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 اهليــأة االستشـــارية
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 شروط النشر يف جملة جامعة البحر املتوسط الدولية

. ىنوع العريب التقليد )ن يكون اخلط أ، على A4وأال يزيد عن عشرين ورقة فلسكاب عن عشر ورقات، أال يقل البحث  .1
Simplefied 14وحجمه .) 

و أن يكون اخلط ابلعربية (Microsoft Word)أن يرسل البحث إلكرتونياً، و يشرتط أن يكون مكتواًب على برانمج  .2
(Simplefied) مش الصفحة من األعلى و طر بقياس سطر واحد و ابلنسبة هلوا، على أن يكون تباعد األس14مقاسه

( سم . ) و خيطر الباحث ابستالم حبثه يف حينه (، أما إذا كان البحث  2سم ) ومن اليسار  2.5األسفل و من اليمني ) 
 .((Time New Romanابللغة اإلجنليزية فيكتب خبط نوع 

يزيد عن عشرة أسطر  أال(ابللغة اإلجنليزية فيجب Abstractملخصاً ) قدم هلا، و إن ابللغة العربية يف العموم تقبل البحوث  .3
على أن ال يقل عن مئة ومخسني أن يقدم الباحث هلا ملخصًا ابلعربية ترمجة، و أاإلجنليزية أتليفا البحوث اليت تقدم ابللغة و ، 

 كلمة .
ري أو أطروحة دكتوراه، أو و مستال من رسالة ماجستالت الوطنية أو غريها أنشره يف إحدى اجملقد  سبق أال يكون البحث  .4

 يكون الباحث قد تناوله بعنوان أخر يف وسيلة نشر أخرى .
التنصيص يف البحث الشكلية الفنية واملنهجية، وتوثيق املصادر واملراجع، وتدوين التواريخ، ومقابلة األمساء ابحلرف الالتيين. و  ىيراع .5

 .على النصوص وغريها 
سم املرتجم أو احملقق، الطبعة، مكان النشر، بة اهلوامش و عرض املراجع كتابة اسم ملؤلف، عنوان الكتاب، الوب كتايراعى يف أس .6

الكتاب أو اجمللة الناشر، اتريخ النشر، رقم اجلزء والصفحة يف اهلوامش و قائمة املراجع العربية و اإلجنليزية ينبغي أن يكون عنوان 
 ابخلط احملرب.

 حث بقبول حبثه ان كان مقبوالً للنشر أو قابالً للتعديل بعد التقييم.إبشعار البا تلتزم اجمللة .7
 ال تقدم اجمللة شهادة أو إفادة )مقبول للنشر( ما مل يكن قد قرر نشره فعلياً أو نشر. .8
 تنشر. و ملأالبحوث املقدمة للمجلة ال تعاد ألصحاهبا سواء نشرت  .9

وإن تعدد الباحثون فيكتفي  ،لكرتوين إن وجدالربيد اإلجمال عمله واهلاتف، و سم الباحث، وختصصه، و اأن يتضمن البحث  .10
 أبحدهم.

لكرتونية حيق له سحب ذلك من موقع إحيق للباحث نسخة من العدد املنشور فيها حبثه إن كانت اجمللة ورقية، وإذا كانت  .11
و الفايرب إن ألكرتوين رسال نسخة علي بريده اإلإذ شعاره بصدور العدد، فإن مل يتمكن فيمكن حينئإاجلامعة املنشورة عليه بعد 

 كان له ذلك.
ضافة أو التعديل، أن يقوم الباحث بتزويد اجمللة بنسخة من البحث و اإلأرجاعه له للتصحيح إشعار الباحث بقبول حبثه و إبعد .12

 دوبني.أو إرساله علي بريد اجمللة أو علي بريد املن يدويً  CDلنهائية علي قرص مدمج أيف صورته 
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قتباسات من )النت ( بطريقة القص ، أن يعيدوا طباعتها يف حبوثهم لعدم تكيفها لى البحاث الذين يستعملون بعض االتنبيه ع .13
 اجمللة .  إخراجفنيا يف 

إذا  اأمريكي ادوالر ( 100)إذا كان الباحث من داخل ليبيا، و  اليبي ادينار  (200)قدره  ايدفع الراغب يف نشر حبثه مبدئياً مبلغ .14
البحث بدرجة مقبول للنشر بدون  يمحني يق ادوالر  (200)أو  ادينار  (350)ويتمم املبلغ إىل  كان الباحث من خارج ليبيا،

 . تعديل، أو مقبول للنشر مع التعديل
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 كلمة العدد
 

 بسم اهلل الرمحن الرحيم
 

مّر الرتاث الفكري اإلسالمي مبرحلة أصيلة مل خيتلط فيها ابلفكر الدخيل  أو الوافد السيما علمي الكالم والفلسفة 
هـ (  252كندي اليت كثرت طعون املستشرقني عليهما ، وبقيا يف أصالتهما لثالثة قرون كاملة حىت  أتليف ) ال

وىل أو رسالة إىل املعتصم ، وإن كان قد اهتم قبله بعض ألول كتاب يف الفلسفة املعنون برسالة يف الفلسفة األ
املعتزلة ابلتعامل مع الفلسفة اليواننية ، لكن ذلك مل يثبت على وجه الدقة والتحقيق إال يف مرحلة النقل والرتمجة 

اإلسالمية بدأ فيه التأثر واضحاً من الفكر الدخيل ، وبعد اتساع رقعة الفتوح يف عصر ) الكندي ( وما بعده الذي 
و احتكاك املسلمني حبضارة تلك الشعوب وثقافتها  سرت عدوى تالقح احلضارات الفكرية اليت مل تكن يواننية 

على نشرها )  املنشأ فقط بل هندية وفارسية وغريها ، فتعايشوا معها من خالل املدارس السراينية اليت عمل
المية ، مثل : مدرسة اإلسكندرية ، والرها ، ونصيبني ق م ( ودخلت  ضمن الدولة اإلس 323اإلسكندر املقدوين 

، وجند يسابور ، وانطاكيا ، وحّران ، وقنسرين ، وغريها ، اليت مثلت ازدهار الفكر والثقافة اليواننية من خالل 
فكانت إحدى الدوافع اليت دفعتهم لالحتكاك ابألداين واملعتقدات رقي السراين ونشاطهم الالهويت والثقايف 

غايرة  إىل الرتمجة والنقل عن الفكر اآلخر ، لتقوى أبسباب حضارية أخرى من : سيادة اللغة العربية ، والتنافس امل
اخلالفة من  مع الشعوبيني ، وسيطرهتم على الشعوب املفتوحة ، والركون إىل الدعة و االستقرار ، وكذا انتقال

نظمها اإلدارية واملالية والسياسية والعلمية والعمرانية ، دمشق إىل بغداد ، واحتياجهم إلقامة دولة إسالمية هلا 
وأعالها احتياجهم للمنطق وتعلم اجلدل والفلسفة للذّب عن معتقدهم التوحيدي ، واحلاجة للتعرف على الفكر 

ن هـ ( الذي نقل إليه ) أصطف 90كما كانت مع خالد بن يزيد األموي )   املغاير ، لتكون يف مرحلتها األوىل فردية
هـ ( حىت عهد  136م ( بعض علوم الصنعة والكيمياء ، مث نشطت أايم املنصور العباسي )  7السكندري ق

هـ  193هـ( وامتازت بنقل كتب الطب وبعض رسائل املنطق ، لتزداد قوة وتنظيما أايم املأمون )  193الرشيد )
العملية إىل العلوم العقلية والطبيعية كالفلسفة ( وحىت هناية القرن الثالث اهلجري ، لتتجاوز الرتمجة فيها العلوم 
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والفلك واألداين وغريها ، ويتّوج هذا العهد بتأسيس ) دار احلكمة ( الصرح العلمي للرتمجة والتأليف والنشر ، 
ناظرات ، ومنها نقلت إىل األمصار كل العلوم عن طريق النساخ وجممع العلم والعلماء للتأليف واملساجالت وامل

هـ  ( وحنني بن إسحاق  200مجة السراين والفرس مث العرب ، واشتهر من بينهم : يوحنا بن البطريق ) والرتا
هـ(  وعيسى بن زرعه  328هـ (  ومىت بن يونس ) 288هـ ( واثبت بن قره ) 298هـ ( وابنه إسحاق ) 260)
 م ( وغريهم كثري . 923طبيب )م ( ، والرازي ال 759هـ ( وابن املقفع )  252( مث تبعهم الكندي ) هـ  398)

وكانت هلم أعطيات اثبتة وأغدق عليهم األمراء العطااي تشجيعا هلم ، ومل يكونوا على درجة واحدة من القوة والدقة 
قة العلمية ملعاودهتم ترمجة الكتاب مرات عدة مع والرباعة فقد تفاوتوا يف جماهلم الذي وصف أبنه أقرب إىل الطري

 ، وصوالً  للدقة واألمانة يف النقل .مقابلته مع أصوله 
وال ريب أن هذه الرتمجات قد أحدثت ثورة فكرية ، وانعكست بتأثري قوي على الفكر اإلسالمي ، فقد تلونت 

ا ، كما أتثرت الفرق الدينية ال سيما بعد عبارات اللغة واشتقاقاهتا ودخلت فيها  مصطلحات وألفاظ مل تكن هب
مناقشاهتم وجمادالهتم ، و أتثر علم الكالم والفلسفة بشكل واضح يف املصطلحات  اشتغاهلم ابملنطق فتوسعت

والقضااي اليت مل تكن قد حبثت بعمق كمشكلة الصفات واجلوهر والعرض والشيئية وقضااي عديدة يف الوجود 
ووضحت بشكل ٍن وألفاظ بقوالبها املرتمجة ،  كما تنوعت طرق التأليف وإشكاله ، والقيم ، ودخلت فيهما معا

 كبري يف اجملال العلمي التطبيقي كالطب والرايضة والفلك والكيمياء وغريها .
احلديث عن ذلك يطول يطلب يف مضانه ، وما يؤكد عليه هنا هو أتثر حضارتنا ابحلضارات السابقة عليها كما 

لذي لوال مفكرينا لضاع ، حلضارات الالحقة ، ويرجع إلينا فضل االحتفاظ هبذا الرتاث القدمي اأثّرت هي يف ا
وليس صحيحًا إشاعة املستشرقني من أهنم  قد فهموا وأخذوا الرتاث اليوانين مباشرة ، وهذا سبيلهم ىف ختطي 

 العصر الوسيط اإلسالمي .
 لسفة ذات أرومة عربية ( .م ( يف قوله : ) الف 1626و صدق فرنسيس بيكون )  

 
***************** 

 

 رئيس التحرير
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 حتمية مفهوم االستدامة يف برامج إعادة اإلعمار
اإلعمار املستدام يف بنغازي إلسرتاتيجيةإطار مقرتح   

 
 إعداد

 أ. سليمان شعيب بوالساكتة د. عائشة عبدالسالم العامل
 

 ازيجامعة بنغ –مشارك كلية االقتصاد  أستاذ
 

 كلية االقتصاد جامعة بنغازي –حماضر مساعد 
 

 ملخص البحث
إن الغاية من التنمية املستدامة ، التقليل من تضرر السكان املعرضني للكوارث الطبيعية والصناعية ، لذلك فإن محاية السكان واملوارد    

اتيجيات الوطنية الرامية لتحقيق التنمية املستدامة،  ومن من أتثريات هذه الكوارث ينبغي أن يصبح جزءاً ال يتجزأ من التخطيط واالسرت 
رورات احلتمية  خاصة لدى الدول النامية أثناء فرتات إعادة اإلعمار اليت تعقب األزمات والكوارث لضمان االنتقال الفعال إيل الض

 التنمية املستدامة .
تحتية املادية اً من الوحدات االقتصادية العامة واخلاصة واملرافق والبىن الويف بنغازي دمرت احلرب كثرياً من الوحدات السكنية وعدداً كبري   

دية واملؤسسية ، ترتب عنها حاجة هذه املدينة إلعادة اإلعمار والتهيئة وفقاً لرؤية مستقبلية هتدف إيل ترميم احلياة االجتماعية واالقتصا
 يق اإلعمار املستدام . ، وإعادة بناء احلياة وإنعاش االقتصاد فيها مبا يضمن حتق

اإلعمار يف بنغازي ميكن االعتماد عليها لنجاح جهود  إلسرتاتيجيةكيفية وضع إطار مقرتح   بناء علي ذلك فإن هذه الورقة تناقش   
الفات، اإلعمار املستدام، وهي ضرورية لنجاح خطط ومشروعات البناء والتنمية وبدوهنا ميكن أن تتشتت اإلمكاانت واملوارد وتتعمق اخل

 املقرتحة تعتمد علي جانبني : اإلسرتاتيجيةهذه 
 : لإلسرتاتيجيةاإلطار املقرتح  تمكوان األول: اجلانب

وضع اسرتاتيجية واقعية ومتوازنة تكون مقبولة،  حبيث تبني األهداف واحلاجات واألولويت ومصادر التمويل وأساليب التخطيط والتنفيذ 
التوازن بني املناطق يف مدينة بنغازي )من حيث صيانة وبناء املساكن املتضررة(، وبني املشروعات )املطارات والرقابة والتقييم ، مبا يضمن 

والطرق السريعة واملدارس واملستشفيات(. وانئوامل
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 اإلسرتاتيجيةمقومات جناح اجلانب الثاين :

األساسية منها : توفري األمن واحلماية ، استغالل التخطيط  لضمان جناح اسرتاتيجية اإلعمار املستدام البد من توافر عدد من املقومات
التشريعات القانونية  وإصدارساء بصفة خاصة يف مجيع أنشطة التخطيط والتنفيذ، مجيع  اجلهات الفاعلة ، والن إشراكمان ابملشاركة لض

 الورقة سنتناول التايل: أهدافيق املناسبة لوضعها موضع التنفيذ واعتمادها من أعلى سلطة تشريعية يف اجملتمع ، ولتحق
 : مقدمة  أوال

ؤسسية أم يف مستوي أتهيل وكفاءة العنصر البشري  من أهم املوضوعات اليت تعد عملية إعادة اإلعمار سواء يف البنية التحتية أم البنية امل
ية متكاملة اجلوانب لربانمج ن تكوين رؤية اسرتاتيجاملادية والبشرية ميك اإلمكانياتتوافرت  وإذاتعترب شرطًا مسبقًا للتنمية املستدامة ، 

 إعادة اإلعمار وفق منظور وأبعاد التنمية املستدامة .
 اثنيا: مفهوم اإلعمار املستدام وعالقته ابلتنمية املستدامة 

 مفهوم االعمار املستدام -1
دة صياغة السياسات املتعلقة ابلنشاط االقتصادي ، لتنفيذ يقصد ابإلعمار املستدام إعادة البناء املادي واخلدمي والبناء املؤسسي ، وإعا

 (.coyneجتماعية واملؤسسية للمجتمع )ئمة للبيئة االقتصادية واالبرامج التنمية املال
 مفهوم التنمية املستدامة: -2

علي البيئة، وقد ظهر مفهوم  التنمية استخدم علماء االقتصاد تعبري االستدامة ، إليضاح التوازن املطلوب بني النمو االقتصادي  واحملافظة 
 التنمية، الذي حيمل عنوان مستقبلنا املشرتك.يئة و م يف تقرير اللجنة العاملية للب 1987املستدامة ألول مرة عام  

بضع سنني  وقد انتهت اللجنة يف تقريرها إيل أن هناك حاجة إيل طريق جديد للتنمية ، ليستدمي التقدم البشري ليس يف أماكن قليلة أو ل
مة قضية أخالقية وإنسانية بقدر ماهي قضية بل للكرة األرضية بعامة  وصواًل  إيل املستقبل البعيد ، وبني هذا التقرير أن التنمية املستدا

تنموية وبيئية، وهي ليست  قضية مصريية ومستقبلية فحسب ، بقدر ماهي قضية تتطلب اهتمام احلاضر أفراداً أو مؤسسات وحكومات. 
تؤدي إيل تدمري قدرة  التنمية املستدامة حسب التعريف الذي وضعته هذه اللجنة : إهنا التنمية اليت تليب احتياجات احلاضر دون أنو 

 (.69م ،  1989األجيال القادمة علي تلبية احتياجاهتا ،)اللجنة العاملية للبيئة ، 
 م ، الذي شكل أكرب حشد عاملي حول البيئة والتنمية، وقد 1992 وبعد مخس سنوات عقد مؤمتر يف مدينة ريو دي جانريو ابلربازيل 

ارة املوارد االقتصادية بطريقة حتافظ علي املوارد البيئية أو حتسينها ، لكي تتمكن األجيال القادمة عرف املؤمتر التنمية املستدامة أبهنا : إد
 م(. 2003م،  2007من أن تعيش حياة كرمية أفضل، )الديب،

ؤمتر األمم املتحدة الثاين عن التنمية املستدامة ، لكنه أخفق يف إحراز تقدم ملموس يف مم عقد م 2002ويف عام 
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لتنمية املستدامة ، كما أنه فشل يف إلزام الدول الغنية بدفع مساعدات لتحقيق التنمية للدول الفقرية، وقد تضمن املؤمتر إعالن وضوع ا
وية األبعاد االقتصادية واالجتماعية والبيئية للتنمية املستدامة ، كما أكدت علي االلتزام مببادْي جمموعة من املبادْي  أكدت علي أمهية تق

 .اإلقليميقمة األرض، وتعزيز التعاون الدويل مؤمتر 
 أبعاد التنمية املستدامة : - 3

ن تشريريريريريريريريريريمل اجلوانريريريريريريريريريريب يشريريريريريريريريريريري مفهريريريريريريريريريريوم التنميريريريريريريريريريرية املسريريريريريريريريريريتدامة إيل أن هريريريريريريريريريريذه التنميريريريريريريريريريرية ال تركريريريريريريريريريريز علريريريريريريريريريريي اجلانريريريريريريريريريريب البيئريريريريريريريريريريي فقريريريريريريريريريريط ، ولكريريريريريريريريريري
(، وكريريريريريريريريريريريريريريريريريل بعريريريريريريريريريريريريريريريريريد منهريريريريريريريريريريريريريريريريريا Vera&others,2007:7,8االقتصريريريريريريريريريريريريريريريريريادية واالجتماعيريريريريريريريريريريريريريريريريرية، وهريريريريريريريريريريريريريريريريريي تنميريريريريريريريريريريريريريريريريرية رابعيريريريريريريريريريريريريريريريريرية األبعريريريريريريريريريريريريريريريريرياد)

 . (1يتكون من جمموعة من العناصر كما يف الشكل رقم )
 

 (1الشكل رقم )
 التنمية املستدامة أبعاد

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 بتصرفم ، 2005دراسة نظرية يف املفهوم واحملتوى ،ة املستدامة : تنمي،ال ماجدة أبو زنط –عثمان غنيم املصدر: 
ويهدف البعد االقتصادي للتنمية املستدامة إيل حتقيق الرفاهية من خالل حتقيق النمو املستدام وحتسني مستوى املعيشة ، وإعادة توزيع 

اهليكل االقتصادي للدول الفقرية  واالهتمام بنوعية السلع يري وتغ الدخل  واحلد من مشكلة البطالة وترشيد أمناط اإلنتاج واالستهالك ،
واخلدمات املنتجة ، وحتقيق التنوع يف اإلنتاج.

 

 البعد المؤسسي البعد البيئي البعد االجتماعي البعد االقتصادي

 النمو المستدام
 كفاءة رأس المال

 العدالة في توزيع الحراك
 االجتماعي المشاركة الشعبية

 اإلدارة الرشيدة
 المعلومات بشكل دقيق

 المشاركة في اتخاذ القرار

 تكامل النظم البيئية
اإلحيائيالتنوع   

 الطاقة االستيعابية
 الموارد الطبيعية
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ة أما البعد االجتماعي فيهدف إيل حتقيق العدالة االجتماعية ، وحتقيق املشاركة الشعبية يف التخطيط للتنمية ، وتوفري اخلدمات التعليمي
 فري األمن هلم  واحرتام حقوق اإلنسان.وتو ع  والصحية ألفراد اجملتم

ة ويهدف البعد البيئي إيل احلفاظ علي املوارد الطبيعية وترشيد استخدام املوارد غري املتجددة والبحث عن البدائل هلا ، وعدم جتاوز قدر 
بعد البيئي إيل استخدام ال هدفاملوارد املتجددة من جتديد نفسها ، حىت ال يؤدي إيل تلوث يضر ابلكائنات املوجودة ، كذلك ي

 التكنولوجيا النظيفة.
وتتداخل هذه األبعاد للتنمية املستدامة فيما بينها  حيث يؤثر كل منها يف اآلخر ، فاإلجراءات اليت تتخذ يف أحدها من شأهنا تعزيز 

ل من الفقر وإيل تضييق الفوارق قالاإليف رأس املال البشري  خاصة بني الفقراء يؤدي إيل  فاالستثماراألهداف يف بعضها اآلخر ، 
 االقتصادية ، وإيل احلد من تدهور األراضي واحلد من استنزاف املوارد ، والسماح ابلتنمية.

 (:2الشكل رقم )
 تداخل أبعاد التنمية املستدامة

 
 
 
 

 بتصرفم ، 2005واحملتوى ،: دراسة نظرية يف املفهوم  التنمية املستدامة ماجدة أبو زنط ، –املصدر: عثمان غنيم 
وميكن ملرحلة إعادة اإلعمار أن تتيح الفرص لتغيري املمارسات املاضية ، كما أن هذه املرحلة تعطي الفرصة للمجتمع  لكي يعزز قدراته   

 ستدامة اخلاصة ابجملتمع.الجتماعية وابلتايل بناء االالتنظيمية ، وينهض ابملؤسسات والسياسات االقتصادية اليت تسري التنمية االقتصادية وا
ين إن مفهوم االستدامة يتضمن أربعة حماور أساسية: احملور االقتصادي ، احلماية البيئية والتنمية االجتماعية ، والبعد املؤسسي ، وهي تع

 ابالستدامةدْي للنهوض ة ، وهنالك جمموعة من املباأن اجملتمع مكان آمن وصحي ألفراده  ويقدم حياة مليئة ابلرفاهية وابلفرص املتساوي
 علي مستوى اجملتمع وهي :

 احملافظة علي النهوض بنوعية احلياة. -

 تكامل النظم البيئية
 التنوع اإلحيائي

 الطاقة االستيعابية
لموارد الطبيعيةا  

 اإلدارة الرشيدة
 المعلومات بشكل دقيق

 المشاركة في اتخاذ القرار

 النمو المستدام
 كفاءة رأس المال

 العدالة في توزيع الحراك
االجتماعي المشاركة 

 الشعبية
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 زيدة النشاط االقتصادي للمجتمع. -
 ضمان املساواة االجتماعية بني األجيال. -
 احملافظة علي البيئة. -
 املشاركة الشعبية عند اختاذ القرارات. -

 مج إعادة اإلعمار ميكن حتقيق تقدم كبري يف بناء أسس اإلعمار املستدام.األوىل يف برامنذ املراحل  االستدامةدْي وإبدماج مبا
 املطلوبة إلعمار بنغازي  لإلسرتاتيجيةالعام  اإلطاراثلثاً: مكوانت 

يذ والتقييم )ضو لة للتخطيط والرقابة والتنفيتكون اإلطار العام من األهداف واالحتياجات واألولويت ومصادر التمويل واألساليب املقبو 
 م(. 2012،
 . األهداف :1

ويعين أن يتفق سكان املدينة علي جمموعة من األهداف الرئيسية اليت يطمحون إيل حتقيقها ، والشك أن سكان بنغازي يطمحون إيل 
 امة .حتقيق األمن واألمان ، وبناء وصيانة املساكن املتضررة واحلصول علي اخلدمات الع

 . االحتياجات:2
ء مسح ميداين شامل لألوضاع يف مجيع املؤسسات يف املدينة ، وحتديد االحتياجات العاجلة لسكان املدينة وتبويبها، إيل إجرا وتعين

ألهم ( أمثلة 1احتياجات قصرية ومتوسطة وطويلة األجل وتقدير التكلفة املتوقعة لتوفري هذه االحتياجات، ويتضمن اجلدول رقم )
 ( .50م، 2012, تهدفة إبعادة اإلعمار.)بن غربيةاالحتياجات واجملاالت املس

 (1اجلدول رقم ) 
 اليت ينبغي الرتكيز عليها اليت حتتاجها التنمية وإعادة اإلعمار . -أهم اجملاالت واملشروعات

 إنتاج وتوصيل وتوفري الكهرابء. 1
 توفري خدمات املياه والصرف الصحي. 2
 ى الليبية.إنشاء الطرق واجلسور لربط املدن والقر  3
 إنشاء وتطوير املرافق واخلدمات الصحية. 4
 إنشاء وتطوير املرافق التعليمية لتوفري اخلربات وأتهيل العناصر البشرية. 5
 إنشاء وتوسيع وجتهيز املخططات السكنية وخمططات املدن. 6
 والساحات وإقامة احلدائق واملنتزهات.رصف الشوارع وامليادين  7
 ارات والنقل اجلوي.وتطوير املط إنشاء وتوسيع 8
 إنشاء وتوسيع وتطوير املوانئ والنقل البحري. 9
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 محاية ونظافة البيئة. 10
 تطوير شبكات االتصاالت واملواصالت والنقل الربي. 11
 

 مالحظات وتوضيحات :
 ابق:حتقيقها من خالل تنفيذ املشروعات ، اليت يتضمنها اجلدول الستتضمن املستهدفات املنتظر  •
حتسني مستوى احلياة واملعيشة للمواطنني ، وهذا يتحقق من خالل تنفيذ مشروعات الكهرابء واملياه والصرف الصحي ورصف الشوارع  -

 املواصالت.وامليادين واحلدائق العامة، ومشروعات حتسني اخلدمات الصحية والتعليمية والنقل و 
مشروعات الطرق واالتصاالت  دية ومتطلبات جناحها ، وهذا يتحقق من خالل تنفيذتوفري البنية التحتية الالزمة للتنمية االقتصا -

 والكهرابء واملطارات واملوانئ.
 ت االقتصادية .زيدة الدخل القومي وحتسني املوارد املالية للمدينة ، وهذا يتحقق من خالل تنفيذ العديد من املشروعا -
ركات االستثمارية األجنبية ، االت املذكورة يف اجلدول السابق من خالل الشميكن تنفيذ بعض املشروعات اليت تتضمنها اجمل •

مثل : مشروعات تطوير املطارات والنقل اجلوي والبحري والربي وغريها من املشروعات األخرى ،  (BOTأو ما يعرف )
 الية واخلربات الفنية والتشغيلية هلذه املشروعات.حبيث ميكن توفري املوارد امل

وحدات السكنية يفرتض أن يتم من خالل املواطنني أنفسهم ، أو من خالل شركات استثمارية عقارية أو ساكن والبناء امل •
والضماانت املناسبة لكل من االثنني معًا ، علي أن توفر املخططات الالزمة لذلك، واملساعدة يف توفري القروض ابلشروط 

 املقرض واملقرتض.
 . األولوايت:3

ولوية ،  بناًء علي جمموعة معايري يتم حتديدها ترتكز علي عدة حماور منها : معدل الدمار احلايل تياجات من حيث األويعين ترتيب االح
ت جيب أن يتم بشكل مستقل عن اإلمكانيات املتاحة ، املوقع اجلغرايف ، مدى احلاجة إيل السرعة يف إصالحها ، و ترتيب هذه األولوي

سكان فيها  نظراً حلساسيتها توفر املوارد املالية ، وهذه املرحلة جيب أن يتم إشراك مجيع فئات وأطياف ال للتنفيذ  ، بغض النظر عن مدى
 البالغة.

 : .مصادر التمويل4
 للموارد املتاحة لإلنفاق إلعادة اإلعمار و تتضمن  مصادر التمويل :يتطلب هذا احملور إجراء حصراً شامالً وتقييماً 

: البنك اإلفريقي للتنمية ، البنك اإلسالمي للتنمية ، الصندوق العريب مثل  تسهم ليبيا فيهاسات الدولية اليت االقرتاض من املؤسأ. 
 لضمان االستثمار وغريها.لإلمناء االقتصادي واالجتماعي ، صندوق النقد العريب ، املؤسسة العربية 

 اتيجية اإلعمار .إلقامة مشروعات إمنائية تسهم يف تنفيذ اسرت  : ويكون إباتحة الفرصة للمستثمرين احملليني يف القطاع اخلاصب. 
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 قع اجلغرايف املتميز.: هناك العديد من املوارد االقتصادية اليت مل يتم استغالهلا يف بنغازي مثل : املو  املوارد االقتصادية غري املستغلةج. 
 : .التخطيط والدراسات5

دد وهذا يتطلب اجراء دراسات فنية  شكل برامج ومشروعات ، حسب برانمج زمين حمويعين وضع خطط لتنفيذ األولويت وصياغتها يف
 واقتصادية ومالية ، الختيار أفضل البدائل لكل مشروع من حيث املوقع والتصميم واملواصفات والتمويل.

هة املنفذة والبياانت اليت يتوجب ( أمثلة البياانت اليت ينبغي توفريها وإدراجها لكل مشروع ، قبل حتديد اجل2ن اجلدول رقم )ويتضم
 ( .51 م، 2012إضافتها بعد معرفة اجلهة املنفذة.)بن غربية ، 

 (2اجلدول رقم )
 وميزانيات التنميةالبياانت اليت ينبغي أن يتضمنها كل مشروع يدرج يف خطط وبرامج 

 البيان البند
 اسم املشروع. 1
 موقع املشروع. 2
 أهداف املشروع. 3
 ( اليت يتبعها املشروع.)اجلهةالقطاع 4
 التكلفة التقديرية للمشروع. 5
 املدة املتوقعة لتنفيذ املشروع. 6
 مواصفات ومكوانت املشروع. 7
 ترتيب أولويت تنفيذ املشروع. 8

 

 اعتماد وطرح املشروع تتم إضافة البياانت التالية إيل بطاقة بياانت املشروع:بعد 
 .الشركة املنفذة للمشروع -
 اتريخ بداية تنفيذ املشروع. -
 التاريخ املتوقع النتهاء أو تسليم املشروع. -
 استشاري تنفيذ املشروع.  -
 املبلغ املتفق عليه وطريقة السداد. -
 املشروع.مدير ومساعد مدير  -
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 . التنفيذ : 6

ملنافسة والنزاهة ، وميكن االستفادة من مؤسسات ويعين أن يتم حتديد أنسب السبل لتنفيذ املشروعات املطلوبة علي أسس الشفافية وا
ذلك أساليب تصميم  ميكن أن تقدم الدعم يف جماالت البناء املؤسسي والتدريب ونقل املعرفة ، مبا يف التنمية الدولية واإلقليمية اليت

 املشروعات وإعداد املناقصات وحتليلها فنياً ومالياً وصياغة عقود التنفيذ ومتابعتها .
 قومات جناح اإلعمار املستدام يف بنغازي  : مرابعاً 

 لكي نضمن تطبيق اسرتاتيجية انجحة إلعادة اإلعمار البد من توفر عدد من املقومات األساسية اليت منها :
 : عادة اإلعمار. األمن وإ1

واحلوادث اليت تولد النزاع ، ويعترب  إن الشرط األول لتحقيق اإلعمار املستدام  يتمثل يف ضمان األمن واحلماية ، والقضاء علي الظروف
سريع ألزمات ، وغالباً ما ترتكز جهود إعادة اإلعمار علي توفري السكن الالسكن أحد أبرز االحتياجات الواضحة يف أعقاب الكوارث وا

ياه غالباً ما يكون سبباً دون مراعاة التأثري الناتج عن اسرتاتيجيات السكن قصرية األجل ، كذلك فإن احلصول علي املوارد كاألرض وامل
خدامها ، فإن ذلك حيتاج إيل وضع نظام لرتشيد آخر للنزاع ، ولضمان احلصول املتساوي من جانب اجملتمعات احمللية علي املوارد واست

 األراضي واستخدامها وتسجيليها ، كذلك وضع احللول لفض املنازعات اخلاصة مبلكية األراضي. ختصيص
 :. إعادة اإلدماج 2

قد تؤدي الكوارث واألزمات ابلسكان إيل النزوح داخليًا إيل أماكن أخرى أكثر أمنًا ، ويعاين السكان النازحون داخل حدود بلداهنم 
ب يعامل النازحون  بوصفهم منتفعني ، بدالً من معاملتهم كشركاء يف عملية اإلعمار،  كذلك ال من خطر فقدان كل شيء ، ويف الغال

ص اً  قانونياً حيمي حياهتم وحقوقهم ، وغالباً ما يكون نزوح السكان لفرتة طويلة  وينتج عن ذلك عدم األمن ، ونقيكون للنازحني وضع
ينبغي لربامج إعادة اإلعمار أن تضع يف اعتبارها احتياجات النازحني طويلة األجل إعادة أتهيل املناطق اليت تعرضت للكوارث ، لذلك 

 شون فيها أم أماكن إقامتهم األصلية.، سواء داخل املناطق اليت يعي
 : .تشجيع التنمية االقتصادية خالل إعادة اإلعمار3

لرزق ، وقد دمرت احلرب يف بنغازي كثرياً من البنية التحتية تدمر الكوارث الطبيعية واحلروب االستثمارات والبنية األساسية وفرص كسب ا
أبواهبا ، وأغلقت املؤسسات ، ويعترب وجود اقتصاد نشط عنصر أساسياً من العناصر  وأغلقت  عدداً من احملال التجارية وأقفلت املصارف

اجلوانب يف هذه العملية ، لكن الكثري  أصعبي أنه ستدامة ، ومع ذلك ينظر إيل االنتعاش االقتصادي علالرئيسية لإلعمار والتنمية امل
 مواد البناء احمللية و وجود قوة العمل. من اجملتمعات لديها املوارد اليت ميكن استغالهلا ، مثل توفر
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 :. أسلوب اإلدارة واملشاركة الشعبية يف برامج إعادة اإلعمار4

الكفاءة والشفافية  والنزاهة ، هي عناصر أساسية للتنمية املستدامة  وللتخفيف إن مبادْي وأسلوب اإلدارة اجليد املتمثل يف اإلنصاف و 
ا أن متكني اجلهات الشعبية  واجملتمع املدين من املشاركة يف صنع القرارات ، يعترب عنصراً أساسياً يف من حدة الكوارث  و إداراهتا، كم

 طة جلميع الفئات ، مبا فيها السكان املتضررون.افق اآلراء بني خمتلف اجلهات ، مبا يضمن مشاركة نشبناء تو 
 :.االهتمام ابملراكز احلضرية يف برامج إعادة اإلعمار5

رث غالباً ما حيدث نزوح للسكان طويل األجل إيل املراكز احلضارية ، مما حيدث كثافة سكانية تؤدي للضغط علي البنية ت الكوايف أوقا
تزايد املمارسات غري القانونية يف البناء  واإلضرار ابملوارد البيئية ، كما أن املراكز احلضارية  األساسية ، كما يؤدي الضغط السكاين إيل

 حثني عن خدمات تعليمية وصحية وبنية أساسية أفضل ، ومن شأن هذا التكدس أن يؤدي إيل تزايد معدالت الفقر وتزايدجتتذب البا
 ة املستدامة.معدالت اجلرمية ، مما يشكل هتديداً لألمن والتنمي

 . متكني وإشراك املرأة:6
شجيع املساواة بني اجلنسني داخل اجملتمعات  اليت تواجه ميكن لربامج إعادة اإلعمار أن تؤثر علي اهلدف طويل األجل املتمثل يف ت

اإلعمار تكون النساء تكون النساء أكثر عرضة لتأثريات هذه الكوارث ، ويف الكثري من احلاالت تعترب برامج إعادة الكوارث ، حيث 
النهج املستدام إلعادة  إتباعاإلعمار، إن  ضحاي ومستفيدات ، بدالً من متكينهن يف املشاركة الفاعلة ، وزيدة قدرهتن من خالل أنشطة

 اإلعمار من شأنه أن يسمح بفهم تنوع أدوار املرأة وخرباهتا يف أوقات الكوارث.
 خامسا : اخلامتة 

بنغازي يف حاجة إيل إعادة إعمار شاملة يف كل اجلوانب االجتماعية واالقتصادية واملؤسسية والبيئية ، ولضمان حسن ختطيط إن  مدينة 
زي نفيذ إعادة اإلعمار، وللحد من املشكالت والصعوابت اليت قد تعرقل هذه العملية  البد أن يشرتك فيها مجيع سكان مدينة بنغاوت

تقدم لعمل ، تكون مقبولة هلم  وتنسق اجلهود  وحتمي املال العام ، وحتقق طموحات سكان هذه املدينة يف اليف وضع اسرتاتيجية شاملة ل
 الية.والرخاء بكفاءة ع

*************** 
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 املراجع

 أوالُ: املراجع العربية
، التقييم وإعادة اإلعمار يف أعقاب النزاعات والكوارث الطبيعية و االصطناعية  برانمج األمم املتحدة للمستوطنات البشرية .1

 .م 2005ابريل ،  8-4، الدورة العشرون ، نريويب ، 
، اجمللة العلمية لالقتصاد  واقع مستقبل البالد العربيةامة و انعكاساته علي مفهوم التنمية املستدخالد زكي الديب ،  .2

 .م 2007س ، والتجارة ، جامعة عني مش
اعمار ليبيا رؤية من منظور التنمية املستدامة ،   إعادة، ورقة مقدمة ملؤمتر  ، اسرتاتيجية االعمار يف ليبياخليفة علي ضو   .3

 ، بنغازي .م 3/2012-1رات للفرتة الذي اقامه مركز البحوث واالستشا
اعمار ليبيا رؤية من منظور  إعادة، ورقة مقدمة ملؤمتر  مشروعات االعمار يف ليبيا املستقبل وإدارةمتويل سامل بن غربية ،   .4

 م ، بنغازي . 3/2012-1مه مركز البحوث واالستشارات يف لفرتة التنمية املستدامة ،  الذي اقا
اعمار ليبيا رؤية من  إعادة،ورقة مقدمة ملؤمتر  حتمية مفهوم االستدامة يف برامج إعادة اإلعمار ، عائشة عبدالسالم العامل .5

 نغازي .م ، ب 3/2012-1مركز البحوث واالستشارات يف لفرتة  أقامهمنظور التنمية املستدامة ،الذي 
 م. 2005واحملتوى ،  : دراسة نظرية يف املفهوم التنمية املستدامةماجدة أبو زنط ،  –عثمان غنيم  .6
اء للنشر والتوزيع ، دار الصف التنمية املستدامة فلسفتها وأساليب ختطيطها وأدوات قياسهاماجدة أبو زنط ،  –عثمان غنيم  .7

 م . 2007، عمان ، 
 م .1989، مستقبلنا املشرتك ، جملة عامل املعرفة ، اللجنة العاملية للبيئة والتنميةحممد كامل عارف ،  .8

 
 جع االجنليزية: املرااثنياً 

 

1. Coyne.J.Christopher "The Economic Reconstruction of Iraq 

http://ssrn.com/abstract=1550867.1. 

2. Ivan Vera ,Lucille Langolois- Energy indicators for sustainable development-  

 

Web2.aabu.edu.jo/nara/manar/suportFile/1216.  

rg/downloads/docs/9729_3_593658.www.unhabitat.o  
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 اهلندرة اإلدارية ومعوقات تطبيقها يف قطاع التعليم العام

 دراسة ميدانية على إدارات مدارس التعليم العام يف بلدية قمينس
 

 إعداد
 د/ نبيلة علي عبد اهلل طاهر

 
 أ/ حممود سليمان العشيبي    

 
 ية قمينسكلية الرتب -جامعة بنغازي

 قسم اإلدارة التعليمية
 

 كلية الرتبية قمينس -جامعة بنغازي

 قسم اإلدارة التعليمية
 

 مقدمة: 
عاملية أم حملية تسعى الكتساب مزاي تنافسية تزيد من معدالت االعتماد  أمكانت سواء خدمية   إن معظم املؤسسات الصناعية 

ه والتحكم فيه، وإن جناح واستمرارية أيَة مؤسسة يف حتقيق أهدافها يعتمد علي على التقدم املعريف والتكنولوجي ، بل حىت متلُّك
 املالئمةرعة، والتحديت املتالحقة والعمل على ا على مواكبة التغريات املتساعدة عناصر من أمهها : الوقوف علي مدى قدرهت

ر مفاهيم جديدة يف إدارة املؤسسات، يبدأ بتخليها عن بينها وبني املتغريات البيئية املؤثرة فيها بشكل مستمر، مما دعا إيل ظهو 
ملؤسسة من التعامل مع ليت  ال تتناسب مع ما تواجهه من حتديت، وتبين مفاهيم إدارية حديثة  متكن اأساليبها التقليدية ا

 اإلدارية . التحديت املختلفة والتغلب عليها مبستوى أداء أفضل ، ومن أبرز هذه املفاهيم إعادة هندرة العمليات
لقد ظهر مفهوم اهلندرة  اإلدارية يف أمريكا خالل الثمانينيات وأوائل التسعينيات  من القرن املاضي يف القطاع اخلاص أواًل ،  

ويعود فضل مبادرات هندرة العمليات اإلدارية يف قطاع التعليم إىل الدراسات اليت قام هبا كل من ،القطاع العام والحقًا يف 
Walker and Black,2000)،  )(Davis andMehta,1997) ،(Fisher,2001) اليت أظهرت  وجود،

الكفاية واملرونة ( علي اعتبار أهنا متغريات تؤثر يف التنظيم ثالثة دوافع لتبين هذه املبادرات وهي: ) إرضاء املستفيدين، وحتقيق 
 . (Parys  & Thijs,2003,3) مباشر.اإلداري للمؤسسة الرتبوية بشكل مباشر ، و يف أداء األفراد بشكل غري
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يث اتفق وهناك جمتمعات تسعى للتقدم فهي تبحث عن العوامل  اليت تساعد على إعادة تشكيل العقول وممارسات احلياة ، ح
 املهتمون بشؤون التعليم، وصنّاع القرار الرتبوي على إحداث تغريات جوهرية شاملة يف نظام التعليم ، مبا جيعل الطالب أكثر

 واالنتقال منقدرة على التكيف مع جمتمع املعرفة، وانعكاساته على الرتبية ، وعلى إعداده ملنتج تعليمي ذي جودة عالية ، 
لتنافس اإلقليمي والدويل ، وأصبحت املمارسات واألمناط املتبعة غري مناسبة مع األهداف املرغوبة ، وابلتايل املستوي احمللي إيل ا

 غدت أكثر طلبا .زادت دوافع التغيري و 
 يجيةاإلسرتاتكز علي إعادة التصميم والتغيري اجلذري للعمليات اإلدارية ألهنا تر  اهلندرة اإلدارية مدخاًل لإلصالح والتطوير وتُعد

والنظم، والسياسات واهلياكل التنظيمية، هبدف حتسني األداء وزيدة اإلنتاجية يف املؤسسة، وزيدة رضا العمالء ) القريويت، 
(. وحيث إن إعادة التفكري األساسي، وإعادة التصميم اجلذري للعمليات اإلدارية ، وحتقيق تطوير جوهري 343م،  2000

تغيري املنهج األساسي للعمل يف جماالت السرعة واجلودة والتكلفة ، وتوقعات  يتطلب املعلوماتتخدام تكنولوجيا يف األداء ابس
بقضاي التعليم واحملاوالت  االهتماموأنه رغم   ،((Ozcelik, 2010,7 تلفةخمغريات تمل أصحاب املصلحة والتوافق الكامل مع

إال أن النظام التعليمي يف ليبيا ال يزال يعاين أزمة إدارية واضحة ، فهناك ما حيد من مقدرة هذا  وإصالحهاملتكررة للنهوض به 
من ( ، إذ ترى الدراسة احلالية أنه 18م ، 2012القاليل ، النظام على حتقيق أهدافه املنشودة، وخاصة يف التعليم العام ) 

، واالقتصادية  ، للنهوض ابملؤسسات التعليمية ضمن ما هو متاح من اإلنتاجيةالضروري مسايرة األسلوب املتبع يف اجملاالت 
ملهام واملسئوليات فحسب وبتطور مفهوم اإلدارة املدرسية وبروز أدوار جديدة ، فهي مل تعد تقتصر علي تنفيذ اإمكانيات ، 

ع شديد التعقيد، مما يتطلب حتديد الفجوة بني ما هو كائن وما جيب أن يكون وما هو مطلوب حيث مل يعد ذلك مالئماً جملتم
 . إحداثه من تغيريات

هبا كن أن يؤدى أو كيفية مي يعّد تبين أسلوب اهلندرة اإلدارية مالئماً للبدء ابلتفكري يف أفضل طريقة ويف ضوء العرض السابق
موجودا أو ممارسا قبل ذلك، أي أن تركيز هذا التوجه منصب علي إعادة التفكري يف العمل املطلوب ، وكأن شيئا مل يكن 

العمليات وليس النشاط أو املهمة يف حد ذاهتا، بغرض جتويد اخلدمة بوصفها وسيلة لتحقيق هدفه األساسي املتمثل يف العناية 
 مبتلقي اخلدمة.

 -شكلة الدراسة:: مأوالً 
ائم علي حمورين، كل حمور يتناول يف طبيعته عدداً من القضاي واألفكار اليت حتتاج إما إيل تنطلق مشكلة الدراسة من إطار ق

 استبصار وأتمل ، أو إيل إعادة ختطيط وتبين ، مها : 
 يف اعتمد الذي-لدويلا ياالقتصاد للمنتدى تابعلا-للتنافسية واألداء العاملي املركز عن الصادر يشري تقرير املنافسة الشاملة

 فاصلة سنة هي م 2011سنة  أن ابعتبار قبلها ما و م2010سنة  إحصائيات على يف ليبيا التعليمية املنظومة على تقريره
ليم حسب قيمة مؤشر فيما يتعلق بنوعية التع عربياً  األخرية قبل ما يف املرتبة أتيت ليبيا أن التقرير: أورد فقد ليبيا، اتريخ يف
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بسبب عدم توفر بياانت جيعلها يف املرتبة  الذي مل تظهر له أي قيمة على املؤشر االلتحاقافسية العاملية ، أما نسبة التن
يا مل تعد جمرد ، وأشار التقرير إىل أن الرتتيب املتأخر الذي حتصلت عليه ليبيا يعكس أن مشاكل إدارة التعليم يف ليباألخرية 

م،  2012املشاكل تتعقد وتتبلور تبعاً لظروف املرحلة الراهنة ،) عبد السالم القاليل،  قليدية ، إمنا أخذت هذهمشاكل ت
( ، وأشارت الدراسات املتعلقة مبوضوع الدراسة إىل أن تلبية خطط التنمية االقتصادية واالجتماعية، ومواجهة 18ص

 مية وتعتربه  ضرورة ملحة .رية يف املؤسسات التعلييق أسلوب اهلندرة اإلدااملشكالت املعقدة يتطلب تطب
أصبحت سياسة وفلسفة التغيري حقيقة واضحة يف اجملتمع اللييب بعد تغيري نظامه السياسي ، وهذا التغيري طال كافة جوانب 

ملية تغيري انجحة البد ة رئيسية تفيد أبن كل عاحلياة االجتماعية، واالقتصادية، والثقافية، واإلدارية ، ولكنه يفتقد إيل حقيق
من أن العديد من اجلهود  (Fralingar & Olson,2007,85)وأن يسبقها عملية تغيري ثقايف وإداري وفق ما أشار إليه 

كل أحد السابقة وهذا يش، والعمليات اإلدارية الرامية إيل التغيري التنظيمي تفشل ألهنا حتافظ علي نفس الثقافة التنظيمية 
 .ملشكلة الدراسة احلاليةاجلوانب املهمة 

 علي ما سبق فإن هذه الدراسة تسعى إيل اإلجابة عن السؤال الرئيسي التايل: وبناء
 ما هي اهلندرة اإلدارية ؟ وما هي معوقات تطبيقها يف إدارة مدارس التعليم العام ببلدية قمينس ؟

 الفرعية التالية: ن اإلجابة عن التساؤالتوللوصول إيل إجابة عن هذا التساؤل كان البد م
 ما هي العمليات اإلدارية املطبقة داخل إدارة مدارس التعليم العام ببلدية قمينس  يف ظل  مدخل اهلندرة اإلدارية ؟

 ما معوقات استخدام اهلندرة  يف تطوير العمليات اإلدارية مبدارس التعليم العام ببلدية  قمينس ؟
 ية قمينس من تطبيق مدخل اهلندرة اإلدارية ؟كن إدارة مدارس التعليم العام ببلدالتغيريات اليت جيب إحداثها كي تتمما هي 

 -اثنياً: أهداف الدراسة:
 هتدف الدراسة إىل حتقيق اآليت: 

 مدخل اهلندرة اإلدارية .التعرف على العمليات اإلدارية املطبقة داخل إدارة مدارس التعليم العام ببلدية قمينس  يف ظل  
 اهلندرة يف تطوير العمليات اإلدارية مبدارس التعليم العام ببلدية  قمينس .وقات استخدام التعرف على مع

التعرف على التغيريات اليت جيب إحداثها كي تتمكن إدارة مدارس التعليم العام ببلدية قمينس من تطبيق مدخل اهلندرة اإلدارية 
. 

 -لدراسة:اثلثاً: أمهية ا
 ي:متثلت أمهية الدراسة فيما يل 
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تتناول هذه الدراسة موضوعاً حيويً له أتثري كبري يف فاعلية املؤسسات الرتبوية وجناحها يف بلوغ أهدافها ، وتُعد هذه الدراسة  -
، كما تفتح آفاقاً جديدة ملا كتب من أحباث يف هذا اجملال وتعمل على تزويد املكتبة برافد جديد من املعرفة جديدةإضافة علمية 
 ذا اإلطار.للباحثني يف ه

أتيت هذه الدارسة لتسليط الضوء على هندرة العمليات اإلدارية يف اإلدارة املدرسية لوجود نُدرة يف الدارسات اليت تطرقت  -
 إىل ذلك.

عي اخلطط يف اجملال التعليمي ،  جديدة للتغيري لدى صانعي القرارات وواض كإسرتاتيجيةالتعريف هبندرة العمليات اإلدارية   -
 اء اإلداري يف مدارس التعليم العام.من تغيري سريع واجيايب لالرتقاء ابألد وما له

 مواكبة ومسايرة االجتاهات الرتبوية احلديثة يف جمال اإلدارة الرتبوية. -
 -رابعاً: حدود الدراسة:

 م.  2018-2017ي مت تطبيق هذه الدراسة خالل العام الدراس احلدود الزمنية:
 الدراسة علي مدارس التعليم العام الواقعة ضمن بلدية قمينس.تطبيق : مت  احلدود املكانية
 رس التعليم العام ببلدية قمينس .: اقتصرت الدراسة احلالية علي مديري ومديرات مدا احلدود البشرية

 -خامسًا:  منهج الدراسة:
ملنهج ال يتوقف عند وصف الظاهرة أو هداف الدراسة ومقتضياهتا حيث إن هذا األ ملالئمتهتتبع الدراسة املنهج الوصفي،  

م،  2013شكلة والعوامل املؤثرة فيها ، ولكنه ميتد إيل تفسري الظاهرة وحتليلها وتطويرها يف ضوء الظروف احلالية ) كوثر، امل
7. ) 

 -سادسًا: الدراسات السابقة:
 سب التسلسل الزمين من األقدم لألحدث.  فيما يلي عرض للدراسات السابقة اليت تناولت مفهوم اهلندرة ، وسوف تعرض ح    

م(: هدفت إيل التعرف علي رصد واقع أداء اإلدارة  املدرسية مبدارس دولة الكويت،  2009دراسة الدحياين) -          
اهلندرة يف مدارس الكويت ، واستخدم الباحث املنهج الوصفي التحليلي لوصف  وحماولة التوصل لتصور مقرتح لتطبيق مدخل

ليات اإلدارية الثالث) إدارة املنهج، والتنمية املهنية قع أداء اإلدارة املدرسية يف املدارس، وإمكانية تطبيق مدخل اهلندرة يف العموا
ية للمدرسة، وتوصلت الدراسة إيل وجود معوقات يف إدارة املنهج، للمعلم، وإدارة املوارد املالية(، وذلك يف إطار اإلدارة الذات

 هنية للمعلم، وإدارة املوارد املالية مما يستدعي تبين هيكلة املدارس.والتنمية امل
م( : إىل التعرف على درجة استخدام أسلوب اهلندسة اإلدارية يف ممارسة العمليات  2010بينما هدفت دراسة اندية )  -  

( من املديرين واملديرات، 429قوامها )يف املدارس احلكومية يف حمافظات الضفة الغربية ، وأجريت الدراسة علي عينة  اإلدارية
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منها: أن الدرجة الكلية الستخدام أسلوب اهلندسة اإلدارية يف ممارسة العمليات  وتوصلت الدراسة إيل جمموعة من النتائج
 اإلدارية كانت مرتفعة جدا.

املؤسسة التعليمية  لتناسب  م( إيل حتسني جودة املنتج واخلدمة اليت تقدمها 2010يف حني هدفت دراسة سيد )هذا  -     
ي دراسة مدخل إعادة اهلندسة اإلدارية ودورها يف إحداث تغيريات جذرية احتياجات ورغبات العمالء ، إيل جانب الرتكيز عل

ءة خمرجاهتا، وتوصلت الدراسة إيل عدة نتائج منها : أن هناك مشاكل مرتبطة فعالة ، لتحسني إدارة املدرسة الثانوية ورفع كفا
وضع تصميم لتفعيل استخدام  اهلندسة اإلدارية لبعملية التخطيط وانتهت الدراسة  ملدير واملشاركة اجملتمعية وكذلك ترتبطاب

 ابعتبارها مدخالً لتحسني إدارة املدرسة الثانوية بدولة الكويت .
اهلندسة علي التعليم ، ومعرفة  م( إيل التعرف علي القيمة االقتصادية لتطبيق إعادة 2011هدفت دراسة عايض )  كما  -     

ليدية ، وتوضيح مدى إسهام إعادة اهلندسة يف حساب خفض تكاليف التعليم، السلبيات االقتصادية لألساليب اإلدارية التق
ها : إن إدارة الرتبية والتعليم ابلطائف تستخدم أساليب تقليدية مما أدي واستخدم الباحث املنهج الوصفي، وتوصل لنتائج من

 ارتفاع التكاليف واخنفاض العائد من التعليم .  إيل
 األكادمييم( إيل التعرف علي أثر اهلندرة علي تطوير التعليم اجلامعي ، يف ضوء االعتماد  2011وهدفت دراسة عون )  -  

جودة خمرجات  بية جبامعة امللك سعود، والتعرف علي العالقة بني اهلندرة ورضا اخلرجيات عنمن وجهة نظر خرجيات كلية الرت 
بني إجاابت أفراد عينة الدراسة حنو حماور  اإلحصائيةروق كلية الرتبية، وتوافقها واحتياجات سوق العمل، والتعرف علي الف

وات الدراسة يف اجلامعة، املعدل الرتاكمي احلايل(، والتعرف التخصص، الدورات التدريبية، عدد سن الدراسة تبعًا للمتغريات)
 قرتحات اخلرجيات الستخدام اهلندرة يف تطوير خمرجات التعليم اجلامعي .علي  توصيات، وم

أستخدم الباحث املنهج الوصفي املسحي، وذلك ملناسبته ألهداف وطبيعة الدراسة، وتوصلت الدراسة إيل أن اهلندرة تزيد من  
 ر األداء .معدل اإلنتاجية  وكفاءة أعضاء هيئة التدريس، وأهنا تعد من املفاهيم اهلامة لتطوي

إىل تطبيق وحتليل عملية هندسة العمليات يف مؤسسات مSibhato  , and Singh (2012  )بينما هدفت دراسة  -
احلالية لتلك املؤسسات، وفعالية تطبيق هندسة العمليات اإلدارية، كما أن الدراسة  األوضاعالتعليم العايل األثيوبية، وتبني 

ندسة العمليات اإلدارية يف مؤسسات أو الفشل، وتفسري كيف توثر تلك العوامل على عملية ه تعرض العوامل املؤدية إىل النجاح
،وأظهرت نتائج الدراسة أن أداء املؤسسات غري فعال يف عملية التواصل وحتقيق أهداف هندسة العمليات، وأن التعليم العايل 

هو تقييم التقدم، كما أوضحت أن  اإلسرتاتيجيةاح تقدم تلك املؤسسات منخفض، وأوضحت النتائج أيضاً أن أهم عوامل جن
 من عدم تدريب املوظفني والتقارير غري الواقعية اليت ختفي التقدم الفعلي االسرتاتيجي ، واإلدارة احملبطة مع نتائج بطيئة، كالً 

  اإلسرتاتيجيةعن دعم متطلبات  ، وعجز تكنولوجيا املعلومات اإلسرتاتيجيةعدم حتديد اإلدارة، وتردد اإلدارة العليا يف متويل 
 لًبا على جناح اسرتاتيجية هندسة العمليات اإلدارية .من العوامل املؤثرة س
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ذاتيا يف  املدارةم( مدى ممارسة مدخل إعادة هندسة العمليات اإلدارية يف املدارس  2013 -وتناولت دراسة  ) علي  -
اابت مديري علمي، واخلربة اإلدارية، والتخصص، واحملافظة يف استجسلطنة عمان ، وبيان أثر متغريات اجلنس، واملؤهل ال

( ، وتوصلت الدراسة إىل أن مديري ومديرات مدارس اإلدارة 72ومديرات املدارس، وأجريت الدراسة علي عينة قوامها )
 املدرسية الذاتية ميارسون مدخل إعادة هندسة العمليات اإلدارية بدرجة كبرية.

هندسة العمليات اإلدارية يف املدارس  م( إيل التعرف علي معوقات تطبيق 2014 –راسة ) رحيان هذا يف حني هدفت د
( مديرا ومديرة وتوصلت الدراسة إىل نتائج من 398احلكومية مبحافظات غزة وسبل احلد منها، وتكونت عينة الدراسة من )

يليها ات التقنية بدرجة معوق عاليًة مث املعوقات اإلدارية أمهها: املعوقات املالية شكلت درجة معوق عالية جداً، يليه املعوق
 املعوقات البشرية بدرجة معوق متوسطة.

