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  أن يكون البحث املقدم ضمن املوضوعات التي تعنى املجلة بنشرها. •

د نشر أو قدم للنشر ألي مجلة ، أو مؤتمر في الوقت نفسه ، ويتحمل الباحث كامل أال يكون البحث ق •

  املسؤولية في حال اكتشاف بأن مساهمته منشورة أو معروضة للنشر.

 أن تحتوي الصفحة األولى من البحث على:  •

  عنوان البحث. -

ة، والجامعة التي ينتمي إليها. -   اسم الباحث ودرجته العلميَّ

  اإللكتروني للباحث. البريد -

ص للدراسة في حدود  -
َّ
  .12كلمة  وبحجم خط  150ملخ

  الكلمات املفتاحية بعد امللخص. -

  أن تكون البحوث املقدمة بإحدى اللغات التالية: العربية، الفرنسية واإلنجليزية •

جع والجداول ( صفحة بما في ذلك األشكال والرسومات واملرا20أن ال يزيَد عدد صفحات البحث على ) •

  واملالحق.

ة. •  خالًيا ِمَن األخطاِء اللغوية والنحوية واإلمالئيَّ
ُ
 البحث

َ
  أن يكون

  أن يلتزم الباحث بالخطوط وأحجاِمها على النحو اآلتي: •

( في املتن ، وفي الهامش نفس الخط مع 16( وحجم الخط )Traditional Arabicاللغة العربية: نوع الخط ) -

  (.12حجم )

( في املتن، وفي الهامش نفس الخط 14( وحجم الخط ) Times New Roman غة األجنبية: نوع الخط )الل -

  (.10مع حجم )

نقطة مثلها مثل النص الرئيس ي لكن مع تضخيم 16 تكتب العناوين الرئيسية والفرعية للفقرات بحجم  -

  الخط.

  .كل صفحةفي نهاية  Microsoft Word أن تكتب الحواش ي بشكل نظامي حسب شروط برنامج •

  أن يرفق صاحب البحث تعريفا مختصرا بنفسه ونشاطه العلمي والثقافي. •

  عند إرسال الباحث ملشاركته عبر البريد االلكتروني، سيستقبل مباشرة رسالة إشعار بذلك . •

هائي تخضع كل األبحاث املقدمة للمجلة للقراءة والتحكيم من قبل لجنة مختصة ويلقى البحث القبول الن •

 بعد أن يجري الباحث التعديالت التي يطلبها املحكمون. 

   ال تلتزم املجلة بنشر كل ما يرسل إليها . •

  ترسل المساهمات بصيغة الكترونية حصرًا على عنوان المجلة:

 social@jilrc-magazines.com 

 

 

 

 

 وط النشر شر
 

افر   املجلةتقبل  األبحاث واملقاالت التي تلتزم املوضوعية واملنهجية، وتتو

  :فيها األصالة العلمية والدقة والجدية وتحترم قواعد النشر التالية
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 االفتتاحية

م وبارك على سيدنا محمد عدد ما خلقت، وعدد ما رزقَت، وعدد ما أحييَت، وعدد      
ّ
ّ وسل  همَّ صل 

َّ
ما  الل

، متَّ
َ
 اللهم صل على سيدنا محمد طب القلوب ودوائها، وعافية األبدان وشفائها ، ونور األبصار وضيائها، وقوت أ

 رواح وغذائها وعلى آله وصحبه وسلم ، في كّل ملحة ونفس وعدد ما وسعه علم هللا، أما بعد:األ 

نقدم لكم العدد التاسع و األربعين من مجلة "جيل العلوم اإلنسانية واالجتماعية" في حلة علمية متميزة 

 من األبحاث تسعى املجلة من خاللها إلى التطوير الدائم في إ
ً
 متنوعة

ً
طار رؤاها بنشر األبحاث تضم مجموعة

والّدرسات الجّيدة في مجال العلوم اإلنسانية واالجتماعية ، وتقديمها إلى القارئ بلغة سلسة وسليمة، كما 

 أن تطرح املوضوعات املعاصرة التي تهّم القارئ بأسلوب يجمع بين السهولة والعمق . -قدر املستطاع -تحاول 

 من الكّتاب  والباحثين من مختلف الدول  -ابقيه على غرار س –واستقطبت في هذا العدد  
ً
نخبة

 )الجزائر، اململكة العربية السعودية ، ماليزيا ، إندونيسيا ، الّسودان ، الكاميرون (.

وما يسعنا في األخير إلى القول أن كل أبواب املجلة مفتوحة لكل مشارك وقارئ يريد االستفادة من هذا    

 .الفضاء العلمي

 راء القصد وهو يهدي السبيل،،،واهلل من و
 .مجال بلبكايدرئيس التحرير / 
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 أساليب بناء موازين االتجاهات )دراسة مقارنة(

 زين العابدين عبد الحفيظ/جامعة الجياللي بونعامة ، خميس مليانة، الجزائرد.

 

 

 

 ملخص:

ين االتجاهات التي تستخدم في قياس االتجاهات والتي هدفت هذه الدراسات إلى معرفة األنواع املختلفة من أساليب بناء مواز 

اعتمد على طريقتها في بناء املقاييس النفسية والتربوية، وبما أن االتجاهات ال يمكن مالحظتها مباشرة فقد استخدمت طرق 

د عديدة لقياسها، تنوعت بين استجابات املفحوصين على استبيانات مخصصة تظهر تفكير األشخاص وشعورهم وردو 

ا أفعالهم املحتملة تجاه موضوع محدد، كما قد نلجأ إلى املالحظة الدقيقة للسلوك في املواقف االجتماعية التي قد ال يقدم فيه

ن االستبيان ما هو مرجو منه، وقد بينا في هذه الدراسة األساليب املختلفة لبناء موازين االتجاهات من نوع التقرير الذاتي، م

الخصائص التي يتميز بها كل أسلوب عن اآلخر، وعيوب كل منها، و استخداماتها، والفوائد املرجوة ك حيث طرق إعدادها وكذل

 منها في مجال قياس االتجاهات و االعتماد عليها في بناء املقاييس واالختبارات النفسية والتربوية.

 قياس االتجاه، موازين االتجاهات، الخصائص السيكومترية.الكلمات املفتاحية:

Abstract : 

These studies aim to define the different methods used to form the scales put to measure directions in 

psychology; these directions are used in psychological and educational scales. sincedirections are not  directly 

observable; There are many ways to measure theme, such as using the answers given by participants in specific 

questionnaires to know how these people think and their feelings and reactions towards a certain topic.  

We may also resort to a careful observation of behavior in socialsituations in which the questionnaire may not 

provide what is desirable. we have shown in this study the different approaches used in building self-report  

direction scales, in terms of their preparations as well as the unique characteristics of each style, their 

disadvantages, their uses and benefits desired in direction measurement. 

Key words: direction measurement, direction scales, psychometric characteristics. 
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 مقدمة:

ي فيتأثر سلوكنا االجتماعي باتجاهاتنا، فهي تؤثر في أحكامنا ومدركاتنا، وعلى ردود أفعالنا تجاه اآلخرين، فاتجاهاتنا تتجمع 

 أنماط مميزة وتعطي للشخصية نمطها الخاص، وتنشأ من خالل تفاعلنا مع عناصر البيئة.

لسلوك املستقبلي للفرد والجماعات، ويلقي الضوء على صحة أو ومن أهم أسباب قياس االتجاهات أن قياسها ييسر التنبؤ با

خطأ الدراسات القائمة، ويزود الباحث بميادين تجريبية مختلفة، وبذلك تزداد معرفته بالعوامل التي تؤثر في نشأة االتجاه 

 ورسوخ االتجاه.وتكوينه وتنميته واستقراره أو إلى تحويله وتغييره، وهذا التغيير يكون بعد قياس ومعرفة شدة 

وتختلف هذه األساليب، أو املوازين، أساسا في أشكالها، وفي وضعها للجملة، أو الصفات على طول الخط البياني، ماعدا 

 األطراف، وتختلف في مدى تراكمية قيم الجملة، وهناك مزايا وعيوب متعلقة بكل نوع من أنواع هذه األساليب.

ت والجهد لوضع مقاييس اتجاهات تتسم بالشروط األساسية ألدوات القياس كالثبات ولقد بذل علماء النفس كثيرا من الوق

 والصدق، وبذلك القدرة على تحليل النتائج وتفسيرها وتعميمها على املجتمع.

 فما هي أهم أنواع مقاييس )موازين( االتجاهات. -

 حساب خصائصها السيكومترية. كيف يمكن بناء هذه املوازين وتحاش ي ما يتخللها من سلبيات، وكيف يمكن -

 قياس االتجاهات:

يعني قياس االتجاه النفس ي تحويله من صيغته الوصفية إلى صفة كمية يمكن على أساسها مقارنة األفراد والجماعات 

 .1ببعضهم

ومن و هناك طريقتان رئيستان لقياس االتجاهات هما: قياس االتجاهات من خالل مشاهدة األشخاص في مواقف اعتيادية، 

 خالل استبانات ومقاييس التقرير الذاتية، وكثيرا ما تستخدم طريقة التقرير الذاتي:

وقد اعتمد هذا النوع من أساليب بناء موازين االتجاهات في بناء الكثير من املقاييس واالختبارات، وذلك لتوفرها على خصائص 

 .االختبارات الجيدة وكذلك سهولة تطبيقها وتحليل وتفسير النتائج

 موازين االتجاهات من نوع التقرير الذاتي: -

 تصنف موازين االتجاهات حسب طريقة بنائها، وهناك ثالث أساليب رئيسية لبناء موازين االتجاهات:

 (Likertأسلوب التصنيف اإلجمالي: نوع ليكرت. ) -

 (Thurstonأسلوب الفواصل املتساوية ظاهريا: نوع ثيرستون.) -

                                                           
، 2006الزهرة باعمر، اتجاهات املرأة نحو بعض القضايا االجتماعية في ظل املتغيرات الديمغرافية، رسالة ماجستير غير منشورة، الجزائر،   - 1

  .51ص
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 (Guttmanنوع جتمان. )األسلوب التراكمي:  -

 أسلوب التمييز الداللي)املعنوي(. -

وتعد مقاييس التقدير الذاتي من أكثر األساليب شيوعا في مجال قياس االتجاهات، وفيها يقرر الفرد مشاعره الوجدانية أو     

ع االتجاه، وقليل من وسائل التقييمية ملوضوع االتجاه، حيث يطلب من الفرد اإلجابة على عدد من البنود التي تتعلق بموضو 

قياس االتجاهات تتضمن محاوالت منظمة للتمييز بين العوامل الوجدانية واملعرفية والسلوكية لإلتجاه، فأغلب املقاييس 

 .1تعطي مؤشر كمي ملجموع االستجابات التقييمية

 أسلوب الفترات املتساوية ظاهريا )ثيرستون(: -1

ياس االتجاهات نحو عدد من املوضوعات وأنشأ عدة مقاييس وحداتها معروفة البعد طريقة لق 1929اقترح لويس ثيرستون 

، فتم بناء مقياس بحيث يتجنب عدم تساوي املسافات املتباعدة ويستخدم أسلوب 2عن بعضها البعض أو متساوية البعد

أييد، ويمثل الطرف األيسر ( فئة، بحيث يمثل الطرف األيمن أقص ى درجات الت11الفترات املتساوية والتي تتكون من )

 .3( يمثل الوسط6( أقص ى درجات الرفض والرقم )11الفئة)

فقبل إبتكار ثيرستون الطريقة هذه كانت تستخدم االستخبارات املبسطة في قياس االتجاهات  ،وكان يعاب على هذه الطريقة 

لوحدة املستخدمة في القياس وحدة موضوعة أنه ال يوجد دليل على أن األسئلة الفردية تقيس نفس االتجاه ، كذلك كانت ا

وضعا تعسفيا ، وبينما كان الباحث يستطيع أن يجمع الدرجات وبينهما نتيجة استجابة الفرد لألسئلة املختلفة ويحصل على 

التجاه درجة كلية ، إال أنه لم يكن هناك دليل على أن الفرق املتساوي في الدرجات بين شخصين يساوي فعال فرقا متساويا في ا

 نفسه . 

وطريقة ثيرستون اشتقت من الطرق التي كانت تستخدم في قياس األمور الحسية في إدراك الفرق البسيط بين لونين أو درجتين 

 .4مختلفتين من اإلضاءة أو الفرق بين طول خطين متقاربين في الطول أو األوزان وهكذا

 خطوات بناء موازين االتجاهات عند ثيرستون:  -

 كبير من العبارات أو البنود التي يفترض أنها تقيس االتجاه املطلوب قياسه ،ويفضل أن يتراوح عدد هذه العبارات  جمع عدد

 ( عبارة .150و100بين )

 ( محكما املدربين وفي نفس الوقت نفسه يمثلون الجماعة التي يطبق عليها مقياس االتجاه.60أو  40ويتم عرضها على حوالي ) 

                                                           
 .52رة باعمر، املرجع السابق، صالزه  - 1

     2106، ص2001سهير كامل أحمد، علم النفس االجتماعي بين التنظير والتطبيق، مركز اإلسكندرية للكتاب، القاهرة،   

 .134، ص2004الزبيدي كامل علوان، علم النفس االجتماعي، مؤسسة الوراق، األردن،  3 

 .385، ص 2007، دار الفكر الجامعي،  اإلسكندرية، 1قلي والنفس ي في القوات املسلحة، طعبد الرحمان محمد العيسوي، القياس الع  4
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 تكتب كل عبارة على بطاقة مستقلة وتضح التعليمات للحكام بأن هذه العبارات تقيس اتجاها نفسيا  تجهز العبارات بأن

محددا يتكون مقياسه من إحدى عشر نقطة تبدأ من االتفاق الكامل مرورا بنقطة متوسطة محايدة، ويطلب من الحكام قراءة 

 .1كل عبارة بدقة ثم تصنيفها في إحدى هذه الفئات اإلحدى عشر

 

           

1     2     3       4     5       6       7       8       9     10   11 

 موافق بشدة                      محايد                        غير موافق بشدة

 .2يوضح سلم ثيرستون  (:1الشكل رقم)

 مزايا وعيوب أسلوب الفترات املتساوية ظاهريا: -

وب أنه يؤدي إلى موازين لالتجاهات تمكن من التمييز بين عدد كبير من األفراد في موقع كل منهم على ميزان يتميز هذا األسل   

فتراته متساوية ظاهريا، ويرى بعض مؤيدي هذا األسلوب أن اعتماد قيم ميزان كل فقرة على اتفاق مجموعة أكفاء من املحكمين 

التي لم تحظى بقدر كبير من االتفاق يمكننا من استخدام امليزان بكثير الذين يقومون بفحص كل فقرة و استبعاد الفقرات 

 .3من الثقة في ثبات درجاته

غير أنه قد وجد كثير من النقد لهذا األسلوب، بحيث تزعم هذه الطريقة أن املسافات املوجودة بين العبارات مسافات متساوية 

قة أدلة على أن املسافات املتساوية هي في الحقيقة متساوية ، كذلك ومحددة ولكن يرى "إدواردز" أنه ال يوجد في هذه الطري

ة تنتقد هذه الطريقة في أن الحكم ال يستطيع أن يغير رأيه أو حكمه في أثناء مواصلة عملية تقدير العبارات ، فقد تقابله عبار 

يستطيع إال أن يضع العبارة األخيرة مع أشد معارضة أو تأييدا من عبارة سابقة اعتبرها هو أشد القضايا معارضة ، فإنه ال 

العبارة األولى في نفس الفئة، أي أن هذه الطريقة ال تتضمن وسيلة التمييز الداخلي بين العبارات التي توضع في نفس الفئة 

وتترك الواحدة، ومن الصعوبات العملية التي تواجه هذه الطريقة أن العبارة تتركز على منطقتي التطرف السلبي واإليجابي 

منطقة الوسط  أو منطقة الحياد خالية من العبارات، وتتماش ى هذه النزعة إلى حد كبير مع آراء بعض الباحثين الذين يعتبرون 

 االتجاه إما معارضا أو مؤيدا وليس هناك إتجاه محايد فالحياد معناه انعدام االتجاه .

                                                           
 .369-368، ص1998، دار الفكر العربي، القاهرة، 1سعد عبد الرحمان، القياس النفس ي )النظرية والتطبيق(، ط  1

اس في ضوء تغاير بدائل االستجابة واملرحلة سعيد حسن آل عبد الفتاح الغامدي، مدى اختالف الخصائص السيكومترية ألداة القي 2

 .38، ص2003مقياس ليكرت(، رسالة ماجستير غير منشورة، السعودية،  -الدراسية)دراسة حالة 

 .538، ص2006،  دار الفكر، األردن، 1صالح الدين محمود أبو عالم، االختبارات واملقاييس التربوية النفسية ، ط 3
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عبر كل منها على بعد مختلف تماما عما تعبر عنه عبارة أخرى كذلك لوحظ أن العبارات ذات القيمة الوسطية الواحدة ربما ت

لها نفس الوزن، وتتماش ى هذه املالحظة مع كون االتجاه العقلي مفهوم متعدد ومتشعب الجوانب ومركب ومعقد، فاالتجاه في 

 .ى عناصره األولية البسيطة جوهره عبارة عن نمط من النزعات املعقدة املترابطة فيما بينها، ولكنه يفقد معناه إذا حللناه إل

كذلك هناك بعض الباحثين الذين يذهبون إلى القول بأن تقديرات الحكام للعبارات تتأثر باتجاهاتم الشخصية، ومعنى ذلك 

عدم توفير املوضوعية في  تقديراتهم، ولكن هذه النقطة مازالت محل بحث وجدال وهناك فريق آخر من الباحثين يؤكدون أن 

 .1كام مستقلة عن اتجاهاتهم الشخصيةتقديرات الح

 أسلوب تمايز معاني املفاهيم : -2

اختبار تمايز معاني املفاهيم عبارة عن أداة موضوعية لقياس داللة ومضمون معاني املفاهيم ، وقد بدأ شارلز أوزجود هذه   

أصبحت اآلن أداة عامة تستخدم أيضا في الطريقة أساسا في دراساتهم عن اإلدراك واملعاني واالتجاهات، إال أن هذه الطريقة 

 دراسات الشخصية، وغيرها من الدراسات االجتماعية والسياسية وذلك حسب غرض الباحث.

 ويشتمل اختبار تمايز معاني املفاهيم على مكونين أساسين هما :

 املفاهيم التي نبحث عن معناها ومضمونها وداللتها بالنسبة ألفراد عينة البحث . -

 .2ييس التي يتحدد على أساسها معناها ومضمونها وداللتها بالنسبة ألفراد عينة البحث املقا -

ورأى "أوزجود" أن لكل لفظ أو تصور نوعين من املعنى أو املفهوم عند الفرد، األول هو املعنى اإلرشادي املادي، فمثال لفظ 

عنى االنفعالي الوجداني العاطفي للش يء أي ما تراكم حول اللفظ املنزل هو املكان املحاط بسور وتقيم فيه العائلة، والثاني هو امل

من خبرات انفعالية وجدانية قد تكون سارة أو غير سارة، قوية أو ضعيفة وهكذا ،ومن شأن هذا النوع أن يحدد إستجابة 

ي قد تشير الشخص حيال املوضوع، وفي ضوء ذلك يقوم مقياس أوزجود على أساس أن تقدم للمفحوص من التصورات الت

إلى أشخاص أو حيوانات أو نباتات أو جمادات أو أنظمة اجتماعية أو نحو ذلك ليقوم بتحديد منزلتها بين طرفين متقابلين من 

 .3الضعف، وهكذا -الصغير، القوة  -القبيح، الكبير -الصفات املتقابلة مثل الحسن 

 خطوات بناء أسلوب تمايز معاني املفاهيم: -

 أو املفاهيم املراد تقديرها بأسلوب يعكس ترابطها وعالقتها بالسمة التي يراد قياسها.تحديد املفهوم  -

 اختيار موازين ثنائية القطب مناسبة ومالئمة لتفكير األفراد املستجيبين وممثلة للمفاهيم املراد قياسها .-

                                                           
 .344-343، ص1999القياس والتجريب في علم النفس والتربية، دار املعرفة الجامعية، القاهرة، عبد الرحمان محمد عيسوي،   1

  2. 189-188، ص2003، عالم الكتب، 6حامد عبد السالم زهران، علم االجتماعي، ط
 .176-175، ص2007، دار الفكر، عمان، 2خليل، علم النفس االجتماعي، ط عبد الرحمان املعايطة  3



 
 
 

 

 
 

    2019 - يناير -  49العدد                                    مركز جيل البحث العلمي  
 

14 

وعا بموازين ثنائية ومتبادلة أقطابها تصميم صفحات لتدوين االستجابات بحيث يظهر كل مفهوم في أعلى صفحة مستقلة متب -

 (. 9أو7عشوائيا ،يفصل بينها عدد ثابت من النقاط )

 كتابة تعليمات االستجابة على صفحة الغالف بحيث توضح املطلوب من املستجيب . -

 .1حسب نقاط امليزان 9إلى1أو  7إلى1تقدير درجات املوازين بقيم تتراوح مابين  -

 التعلم

 بطيء     -         -         -         -        -        -        -سريع     

 جيد     -         -         -         -        -        -        -رديء    

 غير مفيد     -         -         -         -        -        -        -مفيد     

 غير سار     -         -         -         -        -        -        -سار     

 .2يوضح صفحات االستجابة في أسلوب "اوزجود" (:2الشكل رقم)

 مزايا وعيوب أسلوب تمايز معاني املفاهيم : -

عية مايعد أسلوب تمايز معاني املفاهيم من األساليب املفيدة في تقييم ما يراه الفرد أكثر جاذبية من املفاهيم واملواقف االجت   

والشخصية ،واالهتمام بعامل"التقييم" في استجابات األفراد على املوازين املختلفة يفيد في تعرف رد فعل الفرد نحو كثير من 

األشياء ،إذ يمكن أن يطلب منه تقدير أفراد عائلته، وزمالئه في العمل وأصدقائه ومعلميه وأصحاب املهن األخرى واألنشطة 

يمه تماء والسالم والديمقراطية وكذلك البرامج املرئية واملسموعة واملقروءة ،وغير ذلك مما يصعب تقيواألفكار املجردة مثل االن

 باستخدام األساليب األخرى التي تتطلب إجراءاتها جهدا كبيرا، غير أن هذا يتطلب العناية باختيار املوازين التقييمية لكي ال

تحقق من ان الصفتين املتناقضتين يمثالن قطبي امليزان ويقعان بالفعل على يؤدي ذلك إلى أخطاء في التقدير، فمثال ينبغي ال

متصل متدرج، فأحيانا توجد صفات لها أكثر من نقيض، وصفات يصعب اختيار نقيضها أو ربما ليس لها نقيض، ولقد 

 أوضحت كثير من الدراسات أن صدق موازين تمايز معاني املفاهيم وثبات درجاتها مرض ي بشكل عام.

وعلى الرغم من ذلك فإن هناك بعض التساؤالت حول هذا األسلوب يتعلق بعضها بما إذا كان يفيد بالفعل في قياس املعنى،    

فقد وجد أن بعض املفاهيم تنال تقديرات متماثلة تماثال تاما في املعنى وذلك أن التقديرات تعتمد على معنى املضمون وليس 

بعض الصفات الثنائية ربما ال تعبر تعبيرا معقوال عن مفهوم معين، فمثال إذا كان املفهوم  على املعنى بجميع جوانبه ،كما أن

                                                           
 .38آل عبد الفتاح الغامدي، مرجع سبق ذكره، ص سعيد حسن1

 .38 سعيد حسن آل عبد الفتاح الغامدي، مرجع سبق ذكره، ص2
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غير أمين" فإن األساس الذي يستند إليه تقدير األفراد  -"الديمقراطية " وكان امليزان ثنائي القطب "عادل غير عادل" "أمين 

 .1يكون غير واضح

 األسلوب التراكمي : -3 

ن" لقياس االتجاهات شبيه باملقياس املستخدم للكشف عن قوة اإلبصار لدى الشخص، فهو مقياس إن أسلوب "جتما   

تجمعي متدرج، والشرط الذي يحكم هذا املقياس هو انه إذا وافق فرد على عبارة معينة فيه فال بد أن يوافق على العبارات التي 

 .2سلوبتسبقها ويرفض العبارات التي تلحقها، وهنا تكمن دقة وصحة األ 

ويمكن القول أيضا أن بنود مقياس "جتمان" لها خاصية الترتيب والتراكم، فعلى سبيل املثال إذا قمنا بترتيب العمليات 

الحسابية مثال بناءا على صعوبتها كما يلي : الجمع ،الضرب، حساب الجذر التربيعي فهذا يعني أنه من يستطيع إجراء عمليات 

لجمع وأنه من يستطيع إجراء عمليات حساب الجذر التربيعي يستطيع أن يقوم بعمليات الضرب يستطيع إجراء عملية ا

 الضرب والجمع .

ويقول جتمان أن طريقة التحليل التراكمي املتدرج سوف تساعد األخصائي على الحصول على مجموعة من البنود ذات درجة 

 .3عالية من خاصية التراكم املتدرج

 كمي :خطوات بناء األسلوب الترا -

 .4تحديد موضوع املوقف أو السمة أو االتجاه املراد قياسه --

كتابة أو تجميع عدد من الفقرات تتطلب االستجابة "موافق" أو "غير موافق" وترتيبها بحسب درجة املوافقة، وأحيانا يمكن  -

ية ،حيث أن امليزان التراكمي يعد من ترتيبها عشوائيا دون محاولة دون محاولة معرفة إذا كانت الفقرات الفاصلة بينها متساو 

ذا املستوى الرتبي، ولكن ينبغي التحقق من أن جميع الفقرات تمثل بعدا أحادبا لالتجاه املراد قياسه، أي تتخذ نمطا مثلثيا، فإ

لتي يصل أمكن التوصل إلى هذا النمط التام يصبح ملجموعة الفقرات التي يتم اختيارها معنى واحد، أي إذا علمنا الدرجة ا

 عليها الفرد يمكن دون الرجوع إلى إستبيان االتجاه معرفة الفقرات التي أبدى موافقته عليها . 

ولكن يصعب الحصول في الواقع الفعلي على مثل هذا النمط املثلثي الذي يعكس بعدا أحاديا، وذلك ألنه يوجد عادة عدم 

خطاء في نمط استجابات مجموعة من األفراد كثيرا فهذا يعني عدم اتساق في االستجابات، أي توجد أخطاء، وإذا كان عدد األ 

 إمكانية تكوين هذا النمط .

                                                           
 .553-552 صالح الدين محمود أبو عالم، مرجع سبق ذكره، ص   1

  107.2، ص 2006جابر نصر الدين ولوكيا الهاشمي، مفاهيم أساسية في علم النفس االجتماعي، دار الهدى، الجزائر، 

  .375، ص1998، دار الفكر العربي، القاهرة، 1سعد عبد الرحمان، القياس النفس ي )النظرية والتطبيق(، ط3

 .36سعيد حسن آل عبد الفتاح الغامدي، مرجع سبق ذكره، ص 4
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 .1تنظيم وكتابة هذه البنود وإعدادها في صورة قابلة للتطبيق -

 تطبيق األداة على عينة يشترط أن تكون كبيرة نوعا ما، بحيث ال ينقص عدد أفرادها عن خمسة أضعاف عدد البنود . -

 عيوب األسلوب التراكمي: مزايا و 

يتميز هذا األسلوب بتركيزه على خاصية البعد األحادي للفقرات في موازين االتجاهات، وبذلك يمكن تحديد عدم اتساق   

استجابات األفراد، وربما التعرف على االستجابات غير الصادقة مما يزيد من الثقة في املعلومات التي يقدمها املستجيبون، 

فقرة، فإن استخدامه يكون مجهدا،  12ام األسلوب التراكمي إذا كان عدد الفقرات قليال، أما إذا زاد عددها عن ويسهل استخد

 بل غير عملي، كما يتميز بأنه يمكن إعادة تكوين أنماط االستجابات إذا علمنا الدرجة الكلية التي حصل عليها الفرد في ميزان

 االتجاه.

كثر فاعلية في قياس االتجاهات نحو موضوعات معقدة أو في التنبؤ بالسلوك املتعلق بها، كما غير أنه ليس من األساليب األ  

أن خاصية البعد األحادي ربما تنطبق على مجموعة معينة من األفراد دون األخرى، أو ربما تنطبق عليها في وقت ما وال تنطبق 

بناء موازين االتجاهات تؤكد أهمية بناء موازين متعددة عليها في وقت آخر، وبخاصة أن التطورات التي حدثت في أساليب 

األبعاد، مما يجعل استخدام أسلوب "جتمان" غير واقعي، كما أن هذا األسلوب يعد من األساليب التي تنتمي إلى النماذج 

سانية بما في ذلك الحتمية، في حين أن التوجهات املعاصرة اهتمت ببناء نماذج احتمالية يستند إليها في قياس السمات اإلن

، وال يصلح هذا املقياس حسب "جتمان" إال لقياس االتجاهات التي يمكن فيها وضع عبارات تدريجية وهذا الشرط 2االتجاهات

 .3جعل استخدامه في قياس االتجاهات محدودا

 أسلوب التقدير الجمعي: -4

ة وأكثرها استخداما فهو ال يتطلب الوقت والجهد يعتبر أسلوب "ليكرت" أشهر أساليب بناء املقاييس واالختبارات النفسي

املبذول مثل األساليب األخرى، ومع ذلك فهو يؤدي إلى نتائج مماثلة لتلك التي تعطيها األساليب األخرى، ويعتبر من املقاييس 

وشدة موقفه، الرتبية حيث يعطى للفرد في صورة عبارات أو بنود ويطلب منه إبداء موافقته بدرجات متفاوتة تعكس قدرة 

وتتحدد شدة املواقف أو املشاعر بإعطاء أوزان مختلفة لإلستجابة بحيث يستجيب الفرد على ميزان أو متصل رتبي متدرج 

، فمثال إذا كانت الفقرة "أحب مهنتي " فإنه يمكن للفرد أن يستجيب على ميزان رتبي متدرج يشتمل 4يشتمل على خمس نقاط

 على خمس نقاط كالتالي:

 

                                                           
 .546 صالح الدين محمود أبو عالم، مرجع سبق ذكره، ص  1

 .547 صالح الدين محمود أبو عالم، مرجع سبق ذكره، ص  2

عبد هللا ب مسفر بن حسن املالكي، فاعلية برنامج تدريبي مقترح على إكساب معلمي الرياضيات بعض مهارات التعلم النشط، أطروحة دكتوراه  

  75.3، ص2010غير منشورة، جامعة ام القرى، السعودية، 

 .42سعيد حسن آل عبد الفتاح الغامدي، مرجع سبق ذكره، ص 4
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 ال أوافق على اإلطالق                 أوافق    ال                    غير متأكد                        أوافق                                     جدا     أوافق

    

    

5                                         4                                         3                                         2                                          1 

 .1ميزان رتبي متدرج من نوع ليكرت (:3الشكل رقم )

 خطوات بناء موازين االتجاهات باستخدام أسلوب ليكرت: -

 تحديد املوقف أو السمة أو الصفة املراد قياسها بشكل واضح ودقيق. -

من الفقرات أو البنود التي تتعلق باملوضوع املراد قياسه بحيث تشمل هذه الفقرات مدى متسع من حيث  كتابة عدد كبير -

شدة املوافقة أو الرفض مع وجوب عدم وجود فقرات محايدة ومراعاة أن يكون عدد الفقرات املوجبة متساويا مع عدد 

 الفقرات السالبة.

تهدفة بحيث يكون عدد أفرادها يساوي عشرة أضعاف عدد البنود، مع مراعاة تطبيق البنود على عينة تماثل املجموعة املس -

 أن تكون شروط وظروف التطبيق مماثلة لتلك التي سيتم تطبيق املقياس خاللها.

( ألقل تفضيل مع 1( ألكبر تفضيل والرقم )5إعطاء وزن رقمي لالستجابة لكل فقرة من فقرات املقياس بحيث يعطي الرقم ) -

 كس هذه األوزان أو األرقام في حالة العبارات السالبة.مراعاة ع

 جمع درجات كل فرد بجمع األوزان املقابلة لكل استجابة من استجاباته. -

القيام بتحليل املفردات من أجل اختيار الفقرات التي تعطي أفضل تمييز لألفراد على املتصل ع طريق إيجاد معامل االرتباط  -

خذ يحصلون عليها واستجاباتهم لكل فقرة وبالتالي نبقي على الفقرات التي يكون ارتباطها مرتفعا، مع األ  بين الدرجة الكلية التي

 في االعتبار أننا يجب أن نساوي بين الفقرات السالبة واملوجبة عند اإلختيار.

لهذا املعامل فإننا يمكن أن إيجاد معامل ثبات ألفا كرونباخ للفقرات التي تم اختيارها، فعندما نحصل على قيمة مرتفعة  -

 نبقي على هذه الفقرات كصورة نهائية للمقياس.

 .2نرتب الفقرات املختارة عشوائيا في صورة استبيان يمكن تقديمه للمفحوصين واستخدامه للقياس -

أما الدرجة مع العلم أن الدرجة الكلية القصوى التي يمكن أن يحصل عليها فردا ما هي عدد العبارات مضروبا في خمسة  

الصغرى فهي عبارة عن عدد العبارات فقط، وليس للدرجة الكلية التي يحصل عليها فردا ما مدلوال مطلقا حيث يمكن الحصول 

                                                           
  .540 الم، مرجع سبق ذكره، ص صالح الدين محمود أبو ع 1

 .44-43سعيد حسن آل عبد الفتاح الغامدي، مرجع سبق ذكره، ص 2



 
 
 

 

 
 

    2019 - يناير -  49العدد                                    مركز جيل البحث العلمي  
 

18 

عليها بطرق مختلفة عن طريق جمع استجابات مختلفة، ودرجة الفرد في مقياس "ليكرت" ال يمكن تفسيرها إال في ضوء 

 .1فرادالدرجات التي يحصل عليها جميع األ 

 مزايا وعيوب أسلوب التقدير الجمعي: 

 يتميز هذا األسلوب أنه يجمع في بناء موازين االتجاهات بين خبرة من يقوم بإعدادها والتفكير املنطقي في اشتقاق الفقرات من

قي بين محتوى نطاق نظري شامل لالتجاه املراد قياسه، ويمكن صياغة الفقرات بما يراه مناسبا مادام ملتزما بالربط املنط

الفقرات وموضوع االتجاه، ويستند هذا األسلوب إلى عدد من الفروض أقل مما تستند إليه األساليب األخرى، ويتميز بسهولة 

حساب درجات الفقرات والدرجات الكلية ومقارنتها بغيرها من الدرجات على متصل االتجاه، ويعتمد تفسير الدرجات على 

 ادت الدرجة الكلية التي يحصل عليها الفرد دل ذلك على زيادة شدة اتجاهه.منطق بسيط مؤداه أنه كلما ز 

لذلك يستخدم هذا األسلوب بكثرة في تصميمات البحوث التي تستكشف بعض الظواهر النفسية االجتماعية، ويتميز كذلك 

سبا، وزيادة عدد الفقرات يمكنه باملرونة حيث يستطيع الباحث أن يجعل ميزان االتجاه مشتمال على عدد من الفقرات يراه منا

 من الكشف عن الفروق الفردية في االتجاه املراد قياسه، وبخاصة إذا كان عدد أفراد املجموعة كبيرا.

ويعاب على أسلوب التقدير الجمعي أنه يقتصر على مستوى القياس الرتبي، أي يسمح بترتيب األفراد على متصل االتجاه من 

رفة مقدار زيادة درجة موافقة الفرد من غيره من األفراد، أو تحديد مقدار التغير الذي حدث لديه حيث درجة املوافقة دون مع

في االتجاه بعد مروره بخبرات معينة، حيث عن ذلك يتطلب مستوى قياس فتري، كما أن الدرجة الكلية لفرد ما ال يكون لها 

كن أن تؤدي للدرجة الكلية نفسها، غير أنه يمكن التغلب على معنى واضح نظرا ألن أنماط متعددة من االستجابات للفقرات يم

ذلك بالعناية بتحليل الفقرات بحيث نضمن أن يشتمل امليزان فقط على الفقرات التي تميز جيدا بين الدرجات الكلية املرتفعة 

 .2والدرجات الكلية املنخفضة

 تعقيب على أساليب بناء موازين االتجاهات: -

( من خالل تفصيل أساليب بناء موازين االتجاهات تنوع واختالف هذه األساليب في بناء 2000مود عالم )يرى صالح الدين مح

موازين االتجاهات وتباين منهجيتها وإجراءاتها، حيث ان كل منها يستند على إطار نظري معين، غير أن معظمها يؤدي إلى درجات 

القطب يتعلق بموضوع االتجاه، ومع ذلك فإنها تختلف فيما بينها من حيث لالتجاه تمثل موقع األفراد على متصل تقييمي ثنائي 

 مستويات القياس، وخصائص الفقرات التي يتم اختيارها، وكذلك الخصائص السيكومترية.

فقد اعتمد أسلوب " ثيرستون " على أحكام مجموعة من الخبراء في تقدير قيم ميزان الفقرات التي تشمل موقع كل مفردة على 

صل االتجاه، وافترض أن هذه األحكام تكون على ميزان متساوي الفترات مما يترتب عليه أن قيم ميزان الفقرات ودرجات مت

االتجاه تكون فتراتها متساوية، في حين أن األسلوب التراكمي الذي اقترحه " جتمان "يؤدي إلى ترتيب الفقرات على متصل االتجاه 

                                                           
 .70عبد الرحمان محمد عيسوي، مرجع سبق ذكره، ص - 1

  .544-543صالح الدين محمود أبو عالم، مرجع سبق ذكره، ص  2
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فإن ميزان االتجاه يكون من املستوى الرتبي ،أما أسلوب التقدير الجمعي الذي اقترحه "  دون افتراض تساوي الفترات ، لذلك

ليكرت " فإنه ال يعكس درجات متباينة من األفضلية أو املوافقة، وإنما يصنف اإلستجابات إلى استجابات موجبة أو سالبة، 

ني املفاهيم الذي اقترحه   " أوزقود " فإنه يعتمد على فقرات ومع هذا يؤدي إلى ميزان رتبي أيضا، وفي ما يتعلق بأسلوب تمايز معا

ثنائية القطب، ولذلك ال نستطيع تصنيفها إلى فقرات موجبة وأخرى سالبة، وإنما يفترض فقط أنها ترتبط بالبعد التقييمي 

ن ثنائي القطب، فإنه يفترض للفضاء السيماتي الذي يشتمل على ثالث أبعاد، أما النقاط أواملواقع السبعة التي تقع على ميزا

 أن تمثل فترات متساوية كما في أسلوب " ثيرستون ".

وهذا االختالف في مستويات القياس يؤدي إلى اإلفادة من الفقرات املحايدة في تقييم االتجاهات، ففي أسلوب " ثيرستون " تعد 

جاه، كذلك يمكن أن يشتمل ميزان االتجاه وفقا الفقرات املحايدة مؤشرات صادقة لالتجاه ألنها تشكل جزءا من ميزان االت

ألسلوب " جتمان " على فقرات محايدة، ولكننا ال نستطيع تمييزها عن غيرها من الفقرات نظرا ألن أسلوب " جتمان "يهتم 

قرات بالتحقق من إمكانية ترتيب الفقرات على بعد أحادي، لذلك يمكن أن تكون هناك موافقة أو عدم موافقة على جميع الف

ب أما الفقرات التي ال يمكن تصنيفها إلى فقرات موجبة أو سالبة وفقا ألسلو  أو تتوزع بين املوافقة واملحايدة وعدم املوافقة،

"ليكرت" فإنه يتم حذفها، حيث يفترض أن الفقرات املحايدة ال تشير بصدق إلى االتجاه، كذلك في أسلوب تمايز معاني املفاهيم 

ذا ئية القطب )الفقرات( التي ال تنتمي بوضوح إلى بعد "التقييم" ومع هذا يسمح باإلستجابة املحايدة على هتستبعد املفاهيم ثنا

البعد، وجميع األساليب تهدف لتحديد الفقرات الواضحة املتعلقة باالتجاه املراد قياسه، لكن اختالف محكات اختيار 

ه الفقرات، ففي كل من أسلوب "جتمان" و"ليكرت"، وأسلوب تمايز الفقرات يؤدي إلى خصائص مختلفة للمنحنيات املميزة لهذ

ما معاني املفاهيم تكون هذه املنحنيات إطرادية، أي أنها كلما زادت درجة االتجاه يزداد احتمال موافقة الفرد على الفقرة، بين

معينة يفترض أن يزداد كلما اقتربت في أسلوب ثيرستون تكون هذه املنحنيات غير إطرادية، أي أن احتمال املوافقة على فقرة 

 درجة االتجاه للفرد من قيمة ميزان الفقرة من أي من طرفي املتصل ثنائي القطب.

كذلك في أسلوب "جتمان" تكون الفقرات متراكمه، بينما في األساليب األخرى ال تكون كذلك، ولهذا فإن كل درجة من درجات 

قترن بنمط واحد فقط من االستجابات للفقرات على ميزان االتجاه، بينما يمكن االتجاه في امليزان التراكمي، "لجتمان" ت

الحصول على أنماط متعددة لإلستجابات للدرجة نفسها في األساليب األخرى، لذلك ال نستطيع التنبؤ باإلستجابات للفقرات 

 من درجات االتجاه إال في حالة استخدام أسلوب "جتمان".

اهات التي تستند إلى جميع هذه األساليب يمكن أن تضمن درجة عالية من املوضوعية، فجميع ولعل طبيعة موازين االتج

 . 1االستجابات يمكن تقدير درجاتها باستخدام مفاتيح معينة أو باستخدام مفاتيح معينة أو باستخدام برامج الحاسوب.

 

 

                                                           
  .560-559صالح الدين محمود أبو عالم، مرجع سبق ذكره، ص  1
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 ثبات وصدق موازين االتجاهات:

نواع من املقاييس باهتمام كبير من الباحثين وذلك الشتراط توفرهما في أي مقياس لقد حظيت قضيتي الثبات والصدق لهذه األ 

 كان لتعتبر نتائجه وتفسيراته صادقة وصالحة االستخدام.

ولكن الصعوبة التي يجب أن نعترف بها ترتبط بخصائص االتجاه نفسه كمفهوم حيث انه من املتوقع أن يكون االتجاه النفس ي 

 ير ربما من لحظة إلى أخرى، وليس معنى هذا أنه يتغير من السلبية إلى اإليجابية بل تتغير درجته في نفسحركيا غير ثابت، يتغ

ة االتجاه السلبي أو اإليجابي، وعلى ذلك فإنه ال يمكن تفسير معامل ثبات مقياس االتجاه في حدود مفهوم تقارب النتائج في حال

وم آخر من مفاهيم التناسق الداخلي ، هذا املفهوم يساعد على البحث في ثبات إعادة التطبيق، ومن ثم البد أن نلجأ إلى مفه

(، والبد أن نكرر هنا أن 20درجات مقياس االتجاه النفس ي باستخدام معامل "ألفا" أو معادلة "كيودر وريتشاردسون" رقم)

معامالت الثبات، ولذلك يمكن تعضيد  املعامل الذي نحصل عليه من تطبيق هذه املعادلة يعتبر من حيث القيمة العددية أقل

 هذه الطريقة باستخدام التجزئة النصفية للحصول على ثبات املقياس.

والخاصية األخرى املالزمة لخاصية الثبات هي خاصية الصدق التي يجب أن تتوافر بالضرورة في أي مقياس كما سبق أشرنا إلى 

 ذلك.

صعوبة أساسية تتصل بقدرة املقياس اللفظي على أن يدل فعال على سلوك له وقد تكون الصعوبة األولى التي نشير إليها هي 

عالقة بموضوع االتجاه النفس ي إذا مارس الفرد املوقف في صورة مباشرة، وهناك العديد من الدراسات التي تدعو إلى الشك 

 في قدرة املقياس اللفظي على ذلك.

 ن صحة مقياس االتجاه:لذلك قد يلجأ األخصائي إلى إحدى طريقتين للتأكد م

األولى طريقة استطالع آراء الحكام، حيث يعرض الفاحص البنود أو الوحدات على مجموعة من الحكام املدربين املتخصصين 

 ليحكموا على مدى عالقة كل بند من هذه البنود بموضوع االتجاه ثم تعالج النتائج.

عات املحك، بناءا على مفهوم الصدق على أنه القدرة على التمييز بين والطريقة الثانية هي أن يلجأ الباحث إلى استخدام مجمو 

طرفي االتجاه، حيث يتم تطبيق املقياس على مجموعة ممن تتصف تماما بجميع خصائص االتجاه مثل جماعة التعصب 

تجاه )املجموعة العنصري أو الديني أو السياس ي )مجموعة املحك( في مقابل مجموعة أخرى عادية بعيدة عن خصائص هذا اال

 . 1الضابطة(، ويتم تعيين صدق املقياس بناءا على قدرته على التمييز بين هاتين املجموعتين

 النقاطوتكمن املشكلة لهذه األنواع من املقاييس في تقدير الصدق لها حيث أنها تتأثر بعدة مشكالت، والتي يمكن تلخيصها في 

 اآلتية :

 .امليل إلى املوافقة مقابل الرفض -

                                                           
 .365د الرحمان، مرجع سبق ذكره، صسعد عب 1
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 التملص أو التخلص كخيار كثير من األفراد استجابة غير متأكد. - 

 التطرف حيث نجد بعض األفراد يختار "موافق جدا" أو "غير موافق جدا" أكثر من اختياره لإلستجابات الوسطية. -

 اإلجابة على ضوء الجاذبية االجتماعية للبنود. -

 ون قصد.ميل الفرد إلى التزييف أو التشويه بقصد أو بد -

 الحذر والحرص كترك عبارات صعبة بدون إجابة مقابل التخمين. -

 .1امليل إلى السرعة أو البطء -

 إرشادات عامة لبناء موازين االتجاهات:

يتضح لنا مما سبق أن موازين االتجاهات تشتمل على مجموعة من الفقرات أو العبارات تتعلق بموضوع أو قضية معينة ، 

على ميزان معين، وتعتمد نوعية امليزان على نوعية فقراته، لذلك وجب العناية ببناء وصياغة هذه الفقرات، يستجيب لها الفرد 

( مجموعة من املقترحات أو املحكات التي ينطبق 1973" )babbie( و" بابيي" "1957) "edwards´ وقد وضع كل من " إدواردز "

 بعض اآلخر على نوع معين من املوازين نذكرها كالتالي :بعضها على جميع موازين االتجاهات، بينما ينطبق ال

لق تجنب الفقرات أو العبارات التي تشير إلى الحقائق، وكذلك التي يكون لها تفسيرات متعددة، إضافة إلى الفقرات التي ال تتع -

 بموضوع االتجاه املراد قياسه .

 تناسب أعمار املختبرين.يجب أن تكون العبارات واضحة ومصاغة بلغة سلسة وبسيطة ت ---

ينبغي أن تكون كل فقرة أحادية البعد، أي تتعلق بمفهوم واحد فقط، كما ينبغي أال تكون مزدوجة مثل " ال أحب املعلم الذي  -

 يعامل الطالب معاملة غير عادلة وال يسمح لهم باملناقشة ".

 ني يشجع الطالب على التكاسل ".تجنب اقتراح استجابة معينة، مثل هل توافق على أن التعليم املجا -

 تجنب الفقرات التي يحتمل أن يوافق عليها أو ال يوافق عليها جميع األفراد . -

 ينبغي اختير عدد متساوي من الفقرات املجبة والسالبة بقدر اإلمكان لتقليل تأثير تحيز االستجابات . -

"مطلقا"، حيث أن اشتمال الفقرات عليها يحدد استجابات  تجنب كلمات تشير إلى عموميات مثل "دائما" "جميعا" "أبدا" -

 املوافقة أو غير املوافقة آليا .

الحيطة عند استخدام كلمات مثل "فقط" "بقدر اإلمكان" "مجرد" أو التقليل من استخدامها، وأن تكون الفقرات قصيرة،  -

 ( كلمة .20ويفضل أال يزيد عدد كلماتها عن )

 تشتمل على نفي مضاعف، أي نفي النفي.تجنب استخدام عبارات  -

                                                           
 .46سعيد حسن آل عبد الفتاح الغامدي، مرجع سبق ذكره، ص 1
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 توزيع الفقرات في ميزان االتجاه عشوائيا والتحقق من عدم وجود أربع أو خمس فقرات موجبة أو سالبة متتالية. -

 مراعاة أن تكون الفقرات األكثر حساسية تقع بالقرب من منتصف املقياس. -

 .1عن سبع نقاط يفضل أال يزيد عدد نقاط متصل االتجاه املراد قياسه -

إضافة إلى هذا يجب أن تصاغ األسئلة في صيغة الحاضر، وذلك حتى ال يحدث خلط في حالة ما إذا كان الشخص قد غير  -

اتجاهه عما كان عليه في املاض ي، فصياغة األسئلة في الزمن الحاضر تحدد له أن املطلوب معرفة اتجاهه في الوقت الحاضر 

 .2أي في وقت إجراء البحث

 تمة :خا

إذ أن هناك نوعان لطرق قياس االتجاهات فقد نقيس  االتجاهات  مما سبق تبين لنا أنواع أساليب بناء موازين االتجاهات،  

بمشاهدتنا لألشخاص في مختلف املواقف االعتيادية، أو باستخدام استبانات ومقاييس التقرير الذاتية، وتعد الطريقة األخيرة 

في بناء مقاييس االتجاهات وكذلك في بناء الكثير من املقاييس واإلختبارات، وذلك لتوفرها على  أكثر استخداما، إذ اعتمدت

 شروط استخدام اإلختبارات وكذلك سهولة تطبيقها وتفريغ وتحليل وتفسير النتائج الخاص بها.

 اهات من نوع التقرير الذاتي وهي:واملتتبع ألدبيات بناء مقاييس االتجاهات يجد أن هناك أساليب رئيسية لبناء موازين االتج

 أسلوب التصنيف اإلجمالي: نوع ليكرت. -

 أسلوب الفواصل املتساوية ظاهريا: نوع ثيرستون. -

 األسلوب التراكمي: نوع جتمان. -

 أسلوب التمييز الداللي)املعنوي(.  -

والخصائص السيكومترية طرق إعدادها إذ تتشابه هذه املوازين في قياسها لالتجاهات لكن تختلف كل منها عن األخرى في 

الخاصة بها والتي يتميز بها كل أسلوب عن اآلخر، وعيوب كل منها، وكذلك استخداماتها، والفوائد املرجوة منها في مجال قياس 

 االتجاهات، ومنه االعتماد عليها في بناء املقاييس واإلختبارات النفسية والتربوية.  
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 املجتمع اإلماراتي أثر االوضاع اإلنسانية املحيطة باملنطقة على تعزيز العمل الخيري في
 العاملّية، ماليزيا الجامعة اإلسالمّيةالباحثة هند سعيد نصيب سعيد املزروعي/

 

 

 

ABSTRACT : 

The searcher tried at this case study to figure out the impacts of humanitarian situations on some of the 

countries in the region, and to enhance the desire of Emirati community of working at the charitable fields. That 

was through conducting a study case on a sample of voluntaries on both of Sharjah Charity Association, and 

Al-Ehsan Charity Association. This case study came as a result of increasing the activity of charity work sector 

in the Emirati community recently. That was proved through the outcome of Relief Campaigns which were 

conducted on land of the UAE State, and the quick response of the people, the Governmental Organizations, 

and the Non-Governmental Organizations in the participation of such these campaigns, that was represented 

by the desire of the local community to interact with the relief campaigns, and presenting the Financial Aids, 

and In-Kind Assistance, and even participating of the morale support, such as organizing the charitable 

activities.In 2013, the UAE has also been topped up the list of countries with the most external aids. That shows 

the spread of the charitable work in the Emirati culture. The external aids that was presented by the UAE State 

was (21,63) AED Billion, or approximately (5,89) US Billion dollar. Also, we can't ignore the huge number of 

charitable initiatives which is launched by the people and the UAE government. The searcher used at this study 

case the statistical data analysis of targeted sample, and applied it to the statistical system (SPSS). The outcome 

of the current study case indicates the huge influence of the charitable sector in UAE of the humanitarian 

situations in the region. The increase of the governmental organizations, and the increase of the local 

community trend in participating of charitable work. 

Keywords:Charitable work,Society,Relief 
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 : ملخص

ي العمل العمل الخير  سعت الّدراسة إلى التعرف على أثر االوضاع اإلنسانية التي تعاني منها العديد من دول املنطقة على تعزيز

ارقة الخيرّية وج
ّ
معية في املجتمع اإلماراتي وذلك من خالل إجراء دراسة ميدانّية على عينة من املتطوعين في كلًّ من جمعّية الش

شاط  قطاع العمل الخيري في املجتمع اإلماراتي في الّسنوات األخير 
َ
 زيادة  ن

َ
ُد  ةاإلحسان الخيرّية، وجاءت هذه الّدراسة نتيجة  

ّ
ك
َ
وُيؤ

ذلك حصيلة حمالت اإلغاثة التي تقام على أرض الّدولة من خالل سرعة استجابة األفراد والهيئات الحكومّية وغير الحكومّية 

 502ما يقارب  2015في املشاركة في مثل هذه الحمالت فعلى سبيل املثال بلغت حصيلة حملة االغاثة للشعب اليمنى في عام 

ل إقبال املجتمع على الحمالت اإلغاثّية ما َبْين ت 773مليون و 136ي ما يقارب الف درهم أ 300مليون و
َّ
مث

َ
قديم الف دوالر،وقد ت

، كما تصدرت دولة اإلمارات العربّية املتحدة
ً
في عام  املساعدات املالية والعينّية أو املشاركة في الّدعم املعنوي كالّتنظيم مثال

 على سيادة ثقافة العمل الخيري في املجتمع اإل م أكثر الّدول َمْنَحا للمساعدا2013
ً
 واضحا

ً
ا يمثل دليال مَّ ماراتي ت الخارجّية، م 

َبل  األفراد واملؤسسات، حيث بلغت املساعدات التي قدمتها الّدولة كمساعدات خارجية في عام  ْن ق  ( مليار 21.63م )2013م 

ق في ا ال يمكننا تجاهل العدد الهائل من املبادرات الخيرّية التي تطل( مليار دوالر أمريكي،كم5.89ما يقارب )أّي  درهم إماراتي

 في هذه الّدراسة املعالجة اإلحصائّية للبيانات االّدولة سواًء من القيادة أو من املواطنين أنفسهم
ُ
لتي ،وقد استخدمت الباحثة

اع  العمل الخيري في املجتمع لّدراسةا(. وقد توصلت SPSSتّم جمعها من العينة واخضاعها للنظام اإلحصائي )
َ
ط إلىَتأثرُّ ق 

د على اإلماراتي بشكل كبير باألوضاع اإلنسانّية املحيطة باملنطقة من خالل زيادة  نشاط املؤسسات الخيرّية، وزيادة إقبال األفرا

 املشاركة في العمل الخيري.

 .العمل الخيري،املجتمع،اإلغاثةالكلمات املفتاحية:

 : مقدمة

ر 
ّ
 في الكثير من اآليات جاءت الش

ً
  على العمل الخيري بأشكاله املختلفة، ونجد ذلك واضحا

ّ
يعة اإلسالمّية بدعوة صريحة في الحث

َعالى: 
َ
ه  ت يًعاالقرآنية كقول  ْم َجم 

ُ
ُعك  َمْرج 

َّ
ى َّللا

َ
ل ْيَرات  إ 

َ
خ
ْ
ُقوا ال ب 

َ
اْست

َ
َعالى: 48]سورة املائدة:  ف

َ
  َوَر [، وقوله ت

َّ
اَّلل ُنوا ب  ه  آم  ُسول 

يٌر  ب 
َ
ْجٌر ك

َ
ُهْم أ

َ
نَفُقوا ل

َ
ْم َوأ

ُ
نك يَن آَمُنوا م  ذ 

َّ
ال
َ
يه  ف يَن ف  ف 

َ
ل
ْ
ْسَتخ م مُّ

ُ
ك
َ
ا َجَعل مَّ ُقوا م  نف 

َ
ب الحبيب املصطفى 7]سورة الحديد:  َوأ

ّ
[، كما رغ

ريفة كما في قو 
ّ
ه  صلى هللا عليه وسلم: )الّساعي عليه أفضل الّصالة والّسالم في العمل الخيري في كثير من األحاديث الّنبوّية الش ل 

ليل(.)
ّ
ي يصوم الّنهار ويقوم ال

ّ
ى األرملة واملسكين كاملجاهد في سبيل هللا أو كالذ

َ
(ويمكننا قراءة هذا االهتمام الكبير الذي 1َعل

 اإلسالمّية للعمل الخيري كدليل على ما يحمله من آثار وتبعات إيجابية على الفرد وا
ُ
ريعة

ّ
َولْتُه الش

َ
عنا أ تبَّ

َ
ْند ت ،وع 

ً
ملجتمع معا

 بصورٍة كبيرة، وعلى 
ً
ابع الخيري باختالف أشكالها، وأنشطتها كانت حاضرة

ّ
لتاريخ الحضارات نجد أن املمارسات  التي حملت الط

ه لم تغب ولم تختلف الّدعوة إلى العمل الخيري في شتى الّرساالت
ّ
 إال أن

ً
 الرغم من اختالف املسميات واملصطلحات أحيانا

(، ومع مرور الّزمن نجد أنَّ املجتمعات بمختلف أديانها وثقافتها قد Amy Singer, Charity in Islamic Societiesالسماوية )

                                                           
 .326م(، ص1987، 1بخاري، صحيح البخاري، تحقيق: قاسم الرفاعي، )بيروت: دار القلم، طأبو عبد هللا محمد ال( 1)
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 هاًما من ثقافة األفراد فيها، كما احتل 
ً
زاد وعيها بقيمة العمل الخيري فحظي العمل الخيري باهتمام كبير إلى أْن أصبح جزءا

 بجانب القطاع الحكومي والقطاع الخاص.مكانه خاصة في املجتمعات
ً
 ثالثا

ً
 ، وشكل قطاعا

 اإلمارات إحدى الّدول التي اهتمت بالجانب الخيري منذ بداية نهضتها في سبعينيات القرن املاض ي، فاحتضنت عدد
ُ
ل دولة

َّ
 وتمث

ً
ا

ابع الخيري، كما شجعت أفراَد املجتمع على االهتمام
ّ
 من املؤسسات التي تحمل الط

ً
م كبيرا

َّ
ْت قوانين تنظ

ّ
سن

َ
َسْيَر  بهذا القطاع ف

شريعات التي تضمن
ّ
ظم والت  العمل  في املؤسسات الخيرّية، ودّعمت املشاريع ذات الَعالقة باألعمال الخيرّية، كما وضعت النُّ

ه ال ى العمل الخيري، في الوقت ذات 
َ
ل ذلك في إقبال أفراد  املجتمع َعل ا َسهَّ مَّ هورعوامل في ظ يغيب عن َبالنا حقوَق األفراد فيها، م 

ساؤل الّرئيس ي الّتالي:كيف أثرت املجتمعساهمت في إنعاش هذا القطاع  في اآلونة األخيرة، 
ّ
وتنطلق مشكلة الّدراسة في الت

 االوضاع االنسانية لدول املنطقة )كمتغير مستقل( في تعزيز العمل الخيري في املجتمع اإلماراتي )كمتغير تابع(؟

:اإل 
ً
 طار النظري:أوال

 :املفاهيم

  العمل الخيري 

ه "مساهمة األفراد والهيئات غير الّرسمّية في أعمال الّرعاية والّتنمية االجتماعّية سواًء بالّرأي أو 
ّ
ن يعرف العمل الخيري على إ 

ال"
ّ
ه "عمل يشترك فية جماعة من ال، (1)بالعمل أو بالّتمويل أو بغير ذلك من االشك

ّ
ن ّناس لتحقيق مصلحة وعرفه آخرون على إ 

عامة، وأغراض إنسانّية أو دينية، أو علمية، أو صناعية، أو اقتصادية بوسيلة جمع الّتبرعات وصرفها، في أوجه األعمال 

 داخل الّدولة 
ً
 أو معنويا

ً
الخيرّية، بقصد نشاط اجتماعي، أو ثقافي، أو إغاثي، أو إنمائي وذلك بطرق الّرعاية أو املعاونة، مادّيا

وعرف  ،(2)ها من غير قصد الربح ملؤسسيها، سواًء ُسمي إغاثة أو جمعية أو مؤسسة أو هيئة أو منظمة خاصة أو عامة"وخارج

شاط االجتماعي، واالقتصادي الذي يقوم به األفراد أو املمثلون في الهيئات واملؤسسات 
ّ
ه "ذلك الن

ّ
 على أن

ً
العمل الخيري أيضا

 . (3)يهدف الّتقليل من حجم املشكالت واالسهام في حلها باملال أو بالجهد أو بالفكر"والتجمعات الّصراع ذات النفع العام،

 وتشترك هذه الّتعريفات في مجموعة من العناصر وهي: 

  .نشاط اجتماعي أو اقتصادي يشترك فيه مجموعة من األفراد 

 .اط تحت إشراف الهيئات واملؤسسات والتجمعات األهلّية
ّ
 أْن يتم النش

  هدف هذا النشاط تحقيق املنفعة العامة لباقي أفراد املجتمع.أْن يكون 

                                                           
 . 9، املركز الّدولي لألبحاث والّدراسات "مداد"، صدور العمل الخيري في تعزيز االستقرار االقتصادي أحمد إبراهيم مالوي، (1)

http://www.medadcenter.com/sites/default/files/import/researches-68301-542bc8690db59.pdf. 

.  212م(، ص2013، 30مجلة سر من رأى، )العراق: العدد  العمل الخيري"دراسة تاصيلية تاريخية"،محمد صالح جواد مهدي، (2)

file:///C:/Users/asus/Downloads/pdf 

الث"، ، العمل الخيري اإلسالمي بين التأصيل وإمكانات التفعيلفاتحة فاضل العبدالوي،  (3)
ّ
بحث مقدم إلى "مؤتمرالعمل الخيري الخليجي الث

 https://tslibrary.org/528.5م، ص2008
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بيعي
ّ
يُر الباحثة إلى العمل الخيري في هذه الّدراسة لتلك املبادرة الفردّية أو الجماعّية التي تصدر من األشخاص الط ش 

ُ
ن أو وت

املجتمع  امج الّرعاية أو الّتنمية، سواًء داخلاالعتباريين في املجتمع اإلماراتي والتي تهدف إلى مساعدة اآلخرين، إّما من خالل بر 

 اإلماراتي أو خارجه، وتكون هذه املساعدات إّما مادّية أو معنوّية.

 املجتمع: 

مول، ويقال: جاء القوم أجمعهم، وبأجمعهم أّي : املجتمع
ّ
 مشتقٌّ من الفعل أجمع، وهو اسم يدل في التوكيد على الش

ٌ
لفظ

 .(1)كلهم، وجمعها أجمعون 

ه "مجموعة القيم والعادات والّتقاليد التي يؤمن بها  وجاء
ّ
مفهوم املجتمع في كتاب )مجتمع اإلمارات األصالة واملعاصرة( على أن

وعّرف املجتمع في معجم علم  ،(2)مجموعة من الّناس في إقليم معين، ولهم نظام حياتي خاص بهم، وثقافة تميزهم عن غيرهم"

ه "ذلك اإلطار 
ّ
العام الذي يحدد العالقات التي تنشأ بين األفراد الذين يعيشون داخل نطاقه في هيئة وحدات االجتماع على أن

ه "تجمع أفراد ذوي عادات متحدة، يعيشون في ظل قوانين واحدة، ولهم (3)أو جماعات"
ّ
ن ، كما عّرف مالك بن نبي املجتمع على إ 

 . (4)فيما بينهم مصالح مشتركة"

 في أنَّ املجتمع يشير إلى: وتشترك التعريفات الّسابقة 

  .تجمع من األفراد يشتركون في إقليم أو نطاق معين 

 .إّن هؤالء  األفراد تربطهم عادات وتقاليد وقوانين واحدة، لتحقيق مصالح مشتركة 

يُر الباحثة في املفهوم اإلجرائي إلى مجموعة األفرد الذين تجمعهم توجهات وُمَمارسات ودوافع مشتركة في دو  ش 
ُ
 لة اإلماراتوت

 العربّية املتحدة نحو العمل الخيري، والذين يشكلون مجتمع الّدراسة. 

 االغاثة 

ّدة، والغوث: 
ّ
تي تدّل على اإلعانة والّنصرة عند الش

ّ
اإلغاثة لغة: مصدر من قولهم: أغاثه يغيثه، وهو مأخوذ من ماّدة )غوث(، ال

 (5)أو نجدة، ومنها قول الرجل: أغثني أّي فرج عني. اإلغاثة والّنصرة والغوث: ما أغثت به املضطر من طعام

وقد عرف موريس توريللي عمليات اإلغاثة اإلنسانّية بأّنها 'الخدمات الّصحية، أو املواّد الغذائّية أو املساعدات املقدمة من 

عون لدفع البالء واألزمات، وعلى وال يختلف معنى اإلغاثة في القوانين َعْن تقديم ال،(6)الخارج لضحايا أّي نزاع دولي أو داخلي'

                                                           
 .135م، ص1989، دار الّدعوة، املعجم الوسيط إبراهيم مصطفى وآخرون: (1)

شر والّتوزيع، طمجتمع اإلمارات األصالة واملعاصرة محمد توهيل، يوسف شراب: (2)
ّ
 . 31، صم(2011، 3، )مكتبة الفالح للن

قافي، معجم علم االجتماععدنان أبو مصلح، (3)
ّ
شر والّتوزيع ودار املشرق الث

ّ
 .418م(، ص2010، )األردن: دار أسامه للن

 .15م(، ص2006، 3، )دمشق: دار الفكر، طميالد مجتمع مالك بن نبي، (4)
غة، ج (5)

ّ
 665، ص2الوسيط، ج. إبراهيم انيس وآخرون، املعجم 306، ص 2ابن فارس، معجم مقاييس الل

 الرقمي: عبد الرحمن عبد العال، مفهوم التدخل اإلنساني واشكالياته، مقال منشور على موقع األهرام (6)

http://digital.ahram.org.eg . 
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ْعُل يقوم به بعض األفراد أو الجماعات  أو املؤسسات بهدف إنقاذ 
َ
ه: ف

ّ
هذا األساس يمكن تعريف العمل اإلغاثي على أن

األشخاص املنكوبين لتوفير احتياجاتهم األساسّية، والضرورية، الناتجة عن األضرار التي لحقت بهم، إثر تعرضهم للحروب، 

 راعات، والكوارث، والنكبات، وغيرها من الحوادث واألزمات.والصّ 

روف اإلنسانّية املحطية باملنطقة:
ّ
:الظ

ً
 ثانيا

ا إنسانّية صعبة للغاية، بسبب الحروب والّصراعات التي تشهدها بعض الّدول، وقد أدت 
ً
تشهد العديُد من دول املنطقة ظروف

ا نتج عن ذلك تفش ي حاالت  هذه الحروب والّصراعات إلى إحداث مآس ي في جوانب مَّ الحياة االجتماعّية، واالقتصادّية واألمنية م 

الجوع واملرض والتشرد، وَصاَحَب هذا الوضع اإلنساني املتدهور لتلك الّدول نداءات من مؤسسات املجتمع الّدولي إلى ضرورة 

نيين في تلك الّدول، وبالّنظر إلى التقرير الّصادر من الّتدخل في مدَّ يد العون، واملساعدة للّتقليل من حّدة  الكوارث على املد

 وجود العديد من دول املنطقة مثل سوريا واليمن والعراق 
ُ
ؤون اإلنسانّية )أوتشا( ُيالَحظ

ّ
مم املتحدة لتنسيق الش

ُ
مكتب األ

ْن  َعلَّ مثل هذه النداءات م 
َ
َبل  املنظمات والهيئات ذات  والصومال على قائمة الّدول التي تحتاج إلى تدخل إنساني عاجل، ول ق 

 في تحريك عجلة الّتدخل الّدولي لإلغاثة العاجلة.
ً
 الَصلة بالنداءات اإلنسانّية تسهم غالبا

 
ً
سهم في مواجهة األزمات والنكبات، وُيَعدُّ العمل اإلغاثي سلوكا

ُ
تمثل اإلغاثة الخارجّية للمجتمعات املنكوبة أهمّية كبرى حيث ت

، وصورة م
ً
ن صور التكافل االجتماعي، لرفع املعاناة عن املنكوبين، وتقديم العون للمحتاجين على اختالف مجتمعاتهم، إنسانيا

وتنوع عرقياتهم، باعتبارهم بشر ولهم حقوق، ومن أهم هذه الحقوق تلبية احتياجاتهم والحفاظ على كرامتهم، ورعايتهم، 

 خاصة في أوقات الحرب، والّصراعات، والكوارث. 

 
ً
 :أسباب الحاجة إلى اإلغاثة:ثالثا

 ( الحروب والّصراعات: 1)

روف اإلنسانّية، وذلك بما ينتج عنها من جرحى ومصابين، وما ينتج عنه من 
ّ
حيث تؤثر الحروب والّصراعات على األوضاع والظ

ر من الّضحايا من إعاقات، والجئين، وتشرد، وجوع، وفقد بعض املواطنين ألعمالهم، أو هدم منازلهم، وينتج عن ذلك الكثي

ساء واملسنين، إضافة إلى تدمير البنية التحتية، وال يقتصر تأثير الّصراعات والحروب على ما تخلفه مباشرة من 
ّ
األطفال والن

 من املخاطرة، وتدهور 
ً
خراب ودمار وقتلى، بل تؤدي إلى انهيار الهياكل االقتصادّية واإلدارية للّدولة، وهروب املستثمرين خوفا

لة الّصحية لألفراد، وانتشار األوبئة واألمراض، وتدني مستويات املعيشة، إضافة إلى التأثير على األمن االجتماعي لألفراد الحا

والجماعات، إضافة إلى اآلثار الّنفسية السيئة، وهو ما يستلزم مساعدتهم على تجاوز آثار الحروب والّصراعات من خالل 

 األعمال اإلغاثّية.

