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 عن تصدر كمةحم أكادميية جملة هي التخصصية، لألحباث والتعليم البشرية التنمية جملة

 املبنية جلادةا الدراسات نشر إىل اجمللة هذه هتدف والدراسات. املتقدم للتدريب العلمي املعهد
 جمال يف اتالتخصص متعددة الدراسات تعزيز إىل هتدف كما  وامليدانية، النظرية األحباث على

 والتعليم البشرية التنمية يف رائدة جملة وتصبح املتخصصة للبحوث والتعليم واإلدارة البشرية التنمية
 التنمية جماالت ىف والتطبيقية النظرية والدراسات البحوث نشر إىل كذلك  اجمللة هتدف العامل. يف

 اإلتصال، لومع األعمال، إدارة البشرية، املواد إدارة مثل التخصصية لألحباث والتعليم البشرية
 اإلعالم، علوم الصناعية، العالقات التاريخ، الرتبية، علوم اإلقتصادية، العلوم التنمية، دراسات

  وغريها. الدينية الدراسات العامة، اإلدارة اإلجتماع، علم النفس، علم
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ABSTRACT  

The current study sought to identify the relationship between the Mental Toughness and 

strategies for coping with stress, among the directorate of civil protection in Tiaret. In order to 

achieve the objectives of this study, the researchers applied the Mental Toughness of Brien & 

Brunet, (2008), and a scale of strategies of coping with professional pressure by Meziani (2007), 

on a sample of 100 civil protection officers. Results showed that the level of mental toughness 

is high among the civil protection officers and that they use the problem-centered strategy, and 

the existence of statistically significant correlation between mental toughness and stress coping 

strategy. 

 

Keywords: Mental Toughness, coping strategies, professional stress, civil protection officers. 
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Introduction: 

Researchers in psychology, including Baron & Greenberg (1990), were interested in studying 

organizational behaviour and managing human resources through the manifestations of 

individual differences represented in the ability to face work pressures (Meziani, 2007).These 

differences are due to toughness and centering on stressful situation. The personality traits of 

individuals are one of the determinants of differences that are reflected in behaviour and dealing 

with stressful events. From this perspective, we find that positive psychology is one of modern 

approaches that are concerned with searching for factors that help the individual to adapt 

appropriately to the pressures he is exposed to in his daily life, whether in family, work or 

society in general. Among scholars who have been interested in this positive aspect of 

personality, we find both Maddi & Koubassa, 1984, in America, who called it Mental toughness, 

and Delmas, 2000-2004, in Canada, and Boris & Cyrulink 1990, in France, they called it the 

psychological flexibility. Mental toughness of individuals is a feature of a strong personality 

and has positive characteristics to face stressful events such as commitment, control and 

challenge. These characteristics maintain psychological and physical health despite exposure to 

stress and pressures, as those with a high level of toughness are characterized by efficiency and 

the ability to use the available environmental and psychological resources to perceive and 

interpret stressful events and thus enjoy a high level of balance and compatibility to choose the 

appropriate strategy to relieve stress and maintain psychological control and physical integrity, 

which allows the individual to perform well despite the difficult physical conditions he faces in 

terms of severity of the stressful events. There is no doubt that the service professions based on 

providing assistance to others and linked to confrontation are professions classified among the 

highest pressure professions according to studies and occupational health reports, among which 

is the profession of nursing according to the studies of Leibigot, Lafont, 1985, Philippe Delmas, 

2000, and police profession according to studies of Campbell, 1994, and others, and education 

in studies of Combez 1995 and Anaut 2005, on pressure among civil protection officers as 

auxiliary professions that include peculiarities that require effective strategies to cope with 

pressure as indicated by Lazarus, Folkman, 1984, and Fletscher, Cooper (1988). Lazarus 

classifies strategies for dealing with professional stress into several classifications related to 

personal characteristics. The solid personality uses flexibility to control stressful situations by 

focusing on the problem and trying to find solutions to face the pressure and alleviate it through 

cognitive evaluation and previous experiences (Lazarus, 1979). As for the non-solid personality, 

it depends on the negative behaviour represented in non-confrontation, which put it under 

constant pressure, resulting in psychological and physical disorders. Among the service 

professions, under current study, is the profession of civil protection officers, as the nature of 

their work implies difficulties and pressures resulting from the seriousness of the profession 

that may lead to death, on an ongoing basis during the operations of intervention, relief, 

protection of citizens and properties as a result of natural and humanitarian disasters, which 

requires high preparation of appropriate vigilance and adaptation that provides positive results. 

They are legally and morally bound to be vigilant, as they have to focus on the problem. 

Therefore, the problem of our study lies in knowing the level of mental toughness of the civil 

protection officers in the Algerian province of Tiaret and its relationship to efficient problem-

centered strategies based on the Lazarus, Folkman, 1984 model in facing professional pressures. 



Journal of Human Development and Education for specialized Research  )JHDESR( 

Page from 01 to 26 
 

3 
 

 

I- The Study Problem: The civil protection profession is considered as one of the auxiliary 

professions that date back to the Roman era, where armed teams who fought forest fires were 

affiliated with the military apparatus, then its scope extended to the commercial side to protect 

goods, and with this, civil protection has become a regulatory body supporting the community. 

They can be called upon request at any time by official bodies and social organizations 

(Padioleau, 2002). Civil protection officers are the most requested individuals. Their role is to 

provide relief and assistance, just like other service jobs such as nursing, security, teaching, 

police, and the national gendarmerie. The nature of the civil protection aid’s work is among the 

most important sources of pressure on a civil protection officer, considering assigning 

responsibility, and this is what makes his feature special for the cognitive, sensory, motor, and 

psychological preparations it requires through which he can resist the obstacles he faces such 

as helping people victims of accidents, human and natural disasters, and circumstances that lead 

to the death of the aid or the aided. These situations require from civil protection officers a 

strong personality and mental toughness in front of stressful situations, which makes coping 

strategies centered on the problem, and thus the current study is based on the interactive theory 

of Lazarus & Folkman, 1984 to reveal the mental health of civil protection officers based on 

the findings of several studies, including Romain, 2014, in the field of work medicine at the 

Military School of Val de Grace in Paris, on a sample of newly hired civil protection officers 

by subjecting them to a program of stress management over a period of six months and to reveal 

the efficiency of the program in the future, which estimated the performance of 87.15 % of the 

protection officers being a good performance mastering professional pressures management. 

According to Quick & all (1997), the efficient management of stress requires a preventive 

strategy aimed at focusing on a methodology that leads to avoiding health and psychological 

problems (Mascouche, 2004). This is intended to focus on the positive aspects of the personality 

that lead to a disciplined and controlled behaviour of the individual in order to maintain 

psychological and physical health, what psychologists call mental toughness, flexibility and 

endurance. Among the pioneering researchers in this positive aspect of cognitive behaviour we 

have Maddi and Koubassa (1984). Koubassa defines it as “a general belief of the individual in 

his efficiency and his abilities to use all available psychological and environmental resources 

in order to perceive events and interpret them efficiently and to cope with pressures positively" 

(Aouda, 2014). Civil protection officers, like other employees of the auxiliary professions, are 

bound to be able to respond quickly and adapt immediately to emergency events experienced 

around the clock. This is confirmed by (Ponnelle), citing (Didier Perrrot, 2011), that the 

environment of the civil protection officers is a hard one regarding psychological aspect, and 

any failure to perform tasks and face situations well constitute a danger. She also stressed the 

constant review of the civil protection officers’ profile, as his position is particularly sensitive 

for his exposure to sudden and urgent stressful events. Among theory principles of the civil 

protection officers’ professions is the concern for responsibility to ensure efficient control due 

to the characteristics of the profession; as it is a profession of permanent risks and exceptional 

obstacles, of tasks requiring moral values such as integrity, courage, altruism, rigor and 

flexibility. These values are ones of the basic conditions in selecting these officers. They are 

also included in the training and qualification programs for this category, as it falls within the 

framework of the applicable decrees and is inscribed in the law on civil protection being the 
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basic conditions for employment and qualification. We conclude from these ethical conditions 

that they express the personal toughness of the civil protection officers represented in emotional 

control, commitment and challenge towards stressful situations while performing tasks, which 

makes the sample's coping strategies centred on the problem and thus: to detect the level of 

mental toughness of the civil protection officers in the province of Tiaret and the strategies 

relied upon to face the pressures and to try to find a statistical significance linking the level of 

mental toughness to strategies for coping with professional pressure. This can be highlighted 

through the previous studies conducted by S. Koubassa & Maddi, 1984, as their study focused 

on mental toughness in dealing with stressful events in order to alleviate them and maintain 

psychological and physical integrity and the importance of the two-category theory of self-

centred strategy and problem-centred strategy. Thus, based on the aforementioned, the study 

problem can be posed in a group of questions, which we include as follows: 

1- What is the level of mental toughness of the civil protection officers in the province of Tiaret? 

2- What are the strategies to confront the pressure used by the civil protection officers in the 

central directorate of the province of Tiaret, Algeria? 

3- Is there a significant statistical correlation between mental toughness and stress coping 

strategies of the civil protection officers? 

 

II- The Study Importance: The importance of this study lies in highlighting the topic itself 

through its theoretical, procedural and practical principles. As after meeting with officials and 

protection officers at the Civil Protection Directorate, we concluded the need to conduct in-

depth studies to prepare a special profile for protection officers within the framework of 

analysing work and studying positions and intensifying training courses for psychological 

training to enable civil protection officers to adjust and control their tasks as a proactive 

preventive measure. Within the limits of our knowledge, we found a dearth of studies that are 

concerned with the civil protection apparatus in Algerian society, especially those that include 

research on mental toughness, its level, and the strategies used to face professional pressures, 

especially the paths that civil protection officers experienced while facing stressful conditions 

and critical situations in the deathful decade (1990-2000), and natural disasters such as the 2002 

earthquake in the Algerian province of Boumerdes and the floods of Bab El-Oued in Algiers in 

2000. Support was sent from all over the country through the formation of relief cells in addition 

to the daily relief interventions due to traffic accidents, which, according to the Algerian Civil 

Protection Services, resulted in 800 dead and 30,000 wounded in the first six months of 2018, 

and between 8 and 12 dead per day were recorded, in addition to the injuries as a result of 

household accidents (gas explosion, suicide attempts, and urgent illnesses). These events 

formed an emotional interaction that requires a confrontation that varies according to the 

personal structure of each individual and requires a high level of toughness and the use of 

efficient strategies to relieve psychological pressure, as the weaker is the level of mental 

toughness, the higher would be the level of professional pressure among the civil protection 

officers, and the coping strategy becomes inefficient. This is what prompted our research 

interests in this topic. 
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III- The Study Objectives: The objectives of the study lie in: 

1- Knowing the level of toughness of the civil protection officers in Tiaret, Algeria. 

2- Learn about the strategy used by the civil protection officers to face pressures 

3- Exposing the relationship between mental toughness and stress coping strategy 

4- Procedural definition of the study terms: 

 

1. Mental Toughness: It is an adjective that expresses a number of personal characteristics of 

the civil protection officers that can be used during the performance of their tasks and relief 

interventions in the face of accidents and disasters appearing in their emotional balance and 

positive cognitive behaviour resulting from previous experiences through training, learning and 

previous events through what is indicated by the total score for the toughness scale of Brien & 

Brunet. 

 

2. Professional Pressures: are the experiences and events that are characterized by the risks 

that the civil protection officers faced and the psychological and physical effects they left 

behind. 

 

3. Coping Strategies: Through this study, there are the methods and means used by the civil 

protection officers in the face of professional pressures and their relationship to how to control 

emotional and cognitive behavior to maintain balance and mental and physical health. 

 

4. Theoretical Guidelines and Previous Studies: 

1. Mental Toughness: Koubassa (mentioned by AOUDA 2014) defines toughness as a general 

belief of the individual in his efficiency and his ability to use all available resources in order to 

perceive and understand stressful life events efficiently and realistically and coexist with them 

in a positive way. Toughness includes three dimensions: commitment, control and challenge, 

which we list as follows: 

 

A- Commitment: It is a psychological contract to which the individual is committed to himself, 

his goals, and the individuals around him 
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B- Control: Defined by (Koubassa, 1984) as the individual's belief that changing life situations 

and circumstances to which he is exposed are predictable and controllable. 

 

C- Challenge: According to (Koubassa, 1984), it is the individual's belief that the change in life 

is a natural thing that is necessary for the advancement of the individual. 

 

2. Occupational Pressures: Lazarus (1984) (mentioned by EL AZIZ 2009 : 24) defines 

pressures as the result of an evaluation process by which an individual evaluates his own 

resources to know how efficiently they are to meet the requirements of the environment and the 

extent of proportionality between internal requirements and the external environment. 

3. Coping Strategies: Lazarus and Folkman (1984) (cited by Al-Abdali, 2012) define coping 

strategies as efforts made by the individual to control and endure the internal and external 

requirements caused by stressful situations. According to Lazarus & Folkman (1984) there are 

two basic classifications for a coping strategy: 

 

A- The Strategy of Centering on Emotion (self): occurs when the individual believes that the 

stressful situation is difficult and cannot be controlled or changed, and this behavior is either 

emotion, anxiety or other physical symptoms ... etc. 

 

B- Problem-Centering Strategy: This method is used in situations in which an individual 

believes that with his positive attempt he can find a solution to the problem or alleviate his stress 

(Laurence, Martino, Malaise, 2004). Among the most important classifications of problem-

centering strategy, we find those of Parker and Endler (Endler, Parker, 1990) (reported by Ben 

Zeroual, 2010: 270): 

* Problem-centered strategies 

* Emotion centered strategies 

* Avoidance strategies 

* Emotional coping strategies 

 

A- Previous Studies that dealt with Mental Toughness: 
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The Koubassa study (1979) aimed to identify the psychological variables that help the 

individual to maintain his psychological and physical health despite being subjected to stress. 

The study sample consisted of 760 employees whose ages ranged from 40 to 49 years old with 

university degrees and under high level of stress. In this study, the researcher used 

questionnaires (Holmes and Rahi) for stressful events, Wheeler Diseases Questionnaire, 

Internal and External Control Scale, Disability Scale, Family, Work, and Community 

Alienation Scale and Challenge Scale. It also used a measure of activity versus laziness, a scale 

for cognitive building, survival and responsibility versus quit. Among the most important results 

of the study: People who are more tough are less sick, have a high level of achievement, and 

are able to control internal and external adjustment. The study also revealed that people with 

less toughness are more vulnerable to disease and disability. 

Delmas (2000) study aimed to identify the relationship between toughness, coping strategies, 

and standard of living of nurses in Montreal, Canada, in the field of recovery, and another study 

on the mediating effect between coping strategies and dimensions of mental toughness using a 

framed and individual questionnaire on a sample of 173 nurses using the findings of Maddi & 

Koubassa studies and scale of Kenny & Baron (1986) to determine the impact of coping 

strategies, as the study confirmed that there is a positive evaluation of problem solving and that 

the nurses have a high level of commitment and control, which raised the standard of living of 

nurses in Montreal, Canada. 

As for the study of Tahar Broud (2016), it sought to examine the level of mental toughness and 

cognitive confrontation methods most used by the scientific police in the security of the 

province of Biskra, in Algeria. The researcher relied in his study on four cases of security 

personnel whose years of service ranged from 9 to 13 years and their ages ranged from 35 to 

45, chosen randomly, using the semi-oriented interview, Mekhimer’s mental toughness scale 

and coping methods scale. The study concluded that the scientific police have a high level of 

mental toughness through their use of positive cognitive methods to face psychological stress. 

The hypothesis applied to three of the four cases where we recorded a decrease in the level of 

mental toughness in the face of stress in the fourth case. 

The study of Khawla Boukerzaz (2015) sought to reveal the level of flexibility of police officers 

in resisting pressures in order to positively perform their tasks and whether this group finds it 

difficult to establish a work team and what is the impact of the deathful decade in Algeria on 

the psychological livelihood of police officers and what are the reasons for the adaptation of 

one group and the recession of another? The researcher relied on a case study using the event 

narrative interview, the PTSD scale, the post-traumatic stress scale and the stressful events in 

terms of severity and duration (CROCQ). The results of the study concluded that there is 

emotional and social maturity despite stressful events as well as enjoying self-confidence due 

to social interaction, family support and organizational loyalty, which led to adoption of positive 

coping strategies. 

 

B- Studies Dealing with Strategies for Coping with Occupational Stress: 
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The study of Zahra Chaaban (2011) aimed to know the study sample sensitivity towards 

stressful situations and how to develop mechanisms of resistance to daily difficulties between 

home and work. The sample was also compared to a similar sample in the French and American 

society, where this management is considered stressful and is reflected in the psychological and 

physical health of working women. The research sample consisted of 40 working women. In 

her study, the researcher used the coping scale C.I.S.S and the control center test for the first 

time adapted and adjusted in Algeria by Farahi Kabdani and Kouideri (2005) and the scale of 

I.P.A.H. The study concluded that the Algerian working woman is more likely to use strategies 

to confront pressure, followed by the French working woman in second place, and the American 

working woman in third place. The reason for this is that the Algerian working woman has 

reached the first level in her confrontation with difficulties of social life since her childhood, 

which has earned her the best in the coping strategies used. 

The study of Melly & Philippe (2005) sought to assess impact of stressful events on the 

psychological and social well-being of civil protection officers and coping strategies. The study 

titled “Stress and Mental Health of the Civil Protection Officers in Paris” in cooperation with 

the Research Center for Military Health Services and the Mental Health Cell, through 1563 

questionnaires handed over to 78 centers for samples. The study concluded that the effects of 

stress in this group translate into disease anxiety, and that the civil protection officers were using 

problem-centered strategies to overcome the state of anxiety and enjoy good health, as the 

results were estimated as follows: 25.90% use the problem-centered strategy to get rid of 

anxiety, and 10.50% use the self-centered strategy, as for emotion 50.45%, psychosocial risks 

were estimated at 0%, and 5.20% had psychological and social problems with a low level, and 

only 2.7% needed psychological and health evaluation. 

As for Meziani Fatiha’s study (2007), it sought to explore the level of police officers perception 

of the professional pressure that characterizes their profession, classified among the five most 

stressful occupations in the world, and the various strategies used for coping, based on Cooper 

model (1988) that included many strategies (task strategy, logic, social bond, home-work 

interactions, time and integration). The results concluded that the sample uses several strategies 

in the following order: 

- The strategy of logic comes in the first order, and this is due to the peculiarity of this 

category represented in rational defense being effective in coping, and to the nature of the 

professional identity that is reflected in the personality of the civil protection officers. 

- Use of various efficient strategies to avoid police officers psychological burnout. We 

relied in our study on Meziani Fatiha's study (2007) on police coping strategy according to 

Cooper's model for the convergence of the study sample considering that the civil protection 

and police are included within the assistant professions and the convergence of the cultural 

context considering the study was carried out in the same country – Algeria 

 

6- Research Hypotheses: According to the research problematic and the results of the 

exploratory study, we formulated the following hypotheses: 

The first hypothesis: the level of mental toughness of the civil protection officers in the province 

of Tiaret is a high level. 
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The second hypothesis: Focusing on the problem is the strategy used by the civil protection 

officers to face pressures. 

The third hypothesis: There is a statistically significant correlation between mental toughness 

and stress coping strategies of the civil protection officers in the province of Tiaret, Algeria. 

 

7- Methodological Procedures: 

7-1- Type and Method of Study: 

The current study adopted the descriptive and analytical method for its conformity with the 

objectives of the study. 

 

7-2- The Study Population and Sample: 

Both researchers identified the study population in the civil protection officers of the Central 

Directorate of Civil Protection in the town of Tiaret, which consists of (315) employees, 

including (100) civil protection officers. It is one of the internal governorates in the west of the 

Algerian capital, and one of the peculiarities of this governorate is its exposure, in recent years, 

to climate extremism, which raised the burden tasks for the protection officers. As for the study 

sample, it was taken randomly from the civil protection officers in the central directorate of the 

town of Tiaret - Algeria, and it represented (100) protection officers. 

 

A- Characteristics of the Study Sample: 

We relied on demographic variables in terms of gender and years of service exclusively by 

virtue of their employment in previous studies, among which is the study (Bukerzaz, 2015) in 

her study, which concluded that gender variables and years of service are two basic dimensions 

to control the level of psychological flexibility of the police officers in the face of professional 

pressures. 

 

 

 

 

Gender: 
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Social gender Redundancy  Percentage  

Male  43 86 % 

Female  7 14 % 

Total  50 100 % 

Table No. (1): shows the gender of the civil protection officers in Tiaret Directorate. 

 

The above table shows the distribution of the gender employed by the Civil Protection 

Directorate in the town of Tiaret, as the female group has a small percentage compared to males, 

due to the culture of the male Algerian society in its approach to professional field and the 

nature of the profession that females avoid. 

 

Service years 1 to 5 6 to 10 11 to 15 16 to 20 Over 21 total 

Sample 28 6 3 1 12 50 

Percentage  56 % 12 % 6 % 2 % 24 % 11 % 

Table No. (2): shows the years of service of the civil protection officers in Tiaret Directorate 

 

The above table indicates that the members of the sample, whose seniority ranges from 1 to 5 

years, represent the majority at a rate of 56%, which indicates renewal and rejuvenation in the 

active human resource in addition to the fact that the civil protection profession needs 

individuals with mental health and a strong physical structure. 

 

8- The Study Tools: 

1-We used Brien and Brunet's 2008 mental toughness scale, which consists of twenty items that 

contain three dimensions: the dimension of the feeling of efficiency that includes ten items, the 

dimension of growth that includes six items, and the dimension of optimism that includes seven 

items. 

2-The scale of coping strategies for professional pressures, which was applied to a sample of 

police officers and officials prepared by Mezani Fatihah 2007, as we relied on the Cooper model 

and we used this scale to match it with the subject of this study as it was applied to a sample of 
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the same corps and the same regulatory ministry (Ministry of Interior and Local Authorities). 

Police and Civil Protection both belong to the auxiliary professions and are of the same sector. 

Even the civil protection officers and the police share the same profile. 

 

9- Data Collection Method: 

We carried out the field study through two stages: 

The first stage: aimed to contact and identify the research acceptation extent by officials of the 

Civil Protection officials of the Directorate of Tiaret, where we conducted an interview with 

civil protection officials in the Directorate of Tiaret, and in particular the department of training 

and employees, as they are in charge of the placement of researchers. The aim of this stage was 

to explore the applicability of the subject of the study, to know the validity of the study tools, 

to reveal the level of response of the study sample to the research topic, with an indication of 

the importance of the proposals that the study produces for civil protection officers in the town 

of Tiaret. 

The second stage of the field study: was the application of the research tool represented in two 

scales: the mental toughness scale and the coping strategy of occupational stress to ensure its 

validity and consistency and to ensure the validity of the hypotheses that were formulated in the 

study theory. 

 

10- Psychometric Characteristics of the Study Tools: 

A- The Consistency of the Mental Toughness Scale: 

Table (3): The consistency of Alpha Cronbach and the bisection of the psychometric toughness 

scale for the sample of civil protection officers in Tiaret – Algeria. 

Dimensions  
Dimension of 

Alpha value 
Scale of Alpha value Spearman Brown 

Efficiency  0.76 

0.83 0.62 Growth  0.79 

Optimism  0.76 

The results of the previous table showed that the consistency of the three dimensions of the 

mental toughness scale according to Alpha Cronbach and the bisection of the scale as a whole 

has good psychometric properties that are suitable for application. 
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B- Consistency using Bisection Method for Coping Strategies Scale 

Table (4): Consistency of the scale of coping strategy for professional pressures using bisection 

method 

Gutman  Spearman Brown 

0.61 0.51 

The results of the above table showed that the consistency of the scale of coping strategies for 

psychological stress according to Gutman coefficient and bisection has good psychometric 

properties that are suitable for application. 

11- Presentation and Discussion of the Study Results: 

Presenting the results of the first hypothesis that stated that the level of mental toughness of the 

civil protection officers in the town of Tiaret is high. 

Table (5): shows the arithmetic average to measure the level of toughness of the civil protection 

officers in Tiaret – Algeria. 

Variable Standard deviation Default average Arithmetic average  

Mental toughness  06.67 74.62 57.5 

It is evident from the above table that the level of mental toughness of the civil protection 

officers in the town of Tiaret is high, as the results showed that the arithmetic average is greater 

than the default average and accordingly the research hypothesis that says that the level of 

mental toughness is high among the civil protection officers in Tiaret according to the three 

dimensions of toughness: feeling of efficiency, growth and optimism as shown in Table (4): 

 

Table (6): The percentages of alternatives to mental toughness scale items 

Ite

m 

N° 

Items  

Alternatives for mental toughness scale 

Highly 

corresponding 
Corresponding  Opposed  Highly opposed  

Redundan

cy  

Rat

e  

Redundan

cy  

Rat

e  

Redundan

cy  

Rat

e  

Redundan

cy  

Rat

e  

1 

Overcomi

ng 

difficulties 

29 
58 

% 
19 

38 

% 
2 4% 1 1% 
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2 

Controllin

g 

situations 

& events 

developme

nt 

16 
32

% 
31 

62

% 
3 6% / / 

3 

Perseveran

ce in 

solving 

problems 

23 
46

% 
24 

48

% 
2 4% 4 8% 

4 

Doubting 

my ability 

to handle 

the 

problem 

6 
12

% 
14 

28

% 
13 

26

% 
13 

26

% 

5 

Stick to 

the event 

to find a 

solution 

14 
28

% 
33 

66

% 
1 2% 1 2% 

6 

Making 

sure I can 

handle the 

problem 

14 
28

% 
28 

56

% 
2 4% / / 

7 

Looking 

for 

solutions 

to face the 

problem 

24 
48

% 
24 

48

% 
2 4% / / 

8 

Participate 

in settling 

problems 

14 
28

% 
33 

66

% 
3 6% / / 

9 

Don't let 

problems 

affect 

aspects of 

my life 

15 
30

% 
26 

52

% 
5 

10

% 
/ / 
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10 

Keep 

moving 

forward 

despite 

difficulties 

19 
38

% 
27 

54

% 
4 8% / / 

11 

Upgrading 

as much 

capacity as 

possible 

22 
44

% 
26 

52

% 
2 4% / / 

12 

Developin

g and 

acquiring 

new 

knowledge

s 

19 
38

% 
28 

56

% 
3 6% / / 

13 

Show 

strong 

potential 

23 
46

% 
24 

48

% 
3 6% / / 

14 

Developin

g new 

skills 

16 
32

% 
31 

62

% 
3 6% / / 

15 

Coming 

back to 

face 

difficulties 

15 
30

% 
31 

62

% 
3 6% / / 

16 

Focusing 

on positive 

side of 

problems 

21 
42

% 
26 

52

% 
3 6% / / 

17 

See the 

experience 

gained 

through 

problem 

settlement 

and the 

benefits it 

brings 

18 
36

% 
32 

64

% 
/ / / / 
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18 

Considerin

g 

difficulties 

in a 

positive 

light 

16 
32

% 
32 

64

% 
2 4% / / 

19 

Considerin

g the 

problem as 

a 

challenge 

15 
30

% 
33 

66

% 
2 4% / / 

20 

Belief in 

having the 

capabilitie

s enabling 

me to act 

on 

problems 

23 
46

% 
25 

50

% 
2 4% / / 

21 

Considerin

g 

problems 

as an 

opportunit

y to 

improve 

15 
30

% 
33 

66

% 
2 4% / / 

22 

Believing 

in my 

ability to 

control the 

problem 

occurring 

18 
36

% 
28 

56

% 
4 8% / / 

23 

Thinking 

of ma 

ability to 

succeed 

instead to 

fail 

20 
40

% 
28 

56

% 
2 4%   
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According to the above table, we find items of efficiency dimension exceeding correspondence 

between research subjects by 90%, among which the first item 96%, second item 94%, fifth 

item 84%, tenth and thirteenth items by 92%, and the eleventh item 96%, and this is consistent 

with the orientation of the research hypothesis that says that the level of toughness of the 

research sample is high. For the twentieth item of the optimism dimension, 52% of the sample 

confirmed that they do not doubt their ability to overcome problems contrary to what 

Mekhaimar's study (2002) found, as he confirmed that those who have a low level of mental 

toughness have a weakness in facing events by relying on avoiding and fleeing stressful events, 

which affects their mental health. The same point proved by the study of (Phillipe Delmas; 

2000) on the level of mental toughness of nurses and their ability to control and monitor solving 

stressful professional problems. As for the seventh and eighth items, their percentage of highly 

correspondence and correspondence was respectively estimated at 96% and 94%, which 

corresponds to the findings of studies of (Madi, Koubassa; 1984) regarding the individual's 

belief in his efficiency and his ability to use all available psychological and environmental 

resources in overcoming stressful events. In the same direction, Meziani Fatiha (2007) 

emphasized in her study that police officers use all available means and strategies to cope with 

the pressing professional problems. The correspondence rate for the thirteenth item was 92%, 

as these phrases indicated the high levels of challenge in facing risks among the research 

sample, and this supports the proof of the hypothesis of our study. As it is indicated by 

(Koubassa; Maddi, 1984) (Taylor 1996)) showing that it is of the characteristics of a solid 

personality to challenge and desire to change and cope for the sake of growth and development. 

And the fourteenth item, which estimated the correspondence rate at 94%, expresses the growth 

of the research sample among the civil protection officers of Tiaret Directorate, and this is what 

(Hulland all; 1987) and others found in their study as those with high toughness have low levels 

of shyness and anxiety which indicates they enjoy high level of awareness and growth. As for 

the seventeenth item, the sample correspondence rate was estimated at 90% and this is 

consistent with the study of Luthan; 1992, that the reactions of those with high toughness 

towards stressful situations constitute a buffer for them against negative effects and provide 

them with the benefit of maintaining their mental and physical health which helps them to reach 

growth and achievement. In the same context, Boukkerzaz (2015) emphasized in her study on 

what resilience represented in maintaining mental and physical health and social development 

among police personnel who were victims of the deathful decade in Algeria. The sixteenth item 

and twenty-third item, the correspondence rate of the research sample was estimated 

respectively at 94% and 96%, and this is consistent with the findings of the study (Koubassa; 

1984) (Williams; 1992) (Lokner; 1998) who assert that those with high toughness have positive 

thinking. (Lokner; 1998) shows that high level of challenge to carry out tasks and the belief in 

changing facts leads to achievement motivation, as (Meriem Othman, 2010) concluded in her 

study that there is no relationship between professional pressures and achievement motivation 

of the civil protection officers in Biskra, Algeria, as despite high pressures, they still have 

motivation. Through the observation, it becomes clear that the civil protection officers have the 

characteristics of motivation from proactivity to carry out their tasks by simply announcing any 

information and gaining experience and training professionalism through training exercises that 

make them in a state of constant readiness and preparedness. Thus, we acknowledge the validity 

of the hypothesis of the current study. 
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Presentation of results of the second hypothesis: that stated that the strategies for coping with 

professional pressures, used by the civil protection officers, tend to focus on problems.  

 

 

 

 

Table (7): shows the arithmetic average of detection of the coping strategy adopted by the 

civil protection officers in Tiaret – Algeria. 

Variable Standard deviation Default average Arithmetic average  

Coping strategy with 

professional stress 
13.14 106.86 78 

The above table shows that the level of the coping strategy of professional pressures adopted 

by the members of the research sample (Civil Protection Officers of Tiaret Directorate) has a 

statistical significance through the real arithmetic average which is greater than the default 

arithmetic average, and thus the level of the strategy is positive, efficient and centered on the 

problem, which is confirmed by the percentages of the phrases listed in Table (7): 

Table (8) the percentages of alternatives to the strategy scale terms 

Ite

m 

N° 

Item  

Alternatives to coping strategies with professional pressures 

Often  Sometimes  
Occasionall

y  
Rarely  

Very rarely 

Redun

d. 
% 

Redun

d. 
% 

Redun

d. 
% 

Redun

d. 
% 

Redun

d. 

% 

1 
Reorganize 

my work 
21 

4

2 
19 

3

8 
7 

1

4 
3 6 

/ / 

2 

Make 

advance 

plans 

17 
3

4 
18 

3

6 
10 

2

0 
3 6 

2 4 

3 

Use 

entertainmen

t to avoid 

overthinking 

things 

17 
3

4 
23 

4

6 
10 

2

0 
/ / 

/ / 
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4 

Setting 

priorities 

and solving 

problems as 

planned 

20 
4

0 
20 

4

0 
10 

2

0 
/ / 

/ / 

5 

Ga for some 

rules and 

procedures 

18 
3

6 
24 

4

8 
8 

1

6 
/ / 

/ / 

6 Delegate 16 
3

2 
19 

3

8 
10 

2

0 
3 6 

2 4 

7 

Trying to 

flee the 

situation 

/ / 3 6 5 
1

0 
20 

4

0 

22 4

4 

8 

Look for 

social 

support and 

advice from 

superiors 

10 
2

0 
19 

3

8 
9 

1

8 
5 

1

0 
7 

1

4 

9 

Talk to 

friends who 

are kind and 

understandin

g 

31 
6

2 
9 

1

8 
7 

1

4 
2 4 1 2 

10 

Maintain 

ongoing 

relationships 

with others 

26 
5

2 
13 

2

6 
9 

1

8 
2 4 / / 

11 

Looking for 

support as 

much as 

possible 

from those 

with home 

I’m related 

to 

28 
5

6 
10 

2

0 
8 

1

6 
4 8 / / 

12 
Make effort 

to cope 
22 

4

4 
19 

3

8 
5 

1

0 
4 8 / / 
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objectively 

without 

getting too 

emotional 

13 

Try to 

control my 

emotions 

and not 

looking 

stressed 

20 
4

0 
15 

3

0 
11 

2

2 
1 2 3 6 

14 

Take some 

distance 

from the 

problem & 

think of a 

solution 

30 
6

0 
15 

3

0 
4 8 / / 1 2 

15 

Go to 

hobbies and 

pastimes 

20 
4

0 
21 

4

2 
5 

1

0 
1 2 3 6 

16 

Go back to 

my family 

"the shelter" 

26 
5

0 
10 

2

0 
13 

2

6 
2 4 / / 

17 

After 

thinking, 

separate 

work from 

private life 

20 
4

0 
26 

5

2 
4 8 / / / / 

18 

Face the 

problem as 

arises  

38 
7

6 
11 

2

2 
1 2 / / / / 

19 

Efficient 

management 

of time 

36 
7

2 
13 

2

6 
1 2 / / / / 

20 

Make effort 

to slow 

down my 

lifestyle and 

behaviour 

24 
4

8 
23 

4

6 
3 6 / / / / 
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21 

Make effort 

to know my 

limits 

29 
5

8 
17 

3

4 
1 2 3 6 / / 

22 

Looking for 

a way to 

make my job 

more 

important 

28 
5

6 
16 

3

2 
2 4 1 2 3 6 

23 
Remain 

efficient 
27 

5

4 
13 

2

6 
10 

2

0 
/ / / / 

24 

Don't hold 

back and 

unleash my 

energy 

26 
5

2 
12 

2

4 
11 

2

2 
1 2 / / 

25 

Focus on 

special 

problems 

only  

30 
6

0 
10 

2

0 
9 

1

8 
1 2 / / 

26 

Accept the 

situation and 

try to get 

used to it 

6 
1

2 
6 

1

2 
8 

1

6 
26 

5

2 
4 8 

 

According to the above table, the results of the study on the second hypothesis, saying that the 

strategy of coping with professional pressures applied by the civil protection officers in Tiaret 

Directorate is a problem-centered strategy, showed that the response of the sample to the phrases 

of the scale of the coping strategy was positive through the high percentages obtained: items 

(1,2,4,5) express freedom of decision-making regarding the task and the organization of work 

where the proportions of these items were as follows: for item 1, the percentage of satisfaction 

is estimated at 80% in both cases of Often and Sometimes, and this is what Lazarus confirmed 

in the process of primary and secondary evaluation of the stressful event resulting from work 

for efficient coping through effective decision-making and confirmed by (Karasek, 79) in his 

research on stress saying that freedom of decision-making in tasks and work reduces 

professional pressure. Consequently, the nature of the civil protection profession makes the 

individual make a decision while performing his duties. This is what we concluded through the 

interview with the sample members that they have the freedom to make decisions, which makes 

them comfortable psychologically because they focus on the problem and the decision they take 

to solve it. For item 4, satisfaction of the sample regarding this item was estimated at 80%, 
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which confirms that the civil protection officers in the directorate of Tiaret use the cognitive 

method to cope with pressures. This is what was confirmed by (Maddi, 99) in his research, that 

those with high mental toughness evaluate conditions positively, which was confirmed to us 

through interviews with the sample members, where they stated their use of the knowledge 

outcome resulting from the training courses and previous field experiences, which provide them 

with credit and qualifications for positive evaluation. For item 5, the sample satisfaction was 

estimated at 94%. This is confirmed by (Lazarus, 66) in his theory of primary and secondary 

cognitive evaluation subject to the following factors (the individual personality characteristics, 

intelligence, cultural level and the individual’s assessment of his potentials) and confirmed by 

(Cooper et all; 88) in his model on task strategy. This is what we observed on the sample 

members during their interviews that they are from the young category and have a high 

educational and cultural level. This also indicates that mental toughness is one of the positive 

features that an individual acquires and develops. Fatiha Meziani (2007) confirmed this in her 

study that police officers use the task strategy, which is an efficient strategy in facing and 

solving problems causing professional stress. Items (7,26), these two expressions express the 

coping strategy centered on (emotion), and this reflects the hypothesis of our research that the 

strategies of coping with professional pressure used by civil protection officers are centered on 

the problem and the ratios of the results confirm this. Item 7, the response refusing to use this 

strategy by the individuals of our research sample was estimated at 84%. This considered 

percentage rejected the negative inefficient coping strategy and this was confirmed by (Moors, 

94; Lazarus, Folkman; 84, Fletcher; Moors; 94) in the classification of types of strategies 

through their models, considering avoidance and escape as characteristics of those with low 

mental toughness. Item 26 represents 60% for rejecting this ineffective behaviour as it is 

considered a self-efficiency-centered strategy, and this is inconsistent with professional ethics 

that require courage and boldness that express control and is one of the characteristics of mental 

toughness. (Didier Perrot; 2011) emphasized this in Sandrine Ponnelle "The civil protection 

task is not easy and any failure to perform the tasks is not permitted" Therefore, the ethics of 

the civil protection profession requires strength, courage, vigilance and speed in dealing. We 

find Jhonson; 199 (Fioudah, 2014) emphasizes the legal and ethical commitment that 

characterizes the paramilitary service professions, so we find that the strategy of avoidance is 

not allowed. For items (8,9,10,11), these items represented the reliance on the social bond 

strategy of the research sample, whose percentages were estimated as follows: item 8, estimated 

the satisfaction rate at 58%, item 9, estimated the satisfaction rate at 80%, item 10, the 

satisfaction rate for Occasionally was estimated at 78%. Item 11, the percentage of satisfaction 

is estimated at 76%. Through these results, we find that the sample was using the social bond 

strategy in addition to the problem-centered strategy, and this was confirmed by (Cooper; 1988) 

and others, (Fletcher, Suls; 1985) and (Schwitzer; 2002) (cited by Meziani, 2007). The absence 

of social bond leads to psychological pressure as the latter proved in its study that police officers 

were using several efficient strategies, including social bond strategy, as this was observed 

among the subjects of the research sample through reactions during their interrogation when 

conducting the field study and the percentages obtained through applying the coping strategy 

scale, as they emphasized that social bond reduces their anxiety and helps them rise again to 

continue their tasks and face stress and pressure. Boukerzaz (2015) confirmed in her study that 

social and family bonds give self-confidence which reduces professional pressures. Items (12, 

13, 14), these items express the use of a logic strategy. Item 12, the percentage of this strategy 
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for Often was estimated at 82%, and this is what was observed on the sample members by 

looking at some files related to the professional path of some officers, this attempt was after 

convincing officials in the employees department, which showed us that the study sample 

members use logic strategy, and this is due to their basic education and training courses that 

encourage efficient behaviour based on scientific rational foundations. (Cooper; 1988) and 

(Fletcher, Suls; 1985) confirmed that in their classifications of coping strategies, including the 

strategy of logic, and (Fatiha Meziani, 2007) emphasized this in her study that police officers 

use the logic strategy for the sensitivity of the position that requires rational behaviour. As for 

item 13, the percentage of satisfaction was estimated at 60%, between Often and Sometimes, 

confirming that the sample members use the controlled-positive-emotion-centered strategy. 

This is what was confirmed by (Zahra Chaaban in 2011) in her study on the extent to which the 

working woman in Algerian society applies the strategy of the control center, and this is based 

on what was brought by (Lazaus and Folkman; 1984) and confirmed by (Cooper; 1988) in his 

classification of the strategy of logic and (Fletcher, Suls; 1985) in vigilance strategy. Item 14, 

the satisfaction of this item was estimated at 90% between Often and Sometimes, and this is 

what (Lazarus, Folkman, 1984) and (Cohen, 1994) confirm in their interpretation of models of 

strategies facing rational thinking. It was confirmed by (Fatiha Meziani, 2007) in her study on 

the use of rational defense by police officers to cope with mental pressures. Items (15, 16 and 

17) express hobbies and family support to alleviate work pressure. Item 15, the percentage of 

using this strategy was 82%, between Often to Sometimes, and this indicates that the research 

sample used the hobby and entertainment method to alleviate professional pressure. We noticed 

through questioning our research sample during the field study that their hobbies, especially 

sports, are reducing anxiety they suffer from. Item 16, the percentage of satisfaction of the 

research sample is estimated at 70%. They resort to taking this method to face professional 

pressures, as the study by (Cobbs, 1976) on (Meziani Fatiha 2007) confirmed that social and 

friendly support is part of organizational behaviour in order to raise the level of satisfaction, 

commitment and ability to resist. We also find (Leiter 1990) who concluded that family support 

is an important determinant of an individual's efficiency in his work. Whereas in item 17, the 

sample member’ satisfaction was estimated at 92%, between Often and Sometimes. Individuals 

of the sample separate between private life and work, and this was confirmed by (Cooper, 

Moors, 1996) that pressures affect the individual in his family environment if it is professional 

and affect him in his professional environment. Therefore, they use the separation strategy to 

avoid this stress. Items (18, 19, 20), represent the time strategy. Item 18 represented the 

percentage of use of time strategy by the research sample at 92% of Often as a response, which 

was confirmed by our observation and questioning of the civil protection officers of Tiaret, who 

responds quickly to their task requirements. The sample members stated, for example, "Time 

runs quickly during critical times, and we must organize it and know the first urgent 

interventions from those that require delay”, and this worries them. To reduce time pressure, 

the sample members resort to organizing priorities according to the task requirements. As 

confirmed by (Fatiha Meziani's study, 2007) that the police show great interest in time strategy 

in making decisions and performing tasks due to the objectivity of the judgments they issue 

during the performance of their duties. Item 20 represents the time pressure of the research 

sample and their attempt to find efficient methods. The percentage of users of this strategy was 

estimated at 94%, as they stated that the time management strategy is one of the priorities of the 

civil protection profession, as they are obligated to take urgent decisions to remedy situations 
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and this is what (Delmas, 2004) confirmed. The strategy of time management and prioritization 

relieves the pressure of the nurses in the urgent service. As for items (21, 22, 23, 24, 25), which 

represent the integration strategy, it means that the individual matches his or her professional 

role, and this is an expression of job satisfaction, and this is an expression of job satisfaction, 

as the greater the satisfaction, the less professional pressure. This is confirmed by (Michel, 1994 

and Marshall; 1994) and (Brawen, 1996) on Meziani Fatiha (2007), that the connection that 

arises between the individual and the task he performs keeps him away from the ambiguity of 

the role and thus from stress, anxiety and alienation. However, the results of the responses of 

our research sample were positive, as it was proven that the Civil Protection Officers in the 

Directorate of Tiaret have an integration and conformity with regard to their jobs, and this is 

why the satisfaction percentages for the item of this dimension were:   item 21, the rate of its 

use, from Often to Sometimes, was estimated at 92%, indicating the percentage of appreciation 

for skills and their compatibility with the requirements of the profession. Item 22, the percentage 

of respondents who resort to this method of strategies is estimated at 82%, which indicates a 

positive behaviour represented in challenge and steadfastness in order to develop work by virtue 

of the characteristics of the protection officers of emotional and social maturity due to previous 

knowledge experience, educational level and legal commitment, and the moral imposed by 

professional ethics.  

Presentation of the result of the third hypothesis: that there is a relationship between the level 

of toughness and problem-centered coping strategies with professional pressure. 

Table (9) - The relationship between the level of toughness and coping strategies 

Variables of statistical significance Standard deviation Arithmetic average Pearson’s value 

Mental toughness  06.67 74.62 
0.34* 

Coping strategies 13.14 106.8 

By presenting the results of the above table, we acknowledge the validity of the research 

hypothesis that there is a statistically significant correlation between the level of mental 

toughness and strategies for coping with professional pressures by the civil protection officers 

in Tiaret, which is evidenced by the high level of toughness of the research sample whose focus 

increases on efficient strategies centered on problems of various kinds and this is what confirms 

the extent of the sample's use of the (Lazarus & Folkman, 1984) model, according to which the 

efficient strategy is that one centered on problem. This method is considered positive and 

efficient in terms of dealing with stress. It is often found among individuals with a solid 

personality that is characterized by commitment, control and challenge. In the same orientation, 

(Baroud, 2016) emphasized in his study on the level of mental toughness and its relationship to 

the positive cognitive methods that are most used by the scientific police with a high level of 

mental toughness. (Chaaban, 2011), confirmed that working women use the control center to 

control and face pressures. The Algerian women have a solid personality in general, and this is 

due to the difficult experiences they have gained from the culture of society. It also was 

confirmed by (Azam, 2009) that the nurses had mental toughness and a high degree of 

professional stress control. (Phillipe Delmas, 2000) concluded that Canadian nurses enjoy a 
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high level of commitment and emotional control, which led them to positive evaluation to solve 

stressful problems, where commitment and control are considered as solid personality traits. 

 

Conclusion: 

Based on the findings, we can make sure that the civil protection officers in the Directorate of 

Tiaret have a high level of mental toughness, the reasons for which are due to the conditions 

and requirements of the position's profile and its sensitivity due to the ethics of the profession. 

It is also due to the educational level of the sample members which was the cause of awareness 

and acquisition of a kind of mental toughness, due to the cognitive aspect. This is indicated by 

the percentages of years of service, most of which were limited to between one and five years, 

and this indicates that the members of the sample are from the young, educated, ambitious group 

to achieve a career path with a goal. Also, what led to the strengthening of the mental toughness 

of the sample were the continuous training and placements that made them use efficient 

strategies and methods to face the high professional pressures despite the diversity of strategies 

used by the sample, and they were all positive behaviour. This was demonstrated through the 

cognitive behaviours represented in developing prior plans and organizing the work by resorting 

to procedures, rules, previous experiences and scientific balance as a result of the intensive 

training the sample receives that leads to the use of the logical method based on control and 

thinking in finding solutions to pressing problems without surrendering before the stressful 

situations that often leads to negative behaviour centered on emotion. The sample members 

used social and family support strategies that give them self-confidence and readiness to face 

pressures and effective time management as it is important and among the priorities of the civil 

protection profession to maintain balance by reducing the pace of work that is characterized by 

rapid intervention and more importantly, the integration that was evident among individuals of 

the sample, which is one of the efficient strategies as it indicates job satisfaction that creates 

harmony and congruence between the individual and his tasks, which leads to strive to improve 

the performance and challenge stressful events. 

 

Recommendations: 

In the light of the study results, the researchers recommended several recommendations and 

proposals, the most important of which are: 

- Guidance and orientation through training courses for civil protection officers in the 

directorate of Tiaret in order to urge them to continuously use positive strategies while coping 

with pressure 

- Creating position of a psychologist in charge of work and organization, alongside the clinical 

specialist, to integrate the work from orienting and selecting the right people for positions on 

the part of the specialist in work and organization, and to orientation to treatment in the event 
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of disturbances on individuals and stress resulting from trauma on the part of the specialist in 

clinical psychology 

- Intensifying psychological studies on auxiliary professions such as civil protection, which is 

witnessing a scarcity in Arab researches 
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Abstract 

The study aimed to know the effect of using smart screens in developing the skills of the twenty-

first century among the ninth grade students in the subject of social studies. The study sample 

consisted of (91) students, and the semi-experimental curriculum was used as a group system. 

The results showed that the level of twenty-first century skills among the sample members in 

the post test was at the high level, and that there are statistically significant differences between 

the averages of the pre and post exams in the use of smart screens in developing the skills of 

the twenty-first century among the sample individuals in favor of the post test, as well as the 

presence of Statistically significant differences between the averages of the axes of the pre- and 

post-tests in the use of smart screens in developing the skills of the twenty-first century in favor 

of the post-test, and the presence of statistically significant differences for the level of the post-

test according to the variable of academic achievement between the level of who needs help on 

the one hand and between the higher levels and in favor of higher levels, as well It was found 
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that there was a direct and statistically significant correlation between the 21st century level of 

skills and academic achievement in the pre and post exams. 

 ملخص
هدفت الدراسةةة رعرأ ر ر اسةةت داش التةةاذةةا  النكية م رنمية مقارا  اليرن اعاري والعتةةري  لدف طلبة ال ةة  

طالباًك ومت اسةةت داش املنقش ذةةبت الت ري   (91)التاسةةيف م مارة الدراسةةا  ااجتماعيةك ور ويت عينة الدراسةةة م  
موعة الواددة. وقد رهقر  النتاجش رن مسةةةةةةةةةةةةةتوف مقارا  اليرن اعاري والعتةةةةةةةةةةةةةري  لدف رفرار العينة م يظاش اجمل

ااختبار البعدي كان م املسةةةتوف العاوك وع  وجور فروا  ا  رالة اد ةةةاجية بط متوسةةةطا  ااختباري  اليبل  
ااختبار  العتري  لدف رفرار العينة ول احلوالبعدي م است داش التاذا  النكية م رنمية مقارا  اليرن اعاري و 

البعديك وكنلك وجور فروا رالة اد اجياً بط متوسطا  حماور ااختباري  اليبل  والبعدي م است داش التاذا  
النكية م رنمية مقارا  اليرن اعاري والعتةةةةةةةري  ل ةةةةةةةاحل ااختبار البعديك ووجور فروا رالة اد ةةةةةةةاجياً ملسةةةةةةةتوف 

ي ربعاً ملتغري التح يل الدراس  بط مستوف م  حيتاج اىل مساعدة م  جقة وبط املستواي  األعلى ااختبار البعد
ول ةةةةةةةةاحل املسةةةةةةةةتواي  األعلىك كما ربط وجور ارربائ طرري ورات اد ةةةةةةةةاجياً بط مسةةةةةةةةتوف مقارا  اليرن اعاري 

 والعتري  وبط التح يل الدراس  م ااختباري  اليبل  والبعدي.

 

Keywords: smart screens, 21st century skills, ninth grade students, social studies, Oman. 

التةةةةةةةةةاذةةةةةةةةةا  النكيةك مقارا  اليرن اعاري والعتةةةةةةةةةري ك طلبة ال ةةةةةةةةة  التاسةةةةةةةةةيفك الدراسةةةةةةةةةا   كلمات مفتاحية:
 ااجتماعيةك عمان.

 مقدمة
رولت السةةلطنة اهتماماً ملموسةةاً م قطات التعليمت ليتماذةةى ميف التطورا  الراهنةك فيد مت اوةةدار روت و يية لفلسةةفة 

خالت اخلطة اخلمسةةةةةية األوىلك واسةةةةةت ابة للتطورا  واملسةةةةةت دا  م قطات التعليم  1978التعليم م السةةةةةلطنة عاش 
خالت خطيت التنمية السةةةةارسةةةةة والسةةةةابعةك وايب يت  2009و 2003قامت وزارة الرتبية والتعليم بتطوير الو يية عام  

م  هنه الفلسةةفة وموعة م  املبارو واألهداأ م  نةةمنقام رنمية املقارا  األسةةاسةةية للعملك ورعرير اليدرة على 
ك االتعامل ميف معطيا  الع ةةةةةةةةةةةةةر والت نولوجيا اعدي ةك وروطط املعرفة والت نولوجياك ورنمية مقارا  التف ري العلي

ورنمية مقارا  البحث العلم  وااسةةتنتاج وااسةةتي ةةاجك ورتةة ييف  يافة البحث العلم  واابت ارك ورنمية مقارا  
 .(General Secretariat of the Education Council. Oman, 2017) اعياة اإلجيابية
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ايً لبناج وروةةةةةةةب  رمراً نةةةةةةةرور  ويُعد رطوير التعليم م  رهم املرر را  األسةةةةةةةاسةةةةةةةية الني رعوت عليت األمم والتةةةةةةةعوأك
كأدد رهم األهداأ ااسةةةةةرتاري ية   2040اإليسةةةةةان ورعرير  يتت بنفسةةةةةت وضويتتك ورراةةةةة   لك جلياً م ر ية عمان 

لتطوير النظاش التعليم  جبمييف مسةتوايرت وسسةط جرجارتك ووفت رلك الر ية جاج  مقارا  اليرن اعاري والعتةري  
قم م سييت رهداأ وطنية يتسةةةةم نلدينامي ية والتفاعل ميف متطلبا  سةةةةوا العمل م  رجل بناج يظاش رعليم  يسةةةة

واجملتميف متماذةةةةياً ميف متطلبا  ال ورة ال ةةةةناعية الرابعة كأدد العناوةةةةر األسةةةةاسةةةةية واليت م  خال ا ايطليت فلسةةةفة 
 .(Oman Vision 2040, 2019) التعليم

اجلوايب رمهقا املعارأ األسةةةةةاسةةةةةية كاليراجة وال تابةك وكيفية ورتةةةةةمل مقارا  اليرن اعاري والعتةةةةةري  وموعة م  
رطبيت الطالب ملقاراهتم األساسية خالت مقامقم اليومية واملقارا  الراينيةك واملعرفة العلميةك ور نولوجيا املعلوما  

عيدة م ل التف ري واار اا ك واملعرفة ال يافية واملدييةك ورتمل ال فاجا  وكي  يتعامل الطالب ميف التحداي  امل
النيديك ودل املتةةةةةة ال ك واإلبداتك والتعاونك وستوي كنلك على شا  التةةةةةة  ةةةةةةية وكيفية رعامل الطالب ميف 
البيئة املتغرية دو م م ل دب ااسةةةةةتطالتك وامتالا املباررةك وامل ابرة وااوةةةةةرارك واليدرة على الت ي ك وال ةةةةةفا  

   (World Economic Forum, 2015). اليياريةك والوع  ااجتماع  وال يام
ويتسم سياا اليرن اعاري والعتري  مبحتواي  رعليمية رع س رمهية الياااي اليت رواجت ااقت ار العامل  م 

املستيبلك وم  رهم هنه احملتواي ك اابت ارك ورايرة األعماتك والبيئةك وال حةك والوع  العامل ك والوع  املدينك 
وروفر هنه احملتواي  السياا العاش ل الث ركاجر رساسية رلعب روراً هاماً م العمل والتنظيم والسالش وال راعا ك 

 Futureوارساج التراكا  الارورية لتحييت الر يةك ورتمل رلك الركاجر على التدريبك والتراكا ك والبيئة 

Schools, 2016))  

 مشكلة الدراسة
ال يافة )اليويسةةةةةةةةةةة و( على رن رفاةةةةةةةةةةةل السةةةةةةةةةةةبل ملواجقة سداي  اليرن ركد  منظمة األمم املتحدة للرتبية والعلم و 

اعاري والعتري  ي م  م أتسيس التعلم الياجم على رعاجم اثبتة ووانحة رمهقا ما يل م رعلم لت  ك رعلم لتعرأك 
 ورذار  الرذيدي. .(Tuaima, and Al-Bandari, 2004) رعلم لتعيش ميف اآلخري 

(Al-Rashidi,2020)  رن اجملتمعا  رتعرض لتطورا  سةةةةةةةةريعة وهاجلةك وروةةةةةةةةب  اجملات الرتبوي عط اهتماش م  قبل
اجلمييفك لنا روبحت اعاجة ملحة م ارخات الت نولوجيا وربعاهتا م اجملات التعليم ك وروب  است داش الت نولوجيا 

ئة وةةةةةةفية رك ر فاعلية السةةةةةةي ية اىل بيمبا فيقا التةةةةةةاذةةةةةةا  النكية م يفوس الطلبة وسويل البيئة ال ةةةةةةفية م  بيئة ك
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ورك رها ايتاجية. ويعد ارخات التةةةاذةةةا  النكية م العملية التعليمية رمراً ديوايً فعااً وخاوةةةة م الوقت الراه ك ملا 
 . ((Amer, 2007 ا م  رمهية كربف م التفاعل الف ري والتطبيي  بط املتعلمط 

ا  يناري رسةارت ري  ور نولوج  م يييف اجملاا  ومنقا الرتبويةك جعل العوم هل الظروأ اليت يعيتةقا العا  م  
مبا يسةةةةةةمى نقت ةةةةةةار املعرفة الني يسةةةةةةعى او اخلروج م  اجلمور الف ري الياجم على اعفم والتليط ورن املعلم هو 

عليميةك لنا فأن ية التحمور العملية التعليمية اىل البحث وااكتتةةةةةةاأ ودل املتةةةةةة ال  وجعل املتعلم هو حمور العمل
التعلم عملية مت درة نسةةةتمرار ورتماذةةةى ميف الونةةةيف الراه  م  ريدش ري  نرز وكبري ويت لى  لك بظقور وسةةةاجل 

   (.Al-Hiela, 2001رقمية ددي ة م ل التاذا  النكية اليت رعد م  رهم مظاهر ر نولوجيا التعليم )
ط دارسةةةةةةةناك لد رن الطريية التيليدية ما زالت رتةةةةةةةغل ديراً كبرياً بولعل م  املناسةةةةةةةب النظر اىل واقيف التدريس م م

الطرا واألسةةاليب اليت يسةةت دمقا املعلم م الغرأ ال ةةفيةك وبنلك روةةب  التعلم يظرايًك يعتمد على التليط ب ةةورة  
-Al)ة لديقم اليكبريةك مما ر ر  لك على رافعية الطلبة للتعلم واعتمارهم على مسةةةةةةةةاعدة األخري  مما عرز م  اار 

far, 2000) وم  هةةنا املنطلت فيةةد وجةةدال م  خالت خربارنةةا املرتاكمةةة م الرتبيةةة والتعليم بسةةةةةةةةةةةةةلطنةةة عمةةانك رن .
اسةت داش للتةاذةا  النكية م التعليم ي ار ي ون الرراًك وهنا ما يناقل السةياسةا  التعليمية عامة وفلسةفة التعليم 

ة التيدش مية دالياً رت ت او اسةةةةةةةةةةةةةت داش التينيا  اعدي ة م التعليم ملواكبخاوةةةةةةةةةةةةةةك كون اا اها  الرتبوية والتعلي
الت نولوج  السةةةرييفك م  هنا مت العمل على هنا البحثك فتم اجراج رراسةةةة اسةةةتطالعية طبيت على عينة م لفة م  

اسةةةت داش املعلم م  الطلبة ركدوا عدش  (%82.5)طالباً م  ال ةةة  التاسةةةيفك وكايت رهم النتاجش رن ما يسةةةبتت  (40)
يسةةت دمون التةةاذةةا  ( %17.5)التةةاذةةا  النكية م ردريس مارة الدراسةةا  ااجتماعية سةةابياًك ورن ما يسةةبتت 

 النكية م ردريس مارة الدراسا  ااجتماعية سابياً بدرجة قليلة جداً.
م  الطلبة رن التعلم نسةةةةةت داش التةةةةةاذةةةةةا  النكية سةةةةةوأ ي ون مناسةةةةةباً  م  (%45)م امليابل ركد ما يسةةةةةبتقم  

م  الطلبة سةةةةةةةةةوأ ي ون مناسةةةةةةةةةباً  م بدرجة متوسةةةةةةةةةطةك ورن ما يسةةةةةةةةةبتقم  (%15)بدرجة كبريةك ورن ما يسةةةةةةةةةبتقم 
م  الطلبة ركدوا بعدش مناسةةةةةةبة  (%7.5)م  الطلبة سةةةةةةي ون مناسةةةةةةباً  م بدرجة قليلةك ورن ما يسةةةةةةبتقم  (32.5%)

م  الطلبة امتالكقم اخلربة املسةةةبية م  (%42.5)التةةةاذةةةا  النكية م التعلم نلنسةةةبة  م. كما ركد رن ما يسةةةبتقم 
م  الطلبة  (%57.5)بدرجة كبريةك ورن ما يسةةةةةةةةبتقم  IOSاسةةةةةةةةت داش التينيا  اعدي ة اليت رعمل بنظاش األيدرويد و

بدرجة متوسةةةطة. كما ركد  IOSاليت رعمل بنظاش األيدرويد وميتل ون اخلربة املسةةةبية م اسةةةت داش التينيا  اعدي ة 
م  الطلبة يعتيدون رن التدريس نسةةةةت داش التةةةةاذةةةةا  النكية يطور م  مقاراهتم م اعياة  (%65)رن ما يسةةةةبتقم 
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م  الطلبة يعتيدون رن التدريس نست داش التاذا  النكية يطور م  مقاراهتم  (%35)بدرجة كبريةك ورن ما يسبتت 
 اعياة بدرجة متوسطة. م

وبناج على املعطيا  السةةابية فيد ركد  الدراسةةة ااسةةتطالعية ع  وجور خلل ما م عملية اسةةت داش التةةاذةةا  
النكية م رنمية مقارا  اليرن اعاري والعتةةةةري ك وهنا ما رعا للتوكل رك ر م املتةةةة لة ديث رن املونةةةةوت جدير 

ماش بياةةةااي اجملتميف بتةةة ل عاشك وقاةةةااي التعليم بتةةة ل خا  م هل نلدراسةةةة والبحث والتي ةةة ك كما رن ااهت
ال ورة املعلومارية واسةت داش التةاذةا  النكية والرتكير على رمهيتقا م رنمية مقارا  اليرن اعاري والعتةري   و رمر 

اذا  النكية دديث تم كاية األمهيةت ملا يعوره م  سييت ييلة يوعية م مردلة التعليم األساس ك ورن است داش ال
العقد م الوسةةا التعليم  وخاوةةة مردلة التعليم األسةةاسةة ك مما يتةة ل هاجسةةاً معرفياً يتعلت نلركبة م معرفة ر رها 
م رنمية املقارا  املعاوةةةةةةةةةةرةك وعلى افرتاض رن الطالب م مردلة التعليم األسةةةةةةةةةةاسةةةةةةةةةة  ليس مبعرت ع  اسةةةةةةةةةةت داش 

اوت ر ر اسةةت داما  التةةاذةةا  النكية م رنمية مقارا  اليرن اعاري التةةاذةةا  النكية جاج  هنه الدراسةةة لتتن
 والعتري  لدف طلبة ال   التاسيف م مارة الدراسا  ااجتماعية.