م( ابلتعرف علي واقع تطبيق اهلندرة  يف مدارس التعليم العام للبنات مبدينة أهبا  2015وقد قامت دمية  يف دراستها ) -    
( مديرة، 116) يع مديرات مدارس التعليم العام للبنات والبالغ عددهنمن وجهة نظر مديرات املدارس، ومشل جمتمع الدراسة مج

وتوصلت الدراسة إىل أن درجة ممارسة اهلندرة لدى مديرات املدارس قد تراوحت بني املرتفعة واملتوسطة علي مجيع حماور الدراسة، 
اهلندرة ككل تعزى ملتغري التخصص،  وان هناك فروق دالة بني متوسطات تقديرات مديرات املدارس علي حماور واقع تطبيق

 لعلوم الطبيعية.وذلك لصاحل ختصص ا
م( هدفت إيل التعرف علي درجة ممارسة العمليات اإلدارية يف كليات جامعة تشرين ، وفق  2017-دراسة  ) انيفة  - 

، والتعرف على الفروق يف درجة مدخل إعادة هندسة العمليات اإلدارية من وجهة نظر العاملني فيها من أعضاء اهليئة التعليمية
رية تبعاً للمتغريات ) الكلية ، نوع العمل، املؤهل العلمي، اخلربة الوظيفية(، وتوصلت الدراسة اىل عدم ممارسة العمليات اإلدا

ملتغري نوع وجود فروق دالة إحصائياً يف استخدام مدخل إعادة هندسة العمليات اإلدارية تبعا ملتغري اخلربة، مع وجود فروق تبعا 
 ل العلمي لصاحل ذوي املؤهل األعلى. العمل لصاحل العمل اإلداري، ومتغري املؤه

 التعليق علي الدراسات السابقة:  
يتضح من خالل العرض السابق أنه ميكن استخالص بعض التوجهات الفكرية اليت تتفق فيها الدراسة احلالية مع تلك  

 الدراسات ، كما يلي:
احمللي ، بل أصبحت املدرسة مؤسسة منفتحة علي اجملتمع ، ابعتبارها تعمل مبعزل عن اجملتمع تقليدية للمدرسة اختفاء النظرة ال

 من خالل قياداهتا الرتبوية مع الرغبة يف التجديد ابستخدام مداخل إدارية جديدة .
 يدة مع متسك األغلبية ابلتوقف عن التطوير.اتفقت يف عنصر التقليدية مبقاومة اإلدارة املدرسية ومديريها للتغيري أبي تقنية جد

م التخطيط تتعثر العمليات وتضيع األهداف، ويصبح تعامل املدراء أبسلوب الفعل ورد الفعل، بدال من التعامل نتيجة لعد
 مبنهجية علمية ورؤية مستقبلية واضحة.
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 بينما هناك بعض األمور ختتلف فيها الدراسة احلالية عن الدراسات السابقة
بوصفها مفهوماً ومدى استيعاب مدراء مدارس التعليم العام ببلدية قمينس   فت الدراسة احلالية إيل الربط بني اهلندرة اإلداريةده

 لتطبيق هذا املدخل. الالزمةآلليات التغيري 
 التعرف على معوقات تطبيق اهلندرة اإلدارية يف إدارة هذه املدارس.

التعليم العام من تطبيق اهلندرة كمدخل ملدرسة يف اثها يف املدرسة كي تتمكن إدارة االتعرف على التغريات اليت جيب إحد
 لإلصالح والتغيري.

 كما استفادت  الدراسة احلالية من الدراسات السابقة فيما يلي:
، صائصخلا،  املبادئ التعرف على  اإلطار املفاهيمي ملدخل هندرة العمليات اإلدارية، وتكوين تصور عام عن املفهوم ،

 التعليمية. األهداف، مالمح التطبيق يف املؤسسات
 تصميم أداة مجع البياانت يف الدراسة امليدانية مع حتديد املفردات واألبعاد، و تفسري نتائج الدراسة .

 -سابعًا: مصطلحات الدراسة:
 تعريف اهلندرة اإلدارية :

اضات تتعلق بشكل جذري دون التقيد أبي افرت  اإلسرتاتيجية ويقصد به:" إعادة تصميم عمليات وإجراءات العمل الرئيسية 
ابلوضع احلايل ويهدف إيل حتسني معدالت األداء، حبيث يشمل التحسني خفض التكلفة وحتسني نوعية اخلدمات وسرعة 

 (46م : 2006اجناز األعمال ورضا الطالب علي مستوى اخلدمة املقدمة هلم" )ساعايت: 
جذوره، وتعتمد على إعادة هيكلة وتصميم العمليات  البناء التنظيمي من ة منهجية تقوم علي إعادة"وهي وسيلة إداري       

األساسية، هبدف تطوير جوهري وطموح يف أداء املؤسسات يكفل سرعة األداء وختفيض التكلفة وجودة املنتج". )سلطان، 
 (.36م،  2001

 التعريف اإلجرائي للهندرة اإلدارية:
ليات اإلدارية إلدارة مدارس التعليم العام ببلدية قمينس ري مقصود أبسلوب علمي يف العمحداث تغيري جذهي مدخل جديد إل

، اليت تعد أساسية لقيام إدارة املدرسة مبهامها من ختطيط وتنظيم واتصال واختاذ القرار، للحصول علي منتج تعليمي يتمتع 
 ر.تسيري العمل بسهولة ويس إمكانيةجبودة عالية ، مع 

 تعريف معوقات اهلندرة اإلدارية :
قصد هبا " مجيع العوائق املالية واإلدارية ، والفنية، واالجتماعية، والشخصية ، اليت تعوق املسؤول عن حتقيق أهداف ي      

 ( .65م : 1997براجمه اإلدارية، اليت تساعد عملييت التعليم  والتعلم وتطويرمها".) املغيدي، 
 رة اإلدارية:ائي ملعوقات اهلندأما التعريف اإلجر 
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هي كل العوامل اإلدارية والتقنية والبشرية  والتنظيمية  واملالية ، اليت حتول دون تطبيق مدخل هندرة العمليات اإلدارية      
 املستخدمة من قبل مديري مدارس التعليم العام ببلدية قمينس .

 
 

 -اثمناُ: اإلطار النظري :
هبا املؤسسات  اإلدارية ، لتحسني أدائها يف التسعينيات من القرن  استعانت اإلدارية احلديثة اليت تعد اهلندرة من املداخل

، إعادة هندسة نظم العمل، ةهندسة العمليات اإلدارية، اهلندر العشرين، وقد تناولتها األدبيات مبسميات خمتلفة منها: إعادة 
 ملضادة.إعادة اهليكلة، هندسة التغيري، والثورة اإلدارية ا

وعلى الرغم من اختالف هذه املصطلحات إال أهنا تدور حول معىن واحد وهو التغيري اجلذري للمؤسسة يف ظل التحديت  
 والتغريات البيئية للحصول على أفضل النتائج .

 مفهوم هندرة العمليات اإلدارية: -1
بتكار، اليت ظهرت لتكمل اجلودة وتضيف إليها ارة واالتعترب إعادة هندرة العمليات اإلدارية من األساليب املعاصرة يف اإلد

حتسينات هائلة يف األداء، وقد سعت العديد من املؤسسات ومنها املؤسسات التعليمية إىل االستفادة منها يف خفض تكاليفها 
 وجماراة عوامل املنافسة احمليطة هبا.

خمتلفة فقد عّرف أبنه: إعادة التفكري املبدئي واألساسي ات برؤى إن مفهوم هندرة العمليات اإلدارية  تناولته العديد من األدبي
وإعادة تصميم العمليات اإلدارية بصفة جذرية، هبدف حتقيق حتسينات جوهرية فائقة وليست هامشية تدرجيية يف معايري األداء 

 (.312م:  2003احلامسة مثل: التكلفة، واجلودة، واخلدمة، والسرعة )ديسلر:
إلدارية وسيلة إدارية منهجية تقوم على إعادة البناء التنظيمي من جذوره، وتعتمد على إعادة هيكلة عمليات اوتعد هندرة ال

وتصميم العمليات اإلدارية لتحقيق تطوير جوهري وطموح يف األداء التنظيمي يكفل حتقيق سرعة األداء، وختفيض التكلفة، 
 م(. 39،2001العميل )فاتن: على حاجةوجودة املنتج واالبتداء من نقطة الصفر، والرتكيز 

ذات القيمة املضافة للنظم  اإلسرتاتيجيةتعىن إعادة التصميم اجلذري والسريع للعمليات : ويرى) رميوند ماجنانيلى ( أن اهلندرة 
 م  (12،1992والسياسات والبيئة التنظيمية املساندة هبدف حتسني وزيدة الكفاءة واإلنتاجية.) رميوند ، مارك :

املستوى املدرسي فإن اهلندرة هي عملية تغيري حتدث على مستوى اإلدارة ابجتاه اإلدارة الذاتية للمدرسة، ومشاركة أما على 
األهل، والطالب، واملعلمني واإلداريني ابختاذ القرارات اليت تتصل ابملدرسة ، مبعىن حماولة التوسع يف التفويض الالمركزي وختفيض 

 م(. 38،200سلطة على املدرسني والطالب واآلابء) مسية:توزيع الاهليكل البريوقراطي و 
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إطار منهجي يقوم على إعادة البناء والتنظيم للمدرسة من اجلذور، ويقوم على إعادة :  ويرى ) فؤاد حلمي (  أبن اهلندرة 
دف حتسني جذري ليدي ، هبهيكلة وتصميم العمليات اإلدارية ، والقيم واالفرتاضات املساندة للعمل القائم بشكل غري تق
 م( 2003، 241وسريع يف املدرسة يكفل سرعة اإلجناز وختفيض التكلفة، وحتقيق جودة املنتج التعليمي.) فؤاد:

 وىف ضوء ما سبق من تعريفات ميكن القول إن اهلندرة  يف اإلدارة التعليمية تتضمن األبعاد التالية:
  اهليكلة كمنهجية لتغيري املدرسة.نوعية يف إعادة هيكلة املعلومات للحصول على نقلة -  
وذات القيمة املضافة للعميل والواجب أن يتناوهلا جهد اهلندرة ، ابإلضافة  اإلسرتاتيجيةالعمليات التعليمية هي العمليات  - 

 إىل املكوانت اإلدارية والتنظيمية والتعليمية ذات الصلة هبذه العمليات.
ويقوم على االفرتاضات القائمة والبحث عن افرتاضات مغايرة، والثاين: عملي يقوم على ل: فكرى وتتم اهلندرة ابجتاهني: األو  

 من التقنية اآللية احلديثة . االستفادة
 األمهية الكبرية لتكنولوجيا األداء. -  
 أهداف وفوائد التغيري ابستخدام مدخل اهلندرة: -2

من اهلندرة يف تطوير أية منظمة، ويف الغالب يتمثل اهلدف  االستفادةمن البد من أن يتم حتديد األهداف بوضوح حىت نتمكن 
الرئيسي للمنظمة من وراء إتباع مدخل اهلندرة يف حتسني معدالت األداء املهمة ،التكلفة ،اجلودة ،اخلدمة وسرعة إجناز العمل 

. 
املنافسة وحتسني قدرة املنظمة على االستجابة داف الفرعية تسعى املنظمات لتحقيقها وتتمثل يف كما أن هناك جمموعة من األه

كلية ملتطلبات العمالء، و زيدة اإلنتاجية، وختفيض نسبة املعيب. كما تعمل اهلندرة على حتقيق مجلة من األهداف وذلك ال
 على النحو التايل:

الل متكني العاملني من تصميم ذلك يف تغيري أسلوب وأدوات العمل والنتائج من خحتقيق تغيري جذري يف األداء: ويتمثل  - 
 وفق احتياجات العمالء وأهداف املنظمة.العمل والقيام به 

الرتكيز على العمالء: توجيه املنظمة إىل الرتكيز على العمالء من خالل حتديد احتياجاهتم والعمل على حتقيق رغباهتم، حبيث  - 
 ناء العمليات لتحقيق هذا الغرض.يتم إعادة ب

عماهلا بسرعة عالية من خالل توفري املعلومات املطلوبة، الختاذ القرارات وتسهيل عملية احلصول مة من القيام أبمتكني املنظ - 
 عليها.

 اجلودة: حتسني جودة اخلدمات واملنتجات اليت تقدمها املنظمة لتتناسب مع احتياجات ورغبات العمالء. - 
 ورية والرتكيز على العمليات ذات القيمة املضافة.ختفيض التكلفة: من خالل إلغاء العمليات غري الضر  - 
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يصعب اللحاق هبا،  املنافسة اليت قد ال التفوق على املنافسني: تساعد اهلندرة اإلدارية املنظمة يف التفوق على املنظمات - 
 م( 2008ولكن يصعب التفوق عليها.) عطا هللا :

 تشجيع روح االبتكار والتجديد لدى العمالة. - 
 الروتني القدمي وأسلوب العمل اجلامد والتحول إىل احلرية واملرونة. خلص منالت - 
 إحداث التكامل والرتابط بني مكوانت العمل الواحد. - 
 زيدة الرضا الوظيفي عند العمل. - 
 ( .(Raymond, L:1998تبسيط اهليكل التنظيمي - 

ة ، دافه على املنظمات يؤدى إىل حتقيق اسرتاتيجية متكاملاألدبيات أن تطبيق مدخل اهلندرة بركائزه وخصائصه وأهوتؤكد 
لتطوير أداء هذه املنظمات على حنو صحيح، مما يساعد يف احلفاظ على الوقت واجلهد واملال ، وهذا ما يؤدى إىل اشرتاك 

االعتبار هو العمليات ندرة اإلدارية، وأول ما أتخذه اهلندرة اإلدارية يف املنظمات يف عدة مسات انبعة من تطبيق مدخل اهل
ذات القيمة املضافة، وتغيري معايري الرتقي يف األداء ، ورضا متلقي اخلدمة يعد ملمحًا ابرزًا يف املنظمة  اإلسرتاتيجيةاإلدارية 

 م(. 2002املعاد هندرهتا)شاكر: 
التطوير التنظيمي، فتطبيق اهلندرة اإلدارية التنظيمات اإلدارية مبزاي متعددة تساعد على حتقيق  كما أن تطبيق اهلندرة اإلدارية متد

 ؤسسات التعليمية، ميدها بفوائد تؤدى إىل تطوير األداء فيها، وتتمثل هذه الفوائد يف اآليت:داخل امل
والتحسني املستمر للجودة، وذلك عرب أساليب وآليات توفر اهلندرة اإلدارية تقنياً لألداء يقوم على القياس عن سد الفجوات  - 

اليب الكمية وكذلك إحداث تغيريات جذرية يف نظام اإلدارة لية مثل: عمليات هندسة األداء البشرى، واستخدام األسعم
 التعليمية والقيم التنظيمية يف أداء العمليات، بل ىف مفهوم التعليم ذاته.

يمية ، ومتكني العاملني إباتحة درجة مناسبة راء وتطوير دور القيادات اإلدارية يف املؤسسات التعلتعمل اهلندرة اإلدارية على إث - 
التصرف واملبادأة، فتوكل إليهم مهام يؤدوها بدرجة من االستقاللية مع مسئولياهتم عن النتائج، مع الرتكيز على العاملني من حرية 

 م( . 2000الب.) راوية : الذين ميارسون عمليات ترتبط مباشرة خبدمة الط
اسرتاتيجيات اإلدارة التعليمية وإعادة التفكري يف الوضع احلايل، التعرف لى التحديد الواضح ألهداف و تقوم اهلندرة اإلدارية ع - 

ات على عمليات القيم املضافة، العمليات املساندة، حشد البياانت الالزمة الختاذ قرارات سليمة، واالستخدام املناسب لألدو 
 اإلدارية للتأكد من دقة املعلومات.

 ركبة إىل مهام بسيطة، حبيث يرتتب عليها مسئولية مشرتكة بني أعضاء فريق العمل.مال من مهام محتويل األع - 
ي.) تعمل اهلندرة على تغيري الثقافة التنظيمية السائدة، حبيث يصبح األداء اجليد واالهتمام ابلعمالء من أولويت العمل اإلدار  - 

 م ( . 2008: 183موسى: 
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غيريات جذرية يف املنظمة التعليمية سواء يف منط العمل أو الوظائف اإلدارية  تؤدى إىل خلق تمما سبق يتضح أن اهلندرة 
لرفض والعالقات أو يف الثقافة التنظيمية ،إال أن تغيري األخري أمر يف غاية الصعوبة، ألن عملية التغيري هذه قد تقابل ابملقاومة وا

علومات، وهناك أمهية شكل فاعل وتوفري التكنولوجيا املادية وتكنولوجيا امللذلك يتطلب تطبيق هذا املدخل اإلداري التوظيف ب
الختبار أتثري هذا التغيري على مقدم اخلدمة اإلدارية، إذ أن املضمون املؤسسي لإلدارة يتطلب حتليل املدى الذي ميكن من 

خلدمات التعليمية بطريقة مباشرة، وأن ينظر إىل إلدارية كأداة إدارية فعالة، لتمكني املستفيدين من اخالله استخدام اهلندرة ا
 املستهلك املتضمنة ابلتطبيق. إلسرتاتيجيةل كجزء ال يتجزأ من اجملال الواسع العمي

 مبادئ اهلندرة يف إدارة التعليم -3
 عالقة بكيفية أداء العمل ومنها:يتطلب حتقيق اهلندرة جمموعة من املبادئ هلا 

 ب ذلك حتول القيم السائدة يف الثقافة التنظيمية إىل قيم إنتاجية. املؤسسة التعليمية، ويتطلسيادة القيم اإلنتاجية يف - 
الرتكيز على التوجه كعمل أساسي للمدير، أي يتحول املدراء من جمرد اإلشراف العام على أداء العمل إىل موجهني ،إذ  - 

 يكونون  ابلقرب من مواقع العمل نفسه.
فة واحدة، ومن مزاي هذا املبدأ سهولة توزيع أعباء العمل ومسؤولياته على دمج عدة وظائف يف وظي الدمج الوظيفي، يتم - 

مما  األفراد، وحتسني مستوى مراقبة أدائهم، والتخلص من كثرة األخطاء، وإعادة العمل الناتج عن تعدد اإلدارات الوظيفية،
ة وما يساهم يف منح الصالحيات الكاملة ألداء العمليات اإلدارييساعد على سرعة إجناز العمل داخل املنظومة التعليمية، 

 واكتشاف األساليب اجلديدة واملبتكرة واإلبداع يف بيئة العمل.
وضع رؤية النظام التعليمي، وحتفيز وجود توازن بني األنشطة واإلجراءات، وذلك من خالل دعم التدريب لعمليات التغيري، و  - 

 ، وإعداد خطة تشمل العمليات اإلدارية املراد إعادة هندستها.العاملني لتقبل التجديدات
إجناز العمل يف الوحدات التنظيمية املناسبة مما يساعد على ختفيض وقت العمل وتكلفة أدائه، كما يقضى على احلوافز  - 

 ويدعم روح التعاون. التنظيمية بني اإلدارات املختلفة
أو العاملني داخل املدرسة يف إحدى ا املبدأ على إمكانية عدم جلوء املعلم اختاذ القرار مهمة املسؤول، يؤكد هذ - 

مراحل العمل إىل املدير للحصول على قرار منه بشأن هذا العمل، وإمنا يصبح هو املسؤول عن اختاذ القرار بنفسه ، وهنا 
 م(. 2007وى اخلدمة املقدمة.)سالمة : يساعد على حتسني مست

  إدارة التعليم:العمليات يف إعادة هندرةجماالت  -4
تشري الكتاابت الرتبوية إىل أن املنهج واملعلمني وامليزانية، هي من أكثر اجلوانب األساسية يف إدارة التعليم، خاصة عند تناول 

ارة املوارد املالية ، لذا فإن عملية إدارة املنهج والتنمية املهنية للمعلم، وإداملدرسة منفردة ابلتغيري ابعتبارها وحدة قائمة بذاهتا
 إلدارية جوهرية يف حتقيق وظيفة املدرسة من جهة ورضا الطالب وأسرته من جهة أخرىاخلاصة ابملدرسة، متثل أكثر العمليات ا
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(1997Diane: Ravitchابإلضافة إىل النقد الشديد املوجه هلذه العملي ،) ات واعتبارها عمليات خمتلة يف كثري من
 ابستخدام مدخل اهلندرة ، وأتخذ اهلندرة ثة، ومن مث متثل هذه العمليات الثالث فرصة لتناوهلا ابلتغيرياجملتمعات من جهة اثل

 يف اإلدارة التعليمية عدة صيغ تتمثل يف اآليت:
من  الذاتية للمدرسة، واملشاركة يف إدارة املدرسة، حدوث تغريين مع تطبيق نظام اإلدارة إعادة هيكلة إدارة املوارد املالية ،

ليب التنمية املهنية من جهة أخرى، ومع كل هذه التغيريات اقتضى جوهريني ابملدارس متثال يف: مركزية املنهج من جهة، وأسا
 األمر إحداث جمموعة من التغيريات يف اجلانب املايل ابملدرسة منها:

صيل هذه الوظيفة أدواراً جديدة غري ما إعادة التفكري األساسي بشأن وظيفة أمني صندوق املدرسة، وتتمثل يف السعي إىل حت
ة من مستوى املوظف املايل اإلداري إىل مستوى مدير أعمال املدرسة ، فهو عرف عنها سابقًا ، حيث تطورت هذه الوظيف

ن على وعي كامل ببيئة التعلم، ويعرف األسلوب األفضل لتوفري املوارد املدرسية، اآلن وعلى النقيض مما سبق يف املاضي يكو 
 وله القدرة على التأثري الفعال يف مستوى اإلدارة العليا. 

، مع متطلبات اإلصالح املدرسي اليت تفرضها احلياة املعاصرة مت اللجوء إىل التحول اجلذري يف افرتاضات امليزانية  املدرسية 
ه امليزانية تسعى لتحقيق هدفني يف مصادر بديلة للتمويل املدرسي، وعليه ظهر ما يسمى ابمليزانية املرتكزة على املدرسة، وهذ

يتعلق  والثاين فاعلية والتحسني املتواصل للمعلمني ،بتحرير اجلهود املدرسية املبذولة من أجل زيدة ال األولوقت واحد، يتعلق 
رة التمويل اليوم بتشجيع اإلحالل التدرجيي ملصادر التمويل احمللية عوضاً عن التمويل املركزي الذي يعاين أزمة خانقة، وتتجه إدا

اجات الراهنة لتسيري عمليات تنفيذ اجتاهًا مغايرًا ملا سبق حيث تنحو منحًا مستقبليًا اسرتاتيجيًا يتجاوز حدود تلبية االحتي
اهلندرة اإلدارية  إىل األرحب ، تستوعب ما يطرأ من تغيريات تفرضها التطورات التكنولوجية وحركة اجملتمع والنمو االقتصادي.) 

 (م 2009ين:  حياالد
لك هيكلة قدرته على وتتمثل يف إعادة هيكلة أداء مدير املدرسة، وكذإعادة هيكلة مداخل وطرق أداء مدير املدرسة، 

حتديث وتطوير البنية التنظيمية إلدارة املدرسة، والعمل علي تقوية االتصال بني املدرسة والبيئة احمليطة، ويتطلب ذلك العمل 
حىت ال  حيكم على جمهودات إعادة اهلندسة ابلفشل ، هذا ابإلضافة إىل ضرورة هندرة عمليات اإلدارة يف على تغيري األدوار 

اليت متثل منوذجًا سلوكيًا يسعى إىل كسب ثقة  اإلسرتاتيجيةاسرتاتيجيات جديدة يف إدارة املدرسة وهو منط القيادة  استخدام
: تنمية الثقافة املهنية ثالثة أهداف هيالتغيري حتقق  وإسرتاتيجيةيل الصعوابت، العاملني يف املدرسة، وأتييدهم ومعاونتهم يف تذل

قدرهتم على النقد والتخطيط اإلداري، ودعم النمو املهين للعاملني يف املدرسة وتدعيم العمل اجلماعي للمعلمني ابملدرسة، وتعزيز 
 .الذي يهدف إيل تقليل التكلفة ويرضي الطالب
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ختتص إدارة املنهج بكيفية اختيار أصحاب القوة النهائية يف املدرسة متمثلني يف جملس إدارهتا املنهج، إعادة هيكلة إدارة 
ا، الذين يفوضون ضبط أحوال املنهج إىل أفراد آخرين مثل منسقي املنهج ورؤساء األقسام، وتشتمل عملية إدارة املنهج ومديره

 ثالثة أبعاد هي: 
هج يف املدرسة ليقابل املطالب القانونية من جهة واحتياجات الطالب من بناء هيكل املن: هو عبارة عن التخطيط للمناهج

 دمج نظام القيم الثقافية اخلاصة ابملدرسة عالوة على مهارات املعلمني.  جهة أخرى، ابإلضافة إىل
أي وضعه يف اجلدول الدراسي  : يعين أن تقوم إدارة املدرسة بتنسيق الكيفية اليت يدرس هبا املنهج ،تنفيذ وتوصيل املنهج

ملدرسة للتدريس، وحيدد املعلم الطرائق ى مر األسبوع ، واألماكن املخصصة يف اابملدرسة بشكل يومي أو يف ساعات معينة عل
 واملصادر املالئم استخدامها للمنهج ابإلضافة إىل األهداف واألغراض. 

؟وال  هم واجتاهاهتمأي مدى اكتساهبم للمعلومة ، وما هي دوافع: يعرب عن مدى استجابة الطالب للمناهج ، تقومي املنهج
انة بتكنولوجيا املعلومات ومنجزات جمتمع املعرفة، وما هلما من أتثريات على يتحقق ما سبق ذكره يف فراغ وإمنا أييت ابالستع

 منهج التعليم وكيفية تنفيذه ، ومن ذلك ما أييت: 
لوج إىل قواعد البياانت واملعلومات، واستخدام نهج: ويتوقع أن يتم ذلك من خالل الو إعادة التفكري األساسي بشان تنفيذ امل

ل الدراسي، والتعامل مع الواقع االفرتاضي واستخدام الكتاب االلكرتوين، واستخدام احلاسبات القابلة الفيديو والفيلم يف الفص
والتمكن من الطباعة واملهارات الرقمية واستخدام أمناط جديدة للتنقل وظهور املدنية القائمة على االتصاالت والروابط الكلية، 

 للتدريس. 
ارة املنهج إبدخال صيغة جديدة يف التعليم والتعلم تتمثل فيما يعرف مبعاوين أو ميسري اخرتاع دور ميسر للتدريس: وترتبط إد

ربعة فرق يعملون لبعض الوقت يف التدريس، وتشمل العديد من تصميمات املدارس على مواضع لواحد أومن ثالثة إيل أ
 صال التكنولوجي. تصميمات التكنولوجيا املكثفة كما يف منوذج مدرسة البيت الدراسي ، ونسق االت

اخرتاع دور منسقي املوضوع :مع كل التحديت و التغريات املؤثرة على تسيري املنهج ، بدأت تربز احلاجة إىل اخرتاع دور جديد 
 اتصال بني املعلمني وبعضهم البعض وبينهم وبني إدارة املدرسة من جهة أخرى. يف املدرسة يكون حلقة 

نج : نبعت الفكرة الرئيسية هلذا املنهج من أن املنهج املقدم مبدارس منهج املستويت متباينة القدرات يف مدارس هونج كو 
املنهج املقدم مبدارس ذوي االحتياجات اخلاصة  الطالب العاديني قائم على  املعرفة املتمثلة يف الكتاب املدرسي ، يف حني أن

بشكل أساسي يف املنهج املالئم للطالب قائم على املداخل السيكولوجية والديناميكية النفسية، وعليه متت إعادة التفكري 
كن للمعلمني متبايين القدرات )عاديني(، وذوي االحتياجات اخلاصة ، فيما يسمى ابملدارس والفصول الشاملة، ووفقاً لذلك مي

التالؤم مع  الذين يسمون معلمي خط املواجهة حتقيق جمموعة من املعايري الدنيا، ابإلضافة إىل إاتحة الفرصة ملبادرة مهنية حتقق
 (م 2009: 14) الدحياين: ظروف كل مدرسة.
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 إعادة هيكلة التنمية املهنية للمعلم: 
 العتبارات التالية:وتتطلب إعادة هيكلة التنمية املهنية للمعلم مراعاة ا

دارس كمنظمة إعادة اخرتاع املدرسة كمنظمة تعلم: آن األوان الستعادة التعلم من أجل املهنة وبشكل خاص إعادة اخرتاع امل
للتعلم، وكذلك إعادة هيكلة عملياهتم وهياكلهم من أجل  التعلم الدائم، ومن املفيد هنا أن حتدد املدرسة املرحلة اليت متر هبا يف 

ة حياة منوها سواء كانت مرحلة البدء أو النمو أو النضج أو االحنسار، وذلك ابالستعانة مبدى عريض من املعلومات املتاحة دور 
وارد املدرسية واألفراد وفرق العمل، وبناء عليه  حتدد النمط املالئم ألعضاء املدرسة واملشاركني يف أعماهلا، ويتوازى هذا حول امل

 ات متنوعة للتدريس والتعلم بناء على املعرفة ابملهارات والقدرات والنتائج السابقة. مع استخدام اسرتاتيجي
ات املعلمني يف كولومبيا، وتقوم فكرته على حتدي االفرتاض القائم عليه التدريب حتدى افرتاضات التدريب التقليدي عرب شبك

ن احلقيقة، ومن مث حيددون وخيططون برامج تدريب املعلمني التقليدي، والقائل أبن أهل املعرفة واخلربة هم وحدهم الذين ميلكو 
إعادة التفكري األساسي يف احتياجات املعلم،  وتولدت فكرة هذه الشبكات من خالل ، وينفذوهنا بدون مشاركة املعلمني،

: 412ا أوندا :بيالر مارايفهؤالء املعلمون حيتاجون إىل إجاابت عن تساؤالهتم على حنو آين ، فهم ال يستطيعون االنتظار. )
 ( .م2002

 إعادة اهلندسة اإلدارية:مدخل مراحل تطبيق  – 5
ة العمليات اإلدارية ، وابستقراء التصنيفات أو التقسيمات ملراحل عملية تعددت الرؤى يف حتديد مراحل تطبيق هندر          

 اهلندرة يف إدارة املنظمات املختلفة ميكن تبين املراحل التالية: 
 د والتحضري:اإلعدامرحلة 

من هذه املرحلة يتم يف هذه املرحلة احلشد واالستعداد والتهيئة لألفراد الذين سيقع عليهم عبء عملية اهلندرة اإلدارية وتتض
 اخلطوات التالية: 

 اإلحساس ابملشكلة واإلميان بضرورة التغيري.
 التنظيمي.القناعة أبسلوب اهلندرة واإلميان بفاعليتها كأداة إلعادة البناء 

 اختاذ القرار بتطبيق أسلوب اهلندرة يف إدارة املؤسسة.
اسرتاتيجية املنظمة وتتضمن  رسالتني مها: بيان احلاجة امللحة للتغيري رسم رسالة املؤسسة وتقوم هذه اخلطوة على إيضاح وحتديد 

 يف الثقافة السائدة ، وبيان التصور العام.
 .حتديد األهداف املراد حتقيقها بوضوح

 حتديد تقنية املعلومات  الالزمة لتطبيق مشروع اهلندرة.
 إعداد اجلدول الزمين للعمل. - 
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 مرحلة التحديد:
رحلة إعداد البنية التنظيمية واإلدارية هلندرة العمل اإلداري يف املؤسسة  من خالل: حتديد الزابئن واحتياجاهتم يتم يف هذه امل

ء املطلوب وفقاً ملعايري معينة، وكذلك حتديد اجلهات اليت تتعامل معها املؤسسة والعناصر والعالقات الالزمة لذلك، وحتديد األدا
ملنتجات أو اخلدمات املقدمة، واملعلومات وأي جزء من ثقافة املؤسسة يتسم ابلدميومة، ابإلضافة املتفاعلة داخلها )العاملني( وا

ق اهلندرة اإلدارية ألهنا مرتبطة برسالة وأهداف املؤسسة ككل ومبوافقة إىل حتديد األولويت وهي من أصعب املهام اليت تواجه فري
شروع أو سهولته ، وذلك يفرض على إدارة املؤسسة الراغبة يف التغيري العمل على اإلدارة العليا واملوارد املتاحة وصعوبة تنفيذ امل

 (.م 2009: 2بالل:لقيمة املضافة) ت اذا اإلسرتاتيجيةتطوير النموذج هبدف تلبية االحتياجات وحتديد العمليات 
 مرحلة التصور:

املرغوب ،وتقع هذه املرحلة بني الفكرة اجملردة والتصميم العملي، هتدف هذه املرحلة إىل تكوين رؤية كفيلة بتحقيق اإلجناز 
لقيام هبا وحتديد خطوات وتشمل هذه املرحلة فهم بنية العمليات اإلدارية املطلوب تغيريها حىت يتم حتديد األنشطة املطلوب ا

بدائل املمكنة للتغيري، ويكون ذلك على تنفيذها، مع الرتكيز على األنشطة ذات القيم املضافة ومن مث تقدير الفرصة وتقييم ال
 حنو يسمح ابلدمج بني التصورات الفرعية والتوصل إىل رؤية متكاملة.

 مرحلة احلل:
 نيهما: عمل التصميم االجتماعي.صول على التصميم الفين لتطبيق التصورات واثتنقسم هذه املرحلة إىل جزئيني : أوالمها :احل

ديد مواصفات التكنولوجيا واملعايري واإلجراءات والنظم ووسائل السيطرة املستخدمة يف اهلندرة التصميم الفين يتجلى يف حت      
 اإلدارية ، ويتضمن هذا اجلزء ابلنسبة للمؤسسة املهام التالية:

 لعالقات بني مكوانت العمل اإلداري كافة ومجع املعلومات الكافية منها.ديد احت - 
 ء.خلق نوع من املرونة يف األدا - 
 الرتكيز على املعلومات الضرورية اليت تساهم يف إحداث التغيري املطلوب يف الثقافة التنظيمية للمؤسسة. - 
 توظيف التكنولوجيا احلديثة يف العمل اإلداري. - 

أما التصميم االجتماعي فهو يتجلى يف حتديد األبعاد النفسية واإلنسانية ملشروع اهلندرة اإلدارية، ويتضمن هذا اجلزء        
 املهام التالية:

 التمكني اإلداري للعاملني يف املؤسسة. - 
 بناء اهليكل التنظيمي واإلداري املالئم لطبيعة إعادة اهلندسة. - 
 ليات اإلدارية.للعممية رسم احلدود التنظي - 
 حتديد املسارات الوظيفية حبيث يكون احتالل أي موقع على اخلريطة التنظيمية معتمداً على املهارة واخلربة. -
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 مرحلة التطبيق:
 تتضمن هذه املرحلة خطوتني يتوقف عليهما تغيري الثقافة التنظيمية السائدة واملعيقة لتطور إدارة املؤسسة ومها:

 : مشروع إعادة اهلندسة وما تتضمنه من خطوات عملية.حولالت خطوة -     
: ويتم فيها املشروع بتنفيذ اخلطوات املتفق عليها  والبدء من الصفر، والبد من أن يتخللها عمليات خطوة التطبيق -     

 ( م 2003أمحد: مراجعة ومعاينة ومن مث التقييم والتقومي.)
جاح مشروع اهلندرة اإلدارية، لذلك جيب على املؤسسة التعليمية أن ختتار ي لنأساسوعليه فإن منهجية التطبيق هي عامل 

 املنهجية اليت تناسب اإلمكاانت املتاحة والظروف البيئية احمليطة.
 جتارب بعض الدول يف تطبيق مدخل إعادة هندسة العمليات اإلدارية: -6

ت جذرية يف بيئة وطرق العمل واألدوار اإلدارية الوظيفية، وقد حتوالعين يف منظومة التعليم، ي اإلداريةإن تطبيق هندرة العمليات 
تزايد االهتمام العاملي مبوضوع اهلندرة  يف التعليم ، وقد ساهم تطور تكنولوجيا املعلومات يف دعم وتفعيل عمليات إعادة اهلندرة 

 يف الكثري من املنظمات املعاصرة يف البلدان املتقدمة.
التجارب اليت حققت جناحًا يف جمال هندرة العمليات اإلدارية ، وإمكانية االستفادة منها يف  لبعضوجز وفيما يلي عرض م
 .جمال إدارة التعليم 

 :: Andrew)2014(جتربة جامعة شيفلد يف بريطانيا
هتا دثت عن خرب املركزية، حتأجريت دراسة حالة عملية إلعادة هندسة الطلبة يف مكتب خرجيي اجلامعة، وهو أحد أقسام اإلدارة 

يف إعادة اهلندسة حيث قامت إبعادة بناء ودعم إداري على مستوى الطالب حيث كان هذا التغيري استجابة ألمرين: ضرورة 
املوازنة وتقاعد عدد من كبار املوظفني، وذلك هبدف احلفاظ علي تطوير نظام إداري كفؤ ودعمه حبيث يعمل مبستوى اثبت 

ظيم وجعل مجيع اخلدمات اإلدارية مركزية وال سيما تلك املتعلقة ابلطالب قيد التخرج، إعادة التن إذ عملت علىداخل اجلامعة، 
ألن عملهم سابقاً كان من عدة مكاتب وبشكل فردي كما عملت على جتميع خطوط العمل وتقليص حجم العمالة، وأتسيس 

دخل عملي ابلكامل، تكرس العمل على رتاتيجية ومية ألهنا اسخدمة تركز على الزبون وتستجيب حلاجات الدوائر األكادمي
مراجعة شاملة للهياكل اإلدارية، وإلقاء نظرة خارجية تركز على االهتمام ابلزبون وأتكيد داخلي على أمهية تدريب وتطوير 

 العاملني بصورة نوعية.
ومت استشارة العمالء، وتقدمي  قيد التخرج،سية للطالب وقد ذكرت اجلامعة أنه مت توفري التمويل اجلديد وترتيبات الرسوم الدرا 

تغذية عكسية ومت تطبيق التجربة وبعد شهر وجدت جتاوابً من اجلميع، ومت إنشاء جمموعة استشارية وأكدت اجلامعة مهمتها 
يل لى نظام تسجاليت هتدف إىل توفري خدمة تضيف قيمة نوعية، ومت أيضًا تطوير خط تقارير معلومايت يف اإلدارة يعتمد ع

م خصيصاً لالستخدام من قبل الدوائر األكادميية، بقصد مساعدهتم يف االستخدام األمثل للنظام املركزي، وجتنب مركزي صم
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تكرار اجلهد كما مت تدريب العاملني وتطويرهم ، ومت وضع توصيف لكل وظيفة ومت تشكيل فريق عمل جديد يركز على تكامل 
ل ستة شهور من التطبيق ومت حتقيق قيمة للعملية اإلدارية ومتكني العاملني، الزابئن خال يم حتقق رضااألعضاء ، ومن خالل التقي

 وأوصوا بتطبيقها ملا حققته من فوائد يف حتسني اخلدمات، ونيل رضا الزابئن ورفع معنويهتم ودافعيتهم بشكل كبري.
 جتربة جامعة دي بول يف الوالايت املتحدة األمريكية:

ين أكرب جامعة كاثوليكية يف أمريكا، يبلغ عدد طالهبا ستة عشر ألفاً، قامت إبعادة التفكري يكاغو هي اثدي بول يف شجامعة 
يف عملياهتا اإلدارية لكي تركز على عميلها الرئيسي وهو الطالب، فأثناء تواجد الطالب ابجلامعة فإنه يتعامل مع العديد من 

لعون للطالب والتوظيف بعد التخرج وعالقات اجلامعة مع خرجييها يل وتقدمي امثل: التسج األقسام غري التعليمية وهي األقسام
السابقني والتطوير، وغريها من األقسام وكانت االتصاالت بني الطالب وهذه األقسام أتخذ طابع العمليات املستقلة غري 

 املتكاملة يف هذه اجلامعة ويف غريها من اجلامعات.
ت تتسم ابلثبات واالستمرارية بني اجلامعة وطالهبا وخرجييها، وكان من قاء على عالقاغياب سبل اإلبوكل ذلك أدى إىل 

الصعب إجياد رابطة قوية بني اجلامعة وطالهبا بعد التخرج، كما هو من الصعب أيضاً على جامعي األموال للجامعات حتديد 
 رجيني.يات هؤالء اخللكافية عن خلفالفرص املستقبلية املتوقعة للخرجيني يف غياب املعلومات ا

لذا بدأت جامعة دي بول بعمل نظام للتعامل مع الطالب ابستخدام احلاسب اآليل من خالل برانمج معد للتعامل مع الطالب، 
حبيث صار الطالب يتعامل مع موظف واحد فقط ينجز كل اإلجراءات اإلدارية يف أسرع وقت، فمثاًل كانت عملية تسجيل 

فأصبحت بعد هذا التغيري تستغرق دقائق معدودة، مع إمكانية أن تتم عملية  ات على األقل،تغرق ثالث ساعالطالب تس
 التسجيل والطالب متواجد يف منزله.

كما قامت اجلامعة بعمل قاعدة بياانت متد املؤسسات يف سوق العمل مبعلومات عن خرجييها، كما تتلقى طلبات وتعليقات 
لعمل، ومن خالل هذا النظام ميكن توقيع عقود لعمل اخلرجيني ومجع تباطها بسوق ااملعلومات وار تلك املؤسسات على هذه 

األموال للجامعة، وتدريب اخلرجيني وتعليمهم مدى احلياة من خالل هذا النظام، ومن مث أصبح هناك منظوراً طويل األمد يف 
رية واألكادميية يف اجلامعة.) مايكل لعمليات اإلداالتكامل بني اعالقة الطالب ابجلامعة، كما عمل هذا النظام على دعم وتفعيل 

 ( .354م:  2000وستيفن، 
 الدراسة امليدانية إجراءاتاتسعًا: 

هتدف الدراسة امليدانية إىل حتديد أهم العمليات السائدة يف املدرسة يف ظل اهلندرة اإلدارية، وأهم معيقات تطبيق اهلندرة يف 
ت الالزمة كي تتمكن إدارة املدرسة من تطبيق اهلندرة، وذلك الكتمال افة إيل حتديد التغرياالتعليم العام ، ابإلضإدارة مدارس 

 الصورة اليت مت التوصل إليها من استعراض اإلطار النظري.
 جمتمع الدراسة:
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البلدية ، ومت راً ومديرة علي مستوى مدي 22تكون جمتمع الدراسة من مدراء مدارس التعليم العام ببلدية قمينس والبالغ عددهم 
 د علي املسح الشامل يف عملية مجع البياانت. االعتما

 
 إعداد االستبانة وتطبيقها:

بعد مراجعة األدبيات والدراسات السابقة املتعلقة مبوضوع الدراسة  مت استخدام االستبانة اليت مت االعتماد عليها يف التوصل 
 إيل نتائج الدراسة.

جابة عليها ، والبياانت األساسية ، واعتمد أسلوب التصحيح وفق دف منها ، وطريقة اإلستبانة مقدمة تبني اهلتضمنت اال
: أعطيت الدرجة ال، 2الدرجة : أعطيتأحياان، 3أعطيت الدرجة  نعم:مدرج ثالثي لكل فقرة من فقراهتا علي الشكل اآليت: )

ت اإلدارية، وبعد ثة أبعاد متثلت يف بعد العمليا( فقرة من فقراهتا موزعة إيل ثال32ة )( ، وقد بلغ عدد فقرات االستبان1
 يف املدرسة لتتمكن اإلدارة من تطبيق اهلندرة. إحداثهامعوقات تطبيق اهلندرة، وبعد التغريات الالزم 

 صدق االستبانة:
ت اإلدارية هبدف معرفة آرائهم حول العمليا حمكمني 9عرضت االستبانة بصورهتا األولية علي عدد من احملكمني بلغ عددهم 

درة واملعوقات املمكنة، والتغريات املطلوبة لتطبيق اهلندرة  يف بيئة املدرسة، والتأكد من مدى اتفاق كل عبارة املطبقة يف ضوء اهلن
 نهائية.إيل أن استقرت بصورهتا المن عبارات االستبانة مع البعد الذي تنتمي إليه، وقد مت األخذ آبرائهم 

 ثبات االستبانة:
مت حساب ثبات االستبانة بطريقة ألفا كرونباخ: حسب معامل االتساق الداخلي ألبعاد الدراسة ، ويتضح أن معامالت       

( ، وهي قيمة مقبولة إحصائياً، وهذا يدل 0.824( ، وقد بلغ معامل الثبات الكلي)0.703الثبات كلها جاءت أعلي من )
 يث ميكن تطبيقها.تتمتع بدرجة جيدة من الثبات حب علي أن االستبانة

 
 ( 1جدول رقم)

 معامل ثبات أبعاد أداة الدراسة بطريقة ألفا كرونباخ
معامل ألفا  عدد الفقرات البعد

 كرونباخ
 0.707 10 العمليات اإلدارية املطبقة يف ظل اهلندرة

 0.752 10 معوقات اهلندرة اإلدارية
 0.724 12 لتطبيق اهلندرة يف اإلدارة املدرسيةالتغريات االزمة 
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 0.824 32 الدرجة الكلية
 0.05*عند مستوي داللة 

 النتائج واملناقشة -3
 السؤال األول: ما هي العمليات اإلدارية املطبقة داخل املدرسة يف ظل  مدخل اهلندرة؟

ة، والوزن النسيب  إلظهار أهم العمليات اإلدارية وفق إجاابت جمتمع الدراسة استخرجت املتوسطات احلسابية واالحنرافات املعياري
 .فقرات البعد األول من االستبانة ( يظهر نتائج االستجابة علي 2واجلدول رقم ) 

 (2جدول رقم) 
 ممثلة ابملتوسط احلسايب واالحنراف املعياري والنسب املئويةإجاابت جمتمع الدراسة حول فقرات البعد األول : 

 املتوسط احلسايب الفقرة م
االحنراف 
 املعياري

 درجة التطبيق يبالنس الوزن

1 
يرتبط التخطيط داخل املدرسة بفاعلية 

 اختاذ القرار واملشاركة فيه
 منخفضة 53.6 0.32 1.68

2 
االتصال تعمل اإلدارة علي تنمية مهارات 

 والتواصل
 منخفضة 56.2 0.22 1.81

3 
متتلك إدارة املدرسة القدرة علي إجياد 

 مصادر ذاتية للتمويل
 خفضة جدانم 49.4 0.30 0.82

4 
 

حتتوي اخلطة الدراسية على معايري واضحة 
 مع وجود مرونة يف اختيار البدائل

 منخفضة 53.6 0.2 1.68

5 
 

ابلصالحيات يتمتع العاملون ابملدرسة 
 الالزمة للقيام مبهامهم الوظيفية

 منخفضة 50.2 0.17 1.51

6 
تستبدل إدارة املدرسة اهلياكل التنظيمية 

 األفقية الرأسية ابهلياكل
 منخفضة 50 0.3 1.5

7 
تتبىن إدارة املدرسة أسلوب فرق العمل 

 ملناقشة وتطوير العمل داخليا
 منخفضة 53.8 0.13 1.69

8 
إدارة املدرسة أسلوب اإلدارة توظف 

 االلكرتونية يف كافة عملياهتا
 منخفضة 50.2 0.17 1.50
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9 
العالقة داخل املدرسة تقوم على الثقة 

 رقابة فيها ذاتيةاملتبادلة، وال
 منخفضة 53.6 0.2 1.68

10 
تركز اإلدارة على برا مج التطوير من خالل 

 الدورات التدريبية
 منخفضة 56.3 0.3 1.82

 منخفضة 53.8 0.24 1.69 البعد ككل
 

ت البعد يظهر اجلدول أن العمليات اإلدارية اليت تطبق يف ظل اهلندرة  جاءت مطبقة وبدرجة منخفضة إذ بلغ متوسط فقرا
(، 49.4) ( وبوزن نسيب تراوح بني0.82، 1.82، وتراوحت املتوسطات احلسابية بني) 53.8وبوزن نسيب  1.69األول 

ضة، وتعزى هذه النتيجة إيل غياب التخطيط السليم الذي يواكب ( ، وتقع هذه النسب ضمن درجة التطبيق املنخف56.3)
ة اإلدارية، مما جيعل التخطيط غري مكتمل، فضال عن أن عملية اختاذ القرار تتم املتغريات واملستجدات اليت ختدم جوانب العملي

 إشراكإدارة مدارس التعليم يف  بني اإلدارة والعاملني ابملدرسة ، وهذا يتطلب تطوير مهاراتدون وجود اتساق يف العالقة 
تطوير اهليكل التنظيمي واالكتفاء ابهلياكل الرأسية العاملني يف عملية اختاذ القرار وتطوير أساليبه ، وكذلك عدم الرتكيز علي 

املطلوب ،  وقراطية ، وكذلك ابلنسبة للفقرات املتعلقة ابجلانب التنظيمي مل تصل يف تطبيقها إىل احلداليت تزيد من معدل البري 
بروح الفريق، وممارسة التعويض وذلك يعود إىل عدم وجود فعالية تنظيمية ، إذ تفتقر إىل اإلجراءات والسياسات املتعلقة ابلعمل 

ية واضحة، ابإلضافة إىل عدم الرتكيز على اإلدارة للصالحيات وعدم التوجيه إىل استثمار الطاقات البشرية واملادية مبنهجية علم
 بديلة مصادر إجيادية  اليت تؤدي إىل ختفيض الكلفة وسرعة االجناز، كذلك ألن إدارة املدرسة ال متتلك القدرة على االلكرتون

 للتمويل مما جيعلها حبيسة التمويل املركزي .
 السؤال الثاين: ماهي أبرز معوقات استخدام اهلندرة يف تطوير العمليات اإلدارية مبدارس التعليم العام ببلدية  قمينس ؟ 

 النحو التايل: لإلجابة عن هذا السؤال مت استخدام املتوسط احلسايب  والوزن النسيب لفقرات البعد الثاين وكانت علي
 

 (3جدول رقم) 
 حول فقرات البعد الثاين: ممثلة ابملتوسط احلسايب واالحنراف املعياري والنسب املئوية إجاابت جمتمع الدراسة 

املتوسط  الفقرة م
 احلسايب

االحنراف 
 املعياري

الوزن 
 النسيب

 الرتتيب

تعاين املدرسة من نقص يف  1
 التجهيزات اإلدارية والفنية 

2.65 0.72 73.6 10 
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املقاومة الرافضة يسود املدرسة الثقافة  2
 للتغيري

2.92 0.86 66.2 2 

يتم الرتكيز علي إصالح العمليات  3
 املغلوطة بدل من تغيريها متاما

2.91 0.70 69.4 3 

مجود نظم إدارة املوارد املالية التعليمية  4
 وارتباطها ابلنظام املايل للدولة

2.87 0.83 63.6 4 

اإلجراءات املركزية الشديدة يف  5
 والقرارات اإلدارية

2.79 0,81 70.2 5 

افتقار املدرسة إىل قنوات اتصال  6
 فعالة

2.75 0.83 62 7 

عدم وضوح مفهوم اهلندرة ابلنسبة  7
 إلدارة املدرسة

2.69 0.63 63.8 8 

حمدودية املشاركة اجملتمعية يف اإلدارة  8
 املدرسية

3 0.57 70,2 1 

التقليدية يف العمل دام الطرق تخاس 9
 املدرسي

2.19 0.73 63.6 9 

حمدودية القدرات القيادية املبدعة  10
 واليت من املمكن تقود التطوير

2.77 0.66 63.4 6 

  73.8 0.68 2.92 البعد ككل
 

ابملتوسط النظري لألداة رانها يتضح من اجلدول أن املتوسطات احلسابية لفقرات البعد الثاين جاءت مرتفعة يف جمملها إذا ما قا
( كما هو موضح ابجلدول ، أي أن املعوقات موجودة وتؤثر يف 2.92، حيث بلغ املتوسط الكلي للفقرات) 3الذي يساوي 

التطوير الفعلي ألداء اإلدارة ابستخدام اهلندرة ،  فقد أكد جمتمع الدراسة أبن حمدودية املشاركة اجملتمعية يف اإلدارة املدرسية 
( ، يليها سيادة الثقافة الرافضة للتغيري والتمسك ابألمناط التقليدية ، 3اً رئيساً يف إعاقة تطبيق اهلندرة مبتوسط بلغ )كل سببش

وكذلك إصالح ما هو قائم بداًل من تركه والبدء من جديد ، نتيجة غياب رؤية اإلدارة املدرسية فيما يتطلب من إجراءات 
إيل النظام املايل واعتماد املدارس بشكل أساسي على التمويل من جانب الدولة وعدم  إلضافةوأساليب وأهداف اهلندرة، اب
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قدرة اإلدارة علي توفري مصادر متويل ذاتية ، حيد من قدرة اإلدارة علي امتالك التجهيزات واملعدات اليت تسهل من تطبيق 
نرتنت ، فضاًل عن افتقارها لوسائل تكنولوجية كة اإلاهلندرة ، حيث تفتقر املدارس إىل وجود خمتربات حاسوب متصلة بشب

تساهم يف عملية االتصال اإلداري، نتيجة لضعف تكنولوجيا املعلومات وقصور قنوات االتصال والتمسك هبياكل وبناء تنظيمي 
اً مهماً حال ة عائققدمي ال حيقق متطلبات اهلندرة، ويعترب غموض مفهوم اهلندرة واخللط بينه وبني معظم املصطلحات التنظيمي

دون إمكانية تطبيق اهلندرة يف إدارة املدرسة، و سيادة النمط املركزي يعطل القدرة علي االستجابة للظروف املستجدة ومينع 
 التطوير.

السؤال الثالث: ما هي التغيريات اليت جيب إحداثها كي تتمكن إدارة مدارس التعليم العام ببلدية قمينس   من تطبيق مدخل 
 اإلدارية؟ندرة اهل

 اإلجابة عن هذا السؤال متت من خالل استخراج املتوسطات احلسابية واالحنرافات املعيارية واجلدول التايل يوضح ذلك:
 

 (4جدول رقم) 
 إجاابت جمتمع الدراسة حول فقرات البعد الثالث ممثلة ابملتوسط احلسايب واالحنراف املعياري والنسب املئوية

املتوسط  الفقرة م
 احلسايب

االحنراف 
 املعياري

الوزن 
 النسيب

 الرتتيب

املشاركة بني إدارة املدرسة واجملتمع احمللي يف  1
 العمليات اإلدارية.

2.43 0.68 48.6 11 

التعاقد مع القطاع اخلاص مبختلف مسمياته  2
للحصول على املقدرات املالية واملشاركة معه 

 يف إدارة املدرسة.

2.60 0.65 52 9 

ورات تدريبية بشأن إعادة هيكلة ي دتلق 3
 العمليات اإلدارية

2.71 0.84 54.2 6 

أن ميارس العمل اإلداري ابملدرسة أشخاص  4
متحصلني على مؤهل علمي يف جمال 

 اإلدارة.

2.87 0.83 63.6 1 

 2 57.2 0.77 2.86 البعد عن املركزية اإلدارية.  5
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وتفعيل جمالس تطوير قنوات اتصال فعالة،  6
 ولياء األمور.أ

2.75 0.83 52 5 

تغيري السياسية التعليمية العامة وما يرتبط  7
 ابلتخطيط االسرتاتيجي.

 

2.56 0.9 51.2 10 

تغيري النمط الذي تعمل فيه ومن خالله إدارة  8
 املدرسة.

2.83 0.55 56.6 4 

 8 52.8 0.64 2.64 زيدة تفويض السلطات ملدراء املدارس. 9
 3 57 0.53 2.85 إلدارية.املساءلة ا تفعيل قواعد 10
تغيريات ترتبط ابجملتمع احمليط من جوانب  11

 ثقافية واجتماعية واقتصادية وفكرية.
2.70 0.81 85 7 

دعم وتنمية الكفاءات اإلدارية والقيادات  12
 املدرسية.

2.39 0.71 47.8 12 

  45.4 0.79 2.72 البعد ككل
 

 اجلدول السابق يتضح أن :من 
شاركة إدارة املدرسة واجملتمع احمللي يف العمليات اإلدارية  وتفعيل جمالس أولياء األمور ميكن حتقيق اهلندرة ابملدارس مبتوسط مب

 ( .2.43بلغ )
اسة التعليمية وما أن ممارسة العمل اإلداري من قبل أشخاص مؤهلني ابإلدارة يسهم يف تطبيق اهلندرة، وهذا يتطلب تغيري السي

 سرتاتيجي.ا من تغيري يف التخطيط االيرتبط هب
تعد التغيريات الثقافية احمليطة مبجتمع املدرسة من بني أهم التغيريات اليت جيب إحداثها حىت ميكن تطبيق مدخل اهلندرة كوسيلة 

 إلصالح إدارة التعليم.
 يئة املدرسة .تغيري البد من إحداثه يف بفعيل املساءلة اإلدارية ، املفاضلة بني الكفاءات ودعم وتنمية القيادات املدرسية وت

أما فيما يتعلق ابستجاابت جمتمع الدراسة حول أبعاد االستبانة جمتمعة ممثلة ابملتوسط احلسايب واالحنراف املعياري كانت على 
 النحو التايل: 

 (5جدول رقم) 
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 االحنراف املعياري إجاابت جمتمع الدراسة حول فقرات أبعاد االستبيان: ممثلة ابملتوسط احلسايب و 

 
 نتائج الدراسة:

 إتباع النمط املركزي يف اإلدارة املدرسية يعرقل االستجابة للتطوير والتغيري.
 للقيام بتغيري جذري شامل. اإلمكانياتتعاين إدارة املدارس من حمدودية 

 يسمح مبواجهة التغريات ابملدرسة. راك املديرين ملفهوم اهلندرة المجود البناء التنظيمي ، وضعف إد
 ي.غياب التخطيط العلمي السليم الناجم عن غياب القرار اجلماعي وضعف االتصال بني املدرسة واجملتمع احملل

 ضعف التوجيه اجليد ، وغياب الدورات التدريبية ملديري املدارس يف جمال التغيري يف ضوء اهلندرة .
 د العمل اإلداري لغري احلاصلني علي مؤهالت إدارية.نااس

 ضعف اإلدارة يف االعتماد علي تكنولوجيا املعلومات ، حيد من املقدرة علي تفعيل اإلدارة االلكرتونية.
 سة:توصيات الدرا

 مثل يف اآليت:تقرتح الدراسة مجلة من اآلليات تساعد علي استخدام اهلندرة للعمليات اإلدارية ابملدارس تت        
 تفعيل الدورات التدريبية ملديري املدارس للتوعية مبدخل اهلندرة واحلاجة إيل التغيري.

  روتينية .إتباع منط التفكري االبتكاري يف التخطيط حىت ال تتضمن اخلطة أعماالً 
فراد ذوى مؤهالت متخصصة يف تطبيق نظام الكرتوين وزيدة ثقة املديرين جتاه إصالح تنظيمي شامل يتضمن االعتماد على أ 

 اإلدارة .
 االعتماد علي فرق العمل اجلماعي وتغيري الثقافة التنظيمية السائدة يف املدارس ، وبناء نظام معلومايت تكنولوجي.