 والجفاف:( املجاعات 2)

ُد نصف سكانها، أو أكثر يعيشون تحت خط  ج 
َ
الث ن

ّ
عام حق لكل إنسان، وبنظرة على بلدان العالم الث

ّ
 وجود املاء  والط

ُيَعدُّ

الفقر، وال يجدون قوت يومهم، هذا باإلضافة النتشار املجاعات واألوبئة في معظم الّدول الفقيرة، حيث يؤدي حدوث مجاعة، 

ير على اإلنسان، وعدم حصوله على حقه اإلنساني في الحياة الكريمة، وتعتبر الحروب والّصراعات من أو الجفاف إلى التأث
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َما تشكل البيئة 
َ
 ما تمنع القوات املتحاربة وصول اإلغاثات للمنكوبين، ك

ً
أخطر العوامل البشرّية املسببة للمجاعات، فغالبا

ّح األمطار أحَد أسباب املجاعات. 
ُ

 املناخيه مثل ش

هجير القسري: ( 3)
ّ
رد الجماعي والت

ّ
 الط

خرى، تختلف 
ُ
رد الجماعي والّتهجير القسرى هو ممارسة تنفذها حكومات، وُدَول، أو جماعات مسلحة، تجاه جماعات أ

ّ
الط

ا بهدف إخالء منطقة معينة الحتاللها، وإحالل جماعات موالية في هذه ا أو مذهبيًّ ا أو دينيًّ ا عرقيًّ
ً
 عنهم سواًء اختالف

املنطقة،ويحدث الطرد الجماعي نتيجة الّصراعات واملشاكل اإلثنية والعرقية، واألوضاع املعيشية السيئة، واالضطهاد 

 . الّسياس ي

بيعية:4)
ّ
 ( الكوارث الط

بيعية على أّنها "حالة فريده في منطقة ما يتسبب عنها أضرار مادّية )تزيد تكلفتها نحو املليون دو  
ّ
ف الكارثة الط َعرَّ

ُ
الر( أو ينتج ت

بيعية في الفيضانات، والحرائق، والزالزل، والبراكين، وتتسبب مثل (1)عنها مقتل وجرح العديد من األفراد"
ّ
وتتمثل الكوراث الط

 .هذه الكوراث في إحداث أضرار كبيرة على املجتمع من قتل وتهجير وتفش ي األمراض، وغيرها الكثير من املآس ي

:الّدور اإلنساني لإلم
ً
 :ارات في الّدول املحيطةرابعا

ْن حيث تجاوز حدود املحلية واإلقليمّية إلى العاملّية، كما تمّيز باعتباره يتفق مع فل سفة القيادة تمّيز الّدور اإلنساني لإلمارات م 

عب اإلماراتي، كما يعكس
ّ
نساني الّدور اإل الّسياسّية وتوجهاتها وأفعالها، والقيم اإلنسانّية واإلسالمّية، التي يستند إليها الش

عب اإلماراتي مع سائر شعوب العالم، من خالل تقديم املساعدات للمحتاجين، دون اعتبار 
ّ
اإلماراتي العالقات األخوية للش

غة، وذلك أن الهدف األسمى واملحرك الّرئيس ي لكل املبادرات اإلنسانّية لدولة اإلمارات
ّ
هو  الختالف الدين، أو العرقيات أو الل

ر أينما كانوا، وهو ما يعني قيام اإلمارات بدورها اإلنساني بتجرد كامل، وليس لتحقيق أغراض سياسية أو حتى خدمة البش

 غاية دبلوماسية، أو غير ذلك من األغراض. 

َعدُّ دولة اإلمارات اليوم من أكثر الّدول  اإلمارات العربّية املتحدةواهتمت دولة 
ُ
باملساعدات اإلنسانّية الخارجّية بشكل كبير، وت

 فيما يخص العمل اإلنساني على 
ً
املستوى العربي واإلسالمي والّدولي، حيث تقدم املساعدات واألعمال اإلغاثّية في نشاطا

 مختلف الّدول وتتتواجد في جميع األزمات. 

  
ّ
ك
َ
 اإلمارات على مستوى العالم قائمة الّدول املانحة للمساعدات اإلنسانّية، وملدة أعوام عديدة، وكذلك ُيؤ

ُ
ُد لقد تصدرت دولة

 .ا اإلنسانيرات برسالتها اإلنسانّية العاملّية، وبمبادئها السامية التي التزمت بها، وسعيها لتعزيز وتنمية دورهالتزام واهتمام اإلما

عوب التي تعاني من أزمات وكوارث من خالل حمالت اإلغاثة املتتالية، التي 
ُّ
 في عمليات اإلغاثة للش

ً
 مهما

ً
 اإلمارات دورا

ُ
لعبت دولة

 من خالل املبالغ تنظمها الّدولة بالّتعاون 
ً
 ملحوظا

ً
مع املؤسسات الخيرّية في الّدولة، وقد حققت تلك الحمالت اإلغاثّية نجاحا

                                                           
بيعية، مجلة مركز بحوث الشرطة، العدد ) (1)

ّ
 :528م، ص2002(، 21عزة أحمد عبد هللا، أساليب مواجهة الكوراث الط

asalyb-mwajht-alkwarth-altbyyt.pdf 

https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D9%84%D8%A5%D9%85%D8%A7%D8%B1%D8%A7%D8%AA_%D8%A7%D9%84%D8%B9%D8%B1%D8%A8%D9%8A%D8%A9_%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%AA%D8%AD%D8%AF%D8%A9
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D9%84%D8%A5%D9%85%D8%A7%D8%B1%D8%A7%D8%AA_%D8%A7%D9%84%D8%B9%D8%B1%D8%A8%D9%8A%D8%A9_%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%AA%D8%AD%D8%AF%D8%A9
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الطائلة التي تم تحصيلها، وتبين حصيلة الحمالت اإلغاثّية مدى إقبال املجتمع اإلماراتي على املشاركة في العمل اإلنساني فعلى 

 136الف درهم أي ما يقارب  300مليون و 502ما يقارب  2015اليمنى في عام سبيل املثال بلغت حصيلة حملة االغاثة للشعب 

عوب املنكوبة فقط على اإلغاثة الخارجّية 1الف دوالر 773مليون و
ُّ
، ولم تقتصر املشاركة التي قدمتها املؤسسات الخيرّية للش

ّمْن وفدوا إلى دولة اإلمارات من م روف املتردّية التي فقط، بل استقبلت املتضررين والالجئين، م 
ّ
 من الظ

ً
واطني تلك الّدول هربا

وا يعانون منها، وساهمت املؤسسات الخيرّية في الّدولة على مساعدة هؤالء الّنازحين إلى الّدولة من خالل تقديم املساعدات 
ّ
ظل

 املادية والعينّية لهم.

:
ً
 اإلطار امليداني-خامسا

د في ة من خالل قياس  أثر االوضاع االنسانية املحيطة في املنطقة على توجه االفرايعرض املحور الحالي نتائج الّدراسة امليدانيّ 

 املجتمع اإلماراتي نحو قطاع العمل الخيري.

عوب املنكوبة1جدول )
ّ
 (: مدى املساهمة فى الحمالت اإلغاثّية ملساعدة الش

عوب املنكوبة
ّ
 لياإلجما إناث ذكور  أساهم فى الحمالت اإلغاثّية ملساعدة الش

 51.0 106 45.7 43 55.3 63 أوافق بشدة

 37.5 78 43.6 41 32.5 37 أوافق

 7.7 16 7.4 7 7.9 9 محايد

 1.9 4 2.1 2 1.8 2 ال أوافق

 1.9 4 1.1 1 2.6 3 ال أوافق بشدة

 100 208 100 94 100 114 اإلجمالي

 . )غير دالة(503داللة الفروق =   4درجة الحرية =   3.336=  2كا

ش  
ُ
ور واإلناث فيما يتعلق باملساهمة فى الت

ُ
ك
ُّ
حمالت يُر الّتحليالت اإلحصائّية إلى عدم وجود فروق ذات داللة إحصائّية بين الذ

عوب املنكوبة.
ّ
 اإلغاثّية ملساعدة الش

مَّ يليها املوافقون بنسبة51وتوضح البيانات امليدانّية االرتفاع في نسبة املوافقين بشدة، حيث وصلت )
ُ
%(، وهو ما 37.5) %(، ث

ُد على أّن العمل الخيري لم يقتصر   
ّ
ك
َ
عوب املنكوبة، وهو ما ُيؤ

ّ
يشير إلى ارتفاع نسبة املشاركة في الحمالت اإلغاثّية ملساعدة الش

ما امتّد ليشمل العدد األكبر من دول العالم قاطبة، وذلك بغض النظر عن  على مّد يد العون للدول العربّية املحتاجة، وإنَّ

ا يدلل على ا مَّ للون، أو الدين أو العرق، فكان الجانب اإلغاثي صاحب الحظ األوفر في هذا الّدعم الخيري على اإلطالق، وم 

ها: )برنامج سلمى اإلغاثي( ْن َبْين   االهتمام بالجانب اإلغاثي في املجتمع اإلماراتي وجود العديد من األنشطة ذات الصلة باإلغاثة وم 

ين مركز دبي لتطوير االقتصاد اإلسالمي ومؤسسة األوقاف وشؤون القّصر في دبي ومؤسسة نور أوقاف، "وهو ثمرة شراكة ب

وبالّتعاون مع برنامج األغذية التابع لألمم املتحدة، ويقوم البرنامج بإدارة إنتاج مغلفات وجبات حالل وطويلة األمد بهدف 

                                                           
 section/other/2015-https://www.emaratalyoum.com/local-09-05-1.818199م.18/6/2016تاريخ الدخول 1
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وقد نحج البرنامج في حصد مبالغ طائلة من الّتبرعات، في  (1)ت."تقديمها للمحتاجين من ضحايا الكوارث والحروب والنزاعا

املقابل تمكن من تحقيق هدف التأسيس في توفير عدد كبير من الوجبات منذ انطالقه، وحصد البرنامج على العديد من الجوائز 

معرض دبي الّدولي لإلغاثة والتطوير التي ثمنت مخرجات هذا البرنامج، إلى جانب هذه املبادرة اإلغاثّية تستضيف دولة اإلمارات 

 في دولة اإلمارات، ويهدف هذا املؤتمر إلى عرض ومناقشة وبحث الحلول ألهم 
ً
)ديهاد(، وهو أحد أهم املؤتمرات التي تقام سنويا

نساني في هذا القضايا اإلنسانّية التي يشهدها العالم، وتشارك العديد من املنظمات واملؤسسات العاملّية العاملة في الحقل اإل

مَّ تليها املحايدين بنسبة 
ُ
مَّ تليها غير املوافقين وغير املوافقين بشدة حيث تساوت نسبتهم وكانت 7.7املعرض، ث

ُ
 %. 1.9% ث

 (: مدى االهتمام بالحمالت اإلغاثّية2جدول )

 للحمالت اإلغاثّية
ً
 اإلجمالي إناث ذكور  ال أبدي اهتماما

 17.3 36 18.1 17 16.7 19 أوافق بشدة

 13.5 28 18.1 17 9.6 11 أوافق

 8.7 18 9.6 9 7.9 9 محايد

 40.4 84 41.5 39 39.5 45 ال أوافق

 20.2 42 12.8 12 26.3 30 ال أوافق بشدة

 100 208 100 94 100 114 اإلجمالي

 . )غير دالة(104داللة الفروق =   4درجة الحرية =   7.688=  2كا

يُر الّتحليالت اإلحصائ ش 
ُ
ور واإلناث فيما يتعلق بعدم إبداء االهت

ُ
ك
ُّ
تمام ّية إلى عدم وجود فروق ذات داللة إحصائّية بين الذ

 للحمالت اإلغاثّية. 

مَّ تليها نسبة املوافقين بش40.4وتوضح البيانات امليدانّية االرتفاع فى نسبة غير املوافقين حيث وصلت نسبتهم إلى )
ُ
دة %(، ث

مَّ تلي20.2وكانت )
ُ
مَّ تليها نسبة املوافقين وكانت )17.3ها نسبة املوافقين بشدة )%(، ث

ُ
دين %( وأخيًرا نسبة املحاي13.5%( ث

%(. وتعكس هذه البيانات ارتفاع االهتمام بالحمالت اإلغاثّية حيث ارتفاع نسبة املوافقة واملوافقة بشدة، وهو ما يشير 8.7)

عوب التي تعاني من إلى ارتفاع الوعي لدى االفراد في املجتمع بأهميّ 
ّ
وضاع أة الحمالت اإلغاثّية، ودورها اإلنساني في مساعدة الش

 سيئة.

                                                           
(1) http://www.iedcdubai.ae/initiatives/other_initiatives/6. 
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 (: مدى املساهمة في الحمالت اإلغاثّية بغض النظر عن أّي اعتبارات3جدول )

أساهم في الحمالت اإلغاثّية بغض النظر عن االعتبارات 

 الّدينية أو العرقية أو غيرها من االعتبارات
 إلجماليا إناث ذكور 

 44.2 92 39.4 37 48.2 55 أوافق بشدة

 31.2 65 39.4 37 24.6 28 أوافق

 17.8 37 17.0 16 18.4 21 محايد

 5.8 12 3.2 3 7.9 9 ال أوافق

 1.0 2 1.1 1 .9 1 ال أوافق بشدة

 100 208 100 94 100 114 اإلجمالي

 الة(. )غير د160داللة الفروق =   4درجة الحرية =  6.581=  2كا

ور واإلناث فيما يتعلق باملساهمة في الحمالت 
ُ
ك
ُّ
يُر الّتحليالت اإلحصائّية إلى عدم وجود فروق ذات داللة إحصائّية بين الذ ش 

ُ
ت

 اإلغاثّية بغض النظر عن االعتبارات الّدينية، أو العرقية أو غيرها من االعتبارات.

مَّ تليها املوافقون بنسبة )44.2ن بشدة، حيث وصلت إلى )وتوضح البيانات امليدانّية االرتفاع في نسبة املوافقي
ُ
مَّ 31.2%( ث

ُ
%(، ث

مَّ تليها غير املوافقين بنسبة )17.8تليها املحايدون بنسبة )
ُ
 . (%1.0%(، وأخيًرا غير املوافقين بشدة بنسبة )5.8%(، ث

 لى العمل الخيرى (: مدى تأثير األوضاع اإلنسانّية الحرجة لبعض الّدول على اإلقبال ع4جدول )

األوضاع اإلنسانّية الحرجة التي تعرضت لها بعض الّدول 

العراق( عززت من  –سوريا –في املنطقة مثل )اليمن 

 إقبالي على العمل الخيرى بصوره أكبر

 اإلجمالي إناث ذكور 

 46.2 96 45.7 43 46.5 53 أوافق بشدة

 42.3 88 44.7 42 4.04 46 أوافق

 8.2 17 3.2 3 12.3 14 محايد

 3.4 7 6.4 6 .9 1 ال أوافق

 - - - - - - ال أوافق بشدة

 100 208 100 94 100 114 اإلجمالي

 (0.01. )دالة عند018داللة الفروق =   3درجة الحرية =  10.083=  2كا

ور واإلناث فيما يتعلق
ُ
ك
ُّ
يُر الّتحليالت اإلحصائّية إلى وجود فروق ذات داللة إحصائّية بين الذ ش 

ُ
باألوضاع اإلنسانّية الحرجة  ت

 العراق( عززت من اإلقبال على العمل الخيرى بصورة أكبر. –سوريا –التي تعرضت لها بعض الّدول في املنطقة، مثل )اليمن 

مَّ تليها نسبة املوافقين وكانت )46.2وتوضح البيانات امليدانّية ارتفاع نسبة املوافقين بشدة حيث وصلت إلى )
ُ
%(، 42.3%(، ث

فقد تعرضت بعض الّدول في املنطقة للعديد من األوضاع اإلنسانّية الحرجة، حيث الحروب والّصراعات في العراق واليمن 
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وسوريا وغيرها من الّدول، وما نتج عنها من أزمات، وكوارث، ولجوء سياس ي، ومصابين وجرحى، وهو ما عزز من إقبال املؤسسات 

مَّ تليها نسبة املحايدين ووصلت إلى )الخيرّية في اإلمارات على العمل الخي
ُ
%(، 8.2رى بصورة أكبر لتخفيف وطاة تلك املعاناة، ث

 %(. 3.4وأخيًرا غير املوافقين ونسبتهم )

برع ألغراض إنسانّية أخرى 5جدول )
ّ
برع إلغاثة املجتمعات املنكوبة عن الت

ّ
 (: مدى تفضيل الت

برع أفضل الّتبرع إلغاثة املجتمعات املنكوبة عن التّ 

 ألغراض إنسانّية أخرى 
 اإلجمالي إناث ذكور 

 29.8 62 27.7 26 31.6 36 أوافق بشدة

 36.5 76 31.9 30 40.4 46 أوافق

 23.6 49 26.6 25 21.1 24 محايد

 8.2 17 11.7 11 5.3 6 ال أوافق

 1.9 4 2.1 2 1.8 2 ال أوافق بشدة

 100 208 100 94 100 114 اإلجمالي

 . )غير دالة(332داللة الفروق =  4ة الحرية =درج  4.592=  2كا

ور واإلناث فيما يتعلق بتفضيل الّتبرع إلغاثة 
ُ
ك
ُّ
يُر الّتحليالت اإلحصائّية إلى عدم وجود فروق ذات داللة إحصائّية بين الذ ش 

ُ
ت

 املجتمعات املنكوبة عن الّتبرع ألغراض إنسانّية أخرى. 

مَّ تليها نسبة املوافقين بشدة وكانت )36.5نسبة املوافقين والتي وصلت إلى )وتوضح البيانات امليدانّية االرتفاع فى 
ُ
%(، 29.8%(، ث

مَّ تليها املحايدون بنسبة 
ُ
ُد على تفضيل الّتبرع إلغاثة املجتمعات املنكوبة عن الّتبرع ألغراض إنسانّية أخرى، ث  

ّ
ك
َ
وهو ما ُيؤ

%(. وتعكس هذه االستجابات مدى 1.9وأخيًرا نسبة غير املوافقين بشدة )%(، 8.2%(، تليها نسبة غير املوافقين بنسبة )23.6)

ْن أكثر املجتمعات التي تحتاج بشدة  الوعي والّتفاعل مع األوضاع املختلفة وفق ثقافة األّولويات، حيث إّن املجتمعات املنكوبة م 

 إلى مواجهة أزماتها. 

 مدى املساهمة فى حل مشكلة الالجئين:(6جدول )

 اإلجمالي إناث ذكور  فى حل مشكلة الالجئينأساهم 

 36.1 75 31.9 30 39.5 45 أوافق بشدة

 38.5 80 40.4 38 36.8 42 أوافق

 19.7 41 18.1 17 21.1 24 محايد

 4.3 9 7.4 7 1.8 2 ال أوافق

 1.4 3 2.1 2 .9 1 ال أوافق بشدة

 100 208 100 94 100 114 اإلجمالي

 . )غير دالة(228داللة الفروق =  4= درجة الحرية  5.635=  2كا
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تعد مشكلة الالجئين من أهم املشكالت التي تواجه قطاع املجتمع الّدولي في الوقت الراهن، وذلك ملا تتركه من أثر سلبي على 

عوب واملجتمعات والّدول، وخاصة مانشاهده اليوم من األوضاع اإلنسانّية الصعبة التي تواجه الالجئين في أغلب 
ّ
دول الش

 العالم، ولهذا كان ملؤسسات العمل الخيري الّدور الواضح والرائد في التصدي لهذه املشكلة أينما كانوا، وحيثما وجدوا. 

ور واإلناث فيما يتعلق باملساهمة فى ح
ُ
ك
ُّ
يُر الّتحليالت اإلحصائّية إلى عدم وجود فروق ذات داللة إحصائّية بين الذ ش 

ُ
ل مشكلة وت

 الالجئين.

مَّ تليها نسبة املوافقين بشدة )38.5لبيانات امليدانّية ارتفاع نسبة املوافقين لتصل إلى )وتوضح ا
ُ
%( للمساهمة في 36.1%(، ث

عب اإلماراتي، فيما يتعلق باملساهمة في حل مشكلة 
ّ
ُد على إعالء قيم اإلنسانّية لدى الش  

ّ
ك
َ
حل مشكلة الالجئين، وهو ما ُيؤ

عوب للحروب والّصراعات واالضطهاد الّسياس ي الالجئين والتي تزايدت في الوط
ّ
ن العربي بعد تعرض عدد كبير من الش

ا يدلل على اهتمام املجتمع اإلماراتي بقضية الالجئين هو: إعالن دولة اإلمارات في سبتمبر  مَّ م أّنها سترحب 2016واالجتماعي، وم 

في غضون خمس سنوات، للمساعدة في حل أزمة النزوح التي باتت مشكلة عاملية، كما قدمت الجئ سوري( ألف 15بحوالي )

 750اإلمارات العربّية املتحدة أكثر من )
ً
( مليون دوالر لدعم الالجئين السوريين، خاصة في البلدان املجاورة التي تواجه ضغوطا

 من أكبر وأطول وأعقد حاالت الطوارئ اإلنسانّية في العصر الحديث،كبيرة، حيث تعتبر أزمة الالجئين ا
ً
تليها  (1)لسوريين واحدة

مَّ تليها نسبة غير املوافقين وكانت )19.7نسبة املحايدين وهي )
ُ
 %(.1.4%( وأخيًرا نسبة غير املوافقين بشدة )4.3%(، ث

 (: إلطعام ضحايا الحروب 7جدول )

 اإلجمالي إناث ذكور  حايا الحروبأقدم الّدعم املادي إلطعام ض

 47.1 98 39.4 37 53.5 61 أوافق بشدة

 38.9 81 51.1 48 28.9 33 أوافق

 12.5 26 7.4 7 16.7 19 محايد

 1.0 2 1.1 1 .9 1 ال أوافق

 .5 1 1.1 1 .0 0 ال أوافق بشدة

 100 208 100 94 100 114 اإلجمالي

 (0.01. )دالة عند010لفروق =داللة ا  4درجة الحرية =  13.395=  2كا

ور واإلناث فيما يتعلق بتقديم الّدعم املأدّ 
ُ
ك
ُّ
يُر الّتحليالت اإلحصائّية إلى وجود فروق ذات داللة إحصائّية بين الذ ش 

ُ
ى إلطعام ت

 ضحايا الحروب. 

عام في وجوه الخير، وخاصة إذا كان هذا العمل الخيري أثناء األزما
ّ
ت مثل الحروب، وما تخلفه وهل هناك أفضل من إطعام الط

من ويالت تعود على أصحابها كالتشرد والفقر واملرض، بل ربما إلى املوت نتيجة الجوع، وتوضح البيانات امليدانّية االرتفاع في 

%(، وهو مايوضح مدى اإلقبال على فعل الخير، 38.9%(، وتليها نسبة املوافقين )47.1نسبة املوافقين بشدة، حيث وصلت إلى )

                                                           
 (1) http://www.eremnews.com/news/arab-world/gcc/829648. 

http://www.eremnews.com/entertainment/760204
http://www.eremnews.com/entertainment/760204
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طعام ضحايا الحروب خاصة وأن املنطقة العربّية قد تعرضت للعديد من الحروب، ومنها اليمن وسوريا والعراق، وال شّك وإ

ْم أن إطعام الجائع يمثل أحد أهم أبواب الخير. يقول هللا تعالى 
ُ
ُمك ع 

ْ
ط

ُ
َما ن نَّ يًرا إ  س 

َ
يًما َوأ يًنا َوَيت  ْسك  ه  م 

ّ
ى ُحب 

َ
عام َعل

ّ
ُموَن الط ع 

ْ
 َوُيط

وًرا.
ّ
ْم َجَزاًء َوال شك

ُ
نك ر يُد م 

ُ
  ال ن

َّ
َوْجه  َّللا عام 8]سورة اإلنسان:  ل 

ّ
َهّم املبادرات الخيرّية اإلماراتّية املرتبطة بتوزيع الط

َ
ْن أ َعلَّ م 

َ
[ ول

مَّ تليها املحايدون بنسبة ) (1)م،2017على املحتاجين )بنك اإلمارات للطعام ( والذي دشن في عام 
ُ
ليها غير املوافقين %( وي12.5ث

 .0%1.5.%( وأخيًرا نسبة غير املوافقين 5بشدة ونسبتهم )

بيعية 8جدول )
ّ
 (: مدى تقديم الّدعم املادي ملساعدراة منكوبي الكوارث الط

بيعية
ّ
 اإلجمالي إناث ذكور  أقدم الّدعم املادي ملساعدة منكوبي الكوارث الط

 51.0 106 44.7 42 56.1 64 أوافق بشدة

 38.0 79 44.7 42 32.5 37 أوافق

 9.1 19 6.4 6 11.4 13 محايد

 1.4 3 3.2 3 .0 0 ال أوافق

 .5 1 1.1 1 .0 0 ال أوافق بشدة

 100 208 100 94 100 114 اإلجمالي

 (0.05. )دالة عند047داللة الفروق =  4درجة الحرية =  9.627= 2كا

يُر الّتحليالت اإلحصائّية إلى وجود فروق ذات دال ور واإلناث فيما يتعلق بتقديم الّدعم املأدّ تش 
ُ
ك
ُّ
ى ملساعدة لة إحصائّية بين الذ

بيعية. 
ّ
 منكوبي الكوارث الط

 مايتعرض أصحاب هذه الكوارث لفقد منازلهم، 
ً
بيعية في الحرائق والفيضانات والزالزل والبراكين، وكثيرا

ّ
تتمثل الكوارث الط

وتشرد دون ملجأ أو مأوى، وهذا مايدفع بعض منظمات اإلغاثة ملساعدة ضحايا وضياع أمالكهم، وربما إلصابات خطيرة، بل 

بيعية، ويزخر سجل املؤسسات الخيرّية اإلماراتّية بالعديد من املساعدات التي قدمتها ملتضررين الكوراث 
ّ
الكوراث الط

بيعية، على سبيل املثال قوافل املساعدة التي سيرت إلى كّل  من الّنيبال واملك
ّ
ّية سيك والفلبيبن، وتوضح البيانات امليدانالط

%( ،وهو ما يعكس ارتفاع نسبة املوافقة 38.0%(، وتليها نسبة املوافقين )51.0ارتفاع نسبة املوافقين بشدة، حيث وصلت إلى )

مَّ يليها املحايدون بنسبة )
ُ
بيعّية ث

ّ
مَّ غ9.1على تقديم الّدعم املادي ملساعدة منكوبي الكوارث الط

ُ
%( 1.4نسبة )ير املوافقين ب%(، ث

 .%(.5وأخيًرا غير املوافقين بشدة بنسبة )

 

 

                                                           
 (1(http://www.foodbank.ae/about 

 

 



 
 
 

 

 
 

    2019 - يناير -  49العدد                                    مركز جيل البحث العلمي  
 

37 

 (: مدى املساهمة في تقديم الّرعاية الّصحية ملصابي الحروب9جدول )

 اإلجمالي إناث ذكور  أساهم في تقديم الّرعاية الّصحية ملصابي الحروب

 51.4 107 47.9 45 54.4 62 أوافق بشدة

 33.7 70 39.4 37 28.9 33 أوافق

 10.6 22 5.3 5 14.9 17 محايد

 2.9 6 4.3 4 1.8 2 ال أوافق

 1.4 3 3.2 3 .0 0 ال أوافق بشدة

 100 208 100 94 100 114 اإلجمالي

 (0.05. )دالة عند023داللة الفروق =  4درجة الحرية =  11.323= 2كا

يُر الّتحليالت اإلحصائّية إلى وجود فروق ذات داللة إحصائّية ش 
ُ
ور واإلناث فيما يتعلق باملساهمة فى تقديم الّرعاية  ت

ُ
ك
ُّ
بين الذ

 الّصحية ملصابى الحروب.

بية 
ّ
لقد قامت اإلمارات بدور عظيم ملعالجة املصابين جّراء الحروب الفتاكة، حيث سّيرت القوافل محملة باألدوية واملعدات الط

رت املستشفيات امليدانّية املت
ّ
نقلة لتقديم العالج، وتوضح البيانات امليدانّية ارتفاع نسبة املوافقين ملعالجة املصابين، كما وف

%( وهو ما يشير إلى الّدور الرائد ملنظمات العمل الخيري في 33.7%(، وتليها نسبة املوافقين وكانت )51.4بشدة لتصل إلى )

لحروب في اليمن، ويليها املحايدون بنسبة الّرعاية الّصحية ملصابي الحروب، ومن هذه الّنماذج الّرعاية الّصحّية ملصابي ا

مَّ غير املوافقين بشدة بنسبة )2.9%(، ويليهم غير املوافقين بنسبة )10.6)
ُ
%(. وهو ما يبين إدراك مدى خطورة عدم 1.4%( ث

 إنقاذ املصابين بشكل عاجل، والبعد الّديني واإلنساني ملساعداتهم ومداواتهم. 

ور  وجود بعض الفروقات لبعض أشكال املساعدات للمتاثرين من االوضاع اإلنسانية أشارت بعض النتائج في هذا املح

املتدهوره حول املنطقة وتعزو الباحثة ذلك عدم وجود توجه معين لدى البعض من  عينة الدراسة في تقديم مساعدة بشكل 

 خاص دون غيرها ؛وذلك لعدم  أختزالها   مفهوم  العطاء في نشاط خيري معين.

 :خاتمة

في تعزيز العمل الخيري 
ً
 مهما

ً
أوضحت نتائج الّدراسة أّن األوضاع اإلنسانّية التي تعاني منها العديد من دول املنطقة شكلت عامال

في املجتمع وذلك من خالل زيادة نسبة االتفاق لدى العينه في املشاركة في حمالت اإلغاثة باإلضافة إلى مدى تأثير الّصوره 

ها سمو قيم املنقولة عن املجتمع ْن َبْين  ات املنكوبة لدى الفرد في املجتمع اإلماراتي، وتعزو الباحثة هذا اإلقبال إلى عّدة عوامل، م 

ْن  َسامح من خالل عينة الّدراسة امليدانّية، حيث لم تكن هناك أّية إشارة م 
ّ
سامح في املجتمع اإلماراتي، ويمكن قراءة هذا الت

ّ
الت

َبل  املبحوثين في عدم ا لرغبه في تقديم املساعدة ألّي مجتمع كان، وألّي سبب كان، وقد أشارت بعض الدراسات التي عنت ق 

ا للعمل اإلغاثي 
ً
بدراسة الرعاية واالغاثة إلى أن منطقة الشرق األوسط لم يكن البعد الديني أو السياس ي محرك

(ief in the Middle EastInger Marie Okkenhaug,Interpreting Welfare and Rel  NefissaNaguib, كما  تعزو،)
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الباحثة سبب آخر في تأثير هذه األوضاع على إقبال األفراد على العمل الخيري وهو التقارب القطري مع املجتمعات املنكوبة في 

يخدم ضرورة الّسعي في طرح مسابقات يتم من خاللها تطوير العمل اإلغاثي بشكل أكبر املنطقة. وفي الختام توص ي الباحثة ب

 جحم املساعدات اإلغاثة اإلماراتّية الّضخمة. 
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 التحديات التي تواجه املرأة العاملة في القطاع الخاص: دراسة ميدانية
 اململكة العربية السعودية –حنان شعشوع محمد الشهري/جامعة امللك عبد العزيز د.

 

 

 

Abstract  :  

    This study aimed to identify  the challenges that faces Saudi woman working in shopping centers. The 

objectives of the study are following  on aspects: Features of woman working in shopping centers, finding out 

the most significant economic and social challenges facing the woman. In addition, the study aimed to present 

certain suggestions to overcome the challenges she faces. In order to achieve the study objectives, the study 

adopted the analytical descriptive method. A questionnaire was designed and applied on  a (400) female 

laborer sample was selected randomly from (8) shopping centers in Jeddah. The study concluded the following 

findings: the age of more than half of the sample varies from (20 to 29) years. The majorities of them are not 

married and have secondary education certificate. They are paid salaries between (2500 to 4500) SAR. The 

study showed that the majority of the sample are working as a retail salesperson and sales accountants with 

job experience less than one year. In addition, they belong to families with low economic income. The findings 

showed that women face sometimes some social challenges including the negative view and non-acceptance 

by individuals of the community to their work due to negative traditions and customs also they are suffering 

from the struggle as a result of the conflict role between work requirements and family tasks. In addition, 

weakness of social relations with relatives and friends because of being busy with work. Moreover, the findings 

showed that the most significant economic challenges facing female workers sometimes are the low salaries, 

absence of job security in view of lack to pension salary. With regard to work conditions, the findings showed 

severe lack of rest rooms and nurseries for their children in the work place. 

 Keywords: Woman’s work, Social challenges, Shopping malls.  
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 ملخص :

 الدراسة إلى التعرف على التحديات التي تواجه املرأة العاملة في املراكز التجارية من خالل إلقاء الضوء على هدفت هذه     

 الجوانب اآلتية: معرفة خصائص املرأة العاملة في املراكز التجارية، والكشف عن أهم التحديات االجتماعية التي تواجه املرأة

أهم التحديات االقتصادية التي تواجه املرأة العاملة، كما هدفت الدراسة إلى  العاملة في هذا املجال، وكذلك الكشف عن

تقديم بعض املقترحات للتغلب على تلك التحديات، ومن أجل تحقيق أهداف الدراسة تم االعتماد على املنهج الوصفي التحليلي 

ز التجارية بجده تم اختيارها بالطريقة ( عاملة في بعض املراك400وقد صممت استبانة تم تطبيقها على عينة مكونة من )

عام(  29-20العشوائية العنقودية، وقد توصلت الدراسة إلى النتائج التالية: إن أكثر من نصف العينة تتراوح أعمارهن من )

 4500ى إل 2500وأن الغالبية العظمى منهن غير متزوجات يحملن مؤهل تعليمي ثانوي، كما أنهن يتقاضين رواتب تتراوح ما بين )

ريال(، كما بينت الدراسة أن النسبة الغالبة منهن يعملن في وظيفتي بائعة تجزئة ومحاسبة مبيعات لديهن خبرة وظيفية أقل 

من سنة، باإلضافة إلى أنهن ينتمين إلى أسر ذات دخل اقتصادي متدن، كما بينت النتائج أن العامالت يواجهن أحيانا بعض 

ا النظرة السلبية وتعدم تقبل بعض أفراد املجتمع لعملهن بسبب العادات والتقاليد السلبية، التحديات االجتماعية من أهمه

باإلضافة إلى معاناتهن من صراع األدوار نتيجة التعارض بين متطلبات العمل واألسرة، وضعف العالقات االجتماعية مع 

التحديات االقتصادية التي تواجه العامالت أحيانا  األقارب والصديقات بسبب االنشغال بالعمل، كما أظهرت النتائج أن أهم

تتمثل في تدني األجور وغياب األمن الوظيفي في ظل عدم وجود راتب تقاعدي، أما عن ظروف العمل فقد بينت النتائج افتقار 

 مكان العمل لالستراحات الخاصة بالعامالت وألماكن حضانة األطفال.

 مراكز التسوق التجارية.  -ديات االجتماعيةالتح -عمل املرأة الكلمات املفتاحية:

 مقدمة :

لقد أصبحت املسألة النسائية في املجتمعات املعاصرة موضوعا للحوار والبحث على صعد ومستويات متعددة وانطالقا من     

ط من عدة تخصصات ومنظورات وزوايا وتحليل تعود إلى وضعية املرأة في سياق خصوصيات كل مجتمع من جهة، كما ترتب

م من تسارع في مستجدات التطور والتوجهات الفكرية والحضارية.  
َ
 جهة أخرى بما غدا يشهده الراهن الكوني املعول

وقد بدأ االهتمام بقضايا املرأة في القرن التاسع عشر وعلى امتداد القرن العشرين إلى أن جاءت األلفية الثالثة، حيث     

ها من قضايا العمل والتنمية املستدامة على حيز كبير من أهداف األلفية اإلنمائية التي استحوذت قضايا املرأة ووضعها وموقع

وضعتها األمم املتحدة، ففي ثمانينات القرن العشرين تنامت املنظمات والحركات النسائية املستقلة بهدف نهضة وتطوير دور 

في  ر األكبر في تبني خطاب تمكين املرأة بهدف مشاركة املرأةاملرأة في التنمية، وشهدت انعقاد عدة مؤتمرات دولية كان لها األث

التنمية والعمل واالستقالل واالعتماد على الذات، وخالل هذا العقد كان هناك تحول واضح نحو الشراكة في النشاط 

ذا والعمل، وال شك أن ه االقتصادي وفي عملية التنمية، واتخذت تدابير ترمي إلى منح املرأة املساواة في فرص التعليم والتدريب

 .التوجه فرض نفسه على البلدان العربية كغيرها من بلدان العالم وبخاصة النامية منها
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هذا وترتبط قضية تمكين املرأة بالتنمية البشرية بشكل عام، فاملرأة جزء ال يتجزأ من املجتمع اإلنساني وهي تؤدي دورا     

مية أصبحت تعني "عملية توسيع الخيارات أمام الناس لضمان حياة كريمة" فإن أساسيا في تطويره وتنميته، وحيث إن التن

 . 1مفهوم التنمية البشرية قد اتسع ليشمل أبعادا أساسية هي: التمكين، والتعاون، واإلنصاف، واالستدامة، واألمن

ل يؤدي إلى تحقيق العديد من املكاسب وبذلك فإن اندماج املرأة في النشاط االقتصادي وارتفاع نسبة مشاركتها في سوق العم    

االقتصادية، منها الحصول على فرص التوظيف التي تؤمن لها مصدرا دائما للدخل، كذلك تحقيق االستغالل األمثل للموارد 

البشرية املتاحة على املستوى القومي، مما يؤدي للوصول إلى معدالت النمو االقتصادي املستهدفة، ورفع القدرة التنافسية 

للمرأة في سوق العمل في ظل اقتصاديات السوق والخصخصة والعوملة وتخفيض معدالت البطالة، كما تعتبر املشاركة 

 2االقتصادية للمرأة ركيزة أساسية لتحقيق التنمية املستدامة.

ياسية واالقتصادية وفي الوقت الحاضر تولي املجتمعات العربية اهتماًما كبيًرا ببناء نهضتها وتقدمها في املجاالت الس    

واالجتماعية والعلمية كافة، وتحقيق رفاهية ابنائها وسعادتهم وتحسين مستوى حياتهم، وذلك من خالل وضع االستراتيجيات 

والخطط التنموية واستثمار طاقات ابنائها جميًعا في مختلف التخصصات، ومن هنا فإن الحديث عن إشراك العنصر النسائي 

حة للتطور املجتمعي.في جميع مجاالت التنم
ّ
  ية ومراحلها أصبح من األمور الضرورية واملل

وفي اململكة العربية السعودية أصبح االهتمام بقضايا املرأة وتمكينها أولوية متقدمة في فكر القيادة السعودية، حيث تحتل    

دي الحديث من منطلق اإليمان بأهمية قضية تمكين املرأة موقفا متقدما من بين شواغل الفكر التنموي االجتماعي واالقتصا

الدور الذي يمكن أن تؤديه املرأة في خدمة وطنها ودفع مسيرته التنموية إلى األمام، وقد كان التطور الذي طرأ على أوضاع ودور 

 . 3النساء مكونا أساسيا في التنمية االجتماعية واالقتصادية للمملكة العربية السعودية في مختلف القطاعات

ومع تصاعد قوة الحركة التنموية في اململكة خصصت خطط التنمية منذ الخطة األولى وانتهاء بخطة التنمية العاشرة         

م( ضمن أهدافها العامة تمكين املرأة وزيادة إسهامها في مجاالت التنمية املختلفة وتوسيع فرص العمل أمامها 2015-2019)

ت الالزمة لتمكينها من أداء دورها االقتصادي )وزارة االقتصاد والتخطيط، خطة وكذلك تطوير الخدمات املساندة والتسهيال 

( وتنفيذا ملا جاء في خطط التنمية شرعت الدولة قواعد وقوانين ناظمة لتمكين املرأة اقتصاديا 2019-2015التنمية العاشرة، 

العمل املختلفة ووضع الضوابط واآلليات املطلوبة  من أهمها ما يتعلق بتنظيم عمل املرأة وإتاحة العديد من الفرص في مجاالت

  .لذلك

                                                           
، 1997نوفمبر، البحرين.  9-8، ندوة املرأة والتنمية، مركز معلومات املرأة والطفل، من الرؤية األهلية الستراتيجية التنميةسبيكة النجار،  1

 117ص

كندرية )حقوق املرأة في مصر ، املؤتمر العلمي الدولي لكلية الحقوق بجامعة االسحق التمكين االقتصادي للمرأة في مصرمسعد، . محيي محمد -2

 . 2، ص 2010مصر، -والدول العربية( االسكندرية

-107، ص 2014، 108-11: 88، مستقبل التربية العربية، العدد معوقات تمكين املرأة السعودية في سوق العملغادة عبد الرحمن الطريف،  - 3
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ة للمرأة بناًء على ما تقدم، وفي ظل املعطيات االجتماعية التي تميز واقع املرأة في اململكة من جهة وأهمية املشاركة االقتصادي    

املة في املراكز التجارية والتحديات في العملية التنموية من جهة أخرى، يناقش هذا البحث الوضع الراهن لواقع املرأة الع

  املواجهة بهدف اإلصالح والتطوير املستقبلي.

 مشكلة الدراسة:

للمرأة السعودية دور كبير وفعال في مختلف جوانب الحياة، فما أنجزته وحققته منذ بدء التعليم الرسمي للبنات في اململكة     

ة والتخصصات العديدة التي توفرها الجامعات للمرأة، بدأت أعداد هـ، وفي ظل اإلمكانات التي وفرتها الدول1380سنة 

الخريجات السعوديات تتزايد عاما بعد عام سواء من الجامعات أو الكليات، وبدأت مشكلة توفير العمل املناسب لهن تظهر 

أكدت أنه على الرغم ه( حيث 1415-1410كقضية تحتاج للمعالجة العقالنية، وهذا ما ركزت عليه خطة التنمية الخامسة )

من التوسع املشهود الذي حققته وكالة الرئاسة العامة لكليات البنات والجامعات، إال أنه توسع يفتقد مراعاة التخطيط 

الشامل لتنمية املوارد البشرية السعودية فاإلحصاءات التعليمية تشير إلى النمو الكبير في أعداد الخريجات وتوقع استمرار 

 1قبل مما يستوجب وقفة متأنية خاصة وأن برامج التعليم الجامعي للفتاة ال زالت في مراحلها األولية آنذاك.الوضع في املست

وفي ضوء ذلك، جاءت التوجهات املستقبلية لخطط التنمية الالحقة بمنح أهمية خاصة للمرأة، كما في خطة التنمية الثامنة     

ب على )االهتمام بشؤون املرأة وتطوير قدراتها، وإزالة املعوقات أمام مشاركتها التي جعلت من أساسها االستراتيجي الثاني ينص

في األنشطة التنموية في إطار ما تقتض ي به القيم والتعاليم اإلسالمية( وقد تم ترجمة مثل هذه التوجهات والخطط التنموية 

م واملتضمن خطة وطنية متكاملة 2005عام  من خالل التشريعات والقوانين التي تنظم عمل املرأة السعودية بصدور قرار

للقوى النسائية العاملة في السعودية تتوالها وزارة العمل باالشتراك مع وزارة االقتصاد والتخطيط لتحديد االحتياجات 

كة م(، وأيضا زيادة معدالت املشار 2009-2005الفعلية للقوى النسائية )وزارة االقتصاد والتخطيط، خطة التنمية الثامنة، 

 . 2في سوق العمل ودعم فرص التمكين االقتصادي للمرأة السعودية وفقا ملا جاء في خطة التنمية التاسعة

وفي السنوات األخيرة، استدعت خصوصية املجتمع السعودي اهتماما بتوظيف املرأة للقيام بأعمال معينة أوجبت عوامل     

الت بيع املستلزمات النسائية وذلك تنفيذا لقرار قصر العمل في هذه مجتمعية تشغيلها فيها، ومن ذلك توظيفها للعمل في مح

هـ(، وقد وفقت وزارة العمل في تخطيطها 2/7/1432والصادر بتاريخ  121املحالت على املرأة السعودية )األمر امللكي رقم أ/

ة في ذلك التدرج املنتظم في عملية لتنفيذ هذا املشروع االستراتيجي عندما اعتمدت على تنفيذ املشروع على مراحل عدة مراعي

  .التحول بما في ذلك مراعاة الجوانب االقتصادية واالجتماعية

وإذ نلمس توفر معطيات وقوانين أساسية لتمكين املرأة من اإلسهام اإليجابي في هذا العمل، إال أن هناك بعض التحديات     

لسعودي املرتبطة بالعمل حيث نجد تصنيف املهن على أساس القيمة االجتماعية التي تواجه املرأة، تتمثل بثقافة املجتمع ا

                                                           

في الوظائف املتاحة وإمكانية زيادة الفرص الوظيفية املناسبة لها في القطاعين  . مدى إسهام املرأة السعودية املؤهلةمريم محمد الشهرا،ي-1 

  2ه، ص 1417، رسالة ماجستير، جامعة أم القرى، مكة املكرمة. العام والخاص

  http://www.mep.gov.sa،  (.وزارة االقتصاد والتخطيط، وثيقة خطة التنمية الخمسية التاسعة2010-2014  2-
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االجتماعية للمهنة فاملكانة االجتماعية للفرد ترتبط بقيمة املهنة التي يمارسها، إلى جانب عدم تقدير دور املرأة التنموي والنظرة 

االقتصادية كتدني األجور وضعف الحوافز  الدونية لعملها على اعتبار أنها تعمل في أماكن مختلطة، باإلضافة إلى التحديات

 .وغيرها

من هنا جاءت هذه الدراسة للوقوف على واقع تمكين املرأة للعمل في املراكز التجارية في بعديه االقتصادي واالجتماعي،     

عالجة هذه التحديات اعتمادا على تحليل اإلشكالية في هذين البعدين وما يظهر من تحديات، أمال في الوصول إلى استراتيجية مل

 وتحقيق اندماج أفضل للمرأة السعودية في سوق العمل وفي عملية التنمية.

 :أهمية الدراسة

تكمن األهمية العلمية ملوضوع الدراسة من أهمية املوضوع ذاته لجهة بعده املعرفي )العلمي( حيث يشكل هذا املوضوع رافدا     

ماع أال وهي علم االجتماع االقتصادي وعلم اجتماع التنمية ودراسات املرأة، والتي معرفيا مهما في ميادين هامة في علم االجت

باتت موضوعاتها تعالج أهمية تمكين املرأة والدور الهام الذي من املمكن أن تلعبه في التنمية املستدامة إذا ما شاركت في لعب 

لبية الحتياج علمي سيما وأنها تعتبر من الدراسات النادرة هذا الدور بفاعلية، هذا من جهة، ومن جهة أخرى تعد هذه الدراسة ت

والتحديات التي تواجهها، ومن هنا تساهم هذه الدراسة في توفير بيانات علمية   التي تناولت واقع عمل املرأة في املراكز التجارية

عمل على فهم واقع تمكين املرأة حديثة ومتعمقة تساعد الباحثين واملختصين في العلوم االجتماعية وخاصة في مجال سوق ال

وتتماش ى  العاملة في املراكز التجارية كمنطلق لدراسات مستقبلية في هذا املجال بما يسهم في تحقيق التراكم املعرفي والعلمي،

هـ( فيما يتعلق بتوسيع مشاركة املرأة في النشاط االقتصادي 1441-1437هذه الدراسة مع توجهات خطة التنمية العاشرة )

تطوير الخدمات املساندة والتسهيالت الالزمة لتمكينها من أداء دورها االقتصادي واالجتماعي بفاعلية، باإلضافة إلى أن هذه و 

الدراسة ومن خالل نتائجها وتوصياتها تسعى إلى تقديم تصور مستقبلي مأمول من خالل التوصيات واملقترحات للتغلب على 

ة في املراكز التجارية والنهوض بمستواها بما يتوافق مع استحقاقات التقدم والحداثة في عالم التحديات التي تواجه املرأة العامل

اليوم، وذلك من خالل مساعدة صانعي القرار الخاص باملرأة على صياغة السياسات واالستراتيجيات والبرامج التي تأخذ في 

اركتها في عملية التنمية والتغلب على التحديات التي تحد من االعتبار تحسين أوضاع املرأة املوظفة في هذا املجال وتفعيل مش

للعامالت ورؤسائهن لالستفادة من النتائج والتوصيات بهدف  feed back تمكينها، وأخيرا توفر هذه الدراسة التغذية الراجعة

 .تحسين أوضاعهن االجتماعية واالقتصادية

 :أهداف الدراسة

  ملرأة العاملة في املراكز التجارية.تحليل طبيعة التحديات التي تواجه ا

 :ويتفرع من هذا الهدف الرئيس ي مجموعة من األهداف الفرعية على النحو التالي    

 .معرفة خصائص املرأة العاملة في املراكز التجارية-

 .الكشف عن التحديات االجتماعية التي تواجه املرأة العاملة في املراكز التجارية-
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 .يات االقتصادية التي تواجه املرأة العاملة في املراكز التجاريةالكشف عن التحد-

 :مصطلحات الدراسة

 Challenges :    التحديات

هي تطورات أو متغيرات أو مشكالت أو صعوبات أو عوائق نابعة من البيئة املحلية أو اإلقليمية أو العاملية،  التعريف العلمي:

ب التماش ي معها إلحداث التغيير والتطور وإما سلبية يجب الوقوف عليها وتفاديها حتى كما تعرف بأنها تغيرات إما إيجابية يج

 . 1ال تشكل عائق أمام تحقيق الهدف

ن ميقصد بالتحديات في هذه الدراسة كل ما يشكل عائقا أو صعوبة أمام املرأة املوظفة في املراكز التجارية  التعريف اإلجرائي:

م االجتماعية أو أدائها الوظيفي بشكل طبيعي وبالتالي يؤثر على دورها في عملية التنمية، وقد ت شأنه أن يصّعب عليها أدوارها

 :تصنيفها إلى

مثل التحديات االجتماعية: يقصد بها التحديات التي تفرزها األسرة واملجتمع والظروف االجتماعية التي تحكم املرأة العاملة وتت-

 لتعارض بين متطلبات العمل واملتطلبات األسرية، ضعف العالقات االجتماعية(في: )النظرة االجتماعية السلبية، ا

التحديات االقتصادية: وهي املشكالت اإلدارية واالقتصادية التي تواجه العامالت وتشمل: )تدني األجور ونقص الحوافز، بيئة -

 العمل الداخلية(

  Working Woman :املرأة العاملة

أة التي تقوم بااللتحاق بأحد مراكز العمل الحكومية منها أو الخاصة في أوقات محددة في اليوم أو هي املر  التعريف العلمي:

 . 2األسبوع نظير مبلغ مالي معين ومحدد

واء التعريف اإلجرائي: يقصد باملرأة العاملة في إطار الدراسة الحالية كل امرأة تعمل موظفة في قطاع املراكز التجارية بجده، س

ة أو محاسبة أو موظفة خدمة عمالء أو مشرفة متجر، مقابل أجر محدد تتقاضاه على ما تقوم به من جهد في مجال كانت بائع

 .عملها، باإلضافة إلى أدوارها األخرى كزوجة وأم أو ابنه

 

 

 

 

                                                           

تنمية ورقة مقدمة إلى مؤتمر الحماية االجتماعية وال التحديات االجتماعية في الوطن العربي في األلفية )العقد الجديد(،سليمان،  هدى توفيق -1

     .3، ص 2014اململكة العربية السعودية -نوفمبر، الرياض 24-26

 277ص  ،2000عّمان، مؤسسة الرسالة الحديثة.  نظام األسرة في اإلسالم،محمد عقله،.-  2
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 Shopping Malls :املراكز التجارية

احد أو عدة مباني متصلة لتقديم خدمات تسويقية تعرف بأنها عبارة عن مراكز تسويقية مجمعة في مبنى و  التعريف العلمي:

متكاملة، وكذلك يمكن تعريفها بأنها أسواق تجارية ضخمة بطوابق ومحالت متعددة تتيح الفرصة لكل األفراد بالتسوق بكل 

 . 1سهولة ويسر ألنها منطقة واحدة مغلقة غير مكشوفة تكون دافئة شتاء ومكيفة صيفا

ه راكز التجارية في السياق الحالي املراكز الحديثة املغلقة التي يقصدها املستهلك في مدينة جديقصد بامل التعريف اإلجرائي:

، وتوفر فرص عمل للمرأة السعودية وفقا ألنظمة وشروط -تعرف باملوالت-إما للتسوق أو للترفيه واملتعة أو غيرها من األنشطة 

 .وزارة العمل السعودية

 لدراسة: النظرية النسوية كمّوجه نظري ل

تشهد الفلسفة الغربية في كل فترة تاريخية من فترات تطورها ظهور بعض التيارات الفلسفية التي تعكس التحوالت     

االجتماعية والسياسية والفكرية والحضارية التي يشهدها املجتمع الغربي، بما يؤكد العالقة الجدلية بين الفكر والواقع، 

رة، واستنادا إلى هذه القاعدة، تبرز الفلسفة النسوية بصفتها واحدة من أبرز تيارات الفلسفة واألمثلة والشواهد على ذلك كثي

الغربية الراهنة، فقد ظهرت هذه الفلسفة لتعبر عن واقع ومستقبل املرأة في املجتمعات الغربية، فشكلت بذلك محاولة 

يتعلق بحقوقها السياسية واالجتماعية واالقتصادية، أو تنظيرية جادة ملختلف القضايا التي تتعلق بوضع املرأة، سواء فيما 

 . 2فيما يخص قضايا الهوية والجنوسة، أو فيما يتعلق بمسائل األخالق والعلم، وامليتافيزيقا، والبيئة، والحضارة بصورة عامة

رة وبالرغم من أن أولى تلك أما قبل ذلك، فقد كانت محاوالت الكتابة في املواضيع املتصلة باملرأة محاوالت محتشمة وناد    

ي املحاوالت ظهرت في تواريخ متقدمة نسبيا إذ تعود بعض الكتابات املناصرة لقضايا املرأة واملنادية باملساواة بين الجنسين ف

أوروبا إلى مطلع القرن الخامس عشر للميالد، فإن عملية التفكير والبحث العلمي في قضايا املرأة ظلت معطلة بحكم عدم 

ا كموضوع إشكالي إلى فترة متأخرة من تاريخ العلوم مما تسبب في شبه غياب ملبحث املرأة عن دوائر الجدل العلمي طرحه

 والنقاش املجتمعي بشكل عام.

رح مفهوم النسوية ألول مرة في مؤتمر النساء العاملي األول الذي عقد في باريس عام     
ُ
م وعرف املؤتمر النسوية على 1892ط

مان باملرأة وتأييد حقوقها وسيادة نفوذها( ثم طرح من جديد في الثالثينات من القرن العشرين بقوة في أميركا بينما أنها )اإلي

النسوية بأنها  Hachetteطرح في أوروبا بعد الحرب العاملية الثانية وازدهر في الستينات والسبعينات في فرنسا،  ويعرف معجم 

ن مصالح النساء، وداعية إلى توسيع حقوقهن( أما معجم ويبستر فيعرفها على أنها  )منظومة فكرية أو مسلكية مدافعة ع

                                                           
، املجلة األردنية في إدارة األعمال، العوامل املؤثرة على اختيار املجمعات التجارية الكبرى من وجهة نظر املستهلك األردنيفهد سليم الخطيب، -  1

 49، ص 2009، 68-46العدد األول: 

، 2013، 90-63: 37"، أوراق فلسفية، العدد املرأةالفلسفة النسوية عند روجيه غارودي قراءة في كتاب "في سبيل ارتقاء الشريف طاوطاو،-  2
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)النظرية التي تنادي بمساواة الجنسين سياسيا واقتصاديا واجتماعيا، وتسعى كحركة سياسية إلى تحقيق حقوق املرأة 

 واهتماماتها وإلى إزالة التمييز الجنس ي الذي تعاني منه(

( بأنها )حركة سعت إلي تغيير  feminism and postfeminismفي كتابها )النسوية وما بعد النسوية "Sara Gambel"وتعرفها     

املواقف من املرأة كامرأة قبل تغيير الظروف القائمة وما تتعرض إليه النساء من إجحاف كمواطنات على املستويات القانونية 

ي سية واملدنية( وتعرف الكندية "لويز تزبان" النسوية بأنها )انتزاع وعوالحقوقية في العمل والعلم والتشارك في السلطة السيا

 فردي في البداية ومن ثم وعي جمعي تتبعه ثورة ضد موازين القوى الجنسية والتهميش الكامل للنساء في لحظات تاريخية معينة(. 

بظهور كتاب  -كما أسلفنا-القرن الخامس عشر وتؤكد بعض اآلراء على وجود فترة أولى للحركة النسوية، قد تعود إلى بداية    

الفرنسية "كرستين دي بيزان" )مدينة السيدات( الذي دافعت فيه عن بنات جنسها في عصر كان يموج باألفكار املعادية لهن، 

تيورات وفي نهاية القرن الثامن عشر امليالدي ظهر كتاب )دفاع عن حقوق النساء( ثم ظهر كتاب الفيلسوف االنجليزي "جون س

مل" )إخضاع النساء( اللذين ترافقا مع ظهور العديد من األصوات النسائية التي تأثرت بشعارات التنوير، والثورة الفرنسية، 

 على خطى التقدم صوب  -وغيرها-حول املساواة وحقوق اإلنسان والعدالة االجتماعية، حيث شكلت هذه الكتابات 
ً
 مهما

ً
معلما

ي الحقوق مع الرجال ومثلت هذه الشعارات املرجعية الفكرية لتلك األصوات التي ناقشت مواضيع مطالبة النساء بتسويتهن ف

املساواة بين الرجل واملرأة، وتعتقد بعض املنظرات النسويات أن هذه املرحلة التي سارت خاللها املناقشات حول )املساواة( في 

والثاني يطرح مسألة املساواة مع التسليم بحقيقة االختالف قد شكلت اتجاهين: األول يطرح مسألة املساواة بين الرجل واملرأة 

مقدمات أساسية في مواجهة الواقع السائد خالل تلك الفترة حيث كانت النساء مستبعدات من الوضعية القانونية للمواطنة 

سياسة صريحة ساندها التي استمرت حتى بداية القرن العشرين، وهي مسألة لم يكن وجودها بمحض املصادفة فقد كانت 

كل من السياسيين والعديد من منظري الفلسفة السياسية في الغرب األوربي األمر الذي يعني إن هذه املرحلة املبكرة من تاريخ 

الحركة النسوية قد شكلت بال شك مقدمات سياسية ومعرفية مهمة للمرحلة التالية في تاريخ النسوية في املجتمعات الغربية 

  1الحديثة.

 Liberal Feminismالنسوية الليبرالية -

تعتبر الحركة الليبرالية من أقدم الحركات النسوية وتعود في أصولها الفكرية إلى الفلسفة الليبرالية التي أسسها "جون لوك"     

ت هذه املبادئ و "روسو" وطورها "بيتنام" و "ميل"، والتي قامت على مبادئ الديمقراطية والحرية والعدالة واملساواة، وتبن

مفكرات أمثال "أوملب دي غوج" و "ماري كرافت" وفيما بعد قادت "هاريت تايلور" حمالت في القرن التاسع عشر لنشر مبادئ 

الديمقراطية واملطالبة بحقوق النساء كما طالبت املفكرات بأن تشمل مبادئ الديمقراطية النساء وأن ال تقتصر على الرجال 

 . 2حقيق مطالبهنونظمن حمالت من أجل ت

                                                           
مجلة النوع االجتماعي والتنمية،  النسوية والعوملة من اآلثام األولى للبرجوازية إلى النهايات غير السعيدة في العوملة،توفيق مجاهد سالم،  -  1

 87، ص 2010، 113-81: 4العدد 

 22، ص 2005، بيروت: بيسان للنشر والتوزيع واإلعالم. لغربي، األسس الفلسفية للفكر اخديجة العزيزي -  2
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وفي معالجتها للتفاوتات االجتماعية التي تواجهها املرأة تنتقد النظرية الليبرالية التفاوتات القائمة على االختالفات البيولوجية     

ا، بين الرجل واملرأة وترى هذه النظرية أن االختالفات بينهما ليست كبيرة بما يستدعي تأسيس اختالفات في الحقوق الخاصة بهم

ومن ثم تكريس أنماط من التفاوتات املجحفة للمرأة مقارنة بما يحصل عليه الرجل مجتمعيا، وتدحض هذه النظرية 

االختالفات القائمة على الجنس بين الرجل واملرأة مؤكدة أن الترويج لتلك االختالفات هو ما ُينتج التفاوتات االجتماعية فيما 

ها ومن منطلق رفض هذه النظرية اعتماد الفروق الجنسية بين الرجل واملرأة فإنها تدعو بينهما ويساعد في القبول املجتمعي ل

للتخلص من كافة أشكال التمييز االجتماعي بين الرجل واملرأة وبشكل خاص في مجالي التعليم والعمل،  ويركز هذا املدخل 

لنساء بدون أي تمييز بينهما وكما بينت "لوربير النظري باألساس على أهمية تحقيق وإنجاز فرص متساوية لكل من الرجال وا

Lorber فإن النسوية الليبرالية نجحت في القضاء على العديد من العقبات التي تقف في وجه النساء في الدخول إلى مجاالت "

ن عمل هذه النظرية العمل التي كانت حكرا على الرجال، كما أنها ساعدت في املساواة في األجور فيما بين الجنسين، وكما يظهر م

فإنها ركزت مباشرة على الفروق الواقعية التي تواجه املرأة بشكل خاص في مسألة العمل واملساواة في األجر، فمن غير املعقول 

وفقا لهذه النظرية تبرير الفروق بين الرجل واملرأة على أسس بيولوجية واستغالل هذه التصورات السلبية في تكريس الفروق 

االلتحاق بسوق العمل وما يرتبط بذلك من تفاوت في الدخل من ناحية، والحصول على مناصب أعلى من ناحية على مستوى 

 أخرى.

ولقد اعتمدت السياسات الليبرالية النسوية على حركة الحقوق املدنية في الواليات املتحدة التي ارتكزت في عملها على     

يجابي ملواجهة التفاوتات القائمة على النوع، وبشكل خاص تلك املنتشرة في سوق وبرامج العمل اإل  التشريعات املناوئة للتمييز

العمل والتعليم، كما أن العديد من القضايا املحورية التي ظهرت من خالل الحركة النسوية في سبعينيات القرن املاض ي مثل 

ذلك أن النظرية الليبرالية النسوية لم تنفصل عن )تعديل الحقوق املتساوية( تأثرت بدرجة كبيرة بالليبرالية النسوية، ويعني 

حركة املجتمع املدني في الواليات املتحدة التي بدأت في ستينيات القرن املاض ي وارتكزت بدرجة كبيرة على رفض التمييز 

امج العمل العنصري ضد السود واملطالبة بإجراءات تشريعية تدعم املساواة في سوق العمل والتعليم، وهو ما أدى لظهور بر 

اإليجابية التي تمنح السود نصيبا أعلى في سوق العمل والتعليم وغيرها من الحقوق املدنية األخرى تعويضا لهم عما واجهوه من 

 تمييز في فترات تاريخية سابقة. 

إنجاز ساعد في النيل وعلى الرغم من النجاحات التي حققتها النظرية الليبرالية في دعم املرأة على الدخول لسوق العمل، وهو     

من هيمنة الرجال وتحكمهم في فرص العمل املتاحة، فإنها كانت أقل نجاحا في القضاء على أشكال التمييز األخرى غير املعلنة 

في مؤسسات العمل، التي تمنع املرأة من تحقيق تقدمها وارتقاء مناصب أعلى أسوة بما يحصل عليه الرجل، فهناك سقف 

نع املرأة من الترقي والحصول على مناصب أعلى في مؤسسات العمل التي تلتحق بها، فقد قبلت هذه زجاجي غير مرئي يم

املؤسسات دخول املرأة للعمل على مضض ولم يكن أمامها ما تستطيع به تقويض سعيها للحصول على حقوقها، وبالرغم من 

على األجر ذاته الذي يحصل عليه الرجل الذي يقوم  ذلك فإنها فرضت قيودا صارمة ال تستطيع من خاللها الترقي أو الحصول 

باملهام ذاتها التي تقوم بها، وهذا ال يعني أن ما حققته النظرية الليبرالية لم يكن شيئا مهما، العكس هو الصحيح، فقد كانت 

 تكمن فقط فيما حققته أول خطوة وأهم محاولة نحو تحقيق املساواة بين الجنسين واألهمية التي يمكن أن تعزى إلى النظرية ال
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بقدر ما تكمن أيضا في أنها لفتت األنظار بشكل علمي إلى حقيقة الفروق التي يفرضها املجتمع على املرأة بالرغم مما تقوم به 

األخيرة من جهود تتساوى مع ما يقوم به الرجل إن لم تكن تتفوق عليه. فقد قبلت البنيات االجتماعية التفاوتات املختلفة 

كحقيقة واقعية ال يمكن مواجهتها أو الجدل بشأنها، وهى مسألة دحضتها النظرية الليبرالية بالعديد من األعمال الفكرية  بينهما

 . 1والكثير من الجهود السياسية

 Marxist Feminismالنسوية املاركسية  -

ها في تشكيل حياة النساء فقد اتجهت تركز على الدور الكبير والحاسم الذي تلعبه القوى املادية خاصة االقتصادية من    

النسويات املاركسيات للتركيز على القضايا املرتبطة بعمل املرأة ومن هذا املنطلق ساعدت املاركسيات على الفهم واإلدراك 

 ميش عمللكثير من القضايا ذات االرتباط مثل الكيفية التي ترتبط بها األسرة مع النظام الرأسمالي، والكيفية التي يتم بها ته

 للنساء بشكل عام،
ً
 املرأة املنزلي بوصفه عمال غير حقيقي، وأخيرا الكيفية التي قدمت بها الوظائف األكثر ملال واألقل أجرا

 وبذلك يظل العمل بالنسبة للنسويات املاركسيات محور التنظير.

ناء ل فهي مركز اإلنتاج حيث عمل الوالدان واألبالحياة االجتماعية واالقتصادية قبل ظهور الرأسمالية شكلت األسرة أو املنز     

واألقارب جميعهم وقامت النساء بالطبخ وحفظ الطعام والزراعة واإلنجاب وتربية األطفال وقد شكل عملهن باإلضافة إلى 

إلى أماكن  عمل الرجل األساس للنشاط االقتصادي لألسرة املمتدة ولكن بعد ظهور التصنيع وتحويل اإلنتاج من اإلطار املنزلي

العمل العامة فقدت النساء أدوارهن في الحياة العملية واعتبرن غير منتجات في مقابل ما قدمه الرجل من إنتاج مدفوع األجر، 

نتاج إن عدم اعتبار إنتاج املرأة للبشر إنتاجا واعتبار إنتاج الرجل للسلع أو املواد إنتاجا إنما هو فشل في استيعاب مصطلح اإل 

 النسوية املاركسية.كما تناقش 

لذلك كان ما يثير حفيظة كثير من النسويات املاركسيات هو اإلطار الذي يصور من خالله النظام الرأسمالي طبيعة عمل     

املرأة ووظيفتها، ومن ثم تهميشه لهذا العمل، النساء وباستمرار ينظر إليهن على أنهن مستهلكات وكأنما دور الرجل هو الحصول 

ودور املرأة هو تبديد هذا األجر، ولكن النساء كما تراهن النسويات املاركسيات منتجات بالدرجة األولى، إن العمل على األجر 

" يظل باستمرار مسؤولية النساء وعندما تخرج النساء للعمل خارج املنزل يجب عليهن بشكل Bensonاملنزلي كما تقول "بنسون 

املنزلي والعمل الخارجي معا، وهنا تؤكد املاركسيات أن خروج املرأة للعمل غير كاف ما أن يقمن بالتوفيق بين متطلبات العمل 

إلعطائها حريتها ما دام عملها داخل املنزل موضوعا ذا خصوصية ومطلوبا منها لهذا تظل النساء ببساطة يقمن بجهد وظيفي 

  .2مضاعف

وتات القائمة على النوع التي تواجهها املرأة في سوق العمل فإن التفا Shelton and Agger"وفي هذا السياق وفقا لكل من "   

ترتبط عمليا وأيديولوجيا بدورها في العمل املنزلي غير مدفوع األجر، فاالستغالل املزدوج للمرأة ضمن العائلة وفي سوق العمل 

                                                           
، 639-652: 41، دراسات: العلوم اإلنسانية واالجتماعية، العدد النظرية النسوية ودراسة التفاوت االجتماعيصالح سليمان عبد العظيم،  -  1

 642-641، ص: 2014

 22-13، ص: 2000، 51-8: 71العربية للعلوم اإلنسانية، العدد  ، املجلةالنسوية: فكرها واتجاهاتهانوره فرج املساعد، -  2
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، والفارق الرئيس بين النسوية يعني أنها تنتج فائض قيمة كبير بالنسبة للرأسمالية أكثر بكثير مما يقوم الرجال بإنتاجه

املاركسية واالشتراكية يكمن في أن األولى توجه اهتماما أكبر نحو البناء الرأسمالي بالنظر الستغالل املرأة معتمدة في ذلك على 

رأسمالي نفسه التفاوت الطبقي بين البروليتاريا والبرجوازية أساسا، والثانية تركز على دور البنية األبوية التي تسبق النظام ال

في تدعيم وتأييد قمع املرأة واستغاللها، ويعني ذلك أن النسوية املاركسية وجهت جل جهدها في تفسير قضية استغالل املرأة 

وعدم مساواتها مع الرجل كأحد قضايا التفاوت الطبقي املوجود في املجتمع الذي استغل املوقف الضعيف للمرأة مما جعلها 

النصف اآلخر في املجتمع أال وهو الرجل، بينما وجهت النسوية االشتراكية جل جهدها إلى دور البنية  مهمشة ومظلومة من قبل

األبوية التي رأتها األقدم في املجتمعات اإلنسانية عبر التاريخ بالنظر لقهر واستغالل النساء وترتكز النسوية االشتراكية على 

اتنا ينطوي على إشكاالت كثيرة ومتداخلة تؤدي إلى العديد من أشكال قمع االعتقاد بأن البناء االقتصادي والطبقي ملجتمع

واستغالل املرأة وبالرغم من ذلك فإن النسوية االشتراكية قد ركزت تاريخيا وبسبب ارتباطاتها األيديولوجية باملاركسية على 

 مة على العرقية والجنسية اهتماما أقل.النزعة الطبقية للمجتمعات البشرية في الوقت نفسه الذي أولت فيه العوامل القائ

 األسلوب املنهجي للبحث:

بما أن موضوع هذه الدراسة ينطوي على الكشف عن التحديات التي تواجه املرأة العاملة في املراكز التجارية والذي يعتبر     

هذا العمل والظروف املحيطة به،  من املوضوعات الجديدة في املجتمع السعودي والختالف طبيعة الدور الذي تؤديه املرأة في

األمر الذي يحتاج إلى وصف وتحليل وتفسير واف والتطرق إلى جميع جوانبه وتحليلها كما وكيفا، لذلك اعتمدت الباحثة على 

املنهج الوصفي التحليلي الذي يعد من أكثر مناهج البحث االجتماعي مالءمة للواقع االجتماعي وخصائصه، وكذلك يعتبر 

األولى نحو تحقيق الفهم الصحيح لهذا الواقع، إذ من خالله نتمكن من اإلحاطة بكل أبعاد هذا الواقع محددة على الخطوة 

خريطة تصف وتصور بكل دقة كافة ظواهره وسماته، كما يستهدف الوصف تحقيق عدد من األهداف هي: جمع املعلومات 

عدد من التعميمات أو النتائج العامة، وضع مجموعة من الدقيقة عن جماعة أو مجتمع أو ظاهرة من الظواهر، صياغة 

 التوصيات والقضايا العلمية.

