �القصيدة �تلك ��� �عليھ �هللا �الشاعر�رحمة س��

املستعمر�ن�ومخ��عا��م،�واتباع�م�����باطل�والضالل�البعيد،�و 

وظلم�و����وغدر�وغرور�وغ��  من�فساد�،الزمان

�إ���ذلك،�وال�يخشون�كيده،�وظلمھ�مع�أنھ�يحاول�احتقار� عن�ما�يمليھ�عل��م�الزمان�من�ال��ائب�و�نفعاالت�وما

استمر��عظ�م�و�رشد�م�و�ن���م�بأن�ما����الدنيا�ل�س�بدائمو . الرجال�وتدس�س�م

�قبل�م،�وأنھ�لم�يبق�الرا���م��م�وال�املرجوح
ْ
الذين�عاشوا



سوسیوتربویة إلعادة إنتاج الثقة بین 

 

       براین      ألمانیا/ اصدارات المركز الدیمقراطي العربي للدراسات السیاسیة واالقتصادیة 

274 

ثم�طلب�. �خوة�إ���ا�عاظ،�ورد��مور�وتفو�ض�ا�إ���هللا�سبحانھ�و�عا���ألنھ��و�ال�ا��

�بھ�ألن�الرابح�
ْ
�بحكمھ،�و�عتصموا

ْ
مو�جميع�أمور�م�إ���املو���تبارك�و�عا��،�و�رضوا

ّ
�و�من�اعتصم�بھ�جال�م��م�أن��سل

�ختم� �ثم �عاقبتھ، �و�حسن �و�رزخا �وأخرى �دنيا �يكفيھ �أن �يدعوه �و�عا�� �سبحانھ �مواله �إ�� �توجھ �ذلك و�عد

يدة����سلوك�أفراد�املجتمع�وقياد��م�وتوج����م�لبلوغ�الغايات�امل�شودة�ال����ساعد�

ومن�. ع���املحافظة�ع���قواعد�السلوك�ال��بوي�املستمد�من�كتاب�هللا�عز�وجل�وسنة�رسولھ�عليھ�الصالة�والسالم

�وإ��� �الدنيا �إ�� �الر�ون �خطورة �إ�� �توج��م �التأث����� �ع�� �ا��ماعة �أفراد �قيادة �استطاع ��بيات ��ذه فالشاعر���

توجيھ�الناس�إ���التو�ل�ورد��مور�وتفو�ض�ا�إ���املو���

�ما� �جميع ��� �و�عا�� �تبارك �متوكال�عليھ �وحينھ �وقتھ ��ل �لر�ھ �يصرف �ا��ق �املؤمن �طبيعة ��� و�ذه

�جميع� ��� �عز�وجل �هللا �إ�� �و�نابة تو�ل

  :ھ،�و�ظ�ر�ذلك�عند�قول�الشاعر�رحمھ�هللا

ـــعراك����فإن�الد�ر����غاد�ورائ   حــ

    

و�ج���ذلك�. توجيھ�أفراد�ا��ماعة�إ���الز�د�و�ستعداد�ليوم�املعاد

فقد�نبھ�الشاعر�����ذين�الب�ت�ن�بأن�ما����الدنيا�ال�يدوم�فعل��ل�عاقل�أن��ستغن�ع��ا،�و�فكر�عن��مم�السابقة،��

  : ذلك�عند�قول�الشاعر

سوسیوتربویة إلعادة إنتاج الثقة بین  رؤى: التربویة واتجاھات التربیة الحدیثة
 المؤسسات التربویة والمجتمع
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�خوة�إ���ا�عاظ،�ورد��مور�وتفو�ض�ا�إ���هللا�سبحانھ�و�عا���ألنھ��و�ال�ا���وجھثم�شرع�الشاعر�ي

�بھ�ألن�الرابح�
ْ
�بحكمھ،�و�عتصموا

ْ
مو�جميع�أمور�م�إ���املو���تبارك�و�عا��،�و�رضوا

ّ
م��م�أن��سل

  )14( ".ومن��عتصم�با��قد��دى�إ���صراط�مستقيم

�ختم� �ثم �عاقبتھ، �و�حسن �و�رزخا �وأخرى �دنيا �يكفيھ �أن �يدعوه �و�عا�� �سبحانھ �مواله �إ�� �توجھ �ذلك و�عد

  .القصيدة�بالصالة�ع���املصطفى�ص���هللا�عليھ�وسلم،�وآلھ�وأ��ابھ

يدة����سلوك�أفراد�املجتمع�وقياد��م�وتوج����م�لبلوغ�الغايات�امل�شودة�ال����ساعد�ولقد�أثرت�تلك�القص

ع���املحافظة�ع���قواعد�السلوك�ال��بوي�املستمد�من�كتاب�هللا�عز�وجل�وسنة�رسولھ�عليھ�الصالة�والسالم

  :ذلك�توجيھ��مة�إ���خورة�امليل�إ���الظامل�ن،�و�ت���ذلك�عند�قولھ

ـــمن�جور��الزمان��وكي ـــ ـــ ــ ـــــــــفما�زال�قد��ما��بالرجال�يناط *   دهـ   حـــــــ

ــــــــــــفما��ان����الدنيا����فل�س���بدائ ـــــــــــ ـــفب�نا���روى����يحلو�إذا��و�مال *   مـــــــ ــــــــــ   حـ