املتوسط  األبعاد م
 احلسايب

االحنراف 
 املعياري

 0.24 1.69 العمليات اإلدارية املطبقة يف املدرسة يف ظل مدخل اهلندرة 1
اإلدارية معوقات استخدام اهلندرة يف تطوير العمليات  2

 ابملدارس
2.92 0.68 

من  التغيريات اليت جيب إحداثها كي تتمكن إدارة املدارس 3
 تطبيق مدخل اهلندرة اإلدارية

2.72 0.79 

 0.50 2.54 األبعاد جمتمعة
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التوصيف الوظيفي الذي يساعد على حتديد املهام واملسئوليات ، وتصميم هياكل تنظيمية تتناسب مع رؤية املؤسسة إعداد 
 يمية.التعل

 االعتماد علي عنصر وسطي بني املركزية والالمركزية يف إدارة التعليم. -
 

*************** 
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 حوكمة املصارف من املنظور اإلسالمي

 إعداد
 د. رحاب بن سعود 

 جامعة بنغازي -قسم االقتصاد  -استاذ مساعد بكلية االقتصاد  

 البحث ملخص

أساسيريريرية إىل التعرف على احلوكمة يف املصريريارف اإلسالمية، ولتحقيق هدف الدراسة مت استخريريريدام هريريريريدفت هريريريذه الدراسة بصفة 
 صفريريي التحليلي فيما خيص نشأة وتطور املصارف ، ونشأة وتطريريريور مفهوم احلوكمة.املنهج الو 

ني املصارف التقليدية واإلسالميريريرية، وأيضا بني كما اعتمريريريدت الدراسة على املنهريريريج التحليلي املقريريريارن فيما خيص املقارنريريريات ب  
سالميريريرية، وقريريريد خلصت الدراسة إىل أنه ابلرغم من وجود تشابه ما بني  احلوكمة  احلوكمة يف املصارف التقليديريريرية واحلوكمة يف املصارف اإل

يما بينهما، ويعود االختالف إىل االختالفات وكمة يف املصارف اإلسالمية إىل أن درجة االختالف أكرب فيف املصارف التقليدية واحل
 إلسالمية.الفكرية اليت انطلقت منها كل من املصارف التقليدية واملصارف ا

 املقدمة

هلريذه الدولريريرية از املصرفريي إن استقريريريريرار وتطريريريريريور االقتصرياد فريريي أي دولريرية مهمريريا كانريريت درجريريريرية تقدمريريريريريها مرهريريريريريريون ابستقريريريرار وتطريريريريور اجلهري
ريواق املاليريريرية ، وتنوع األدوات املاليريرية وازديريريريرياد قريريوة املنافسة بني ، ونظريرا للتقريريريدم التكنولوجي اهلائريريريل فريريي الصناعريريريرية املصرفيريريرية ومنريريريريريو األسريري

ريريريريا وتغييريريريريريرير القوانيريريرين لتطويريريريريرير أداء هريريريريريذه املصريريارف, ومريرين هنريريا ك إلريريريى ازديريريريرياد أمهيريريريرية قيريريريريرياس املخاطر وإدارهتاملصريريارف، فقريريريريد أدى كل ذل
 م( . 2017 ريرية ابعتبارها وسيلريريريرية حديثريريريرية هتريريريريريدف إلريى احلفاظ على استريقريريريرار النظريريريريام املايل, ) البديري جاءت أمهيريرية احلوكمري

أكثر أمهية من  احلوكمة فريريي غريهريريريا مريريرين  -ابعتبارهريريريا مؤسسريريريات ماليريريرية –يف املصارف  احلوكمةايل ميكن القريريريول إن وابلت 
ة، وهيكل ريراً لطبيعريريرية تركيبة املصارف وما تتضمنه من عمليات مثل : التأميرين على الودائريريع ، ونظريريريام الرقابريرية الداخليريرياملؤسسريريات، وذلك نظري

ريريريريال املخصص للمقرتضيريريرين، ابإلضافريريرية إىل أن طبيعريريريرية تشابك العمريريل املصريف, جيعل أي عملية إفالس ملصرف رأس املريريريال، وتقدير رأس امل
 متتد إىل املصارف األخرى، األمر الذي يؤثر على االستقرار املايل للقطرياع املصريف، ومن مث على االقتصاد ككل.ما 
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ة ريرية واحملليريريريرية تطريريريريورا ملحوظريريريريا يف انتشريريريار العمليريريريريات املصرفيريريريرية اإلسالميريريريريرية نتيجريريريرية لسالمريريريشهريريريريدت الصناعريريريريرية املصرفيريريرية العامليري
ريريريريريالل هريريريريريريريريريذه الشركريريريريريات والبنريريريريوك, ومل يفلس خاملصريريريريارف اإلسالميريريريريرية مريريريريرين األزمريريريريريريات العامليريرية، التريريي أدت إلريريى إفريريريريريريريريريالس العديريريريريريد من 

إىل دراسريريريريريرية مفاهيم الصريفريريريريريرية اإلسالمية، حيريريريريريث ختتلريريريريف املصريريريريارف  األزمريريريريريات أي بنريريريريريريك إسالمريريريريي, وهريريريريريريريذا مريريريريريريا أدى ابخلبريريريريريراء االقتصاديني
ن املصريريريريريارف التقليديريريريريرية, فاملصريريريارف اإلسالميريريريرية قاعدهتا األساسية هي االلتريريريريزام وأهدافهريريريريا وغايهتريريريريا ومقاصدها عاإلسالميريريريريرية يف طبيعتهريريريريا 

ت بني نوعيريريرين معامالهتا كافة, وعدم استخريريريريدام الفائريريريريريدة يف تعامالهتا، لذلك متيريريريريريريزت املصارف اإلسالميريريريريريرية أبهنا مجعابلضوابط الشرعية يف 
نك التسويت الدولية افريريريريريرية إىل املعايريريريريري الدولية املطبقريريرية يف احلوكمة )معايري جلنة ابزل للرقابة املصرفية العاملية التابع لبمن احلوكمريريرية, فباإلض

ري (, تعرف املصارف اإلسالميريريريريرية معايمعايري منظمة التعاون االقتصادي والتنمية , معايري مؤسسة التمويل الدولية التابعة للبنك الدويل
التعرف على حوكمة  املصارف مريريرين أخريريريريريرى شرعيريريريرية تعترب حجريريريريريرير األسريريريرياس يف بناء الصريفريريريريرية اإلسالميريرية ، وعليه يهدف هذا البحث إىل 

عريف, إلسالمية )من حيث النشأة والتطور, التاملنظور اإلسالمي وقد جاء البحث على حمورين ، تناول احملور األول ماهية املصارف ا
اإلسالمية) من حيث  أوجه التشابه واالختالف بني املصرف التقليدي واملصرف اإلسالمي( ، بينما تنريريريرياول الثاين احلوكمة يف املصارف

صرف صرف التقليدي و احلوكمريريريريرية يف  املنشريريريريأة و تطريريريريور مفهريريريوم احلوكمة, التعريف, أوجه التشابه واالختريريريريالف بني احلوكمة يف امل
 اإلسالمي(.

 منهجية الدراسة

نشريريريريأة وتطريريريور املصريريريارف ونشريريريريأة وتطريريريريور مفهريريريريريوم لتحقيريريريق هدف البحث تريريريم استخدم املنهريريريج الوصفريريريي التحليلي فيمريريريريريريا خيريريريص 
انت بني املصارف التقليدية واإلسالمية، وأيضا بني احلوكمة مدت الدراسريريريرية املنهريريريج التحليلي املقريريريارن فيمريريا خيريريريص املقار احلوكمريريرية ، كما اعت

 يف املصارف التقليدية واحلوكمة يف املصارف اإلسالمية.

 ة الدراسةيأمه

مناطريريريريق ليريريس يف البلريريريريريدان اإلسالميريريريرية وحسريريريب بل فريريي أوروبريريريا وأمريكا وغريها من  -نظريريريريرا لتوسريريع وانتشريريريريار املصريريريارف االسالميريريرية
احلوكمريريرية يف املصارف اإلسالميريريريرية من أهريريريريم املوضوعريريريريريات  وعدم أتثرهريريريريريريريا ابألزمريريريريريات املاليريريريريرية العامليريريرية، ابلتايل أصبريريح موضريريريوع دراسريريريرية -العامل

رورة معرفريريرية املبريريرياديء اخلاصريريرية هبريريريا ومدى التشابريريريريريه واالختريريريالف ممريريريا يتطلب ضريريريري ي اآلونة احلالية,املثريريريريارة على ساحريريريرية البحريريريريث العلمي فريريريري
 بينها وبني احلوكمة التقليدية.
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 ة الدراسمشكلة 

نتيجريريريريًة لسالمريريرية املصريريريريارف ؛ ميريريريريرية شهريريريريدت الصناعريريريريرية املصرفيريريرية العامليريريرية واحملليريريريرية تطريريريريورا ملحوظريريريريا يف انتشريريريار العمليريريريريات املصرفيريريريرية اإلسال 
معرفة مدي التشابه واالختالف مابني املصارف التقليدية واملصارف  اإلسالميريريريريرية مريريريريرين األزمريريريريريريات املالية , وابلتايل تكمن مشكلة الدراسة يف

 مية. بني احلوكمة التقليدية واحلوكمة اإلسالاإلسالمية، وأيضاً معرفة مدى التشابه واالختالف ما

 حدود الدراسة 

 احلوكمة التقليدية واحلوكمة اإلسالمية تناولت الدراسة املقارنة مابني املصارف التقليدية واملصارف اإلسالمية, وكذلك املقارنة مابني
ن الصعوابت اليت من الناحية العملية )وهو اهلدف االساسي للدراسة( نظراً للعديد م من الناحية النظرية ، إذ يتم تطبيقها على ليبيا من

 إلجراء دراسة تطبيقية.  أبرزها حداثة التجربة الليبية يف العمل بنظام املصارف اإلسالمية مما ترتب عليه عدم توفر بياانت

 مصطلحات الدراسة 

جمال تقوم على نظام الفائدة يف تلقي األموال وإعادة إقراضها حسب  هي مؤسسات مالية ائتمانيةاملصارف التقليدية :  -1
 م (. 2007ابإلضافة إىل تقدميها للعديد من اخلدمات املصرفية  )العطيات  عملها,

املصرفية االعتيادية + اهليئة والضوابط الشرعية+ كفاءة التطبيق ) قهية + اخلدمات = املعامالت الفاملصارف اإلسالمية  -2
 م(. 2011املصرايت 

وكمة أبهنا : األساليب اليت تدار هبا املصارف من خالل جملس اإلدارة  عرف بنك التسويت الدولية احلاحلوكمة التقليدية:  -3
ك والتشغيل  ومحاية مصاحل محلة األسهم وأصحاب املصاحل ، مع االلتزام واإلدارة العليا، اليت حتدد كيفية وضع أهداف البن
 اية مصاحل املودعني.ابلعمل وفقا للقوانني والنظم السائدة ومبا حيقق مح

للمؤسسات املالية، أبهنا: جمموعة من الرتتيبات  عرف جملس اخلدمات اإلسالمية احلوكمة الشرعية إلسالمية:احلوكمة ا -4
، مبعىن أن هناك إشرافا شرعيا فعاال نظيمية اليت تتأكد من خالهلا مؤسسات اخلدمات املالية اإلسالميةاملؤسساتية والت

 ( . 10IFSB- ,https://www.ifsb.org/ar_published.php) املعيار   .ومستقال
 الدراسات السابقة

 م (  2012) القريشي و عبد الكرمي  
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شي و عبد الكرمي, اليت هدفت إىل معرفة ما األزمة املالية العاملية كانت ورقة القريحول املصارف اإلسالمية يف مواجهة حتديت 
املالية العاملية ، وكذلك فيما إذا استطاعت هذه املصارف حتقيق إذا كانت املصارف اإلسالمية قد استطاعت جتنب أتثريات األزمة 

 األهداف التنموية اليت تسعي إىل حتقيقها.

ستخدام التحليل االقتصادي النظري يف مناقشة وحتليل اجلوانب املختلفة للبحث، ة التحليل الوصفي وااتبع الباحثان منهجي
نوك اإلسالمية والبنوك التقليدية, وأن املصارف اإلسالمية استطاعت بنجاح جتنب وتوصلت الدراسة إىل أن هناك اختالفات مابني الب

 مل تنجح يف حتقيق األهداف التنموية املنشودة هلذه املصارف.  اآلاثر السلبية لألزمة املالية العاملية ولكنها

 م (  2013) خالد 

 ظل األزمة املالية العاملية. وسعي خالد إىل حتقيق مجلة من قام خالد بدراسة صيغ التمويل اإلسالمي كبديل للتمويل التقليدي يف
راز مدي خطورهتا على االقتصاد , أيضاً هدفت دراسته إىل إبراز طبيعة األهداف من أمهها : إلقاء الضوء على ظاهرة األزمات املالية, وإب

عليها أساليب التمويل اإلسالمية وإبراز قدرهتا على حتقيق األسس اليت تُبين  التمويل التقليدي اليت تدعم نشوء األزمات املالية , وفهم
 االستقرار املايل, واحلد من األزمات املالية العاملية .

لى توليفة من املناهج الوصفية والتحليلية والتارخيية، توصلت دراسة خالد إىل أن األداء اجليد للبنوك اسة خالد عاعتمدت در  
 ها عامليا , وفتح هلا أبواابً جديدة للتوسع يف عدد أكرب من البلدان يف العامل.  اإلسالمية خالل األزمة عزز مكانت

 م( 2014دراسة ) فرحان وعبد القادر 

القادر احلوكمة يف املصارف اإلسالمية اليمنية  دراسة تطبيقية، حيث هدفت دراستهما بصفة أساسية إىل  ان وعبددرس فرح
اإلسالمية ، اتبعت الدراسة املنهج الوصفي التحليلي الذي تضمن املسح املكتيب للجانب  التعرف على مبادئ احلوكمة يف املصارف
تتضمن اجلوانب الرئيسية حملاور الدراسة، وتوصلت الدراسة لعدة نتائج من أبرزها أن مستوى النظري للدراسة وتصميم استمارة استبيان 

ها هو مبستوي متوسط , أيضًا أظهرت النتائج أن هناك صعوابت ومشاكل ادئ احلوكمة وقواعدتطبيق املصارف اإلسالمية اليمنية ملب
ليات املالية اإلسالمية اليت تتميز هبا املصارف اإلسالمية عن غريها من تتمثل يف عدم توفر متطلبات اإلفصاح والشفافية ابلنسبة للعم

 لعمل على استقالليتها. ة الرقابة الشرعية واأ,  وأوصت الدراسة بتفعيل دور هي املصارف التقليدية

 م ( 2016) أبوبكر

تفعيل الرقابة وتقييم األداء  دراسة حالة قام أبوبكر بدراسة حول االجتاهات احلديثة حول تطبيق احلوكمة يف املصارف ودورها يف 
بوظيب اإلسالمي وعملية ت دراسته إىل توضيح العالقة بني تطبيق مفهوم احلوكمة مبصرف أمصرف أبوظيب اإلسالمي اإلمارايت، وقد هدف
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جلهة حمل الدراسة )مصرف أبوظيب تفعيل الرقابة وتقييم األداء, أيضاً هدفت إىل توضيح اجتاهات تطبيق احلوكمة وإبراز الدور الذي لعبته ا
 اإلسالمي(.

اد املشكلة, واملنهج م ( املنهج التارخيي واملنهج االستنباطي لتحديد أبع 2016فيما يتعلق مبنهجية الدراسة استخدم ) أبوبكر
 االستقرائي الختبار فرضيات الدراسة , واملنهج الوصفي التحليلي ، لعرض إجراءات الدراسة التطبيقية . 

الدراسة إىل أن تطبيق مبادئ احلوكمة يف مصرف أبوظيب اإلسالمي يقود إىل ضمان سالمة تقومي األداء املايل , كما أن لت توص
 نظام الرقابة الداخلية وجلان املراجعة داخل مصرف أبوظيب اإلسالمي تلعب دوراً كبرياً يف تفعيل أسلوب احلوكمة, وأوصت الدراسة بتفعيل

 .AAOIFIاسبة واملراجعة للمؤسسات املالية اإلسالمية الصادرة عن احمل يئةإستخدام معايري ه

 م (2017) البديري 

أجرى البديري دراسة بعنوان إطار مقرتح ملبادئ احلوكمة من منظور إسالمي يف حتسني عمل املراجع الداخلي يف البنوك اإلسالمية، 
ئ احلوكمة التقليدية, مبادئ احلوكمة اإلسالمية, قواعد جلنة ابزل( باد)م وقد هدفت دراسته إىل إعداد إطار تكاملي مقرتح مشتق من

 يعمل على حتسني عمل املراجع الداخلي يف البنوك اإلسالمية، وقد اعتمد البديري على املنهج االستقرائي واالستنباطي.

قابة اليت تطبقها املصارف اإلسالمية الر مة وتوصل البديري إىل أنه ال ميكن تطبيق منوذج واحد للحوكمة لكل البلدان , و أن أنظ 
ثاين تتفق مع قواعد جلنة ابزل , تواجه املصارف اإلسالمية نوعني من املخاطر : النوع األول تشرتك فيها مع نضريهتا التقليدية ، و النوع ال

و وجود أتثري معنوي ملبادئ احلوكمة ا هليهتنفرد به نتيجة املنهج الذي اتبعته ألداء نشاطها، أيضًا من ضمن النتائج اليت مت التوصل إ
التقليدية و مبادئ احلوكمة اإلسالمية و قواعد جلنة ابزل لتحسني عمل املراجع الداخلي وأن مبادئ اإلطار املقرتح تفسر التغري احلادث 

 يف حتسن عمل املراجع الداخلي. 

 ماهيـة املصـارف اإلسالميــة

حيث النشأة، والتطور، وكذلك من حيث التعريف، والفروقات ما بني املصارف من ية يتناول هذا احملور املصارف اإلسالم
 اإلسالمية والتقليدية.

 نشأة وتطور املصارف اإلسالمية

 م( أن نشأة وتطور املصارف اإلسالمية مرت بثالث مراحل هي: 2011أوضح )املصرايت  
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 م( 2011رايت املصدر: إعداد الباحثة بناًء على) املص

 
 م متيزت هذه الفرتة ابآليت:1970  -1950املرحلة النظرية والتمهيدية :  املرحلة األوىل

ظهور البنوك التقليدية يف البلدان العربية، فمثال أتسس بنك روما اإليطايل وبنك ابركليز الربيطاين يف ليبيا, ويف  -
 السبعينات مت أتميمها احلكومي.

 ادية ومع النظرية الطبيعية اإلسالمية.ية االقتصاكية املتناقضة مع احلر التوسع واهليمنة االشرت  -

 المرحلة األولي 
دية يالمرحلة النظرية والتمه

م 1950-1970  

 المرحلة الثانية 
مستقلةالمرحلة التطبيقية ال  

م   1970-1980  

 المرحلة الثالثة 
 مرحلة التوسع والعالمية

الوقت الراهن -م 1980  
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بروز كثري من احملاوالت من بعض رجال الفكر والسياسة واالقتصاد ؛ من أجل تربير الفائدة, وإضفاء الطابع الشرعي  -
لنظام، مما نتج عنه على عمل املصارف ، ومن هنا برز دور مواٍز من مجهور فقهاء املسلمني يف تربير ورفض هذا ا

 ة اإلسالمية كمجال تطبيقي لالقتصاد اإلسالمي.نشأة املصرفي

 أتسست النماذج األوىل للبنوك اإلسالمية يف كل من ابكستان وماليزي ومصر. -

ظهور إمكانية تعدد اخلدمات املالية اإلسالمية، وظهور جتربة بنوك االدخار احمللية اليت تعمل وفق أسس الشريعة  -
 ية.اإلسالم

 م متيزت ابآليت:1980-1970ستقلة املرحلة امل :املرحلة الثانية

مبصريريريريريريريرير ولكنريريريريريريريريه كريريريريريريريريان يف ظريريريريريريريريل نظريريريريريريريريام اشريريريريريريريريرتاكي )  1971أتسريريريريريريريرييس أول بنريريريريريريريريك إسريريريريريريريريالمي بشريريريريريريريريكله الرمسريريريريريريريريي سريريريريريريريرينة  -
 م(. 2012م (, ) العزعزي  2006شحاته 

المية كاملة اخلدمات م،  بشأن إمكانية إقامة بنوك إس1972حراكا أسيوي عامليا أدى إىل مؤمتر إسالمي سنة  -
م مت التأكيد على سالمة 1973أسيس بنك إسالمي دويل, ويف اجتماع وزراء مالية الدول اإلسالمية عام واحلاجة  لت

 .اجلوانب النظرية والتطبيقية إلقامة نظام للبنوك اإلسالمية

ية وهو بنك دويل, تشرتك م أتسس املصرف اإلسالمي للتنم1975ظهور التجربة العربية التمهيدية, ففي جدة سنة  -
 أغلب الدول اإلسالمية األعضاء يف منظمة املؤمتر اإلسالمي.فيه 

م, وبنك 1975إطالق النماذج املصرفية ذات اهلوية اإلسالمية حيث مت أتسيس بنك ديب اإلسالمي ابإلمارات سنة  -
م، وبنك البحرين  1977نة فيصل اإلسالمي املصري، وبنك فيصل اإلسالمي السوداين، وبيت التمويل الكوييت س

 م .1979سالمي سنة اإل

م, وقريريريريريريريد تنريريريريريريرياول هريريريريريريريذا املريريريريريريريؤمتر بريريريريريريريني موضريريريريريريريوعاته 1976انعقريريريريريريرياد املريريريريريريريؤمتر العريريريريريريرياملي األول لالقتصريريريريريريرياد اإلسريريريريريريريالمي سريريريريريريرينة  -
 فكرة البنوك اإلسالمية.

 م متيزت مبا يلي: 1980مرحلة التوسع والعاملية, بدأت منذ : املرحلة الثالثة 

ية وظهور اجملموعات املالية اإلسالمية مثل" جمموعة الربكة"  و"دار املال املالو العاملية والتنافسية توجه البنوك العربية حن -
اإلسالمي" اليت كان هلا العديد من البنوك يف دول خمتلفة مثل إيران, ابكستان, مصر, السودان تركيا , السنغال و 

 سويسرا.

 م(. 2011الدامنارك  ) املصرايت صرف الدويل يف م وهو امل 1987أتسس أول بنك إسالمي يف الغرب عام  -
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 جمموعة الربكة أسست عدداً من مراكز األحباث االقتصادية اإلسالمية وعقدت نريريريريدوات فقهية سنوية. -

ظهور عدد كبري من األوعية االستثمارية اليت تدار ابلطرق املشروعة, خاصة تلك العاملة يف جمال التأجري والعقارات  -
 سلع وغريها.واألسهم وال

 ت هذه املرحلة ظهور فكرة وساطة خدمات النوافذ اخلدمية املصرفية اإلسالمية.شهد -

ظهريريريريريريريور قريريريريريريريريوانني حكوميريريريريريريريرية تشريريريريريريريريجع البنريريريريريريريريوك املركزيريريريريريريريرية العربيريريريريريريريرية ابلتجربريريريريريريريرية اإلسريريريريريريريريالمية، وظهريريريريريريريريور املؤسسريريريريريريريريات العلميريريريريريريريرية  -
سسريريريريريات واملراجعريريريريرية للمؤ  ملسريريريريرياندة التطريريريريريور التطبيقريريريريريي, ومبريريريريريا يوحريريريريريدها عامليريريريريريا وفريريريريريق معريريريريريايري معينريريريريرية مثريريريريريل هيئريريريريرية احملاسريريريريريبة

 اإلسالمية و مركز إدارة السيولة.
 تلى ذلك تطورات أخرى اشتملت على :

 م(. 2011عمليات االندماج وإعادة اهليكلة بني املصارف اإلسالمية عرب الدول ) املصرايت -
 تكوين مصرف البحرين الشامل: عملية اندماج بني مصرف فيصل اإلسالمي ابلبحرين والشركة اإلسالمية •

 يجي, وكالمها يتبع دار املال اإلسالمي.لالستثمار اخلل
 الربكة"-مصرفاً وهي اتبعة "جملموعة دلة 25أتسيس شركة الربكة القابضة: تولت إدارة  •
 أتسيس مصرف أبوظيب اإلسالمي ، مت أتسيسه يف مصر ابستثمار إمارايت بلغ مليار درهم إمارايت.  •

 م( . 2011مارية ) املصرايت تطور األسواق املالية واحملافظ االستث -
يام اجتهت غالبية املصارف حنو أتسيس احملافظ االستثمارية احمللية وصناديق االستثمار يف األسهم العاملية فمثالً  ق •

مصرف أبوظيب اإلسالمي "بطرح صندوق هالل" ألول مرة يف اخلليج وهو صندوق إسالمي لتوزيع األصول ، 
 طة املالية اإلسالمية.وبرز دور جديد وهو شركات الوسا

, وهي مؤسسة إسالمية رائدة يف جمال تقدمي خدمات التمويل واالستثمارات Islam IQشركة إسالم آي كيو  •
ت التقنية العالية وسيلة خدمية , فتتيح تعامالت شراء وبيع األوراق املالية اإلسالمية ابألسواق , أتخذ من التطورا

 األمريكية. 

 يجة لألزمات املالية العاملية.لصريفة اإلسالمية ، نتالتحول التدرجيي حنو ا -

 االهتمام بفعالية وأداء هيئات الرقابة الشرعية. -

 للتصنيف والتقييم الفين.تطور إجراءات معايري خاصة  -

 م( . 2011تطور املشاركة يف السياسات النقدية للبلد ) املصرايت -
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ية عريريريريريرين دعريريريريريريم السياسريريريريريريات النقديريريريريريرية , مثريريريريريريل تريريريريريريويل يعتقريريريريريد املصريريريريريريرايت أنريريريريريريه ال ميكريريريريريرين فصريريريريريريل دور املصريريريريريريارف اإلسريريريريريالم •
,  م عمليريريريريريرية إصريريريريريريدار "شريريريريريريهادات مشريريريريريرياركة البنريريريريريريك املركريريريريريريزي ")مشريريريريريريم( 2000ي السريريريريريريوداين يف عريريريريريريام البنريريريريريريك املركريريريريريريز 

و "شريريريريريهادات املشريريريريرياركة احلكوميريريريريرية ")شريريريريريهامة(, كريريريريريأدوات ماليريريريريرية إسريريريريريالمية , متكريريريريرين البنريريريريريك املركريريريريريزي مريريريريرين السريريريريرييطرة 
ديريريريريريريرية املسريريريريريريتهدفة يف الريريريريريريبالد , ومتريريريريريريت اإلصريريريريريريدارات علريريريريريريى املبريريريريريريريدأ علريريريريريريى السريريريريريرييولة وإدارهتريريريريريريا لتحقيريريريريريريق السياسريريريريريرية النق

 اإلسالمي "الغنم ابلغرم " بدال من فوائد الراب.
 للمؤسسات املالية اإلسالمية  املنظمات الدولية الداعمة

 دول التايل:مت أتسيس العديد من املنظمات الدولية لدعم عمل املصارف واملؤسسات املالية اإلسالمية اليت ميكن تلخيصها يف اجل

 جماالت االهتمام سنة التأسيس أسم املنظمة أو املؤسسة

هيئة احملاسبة واملراجعة للمؤسسات 
 AAOIFIاملالية اإلسالمية 

إصدار معايري احملاسبة واملراجعة من أجل تيسري استخدام القوائم  م 1991
 املالية وإجراء املقارانت

اجمللس الشرعي التابع هليئة احملاسبة 
 SBراجعةوامل

االلتزام إصدار املعايري الشرعية من أجل تنسيق اجلهود يف جمال  -
 الشرعي

اجمللس العام للبنوك واملؤسسات  
 CIBAFIاملالية اإلسالمية  

توفري معلومات عن الصناعة , ونشر الوعي العام حول العمل  م 2001
 املصريف اإلسالمي

 ة املؤسسات املالية اإلسالمية وتعزيز الشفافيةاء وكفاءتقييم أد م IIRA 2001وكالة التصنيف الدولية 

إدارة عمليات استثمار السيولة للبنوك اإلسالمية والرتويج  م LMC 2002مركز إدارة السيولة 
 لإلصدارات املالية

السوق املالية اإلسالمية الدولية 
IIFM 

لية الرتويج للسوق املالية اإلسالمية , واعتماد األدوات املا م 2002
 املتداولة

جملس اخلدمات املالية اإلسالمية 
IFSB 

 إصدار معايري الرقابة واإلشراف , وتطوير آليات إلدارة املخاطر م 2002

 م( 2016املصدر : ) غريب 
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 تعريف املصرف اإلسالمي

 اختلفت وتعددت التعريفات اخلاصة ابلبنوك اإلسالمية، وسنحاول فيما يلي عرض بعٍض منها:

م(: عرف املصرف اإلسالمي : أبنه املصرف الذي يلتزم بتطبيق أحكام الشريعة اإلسالمية يف مجيع معامالته املصرفية  2012جي  )البلتا 
 والتمويلية واالستثمارية, من خالل تطبيق مفهوم الوساطة املالية القائمة على مبدأ املشاركة يف الربح واخلسارة.

 ه معادلة كالتايل:المي أبنصرف اإلسم(: عرف امل 2011)املصرايت  

 املصرف اإلسالمي= املعامالت الفقهية+ اخلدمات املصرفية االعتيادية+ اهليئة والضوابط الشرعية+ كفاءة التطبيق.

م( املصرف اإلسالمي : هو عبارة عن مؤسسة مالية مصرفية لتجميع األموال وتوظيفها، مبا خيدم بناء جمتمع التكامل  2015)مرمي 
 عدالة التوزيع، ووضع املال يف املسار اإلسالمي.وحتقيق  إلسالمي،ا

تشرتك كل التعريفات السابقة وغريها من التعريفات يف أن املصرف اإلسالمي : هو عبارة عن مؤسسة مالية مصرفية كغريه من 
 سالمية.ريعة اإلإطار الشاملصارف ، لكنه خيتلف من حيث إنه يعمل على حتقيق العدالة االجتماعية, كما أنه يعمل يف 

 الفرق بني املصرف اإلسالمي واملصرف التقليدي

 م( : 2012ول التايل ) البلتاجي  ميكن تلخيص أهم الفروقات ما بني املصرف اإلسالمي واملصرف التقليدي من خالل اجلد

 أوجه املقارنة املصرف التقليدي املصرف اإلسالمي
دعني الفعلي ألموال املو الربح انتج من االستثمار 

 والبنك
هو الفرق بني الفائدة املدينة 

 والدائنة
 الربح

يساهم مباشرة يف متويل املشروعات والقطاعات 
عقارية( ويساهم يف  -صناعية –املتخصصة)زراعية 

 إقامة املشروعات طويلة األجل
 النشاط األساسي يتلقى الودائع ومينح القروض

فقا املباشر يف شراء وبيع السلع و يقوم ابإلجتار 
 لصيغ البيوع اإلسالمية

ال يستطيع القيام ببيع وشراء 
 السلع

 االجتار املباشر
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تقبل الودائع االستثمارية علي أساس عقد املضاربة 
الشرعي, ويوزع الربح الناتج من التوظيف الفعلي 

 بنسب مئوية بني البنك والعميل

تقبل الودائع, وتتعهد بردها 
فوائد عليها وفقا ألجل حمدد وال
 ضمان رأس املال والفائدة()

 الودائع

 األسهم املمتازة يصدر أسهم ممتازة حمددة بفائدة يصدر صكوك تساهم يف الربح واخلسارة
 العميل دائن / مدين مشرت/ شريك/ مستأجر/ مستصنع

 يصدر يف صورة أسهم عادية فقط
يصدر يف صورة أسهم عادية 

 وممتازة
 املالرأس 

 الضوابط قانونية ومصرفية شرعية وقانونية ومصرفية
 اآللية سعر الفائدة هامش رحبية

ضرورة  وجود هيئة للرقابة الشرعية , تصدر الفتاوي 
 يف املسائل اجلديدة وتراقب التطبيق الشرعي

 الرقابة الشرعية ال توجد هيئة للرقابة الشرعية

-اإلسالمية )بيوعتوظف وفقا لصيغ التمويل 
 أتسيس مشروعاتإجارات ....إخل(, –مشاركات 

قروض معظمها جتاري, يوجه 
بعضها لالستثمار يف االوراق 

 املالية
 صيغ توظيف األموال

أحد األنشطة التكافلية يف املصرف اإلسالمي 
 وميول من زكاة رأس مال املصرف

ال يوجد نشاط  للزكاة يف 
 املصرف

 صندوق الزكاة

االهتمام بشكل أكرب ابلدراسات االئتمانية , 
 صرف يدخل مشاركا يف املشروعاتحيث امل

االهتمام ابلضماانت ورأس املال 
 والقدرة االئتمانية

 الدراسات االئتمانية

ال متول املصارف اإلسالمية مشروعات السجائر, 
واخلمور وحلم اخلنزير وال أي أنشطة حرام بصرف 

 النظر عن درجة رحبيتها
 احلالل واحلرام ليس شرطا اساسيا للتوظيف

 اءات احملورية املهنية والسلوكيةعلي الكفالرتكيز 
 واألخالقية

االلتزام األخالقي واإلميان ابلعمل املصريف 
 اإلسالمي

الرتكيز علي الكفاءات احملورية 
املهنية والسلوكية واألخالقية 

 املرتبطة ابلعمل فقط
 املوارد البشرية

 م( 2012املصدر: ) البلتاجي 
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 احلوكمة  يف املصارف اإلسالمية

واملصطلح ، وأوجه التشابريريريريه واالختالف   املفهريريريوم يتناول هريريريريريذا احملور احلوكمة من حيث النشريريريريريأة، والتطريريريريور، وكذلك مريريرين حيث
 مريريريريريا بني احلوكمريريرية يف املصارف اإلسالمية واملصارف التقليدية.

 النشأة والتطــــوراحلوكمة: 

جة  حلاالت اإلفالس اليت واجهت العديد من الشركات ظهر منذ أوائل القرن العشرين، نتيإن التفكري يف مضمون هذا املفهوم 
أمناط من كشفت بدورها عن اليت   يف الكثري من دول العامل، وكذلك نتيجة حلدوث عدد من األزمات واالهنيارات املالية واالقتصادية,

نينات والتسعينات من القرن العشرين،  اليت كان ات ، مث يف السبعينات والثمامن أسواق العامل يف الثالثين الفساد املايل واإلداري  بعدد
م(  2010م( , )الصاحلني   2007جعل احلديث عن احلوكمة حيظى أبمهية خاصة ) يوسف  هلا جمتمعة أثر على االقتصاد الدويل مما

 2014م(, ) ديب  2012احلوكمة: ) البلتاجي  م(. وميكن تلخيص أهم األسباب اليت أدت إىل نشأة وتطور مفهوم 2013لد , )خا
 لتايل :م(  كا 2015م(, ) عبادي 

م، واهنيار وإفالس مؤسسة االدخار واإلقراض األمريكية عام   1991اهنيار وإفالس بنك االعتماد التجاري الدويل عام 
 مليار دوالر. 179ارة قدرت مببلغ م، خبس 1994

يد من األسواق املالية يف العديد من الدول مثل : م , اليت أدت إىل اهنيار العد 1997أزمة األسواق املالية يف آسيا عام  (1
ات، ماليزي والفلبني وإندونيسيا وسنغافورة, اليت وصفت أبهنا كانت نتيجة أزمة ثقة يف اإلدارة املالية للمؤسسات والتشريع

اجملتمع االقتصادي الدويل للبحث عن إطار عام حيكم اليت تنظم العمال والعالقات بني املؤسسات واحلكومة، وهو ما دعا 
ت، وجينبها أخطار األزمات املالية واالقتصادية، وإفالس بعض الشركات الكربى ، مثل شركة إنرون وينظم نشاط الشركا

املايل  م(، وقد تبني أن التقارير املالية لتلك الشركات ال تعرب عن املوقف 2001للطاقة , وشركة ورلدكوم لالتصاالت )
 سيب وعدم الشفافية واإلفصاح.احلقيقي لتلك الشركات ، ابإلضافة إىل الفساد اإلداري واحملا

وابلتايل حتوالت يف االقتصاد العاملي:  حيث أصبح للمستثمر القدرة على شراء أسهم شركة ما يف أي مكان يف العامل،  (2
ملالية, املنافسة الشديدة بني الشركات على املستوى احمللي يصعب متابعة أعماهلا بطريقة مباشرة, االنفتاح يف األسواق ا

 الفساد بكل صوره.والدويل, 
املمارسات اليت تقوم هبا الشركات املتعددة اجلنسيات يف اقتصاديت الدول يف ظل العوملة من استحواذ واندماج هبدف  (3

تسيطر علي مقدرات التجارة اخلارجية  شركة فقط على مستوي العامل 100سيطرة على األسواق, حيث تبني أن هناك ال
 من خالل االحتكار.

 ضعف النظم القانونية يف الدول النامية وصعوبة حل املنازعات وتنفيذ العقود. (4
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توضيحها من انحية التسلسل التارخيي من خالل اجلدول  ابإلضافة إىل ما سبق هناك عوامل أخرى أدت إىل االهتمام ابحلوكمة ميكن
 التايل:

 التاريخ العامل

املبادالت موضوع حوكمة  و أدرجت اللجنة الفدرالية األمريكية لألوراق املالية
 الشركات ضمن خطتها اإلصالحية.

 م 1970

النزاعات مت تداول مصطلح حوكمة الشركات بدالالته القانونية يف حل بعض 
اليت حدثت بني شركات سكك احلديد والشركات العقارية وغريها من 

 الشركات.

 م 1974

 م 1987 اكتوبر  19اهنيار أسواق االسهم العاملية مبا يعرف "االثنني االسود"  أو إهنيار 
 م 1991 اهنيار  وإفالس بنك االعتماد التجاري الدويل

 م 1994 واإلقراض األمريكية.اهنيار وإفالس مؤسسة االدخار 
كمة اثرة موضوع حو أتكدت أمهية إ إثر األزمة املالية اليت أصابت الدول األسيوية

 الشركات من خالل وضع معايري تسهم يف ضبطه.
معايري جملس احملاسبة واملراجعة للمؤسسات املالية اإلسالمية للتدقيق والضبط  

 )احلوكمة( واالخالقيات.

 م 1997

بوضع مبادئ حلوكمة الشركات  ابدرت منظمة التعاون االقتصادي والتنمية
كات يف تقارير البنك الدويل، وصندوق وصارت أساسا لعنصر حوكمة الشر 

التسويت الدولية وجلنة ابزل، واملنظمة الدولية للجنان النقد الدويل، وبنك 
 األوراق املالية.

 م 1998

 م I 1999املال للمصارف اإلسالمية بعد صدور ابزل إصدار األيويف ملعيار كفاية رأس 
 م 2000 عة  تكنولوجيا املعلومات.اهنيار بورصة أسيا، مثل فقاعة الدوت كوم أو فقا

 م 2001 فضيحة شركة الطاقة أنرون اليت تورط فيها حماسبو ومراجعو الشركة.
 وكمة.أصدرت منظمة التعاون االقتصادي والتنمية  نسخة معدلة ملبادئ احل

 املبادئ التوجيهية حلوكمة الشركات , البنك املركزي املاليزي
 م 2004
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الصادر عن جملس اخلدمات  2رقم ل للمصارف اإلسالمية معيار كفاءة رأس املا
 IIاملالية اإلسالمية ضمن معيار ابزل 

 م 2005

 حوكمة شركات الرقابة املصرفية" أصدرت جلنة ابزل للرقابة املصرفية معيار "تعزيز
الشركات جملس اخلدمات املالية اإلسالمية :املبادئ اإلرشادية حلوكمة 

 مات التمويل اإلسالميواملؤسسات اليت تقدم خد

 م 2006

هناية مبادئ حوكمة الشركات كون القائمني على هذه احلوكمة هم من تسبب 
فيعدم االلتزام هبا, ومت التأكيد على موضوع املسؤولية االجتماعية للشركات, 

احلوكمة والقيمي الذي جيب أن يسبق موضوع  أي الدافع الداخلي األخالقي,
 النمطية.

 م 2008

مة لدي املصارف اإلسالمية العاملة يف اجلمهورية السورية الصادر احلوكدليل 
 عن البنك املركزي السوري

 م 2009

قامت جلنة ابزل للرقابة املصرفية إبجراء تعديالت جوهرية   2008بعد أزمة 
 IIIوإصدار ابزل  IIعلى ابزل 

 م 2010

ك املركزي املاليزي حلوكمة الشركات الصادر عن البن تعديل املبادئ التوجيهية
2004 

 م 2011

املعيار املعدل لكفاية رأس املال الصادر عن جملس اخلدمات املالية اإلسالمية 
 IIIوابزل IIضمن معيار ابزل 

 م 2013

 م 2015 معايري( 4إصدار األيويف ملعايري احلوكمة )
 م 2017 معايري(7)إصدار األيويف ملعايري احلوكمة 

 

م (, ) جودة  2015م( , بوهراوة و ) بوكروشة  2014م(, ) سعيد   2013الد احثة بناًء على  )خاملصدر : إعداد الب
 . م( 2016

اإلدارة وغيريريريرياب الشفافيريريرية يتضح مما سبق أن أمهيريريريريرية احلوكمريريرية وتطور نشأهتريريريا جريريريرياء نتيجة انتشريريريار الفسريريرياد والرشريرياوى ، وسريريريريريريوء 
اقتصاديريريريرية وإداريريريريريرية تضريريريع إطار عمريريريريريل يتسم ابلشفافية واإلفصريريريرياح والعدالريرية واملسؤولية  والعدالريريرية, وابلتايل فريريريريإن احلوكمريريريرية كأداة وعريريريدم النزاهريريرية

 أصحاب املصلحة. االجتماعيريريرية، مما ميّكن مريريريرين احملافظة على كافة احلقوق لكافة
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 احلوكمة املصطلح واملفهوم

م( دراسة حول مفهوم احلوكمة يف اللغة العربية ومل جيد ما يقابلها من حيث  2014م( و )ديب  2010 لصاحلنيأجرى )ا
ر )فوعله( من اللغة, أما اصطالحا : فهي اشتقاق غري قياسي، ألنه ليس جباٍر على قواعد اللغة العربية يف اشتقاق املصادر، فليس مصد

م(  2010واإلدارة، كما أشار) الصاحلنيلغة، ومع ذلك فهي قضية اصطالحية عند أهل االقتصاد املصادر القياسية اجلارية على نسق ال
 إىل أنه يف األدبيات الفكرية والسياسة استخدمت مصطلحات مثل احلكمانية واحلاكمية , بينما املنظمات الدولية واإلداريني واالقتصاديني

 استخدموا مصطلح احلوكمة وعرفوها  ابآليت:

تعرف احلوكمة : أبهنا النظام الذي يتم من خالله إدارة الشركات والتحكم يف أعماهلا )    IFCل الدوليةالتمويمؤسسة 
http://www.ifc.org/corporategovernance. ) 

ارة، ومحلة األسهم أبهنا جمموعة العالقات بني إدارة الشركة وجملس اإلدم(: احلوكمة 1999منظمة التعاون االقتصادي والتنمية )  وتعرف
 وأصحاب املصاحل اآلخرين ابلشركة.

أو املنشأة أو م(: احلوكمة أبهنا جمموعة القواعد والنظم واآلليات اليت تضبط سري اإلدارات املختلفة للشركة  2010عرف ) الصاحلني 
ث التوازن املطلوب بني تلك املصاحل مبا ل ملصاحل منتسيب الشركة ومحلة أسهمها، من خالل إحدااملؤسسة، وصواًل إىل حتقيق محاية أفض

 حيقق قدراً مناسباً من املوضوعية والشفافية.

ألساليب اليت تدار هبا املصارف من خالل أما فيما خيص احلوكمة يف املصارف فقد عرف بنك التسويت الدولية احلوكمة: أبهنا ا
ك والتشغيل، ومحاية مصاحل محلة األسهم وأصحاب املصاحل، مع االلتزام ة واإلدارة العليا، اليت حتدد كيفية وضع أهداف البنجملس اإلدار 

 ابلعمل وفقا للقوانني والنظم السائدة ومبا حيقق محاية مصاحل املودعني.

الشفافية يف األداء وتطوير  رف مبا يؤدي إىل حتقيقكمة يف املصارف أبهنا:تطوير اهلياكل الداخلية للمصام( احلو  2016أبوبكر ) عرف 
 مستوى اإلدارة .

إذا قيل إن احلوكمة مصطلح جديد وفكرهتا ابتكاُر عصرُي، فإن للمعايري والقيم املتعلقة هبا مرادفات يف اإلسالم، فقد أوصى 
 ( Bedj 2015 ):يدة اليت تعترب مبادئ ومعايري   للحوكمة مثل:اإلسالم عموما ابألخالقيات اجل

،  278 يقول سبحانه وتعاىل: } َي أيها الِذين آمُنوا اتريُقوا هللا و َذُروا َما بِقي مَن الّراب ِإن كنُتم ُمؤمنني{, سورة البقرة اآليةحترمي الراب: 
 .املوبقات"، و ذكر منها "الراب" صحيح البخاريوقال رسول هللا صّلى هللا عليه وسّلم: "اجتنبوا السبع 

http://www.ifc.org/corporategovernance
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، عادة  ما تكون  282,  البقرة اآلية,  {} َي أَيهُّا الَِّذيَن آَمُنوا ِإَذا َتَداينريُتْم ِبَدْيٍن ِإىَلٰ َأَجٍل ُمَسمًّى فَاْكتريُبوُه  د وحفظ احلقوقالعق كتابة
بني املتعاقدين اليت تتأتى  وتعاىل ابلكتابة والتوثيق حىت تتم تقوية لربط الثقةمسألة الثقة نسبية وليست مطلقة ، لذلك أمر هللا سبحانه 

 تقوية منظومة القيم واألخالق اليت تربط األطراف وهذه هي مبادئ ومعايري احلوكمة. من خالل

 24ية: } َوِإّن َكِثريا ِمَن اخلَُلطَاِء لَيريْبِغي بَعُضُهْم َعَلى برَيْعٍض {, سورة ص ,اآلتضارب املصاحل

 1واْ أَْوُفوا اِبلُعُقود { سورة املائدة, اآلية يَن آَمنُ أييُّها الذَّ األمانة يف تنفيذ مجيع العقود: } 

 االجتاه إىل ختفيف املشكالت الناجتة عن عدم انتظام توزيع املعلومات بني األطراف املتعاقدة: 

 .                                        282رة, اآليةسورة البق{ وال تسأموا أن تكتبوه صغريا أو كبريا إىل آجله ذلكم أقسط عند هللا وأقوم للشهادة وأدىن أال تراتبوا} 

سورة البقرة  " وال أتكلوا أموالكم بينكم ابلباطل وتدلوا هبا إىل احلكام لتأكلوا فريقا من أموال الناس ابإلمث وأنتم تعلمون الرشوة: "حترمي 
 .188, اآلية

 أو سوء األمانة أو التدليس: حترمي احلصول على دخل عن طريق الغش أو التالعب يف األسعار 

"  ا أموالكم بينكم ابلباطل إال أن تكون جتارة  عن تراٍض بينكم وال تقتلوا أنفسكم إن هللا كان بكم رحيماي أيّها الذين آمنوا ال أتكلو " 
 29سورة النساء, اآلية  

 .27األنفال, اآلية  سورة " أماانتكم وأنتم تعلمون سورة األنفالي أيّها الذين آمنوا ال ختونوا هللا والرسول وختونوا "حترمي خيانة األمانة: 

إن الشفافية والعدل والصدق والوفاء اباللتزامات من أهم ما جاءت به احلوكمة، وهي موافقريريريرية فريريريريريي ذلك ملا جاء به اإلسالم، 
ِقْسِط ُشَهَداء لِِلِّ ، يرَيريريا أَيهُّا الَِّذيَن آَمُنوْا ُكونُوْا قريوَّاِمنَي اِبلْ حيث جاءت آيت كثرية يف القريريريريرآن الكرمي تشري إىل ذلك، منها قوله تعالريريريى: 

يب صلى هللا وقوله تعاىل: "َوِإَذا قريْلُتْم فَاْعِدُلواْ" أيضا حتمل املسلم للمسؤولية من األمور اليت ركزت عليها الشريعة فقد جاء يف حديث الن
 عليه وسلم :

 عن رعيته". " كلكم راع وكلكم مسئول

م( أبهنا : ذلك النظام الذي تدار به املصارف  2014قد عرفها ) فرحان أما من حيث تعريف احلوكمة يف املصارف اإلسالمية ف
اإلسالمية إدارة رشيدة هبدف توفري املصاحل ومحاية احلقوق لكافة األطراف املرتبطة هبا, وحتقيق الشفافية واإلفصاح عن أداء املصارف 

ها أبحكام الشريعة اإلسالمية, مبا حيقق االستقرار املايل والنمو ة، ويف عرض القوائم والتقارير واملعلومات املالية. وعن التزاماإلسالمي
 االقتصادي للمصرف نفسه وللقطاع املصريف اإلسالمي.
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املؤسساتية والتنظيمية اليت تتأكد من  للمؤسسات املالية أبهنا : جمموعة من الرتتيبات جملس اخلدمات اإلسالمية عرف احلوكمة الشرعية
 -10IFSB) املعيار ،اخلدمات املالية اإلسالمية حيث إن هناك إشرافا شرعيا فعاال ومستقالمؤسسات خالهلا 

,https://www.ifsb.org/ar_published.php . ) 

مقتضيريريريات احلوكمة ومعايريها، حيث أن إضافة هذه على الرغريريريريريم ممريريريا سبق، فإن املؤسسات املالية اإلسالميريريريرية ليست مبنريريريأى عن 
ها وقواعدهريريريريا سسريريريريات إىل لفظ )اإلسالمية( ووصفها به ال مينحها احلصانريريريرية إزاء مبريريريريريادئ احلوكمة ومعايريها، وال يعفيها من تطبيريريريريق مبادئاملؤ 

ة، ومحايريريريرية الصناعة املالية اإلسالمية ض احلاجريريريريرية إىل تنظيريريريم الصريفريريريريرية اإلسالميريريريوأخالقياهتريريريريا، فالنمريريريو املتسريريريارع للمصارف اإلسالميريريريريرية فر 
دار قوانيريريريريرين من الفوضى والعشوائية وعدم اخلضريريريوع للقوانيريريرين، وهلذا فقد حرصريريريت البنريريريوك السيادية يف كثري من البريريريريريالد اإلسالمية على إص

سالمية إبصدار دليل حوكمة خاص هبا مثل ف , لذلك قامت بعض الدول اليت تعمل بنظام املصارف اإلخاصة تنظم نشريريرياط املصار 
ريريد املعايري سوري , غيريريريريرير أن هذا كله مل يلغ احلاجريريريرية إىل وجريريريريود مظريريريريريالت دولية ألنشطة تلك املصارف ، من أجريريريريريل العمل على توحيريري

،  وهريريريريريي منظمريريريريرية  AAOIFIسالميريريريريريرية ؤسسات ، فأنشئت هيأة احملاسبة واملراجعة للمصارف اإلوالقواعد احلاكمة ألنشطة تلك امل
م ،  تقريريريريريريوم إبصريريريريريريدار معايريريريريري احملاسبة واملراجعة واألخالقيات ومعايري الضبط واملعايري الشرعية  1991دولية مستقلة أتسست عريريريريريريام 

بشأن  8معيار احلوكمة رقم  AAOIFIقيات التابع واملالية اإلسالمية , وقد أصدر جملس احلوكمة واألخال املختصة ابلصناعة املصرفية
معيار يف جماالت احملاسبة واملراجعة واحلوكمة وأخالقيات العمل  100"اهليئات الشرعية املركزية"  ، وبذلك تكون اهليئة قد أصدرت 

 ابإلضافة إىل املعايري الشرعية

(http://aaoifi.com/announcement/aaoifi-introduces-its-100th-standard-as-
governance-standard-no-8-central-shariah-board-has-been-officially- 
issued/?lang=en ) 

احلوكمريريريرية يف املصريريريريريارف اإلسالمية جيعلها  تتكون من شقني اثنني األول منها، ما يتفق مع املبادئ اخلاصريريرية  إن صياغة مبادئ
املصريريريريريريارف ويوضريريريح اجلدول التايل التشابريريريه واالختريريريريالف ما بيريريريريرين احلوكمة يف  ابحلوكمة التقليدية, والثاين ما متتريريريريرياز به هذه املصريريريريارف ،

 التقليديريريريريرية واملصارف اإلسالمية.

 

 

 

 

http://aaoifi.com/announcement/aaoifi-introduces-its-100th-standard-as-governance-standard-no-8-central-shariah-board-has-been-officially-%20issued/?lang=en
http://aaoifi.com/announcement/aaoifi-introduces-its-100th-standard-as-governance-standard-no-8-central-shariah-board-has-been-officially-%20issued/?lang=en
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 املصارف اإلسالميةأوجه التشابه واالختالف ما بني احلوكمة يف املصارف التقليدية و 

 املقارنةأوجه  احلوكمة التقليدية احلوكمة  اإلسالمية

 أوجه التشابه

المية غالبا احلوكمة يف املؤسسات املالية عموما سواء كانت تقليدية، أو إس
 .ما يركز فيها على اجلوانب االئتمانية

 اجلوانب االئتمانية

احلوكمة يف املؤسسات املالية عموما تفرتض وجود مبادئ عامة أساسية ال 
اإلسالمية، وذلك عندما يتعلق االمر ابجلوانب ختتلف فيها التقليدية عن 

ا تنبثق عن اعتبارات التقنية واإلدارية واملهنية، حيث إن هذه اجلوانب غالبا م
اإلسالمية، نظرا حليادهتا  ابلتقليدية  أو  علمية ، وابلتايل يصعب وصفه

 وعدم قابليتها للتأثر ابالنتماءات الفكرية.

 وجود مبادئ عامة أساسية

الرقابة يف جانبيها املايل واإلداري ابإلضافة اىل جانبها التقين مكاان ابرزا حتتل 
ؤسسات املالية سواء كانت حوكمة تقليدية أو يف أدبيات احلوكمة يف امل

وانب يف الغالب إسالمية، وأن اجلهود اليت تبذل لتطوير الرقابة يف تلك اجل
 واالسالمية. ال يظهر فيها فرق بني املؤسسات املالية التقليدية

 الرقابة

حتتل الشفافية والنزاهة واإلفصاح مكاهنا البارز أيضا يف أدبيات حوكمة 
 املالية بقسميها التقليدي واإلسالمي. املؤسسات

 الشفافية والنزاهة واإلفصاح

تفعيل االداء املايل واإلداري والفين واملهين للمؤسسة املالية هو الثمرة املرجوة 
واملتوخاة ملبادئ احلوكمة وآلياهتا ووسائلها، ألن هذا التفعيل ينعكس على 

ب مدخرات اجلمهور. وهذا مسعة املؤسسة املالية ويكون قادرا على استقطا
 التقليدية عن نظرياهتا االسالمية. االمر ال ختتلف فيه املؤسسات

االداء املايل واإلداري والفين واملهين 
 للمؤسسة املالية
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 أوجه االختالف

  احلوكمة التقليدية احلوكمة اإلسالمية

املنظومة القيمية االسالمية 
ابمتداداهتا العقائدية والفكرية 

ية والسلوكية هي املوجه االكرب والفقه
 للحوكمة يف املؤسسات اإلسالمية.

أن التوسع االئتماين والتمويلي 
واالقراضي وتعظيم العوائد هو املوجه 

للحوكمة  يف املؤسسات االكرب 
 التقليدية.

املنطلقات الفكرية والفلسفية 
 املوجهة للحوكمة

احلوكمة يف املؤسسات املالية 
 م أعم وأمشلاالسالمية ذات مفهو 

 االعتماد على املعايري املالية و املهنية
جتماعية  والشرعية )االهتمام واال

 خبدمة اجملتمع(.

املالية واملهنية االعتماد علي املعايري 
 )عدم االهتمام خبدمة اجملتمع(.

 عمومية ومشولية مفهوم احلوكمة

 نظام حوكمة ثنائي

يرتكز االول على مبادئ  -
 احلوكمة التقليدية.

يرتكز الثاين على مبادئ  -
 احلوكمة االسالمية.

مما ينتج عنه وجود جملسني خمتلفني 
مها جملس االدارة هبدف مراقبة 

االداري، وهيئة الرقابة اجلانب 
الشرعية. حيث يهدف ذلك اىل 
مراقبة مدى توافق العمليات مع 

 الشريعة اإلسالمية.

نظام حوكمة أحادي يرتكز على 
 دية.مبادئ احلوكمة التقلي

 نظام احلوكمة
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احلفاظ عل حقوق املسامهني  -
 واملعاملة العادلة واملتساوية هلم

احلفاظ على حقوق أصحاب  -
 املصاحل

سالمة النظام الداخلي  -
 للمصرف

 كفاءة املراقبني وفعاليتهم -

 حتقيق اإلفصاح والشفافية -

 مسئوليات جملس اإلدارة -

الرتكيز على احلفاظ على  -
مصاحل أصحاب حساابت 

 ار املطلقة واملقيدةاالستثم

 "املودعني" -

كفاءة وفعالية هيئة الرقابة  -
 الشرعية.

مراعاة املعايري احملاسبية  -
 اإلسالمية.

قة احملاسبية يف احتساب الد -
الزكاة وتسجيلها يف التقارير 

 املالية املنشورة.

التأكد من صحة العمليات  -
 املصرفية من الناحية الشرعية.

احلفاظ على حقوق املسامهني  -
 مملعاملة العادلة واملتساوية هلوا

 

احلفاظ على حقوق أصحاب  -
 املصاحل

 سالمة النظام الداخلي للمصرف -

 فعاليتهمكفاءة املراقبني و  -

 حتقيق اإلفصاح والشفافية -

 مسئوليات جملس اإلدارة -
 

 مبادئ احلوكمة
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املسامهني, جملس اإلدارة, اإلدارة, 
أصحاب املصاحل األخرى وهيئة 

 لشرعية.الفتوي والرقابة ا

املسامهني, جملس اإلدارة, اإلدارة, 
 أصحاب املصاحل األخرى.

 عناصر احلوكمة

احلماية احلوكمة اإلسالمية  توفر 
بشكل متوازن للمالك وللمودعني 
على حد سواء، بل إن اهتمامها 
مبصاحل أصحاب الودائع جيب أن 
يكون األبرز واألعظم نظرًا ألن 
أصحاب الودائع هم الطرف 

 الضعيف.