 أمهية الدراسة
رعترب هنه الدراسةةةةة اسةةةةت ابة ل ةةةةدف ما رناري بت العديد م  امل  را  العاملية واإلقليمية واحمللية م  نةةةةرورة امتالا 

ملقارا  اليرن اعاري والعتةري . ولعل اطالت املسة ولط وامل ت ةط ووةنات اليرار م وزارة الرتبية والتعليم م الطلبة 
سةةةةةلطنة عمان على يتاجش الدراسةةةةةةك قد يسةةةةةاعدهم على ر وي  اجراجا  رربوية رريد م  ادتمالية لا  رنفين  ربة 

والعتةةةري  لدف الطالبك وا سةةةيما راا ا زالت  ربة اسةةةت داش التةةةاذةةةا  النكية م رنمية مقارا  اليرن اعاري 
جديدة وم داجة ماسة للتطوير لتحيت رهدافقا املنتورةك وحماولة بنت اجلقور لتوفري ذاذا   كية جلمييف املدارس 

 م السلطنةك األمر الني قد ينع س على رراج الطلبة ومستوايهتم التح يلية.
مي م وات الرتبية والتعليم م  وانع  املناهش واخلطا واألهداأ ووساجل التيو  ومي   رن ررور هنه الدراسة املقتمط

واملتةةةةةرفط الرتبويط م لفت ايتباهقم دوت ر ر التةةةةةاذةةةةةا  النكية م رنمية مقارا  اليرن اعاري والعتةةةةةري  ور رها 
يا  الوقت الراه  اةةعلى التح ةةيل الدراسةة  للطلبةك ورتةة ييف املعلمط على اربات طرا ووسةةاجل رتناسةةب ميف ميت

وسةةةةبل سسةةةةط قدرا  املعلم م اريان هنه املقارا  واكسةةةةاضا للطلبة م املواق  ال ةةةةفية امل تلفة. وقد رفيد يتاجش 
الدراسةةةةةةةةةةة الباد ط واملقتمط مب اا  الدراسةةةةةةةةةةا  ااجتماعيةت كواا م  احملاوا  األوىل م ددور علم الياجمط 

 را  اليرن اعاري والعتري  م وات الدراسا  ااجتماعية مما يفت  آفاقاً لدراسا على هنه الدراسة اليت هتتم مبقا
 مستيبلية.
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 أسئلة الدراسة
ما مسةةةةةتوف مقارا  اليرن اعاري والعتةةةةةري  لدف طلبة ال ةةةةة  التاسةةةةةيف م مارة الدراسةةةةةا  ااجتماعية م  .1

 ااختباري  اليبل  والبعدي نلنسبة للم موت ال ل  وللمحاور؟
روجد فروا رالة اد ةةاجياً بط متوسةةطا  ااختباري  اليبل  والبعدي م اسةةت داش التةةاذةةا  النكية م هل  .2

رنمية مقارا  اليرن اعاري والعتةةةةةري  لدف طلبة ال ةةةةة  التاسةةةةةيف م مارة الدراسةةةةةا  ااجتماعية نلنسةةةةةبة 
 للم موت ال ل  وللمحاور؟

ية م اليبل  والبعدي م اسةةت داش التةةاذةةا  النك هل روجد فروا رالة اد ةةاجياً بط متوسةةطا  ااختباري  .3
رنمية مقارا  اليرن اعاري والعتةةةري  لدف طلبة ال ةةة  التاسةةةيف م مارة الدراسةةةا  ااجتماعية رعرف ملتغري 

 التح يل الدراس ؟
هل روجد عالقة اررباطية رالة اد ةاجياً بط مسةتوف مقارا  اليرن اعاري والعتةري  وبط مسةتوف التح ةيل  .4

 ؟راس  م ااختباري  اليبل  والبعدي لدف طلبة ال   التاسيف م مارة الدراسا  ااجتماعيةالد
 أهداف الدراسة

مسةةةةةةةتوف مقارا  اليرن اعاري والعتةةةةةةةري  لدف طلبة ال ةةةةةةة  التاسةةةةةةةيف م مارة الدراسةةةةةةةا  ااجتماعية م  .1
 ااختباري  اليبل  والبعدي نلنسبة للم موت ال ل  وللمحاور.

وسةةةةةطا  ااختباري  اليبل  والبعدي م اسةةةةةت داش التةةةةةاذةةةةةا  النكية م رنمية مقارا  اليرن الفروا بط مت .2
اعاري والعتري  لدف طلبة ال   التاسيف م مارة الدراسا  ااجتماعية نلنسبة للم موت ال ل  ونلنسبة 

 للمحاور.
مقارا  اليرن  م رنميةالفروا بط متوسةةةةةطا  ااختباري  اليبل  والبعدي م اسةةةةةت داش التةةةةةاذةةةةةا  النكية  .3

 اعاري والعتري  لدف طلبة ال   التاسيف م مارة الدراسا  ااجتماعية رعرف ملتغري التح يل الدراس .
العالقة بط مسةةتوف مقارا  اليرن اعاري والعتةةري  وبط مسةةتوف التح ةةيل الدراسةة  م ااختباري  اليبل   .4

 .ااجتماعية والبعدي لدف طلبة ال   التاسيف م مارة الدراسا 
 حدود الدراسة

اقت ةةةةةةر  الدراسةةةةةةة م ددوره املونةةةةةةوعية على ر ر اسةةةةةةت داش التةةةةةةاذةةةةةةا  النكية م رنمية مقارا  اليرن اعاري 
والعتةري  لدف طلبة ال ة  التاسةيف م مارة الدراسةا  ااجتماعيةك ونلنسةبة للحدور امل ايية فيد طبيت الدراسةة 

ا اعدور التابعة للمديرية العامة للرتبية والتعليم مبحافظة جنوب الباطنةك ورمم مدرسةةة التةةيي سةةعيد ب  حمرز النروي 



Journal of Human Development and Education for specialized Research  )JHDESR( 

Page from 27 to 52 
 

33 
 

ك واقت ةةةةر  الدراسةةةةة م 2019/2020الرمايية فيد رجريت الدراسةةةةة م الف ةةةةل الدراسةةةة  األوت م  العاش الدراسةةةة  
 (.9-5)لبنط ل ددورها البترية على طلبة ال   التاسيف مبدرسة التيي سعيد ب  حمرز النروي للتعليم األساس 

 التعريف مبفاهيم الدراسة
   التةةةاذةةةا  النكية رو التلفاز النك(Smart TV)  ه  ذةةةاذةةةا  رلفاز ددي ةك وه  اددف التينيا  اجلديدة

اليت رتي  متةةةةةاهدة التلفاز ور ةةةةةف  اإليرتيت م آن واددك هقر  م اليرن اعاري والعتةةةةةري  ورعمل  يظمة 
رتةةغيل ع ةةرية رتةةبت ريظمة ا وار  احملمولةك وستوي على ك ري م  املميرا  املتةةرتكةك ايث     املسةةت دش 

لتةةةةةةةب ة العن بوريةك و  نت م  اسةةةةةةةت داش معظم وسةةةةةةةاجل ومميرا  اإليرتيت ع  طريت رطبييا  م  اارربائ ن
 (.FaghLoumi, 2020؛  Cowhey, Peter; Gregory & Gene, 1988م ممة لتاذا  السمار  

 كورعرأ التاذا  النكية اجراجياً  اا رلك التاذا  اليت رتي  مست دميقا ر ف  اإليرتيتك ومتاهدة اليوريوب
والنتفل سك واألفالشك واملسةةةةةةةلسةةةةةةةال ك والينوا ك عرب اإليرتيتك والتواوةةةةةةةل واحملاراث  عرب السةةةةةةة ايب ورطبييا  
التواوةةةةةةةةةةل ااجتماع  م ل الفيسةةةةةةةةةةبواك ورعمل على رعم األوامر ال ةةةةةةةةةةوريةك والتح م نجلقاز اركة اليدك وسميل 

 رطبييا  ريدرويدك والتمتيف نأللعاب اعدي ة.
 اري والعتةةةةري م وموعة م  اليدرا  وااسةةةةتعدارا  وامليوت واا اها  واخلربا  اليت رعت  مقارا  اليرن اع

ببناج ذةةةةةة  ةةةةةةية الفرر وفياً ملتطلبا  اليرن اعاري والعتةةةةةةري ك ورتةةةةةةمل على مقارا  رعلم اإلبدات واابت ارك 
 .Trilling,& Fadel, (2013)ومقارا  املعلوما  واإلعالش واار اتك ومقارا  ديارية ومقنية 

ورعرأ مقارا  اليرن اعاري والعتةةةةةةةري  اجراجياً نلدرجة اليت حي ةةةةةةةل عليقا رفرار العينة على ميياس مقارا  اليرن 
 اعاري والعتري  مونيف الدراسة.

  ال ةةةة  التاسةةةةيفم مردلة رعليمية م  نةةةةم  مرادل التعليم األسةةةةاسةةةة  اعلية ال اييةك ورعترب هنه اعلية م ملة
 ديث ربدر م  ال   اخلامس ودىت ال   العاذر األساس  للتعليم األساس 

School Education  Statistics in the Sultanate of Oman, 2019)) 
   مارة الدراسةةا  ااجتماعيةم ه  وموعة املوار اليت رن ةةب اهتمامقا على رراسةةة اإليسةةان م وتمعت ورونةةي

 (Radwan, 1987)العالقا  املرتربة على اجتماعت ميف كريه 
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 اإلطار النظري والدراسات السابقة
 اإلطار النظري -أولا 

 الشاشات الذكية ومهارات القرن احلادي والعشرين
يعيش العا  م الوقت الراه   ورة علمية ور نولوجية كبريةك كان  ا أت ري كبري على يييف جوايب اعياةك وروةةةةةةةةةةةةةب  

ة على جديدة م  رجل مواجقة التحداي  اليت  ر ضا البتةةةةةةةةري التعليم مطالباً نلبحث ع  اسةةةةةةةةاليب ويا ج رعليمية
مسةةةةةتوف العا  م ل زايرة الطلب على التعليمك ميف يي  عدر امل سةةةةةسةةةةةا  التعليمية وزايرة ال م املعلوما  م يييف 

وقةةةةةةد ررف التطور ال بري م رينيةةةةةةا   (.( (Zainuddin, 2006, Estetia, and Sarhan, 2007 فروت املعرفةةةةةةة
اا  واملعلوما  وايتتةةةةةةار املعرفة اال رتويية بط طالب املدارس واجلامعا  اىل هقور رذةةةةةة ات جديدة م  اار ةةةةةة

يظم التعليم ديث يتم اسةةةةةةت مار رينيا  اار ةةةةةةاا  الالسةةةةةةل ية وربطقا  جقرة رك ر رقة ورياية م ل التةةةةةةاذةةةةةا  
 .((Al-Hamami, 2006النكية 

ت م  رددث الوسةةةةةاجل التعليمية املسةةةةةت دمة م ر نولوجيا التعليم وه  يو ورعترب اللودة النكية رو التةةةةةاذةةةةةة النكية 
خةةةا  م  اللودةةةا  التفةةةاعليةةةة اليت يتم التعةةةامةةةل معقةةةا نللمسك ويتم اسةةةةةةةةةةةةةت ةةةدامقةةةا لعرض وموعةةةة م  الربامش 

عمل لوالتطبييا  املتنوعة على ذاذة ال مبيوررك ويتم است دامقا كنلك م اع را  ال فية وم امل  را  وورش ا
والنةةدوا ك ويتم اسةةةةةةةةةةةةةت ةةدامقةةا م العرض ااخبةةاريك م  طرأ الينوا  ااخبةةاريةةة لتيةةدمي اخبةةار متنوعةةةك فييوش 
ال ةةةةةةةحف  بعرض جتل  م  امل ططا  وال ةةةةةةةور والفيديوها  ومي نت التفاعل معقا م  خالت انةةةةةةةافة وةةةةةةةور رو 

التعلم نسةةةةت داش التةةةةاذةةةةا  النكية  . ويرف ال  ري م  الرتبويط رن((Shaboub, 2017  ي ةةةةو  عليقا وسري قا
يعد م  رهم رسةةاليب التعليم اعدي ةك واليت رتمير بعدة خ ةةاج  رتم ل م اخت ةةار الوقت واجلقد والت لفة انةةافة 
اىل سسةةةةةةط مسةةةةةةتوف األراج وسسةةةةةةط املسةةةةةةتوف التح ةةةةةةيل  لدف الطلبةك الهيك كويت  لت يوت م  البيئة التفاعلية 

  (Salama, 2006) .م  الراتبة م رلي  املعلوما  اىل جو املتاركة الفاعلة واجلا ب للتعلمك واخلروج
وم  املميرا  اليت رت ةةةة  ضا التةةةةاذةةةةا  النكية م البيئة التعليمية التعلميةك ه  حماكاة اعياة الواقعيةك وروفري بيئة 

املتعلم واليت ينتةدها  التعلم النا  لدف ار ةات  ناجية اا اه رربا قاعة الدراسةة ببيئة املتعلمك كما راا رنم  مقارا 
هنا اليرنك مما جيعل البيئة التعليمية رك ر فاعليةك كما راا رعمل على جاطبة رك ر م  داسة لدف املتعلمك مما ي ري 
اىل جنب ايتباهت ورنتةةيا مقاش التعلم لديتك ورعمل على رنمية املقارا  التعاويية والتتةةاركية وخاوةةة م هل وجور 

 ة ار ات جيدةك ورعمل التاذا  النكية كواا م  رهم املستحداث  الت نولوجية م التعليم اىل زايرة التفاعل ذب
الفرري والتيليل م  عامل الرهبة م  الت ريب ورنمية دب ااسةةةةةةةةةةةةةتطالت واابت ار والعمل اجلماع  وزايرة وع  
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ون ة رلعب روراً كبرياً م مساعدة الطالب على رن ي الفرر دوت النيد واايتياج وااختيارك كما رن التاذا  النكي
 م وجقة يظر م رعلمقم وبيئتقم ومق  املسةةةةتيبل وزايرة متةةةةاركتقم التعليمية ورن يسةةةةايروا اعياة ااجتماعية راخل 

 (.(Ismail, 2004, Hassan. 2006 وخارج املدرسة
 املونةةةةةةةةةةةةةوعةةا  التنمويةةة اليت يُعو ت عليقةةا ريةةدشيُعةةد رنميةةة مقةةارا  الطالب م اليرن اعةةاري والعتةةةةةةةةةةةةةري  م  رهم 

اجملتمعا  ورقيقا وقدرهتا على مواجقة التحداي  ورداعيا  هنا اليرن م هل رداعيا  ال ورة ال ةةةةةةةةةةةةةناعية الرابعةك 
ورن   ط الطالب مبقارا  اليرن اعاري والعتةةةةةةةةري  جيعلقم رك ر قدرة على التأقلم ميف جتل  ال يافا  والظروأ 

كما راا رام  اخنرائ املتعلمط م عملية التعلمك ويساعدهم على رعرير  يتقم  يفسقمك كما راا رعمل   املست دةك
 (.Hafni, 2015)على اعدار الطالب لالبت ارك والييارة واملتاركة بفاعلية م اعياة املديية 

عتةةةةةري  لفعات م اليرن اعاري والورعرأ مقارا  اليرن اعاري والعتةةةةةري   اا درمة م  مقارا  التعلم الناج  وا
ورتةةةةمل على التف ري الناقد ودل املتةةةة ال ك واابت ار واإلبدات واملرويةك والتعاون والعمل م فريت والييارةك وفقم 
ال يافا  املتعدرةك و يافة اار ةةةةةةةاا  واملعلوما  واإلعالشك و يافة اعوسةةةةةةةبة ورينية املعلوما  واار ةةةةةةةاتك واملقنة 

  (.Al-Omari, 2019. Al-Ghamdi and Al-Qahtani, 2016. AL-Najem, 2012) عتمد على النا والتعلم امل
ورنيسم مقارا  اليرن اعاري والعتري  م نوج الدراسة اىل رربيف مقارا  وه م مقارة اإلبدات واابت ارم ورتمل 

تواوةةةلم . مقارة اعوار واار ةةةات والعلى اإلبدات واابت ارك والتف ري الناقدك ودل املتةةة ال ك والتعاون والتواوةةةل
ورتةةةةمل العمل م فريتك واملقارا  التةةةة  ةةةةيةك واملسةةةة ولية التةةةة  ةةةةية وااجتماعية واملدييةك واار ةةةةات التفاعل . 
مقارة املقنة واعياةم ورتةةةةمل املروية واليدرة على الت ي ك املباررة والتوجيت النا ك مقارا  اجتماعية ومقارا  عرب 

يتاجية واملسةةةةةةةةاجلةك الييارة واملسةةةةةةةة ولية. مقارة ال يافة م الع ةةةةةةةةر الرقم م ويي ةةةةةةةةد ضا بتلك املقارا  ال يافا ك اإل
الاةةةةةرورية للحياة والعمل م وتميف املعرفةك ورتم ل م اليدرة على اسةةةةةت داش الت نولوجيا الرقمية ورروا  اار ةةةةةاتك 

ل يافة اك ورتةةةملم ال يافة األسةةةاسةةةيةك ال يافة العلميةك اوالتةةةب ا ك ووةةةواً اىل املعلوما  وارارهتا وريوميقا وايتاجق
 .(Shalaby,2014) ااقت اريةك التينية الب رية واملعلوماريةك فقم ال يافا  املتعدرةك الوع  ال وين

ورعمةل مقةارا  اليرن اعةاري والعتةةةةةةةةةةةةةري  على   ط الفرر  ن ي ةةةةةةةةةةةةةب  قةارراً على العيش والتةأقلم م بيئةة رينيةة 
و ورة معلومارية اي ةةةةةةةةةةةةةقر  فيقا اعواجر ال يافية واجلغرافيةك وم  اجيابيا  رلك املقارا  رعويد الطالب واعالمية 

على رن ي ب   و وع  اجيايب م رعاملت ميف يفست وميف اجملتميف احمليا بتك ورووت العديد م  الدراسا  اىل نرورة 
 الب ورعمل على ريسري ديارترمش مقارا  اليرن اعاري والعتري  م التعليم كواا ختدش الط

((Al-Harbi, and Al-Jabr, 2016. Al-Khuzaim, and Al-Ghamdi, 2016. 
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 دراسات السابقة                 
التعرأ على ر ر وددة رراسةية مطورة قاجمة على مقارا  اليرن  (Khalil and Al-Omari, 2019)هدفت رراسةة  

اعاري والعتةةةةري  م رنمية التح ةةةةيل الدراسةةةة  وريدير النا  الراينةةةة  لدف طالب ال ةةةة  السةةةةارس اابتداج ك 
واسةةت دمت الدراسةةة املنقش ذةةبت الت ري  ر ةةميم اجملموعة الاةةابطة كري املت افئة  ا  اليياسةةط اليبل  والبعديك 

طالباًك واألخر  (15)طالباًك اختري رددمها عتةةةةةةةةةةةةةواجياً لي ون اجملموعة الت ريبية  (32)ويت عينة الدراسةةةةةةةةةةةةةة م  ور 
طالباًك واسةةةت دش الباد ان ااختبار التح ةةةيل  وميياس ريدير النا  الراينةةة ك ورووةةةلت الدراسةةةة  (17)الاةةةابطة 

اىل وجور فروا  ا  رالة اد ةةةةةةةاجية بط ررجا  طالب اجملموعتط الت ريبية والاةةةةةةةابطة م التطبيت البعدي ل ل 
ة اررباطية بط بيةك وعدش وجور عالقم  ااختبار التح ةةيل  وميياس ريدير النا  الراينةة ك ل ةةاحل اجملموعة الت ري

 ررجا  الطالب عينة الدراسة م التطبيت البعدي ل ل م  ااختبار التح يل  وميياس ريدير النا  الراين .
التعرأ اىل ررجة روافر مقارا  اليرن اعاري (Al-Khuzaim, and Al-Ghamdi, 2016). وهدفت رراسة         

ا  لل ةةةةةةةةفوأ العليا للمردلة اابتداجيةك واسةةةةةةةةت دش الباد ان املنقش الووةةةةةةةةف  والعتةةةةةةةةري  م حمتوف كتب الرانةةةةةةةةي
التحليل ك ومت اسةةةةةةةةت داش بطاقة سليل حمتوف بنيت على رسةةةةةةةةاس مقارا  اليرن اعاري والعتةةةةةةةةري ك ور ويت عينة 

نسب املئوية لالدراسة م  كتب الراينيا  لل فوأ العليا للمردلة اابتداجيةك ورسفر  يتاجش الدراسية اىل ريارب ا
لتوافر مقارا  اليرن اعاري والعتةةةري  م احملتوف ل ل وات م  اجملاا ك كما ورووةةةت الدراسةةةة باةةةرورة راةةةمط 

 مقارا  اليرن اعاري والعتري  م كتب الراينيا  لل فوأ اابتداجية للمردلة العليا.
ريسةةةةةةةة  ملعلم  الراينةةةةةةةةيا  نملردلة مي األراج التدريو  (Al-Ghamdi and Al-Qahtani, 2016).رراسةةةةةةةةة وهدفت 

اابتداجية م نةةةةةةةوج اطار التعلم الناج  لليرن اعاري والعتةةةةةةةري ك واسةةةةةةةت دش الباد ان املنقش الووةةةةةةةف  التحليل ك 
معلماً مبدينة الرايضك ورسةةةفر  الدراسةةةة اىل رن متوسةةةا مسةةةتوف رراج  (131)وبطاقة مالدظةك ور ويت العينة م  

وسيت بدرجة ( 4)م   (244)  اطار التعلم الناج  لليرن اعاري والعتةةةةةةةةةةري  بل  عينة الدراسةةةةةةةةةةة م نةةةةةةةةةةوج مقارا
 نعيفة.

اعدار قاجمة مبقارا  اليرن اعاري والعتةةةةةةةةةةةةري  الالزش روافرها م حمتوف  (Abu Hasan, 2015). وهدفت رراسةةةةةةةةةةةةة
لدراسةةةةةةةا  عليمية ملنقش اوريتةةةةةةةطة مناهش الدراسةةةةةةةا  ااجتماعية نملردلة اإلعداريةك وريومي احملتوف واأليتةةةةةةةطة الت

ااجتماعية نل ةةة  األوت اإلعداري م نةةةوج مقارا  اليرن اعاري والعتةةةري ك ورسةةةفر  يتاجش الدراسةةةة اىل عدش 
روفر مقارا  اليرن اعاري والعتةةةري  املوجورة نلياجمة م احملتوف واأليتةةةطة التعليمية ملنقش الدراسةةةا  ااجتماعية 
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جة نةةةةةةئيلةك وخرجت الدراسةةةةةةة مب موعة م  التووةةةةةةيا  ربرزها نةةةةةةرورة راةةةةةةمط نل ةةةةةة  األوت اإلعداري اا بدر 
 مقارا  اليرن اعاري والعتري  م ال تب املدرسية خاوة كتب الدراسا  ااجتماعية.

سديد مقارا  اليرن اعاري والعتةةةةري  اليت مي   روقا م مناهش العلوش م . (Shalaby, 2014)وهدفت رراسةةةةة  
سةةةةاسةةةة  مب ةةةةرك واربيف البادث املنقش الووةةةةف  للووةةةةوت لياجمة مقارا  اليرن اعاري والعتةةةةري ك مردلة التعليم األ

م  اخلرباجك ورراة سليل ( 15)جوا  ميف ع    الثوكايت رراة الدراسةةةةةةةةةةةةةة عبارة ع  رسةةةةةةةةةةةةةلوب رلفاي م  خالت 
ورووةةلت يتاجش الدراسةةة اىل كتب مدرسةةيةك ( 6)حمتوف كتب العلوش نلتعليم األسةةاسةة ك ور ويت عينة الدراسةةة م  

وجور ردين وانةةةةةةة  م رناوت كتب العلوش ملقارا  اليرن اعاري والعتةةةةةةةري ك وقد رووةةةةةةةت الدراسةةةةةةةة باةةةةةةةرورة رمش 
 مقارا  اليرن اعاري والعتري  م معايري بناج مناهش العلوش نلتعليم العاش.

دار املعلمط ورمناج امل تبا  وا اهقم التعرأ على كيفية اع ( (Latham et al,2013وهدفت رراسةةة ا اش وآخرون
او التعاون لتعليم مقارا  اليرن اعاري والعتةةةري  م الوااي  املتحدةك ورهقر  يتاجش الدراسةةةة ميل رعاةةةاج هيئة 
التدريس واملعلمط اىل ممارسةةةة مقارا  اليرن اعاري والعتةةةري  م التعليم والتعلم نلتعاون رك ر م  رمناج امل تبا ك 

ليرن ارن املعلمط لديقم ر ية روسةةةةةةيف للتعليم م  رمناج امل تبا  الني  رهقروا جاوأ كبرية ملمارسةةةةةةة مقارا   ديث
التعليم والتعلم نلتعاونك وركد  النتاجش على رن هيئة التدريس م كل م  الت   ا  كايت  اعاري والعتري  م

 ل عب سيييت م املمارسة العملية.مارست التعلم نلتعاون مركون بتك وكالباً ما ي ون م  ا

 النريقة وإجراءات الدراسة
 منهج الدراسة

لتحييت رهداأ الدراسةةةةةةةة واإلجابة على رسةةةةةةةئلتقا مت اسةةةةةةةت داش املنقش الووةةةةةةةف  م اعدار اإلطار النظري ورروا  
لت ري  يظاش اجملموعة االدراسةةةة وسليل النتاجش ورفسةةةريها وريدمي التووةةةيا  امليرتدةك كما مت اسةةةت داش املنقش ذةةةبت 

 الواددةك ملناسةةةةةبتت لطبيعة البحث اعاو والني يعتمد على اليياس اليبل  والبعدي عند رنفين  ربة البحثك ويعرفت
.(Al-Khalili, 2012)  بنلك الت ميم الني يتم فيت اجراج اليياس على اجملموعة قبل اخااعقا للمعاجلة الت ريبيةك

عةةارة يفس الييةةاس بنفس األراةك وم  هنةةا يعتمةةد على هةةنا املنقش م التعرأ على ر ر وبعةةد هةةنه املعةةاجلةةة رتم ا
)املتغري املستيل( التاذا  النكية على )املتغري التابيف( واملتم لة م رنمية مقارا  اليرن اعاري والعتري  لدف طلبة 

 ال   التاسيف م مارة الدراسا  ااجتماعيةك 
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 جمتمع وعينة الدراسة
تميف الدراسةةة م  يييف طلبة ال ةة  التاسةةيف مبدرسةةة التةةيي سةةعيد ب  حمرز النروي للتعليم األسةةاسةة  للبنط يت ون و

طالب موزعط على  ال ة  (91)التابعة للمديرية العامة للرتبية والتعليم حملافظة جنوب الباطنة والبال  عدرهم  (5-9)
 لون عينة الدراسةةةةةة الني  مت اختيارهم نلطريية طالب م كل ف ةةةةةل رراسةةةةة  وه اج مي (30)ف ةةةةةوت رراسةةةةةية بواقيف 

العمدية. ويربر اقت ار هنه الدراسة على طلبة ال   التاسيف رون كريه م  ال فوأ ومارة الدراسا  ااجتماعية 
رون كريها م  املوارك فنلك كون ال ةةةةةةة  التاسةةةةةةةيف يعد مردلة ايتيالية هامة لل ةةةةةةة  العاذةةةةةةةر الني يندرج نةةةةةةةم  

مارة الدراسةةا  ااجتماعية رعد م  املوار األسةةاسةةية ورندرج نةةم  العلوش اإليسةةايية اليت ا  وةةفوأ ال ايويك وكون
 ي ار  لو ررس م  مقارة م  مقارا  اليرن اعاري والعتري . 

 املعاجلات اإلحصائية
واسةةةةةت دمت  (،(SPSSليد اعتمد  الدراسةةةةةة م سييت رهدافقا على برالمش الرزش اإلد ةةةةةاجية للعلوش ااجتماعية 

ك والنسةةةةب املئويةك ومعامل كرويبا  (Standard Deviation)وااارافا  املعيارية  (،(Meanاملتوسةةةةطا  اعسةةةةابية 
واختبار سليل التباي  األداري  (،Pearson)بريسون  ك ومعامل ارربائ(T-Test) ك واختبار(Alpha Cronbach)رلفا

(ONE WAY ANOV) ك واختبار ذيفيت(Scheffe’ Test.) 

 أداة الدراسة 
مت رطوير ميياس مقارا  اليرن اعاري والعتةةةةةةري  م  رجل رعم الدراسةةةةةةة النظرية نجلايب التطبيي  ول جابة على 
رسةةةةةةا اهتا وسييت رهدافقا م سةةةةةةبيل اع ةةةةةةوت على املعلوما  الالزمة م  مفررا  العينة ل جابة على رسةةةةةةا ا  

ا  ذاملة للعديد م  الدراسا  واملياييس م هنا اجملات سواج رلك اليت الدراسةك كان  لك بعد استعراض ومراجع
 .Khalil and Al-Omari, 2019. Abu Jazar, 2018))ا  طبيت على بيئا  عربية رو بيئا  رجنبية م ل رراسةة

Al-Khuzaim and Al-Ghamdi, 2016. Yunus, 2016. Al-Harbi and Al-Jabr, 2016. Hasan, 2015. 

Abu Hasan, 2015. Shalaby, 2014. Al-Baz, 2013. Al-Kulthuma, 2013. Al-Najem, 2012. 

Ghoneim, 2000. And Osman, Arsad, & Soh, 2010)  
اخلماسةةة  ليياس اسةةةت ان  املفحووةةةطك ويت ون م  البداجل  (Likert)كما سةةةيتم ااعتمار على ميياس لي ر  

عطيت  نا السةةةةةةةةةةلم ا رنطبت اطالقاً(  وقد ر -رنطبت الرراً  –رنطبت ردياالً  –رنطبت كالباً  –التالية )رنطبت راجماً 
ةك ا  السةةةةالبم دات العبارا  املوجبةك والع س م دات العبار  (1 - 2 – 3 – 4 – 5)الدرجا  التالية على الرتريب 

ويرجيف رمهية اسةةةةةةةةةةت داش هنا امليياس اىل ما يتيحت م  ام ايية منق ية لليراجة التةةةةةةةةةةمولية للمعطيا  اإلد ةةةةةةةةةةاجية 
(Ibrahim, 2013.) 
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 .اخلصائص السيكومرتية ألداة الدراسة
 صدق أداة الدراسة

ويط   م  رسةةةةةةارنة رربمت عرض رراة الدراسةةةةةةة م وةةةةةةورهتا األولية على ذسةةةةةةة حم مط م   وي اخلربة وااخت ةةةةةةا
ورسارنة اليياس والتيومي ورسارنة علم النفس وال حة النفسية واإلرذار النفس  م جامعة السلطان قابوس واجلامعة 
العربية املفتودة وجامعة يروفك و لك ضدأ الوقوأ على راا  ال دا الظاهري ومدف مالجمة األراة ألهداأ 

ناسةةبا على بنور امليياس اما نعنأ رو اإلنةةافة رو التعديلك وقد مت التح يم الدراسةةةك م  خالت رعديل ما يرويت م
وفت املعايري اآلريةم )مدف مالجمة الفيرا  للميياس الني ونةةةعت م اطاره م نةةةوج التعري  اإلجراج  للمياييسك 

 املعىن م مدف مالجمة الفيرا  للمحاور الني ونةةةةةعت م اطارهك مدف سةةةةةالمة وةةةةةياكة العبارا ك مدف ونةةةةةو  
 النادية اللغوية(.

وبنةةةاج على اقرتادةةةا  احمل مط مت رخةةةن يييف مالدظةةةاهتم بعط ااعتبةةةار واجراج التعةةةديال  الالزمةةةة م  رعةةةديةةةلك 
فأك ر على كل فيرةت رلياًل على وةةدققاك  (%80)ودنأك واسةةتبدات بعل الفيرا ك كما مت اعتمار يسةةبة املوافية 

ية م وية م  رربعة حماور ديث   ل املقارا  اليت ميتل قا الطالب وه م )مقارة فأوةةةبحت األراة م وةةةورهتا النقاج
اإلبدات واابت ارك مقارة اعوار واار ةةةةةةةةات والتواوةةةةةةةةلك مقارة املقنة واعياةك مقارة ال يافة م الع ةةةةةةةةر الرقم (ك ومت 

-20)اجية للميياس ررتاو  بط فيرا  ل ل حمورك وبنلك ر ون الدرجة النق (5)فيرة بواقيف ( 20)قياسةةةةقا م  خالت 

100.) 
 ثبات أداة الدراسة

 Pilot)م  رجل التحيت م  وةةةةالدية رراة الدراسةةةةة للتطبيت على رفرار العينة ال ليةك مت اجراج رراسةةةةة ا سةةةةتطالعية 

Test ) طالباً م  وتميف الدراسةةةة األوةةةل ك ومت التحيت م  اخل ةةةاج   (40)و لك بتطبيت امليياس على عينة قوامقا
نست داش طريية كرويبا   ((Reliabilityالسي ومرتية للميياس نست داش بعل األساليب اإلد اجية رمهقا ال با  

ت و لك ملعرفة مدف اايسةةةةة اش بط عناوةةةةةر فيرا  امليياس وارسةةةةةاققا الداخل ك لنا ف ن  (Alpha Cronbach) رلفا
 ال با  يعتمد على اارساا الداخل  والني يع  رن األسئلة ر ب ييعقا م كرض عاش يرار قياست. 

ك رما نلنسةةةةةةةةةةبة (0.88)ورهقر  النتاجش رن قيمة معامل كرويبا  رلفا نلنسةةةةةةةةةةبة للم موت ال ل  للميياس قد بلغت 
اابت ار قيم رلفا حملور مقارة اإلبدات و  لييم اارسةةةةةةةةةةةةةاا الداخل  ملعامال  كرويبا  رلفا حملاور امليياس فيد بلغت

وبلغت قيم رلفا حملور مقارة املقنة واعياة  (،0.84)وبلغت قيم رلفا حملور مقارة اعوار واار ةةةةةات والتواوةةةةةل  (،0.82)
. وبناج على رلك املعطيا  يتاةةةةةة  رن يييف (0.86)وبلغت قيم رلفا حملور مقارة ال يافة م الع ةةةةةةر الرقم   (،0.88)



Journal of Human Development and Education for specialized Research  )JHDESR( 

Page from 27 to 52 
 

40 
 

 ,Hair)وجاج  موافية ملا يرف ( 0.70)معامال  ال با  نلنسةةبة للم موت ال ل  ونلنسةةبة للمحاور رريد ع   قيم

et, Al,. 2006،)  مما يعط  م ذةةراً على  تيف امليياس بدرجة عالية م  ال با ك وبنلك ي ون امليياس وةةاعاً لليياس
 وااست داش م اجراج الدراسة اعالية.

 إجراءات الدراسة
 لبناج ورنفين الربالمش املرار رطبييت على عينة الدراسة مت اليياش نإلجراجا  التاليةم

  سديد رهداأ الربالمشم م  رجل سديد ا دأ العاش للربالمش املرار رطبييت لعينة الدراسةةةةةةةةةةة ورهدافت الفرعيةك مت
لوما  املرجيا  واملع عيد عدة جلسةةةةا  ميف مدير مدرسةةةةة التةةةةيي سةةةةعيد ب  حمرز النرويك للوقوأ على بعل

 دوت املتروت.
  ونيف ر ور عاش للربالمش يتام  )فلسفة الربالمشك وعناورهك ومعايريهك ورهدافتك وااسرتاري يا  املست دمةك

واملنقش املدرسةةةةةةة  املرربا بتك واع ةةةةةةة  التدريسةةةةةةةية املرربطةك وزم  التدريس املتوقيفك واسةةةةةةةاليب التيومي املتبعةك 
 وامليرايية املعتمدة للمتروت(.واإلم اييا  املتادةك 

  د ةةة م األسةةبوت  (3)التوزييف الرم  لتطبيت املتةةروت مبا ا يتعارض ميف امليرر الدراسةة ك ديث مت التوزييف بواقيف
( 40)د ةةةة ملارة الدراسةةةا  ااجتماعية خالت الف ةةةل الدراسةةة  األوتك ومدة كل د ةةةة كاملة ( 46)إبياو 

 .اذية ميف مقارا  اليرن اعاري والعتري  اليت ينبغ  رن ي تسبقا الطالبرقيية يت للقا ممارسا  فعلية متم
   سديد املونةةةةوعا  اليت يغطيقا املتةةةةروت واحملتوف املناسةةةةب م نةةةةوج رهداأ امليرر الدراسةةةة  والرم  املتوقيف م

تعلم لاايتقاج منتك ووةةةةةياكة ريتةةةةةطة رتناسةةةةةب وميف مقارا  اليرن اعاري والعتةةةةةري  م ل النما ج ال ةةةةةفية م ا
 التعاوين.

  يتاةةةةةم  الربالمش عدراً م  مقارا  اليرن اعاري والعتةةةةةري  مت رطبييقا ر ناج اسةةةةةت داش التةةةةةاذةةةةةا  النكية م
ردريس عينة الدراسةةةةةةةةةةةك وهناا وموعة م  املمارسةةةةةةةةةةا  اليت  ت م لم احملانةةةةةةةةةةرا ك وورش العملك والتطبيت 

النه ك والعروض التونةةةةةةةيحيةك والعمل اجلماع   العمل ك واعاا  الدراسةةةةةةةيةك واملناقتةةةةةةةة واعوارك والع ةةةةةةة 
والفرريك و  يل األروارك واأليتةةةطة املنرلية وال ةةةفيةك والنمنجةك واسةةةت داش رجقرة اار ةةةات املرجية والسةةةمعيةك 

 واأللعاب التعليمية. 
  عرض املتروت على عدر م  احمل مط واملت   ط م اجملات الرتبوي وم وات علم النفس واإلرذار النفس ك

وقياس وريييم العاجد م  هنا الربالمشك ديث مت ابداج رريقم دوت مدف مناسبة اع   التدريسية لتطبيت هنا 
ربالمش لألهداأ املنتةةةةةةةةةةورةك ومناسةةةةةةةةةةبة املتةةةةةةةةةةروتك ومناسةةةةةةةةةةبة الوقت واملدة الرمنية لتطبييتك ومدف مناسةةةةةةةةةةبة ال
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ااسةةةةرتاري يا  واملقارا  واأليتةةةةطة والواجبا  املنرلية املسةةةةت دمة م رطبيت التةةةةاذةةةةا  النكية ومدف أت ريها 
على رنمية مقارا  اليرن اعاري والعتةةري  على عينة الدراسةةةك ومدف مناسةةبة هنه التةةاذةةا  النكية للتطبيت 

 الدراسا  ااجتماعيةك والتحيت م  رساليب التيييم املتبعة.    على طلبة ال   التاسيف م مارة
  رركيب التةةاذةةا  النكية م الف ةةوت الدراسةةية املرار قياس ر رها م رنمية مقارا  اليرن اعاري والعتةةري  على

 عينة الدراسة.
  التةةةةةاذةةةةةا   تعمل اختبار قبل  ليياس مقارا  اليرن اعاري والعتةةةةةري  لدف عينة الدراسةةةةةة قبل رنفين متةةةةةرو

النكيةك وبعد ااية الف ةةةةةةةل الدراسةةةةةةة  األوت مت عمل ااختبار البعدي ليياس ر ر التةةةةةةةاذةةةةةةةا  النكية م رنمية 
 مقارا  اليرن اعاري والعتري  لدف يفس العينة.

 عرض نتائج الدراسة ومناقشتها 
رنمية مقارا  اليرن  لنكية مسيتم عرض النتاجش اليت روولت اليقا الدراسة واليت هدفت اىل معرفة ر ر التاذا  ا

اعاري والعتةةري  لدف طلبة ال ةة  التاسةةيف م مارة الدراسةةا  ااجتماعيةك ويتم دسةةاب املتوسةةطا  نسةةت داش 
ناعتمار على املعيار املسةةتمد م  قاعدة التيريب اعسةةايب   (Weighted Mean)طريية املتوسةةا املوزون رو املرج 

 (.1)اليت   ل ردرجا  امليياس املست دش واملتار اليقا م جدوت  (1،2،3،4،5)لألعدار ال حيحة 
 املعيار املعتمد ملقياس مستوى مهارات القرن احلادي والعشرين. 1جدول

 مستوى مهارات القرن احلادي والعشرين املتوسط احلسايب

 عاو جداً  4.20 – 5.00

 عاو 3.40 – 4.19

 متوسا 2.60  -  3.39

 من فل 1.80  - 2.59

 من فل جداً  1  -  1.79

والني ين  ما مسةةةةةتوف مقارا  اليرن اعاري والعتةةةةةري  لدف طلبة ال ةةةةة   :نتائج السؤؤؤؤاال األول ومناقشؤؤؤؤتها
التاسةةةةةةةةةةيف م مارة الدراسةةةةةةةةةةا  ااجتماعية م ااختباري  اليبل  والبعدي نلنسةةةةةةةةةةبة للم موت ال ل  وللمحاور؟ مت 

املتوسةةةطا  اعسةةةابية وااارافا  املعيارية ومسةةةتوف مقارا  اليرن اعاري والعتةةةري  نلنسةةةبة للم موت اسةةةت داش 
 (.2)ال ل  وللمحاور م ااختباري  اليبل  والبعدي كما يونحقا جدوت 
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املتوسنات احلسابية والحنرافات املعيارية ومستوى مهارات القرن احلادي والعشرين للمجموع  2جدول 
 الكلي وللمحاور يف الختبارين القبلي والبعدي مرتبة تنازليا حسب املتوسط احلسايب.

 احملاور الختبار
املتوسط  ن )املهارة(

 احلسايب
الحنراف 
 املعياري

مستوى مهارات القرن احلادي 
لعشرينوا  

 القبلي

مقارة اعوار واار ات 
 متوسا 1.16087 2.75 91 والتواول

 متوسا 78053. 2.69 91 مقارة اإلبدات واابت ار
مقارة ال يافة م الع ر 

 متوسا 92083. 2.63 91 الرقم 

 من فل 75519. 2.56 91 مقارة املقنة واعياة
 متوسط 69602. 2.66 91 اجملموع

 البعدي

ال يافة م الع ر مقارة 
 عاو جداً  68019. 4.20 91 الرقم 

 عاو 70062. 4.18 91 مقارة اإلبدات واابت ار
مقارة اعوار واار ات 

 عاو 62054. 4.17 91 والتواول

 عاو 81354. 3.97 91 مقارة املقنة واعياة
 عايل 58048. 4.13 91 اجملموع

مسةةةةةةةتوف مقارا  اليرن اعاري والعتةةةةةةةري  لدف طلبة ال ةةةةةةة  التاسةةةةةةةيف م مارة رن  (2) جدوتيتاةةةةةةة  م  خالت 
سةةاك ديث بل  كان م املسةةتوف املتو الدراسةةا  ااجتماعية م ااختبار اليبل  نلنسةةبة للم موت ال ل  للميياس  

 كايت نم  املستويط املن فل واملتوسا.  امليياسرما نلنسبة حملاور  (.2.66)املتوسا اعسايب 
سةةةر  لك رن مسةةةتوف مقارا  اليرن اعاري والعتةةةري  قبل رطبيت التةةةاذةةةا  النكية  يت وقيف نةةةم  املسةةةتوف ويف

املتوسا بت ل عاش وبط املن فل واملتوسا م احملاور كون الطريية التيليدية م التدريس ا ختدش الطالب وخاوة 
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ت يوعاً م  ره نسةةةت داش التينية اعدي ة مما  لم هنا الوقت وا رنم  م  مقارارتك ديث ريت رعور منن يعومة رنةةةاف
 التناقل عندما يتم ردريست نلنما التيليدي رون است داش رينيا  ساك  يا ديارت.

. Al-Ghamdi and Al-Qahtani, .  (2016) وارفيت هنه النتي ة ميف ما جاج  بت رراسةةةةةةة الغامدي واليحطاين
 (244)اىل رن متوسا مستوف رراج عينة الدراسة م نوج مقارا  اطار التعلم الناج  لليرن اعاري والعتري  بل  

  ,Abu Hasan) وسيت بدرجة نعيفة. ورمبا رتوافت هنه النتي ة ميف رراسة ربو دس   (4)م  
تطة التعليمية ياجمة م احملتوف واألياليت روولت اىل عدش روفر مقارا  اليرن اعاري والعتري  املوجورة نل(. 2015

 ملنقش الدراسا  ااجتماعية نل   األوت اإلعداري اا بدرجة نئيلة.
واليت رهقر  رن رمناج (  (Latham et al,2013ورتفت هنه النتي ة كنلك ميف ما جاج  بت رراسةةةةةةةةةة ا اش وآخرون

ركد  النتاجش التعليم والتعلم نلتعاونك و  تةةةةري  ماليرن اعاري والعامل تبا  لديقم جاوأ كبرية ملمارسةةةةة مقارا  
على رن هيئة التدريس م كل م  الت   ا  كايت مارست التعلم نلتعاون مركون بت. وقد رتفت هنه النتي ة ميف 

م النظر اىل واقيف التدريس م مدارسةناك لد رن الطريية التيليدية ما زالت رتةغل (. AL-Far, 2000)ما  كره الفار 
ديراً كبرياً بط الطرا واألسةةاليب اليت يسةةت دمقا املعلم م الغرأ ال ةةفيةك وبنلك روةةب  التعلم يظرايًك يعتمد على 

 التليط ب ورة كبرية.
مسةتوف مقارا  اليرن اعاري والعتةري  لدف طلبة ال ة  التاسةيف م مارة رن  (2) جدوتكما ويتاة  م  خالت 

ك ديث بل  كان م املسةةةةتوف العاوبعدي نلنسةةةةبة للم موت ال ل  للميياس  الدراسةةةةا  ااجتماعية م ااختبار ال
 كايت نم  املستويط العاو والعاو جداً.  امليياس. رما نلنسبة حملاور (4.13)املتوسا اعسايب 

وةةل و ويعور السةةبب م رلك النتي ةك اىل طبيعة التعلم نلتةةاذةةا  النكية ديث رراع  الفروا الفررية بط الطلبة ور
املعلومة بطريية سةةةةةةةةةقلة وميسةةةةةةةةةرة وااثرة الدافعية لديقم مما ستويت رلك التةةةةةةةةةاذةةةةةةةةةا  م  رينيا  رعتمد على ريظمة 

 األيدرويد معرزة بربامش ددي ة مما يتي  متاهدة الفيديوها  وال ور وعرنقا بطرا رك ر سالسة ومتعة.
اىل رن مسةةةةةةةةةتوف  (Al-Harbi, and Al-Jabr, 2016)وارفيت هنه النتي ة ميف ما جاج  بت رراسةةةةةةةةةة اعريب واجلرب

 ية ر وع  معلم  العلوش نملردلة اابتداجية مبقارا  اليرن اعاري والعتةةةةري  عاو. وجاج  هنه النتي ة متوافية ميف 
م رن اسةةةةةةةت داش التينيا  اعدي ة م التعليم م ل التةةةةةةةاذةةةةةةةا  (. (Oman Vision 2040, 2019  2040عمان 

اش نةةةرورايً لبناج اإليسةةةان ورعرير  يتت بنفسةةةت وضويتت. وروافيت هنه النتي ة ميف يتي ة رراسةةةة ا النكية روةةةب  رمراً 
واليت رهقر  ميل رعاةةةةةةةةةةةةاج هيئة التدريس واملعلمط اىل ممارسةةةةةةةةةةةةة مقارا  اليرن  ( (Latham et al,2013وآخرون
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ما جاج  بت  ختلفت هنه النتي ة ميفاعاري والعتةةةةةةةةةةةةةري  م التعليم والتعلم نلتعاون رك ر م  رمناج امل تبا . وا
اىل رن متوسةةا مسةةتوف رراج عينة الدراسةةة  Al-Ghamdi and Al-Qahtani, 2016)رراسةةة الغامدي واليحطاين )

 وسيت بدرجة نعيفة. (4)م   (244)م نوج مقارا  اطار التعلم الناج  لليرن اعاري والعتري  بل  

    هل روجد فروا رالة اد ةةةةةاجياً بط متوسةةةةةطا  ااختباري  اليبلوالني ين نتائج السؤؤؤؤاال الوان ومناقشؤؤؤؤتها:
والبعدي م است داش التاذا  النكية م رنمية مقارا  اليرن اعاري والعتري  لدف طلبة ال   التاسيف م مارة 

افا  ر الدراسةةا  ااجتماعية نلنسةةبة للم موت ال ل  ونلنسةةبة للمحاور؟ مت اسةةت داش املتوسةةطا  اعسةةابية وااا
 (.3)كما يبينقا جدوت   T-testاملعيارية واختبار 

ملتوسنات الختبارين القبلي والبعدي  T-TESTاملتوسنات احلسابية والحنرافات املعيارية واختبار  3جدول 
 ابلنسبة للمجموع الكلي وللمحاور ملقياس مهارات القرن احلادي والعشرين

 احملور
املتوسط  ن الختبار )املهارة(

 احلسايب
الحنراف 
 املعياري

درجات 
 احلرية

قيمة )ت( 
 احملسوبة

مستوى 
 الدللة

 مهارة اإلبداع والبتكار
 7805. 2.69 91 اليبل 

90 -16.143- .000 

 7006. 4.18 91 البعدي

مهارة احلوار والتصال 
 والتواصل

 1.1608 2.75 91 اليبل 

90 -11.625- .000 

 6205. 4.17 91 البعدي

 مهارة املهنة واحلياة
 7551. 2.56 91 اليبل 

90 -13.986- .000 

 8135. 3.97 91 البعدي

مهارة الوقافة يف العصر 
 الرقمي

 9208. 2.63 91 اليبل 

90 -14.977- .000 

 6801. 4.20 91 البعدي

 جمموع املتوسنات
 اليبل 

91 

2.66 .6960 

90 -18.249- .000 

 5804. 4.13 البعدي
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بط متوسةةةةةةةةةةةطا   0.05 وجور فروا  ا  رالة اد ةةةةةةةةةةةاجية عند مسةةةةةةةةةةةتوف الدالة (3)يتاةةةةةةةةةةة  م  خالت جدوت 
ااختباري  اليبل  والبعدي م اسةةةةةةت داش التةةةةةةاذةةةةةةا  النكية م رنمية مقارا  اليرن اعاري والعتةةةةةةري  لدف طلبة 
ال ةة  التاسةةيف م مارة الدراسةةا  ااجتماعية نلنسةةبة للم موت ال ل  ول ةةاحل ااختبار البعدي. ويتاةة  كنلك 

بط متوسطا  حماور ااختباري   0.05 مستوف الدالة وجور فروا  ا  رالة اد اجية عند (3)م  خالت جدوت 
اليبل  والبعدي م اسةةت داش التةةاذةةا  النكية م رنمية مقارا  اليرن اعاري والعتةةري  لدف طلبة ال ةة  التاسةةيف 

 م مارة الدراسا  ااجتماعية ول احل ااختبار البعدي وم كل املقارا .
وبناج على رلك النتي ة فقنا يع  رن لتةةاذةةا  النكية  ا ر ر م رنمية مقارا  اليرن اعاري والعتةةري  لدف طلبة 
ال ة  التاسةيف م مارة الدراسةا  ااجتماعيةك وم  زاوية رخرف فأن اسةت داش التةاذةا  النكية م رنمية مقارا  

ا  ااجتماعية ملا ستويت رلك التةةةةةاذةةةةةا  م  برامش اليرن اعاري والعتةةةةةري  لدف عينة الدراسةةةةةة م مارة الدراسةةةةة
رتناسةةةةةةةةةب ميف ادتياجا  وروجقا  الطالب م  م ريا  ودركا  ووةةةةةةةةةور وفيديوها  وايرتيت جيعل الطالب رك ر 
اجيابياً م العملية التعليمية التعلمية مما يتي  لت اكتساب ركرب قدر م  املقارا ك كما رن است داش التاذا  النكية 

بة يتحررون م  رذةةة ات اخلوأ وال بت مما ي ري اىل ال تةةة  ع  متةةةاعرهم الداخلية اإلجيابية م رعلم  عل الطل
املارةك كما رن اسةةةت داش التةةةاذةةةا  النكية ومبا فيقا م  قدرة عالية م رونةةةي  املفاهيم واملعلوما  ورنمية املقارا  

 لدف الطلبة  عل البيئة ال فية جا بة كري منفرة. 
واليت ركد  على وجور فروا بط  ((Al-Mutairi, 2013النتي ة ميف ما جاج  بت رراسةةةةةةةةةةةةةة املطريي  ورتوافت هنه

املتوسةةةةةةطط اعسةةةةةةابيط املعدلط على اختبار التح ةةةةةةيل البعدي م مارة الرتبية اإلسةةةةةةالميةك يعرف لطريية التدريسك 
ب الطريية ميف رقراام الني  ررسةةوا دسةةول ةةاحل الطلبة الني  ررسةةوا دسةةب طريية التعلم اإلل رتوينك عند مياريتقم 

ااعتياريةك ورسةةةفر  الدراسةةةة كنلك وجور فروا بط املتوسةةةطط اعسةةةابيط املعدلط على اختبار التف ري اإلبداع  
البعدي يعرف لطريية التدريسك ول ةةةاحل الطلبة الني  ررسةةةوا دسةةةب طريية التعلم اإلل رتوينك عند مياريتقم  قراام 

سةةةةةةةةب الطريية ااعتيارية. وما يعرز م  رلك النتي ة ما جاج بت ريرير املنتدف ااقت ةةةةةةةةاري العامل  الني  ررسةةةةةةةةوا د
World Economic Forum, 2015))  ديث  كر رن مقارا  اليرن اعاري والعتةةةةةةةةةري  رُةعبو ر الطلبة على التعامل

ا  نك وستوي كنلك على شميف التحداي  املعيدة م ل التف ري النيديك ودل املتةةةةةةةةةةةةة ال ك واإلبداتك والتعاو 
الت  ية وكيفية رعامل الطالب ميف البيئة املتغرية دو م م ل دب ااستطالتك وامتالا املباررةك وامل ابرة وااورارك 

 واليدرة على الت ي ك وال فا  اليياريةك والوع  ااجتماع  وال يام. 
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اليبل   ة اد ةةةةاجياً بط متوسةةةةطا  ااختباري والني ين  هل روجد فروا رال نتائج السؤؤؤاال الوالم ومناقشؤؤؤتها:
والبعدي م است داش التاذا  النكية م رنمية مقارا  اليرن اعاري والعتري  لدف طلبة ال   التاسيف م مارة 
الدراسةةةةةا  ااجتماعية رعرف ملتغري التح ةةةةةيل الدراسةةةةة ؟ مت اسةةةةةت داش املتوسةةةةةطا  اعسةةةةةابية وااارافا  املعيارية 

ك ومت اسةةةةةةةت داش اختبار سليل التباي  األداري (4)لالختباري  اليبل  والبعدي كما يونةةةةةةةحت جدوت  للدرجة ال لية
ONE WAY ANOVA   ك واختبار ذيفيت (5)كما يونحت جدوتScheffe's Test  (.6)كما يونحت جدوت  

املتوسنات احلسابية والحنرافات املعيارية ملستوايت الختبارين القبلي والبعدي ملتغري التحصيل  4جدول 
 الدراسي

 ةالنسبة املئوي الحنراف املعياري املتوسط احلسايب العدد التحصيل الدراسي الختبار

 القبلي

 %2 24749. 1.87 2 حيتاج اىل مساعدة

 %29 71891. 2.47 26 ميبوت

 %31 73737. 2.60 28 جيد

 %21 58202. 2.79 19 جيد جداً 

 %17 60415. 3.00 16 ممتاز

 البعدي

 %2 14142. 1.80 2 حيتاج اىل مساعدة

 %9 87790. 3.87 8 ميبوت

 %17 29952. 3.89 15 جيد

 %24 27877. 4.26 22 جيد جداً 

 %48 43321. 4.30 44 ممتاز

وجور فروا هاهرية م متوسةةةةةةةةةةةةةطا  ااختباري  اليبل  والبعدي ملتغري التح ةةةةةةةةةةةةةيل  (4)يالدم م  خالت جدوت 
فيد مت اجراج سليل التباي   0.05 الدراسةةةةةةةة ك وملعرفة ما ا ا كايت هنه الفروا رالة اد ةةةةةةةةاجياً عند مسةةةةةةةةتوف الدالة

 (.5)كما يونحت جدوت   ONE WAY ANOVAاألداري 
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ملستواي  ااختباري  اليبل  والبعدي ملتغري  ONE WAY ANOVAسليل التباي  األداري  (5)جدول 
 التح يل الدراس .