وبالنظر إلى الخصائص العامة التي تميز بها مجتمع الدراسة، فمدينة جده بوصفها مدينة كبيرة تضم عدد كبير من املراكز     

جده( قدر اإلمكان، إضافة إلى ارتكاز البحث أساسا  التجارية، وحرصا منا على أن تكون العينة ممثلة للمجتمع األصل )مدينة

على املركز التجاري بمدينة جده ولصعوبة الحصول على قوائم اسمية أو إحصاءات رقمية دقيقة عن املوظفات في هذه 

واعد وذلك انسجاما مع الق Cluster Random Sampleاملراكز، اعتمدنا على اختيار العينة بالطريقة العشوائية العنقودية 

( 8اإلحصائية املتعارف عليها في سحب العينات وتماشيا مع غايات البحث وإمكانياته وذلك من خالل سحب عينة عشوائية )

 -تم االعتماد على قائمة املراكز التجارية الصادرة من أمانة محافظة جده -( مركز 40%( من مجتمع الدراسة )20مراكز تمثل )

%( من قائمة املحالت التابعة للمراكز املختارة، وتم تطبيق الدراسة على املوظفات 30مثل )بعد ذلك تم سحب عينة عشوائية ت

 ( موظفة. 400في تلك املحالت حيث بلغ مجموع املوظفات النهائي )

 الجدول التالي يوضح ذلك:
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 عدد املوظفات عدد املحالت املركز التجاري 

 71 55 مجمع العرب

 65 52 عزيز مول 

 28 16 الصيرفي مول 

 21 14 روشانا مول 

 86 32 الياسمين مول 

 77 53 السالم مول 

 34 18 فالمنجو مول 

 18 10 ساوث مول 

 400 250 املجموع

 

 أداة الدراسة: 

تم استخدام أداة االستبيان باالعتماد على الطرق العلمية الصحيحة لتصميمه التي انطلقت من أساس نظري معرفي يحقق    

العلمي في االستقصاء والواقع االجتماعي للمرأة مجال البحث مع األخذ في االعتبار مقاييس الصدق والثبات  الترابط بين النهج

 لضمان جودة وصحة ودقة املعلومات التي يراد جمعها، تكون االستبيان من ثالثة أجزاء كالتالي: 

االجتماعية واالقتصادية والديمغرافية ألفراد عينة وهي تتضمن األسئلة املتعلقة بالبيانات  : الجزء األول: البيانات األولية

 الدراسة، والتي شملت: العمر، الحالة االجتماعية، املستوى التعليمي، الدخل الشهري، املسمى الوظيفي، سنوات العمل.

البعد  :وهي كالتالي( أبعاد 3التي تواجه املرأة املوظفة في املراكز التجارية ويتكون من ) التحديات االجتماعية الجزء الثاني:

( فقرات، البعد الثالث: العالقات 5( فقرات ، البعد الثاني: صراع األدوار ويتكون من )5األول: النظرة االجتماعية ويتكون من )

 ( فقرات.5االجتماعية ويتكون من )

البعد األول:  :من بعدين كالتاليالتي تواجه املرأة املوظفة في املراكز التجارية ويتكون  الجزء الثالث: التحديات االقتصادية

  .( فقرات6( فقرات ، البعد الثاني: بيئة العمل الداخلية ويتكون من )6األجور والحوافز ويتكون من )

 نتائج الدراسة:   

 أوال: الخصائص االجتماعية واالقتصادية للمرأة السعودية العاملة في املراكز التجارية.

عام( وهذه النتيجة متوقعة نظرا 29إلى  20%( منهن بالفئة العمرية )من 65,5ت املوظفات )أوضحت النتائج أن غالبية الفتيا-

ألن معدالت النشاط االقتصادي للمرأة السعودية ترتفع في فئات السن الشابة، كما نالحظ من خالل خصائص املبحوثات 

%( فقط ويعزى ذلك إلى عدم الرغبة 2ت نسبتهن )عام فأكثر( حيث بلغ 40تدني نسبة العامالت في الفئات العمرية األكبر )من 

 في العمل وقضاء فترات دوام طويلة خارج املنزل وترى املرأة نفسها بهذا العمر غير مهيأة لذلك.
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%( غير متزوجات، وربما يعزى ذلك إلى ميل الفتيات قبل الزواج 57,3أظهرت النتائج أن أكثر من نصف الفتيات املوظفات ) -

أجل إثبات الذات والشعور باالستقاللية وتحقيق عائد مادي من خالل العمل، أما بعد الزواج ومع ازدياد العمر إلى العمل من 

والنضج وزيادة األعباء األسرية ربما يقل حضور املرأة في ميدان العمل )الغير حكومي( بشكل خاص نظرا لعدم توفر األمان 

والعناية باألسرة، كما يمكن تفسير ارتفاع نسبة الغير متزوجات إلى أن الرجل الوظيفي حيث تفضل املرأة االستقرار في املنزل 

في املجتمع السعوي قد يتردد في الزواج من املرأة العاملة في املراكز التجارية ذلك ألن عملها يتطلب قضاء فترات طويلة خارج 

 ال وتحمل املسؤوليات املنزلية من وجهة نظر بعض الرجال.املنزل تمتد إلى الليل مما قد يؤثر على دورها التقليدي في تربية األطف

%( وهذا مؤشر 52,8بينت النتائج كذلك أن غالبية املوظفات في املراكز التجارية مستواهن التعليمي ثانوي بنسبة بلغت ) -

طوير واتساع األفق وزيادة إيجابي إلى حد ما فالتعليم يعتبر مهم في سوق العمل ألنه يمكن املرأة من الحصول على التدريب والت

 الوعي ملواكبة التطورات املختلفة.

%( أي 90,25( بإجمالي نسبة بلغت )4500إلى  2500أوضحت النتائج أن النساء املوظفات يتقاضين رواتب تراوحت ما بين ) -

ة العمل في املراكز ريال( كحد أعلى ويعود ذلك إلى طبيع4500ريال( و)2500أن معظمهن يتقايضن رواتب في الحد األدنى )

 ريال( . 5000التجارية فالشركات املشغلة لهؤالء العامالت تعطي للموظفة راتب ثابت ال يزيد عن )

إضافة لذلك بينت نتائج الدراسة أن نسبة مرتفعة من املوظفات يعملن في وظيفتي بائعة تجزئة ومحاسبة مبيعات )كاشيرة(  -

طبيعة العمل في املراكز التجارية الذي يتطلب وجود أكثر من بائعة وأكثر من محاسبة %(، ويعزى ذلك إلى 82,3بإجمالي نسبة )

 في املحل الواحد ومن ثم فإن نسبة التواجد بها يكون كبيرا مقارنة باألصناف املهنية األخرى.

ملنطقي لهذه النتيجة %( ولعل التبرير ا56بينت النتائج كذلك أن عدد سنوات عمل أغلب املبحوثات )أقل من سنة( بنسبة ) -

ل في 
ّ
يكمن في صغر العمر الوظيفي للمرأة السعودية العاملة في املراكز التجارية وحداثة دخولها هذا القطاع الذي لم يكن يشك

البداية عامل جذب للمرأة السعودية إلى سوق العمل، بسبب الرفض االجتماعي لعمل املرأة في املراكز التجارية في بدايته فلم 

املجتمع هذه الفكرة حينما طرحت قبل سنوات، أما مؤخرا فقد زاد إقبال الفتيات على هذا العمل نتيجة للظروف  يتقبل

 االجتماعية واالقتصادية السائدة في الوقت الحالي.

  ثانيا: التحديات االجتماعية التي تواجه املرأة العاملة في املراكز التجارية. 

بأنهن غالبا ما يواجهن نظرة سلبية من قبل البعض حيث كانت اإلجابات على ذلك نالحظ أن فئة من املبحوثات أفدن  -

(، وتؤكد هذه النتيجة على ما تم التوصل إليه في الدراسة النظرية من حيث أن قبول عمل املرأة يضعف ويقوى 3,33بمتوسط )

الجتماعي التي تأثرت بدورها بالعوامل حسب وعي الفرد وتحضره وتطوره، وقد تؤثر بعض األعراف املحددة الخاصة بالنوع ا

التاريخية والثقافية واالجتماعية على حرية املرأة في العمل حيث تعتمد األعراف االجتماعية بشكل كبير على وجهات النظر 

تماعية التقليدية التي تتحدد بدور الرجل في اإلنفاق املادي وأن ترعى املرأة شؤون األسرة وهذا يتفق مع مدخل التنشئة االج

الذي يرى أن قضية التحيز ضد املرأة في سوق العمل يعود إلى عملية التنشئة االجتماعية للفرد منذ طفولته وذلك من خالل 

تحديد الدور االجتماعي لكل من الذكر واألنثى خالل مراحل التنشئة االجتماعية، ووفقا لتقسيم العمل على أساس النوع بناء 
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ان الطبيعي للمرأة هو املنزل بينما يكلف الرجل بالقيام باألنشطة االقتصادية داخل التنظيمات على تفسيرات النظرية فاملك

 الرسمية املختلفة في املجتمع.

 ما يواجه املوظفات في املراكز التجارية صراع أدوار بين املتطلبات األسرية واألعباء الوظيفية حيث  -
ً
أظهرت النتائج أنه أحيانا

(، حيث أفدن بأن أوقات الدوام الطويلة تقف عائقا أمام واجباتهن وأمام مشاركتهن في 3.38ذا البعد )بلغ املتوسط العام له

األنشطة األسرية، وبالتالي يعانين من بعض املشاكل األسرية بسبب ذلك، وتعزو الباحثة هذه النتيجة إلى الضغوطات التي 

املسؤوليات املنزلية ومسؤوليات العمل، فهي تعمل لساعات طويلة على  تواجه املرأة العاملة في املراكز التجارية للموازنة بين

فترتين مضافا إليها وقت الذهاب واإلياب الشك أنها تعود متعبة وربما ال تستطيع القيام بالواجبات املنزلية، حيث أن أعباء 

شاركة بين الرجل واملرأة في العمل املنزلي ال توجد األسرة واحتياجاتها ملقى على عاتق املرأة بالدرجة األولى، ألن ثقافة التعاون وامل

في مجتمعنا بشكل صريح وواضح، فالرجل يعتقد بأن املسؤوليات املنزلية شأن يخص النساء فقط، وهذا يتفق مع توجهات 

ؤولية النساء، وهنا النظرية النسوية املاركسية التي ترى النساء بأنهن منتجات بالدرجة األولى، فالعمل املنزلي يظل باستمرار مس

تؤكد املاركسيات أن خروج املرأة للعمل غير كاف إلعطائها حريتها ما دام عملها داخل املنزل موضوعا ذا خصوصية وواجبا عليها 

 لهذا تظل النساء يقمن بجهد وظيفي مضاعف.

اصل مع اآلخرين بصورة دائمة اتضح من خالل النتائج أن العمل في املراكز التجارية يكسب العامالت مهارات في التو      -

وهذا مؤشر إيجابي وجيد يعزز من تمكينهن اجتماعيا نظرا لطبيعة العمل في املراكز التجارية الذي يتضمن التواصل الدائم 

مع املشترين والتعامل الشخص ي مع أغلب الفئات سواء ذكور أو إناث ومن مختلف األعمار والطبقات بشكل مستمر مما يؤدي 

مهارات اإلقناع والتأثير واكتساب الكثير من املهارات االجتماعية وهي كلها مهارات تتزايد احتماالت توافرها بارتفاع إلى تنمية 

املستوى التعليمي، وكما بينت النتائج السابقة فإن معظم املبحوثات يحملن مؤهل تعليمي )ثانوي وجامعي( مما يؤكد أن فرصة 

كبر، كذلك بينت النتائج أن التنسيق يوجد غالبا بين املوظفات إلنجاز العمل وهذا ينعكس االستفادة من التفاعل مع اآلخرين أ

إيجابا على أداء وإنتاج املوظفة ذلك أن التنسيق واالنسجام والتعاون بين املوظفات تمثل عوامل مساهمة في خلق الشعور 

جم عن حاجة كل فرد إلى التعاون والتضامن من أجل بالرض ى املرتبط أساسا بشعور العامالت باالنتماء، والشعور بالرض ى نا

تحقيق هدف ال يتم إال عبر قيام كل فرد من أفراد املجموعة املهنية  بمهام معينة من أجل اكتمال الهدف هذا إلى جانب املركز 

عالقات االجتماعية مع االجتماعي الذي تحتله العاملة إذ تشعر بأن لها قيمة ومكانة داخل مجموعة العمل، أما فيما يتعلق بال

( بسبب االنشغال بالعمل وتعزو الباحثة ضعف العالقات 3.48األقارب فقد تأثرت سلبا بصورة غالبة  وبمتوسط بلغ )

االجتماعية مع األقارب إلى طول ساعات العمل فالوظيفة تستدعي الدوام على فترتين )صباحية ومسائية( بالنسبة لغالبية 

النتائج السابقة وبالتالي تعود املرأة العاملة للمنزل في وقت متأخر من املساء بعد ساعات عمل  مفردات العينة كما أشارت

طويلة حيث تستهلك طاقتها ونشاطها إلى أبعد الحدود فال تستطيع تأدية واجباتها االجتماعية نحو األقارب وبالتالي تفضل رعاية 

لعالقات االجتماعية مع الصديقات يضعف أحيانا وتعزو الباحثة هذه أسرتها قبل قيامها بدورها االجتماعي، كما أن طابع ا

 للسبب السابق املذكور أعاله والعائد لعدم توفر الوقت. -أيضا–النتيجة 

 ثالثا: التحديات االقتصادية التي تواجه املرأة العاملة في املراكز التجارية.

ير من األحيان يتمثل هذا التحدي في قلة الرواتب مقارنه تشكل األجور والحوافز تحدي اقتصادي يواجه املوظفات في كث -

بما يبذلنه من جهد وما يقضينه من ساعات في الدوام مما يؤدي إلى التفكير بترك العمل حيث بلغ املتوسط العام لإلجابات 

إلى زيادة إنتاجيتهم ووالئهم  ( ويمكن تفسير ذلك بأن األجور واملزايا التي يحصل عليها العاملين تلعب دورا أساسيا في دفعهم3.3)

للمنظمة وعدم التفكير بتركها لذلك فإن االهتمام بتحديد األجر العادل ووضع سياسة رشيدة لألجور والحوافز يعتبر من 
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عوامل نجاح أي منظمة ألن األجر ال يقتصر دوره على إشباع الحاجات املادية وإنما يمتد ليعطي الشعور باألمن وليرمز للمكانة 

جتماعية كما أن الفرد ينظر لألجر كرمز لتقدير أهميته كشخص منتج أما املميزات املقدمة من قبل اإلدارة فقد أثبتت اال 

النتائج أنها تكون متوفرة أحيانا حيث نجد انقسام العامالت أعضاء العينة املستجوبة في اإلجابة عن هذه الفقرة، فبعض 

ية في حين ال توفرها بعض اإلدارات األخرى وهو ما يفسر لنا اختالف سياسة اإلدارات توفر بدل مواصالت ومكافآت تشجيع

الشركات واإلدارات املوظفة لهؤالء العامالت في حين نجد أنه نادرا ما توفر اإلدارات رواتب بعد التقاعد عن العمل وهذه 

 النتيجة واقعية نظرا لطبيعة العمل في القطاع الخاص حيث انعدام األمان الوظيفي.

( وكذلك اإلرهاق 3.36ومن التحديات االقتصادية أيضا عدم توفر أماكن خاصة لهن في أوقات االستراحة بمتوسط بلغ )  -

الذي يعانين منه أحيانا بسبب ساعات العمل الطويلة إضافة إلى امللل الذي ينتابهن بسبب طبيعة العمل الروتينية بمتوسط 

رة األعباء الوظيفية على اعتبار أن البعض منهن يلتحقن بالعمل في املراكز التجارية ( وأحيانا بسبب تعدد املهام وكث3.28بلغ )

الذي ال يرتبط بتخصصاتهن العلمية أو ميولهن أو  -التحاقهن ربما ال يعبر عن اختيار واع بقدر ما تفرضه الحاجة املادية –

امهن الوظيفي مجرد إحساس بالواجب امللقى عليهن قدراتهن مما يجعلهن غير مقتنعات بالعمل الذي يؤدينه لذلك يكون التز 

-مما يقتل في نفوسهن الحماس واملبادرة واالبتكار ويشعرهن بالرغبة في االنتهاء من الواجبات املفروضة عليهن بأي شكل كان

ل عالية كلما زاد الرضا وتفسير ذلك أنه كلما كانت درجة التنوع في مهام العم -هذا ما ملسناه جليا أثناء قيامنا بالبحث امليداني

عن العمل والحماس له واإلقبال عليه والعكس صحيح، كما أن تنوع مهام العمل يقلل امللل النفس ي والرتابة الناشئة عن تكرار 

أداء مهمة واحدة ملرات كثيرة، وهذه النتيجة تلتقي مع النظرية النسوية املاركسية التي أكدت على أنه غالبا ما يتم توظيف 

ء في الوظائف األكثر ملال، كما تتفق مع ما جاء في نظرية سوق العمل الثنائي التي أكدت على أن النساء يتركزن غالبا في النسا

القطاع الثانوي الذي ال يتطلب مستوى عالي من الخبرة واملهارة واإلبداع ويغلب عليه تدني مستوى األجور وسوء وضع العمل 

نتائج  أن عدم توفر أماكن لحضانة األطفال داخل املراكز التجارية يشكل تحدي حقيقي وغياب األمن الوظيفي، كما أكدت ال

للموظفات املتزوجات ألن نقص دور الحضانة املناسبة لرعاية أطفال املوظفات يعتبر عامال مساعدا على تشتت طاقتهن 

 يتهن.النفسية النشغالهن بأطفالهن طوال فترة الدوام وهذا يؤثر سلبا على جودة إنتاج

 توصيات الدراسة: 

 في ضوء ما أسفرت عنه نتائج هذه الدراسة ومناقشتها تعرض الباحثة فيما يلي بعض التوصيات:

تشجيع الفتيات على االنخراط في سلك التدريب والتعليم املنهي بهدف إعدادهن للمهن الحديثة بما يسهم في تعزيز  -

  .ملكةمشاركتهن في التنمية االقتصادية التي تشهدها امل

 تحسين ظروف عمل املرأة في املراكز التجارية مع تطوير أنظمة التأمينات االجتماعية والصحية وأنظمة التقاعد. -

توفير دور الحضانة ورياض األطفال ألبناء العامالت في املراكز التجارية مستوفية للشروط الضرورية من حيث القائمين  -

 طفال.عليها أو القوانين املعمول بها لرعاية األ 

نظرا إلى أهمية وحداثة املوضوع في املجتمع السعودي نقترح إجراء املزيد من الدراسات والبحوث املستقبلية ذات عمق  -

تحليلي حول تطوير عمل املرأة في املراكز التجارية، كأن يتم عمل دراسات ملعرفة وجهة نظر أرباب العمل وأصحاب الشركات 

 ة نحو ظاهرة التأنيث والتحديات املواجهة.املشغلة وإدارات املراكز التجاري
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 التشارك املعرفي كمدخل  لتطوير مهارات التعلم :

 -دراسة استطالعية لعينة من طلبة الدراسات العليا )الجزائر(  -
 عنابة،الجزائر ،جامعة باجي مختار /د.مباركي صفاء

 

 

Abstract: 

    The purpose of this research paper, is to identify the importance of knowledge sharing, as one of the 

University's main pillars, which is one of the important topics that has attracted the attention of many 

universities, In addition to highlighting the development of graduate students of self-learning skills; to achieve 

that, a questionnaire was designed (25-paragraph) and distributed in its final form on a sample of (82) 

individual at the level of some Algerian universities. 

The study reached a number of results, the most important: A positive relationship between knowledge sharing 

and learning skills from the perspective of graduate students at the significance level (0.05≥ α); A significant 

relative effect of knowledge sharing on the development of learning skills at significance level (0.05≥ α); also 

the absence of significant differences between the views of the sample on learning skills due to the variables 

(sex, age and specialization), While there were significant differences due to the variable of the year of 

registration in the doctorate at the level of significance (0.05≥ α). 

Keywords: Knowledge Sharing, Learning Skills, Postgraduate Students, University. 
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 ملخص:

و الذي يعتبر   تتطرق هذه الورقة البحثية إلى التأكيد على أهمية التشارك املعرفي، كونه أحد الدعائم األساسية في الجامعة،     

تطوير طلبة  م العديد من  الجامعات ، كما تهدف هذه الدراسة إلى تسليط الضوء علىمن املواضيع الهامة التي استدعت اهتما

فقرة تم توزيعه في صورته النهائية  25و لهذا الغرض تم تصميم استبيان مكون من الدراسات العليا ملهارات التعلم الذاتي؛ 

 ( مفردة على مستوى بعض الجامعات الجزائرية.82على عينة قوامها )

عند خلصت الدراسة الى وجود عالقة طردية بين التشارك املعرفي و مهارات التعلم من وجهة نظر طلبة الدراسات العليا و قد  

عند كذلك أظهرت الدراسة وجود أثر معنوي نسبي للتشارك املعرفي على تطوير مهارات التعلم  (؛α≤0.05مستوى الداللة )

فروق معنوية بين اتجاهات أفراد العينة حول مهارات التعلم تعزى ملتغيرات  عدم وجودباالضافة ل (؛α≤0.05مستوى الداللة )

)الجنس، السن و التخصص(، في حين وجود فروق معنوية تعزى ملتغير سنة التسجيل في الدكتوراه عند مستوى الداللة 

(0.05≥α.) 

 الجامعة.التشارك املعرفي، مهارات التعلم، طلبة الدراسات العليا،  الكلمات املفتاحية:

 

 مقدمة:

لقد تزايد االهتمام بمفهوم إدارة املعرفة كونها الركيزة األساسية للمؤسسات على مختلف األصعدة و هذا بغرض توليد        

املعرفة، ونشرها فهي بذلك العملية التي تقوم املؤسسات من خاللها بإيجاد قيمة من عناصرها الفكرية، بغرض التوصل 

 ألفضل املمارسات .

بالرغم من أن  إدارة املعرفة ظهرت في حقل األعمال، إال أن ممارساتها انتشرت في املنظمات غير الربحية، و نذكر منها و 

املؤسسات التعليمية )الجامعات(، وقد لوحظ العديد من املميزات التي تقدمها تطبيقات إدارة املعرفة لهذه املنظمات، مثل 

 م كذلك باإلدارة العليا و كذا تشجيع ثقافة املشاركة. تحسين االتصال بين األفراد، واتصاله

اضافة ملا سبق  فإن املؤسسات التعليمية تعد  الركيزة األساسية لتطور و رقي املجتمع؛ ولهذا فهي تسعى لتطوير مخرجاتها و 

طار برنامج الدراسات تحسين جودتها، و من هذا املنطلق ظهرت الحاجة لتعزيز التشارك املعرفي لدى األفراد و خصوصا في ا

العليا، مما سيسهم في توسيع معارفهم و ينعكس ايجابا على تحصيلهم املعرفي؛ من جهة أخرى تؤكد املؤسسة التعليمية على 

تطوير مختلف مهارات التعلم بما يخدم املسار األكاديمي للطالب، و هذا يتطلب تحسين برامج التعليم و التأكيد على القيمة 

 عات األكاديمية.العالية للتوق

 مشكلة الدراسة:

يعد نجاح أي مؤسسة تعليمية مرهونا بتشجيع أفرادها على ضرورة التشارك املعرفي لرفع مستوى معرفة اآلخرين، اضافة     

العادة استخدام املعرفة بغرض تعظيمها، هذا من جهة و من جهة أخرى على املؤسسة التعليمية توفير املناخ التعليمي املناسب 
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تنمية برنامج الدراسات العليا، علما أن هذه األخيرة تعد قمة الهرم التعليمي، و التي تسمح لطلبة الدكتوراه على وجه  و

الخصوص من  بناء مهارات التعلم و االستمرار بتطويرها مما سينعكس ايجابا على الطالب و املؤسسة التعليمية على حد 

كيف يساهم التشارك املعرفي في  كمحاولة لتسليط الضوء على اإلشكالية التالية: انطالقا مما سبق تأتي هذه الدراسةسواء. 

 تطوير مهار ات التعلم من وجهة نظر طلبة الدراسات العليا؟

 و في محاولة منا لوضع إجابة عن اإلشكال الرئيس ي ارتأينا طرح األسئلة التالية: أسئلة الدراسة:

 املعرفي و مهارات التعلم من وجهة نظر أفراد عينة الدراسة؟ هل توجد عالقة  ارتباطية بين التشارك -

 هل يوجد تأثير معنوي للتشارك املعرفي على مهارات التعلم من وجهة نظر أفراد عينة الدراسة؟ -

 بين اتجاهات أفراد العينة حول مهارات التعلم تعزى للمتغيرات السوسيوديمغرافية؟هل توجد فروق معنوية  -

 تسعى هذه الدراسة الختبار الفرضيات التالية:ة: فرضيات الدراس

مستوى ال توجد عالقة ذات داللة احصائية بين التشارك املعرفي و مهارات التعلم من وجهة نظر أفراد عينة الدراسة عند  -

 (.α≤0.05الداللة )

مستوى الداللة راد عينة الدراسة عند ال يوجد تأثير ذو داللة احصائية للتشارك املعرفي على مهارات التعلم من وجهة نظر أف -

(0.05≥α.) 

( بين اتجاهات أفراد العينة حول مهارات التعلم α≤0.05ال توجد فروق معنوية ذات داللة احصائية عند مستوى الداللة ) -

 تعزى للمتغيرات السوسيوديمغرافية )الجنس، السن، التخصص، سنة التسجيل(.

في كونها محاولة للتعرف على أهمية سلوكيات التشارك املعرفي لدى طلبة الدراسات  تكمن أهمية الدراسة أهمية الدراسة:

العليا، و   إدراك  أبعاد مهارات التعلم و أسس تطويرها، و كذا تقديم مقترحات و التي من شأنها أن تسهم في تعزيز التشارك 

                                                                                                                               املعرفي على مستوى املؤسسة التعليمية.

 أهداف الدراسة:

 التأصيل النظري لسلوكيات التشارك املعرفي.  -

 التعرف على أهم املهارات الواجب توفرها لدى طلبة الدراسات العليا، -

 ا بعد التدرج،وضع مقترحات للنهوض بجودة طلبة م -

 حدود الدراسة:

، جامعة تبسة، جامعة 3الحدود املكانية: تم اسقاط هذه الدراسة على بعض جامعات الجزائر: جامعة عنابة، جامعة الجزائر -

 سكيكدة، جامعة معسكر؛ جامعة سطيف، جامعة سوق أهراس.
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 .2018-2017ي الحدود الزمانية: تمت هذه الدراسة خالل الفصل األول من العام الجامع -

 الحدود البشرية: اتجهت الدراسة آلراء طلبة الدراسات العليا و املمثلة بطلبة الدكتوراه على وجه الخصوص.  -

 التأصيل النظري و الدراسات السابقة -أوال

 االطار املفاهيمي للتشارك املعرفي -1

 مفاهيم مرتبطة باملعرفة 1-1

 أهم التعاريف املرتبطة باملعرفة كما يلي:قبل التطرق ملفهوم التشارك املعرفي، نستعرض 

 مجهودا تتطلب وأكاديمي، فكري  مال كرأس إليها يشار األكاديمي، حيث ملجالا في مهما وأصال مصدرا املعرفة: تعد املعرفة -

 املناسب قتالو  في وموثوقيتها وجودها ضمان على والتأكيد املنظمة، في نشرها ، تحويلها، تنظيمها ، امتالكها لتأكيد مركزا

  .(1)القرار التخاذ واملالئم

 وتطبيق مشاركة، خزن، توليد، تتضمن أنشطة، مجموعة بين متكاملة عملية بأنها املعرفة إدارة وصف إدارة املعرفة: يمكن -

 . (2)األفضل األداء إلى الوصول  في بالغا دورا تؤدي كما ملموسة، إلى املوارد الفكرية لتحويل املعرفة

 العمليات املعرفة؛ هذه نقل و نشر استخدام، توليد، نهاشأ من التي األنشطة و العمليات من على أنها: مجموعةكذلك تعرف 

 بالطريقة استخدامها من أجل املعرفة مصادر مختلف مع التعامل و الوصول  يسهل فعال و متكامل نظام ضمن مدمجة تكون 

 امليزة إدامة يكفل ما اإلبتكار و اإلبداع تشجيع جانب إلى فعالية و ءةبكفا املسطرة األهداف تحقيق نهاشأ من التي و األمثل،

 ( .3)للمؤسسة القيمة خلق و التنافسية 

ـــعلت على الحصول اــملنظمااعد ـتس يتــلت ااــلعمليإذا فهي تلك "ا ، رهاــنشومها اتخدــسواا ــتنظيمهوا ــهرختياــات واملعلوماى ـــ

ت ملشكالاحل ارات، ولقرذ ااــختة كاــملختلفاة ــيدارإلاطة ــية لألنشور رــض ربــتعت يتــلات اربــخلواة ــملهمت ااــملعلومال ــويحتو

 .(4) تيجي"ارتالسالتخطيط وا

 األكثر بل املعرفة، إدارة مفهوم لتطبيق املناسبة البيئات أكثر للجامعات من التنظيمية البيئة تعد: ادارة املعرفة في الجامعات -

 الجامعات أن إذ املجتمع، في بها املناط الدور  من انطالقا وذلك املنظمات، من بغيرها مقارنة ملفهوما لتطبيق هذا احتياجا

 لجميع الحيوي  العنصر تعد التي واملؤهلة، املدربة البشرية الكوادر وتهيئة إعداد عن املسؤولة هي وأنماطها أنواعها بمختلف

                                                           
القرش ي عاطي بن عطية حسين، دور استخدام تكنلوجيا املعلومات و االتصاالت في تفعيل ادارة ا(ملعرفة بالجامعات السعودية، أطروحة  - 1

 24-20، ص ص2012دكتوراه، جامعة ام القرى، السعودية، 

 9، ص2015، نوفمبر  441مجلة "املستقبل العربي " ، العدد العربي،  الوطن في املعرفة إدارة ياسق قرين ربيع، منهجيات - 2

 21،  ص2015-2014بن حمودة يوسف، خلق القيمة من خالل ادارة املعرفة، )أطروحة دكتوراه(، جامعة حسيبة بن بوعلى الشلف، الجزائر،   3
التصاالت الحديثة على التسيير االستراتيجي للمؤسسات االقتصادية، اطروحة دكتوراه، جامعة بلقيدوم صباح، اثر تكنلوجيا املعلومات و ا - 4

 9، ص2013-2012، الجزائر، 2قسنطينة
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 املفاهيم ضرورة تبني يستلزم مما الخاص، أو الحكومي القطاع مستوى  على سواء الشاملة املجتمعية التنمية عمليات

 بمستوى  االرتقاء إلى ويؤدي االبتكاري،  التعليمي، البحثي، األداء مستوى  من الرفع في تسهم التي الحديثة، اإلدارية واملمارسات

 .(1)مخرجاتها جودة

 أم العاملين األفراد أم للطلبة، ذلك كان سواءا يةاألكاديم الحياة جودة حاسم لضمان بدور  تقوم التعليمية فاملؤسسات

 املعرفة إدارة أهمية تأتي هنا املعرفة؛  ومن من قوية أسس على املبنية املعلومات وتقنية املجتمعية املعرفة منظور  من للمجتمع

 على تقع جديدة مسؤولية كفإن هنا ثم ومن التعليمية، اإلدارة جودة لضمان فعالة وممارسات جديدة وأفكارا آراء تقديمها في

 .(2)التعليمية  املؤسسات في التنظيمية املعرفة إدارة وهي اإلدارة، أال عاتق

 تعريف التشارك املعرفي  1-2

و تعرف ، (3)داخل املنظمات اإلدارية والوحدات سواء حد على واملجموعات األفراد خالل من مكانها باملعرفة تأخذ املشاركة   

ي يتم من خاللها  نقل املعرفة الصريحة أو الضمنية إلى األفراد اآلخرين  من خالل االتصاالت التي تتم بين هؤالء بأنها العملية الت

 األفراد، وفي هذا االطار فإنه يمكن تفسير مشاركة املعرفة كما يلي:

 عرفة املختزنة في أماكن مخصصةالبحث عن املعرفة في أماكن تواجدها في أنحاء املنظمة  بحيث يتشارك األفراد والجماعات امل -

 لخزن املعرفة.

يمكن اعتبار مشاركة املعرفة على أنها عملية ادراك التفسيرات املختلفة املعتمدة على معرفة ما، بحيث يقوم  املستقبلون  -

 ابها .للمعرفة باستخدام هذة املعرفة، كما يكتسبون قابلية القيام بأعمال معتمدة على هذه املعرفة التي تم اكتس

أن  األفراد   يمكن ألن املعرفة إلدارة التزويد جانب بأنه ويوصف املعرفة، إدارة من األول  الجيل املعرفي التشارك اعتبار يمكن -

 املباشر كاالتصال صورا متعددة تتخذ عملية حيث أن التشارك املعرفي يعد (4)بينهم املعارف تبادل خالل من املعرفة يكتسبوا

 (5)املؤتمرات،  االجتماعات، ورشات التدريب، جلسات الحوار و تبادل اآلراء في األفراد بين يحدث الذي

                                                           
السعودية، مجلة جامعة طيبة للعلوم االدارية، املجلد  الجامعات في املعرفة إدارة (، معوقات2015بن عيد العنزي سعود، الحربي نيفين حامد، )- 1

 71، ص2015(، 01العدد )(، 10)

 نظر وجهة من عمان سلطنة في قابوس السلطان جامعة في املعرفة إدارة عمليات تطبيق ، درجة محمد بن املنصوري أحمد ، محمد جبران علي - 2

 11،  ص2015(، 02(، العدد )10ب، املجلد ) – للبحوث الخليل جامعة فيها، مجلة التدريس هيئة أعضاء

 جامعة تطويرها، مجلة وإجراءات املفتوحة القدس جامعة في املعرفة إدارة عمليات تطبيق غنيم،  واقع الخير أحمد ، ابو سرجا اآلغا ناصر - 3

 38، ص2012(، 01(، العدد )16اإلنسانية(، املجلد  ) العلوم )سلسلة األقص ى

 املعرفي التشارك في واملعرفية الوجدانية الثقة ايه بندر كريم، دور القطاونة منار ابراهيم، املناصرة اكسمري عامر، الفاعوري عبير حمود، ابو ت  - 4

 524، ص2017(، 04(، العدد )13األردن، املجلة االردنية في ادارة االعمال، املجلد ) في األعمال منظمات في التنظيمي والتعلم

 الخاصة الجامعات على ميدانية راسة د املعرفي التشارك ياتسلوك تنشيط في للجامعات الريادي التوجه الشواهين ابراهيم فالح ابراهيم، أثر - 5

 12، ص 2017عمان، رسالة ماجستير، جامعة الشرق االوسط،  بمدينة األردنية
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 أصناف املعرفة التي يتم تشاركها    1-3

و عليه  (1)يأخذ  تشارك املعرفة مكانته من خالل األفراد و املجموعات على حد سواء، و الوحدات اإلدارية داخل املنظمات 

 : هما صنفين يتضح لنا

 والكتابة مبالرس عنها ويعبر نقلها، ثم ومن عنها، والتعبير إليها الوصول  يسهل والتي لآلخرين املتاحة املعرفة عرفة املعلنة: وهيامل -

 وتناقلها. تحويلها التكنولوجيا وتتيح والتحدث

 تعتمد كما الداخلي، اإلحساسو  والبديهية الحدس إلى تشير و األفراد وسلوك عقول  في القاطنة املعرفة املعرفة الضمنية: وهي -

 .(2)االجتماعي  بالتفاعل تنتقل بل بالتكنولوجيا، تحويلها ويصعب الخبرة على

 مهمات التشارك املعرفي 1-4

 تتضمن العملية املعرفة، هذه نقل عملية في مشمولين املشاركين من أكثر أو إثنين بين اإلتصال عملية التشارك املعرفي يمثل   

 مخرجات فإن املعرفة متلقي من أكثر أو واحد بواسطة االتصاالت تفسير خالل ومن املعرفة مصدر لدى متاحا معرفيا مخزونا

 .(3)جديدة ملعرفة خلقا تمثل العملية هذه

 مهمات:ثالثة و بهذا فإن التشارك املعرفي يتناول 

 .املعرفة لنوع تبعا التشارك وطبيعة أسلوب اختالف -

 الجماعي. إلى العمل الفردي العمل من التحول  -

 .(4)التفكير عنصر تتضمن ال املعلومات ألن باملعلومات املشاركة عن تختلف باملعرفة املشاركة -  

 صعوبات تواجه التشارك املعرفي 1-5

 جزء نهام يظل الجديدة املعرفة فإن وبالتالي التدريب أو بالتعليم نقلها يمكن ال مما وهي الضمنية، باملعرفة املتعلقة الصعوبة -

 وممارسته. وروية ببطء وتعلمه االخرين أمام تكراره أجل من وقتا ويتطلب وتشاركه،  نقله يمكن ال ضمني

 ألنها من مصادر قوتهم. اآلخرين مع معرفتهم تشارك إلى عدم ميل األفراد -

                                                           
جلة املعرفة، م إلدارة فعالة إستراتيجية نحو :السعودية الجامعات في املعرفة إلدارة الناجح للتطبيق مقترح نموذج يوسف، اختبار الذنيبات معاذ - 1

  197، ص2013(، 12دراسات و أبحاث الجلفة، الجزائر، العدد )

 جامعة تطويرها، مجلة وإجراءات املفتوحة القدس جامعة في املعرفة إدارة عمليات تطبيق غنيم، واقع الخير أحمد ، ابو جاسر اآلغا ناصر - 2

 36، ص2012(، 01(، العدد )16اإلنسانية(، املجلد ) العلوم )سلسلة األقص ى

دراسة ميدانية على الشركة القابضة ملصر للطيران، مجلة  رفاعى ممدوح عبد العزيز محمد، أثر الثقة بين العاملين على مشاركة املعرفة، - 3

 2، ص2010،  76السنة التاسعة واألربعون،  العدد  –املحاسبة واإلدارة والتامين ،كلية التجارة جامعة القاهرة 

 االدارة كلية في تطبيقية دراسة التدريسية الهيئة اعضاء لدى املعرفي التشارك تعزيز في التنظيمية الثقافة د ، دور محم جاسم العسكري هناء - 4

 8، ص2013(، 06(، العدد )03واالقتصادية، املجلد ) االدارية للعلوم املثنى واالقتصاد، مجلة
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 املعرفة يمتلك اآلخر أن يعرف ال منهما كال أن إذ واملستلم، املرسل بين تظهر املعلومات تكنولوجيا أن رغم التجاهل، صفة  -

 سلبية. سلوكيات تظهرو التي  التجاهل عقبة هناك لهذا عنها يبحث التي

 اآلخر إلى للوصول  الطرفين من طرف كل استعداد من تعيق أن املمكن من التي والقوية املوثوقة الشخصية الرابطة غياب -

 .(1)وتشاركه  املعرفة نقل نيةإمكا من الحد إلى يؤدي بالتأكيد وهذا مالئمة، بطريقة

 وذلك إيجابية، بصورة املنظمة أهداف تحقيق على تساعد لألفراد الفعالة املشاركة عوامل تفعيل مما سبق يتضح لنا أن   

        .( 2)ذاتها  باملنظمة والرقي للحفاظ تحفزهم املنظمة في التشاركي العمل عبر أهدافها تحقيق عملية بأن والجماعة الفرد لشعور 

 مهارات التعلم -2

 دروس في عدة مرات اعادة استخدامها  يمكن التي التعليمية الوسائط من يعرف التعلم على أنه مجموعةتعريف التعلم:  2-1

 خصائصها . بعض تغيير مع مختلفة، تعليمية

 تعريف مهارة التعلم 2-2

 .(3)األداء في والجودة اءةالكف من درجة على نه بأ ليصف الشخص   املهارة يستخدم مفهوم    

  على الطلبة قدرة من تعزز  بحيث التعلم، أهداف إتقان نحو املتعلمين توجه مسارات التعلم مهارات كما تمثل    

 املتعلمين نحو توجه التي واإلجراءات العمليات من مجموعة املهارات هذه واإلصرار؛ أين تمثل املثابرة من بمزيد مواجهتها

 املختلفة، التعلمية املواقف في فاعلة بصورة واالنخراط التعلم، لوقت أفضل استثمار خالل من واألفكار، اتاملعلوم اكتساب

 .(4) ذلك أثناء متعددة استراتيجيات واستخدام تحقيقها، إلى جاهدين ويسعون  أهدافهم، على تركيزا أكثر ألنهم

 يكون  أن على تساعده والتي للمتعلم، الالزمة يقصد بها  الكفايات ويجب التمييز بين مهارات التعلم و أسلوب التعلم، فاملهارات

مسبقا،  املحددة التعلم أهداف لتحقيق اآلخرين بمساعدة أو باستقاللية، ويعمل تعلمه، تقييم تنفيذ، تخطيط، مسؤوالعن

                                                           
جودة القرارات االدارية في املكتبات الجامعية الرسمية االردنية، اعمال املؤتمر جرادات عمر، أثر املعرفة التشاركية و الذاكرة التنظيمية على  - 1

 6ص، 2013لالتحاد العربي للمكتبات و املعلومات،  24

 في دراسة للعاملين املعرفية املشاركة في للمنظمة الداخلية البيئة هللا محمد على، علي عيس ى سالم، أثر علي، عبد الحفيظ هللا عبد حسب -   2

 4، ص2012(، 01مجلة العلوم االنسانية و االقتصادية، العدد )، العامة الخدمات قطاع

اإلسالمية،  الجامعة طلبة لدى التعلم عناصر تصميم مهارات تنمية في االلكترونية باملشاريع التعلم استراتيجة سعيد، فاعلية عقل مجدي -3

 9-8، ص ص 2013، 141الجمعية املصرية للقراءة و املعرفة، العدد 

 القدس جامعة في التربية طلبة كلية لدى األكاديمي والتحصيل ذاتيا املنظم التعلم مهارات في املتعددة للذكاءات التنبؤية القدرةريان عادل،  - 4

 465، ص 2014(، 03، العدد )28املفتوحة، مجلة جامعة النجاح لألبحاث، )العلوم االنسانية(، املجلد 
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 املعلومات، معالجة تتم بهو  متسق، وبشكل دراسته في األساليب من غيره دون  ويستخدمه املتعلم يفضله أما األسلوب فهو ما

 .(1)واسترجاعها  تخزينها، ترميزها

 أصناف مهارات التعلم 2-3

 وتختلف العصر، هذا في منها اإلستفادة يمكن التي املختلفة ومصادرها املعرفة، مجاالت بتعدد التعلم مهارات تتعدد     

 وهذه .تقنياتها فيه وتتعدد باملعرفة، يزخر مجتمع في تمت تعلمية، عملية الذاتي فالتعلم التصنيف، محاور  باختالف تصنيفاتها

 لهذا بالتخطيط تتعلق مهارات نجد تعلمية كعملية الذاتي التعلم إلى نظرنا فإذا للتصنيف؛ أساسية محاور  تشكل قد األمور 

 تتعلق أخرى  مهاراتو  املعرفة، اكتساب عملية وتنظيم التعلم تنفيذ بإجراءات تتعلق ومهارات املستقلة، والدراسة التعلم

 النقد، على بالقدرة تتعلق املهارات من مجموعة تتبلور  املعرفة، مجتمع في اإلنسان خصائص ضوء وفي .الذاتي بالتقويم

 اإلقبال اآلخر، الرأي تقبل االتصال، على القدرة جديدة، معرفة إنتاج في اإلسهام التغيير، تقبل التفسير، االبتكار، التحليل،

 الحصول  في الرغبة وتطوير املتطورة، الرقمية املجتمعات  في املشاركة املعرفة، تثبيت مهارات تطوير الحياة، دىم التعلم على

 .   (2)الجديدة  املعرفة على

 مهارات التعلم لطلبة الدراسات العليا 2-4

 الذين هم العليا الدراسات بةطل أما الليسانس، درجة على للحصول  بالجامعة يلتحقون  الذين هم التدرج مرحلة في الطالب   

 .الدكتوراه أو املاجستير درجة على للحصول  يدرسون  و  الجامعية الشهادة على حصلوا

 و اتجاهاتهم          سلوكهم، في التأثير و إعدادهم خاللها من يتم التي و التعليمية العملية في األساس ي املدخل الطلبة يمثل

 الحصول  لهم أتيح الذي للتعليم النوعي التطوير خالل من أكبر إسهامهم تجعل التي ارت ملهاا و املعارف و باملعلومات تزويدهم

 حق يمثل أنه أي استهالك، التعليم بكون  الهدف هذا ارتبط سواء التعليمية، العملية من األساس ي الهدف يمثل ما هو و عليه،

 في حاله بشري  رسمال أ باعتباره الخريج تكوين في الستثمارا خالل من كاستثمار، بالتعليم ارتبط أو عليه، الحصول  في الفرد

 .(3)املال  رأس تكوين في االستثمار حال ذلك

  التنمية، عملية لتقود وتدريبها البشرية، الطاقات تهيئة في تسهم التي التعليم مراحل أهم من العليا الدراسات برنامج ويعد       

 على وانعكاس دور  من لها ملا املرحلة، هذه خالل الفرد يكتسبها أن يفترض التي املهارات أهم من الذاتي التعلم مهارات حيث تعد

 هناك فإن املهارات، تلك املتعلم إكساب في العليا الدراسات وبرنامج الجامعي التعليم يسهم لم وإذا البحثية، اإلنتاجية جودة

                                                           
 بجامعة املجتمع كلية طالب لدى األكاديمي والتحصيل التعلم وأساليب ذاتيا املوجه التعلم مهارات بين السببية العالقة نمذجةالعتيبي خالد،   - 1

 260، ص2015(، 03، العدد ) 11 التربوية، املجلد العلوم في األردنية سعود، املجلة امللك

 مجتمع متطلبات ضوء في بغزة الفلسطينية الجامعات في العليا الدراسات لطلبة ةالالزم الذاتي التعلم (، مهارات2015كامل، ) الفليت جمال - 2

 31، ص 2015(، 02، العدد )10، املجلد -ب-املعرفة، مجلة جامعة الخليل للبحوث

-2011نة، الجزائر، العالي، )رسالة ماجستير(، جامعة منتوري، قسنطي التعليم جودة على أثرها و التدريس هيئة أعضاء ،  كفاءة نمور نوال - 3

 18ص، 2012
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 ذلك ضوء وفي املعرفية، ومتطلباته العصر، مواكبة على رينقاد غير خريجين اعداد تفض ي إلى التي الجامعة برامج في قصورا

 كافة، والتطورات املستجدات مواكبة و االرتقاء له يكفل مستمر بشكل وتطوير تقويم إلى يحتاج العليا الدراسات برامج فإن

 .(1)الباحثين  دادوإع العلمي البحث مجال في خاصة أهمية من لها ملا الذاتي التعلم مهارات طلبته إكساب على والعمل

 مايلي:طلبة الدراسات العليا و من بين املهارات الواجب توفرها لدى 

 املمارسة. ومجال االختصاص مجال في الحالية للمعرفة النقدي والوعي املنهجي الفهم -

 املتقدمة. والدراست البحوث مجال في تطبق التي للتقنيات الشامل الفهم -

 املعرفة. تطبيق في األصالة -

 وتقنياتهما. العلمي والبحث التقص ي ألصول  الفهم -

 وتفسيرها. االختصاص مجال في املعرفة خلق -

 االختصاصية. الجارية البحوث تقييم من تمكنهم التي املفاهيم امتالك -

 لها. نقدية رؤية وتطوير الطرائق، تقييم على القدرة -

 .ذلك أمكن حيث جديدة فرضيات وضع على القدرة -

 والعليا حيث: األساسية التعلم تطبيق ما سبق بناءا على مستوياتو يتم 

 مستوى  عند األساسية املهارات بتعلم وكذا العملية، والخطوات والقواعد، الحقائق، وتعلم بتعليم يتعلق األساس ي: املستوى  -

 (.العملي )األدائي والوجداني، االستعرافي، :الثالثة املجاالت في والعمق التعقيد من ضعيف

 التحليل، :تتضمن التي العليا االستعرافية املهارات مجال في العليا والتعلم التعليم بمستويات يتعلق األعلى و املستوى  -

 (2)أساس ي  بشكل العليا الدراسات طالب يحتاجه ما و هذا والتقييم، والتركيب،

 املنوعة باالختبارات الزمن من ومحددة ،وجيزة فترة عدب أو التخرج بعد املكتسبة والقابليات واملعارف املهارات كما يمكن قياس

 .(3) وغيرها الدرجات ونسب املكرمين ونسب العليا للدراسات املتواصلين نسبة املعتمدة املؤشرات ومن والخاصة، العامة

د و األبحاث نور   تلقد تم تناول أبعاد التشارك املعرفي في العديد من الدراسا :املتعلقة باملوضوع مراجعة سريعة لألدبيات

 منها على سبيل املثال ال الحصر:

                                                           
 33-32كامل، مرجع سبق ذكره، ص ص الفليت جمال - 1

 في العليا الدراسات طلبة على طبقت حديثة تدريس طرائق تسع تطوير :العليا التعلم بمهارات اإلدارية العلوم إبراهيم، تدريس الحسنيه سليم - 2

 97، ص2011 (،04(، العدد )27والقانونية، املجلد ) ةاالقتصادي للعلوم دمشق جامعة ودمشق، مجلة حلب جامعتي

املوسوي، أداء الطالب الجامعي و اثره في تحديد كفاءة مؤسسات التعليم العالي، مجلة الغري  جواد املحسن كشاش، عبد محمد القريش ي حسين - 3

 227، ص2011(، 18للعلوم االقتصادية و االدارية،  العدد )
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هدفت إلى معرفة درجة ممارسة عمليات إدارة املعرفة )التنظيم، التوليد، التشارك، ، حيث (1)(2012دراسة )أبو العال،  -

 التطبيق(  في كلية التربية بجامعة  الطائف.

 خلصت الدرسة للنتائج التالية:

 فة تتسم باإليجابية بشكل عام لدى عينة الدراسة.ممارسة عملية تنظيم املعر  -

 وجود عالقة بين االستخدام املشترك إلدارة املعرفة وتكنولوجيا املعلومات. -

، و هدفت الدراسة إلى: توضيح مستوى دعم ممارسات القيادة االستراتيجية لكل من سلوك (2)(2014-2013دراسة )أقطي،  -

 ا.التشارك في املعرفة واستراتيجيته

 خلصت الدرسة للنتائج التالية:

 ،ملمارسات القيادة االستراتيجية أثرا غير مباشر في كل من سلوك واستراتيجية التشارك في املعرفة من خالل التسويق الداخلي -

 ل من سلوكللتدريب الدور األهم في توجيه ممارسات القيادة املوجهة نحو رأس املال البشري و الرقابة املتوازنة في تشجيع ك  -

 التشارك في املعرفة وتبني استراتيجية التشارك في املعرفة.

 للتحفيز واستراتيجية املكافآت دور في توجيه ممارسات القيادة االستراتيجية لبناء تصور استراتيجي وثقافة تنظيمية داعمة - 

 املعرفة.نحو تشجيع سلوك التشارك في املعرفة، وااللتزام بتنفيذ استراتيجية التشارك في 

يجي لالتصال الداخلي أهمية كبيرة في توجيه ممارسات القيادة االستراتيجية لبناء ثقافة تنظيمية، رقابة متوازنة وتصور استرات -

 نحو دعم سلوك واستراتيجية التشارك في املعرفة.

فاءات الجماعية في املتوسطية و هدفت إلى: إبراز أثر التشارك املعرفي في تطوير الك (3)( 2014دراسة )ججيق و عبيدات، -

 ألشغال البحرية "ميديرام" الجزائر. 

 خلصت الدرسة للنتائج التالية:

 وجود عالقة ارتباطية قوية وذات اتجاه طردي بين التشارك املعرفي وتطوير الكفاءات الجماعية. -

 وجود أثر ايجابي ملمارسة التشارك املعرفي في تطوير الكفاءات الجماعية. -

                                                           
درجة ممارسة عمليات إدارة املعرفة في كلية التربية بجامعة الطائف من وجهة نظر أعضاء هيئة التدريس، املجلة ال،ليلى محمد حسني أبو الع 1

 126-106، ص ص 2012(، 04(، العدد )01الدولية التربوية املتخصصة، املجلد )

، أطروحة دكتوراه، جامعة محمد خيضر -فنادق جزائرية دراسة حالة مجموعة–أقطي جوهرة، أثر القيادة االستراتيجية على التشارك في املعرفة   2

 2014-2013، بسكرة، الجزائر، 

، -دراسة ميدانية في شركة ميديترام بالجزائر العاصمة-عبد املالك ججيق، عبيدات سارة، تأثير التشارك املعرفي في تطوير الكفاءات الجماعية  3

 138-127ص ص  ،2014(، 06مجلة أداء املؤسسات الجزائرية، العدد )



 
 
 

 

 
 

    2019 - يناير -  49العدد                                    مركز جيل البحث العلمي  
 

65 

و هدفت إلى: قياس أثر العبء الشخص ي على وظيفتي توليد املعرفة و التشارك بها في الشركات  (1)(2014سة )عبد العال، درا -

 املبحوثة.

 خلصت الدرسة إلى:

على  تنويع مصادر املعرفة    وتركيزهمالمديرون في يتمتع  بها إلى القدرة التي يرجع و ذلك ، المعرفةوجود اهتمام عال بتوليد  -

 بني سياسات متطورة من أجل توليد املعرفة الجديدة.ت

توليد على وظيفتي الطارئة( للحاالت االستجابة والقدرة على ، )التركيز على الحالةببعديه للعبء الشخصي وجود أثر  -

 الشركات الصناعية األردنية.في بها المعرفة والتشارك

)الثقافة التنظيمية، أثر توافر البنية التحتية إلدارة المعرفة لى: بيان ، هدفت الدراسة إ(2)(2014دراسة )جرادات و املعاني،  -

، في المنظمات األردنيةء على تحقيق فاعلية األداالبناء التنظيمي، البنية التحتية لتكنلوجيا املعلومات، املعرفة املشتركة(  

 وخلصت الدراسة للنتائج التالية:

، المعرفة المشتركة، الهيكل التنظيمي، يتعلق بثقافة المنظمةفيما خاصة ، يؤدي توفر البنية التحية إلدارة المعرفة -

 للمنظمات األردنية.ء والخصائص المكانية إلى تحقيق فاعلية األدا، تكنولوجيا المعلومات

والتي يشترك بها ، المعرفة المشتركة ) الخبرة المتراكمة المتوفرة حول المعارف التي تستخدمها المنظمةتنعكس  -

 للمنظمات األردنية.ء القدرة على تحسين فاعلية األداعلى لون( العام

، هدفت الدراسة إلى: اختبار أثر نظم و ممارسات العمل عالية األداء بوصفها متغيرا (3)( 2017دراسة )منطاش و مانع،  -

 مستقال متعدد األبعاد، و رأس املال املعرفي بوصفه وسيطا تفاعليا على سلوك مشاركة املعرفة

 ت الدرسة للنتائج التالية:خلص

 وجود عالقة خطية معنوية بين نظم و ممارسات العمل عالية األداء و بين سلوك مشاركة املعرفة. -

للمنظمات ء تحقيق فاعلية األدامهما في تلعب البيئة المادية التي تتعلق بمدى وجود أماكن مخصصة لتبادل المعرفة دورا  -

 األردنية. 

                                                           
 سهى عبد الرؤوف محمد عبد العال، أثر العبء الشخص ي على وظيفتي توليد املعرفة و التشارك بها في الشركات الصناعية في األردن. البلقاء  1

 46-17، ص ص 2014(، 01(، العدد )17للبحوث و الدراسات، املجلد )

في المنظمات األردنية. ء افر البنية التحتية إلدارة المعرفة على تحقيق فاعلية األداأثر توناصر محمد سعود جرادات، أحمد اسماعيل املعاني،   2

 36-27، ص ص 2014(، 09املجلة العربية لالقتصاد و التجارة، العدد )

س املال املعرفي. العالقة بين نظم العمل عالية األداء و سلوك مشاركة املعرفة: الدور الوسيط لرأمحمد عبد الحكيم منطاش، يوسف حامد مانع،   3

 311-267، ص ص 2017(، 02(، العدد )24املجلة العربية للعلوم اإلدارية، املجلد )
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( هدفت الدراسة إلى: التعرف على عوامل القيادة   Brandao ,Moraes o, Almeida, Silva, SouzaMel, ,2013))1(دراسة  -

 املناسبة و عوائقها لتشارك املعرفة.

 خلصت الدرسة للنتائج التالية:

 سلوك تقاسم املعرفة، من وجهة نظر أفراد عينة الدراسة، هو جزء من ممارسة الشركة. -

 ة على تقاسم املعرفة: اإلدارة نحو املعرفة وتنمية املهارات القيادية.من بين العوامل املساعد -

، بعنوان: تشارك املعرفة هو خلق املعرفة: دراسة بحثية لشركة انتاج األغدية بالدانمرك، هدفت (2)(  GREVE ,2015دراسة ) -

 الدراسة.الدراسة إلى: التوجه من تشارك املعرفة إلى خلق املعرفة على مستوى املؤسسة محل 

 خلصت الدرسة للنتائج التالية:

 تمكين العاملين في مجال املعرفة من استخدام استراتيجيات مختلفة لتقاسم املعارف. -

أفضل استراتيجية لتقاسم املعرفة الشخصية أو الضمنية هي خلق معارف جديدة عن طريق استخدام العمل املعرفي  -

 املشترك.

(، هدفت الدراسة إلى: فهم العوامل التي تدفع مشاركة املعرفة بين  ,Kirchner,&  Nielsen Razmerita, 2016)(3)دراسة   -

 املوظفين وما هي العوامل التي تعرقل مشاركتهم في وسائل اإلعالم االجتماعية للشركات.

 خلصت الدرسة للنتائج التالية:

 كافآت النقدية، اإلدارة والدعم.أهم الدوافع ملشاركة املعرفة تشمل التمتع بمساعدة اآلخرين، وامل -

 أهم معوقات مشاركة املعرفة: تغيير السلوك، وانعدام الثقة، وقلة الوقت. -

 التعليق على الدراسات السابقة:

هناك تشابه بين الدراسة الحالية و الدراسات السابقة من حيث عدة جوانب، لكن ما يميز الدراسة الحالية عن هذه   

بة و املتمثلة في طل محاولة الربط بين مفهومي  التشارك املعرفي و مهارات التعلم ، اضافة لعينة الدراسةالدراسات السابقة هو 

 الدراسات العليا و التي تختلف عن العينات السابقة.

                                                           
1 Mônica Figueiredo de Melo & others, Leadership and Knowledge Sharing: A Case Study, journal of economics, business and 

management, vol (01), N (02), 2013, p p 187-191 

2 LINDA GREVE, Knowledge Sharing is Knowledge Creation: An Action Research Study  Of  Metaphors for Knowledge, journal of 

organizational knowledge communication, Vol (2) N (1) 2015,  p p 66-87 
3  Liana Razmerita, Kathrin Kirchner, and Pia Nielsen, What factors influence knowledge sharing in organizations, : A Social 

Dilemma Perspective of Social , Media Communication,  journal of knowledge management , VOLUME 20, N 6, 2016, P P 01-31 

https://www.emeraldinsight.com/loi/jkm
https://www.emeraldinsight.com/toc/jkm/20/6
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 الجانب التطبيقي للدراسة

ئر( و نذكرها كمايلي: جامعة تمثل مجتمع الدراسة في بعض الجامعات على املستوى الوطني )الجزامجتمع و عينة الدراسة:  -1

، جامعة سطيف، جامعة سوق أهراس، جامعة معسكر، جامعة 3عنابة، جامعة تبسة، جامعة سكيكدة، جامعة الجزائر

 طالبا. 82قاملة،  و عليه قمنا باختيار عينة عشوائية لطلبة الدكتوراه من هذه الجامعات و تمثل حجمها بـ

 تصميم و بناء أداة الدراسة -2

قد تم تصميم استمارة الدراسة و تطويرها لقياس العالقة بين التشارك املعرفي و مهارات التعلم بعد االطالع على مجموعة ل    

من الدراسات السابقة، أين شملت االستمارة على محورين، املحور األول يتمثل في املتغيرات السوسيوديموغرافية، أما املحور 

 فقرات.  10فقرة، في حين يضم بعد مهارات التعلم  15يضم بعد التشارك املعرفي  الثاني فيشمل أبعاد الدراسة، حيث

 أساليب الدراسة: -3

 التكرارات و النسب املئوية لعرض النتائج املتعلقة بأفراد عينة الدراسة. -

 املتوسط الحسابي ملعرفة مستوى كل متغير. -

 ات عن وسطها الحسابي.االنحراف املعياري لقياس درجة التشتت في قيم االجاب -

 معامل الثبات ألفا كرونباخ لغرض التأكد من صدق و ثباث أداة الدراسة. -

 معامل االرتباط الخطي البسيط )بيرسن( لبيان العالقة بين املتغير املستقل و املتغير التابع. -

 ر التابع.معامل االنحدار الخطي البسيط لقياس التأثير املعنوي للمتغير املستقل في املتغي -

 ( لقياس درجة معنوية الفروق بين متغيرات الدراسة.ANOVAتحليل التباين ) -

مقياس ليكرت الخماس ي: و يتم استخدامه لقياس درجات موافقة أفراد العينة على أبعاد الدراسة،  حيث درجات املقياس  -

 كمايلي:

 (: مقياس ليكرت الخماس ي01الجدول )

افق بشدة التصنيف افق مو افق ايدمح مو افق  غير مو غير مو

 بشدة

 1 2 3 4 5 الدرجة

، ص 2006دار وائل للنشر، األردن،  -الدليل التطبيقي للباحثين –املصدر: محمد عبد الفتاح الصيرفي، البحث العلمي 

115 

 4( = 1الحد األدنى للمقياس ) -(5كما يتم حساب املدى: الحد األعلى للمقياس )
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 ي املرجح:و بغرض تحديد الوسط الحساب

 0.8( = 5(/ درجات سلم القياس )4املدى )

 و يتم على هذا األساس تحديد مجاالت املوافقة.

 صدق و ثبات أداة الدراسة: -4

و اقتراحاتهم، التي تم  بغرض التاكد من صدق أداة الدراسة تم عرضها على مجموعة من املحكمين بغرض األخذ بآرائهم    

 التعديالت في صياغة بعض العبارات. أخذها بعين االعتبار من خالل

أما فيما يخص ثباث أداة الدراسة تم استخدام معامل الثباث و املتمثل في الجذر التربيعي ملعامل  ألفا كرونباخ بغرض التأكد 

 و النتائج موضحة كمايلي: 0.60من االتساق الداخلي للفقرات، و كانت النتائج  أعلى من القيمة املقبولة  

 (: ثبات أداة الدراسة02الجدول )

 معامل الثباث معامل ألفا كرونباخ عدد العناصر املتغير

افية  - - - املتغيرات السويوديموغر

 0.84 0.71 15 التشارك املعرفي

 0.82 0.68 10 مهارات التعلم

 0.87 0.75 معامل الثبات الكلي

 spssاملصدر: من اعداد الباحثة بناءا على نتائج 

 ستمارة و مناقشة النتائجتحليل اال  -5

 يوضح الجدول املوالي اتجاهات أفراد العينة حول أبعاد التشارك املعرفي -

 (: اتجاهات أفراد العينة حول أبعاد التشارك املعرفي03الجدول )

 العبارة
املتوسط 

 الحسابي

االنحراف 

 املعياري 
 الترتيب

درجة 

افقة  املو

 مرتفعة جدا 2 0.70 4.56 التخصص أحرص على تبادل املعارف مع زمالئي في -1

 مرتفعة جدا 1 0.60 4.60 أؤكد على تبادل مختلف االفكار و املواد البحثية -2

 مرتفعة جدا 4 0.60 4.37 أبادر بطرح أفكار بناءة كلما سنحت لي الفرصة -3

 مرتفعة 5 0.89 4.08 أشارك زمالئي في مختلف املواد التدريسية و البحثية -4

قتا ملساعدة زمالئي في مجال بحثهم و لو خارج أخصص و  -5

 تخصص ي

 مرتفعة 10 0.86 3.76

 مرتفعة 8 0.93 3.91 لي علم بتخصص زمالئي و موضوع دراستهم -6

 مرتفعة جدا 3 0.67 4.50 أؤكد عل تبادل اآلراء في مجال البحث العلمي -7
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 مرتفعة 11 0.98 3.67 يقدم لي زمالئي املساعدة في نشاطاتي البحثية -8

 مرتفعة 6 0.84 4.00 زمالئي على دراية بتخصص ي و مجال دراستي -9

 متوسطة 13 1.07 3.12 يشاركني زمالئي في وضع خطط للمسار األكاديمي -12

 مرتفعة 9 1.04 3.84 يقدم الباحثون االكاديميون االستشارة كلما احتجتها -10

ستفادة من يبدي الباحثون األكاديميون تعاونا واضحا لال  -11

 رصيدهم العلمي

 مرتفعة 12 1.10 3.42

 مرتفعة 7 0.99 3.95 أوظف آراء ذوي الخبرة فيما يخص التعديالت لألطروحة -13

 متوسطة 15 1.18 2.75 يسهل الوصول للقواعد املعرفية للجامعة -14

 متوسطة 14 0.84 2.86 توفر الجامعة مختلف األنظمة التي تسمح بتبادل املعرفة -15

 -  0.88 3.82 املعدل العام

 spss /IBM23املصدر: من اعداد الباحثة بناءا على نتائج 

نالحظ من خالل اجابات أفراد العينة فيما يخص مدى املوافقة على أبعاد التشارك املعرفي كانت في معظمها تفوق        

و  4.60ختلف االفكار و املواد البحثية بمتوسط حسابي على تبادل م املتوسط، حيث نجد في املرتبة األولى تاكيد أفراد العينة

وهي تقع في مجال موافق بشدة ، ثم نجد في املرتبة الثانية حرصهم على تبادل املعارف مع زمالءهم في  0.60انحراف معياري 

مجال البحث العلمي  ، تليها في املرتبة الثالثة عبارة  تبادل اآلراء في0.70و انحراف معياري  4.56التخصص بمتوسط حسابي 

، أما في املرتبتين األخيرتين فنجد على التوالي توفر الجامعة مختلف األنظمة التي 0.67و انحراف معياري  4.50بمتوسط حسابي 

، و سهولة الوصول للقواعد املعرفية للجامعة بمتوسط 0.84و انحراف معياري  2.86تسمح بتبادل املعرفة بمتوسط حسابي 

 و تقعان ضمن مجال محايد. 1.18نحراف معياري و ا 2.75حسابي 

 اتجاهات أفراد العينة حول أبعاد مهارات التعلم:يوضح الجدول املوالي  -

 (: اتجاهات أفراد العينة حول أبعاد مهارات التعلم04الجدول )

 العبارة
الوسط 

 الحسابي

االنحراف 

 املعياري 
 الترتيب

درجة 

افقة  املو

 مرتفعة جدا 3 0.59 4.46 ش ى و التغيرات املعرفيةأطور مهاراتي بما يتما -16

 مرتفعة 7 0.90 4.12 لم أجد صعوبة في التأقلم مع تخصص ي الدراس ي -17

 مرتفعة 9 1.00 3.45 الغرض األساس ي من منح التربص هو تطوير مهاراتي -18

أؤكد على التواصل املعرفي مع املختصين من خالل املشاركة  -19

 ليةفي املؤتمرات الدو 

 مرتفعة جدا 4 0.80 4.32

 مرتفعة spss eviews 3.91 1.07 8أشارك في دورات لتطوير مهاراتي فيما يخص:  -20

 مرتفعة جدا 3 0.65 4.46 أستخدم البحث اآللي لتحميل مختلف الدوريات -21

 مرتفعة جدا 2 0.57 4.53 أركز على معالجة نقاط الضعف و تعزيز نقاط القوة -22
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ني تعديل مسار موضوع البحث في ضوء متغيرات بامكا -23

 جديدة

 مرتفعة 6 0.74 4.13

 مرتفعة جدا 5 0.83 4.29 أسعى للمشاركة بمختلف امللتقيات العلمية -24

 مرتفعة جدا 1 0.45 4.70 أؤكد على التعلم املستمر  بعد الحصول على الشهادة -25

 - - 0.76 4.23 املعدل العام

 spss /IBM23لباحثة بناءا على نتائج املصدر: من إعداد ا

نالحظ من خالل اجابات أفراد العينة فيما يخص مدى املوافقة على أبعاد مهارات التعلم كانت في مجملها تقع في مرتفعة،        

 4.70ابي على على التعلم املستمر حتى بعد الحصول على الشهادة بمتوسط حس حيث نجد في املرتبة األولى تاكيد أفراد العينة

وهي تقع في مجال موافق بشدة ، ثم نجد في املرتبة الثانية حرصهم على معالجة نقاط الضعف و تعزيز  0.45و انحراف معياري 

،أما في املرتبتين األخيرتين فنجد على التوالي املشاركة في دورات 0.57و انحراف معياري  4.53نقاط القوة بمتوسط حسابي 

، و تطوير املهارات هو الهدف 1.07و انحراف معياري  3.91بمتوسط حسابي  spss, eviewsص: لتطوير املهارات فيما يخ

، و يمكن تفسير ذلك كون طلبة السنة أولى تسجيل  1.00و انحراف معياري  3.45االساس ي من منح التربص بمتوسط حسابي 

 في الخارج. مازالوا حديثي العهد سواء بالدورات التدريبية أو حصولهم على منح التربص

 اختبار الفرضيات: -6

 تنص الفرضية األولى على مايلي:

0H : مستوى ال توجد عالقة ذات داللة احصائية بين التشارك املعرفي و مهارات التعلم من وجهة نظر أفراد عينة الدراسة عند

 (.α≤0.05الداللة )

باعتباره مقياسا التجاه و قوة العالقة الخطية بين بغرض قياس العالقة بين املتغيرات استخدمنا االرتباط الخطي البسيط 

 متغيرين.