إن جل اهتمام احلوكمة يف املؤسسات 
املالية التقليدية ينصب على محاية 
املالك من أعضاء جملس إدارة أو 

 كبار أو محلة األسهم عموماً، مسامهني
بينما ال حيظى أصحاب الودائع 
أبنواعها املختلفة مبا توفره احلوكمة من 

 محاية إال ابلنذر اليسري

 املالك

 ة يف هذه الورقةاًء على املراجع املستخدماملصدر :إعداد الباحثة بن

 النتائج والتوصيات

 كالتايل:ميكن تلخيص أهم النتائج والتوصيات  

 أوال النتائج:

مل يلق مفهوم حوكمة اجلهاز املصريف القدر الكايف من االهتمام يف الدراسات احلديثة، فقد بدأ احلديث عن مبادئ حوكمة  -
 األسواق املالية وعوملة التدفقات املالية والتقدم التكنولوجي، وحدوث األزمات املالية املصارف نتيجة للتطورات السريعة يف

 ية.املتتال
مستمدة من جتارب جمموعة من الدول، ابإلضافة إىل إسهامات بعض املنظمات  قواعد منظمة التعاون االقتصادي والتنمية -

ل، كما أن هذه القواعد جيب أال تؤخذ وتطبق كما هي  بل ال بد الدولية، وابلتايل فإن هذه القواعد ليست ملزمة جلميع الدو 
 يتالءم مع طبيعة البيئة اليت تطبق فيها ، خاصة الدول النامية اليت هلا ظروف وطبيعة خاصة هبا.من إدخال تعديالت عليها مبا 

ألداء يف االقتصاد، وتواجريريريريريه الفساد بكافة صوره, وتعمل احلوكمة متثريريريريريريريريل أداة اقتصادية وإداريريريريريرية تساعريد على حتسيريريرين مستريريريريريريوى ا -
 ها الثقة بني أطراف العالقة ومبا حيفظ احلقوق.تسودعلى إجياد بيئة عمل صاحلة 
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إن حتقيق مزيد من احلوكمة الفعالة يتوقف على بناء نظام حوكمة يف كافة قطاعات الدولة مما يؤدي حملاربة الفساد والرشوة على  -
 ة القطاعات.مستوى كاف

رتبطة خبصائص البيئة االجتماعية واالقتصادية ال يوجد منوذج واحد للحوكمة يصلح أن يطبق يف مجيع البلدان، فنماذج احلوكمة م -
والسياسية، إال منوذج احلوكمة اإلسالمية الذي يستند إىل مبادئ وأخالقيات الشريعة اإلسالمية الذي ميكن تطبيقه على أي 

 بيئة كانت.

األمان يف االمتثال اجليد مة اإلسالمية بشكل أساسي ابملبادئ األخالقية والعقائدية اليت ميكن أن تكون صمام احلوكهتتم  -
 ملقتضيات احلوكمة ، مما ال يوجد مثله يف احلوكمة التقليدية القائمة على ثقة القوانني اجلامدة، اليت يكتسب املديرون واملوظفون

وعدم املساءلة  مهم املالية، مما يوفر قدرا كبريا من احلماية القانونية درة على االلتفاف وإخفاء جرائفيها املهارات العالية يف الق
 واملالحقة القضائية ويكون ذلك كله على حساب األطراف ذات العالقة أبنشطة املؤسسة املالية.

مع الشريعة اإلسالمية ومبادئ احلوكمة ،  االقتصاد اإلسالمي هو اقتصاد أخالقي يف مبادئ عمله وهو يسعى للعمل مبا يتفق  -
ا اإلسالم منذ أربعة عشر قران وما جاء به الغرب ليس جبديد على مبادئ ية اندى هبو هي يف األساس مبادئ أخالقية إسالم

 العمل يف االقتصاد اإلسالمي.

اجلوانب االئتمانية , املبادئ العامة, عدم وجود اختالف ما بني احلوكمة من املنظور التقليدي ومن املنظور اإلسالمي من حيث  -
 املايل واإلداري واملهين والفين للمصرف.اء الرقابة, الشفافية والنزاهة واإلفصاح, واألد

ختتلف احلوكمة من املنظور اإلسالمي عن املنظور التقليدي يف عدة جوانب منها : عمومية ومشولية مفهوم احلوكمة حيث إنه  -
م احلوكمة أعم وأمشل، كذلك ختتلف من حيث املبادئ والعناصر وذلك الختالف املنطلقات من املنظور اإلسالمي مفهو 

 كرية لكل منظور.الف

, وتلك الصادرة عن  (AAOIFI)تعترب معايري احلوكمة الصادرة عن هيئة احملاسبة واملراجعة للمؤسسات املالية اإلسالمية  -
 حلوكمة.يف معايري ا ( أهم مرجعيةIFSBجملس اخلدمات املالية اإلسالمية )

 
 التوصيات

ىل تقدير الوظيفة االجتماعية للمال، مما حيتم على املصارف اإلسالمية، البد من االلتفات إىل طبيعة العمل املصريف اإلسالمي وإ -
 ودور هيئات الفتوى والرقابة الشرعية فيها ابخلصوص، ابلواجبات االجتماعية.
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االقتصادي مما حيقق فوائد عديدة تعود الذي جيمع بني الفقه الشرعي والتخصص  ضرورة إجياد الفقيه االقتصادي املتخصص -
ت الشرعية واملصارف اإلسالمية, وإصدار موسوعة اقتصادية إسالمية تضم كل ما حتتاج إليه املصارف اإلسالمية على اهليئا

 إليها مىت احتاجت لذلك. من أحكام شرعية لتكون مرجعا هليئات الفتوى والرقابة الشرعية تستعني هبا وترجع

اع املصريف اإلسالمي, لتعميق فهمها وأمهيتها  وال سيما إجراء املزيد من الدراسات والبحوث حول احلوكمة وخاصة يف القط -
 فيما يتعلق بدور أعضاء هيآت الرقابة الشرعية يف تعزيز احلوكمة يف املصارف اإلسالمية.

سام العلوم االقتصادية ، وذلك ظور اإلسالمي ضمن املنهاج الدراسي لكل أقضرورة إدخال موضوع احلوكمة وخاصة من املن -
 م الفاعلة على تطبيقها يف املسار العلمي.لضمان  مسامهته

وتلك الصادرة  (AAOIFI)ضرورة تفعيل استخدام معايري هيأة احملاسبة واملراجعة للمؤسسات املالية اإلسالمية الصادرة عن   -
 لة.( لتحقيق درجة أكرب من الشفافية على املستوى العاملي يف إطار املساءIFSBة اإلسالمية )عن جملس اخلدمات املالي

 

*************** 
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 التعليمية مبدينة بنغازيأساليب إدارة األزمة السائدة لدى مديري مكاتب اخلدمات 
 ومعوقات تطبيقها من وجهة نظر العاملني بها 

 
 إعداد

 هالة محيد عبدالسالم                                                                      سامي سليمان حامد 

 مساعد حماضر بقسم اإلدارة التعليمية                         حماضر بقسم اإلدارة التعليمية                       

 كلية الرتبية / قمينس / جامعة بنغازي                         كلية الرتبية / قمينس / جامعة بنغازي             

 
 امللخص :
إدارة األزمة السائدة لدى مديري مكاتب اخلدمات التعليمية يف مدينة بنغازي، والتعرف أساليب  عرف على أهمهدفت الدراسة إىل الت    

إىل معرفة ما إذا كانت تعليمية مبدينة بنغازي، كما هدفت إدارة األزمة يف مكاتب اخلدمات الأساليب أيضًا على أهم معوقات تطبيق 
سنوات اخلدمة(  -هناك فروق ذات داللة إحصائية يف اآلراء بني املبحوثني حول حماور الدراسة ، ميكن أن تعزى ملتغري )املؤهل العلمي 

( موظفًا للعام الدراسي 175والبالغ عددهم ) اخلدمات التعليمية مبدينة بنغازي،وتكون جمتمع الدراسة من مجيع  العاملني مبكاتب ، 
( موظفًا مت اختيارهم بطريقة عشوائية ، وذلك ابستخدام جدول ) مورجان (  123م(، وبلغت عينة الدراسة ) 2018- 2017)

 -قسمني :قرة موزعة على ( ف63ولتحقيق أهداف الدراسة مت تطوير استبانه مكونة من ) لتحديد حجم العينة ،
 ن أهم أساليب إدارة األزمة واملتمثل يف )أسلوب اهلروب، أسلوب االحتواء، أسلوب فريق العمل، األسلوب العلمي(.ول : تضمالقسم األ 

ابملعلومات القسم الثاين : تضمن أهم معوقات تطبيق أساليب إدارة األزمة ومتثل يف : )معوقات تتعلق إبدارة التعليم، معوقات تتعلق 
نية( ومت التأكد من  ثبات االستبانة عن طريق اختبار) ألفاكرنباخ ( ، كما مت استخدام الرزمة مية، معوقات ف، معوقات تنظيواالتصال

أن أكثر أساليب إدارة األزمة السائدة لدى مديري مكاتب ( لتحليل البياانت ومعاجلتها، وأظهرت نتائج الدراسة SPSSاإلحصائية )
ب العلمي، وإن أقل أساليب إدارة األزمة املستخدمة من وب اهلروب من األزمة ويليه األسلو ت التعليمية مبدينة بنغازي هو أسلاخلدما

أن أكثر ، ويليه أسلوب فريق العمل، كما أشارت النتائج إىل االحتواءقبل مديري مكاتب اخلدمات التعليمية مبدينة بنغازي هو أسلوب 
غازي ، هي املعوقات املتعلقة ابملعلومات كاتب اخلدمات التعليمية مبدينة بنإدارة األزمة السائدة لدى مديري ممعوقات تطبيق أساليب 

فروق  واالتصال ويليها املعوقات الفنية، مث املعوقات املتعلقة إبدارة التعليم، ويليها  املعوقات التنظيمية ، كما أظهرت النتائج عدم وجود
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كاتب اخلدمات التعليمية يف مدينة بنغازي إدارة األزمة السائدة لدى مديري ماآلراء بني املبحوثني حول أساليب ذات داللة إحصائية  يف 
ولصاحل املوظفني أصحاب ، تعزى ملتغري املؤهل العلمي ابستثناء جمال أسلوب االحتواء ، حيث وجدت فروق تعزى ملتغري املؤهل العلمي 

اليب إدارة األزمة السائدة ، لدى  اآلراء بني املبحوثني حول أسوجود فروق ذات داللة إحصائية يفني املؤهالت العلمية العالية، كما تب
مديري مكاتب اخلدمات التعليمية يف مدينة بنغازي ، تعزى ملتغري سنوات اخلدمة وفقاً للمجاالت التالية : أسلوب االحتواء وكان الفرق 

-11خلربة )ان الفرق لصاحل املوظفني أصحاب افأكثر(، وأسلوب فريق العمل حيث ك21لصاحل املوظفني أصحاب سنوات اخلدمة )من 
فأكثر( ، ابستثناء أسلوب اهلروب حيث تبني  21لصاحل املوظفني أصحاب اخلربة )من ، واألسلوب العلمي حيث كان الفرق أيضاً (20

ي مكاتب اخلدمات عدم وجود فروق ذات داللة إحصائية  يف اآلراء بني املبحوثني ، حول أساليب إدارة األزمة السائدة لدى مدير 
اآلراء بني املبحوثني   التعليمية يف مدينة بنغازي تعزى ملتغري سنوات اخلدمة، كما أظهرت النتائج وجود فروق ذات داللة إحصائية يف

ل حول معوقات تطبيق أساليب إدارة األزمة لدى مديري مكاتب اخلدمات التعليمية يف مدينة بنغازي ، تعزى ملتغري املؤهل العلمي حو 
، وعدم  املعوقات املتعلقة ابملعلومات واالتصال واملعوقات الفنية حيث كان الفرق لصاحل املوظفني أصحاب املؤهالت العلمية العالية

وجود فروق ذات داللة  إحصائية يف اآلراء بني املبحوثني حول معوقات تطبيق أساليب إدارة األزمة ، لدى مديري مكاتب اخلدمات 
م نة بنغازي تعزى ملتغري املؤهل العلمي وفقاً للمعوقات املتعلقة إبدارة التعليم واملعوقات التنظيمية، كما أظهرت النتائج عدالتعليمية يف مدي

وجود فروق ذات داللة إحصائية يف اآلراء بني املبحوثني ، حول معوقات تطبيق أساليب إدارة األزمة لدى مديري مكاتب اخلدمات 
 زي تعزى ملتغري سنوات اخلدمة.التعليمية يف مدينة بنغا

 املقدمة :
حيث اتفق على تسميتها ابألزمات اإلسرتاتيجية  سرتاتيجياً ،اأضحى العصر احلاضر يتسم ابلكثري من األزمات اليت أصبحت أتخذ بعداً 

تؤدي يف الكثري من األحيان إىل  اليت متثل خطراً حقيقياً مباشراً يهدد استمرارية املنظمات وضمان بقائها وقدرهتا على املنافسة، بل قد
مل يتم حتديد أسباهبا ، والبحث عن  إذاحدوث كارثة إذا مل حيسن التعامل معها، ومن هنا ابت من الصعوبة إدارة مثل هذه األزمات 

 م(. 2003اسرتاتيجيات ورسم سيناريوهات متعددة للتعامل معها)اخلضريي:
يف جمال اإلدارة العامة مع منتصف الستينيات من القرن املاضي، Crisis Management قد نشأ مصطلح إدارة األزمات     

الزالزل والفيضاانت واحلرائق واألوبئة واحلروب الشاملة، ورغم حداثة هذا املوضوع لتشري إىل دور الدولة يف مواجهة األزمات املفاجئة ك
بن سينا( من أوائل الذين حبثوا يف موضوع األزمة عند إشارته إىل اآلاثر يف اإلدارة املعاصرة، فإن التاريخ العريب اإلسالمي يشري إىل أن )ا

 م(. 2013املالكي:(النفسية واجلسدية لألزمات والكوارث 
ورغم كل ذلك فمسألة إدارة األزمة مسألة قائمة حبد ذاهتا منذ القدم، وكانت مظهراً من مظاهر التعامل اإلنساين مع املواقف الطارئة     

اليت واجهها اإلنسان جملاهبته بتحدي الطبيعة أو غريه من البشر، ومل تكن تعرف آنذاك ابسم إدارة األزمة وإمنا عرفت بتسميات  أو احلرجة
 (. 37م،  2015رى مثل : احلنكة الدبلوماسية، أو براعة القيادة، أو حسن اإلدارة...إخل )سامل:أخ
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تصادية واالجتماعية، وجمال عديد من األزمات يف خمتلف اجملاالت السياسية واالقوتشهد معظم دول العامل وخباصة النامية منها ال    
عيش التعليم يف معظم دول العامل أزمة حقيقية وإن اختلفت أبعادها وتنوعت يف التعليم ليس مبنأى عن مواجهة تلك األزمات، حيث ي

من أجل إجياد حلول حامسة وسريعة الحتواء األزمة والتغلب  أشكاهلا، وهذا يتطلب استخدام أسلوب إدارة األزمة يف جمال التعليم ،
 م(. 2003عليها )زيدان:

تكنولوجي املذهل يف القرن احلادي والعشرين على مجيع مؤسسات الدولة، وابألخص "وتفرض حتديت ثورة املعلومات والتقدم ال    
نع األزمات والكوارث يف كل مهنة، مث التدرب على مواجهتها" املؤسسات التعليمية أن تضع خططاً علمية منظمة ومدروسة وواعية ، مل

 (.2م ، 2009)عبدالعال:
مية يف مقدمة اهتماماهتا، ملا هلا من دور كبري يف تنمية وبناء اجملتمعات فهي تضم شرحية فاألمم الواعية جتعل من املؤسسات التعلي    

ن مستلزمات مادية وبشرية للتغلب على األزمات اليت تتعرض هلا، لقد وصل كبرية من السكان ، والعناية هبا وتوفري كل ما حتتاجه م
ة تشريع بعض القوانني اليت تضمن إجياد هذا املفهوم على مستوى املؤسسات االهتمام إبدارة األزمات يف التعليم ببعض الدول إىل درج

ملثال يشرتط القانون على مديريت التعليم التأكد من كتابة وتطوير التعليمية، ففي والية فريجينيا ابلواليت املتحدة األمريكية على سبيل ا
 م(.   2014حتت إشرافها )طيب، املطلق: خطة طوارئ ، إلدارة األزمات واالستجابة هلا يف كل مدرسة تقع

يث اهتمت بوضع خطط كما طبقت جامعة كاليفورنيا سان فرانسيسكو أسلوب إدارة األزمة وجعلته جزءاً من منظومتها اإلدارية، ح     
يها اهليكل التنظيمي إلدارة ية أم طبيعية، وحيدد فاألزمات والطوارئ اليت حتدث أو حمتملة احلدوث يف اجلامعة سواء أكانت تعليمة ريريجهملوا

 م(. 2008األزمة واملستويت واألدوار املطلوبة من كل عضو فيها وحتديد أسلوب التمويل )أمحد:
يم أن يكونوا أكثر وعيًا لظاهرة األزمات، والوقاية منها، من خالل معرفتهم أبسسها لقائمني على شؤون التعللذا يقع على عاتق ا    

قليل من آاثرها املدمرة واخلطرية على العملية الرتبوية ككل، إذ تشكل األزمات معوقاً كبرياً حيول دون قيام العاملني وأدواهتا وطرقها، للت
 م (.  2011مما يؤثر على إجناز العمل وتقدمه )احلارثي:بعملهم على الوجه األكمل، 

يف اختيار مديري األزمة، ويف الوقت ذاته يعد التدريب الدائم  " ومن هنا فإن عوامل اخلربة والعلم واملهارة الشخصية تصبح أموراً حتمية
 2003فجائية حتدث للكيان اإلداري")اخلضريي: واملستمر أحد السبل الرئيسية لتحقيق اجلاهزية واالستعداد الدائم ملواجهة أي أزمة

 (.  65م،
لى العلم واملعرفة، وحتقيق درجة استجابة عالية وفعالة للظروف فإدارة األزمات هي إدارة املستقبل واحلاضر وأداة علمية رشيدة تبىن ع    

ت حامسة إلعادة التوازن إىل حالته الطبيعية املتغرية لألزمة، هبدف درء أخطارها وتقليص أضرارها، وسرعة التصرف يف اختاذ قرارا
 م(. 2008)أبوانصر:
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 مشكلة الدراسة :
 الختتلف األزمات اليت تواجه املؤسسات التعليمية املعاصرة يف أسباهبا، ومستويت حدهتا ودرجة تكرارها ، مما جيعل منها ظاهرة حية    

ت منهجية علمية، ن آاثرها السلبية عن طريق إدارة األزمات ابستخدام عملياميكن جتنبها أو القضاء عليها هنائياً، ولكن ميكن احلد م
عن اسرتاتيجيات التعصب والشك و اإلسرتاتيجية الرتاكمية، فاالسرتاتيجيات السابقة ال تعترب حلوالً لألزمة وإمنا هي نتائج هلا  واالبتعاد

 م(.  1996ورمبا تكون عوامل تزيد من تفاقم األزمة وحدهتا )الثبييت:
ة اليومية داخل املؤسسات التعليمية وخارجها، إال أن وعلى الرغم من إدارة األزمات قد أصبحت أمرًا واقعًا ومسة من مسات احليا    

أغلب القيادات التعليمية والرتبوية مل تتأهل للتعامل معها بصورة متكاملة، ورمبا يرجع سبب ذلك إىل ضعف مستوى الوعي لدى قيادات 
د والتدريب يف جمال إدارة األزمات على العملية التعليمية على خمتلف مستويهتا أبمهية إدارة األزمات، وغياب برامج اإلعداوعناصر 

 م(. 2006مستوى املؤسسة التعليمية )املوسى:
قد يكون اخللل راجعاً وقد ال يكون الفشل اإلداري لألزمة انجتاً عن نقص يف مهارة املسؤول أو إىل منهجية تشخيص األزمات  بل     

كافية الحتواء األزمة، أو ضعف التسهيالت الفنية ونقص املعلومات إىل عدد من املعوقات مثل : عدم وجود الصالحيات التنفيذية ال
 م(  2012أمام متخذي القرار والبريوقراطية وضغط العمل واخللل يف نظام االتصال، وعدم وجود فريق خاص إبدارة األزمة )عنتور: 

إدارة األزمات، مثل االكتفاء بتشكيل جلنة للتحقيق يف معظم املؤسسات التعليمية الزالت تتبع الطرق التقليدية يف وفوق كل ذلك     
 األزمة وتداعياهتا، ويف الكثري من األحيان تصر على "إنكار األزمة أو جتاهلها، أو أن تبدأ اإلدارة ابلتحرك بعد وقوع األزمة ، وتبذل

إلضافة إىل أن تلك املؤسسات اندرًا ما كثفة حىت تنقضي األزمة بغض النظر عن مدى معاجلتها ابلشكل املطلوب أم ال، ابجهودًا م
تشارك يف عملية التخطيط لألزمات، وإن شاركت فمشاركتها ال تعد إال جمرد خطط عامة للطوارئ غري مكتملة وغري قادرة على املواجهة 

 م(. 2006الفعلية )املفلحي:
بعض املدارس الليبية ، كالدمار الذي طال بعض وقد شهد امليدان الرتبوي يف ليبيا خالل السنوات املاضية حدوث أزمات يف     

بيريرية( املؤسسات التعليمية  نتيجة لوقوعها يف مناطق اشتباك, وما ترتب على ذلك من زيريريادة عريريدد الطلبريرية داخريريل الفصريريل )الكثافريرية الطال
أثناء احلرب، وكان لكل هذا تداعيات سلبية كثرية على  ي املبريرياين املدرسريريريية ، وتعرض بعض املدارس للسرقة وتوقف التعليم متاماً ونقريريص فريري

ل استقرار العملية التعليمية داخل تلك املؤسسات، لذا فإن إدارة األزمات يف التعليم متثل هاجساً لدى القائمني على التعليم لكوهنا متث
 يف دفع عجلة التقدم والتطور. عائقاً 

 موضوعًا على قدر كبري من األمهية يف التعرف على أساليب إدارة األزمة على مستوى وبناء على ما تقدم فإن هذه الدراسة تعاجل    
ك األزمات مكاتب اخلدمات التعليمية، خاصة يف ظل الظروف واألوضاع الصعبة اليت متر هبا البالد، والضعف الواضح يف التصدي لتل

 رئيسي اآليت :والتعامل معها، وعليه فقد مت حتديد مشكلة الدراسة يف التساؤل ال
 ما أساليب إدارة األزمة السائدة لدى مديري مكاتب اخلدمات التعليمية مبدينة بنغازي ومعوقات تطبيقها؟     
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 ويتفرع من هذا السؤال األسئلة الفرعية التالية :
 نظر العاملني هبا؟ السائدة لدى مديري مكاتب اخلدمات التعليمية مبدينة بنغازي من وجهة  األزمةإدارة ما أهم أساليب   -
 إدارة األزمة لدى مديري مكاتب اخلدمات التعليمية مبدينة بنغازي من وجهة نظر العاملني هبا؟ أساليب ما أهم معوقات تطبيق  -
ى مديري مكاتب اخلدمات ني املبحوثني حول أساليب إدارة األزمة السائدة لدهل توجد هناك فروق ذات داللة إحصائية يف اآلراء ب -
 سنوات اخلدمة(؟ -تعليمية مبدينة بنغازي و معوقات تطبيقها، ميكن أن تعزى ملتغري )املؤهل العلمي ال

 أمهية الدراسة :  
يف جمال البحوث الرتبوية ، الذي حظي ابهتمام متزايد  تتمثل أمهية هذه الدراسة يف تناوهلا إحدى املوضوعات املهمة واحلديثة نسبياً    

حيث يعد موضوع إدارة األزمات بصورة عامة وإدارة األزمات التعليمية بصورة خاصة من املوضوعات املهمة  يف الفكر اإلداري احلديث،
و أيضاً جمال يفتقر إىل دراسات متعمقة على اليت هلا أتثري مباشر على املؤسسات التعليمية وقد يهدد بقاءها واستمرارها، وه واحليوية ،

 إلسهامات اليت ميكن أن  تقدمها الدراسة احلالية، واملتمثلة فيما يلي : املستوى الوطين واحمللي، فضاًل عن ا
مليات التغري الرتبية والتعليم بصفة عامة ومكاتب اخلدمات التعليمية بصفة خاصة ، يف توجيه ع قد يستفيد منها صناع القرار يف وزارة -

 مستقبلية ومن مث حتتفظ املؤسسة حبيويتها واستمراريتها.والتطوير بشكل يضمن قدرهتا على مواجهة أي حتديت أو بوادر أزمات 
مكاتب اخلدمات التعليمية وهي امتداد لعمل وزارة الرتبية والتعليم  ، ومن خالل كما تكمن أمهية هذه الدراسة يف أهنا جترى على   -

ري وحتسينها  ، ووضع خطط إسرتاتيجية من اليت تسفر عنها الدراسة قد تقدم تغذية راجعة لإلدارة العليا لتجويد بيئة العمل اإلدا النتائج
 ياسات الرتبوية ابملناطق التعليمية.خالل تشخيص الوضع الراهن لواقع العمل اإلداري وتنفيذ الس

وجوانب الضعف لتالفيها، ومبا خلدمات التعليمية يف تشخيص جوانب القوة لتعزيزها قد تفيد نتائج هذه الدراسة العاملني يف مكاتب ا -
 تواجه مؤسسات التعليمية.يسهم يف هناية األمر  مبساعدهتم على االرتقاء مبستوى العملية اإلدارية وكيفية التعامل مع األزمات اليت 

  يف جمال الرتبية والتعليم وأمهية دورهم يف التصدي لألزمات.قد يسهم يف نشر ثقافة إدارة األزمات وأساليبها بني العاملني -
ا قد تفيد الدراسة األكادمييني واملختصني ابملؤسسات التعليمية مبعلومات وبياانت حول ظاهرة األزمات التعليمية والتخطيط هل -

 يف جمال إدارة األزمات.   ابألساليب احلديثة، كما ميكن أن تشكل هذه الدراسة منطلقاً إلجراء دراسات مستقبلية 
 أهداف الدراسة :

 تسعى الدراسة إىل حتقيق األهداف التالية :
غازي من وجهة نظر العاملني إدارة األزمة السائدة لدى مديري مكاتب اخلدمات التعليمية يف مدينة بنأساليب  التعرف على أهم -1

 هبا.
تب اخلدمات التعليمية يف مدينة بنغازي من وجهة نظر لدى مديري مكاإدارة األزمة أساليب التعرف على أهم معوقات تطبيق  -2

 العاملني هبا.
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 سنوات اخلدمة(. -)املؤهل العلمي إذا كانت هناك فروق ذات داللة إحصائية يف اآلراء بني املبحوثني تعزى ملتغري ما  معرفة -3
 حمددات الدراسة :

األزمة ومعوقات تطبيقها داخل مكاتب اخلدمات التعليمية مبدينة بنغازي من وجهة رة إداتتحدد الدراسة احلالية يف التعرف على أساليب 
 م(.   2018-2017نظر العاملني هبا خالل العام الدراسي )

 مصطلحات الدراسة :
ل من آاثرها هي طرق واسرتاتيجيات التعامل مع األزمات اليت يستخدمها املدير للحد من حدوث األزمة والتقلي إدارة األزمة:أساليب 

 ( 10، م 2014السلبية )خرباين: 
 إدارة هي األدوات والطرق اليت يتبعها ويلجأ إليها مديروا مكاتب اخلدمات التعليمية يف التعريف اإلجرائي ألساليب إدارة األزمة:

 األزمات وهي : اهلروب، االحتواء، فريق العمل، األسلوب العلمي.
يئ حالة من عدم االستقرار يوشك أن حيدث فيه تغيري حاسم يؤدي ظمة حنو األسوأ أو األفضل وهت:هي" نقطة حتول يف حياة املناألزمة

 (138، م 2011إىل نتائج مرغوب فيها، أو قد يؤدي إىل نتائج غري مرغوب فيها" )عاشور:
يصعب جتنبها هبدف التحكم : هي "نظام يستخدم للتعامل مع األزمات من أجل جتنب وقوعها، والتخطيط للحاالت اليت إدارة األزمة

 ( . 35م،  2012يف النتائج، واحلد من اآلاثر السلبية" )درابس:
ات واجلهود اليت تبذل ملواجهة األزمة أبساليب علمية : هي  جمموعة من العمليات اإلدارية واإلجراءالتعريف اإلجرائي إلدارة األزمة

ملواجهتها للحد من آاثرها السلبية والعودة ابملؤسسات التعليمية إىل حالة االستقرار مبنية على التنبؤ واالستشعار ابخلطر، ومن مث التخطيط 
 اليت كانت عليها.

لطتها التنفيذية والتشريعية جمموعة من املدارس تقدم هلا الدعم هي عبارة عن مكاتب خدمية تقع حتت س مكاتب اخلدمات التعليمية:
ث، وعددها أربعة مكاتب هي :)مكتب خدمات الربكة، مكتب خدمات السالوي، واإلمكانيات من معلمني ووسائل تعليمية وأاث
 م( . 2007ت سيدي خليفة(.)اللجنة الشعبية العامة: مكتب خدمات بنغازي املركز، مكتب خدما

هذه املكاتب  هم جمموعة من األفراد ميتلكون من اخلربات واملهارات ما جيعلهم قادرين على إدارة مكاتب اخلدمات التعليمية:مدراء 
 ويتم تكليفهم من قبل مسؤول التعليم ابلبلدية.

 
  -اإلطار النظري :

 أواًل/ األزمة :
يعد مصطلح األزمة من أكثر الكلمات تداواًل يف خمتلف األنظمة والتخصصات، حيث عانت تلك الكلمة من كثرة االستخدام ،     

 (.30م، 2006عد شيئاً تقليديً ال يضيف شيئاً )السعيد:حىت يتصور البعض أن صياغة مفهوم وتعريف هلذا املعىن ي
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، أما يف اللغة الصينية todicide)أي أن تقرر ) Kipvew)من الكلمة اليواننية ): مشتق أصاًل  األزمة يف اللغةومصطلح     
(Wet-jiومها عبارة عن كلمتني أوالمها تعبري عن اخلطر واألخرى تعبري عن الفرصة اليت ميكن استث ):( 11م،  2014مارها )الياسري

 م(  1967، ويطلق على كل طريق ضيق بني جبلني مأزم )الرازي: ، ويف اللغة العربية تعين كلمة أزمة الشدة والقحط واألزمة هو املضيق
 يقوم عليها هذا النظام : فيقصد هبا خلل يؤثر أتثرياً ماديً على النظام كله، كما أنه يهدد االفرتاضات األساسية اليتأما األزمة اصطالحاً 
 (. 322م، 2007)السواط، وآخرون:

أو هي حالة أو مشكلة تواجه النظام اإلداري للمؤسسة على أي مستوى من مستويته، أو يف أي عملية من عملياته تسبب قدراً     
 2008احلالة أو املشكلة )العجمي:من التوتر والقلق، وتشكك يف كفاءة النظام واستمراريته إن مل يكن مستعدًا ملواجهة مثل هذه 

 (. 225م،
  مصطلح األزمة وبعض املفاهيم األخرى ذات صلة مبصطلح األزمة، وفيما يلي عرض هلذه املفاهيم على النحو اآليت:وخيلط البعض بني

بني ما جيب أن يكون يقصد هبذه الكلمة عائق أو مانع حيول بني الفرد واهلدف الذي يسعى لتحقيقه ، أي وجود فجوة  املشكلة : -أ
 (.22-21م،  2006)هيكل:وما هو كائن 

يعترب هذا املصطلح من أكثر املفاهيم التصاقاً ابألزمات، وقد ينتج عنها أزمة ولكنها ال تكون هي أزمة حبد ذاهتا، وتُعرب الكارثة :  -ب
 .م( 2015)عقيالن:عن حدث مروع ومدمر ينجم عنه خسائر كبرية يف األرواح واملمتلكات أو كليهما معاً 

خلة مع مفهوم األزمة، وهو موقف تصادمي بني طرفني متضادين تتضارب فيما بينهما املصاحل يعترب من املفاهيم املتدا الصراع : -د
 (. م  2014واملبادئ واألفكار )الزلفي:

 تتسم األزمات ابخلصائص التالية :خصائص األزمة : -
 ارات املطروحة.تتميز بدرجة عالية من الشك يف القر  -1
 املعلومات ومديروا األزمة يعملون يف جو من الريبة والشك والغموض وعدم وضوح الرؤية.تسود فيه ظروف عدم التأكد ونقص  -2
 التهديد الشديد للمصاحل واألهداف، مثل اهنيار الكيان اإلداري أو مسعة وكرامة متخذ القرار. -3
  (د الوقت إلصالح هذا اخلطأطريأ لعريدم وجو صائبة وسريعة مع عدم وجود احتمال للخضغط الوقت واحلاجة إىل اختاذ قرارات  -4

 (.325م،  2011:اليازجي
تتميز األزمة أبهنا غري متوقعة فهي تفاجئ كل العاملني ابملؤسسة مما يؤدي إىل حدوث صدمة وتوتر األمر الذي يضعف من إمكانية  -5

 .(م2009الفعل السريع جملاهبتها )عبدالعال:
 تؤدي إىل نشوء األزمة منها :تتعدد األسباب اليت ميكن أن أسباب األزمة :  -
 تعارض األهداف نتيجة الختالف الرؤى أو تعارض املصاحل بني األطراف املختلفة. -1
 عها. سوء الفهم من جانب أحد األطراف ذات العالقة ابألزمة  ، بسبب نقص املعلومات أو تضارهبا أو عدم القدرة على مج -2
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 حدوث األزمة إما عن قصد أو قلة خربة أو سوء اإلدراك أو سوء تقدير املوقف.  جتاهل إشارات اإلنذار املبكر اليت تسبق -3
 ضعف اإلمكانيات املادية والبشرية للتعامل مع األزمات مما يؤدي إىل تفاقمها وحتوهلا إىل كوارث وزيدة اخلسائر النامجة عنها. -4
 ريات املطلريوب حتقيقها، وتضارب املهام واألدوار.يرتتب على ذلك عدم وضريوح األولوي اف املنظمة مماعدم وضوح أهد -5
اإلدارة العشوائية املتمثلة يف سوء التخطيط وعدم احرتام اهليكل التنظيمي للمؤسسة وقصور التوجه لألوامر والبياانت واملعلومات  -6

 م(. 2014م(، )الزعيب: 2014)الزلفي:
علم إدارة األزمات هو أحد العلوم اإلنسانية اليت ازدادت أمهيته يف عصران، فهو علم املستقبل وهو علم إدارة األزمات: إدارة  اثنياً/

توازانت القوى، وعلم التكيف مع املتغريات، ويقصد هبا جمموعة االستعدادات واجلهود اإلدارية اليت تبذل ملواجهة األزمة أو احلد من 
 (. 34، م 2009 صقر:  املرتتبة عليها )اآلاثر السلبية 

لتخطيط للحاالت اليت يصعب جتنبها؛ هبدف التحكم يف النتائج واحلد اأو نظام يستخدم للتعامل مع األزمات من أجل جتنب وقوعها و
 (.11، م 2008 من اآلاثر السلبية )عودة:

لة لتخطي األزمة هبدف درء أخطارها، واختاذ قرارات حامسة فاهلدف العام إلدارة األزمات هو حتقيق درجة استجابة سريعة وفعا    
 م(.   2008وتقليص أضرارها وتوفري الدعم الضروري إلعادة التوازن إىل حالته الطبيعية )أبوانصر:ملواجهتها 

مع احلدث غري املتوقع،  األزمات يف املؤسسة بعدة مراحل متثل كل مرحلة منها أساساً للتعامل متر عملية إدارةمراحل إدارة األزمة :  -
صل فيما بينها هتدف إىل نتيجة واحدة هي حل األزمة واخلروج منها أبقل قدر ممكن من وهذه املراحل متشابكة ومتالحقة ال ميكن الف

 اخلسائر.
ويتكون هذا  ( من أشهر النماذج وأكثرها شيوعاً يف جمال إدارة األزمات،Pearson &Mitriffون وميرتيف سبري) ويعترب منوذج     

 النموذج من مخس مراحل هي :
وهي عبارة عن مرحلة حتذيرية الستشعار األزمة، وتتمثل يف اإلشارات واألعراض األوىل اليت تنبئ اإلنذار املبكر:  اكتشاف إشارات -أ

 م(. 2014)الزعيب:حبدوث أو وقوع أزمة 
ووضع لضعف والقوة من أجل معاجلتها حىت ال تتحول إىل أزمة، االستعداد والوقاية: وتشمل هذه الوقاية اكتشاف نقاط ا مرحلة -ب

 .سيناريوهات خمتلفة وتتابع لألحداث ألزمة نتخيلها، وعليه جيب أن يتوفر لدى املنظمة استعدادات وأساليب كافية للوقاية من األزمات
داد الوسائل الالزمة اليت حتد من األضرار ومنعها مرحلة احتواء األضرار واحلد منها : تتلخص هذه املرحلة من إدارة األزمات يف إع -ج

 2012)عنتور: األخرى اليت مل تتأثر بعد يف املنظمة، وتتوقف هذه املرحلة على طبيعة احلادث الذي وقع من االنتشار ، لتشمل األجزاء
 .م(
معرفة اخلسائر وتقييمها وإعادة األمور إىل مرحلة استعادة النشاط : تشمل هذه املرحلة إعداد وتنفيذ برامج قصرية وطويلة األجل، و  -د

 ومناسبة.قرارات سليمة طبيعتها، لذا جيب على اإلدارة هنا اختاذ 
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لتحسني ما مت إجنازه يف املاضي، فمن خالل استخالص مرحلة التعلم : املرحلة األخرية هي مرحلة التعلم املستمر وإعادة التقييم  -هري
يد ة ميكن االستفادة من األخطاء السابقة ، ووضع الضوابط  ملنع تكرار حصول األزمة من جدالدروس املستفادة من كارثة أو أزم

 م(. 2014)الياسري:
 هناك نوعان من األساليب :أساليب إدارة األزمة : -

 أواًل/ األساليب التقليدية : 
وتر الشديد واحلرية والعجز يف كيفية مواجهة وحيدث ذلك عندما يشعر الفرد املتعامل مع األزمة ابلتأسلوب النعامة )اهلـروب( : -1

 فإنه يلجريريريأ بطريقة ال شعورية للتخلص من هذه احلالة إىل اهلروب من املوقف كله.األزمة، 
 2013)حسني: اصرة األزمة يف نطاق ضيق وحمدود، ومن مث العمل على امتصاص الضغوط املرتتبة عليهاأي حماحتواء األزمة : -2

 م(.
 ليب احلديثة :اثنياً/ األسا

ية ع أساليب إداراريتبت يف إطار من العشوائية أو سياسة الفعل ورد الفعل، وبدون إاريمزألميكن التعامل مع اال األسلوب العلمي:  -1
حلماية الكيان اإلداري من أي تطورات غري حمسوبة يصعب التعامل معها، ويتضمن املنهج اإلداري العلمي يف مواجهة األزمات سليمة 

مات بعة عناصر هي: التخطيط والتنظيم والتوجيه واملتابعة، وإذا كانت هذه العناصر مهمة يف اإلدارة بشكل عام فإهنا يف إدارة األز يف أر 
 م(.2016 قابلة، وآخرون:تكون أكثر أمهية )م

( أفراد من تتوافر 8-4وهي من أكثر الطرق شيوعاً واستخداماً إلدارة األزمات، وعادة ما يضم هذا الفريق من )فرق العمل :  -2
املؤقتة لديهم القدرة والرغبة يف التعامل مع األزمات يف حال وقوعها، وميكن أن أتخذ فرق العمل عدة أشكال منها فرق العمل 

 م(. 2011أو فرق العمل الدائمة )احلارثي:
 
 معوقات إدارة األزمات : -

وأهم تلك  ة أو تطيل وجود األزمة، ويف أحيان أخرى قد تزيد من تفاقمها،قد تواجه إدارة األزمات معوقات حتد من جناح إدارة األزم    
 املعوقات ما يلي :

إلنسانية لألفراد والثقافة التنظيمية السائدة يف املنظمة، ومن هذه املعوقات القصور يف فهم املعوقات اإلنسانية : وتتعلق ابلطبيعة ا -1
 للجنة يف التعامل مع كافة األزمات.  مكامن اخلطر، واالعتماد على رأي اجلماعة أو ا

وتتعلق ابجلوانب التنظيمية كصعوبة التنسيق بني اإلدارات وعمليات اختاذ القرار وضعف دعم اإلدارة العليا،  املعوقات التنظيمية : -2
 وعدم وجود حتديد دقيق للسلطات واملسؤوليات يف املنظمة.
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ابإلضافة إىل عدم  نظمة وخارجها، هذاتتعلق بصعوبة تبادل ونقل املعلومات داخل املاملعوقات اخلاصة ابالتصاالت واملعلومات: و  -3
 م(. 2011دقة املعلومات وتعرضها للتشويه أثناء انتقاهلا داخل اجلهاز اإلداري )الزعيب:

قدرة املؤسسة على توفريها،  معوقات تتعلق ابلتمويل : وتتمثل تلك املعوقات يف نقص األجهزة واملعدات الالزمة إلدارة األزمة وعدم -4
 م(. 2012مي مساعدات تسهل إدارة األزمة وحلها )عنتور:وعدم تعاون اجملتمع احمللي يف تقد

 الدراسات السابقة:
 نظراُ ألمهية املوضوع الذي تناولته الدراسة احلالية هلذا اهتمت العديد من الدراسات بدراسة موضوع إدارة األزمات، لكي تصل إىل نتائج

 2006املوسى )  دمات التعليمية مبدينة بنغازي، ففي دراسة قام هباكن االستفادة منها يف تطبيق أساليب إدارة األزمة يف مكاتب اخلمي
ارس هريدفريت إىل التعرف على واقريع األزمات املدرسية مبدارس التعلرييريم الريعريام مبدينة الريض, والتوصل لتصور مقرتح إلدارة األزمات يف مد م(
( مديراً ومديرة، وتوصلريت الدراسة إىل عريدة 698عليم العام واستخدم الباحث االستبانة كأداة للدراسة وتكونت عينة الدارسة من )الت

ة ريج مرين أهريمها : أنه ال خيتريلف توافر معريوقات إدارة األزمريات املريدرسية ابختالف مرحريلة الدراسة, فال يريؤدي املؤهريل العلريمي واخلرب نتائ
ريع يفريية ملديريري ومريديريرات املريدارس علريى تريوافرير مريعريوقريات إدارة األزمريات ابلريمريدارس, وضريرورة توفرير صالحيريات للمدارس للتكرييف مالريوظري

، األحريداث األزموية, كريمريا أكريدت الريدارسة على ضرورة االهتمام إبعداد وتصميم برامج تدريبية ملديري املدارس يف جمال إدارة األزمات  
فية اختاذ القرارات الصحيحة يف ظل ضغط الوقت، كريما تبني وجود معريوقات إدارة األزمات ابملدارس منها : عريدم تبادل املعلومات وكي

ملدارس خبصوص أزمات متشابه، وعدم وجود قواعد معلريومات للتعرف على كيريفية إدارة األزمات. بينما هدفت دراسة بني ا
ة األزمات لريدى مديريري الريمدارس احلكومية يف غزة وعالقتريها ابلتخطيط االسرتاتيجي، ى أسرياليريب إدار إىل التعرف علري م( 2009عبدالعال)

( مديراً، وأظهرت نتائج الدراسة أنه توجد عالقرية ارتباطيه 255اف الدراسة ومشلت عينرية الدارسة مرين )واستخدم االستبانة لتحقيق أهريد
يط االسرتاتيجي, بينما توجريد عالقة سلبية بني اهلروب والتخطيط االسرتاتيجي، كما أكريدت موصلرية بني أساليب إدارة األزمات والتخط

ية التنسيق داخريل املدرسة وخارجها ، وذلك للتعاون يف مواجهة األزمات وحتديد دور كل لى إدراك مديريري املدرسة ألهريمالريدراسة عري
إىل الكشف عن أهم املهارات الالزمة ملديري مدارس وكالة م(   2009) صقرشخص يف املدرسة يف إدارة األزمات، وهدفت دراسة 

ألزمات ملديري مدارس وكالة الغوث بغزة إلدارة األزمات، والتعرف الغوث بغزة إلدارة األزمات، والتعرف على درجة تقدير مهارات إدارة ا
م ملهارات إدارة األزمات لديهم طبقاً ملتغريات اجلنس، على داللة الفروق بني متوسطات مديري مدارس وكالة الغوث بغزة يف درجة تقديره

يراً، وأظهرت النتائج توفر مهارات إدارة األزمات ملديري ( مد221سنوات اخلدمة، املؤهل، املرحلة الدراسية، وتكون جمتمع الدراسة من )
وسطات تقديرات أفراد العينة حول درجة مدارس وكالة الغوث بغزة بشكل كبري وفعال، وعدم وجود فروق ذات داللة إحصائية بني مت
إىل  م( 2011) احلارثيينما هدفت دراسةتوافر مهارات إدارة األزمات تعزى ملتغري اجلنس، سنوات اخلدمة، املؤهل، املرحلة الدراسية، ب

سعودية، حيث مت استقصاء آراء وضع تصور مقرتح إلنشاء وحدة إلدارة األزمات التعليمية بوزارة الرتبية والتعليم يف اململكة العربية ال
ابلرتبية والتعليم، ومديري املدارس مديري اإلدارة العامة جمموعة من اخلرباء واملتخصصني الرتبويني، ومديري اإلدارات العامة ابلوزارة، و 
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لتعليم يف اململكة العربية السعودية، ( خبرياً جتاه حماور إنشاء وحدة مقرتحة ، إلدارة األزمات التعليمية بوزارة الرتبية وا77والبالغ عددهم )
جهة األزمات التعليمية، واالستفادة تائجها إىل ضرورة وضع خطط وسيناريوهات ملواواستخدم الباحث االستبانة هلذه الغاية، وتوصلت ن

فة اجملتمع، وضرورة جتهيز غرفة من التجارب العاملية واخلربات الدولية يف إنشاء وحدة إلدارة األزمات التعليمية مبا يتناسب مع ظروف وثقا
على فن التعامل مع األزمات  عمليات مركزية مزودة بوسائل االتصال احلديثة، هذا ابإلضافة أمهية تدريب وتنمية القيادات الرتبوية

ليت تواجهها املدارس على معرفة دور مديريت الرتبية والتعليم يف إدارة األزمات التعليمية ا م( 2011)أبومعمرالتعليمية. وهدفت دراسة 
 معرفة دور املديريت يف استشعار األزمات والتخطيط هلا ومواجهتها وكيفية احلكومية يف حمافظات غزة وسبل تطويره، كما هدفت إىل

تعليمية ات داللة إحصائية يف استجاابت أفراد العينة يف جماالت إدارة األزمات الالوقاية منها ومدى االستفادة منها، وهل توجد فروق ذ
ة(، وقد استخدم الباحث املنهج الوصفي التحليلي، وتكونت عينة تعزى ملتغري)اجلنس، املؤهل العلمي، سنوات اخلدمة، مكان املديري

هلذا الغرض، كما قام الباحث ابستخدام أداة  استبانةاحث إبعداد ( مديراً وانئباً، ولتحقيق أهداف الدراسة قام الب118الدراسة من )
( من املديرين واملديرات من أجل معرفة آرائهم، وأظهرت النتائج أن مديريت الرتبية والتعليم تقوم 6ي املقابلة مت عرضها على )اثنية وه

وق ذات داللة إحصائية يف استجاابت أفراد العينة يف جماالت مبمارسة إدارة األزمات التعليمية وبدرجة كبرية، كما أظهرت نتائج وجود فر 
) اجلنس، املؤهل العلمي، سنوات اخلدمة، مكان ت التعليمية اليت تواجهها املدارس احلكومية يف حمافظات غزة تعزى ملتغريإدارة األزما

ت وسبل عالجها فريي املدارس احلكومية الثانريوية إىل التعرف عريلى معريوقات إدارة األزما (م 2012 عنتور)املديرية(، فقد هدفت دراسة 
النظر يف معريوقات إدارة األزمات تبريعاً ة مرين وجهة نظر املديريرين، هذا ابإلضافة إىل معريرفة االختالف يف وجهات فريي حمافظة الضفة الغربي

التدريبية، وموقع املدرسة، وتكونت عينة الدراسة ملتغريات اجلنس، واملؤهل العلمي واخلربة اإلدارية، والتخصص، واحملافظة، وعدد الدورات 
ىل أن هريناك درجة منخريفريضة ملعريوقات إدارة األزمات يف املدارس احلكومية, كما خلصت توصلت الدراسة إ( مديراً، وقريد 223من )

رين الدراسة إىل أن أكثر معوقات إدارة األزمات هريي معريوقات إدارية، تليها معوقات تتعلريق ابجملتمع احمللي، وتتمثل طرق معاجلة األزمات م
وأطراف األزمة بشكل مباشر وقوي، وأنه ال توجد فروق ذات داللة إحصائية  على حل األزمات  اجلهة املشرفةخريالل التنسيق ما بني

بني وجهات نظر املديرين  فريي جماالت معوقات إدارة األزمات يف املدارس احلكومية الثانوية تعزى ملتغريات اجلنس، واملؤهل العلمي، 
إىل التعرف على  م( 2013املالكي)ع املدرسة، وهدفت دراسة التدريبية، وموق، وعدد الدورات واخلربة اإلدارية، والتخصص، واحملافظة

 واقع املمارسة واألمهية ألسلوب إدارة األزمات يف املدارس الثانوية مبكة املكرمة، والكشف عن الفروق اإلحصائية بني متوسطات استجاابت
ألداة املستخدمرية فريي الدراسة هي االستبانة، وتكون جمتمع ألزمات، وكانت األسلريوب إدارة اأفراد العينة املتعلقة بواقع املمارسة واألمهية 

( معلمًا ومديراً، وأظهرت نتائج الدراسة  أن املتريوسط الكلي لريتقدير أسلوب إدارة األزمريات جرياء بدرجة متوسطة 426الدراسة من )
ني حول درجة ممارسة أسلوب إدارة األزمات  تقديرير املسحيرية إحصائرييًا بنيوبدرجة عالية , كما أظهرت النتائج عدم وجريود فروق دال

وأبعادها ، حيث تبني أن الفروق فريي املسمى الريوظيفي قد جاء لصالريح املديرين اليت  تعزى إىل التخصص واملؤهريل واخلربة، بينما هدفت 
سية, والكشف عن معوقاهتا ة األزمات املدر ا املدارس إلدار إىل التعرف على األساليب اليت ميارسها مديرو  (م2014 خرباين )دراسة
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وحتديد درجة ممارسة مديريري املدارس لألسلوب العلمي وألسلوب االحتواء إلدارة األزمات، وكيريفية تطوير كفاءة مديريري املدارس إلدارة 
وتطوير كفاءة مات ومعوقاهتا، ليب إلدارة األز األزمات املريدرسية، والكشف عرين الفروق اإلحصائية بني متريوسطات درجات ممارسة األسا

، املديرين وفق ملتغريات املؤهل العلمي، صريفة املؤهل, عريدد سنوات اخلربة يف جمال اإلدارة، والدورات التدريبية يف جمال إدارة األزمات
حريتريواء العمل وأسلوب ا لمي وأسلوب فريق( مديريراً، وخلصت نتائج الدراسة إلريى أن درجرية ممريارسة األسلوب الع137ومشلت عينة الدراسة)

ً، وأن درجة املتوسط احلسايب العام ملمارسة أساليب إدارة األزمات عايل جريداً، وأن درجة املعوقات  األزمة كانت كريلها بدرجة عالية جدا
خلصت لريية جداً، كما املدارس كانت عااليت تواجه اسريتخريدام أسالرييب إدارة األزمات عالريية ، وأن درجة املوافريقرية لتطوير كفاءة مديري 

 الدراسة إىل وجود فريروق إحصائية بني متوسطات استجاابت عينة الدراسة حول حمور ممارسة أساليب إدارة األزمات.
 مناقشة الدراسات السابقة :

عليمية فإهنا تباينت يف على الرغم من إبراز مجيع الدراسات السابقة أمهية إدارة األزمات  بوصفها جماالً ضروريً ومهماً للمؤسسات الت    
  م(، ودراسة )املالكي: 2006وسى:أهدافها، فمثاُل هدفت بعض الدراسات التعرف على واقع إدارة األزمات املدرسية كدراسة )امل

م( األساليب املتبعة يف التعامل مع األزمات،  2014م(، ودراسة)خرباين: 2009 حني تناولت دراسة )عبدالعال:م(،  يف 2013
مة إلدارة األزمات لدى مديري املدارس كدراسة )مقابلة اآلخر اقتصر على حماولة الكشف على أهم املهارات الالز وبعضها 
هدفت إىل حتديد معوقات إدارة األزمات وسبل مواجهتها، وجاءت دراسات ( فقد م 2012 : م(، أما دراسة )عنتور 2009وأخرون:

م(،  2011)أبومعمر:زمات يف مديريت الرتبية والتعليم كدراسة كل من أخرى لوضع تصور مقرتح تتناول موضوع إدارة األ
إدارة األزمة أساليب  ت التعرف على أهم، ومن خالل االطالع على الدراسات السابقة تبني أن الدراسة احلالية تناولم( 2011)احلارثي:

اً على أهم معوقات تطبيقها، وهبذا فإن الدراسة احلالية السائدة لدى مديري مكاتب اخلدمات التعليمية يف مدينة بنغازي، والتعرف أيض
دارة األزمات، وحتديد أهم م( يف تناوهلا األساليب املتبعة إل 2014م( نسبياً، ومع ودراسة )خرباين: 2009تتفق مع دراسة )عبدالعال:

إدارة األزمة املتبعة لدى املدراء يف مكاتب  معوقات إدارهتا ، وختتلف معهما يف جمتمع البحث حيث إن الدراسة احلالية تتناول أساليب
 .م( إدارة األزمات يف املدارس  2014  (، )خرباين:م2009 اخلدمات التعليمية، بينما تناولت كل من دراسة )عبدالعال:

 منهجية الدراسة وإجراءاهتا :
 : أواًل/ جمتمع الدراسة

، موزعني على مجيع اً ( موظف175عليمية مبدينة بنغازي، والبالغ عددهم )تكون جمتمع الدراسة من مجيع العاملني مبكاتب اخلدمات الت
 التعليمية.( مكاتب للخدمات 4مكاتب اخلدمات التعليمية مبدينة بنغازي، والبالغ عددهن )

 :اثنياً/ عينة الدراسة
ة مبدينة بنغازي، وذلك حسب ( موظفًا من مجيع مكاتب اخلدمات التعليمي123مت اختيار عينة عشوائية بسيطة بلغ حجمها )    

 ( لتحديد حجم العينة، وفيما يلي عرض خلصائص أفراد عينة الدراسة وفقاً ملتغريات الدراسة :   جدول ) مورجان
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 (1جدول )
 توزيع أفراد عينة الدراسة وفقاً ملتغري املؤهل العلمي

 النسبة املئوية التكرار متغري املؤهل العلمي
 %25.2 31 متوسط

 %74.8 92 عايل
 100% 123 اإلمجايل

 

بينما بلغ (، 74.8%(، وبنسبة مئوية بلغت )92يتضح من اجلدول السابق أن عدد املوظفني أصحاب املؤهالت العلمية العالية بلغ )
ب (، وهذا يعين أن عدد املوظفني أصحا25.2%(، وبنسبة مئوية بلغت )31عدد املوظفني أصحاب املؤهالت العلمية املتوسطة بلغ )

 ن عدد املوظفني أصحاب املؤهالت العلمية املتوسطة.املؤهالت العلمية العالية أكرب م
 (2جدول )

 اخلدمةسنوات توزيع أفراد عينة الدراسة وفقاً ملتغري 

 النسبة املئوية التكرار متغري اخلدمة
 %21.1  26 سنوات 10أقل من 

20 – 11 74  60.2% 
 %18.7  23 فأكثر  21

 100 % 123 اإلمجايل

 
(، وأن 21.1%(، وبنسبة مئوية بلغت )26سنوات( بلغ )10من اجلدول السابق يتضح أن عدد املوظفني أصحاب اخلربة )أقل من 

 21(، وأن عدد املوظفني أصحاب اخلربة )60.2%(، وبنسبة مئوية بلغت )74(سنة بلغ )11- 20عدد املوظفني أصحاب اخلربة )
(، هم أكرب عددًا من 11- 20%( وهذا يعين أن عدد املوظفني أصحاب اخلربة )18.7ة بلغت )(، وبنسبة مئوي23فأكثر( بلغ )

 سنة فأكثر(. 21( سنوات واملوظفني أصحاب اخلربة )10املوظفني أصحاب اخلربة )أقل من 
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 :اثلثاً/ أداة الدراسة

تبانة إىل حمورين رئيسني، وذلك على النحو سمت االساعتمدت الدراسة على االستبانة أداة جلمع البياانت عن جمتمع الدراسة، حيث ق
 اآليت:

: ميثل أهم أساليب إدارة األزمة املتبعة لدى مديري مكاتب اخلدمات التعليمية مبدينة بنغازي، ومتثلت هذه األساليب فيما احملور األول
 يلي )أسلوب اهلروب، أسلوب االحتواء، أسلوب فريق العمل، األسلوب العلمي(.

ميثل أهم معوقات تطبيق أساليب إدارة األزمة، ومتثلت هذه املعوقات فيما يلي )معوقات تتعلق إبدارة التعليم،  معوقات  :الثاين احملور
 نظيمية، معوقات فنية(.تتعلق ابملعلومات واالتصال، معوقات ت

 :رابعاً/ صدق األداة
األولية على جمموعة من املختصني ومن ذوي اخلربة يف صورهتا  اعتمدت الدراسة على الصدق الظاهري، حيث مت عرض أداة الدراسة يف

 جامعة بنغازي يطلق عليهم احملكمون.
وقد مت إعادة صياغة بعض العبارات اليت رأى احملكمون أمهية إعادة صياغتها حىت تالئم الغرض الذي أعدت من أجله، إضافة إىل حذف 

العبارة، وأن تكون اإلجابة على االستبانة خبمسة بدائل ) دائماً، غالباً، أحياانً، ى بعض الكلمات اليت رأوا أهنا ال تعطي أي إضافة عل
 اندراً، أبداً(، وانتهىت االستبانة إىل الصورة النهائية اليت مت تطبيقها على أفراد عينة الدراسة.