مصدر        الختبار
 التباين

جمموع      
 املربعات

درجات 
 احلرية

متوسط 
 املربعات

قيمة  
 ف

مستوى 
 الدللة

 القبلي
 1.091 4 4.366 بط اجملموعا 

 456. 86 39.235 راخل اجملموعا  057. 2.392

  90 43.600 ال ليةالدرجة 

 البعدي
 3.488 4 13.953 بط اجملموعا 

 190. 86 16.373 راخل اجملموعا  000. 18.323

  90 30.326 الدرجة ال لية

 
 ملسةةتوف ااختبار اليبل   0.05  عدش وجور فروا رالة اد ةةاجياً عند مسةةتوف الدالة (5)م  خالت جدوت يتاةة  

ربعاً ملتغري التح ةةةةةةةةةيل الدراسةةةةةةةةة ك وهنا معناه ر اف  املسةةةةةةةةةتوف التح ةةةةةةةةةيل  للطلبة على ااختبار اليبل  عند عينة 
اليت رهقر  ريارب النسب املئوية  (2016)الدراسة. وروافيت هنه النتي ة ميف ما جاج  بت رراسة اخلرمي والغامدي 

 (5)دوت م  خالت جات م  اجملاا . ويتاةةةةةةة  كنلك لتوافر مقارا  اليرن اعاري والعتةةةةةةةري  م احملتوف ل ل و
ربعاً ملتغري التح ةةةةةةةةةةيل  ملسةةةةةةةةةةتوف ااختبار البعدي 0.05وجور فروا  ا  رالة اد ةةةةةةةةةةاجية عند مسةةةةةةةةةةتوف الدالة 

الدراس ك مما يع  عدش ر اف  املستوف التح يل  للطلبة على ااختبار البعدي عند عينة الدراسة. ولبيان م لحة 
 (.6)دسب جدوت  Scheffe's Testاختبار ذيفيت ا مت است داش م  ر ون الفرو 

لدالة الفروا م مستوف ااختبار البعدي دسب متغري التح يل  Scheffe's Testيتاجش اختبار ذيفيت  6جدول 
 الدراس 

 القيمة الحتمالية اخلنأ املعياري الفروق بني املتوسنات التحصيل الدراسي

 حيتاج إىل مساعدة
 000. 34495. *-2.07500- ميبوت

 000. 32845. *-2.09000- جيد
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  0.05دالة عند مستوى *

 ملستوف ااختبار البعدي 0.05وجور فروا  ا  رالة اد اجية عند مستوف الدالة  (6)يتا  م  خالت جدوت 
واجليد جداً  كبط مسةةتوف حيتاج اىل مسةةاعدة م  جقة وبط املسةةتوف امليبوت واجليدربعاً ملتغري التح ةةيل الدراسةة ك 

 000. 32225. *-2.46591- جداً  جيد

 000. 31546. *-2.50227- ممتاز

 مقبول

 000. 34495. *2.07500 حيتاج اىل مساعدة

 1.000 19102. -01500.- جيد

 327. 18014. -39091.- جداً  جيد

 176. 16770. -42727.- ممتاز

 جيد

 000. 32845. *2.09000 حيتاج اىل مساعدة

 1.000 19102. 01500. ميبوت

 168. 14610. -37591.- جداً  جيد

 049. 13046. *-41227.- ممتاز

 جداا  جيد

 000. 32225. *2.46591 حيتاج اىل مساعدة

 327. 18014. 39091. ميبوت

 168. 14610. 37591. جيد

 999. 11393. -03636.- ممتاز

 ممتاز

 000. 31546. *2.50227 حيتاج اىل مساعدة

 176. 16770. 42727. ميبوت

 049. 13046. *41227. جيد

 999. 11393. 03636. جداً  جيد
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 واجليد جداً واملمتازك ويتاةة  كنلك وجور فروا رالة اد ةةاجياً بطك واملمتاز م  جقة رخرف ول ةةاحل امليبوت واجليد
 املمتاز م  جقة رخرف ول احل املمتاز.اجليد م  جقةك وبط 

وم  خالت رلك النتي ة فأن هنا يع  وجور ر ر لطريية التعلم نسةت داش التةاذةا  النكية م رنمية مقارا  اليرن 
اعاري والعتةةةري  لدف عينة الدراسةةةةك ورن يييف الطلبة   يواجقوا ري وةةةعوبة م عملية التعلمك وقد يعور رياةةةاً اىل  

دراسةةةةةةا  ااجتماعية مارة ديوية مرربطة نلبيئة الطبيعية والبتةةةةةةرية بتةةةةةة ل كبري مما يتي  عرض عوامل كون مارة ال
 الطبيعة م التاذا  النكية مما جينب املتعلم او التعلم وسببت نملارة.   

وا اىل وجور فر  ((Khalil and Al-Omari, 2019وروافيت هنه النتي ة ميف ما جاج  بت رراسةةةةةةةة خليل والعمري 
 ا  رالة اد ةةاجية بط ررجا  طالب اجملموعتط الت ريبية والاةةابطة م التطبيت البعدي م ااختبار التح ةةيل  

م ما  كره ع  بعل  (Salama, 2006)ل ةةةةةةةاحل اجملموعة الت ريبية. و  رتوافت هنه النتي ة ميف ما جاج بت سةةةةةةةالمة 
لعملية ا كياب اار ات ااجتماع  املباذر بط عناور اال عون  اليت قد سوت رون رطبيت التاذا  النكية منق

التعليمية التعلميةك كما رن رطبيت م ل هنه التةةاذةةا  حيتاج اىل بنية ستية م  رجقرة ومعدا  رتطلب ر لفة عالية 
 قد ا رتوفر م ك ري م  األديان لدف امل سسا  التعليمية امل تلفة.

ن هل روجد عالقة اررباطية رالة اد ةةاجياً بط مسةةتوف مقارا  الير  ين والني نتائج السؤؤاال الرابع ومناقشؤؤتها: 
اعاري والعتري  وبط مستوف التح يل الدراس  م ااختباري  اليبل  والبعدي لدف طلبة ال   التاسيف م مارة 

اليبل   بط ررجا  رفرار العينة م ااختباري  ((Pearson؟ مت اسةةةةةةةةةةةةةت داش معامل ارربائ الدراسةةةةةةةةةةةةةا  ااجتماعية
 (.7)والبعدي وهنا ما يونحت جدوت 

معامل ارربائ بريسون لالختباري  اليبل  والبعدي وللتح يل الدراس  7جدول   

 ن مستوى الدللة معامل الرتباط الختبار

 0.003 **304. القبلي

91 

 0.000 **509. البعدي

  0.01** دالة عند مستوى    

وجور اررباطاً طررايً ورات اد اجياً بط مستوف مقارا  اليرن اعاري والعتري  وبط  (7)يتا  م  خالت جدوت 
التح ةيل الدراسة  م ااختبار اليبل  لدف طلبة ال ة  التاسةيف م مارة الدراسةا  ااجتماعيةك ديث بل  معامل 
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وجور اررباطاً ( 7)دوت كما ويتاةةة  م  خالت ج  .0.01 وهو رات اد ةةةاجياً عند مسةةةتوف الدالة (0.304)اارربائ 
طررايً ورات اد ةةةةاجياً بط مسةةةةتوف مقارا  اليرن اعاري والعتةةةةري  وبط التح ةةةةيل الدراسةةةة  م ااختبار البعدي 

وهو رات اد ةةةاجياً ( 0.509)لدف طلبة ال ةةة  التاسةةةيف م مارة الدراسةةةا  ااجتماعيةك ديث بل  معامل اارربائ 
 .0.01عند مستوف الدالة 

ت كلما اررفيف التح يل كلما رسقم م اررفات مستوف املقارا ك مبعىن رن التح يل األفال يسقم م وهنا يفسر ري
  ط الطالب م  اكتسةةةاب مقرا  اليرن اعاري والعتةةةري  بتةةة ل رسةةةرت ورفاةةةل م   وي التح ةةةيل املن فل. 

اليت رهقر   (,Arsad, 2010 Soh & ،Osman)وارفيت هنه النتي ة ميف ما جاج  بت رراسة ع مان وسوه وررسد 
ع  وجور عالقة اجيابية كبرية وقوية بط مقارا  اليرن اعاري والعتةةةةري  وا اها  الطالب او الفيرايج. واختلفت 

عدش وجور عالقة اررباطية  (Khalil and Al-Omari, 2019)هنه النتي ة ميف ما جاج  بت رراسةةةة خليل والعمري 
تطبيت البعدي م ااختبار التح ةةةةةةيل . ورذةةةةةةار  العديد م  الدراسةةةةةةا  بط ررجا  الطالب عينة الدراسةةةةةةة م ال

 , Stewart, Cartier & Passmore)ورراسةةةةةةةة سةةةةةةةتيوار  وكاررر ونشور  (،(Haney, 2003ربرزها رراسةةةةةةةة هاين 

اىل نةةةةةرورة روفر بيئة وةةةةةفية يتةةةةةطة رنب ت مبارجقا م  مقارا  اليرن اعاري والعتةةةةةري ك ييوش فيقا الطالب  (2004
بدور اجيايب ر ناج التعلم. ووفت  لك فيد بينت رلك الدراسةةا  رن مقارا  اليرن اعاري والعتةةري  رسةةاعد م رفيف 

 مستوف التح يل وزايرة فاعلية الطالب للتعلم.

 حاتالتوصيات واملقرت 
  اعدار برامش ردريبية للمعلمط لتدريبقم على اسةةةةةةةةت داش التةةةةةةةةاذةةةةةةةةا  النكية وعيد رورا  رنم  م  معرفتقم

مبقارا  اليرن اعاري والعتةةةري  وكيفية رنفينها م امليدان التعليم  وسديد ر رها على مسةةةتوف روافيقم املق  
 ومستوف اادرتاا الوهيف  واا اه او مقنة التدريس.

  على روفري ذاذا   كية بعدر كاأ  م املدارس التعليمية وجلمييف الف وت الدراسية مب تل  مستوايهتا العمل
 والعمل على سسط وسديث ذب ة اايرتيت م املدارس.

   ردريب الطلبة على است داش التاذا  النكية ومساعدهتم م رنمية مقاراهتم النارية مبا يتناسب وميف مقارا
 عتري .اليرن اعاري وال

  ا راج برامش اعدار املعلمط م اجلامعا  وال ليا  م السلطنة مبساقا  رتعلت نست داش التاذا  النكية م
 رنمية مقارا  اليرن اعاري والعتري  م التعليم.
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  اجراج املريد م  البحوث دوت ر ر اسةت داش التةاذةا  النكية م رنمية مقارا  اليرن اعاري والعتةري  لدف
 م  اجلنسط وم مرادل رعليمية جتلفة. الطالب

  عيد ورش عمل هتدأ اىل أتهيل املعلمط للتعرأ اىل وسةةةةةةةةاجل رنمية مقارا  اليرن اعاري والعتةةةةةةةةري  لدف
 الطلبة نست داش التاذا  النكية.
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Abstract 

Under In light of our era, the issue of organizational performance is considered the conclusion 

that organizations seek to maximize. And to confirm this, the current study focused on 

developing an integrated research framework to study strategic vigilance in the sense of insight 

into the organizational future. As each institution seeks to achieve a distinguished 

organizational performance and reputation, and there is no doubt that this requires a depth of 

vision and strong commitment on the part of senior management to the applications of strategic 

management. The study focused on crystallizing the meaning of strategic vigilance and 

organizational reputation (applied research of the Iraqi Rafidain Bank - the main branch in the 

capital, Baghdad) This is to measure the impact of strategic vigilance practices on the bank’s 

reputation and competitiveness in the Iraqi banking market. 

The study resulted in a state of depth of alertness and the resulting reputation, which confirms 

the high positive trends on the part of the bank's clients. Perhaps this study will be a modest 

contribution towards strengthening this concept and paving the way for other researchers to 

delve into its field. Through the recommendations and conclusions recommended achieving the 

goals and objectives of the organization. 
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 امللخص

يف ضوء عصران هذا يعترب موضوع االداء التنظيمي، اخلالصة النهائية اليت تسعى املنظمات اىل تعظيمها، وأتكيدا 
ستقبل ار حبثي متكامل لدراسة اليقظة االسرتاتيجية مبعىن استبصار املعلى ذلك تركزت الدراسة احلالية يف وضع اط

التنظيمي؛ حيث تسعى كل مؤسسة اىل حتقيق اداء ومسعة تنظيمية متميزين، وال شك أن هذا يتطلب عمق للرؤية 
عىن اليقظة متطبيقات االدارة االسرتاتيجية، وقد اهتمت الدراسة ببلورة لوالتزام شديد من جانب االدارة العليا 

لعاصمة بدداد  وذلك الفرع الرئيسي اب  –االسرتاتيجية، والسمعة التنظيمية )دراسة تطبيقية ملصرف الرافدين العراقي
 هبدف قياس أثر ممارسات اليقظة االسرتاتيجية على مسعة املصرف وتنافسيته يف السوق املصرفية العراقية.

ظة وما ترتب عليها من السمعة مبا يؤكد االجتاهات االجيابية العالية وقد نتج عن الدراسة، وجود حالة من عمق اليق
صرف. ولعل هذ  الدراسة تكون اسهاما متواضعا ابجتا  تعزيز هذا املفهوم وتعبيد الطريق لباحثن املمن جانب عمالء 

 .اايهتاوغاهداف املنظمة  لتحقيق هباوصي عن طريق االستنتاجات والتوصيات امل .اخرين للخوض يف مضمار 

 

Keywords: reputation of the organization, strategic alertness 

 اليقظة االسرتاتيجية، السمعة التنظيمية الكلمات املفتاحية:

 مقدمة

ها على رفاهية ملا هلا من امهية على الناتج القومي للبلد وانعكاستسعى خمتلف املنظمات اىل تعظيم مسعتها التنظيمية 
 ابستبصار تعىن واليتالعلمي  البحث جمال يف الكافية العناية تلق مل فإهنا االسرتاتيجية اليقظة اما ،اجملتمع يف الفرد

 والسمعة االداء تحقيقل سعيا املتالحقة والتديريات العوملة ظروف ظل يف به احمليطة واملتدريات التنظيمي املستقبل
جلوانب الباحثة لتسليط الضوء على هذين املوضوعن اليت تتعلق اب، وبناءًا على ما تقدم تروم ة املتميزةتنظيميال

التنظيمية وابراز دورها يف املنظمات ملا هلا من امهية يف حتقيق اهدافها، وألمهية القطاع املصريف ظهرت امهية الولوج يف 
اتيجي، ومن اجل االسرت  الدراسة يف اطار التحدايت البيئية اليت جتوهبا املنظمات عموما بدية احلفاظ على وجودها

حتقيق الدراسة فقد تناول اربعة مباحث خصص االول لعرض املنهجية اما الثاين فتناول اجلانب النظري يف حن 
 خصص الثالث لعرض النتائج التطبيقية للعينة وخصص الرابع لالستنتاجات والتوصيات.
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 الدراسة منهجية /األول املبحث

 الدراسة مشكلة اوال:

 العراقي؟ الرافدين ملصرف التنظيمية السمعة على االسرتاتيجية اليقظة أثر ماحول  الدراسة مشكلة تتمحور

 ،املنظمة اهداف لتحقيق تطويعها على والعمل ملستقبلا توقعاتو  البصرية عمق يف تتمثل االسرتاتيجية اليقظةمبا ان 
 التنافسية توازداد السمعة وحتسنت التنظيمية والفاعلية الكفاءة ازدادت االسرتاتيجية اليقظة تلك زادت كلماف

  Stonehouse., G., et (2002).السوقية

 الدراسة أمهيةاثنيا: 

 :التالية النواحي من امهيتها الدراسة تكتسب

 يف التنظيمي األداء جممل لتطوير الالزمة اجلهود وكل ،Taylor, et(1984) املتطورة العلمية املبادئ تطبيق .1
 .العراقي الرافدين مصرف ومنها اخلدمية، املؤسسات وخاصة املؤسسات كل

 .الوظيفي الرتقي حتقيق هبدف العلمية األوساط يف مقبول علمي حبث تقدمي .2

 الدراسة أهداف اثلثًا:

 :حول الدراسة أهداف تدور

 التنافسية من عليها يرتتب وما التنظيمية السمعة على وأثرها االسرتاتيجية اليقظة مفهوم على التعرف .1
 .العراقي الرافدين ملصرف السوقية

 الرافدين مصرف يف العليا لإلدارة االسرتاتيجية اليقظة بعمق قناعتهم مستوى حول العاملن اجتاهات قياس .2
 .العاملن جانب من والتنظيمي الوظيفي وااللتزام والوالء الرضا مستوى على ذلك وانعكاس العراقي

ا عن اخلدمات املصرفية الذي يزيد من ارتباط الرض ستوىمل املصرف مع  املتعاملن (العمالء اجتاهات قياس .3
 العمالء ابملصرف.
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 الدراسة رابعًا: فرضيات

 تلك تفصيل ويتم، ن/ العراقيالرافدي ملصرف التنظيمية والسمعة االسرتاتيجية اليقظة بن ةطردي ارتباط عالقة وجدت
 وبن الرافدين ملصرف العليا لإلدارة االسرتاتيجية اليقظة بن ةطردي ارتباط عالقة : اواًل، توجدخالل من العالقة

 ة، اختياراالسرتاتيجي اليقظة تفعيل مبمارسات العليا اإلدارة التزام: هياليت و  اليقظة ملمارسات العليا اإلدارة تطبيقات
 عالقة توجد. اثنياً، الوظيفية والعالقات واملكافآت الرواتبز و التحفي، املستمر والتعلم التدريب، العاملن وتعين
 اشباع يف متمثلة للمصرف التنظيمية السمعة وبن الرافدين مصرف إلدارة االسرتاتيجية اليقظة بن ةطردي ارتباط

   يوضح تلك العالقة1والشكل رقم ) .احمللي اجملتمــــع خدمة  و العمالء رضا (العمالء وتطلعات حاجات

 

 

 

 

 

 

 املخطط الفرضي للبحث( 1شكل رقم )

 الدراسة وعينة خامسًا: جمتمع

 مجع مت حيث ككل، العراقي املصريف للجهاز ممثال ابعتبار ) العراقي الرافدين مصرف (يف الدراسة جمتمع يتمثل
 رؤساء النوعية، االدارات مدراء استقصاءو  الشامل احلصر اساس على املصرف يف االدارية اهليئة من االولية البياانت
 غري ملصدر وفقا – هلم االستبانة تقدمي مت الذين األفراد عدد حتدد فقد ،املالحظونو ، واملشرفون الوظيفية، القسام
  :كالتايل موزعن فردا (104) - رمسي

 

 االستراتيجيةممارسات اليقظة 

 التزام اإلدارة العليا.  - 1

 االختيار والتعيين. - 2

 التدريب والتعلم المستمر. - 3

 .التحفيز: المادي والمعنوي – 4

 والمشاركة.تطوير العالقات الوظيفية  – 5

 مظاهر السمعة التنظيمية

 ثقة و رضاء العمــــــــالء - 1

 ولية االجتماعية ؤتحمل المس – 2
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 اجملموع واملالحظون املشرفون النوعية االقسام رؤساء النوعية اإلدارات مدراء

8 32 64 104 

 وجاهزة كاملة استبانة 78 اسرتداد مت حيث الباحثة مساعدي بواسطة واسرتدادها االستبانة تسليم مت وقد هذا
  .املوزعة االستباانت امجايل من ،%75اي  االحصائي للتحليل

 الدراسة سادسًا: حدود

 .ادبدد/ العراقية العاصمة -الرافدين ملصرف الرئيسي الفرع، اإلدارية اهليئة يف تتمثل: ةالبشري احلدود .1

  .بدداد/ العراقية العاصمة -الرافدين ملصرف الرئيسي الفرع :املكانية احلدود .2

 .يونيو – مايو /الشهور 2020 اجلامعي العام :الزمنية احلدود .3

 البياانت مجع سابعا: أسلوب

 مدى عن للكشف ،الرافدين مصرف يف االدارية اهليئة أعضاء من األولية البياانت جلمع االستبانة استخدام مت   
 استخدام مت قدة، و التنافسي وامليزة التنظيمية السمعة من ذلك على يرتتب وما العليا لإلدارة االسرتاتيجية اليقظة عمق

 املوافقة عدم ،2   موافق غري ،3   حمايد ،4    موافق ،5   امامت اتفق: )التدريج مخاسية (LIKERT) استبانة
    1 التامة

 )الوسائل االحصائية املستخدمة( البياانت حتليلاثمنًا: 

 بن االرتباطية العالقة نتائج وتقييم لتحيل االستبيان (SPSS) االحصائي الربانمج استخدام مت
 االداء جممل على ذلك ونتائج االسرتاتيجية ليقظةل االدارية اهليئة اجتاهات ومستوى البحثمتدريات 
  .الوظيفي

 السابقة اتسعًا: الدراسات

   عدد من الدراسات اليت اجريت يف جمال متدريات البحث وكما موضح يف ادان :1يعرض اجلدول رقم )
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 ( ملخص بعض اجلهود املعرفية حول متغريات البحث1جدول رقم )

 اوال: الدراسات املتعلقة ابملتغري االول )اليقظة االسرتاتيجية(

 اثنيا: الدراسات املتعلقة ابملتغري الثاين )السمعة التنظيمية(

 الدراسات السابقة من اعداد الباحث( 2) جدول رقم

 االسرتاتيجية وثقافة التسويق واثرها على اجتاه ادارة التسويقالعالقة بني اليقظة  عنوان الدراسة .1
 2015حسن  انتصار )       الباحث والسنة

اليت تتبناها  ويقوظيفة التسوفلسفة  التعرف على امهية اليقظة االسرتاتيجية وثقافة  - اهلدف من الدراسة
 .توفرةوتناسبها مع االمكانيات امل واثر ذلك على اجتا  ادارة التسويق وظيفيا املنظمة

اجهة جعل الشركة مستعدة ملو على سامهت اليقظة االسرتاتيجية وثقافة التسويق  - نتائج الدراسة
 . لية واخلارجية  مع اهتمامها ابلبيئة الداختنبيها اسرتاتيجيا)الظروف البيئية املتقلبة 

 تتبىن ادارة الشركة بتوجهاهتا التسويقية فلسفة البيع ابلتوجه.  -
 اثر اليقظة االسرتاتيجية يف حتسني االداء التسويقي عنوان الدراسة .2

 2014امرية،  الباحث والسنة
ف االزمات واستكشا ة حمل البحثنظمالتعرف على دور اليقظة االسرتاتيجية يف امل - الدراسة من دفاهل

 التسويقية املختلفة.

 .ظهور حالة من الفهم العايل الزمات االنذار االسرتاتيجي والتسويقي يف املؤسسة - نتائج الدراسة
 قابلية اليقظة االسرتاتيجية على الكشف عن االزمات التسويقية. -

اثر ادارة املواهب يف حتسني السمعة التنظيمية الدور املعدل للثقة التنظيمية/ دراسة ميدانية  عنوان الدراسة .1
 عن البنوك التجارية االردنية.

 2018حممد مسري النجار،  الباحث والسنة
القيادي املطبق على تقوية اواصر العالقات العامة مع قياس اثر مستوى كفاءة النمط  - اهلدف من الدراسة

 العمالء يف السوق مبا ينعكس اجيابيا على السمعة والتنافسية السوقية.
من ابرز نتائج الدراسة وجود عالقة طردية عالية بن منط القيادة وجاهزية وفعالية  - نتائج الدراسة

 التنظيمية. العالقات العامة ونتائجها االجيابية لتحسن السمعة
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 للدراسة النظري الثاين/ اجلانب ملبحثا

  اوال: اليقظة االسرتاتيجية

 ةاالسرتاتيجي اليقظة نشأة .1

نتيجة  االسرتاتيجية واالهداف والرسالة الرؤية عمق يف تتمثل اليتو  االسرتاتيجية اليقظة وتطبيق لفهم ةاجاحل شأتن
 Ji H., Jin Y., Li J., Tian) املستقبل، بشأن قلقلل درامص تشكل خماطر وجود مع خصوصا املتوقع اليقن عدمل

H. & Feng S., (2015, pp. 357- 896). 

 للربامج االسرتاتيجية اخلدمات مكتب يف املهنيون خطط أن منذ االسرتاتيجية اليقظةلتحقيق ظهرت االمهية 
لتوعية املديرين   اخلصوص وجه على رؤاهم عن ذلك بعد وكتبوا الثانية العاملية احلرب خالل القوات لدعم اللوجستية

 ,Stonehouseابحلاجة اىل التخطيط االسرتاتيجي والتيقظ لعمق التفكري ملواجهة الطوارىء غري املتوقعة مستقبال 

G., pember.j,2002)،   فقد تفاقمت التحدايت مع سرعة معدالت التدري التكنولوجي، مما زاد من خماوف املديرين
 ي املستمر.ي للتجديد االسرتاتيجي من اجل التعامل مع التديري التنافسخبصوص القدرة على التخطيط بشكل استباق

 االسرتاتيجية اليقظة مفهوم -2

 انتهت ما خالصة يلي وفيما املفهوم؛ هذا إىل  Lici- rang,2013:874)وممارسيها اإلدارة علم فقهاء من كثري حتدث
 اليت االسرتاتيجية اإلدارة يف املنظم األسلوب ذلك) اأهن على االسرتاتيجية اليقظة عرف من فمنهم، افكارهم اليه
 التهديدات) احمليط يف للتحكم املفيدة املعرفة ونشر املعلومات معاجلة طريق عن ومسعتها تنافسيتها حتسن على تركز

 املوارد كل بتجنيد االهتمام يكون الصدد هذا ويف،  Suklev., et, 2012) القرارات اختاذ يف للمسامهة  والفرص

 العالقات العامة ودورها يف حتقيق اهداف املؤسسة عنوان الدراسة .2
 2012حممد جاد املشهداين،  الباحث والسنة

رتسيخ ل نظمةالتعرف على دور الكفاءة االدارية والسلوكيات القيادية على اداء امل - الدراسة من دفاهل
د ة قيمدى استعداد املنظماالعمال، والكشف عن رفع كفاءة العمل على و السمعة 
ة حتقيق عن طريق توفري مكوانهتا لبحث امكانيالقيادة الفعالة  اجراءاتلتطبيق  الدراسة

 .ل البحثحم بيئة االعمال العراقيةالقيادة ونتائج االداء يف معدل جيد من التوافق بن 
لتعاون ت انسانية تقوم على ا ضرورة انتهاج القيادات االدارية سلوكيااهنت الدراسة اىل - نتائج الدراسة

واملشاركة مع فرق العمل التنظيمي وخاصة فريق العالقات العامة ملا هلا من امهية على 
 حتسن السمعة التنظيمية للمنظمة.
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 الرتكيز يتم ما  ،(Oreilly c,a ,et, 2011ة املنظم اهداف لتحقيق وتعيينها اختيارها مت اليت البشرية املوارد وخاصة
 لتحقيق، مقدما هلا واالستعداد البيئية املتدريات الستبصار واخلارجية الداخلية املعلوماتية الشبكات نشاط على

 اهنا على االسرتاتيجية اليقظة يعرف من ومنهم، املعيقة البيئية واملخاطر التهديدات وتفادي الفرص من االستفادة
 يستخدمون مث ومن ويتعقبون فيتتبعون ةتطوعي بطريقة األفراد من جمموعة هبا يقوم واليت املستمرة اجلماعية العملية)

 األعمال فرص إنشاء هبدف وذلك للمنظمة اخلارجي احمليط يف حتدث قد اليت التديريات ختص اليت املتوقعة املعلومات
 .عامة بصفة التأكد عدم وعنصر األخطار وتقليل

 عليه تبىن الذي األساس أبهنا  Popachroni a., heracleous, et, 2014) االسرتاتيجية اليقظة عرف من ومنهم
 الفرص عن للكشف واملتوقعة القائمة االقتصادية واملؤثرات التكنولوجيو  العلمي للمحيط والتحليل املراقبة قرارات

 واملعلومة الفكرة علىتركز  االسرتاتيجية اليقظة، وترى الباحثة ان املؤسسية السمعة تطوير على للعمل والتهديدات
 .املستقبلية القرارات اختاذيف  لرتشيدل اسرتاتيجية صفة هلا اليت واملهارة

 املنظمات يف االسرتاتيجية اليقظة دور -3

 هذا تلخيص وميكن  Popadic m., cerne, m, et, 2015) املنظمات يف متكامال دورا االسرتاتيجية اليقظة تلعب
  :التالية احملاور يف الدور

 الفرص منلالستفادة  التنظيمي العمل على تؤثر متدريات من حيمله مبا املستقبل استبصار مبعىن :التوقع -أ
  .Wang, c., walker, e.a, 2007)ملخاطرذ  اهل السلبية اآلاثر وتقليل املتاحة

 واملوارد االدوات كل لتجنيد هبا املؤثرة والعوامل مستقبال املتوقعة البيئية املتدريات تتبع هبا ويقصد :املراقبة -ب
  .التنظيمية السمعة على حفاظا ملواجهتها الالزمة

 بتقنيات السوق على للهجوم احملتملن واجلدد احلالين املنافسن نشاطات على التعرف به ويقصد :الكشف -ج
 .مستحدثة

 املنافسن وجناحات اخطاء وتقييم اجلديدة األسواق وخصائص تطورات لتفهمك وذل :املستمرالتعلم  -د
  . Wang, c., walker, ea., ET, 2006) .التنظيمية السمعة تحسنل منها واالستفادة
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  أنواع اليقظة االسرتاتيجية -4

 موسياساهت واحملتملن احلالين املنافسن على التعرف بكيفية املرتبطة اليقظة تلك وهي :التنافسية اليقظة -أ
(Thomas c., 2005) ، من للوقاية احلاصلة للتدريات دائم تنصت عملية عن عبارة هي التنافسية فاليقظة 

 قائدة املؤسسة فتكون التابع الفعل رد وليس السابق الوقائي العمل اي الفرص من واالستفادة املخاطر
 .له اتبعة وليست للتديري

 . رغباهتم وتطور املستهلكن أذواق يف والتنبؤ ابملراقبة وهي تلك اليقظة املرتبطة :التجارية اليقظة -ب

 الوالء لتحقيق للمنظمة التكنولوجي امليدان يف جديد هو ما كل رصد على وتعتمد :التكنولوجية اليقظة -ج
 املنظمة.ملنتجات وخدمات  العمالء جانب من

 والثقافية واالجتماعية والقانونية والسياسية االقتصادية للتطورات والتيقظ املراقبة عملية وهي :احمليطية اليقظة -د
 املنظمة. عمل يف تؤثر اليت

 االسرتاتيجية اليقظة بلوغ دون حتول اليت احلواجز  -5

 امليل بسبب حالنجا  متطلبات مع تكيفلل االسرتاتيجية اليقظة حتقيق خماوف ازدادت :الدخول حواجز -أ
 تتوقع مل اليت الشركات واجهت 1977 عام ففي يةاحملم للشركات تنافسية آاثر هلا كان اليت الدخول حواجز إىل
 ضوء فيف (Ji H., e. Al., 2015, pp. 357- 896) .السوق داخل نفسها وضع إعادة يف صعوبة ،التديريات هذ  مثل

 والسياسية التنظيمية املقاومة لكن شكليا اوضاعها من التعديلاملنظمات  من كثري حاولت ةاملتسارع البيئية التدريات
 مثلةالا بعض أشارت وقد  (Popadic M., t. al., 2015, No. 2).يذالتنف صعب التديري من جعلت واالجتماعية

على سبيل ف (Karel, t. al., 2013, pp. 57-72)ة، السوقي احلصة وتوسيع للتقدم فرصا أضاع قد اليقظة ضعف أن اىل
الذين يقدمون املنتجات  نتاالنرت فقدت مسعتها أمام جتار التجزئة اجلدد عرب اليت العالمة التجارية ملتاجر التجزئة  لاملثا

واخلدمات ويقومون بتسليمها للعمالء يف بيوهتم نعم فقد أصبح تسليم املنتجات واخلدمات ووسائل املتعة والرتفيه 
 ,.Asif,m) ةنت وحىت أعتاب البيوت واقرتب من ان يكون هو القاعدة ملن يريد النجاح يف ظل العوملعرب االنرت 

fisscher,o.a m.,debuijin,e.j., 2010  ،من العمل وفقا لتوقعات  وهنا نؤكد على ما طالب به فيليب كوتلر
تكون البداية من التنظيمية من البداية للنهاية فاملستهلك ورغباته واعتبار مصاحل املستهلك هي املرشد لكل االنشطة 

 الباحثة وترى ،يف هذا العصر الذي ال يثبت فيه اال التديري السوق والنهاية ابلسوق فاملستهلك هو الوسيلة واهلدف
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 تركيز نقلوا فقد اسرتاتيجية ويقظة براعة يعد اخلروج حواجز على للتدلب مرنة اسرتاتيجيات املديرون ابتكار إن
 تعكس استباقية مبرونة وذلك وانمي مزدهر طلب ذات أسواق إىل الراكد الطلب ذات األسواق عن بعيًدا أنشطتهم

 ( Bahrami, H., & Evans, S.2011, 21–39) . املتدري العامل بظروف الوعي وعمق الرباعة

 الشركات جعلت عاطفيةو  اسرتاتيجيةو  اقتصادية مؤثرات كوهنا يف اخلروج حواجز تتمثل :اخلروج حواجز -ب
 عاليةال روجاخل حواجزقت خل لذلك نتيجة سلبية أو منخفضة عوائدمع حتقيق   مضطربة انتاج خطوط يف تعمل
 .بسهولة السوق من اخراجهم ميكن ال الفاشلن واملنافسن الزائدة فالسعة معيقة عكسية آاثر ذات صناعية بيئة

(Bergh, D. D., t. al., 2008, 133–148)  تلك واملعدات اآلالت يف التخصص عمق اخلروج حواجز اخطر ومن 
 استخدامات إىل حتويلها ميكن ال اليت الورق صناعة معداتمثل    آخر جمال يف تعمل ان ميكن ال اليت االصول
  (Bock, A. J., t .al., 2012,  pp. 279–305) خردة بيعها مت اذا اال للمنافسن بيعها أو أخرى

إن الشركات واملؤسسات املختلفة اليت تريد البقاء يف العامل  :وضعف السمعة والتنافسية شدة املنافسة -ج
خاوف املتعلقة ابحلفاظ أدت املفقد التنافسي املتدري البد هلا من برجمة نفسها ملقاومة املنافسن والبقاء يف السوق 

تعداد للتديري قبل بة التنافسية السوقية واالسواكملخنراط يف أنواع خمتلفة من األنشطة لالعلى اليقظة االسرتاتيجية 
  (Rados, T., 2010, pp. 39-57) ضياعال

 إىل التكنولوجي اليقن عدم امام املؤسسات اضطرت :النطاق ت يفوختفيضا مرنة لعمليات اللجوءضرورة  -د
 والتخلص املنتجات، حتديث على االصرار أدى فقد تقادمها قبل احلالية مهاراهتا حمل إلحالهلا جديدة قدرات تطوير

 دعم مت فقد املخاطر تلك تواجه اليت الشركات عمليات مرونة لتطوير الالزمة امليزانيات وضع اىل التقادم اعباء من
 اكتسبت لقد .املنتج حياة دورة أوقات تسريع مع املنتج لتطوير الوظائف بن أكرب تعاون خالل من املرنة العمليات
 هااكسبت للعمليات املرنة واإلدارة املعلومات وتكنولوجيا اإلدارة أنظمة يف اليقظة االسرتاتيجية الرؤية ذات الشركات

،  Veskaisri,k.,chan,p.,et, 2007) للسوق املتدرية للظروف التوقع عمق عن بعيدا لتتحقق تكن مل تنافسية مزااي
 الدورة وقت بتقليل االهتمام زايدة خالل من االسرتاتيجية األهداف بتحقيق احراز  مت الذي التقدم قياس مت ولقد

 يف مرونتها على للحفاظ الشركات سعي خالل من للعملية املستمرة والتحسينات الساعة، سرعة وزايدة السلعية،
 (Salkic, Ismet, 2014, pp. 61 – 77) .املنافسن مواجهة

 ميكن الشركات لدى التقليد حواجز توفرها اليت املؤقتة احلماية إن :التنظيمية الصالبة على التدلبضرورة  -ه
 احلدود؛ هذ  عند الشركة نشاط جيمد مما االسرتاتيجية ضروراهتا تديري إىل للحاجة املنظمة استجابة من ختفف أن
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 ذات الداخلية القوة نقاط على للحفاظ بديلة أساليب لتطوير الظروف تتحدى أن البارعة االدارة على جيب بل
  (Wijesinghe, et. Al., 2012) القيمة

 السمعة التنظيميةاثنيا: 

 التنظيمية السمعة مفهوم .1

 من واحدةاملنظمة وتعترب   مع املتعاملن مجهور عند املتوفرة التجارية والعالمة الذهنية الصورة التنظيمية السمعةمتثل 
 إىل الوقت مبرور تتحول أن ميكن واليت ،السوقية قيمتها جانب إىل ةنظمامل متتلكها اليت التجارية املعنوية األصول أهم

 ابرزًا جتارايً  امسًا منها وجتعل  Rados,t., 2010) ،اهل واالقتصادية االجتماعية املكانة عليه تُبىن مهم تسويقي رصيد  
 قدرة وأكثر قيمة أكثر تكون ما دائًما اجليدة السمعة ذات التجارية والعالمات الشركات أن املؤكد ومن، السوق يف

 جتا  كبرية تنموية قفزات و متسارعة تطورات حتقيق ميكنها وابلتايل السوق، يف عالية تنافسية نتائج حتقيق على
 .االسرتاتيجية أهدافها

 بناء السمعة التنظيميةاسرتاتيجيات  .2

 وتعزيز اخلاصة ابملنظمةالصورة الذهنية  بناء يف املساعدة شأهنا من اليت اهلامة االسرتاتيجيات من عدد يلي فيما 
 املنافسن بن تواجدها

 _brand_building_strategies/5https://blog.mostaql.com/top_ 

 والعمالء ابملنافسن مزدمحة أسواق يف اليوم الشركات تعمل :العمالء ورضاء ثقة اكتساب على اعمل -أ
 متنح األمد طويلة قوية عالقات بناء حنو التوجه االسرتاتيجية اليقظة ذات االدارة على يتوجب لذلك واملنتجات،

 ال الذي املدلل الفىت ذلك أنه ولريى التجارية، العالمة لدى ومكانته الشخصي املستوى على أبمهيته شعورًا العميل
 عالقات إدارة خبري يقول كما ،فقط خدمة او منتج مقابل للشركة النقود لتوريد عميل جمرد ليس فهو ابدا ال له يقال

 آبل، شركة تفعلكما  منتجاهتا مع العميل لتجربة والنفسية الشعورية اجلوانب على الشركات تركز أن جيب العمالء
 ة: التالي االجراءات خالل من ذلك ويتحقق امازون وشركة

./137094https://specialties.bayt.com/ar/specialties/q/  

 أو املبيعات، زايدة التحويل، معدالت زايدة احملتوى هذا من اهلدف يكون قد :اجلودة عايل حمتوى كتابة -ب
 اهلدف حبسب احملتوى وطبيعة شكل وخيتلف الويب، وتطبيقات اإللكرتونية واملتاجر املواقع حال يف الزايرات زايدة

file:///D:/Users/ghadeer/Downloads/_brand_building_strategies/%22https:/blog.mostaql.com/top_HYPERLINK%20%22https:/blog.mostaql.com/top_5_brand_building_strategies/%225HYPERLINK%20%22https:/blog.mostaql.com/top_5_brand_building_strategies/%22_brand_building_strategies
https://specialties.bayt.com/ar/specialties/q/137094/
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 ،نظمةامل مسعة حتسن منه اهلدف حمتوى عن كلًيا خيتلف قد املثال سبيل على املبيعات لزايدة توىفاحمل ورائه، من
 وحتمل والعاملن العمالء مع والعالقات املنتج جودة على ة ابلرتكيزاجلود عايل مبحتوى العناية علينا يتوجب لذلك

 وجيعلهم اجملال هذا يف الشركة متتلكها اليت واملعرفة اخلربة مقدار للجمهور يُظهر اجليد فاحملتوى، اجملتمع جتا  املسؤولية
 .خرباء مع تعامل هو عهام تعاملهم أبن واثقن

 لتعاملل فعال حمتوى نشرل خبرية بشرية مهارات وتوظيف :الشركة موقع ضمن مدونة امتالك على رصحلا -ج
 اسرتاتيجيات تتبىن اليت الشركات معظم تفعل كما الربيدية والقائمة االجتماعي التواصل وسائليف  العمالء مع

 .السمعة حتسن على يعمل فهذا ابحملتوى التسويق

 فئات كل حاجات إلشباع واالسعار العبوات احجام تعددو ة اخلدمي القنوات كتعدد ة:تنافسي ميزة كامتال -د
 جوجل شركة مثال ذلك ،نفسه اجملال ضمن العاملة األخرى الشركات من املنافسن عن شركتك مييز ما هذا العمالء

 البحث حمركات من أحد ال اإلنرتنت، عرب تتم اليت البحث عمليات من  %70عرب  جترى حبث حمرك متلك فهي
 كيف املنافسون يعرف ال والذي خاصتها ركاحمل خوارزمية وجودة دقة يف منافستها أو جماراهتا على قادر األخرى

 إذ جوجل دمهاقت اليت املنتجات تشكيلة اتساع عدا هذا السوقية والتنافسية التنظيمية السمعة أسرار اكرب إنه يعمل
 األخرى الشركات على يصعب واليت وأمهها التقنية الشركات أكرب من جيعلها مما اخرتاع براءة  2000من أكثر متتلك

 ا. منافسته
http://www.nasdaq.com/symbol/goog 

 تنشط الذي اجملتمع يف حضورها مدى على مؤسسة أي مسعة تعتمد :االجتماعية وليةؤ للمس املؤسسة حتمل -ه
 يفنها ع إجيابية صورة لرتسيخ مهًما عاماًل  تكون أن الشركة فيها تساهم اليت االجتماعية لألنشطة ميكن لذلك فيه

 العمالء اجتاهات قياس من أتضح  2017للعام تعود إحصائية فيف .ككل واجملتمع والعمالء اجلمهور أذهان
 الشركة تقوم أن يتوقعون األمريكين من  %80حوايل أن كنتاكي منتجات مع التعامل خبصوص االمريكين
 فريق رعاية أو األهلية للمؤسسات تربعات تقدمياو  خريي حفل كرعاية االجتماعية ابألنشطة ما بشكل ابملسامهة
 التجارية ةالعالم حضور من تعزز كهذ  مسامهات فإن التجاري نشاطها طبيعة عن النظر بدض حملي رايضي
 .فيه تنشط الذي ابجملتمع

  .https://www.alwatanvoice.com/arabic/content/print/537134.htm   

 

http://www.nasdaq.com/symbol/goog
https://www.alwatanvoice.com/arabic/content/print/537134.html
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 التنظيمية السمعة حتقيق يف االسرتاتيجية اليقظة أثر -3

 وااتحة شدفهم وااثرة املرؤوسن إهلام حافزل، األو ا، ومه ان تتوفر عنصرين جيب التنظيمية السمعة لتحقيق     
 على القائد يعمل مبقتضا  والذي الثقايف احلافز،  والثاين.املستقبلية واألهداف الرؤاي رسم يف للمشاركة هلم الفرصة
 ,.Simon, F. J. G., et .al)  .جديدة أبساليب القائمة األوضاع وتطوير املشكالت حلل االبداعية األفكار تشجيع

2005, pp. 22-38 ) 
 لتحقيق األفراد ابحتياجات االهتمام من خالل العمل  فريق سلوكيات يف التأثري على يعملون التحويلين القادة إن

 فريوز) وغلللب الفريق فاعلية من يزيد أن شأنه من وهذا ومتابع وانصح كمدرب القيادي السلوك عرب النمو و االجناز

 يعمل قادة أعداد على التحويلي القائد يركز إذ عميقة يقظة حبالة اجلميع ليكون ،(2010) صقر الزهراء وفاطمة ،زيروخي
  (Tushman& Reilly’O .2011, 23 3)  .نقاش دون اعةطوال السمع عليهم افراد جمرد وليس معهم

 للدراسة العملي اجلانب :الثالث املبحث

 اوال: االحصاءات الوصفية:

 وصف وتشخيص متغريات البحث اخلاصة مبوضوع الدراسة -1

 يف عينة البحث. : التكرارات والنسب للعوامل الدميوغرافية 3) جدول

 العوامل الدميوغرافية التكرار النسبة
 النوع ذكر 35 45%
 انثى 43 55%
سنة ٣٠اقل من  11 14%  

سنة ٤٠ - ٣١ 18 %23 العمر  
سنة ٥٠ - ٤١ 26 33%  
سنة ٦٠-٥١ 24 30%  
 متوسط 15 19%

 جامعي 33 %42 املؤهل
 ماسرت 26 34%
 دكتوراه 4 5%
سنوات ١٠اقل من  36 47%  

سنة ١٥اىل  ١٠من  23 %29 اخلربة الوظيفية  
سنة فأكثر ١٥ 19 24%  
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من  ٪٤٥مت دراسة التكرارات والنسب للعوامل الدميوغرافية للعينة. نالحظ ان العينة تتكون من  , 1يف جدول رقم )
 ٤٠-٣١، من ٪١٤سنة  ٣٠من االانث. ابلنسبة للفئات العمرية توزعت ابلشكل التايل: اقل من  ٪٥٥الذكور و 

فأن التوزيع كان . اما ابلنسبة للمؤهل العلمي ٪٣0سنة  ٦٠-٥١، من ٪٣٣سنة  ٥٠-٤١، من  ٪23سنة 
دكتورا . واخريًا ابلنسبة للخربة الوظيفية فأن النسب يف العينة  ٪٥ماسرت و  ٪٣٤جامعي،  ٪٤٢متوسط،  ٪١٩

 سنة واكثر. ١٥  ٪٢٤سنة، و  ١٥-١٠من  ٪٢٩سنوات،  ١٠اقل من  ٪٤٧هي: 

 يف العليا لإلدارة االسرتاتيجية اليقظة دور لقياس املعياري واالحنراف احلسايب والوسط االرتباط معامل مصفوفة: 4 جدول
 .العراقي الرافدين ملصرف املستهدفة التنظيمية السمعة حتقيق

حماور 
 االستبيان

التزام اإلدارة 
العليا 
مبمارسة 
تطبيق اليقظة 
 االسرتاتيجية

االختيار 
 والتعيني

التدريب 
والتعليم 
 املستمر

الرواتب 
 واملكافآت

العالقات 
 الوظيفية

العالقات 
العامة 

والسمعة 
 التنظيمية

االحنراف  املعدل٪ املعدل
 املعياري

p-
value 

التزام اإلدارة 
العليا مبمارسة 
تطبيق اليقظة 
 االسرتاتيجية

1      4.5 90 0.48 0.023 

االختيار 
 0.034 0.58 76 3.8     1 **896. والتعيني

التدريب 
والتعليم 
 املستمر

.896** .896** 1    4.2 84 0.68 0.015 

الرواتب 
 0.045 0.89 92 4.6   1 **884. **764. **742. واملكافآت

العالقات 
 0.033 0.68 82 4.1  1 **896. **758. **754. **842. الوظيفية

العالقات 
العامة 

والسمعة 
 التنظيمية

.742** .884* .796** .796** .796* 1 4.5 90 0.49 0.029 

0.05, ** strong significant correlation at 0.01*significant correlation at    
، مت دراسة معامالت االرتباط بن حماور الدراسة وإجياد املعدل العام واالحنراف املعياري لكل  (2) رقم دوليف اجل

 حمور ابإلضافة اىل بيان هل ان احملور مهم للدراسة او ال. يوضح اجلدول امهية مجيع احملاور للدراسة يف مقدار الثقة 
 عالقة اجلدول على وجود وجودة يفنتائج املال وضحت. ابإلضافة اىل ذلك ٪٩٢ - ٪٨٠ومعدل احملاور بن 0.95
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. حيث تراوحت قيم معامل  ٪0.95 الثقة من مستوى دعن االستبيان فيما بينها حماور بن يةقو  طردية ارتباط
وهذا مؤشر جيد على جودة االستبيان والدراسة. اما ابلنسبة لالحنراف املعياري فأن  ٪٩٠و  ٪٧٠االرتباط بن 

فروق كبرية يف العينة. أدان  توضيح حول   دوهي جيدة وتدل على انه ال توج ٠.٨٧و  ٠.٤٤ قيمته ترتاوح ما بن
 كل حمور من حماور اجلدول اعال :

 واهتمامها العليا اإلدارة تواصل اتضح فقد: التزام اإلدارة العليا مبمارسة تطبيق اليقظة االسرتاتيجية -1
 عليها يرتتب وما الراقية التنظيمية السمعة لتحقيق واملستمر املخلص اجلماعي العمل حيقق ما بكل العميق

 واملتدريات لألوضاع االسرتاتيجية اليقظة ذات للرؤاي وفقا ، (Stewart,k.s., 2002) السوقية التنافسية من
 جهد. أي العليا االدارة تدخر فال املستقبلية والتوقعات احلالية،

 هنا ومن املصريف العمل اعباء كل تتحمل اليت القاطرة البشرية املواردتعترب : والتدريب والتعيني االختيار -2
 الالزمة واخلربات ابملهارات وتزويدهم تعينالو  ذباجل جمال يف املتواصلة اجلهود كل ببذل االدارة هتتم

 املصرفية والتنافسية والسمعة التميز لتحقيق البيئة وتنمية اجملتمع خلدمة رؤيتها مع يتوافق مبا املعرفة لتحقيق
  .املصريف اجملال يف التميز اهداف لتحقيق والرسالة االسرتاتيجية الرؤية براعة حتقيق هبدف وذلك

 بن ابلعالقة يتعلق فيماة لإلدارة العليا عالية االسرتاتيجي اليقظة مستوى ان :واملعنوي املادي التحفيز -3
لتكفل   السوق يف األسعارمع  الرواتب بربط تقوم ة، حيثاملعيش وتكلفة انحية من واحلوافز الرواتب

 اإلدارة جتعل كما ل،املستقب تقلبات ى عليه منختش وال والثقة الرتكيز على تساعد  كرمية حياة للموظف
 االجتماعي التأمن أنظمة على يضاا ركزت ر كمااألسعا لتطورات وفًقا واألجور الرواتب يف السنوية الزايدة

  م.وأسره للعاملن والصحي

 بتطوير يتعلق فيماعالية  اسرتاتيجية يقظة ا ذاتالعلي االدارة أن جالنتائ اظهرت :الوظيفية العالقات  -4
 ورضاء انتماء أشد العاملن جيعل مما والرقي يزيالتم لتحقيق فاملصر يف  العمل فرق بن الوظيفية العالقات

 ورمبا املصرف مسعة وحتسن لتطوير السوق يف كسفراء فيعملون ،اليه ينتمون الذي املصرفم يف عمله عن
  .غري  دون الرافدين مصرف مع التعامل األغلبية يدعو هذا

 كل توفري خالل من وذلك :واملستقبلية احلالية وتطلعاهتم حاجاهتم واشباع العمالء خدمة على الرتكيز -5
 العمالء لدي النقدية للفوائض واالدخار والصرف اإليداع حيث من املصرفية للتعامالت املمكنة الفرص
 مضت عجاف سنوات بعد اجملتمع إحياء تعيد اليت واملؤسسات املشروعات إلنشاء واالقراض وهيئات افرادا
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 الوظائف على االستناد خالل من للقروض املطلوبة الضماانت يف تسهيالت وجود ننسى وال احلرب خالل
 .السابقة وتعامالهتم املقرتضن للعمالء السوقية السمعة او

 احمللي اجملتمع ملدع اجلهود كل ببذل اإلدارة تقوم :اجملتمعية العالقات ،العامة العالقات بتطوير االهتمام -6
 البنية تطوير يف وتسهم الفقري بيوم االحتفاالت وتشارك الرايضية الفرق ةيبرعا فتقوم وثقافيا اجتماعيا
 عمل يتم ماك البالد طالت اليت احلروب ظروف نتيجة احمللي للمجتمع املتهالكة واملرافق التحتية

يف  املصرفية اخلدمة سنهبدف حت املصريف االداء عن العمالء رضاء مستوى لتحديد سنوية استطالعات
 .هافروع

 

 للعمل االسرتاتيجية اليقظة لتحقيق العليا االدارة جهود خبصوص االدارية اهليئة اجتاهات ياسق (:5) رقم جدول
 .العراقي الرافدين ملصرف التنظيمية السمعة تطوير على

 حماور استبانة العاملني
p-
value 

االحنراف 
 املعياري

٪ لاملعد  لاملعد  
 العام

 اوالً  التزام اإلدارة العليا مبمارسة تطبيق اليقظة االسرتاتيجية

S. SIG 0.412 79.6 3.98  ١ جبدية بشراي ومادايأرى أن املستقبل غامض والبد من االستعداد له 
SIG 0.282 73.8 3.69  اعتقد أن عامل اليوم هو عامل متدري بشكل متسارع وجيب التجاوب مع هذا التديري

 بشكل يقظ متاما
٢ 

SIG 0.307 92.0 4.60 ٣ املؤسسة اليت ال تتوقع التديري وتستعد له سوف خترج من السوق 
SIG 0.898 74.4 3.72  ٤  اهلدفلتحقيق هو الوسيلة و املستهلك)العميل  هو سيد السوق 

S. SIG 0.707 96.0 4.80  رأس املال البشري هو أساس حتقيق األهداف مما يتطلب رعايته  ماداي وانسانيا
 وتعليميا

٥ 

p-
value 

االحنراف 
 املعياري

٪ لاملعد  اثنياً  االختيار والتعيني املعدل  

S. SIG 0.412 79.6 3.98  االدارة العليا هتتم كثريا ابختيار افضل العاملن من حيث: املؤهالت العلمية و
 املهارات والقدرات

٦ 

SIG 0.782 73.8 3.69 ٧ تم اختيار وتعين العاملن اجلدد بشكل موضوعي دون جمامالتي 
S. SIG 0.507 90.6 4.53  على حتقيق  العمل فعال حرصايلتحق العاملون اجلدد بربامج تدريب اويل قبل ممارسة

 االداء الفعال
٨ 

p-
value 

االحنراف 
 املعياري

٪ لاملعد  اثلثاً  التدريب والتعليم املستمر املعدل  
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SIG 0.414 69.6 3.48  يتم التخطيط لبلورة االحتياجات التدريبية بشكل مستمر حسب الضرورة احلالية
 واملستقبلية

٩ 

SIG 0.582 77.8 3.89  ١٠ مواعيد وأماكن التدريب بوضوح بشكل مسبق لزايدة خربة العاملنيتم حتديد 
S. SIG 0.307 92.0 4.60  توفر اإلدارة العليا حوافز جيدة لتشجيع العاملن على االهتمام بربامج التدريب

 والتعلم
١١ 

SIG 0.998 94.4 4.72  تطوير االداء لهناك برامج تدريب وظيفي داخليا و خارجيا جلميع أعضاء فريق العمل
 وحتسن السمعة.

١٢ 

p-
value 

االحنراف 
 املعياري

٪ لاملعد  رابعاً  الرواتب واملكافآت املعدل  

S. SIG 0.311 89.6 4.48 ١٣ حيصل العاملون اجلدد والقدامى على رواتب تنافسية جيدة 
SIG 0.682 91.8 4.59  ياة الئق مستوى ححيصل العاملون على زايدات سنوية يف  الرواتب للحفاظ على

 للعاملن واسرهم
١٤ 

S. SIG 0.707 94.6 4.73  االدارة العليا تضمن للعاملن واسرهم التأمن الصحي واالجتماعي اثناء مدة اخلدمة
 وبعد التقاعد

١٥ 

SIG 0.398 74.4 3.72 ١٦ توفر االدارة  العليا وسائل نقل للعاملن من  واىل العمل 
p-
value 

االحنراف 
 املعياري

٪ لاملعد  خامساً  العالقات الوظيفية املعدل  

SIG 0.231 77.6 3.88  توفر ادارة البنك بيئة من العالقات الوظيفية االنسانية  لتبادل اخلربات واملهارات
 الوظيفية واالحرتام املتبادل

١٧ 

S. SIG 0.382 87.8 4.39 ١٨ لقراراتلتطوير عملية صنع ا تفتح االدارة  العليا ابب احلوار واملشاركة للعاملن 
S. SIG 0.607 90.0 4.50  تقوم االدارة العليا بعمل اايم للرتفيه واجملامالت لتطوير العالقات االجتماعية بن

 العاملن بدض النظر عن مراكزهم الوظيفية
١٩ 

p-
value 

االحنراف 
 املعياري

٪ لاملعد  سادساً  العالقات العامة والسمعة التنظيمية املعدل  

S. SIG 0.311 93.6 4.68 ٢٠ تكرس اإلدارة العليا جهود كبرية لتطوير العالقات العامة لتحقيق الرايدة يف السوق 
S. SIG 0.322 71.8 3.59 ٢١ اإلدارة العليا تدعم الكفاءة واإلجناز والتميز يف اداء اخلدمات املصرفية للسوق 

SIG 0.207 72.0 3.60  مستوى رضا العمالء عن خدمات البنك هبدف تطوير األداء اإلدارة العليا تقيس
 بشكل دوري

٢٢ 

SIG: significant at level 0.05, S. SIG: strongly significant at level 0.01. 