ـــ ـــ ـــــــــــ ـــأين��لون�وما�بنــــــ ـــوا��وإال�فـــــــــ ــ ـــ ـــــــــــ ــ ــــ ــــــــ ـــ ــــــــ ـــ ــــــــ ـــح؟*  ـ ــ   )15(" و�ل�بقي�املرجوح�م��م��وراجــ

�وإ��� �الدنيا �إ�� �الر�ون �خطورة �إ�� �توج��م �التأث����� �ع�� �ا��ماعة �أفراد �قيادة �استطاع ��بيات ��ذه فالشاعر���

توجيھ�الناس�إ���التو�ل�ورد��مور�وتفو�ض�ا�إ���املو���: الوز�ر�جنيد����القياة�ال��بو�ة�ومما�ي��ن�بھ�ع���تأث���حائية

�ما� �جميع ��� �و�عا�� �تبارك �متوكال�عليھ �وحينھ �وقتھ ��ل �لر�ھ �يصرف �ا��ق �املؤمن �طبيعة ��� و�ذه

�ال �إ�� �الناس �قيادة �يحاول �القصيدة ��ذه ��� �الوز�ر�جنيد �تلقى �جميع�ولذا ��� �عز�وجل �هللا �إ�� �و�نابة تو�ل

   :استمعوا�ليھ�إذيقول 

ـــــأمرك���ل ـــــــــــ ـــــــــــ ـــإ���هللا�ال�يث�يك�عنھ�املالم *   ھـــــــ ـــ ــــــــ ـــ ـــــــــــ ــ   حـ

ــــ�لم يكفيك ـــــــــــ ــ ــ ـــفإن�الد�ر����غاد�ورائ����عراك *   اـ   حــ

ـــومن�����عتصم���با��ذلك�راب *  وسلم�إليھ��مر����وارض���بحكمھ ــــــــ ــ   حــ

ــــإلـ���اكف���دنيا�وأخرى�و�رزخ ـــ ـــ ــ   )19("وأحسن�ختامي�يوم�تب�ى�النوائح  *  اــ

ھ،�و�ظ�ر�ذلك�عند�قول�الشاعر�رحمھ�هللاقيادة��مة�وتوج���ا�إ����ستعانة�با��و�عتصام�ب

ـــــ�لم يكفيك وفوض�إليھ��مر ـــــــ عراك����فإن�الد�ر����غاد�ورائ *   اـ

ـــومن�����عتصم���با��ذلك�راب *  وسلم�إليھ��مر����وارض���بحكمھ ــــــــ ــ   )20("  حــ

توجيھ�أفراد�ا��ماعة�إ���الز�د�و�ستعداد�ليوم�املعاد�:ال��بو�ةومن��تأث���حائية�الوز�ر�جنيد����القياة�

ـــفما��ان����الدنيا����فل�س���بدائ ـــ ـــ ـــــــــفب�نا���روى����يحلو�إذا��و�مال *   مــ ـــ   حــ

ـــ ـــ ـــ ــــــــ ـــ ــــــــ ـــ ــــــــ ـــ ــــــــ ــ ـــوا��وإال�فأين��لون�وما�بنـ ــــــــــ ــــــــ ـــ ـــح؟*  ــ ــ   )23("و�ل�بقي�املرجوح�م��م��وراجــ

فقد�نبھ�الشاعر�����ذين�الب�ت�ن�بأن�ما����الدنيا�ال�يدوم�فعل��ل�عاقل�أن��ستغن�ع��ا،�و�فكر�عن��مم�السابقة،��

ذلك�عند�قول�الشاعرو�الحظ�. التوجيھ�إ���التوصل�وطلب�حسن�ا��اتمة

ـــــــــإلـ���اكف���دنيا�وأخرى�و�رزخ ـــــــــــ ــ ـــــــــى�النوائــــوأحسن�ختامي�يوم�تبك  *  اــ ـــ ــ ــ   حـ
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ثم�شرع�الشاعر�ي  

�بھ�ألن�الرابح�
ْ
�بحكمھ،�و�عتصموا

ْ
مو�جميع�أمور�م�إ���املو���تبارك�و�عا��،�و�رضوا

ّ
م��م�أن��سل

ومن��عتصم�با��قد��دى�إ���صراط�مستقيم: "وعال�قال��عا��

�ختم�   �ثم �عاقبتھ، �و�حسن �و�رزخا �وأخرى �دنيا �يكفيھ �أن �يدعوه �و�عا�� �سبحانھ �مواله �إ�� �توجھ �ذلك و�عد

القصيدة�بالصالة�ع���املصطفى�ص���هللا�عليھ�وسلم،�وآلھ�وأ��ابھ

ولقد�أثرت�تلك�القص  

ع���املحافظة�ع���قواعد�السلوك�ال��بوي�املستمد�من�كتاب�هللا�عز�وجل�وسنة�رسولھ�عليھ�الصالة�والسالم

ذلك�توجيھ��مة�إ���خورة�امليل�إ���الظامل�ن،�و�ت���ذلك�عند�قولھ

من�جور��الزمان��وكيفال�تخش�" 

فما��ان����الدنيا����فل�س���بدائ

ـــ ـــ ـــــــــــ ـــأين��لون�وما�بنــــــ وإال�فـــــــــ

�وإ��� �الدنيا �إ�� �الر�ون �خطورة �إ�� �توج��م �التأث����� �ع�� �ا��ماعة �أفراد �قيادة �استطاع ��بيات ��ذه فالشاعر���

  .الظامل�ن�الطغات�

ومما�ي��ن�بھ�ع���تأث���حائية

�و�عا�� �ما�. سبحانھ �جميع ��� �و�عا�� �تبارك �متوكال�عليھ �وحينھ �وقتھ ��ل �لر�ھ �يصرف �ا��ق �املؤمن �طبيعة ��� و�ذه

�ال. أصابھ �إ�� �الناس �قيادة �يحاول �القصيدة ��ذه ��� �الوز�ر�جنيد �تلقى ولذا

استمعوا�ليھ�إذيقول . أمور�م�وشؤو��م

أمرك���ل ورد�جميع��مر" 

يكفيك وفوض�إليھ��مر

وسلم�إليھ��مر����وارض���بحكمھ

إلـ���اكف���دنيا�وأخرى�و�رزخ

قيادة��مة�وتوج���ا�إ����ستعانة�با��و�عتصام�ب: ذلك�ومن  

وفوض�إليھ��مر"    

وسلم�إليھ��مر����وارض���بحكمھ

ومن��تأث���حائية�الوز�ر�جنيد����القياة�

  :عند�قولھ

فما��ان����الدنيا����فل�س���بدائ"

ـــ ـــ ـــ ــــــــ ـــ ــــــــ ـــ ــــــــ ـــ ــــــــ ــ وإال�فأين��لون�وما�بنـ

فقد�نبھ�الشاعر�����ذين�الب�ت�ن�بأن�ما����الدنيا�ال�يدوم�فعل��ل�عاقل�أن��ستغن�ع��ا،�و�فكر�عن��مم�السابقة،��

  .و�تؤ�ب�ليوم�املعاد

التوجيھ�إ���التوصل�وطلب�حسن�ا��اتمة: ومن�ذلك  

إلـ���اكف���دنيا�وأخرى�و�رزخ" 
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24(  

و�يبدو�فيما�سبق�أن�حائية�الدكتور��الوز�ر�جنيد�قد�استطاعت�قيادة�أفراد�ا��ماعة�ع���التأير����سلوك�م�وتوج���م�

،�واتباع�م�����باطل�والضالل�البعيد،�و�تجا�لون�عن��مور�العظيمة�ال���تحدث�

واسطاع�كذلك�سرد�العديد�من��داف�ال��بو�ة��سالمية�

،�التو�ل،�ورد��مور�وتفو�ض�ا�إ���املو���تبارك�و�عا��،�و�نابة�

إليھ�وما����ذلك،�من��ف�ار�ال���تل����داف�ال��بو�ة��سالمية،��مر�الذي�أس�م�مس�امة�ال��س��ان���ا�ع���املحافظة�

�ال��بو�ة �القيادة ��� �وأثر�ا �الوز�ر�جنيد �الدكتور �حائية �ع�� �التعر�ف �إ�� �الدراسة ����. ذه �ال�دف و�ان

،�و�سليط�الضوء�ع���تلك�املحاولة�الكب��ة�ال���

 1903 : املوافق .ال��رى  1325 :عام بمدينة�صكتو

 ،بالعلم �شأ����ب�ت�ش����وذلك�بأنھ 

حض�الشاعر�ف��ا��مة��سالمية�ع���اتحاد�

أثرت����سلوك�أفراد�املجتمع�وقياد��م�وتوج����م�لبلوغ�الغايات�امل�شودة�ال����ساعد�ع���

  .املحافظة�ع���قواعد�السلوك�ال��بوي�املستمد�من�كتاب�هللا�عز�وجل�وسنة�رسولھ�عليھ�الصالة�والسالم

وج��م�إ���خطورة�الر�ون�إ���الدنيا�إن�الشاعر�رحمھ�هللا�استطاع�����قصيدتھ�قيادة�أفراد�ا��ماعة�ع���التأث������ت

�و� �و�عا��، �سبحانھ �املو�� �إ�� �وتفو�ض�ا ��مور �ورد �التو�ل �إ�� �الناس �توجيھ �استطاع �كما �الطغات، �الظامل�ن وإ��
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ـــوصل�ع���املختار�أحمد���من��ب ــــــــ ـــ ــــــــنلوذ�ليوم�عز����في *   ھـــــــــ ـــھ����املسامــ ـــ ــــــــ ـــ ــــــــ ـــ ـــــــ   حــ

ـــوسلم���عليھ�����ثم����بارك���وآل ــــــــ ـــ ــــــــ ـــ ــــــــ 24("و��ب�أو���ا����ات�ما�ساح�سائح� *  ھـــ

و�يبدو�فيما�سبق�أن�حائية�الدكتور��الوز�ر�جنيد�قد�استطاعت�قيادة�أفراد�ا��ماعة�ع���التأير����سلوك�م�وتوج���م�

،�واتباع�م�����باطل�والضالل�البعيد،�و�تجا�لون�عن��مور�العظيمة�ال���تحدث�الظلمةميل�الناس�إ���

واسطاع�كذلك�سرد�العديد�من��داف�ال��بو�ة��سالمية�. ���ذلك�الزمان،�من�فساد�وظلم�و����وغدر�وغرور�وغ���ا