 :خامسًا/ ثبات األداة
لذا فإن مصطلح الثبات يعين مدى دقة االختبار يف القياس أو انت، البيايعد الثبات شرطًا ضرورًي ملعرفة مدى دقة املقياس يف مجع 

املالحظة، وعدم تناقضه مع نفسه، وحلساب معامل ثبات أداة الدراسة مت استخدام معادلة )ألفا كرونباخ( ،بتطبيقها على عينة عشوائية 
 األداة تتمتع مبعامل ثبات عايل.ى أن دل علمما ي(0.91( فرداً، حيث بلغت قيمة ثبات االستبانة )25بسيطة بلغ حجمها )

 عرض نتائج الدراسة ومناقشتها :
 سيتم عرض النتائج اليت مت التوصل إليها يف ضوء أهداف الدراسة وتساؤالهتا، ومن مث مناقشتها، وذلك على النحو اآليت :    

 ؟وجهة نظر العاملني هبامن  دينة بنغازيتعليمية مباخلدمات الما أهم أساليب إدارة األزمة السائدة لدى مديري مكاتب :السؤال األول 
أساليب إدارة األزمة السائدة لإلجابة عن هذا السؤال مت حساب املتوسطات احلسابية واالحنرافات املعيارية إلجاابت املبحوثني على     

 .( 3ول )، وذلك كما هو موضح يف اجلدلدى مديري مكاتب اخلدمات التعليمية مبدينة بنغازي
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 (3جدول )
 إدارة األزمة االحنرافات املعيارية واملتوسطات احلسابية ألساليب 

 الرتبة املتوسط احلسايب االحنراف املعياري اجملال
 1 2.0 0.6 أسلوب اهلروب

 4 1.5 0.7 أسلوب االحتواء
 3 1.8 0.7 أسلوب فريق العمل

 2 1.9 0.8 األسلوب العلمي

املستخدمة من قبل مديري مكاتب اخلدمات التعليمية مبدينة بنغازي هو أسلوب أساليب إدارة األزمة  اجلدول السابق أن أكثريتضح من 
، وتدل هذه النتيجة على اتفاق عينة الدراسة يف تقدير ممارسة مدراء (0.6( ، واحنراف معياري بلغ )2.0اهلروب مبتوسط حسايب بلغ )
ن املواقف أو األزمات على التعليمات اإلدارية الصادرة من ل االعتماد على كثري مإدارة األزمات من خال املكاتب ألسلوب اهلروب يف

ها اجلهات العليا أو انتظار احللول اجلاهزة من إدارة التعليم، ورمبا يرجع السبب يف ذلك خوف املدراء من الفشل يف إدارة األزمة ومواجهت
مث تبعه يف االستخدام إلدارة األزمة األسلوب العلمي مبتوسط اجهة األزمات، حيات املمنوحة هلم ملو أو بسبب قلة اإلمكانيات أو الصال

(، مما يدل على أن املبحوثني يدركون أن املدراء يفضلون استخدام األسلوب العلمي 0.8(، واحنراف معياري بلغ )1.9حسايب بلغ )
أقل أساليب إدارة األزمة املستخدمة من  كما أظهرت النتائج أن  يدية يف إدارة األزمة،الذي يعد أحد األساليب العلمية احلديثة وغري التقل

(، واحنراف معياري بلغ 1.8قبل مديري مكاتب اخلدمات التعليمية مبدينة بنغازي ، هو أسلوب فريق العمل مبتوسط حسايب بلغ )
الوقوف على أسباب الذين إبمكاهنم كفريق ة يف إدارة األزمات ، ( ورمبا يعود السبب يف ذلك لعدم توفر الكوادر البشرية املتخصص0.7)

(، مما يدل 0.7(، واحنراف معياري بلغ )1.5مبتوسط حسايب بلغ ) االحتواءاألزمة واقرتاح حلول عالجية هلا، مث تبعها أخرياً أسلوب 
ليل ضرار الناجتة عنها وتقيق احلدود الحتواء األعلى أن هناك بعض مديري مكاتب اخلدمات التعليمية يعمدون على حماصرة األزمة يف أض

 اخلسائر ألدىن حد.
م( اليت أظهرت أن درجة ممارسة املدراء لألسلوب العلمي الذي 2014 وختتلف هذه النتيجة مع ما توصلت إليه دراسة )خرباين     

مع ما  مث تبعه أخريًا أسلوب احتواء األزمة، وكذلك جاء ابملرتبة األوىل قد كان جميئه بدرجة عالية جدًا ، مث تبعه أسلوب فريق العمل
م( اليت أظهرت أن أكثر أساليب إدارة األزمة استخداماً هو أسلوب االحتواء وأقلها هو أسلوب  2009توصلت إلية دراسة )عبدالعال:

 اهلروب.
ن وجهة نظر دمات التعليمية مبدينة بنغازميما أهم معوقات تطبيق أساليب إدارة األزمة السائدة لدى مديري مكاتب اخل: السؤال الثاين

 ؟ العاملني هبا
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أساليب إدارة لإلجابة عن هذا السؤال مت حساب املتوسطات احلسابية واالحنرافات املعيارية إلجاابت املبحوثني على معوقات تطبيق     
 ( :4وضح يف اجلدول )، وذلك كما هو ماألزمة السائدة لدى مديري مكاتب اخلدمات التعليمية مبدينة بنغازي

 
 (4جدول )

 ملعوقات تطبيق أساليب إدارة األزمة وسطات احلسابية االحنرافات املعيارية واملت

 املتوسط احلسايب االحنراف املعياري اجملال
 2.2 0.4 املعوقات املتعلقة إبدارة التعليم

 2.8 0.5 املعوقات املتعلقة ابملعلومات واالتصال
 2.2 0.5 املعوقات التنظيمية

 2.3 0.7 املعوقات الفنية

السابق أن أكثر معوقات تطبيق أساليب إدارة األزمة السائدة لدى مديري مكاتب اخلدمات التعليمية مبدينة بنغازي يتضح من اجلدول 
ين أن أفراد عينة ، وهذا يع  (0.5( ، واحنراف معياري بلغ )2.8، هي املعوقات املتعلقة ابملعلومات واالتصال مبتوسط حسايب بلغ )

ة ابملعلومات واالتصال هي املعوق األول الذي حيول دون تطبيق أساليب إدارة األزمة ، وتدل هذه الدراسة يرون أن املعوقات املتعلق
النتيجة على أن عمليات التنسيق واالتصال مع اجلهات املعنية للتعامل مع األزمات على مستوى مكاتب اخلدمات التعليمية تتصف 

، ابإلضافة إىل عدم استعداد املنظمة للتعامل مع أزمة االتصاالت نفسهاضعف ، وغياب نظام اتصال فعال وقت حدوث األزمة، هذا ابل
( ، وتشري هذه النتيجة إىل افتقار مكاتب اخلدمات 0.7(، واحنراف معياري بلغ )2.3ويليها املعوقات الفنية مبتوسط حسايب بلغ )

تعليمية، وإىل ضعف االهتمام بتوفري برامج تدريبية يف جمال لبشرية املتميزة القادرة على التعامل مع األزمات الالتعليمية إىل الكفاءات ا
ى إدارة األزمات أو االهتمام بنشر ثقافة إدارة األزمات، كما أوضحت النتائج أن أقل املعوقات اليت تواجه تطبيق أساليب إدارة األزمة لد

املعوقات املتعلقة إبدارة التعليم مبتوسط حسايب بلغ  ليمية مبدينة بنغازي اليت جاءت بنتائج متقاربة ، هيمديري مكاتب اخلدمات التع
(، مما يدل 0.5(، واحنراف معياري بلغ )2.2(، ويليها املعوقات التنظيمية مبتوسط حسايب بلغ )0.4(، واحنراف معياري بلغ )2.2)

لوجود تلك املعوقات اليت حتد من قدرته عليمية على استخدام أساليب إدارة األزمة ، على اخنفاض قدرة مديري مكاتب اخلدمات الت
على اختاذ القرارات إال ابلرجوع إىل اجلهة صاحبة القرار، وهي إدارة التعليم وعدم امتالكه القدر الكايف من الصالحيات ملواجهة أية 

مية هي واحدة ، ومما الشك فيه نظيمية اليت ختضع هلا مكاتب اخلدمات التعليظروف طارئة ، هذا ابإلضافة إىل أن القوانني واللوائح الت
أن لكل تلك املعوقات آاثراً سلبية ينجم عنها عجز مكاتب اخلدمات التعليمية يف الوقاية من األزمات وفشلها يف مواجهتها أو التعامل 

 معها.
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ات هي املعوقات اإلدارية م( اليت أظهرت أن أكثر معوقات إدارة األزم 2012وختتلف هذه النتائج مع ما توصلت إليه دراسة )عنتور:    
بعدم توفر ( اليت أظهرت أن أكثر معوقات تطبيق أساليب إدارة األزمات هي تلك املتعلقة م   2014 ، بينما تتفق مع دراسة )خرباين :

 قاعدة بياانت شاملة يف جمال إدارة األزمات.
حوثني حول أساليب إدارة األزمة السائدة ، لدى مديري فروق ذات داللة إحصائية يف اآلراء بني املبهل توجد هناك السؤال الثالث :

 سنوات اخلدمة(؟ -مكاتب اخلدمات التعليمية مبدينة بنغازي ومعوقات تطبيقها، تعزى ملتغري )املؤهل العلمي 
أهم أساليب  متوسطات استجاابت أفراد عينة الدراسة ، حوللإلجابة عن هذا السؤال، وللكشف عن الداللة اإلحصائية للفروق بني     

ؤهل إدارة األزمة السائدة لدى مديري مكاتب اخلدمات التعليمية مبدينة بنغازي، وأهم املعوقات اليت حتد من استخدامها وفقاً ملتغريات )امل
وق اإلحصائية اليت قد تعزى ملتغري املؤهل ( للكشف عن داللة الفر T-testسنوات اخلدمة(، فقد مت استخدام اختبار ) -العلمي 

( ، للتعرف على داللة ما قد يوجد من One - Way ANOVAلعلمي، ابإلضافة إىل أنه مت استخدام حتليل التباين األحادي )ا
ى ملتغري سنوات بني متوسطات استجاابت أفراد عينة الدراسة ، حول أهم أساليب إدارة األزمة مبجاالهتا وأهم املعوقات اليت تعز فروق 

 ايل :اخلدمة، وذلك على النحو الت
 الفروق بني املتوسطات وفقاً للمؤهل العلمي : -1

للكشف عن الداللة اإلحصائية للفروق بني متوسطات استجاابت أفراد عينة الدراسة ، حول أهم أساليب إدارة األزمة السائدة لدى     
-T، وأهم املعوقات اليت حتد من استخدامها وفقاً ملتغري املؤهل العلمي مت استخدام )مديري مكاتب اخلدمات التعليمية مبدينة بنغازي

test)  (6( ورقم )5نتائج اجلدول رقم ) كما تبني. 
  

 (5جدول رقم )
 بني املبحوثني حول أهم أساليب إدارة األزمة وفقاً ملتغري املؤهل العلمي الفروق يف اآلراء 

املتوسط  املتغريات اجملاالت
 سايباحل

االحنراف 
 املعياري

درجات 
 احلرية

قيمة 
(T) 

القيمة 
 االحتمالية

مستوى 
 الداللة

 0.5 1.7 متوسط اهلروبأسلوب 
 غري دالة 0.7 3.8- 121

 0.6 2.1 عايل
 0.4 1.2 متوسط أسلوب االحتواء

 دالة 0.00 2.8- 121
 0.7 1.5 عايل
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 0.8 1.6 متوسط أسلوب فريق العمل
 غري دالة 0.6 1.5- 121

 0.8 1.8 عايل
 0.7 1.7 متوسط األسلوب العلمي

 دالةغري  0.1 0.8- 121
 0.9 1.9 عايل

متوسطات استجاابت أفراد عينة الدراسة ، فيما يتعلق ( بني α =0.05ال توجد فروق ذات داللة إحصائية عند مستوى داللة ) -
عزى ملتغري املؤهل العلمي، وعليه فإن املؤهل العلمي سواء كان عالياً أو متوسطاً ال يؤدي إىل تُ ابستخدام أسلوب اهلروب يف إدارة األزمة 

زمات، أي ال نستطيع اجلزم بوجود أتثري سليب اختالف بني استجاابت أفراد عينة الدراسة ، جتاه استخدام أسلوب اهلروب يف إدارة األ
 أو إجيايب ملتغري املؤهل العلمي. 

متوسطات استجاابت أفراد عينة الدراسة ، فيما يتعلق ابستخدام ( بني α=0.05ات داللة إحصائية عند مستوى داللة )توجد فروق ذ -
تُعزى ملتغري املؤهل العلمي ولصاحل أصحاب املؤهالت العلمية العالية، وهذا قد يكون راجعًا إىل أن أسلوب االحتواء يف إدارة األزمة 

ة ، لديهم وعي وإدراك أفضل بطبيعة اخلطوات ملعارف واملعلومات اليت اكتسبوها يف جمال اإلدار أصحاب املؤهالت األعلى حبكم ا
 واإلجراءات اليت يقوم هبا مديري مكاتب اخلدمات التعليمية حملاصرة األزمة وامتصاص ضغطها.

عينة الدراسة ، فيما يتعلق  متوسطات استجاابت أفراد( بني α=0.05ال توجد فروق ذات داللة إحصائية عند مستوى داللة ) -
تُعزى ملتغري املؤهل العلمي، وهذا يعين أن املؤهل العلمي ال يؤدي إىل اختالف بني العمل يف إدارة األزمة  ابستخدام أسلوب فريق

ك موظفي ومديري وهذا قد يكون راجعاً إىل تشابه إدرااستجاابت أفراد عينة الدراسة جتاه استخدام أسلوب فريق العمل يف إدارة األزمة، 
املشاركة اجلماعية  ، وتشكيل فرق عمل إلدارة األزمات مع توفري جو تعاوين مالئم ليتمكنوا من أتدية مكاتب اخلدمات التعليمية أبمهية 

 . أدوارهم ابلشكل األمثل
دراسة ، فيما يتعلق متوسطات استجاابت أفراد عينة ال( بني α=0.05ال توجد فروق ذات داللة إحصائية عند مستوى داللة ) -

تُعزى ملتغري املؤهل العلمي، حيث مل يظهر أي أتثري ملتغري املؤهل العلمي جتاه استخدام إدارة األزمة ابستخدام األسلوب العلمي يف 
دمات تشابه إدراك أفراد عينة الدراسة الذين يرون أن مديري مكاتب اخلاألسلوب العلمي يف إدارة األزمة، والسبب يف ذلك راجع إىل 

ية يف اختاذ القرارات املتعلقة ابألزمة، وأن األساليب االجتهادية وحدها غري كافية للتعامل مع التعليمية  ، يدركون منهجية اخلطوات العلم
 األزمات.
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 (6جدول رقم )
 بني املبحوثني حول معوقات تطبيق أساليب إدارة األزمة وفقاً ملتغري املؤهل العلمي الفروق يف اآلراء 

املتوسط  املتغريات اجملاالت
 احلسايب

االحنراف 
 املعياري

درجات 
 احلرية

قيمة 
(T) 

القيمة 
 االحتمالية

مستوى 
 الداللة

 0.4 2.2 متوسط املعوقات املتعلقة إبدارة التعليم
 دالةغري  0.11 0.8 - 121

 0.4 2.3 عايل
 املعوقات املتعلقة

 ابملعلومات واالتصال
 0.7 2.3 متوسط

 دالة 0.00 6.7 - 121
 0.3 2.9 عايل

 0.5 2.2 متوسط املعوقات التنظيمية
 غري دالة 0.8 0.8 - 121

 0.4 2.2 عايل
 0.7 1.7 متوسط املعوقات الفنية

 دالة  0.00 6.2 - 121
 0.5 2.5 عايل

جاابت أفراد عينة الدراسة ، حول املعوقات متوسطات است( بني α=0.05ال توجد فروق ذات داللة إحصائية عند مستوى داللة ) -
وهذا قد يكون راجعًا إىل أن موظفي مكاتب اخلدمات التعليمية مبدينة بنغازي على تُعزى ملتغري املؤهل العلمي، املتعلقة إبدارة التعليم 

رة من وزارة الرتبية والتعليم ، عند اختالف مؤهالهتم العلمية  ، يرون أن مديري مكاتب اخلدمات التعليمية يلتزمون ابلتعليمات الصاد
 حدوث األزمات مما جيعل مديري مكاتب اخلدمات التعليمية مقيدين بقوانني وقرارات الوزارة بشكل متزمت.

متوسطات استجاابت أفراد عينة الدراسة  ، حول املعوقات ( بني α=0.05مستوى داللة )توجد فروق ذات داللة إحصائية عند  -
،وهذا يدل على أن أصحاب املؤهالت لصاحل أصحاب املؤهالت العلمية العاليةتُعزى ملتغري املؤهل العلمي ومات واالتصال املتعلقة ابملعل

استخدام أساليب إدارة  األزمة ، هي عدم وجود قاعدة معلومات واتصاالت األعلى يدركون أن من أهم املعوقات اليت حتول دون فاعلية و 
أو مع احمليط اخلارجي من املؤسسات مع اجلهات العليامات السريعة ، وحتقق يف ذات الوقت الربط مع اجلهات جيدة توفر البياانت واملعلو 

 الرتبوية واحلكومية اليت ميكنها أن تقدم املساعدة يف أوقات األزمة.
راسة،  حول املعوقات متوسطات استجاابت أفراد عينة الد( بني α=0.05ال توجد فروق ذات داللة إحصائية عند مستوى داللة ) -

وهذا قد يكون راجعًا إىل أن موظفي مكاتب اخلدمات التعليمية مبدينة بنغازي على اختالف تُعزى ملتغري املؤهل العلمي،  التنظيمية
ق وإدراك أبن مديري مكاتب اخلدمات التعليمية ، ال يستطيعون التعامل مع األزمات إبجراءات خارج نطا مؤهالهتم العلمية على فهم
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الصالحيات املمنوحة هلم ، ولكل هذا أتثري سليب على التعامل مع األزمات، ورمبا تدل هذه النتيجة على تشابه ظروف العمل واملعوقات 
 عليمية.التنظيمية اليت تواجهها مكاتب اخلدمات الت

نة الدراسة ، حول املعوقات متوسطات استجاابت أفراد عي( بني α=0.05توجد فروق ذات داللة إحصائية عند مستوى داللة ) -
وهذا قد يكون راجعاً إىل املوظفني أصحاب املؤهالت العلمية ، لصاحل أصحاب املؤهالت العلمية العاليةتُعزى ملتغري املؤهل العلمي  الفنية

مات حىت يتمكنوا من العالية يرون أن مدراء مكاتب اخلدمات التعليمية مبدينة بنغازي ، غري مدربني بشكل جيد على كيفية إدارة األز 
الدورات التدريبية وقلة استجابة العديد منهم مواجهتها والتغلب عليها بشكل علمي سليم، أو رمبا يرجع السبب إىل التقصري يف مستوى 

 ملثل هذه الدورات الكتفائهم بعملهم الرمسي.  
 الفروق بني املتوسطات وفقاً لسنوات اخلدمة : -2
ائية للفروق بني متوسطات استجاابت أفراد عينة الدراسة ، حول أهم أساليب إدارة األزمة السائدة لدى للكشف عن الداللة اإلحص   

حتليل مديري مكاتب اخلدمات التعليمية مبدينة بنغازي، وأهم املعوقات اليت حتد من استخدامها وفقاً ملتغري سنوات اخلدمة مت استخدام 
 ( :8( ورقم )7اجلدول رقم )كما تبني نتائج   ANOA)دي )التباين األحا

 
 (7جدول رقم )

 وفقاً ملتغري سنوات اخلدمةبني املبحوثني حول أساليب إدارة األزمة الفروق يف اآلراء 

جمموع  مصدر التباين اجملاالت
 املربعات

درجات 
 احلرية

متوسط 
 املربعات

القيمة  (Fقيمة )
 االحتمالية

مستوى 
 الداللة

 غري دالة 0.66 0.43 0.165 2 0.330 بني اجملموعات أسلوب اهلروب
 0.388 120 46.597 داخل اجملموعات

  122 46.927 اجملموع الكلي

 أسلوب االحتواء
 دالة 0.00 17.1 6.518 2 13.036 بني اجملموعات

 0.363 120 43.549 داخل اجملموعات
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  122 56.585 اجملموع الكلي

 أسلوب فريق العمل
 دالة 0.04 3.3 1.716 2 3.431 عاتبني اجملمو 

 0.527 120 63.252 داخل اجملموعات
  122 66.683 اجملموع الكلي

 األسلوب العلمي
 دالة 0.00 11.37 6.537 2 13.074 بني اجملموعات

 0.575 120 68.991 داخل اجملموعات
  122 82.065 اجملموع الكلي

متوسطات استجاابت أفراد عينة الدراسة ، فيما يتعلق ( بني α=0.05حصائية عند مستوى داللة )ال توجد فروق ذات داللة إ -
جتاه استخدام تُعزى ملتغري سنوات اخلدمة، وعليه فإن متغري سنوات اخلدمة ليس له أتثري جوهري على آرائهم ابستخدام أسلوب اهلروب 

رة األزمة، وهذا يعين أن هناك تشاهباً يف آراء عينة الدراسة بغض النظر عن ألسلوب اهلروب يف إدا مديري مكاتب اخلدمات التعليمية
لعليا، يرون أن مدراء مكاتب اخلدمات التعليمية يهربون من مواجهة األزمات وحييلوا أمر مواجهتها إىل املستويت اإلدارية ا مدة اخلدمة إذ

، للتعامل مع األزمات يف حالة وقوعها  ديري مكاتب اخلدمات التعليميةوقد يكون السبب يف ذلك يرجع إىل قلة الصالحيات املمنوحة مل
ة افيأو قد يعود السبب إىل املركزية يف اإلدارة اليت متارسها املستويت العليا يف التعليم، أو بسبب أن بعض املديرين تنقصهم املعرفة الك

 بكيفية إدارة األزمة. 
متوسطات استجاابت أفراد عينة الدراسة ، فيما يتعلق ابستخدام ( بني α=0.05داللة ) توجد فروق ذات داللة إحصائية عند مستوى -

ت للمقارانت البعدية تبني أن الفروق كان (scheffe testشيفيه  )االحتواء تعزى ملتغري سنوات اخلدمة، وابستخدام اختبارأسلوب 
خرى، ورمبا يعود السبب يف ذلك  إىل أن املوظفني الذين ترتاوح فأكثر( على مجيع مستويت سنوات اخلدمة األ 21لصاحل املوظفني )من 

سنوات عديدة يف اخلدمة ، اطلعوا فيها على ممارسات عمل مديري مكاتب اخلدمات قد قضوا فأكثر(  21سنوات خدمتهم )من 
 عنها إىل أدىن حد.الذين عادة ما يعملون على مواجهة األزمة واحتواء األضرار الناجتة التعليمية مبدينة بنغازي ، 

متوسطات استجاابت أفراد عينة الدراسة ، فيما يتعلق ابستخدام ( بني α=0.05توجد فروق ذات داللة إحصائية عند مستوى داللة ) -
للمقارانت البعدية تبني أن  (scheffe testشيفيه  )اخلدمة، وابستخدام اختبارأسلوب فريق العمل إلدارة األزمة تعزى ملتغري سنوات 

( ، ورمبا يعود السبب يف ذلك إىل أن املوظفني الذين ترتاوح 11- 20الفروق كانت لصاحل املوظفني  الذين ترتاوح سنوات خدمتهم )
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كاتب اخلدمات التعليمية مبدينة بنغازي، عادة ما ( يرون أن مديري م60.2 %( والذين ترتاوح نسبتهم )11-20سنوات خدمتهم )
 جماالت وأبعاد األزمة وطرق التعامل معها ووضع خطة سريعة حمكمة ومدروسة بدقة. يعمدون إىل تشكيل فريق لبحث

ستخدام متوسطات استجاابت أفراد عينة الدراسة ، فيما يتعلق اب( بني α=0.05توجد فروق ذات داللة إحصائية عند مستوى داللة ) -
للمقارانت البعدية تبني أن  (scheffe testشيفيه  )اختبار العلمي إلدارة األزمة تعزى ملتغري سنوات اخلدمة، وابستخدام األسلوب

فأكثر( ، وهذا قد  21فأكثر( ، كانت لصاحل املوظفني الذين سنوات خدمتهم )من  21سنوات( و)من  10الفروق بني )أقل من 
يمية مبدينة بنغازي حياولون فأكثر( يرون أن مدراء مكاتب اخلدمات التعل 21يكون راجعاً إىل أن أصحاب سنوات اخلدمة األعلى )من 

زمة ومتطلبات عالجها من االعتماد على األسلوب العلمي يف التخطيط التقليل من اخلسائر املادية واملعنوية ، وحتقيق التوازن بني حجم األ
 واملتابعة والتخفيف من آاثرها إىل أقصى حد ممكن.

 (8جدول رقم )
 إدارة األزمة وفقاً ملتغري سنوات اخلدمةأساليب طبيق عوقات تبني املبحوثني حوملالفروق يف اآلراء 

جمموع  مصدر التباين اجملاالت
 املربعات

درجات 
 احلرية

متوسط 
 املربعات

قيمة 
(F) 

القيمة 
 االحتمالية

مستوى 
 الداللة

املعوقات املتعلقة إبدارة 
 التعليم

 

  0.166 2 0.332 بني اجملموعات
0.9 

 

 
0.4 

 

 
 0.186 120 22.350 اتداخل اجملموع غري دالة

  122 22.683 اجملموع الكلي
 املتعلقةاملعوقات 

 ابملعلومات واالتصال
  0.465 2 0.929 بني اجملموعات

2.01 
 

 
0.14 

 

 
 0.231 120 27.754 داخل اجملموعات غري دالة

  122 28.683 اجملموع الكلي
  0.114 2 0.227 بني اجملموعات املعوقات التنظيمية

0.55 
 

0.58 
 

 0.207 120 24.846 داخل اجملموعات غري دالة
  122 25.073 اجملموع الكلي

  0.705 2 1.410 بني اجملموعات املعوقات الفنية
1.590 

 
0.21 

 
 غري دالة

 
 0.443 120 53.192 داخل اجملموعات

  122 54.602 اجملموع الكلي
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املعوقات متوسطات استجاابت أفراد عينة الدراسة ، حول ( بني α=0.05ة إحصائية عند مستوى داللة )ال توجد فروق ذات دالل -
ة، املتعلقة إبدارة التعليم اليت تواجه تطبيق أساليب إدارة األزمة يف مكاتب اخلدمات التعليمية مبدينة بنغازي تعزى ملتغري سنوات اخلدم

اخلدمات التعليمية ، أيخذون تعليماهتم من  املوظفني الذين يرون أن مجيع مديري مكاتبوالسبب يف ذلك قد يرجع إىل تشابه إدراك 
وزارة الرتبية والتعليم اليت تعد مسئولة عن مجيع مكاتب اخلدمات التعليمية، وابلتايل خيضع مجيعها لنفس التعليمات يف حالة حدوث 

للتعامل مع األزمات يف حالة  اإلداري اليت ميكن أن يلجأ إليها املدراءاألزمات ، أو رمبا يرجع السبب إىل ضعف املرجعية يف العمل 
 حدوثها بشكل فوري.

املعوقات متوسطات استجاابت أفراد عينة الدراسة ، حول ( بني α=0.05ال توجد فروق ذات داللة إحصائية عند مستوى داللة ) -
نة بنغازي تعزى ملتغري سنوات األزمة يف مكاتب اخلدمات التعليمية مبدي املتعلقة ابملعلومات واالتصال اليت تواجه تطبيق أساليب إدارة

اخلدمة، وهذا قد يكون راجعًا إىل أن مجيع أفراد العينة بغض النظر عن سنوات خدمتهم يرون أن مديريهم ال تتوفر لديهم املعلومات 
يتعلق ابألزمة  ومعلومات يستند إليها يف اإلملام بكل ما قاعدة بياانتالكافية عن كيفية إدارة األزمة بشكل علمي صحيح ، لعدم وجود 

 .أو ابختاذ القرارات املرافقة هلا
املعوقات متوسطات استجاابت أفراد عينة الدراسة ، حول ( بني α=0.05ال توجد فروق ذات داللة إحصائية عند مستوى داللة )-

ملتغري سنوات اخلدمة، وهذا قد يكون خلدمات التعليمية مبدينة بنغازي تعزى التنظيمية اليت تواجه تطبيق أساليب إدارة األزمة يف مكاتب ا
راجعاً إىل أن موظفي مكاتب اخلدمات التعليمية يرون أن كثرة املهام اليت يكلف هبا مدراء املكاتب وضيق الوقت لإلحاطة بعملية إدارة 

أبنظمة ولوائح تعيق التصرف ارة األزمة، أو نتيجة لتقيد املديرين األزمات، بسبب كثرة األعباء هي اليت تعيقهم عن استخدام أساليب إد
 لديهم وقت األزمة وعدم قدرهتم على جتاوزها.

املعوقات متوسطات استجاابت أفراد عينة الدراسة ، حول ( بني α=0.05ال توجد فروق ذات داللة إحصائية عند مستوى داللة )-
ة بنغازي تعزى ملتغري سنوات اخلدمة، ورمبا هذا قد يكون زمة يف مكاتب اخلدمات التعليمية مبدينالفنية اليت تواجه تطبيق أساليب إدارة األ

راجعًا إىل افتقار مكاتب اخلدمات التعليمية إىل الكفاءات العلمية والفنية املدربة ، على كيفية التعامل مع األزمات كوجود فرق عمل 
لني تعرضوا فيما مضى لألزمات هبدف تقومي ليمية ، يتضمن يف عضويته أفراداً وعامإلدارة األزمات على مستوى مكاتب اخلدمات التع

 جدوى اخلطة املطبقة يف إدارة األزمة. 
 ملخص نتائج الدراسة :

أكثر أساليب إدارة األزمة السائدة لدى مديري مكاتب اخلدمات التعليمية مبدينة بنغازي هو أسلوب اهلروب من  أنأظهرت النتائج -
ة ويليه األسلوب العلمي ، وأن أقل أساليب إدارة األزمة املستخدمة من قبل مديري مكاتب اخلدمات التعليمية مبدينة بنغازي هو األزم

 العمل. ، ويليه أسلوب فريق االحتواءأسلوب 
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مبدينة بنغازي ، هي معوقات تطبيق أساليب إدارة األزمة السائدة لدى مديري مكاتب اخلدمات التعليمية أكثر  أنأظهرت النتائج -
  ظيمية.املعوقات املتعلقة ابملعلومات واالتصال ويليها املعوقات الفنية، مث املعوقات املتعلقة إبدارة التعليم ويليها أخرياً املعوقات التن

ة السائدة لدى عدم وجود فروق ذات داللة إحصائية بني استجاابت أفراد عينة الدراسة ، حول أساليب إدارة األزمأظهرت النتائج  -
مديري مكاتب اخلدمات التعليمية يف مدينة بنغازي ، تعزى ملتغري املؤهل العلمي ابستثناء جمال أسلوب االحتواء ، حيث وجدت فروق 

 ولصاحل املوظفني أصحاب املؤهالت العلمية العالية.ل العلمي تعزى ملتغري املؤه
ستجاابت أفراد عينة الدراسة حول أساليب إدارة األزمة السائدة لدى مديري وجود فروق ذات داللة إحصائية بني اأظهرت النتائج  -

التالية :أسلوب االحتواء وكان الفرق لصاحل  مكاتب اخلدمات التعليمية يف مدينة بنغازي ، تعزى ملتغري سنوات اخلدمة وفقاً للمجاالت
 (11 - 20لفرق لصاحل املوظفني ذوي سنوات اخلدمة )فأكثر(، وأسلوب فريق العمل حيث كان ا 21املوظفني أصحاب اخلربة )من 

روب حيث فأكثر( ، ابستثناء أسلوب اهل 21لصاحل املوظفني ذوي سنوات اخلدمة )من ، واألسلوب العلمي حيث كان الفرق أيضًا 
سائدة لدى مديري مكاتب تبني عدم وجود فروق ذات داللة إحصائية ، بني استجاابت أفراد عينة الدراسة حول أساليب إدارة األزمة ال

 اخلدمات التعليمية يف مدينة بنغازي تعزى لسنوات اخلدمة. 
سة ، حول معوقات تطبيق أساليب إدارة األزمة لدى وجود فروق ذات داللة إحصائية بني استجاابت أفراد عينة الدراأظهرت النتائج  -

املؤهل العلمي حول املعوقات املتعلقة ابملعلومات واالتصال واملعوقات مديري مكاتب اخلدمات التعليمية يف مدينة بنغازي ، تعزى ملتغري 
 الفنية ، حيث كان الفرق لصاحل املوظفني أصحاب املؤهالت العلمية العالية. 

عدم وجود فروق ذات داللة إحصائية حول معوقات تطبيق أساليب إدارة األزمة لدى مديري مكاتب اخلدمات ئج أظهرت النتا -
 يف مدينة بنغازي تعزى ملتغري املؤهل العلمي ، وفقاً للمعوقات املتعلقة إبدارة التعليم واملعوقات التنظيمية. التعليمية 

ية حول معوقات تطبيق أساليب إدارة األزمة ، لدى مديري مكاتب اخلدمات عدم وجود فروق ذات داللة إحصائأظهرت النتائج  -
 وات اخلدمة.التعليمية يف مدينة بنغازي تعزى ملتغري سن

 التوصيات واملقرتحات :
 يف ضوء نتائج الدراسة احلالية ميكن وضع التوصيات واملقرتحات اآلتية :    
عقد برامج تدريبية وورش عمل لكافة اإلداريني العاملني مبكاتب اخلدمات التعليمية ، لتنمية قدراهتم يف كيفية التعامل مع األزمات  1-

 يثة.ومواجهتها أبساليب علمية حد
 عالة داخل مكاتب اخلدمات التعليمية  ، تؤمن توفري معلومات ابلسرعة املطلوبة ملواجهة األزمات.بناء وتطوير شبكة اتصاالت ف -2

حبيث تصبح  تتضمن كل ما يتعلق ابألزمات التعليمية ، اليت حدثت من قبل وكيفية التعامل معهاإجياد قاعدة بياانت ومعلومات  3-
 إدارة أي أزمات مستقبلية. الً منظومياً ميكن لإلفادة منها يف تلك القاعدة مدخ
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إعطاء مديري مكاتب اخلدمات التعليمية صالحيات أكرب تساعدهم على التعامل مع األزمات ، بشكل مباشر وفوري واختاذ  -4
 القرارات بشأهنا دون الرجوع إىل اجلهة العليا. 

اعد على التعامل السريع ملواجهة األزمات يف أي مكاتب اخلدمات التعليمية  ، مما يس إنشاء وحدة أو فريق إلدارة األزمات داخل -5
 وقت.

 توفري اإلمكانيات املادية والفنية وامليزانية الكافية ومجيع املتطلبات الالزمة ملواجهة األزمات. -6
 

*************** 

 املراجع :
 

األزمات التعليمية اليت تواجهها املدارس بية والتعليم يف إدارة دور مديرايت الرت (: م 2011أبو معمر، ماهر حممد عليان ) -
 ، رسالة ماجستري، جامعة األزهر.   احلكومية يف حمافظات غزة وسبل تطويره

 ، دار املسرية، عمان، األردن.مدخل إىل اإلدارة الرتبوية ) النظرايت واملهارات((: م2008أبو انصر، فتحي حممد ) -

األزمة يف التعليم اجلامعي ابلوالايت املتحدة األمريكية وإمكانية اإلفادة منها يف إدارة (: م 2008) أمحد، مىن عبد املنعم -
 ، رسالة ماجستري، جامعة الزقازيق.مصر

، جملة أزمة القيادة الرتبوية املعاصرة )أسباهبا، أبعادها، واسرتاتيجياهتا، وأساليب تفاديها((: م1996 الثبييت، جوبري ماطر ) -
 .14أم القرى، العدد جامعة

تصور مقرتح إلنشاء وحدة إلدارة األزمات التعليمية بوزارة الرتبية والتعليم ابململكة م(:  2011احلارثي، خالد سعد ) -
 ، رسالة دكتوراه، جامعة القاهرة.العربية السعودية

م يف ضوء تتعرض هلا مدارسه دور مدراء املدارس الثانوية يف مواجهة األزمات اليتم(:  2013حسني، سهام عبد هللا ) -
 .60، جملة دييل للبحوث اإلنسانية، العددمهامهم اإلدارية

أساليب إدارة األزمات املدرسية يف مراحل التعليم العام ومعوقات استخدامها م(:  2014خرباين، علي بن طارش بن علي ) -
 أم القرى.، رسالة ماجستري، جامعة مبدينة مكة املكرمة من وجهة نظر مديري املدارس

 ، جمموعة النيل العربية، القاهرة.إدارة األزماتم(:  2003، حمسن أمحد )اخلضريي -

، جملة العلوم والثقافة، مدى متكن مديري املدارس من مهارة إدارة األزمات يف مدينة جدة(: م 2012درابس، أمحد سعيد ) -
 . 2، العدد12اجمللد 
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 الكتاب العريب، بريوت.، دار لصحاحخمتار ا(: م 1967 الرازي، حممد بن أيب بكر ) -

درجة توافر عناصر إدارة األزمات يف مديرايت الرتبية والتعليم يف حمافظة اربد من م(:  2014الزعيب، ميسون طالع ) -
 ، العدد األول.41، دراسات، جملة العلوم الرتبوية، اجمللد وجهة نظر رؤساء األقسام فيها

، ات لدى مديري مدارس التعليم العام احلكومي واألهلي، مبدينة الطائفإدارة األزمم(:   2014الزلفي، وايف بن شليويح ) -
 رسالة ماجستري، جامعة أم القرى.

تنمية كفاايت إدارة األزمات ملديري املدارس الثانوية مبصر يف ضوء متطلبات إدارة (: م 2013زيدان، أمساء مراد ) -
 ، رسالة ماجستري، جامعة القاهرة.اجلودة

 ، جمموعة النيل العربية، القاهرة.تقييم األداء ومواجهة األزمات(: م2003 ممدوح ) زيدان، -

 ، املكتب العريب للمعرفة، القاهرة.إدارة األزمات والتخطيط االسرتاتيجي(: م2015سامل، أمينة ) -

توزيع، م للنشر وال، دار العلو اسرتاتيجيات إدارة األزمات والكوارث دور العالقات العامة(: م2006 السعيد، السيد ) -
 القاهرة.

 ، دار احلافظ للنشر والتوزيع.  األنشطة –الوظائف  -اإلدارة العامة املفاهيم م(: 2007 السواط، طلق عوض هللا ، وآخرون ) -

، درجة توافر مهارات إدارة األزمات ملديري مدارس وكالة الغوث بغزة وسبل تنميتها(: م 2009صقر، عاطف حممد ) -
 القرى.جامعة أم  رسالة ماجستري،

واقع جاهزية املدارس الثانوية احلكومية للبنات يف مدينة حائل م(:  2014طيب، عزيزة عبد هللا ، هنالء سعود املطلق ) -
 . 3، العدد15، جملة العلوم الرتبوية والنفسية، اجمللد إلدارة األزمات املدرسية

، جملة جامعة وك لتوافر عناصر إدارة األزماتامعة الريمدرجة تصور رؤساء األقسام يف ج(: م 2011عاشور، حممد علي ) -
 ، العدد األول.  3أم القرى للعلوم الرتبوية والنفسية، اجمللد 

أساليب إدارة األزمات لدى مديري املدارس احلكومية يف حمافظات غزة وعالقتها (: م 2009عبد العال، رائد فؤاد حممد ) -
 إلسالمية.اجلامعة ا ، رسالة ماجستري،ابلتخطيط االسرتاتيجي

 دار املسرية، عمان، األردن. ،2، ط اسرتاتيجيات اإلدارة الذاتية للمدرسة والصفم(:  2008العجمي، حممد حسنني ) -

 ، دار املعتز، عمان، األردن.إدارة األزمات والكوارث الطبيعية والغري الطبيعيةم(:  2015عقيالن، فدى حسن ) -

معوقات إدارة األزمات يف املدارس احلكومية الثانوية يف حمافظات الضفة الغربية م(:  2012عنتور، ندى عز الدين أديب ) -
 ، رسالة ماجستري، جامعة أم القرى.وسبل عالجها من وجهات نظر املديرين
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واقع إدارة األزمات يف مؤسسات التعليم العايل بقطاع غزة دراسة تطبيقية على اجلامعة م(:  2008عودة، رهام راسم ) -
 ، رسالة ماجستري، اجلامعة اإلسالمية.ميةاإلسال

 بشأن أنشاء مكاتب اخلدمات التعليمية. (190): قرار رقم م( 2007اللجنة الشعبية العامة ) -

واقع املمارسة واألمهية ألسلوب إدارة األزمات يف املدارس الثانوية مبكة (: م 2013املالكي، سفر بن غريز بن غرار ) -
 ، رسالة ماجستري، جامعة أم القرى.لمي تلك املدارسومع املكرمة من وجهة نظر مديري

واقع التخطيط ملواجهة الكوارث الطبيعية يف مدارس التعليم العام من وجهة (: م2006 املفلحي، ُراب بنت حامد سعد ) -
  ، رسالة ماجستري، جامعة أم القرى.نظر مديري اإلدارات التعليمية ومساعديهم يف اململكة العربية السعودية

واقع التخطيط إلدارة األزمات يف املدارس الثانوية يف حمافظة عمان من م(:  2016ابلة، عاطف يوسف ، وآخرون )مق -
 . 2، العدد14، جملة احتاد اجلامعات العربية للرتبية وعلم النفس، اجمللد وجهة نظر معلمي املدارس

، رسالة ليم العام مبدينة الرايض : تصور مقرتحالتعإدارة األزمات يف مدارس (: م 2006املوسى، انهد بنت عبد هللا ) -
 دكتوراه، جامعة امللك سعود.

، اهليئة املصرية العامة للكتاب، مهارات إدارة األزمات والكوارث واملواقف الصعبة(: م2006هيكل، حممد أمحد الطيب ) -
 القاهرة.

، جملة اجلامعة اإلسالمية، : دراسة موضوعيةالكرمي إدارة األزمات من وحي القرآن م(:  2011اليازجي، صبحي رشيد ) -
 ، العدد الثاين.9اجمللد 

 ، دار صفاء للنشر والتوزيع، عمان، األردن.إدارة األزماتم(:  2014الياسري، نداء حممد ابقر ) -
 

*************** 
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 تصور مقرتح الستخدام احلاسب اآليل يف التعليم األساسي يف ليبيا
 

 إعداد
 م عبد احلميدريج إبراهيأ .أ

 بنغازيجامعة  -قسم الدراسات الرتبوية والنفسية  –تدريس كلية الرتبية  عضو هيئة
 

 مستخلص البحث :
تعليمية، عملت الدراسة احلالية من خالل قراءة النظريت الرتبوية احلديثة واألدبيات املتعلقة مبجال استخدام التقنيات الرتبوية يف العملية ال

تطويرية الستخدام احلاسب اآليل يف العملية التعليمية عامة ، ويف مرحلة التعليم األساسي بشكٍل خاص، وهي املرحلة علي تقدمي رؤية 
 اليت يتم من خالهلا استثمار أفراد اجملتمع استثماراً  كاماًل من خالل اتباع الباحثة للمنهج الوصفي التحليلي وذلك ابلرتكيز علي عرض

 توصلت لعدة نتائج منها :يت أظهرت توجهات متشاهبة لتطوير النظم التعليمية الرتبوية فيها، بعض التجارب املعاصرة ال
استخدام احلاسب اآليل هو حتقيق لرؤية التحديث والتغري الذي حنتاج إليه يف مرحلة التعليم األساسي أن التوجه حنو إدخال و  •

 يف ليبيا .
ملنهاج وىف طرق التدريس، فتوظيف احلاسب اآليل من شأنه أن حيقق املواقف داخل غرف الصف حتتاج إلعادة النظر يف ا •

 ابستخدام الوسائل التعليمية التقليدية. األهداف التعليمية  األفضل مما كان ممكناً حتقيقه
 ويف اخلتام صاغت الباحثة عدداً من التوصيات منها :

التنمية التعليمية ملواجهة التغريات اليت أحدثها التطور التوسع يف مشروع استخدام احلاسب اآليل يف ليبيا سيسهم يف حتقيق  •
 اهلائل يف جمال تقنية املعلومات.

 الكلمات املفتاحية :
 .احلاسب اآليل والتعليم ، جتارب عاملية و عربية ، التعلم ابحلاسوب ، التعلم عن احلاسوب ()

 املقدمة :
 مجيع جماالت احلياة االقتصادية منها واالجتماعية والثقافية، وأكثر ما يشهد عصران احلايل اهتماماً متزايدا ابستخدام التقنية يف

 يهمنا هنا معرفة مدى استخدامها يف جمايل الرتبية والتعليم، وذلك استجابًة منها للتغريات السريعة اليت يشهدها هذا العصر وبناء عليه
امعات علي درجة عالية من الفهم والدراية ابلدور املهم الذي من املمكن ؤسسات التعليمّية والرتبّوية من املدارس واملعاهد واجلأصبحت امل
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أن تلعبه األداة التقنية يف حتسني عملييت التعّلم والتعليم وتطويرها، حيث تسمح بتنويع جماالت اكتساب اخلربة، وتنويع فرص التعّلم، 
املعّلم واملتعّلم، وما هلا من أثر كبري يف نقل الثقافة و املعرفة من  يفه علي بيئة التعّلم من نشاط وتفاعل جيدد أدوار كّل منوذلك مبا تض

 جيل إىل جيل، وىف صقل القدرة واملهارة.
ية اليوم، فهو جيمع بني مزاي احلديثة، املستخدمة يف املنظومة التعليم –التكنولوجية  –التقنية  –ويُعّد احلاسب اآليل من أهم وسائل 

وية، إذ أنه يضفي  الصورة واحلركة والصوت واأللوان على مادة التعّلم، مبا يسمح بزيدة مساحة التفاعل بينها الكثري من التقنيات الرتب
كثري من أجهزة العرض املرئية وبني  املتعلم، واملزاي اليت يّتصف هبا احلاسب اآليل من سرعة وتنوع يف طرق العرض املختلفة جتعله أفضل ب

م(، وىف زمن قصري نسبياً احتل احلاسب اآليل مكاانً مهًماً يف أعمال وأحباث العديد من العلماء  2009مي، واملسموعة )الشناق، بين دو 
يث وجد خرباء التعليم والرتبويني ، وذلك حملاولتهم اإلفادة قدر اإلمكان من تقنية احلاسوب واستخدامها داخل املؤسسات التعليمية ، "ح

م، حيث إّن أهم أهداف الرتبية كما هو معروف تعليم الفرد كيف يعّلم نفسه بنفسه وكيف يفكر يف جهاز احلاسوب ما يليّب طموحاهت
 (.87م:  2006بطريقة منطقية، وعليه وجب حتفيز املعّلم علي القيام مبناشط تعليمية ينّمي من خالهلا مهارات اإلبداع" )ربيع،  

مقتصرًا ولفرتة طويلة على املختصني فقط من املهندسني  –الكمبيوتر  –وعلى الرغم من ذلك االهتمام ظّل استخدام احلاسب اآليل 
اً واملربجمني ومن يف حكمهم، وعندما جنح الرتبويّون يف استخدامه يف العملية التعليمية، تركز االهتمام على تدريسه بوصفه منهجاً تعليمّ 

ملهم  كوسيلة تعليمية أو استخدامه كطريقة مساعدة للتدريس، ريف املتعلمني مبادئ التشغيل والربجمة، مع إغفال دوره ايهدف إىل تع
لديه الكفاية واخلربة الالزمني لذلك  الذيحيث إن حماوالت استخدامه يف العملية التعليمية كانت جمرد اجتهادات فردية يقوم هبا املعلم 

 م(. 2002رات املتعلمني بعني االعتبار) الفار، مع اخذ زمن احلصة، وقد
بعض املؤسسات التعليمية يف العديد من الدول األجنبية يف استخدام احلاسب اآليل يف حتديث عملية التعليم والتعلم،  وقد عملت

تدريس املنهج يف حتويلها إيل عملية بعناصرها التقليدية اليت تضم : املدرس، الطالب، املدرسة، املنهج، واألنشطة التعليمية املرتافقة مع 
ر حداثة وعصرية ، وتشمل عناصرها: املدرس العصري، الطالب اإلجيايب، املدرسة العصرية، تكنولوجيا التعليم املتقدمة، إجيابية تعليمية أكث

دون احلاجة الستخدام أّي  ( حيث قدم طريقة مبسطة للتعلم12م : 2007املناهج التعليمية املتطورة، والتعليم غري املنهجي )سامل، 
ّول احلاسب اآليل من جمرد وسيلة تعليمية إيل أن كاد يصبح هدفاً تربويً وغاية تسعى املؤسسة التعليمية وسائل تعليّمية أخرى، وبذلك حت

 لبلوغها. 
ية منذ بداية القرن احلادي وقد كانت هنالك جتارب عديدة الستخدام احلاسب اآليل يف العملية التعليمية يف العديد من الدول العرب

اسوب املنعقدة يف دول اخلليج العريب ، بضرورة التأكيد على أمهّية وضع كل دولة عربية لنفسها خطة والعشرين ، حيث أوصت ندوة احل
م ( وىف  2007وطنية معلوماتية، حتدد أهدافها التنموية وما ينبغي أن تقوم به ، من أجل مواجهة حتديت العصر املعلومايت)احلذيفى، 

م( هدفت حلصر عدد املدارس 2004ردن بعنوان "إحصائية قاعدة البياانت للمدارس لعام ) إحصائية أجرهتا وزارة الرتبية والتعليم ابأل
( مدرسة للتعليم األساسي واملتوسط ، وهى متثل: املدارس 2500اليت تستخدم احلاسب اآليل يف التدريس اليت بلغ عددها يف العموم) 
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ناهج دراسية حديثة ، وقد مت خالل السنوات األخرية توفري عدد من أجهزة يتم التعليم ابستخدام خمتربات احلاسب اآليل مع توفري م اليت
( وخالصًة ملا سبق فإن ما تقدمه أجهزة احلاسب 35م:  2010احلاسب احملمول للمعلمني وللمتعلمني داخل الفصول " )الشناق، 

كتعلم الربجمة ، والتعليم مبساعدة احلاسوب والتعليم نيات متعددة قد تسهم يف استحداث أساليب تعليّمية جديدة  اآليل وتبّعيتها، من إمكا
( اليت من شأهنا أن تسهم يف تنمية قدرات املتعلمني علي مواجهة 49م : 2009االلكرتوين، والتعليم عن بعد، وغريها ) معيوف ، 

أساسية وهي "مرحلة التعليم األساسي يف إطار التنمية اجملتمعية الشاملة اليت تبدأ من قاعدة حتديت وظروف احلاضر وتطلعات املستقبل 
." 

 مشكلة البحث :
إن النجاح يف إدخال واستخدام تقنية جديدة كتقنية " احلاسب اآليل " يف  جمال مهم كمجال العمل الرتبوي ، يتطلب وضع اسرتاتيجية 

حماولة التنبؤ ببعض السلبيات اليت من املتوقع  حدوثها من وراء ذلك االستخدام ، وكذلك تتضمن  حمكمة تصف بدقة النواتج اإلجيابية
أجهزة احلاسب  -شأهنا أن تعرقل جناح ذلك االستخدام ، مع األخذ بعني االعتبار أن ذلك التوجه حنو استخدام التقنية املتمثلة  يف 

م احلاسوب ، أو املتعلقة لقة بشأن إعداد املعلم اإلعداد املالئم للتدريس ابستخداسيمر ابلعديد من املراحل  سواء كانت متع –اآليل 
ع ابلتقنية يف حد ذاهتا  املتمثل يف احلاسب اآليل بنوعيه الثابت واحملمول ، أو لتجهيز املناهج املكملة ، أو جتهيز جلان متخصصة لتوزي

التطوير والتحديث  ذلك ، وقد كان اهتمام الدولة الليبية منصباً علي إحداث األجهزة ولتجهيز املتعلم للتكيف مع تلك الوسيلة أو غري
تغري يف مرحلة التعليم األساسي ، علي اعتبار أنه الركيزة األساسية لبلوغ اجملتمع هدفه يف التطوير والتحديث ، رغم أن حماولتنا إلحداث ال

والدولية اليت شخصت  يبيا ، حيث أمجعت العديد من التقارير والدراسات احملليةاملطلوب تشكل حتديً كبرياً  ملرحلة التعليم األساسي يف ل
 مشاكل التعليم األساسي ، عدداً من اإلشكاليات تعد من أهم العوائق اليت تعرتض سبل ذلك التطوير ومن أمهها :

 عداد الطلبة.االنتشار األفقي الواسع ، والنقص يف عدد املباين املدرسية أمام االرتفاع الكبري يف أ •
 تفتيش الرتبوي.ضعف أداء املعلمني واإلدارات املدرسية وال •
التأخر يف إدخال واستخدام التقنيات الرتبوية احلديثة للمؤسسات التعليمية )اجلريب ،  –التأخر يف تطوير املناهج  •

 (.139م : 2007
استخدام احلاسب اآليل يف املؤسسات التعليمية، حيث عملت رغم كل تلك الصعوابت إال أن الدولة الليبية كان هلا توجه جيدا حنو     

علي إلزامية تدريس مناهج علم احلاسوب، يف املؤسسات التعليمية العامة واخلاصة ، وذلك من خالل إعداد وتصميم مقررات دراسية 
م محلة  2000ويسر ، وقد  شهد عام تضم مناهج تعليمية تدريبية ، وذلك ملنح املتعلمني القدرة علي استخدام احلاسب اآليل بسهولة 

 (.7م:  2006ب اآليل ونشر مهارات استخدام احلاسوب لكافة شرائح اجملتمع اللييب )العشييب،  وطنية حملو أمية احلاس
ام ترصد التوجه  احلايل ، حنو استخد-حتليلية  -وبناًء علي ذلك رأت الباحثة أنه من املهم أن يتم العمل علي تقدمي دراسة وصفية 

مناذج أجنبية وعربية معاصرة ، شهدت عند استخدامها للحاسب اآليل حتسناً احلاسب اآليل يف مرحلة التعليم األساسي وذلك يف ضوء 
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كبرياً يف خمرجات العملية التعليمية ، ولعل ذلك من شأنه أن يلقي الضوء علي  مدي قدرتنا علي اإلفادة من نتائج تلك التجارب يف 
اليت يضفيها دمج أجهزة احلاسب اآليل علي العملية التعليمية  ويرية تعمل علي اإلفادة من اإلمكانيات واملزاي اهلائلةاستحداث رؤية تط

ات يف ليبيا ، بدايًة بتحديد مدى استفادة املتعلمني، القدرة التفاعلية العالية اليت يقدمها للمعلمني ، و تطوير وحتديث الربامج والدور 
ليدي إيل شكل أكثر حداثة قائم علي استخدام احلاسب مرحلة التعليم األساسي ، وتطوير املناهج  من الشكل التقالتدريبية ملعلمي 

 اآليل يف التعليم عامة، مع حماولة رصد العوائق والصعوابت اليت حتول دون حتقيق ذلك، وبناًء علي ذلك طرح البحث التساؤالت التالية:
 الستخدام احلاسب اآليل يف مرحلة التعليم األساسي يف ليبيا؟ما الواقع احلايل  •
 لتقدمي رؤية تطويرية الستخدام احلاسب اآليل يف ليبيا يف ضوء مناذج عربية وأجنبية معاصرة ؟ما احلاجة  •

 أمّهية البحث:
ن املتعلمني ألن يكونوا قادرين علي مواكبة يستمد هذا البحث أمهيته من أمهّية عملية التعليم نفسها، اليت يتم فيها إعداد وهتيئة أجيال م

 العصر احلايل، وتتمثل أمهّية الدراسة احلالية من خالل اآليت:التطور التقين الذي مير به 
أمهّية تطوير التعليم يف ليبيا عرب االستخدام الدائم للتقنيات احلديثة، وذلك هبدف مسايرة االجتاهات الرتبوية اليت تنادي بضرورة -1

 الطالب على معرفة التقنية وكيفية اإلفادة منها. تنشئة
دراسة العاملني يف جمال العمل الرتبوي مبعلومات وإحصاءات عن النواتج اإلجيابية املتوقعة من وراء قد تفيد نتائج هذه ال -2

 استخدام احلاسب اآليل يف تطوير التعليم يف ليبيا.
يفتح اجملال أمام دراسات أخرى مستقبلية ، مع حماولة رصد العوائق والصعوابت كما أّن مثل هذا النوع من الدراسات ميكن أن  -3
 ليت حتول دون حتقيق ذلك.ا

 أهداف البحث :
يهتم البحث احلايل مبعرفة مدى االستفادة من استخدام احلاسب اآليل يف حتديث منظومة التعليم يف ليبيا، على ضوء تفحص 

قق ة توجهت حنو تطوير التعليم من خالل استخدام احلاسب اآليل ، وقد هدف إيل التحونقد جتارب خمتلفة لدول عربية وعاملي
 من النقاط التالية:

بيان دور احلاسب اآليل وأمهيته من خالل تبين رؤية تطويرية قائمة علي توظيفه واستخدامه التقنيات الرتبوية يف مرحلة التعليم  -1
 األساسي.

في أو ميكن من خالهلا استخدامه يف جمال التعليم والتعلم ، سواء وسيلة مدعمة للتدريس الصالكشف عن الوسائل والطرق اليت  -2
 كونه وسيلة للتعلم الفردي ، أو من خالل التوسع يف استخدام احلاسبات اآللية يف التنظيم واإلدارة واملتابعة العلمية للطلبة.
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 مصطلحات البحث :
 يلي: الواردة يف البحث وهي كما تتطرق الباحثة للتعريف ببعض املصطلحات

( C A Iة الستخدام جهاز احلاسوب يف التعليم ، تُعرف اختصارا ب ):هو الصيغة الشائع التعليم ابستخدام احلاسب اآليل
 ،Computer Assisted Instruction. 