التحليل اإلحصائي اخلاص بنتائج االستبيان اخلاصة ابلدراسة، فقد تناول اجلدول يف الفقرة  يوضح (3) رقم جدول
 اجتاهات اإلدارية اهليئة أعضاء أظهر ، حيث االسرتاتيجية اليقظة ممارسات لتنفيذ ودعمها العليا اإلدارةاواًل )التزام 

 وتشجيع للعاملن واحلنان احلب مشاعر ومظاهر احلميدة األخالق جلميع العليا اإلدارة بدعم يتعلق فيما عالية إجيابية
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ه، كانت معدل الفقرات ترتاوح بن ل واالستعداد املستقبل متدريات لتوقع عميقة ملهمة رؤية ضوء يف اجلماعي العمل
  .0.95، ومجيع الفقرات مؤثرة يف الدراسة عند مقدار الثقة ٪٩٦ - ٪٧٤

 العمل قبل اويل بتدريب وتلحقهم اجلدد للعاملن العليا اإلدارة دعمبن ت,  والتعين االختيار)اما يف الفقرة اثنيًا 
 التنظيمية السمعة لتحقيق البشرية للمهارات املستمر التطوير خبصوص يقظة العليا االدارة لدي يتوفر كما مباشرة

 املستمر والتدريب للتعلم اً وأطر  طرًقا توفرو  اختصاصه يف كل واعية بطريقة مبشاركتهم وهتتم السوق، يف للمصرف
م وطموحاهت لتوقعاهتم وفقا للعمالء املصرفية األهداف لتحقيق الالزمة واخلربات املهارات زايدة أجل من للعاملن

 .جدا جيد أتييد انه مبعىن ؛ ٪٩٠ - ٪٧٣  بن ما الفرعي احلسايب الوسط حترك وهذا مايؤكد 

 االدارية اهليئة أعضاء اظهر للعاملن  الوظيفية املهارات وتطوير لتدريب العليا االدارة جهودق ابلفقرة اثلثاً )يتعل فيما
 التدريب توفري يتم حيث عام بشكل للعاملن أعدت اليت التدريب برامج بتنظيم يتعلق فيما عالية داعمة اجتاهات
 العاملن جلميع تتوفر كذلك.وظائفهم مهام تسليمهم عند الفعال للعمل جاهزين ليكونوا اجلدد للعاملن األساسي

 الوسط حقق فقد املصرفية ابحملاالت املتخصصة التدريب مراكز حيث املصرف وخارج داخلر وتطوي تدريب برامج
 . ٪٩٤ - ٪٧٠بن ما حتركا الفرعي احلسايب

 عضاءأل اجيابية عالية اجتاهات اظهرت املتنوعة  واملكافآت واالجور الرواتب) التحفيزلق ابلفقرة رابعًا يتع فيمااما 
 محاسهم زايدة على للعمل متنوعة وحوافز واجور رواتب شكل على حتفيز نظم بتوفري يتعلق فيما اإلداري الفريق

 .٪٩٤ - ٪٧٤الفرعي  احلسايب الوسط بلغ فقد للمصرف وانتمائهم

 مؤيدة عالية اجتاهات االدارية اهليئة اعضاء أظهر  الوظيفي والرضا التحفيز) عمليةلفقرة خامسًا اب يتعلقاما ما 
 من هلم الوظيفي والرضا املعنوية الروح لرفع العاملن لدى نسبًيا مرتفعن وسعادة رضا لتحقيق االسرتاتيجية لليقظة
وبذلك فان  أخرى انحية من السوق يف السائدة األسعار ومستوايت جهة من ابألداء واحلوافز الرواتب ربط خالل
 .٪٩٠-٪٧٧بن  ما حترك الفرعي احلسايب الوسط

 جلهود عاليا أتييدا البحث حمل املديرين فريق اظهر فقد) السمعةو  العالقات العامةاما ابلنسبة للفقرة سادساً حمور )
 طريق عن وذلك الرافدين مصرف لدي العمالء لكل الشروط أبسهل ممكن اشباع اقصى لتحقيق ومتابعتها اإلدارة
 إلنشاء االقراض عملية سهلت كما  وهيئات افرادا وصرفا إيداعا املصرفية للتعامالت املمكنة  الفرص كل توفري

، ٪٩٣-٪٧١بن ما الفرعية احلسابية املتوسطات حتركت ، حيثاجملتمع إحياء تعيد اليت واملؤسسات املشروعات
 .٠،٣٢و  ٠.٢٠وأبحنراف معياري بسيط يرتاوح بن 
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 ستطالعاتالا عملو  وثقافياً  اجتماعيا احمللي اجملتمع لدعم اجلهود كل بذلو  العامة العالقات بتطوير االهتمامف
 التعليقات كل من املصرف ويستفيد املصريف االداء عن العمالء رضاء ومستوى اجملتمع مواقف لتحديد سنويةال

 الفرعية احلسابية املتوسطات استقرت .املصرف فروعيف  املصرفية اخلدمة لتحسن اجلمهور هبا يديل اليت واالقرتاحات
 الدميوغرافية للمتدريات وفقا االدارية اهليئة اعضاء بن احصائية معنوية داللة ذات فروق اي تتضح ومل هذا ٪٧٣عند 
 وتقريب البحتة للصدفة البحث حمل اإلدارية اهليئة جمموعات بن فيفةطال الفروق ، (0.95)  ثقة مستوى عند هلم

  .الدراسة فرضيات صدق يؤكد ما وهذا يارايض النتائج

 والتوصيات االستنتاجات :الرابع املبحث

  االستنتاجات اواًل:

 مت توصل الباحثة اىل جمموعة من االستنتاجات امهها:

 تبذهلا اليت ابجلهود يتعلق فيما عالية وثقة قواي ارتباطا هناك أن التطبيقية الدراسة نتائج من اتضح لقد -1
 قياس لنتائج وفًقا العراقي الرافدين يف مصرف املصريف العمل جمال يف والرايدة يزيالتم لتحقيق العليا اإلدارة
 .لعاملنا مواقف

 السمعة وحسن ابلرايدة لالحتفاظ املتميزة املصرفية اخلدمة تقدمي يف االسرتاتيجية ابلرباعة االدارة ماهتما  -2
 ء.العمال اجتاهات قياس خالل ومن العراقية املصرفية السوقيف  والتنافسية

  .واملتعاملن للعمالء خدمةيف  املصرفية العملية وجودة التطوير يف اإلدارة جلهود كبريًا دعًماالعمالء  أظهر  -3

 .وأرابحها عمالئها وزايدة واملؤازرة والثقة االحرتام وجذب سوقها يف والرايدة التميز حتقيق على للعمل السعي -4

 كالبطالة ما مشكلة حل الدرض كان فإذا واألهداف ابلرسالة قدماً  تدفع اليت هي االسرتاتيجية اليقظة -5
 موضوعية معايري و وضعأ العمل ملخاطر حلول بلورة أو البطالة معدالت خلفض حلوال تظهرهي ف مثالً 

 .االداء لتقييم انسانية

 من واحداً  يُعترب العمل إتقان أن وذلك العمل مناحي كل اتقان عمق يعين االسرتاتيجية اليقظة عمق إن -6
 .والناس هللا وحمـــبة النفسي الرضا الكتساب السوية األخالقية السمات أهم
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 وتردع احللفاء جتذب الفعالة االسرتاتيجيات إنحيث  التديري ومسايرة قبول على االسرتاتيجية اليقظة تعمل -7
 .املعارضن

 السلع من للعمالء الراقي االشباع لتحقيق واإلمكاانت املوارد من االستفادة تعمق االسرتاتيجية اليقظة -8
  .للفرد النفسي للرضا الداعية املوضوعية، والتكلفة ابجلودة املتنوعة واخلدمات

  العامة اثنيًا: التوصيات

 فإليك فيه، تكون أن أتمل الذي املكان يف تكن مل إذاجاءت التوصيات على شكل جمموعة من التوصيات العامة ف
 ,.Vel,p., creed, b)تك اليت ترغب الوصول اليها مكان تبلدك اليت االسرتاتيجية اليقظة لعمق لتصل النصائح بعض

& Narayan,r.s, 2012) ،:وكما يلي 

 واسرتاتيجياتك أهدافك بتدوين فابدأ األهداف حتديد يف أسلوبك على يتوقف االهداف حتقيقان  .1
 أن اعتبارك يف وضع أبهدافك، التعلق من ختف ال ،ةاالسرتاتيجي خطتك يف العناصر تلك مراجعة أو لتحقيقها
  .املتدرية للظروف وفقا تطويعها على قادرا لتكون مرنة تكون أن جيب االهداف

 والشهر لألسبوع أهداف هناك فيكون املدى وطويلة متوسطة خاصة األهداف تقسيم بعملية االهتمام .2
  .املدى طويلة االسرتاتيجية خطتك كانت إذا متتد سنوات مخس إىل ثالث وحىت السنة وربع

 اليومية الفرعية االهداف اىل تصل حىت للخلف العودة مث املدى طويلة األهداف بتحديد تبدأ أن جيب .3
 قم مث العام ذاهل اإليرادات من كبري حجم توليد أو العمالء من معن عدد أتمن حيث من سواء وقسم ادارة لكل

 أهداف إىل بتقسيمها قم مث ى ومناملد طويلة األهداف هذ  لتحقيق اتباعها إىل حتتاج اليت ابخلطوات قائمة إبعداد
  للتنفيذ قابلة لتجعلها االجل قصرية وزمنية يةعفر 

 حبسب اجلوانب مجيع من حمسوبة اقعيةو و  االجناز ممكنة للقياس لةقاب أهنا مبعىن ذكية أهدافك أن من أتكد .4
 .واملوارد والقدرات الوقت

 الثقة وضياع واخلسارة واإلحباط الفشل ان ذلكواضحة،  اثبتة أهدافك أن من أتكد الدموض جتنب .5
 إلجناز املادية واملوارد البشرية املهارات توافق عدم او اهلدف غموض أو الرؤية وقصر اليقظة ضعف عند حتدث

 .األهداف
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 ،املصرفية للمؤسسة االسرتاتيجية للرؤية وفقا واضح هدف لتحقيق إجراء ابلطبع هو قدما للمضي التخطيط .6
 .ذلك لتحقيق الالزمة اآلليات وبيان رقميا مطلوب هو ما حتديد الضروري منف

 عقبات وال أمل خيبة ليست فاملصائب بشأنك تقلق فال عربات، فشلك من وخذ للفشل، تستسلم ال .7
 .وخربات جتارب بل

 قدرتك يف حتسًنا وسرتى ابلصرب وحتلى تقلق وال سبق مما وتعلم أخرى جلسة يف أهدافك تسجيل يف استمر .8
 .إليها والوصول األهداف حتديد على

  !!ممكنة لكنها صعبة، أهدافك أن من التأكد هو املفتاحف ةدافعي ذا كن .9

 واملصادر املراجع

 العربية املراجعاوال: 

دارة ا، العالقة بن اليقظة االسرتاتيجية وثقافة التسويق واثرها على اجتا  2015انتصار عزيز حسن،  .1
، 96رقم  23التسويق، كلية االدارة واالقتصاد، جامعة بدداد، جملة العلوم االقتصادية واملالية، العدد الثامن جملد 

 بدداد.
1- Intisar Aziz Husain, 2015, alzlqa  byn alyaqtha alstrateja  wthaqafat altaswyq watharha 

zl atjh adart altswyq, klyt aledara waqtsad, jamzt baghdad, majala alalwm alagtsada 

walmalya, aladd  althamn, mjald 23, rakm. 96, baghdad. 

، اثر اليقظة االسرتاتيجية يف حتسن االداء الوظيفي، دراسة حالة مؤسسة اتصاالت 2014حماط امرية،  .2
 التجارية.، كلية العلوم اجلزائر فرع ميله، قسم علوم التيسري، جامعة حممد خيضر، بسكرة

2- Mahad Amira ,2014, athr alyqda alstratyja fy tahsyn al ada alwazefy, drast hala mwassa 
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altjarya. 

 يميةمية، الدور املعدل للثقة التنظثر ادارة املواهب يف حتسن السمعة التنظيا"(2018) حممد مسري النجار .3
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Abstract 

The aim of the research is to identify the most important features of modernizing and developing 

curricula in accordance with the requirements of sustainable development in light of the vision 

of Oman 2040 from the viewpoint of the senior leaders of the Ministry of Education in the 

Sultanate of Oman, using the qualitative approach 

The study concluded with a set of results, the most important of which are: 

mailto:WMJ_1979@HOTMAIL.COM


Journal of Human Development and Education for specialized Research  )JHDESR( 

Page from 79 to 100 
 

80 
 

Developing a proposal to develop or update curricula for a sustainable system in light of the 

strategic dimensions of Oman 2040 Vision. 

- Identifying the most important challenges of curriculum development in light of the 

requirements of sustainable development from the point of view of senior leaders, which can 

be measured in the light of educational standards and indicators . 

The study also recommended some recommendations, the most important of which are: 

Expanding scientific research related to curriculum development, integrating technology with 

education, sustainable development, and big data technologies. 

- Establishing specialized educational research centers, whose core work is to supervise the 

updating and development of curricula. 

 امللخص

هدف البحث اىل التعرف على اهم مالمح حتديث وتطوير املناهج الدراسية وفقاً ملتطلبات التنمية املستدامة يف ظل 
ستددا  املنهج ابمن وجهة نظر القيادات العليا يف وزارة الرتبية والتعليم يف سلطنة ُعمان وذلك  2040رؤية ُعمان 
 النوعي ال

 وخلصت الدراسة اىل جمموعة من النتائج ومن امهها :

مقرتح لتطوير اوحتديث املناهج الدراسية ملنظومة مستدامة يف ظل األبعاد اإلسرتاتيجية لرؤية ُعمان  وضع -
2040. 

ظر القيادات العليا ن حتديد اهم حتدايت تطوير املناهج الدراسية يف ظل متطلبات التنمية املستدامة من وجهة -
 واليت ميكن قياسها يف ضوء معايري ومؤشرات التعليم.

 
 كما أوصت الدراسة ببعض التوصيات من امهها :

 التوسع يف األحباث العلمية املتعلقة بتطوير املناهج الدراسية ودمج التكنولوجيا ابلتعليم  والتنمية املستدامة ، -
 وتقنيات البياانت الضدمة.

 حبوث تربوية متدصصة يكون من صميم عملها االشراف على حتديث وتطوير املناهج الدراسية. انشاء مراكز -

Keywords: Curriculum Development, Sustainable Development, Oman Vision 2040 
 2040تطوير املناهج الدراسية , التنمية املستدامة , رؤية عمان  الكلمات املفتاحية:
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 الفصل االول 
 االطار املنهجي للبحث

 مقدمة

، اىل أمهية التعليم كركيزة اساسية من اسس التنمية املستدامة على 2040اشارت األبعاد اإلسرتاتيجية لرؤية ُعمان 
خمتلف اصعدهتا االجتماعية واالقتصادية والبيئية، فالتعليم بال شك يعترب من األولوايت اليت تعتمدها الدول املتقدمة 

 .دها البشرية اليت تعول عليها على صعيد االقتصاد العاملي يف ضوء تغريات العوملة واالنفجار املعريفيف تنمية موار 

وقد اشار اىل ذلك التوجه صاحب اجلاللة السلطان قابوس رمحه هللا  يف دور اإلنعقاد السنوي للفرتة اخلامسة جمللس 
ابخلربة واملهارة  بركب التعليم ابلوعي واملسؤولية وتتمتع  ابلرتكيز على ان تتحلى األجيال امللتحقة 2011ُعمان عا  

والتطلع اىل مستوايت معرفية أرقى وارفع، واشار كذلك رمحه هللا اىل ضرورة إجراء عملية تقييم شامل للعملية التعليمية 
هللا " مبراجعة  هيف ُعمان من اجل حتقيق االستفادة املرجوة فكان التوجه السامي لصاحب اجلاللة السلطان قابوس رمح

السياسة التعليمية و اخلطط والربامج وتطوير املناهج وحتديثها كي تتناسب مع املتغريات اليت يشهدها الوطن والعامل 
  ( 2018اكتوبر  23".) جريدة ُعمان عدد 

اتيجية ويف إطار تنفيذ هذه التوجهات السامية مت انشاء جملس التعليم يف السلطنة والذي من مهامه وضع االسرت 
واليت تقو  على رسم السياسات التعليمية اجلديدة ووضع مالمح الربامج التطويرية  2040الوطنية للتعليم يف السلطنة 

 .2040يف التعليم مبا يتوافق ومتطلبات العصر ومتطلبات التنمية املستدامة وفقاً لإلطار العا  للرؤية 

رؤية ُعمان  تطوير املناهج وفقاُ ملتطلبات التنمية املستدامة يفوسوف القي الضوء يف هذا البحث عن أمهية حتديث و 
2040. 

 مشكلة البحث: 
املناهج الدراسية تواجه  جمموعة من اهم سبل تطوير التعليم، والشك ان وزارة الرتبية والتعليم ان  تطوير وحتديث   

يزاته للقرن احلادي والعشرين وممبسلطنة عمان يف حاجة ماسة اىل توافر واثئق وطنية حول الكفاايت واألسس 
ومهاراته للمتعلمني واملعلمني وتكون مبنية على مقاييس وأسس حملية ودولية، واخلربة البسيطة لبعض املعلمني يف 
التشديص للمشكالت للتقومي املستمر وطرق عالجها، مما يؤثر سلبًا على حتقق اهلدف للمنهج، وأن يف جمال 

وماتية اجه مشكلة يف قلة اخلربة العمانية يف إعداد املناهج وسبل تنميتها لاللتحاق ابلثورة املعلإعداد املناهج فالوزارة تو 
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املتسارعة يف جماالت وسائل االتصال وطرق املعرفة واالقتصاد، ويعزى أيضاً قلة استددا  التكنولوجيا يف املناهج اىل 
كان    بويدي اخر ابن ضغط العمل يف اجملال الرت قصور يف البنية التحتية لالتصاالت يف سلطنة عمان، وهناك حت

اء السبب الرئيسي لعزوف خمتصني بناء املناهج ابالخنراط ابلربامج التدريبية اليت تصقلهم وجتعلهم ذوي خربة يف بن
 (2017املناهج احلديثة. )اهلامشي، 

ع احلواجز لتعليم، وكسر مجيومن هنا يؤكد الباحث بضرورة االهتما  البالغ جبميع األطر احمليطة مبنظومة ا
والتحدايت اليت تقف أما  حتديث وتطويراملناهج املطبقة يف املدارس بسلطنة عمان، وعلى الرغم من اجلهود املبذولة 
من وزارة الرتبية والتعليم يف سلطنة ُعمان من أجل تطوير وحتديث املنظومة التعليمية، إال أنه ومن خالل عمل 

( وكذلك اخلطط اخلمسية 2040جود بعضاً من اخللل الواضح بني الرؤية املستقبلية )عمان الباحث ابلوزارة الحظ و 
( . من 2017التاسعة والعاشرة واليت وضعت االولوية الستشراف التعليم ومستقبله )ملتقى استشراف املستقبل 

ة قد ال تتمكن من احلالي جانب وبني السياسة التعليمية احلالية يف السلطنة من جانب آخر، فالسياسة التعليمية
النابعة من  2040، فقد أوضحت رؤية ُعمان 2040حتقيق الطموحات واملتطلبات املأمولة يف الرؤية املستقبلية 

رؤية صاحب اجلاللة السلطان قابوس بن سعيد ""إن جناح التجارب النسائية هو نتاج سعي متواصل وعز  وإرادة 
تدرك مأرهبا إذا مل تعمل يداً واحدة من أجل بناء مستقبلها وتنمية قدراهتا  وإحساس ابملسؤولية، وال ميكن ألمة ان

أمهية منظومة التعليم والتقد  يف جماالت البحوث والتطوير واالبتكار  2040أوضحت رؤية ُعمان  وإمكاانهتا"، ولقد
ق أهداف مرة لتحقيوكل هذا ال يتسىن لنا احلصول عليه إال من خالل وضع اخلطط الذي هو عملية منظمة ومست

مستقبلية بوسائل مالءمة تقو  على جمموعة من القرارات واإلجراءات الرشيدة ووضع البدائل البينة وفقا ألولوايت 
خمتارة بعناية هبدف حتقيق أقصى استثمار ممكن للموارد واإلمكاانت املتاحة لعنصري الزمن والتكلفة كي يصبح نظا  

 Barrettكفاية وفاعلية لالستجابة الحتياجات املتعلمني وإمناؤهم املستدا .) التعليم مبراحله األساسية أكثر  
2018 ) 

إن تطوير التعليم والتنمية املستدامة ال يصل دون تطوير وحتديث وتطوير املناهج الدراسية متثل حموراً هاماً ألي نظا  
 ( Patrick 2018تعليمي. )

حنو  القرار من القيادات العليا يف وزارة الرتبية والتعليم بسلطنة عمانوضع اخلطوط العريضة ملتدذي   أمهية البحث:
من خالل التصور املقرتح، مبا  2040تطوير وحتديث املناهج الدراسية لتحقيق التنمية املستدامةيف ظل رؤية ُعمان 

 حيقق النفع لطالب ومعلمي سلطنة عمان واملنظومة الرتبوية ككل.

 اىل: هتدف الدراسةأهداف البحث:  ●
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التعرف على اهم مالمح حتديث وتطوير املناهج الدراسية وفقاً ملتطلبات التنمية املستدامة يف ظل رؤية ُعمان  -1
 من وجهة نظر القيادات العليا يف وزارة الرتبية والتعليم يف سلطنة ُعمان.  2040

 2040التعرف على اهم مالمح التنمية املستدامة يف رؤية ُعمان  -2
 العوائق اليت تواجه عملية تطوير وحتديث املناهج يف سلطنة ُعمان.الكشف على اهم  -3

 اسئلة البحث:

ماهي اهم مالمح حتديث وتطوير املناهج الدراسية يف سلطنة ُعمان وفقاً ملتطلبات التنمية املستدامة يف ظل  -1
 ؟ ُعمانمن وجهة نظر القيادات العليا يف وزارة الرتبية والتعليم يف سلطنة  2040رؤية ُعمان  

 ؟ 2040ماهي اهم مالمح التنمية املستدامة يف رؤية ُعمان  -2
 ماهي اهم عوائق عملية تطوير املناهج الدراسية يف سلطنة ُعمان؟ -3

 منهجية البحث :

والذي يعتمد على استيعاب موضوع  Qualitativeيعتمد الباحث يف هذا البحث على املنهج النوعي او الكيفي 
 البحث وتفسريه بشكل أساسي. 

املقابلة وتعد املقابلة من أهم وأبرز األدوات، وفيها يقو  الباحث بعقد  ويعتمد الباحث يف هذا البحث على اداة
 من قيادات العليا بوزارة الرتبية والتعليم بسلطنة عمان بشكل مباشر 30مقابلة مع عينة البحث وحجمها 

  حدود البحث:
سوف يقتصر البحث على معرفة طرق وحتدايت حتديث  املناهج الدراسية يف ظل  احلدود املوضوعية للدراسة:

من وجهة نظر القيادات العليا بوزارة الرتبية والتعليم يف سلطنة   2040متطلبات  التنمية املستدامة يف رؤية ُعمان 
 ُعمان.

 لتعليم يف مسقط بسلطنة ُعمان.وزارة الرتبية وا احلدود املكانية:
 2020: العا  احلدود الزمنية
 ن.القيادات العليا بوزارة الرتبية والتعليم بسلطنة عمان واخلرباء الرتبويني ومديري الدوائر واملساعدي :احلدود البشرية

 املصطلحات والتعريفات اإلجرائية للبحث:
تيجية تتضمن استددامًا حمددًا للقوى الداخلية واخلارجية ( التطوير اصطالحا أبنه "إسرتا1992يعرفه )القاضي، 

 إلحراز التغري ويتيح إمكانيات كبرية لتنمية األفراد واجلماعات، وترسيخ االنتماء والعمل اجلماعي ومتاسكه".
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أطر و  ويعرفه الباحث إجرائيًا أبنه " اسرتاتيجية تتضمن التغيري التدرجيي حنو األفضل لتحسني السياسات التعليمية
 استشرف املناهج الدراسية لتحقيق التنمية املستدامة ".

واجملتمعات وكذلك  واملدن األرضأبهنا " هي عملية تطوير  (vila.2016ويعرفها فيال )التنمية املستدامة  -
 األعمال التجارية بشرط أن تقضي احتياجات احلاضر بدون املساس بقدرة األجيال القادمة على تلبية حاجاهتا"

قاً لتدطيط بعضها طب ا  اليت تعتمد يف عملها على( أبهنا: " جمموعة من املركبات واألقس2014ويعرفها )سعدي، 
  حمدد تساعد يف الوصول إىل أهداف حمددة بعينها".

اسات التعليمية لتحديث وتطوير السي ويعرفها الباحث إجرائياً: جمموعة اإلجراءات واخلطوات اجلادة اليت يتم اختاذها
شرين وفقا ات السريعة واملتالحقة للقرن احلادي والعواملناهج الدراسية يف السلطنة كي تتواكب وتتالء  مع التغري 

 ملنهجية مدروسة تليب احتياجات احلاضر وتؤسس اإلطار العا  للمستقبل.
 
: هي رؤية وصياغة مستقبلية مت اعدادها بدقة عالية يف ضوء توافق جمتمعي واسع ومبشاركة 2040رؤية ُعمان -

وضوعية، ليتم لواقع االقتصادي واالجتماعي ومستشرفة للمستقبل مبفئات اجملتمع املدتلفة، حبيث تكون مستوعبة ل
 االعتداد هبا كدليل ومرجع أساسي ألعمال التدطيط يف العقدين القادمني.

 

 الفصل الثاين

 اإلطار النظري والدراسات السابقة

 مقدمة

  2015مع دول العامل يف قمة األمم املتحدة يف سبتمرب  2030أقرت سلطنة عمان أبهداف التنمية املستدامة  
 2030تحقيق هذه األهداف؛ فقد أُدجمت أهداف التنمية املستدامة للعمل حثيثًا ل األعضاء الدول أحد وأصبحت

متابعة حتقيق  ألولا طوعيال الوطين التقرير ضمن املرتكزات الرئيسية للدطة اخلمسية التاسعة للسلطنة، ويتضّمن
أهداف التنمية املستدامة والتقد  الذي أحرزته السلطنة وإلقاء الضوء على التحدايت اليت قد تواجه تنفيذها. ) 

 ( 2012البوسعيدي 
ومن أهداف التنمية املستدامة، واملعروفة أيًضا ابألهداف العاملية، هي دعوة للقضاء على التحدايت اليت تواجه  

تلك التحدايت املتعلقة ابلفقر وعد  املساواة ومحاية كوكب األرض من تدهور البيئة وضمان متتع مجيع  العامل، خاصة

https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A3%D8%B1%D8%B6
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D9%85%D8%AF%D9%8A%D9%86%D8%A9
https://sustainabledevelopment.un.org/memberstates/oman
https://sustainabledevelopment.un.org/memberstates/oman
https://sustainabledevelopment.un.org/memberstates/oman
https://sustainabledevelopment.un.org/memberstates/oman
https://sustainabledevelopment.un.org/memberstates/oman
https://omanportal.gov.om/wps/wcm/connect/536f3c49-3397-4e62-b0a9-fd4eb4ab062a/SDG+VNR_New.pdf?MOD=AJPERES
https://omanportal.gov.om/wps/wcm/connect/536f3c49-3397-4e62-b0a9-fd4eb4ab062a/SDG+VNR_New.pdf?MOD=AJPERES
https://omanportal.gov.om/wps/wcm/connect/536f3c49-3397-4e62-b0a9-fd4eb4ab062a/SDG+VNR_New.pdf?MOD=AJPERES
https://omanportal.gov.om/wps/wcm/connect/536f3c49-3397-4e62-b0a9-fd4eb4ab062a/SDG+VNR_New.pdf?MOD=AJPERES
https://omanportal.gov.om/wps/wcm/connect/536f3c49-3397-4e62-b0a9-fd4eb4ab062a/SDG+VNR_New.pdf?MOD=AJPERES
https://omanportal.gov.om/wps/wcm/connect/536f3c49-3397-4e62-b0a9-fd4eb4ab062a/SDG+VNR_New.pdf?MOD=AJPERES
https://omanportal.gov.om/wps/wcm/connect/536f3c49-3397-4e62-b0a9-fd4eb4ab062a/SDG+VNR_New.pdf?MOD=AJPERES
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الناس ابلسال  واالزدهار، وتتميز أهداف التنمية املستدامة ابلشمولية والرتابط، حيث أن مفتاح حتقيق هدف ما 
نة على ن متييزومن هذا املنطلق حرصت سلطمرتبط بشكل وثيق ابألهداف األخرى، كما أهنا تشتمل اجلميع من دو 

من خالل عدة ركائز  2040وضع أهداف التنمية املستدامة نصب عينيها عند رسم مالمح رؤية ُعمان املستقبلية 
ج اسرتاتيجية من أمهها حتقيق تلك التنمية عن طريق تطوير التعليم العا  يف البالد وتطوير السياسات التعليمية واملناه

 مبا يتوافق واهداف التنمية املستدامة .الدراسية 
وإللقاء املزيد من الضوء على هذا املوضوع قا  الباحث بتقسيم هذا الفصل اىل مبحثني رئيسيني: وقد قمت بتقسيم 

 مباحث أساسية : 3هذا البحث اىل 
 .2040املبحث األول : التنمية املستدامة يف رؤية ُعمان 

 .2040ة املستدامة يف رؤية ُعمان املبحث الثاين : التعليم والتنمي
 املبحث الثالث : حتديث املناهج اللتعليمية وفقا ملتطلبات التنمية املستدامة .

 

 املبحث األول

 2040التنمية املستدامة يف رؤية ُعمان 

ملقبلة ا ميكننا القول ان  التنمية املستدامة هي التنمية اليت تليب حاجات احلاضر دون املساومة على قدرة األجيال
على تلبية حاجاهتم أي أن املساوات والعدالة بني األجيال وهي واحدة من العوامل املطلوبة للتنمية املستدامة .) 

 (2014سعدي 
أن التنمية املستدامة هي االستعمال املثايل الفعال جلميع املصادر البيئية ، احلياة االجتماعية واالقتصاد للمستقبل  

 ى حياة أفضل ذات قيمة عالية لكل فرد من أفراد اجملتمع يف احلاضر واملستقبل. البعيد مع الرتكيز عل
و يعترب التحدي أما  اجملتمع الدويل اآلن هو كيفية حتقيق تنمية اقتصادية ورفاهية اجتماعية أبقل قدر من استهالك 

 (2017كرار   مية املستدامة. )بكرياملوارد الطبيعية وابحلد األدىن من التلوث واألضرار ابلبيئة وهذا هو جوهر التن
وتعترب األرقا  املعتادة تظهر تغيريا يف اجتاه واحد فقط بدون أظهار النقاط املتصلة مابني اقتصاد اجملتمع واحلياة 

 االجتماعية والبيئة وكأن اجملتمع يتكون من ثالثة أجزاء منفردة ومنفصلة وهي:
 Economyاالقتصاد  -1
     Environmentالبيئة     -Society    3احلياة االجتماعية      -2
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سوف ننظر  أيضا إىل مشاكل اجملتمع كاهنا  1وإذا مامت النظر إىل هذه األجزاء بطرق منفصلة وكما يف الشكل رقم 
 (  67-66ص  2014قضااي منعزلة عن بعضها البعض مما يؤدي إىل نتائج سيئة مثل: ) انظر سعدي 

 مشكلة ممكن أن يؤدايىل وجود مشكلة أسوء. حل  -
  احللول التدرجيية تعود إىل خلق جمموعات اقتصادية. -
 احللول التدرجيية تركز على الفوائد قصرية املدى فقط.    -
 
 
 

 
 

    
 
 
  

 (                    1شكل )     
جتماعية وهذه هي بني االقتصاد ،البيئة ،احلياة االوبدال من أتباع حلول تدرجيية حنن حباجة إىل النظر يف نقاط االلتقاء 

 (.2غاية التنمية املستدامة كما يف الشكل رقم )
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 : 2040التنمية املستدامة ورؤية ُعمان 
جند ان أهم ركائز تلك الرؤية تتمحور حول اإلنسان واجملتمع واالقتصاد والتنمية  2040ابلنظر اىل رؤية ُعمان 

ومتت إضافة البيئة املستدامة كمحور رابع بعد املؤمتر الوطين األخري، وحيتوي كل حمور على  واحلوكمة واألداء املؤسسي
على عدد من  2040ره وتستند عملية إعداد الرؤية املستقبلية ُعمان جمموعة من الركائز اهلامة واليت تساهم يف تطوي

الصادرة من األمم املتحدة، االسرتاتيجيات القطاعية،  2030املنطلقات األساسية من أبرزها أهداف التنمية املستدامة 
 (2040موقع رؤية ُعمان www.2040.om. ) 2040خمرجات مكتب الرؤية 

اليت أرسى قواعدها صاحب اجلاللة السلطان  2040ستدامة تعد من اهم ركائز رؤية ُعمان ويرى الباحث ان التنمية امل
حفظه –ويقو  حاليا على االشراف والتنفيذ صاحب اجلاللة السلطان هيثم بن طارق  -رمحه هللا–قابوس بن سعيد 

يتم إعدادها بناء على ورسم مساراهتا، اليت  2040هللا الذي حيرص على مشاركة اجملتمعية يف وضع رؤية عمان 
 األوامر السامية جلاللة السلطان املعظم مع ضمان املشاركة اجملتمعية الواسعة لكافة فئات اجملتمع.

 املبحث الثاين : التعليم والتنمية املستدامة :
يعمل التعليم على تعزيز األهداف يف مجيع احلقول املعرفية واإلجتماعية والسلوكية , ويف تنمية الكفاءات الرئيسية 

 (  40ص  2006املستعرضة والضرورية لتحقيق اإلستدامة , ولبلوغ أهداف التنمية املستدامة ) الغامدي 
 النظم التعليمية عميم التعليم من اجل التنمية املستدامة يفوقد اقرتح تقرير صادر من منظمة اليونيسكو الية تستند اىل ت

 على مجيع االصعدة يف:
 السياسات التعليمية. -1
 املناهج الدراسية. -2
 برامج اعداد وتدريب املعلمني. -3
 عملية تقييم الطلبة. -4

ير برانمج األمم ر ومن هذا املنطلق ميكننا اعتبار حق التعليم للجنسني أحد األهداف التنمية املستدامة، كما يؤكد تق
، املتحدة اإلمنائي بشأن التنمية البشرية على أن التنمية املستدامة ال نسطتيع ان خنتزهلا يف البعدين االقتصادي والسياسي

بل جيب كذلك مراعاة األبعاد الثقافية واالجتماعية واإلنسانية والروحية، مما جيعل دور التعليم حامساً بشكل كبري. ) 
 ويعترب احلّد من الفقر و اجلوع وتوفري التعليم للجميع وزايدة املستوايت التعليمية للشباب  (78ص  2014سعدي 
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ومراعاة املساواة بني اجلنسني، من األهداف اليت تتيح يف رأي برانمج األمم املتحدة اإلمنائي ان ميضي صوب حتقيق 
تصادية، حيث املؤثرة يف عمليات النمو والتنمية االق أشكال من التنمية املستدامة ويعترب  تطوير التعليم  أحد العوامل

ة يُعّد إسها  التعليم يف التنمية من أهم القضااي  اليت تناوهلا علماء االقتصاد والرتبية، وتركز اهتما  الباحثني على العالق
هم ركائز الرؤية ا من ابني التعليم والتنمية وعوائدها على النمو االقتصادي ودور القوى العاملة املؤهلة يف ذلك وهذ

ولعل دور التعليم ومؤسساته يف عمليات النمو االقتصادي  (  4ص  2012. )البوسعيدي 2040املستقبلية لُعمان 
والتنمية يتحدد بعدة طرق  منها مبقدور التعليم أن يقو  أبدوار اساسية يف التحول املطلوب إىل جمتمعات مستدامة 

طوير اجملتمع املدين فالتعليم يصوغ القيم ووجهات النظر، ويساهم أيضاً يف تنمية وتابلتنسيق مع  احلكومة ومبادرات 
املهارات واملفاهيم واألدوات اليت ميكن أن تستدد  يف خفض أو إيقاف املمارسات غري املستدامة. )سعدي مرجع 

 ( 28سابق ص 
 دامة:املبحث الثالث: حتديث املناهج التعليمية وفقا ملتطلبات التنمية املست

البد من توفر السياسات التعليمية املناسبة من اجل دمج التعليم من اجل االستدامة يف بيئات التعلم، وجيب ان 
تكون متسقة من اجل إحداث التغري، وجيب ان تتم مراعاة االيت ليكون ممكنا تطوير املناهج املناسبة اليت تروج التعليم 

 من اجل التنمية املستدامة.
رحلة دمج التعليم يف مجيع املناهج التعليمية اخلاصة ابملناهج النظامية مبا يف ذلك الرعاية والرتبية يف مويتعني كذلك 

ج الطفولة املبكرة والتعليم االبتدائي والثانوي والتعليم والتدريب يف اجملال التقين واملهين، وينبغي أن تتكفل املناه
ساسية اىل جانب املهارات العامة اليت ميكن استددامها يف شىت الدراسية اكتساب االطفال والشباب املهارات األ

 اجملاالت كمهارات التفكري النقدي وحل املشكالت وذلك من خالل:
 ان تتواصل اجلهود كي تتعمق الفهم اجليد الذي ينبغي ان يكون تعليم جمدي وذي مغزى. -
 اسية.لذي يتبع لتطوير املناهج الدر املزيد من االحباث وعمليات التقييم وتشاطر التجارب بشأن النهج ا -
العمل على أتسيس املناهج التعليمية على التعليم من اجل التنمية املستدامة مبا يف ذلك عمليات االستثمار يف  -

 املوظفني وتوفري املوارد املالية.
 العمل على تقدمي الدعم للمعلمني يف قاعات الدرس. -
 علمني. العمل على تعزيز قدرات صانعي السياسات وامل -

 
 الدراسات السابقة يف املوضوع
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( بعنوان " سياسات تطوير وضع املناهج املدرسية يف مصر " فقد هدفت الدراسة 2016هدفت عبد الرمحن ) - 
اىل بيان تفصيل أهم التحدايت اليت تواجه منهجية ومراحل حتديث وتطوير املناهج التعليمية يف مصر وتوصلت 

ات، وأوصت ة الشديدة يف عمليات صناعة القرار الدراسة اىل أن أهم حتدايت حتديث املناهج يف مصر ترجع اىل املركزي
الباحثة بعدة توصيات امهها ان عملية حتديث املناهج ال ميكن أن حتدث دون تشاركية ومتثيال لفئات اجملتمع املدتلفة 

نات يمن وزارة ومراكز تطوير التعليم واملعلمني واألهايل والتالميذ أنفسهم، ابإلضافة اىل ضرورة اعادة النظر يف التعي
 يف مراكز تطوير التعليم وإجراء بعض اإلصالحات التشريعية ورفع كفاءة املعلمني ومكانتهم.

( دراسة بعنوان "تطوير املناهج الدراسية من وجهة نظر املعلمني يف مدارس 2017وابلنسبة لدراسة )حمي وجرب 
م الثانوي من وجهة لدراسية يف مدارس التعليالتعليم الثانوي يف حمافظة البصرة " وهدفت الدراسة إىل تقييم املناهج ا

نظر املدرسني، وقد أعدت الباحثة استبيان هلذا الغرض متقيدة ابخلطوات العلمية املعهودة لبناء أدوات القياس 
للتحقق من الصدق والثبات، إذ مت عرض االستبانة على خنبة من احملكمني، كما مت حساب ثباهتا بطريقة االختبار 

( مث طبقت االستبانة على عينة بلغ حجمها ٠.٨٢ختبار فبلغت قيمة معامل االرتباط بني التطبيقني )وإعادة اال –
مدرس ومدرسة مت سحبها بطريقة عشوائية. وقد توصل إىل نتائج تشري إىل ترجيح املؤيدين لتطوير املناهج  100

 للمحايدين. % ٣.٧٦لمعرتضني ول % ١٧.٥٥مقابل  % ٧٨.٨٨الدراسية وحتديثها بعد حصوهلم على نسبة بلغت 
 الثالث الفصل

 االطار االجرائي 
 

يقو  البحث على تناول مشكلة موضوع البحث واإلجابة عن أسئلتها وفقاً إلطارين )نظري وعملي( ويتضمن اإلطار 
دوات أ النظري مسح للدراسات السابقة واألدبيات املرتبطة ابملوضوع اما اجلانب العملي من البحث فهو آراء تطبيق

البحث على عينة قصدية من القيادات العليا بوزارة الرتبية والتعليم بسلطنة ُعمان، وتلك األدوات هي مقابلة 
استطالعية للتحقق من مشكلة البحث، وحتليل احملتوى لوثيقة الفلسفة العامة للتعليم يف سلطنة عمان، اضافة إىل 

 التوصيات تها وربطها ابألدب الرتبوي والدراسات السابقة مث تقدمياشتمال اجلانب العملي على حتليل النتائج ومناقش
 واملقرتحات املرتبطة بنتائج هذا البحث.

 جمتمع البحث:
 (.2019القيادات العليا بوزارة الرتبية والتعليم بسلطنة عمان وتتمثل يف اجلدول التايل )وزارة الرتبية والتعليم،  
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مكان 
 خبري املستشار الوزير النوع العمل

أمني 
اللجنة 
 الوطنية

أمني 
مساعد 
 اللجنة

مندوب 
 اليونسكو

انئب مندوب 
 اليونسكو

مدير 
 عا 

ة وزارة الرتبي
 والتعليم

 8 1   1 50 20  ذكور

 3  1 1  22 5 1 إانث

 ( توزيع جمتمع البحث1جدول )
ية العليا بوزارة الرتبية القياد وسبب اختيار جمتمع البحث بسبب اخلربات الذي ميتلكها هذا اجملتمع، حبكم وظائفهم

والتعليم، وإملامهم أبسس بناء املناهج العمانية، وكوهنم أعضاء يف اللجان العليا يف الوزارة فيما خيص سري وأسس 
 منظومة التعليم يف سلطنة عمان.

 عينة البحث :
، وسوف 112عددهم مبحوث من جمموع اجملتمع األصلي للدراسة و  30وسوف يقو  الباحث أبخذ عينة عددهم 

 تكون العينة مقسمة اىل:
 

 العدد الوظيفة

 2 مستشارين
 25 خرباء تربويني
 3 مدراء عمو 
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 30 اجملموع

 
 ( توزيع عينة البحث2جدول )

 
 

 أداة البحث
( حماور 3ويوضح اجلدول )2040حتديث وتطوير املناهج التعليمية  وفقا ملتطلبات التنمية املستدامة يف رؤية ُعمان   

 وأسئلة املقابلة:
 

 أسئلة املقابلة
 وفقا لنموذج رالف اتيلور يف حتديث املناهج

 
مصادر تطوير واشتقاق  أهمماهي  -1

 املناهج احلديثة يف سلطنة ُعمان؟
ة املستقبلية للمناهج الدراسيماهي الرؤية  -2

 يف مدارس السلطنة؟

 3وضع أهداف عامة قابلة للتعديل وتشتق من  -1
مصادر: الطالب كمحور للعملية التعليمية واجملتمع واملادة 

 الدراسية

هل يتم ابألخذ بنظرايت العلو  احلديثة  -1
 ؟يف تطوير املناهج الرتبوية يف ُعمان؟  وكيفية هذا

من خالل مصفاة علم النفس تنقيح تلك األهداف  -2
 التعلم وفلسفة الرتبية

كيف يتم اختيار خربات التعلم عند  -1
 حتديث املناهج الدراسية يف ُعمان؟

اختيار خربات التعلم يف ضوء تلك اهداف التنمية  -3
 املستدامة

كيف يتم تنظيم خربات التعلم عند  -1
 التعلم.تنظيم خربات  -4 حتديث املناهج الدراسية يف سلطنة ُعمان؟

كيف تكون عمليات التقومي عند وضع  -1
 تقومي خربات التعلم -5 او حتديث املناهج الدراسية يف سلطنة ُعمان؟

ما أهم التحدايت اليت تواجه دمج التعليم 
 2040التعليم واالستدامة يف رؤية  -6 .2040ابالستدامة يف خطة ُعمان املستقبلية 
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 ( حماور وأسئلة اداة الدراسة3جدول )

 أداة البحث:صدق 
 لقد أتكد الباحث من صدق أداة البحث عن طريق:

  أوال: عرض األداة على جمموعة من احملكمني املتدصصني وذوي اخلربات يف احلقل الرتبوي.
اثنيا: التأكد من صدق األداة عن طريق تطبيق معايري الصدق يف الدراسات النوعية ملاكسويل من خالل الصدق 

 والنظري.الوصفي والبنائي 
 ثبات البحث:

مت التأكد من ثبات األداة عن طريق تقدير البىن املصممة من قبل الباحث اليت تقيس او متثل مقاطع حقيقية من  
 التجربة وكذلك تقدير مدى متثيل االستنتاجات للواقع متثياًل منطقياً.

لرتبية والتعليم يف قرار الرتبوي يف وزارة اواسفرت نتائج املقابلة االستطالعية على أنه قد تبني للباحث أن صناع ال
خاصة مع بدء تطبيق منهج كامربيدج  2040سلطنة ُعمان يشيدون بتطوير املناهج وفقا الهداف رؤية عمان 

على الصف من األول اىل  2019- 2018)سالسل العلو  والرايضيات( على املدارس يف سلطنة ُعمان العا  
عترب هي من أحدث املناهج اليت غزت العامل والدول املتقدمة ابألخص، وأن هناك الرابع من التعليم األساسي، وت

 أفكار مطروحة لطرح ختصصات جديدة يف امليدان الرتبوي تواكب التطوير التعليمي العاملي.
عمق ب واشاد املبحوثني من القيادات العليا واخلرباء بوزارة الرتبية والتعليم بضرورة مثل هذه الدراسات اليت تبحث

 لتحسني وتطوير منظومة التعليم وسياساته يف سلطنة عمان.
 الفصل الرابع

 االطار امليداين
 Qualitative Dataالنوعي للبياانت للتحليل  Maxqdaقا  الباحث بتحليل البياانت عن طريق برانمج 

Analysis  واختار الباحث هذا الربانمج بسبب انه أكثر الربامج التحليلية تقدما لنظم التشغيل ويعترب من الربامج
  .1989الرائدة عامليا يف هذا اجملال منذ عا  

املوجود  على الفلسفة اليت تقول أبن احلقيقة ليست واحدة، واالختالف البحث النوعي ويعتمد حتليل البياانت يف 
أن التعويل على التحليل العقلي املنطقي فقط، أو زايدة البياانت، بل إهنا متغرية وتتشكل من خالل  فيها ال ميكن

فهم جمموعة من الناس هلا، ويتعامل هذا البحث مع مواد رمزية حتتاج للكثري من التفسري، ويقو  ابإلجابة على 
لوكياهتم  لناس جتاه القضية املبحوثة وساألسئلة وليس على اختبار فرضيات، كما يسعى الكتشاف مواقف وآراء ا
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والقيم والثقافة وأمناط احلياة اخلاصة هبم، لذلك فمن الصعب حتديد وحصر اجملاالت اليت يتناوهلا البحث النوعي، 
وقد يسبب حتليل البياانت وتصنيفها حالًة من الضياع للباحث، ويف هذا املقال سنقو  بتناول أسس وخطوات 

 البحث النوعي.
 
 
 صف عينة البحث:و 

لقد حاول الباحث جاهداً أن ينتقى عينة البحث من هم هلم ابع طويل يف خدمة وزارة الرتبية والتعليم وخرباء املناهج 
الرتبوية حبيث يصل إىل أقصى استفادة من آرائهم املدتلفة مبا خيد  البحث وحيقق الغرض األمسى وهو خدمة السلطنة 

 ة من البحث. وأبناؤها الكرا  وحتقيق الغاي
 وصف لعينة البحث:

 ( يوضح املسمى الوظيفي لعينة البحث 4جدول )

 النوع املسمى الوظيفي  
 أنثى ذكر النسبة العدد

 %6.6 2 1 1 مستشار تربوي 1
 %10 3 0 3 مدير عا   2
83.4 25 13 12 خبري تربوي 3

% 
100 30 14 16 اإلمجايل

% 
 ( املسمى الوظيفي والنوع بكل وظيفة 10جدول )

بينما جاء املسمى  % 83.4يالحظ من اجلدول السابق أن معظم عينة البحث تعمل كدبري تربوي بنسبة بلغت 
  % 6.6وأقل نسبة جاءت يف املسمى مستشار تربوي بنسبة بلغت  % 10الوظيفي مدير عا  بنسبة بلغت 

 ( يوضح مكان العمل لعينة البحث 5ح جدول )مكان العمل لعينة البحث حيث يوض
 النسبة املئوية العدد املسمى الوظيفي  
 6.7% 2 مكتب معايل الوزير 1
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 23.3% 7 مديرية املناهج بوزارة الرتبية والتعليم 2

3 
مديرية تقنية املعلومات بوزارة الرتبية 

 3.3% 1 والتعليم

ة مديرية الربامج التعليمية بوزارة الرتبي 4
 23.3% 7 والتعليم

5 
بية مديرية تنمية املوارد البشرية بوزارة الرت 

 10.0% 3 والتعليم

6 
مديرية التدطيط وضبط اجلودة بوزارة 

 10.0% 3 الرتبية والتعليم

مديرية الشئون االدارية بوزارة الرتبية  7
 10.0% 3 والتعليم

8 
 املكتب الفين للدراسات والتطوير بوزارة

 13.3% 4 والتعليمالرتبية 

 %100 30 اإلمجايل
تالحظ للباحث أن أعلى نسبة من املشاركني من عينة البحث تعمل يف مديرية املناهج ومديرية الربامج التعليمية 

 لكل منهما  % 23.3بوزارة الرتبية والتعليم بنسبة بلغت 
 ( يوضح املؤهل العلمي والنوع لعينة البحث 6املؤهل العلمي ونوع عينة البحث حبسب املؤهل وجدول )

 املؤهل العلمي  
 النوع

 ةالنسبة املئوي العدد
 أنثى ذكر

 %46.7 14 8 6 دكتوراه 1

 %40 12 6 6 ماجستري  2

 %13.3 4 0 4 بكالوريوس 3

 %100 30 14 16 اإلمجايل
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 ( املؤهل العلمي لعينة البحث حبسب النوع  6جدول )
كما أن مجيع عينة البحث من أصحاب اخلربات الطويلة يف الرتبية والتعليم ومجيعهم قد ختطى اخلمسة عشرة عاماً 

 عاما( من اخلربة الوظيفيية.15)
ا متثل جمتمع سابقة أهنوبعد أن استعرض الباحث الوصف الدميغرايف لعينة البحث واليت اتضحت من اجلداول ال

البحث من القيادات الرتبوية العليا بوزارة الرتبية والتعليم بسلطنة عمان، كما أن معظم العينة من ذوي الدرجات العليا 
من الدكتوراه واملاجستري وهو ما يتضح معه أيضا الوعي العلمي ابجملال التعليمي والرتبوي وهو ما يصب يف مصلحة 

 للتحليل النوعي للبياانت. Maxqdaل الباحث إىل حتليل بياانت املقابلة عن طريق برانمج البحث، ومن مث ينتق
لذا فقد حاول الباحث التوصل إىل أهم األسس اليت ميكن من خالهلا سبل وطرق حتديث املناهج وفقا ملتطلبات 

لرتبية والتعليم وذلك من خالل وذلك من وجهة نظر القيادات العليا بوزارة ا 2040التنمية املستدامة ورؤية ُعمان 
 إجاابهتم على أسئلة املقابلة واليت يبينها الباحث فيما يلي:

 (Codeالكود ) سؤال املقابلة  
املوضوع 

(Themes) 

1 
ما أهم مصادر تطوير 
 واشتقاق املناهج احلديثة يف

 سلطنة عمان؟

 الدين اإلسالمي

 النظا  األساسي للدولة دستور الدولة

 الرتاث الوطين

 العادات والتقاليد للمجتمع العماين

 االنتماء العريب اهلوية العربية

 طبيعة اجملتمع اخلليجي

اسرتاتيجيات التعليم  2040اإلسرتاتيجية الوطنية للتعليم 
 الوطنية واليت تتوافق مع

  2040رؤية السلطنة 
 املستجدات العاملية

 التكنولوجيةالتطورات 
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 متطلبات التنمية املستدامة 

 التوجهات العاملية

 مبادئ فلسفة الرتبية

 اإلطار العا  للمناهج

 وثيقة املعايري واملدرجات التعليمية

الدراسات واألحباث  املراجع والكتب العلمية
العاملية واليت توافق 

 اجملتمع العماين
 املدتلفةالسالسل املنهجية 

 النظرايت الرتبوية احلديثة

 طبيعة املتعلم

 حاجات اجملتمع األهداف اجملتمعية

 متطلبات سوق العمل

 
 ترميز اجاابت السؤال األول 7جدول 

يتضح من اجلدول السابق أهم مالمح مكوانت تطوير املناهج وفقا ملتطلبات  االستدامة من وجهة نظر القيادات 
بوزارة الرتبية والتعليم بسلطنة ُعمان واليت كان من أهم بنودها أن دستور البالد  هو منبع أي تطوير أو حتديث، العليا 

د حيث أنه حيوى أهم مالمح السلطنة واجملتمع الداخلي واليت به املعايري والواثئق اليت حتافظ على اهلوية الوطنية والتقالي
ألمور املنظمة ألحوال اجملتمع، واليت منها أن الدين الرمسي للدولة هو الدين العامة واملعتقدات وممارسة احلرايت وا

اإلسالمي، وأن اللغة العربية هي اللغة الرمسية، مث تليه االسرتاتيجيات التعليم الوطنية واليت تتوافق مع رؤية السلطنة 
ع على اجملتمع، واليت تعود ابلنفوهي وثيقة معايري هامة لعبور املستقبل وحتقيق آمال وطموحات السلطنة  2040

وحيث ان اجملتمع العماين قد انفتح على العامل اخلارجي فكان من املهم أن تستند مصادر اشتقاق املناهج إىل 
الدراسات والبحوث العاملية واليت قد أخذت مبلغها من التجريب والتحديث وفق ما هو متطور وحديث، ولكن مبا 
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تقاليد االجتماعية للمجتمع الُعماين، مث أخريًا البد وأن تليب املناهج أهداف وطموحات يتوافق واهلوية الوطنية وال
اجملتمع وتطلعاته وآماله فكان من املهم أن يتم حتديد هذه األهداف وفق املتغريات املستقبلية ومن مث حتديث املناهج 

 وفق ما هو متوقع من اجملتمع وما يساير آماله حنو املستقبل.
الرؤية املستقبلية وهو التنبؤ ملا ستحققه هذه املناهج  وهو أصبح من العلو  اهلامة التحليل اجليد ملا هو مث كانت 

متوقع لذا فإن االعتماد على الطالب وجعله هو غاية العملية التعليمية وحمورها ألن هذا الطالب هو املستقبل بذاته 
م تنمية إنه من املهم توفري مناهج عصرية هلذا الطالب تسهوهو طموح اجملتمع وقائده يف املستقبل القريب، لذا ف

شدصيته ومهاراته وسلوكياته وفق معطيات الثورة التكنولوجية واملعرفية احلديثة، ولن يتأتى هذا إال إبعداده اإلعداد 
وما يدركه الطالب  عاملتوازن التدرجيي لذا فإن املناهج البد وأن تعتمد أيضا على خربات املتعلم وتراعي الواقع واجملتم

وأن تكون اسرتاتيجيات التدريس متوازنة بني الواقع واملأمول ابستددا  املعينات التكنولوجية احلديثة، مع قياس وتقومي 
هذه املناهج واملوضوعات بطريقة مستمرة ودورية للوقوف على مدى حتقق األهداف اليت وضعت من أجلها املناهج 

 انية واجملتمع احمللي وأولياء األمور.والتقارب بني الدراسات امليد

1 

ما أهم التحدايت اليت تواجه 
امة ربط التعليم ابلتنمية املستد

يف رؤية عمان املستقبلية 
 ؟2040

 حتدايت الثورة الصناعية الرابعة
 التطورات التكنولوجية اهلائلة

 غزارة اإلنتاج العلمي والفكري
 العوملة

 الغزو الثقايف اخلارجي

حضارية حتدايت 
 وثقافية

 قلة اخلربات
 إعداد املعلمني تكنولوجيا

 الفجوة التكنولوجية بني الطالب واملعلم
 ضعف أتهيل الكوادر

 حتدايت التنمية املهنية
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 حمدودية املوارد
 قلة امليزانية

 ضعف أنظمة احلوافز واحملاسبة
 ضعف متويل األنشطة واملشروعات التعليمية

 حتدايت مالية

 ربط املناهج حباجات سوق العملعد  
 عد  حتديد توجهات سوق العمل

 عد  تنفيذ االسرتاتيجيات املدططة
 عد  حتديد ما هو مطلوب من التعليم

 ضعف التواصل بني عناصر املنظومة التعليمية
عد  االستفادة من دراسات وحبوث تطوير 

 التعليم
 عد  االعتماد على البياانت التحليلية

 أنظمة ضمان جودةعد  تطبيق 

 حتدايت تطبيق معايري
التعليم وخططه 

 االسرتاتيجية

 ضعف التحصيل العلمي
 ضعف خمرجات التعليم العايل

 ضعف خمرجات التدريب املهين

حتدايت تتعلق 
 ابملدرجات التعليمية

 ( ترميز اجاابت السؤال الثالث حتدايت تطوير املناهج 9جدول )
من خالل نتائج حتليل السؤال الثالث الحظ الباحث إن التغيريات املتالحقة واملتكررة واحلداثة املستمرة فرضت على  

اجملتمعات اإلنسانية ضرورة التغري معها بطريقة ال يستطيع معها التوقف ولو اللتقاط األنفاس فالتطور أصبح ضرورة 
اخلطط والرؤى املستقبلية ومن ضمنها سلطنة عمان حني وجهت  وليس رفاهية، لذا حاولت العديد من الدول وضع 
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وتوجيهها حنو االستدامة، أي حنو طريقة جديدة مبتكرة لفعل  2040كافة أجهزهتا التنفيذية لتنفيذ رؤيتها الطموحة 
 األشياء من أجل التحسني سواء حتسني حياة اجملتمع وبيئته وفرص استثماراته.