،�التو�ل،�ورد��مور�وتفو�ض�ا�إ���املو���تبارك�و�عا��،�و�نابة�ال���تقّوم�سلوك���سان�إ���سواء�الصراط،��الز�د

إليھ�وما����ذلك،�من��ف�ار�ال���تل����داف�ال��بو�ة��سالمية،��مر�الذي�أس�م�مس�امة�ال��س��ان���ا�ع���املحافظة�

 .وجزاه��لھ�خ��ا. ع���قواعد�السلوك�ال��بوي 

  

�ال��بو�ة �القيادة ��� �وأثر�ا �الوز�ر�جنيد �الدكتور �حائية �ع�� �التعر�ف �إ�� �الدراسة ذه

،�و�سليط�الضوء�ع���تلك�املحاولة�الكب��ة�ال�����بوي��سالميتوسيع�مستوى�العل���والفكري����املجال�ال�

  .القيام���ا����القيادة�ال��بو�ة

  : �ان�ع���أبرز�ا�ماي���النتائجقد�خرجت�الدراسة�بمجموعة�من�

 غِ ��ولد����� - رحمة�هللا�عليھ -الدكتورالوز�ر�جنيد
َ
 ط

َ
بمدينة�صكتو�)3( ااوَ اط

 .والعلماء� �شأ��شأة�علمية،�وعرف�منذ�صغره�باال�تمام�بالعلم

  ولم�يكن�فظا�وال�غليظ�القلب وصفات�فاضلة، اتصف�بأخالق�حميدة،

حض�الشاعر�ف��ا��مة��سالمية�ع���اتحاد��.و���من�البحر�الطو�ل����أر�عة�عشر�ب�تا،�تقع�حائية�الوز�ر�جنيد

  .�لم��م،�ورد�عز�م�و�عز��سالم

أثرت����سلوك�أفراد�املجتمع�وقياد��م�وتوج����م�لبلوغ�الغايات�امل�شودة�ال����ساعد�ع����حائية�الوز�ر�جنيد

املحافظة�ع���قواعد�السلوك�ال��بوي�املستمد�من�كتاب�هللا�عز�وجل�وسنة�رسولھ�عليھ�الصالة�والسالم

إن�الشاعر�رحمھ�هللا�استطاع�����قصيدتھ�قيادة�أفراد�ا��ماعة�ع���التأث������ت

�و� �و�عا��، �سبحانھ �املو�� �إ�� �وتفو�ض�ا ��مور �ورد �التو�ل �إ�� �الناس �توجيھ �استطاع �كما �الطغات، �الظامل�ن وإ��

  .�ستعانة�و�عتصام�بھ�تبارك�و�عا��
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وصل�ع���املختار�أحمد���من��ب

وسلم���عليھ�����ثم����بارك���وآل

و�يبدو�فيما�سبق�أن�حائية�الدكتور��الوز�ر�جنيد�قد�استطاعت�قيادة�أفراد�ا��ماعة�ع���التأير����سلوك�م�وتوج���م�

ميل�الناس�إ�������خطورةإ

���ذلك�الزمان،�من�فساد�وظلم�و����وغدر�وغرور�وغ���ا

ال���تقّوم�سلوك���سان�إ���سواء�الصراط،��الز�د

إليھ�وما����ذلك،�من��ف�ار�ال���تل����داف�ال��بو�ة��سالمية،��مر�الذي�أس�م�مس�امة�ال��س��ان���ا�ع���املحافظة�

ع���قواعد�السلوك�ال��بوي 

  ا��اتمة�ونتائج�البحث

      �� �ال��بو�ة�دفت �القيادة ��� �وأثر�ا �الوز�ر�جنيد �الدكتور �حائية �ع�� �التعر�ف �إ�� �الدراسة ذه

توسيع�مستوى�العل���والفكري����املجال�ال�: االقيام���

القيام���ا����القيادة�ال��بو�ة الوز�ر�جنيداستطاع�

قد�خرجت�الدراسة�بمجموعة�من�و�

الدكتورالوز�ر�جنيدإن�/ 1

�شأ��شأة�علمية،�وعرف�منذ�صغره�باال�تمام�بالعلم�،�وإنھامليالدي

اتصف�بأخالق�حميدة،و 

حائية�الوز�ر�جنيدإن�/ 2

�لم��م،�ورد�عز�م�و�عز��سالم

حائية�الوز�ر�جنيدإن�/ 3

املحافظة�ع���قواعد�السلوك�ال��بوي�املستمد�من�كتاب�هللا�عز�وجل�وسنة�رسولھ�عليھ�الصالة�والسالم

إن�الشاعر�رحمھ�هللا�استطاع�����قصيدتھ�قيادة�أفراد�ا��ماعة�ع���التأث������ت/ 4

�و� �و�عا��، �سبحانھ �املو�� �إ�� �وتفو�ض�ا ��مور �ورد �التو�ل �إ�� �الناس �توجيھ �استطاع �كما �الطغات، �الظامل�ن وإ��

�ستعانة�و�عتصام�بھ�تبارك�و�عا��
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� � �سيد�، �كالم �من �الصا���ن ر�اض