لعملية التعليمية، وذلك إبجياد :أبنه استخدام جهاز احلاسب اآليل كأداة لتيسري وتطوير ا ويٌعرف التعليم مبساعدة احلاسوب
ختلفة ، من خالل عرض املعلومات مدعمة بعناصر الوسائط املتعددة طرق و أساليب جديدة لتقدمي املوضوعات التقليدية امل

 2007، وتوفري التغذية الراجعة املناسبة الستجاابت الطالب مع وجود االختبارات لتقومي مدى استيعاهبم )سويدان ، مبارز 
 (.172م :

جهزة احلاسب اآليل من قبل طلبة مرحلة : ويعرف أبنه تعليم مقصود لكيفية االستخدام الصحيح ألاحلاسوب بوصفه مادة علمية
التعليم األساسي ، وذلك هبدف  رفع األمية التكنولوجية يف التخصصات املهنية املختصة أو يف التدريب وذلك من خالل تثقيف 

 م(. 2007،34؛وإبعاده والتعرف علي كيفيه استخدامه وتشغيله وطرق االستفادة منه )عفانة؛اخلزاندار واخروناملتعلمني هبذا العلم 
:هو وسيلة مساعدة يف العملية التعليمية ويستخدم كوسيط تعليمي لعرض بعض املقررات الدراسية  احلاسوب إبعتبارة وسيلة تعليمية     

عادي التخصصية املختلفة ، وعرض املعلومات اليت ميكن استخدامها يف املواقف التعليمية املختلفة ، وهو يركز علي أنشطة مثل : التعلم ال
قاهنا فضال علي تقدمي االختيارات املتعددة من أجل تسهيل وتيسري اكتساب املعلومات ، كما يساعد علي أداء العديد من املهارات وإت

 (.22م : 2008واملعارف الدراسية )بن حيي الل، 
البتدائية واإلعدادية، ويُعرف أبنه : يُطلق مصطلح التعليم األساسي علي النظم التعليمية اليت تضم املرحلتني ا التعليم األساسي
( ومدته تسع سنوات يقوم علي توفري االحتياجات التعليمية األساسية من  15- 6وفره الدولة للفئة العمرية ): تعليم موحد ت

ق استعدادهم املعلومات واملعارف واملهارات، وتنمية االجتاهات والقيم اليت متكن املتعلمني يف االستمرار يف التعليم والتدريب وف
 (.135م :  2017وميوهلم )اجلريب ، 

 ج البحث :منه
اتبع البحث احلايل املنهج الوصفي التحليلي ، وهو املنهج الذي يدرس ظاهرة أو حداًث أو قضية موجودة حاليًا ميكن علي 

 (. 34م:  2009معلومات جتيب عن أسئلة الدراسة دون تدخل الباحث منها )سليم ، 
 

 اإلطار النظري:
 احلاسب اآليل و التعليم األساسي.

 .عاملية وعربية الستخدام احلاسب اآليل يف التعليماثنياً : جتارب 
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 متهيد :
شهدت الستينيات من القرن العشرين حماوالت من قبل بعض الدول لتطوير اآلالت التعليمية واستخدامها بشكل جاد داخل 

بتطوير وإعداد برجميات حاسوبية ( stan ford universityم )  1963انفورد املؤسسات الرتبوية املختلفة ، حيث قامت جامعة ست
 Universityوقد اهتمت جامعة كاليفورنيا ) –يُراد استخدامها يف تدريس مقررات جامعية يف ماديت الريضيات والعلوم االجتماعية 

of Colifornia )– ف علماء الرتبية على البحث العلمي الكتشا ابستخدام احلاسب اآليل يف التدريس مع  تشجيعها  لعدد من
 اإلمكاانت املتعددة للحاسوب ، هذا وقد مر استخدام احلاسب اآليل بعدة مراحل منها: 

 مراحل استخدام احلاسب اآليل يف التعليم إىل ثالث مراحل رئيسة وهي :
ر الثقافة احلاسوبية من خالل تدريس بعض م (: وهي املرحلة اليت متثلت يف الرتكيز علي نش 1980 -1970) املرحلة األويل

 موضوعات علوم احلاسب يف صورة مقررات دراسية منها الريضيات والعلوم.
،وذلك من خالل   CALم(: وهي املرحلة اليت مثلت استخدام احلاسوب يف التدريس  1986 -1981) املرحلة الثانية

 م املدار ابحلاسوب .طاء عديدة يف حتديد وتعريف مفهوم التعلياستخدامه بديالً عن املعلم إالّ أهنا عانت من قصور وأخ
م وحىت اآلن(: وهي املرحلة اليت شهدت ومازالت تشهد العديد من القفزات التقنية يف جمال تطوير  1987) املرحلة الثالثة

ق تكامل بني استخدام وتصميم أجهزة احلاسوب ، وقد شهدت ظهور احلاسبات الصغرية أو احملمولة وهي مرحلة هتدف إىل خل
 (.50-49م :  2008د اإلله،احلاسب والتدريس)عب

 مربرات التوجه حنو استخدام احلاسب اآليل يف جمال الرتبية و التعليم:
:االنفجار املعريف وتدفق املعلومات، حيث مسي هذا العصر بعصر ثورة املعلومات، مع احلاجة إىل السرعة يف احلصول علي  أّوالً     

وكلما اقرتبنا من حتقيق األهداف بسرعة كان استخدامنا للحاسوب هو أفضل أداة  ات علي اعتبار أننا نعيش يف عصر السرعة،املعلوم
 لذلك .

ل : اإلنتاج املتزايد من املواد التعليمية وظهور العديد من املؤلفات العلمية واألدبية مع العمل علي انتقاء وتنظيم تلك املعرفة يف شكاثنياً   
رات وتنمية القدرة علي التفكري، ويعد احلاسوب وسيلة مثالية لذلك، خصوصاً مع استخدام مج تعليمية تربوية تعمل علي تطوير املهابرا

 األقراص املضغوطة كبديل عن املصادر الورقية املختلفة كأداة لتقدمي املادة الدراسية .
اآليل دورًا فعااًل يف   حيث أثبتت البحوث والدراسات أن للحاسب –صعوابت التعلم  –: قدرته علي إجياد احللول ملشكالت اثلثاً 

مساعدة املتعلمني الذين يعانون من مشكالت يف القراءة والكتابة، ويف تعليم وتدريس ذوي االحتياجات اخلاصة، وذلك عرب حتسني 
 ة دون حاجتهم لاللتحاق ابملدارس.قدراهتم علي الفهم والتفكري، كذلك يف تزويدهم مبا حيتاجون إليه من املواد الدراسي

: احلاجة إيل اإلتقان يف العمل  حيث يتميز احلاسوب ابلدقة والسرعة مع اخنفاض نسبة األخطاء يف أداء مجيع أنواع العمليات رابعاً 
 (. 82 -79م :1993احلسابية البسيطة واملعقدة )اخلطيب ، 
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يم قد واجهته العديد من احلاسب اآليل إيل ميدان الرتبية والتعل وعلي الرغم من كل تلك اجلهود إال أننا سنجد أّن دخول
 املشكالت اليت أّدت إىل توقفه أو التأّخر يف استخدامه ومن أهم األسباب اليت أدت إىل ذلك ما يلي :

 أسباب أتخر استخدام احلاسب اآليل يف العملية التعليمية:
عتباره طريقة انجحة للتدريس واالقتصار على استخدامه كوسيلة تعليمية اب علمني ابالستخدام الفعلي للحاسبعدم اهتمام امل -1

 تعرض من خالهلا املواد الدراسية .
التخوف من استخدام اآللة أو التقنية، ويفسر ذلك بعدم إملام املعلمني ابالستخدام الفعلي للجهاز أو شعورهم ابحلرج عند  -2

 طالهبم.وقوعهم يف الفشل أو اخلطأ أمام 
 هايل من اعتماد املدرسني علي اآللة وإلغاء الدور اإلنساين الفّعال للمعلم داخل الفصل.ختوف األ -3
إّن أهم عثرة وقفت يف طريق إدخال احلاسب يف التعليم هي التوقعات الكبرية اليت صاحبت ظهوره من قبل الرتبويني ، حيث  -4

 SAVENYكالت التدريس الصفّي )سافين ل حاًل سحري ملشإّن االستخدام الفعلي للحاسوب داخل الفصول مل يشك
 (.33م : 2002م( ، نقالً عن ) فودة ، 1992،

 استخدام احلاسب اآليل يف مرحلة التعليم األساسي:
 متهيد:

تاج ملتعلم بكل ما حيتعترب مرحلة التعليم األساسي القاعدة األساسية والعريضة يف العملية التعليمية ، فهي مرحلة إلزامية هتدف إيل تزويد ا
اء إليه من معلومات ومهارات عقلية وفكرية ، وتعمل علي بلورة القيم واالجتاهات املرغوبة لديه ، ولعل ذلك ما يفسر اهتمام املربيني وخرب 

نه جيب لفت الرتبية والتعليم ابحلديث عن أهم مشاكل التعليم األساسي وحاجاته الدائمة للتغري والتطوير واإلصالح ، ولذلك جند أب
 تباه إىل أن االهتمام إبحداث التغري واإلصالح ملرحلة التعليم األساسي يتم من خالل الرتكيز علي عدة جوانب  من أمهها :االن

وهي اليت يتم فيها تنمية املتعلمني فكريً وعقلياً وجسمياً وذلك من خالل مساعدهتم علي استيعاب املعارف و اكتشاف  اجلوانب الرتبوية:
 .هاراهتم وقدراهتمم

:وهي اليت يتم فيها تنمية اجلانب املعريف لدي املتعلمني والرفع من مستواهم عن طريق استخدام التقنيات احلديثة،  اجلوانب العلمية
 (.136م : 2017واالستفادة منها يف تطوير قدرة املتعلمني علي التفكري والتطبيق والعمل والتعليم يف شكل دائم ومستمر )اجلريب ،

 :ابية الستخدام احلاسب اآليل يف التعليم  األساسياجلوانب اإلجي
 ميكن إن حتدد اجلوانب اإلجيابية الستخدام احلاسب اآليل يف مرحلة التعليم األساسي يف اآليت :

 دعم املنهج التعليمّي اجلديد ابستخدام تقنية عصرية ومتطورة ، وجعلها أداة تعليمية يف متناول املتعلمني . -1
 م احلاسب اآليل من معلمني ومتعلمني ليشمل مراحل التعليم كافة.سيع قاعدة استخداتو  -2
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توسيع مدارك املتعلمني، وتنمية قدراهتم على الفهم واالستيعاب والتعلم، وذلك من خالل تعليمهم عرب االكتشاف والتدريب  -3
 (. 7م : 2000واملران، ممّا يسهم يف تنمية جممل قدراهتم وإمكاانهتم ) رسالة املعارف ،

يصبح استخدام احلاسب اآليل يف املراحل التعليمية املبكرة أكثر أتثرياً على حتسني القدرة على التحصيل ، وعلى تنمية  وقد -4
 طرق التفكري مبا فيها القدرة على اإلبداع واالبتكار مقارنة ابستخدامه يف املراحل التعليمية األخرى.

% ( ،  76يل  ابعتباره أداة للحصول على املعلومات بنسبة عالية)ساسي ابحلاسب اآلبلغ اهتمام طالب مرحلة التعليم األ -5
م( ، كما أظهرت نتائجها وجود مؤشرات للتفوق يف  2008وفق نتائج الدراسة اليت أجراها كُل من ) الل ، اجلندي (  

استخدام أجهزة مت تعليمهم بدون السرعة والقدرة علي حفظ املعلومات واسرتجاعها، حيث مت مقارنتهم ابلطلبة الذين 
 2008احلاسوب، مما يعكس بشكل مباشر أتثري استخدام احلاسب يف التعليم على املراحل العمرية املبكرة ) الل ،اجلندي ، 

 (.281م :
 ونالحظ أبن التقدم يف استخدام احلاسب اآليل يف مرحلة التعليم األساسي من شأنه أن حيقق ميزتني هامتني مها:

 ت ومهارات حاسوبية لطالب هذه املرحلة ابلذات.:  تقدمي معلوماألوىلا •
: دراسة حمتوى املادة بطريقة مشوقه وممتعة، حيث يتم اجلمع بني التقدمي النظري والعملي مما يضمن حسن الفهم الثانية •

 م(. 2002واالستيعاب )احملسني،  
 معوقات استخدام احلاسب اآليل يف التعليم األساسي:

تعددة اليت يقدمها استخدام احلاسوب  بوصفه وسيلة تعليمية يف التدريس الصفي أو التدريس يف املعامل ، أبّن الرغم من املزاي املعلي 
 هناك عدة صعوابت تواجه إدخاله واستخدامه يف املدارس أمهها:

 ل جهاز احلاسوب.تعليمية املوجودة داخعدم توفر الدراية الكافية عند املدرسني ابختيار الطرق املناسبة لتدريس الربامج ال -1
 وجود ختوف من استخدام احلاسب والظن أّن استخدامه مقصور على املتخصصني فحسب. -2
 م(. 1999نقص اخلربات الرتبوية عند املتخصصني الذين يقومون ابلتدريس )املناعى،   -3
 ب.يسمح زمن احلصة ابلتجرياالعتماد على الطرق التقليدية يف التدريس ورفض البدائل األخرى، حيث ال  -4
استخدام أجهزة  احلاسوب حيتاج إيل تغطية مالية عالية ، خاصة انه تعلم يستلزم توفري حاسوب شخصي لكل متعلم ، مما  -5

يتطلب تسهيالت عديدة تتضمن توفري األجهزة وجتهيزها ابلربجميات املتخصصة يف جمال التعلم ، أيضًا تكلفة الصيانة 
 (. 47م : 2007لدراسية )عفانة ؛ اخلزاندار ،الدائمة خالل الفرتة ا واإلصالحات الصغرية

 :اخلالصة 
بناًء علي ما سبق يصبح استخدام وتوظيف احلاسب اآليل بطريقة خمتلفة عن التوظيف التقليدي، يف تطوير وحتديث العملية التعليمية 

تعليم  التقين تعلماً مستمراً غري حمدود مبرحلة التالية، وبذلك يصبح الحيث يبدأ يف مرحلة التعليم األساسي ويستمر حىت املراحل التعليمية 
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دراسية معينة  وال مبكان أو زمان حمدد ، إمنا هو منط مستحدث يعتمد علي استخدام  كل تقنية تعليمية حديثة ومتطورة يف التدريس 
 الصفي .

 : جتارب عاملية وعربية الستخدام احلاسب اآليل يف التعليم اثنياً:
 متهيد : 

الدول الغربية يف مهمتها لتطوير التعليم بتغريات عدة ، وقد بدأت منذ مثانيات القرن العشرين، وذلك دون احتساب مرت مشاريع 
(الذي تنبأ أبنه سوف تغرّي آالت احلاسوب التعليم  skinnerكتجربة عامل النفس األمريكي)سكينر  –للتجارب األولية للمشاريع الفردية 
م ( اللذان  papert ،1980واببريت   -م borK،1987روا بعد عقدين من الزمن منهم ) بورك يف املدارس ، ومشاريع علماء فك

( وغري ذلك من 297م : 2004أكدا على أّن احلواسيب سوف تغرّي التعليم والطريقة اليت نتعلم هبا ) اجنلني ، الدابسى ، الصاحل ،
لك املشاريع على فكرة واحدة أساسية تتمحور عرب استخدام  احلاسوب العلماء السابق ذكرهم يف املباحث السالفة ، وقد ركزت أغلب ت

 مبختلف أنواعه داخل غرف الصف .
 ابلرغم من حصر الباحثة لعدد كبري منها إال أنه لضيق اجملال يتم االكتفاء ابلتجارب اآلتية:

 أوال :جتربة إدخال احلاسب اآليل واستخدامه يف دولة الصني:
م مت إدخال اآلف احلواسيب يف 1984ف أنواعها يف نظام التعليم الصيين بسرعة كبرية، ففي عام انتشرت احلواسيب مبختل

ستخدامه على اإلطالق، وميكن املدارس الصينية، وألّن ذلك اإلدخال مل يسبقه التخطيط والتحضري املناسب فنجد أّن أغلبها مل يتم ا
 تتبع سنوات البداية يف هذا اجملال على النحو التايل:

م(: وقد صاحبت ظهور أول استخدام للحواسيب يف مدارس التعليم األساسي،  1981 -1978: مرحلة االستكشاف العفوي ) أّوالً 
كما أّن ذلك االستخدام مل يقف عند حدود تدريس منهج   م، 1981مع التوسع يف إدخاهلا حىت املرحلة الثانوية، وذلك مع بداية عام 

أنّه قد ترافق مع تنفيذ النشاطات املدرسية املتعلقة ابحلاسوب  ، وذلك عرب استخدامه يف تدريس عدد  إبسم احلاسب اآليل فحسب إالّ 
 من املواد داخل املدرسة وخارجها.

أت عندما قامت وزارة الرتبية والتعليم ابختيار مخس مدارس اثنوية ملحقة م(: وقد بد 1984 -1982:  مرحلة التجريب املنظم ) اثنياً 
جامعات صينية، وذلك إلجراء اختيار وحتديد مناهج مناسبة لتدريس احلاسوب يف التعليم األساّسي، وقد قامت هذه  أبشهر مخس

ملدرسني اثلثاً ، مع القيام بتوزيع األجهزة واللوازم الرتبوية ) الوزارة بوضع أهداف التدريس أّواًل، مث حتديد حمتوى املواد اثنياً ، مث تدريب ا
بتجديد الربانمج التدريسي من أجل حتديد مواد حاسوب اختيارية تستند  1983(، وقد قام وزير الرتبية عام 22 م: 2001عاقلة،  

 عليها خالصة جتارب املدارس اخلمس .
 –دينكسياوينك–م (، تزايداً سريعاً يف إدخال واستخدام احلاسوب يف املدارس وذلك عندما أعلن  1986وقد شهد عام) 

الصني يف ذلك الوقت، أبن تعلم احلاسوب جيب أن يبدأ من األطفال مؤكداً على أمهية حتديد األهداف والنشاطات وهو أعلى قائد يف 
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لت احلواسيب من حيز التجربة واالختبار يف بعض املدارس إىل حيز االستخدام ، وعلى مستوى واسع الرتبوية واجلهود املكثفة، اليت نق
 م( . 2007وتقدمي مواد اختيارية لتعليم احلاسوب )املرعشلي،  –يم مبساعدة احلاسوب التعل –بدأت آالف املدارس ابستخدام 

احلواسيب للمدارس أجربت بعض اهليئات احلكومية م ( بعد تدفق  1992-1987: التطوير املنسق )املرحلة األخرية
 م(. 2005استجابة لبعض الظروف االقتصادية على إيقاف املشروع )بن حسني،

هليآت احمللية واملراكز الوطنية ألحباث احلاسوب يف الرتبية دعم املشروع يف املدارس الثانوية حتديدا ، حتت شعار وقد تولت ا 
رتبية( ، ظهرت مشاريع عديدة ومتنوعة الستخدام احلاسب يف التعليم ركزت على تطوير الربجميات )احلواسيب الصينية من أجل ال

وير األجهزة، وحتديث كتب احلاسوب، مع االهتمام إبدخال استخدام احلاسوب يف مرحلة ريض التعليمية، وكذلك تدريب املعلمني وتط
 ميثل النشاطات الرتفيهية الرتبوية. األطفال وهو ما
 :متيزت التجربة الصينية ابإلحصاءات اآلتية وقد

%، 100وصلت النسبة إىل  م 2000لالستخدام التعليمي وحبلول عام من املدارس الثانوية حاسوب واحد % 80كان لدى   
% 90م نسبة  2000وىف بداية تطبيق املشروع كانت هناك اكثر من غرفة شات ر تستخدم كمعمل حاسوب وقد بلغت حبلول عام 

 2001شواغر املدارس الثانوية حتولت لغرف للحاسوب، كما أّن التوسع يف تطبيق هذه املشاريع كان يف املدارس االبتدائية )عاقلة ، من 
 م(.

 :اثنياً :جتربة إدخال احلاسب اآليل واستخدامه يف الوالايت املتحدة األمريكية
صف اخلمسينيات من القرن العشرين، وقد ازدادت انتشارا يف بدأت الواليت املتحدة يف إدخال احلاسب اآليل للتعليم يف منت

قامت املؤسسة الوطنية للعلوم بتمويل العديد من األحباث منتصف السبعينات ، حيث عقدت املؤمترات الوطنية على كافة املستويت، كما 
عات والكليات، ومت إصدار العديد من الكتب يف اجلام –البحث الرتبوي  –واملشاريع اليت قامت هبا املدارس أو وحدات البحث العلمي 

يف هناية  -منسوات–تدائية والثانوية يف والية واملقاالت يف كيفية استخدام احلاسب اآليل يف الرتبية، كما كان لدى أكثرية املدارس االب
حلاسوب وتنشئ شبكة خاصة هبا السبعينيات حاسوب يستخدم يف التعليم وكانت الوالية أول والية يف أمريكا تضع سياسة استخدام  ا

 ( 19م:  2001يف املدارس )عاقلة،  
ا ميكن أن يكون عليه استخدام احلاسب اآليل يف تصوراهتا مل - nctm–اوقد حددت الرابطة األمريكية ملدرسي الريضيات 

 القرن احلادي والعشرين للمدرسة األمريكية جاء فيها:
ي من اجل استخدامه يف العرض والتوضيح ، وجيب أن يتعامل كل تلميذ فرديً جيب أن يكون احلاسب متاًحا ألي فصل دراس

درسة ، وجيب أن يتعلموا استخدام احلاسوب كأداة مساعدة للحصول على أو مجاعياً مع أجهزة احلاسب املوجودة يف الفصول أو يف امل
 .  :231)م 2001املعلومات )سالمة ،
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كية اليت تُعّد من أول الدول اليت أظهرت اهتمامها ابستخدام احلاسوب يف الرتبية ما ونوضح أبن أهم ما مييز التجربة األمري
 يلي:

توجد احلواسيب يف أماكن خمتلفة  –أن هناك اهتماما متزايدا ابلربجميات التعليمية  –تستخدم احلواسيب ألغراض التعلم مبعىن  
 (.21م، 2001ومراكز االتصال واملكاتب اإلدارية ") عاقلة ، يف املدرسة تشري لنواحي استخدامها يف غرفة الصف واملختربات

 اثلثاً: جتربة إدخال احلاسب اآليل واستخدامه يف فرنسا:
لفرنسية منوذجًا يف إدخال احلاسب يف التعليم بوصفه وسيلة تعليمية، وذلك لعدة اعتبارات أمهها وجود خطة تعّد التجربة ا

واستخدام احلاسب يف التعليم ، كذلك وجود لغة أخرى خمتلفة عن اللغة االجنليزية، ووجود سياسة ضخمة ومنظمة لدعم مشروع إدخال 
إعداد وتصميم املناهج التعليمية املالئمة، مع تطوير الربامج التعليمية ملختلف املقررات خطة لتدريب املعلمني على استخدام احلاسب، و 

 (25م:  2001دقة للمدارس )بوزيد؛ عمار، ، وأخرياً متويل احلكومة املناسب إلدخال احلاسبات ب
ال احلاسوب للمدارس م هو العام الذي بدأت فيه التجربة الوطنية إلدخ 1970( أبّن عام 23م:  2001وحتدد )عاقلة، 

 العليا اليت بنيت على ثالثة أسس: 
بنيها لوضع املصادر التكنولوجية تطوير طريقة تربوية ميكن ت –حتديد التجهيزات يف املؤسسات املشاركة  -تدريب املدرسني 

دوات خمربيه تستخدم لتدريس موضع التنفيذ ، ومن ضمن األشياء اليت ميزت التجربة الفرنسية هو اعتمادها على استخدام احلواسيب أ
من خالل  –املوسيقى  الفيزيء، والكيمياء، وبشكل أقل للجيولوجيا، وقد استخدمت الحقاً لتدريس املواد الرتبوية، وىف –العلوم التجريبية

 وميكن تلخيص مسات التجربة الفرنسية على النحو التايل: –اآلالت االلكرتونية اجلديدة 
 ات عدة لدعم إدخال احلاسوب يف التعليم.هناك تعاون واضح بني جه -
 هناك اهتمام كبري بتدريب املدرس قبل وأثناء اخلدمة. -
 يستخدم احلاسوب يف جماالت تربوية متعددة . -
 (.25م : 2001مصادر معلومات يف اغلب املدارس الفرنسية )عاقلة،   يوجد -

 التعليق على التجارب األجنبية: 
لعل أكثرها  –نبية قد متيزت ابحتوائها على اسرتاتيجية منظمة لتحقيق عدة أهداف أساسية جند أّن جتارب أغلب الدول األج 

أي عدم االكتفاء ابالستخدام الفعلي له، كأداة تستخدم لتدريس  –املختلفة  وضوحاً هو دمج استخدام احلاسب اآليل يف تدريس املناهج
أنه وسيلة تعليمية صاحلة لتدريس املقررات املختلفة، ومما سبق ميكننا استخالص  مناهج احلاسوب فقط ، إالّ أنّه قد جتاوز ذلك على اعتبار

 عدة دروس من جتارب الدول األخرى أمهها اآليت:
املعلمني يف وضع اخلطط واألخذ مبالحظاهتم وخصوصا املعلمني القدامى، واإلفادة من خرباهتم يف تصميم املناهج اشرتاك  -1

 لكرتوين.املناسبة والصاحلة للتدريس اإل



 
9201 يونيو - تاسعد المجلة جامعة البحر المتوسط الدولية           العد  

 

 101 

 انتشار صناعات أجهزة احلاسوب ورخص مثنها عامل مهم من عوامل جناح أّي مشروع مبين على توظيف التقنية  . -2
إىل عدد من املراحل مع مراعاة أن تكون األعمال املراد إجنازها يف كل مرحلة تتناسب مع الفرتة الزمنية تقسيم خطة املشروع  -3

 ة.املقررة للمرحلة الالحقة أو القادم
مثال تطوير  –عدم التغيري املستمر يف العناصر األساسية اليت بين عليها املشروع إال إذا اقتضت الضرورة التعديل أو التغيري  -4

 املعلمني ذوى الكفاءة كبديل عن استبداهلم آبخرين جدد.قدرات 
يط واإلدارة والتنفيذ  ، كما أهنا تعمل أهم ما مييز معظم التجارب السابقة الذكر املتمثل يف قدرهتا على التنسيق بني التخط -5

 األخطاء يف املراحل الالحقة.على التقومي الدائم واملستمر لكل مرحلة من املراحل اليت مت تنفيذها، ممّا يضمن تدارك 

 :جتارب دول عربية يف إدخال احلاسب اآليل واستخدامه يف التعليم
 :متهيد

ال احلاسب اآليل واستخدامه يف التعليم حديثة نسبياً، وذلك عندما تتم على صعيد الدول العربية كانت بعض جتارب إدخ
حاولت تلخيص وعرض مشاريع بعض هذه الدول  كتجارب رائدة فيما يتعلق  مقارنتها بتجارب الدول العاملية األخرى ، إال أن الباحثة

بته اهليئات واملنظمات العاملية  يف تنفيذ العديد من تلك إبدخال احلاسوب التعليمي واستخدامه، مع مالحظة الدور البارز واملهم الذي لع
ؤسسات واهليئات احمللية اليت تناولت التطوير والتحديث يف املشاريع ورعايتها ومنها منظمة اليونسكو، واليونيسيف، وكذلك جهود امل

 املؤسسات التعليمية ملعظم الدول العربية. 
 :يف دولة العراق أوال :جتربة إدخال احلاسب اآليل استخدامه

بة من ابشرت الدولة العراقية اهتمامها  ابستخدام احلاسوب يف التعليم يف وقت مبكر جداً، "حيث فرضت تدريسه على الطل
(، ويالحظ  أبن هذا التاريخ 8م : 1999م ") مصطفى ،1977سنة ، وإبشراف فريق علمي متخصص عام  14حيت  -10عمر 

 ل املتقدمة  وقد تضمنت التجربة العراقية أثناء تطبيقها، ثالث مراحل أساسية، وهى:قريب من اتريخ  بدء جتارب الدو 
حل الدراسية، مع توفري املستلزمات املادية والبشرية لتنفيذ اخلطة اليت جاءت استخدام احلاسب اآليل بشكل رمسي جلميع املرا -1

وحىت عام  -م  1988وات ابتداء من عام حتت عنوان ) استخدام احلاسوب يف التعليم ( وقد حددت مدهتا بسبع سن
 م. 1995

، لتدريس احلاسوب يف وختصيص ساعتني دراستني أسبوعياً  -6001-الوركاء –استخدام حاسوب عراقي الصنع يدعى  -2
 جمموعة من املدارس الثانوية واملتوسطة ، مع االعتماد على مدرسي الريضيات والفيزيء للتدريس .

وهى لغة برجمة مبسطة عربية عراقية وقد روعي يف اختيار مدارس املشروع أن تكون يف بغداد،  -لغة اخلوارزمي -استخدام  -3
 حبيث ختضع لإلشراف املركزي املباشر.

 االستفادة من صناع القرار السياسي يف إعطاء املشروع القوة التنفيذية . -4
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واجهت بعض املشكالت منها الصعوابت املادية واملشكالت وعلي الرغم من جناح التجربة العراقية لفرتة طويلة نسبياً، إال أهنا قد 
ن الكادر العراقي الصاحل للتدريس، وصعوبة التدريب والتطبيق التنظيمية اإلدارية، واملشكالت البشرية وأمهها عدم توفر العدد املناسب م

 ر برجميات تعليمية تناسب العصر احلايل .العملي الزدحام اليوم الدراسي ابملواد الدراسية األخرى ، كذلك عدم قدرهتم على تطوي
معلومات جديدة خبصوص استخدام  اثنياً: التجربة بعد خوض العراق يف التيار السياسي، ومل تتوفر الفرصة للحصول على أيّ 

 أو عدم استخدام أجهزة احلاسوب يف املدارس يف الفرتة احلالية.  
 دولة الكويت: اثنياً : جتربة إدخال احلاسب اآليل واستخدامه يف

دراسة إمكانية وظيفتها  -م 1983-بدأت التجربة الكويتية الستخدام احلاسوب عندما شكلت وزارة الرتبية والتعليم جلنة عام 
جاء حتت عنوان )  –بنني –استخدام احلاسوب يف التعليم ، مع العمل أّواًل على تعريب منهج دراسي مناسب للمدارس الثانوية 

مقدمة يف علم احلاسوب على مجيع املراحل التعليمية األساسية واملتوسطة يدرس  –مع تعميم مقرر  –واستخداماته أساسيات احلاسوب 
 (.504م:  2004دارس التجربة البالغ عددها أربعني مدرسة تدرس ضمن نظام الفصلني )املرعشلى، أّوالً يف م

ة الكويتية جناحاً كبريا مما جعل الوزارة تعمل على م شهدت التجرب 1994م  حىت الوصول لعام  1987ومع هناية عام  
بدأ التطبيق االستطالعي ملشروع  –م  1995، وىف عام تعميمها يف مجيع املدارس الثانوية، مع إحداث تشعيب يف منهج احلاسوب

داية العام الدراسي مل حيدث إال مع ب -اإلعدادية  -إدخال احلاسوب للمرحلة املتوسطة، مع أن التجريب الفعلي على الصفوف 
د إلدخال مادة ،مع وضع تصور جدي العشرين م ،  إال أنه قد استمر يف النجاح وصوال ملنتصف القرن احلادي و 1999-2000

احلاسب اآليل للتعليم االبتدائي وكذلك لريض األطفال، وقد بدأ التجريب الفعلي يف مخس من ريض االطفال بواقع روضة واحدة يف 
م :  2001حوسبة التعليم )عاقلة،  –د وفرت الدولة الكويتية مبالغ مالية كبرية إلجناح اخلطوة الثالثة األخرية من مشروع كل منطقة وق

(، وقد متيز استخدامهم للحاسب اآليل كوسيلة تعليمية حيث استخدم لتدريس مقررات الريضيات والعلوم، مع جتهيز املختربات 44
ويت ومعهد األحباث العلمية للمدرسني، وقد اهتمت الوزارة بتقييم جناح التجربة عرب عقد االمتحان وتدريب اختصاصني من جامعة الك

(، 505م:  2004ف على مدى حتقق األهداف ومع التحديث املستمر للمنهج واألجهزة واملختربات )املرعشلى، التجرييب األّول، للتعر 
ا بعقد املسابقات التشجيعية الدائمة للمعلمني، وافتتاح عدة مراكز لثقافة وقد انفست جتربة الكويت التجارب األجنبية الهتمامه

 لعربية واالجنليزية)املنظمة العربية للرتبية والثقافة( .احلاسوب، حتتوى على الكتب والدوريت ابللغة ا
 :اثلثاً :جتربة إدخال احلاسب اآليل واستخدامه يف األردن

الرتبية حول أساليب وطرق التعلم والتعليم  املتطورة يف األردن إدخاهلا للحاسوب يف  من أهم التغريات اليت أدخلتها وزارة
أمهية، كونه ميثل استجابة للتطوير وحتديث طرق وأساليب التعليم، وذلك لكي أتتى منسجمة مع  مدارسها، الذي يعّد نقلة نوعية ذات

أنشأت وزارة الرتبية والتعليم مديرية خاصة  –م 1988احلايل، ففي عام التغريات والتطورات احلضارية والتقنية اليت يتسم هبا العصر 
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لتعليم ، مع وضع وحتديد أهداف تدريس حمتوى احلاسوب التعليمي يف الصفوف ابحلاسوب التعليمي وذلك ضمن قسم املناهج وتقنيات ا
 الثانوية ، خنتصر منها األهداف التالية :

 تكنولوجية متطورة .إعداد الطالب وأتهيله للعيش يف بيئة  -1
 تطوير فعالية التعلم من خالل تطوير الطرق واألساليب الرتبوية. -2
الذايت من خالل استخدام الطالب للحاسوب وسيلة تعليمية، وغري ذلك من جمموعة األهداف تطوير القدرة على التعلم  -3

وأخذت تتوسع خالل السنوات  -م 1983-م( ، وقد ولدت التجربة األردنية عام  2004الرتبوية والتعليمية )عيادات، 
حىت أصبحت على وشك التعميم. )الشناق،   األخرية من القرن العشرين، وكان حيكم هذا التوسع اإلمكاانت الفنية واملادية،

 (.44م:  2010
ها املؤمتر قامت وزارة وقد انعقد املؤمتر الوطين األّول للتطوير الرتبوي يف عمان خالل السنوات األخرية وبناًء التوصيات اليت  أقر 

هج وتقنيات التعليم ، مهمتها اإلشراف الرتبية والتعليم األردنية إبنشاء مديرية للحاسب التعليمي ضمن املديرية العامة للمنا
 اإلداري والفيّن على عملية إدخال احلاسوب إىل املدارس األردنية كمادة ووسيلة تعليمية.

 واستخدامه يف اململكة العربية السعودية:رابعاً : مشروع إدخال احلاسب اآليل 
عشرين إبدخال ثالثة مقررات دراسية للحاسب اآليل للتعليم ظهر اهتمام وزارة املعارف والثقافة واملعلوماتية يف منتصف القرن ال

جتربة مشروع وطين الثانوي املطور، مث اعتمدت األسرة الوطنية للحاسب يف وزارة املعارف خطة جديدة ملنهج احلاسوب، وقد بنيت 
 للحاسب اآليل على ثالثة حماور أساسية تتمثل يف اآليت:

 لياً وفنياً.تعلم مادة احلاسوب اآليل نظريً وعم -
 التعرف على مكوانت احلاسوب، والقيام ابلصيانة األولية، والتعرف على أسس الربجمة. -
 ات الطالب.استخدام الربامج املكتبية والتعرف على الشبكات مبا يتالءم مع قدر  -
ا أنه وسيلة إيضاح حيوية التشجيع على التعليم ابستخدام احلاسوب إذ أن تعّلم احلاسب هو وسيلة للتعلم التفاعلي والذايت، كم -

 للمعلم.
 (.7م : 2007احلصول على املواد اليت يقوم الطالب إبعدادها بنفسه )رسالة املعارف،  -

 م التعليم يف ليبياالرؤية التطويرية الستخدام احلاسب اآليل فينظ
 متهيد :

ظهر االهتمام الكبري ألفراد اجملتمع اللييب الستخدام احلاسب اآليل يف خمتلف اجملاالت وملختلف األغراض الشخصية، وقد كانت ألغراض 
اآليل وبشكل  علمية، بل ترفيهّية أيضاً، وخصوصا مع االنتشار الكبري يف استخدام شبكات املعلومات اليت تعتمد على أجهزة احلاسب

العديد من املهام العلمية والتعليمية املختلفة، وقد متثل االهتمام ابستخدام احلاسب اآليل يف السنوات األخرية، من خالل مباشر يف أداء 
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مات ، م، حيث أطلقت اللجنة العليا للمشروعات واهليئة العامة للمعلو  2006عدد من املشاريع الوطنية التنموية، اليت بدأت منذ عام 
ب الذي هدف يف األساس لتطوير التعليم حيث اعتمدت فيه على تقدمي بنية تعليمية جديدة، )اجمللة الليبية املشروع الوطين للحاسو 

وقد أشار امللتقي الوطين حول استخدام احلاسوب وتكنولوجيا املعلومات يف املؤسسات التعليمية يف ليبيا،  (،4م : 2006للمعلومات، 
برية  لتنفيذ مثل تلك املشاريع التطويرية ، مع أمهية التأكد على صالحيتها للتنفيذ داخل رابلس ، إيل أن هنالك حاجة كاملنعقد يف ط

املعتمدة  املؤسسات التعليمية املختلفة ، قبل الشروع يف تطبيقها فعليا ، مبا خيدم حتديث وتطوير املنظومة التعليمية وفق املعايري واألسس
لإلسرتاتيجية الوطنية املتكاملة لبناء اجملتمع املعلومايت يف ليبيا، فالبد من أن حيددها  مع وجود رؤية مقرتحة (،2913،عامليًا )منصور 

 أطار مكون من عدة خطوات متكاملة لعل أمهها اآليت:
 واخلاصة: أوال: مشروع تطوير البنية التحتية لنظم االتصاالت، لتواكب التحول الرقمي لكل مؤسسات اجملتمع العامة

مشروع حاسوب لكل  -مشروع حاسوب لكل طفل -مشروع حاسوب لكل أسرة  -اخلدمات اإللكرتونية ودعمهامشروع تطوير 
 مشروع بناء معلومايت وطين شامل. -مدرس 

 اثنيا: استثمار القوى البشرية فنيا وعلميا وتقنياً حيث سيتم ذلك من خالل:
دعم تدريس املنهج  -يف اخلطة التنموية لتطوير التعليم يف ليبيا األساّسي، كمرحلة أوىل جعل احلاسب اآليل أداة مساعدة للتعليم 

توسيع دائرة معرفة املتعلمني واملعلمني من خالل امتالكهم املعرفة واملهارة املعتمدين على استخدام تقنية احلاسب،  -التعليمي اجلديد 
ابعتماد -اء جيل قادر على حماكاة احتياجات العصر بن -لك اخلربة واملعرفةواإلملام بكيفية تطويع شبكات املعلومات ملساندة ت

 أسلوب التعلم التفاعلي والذايت، كأسلوب يف مجيع املراحل الدراسية .
 م(. 2009)اهليئة العامة للمعلومات واالتصاالت، 

 
 يلي:ى الصعيد احمللى كما اثلثا: صياغة األهداف اخلاصة للمشروع الوطين للحاسب اآليل الثابت واحملمول، عل

متكني مجيع أفراد األسر الليبية من احلصول على جهاز حاسوب مناسب ومستلزماته الضرورية، وتطبيقات متكنهم من االستفادة 
متكني اآلابء من معرفة تقنيات عصر اجليل  -من حياهتم اليومية، وتوسيع مداركهم املعرفية وربطهم مبصادر املعرفة حمليا ودوليا 

مشاركة أبنائهم وتوجيههم حنو االستفادة املثلى من متطلبات هذا العصر، وخصوصا حتديث احمليط املدرسي اجلديد، ومتكينهم من 
  متكني املواطن اللييب من ختطي األمية الرقمية، وتضييق الفجوة بينه وبني مواطين الدول املتقدمة.-والتعليمي

 اخلالصة:
دأ مبكرا، فإهّنا مازالت يف طور احلداثة والنمو، ولعل ميدان العمل الرتبوي من أّن بعضها قد ابت إن جتارب الدول العربية ابلرغم

خصوصا هو ميدان غىن ابلتجريب، وليس التجريب هنا سلبياً بل اجيايُب فيما يتعلق ابستخدام احلاسب اآليل، فقد توجد  –والتدريس  –
ملعلمني واملتعلمني على حد سواء، مع التأكيد على ضرورة ألكرب قدر ممكن من ا ضرورة لتوفري فرص التعامل مع تكنولوجيا احلاسب
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 توفري مقدار من املراجعة والتقومي ملراحل تنفيذ هذه املشاريع ، وخالصة لكل ما سبق تري الباحثة أبنه من املهم أن يتم استخدام تقنية
و استخدام التقنية ، تظهر بشكل مباشر يف تعلق وم انفتاحا كبريًا حناحلاسب اآليل يف مرحلة تعليمية مبكرة ، حيث يشهد العامل الي

ئج األطفال يف كثري من األحيان ابألجهزة اإللكرتونية ، فإذا ما مت توظيفها يف خدمة عملييت التعليم والتعلم فإننا يف الغالب سنشهد نتا
ريب واملران، كذلك مقدار من التعلم الفرصة الكافية للتد جيدة ، حيث من املتوقع أن يتلقى املتعلم الذي يستخدم جهاز احلاسوب 

اب الشبيه ابللعب القرتان استخدامه جلهاز احلاسوب كأداة للتسلية والرتفيه وكذلك يصري التعلم مرانً وممتعاً حلد أن يصبح شبيهاً ابأللع
 االلكرتونية .

 النتائج :
التجارب املعاصرة لبعض الدول العربية لت علي تلخيص وتفسري من خالل الدراسة الوصفية  التحليلية السابقة اليت عم

د واألجنبية ، جيعلنا حندد ركائز أساسية، متثل بعض أوجه االتفاق واالختالف عن التجربة الليبية اليت من املهم أن يتم اإلفادة منها عن
 يت :التطبيق الفعلي الستخدام احلاسب اآليل يف نظم التعليم يف ليبيا ومن أمهها اآل

راء حول استخدام احلاسوب يف التعليم ابعتباره تقنية مستوردة وما حتمله من اسرتاتيجيات حديثة من شأهنا أن لقد تباينت اآل -1
تغري من شكل التدريس التقليدي للتدريس املعتمد على اآللة قد يكون من األفضل قصر استخدام احلاسوب على الشكلني 

 العريب مازال يف طور البناء الذهين واملعريف .حيث إن املتعلم  –اح املادة ووسيلة اإليض –األساسني 
 احلاجة لوجود خطة منظمة لتدريب املعلمني على استخدام احلاسوب يف املدارس قبل التسرع إبدخاله لغرفة الصف . -2
اف تقنية مبا حيقق األهداملواقف داخل غرف الصف حتتاج إلعادة النظر يف املنهاج وىف طرق التدريس املعتمدة على توظيف ال -3

 التعليمية أعلى مما كان ممكنا حتقيقه يف ظل ما سبق من تقنيات تقليدية.
 اخلطط القصرية املدى والتكاليف املالية الكبرية قد تعيق جتربة أو مشروع كان يشهد له ابلنجاح سابقا. -4
 اتج العمل الرتبوي.ن شأنه أن حيسن من نو أمهية توظيف واستخدام احلاسب اآليل يف حتقيق مهام تعليمية جديدة ، حيث م -5

 املقرتحات :
 وجند أبن املقرتحات الظاهرة هلذه العراقيل أمهها اآليت:

يكمن يف توطني احملتوى، أي أن نستخدم اجلهاز كأداة –املستوردة –لعل عالج ختّوف الرتبويني من استخدام التقنية احلديثة  -1
 ومناهجنا.ب مع ثقافتنا ونصّمم له الربامج التعليمية اليت تتناس

إن استخدام احلاسوب يف شكل واحد أو أكثر هو استخدام حمدود ، فمع وجود اجلهاز داخل جدران املدرسة هو فرصة  -2
جيدة لتبادل املعلومات واخلربات بني املعلم والطالب، ممّا يزّود اجلميع بنوع من الثقافة، هي ثقافة التقنية واملعلومات، وقد 

 ى جهاز واحد أو أكثر داخل كل مدرسة .ارب اعتمدت علشهدان جناح جت
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تعمل العديد من الدول على تدريب املعلمني وتطوير قدراهتم على استخدام احلاسوب بطرق خمتلفة كمنحهم األجهزة جماان  -3
ث يف جتربة مكافآت تشجيعية مثاًل، أو عرب عقد دورات حمو األمّية احلاسوبّية، أو تنظيم املسابقات التشجيعية، كما حد

 كويت.ال
 التوصيات :

لعل ما تلبيه املناهج احلديثة املطورة من حاجات عديدة وخمتلفة للمتعلمني يف ضوء التغري اجلذري يف أهداف التعليم ومضامينه 
احلالية، يسري حنو تزويد غرف الصف ابلتقنيات الرتبوية احلديثة اليت جتعل تدريس تلك املناهج مهمة سهلة ، خصوصا يف 

ليوم من التعليم التقليدي املعتمد على الكتاب والسبورة إىل التعلم االلكرتوين املعتمد على احلاسوب وشبكات حتول العامل ا
 املعلومات وانطالقاً من ذلك توصي الدراسة ابآليت :

تايل توصي الدراسة تعلمني، وابلبدأت الدول اآلن تشعر ابألمهية املتزايدة للمعلوماتية وحملو أمية احلاسوب يف أوساط املعلمني وامل -1
احلالية  االستعانة ابملنظمات العاملية الراعية للمشاريع التنموية التطويرية من أجل وضع خطط لتطوير التعليم املعتمد علي التقنية 

 اليوم.
ق التنمية التوسع يف إجراء دراسات علمية متوسعة حول مشروع استخدام احلاسب اآليل يف ليبيا، حيث ستسهم يف حتقي -2

 لمية الالزمة لتطوير جمال استخدام التقنية يف العملية التعليمية.الع
*************** 

 املراجـع :
استخدامات الربيد اإللكرتوين يف للتعليم، اجمللة الليبية للمعلومات واالتصاالت، العدد السابع، اهليئة العامة للمعلومات: طرابلس ،  -

 ( .م 2007ليبيا)
 

 لعربية:املراجع ا 
الثامنة  التعليم املستمر وحتديث املعلومات واقع وطموح، جملة العلوم االجتماعية واإلنسانية السنة (م2002حنان الصادق) بيزان، -

 الثامن تصدر عن اهليئة القومية للبحث العلمي، مكتب شؤون اإلعالم، طرابلس، ليبيا. العدد
رسالة اخلليج  املكرمة وجدة، الريض،يف املرحلة الثانوية يف مدينة مكة واقع تدريس احلاسوب (م1995كمال بن منصور)  ،مجىب -

 العريب، مكتب الرتبية العريب لدول اخلليج ، العدد السادس واخلمسون السنة السادسة عشر.
 تكنولوجيا التعليم املستقبلي، دار وائل: األردن. (م2009حارث عبود، العاين مزهر) -
رسالة ماجستري غري منشورة ، التدريسية ومقرتحات تطويرهتوظيف تقنيات التعليم يف العملية  واقع(م2009خضار، نسرين بديع ) -

 الالذقية، سوري.
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 الرتبية كلية  رسالة ماجستري غري منشورة،، (.فعالية التعليم املربمج يف تدريس مادة النحو يف املرحلة اإلعداديةم1978اخلياط حورية ) -
 ،جامعة دمشق، سوري.

رسالة ماجستري غري منشورة، وزارة الرتبية (م1990)مشروع إدخال احلاسوب يف التعليم رة الرتبية يف دولة الكويت لتقومي دراسة وزا -
 والتعليم، الكويت .

دراسة وزارة الرتبية والتعليم: دولة الكويت لتقومي التدريس ابستخدام احلاسوب للصف األول املتوسط يف املدارس االستطالعية  -
 وزارة الرتبية والتعليم: الكويت.(م1995-1996)

املصدر  (م2009الدليل التنظيمي ملشروع إدخال احلاسب اآلليفي املرحلتني االبتدائية واملتوسطة لدول اخلليج العريب) -
www.hasb.org / vb / archive / index.php/t. 

ار املنار: مصراتة اللجنة الشعبية العامة للتعليم، د دليل املعلم يف تعليم مادة احلاسوب للصف السادس من مرحلة التعليم األساسي، -
 (.م2009-2008،ليبيا.) 

واقع استخدام احلاسب اآليل يف العملية التعليمية للصفوف األولية يف املرحلة (م 2008الدوىب، ابسم بن طلحة عبد الرمحن)  -
بية، جامعة أم سالة ماجستري غري منشورة، كلية الرت االبتدائية من وجهة نظر معلمي ومشريف احلاسب اآليل مبدينة مكة املكرمة. ر 

 القرى السعودية.
ملتقى  تكامل تكنولوجيا التعليم يف املنهج ودورها يف حتقيق اجلودة الشاملة،(م2009عبد الرمحن بن عبد احملسن )،  الدويرج -

 التخطيط والتطوير، قسم التقومي واجلودة الرتبوية: السعودية.
 املعاصر للحاسوب واالنرتنت، اجملتمع العريب: عمان، األردن.تكنولوجيا التعليم (م2006هادى مشعان) ربيع، -
فاعلية تدريس قواعد اللغة االنكليزية املربجمة ابلكتاب واحلاسوب "دراسة جتريبية" ،رسالة ماجستري (م1999إمساعيل خليل) الرفاعى، -

 ،كلية الرتبية ، سوري . غري منشورة، جامعة دمشق
 دار املريخ: السعودية . جتماعي للحساابت،التأثري اال(م2002سرور)، روسيتربج -
 ليبيا. منشورات جامعة اجلبل األخضر: غرين، ،كلية الرتبية، اجتاهات تربوية معاصرة (م 1997الزبيدى، سليمان عاشور ) -
.دار الفكر  ساسية للطالب املعلم "التقنية يف التعليم "مقدمات أ( م 2007سويدان ،أمل عبد الفتاح ؛ مبارز، منال عبد العال ) -

 ،عمان : االردن .
اثر إنتاج معلمي الريضيات ابملرحلة االبتدائية لربجميات الوسائط املتعددة احلاسوبية على تنمية  (م1994الفار، إبراهيم عبد الوكيل ) -

 كفاءاهتم التدريسية. كلية الرتبية: قطر.
 سرية: عمان، األردن.ات االجتماعية، دار املطرائق تدريس الدراس (م2006شيد خضر )ر  فخري، -
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الرتبية والكمبيوتر، املنظمة العربية للرتبية والثقافة والعلوم، ادارة  (م 1996حسني الطوجبى ) ،ليزا لوب ،هيوديلى ،ومارتن ،كارنوى -
 الثقافة: تونس العاصمة: تونس.

لرتبية ابجلامعات السعودية، جامعة امللك سعود، العدد دراسة واقع ومعوقات استخدام احلاسوب يف كليات ا، الرتبوية لةجم -
 ( م 2002)57

 واقع احلاسوب )الكمبيوتر(يف األردن،:املنظمة العربية للرتبية والثقافة والعلوم:(م1993اخلطيب، لطفي حممدا) للرتبية، العربية لةجم -
 . 13ج ، م2العدد  األردن، عمان،

املنهج الرقمي احملور األساسي يف التعليم اإللكرتوين، (م2005آمنة عبد احلفيظ ) وت،الك واالتصاالت، للمعلومات الليبية لةجم -
 العدد الثالث، اهليئة العامة للمعلومات: طرابلس، ليبيا.

(.املعلومات احلاسوب اإلنرتنت . : طرابلس 2004كرموس،لطفى الزروق )،جملةالليبيةللمعلوماتوالتوثيق،اهليئةالوطنيةللمعلوماتوالتوثيق -
 ،ليبيا. 

، تصدر عن اجلمعية  احلاضر واملستقبل مقالة علمية بني –التعليم األساسي (م 2017اجلرىب ،أبو القاسم سامل )، الرتبية علوم جملة -
 الليبية للمناهج واسرتاتيجيات التدريس ، طرابلس : ليبيا.

ديد دوره يف حتقيق بعض األهداف الرتبوية،:اململكة ملخص واقع استخدام احلاسب اآليل املرحلة االبتدائية وجت، الرتبية كلية  جملة -
 . م ( 2009العربية السعودية)

االجتاه حنو استخدام احلاسب اآليل يف العملية الرتبوية، دراسة استطالعية (م1994بن إلل، زكري حيي ) ، املنصورة جامعة الرتبية جملة -
 .57،مج 1دية، العدد عن طالب املدارس الثانوية ابإلحساء اململكة العربية السعو 

 يف التعليم العام يف اململكة العربية السعودية نظرة دولية مقارنة،واقع تعليم احلاسب اآليل (م2000،إبراهيم بن عبد هللا ) سنياحمل -
 .2، جملد 15ملخص رسالة ماجستري، جملة العلوم الرتبوية والدراسات اإلسالمية، جامعة امللك سعود، العدد 

ا املعلمون ومديرو استخدام التقنيات التعليمية وصعوابته يف الثانويت التخصصية كما يراه(م2009مد حسن )معيوف، خليل حم -
 ،ليبيا. ،أكادميية الدراسات العليا، بنغازي رسالة غري منشورة، املدارس واملفتشون الرتبويون بشعبية البطنان

، 12رجمياته التعليمية، حولية كلية الرتبية، السنة الثانية عشر، العدد التعليم مبساعدة احلاسوب وب(م1995املناعي، عبد هللا سامل) -
 قطر: قطر.جامعة 

تقومي استخدام الكمبيوتر يف مدارس التعليم الثانوي العام مبحافظة دمياط من خالل القائمني عليه (م 1997منصور، امحد حامد ) -
 . 6،مج  القاهرة لتكنولوجيا التعليم: ،اجلمعية املصرية واملستفيدين منه. سلسة تكنولوجيا التعليم

 يف الدول العربية يف الوطن العريب احلاضر واملستقبل، مكتب اليونسكو اإلقليمي دائيلتعليم االبتا( م 1990وثيقة اليونسكو ) -
 ،األردن. ،حترير إمساعيل على، عمان
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املناهج والكتب  إدارة، م 2001 /2000م للعام الدراسي اخلطة التطويرية للمناهج وحوسبة التعلي(م 2001وزارة الرتبية والتعليم  ) -
 املدرسية، عمان: األردن.

 .(م1997،كلية الرتبية، منشورات جامعة اجلبل األخضر: غرين، ليبيا) الوسائل التعليمية والتقنيات الرتبوية  -
 

 املراجع األجنبية:
 

1- Becker, H.J.(1984):CompueterIn Schools  Today Some Basic 

ConsiderationsAmericanJournal Of education 

2- Becker,.(1980):Computer  In The School , TutorTool,  

New Yourk, Teachers,.College. 

3- Bitter,gary G.,(1982):The Road To ComputarliteracSscopeAnd Sequence Model. 

Electronic learning:. 

4- Des . Report, and Tanet(1989) Information  ThechnologyIn  Initial Teacher Training 

,TroTter.london 

 

*************** 
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 أساليب التعلم وعالقتها بالتحصيل الدراسي
 جامعة بنغازي -اآلداب  طلبة كليةعينة من لدى 

 
 إعداد

 د. إبتسام مفتاح اخلفيفي
 م علم النفسقس -جامعة بنغازي  -عضو هيـأة التدريس بكلية اآلداب 

 
 
Abstract: 

The study aimed at finding out the relationship between learning styles and academic achievement 

in a sample of students of the faculty of Arts.  

The sample consisted of (300) students selected by non-random method (acaliable) using the 

descriptive approach and after collecting and processing the data statistically, the following results 

were obtained:  

• The sample of the sample was characterized by surface and strategic styles. 

• There is a positive relationship between deep learning and strategic learning achievement.  

• There is a negative relationship between surface learning and learning achievement. 

 

 ملخص الدراسة :
( 300هدفت الدراسة إىل معرفة العالقة بني أساليب التعلم والتحصيل الدراسي لدى عينة من طلبة كلية اآلداب ، تكونت العينة من )

اختيارهم ابلطريقة غري العشوائية )املتاحة( وابستخدام املنهج الوصفي اإلرتباطي، وبعد مجع البياانت ومعاجلتها إحصائيًا مت طالب مت 
 التوصل إىل النتائج التالية:

 متيز أفراد عينة الدراسة ابألسلوب السطحي مث االسرتاتيجي . -
 واالسرتاتيجي وبني التحصيل الدراسي. م العميقتوجد عالقة موجبة دالة إحصائياً بني أسلوب التعل -
 توجد عالقة سالبة دالة إحصائياً بني أسلوب التعلم السطحي والتحصيل الدراسي . -
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 مقدمة :
يعترب مفهوم أساليب التعلم من املفاهيم اليت ظهرت نتيجة البحث يف علم النفس املعريف ، حيث شهد البحث يف أساليب التعلم يف 

ة تطوراً ملحوظا ، ومبا أن علم النفس املعريف هو أحد فروع علم النفس الذي اتسم البحث فيها بدراسة العمليات ة املاضيالعشرين سن
 املعرفية لألفراد فقط و اهتم ببحوث التعلم وأصبحت هذه اإلسهامات أكثر ارتباطا بدراسة التعلم يف الفصل الدراسي .

أساليب التعلم ابملعىن املتعارف عليه يعود إىل القرن التاسع عشر، ومل تظهر استخدام م( أن  1985ويذكر )حممد زيد محدان ،  
الدراسات العلمية اجلادة ألساليب التعلم إال يف اخلمسينات من القرن العشرين، ومنذ ذلك احلني تعددت أنواع أساليب التعلم وتسمياهتا 

م ( .كما ظهرت اجتاهات عديدة يف األوساط  2007اهلام وقاد ،البحث  )ابختالف العلماء والباحثني الذين تناولوها ابلدراسة و 
ردة الرتبوية هتتم أبساليب التعلم لدى الطلبة ابعتبارها جمموعة من األداءات املميزة للمتعلم اليت يستخدمها يف استقباله للمعلومات الوا

م ( أن أسلوب التعلم يؤثر يف الطريقة اليت  Honey&Mumford)  ،1995إليه من البيئة احمليطة ومعاجلتها ، ولقد أكد كل من
ي يتقبل هبا الفرد ويعاجل هبا املعلومات وهو ابلتايل قد يعيق أو يساعد على عملية التعلم واألداء التحصيلي ،  فاملتعلم الناجح هو الذ

م( ، فأساليب التعلم هي اليت  2010بىن جديد،يستخدم األساليب اليت تتناسب مع املادة اليت يتعلمها واألهداف اليت يريد حتقيقها )ل
والتحليل ، فهي الطريقة  واالستنتاجحتدد طريقة األداء والتمكن يف ضوء النشاط املعريف املبذول من القدرة على التجريد واالستدالل 

خرين يف استقبال ومعاجلة املعلومات)حممد املميزة للمتعلم يف استقبال حمتوى التعلم أو املادة الدراسية ، حيث لكل فرد طريقة خمتلفة عن اآل
 م (. 2007داودى.

على دور أساليب التعلم يف التحصيل الدراسي وأن جتاهل دورها يعيق أو حيسن العملية التعليمية   Volk.  1987)ويؤكد ) فولك
ليب التعلم ال إىل أن االختالف يف أسا Dunn ( &Dunn . 1987)م( . وتوصلت دراسة كل من  2007)حممد داودى . 