 :اخلامتة
 ميكننا اقول أبن الدول النامية تواجه بديلني رئيسيني يف تطوير نظامها التعليمي؛ فهي قد تستمر يفويف النهاية 

التوسع بصورة أوتوماتيكية يف التعليم النظامي أبسرع صورة ممكنة مع بعض التعديالت يف املناهج وطرق التدريس 
 ة.لعمل وسياسات التكلفة التعليميواالمتحاانت واإلبقاء يف نفس الوقت على اهلياكل املؤسسية لسوق ا

أما البديل الثاين فيتمثل يف حماولة إصالح النظا  التعليمي برمته من خالل تعديل شروط الطلب على فرص التعليم 
املتاحة وعرضها، وأيضًا إبعادة النظر يف املناهج وفقًا إلحتياجات املوارد احلقيقية يف الدولةووفقًا ملتطلبات التنمية 

 مة. املستدا

ونظرًا ألن النظم التعليمية تعمل على استمرار اهلياكل االجتماعية واالقتصادية للمجتمعات بداًل من تغيريها؛ فإن 
آي برامج للتطوير او لإلصالح تستهدف جعل التعليم أكثر مالئمة حلاجات اجملتمع ومواجهة حتدايت العصر املعريف 

 وميكن تلديص نتائج البحث فيما أييت:  2040التعليم  املتتالية وهو ما تنادي به رؤية السلطنة يف
 اهم نتائج البحث :

 تنفيذ مناهج حديثة ومتطورة ألن املناهج القدمية اليت تعتمد على احلفظ والتلقني وتنمية اجلانب املعريف فقط -1
ج هأصبحت من الرتاث، ألن املعارف تطورت بشكل هائل وتضدمت بشكل رهيب فكان البد من تطوير املنا

لتنمية اجلوانب املهارية واإلبداعية لدى الطالب وتصديرها له أبشكال خمتلفة تناسب األمناط املدتلفة لتلقي املعلومة 
واستيعاب هذه املعارف، كما كان من املهم أتهيل املعلم للتوافق مع دوره اجلديد حيث إنه أصبح موجها وميسرا 

 .2040ستقبلية لعملية التعلم مما يتمشى منع رؤية ُعمان امل
العمل على زايدة فاعلية األنظمة االشرافية والرتبوية، ألهنا تعمل على توجيه املنظومة التعليمية بشكل جيد  -2

وتعمل على ضمان تنفيذ اخلطط االسرتاتيجية على أرض الواقع وفق األهداف املوضوعة والتوقيتات احملددة كما 
 ظومة التعليمية.تعمل على تقومي جوانب األداء كافة داخل املن

تتمثل يف حتدايت  2040ان اهم حتدايت حتديث وتطوير املناهج الدراسية كي تتؤا  مع رؤية عمان  -3
 حضارية وثقافية وحتدايت التنمية املهنية والتحدايت املالية .
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Abstract 

This study aims to address the question of the risks of virtual currencies by referring to 

Bitcoin currency, by studying and analyzing the general framework of these currencies, their 

types and conditions of their formation, in addition to the risks of treating them by focusing on 

Bitcoin currency, and we came to the conclusion that virtual currencies were born out of the 

womb of virtual space, transcending everything The known traditional global financial systems 

and their prices have rivaled the exchange of the world's largest currencies except that in the 

absence of an administration that manages the issuance, supervision and protection of virtual 

currencies, especially Bitcoin, has threatened to threaten the stability of the international 

financial system, as offered by a user Guardian on the high percentage of theft and hacking risk 
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as a possibility, and this has contributed to the negative perception of most countries have, 

including Algeria. 

 امللخص

من  تفاراضية لاشإشارة إىل عملة البتكوين، ولل هتدف هذه الدراسة إىل التطرق ملوضوع خماطر العمالت اال
كيز على ، لاشإضاتفة خماطر التعامل هبا لالار وظروف نشأهتا خالل دراســة وحتليل اشإطار العام هلذه العمالت وأنواعها

عملة البتكوين، وقد توصلنا إىل أن العمالت االتفاراضية ولدت من رحم عامل الفضاء االتفاراضي متعديتا مجيع النظم 
دارة  أن يف ظل ييا  إاحلقيقية، إالالعاملية املالية التقليدية العاملية املعروتفة، وانتفست أسعارها صرتفها أكرب العمالت 

تتوىل إصدار واشإشراف ومحاية العمالت االتفاراضية وخاصة البتكوين جعلها هتدد استقرار النظام املايل الدويل، كما 
عرض مستخدميها على نسبة عالية من املخاطر كإمكانية قرصنتها وسرقتها، وهذا ما ساهم يف النظرة السلبية ملعظم 

 الدول هلا ومن بينهم اجلزائر.
Key words: Currencies, Risks, Bitcoin. 

JEL Classification Codes: E; E4; E42. 

 : العمالت االتفاراضية، املخاطر، البتكوين.الكلمات املفتاحية
 JEL: E42 ; E4 ; Eات تصنيف

 

 : مقدمة

يسود العامل اليوم ثورة تقنية شاملة امتدت إىل كاتفة مناحي احلياة، وأثرت بشكل كبري على أمناط احلياة 
املختلفة، ومنها االقتصادية، حيث سامهت تل  الثورة يف إجياد جمموعة من الظواهر اجلديدة كالتجارة اشإلكارونية 

 .وظهور وسائل دتفع حديثة

تفاليوم يتم تداول ماليني النقود االتفاراضية كالبتكوين ويريها، وهي نقود ال ُيصدرها أي بن  مركزي، وال ختضع 
وال ختضع ألي رقابة من أي دولة أو أي جهة رقابية أخرى، وتعد مرحلة النقود االلكارونية للسياسات النقدية للدول، 

املرحلة األحدث يف سلم التطور النقدي واليت ارتبطت لالتقدم التكنولوجي والطفرة املعلوماتية، وربط العامل كله 
 .إلكارونيا من خالل شبكة اشإنارنت

 هذا البحث لإلجابة على اشإشكالية التالية:ضمن هذا السياق والتصور، جاء موضوع 
 ما مدى قبول التعامل ابلعمالت االفرتاضية وفيما تكمن خماطرها ؟
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  :وانطالقاً من هذه اشإشكالية الرئيسية، تطرح األسئلة الفرعية التالية
 ماهية العمالت االتفاراضية ؟ -
 تفيما تكمن خماطر التعامل لالعمالت االتفاراضية ؟ -

 جبوانب املوضوع مت تقسيم الدراسة كمايلي:هبدف اشإحاطة 
 مدخل إىل العمالت االتفاراضية؛ 
 .خماطر التعامل بعملة البتكوين 

 مدخل إىل العمالت االفرتاضيةأوال: 
لى مفهوم العمالت ان نعرج ع البدقبل التطرق اىل خماطر التعامل لالعمالت التفاراضية وعملة البتكوين خاصة 

 االتفاراضية من خالل طرح اشإطار الفكري والنظري هلذه األخرية.
ا تفمنهم من عرتفهحسب وجهة نظره وردت العديد من التعاريف هلذا املصطلح، كل  العمالت االفرتاضية: 1-1

لتأمني معامالهتا، والتحكم يف  التشفري تسـتخدم ؛عبـارة عـن "أصـول رقميـة مصممة للعمل كوســيلة التبادلأبهنا 
يري نسخي، وهي تفـي يالبيتهـا مبنيـة علـى تقنيـة  إنشاء وحدات إضـاتفية، والتحقـق مـن نقـل األصول والقـيم بشكل

والسرعة والثقة يف النقل، ويقوم إبنتاج هذه العمالت  والتـي تكفـل الشـفاتفية Blockchainتسـمى بسلسـلة الثقـة 
 ؛1تها جمتمع يعرف لاملنقبني"وكفالة استمراري
   عملة رقمية جمهولة املنشأ،كوهنا ال متتل  رقمًا متسلساًل، وال أي وسيلة أخرى، تتيح تتبع ما

أنفق للوصول إىل البائع أو املشاري، ما جيعل منها تفكرة رائجة لدى كل املداتفعني عن اخلصوصية، أو لائعي السلع 
 ؛2والبضائع يري املشروعة كاملخدرات عرب اشإنارنت

   متثيل رقمي للقيمة يصدر بواسطة مطورين خاصني لاعتباره وحدة حسا ، وميكن احلصول عليه
 ؛3وختزينه والوصول اليه والتعامل به الكارونيا ويستخدم جملموعة متنوعة من االيراض عند اتفاق طرتفني استعماله

  تبطة مر  متثيل رقمي لقيمة نقدية ليست صادرة عن بن  مركزي او عن سلطة عامة، وليست
لالضرورة لالعملة الورقية، ولكنها مقبولة لدى اشخاص طبيعيني او اعتباريني كوسيلة للدتفع، وميكن نقلها وختزينها او 

 ؛4تداوهلا الكارونيا 

                                                             
1 Vejacka, Martin, Basic concepts about virtual currencies, Journal of Economy, Business and finance, 2017, pp: 

01-02. 
2 Almawkigh aliliktrony lil djazyra, https://www.aljazeera.net, 18/03/2020. 
3 Virtual Currencies and Beyond: Initial Considerations, International Monetary Fund, January 2016,pp:7. 
4 EBA Opinion on "virtual currencies", European Banking Authority, 4 July 2014, p 11. 

https://www.aljazeera.net/
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  ؛5وسيط تبادل تعمل مثل العملة يف بعض البيئات، ولكنها ال متل  كل صفات العملة احلقيقية 
  م الالمركزي يصدر عن مطوريني يسيطرون عليه يف العادة أحد أنواع النقد الرقمي يري املنظ

 ؛6ويستخدم ويكون مقبوال بني أعضاء جمتمع اتفاراضي حمدد
   عملة اتفاراضية تعمل خارج نظام النقد الرمسي تفهي متثيل رقمي للقيمة النقدية صادر عن يري

 ؛7القبول الطوعي هلا البن  املركزي واملؤسسات االئتمانية، تستمد قيمتها من الثقة الكائنة يف
عملة رقمية افرتاضية ال يكون التعامل هبا ماداي إال عن  :القول أبن النقود االتفاراضية هيمما سبق ميكن 

طريق برامج حاسوبية، تستخدم عن طريق االنرتنت يف عمليات الشراء البيع أو حتويلها اىل عمالت أخرى،  
 احمللية أو الدولية.كما أهنا ال ختضع لسيطرة السلطات النقدية 

مسا مستعارا وهو ساتوتشي إمت طرح تفكرة هذه النقود من طرف مربمج استعمل  نشأة النقود االفرتاضية: 1-2
، وبعدها تقدم رجل األعمال االسارايل "كريغ ستيفني رايت" عن كونه خمارع عملة  Nakamoto Satoshiانكاموتو

نات وشي انكاموتو"، وجاء اعاراف "رايت" لينهي سنوات من التكهبتكوين وأنه قد ختفى مبسمى مستعار وهو "سات
بشأن صاحب الفكرة األصلية للعملة االتفاراضية القائمة على نظام الدتفع النقدي الرقمي، وقدم عددا من األدلة اليت 

لتشفري اليت ا تثبت مزاعمه، ومنها كمية من العمالت املعروتفة أبهنا كانت مملوكة ملخارع البتكوين، ومنها: مفاتيح
كأول معاملة بعملة بتكوين، ووقع   2009بتكوين إىل خبري التشفري )هال تفيين( يف يناير  10استخدمت شإرسال 

رسائل إلكارونية خالل لقاء مع يب يب سي، مستخدما مفاتيح تشفري ابتكرت خالل األايم األوىل من عملية تطوير 
ف العملية، لكن أانسا آخرين ساعدوين"، وأضاف أنه يعتزم الكش عملة البتكوين، وأضاف: "كنت اجلزء الرئيسي يف

 عن معلومات تسمح آلخرين لالتأكيد من خالل استخدام أنظمة التشفري أنه هو نفسه )انكاموتو(. 
كما أكد أعضاء لارزون يف جمموعة بتكوين وتفريق التطوير الرئيس مزاعم )رايت( ، وكشف عن هويته لثالث 

 .8هي: مؤسسة يب يب سي، وجملة اشإيكونوميست الربيطانية، وجملة جيكيومؤسسات إعالمية 

                                                             
5 Fin CEN Continues to Face Challenges with Money Services Businesses, Department of the Treasury, 

November 10, 2015, pp: 17. 
6 Virtual Currency Schemes, European Central Bank, October 2012, p:13, Virtual Currency Schemes-a further 

analysis, European Central Bank, February 2015, pp: 04. 
7 Annual Report 2014, Deutsche Bundesbank, pp: 53. 
8 https://bitcoin.org/ar/faq#can-bitcoin-scale-to-become-a-major-payment-network. 
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ساهم بشكل  (E-Commerce) : إن التعامل التجاري عرب شبكة اشإنارنتأبرز أنواع العمالت االفرتاضية 1-3 
 ظهور وانتشار العمالت االتفاراضية، حيث شجع على ظهور وسائط نقدية يسهل تبادهلا عرب احلدود ال عام يف

 وتتمثل أبرز هاته االبتكارات تفيما يلي: تستلزم إجراءات إدارية معقدة تزيد من تكلفة التعامالت،
: البتكوين هو شبكة جامعة توتفر نظام جديد للدتفع ونقود إلكارونية بشكل كامل، Bitcoinالبيتكوين 

أي سلطة  ل مستخدميها بدونللند يتم إدارهتا لالكامل من قب-وهو أول شبكة دتفع يري مركزية تعمل بنظام الند
مركزية أو وسطاء من وجهة نظر املستخدم، تفالبت كوين ميكن تشبيهها إىل حد كبري لالعملة النقدية اخلاصة 

 .9األكثر بروزاً  ثالثي اشإمساك النظام الدتفاري لاشإنارنت، كما ميكن النظر إليها أيضاً على أهنا
، 2011: وهي تعترب من أوائل العمالت املشفرة البديلة منذ نشأهتا يف أكتوبر عام Litecoinاليتكوين 

 .10وتتميز بسرعة تبادهلا مقارنة مع البتكوين مما زاد من قبوهلا، وهناك من يشبهها لالعملة الفضية لالنسبة للبتكوين
، هي تقنية جتريبية مفتوحة املصدر تعمل على 2011تفريل أ 18: أنشأت يف Namecoinنيموكوين 

 DNSحتسني الالمركزية واألمن ومقاومة الرقابة والسرية وسرعة مكوانت معينة من البنية التحتية لإلنارنت مثل 
 .11واهلوايت

بسبب  ، متتاز بكفاءة التعدين واألمان والضماانت.2012: أنشأت يف أوت Peercoinبريكوين 
كمبيوتر متصل   قادرة على تفويض أي Peercoinطبيعتها الفعالة املستندة إىل األدلة وقواعد اشإمجاع، تفإن 

من خالل زايدة عدد الدعم  Peercoin، تعزز هذه الكفاءة blockchainلالشبكة للمشاركة يف عملية أمان 
 .12األمين وتضمن احلفاظ على األمن على املدى الطويل

، وتستند إىل رمز املصدر املفتوح، وعلى بروتوكول 2013ت يف تفيفري أ: أنشNovacoinنوفاكوين 
من قبل  اقهااخار اشإنارنت الند للند، حيث ختتلف عن العمالت الرقمية األخرى كوهنا لات محاية أقوى يصعب 

 .13جمموعات التعدين والتنقيب 

                                                             
9 Dr. Abdellah Ben Soulaymane ben Abdelazize Albahout, alnoqowd al iftiradiya mafhoumoha wa anwaouha wa 

atharoha al iktisadiya, almadjalat al ailmiyat lil iktisade wa al tijara, kpoliyate al tijara jamiate ain chams, al 

kahira, al adad 1, January  2017, pp: 22. 
10 Almawkigh aliliktrony lil oumlat, ala al rabit: https://bitcoin.org/ar/faq, 16/03/2020. 
11 Almawkigh aliliktrony lil oumlat, ala al rabit: https://litecoin.com/en/listing, 16/03/2020. 
12 Almawkigh aliliktrony lil oumlat, ala al rabit: https://www.namecoin.org/, 16/03/2020. 
13 Almawkigh aliliktrony lil oumlat, ala al rabit: https://www.peercoin.net/, 16/03/2020. 

http://financialcryptography.com/mt/archives/001325.html
https://bitcoin.org/ar/faq
https://litecoin.com/en/listing
https://www.namecoin.org/
https://www.peercoin.net/
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أبريل  16يعود اتريخ نشأهتا إىل  Bitcoinهي نسخة مطورة وخمصصة من  :Feathercoinفيذركوين 
( تعمالن متاًما مثل Electrumو  Feathercoin Coreيتمتع املستخدمون بسهولة الوصول إىل حمفظتني ) 2013

Bitcoin  ولكن مع معاجلة كتلة أسرع. لاشإضاتفة إىل حماتفظ سطح املكتب هذه ، يتم دعم ،Feathercoin  من
 .blockexplorers 14  خالل العديد من احملاتفظ احملمولة و

، وهي تعمل على التقنية احلديثة مفتوحة 2016سبتمرب  27: أدجمت يف E-Dinar coinدينار كوين  -إي
 .15املصدر، كما تتسم لالتحديث املستمر لنظامها التعديين لزايدة األمان للمتعاملني تفيها

هي عملة اتفاراضية جديدة، تضاف إىل قائمة العمالت االتفاراضية األخرى املوجودة حول : Libraليربا 
العامل، تستهدف بصورة رئيسية مستخدميها من موقع تفيسبوك الذين يقاربون من ملياَرْي مستخدم نشط، تفضاًل عن 

اضية األخرى الت االتفار مئات املاليني من البشر الذين ليس لديهم حسالات بنكية حول العامل، وختتلف عن العم
، وتستخدم Libra Blockchainاملوجودة حول العامل يف كوهنا تعتمد على تقنية متطورة من "البلوك تشني" تسمى 

لتاليف املشاكل التقليدية اليت وقعت تفيها خمتلف  Moveهذ التقنية لغة برجمة جديدة طورها املهندسون تسمى 
 .16العمالت املشفرة األخرى اليت تستخدم أيًضا منصات "البلوك تشني"، وبصورة خاصة مشاكل االخاراق والقرصنة

تمثلة : تكسب العمالت االتفاراضية نفس خصائص النقود االلكارونية واملاخلصائص ومسات النقود االفرتاضية 1-4
 :17 يف

 ة رقمية اتفاراضية ليس هلا وجود مادي ملموس؛عمل 
  ود "النق اسمعمالت يري نظامية، ال تشرف عليها أي جهة رمسية أو منظمة دولية، لذا يطلق عليها

 اخلاصة"؛
 عدم إمكانية تتبعها ومراقبتها من طرف اجلهات الرقابية؛ 
  لالند للند؛ال حتتاج إىل وسيط كالبن  عند التبادل التجاري هبا، هذا ما يعرف 
 ال ميكن التحكم يف عرضها أو سعرها؛ 
 .قيمتها يري مدعومة أبية أصول 

                                                             
14 Almawkigh aliliktrony lil oumlat, ala al rabit: https:/novacoin.org/, 16/03/2020. 
15 Almawkigh aliliktrony lil oumlat, ala al rabit: https:/feathecoin.com/, 16/03/2020. 

 
16 Almawkigh aliliktrony lil oumlat, ala al rabit: https:/edinarcoin.com/, 16/03/2020. 
17 Dr ihab Khalyfat, hal tanjah al oumlates al rakmiyat al jadida lil facebook, madjalateal moustakbal, juin 2019, 

ed 3, pp: 02. 

https://www.namecoin.org/
https://www.namecoin.org/
https://www.namecoin.org/
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عاملني : من أهم املزااي اليت تتسم هبا النقود االتفاراضية، واليت تزيد من قبوهلا لدي املتمزااي النقود االفرتاضية
 :18ما أييت

ويل كاليت أية مصاريف على النقل والتحالرسوم املنخفضة: تتميز هذه العملة أبن املتعامل تفيها لن يدتفع 
تتقاضاها البنوك وشركات بطاقات االئتمان عادة، تفلن يكون هناك حاجة اىل وسيط بني العميل وبني التاجر لنقل 
املال، ألن العملة مل تنتقل، بل رمز العملة هو ما خرج من حمفظة املشاري ودخل إىل حمفظة البائع، وهذه العملية تتم 

تسمى بـالند للند، كما أنه ال يوجد رسوم حتويل، أو حتمل تفروق معدالت الصرف للعمالت املختلفة دون وسيط و 
 أو يري لل  من التكاليف اليت تفرض من خالل القنوات التقليدية لنقل األموال.

واسطتها ب السرعة واخلصوصية والسرية: نظرا لطبيعتها اخلاصة، تفال ميكن مراقبة عمليات البيع والشراء اليت تتم 
أو التدخل تفيها، وهذه نقطة إجيابية ملن يريد اخلصوصية، كما أهنا تقلل من سيطرة احلكومات والبنوك على العملة، 
حيث ميكن نقلها يف أي وقت وإىل أي مكان يف العامل، وخبصوصية اتمة ودون أن متر على أي هيئة رقابية أو بن ، 

حسالات وحماتفظ البتكوين دون أن تكون متصلة لاسم أو عنوان أو  ومن جهة أخرى تفإنه ميكن امتالك العديد من
 أي معلومة عن ممتلكها.

العاملية: تفهي ال ترتبط مبوقع جغرايف معني تفيمكن التعامل معها وكأهنا عملة حملية، ألهنا متوتفرة على مستوى  -
تعامالت أو ميكن ألحد احلجز هذه ال العامل، وال توجد دولة تستطيع أن حتظرها ألهنا ال ختضع أساسا، ولالتايل ال

التحويالت، كما لسيطرهتا ال ميكن أن تتعرض للتجميد أو للمصادرة أو يري لل  من املخاطر اليت ميكن أن تتعرض 
هلا التحويالت لالعمالت التقليدية إلا كانت مشكوكا تفيها، أو كانت تتم لسداد معامالت يري قانونية، ألن مالكها 

 .لديه السلطة على حتديد آلية ومكان ونوع استخدامهاهو الوحيد الذي 
بتكوين،  الشفاتفية: يقوم برانمج البتكوين بتخزين أي عملية مت القيام هبا، تفإلا كان شخص ما ميتل  حمفظة -

تفيمكن أي شخص آخر أن يعرف عدد وحدات البتكوين اليت ميتلكها صاحب هذه احملفظة، وعدد املعامالت اليت 
ا، حيث يشاهد اجلميع وبشفاتفية اتمة حركة تنقل العملة بني احملاتفظ، ولكن ويف الوقت نفسه لن متت من خالهل

 .يستطيع أحد معرتفة هوية مالكها، وهذا يعين اعاراف مجيع املتعاملني بوجود هذه النقود وانتقال ملكيتها
وسبة املوزعة يف  مشاريع احلتعد تقنية البتكوين )الربوتوكول والتشفري املستخدم( واحدة من أكرب: األمان -

العامل، مما جيعل من الصعب تزويرها أو إعادة استنساخها، كما ميكن للمستخدمني تشغيل ممارسات األمان حلماية 

                                                             
18 Niḍal salyme barhome, ahkames aukodes altijarat al ilyktroniya, dar al thakafa, amane, 2010, ed 3, pp:66. 
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 أمواهلم، أو استخدام مزودي خدمة يقوموا بتوتفري درجات عالية من األمان ضد السرقة أو التأمني ضد اخلسارة، ولذا
 .داتفلديها سجل أمان قوي ج

:  لات استخدام العمالت االتفاراضية، وال سيما "البيتكوين"، حيظى مؤشرات منو العمالت االفرتاضية
لاهتمام وثقة بعض الفئات من املتعاملني داخل اشإنارنت، وهو ما أدى إىل نشوء اجتاه صعودي ملحوظ ملستخدمي 

موال ألف مستخدم حالًيا، بعضهم يستخدم منصات التداول شإجراء حتويل لأل 20"البيتكوين" يف املنطقة يتجاوز 
 %1من دولة إىل أخرى داخل املنطقة، حيث تستقطع منصات تداول العمالت االتفاراضية رسوم حتويل ال تتعدى 

 للبنوك يف بعض األحيان، وميكن توضيح هذا النمو من خالل الشكل التايل:  %3مقابل 
 .التوزيع اجلغرايف لتداول العمالت االفرتاضية يف العامل: 01الشكل رقم 

 
Source: Global Cryptocurrency Benchmarking Study, Cambridge Centre for Alternative 

Finance, Cambridge University, UK,2017. 

 
اكتسب "البيتكوين" ثقة كبرية بني املتداولني نظرًا ملا حيظى به، كغريه من العمالت االتفاراضية، من المركزية 

كانية االستفادة من اخلدمات املالية املرتبطة به بكل سهولة من خالل منصات وانسيابية إصدار العملة، إضاتفة إىل إم
 التداول املنتشرة له عرب اشإنارنت، والشكل املوايل يوضح لل :
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.2020إىل ياية مارس  2019تطورات أسعار البيتكوين مقابل الدوالر أتفريل: 02الشكل رقم   

 
Source: blockchain.com 

من خالل الشكل أعاله وعلى ضوء املزااي السابقة، زادت عمليات تداول "البيتكوين" بشكل ملحوظ يف 
، 2020صفقة يومية بنهاية مارس  284.99 41السنوات األخرية ليبلغ عدد الصفقات اليومية لتداول العملة حنو 

دوالر أمريكي يف  560.63 873 224، ومبا يتجاوز قيمة سوقية Blockchain.info"وتفق موقع "بلوك تشاين 
 الشهر نفسه.

ومع اشإقبال املتزايد من قبل املتداولني على استخدامه، بدأت العديد من حمالت التجزئة العاملية يف قبوله  
، وتبعتها بعض الشركات األمريكية األخرى مثل 2014كوسيلة للدتفع مثل شركة "مايكروسوتفت" األمريكية يف عام 

 "."ديل

 :التعامل بعملة البتكوين خماطراثنيا: 
لقد سبق وعرتفنا هذه األخرية وال أبس أن نقدم تعريف أخر أكثر مشوال ودقة : Bitcoinماهية البيتكوين  2-1

حيث قال هي عملة رقمية اتفاراضية مشفرة ال مركزية  2008وهو الذي قدمة خمارع العملة يف حبث نشره يف عام 
، تدار عن طريق برانمج blockchainوتقوم على تقنية سلسلة الثقة الكتل  Peer to Peerللند -تعتمد نظام الند
مليون وحدة بتكوين، هتدف  21وهلا عرض نقدي مستقبلي حمدود يبلغ  Open source softwareلات تشغيل 

 .19شرنوتفق القائمني عليها إىل تغيري النظام املايل العاملي تغيريا جذراي مثلما يري الويب أساليب التواصل وال
ويقدم نظام "بتكوين" حاًل مبتكرًا ملشكلة شائعة يف كل نظم الدتفع واملعامالت الرقمية، وهو الدتفع املزدوج 

(Double Spending تفعلى عكس كل من النقود الورقية أو املعدنية اليت ال ميكن للمشاري أن حيتفظ بنسخة بعد ،)
                                                             
19  Minasates al mouamalayes al badylat wa al oumlates al rakmiyat bayna horiyate atabadol wa ichkaliyate al 

rakaba, markaz hardo li daami ataabyr al rakmy, al kahira, 2018, pp: 06. 
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مها مرة يف األصل ملفات رقمية ميكن أن تنسخ ويعاد استخداحتويلها للبائع، وكذل  النقود االتفاراضية اليت هي 
 أخرى.

"، وهو ما ميكن Block Chainوجود ما يسمى "سلسلة الكتل  تفإن نظام "بتكوين" حيل هذه املشكلة عرب 
تم   ستال خاص(، ألنه عبارة عن قاعدة بياانت رقمية تسجل تفيها كل املعامالت املالية اليت تأأن تعتربه مبنزلة )دتفار 

لالبتكوين، وهذا من أهم خصائص "بتكوين"، ألن هذا الدتفار معلن لكل املستخدمني، تفعند القيام أبي معاملة 
يقومون لالتحقق من صحة التحويل، أي أن املعاملة سليمة وليست مزدوجة، وأن الشخص املشاري الذي يقوم 

ويل السلعة أو وميكن للبائع أن يصر على عدم حتبتحويل كمية معينة من "البتكوين" هو لالفعل ميل  تل  الكمية، 
 اخلدمة، إال بعد ظهور القيمة املدتفوعة على الدتفار، مما يعين صحتها وحيمي الطرتفني.

 خماطر العملة االفرتاضية بتكوين: 2-2
خذان أيتعترب العمالت االتفاراضية يف طور النشأة حىت اآلن، ومعلوم أن استقرار العمالت وتواتفق الناس عليها 

بعض الوقت، كما حدث لدى االنتقال من نظام املقايضة قدمياً إىل أشكال بسيطة من العملة، وكما حدث لدى 
ظهور العمالت الورقية على حسا  املعدنية، وهلذا اليزال التعامل لالعمالت االتفاراضية حيمل الكثري من املخاطر 

 املتعددة، ميكن إجيازها يف التايل:
هنا أصبحت البيتكوين عملة هتدد استقرار النظام املايل العاملي؛ ولل  أل: لنظام املايل العامليهتديد استقرار ا

 .عملة تتيح ملختلف األتفراد التعامل حبرية مع أرصدهتم املالية ومن دون أية قيود أو مواتفقة من أية جهة حكومية
ألرجتيين ا ما جعل أيلب أتفراد الشعب االبيتكوين يتيح إجراء العديد من التحويالت الدولية بسهولة، و هذ 

يعتمدون على البيتكوين كعملة أساسية للتداول حيث تصل نسبة التعامل لالبتكوين يف دولة األرجنتني إىل ما يزيد 
وقع أن تزيد السيطرة املالية يف البلدان الغربية، وهذا يعين أن االقتصاد سيزداد سوءا، ومن املتوقع أن   %60عن الـ
 .20 العمالت الرمسية يف األسواق املالية العاملية اهنياربيتكوين مستقبال دور املنقذ أثناء يلعب ال
ـ ييا  األطر التنظيمية للعمالت االتفاراضية: إل تغيب األطر التنظيمية الضابطة هلذه العمالت من قبل  1 

العمالت العمالت، ألن االقتصادات و املؤسسات احلكومية، ويعجز املنظمون عن رصد وتتبع ورقابة مستخدمي هذه 
االتفاراضية تقع يف نطاق ال توجد تفيه حدود بني الدول، وهو ما جيعل املنظمني يواجهون مشكلة عند حتديد 
االختصاص القضائي يف حالة وقوع جرائم إلكارونية من جهة، تفضاًل عن عدم تسجيل املعامالت املالية لالعمالت 
                                                             
20 Almawkigh aliliktrony lil oumlat, ala al rabit: https://bitcoin.org/ar/faq, 16/03/2020. 
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و ما يعطي املستخدمني القدرة على شراء السلع واخلدمات من دون أي تدخل من االتفاراضية من جهة اثنية؛ وه
 احلكومة، ويتيح هلم إخفاء اهلوية والبياانت الشخصية؛ مما يزيد من املخاطر األمنية.

مليون  21ـ عدم استقرار وضعها كعملة: على الريم من وصول العرض الكمي للبتكوين املتداول إىل  2
من قبل املشرعني يف معظم  جترميها، تفإن وضعها كعملة اليزال حمل نقاش، ومل يتم 19/10/2019وحدة إىل ياية 

 رالبلدان، و لكن بعض البلدان )كاألرجنتني و روسيا( تقوم بتقييد أو حظر العمالت األجنبية، والبعض االخ
)كتايالند( قد تقوم بتقييد تراخيص معينة كمبادالت البت كوين، ريم هذا يقوم املشرعون يف سلطات قضائية خمتلفة 
أبخذ خطوات لتزويد األتفراد واألعمال بقواعد حول كيفية دمج هذه التكنولوجيا اجلديدة مع قواعد النظام املايل 

، وهي دائرة رمسية بوزارة املالية (Fin CEN) اتفحة اجلرائم املالية الرمسي املتعارف عليه، وعلى سبيل املثال، شبكة مك
األمريكية قامت إبصدار توجيه عام يري ملزم عن كيفية القيام بتوصيف ومتييز أنشطة معينة تتضمن العمالت 

 .21الومهية
عات اـ استخدام العمالت االتفاراضية من جانب اجلماعات اشإرهابية واشإجرامية: تستخدم بعض اجلم 3

اشإرهابية العمالت االتفاراضية لتجنب كل األنظمة املعروتفة ملكاتفحة اشإرها  ويسيل األموال، خاصة أنه ميكن من 
خالل العمالت االتفاراضية القيام بتحويالت مالية من دون اشإتفصاح عن هوية املتعاملني يف ظل ييا  هيئة مركزية 

 تقوم لاملراقبة.
أن "بتكوين هي األداة  2013لتحقيقات الفيدرايل األمريكي يف عام وقد أثبت تقرير صادر عن مكتب ا

املفضلة للمجرمني واجلماعات يري الرمسية الستخدامها يف سرقة العمالت االتفاراضية وكذل  املضاربة وتكوين عمالت 
ين سوف يزيد و اتفاراضية أخرى ومهية ال توجد هلا قيمة أو أصل حقيقي"، وأقر أبنه "كلما زاد استخدام وتداول بتك

سوء استخدامها بسبب القابلية للقيام مبعاملة من دون ترك أي أثر"، السيما أن هناك شركات قامت إبنشاء سوق 
 سوداء لتداول "بتكوين" مثل سيل  رود اليت مت إيالقها من قبل احلكومة األمريكية.
ي وهدف التمويل يري الشرع وجتدر اشإشارة إىل أن الشبكات اشإجرامية تسعى شإجياد طرق شإخفاء مصدر

لألنشطة اشإجرامية، ومن املسلم به أن يسيل األموال يف االقتصاد الواقعي يصعب اكتشاتفه، وهو األمر الذي يعين 
أن اكتشاتفه يف الفضاء االتفاراضي أمر أشد تعقيدًا لالطبع. وعلى سبيل املثال، تفإن املستخدمني يف لعبة "احلياة 

ء حسا  أبمساء ومهية أو حىت سرقة هوية شخص آخر، والقيام أبنشطة يري شرعية يف الثانية" قد يقومون إبنشا
 الفضاء اشإلكاروين، ويقومون بعد لل  بتحويلها إىل عملة واقعية، مث حتويلها إىل حسا  بنكي.

                                                             
21 Ahmed Mohammed aisam aldine, oumlate bitcoin, madjalat almasrify, N 73, September 2014, pp: 51. 

https://en.wikipedia.org/wiki/Legality_of_bitcoin_by_country
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وينطبق األمر نفسه على بتكوين، إل ميكن أن يقوم اتجر خمدرات مثاًل ببيع املخدرات إىل عميل مقابل 
بتكوين من خالل اشإنارنت، مث يقوم هذا التاجر أبخذ هذه األموال واستخدامها يف لعبة مثل البوكر على اشإنارنت، ال

مث يقوم بسحب األموال من "البتكوين" وحتويلها من خالل الكازينو إىل الدوالر، مث حتويلها إىل حسا  بنكي اتبع 
 هلذا الشخص.

شطة املتاحة على االنارنت، واألرلاح اليت حققوها يف اللعبة لتمويل أن كما ميكن لإلرهابيني استخدام االلعا 
إرهابية، تفمن املمكن أن يقوم أحد املتعاطفني مع منظمة إرهابية بشراء ليندن دوالر، ويتصل بعضو اجلماعة اشإرهابية 

ل واقعية لشراء ويلها ألموامن خالل اللعبة، لشراء منتجات اتفاراضية منه، مث يقوم هذا العضو أبخذ هذه األموال وحت
 املنتجات الالزمة للقيام بعملية إرهابية، كما قد تتم املعاملة نفسها لاستخدام البتكوين، ويف كلتا احلالتني، تفإن تعقب

 هذه املعامالت املالية أمر صعب.
مما  ،ـ تذبذ  قيمة العمالت االتفاراضية: بينما ارتفعت أسعار "بتكوين" بشكل ملحوظ يف وقت حمدود 4

أدى إىل جذ  عدد كبري من االستثمارات، تفهناك لاملقابل خطر االخنفاض املفاجئ لسعرها إلا ما مت مثاًل إنشاء 
 عملة اتفاراضية أكثر قبواًل من بتكوين، وهو ما قد يؤثر على استقرار حجم وقيمة االستثمارات.

زنة ضمن االتفاراضية عملة رقمية، وخم ـ احتمال التعرض لالحتيال االتفاراضي: لالنظر اىل طبيعة العملة 5
حمفظة رقمية، تفإهنا عرضة للقرصنة والسرقة والتالعب يف حسالات مستخدميها وتعديلها عن طريق القرصنة، وعلى 
الريم من قابلية مجيع وسائل الدتفع اشإلكارونية لتعرضها للمخاطر األمنية خالل الشبكة إال أن النقود االتفاراضية 

من تل  املخاطر، وقد وقعت عدة حوادث قرصنة حملاتفظ اتفاراضية مل تكن حممية بشكل جيد  تتعرض لقدر أكرب
الصلبة، وعند تعرض املستخدم للسرقة من حسابه ال ميكنه استعادة أمواله ألن اجملهولية مسة هذه  على األقراص

 .22الشبكة
ية األوروبية  وقد أوضحت اهليئة املصرتفمع عدم امكانية املتضررين من اختال اجراءات قانونية للمالحقة السارقني

ملخاطر استخدام العمالت املالية االتفاراضية أن مثة خماطر عالية بسبب اهليكل يري املراقب للعمالت االتفاراضية من 
قبل هيئات خمتصة، وأشارت إىل أنه ضمن املخاطر املرصودة التعرض خلسارة األموال من خالل استخدام منصات     

عند شراء بتكوين من خالل تل  املنصات اليت ال ختضع ألي قواعد منظمة، تفال ضمان للحفاظ على التداول، تف
 أموال املستهل  بسبب:

 احتمالية تفشل املنصة أو قرصنتها أو إتفالسها.• 

                                                             
22 Dr. Abdellah Ben Soulaymane ben Abdelazize Albahout, op.cit, pp: 35. 
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 عدم ضمان أو محاية اشإيداعات من العملة االتفاراضية كالبنوك، تفأي خسارة يف اشإيداعات ال ترد.• 
 البتكوين: االفرتاضيةطات النقدية اجلزائرية من العملة موقف السل 2-3

ع احلكومة عامليا، وازدايد اهتمام اجلزائريني بتداوهلا كالبتكوين ويريها، دتف االتفاراضيةمع توّسع انتشار العمالت 
 تفتقادهااإىل حتديد موقفها النهائي من هكذا تداوالت على سلعة اتفاراضية أو "مشفرة" ليس هلا تغطية نقدية بسبب 
ــ"الدعامة املادية كالقطع واألوراق النقدية وعمليات الدتفع لالص  أو لالبطاقة البنكية"، كما نصت املادة  من  69لـ

على: "تعترب وسائل دتفع كل األدوات  2003أوت  26الصادر بتاريخ املؤرخ يف  11-03قانون النقد والقرض 
 .23د أو االسلو  املستعمل"اليت متكن كل شخص من حتويل أموال مهما كان السن

وعليه تفان النقود االلكارونية لاعتبارها وسيلة دتفع جديدة متكن األشخاص من حتويل األموال، إىل أن 
األسلو  املستعمل يف التحويل يعتمد على التقنية والتكنولوجيا احلديثة، ولالتايل ال ميكن أن تصدر النقود إال من 

 ن النقد والقرض.طرف مؤسسات أو هيئات خاضعة لقانو 
منه نص على أنه: " مينع شراء العملة  117ويف املادة  2018إضاتفة إىل هذا تفإن قانون املالية لسنة 

االتفاراضية وبيعها واستعماهلا وحيازهتا، العملة االتفاراضية هي تل  اليت يستعملها مستخدمو اشإنارنت عرب شبكة 
 .كيةلقطع واألوراق النقدية وعمليات الدتفع لالص  أو لالبطاقة البناشإنارنت، وهي تتميز بغيا  الدعامة املادية كا

 .24يعاقب على كل خمالفة هلذا احلكم، طبقا للقوانني والتنظيمات املعمول هبا"
 وعليه يف ظل وجود نص صريح ميكن القول بعدم إمكانية استعمال هذا النوع من النقود يف اجلزائر.

 :خامتة
االتفاراضية أصبحت جزءاً من الواقع الذي نعيشه وجزءاً من حركة تطور اجملتمعات ن من الواضح أن العمالت إ 

 .حىت وإن كان التعامل واالستثمار يف هذه العمالت ينطوي على نسبة عالية من املخاطر
وعلى الريم من مرور ما يقار  عشر سنوات على أول ظهور ملا يُعرف لالعمالت االتفاراضية، )وأبرزها 

ال أن التطورات األخرية املرتبطة لاالرتفاعات اهلائلة، بقيمة البتكوين مقارنة لالدوالر األمريكي، قد البتكوين(، إ
عملت على جذ  انتباه كل من املستثمرين واشإعالم على حد سواء، وخاصة تفيما يتعلق مباهّية هذه العمالت، 

بدى ة هبذا النوع من العمالت جعل بعض الدول توآلية عملها واالستثمار تفيها، إال أن لالنظر اىل املخاطر املرتبط
 .رأيها تفيها اما لالتحفظ أو منعها بنص صريح مثل ما حدث مع السلطات النقدية يف اجلزائر

                                                             
23 Al amr N: 03-11, 26/08/2003, yataalako bi kanoun al nakd wa al kard, al jaryda al rasmiya, N: 52,  pp: 11-12. 
24 Kanoun N: 17-11, 27/12/2017, Kanoun al maliya 2018, al jarida al rasmiya N: 76, pp: 54. 
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  ميكن إمجال أهم نتائج هذه الدراسة يف اآليت: نتائج الدراسة:
 االلكارونية، ونظرا لصعوبة حركة رؤوس، مع توسع التجارة العاملية االصطناعيتطور اجهزة وأنظمة الذكاء  -

 االموال بني الدول، دتفع إىل ابتكار عمالت بديلة تكمن يف العمالت االتفاراضية وزاد يف منوها؛
 انتشار وشيوع التعامل لالنقود اشإلكارونية يؤدي إىل احلد من تفاعلية السياسات النقدية اخلاصة بكل دولة؛ -
ين( واشإشراف عليها ومحايتها، إىل تعرض العملة االتفاراضية الرئيسة )البتكو  أدى ييا  إدارة تتوىل إصدار النقود -

لعدد من اهلزات والتقلبات احلادة يف أسعارها عند أبسط املواقف االقتصادية، كما عرض مستخدميها على 
 نسبة عالية من املخاطر؛

 قانون العرض والطلب هو احملدد الرئيسي لسعر صرف العمالت االلكارونية؛ -
 عرضة العمالت االتفاراضية اىل خماطر تقنية تكمن يف إمكانية قرصنتها وسرقتها، -
 النظرة السلبية ملعظم الدول للنقود االتفاراضية ومن بينهم اجلزائر. -

 
 :التوصيات

كن تقدمي النظام املصريف احمللي والدويل، تفانه مي استقرارعلى ضوء النتائج واملالحظات املتوصَّل إليها، ومن أجل 
 لتوصيات التالية: ا

قيام الباحثني مبزيد من الدراسات واألحباث اليت تساعد يف تفهم وتطوير هذه األداة النقدية اجلديدة، حبيث ميكن  -
 يف النهاية العمل هبا مع التقليل من سلبياهتا وخاطرها؛

 صياية قوانني تضبط إصدار هذه النقود وآليات تداوهلا؛ -
 اضية؛دويل يعمل على وضع األطر الكفيلة حبماية املتعاملني لالنقود االتفار  ضرورة وجود تنسيق وتعاون تشريعي -
على اجلهات الدولية املسؤولة عن األمور النقدية يف العامل ولاألخص صندوق النقد الدويل املبادرة لاختال خطوات  -

نظام النقدي قواعد ال تزود األتفراد وقطاع األعمال لالقواعد والضوابط الكفيلة بدمج هذه التقنية اجلديدة مع
العامل، حبيث تساهم يف تقدمي وتطوير احللول الفعالة اليت ال تضعف من منو األسواق واألعمال الناشئة، 

 النقدية واملالية؛ واالبتكارات
سرعة قيام السلطات النقدية اجلزائرية إبصدار توجيهات ارشادية توعوية تبني خماطر هذه العمالت، حلني الوصول  -

 دولية بشأهنا.لضوابط 
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Abstract 

We live in a distance numeral era that declares the variety of knowledge because of the huge 

progress of technological means. This results in changing all fields of life, especially in 

education. Its goals, domains, methods and techniques have changed and new terminologies of 

modern learning appeared such as: electronic learning, direct learning, distance learning and 

mobile learning. They all seek to apply numeral tdchnology in the processes of teaching and 

learning. 

       The use of technology in the third millennium has become a teaching and didactical 

necessity for students who are obliged to keep up with numeral learning by making  use of its 

technological achievements. This requires substituting the classical learning environment, 

which depends on a pen and a paper as a basis, with a modern environment that uses new 

technologies And integrate them in the classroom. 

       By making use of the different means of the learning-teaching process. This should be 

translated into daily practices of the learners, and it should also be part of their reality. That's 

why, instead of the types of learning that focus on the role of the instructor through direct 

instructions, technology reinforces practices that depend on dialogue and involving learners in 

interesting atmospheres like: learning via discovery and problem-solving talent. 

          This way, we achieve active learning and we build an active citizen who is engaged in 

their community. We should think of ways to take learners from traditional educational systems, 

which rely on the teacher and the book as a principal source of knowledge, to modern 

educational systems that uses technology to develop learners' mental competencies and 

scientific research strategies in accordance with new educational approaches. 

           These latter help in creating teaching programs and new teaching techniques that respond 

to the challenges of the third millennium. They should bet on modernism and numeral 

mailto:eelbounouhi@gmail.com
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citizenship which force us to create smooth teaching programs that suit the needs and the 

interests of the learners. These programs must be designed according to numeral educational 

standards such as using interactive books that have electronic means in accorance with the 

educational techniques of modern teaching programs that support working on devices and 

storage means like hard and mobile desks. 

 امللخص

نعيش اليوم عصر رقمي يعلن عن تنوع املعرفة حبكم التطور اهلائل للوسائل التكنولوجية، فنتج عنه تغريا يف مجيع 
لحات ومسميات وظهرت مصطجماالت احلياة وخاصة يف جمال التعلم، حيث تغريت أهدافه وجماالته وطرقه وأساليبه 

جديدة لطرق التعلم احلديث، منها: التعلم االلكرتوين والتعلم املباشر والتعلم عن بعد والتعلم من خالل املوابيل 
 وغريها، ومجيعها تبحث يف توظيف التكنولوجيا الرقمية يف عملييت التعليم والتعلم.

الطلبة املعرفية،  ثالثة ضرورة تعليمية وديداكتيكية ارتبطت حبياةلقد أصبح استخدام التكنولوجيا يف األلفية ال         
ابالستفادة من إجنازاته ومكتسباته التكنولوجية، وهذا يتطلب  1الذين أمسوا مطالبون مبواكبة مسار التعلم الرقمي

متطورة تستخدم التكنولوجيا  ةاستبدال البيئة التعليمية التقليدية اليت تعتمد على الورقة والقلم كأساس هلا يف التعلم، ببيئ
 احلديثة وتعمل على دجمها يف فصوهلا، حبيث يتم اعتماد الوسائط املتعددة يف عملية التعلم فترتجم اىل ممارسات يومية
هتم املتعلم وأتيت من واقع بيئته، فبدال من أمناط التعلم املرتكزة على دور املعلم من خالل التعليمات واإلرشادات 

عزز التكنولوجيا ممارسات تعتمد على احلوار وإشراك املتعلم يف سياقات مثرية لالهتمام مثل التعلم املباشرة، ت
 ابالكتشاف وإدخال مهارة حل املشكالت اليت حتقق التعلم النشط وتراهن على بناء مواطن فاعل يف جمتمع املعرفة.

املعلم والكتاب كمصدر  التقليدية اليت تعتمد على يتوجب علينا إذن التفكري يف كيفية نقل املتعلم من أنظمة التعليم
أساسي للمعرفة إىل أنظمة التعليم احلديثة اليت تستخدم التكنولوجيا من اجل تنمية املهارات العقلية واسرتاتيجيات 
البحث العلمي لدى املتعلمني وفق نظرايت تربوية جديدة تسهم يف إعداد املناهج وطرق التدريس مغايرة تستجيب 

هاانت األلفية الثالثة، مراهنة على املعاصرة واملواطنة الرقمية مبا يفرض إنشاء مناهج مرنة توافق احتياجات الطالب لر 
وميوله واهتمامه تصّمم وفق أسس ومعايري تربوية رقمية مثل استخدام الكتب التفاعلية املزودة ابلوسائط اإللكرتونية 

قرا  ة حديثة املناهج للعمل على أجهزة، ووسائط التخزين املختلفة  كاألاملصّممة وفق املواصفات التقنية التعليمي
 الصلبة أو املدجمة أو احملمولة. 

 
Digital citizenship - Learning strategically -Interactive  –Digitization  –Didactic :  Key words 

                                                             

maarifa almoktasaba, -madrasiya wa al-maarifa al-didaktik bayna al-amrawi, al-Ahmad al -1

majalat fadaat tarbawiya, al-adad atalith, assana al-talitha, mares 1997. 
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.املواطنة الرقمية –إسرتاتيجيا التعلم  –التفاعـلية  –الرقمنة  –الديداكتيك الكلمات املفاتيح:   

 

 مةقدم

شهد العامل يف العشر سنوات األخرية تقدما هائال يف تكنولوجيا املعلومات واالتصاالت، ولكن بدرجات        
خمتلفة وفق الظروف االقتصادية واملراكز املالية لكل دولة، كما شارك هذا التعليم يف اعداد الكوادر البشرية واإلدارية 

اع اخلا . اال أن هذا التعليم يعاين من صعوابت متعددة خاصة لتشغيل عجلة اإلنتاج واملال يف احلكومات والقط
يف دول العامل الثالث ومن بينه الدول العربية، ومن أبرزها صعوبة القضاء على األمية خصوصا يف صفوف النساء،  

كاليف، يض التاالتصايل لتخف –كما أن التعليم الرقمي يف هذه البلدان حيتاج اىل إعادة هندسة الربط املعلومايت 
 وزايدة اجلودة واإلنتاجية حىت تفيد يف إعادة هيكلة التعليم للتحول اىل التعليم الرقمي.

 

 الفعل الديداكتيكياملبحث األول: 

 املطلب األول: داللـة الفعل الديداكتيكي:

يل الديداكتيك إىل املنهج املتَبع يف تقدمي التعلمات من املعلم إىل املتعلم، وما َيستدعيه ذلك من َفهم        حيح
وعمق ودراية ابملادة املقدَّمة، وطبيعة املتعلمني وسياقات أخرى كثرية تحراعى عند التخطيط للتعلُّمات، ويسمى  

 كذلك الرتبية اخلاصة، أو منهجية التدريس، أو التدريسية، أو التعليمية.

فالديداكتيك هي شق من البيداغوجيا موضوعه التدريس وأهنا كذلك هنج أو مبعىن أدق أسلوب معني لتحليل       
الظواهر التعليمية، فهي ابألساس تفكري يف املادة الدراسية بغية تدريسها، فهي تواجه نوعني من املشكالت: 

، وهي مشاكل منطقية لمالتع ومشاكل ترتبط ابلفرد يف وضعية… تها ومنطقها مشكالت تتعلق ابملادة الدراسي وبني
كمجموع الطرائق والتقنيات والوسائل اليت   REUCHLINوسيكولوجية، وميكن تعريف الديداكتيك حسب 

 تساعد على تدريس مادة معينة.
 وجيب التميز يف تعريفنا للديداكتيك، بني ثالث مستوايت:

https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%AA%D8%B9%D9%84%D9%85
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  الديداكتيك العامة: وهي اليت تسعى إىل تطبيق مبادئها وخالصة نتائجها على جمموع املواد التعليمية وتنقسم إىل
ط  ابلوضعية البيداغوجية، حيت تقدم املعطيات القاعدية اليت تعترب أساسية لتخطيقسمني: القسم األول يهتم 

كل موضوع وكل وسيلة تعليمية جملموع التالميذ؛ والقسم الثاين يهتم ابلديداكتيك اليت تدرس القوانني العامة 
 للتدريس، بغض النظر عن حمتوى خمتلف مواد التدريس.

  بتخطيط عملية التدريس أو التعلم ملادة دراسية معينة.الديداكتيك اخلاصة: وهي اليت هتتم 
  :الديداكتيك األساسيةDidactique. Fondamentale وهي جزء من الديداكتيك، يتضمن جمموع .

النقط النظرية واألسس العامة اليت تتعلق بتخطيط الوضعيات البيداغوجية دون أي اعتبار ضروري ملمارسات 
 ة الديداكتيك النظرية.تطبيقية خاصة. وتقابلها عبار 

 املطلب الثاين: جـوهر العملية التعليمية- التعلمية:

مكوانت الفعل الديداكتيكي وعناصره: -أ  

 

 

 

 

 
 
تقتضي معاجلة قضااي التعليم والتعلم من منظور ديداكتيكي، حتديد العالقة البيداغوجية بني األقطاب الثالثة     

املذكورة )أي املثلث البيداغوجي(. كما تتحدد طبيعة الفعل البيداغوجي من خالل نوعية العالقات القائمة بني هذه 
على العمل  عالقة املدرس ابملعرفة منها يف عملية التعليم. وحتيلالعناصر الثالثة، واملكانة اليت حيتلها كل واحد 

الديداكتيكي على كيفية تدريس مادة أو مواد معينة. بينما تشري عالقة التلميذ ابملعرفة اىل اسرتاتيجيات وأساليب 
 العالقة بني املدرس والتلميذ، فإهنا حتدد طبيعة العالقة البيداغوجية. التعلم. أما

http://www.mo7itona.com/2014/12/blog-post_60.html
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وعلى أساس املكانة اليت حيتلها كل عنصر من هذه العناصر يف العملية التعليمية التعلمية، ميكن التمييز بني          
ال يف لتلميذ كما هو احلبيداغوجيا متمركزة حول املعرفة، وأخرى متمركزة حول األستاذ، واثلثة متمركزة حول ا

 البيداغوجيا احلديثة.
د لقد تطور التفكري يف عالقة التلميذ ابملعرفة، بسبب تصور البيداغوجيا التقليدية للتالميذ ابعتبارهم جمر          

 لذوات حمايدة قابلة للشحن ابملعلومات. ويف مقابل ذلك، انطلق الديداكتيك من كون التالميذ ليسوا علبا فارغة، ب
إهنم يشاركون يف بناء تعلمهم على أساس معارفهم املكتسبة من قبل، داخل وخارج املؤسسة املدرسية أي ابلتفاعل 

 مع اجملتمع.
يتعلق األمر بعالقة املدرس ابملعرفة، ابملضامني اليت يتم تعليمها، واليت حتددها الربامج والتوجيهات الرمسية          

رس هذه املعطيات بطريقته كنقطة انطالق، حيث ميارس عليها عملية حتويل بغرض والكتب املدرسية. ويدمج املد
 .2إعادة بنائها وفق ما تقتضيه حاجيات املتعلم

قة بني الطرفني الذي حيدّد العال عاقد البيداغوجيالتأما عالقة املدرس ابلتلميذ، فتندرج يف إطار ما يعرف بـ         
يف غالب األحيان، الذي يقنن، بطريقة مضمرة، وضعيات التعليم وحييل على انتظارات الطرفني معا وعلى عادات 
وآليات مدرسية ضمن فعل تواصلي متعدد األبعاد وهكذا ميكننا أتطري العالقة بني هذه األقطاب )مدرس، تلميذ، 

 املثلث البيداغوجي( وفق ثالث مستوايت نوجزها كما يلي:معرفة، أي 
 1-.مستوى متعلق مبوضوع املعرفة وطبيعتها 
 2-.مستوى متعلق بشروط امتالك املتعلم للمعرفة 
 3- .مستوى خيص تدخالت املدرس وعالقته ابملعارف 

أدوار املكون الديداكتيكي وفعاليته: -ب  

ة قدرات املتعلم التعلمية، بل سبب وجودها. لذا، ينبغي معرف –التعليمية ميثل املتعلم الركن األساس يف العملية 
ووسطه وحاجياته البدنية والوجدانية والنفسية واملعرفية واالجتماعية، وابلتايل جيب الوقوف أمام املتعلم موقفا قوامه 

دماج االجتماعي واستيعاب ته على االنالتفهم واإلرشاد واملساعدة والتقوية التدرجيية لسريورته الفكرية والعلمية، وتنشئ
 القيم الدينية والوطنية واجملتمعية.

 م:التعلمية أن تصري للمتعلم جمموعة من املواصفات تتجلى يف جعل املتعل –ومن أهداف العملية التعليمية 
                                                             

2 -  Aaref abed al-ghani, al-torok al-didaktiya , majalat al-dirassat al-nafsiya al-tarbawiya, 

adad 11, assana 1990. 

http://www.mo7itona.com/2015/03/blog-post_6.html
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واملدرسة( قادرا على التفاعل مع اآلخر ومع احمليط االجتماعي على اختالف مستوايته )األسرة -1   
 والتكيف مع البيئة.

قادرا على التنظيم )تنظيم الذات والوقت( واالنضباط.-2     
مكتسبا ملهارات تسمح له بتطوير ملكاته العقلية واحلسية واحلركية.-3     

 ومواصفات مرتبطة ابلقيم واملقاييس االجتماعية واليت تتجلى يف جعل املتعلم: 
ة والوطنية واإلنسانية.متشبعا ابلقيم الدينية واخللقي -  
متشبعا بروح التضامن والتسامح والنزاهة. -  
 متشبعا مببادئ الوقاية الصحية ومحاية البيئة.... -
أو املدرس فهو الشخص الذي يوفر التعليم للتالميذ، فدوره رمسي يف كثري من األحيان، وهو أهم أما املعلم      

 التعلمية.-العناصر يف العملية التعليمية

 وحيضر يف تراث العريب مبسميات متعددة، من بينها: األستاذ، املعلم، املدرس، املريب، املؤدب، الشيخ، العامل...     
 وكانت له أمهية كربى ليس فقط يف احلياة العلمية، وإمنا يف احلياة االجتماعية أيضا.     
ة امللقاة على دة إليه حىت يكون أهال للمسؤوليوهلذا ينبغي للمعلم أن يتصف مبواصفات تتناسب واملهمة املسن     

 عاتقه، ومن بني هذه الصفات جند:
القدرة على التخطيط والتدبري.-    

االلتزام بقيم وأخالقيات املهنية للمسامهة يف التنشئة االجتماعية.-   
التكوين الذايت والبحث الرتبوي املتجدد.-                                     

التمكن البيداغوجي.-     
التواصل اإلجيايب مع املتعلمني.-     

، وهي مجلة من املعارف املستهدفة من العملية 3واملعرفة هي املادة التعليمية املقررة يف ظل املنهاج الرتبوي      
 لتدرج يف مفاهيمها.ابالتعلمية، احملددة مسبقا يف املقررات والربامج عرب أطوار، وينبغي للمعرفة أن تتميز  –التعليمية 
 والختيار املادة التعليمية وانتقائها جيب أن تتضمن مبادئ أساسية، من بينها:     

مراعاة طبيعة املتعلم.-    
مراعاة األهداف البيداغوجية املسطرة مسبقا.-     

                                                             
3 - Mohamed al-drij,mahya al-didaktik ? majalat al-tadrisse, koliyat olom al-tarbiya biribat, 

adad 7. 
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ضرورة ارتباط احملتوى التعليمي بواقع اجملتمع وثقافته. -      
 التعلميـّة:-املعرفة التعليميةمراحل املطلب الثالث: 

من املستحيل أن خيتلف مهتمني ابلشأن التعليمي والرتبوي حول دور الوسيلة التعليمية يف بناء التعلمات، بل      
أن امسها يتطور ويتغري مع تطور املقارابت البيداغوجية واملستجدات الرتبوية. فكانت تعرف بوسائل اإليضاح ويف 

 املدرس احملوري يف العملية التعليمية التعلمية وهو احلامل للمعرفة، فتغري االسم اىل وسائل تعليميةذلك إحياء بدور 
لكن مل خترج عن السياق أن منظومة الرتبية مبنية على نسق عمودي مدرس متعلم. لكن مع بروز التيارات الرتبوية 

أصبحت تسمى ور والفاعل واملتفاعل مع احملتوى فاحلديثة واليت قلصت من دور املدرس يف اجتاه يعترب املتعلم احمل
 .4وسيلة تعليمية تعلمية

للوسائل التعليمية التعلمية أدوار ال ميكن حصرها أبدا، وأبرزها تسهيل مهمة التعلم يف مجيع مراحلها سواء كان      
الرفع من الدافعية لديه،  ساهم يفبناء املفهوم أو تثبيته أو تقومي التعلمات. كما أهنا تشد انتباه وتركيز املتعلم وت

 وتساهم يف تقليص الفوارق الفردية يف التعلم وختلق فر  املساواة بني املتعلمني يف اجناز املهمات املنوطة هبم.
وتتعدد الوسائل التعليمية حسب وظيفتها ودورها واملرحلة العمرية للمتعلم وكذلك متاشيا مع طبيعة احملتوى،      

اعل السمعية والبصرية السمعية. وللوسيلة التعليمية التعلمية شروطا يف اختيارها لكي تؤدي دروها الففنجد البصرية و 
 عملية التعلم وال تصبح عائقا أمام املتعلم.