 ( بين املتغيرينpearson(: معامل االرتباط )05الجدول )

 مهارات التعلم (Rمعامل االرتباط )

 0.28 معامل االرتباط التشارك املعرفي

 0.01 (sigمستوى الداللة )

 82 عدد أفراد العينة

 spss /IBM23اءا على نتائج املصدر: من إعداد الباحثة بن

، فهي بذلك تدل على و جود عالقة طردية بين 0.28نالحظ من خالل الجدول السابق أن قيمة معامل االرتباط تساوي    

؛ و عليه نرفض 0.05اقل من مستوى املعنوية  0.01التشارك املعرفي و مهارات التعلم مقبولة الى حد ما و هي دالة إحصائيا 
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بوجود عالقة ذات داللة احصائية بين التشارك املعرفي و مهارات التعلم عند  1Hية و نقبل الفرضية البديلة الفرضية العدم

 (α≤0.05مستوى الداللة  )

 تنص الفرضية الثانية على مايلي:

0H :مستوى د ال يوجد تأثير ذو داللة احصائية للتشارك املعرفي على مهارات التعلم من وجهة نظر أفراد عينة الدراسة عن

 (.α≤0.05الداللة )

 لالجابة عن هذه الفرضية ستعتمد على االنحدار الخطي البسيط و النتائج موضحة كمايلي:

 (: نتائج اختبار االنحدار الخطي البسيط06الجدول )

 مهارات التعلم 

 التشارك

 املعرفي

 معامل

 R االرتباط

 معامل

 2Rالتحديد 

 مستوى الداللة املحسوبةt درجة التأثير

(sig) 

0.28 0.08 0.06 2.64 0.01 

 spss /IBM23املصدر: من إعداد الباحثة بناءا على نتائج 

% من التغيرات الحاصلة في مهارات التعلم )املتغير التابع(، سببها 8نالحظ مما سبق نالحظ وجود تأثير طفيف حيث أن       

املحسوبة أكبر  tد ملتغيرات لم تدخل في نموذج الدراسة، كما أن قيمة التشارك املعرفي )املتغير املستقل(، و النسبة الباقية تعو 

 (.0.01املجدولة ، و هي دالة إحصائيا ) t  من

بوجود تأثير معنوي للتشارك املعرفي على مهارات التعلم عند  1Hو عليه نرفض الفرضية العدمية و نقبل الفرضية البديلة 

 (.α≤0.05مستوى الداللة  )

 لثالثة على:تنص الفرضية ا

0H( 0.05: ال توجد فروق معنوية ذات داللة احصائية عند مستوى الداللة≥α بين اتجاهات أفراد العينة حول مهارات التعلم )

 تعزى للمتغيرات السوسيوديمغرافية )الجنس، السن، التخصص، سنة التسجيل(.

افية07الجدول )  (: اختبار الفروق املعنوية للمتغيرات السوسيوديمغر

 مجمع املربعات مصدر التباين ملتغيرا
درجة 

 الحرية

متوسط 

 املربعات
 (Fقيمة )

مستوى 

 (sigالداللة )

 الجنس

 2.332 1 2.332 بين املجموعات

0.142 

0.707 

غير دال 

 إحصائيا

 16.395 81 1311.571 داخل املجموعات

 - 82 1313.902 املجموع الكلي
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 السن

 13,436 3 40,308 بين املجموعات

0.823 

0.485 

غير دال 

 إحصائيا

 16,328 78 1273,595 داخل املجموعات

 - 81 1313,902 املجموع الكلي

 التخصص

 31,596 6 189,578 بين املجموعات

2.108 

0.062 

غير دال 

 إحصائيا

 14,991 75 1124,324 داخل املجموعات

 - 81 1313.902 املجموع الكلي

سنة 

 التسجيل

 40.524 4 162,097 ملجموعاتبين ا

2.709 
0.036 

 دال إحصائيا
 14.959 77 1151,805 داخل املجموعات

 - 81 1313,902 املجموع الكلي

 spss /IBM23املصدر: من إعداد الباحثة بناءا على نتائج 

 نستخلص من الجدول السابق مايلي:

( و هي غير 0.142) Fارات التعلم تعزى ملتغير الجنس، إذ بلغت قيمة عدم وجود فروق معنوية بين اتجاهات افراد العينة مله -

 (.α≤0.05( عند مستوى الداللة )0.707دالة إحصائيا )

( و هي غير 0.823) Fعدم وجود فروق معنوية بين اتجاهات افراد العينة ملهارات التعلم تعزى ملتغير السن، إذ بلغت قيمة  -

 (.α≤0.05الداللة )( عند مستوى 0.485دالة إحصائيا )

( و هي 2.108) Fعدم وجود فروق معنوية بين اتجاهات افراد العينة ملهارات التعلم تعزى ملتغير التخصص، إذ بلغت قيمة  -

 (.α≤0.05( عند مستوى الداللة )0.062غير دالة إحصائيا )

( و هي غير 2.709) Fة التسجيل، إذ بلغت قيمة وجود فروق معنوية بين اتجاهات افراد العينة ملهارات التعلم تعزى ملتغير سن  -

 (.α≤0.05( عند مستوى الداللة )0.036دالة إحصائيا )

الفرضية العدمية جزئيا بعدم وجود فروق معنوية بين اتجاهات أفراد العينة حول مهارات التعلم  قبول هذه النتائج تدعونا إلى 

 تعزى ملتغيرات )الجنس، السن و التخصص(.

 سة:نتائج الدرا

 خلصت الدراسة الى مجموعة من النتائج نذكر أهمها فيمايلي:

التشارك املعرفي هو تلك العملية التي يتم من خاللها توصيل كل من املعرفة الضمنية و الصريحة الى اآلخرين عن طريق    -

 االتصاالت.

 توسيع معارفهم.و زيادة ترابط األفراد و  التنظيمي، زيادة الوالء يؤكد التشارك املعرفي على -
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 تتعدد التعلم، لوقت أفضل استثمار خالل من واألفكار، املعلومات عل ى اكتساب الطلبة قدرة من تعزز مهارات التعلم -

 املعرفة. مجاالت بتعدد التعلم مهارات

 دور  من لها ملا ملرحلة،ا هذه خالل طالب الدراسات العليا يكتسبها أن يفترض التي املهارات أهم من الذاتي التعلم مهارات تعد - 

 البحثية. اإلنتاجية جودة على وانعكاس

موافقة أفراد العينة على األبعاد املتعلقة بالتشارك املعرفي مما يؤكد على اهتمام طلبة الدراسات العليا بتبادل املعارف و  -

ي ألفراد العينة نحو التشارك املعرفي و (، حول االتجاه االيجاب2013نقلها و هي نتيجة مشابهة ملا توصلت له دراسة السرحاني )

 ( و التي كانت في نفس االتجاه.2014كذا دراسة عبد العال )

موافقة أفراد العينة على األبعاد املتعلقة بمهارات التعلم مما يؤكد على اهتمام طلبة الدراسات العليا بتطوير مهاراتهم و  -

 .االستمرار في التعلم حتى بعد الحصول على الشهادة

(                  و هي نتيجة α≤0.05وجود عالقة ذات داللة احصائية بين التشارك املعرفي و مهارات التعلم عند مستوى الداللة  ) -

 ( اذا اعتبرنا أن اساس تطوير الكفاءات هو تنمية املهارات لدى األفراد.2014مقاربة لدراسة ججيق و عبيدات )

( و هذا قد يرجع لتخوف الطلبة α≤0.05ك املعرفي على مهارات التعلم عند مستوى الداللة  )وجود تأثير معنوي طفيف للتشار  -

  &,Razmerita, Kirchner ( 2016)من مشاركة مختلف املعارف نظرا لعدم الثقة فيما بينهم و هي نتيجة مشابهة لدراسة 

Nielsen  الثقة، وقلة الوقتخصوصا كون أهم معوقات مشاركة املعرفة: تغيير السلوك، انعدام. 

عدم وجود فروق معنوية بين اتجاهات أفراد العينة حول مهارات التعلم تعزى ملتغيرات )الجنس، السن و التخصص(. في حين  -

 (.α≤0.05وجود فروق معنوية تعزى ملتغير سنة التسجيل في الدكتوراه عند مستوى الداللة )

 مقترحات الدراسة:

 : املقترحات انطالقا مما سبق نستعرض بعض

 ضرورة التأكيد على تجديد القواعد املعرفية بما يتناسب و احتياجات الطلبة. -

 على طلبة الدراسات العليا اكتساب مهارات تسمح لهم بالتكيف مع البيئة التعليمية. -

 البحث في األسباب التي تعيق التشارك املعرفي بما يتماش ى و أهداف املؤسسة التعليمية. -

 أنشطة التعلم الذاتي لطلبة الدراسات العليا.تعزيز   -

 بما يسمح بسهولة الوصول اليها. وتنظيمها  املعرفة لتخزين فعالة تكنولوجية اتصال وسائل استحداث  -

 قائنة املراجع:

 2006، دار جديد للنشر و التوزيع، األردن، spssأبو زيد محمد خير سليم ، ، التحليل االحصائي باستخدام برمجية  .1
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 وإجراءات املفتوحة القدس جامعة في املعرفة إدارة عمليات تطبيق غنيم،  واقع الخير أحمد ، ابو جاسر اآلغا ناصر .2

 2012(، 01(، العدد )16اإلنسانية(، املجلد ) العلوم )سلسلة األقص ى جامعة تطويرها، مجلة

، أطروحة -الة مجموعة فنادق جزائريةدراسة ح–أثر القيادة االستراتيجية على التشارك في املعرفة أقطي جوهرة،  .3

 2014-2013دكتوراه، جامعة محمد خيضر ، بسكرة، الجزائر، 

 طلبة على طبقت حديثة تدريس طرائق تسع تطوير :العليا التعلم بمهارات اإلدارية العلوم إبراهيم، تدريس الحسنيه سليم .4

  (،04(، العدد )27والقانونية، املجلد ) االقتصادية للعلوم دمشق جامعة ودمشق، مجلة حلب جامعتي في العليا الدراسات

2011 

 إستراتيجية نحو :السعودية الجامعات في املعرفة إلدارة الناجح للتطبيق مقترح نموذج يوسف، اختبار الذنيبات معاذ .5

 2013(، 12املعرفة، مجلة دراسات و أبحاث الجلفة، الجزائر، العدد ) إلدارة فعالة

 على ميدانية راسة د املعرفي التشارك سلوكيات تنشيط في للجامعات الريادي التوجه ح ابراهيم، أثرالشواهين ابراهيم فال  .6

 2017عمان، )رسالة ماجستير(، جامعة الشرق االوسط،  بمدينة األردنية الخاصة الجامعات

 دراسة التدريسية يئةاله اعضاء لدى املعرفي التشارك تعزيز في التنظيمية الثقافة محمد ، دور  جاسم العسكري هناء .7

 2013(، 06(، العدد )03واالقتصادية، املجلد ) االدارية للعلوم املثنى واالقتصاد، مجلة االدارة كلية في تطبيقية

 طالب لدى األكاديمي والتحصيل التعلم وأساليب ذاتيا املوجه التعلم مهارات بين السببية العالقة العتيبي خالد،   نمذجة - .8

 2015(، 03(، العدد )11املجلد ) التربوية، العلوم في األردنية سعود، املجلة امللك معةبجا املجتمع كلية

 متطلبات ضوء في بغزة الفلسطينية الجامعات في العليا الدراسات لطلبة الالزمة الذاتي التعلم كامل،  مهارات الفليت جمال .9

 2015(، 02د )(، العد10، املجلد )-ب-املعرفة، مجلة جامعة الخليل للبحوث مجتمع

املوسوي، أداء الطالب الجامعي و اثره في تحديد كفاءة مؤسسات  جواد املحسن كشاش ، عبد محمد القريش ي حسين .10

 2011(، 18التعليم العالي، مجلة الغري للعلوم االقتصادية و االدارية، العدد )

 الوجدانية الثقة ايه بندر كريم ، دور القطاونة منار ابراهيم، املناصرة اكسمري عامر، الفاعوري عبير حمود، ابو ت .11

(، 13األردن، املجلة االردنية في ادارة االعمال، املجلد ) في األعمال منظمات في التنظيمي والتعلم املعرفي التشارك في واملعرفية

 2017(، 04العدد )

رة املعرفة بالجامعات القرش ي عاطي بن عطية حسين، دور استخدام تكنلوجيا املعلومات و االتصاالت في تفعيل ادا .12

 2012السعودية، أطروحة دكتوراه، جامعة ام القرى، السعودية، 

بلقيدوم صباح،  اثر تكنلوجيا املعلومات و االتصاالت الحديثة علة التسيير االستراتيجي للمؤسسات االقتصادية،  .13
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  : إسهامات علماء الرياضيات في إرساء قواعد املنطق و تطويره

 بيانو(.-2 -فريجه  -1)إسهامات كل من: 
 املسيلة،الجزائر،د. لخضر حميدي/جامعة محمد بوضياف

 

 

 

 ملخص:

تاريخه وانتقاله من الصورية إلى الرمزية كان بتأثير من العلم الرياض ي، حيث تجسدت إن التطورات التي شهدها املنطق عبر 

 -العالقة بين الرياضيات واملنطق بداية من العقد الخامس من القرن التاسع عشر وما تاله من خالل أعمال كل من: "فريغة" 

 "مورغان". -"غوبلو" -"بيرس" –"راسل"  -"بيانو"

 ي هذه العالقة بين الرياضيات واملنطق هو محاولة اإلجابة على األسئلة التالية:بيد أن ما يهمنا هنا ف

 هل املنطق والعلم الرياض ي وجهان لعملة واحدة؟ -

 وما هو الدور الذي لعبه كل من "فريغة" و"بيانو" في توطيد هذه العالقة؟ -

 انو".املنطق، املنطق الصوري، املنطق الرمزي، "فريغة"، "بيالكلمات املفتاحية: 

Résumé : 

Le passage de la logique imaginative du discours ordinaire au discours symbolique démonstratif s’est 

caractérisé par une convergence vers la science Mathématique notamment à partir de la 5èmedécennie du 

19èmesiècle aux travers les travaux de 

B – Russell- Pearce-GUOBLOT- Morgan – Peano.  

Jusqu’à ce que la logique et les Mathématiques s’épousent.  

Dans cette optique les questions suivantes s’imposent : 

* La logique et la science Mathématique deviennent – elle les façades d’une même monnaie ? 

* Quel était le rôle de Pianot et frigeuat dans cette action de corrélation ? 

Keywords : Logique, Logicisme, Logique symbolique, Frege, Peano. 
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 مقدمة:

ع( ومطلع القرن العشرين 19مما ال يختلف فيه اثنان أن مختلف العلوم قد عرفت مع منتصف القرن التاسع عشر )

ع(تطورات هامة أدت إلى إحداث تغييرات جذرية، وتحوالت عميقة في تصورات الرياضيين ومفاهيمهم، ومن هذه العلوم 20)

لتي جعلت املنطق يقترب من الرياضيات إلى حد كبير متجها إلى البرهنة الدقيقة التي عرفت نقلة نوعية نجد املنطق والرياضيات ا

على أفكاره ونظرياته، كما جعلت الرياضيات أيضا تدنو وتقترب من املنطق باحثة عن أصولها املنطقية، وكان من نتائج ذلك 

 " املنطق الرياض ي"افيا جديدا تمثل في أن انصهرت الرياضيات واملنطق معا في بوتقة واحدة. فظهر بذلك مولود علميا إض

والذي أخذ من املنطق بقدر معين ومن الرياضيات بقدر مماثل، متجها نحو وحدة علمية متكاملة سواء في املفاهيم أو النسق. 

ومن ثم أصبح املنطق الرياض ي يتبع منهجا صارما في االستدالل والبرهنة على نظرياته بفضل الصياغة الصورية الرمزية 

 النسقية.

 ومما سبق ذكره يتبادر إلى أذهاننا األسئلة التالية: 

 ما هي أهم التطورات التي مر بها املنطق الرياض ي؟ 

  وهل يعد املنطق الرياض ي امتداد طبيعي للمنطق التقليدي أم مستقال عنه؟ 

 لكن قبل ذلك دعونا نقف على مجموعة من املعطيات العلمية منها:

  .موضوع املنطق الرياض ي 

 .خصائصه 

 .مفاهيمه 

 ولنبدأ ب: 

 موضوع املنطق الرياض ي: -1

 راسل" -" بيعتبر املنطق الرياض ي تعديل وتعميق وتطوير للمنطق التقليدي ألن األول ثائر على الثاني في كل نظرياته، فقد أراد 

ا استنباطيا، وهو أمر لم يتح للمنطق أن يكون أكثر صورية ورمزية مما أتي به املعلم األول "أرسطو"، كما أراد أن يجعله نسق

 ألرسطو. 

-Boole(1715م(تطوير نظريات منطقية سبق ل "بول" 1872 – 1970) Bertrand Russellراسل"  -وعلى هذا األساس أراد "ب

م( وغيرهم أن مهدوا لها. ومن هنا يصبح موضوع 1858 – 1922) Peanoم(و"بيانو"1848-1925)Fregeم( و"فريجه" 1764

 ض ي أو الرمزي في صورته البسيطة هو: " دراسة مختلف النماذج العامة لالستنباط أو االستدالل".املنطق الريا

 هذا املنطق الذي نجده يتصف بجملة من الخصائص التي يتحلى بها والتي تميزه عن غيره من العلوم األخرى.
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لتي تتطلبها املعرفة في مختلف مجاالت يسعى املنطق الرياض ي إلى استيعاب مختلف أنواع االستدالالت املمكنة اخصائصه: -2

البحث، ويسعى إلى تحقيق أعلى نسبة ممكنةمن الدقة والشمولية بواسطة الصياغة الصورية والرمزية والنسقية وهي 

 الخواص الثالثة األساسية في املنطق املعاصر. 

الصوري بأنه املبحث الذي يدرس  م( املنطق1867 – 1963) André Lalande: يعرف الفرنس ي " أندريه الالند" الصورية -أ

أشكال الفكر من التصورات واألحكام واالستدالالت في مطابقتها لنفسه دون أن يتعلق ذلك بمضمون تلك التصورات أو 

 .1األحكام أو االستدالالت

ملحمول( أي ا –وعلى هذا األساس يكون املنطق األرسطي صوري من حيث أنه رد كل صور القضايا إلى صورة واحدة )املوضوع 

من ناحية ارتباط املحمول باملوضوع، وكل صور االستنباط إلى القياس ومن وجهة التأليف بين القضايا، وذلك بالتغاض ي عن 

 مضمون القضايا.

لكن لم ترق الصورية في املنطق التقليدي إلى الصرامة كما في املنطق املعاصر الذي يدفع بها إلى أقص ى حدودها حيث يعمم 

ملتغيرات إلى باقي أجزاء القضية. فصورية املنطق املعاصر دقيقة وعامة كونها ال تستبعد مضمون االستدالل فقط، استعمال ا

 .2بل حتى اللجوء إلى الحدس لتبرير العملية االستداللية

عاصرين وهكذا بفضل الصياغة الصورية اتخذ التحليل املنطقي للقضايا والصور االستدالل مجاال واسعا مكن املناطقة امل

من اإلطار الضيق للتقليدي، وأصبح املنطق قادرا على التعبير عن مختلف أنواع القضايا والصور االستداللية بما فيها قضايا 

 واستدالالت املنطق التقليدي.

إن املنطق الرياض ي لم يستطع تحقيق املثل الصوري إال بعد إدخال الرمز إلى مقاله ورغم استخدام املنطق  الرمزية: -ب

. لم يعممه إلى عناصر القضية املنطقية. كما أنه بقي مرتبطا باملعاني التي يحملها ولم 3لتقليدي للرمز إال أنه كان ساذجاا

يستعملها لغرض منطقي أي لتحليل عناصر املنطق بل ارتبط بغاية تعليمية. وإلدراك أهمية إدخال الرمز إلى املنطق ما علينا 

 أحدثها استعماله في املقال الرياض ي في القرن السابع عشر.إال العودة إلى التطورات التي 

وبذلك يتوجه املنطق منذ القرن التاسع عشر إلى حساب القضايا بدل تحليلها الكيفي كما في املنطق األرسطي مما أدخله ضمن 

ملنظم للرمز وفق نسق العلوم الوضعية. لكن ليس مجرد الصياغة الرمزية هي التي استحدثت املنطق الرمزي بل االستعمال ا

 معين. وهذا يقودنا إلى الخاصية الثالثة للمنطق الرياض ي أال وهي النسقية.

: واملقصود منها هو بناء املنطق في صورة النسق االستنباطي وفق قواعد محددة وواضحة بشكل ال يسمح للحدس النسقية-ج

غ السليمة وكيفية التركيب بينها والتحويالت املمكنة أن يتضمن داخل االستدالل املنطقي، وهذه القواعد تخص بناء الصي

 وأخرى تخص قواعد استنباط قضايا جديدة من القضايا األولية.

                                                           
1André Lalande, Vocabulaire technique et critique de la philosophie, P.U.F, Paris, P 572. 

2Marie Louise Roure, Elément de la logique Contemporaine, P.U.F, Paris, 1967. 
 .360العلوم، مكتبة دارا لعروبة لنشر والتوزيع، الكويت، صبول موي، ترجمة فؤاد زكريا، املنطق وفلسفة 3
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ي : إن املنطق الرياض ي من العلوم البرهانية الدقيقة الذي حدد منذ البداية املفاهيم الرياضية األساسية التي ينبغمفاهيمه -3

أن هذا التحديد أولي الخطوات نحو وحدة العلم وتماسكه.ومن أهم املفاهيم التي يستند أن تتم من خاللها عملياته على اعتبار 

 جدول الصدق. –دالة الصدق  –الثوابت  –املتغيرات  –دالة القضية إليها املنطق الرياض ي ما يلي: 

 " دالة "األول وهو كلمة من خالل التأمل في الجانب اللغوي نالحظ هنا التقاء الرياضيات باملنطق. فاللفظ دالة القضية: -أ

" فهي من األلفاظ التي تعودنا على سماعها  " القضيةهي من املفاهيم األساسية في علم الرياضيات. أما اللفظ الثاني 

واستعمالها منذ عهد املعلم األول " أرسطو" والتي كانت تمثل على سبيل املثال القضية الحملية املكونة من " موضوع ومحمول 

اض ي يمكن تحليل هذه الصورة إلى ما هو أبسط منها، ناهيك عن رد القضايا األخرى إليها.لكن املناطقة ذوي االتجاه الري" وأنه ال 

في نهاية القرن التاسع عشر قد اكتشفوا أن القضية الكلية باعتبارها أبسط أنواع القضايا ليست حملية بالضرورة، وإنما قد 

 نور فإن الجهل ظالم. وبالتالي نالحظ هنا أنها تحتوي على مكونات هامة وهي:  تكون شرطية على غرار: إذا كان العلم

 .)السور املعبر عن الشرط )إذا كان .... فإن 

  .) الصيغة ) العلم 

 .)الصيغة )الجهل 

:يعتبر استخدام املتغيرات من أدق خصائص العلم الرياض ي حيث كان املعلم األول "أرسطو" قد استخدمها في املتغيرات -ب

ملنطق. لكن املنطق الرياض ي استفاد بصورة أساسية من الرياضيات على اعتبار أن املتغيرات تحدد بشكل دقيق الصورة ا

املنطقية وبالتالي فهي تقوم مقام اللغة التي كثيرا ما تتعرض للغموض واإلبهام وسوء الفهم، فضال عن كونها مصطلحات عاملية 

 .1يمكن لقارئها أن يفهمها

اتضح جليا للمنطق الرياض ي أنه من املمكن استعارة فكرة الثوابت من الرياضيات وذلك بصورة تالئم  لقدالثوابت: -ت

عملياته وتجعل مفاهيمه واضحة من خالل وضع مجموعة من الثوابت التي إذا ما طبقت على الصيغ أمكن االنتقال من صيغة 

 2مجال املنطق الرياض ي: ألخرى انتقاال صحيحا، ومن هذه الثوابت املنطقية املستخدمة في

  ( ثابت السلب، والذي نشير إليه بالعالمة-.) 

  (ثابت الوصل، والذي نشير إليه بالعالمةΛ.) 

 ( ثابت الفصل، والذي نشير إليه بالعالمةV.) 

 ( ثابت التكافؤ، والذي نشير إليه بالعالمة.) 

 ( ثابت التضمن، والذي نشير إليه بالعالمةc ). 

 قيمة الصدق: -ث

   قيمة الصدق تبعا لطبيعة الصيغة التي تحتوي عليها، فصيغة ثابت الوصل مثال تختلف عن صيغة ثابت الفصل، تحدد

 وكذلك الحال بالنسبة لصيغة التكافؤ أو التضمن أو السلب، وهذا هو معنى الثابت املنطقي.

 .صدق القضيتين معا 

 .كذب القضيتين معا 

                                                           
، ص 1985ماهر عبد القادر محمد علي، فلسفة العلوم واملنطق الرياض ي، الجزء الثالث، دار النهضة العربية للطباعة والنشر والتوزيع، بيروت، 1

69. 

 .72 - 69ماهر عبد القادر محمد علي، املرجع السابق، ص ص2
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  1صدق إحداهما وكذب األخرى. 

 جدول الصدق: -ج

قيم الصدق التي نصل إليها تحدد وفق رموز معينة فالصدق على سبيل املثال نرمز له مثال ب )ص(، ورمز الكذب ب )ك(. إن 

ثم نطبق معنى الثابت املنطقي على العالقة بين املتغيرين من حيث الصدق والكذب فنحصل على قيم معينة تحت الثابت 

و كذب الدالة ككل، أو الحاالت التي تصدق فيها الدالة، فكأن قائمة الصدق املوجود في القائمة. وهذه القيم تحدد لنا صدق أ

 ما هي إال طريقة بواسطتها نحدد قيمة الصدق التي لدينا.

 دوال الصدق: -ح

الحظنا كيف أن الثوابت املختلفة أدت إلى وجود دوال مختلفة وهي: دالة الوصل، دالة الفصل، السلب، التكافؤ، والتضمن. 

ن يوجد لكل ثابت من هذه الدوال معنى مستقل عن اآلخر، واآلن يمكن أن نشير إلى معنى ثابت ونحلل الدوال وأشرنا إلى أ

س( وقاعدة هذه الدالة أنه إذا كانت القضية  -املختلفة باستخدام مفاهيم قيمة الصدق وقائمة الصدق مثال: دالة السلب: )

 س( كاذبة بالضرورة والعكس صحيح.-)س( صادقة فإن )

 س - س

 كاذبة صادقة

 صادقة كاذبة

 لكن قد تواجهنا بعض دوال الصدق التي تحتوي على أكثر من متغيرين، فكيف نحدد داالت الصدق والكذب في هذه الحالة؟ 

 إننا نعلم أنه إذا كان لدينا قضية واحدة كما هو مبين في حالة السلب، فكانت لدينا قيمة صدق واحدة وقيمة كذب واحدة.

 ا كان لدينا أكثر من هذا العدد علينا أن نستعين بالقانون اآلتي لتحديد قيم الصدق والكذب. أما إذ 

( إلى قيمتي الصدق والكذب. أما عدد القضايا املشار إليه فوق 3عدد القضايا حيث يشير العدد )(3)فقيم الصدق تساوي 

ا كان لدينا ثالثة قضايا، وقيم الصدق اثنان، فإنه يكون في الجبر العادي. فعلى سبيل املثال إذ)األس(القوس فاعتبر بمثابة 

 .2لدينا ثماني قيم للصدق والكذب بالنسبة لكل قضية

 

 

                                                           
 .73ص  املرجع نفسه،1

 .78 - 74ماهر عبد القادر محمد علي، املرجع نفسه، ص ص2
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 "دور"فريجه: 

مع كتاب " فريجة" التصورات حيث قال: " فقد حرر هذا  1879لقد بدأت حقيقة املنطق حسب " فان هيجينورت" سنة 

 .1ضيات بينما كان في اآلن ذاته يعد لعالقة داخلية أعمق فيما بين هذين العاملين"الكتاب املنطق من اقتران اصطناعي مع الريا

ليس غاية لكنهوسيلة ضرورية فقط لبلوغ هدف الدقة التامة، ونجده يعرض هذا املثال بمنهج علمي "فريجه"  فاملنطق عند

ور بديهية، ولكن أن نطلب أن تكون كل القضايا دقيق في الرياضيات فال يمكن أن نطلب البرهان على كل ش يء ألن لهذا الوجود أم

التي نستعين بها دون البرهان عليها مذكورة بهذه الصفة بحيث نرى على نحو متمايز على أي ش يء يقوم مجمل البناء ، إذا 

 على سنجهد لكي نحصر قدر اإلمكان عدد هذه القوانين األساسية بالبرهنة على ما يمكن البرهان عليه ، لكنني أطلب فضال

أن تكون كل مناهج االستناد التي نستعملها تكون متخصصة مسبقا ، وبتعبير آخر من  "اقليدس"ذلك وهنا أذهب أبعد من 

 .2املمتنع التأكد من تلبية الشرط األول "

 "فريجه واالتجاه اللوجيستيقي":

حلقات التطور في تاريخ املنطق إن "فريجه" لم يترك في مجال املنطق ش يء ليقوله أحد من بعده فهو حلقة هامة من 

 والرياضيات، والدليل على ذلك أبحاثه املنطقية التي بلغت أوجه قوتها العلمية في وقت كان فيه املناطقة في مفترق الطرق بين

التقليدية والعلمية، فال الرياضيون استطاعوا تخطي النسق املنطقي التقليدي وال التقليديون استطاعوا تجاوز األصل 

 .سطي إلى ما هو جديد إال في مواضيع طفيفةاألر 

لكن ما نؤكده هنا وألول مرة هو فشل االتجاهين معا في تخطي املنحنى الحرج إلى نقطة االنقالب في املنطق والسبب راجع إلى 

 الدعوى إلى ه"" فريجآنذاك على دوائر الفكر املنطقي. وكان نتيجة لهذا الفشل حمل  " برادلي "سيطرة املنطق املثالي بزعامة 

( حيث تمكن من خالل اتجاهه الجديد في املنطق والرياضيات معا 1879االتجاه اللوجستيقي بكل وضوح في كتاب التصورات )

 من أن يزود الرياضيين واملناطقة بأربعة تصورات أساسية: 

 تصوره إلطار نظرية حساب القضايا.  -1

 تصوره لفكرة دالة القضية.  -2

 تخدامها حديثا بحيث أصبحت التصور األساس ي لنظرية حساب الفصل. تصوره لفكرة السور واس -3

                                                           
غوتلب فريغهGottlobFrege(1848-1925" رياض ي وفيلسوف منطقي أملاني، أدى به )بحثه عن )) مثال ملنهج علمي صرف في الرياضيات (( إلى م

وضع نظاما كامال للمنطق الرمزي، مستعينا بأعمال من قبله  "، ليعتبر بذلك أول منتجديد عميق في املنطق إلى تأسيس املنطق الرياض ي الحديث

 أول من أعطى تعريفا منطقيا للعدد األصلي وأول من صاغ صياغة أولية نظرية املجاميع.خاصة مشروع "ليبنيتز" في بناء لغة رمزية، كما يعد "

م(، 1884"، نذكر منها: "أسس الحساب")نشتاينوكرنابومباحث فريغه، التي لم تلفت انتباه أحد لدى صدورها، أثرت في مباحث راسل وفتغ

 م(. أنظر في هذا الصدد:1916م(، "مباحث منطقية")1893"القوانين األساسية للحساب")
 .463، ص2006لبنان،  -، دار الطليعة، بيروت 3جورج طرابيش ي، معجم الفالسفة، ط  -

 .419 - 418سطو حتى راسل، ص صروبير بالنش ي، ترجمة خليل أحمد خليل، املنطق وتاريخه، من أر 1

 .420املرجع السابق، ص 2
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 وعلى هذا األساس سنعمل على إبراز ما يلي:

  من أسس املنطق األرسطي الصوري وأبحاثه. "فريجه"موقف 

 .موقفه أيضا من أسس املنطق االستنباطي ونظرية حساب القضايا 

 : موقف " فريجة " من أسس املنطق الصوري وأبحاثه:أوال

ثابة أنه إذا ما نظرنا إلى املنطق وقوانينه باملنظور التقليدي فإن هذا سيؤدي إلى أن القوانين املنطقية تصبح بم" فريجه"  يرى 

يذهب إلى التمييز بين املوضوعات الخارجية أو األشياء  فريجة"املرشد للفكرة في الحصول على الصدق، ومن هنا وجدنا "

تحدث عن األشياء ونطلق عليها أسماء )أي تسميتها بأسماء(، أم التصورات فهي تتطلب والتصورات بحيث نستطيع أن ن

 فريجة"موضوعات لتمأله، وبالتالي فإن التصورات أقل كماال من األشياء، والتصور هو ما يكون محموال وفق مذهب " 

 املنطقي، ال أن يكون موضوعا.

 "راسل" و"هوايتهد" و"فتجنشتاين".فالسفة على حد سواء خاصة وهذا املوقف كان له أثره العميق على املناطقة وال

" قداستخدم فكرته األساسية عن تمييز األشياء األساسية من التصورات في نظرية املعنى والدالة، غير أن "فريجة"  وكان

فيما يجة" "فر هي نظرية الداللة ونقده أثار بعض الصعوبات الخاصة بموقف  "فريجة"الذي اهتم بعرض موقف  راسل"

 يتعلق بنظرية العدد، وإقامة علم الحساب.

في مجال علم املنطق، إال أن ذلك لم يحل دون تعرضه النتقادات عديدة من أهمها ما  "فريجة "ولكن وعلى الرغم مما قدمه 

 يلي: 

 اعتباره  كان "فريجة" يتحدث عن التصورات، ومن ثم كان مضطرا ألن يفترض أن كل تصور له موضوع خاص به، ويمكن

 كموضوع فقط حين نتحدث عن التصور.

  إن تصور املوضوع الخارجي وفق مذهب "فريجة" ال يتفق تماما مع نظريته التي أقامها في املعنى واإلشارة التي تعد امتدادا

 .1لنظرية املوضوع واملحمول 

 من أسس املنطق الصوري )الكالسيكي( وأبحاثه.  "فريجة"هذا فيما يخص موقف 

 وقف " فريجة " من أسس النسق االستنباطي ونظرية حساب القضايا:م:ثانيا

أسس النسق االستنباطي في املنطق بصورة متكاملة في التصورات حيث نجد من ثنايا األفكار التي قدمها  " فريجة"عرض لنا 

طي ككل عن طريق أنه يمكن إقامة النسق االستنبا"فريجة"لنا أسس نظريتي حساب القضايا وحساب املحمول. وقد وجد 

 استخدام فكرتين أساسيتين أوليتين هما التضمن والسلب، عالوة على الفصل والوصل واملساواة.

                                                           
 .61 - 57ماهر عبد القادر محمد علي، فلسفة العلوم واملنطق الرياض ي، ص ص1
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 "دور "بيانو: 

من خالل الرياضيات أن يضع نظاما دقيقا ومحكما للمنطق انطالقا من مصطلحاته الرمزية، فضال عن محاولته "بيانو" أراد 

 -: ) بصول املنطقية الصرفة. تلك املحاولة التي اعتبرت بمثابة الركيزة التي انطلق منها كل منالتي قام بها إلرجاع الرياضيات لأل 

 راسل( و)هوايتهد(.

والحقيقة أن أصالة بواسطة " بيانو" املنطقية أتاحت له أن ينطلق في حركته املنطقية إلى أبعاد التجديد املنطقي الشامل، 

املنطق التقليدي بالبحث والتمحيص من ناحية فضال عن أنه دفع إلى التصور املنطقي  فنجده يتناول الكثير من أفكار ومبادئ

 ببعض املفاهيم الرياضية واملنطقية الحديثة مما أدى إلى تدعيم االتجاه اللوجستيقي املعاصر.

من املنطق الصوري بمعناه  ومن ثم فإنه يمكننا أن نعالج فكر " بيانو" من زاويتين مختلفتين: الزاوية األولى وتتمثل في موقفه

التقليدي في معالجته لنسق القضايا األساسية في املنطق.أما الزاوية الثانية فتنصب على موقفه العام من املنطق الرياض ي 

 .1وأهمية هذا املوقف بالنسبة للمعاصرين

 موقف " بيانو" من املنطق الصوري التقليدي:: أوال

من املنطق الصوري هو ذلك املوقف العام في معالجته األسس املنطقية التي يستند  إن أول موقف منطقي نسجله ل" بيانو "

 " بيانو"عليها التصور التقليدي الذي أتاح له فرصة تطوير املنطق الصوري الحديث أو ما يسمى باملنطق الرياض ي ، فدقة 

محمول (  -) موضوع لية أو القضية ذات صورة املنطقية ومهارته الرياضية تتمثل في التمييز الدقيق بين كل من القضية الحم

 على حين أن القضية التي نقول فيها أن  اإلغريق فانون " هي في حد ذاتها قضية تعبر عن عالقة بين محمولين ) إغريق وفانون (

ن كلمة )فانون( أو هي تلك التي تعبر عن عالقة بين قضيتين، فكلمة "إغريق" في هذه القضية هي محموال أيضا شأنها في ذلك شأ

 تماما.

أتاحللمناطقة املحدثين افتراض القضية الجزئية وحدها هي التي تتضمن " بيانو" وهذا التمييز أو اإلدراك الذي توصل إليه 

 .2تقريرا وجوديا ألفراد املوضوع، في حين أن القضية الكلية أو العامة ال تتضمن أي تقرير وجودي ألفراد املوضوع

 و" من املنطق الحديث:موقف: بيان: ثانيا

 خمسة قواعد ومبادئ أساسية يعتمد عليها النسق االستنباطي في املنطق، هي كالتالي: " بيانو" لقد وضع 

 إذا كانت س تتضمن ص، و ص تتضمن ك، فإن س تتضمن ك.مبدأ القياس : 

                                                           
بيانوجيوزيبهPeano Giuseppe(1858–1932فيلسوفمنطقي ورياض ي ايطالي:)استحدث نسقا مبتكرا من العالمات يتيح إمكانية عرض م"

ختلف فروع الرياضيات ... وبهذه الصورة قدم الحساب والهندسةاإلسقاطية، ونظرية املجاميع، وحساب الالمتناهي مبادئ املنطق ونتائج م

، جورج الطرابش ي، معجم الفالسفة -". أنظر في هذا الصدد: الصغر. وقد تأثر به برتراند راسل في مذهبه املنطقي الرمزي في مبادئ الرياضيات

 .219املرجع السابق، ص
 .46، صالسابقعبد القادر محمد علي، فلسفة العلوم واملنطق الرياض ي، املرجعماهر 1

 .47املرجع نفسه، ص 2
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 :هو تقريره أن الحكم االقتراني ألي قضيتين يتضمن الحكم بأولى القضيتينمبدأ التبسيط. 

 :إذا كانت س تتضمن س وص تتضمن ص وكانت ل تتضمن ص س فإن ل س تتضمن ص.قاعدة االستقراء 

 :محتواها أنه إذا كانت كل قضية تتضمن قضيتين فإن القضيتين معا ينتجان عن القضية األصلية، فإذا  قاعدة التركيب

 كانت ل تتضمن م، وكانت ل تتضمن ن ، فإن ل تتضمن م ن . 

 :ذا كانت ل تتضمن ل، وكانت م تتضمن م، ومن ثم فإنه إذا كانت ل م تتضمن ن فإن ل تتضمن أ م ن إقاعدة التصدير

 تتضمن ن.

لم يقف عند وضع هذه املبادئ األساسية لالستنباط وإنما تعداها إلى تناول نظرية الفصول بالبحث، فكان " بيانو " غير أن 

مز ع وكان تمييزه هذا بمثابة خطوة جادة نحو التمييز بين عالقة الفرد أول من رمز إلى الفرد والفصل الذي ينتمي إليه بالر 

على مجموعة أساسية من " بيانو" والفصل وعالقة الكل بالجزء بين الفصول، ويعتقد النسق االستنباطي الذي قدمه لنا 

 الالمعرفات، والتي تدخل ضمن الجهاز األساس ي للنسق االستنباطي وهي: 

  .الفصل 

 بالفصل الذي هو عضو فيه. عالقة الفرد 

 .فكرة الحد 

 .التضمن الصوري 

 ‘.ثبات قضيتين معا 

 .فكرة التعريف 

 .سلب القضية 

 "" بيانو  يتمثل في توحيد" بيانو " إلى الجهاز االستنباطي املنطقي لراسل"  -" بوربما كان أهم نقد وجهه الفيلسوف الرياض ي 

" أنه من الضروري التمييز بينهما تماما،  راسل –" ب م املادي، بينما وجد بين كل من االستلزام)التضمن( الصوري واالستلزا

 األساسية في الجهاز االستنباطي ملبادئ الرياضيات. راسل "  –" ب وقد كانت تلك هي مهمة 

ملنطقية، تكشف عن عبقرية علمية أصيلة كونها تمتاز بدقة التحليالت الرياضية وا" بيانو " هكذا إذن نالحظ كيف أن عقلية 

 ناهيك عن كونه انتهى إلى دراسة املنطق عن طريق الرياضيات التي عالج أسسها ومبادئها. 

 عالوة على ذلك محاولته صياغة هذه املبادئ بطرق جديدة تتماش ى والتطورات واالكتشافات العلمية والرياضية الحديثة. 

 –" ب إال بعد أن كشف "بيانو "وعناية الكتشافات وعظمة  غير أن الباحثون في مجال املنطق الرياض ي لم يولوا أية أهمية

النقاب عن أهمية مبتكراته في مجال املنطق الرياض ي وفلسفة الرياضيات، وهذا في مؤتمر باريس الرياض ي الذي عقد راسل " 

 .1راسل" و"هوايتهد" -"بوالذي حضره على وجه الخصوص كل من  1900سنة 

 و: وما يمكن استنتاجه في األخير ه

                                                           
 .52 – 49نفسه، ص صاملرجع 1
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 اعتبار املنطق الرياض ي من ناحية املنهج امتداد للمنطق التقليدي كونه سعى إلى تحقيق األهداف التي عجز عنها هذا األخير. 

  ريل ": " إن اعتبار املنطق التقليدي مرحلة من مراحل تطور املنطق الرياض ي وليس منطقا مستقال عنه، وفي ذلك يقول"

 .1رياض ي أو اللوغاريتمي أو الحساب الرياض ي"أرسطو هو املؤسس األول للمنطق ال

 .) اعتبار املنطق الرياض ي منذ منتصف القرن العشرين من أهم املباحث الذي يشيد في نسق استنباطي ) بعد الرياضيات 

  عن طريق ما " فريجة"إلى اشتقاق قضايا الرياضيات من املفاهيم املنطقية وهي فكرة مأخوذة عن  راسل "-" بتوصل

 .2حساب الفئات الذي يتألف من: الحدود األولية وكذا التعريفاتيعرف ب

 خاتمة:

 إن املنطق الرياض ي ورغم التطورات التي مر بها واألبحاث التي طبقت عليه، لم يستطع التحرر من اللغة العادية ذلك أنه عبارة

ملعرفة العلمية. والدليل على ذلك أن أصحاب عن نظرية عامة لالستدالالت االستنباطية الصورية املمكنة التي تتطور مع تطور ا

الحركة الجديدة ومن بينهم " ريل، سوزان، استنبنج وبادوا "وغيرهم زعموا أنهم حطموا قيود املنطق الكالسيكي وفتحوا بذلك 

الصلة بين للمنطق آفاقا جديدة، إال أنهم ما لبثوا أن تراجعوا أفكارهم هذه، بل وأصبحوا اليوم خصوما يميلون إلى توكيل 

 منطقهم الجديد وبين املنطق األرسطي القديم.

" إن نظرية أرسطو في القياس هي واحدة في كل من املنطقيين ، ونعني بها لسوزان استنبنج": والشاهد على ذلك ما قالته" 

 .3الصورة املنطقية املجردة للفكر ، وكل ما هنالك من فارق إنما هو في درجة تحقيق تلك الغاية"

" في هذا الصدد: "ليس ثمة خط فاصل يمكن رسمه بحيث يوضع املنطق على شماله والرياضيات على يمينه، راسل-ب" ويقول 

عند أية نقطة في  –وإذا كان هنالك من ال يزالون ال يسلمون بالتطابق بين املنطق والرياضيات، فإننا نتحداهم أن يبينوا لنا 

 .4مبادئ الرياضيات، يعتبرون املنطق ينتهي عندها، والرياضيات تبدأ منها" – التعاريف واالستنتاجات املتتالية املوجودة

 قائمة املصادر واملراجع:

 .1962راسل، من مقدمة للفلسفة الرياضية، ترجمة محمد مرس ي أحمد، مؤسسة سجل العرب، القاهرة، -ب .1

 .1981والتوزيع، الكويت،  بول موي، ترجمة فؤاد زكريا، املنطق وفلسفة العلوم، مكتبة دارا لعروبة لنشر .2

 .2006لبنان،  -، دار الطليعة، بيروت 3جورج طرابيش ي، معجم الفالسفة، ط .3

روبير بالنش ي، ترجمة خليل أحمد خليل، املنطق وتاريخه من أرسطو حتى راسل، املؤسسة الجامعية للدراسات والنشر  .4

 .1980والتوزيع، بيروت، 

واملنطق الرياض ي، الجزء الثالث، دار النهضة العربية للطباعة والنشر  ماهر عبد القادر محمد علي، فلسفة العلوم .5

 .1985والتوزيع، بيروت، 

 .1977، وكالة املطبوعات، شارع فهد سالم، الكويت، 4عبد الرحمن بدوي، املنطق الصوري والرياض ي، ط .6

                                                           
 .251، 1977، وكالة املطبوعات، شارع فهد سالم، الكويت، 4عبد الرحمن بدوي، املنطق الصوري والرياض ي، ط1

2B.russel – A.Whitead: Principia Mathematica, Cambridge University Press, Londom, vol. 1, 1963. p.p 205-206. 
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 .1962راسل، من مقدمة للفلسفة الرياضية، ترجمة محمد مرس ي أحمد، مؤسسة سجل العرب، القاهرة، -ب4
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 اءات اتجاهات أساتذة التعليم االبتدائي نحو مناهج الجيل الثاني للمقاربة بالكف

 )اإلصالحات التربوية الجزائرية(

 األغواط -دراسة ميدانية وصفية باملدارس االبتدائية لدائرة بريدة -
 د.جاللي الناصر/جامعة عمار ثليجي، األغواط

 

 

 

 ملخص

تدريس  بالكفاءة هدفت هذه الدراسة إلى التعرف إلى اتجاهات أساتذة التعليم االبتدائي نحو الجيل الثاني ملقاربة ال              

ابتدائيات بدائرة بريدة والية األغواط ،وخلصت إلى أن األساتذة لديهم اتجاهات  8أستاذا من  83واعتمدت على عينة قوامها 

ايجابية نحو هذه املقاربة في جيلها الثاني كما بينت الفروق في االتجاهات حسب األقدمية والجنس ،كما أفادت بمجموعة من 

وصيات.االقتراحات والت  

 

Abstract : 

The present study aimed to identify the different attitudes of primary school teachers towards second-

generation of the approach of teaching efficiency. The study was based on a sample of 83 teachers from 08 

different schools within the department of Brida in the state of Laghouat. The research concluded that the 

teachers have positive attitudes towards this approach in its second-generation and it also showed the 

differences in attitudes by seniority and gender. The study was concluded with a set of suggestions and 

recommendations. 
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 مقدمة:

تعقدت الحياة وتغيرت فيها العالقات االجتماعية واإلنسانية وفرضت عليها التحوالت الجذرية التي عرفتها املعمورة وتيرة 

متسارعة في جميع مناحي الحياة،ودخلت األلفية الثالثة مدعمة بنظام عاملي جديد تعو ملت فيه األفكار والثقافات وتقلصت 

عبارة عن قرية صغيرة،ال مكان فيها إال لألقوى اقتصاديا وسياسيا وتكنولوجيا وال سبيل لألمم فيه الحدود املكانية وأضحت 

من مخرج وال مفتاح لها إال نور العلم الذي يعتبر نتائج بحوثه رصيدا ماديا ومعنويا تستخدمه الدول املؤمنة بأهمية هذه 

االقتصادية والسياسية والثقافية لتحقيق التطور واالستمرارية البحوث سالحا تعزز به مكانتها بين الدول وتدعم به مؤسساتها 

 وتضمن الرفاهية واالستقرار ملجتمعاتها.

ولعل الجزائر من أهم الدول التي تزداد حاجتها إلى البحث العلمي الصادق وللدراسات امليدانية املثمرة لتراكم املشاكل بسبب 

واب أمام الكفاءات والقدرات لتفجر إمكانياتها، و االنطالق إلخراج الوطن من الظروف التي مرت بها، وفي مرحلة صدت فيها األب

 دائرة الضعف والتقهقر الذي مس مختلف املنظومات واملؤسسات.

ويأتي هذا البحث ليصب في هذا االتجاه ويتزامن مع التطبيق املرحلي والتدريجي لإلصالحات التي أقرتها السلطة السياسية أمام 

فرضها التغيير الذي يسعى إلى رفع مستوى األداء االقتصادي وال بد للنظام التربوي أن يواكب التحول الذي يسعى  املطالب التي

 إلى رفع مستوى األداء االقتصادي والتربوي عن طريق النجاعة والفعالية والتحكم في التسيير.

سياس ي وإيديولوجي ومجتمعي معين،وفي هذا اإلطار  (كانت ضمن إطار76فاألهداف التربوية التي عبرت عنها السلطة في) أمرية 

تحول املجتمع الجزائري من االشتراكية إلى االقتصاد املتفتح والحر، ومن األحادية الحزبية إلى التعددية،وتوسع الوعاء الثقافي 

لتربوي وازداد عدد إلى بعد آخر هو البعد األمازيغي ، ومن الجانب البيداغوجي تدهور املستوى الدراس ي وضعف املردود ا

% والباقي بين اإلعادة والتوجيه إلى الحياة املهنية(وثقلت البنية التربوية 50املتسربين)نسبة القبول إلى األولى ثانوي التتجاوز 

بسبب كثافة البرامج ، ولكل هذه األسباب تم الشروع في إصالحات جديدة انطالقا من املوسم الدراس ي الحالي . ولكن هل هذه 

حات كانت نابعة من تقييم موضوعي للمرحلة السابقة ؟وهل حضرت لها أسباب النجاح ؟ ألن أي مشروع إصالحي البد اإلصال 

 له من برنامج ورجال يتحملون تحقيق أهدافه بوسائل ضرورية،و هل شاركنا املعلم في ذلك ؟ وهل لديه قناعات بما يفعل؟.

تركيز على بيداغوجية األهداف إلى التدريس بالكفاءات  ومن خالل تجربتي وبما أن اإلصالحات الجديدة انتقلت من مرحلة ال 

املتواضعة في سلك التعليم كان البد علي أن أقدم مساهمة متمثلة في استكشاف اتجاهات املدرسين والصعوبات املعترضة في 

 األفراد ورفاهية املجتمع.تطبيق املستجدات،قصد تذليلها خصوصا ونحن في بداية هذا اإلصالح الذي ينتظر منه خير 

واملربي باعتباره موظف،فهو منفذ للتعليمات واألهداف املحددة في النصوص الرسمية وفي مناهج السنة أولى ابتدائي والسنة 

 .2003أولى متوسط والوثيقة املرافقة لهذه املناهج والصادرة عن مديرية التعليم األساس ي بوزارة التربية في أفريل 

منه أن يجتهد في تحقيق هذه األهداف وأن يمارس رسالته بكل طاقاته وقدراته،وباعتبار أن املدرسة الحديثة  فاملطلوب    

)النموذجية( حسب عبد الحميد فايد في كتابه :) الرائد في التربية وطرق التدريس ( هي فناء رحب، وهيكل منسجم مع واقع 

حسن الطباعة واإلخراج،ومعلم يقظ وشاعر برسالته وواع التلميذ،وقسم مكيف،ومحدد العدد،ومقعد مريح،وكتاب 
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بمسؤوليته في تنمية شخصية التلميذ جسديا ،عقليا وعاطفيا،ولكن قل ما نجد في الجزائر مدرسة توفرت فيها هذه الشروط 

الذي تعلق عليه آمال املوضوعية فبالتالي كان التركيز كل التركيز على املربي الذي يعتبر حجر الزاوية في هذا البناء التربوي 

البالد،فالواقع االجتماعي واالقتصادي للمؤسسات التربوية يتطلب االعتماد على املربي وحقيقة املناهج الجديدة تضعه في 

صورة املنشط الحاذق املتمكن ألن التلميذ هو محور العملية وصاحب املبادرة في تحقيق الكفاءات املختلفة ومن خالل 

علمون يجدون صعوبات في اإلصالحات ناتجة عن نظام التكوين وتباين املؤهالت واملستويات والخبرة التطلعات األولى فامل

 امليدانية وعليه طرحنا املشكلة التي سنحدد لها مجموعة إشكاليات وفرضيات ماهي طبيعة اتجاهات مدرس ي سنوات اإلصالح؟

 الحلول املناسبة)الفرضيات املناسبة(وسنتبع ذلك بصياغة الفرضيات التي توجه بحثنا في الوصول إلى 

للتساؤالت املطروحة )اإلشكالية( كما نحاول تحديد املفاهيم والتعريف بها حتى نتمكن من تسهيل التواصل مع القارئ الذي 

 دراسة،يهمه املوضوع، وبعد ذلك سنتطرق إلى أهمية املوضوع )البحث( وأهدافه كما نعرج على الحدود الزمانية واملكانية لهذه ال

ى والتطرق إلى الصعوبات التي اعترضتنا ومحاولة التغلب عليها للوصول إلى الحلول املؤقتة لألسئلة التي تضمنتها، و الوصول إل

 هذه املساهمة التي نأملها للمنظومة التربوية في البالد.

 اإلشكالية:-

اءات وهي بـذلك تعمل على تزويد املجتمـع باملوارد والكف تعتبر التربية أداة تشكيل شخصية الفرد ضمن الجمـاعة التي ينتمي إليها

رجها متشبثة بتاريخـها وهويتها وانتمائها ومتشبعة بنور العلم، واملعر 
ْ
خ

ُ
فة، البشرية، التي تحافظ على مكانته العاملية، فهي ت

هة التحديات على كافة املستويات والخبرة لتصنع مجد أمتها دون ذوبان أو انغالق. وهكذا يأتي اإلصالح التربوي كأداة ملواج

 ووسيلة تحقيق األهداف في كل امليادين، لهذا نال األهمية القصوى والصـرامة الكبرى في التخطيط والتنفيذ والتقويم.     

 هذا،وبالنسبة للجزائر فقد شهد التعليم بمختـلف مستوياته جملة من اإلصـالحات والتحويرات، منذ االستقالل إلى يومنا        

تسعى من خاللها السياسة التربوية الجزائرية إلى محاولة تفعيل دور التعليم في مجال بناء الوطن بعد مرحلة التحوالت التي 

 سنة األخيرة، على مختلف األصعدة السياسية واالجتماعية واالقتصادية. 15عرفتها الجزائر خاصة خالل 

سه يم في ظل االنفجار املعرفي والتقدم التكنولوجي الحاصل، والذي أصبح يفرض نفونظرا لالهتمام املتزايد للتربية والتعل      

بقوة على املستوى العاملي ولم يترك الخيار ليس فقط للجزائر وإنما ملختلف دول العالم العربي واإلفريقي والعالم املتخلف 

ي سيطر عليه العالم الغربي املــتقدم من انجازات عموما ملا يعانيه من مشاكل تعوقه عن اللحاق بالركب املعرفي والرقمي الذ

 باهرة في مجال تجويد العملية التعليمية والسعي لتحقيق أهداف التربية.

إن ما تعانيه املنظومة التربوية الجزائرية من مشكـالت ، كالتراجــع الكبير في املستوى النوعي للتعليم على أساس املعطـيات 

، كالتدني في نسبة النجـاح في شهادة 2001ير العام للجنة الوطنية إلصالح املنظومة التربوية الجزائرية الكمية، والتي قدمها التقر 

البكالوريا، وشهادة التعليم املتوسط، وما عرفه قطاع التربية من تسرب وفشل مدرسيين، أصبح من املهم جدا اإلسراع في 
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ملناهج الدراسية ، وذلك بتطبيق مشروع املقاربة بالكفاءات وهي تجربة تغيير أساليب التدريس والتكوين ، وتحوير املضامين وا

 1كندية ، حققت من خاللها كندا نجاحات كبيرة خاصة في تكوين املعلمين واملتعلمين ومختلف القائمين على التعليم.

توى التشريع الذي يعكس استهدفت اإلصالحات التربوية الجزائرية الجديدة مكونات النظام التربوي، ومستوياته، خاصة مس

 .                                         2الفلسفة والسياسة التربوية التي تستند إليها الدولة الجزائرية

لتلميذ وقد اهتم اإلصـالح التربوي الجزائري بإعـادة النظر في عناصر العملـية التربوية من خـالل تغيير املمارسة التربويـة لدى ا

ش ي ر العمليـة التربويـة لتمـكينه من الكفاءة املرجوة، واالهتمام باملحتوى املراعي للتطورات الحاصلة من أجل التماوجعله محو 

مع طموحات وأهداف ومخرجات املنهاج، حيث شكلت مناهج الجيل الثاني زبدة اإلصالح التربوي الجزائري من خالل شروط 

 وين األساتذة، اختيار الطرائق، التحكم في الوسائل وحسن استغاللها.تطبيقه املتمثلة في املمارسة البيداغوجية تك

وبما أن األستاذ هو املوجه الرئيس ي للوضعيات التعليمية التي تستطيع به إنجاح هذه اإلصالحات، كان لزاًما في جعله ضمن 

واعد صحيحة تثمر في املستقبل ونصل حلقة املهتمين به حتى تتكاثف الجهود من إدارة أو مدرسيـن أو طلبة، حتى البناء على ق

 بها إلى تحقيق األهداف املتوحاة.

حيث أصبح يلعب دورا مهما من خالل عملية التوجيه واملساعدة واألخذ بيد املتعلم لتحقيق الكفاءة، ولهذا البد من اكتساب 

لى بيان حدود االتفاق واالختالف اتجاهات إيجابية نحو اإلصالحات الجديدة تســـاعده على التكيف حيث تعكس االتجاهات ع

 من حيث التقبل أو الرفض للنظام. 

لهذا جاء هذا البحث للتعرف على اهتمامات أساتذة التعليم االبتدائي الذي يَدّرسون املستويات املعينة خاصة اتجاهاتهم 

الي املواضيع . فهو استعداد عقلي وانفعودراستها، حيث يعتبر االتجاه عامال مهما بالنسبة للفرد في عملية التقبل أو الرفض نحو 

 ملجموعة من املكونات املعرفية واالنفعالية والسلوكية عند الفرد، توجه سلوكه وتحدد موقفه من أي تغيير أو حدث.    

لطلبة ( أن االهتمام بمثل هذه الدراسات يعّبر عن اهتمامنا بثرواتنا اإلنسانية، ويقصد بذلك ا1982حيث َيعتبر" ماك كيش ي " )

واألساتذة و اإلداريين، ووفق هذا فقد أقيمت عّدة دراسات في البلدان املتطورة للتعرف على االتجاهات السائدة في املجتمع 

( وإنصاف ناصر جاللي 2017( ودراسة وحدة نش )2017الجامعي وتناولت االتجاهات من زوايا مختلفة.منها دراسة تساوي )

 ( وغيرها  2003)

 مما 
ً
سبق ومن خالل الدراسات السابقة املذكورة أعاله واحتكاكنا بأساتذة التعليم االبتدائي، ومن خالل النقاشات وانطالقا

 واآلراء املتباينة تم طرح التساؤل العام للدراسة على النحو التالي:

 ها؟ .ما طبيعة اتجاهات أساتذة التعليم االبتدائي نحو اإلصالحات التربوية الجديدة التي ُيدّر سون ب -

                                                           
،ملتقى التكوين تربوي الجديد في الجزائرمدخل التطبيق املقاربة بالكفاءات في ظل اإلصالح ال(،2011صبرينة حديدان،شريفة معدن)1

 .195بالكفايات في التربية،جامعة قاصد ي مرباح ورقلة،الجزائر،ص

اإلصالح التربوي وإشكالية الهوية في املنظومة التربوية الجزائرية دراسة تحليلية تقويمية لفلسفة التغيير في ضوء ( ،2013إسماعيل رابحي ) 2

 .153وراه،قسم العلوم االجتماعية، باتنة ،الجزائر، ص،أطروحة دكتمقاربة حل املشكل
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  :وقد تفرعت عنه تساؤالت فرعية تتمثل في 

هل هناك فروق دالة إحصائيا في اتجاهات أساتذة التعليم االبتدائي حسب متغير األقدمية؟ 

هل هناك فروق دالة إحصائيا في اتجاهات أساتذة التعليم االبتدائي حسب متغير الجنس؟ 

يم االبتدائي حسب متغير مادة التدريس؟هل هناك فروق دالة إحصائيا في اتجاهات أساتذة التعل 

هل كانت عملية التكوين كافية ومساهمة بقدر كبير في فهم اإلصالحات التربوية الجديدة؟ 

 فروض الدراسة : -2

 الفرضية العامة:-

 اتجاهات إيجابية نحو اإلصالحات التربوية الجديدة لدى أساتذة التعليم االبتدائي. توجد 

 الفرضيات الجزئية:-

  جد فروق ذات داللة إحصائية في اتجاهات أساتذة التعليم االبتدائي حسب متغير األقدمية.تو 

 متغير الجنس.  توجد فروق ذات داللة إحصائية في اتجاهات أساتذة التعليم االبتدائي حسب 

   .توجد فروق ذات داللة إحصائية في اتجاهات أساتذة التعليم االبتدائي حسب متغير مادة التدريس 

 لية التكوين لم تكن كافية ومساهمة بقدر كبير في فهم اإلصالحات التربوية الجديدة.عم 

 :أهداف الدراسة  -3

  التعرف على اتجاهات أساتذة التعليم االبتدائي نحو اإلصالحات التربوية الجديدة 

.التعرف على الفروق في اتجاهات أساتذة التعليم االبتدائي حسب األقدمية 

روق في اتجاهات أساتذة التعليم االبتدائي حسب الجنس.التعرف على الف 

.التعرف على الفروق في اتجاهات أساتذة التعليم االبتدائي حسب مادة التدريس 

 التعرف على مدى كفاية ومساهمة عملية التكوين لألساتذة في فهم اإلصالحات التربوية الجديدة 

 :أهمية الدراسة -4

التعليم االبتدائي نحو اإلصالحات التربوية الجديدة من أجل أخذها بعين االعتبار وتصبح من  محاولة إظهار اتجاهات أساتذة

 بين مكونات التقييم في املستقبل.

.إبراز أهمية اإلصالحات التربوية الجديدة لدى املهتمين والباحثين وأولياء التالميذ 

.املساهمة في إثراء املواضيع التي لها صلة بالشأن التربوي 

خالل هاته الدراسة يتسنى للطالب الجامعي الرجوع إليها ملعرفة اإلصالحات التربوية الجديدة من خالل الجانب  من

 النظري،وخاصة مع نقص املراجع في هذا اإلصالح حسب اطالع الباحثين.
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 :أسباب اختيار املوضوع  -5

 أخرى دفعتنا الختياره عن غيره من املواضيع. وقد كانت أسباب اختيار هذا املوضوع ذاتية من جهة وموضوعية من جهة  

 أسباب ذاتية:-

 التطلع ملعرفة اإلصالحات التربوية الجديدة وإعطاء فكرة عن هذا النظام للطلبة. -

 الفضول إلى معرفة واقع املدرسة الجزائرية، واتجاهات األساتذة. -

  :أسباب موضوعية-

 اني واملقاربة بالكفاءات يفتقر إلى مراجع ودراسات ميدانية تهتم به.كون هذا املوضوع )اإلصالح( خصوصا مناهج الجيل الث -

 معرفة مدى قابلية تطبيقه في واقعنا الحالي. -

 لهم في دراستهم األخرى ألن املعرفة أصلها التراكمية. -
ً
 وضع هذه الدراسة كلبنة في أيدي الباحثين لتكون سندا

 :تحديد املفاهيم واملصطلحات املرتبطة بالبحث-7

 عريف االتجاه:ت-

 . 1" االتجاه هو ميل لالستجابة مع أو ضد موضوع أو موضوعات معينة " Anastisi" أنستازي تعريف " 

 التعريف اإلجرائي:-

 هو عبارة عن موقف أساتذة التعليم االبتدائي في فهم اإلصالحات التربوية الجديدة  من خالل االستجابة باملوافقة :*االتجاه

 جموع عبارات االستبيان املعبرة عن اإلصالحات التربوية.وعدم املوافقة عن م

 أستاذ التعليم االبتدائي:-

 اليومية اتصاالته بحكم األجيال تربية عن وهو املسؤول التعليمية العملية قوام هو ":بأنه (1995) بركات محمد يعرفه

 عقولهم ،ويمأل للتالميذ املعلومات ينقل معلما مجرد ليس ،فهو نواحيها في جميع شخصياتهم في يؤثر ،فإنه بالتالميذ

 2خلقيا". و وعقليا جسميا التالميذ لشخصياتيا مرب ألنه بكثير ذلك من أشمل وظيفته إنما بموضوعات الدراسة،و

 التعريف اإلجرائي:-

رس االبتدائية، ذلك الشخص الذي سمحت له شهادته العلمية بالتدريس والذي يزاول عمله في املدا *أستاذ التعليم االبتدائي:

 ويعتبر أحد العناصر األساسية الفاعلة في العملية التربوية.  

 اإلصالح التربوي الجديد:-

                                                           
 .110،مؤسسة الوارف للنشر و التوزيع، ب ط، عمان األردن ، صعلم النفس االجتماعي(، 2004كامل محمد علوان الزبيدي )1

 .47ص، ،الكويت3،دار القلم ،طعلم النفس التعليمي(، 1995محمد خليفة بركات )2



 
 
 

 

 
 

    2019 - يناير -  49العدد                                    مركز جيل البحث العلمي  
 

95 

يعّرف اإلصالح التربوي بأنه : " الرقي بحالته الراهنة إلى أحسن وأجود ، وفق صيرورة تخضع ملنطلق النمو والتطور، كما يتم 

 1".ذلك وفي بعض الحاالت وفق طفرات نوعية

 تعريف اإلجرائي:ال-

ناته هو ما تعّبر عنه العبارات املطروحة املوجهة لألساتذة في االستبيان والتي تحوي مستوياته ومكو  :*اإلصالح التربوي الجديد

 وإستراتيجية تطبيقه. 

 التعريف اإلجرائي:-

 يم االبتدائي.: نقصد به مادة اللغة العربية واللغة الفرنسية التي يدرسها أساتذة التعل*مادة التدريس

هو مجموع الندوات والعمليات اإلعالمية التي قامت بها وزارة التربية  عبر هيئة التفتيش والتكوين، وكذلك  :*التكوين

 املنشورات املوزعة التي توضح اإلصالحات التربوية الجديدة.