م يكون فقط بني الطلبة من ذوي األعمار والقدرات العقلية املختلفة فقط ، بل بني الطلبة املتكافئني يف العمر والقدرات العقلية، وأن عد
من خالل دراسة أجراها على املراهقني متتد  Heide.2002)احرتام أساليب تعلم الطلبة يساهم يف رسوهبم .كما أوضحت )هايد  

( سنة أن أساليب التعلم تتغري بتقدم العمر، وهذا ما يدل على أن أساليب التعلم غري اثبتة ، بل تتعدل 17 – 13ارهم من )أعم
 ه( . 1434وتتشكل وفقا للظروف وطبقا لتقدم العمر والتخصص واملناهج الدراسية)حممد الغامدي،

طلب أساليب تعلم معينة وهذا يؤكد على ضرورة مطابقة م( أن االلتحاق ببعض الكليات يت 1993-كما بينت دراسة ) كولب 
 التخصص مع أسلوب التعلم .

ونظرا ألن أساليب التعلم كطريقة ملعاجلة املعلومات وارتباطها الوثيق ابلنشاط األكادميي للطالب ، حيث تعطي تفسريا أفضل للتحصيل 
دراسة )سبيكة ,(Sckmeck&Lokhart  -1983) الدراسي وهذا ما أكدت عليه العديد من الدراسات منها : دراسة

م ( هلذا حتاول الباحثة تناول موضوع أساليب التعلم ، وعالقته ابلتحصيل الدراسي للتعرف أوال على أساليب التعلم  2001اخلليفي،
الكلية ، من شيوع السائدة لدى طلبة كلية اآلداب ، فمن خالل تعامل الباحثة مع الطلبة ومن خالل شكاوى العديد من األساتذة يف 
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احلفظ والتلقني مما يؤثر يف حتصيلهم الدراسي وهذا جيعل الباحثة تفرتض أن األسلوب السائد لدى الطلبة هو  ألسلوباستخدام الطلبة 
األسلوب السطحي يف التعلم ، يف حماولة هلا تسليط الضوء على مفهوم أساليب التعلم والتعرف على عالقته ابلتحصيل الدراسي ، 

وة لالهتمام أبساليب التعلم لدى الطلبة واحملاولة لالستفادة منها يف حتسني مستوى التحصيل ، سواء ابلتعرف على األساليب كخط
السائدة لدى الطلبة أو تصميم برامج إرشادية لتعديلها إن مل تكن مناسبة للتخصص، أو حماولة خلق التوافق بني أساليب التعلم لدى 

 لدى املعلمني . وأساليب التعليم الطلبة
 

 حتديد مشكلة الدراسة :
 سبق تتحدد مشكلة الدراسة يف : استنادا إىل ما 
 التعرف على أساليب التعلم السائدة لدى أفراد عينة الدراسة . (1
 الدراسة .اإلسرتاتيجي ( والتحصيل الدراسي لدى أفراد عينة  –العميق  –التعرف على العالقة بني أساليب التعلم ) السطحي  (2
 هداف الدراسة:أ

 تتحدد أهداف الدراسة احلالية يف اإلجابة عن األسئلة التالية :
 ما أساليب التعلم السائدة لدى أفراد عينة الدراسة ؟ -1
 اإلسرتاتيجي( والتحصيل الدراسي لدى أفراد عينة الدراسة ؟ –العميق  –هل توجد عالقة بني أساليب التعلم ) السطحي  -2

 :أمهية الدراسة 
وع هذه الدراسة أمهيته من أمهية موضوع أساليب التعلم من جهة ومن عينة الدراسة من جهة أخرى وتتمثل أمهيتها يف التايل يستمد موض

: 
نظراً ألن أساليب التعلم اجتاه جديد يف التعلم يستند عليه اختالف طرق استقبال املعلومات ومعاجلتها لدى األفراد، وأتيت أمهية  •

لدى الطلبة ضرورة ، ليسهل على املربني كيفية التعامل معهم وفقا ألساليبهم يف التعلم أو كيفية تعديلها مبا  اليب التعلمالكشف عن أس
 يناسب حمتوى املادة.

يكتسب موضوع الدراسة أمهيته من أمهية عينة الدراسة وهم : طلبة اجلامعة حيث ميثل شباب هذه املرحلة طاقة هائلة ومصدراً  •
 ع مما يستدعي االهتمام بتنمية قدراهتم وحتسني أساليبهم يف التعلم .نمية اجملتمبشريً لت

ميكن أن تقدم هذه الدراسة نظرة تقيميه ألساليب التعلم اليت ميتلكها الطلبة ، وابلتايل تساعد يف تصميم برامج إرشادية لتعديل  •
 أساليب التعلم لتساعدهم على حتسني مستوى حتصيلهم .

 اسة:مصطلحات الدر 
 Learning stylesالتعلم:   أساليب (1
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(" أبهنا توجهات الطالب حنو الدراسة يف أثناء تناول ومعاجلة املعلومات ، اليت حتدد يف  Entwistle -1981يعرفها  ) انتويستل 
( ويعرفها ) فلدر (Entwistle:1981:p.100ضوء أهداف ودوافع تقود إىل تبين طرق وإسرتاتيجيات خمتلفة للدراسة

لوجدانية والنفسية اليت تعمل معاً كمؤشرات : أبهنا جمموعة من السلوكيات املعرفية وا -Felder &Selverman 1988)وسلفرمان
(، وهى وفقا هلذه الدراسة تتكون 204م.  2015اثبتة نسبيا، لكيفية إدراك وتفاعل واستجابة الطالب مع بيئة التعلم)كاظم الكعيب.

 من ثالثة أساليب من التعلم:
 

 Deep Styleالعميق : أ(األسلوب
املذاكرة متنحه الرضا الشخصي ، وجيب عليه أن يقوم بفعل الكثري من العمل يف موضوع ما حىت يصل هو أن يشعر الطالب أبن أوقات 

يف إىل استنتاجاته قبل رضاه عنها ، وشعوره كذلك أبن أي موضوع يطلع عليه ويذاكره سيكون مشوقاً له ، وغالباً ما يقضي وقتا كبريا 
سته ال جتدبه للموضوعات اليت يتلقاها كوهنا شيقة ابلنسبة له وتليب رغباته ، كما احلصول على معلومات جديدة كما أنه جيتهد يف درا

أنه يقضي أوقات فراغه يف البحث عن املواضيع الشيقة اليت مت دراستها ، كما أنه يدخل إىل القسم ويف ذهنه الكثري من األسئلة يوجهها 
 و يرغب يف إجياد اجلواب عليها . لألستاذ

 Surface Style:  ب(األسلوب السطحي
هو أن يكون هدف الطالب اجتياز املقرر الدراسي بقليل من اجلهد ، وأن يقوم مبذاكرة ما يكلف به ويطلب منه فقط من طرف أساتذته 

سة ، ممتعًا ابلنسبة له لذلك يقل جهده املبذول يف الدراخالل املقرر الدراسي ، يعين عند اجتياز االمتحاانت ، وال جيد املقرر شيقًا و 
وكذلك حيفظ الطالب املعلومات على ظهر قلب من غري فهمها ومتعنها ، فيكون غرضه احلفظ فقط دون الفهم والتمحيص يف املادة 

لنسبة له ، فكل ما حيتاجه هو املتعلمة، كما جيد أنه ليس من املفيد أن يذاكر املوضوعات أو الدروس بتعمق كوهنا تضيع الوقت اب
املواضيع بشكل سطحي ، وأنه يرى ليس من الضرورة مراجعة املواد اليت ال ميتحن فيها بل يركز على مراجعة اإلطالع على الدروس و 

 املواد اليت سيمتحن فيها فقط .
 Strategic Styleج(األسلوب اإلسرتاتيجي :

ويهتم الطالب يف هذا عة وجيدة للحصول على درجات مرتفعة كمعيار لألداء، يتضمن هذا األسلوب استخدام إسرتاتيجيات مرتف
األسلوب بتنظيم وقت املذاكرة كما تكون له رغبة قوية يف احلصول على عالمات مرتفعة يف االختبار ، حيث يكون تركيز الطالب على 

 احلصول على عالمات مرتفعة ال على إجناز مهمة الدراسة .
 ألساليب التعلم :التعريف اإلجرائي 

لب يف مقياس أساليب التعلم املستخدم يف الدراسة ، علما أبن لكل أسلوب درجة خاصة به وال هي الدرجة اليت يتحصل عليها الطا
 يوجد درجة كلية للمقياس .
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 (التحصيل الدراسي:2

ة، فهو يعرب عن مدى استيعاب الطلبة ملا تعلموه من "هو مقدار املعرفة واملهارة اليت حيصلها الطالب نتيجة التدريب واملرور خبربات سابق
خربات يف مادة دراسية مقررة أو عدة مواد دراسية ويقاس ابلدرجة اليت حيصل عليها الطلبة يف االختبارات املدرسية ) الشناوي زيدان 

 م  ( . 1998. 17.
 التعريف اإلجرائي للتحصيل الدراسي :

 حان اجلزئي ألربع مواد دراسية خمتلفة لكل طالب .هو املتوسط احلسايب لدرجات االمت   
 دود الدراسة :ح

 احلدود املكانية :مت تطبيق هذه الدراسة على طلبة كلية اآلداب جبامعة بنغازي.
 م .2017احلدود الزمانية : مت تطبيق هذه الدراسة ربيع 

 ع واخلامس والسادس بكلية اآلداب جامعة بنغازي .احلدود البشرية : مت تطبيق هذه الدراسة على عينة من طالبات الفصل الراب
 اإلطار النظري :

م ( تعدد أساليب التعلم ابختالف  1992تعددت تعاريف أساليب التعلم بتعدد النماذج املفسرة هلا، وابختالف الباحثني وقد علل )غنيم
جية حمددة ،  تساعده على تبين أسلوب تعلم معني مييزه عن الدوافع لدى األفراد أثناء عملية التعلم اليت على أساسها يكون الفرد اسرتاتي

م(، ويرى البعض أن تعدد أساليب التعلم هو جمرد اختالف يف املسميات يرجع إىل اختالف  2007األفراد )اهلام وقاد. غريه من 
 2004ذكر )جابر وقرعان ، م(.كما  2001الباحثني وطرقهم يف البحث ، وأن هذه املسميات مقاربة يف املعىن )رمضان،السحات، 

و انفعالية وفسيولوجية يتصف هبا املتعلمون وتعمل كمؤشرات اثبتة نسبيا للكيفية اليت يدرك  م( أن أساليب التعلم تعد سلوكيات معرفية
املتعلم ذاتيا الكتساب  هبا هؤالء املتعلمون بيئتهم التعليمية ويتعاملون معها ويستجيبون هلا ، أو الطرق والفنيات واإلجراءات اليت يتبعها

ذلك أن أساليب التعلم ممكن أن يتم تعديلها مبا يناسب البيئة التعليمية ، ألهنا تتصف م( معىن  2011خربة جديدة.)حممد الغامدي .
علومات ابلثبات النسيب كما ميكن توظيف البيئة التعليمية لتناسب أساليب التعلم ، فأساليب التعلم هي طريقة الفرد يف استقبال امل

ذكر أن هناك جمموعة من العوامل تؤثر يف الفرد وتشكل أساليب التعلم اليت والتفاعل مع هذه املعلومات واالستجابة هلا ، واجلدير ابل
 يكتسبها مما جيعل األفراد خيتلفون عن بعضهم يف أساليب التعلم ، و هذه العوامل هي : 

 ليت يتلقاها الفرد هي األساس يف تشكيل أساليب التعلم.(الوسط الثقايف وأساليب التنشئة االجتماعية ا1
 العقلية حيث ختتلف أساليب التعلم ابختالف القدرات العقلية كما أوضحت ذلك العديد من الدراسات .(القدرات 2
كبري يف تشكيل أساليب (املناهج وطرق التدريس حيث للمناهج وطرق التدريس والربامج التعليمية واألنشطة اليت يتعرض هلا الفرد ، دور  3

 م(. 1995على آخر)يوسف عبد الفتاح .  التعلم مما جيعل الطلبة يفضلون أسلوب تعلم 
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 وهذا يعين أن طرق التدريس املتبعة واملناهج التعليمية تسهم يف تشكيل أساليب التعلم لدى الطلبة ، وهذا ما تالحظه الباحثة يف البيئة
طرق التدريس يف املراحل ن على احلفظ والتلقني والتناول السطحي للمعلومات ، وهم يرون أبن العملية من أن معظم الطلبة يعتمدو 

األوىل من التعليم األساسي تعتمد على حفظ املعلومات وتلقينها، دون االهتمام بفهم وحتليل هذه املعلومات وال تعتمد على االستنتاج 
 املنطقي والعمليات العليا يف التفكري .

م لدى األفراد ، حيث يكون الفرد يف بداية حياته لعلمي، ابلرغم من أن التجارب احلياتية املبكرة تشكل أساليب التعل(التخصص ا4
، Kolbعاما وسطحيا يف التعلم ولكن مع تقدم العمر ونتيجة للتخصص يصبح الفرد أكثر عمقا يف تعلمه ، حيث ذكر )كولب 

دي ، بينما األفراد ريخ والعلوم السياسية وعلم النفس يكون لديهم أسلوب التعلم التباعم ( إن األفراد الذين يتخصصون يف التا 2005
م( واجلدير ابلذكر أنه مت أتسيس جمموعة  2007الذين يتخصصون يف اهلندسة والطب يكون لديهم أسلوب التعلم التقاريب )اهلام وقاد ،

 عليها مسميات أساليب التعلم من هذه النماذج : من النماذج صنفت على أساسها أساليب التعلم ، واختلفت بناء
 ( .Entwistle.  1981أمنوذج ) انتوستل (1

ويقوم هذا النموذج على أساس العالقة بني أساليب تعلم الفرد ومستوى نواتج التعلم ، وهو يركز على دوافع الفرد حنو التعلم ، وقد 
وقدرته والعربية ، بينت مجيعها متتع هذا النموذج بدرجة مرتفعة من الصدق أجريت دراسات عديدة على هذا النموذج يف البيئة األجنبية 

 العالية على التنبؤ ابلتحصيل الدراسي، وسوف تتبىن الباحثة هذا النموذج يف الدراسة احلالية ، وستصنف أساليباً وفقا له إىل : 
ىن، واستخدام التشابه والتماثل يف وصف األفكار بصورة (األسلوب العميق ويتميز أصحاب هذا األسلوب ابلقدرة على البحث عن املع1

 رهتم على ربط األفكار اجلديدة ابخلربات السابقة .متكاملة وقد
(األسلوب السطحي ويتميز أصحاب هذا األسلوب ابلقدرة على تذكر احلقائق ، ويعتمدون يف دراستهم على التعليمات الواضحة 2

 واحلفظ .
ط وهم غري قادرين على تنظيم يز أصحاب هذا األسلوب ابلدافعية العالية لإلجناز، هبدف النجاح فق(األسلوب االسرتاتيجي ويتم3

أوقات االستذكار ، واجتاهاهتم سلبية حنو الدراسة وحياولون احلصول على تلميحات من املعلم يف موقف التعلم لغرض النجاح فقط  
 –موذج ) بيجز( الذي يتألف من ثالثة أساليب للتعلم هى )السطحي م( هذا ويتشابه منوذج)انتوستل( بن 2015)كاظم الكعيب،

م(، ويعتمد   2012التحصيلي( ويتشابه األسلوب التحصيلي مع األسلوب االسرتاتيجي عند انتوستل )طالب القيسي ، –عميق ال
التعلم حيث يعتمد اختالف أساليب منوذج ) انتوستل ( على أساس العالقة  بني أسلوب التعلم الذي يتبناه الطالب ، ومستوى انتج 

 ه وهذه التوجهات هي :التعلم على دوافع الطالب وتوجهات
(التوجه حنو املعىن الشخصي: و يتجسد يف األسلوب العميق حيث حترك الطالب دوافعه الداخلية ابلرغبة يف الفهم والكشف عن 1

 احلقيقة وهذا يؤدى إىل الفهم العميق للمحتوى .
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عه اخلارجية األمر الذي جيعله يقوم مبحاوالت وهو يتجسد يف األسلوب السطحي حيث حترك الطالب دواف ادة اإلنتاج :(التوجه حنو إع2
 بسيطة جلمع بعض املفاهيم واألدلة ، وربطها ابخلامتة مما يؤدي إىل الفهم غري الكامل وتداخل املعلومات .

ي حيريريريريريريث حتريريريريريريريرك الطالريريريريريريب دوافريريريريريريريع الرغبريريريريريرية يف النجريريريريريريرياح ، الريريريريريريريذي و يتجسريريريريريريد يف األسريريريريريريريلوب االسريريريريريريريرتاتيج (التوجــــــه حنـــــــو التحصـــــــيل :3
ظريريريريريرييم وقتريريريريريريه للدراسريريريريريرية بطريقريريريريريرية متناسريريريريريريقة يف حريريريريريريدود املريريريريريرينهج ، هبريريريريريريدف النجريريريريريرياح يف هنايريريريريريرية الدراسريريريريريرية ) رمضريريريريريريان حممريريريريريريد ، جتعلريريريريريريه حيريريريريريرياول تن

 م( .  2001جمدى الشحات  
أبن الطلبة ذوو التعلم العميق حياولون  بني الطلبة ذي التعلم السطحي والتعلم العميق ، Severiens . 1997 ) ومييز )سيفرنس

سية للمحتوى واهلدف منه ، وحياولون تذكر املعلومات السابقة وربطها ابملعلومات اجلديدة ، يف حماولة للوصول التعرف على العناصر الرئي
التذكر احلريف ألجزاء احملتوى إىل فهم عميق للمحتوى ، بينما الطلبة ذوو التعلم السطحي يتجهون إىل جتزئة احملتوى ويعتمدون على 

م ( ومعىن ذلك أن الطلبة ذوو األسلوب العميق يف  2013أمهية يف االمتحان )علي مصطفى ،  ويهتمون بعبارات معينة يعتقدون ذات
لوب السطحي التعلم حياولون أن يستخرجوا املعىن من النص أو احملتوى  وال يتقبلون األفكار بدون فحص انقد ، بينما الطلبة ذوو األس

حريف دون االهتمام مبعناها ، و خالصة القول : فإن أساليب التعلم هي أحد  يف التعلم فإهنم يهتمون حبفظ احلقائق واملعلومات بشكل
حل مشكالت ، وأن أساليب التعلم حتدد طريقة الفرد يف معاجلة املعلومات ، وأن  –تفكري  –إدراك  –حمددات قدرات الفرد من انتباه 

هو قابل للتشكل وميتاز ابملرونة، أي ميكن أن يتم تعديل ألساليب فرد أسلوابً مييزه عن غريه من األفراد، هذا األسلوب اثبت نسبيا فلكل 
 لتعلم لتناسب مع  بيئات التعلم .ا

 الدراسات السابقة :
 م( 1986دراسة ) حممود حممد. -1
وأسلوب التدريس ومسات املتعلم وحمتوى التعلم على التحصيل الدراسي، وقد  هدفت الدراسة إىل التعرف على أثر تفاعل أسلوب التعلم 

( معلماً واستخدام 61( طالباً و)584مت تطبيق مقياس أساليب التعلم إعداد ) انتوستل ( لقياس أساليب التعلم على عينة تكونت من )
الدراسي ابختالف التفاعل بني حمتوى التعلم وأسلوب لعاملي ، وأظهرت نتائج الدراسة اختالف مستوى التحصيل الباحث التصميم ا

التعلم ، كما أظهرت النتائج ارتفاع مستوى التحصيل الدراسي لطلبة التخصصات األدبية ذوى أسلوب التعلم االسرتاتيجي وارتفاع 
 مية ذوي أسلوب التعلم العميق .مستوى التحصيل الدراسي لطلبة التخصصات العل

 م(Schmeck .1982دراسة ) -2
هدفت الدراسة إىل التعرف على الفروق يف أساليب التعلم بني طلبة اجلامعة مرتفعي التحصيل ومنخفضيه ، حيث طبق عليهم اختبار 

تصنيفهم إىل مرتفعي ومنخفضي ( طالبًا مت 790التحصيل األمريكي ومقياس أساليب التعلم إعداد الباحث على عينة تكونت من)
الطلبة املرتفعي حتصيال أفضل  وجود فروق بني العينتني حيث كان (،أظهرت النتائج( T م الباحث اختبار التحصيل الدراسي ، استخدا

 .ه( 1434يف أسلوب التعلم العميق من املنخفضي حتصيالً )حممد الغامدي،
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 م( 1990دراسة ) رمضان حممد  -3
املعريف ، وأسلوب التعلم لدى املتعلم على التحصيل الدراسي  ىل التعرف على أثر تفاعل أسلوب تعلم املعلم ، األسلوبهدفت الدراسة إ

، وقد مت تطبيق مقياس أساليب تعلم املعلم إعداد الباحث ، ومقياس أساليب تعلم املتعلم إعداد) حممود عوض هللا  ( على عينة تكونت 
( وأظهرت النتائج أن أكثر اجملموعات  2× 2× 2التصميم العاملي )  ذياستخدام الباحث حتليل التباين ( معلم و 12(طالباً و)529من)

 تفوقا يف التحصيل الدراسي جمموعة أسلوب تعلم املعلم السطحي مع أسلوب تعلم الطالب العميق .
 م( 1990داسة )عبد اجمليد مرزوق . -4

املتأخرين دراسيا وفقا للتخصص ، طبق أساليب التعلم والدافعية لإلجناز بني الطلبة املتفوقني و هدفت الدراسة إىل التعرف على الفروق يف 
( متأخرًا دراسيًا يف ختصصات 45(متفوقًا و )45(طالبًا منهم)90الباحث مقياس أساليب التعلم من إعداده على عينة تكونت من)

لتعلم العميق بينما أساليب التعلم حيث متيز الطلبة مرتفعي التحصيل أبسلوب ا خمتلفة، أظهرت نتائج الدراسة وجود فروق بني العينتني يف
 كان الطلبة منخفضي التحصيل من ذوى األسلوب السطحي .

 Caldwell &Ginthier. 1996)دراسة ) كالدويلوجينسري-5
يف التحصيل الدراسي، حيث طبق الباحث  هدفت الدراسة إىل التعرف على الفروق يف أساليب التعلم بني الطلبة املنخفضني واملرتفعني

( تلميذا ابلصف الثالث 82واختبارات القراءة والريضيات على عينة تكونت من ) (Dunn,1996)م من إعدادمقياس أساليب التعل
دراسي من خالل والرابع االبتدائي ، أظهرت نتائج الدراسة وجود فروق يف أساليب التعلم بني العينتني وأنه ميكن التنبؤ ابلتحصيل ال

 %.80أساليب التعلم بنسبة 
 م( Snyder .2000دراسة سندر)-6

هدفت الدراسة إىل معرفة العالقة بني أساليب التعلم والذكاء والتحصيل الدراسي لدى طلبة املدارس ، حيث طبقت الباحثة مقياس 
فة للمعدل الرتاكمي للطلبة ،وقد  تكونت العينة أساليب التعلم من إعدادها ومت قياس التحصيل الدراسي ابختبارات مقننة ابإلضا

الباً ،و استخدمت الباحثة معامالت االرتباط وأظهرت النتائج وجود عالقة موجبة بني أساليب التعلم العميق والتحصيل ( ط128من)
 الدراسي .

 م( Jourdan&Arjomand.2003دراسة) -7
سويق( وقد مت تطبيق لدى طلبة اجلامعة يف التخصصات )احملاسبة، واإلدارة، والتهدفت الدراسة إىل التعرف على أساليب التعلم املفضلة 

( طالباً وابستخدام املتوسطات والنسب املئوية ، أظهرت النتائج 274قائمة أساليب التعلم من إعداد) كولب ( على عينة تكونت من)
 العينة ابختالف التخصص. التمثيلي(مها املفضالن لدى معظم أفراد –أن أساليب التعلم) التقاريب 
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 (م duff  .2004) دراسة-8
الدراسة إىل التعرف على العالقة بني أساليب التعلم والتحصيل الدراسي لدى طلبة اجلامعة ، يف ختصصات خمتلفة طبق عليهم  هدفت

( طالب 200م( ومعدالهتم الرتاكمية كمؤشر للتحصيل الدراسي على عينة تكونت من) Romero) . 1992مقياس أساليب التعلم
 –التباعدي  –ت احلسابية أظهرت النتائج وجود ارتباط موجب بني أساليب التعلم ) التقاريب وابستخدام معادالت االرتباط واملتوسطا

 يفي( ومعدالت التحصيل الدراسي . التك –االستيعايب 

 الدراسة:إجراءات 
ت بشكل مقنن : استخدمت الباحثة املنهج الوصفي اإلرتباطي ، وهو منهج يهتم بوصف الظاهرة أو املشكلة بواسطة مجع البيااناملنهج

وتصنيفها وحتليلها، وإجراء مقارانت وإجياد العالقات بني متغريات الظاهرة أو املشكلة ، وحماولة االستفادة من النتائج لوضع خطط 
 م(. 2007مستقبلية)سامي ملحم . 

ة من الفصول الرابع واخلامس يتمثل جمتمع هذه الدراسة من طلبة كلية اآلداب جامعة بنغازي ، ويشمل االختيار مجيع الطلب اجملتمع:
 والسادس ابلكلية .

احني أمامها من الفصل الرابع حىت السادس مت اختيار عينة الدراسة ابلطريقة املتاحة حيث طبقت الباحثة الدراسة على الطلبة املت العينة:
 اآلداب .( طالب من كلية 300، مبساعدة طلبة حبث التخرج وبعض األساتذة يف الكلية وبلغ حجم العينة)

 أدوات الدراسة:
 Entwistle&Tait 1994)اتيت -قامت الباحثة ابستخدام مقياس أساليب التعلم من إعداد) انتوستل مقياس أساليب التعلم:

 –( بنود على كل فرع من فروع املقياس )العميق 10(بنداً موزعة إىل)30وهو مكون من ) Duff 1997)ذي قام بتعديله) دوفال
غري موافق  –غري متأكد  –موافق إىل حد ما  –اتيجي ( يتم اإلجابة عن البنود وفقا ملقياس مخاسي ) موافق متاما االسرت  –السطحي 

 ( ابلنسبة للبنود االجيابية والعكس للبنود الفرعية.1، 2،  3،  4،  5وتعطى املفردات)  غري موافق متاما ( –إىل حد ما 
 صدق وثبات مقياس أساليب التعلم:

تحقق من صدق وثبات املقياس من قبل معد املقياس وكانت املؤشرات عالية ، حيث قامت الباحثة ابلتأكد من ثبات املقياس حيث مت ال
 –السطحي  –( لألبعاد ) العميق  0.70 – 0.60 – 0.65كرونباخ (، وكانت مؤشرات الثبات عالية وهي ) بطريقة ) الفا  

 0.77 – 0.81حثة ابلتأكد من صدق املقياس ابستعمال الصدق الذايت وكانت مؤشراته )االسرتاتيجي ( على التوايل ، كما قامت البا
 ي ( على التوايل .االسرتاتيج –السطحي  –( لألبعاد ) العميق  0.84 –

 األساليب اإلحصائية:
وبناء على طبيعة أهداف (  SPSSمتت معاجلة البياانت عن طريق احلاسب اآليل وابستخدام احلزمة اإلحصائية للعلوم االجتماعية ) 

 الدراسة، متت معاجلة البياانت ابألساليب اإلحصائية التالية :معامل االرتباط) بريسون( والنسبة املئوية . 
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 مجع البياانت:

( طالباً من جمتمع الدراسة هبدف التأكد من صدق وثبات أدوات 30(اختارت الباحثة جمموعة من الطلبة بشكل عشوائي وعددهم )1
 سة .الدرا

 ( طالب .300( قامت الباحثة ابختيار عينة الدراسة ابلطريقة املتاحة وبلغ عددهم)2
لى درجات االمتحان اجلزئي لكل أفراد عينة الدراسة ، بواقع أربع مواد لكل طالب (استعانت الباحثة أبساتذة املواد للحصول ع3

 .وحساب املتوسط احلسايب للدرجات كمؤشر ملتغري التحصيل الدراسي
 (طبق مقياس أساليب التعلم على عينة الدراسة مبساعدة طلبة حبث التخرج واستغرق التطبيق ربع ساعة يف كل جلسة .4
 اس وتفريغ البياانت ومن مت حتليلها إحصائياً .(مت تصحيح املقي5

 حتاول الباحثة يف هذا اجلزء اإلجابة عن أسئلة الدراسة . نتائج الدراسة ومناقشتها:
: ما أساليب التعلم الشائعة لدى أفراد عينة الدراسة ؟ ولإلجابة عن هذا السؤال قامت الباحثة ابستخراج التكرارات  ولالسؤال األ

 ( يوضح ذلك1والنسب املئوية لدرجات أفراد العينة على مقياس أساليب التعلم واجلدول )
 ( 1اجلدول ) 

 أساليب التعلماس التكرارات والنسب املئوية ألفراد عينة الدراسة على مقي
 النسبة املئوية التكرار األسلوب

 %23.33 70 العميق
 %33.34 130 السطحي

 %33.33 100 االسرتاتيجي
 %100 300 اجملموع

 
(أن أعلى النسب كانت ألسلوب التعلم السطحي يليه االسرتاتيجي مت العميق ، وهذا يعين أن نسبة كبرية من الطلبة 1يوضح اجلدول ) 

أسلوب التعلم السطحي أي يقومون حبفظ املقررات الدراسية دون فهم ودون متعن، وهدفهم اجتياز املقرر بقليل من اجلهد وهذا ميتلكون 
( وهذا يفسر تدين التحصيل الدراسي لدى طلبة اجلامعة بشكل (Jourdan&Arjomand . 2003من  يتفق مع دراسة كل

 عام.
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االسرتاتيجي ( والتحصيل الدراسي لدى أفراد عينة الدراسة  –السطحي  –التعريلم) العميق هل توجد عالقة بني أساليب السؤال الثاين:
عامل االرتباط ) بريسون ( لدرجات أفراد عينة الدراسة على مقياس أساليب التعلم ؟ ولإلجابة عن هذا السؤال قامت الباحثة ابستخدام م

 ضح ذلك .( يو  2ومتوسط درجاهتم يف االمتحان اجلزئي . واجلدول ) 
 

 ( 2اجلدول ) 
 معامالت االرتباط بني درجات أفراد العينة على مقياس أساليب التعلم والتحصيل الدراسي

 الداللة رتباطمعامالت اال أساليب التعلم
 دال 0.42**  العميق

 دال - 0.26**  السطحي
 دال 0.16* االسرتاتيجي

 (0.05(       * دالة عند )  0.01** دالة عند ) 
( أنه توجد ارتباطات دالة إحصائياً بني أساليب التعلم والتحصيل الدراسي ، حيث يتضح أنه كلما كان أسلوب 2تضح من اجلدول )ي

اسرتاتيجي ( يتحسن التحصيل الدراسي وكلما كان أسلوب التعلم )سطحي( ينخفض التحصيل الدراسي  وهذا ما  –عميق التعلم ) 
لتعلم من دور يف الطريقة اليت يتقبل هبا الطالب املعلومات ويعاجلها ، فهي تعيق أو تساعد يف عملية التعلم توقعته الباحثة ، ملا ألساليب ا

علم الناجح الذي يستخدم األساليب اليت تتناسب مع املادة واألهداف اليت يريد حتقيقها، وهذه النتيجة تتفق مع واألداء التحصيلي، واملت
م( اليت أظهرت أن الطلبة ذوى  1990ودراسة) رمضان حممد ،  (Snyder,2000 )م (و 1986دراسة كل من)حممود حممد ، 

م( وكما تتفق أيضا مع  1990ودراسة ) عبد اجمليد مرزوق ، Schmeck-1992)أسلوب التعلم العميق أفضل حتصيال، ودراسة ) 
سي من خالل أساليب التعلم بنسبة اليت أظهرت أنه ميكن التنبؤ ابلتحصيل الدرا (Caldwell &Ginthier 1996)دراسة 

هبا الفرد ويتمثل من أن أساليب التعلم تؤثر يف الطريقة اليت يتقبل  (Honoy& Mumford. 1995) %، وهذا يؤكد ما ذكره80
تعلم  املعلومات، وهي قد تيسر أو تعيق األداء التحصيلي ، كما أشارت العديد من الدراسات إىل ارتباط أسلوب التعلم العميق بنتائج

 عالية اجلودة يف الوقت الذي يرتبط فيه أسلوب التعلم السطحي مبخرجات تعليمية غري مرضية.

 التوصيات واملقرتحات:
 برامج إرشادية للطلبة لتعديل أساليب التعلم اخلاطئة واستبداهلا أبساليب تعلم أكثر فعالية يف التعلم .تصميم  •
ية الطلبة وأعضاء هيئة التدريس أبساليب التعلم،  للتعرف عليها ومعرفة أتثريها على تقدمي برامج توعية يف البيئة اجلامعية لتوع •

 خمرجاهتم العلمية والتعليمية .
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تباع أساليب تعلم غري فعالة، من خالل معرفة عالقتها ابلعديد من على العوامل اليت تدفع الطلبة إل وث ودراسات للتعرفإجراء حب •
 والبيئية ( . املتغريات)الوجدانية واملعرفية

 فعاليتها .إجراء حبوث ودراسات جتريبية لتصميم برامج إرشادية من أجل تعديل أساليب التعلم غري الفعالة ومعرفة مدى  •
 

*************** 

 املراجـــــــع
التحصيل  لى. أثر تفاعل أسلوب تعلم املعلم، األسلوب املعريف ، وأسلوب التعلم لدى املتعلم ع1990رمضان حممد رمضان .  -

 الدراسي، دكتوراه ، جامعة الزقازيق،. بنها .
م وعالقتها ببعض املتغريات املعرفية وغري املعرفية لدى عينة (. أساليب التعل2001رمضان حممد رمضان .جمدى حممد الشحات .) -

 . 61 – 31. ص 30العدد 1، اجمللد س،جملة كلية الرتبية عني مش من طالب اجلامعة
 ،القاهرة: دار النهضة .  ،الطبعة االوىل (. دراسات يف علم النفس الرتبوي1998ان . )الشناوي زيد-
 اإلعدادية(، التمثيل املعريف وعالقته أبساليب التعلم والتفكري لدى طلبة املرحلة 2012خلالق ،)طالب انصر القيسى ، أماين عبد ا -

 .  971 – 948، ص  4،العدد 23،اجمللد  ،جملة كلية الرتبية للبنات
 املتفوقني واملتأخرين دراسيا.(، دراسة مقارنة األساليب التعلم ودافعية واالجناز لدى عينة من الطالب 1990عبد اجمليد أمحد مرزوق ،) -

 . 615 – 597،ص 3، العدد5،اجمللد  اجمللة املصرية للدراسات النفسية
ان وأثره على تبين أساليب التعلم والتحصيل األكادميي لدى طالب (، البناء العاملي لدافعية االتق2013على أمحد سيد مصطفى،) -

 .272 – 242، ص 101، العدد3،جملة رسالة اخلليج،اجمللد كلية الرتبية
، 2،جملة األستاذ، اجمللد اإلعدادية(،أساليب التعلم وعالقتها ابحلاجة إىل املعرفة لدى طلبة املرحلة 2015كاظم حمسن الكعيب ،)  -

 . 336 – 201، ص 4العدد
وأثرمها على التحصيل الدراسي  االمتحان(، العالقة بني أساليب التعلم كنمط من أمناط معاجلة املعلومات وقلق م 2010لبىن جديد،) -

 . 123 – 93، ص 30، العدد  26،جملة جامعة دمشق، اجمللد 
التخصص  متغرييضوء  الثانوية مبدينة مكة املكرمة يفالسائدة لدى طلبة املرحلة  (،أساليب التعلم1434،) حممد بن مجعان الغامدى -

 ومستوى التحصيل الدراسي ، ماجستري، كلية الرتبية ، جامعة أم القرى .
التعلم على األداء يف حل املشكالت، ماجستري، علم النفس املعريف ، كلية  (،أثر الفروق الفردية يف أساليبم 2007،) حممد داودى -

 . نية ، جامعة احلاج خلضر ، ابتنةاآلداب والعلوم االنسا
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ي، التحصيل الدراس (،أثر تفاعل أسلوب التعلم ،أسلوب التدريس ، مسات املتعلم، حمتوى التعلم علىم1986حممود عوض هللا حممد،) -
 ها .بندكتوراه ، جامعة الزقازيق ،ب

طالبات املرحلة اجلامعية مبدينة وتوجيهات اهلدف لدى وعالقتها أبساليب التعلم  (،أساليب التفكري1329اهلام بنت ابراهيم وقاد،) -
 مكة املكرمة، دكتوراه ، علم النفس ، كلية الرتبية، جامعة أم القرى.

مارات ،جملة علم ري لدى عينة من اجلنسني بدولة اإلالتعلم والتفك وأمناط(، األبعاد األساسية للشخصية م1995يوسف عبد الفتاح،) -
 .339-314،ص35د،العد 3النفس ،اجمللد 

 

 اجع األجنبية:املر 
• Duff. A (2004) ،A Note on the problem solving style Questionnaire: An Alternative to 

Kolb’s Learning style Inventory? .Educational psychological, vol . 24,No5،pp 699 – 709 . 

• Novin, A .Arjomand, L . 8 Jourdan, L. (2003)، An Investigation into the preferred Learning 

styles of Accounting, management, Marketing, and General Business Majors, Teaching , 

& Learning, vol. 18 , No 1:pp. 24 -31. 

• Snyder,R. F.(2000) ،The relationship between learning styles/ multiple intellingences and 

academic achievement of high school students, HIGH School Journal, Vol83،No 2, pp 11- 

21 . 

 

 

*************** 

 

 

 

 

 

 

 



 
9201 يونيو - تاسعد المجلة جامعة البحر المتوسط الدولية           العد  

 

 123 

 

 حتمية التفسري الوراثي

The Inevitability of Genetic Explanation 

 إعداد

 د. حممد حسني احملجوب

 جامعة بنغازي –كلية اآلداب  –قسم الفلسفة 

 لبحث :ملخص ا

يتناول هذا البحث ابلدراسة والتحليل مسألة مهمة يف البحث العلمي بشكل عام وفلسفة العلوم بشكل حمدد ، وهي إشكالية تقدمي 
 . •للعمليات اليت تقوم هبا املادة الوراثية  اجليناتتفسريات علمية أو مقرتح تفسريات 

 مشكلة البحث :

طباق القوانني على تلك التفسريات تلك  هي احلتمية العلمية اليت تبناها بعض الباحثني مثل يف التفسريات الوراثية ومدى ان •احلتمية
م ( ، وأصحاب التوجهات اجلينية يف العلوم احلديثة مثل علم اهلندسة الوراثية  C.Bernard 1813 -1878العامل ) كلود برانر 

 ات العلمية؟ الوراثة واحلتمية يف ظل التفسري .إذن ما هي العالقة بني علم 

 هدف البحث : 

وأثرها يف النموذج البيولوجي للتفسري وهل DNAيسعى هذا البحث إىل رسم صورة مميزة للتفسريات اليت تقوم على املادة الوراثية 
 ؟الدور األكرب يف ذلك  Determinismللحتمية 

الذين حياولون تفسري الواقع كله  •• ميثلها فالسفة احلياة يقوم على الرؤية الفلسفية اليتنؤكد يف البداية على القول أبن هذا البحث ال
قع بوسيلة مفهوم احلياة ، اليت يعارضون هبا بعض الفلسفات األخرى مثل الفلسفة املثالية اليت تقوم على الفكرة يف سبيل تقدمي تفسري للوا
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هو الذي مييزهم ، وإمنا مييزهم  " وليس هذا وحده ،للواقع وكذلك الفلسفة التجريبية املادية اليت تقوم على املادة من أجل تقدمي تفسري 
الذي يسمى يف  1م "1900 -1600على األخص عن التجريبيني واملثاليني اهتمامهم بتحطيم اإلطار العام للفلسفة األوربية احلديثة 
ن هذا البحث  ومنهجه ، وميكن القول أبجمال البحث الفلسفي ابلفلسفة احلديثة ، هذا البحث يقوم على دراسات ونتائج العلم التجرييب

يقوم على فرضية مفادها )أن علم الوراثة هو املفتاح إىل املاضي وهو الكتاب الذي نقرأ به احلاضر وهو الدليل إىل استشراف املستقبل( 
 ، ويتمحور ذلك بني العديدفيه توجد املراحل الكونية الثالث : املاضي، احلاضر، املستقبل ،  فكل جني بشري البد أن يكون له سلف 

من وجهات النظر املتباينة اليت تبين تصوراهتا على رؤى علمية ، كما يشري هذا البحث إىل املنهج املستخدم يف توظيف اجلينات وأمهيتها 
ة اجلينات ولغة العلماء و دور اللغة يف العملية التفسريية ، وأييت ذلك يف ثالث تصورات للغة املوظفة يف هذه العملية التفسريية ، وهي لغ

ن جهة ولغة وسائل اإلعالم والعامة من جهة أخرى ، أو ما يفهمه العامة من تلك الوسائل عن دور املادة الوراثية متمثلة يف احلمض م
 .   .D .N.Aالنووي 

يف الكالم لبس فيؤتى " هو الكشُف واإلظهار ، وهو أن يكون يف األصل: Explanationيقول املعجم اللغوي العريب عن التفسري 
والتفسري املراد احلديث عنه يف هذا البحث هو تفسري بعض املظاهر يف علم الوراثة ، وهو هنا يتضمن بعض احلقائق  2يزيله أو يفسره "مبا 

األمراض الوراثية  العلمية اليت ميكن االعتماد عليها أو أخدها أدلة لتقدمي تفسري علمي ، ترتتب عليه العديد من األفعال الطبية يف جمال
زداد احلديث عنها بعد التوصل لعالج عدة أمراض ، وكذلك ما حققه مشروع اجلينوم البشري وما فتحه من آمال يف سبيل اجناز اليت أ

تقدم طيب يسمى ابلطب الشخصي ، وكذلك حماولة رسم صورة اترخيية للمجتمعات البشرية يف حلها وترحاهلا ، إضافة إىل توضيح 
قية املكوانت الكونية من حيوان ونبات ، وتشري املراجع الفلسفية ملسالة تقدمي تفسري للحقيقة العلمية ن الوشائج بني اإلنسان وبالعديد م

اراً ابلقول : " تفسري احلقيقة العلمية وإيضاحها هو أن تثبت أهنا متضمنة يف غريها من احلقائق املعلومة ، أو أهنا الزمة عن املبادئ اضطر 
ن القول هنا أبن هذا التعريف يقرتب كثرياً من فكرة االستلزام املنطقي ، وعرف التفسري العلمي يف االصطالح ابلقول: " اتصال وميك3"

كان اقدر على ذلك وأجدر ابلثقة ، أي أبقل إطناب وأكثر ارجحية   أفضلموضوعي موحد يُهب لفهم ظاهرة علمية حمددة ، وكلما كان 
 Hydrogenمن أحد وجوهه هو إعطاء خواصها ووصف مميزاهتا مثلما نفعل حني نفسر كلمة هيدروجني  ة ماوتفسري ظاهر  4عامة "

أبهنا تدل على غاز أو جسيم كثافته الذرية كذا ، ومن األمثلة على ذلك مرحلة وصف الوقائع يف نظرية التطور اليت انتقلت إىل مرحلة 
 . Natural Selectionsتخاب الطبيعي االنم ( Darwin1809- 1882التفسري مع فرض ) دارون 

اليت أعطت ملعلومات الوصف قيمتها العلمية احلقيقية ودفعت قطار العلم صوب التقدم ، ولقد قدم بعض الفالسفة مقارنة بني التفسري 
فضي إليه العلوم الطبيعية ذي تيف علم التاريخ والعلوم الطبيعية قال يف ذلك : " يف التاريخ منط من الفهم خيتلف إىل حد كبري عن ذلك ال

، وذلك ابالستناد إىل حيثيات ومقاصد ال أيمل أحد يف االختالف معها ، يف حني أن العلوم الطبيعية تعىن بعينات من الوقائع ، مبا 
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تبات ملرت هو مؤكد أو مرجح أن حيدث يف أي مناسبة تتحقق فيها أوصاف ) شروطا( حمددة ، كما يهتم العلم يف العلوم الطبيعية اب
وحيدد هذا الفيلسوف جمموعة من الشروط 5والشروط اليت تتحقق يف أي سياق ميكن تصوره قد حيدث فيه حدث ذو خصائص حمددة " 

 اليت ختص التفسري الوراثي وهي : 

 " التفسري الوراثي اخلاص يبني نوعا من االستمرارية بني شرط أو عدة شروط قبلية مؤقتة ونتيجة الحقة . -1
 ذا التفسري ابالستحواذ على أية قدرة تنبؤيه .هر هال يتظا -2
من هذه الشروط  6يؤكد التفسري الوراثي اخلاص على مرور الزمن يف اجتاه واحد فاألسبق يفسر احلدث الالحق وراثياً ال العكس" -3

 يطل شبح احلتمية العلمية . 

 احلتمية الوراثية : 

 لبحث ، وهنا سوف جند فريقني حياهلا: بني التأييد والرفض : هذه اإلشكالية اجلوهرية هلذا ا

 الباحثني .من  فريق مؤيد وميثله عديد –أ 

 الباحثني .من  فريق معارض وميثله أيضا عديد –ب 

ل ظاهرة من ظواهرها مشروطة مبا يتقدمها تّعرف هذه احلتمية أبهنا: " القول بوجود عالقات ضرورية اثبتة يف الطبيعة توجب أن تكون ك
( Henri Poincareالظواهر األخرى ، هذا التعريف يقرتب إن مل يتطابق مع التعريف الذي يقدمه ) هنري بوانكاري  أو يصحبها من

اليت منها : أن  مع اإلشارة إىل عدد من صفات القانون 7للقانون الذي نصه : " إذا توفرت كل الشروط فإن الظاهرة املعينة ستقع "
جتريبية مل تكن وال ميكن أن تكون إاّل تقريبية وعلينا دائما أن نتوقع صياغات جديدة ، وفكرة القانون تقرييب مستنبط من اختبارات 

ف نشري احلتمّية يف التفسريات العلمية تشمل العديد العلوم مثل العلوم الفيزيئية وهي كذلك يف تلك العلوم هلا مؤيدين ومعارضني ، سو 
م " عندما أُعيد اكتشاف قوانني ) 1900ميكن إرجاع فكرة التفسريات الوراثية إىل سنة إىل بعض من تصوراهتم يف املواضع املناسبة ، و 

م( للوراثة ، توصل ) مندل ( إىل قانون دراسة توارث الصفات يف نبات واحد هو  Mendel, Gregor 1822 -1884مندل 
أو اجلينات إذا استخدمنا املصطلح الذي ُصك هلا سريعاً  –ية بسلة الزهور ، لكن العلماء بَينوا وبسرعة أن عوامله الوراثية السائدة واملتنح

، تلك Chromosomes••رى ، كما أثبتوا أيضا أن اجلينات توجد على الكروموزومات ، حتكم الوراثة يف الكثري من الكائنات األخ
م كان قد اتضح بشكل مقنع أن 1907ة الكياانت الدقيقة خيطية الشكل املوجودة داخل نواة اخللية اليت تُلوَن عند الصبغ ، ويف سن

النقطة  والتفسريات املختلفة يف مسألة اجلني الواحد وإن كانت ، ومتت اإلشارة إىل  هذه  8املندلية ميكن أن تفسر وراثة لون العني "
لتفسري،  تلك اليت حتتاج الفكرة يف ذاهتا ظلت ابقية وهي التفسري بواسطة اجلينات ، كما ميكن القول أبن اجلينات قد تقدم مقرتحات ل
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ك النص التايل : " تبني امليتوكوندري إىل جهد يف التقصي والتجارب وكذلك الدراسات املقارنة ومن أوضح األمثلة على ذل
•Mitochondria  أن سلوك الرجال كان خيتلف عن سلوك النساء منذ آالف السنني ، ففي األقزام األفارقة سنجد من النادر أن

نسني ال ختتلف كثريا ألفراد منط من امليتوكوندري ألبعد من عشرين كيلو مرتاً ، بينما جند أن اجلينات اليت تنتقل عن طريق اجليشيع بني ا
 بني قرى تبعد عن بعضها مخسمائة كيلو مرت ، و هذا يقرتح أن الرجال وجيناهتم على األقل بني األقزام كانوا يسافرون بعيدا رمبا ألسباب

 .9بينما متيل النساء إىل البقاء يف مواطنهن"اقتصادية ، 

 فريق املؤيدين للحتمية الوراثية :  –أ 

م ( الضرورة " إن مبدأ احلتمية ضروري لعلوم األحياء  كما هو Claude Bernard1813 -1878رود برانوهي تعين عند ) كل
ثر فيه أتثريا متتابعاً ، وأضاف عين أسبابه القريبة استطاع أن يؤ ضروري لعلوم الفيزيء ، وقال أيضا إذا عرف الطبيب اجملرب حتمية املرض أ

ويضيف ) برانر ( " إن املظاهر  10موضع الشك  إال احلتمية العلمية ، فإنه ال جمال للشك فيها أبدا "ن النقد التجرييب يضع كل شيء أ
الداخلية تتغري هي األوىل ، ويقول : ما ينبغي معرفته كذلك احليوية عند احليواانت ال تتغري إال ألن الظروف الفيزيوكيميائية ألوساطها 

د ال تبدي حركتها احليوية إال داخل عالقة فيزيوكيميائية حتمية ، مع أوساط ابطنية يتعني علينا هو أن هذه اجلزئيات الباطنية يف اجلس
بسبب اجلينات املسببة لألمراض كما يرى بعض هذا التصور يفتح الباب أمام تكون مرض أو عدم توازن  11كذلك دراستها ومعرفتها "
جينًا ، ويف عام  450لبشرية اليت اكتشفها العلماء يف ذلك الوقت حبوايل م  قّدر عدد اجلينات ا1980الباحثني " ومع هناية عام 

 إىل أن فكرة ) كلود وهنا نشري12جيناً ، بعضها من اجلينات املسببة لألورام والكولسرتول وأمراض أخرى" 1500م ازدادت إىل 1985
مة طب اختباري ويف نطاق العالقة بني الفيزيزلوجية والتغريات برانر ( يف مسألة احلتمّية تدخل يف نطاق حماولته البارعة املتمثلة يف إقا

لبيولوجّية ، مبدأ املرضية ويف نطاق وحدة القوانني الصحية يقول يف ذلك : " مبدأ وحدة قوانني الّصحة واملرض ، مبدأ حتمية الظواهر ا
 جَية .خصوصّية الوظائف البيولوجّية أي التمييز بني البيئة الداخلّية والبيئة اخلار 

ويصف بعض  13إن أتسيس الطب االختباري يعين إظهار متاس هذه القوانني وتوافقها وابلتايل يعين وضع الطب التجرييب خارج الّشك " 
 AntoineLavoisier  1743 – 1794د برانر حىت وإْن كان قد أخذ عن )الفوازييهالباحثني حتمّية )برانر( ابلقول " إن كلو 

( فكرة ما كان Magandiم (  ، من خالل )ماجندي Pierre Simon de Laplace1749  - 1827(  و)البالسم 
ة ، الذي أاتح أخرياً للفيزيولوجيا أبن تكون ينبغي عليه أن يسمّيه احلتمّية ، فإنَه ال يدين لغري ذاته هبذا املفهوم البيولوجي للبيئة الداخليّ 

ومن أشهر دعاة احلتمّية يف العلم  14تنازل أمام سحر النموذج الذي تقّدمه الفيزيء " على غرار الفيزيء ذاهتا  علمًا حتمّيًا ، دون أي
احلوادث الراهنة هلا مع احلوادث الذي وصفت حتميته ابحلتمية الكونية يقول يف نص شهري: " إن  Laplace) الفيزيئي ) البالس

املاضية رابطة مؤسسة على املبدأ الواضح التايل ، وهو أنه ال شيء يبدأ يف الوقوع دون سبب وأن هذه البديهية املعروفة مببدأ السبب 
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ات حرية ال ميكن أن ختلق اليت نعتربها أفعاال إرادية حرة ، والواقع أن أكثر اإلراد الكايف = احلتمية ينسحب مفعوهلا حىت على األفعال
م( أتكيد  H.Bergson 1859 – 1941ويف نص للفيلسوف ) هنري برجسون  15هذه األفعال إال إذا كان هناك حافزاً حمدد اً "

ه حياة خيضع لقوانني حتمّية، فمىت حتققت شروط معينة على احلتمّية يف جمال معني دون آخر يقول النص : " فالعامل الذي ليس في
املادة على حنو معني . وال شيء مما تفعل املادة يند على التنبؤ ولو كان علمنا كاماًل وكانت قدرتنا على احلساب غري ذات تصرفت 

تنبأ خبسوف الشمس وكسوف القمر حدود، لعرفنا مقّدما كل ما سيجري يف الكون املادي غري العضوي يف كتلته ويف عناصره ، كما ن
تمية الوراثية وبصورة أدق يقول بعض الباحثني " " هل إبمكاننا أن حنمي احلرية اإلنسانية والتنوع بينما ويف هذا السياق تكون احل 16"

املهمة "، أن اجلينات  هذا النص وكأنه يشري إىل مهمة حمددة للجينات فهو يلتقي مع النص التايل يف حتديد تلك 17اجلينات تالحقنا ؟ "
ل البعض منا عباقرة ، أو أبطااًل  أوملبيني ، أو علماء يف الفيزيء النظرية ، وجتعل البعض اآلخر هي اليت حتدد من نكون ، هي اليت جتع

ى دور اجلينات ويف نطاق التأكيد عل18بل حىت متشردين "  –مدمين كحوليات ، أو مرضى ابهلوس اإلكتئايب ، أو مصابني ابلشيزوفرانيا 
يقول:  " يف غضون العقد القادم قد نبدأ يف العثور على ( Robert, Weinbergفاينربج فإن العامل  يف البيولوجيا اجلزئية ) روبرت 

جينات حتدد بشكل مدهش : املعرفة ، والشعور ، وغري هذين من نواحي األداء اإلنساين واملظهر ، وإنكار هذا لن يكون إال من قبيل 
ل النص التايل : " كل خصائص الكائن الظاهرية أو املظهرية وحىت ويف ذات السياق حول وظائف اجلني يقو  19الرؤوس يف الرمال " دفن

كما   20اخلصائص الوظيفية والفسيولوجية أو ما عرفناه ابلشكل الظاهري تعتمد ابلكامل على دقة تركيب ودقة التعبري لنواتج اجلينات "
يصاب هبا اإلنسان " أمناط الدان الشخصية  ات مسابري مهمة يف السياق العالجي وتشخيص بعض األمراض اليتميكن أن تكون اجلين

ميكن أن تكشف عن جينات معطوبة ، وتسمح  للوالدين أن يقررا ما إذا كاان يقبالن املخاطرة أبن يرزقا بطفل حيمل مرضا وراثياً ، إننا 
لب فإن هذا يعين أن الناس فنا كل األمراض ذات املكون الوراثي ، مثل السرطان ومرض القنعرف حنو مخسة آالف مرض وراثي فإذا أض

ويف مسار أتييد احلتمية البيولوجية وبشكل حمدد يف نطاق اجلينات كما أشران ظهر كتاب ) ليين 21ميوتون بسبب ما حيملونه من جينات "
"  What Genes Can't Doميكن أن تفعله اجلينات  م املوسوم " ما الذي ال 2003( " يف سنة  Lenny Mossموس 

لتمييز بني " نوعني خمتلفني جداً من اجلينات على وجه التحديد : قطع احلمض النووي اليت تؤثر فعالً يف تطور صفاتنا ، حيث طالب اب
ة أنه يبدو أهنا غري موجودة حقاً ، يطلق والكياانت االفرتاضية اليت افرتضها )مندل( اليت جيدها علماء الوراثة مفيدة على الرغم من حقيق

ألهنا ميكن أن ننظر هلا  بوصفها موارد تستخدمها الكائنات احلية خالل النمو عندما تتشكل أعيننا  Dاجلينات )موس( على األوىل 
أي Pre formtionisticallyألنه يتصور أهنا حتَدد صفاتنا قبل التكوين  Bوشخصياتنا وأجسامنا ، ويسمي األخرى اجلينات 

صورا آخر يقول فيه : " ال يشك أحد يف أن اجلينات تستطيع أن تشكل ( تMatt Ridleyويضيف ) مات ريديل  22قبل النمو "
مل أن اقنع القارئ أن هناك جيناً يقبع آأنين  التشريح ، أما فكرة أهنا تشكل أيضا السلوك فتحتاج هلضمها إىل ما هو أكثر بكثري ، إال

ي فوق ذلك تقع يف القلب من الثقافة البشرية ، ويضرب ( يلعب دوراً مهماً يف تزويد البشر إبحدى الغرائز ، وه 7على كروموسوم ) 
 احلتمية ، وحكم على مثااًل على احلتمية اليت قال هبا العديد من الباحثني ابلقول أن اإلميان بسلوك بشري فطري  هو وقوع يف كمني
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ؤية احلتمية اجلينية واضحة كما اتضحت يف النص السابق تظهر الر  23أفراد البشر مبصري قاس يكتب عليهم يف جيناهتم قبل أن يولدوا "
 عند السابقني ، الذين ميثلون االجتاه املؤيد لفكرة احلتمية اجلينية . 