 وتنجز العملّية التعليمّية أبسلوب منّظم له عناصر ومكّوانت خاّصة كما يلي:     
ة فإّنه من تقوم العملّية التعليمية من أجلهم، وكي تنجح العملّية التعليميّ الطاّلب: وهم التالمذة أو طالبو العلم، وهم  

من الضروري أن يكون الطالب راغبني ابلتعّلم ومستعدين لتلّقي العلم، وجاهزين لتطوير أنفسهم ولتطوير مهاراهتم 
لقي العلم وسعيه استعداده لتاليت ترفع من قدرهتم على املشاركة والتفاعل اإلجيايب، وكلّما ازدادت قدرات الطالب و 

 لبذل الوقت واجلهد املناسبني للتعليم، تزداد فرصة جناح العملّية التعليمّية.
املنهاج أو احملتوى التعليمي: واملقصود به جمموعة املعلومات أو األفكار والثقافات اليت هتدف العملّية التعليمّية       

ريّة املقررات الدراسّية، اليت حتددها جلان خمتّصة تراعي املرحلة العم إىل إيصاهلا للطالب بنجاح، كما يطلق عليها
للطلبة والفروقات يف القدرات التعليمية بينهم، وكثرية هي مواضيع احملتوى العلمي، منها ما يتعّلق ابللغات، أو العلوم 

 االجتماعية، أو التاريخ والفلسفة وغريها. 

                                                             
4– ronald loujounder, al-qamous al-hali litaalim, monturial, karan 2005. 
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لطرق يّتبعه املعّلم هبدف إيصال احملتوى العلمي للطالب بنجاح، وكثرية هي االطريقة: واملقصود هبا األسلوب الذي 
اليت ميكن للمعّلم اعتمادها، مع مراعاة ما يتناسب مع طالبه، اعتماًدا على أعمارهم، ووعيهم، وطريقة تفكريهم، 

 وقدراهتم العقلية.
املادة  لتعليمّية، فهو املسؤول عن حتديد نوعوهو العنصر األهم وصاحب الدور األبرز يف إجناح العملّية ا املعلم:

الدراسية، ابإلضافة إىل األفكار واالجتاهات واألهداف اليت يسعى لتحقيقها مع الطالب، كما أنّه املسؤول عن 
م علّ حتديد العنصر السابق وهو الطريقة التعليمّية املّتبعة اليت تناسب طالبه، ومن أهم الشروط اليت جيب أن تتوفر يف امل

أن يكون خمتصًّا بنوعية احملتوى الذي يدرسه، وأن يكون مدرًكا ألمهّية التعليم وكيفّيته ومفاهيمه ونظرايته، ابإلضافة 
الصلبة القادرة على ضبط الطلبة وعلى كسب حمّبتهم يف الوقت نفسه، وأن ميتلك  5إىل امتالك الشخصية القيادية

 القدرة على إدارة الوقت املتاح للحّصة التعليمّية، هبدف شرح املنهاج كاماًل للطلبة خالل الوقت املتاح. 
 بيئة تعليمية خاّصة تناسب ريوهي األجواء اليت حتيط ابلطالب أثناء احلّصة التعليمّية، إذ جيب توف البيئة التعليمية:

الطلبة، األمر الذي يؤثّر إجيااًب على رفع مستوى تفاعل الطالب مع كل من املعّلم واحملتوى التعليمي، واملقصود ابلبيئة 
التعليمّية الغرف الصّفية وما حتتويه من وسائل مساعدة على إجناح العملّية التعليمّية، مع مراعاة عدد الطلبة مقارنًة 

ة املكان، وإضاءة املكان وهتويته، ابإلضافة إىل مالءمته للظروف اجلويّة من حيث التدفئة والتربيد صيًفا وشتاًء، بسع
 وغريها.

إّن الوسائل التعليمية هي كل أداة خارجّية ميكن للمعلم استخدامها هبدف  الوسائل التعليمية ومصادر التعليم: 
صال املعلومة بطريقة أسهل وأسرع من الشرح النظري، وهي من األمور شرح معلومة معّينة للطلبة، وتساعد يف إي

اهلاّمة اليت يستخدمها املعّلم يف حتفيز الطلبة للتنافس فيما بينهم، أّما مصادر املعرفة فهي عبارة عن كتب خارجّية 
دة من املعلومات دف االستزاومنشورات علمّية موثوقة خارج املنهاج احملدد، ميكن لكل من املعّلم والطالب العودة هلا هب

 .أو توضيح نقطة معّينة، أو التأّكد من صّحة معلومة
 أمهّية العملّية التعليمية: املطلب الرابع:

، وفيما يلي جمموعة من النقاط اليت توّضح أمهّية 6إّن للعملّية التعليمّية أمهّية كبرية يف حياة الفرد واجملتمعات      
ه االقتصادي للدولة، وما ينتج عنه من رفع مكانتها بني مجيع دول العامل. رفع ثقافة الفرد جيعل منالتعليم: دعم النمو 

                                                             

5 - Faroq fahmi, mouna abed es-sabour, al-madkhal almandoumi fi mouwajahat atahadiyat al-

tarbawiya wa al-moasira, alqahiira, dar al-maaref, 2001.  

6- Rachid beneni, min al- bidaroujya ila al-didaktik (dirasa wa tarjama), manshourat al-hiwar 

al-akadimi wa al-jamiai, dar al-khatabi, li anasher, attabaa aloula, adar albaydaa 1999.  
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مواطًنا صاحلًا، يعرف معىن حب الوطن، ليحرتم القوانني واألنظمة وكل ما يتعّلق هبا. رفع املستوى التعليمي لألفراد 
ني اجلماعات تزيد قيمه وأخالقه. رفع املستوى التعليمي بيقلل من خطر ارتكاب اجلرائم. زايدة علم اإلنسان وثقافته ل

حيسن من العالقات فيما بينهم نتيجًة لرفع مستوايهتم األخالقية. التعليم يرفع املستوى احلضاري للمجتمعات، 
 تويساعدها على مواكبة مستجّدات وتطورات العصر. توفري وسائل الرفاهية واحلياة الكرمية والكمالّيات جلميع فئا

اجملتمع. التعليم يساعد األفراد واجلماعات على التخلص من الفقر ويقضي على اجلهل والرجعّية والتخّلف. رفع 
املستوى التعليمي للفرد جيعل منه شخًصا انجًحا طموًحا يسعى وراء حتقيق أحالمه بكل قوة وعزم. التعليم جيعل 

اعد على اه نفسه وجمتمعه، وما له من حقوق. التعليم يسالفرد قادرًا على متييز كل ما يرتتب عليه من واجبات جت
 .انداثرها ومنع جيل توثيق كل األحداث اهلاّمة يف اتريخ األمم وكذلك ثقافات الشعوب، وينقلها جياًل بعد

 تقييم العملّية التعليمّية: املطلب اخلامس:
طالب: والتأكد من من ِقبل جلان خمتّصة: تقييم ال للتأكد من جناح سري العمّية التعليمّية جيب تقييم كل مما يلي      

 تفاعله مع املعّلم واملنهاج واألساليب التعليمّية ابلشكل املطلوب.
 ويكون بتقييم كفاءته املهنّية وأساليبه يف تعلُّم املعلومة وإيصاهلا للطالب.  تقييم املعّلم:

جراء ويكون من خال تقييم املنهاج أهدافه وأسلوبه وتناسبه مع مستوى الطالب العمري، إل تقييم املُحتوى التعليمي:
 التعديالت املطلوبة.

اّفة واملقصود به تقييم املدرسة أو الكلّية أو غريها من حيث اهليئة اإلدارية واملباين وك تقييم املؤسسة التعليمّية:
ال يعتمد على عنصر واحد، وإمنا تنجح بتفاعل العناصر  7لّية التعليمّيةمتعلقاهتا. ويف هنايّة املطاف فإّن جناح العم

 .السابقة مجيعها مًعا وتكاتفها بسالسة وبدون تقصري يف أي عنصر منها
 

 التعلم الرقمي واسرتاتيجياتهاملبحث الثاين: 
ورة املعلومات اليت ث يف ظل طوفان املعلومات والتغري املتالحق، ومنو املعرفة مبعدالت سريعة، والذي نتج عن

نعيشها اآلن، أصبح العلم يعيش ثورة علمية وتكنولوجية كبرية، كان هلا أتثري على خمتلف جوانب احلياة، وأصبح 
التعليم مطالبا ابلبحث عن أساليب ومناذج تعليمية جديدة ملواجهة العديد من التحدايت على املستوى العاملي، منها 

ة، نقص عدد املؤسسات التعليمية، وزايدة كم املعلومات يف مجيع فروع املعرفة املختلفزايدة الطلب على التعليم مع 
فضال عن ضرورة االستفادة من التطورات التقنية يف جمال الرتبية، ليساعد املتعلم على التعلم يف املكان والزمان 

                                                             
7 – Fadel mohsen al-izirjaoui, osose ailm annafes al-tarbawi, dar alkotub litibaaa wa al-nasher, 

almousel 1999. 
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إن التعليم االلكرتوين الرقمي دة، وابلتايل فاملناسبني له، ليظهر منوذج تعليم الكرتوين تفاعلي يعتمد على الوسائط املتعد
يعد منطا جديدا من أمناط التعليم فرضته التغريات العلمية والتكنولوجية اليت يشهدها العامل حىت يومنا هذا، ومل تعد 
 والطرق واألساليب التقليدية قادرة على مسايرهتا، ولدى أصبحت احلاجة ملحة لتبين نوعا آخر من أنواع التعليم وه

 التعليم الرقمي، فماذا نعين هبذا األخري.

 التعليم الرقمياملطلب األول: 
 تعريف التعليم الرقمي

لقد تعددت تعريفات التعليم الرقمي، فهناك من اعتربه " التعليم الذي يستهدف إجياد بيئة تفاعلية غنية 
تعلم يف أي ن الوصول إىل مصادر الابلتطبيقات املعتمدة على تقنيات احلاسب اآليل واالنرتنت ومتكن الطالب م

 .8وقت ومن أي مكان

ويعرفه حسن حسني زيتون على انه: " تقدمي حمتوى تعليمي )إلكرتوين( عرب الوسائط املتعددة على الكمبيوتر 
وشبكاته إىل املتعلم، بشكل يتيح له إمكانية التفاعل النشط مع هذا املستوى ومع املعلم ومع أقرانه سواء يف الوقت 

املكان متزامنة أم غري متزامنة، وكذا إمكانية إمتام هذا التعلم يف الوقت واملكان وابلسرعة اليت تناسب ظروفه وقدراته، و 
 .9فضال عن إمكانية إدارة هذا التعلم أيضا من خالل تلك الوسائط"

 .10ليات التعلم"مبينما " ألني" فيعرفه كونه "استعمال هادف منظم للنظم االلكرتونية أو احلاسوب يف دعم ع

فيما ابراهيم بن عبد هللا احملسني، فيعرف التعليم الرقمي على أنه: "ذلك التعليم الذي يعتمد على استخدام 
 .11الوسائط االلكرتونية يف االتصاالت بني املعلمني واملتعلمني واملؤسسة التعليمية برمتها"

                                                             
8 - Ahmed saleh al-Aouid, Ahmed ben abed allah al-hamed, attaalim al-iliktrouni fi koliyat al-

itissal wa almaaloumat bi arriyad, dirasat hala, waraqat amal mouqadama linadwat attaalim 

aliktrouni, khilala al-fatra 19-21 safar 1424 hijriya, almouwafiq 2002 miladya.  
9- Hassan hhisin ziton, « Roaya jadida fi ataalim, ataalim aliktroni, almafhoume, alqadaya, 

attatbiq, attaqdim », almamlaka al-arabiya as-saaodiya, arriyad, addar al-sawtiya li attarbya. 
10  -Allen, M.W.(2003), Michael Allen’s guide to e-learning Hoboken New Jersey John Wily 

sons incorporated. 
11- Ibrahim ben abdellah almouhsine, attaalim aliktroni taraf am daroura, waraqat aamal 

moqadama ila nadwa, madrasat almoustaqbal, jamiaat almalik saaoud, fi alfatra 16-17 sanat 

2002.  
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 املراحل التارخيية للتعليم الرقمي:

 .12الرقمي أبربع مراحللقد مر التعليم 

  وهي عصر املدرس التقليدي، حني كان التعليم تقليداي قبل انتشار أجهزة  1983املرحلة األوىل: قبل
 احلاسوب.
  وهي عصر الوسائط املتعددة، ومتيزت ابستخدام أنظمة تشغيل  1993إىل  1983املرحلة الثانية: من عام

 مغنطة، ابعتبارها أدوات رئيسية لتطوير التعليم.ذات واجهات رسومية مثل الويندوز واألقرا  امل
  حيث ظهرت الشبكة العنكبوتية )االنرتنت( مث بدأ ظهور الربيد  2000إىل  1993املرحلة الثالثة: من

 االلكرتوين، وبرامج إلكرتونية أكثر انسيابية لعرض أفالم الفيديو، مما أضفى تطورا هائال لبيئة الوسائط املتعددة.
  وهي اجليل الثاين للشبكة العنكبوتية، حيث أصبح تصميم املواقع على 2001ابعة: جاءت بعد املرحلة الر ،

 الشبكة أكثر سرعة وكثافة يف احملتوى.
 أمهية التعليم الرقمي

تسعى املؤسسات التعليمية إىل حتسني وتطوير أساليب التعليم، وذلك ال يتم إال من خالل استعمال وسائل 
 يل املادة التعليمية بطريقة فعالة، ساعد على تفعيل دور املعلم وجعله عنصرا أساسيا منتقنية تساعده على توص
 عناصر العملية التعليمية.

وقد يتساءل البعض عن أمهية هذا الشكل التعليمي أو عن البعد االسرتاتيجي الستخدام التكنولوجيا يف 
 العملية التعليمية، والذي يظهر جليا يف عدة نقاط منها:

 سهولة حتديث املناهج االلكرتونية ومتابعتها مقارنة ابملناهج املطبوعة. -
 زايدة التفاعل بني املتعلمني ومدرسيهم. -
 إلغاء احلواجز الزمانية واملكانية للعملية التعليمية. -
 املساعدة يف جتاوز الفروق الفردية بني املتعلمني. -

                                                             

ahmed, tiknoulojya attaalim wa attaalim aliktrouni, maktabat : salm  Ondorha ainda - 12

arrouchd, arriad, as-saaudia,2004.  

- Ondorha kadalikainda : oualid salm mohamed, moustahdathat tiknouloujya attaalim fi aser 

almaaloumat, aman, dar alfiker 2006, safha : 63. 
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 ها ما يلي:هذه األمهية تكسب التعليم االلكرتوين عدة فوائد أبرز 

يكسب املتعلمني واملعلمني القدرة الكافية على استخدام التقنية احلديثة وتقنية املعلومات واالتصال   -
 واحلواسب، مما ينعكس أثره على حياة املتعلمني.

يتميز التعليم االلكرتوين بسهولة حتديث الواقع والربامج التعليمية وتعديل املعلومات واملوضوعات املقدمة   -
 فيها وحتديثها، ويتميز كذلك بسرعة نقل املعلومات إىل املتعلمني.

مواجهة العديد من املشكالت الرتبوية مثل نقص املعلمني ذوي اخلربة والكفاءة والظروف الفردية بني   -
 .13املتعلمني، واعتبار الكتاب واملعلم مصدري املعرفة الوحيدين

 تقليل كلفة السفر واإلقامة والسكن للتعليم من وإىل املؤسسة التعليمية.  -
 سرعة توزيع املواد التعليمية.  -
 .14جتاوز قيود املكان والزمان يف العملية التعليمية  -
اهج ملناهج واخلطط الدراسية تؤدي إىل ااتحة أفضل املنإن استخدام أفضل احملاضرين الذين يقومون إبعداد ا  -

 .15التعليمية للجميع وابملستوى التعليمي نفسه
 أهداف ومميزات التعليم الرقمي

إن االهتمام ابلتكنولوجيا احلديثة من طرف األفراد واجملتمعات يف حياهتم اليومية حدث نتيجة تزايد حركية 
ية، املهنية أفرز يف املقابل ضرورة تطوير وحتديث خمتلف البنيات التعليمية )الرتبو  جممل حاجاهتم، وانشغاالهتم، وهذا ما

... اخل( بشكل سريع جتاوز احلدود الزمنية واملكانية هلذه اجملتمعات، لذلك كانت للتعليم الرقمي عدة أهداف حققها 
 ميكن إمجاهلا يف:

 علمية.القدرة على تلبية حاجات ورغبات املتعلمني املعرفية وال  -
 حتسني عملية االحتفاظ ابملعلومات املكتسبة والوصول إليها يف الوقت املناسب.  -
 سرعة جتديد املعلومات واملعارف وترتيبها حسب أمهيتها واملوقف املعاش.  -

                                                             

alhas, wa sarhan omar moussa, tiknoulojia attaalim wa attaalim aliktrouni, Astitya dalal m - 13

tabaa 1, dar waail linasher wa attawzia, aman, alordon 2007, safha :288.  
14  - faulsen, morten flate 2009, success ful E-learning in small and medium-sized enterprices, 

european journal of open, distance and E learning 2009 p 01. 

Atiti khadr misbah, idarat tiknoloujya almaaloumat, tabaa 1, dar alhamed linnasher wa  - 15

aattawzia, aman, alordon, 2012, safha :178.  
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 حتسني التفاعل والتعامل بني طريف العملية التعليمية )املعلم واملتعلم(.  -
 البداع.االرتقاء مبستوايت التعليم والتعلم وا  -
 القضاء على االمية وحتسني السلوك.  -
 ختفيض تكاليف التعليم.  -

ومن أهم املميزات اليت يقدمها التعليم الرقمي، جند تقدمي املادة العلمية )املنهج( للمتعلمني عن طريق االنرتنت، 
هيك عن تقدمي ان زايدة على تقدمي أدوات تواصل متعددة ليتواصل املتعلمني مع استاذهم أو مع متعلمني آخرين،

أدوات لتقييم املتعلمني وحتديد مستوايهتم ومدى تقدمهم التحصيلي، إضافة إىل السهولة يف تصفح احملتوى العلمي 
 .16بطرق خمتلفة ابستخدام الوسائط املتعددة

 أنواع التعليم الرقمي وخصائصه

مدة و أسلوب وتقنيات التعليم املعتتعليم إلكرتوين متزامن وه 17هناك من يقسم التعليم الرقمي إىل ثالث أقسام
على الشبكة العاملية للمعلومات لتوصيل وتبادل احملاضرات ومواضيع األحباث بني املتعلم واملعلم يف نفس الوقت 
ليم الفعلي للتدريس ) عرب غرفة احملادثة الفورية و الفصول االفرتاضية(، وهناك التعليم االلكرتوين غري املتزامن، وهو التع

املباشر حيصل فيه املتعلم على دورات أو حصص وفق برانمج دراسي خمطط ينتقي فيه االوقات واألماكن اليت غري 
 e-mailتتناسب مع ظروفه عن طريق توظيف بعض أساليب وأدوات التعليم االلكرتوين مثل الربيد  االلكرتوين 

 File exchange( ونقل امللفات cd، واألقرا  املدجمة ) world wide webوالشبكة العنكبوتية العاملية 
مث التعليم املدمج الذي يشتمل على جمموعة من الوسائط اليت يتم  Discussion groupsوجمموعات النقاش 

 تصميمها لتكمل بعضها البعض.

بينما ابحثني آخرين يقسمون التعليم الرقمي إىل أربعة أنواع، التعليم عن بعد، والتعليم املمزوج )أي يهم 
تيجيات التعلم مع ادوات التعلم )املدمج(، والتعلم املتنقل أو احملمول )عن طريق استخدام األجهزة الالسلكية اسرتا

 (.tabletاهلاتف الطابليت )

                                                             

sa fi almoujtamaa Ali alhawat, alaalaqa bayna moukhrajat attaalim wa suq al amal, dira - 16

alibi, alhayaa alwatanya llmaalomat, 207/12, tarablous, safha :24  

Almalah mohamed abed alkarim,almadrasa aliktrounya, wa dawr alintirnite fi attaalim  - 17

roaya tarbawiya, aman, dar attaqafa 2010, safha :112.  
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وأخريا التعلم التزامين، وهو الذي جيمع املعلم واملتعلم يف ذات الوقت ابستخدام أدوات التعليم، مثل الفصول 
 .18مي والربيد االلكرتوين واملدوانت واملوسوعات اخلاصةاالفرتاضية واحملتوى التعلي

 ما يلي: 19أما خصائص هذا التعليم فحسب االحتاد األمريكي للتعليم عن بعد جند من خصائص التعليم الرقمي

 تدعيم عملية تكوين الفرد وتوفري االتصال والتفاعل املتبادل. -1
 تشجيع املشاركة الديناميكية واحليوية للمتعلم. -2
 االعتماد على املهارات وابخلصو  يف شقها التفكريي العايل. -3
 االنتقال من منوذج املعرفة إىل النموذج التعليمي املوجه. -4
 توفري مستوايت متعددة من التفاعل وتشجيع التعليم النشط. -5
 الرتكيز يف عملية التعليم على مناقشة ودراسة مشكالت من الواقع املعاش للمتعلمني )تلميذ عامل(. -6

اسرتاتيجيات التعلم الرقمي تدعم تقريبا كل جوانب العمل واحلياة، فليس هناك من وظيفة أو مهمة معيشية 
ال تتطلب مستوى أساسيا من االداء الرقمي، ويف ضوء التقنيات اجلديدة اليت تظهر كل يوم، حنتاج إىل فر  دائمة 

 ول الرقمي املستمر.مدى احلياة لتعلم مهارات جديدة تكفل لنا النجاح يف عصر التح

التعلم الرقمي أصبح ضرورة مهمة يف القرن احلادي والعشرين فالبلدان اليت تطبق اسرتاتيجيات التعلم الرقمي 
حتر  على أن تتمتع شعوهبا ابملهارات اليت حتتاجها لتكون أكثر قابلية للعمالة واالنتاجية واالبداع والنجاح، إىل 

واصل عرب االنرتنت ومثة ضرورة حامسة تستوجب حتديث اسرتاتيجيات املهارات جانب بقائها آمنة وساملة يف الت
 الرقمية بشكل منتظم لكي تستجيب ملا ينشأ من تقنيات جديدة وآاثراها على االقتصاد الرقمي واجملتمع الرقمي.

 اسرتاتيجيات التعلم الرقمي املطلب الثاين:
 :20وأصول نظرية جتسدها اخلطاطة التاليةيقوم التعليم الرقمي واسرتاتيجياته على أسس 

                                                             

ihan, attaalim aliktroni wa tawdifihi wa istikhdamatihi wa Almassa bent msaaed ben r -18

simatihi wa tatbiqatih wa moaawiqatih, almajala aliktronya ashamila motaadidat 

attakhassosat, aladad 10, shaher 4/ 2019, safha :15.  

t attaalim arakmi wa Nahla hamid ismail hamid, Osama mohamed awad absher, inaikasa -19

ataroh ala anomow almaarifi wa qodorat alinsan, almajala alarabiya littarbiya annawaiya, adad 

7 fabrayer 2019, safha :55.  

: 233.  Ahmed salm, marjia sabiq, safha - 20 
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ويظم التعليم الرقمي املكوانت االلكرتونية التالية: الكتاب االلكرتوين، النشر االلكرتوين، االمتحاانت      

االلكرتونية، التعليم االلكرتونية، املكتبة االلكرتونية وعرض النتائج والدرجات إلكرتونيا والتسجيل يف املقررات 
 يا، ويكون على الشكل التايل:الكرتون

 

عل
لت
 ا
يا
ج
لو

نو
تك

م 
عل

يم

يالبصرالسمعيالتعلم

االتصالنظرية

االنسانيالتعلمنظرية

النظممدخل

التعليمتصميم

التعليمتفريد

المعلوماتنظرية

االدارةعلم

هجالمناوتطويرالتعليمنظريات

التربويةالتجديداتإدارة 
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هذا النظام العصيب االلكرتوين يتيح ربط املؤسسات التعليمية ابلعامل اخلارجي مما يتيح تبادل املعلومات الفورية،       
 وختفيض تكاليف التعليم واحتماالت اخلسائر وزايدة جودة التعليم.

 

 

 

 

 

 

 

يالكتاب االلكترون-

النشر االلكتروني-

يةالبحوث االلكترون-

نيالتعليم اإللكترو-

نيالتدريب اإللكترو-

يةالمكتبة اإللكترون-

المعرفة الرقمية

البرمجيات-

الحواسب-

البيانات-

االجراءات-

ةالمواردالبشري-

 النظـــــام العصبــــي االلــكتـــــــــــــــروني
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 اسرتاتيجية التعلم الرقمي وكيفية االستعداد

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 وضع أهداف للتعليم الرقمي

 

طريق تحديد الفئات الرئيسية وفق استراتيجية عن 

واضحة لتنمية القدرات ) من المستوى االول إلى 

 المتوسط وصوال إلى المتقدم(.

 إعداد مسودة

 وضع أهداف واستراتيجيات

 تنمية المهارات الرقمية: لكل الفئات

 

 

 

 

 

 

 

 لكل عنصر يتم تحديد:     

 األهداف  -

 األولويات -

 يدة قصد التواصلالقنوات والبرامج الجد -

احتياجات مقدمي التداريب والحلول لتوفير  -

 الخدم

 

-  

 ات. -

 التعامل مع مختلف الفئات

 

 كل حسب مستواه المعرفي

 

 

 ساسيةتحديد الدعامات األ

 جرد البرامج القائمة -

 تدعيم هذه الدعامات بالتحليل والدراسة -

استخدامها وفق مهارات واستراتيجيات  -

 الرقميالتعلم 

 

 

 

 

 

 

 التماس آراء الخبراء

 االستفادة من خبرة ذوي االختصاص -

عرض نماذج مختلفة من استراتيجيات  -

 معينة قبل االتفاق على صيغة نهائية.

االبتدائي، 

.الثانوي، العالي  

 فئات أخرى

تجديد مهارات 

 البالغين
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 التنفيذاسرتاتيجية 

 

 

 

 

 

 

 

ابسرتاتيجية التعلم يروم ممارسة التوعية والتواصل والرتويج هلذه االسرتاتيجية وما ينطوي عليها من االهتمام 
فر  التدريب، وال يتم ذلك إال بعقد منتدايت إقليمية أو وطنية أو حملية بشكل دوري لتعزيز املمارسة الرقمية 

 الغ عن النتائج واملخرجات.اجليدة، وكذلك مجع البياانت لدعم القياس املرجعي والرصد، واالب

ية، تنفيذ اسرتاتيجيات التعلم الرقمي يتطلب التزويد ابملهارات الرقمية اليت متكننا من النجاح يف احلياة التعليم
 21هذه املهارات هلا ثالث مستوايت أساسية، متوسطة ومتقدمة.

 

 

 

 

                                                             
21 - BROADBAND COMMISSION FOR SUSTAINNABLE DEVELOPMENT. WORKING 

GROUP ON EDUCATION DIGITAL SKILLS FOR AND WORK 201. P 04-07-27. 

نطالقاال  

 

تشجيع المتعلمين على 

 االهتمام بكل ما هو رقمي

 

 

جمع البيانات والمعلومات 

 ورصدها

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 إجراء عمليات التوعية والترويج لها

 

 التشجيع من خالل الحمالت التحسيسية

 

 استعراض النتائج وتحديثها عبر دوريات منتظمة.
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  .22املصدر: االحتاد الدويل لالتصاالت بتصرف                                                                    

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                             

Majmoat adawat al maharat arraqmiya, taqrir alitihad addawli lilitisalat 2018, safha 06. -22  

 

 الذكاء االصطناعي - -

 البيانات الضخمة -

 الواقع االفتراضي -

 انترنت األشياء -

 األمن السيبراني -

 التسويق الرقمي -

الرسوم البيانية  -

 الرقمية.

 النشر المكتبي. -

استعمال لوحة المفاتيح  -

 وشاشات اللمس.

 معالجة الكلمات -

 المهارات األساسية

 المهارات المتقدمة

المهارات 

 المتوسطة
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 طريقة بناء اسرتاتيجيات التعلم:

 
 

بناء 
استراتيجيات 
التعليم الرقمي 

واتجاهاته

:إلىيحتاج التعليم الرقمي في بناء االستراتيجيات

البرنامجتحديد-2+االنترنتعلىموقعبناء-1
وفوريفعالدعمتوفير-3+المستهدفالتعليمي
رسالمدالكلتعليميةشبكةبناء-4+للمتعلمينوسريع

البرامججميعفيالمستخدمةالنماذجتوحيد-5+
تكاملوالوالتنسيقالتعاونادواتتوفير-6+التعليمية

)البياناتتصميماتتنميط-7+المعلوماتلتبادل
.(مثالمايكروسوفت

ة من تحتاج هذه االستراتيجية العام
كل مؤسسة تعليمية مراجعة ما 

:يلي

ن قياس آراء المتعلمين والمعلمي-
حول سهولة المشاركة في 

.المعلومات

إعداد رؤية لتكامل المكونات 
.الرقمية للمنظومة التعليمية

التعليم تشجيع المتعلمين على تقبل
.الرقمي

توفير ضمانات الوصول إلى 
.المعلومات في التعليم الرقمي

توفير التأمين واألمن الالزم 
.للمعلومات في التعليم الرقمي

اتجاهات استراتيجية 
التعليم الرقمي

جيةاالستراتيهذهتتخذقد

تظهرحتىاالنتظار-
.أحدثاستراتيجية

فيوالمشاركةالمبادرة-
التعليممنظومةتحديث
.الرقمي

دةمتعدجزئياتتطبيق-
يمالتعللتحقيقالمراحل
.الرقمي

املةالمتكالحلولتطبيق-
التعليمفعالةلشبكة

.الرقمي
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 االسرتاتيجيات الناجحة:

يف املدارس، وتوسيع  احلاسويباالسرتاتيجيات الناجحة هي اليت تقوم بدمج املهارات الرقمية االساسية والتشفري 
 املهارات الرقمية واملتوسطة واملتقدمة خارج املدارس.

إرساء ممارسة التعليم الدينامي بني املتعلمني لتعزيز الثقة يف حل املشكالت والتفكري اإلبداعي )االلعاب،  -
 التطبيقات، الربجمة...( عن طريق دمج املوارد لتعلم التشفري.

هارات الرقمية الالزمة الستخدام التكنولوجيا الرقمية أبساليب جديدة وعملية )دورات تزويد املعلمني ابمل -
 تدريبية املعلمني مثال(.

 استخدام بنية حتتية املوصولة ابألنرتنت واحلواسيب واالجهزة الرقمية األخرى. -
 نشر فضاءات االبداع، وتكييف الربامج لتلبية االحتياجات املتغرية. -

اء  سبق يتعني على البد حتديد الوسائط اليت تعتزم من خالهلا تنفيذ االسرتاتيجيات، سو  لذلك وبناء على ما
كانت هذه الوسائط مؤسسات راسخة أم منظمات جمتمعية مرنة، وملا كانت قنوات التعليم الرمسية واملدارس االبتدائية 

فاهيم اليت تفيد العرض يل لغرس املهارات واملوالثانوية تشمل املتعلمني يف مرحلة تكوينية من حياهتم، فإهنا يف وضع مثا
 املبكر للتكنولوجيا الرقمية.

 انعكاسات تكنولوجيا املعلومات واالتصاالت على التعليم الرقمي

أدى التطور يف التكنولوجيا املعلومات واالتصاالت واالقتصاد العاملي العوملة واالنرتنت إىل التوجه حنو شكل 
وأصبح من السهل بناء شبكات عديدة حتقق أهداف التعليم بسرعة وأبقل تكاليف، كما جديد يف التعليم الرقمي، 

 أمكن أيضا حتقيق التكامل االلكرتوين بني برامج التعليم والتدرب على املستوى العاملي.
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تتكنولوجيا االتصاال

تكنولوجيا المعلومات

مواقع االنترنت

 

  

 

 

 

   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 الحواسب االلكترونية - -

 المشغالت الدقيقة - -

 البرمجة المتعددة - -

 شبكات الحواسب - -

سيرفر الطالب  - -

 واألساتذة

 البريد االلكتروني. - -

 البريد الصوتي - -

 المؤتمرات البيانات - -

 المؤتمرات التلفزيونية - -

التبادل االلكتروني 

التعليم  –المكتبة االلكترونية  –النشر االلكتروني  –الكتاب االلكتروني  للبيانات

التدريب االلكتروني –االلكتروني   
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 ويف حالة الربط بني القنوات السابقة سيؤدي ذلك إىل:

 
إال أن اجلوانب االجيابية اليت أسفر عليها استخدام تقنيات املعرفة احلديثة ال ختلو من سلبيات وعيوب، فإن  
كان اهلدف األساسي من ادخاهلا يف جمال البحث العلمي هو حتديث وتطوير التعليم وتنميته كما ونوعا، من خالل 

عتماد على ما يعرف ابملكتبات االلكرتونية، واألجهزة السمعية والبصرية ذات الطابع االلكرتوين واستحداث اال
 األجهزة املتعلقة بعرض البياانت، فإن هذا االستعمال املتطور ال خيلو من عيوب وسلبيات.

 

القنوات

تالتعليم في نفس المكان وفي نفس الوق-1

(  يديوشبكات الف) نفس الوقت ألماكن متفرقة -2

.نسميه الفصل الخائليما وهذا 

الربط لمحاضرة الخائلية باستخذام الشبكات و-3ا
بالبريد 

.االلكتروني وإدارة الحوار

self pacedحرية التفاعل مع النت -

mentoringاستخذام الموجه المعلم -

chattingمجالس الحوار الثنائي -

 real timeالمناقشات االلكترونية -
discussion 

buddy systemsمجموعات الدراسة -

help deskمساعدة  المعلم المشرف -

البريد االلكتروني-

السمات والخصائص

كان وفي لقاء األساتذة والمتعلمين في نفس  الم
(مع تحديد سابق للزمن) نفس الوقت 

 virtualمتعلم 20إلى 12يناسب من -
class

 virtualتفاعل محدود يسمح بعدد كبير 
lecture

في أي وقت ومن أي مكان-

.االعتماد على الشبكة-

.زيارة المواقع االلكترونية-

.تتم بالبريد االلكتروني-

.يتم مباشرة-

.تعدد األشخاص

.سهلة األعداد-

.يحقق المشاركة الفعالة من المتعلمين-
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 خامتة

تعليمية والتدريبية، ويعمل والبياانت يف البيئات الان التعليم الرقمي يعترب أساسا فعاال يف ترسيخ خمتلف املعلومات      
على تثبيتها واسرتجاعها يف خمتلف املواقف الضرورية الستخدامها االستخدام األمثل يف القيام مبختلف االداءات 
ىل االصحيحة سواء تعلق األمر ابإلنتاج املادي أو املعريف وحىت اخلدمايت، ومن هذا املنطلق تسعى األمم واجملتمعات 

اعتماد هذا النوع من التعلم للتماشي مع التطور احلاصل على مستوى حاجات واهتمامات األفراد وفق متطلبات 
 جودة احلياة اليت يسعون اىل حتقيقها.
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Abstract 

The study aimed at revealing the convictions of students of faculty of education at University 

of Bahri- Sudan towards the teaching profession, in addition to identify whether there were 

significant differences in the students' convictions of the teaching profession due to 

specialization or sex. The sample of the study consisted of (400) students representing 10% of 

the entire students’ number. The study used the analytical descriptive method. A three-choice 

questionnaire consisting of (30) paragraphs divided into four domains was designed. After 

verifying the validity of the instrument and its stability, the questionnaires were distributed. 

Valid questionnaires for the analysis were (350). The results indicated that the convictions of 

the admission to faculty of education and teaching profession were very high, moreover the 

results showed there were no significant variances in the students’ convictions towards 

admission to faculty of education and teaching profession based on sex or specialization.  

 امللخص

هدفت الدراسة إىل الكشف عن قناعات طالب كلية الرتبية جبامعة حبري حنو مهنة التدريس ، كما هدفت التعرف 
فيما إذا كان هناك فروق ذات داللة إحصائية يف قناعات الطالب تعزى للتخصص أو للجنس. تكونت عينة الدراسة 
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. حيث مت الوصول إليهم بطريقة العينة العشوائية ، ابلكلية لطالبا عددمن  %10( طالبًا ميثلون  400من ) 
ثالثية اخليارات مكونة من  مت تصميم استبانةو ولكي تتحقق أهداف الدراسة، مت استخدام املنهج الوصفي التحليلي، 

( فقرة موزعة على أربعة جماالت. وبعد التحقق من صدق األداة مت توزيع  االستباانت على املبحوثني حيث 30)
( استبانة. أظهرت النتائج أن قناعات جمتمع العينة حنو الدخول لكلية 350دد االستباانت الصاحلة للتحليل )بلغ ع

 الرتبية ومهنة التدريس كانت إجيابية بدليل أن القيمة )ال أوافق( يف العبارة: )يعترب اختيار الطالب كلية الرتبية دليالً 
وق على أقل قيمة احنراف معيارى كما أظهرت النتائج عدم وجود فر على ضعف مستواه( حتتل املرتبة األوىل بناًء 

 ذات داللة إحصائية يف قناعات العينة تعزى للتخصص أو للجنس.
 

University of Bahri-teaching profession -student teacher Keywords:  
 جامعة حبري-مهنة التدريس  -الطالب املعلم الكلمات املفتاحية: 

                     
 املقدمة:

ولكنه قضية جوهرية تفرضها تطورات احلياة  ن موضوع إعداد املعلمني وتنميتهم مهنيًا مل يعد موضوعًا سطحيا،إ
وضروراهتا، وخاصة وحنن نعيش يف عصر التحدايت والتغريات اهلامة وذلك من أجل النهوض مبهنة التعليم ونوعية 

يف  التغريات احلديثة اليت أصبحت جتتاح العامل يف السنوات األخرية أن أخذت كل الدولاملعلمني، ولقد ترتبت على 
(. 2005 إعادة النظر يف نظمها التعليمية بشكل عام، ونظام إعداد وتدريب املعلم بشكل خاص ) حممد شوقي،

ري من األمهية ابلنسبة انب كبإن اختيار الفرد ألية مهنة أييت تعبرياً عن دوافع شخصية واجتماعية عديدة، فهي على ج
للفرد واجملتمع. فاملهنة وسيلة خلدمة اجملتمع، وطريقة لكسب العيش، ووسيلة خلدمة الذات من خالل شعور الفرد 
أمام نفسه أبنه شخص له قيمة وميكنه أن يسدي نفعاً ملن حوله، فتقدير الفرد لنفسه قد يرجع إىل حد كبري لتقدير 

اد الرتبوية هو إعد رسالتهاهدف كليات الرتبية حبكم  أصبحعلى هذا األساس  ( .و2008)الركايب،  من حوله
. إضافة إىل تزويد الطالب ومربياً ومفكراً  معلماً ، وهتيئته علمياً واجتماعياً وتربوايً وفكرايً ليتمكن من أداء مهنته املعلم
 نشودة.عد على حتقيق األهداف الرتبوية املابملعلومات العلمية الرتبوية واالجتماعية والفكرية مبا يسااملعلم 

 : وتساؤالهتا مشكلة الدراسة
تتحدد مشكلة هذه الدراسة يف السؤال الرئيس التايل: ما قناعات طالب كلية الرتبية جبامعة حبري مبهنة التدريس ؟ 

 -ويتفرع من هذا السؤال األسئلة التالية:



Journal of Human Development and Education for specialized Research  )JHDESR( 

Page from 143 to 164 
 

145 
 

ة دميية، واألنطباع النفسي جتاه املهنة، واملكانة االقتصاديما مدى مسامهة العوامل الشخصية، والقدرات األكا .1
 واالجتماعية يف تشكيل القناعات مبهنة التدريس ؟

 هل توجد فروق ذات داللة إحصائية يف قناعات الطالب مبهنة التدريس تعزى للجنس؟ .2
 هل توجد فروق ذات داللة إحصائية يف قناعات الطالب مبهنة التدريس تعزى للتخصص؟ .3

 أمهية الدراسة:
 -نفسه، وكذلك  تتمثل أمهيتها : من أمهية موضوع البحثأمهية هذه الدراسة  تنبع

 .ًمن أمهية مهنة التعليم وأمهية املعلم يف بناء األوطان من خالل تربية األجيال علمياً وفكرايً واجتماعيا 
 إلدارة اجلامعة والكلية من أجل التخطيط السليم. لواضعي السياسات و ا توفره من معلوماتومب 

 أهداف الدراسة:
اهلدف الرئيس هلذه الدراسة، معرفة قناعات طالب كلية الرتبية جبامعة حبري مبهنة التدريس. كما تسعى الدراسة  

 لتحقيق األهداف الفرعية التالية:
نطباع النفسي جتاه املهنة، واملكانة معرفة مدى مسامهة العوامل الشخصية، والقدرات األكادميية، واأل .1

 االقتصادية واالجتماعية يف تشكيل القناعات لدى الطالب
 حتديد مدى وجود فروق ذات داللة إحصائية يف قناعات الطالب مبهنة التدريس تعزى للجنس .2
 حتديد مدى وجود فروق ذات داللة إحصائية يف قناعات الطالب مبهنة التدريس تعزى للتخصص .3

 راسة:حدود الد
  .: طالب كلية الرتبية جبامعة حبريالبشرية
 السودان -  كلية الرتبية جبامعة حبري   املكانية:
 م2018/2019: الفصل الدراسي الثاين من العام الزمانية 

 
 :مصطلحات الدراسة

 القناعة: .1
  .(قال بن فارس: قنع  قناعة اذا رضي ومسيت قناعة النه يقبل ابلشئ الذي له راضيا.) لسان العرب مادة قنع 

يئة العمل مع :  يعرفها الباحثون أبهنا االرتياح النفسي حملتوى الوظيفة وبالتعريف اإلجرائي للقناعة مبهنة التدريس
 الثقة والوالء والرضا التام ابلعمل.
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 Student Teacher :لمالطالب املع .2
( أبنه: طالب الكلية أو املعهد الذي يتدرب 2004هناك كثري من التعريفات للطالب املعلم منها تعريف )عبد هللا، 

على التدريس والوظائف اليت يقوم هبا املعلم حتت إشراف املؤسسة التعليمية اليت يدّرس هبا، فهو طالب ألنه مل يكمل 
ية، ومعلم حبكم تدريسه عددًا من احلصص يف إحدى املدارس املتعاونة، فهو إذن طالب دراسته يف املعهد أو الكل

 (.78، ص 2004ومعلم يف آن واحد معاً.) عبدهللا، 
يف  : يعرفه الباحثون أبنه: طالب كلية الرتبية جبامعة حبري الذي يكون مسجالً التعريف اإلجرائي للطالب املعلم

 أن يصبح معلماً يف املستقبل. إحدى التخصصات التعليمية ويتوقع
  :التدريس . مهنة3

فيه. أيضاً  املرغوب يف االجتاه التالميذ سلوك يف تغريات من املعلم حيدثه ما أبهنا (٢٠٠٠ )وآخرون، البحرتي  يعرفها
ملخطط هلا ا( أبهنا تلك املهنة اليت يقوم هبا املنتسبون إليها ابحملاوالت املنهجية 1994) يعرفها الرشدان وجعنيين،

( 2013لشيخ، )ا ملساعدة املتعلم على التعليم، أو تغيري بعض املعارف واملهارات أو االجتاهات لديه. كما يعرفها أبو
أبهنا عملية اجتماعية انتمائية تتفاعل فيها كافة أطراف العملية الرتبوية من إداريني وعاملني ومعلمني وتالميذ هادفة 

 رغباهتم وخصائصهم واختيار املعارف واألنشطة واإلجراءات اليت تناسبهم.منو املتعلمني واالستجابة ل
املعلم تالميذه ابملعلومات واملهارات وينمي فيهم  هبا يزود اليت املهنة أبهنا يعرفها الباحثون : اإلجرائي التعريف

 األهداف املخطط هلا. حتقيق العلمي بغرض التفكري على االجتاهات وامليول والقدرة 
 الدراسات السابقة:
هدفت الباحثة من دراستها اىل معرفة اجتاهات طلبة املدارس العليا لألساتذة ابجلزائر  (:2019دراسة بن أعمر )

حنو مهنة التدريس. لتحقيق أغراض البحث اعتمدت الدراسة على املنهج الوصفي التحليلي ، بلغ عدد أفراد العينة 
عدد من النتائج منها: توجد اجتاهات اجيابية لدى طلبة املدارس العليا  طالب وطالبة. توصلت الدراسة اىل 500

 لالساتذة حنو مهنة التدريس حنو املكانة االجتماعية ملهنة التدريس.
هدفت هذه الدراسة اىل معرفة االجتاه حنو مهنة التدريس لدى طالب كلية الرتبية  (:2019دراسة الرز وأمراجع )

طالبا وطالبة من مجيع  286بيا وعالقته ببعض املتغريات، تكونت عينة الدراسة من جامعة سرت بلي-يف البيضاء
 السنوات الدراسية، أبرز النتائج اليت خرجت هبا الدراسة أن مجيع أفراد العينة لديهم اجتاه سليب حنو مهنة التدريس.

دينة بية حنو مهنة التدريس مباجتاهات طلبة كلية الرت هدفت الدراسة اىل معرفة (: 2018دراسة الشوكي وكرمي )
 ؟ مشكلة البحث يف السؤال الرئيسي اآليت: ما اجتاهات طلبة الكلية الرتبية حنو مهنة التدريس ة. تبلورتمصرات
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ابية وقد أسفرت نتائج البحث عن وجود اجتاهات إجي .استخدم الباحثان املنهج الوصفي البحث، لتحقيق أهدافو 
 .التدريس إال أن اجتاهات اإلانث حنو مهنة التدريس أكثر من الذكورلطلبة كلية الرتبية حنو مهنة 

 مهنة حنو الرتبية علوم شعبة طلبة اجتاهات'' معرفة إىل الدراسة هتدف (:2017دراسة جلويل زينب وأخرايت )
 علوم شعبة طلبة الدراسة عينة مشلت حيث اجلنس، متغري إىل تعزى اليت الفروق عن الكشف خالل من''التعليم
   عددهم البالغيف اجلزائر   "بسعيدة" الطاهر موالي الدكتور جبامعة''يدرسون اللذين ليسانس، الثالثة للسنة الرتبية

 ''التعليم مهنة حنو االجتاه''لقياس أداة الباحثات استخدمت الدراسة أهداف من للتحقق .طالبة و طالبا (47)
 :التالية النتائج إىل الدراسة وخلصت .الوصفي املنهج على ابالعتماد فقرة،  (32)  من مكونة

 .التعليم مهنة حنو الرتبية علوم شعبة لطلبة اجيابية اجتاهات هناك *
 .التعليم مهنة حنو الرتبية علوم شعبةطالب  بني (0.05) الداللة مستوى عند إحصائية داللة ذات فروق توجد ال *

ة اجتاهات طلبة قسم الرتبية الرايضية ابلكلية اجلامعيهدفت هذه الدراسة اىل معرفة  (:2013دراسة ابوسامل،حامت )
. تكونت عينة زةكلية الرتبية، جامعة القدس املفتوحة، مشال غب واإلدارة الرايضية التطبيقية حنو العمل مبهنيت التدريس

م الباحث لدراسة ابلطريقة العشوائية، واستخد( طالباً من املستوى األول والثاين، وقد اختريت عينة ا71الدراسة من )
( فقرة موزعة على حمورين، وكانت أهم النتائج 25املنهج الوصفي، وقد أعد الباحث هلذا الغرض استبانة مكونة من )

 ياً د فروق دالة إحصائ، وأنه ال توجحنو العمل مبهنيت التدريس واإلدارة الرايضيةاجيابية جتاهات أن أفراد العينة لديهم ا
 تبعا للمستوى الدراسي ألفراد العينة. حنو العمل مبهنيت التدريس واإلدارة الرايضية

جامعة -هتدف هذه الدراسة اىل تقصي اجتاهات الطلبة املعلمني بكلية الرتبية (:2012دراسة اجمليدل والشريع )
يسة للبحث ابستبانة أعدها االداة الرئ جامعة الفرات حنو مهنتهم املستقبلية.ومتثلت-الكويت ويف كلية الرتبية ابحلسكة

الباحثان. وتوصل الباحثان اىل عدد من النتائج كان من أمهها:أن ملتغري اجلنس أتثري على اجتاهات الطلبة املعلمني 
حنو مهنة التعليم يف كال عينيت البحث، وهذه الفروق لصاحل الطلبة من اإلانث. ومل يكن ملتغري التخصص أتثري على 

ى عينة الطلبة املعلمني حنو مهنة التعليم يف كال عينيت البحث، كما مل يتبني ملتغري السنة الدراسية اي أتثري عل اجتاهات
 -رتبية ابحلسكةجامعة الكويت، بينما كان له أتثري على عينة الطلبة املعلمني يف كلية ال-الطلبة املعلمني يف كلية الرتبية

بية ابية بني اجتاهات الطلبة ابجلامعتني مما يدل على أن هناك اجتاهات اجياجامعة الفرات، وتوجد فروق بسيطة اجي
 بني أفراد عينة الدراسة حنو مهنة التعليم.

هدف البحث اىل التعرف اىل اجتاهات طالب كليات الرتبية يف اجلامعات اليمنية حنو  (:2008دراسة الزيدي )
صت لي لتحقيق أهداف الدراسة. من أبرز النتائج اليت خلمهنة التدريس.استخدم الباحث املنهج الوصفي التحلي
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( بني متوسط استجاابت أفراد العينة حنو 0.05إليها الدراسة: ال توجد فروق ذات داللة إحصائية عند مستوى )
 املقياس ككل تعزى ملتغري اجلنس.

هدفت الدراسة اىل معرفة اجتاهات الطالب املعلمني يف كليات الرتبية بسلطنة عمان حنو  (:2006دراسة اجمليدل )
مهنة التدريس، املنهج املتبع يف الدراسة هو املنهج الوصفي التحليلي. توصلت الدراسة اىل عدد من النتائج منها: 

كذلك ال   الانث حنو مهنة التدريس،عدم وجود فروق ذات داللة إحصائية ابلنسبة لالجتاهات بني الطلبة الذكور وا
توجد فروق يف االجتاهات يف املهنة تبعاً لسنوات الدراسة، ومن النتائج أيضاً أنه توجد فروق ذات داللة احصائية يف 

 االجتاهات حنو مهنة التدريس تبعا للتخصص لصاحل التخصصات األدبية.
 تعليق على الدراسات السابقة:

السابقة ذات الصلة مبجال هذا البحث، يرى الباحثون أهنا ركزت على دراسة اجتاهات بعد االطالع على الدراسات 
الطالب املعلمني بكليات الرتبية حنو مهنة التدريس وفق متغريات متعددة مع استخدام املنهج الوصفي. ولقياس 

صت معظم تائج. ولقد خلاالجتاه حنو املهنة استخدمت كل الدراسات السابقة أداة االستبانة ومن مث استخالص الن
( اليت 2019الدراسات السابقة اىل وجود اجتاهات اجيابية للطلبة حنو مهنة التدريس ما عدا دراسة الرز وأمراجع )

 أظهرت اجتاهات سالبة حنو املهنة. 
دمت خركزت الدراسة احلالية على معرفة قناعات طالب كلية الرتبية جبامعة حبري يف السودان مبهنة التدريس، واست

املنهج الوصفي التحليلي لتحقيق اهدافها. وقد استفادت الدراسة احلالية من الدراسات السابقة يف االستزادة من 
 أدبياهتا ومن خالل تصميم مقياس جلمع البياانت من أفراد العينة.