 :الدراسات السابقة  -8

 لجدي
ً
ة النظام املطبق، إال أن هناك دراسات عالجت هاتين املتغيرين رغم أن موضوع االتجاهات نحو هذا النظام جديًدا نظرا

والتي جاءت مؤكدة ومدعمة ملا نقوم به والتي أضافت إلى البحث رصيد معرفي ووفرت بعض الجهد في اختيار اإلطار املعرفي 

 :وتكوين خلفية نظرية عن املوضوع، ومن هاته الدراسات

 ي.اتجاهات أساتذة التعليم االبتدائي نحو استخدام الجيل الثان( بعنوان: 2017)  دراسة من إعداد  مساوي إكرام وآخرون -

ير وهدفت إلى دراسة ومعرفة نوع اتجاهات األساتذة نحو مناهج الجيل الثاني ساء إيجابية أو سلبية وهل هناك فروق ملتغ         

ذا بمدينة البيض ، من خالل تطبيق استمارة تتعلق بـ أستا  30الخبرة ـ والجنس، وقد طبقت على عينة من املدرسين تتكون من 

 فقرات .  5أبعاد ، أكاديمي ، معرفي ، أخالقي ، اجتماعي ، كل بعد   4

 وقد خلصت النتائج إلى:   

وجود اتجاهات إيجابية لدى األساتذة نحو نظام الجيل الثاني وانه ال توجد فروق في الخبرة، بينما توجد فروق ذات داللة  

ئية يعزى للجنس، وكان االستنتاج العام أن اتجاهات األساتذة إيجابية نحو استخدام الجيل الثاني وذلك أن هذه املناهج إحصا

 مواكبة لتطور العصر واستناده على العديد من النماذج الحديثة من حيث محور التعليم.

 

 

 

                                                           
، منشورات عالم التربية، الدار داغوجيا اإلدماج املفاهيم واملقاربات الديداكتيكية للممارسات اإلدماجيةبي(، 2010عبد الكريم غريب)1

 .816البيضاء، املغرب ، ص 
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 .حو مناهج الجيل الثانياتجاهات أساتذة التعليم االبتدائي ن: ( بعنوان2017دراسة حدة نش ) -

هدفت الدراسة إلى الكشف عن اتجاهات أساتذة التعليم االبتدائي نحو مناهج الجيل الثاني ،كما سعت إلى معرفة الفروق بين 

االساتذة في اتجاهات نحو هذه املناهج تبعا للتكوين واألقدمية من خالل توزيع استبيان مكون من ثالث أبعاد )القيمي / 

 .ي املعرفي / املنهجي البيداغوجي(االبستمولوج

أستاذ وأستاذة  100بعد التأكد من خصائص السيكومترية مصممة وفق مقياس ليكريت الخماس ي على عينة مكونة من 

بإبتدائيات مدينة املسيلة ،ولإلجابة على فرضيات الدراسة ، ومن خالل حساب املتوسط الحسابي واالنحراف املعياري وغير 

  : وصل إلى النتائج التاليةذلك ... تم الت

 (.3.65كانت اتجاهات أساتذة التعليم االبتدائي نحو مناهج الجيل الثاني في االتجاه املوجب، بمتوسط حسابي) -

 .كانت اتجاهات األساتذة موجبة نحو أبعاد االستبيان )القيمي / االبستمولوجي املعرفي / املنهجي البيداغوجي(   -

ن األساتذة تبعا للتكوين لصالح خرجي الجامعة حيث كانوا أكثر ايجابية من خريجي املعهد وجود فروق في االتجاهات بي -

 . التكنولوجي

 .سنوات10وجود فروق في االتجاهات بين األساتذة تعزى ملتغير األقدمية لصالح من لديهم خبرة اقل من   -

أساتذة املدرسة االبتدائية نحو طرق التدريس  اتجاهات( بعنوان:  2017) دراسة من إعداد إنصاف جناد و سهام بن زرقة  -

 وعالقتهم بالتحصيل الدراس ي .

هدفت هذه الدراسة إلى التعرف على اتجاهات املعلمين نحو طرق التدريس الحديثة وعالقتهم بالتحصيل الدراس ي، كما         

 خبرة املهنية( على تلك االتجاهات.هدفت إلى معرفة دور املتغيرات )الجنس / الوضعية االجتماعية أعزب ومتزوج / ال

أظهرت النتائج أن اتجاهات أفراد العينة نحو مهنة التدريس الحديثة إيجابية بشكل عام حيث وجدت عالقة ارتباطية ذات  

داللة إحصائية بين اتجاهات املعلمين نحو طرق التدريس الحديثة والتحصيل الدراس ي ال توجد فروق ذات داللة إحصائية 

 )الجنس / الوضعية االجتماعية أعزب ومتزوج / الخبرة املهنية( .ملتغير 

اتجاهات معلمي املدرسة االبتدائية نحو ممارسه بيداغوجيا ( بعنوان: 2009) دراسة بوزيد محمد فارح وجمال ياحي  -

 دراسة ميدانية ببعض مدارس مدينة املسيلة. املقاربة بالكفاءات،

اتجاهات معلمي املدرسة االبتدائية نحو ممارسة بيداغوجيا املقاربة بالكفاءات، وقد تكونت هدفت هذه الدراسة إلى معرف      

معلما ومعلمة اختيروا بطريقة عشوائية واستخدم الباحثان املنهج الوصفي لهذه الدراسة، وتم االعتماد 85عينة الدراسة من 

 وقد خلصت النتائج إلى أن:  بندا،  30على استبيان ملقياس االتجاهات كأداة للدراسة مكون من 

لدى معلمي املدرسة االبتدائية اتجاهات إيجابية نحو التدريس وفق املقاربة بالكفاءات كون هذه الطريقة الجديدة تتماش ى  -

والتطور العلمي والتكنولـوجي وتراعي قدرات املتعلمين وتجعل املتعلم هو محور العملية التعليمية التعلمية وأنه ال وجد فروق 

ات داللة إحصائية تبين اختالف اتجاهات معلمي املدرسة االبتدائـية نحو بيداغـوجيا املقاربة بالكفاءات والتي تعزى ملتغير ذ

 الجنس ن والخبر املهنية واملؤهل العلمي.
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 التعليم اتجاهات معلمي املرحلة االبتدائية الطور األول والطور الثاني نحو مهنة( بعنوان:2005) دراسة لونيس سعيدة  -

 رسالة مقدمة لنيل شهادة املاجيستر، جامعة الجزائر.

هدفت الدراسة للكشف عن اتجاهات معلمي املرحلة االبتدائية الطور األول والطور الثاني نحو مهنة التعليم كما هدفت      

لخبرة واملستوى أيضا إلى الكشف عن بعض العوامل الشخص ي التي من شأنها تؤثر على تلك االتجاهات مثل الجنس وا

التعليمي، ولتحقيق أهداف الدراسة تم إجراء دراسة ميدانية اعتمدت فيها الباحثة اختيار االتجاه نحو مهنة التدريس ملجدي 

 معلم،حيث كانت نتائج الدراسة: 200عبد الكريم حبيب على عينة بلغ حجمها 

لديهم اتجاهات سلبية نحو مهنة التعليم حيث قدر هؤالء  أن أغلبية معلمي املرحلة االبتدائية الطور األول والطور الثاني

 وهذا راجع إلى مختلف العقبات املادية واملعنوية التي تعترضهم في عملهم أو خارجه.( ℅15معلما أي بنسبة مئوية تقدر بـ )30

(  ℅8معلما بنسبة )  46معلما من مجموع  16كما كشفت النتائج عن وجود فئة قليلة من املعلمين والذين يقدر عددهم بـ 

 كانت اتجاهاتهم ايجابية .

اتجاهات مدّرس ي السنة أولى ابتدائي واملتوسط نحو طريقة التدريس ( حول: 2003) ودلت دراسة قام بها جاللي الناصر  -

 والتي تتفق مع دراستنا في املتغير األول أن للمعلمين إتجاهات إيجابية نحو هذه الطريقة رغم عدم تلقي بالكفاءة
ً
 كافيا

ً
هم إعالما

 حول اإلصالح والتدريس بالكفاءة رغم أنهم لم يتلقو تكوينا كافيا.

، جامعة منتوري اتجاهات أساتذة التعليم املتوسط نحو اإلصالح التربوي في الجزائربعنوان:  (2011دراسة إبراهيم هياق) -

 قسنطينة.

جاهات أساتذة التعليم ا    
ّ
ملتوسط في الجزائر نحو اإلصالح التربوي من خالل توزيع استبيان هدفت الّدراسة إلى البحث في ات

أسّتاذا للتعليم املتوسط، تم الّتوصل إلى  320مجاالت مصممة وفق مقياس ليكرت الخماس ي على عينة مكونة من  6مكون من 

 الّنتائج الّتالية: 

جاهات أساتذة التعليم املتوسط نحو اإلصالح التربوي في الجزائ  -
ّ
( 3.03ر في االتجاه املوجب بمتوسط حسابي )كانت ات

 (0.51وانحراف معياري )

جاه األساتذة موجبا نحو مجاالت االستبيان ماعدا في املجال الثاني )املناهج الدراسية( واملجال السادس )الوظيفة   -
ّ
كان ات

 االجتماعية للمدرسة( حيث نسجل اتجاه سلبي. 

جاه بين األساتذة تع  -
ّ
 زى ملتغير الدراسة.وجود فروق في االت

 الجنس كان لصالح اإلناث أكثر إيجابية نحو اإلصالح التربوي من الذكور.  -

التخصص كان لصالح العلوم التجريبية أساتذة التخصص العلمي أكثر إيجابية نحو اإلصالح التربوي من التخصص في   -

 العلوم اإلنسانية واالجتماعية.

 املدارس العليا.املؤهل العلمي لصالح خريجي الجامعات و   -

 أصحاب التكوين الجامعي أكثر إيجابية نحو اإلصالح التربوي من خريجي املعهد التكنولوجي للتربية.  -

 سنوات. 10إلى  5الخبرة املهنية لصالح من لديهم خبرة من   -
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لى عالخدمة وبعدها  اتجاهات املعلمين نحو مهنة التدريس وعالقة ذلك بأداء املعلمين قبل( بعنوان:1990) دراسة تايلور   -

 مقياس الكفايات التدريسية.

هدفت الدراسة إلى مقارنة أداء املعلمين قبل الخدمة وبعدها وعالقة ذلك باتجاهاتهم نحو التدريس على، تكونت العين من   

حقين في معلما ومعلمة مقسمين غلى مجموعتين مجموعة من في مرحل اإلعداد قبل الخدمة ومجموعة من املعلمين امللت 257

الخدمة وخلصت النتائج إلى وجود فروق جوهرية بين املجموعتين في مستوى امتالك وممارس الكفايات الالزمة للتدريس 

ملصلحة املعلمين امللتحقين أثناء الخدمة بينما لم تظهر النتائج فروق جوهري في االتجاهات نحو مهن التدريس تعزى إلى 

 التدريب قبل الخدمة وأثناءها.

الجديد مذكرة  اتجاهات األساتذة والطلبة نحو النظام الجامعي( بعنوان :2006"  ) اسة" بن امسيلي المية و تيزغة أمينةدر  -

بجامعة الجزائر وحاولتا التعرف على اتجاهات األساتذة  2006-2005لنيل شهادة الدراسات التطبيقية للسنة الجامعية 

عاملي  ولقصر مدة تكوينه وتطبيقي أكثر مما هو نظري وافترضتا أن اتجاهاتهم  والطلبة نحو نظام الـ )ل م د( ،كون النظام

أستاذ بجامعة بجاية و هواري بومدين بالجزائر، وكانت  33طالب و 33إيجابية بهاته املعطيات املمنوحة لهم وشملت الدراسة 

وأنهم اختاروا النظام لكون الشهادة معترف بها  النتائج في صالح االفتراضات من خالل رضا الطلبة بتوجيههم إلى النظام الحالي

 .1دوليا و سهولة الحركة نحو الخارج و قصر مدته و فرص العمل املتاحة بعد ذلك من خالل املمارسة التطبيقية القبلية

 وقد أقيمت عدة دراسات في البلدان املتطورة للتعرف على االتجاهات من زوايا مختلفة.

( الذي يرى أن عدم االهتمام بالبحث العلمي يقود إلى عدد كبير من املشاكل داخل Carpentier1988" ) دراسة " كاربنتي   -

 املحيط الجامعي، األمر الذي يؤدي إلى تكوين اتجاهات تقوم على النبذ واإلهمال نحوه.

من خالل موضوعات متعددة من خالل هذه الدراسات يتضح لنا أنها اهتمت بدراسة االتجاهات في عالقتها مع التعليم الجامعي 

 كالعالقة بين الطلبة واملنهاج، والتكوين وأنماط التعليم، وعالقته بالطموح الجامعي في حين ركزت دراسات أخرى بكيفية تغيير

 للدراسات أن اكتساب االتجاه اإليجابي ال يكون دون توجيه وإعال 
ً
 ماالتجاه بعد التعرف على طبيعته، إال أن املالحظ واستقراءا

مسبق لجميع األنظمة الجديدة املقترحة ودون مراعاة الجانب النفس ي من خالل التهيئة اإلرشادية له و دون إعطاء املعارف 

حوله، ألن تكوين االتجاه يعتمد أساسا على التنشئة وعملية التفاعل مع هذه املعطيات، إال أن كل الدراسات تؤكد على دور 

 اني وفي حياته االجتماعية وتأثيرها على أدائه و مواقفه.  وأهمية االتجاهات في السلوك اإلنس

( أن جمود املناهج الدراسية تؤثر على دافعية األساتذة، كما تؤثر في تحديد إتجاه (A.Biraud1990أكدت دراسة " بيرد "-

 الطالب نحو التكوين إذ يقوده هذا إلى تبني اتجاه سلبي نحو الجامعة ككل.

رى من الباحثين في محاولة ربط االتجاهات ببعض العوامل أو املتغيرات مثل التسيير اإلداري داخل كما تركزت جهود فئة أخ

 :الجامعة ومدى إتمام الجامعة بالبحث العلمي ومسايرتها للتطور التكنولوجي مثل

                                                           
، مذكرة مكملة لنيل شهادة ماجستير،جامعة ،اتجاهات معلمي املرحلة االبتدائية واملتوسطة نحو مقاربة التدريس بالكفاءة 2003ناصر جاللي، 1

 .07مرباح ، ورقلة، ص قاصدي
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االتجاهات نحو ( حيث بّينت هذه الدراسة أن التسيير يلعب دورا كبيرا في تحديد Zisweller1978) دراسة " زسويلر" -

 التكوين.

 املنهج املتبع في الدراسة :-9

نظرا لطبيعة موضوع هذا البحث نرى بأن املنهج الوصفي هو املنهج املالئم ملعالجته إذ يتم تطبيق املنهج الوصفي كما يرى عبد 

 1الرحمان عدس بأنه" يقوم على تحديد الوضع الحالي للظاهرة املدروسة وإعطاء تقرير وصفي عنها "

 مكان الدراسة:-10

ائرة تمت الدراسة امليدانية املتعلقة بالبحث في موضوع اتجاهات أساتذة التعليم االبتدائي عبر اإلبتدائيات املتواجدة ببلديات د

 بريدة والية األغواط التابعة للمقاطعة التربوية اإلدارية الحادية عشر. 

 : زمن الدراسة-11

وذلك للحصول على املعلومات  03/05/2018إلى غاية 08/04/2018الفترة املمتدة ما بين أجريت هذه الدراسة في            

 والبيانات األولية من املؤسسات وتم تطبيق االستبيان في األسبوع الثالث من شهر أفريل.

 أدوات جمع البيانات:-12

بعّدة مراحل قبل الوصول إلى شكله النهائي،  من أجل التحقق من الفرضيات قمنا ببناء استبيان لقياس االتجاهات، ومّر        

" أو بما يسمى طريقة التقديرات املجمعة ويعتبر من أكثر األساليب استخداما  ليكرتحيث تم بناء االستبيان على تقنية "

من مجموعة من العبارات تقيس االتجاهات نحو موضوع ما ويطلب من  مقياس ليكرت"لقياس االتجاهات، ويتكون "

أرفض بشّدة، وتعطى كل  –أرفض  –محايد -موافق -بين اإلجابة على كل عبارة بأحد البدائل التالية: موافق بشّدة املستجي

 2استجابة من هذه االستجابات قيمة عددية.

 الخصائص السيكومترية لالستبيان:-13

 صدق األداة:-13-1

)بصدق املحكمين( بهدف التأكد من وضوح املفردات تم االعتماد في صدق األداة على استخدام الصدق الظاهري أو ما يعرف 

واألسئلة والعبارات وحسن صياغتها وارتباطها بما وضعت من أجله، ولتحقيق ذلك قدمت استمارة التحكيم لعدد من املحكمين 

التعريف من أساتذة ومختصين، وتحتوي هذه االستمارة على عنوان الدراسة والهدف من األداة وإشكالية الدراسة وفروضها و 

( مع األخذ بعين االعتبار تصحيح املالحظات املقدمة وهي %87.5اإلجرائي للمتغيرات، وأجمع األساتذة على صدق األداة بنسبة )

 كالتالي:

                                                           
 .17،عمان، ص1،دار الفكر للطباعة و النشر والتوزيع،طاملعلم الفاعل والتدريس الفعال(،2000محمد عبد الرحيم عدس)1

 184مصطفى فهمي ، مرجع سابق ، ص 2
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 إعادة صياغة بعض البنود صياغة جيدة وسهلة. -

 البد من وضع عبارات حول كيفية التقييم واملمارسة البيداغوجية. -

 لسلوكي.زيادة البنود في البعد ا -

 زيادة كلمة " أرى " في بعض البنود.  -

 التعديل في بعض العبارات من الناحية اللغوية ومحاولة تبسيطها. -

 إعادة صياغة بعض البنود وتعديلها من الناحية الشكلية. -

 إعادة ترتيب البنود. -

 ثبات االستبيان:-13-2

خالل الصيغ الرياضية يمكن االستدالل على مدى اتساق  لقياس ثبات االستبيان تم اعتماد طريقة التطبيق مّرة واحدة و من

"هي الطريقة Alpha-Cronbach"ألفا كرونباخو تجانس االختبار في تقدير صفة أو سلوك ما و رأينا أن صيغة )طريقة( 

لالختبار ( وهو عدد فردي وهي تقوم بقياس معامل ثبات البنود بالنسبة 37األنسب لقياس معامل الثبات وذلك لعدد البنود )

 ككل. 

 وهذا دليل على ثبات اإلستبيان. 0.88rαوبعد الحساب وجدنا أن معامل الثبات ألفا كرونباخ =

 املجتمع األصلي للدراسة:-14

أقيمت الدراسة على مجموعة من األساتذة في الطور االبتدائي كونهم الفئة املعنية باإلصالح بالدرجة األولى وتم اختيار       

 املزاولون عملهم بإبتدائيات بلديات دائرة بريدة والية األغواط، واملتمثلة في ستة عشر مدرسة منها سبعة األساتذة 

 أستاذ، موزعة حسب الجدول اآلتي: 120مدارس مركزية والباقي مدارس نائية، بتعداد متمثل في    

 عدد األساتذة عدد املدارس البلدية

 54 09 بلدية بريدة

 42 05 ري بلدية الحاج املش

 24 03 بلدية تاويالة

 120 17 املجموع

 ( يوضح تعداد املجتمع األصلي لعينة الدراسة01جدول )

 عينة الدراسة وخصائصها: -15

هي مجموعة جزئية من مجتمع الدراسة وقد تم اختيار العينة بطريقة قصدية، من خالل اختيار اإلبتدائيات املتواجدة      

بما يسمى باملدارس املركزية، وذلك من اجل تسهيل املهمة، وتواجد أكبر عدد من األساتذة، وحضورهم داخل مقر البلديات، او 

اليومي الدائم، وسهولة االتصال بهم، كون املدارس األخرى بعيدة عن مقر البلدية وصعوبة التنقل. وتمثل هذه االبتدائيات 

 من املجتمع األصلي. % 74املدروسة نسبة 
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 الجنس 

 ئياتاالبتدا

 املجموع االنـاث الذكـور 

 14 08 06 ابتدائية الشهيد: خربة محمد )بريدة(

 14 13 01 ابتدائية الشهيد: جنيدات محمد)بريدة(

 07 02 05 ابتدائية الشهيد: براديدالزوبير)بريدة(

 06 03 03 ابتدائية الشهيد: هوابرية عبد القادر)بريدة(

 06 04 02 ويالة(ابتدائية الشهيد: سعداوي املختار)تا

 14 13 01 ابتدائية الشهيد: جلخ محمد)تاويالة(

 14 09 05 ابتدائية الشهيد:مشراوي طيب)الحاج املشري (

 14 03 11 ابتدائية الشهيد: شعميد حمان)الحاج املشري (

 89 55 34 املجــــمـــــوع

 ( يوضح تعداد عينة الدراسة02جدول )

 استبيان  83ى األساتذة، وبعد االسترجاع تحصلنا على وتم توزيع االستبيان عل      

 األساليب اإلحصائية املستعملة:-16

 "ألفا كرونباخ" معامل -

 االعتماد على النسب املئوية . -

 املتوسطات الحسابية. -

 T.Testمعامل التباين  -

 ..spssتم االعتماد على الحـــزمة اإلحصائية للعلوم اإلنسانية واالجتماعية  -

 نتائج الدراسة املتوصل إليها:-17

 نحو اإلصالحات التربوية الجزائرية الجديدة.لدى األساتذة نتوقع اتجاهات إيجابية -: نتائج الفرضية األولى -
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بعد تفريغ االستجابات في الجدول و التحقق من النتائج، قمنا بجمع التكرارات العامة لجميع املفحوصين سواء السلبية أو 

أرفض السلبيتان مع موافق بشدة و اإليجابية لكل بديل من البدائل، ثم قمنا بحسابه حيث جمعنا كل من )أرفض بشدة و 

موافق اإليجابيتين( لتشكل االتجاه اإليجابي وتم جمع كل من )أرفض بشدة و أرفض اإليجابيتين مع موافق بشدة و موافق 

 السلبيتان( لتشكل االتجاه السلبي، كما يوضحه الجدول التالي:

 ( يوضح تكرارات األساتذة املتحصل عليها. 3جدول )

 حسب الجدول اآلتي : spssوتعزيزا لذلك قمنا بحساب التباين، واملتوسط الحسابي بواسطة الحزمة اإلحصائية 

 تذة.( يوضح اتجاهات األسا 4جدول )

وهي  0.01وهي قيمة أكبر من مستوى الداللة اإلحصــائية  P=0.000و قيمة  T =6,558( نالحظ أن قيمة 4من خالل الجدول)

 . 92وهي أكبر من املتوسط الفرض ي=   102,73دالة إحصـــائيا، وبما أن قيمة املتوســط الحسابي = 

، لهذا نقول  % 30، أما نسبة االتجاهات السلبية كانت 60ة كانت ( نالحظ أن نسبة االتجاهات اإليجابي12من خالل الجدول )

 أنه يوجد اتجاه ايجابي لألساتذة نحو اإلصالح الجديد ، وهذا يثبت صحة الفرضية األولى.

 توجد فروق ذات داللة إحصائية في اتجاهات األساتذة حسب األقدمية.- نتائج الفرضية الثانية: -

 العينة الفئات
املتوسط 

 ابيالحس

االنحراف 

 املعياري 

درجة 

 الحرية

ف 

 املحسوبة

ت 

 املحسوبة

مستوى 

 املعنوية

 9,525 95,49 39 سنوات 5أقل من 
81 9,362 4,667 ,003 

 15,940 109,16 44 سنوات 5أكثر من 

 ( يوضح فروق األساتذة حسب متغير األقدمية5جدول )

مج التكرارات  العينة

املتوقع الحصول 

 عليها

مج التكرارات 

 املتحصل عليها

النسبة 

 املئوية

االتجاه 

 االيجابي

االتجاه  النسبة املحايد النسبة

 السلبي

 النسبة

83 15355 8586 56 % 5123 60 % 857 10% 2620 30% 

 العينة 
املتوسط 

 الحسابي

االنحراف 

 املعياري 

درجة 

 الحرية

سط املتو 

 الفرض ي

ت 

 املحسوبة

مستوى 

 املعنوية

 0.000 6,558 92 82 14,914 102,73 83 االستبيان
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( أكبر من فئة األساتذة 109.16ساتذة األكثر من خمس سنوات )خالل الجدول نالحظ أن املتوسط الحسابي لصالح األ من 

( ، ونقول أن هناك فروق دالة إحصائية حسب األقدمية لصالح األساتذة 95.49الذين يمتلكون أقل من خمس سنوات )

 الذين يملكون أكثر من خمس سنوات أقدمية في التدريس .

 اتجاهات األساتذة حسب الجنس.توجد فروق جوهرية في  -: نتائج الفرضية الثالثة -

 العينة الفئات
املتوسط 

 الحسابي

االنحراف 

 املعياري 

درجة 

 الحرية
 مستوى املعنوية ت املحسوبة ف املحسوبة

 8,881 92,94 33 الذكور 
81 6,610 5,727 0.000 

 14,609 109,20 50 اإلناث

 ( يوضح املتوسط الحسابي لألساتذة حسب الجنس6جدول )

( 92.94( أعلى من املتوسط الحسابي الخاص بالذكور )109.20الجدول التالي املتوسط الحسابي الخاص باإلناث ) يبين لنا

( لصالح اإلناث مما يتركنا إننا نقبل الفرضية، حيث انه هناك بالفعل فروق جوهرية في اتجاهات 14.60وبانحراف معياري )

 األساتذة حسب متغير الجنس لصالح اإلناث.

 توجد فروق جوهرية في اتجاهات األساتذة حسب مادة التدريس-الفرضية الرابعة:  نتائج -

 العينة الفئات
املتوسط 

 الحسابي

االنحراف 

 املعياري 

درجة 

 الحرية

ف 

 املحسوبة

ت 

 املحسوبة

مستوى 

 املعنوية

 15,046 104,38 71 اللغة العربية
81 1,990 3,395 ,003 

 9,826 93,00 12 اللغة الفرنسية

 ( يوضح املتوسط الحسابي لألساتذة حسب مادة التدريس .7جدول )

( أعلى من 104.38يبين لنا الجدول التالي متغير مادة التدريس، حيث أن املتوسط الحسابي الخاص بأساتذة اللغة العربية  )

الفعل فروق جوهرية في اتجاهات ( مما يتركنا اننا نقول ان هناك ب93.00املتوسط الحسابي الخاص بأساتذة اللغة الفرنسية  )

 األساتذة حسب متغير مادة التدريس لصالح أساتذة اللغة العربية .

 لم تكن عملية التكوين كافية في فهم اإلصالحات الجديدة.نتائج الفرضية الخامسة : -
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 العينة املتغير
املتوسط 

 الحسابي

االنحراف 

 املعياري 

درجة 

 الحرية

املتوسط 

 الفرض ي

ت 

 املحسوبة

ستوى م

 املعنوية

 009, 2,657 10 82 2,066 9,40 83 عملية التكوين

 ( يوضح املتوسط الحسابي لألساتذة حسب عملية التكوين .8جدول )

( ونقول أن 10( املحصل عليــه أقل من املتوسط الفرض ي )9.40من خالل الجدول نالحظ أن املتـــوسط الحسابي لألساتذة )

 كافية في بلورة وفهم اإلصالحات التربوية الجزائرية الجديدة. عملية التكوين بالفعل لم تكن

 مناقشة نتائج الدراسة على ضوء الفرضيات: - 20

 ، ومن خالل النتائج املحصل عليها إحصائيا، كانت لألساتذة اتجاهاتتبين نتائج هذه الدراسة انطالقا من الفرضية األولى-

صالح، ة إزاء هذا اإلصالح واملبنية على نوع من التفاؤل، والتي ترجع إلى فهم هذا اإل إيجابية وهي نتيجة تعبر عن النظرة االيجابي

واعتباره محل تقدم سرعان ما يؤتي أكله في املستقبل، ونحن نعلم أن تكوين االتجاه يرتبط بوضوح الهدف والفهم الجيد 

 (.2017(، ودراسة )حدة نش2017ج دراسة )ميساوي إكرام وآخرون للموضوع، وهذا ما يوافق نتائ

( إلى كون أن اإلصالح من وظائفه التي جاء بها أنها وظيفة نفعية، أو تكيفية يسعى 1991ويعزى هذا حسب سعد إسماعيل )       

 في ُيكون اتجاه قوي وايجابي، حيثلتحقيق قيم وأهداف الفرد في املجتمع الذي ينتمي إليه، وبما أن اإلصالح نتاج اجتماعي ثقا

 أن اإلنسان بطبعه مدني اجتماعي. 

يها (عليها مقارنة بالتكرارات املتوقع الحصول عل %56إال أنه وبالرجوع إلى نسبة اتجاهات األساتذة والتكرارات املتحصل )      

ات محايد واالتجاهات السلبية يظهر لنا أن نسبة االتجاهات اإليجابية غير مرتفعة جدا، إذا حسبنا نسبة تكرار 

(30%+10%=40%.) 

تربوي وهذا ما يحيلنا إلى أنه إذا أردنا أن يبنى في األساتذة اتجاهات إيجابية، فإن هذا يجب أن يبنى على أساس التحليل ال      

يؤثر على األساتذة  للمواقف، وذلك من خالل مواقف تعليمية تعتمد على طريقة التفكير العلمي، إال أن التغيير في النظام

 ويساعدهم في تبني اتجاهات إيجابية بالتدريج نحو اإلصالح.

وهناك كثيرا من العوامل التي تلعب دور كبير في تكوين االتجاهات، كوسائل اإلعالم والجمعات املرجعية، والظروف   

 1االجتماعية والسياسية والتجارب الشخصية.

يقدم مرونة في مناهجه الدراسية، وهذا من خالل التغير الحاصل عبر مراحل تطبيقه  إن اإلصالح التربوي الجزائري الجديد  

 ( أن جمود املناهج الدراسية تؤثر1990)من الجيل األول إلى الجيل الثاني(، مما يولد دافعية لألستاذ حيث أشارت دراسة بيرد)

 على دافعية األستاذ، كما تؤثر في تحديد االتجاه وتكوينه.

                                                           
 189، القاهرة ،ص.6، علم الكتب طعلم النفس االجتماعي(، 2000حامد عبد السالم زهران،)1
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ي فالواقع امليداني واحتكاكنا باألساتذة وجدنا أن أكثر ما يجذبهم نحو هذا اإلصالح نوعية الطرق واألساليب املتبعة ومن      

 تحقيق الكفاءات، وقيمة التقييم املتبع.

وهي أن هناك فروق في االتجاهات حسب األقدمية، حيث بينت النتائج أنه هناك تباين  أما فيما يخص الفرضية الثانية-

ح بين الفئتين في تقبل اإلصالح لدى أصحاب السنوات أكثر عمل من األساتذة الجدد، وهذا متوافق مع دراسة حدة نش واض

 (.2009(، ودراسة بوزيد محمد فارح وجمال ياحي)2017)

راكم من عملية التوهذا راجع إلى كون عامل الخبرة يلعب دور ايجابي في تكوين االتجاهات وتشكيلها واكتساب التقييم الناتج       

 املعرفي واملمارسة املتكررة والذي يعبر عنه باملكون السلوكي.

 " قد توصلت إلى أن وجود الفروق راجع إلى مستوى امتالك وممارسة الكفايات الالزمة للتدريس.دراسة تيلور كما نجد "   

ومن بين مراحل تكوين االتجاه هي املرحلة إن االتجاهات مكتسبة ومتعلمة، تتشكل نتيجة الخبرات والتنشئة االجتماعية،  

التقييمية التي من عواملها تكامل خبرة الفرد مع خبرات أخرى، يمكنها أن تكون اتجاه الفرد، كذلك عامل تكرار الخبرة عدة 

 1مرات، قد يساهم في تكوينه وترسيخه، باإلضافة إلى عامل حدة الخبرة التي يصاحبها االنفعال.

ل على أن تجديد املعارف يساهم في تحسن أداء األستاذ واكتساب معارف ومهارات تسمح له بازدياد دافعيته والواقع يد       

 إلنجاز والرغبة في االستمرارية.

والتي كانت تفرض أنه توجد فروق جوهرية بين الجنسين في اتجاهاتهم نحو اإلصالح، فقد أثبتت  بالنسبة للفرضية الثالثة:-

( من املتوسط 109.20روق بين الجنسين لصالح اإلناث، والذي أظهره املتوسط الحسابي لإلناث أعلى بـ )النتائج أنه توجد ف

(، وتتجلى هاته 2017( وميساوي إكرام ،وآخرون )2011(، وهذا ما يتوافق مع دراسة إبراهيم هياق )92.94الحسابي للذكور بـ )

بع من واقع الظروف االجتماعية ، االقتصادية ، والسياسية االتجاهات اإليجابية لإلناث من خالل أن االتجاهات تن

واأليديولوجية ، وتتماش ى مع مرحلة التطور التي يجتازها املجتمع، خاصة مع توجه الفئة النسوية إلى العمل في مجال التدريس 

 كونها متواجدة بنسبة كبيرة في القطاع التربوي.

كور يولوجية ومرونتها الطبيعية في تقبل األوضاع الجديدة والتكيف معها، وعناد الذوقد يرجع هذا إلى طبيعة األنثى الفس        

في  وعدم تقبلهم ألي تغيير إال بصعوبة، وضرورة إقناعهم بما يتم القيام به قبل الشروع في تنفيذه، وقد يرجع إلى مثابرة اإلناث

 ء به بسرعة وكفاءة. فهم محتوى اإلصالح التربوي وضرورته والعمل على التكيف مع ما جا

اد تعتبر االتجاهات النفسية واالجتماعية أحد نواتج التنشئة االجتماعية، ومن خالل عملية التفاعل االجتماعي بين االفر        

 أثناء املواقف االجتماعية والتربوية.

ينهم مجال التدريس، مما يزيد التفاعل ب وبالرجوع إلى عينة البحث واملجتمع املدروس نالحظ أن الفئة النسوية هي الغالبة في     

 ويساهم في تكوين اتجاه موحد.

 .2فمن الطبيعي أن تتغير اتجاهات الفرد بتغيير انتمائه من جماعة ألخرى أو انتقاله من مجموعة ألخرى      

                                                           
 .27، مذكرة تخرج، جامعة الجزائر ،ص اتجاهات الطلبة الجامعين نحو النظام ل م د(، 2007غيالن زكري)1

 41غيالن زكري، مرجع سابق ،ص2



 
 
 

 

 
 

    2019 - يناير -  49العدد                                    مركز جيل البحث العلمي  
 

106 

التربوي الجديد حسب : والتي تفرض وجود فروق في اتجاهات أساتذة التعليم االبتدائي نحو اإلصالح أما الفرضية الرابعة-

ي مادة التدريس، وبينت النتائج أن مدرس ي مادة اللغة العربية لهم اتجاهات إيجابية نحو اإلصالح التربوي مرتفعة مقارنة بمدرس 

 مادة اللغة الفرنسية.

في في هذه الحالة يكون كما يكون لطبيعة مادة التدريس وتكوين األستاذ في مجال املناهج دور في تحديد االتجاه، فاملكون املعر    

 1له السيادة في تحديد االتجاه، ومن هنا فالتكوين في مادة اللغة العربية يختلف عن مادة اللغة الفرنسية.

 باإلضافة إلى ذلك فأساتذة اللغة الفرنسية تنخفض اتجاهاتهم نحو اإلصالح خاصة في املحتوى، ويرون أنه ال تلبي متطلبات     

ـــالح التربو  ن صعوبة ي نظـــــرا ملا تتميز به من كثافة عالية وبما تتطلبه من وسائل مساعدة، فكثيرا من التالميذ يعانون ماإلصــ

املناهج خاصة في اللغة الفرنسية نظرا ملستوى التالميذ الضعيف والذي يولد صعوبة لألساتذة في الوصول إلى األهداف 

 واملخرجات املنشودة.

 دراستنا نجد أن استجابات أساتذة اللغة الفرنسية في البند السابع الذي يشير إلى محتوى اإلصالح وبالرجوع إلى استبيان     

 ضعيفة جدا مقارنة مع أساتذة اللغة العربية.

ر أن يباد يعني هذا ان األستاذ ال ينبغي أن يقع منتظرا إلى أن تعلن اإلدارة التعليمية أو الوزارة عن برامج للتدريب، لكن ينبغي    

 بتنمية ذاته، وتزويد ننفسه بالقدرات والكفاءات واملعلومات الالزمة.

وبالنظر إلى واقع امليدان نجد أن أساتذة اللغة الفرنسية اتجاه ضعيف يظهر من خالل السلوك املتراخي املتردد، إال أنه سهل       

 2)قوي / ضعيف(. التغيير والتعديل، وهذا ما يصنفه حامد زهران في خانة االتجاه حسب القوة

 71: فكانت عملية التكوين غير كافية ومساهمة في فهم هذا اإلصالح، ومن خالل النتائج تبين لنا أن  أما الفرضية الخامسة-

من األساتذة أجابوا أن التكوين والندوات الشارحة لهذا اإلصالح غير كافية كون اإلصالح لم يمهد له وطبق مباشرة دون  %

ل األساتذة قبل التطبيق ،واالكتفاء بندوات وأيام إعالمية  ال يؤدي بالغرض الذي يهدف إلى جعل األستاذ يقب اللجوء إلى تكوين

على هذا اإلصالح  ، فالعملية التكوينية ال ينبغي أن تكون مجرد إعطاء معلومات أو تؤدي دور عكس ي من خالل إعطاء معلومات 

 لى وضع قنوات حوارية بناءة تساهم في إيصال الفكرة ال املعلومة فقط.تولد النفور عكس اإلقبال ، وهذا ما يحيلنا إ

كل األنظمة التعليمية تعد املعلمين وتزودهم بالكفاءات الالزمة للتعامل مع مختلف البرامج والطرق التعليمية املعتمدة من    

القائد واملوجه فيها قادرا على األخذ بناصية  قبلها حتى تكون النتائج وفق التخطيط وإال تفشل املنظومة التعليمية، إن لم يكن

 3البيداغوجيا التي يدرس بها وينفذها من خالل مالزمة التكوين وديمومته لتفادي املشاكل وضمان النتائج الجيدة.

تل اإلعداد األكاديمي يرتكز أساسا على اإلعداد العلمي ملادة الدراسة حتى يضمن مستوى عميق ودقيق ولهذا يجب أن يح    

الجانب املعرفي الجزء األكبر من تكوينه ألن املكون املعرفي في االتجاه يشكل حججا تقف وراء تقبله ملوضوع االتجاه، وبالرجوع 

                                                           
 .238، مذكرة تخرج، جامعة قسنطينة ،صاتجاهات التعليم املتوسط نحو اإلصالح التربوي في الجزائر( 2011إبراهيم هياق )1

 173حامد زهران، مرجع سابق،ص2

 .68، مذكرة تخرج، جامعة زيان عاشور الجلفة، صالجودة التعليمية في ظل املقاربة بالكفاءات(، 2017)قويدر تمروز3
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إلى االستبيان نالحظ أن استجاباتهم كانت ضعيفة خاصة في عدم توفر الكتب واملجالت واملناشير التي تشرح اإلصالح )البند 

 األيام الدراسية تساهم في عدم رغبة األستاذ في تقبل هذا اإلصالح.(، كذلك قلة الندوات و 16

أن الكثير من الدراسات تؤكد أن املناهج الدراسة قد تموت في يد معلم ال يقدر على تدريسها،  (2000ويشير محمد عدس)

ببساطة أهمية إعداد املعلم  واملنهج امليت قد تعود إليه الحياة إذا ما وجد معلما قديرا متفتحا، ومن هنا يمكن أن نتصور 

 1إعدادا جيدا.

إن املدرسة الحديثة هي فناء رحب وكتاب حسن الطباعة »املدرسة النموذجية في جملة هي  أحمد فايدوقد أجمل الدكتور 

ربوي واإلخراج، ومعلم يقض وغيور" وفي واقعنا اليوم ال نجد املدرسة تتوفر فيها شروط العمل وخاصة ما جاء به اإلصالح الت

الجديد الذي يتطلب شروطا أساسية وظروفا مالئمة وإنما تعتمد على األستاذ بشكل كبير من حيث التحضير أو توفير األدوات 

 الضرورية لسيرورة الحصة، مما يثقل كاهله.

 االستنتاج العام:-21

ا مستوى التطلع إلى هذا اإلصالح ، بهذ و من خالل هاته الدراسة يظهر لنا أنه رغم وجود اتجاهات  إيجابية، إال أنها تبقى دون 

ح فاملدرسة مطالبة برفع إمكانيات التكوين وتحسينها و عليها أن تهتم بالجانب البشري، ومحاولة تكوين اتجاه إيجابي نحو اإلصال 

اإلمكانيات  الذي بدأت في تطبيقه، وإيصال املبتغى والهدف منه وتقريب املفاهيم واإلجراءات الخاصة به لهم ، مع توفير كل

الالزمة له من وسائل و قاعات ومراعاة ظروف تطبيقه ومعالجة املشاكل التي تعترضه، وإيجاد أرضية حفية له حتى يثمر ويؤدي 

املهام املنوطة له ولتحقيق تكوين الفرد املبتغى الذي يكون من مخرجات هذا النظام الجيدة التي تساعد في بناء املجتمع، و 

 ات التي اكتسبها بشكل يعود على املجتمع بالفائدة.توظيف هذه املعلوم

وحتى يبرز دور األستاذ في إنجاح هذا اإلصالح البد من تكوين اتجاهات إيجابية تنبع من واقع املحيط االجتماعي، ومن حالل 

والجماعات  عملية التفاعل في الوسط االجتماعي، عن طريق التكوين االتجاه بواسطة العوامل املساعدة كوسائل والنشر

 املرجعية والتجارب الشخصية وعمليات التوجيه واإلرشاد، والتكوين القبلي والبعدي واملتابعة املستمرة.

ومما يمكن استنتاجه أن مدى قبول اإلصالح من طرف األساتذة والتالميذ، وحتى األولياء ينبئ على وجود دافعية قد تعود 

ألساس اا وإنتاجها كونهم مقتنعين بهذا اإلصالح في نتائجه التي تقودهم إليها وعلى هذا باملدرسة الجزائرية إلى األفضل في مخرجاته

فعلى املدرسة أن تنمي وتقوي هذه الدافعية للسّير الحسن للعملية التعليمية والنهوض بنفسها، فعليها أن تفهم هذا اإلصالح 

ص عليها الضغوط وتبحث في أطرافه واألساليب التي تسهل عليها تطبيقه بصورة أفضل 
ّ
، وتقل

ً
للخروج بنتائج تزيدها فخرا

 واملشاكل التي تتخبط فيها.

 وفيما يلي بعض النقاط التي نراها من األساسيات على املدرسة أن تقوم بها:

فورهم نأو البد من االهتمام باالتجاهات األساتذة ألنها تؤثر في اتخاذ القرارات، وتؤثر في الدافعية، وفي االختيار، وفي إقبالهم  -

 من املواقف.

                                                           
 .40محمد عبد الرحيم عدس، مرجع سابق،ص1
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 االهتمام بالجانب الوجداني االنفعالي في عملية التدريس،والتكوين، واإلصالح على غرار االهتمام بالجانب املعرفي. -

األخذ بعين االعتبار في التقييم أن األساتذة مسؤولين وشركاء أساسيين في مشروع تكوينهم لذا يجب إشراكهم بصورة واضحة  -

 نهم.وتعميق الحوار بي

بذل مجهود من املسؤولين اتجاه األساتذة وذلك بالعناية باملتابعة الفردّية لهم واملتابعة املستمرة لكفاءاتهم ومدى مالئمتهم  -

 لتطبيق اإلصالح.

 ضرورة وضع مرافق بيداغوجية تكوينية والتكفل بكل انشغاالت األساتذة وأن تكون العالقة الثنائية مبنية على أسس متينة. -

سيس كل من التلميذ واألستاذ واإلدارة بضرورة اإلصالح ونشر املعلومات حوله وتوسيع مجاالت النشر واستعمال يجب تح -

 املواقع اإللكترونية للوزارة، وإحداث نشرات شهرية لإلعالم حسب كل ميدان وتخصص لفهم اإلصالح واستيعابه.

ات العاملية وتجهيز املؤسسات الجامعية بوسائل االتصال ضرورة توفير كل اإلمكانات املادية والبشرية تماشيا باملواصف -

 املتطورة في تقديم الدروس.

 يجب االهتمام بعملية تكوين األساتذة، خاصة في مجال الطرائق التدريسية ومهارات املمارسة البيداغوجية. -

 توفير الوسائل البيداغوجية املناسبة لتحقيق الكفاءة املستهدفة. -

 عالمي واالشهاري عند وضع أي إصالح أو التخطيط ألي برنامج.االهتمام بالجانب اإل  -

تحسين الوضعية املهنية لألستاذ من خالل توفير الظروف املناسبة لتأدية مهامه واملشاركة في إنجاح اإلصالح التربوي عن  -

 طريق تحسين مكانته االقتصادية واالجتماعية.

 قائمة املراجع:

 الكتب:-

مدخل التطبيق املقاربة بالكفاءات في ظل اإلصالح التربوي الجديد في الجزائر ( ،2011ن )صبرينة حديدان ،شريفة معد -1

 ، جامعة قاصدي مرباح ورقلة، الجزائر.،ملتقى التكوين بالكفايات في التربية

 .، الكويت3، دار القلم ،طعلم النفس التعليمي (، 1995محمد خليفة بركات ) -2

 ، عمان.1،دار الفكر للطباعة والنشر والتوزيع ،طالفاعل والتدريس الفعال  املعلم(، 2000محمد عبد الرحيم عدس ) -3

، منشورات بيداغوجيا اإلدماج املفاهيم واملقاربات الديداكتيكية للممارسات اإلدماجية(،2010عبد الكريم غريب) -4

 عالم التربية، الدار البيضاء، املغرب.

 ، القاهرة.6الكتب ط ، علمعلم النفس االجتماعيحامد عبد السالم زهران،  -5

 ،مؤسسة الوارف للنشر والتوزيع، ب ط، عمان األردن.علم النفس االجتماعي(، 2004كامل محمد علوان الزبيدي ) -6

 املذكرات :-

 ، مذكرة تخرج، جامعة قسنطينة .اتجاهات التعليم املتوسط نحو اإلصالح التربوي في الجزائر( 2011إبراهيم هياق ) -1

اإلصالح التربوي وإشكالية الهوية في املنظومة التربوية الجزائرية دراسة تحليلية تقويمية ،( 2013إسماعيل رابحي ) -2

 .، أطروحة دكتوراه، قسم العلوم االجتماعية، باتنة ،الجزائرلفلسفة التغيير في ضوء مقاربة حل املشكل

ة تخرج، جامعة محمد بوضياف، ، مذكر اتجاهات أساتذة التعليم االبتدائي نحو مناهج الجيل الثاني( 2017حدة نش ) -3

 املسيلة. 

 ، مذكرة تخرج، جامعة الجزائر. اتجاهات الطلبة الجامعين نحو النظام ل م د(، 2007غيالن زكري ) -4



 
 
 

 

 
 

    2019 - يناير -  49العدد                                    مركز جيل البحث العلمي  
 

109 

 ، مذكرة تخرج، جامعة زيان عاشور الجلفة.الجودة التعليمية في ظل املقاربة بالكفاءات(، 2017قويدر تمروز ) -5

، مذكرة مكملة لنيل لمي املرحلة االبتدائية واملتوسطة نحو مقاربة التدريس بالكفاءةاتجاهات مع( ،2003ناصر جاللي، ) -6

 شهادة املاجستير، جامعة قاصدي مرباح ، ورقلة.
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 إدمان االنترنت وعالقته ببعض املتغيرات لدى عينة من تالميذ التعليم املتوسط
 2وض زين العابدين/جامعة وهران املقر الباحث د.بوفرة مختار/جامعة معسكر                 

  

 

 

   ملخص:

 مستوى  في الفروق على التعرف لدى تالميذ التعليم املتوسط، وكذا إدمان االنترنتهدفت الدراسة إلى الكشف عن مستوى 

تلميذ  126تبعا ملتغير الجنس،محل االقامة واملستوى التعليمي،تكونت عينة الدراسة من لدى تالميذ إدمان االنترنت

وتمت املعالجة اإلحصائية للبيانات ببرنامج الرزم اإلحصائية للعلوم االجتماعية لميذة،طبق عليهم مقياس إدمان االنترنت، وت

SPSS، تالميذ التعليم املتوسط،كما أظهرت النتائج وجود لدى إدمان االنترنت من منخفض مستوى  وجود وكشفت النتائج عن 

في إدمان االنترنت بين تبعا ملتغير الجنس ومحل االقامة،وكذا عدم وجود فروق ترنت في إدمان االن إحصائية دالة فروق ذات

 .مختلف املستويات الدراسية

 ميذ، التعليم املتوسط.، التال إدمان االنترنت: الكلمات املفتاحية

Abstract׃ 

The present study aim at identifying the level of Internet addiction among middle School. And see if there are 

differences in the level of Internet addiction to students depending on the gender variable,and residence.The 

sample consisted of (176) Students.The researcher uses Internet addiction scale. The results of this study show 

There is a low level of  internet addiction of the sample of this research.It also shows There are statistically 

significant differences in Internet addiction according to sex and residence. 

Keywords  .Internet Addiction, Students, Middle School ׃
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 مقدمة: 

وفي التواصل مع غيره إلى  االنسان منذ أحقبة غابرة عدة صعوبات وحواجز مكانية وزمنية في ايصال املعلومات واألخبار عرف

أن ظهرت الرسالة كأول وسيلة للتواصل ثم الهاتف والتلغراف،رغم ذلك بقى يعاني  من محدودية التواصل ما حتم عليه التطور 

ر التكنولوجيا الحديثة  ووسائل االتصال التي كسرت جميع الحواجز املكانية باستمرار مع متطلبات عصره وبدأت  تظه

 والزمنية وأصبح العالم قرية صغيرة.

ولعل أبرز مظاهر التكنولوجيا الحديثة ما يعرف باالنترنت التي أصبحت تربط العالم،وبات استعمالها من الضروريات امللحة 

ه في البيت والشارع  ومكان العمل وفي جميع مجاالت الحياة،وإن استخدامات في حياة االنسان املعاصر التي أصبحت تالحق

االنترنت لدى أفراد املجتمع لها دوافع مختلفة فمنهم من يمتلك دافع التجربة والفضول وحب االستطالع، والبعض ملواكبة 

لدوافع إلى أن سوء االستخدام العصر،وآخرون بدافع البحث والتعلم،وفئة اخرى بدافع التسلية والترفيه،ورغم تعدد ا

 واإلفراط سيأخذ منحنى أخر وهو ظهور ما يعرف باإلدمان على االنترنت. 

 مشكلة الدراسة

إن إدمان االنترنت لدى أفراد املجتمع يختلف باختالف املراحل العمرية،وأساس هذا االختالف انفراد  كل مرحلة عن أخرى 

من متصفحي  %90هم الفئة العمرية االكثر إدمانا إذ أثبتت بعض الدراسات أن بمميزات وخصائص خاصة بها،وإن املراهقين 

(أن املستخدمين من الشباب كانوا أكثر عرضة 2007،كما توصل فرارو)1االنترنت هم من طلبة الجامعة كونهم من املراهقين

 اإلنترنت يعانون  شبكة خدميمست من %32أن  Newsweekالنيوزويك  مجلة أشارت،كما 2لخطر ادمان االنترنت من الكبار

من املراهقين  %38 إلى أنKyunghee Kim, et al(2006 )وآخرون  كيم هي كيونغ ،توصلت دراسة3املفرط اإلنترنت من إدمان

 .4يعانون من أعراض اإلدمان على االنترنت في كوريا

دام املفرط واالنهماك في مواقع التواصل أما على املستوى التربوي فقد أصبح إدمان االنترنت يهدد التالميذ نتيجة االستخ

االجتماعي وكذا األلعاب االلكترونية التي أصبحت مؤخرا شبحا يهدد حياة التالميذ،وهذا أثر على حياتهم العامة،وإن استمرار 

هور بعض الوضع على حاله حتما ستكون له عواقبه وخيمة على الجانب النفس ي واالجتماعي للتلميذ بالدرجة االولى من خالل ظ

                                                           
،ص 270،ص68،مجلة الفتح،العددإدمان االنترنت وعالقته بالدافعية نحو التحصيل لدى طلبة جامعة ديالى(.2016سلمى كامل حسين)1

 .301 -269ص

 ، مجلةاإلنترنت إدمان ملقياس السيكومترية الخصائص(.2016مرس ي) محمد مختار محمود، سحر سامي عزب، هبة محمود الدين حسام 2

 .362-333،ص ص 242،ص34النفس ي،مصر،العدد اإلرشاد النفس ي، مركز اإلرشاد

 جامعة ،مجلةالجامعيين الطلبة من عينة لدى تاإلنترن إدمان خفض في سلوكي- معرفي إرشادي برنامج فاعلية(.2015شاهين) أحمد محمد3

 390-358 ،ص ص360العدد،ص ،19 اإلنسانية،املجلد العلوم األقص ى، سلسلة

،رسالة ورقلة بمدينة ميدانية دراسة االنترنت مستخدمي املتمدرسين املراهقين لدى واالجتماعية النفسية املشكالت(.2014مسعودة هتهات) 4

 .59العلوم االنسانية واالجتماعية،جامعة قاصدي مرباح ورقلة،صماجستير،غير منشورة،كلية 
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االعراض النفسية كاالكتئاب والقلق واالنطواء وتدني مستوى التحصيل الدراس ي،أما على مستوى االسرة واملجتمع فيصبح 

 مدمن االنترنت في صراع مع أسرته وينعزل عن مجتمعه.

تالميذ التعليم ومن هنا جاءت الحاجة للبحث والتعرف على مستوى االدمان على االنترنت وعالقته ببعض املتغيرات لدى 

 :اآلتية  التساؤالتاملتوسط، ومن هنا تم طرح 

 ما مستوى االدمان على االنترنت لدى تالميذ التعليم املتوسط؟ 

 ؟في مستوى االدمان على االنترنت تبعا ملتغير الجنس فروق هل توجد 

 ؟هل توجد فروق في مستوى االدمان على االنترنت تبعا ملتغير االقامة 

 فروض الدراسة: 

  تالميذ  التعليم املتوسط.  االدمان على االنترنت مرتفع لدى مستوى 

 في مستوى االدمان على االنترنت بين التالميذ الذكور واالناث فروق توجد. 

 هل توجد فروق في مستوى االدمان على االنترنت بين التالميذ القاطنين في املدينة والقاطنين في االرياف. 

 أهداف الدراسة:

 تالميذ  التعليم املتوسط.  االدمان على االنترنت مرتفع لدى مستوى سة إلى الكشف عن هدفت الدرا 

 ي مستوى إدمان االنترنت بين الذكور واإلناثف الكشف عن الفروق. 

 الكشف عن الفروق في مستوى االدمان على االنترنت بين التالميذ القاطنين في املدينة والقاطنين في االرياف 

 ائج علمية من خالل الدراسة التطبيقية وطرح توصيات كمساهمة في إثراء الحلول العملية لظاهرة إدمان محاولة الخروج بنت

 االنترنت.

 أهمية الدراسة:

 ادمان االنترنت لدى شريحة مهمة من املجتمع وهي فئة املراهقين التي ينبغي رعايتها  مستوى  تكمن أهمية الدراسة في تحديد

 التي تغزو العالم. ملواجهة الثورة املعلوماتية

  تكمن أيضا أهمية الدراسة في كونها انطالقة إلجراء املزيد من الدراسات االخرى الخاصة بتالميذ مرحلة التعليم املتوسط

 على مستوى البيئة املحلية،باعتبار الدراسات السابقة خصت واهتمت بالدرجة األولى بطلبة الجامعة.

 اية املراهقة التي تتسم بعدة تغيرات نفسية،جسمية واجتماعية.تناول مرحلة عمرية مهمة وهي مرحلة بد 

 .تعزيز ميدان الدراسات والبحوث بدراسة حديثة في تحديد مستوى االدمان على االنترنت وخصوصا على املستوى املحلي 
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 الدراسات السابقة:

 (:2000وآخرون) مياآر دراسة

 ذات العوامل على عنه، والتعرف الناجمة الشخصية واملشاكل نتاإلنتر  إدمان مستويات على التعرف إلى الدراسة هدفت

طالب،وتوصلت النتائج إلى أن  676كوريا، وشملت عينة الدراسة  في املتوسطة املدارس طالب بين اإلنترنت بإدمان الصلة

 ذات ايجابية اتعالق هناك أيضا أن كانت لديهم نسبة الخطر،وأثبتت %3,1من الطلبة يشكون من مخاطر املحتملة،و80,9%

 يقضيها التي والساعات اإلنترنت إدمان بين ايجابية كبيرة وعالقة الشخصية واملشاكل اإلنترنت إدمان بين إحصائية داللة

 .1غيرهم من أكثر األثر قوية شخصية مشاكل لهم اإلنترنت على املدمنين باللعب،واملراهقين املستخدم

 Tsai & Lin(2001:)ولن دراسة تس ي

 تايوان،ممن في املدارس طلبة من مراهقا 90من الدراسة عينة عليه،وتكونت واإلدمان االنترنت نحو االتجاه معرفة ىإل هدفت

 ضبع خالل من االنترنت على باإلدمان التنبؤ إمكانية إلى الدراسة نتائج أشارت وقد اإلنترنت على اإلدمان معايير عليهم انطبقت

 .2وأسرية ومدرسية صحية مشكالت عنه تنتج االنترنت على اإلدمان وأن رنتلإلنت املفرط كاالستخدام املتغيرات

 (:2002كانوال ) دراسة

 اإلنترنت إدمان عن الناجمة املشكالت وأهم اإلنترنت استخدام على املدارس طلبة إدمان مدى على التعرف إلى الدراسة هدفت

 مدمنين الطلبة من%65 أن أهمها نتائج لعدة الدراسة د،وتوصلتفي الهن18-16لدى أطفال املدارس التي تتراوح أعمارهم مابين 

 الدخول  تسجيل عمليات بسبب النوم اإلنترنت،وفقدان على الوقت قضاء نتيجة عمالفي القيام باأل  تأخير هناك انترنت،وأنه

 اإلنترنت إدمان في وقفر  اإلنترنت،كما توصلت إلى وجود دون  من مملة ستكون  الحياة بأن الليل،ويشعرون متأخر من وقت في

 عن الناجمة االجتماعية بالعزلة الشعور  في واإلناث الذكور  بين مفرط،وتوصلت أيضا إلى وجود فروق وبشكل الذكور  لصالح

 .3بإفراط املستخدمات اإلناث لصالح وذلك اإلنترنت إدمان

 Oh(2003:)دراسة أوه 

 العوامل على التعرف،و بك – جيونغ منطقة في املتوسطة املدارس طلبة لدى اإلنترنت على لإلدمان امليل درجة فهم هدفت إلى

 إلى النتائج أشارت املنطقة،وقد هذه في املتوسطة املدارس من طالبا  450الطلبة،شملت العينة هؤالء لدى امليل هذا في املؤثرة

 عال ميل لديهم أو كمدمنين واصنف الذين الطلبة نسبيا،أما منخفضا كان املتوسطة املدارس طلبة بين اإلنترنت إدمان أن

                                                           
افات و اجتماعية النفس املشكالت(.2011األسطل) خليل يونس يعقوب 1  خان بمحافظة اإلنترنت مراكز على املترددين لدى السلوكية االنحر

 .81، رسالة ماجستير،غير منشورة،كلية التربية الجامعة االسالمية غزة،صيونس

 لدى االتصال ومهارات واالكتئاب االجتماعي والتكيف األكاديمي بالتحصيل وعالقته استخدام االنترنت(.2012يف الطروانة، الفنيخ ملياء)نا 2

 .331-283،ص ص292(ص1)20والنفسية، التربوية للدراسات اإلسالمية الجامعة ،مجلةالقصيم جامعة طلبة

 82ص األسطل،نفس املرجع السابق، خليل يونس يعقوب3
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 بين سلبية ووجود عالقة واالكتئاب، اإلنترنت إدمان بين إيجابية عالقة الدراسة وجدت ،كما%27عالية نسبتهم كانت لإلدمان

 .1االكتئاب هو اإلنترنت إلدمان امليل في األقوى  العامل أن توصلت إلى،كما والدعم الشخصية والعالقات اإلنترنت إدمان

 Kim, & al(2004:)وآخرون  كم دراسة

 الدراسة عينة تكونت الكوريين،حيث املراهقين لدى االنتحارية واألفكار واالكتئاب اإلنترنت إدمان بين هدفت ملعرفة العالقة

 اقتربت38%  أن ،كما%16املدمنين  نسبة أن إلى الدراسة املدن،أشارت في يسكنون  الذين الثانوية املدارس في طالبا1573من

 االنتحارية،وإلى واألفكار واالكتئاب اإلنترنت على اإلدمان بين إيجابية عالقة وجود إلى اإلدمان،كما أشارت درجة من اتهمدرج

 .2للجنس يعزى  إحصائية داللة ذي فرق  وجود عدم

 Ko, & Al (2005:)وآخرون  كو دراسة

بين  التايواني املجتمع في املشكلة هذه راسةد أجل من املعلوماتية،وذلك الشابكة إلدمان جين"" مقياس بناء إلى هدفت

 ، إلدمانCIASبدقة  يتمتع املقياس أن إلى النتائج الثانوية،توصلت مراهقا من املدارس 454من املراهقين،تكونت العينة

،وصلت عالية تشخيصية املعلوماتية الشابكة
ً
 الشابكة إدمان يعانون  العينة من 19.8%أن تبين ،كما%89,6إلى جدا

 .3أكثر أسبوعيا أو ساعة عشرين بمعدل املعلوماتية الشابكة على يجلسون  لوماتية وهماملع

 Li   Xiaasi(2006 :)دراسة اكسايوس ى لي

 1949هدفت إلى التعرف على املشكالت املرتبطة بإدمان االنترنت وسماتها واألسباب املؤدية له، تكونت العينة من 

مدينة هيفاي الصينية،توصلت النتائج الدراسة إلى أن معدل إدمان الذكور أعلى  طالبا اختيروا من ست مدارس إعدادية في

ى من االناث،وأن إدمان االنترنت في الضواحي أقل من املدن، والذين يمتلكون أجهزة الكمبيوتر أعلى ادمانا باعتبار لديهم مستو 

 .4معيش ي مرتفع

 (:2008الغامدي) دراسة

 راهقين على مقاهي االنترنت وعالقتهم ببعض املشاكل النفسية لدى طالب على مدى تردد امل التعرف إلى هدفت

                                                           
 ضوء اإلنترنت في مقاهي مرتادي من عينة لدى العصابية باالستجابات وعالقته اإلنترنت على اإلدمان(.2008سمور) مقدادي،قاسم مؤيد1

 .36-15،ص ص18،ص1 ،عدد4 التربوية،الجلد العلوم في األردنية ، املجلةاملتغيرات بعض

 19سمور،نفس املرجع السابق،ص وقاسم مقدادي مؤيد2

،مجلة جامعة دمشق، إدمان الشابكة املعلوماتية)االنترنت(وعالقته ببعض املتغيرات لدى طلبة جامعة دمشق فرع درعا(.2014لعمار)خالد ا3

 .438-395، ص ص 408، ص30املجلد 

نسان واملجتمع، ،مجلة علوم االالعالقة بين ادمان االنترنت والشعور باالغتراب النفس ي لدى طلبة جامعة أم البواقي(.2015سامية ابريعم)4

 .240-225،ص ص225، ص15العدد
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 إلى النتائج املقاهي االنترنت،وخلصت على املترددين من طالبا 300مقدارها عينة املكرمة،وتكونت بمكة الثانوي  مرحلة التعليم

 قبل من االنترنت استخدام واألنشطة املجاالت أكثر،وأن  88%إلى تصل لالنترنت املستخدمين املراهقين ونسب أعداد أن

 .1 %66.3بنسبة والترفيه للتسلية كانت املراهقين

 (:2008العمري) دراسة

 محايل محافظة في الثانوية املرحلة طالب لدى واالجتماعية النفسية آثارها وبعض اإلنترنت هدفت إلى الكشف عن إدمان

الثانوية،توصلت النتائج إلى أن نسبة استخدام الطالب لالنترنت  لةاملرح طالب من طالبا 211من التعليمية، تكونت العينة

 لصالح االستخدام نسبة في فروق ثانوي،كذا وجود الثالثة طالب لصالح االستخدام نسبة في فروق ،وأنه توجد%7,7بلغت

 بالنوم مرتبطة شكالتم لإلنترنت النفسية اآلثار الشرعي،كما توصلت النتائج أيضا إلى أن أهم على الطبيعي القسم طالب

 .2للعزلة امليل االجتماعية والحزن أما اآلثار بالكآبة والشعور 

 (:2008دراسة شين وين)

املراهقين املدمنين ومقارنتهم باملراهقين الذين  عند النفسية واألعراض االجتماعية للعالقات الحساسية دراسة هدفت إلى

 33مدرسة إعدادية،وست مدارس من أصل 87سبع مدارس من أصل يمتازون بسوء استخدام االنترنت،سحبت العينة من

طالبا تراوحت أعمارهم  3662مدرسة ثانوية،وأربع مدارس مهنية من مقاطعة تايوان من الريف واملدينة وبلغ عدد أفراد العينة 

خدام االنترنت،ولم يرتبط نسبة سوء است 9,2مثلت نسبة إدمان االنترنت و %20,8عاما،وقد أشارت النتائج إلى أن  21 -11بين 

 .3العمر بإدمان االنترنت

  (:2008دراسة جانج وآخرون)

طالب  912هدفت إلى الكشف عن املتغيرات والعوامل املرتبطة بإدمان االنترنت بين الشباب واملراهقين الكوريين،بلغت العينة 

معدالت ادمان االنترنت، وأنهم يدمنون الشات من الطالب أظهروا ارتفاعا في %30من طالب املدارس،وقد أظهرت النتائج أن 

 .4مع االقران واألصدقاء،وكذلك يعانون أعراض واضطرابات نفسية عديدة

 (:2009دراسة زبورالزكي وآخرون)

 هدفت إلى الكشف عن معلومات اجتماعية وديمغرافية حول طريقة استخدام الكومبيوتر واالنترنت لدى الطلبة، 

                                                           
،رسالة ماجستير،غير منشورة،جامعة تردد املراهقين على مقاهي االنترنت وعالقتهم ببعض املشاكل النفسية(.2008عبد هللا بن أحمد الغامدي)1

 .97أم القرى، السعودية،ص
،ودور التربية االسالمية في ن وجهة نظر طلبة الجامعة االسالمية غزةاالثار السلبية الستخدام االنترنت م(.2011قنيطة ) بكر أحمد أحمد 2

 .42عالجها،رسالة ماجستير غير منشورة،كلية التربية،جامعة االسالمية غزة،ص

ية لتربو ،املجلة الدولية اادمان االنترنت وعالقته بأساليب املعاملة الوالدية لدى عينة من طالب جامعة امللك سعود(.2016فهد بن علي طيار)3

 .446-404ص 419،ص،ص3، العدد5املتخصصة، املجلد

 .420فهد بن علي طيار،نفس املرجع السابق،ص4
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طالب من مدارس املراحل الثالثة،وأظهرت النتائج أن واحد من كل أربعة من العينية مدمن 120تكونت عينة الدراسة من 

 .1انترنت وأن االدمان أكثر انتشار بين الطلبة االصغر سنا

 (:2011دراسة كاظم حمد)

لب من املراحل طا 50هدفت إلى الكشف عن إدمان األطفال واملراهقين على االنترنت وعالقته باالنحراف،تكونت العينة من 

من املرحلة االعداية، وتوصلت النتائج إلى  15من املرحلة املتوسطة و 30طالب من مرحلة االبتدائي و 5التعليمية الثالثة منهم 

 .2%38من الطالب مدمنين على االنترنت،بينما بلغت نسبة غير املدمنين  %62أن 

 (:2015دراسة حامدي)

 عینة على العدواني والسلوك النفس ي االغتراب من وكل اإلنترنت على ماناإلد بين العالقة عن الكشف إلى هدفت

رنت تلميذ ببعض ثانويات والية الوادي،قدر فيها التالميذ املدمنين على اإلنت 406الثانویة،تكونت العينة من  املرحلة تالمیذ من

 ذالتالمی لدى االنترنت ادمان في واإلناث الذكور  احصائیة بين داللة ذات تلميذ،ومن بين النتائج املتوصل إليها وجود فروق 118

 النفس ي االغتراب من وكل اإلنترنت على اإلدمان بين موجبة ارتباطیة عالقة الذكور،كما توصلت الدراسة إلى وجود لصالحو 

  .3الثانویة املرحلة تالمیذ لدى العدواني والسلوك

 (:2015دراسة محمد قاسم)

ت وعالقته بسمات الشخصية املرضية لدى األطفال واملراهقين والفروق وفقا ملتغير الجنس هدفت إلى معرفة ادمان اإلنترن

 6-5-4طالب من مدارس مدينة حلب في الصفوف 351واملرحلة النمائية لدى األطفال واملراهقين،تكونت العينة من

ت النتائج إلى وجود عالقة بين ،تم استخدام مقياس ادمان االنترنت ومقياس التحليل اإلكلينيكي،وتوصل9-8-7والصفوف

ادمان االنترنت وكل من توهم املرض،القلق االكتئابي،امللل واالنسحاب،كما تبين وجود فروق بين الجنسين  في ادمان االنترنت 

  .4ولصالح الذكور، ووجود فروق بين االطفال واملراهقين لصالح املراهقين

 

                                                           
،رسالة ماجستير،غير ادمان االنترنت وعالقته بالقلق واالكتئاب لدى املراهقين الفلسطينيين(2016جابر يحي عبد القادر العزايزة)1

 .32منشورة،كلية التربية،جامعة االسالمية غزة،ص

،ص 127،ص19،مجلة العلوم النفسية،جامعة بعداد،العددإدمان األطفال واملراهقين على االنترنت وعالقته باالنحراف(.2011كاظم حمد) 2

 .130-107ص

رسالة ،الوادي بوالیة الثانویة املرحلة تالمیذ لدى العدواني والسلوك النفس ي باالغتراب وعالقته اإلنترنت على اإلدمان(.2015صبرينة حامدي ) 3

 .156ماجستير غير منشورة،كلية العلوم االنسانية واالجتماعية والعلوم االسالمية،جامعة باتنة،ص

،مجلة ادمان اإلنترنت وعالقته بسمات الشخصية املرضية لدى األطفال واملراهقين)دراسة ميدانية في حلب((.2015حمد قاسم عبد هللا)م4

 32-9،ص ص9،ص64الطفولة العربية، العدد
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 (:2016دراسة الجبيله)

 ومعرف العالقة بين الرياض بمدينة الثانوية املرحلة طالبات لدى اإلنترنت إدمان مستوى  عن الكشف هدف إلى

 وتقدير الحياة عن الرضا من اإلنترنت بإدمان التنبؤ الذات،وإمكانية وتقدير الحياة عن من الرضا وكال اإلنترنت إدمان 

يستخدمن اإلنترنت بشكل معتدل  لطالباتا من نسبة طالبة،وقد توصلت الدراسة إلى أن أعلى381من الذات،تكونت العينة

،تليها نسبة الطالبات الالتي يستخدمن %28,6 بشكل مرتفع اإلنترنت يستخدمن ممن نسبة بلغت ،بينما%65,4حيث بلغت

 .1%0,8حاد بشكل اإلنترنت يستخدمن من نسبة بلغت كما،%5,2بلغت  االنترنت بشكل منخفض حيث

 مصطلحات الدراسة:

 إدمان االنترنت:

ساعة أسبوعيا دون وجود سبب وظيفي أو  38( ادمان االنترنت بأنه استخدام االنترنت أكثر من 1998) Youngرفت يونجع

 أما،2أكاديمي يدفع إلى ذلك ومشابه إلدمان امليسر من حيث الطبيعة املرضية لكليهما وبهذا فهو اضطراب ضبط االنفعاالت

تخدام املطول لشبكة االنترنت ملدة ستة ساعات أو أكثر في اليوم وعدم قدرة االس أنهادمان االنترنت ( فتعرف 2014الزيدي)

( إدمان االنترنت أنها حالة من انعدام السيطرة واالستخدام املفرط للمواقع 2016بينما يرى فهد)،3الفرد االستغناء عنه

تعتريه نتيجة لذلك اضطرابات نفسية وسلوكية االلكترونية، ما يؤثر تأثيرا سلبيا في ممارسة الفرد الطبيعية ملهامه الحياتية و 

،ما 4واجتماعية قد تتشابه مع غيرها من االضطرابات التي تعتري الشخص املدمن للعقاقير واملواد املؤثرة نفسيا وسلوكيا

 ياسمق من خالل إجابته على التلميذ عليها يحصل التي تعريف ادمان االنترنت إجرائيا من خالل هذه الدراسة فهي الدرجة

 (.84( وأقصها أربع وثمانون)0ادمان االنترنت اذ تتراوح أدنى قيمة صفر)

 منهج الدراسة:

إدمان االنترنت لدى تالميذ التعليم املتوسط،والتعرف على الفروق في ادمان  مستوى  معرفة إلى تهدف الحالية الدراسةإن 

 يعة هذه الدراسة.لطب هو املالئم الوصفي املنهج االنترنت تبعا لبعض املتغيرات فإن

                                                           
املجلة الدولية  ،الذات لدى طالبات املرحلة الثانوية وتقدير  الحياة عن بالرضا وعالقته اإلنترنت إدمان.(2016الجوهره بنت فهد الجلبيه)1

 .323-300،ص ص301،ص5،العدد5التربوية املتخصصة،املجلد

،مجلة دراسات نفسية،كلية التربية، مدمنات االنترنت االكتئاب والذكاء االنفعالي لدى عينة من(.2009سميرة بنت عبد هللا بن مصطفى كردي )2

 .166-121،ص ص138،ص،1،العدد19جامعة الطائف،املجلد

،رسالة إدمان االنترنت وعالقته بالتواصل االجتماعي والتحصيل الدراس ي لدى طلبة جامعة نزوى(.2015الزيدي أمل بنت علي بن ناصر)3

 .8معة نزوى،صماجستير غير منشورة،كلية العلوم واآلداب،جا

 .409فهد بن علي طيار،نفس املرجع السابق،ص 4
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 عينة الدراسة:

 تم اختيارهم بطريقة  2017/2018شملت الدراسة الحالية تالميذ ستة متوسطات بوالية معسكر للموسم الدراس ي 

 تلميذ والجدول التالي يوضح توزيع العينة: 176عشوائية، وتم تطبيق أداة الدراسة على عينة مكونة من 

 حسب املتغيرات الديمغرافية( يوضح توزيع العينة 01الجدول رقم)

 املجموع النسبة املئوية التكرار الخاصية املتغيرات

 الجنس

 %48,29 85 ذكور 

176 
 %51,71 91 إناث

 االقامة

 %63,06 111 حضر
176 

 %36,94 65 ريف

 وصف أدوات الدراسة:

ادمان  ستخدمت في قياس مستوياتاملقاييس التي اوأهم  الدراسات السابقة العربية واألجنبية بعد مراجعة مختلف

يتمتع به من خصائص سيكومترية  (إلدمان االنترنت ملا2011استخدام مقياس األسطل) األنسب أنه منرأى الباحثان ،االنترنت

،واألوزان على النحو ( فقرة ذات السلم خماس ي)دائما،كثيرا،أحيانا،نادرا،أبدا(21عالية،يتكون من واحد وعشرون)

 ( كحد أقص ى يحصل عليه كل التلميذ.84( وأعلها أربع وثمانون)0درجة على املقياس صفر) ى(وتتراوح أدن0،1،2،3،4التالي)

 الخصائص السيكومترية للمقياس:

  صدق املقياس:

تلميذ،وبعدها تم حساب الصدق بطريقة  60قام الباحثان بالتأكد من صدق املقياس من خالل تطبيقه على عينة مكونة

 لجدول التالي يوضح ذلك:الصدق التمييزي،وا

 ( يبين معامالت االرتباط املتبادلة بين كل بند والدرجة الكلية02جدول رقم)

 مستوى الداللة درجة الحرية قيمة"ت" درجة الطرف األدنى درجة الطرف األعلى

 2ع 2م 1ع 1م

14,485 30 0,05 

11,75 6,44 53,25 9,47 
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مستوى  عند وهي دالة 14,485املحسوبة "ت" طريقة املقارنة الطرفية بلغت قيمة يتضح من خالل الجدول السابق وبإستخدام

0,05. 