( يقول يف ذلك Destouchesئية هناك من يرفضها من حُباث الفيزيء ) ديتوش يف مقابل التصور السابق لفكرة احلتمية الفيزي -ب
ظواهر الكوانتية ، ال ميكن تالفيها ال يف احلاضر و ال يف املستقبل ،والقول ابلالحتمّية األساسية : " إن الالحتمّية واقعة أساسية يف ال

واما  24ار تدخل الذات وآالت القياس شيئا ال ميكن التخلص منه "هذه يستتبع ابلضرورة نزعة ذاتية مفرطة لنفس السبب . أي اعتب
لذين يعارضون ذلك التصور قد مجع منهم كتاب ) شيلدون كرميسكي ، جريمي غروبر احلتمّية الوراثية فإن هناك العديد من الُبحاث ا

Sheldon Krimsky and Jeremy Gruber قول ( املوسوم التفسريات الوراثية املعقول والالمعGenetic 

Explanation ,Sense and Nonsense ور) شيلدون الكثري ممن مهتم  هو هبذه القضية ، ويف هذا الكتاب " مجع الربوفس
الرئيس  -خمتّص ابلفيزيء والفلسفة ، وأستاذ التخطيط البيئي واحلضري يف جامعة اتفت األمريكية ( واحملامي )جريمي غروبر -كرميسكي 

فريقاً من خرباء علم الوراثة ، ليجادلوا يف أن النظر    )Council of Responsible Geneticلوم اجلينية السابق جمللس الع
وميكن القول أبن هناك من الفالسفة من رفض فكرة 25ات بوصفها الكأس املقدسة لوجودان املادي ، هو مسعى غري علمي "إىل اجلين

م ، وهو 1911ي  وقد جند ذلك يف العمل املرتجم " لربجسون بعنوان املادة والذاكرة عام احلتمية العلمية بصورة عامة ، ويف أي جمال حبث
وكان مبثابة من يسبح ضد تيار العلم الطبيعي يف Scientific deter Minismمى ابحلتمية العلمية الذي كان يطعن فيه فيما يس

 26فأكتسب مسعة زائفة " القرن التاسع عشر

 ورين املتباينني :ولنبدأ اآلن يف طرح التص

ئز، وهو يستدل على مصداقية ( القائلة أبن هناك جني يزود البشر إبحدى الغراMatt Ridleyنشري يف البداية إىل فكرة )ريديل 
( الطريقة اليت يتكلم هبا البشر واستنتج T.shoumeskiفرضه جبهود عامل اللغة ) تشومسكي ( حيث يقول : " درس )نعوم شومسكي

ة دراسته أنه توجد أوجه متاثل يف األساس من كل اللغات ، فيها ما يشهد بوجود أصول حنو إنساين شامل . وحنن نعرف مجيعا طريقمن 
 استخدامها ، وإن كان من النادر لنا أن نعي هذه القدرة وهذا يعين والبد أن  هناك جزءاً من املخ البشري أييت وقد جهزته جيناته بقدرة

هذا  27اللغة ، ومن الواضح أن مفردات اللغة ال ميكن أن تكون فطرية وإال لتكلمنا مجيعا بلغة واحدة ال تتباين " متخصصة يف تعلم
يستغرق مادة تسمى اجلينات ، وحيدد يف ذات الوقت دورها يف مرياث إنساين مشرتك وهو اللغة  Conceptد وجود مفهوم النص يؤك

ولكن ابلنظر إىل اللغات اليوم يف جمال املقارنة قد يقول قائل إن النحو خيتلف من لغة إىل أخرى ويف بؤرة جوهرية وهي النحو يف اللغة ، 
، وهذا  Tierواحليوان  Madchenالذي يستعمل لتعريف الفتاة Dasاليت تتضمن فكرة احملايد وميثله الضمري  ! كما يف اللغة األملانية

للفتاة واملرأة ، رمبا سيكون رد ) ريديل ( أن عامل التطور والزمن له أثر كبري يف تلك  خيتلف عن اللغة العربية اليت تستخدم الضمري هذه
د جني له دور مميز ، ويف مسألة دور اجلينات فإننا سنذكر بعض األمثلة اليت تعزز ذلك وهي تعرب التباينات  لكن فكرته واضحة بوجو 
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( من P.S.Martin( و ) مارتن .LONGAرى العاملان ) لونج م " أج 1974عن املادة الوراثية يف هذا البحث ، ففي عام 
الذي امسه العلمي Slothحيوان الكسالن ختص Gypsum Caveامريكا دراسة على نفايت قدمية عثر عليها يف كهف 

Northrotheriops shastensis 11ابستخدام الكربون املشع ، أثبتت هذه الدراسة أن هذا احليوان قد انقرض منذ حوايل 
لتأثري حالت دون تعرض هذه النفايت ل –مثل الرطوبة املنخفضة واحلرارة الثابتة  –ألف سنة ويعتقد أن الظروف البيئية داخل الكهف 

التحلّلي للفطريت والبكتريي واحلشرات ، مما حدى ببعض الدارسني إىل الظن أبن هذه النفايت طازجة وأن حيوان الكسالن مل ينقرض 
 .D.N.Aم نشرت دراسة عن نفس النفايت وذلك ابستخدام التقنيات البيولوجية اجلزئية على محض 1998عام  ، ويف يوليو من

( ضمن جمموعة من  Svante Paaboايت القدمية ، وقد قام هبذه الدراسة الباحث األملاين الشهري ) اببو املوجود يف هذه النف
راسة احلامض النووي يف هذه النفايت عن وجود سبع جمموعات من النبااتت يف العلماء من أملانيا وأمريكا والسويد ، وقد كشفت د

 800يوان قبل انقراضه،  وان بعض هذه النبااتت يوجد إىل اليوم ولكنها على ارتفاع هذه النفايت الربازية كان يتغذى عليها هذا احل
ن التوزيع البيئي هلذه النبااتت يف فرتة زمنية خلت ، ويف مرت من مستوى موقع الكهف ، وبذلك فقد أعطت لنا هذه النفايت فكرة ع

األمريكية  Nasa بعض الظواهر البيولوجية فإن فريقاً من خرباء وكالة انسا مسار تقدمي املادة الوراثية للعديد من األدلة املفيدة يف تفسري
ديناصور( كان يعيش يف والية ) من ميتوكوندري  . D. N. Aللفضاء " وأكادميية العلوم الروسية استطاع احلصول على املادة الوراثية 

North Dakota مليون سنة ويعرف ابالسم العلمي  65األمريكية منذTriceratops وقد أخذت املادة الوراثية من خالي من ،
نوعاً من احليواانت تشمل  28خوذة من فقرتني عظميتني وأحد الضلوع ، وقد قام العلماء مبضاهاة هذه املادة الوراثية مع املادة الوراثية املأ

ة  تؤكد دور املادة الوراثية يف عملية التفسري . األمثلة السابق28بعض الطيور ، وذلك هبدف الكشف عن التاريخ التطوري للديناصورات "
سري فيما مر سابقاً ، كما أهنا على الرغم من بعد الزمن التارخيي لوجود تلك الكائنات ، وهنا تتحقق الشروط الفلسفية اليت ذكرانها للتف

سمح لنا ابستنباط التايل من السابق ،  أي ترجح فكرة ) بوانكاري ( القائلة : " القانون عالقة بني سابق واتل ، ومادام كذلك  فإنه ي
وهنا قام  29قبل "يسمح لنا بتوقع املستقبل ، ويسمح لنا كذلك  ابستنتاج السابق من الالحق ، أي ابالنتقال من احلاضر إىل املست

إمكانية التفسري هبا ممكنة ،  التفسري على املادة الوراثية بشكل أساسي ألن عوامل الزمن مل تؤثر فيها  ، أو رمبا أثرت فيها حبيث ظلت
ن هذا النجاح فإن وكان التأرجح يف التفسري يف املثال األول نتيجة للعوامل البيئية والتقدير املتباين بني مرحليت الدراسة ، وعلى الرغم م

ينية و املؤثرات البيئية مبا تشمل مسألة إجياد قوانني تقوم عليها التفسريات الوراثية يواجه العديد من الصعوابت منها : حدوث الطفرات اجل
برياً يف عرقلة من إشعاعات نووية ، والضغوط النفسية اليت تؤثر على التفاعالت داخل جسم الكائن ، كل هذه العوائق مازال هلا دوراً ك

ضيات اليت تدعو إىل االستمرار وجود قوانني تدرج حتتها الظواهر الوراثية إضافة إىل معرفة التعبريات اجلينية ، كما توجد العديد من الفر 
ئما كائنات حية يف احملاولة منها : الفرضية املتعلقة أبصل احلياة القائلة  : " فيما يتعلق أبصل احلياة ميكن أن نستنتج أنه قد وجدت دا

اعلة تقول يف ذلك : " وتؤكد بعض األحباث على وجود جينات ف 30، ألن العامل احلايل يظهر لنا دائمًا أن احلياة خترج من احلياة "
اجلينات ال توجد هبدف أن تسبب األمراض وحىت إذا كانت أحدى اجلينات تسبب مرضاً عندما تعطب ، فإن معظم اجلينات يف أي 
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من جني العني البنية ، وجني منا ليست معطوبة وإمنا هي تتأتى يف نكهات خمتلفة فحسب ، فجني العني الزرقاء ليس نسخة معطوبة 
( من مسألة العيون   David Mooreويتخذ الباحث ) ديفيد إس مور 31محر ليس نسخة معطوبة من جني الشعر البين "الشعر األ

اليت ال تتساوى البنية والعيون الزرقاء نقطة انطالق لتفسري التباين بني اللونني " نقول ، بوجود جينات العيون البنية وجينات العيون الزرقاء 
، وجاءت  Dominantملصطلحات اليت اختارها ) مندل ( ، مث يقول : " إن جينات العيون البنية هي سائدة يف القوة وابستخدام ا

 فكرة أن جينات العيون البنية هي سائدة من املالحظة أنه عندما يتزوج أفراد يف جمموعة خمتارة عشوائيا من ذوي العيون البنية مع أفراد
ون الزرقاء ، فإن معظم األطفال من تلك الزجيات يكونوا من ذوي عيون بنية ،  ويعلق هذا  جمموعة خمتارة عشوائيا من ذوي العييف

الباحث على ذلك ابلقول : لقد كان تصور) مندل ( انجحا جدا يف تفسري الظواهر لدرجة أنه يعترب تصورًا صحيحا بشكل عام ، 
هنا نالحظ أنه ال اعرتاض على التفسريات  32عني البشرية "ا أي شيء مثل جني واحد حُيَدد لون الويضيف يف الواقع ليس هناك حق

يف عدم قبول أحادية الفعل اجليين، يف مقابل هذا اإلقرار بدور اجلينات وإن مل تكن أحادية الفعل  Paradoxالوراثية ولكن املفارقة 
ديفيد مور: " مسعت تقريراً يف أنباء املساء  مي تفسريات ميكن االعتداد هبا ، يقولوالتأثري، فإن هناك من يشكك يف مقدرهتا على تقد

جينية من املفرتض أن تسمح لألفراد املتأثرين هبا ابلنوم أقل من مثان ساعات كل ليلة  ، القصة  Mutationحول اكتشاف طفرة 
، لكن يف العموم فإن ت حتدد جوانب سلوكنا ومظهران وصحتنا لفتت انتباهي لوجود افرتاض مركزي متوار يف داخلها وهو أن هناك جينا

نواع معظم العلماء الذين يدرسون يف الواقع املادة الوراثية ) احلمض النووي (  مل يعودوا يؤمنون أبن اجلينات حتدد مبفردها أي من هذه األ
تفكري يف واحدة من العلماء على أننا حباجة إىل إعادة المن اخلصائص ، ومن املثري للدهشة أن هناك أيضا إمجاعا متزايدًا بني هؤالء 

م انقش ) 1915ويف وقت مبكر من العام  33الفرضيات يف صلب هذا االفرتاض ، وهي أن هناك أشياء مثل اجلينات يف املقام األول "
كتب قائاًل : " على الرغم من أن ( ألوان العني احلمراء والبيضاء اليت هي مسة لذابب الفاكهة و  Etch.Stufifantإتش ستيوفيفانت

، األمحر لون معقد  Determinantالقليل مما ميكن أن يقال ابلنسبة إىل طبيعة اجلينات املندلية ، فإننا نعلم أهنا ليست مصريية  هناك
أن حنَدد جينا  –معىن أبي  –للغاية يتطلب على األقل تفاعل مخسة جينات خمتلفة إلنتاجه ورمبا أكثر من ذلك بكثري، فال ميكننا إذن 

محر للعني ، فكل ما نعنيه عندما نتحدث عن جني لعيون وردية هو جني مييز ذاببة وردية العينني عن أخرى طبيعية  وليس معينا للون األ
النص أنه  نالحظ من هذا 34جينا ينتج عيوان وردية يف حد ذاته ، ألن مسة العني الوردية تعتمد على عمل العديد من اجلينات األخرى "

كنه يقر بعمل عدد من اجلينات يف إكساب الصفة العامة ويف كل األحوال ، فإن هذا الرأي يربر بشكل يرفض فكرة اجلني الواحد ول
 .T. N  وفروداكس  R .A.Sturmبنّي دور املادة الوراثية يف العملية التفسريية وإن كان يف نطاق حمدد ، أما شتورم 

Frudakisعددة اجلينات قيقة هي أن لون العني يوّرث كصفة متفقد كتبا : " احلPolygenetic  ال كصفة أحادية اجلني
Monogenic " ويضيف ) ليين  35، على الرغم من كونه أمرا غري شائع فإنه ميكن ألبوين أزرقي العينني أن ينجبا أطفاالً بعيون بنية

تالية محض نووي معني تليف الكيسي ال يستلزم وجود تسلسل مت( " إن شرط وجود جني العيون الزرقاء أو جني ال L.M0useموس
 -، بل القدرة على التنبؤ ضمن حدود معينة للسياق واحتمال نشوء صفة ظاهرية ، فال ُتصنع العيون الزرقاء وفقا لتوجيهات من جني
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p ر اختزال جني العيون الزرقاء يؤدي نوعا ما دو  للعيون الزرقاء ) ألنه ال يوجد كيان مادي مثل هذا موجود يف الواقع (، إن اإلشارة إىل
وهبذا التصور يرفض) موس ( فكرة اجلني احملدد للفعل ويضع القدرة الشاملة للمادة الوراثية أي  36وظيفي ميتلك قدراً من القدرة التنبؤية "

 التكامل الوراثي يف الفعل دون التخصص املتعنّي .

 
QTL for eye colour 

Chromosome 15 

 . 37ليت ترتاوح بني األزرق والرمادي و األخضر،عسلي ، ضوء البين إىل البين الداكن. )أ( ألوان العني التمثيلية ا1الشكل 
 منهجية التوظيف اجليين يف التفسريات الوراثية : 
يعترب ركنا جوهري يف إجناز تلك التفسريات خصوصاً وأن علم الوراثة Genes  الشك أن حتديد منهج لتوظيف املادة الوراثية  اجلينات ، 

 –اثميني –سايتوسني  –: وتسمى ابللغة العربية : جوانني  A – T –C –Gأربع أحرف لقراءة املادة الوراثية ، وهي : قد حدد 
وهبذه األحرف ، يقرأ اجلينوم  RNA•، ويوجد اليوراسيل يف احلامض النووي   DNAلقراءة احلامض النوويأدنني ، هذه األحرف 

اليت تكون نتيجة الطفرات اليت تؤدي إىل وجود بعض األمراض ، واملنهج املراد  nsMutatio•البشري وتعرف من خالهلا الطفرات 
يوصف ذلك املنهج أو الطريقة ابلقول " مثة هنج ،  Genetic Expressionين هنا هو معرفة آلية  و كيفية التحكم يف التعبري اجلي
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لنووية العكسية ، وهذه مسابر من أمحاض نووية ميكنها أن ترتبط مدهش ملعاجلة التحكم يف تعبري اجلني ، يتمثل يف استخدام األمحاض ا
، ومثل هذه النريُهج  RNAترتبط ابجلني لتمنع نسَخه إىل رانفتوقف تصنيعه أو خروَجه من النواة، أو ميكنها أن   R. N. Aابلران 

عكسية نوعّيًا حلد مدهش من حيث إنه ال تزال يف املراحل األوىل من الفحص، لكنها إذا ما جنحت فسيصبح العالج ابألمحاض ال
 اً جزء DNAى فكرة جعل الدان م طريقة تقوم عل1978كما طّورت يف سنة   38سيمّكننا من التحكم الدقيق يف تنظيم جينات بذاهتا "

ليصبح جزءاً من  من اخللية " تفتح ثقوابً أبغشية اخلالي عند مزجها بفوسفات الكالسيوم، حبيث ميكن أن مير الدان إىل داخل اخلالي
جلينات عن طريق ، كذلك ويف نطاق آلية املنهج التوظيفي للجينات متت معرفة كيفية قص ولصق املادة الوراثية ا 39مادهتا الوراثية "

األنزميات ، وكذلك كيفية إيالج اجلينات السليمة بدل اجلينات املعطوبة ومت ذلك بشكل عملي يف التجربة الشهرية اليت أجراها أب 
سبتمرب  14( يف يوم اجلمعة A.Deseilveya( على الطفلة  )آشانيت دي سلفيا F.Andrisonالعالج اجليين ) فرنش أندرسون  

كل هذه اخلطوات تتم على املادة الوراثية من خالل ذاهتا على اعتبار أهنا جزء من األمحاض األمينية اللصق ابألنزميات ،   •م1990سنة 
ينات وإيالج الدان للخالي ، وال ميكن إمهال أو تناسي دور التقنية يف هذا املنهج ، ومع كل اآلراء اليت تؤيد ، واالستبدال للجينات ابجل

فسري أبي منط فإن هناك شبه اتفاق بني العلماء على وجود جينات مل تعرف هلا وظيفة بعد  ، " ففي النواة توجد أو تعارض فكرة الت
، وعدم املعرفة هذه قد جتعل  40اليت حتتوي على اجلينات الوظيفية وغري الوظيفية "  DNAة الوراثيةالكروموسومات اليت تتمثل يف املاد

يف هذا الوقت ، مع احتمال تطور البحث العلمي ليصل إىل معرفة دورها يف العملية الوراثية وهناك سوف التفسري املقرتح يف مهب الريح  
 ملقرتحة اآلن .توجد تفسريات أخرى رمبا تغاير التفسريات ا

 دور اللغة يف العملية التفسريية :
 :Three Typeتتمحور اللغة هنا يف ثالثة أمناط 

 Genetic Expressionاللغة اليت تتحدث هبا اجلينات وهي ما تسمى التعبري اجليين   -1

 اهم فيما بينهم .اليت يستخدموهنا للتف Conceptsاللغة اليت يتحدث هبا العلماء عن تلك اللغة من خالل املفاهيم  -2

 ،  اللغة اليت يتحدث هبا العامة ووسائل اإلعالم عن املادة الوراثية والبحث العلمي -3

 وعندما نتحدث هنا عن اللغة التفسريية وما يرتبط هبا ، يلزمنا ذلك احلديث أو على األقل التعريف ابللغة اليت يرى العلماء أن اجلينات
جينات لغة ذات أجبدية بسيطة " ليس هلا ستة وعشرين حرفاً كاللغة االجنليزية ، وإمنا أربعة أحرف تتحدث هبا ، يشري العلماء إىل أن لل

: األدنني )أ ( اجلوانني ) ج ( السيتوزين ) س ( الثاميني ) ث ( ، ترتب هذه القواعد يف  DNA أكثر هي القواعد األربع للدان ال
) ث ج ج ( ، ومعظم الكلمات ُتَشًفر ألمحاض أمينية ، وهذه ترتبط سوي  شكل كلمات كًل من ثالثة أحرف مثل : ) س ج أ ( أو
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وابلصورة اليت تقول " الكروموسوم  ال يقل عن الكائن احلي ككل من حيث  إنه حّي وجمّسم  41بناء اجلسم "لتكون الربوتينات ، قوالب 
 يتحول ابستمرار، وهذا يعين  أنه يعيش ويعرب عن نفسه بنشاط إميائي .

الشعبية إىل اجلمهور الذي ليس لديه وسيلة  اإلعالمن احلقيقة هنا أبعد ما تكون عن الصور اليت ال تعد وال حتصى اليت تبريَثها وسائل إ 
وهنا يتضح الفرق بني لغة الكروموسوم اليت يقرتب منها العلماء وبني لغة وسائل اإلعالم اليت تتحدث يف جمال خمتلف  42لتصحيحها "
 Electro – Staticكنة اجلينات على عديد من اخلصائص اليت منها : " إن اخلصائص الكهروستاتيكية الكهرابئية السا ، وتقوم لغة 

characteristics  المتداد معني من كروموسوم ، أو االحنناء املميز ، أو إدخال جزيئات من بروتني أو بقاي صغرية إىل واحدة من
هذه  –مدى انضغاط األخدود ، أو نقل أقسام من الكروموسوم إما إىل أطراف النواة أو إىل الداخل األخاديد يف اللولب املزدوج لتغيري 

اما وغريها من الكثري من العوامل األخرى ، هي جزء من اللغة التعبريية اليت تتحدث هبا جيناتنا وتُنطق هبا ، وتصبح اللغة هلجة خمتلفة مت
، أو من مرحلة منو يف كائن حي إىل مرحلة أخرى ، أو من جزء من دورة اخللية إىل آخر ، عندما ننتقل من نوع من األنسجة إىل آخر 

، إن فهم كل لغة وفقاً لكل مرحلة ووفقاً لكل موقع هو الذي جيعل التفسري املقرتح معقواًل ، وهنا يكون  43من املرض إىل الصحة " أو
 صورة اليت أشار إليها النص السابق وهي االنتقال من اللغة إىل اللهجة .الكروموسوم ، كما تتضح ال آليةالتفسري مرحلي ومتسق مع 

ن لغة اجلينات مثل أية لغة أخرى قابلة للتحوير وخصوصاً يف حالة تغري صور احلياة " ظهور صور جديدة للحياة عن وميكن القول أب 
، 44اجلينات قمينة  بسبب الطفرات ، أبن حُتَور أثناء النقل "طريق حتوير الصور املوجودة وصفه ) داروين ( أبنه : توارث التحوير، فلغة 

ؤثر على التفسري وابلتايل على فهم عامة الناس هلذا العلم ما ميكن وصفه ابلقول : " إن املقاالت العلمية ال من األخطاء اللغوية اليت ت
ا بعده ، فتعرض الصحف اليومية تقارير عن حتتوي فقط على أخطاء ولكنها حافلة بطبقات من األغالط ، وكل غلط يؤدي إىل م

من أن الطريقة الصحيحة إلظهار االسم مطبوعا يف الصحيفة هي أن يكتب هذا  على الرغم E-coliميكروب القولون املعروف ابسم 
دل ذلك ).( ( ، وبذلك ختطئ يف كتابة اسم امليكروب  يف حني يE.coli.157االسم والرقم املصاحب له ابحلرف املائلة هكذا : ) 

لت نشرات األخبار يف التلفزيون خرباً األمر الذي يشكل خطا من جهة الصحيفة ، فإذا مح Oعلى احلرف  157و E COLIبني 
عن هذا امليكروب قد تسمعهم يصفونه ابلفريوس املميت ، حىت لو كان هذا الوصف ابملميت خطأ ، فهو ميكروب بكتريي وليس 

لومات م الناس هلذه املوضوعات عندما تكون هناك أخطاء عديدة من هذا النوع يف وسائل توصيل املعبفريوس ، وال يبقى أمل يف تفه
ومن أمثلة األخطاء اليت تنتج عن اللغة ما حدث وارتبط ببحث علمي يف أساسه "، ففي العام  45الصحيحة إىل القراء واملشاهدين "

، أهنا اكتشفت  Natureيف جملة نيتشر  (Patricia Jacobsكوبس م ذكرت جمموعة حبث من أدنربه بقيادة )ابتريشا جا 1965
إمكان وجود صلة وراثية ابلسلوك اإلجرامي والعدواين ، )فاملقالة السلوك العدواين والقدرات الذهنية دون الطبيعية والذكر ذو الرتكيب 

XYY Aggressive Behavior Mental Subnormality and the XYYMALE) على  ، وصفت العثور
، Criminallyإضايف يف مستشفى حكومي للمجانني جنائيا  Yلذين لديهم كروموسوم نسبة مرتفعة بشكل غري عادي من الذكور ا
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اإلضايف واإلجرام قد  Yعلى الرغم من أن هذه الدراسة جذبت اهتماما كبريا عند نشرها ، غري أن فكرة وجود ارتباط بني الكروموسوم 
، فقد عززت  XYYيكاغو على أنه ذكر ابلرتكيب الوراثي ما أشارت وسائل اإلعالم إىل قاتل مجاعي يف شّضًخمت إىل حد كبري عند

االدعاءات الشائعة اليت تقول إن اإلجرام حّمًدد وراثيا وليس نتيجة بيئات فقرية وقد عززهتا تقارير على  XYYالتقارير حول الذكور 
 Yاألصلي لدور حاسم لكروموسوم م حيث ذكر حمققوا اجلرائم أن اإلدعاء 2007م الذكور ، وقد ظلت هذه الفكرة قائمة إىل العا

عروفا حىت عند ، هنا نالحظ دائما أن تطورات العلم والتقنية توجد فهماً وتفسرياً مل يكن م 46إضايف يف السلوك اإلجرامي قد دحض "
 العلماء أنفسهم . 

 -دور الرايضيات يف التفسريات الوراثية :

تفسري علمي بدون دخول الريضيات أو قيامها بدور ابرز يف أي تفسري يُوسم ابلعلمية ، فق جل العلماء والُبحاث على أنه ال يكاد يت
يقول بعض العلماء يف ذلك : " أدى تطبيق التحليالت الريضية على صفات الكائنات احلية إىل حتقيق فهم عميق وجديد لبنيتها واآللية 

للريضيات وقدرهتا على الوصول للتفسريات الشاملة اليت حتيط بكل الوقائع شك أن التقدم العلمي بشكل عام يدين اليت تعمل هبا ، وال 
 وهنا جند العديد من احملاوالت الريضية منها على سبيل املثال :  47والظواهر اليت يقوم العلماء بدراستها "

 اإلحصاء :   -أ  -1
م ( أخذ األساليب  اإلحصائية يف دراسة سلوك الكائنات احلية،   A.J.Quetlet 1766-1874وميكن اعتبار حماولة ) كيتلي 

ذه سواء اإلنساين منها  أو غري اإلنساين هي اخلطوة األوىل الكتشاف صور النظام يف املعطيات الكثرية واملتنوعة للظواهر البيولوجية ،  ه
( الذي حاول تطبيق العمليات اإلحصائية  F. Galtonس جالتون انسيالفكرة جذبت مهتماً آخر بدراسة القضاي احلياتية وهو )فر 

على تنوعات خمتلفة من الظواهر البيولوجية ، وقد متكن من تقدمي " صيغة ريضية لصور التماثل واالختالف بني  األقارب فيما يتعلق 
جيمع عقلياً  م ( " كان lQ.Mende 1822 -1886وتشري املراجع العلمية إىل أن ) جرجيور مندل  48ابلصفات دائمة التغري "

وضعها وجتريبياً املعطيات اليت ستؤسس عليها نظرية ريضية جديدة يف علم الوراثة ، وكان مندل على دراية ابلقواعد احلسابية التقريبية اليت 
ويتوقف عدد اتت عن طريق التهجني ، املشتغلون بتهجني النبااتت،  واخلاصة بتقدير عدد األجيال الالزمة لظهور نوعيات معينة من النبا

، ويصف بعض الباحثني العديد من السمات اليت متيزت هبا جتارب مندل منها : " اإلحصاء 49" 1/4،1/8، 1/2األجيال على النسب 
ف العالقة بني الدقيق جلميع أشكال النسل ومن مَث حتليل األرقام العددية ، واستقراء النتائج من التجارب املختلفة ، مكَن من اكتشا

كما توصل مندل إىل بعض القوانني منها : قانون االنعزال ينص على أّن   50وآخر ونتج عنه حتديد القوانني األساسية للوراثة " جيل معني
السائدة  أي فرد حيمل زوجاً من اجلينات لكّل صفة ، وأّن األبوين يوراثن أحد هذه اجلينات بطريقة عشوائّية ، وحيدد اجلني السائد الصفة

له مثل لون النبااتت، ولون فرو احليواانت ،ولون عيون اإلنسان، فقانون التوزيع احلر يعّرف أيضاً بقانون الوراثة ، و ينص يف النسل أبكم
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يف على أّن اجلينات املسؤولة عن الصفات املنفصلة تورث لألجيال اجلديدة بشكل مستقل، أي أن انعزال اجلني املورث لصفة ما ال يؤثر 
 لصفة غريها ، فمثالً جينات لوان لقطط ينعزل ابستقاللية عن جينات طول الذيل. انعزال اجلني املورث

 كما قدم علماء الريضيات أمناطا أخرى منها :

 الوراثة اإلحصائية احليوية –ب  -2
كمية ، واهلدف طرق ووسائل الوراثة ال يرى علماء الوراثة أن هذا النوع من اإلحصاء " يستدعي حتليل تباين الصفات املعقدة أن تستخدم

من ذلك هو فصل التباين الكلي إىل مكونني : الوراثي والبيئي ، وتقع بعض الصفات يف مرتبة متوسطة ، حيث تكون حمكومة جزئيا 
ساسي حنو الصفات اليت جبينات ميكن تتبع انعزاهلا وجزئيا كنتيجة للتباين الذي جيعل هذا التتبع مستحيالً ، وابلتايل فنحن نتجه بشكل أ

 . 51عتمد توارثها على العوامل أو اجلينات املتعددة "ي

 نظرية االحتماالت ودورها يف علم الوراثة :

 تطبيقات وراثية :

" أحد أهم التطبيقات لنظرية االحتماالت جيد مكانه يف جمال الوراثة ، حيث وضعت هذه النظرية األسس الريضية هلذا  
" ما درجة  احتمال احلصول  1االحتماالت وتطبيقاهتا يف علم الوراثة يلزمنا إيراد بعض األمثلة على ذلك : مثالية العلم ، ولتفهم أمه

أ ء( ؟ يف هذه املسألة البد أن يتحصل الفرد )أ أ( على أ من كل من أبويه ،  وعليه ×على فرد طرازه الوراثي )أ أ( من التهجني )أ ء
حبيث تكون : ما درجة احتمال أن يعطي األب) أ ( وأن تعطي األم نفس التهجني ، جند أن  سؤالميكن أن تفيد إعادة صياغة ال

وبنفس الطريقة ، احتمال  ½ األب ميكن أن ينتج خالي توالدية من الطراز) أ ( و )ء (، وبذلك يكون احتمال حدوث) أ ( مبفرده = 
 طيه األم ) حداثن مستقالن ( تكونب مستقل متاما عما ميكن أن تعاأل ، وحيث إن إنتاج) أ (، أو)ء( من½ أن تعطي األم ) أ (=  

 درجة احتمال احلصول على 
 . 52=½ × ½ =¼ "فرد )أ أ( 

 علم األحياء الرايضي : -3
( أو علم األحياء النظري ، وأحياانً Mathematical biologyعلم األحياء الريضي أو علم األحياء الريضيايت )ابإلجنليزية: 

الريضيات احليوية، وهي تشمل على األقل أربعة أقسام رئيسية : النمذجة الريضية احليوية ، وعلم األحياء العالقايت أوعلم األحياء يسمى 
، واملعلوماتية احليوية ،واحليوية احلسابية. وهو من (CSB)أو اختصارًا  complex systems   biologyلألنظمة املعقدة

مة على البحوث وله جمموعة واسعة منا لتطبيقات يف جمال علم األحياء والطب، و التكنولوجيا احليوية، و التخصصات األكادميية القائ



 
9201 يونيو - تاسعد المجلة جامعة البحر المتوسط الدولية           العد  

 

 136 

علم األحياء الريضي يتجه حنو التمثيل الريضي ، و هو يُنمذج العديد من املوضوعات األحيائية ابستخدام جمموعة متنوعة من تقنيات 
،وعلى سبيل املثال ، يف بيولوجيا اخلالي فإن التفاعالت الربوتينية متثل يف كثري منا ألحيان  بيقيو أدوات ريضية منها النظري ومنها والتط

كنماذج "كرتونية" )أي ترسم على الورق( اليت هي أسهل للتصور و لكنها التصف النظام املدروس بدقة يف احلقيقة ، لتمثيل ذلك حنتاج 
بطريقة كمية حيث حُياكي سلوك النظام بشكل أفضل و ابلتايل ميكن التنبؤ ابخلصائص إىل مناذج ريضية دقيقة، وذلك بوصف النظام 

 اليت هي ليست واضحة للمجرب.

 (Phylogeneticsعلم دراسة الروابط اجلينية ) -4
ا بعضاً ،مثال جمال من علم األحياء الريضي يهتم بدراسة األشكال املختلفة املمكنة الرتباط السالالت احليوانية املختلفة مع بعضه هو

عن منوذج أحيائي: دورة اخللية إن دورة اخللية احلية معقدة جداً وهي من أكثر املواضيع اليت تدرس، وحيث أن أعطاهلا تؤدي إىل مرض 
السرطان. رمبا هو مثال جيد لنموذج ريضي، حيث أهنا تتعامل مع حساابت بسيطة لكنها تعطي نتائج صحيحة، وقد  صفت عدة 

اخللية حتاكي عدة كائنات حية ، و وضعنا مؤخراً منوذجاً عاما لدورة اخللية احلية ،الذي ميكن أن ميثل منوذجاً خاصاً لكائن  مناذج لدورة
معني وفقاً لقيم املعامالت ، مما يدل على خصوصية دورة خلية الكائن احلي بسبب اختالف توزيع وتركيز الربوتينات يف اخللية ، ولكن 

بقي نفسها عن طريق نظام املعادالت التفاضلية العادية ، ُتظهر هذه النماذج التغيري مع الزمن )نظام ديناميكي( للربوتني اآلليات الكامنة ت
داخل خلية منطية واحدة ،هذا النوع من النماذج يسمى العملية احلتمية   )يف حني النموذج الذي يصف توزيع اثبت لرتكيز الربوتني يف 

ويف كل األحوال فإن اخللية مبا تتضمنه من مقدرات وتفاعالت فهي مركز العود املستمر  53ى العملية العشوائية (جمموعة من اخلالي يسم
 اعلها تقدم التفسريات الوراثية .لدراسة علوم احلياة ومن خالل تف

 اخلامتة 

لوراثية اليت ارتكزت على أحباث العلم ، وبعد لقد قام هذا البحث بدراسة العديد من وجهات النظر، حول مسألة احلتمية يف املادة ا
وخصوصاً فكرة اجلينات ودورها يف التفسريات الوراثية، واتضح من خالل دراسة وجهيت النظر: أن أحدمها يؤيد فكرة احلتمية العلمية يف 

 ا البحث يف النقاط التالية : ي ،  واآلخر يرفض تلك الفكرة ، على اعتبار أهنا غري مربرة وميكن تلخيص ما وصل إليه هذاجلانب الوراث

ميكن إرجاع التباين بني الباحثني إىل فكرة جوهرية وهي : عدد اجلينات الفاعلة يف جسد الكائن البشري بدعوى عدم معرفة  -1
يرتتب عليه التصور أبن تلك اجلينات هامدة ، ويف هذه النقطة من الضعف ما جيعلها  دور العديد  من اجلينات، األمر الذي

 ألن البحث العلمي كل يوم يكتشف اجلديد . كذلك 
التأكيد على دور احلتمية يف التفسريات الوراثية ، ميكن أن يكون جمديً يف دراسات علم اإلحاثة، على اعتبار أن املادة الوراثية  -2

 ة بعكس املادة اليت توجد يف كائن حي مازال على قيد احلياة تكون شبه اثبت
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قول: أبن بعض التفسريات الوراثية ميكن إدراجها حتت مفهوم القانون، وهبذا تكون تفسريات توصل البحث إىل إمكانية ال -3
 قانونية 

لعديد من األنساق مثل: اإلحصاء التأكيد على أن التفسريات الوراثية هي تفسريات علمية، الرتباطها ابجلانب الريضي يف ا -4
 وكذلك االحتمال . 

مة يف التفسريات الوراثية، وحدد أمناطها وهنا يؤكد على ضرورة استعمال اللغة العلمية، بني البحث طبيعة ودور اللغة املستخد -5
 وجيب أن يسند احلديث والنقل عن العلماء إىل أانس هلم عالقة وثيقة مبثل هذه األحباث 

 لعديد  من النماذج للتفسريات الوراثية، ومن بينها تفسري تباين لون العيون . قدم البحث ا -6
ام  فإن الباحث يرى أن القول بفكرة احلتمية الوراثية أقرب إىل املوضوعية العلمية إىل حد اآلن، فهو مع أنصار فكرة احلتمية، ويف اخلت

 املستقبل، هذه الدراسات مفيدة بطبيعتها وهي مصدر من مصادر ولكن هذا ال يعين أن البحث العلمي قد ال يغري هذا التصور يف
 لفلسفي وتعمل على جتديده يف ذاته وتفتح أمام املهتمني به أفاقاً جديدة . العلم، اليت تثري البحث ا

*************** 

 اهلوامش :

  ,DNAهي عبارة عن جزء معني من املادة الوراثية The Genesاجلينات  •
 –تصادية عند كارل ماركس االق –احلتمية الوالدية عند فرويد  –يتحدث بعض العلماء عن عديد احلتميات منها : احلتمية االجتماعية 

 احلتمية اللغوية لدى إدوارد سابري وبنيامني هورف .  –احلتمية السياسية لدى لينني 
يشريريريريريرتك فالسريريريريريفة احليريريريريرياة يف جمموعريريريريرية مريريريريرين األمريريريريريور منهريريريريريا " أهنريريريريريم مجيعريريريريرياً فعليريريريريريون أي عمليريريريريريون أو انشريريريريريطون ، يتصريريريريريورون الواقريريريريريع علريريريريريى ••

أمهيريريريريرية علريريريريريم الطبيعريريريريرية عنريريريريريد أصريريريريريحاب املاديريريريريرية العلميريريريريرية ، يعتمريريريريريد فالسريريريريريفة احليريريريريرياة حنريريريريريو عضريريريريريوي وعنريريريريريدهم أن علريريريريريم احليريريريريرياة البيولوجيريريريريريا يف 
يف املعرفريريريرية ، وهريريريريم مجيعريريريريا يف هريريريريذا الشريريريريأن ال عقليريريريريون مبعريريريريىن مريريريرين ال يضريريريريع العقريريريريل  علريريريريى هريريريريذا املوقريريريريف مريريريرين أجريريريريل بنريريريرياء مريريريريذهبهم اخلريريريرياص

و القريريريريريول أبن الوجريريريريريود لريريريريرييس أول أو أعلريريريريريى ، وجتريبيريريريريريون علريريريريريى الصريريريريريراحة ، معظمهريريريريريم يظهريريريريريرون مريريريريريياًل واضريريريريريحاً للمريريريريريذهب التعريريريريريددي وهريريريريري
لكريريريريائن احلريريريريي فيريريريريه . ومريريريرين أشريريريريهرهم واحريريريريداً أو أثنريريريريني ولالجتريريريرياه الشخصريريريرياين وهريريريريو االهتمريريريريام ابإلنسريريريريان يف هيئريريريرية الشريريريريخص ولريريريرييس جملريريريريرد ا

( القائريريريريريريريل هنريريريريريريرياك يف الصريريريريريريريريورة أكثريريريريريريرير ممريريريريريريريا هنريريريريريريرياك يف الوجريريريريريريريود . ولريريريريريريريه كتريريريريريريرياب التطريريريريريريريور م  Bergson 1859 -1941) برجسريريريريريريريون 
 ميتافيزيقاه املؤسسة على البيولوجيا التأملية .  م يعرض1907اخلالق ظهر عام 

 .141م ، ص  1992،  165عّزت قرين ، عامل املعرفة ،  إ . م . بوشنسكي " الفلسفة املعاصرة يف أوراب " ترمجة ،.  1

 . 87اجلرجاين " التعريفات "  حققه وقدم له ووضع فهارسه ، ابراهيم االبياري ، دار الرين للرتاث ، ص . 2
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 إدارة السالمة يف صناعة البناء الليبية

 إعداد

 حممد فتحي مجعة العريبي.  أ داس الفيتوريمنال سامل علي ابوم.  د

 املعهد العايل للمهن اهلندسية املاجوري–حماضر

 بنغازي 
 ا ملعهد العايل للمهن اهلندسية املاجوري –مساعد حماضر

 بنغازي 

 

 ملخص البحث:

البناء والتشييد، وابلتايل كان الغرض عاىن اجملتمع واالقتصاد الليبيني من خسائر بشرية ومالية ، نتيجة لضعف سجل السالمة يف صناعة  
شركة ، يشاركون يف مجيع   50من هذه الدراسة هو حتليل و دراسة إدارة السالمة يف صناعة البناء الليبية. جتمع الدراسة بياانت من 

مة ومعدات السالمة والتفتيش اء، وتشمل البياانت اليت مت مجعها معلومات تتعلق بسياسة السالمة التنظيمية والتدريب على السالأنواع البن
على السالمة وحوافز السالمة والعقوابت وموقف العمال من السالمة ، ومعدالت دوران العمل واالمتثال لتشريعات السالمة. وكشفت 

ية ، وثقافة سببت يف سوء إدارة السالمة، ومن بني هذه التحديت : االفتقار إىل التدريب على السالمة والتوعالدراسة عن عدة عوامل ت
السالمة يف بعض األحيان، وعمليات التفتيش على السالمة يف بعض األحيان، وعدم توفر تدابري حلماية السالمة، وتردد العمال يف 

العمال، وعدم االمتثال لتشريعات السالمة، وختتتم الورقة بتقدمي جمموعة من التوصيات استخدام معدات السالمة، و معدالت تداول 
 اقدين واهليئات احلكومية لتحسني أداء السالمة.إىل املتع

 الكلمات املفتاحية: السالمة والصحة، البناء.

 املقدمة:

 الصناعات األكثر خطورة.على الصعيد العاملي ال تزال صناعة البناء والتشييد واحدة من 

ويف ليبيا عاىن اجملتمع واالقتصاد من خسائر بشرية وال تزال سالمة البناء نتيجة لذلك متثل مشكلة وتشكل حتدي للباحثني واملمارسني ، 
ميع الصناعات قد ومالية ، نتيجة لضعف أداء السالمة يف صناعة البناء والتشييد,  وتشري التقارير إىل أن عدد حوادث العمل ابلنسبة جل
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القوى العاملة ، إال أن تقارير السالمة %من 8.5استمر يف االرتفاع مبستويت مقلقة , وعلى الرغم من أن عمالة البناء تشكل حوايل  
 %من احلوادث.12.3يف ليبيا أفاد أبن احلوادث يف صناعة البناء والتشييد متثل حوايل  

الكاملة عن التشريع وإنفاذ السالمة , وتستهدف هذه التشريعات و اللوائح مجيع الصناعات ,  وتتحمل وزارة العمل يف ليبيا املسؤولية
ئح يتم انتقادها ألهنا خمتصرة و ال تصف العديد من قضاي السالمة الرئيسية بتفاصيل كافية فعلى سبيل املثال:  مل يتم اللوا هذه أن إال

 روط وغريها من األحكام اليت حيكم عليها أصحاب العمل فقط.ذكر مواصفات معدات السالمة, وهذا يرتك هذه الش

 صناعة البناء الليبية , وحتدد أحباث السالمة يف جمال البناء مثانية عوامل حيوية والغرض من هذه الدراسة هو دراسة إدارة السالمة يف
 السالمة و هذه العوامل تلخص فيما يلي: أداءتدفع 

اسة السالمة التنظيمية هي احملرك الرئيسي لتحسني أداء السالمة يف صناعة البناء والتشييد، ويشمل .سياسة السالمة التنظيمية: سي1
 ء السالمة وضع برامج أكثر تفصيال .حتسني أدا

 .التدريب على السالمة:  تدريب العاملني أمر حيوي لتحسني أداء السالمة وغالبا ما يكون نقص التدريب على السالمة عامالً مسامهاً 2
 يف العديد من اإلخفاقات.

 اجتماعات السالمة مع املشرفني. .اجتماعات السالمة: لتحسني أداء السالمة على مستوى املشروع ، يوصى بزيدة عدد 3

.معدات السالمة: يكون اإلخفاق، بسبب احلماية غري املالئمة أو إزالة احلماية، واالستخدام غري السليم ملعدات احلماية الشخصية, 4
سالمة الالزمة ن بعض حوادث البناء تكون نتيجة لعدم وجود معدات الت النامجة عن السقوط ألزم اختاذ تدابري للحد من اإلصاابويل

 ألداء املهمة أبمان يف مكان العمل. 

أداء السالمة .تفتيش ومراقبة اجراءات السالمة : هناك حاجة لتكثيف الزيرات إىل مواقع العمل لتحسني أداء السالمة حيث يتأثر 5
 بعمليات التفتيش على سالمة املوقع.

ة لتحسني أداء السالمة فرض الغرامات على العمال الذين يهملون تعليمات .حوافز السالمة والعقوابت : ينبغي استخدام حوافز السالم6
 السالمة.

 جلذرية للحوادث..موقف العمال جتاه إجراءات السالمة: موقف العمال من السالمة هو واحد من األسباب ا7

 ملون اجلدد ملزيد من احلوادث ..معدالت دوران العمالة: وترتبط معدالت الدوران املرتفعة مبعدالت إصابة أعلى ويتعرض العا8
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 منهجية البحث ومجع البياانت:

لعامة للشركات واإلدارة اخلاصة مت مجع بياانت الدراسة من خالل االستبيان واملقابلة, يتكون االستبيان من جزأين رئيسيني: املعلومات ا 
وعدد العاملني يف الشركات ، أما اجلزء الثاين فيجمع  ابلسالمة يف الشركات, وجيمع اجلزء األول املعلومات املتعلقة بقطاع الصناعة

تنادا إىل قانون العمل ، و املعلومات املتعلقة مبحركات أداء السالمة, كما يتم مجع املعلومات املتعلقة ابلتشريعات املتعلقة ابلسالمة  اس
 موظفي السالمة.  هذه التشريعات متلي متطلبات جلان السالمة على مستوى الشركات واحلد األدىن لعدد

شركة مت االتصال هبم  98وقد مجعت قائمة املشاركني يف استبيان املقابلة من قوائم الشركات الليبية للمقاوالت واعمال البناء ، ومن بني 
 شركة على املشاركة يف املشروع البحثي. 50 الدراسة، وافقت للمشاركة  يف

% تعمل 11%  من الشركات تعمل يف تشييد املباين، و 67( أن  1، ويبني الشكل)  وتعمل الشركات املشاركة يف مجيع أنواع التشييد
% 2ه ومشاريع الصرف الصحي، وتشارك % منهم يعملون يف امليا36% يعملون يف بناء الطرق، و 8يف املشاريع الكهروميكانيكية، و 

 خل.يف أنواع أخرى من البناء مثل صيانة املباين، واهلياكل الفوالذية، ... ا

 

 
 (: قطاعات التشييد. 1الشكل ) 

المباني

الكهروميكانيكية

الطرق

المياه ومشاريع الصرف الصحي

أنواع أخرى 
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 (: النسبة املئوية للعاملني الذين تلقوا تدريبا رمسيا يف جمال السالمة. 2الشكل) 

 

 السالمة، و معدات الوقاية الشخصية، ونشر عالمات السالمة.: توافر تدابري محاية 1اجلدول 

 غري متاح اندرا بعض األحيان يف الغالب دائما 

ري محاية السالمة يف موقع العمل مثل توافر تداب
الدرابزين، وحواجز اإلنذار، واحلواجز الواقية 

 .وغريها
2% 5% 41% 32% 20% 

للعاملني مثل توفر معدات الوقاية الشخصية 
القبعات الصلبة، ونظارات السالمة، والقفازات، 

 .ودروع الوجه وغريها
1% 45% 28% 12% 14% 

ات يف موقع نشر عالمات السالمة وامللصق
 .العمل

18% 21% 20% 30% 11% 
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 السالمة: عدد ونسبة الشركات اليت تستويف متطلبات السالمة واحلد األدىن لعدد موظفي 2اجلدول 

 عدد الشركات عدد العمال
عدد و نسبة الشركات اليت 

 تستويف متطلبات السالمة

عدد و )٪( من الشركات اليت 
تليب احلد األدىن لعدد موظفي 

 مةالسال

<20 15 - - 

20-50 13 - 3 (23)% 

51-200 10 3 (30)% 3(30)% 

201-500 12 5 (41.6)% 2(16.7)% 

 

 -واملناقشة:النتائج والتحليل 

 ( سياسة السالمة التنظيمية 1

التنظيمية % من الشركات لديها سياسة سالمة تنظيمية, ويشكل غياب سياسة السالمة 51أشارت سياسة السالمة التنظيمية إيل أن 
 اسرتاتيجية ابلنسبة هلا.%  يف الشركات مؤشرا واضحا على أن هذه الشركات ال تعترب السالمة مسألة ذات أمهية 49لنحو 

 تعترب سياسة السالمة التنظيمية من أكثر العوامل اإلسرتاتيجية أتثرياً إذ يقود ألداء فعال يف سالمة  صناعة البناء والتشييد. 

 املكتوبة ضرورية للسالمة ويوصى بنظام سالمة له ضوابط وموازين ،  لتحسني أداء السالمة وجيب أن تكتب إن سياسات السالمة
بشكل مفصل, وتكشف الدراسة أن الشركات اجليدة يف أداء السالمة لديها برامج سالمة مكتوبة بشكل مفصل مقارنة ابلشركات ذات 

 األداء السيئ من انحية السالمة . 

 المة( تدريب الس 2

% من الشركات 57ات املشاركة, وجتري ( النسبة املئوية للعاملني الذين تلقوا تدريبا رمسيا يف جمال السالمة يف الشرك 2ويبني الشكل) 
 % فقط من الشركات توفر التدريب الرمسي على السالمة ملعظم العمال.11تدريبا رمسيا على السالمة لربع العمال أو أقل منهم ، و
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وهذا يرتك هؤالء النتائج حقيقة أن عدداً كبريًا من العمال غري مدربني على إدراك وجتنب املخاطر املرتبطة مبهامهم ،  وتعكس هذه 
 العمال أكثر عرضة للحوادث احملتملة.

 ويوجد إمجاع من كل الشركات املشاركة  يف الدراسة على أن تدريب العمال أمر حيوي لتحسني أداء السالمة.

 السالمة( اجتماعات  3

ب أن تشمل هذه االجتماعات يعترب من الضروري عقد اجتماعات منتظمة للسالمة إلبالغ مجيع األطراف مبعلومات السالمة ، وجي
ارة وصفاً للعمل الذي يتعني إجنازه ، ابإلضافة إىل ذلك  مناقشة املعلومات اخلاصة ابملهمة اليت يتعني القيام هبا من قبل رئيس جملس اإلد

 رف الوظيفي.أو املش

% 58% شهري و 26أسبوعني % كل 10% من الشركات ، جتري اجتماعات  السالمة "أسبوعيا، 6وتظهر نتائج هذه الدراسة أن 
 جتري هذه االجتماعات يف بعض األحيان.

لشركات اليت تتمتع أن ا إال ولتحسني أداء السالمة على مستوى أي مشروع يوصي بزيدة عدد اجتماعات السالمة الرمسية مع املشرفني
 السالمة.أبداء أفضل للسالمة عقدت اجتماعات أكثر مقارنة ابلشركات اليت تعاين من ضعف أداء 

% شهري، و 10كل أسبوعني، و    8% من الشركات جتري اجتماع السالمة على مستوى املشروع ، 2وتظهر نتائج هذه الدراسة أن
 عات على اإلطالق.% ال جتري هذه االجتما45% من حني آلخر، و 35

( دالئل واضحة على الرتكيز على أمهية كال النوعني من االجتماعات )حماداثت السالمة واجتماعات السالمة على مستوى املشروع
السالمة ،  ولسوء احلظ فإن النتائج تكشف أن املمارسة الشائعة يف هذه الصناعة ليست إلجراء هذه االجتماعات على أساس متكرر 

 . ودوري فقط

 ( توافر معدات السالمة 4

موقع العمل مثل : ) احلواجز، الدرابزين، احلواجز التحذيرية،  ة يفالمملتعلقة بتوافر تدابري محاية الس)  املعلومات ا1ويبني اجلدول(  
قفازات، الدروع الواقية، احلواجز الواقية، ... اخل )، وتوافر معدات احلماية الشخصية للعاملني مثل : ) القبعات الصلبة، النظارات، ال

ركات تدابري حلماية السالمة دائما أو يف معظم % من الش7... اخل( و نشر عالمات السالمة وامللصقات يف موقع العمل،  وتوفر 
٪ من الشركات توفر معدات احلماية الشخصية لعماهلا دائما ومعظم 45٪ و 1األحيان ، أما ابلنسبة ملعدات احلماية الشخصية توفر 

 % من الشركات فتوفرها دائما وكذلك معظم الوقت نشر عالمات وملصقات .39الوقت على التوايل ، أما 
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الواضح أن االفتقار إىل تدابري محاية السالمة  واالفتقار إىل معدات الوقاية الشخصية وعدم توفر عالمات السالمة وامللصقات هي ومن 
وادث البناء تنتج نتيجة لعدم وجود معدات السالمة الالزمة ألداء املهمة أبمان يف عوامل تسهم يف ضعف أداء السالمة, و أن بعض ح

 موقع العمل.

 تيش ومراقبة اجراءات السالمة( تف 5

% 9مت سؤال الشركات عن تواتر عمليات التفتيش واملراقبة على السالمة اليت يقوم هبا املشرف على السالمة أو مدير املشروع , وتقوم 
 % من حني آلخر.70% شهري و 21بعمليات التفتيش هذه مرة كل أسبوعني، و من الشركات 

املالئم للسالمة هو سبب رئيسي للحوادث ، و عمليات التفتيش على السالمة هي الوسيلة املعتادة  ومن املسلم به أن التنفيذ غري
 املشاركة "أحياان" تقوم إبجراء عمليات التفتيش. املستخدمة إلنفاذ السالمة يف موقع العمل ، وتظهر النتائج أن غالبية الشركات

التفتيش على السالمة تؤدي ايل املزيد من انتهاكات السالمة ، وابلتايل زيدة احتمال والنتيجة املباشرة املتوقعة الخنفاض وترية عمليات 
ديري املشاريع ومشريف املواقع التعرف على وقوع حوادث علما أبن عمليات التفتيش على السالمة ، هي إحدى الوسائل اليت ميكن هبا مل

السالمة على حنو فعال يف موقع العمل جيب أن يكون الكيان قادرا على  طبيعة شروط السالمة على املوقع ، و لكي يتم تنفيذ إجراءات
لديها أداء أفضل للسالمة  رصد العمل  على أساس متكرر، و يوصي بزيدة التفتيش على سالمة املواقع ويظهر حتليلهم أن الشركات اليت

 ئة يف أداء السالمة. أجرت املزيد من عمليات التفتيش على سالمة املواقع مقارنة مع الشركات السي

 ( حوافز السالمة والعقوابت 6

ال حبيث يتم من املعلوم أن احلوافز هتدف إىل توفري تعزيز إجيايب للسلوك املطلوب ، و تصمم حوافز السالمة للتأثري على إجراءات العم
انون من سوء أداء السالمة و وفقا تشجيع ومكافأة أداء العمال اآلمن , ابإلضافة لذلك  جيب فرض غرامات على العمال الذين يع

%من 7ستبيان مت السؤال ما إذا كانت الشركات تكافئ أو تعاقب عماهلا على سلوكهم اآلمن أو غري اآلمن أظهرت النتائج أن الل
 %من الشركات تعاقب العمال على انتهاك تعليمات السالمة.9ماهلا لالمتثال لتعليمات السالمة و الشركات تكافئ ع

% من الشركات ال تستفيد من تقنية حمددة لتحسني أداء السالمة, ولتعزيز السلوك اآلمن بصورة أكثر 90النتائج أن أكثر من  وأظهرت
 شركات العاملة يف هذه الصناعة أن تستفيد من حوافز السالمة وعقوابت السالمة.فعالية وتثبيط السلوك غري املأمون، يتعني كّل من ال
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 العمال جتاه السالمة( موقف  7

تشري الدراسة أن املوقف مييل إىل االستجابة بشكل إجيايب و / أو سليب لبعض األشخاص أو األشياء أو احلاالت ، وخيتلف األفراد يف 
السالمة  املخاطر ، وميكن حتقيق برامج السالمة الناجحة إذا حتسنت املواقف اإلجيابية للموظفني حنوتصورهم للمخاطر ورغبتهم يف حتمل 

. 

% من الشركات عن تردد عماهلا 72وطلب حسب االستبيان من الشركات تقييم موقف عماهلا من استخدام معدات السالمة،  وأفاد 
% منهم برفض عماهلم استخدام معدات السالمة ، 4ىل قبول سريع ، وأفاد % منهم إ24يف االستفادة من هذه املعدات، بينما أشار 

على عاتق هذه الشركات مسؤولية تشجيع استخدام معدات السالمة لعماهلا من خالل التأثري اإلجيايب والسليب  وعلى هذا النحو، تقع
 أي حوافز السالمة والعقوابت.

 ( معدالت دوران العمالة 8

قد أظهرت % ولتحسني أداء السالمة خبفض معدالت دوران العمالة ، و 25% من الشركات ، أعلى من 67مالة وتبلغ نسبة دوران الع
الدراسة العالقة بني معدالت دوران العمل وسجل السالمة ، و أظهرت نتائج الدراسة أن ارتفاع معدالت الدوران يرتبط ابرتفاع معدالت 

فيها كانوا يف الشركة منذ أكثر من سنة  لديهم معدالت إصابة متوسطة، أقل مقارنة ٪ من موظ75اإلصابة ،  فالشركات اليت لديها 
٪ من موظفيها ألكثر من سنة واحدة ، وابلتايل فإن ارتفاع معدل دوران العمال  يعين املزيد من العمال 75اليت لديها أقل من  ابلشركات

٪ من أجل حتسني 25لتقليل من معدالت دوران العمال إىل أقل من اجلدد وهم أكثر عرضة للحوادث وابلتايل ننصح شركات البناء اب
 أداء سالمتهم.

 -والتوصيات: االستنتاجات

عاىن اجملتمع واالقتصاد اللييب من خسائر بشرية ومالية، نتيجة لضعف سجل السالمة يف صناعة البناء والتشييد ، والغرض من هذه 
 شركة يشاركون يف مجيع أنواع البناء.  50بناء الليبية, مجعت الدراسة بياانت من الدراسة هو دراسة إدارة السالمة يف صناعة ال

 أداء السالمة اخلاصة هبم ينصح ابلتايل: و لتحسني

 وجود سياسة سالمة تنظيمية من أجل اإلدارة السليمة للسالمة. •

 توفري التدريب الرمسي علی السالمة لعماهلم . •

 المة.إجراء اجتماعات ومناقشات الس •



 
9201 يونيو - تاسعد المجلة جامعة البحر المتوسط الدولية           العد  

 

 151 

 عقد اجتماعات السالمة الرمسية األسبوعية يف مستوى املشروع. •

 تدابري محاية السالمة يف موقع العمل بشكل دائم .أتمني  •

 توفري معدات الوقاية الشخصية. •

 توفر ملصقات وملصقات السالمة يف موقع العمل. •

 إجراء تفتيش السالمة األسبوعية. •

 من.مكافأة العمال لسلوكهم اآل •

 معاقبة العمال على سلوكهم غري اآلمن. •

 ت السالمة.تشجيع العمال على استخدام معدا •

 ٪.25خفض معدالت دوران العمالة إىل أقل من  •

 النظر يف أداء السالمة ابعتبارها واحدة من معايري التقييم يف املناقصات العامة. •

*************** 
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