�الوز�ر� �الدكتور �ديوان �ضوء ��ستعمار�ع�� �ع�د ��� �الزمان ش�وى

ودي�صكتو
ُ
ْن�ف

َ
   :،ة�العر�ية،�جامعة�عثمان�ط

ْنِدى(مكتبة�معلم�إيرا�يم�
َ
ابن�الوز�ر�) غ

����املؤتمر� قراءة����ذاكرة�الوز�ر�جنيدبن�محمد�البخاى، مقالة�قدم�ا

بحث�تكمي���لنيل�ش�ادة�املاجست����،
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�)�مام �الدمشقيـي، �النووي �الشرف �ابن �يح�� ،)1427(� � ،

  .طبعة�دار�ابن�كث���ب��وت�لبنان

�هللا، �عبد �محمد �الوز�ر� .)2010(زكر�ا �الدكتور �ديوان �ضوء ��ستعمار�ع�� �ع�د ��� �الزمان ش�وى

ودي�صكتوغلنيل�ش�ادة�املاجست������اللتكمي���بحث�
ُ
ْن�ف

َ
ة�العر�ية،�جامعة�عثمان�ط

مكتبة�معلم�إيرا�يم��،ديوانھ��ول�مخطوط�)الدكتور (ابن�محمد�البخارى�الوز�ر�جنيد�

قراءة����ذاكرة�الوز�ر�جنيدبن�محمد�البخاى،) �ستاذ�الدكتور (أحمد�محمد��ا�ى�

 .بدون�عام�الدو��،�ا��امعة��سالمية����َساِي�جم�ور�ة�نيجر 

،تحقيق�الديوان��ول�للوز�ر�جنيد  )2002( ،)الشيخ(يح���ا��اج�بوي�

  ���اللغة�العر�ية�جامعة�عثمان�بن�فودي�صكتو�قسم�اللغة�العر�ية�
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  :قائمة�املراجع