 : امليدانية الدراسة إجراءات
 :الدراسة منهج

 إلتباعه األصلح العلمي املنهج فإن وأهدافه، وعليه املوضوع بطبيعةالبحث عالقة وثيقة  يف املستخدم العملي للمنهج
 االجراءات جمموعة أبنه الرشيدي صاحل بشري عرفه الوصفي التحليلي الذي املنهج هو املوضوع هذا حيثيات لتتبع

وحتليلها  جلتهاومعا وتصنيفها والبياانت احلقائق مجع على اعتماداً  أو املوضوع لوصف الظاهرة تتكامل اليت البحثية
 البحث حمل املوضوع أو الظاهرة عن تعميمات أو نتائج إىل للوصول داللتها الستخالص ودقيقاً  كافياً  حتليالً 

 ) 59،ص2000الرشيدي، (
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 : الدراسة عينة
طالباً من املستهدفني من بعض )عينة الدراسة(، حيث مت الوصول   400من مكونة عينة على الدراسة هذه أجريت

للعام الدراسي  وطالبة طالبا 4000الدراسة الكلي الذي يتجاوز ال جمتمع من العشوائية الطبقية العينة بطريقة هلم
 ( استبانة ُملئت بطريقة صحيحة.350م. وقد تبني أن عدد االستباانت الصاحلة للتحليل )18-2019
االلتحاق بكلية الرتبية  جبامعة حبري حنوقناعات طالب كلية الرتبية  قياس يف الدراسة أهداف لتحقيق الدراسة: أداة

 :اآلتية فيها اخلطوات استبانة اتبعت إعداد مت التدريس ومبهنة
 فقرة (30) صياغة متت حيث)أوافق، ال أوافق، غري متأكد( اخليارات/البدائل،  استبانة ثالثية تطوير مت 

أربعة حماور. احملور األول )العوامل التدريس، مكونة من  الطالب بكلية الرتبية ومبهنة عن قناعات تعرب
 فقرات. احملور الثالث 4)القدرات األكادميية( يتكون من  فقرة. احملور الثاين 12الشخصية( يشتمل على 

فقرات. واحملور الرابع واألخري)املكانة االقتصادية واالجتماعية(  6)االنطباع النفسي حنو املهنة( حيتوي على 
 فقرات. 8ويتكون من 

 التدريس. قناعاهتم مبهنة ملعرفة م الدراسيةستوايهتمالطالب جبميع ختصصاهتم يف كل  آراء العاستط 
  لتحديد ةاملختلف قساماألاحملكمني من ذوي االختصاص بكلية الرتبية يف  من جلنة عرض االستبانة على مت 

 فقرة. كل إليه تنتمي الذي اجملال احلايل وحتديد ألغراض البحث فقراهتا صالحية مدى
 األساليب اإلحصائية املستخدمة  -

 ، مت استخدام األساليب اإلحصائية اآلتية:ولإلجابة عن أسئلتهالتحقيق أهداف الدراسة 
االحنراف  -5الوسط احلسايب -4النسب املئوية.  -3التوزيع التكراري لإلجاابت.  -2األشكال البيانية. -1

 املعياري
 بني اإلجاابت.اختبار مربع كاي لداللة الفروق  -6
 تطبيق أداة الدراسة:  -

 هلذا الغرض، حيث مت حتويل تعدأُ استتتبانة( يف اجلداول اليت  350) مت تفريغ البياانت واملعلومات من االستتتباانت
( على الرتتيب ومت تفريغ البياانت يف 2،3، 1املتغريات األمسية )أوافق، ال أوافق، غري متأكد( إىل متغريات كمية )

 جداول، وأيضاً مت إعداد األشكال البيانية الالزمة.
يان واليت تبني ارات االستبلإلجابة على تساؤالت الدراسة سيتم حساب بعض املقاييس الوصفية لكل عبارة من عب

أن كل ما سبق ذكره وحسب متطلبات التحليل اإلحصائي هو حتويل و  خبصوص)عنوان الدراسة(آراء عينة الدراسة 
املتغريات االمسية إىل متغريات كمية، وبعد ذلك سيتم استخدام اختبار مربع كاي ملعرفة داللة الفروق يف إجاابت 
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وللخروج بنتائج دقيقة قدر االمكان حرص الباحثون على تنوع عينة  كل حمور.  أفراد عينة الدراسة على عبارات
 الدراسة من حيث مشوهلا على اآليت:

 املستوى الدراسي - 3التخصص   -2    النوع  -1
 
 :( التوزيع التكراري ألفراد عينة الدراسة وفق متغري النوع1النوع: جدول رقم ) -1

 ةالنسبة املئوي العدد النوع
 %41 145 ذكر
 %59 205 أنثى

 %100.0 350 اجملموع

( %59( فرداً وميثلون ما نسبته )205( أن غالبية أفراد عينة الدراسة من اإلانث بلغ عددهم )1يبني اجلدول رقم )
 (. %41( فرداً وبنسبة )145من العينة الكلية، مث أفراد عينة الدراسة من الذكور ، إذ بلغ عددهم )

 التخصص العلمي -2
 :( التوزيع التكراري ألفراد عينة الدراسة وفق متغري التخصص العلمي2جدول رقم )      

 ةالنسبة املئوي العدد التخصص
 %10.0 35 رايضيات
 % 6.9 24 فيزايء
 % 8.6 30 كيمياء
 % 9.4 33 أحياء

 % 8.3 29 لغة عربية
 % 11.1 39 ةلغة إجنليزي
 % 9.7 34 اتريخ
 %14.6 51 جغرافيا

 %8.3 29 قبل املدرسة
 % 4.6 16 تربية خاصة
 % 3.4 12 ةتربية أسري
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 %5.1 18 ةتربية فني
 %100.0 350 اجملموع

(، يليهم ختصتص اللغة اإلجنليزية % 14.6( أن أكثر أفراد العينة من ختصتص اجلغرافيا بنستبة )2يبني اجلدول رقم )
(، %9.4(، يليهم ختصص أحياء )%9.7التاريخ بنسبة )(، مث %10(، مث الرايضيات بنسبة )%11.1بنسبة )

(، مث الفيزايء %8.3(، مث ختصتتتتتتتتصتتتتتتتتيي اللغة العربية والتعليم قبل املدرستتتتتتتتة بنستتتتتتتتبة )%8.6مث ختصتتتتتتتتص كيمياء )
(، وأخرياً ختصتص الرتبية األسترية بنستبة %4.6(، يليها الرتبية اخلاصتة بنستبة) %5.1(، مث الرتبية الفنية )6.9%)
(3.4%.) 
 :ملستوى الدراسيا -

 :( التوزيع التكراري ألفراد عينة الدراسة وفق متغري املستوى الدراسي3جدول رقم )
 ةالنسبة املئوي العدد املؤهل االكادميي

%35 123 األول  
 11% 38 الثاين
 19% 65 الثالث
 23% 80 الرابع

 13% 44 اخلامس
 %100 350 اجملموع

 

( فرداً وميثلون ما 123بلغ عددهم ) ،أفراد عينة الدراستتتتة األولغالبية الدراستتتتي ل ( أن املستتتتتوى3يبني اجلدول رقم )
( فرداً 80( من العينة الكلية، مث يليهم أفراد عينة الدراستتتتتتتتتتة من املستتتتتتتتتتتوى الرابع، إذ بلغ عددهم )%35نستتتتتتتتتتبته )
( فرداً 65ذ بلغ عددهم )( من العينة الكلية، مث يليهم أفراد عينة الدراستتتتتتتة من املستتتتتتتتوى الثالث، إ%23وبنستتتتتتتبة )
( فرداً 44( من العينة الكلية، مث يليهم أفراد عينة الدراستتتتتة من املستتتتتتوى اخلامس، إذ بلغ عددهم )%19وبنستتتتتبة )
 .%11( من العينة الكلية، وأخريا من املستوى الثاين بنسبة %13وبنسبة )
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 نتائج الدراسة ومناقشتها:
مسامهة العوامل الشخصية، والقدرات األكادميية، واألنطباع النفسي جتاه املهنة، ما مدى : إجابة السؤال األول: أوالا 

 واملكانة االقتصادية واالجتماعية يف تشكيل القناعات مبهنة التدريس ؟
  من السؤال األول: عرض ومناقشة نتائج احملور األول) العوامل الشخصية(

تم حساب ء عينة الدراسة خبصوص العبارات املتعلقة ابحملور، ويوللتحقق من صحة هذا احملور، ينبغي معرفة اجتاه آرا
 املقاييس الوصفية إلجاابت عينة الدراسة على كل عبارة ومن مث على العبارات جمتمعة وذلك كما يف اجلدول اآليت:

 :( املقاييس الوصفية إلجاابت أفراد عينة الدراسة على عبارات احملور األول4جدول رقم )

االحنراف  الوسط العبارات ت
 املعياري

 0.36975 1.9714 يعترب اختيار الطالب :كلية الرتبية دلياًل على ضعف مستواه 6
 0.41210 1.9543 التحقت بكلية الرتبية بتأثري من بعض زمالئي 2
 0.44456 1.8486 التحقت بكلية الرتبية ألن أحد أفراد أسريت يعمل مدرساً  3
 0.46784 1.1657 التدريس هي أهم املهنابلنسبة يل أن مهنة  9
 0.55204 1.7571 التحقت بكلية الرتبية ألن درجايت ال تسمح يل بدراسة ختصص آخر 4
 0.59827 1.3629 التحقت بكلية الرتبية برغبيت الشخصية 1
 0.60589 1.2771 أشعر ابلفخر اباللتحاق مبهنة التدريس مستقبالً  11

بسبب إعجايب بشخصية بعض أساتذيت ساختار مهنة التدريس  7
 السابقني

1.4057 0.62054 

 0.62322 1.8114 التحقت بكلية الرتبية نظراً لسهولة العمل كمدرس 5
 0.67112 1.3657 تشكلت قناعيت ابلتدريس أثناء دراسيت بكلية الرتبية 8
 0.68265 1.3600 أعتقد أن اختياري ملهنة التدريس يعترب اختياراً صحيحاً  12
 71716. 1.4971 لو أتيحت يل فرصة االختيار بني عدة مهن الخرتت مهنة التدريس 10

 
( أن الوستتط احلستتايب واالحنراف املعياري إلجاابت أفراد عينة الدراستتة حول حمور الدراستتة 4يتبني من اجلدول رقم )

ار الطالب كلية يعترب اختيتشتتتتتتتتتتتتتري إىل أنه )األول مرتبة تنازلياً، يالحظ من خالل هذه القيم أن إجاابت املبحوثني 
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الرتبية دلياًل على ضتتتتتتتتتتتتتعف مستتتتتتتتتتتتتتواه( حيتل املرتبة األوىل بناًء على أقل قيمة احنراف معيارى ابعتبار أهنا أتخذ يف 
االعتبار تشتتتتتتتتت أقل وألن االحنراف املعيارى يعترب من املقاييس اليت تستتتتتتتتخدم يف عملية املقارنة والتفضتتتتتتتيل، تليها 

لرتبية ألن بكلية الرتبية بتأثري من بعض زمالئي( ابملرتبة الثانية، مث ابملرتبة الثالثة العبارة )التحقت بكلية ا )التحقت
فرصة االختيار  لو أتيحت يل، ويالحظ من التحليل اخنفاض األمهية النسبية لعبارة )أحد أفراد أسريت يعمل مدرساً(

 يف املرتبة األخرية. (، حيث جاءتبني عدة مهن الخرتت مهنة التدريس
والختبار وجود فروق ذات داللة إحصتتائية بني أعداد خيارات اإلجاابت علي حمور الدراستتة األول للنتائج أعاله مت 

( 5استتتتخدام اختبار مربع كاي لداللة الفروق بني اإلجاابت على كل عبارة من عبارات احملور األول، اجلدول رقم )
 العبارات:يلخص نتائج االختبار هلذه 

 :( نتائج اختبار مربع كاي لداللة الفروق لإلجاابت على عبارات احملور األول5جدول رقم )

قيمة مربع   العبارات ت
 كاي

القيمة 
 االحتمالية

 0.000 227.69 التحقت بكلية الرتبية برغبيت الشخصية 1
 0.000 387.38 التحقت بكلية الرتبية بتأثري من بعض زمالئي 2
 0.000 326.27 بكلية الرتبية ألن أحد أفراد أسريت يعمل مدرساً التحقت  3

التحقت بكلية الرتبية ألن درجايت ال تسمح يل بدراسة ختصص  4
 آخر

176.34 0.000 

 0.000 112.29 التحقت بكلية الرتبية نظراً لسهولة العمل كمدرس 5
 0.000 442.05 يعترب اختيار الطالب كلية الرتبية دلياًل على ضعف مستواه 6

ساختار مهنة التدريس بسبب إعجايب بشخصية بعض أساتذيت  7
 السابقني

193.24 0.000 

 0.000 264.98 تشكلت قناعيت ابلتدريس أثناء دراسيت بكلية الرتبية 8
 0.000 461.99 ابلنسبة يل أن مهنة التدريس هي أهم املهن 9
 0.000 148.21 دريسالخرتت مهنة التلو أتيحت يل فرصة االختيار بني عدة مهن  10
 0.000 351.88 أشعر ابلفخر اباللتحاق مبهنة التدريس مستقبالً  11
 0.000 282.93 أعتقد أن اختياري ملهنة التدريس يعترب اختياراً صحيحاً  12
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صورة إمجالية ب مما تقدم الحظنا حتقق حمور الدراسة األول، جلميع العبارات املتعلقة به، وللتحقق من صحة احملور
( إجابًة هذا يعين أن 350( عبارة وعلى كل منها هناك )12جلميع العبارات، وحيث أن عبارات احملور عددها )

 ( إجابًة.4200عدد اإلجاابت الكلية ألفراد عينة الدراسة على مجيع عبارات احملور ستكون )
 ( أدانه:1( والشكل رقم )6األول ابجلدول رقم )حملور اعينة على مجيع عبارات الوميكن تلخيص إجاابت أفراد 

 :( التوزيع التكراري إلجاابت أفراد عينة الدراسة على مجيع عبارات حمور الدراسة األول6جدول رقم )
 ةالنسبة املئوي العدد اإلجابة
 %49 2058 أوافق

 %43 1812 ال أوافق
 %8 330 غري متأكد
 %100 4200 اجملموع

 :التوزيع التكراري إلجاابت أفراد عينة الدراسة على مجيع عبارات احملور األول( 1شكل رقم )

 
على ما جاء  موافقة( إجابة 2058( أن عينة الدراستتة تضتتمنت على )1( والشتتكل رقم )6يتبني من اجلدول رقم )

بلغتت قيمتة مربع  ( إجتابتة غري موافقتة، وقتد 1812( إجتابتة غري متتأكتدة، و)330جبميع عبتارات احملور األول، و)
كتاي احملستتتتتتتتتتتتتوبتة لتداللتة الفروق بني أعتداد اإلجتاابت املوافقتة واحملتايتدة وغري املوافقتة على متا جتاء جبميع العبتارات 

(، %5( ومستتتتتتتتتتتتتتوى داللتتة )3( وهتتذه القيمتتة أكرب من قيمتتة مربع كتتاي اجلتتدوليتتة عنتتد درجتتة حريتتة )942.35)
ق ذات داللة إحصتتتتتتتتتائية بني اإلجاابت ولصتتتتتتتتتاحل اإلجاابت واعتماداً على ما ورد، فإن ذلك يشتتتتتتتتتري إىل وجود فرو 

 قد حتقق.املوافقة على ما جاء جبميع عبارات احملور األول، مما تقدم نستنتج أن حمور الدراسة األول  
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 :: ) القدرات األكادميية(من السؤال األول عرض ومناقشة نتائج احملور الثاين   
 :إلجاابت أفراد عينة الدراسة على عبارات احملور الثاين( املقاييس الوصفية 7جدول رقم )   

 االحنراف املعياري الوسط العبارات ت
 50520. 2.0514 أخشى من صعوبة مهنة التدريس لضعف قدرايت العلمية 1
 42823. 2.0000 ال حتتاج مهنة التدريس إىل قدرات عقلية عالية 2
 36696. 1.9971 أرفض مهنة التدريس حىت لو أبقى بال عمل 3
 54586. 1.9943 أشعر أن مهنة التدريس ال حتقق الطموح الشخصي 4

( أن الوستتط احلستتايب واالحنراف املعياري إلجاابت أفراد عينة الدراستتة حول حمور الدراستتة 7يتبني من اجلدول رقم )
مهنة  عوبةأخشتتتتتتتتتى من صتتتتتتتتتأنه )الثاين مرتبة تنازلياً. يالحظ من خالل هذه القيم أن إجاابت املبحوثني تشتتتتتتتتتري إىل 

التدريس لضتتتتتتتتتتتتعف قدرايت العلمية( حيتل املرتبة األويل بناًء علي أكرب متوستتتتتتتتتتتتط، تليها )ال حتتاج مهنة التدريس إىل 
ويالحظ  ،عالية( ابملرتبة الثانية، مث ابملرتبة الثالثة العبارة )أرفض مهنة التدريس حىت لو أبقى بال عمل( قدرات عقلية

يث جاءت يف املرتبة (، حأعتقد أن مهنة التدريس تنمي قدرايت العلميةاض األمهية النستتتتتبية لعبارة )من التحليل اخنف
 األخرية.

 والختبار وجود فروق ذات داللة إحصائية بني أعداد الذين أجابوا علي العبارات ابحملور الثاين للنتائج أعاله مت
( 8على كل عبارة من عبارات احملور الثاين، اجلدول رقم )استخدام اختبار مربع كاي لداللة الفروق بني اإلجاابت 

 يلخص نتائج االختبار هلذه العبارات:
 :نتائج اختبار مربع كاي لداللة الفروق لإلجاابت على عبارات احملور الثاين (8جدول رقم )

 قيمة مربع كاي القيمة االحتمالية العبارات ت
 192.00 0.0000 العلميةأعتقد أن مهنة التدريس تنمي قدرايت  1
 78.20 0.0000 أعتقد أن مهنة التدريس مناسبة لقدرايت 2
 147.22 0.0000 ال حتتاج مهنة التدريس إىل قدرات عقلية عالية 3
 106.21 0.0000 أخشى من صعوبة مهنة التدريس لضعف قدرايت العلمية 4

لعبارات، وحيث وللتحقق من صحة احملور بصورة إمجالية جلميع احتقق حمور الدراسة الثاين جلميع العبارات املتعلقة به، 
( إجابةً هذا يعين أن عدد اإلجاابت الكلية 350وعلى كل منها هناك ) ات( عبار 4أن عبارات احملور الثاين عددها )
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عينة  ( إجابًة. وميكن تلخيص إجاابت أفراد1400ألفراد عينة الدراسة على مجيع عبارات احملور الثاين ستكون )
 ( أدانه:2( والشكل رقم )9الدراسة على العبارات اخلاصة ابحملور الثاين ابجلدول رقم )

 :( التوزيع التكراري إلجاابت أفراد عينة الدراسة على مجيع عبارات حمور الدراسة الثاين9جدول رقم )
 ةالنسبة املئوي العدد اإلجابة
 %21 299 أوافق

 %68 941 ال أوافق
 %11 160 غري متأكد
 %100.0 1400 اجملموع

 
 

 :( التوزيع التكراري إلجاابت أفراد عينة الدراسة على مجيع عبارات حمور الدراسة الثاين2شكل رقم )

 
   

( إجابة موافقة على ما جاء جبميع 299( أن عينة الدراسة تضمنت على )2( والشكل )9يتبني من اجلدول رقم )
بلغتتت قيمتتة مربع كتتاي ( إجتتابتتة غري متتتأكتتدة، وقتتد 160( إجتتابتتة غري موافقتتة، و)941عبتتارات احملور الثتتاين، و)

  املوافقتتتة على متتتا جتتتاء جبميع العبتتتاراتاحملستتتتتتتتتتتتتوبتتتة لتتتداللتتتة الفروق بني أعتتتداد اإلجتتتاابت املوافقتتتة واحملتتتايتتتدة وغري
(، %5( ومستتتتتتتتتتتتتتوى داللتتة )3( وهتتذه القيمتتة أكرب من قيمتتة مربع كتتاي اجلتتدوليتتة عنتتد درجتتة حريتتة )294.40)

واعتماداً على ما ستتتتتتتبق فإن ذلك يشتتتتتتتري إىل وجود فروق ذات داللة إحصتتتتتتتائية بني اإلجاابت ولصتتتتتتتاحل اإلجاابت 
 د حتقق.قور الدراسة الثاين، مما تقدم نستنتج أن حمور الدراسة الثاين املوافقة على ما جاء جبميع عبارات حم
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 :: ) االنطباع النفسي حنو املهنة(من السؤال األول عرض ومناقشة نتائج احملور الثالث

 :( املقاييس الوصفية إلجاابت أفراد عينة الدراسة على عبارات احملور الثالث10جدول رقم )

 االحنراف املعياري الوسط العبارات ت
 31128. 1.9771 تعترب مهنة التدريس مضيعة للوقت 1
 40291. 1.9686 أشعر ابإلحباط النفسي بسبب أين سأخترج مدرساً  2
 55044. 1.9400 أشعر ابلقلق عندما أفكر يف مستقبلي املهين كمدرس 3
 66129. 1.9371 إذا وجدت وظيفة أخرى أنتقل إلىها وأترك العمل ابلتدريس فوراً  4
 71130. 1.4486 أعتقد أن مهنة التدريس مناسبة لقدرايت 5
 47589. 1.1600 أعتقد أن مهنة التدريس تنمي قدرايت العلمية 6

( أن الوسط احلسايب واالحنراف املعياري إلجاابت أفراد عينة الدراسة حول حمور الدراسة 10يتبني من اجلدول رقم )
هنة التدريس مضتتتتيعة تعترب ميالحظ من خالل هذه القيم أن إجاابت املبحوثني تشتتتتري إىل أنه )الثالث مرتبة تنازلياً. 

للوقت( حيتل املرتبة األويل بناًء علي أكرب متوستتتتط، تليها )أشتتتتعر ابإلحباط النفستتتتي بستتتتبب أين ستتتتأخترج مدرستتتتاً( 
، ويالحظ من مدرس(مستتتتتتتتتتتتتتقبلي املهين ك ابملرتبة الثانية، مث ابملرتبة الثالثة العبارة )أشتتتتتتتتتتتتتعر ابلقلق عندما أفكر يف

جاءت يف املرتبة  (، حيثأعتقد أن مهنة التدريس تنمي قدرايت العلميةالتحليل اخنفاض األمهية النستتتتتتتتتتتتتبية لعبارة )
 األخرية.

والختبار وجود فروق ذات داللة إحصائية بني أعداد الذين أجابوا علي العبارات ابحملور الثالث للنتائج أعاله مت 
ام اختبار مربع كاي لداللة الفروق بني اإلجاابت على كل عبارة من عبارات احملور الثالث، اجلدول رقم استخد

 ( يلخص نتائج االختبار هلذه العبارات:11)
 :نتائج اختبار مربع كاي لداللة الفروق لإلجاابت على عبارات احملور الثالث (11جدول رقم )
 مربع كايقيمة  القيمة االحتمالية العبارات ت
 446.41 0.0000 أرفض مهنة التدريس حىت لو أبقى بال عمل 1
 215.08 0.0000 أشعر أن مهنة التدريس ال حتقق الطموح الشخصي 2
 511.14 0.0000 تعترب مهنة التدريس مضيعة للوقت 3
 400.29 0.0000 أشعر ابإلحباط النفسي بسبب أين سأخترج مدرساً  4
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 207.09 0.0000 رسأفكر يف مستقبلي املهين كمدأشعر ابلقلق عندما  5
 82.99 0.0000 إذا وجدت وظيفة أخرى أنتقل إليها فوراً  6

حتقق حمور الدراسة الثالث جلميع العبارات املتعلقة به، وللتحقق من صحة احملور بصورة إمجالية جلميع العبارات، 
( إجابةً هذا يعين أن عدد اإلجاابت 350منها هناك )( عبارة وعلى كل 6وحيث أن عبارات احملور الثالث عددها )

( إجابًة. وميكن تلخيص إجاابت أفراد 2100الكلية ألفراد عينة الدراسة على مجيع عبارات احملور الثالث ستكون )
 ( أدانه:3( والشكل رقم )12عينة الدراسة على العبارات اخلاصة ابحملور الثالث ابجلدول رقم )

 :التوزيع التكراري إلجاابت أفراد عينة الدراسة على مجيع عبارات حمور الدراسة الثالث( 12جدول رقم )
 ةالنسبة املئوي العدد اإلجابة
 %22 470 أوافق

 %67 1411 ال أوافق
 %11 219 غري متأكد
 %100.0 2100 اجملموع

 :حمور الدراسة الثالث ( التوزيع التكراري إلجاابت أفراد عينة الدراسة على مجيع عبارات3شكل رقم )

 
( إجابة موافقة على ما جاء 470( أن عينة الدراستتتتة تضتتتتمنت على )3( والشتتتتكل )12يتبني من اجلدول رقم )  

بلغت قيمة مربع  ( إجابة غري متأكدة، وقد 219( إجابة غري موافقة، و)1411جبميع عبارات احملور الثالث، و)
كاي احملستتتتتتتتتتتتتوبة لداللة الفروق بني أعداد اإلجاابت املوافقة واحملايدة وغري املوافقة على ما جاء جبميع العبارات 

(، %5( ومستتتتتتتتتتتتتتوى داللتتة )3( وهتتذه القيمتتة أكرب من قيمتتة مربع كتتاي اجلتتدوليتتة عنتتد درجتتة حريتتة )441.32)
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ذات داللة إحصتتتتتتتائية بني اإلجاابت ولصتتتتتتتاحل اإلجاابت  واعتماداً على ما ستتتتتتتبق فإن ذلك يشتتتتتتتري إىل وجود فروق
 د حتقق.قاملوافقة على ما جاء جبميع عبارات حمور الدراسة الثالث، مما تقدم نستنتج أن حمور الدراسة الثالث 

 
 :) املكانة االقتصادية واالجتماعية( :من السؤال األول عرض ومناقشة نتائج احملور الرابع

 :واالحنراف املعياري إلجاابت أفراد عينة الدراسة على عبارات احملور الرابع( الوسط 13جدول رقم )
 االحنراف املعياري الوسط العبارات 

 82741. 1.6143 املبدعون هم الذين خيتارون مهنة التدريس 7
 78206. 1.4886 أرى أن مهنة التدريس ستحقق يل االطمئنان على مستقبلي املهين 3
 66133. 1.3600 كمدرس فرصة العمل اإلضايف يف الدروس اخلصوصيةيتيح يل العمل   1
 67042. 1.3238 أشعر أن لقب املعلم هو أمسى ما يتطلع إليه اإلنسان 8
 57741. 1.2429 حتقق مهنة التدريس للمدرس مكانة اجتماعية مرموقة 5
 55127. 1.2200 أحب مهنة التدريس على الرغم من تواضع مكانتها االجتماعية 4
 51043. 1.1857 تتمتع مهنة التدريس ابلعديد من االمتيازات 2
 34454. 1.0857 يساهم املدرسون يف تنمية اجملتمع 6

( أن الوستتتتط احلستتتتايب واالحنراف املعياري إلجاابت أفراد عينة الدراستتتتة حول حمور الدراستتتتة الرابع 13اجلدول رقم )
تارون مهنة املبدعون هم الذين خيالقيم أن إجاابت املبحوثني تشتتتتتتتتتتتتتري إىل أنه )مرتبة تنازلياً، يالحظ من خالل هذه 

التدريس( حيتل املرتبة األويل بناًء علي أكرب متوستتتتتتتتتتتتط، تليها )أرى أن مهنة التدريس ستتتتتتتتتتتتتحقق يل االطمئنان على 
صتتتتة العمل اإلضتتتتايف يف الدروس ر مستتتتتقبلي املهين( ابملرتبة الثانية، مث ابملرتبة الثالثة العبارة )يتيح يل العمل كمدرس ف

(، حيث يستتتتتتاهم املدرستتتتتتون يف تنمية اجملتمع، ويالحظ من التحليل اخنفاض األمهية النستتتتتتبية لعبارة )اخلصتتتتتتوصتتتتتتية(
 جاءات يف املرتبة األخرية.

 والختبار وجود فروق ذات داللة إحصائية بني أعداد الذين أجابوا علي العبارات ابحملور الرابع للنتائج أعاله مت
استخدام اختبار مربع كاي لداللة الفروق بني اإلجاابت على كل عبارة من عبارات احملور الرابع، اجلدول رقم 

 ( يلخص نتائج االختبار هلذه العبارات:14)
 
 



Journal of Human Development and Education for specialized Research  )JHDESR( 

Page from 143 to 164 
 

160 
 

 :نتائج اختبار مربع كاي لداللة الفروق لإلجاابت على عبارات احملور الرابع (14جدول رقم )
 قيمة كاي القيمة االحتمالية العبارات ت
 265.53 0.0000 يتيح يل العمل كمدرس فرصة العمل اإلضايف يف الدروس اخلصوصية 1
 451.48 0.0000 تتمتع مهنة التدريس ابلعديد من االمتيازات 2
 203.35 0.0000 أرى أن مهنة التدريس ستحقق يل االطمئنان على مستقبلي املهين 3
 413.77 0.0000 مكانتها االجتماعية أحب مهنة التدريس على الرغم من تواضع 4
 390.97 0.0000 حتقق مهنة التدريس للمدرس مكانة اجتماعية مرموقة 5
 569.15 0.0000 يساهم املدرسون يف تنمية اجملتمع 6
 120.86 0.0000 املبدعون هم الذين خيتارون مهنة التدريس 7
 328.92 0.0000 أشعر أن لقب املعلم هو أمسى ما يتطلع إليه اإلنسان 8

 وميكن تفسري نتائج اجلدول أعاله كاآليت:
مما تقدم نالحظ حتقق حمور الدراسة الرابع جلميع العبارات املتعلقة به، وللتحقق من صحة احملور بصورة إمجالية جلميع 

يعين أن ( إجابًة هذا 350( عبارات وعلى كل منها هناك )8عددها ) العبارات، وحيث أن عبارات احملور الرابع
( إجابًة، وميكن تلخيص 2800عدد اإلجاابت الكلية ألفراد عينة الدراسة على مجيع عبارات احملور الرابع ستكون )

 ( أدانه:4( والشكل رقم )15إجاابت أفراد عينة الدراسة على العبارات اخلاصة ابحملور الرابع ابجلدول رقم )
 :أفراد عينة الدراسة على مجيع عبارات احملور الرابعالتوزيع التكراري إلجاابت  (15جدول رقم )  

 ةالنسبة املئوي العدد اإلجابة
 %79 2209 أوافق

 %11 298 ال أوافق
 %10 292 غري متأكد
 %100.0 2799 اجملموع

 
 :الرابعور احمل( التوزيع التكراري إلجاابت 4شكل رقم )
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( إجابة موافقة على ما جاء 2209( أن عينة الدراستتتتة تضتتتتمنت على )4( والشتتتتكل )15يتبني من اجلدول رقم )

بلغت قيمة مربع كاي ( إجابة غري متأكدة، وقد 292( إجابة غري موافقة، و)298جبميع عبارات احملور الرابع، و)
رات ااحملستتتتتتتتتتتتتوبتتتة لتتتداللتتتة الفروق بني أعتتتداد اإلجتتتاابت املوافقتتتة واحملتتتايتتتدة وغري املوافقتتتة على متتتا جتتتاء جبميع العبتتت

(، %5( ومستتتتتتتتتتتتتتوى داللتتة )3( وهتتذه القيمتتة أكرب من قيمتتة مربع كتتاي اجلتتدوليتتة عنتتد درجتتة حريتتة )1025.3)
واعتماداً على ما ورد يف فأن ذلك يشتتتتتتري إىل وجود فروق ذات داللة إحصتتتتتتائية بني اإلجاابت ولصتتتتتتاحل اإلجاابت 

 د حتقق.قستنتج أن حمور الدراسة الرابع املوافقة على ما جاء جبميع عبارات حمور الدراسة الرابع، مما تقدم ن
 :إجابة السؤال الثاين اثنياا 

هل توجد فروق ذات داللة احصائية بني قناعات الطالب حول فيما يتعلق ابالجابة علي سؤال الدراسة الثاين) 
 :( مت استخدام اختبار مربع كاي ابجلدول ادانه مهنة التدريس تعزى ملتغري اجلنس

 اختبار مربع كاي إلجابة السؤال الثاين:( 16جدول رقم )
 (sigالقيمة االحتمالية ) درجات احلرية القيمة احملسوبة لالختبار

28.73 28 0.421 
اقل من القيمة  28بدرجات حرية  28.73ابلنظر للجدول اعاله جند ان القيمة احملسوبة لالختبار واليت بلغت 

هذه القيمة اكرب من قيمة مستوى الداللة االحصائية ف 0.421اجلدولية لالختبار، ومبا ان القيمة االحتمالية بلغت 
وهذه  نوع.هنة تعزى ملتغري الاملناعات الطالب حول هذا يشري ايل عدم وجود فروق ذات داللة احصائية بني ق 5%

(.بينما ختتلف 2006(،ودراسة اجمليدل)2008( ودراسة الزيدي )2017النتيجة تتفق مع دراسة جلويل زينب ) 
 ( اليت أثبتت وجود اجتاهات اجيابية لإلانث أكثر من الذكور.2018مع دراسة اجمليدل والشريع )
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 :ثلثاا إجابة السؤال الثالاث
هل توجد فروق ذات داللة احصائية بني قناعات الطالب حول ) لثفيما يتعلق ابالجابة علي سؤال الدراسة الثا

 :( مت استخدام اختبار مربع كاي ابجلدول ادانه مهنة التدريس تعزى ملتغري التخصص
 ( اختبار مربع كاي إلجابة السؤال الثالث:17جدول رقم )

 (sigالقيمة االحتمالية ) درجات احلرية القيمة احملسوبة لالختبار
343.71 308 0.079 

اقل من القيمة  308بدرجات حرية  343.71ابلنظر للجدول اعاله جند ان القيمة احملسوبة لالختبار واليت بلغت 
 جند ان هذه القيمة اكرب من قيمة مستوى الداللة 0.079اجلدولية لالختبار، ومبا ان القيمة االحتمالية بلغت 

هذا يشري ايل عدم وجود فروق ذات داللة احصائية بني قناعات الطالب حول مهنة التدريس  %5االحصائية 
(، بينما ختتلف مع دراسة اجمليدل 2012هذه النتيجة تتفق مع دراسة اجمليدل والشريع )تعزى ملتغري التخصص.

 ( اليت أكدت وجود فروق ذات داللة إحصائية تعزى للتخصص.2006)

 
  ئج:النتا

مستقباًل  سياختيار طالب كلية الرتبية جامعة حبري لكليتهم وملهنة التدر  جتاهأظهرت نتائج الدراسة مؤشرات إجيابية 
وأنه مل يكن اختيارًا عشوائياً، بل أن غالبيتهم اختاروها عن قناعة. وهذه النتيجة تتفق مع نتائج دراسات: بن 

 (2012(، واجمليدل والشريع )2013(، وأبوسامل )2017(،وجلويل زينب )2018( والشوكي وكرمي )2019أعمر)
( اليت 2019، كما اختلفت مع دراسة الرز وأمراجع )اليت أظهرت اجتاهات اجيابية للطالب حنو مهنة التدريس

كذلك أبرزت الدراسة أتثري بعض العوامل على اختيارهم هذه املهنة مثل األسرة أوضحت اجتاهًا سالبًا حنو املهنة.  
 راد أهم النتائج اليت خرجت هبا هذه الدراسة يف النقاط التالية:يإ وعليه ميكن ،واألصدقاء

 ابلنسبة للطالب املستهدفني من أهم املهن.تعترب مهنة التدريس  .1
 ال يعترب اختيار الطالب كلية الرتبية دلياًل على ضعف مستواه. .2
 يعتقد كثري من الطالب أن مهنة التدريس تنمي قدراهتم العلمية. .3
 حتتاج مهنة التدريس إىل قدرات عقلية عالية. .4
 ال تعترب مهنة التدريس مضيعة للوقت. .5
 يقتنع األغلبية من املستهدفني مبهنة التدريس.  .6
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 يساهم املدرسون يف تنمية اجملتمع. .7
 ابلنسبة لكثري من املفحوصني، تتمتع مهنة التدريس ابلعديد من االمتيازات. .8
 عدم وجود فروق ذات داللة إحصائية يف قناعات الطالب حول مهنة التدريس تعزى للجنس. .9

 ة يف قناعات الطالب حول مهنة التدريس تعزى للتخصص.عدم وجود فروق ذات داللة إحصائي .10
 
 :التوصيات

 ..للمعلمني واملعاشية املادية ابحلالة االهتمام -١
 .الرتبية بكليات االلتحاق على وتشجيعهم الطلبة دعم2 -

 .والتكنولوجي العلمي التطور ملواكبة البلد وخارج داخل تدريبية بدورات املعلمني إحلاق3 -

 كليات م أقسا يف املقبولني الطلبة على املقياس تطبيق يف احلالية الدراسة نتائج من االستفادة ميكن4 -

 .تعديلها أو تغيريها إىل والسعي التدريس قناعاهتم مبهنة على للتعرف الرتبية    

 لكليات املختلفة األقسام قبل من املتبعة الرتبوية الربامج تقومي يف احلالية النتائج من االستفادة ميكن5 -

 .التدريس مهنة حنو طلبتها اجتاهات تغيري يف ودورها الرتبية   
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Abstract 

scientific research is crucial for health-care delivery. However, medical students may not 

participate in research during their training, which might negatively affect their understanding 

of the importance of research and their future ability to conduct research projects. Aims of 

study: to assess the perception ,attitudes and   practices of the  medical students toward research 

and the challenges which may be a barrier in conducting research. Subjects & Methods: A 

cross-sectional study was conducted using a self-administered, pre-tested questionnaire. The 

study was conducted at faculty of Medicine (FM) & Benghazi Medical Center (BMC). The 

students, interns, postgraduate, graduated doctors and teaching staff at faculty (in both basic 

and clinical fields) in 2020 were the study population. Results: The total sample was 227 

respondents, the mean age was 29 ±6.3 Year, and 63.4 were females and 36.6% were males. 

The current study reported that 203(89.4%) of the respondents agree and strongly agree that 

doing scientific research is important, 85.6% agreed and strongly that research in undergraduate 

is necessary. The scientific research barriers at Benghazi university were more than  half of 

respondents agree and strongly agree there was no adequate training for research methodology 

, 47.4% agreed that Lack of professional supervision,  and 50.4%  agreed that poor accessibility 

to data, Conclusion: although all respondents agreed that research is important but still there 

mailto:dr.fatmayz@yahoo.com
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are  barriers  in the study of research  at undergraduate level and there are many obstacles facing 

g research at medical faculty Benghazi university. The investigators suggested that the faculty 

of medicine should have more training programs for teaching under and postgraduate doctors 

about research methods, providing supervisors and financial support for faculty members. 

 امللخص

ابلغ األمهية لتقدمي الرعاية الصحية. ومع ذلك ، قد ال يشارك طالب الطب يف البحث أثناء تدريبهم العلمي  البحث 
أهداف الدراسة:  املشاريع البحثية.، مما قد يؤثر سلًبا على فهمهم ألمهية البحث وقدرهتم املستقبلية على إجراء 

لتقييم املمارسات اإلدراكية لطالب الطب جتاه البحث والتحدايت اليت قد تكون عائًقا يف إجراء البحث. املوضوعات 
ومركز  (FM) والطرق: مت إجراء دراسة مقطعية ابستخدام استبيان مت اختباره ذاتًيا. أجريت الدراسة بكلية الطب

كان الطالب واملتدربون وخرجيو الدراسات العليا واألطباء املتخرجون وأعضاء هيئة  .(BMC) بنغازي الطيب
هم جمتمع الدراسة. النتائج: بلغ جمموع العينة  2020التدريس يف الكلية )يف اجملاالت األساسية والسريرية( يف عام 

من الذكور. أفادت  ٪36.6من اإلانث و  63.4سنة ، و  6.3±  29العمر مستجيباً ، وكان متوسط  227
( من املستجيبني يوافقون ويوافقون بشدة على أمهية إجراء البحث العلمي ، ٪89.4) 203الدراسة احلالية أن 

وبقوة على أن البحث يف املرحلة اجلامعية أمر ضروري. عوائق البحث العلمي يف جامعة بنغازي   ٪85.6واتفق 
ق افقون بشدة على عدم وجود تدريب كاف ملنهجية البحث ، واتفكانت أكثر من نصف املستجوبني يوافقون ويو 

على ضعف الوصول إىل البياانت. اخلالصة: على الرغم من  ٪50.4على غياب اإلشراف املهين ، واتفق  47.4٪
اتفاق مجيع املستجيبني على أمهية البحث ، إال أنه ال تزال هناك   حواجز يف دراسة البحث على املستوى اجلامعي 

هناك العديد من املعوقات اليت تواجه البحث العلمي يف كلية الطب جامعة بنغازي. اقرتح الباحثون  أن يكون لدى  و 
كلية الطب املزيد من الربامج التدريبية لتعليم األطباء اجلامعيني واخلرجيني حول طرق البحث و توفري املشرفني والدعم 

 املايل ألعضاء هيئة التدريس 

 administered, questionnaire-self erception, attitudes , research.p: Keywords  

 
                 

Introduction:  

Research is very important for improvement of health-care delivery. However, medical 

students may not participate in research during their training, which might negatively affect 

their understanding of the importance of research and their future ability to conduct research 

projects(1). Research is the only known tool for the advancement of human knowledge of 
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biology and medical sciences. Biomedical research activity and production are directly 

associated with countries' and societies' prosperity in medical practice and health-care delivery 

(). Earlier exposure to the basics of research can result in more research-intensive careers by 

medical doctors(3). Moreover, many studies have reported that medical students who are 

exposed to research during their college years show higher research productivity during their 

future careers(4) . Many obstacles have been reported to hinder a student's ability to conduct 

research. Some of these obstacles include lack of mentorship (4), lack of time to devote to 

extracurricular activities, and lack of adequate research training which more prominent in 

developing countries(5,6). limited resources remain the main obstacles to conduct research 

(7,8).  As a result, important health care-related data are not properly investigated in these low-

resource countries, and therefore, medical clinics and hospital suffer from a lack of evidence-

based care that can improve the lives of the patients (7,8).   

 

Libya as other developing countries has very minim share into the global wealth of 

biomedical research production and knowledge. A study at Sabratha University in Libya, 

investigated the factors that are currently impeding scientific research among postgraduate 

students. The most important factors are the lack of a strategic plan for scientific research, the 

limited funding for research, poor infrastructure, and the weak research skills of faculty 

members.  Although the lack of private investment in research and the political instability in 

Libya has served to increase the challenges confronting scientific research (9).  

Aims of the Study:  the study aimed to assess the barriers and attitudes of teaching staff  , Libyan 

medical students and doctors toward scientific research. 

Subjects and Methods: 

Research design: A cross-sectional descriptive study was conducted using a self-administered, 

pretested questionnaire. 

Research setting (place - time): The study was conducted at faculty of Medicine (FM) ,  

Benghazi University (BU)& Benghazi Medical  Center(BMC).  

Study population: students, interns, postgraduate, graduated doctors and teaching staff at 

faculty (in both basic and clinical fields) in 2020 constituted the study population. 
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Data collection: The questionnaires were distributed among faculty members in medical 

school. The research tool was a researcher-made questionnaire with close-ended 

questions organized in two sections of basic characteristics of the respondents and the 

attitude of the study population. the barriers were grouped into six categories based on 

the nature of them.  

The questionnaire:  

Research tool composed of five major elements: 

1. The socio-demographic section includes questions asking about gender, region, work area, 

specialty, and age. 

2. Questions about barriers that every participant face at his/her institution/country that affects 

his/her role in the research field. 

3. Questions about the strengths and opportunities healthcare providers have at their 

institution/country that affect their role in the research field. 

Ethical issues: written  consents were taking from all respondents before starting the survey. 

The investigators  carefully read the information to the participant to understand that the 

following will be done: 

1) An opinion on the importance of medical scientific research. 

2) Knowing the most important problems facing scientific research in the Faculty of 

Medicine, University of Benghazi. Confirm that the participants had the opportunity to ask 

questions about the study and that all questions have been answered. 

The emphasized that no one was forced to give consent and the approval was given freely and 

voluntarily. 

Statistical analysis:  

The respondents attitude were  collected in five-point Likert scale (from absolutely 

disagree to absolutely agree). The highest and lowest score was 5 and 1, respectively. The self-

administrated questionnaire was distributed and collected by researchers. The value of the 

factors related to effective research activity barriers derived from the participants’ answers and 

to assess the relationship between the mean rank attitude score and some personal factors. 

 



Journal of Human Developmespecialized Research  )JESR( 

Page from 165 to 182 
 

169 
 

Results: 

1. Respondents' socio - demographic characteristics:  

The present study revealed that of the total sample of 227 respondents, 179 (78.9%) were from 

medical faculty at Benghazi university, 34(15%) from BMC and 14(6.2%) from Al-jala 

hospital. The respondents mean age was 29 ±6.3 Year, the Minimum age was 23 years and 

Maximum age was  58 years, and 169 (74.4%) their age 23-29 years. The current study reported 

that females represented nearly two-thirds 144(63.4) and males slightly more  than one-third 83 

(36.6%), 120 (52.8%) were students, 43(18.9) were graduated doctors and specialist and 

consultants 17(7.5%) were teaching staff (Table 1).  

2. Respondents' opinion about the importance of scientific research: 

The current study reported that the respondents opinion about the importance of 

scientific research, 203(89.4%) of them agree and strongly agree that doing scientific research 

is important, and 191 (85.6%) agreed and strongly agreed that research in undergraduate is 

necessary. The investigators 189(82.6%) agreed and strongly agreed that participating in 

research or publishing scientific paper is important. nearly three quarters 170(74.9%) agreed 

and strongly agreed that research methodology should be a part of curriculum, 118(52%) and 

60(26.4%) agreed  and strongly agreed respectively  that research will be a part of their  career 

goals and 82 (36%) agreed that cconducting research always needs a lot of money (table 2). The 

present study reported a highly significant relation between the respondents education level and 

occupation and   the mean research importance attitude score at Benghazi , Libya where  p=.001  

and .0001 for anova test figure 1&2 .  

3. Respondents' opinion about scientific research barriers at Benghazi: 

According to respondents' opinion in the present study the scientific research barriers at 

faculty of medicine Benghazi university were 138(60.6%) agree and strongly agree there was 

no adequate training for research methodology, more than one-third 82(34.4%) agree and 

strongly agree that no adequate time to evaluate scientific literature in medical school and  less 

one third 76(32.7%) agree and strongly agree that there are many opportunities to participate in 

medical research at medical faculty. The present study reported that 62(27.2%) agree and 
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strongly agree that no adequate facilities for research in the medical faculty, 108(47.4) agreed 

that Lack of professional supervision, half of respondents 115(50.4%) agreed that poor 

accessibility to data, more than half 124(54.4%) agreed that difficulty of following up with 

patients, 102(44.7%) agreed that difficulty obtaining approval for the study. 108(47.4%) of 

respondents agreed that lack of financial support of medical research in the faculty of medicine. 

99(43.4%) of respondents agreed that the spirit of individualism and lack of interest in-group is 

the main individual barrier to research activities,  and more than half of respondents 124(54.4%) 

agreed that attention of researchers is not address to community problems. More than three 

thirds 164(68%) agreed and strongly agreed that doing research is interesting, and 159(69.8%) 

of respondents agreed and strongly agreed that they are not motivated to do research (table 3). 

4. Respondents' opinion towards clinical research methodology and clinical practice 

(table4): 

More than three quarters of respondents 181(79.3%) agreed and strongly agreed that 

managing clinical problems can be easier if the scientific approach is properly followed, 

185(81.2%) agreed and strongly agreed clinical research skills can significantly improve the 

physician’s clinical practices. More than half of respondents 125(54.8) agreed that all medical 

advances are based on the proper application of the scientific methodology, 115(50.4) of 

respondents agreed that clinical research methodology should be a mandatory knowledge 

requirement for all physicians. More than half of respondents 118(51.8%) agreed that being 

oriented with the clinical research methodology is necessary to obtain accurate clinical data. 

  Half of respondents agreed that Limiting medical practice to scientific findings only 

makes the practicing physicians narrow-minded 115 (50.4%), 89 (39.0%) of respondents agreed 

that following the scientific research methodology adds difficulty to clinical research practice, 

more than half of respondents 121(53.1%) agreed that undergraduate students should participate 

in clinical research projects. 

Table 1: Respondents socio - demographic characteristics:  

Characteristics  Number (%) 

1. Place of work: 

a) Medical collage Benghazi 179(78.9) 

b) Benghazi medical center (BMC) 34(15) 

c) Al-jala hospital 14(6.2) 

2. Age interval/years: 

a) 20-29 169(74.4) 

b) 30-39 44(19.4) 

c) 40-49 5(2.2) 
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d) ≥50 9(4) 

       Mean age ± SD 29 ±6.3Year 

3. Sex:  

a) Male  83(36.6) 

b) female 144(63.4) 

4. Marital status:  

a) married 34(15.1) 

b) single 191(84.1) 

c) divorce 2(0.8) 

5. Occupation:  

d) Teaching staff 17(7.5) 

e) Physician  43(18.9) 

f) Interns students  47(20.7) 

g) Students 120(52.8) 

6. Education: 

a) Undergraduate  113(49.8) 

b) Graduate 54(23.8) 

c) Postgraduate 41(18.1) 

d) Higher 19(8.4) 

7. Specialty: 

a) Students 170(74.9) 

b) Basic 14(6.5) 

c) Surgery 12(5.2) 

d) Medicine 13(5.7) 

e) Gynecology & obstetric 8(3.5) 

f) Community 5(2.2) 

g) Pediatric 2(0.9) 

h) forensic 1(0.4) 

8. Years of experience:  

a) Students (no experience) 172(75.8) 

b) <10y 41(18.1) 

c) 10-<20y 9(3.9) 

d) >20y 5(2.2) 

                  Total  227(100) 
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Table 2: Respondent opinion about the importance of scientific research: 

 

 

 

 

 

16.8
17.3

17.9

19.3mean  score 

Figure 1:The relation between the respondents education level 
and  the mean research importance attitude score  at Benghazi 

, Libya 

P= .001

Items  Strongly 

disagree 
No.( %) 

Disagree 

No. ( %) 

Neutral 

No. () 

Agree 

 No. () 

Strongly 

agree 
No. () 

1. Do you think that the   scientific 

research is important? 

 

10(4.4) 5(2.2) 9(4.0) 85(37.4) 118(52) 

2. Research in 

undergraduate is 

necessary. 

2(.9) 9(4.0) 25(11.0) 129(56.8) 62(27.3 

3. Participating in research or 
publishing    scientific paper is 

important 

3(1.3) 7(3.1) 27(11.9) 108(47.6) 81(35.7) 

4. Research methodology should 
be a part of curriculum- 

1(.4) 15(6.6) 40(17.6) 121(53.3) 49(21.6) 

5. Research will be a part of my 

career goals.  

2(.9) 17(7.5) 30(13.2) 118(52) 60(26.4) 

6. Conducting research always 
needs a lot of money 

 

9(3.9) 44(19.3) 67(29.4) 82(36) 26(11.4) 
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Respondents opinion about scientific research barriers at faculty of medicine at Table 3: 

Benghazi University  

Questions  strongly 
disagree 
no. (%) 

Disagree 
No. ( %) 

Neutral 
No. (%) 

Agree 
No. (%) 

Strongly 
agree 

No.(%) 

1. No adequate training for  
Research methodology 

8(3.5) 46(20.2
)  

30(13.2
)  

87(38.2
)  

51(22.4
)  

2. There is no adequate time to 
evaluate  
Scientific literature in medical 
school 

27(11.8
)  

84(36.8
)  

37(16.2
)  

69(30.3
)  

13(4.4)  

3. There are many opportunities  
To participate in medical research 
in medical school 

24(10.5
) 

89(39.0
) 

40(17.5
) 

62(27.2
) 

12(5.5) 

4. No adequate facilities for research 
in the medical faculty. 

31(13.6
) 

94(41.2
) 

38(16.7
) 

42(18.4
) 

20(8.8) 

5. Lack of training research courses 9(3.9) 24(10.5
) 

25(11.0
) 

113(49.
6) 

55(24.1
) 

6. Lack of professional supervision 5(2.2) 37(16.2
) 

35(15.4
) 

108(47.
4) 

40(17.5
) 

7. Poor accessibility to data 4(1.8) 25(11.0
) 

34(14.9
) 

115(50.
4) 

50(21.9
) 

8. Difficulty of following up with 
patients  

4(1.8) 22(9.6) 37(16.2
) 

124(54.
4) 

41(18) 

9. Difficulty obtaining approval for the 
study 

5(2.2) 25(11.0
) 

63(27.6
) 

102(44.
7) 

27(11.8
) 

10. Lack of financial support of medical 
research in the faculty of medicine  

7(3.0) 13(5.7)  28(12.3
) 

108(47.
4) 

72(30.6
) 

11. The spirit of individualism and lack 
of interest in-group . 

9(3.9) 30(13.2
) 

53(23.2
) 

99(43.4
) 

37(16.2
) 

12. Attention of researchers is not 
address to community problems  

6(2.6) 18(7.9) 45(9.7) 124(54.
4) 

35(15.4
) 

13. Do you think that doing research is 
interesting? 

9(3.9) 24(10.5
) 

24(10.5
) 

10(44.3
) 

54(23.7
) 

14. I am not motivated to do research 9(3.9) 24(10.5
) 

36(15.8
) 

101(44.
3) 

58(25.5
) 
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Table4: Respondents opinion towards clinical research methodology and 

practice: 

 Questions strongly 
disagree 

no. ( %) 

DISA
GREE 
No. ( 
%) 

Neu
tral 

No. ( 
%) 

Agre
e 

No. ( 
%) 

Stro
ngly 
agre

e 
No.( 
%) 

1. Managing clinical problems can be easier if the 

scientific approach is properly followed. 

6(2.7) 14(6.

1) 

27(1

1.8) 

112(

49.1) 

69(3

0.2) 

2. Clinical research skills can significantly improve the 

physician’s clinical practice. 

9(3.9) 9(3.9

) 

25(1

1.0) 

111(

48.7) 

74(3

2.5) 

3. All medical advances are based on the proper 

application of the scientific methodology  

5(2.2) 21(9.

2) 

26(1

1.4) 

125(

54.8) 

51(2

2.4) 

4. Clinical research methodology should be a mandatory 

knowledge requirement for all physicians.  

6(2.6) 13(5.

7) 

41(1

8.0) 

115(

50.4) 

53(2

3.2) 

5. Being oriented with the clinical research methodology 

is necessary to obtain accurate clinical data. 

3(1.3) 20(8.

8) 

25(1

1.0) 

118(

51.8) 

62(2

7.2) 

6. Limiting medical practice to scientific findings only 

makes the practicing physicians narrow-minded 

4(1.7) 16(7.

0) 

59(2

5.9) 

115(

50.4) 

27(1

1.8) 

7. Following the scientific research methodology adds 

difficulty to clinical research practice. 

10(4.3)  56(2

4.6) 

47(2

0.6) 

89(3

9.0) 

26(1

1.4) 

8. Undergraduate students should participate in clinical 

research projects. 

8(3.5) 17(7.

5) 

31(1

3.6) 

121(

53.1) 

48(2

1.1) 
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Mean score 

Figure 2: the relation between the respondents occupation and 
the Mean research attitude score at Benghazi University  Libya 

P=0.0001***
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Table4: Respondents opinion towards clinical research methodology and 

practice: 

 Questions Strongly 
disagree 
no. ( %) 

Disa
gree 
No. ( 
%) 

Neu
tral 

No. ( 
%) 

Agre
e 

No. ( 
%) 

Stro
ngly 
agre

e 
No.( 
%) 

1. Managing clinical problems can be easier if the 

scientific approach is properly followed. 

6(2.7) 14(

6.1) 

27(

11.8

) 

112(

49.1) 

69(

30.2

) 

2. Clinical research skills can significantly improve 

the physician’s clinical practice. 

9(3.9) 9(3.

9) 

25(

11.0

) 

111(

48.7) 

74(

32.5

) 

4.0000

4.0000

3.9000

3.9000

3.9000

3.8000

3.6000

3.2000

1.Managing clinical problems can be easier
if the scientific approach is properly…

2.Clinical research skills can significantly 
improve the physician’s clinical practice.

3.All medical advances are based on the
proper application of the scientific…

4.Clinical research methodology should be
a mandatory knowledge requirement for…

5.Being oriented with the clinical research
methodology is necessary to obtain…

6.Undergraduate students should
participate in clinical research projects.

7.Limiting medical practice to scientific
findings only makes the practicing…

8.Following the scientific research
methodology adds difficulty to clinical…

Figure 3: Respondents opinion towards clinical research 
methodology and practice
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3. All medical advances are based on the proper 

application of the scientific methodology  

5(2.2) 21(

9.2) 

26(

11.4

) 

125(

54.8) 

51(

22.4

) 

4. Clinical research methodology should be a 

mandatory knowledge requirement for all 

physicians.  

6(2.6) 13(

5.7) 

41(

18.0

) 

115(

50.4) 

53(

23.2

) 

5. Being oriented with the clinical research 

methodology is necessary to obtain accurate 

clinical data. 

3(1.3) 20(

8.8) 

25(

11.0

) 

118(

51.8) 

62(

27.2

) 

6. Limiting medical practice to scientific findings 

only makes the practicing physicians narrow-

minded 

4(1.7) 16(

7.0) 

59(

25.9

) 

115(

50.4) 

27(

11.8

) 

7. Following the scientific research methodology 

adds difficulty to clinical research practice. 

10(4.3)  56(

24.6

) 

47(

20.6

) 

89(3

9.0) 

26(

11.4

) 

8. Undergraduate students should participate in 

clinical research projects. 

8(3.5) 17(

7.5) 

31(

13.6

) 

121(

53.1) 

48(

21.1

) 

 

Discussion: the present study focused on the perceptions, attitudes and practices of medical 

students and teaching staff toward research  and the barriers and obstacles  facing them.  

The current study reported that 89.4% respondents  of opinion agree and strongly agree 

that doing scientific research is important , 84.1% agreed and strongly agreed  that research in 

undergraduate is necessary and nearly three quadrants  (74.9%) agreed that research 

methodology should be a part of curriculum . A slightly higher  results were reported by 

AlGhamdi K M. et al (2014)(6)that  97.1%  agreed that research is important in the medical 

field  by senior medical students at the King Saud University, Riyadh, Saudi Arabia, 91.9% of 

students believed that research methodology should be a part of the medical school curriculum 

(6).  

The investigators in the present study found that 82.6% agreed and strongly agreed 

participating in research or publishing scientific paper is important, and 8.4% agreed  and 

strongly agreed that research will be a part of their career  goals. A nearly a similar results were  

reported by AlGhamdi K M. et al (2014)(6) that conducting research during medical school is 

important  at Saudi Arab medical school 87.7%, More than two thirds of students 67.4% 

believed that conducting research should be mandatory for all medical students (6).   Waaijer  et 

al (2019)(7) they  matched 2005-2008 MD graduates ( n = 4145 in total) from all eight Dutch 

university medical centers to their publications indexed in the Web of Science and published 

https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/?term=Waaijer+CJF&cauthor_id=31290118
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between 6 years before and 6 years after graduation. They reported that students who had 

published before graduation 1.9 times as likely to publish, published more papers, and had a 

slightly higher citation impact after graduation.  

Research is not considered a part of the medical curriculum in many developing 

countries. A study from India, for example, Chaturvedi and Aggarwal, (2001)(8) reported that 

91% of interns had no research experience in medical school. Thus, students in India are rarely 

exposed to research at the stage of their academic development when such exposure could 

encourage further research (Aslam et al., 2005) (9). Siemens et al.( 2010)(10) in the Canadian 

study reported that , 43% of respondents agreed that the main reason to participate in research 

during medical school was to facilitate acceptance into a residency of choice, lack of time was 

a significant barrier to pursuing research during medical school as only 31% of all respondents 

felt there was adequate allotted time for research endeavors (10), only 15% of respondents felt 

that there was sufficient training in research methodology in medical school, difficulty in 

attaining a research supervisor; only 44% of respondents agreed that it was relatively easy to 

find a research mentor (10). 

Siemens et al. (2010) (10) stated that the negative attitudes of medical students toward 

research have been found to serve as an obstacle to learning associated with poor performance 

in research (10). Most of the medical students are not aware of why research is crucial to health 

care. Lack of student conferences and research workshops on how to write and organize 

research papers is among the reasons for such negative attitudes. The encouragement of those 

young researchers is not sufficient. Lack of time was seen as a significant barrier to pursuing 

research during medical school due to the busy curriculum. This factor results in a decreased 

number of medical students interested in participating in research (10). The  Canadian study 

found that although the majority of medical students felt that participation in research activities 

were likely beneficial to their education, only 44% felt that research will play a significant role 

in their future career, and only 38% agreed that more time should be set aside in medical school 

to facilitate more research experience. Siemens et al. (2010) reported that, the majority of them  

believed that research was important in the medical field167 (97.1%) and a boosting factor for 

their careers, but only 88 (55.3%) participated in research during medical school.  
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Frishman,(2001)(11)& Houlden et al.,(2004)(12)  stated that even if research experience 

as a student does not lead to a career in academic medicine, the experience can help improve a 

student’s skills in searching and critically appraising the medical literature and independent 

learning (11,12). Such exposure to research as a student can also help identify future careers, 

establish important contacts, and secure better residency positions (11,12). Frishman (2001) 

(11) reported that only 116(7.4%) agreed that research should be mandatory for all medical 

students. In the Canadian study, 43% stated that they had no significant involvement in research 

projects during medical school, and 24% had no interest in any research endeavors (10). While, 

in Germany, medical students authored 28% of the publications of one institution, including 

first authorship in 7.8% of papers (Cursiefen and Altunbas,1998)(13). 

  

The perceptions, practices, obstacles and attitudes toward research among medical 

students in the Middle East. Not only addressed a previously neglected issue in our region but 

also attempted to comprehensively assess this issue to find ways to overcome the obstacles 

faced by students. These efforts could lead to an increased involvement of medical students in 

research(6).  

The current study revealed that the respondents mean attitude score for important of 

research and use of research in clinical practice were v.good (3.9&3.8)respectively . while the 

total score of the attitude toward research barriers was good (3.4). According to respondents' 

opinion in the present study the scientific research barriers at faculty of medicine Benghazi 

university were (60.6%) agree and strongly agree there was no adequate training for research 

methodology, 34.4% agree and strongly agree that no adequate time , 27.2%) agree and strongly 

agree that no adequate facilities for research in the medical faculty, 47.4% agreed that Lack of 

professional supervision, 50.4% agreed that poor accessibility to data, 54.4% agreed that 

difficulty of following up with patients, 44.7% agreed that difficulty obtaining approval for the 

study, 47.4% of respondents agreed that lack of financial support of medical research in the 

faculty of medicine. The other personal factors  43.4% of respondents agreed that the spirit of 

individualism and lack of interest in-group is the main individual barrier to research activities,  

and more than half of respondents 54.4% agreed that attention of researchers is not address to 

community problems. While, 68% agreed and strongly agreed that doing research is interesting, 
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and 69.8% of respondents agreed and strongly agreed that they are not motivated to do research 

. 

,  

Regarding the clinical research the present study reported that 79.3% agreed and 

strongly agreed that managing clinical problems can be easier if the scientific approach is 

properly followed, 81.2% agreed and strongly agreed clinical research skills can significantly 

improve the physician’s clinical practices. More than half of respondents (54.8%) agreed that 

all medical advances are based on the proper application of the scientific methodology, 50.4% 

of respondents agreed that clinical research methodology should be a mandatory knowledge 

requirement for all physicians. More than half of respondents (51.8%) agreed that being oriented 

with the clinical research methodology is necessary to obtain accurate clinical data. 

 

Abushouk AI et al (2016) t studied the attitude of students at  Faculty of Medicine, Ain 

Shams University Egypt , toward the barriers of scientific research and they reported that the 

majority of students (74.2%) agree that undergraduates should participate in clinical research. 

However, only 23.8% reported engagement in related activities. Students showed low 

knowledge scores. They highlighted several barriers against research participation including 

lack of time, proper mentoring, and funding. Sheikh et al 2013(15) reported that the lack of 

internet facilities was found to be significantly associated with lack of interest of medical 

students at King Edward Medical University, Pakistan (15).  

 

conclusion :Although all participants in the study agree on the importance of scientific research, 

there are still barriers in doing research at the university level and there are many obstacles 

facing scientific research in the Faculty of Medicine, University of Benghazi. The researchers 

suggested that the Faculty of Medicine should have more training programs to educate 

undergraduate and graduate doctors about research methods and to provide supervisors, 

facilities, and financial support for faculty members to carry out research projects. Establishing 

research centers and encouraging teamwork. 
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Abstract 

This research paper aims to address the reality and prospects of "finTech" digital financial 

services in the present day after work has become an imperative and a form of guidance for both 

developed and developing economies, and it is for what it provides solutions and services in the 

financial and banking field, and we also aim to The main leading countries in this field are 

reviewed and the reasons for their use. 