 ثبات املقياس: -ب

 ، وبعد تصحيحه أصبح معامل الثبات 0,784تم االعتماد على طريق التجزئة النصفية في األداة األولى حيث بلغ معامل الثبات 

وثبات وهذا ما يبرر  صدق من عالية بخصائص سيكومترية ت یتسممقياس إدمان االنترنومما سبق يتضح أن ،0,879يساوي 

 من استعماله في الدراسة الحالية.

 األساليب اإلحصائية املستعملة: 

 .SPSSتمت معالجة البيانات إحصائيا باستخدام برنامج الرزم اإلحصائية للعلوم االجتماعية 

 عرض وتحليل النتائج:

 الفرضية األولى:

ى مرتفع من إدمان االنترنت لدى تالميذ التعليم املتوسط،وللتحقق من صحتها تم استخدام اختبار"ت" مستو وجود نصت على 

 لعينة واحدة والجدول يوضح ذلك:

 إدمان االنترنت لدى تالميذ التعليم املتوسط درجة ( يوضح مستوى 03جدول رقم )

 املؤشرات اإلحصائية

 املستوى 

 النسبة املئوية التكرار

 49,43 87 منخفض

 33,53 59 متوسط

 17,04 30 مرتفع

 

، بينما نسبة 49,43(أن درجة إدمان االنترنت لدى التالميذ منخفضة حيث بلغت النسبة03يتضح من خالل الجدول رقم)

33,53 17,04تمثل درجة متوسطة من االدمان على اإلنترنت،بينما بلغت نسبة الفئة املدمنة على االنترنت  . 

هذه النتيجة املنخفضة إلى أن التالميذ عموما ال يعانون من إدمان االنترنت بشكل كبير،وإنما يكونوا معرضين  ويمكن تفسير

لإلدمان وإفراط في االستخدام بين الحين واألخر ويرجع ذلك لفترات االستخدام والولوج حيث متقطعة وغير منتظمة،وهي 
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ة عالية من الوعي بمخاطر االنترنت وسلبياتها وخاصة بعدما برزت تظهر كمشكلة فردية،كما أصبحت االسرة أيضا على درج

ظاهرة إدمان األلعاب االلكترونية على الوجهة ومن هنا عمل األولياء على مراقبة ومتابعة أبنائهم أثناء استخدامهم لالنترنت 

ها، ووجود بعض العوامل االخرى ووفقا لبرنامج زمني منظم،كما أصبح ينصب اهتمامهم على املواقع التعليمية أكثر من غير 

التي قد تحد من ظاهرة إدمان االنترنت كعدم توافر االنترنت باملناطق النائية ولدى بعض االسر ذات الدخل املحدود الغير 

 وتتفق النتيجة مع ما توصلت إليهقادرة على تلبية كل احتياجات أبنائها وخاصة إذا ما تعلق االمر ببعض الكماليات كاالنترنت،

(،والتي توصلت 2014(،دراسة حيدر)2010(،ودراسة الخنتوش ي)2005)NicholsنيكوالسOh(2003،)دراسة أوه كل من 

 (،ودراسة2000وآخرون) مياآر دراسةنتائجها إلى وجود مستوى منخفض من إدمان االنترنت،بينما اختلفت مع 

دراسة جانج Ko, &Al(2005،)دراسةكو وآخرونKim, & al(2004،)وآخرون  كم دراسة(،2003دراسة كنوال)،(2002كانوال)

(،دراسة كاظم 2010)Young دراسة يونج(،2009(،دراسة زبور الزكي وآخرون)2008الغامدي) دراسة(،2008وآخرون)

( التي توصلت إلى وجود مستوى مرتفع إلدمان اإلنترنت،كما توصلت دراسة 2008دراسة العمري)،(2011حمد)

 إلى وجود مستوى معتدل من إدمان االنترنت.(2016)الجبيله(،ودراسة 2011معيجل)

 الفرضية الثانية:

نصت على وجود فروق ذات داللة إحصائية في مستوى إدمان االنترنت لدى التالميذ تبعا ملتغير الجنس،وللتحقق من صحتها 

 تم حساب اختبار"ت" الجدول يوضح ذلك:

 بعا ملتغير الجنسإدمان االنترنت ت في درجة الفروق ( مستوى 04جدول رقم )

 املؤشرات

 املتغير
 ن

املتوسط 

 الحسابي
 االنحراف املعياري 

 قيمة"ت"
 مستوى الداللة

 27,12 85 ذكور 

 

 

 

 

19,16 
 دالة 2,618

 17,58 19,87 91 إناث

 

ث ولصالح وهي دالة إحصائيا،مما يؤكد على وجود فروق بين الذكور واإلنا 2,618نالحظ من الجدول السابق أن قيمة "ت"بلغت 

يملكون فرص كثيرة في استخدام االنترنت داخل وخارج املنزل ودون وجود ،ويمكن إرجاع السبب إلى أن التالميذ الذكور الذكور 

وشعورهم بالحرية املطلقة،وكذا أوقات الفراغ  التي يعيشها الذكور والفضول الزائد  أي رقيب وال أي حسيب وفي جميع االوقات

 يملكون متسعا من الوقت النشغالهم في القيام باألعمال املنزلية وكذا املراقبة املسلطة عليهم من قبل خالفا لإلناث فإنهم ال

  Liدراسة اكسايوس ى لي(،2002كانوال) دراسة وتتفق هذه النتائج معاألوليات،ومحدودية استخدام االنترنت داخل البيت،

Xiaasi(2006(دراسة عباس،)2010،)(2015دراسة محمد قاسم)،(2015دراسة حامدي) والتي توصلت في مجملها إلى وجود،

فروق دالة احصائيا بين الذكور واإلناث في إدمان االنترنت ولصالح الذكور، بينما اختلفت نتائج الدراسة مع دراسة بتري 
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االنترنت ولصالح (والتي توصلت إلى وجود فروق دالة إحصائيا بين الذكور واإلناث في درجة إدمان 1998) Petri & Gunnوجين

(إلى عدم وجود فروق بين الذكور واإلناث في 2006دراسة زامل)(،و 2004)Kim, & alوآخرون  كم دراسةاإلناث، كما توصلت 

 درجة إدمان االنترنت.

 الفرضية الثالث:

لتحقق من صحتها نصت على وجود فروق ذات داللة إحصائية في مستوى إدمان االنترنت لدى التالميذ تبعا ملتغير اإلقامة، ول

 تم حساب اختبار"ت" الجدول يوضح ذلك:

 إدمان االنترنت تبعا ملتغير االقامة في درجة الفروق ( مستوى 05جدول رقم )

 املؤشرات

 ن املتغير
املتوسط 

 الحسابي
 مستوى الداللة قيمة"ت" االنحراف املعياري 

 16,78 18,15 48 منطقة ريفية

 دالة 2,896
 19,10 26,42 78 منطقة حضرية

 

نالحظ من الجدول السابق توجد فروق دالة إحصائيا في إدمان االنترنت تبعا ملتغير االقامة ولصالح تالميذ املدن،حيث أن 

 .8962,قيمة "ت" بلغت 

ويمكن ارجاع هذا الفرق إلى عدم تساوي الفرص في استخدام االنترنت حيث أن تالميذ املدن يمتلكون فرص كثيرة في استعمال 

نترنت وتوفر خدماتها داخل بيوتهم وخارجها وبمقاهي االنترنت وحتى في هواتفهم النقالة ولديهم أوقات فراغ وامتالكهم الحرية اال 

الزائدة،أما تالميذ االرياف فإن طبيعة البيئة تفرض عليهم التفرغ ملساعدة أوليائهم في أعمالهم الخاصة،وكذا عدم توفر 

الريفية،وكذلك وجود بعض القيود على االبناء كاعتبار االنترنت ش يء ال فائدة منه،كما أنه خدمات االنترنت ببعض املناطق 

رغم توفر االنترنت في بعض املناطق الريفية وامتالك البعض للهواتف النقالة املزودة بخدمة النات نجد أن الغالبية يجد 

(والتي تمت بست مدارس 2006) Li  Xiaasiوس ى ليصعوبة في الوصول إلى الشبكة،وتتفق نتائج دراستنا مع دراسة اكساي

 إعدادية في مدينة هيفاي الصينية والتي توصلت في نتائجها إلى أن إدمان االنترنت في الضواحي أقل من املدن.

 التوصيات واالقتراحات:

 عقد ندوات وأيام دراسية في الوسط املدرس ي لبيان ايجابيات وسلبيات االنترنت. -

التدخل الوقائي من أجل تحقيق التوافق النفس ي لدى التالميذ وباشراك جميع الفاعلين في امليدان من ضرورة االهتمام ب -

 أخصائيين نفسانيين واجتماعيين،وأولياء االمور.

 إعداد برامج إرشادية وعالجية للتخفيف من إدمان االنترنت لدى تالميذ التعليم املتوسط.  -
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 وقت الفراغ لدى املراهقين وملمارسة أنشطتهم وهواياتهم. إنشاء النوادي الثقافية والرياضية لسد -

 إجراء املزيد من الدراسات والبحوث لبيان مدى خطورة الظاهرة وربطها ببعض املتغيرات االخرى. -

 :قائمة املراجع 

دور ،و االثار السلبية الستخدام االنترنت من وجهة نظر طلبة الجامعة االسالمية غزة(.2011قنيطة) بكر أحمد أحمد -1

 .التربية االسالمية في عالجها،رسالة ماجستير غير منشورة،كلية التربية،جامعة االسالمية غزة

،رسالة ادمان االنترنت وعالقته بالقلق واالكتئاب لدى املراهقين الفلسطينيين(.2016جابر يحي عبد القادر العزايزة) -2

 .ماجستير،غير منشورة،كلية التربية، جامعة االسالمية غزة

 إدمان ملقياس السيكومترية الخصائص(.2016مرس ي) محمد مختار محمود،سحر سامي عزب،هبة محمود الدين حسام -3

 .34النفس ي،مصر العدد اإلرشاد النفس ي، مركز اإلرشاد ، مجلةاإلنترنت

إدمان الشابكة املعلوماتية)االنترنت(وعالقته ببعض املتغيرات لدى طلبة جامعة دمشق فرع (.2014خالد العمار) -4

 .30مجلة جامعة دمشق، املجلدرعا،د

،مجلة علوم العالقة بين ادمان االنترنت والشعور باالغتراب النفس ي لدى طلبة جامعة أم البواقي(.2015سامية ابريعم) -5

 .15االنسان واملجتمع،العدد

،مجلة إدمان االنترنت وعالقته بالدافعية نحو التحصيل لدى طلبة جامعة ديالى(.2016سلمى كامل حسين) -6

 .68الفتح،العدد

 املرحلة تالمیذ لدى العدواني والسلوك النفس ي باالغتراب وعالقته اإلنترنت على اإلدمان(.2015صبرينة حامدي ) -7

 .،رسالة ماجستير غير منشورة،كلية العلوم االنسانية واالجتماعية والعلوم االسالمية،جامعة باتنةالوادي بوالیة الثانویة

،رسالة تردد املراهقين على مقاهي االنترنت وعالقتهم ببعض املشاكل النفسية(.2008عبد هللا بن أحمد الغامدي) -8
 .ماجستير،غير منشورة،جامعة أم القرى، السعودية

ادمان االنترنت وعالقته بأساليب املعاملة الوالدية لدى عينة من طالب جامعة امللك (.2016فهد بن علي طيار) -9

 .3، العدد5ة،املجلد،املجلة الدولية التربوية املتخصصسعود

،مجلة العلوم النفسية،جامعة إدمان األطفال واملراهقين على االنترنت وعالقته باالنحراف(.2011كاظم حمد) -10

 .19بعداد،العدد

 الطلبة من عينة لدى اإلنترنت إدمان خفض في سلوكي -معرفي إرشادي برنامج فاعلية(.2015شاهين) أحمد محمد -11
 .19 اإلنسانية،املجلد العلوم سلسلة األقص ى، جامعة ،مجلةالجامعيين

ادمان اإلنترنت وعالقته بسمات الشخصية املرضية لدى األطفال واملراهقين)دراسة (.2015حمد قاسم عبد هللا)م -12

 .64،مجلة الطفولة العربية،العددميدانية في حلب(

 دراسة االنترنت خدميمست املتمدرسين املراهقين لدى واالجتماعية النفسية املشكالت(.2014مسعودة هتهات) -13
 .،رسالة ماجستير،غير منشورة،كلية العلوم االنسانية واالجتماعية،جامعة قاصدي مرباح ورقلة،ورقلة بمدينة ميدانية

 مرتادي من عينة لدى العصابية باالستجابات وعالقته اإلنترنت على اإلدمان(.2008سمور) مقدادي،قاسم مؤيد -14
 .1 ،عدد4 التربوية،الجلد العلوم في األردنية ، املجلةاتاملتغير  بعض ضوء اإلنترنت في مقاهي
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 واالكتئاب االجتماعي والتكيف األكاديمي بالتحصيل وعالقته استخدام االنترنت(.2012نايف الطروانة، الفنيخ ملياء) -15
 .(1)20والنفسية، التربوية للدراسات اإلسالمية الجامعة ،مجلةالقصيم جامعة طلبة لدى االتصال ومهارات

افات و اجتماعية النفس املشكالت(.2011األسطل) خليل يونس عقوبي -16  مراكز على املترددين لدى السلوكية االنحر
 .، رسالة ماجستير،غير منشورة،كلية التربية الجامعة االسالمية غزةيونس خان بمحافظة اإلنترنت
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 ة التربويين بمدينة تبوكمتطلبات تطبيق إدارة املعرفة في املدارس الثانوية من وجهة نظر القاد

 د.بانقا طه الزبير حسين/جامعة الخرطوم، السودان

 اإلدارة العامة للتعليم بمنطقة تبوك، السعوديةسعد سويلم الرشيد/ 

 

 

ABSTRACT 

The requirements of the application of knowledgement at secondary schools from education leaders point of 

views in Tabook city. The two researchers adopted the descriptive methodology. The study population 

comprised 545 education leaders. The two researchers selected a random sample of 278 education leaders. 

They used the questionnaires asatool for data collection. For data analysis, they use the statistical package for 

social science analysis. The researchers came to to these most important findings : the real state of the 

requirements of the application of knowledge management is generally at ameidium degree. There are no 

statistically significant differnces at in education leaders, estimations for the requirements of the application of 

knowledge managements in general. However, at domains level, there are differences in the requirements of 

the organizational structure due to job rank variable of administrational experience. In favour of those whose 

experience is longer. The study come to many recommendations, the most important are : the ministry of 

education has to start setting asuitable strategy for applying the requirements of knowledge management at 

secondary schools, astractegy matches the school’s ambition. 

KEY WORDS : Knowledge management.   Secondary schools.  Education leaders   
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 ملخص :

م هدفت الدراسة إلى التعرف على تصورات القادة التربويين ملتطلبات تطبيق إدارة املعرفة في املدارس الثانوية من وجهة نظره

. اختار الباحثان عينة عشوائية بسيطة 545بمدينة تبوك. اتبع الباحثان املنهج الوصفي؛ وشمل مجتمع الدراسة)
ً
( قائدأ تربويا

. استخدم الباحثان أداة اإلستبانة لجمع البيانات، ولتحليل البيانات استخدم الباحثان برنامج الح278بلغت)
ً
 تربويا

ً
زمة ( قائدا

لي على املستوى الكمتطلبات تطبيق إدارة املعرفة أنَّ واقع صل الباحثان إلى العديد من النتائج، أهمها: (. وتو SPSSاإلحصائية)

جاءت بدرجة ممرتفعة، وأظهرت النتائج عدم وجود فروق ذات داللة إحصائية في تقديرات القادة التربويين ملتطلبات تطبيق 

ا على مستوى  إدارة املعرفة على املستوى الكلي. زى متطلبات الهيكل التنظيمي تعاملجاالت فقد أظهرت النتائج وجود فروق في  أمَّ

 داريةوجود فروق في متطلبات الثقافة التنظيمية تعزى ملتغير الخبرة اإل ، و ملتغير املركز الوظيفي ولصالح فئة املشرفين التربويين

أبرزها أنَّ تبدأ وزارة التربية والتعليم بوضع  ولصالح أصحاب الخبرة األطول. وتوصلت الدراسة إلى مجموعة من التوصيات

 استراتيجية مناسبة لتطبيق إدارة املعرفة في املدارس الثانوية وبما يتفق مع تطلعاتها.

 .: إدارة املعرفة، املدارس الثانوية، القادة التربويينالكلمات املفتاحية

 مقدمة:

مة الغالبة على بيئة العمل املحيطة بنا هي التقلب،  ،الم تغييرات جذرية سريعةيشهد الع  ومتتابعة حيث أصبحت الّس 

يجة والتغيير الديناميكي السريع باإلضافة إلى تمييز هذا التغيير بالتقدم التكنولوجي، واحتوائه على الكثير من التناقضات؛ ونت

ماء اإلدارة إلى ضرورة التخلص من املبادئ اإلدارية القديمة املستهلكة على أن لذلك حدث نوع من التوجه لدى العديد من عل

 ينظر إلى بعضها نظرة جديدة تتواءم مع مرحلة القرن الحادي والعشرين وتحدياته الكبيرة.

 العصر، اتمتطلب مع ومعاصرة للتكيف هادفة إدارية ووسيلة اليوم، ملنظمات الحقيقي العصب واملعلومات املعرفة، وتعد   

 إطارها في تصاعدت التي الفكرية املعطيات ظل في واإلبداع وتحقيق التميز الثروة خلق في أهمية األكثر املورد هي املعرفة أنَّ  إذ

املجتمعات  بين العالقات رقعة واتساع واالتصاالت املعلومات وثورة والخصخصة الفكرية كالعوملة املفاهيم من العديد

 مباشر، غير أو مباشر به بشكل وارتبطت إال املنظمة في نشاط أو عملية أي تترك ال املعرفة إدارة وتكاد ،اإلنسانية املختلفة

 املنظمات جميع في اإلدارية النشاطات ملختلف واملحرك الفعلي التنظيمية العمليات جوهر تمثل املعلومات أنَّ  حيث

 .1اإلنسانية

                                                           

: دار .املعرفة (. منظمة2010خضير.) حمود، /1  والتوزيع. للنشر صفاء عمانَّ

 رسالة دكتوراه، مكة، جامعة أم القرى. :السعودية الجامعات في تطبيقها وإمكانية املعرفة (. إدارة2007ياسر.) العتيبي، /2

ة رسالة ماجستير غير منشورة، الرياض: جامعة نايف العربي .املتطلبات اإلدارية واألمنية لتطبيق اإلدارة اإللكترونية .(2011). يدالعمري، سع /3

   .للعلوم
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 هذا في أكبر بجهد تقوم على املؤسسات التربوية أن تفرض العاملية اوتحدياته العصري، بمفهومها املعرفة فإدارة 

 الشاغل لخبراء الشغل وهي املتقدمة، األمم عليها تبنى التي األسس من أصبحت الفكري، املال املعرفة ورأس املجال، فإدارة

 املعرفة، إدارة في نوعية نقلة تحدث أنَّ  عليها ويفرض للمؤسسات التربوية، تحدي أكبر يشكل وهذا الحاضر، وقتنا في العالم

 .1األساس هذا على استراتيجياتها وتبني

 كبيرا في كافة جوانبه، وذلك لتلبية سوق العمل ومتطلباته فإنَّ  (.2007العتيبي،
ً
وفي ظل تطوير التعليم الذي يشهد اهتمأما

تطوير في ظل منظومة التكامل ينتج عنه تكوين قيادات االهتمام بتطوير املجال اإلداري بإعتباره أحد الركائز املهمة في عملية ال

فاعلة وقادرة على قيادة عملية التطوير واالرتقاء بالعملية التعليمية التعلمية، ومن هذا املنطلق برزت العديد من الدعوات 

توصيات املؤتمر االثاني  والتوصيات إلى التحول الحثيث نحو نمط إنتاج املعرفة في البنية االجتماعية واالقتصادية. كما جاءت

(، والذي أقيم في أبو ظبي، لتؤكد على أهمية االهتمام بالبنية األساسية إلدارة 2011إلدارة املعرفة في الشرق األوسط سنة)

 املعرفة من خالل املوارد البشرية، والتقنية، وثقافة بيئة املعرفة، والعمل على املشاركة الفعلية داخل وخارج املنظمة، وتأكيد

 .2التواصل عبر الشبكات االجتماعية

 توصيات املؤتمر الثاني إلدارة املعرفة وتقاسم املوارد في سلطنة ُعمان على ضرورة اتخاذ تدابير فعالة لبذل      
ً
وكما أكدت أيضا

بنية األساسية إلدارة الجهود املتعلقة بإيجاد الوعي إلدارة املعرفة الفعالة، ورفع درجته بين عامة الجمهور، كما أوص ى بتعزيز ال

املعرفة بدول مجلس التعاون الخليجي، إضافة إلى توفير الدعم الالزم لتطوير العاملين في مجال املعرفة من أجل تأهيلهم، 

 اإلدارة . إلى أنَّ 3وذلك من خالل أنشطة التدريب والتطوير املناسبة في املجاالت ذات الصلة بإدارة املعرفة. ويشير الكبيس ي

 التعليمية العملية تحسين تهدف إلى الواعية املدرسية لتنظيماتها، واإلدارة مصغرة وصورة التعليمية اإلدارة من جزءً  ةاملدرسي

 النظام يبرز هنا ومن السليم. التوجيه وتوجيههم بمسؤولياتهم املدرسة في العاملين تبصير خالل من األداء بمستوى  واالرتقاء

 البحثية باملراكز وانتهاء واملدرسة العائلة من ابتداءً  نمط التفكير، في حقيقية وثورة فوري رتغيي إلحداث محرك كأهم التعليمي

. 4التعليمي النظام أساس وتوظيفها وتحليلها عليها والحفاظ تحصيلها تدعم التي املعرفة والوسائل تصبح بحيث والجامعات

  أن لإلدارة املدرسية ويمكن القول 
ً
 أن للمديرين وينبغي املناسبة، البيئة التعليمية وتوفير العمل، نشؤو  تسيير في كبيًرا دورا

                                                           

 

 

 .للتنمية اإلدارية العربية املنظمة القاهرة: منشورات.املعرفة إدارة. (2005)الدين. الكبيس ي، صالح /4

 .والتوزيع للنشر مؤسسة الوراق :عمانَّ  .واملفاهيم املمارسات "املعرفة . إدارة(2007)لوف.الخ امللكاوي، إبراهيم /5
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 العملية خدمة في الستخدامها ونشرها وتنظيمها واملعلومات توليد املعرفة على وتعمل الحوار تشجع تنظيمية ثقافة يتبنوا

 .وغيرها املناسبة القرارات اتخاذ أو التخطيط أو حل املشكالت في سواءً  التعليمية

 الدراسة وأسئلتها مشكلة 

  تلقى التي املعاصرة، اإلدارية املفاهيم من املعرفة إدارة تعد 
ً
 السيماو  التربوية، املهتمين باإلدارات من متزايًدا اهتماما

 ومخططة مدروسة بطريقة املطلوب التغيير وإحداث املعرفة وتنظيمها خلق في لدورها نظًرا التعليمية، واملؤسسات املدارس

ل تتمث قوية معرفية أساسية بنية من تمتلكه ممثلة باملدارس الثانوية، وبما التنظيمية. واملؤسسات التربوية ستوياتامل كافة في

  املؤسسات أولى من هي املجتمعية، الخدمة به في تسهم والتقنية، وبما البشرية العناصر وجود في
َ
 إدارة مدخل تسلك ألّنها

 املبدأ. هذا لتبني مالئمة املؤسسات أكثر ومن لديها، امللموسة وغير امللموسة إدارة املوجودات في املعرفة

 أسلة الدراسة:

 سعت الدراسة الحالية لإلجابة عن األسئلة اآلتية:

 ما متطلبات تطبيق إدارة املعرفة في املدارس الثانوية من وجهة نظر القادة التربويين؟ /1

( في تقديرات القادة التربويين ملتطلبات تطبيق إدارة α≤0.05لة )هل هنالك فروق ذات داللة احصائية عند مستوى دال /2

 املعرفة باختالف املتغيرات)الخبرة اإلدارية، املركز الوظيفية(؟ 

 أهداف الدراسة

يكمن الهدف من الدراسة الحالية في الكشف عن واقع متطلبات تطبيق إدارة املعرفة في املدارس الثانوية من وجهة نظر        

 دة التربويين بمدينة تبوك، ويمكن تحقيق ذلك الهدف من خالل األهداف التفصلية التالية:القا

 التعرف على متطلبات تطبيق إدارة املعرفة في املدارس الثانوية من وجهة نظر القادة التربويين. /1

التربويين ملتطلبات تطبيق إدارة ( في  تقديرات القادة α≤0.05معرفة الفروق ذات الداللة االحصائية عند مستوى داللة ) /2

 املعرفة باختالف املتغيرات)الخبرة اإلدارية، املركز الوظيفية(.

 أهمية الدراسة: 

تستمد الدراسة الحالية أهميتها من أهمية املوضوع الذي تتناوله، كونه يمس جوهر إدارة املدارس الثانوية بشكل كبير،          

ة أصبح التطور والتجديد سمة أساسية فيها، وأصبحت االستجابة لهذه التطورات ضرورة، حيث أن هذه اإلدارة تعمل في بيئ

وتعتبر إدارة املعرفة إحدى الوسائل األساسية الداعمة لهذه اإلدارات للوصول إلى مرحلة التميز، وعلى وجه التحديد فإنَّ أهمية 

 الدراسة الحالية تتمثل في النقاط األتية:

 أهمية خالل من وذلك في املدارس الثانوية املعرفة إدارة تطبيق متطلبات على الضوء لتسليط محاولة الدراسة هذه تعد /1

 .املدارس الثانوية في اإلداري وتطويره النظام تحسين في كأسلوب املعرفة إدارة مدخل
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املدارس  في املعرفة إدارة يقتطب على متطلبات التعرف يودون  الذين والدارسين للباحثين كمصدر الدراسة هذه اعتبار يمكن /2

 .املجال هذا في البحوث من املزيد إلجراء واملهتمين الباحثين الدراسة نقطة إنطالق هذه تشكل الثانوية، وقد

 النظام تطوير في في املدارس الثانوية املعرفة إدارة متطلبات تطبيق واقع تحديد خالل من الدراسة هذه نتائج تسهم قد /3

 .كفاءة املدارس الثانوية زيادة يؤدي إلى مما التعليم بمدينة باململكة العربية السعوديةاإلداري بإدارة 

 اتوظيفه ومجاالت بإدارة املعرفة تعليم تبوك  في إدارة  اإلدارية القيادات تعريف في الدراسة هذه تسهم أن الباحثان يتطلع /4

 .منها واالستفادة

 حدود الدراسة:

 لية على القادة التربويين باملدارس الثانوية بمدينة تبوك باململكة العربية السعودية. وذلك ملعرفةاقتصرت الدراسة الحا   

متطلبات تطبيق إدارة املعرفة في املدارس الثانوية من وجهة نظر القادة التربويين، في الفصل الدراس ي األول للعام 

 م(.2018الدراس ي)

 املصطلحات والتعريفات اإلجرائية

هي مزيج من الخبرة والقيم واملعلومات السياقية وبصيرة الخبير التي تزّود بإطار عام لتقييم ودمج الخبرات واملعلومات  :املعرفة

الجديدة، فهي متأصلة ومطبقة في عقل العارف بها، وهي متضمنة في املنظمة واملجتمع وليس في الوثائق ومستودعات املعرفة 

 في الروتي
ً
 . 1ن التنظيمي واملمارسات واملعاييرفحسب، ولكنها تظهر أيضا

ه، والقيم التي توصل إليها الفرد وتراكمت لدي جمع للبيانات واملعلومات والخبرات  واملهارات والقدراتهي التعريف اإلجرائي: 

وذلك من خالل حصوله على معلومات وحقائق وأفكار ومبادئ عن طريق التعليم النظامي أو الجهد الشخص ي املتمثل في 

لبحث والدراسة الحرة، والتي تتوافر في املدارس الثانوية واملؤسسات التي تعمل معها أو تتبعها وتقدم في سياق معين يساعد ا

 اإلداريين على الفهم واتخاذ القرار املناسب.

 ظيم وخزن وتن وتصنيف وجمع التقاط أجل من ما مؤسسة أو منظمة قبل من املوجه املنظم الواعي الجهد هيإدارة املعرفة: 

 املؤسسة ووحدات وأقسام أفراد بين للتداول واملشاركة جاهزة وجعلها املؤسسة تلك بنشاط العالقة ذات املعرفة أنواع كافة

 .2التنظيمي واألداء القرارات اتخاذ كفاءة مستوى  يرفع بما

                                                           

:. املعرفة إدارة إلي (. املدخل2009الستار.) عبد العلي، /6  .املسيرة دار عمانَّ

: .املعرفة إدارة في معاصرة (. اتجاهات2008عواد.) محمد الزيادات، /7  توزيع.وال للنشر دار صفاء عمانَّ

 ع،الراب السنوي  الدولي العلمي املؤتمر مقدمة إلى عمل ورقة االئتمان، مخاطر تقليل في املعرفة إدارة (. دور 2004غالب.) سعد والرفاعي، ياسين، /8

. الزيتونة، جامعة  عمانَّ

 التوزيع. و  للطباعة العصرية املكتبة :القاهرة. اإلدارية املعلومات نظم (.2002الفتاح.) عبد املغربي، /9

10/ Karl, S. (2010). The new organization wealth: managing and measuring knowledge-based Assets, San Francisco: Berrett 

Koehler.  
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فة، وتنظيمها، وتخزينها، وتطبيقها، هي العمليات املعرفية التي تساعد املدرسة على توليد وتشارك املعر  التعريف اإلجرائي:

وإدامتها لجميع منسوبي املدرسة من معلمين وطالب وعاملين واملستفيدين. والتي تتمثل في املجاالت األتية مجال متطلبات) 

 الثقافة التنظيمية، الهيكل التنظيمي، القيادة واإلدارة، تكنولوجيا املعلومات(.

( وملدة ال تقل عن سنة واحدة، ويملك صناعة : هو كل فرد يشغل منصالقائد التربوي 
ً
 تربويا

ً
)مدير مدرسة ثانوية أو مشرفا

ً
با

 القرار في مؤسسة تعليمية في منطقة تبوك.

 اإلطار النظري والدراسات السابقة

 مزيجعرفة امل أنَّ والذي يرى فيه  1ياسينوباستعراض األدب التربوي، نجد العديد التعريفات ملفهوم إدارة املعرفة فقد عرفها 

 ممتزجة عن معلومات عبارة هي آخر بمعنى أي والقرارات، األفعال التي تهدي واإلجراءات والقواعد واألفكار املفاهيم من

 أوضاع جديدة بخلق واملنظمات لألفراد يسمح فريد كتركيب بعض مع بعضها يعمل التي والقيم والحقائق واألحكام بالتجربة

ها  2املغربيالتغيير. كما عرفها  وإدارة  امليدانية والدراسات العلمي والتفكير البحث حصيلة من تكوينه تم الذي الرصيدبأنَّ

 والفهم التبصر اعتبرها فقد 3كارل  . أماالزمان أشكال اإلنتاج الفكري لإلنسان عبر من وغيرها اإلبتكارية، املشروعات وتطوير

متكرر  بشكل وتطبيقها لآلخرين املعرفة نقل وعند ببراعة، للعمل ساس ياأل  املصدر تعتبر العملية التي القدرة على ينعكس الذي

ها 4اكرمان في حين يرى  .الكفاءة يزيد مالئم بشكل استخدامها وعند الخبرات، تراكم ذلك إلى يؤدي  بشرية عوامل تتضمن بأنَّ

  .والبراعة واملناهج واملهارات والتوقعات واألحكام واملفاهيم والرؤى واملعتقدات الحقائق مثل وغير حية بشرية وغير

ويؤكد العديد من الباحثين على أهمية إدارة املعرفة باعتبارها هي في األساس نتاج لعملية انتقالية من االقتصاد القائم على  

ور الصناعة إلى االقتصاد القائم على املعرفة ومن ثم إلى مجتمع املعرفة وذلك على نطاق أوسع وأشمل والذي تتمثل فيه ظه

 . 5املنظمات القائمة على املعرفة

وتتأتى أهمية إدارة املعرفة كمكون جوهري لنجاح املنظمات وبقائها واستمرارها من القدرة على املساهمة في ايجاد وتطوير رؤية 

إدارة املعرفة تتمثل . ومن هذا املنطلق يمكن القول أنَّ أهمية 6مستقبلية تعبر عن املوقع واملكانة التي تريد أن تصل إليها املنظمة

                                                           

11/ Ackerman, M. (2000). The intellectual challenge: The gap between socialand technical feasibility, Human Computer 

Interaction,15(2), p179-203.     
 

 

 

 

 

 

 .العصرية املكتبة املنصورة: .للمعرفة األمة عقل تربية املعرفة: (. تربية2010شنودة، إميل.) /12

: دار. املعرفة إدارة (.2009أميرة.) طالب، عالء والجنابي، /13  .صفاء عّمانَّ

 الزيات مرجع سابق. /14

 الحديث.  الجامعي املكتب :القاهرة.املنظمات وتطوير املعرفة (. إدارة2004عامر.) الكبيس ي، /15
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في تحفيز االبداع واالبتكار والوصول إلى أفكار ومشاركات ابداعية من مختلف املستويات اإلدارية، وزيادة مرونة املنظمة من 

خالل اعتماد أشكال للتنسيق والتصميم والهيكلة التي تساعدها على االستجابة للبيئة الخارجية، تحويل املنظمات إلى 

قادرة على التكيف مع التغير املتسارع الذي يشهده عالم اليوم ومواجهة التعقيدات املتزايدة في بيئة األعمال.  مجتمعات معرفية

 للرصيد املتاح من البيانات واملعلومات، وزيادة 
ً
 في تمكين املنظمات من اتخاذ القرارات الصحيحة وفقا

ً
وتكمن أهميتها أيضا

ملنظمات إلى كيفية إدارة منظماتهم، وتخفيض التكاليف املقترنة باألداء وأساليب كفاءة وفاعلية التنظيم ومساعدة مديري ا

 .1وطرق العمل

باملنظمة، ومنها  واملتطلبات األساسية املقومات من مجموعة توافر يتطلب املعرفة إدارة مفهوم وتطبيق تبني إنَّ          

حيث أكد الباحثون على أهمية فهم العالقة بين البيانات واملعلومات  املعرفية والتي تتمثل في البيانات واملعلومات، االحتياجات

واملعرفة وتلك العالقة هي التي تحدد كيف تؤخذ املعرفة من مصادرها الحقيقية، فاملعلومات هي مجموعة من البيانات ذات 

علومات ذات املعنى ووضعها في نص معنى جمعت مع بعضها لتصبح مهمة يمكن االفادة منها، وأنَّ املعرفة ما هي إال تجميع للم

. كما أن تطبيق 2للوصول إلى فهم يمكننا من االستنتاج، وأنَّ العالقة بين البيانات واملعلومات واملعرفة هي ما يسمى بهرم املعرفة

ها  املعرفة باملعرفة الضمنية Balogum3املعرفة يتطلب املعرفة الضمنية واملعرفة الصريحة والتي يعرفها   املركبة املعقدة، بأنَّ

ا املعرفة الصريحة  باطالع يتمتعون  الذين الناس عقول  في الكيف والفهم معرفة شكل على واملتراكمة املصقولة وغير واسع. أمَّ

ها املعرفة التي يمكن تقاسمها مع اآلخرين Petrides4فيعرفها   هذه وتتعلق بأنَّ

 وتخزينها، عليها الحصول  يمكن التي املنظمة، ملفات وسجالت في ملخزنةوا املوجودة الظاهرية واملعلومات بالبيانات املعرفة 

واالتصال. كما  والتشغيل التقويم ومعايير وأسس ومستنداتها، وموازنتها وإجراءاتها وبرامجها املنظمة بسياسات تتعلق والتي

 العلمية للمعرفة املنظم وهي التطبيق املعلومات، وتكنولوجيا والتقنية التحتية البنية يتطلب تطبيق إدارة املعرفة توفير

 :هي رئيسية عناصر ثالثة والتقنية إلى التحتية صًنفت البنية عملية. وقد وأغراض في تطبيقات االكتشافات من ومستجداتها

 توفير5األجهزة واملعدات، والبرمجيات، واملوارد املعرفية
ً
 الجزء ري البش الجانب الالزم، والذي يعد البشري  املال رأس . وأيضا

 األساس يتضمن لكونه أهدافها، تحقيق في املعرفة إدارة نجاح عليها يتوقف التي أهم املقومات ومن املعرفة، إدارة في األساس ي
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 املعرفة لتوليد بالنشاطات الالزمة القيام مسؤولية عليهم تقع التي "املعرفة بأفراد" يعرفون  املعرفة وهؤالء عبره الذي تنتقل

 واملعلومات البيانات قواعد أعظم العاملين تعتبر عقول  لذا الالزمة، البرمجيات بإعداد القيام إضافة إلى يعها،وتوز  وتخزينها

 ويساهم فيها خبرة وأحدثهم األفراد أكثر من ويستفيد مباشرة يتحدث أن فرد فيها لكل تسمح أن منظمة أي على يستوجب مما

 . 1باألهمية املعلومات كتل مثل يقدمون  الذين يشعر األفراد أن في ذلك

هي مجموعة من املبادئ التي التخطيط والتنفيذ، وأمن املعلومات، ومبادئ إدارة املعرفة  وكذلك الوعي املعرفي، ويشمل   

 واحد مما كفريق العمل من ااملدرسة في العاملون  فيه يستطيع الذي املستوى  على التعاون تتضمنها إدارة املعرفة ومن أهمها 

 للمعرفة.  الحقيقي التبادل عملية يسهل مما املعرفي، والثقة التشارك يةعمل يسهل

املعرفة،  في التشارك تكبح التي الثقافة ولكن هنال بعض املشكالت والتحديات التي تواجه إدارة املعرفة، مثل سيطرة         

 . ويضيف2ومحتواها املعرفة إدارة ملفهوم الكافي اكاإلدر  املعرفة، واالفتقار إلى إلدارة الداعمة العليا القيادة واالفتقار إلى

 Thierrauf3 أو نظام منفذي أنَّ  إذ أبرزها العزلة ومن املعرفة إدارة تطبيق عملية  تواجه التي املعيقات أو املشكالت بعض 

 وتطوير بناء ؤدي إلىي قد الذي األمر عزلة، لهم يسبب مما من املوظفين غيرهم عن بعيًدا يعملون  قد املعرفة إدارة برنامج

التشغيلية  واألعمال باألنشطة قناعتهم على ينعكس مما الشخصية، النظام منفذي معتقدات تتالءم مع وامكانيات قدرات

 واإلدارة النظام منفذي واإلجراءات بين واالمكانيات القدرات حول  اختالف وجود يعني مما العليا، اإلدارة تفضلها ال قد التي

 برامج في واضح نقص وهذا يعني املعرفة إدارة نظام بمهام للقيام الكافي بالشكل املؤهل البشري  الكادر وافرت وعدم .العليا

 .على املنظمة سلبية يؤدي إلى انعكاسات الذي الفشل يعني مما الالزمة التحتية البنية توافر وعدم .الهادفة النوعية التدريب

راء املختصين في تحديد عمليات و 
َ
مراحل إدارة املعرفة، إال أنَّ خالصة العمليات الجوهرية إلدارة املعرفة من وجهة وتتباين ا

هي تكوين وتوليد املعرفة، ويراد بها جميع األنشطة التي تسعى املنظمة من   4نظر العديد من الباحثين كما يذكرها الضويحي

املتعددة، وكذلك خزن وتنظيم املعرفة، وهي  خاللها للحصول  على املعرفة الصريحة أو الضمنية واقتنائها من مصادرها

العمليات التي تشمل االحتفاظ باملعرفة واملحافظة عليها وادامتها وتنظيمها وتسيهل البحث والوصول اليها وتيسير سبل 

 نقل ومشاركة املعرفة، وتعني نشر ومش
ً
اركة استرجاعها, حيث تعد هذه العملية بمثابة الذاكرة التنظيمية للمنظمة، وأيضا

ا املعرفة  املعرفة بين أفراد املنظمة حيث يتم توزيع املعرفة الضمنية عن طريق أساليب كالتدريب والحوار وتبادل الخبرات، أمَّ
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الصريحة فيمكن نشرها بالوثائق والتعلم. وتطبيق املعرفة، يعني استخدام هذه املعرفة في الوقت املناسب واستثمارها في 

 هذا التطبيق تحقيق أهداف وأغراض املنظمة.املنظمة ويجب أن يستهدف 

 على والتأكيد داخل املؤسسة ومن هذه العوامل االبتكار املعرفة إدارة نجاح في تساعد التي العوامل من مجموعة وهناك        

 وروح والتشجيع املشتركة، والرؤية والنقاش والبحث الحوار في املشاركة لألفراد الفرص لألفراد، وتوفير املستمر التعلم فرص

 عوامل أخرى يمكن أن1دائمة بصورة عليهما والتأكيد الفريق، وتعلم التعاون،
ً
 املعرفة إدارة نجاح في تساعد .  وهنالك أيضا

 يمكن وتنظيمية تقنية قاعدة العليا، وتوافر اإلدارة من املالي الدعم وضمان وأهميتها املؤسسة أو املنشاة قيم على منها التركيز

 املعرفية القنوات تعدد للمعرفة، وضمان املتبادل االستخدام دعم على تقوم املعرفية( التي ثقافة)الصداقة عليها، وتبني البناء

 كاملكافآت تحفيزية طرق  أنفسهم، وتبني عن والتعبير األعمال لتنفيذ طرق مختلفة األفراد لهم كون  املعرفة نقل عملية لتسهيل

 إنَّ ، .  ومن مبررات إدارة املعرفة داخل املؤسسات التعليمية2املعرفة املتوفرة واستخدام خلق في للمساهمة العاملين لدفع

 بصفة والتعليمية التربوية عامة واملشكالت بصفة جوانبه بمختلف املجتمع مشكالت من لكثير املناسب الحل هي املعرفة إدارة

األسباب ومنها  التعليمية ملجموعة من املؤسسات داخل ملعرفةإدارة ا تطبيق ضرورة وترجع عديدة؛ مزايا من به تمتاز ملا خاصة

 وترابطها، وكثرة الطالبية األنشطة حاجاتهم، وتنوع واختالف التعليمية باملؤسسات امللتحقين الطالب من الكبيرة األعداد

 العمل أساليب حيدتو  التعليمية، وأهمية العملية مستلزمات وكثرة للطالب، خدمات تقدم التي الخدمية الجهات وتعدد

 أفراد طريق عن إال إليها الوصول  يمكن ال مركزية بيانات قواعد وجود ازدواجية من التعليمية، والحد املؤسسات داخل اإلداري 

 واملنظمة عبر األقسام بالعمليات املرتبطة الصعبة القضايا في معالجة .  ويتمثل دور مدير إدارة املعرفة)مدير املدرسة(،3قليلين

، دورها هنا ويكون  التقنيات مجال فى املالئمة التحتية تهيئة البنية عن املسؤول وهو ككل،
ً
 التحتية البنية ألنَّ  تنسيقيا

ويمكن تحديد دور مدير إدارة املعرفة في األنشطة التي  .املعرفة إدارة مدير سلطة خارج تقع املعرفة إلدارة الالزمة للتكنولوجيا

 لألفراد املتفاعلة املستويات عند املعرفة إدارة أنشطة مراقبة هنا دوره على املستوى: ويكون  4يؤديها كما يذكرها املحجوب

 منتظمة بينهم بطريقة النظر ووجهات األفكار وتبادل بمعرفتهم، واملشاركة ككل، واملنظمة املمارسة والفرق وجماعات

وكذلك التكنولوجيا:  .املنظمة كل فى املعرفة إدارة ياتعمل وتنسيق وتوسيع تطوير هنا دوره يكون و ومستمرة. وكذلك العملية:

 وكيفية تبنيها، يتم متى تقرير فى تبتكرها، واملساعدة ربما التى والفرص للمنظمة، املالئمة التكنولوجيا تقييم هو دورة ويكون 
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 تطوير رأس إلدارة التحتية البنية تدعم التى املعلومات تكنولوجيا بتصميم املعرفة مدير ويهتم تنفيذها،
ً
 املال املعرفة. وأيضا

 الداخلي التعلم مراكز وإنشاء تطويرها ومبادرات املنظمة والتدريب فى التعلم برامج بإدارة املعرفة إدارة مدير يهتم  أي، البشرى 

  املعرفة. إدارة أهداف مع املنسجمة األداء وتقييم الحوافز وتنفيذ أنظمة بتصميم ويهتم والصفي،

 ابقة والتعقيب عليهاالدراسات الس

وهدفت إلى  1دراسة تيموقد تناولت العديد من الدراسات موضوع إدارة املعرفة بصور مختلفة ومن هذه الدرسات،          

الكشف عن درجة ممارسة مديري املدارس بمحافظة جنين إلدارة املعرفة، واستخدم الباحث املنهج الوصفي، وأداة االستبانة 

راسة، وقد توصلت الدراسة إلى مجموعة من النتائج من أبرزها: جاءت درجة ممارسة مديري املدارس إلدارة في جمع بيانات الد

 مجال التنفيذ واملتابعة املرتبة األولى يلية مجال التنظيم، 
ً
املعرفة على املستوى الكلي ومستوى األبعاد بدرجة مرتفعة محتال

 وفي املرتبة الثالثة مجال التقويم، وفي املرت
ً
والتي هدفت إلى التعرف  2دراسة الليحانيبة الرابعة جاء مجال التخطيط. وأيضا

املنهج على عمليات إدارة املعرفة ودورها في تطوير اإلدارة املدرسية باملدارس الثانوية للبنات بمكة املكرمة. واستخدمت الباحثة 

من النتائج من أبرزها: ادراك املعلمات واملديرات لكيفية  االستبانة لجمع بينات الدراسة، وتوصلت إلى مجموعةالوصفي، وأداة 

تطبيق إدارة املعرفة جاء بدرجة عالية، كما أنَّ مستوى ادارك أفراد العينة ألهمية إدارة املعرفة، وأهمية توظيف عملياتها في 

ملوجودة واقتراح نموذج للمدارس والتي هدفت إلى حصر نماذج إدارة املعرفة ا 3دراسةو اإلدارة املدرسية جاء بدرجة مرتفعة. 

التايوانية يتناسب مع القيود والثقافة التنظيمية الخاصة بهذه املدارس، وتطوير نظام يلبي احتياجات ممارسات املدارس 

 على النموذج املقترح، وقد أعتمدت الدراسة على املالحظة ملدة)
ً
 في املدارس التايوانية لدراسة حال30الفعلية مستندا

ً
ة ( يوما

األساليب املستخدمة بما في ذلك املسح النوعي وتحليل املضمون، وقد توصلت الدراسة إلى أنَّ هنالك العديد من أوجه القصور 

والتي هدفت  4راسة الغامديفي إدارة املعرفة الحالية منها تصنيف املعرفة املحدود، ومحدودية تنوع املحتوى املعرفي. وكذلك د

 إدارة بتطبيق املعنيات وكل األقسام، ورئيسات اإلداريات كل من نظر وجهة من املعرفة إدارة أهمية مدى التعرف على إلى

صممت  املعلومات ولجمع التحليلي، الوصفي املنهج الباحثة استخدمت بمحافظة جدةالتعليمية وتطويرها،  اإلدارة في املعرفة

 اإلدارة أساليب لتطوير املعرفة عمليات إدارة أهمية درجة نَّ ، وتوصلت الدراسة إلى مجموعة من النتائج من أبرزها: إاستبانة

 تعتبر املعرفة إدارة عمليات توفر ضعيف، كما أنَّ درجة باهتمام حظيت للبنات التعليمية اإلدارة مستويات لدى التعليمية

 دراسة  .ضعيفة
ً
ر في املقاطعة الشمالية في والتي هدفت إلى استقصاء مفهوم إدارة املعرفة بمدرسة فانكوف 5Glickmanوأيضا

كندا كما يتضح من ممارستها املتصلة بتوليد والتقاط ونشر املعرفة وتعزيز املهنية الواعية وللوصول إلى هدف الدراسة فقد 

تم تصميم االستبانة لجمع البيانات، وخلصت الدراسة إلى تقديم نموذج ملديري املدارس باملقاطعة الستخدامه في تقييم إدارة 
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هدفت إلى التعرف على توافر إدارة املعرفة في املجالس املدرسية، وقدرة هذه  Newten1عرفة في مدارسهم. وأما دراسة امل

املجالس على إدارة املعرفة عند مواجهتها قرارات صعبة، إعتمد الباحث في جمع البيانات على أسلوب املالحظة واالستبانة، وقد 

ئج من أبرزها: توجد فروق في قواعد املعلومات املستخدمة بين اإلدارة التعليمية واإلدارة توصلت الدراسة إلى مجموعة من النتا

املدرسية، وتظهر هذه الفروق في إدارة املعارف وتقنية املعرفة والنشاطات املستخدمة في االبداع، كما بينت النتائج أنَّ جميع 

االنتقال املعرفي، وكذلك كانوا متفاعلين في عملية نقل  أعضاء الفريق كانوا يتفاعلون بشكل مستمر من خالل تشكيالت

 املعلومات واملعارف حول إجراءات إدارة املعرفة.

ها تناولت إدارة املعرفة من جوانب متعددة فمنها ما أهتمومن خالل استعراض الباحثين للدراسات السابقة             يتضح أنَّ

البعض من هذه الدراسات في تقديم نماذج مقترحة إلدارة املعرفة، والبعض منها كما اهتم  بالكشف عن أهمية  إدارة املعرفة،

 بالكشف عن درجة ممارسة إدارة املعرفة. كما يتضح من استعراض هذه الدراسات اختالف أدوات الدراسة 
ً
كاَن مهتما

 أعتمد على أسلوب املالحظة واملقابلةاملستخدمة في جمع البيانات فمنها ما استخدم االستبانة في جمع البيانات والبعض اآلخر 

إضافة إلى اختالف مجتمع الدراسة. ومن هنا يجد الباحثان أن هذه الدراسة تلتقي مع بعض الدراسات السابقة التي تناولت 

 موضوع إدارة املعرفة في طبيعة األداة املستخدمة في جمع بيانات الدراسة.

 الطريقة واإلجراءات

باحثان املنهج الوصفي، الذي يقوم على وصف الظاهرة وتحليها، واملعتمد على املراجع والدراسات استخدم المنهج الدراسة: 

بهدف إثراء اإلطار النظري والدراسات السابقة، أما على صعيد املنهج املسحي فتم جمع البيانات من خالل أداة 

 لتحقيق أهداف الدراسة.الدراسة)االستبانة( التي تم توزيعها على املشرفين واملشرفات في منطقة 
ً
 تبوك وتحليلها إحصائيا

، والبالغ تكون مجتمع الدراسة من جميع القادة التربويين التابعين إلدارة تعليم منطقة تبوكمجتمع وعينة الدراسة: 

 545عددهم)
ً
 تربويا

ً
 تم اختيارهم بطريقة طبقية عشوائية من مج278بلغت عينة الدراسة)؛ و ( قائدا

ً
 تربويا

ً
 تمع الدراسة.( قائدا

 أداة الدراسة

قام الباحثان بتطوير أداة الدراسة لقياس متطلبات تطبيق إدارة املعرفة في املدارس الثانوية من وجهة نظر القادة         

التربويين بمدينة تبوك، وقد تم إعداد فقرات االستبانة من خالل االطالع على األدب النظري املتعلق بموضوع الدراسة، وبعض 

 دراسات السابقة التي تناولت هذا املوضوع، وقد تم تقسيم االستبانة إلى عدة محاور:ال

 ويضم املعلومات الشخصية وهي: املحور األول:

 الخبرة اإلدارية. /4املركز الوظيفي.  /3املؤهل العلمي.  /2الجنس.  /1

فة في املدارس الثانوية من وجهة نظر القادة ويضم الفقرات التي تقيس مستوى متطلبات تطبيق إدارة املعر  املحور الثاني:

 ( فقرة موزعة على أربعة مجاالت هي:30التربويين وعددها )
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 فقرات(. 8* مجال متطلبات الثقافة التنظيمية)

 فقرات(. 8* مجال متطلبات الهيكل التنظيمي )

 فقرات(. 7) مجال متطلبات القيادة واإلدارة* 

 فقرات(. 7)اتمجال متطلبات تكنولوجيا املعلوم* 

وقد استخدم الباحثان مقياس ليكرت الخماس ي، حيث تكون املقياس من عبارات تعبر عن مستوى متطلبات تطبيق إدارة       

 املعرفة في املدارس الثانوية، وذلك باختيار واحدة من خمس إجابات تعبر عن مستوى املوافقة عن كل عبارة على النحو التالي:

، وأعط /1
ً
 درجات(. 5يت )مرتفعة جدا

 درجات(. 4مرتفعة، وأعطيت ) /2

 درجات(. 3متوسطة، وأعطيت ) /3

 منخفضة، وأعطيت )درجتان(. /4

، وأعطيت )مستوى واحدة(. /5
ً
 منخفضة جدا

 صدق أداة الدراسة:

عة من الصدق الظاهري)صدق املحكمين(: للتحقق من صدق أداة الدراسة تم عرض االستبانة بصورتها األولية على مجمو  /1

( محكمين من ذوي الخبرة واالختصاص، وذلك بهدف معرفة درجة مناسبة ووضوح 10أعضاء هيئة التدريس بلغ عددهم)

الفقرة. ودرجة االنتماء للمجال. كما طلب منهم إجراء التعديل املقترح للفقرات غير املناسبة وتمثلت أبرز آراء املحكمين في 

غموض بعض الفقرات واستبدالها بفقرات تكون واضحة ألفراد عينة الدراسة، وقد تم  الصياغة اللغوية للفقرات، إضافة إلى 

 األخذ بآرائهم ومالحظتهم.

ق  من صدق االتساق الداخلي لفقرات االستبانة، بتطبيق االستبانة  /2
صدق االتساق الداخلي لفقرات االستبانة: تم الَتَحقُّ

كمين على االستبانة بصورتها األولية، من خارج العينة املستهدفة، وعليه تم على عينة استطالعية، بعد إجراء تعديالت املح

 حساب معامالت ارتباط درجة كل فقرة بالدرجة الكلية ملحورها أو مجالها.
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 (: معامالت ارتباط بيرسون بين درجات كل فقرة للمحور واملجال الذي تنتمي إليه الفقرة1الجدول)

متطلبات القيادة  ات الهيكل التنظيميمتطلب متطلبات الهيكل التنظيمي

 واإلدارة

متطلبات تكنولوجيا 

 املعلومات

 معامل االرتباط م معامل االرتباط م معامل االرتباط م معامل االرتباط م

1 0.72** 1 0.67** 1 0.66** 1 0.64** 

2 0.65** 2 0.59** 2 0.63** 2 0.65** 

3 0.77** 3 0.68** 3 0.71** 3 0.64** 

4 0.69** 4 0.79** 4 0.64** 4 0.67** 

5 0.67** 5 0.68** 5 0.79** 5 0.64** 

6 0.64** 6 0.60** 6 0.75** 6 0.68** 

7 0.61** 7 0.79** 7 0.65** 7 0.67** 

8 0.58** 8 0.64**     

 عند مستوى داللة )
ً
 (0.01** دال إحصائيا

م تطبيق أداة الدراسة على عينة استطالعية من خارج عينة الدراسة من لغرض التحقق من ثبات أداة الدراسة، ت ثبات األداة:

 ممن يمارسون مهنة اإلشراف التربوي. وتم التحقق من ثبات 15منطقة تبوك التعليمية حيث تكونت من)
ً
 ومشرفة

ً
أداة ( مشرفا

والذي كانت قيمه   (Cronbach's Alpha)عن طريق استخراج معامل االتساق الداخلي حسب معادلة كرونباخ ألفا الدراسة 

 في الجدول أدناه.

 (: قيم معامالت الثبات باستخدام معادلة كرونباخ ألفا2الجدول)

 معامل الثبات املجال

 0.92 مجال متطلبات الثقافة التنظيمية

 0.83 مجال متطلبات الهيكل التنظيمي

 0.91 مجال متطلبات القيادة واإلدارة

 0.85 علوماتمجال متطلبات تكنولوجيا امل

 0.93 الكلي

 إجراءات تطبيق أداة الدراسة:

بعد أنَّ تم التحقق من صدق وثبات أداة الدراسة تم تطبيق أداة الدراسة، وقد تم الحرص أثناء عملية التطبيق 

بكل  امليداني لالستبانة باإلجابة عن ملحوظات واستفسارات أفراد عينة الدراسة، وتعريفهم بأهمية الدراسة واإلجابة

( استبانة استرجع 300موضوعية وصدق عن أداتها، وقد تم استرجاع االستبانة بالطريقة نفسها التي وزعت بهاحيث تم توزيع)

 ( استبانة صالحة للتحليل االحصائي.278منها)
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 املعالجة اإلحصائية

 وذلك باستخدام بر      
ً
نامج الحزم اإلحصائية للعلوم االجتماعية بعد جمع املعلومات والبيانات املطلوبة تمت املعالجة احصائيا

 لألساليب اآلتية:(SPSS)والنفسية 
ً
 ، تبعا

 * املتوسطات الحسابية واالنحرافات املعيارية.

 ملتغير املركز الوظيفي.
ً
 * اختبار)ت( للعينات املستقلة للكشف عن الفروق وفقا

 ملتغير الخبر * 
ً
حادي للكشف عن الفروق وفقا

َ
 ة اإلدارية.تحليل التباين اال

 عرض نتائج الدراسة 

توافر متطلبات تطبيق إدارة املعرفة في املدارس الثانوية لفهم املدلوالت اإلحصائية للمتوسطات الحسابية الدالة على درجة     

تية: طول الفئة =)أعلى درجة من وجهة نظر القادة التربويين
َ
(/ 1- 5يات، )أقل درجة (/ املستو   –، تم االعتماد على املعادلة اال

 :وبذلك أصبحت معايير مفتاح التصحيح للمقياس على النحو التالي  .0.80=  5

  1.80إلى أقل من 1 من .
ً
 تمثل درجة منخفضة جدا

  تمثل درجة منخفضة.2.60 إلى أقل من 1.80 من 

  تمثل درجة متوسطة.3.40 إلى أقل من 2.60 من 

  فعة.تمثل درجة مرت4.20 إلى أقل من 3.40 من 

  5 إلى 4.20 من.
ً
 تمثل درجة مرتفعة جدا

 للمتوسطات الحسابية واالنحراف املعياري.        
ً
 ومن ثم تم عرض وترتيب النتائج الخاصة بأسئلة الدراسة وفقا

من وجهة ما متطلبات تطبيق إدارة املعرفة في املدارس الثانوية النتائج املتعلقة باإلجابة عن السؤال األول والذي ينص على: 

 نظر القادة التربويين؟

لإلجابة عن هذا السؤال تّم حساب املتوّسطات الحسابية، واالنحرافات املعيارّية الستجابات أفراد عينة الدراسة 

 ، وذلك في كل مجاالت الدراسة.متطلبات تطبيق إدارة املعرفة في املدارس الثانويةعلى 
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افات3الجدول) متطلبات تطبيق إدارة املعيارّية الستجابات أفراد عينة الدراسة على  (: املتوّسطات الحسابية واالنحر

 املعرفة في املدارس الثانوية  
ً
 للمجاالت مرتبة تنازليا

ً
 وفقا

الرت املجال املتوسط الحسابي االنحراف املعياري  املستوى 

 بة

 1 متطلبات الثقافة التنظيمية 3.71 0.60 مرتفع

 2 التنظيمي متطلبات الهيكل 3.59 0.47 مرتفع

 3 متطلبات القيادة اإلدارية 3.38 0.40 متوسط

 4 متطلبات تكنولوجيا املعلومات 3.05 0.27 متوسط

 - الكلي 3.40 0.30 متوسط

متطلبات تطبيق إدارة املعرفة في ( أنَّ املتوسطات الحسابية الستجابات أفراد عينة الدراسة على 3يبين الجدول)        

(، وعلى 0.30(، وانحراف معياري)3.40وعلى املستوى الكلي جاءت بدرجة متوسطة بمتوسط حسابي) ،املدارس الثانوية

(، وجاء مجال 3.71- 3.05مستوى املجاالت فقد تراوحت املتوسطات الحسابيةالستجابات أفراد عينة الدراسة ما بين)

ة موافقة مرتفعة، وفي املرتبة االثانية مجال متطلبات ( وبدرج3.71متطلبات القيادة اإلدارية في املرتبة األولى بمتوسط حسابي)

( وبدرجة موافقة متوسطة، وفي املرتبة الثالثة جاء مجال متطلبات تكنولوجيا 3.59الثقافة التنظيمية بمتوسط حسابي)

ابعة واألخيرة ( وبدرجة موافقة متوسطة، واحتل مجال متطلبات الهيكل التنظيمي باملرتبة الر 3.38املعلومات بمتوسط حسابي )

 ( وبدرجة موافقة متوسطة.3.05بين هذه املتطلبات بمتوسط حسابي) 

وقد تعزى هذه النتيجة إلى النهج الذي تتبعه وزارة التربية والتعليم القائم على املركزية في اإلدارة، والذي لم تستطيع التحرر        

، وزيادة تفويض الصالحيات املمنوحة للعاملين. إضافة إلى  منه على الرغم من املحاوالت العديدة في اعتماد الالمركزية
ً
أسلوبا

احتكار إدارة املعرفة في املستويات القيادية العليا. ويمكن أنَّ تعزى هذه النتيجة إلى عدم وجود الوعي الكافي بأهمية تطبيق 

لذي انعكس بشكل أو بآخر على االهتمام إدارة املعرفة في األنشطة داخل املدارس الثانوية، وبهدف تحقيق أهدافها، األمر ا

بتوفير متطلباتها واستثمارها من قبل أصحاب القرار. فاملؤسسة التربوية التي تسعى إلى تحقيق متطلبات إدارة املعرفة يجب أن 

يحقق تهتم بغرس القيم  وتكوين االتجاهات من خالل ممارسات وتقاليد تشجع العاملين على تطوير أفكارهم  وخبراتهم بما 

أنَّ هنالك حيث أشار  ( في دراستهLee,2010)توافر هذه املتطلبات جاءت هذه النتيجة متفقة مع النتيجة التي توصل إليها

 .  العديد من أوجه القصور في إدارة املعرفة الحالية منها تصنيف املعرفة املحدود، ومحدودية تنوع املحتوى املعرفي والقيمي

بمدينة صيلي الستجابات أفراد عينة الدراسة على متطلبات تطبيق إدارة املعرفة في املدرس الثانوية وفيما يلي عرض تف         

 لكل مجال وحده، وهي كاآلتي: تبوك 

 مجال متطلبات الثقافة التنظيمية تم مجال متطلبات الثقافة التنظيمية: 
ً
للتعرف على استجابات أفراد عينة الدراسة وفقا

.استخراج املتوسطات ال
ً
 تنازليا

ً
 حسابية واالنحرافات املعيارية واملستوى وتم ترتيبها ترتيبا
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افات املعيارية الستجابات أفراد عينة الدراسة  ملجال متطلبات الثقافة 4الجدول) (: املتوسطات الحسابية واالنحر

 
ً
 التنظيمية مرتبة تنازليا

املتوسط  الرتبة نص الفقرة م

 الحسابي

االنحراف 

 املعياري 

 ى املستو 

 مرتفع 0.85 4.01 1 تعزيز فلسفة العمل الجماعي لتبادل الخبرات واألفكار بين العاملين 2

 مرتفع 0.98 3.96 2 نشر القيم التي تشجع العاملين إلطالق مبادراتهم الفردية والجماعية 3

 مرتفع 0.89 3.87 3 تشجع اإلدارة  العاملين على  توليد األفكار االبتكارية 1

 مرتفع 1.01 3.73 4 وقت الالزم للعاملين  ملشاركة وتطبيق املعرفة.توفير ال 4

 مرتفع 0.56 3.54 5 اعتماد معيار املشاركة  باملعرفة كأحد املرتكزات في تقيم العاملين 7

 مرتفع 0.62 3.50 6 تهيئة بيئة تنظيمية  تساعد وتدعم  احتياجات الفرد املعنوية 8

لتي تشجع العاملين  على تطوير افكارهم تعزيز التقاليد واملمارسات ا 6

 وخبراتهم ومهاراتهم

 متوسط 1.05 3.15 7

 متوسط 0.77 2.97 8 االعتراف باألخطاء واكتشافها وتصويبها واعتبارها مصدر للتعلم. 5

 مرتفع 0.47 3.59 - الكلي -

لى متطلبات مجال الثقافة التنظيمية ( أنَّ املتوسط الحسابي الكلي الستجابات أفراد عينة الدراسة ع4ُيظهر الجدول)

(، وتراوحت املتوسطات الحسابية لفقرات هذا 0.47( وبانحراف معياري)3.59جاءت بدرجة مرتفعة، وبمتوسط حسابي بلغ)

ت الفقرة)4.01-2.97املجال ما بين )
ّ
( التي نصها تعزيز فلسفة العمل الجماعي لتبادل الخبرات واألفكار بين 2( وقد احتل

( التي نصها 5( وبدرجة مرتفعة، في حين جاءت الفقرة)4.01ن"املرتبة األولـى بين فقرات هذا املجال بمتوسط حسابـي بلغ)العاملي

االعتراف باألخطاء واكتشافها وتصويبها واعتبارها مصدر للتعلم في املرتبة األخيرة بين فقرات املجال، وبمتوسط حسابي 

 ة من وجهة نظر أفراد عينة الدراسة. ( وهو يعكس درجة موافقة متوسط2.97بلغ)

وقد تعزى هذه النتيجة إلى وضوح وتعزيز فلسفة العمل الجماعي لتبادل الخبرات واألفكار بين العاملين، وكذلك تشجع 

 اعتماد معيار املشاركة  باملعرفة كأحد املرتكزات في تقيم العا
ً
ملين، وتهيئة اإلدارة  العاملين على  توليد االفكار االبتكارية، وأيضا

( في دراسته حيث 2010بيئة تنظيمية  تساعد وتدعم احتياجات الفرد املعنوية. وتتفق هذه النتيجة مع ما توصل إليه اللحياني )

أشار إلى أن إدراك املعلمات واملديرات لكيفية تطبيق إدارة املعرفة جاء بدرجة عالية، كما أنَّ مستوى إدارك أفراد العينة ألهمية 

 املعرفة، وأهمية توظيف عملياتها في اإلدارة املدرسية جاء بدرجة مرتفعة.إدارة 

للتعرف على استجابات أفراد عينة الدراسة عن مجال متطلبات الهيكل التنظيمي تم مجال متطلبات الهيكل التنظيمي: 

 تناز 
ً
.استخراج املتوسطات الحسابية واالنحرافات املعيارية واملستوى، وتم ترتيبها ترتيبا

ً
 ليا
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افات املعيارية الستجابات أفراد عينة الدراسة  لفقرات مجال متطلبات 5الجدول) (: املتوسطات الحسابية واالنحر

 
ً
 الهيكل التنظيمي مرتبة تنازليا

املتوسط  الرتبة نص الفقرة م

 الحسابي

االنحراف 

 املعياري 

 املستوى 

 مرتفع 0.87 4.05 1 توفير هيكل تنظيمي  يسهل عملية الدوران الوظيفي 11

وجود عالقة بين الرئيس واملرؤسين  قائمة على التعاون  16

 والثقة.