1. � �زكر�ا، �مام(أبو

طبعة�دار�ابن�كث���ب��وت�لبنان�املرسل�ن،

2. � �هللا،أبو�مر�م �عبد �محمد زكر�ا

بحث��جنيد�عرض�وتحليل،

ابن�محمد�البخارى�الوز�ر�جنيد� .3

  .ا��اصة

أحمد�محمد��ا�ى� .4

الدو��،�ا��امعة��سالمية����َساِي�جم�ور�ة�نيجر 

يح���ا��اج�بوي� .5

���اللغة�العر�ية�جامعة�عثمان�بن�فودي�صكتو�قسم�اللغة�العر�ية�
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	         هذه الصفات تجعله يدرك قيمته في هذه الفضائل فيجد ذاته في تحقيقه لها فطواعية تجده في الأعمال الخيرية والتطوعية ومنهم في طلب المساعدة صفة ترعرع عليها ويعيشها في المكان الذي يوجد فيه مهما كانت الصفة التي يرى فيها نفسه من خلالها في التنظيم كمنتسب أو قائد يدفعه الشعور بكونه نافع في كل الأحوال هذا بالإضافة أنه يشعره بحاجته للآخرين في اكتساب الخبرات من الحياة وأمر ذلك لا يتأتى إلا بتعزيز صلاته بالمحيط  هي فرصة هنا لإذكاء نكران الذات والإيثار وهي من القيم التي نبتغيها في شخصية الأطفال  وتعزيز الآداب التي يكتسبها انطلاقا من ملامسته لمحيطه وتعزيز الثقة والاستماتة بالدفاع عنها بالتي هي أحسن � (ماجدولين ،2016)
	دور المربي أو الولي (القائد القدوة )
	           تتعزز الصور النبيلة المشار إليها عندما يحاط الطفل بمحيط مناسب لهذه القيم من التشجيع وهي قيمة مضافة تعمل على أن يكون أطفالنا في التناول وتقديراتنا للآمال بان يكونوا على خلق حسن وقيم حميدة بتشجيعهم على العمل الجماعي من قبل الأولياء ودفعهم إلى التجمعات الهادفة التي تأطر فيهم القيم المنشودة وفتح مساحات للحوار فيما يخص النقائص او سوء التفاهم التي قد تكون من الأطر التي تأطر هذه التجمعات ومنها الفوج الكشفي الذي ينتسب إليه فلا ينبغي أن نغفل من هذا الجانب وذلك من خلال الاحتكاك المباشر للأولياء بهذه الأطر كما لا ينبغي أن نرى في هذا الواجب الذي نقوم به إزاء الأطفال بتكريس روح الانتماء إلى الفوج الكشفي أو غيره من الأنشطة التربوية الجماعية الموازية قد يأتي سلبيا على تحصيله الدراسي فقد أثبتت الدراسات أن الفائدة قد تزداد في دفعنا بالأطفال إلى هذه الأنشطة الموازية ومنها الكشفي .
	         نقول إنها موازية لأنها شبه رسمية  ومنبر حر فهي تعتبر متنفسا للأطفال وكذا تعويضية وجبر لكثير من الأعطاب النفسية والاختلالات السلوكية التي يكون عليها الأطفال الفترات المراهقة فلا ينبغي على الأولياء أن يقلقوا من هذا الجانب  بالعكس يمكن أن تصقل تجارب في هذا الميدان خصوصا إذا كانت هناك وسائل بيداغوجية معرفية متوفرة كما يمكن أن يكون هذا التجمع مصدر تقويم للسلوكات غير السوية � (مي،2016)وتصحيح المسار السلوكي للأطفال ومصحة نفسية أين سيجد الطفل أكيد من أقرانه ممن يعانوا ربما من اختلالات نفسية أو عصبية يتشارك معم الخبرات ويحسن من قدراته وهو ما وقفنا عليه جليا من خلال النشاطات الفنية كالأناشيد الجماعية التي تدفع بدرجات قصوى للصوت ونحن ندرك هنا الفائدة الايجابية المنتظرة من ذلك .
	       يعمل القائد (المؤطر التربوي) على تأطير هذا النشاط فيكون المايسترو الذي من خلاله يتيح للجميع فرصة المشاركة كان يطلب بطريقة تفاوضية مع هذه الفئات تقليد الأصوات أو محاكاتها القيام بذلك من خلال مكبر الصوت أو  بأدوار معينة حركات ..قيام بوراشات رسم موسيقى إقامة فرقة إنشاد خاصة يتكفل بها قائد من الفرقة ... مما يشحذ أذهانهم وتأملاتهم بان الحياة ليست متوقفة على الأفق الذي هم موجودون فيه بل إن التطلعات اكبر مما يعتقدون مما يجعلهم يكتشفون مواهب لديهم وتبعث فيهم روح التفاؤل والايجابية كما لا يمكن هنا أن تكتسي هذه المتابعة بالتثمين والتشجيع عادة ما تنتهي هذه التجارب والأطفال إلى مصدر مواساة رغم الأعطاب الكبيرة التي تكون عند كثير من الفئات تنتهي هذه التجربة أو قد تطول بوسام يرتقي فيه الطفل بخبراته من متعلم إلى توكيل إليه مهام وهو ما يحفزه بخطوات إلى تجاوز أزماته بخطوات .
	       يكتسي الطابع التربوي مع ذلك إضفاء الانضباط والالتزام الذي يتكرس من خلال كمعادلة سوية تأتي ثمارها مع الوقت بيم حقيقة تقديم الواجب كمقدمة للحقوق يحرص فيه الطفل على الاحترام والسلوك الحسن بين الأفراد واستشعاره ضرورة الحفاظ على المكان من خلال النظافة التي هي مسؤولية الفوج (كتوضيب الأغراض، نظافة المكان) أين يكل فرد مسؤول مسؤولية مباشرة عن الغرض الذي هو تحت تصرفه في أوقات استغلاله ويكون تحت مراقبة قائد الفوج الذي يشرف عليه خصوصا مع وسائل قد تتسبب بمخاطر في حال عدم معرفة استعمالها والسعي لبناء الثقة بين هذه الأدوات ومستعملها من خلال تتويج هذا الاستعمال ـ إلى حين ـ بتقديم مهارات الاستعمال والمهارات التواصلية الضرورية المكتسبة في العرض  من خلال نشاطات مفتوحة يبرمجها الفوج . 