 مرتفع 0.69 3.80 2

تحقيق التوازن بين  الصالحيات واملسؤوليات املمنوحة  14

 للعاملين باملدرسة.

 متوسط 0.56 3.46 3

التحول من أنماط العمل الفردي إلى  نمط العمل  15

 يةالجماعي في فرق عمل ذات

 متوسط 0.50 3.44 4

تقليل املستويات الهرمية  أو اإلشراقية  ليتيح التقارب   13

 بين املستويات التنظيمية.

 متوسط 1.02 3.40 5

الالمركزية في العمل والتي تتيح فرصة  تقاسم املعرفة  10

 بين العاملين.

 متوسط 1.08 3.26 6

ومات  توفير هيكل تنظيمي يسمح بتدفق املعارف واملعل 12

 في كل االتجاهات

 متوسط 1.02 3.18 7

تصميم هيكل تنظيمي يسمح باستيعاب متغيرات البيئة  9

 الداخلية والخارجية

 متوسط 0.92 3.04 8

 متوسط 0.27 3.05  الكلي 

 

سط ( أنَّ املتوسط الحسابي الكلي ملجال متطلبات الهيكل التنظيمي جاء بمستوى متوسطة، وبمتو 5يبين الجدول)      

(، وتراوحت املتوسطات الحسابية الستجابات أفراد عينة الدراسة على فقرات هذا 0.27( وبانحراف معياري)3.05حسابي)

ت الفقرة)4.05-3.04املجال ما بين)
ّ
( التي نصها توفير هيكل تنظيمي يسهل عملية الدوران الوظيفي"املرتبة األولـى 11(، اذ احتل

( التي نصها تصميم هيكل 9( وبمستوى موافقة مرتفع، في حين جاءت الفقرة)4.05ابـي)بين فقرات هذا املجال بمتوسط حس

تنظيمي مرن يسمح باستيعاب متغيرات البيئة الداخلية والخارجية في املرتبة األخيرة بين فقرات املجال، وبمتوسط 

 ( وهو يعكس مستوى موافقة متوسط. 3.04حسابي)

إلى طبيعة تصميم الهيكل التنظيمي داخل املدارس الثانوية والذي ال يتصف باملرونة أو  ويمكن أنَّ تعزى هذه النتيجة       

كما يمكن أنَّ تعزى هذه النتيجة إلى املركزية في اتخاذ القرارات بالسماح باستيعاب املتغيرات  سواًء كانت الداخلية أم الخارجية. 

رس الثانوية والتي انعكست على عدم إشراك العاملين في عملية وعدم وجود صالحيات تفويض كافية ممنوحة للعاملين باملدا

اتخاذ القرار ومواجهة األزمات وأداء بعض األدوار القيادية، مع عدم وجود عالقة بين الرئيس واملرؤسين  قائمة على التعاون 
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في الهيكل التنظيمي إلدارات التعليم  والثقة مما يثبط من وجود  بيئة ابداعية داخل املدرسة. كما أنَّ تعقيد املستويات الهرمية

 في ايصال مشاكل العمل اليومية بسهولة وطرح املقترحات للقيادة، وصناع القرار. كما 
ً
باململكة العربية السعودية يعد عائقا

الفقرة املمثلة  أنَّ الهيكل التنظيمي الحالي ال يسمح بتدفق املعلومات في كل االتجاهات وهو ما اكدته استجابة أفراد العينة على

بـتوفير هيكل تنظيمي يسمح بتدفق املعارف واملعلومات في كل االتجاهات وحصولها على املراتب االخيرة بين فقرات هذا املجال. 

فالهياكل التنظيمية التي تتسم باملرونة والبعد عن االطار الهرمي الجامد، والتي يتم فيها االتصال من أسفل إلى أعلى والهياكل 

حة تتسم بإمكانية كبيرة  لتشارك املعرفة بين العاملين من خالل فرق العمل تشجع على التشارك في املعرفة داخل املسط

املنظمة وهو ما يفتقر اليه الهيكل التنظيمي إلدارات التعليم باململكة العربية السعودية والذي انعكس على توافر مثل هذا 

( 2008وجاءت هذه النتيجة متفقة مع النتيجة التي توصل إليها الغامدي) دة التربوييناملتطلب إلدارة املعرفة من وجهة نظر القا

 اإلدارة مستويات لدى التعليمية اإلدارة أساليب لتطوير املعرفة عمليات إدارة أهمية درجة حيث أشار إلى أنَّ في دراسته 

جليكماَن مع  النتيجة التي توصل إليها هذه النتيجة متفقة ضعيف. وكذلك إتفقت  باهتمام حظيت للبنات التعليمية

(Glickman,2004.في دراسته ،) 

للتعرف على استجابات أفراد عينة الدراسة عن فقرات مجال متطلبات القيادة واإلدارة تم مجال متطلبات القيادة واإلدارة: 

.استخراج املتوسطات الحسابية واالنحرافات املعيارية واملستوى وتم ترتيبها ترتيبا تن
ً
 ازليا

افات املعيارية الستجابات أفراد عينة الدراسة  لفقرات مجال متطلبات 6الجدول) (: املتوسطات الحسابية واالنحر

 
ً
 القيادة واإلدارة  مرتبة تنازليا

املتوسط  الرتبة نص الفقرة م

 الحسابي

االنحراف 

 املعياري 

 املستوى 

 مرتفع 0.46 4.49 1 توفير فرص التعلم  والتطوير املستمر للعاملين. 19

التركيز على انجاز املهام  واألعمال  بروح الفريق  20

 والعمل الجماعي.

 مرتفع 0.79 4.12 2

 مرتفع 0.64 4.10 3 القدرة على التأثير باملرؤوسين. 22

امتالك املعلومات والسيطرة  على توزيعها  فيما  23

 يتعلق بالخطط املستقبلية.

 مرتفع 0.85 3.95 4

 مرتفع 1.31 3.84 5 توى التفاعل اإلداري بين القادة والعاملين.رفع مس 18

 متوسط 1.39 2.95 6 تشجيع العاملين على  تقديم افكارهم ومقترحاتهم. 17

مشاركة العاملين في صنع القرار في كافة املستويات  21

 التنظيمية.

 متوسط 1.25 2.52 7

 مرتفع 0.60 3.71  الكلي 
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( أنَّ املتوسط الكلي الستجابات أفراد عينة الدراسة على متطلبات القيادة واإلدارة جاء بدرجة مرتفعة، 6يوضح الجدول)       

-2.52(، وقد تراوحت املتوسطات الحسابية لفقرات هذا املجال ما بين)0.60( وبانحراف معياري)3.71وبمتوسط حسابي)

ت الفقرة)4.49
ّ
لتطوير املستمر للعاملين" املرتبة األولـى بين فقرات هذا املجال ( التي نصها توفير فرص التعلم وا19( اذ احتل

( التي نصها مشاركة العاملين في صنع القرار في كافة 21( وبدرجة مرتفعة، في حين جاءت الفقرة)4.49بمتوسط حسابـي)

 موافقة متوسطة. ( وبدرجة 2.52املستويات التنظيمية في املرتبة األخيرة بين فقرات املجال، وبمتوسط حسابي بلغ)

وقد تعزى هذه النتيجة إلى توافر فرص التعلم والتطوير بمجال القيادة واإلدارة من خالل كافة الوسائل سوًء كانت دورات     

تدريبية أو ندوات أو ورش عمل، مما يجعل العاملين في اكتساب دائم للمعارف الجديدة وبالتالي مشاركة زمالئهم في تلك املعارف 

في أعمالهم اليومية، فتوافر األسلوب القيادي القائم على منح الصالحيات والعدالة والحوافز بين العاملين ومشاركة  وتطبيقها

 على مستوى أداء املؤسسات التربوية وعلى 
ً
العاملين في صناعة واتخاذ القرار، من أهم املتطلبات التنظيمية التي تنعكس إيجابا

عرفة، فتمكين العاملين وجعلهم يمتلكون عملهم، وأن يعمل كل منهم بوصفة قائد ذاتي وجه الخصوص في تطبيقها إلدارة امل

لعمله هي من األنماط القيادية التي تدعم تطبيق إدارة املعرفة، وتعزز هذه النتيجة حصول الفقرات املتعلقة بـ" توفير فرص 

ألعمال بروح الفريق والعمل الجماعي، رفع مستوى التفاعل التعلم  والتطوير املستمر للعاملين، والتركيز على انجاز املهام  وا

اإلداري بين القادة والعاملين" على درجة موافقة مرتفعة من وجهة نظر القادة التربويين. وتتفق هذه النتيجة مع ما توصل إليه 

توى الكلي ومستوى األبعاد ( في دراسته حيث أشار إلى أن درجة ممارسة مديري املدارس إلدارة املعرفة على املس2011تيم )

 مجال التنفيذ واملتابعة، ومجال التنظيم، ومجال التقويم، ومجال التخطيط.
ً
 جاءت بدرجة مرتفعة محتال

للتعرف على استجابات أفراد عينة الدراسة عن فقرات مجال متطلبات تكنولوجيا مجال متطلبات تكنولوجيا املعلومات:  

.املعلومات تم استخراج املتوسطات 
ً
 الحسابية واالنحرافات املعيارية واملستوى  وتم ترتيبها ترتيبا تنازليا

افات املعيارية الستجابات أفراد عينة الدراسة  ملجال متطلبات تكنولوجيا 7الجدول) (: املتوسطات الحسابية واالنحر

 
ً
 املعلومات مرتبة تنازليا

املتوسط  الرتبة نص الفقرة م

 الحسابي

االنحراف 

 املعياري 

 ستوى امل

تعميم خدمة  االتصال باإلنترنت لجميع العاملين بكافة  26

 املستويات

 مرتفع 0.43 3.91 1

توفير منتديات الكترونية  متخصصة تساهم  في توثيق  27

 وتبادل املعرفة

 مرتفع 0.67 3.87 2

توفير اساليب الكترونية تساعد في عقد اللقاءات  29

 واالجتماعات  ونقل التجارب عن بعد

 مرتفع 0.70 3.85 3

 متوسط 0.55 3.61 4 توفير شبكة معلومات داخلية للوصول إلى قواعد البيانات 25

توفير موقع خاص للمدرسة على اإلنترنت  متاح للجميع  كل  30

 حسب حاجته

 متوسط 0.80 3.35 5
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 متوسط 0.91 2.69 6 تجهيز املدرسة  بنظم قواعد البيانات . 24

ني  لكل مدرسة  ضمن موقع إدارة التعليم  وجود رابط إلكترو 28

 يمكن من خالله أبراز االنجازات الخاصة باملدرسة

 متوسط 0.93 2.45 7

 متوسط 0.40 3.38 - الكلي -

 

( أنَّ املتوسط الحسابي الكلي ملجال متطلبات تكنولوجيا املعلومات جاء بدرجة متوسطة، وبمتوسط حسابي 7يبين الجدول)     

ت الفقرة)3.91-2.45(، وتراوحت املتوسطات الحسابية لهذا املجال ما بين)0.40بانحراف معياري)( و 3.38بلغ)
ّ
( 26( وقد احتل

التي نصها "تعميم خدمة  االتصال باإلنترنت لجميع العاملين بكافة املستويات "املرتبة األولـى بين فقرات هذا املجال بمتوسط 

( التي نصها وجود رابط إلكتروني لكل مدرسة  ضمن موقع إدارة 28جاءت الفقرة ) ( وبدرجة مرتفعة، في حين3.91حسابـي بلغ)

( 2.45التعليم يمكن من خالله إبراز االنجازات الخاصة باملدرسة في املرتبة األخيرة بين فقرات املجال، وبمتوسط حسابي بلغ)

 وبدرجة متوسطة.

اإلداري بين العاملين ومدى تأثيره على إدارة املعرفة، حيث أنَّ زيادة ويمكن أن تعزى هذه النتيجة إلى وضوح أهمية التفاعل     

فعالية االتصاالت بين العاملين والقيادة تدفع العاملين للمبادرة بايصال مشكالت العمل وايصال التغذية الراجعة للعاملين 

، حيث أشار إلى ( في دراستهNewten,2003)نيوتن عن نتائج اعمالهم. وجاءت هذه النتيجة متفقة مع النتيجة التي توصل إليها 

أنه توجد فروق في قواعد املعلومات املستخدمة بين اإلدارة التعليمية واإلدارة املدرسية، وتظهر هذه الفروق في إدارة املعارف 

ن بشكل مستمر من وتقنية املعرفة والنشاطات املستخدمة في االبداع، كما بينت النتائج أنَّ جميع أعضاء الفريق كانوا يتفاعلو 

 خالل تشكيالت االنتقال املعرفي، وكذلك كانوا متفاعلين في عملية نقل املعلومات واملعارف حول إجراءات إدارة املعرفة.

هل هنالك فروق ذات داللة احصائية عند مستوى النتائج املتعلقة باإلجابة عن السؤال االثاني والذي ينص على: 

ادة التربويين ملتطلبات تطبيق إدارة املعرفة باختالف املتغيرات)املركز الوظيفي, والخبرة ( في تقديرات القα≤0.05داللة)

اإلدارية(؟ لإلجابة عن هذا السؤال تم فحص الفروق في تقديرات أفراد عينة الدراسة من القادة التربويين  ملتطلبات تطبيق 

 ملتغير الدراسة واملتمثلة في:
ً
 إدارة املعرفة وفقا

 ملتغير املركز الوظيفي تم استخدام اختبار)ت( للعينات املستقلة.الوظيفي:  أ/ املركز 
ً
 للكشف عن الفروق وفقا
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(: اختبار )ت( للعينات املستقلة للكشف عن الفروق في تقديرات أفراد عينة الدراسة ملتطلبات تطبيق إدارة 8الجدول)

 ملتغير املركز الوظيفي
ً
 املعرفة وفقا

 املتوسط الفئات املجال

 الحسابي

االنحراف 

 املعياري 

درجات 

 الحرية

قيمة)ت( 

 املحسوبة

مستوى 

 الداللة

متطلبات الثقافة 

 التنظيمية

مدير 

 مدرسة

3.57 0.40 276 0.347 0.729 

مشرف 

 تربوي 

3.60 0.48 

متطلبات الهيكل 

 التنظيمي

مدير 

 مدرسة

2.97 0.21 276 2.27 0.023 

مشرف 

 تربوي 

3.07 0.28 

القيادة  متطلبات

 واإلدارة

مدير 

 مدرسة

3.59 0.86 276 0.147 0.142 

مشرف 

 تربوي 

3.73 0.53 

متطلبات تكنولوجيا 

 املعلومات

 

مدير 

 مدرسة

3.39 0.27 276 0.299 0.765 

مشرف 

 تربوي 

3.37 0.42 

مدير  الكلي

 مدرسة

3.37 0.26 276 0.129 0.198 

مشرف 

 تربوي 

3.44 0.30 

 (0.05ا عند مستوى داللة ) دالة إحصائي

وعلى املستوى الكلي ملتطلبات تطبيق إدارة املعرفة إلى عدم وجود فروق ذات داللة  8تشير البيانات الواردة في الجدول        

ا على مستوى املجاالت   ( في تقديرات القادة التربويين تعزى ملتغير املركز الوظيفي.α≤0.05إحصائية عند مستوى داللة) فقد  أمَّ

أظهرت النتائج وجود فروق ذات داللة إحصائية في تقديرات القادة التربويين ملتطلب الهيكل التنظيمي يعزى ملتغير املركز 

( ومتوسط تقديرات 2.97الوظيفي وعند الرجوع إلى املتوسطات الحسابية يظهر أنَّ متوسط تقديرات مديري املدارس)

وقد تعزى هذه النتيجة إلى أنَّ املشرفين . أنَّ الفروق لصالح فئة املشرفين التربويين ( مما يشير إلى3.07املشرفين التربويين)

التربويين هم األكثر اطالعا ًعلى الجوانب اإلدارية املتعلقة بالهيكل التنظيمي واألكثر تواصال مع الفئات املختلفة من الوظائف 
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  في الهيكل التنظيمي بحكم طبيعة عملهم ذو الطبيعة الفنية 
ً
واإلدارية في الوقت نفسه األمر الذي جعلهم أكثر استشعارا

 ملتطلب الهيكل التنظيمي مقارنة بمديري املدارس الثانوية. 

كما يمكن أن يعزى ذلك إلى أنَّ القادة التربويين مديرون ومشرفون تربويين متحمسون إلدارة املعرفة باعتبارها تتسم        

رة املعرفة وما يرتبط بها من مهارات ومتطلبات تعتبر أساسية ال بد من توافرها وربما يعتقد القادة بالحداثة وهم يدركون أنَّ إدا

التربويين بغض النظر عن مؤهالتهم العلمية وخبراتهم اإلدارية أهمية توافر متطلبات تطبيق إدارة املعرفة وما تتضمنه من 

 .تكنولوجيا في انجاح إدارة املديرين ملدارسهم الثانوية

 ملتغير الخبرة 9الجدول)
ً
(: نتائج اختبار شافية للمقارنات البعدية للكشف عن الفروق في متطلبات الثقافة التنظيمية وفقا

 اإلدارية

املتوسط 

 الحسابي

 الفروق املجموعات

 سنوات 10أكثر من  سنوات 10-5من  أقل من خمس سنوات

 *0.16- 0.01 - أقل من خمس سنوات 3.53

 *0.17- - 0.01- سنوات 10-5من  3.52

 - *0.17 *0.16 سنوات 10أكثر من  3.69

ر النتائج الواردة بالجدول                ظه 
ُ
 بين تقديرات القادة التربويين ملتطلبات الثقافة  9ت

ً
أنَّ الفروق كانت دالة إحصائيا

 5الخبرة القصيرة واملتوسطة)أقل من  سنوات(، وممن هم من ذوي  10التنظيمية ممن هم من ذوي الخبرة األطول)أكثر من 

 بين  10سنوات( ولصالح أصحاب الخبرة الطويلة)أكثر من  10-5سنوات، ومن 
ً
سنوات(، في حين لم تكن الفروق دالة إحصائيا

(. كما أظهرت النتائج وجود فروق دالة 10-5( سنوات وأصحاب الخبرة من)5تقديرات ممن هم من ذوي الخبرة أقل من)

 ف
ً
ولصالح أصحاب الخبرة األطول.  ي تقديرات القادة التربويين ملتطلب الثقافة التنظيمية  يعزى ملتغير الخبرة اإلداريةاحصائيا

 باألفراد فكلما 
ً
 مباشرا

ً
وقد تعزى هذه النتيجة إلى أنَّ الثقافة التنظيمية هي من املتطلبات التي تنمو مع الوقت وترتبط ارتباطا

ت فرصهم في التعرض لعناصر الثقافة التنظيمية وجاءت هذه النتيجة متفقة مع دراسة )الليحاني، طالت خبراتهم اإلدارية زاد

2010.) 

 أهم النتائج التي توصلت إليها الدراسة

(، 3.42وعلى املستوى الكلي جاءت بدرجة متوسط بمتوسط حسابي) * أن متطلبات تطبيق إدارة املعرفة في املدارس الثانوية،

النهج الذي تتبعه وزارة التربية والتعليم القائم على املركزية في اإلدارة، والذي لم وربما يرجع هذا إلى  (،0.30)وانحراف معياري 

، وزيادة تفويض الصالحيات املمنوحة 
ً
تستطيع التحرر منه على الرغم من املحاوالت العديدة في اعتماد الالمركزية أسلوبا

 للعاملين.

تنظيمي جاء بمستوى متوسطة، وربما يرجع هذا إلى طبيعة تصميم الهيكل التنظيمي داخل مجال متطلبات الهيكل الإن * 

 املدارس الثانوية والذي ال يتصف باملرونة أو بالسماح باستيعاب املتغيرات  سواًء كانت الداخلية أم الخارجية.
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إلى وضوح وتعزيز فلسفة العمل الجماعي  متطلبات مجال الثقافة التنظيمية جاءت بدرجة مرتفعة، وربما يرجع هذا* إن مجال 

 اعتماد معيار 
ً
لتبادل الخبرات واألفكار بين العاملين، وكذلك تشجع اإلدارة  العاملين على توليد االفكار االبتكارية، وأيضا

 عنوية.املشاركة باملعرفة كأحد املرتكزات في تقيم العاملين، وتهيئة بيئة تنظيمية  تساعد وتدعم احتياجات الفرد امل

* إن مجال متطلبات القيادة واإلدارة جاء بدرجة مرتفعة، وربما يرجع هذا إلى توافر فرص التعلم والتطوير بمجال القيادة 

واإلدارة من خالل كافة الوسائل سوًء كانت دورات تدريبية أو ندوات أو ورش عمل، مما يجعل العاملين في اكتساب دائم 

كة زمالئهم في تلك املعارف وتطبيقها في أعمالهم اليومية، فتوافر األسلوب القيادي القائم على للمعارف الجديدة وبالتالي مشار 

 منح الصالحيات والعدالة والحوافز بين العاملين ومشاركة العاملين في صناعة واتخاذ القرار.

همية التفاعل اإلداري بين * إن مجال متطلبات تكنولوجيا املعلومات جاء بدرجة متوسطة، وربما يرجع هذا إلى وضوح أ

العاملين ومدى تأثيره على إدارة املعرفة، حيث أنَّ زيادة فعالية االتصاالت بين العاملين والقيادة تدفع العاملين للمبادرة بايصال 

 مشكالت العمل وايصال التغذية الراجعة للعاملين عن نتائج اعمالهم.

( في تقديرات القادة التربويين تعزى ملتطلبات إدارة املعرفة α≤0.05داللة)توجود فروق ذات داللة إحصائية عند مستوى ال * 

 تعزى ملتغير املركز الوظيفي.

 عند مستوى داللة)
ً
( في تقديرات القادة التربويين ملتطلب الثقافة التنظيمية يعزى ملتغير α≤0.05* توجود فروق دالة احصائيا

. وقد تعزى هذه النتيجة إلى أنَّ الثقافة التنظيمية هي من املتطلبات التي تنمو ولصالح أصحاب الخبرة األطول  الخبرة اإلدارية

 باألفراد فكلما طالت خبراتهم اإلدارية زادت فرصهم في التعرض لعناصر الثقافة التنظيمية.
ً
 مباشرا

ً
 مع الوقت وترتبط ارتباطا

 توصيات الدراسة

 :في ضوء نتائج الدراسة يوص ي الباحثان باآلتي       

 أن تبدأ وزارة التربية والتعليم بوضع استراتيجية مناسبة لتطبيق إدارة املعرفة في املدارس الثانوية وبما يتفق مع تطلعاتها. /1

 العمل على تعزيز االتجاهات االيجابية نحو تطبيق إدارة املعرفة في املدارس الحكومية. /2

)متطلبات الثقافة التنظيمية، متطلبات الهيكل التنظيمي، ملتمثلة بـ العمل على تعزيز متطلبات تطبيق إدارة املعرفة وا /3

 داخل املدارس الثانوية والسعي نحو تحقيقها. متطلبات تكنولوجيا املعلومات(

 املصادر واملراجع

 أ/ املراجع العربية

: دار .املعرفة (. منظمة2010خضير.) حمود، /1  والتوزيع. للنشر صفاء عمانَّ

رسالة ماجستير غير منشورة، الرياض: . املتطلبات اإلدارية واألمنية لتطبيق اإلدارة اإللكترونية .(2003).العمري، سعيد /2

 .جامعة نايف العربية للعلوم
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 رسالة دكتوراه، مكة، جامعة أم القرى. :السعودية الجامعات في تطبيقها وإمكانية املعرفة (. إدارة2007ياسر.) العتيبي، /3

 .للتنمية اإلدارية العربية املنظمة القاهرة: منشورات.املعرفة إدارة. (2005)الدين. الكبيس ي، صالح /4

 .والتوزيع للنشر مؤسسة الوراق :عمانَّ  .واملفاهيم املمارسات "املعرفة . إدارة(2007)الخلوف. امللكاوي، إبراهيم /5

:. املعرفة إدارة إلي (. املدخل2009الستار.) عبد العلي،  /6  .املسيرة دار عمانَّ

: .املعرفة إدارة في معاصرة (. اتجاهات2008عواد.) محمد الزيادات، /7  والتوزيع. للنشر دار صفاء عمانَّ

 العلمي املؤتمر مقدمة إلى عمل ورقة االئتمان، مخاطر تقليل في املعرفة إدارة (. دور 2004غالب.) سعد والرفاعي، ياسين، /8

. ة،الزيتون جامعة الرابع، السنوي  الدولي  عمانَّ

 والتوزيع.  للطباعة العصرية املكتبة :القاهرة. اإلدارية املعلومات نظم (.2002الفتاح.) عبد املغربي، /9
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 الحاج عبد امللك كريم أمر هللا )حمكا( أديبا
 رجا فبريان/جامعة رياو اإلسالمية،إندونيسياد.

 

 

Abstract  :  

This research aims at introducing the famous Malay Indonesian writer (Hamka) to the world, highlighting his 

personality, his contribution, his interest in Islamic Malay literature, and his communication and impact on 

Arab and Islamic literature. Hamka's fame is not limited to Indonesia, but to all parts of the Malay world. He is 

a well known religious scholar and was the head of the Council of Ulama of Indonesia. He is a remarkable writer 

and novelist whose style is outstanding. His style has earned a reputation among writers in Indonesia and in 

the Malay archipelago in general. It was many studies written about Hamka in Indonesian or Malay, and rarely 

found the studies in Arabic, although it is very important to identify this unique personality to the Arabs and 

speakers in Arabic, this research is doing this task complementing the above, asking the Almighty to benefit 

everyone. The researcher used the descriptive method to collect and analyze the data. The results of the 

research show that Hamka has significant contributions to the Islamic Malay literature. He was one of the most 

prominent figures of Islamic writers who work in literature to spread Islam and its teachings. 

Keywords: Hamka, personality, literature 
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 ملخص :

األديب املاليوي اإلندونيس ي املشهور )حمكا( وإبراز شخصيته ومساهمته ومدى اهتمامه يهدف هذا البحث إلى تعريف بالعالم 

إن شهرة حمكا لم تقتصر على صعيد إندونيسيا  باألدب املاليوي اإلسالمي، والتعريف باتصاله وتأثره باألدب العربي اإلسالمي.

ه يسا ملجلس العلماء بإندونيسيا. وهو أديب وروائي بارع لفقط بل في كل أقطار العالم املاليوي. فهو عالم ديني معروف وكان رئ

 أسلوبه املتميز، ولقد احتل بأسلوبه هذا مكانة مرموقة بين األدباء في إندونيسيا خاصة وفي أرخبيل املاليو عامة. ولقد كتبت

م أنها مهمة جدا لتعريف هذه الكتابات الكثيرة عن حمكا باإلندونيسية أو املاليوية، وقلما نجد الكتابات عنه بالعربية رغ

الشخصية الفريدة إلى العرب والناطقين بالعربية، فيقوم هذا البحث بهذه املهمة مكمال ملا سبق، سائال املولى الكريم أن 

يستفيد منه الجميع. واستخدم الباحث املنهج الوصفي لجمع البيانات وتحليله، وبتين من نتائج البحث أن حمكا له مساهمات 

ه في األدب املاليوي اإلسالمي، وكان من أعالم األدباء اإلسالمين الذين يشتغلون األدب لنشر اإلسالم وتعاليمه، وكان لكبيرة 

 االتصال والتأثر القوي باألدب العربي وثقافاته.

 حمكا، شخصية، األدب.الكلمات املفتاحية: 

 املبحث األول: تعريف بشخصية حمكا   

 . اسمه ومولده ونسبه وأسرته1

حمد أمر هللا املعروف بحمكا. فكلمة حمكا اختصار من اسمه الكامل وهو بالالتينية هكذا: هو عبد املالك بن عبد الكريم بن م

((HAMKA( ،H(مأخوذة من الحاج، و )(A (مأخوذة من عبد، و(M (مأخوذة من كلمة امللك، وK(مأخوذة من الكريم، و )(A 

 مأخوذة من أمر هللا.

بلدة ماننجو  Sungai Batang)في قرية سوعي باتنج ) ه 1326حرم م 13م املوافق  1908فبرايير  16ولد عشية يوم األحد 

(Maninjau.سومطرى الغربية إندونيسا )(1)   

والده الحاج عبد الكريم من العلماء العاملين املصلحين املشهورين، وهو ابن محمد أمر هللا شيخ من شيوخ الطريقة 

د خطيب السومطري الذي كان إماما ومعلما في املسجد الحرام. رجع النقشبندية. تعلم عبد الكريم في مكة على يد الشيخ أحم

م وحمل فكرة تجديد اإلسالم وبدأ ينشرها في بلدته، فحارب البدع والخرفات املنتشرة في تلك اآلونة وأعلن  1906إلى بلده سنة 

شروع في السلوك، وأبدى آراءه اعتراضه على بعض أعمال املتصوفة، منها الرابطة وهي إحضار األستاذ في الذاكرة عند ال

، Sumatra Tawalib((2)) م  أقام معهدا إسالميا، سماه: "سومطرة طوالب" 1918املخالفة في املسائل الدينية األخرى. وفي سنة 

ي ، وكان من ضمن طالب املعهد ابنه: عبد امللك حمكا. وففجاء إليه الطالب الكثيرون من شتى بقاع البالد ليتتلمذوا على يديه

                                                           

(1) HAMKA. (1982). Kenang-Kenangan Hidup. Kuala Lumpur: Pustaka Antara. hlm. 5.   

(2) Rusydi HAMKA. (1983). Pribadi dan Martabat Buya Prof. DR. HAMKA. Jakarta: Pustaka Panjimas. hlm. 1.   
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ة باالستقرار  1941سنة 
ّ
م قامت حكومة االحتالل الهولندية بنفيه إلى سوكابومي بسبب فتواه التي حسبتها الحكومة مخل

   (1)م قبل شهرين من استقالل إندونيسيا. 1945يونيو  21وسالمة العامة. ثم توفي في 

قبل  (2) ،(Bagindo Nan Batuahاغندو نان باتواه )بامللقب ب )Gelanggangبنت غيلنجنج ) )Siti Safiyahوالدته سيتي صافية )

  (3)الزواج بها، كان أبوه قد تزوج بأختها الشقيقة، إال أنها توفيت في مكة وأنجب منها ولدا واحدا.

م الرقص، والغناء، والدفاع عن النفس. ولقد سمع منه حمكا الطفل كثيرا من األشعار والقصص 
ّ
وكان جده غيلنجنج معل

فحفظ منها ما يثري أفكاره وروافده الثقافية ويبني ذوقه األدبي. وكان جده  (4)املعاني العميقة والدروس املفيدة، والحكم ذات

يقص له قصصا قبل نومه حتى إذا استغرق في النوم امتأل ذهنه بألوان الخيال وعاش في جو من الشخصيات الخيالية املوجودة 

    (5)في القصة.

مجتمع مينانكابو الذي تسود فيه رئاسة األخوال ودورهم في تنظيم  (6)ت شأن وتأثير في املجتمع،وكان أخواله شخصيات ذا 

 شؤون األسرة وأخذ قراراتها.

، وكان ( tanjungحاكما لقبيلة تنجونج )  (Engku Datuk Rajo Endah Nan Tuo)وكان جّد أمه أنكو داتوك راجو إنده نن توو 

 فيما بعد. اللقب الذي سيرثه منه حمكا  الذي يعني محامي العادات، وهو (Datuk Indomo)مو داتوك إندو ب لقبا موروثاملقبا 

مما ذكر، تبين لنا أن ثمة عددا من العوامل الوراثية قد لعبت دورها في تشكيل شخصية حمكا وهي النسيج املتميز في الجمع 

 تشكيل شخصيته حتى أصبح فيما بعد عاملا بارزا وأديبا شهيرابين العلم واألدب املوروث من أسرتي األبوين، وكان لذلك أثر في 

 في نفس الوقت. 

سنة. أنجب منها  15سنة وهي  21م بعد رجوعه من الحج، زوجه أبوه بسيتي رحم وكان عمره  1929وفي الخامس من أبريل سنة 

زوجة وفية وصالحة، ورافقته في كل م توفيت هذه الزوجة فأحزنه ذلك حزنا شديدا. لقد كانت  1972عشرة أوالد. وفي سنة 

األحوال: فرحها وحزنها، واقفة صابرة مؤنسة له، فما تزوج بعدها إال بعد سنة ونصف من وفاتها، وتزوج بامرأة طيبة تدعى 

صبيحة يوم الجمعة الرابع والعشرين من  10.41الحاجة سيتي خديجة. فعاش معها هي وأوالده إلى أن وافته املنية الساعة  

 . في مستشفى برتامينا بجاكرتا ه 1401رمضان  22م املوافق  1981يو سنة يول

 

 

                                                           

(1) Nasir Tamara, at al. (1984). HAMKA di Mata Hati Umat. Jakarta: Sinar Harapan. hlm. 51.  

(2) ibid. 

(3) HAMKA. (1982).  Kenang-Kenangan Hidup. Op.cit. hlm. 2.   

(4) Nasir Tamara, , at al. (1984). HAMKA di Mata Hati Umat. Op.cit. hlm. 51.   

(5) HAMKA. (1982). Kenang-Kenangan Hidup. Op.cit. hlm. 10.   

(6) ibid. hlm. 1. 
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 . صفاته2

كان حمكا رجال مخلصا، طيب القلب، بسيطا في الحياة، رحيما بالناس يفرح بفرحهم ويحزن بحزنهم ويبكي لبكائهم، لطيفا في 

اب، حريصا على املصلحة، محبا للقراءة، شغوفا املعاملة، قادرا على إنشاء العالقات مع كل الطبقات، مصاحبا وناصحا للشب

بطلب العلم، رّحاال، صريحا عما تختلج به نفسه وينبض به قلبه، صادقا في قوله، شجاعا في قول الحق ال يخاف فيه لومة 

، لوم واملعرفةالئم. إنه رجل ظريف، حاّد الذهن، سريع البديهة، راوية، قوي الحافظة، واسع الدراية بالتاريخ، وملم بأشتات الع

ر في الكتابة خاصة في األدب والتاريخ والفلسفة. ث 
ْ
 ُمك

ر في القلوب. 
ّ
جاذبيته في الكالم مثل جاذبيته في الكتابة. فهو خطيب فصيح اللسان تام البيان، وهو كذلك كاتب موهوب مؤث

ته عزيزة: "كان أبي إذا دخل عليه وكان من أهل القرآن حيث كان يختمه خمس مرات في رمضان وثالث مرات في غيره. قالت بن

 (1)رمضان قرأ القرآن حتى يختمه خمس مرات، وأما في غير رمضان فيختمه ثالث مرات في كل شهر".

وكان يجيد الدفاع عن النفس، وقد تتلمذ في سنه املبكر على كبار خبرائه متنقال من قرية إلى قرية إلى جانب تعلمه األساس ي 

 للعلوم الدينية.

ا واسع الصدر يعفو عمن ظلمه ويسامح من جّرح قلبه. فلقد أدخله إلى السجن الرئيس األول إلندونيسيا بتهمة كاذبة وكان عف وًّ

وأدلة مصطنعة، فذاق مرارة السجن قرابة سنتين اثنتين بريئا طاهرا. فلما توفي سوكرنو وطلب منه أن يصلي عليه إماما بوصية 

املنية يوما فاطلبوا من الشيخ حمكا أن يؤم الصالة علّي"، فاستجاب للطلب كأنه لم يحدث  قالها سوكرنو قبل موته: "إذا وافتني

   (2)بينه وسوكرنو ش يء.

مكرم لأليتام ومحب ومؤنس لهم تبناهم وضّمهم إلى بيته. وقد اعتنى بهم  -كما كان يفعل النبي صلى هللا عليه وسلم–إن حمكا 

ة. وتبنى اآلخرين الكثيرين، ولقد سّمى حمكا كل واحد منهم "االبن الواحد عشر" داللة أحسن العناية كما اعتنى بأوالده العشر 

      (3)على أنه ابن غير العشرة الذين أنجبتهم زوجته الطيبة سيتي رحم.

 . مسيرته العلمية3

من عمره، أسس أبوه معهدا  لم يتلق حمكا التعليم النظامي إال في الصفين األوليين من املدرسة االبتدائية فقط. وفي العاشرة

سماه "سومطرة طوالب" فأصبح تلميذا من تالمذته. تعلم فيه العلوم الدينية واللغة العربية، ومع ذلك لم يكمل دراسته فيه 

على حسب صفوفه السبعة، لقد درس فيه إلى الصف السادس فقط ثم أرسله أبوه إلى الشيخ إبرهيم موس ى العالم املشهور 

 املناطق في سومطرة الغربية فتعلم على يده عدة شهور. إحدى  (4) (،abekParفي فرابيك )

                                                           

(1) Lihat: Irfan Hamka. (2010).  Kisah-Kisah Abadi Bersama Ayahku Hamka. Jakarta: UHAMKA Press. hlm. 173. 

(2) ibid. hlm.193. 

(3) Lihat: Rusydi HAMKA. (1983). Pribadi dan Martabat Buya Prof. DR. HAMKA. Op. Cit. hlm.107.   

(4) http://id.wikipedia.org/wiki/Haji_Abdul_Malik_Karim_Amrullah. 
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إن املراحل الدراسية التي يمر بها اإلنسان ليست مقياسا قاطعا أو عامال واحدا في أن يكون املرء ناجحا في حياته العلمية، 

اته الكثيرة، وتبوئه مكانة مرموقة عند ودليل ذلك هذا النموذج الذي نراه في شخصية حمكا. بعلومه وثقافته الغزيرة وخبر 

ى مناصب شتى في الحكومة والجمعيات.        
ّ
 األكاديميين. لقد طلب منه التدريس في عدة جامعات داخل الدولة وخارجها وتول

 . ألقابه4

 .لقب بأديب الدموع مليله إلى الحزن وتناوله حياة البؤساء واألشقياء في مؤلفاته األدبية 

  ة علومه وشخصيته الكبيرة لّقب "بتوانكو شيخ" )تقديرا لوفر(Tuanku Syekh .الذي يعني حضرة الشيخ 

 ( في مجتمع عادات ميننج كابو لّقب بداتوك إندومو(Datuk Indomo .الذي يعني محامي العادات 

 ( "تقديرا لجهوده الكبيرة ومساهمته البالغة منحته الحكومة اإلندونيسية لقب "فعيران ويروغونوPangeran Wiroguno.) 

  م.1959منحته جامعة األزهر الشريف بجمهورية مصر العربية الدكتوراه الفخرية سنة 

 ( منحته جامعة موستوفو(Muestopo  م.1960لقب البرفسور سنة 

 ( منحته الجامعة الوطنية املاليزية(UKM  م.1974الدكتوراه الفخرية سنة 

 ني" )منحته الحكومة اإلندونيسية لقب "البطل الوط(Pahlawan Nasional وقام بتقديمه الرئيس اإلندونيس ي الحالي ،

ورثة حمكا )ابنه عفيف حمكا( في املناسبة الخاصة املنعقدة إلى  (Susilo Bambang Yudhoyono)سوسيلو بنبانج يودهويونو 

 م.   2011في القصر الدولي بجاكرتا في الثامن من نوفمبير 

 رة في تشكيل شخصية حمكا املبحث الثاني: العوامل املؤث

حمكا شخصية فريدة متعددة املواهب. فهو من أشهر علماء إندونيسيا، وقد عين أول رئيس ملجلس علماء إندونيسيا سنة 

م. وهو أديب روائي ذو قلم مبدع وإنشاء إندونيس ي رصين، وهو داعية شجاع وفيلسوف ثاقب الفكر وبعيد النظر.  1977

ْجهة نظري  من-يته كثيرة، بْيد أنني سأتناول أهمها فالعوامل التي شكلت شخص  في هذا املبحث وهي:  -و 

 طفولته .1

ب من أبيه الذهاب إلى مدينة فادنج ) ل 
ُ
بل أبويه. ط  Padang)لم يذق حمكا في طفولته حالوة السعادة واالهتمام الكافي من ق 

ا من أن يترك حمكا الطفل عند جدته  ليساعد صاحبه الحاج عبد هللا صاحب مجلة املنير وليكون معلما هناك، فلم ير األب بدًّ

وجّده في القرية وذهب هو وزوجته  إلى فادنخ. وكان عمر حمكا حينئذ أربع سنوات. لقد أحبه الجّد والجدة حبا جما فأشبعا 

 (1)حاجاته ووفيا رغباته وقدما اهتمامهما البالغ في شؤون الحفيد املحبوب.

                                                           

(1) Lihat: Hamka. (1982). Kenang-kenangan Hidup. Op. cit. Hlm. 4-5.  
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ين أبويه قرابة سنتين اثنتين، ثم رجع األبوان إلى القرية ولقد مال حبه إلى الجدتين أكثر من حبه استمر ألم الفراق بينه وب

 (1)لهما.

ص نفسه من هيمنة العادات والتقاليد. التعدد، والنكاح والطالق والعادات، مجد  
ّ
أبوه عالم معروف لكنه لم يستطع أن يخل

 (2)ي العادات كانت أم في الدين. وهكذا كان ألبيه ثالث زوجات.وفخر كان البد أن يتمسك بهما كبار الشخصيات، ف

الزواج في مجتمع العادات امليننج كبوي، ليس مجرد العالقات بين الزوجين، وإنما هو العالقات بين القبيلتين املختلفتين. حبك 

ك وأخواتك وحكام قبيلتك وأخوالك لزوجتك وحده ال يكفي في بناء األسرة، فاألهم من ذلك هو هل أقرباؤك في القبيلة وإخوت

   (3)يحبون زوجتك؟ فحبهم لها عنصر فاصل وحّد قاطع في بقاء األسرة أو فسخها.

في هذا الجو األسري التعددي عاش حمكا وإخوته، نال ما نال وذاق ما ذاق إلى أن جاء ذلك اليوم املحزن الذي فرضت القبيلة 

. قال له أبوه يومذاك: "تعال يا ابني مالك! لو طلقت أمك فإلى مْن تذهب؟ من على أبيه طالق أمه بسبب من أسباب العادات

الذي تحب أن تكون معه؟" فما كان له من جواب إال البكاء والدموع تنحدر من خّديه انحدارا ولم ينطق ولو حرفا واحدا. إلى 

موحاته تساقط أوراق األشجار الجافة أين يذهب؟ كيف يعيش مع األب من دون األم أو مع األم من دون األب؟ تساقطت ط

م.
ّ
يا له من ولد مسكين شاهد هذا الفراق وذاق مرارة الحياة وهو طفل في  (4)وفترت رغبته في الدراسة وضعف هّمه في التعل

سه الثانية عشرة من عمره. ذهب إلى بيت أبيه فلم يجد إال بغضا وكراهية من زوجات أبيه وأسرته. وذهب إلى أمه فلم تهنأ نف

 أمه بعد أن بانت عن أبيه قد تزوجت برجل آخر.ألن 

قة ثالثة أوالد وبنت واحدة. سكن هو وأخوه في بيت أبيه ببادانج بانتجانج )
ّ
وسكنت  Padang Panjang)كان ألبيه من األم املطل

له وال منذ تلك الحادثة املؤملة لم يعد له صلة وثيقة بأبيه،  صار  أخته وأخوه اآلخر في بيت أمه. ولكن
ّ
وحيدا ال يجد ظليال يظل

د من عدم وجود 
ّ
ركنا يستند إليه، انقطع أمله من الدنيا، فال يكون في البيت إال في أوقات الغداء، يغدو صباحا، وإذا أمس ى تأك

الشمس  أبيه في البيت فرجع وبات فيه. وكان إذا اشتاق إلى أمه ذهب إليها ماشيا على األقدام متحمال وعثاء الطريق من حرارة

    (5)وبرودة املطر.

ن لقد ظهر أثر طفولته املحزنة في كتاباته خاصة كتاباته األدبية وهو ميله إلى الحزن واهتمامه بالبائسين املنكوبين واملساكي

 اليائسين واعتراضه على العادات السيئة في املجتمع ودعوته إلى اإلصالح وتغيير الوضع السيئ الفاسد.  

 

 

                                                           

(1) ibid. Hlm. 7-8. 

(2) Hamka. (1982). Kenang-kenangan Hidup. Op. cit. Hlm. 33.  

(3) ibid. hlm. 34. 

(4) ibid. hlm. 36. 

(5) ibid. hlm. 37. 
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 تربيته  .2

بُل إن حمكا طفال كان في كفالة جديه وفي كنفهما. ولقد كان للجّدين هذين فضل كبير في حياته الشخصية؛ ألنهما قلت من ق

 كانا يرّبيانه ويكفالنه ساعة لم يقدر أبوه وأمه أن يمنحاه حبا وحنانا يستحقه الولد الصغير مثله. وكان لجده خاصة دور مهم

 ني، ألنه كان بالنسبة له منجم األدب ومصدر الفن في بواكير حياته الصغيرة هذه، حيثوأثر قوي في نموه الفكري األدبي الوجدا

تداعت وتزاحمت على مسامعه قصص وحكايات وأشعار جميلة ما جعلت عقله يتفتح وخياله يجتاز حدود بيئته وقريته 

  الضيقة فينظر بعيدا إلى ألوان الحياة املتنوعة.

وات التي نهضت فيها حركة التجديد التي رأسها أبوه الحاج عبد املالك أو املعروف بحاجي وكانت سنة ميالده هي بداية السن

 (1)رسول. فشاهد املناظرات والخالفات حول املسائل الدينية بين أنصار حركة التجديد وأنصار الفهم القديم.

شأ األب في مواصل دراسة ابنه االعدادية، كان أبوه يتمنى كثيرا أن يكون عاملا مثله، فعندما أسس معهد سومطرة طوالب، لم ي

م الطالب في هذا املعهد النحو والصرف والبالغة والفقه وغيرها  فأدخله في املعهد الذي أسسه
ّ
وقام بتعليمه فيه بنفسه. يتعل

 من العلوم مقسمين حسب الدرجات والفصول، وكان البد للطالب أن يحفظوا متون الكتب. وكان أصغر الطالب عمرا حيث

كان عمره حينئذ عشر سنوات، وأما زمالؤه فمنهم من هو في سن العشرين وما فوق. والجدير بالذكر هنا أن الكتب املقررة في 

هذا املعهد كلها بالعربية الخالصة وليس لها شكل وال ضبط؛ فواجه الصعوبات في استيعاب املعلومات ولقي تعقيدات في فهم 

ن األمر كذلك بالنسبة لزمالئه الكبار الذين كانوا مدركين ومستوعبين لها تمام االستيعاب القواعد العربية املتشعبة. ولم يك

ر طفل صغير على أن يتلقى دروس الجامعة  جب 
ُ
إذ مروا بها في الكتاتيب قبل ذلك. لقد وصف لنا حمكا حاله آنذاك بقوله: "أ

يرة لم تعجبه إال درسا واحدا وهو العروض، فكان يحب الشعر ولكن هذه الدروس الكث (2)بغية أن يكون عاملا بارزا في املستقبل"

  ويستطيع أن يحفظه بسرعة.

والش يء اآلخر الذي يحبه هو املكتبة؛ كان ألستاذه زين الدين لبي مكتبة تفتح للقراء وتضم املؤلفات األدبية من منشورات بالي 

وغيرها. فزارها كل  )Bintang Hindiaدة بنتانج هنديا )، جري)Graaf De Monte Cristo(جراف دي منتي كريستو  (3)فستاكا،

ر كل كتاب بخمسة سنتينات وملدة يومين  مساء ليستأجر كتابا من كتبها، وكان اإليجار في ذلك الزمان يعد غاليا بحيث يؤجَّ

يمّر كثيرا أمام مطبعة  فقط. فبدأ يقتصد في شراء حاجاته وقام باّدخار بعض النقود ليدفع به قيمة اإليجار. وبجانب آخر، كان

ليطلع على أعمال عمالها، ثم عرض عليهم املساعدة فوافقوا فأخذ يعينهم في شراء القهوة وتلفيف األوراق  Badezst)باديز )

ولصقها، وما زال على ذلك حتى طلب من صاحب املطبعة أن يأذن له باالطالع على بعض الكتب وقراءتها، فوافقه على ذلك ملا 

خدمته ومساعدته للمطبعة وعّمالها؛ فتعرف من خاللها بالكتب الكثيرة، والعجب أنه أتّم كل يوم كتابا واحدا.  رأى من حسن

                                                           

(1 ) Rusdi Hamka. (1983). Pribadi dan Martabat Buya HAMKA. Op. cit. hlm. 1. 

(2) Lihat: HAMKA. (1974).  Kenang-kenangan Hidup. Op. cit. hlm. 29-30   

ة وأعمال بالي فوستكا أو دار الكتب هي مؤسسة نظمتها حكومة االحتالل الهولندية تولت نشر النصوص القديمة أو األعمال األدبية املترجم( 3)

 بعض األدباء، فباعتبارها مؤسسة تنظمها حكومة االحتالل الهولندية فهي تؤيدها وتعمل ملصالحها.



 
 
 

 

 
 

    2019 - يناير -  49العدد                                    مركز جيل البحث العلمي  
 

158 

. وهكذا تّردد إليها يوميا من دون علم أبيه، إلى أن أدركه أبوه يوما وهو يقرأ في رواية فقال له: "ماذا ستصبح غدا، عاملا أو روائيا؟"

  (1)ه عن عينيه أخذ يقرؤها ثانية. فوضع الكتاب حتى إذا غاب أبو 

وكان متشوقا لسماع خطب العادات؛ فقد ذهب إلى أماكن تقام فيها مراسم العادات، بل ولم يكتف بهذا، فقد تتلمذ على أيدى 

    Datuk Rajo Endah Tuo(.(2)، و داتوك راجو إنده )Datuk Seri Bandaharo(أساتذة في العادات مثل داتوك سري بنداهرو )

سنة. تعرف هناك برواد الحركة اإلسالمية املعاصرة وهم: إتش. أو. إس.  16م، ذهب إلى جاوا وكان عمره حينئذ  1924وفي سنة 

ْت إسالم، وكي باغوس هادي كوسومو  H.O.S Tjokroaminoto)تجكرو أمينوتو )
َ
ر ك

َ
 Kibagus)رئيس عام حزب ش

Hadikusumo) وأر. إم. سويريو فرانوتو ،(R.M. Soerjopranoto)( والحاج فخر الدين ،(Haji Fakhruddin م
ّ
، ومنهم تعل

 السياسة اإلسالمية. وكانوا يعقدون  الدوريات عن الحركة في مبنى عبدي درمو فاكوالم بيوغياكرتا.  

 .A. R)منصور )وبعد أن قض ى فترة في يوغياكرتا، ذهب إلى فكالوعان جاوا الشرقية ليلتقي مع أستاذه وزوج أخته أ. أر. ٍسوتان 

Sutan mansur فرع فكالوعان. بقي هناك ستة أشهر يصاحب أستاذه لينال منه حظه   (3)الذي كان رئيسا للجمعية املحمدية

م واشترك في تأسيس  1925من التربية والعلوم، وفعال لقد أحسن األستاذ إليه تربية وتعليما. ثم عاد إلى فادنج فانجنج سنة 

  (4)ت أبيه بغاتاعن فادنج فانجنج.تبليغ املحمدية في بي

سنة. مكث هناك ستة أشهر وشغل أوقاته  بطلب العلم والعمل إلى أن رجع إلى  19م، سافر إلى مكة وكان عمره  1927وفي سنة 

  (5)البلد.

 رحالته وأسفاره .3

 Aceh)أبيه إلى أتشيه )م ذهب مع 1920من العوامل املؤثرة في تكوين شخصية حمكا الفريدة هي رحالته وأسفاره. في سنة 

م، سافر إلى جاوا وتعرف على كبار الشخصيات في ميدان الحركة اإلسالمية. وفي سنة  1924في سنة  األخرى. وتجوال في مناطقها

داعيا  Makassar((6)م سافر إلى مكسر )1931م سافر إلى مكة فكانت رحلة روحانية وعلمية في نفس الوقت. وفي سنة  1927

مدية، فتعرف على العادات والتقاليد وثقافة الناس في تلك املنطقة. وغير تلك الرحالت فقد ذهب إلى معظم للجمعية املح

بل اجتاز حمكا لعالم املاليوي إلى عوالم أخرى من  (7)واليات إندونيسيا، وامتدت جولته إلى الدول املجاورة من األراض املاليوية.

سمي، فقد زار معظم املدن األوربية، ومعظم الدول العربية. كما زار الدول اآلسيوية الدول املختلفة في سفره الرسمي وغير الر 

                                                           

(1) ibid. hlm.32. 

(2) Lihat: HAMKA. (1982). Kenang-kenangan Hidup. Op. cit. hlm. 45.   

م بيغياكرتا والهدف األساس ي  1912امن عشر من نوفمبير سنة ( الجمعية املحمدية هي جمعية إسالمية أسسها كياهي الحاج أحمد دهالن في الث3)

 من تأسيسها تطهير الدين اإلسالمي من البدع والخرافات والرجوع إلى القرآن والسنة النبوية.

(4) Rusydi HAMKA. (1983). Pribadi dan Martabat Buya Prof. DR. HAMKA. Op. cit. hlm. 2.   

(5) ibid. hlm. 1. 

ناطق في جزيرة سوالويس ي بإندونيسيا( إحدى امل6)  

(7) Hamka. (1982). Kenang-kenangan Hidup. Op. cit. hlm. 117.  
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 Di Tepi Sungai)األخرى ومدن دولة اليابان وزار الواليات املتحدة، وكتب عن بعض رحالته في كتب مثل على ضفة دجلة 

Dajlah) ( والتجول في وادي النيل(Mengembara di Lembah Nil  رض املقدسة والتشمس في األ(Mandi Cahaya di Tanah 

Suci)  ( وأربعة أشهر في أمريكا(Empat Bulan Di Amerika ويمكن ذكر بعض رحالته وأسفاره هنا على مدار السنوات املتتابعة .

 كما يلي:

 1950 تلك الدول.زار بعض الدول العربية مثل اململكة العربية السعودية ومصر وسورية والعراق والتقى بكّتاب وعلماء م 

 1952  م زار الواليات املتحدة تلبية لدعوة من وزارة الخارجية وتجول في والياتها وبقي هناك أربعة أشهر وكتب عن زيارته

 . (Empat Bulan Di Amerika)ألمريكا بعنوان: أربعة أشهر في أمريكا 

 1953-1954 ( م سافر إلى دولة موانجتي (Muangthai بل حكومة إندونيسيا. عضوا في بعثة ثقافية من  ق 

 1954  سنة من وفاة بوذا غوتما  2000م ذهب إلى بورما وكيال من وزارة الشؤون الدينية لحكومة إندونيسيا في مناسبة ذكرى

(.(Budha Gautama  

 1958 ةم سافر إلى الهور لحضور املؤتمر اإلسالمي، ومن هناك ذهب إلى مكة معتمرا ثم ذهب إلى القاهرة لقبول منح 

 الدكتوراه الفخرية من جامعة األزهر الشريف بالقاهرة.

 1967 ( م استضافته حكومة ماليزيا بناء على دعوة من رئيس الوزراء تنكو عبد الرحمن.(Tengku Abdurrahman    

 1968 .م سافر إلى الرباط عضوا في بعثة إندونيسية في املؤتمر العاملي للدول اإلسالمية 

 1968 لحضور مناسبة ذكرى مسجد النبة، ثم زار إسبانيا وروما وتركيا ولندن واململكة العربية  م ذهب إلى الجزائر

 السعودية والهند وتايالند.

 1971 .م ذهب إلى الجزائر لحضور املؤتمر اإلسالمي وقدم ورقته عن الجمعية املحمدية في إندونيسيا 

 1975ثة اإلندونيسية.م سافر إلى مكة املكرمة لحضور مؤتمر املساجد رئيسا للبع 

 1976 ( م سافر إلى كوتجنج(Kucing .عاصمة سراوك بماليزيا الشرقية لحضور املؤتمر اإلسالمي 

 1976 .م سافر إلى كواال ملبور لحضور مؤتمر األلفي سنة بماليزيا الذي نظمته مؤسسة سّبه 

 1976 افة املاليزية وقدم ورقته بعنوان: "الوكيل م ذهب إلى الجامعة الدولية بكواال ملبور لحضور املؤتمر اإلسالمي والثق

 املسلم في األدب املاليوي".

 1977 .م حضر املجلس الذي أعلن فيه حاكم سراوك املاليزية الشرقية إسالمه 

 1977  سنة على وفاة محمد إقبال. 100م سافر إلى الهور باكستان لحضور مناسبة ذكرى 

 1977  نيسية لحضور مؤتمر علماء )مجمع البحوث اإلسالمية(. م ذهب إلى القاهرة رئيسا للبعثة اإلندو 

عن فوائد السفر )رحالته( التي أجملها في النقاط   (Kenang-kenangan Hidup)لقد تكلم حمكا في كتابه "ذكريات الحياة 

 التالية: 
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 لفة.التعرف على العادات والتقاليد والعرف وامليل والرغبات واألشياء املحذورة عند القبائل املخت .1

 النظر إلى جمال أرض الوطن الحبيب الذي يبعث اإللهام ويحرك الوجدان. .2

 إن السفر يثري اللغة ويزيد الثقافات.   .3

من خالل الرحالت واألسفار نستطيع أن نراعي شعور الناس في كتاباتنا، كل بحسب شعبها وقبيلتها. قد تكون الكلمة متعارفة  .4

 آخر.ومقبولة لدى قوم، وتكون عيبا لدى قوم 

أصبحت مدارك فهمه أوسع، ووجهة نظره عن العادات، وبناء الثقافة اإلندونيسية الجديدة، وضيق فهم مجتمعه الذي  .5

 Di، وتحت أستار الكعبة )Tenggelamnya Kapal Van Der Wicjk)يغيظه، كل ذلك صّبه في كتاباته مثل غرق السفينة )

Bawah Lindungan Ka'bah)( والهجرة إلى ديلي ،(Merantau ke Deli( وعادات منانج كابو تواجه الثورة ،Adat 

).minangkabau Menghadapi Revolusi(1)     

 قراءاته .4

إنه ال يمكن الفصل بين حمكا والقراءة. لقد أحب القراءة منذ صغره، فكان يقرأ كل ما يقع تحت يده من كتب، خاصة كتب 

 مينانكابوينانكابوي واملاليوي، وحفظ مئات من املنظوم األدبي، وكان أحب أدباء اآلداب والتاريخ. لقد قرأ ما شاء من املنثور امل

والحسن والحسين،   (Malim Demamالذي كتب مالم دمان ) Bagindo Malin)عنده أديبان مشهوران هما: باغندو مالن )

وتليفوك اليور  Rancak di Labuh)) الذي ألف كتابين شهيرين: رنتجك دي البوه Datuk Paduka Alam)وداتوك فادوكا عالم )

وقرأ مؤلفات عبد القدير منش ي وتون سري الننج وحمزة فنصوري وحكايات   Telipuk Layur dan Dendam(2).(دان دندام )

وشريف بوستمان وغيرهم من األدباء املاليويين القدماء. وقرأ كتابات ماره رسلي  Anggun Cik tunggal)أنغون تجك تونغال )

  (3)ج أغوس سالم وغيرهم من كّتاب بالي فوستاكا.والحا

باللغة العربية التي أتقنها إتقانا تاما، قرأ كتاب ألف ليلة وليلة واألغاني والعقد الفريد، قرأها حتى ختمها. قال حمكا: "ذات يوم 

ن كتب الحديث، أما كتب التفاسير زارني أبي. اندهش ملا رأى من كثرة كتبي. الكتب األدبية أكثر م (4)عندما كنت أسكن في ميدان

جهَت يا مالك !". فأجبت باسما: "كن أنت عاملا كبيرا وادُع لي كي أكون أديبا كبيرا واإلسالم 
ّ
فأربعة فقط. ثم قال لي: " إلى هذه ات

  في نفس ي قائم".

                                                           

(1) Lihat: Hamka. (1974). Kenang-kenangan Hidup. Op.cit. hlm. 129.   

(2) ibid. hlm. 100. 

(3 ) ibid. hlm. 104. 

مدينة في سومطرة الشمالية( 4)  
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 Kyai Haji Mas Mansur)لقد حضر مؤتمر الجمعية املحمدية املنعقد في جاوا الشرقية، فزار بيت كياي حاجي مس منصور )

أحد العلماء الذين يعجب بهم، وسمح له بالدخول إلى مكتبته، فرأى مئات من الكتب العربية في مختلف امليادين. التقى هناك 

 (1)بترجمة الشاهنامة للفردوس ي ورباعيات عمر الخيام وأبي نواس وامرؤ القيس وابن زيدون الشاعر األندلس ي.

كن أن نتصوره من خالل قصته التالية: ذات يوم ذهب إلى مكتبة الكتب. حبس أنفاسه ملا رأى من وأما مدى حبه للكتب فيم

مئات الكتب ومن املؤلفين الكثيرين. ماذا يريد؟ التصوف أو التفسير أو الفلسفة أو الترجمة من الفرنسية أو اإلنجليزية؟ 

اس محمود العقاد أو طه حسين أو حسين هيكل أو كرد علي؟ التعرف على رشيد رضا أو أمير شكيب أرسالن أو زكي مبارك أو عب

ترجمة تولستوي أو المارتين أو فيرجي لوتي؟ إلى من يذهب، إلى العلماء أو األدباء؟ أي تاريخ يريد؟ الطبري أو ابن خلدون أو ابن 

التي رآها كلها مهمة عنده. وكان خلكان أو أبو الفداء؟ في النهاية اشترى خمسين كتابا حسبها من أهم الكتب، بل كانت الكتب 

حينئذ يسكن في ماكّسر إحدى املناطق في جزيرة سوالويس ي واشترى الكتب من سورابايا بجاوا الشرقية، فأبى إال أن يأخذ معه 

  (2)هذه الكتب في سفره ليتمكن من قراءتها أثناءه.

غزالي وابن خلدون، وقرأ عن األدباء العرب القدماء أمثال وتعرف على الفالسفة املسلمين أمثال ابن رشد وابن سينا والفاربي وال

امرؤ القيس ولبيد وعنترة في الجاهلية والفرزدق وجرير في العصر األموي وأبي نواس وأبو العتاهية واألصمعي وابن املعتز في 

 (3)العصر العباس ي.

علوم واألدب املسماة ب "الهالل". وعرف الدكتور كان يتابع تطور األدب في مصر دائما؛ فعرف جرجي زيدان الذي أصدر مجلة ال 

يعقوب صروف بمجلته "املقتطف" وعرف عباس محمود العقاد ومصطفى صادق الرفاعي والدكتور منصور فهمي والدكتور 

حسين هيكل والدكتور طه حسين وسالمة موس ى و الدكتور زكي مبارك وتوفيق الحكيم وإبرهيم عبد القادر املازني ومحمود 

شأ ر. وعرف الكاتبين اللذين وّجها اهتمامهما إلى الترجمة وهما الدكتور أحمد أمين البرفسور في جامعة فؤاد األول الذي أنتيمو 

 لجنة التأليف والترجمة والنشر واألستاذ أحمد حسن الزيات صاحب مجلة "الرسالة".

وشكسبير  Ghothe)ّتاب غير العرب أمثال جوتة )ومن خالل معرفته الجيدة للغة العربية قرأ الكتب املترجمة من تأليف الك

(Shakespeare( ( وجي دو موباسانGuy Du Muppassant( ( وبيير لوتيPierre Loti( وقرأ بول و فرجيني  (4).وغيرهم من الكتاب

( (Paul et Virginie ( لهنري برنردين(Hendri Bernardin ( وتحت ظالل الزيزفون(Seus Les Tilleuls  كار )أللفونس 

(Alphonse Karr  اللذين  ترجمهما املنفلوطي إلى العربية بعنوان "الفضيلة" و "ماجدولين". وظهر تأثير املنفلوطي القوي في

 كتابات حمكا األدبية.

 

                                                           

(1) ibid. hlm. 105-106. 

(2) Lihat: Hamka. (1982). Kenang-kenangan Hidup. Op. cit. hlm. 107. 

(3 ) ibid. hlm. 109. 

(4 ) ibid. hlm. 112-113. 



 
 
 

 

 
 

    2019 - يناير -  49العدد                                    مركز جيل البحث العلمي  
 

162 

 مؤثرون في حياة حمكا  .5

من الذكاء وقوة  تأثر حمكا أوال بأبيه الذي كان عاملا ورائدا لحركة التجديد في عصره. لقد ورث منه االستعداد الشخص ي

الذاكرة والشجاعة، وتلقى تعليمه األساس ي القوي في اللغة العربية والعلوم الشرعية على يده، وصاحبه في كثير من أنشطته 

 (.Ayahkuالدعوية. فقد كتب حمكا سيرة أبيه في كتاب سماه "أبي" )

، وكي باغوس هادي H.O.S Tjokroaminoto)ينوتو )وتأثر برواد الحركة اإلسالمية في إندونيسيا وهم إتش. أو. إس. تجكرو أم

 Haji)، والحاج فخر الدين )(R.M. Soerjopranoto)، وأر. إم. سويريو فرانوتو (Kibagus Hadikusumo)كوسومو 

Fakhruddin .عرف منهم اإلسالم كش يء حي يحتاج إلى الكفاح والنضال وأن اإلسالم وجهة النظر الديناميكية في حياة املسلم .

 .A)والحماسة الحركية اإلسالمية التي أخذها من هؤالء الرواد قبست روحها عندما ذهب إلى زوج أخته أ. أر. ٍسوتان منصور )

R. Sutan mansur  الذي كان رئيسا للجمعية املحمدية في فكالوعان بجاوا الشرقية. فلما رجع إلى قريته، كان قد تكّونت عنده

اإلسالم واملذهب االشتراكي" إلتش أو. إس. تجكرو أمينوتو وكتاب "اإلسالم واملذهب املادي" األفكار الجديدة، وبيده كتاب "

 للسيد جمال الدين األفغاني.