	       مع ذلك نرى أن محاولة التوازن بين المهارتين القولية التواصلية والعملية من خلال المواهب التي يظهرها الأطفال ضرورية لا تخلو منفعة احدهما وقيمته أمام المهارة والقيمة الأخرى فاللغة وسيلة التفكير وهي بدرها تعمل على تغذية التفكير وهي إحدى الأنشطة بل أهم الأنشطة التي تغدي تفكيرنا عندما يكون الاحتكاك مع أطراف متعددة نشاركهم الحديث في الأفكار والإبداعات التي نقوم بها نتحدث عمليا مثلا بإسناد هذا النشاط باستحضار شواهد من القرآن أو من أحاديث الرسول عليه الصلاة والسلام وصلته بالنشاط الممارس الذي قد يكون على لسان احد الأطراف المتفاعلين فنرى هنا رغم ما قد يكون عليه الأمر من عفوية إلا أن له أهمية بالغة في تثمين وتنزيل هذه المهارات ويسميها البعض أيضا تنزيل الفكرة من كونها طاقة ومكتسب إلى حالها فعلا وأداء �  (ليونز ، د.ت )فتنمي هذه اللقاءات القدرة على التحليل والاستنتاج قد يكون الأمر مثلا مناقشة مشهد مصور فني أو توثيقي تصويري قام به بعض الأعضاء الشغوفين في هذا المجال في معالجة موضوع من الموضوعات أو في شكل تمثيلية قام بها فريق أخر في تقديم موضوع درامي معين ... 
	       عادة ما تكون النشاطات المفتوحة متوجة بالتشجيعات والتكريمات ولزوما أن تكون كذلك لأن مردودها المهاراتي المأمول والمنتظر سيكون قد حقق المبتغى في تعزيز وتكريس هذه الروح المهاراتية والتنافسية وكذا ترسيخ الأفكار والمبادئ والقيم لقد لاحظنا كيف لنا أن نكسب معركة القيم والمبادئ وقيم التنفس وتنمية المهارات من خلال عمل بيداغوجي محكم يوازي بين التطلعين وفي حقيقة الأمر هو تطلع قديم في عملية التمدرس منذ زمن اليونان ومسألة التطهير التي أشار إليها أرسطو من خلال وظيفة الفن عموما إذ خالف وقفه موقف أستاذه أفلاطون الذي رفض هذا الدور في جمهوريته لقد أعاد أرسطو اعتبار الفن كواحد من الأدوات البيداغوجية لإيصال القيم والأفكار والمبادئ فبالفن تتطهر النفوس وتتقوم ويتنمي الشعور بالانتماء وعند الحديث عن الوسائل البيداغوجية الحديثة والمعاصرة بل في تاريخها ضلت الأدوات المسخرة فيها تؤكد على دور التسلية كوسيلة بيداغوجية ناجعة في عملية التعلم .
	        يمكن أن نذكر هنا وسيلة بيداغوجية كلاسيكية وتقليدية في ذلك وهو فن الحكي فيمكن هنا أن نشير إلى الدور الفعال الذي يضفيه الطابع القصصي في عملية التعلم والتعليم لقد أثبت هذا الطابع نجاعته في ضل غياب الوسائل البيداغوجية وكان مصدر الهام ولا يزال كذلك مع انتشار السينما في إيصال الأفكار والقيم والمبادئ وكذا المعلومة بشتى مجالاتها القيمية أو العلمية والهدف منها تنمية الخيل عند الأطفال ووسيلة سهلة لإيصال المعرفة كما يمكن ان تعزز النشاطات الاستعراضية ذات الطابع الرياضي من تنمية قدرات الطفل العلمية وتنمي الروح الجماعية والاحتكاك المباشر بين الأفراد بطرق مباشرة في المتناول ويمكن من خلال كل نشاط أن نكتسب مهارات في الحساب في استباق مقدمات والحلول الممكنة في جو تنافسي مرح من خلالها نعمل على استدراك النقائص وتصحيح بعض الأفكار والتصورات والمعلومات التي نعتقد بصوابه مثلا في طبيعة التمارين التوقيت المناسب التعرف على طبيعة الوظيفة التي يؤديها كل عضو أهمية التغذية والتعرف على العناصر الضرورية المغذية للجسم من فيتامينات ومعادن ..  الحالة النفسية التي نكون عليها في أداء نشاط بدني معين بحيث تكون الأنشطة منفذا لإخراج الطاقات السلبية العالقة بنا بحيث يكون العقل السليم في الجسم السليم والتحذير من المخاطر التي يمكن أن تحمينا منها الرياضة عموما كالتدخين والإدمان على المحذرات وحتى المنشطات كل ذلك في جو جماعي وفضاء مفتوح ويكون ذلك باشرا كاهل الاختصاص كالأطباء الأئمة كتاب مستشاري نفسانيين واجتماعيين رياضيين ...    
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	             وإذا كان المقصود بمجتمع المعرفة ما يزال غير واضح بالكيفية المطلوبة، فهو مفهوم ما يزال في طور التبلور والنضج، إلا أنه كثيرا ما يشار إلى أن هذا المجتمع هو ذلك المجتمع الراهن الذي بلغته المجتمعات البشرية التي خطت خطوات هامة في التقدم والازدهار. فهو على وجه التحديد ذلك المجتمع الذي يقوم أساسا على نشر المعرفة وإنتاجها وتوظيفها بكفاءة في جميع مجالات النشاط المجتمعي: الاقتصاد، المجتمع المدني، السياسة، والحياة الخاصة، على نحو يتكثف فيه المدخل المعرفي في الحياة اليومية لأعضاء ومؤسسات هذا المجتمع، وتتفاعل فيه المعرفة وتتقاطع مع التقانة والاقتصاد والمجتمع بشكل تفاعلي. وتتوافر له بيئات تمكينية مساعدة ومحفزة من تشريعات ومؤسسات وانفتاح وحرية وتواصل عبر تقنيات المعلومات والإعلام والاتصال بشكل يعم الكرة الأرضية. فمجتمع المعرفة يُـفترض فيه أن يُنتج ويتقاسم ويستعمل المعرفة لضمان الرفاهية والتقدم لأفراده كافة. ومجتمع المعرفة مجتمع يقاس فيه تقدم أي مجتمع وتطوره بمقدار توافره على البيئة الحاضنة للمعرفة والمساهمة في إنتاجها وتطوير أسسها إبداعاً وابتكاراً.  ( أحمد أوزي،2010، ص 352)