 وفي كتاباته األدبية تأثر حمكا بما يلي:

 تأثر بالبيئة  .1

التي  Maninjau)ماننجو )نشأ حمكا في بيئة تعد من أجمل البقاع في جزيرة سومطرة لوجود بحيرة رائعة هادئة بها تسمى بحيرة 

تحيطها جبال شامخة وتالل عالية، يتراءى فيها صفاء القلب وصدق العاطفة وبساطة الحياة. وكان حمكا صغيرا إذا أصابه 

الحزن واألس ى أخذ كرسيا وجلس عليه في صمت ينظر إلى روعة البحيرة ويتأمل مشاهدها الجذابة ومياهها الهادئة ويتمع برؤية 

. قال حمكا: "ال بد ألبناء ماننجو من توجيه الشكر إلى هللا الذي اختار لهم هذه القرية  (1)يفة والسحب البيضاءاألشجار الكث

نهم من أن يكونوا شعراء وأدباء أجالء، فمن عاش في الحقول فشعره حول الغراس والحصاد، ومن عاش على 
ّ
الجميلة التي تمك

       (2)السواحل فشعره حول األمواج والبحار."

ولد في بيئة مينانكابو املعروفة بقوة تمسكها بالعادات، واشتهر مجتمعها بقصصها الشعبية والحكم والنصائح املسمى عندهم 

الذي يعني أخبار مينانكابو. وتتميز هذه األخبار في أدائها القصص ي بموسيقاها الخاص واشتمالها على األشعار  Kaba)بكابا )

ئح واالستعارات. فإذا الحظنا جيدا الروايات التي كتبها حمكا وجدنا أنه قد تأثر كثيرا بهذه األخبار املاليوية )البنتون( والنصا

 Tenggelamnya Kapal Van Der Wicjk( (3)(خاصة في روايته "غرق سفينة فن در ويج" 

 

                                                           

(1) Lihat: Hamka. (1982). Kenang-kenangan Hidup. Op. cit. hlm. 6.  

(2) ibid. hlm.100. 

(3) Lihat: Yunus Amir Hamzah. (1964). Hamka Sebagai Pengarang Roman. Jakarta: Megabookstore. hlm. 52.   
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 تأثره بمحمد عبده .2

م. وسنلمس تأثيره في كتابات  1894في مصر سنة كان محمد عبده رائدا من رواد حركة التجديد في العالم اإلسالمي وقد ولد 

حمكا األدبية في اعتراضه على بعض عادات مينانكابو التي ال توافق دين اإلسالم، وفي ندائه لتوحيد الوطن، كما بدا ذلك التأثير 

تفسيره املنار أحد املقررات كان ال بد لحمكا أن يتأثر بمحمد عبده. فقد قرأ  (1)في محاربته التقليد األعمى املتفش ي في املجتمع.

في املعهد التي درسها في سومطرة طوالب. وكان أبوه رائدا من رواد حركة التجديد في إندونيسا الذين تأثروا بأفكار املجددين 

  أمثال محمد عبده.

 م( 1924-1876تأثره بمصطفى لطفي املنفلوطي ) .3

ي رصين، قام بالكثير من الترجمة واالقتباس لبعض الروايات مصطفى لطفي املنفلوطي أديب مصري ذو قلم مبدع وإنشاء عرب

 الغربية الشهيرة. كتاباه النظرات والعبرات يعتبران من أبلغ ما كتب بالعربية في العصر الحديث.

ولسبب تشابهه (2).لقد اعترف حمكا بتأثره بمصطفى لطفي املنفلوطي، بل ادعى بأنه أول من أدخل املنفلوطي إلى إندونيسيا

 املنفلوطي في امليول واألساليب، لقب حمكا باملنفلوطي اإلندونيس ي.ب

ولعل ما دفع حمكا إلى اإلقبال على املنفلوطي والتأثر به هذا التأثر القوي الواضح، فضال عن أسلوب املنفلوطي الذي سحر 

اماتهما األدبية. فكال األديبين نشأ نشأة معاصريه من الكتاب وجذبهم إليه، تشابه الكاتبين في حياتهما وثقافتهما ونشأتهما واهتم

 نشأ املنفلوطي في أسرة من أسر األشراف اشتهرت بالقضاة الشرعيين والنقباء األشراف، في بيئة 
ْ
دينية في بيئة محافظة؛ إذ

بيئة تلتزم منضبطة باألعراف والعادات في منفلوط صعيد مصر، وقد نشأ حمكا نشأة قريبة من نشأة املنفلوطي في مينانكابو في 

بالعادات والتقاليد لوالد مصلح ديني معروف. واملنفلوطي لم يكمل تعليمه األزهري وعني باألدب واشتغل بالصحافة، وكذلك 

فعل حمكا فلم يتلق من التعليم النظامي أكثر من الصفين األوليين في املدرسة االبتدائية. وكانت ثقافة املنفلوطي عربية 

ربية، كذلك كانت ثقافة حمكا، فلم يعرف عنه أيضا أنه عرف لغة غير املاليوية والعربية. وتعرض خالصة، فلم يعرف لغة أو 

األديبان لحادثتين متشابهتين إحداهما في الصبا واألخرى في مرحلة متقدمة في حياتهما، فقد تعرض املنفلوطي وهو صبي لحادثة 

نزاع بين والديه واحتدم ولم تجد معه تلك املحاوالت التي بذلت  أثرت في حياته وكان لها أثر في وجدانه وعاطفته، فقد نشب

لرأب ذلك الصدع وأدى األمر إلى الطالق فذاق الصبي مرارة البعد وتجرع غصص الحسرة، ومما زاده أس ى ولوعة وجبله على 

تهم. وقد وقع لحمكا حادث الحزن والدمعة أن والدته بعد أن بانت عن أبيه تزوجت من رجل غريب يقيم غير بعيد ويقطن في بلد

م إذ نشر املنفلوطي في جريدة  4/11/1897شبيه بذلك إذ انفصل والده عن أمه كذلك. وأما الحادثة الثانية فقد وقعت في 

                                                           

(1) ibid. hlm.46. 

(2) Lihat: Hamka. (1982). Kenang-kenangan Hidup. Op. cit. hlm. 114.   
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الصاعقة قصيدة دالية في هجاء خديوي مصر عوقب عليه بالسجن. وقد أصاب حمكا ما أصاب املنفلوطي، وذاق مثله آالم 

   (1)مماثلة. السجن ألسباب سياسية

وقد أحّس اإلندونيسيون العارفون بالعربية وآدابها بتأثر حمكا الضخم باملنفلوطي كما يظهر ذلك في مؤلفاته مثل روايته "تحت 

 )Tenggelamnya Kapal Van Der Wicjk( و"غرق سفينة فن دير ويجك" )Di Bawah Lindungan ka'bahأستار الكعبة" )

م ركز فيها  1988يب األستاذ إسماعيل عارفين دراسة مقارنة بين تحت أستار الكعبة واليتيم في يوليو ، وقد نشر الشاعر األد(2)

  (3)على أوجه التشابه بين العملين، وقارن بينهما من حيث املوضوع والعقدة واألحداث القصاصية.

 املبحث الثالث: مؤلفاته وعطاؤه الفكري 

ندما كان في السابعة عشرة من عمره. ترك ثروة من الكتب في مجاالت مختلفة؛ الدينية لقد بدأ حمكا التأليف في فترة مبكرة، ع

 واألدبية واالجتماعية والفلسفية والتاريخ وغيرها. وبخصوص مؤلفاته في مجال األدب نذكر ما يلي:

رواية تحت أستار الكعبة م، وهي فترة شبابه، وأشهرها روايتان:  1950م إلى  1928مؤلفاته األدبية ظهرت في فترة ما بين  .1

((Di Bawah Lindungan Ka'bah ( وغرق السفينة فن در وجكTenggelamnya Kapal Van Der Wicjk ثم مال في الفترة .)

 الالحقة من عمره إلى الكتابات الدينية وأشهرها تفسيره للقرآن الكريم "األزهر".

ال حمكا عن نفسه: "أنا أديب يحمل الطابع الديني في مرحلة الشباب، كٌل من كتاباته األدبية والدينية يحمل الطابع األدبي. ق .2

      (4)وعالم يحمل الطابع األدبي في مرحلة الشيخوخة."

 كتبه في األدب تنقسم إلى:  .3

 الرواية، وتضّم: .1

 Si Sabariyah) سبارية ) .1

 Laila Majnun)ليلى واملجنون ) .2

  Di Bawah Lindungan Kabah)تحت أستار الكعبة ) .3

 (Tenggelamnya Kapal Van Der Wicjk)رق السفينة فن در وتك غ .4

 Tuan Direktur)السيد املدير ) .5

                                                           

يسية. . مجموعة البحوث: املؤتمر الدولي للغة العربية. جاكرتا: جامعة األزهر اإلندون"عارف كرخي أبوخضيري، "األثر العربي في األدب املاليوي (1)

 .403-402. ص 2010يوليو 

(2) A. Teeuw. (1967). Modern Indonesian Literature. Netherlands: University Of Leiden. p.  70.  

(3) Lihat: Ismail Arifin. (1988). Kajian Perbandingan Antara Di Bawah Lindungan Ka'bah dan Anak Yatim. Kuala Lumpur: Ar 

Rahmaniah. hlm. 28-60.  

(4) Titiek WS, Hamka Pribadi Yang komunikatif di dalam, di dalam Hamka di Mata Hati Umat. Op. cit. hlm. 373.  
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 Dijemput Mamaknya)أخذها خالها ) .6

 Keadialan Ilahi)العدل اإللهي ) .7

 (Merantau Ke Deliالهجرة إلى ديلي ) .8

 Karena Fitnah)( أو بسبب الفتنة )Terusirاملطرود ) .9

 (Angkatan Baruالجيل الجديد ) .10

 Menunggu Beduk Berbunyi)في انتظار دقات الطبول ) .11

  Di Dalam Lembah Kehidupan)القصص القصيرة، وهي "في وادي الحياة" ) .2

 قصص الرحالت، وهي: .3

 (Mandi Cahaya Di tanah Suciالتشمس في األرض املقدسة ) .1

 Mengembara Di Lembah Nil)التجوال في وادي النيل ) .2

 Di Tepi Sungai Dajlah)على ضفة دجلة ) .3

 Empat Bulan di Amerika)أربعة أشهر في أمريكا ) .4

لقد نالت كتب حمكا قبوال كبيرا من القراء، فما من كتاب كتبه حمكا إال وقد أعيد طبعه عدة مرات. وعن اهتمام الناس 

إندونيسيا: "وذلك ألن حمكا كتب  ( أحد أدباءS.I. Poeradisastraالشديد بكتب حمكا وقبولهم لها قال إس. أي. فوراديسسترا )

  (1)ملعظم الشعب اإلندونيس ي. وكتاباته مرضية تروق لعامة الناس، مالئمة للزمان واملكان، متطابقة مع الثقافة اإلندونيسية."

 املبحث الرابع: مكانة حمكا األدبية

 : (2)مكانة حمكا األدبية ملفتة للّنظر ومثيرة للكالم وذلك ألسبابإن دراسة 

عن املراحل التعليمية التي  (Jakob Sumarjo)أوال، من الناحية الدراسية؛ كما تبّين من البحث الذي أعّده يعقوب سومرجو  -

هم قد تلّقى الدراسة 
ّ
مر بها الكّتاب اإلندونيسيون سواء كانوا كتاب عصر االحتالل أم عصر االنتقال )األربعينات(، فإن جل

ون الدراسة التعليمية الغربية. فإن  النظامية العالية أو بتعبير أ.
تيو: هؤالء الوطنيون الذين انضّموا إلى ساحة األدب املتلقَّ

لهم إجادة متينة ومهارة قوية في اللغات األخرى  -كما كتب يعقوب سومرجو في بحثه-هؤالء الذين تخرجوا من املدرسة الغربية 

ذه املهارة واإلجادة استطاعوا أن يغوصوا في بحر اآلداب املكتوبة بتلك اللغات مثل الهولندية واإلنجليزية والفرنسية واألملانية. به

                                                           

(1) Lihat: S.I. Poeradisastra, Dalam karya Sastra pun Berdakwah dan Berkhotbah, di dalam Hamka Di Mata Hati Umat. Op. cit. hlm. 

125-127.  

(2) Nenden Lilis A. (t.t). Hamka dan sastra di Tengah adat, agama dan Gempuran Ideologi, Esai Majalah Horison. t. tp: t.p. Majalah 

Horison. pp. 3-4. 
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ا ال يخرج عن دائرة اآلداب الغربية. 
ً
رجم إلى هذة اللغة من اآلداب العاملية. فاهتمامهم وارتكازهم إذ

ُ
خاصة األدب الهولندي وما ت

الدراسة الغربية، بل كما قال أ. تيو إنه ال يجيد اللغة  فهذا الواقع الظاهر مخالف تماما ملا كان حمكا فيه، فإنه لم يذق

الهولندية أو اإلنجليزية. كان ميله األدبي ينمو ويتأثر كثيرا بقراءته لألدب العربي الحديث. وكان أحب كّتاب العرب لديه وأحبهم 

تفّجرت من يديه أعمال أدبية م( األديب الشهير املعروف الذي  1942-1876إليه الكاتب املصري مصطفى لطفي املنفلوطي )

عظيمة وقام بترجمة بعض األعمال األدبية الغربية خاصة الفرنسية منها.  وبهذا فإن حمكا قد تعرف على األدب الغربي عن 

 طريق تلك األعمال املترجمة إلى اللغة العربية.

عرف عصره آنذاك بعصر ما قبل الحرب ثانيا، فيما يتعلق بخلفية حمكا الدينية كعالم مشهور وابن عالم مصلح معروف،  -

)قبل الحرب العاملية الثانية(. فكانت الحماسة الوطنية والصحوة الدولية بدأت تنمو لدى الشعب اإلندونيس ي، خاصة بعد 

م( على أن توّحدهم لغة واحدة وهي اللغة اإلندونيسية. وكان تأثير ذلك في األدب  1928إصرار الشباب اإلندونيسيين )

، حيث كان أصل اللغة اإلندونيسية املقّررة لتكون مينانكابويس ي الحديث كثرة الكّتاب الروائيين من سومطرة خاصة اإلندون

اللغة املوحدة التي أصلها من اللغة املاليوية، وكان أقرب الشعوب اإلندونيسية إلى هذة اللغة شعب سومطرة. فلذلك ليس من 

فها كّتاب أكثرهم من سومطرة الغربية )العجيب أن تكون األعمال األدبية في هذا 
ّ
%(. والالفت للنظر 60، مينانكابوالعصر أل

أن هؤالء الكّتاب السومطريون لم يكونوا موضع النظر في جانبهم الديني، بخالف حمكا الذي كان عاملا ورجال من رجال الدين، 

 ائية سواء كان من اإلسالميين أم غيرهم.لقد نال االنتقادات بل الشتم الفظيع ملا له من املؤلفات األدبية الرو 

وأعمالهم، كانوا تحت مراقبة شديدة من قبل الحكومة الهولندية، وسبب  (1)ثالثا، فيما يتعلق بمن حوله من الكّتاب بميدان -

لقب  ذلك أنهم كّتاب وطنيوون إسالميون، وهم مثل يوسف شعيب، تمارا جايا، رفاعي علي، أ. دمهوري، أ.إم. فامنتجك. لقد

، ألن خلفيتهم الدراسية كانت دينية. كتبوا أنواعا كثيرة من الروايات حيث كان غرضهم في Surau((2)هؤالء بكّتاب سوراو )

كتابتها ليس مجرد التسلية والتمتع بل إلدخال الشعور والحماسة الحركية الوطنية في قلوب قّرائها، فكان الرد الفعلي من 

ئد شتى منها تشويه التصّور عن كتاباتهم فقالت إن كتابتهم وحشية فاحشة وفقط لجلب الشهرة الحكومة هو أن تدّبر لهم مكا

ر طالب الذي كتب رواية  ْيس 
َ
وغيرها من التهم الكاذبة املفتعلة، بل فعلت أكثر من ذلك، فقد ينتهي األمر إلى السجن كما حدث مل

"Leider Mr. Semangat" بخالف الكتابات األدبية لهؤالء -لعجيب هو أن كتابته األدبية . ويعّد حمكا من هؤالء الكتاب، وا

طبع في بالي فوستاكا؛ دار الكتب الذي أسستها الحكومة الهولندية 
ُ
فقد  َصدرت عنها من دون أي  -الكتاب التي يستحيل أن ت

 منع أو حبس. هذا األمر يدل على براعة حمكا في الكتابة حتى أصبحت الحكومة ال تجد في أي صف
ًّ

حات كتبه شيئا مخال

 بمصالحها السياسية. 

لقد تكلم كثير من األدباء والنقاد عن مكانة حمكا األدبية، وانقسموا حوله بين مؤيدين ومعارضين، وهذا شأن جميع الكبار في 

( Andreas Teeuwميادين األدب والفن والسياسة والدين وغيرها، بيد أنني سأعرض هنا لبعضهم فقط، أولهم أندرياس تيو )

                                                           

 منطقة في سومطرة الشمالية، حاليا عاصمة ملحافظة سومطرة الشمالية إندونيسيا.(1)

ص ومعروف في سومطرة خاصة في سومطرة الغربية، وفي الغالب أصغر حجما من املسجد املعروف، ويستعمل سوراو: مصلى، هذا املصطالح خا(2)

 ألداء الصالة والتعليم. 
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"إن حمكا ليس من الكتاب  Modern Indonesian Literature): الذي قال عن حمكا في كتابه األدب اإلندونيس ي الحديث )

الكبار ولو بأّي مقياس كان. كل رواياته ضعيفة من ناحية علم النفس، متصفة بأخالقية طاغية، وعاطفية الحبكة، وأقرب إلى 

اإلسالمي الحديث في إندونيسيا مردود عند طائفة األدباء املعارضين لإلسالم واألدباء اإلسالميين  امليلودراما، وكونه رائدا لألدب

   (1)بعد الحرب."

( على مقولة أ. تيو بقوله: "إن ما قاله أ.تيو يحمل بين ثناياه جملة من نقط Sides Sudyarto DSولقد علق سيدس سوديرتو )

حمكا بالضعف من دون تخصيص، وهذا خطأ. ثانيا: قال في سبب ضعف كتابات  الضعف وهي أوال: الحكم على كل روايات

حمكا هو أنها اتسمت بأخالقية طاغية فهذا كذلك غير صحيح ألنه ليس هناك مقياس ثابت في األدب يحدد األخالقية فيه حتى 

لألدب اإلسالمي اإلندونيس ي الحديث كذلك  نحكم على إنتاج أدبي معين بالضعف. ثالثا: إن قوله بأن حمكا ال يعتبره األدباء رائدا

ال يمكن قبوله ، ألن قيمة األدب هي في اإلنتاج األدبي نفسه، ال تحتاج إلى اعتراف اآلخرين وال تتعلق بالقبول والرّد أو الحب 

الكتاب املسلمون والكره". ثم أبدى رأيه قائال: "إن قوة حمكا في كتابته األدبية ال يضارعها كّتاب مسلمون في ذلك العصر. 

كثيرون ولكنهم ما كتبوا في مجال األدب. واألدباء كثيرون ولكن الروح الدينية في كتابتهم ليست مثل حمكا قوة وتأثيرا. فمن هنا 

يمكن أن نقول إن حمكا رائد األدب اإلسالمي في عصره، وهل يعتبر من كبار الكتاب؟ الجواب هو أن املكانة ال تعني ضخامة 

  (2)كثرة املؤلفات، إنما قيمة اإلنتاج األدبي وأثره في املجتمع والزمن هو الحاكم الذي يحكم عليه.الكتاب أو 

عن مكانة حمكا األدبية: "حمكا كاتب موهوب، يتسم أسلوبه برشاقة  (3)(Prof. James Rushوقال البرفسور جمس روش )

ثير من األحيان، مليء بالحماسة ومميزات شخصيته الخاصة، العبارة ورقة التعبير والتنوع، ويميل حمكا إلى العاطفية في ك

ويتمتع بجاذبية طاغية تشد القارئ إليه، ويستطيع أن يبسط األمور في فكرة شاملة، وينفذ مباشرة إلى قلب املوضوع ببساطة، 

و أمتع الكّتاب في عصره ويبتعد عن األسلوب الجاف الرسمي، وُيدخل كتابته األمثلة الجذابة واألشعار وخبراته الشخصية، فه

    (4)وأكثرهم تأليفا."

، ولّقب بالعالم الروائي.  :(5)(H.B Jasin. ب. ياسين )إتش وعن مكانته األدبية قال 
ً
"إن حمكا من أروع الكّتاب تأليفا وكتابة

جتمعه التي كانت سيئة اشتملت روايته "تحت أستار الكعبة" على األفكار العالية والدروس اإلسالمية واالنتقادات لعادات م

  (6)في رأيه بل قد يخالف بعضها دين اإلسالم تماما".

                                                           

(1) A. Teew. (1967). Modern Indonesian Literature. p. 72   املقصود باإلسالميين هم طبقة من األدباء اإلندونيسيين املسلمين في فترة ما بعد .

تقالل إندونيسيا يصطلح لهم "اإلسالميون بعد الحرب".حرب إس  

(2 ) Sides Sudyarto DS. Hamka Realisme Religius. di dalam Hamka di Mata Hati Umat. Op. cit. hlm. 154.  

 من سنة.   ، قام بالبحث عن حمكا في إندونيسيا أكثرYale University)أمريكي، عميد ومحاضر في التاريخ في جامعة يالي )( 3)

(4 ) James Rush, Hamka dan Indonesia Modern, di dalam Kenang-kenangan 70 Tahun Buya Hamka. Jakarta: Panjimas. hlm. 449.  

من أدباء إندونيسيا املشهورين، عاصر حمكا ولقب بالحبر األعظم )البابا( في النقد األدبي.( 5)  

(6) H.B.Jassin. (1985).  Kesusastraan Indonesia Modern Dalam Kritik dan Esai 1. Jakarta: Gramedia. Hlm. 46.   
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وقال يونس أمير حمزة عن مكانة حمكا األدبية: "حمكا كاتب متفرد قائم بنفسه، خارج عن زمانه مع كل خصائصه األدبية سواء 

، الراقي لغة والذي جعل القراء يلقبونه كان في أشخاص الرواية، أم املوضوع واألسلوب. إنه حمكا الحزين، العاطفي القّص 

ك في مكانته فيه".
ّ
    (1)بأديب الدموع. بكل هذه الخصائص ال يحق ألحد أن يرد حضوره في ساحة األدب اإلندونيس ي أو يشك

ا متينا، أحد شعراء إندونيسا: "إن حمكا من أدباء إندونيسيا الذين يلتزمون باإليمان التزام Leon Agusta)وقال ليون أغستا )

ة قليلة".
ّ
  (2)وهم قل

: "فيما يتعلق بحمكا  (Pedoman Masyarakatوقال يونن نسوتيون، صديق حمكا الذي كان معه في مجلة موّجه املجتمع )

ككاتب، فهناك ثالثة أشياء أعجبتني منه جدا وهي أوال: إنه كثير القراءة، ويقرأ حتى منتصف الليل وينام مع كتبه. ثانيا: أسلوبه 

هل ويكتب بسرعة دون توقف إلى أن ينهي كتابته. ثالثا: حفظه القوي". ثم أضاف قائال: "حمكا ليس كاتبا دينيا يكتب عن س

ها 
ُ
املسائل الدينية فقط، ففي نفسه يجري دم األديب، ُولد وترعرع في القرية الصامتة على ضفة بحيرة ماننجو الصافي ماؤ

 ليئة بالدموع والحزن ما جعل نفسه تتسم باللطف والحساسية وتهتم كثيرا بمسائلوالهادئ موُجها، ومّر بأيام طفولته امل

  (3)املجتمع ومشاكله".

 خالصة:

ارتكز هذا البحث على التعريف بشخصية حمكا، فتبين من خالل البحث أن حمكا شخصية فريدة، وهو أديب روائي إندونيس ي 

 قة ومنزلة رفيعة بين األدباء في أرخبيل ماليو عامة وفي إندونيسيا خاصة،له أسلوبه املتميز، وبأسلوبه هذا يحتل مكانة مرمو 

ف كتبا كثيرة في مختلف املجاالت، وكانت العوامل التي شكلت شخصية حمكا كثيرة، أهمها: حياته الطفولية وتربيته 
ّ
ولقد أل

 ة وبالشخصيات الكبار في حياته.املنتجة ورحالته وأسفاره النافعة وقراءاته الكثيرة وتأثره ببيئته املينانكابوي

 املصادر واملراجع :

عة "، بحث في املؤتمر الدولي للغة العربية. جاكرتا: جاماألثر العربي في األدب املاليوي (. "2010أبوخضيري، عارف كرخي. ) .1

 األزهر اإلندونيسية. 

مام محمد ابن سعود اإلسالمية، فهرسة . الرياض: جامعة اإل األدب اإلندونيس ي اإلسالمي(. 2008فخر الدين، فؤاد محمد. ) .2

 مكتبة امللك فهد الوطنية للنشر.

3. Ali, Atabik. (2008). Kamus Indonesia –Arab. Yogyakarta: Multi Karya Grafika. 

                                                           

(1) Yunus Amir Hamzah. (1964). Hamka Sebagai Pengarang Roman. Op. cit. hlm. 59.   

(2) Leon Agusta. Di Akhir Pementasan Yang Rampung. di dalam Hamka di Mata Hati Umat. Op. cit. hlm. 71.  

(3) M. Yunan Nasution. Hamka Sebagai pengarang dan Pujangga. di dalam Kenang-kenangan 70 Tahun Buya Hamka. Op. cit. 

hlm. 40.  
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4. Alisjahbana, S. Takdir. (1977). Dari Perjuangan dan Pertumbuhan Bahasa Indonesia dan Bahasa Malaysia 

Sebagai Bahasa Moderen. Jakarta: PT Dian Rakyat. 

5. Basuni Imamuddin, Nashiroh Ishaq. (2003). Kamus Idiom Arab-Indonesia Pola Aktif. Depok: Ulinnuha 

Press.  

6. Damami, Muhamad. (2000). Tasawuf Positif Dalam Pemikiran Hamka. Yogyakarta: Fajar Pustaka Baru. 

7. Effendy, M. Roeslan. (1984). Selayang Pandang Kesusasteraan Indonesia. Surabaya: PT. Bina Ilmu.  

8. Frans Mido. (1994).Cerita Rekaan dan Seluk Beluknya. Flores: Nusa Indah.   

9. Hamka.  (1982). Kenang-kenangan Hidup. Kuala Lumpur : Pustaka Antara. 

10. Hamzah, Yunus Amir. (1964). Hamka Sebagai Pengarang Roman. Jakarta: Megabookstore.  

11. Irfan Hamka. (2010). Kisah-Kisah Abadi Bersama Ayahku Hamka. Jakarta: Uhamka Press. 
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13. KH. Adib Bisri, KH. Munawwir A. Fatah. (1999). Kamus Indonesia-Arab Arab-Indonesia. Surabaya: Pustaka 

Progressif. 

14. Kafsah Jaafar. (1967). Hamka sebagai seorang novelis, Academic exercise (B.A.). Kuala Lumpur: Jabatan 

Pengajian Melayu, Universiti Malaya. 

15. Nasir Tamara, Buntaran Sanusi, Vincent Djauhari. (1984). Hamka di Mata Hati Umat. Jakarta: Sinar 

Harapan. 
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17. Rusydi HAMKA. (1983). Pribadi dan Martabat Buya Prof. DR. HAMKA. Jakarta: Pustaka Panjimas. 

18. _____________. (1983). Kenang-kenangan 70 Tahun Buya Hamka. Jakarta: Panjimas. 

19. Rusydi. M. Syafi'I Anwar. Iqbal A. Rauf Saimima. Mahyuddin Usman. (1982). Perjalanan Terakhir Buya 

Hamka. Jakarta: Panji Masyarakat.  

20. Suherman, Agus. (2009). Periodisasi Sastra Indonesia. Bandung: Jurusan Pendidikan Bahasa Daerah 

Fakultas Pendidikan Bahasa Dan Seni Universitas Pendidikan Indonesia. 
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 مؤسسات التعليم الحديث )االبتدائي والثانوي( بالكاميرون التعليم العربي في
 جامعة انغونديري، الكاميرون/محمد سعودي

  

 

 ملخص: 

يسير هذا البحث الذي وفق املنهج التحليلي الوصفي اإلحصائي، ويحاول اإلجابة على عدد من التساؤالت، منها: ما واقع التعليم 

قبله؟ وما التحديات التي تواجهه؟ والدارسة تهدف إلى تسليط األضواء على واقع العربي في املدارس الكاميرونية؟ وما مست

إحصائيات للتعليم العربي الرسمي  التعليم العربي في املؤسسات التعليمية االبتدائية والثانوية في الكاميرون من خالل تحليل

ئج منها: أن عدد املدارس االبتدائية كلها أهلية، من خالل كشوفات التسجيل ونتائج االمتحانات، وقد توصلت الدراسة إلى نتا

تلميذا، وأما املدارس الثانوية   54672مدرسا، وتضم  1866مدرسة، يدرس فيها  315إلى:  2018-2017ويصل عددها حتى عام 

س فيها مدرسة ثانوية أهلية، ُيدّر   175إلى  2018-2017فتضم مدارس أهلية وأخرى حكومية، وقد وصلت في العام الدراس ي 

 . 12300مدرسا، بينما يدرس فيها  1000

ويواجه هذا التعليم عدة صعوبات منها النقص الحاد في املدرسين املؤهلين، وعدم وجود كتاب يلبي احتياجاتهم ويتناسب مع 

 بيئتهم.

 التعليم،الحديث، العربي، االبتدائي، الثانوي،الكاميرون. الكلمات املفتاحية:

Résumé : 

Cet article intitulé : « L’enseignement de la langue arabe dans les établissements d'enseignement moderne cas 

des écoles primaire et secondaire au Cameroun » se propose d’étudier la situation de cette langue au 

Cameroun. Il utilise la méthodologie d’analyse descriptive appuyant sur les données statistiques afin de 

répondre à un certain nombre de questions, notamment : Quelle est la réalité de l’enseignement arabe dans les 

écoles camerounaises ? Quel sera son avenir ? Quels sont ses défis à relever ?  

L’étude vise à faire la lumière sur la réalité de l’enseignement arabe dans les établissements primaires et 

secondaires au Cameroun. Ses conclusions montrentque, en 2018, le nombre d’écoles primaires s’élève à 315 

écoles avec 1866 enseignants et 54 672 élèves quant aux établissementssecondaires publiques et privées, ils 

sont à l’ordre de175avec un effectif près de12300 apprenants encadrés par plus de 1000enseignants. 

Cette enseignement se heurte à plusieurs difficultés, notamment la grave pénurie d’enseignants qualifiés, 

l’absence d’un livre répondant à leurs besoins et adapté à leur environnement. 

Mots-clés: enseignement, moderne, arabe, primaire, secondaire, Cameroun. 
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 مقدمة:

قة الترجمة، وظل دخل تعليم اللغة العربية الكاميرون مع دخول اإلسالم فيها باعتبارهما عملة ذات وجهين؛ وكان يتم وفق طري

األمر كذلكإلى أن أنشئت مدراس الفرنسية العربية االبتدائية، وأدرجت ضمن منظومة اللغات الثانية إلى جانب اللغتين 

اإلسبانية واألملانية عشية االستقالل فيمطلع ستينات القرن املنصرم. وفي نهاية عقد السبعينات، أنشأت الجمعية الثقافية 

رون مدرستين للمعلمين في قاورا؛ حاضرة املنطقة الشمالية ذات التواجد اإلسالمي املكثف، وياوندي اإلسالمية في الكامي

 عاصمة البالد. 

ثم دخلت اللغة العربية التعليم العالي في منتصف التسعينات باعتمادها مادة اختبارية ثالثة من بين اللغات الثانية التي كانت 

م الصينية الحقا، وكان ذلك في معهد العالقات الدولية في الكاميرون التابع لجامعة ياوندي تضم آنئذ اإلسبانية واألملانية ث

 م فتح قسم اللغة العربية وحضارتها في كلية الفنون واآلداب بجامعة انغاونديري. 1998الثانية. وفي عام 

كانة التي تحتلها اآلن في منظومة التعليم تكمن إشكالية الدراسة في السؤال التالي: كيف تمكنت اللغة العربية من تبوء امل

 الكاميروني مع أن طبيعة ومقومات البيئة املحلية قد ال تساعد.

تسعى الدراسة إلى تحقيق أهداف عدة أهمها التعرف على املسار الذي سلكته العربية في غرس دعائمها ومن ثم انتشارها أفقيا 

 لى الدول املجاورة. وعموديا في ربوع الكاميرون، وألقت روافدها ع

تكتسب أهميتها في كونها تسد ثغرة في املكتبة العربية التي تعاني من شح املعلومات عن وضع اللغة العربية في هذه البقعة، وعن 

 الجهود التي بذلت لدفع عجلتها.

يم العربي في املؤسسات يستخدم الباحث املنهج الوصفي التاريخي الذي يصف الوضع طبقا للتدرج التاريخي النتشار التعل

م.عندما أنشئت املدارس الفرنسية العربية وأدرجت اللغة العربية ضمن مقرات اللغات الثانية 2015إلى  1960الحديثة بدء من 

 في التعليم الثانوي العام. 

السبعينات عندما عاد وعلى الصعيد الحكومي، شهد التعليم العربي تطورا بطيئا، ولم يطرأ عليه تغيرا ملحوظا إال في منتصف 

أوائل املتخرجين من الجامعات العربية واإلسالمية مما دفع بالسلطات إلى السماح بتدريس اللغة العربية في بعض مدن املنطقة 

الشمالية ذات األغلبية املسلمة ثم أقدمت وزارة   التربية الوطنية باستقطاب مدرسين من الكاميرونيين مما أدى إلى زيادة عدد 

 رس والطالب.املد

وشهد عقد التسعينات إدخال اللغة العربية في التعليم الجامعي بدء بتدريسها مادة ثم افتتاح قسمها وتال ذلك افتتاح شعبة 

إعداد معلمي اإلعدادية والثانوية في مدرسة املعلمين العليا مما دفع بالتعليم العربي في الثانويات فازداد االقبال على تعلم اللغة 

ة وتعليمها، وشهد القطاع تحسنا ملموسا من حيث الكم والنوع، فانتشرت املؤسسات في طول البالد وعرضها، وعينت العربي

السلطات املسؤولين الذين عكفوا على وضع املناهج والرامج التعليمية، وإعداد الكتب املدرسية، وتدريب املعلمين أثناء 

 الخدمة، واإلشراف على االمتحانات الرسمية.
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 دارس الفرنسية العربيةامل -أ

ترجع جذور املدرسة الفرنسية العربية إلى حقبة استعمار، فبعد رفض زعماء املسلمين إرسال أبنائهم إلى املدرسة قبلت اإلدارة 

، 1936/1937في العام الدراس ي  الفرنسية إنشاء مدرسة أبناء األعيان في غاروا عاصمة اإلقليم مع بداية الثالثينات ثم حولت

مدرسة تعطي تعليما مزدوجا، ثم حولت إلى مدارس القرية في كل من انغاونديري وماروا وغاروا، تضم ثالثة فصول فقط  وهي

)األول والثاني والثالث( بمدرسين مدرس للغة الفرنسية وآخر للقرآن والتربية اإلسالمية. ثم أنشئت في غاروا املدرسة اإلقليمية 

ط، وكانت هي املدرسة الوحيدة التي تمنح الشهادة االبتدائية في املنطقة الشمالية، وال التي تضم الصف الخامس والسادس فق

تدرس فيها القرآن والربية اإلسالمية مما أثارت حفيظة املسلمين وظهرت ثالث وجهات نظر، تتراوح بين سحب الطالب، وبين 

 . 1موازية تدرس فيها الدين اإلسالمي قبول األمر ألنها هي املدرسة الوحيدة، وبين الدعوة إلى إنشاء مدرسة

كان الرأي األخير هو الدافع وراء إنشاء املدارس الفرنسية العربية. وتجدر اإلشارة هنا إلى أن إنشاءها جاء متأخرا مقارنة 

مقاليد بنظيراتها في املستعمرات الفرنسية في غرب أفريقيا وتشاد، حيث أن ذلك لم يتحقق إال بعد االستقالل بتولي مسلم 

وعلمت السلطات االستعمارية جاهدة على الحيلولة دون انتشار اللغة العربية في  2البالد، وكان ذلك بقرار رئيس الجمهورية

الكاميرون خشية أن تؤدي إلى التأثر باملقاومة في شمال أفريقيا وفي الشرق األوسط. وبدال من ذلك، سمحت اإلدارة الفرنسية 

؛ بيد ان القرار الذي اتخذته اإلدارة الفرنسية جراء 3العربية والتعاليم اإلسالمية في كلية غاروا  بفتح دروس اختيارية للغة

عام  Assemblée Représentative du Cameroun(ARCAM)ضغوط النواب الشماليين في جمعية الكاميرون التمثيلية 

يس الجديد في إعداد البنية الالزمة لتأسيس املدارس لم يترجم إلى أرض الواقع إال بعيد االستقالل عندما شروع الرئ 1950

وأسند إليها مهام اإلشراف على تلكم املدارس الوليدة،  1963الفرنسية العربية، فكونت الجمعية الثقافية اإلسالمية في عام 

وإقامة منظومة تفتيش وكان القرار قد نص على تقديم دعم مالي قدره مليونان وخمسمائة ألف فرنك ملائةمعلم القرآن، وإنشاء 

املدارس القرآنية، وتأسيس مدرسة )كلية إعدادية(، وبدال من ذلك أعطى  الحاكم أوامره للمندوب السامي بالسماحبتدريس 

 4القرآن والتربية الدينية في املدارس الحكومية في املنطقة الشمالية.

...، ويدرس البرنامج الرسمي في الفترة الصباحية 5ونديري وأسست تسع مدارس في غاروا ومروا وفورت فورو)كسيري حاليا( وانغا

بواقع عشرون ساعة في األسبوع، مقابل عشر ساعات بالنسبة للغة العربية واملواد الدينية في الفترة املسائية خمسة أيام في 

 األسبوع.

                                                           
1Hamadou Adama, « L’enseignement privé islamique dans le Nord Cameroun » in Islam et Sociétés au Sud du Sahara, revue 

annuelle pluridisciplinaire n° 13 du décembre 

 1999 ; Fondation de la maison de la Science de l’Homme, Paris ; p.9-10 

2Gisèle FOTSO : «L’enseignement de l’arabe au Cameroun : Enjeux sociaux et politiques », L’Harmattan, 2007, Paris ; p.75  

 ، األرشيف الوطني ياوندي1950نوفمبر  6ملندوب التربوي بتاريخ رسالة املندوب السامي إلى ا3

4Renaud Santerre : « L’école Franco-Arabe au Nord Cameroun », Revue canadienne des études africaines, Volume VIII, n°3 : 596  

5Ibid. :601 
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ا فيما يلي: غياب املفتشين األكفاء كانت املدارس الفرنسية العربية تعاني في بداية انطالقها من مشاكل جمة، يمكن اجماله

 لتوجيهها، غياب البرنامج الخاص املوحد والتقويم املالئم، وعدم وجود فرص العمل لخريجيها مما ينذر بمستقبل قاتم.

قررت الجمعية الثقافية اإلسالمية إخراج املدرسة الفرنسية العربية من الغموض الذي  1969/1970وفي العام الدراس ي 

مدرسا من الجنوبيين  12منذ تأسيسها؛ فأخذت على عاتقها مهمة تطوير قطاع التعليم اإلسالمي األهلي، فوظفت يالزمها 

املسلمين، ووضعت للمتابعة والتقويم والتوجيه على غرار ما يعمل في القطاع العام، وأخذت عليها دفع رواتب املدرسين سواء 

 اقبة الدولة.أكانوا مدرس ي العربية والفرنسية، وإخضاعها ملر 

 اللغة العربية في مدارس الفرنسة العربية:

يرمي إدخال اللغة العربية في النظام التعليم الكاميروني الذي يرجع تاريخه إبان العهد االستعماري على تحقيق هدفين اثنين 

 سياس ي واجتماعي.

ة األقلية املسلمة التي تمتلك السلطة على يكمن الهدف السياس ي في مراقبة الجالية إذ أدركت السلطات االستعمارية أهمي

املنطقة األمر الذي جعلها تنتهج سياسة خاصة مغايرة لسياستها في الجنوب، فاعتمدت على النخبة املسلمة لتنفيذ سياستها 

 .1فقدمت تنازالت عديدة من بينها السماح بتدريس القرآن في مدارسها

إرسال أبنائهم إلى املدرسة الفرنسية. لم يعمل األملان على تطوير املدرسة القرآنية يرمي الهدف االجتماعي إلى حث املسلمين على 

سعت إلى بحث وسائل  1916؛ في حين أن فرنسا منذ توليها إدارة الكاميرون في عام 1915إلى  1901إبان عهدهم الذي امتد من 

يد يضم التعليمين الفرنس ي والعربي تحت مسمى القضاء على املدارس القرآنية وإيجاد بديل عنها من خالل إنشا كيان جد

وذلك في الوقت الذي كانت منطقة املسلمين تعاني تأخرا ملحوظا في ، »arabe-école franco’L«2املدرسة الفرنسية العربية 

شيرية م التي أسستها البعثات التب1884التعليم الحديث، إذ يرجع تاريخ إنشاء املدارس الحديثة في الكاميرون إلى عام 

. من هنا نستخلص أن إدخال التعليم العربي في النظام التعليمي الكاميروني كان لهدف اجتماعي، أال وهو تشجيع 3املعمدانية

والة األمور املسلمين على إرسال أوالدهم إلى املدرسة الفرنسية، بيد أن الهدف تطور بعد االستقالل ليصبح النهوض بالتعليم 

 الكاميرون.والتربية اإلسالمية في 

 بيداغوجية املدراس الفرنسية العربية

 جوانب: املنهج والكتاب املدرس ي وأساليب التدريس. ثالثةتتناول البيداغوجية 

 

 

                                                           
1Christian Coulon : « Les musulmans et le pouvoir en Afrique, Karthala, Paris 1983, p. 103 

2Fotso, Gisèl : «L’enseignement de l’arabe au Cameroun : Enjeux sociaux et politiques », L’Harmattan, 2007, Paris ; p.69  

3Ibid, p.70 
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 املنهج:

يطبق هذا النظام برنامجين برنامج فرنس ي له منهج رسمي للمدارس االبتدائية، وبرنامج عربي لم تتمكن الدولة والجمعية 

وضعه حتى يكون موحدا لجميع مدارس الفرنسية العربية، ولم تبدأ جهود التوحيد إال في منتصف ثمانينات الثقافية اإلسالمية 

القرن الفائت حيث عقدت جلسات اختبار البرامج وتوحيدها، وعلى الرغم من استمرار االجتماعات إلى نهاية القرن املاض ي، 

 درسية من الدول العربية والبلدان األفريقية، وتحديد املواضيع التيلم تسفر عنهاإال نتائج ضحلة تتجلى في اختيار الكتب امل

 تختلف من مدرسة ألخرى.

طلبت وزارة التربية الوطنية منظمة التعليم اإلسالمي األهلي وضع منهج ملدارس الفرنسية العربية، وشكلت لجنة  2002وفي عام 

ارة العتماده، واكتفت الوزارة بالقول بأنه عمل مشجع يجدر لهذا الغرض، وبالفعل قدمت اللجنة مسودة للمنهج إلى الوز 1

فريقا لتأليف (Afrédit)كونت دار نشر أفريديت  2010االستمرار فيه. ومع أنه لم يعتمد إال أن معظم املدارس تطبقه. وفي عام 

وزارة لتكون مقررات اللغة الغربية سلسة " أتعلم اللغة العربية" مكونة من ستة كتب للمرحلة االبتدائية، وتم إجازتها من قبل ال

 2في غياب املنهج الرسمي.

 أساليب التدريس

استخدم املدرسون طريقة الترجمة في التدريس، حيث يقوم بشرح الدروس باللغات املحلية وفي مناطق الجنوب بالفرنسية أو 

 نشودة،اإلنجليزية، والسبب في ذلك أنهم لم يتلقوا تكوينا تمكنهم بالتدريس باللغة امل

 2017/20183أعداد املدارس الفرنسية العربية األهلية االبتدائية واملدرسين والطالب في العام الدراس ي  (1جدول )

 املدارس املعلمون  الطالب
 

 اإلقليم
 الرقم

 1 أداماوا 14 114 3348

 2 الوسط والجنوب والشرق  16 139 4609

 3 أقص ى الشمال 63 353 12211

 4 الساحل 7 83 2775

 5 الشمال 31 236 7283

 6 شمال الغرب 106 602 15637

 7 الغرب 74 314 8177

 8 جنوب الغرب 4 25 632

 املجموع 315 1866 54672

                                                           
 كان كاتب املقال نائبا لرئيس اللجنة1

 كان كاتب املقال من امللفين واملشرف على الفريق2

 ، غير مشور.2017/2018ر السنوي لألمانة الوطنية للتعليم اإلسالمي الخاص التقري3
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( مدرسة، يتولى التدريس فيها 315( أن العدد اإلجمالي ملدارس الفرنسية العربية بلغت ثالثمائة وخمس عشرة)1يبين الجدول )

( مدرس، في حين بلغ عدد املتعلمين فيها أربعة وخمسين ألف وستمائة واثنين 1866تين)ألف وثمانمائة وستة وس

( تلميذ. ويلحظ أن توزيع املدارس في األقاليم متباينة، وال يتناسب مع تواجد املسلمين؛ إذ يحتل إقليم الشمال 54672وسبعين)

وعدد الطالب خمسة عشر ألفا وستمائة وسبعة وثالثين  ( مدارس،106الغربي املرتبة األولى من حيث عدد املدارس مائة وست )

( 8177( مدرسة، وثمانية آالف ومائة وسبعة وسبعين )74( طالب، ويأتي اإلقليم الغربي في املرتبة الثانية بأربع وسبعين )15637)

( طالبا، بنسبة 23814%، وثالثة وعشرين ألف وثمانمائة وأربعة عشر )57( مدرسة بنسبة 180مما يمثل مائة وثمانون )

%. ذلك أن املسلمين يشكلون األقلية في هاذين اإلقليمين، في الوقت الذي تعد املنطقة الشمالية التي تضم ثالثة أقاليم 43.56

)أداماوا، والشمال، وأقص ى الشمال( منطقة ذات أغلبية مسلمة مقارنة بإقليمي الغرب وشمال الغرب. فعدد مدارس املنطقة 

% بينما يبلع عدد التالميذ اثنين وعشرين ألف وثمانمائة 33.33( مدراس مما يشكل نسبة 105مائة وخمس )الشمالية يساوي 

 %.41.78( تلميذ أي 22842واثنين وأربعين)

قد ال يجانب املرء الصواب إذا أرجع سبب التفاوت إلى االختالف الثقافي بين الثقافتين اإلنجليزية والفرنسية؛ فاألولى تشجع 

رات الفردية في إنشاء املدارس الخاصة، في الوقت الذي حالت اإلدارة الفرنسية دون املبادرات الخاصة في إنشاء املدارس املباد

 في املناطق ذات النفوذ اإلسالمي ألسباب سبق أشرنا إليها.

%، 87.66وهو ما يماثل (،13254وهنا أمر آخر وجود نقص من املدرسين يقدر بنحو ثالثة عشر ألفا ومائتين وأربعة وخمسين )

هذا التقدير ناتج من الفرضية التي تقول إنه إذا كانت املداس جميعها مكتملة الفصول بحيثت متلك ستة فصول؛ فإن عدد 

( فصال، وعليه فإن كل مؤسسة تحتاج إلى ثمانية مدرسين: ستة للبرنامج 1890الفصول سيبلغ ألفا وثمانمائة وتسعين)

ن اثنين للتعليم العربي واإلسالمي، وعليه فإن عدد املدرسين سيصل إلى خمسة عشر ألفا ومائة الرسمي)الفرنس ي(، ومدرسي

%. وإذا تحسين أداء التعليم العربي االبتدائي يتعين 15(مما يدل على أن الطاقم التدريس ي الفعلي يقل عن 15120وعشرين )

الظروف الحالية املتسمة بالشح الحاد في املوارد املالية، ونقص  % من الطاقم الحالي، وهو بعيد املنال في80توفير ما ال يقل عن 

 كبير في التجهيزات األساسية.

إلى ثالثة أشخاص )مدير وكاتب -على األقل-يجدر بالتنويه هنا أننا لم نأخذ في الحسبان الطاقم اإلداري للمدارس الذي يحتاج 

. إن هذا الوضع وحده يكفي لتفسير اإلخفاق امللحوظ في هذا وعمال(، وفي هذه الحالة فإن عدد املحتاجين سيقارب ألف

النظام، وهو نظام يستمد أهميته في كونه قادر على تغيير أوضاع اإلسالم واملسلمين ليس في الكاميرون وحده بل في منقطة 

 وسط أفريقيا برمتها. ومن هنا يكمن سر تعليق املسلمين آماال كبيرة عليه. 
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 2017/20181رس الفرنسية العربية الثانوية األهلية واملدرسون والطالب في العام الدراس ي أعداد املدا (2جدول )

 الرقم اإلقليم املدارس املعلمون  الطالب

 1 أداماوا 5 121 986

 2 الوسط والجنوب والشرق  4 123 1212

 3 أقص ى الشمال 7 175 3223

 4 الساحل 2 57 998

 5 الشمال 8 135 1821

 6 شمال الغرب 10 143 1648

 7 الغرب 8 138 1889

 8 جنوب الغرب 0 0 0

 املجموع 44 892 11777

( مؤسسة تعليمية يرتادها أحد عشر ألفا وسبعمائة وسبعة 44يتغير الوضع في التعليم الثانوي الذي يمتلك أربعة وأربعين )

( مدرس لكل مدرسة، 20( مدرسا بمعدل عشرين )892( طالبا، يتولى التدريس فيها ثمانمائة واثنان وتسعين )11777وسبعين )

هذه النسبة مرتفعة نسبيا؛ إال أنه ال يفسر الواقع بأمانة، ألن الغالبية العظمى من املدرسين ليسوا أساسيين بل مؤقتين، 

دا إال إذا يدرسون لساعات معدودة جلهم ينتمون إلى مدارس حكومية، أما املدرسون األساسيون فهم قلة. وال يكون املردود جي

ارس، كانت اإلدارة فاعلة، وفاعليتها متوقفة على الكوادر املتوفرة، ورغبة صادقة، وفي ظل غياب التأهيل املنهي ملسؤولي تلك املد

وغياب الرؤية الواضحة ملستقبل املدارس؛ فال يتوقع من تلكم املدارس أن تحقق النتائج املرجوة؛ فنتائج جلها في املسابقات 

 امتحانات الشهادة متدنية جدا إال في الحاالت النادرة. الرسمية وفي

 إدارة التعليم العربي الخاص

اتخذت الحكومة تدابير وإجراءات عديدة منذ مطلع تسعينات القرن العشرين ملتابعة التعليم األهلي الخاص في الكاميرون، 

ح القطاع؛ فأنشأت جهازا إداريا بموجب قرار وزاري رقم وبهذا الصدد، اتخذت وزارة التربية الوطنية عدة تدابير ترمي إلى إصال 

                                                           
 قبل الظهر  12-11بمكتبه بين الساعة  12/12/2018أخذت اإلحصائيات من أمين سر األمانة القومية للتعليم اإلسالمي األهلي الخاص في 1
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حدد اختصاصات مختلف التنظيمات ومسؤولي املؤسسات التعليمة، وعلى الصعيد القومي، توجد أربع منظمات  41/23

نا قوميا تعليمية أهلية )إسالمية، وبروتستانتية، وعمانية، وكاثوليكية(، ولكل منظمة املؤسسات التعليمة الخاصة رئيسا وأمي

 وهيكال إداريا كما هو موضح في الجدول أدناه.

 

 Organisation des (OESPI)بالنسبة للتعليم اإلسالمي األهلي فإن املنظمة املؤسسات التعليمية اإلسالمية األهلية

établissements Scolaires Privés Islamiques  ة على ووافقت وزارة التربية الوطني 2000أغسطس  8التي أسست في

 م .2003سبتمبر  2، أما اعترافها فقد جاءت في 2002نوفمبر  29وتاريخ  167/1464لوائحها الداخلية بموجب قرارها املرقوم بـ 

 التعليم العربي في املرحلة الثانوية:

أي بعيد االستقالل،  يرجع تاريخ إدخال مادة اللغة العربية في التعليم الثانوي في الكاميرون إلي بداية ستينات القرن العشرين

وكان ناظر مدرسة غاورا الثانوية، فرنس ي الجنسية، وجزائري األصل، هو الذي أدخل هذه املادة تحت بند مواد اللغة الثانية، 

وتولى بنفسه تدريسها، وكانت اللغات الثانية مادة إجبارية للطالب بغض النظر عن مساقهم األكاديمي. وكان الناظر قد استغل 

القاض ي منح اإلمكانية اللغات املحلية باعتبارها  1949مايو  19الذي اعتمده مسؤول اإلدارة االستعمارية الفرنسية في التنازل 

، وظلت تدرس في متوسطة غاروا بدون برنامج واضح املعالم حتى توسع في منتصف 1مادة كاللغتين اإلنجليزية واإلسبانية

لجامعات العربية واإلسالمية حاملين معهم شهادات الليسانس في الشريعة، وفي السبعينات بعودة الطالب الكاميرونيين من ا

أصول الدين والدعوة، وفي اللغة العربية وآدابها. قررت الحكومة استقطاب هؤالء الطالب، وتوظيفهم في املدارس الثانوية، 

العائدين زادت فتح أقسام أخري في املدارس  وهكذا تم فتح أقسام اللغة العربية في كل من مروا وموكولو وكسيري، ومع ازدياد

 الثانوية.

                                                           
1Tabi Manga, « Les politiques Linguistiques du Cameroun, Essai d’aménagement linguistique », Editions Karthala, Paris 2000, p.50 

األمانة القومية

مكتب الشؤون 

العليمية

شعبةالنشاط 

والتأطير التربوي 

نهيللثانوي التقني وامل

شعبةالنشاط 

والتأطير التربوي 

للثانوي العام

شعبةالنشاط 

والتأطير التربوي 

للروضة واالبتدائية

مكتب الشؤون املالية 

واإلدارية

شعبة  الشؤون 

اإلدارية

شعبة الشؤون املالية 

واملحاسبية
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على توظيف خمسة مدرس ي اللغة العربية وتعيين اثنين في 1وفي منتصف ثمانينات القرن املاض ي، أقدمت وزارة التربية الوطنية

ذة يتقلص بالوفيات ثانوية انغاديري وكسيري، وواحد ثانوية موكولو، وظل األمر كذلك إلى نهاية القرن، وبدأ عدد األسات

والذهاب إلى التقاعد، فاضطرت املدارس إلى االستعانة بمدرسين متعاونين بغية سد الفراغ، ثم وظفت وزارة التربية الوطنية 

في بداية هذا القرن خمسة مدرسين، أربعة من حملة الشهادات الجامعية من الدول العربية، وواحدة تحمل ليسانس قسم 

ها من جامعة انغاونديري الكاميرونية. ثم تال ذلك استحداث منصب مفتش التربية اإلقليمي للغة اللغة العربية وحضارت

عينت وزارة التربية مفتشين واحد إلقليم أداماوا، وآخر إلقليمي الشمال وأقص ى الشمال حيث مقره  2004العربية، وفي نوفمبر 

ن لوزارة التربية في كل البالد سبعة بمن فيهم مفتش واحد، أما عاصمة إقليم الشمال، أما عدد مدرس ي اللغة العربية التابعي

 املفتش اآلخر فهو يتبع لوزارة التعليم العالي.

تم وضع هيكلة وزارة التعليم الثانوي، وعين جميع املسؤولين فترقى مفتش التربية اإلقليمي ألداماوا ليصبح مفتشا  2005وفي 

ون إقليميون، ثم عينوا بعد عامين تقريبا ثالثة مفتشين تربويين في أقاليم الشمال وطنيا للغة العربية بينما لم يعين مفتش

 الثالثة، ثم عين في السنوات الالحقة ثالثة مفش ي اللغة العربية في األقاليم الجنوبية الثالثة الشرق، والوسط، والساحل، ثم

 14طنيون ثمانية. وفي التعينات األخيرة التي جرت في مفتش التربية الوطني الثاني ليصبح عدد املفتشين بمن فيهم مفتشون و 

زيد عدد املفتشين اإلقليميين ليصبحوا عشرة، واستبدل كاتب املقالة بمفتش وطني آخر وثمانية مفتشين 2018ديسمبر 

 إقليميين.

بمقتض ى مرسوم  208/2008شهد التعليم العربي في الثانوي تطورا ملحوظا منذ إنشاء جامعة ماروا بموجب مرسوم رئاس ي رقم 

الذي نص على إنشاء مدرسة املعلمين العليا في جامعة ماروا، وافتتاح شعبة  2008أغسطس  9وتاريخ  2008/282رئاس ي رقم 

، ومدرس ي السلك 2010إلعداد معلمي اللغة العربية في قسم اللغات األجنبية، وبدأت تخريج دفعة مدرس ي السلك الثاني في عام 

( مدرس 200والت التخريج حتى أضحى عدد مدرس ي اللغة العربية للسلكين األول والثاني يقارب مائتين )، ت2011األول سنة 

(، هذا وقد كان عدد مدرس ي 3ومدرسة، منهم مسلمون وغيرهم، موزعين على أقاليم البالد العشرة؛كما هو مبين في جدول رقم )

ين، أربعة منهم يتقاضون رواتبهم، ولم يسو الوضع اإلداري واملالي ( مدرس7وزارة التعليم الثانوي وقت افتتاح الشعبة سبعة )

 للثالثة إلى اآلن فتوفي واحد، وترك الثاني مهنة التدريس، في حين تحول الثالث إلى مدرس متعاون.

الوزير على ، ثم وقع 2014ديسمبر  14وفيما يتعلق ببرنامج اللغة العربية فإنه تم إقرار برنامج السلك الذي يضم سنتين في 

، وبدأ تنفيذه مع بداية العام الدراس ي الحالي، ويجري العمل حاليا في 2018برنامج السنة األولي للسلك الثاني في أغسطس 

بال برنامج وال مقرر دراس ي موحد، وال مشرف عليها، فمدرسوها  1962إعداد برنامج السنتين، وكانت اللغة العربية تدرس منذ 

واتجاهاتهم، فكانت وفق طريقة الترجمة، وينصب االهتمام في جل الحاالت على مواضيع النحو  يتصرفون وفق مؤهالتهم

انية واالكتفاء بتحفيظ القواعد النحوية والصرفية. اآلمر يثني همم الطالب فيولونها الظهر، ويلتحقون باللغتين األملانية واإلسب

 على حساب اللغة العربية التي اختاروها بادئ ذي بدء.

                                                           
 إلى وزارتي التعليم األساس ي والتعليم الثانوي  2004وزارة التعليم الثانوي حاليا؛ إذ قسمت وزارة التربية األساسية في ديسمبر 1
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شكل انعدام املدرس الكفء مشكلة كأداء ردحا طويال، ذلك أنه يلحظ غياب مؤسسة إلعداد معلمي اللغة العربية للمرحلة و 

، وأن الذين تولوا مهمة تدريس اللغة العربية، لم يتلقوا إعدادا يتناسب وطبيعة اللغة 12008الثانوية منذ االستقالل إلى عام 

مجال اللغة العربية وآدابها أو في الشريعة والدراسات اإلسالمية في البلدان العربية كاململكة  الثانية، ومعظمهم تلقوا تعليما في

العربية السعودية، وسوريا، ومصر، والسودان، وليبيا؛ أو في الدول األفريقية كنيجيريا والنيجر وتشاد، أو درسوا في املعاهد 

ئمة حتى وجدت حال مرضيا إلى حد ما بافتتاح شعبة تأهيل الكوادر اإلسالمية الخاصة بالكاميرون. وهكذا يقيت املشكلة قا

 لالضطالع بمهمة تدريس العربية لغير أبنائها.

 الطالب في االمتحانات الرسمية

، (Probatoire)، والشهادة الثانوية األولى (BEPC)يجلس الطالب في الكاميرون لثالثة امتحانات رسمية هي الشهادة املتوسطة

 .(Baccalauréat)الوريا وشهادة البك

 2006إلى  2003(:نسبة نجاح طالب اللغة العربية في إقليم أدماوا في االمتحانات الرسمية من 3جدول )

 السنوات
 البكالوريا الثانوية األولى املتوسطة

 النجاح املسجلون  النجاح املسجلون  النجاح املسجلون 

2003/2004 51 4.96% 11 2.10% 2 0.40% 

2004/2005 129 6.98% 34 5.19% 9 1.39% 

2005/2006 48 2.22% 41 3.46% 19 3.24% 

املسجلون في 

 األعوام الثالثة
228 4.72% 86 10.75% 30 1.68% 

،ولم تتجاوز معدل 228في إقليم أداماوا  2006إلى  2003بلغت أعداد التالميذ الذين جلسوا المتحان الشهادة املتوسطة من 

، ثم عادت نسبة النجاح إلى 86% للمسجلين البالغ عددهم 11املعدل في الشهادة الثانوية األولى ليقارب %، وارتفع 5النجاح 

 % للثالثين الذي جلسوا لالمتحان.2االنخفاض في شهادة البكالوريا حيث أنها لم تصل 

  

                                                           
1Fotso, Gisèl : «L’enseignement de l’arabe au Cameroun : Enjeux sociaux et politiques », op. cit., p.106 
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 2017/2018للعام الدراس ي  (:نسبة نجاح طالب اللغة العربية في بعض أقاليم الكاميرون في االمتحانات الرسمية4جدول )

 األقاليم
 البكالوريا الثانوية األولى املتوسطة

 النجاح املسجلون  النجاح املسجلون  النجاح املسجلون 

 %50 10 %52.5 40 57.93% 164 الشرق 

 %75 45 %69 195 %56 512 أداماوا

 %49.25 95 56 217 %67 652 أقص ى الشمال

 %62.5 9 %38 17 %78.14 45 الساحل

 %95.83 5 %77.18 8 %67.77 27 الوسط

( حيث أن 2006-2003) يتبين من الجدول أعاله ارتفاع نسبة النجاح في الشهادات الرسمية مقارنة باألعوام الثالثة

 % لجميع االمتحانات سواء ما يتعلق بإقليم أداماوا أم األقاليم الباقية، ولعل ذلك راجع إلى املدرسة50معدل النجاح تجاوز 

 العليا لألساتذة التي تقوم بتكوين األساتذة، وجهود املفتشين التربويين في تحسين عملية التعلم والتعليم والتقويم.

 2016(:وضع اللغة العربية في ثانويات الكاميرون في عام 5جدول )

 الطالب املدرسون  املدارس األقاليم

 2007 43 38 أدماوا

 143 11 8 الوسط

 170 8 6 الشرق 

 2813 66 46 ص ى الشمالأق

 70 7 4 الساحل

 1388 37 24 الشمال

 70 7 5 الغرب

 6661 179 131 املجموع
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% من املؤسسات التعليمية تتواجد في األقاليم الشمالية الثالثة، يدرس فيها حوالي 80من الجدول أعاله، يظهر أن ما يزيد على 

 ملة الدارسين.% من ج90مما يشكل أكثر من  6661طالب من أصل  6200

 2018و 2016وضع اللغة العربية في ثانويات الكاميرون ومعدل الزيادة بين عامي (:6جدول )

 الزيادة الطالب الزيادة املدرسون  الزيادة املدارس األقاليم

 %57.25 5631 %37.21 59 10.53 42 أدماوا

 %237.27 478 %27.27 15 50 12 الوسط

 8.82 185 37.5 11 %33.33 8 الشرق 

 %46.36 4117 %4.55 69 %15.22 53 أقص ى الشمال

 %501.43 421 %114.29 15 %125 9 الساحل

 %67.51 2325 %16.22 43 %16.67 28 الشمال

 %192.86 135 %22.22 9 %40 7 الغرب

 %58.79 13292 %37.04 221 %41.54 159 املجموع

% في حين 41.54( بنسبة 28دت بنسب متباينة؛ فزيادة املدارس كانت )باملقارنة بين الجدولين يتبين أن جميع العناصر قد زي

%، أما الطالب فإن عددهم زاد زيادا كبيرا حيث تجاوزت الزيادة ضعف العدد 37.04( لتشكل نسبة 42ارتفع عدد املدرسين بـ )

 %.58.79( طالب محققة بذلك نسبة 6631بمقدار )

 2015/2016ة املسيحية أقبل على تعلم اللغة العربية ذلك أنه في العام الدراس ي ومما يستنتج أيضا، أن الجنوب ذو األغلبي

%، في تراجع املعدل 90% ونسبة الطالب 80شكلت املؤسسات التعليمية التي تدرس اللغة العربية في املنطقة الشمالية حوالي 

ا إن دل على ش يء فإنما يدل على ضرورة إيجاد % لألعداد التالميذ، وهذ72% للمدارس، و37إلي  2017/2018في العام الدراس ي 

( سنة 13292إلى ) 2016( سنة 6661األرضية املالئمة الستيعاب الزيادة املتسارعة للطالب، إذ انتقلت أعداد التالميذ من )

 ؛ بزيادة تقارب الثلثين.2018

 خاتمة:

رسمية التي عرفتها الكاميرون منذ االستقالل إلى اآلن؛ تناولت هذه املقالة مسار التعليم العربي في املؤسسات الرسمية وشبه ال

فهو يحاول من استعراض مساره التوصل إلى معرفة املشاكل والعقبات التي اعترضت طريقها فضال عن الحلول التي قدمت 

 بغية إصالح اعوجاجها، وما مدى نجاعة تلك البدائل وتأثيرها على تطور التعليم العربي في الكاميرون.
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محدودية نجاعة تلك اإلصالحات إلى إهمال عنصر أساس ي، وهو عنصر التكوين الذي يعد حجر الزاوية في أي إصالح.  ترجع

 وإلى حد اليوم ال توجد مؤسسة لتكوين األساتذة فيما يتعلق بالتعليم العربي االبتدائي.

اتذة، وإن سجل في تكوين مدرس ي اللغة العربية أما فيما يتعلق باملرحلة الثانوية؛ فالسلطات العامة أنشأت مدرسة عليا لألس

 ثغور تحتاج إلى ردم هوتها إال أنها تشكل تجربة فريدة في املنطقة، وال يشكل التصحيح مشكلة كأداء. 

وتم وضع برنامج رسمي للغة العربية في السلك األول وشرع في إعداد برنامج السلك الثاني، وإعداد كتب مدرسية مستمدة من 

 ج الذي قرر، وعين موجهون تربويون ملتابعة تنفيذ البرامج، وتأطير األساتذة.البرنام

بيد أن املشكلة الحقيقية تكمن في التعليم اإلسالمي األهلي، حيث أن القائمين عليه ملا يدركوا مدى خطورة انعدام إعداد 

ية ملهام املدارس اإلسالمية في تكوين األجيال القادرة األساتذة، وغياب البرنامج التعليمي للمراحل كلها، وضبابية الرؤية املستقبل

 على املشاركة الفاعلة في بناء مستقبل زاهر. 
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 منها:  الشروطلتحقيق ذلك ال بد من توافر بعض 

 تحديد األهداف العامة والخاصة للتعليم العربي.  .1

 وضع مشروع مجتمعي واضح املعالم.  .2

 عليم. تبني مقاربة شاملة ملشاكل الت .3

 تكوين األساتذة من خالل إنشاء مدرسة لتكوين املعلمين واألساتذة. .4

 توفير الوسائل املادية الالزمة. .5

 وضع هيئة للمتابعة والتقييم من قبل خبراء ومتخصصين. .6

 املصادر واملراجع:  

بمكتبه بين الساعة  12/12/2018أخذت اإلحصائيات من أمين سر األمانة القومية للتعليم اإلسالمي األهلي الخاص في  .1

 قبل الظهر  11-12

 ، غير مشور.2017/2018التقرير السنوي لألمانة الوطنية للتعليم اإلسالمي الخاص  .2

 ، األرشيف الوطني ياوندي.1950نوفمبر  6رسالة املندوب السامي إلى املندوب التربوي بتاريخ  .3

إلى وزاتي التعليم األساس ي والتعليم  2004في ديسمبر  وزارة التعليم الثانوي حاليا؛ إذ قسمت وزارة التربية األساسية .4

 الثانوي.

5. Gisèle FOTSO : «L’enseignement de l’arabe au Cameroun : Enjeux sociaux et politiques », L’Harmattan, 

2007, Paris ; 

6. Christian Coulon : « Les musulmans et le pouvoir en Afrique, Karthala, Paris 1983 ; 

7. Fotso, Gisèl : «L’enseignement de l’arabe au Cameroun : Enjeux sociaux et politiques », L’Harmattan, 2007, 

Paris ;  



 
 
 

 

 
 

    2019 - يناير -  49العدد                                    مركز جيل البحث العلمي  
 

184 

8. Hamadou Adama, « L’enseignement privé islamique dans le Nord Cameroun » in Islam et Sociétés au Sud 

du Sahara, revue annuelle pluridisciplinaire n° 13 du décembre 1999 ; Fondation de la maison de la Science de 

l’Homme, Paris ; 

9. Renaud Santerre : « L’école Franco-Arabe au Nord Cameroun », Revue canadienne des études africaines, 

Volume VIII, n°3, 

10. Tabi Manga, « Les politiques Linguistiques du Cameroun, Essai d’aménagement linguistique », Editions 

Karthala, Paris 2000 ; 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  



 
 
 

 

 
 

    2019 - يناير -  49العدد                                    مركز جيل البحث العلمي  
 

185 

 

 

 

 

  

 

 



 
 
 

 

 
 

    2019 - يناير -  49العدد                                    مركز جيل البحث العلمي  
 

186 

    

 

 

 

 

 

 

  

 جميع الحقوق محفوظة

  2019 ©لمركز  جيل البحث العلمي 

 

 

 

ISSN 2311-5181 