	الأدوار المستقبلية للقيادات التربوية
	في  ضوء متطلبات مهارات الثورة الصناعية في التعليم   دراسة ميدانية
	The future roles of educational leadersconsidering the requirements of the Fourth Industrial Revolution(education, a field study)
	ملخص المداخلة:
	summary:
	         In response to the rapid and successive changes in the knowledge society in which we live today, and the qualitative transformations in contemporary administrative thought and its applications in educational institutions, a shift occurred in the functional and leadership roles within educational institutions towards change, its will and then its management. And the educational leader turned to be a leader and guide for change, rather he became responsible for bringing about this change within the educational institution in which he works. , as the entrance to preparing all employees in the educational institution (teachers - administrators - and others), rehabilitating them, and training them on the grounds that the educational leader is not a job or a position, but rather a role he plays in order to bring about the desired change, and these changes have led to new data that need thought New, new experiences, new methods, and new qualitative skills in dealing with them, with a set of digital, scientific and cultural transformations, social transformations and emerging economic conditions.
	      These rapid-paced transformations and their impact on various aspects of life represent a pivotal turn, the consequences of which will change the lifestyle in our contemporary world, and one of the most important aspects of these transformations is the “emerging technology” and its impact on job opportunities. The fourth industrial revolution is characterized by the penetration of emerging technology in a number of fields, including robotics and artificial intelligence. Artificial Intelligence (AI), Nanotechnology, Blockchain and related to this amazing progress in the fields of artificial intelligence, machines that simulate human capabilities “robots”, biotechnology, the Internet of things, dimensions and virtual currencies, all of which are areas based on innovation and creativity and based on the interaction between information, the machine and the human mind . This revolution is the revolution of intelligence or the smart revolution, whose effects and applications are spreading at an astonishing speed.
	As a result of this progress and those changes, the importance of the future roles of the educational leader has increased; To meet the requirements of rapid technological progress, and to prepare for it, which necessitates restructuring and building educational systems in a future construction that matches the requirements of this progress, working to renew the society’s needs for education, dealing with future leaders, diagnosing the current situation and knowing the possible trends in the future in light of new data.
	The paper aimed to identify the most important future roles of educational leaders in light of the requirements of the skills of the industrial revolution in education and their availability in the performance of these leaders.
	Based on the foregoing, the present paper attempts to answer the following questions:
	1- What are the future roles of educational leaders in light of the requirements of the skills of the industrial revolution in education?
	2- What is the availability of these future roles for educational leaders?
	3- What are the proposed roles for educational leaders in light of the requirements of the skills of the industrial revolution in education?
	Keywords: future roles, educational leaders, the fourth industrial revolution
	              ومن ثم استهدف البحثالحالي  التعرف على أهم الأدوار المستقبلية للقيادات التربوية في  ضوء متطلبات مهارات الثورة الصناعية في التعليم، وفى ضوء ما سبق يتبين أنه لابد من تطوير أداء القيادات التربوية ؛  لكي يتواكب مع التغييرات التي يشهدها القرن الحالي  ، وأن هذا  التطوير لا يتم إلا في وجود قيادة  فعالة تساعد على التغير والتطوير وإدارة العملية التعليمية في مدرسة القرن الحالي 
	توصيات البحث
	مقدمة: 
	           تلعب الإدارة المدرسية التعليمية دورا أساسيا في نجاح العملية التعليمية التعلمية؛ لما تقدمه من إسهامات في تربية الفرد وإعداده للحياة وتنشئته، باعتبارها أحد القوى الرئيسي، وتتغير وظائف ومهام الإدارة المدرسية بتغير العصر تبعا لعدة عوامل كتغير النظرة للعملية التربوية والأيديولوجية التي توجه الفكر التربوي،والظروف السياسية والاقتصادية التي تسود المجتمع.ولم يعد ينظر للإدارة كمحافظة على النظام فحسب بل تتعداه الى أكثر من ذلك فالقيادة التربوية لها دور مهم لنجاح أي مؤسسة تربوية تعليمية وهي تقديم الدعم للمعلمين للتخطيط بشكل فعال وتقوية البرامج التعليمية لتطوير البرامج التعليمية الفعالة، لضمان نجاح تعلم الأفراد،الايجابي ضمن إطار تعلم متعددة، وذلك بتشجيع التفاعل والتعاون بين المعلمين وتوجيههم .
	1. تعريف القيادة:  هي القدرة على تحريك الناس نحو الهدف، فالذي لا يملك القدرة  على تحريك الناس ليس بقائد.والذي ليس له ناس يحركهم ليس بقائد.، والذي ليس له هدف يحرك الناس إليه ليس بقائد.؛ فالقدرة والناس والهدف هي التي تصنع القائد، ( طارق السويد، 2017) يقول النبي ﷺ: «كلكم راعٍ وكلكم مسؤول عنْ رعيته».
	2. الفرق بين القيادة و الإدارة:
	 الرؤية المرشدة: معرفة ما يراد منه على المدى الطويل، لن يستطيع إنسان توجيه الناس بشكل فعّال ما لم يوجّه نفسه، فعليه اختيار مجاله بشكل صحيح، ثم يحدد مشاريع لحياته، ثم يحول ذلك إلى خطة لـ 5 سنوات.
	 التوازن بين الروح والعقل والعاطفة والجسد.
	 التعامل مع الناس وبناء العلاقات أما التعامل فيكون من خلال عدة عناصر:
	 التحكّم: 
	 الحضور والمعرفة: يعيش بين الناس ويفهم منهم.
	 معرفة الناس:  التكامل بالاستفادة من مهارة كل شخص وتغطية النقص عند الآخرين، الاستفادة من الآخرين لتصحيح الاخطاء وتكوين فريق، ثم تفقد الجميع ومتابعتهم( طارق السويد، 2017)
	ثالثا: القيادة التربوية  أنماطها ومهامها: 
	1. تعريف القيادة التربوية: هي قدرة القائد التربوي على توجيه سلوك الأفراد بطريقة فعالة تؤثر في تفكير الآخرين، وتحقق التفاعل الاجتماعي بينهم، وترفع من مستوى أدائهم، في ظل بناء الجماعة والمحافظة على تماسكها، وعادة ماتكون هذه القيادة مسؤولية المدراء الذين يقودون العمليات التعليمية. والمدير الناجح هو القائد وهو أساس نجاح العملية التربوية، وذلك لما له من دور إيجابي كبير في إنجاح التفاعل الايجابي بين المرؤوسين من خلال اتباع أنماط قيادية فعالة، لها تأثير على نجاح المؤسسة التعليمية.
	يرى عبد الصمد الاغبري " هي قدرة القائد الإداري –الدير  على التاثير قي سلوك واتجاهات مرؤوسيه، وتحفيزهم وكسب ثقتهم نحو تحقيق الأهداف التربوية" ( عبد الصمد الاعبري،2000،ص:82)
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