It has been found that financial technology has been developed since the end of the second 

decade of the 21st century and that it applies to any innovation combining software and 

technology to provide financial services. A growing advantage over traditional financial 

services and the market value in Arab countries is expected to reach an amount equivalent to $ 

2.5 billion by 2020, after further reforms to fill gaps in rules frameworks regulatory, consumer 

protection and information security as well as improving the business environment and 

technological infrastructure. Information, communication and financial education. 
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 مللخصا

نا احلاضر بعدما ع" يف وقFinTechواقع وآفاق اخلدمات املالية الرقمية "لىل التطرق إهتدف هذه الورقة البحثية 
شكال التوجه لالقتصادايت املتطورة والنامية على حد سواء، وهذا ملا أأصبح العمل هبا ضرورة حتمية وشكل من 

هذا اجملال،  هم الدول الرائدة يفألىل التطرق إدف أضاا تقدمه من حلول وخدمات يف اجملال املايل واملصريف، كما هن
 ىل استخدامها.إودوافع التوجه 

تنطبق  أهناو منذ هناضة العقد الثاين من القرن احلادي والعشرون  استحدثتىل أن التكنولوجيا املالية، إوقد مت التوصل 
جيمع بني الربجميات والتكنولوجيا لتقدمي اخلدمات املالية، كما سامهت كل من البياانت الاخمة  ابتكارعلى أي 

"Big Data "نرتنت  بشكل كبري يف منح خيارات "ألاهلواتف الذكية وا وانتشارFinTech"  ميزة متزاضدة على
مليار دوالر حبلول  2.5العربية مبلغا ضعادل  اخلدمات املالية التقليدضة وأنه من املتوقع أن تبلغ قيمة السوق يف البلدان

إجراء مزضد من اإلصالحات لسد الفجوات يف األطر املعنية ابلقواعد التنظيمية ومحاضة وهذا بعد  2020عام 
، االتصاالتو املستهلك واألمن املعلومايت فااال على حتسني بيئة األعمال، والبنية التحتية لتكنولوجيا املعلومات 

 ملالية.والتوعية ا

Keywords: Financial technology, Financial services, FinTech companies, financial and 

banking sector. 
 ، القطاع املايل واملصريف. Fintech التكنولوجيا املالية، اخلدمات املالية، شركات الكلمات املفتاحية:

 ..O3؛ JEL: G2تصنيفات 
JEL Classification Codes: G2; O3 
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 : مقدمة
الداعمة للمؤسسات املالية  FinTechظهور اجليل اجلدضد من الشركات اليت هتتم ابلتكنولوجيا املالية  أدى

االستفادة  قصد معظم املؤسسات املالية واملصرفيةتسابق  إىليف جمال الصناعة املصرفية خاصة ومقدمي احللول الرقمية 
االبتكارات حفاظا على زابئنها ومواكبة املتغريات التكنولوجية، اذ إن عدم مواكبة التطور التكنولوجي هذه  من

املبنية على تقنية السجل الالمركزي هي واحدة من أشهر هذه  ولعل تقنية البلوك تشني سيتسبب يف تراجع أدائها،
كفاءهتا   ىلإوضرجع سبب استخدام هذه التقنية  الذكاء االصطناعي والبياانت الاخمة، إىلاالبتكارات اضافتا 

تسوضة، وحتوضل يف املقاصة وال ن تستخدمآلحيث أصبحت اسوق أكرب وأمشل بسرعة وآمان وتكلفة أقل،  إىلللوصول 
 .أنواعها جبميع األموال عرب احلدود، ومدفوعات األفراد

تلف الدول، عند خمتتسم هبا هذه التقنية إال أهنا ال تزال حمل ختوف وجدل  يتالوابلرغم من مجيع املزااي 
أهنا  ىلإ، حيث ترى بعض الدول املتقدمة والدول اخلليجية على غرار الدول العربية املؤسسات املالية واهليئات العاملية

ضرورة حتمية البد من االستثمار فيها، وضتجلى ذلك من خالل مساضرة هذا التطور وتشـجيع املؤسسـات ورواد 
االعمال على االستثمار فيه، يف حني جند ابقي الدول العربية غافلـة متاما عن هذا التطور ومل ضنتشر بعد مصطلح 

 .مل كاجلزائرالتكنولوجيا املالية وغيـر مفهـوم املاـمون واملعـا
 ضمن هذا السياق والتصور، جاء موضوع هذا البحث لإلجابة على التساؤل التايل:

  " يف اجملال املصريف؟FinTechما مدى اعتماد اخلدمات املالية الرقمية "
 وضندرج حتت هذه اإلشكالية تساؤالت فرعية أخرى نذكر منها:

 ما هي اخلدمات املالية الرقمية وما هي خصائصها؟ -
 ؟عرب العامل اخلدمات املالية الرقميةهو حجم االستثمارات يف ما  -
 ؟هي أهم التطبيقات اليت استحدثتها املصارف يف جمال التكنولوجيا املاليةما  -

 أهداف البحث:
 تكمن الغاضة املرجوة من هذا البحث يف حتقيق األهداف التالية:

 املفهوم، والدوافع، واملميزات؛عرض اإلطار العام للخدمات املالية الرقمية من حيث  -
 ؛هذا اجملالرائدة يف  مصارفعرض جتربة  -
 ؛وحجم استثماراهتا عرب العامل اخلدمات املالية الرقميةتشخيص واقع  -
 احلفاظ على الزابئن والرفع من أداء املؤسسات املالية.على اخلدمات املالية الرقمية إظهار ما مدى قدرة  -

 ضلي: جبوانب املوضوع مت تقسيم البحث كما هبدف اإلحاطة حمتوايت البحث:
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 أوال: اإلطار الفكري والنظري للتكنولوجيا املالية؛
 عرب العامل وانعكاساهتا على القطاع املصريف. التكنولوجية املاليةحجم االستثمار يف  اثنيا:

 .اإلطار الفكري والنظري للتكنولوجيا املاليةأوال: 
مبختلف املفاهيم النظرضة  اإلملاممن خالل  FinTechملا سبق سنسلط الاوء على التكنولوجيا املالية  أتسيسا

 املرتبطة هبذا املصطلح.
 :echTFin تعريف التكنولوجيا املالية 1 -1

وهو عبارة عن دمج الكلمتني الالتينيتني  FinTechاملصطلح االجنليزي  إىلضرجع مصطلح التكنولوجيا املالية 
 يفوقد وردت العدضد من التعارضف هلذا املصطلح هذا عن أصل الكلمة،  Technologyوالثانية  Financeوىل األ

جدضد  طرح منتج إىل ـؤديتمايل تقين  ابتكار كل عملية  أهناهذه التعارضف " أهممن و ، احلدضثة الصناعة املصرفيةجمال 
سينعكس أبثر مادي على  ما ،يف مناذج األعمال أو التطبيقات أو العمليات أو املنتجات أو اخلـدمات املرتبطـة هبـا

 ؛1"األسواق واملؤسسات املالية وتوفري التموضل
مات املالية قطاع اخلد إىلشري حيث تمحفظة التكنولوجيا املالية، كعام  النظور املمن كذلك اعتبارها  ومت 

م أو متكني اليت هلا أتثري مستمر على طرضقة دع ملؤسسات املاليةا انتشار سرعةضروري نظرا لأصبحت الذي الناشئة 
 ؛2التقنيات اخلدمات املصرفية واملالية

 اعاتالخرت اوحسب معهد البحوث الرقمية يف العاصمة البولندضة دبلن فإن التكنولوجيا املالية هي عبارة عن 
قمية الىت تستخدم الربامج الر من خرتاعات جمموعة اال، وتشمل هذه املايلال اجملالتكنولوجية احلدضثة يف  واالبتكارات

دضل العمالت مع الزابئن واخلدمات املالية مثل حتوضل األموال وتب املعامالتمنها ضيف العمليات املالية للبنوك واليت من 
 3.نسب الفائدة واألرابح ومعرفة األرابح املتوقعة لالستثمارات وغري ذالك من العمليات املصرفيةو وحساابت 

 على أهنا: (FinTech)إمجاال من التعارضف املقدمة نستخلص تعرضفا شامال التكنولوجيا املالية 
ملالية، من تقدمي واستخدام اخلدمات ا أمتتة حتسني و إىل"عبارة عن كل تكنولوجيا جديدة اليت تسعى 

أجل مساعدة الشركات وأصحاب األعمال واملستهلكني على إدارة عملياهتم املالية وحياهتم بشكل أفضل، 

                                                             
1 John Schindler, “Fintech and financical innovation: drivers and  Depth ,” Finance and Economics Discussion 

Series, (Washington, septembre 2017), pp: 02.    
2 Hazik Mohamed and Hassnian Ali, Blockchain Fintech and Islamic Finance Building the Future in the New 

Islamic Digital Economy (Walter de Gruyter  Inc, Boston, 2019), pp:13. 
 وكيف تساهم يف تشكيل مستقبل املدفوعات يف املنطقة؟، FinTechأرقام، ما املقصود بـ  3 
https://www.argaam.com/ar/article/articledetail/id/439782.2020/05/31 :2016/08/12، اترضخ االطالع ،  

https://www.argaam.com/ar/article/articledetail/id/439782
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من خالل استخدام الربامج واخلوارزميات املتخصصة اليت يتم استخدامها على أجهزة الكمبيوتر واهلواتف 
 .الذكية بشكل متزايد"

 :استخدام التكنولوجيا املاليةدوافع  2 -1
 4:جند من بني أهم دوافع استخدام التكنولوجيا ما ضلي

 ؛من خالل أمتتة العمليات اليت تتطلب التدخل البشري ،ساعد على خفض التكاليف بشكل كبريامل 
 حتسني الكفاءة التشغيلية؛ 
 حيث أصبح اآلن إبمكان الشركات االعتماد على الذكاء االصطناعي  القرار،يف عملية اختاذ  املساعدة

لة الشركات اليت ميكنها تطوضر اسرتاتيجيات فعازايدة  إىلالاخمة، وهذا ضؤدي  لالستفادة من البياانت
 ؛للعمالء

 بطاقات و ، مثل التحوضالت املالية تساهم يف تطور األدوات واملنتجات املالية لفائدة املؤسسات املالية
 ؛االئتمان التجارضة، وغريها من العمليات، مع خلق بدائل جذابة وجهات رقمية سهلة االستخدام

 ابستخدام تقنية  ،الشفافية ودعم فيزحتBlockchainميكن للشركات إنشاء مسارات  ، على سبيل املثال
 .اماملعلومات يف سجل عمراجعة نقدضة وحتدضد األنشطة االحتيالية بسهولة أكرب، من خالل تسجيل 

 وهي: أضًاا قاااي مهمة FinTechوعلى الرغم من كل هذه املزااي، تثري 
ية مبرور غاضة بناء الثقة واملصداق إىل، لذا جيب االنتظار تتيحهاوالفرص اليت  FinTechنقص املعرفة بـ  :أواًل 

ية كلما زادت البياانت الرقم  إذ أن ،ناألمالشعور اب الوقت، وميكن أن ضكون انعدام الثقة قاية شائكة من حيث
هم عترب العدضد من مستعملي هذه التطبيقات ان ذلك أحد أهلذا ض لالخرتاقاملتوفرة لدضنا زادت فرصة التعرض 

 Facebookأدت الثغرات األمنية اليت واجهها عمالقا التكنولوجية املالية، وهذا بعدما التحدايت اليت تواجه 
 يف زايدة احلماضة من جانب األفراد فيما ضتعلق ببياانهتم.الرغبة  إىل Exactisو

ضزال ال  هلذا إلنساناتكنولوجيا حمل حتل ال أنكن ماللمسة البشرضة، حبيث من غري املاحلفاظ على كيفية   اثنيا:
التعامل مع  ىلإلتكنولوجيا املالية ما دفع بعمالقة ا ،الكثريون حذرضن من أجهزة الكمبيوتر ومستشاري الروبواتت

 .خاصة من اجلانب املايلالعنصر البشري لامان الثقة 
اثلثا: عدم اليقني القانوين بسبب الفجوات التنظيمية اليت تعيق منو هذا القطاع: رغم العمل اجلاري لتطوضر 

، فإن ن اآلنووضع قوانني بشأن إصدار النقود اإللكرتونية يف معظم البلدا األطر التنظيمية للخدمات املالية الرقمية
                                                             

 https://www.hec.edu/fr/news-: وفر على الرابط التايلتم، 2019نوفمرب  25الصادر بتارضخ  الدولية  HCEتقرضر مؤسسة  4

phenomene-le-reellement-cache-que-room/fintech ، 01/06/2020: االطالعاترضخ. 

https://www.hec.edu/fr/news-room/fintech-que-cache-reellement-le-phenomene
https://www.hec.edu/fr/news-room/fintech-que-cache-reellement-le-phenomene
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د تنظيمية للنقود ، على سبيل املثال ال توجد قواعةالتقدم كان حمدودا يف وضع قواعد تنظيمية أخرى للتكنولوجيا املالي
ان أضاا أطر و ال توجد يف كثري من البلد ،اإللكرتونية احملمولة إال يف عدد قليل من البلدان )مصر واملغرب وتونس(

ومل تتم هتيئة ،  World Bankتقرضرحسب   قوانني خلصوصية البياانتالدمات املالية و حلماضة املستهلك يف جمال اخل
 يف مع خصائص التكنولوجيا املالية، كما ضشكل رأس املال التنظيمي الكبري ضتالءممبا  االحرتازضةالقواعد التنظيمية 

 5.األسواق إىلالبنوك عقبة كبرية أمام دخول شركات التكنولوجيا املالية املبتدئة 
 :املنتجات املالية املبتكرة يف جمال التكنولوجيا املالية 1-3

اخلدمات املصرفية التقليدضة واخلدمات املصرفية القائمة على جمال من ما ال شك فيه أنه هناك فرق بني و 
 لتحوضالتاوفيما ضتعلق ابملدفوعات العابرة للحدود، فإن الوقت، و التكلفة خاصة من جانب  املاليةالتكنولوجيا 

نوك التقليدضة تتم يف الباحلالية قائمة على غرف املقاصة اآللية والبنوك الوسيطة لتمكني العمالء من حتوضل األموال 
 :املوايلالشكل  وفق

 .FinTechيف غياب : املدفوعات العابرة للحدود 01الشكل رقم 

 
 Deloitteاالقتصادي العاملي  : املنتدىاملصدر

أما اآلن وبفال نظم الدفع العاملة بتقنية دفاتر األستاذ الرقمية املوزعة فيمن للبنك إرسال القيم بني 
ف النقال وتقوم نظم الدفع غري التقليدضة األخرى كخدمات الدفع عرب اهلات ،املستخدمني بواسطة بروتوكوالت تشفري

  كالعابرة للحدود من دون وسيط بتسهيل التحوضالت املالية ابألسعار السائدة بني البنو  والتحوضالت املالية املباشرة
 :كما ضلي

                                                             
ا التكنولوجيا املالية: إطالق إمكاانت منطقيت الشرق األوسط ومشال إفرضقيا وأفغانستان وابكستان، والقوقاز وآسي"إضنوتو لوكونغا، سيباستيان هريادور،   5

 .04 (ص2017،أكتوبر، )دارة الشرق األوسط وآسيا الوسطى، آفاق االقتصاد اإلقليمي لشهراجملة  ،"الوسطى
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 .: املدفوعات العابرة للحدود بواسطة بروتوكوالت تشفري02الشكل رقم 

 
 Deloitte: املنتدى االقتصادي العاملي املصدر

وهي شركة متخصصة يف حتوضل األموال الرقمية ومقرها اململكة  TransferWiseوجتدر االشارة أبن شركة 
مليارات  4 هنا تعاجل حوايلأو  األجنبية،مليار جنيه اسرتليين حلساابهتا ابلعملة  2ودائع بقيمة   املتحدة، قد حققت

ة على ترونني: "كانت هذه امليزة اجلدضدة موجود وضقول مدضر املنتج الرس جنيه إسرتليين من املدفوعات شهراًي،
املستوى الوطين، لكنها اآلن تعاجل مشكلة املال الدولية بشكل مباشر وجتعل إدارة األموال عرب احلدود أكثر مالءمة 

  6أي بنك". إىلللجميع، دون احلاجة 

إذ العمالت،  بة حتوضلنستوضحه مستقبال الصناعة املالية املصرفية التقليدضة، وهذا ما ختتفي وابلتايل قد 
تلقائًيا رصيًدا للمستخدمني ابلعملة اليت تلقوا هبا األموال، حىت ضتمكنوا من اختيار وقت  TransferWiseسيفتح 
على الرغم من أن املدفوعات احمللية ابستخدام رقم اهلاتف جمانية، إال أن املعامالت عرب العمالت ستتحمل  ،حتوضلها

 تقرضًبا من مبلغ التحوضل. ٪0.7 إىل ٪0.4رسوًما ترتاوح من 

 .عرب العامل وانعكاساهتا على القطاع املصريف التكنولوجية املالية: حجم االستثمار يف اثنيا
 :عرب العامل التكنولوجية املاليةحجم االستثمار يف  2-1

هذا  الدول بتطوضرمعظم اهتمام  ادز ، "FinTechسنة منذ جاءت الفرصة األوىل لظهور " 12بعد حوايل 
 ما ضوضحه اجلدول التايل: ذاوه 2010سنة  مع بداضةخاصة  بشكل كبري واالستثمار فيهقطاع ال

 
 
 
 
 

                                                             
6 Rapport Written by Ruby Hinchliffe, on 10 June 2020, Fintech Futures, online link: www.fintechfutures.com, 

Accessed 11 June 2020. 

https://www.fintechfutures.com/author/hinchliffer/
https://www.fintechfutures.com/
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 .: حجم االستثمار يف التكنولوجيا املالية01 جدول رقم 
 مليار دوالر أمرضكيالوحدة: 
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135 141 51.2 69 20 12 4 2.7 2.4 1.8 املبلغ
.7 

 www.argaam.com :وقع االلكرتوين أرقام املتاح على الرابط التايلامل: املصدر
 www.kpmg-fintech.comاملتاح على الرابط التايل:  KPMGوقع االلكرتوين امل

 
 حجم االستثمار يف التكنولوجيا املاليةتطور  :03الشكل رقم

 
 01على معطيات اجلدول رقم:  ابالعتمادمن إعداد الباحثني : املصدر

مستمر منذ  يف تزاضديف التكنولوجيا املالية  االستثمار حجم من خالل اجلدول والشكل البياين نالحظ أن 
أضعاف وتصل  7، لتقفز خالل أربع سنوات أمرضكي مليار دوالر 1.8االستثمارات  بلغت، حيث 2010عام 

 2019سنة مليار دوالر أمرضكي  135.7االستثمارات وبلغت ، أمرضكي مليار دوالر 12 إىل 2014حبلول عام 
 املنتجات املالية املبتكرة.وكذلك كثرة التقدم التكنولوجي  إىلوضرجع سبب هذه الزايدة 

سح كل ستة اليت تقوم بعملية م KPMGالتصنيف وكالة التابعة ل Pulse of FinTechاحصائيات وحسب 
يف جمال التكنولوجيا قط فبلغت االستثمارات األوروبية ، فقد أشهر حول االستثمار العاملي يف جمال التكنولوجيا املالية
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https://www.argaam.com/ar/article/articledetail/id/439782
http://www.kpmg-fintech.com/
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 ٪30، بزايدة قدرها 2019مليار دوالر يف عام  58املالية واالبتكار التكنولوجي يف القطاع املايل ما ضزضد عن 
 .2018مقارنة بعام 

 (FISكية )األمرض شركة االخالص الوطين خلدمات املعلومات استحواذ إىلالزايدة بشكل رئيسي  وترجع هذه
مشلت املعامالت الرئيسية األخرى يف أورواب ، كما مليار دوالر 42.5مببلغ  Worldpayعلى شركة الدفع الربضطانية 

 .مليار دوالر 1.3الفرنسية مقابل  Efrontشركة  شراء 2019يف األشهر الستة األخرية من عام 
حول التكنولوجية املالية، فإن منطقة الشرق  2019وحسب تقرضر احتاد املصارف العربية لشهر أكتوبر 

األوسط ومشال إفرضقيا قد حققت فيها الشركات الناشئة يف جمال التكنولوجيا املالية استثمارات كبرية حيث شهد 
مليون دوالر يف متوضل الشركات الناشئة،  471 إىلاستثمارًا تصل قيمتها  238، 2019عام  النصف األول من

يف قيمة االستثمار خالل هذه الفرتة، مقارنةً ابلنصف  % 66حيث ضعرب عن زايدة مقدارها  وهو ما ميثل مؤشراً ممتازاً 
كما حقق عدد الصفقات مستوى   مليون دوالر،  283الذي بلغت قيمة االستثمارات فيه  2018األول من عام 

استمرار اإلقبال  إىل، مما ضشري 2018مقارنًة ابلنصف األول من عام  % 28قياسيًا بدوره، مسجاًل زايدة قدرها 
على الشركات الناشئة يف املنطقة خالل مجيع مراحل االستثمار، وحافظت اإلمارات العربية املتحدة على صدارهتا 

من جمموع صفقات الشركات الناشئة اليت تتخذ من اإلمارات مقراً هلا، واليت مّتت  % 26ابستحواذها على نسبة 
من إمجايل التموضل املقدم للشركات الناشئة، وسجلت  % 66، بينما حازت نسبة 2019يف النصف األول من عام 

وذت على خامس ، حيث استح2019تونس امتالكها بيئة الشركات الناشئة األسرع منواً يف النصف األول من عام 
مقارنًة ابلنصف األول من عام  % 4من مجيع الصفقات، وبزايدة قدرها  % 8أكرب عدد من الصفقات بنسبة 

 % 11 إىليف عدد الصفقات، أي ما ضصل  % 2، بينما سجلت اململكة العربية السعودضة زايدة بنسبة 2018
وأنه من املتوقع أن تبلغ قيمة السوق يف البلدان  .من إمجايل عدد الصفقات يف منطقة الشرق األوسط ومشال أفرضقيا

 .2020مليار دوالر يف عام  2.5العربية مبلغا ضعادل 
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 حجم االستثمارات العاملية يف شركات التكنولوجيا املالية. :04الشكل رقم 

 
 

Source: Pulsa of Fintech, Repport 2019, online link: 
https://assets.kpmg/content/dam/kpmg/xx/pdf/2019/07/pulse-of-fintech-h1-2019.pdf 

 شركات 10أفال قائمة ( KPMGوكالة )قدمت عن أكرب الشركات الناشطة يف جمال التكنولوجيا املالية و 
 وهي: 2019لسنة 

1. Ant Financial (China) 

2. Grab (Singapore) 

3. JD Digits (China) 

4. GoJek (Indonesia) 

5. Paytm (India) 

6. Du Xiaoman Financial (China) 

7. Compass (United States) 

8. Ola (India) 

9. Opendoor (United States) 

10. OakNorth (United Kingdom) 

 

 :املالية اليت تقدمها شركات التكنولوجيا الكربىأهم اخلدمات   2 -2
 ميكن عرض أهم اخلدمات املالية اليت تقدمها شركات التكنولوجيا الكربى حسب اجلدول التايل:

 .اخلدمات املالية اليت تقدمها شركات التكنولوجيا الكربى :02جدول رقم 

 املنتج املايل
سنة 

 التأسيس
 اخلدمةنوع  الشركة

Venmo 2009 E-Pay 
السماح للمستخدمني إبجراء التحوضالت املالية لبعاهم البعض عرب 

 .هواتفهم النقالة

أمريكا

56%

أوروبا

35%

آسيا

9%

Other

9%

نسبة االستثمرات في مجال التكنولوجيا املالية

في املناطق الرئيسية عبر العالم

https://assets.kpmg/content/dam/kpmg/xx/pdf/2019/07/pulse-of-fintech-h1-2019.pdf
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Paydiant 2010 
خدمة حمفظة نقالة تستخدمها الشركات التجارضة واملشاركون اآلخرون 

 يف السوق حتت أمساء ماركاهتم

PayPal Credit 2015 
ئتمان اال خدمة دفع ضستطيع التجار من خالهلا تقدمي تسهيالت

 Comenityالقروض من طرف وتقدم  التجاري لعمالئهم
Bank Capital. 

Google Wallet 2011 
Google 

حمفظة نقالة وحل للدفع عرب اهلاتف النقال لتخزضن واستخدام النسخة 
 الوالءطاقات وب االئتمانمن البطاقات املصرفية وبطاقات  االفرتاضية

 .احلالية اخلاصة ابملستخدمني

Android Pay 2015 ة حل للدفع عرب اهلاتف النقال ضتيح النقر والدفع بواسطة اهلواتف النقال
 .العاملة بنظام تشغيل أندروضد متوافق

Apple Id 2014 

Apple 

رقم تعرضف شخصي ميكن للمستخدمني استخدامه عند الربط ببطاقة 
 مصرفية أو حساب دفع آخر للدفع الفوري دون بطاقة لشراء 2014

 .حمتوى عرب اهلاتف النقال

Apple Pay 2014 
 12حمفظة نقالة وحل للدفع عرب اهلاتف النقال. وهي متوفرة حاليا يف 

دولة، وضقدر حجم العمليات اليت مت إجراؤها من خالل هذا احلل يف 
 مليار دوالر أمرضكي 9.10مبا جمموعه  2015عام 

Amazon Loans 2012 

Amazon 

خدمة قروض حساابت جارضة قصرية األجل متنح لتجار التجزئة 
 .ضبيعون سلعهم على منصة أمازون الذضن 

Amazon 

Payment 
2013 

حتوضل األموال إلكرتونيا وخدمة حمفظة إلكرتونية تتيح للمستخدمني 
سداد الدفعات لعدة جتار عرب اإلنرتنت بعد فتح حساب للتحوضل 

 .وتسجيل معلومات الدفع ابلبطاقةاإللكرتوين لألموال 

Wallet Amazon 2014 
حمفظة نقالة وحل للدفع عرب اهلاتف النقال لتخزضن واستخدام النسخة 
االفرتاضية من البطاقات املصرفية وبطاقات االئتمان وبطاقات الوالء 

 وبطاقات اهلدااي احلالية اخلاصة ابملستخدمني
Messenger 

Payments 
2015 Facebook 

حتوضل األموال من دون وسيط بني مستخدمي خدمة التحادث بشكل 
 .فوري ومباشر

Samsung Pay 2015 Samsung الدفع بواسطة هواتف سامسونغ النقالة املتوافقة. 
 & Review Economicحدوث تغيري جذري يف القطاع املايل؟ اجمللة املالية واالقتصادضة  –أتثري ظاهرة التكنولوجيا املالية  :املصدر

Financial ،  2017،سبتمرب  3،العدد  16اجمللد. 
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 :يف القطاع املصريف echTFinواقع اخلدمات املالية التكنولوجية  3 -2
ذت البنوك أخحيث  اخلدمات املالية والتكنولوجيا،كان من الاروري للبنوك واملؤسسات املالية أن تواكب 

فيما ضلي و  على تنفيذ العمليات بطرضقة أسرع وأكثر أمان، العمالءالكربى بتقدمي حلول جدضدة للدفع لامان قدرة 
 :لتقدمي خدمات املدفوعات الرقميةالرائدة بعض البنوك العاملية  إعتمدهتااليت  االبتكارات

City Bank: هو الذراع املصريف جملموعة City groupe حيث بلد حول العامل 100 أكثر من وضعمل يف ، 
ملية عتيح ت ،حمفظة رقمية بعملة رمزضةوهو مبثابة  Citi Payتطبيق إبسم  Master Cardقدم لزابئنه احلاملني بطاقة 

وقد قام سييت بنك ابلشراكة مع انسداك بتطوضر  Zelle Network الدفع املباشر من دون وسيط بواسطة شبكة
 ابستخدام تقنية البلوكتشاضن. اآلليةحل دفع متكامل ضتيح تنفيذ عمليات الدفع والتسوضة 

لعاملية املدفوعات ا إىلمن الشركات اخلاصة والدخول املباشر ألوهذا ضوفر عملية شاملة من دون أي ثغرات  
للبلوكتشاضن وخدمة سييت العابرة للحدود، واخلدمة متعددة  Citi Connectابستخدام   Nasdaq Linqمن منصة 
الدفعات ابلرموز سرضعة  اتضالندوقد استحدث سييت بنك وبنك ،  World Link، وخدمات الدفع العمالت

 .اقتصاد خال من النقد إىلاالقتصاد التاضلندي لتحفيز عملية حتول  اتضالندايف  االستجابة
وهو عبارة عن حمفظة نقالة من  Pay Lahطرح هذا البنك تطبيق  DBS Bank :السنغافوريبنك التنمية 

النقال ملن  أي شخص فورا مبجرد إدخال رقم اهلاتف إىلبنك التنمية السنغافوري ضتيح للمستخدمني حتوضل األموال 
 الدفعات للتجار عرب اإلنرتنت.  تسدضدسيستلم املبلغ. وضستطيع املستخدمون 

هو احملفظة النقالة األوىل من نوعها يف سنغافورة اليت تتيح للمستخدمني وسيلة  Pay Lah DBS وتطبيق
 .QR codeلتحصيل املدفوعات من خالل قنوات اإلنرتنت بواسطة روابط دفع أو رموز سرضعة االستجابة 

منتج  البنك أولضعترب كأكرب بنك جتاري يف الصني، طرح هذا : ICBC البنك الصناعي والتجاري الصينيي
للدفع ابلرموز سرضعة االستجابة يف القطاع املصريف ضشمل خدمات الطعام والتسوق والربضد السرضع وسينارضوهات دفع 

 مبالغ صغرية أخرى، ومن مث تسرضع عملية الدفع يف التجارة اإللكرتونية.
Bank of America  : بنك ضقدم الاألمرضكية، و وهو أاثين أكرب البنوك التجارضة يف الوالايت املتحدة

وهي شبكة مدفوعات رقمية ضشرتك يف ملكيتها  (Zelle)ملستخدميه حلوال مبتكرة خمتلفة للدفع الرقمي حتت خدمة 
وتتيح خدمة زضل للمستخدمني التحوضل اإللكرتوين لألموال من حساابهتم  Bank of Americaعدد من البنوك منهم 

 حساابت مستخدمني مسجلني آخرضن. إىلاملصرفية 
 Wematchمنصة جدضدة إلقراض األوراق املالية من خالل نظام اخلدمات  Bank of Americaكما أطلق 

وضعترب البنك أبن هذه املنصة عبارة عن "حل متكامل خلدمة العمالء"، إذ أصبح اآلن إبمكان  Pirum Systemsو 
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إلدارة مجيع الطلبات ما بعد  Pirumوالتواصل مع  Wematchها يف العمالء مطابقة املعامالت والتفاوض علي
 التفاوض.

Societe Generale:  أطلق حسااًب جمانًيا جدضًدا ضسمىBanxup  ضسمح للمراهقني ابالتصال حبساابت
ق وقال البنك يف بيان له أبنه ميكن لألطفال إرسال طلبات األموال عرب التطبي آابئهم املوجودة مسبًقا يف البنك.

“in one click” والدضهم، الذضن ميكنهم بعد ذلك التحقق من صحة الطلبات "بنقرة واحدة"، وميكن للوالدضن  إىل
ني مبالغ السحب أو يرؤضة مجيع نفقات أطفاهلم وميكنهم تسقيف البطاقة املصرفية املرفقة حبساب املراهق، أو تع

مليون عميل رقمي  3.5يف شهر ماي ، أعلن البنك أنه اكتسب و ،حدود الدفع وحظر البطاقة أو إلغاء حظرها
، افنيالرقمية وعدد العمالء اجلدد الص إىلعلى الرغم من أن البنك مل حيدد عدد العمالء احلاليني الذضن ضنتقلون 

الطلبات للخدمات املقدمة يف إطار تطبيقات التكنولوجيا املالية مقارنًة وضوضح الشكل املوايل ضوضح تطور عدد 
 7بطلبات عروض اخلدمات التقليدضة.

 

 .: تطور عدد الطلبات للخدمات املقدمة يف البنك05شكل رقم 

 
 .Societe Generale  بنك: املصدر

HSBC:  على غرار البنوك الكربى األخرى استثمر هو األخر يف تطبيقات رقمية جدضدة لألجيال الشابة يف
ميكن من  PayMe، حيث أطلق حمفظته اإللكرتونية للمراهقني يف هونغ كونغ املسماة 2020شهر ماي من سنة 

                                                             
7 Rapport Written by Alex Hamilton, on 15/06/2020, Fintech Futures, online link: 

https://www.fintechfutures.com/, Accessed 15 June 2020. 

https://www.fintechfutures.com/author/hamiltona/
https://www.fintechfutures.com/
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ابلكامل، بينما ميكن لألطفال عاًما استخدام احملفظة اإللكرتونية  16خالهلا األشخاص الذضن تزضد أعمارهم عن 
 حساب التوفري. إىلعاًما الوصول  11دون سن 

Tonik:  سيكون أول بنك رقمي ضتم إطالقه يف الفلبني، بعد تلقي الاوء األخار من البنك املركزي الفلبيين
كمورد للتكنولوجيا املالية الذي سيوفر له نظام  Finastraليعلن يف نفس الشهر، عن اختيار  ،2020يف جانفي 

Fusion Essence ت استخدام أن لدضها أعلى مستواي ابعتبارووفقا لتونيك، متثل الفلبني سوق مهم  ،اخلاص به
 مليون شخص بشكل منتظم عرب اإلنرتنت. 62اإلنرتنت يف العامل، حيث ضتصل 

حنن على وشك تقدمي جتربة متباضنة للغاضة  "Tonik"ة وصرح جرضج كراسنوف املؤسس والرئيس التنفيذي لشرك
للمستهلك الفلبيين لتلبية هذه االحتياجات، وضشرفنا احلصول على الدعم يف هذا الصدد من قبل املنظمني الذضن 

  شجعوا االبتكار ورحبوا ابحللول التكنولوجية لدعم الشمول املايل".
Solaris Bank : النقالإطالق منصة اخلدمات املصرفية عرب اهلاتف مت  2020جوان  08يفVivid 

Money مبساعدة  يف أملانياVisa وSolaris Bank ، حيث ميكن للمستخدمني فتح حساب جمااًن يف دقائق
معدودة وإدارة أمواهلم ببساطة عرب هواتفهم الذكية مع حساهبم أتيت بطاقة خصم فيزا معدنية جمهولة اهلوضة للمدفوعات 

أضًاا العدضد من  Vivid Moneyاحلساب املصريف الكالسيكي، تقدم  إىلابإلضافة  والسحب النقدي. اآلمنة
ملستقبل اخلدمة يف اتشمل هذه سو  ،اخلدمات اليت تساعد العمالء على إدارة أمواهلم وتنميتها بشكل آمن ومرضح

 نتجات االستثمار. برامج اسرتداد النقود، واحلساابت الفرعية ابلعمالت األجنبية، ومالقرضب 
 Vividو Vivid Standardاليت ستتوفر فيها منتجات  الوقت احلايليف  أملانيا هي السوق األوىلوتعد 

Prime، تعمل  ،ومن املقرر التوسع يف دول أوروبية أخرى يف املستقبل القرضبVivid Money  معSolaris Bank ،
كشرضك حصري يف تكنولوجيا الدفع   Visaالذي ضوفر منصة اخلدمات املصرفية كخدمة املرخصة ابلكامل ، ومع 

 .8ألورواب

وهو سوق أورويب عرب اإلنرتنت  CarNext.comمع موقع   2020ماي  15بتارضخ عقد اتفاقية  إىل ابإلضافة
عملية  لسيارات، مع عادة ما تكتملا القتناء وشفافللسيارات املستعملة، لتزوضد عمالئها بتموضل سرضع وآمن 

 9.دقائق 10االئتمان عرب اإلنرتنت يف أقل من 

                                                             
 .15/06/2020 :االطالعاترضخ  solarisbank.pr.coعلى الرابط :  ،bank Solarisللبنك الرقمي  موقع االلكرتوين 8

 . ابقسالرجع امل 9

https://solarisbank.pr.co/188722-solarisbank-wins-digital-powerhouse-carnext-com-for-full-online-financing-solution-for-used-cars
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Bank of Canada:   صاد االقتمفهوم  إىلالذي تطرق كان بنك كندا واحًدا من أوائل البنوك املركزضة
شاء عملة أنه من املنطقي إن إىلوتوصل البنك  ،لعمالت الرقميةالتحول حنو ا من خالل دراسة مزااي النقدي الرقمي،

 .احلالية دو عن النق والتخلىرقمية للبنك املركزي 

االئتمان وغريها بطاقات اخلصم و أقل تكلفة من بدضالً وأنه من املمكن أن تصبح العملة الرقمية للبنك املركزي 
 .يةجمال خدمات التكنولوجيا املالاملنافسة يف  نوع من من أشكال الدفع، مما ضسهل ظهور

نه أقر أبو ثال ماخنفاض النشاط اإلجرامي ك  ،األخرى املقرتحة للعملة الرقميةاملزااي بعض  البنكرفض يف حني 
 صورة تدرجييةحنو هذا التحول ب جيب على البنوك املركزضة أن تتقدم ية، لذاسيكون هناك زايدة يف خماطر التشغيل

 10.حبذر شدضدو 

 : اخلامتة

متزاضد حنو تنفيذ  العمالء بشكل اجتهالتطور الرقمي من أهم ركائز مستقبل القطاع املايل واملصريف، حيث  ضُعدّ 
 Financial) معامالهتم املصرفية من خالل التطبيقات اإللكرتونية واحللول الذكية. وتتمتع التكنولوجيا املالية

Technology – Fintech)  ة إبمكاهنا مات املالية التقليدضة، فالتكنولوجيا املاليبقدرة حقيقية على تغيري هيكل اخلد
أن جتعل اخلدمات املالية أسرع، وأرخص، وأكثر أمناً وشفافية وإاتحة، خصوصاً للشرحية الكبرية من السكان اليت ال 

 تتعامل مع القطاع املصريف. 

لول املالية اشئة اليت تُقّدم احلمن جهة أخرى، إن سرعة التطّور يف خدمات التكنولوجيا املالية والشركات الن
نه املبتكرة اليت حُتاكي ما تقدمه القطاعات املصرفية وتقوم بتبسيط العمليات املصرفية، ضشّكل هتدضداً جيب التحّوط م

واختاذ كافة اإلجراءات االحرتازضة اليت حتقق سالمة ونزاهة واستقرار القطاع املصريف واملايل، حيث مُتّثل التكنولوجيا 
 .الية وتطبيقاهتا املختلفة فرصاً وحتدايت يف الوقت عينه للمصارف واملؤسسات املاليةامل

 النتائج:

  ًلمصارف؛ل ابلنسبة ال ضزال اختيار التكنولوجيا املالية املناسبة والتطبيق الناجح هلا، ضشكل حتداي 
   الشمول املايل وتعزضزه؛ إىلتساعد التكنولوجيا املالية القطاع املايل واملصريف يف الوصول 

                                                             
10 Walter Engert and Ben S. C. Fung, Central Bank Digital Currency: Motivations and Implications , Bank of  

Canada:  www. bankofcanada.ca, (01 December 2017) pp: 22. 
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 توفر التكنولوجيا املالية خدمات مصرفية أفال وأكثر مالئمة للعمالء؛ 
  تقنيةBlockchain  انتشار العمالت املشفرةساهم يف سيهي عبارة عن العمود الفقري التكنولوجي الذي ،

 ؛واملستندات والعقود الذكية، ومنصات اإلقراض، وحتوضل األموال
  التكنولوجيا املالية على الطرق التقليدضة ألعمال املصرفية واملالية والتأمينية يف السنوات القادمة؛سوف تتغلب 
  ميكن اعتبار االستثمار يف خدماتFinTech  كمخرج للدول اليت ترغب يف التوجه حنو التنوضع االقتصادي؛ 
  رغم انتشار شركات FinTechمرحلة النمو البطيء يف منطقة مشال  يف مجيع أحناء العامل، إال أهنا ال تزال يف

 إفرضقيا.
 التوصيات:

  اشئة املختصة أن تعقد شراكات مع الشركات النوخاصة تلك اليت لدضها ثقافة ابتكارضة ضعيفة جيب على البنوك
 تكرة لعمالئها؛تقدمي منتجات مصرفية مبوذلك من أجل احلفاظ على حصتها السوقية و يف جمال التكنولوجيا املالية، 

 تعزضز من دور التكنولوجيا الرقابية (Reg Tech) يف املصارف؛ 
  على املصارف االستفادة من اهليئات والوكاالت الدولية واختبار األدوات واألساليب الرقابية املستخدمة األكثر

 اماان لكسب ثقة العمالء؛
  ة لتقنيات اجلدضدمن ا لالستفادةالية املعلى شركات تكنولوجيا التقليدضة البنوك دراسة فكرة إمكانية استحواذ

 املبتكرة؛
 توظيف استثمارات يف أدوات الذكاء االصطناعي وعلى اهليئات احلكومية اإلشراف على ذلك. 
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Abstract 

The research aims at studying the negative impact of some video games. It also aims at 

explaining their psychological, health, security, social, and economic effects. It tries to pave the 

way for those who are concerned with Islamic affairs to present the appropriate Islamic 

provisions based on the advantages and disadvantages of these video games. The study 

concludes that some video games affect the Muslim’s faith and their health and food security. 

It is also found that some video games cause addiction that threatens the security and economy 

of the country as they might encourage killing, violence, and wasting money in society. 
             

Keywords: Video Games, Disadvantages, Blue Whale, PUBG, Mariam Game. 

 
Introduction 

Praise be to Allah, the Lord of the Worlds. And Peace and Blessings be upon our 

Prophet Muhammad and his Family and Companions. 

     Video games have been recently innovated as entertainment facilities. They 

did not exist decades ago. These recent innovations need to be studied and 

classified to explain their ways of effect as they are different from the other 

entertainment sports like wrestling and horse riding encouraged in Islam. Video 

games have become one of the most effective entertainment facilities for young 

people that they affected many aspects of life in society.  

mailto:hader.hh1989@gmail.com
mailto:takleef.lateef@uoanbar.edu.iq
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     Some people justify playing video games for a long time as they stimulate 

mental thinking. Such a justification makes people waste their time playing 

without any goal in this life. Thus, it is important to concentrate on these games 

that affect the Muslim’s faith, ethics, and behavior. They build violent ideology, 

bad behavior, and aggressiveness that ruin relationships with others especially 

those games that have dissolute features. These disadvantages present a deformed 

mentality with a behavior full of hatred and violence inside family or community 

relationships. Due to its importance, this study deals with the negative part of these 

games.  

Value of the Study 

This study is important as it deals with intrusive games that have entered 

our society recently. The young spend and waste much time playing these video 

games. Moreover, they isolate them from the surrounding people in the society. 

Thus, it is the goal of this study to explain and present the negative aspects of 

these games in addition to their destroying impact to help people specialized in 

giving Fatwa to present the right provision regarding these games.  

 

Problem of the Study 

The study tries to answer the following questions: 

1- To what extent are these games used in comparison with the other games? 

2- What are the negative implications of playing this kind of games? 

Methodology 

    This descriptive study depends on an analytical model to discover the negative 

impact of these games. It tries to differentiate between them and the other games 

based on their fast spread among the young because they controlled a great 

number of people in the Islamic and international areas.  

Structure of the Study 

      This study is divided into different chapters and topics. It includes 

introduction, three sections, and conclusions. The introduction presents the value, 

problem, methodology, and construction of the study. Whereas, chapter one 

tackles the concept of video games. Chapter two deals with some samples of the 
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games that have negative influences. The third chapter is concerned with the 

negative impact of these games on people and society.  

 

Section One: The Concept of Video Games 

 

Recently, shops of different video games have become so common and 

spread so quickly. That was due to the increasing demand for buying and playing 

them by kids and teenagers.  

The concept extends to include the negative and the positive aspects, and 

the function of video games. Video games will be defined literally and 

conventionally in addition to explaining some terms connected to them. Then, 

they will be defined according to their common branches and functions.  

First: The Literal and Conventional Definition of Video Games 

The word “Games”, in Arabic, is literally derived from the word “play” 

which means the opposite of “seriousness” as in “he played”, “he plays”, 

“playfully”, “playing”, “anything played is a play”, and “a playful man” which 

means “he plays a lot”.
1 

Conventionally, games are defined as physical or mental activity. They are 

resorted to in order to have fun or to rest themselves from tension. 

      It is an activity done in free time to enjoy and to get rid of the daily routine 

work. To achieve this goal, people choose their favorite activity2. This definition 

is general which includes the physical and the mental activities. Such a word has 

different synonyms such as: 

                                                             
(1) 1 Al-Ain, Abu Abdulrahman Ahmed Amro Bin Tameem Al-Farhidi (170 A.H.), Mahdi Almakhzumi  and Ibrahim 

Alsamorra’I, Alhilal Office, 148/2, See: Lisan Alarab, Muhammed Bin Mukrim Jamal Aldeen Ibn Mandhour (711 A.H.) 
Dar Sadir: Beirut, 3d ed. 1993 1/ 739-741. 

(2) 2 Ailm Nafs Allaib /13 
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(Wrong) Fun: it refers to every deed that is against good3, the deed that 

makes someone forget about doing a good deed 4(4), or wasting time with doing 

wrong things5 (5). 

Enjoyment: it means the pleasures that someone has fun with without doing 

wrong or sinful things. This definition is presented by Islamic Scholars 6(6).  

Entertainment: it is the most common activity that is done in the free time 

where people feel comfortable and satisfied. It is also defined as pleasing oneself 

with the righteous and proper entertainment (7). All these definitions can be 

achieved by playing as it is a means of entertaining and enjoying people with 

different activities like video games.  

Second: Video Games 

     They are recently added activities that are displayed via TVs or Computers. 

People usually play them using their hands and eyes or challenging their mental 

abilities. It is done by developing different programs (8).  

Third: Classifications of Video Games 

Video games are classified depending on: 

a- Purposes (9) 

Games are classified according to their purposes a follows: 

1- Action and entertainment games: these games are played to have fun 

and to enjoy during their free time. It depends mainly on the interaction with the 

game at various levels of difficulty and complexity. Such games are considered 

interesting. Such interest comes from the fact that these games are to some extent 

and close to real-life where they have so much realistic graphics. So, they interest 

kids and teenagers and make them addicted to playing them. Besides, these games 

                                                             
(3) 3 Mujam Alkulliyat Fi Almustalahat wa Alfuruk Allaghawiya  : Ayoub bin Musa al-Husseini (1094 AD), T: Adnan Darwish 

- Muhammad Al-Mahri, Al-Resala Foundation - Beirut, p. 778 

(4) 4 Tarefat Al Imam Ali bin Muhammad bin Ali Al-Zain Al-Sharif Al-Jarjani (816 AH), Dar Al-Kutub Al-Alami, Beirut, I 1, 

1983 AD, p. 194. 

(5) 5 Mujam Lughat Alulamaa: a group of authors, Dar Al-Nafees for Printing, Publishing and Distribution, 2nd edition, 

1988 AD, p. 394. 

(6) 6 Mujam Lughat Alulamaa. 128. 

 
7 Altarwih Alriyadi fi Almujtama AlmUasir,Kamal Darwish, Muhammad Al-Hamami, Makkah Al-Mukarramah 
Library - Saudi Arabia, 1st edition, 1987 AD, 73-74. 

(1) 8 Flasafat Altarweeh fi AlislamAli al-Khouli, General Presidency for Youth Welfare, 1982, 92. 
 

(2) 9 Alalaab Aliliktruniya, Alshahruri / 46 
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are called 3d games where there is the third dimension that adds much enjoyment. 

Also, players can use their different senses in playing these games like touching, 

seeing, and smelling. Such interest decays by time as playing them continuously 

causes boredom. Racing cars, motorcycles, war, and space games are of this type.  

2- Brain games  

These games depend on the logical emulation in making decisions that demand 

thinking to play. The most familiar game of this type is Chess which is now 

available on computers. It can be even played versus the computer that sometimes 

can beat a skillful chess player(10).  

  

 

Such computers are so strong because they can process so many possibilities in 

a short time and choose the best movement. These computers are programmed to 

process data in a very short time.  

3- Educational and Learning Games 

     These games aim at combining education with entertainment to teach the 

material with fun. In this way, learning becomes so interesting that it combines 

thinking with learning. Some games are used even at universities or in academic 

institutions. Some games provide lexical and vocabulary exercises to learn words 

and some others are used to learn facts and principles. For this reason, they are 

called educational and learning games.  

b- Content (11) 

Such games are concerned with planning and strategy as follows: 

1- Conquering Games (Warrior – Soldiers) 

Such games depend on competing and winning regardless of the loss. Players are 

after objectives identified in advance that make them feel dominating and 

entertained during the game. The game “Battlefield” is of this type. 

                                                             
10 See: Alaab Aliliktruniya, Muaath Alhimsi, an Article published on Almausuaa Alarabiya website      

http://arab-ency.com.sy/detail/371 
11 See: Alaab Aliliktruniya, Muaath Alhimsi, an Article published on Almausuaa Alarabiya website      

http://arab-ency.com.sy/detail/371 
 

http://arab-ency.com.sy/detail/371
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2- Management Games  

These games aim at developing the players’ skills to an extent that makes them 

finish the game by using what they have gained. They try to develop different 

skills needed in the game. The famous “Super Mario” is of this type. 

3- Wonder Games  

    They provide new and interesting experiences and experiments that give 

players relaxation and entertainment. The challenge difficulty is much less than 

of the above types.   

4- Virtual Reality Games 

    In these games, players of different social games can gather and share in the 

virtual worlds where they feel liberated in a world that has no boundaries. These 

games are resorted to in order to escape from reality and to have fun by forgetting 

the boring routine of the real life. In this case, they feel relieved and relaxed. In 

these games, they can buy, sell, learn, and work. The “Clash of Clans” game is of 

this type. These classifications depend on the content of the game. 

 
c- Style (12)  

These games are classified according to the way they are played as follows: 

1- Action Games 

     These games depend mainly on the player’s skill in moving the joystick to win. 

They also depend on repletion to master all the skills and the movements needed 

in the game. Such skills help the player move to advanced levels. They come into 

two forms: 

First: Adventure Games: such games aim at entertaining the player by 

displaying games scenes and graphics that do not need much concentration on the 

movement skills. So, the player can resume playing even if the player fails. The 

famous game, “Call of Duty” is of this type.  

Second: Virtual Directing 

                                                             
1- 12 See: Alaab Aliliktruniya, Mafhumaha Tasneefatuha -, Dr. Aisha Bilheesh Alumari, an Article 

published the WWW      http://learning-otb.com/index.php/tools-concept1/743-e-games in 

2/9/2015 

 

http://learning-otb.com/index.php/tools-concept1/743-e-games%20in%202/9/2015
http://learning-otb.com/index.php/tools-concept1/743-e-games%20in%202/9/2015
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     These depend on the players’ skill in directing the main character to achieve 

the goal. The player is often tested by the tension caused by their ability in 

controlling the character using the joysticks or the controller.  This type of games 

includes games like Pacman, Super Mario, and Doom. Mortal Combat, in addition 

to sports games like football, racing, etc. 

2- Planning and Thinking Games 

     These games do not need controller movements; instead, they require mental 

efforts to win. They are in two forms(13): 

First: Intelligence and Memorization Games 

     These games are often educational that depend on strong attention and 

memorization to win. They include games like Cards, Chess, and Puzzle games. 

Second: Strategy Games 

     They demand planning and decisions made in advance to overcome the 

challenges. No immediate decisions and plans are required. They include games 

like Clash of Clans and Craft. 

 

    The above classifications seem to tell that the games programmers and 

designers try to show the positive side of these games. Their designs show that 

games develop and enhance the mental ability of the player that increases thinking 

and creativity, management skills, and wit development. They tried to make the 

positive aspects more vivid than the negative ones. This does not mean that they 

have evil intentions, but such positive aspects could be misunderstood and 

misused by those who do not know the consequences of playing these games. This 

will be explained in the second chapter in detail.  

Section Tow: Samples of Electronic Games with Bad Influence. 

    It can be said that the main goals of the games were initially for entertainment 

and filling the void, and some were used to teach children, educate them and 

strengthen their skills, also helped some young people to escape the pressures of 

daily life and encouraged them to innovate and develop their mental and cognitive 

abilities, but the reality today is different and terrifying, as Electronic games have 

                                                             
2- 13 See: Alaab Aliliktruniya Wa Atharuha Alfikry Wa Althakafi : pp 38-39 
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become a reality that is very widespread and dangerous more than we imagine, as 

it attracted the attention of many individuals of all races and ages, looking for 

entertainment and fun, and ended up killing and suicide, and we mentioned the 

most important of them does not mean that there are no others; There are a lot of 

games with bad influence, including a game: Al Boubagi, Blue Whale, Mary, and 

other names that carry the content of violence and cruelty in dealing with others. 

However, the most famous of them is what we will mention here; So we will 

address the most important of them, with some of the laws that the participants 

deal with. 

First: The Blue Whale Game (14). 

A- Appearance: This game is considered one of the most dangerous current 

electronic games in the world. It appeared in Russia in 2013 AD, but it was 

limited in popularity until 2016 when it spread among young people and 

adolescents on a large scale. 

 

B- -Some of its laws: It is an application loaded on smartphones, in which the 

teenager registers to take up the challenge, it takes fifty days to play and has 

great stages or missions targeting teenagers between 12-16 years, and requires 

its users to engrave the symbol F57 or draw the blue whale on the arm with a 

tool Sharp, and then send it to the official to make sure that the person really 

got into the game, as it forces its users to watch horror movies for 24 hours, 

wake up very early and listen to the music the official sends put him in a bleak 

psychological state, and stand on the edge of the roof of the house or bridge In 

order to overcome fear, and not to speak with anyone throughout the day, there 

are other secret missions, such as wounding a person you do not know or 

harming a woman, and whenever the teenager or child challenges and portrays 

himself, he gains confidence 

                                                             
(1) 

14 Childhood and Development Magazine issued by the Arab Council for Childhood and Development with 

scientific supervision of the Faculty of Graduate Studies - Cairo University - Egypt, No. 32, for the year 

2018AD, p. 42. 
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 whale, and so on to the other stages required by the user of this game, and on 

the last day (fifty) of playing the game, the player commits suicide, either by 

jumping from the building or by hanging himself. 

     We conclude from all of this; The focus of danger in the law of this game 

lies in the exploitation of the producers of this type of games teenagers between 

(12-16) years, and it takes most of their time which is (fifty days) and begins 

its stages with music and social isolation by not talking to others and 

overcoming fear Watching horror movies for a period of (24) hours, ending in 

assaulting unspecified people, and then the player committing suicide at the 

end of fifty days. 

Second: PUBG Game (15). 

A-Appearance: This game was released in March of 2017, and its first version 

was for computers and Windows and Xbox win operating systems, and in its 

new version it works on mobile phones, Android operating systems, and the 

IOS system. 

B-Some of its laws: This game is considered a combat game, as it is a 

multiplayer battle, in which different players from all over the world participate 

via the Internet, and in every game 100 players land on a map filled with weapons, 

tools and ambulance boxes, and then they fight with each other, The survivor is 

the winner. There are three maps in the game, and the player chooses one way to 

enter the battle, and each map differs from the other, and these 100 players will 

be hunters and killers, or victims in the game, and the participant in this game 

can choose to play alone against 99 opponents or be a partner for one or two 

people Or three, and they communicate with each other through the technique of 

voice chat that the game allows between members of one team only, and the 

motivator to fight and the point that will make players move constantly is that the 

playing area is constantly shrinking by the so-called (Zone) and all the players 

outside this region will end up with them The matter of death and loss, and 

                                                             
(1) 

15 (POBG): a game that stole 25 years of the lives of its users, an article published on reverse traffic on 11/12/2018: https //  

www.aksalser.com. 

 

http://www.aksalser.com/
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whoever is inside the region remains in the battle until he finally emerges 

victorious. 

(1) The law of this game is based on violence and killing, for the player is either 

a killer or a murdered person, and this is an intellectual formulation and 

behavioral change in the pattern of the relationship of this group with other social 

surroundings, especially if we know that the number of participants is not less 

than a hundred players, which is not a few. 

Third: Mary Game (16): 

It is an electronic game that is loaded on the devices (IOS) and the game is 

represented in the presence of a little girl called - Maryam - who got lost from her 

home, and the participant or player should help her to return to the house, and in 

the meantime, he is asked a set of personal questions about his life, and another 

political, and after If the player succeeds in delivering a ghost-like Mary to her 

home, to meet her father, she asks the player to enter with her and then start asking 

more specific questions, until she finally incites him to commit suicide, and if her 

response is not threatened, he threatens to harm his family, and the most important 

characteristic of the game is ambiguity. 

 The excitement and sound and visual effects that control the nature of the game, 

which causes fear and terror in the hearts of users, especially children. 

The law of this game is clear. It begins with the principle of assistance to end with 

a gradual between mystery and excitement to lead its owner to suicide, and this is 

a threat to the security of the individual in his family environment. 

Section Three: Negative Effects on the Individual and Society 

Some may  depict  electronic games - as a mental activity - but this is not 

absolutely necessary if we look at it from various angles to show the reader the 

dangers of such games in which negative influences overwhelm the few positive 

aspects, which turns its path from a game of entertainment and fun to a game that 

threatens an entity The individual, the family, then the community, and this may 

                                                             
(1) 

16 Childhood and Development Journal, 43. 
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threaten the food security and the physical and intellectual security of the 

communities; So we will mention some of these effects to be a measure of 

negative aspects and we do not pretend to count all aspects. 

First: Religious Influence: 

Religious influence is not limited to the models mentioned in the previous 

requirement; Rather, there are other games in which there are bad manifestations 

of the electronic games station, as they include shortcoming  in monotheism and 

clashes in the doctrine such as showing the issue of assaulting monotheism in the 

case of revival the dead, the rain, and the spread of thunder and lightning, and 

some games also include showing gods as coming from the sky and have great 

bodies and tall peaks and long beards, and also include the presence of crosses on 

the cover of the game and inside the houses and streets and the chest of players, 

as well as the presence of idols and the showing of magic and sorcery and many 

other things in it Insulting the Noble Qur’an and Islamic symbols, urging killing 

Muslims, destroying and desecrating mosques, killing those who protect them, 

tearing Qurans, throwing scientific manuscripts, insulting them, and walking on 

them, in addition to portraying Arabs and Muslims as terrorists, weak and traitors, 

and trying to bring those convictions closer by making players speak Arabic and 

wear the Arab dress (1). 

Such kind of games definitely aims to poison the minds of children and 

adolescents and tame the child to revolt against his religion and beliefs, and 

distract her/his practice of performing some acts of worship such as praying in 

congregation at the mosque, as well as distracting them from obedience to parents 

and visiting relatives , it is not surprising that we see scenes and symbols Abusive 

to the Islamic religion, included in electronic games, and these are simple 

examples of some games that offend religion and morals, which we cite as 

follows: 

1-Resident Evil 5 Game: This game has millions of users. At one stage there is 

a library that contains large books on the shelves, with the exception of the Holy 

Qur’an that appears lied on the ground and the player can make the hero of the 

game walk on Holy Qur’an and forbid God. 
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2-Counter Strike Game: This game shows terrorists who are killed by soldiers, 

shouting - God is great - there is no god but God - and because of the great 

reactions in the Islamic world, the creator of this game deleted the sound effects 

mentioned in the game.  

3-The God Finger Game: This game requires the player to be a god and his finger 

is the controlled and masterminded God who performs deism like resurrection, 

fatality and grass germination, and it appears at the beginning of the game that 

followers in this world need you and should influence them with your divine 

influence. 

4- Massacre Muslim: This game is based on killing veiled women, bearded men, 

and killing the Prophet (Peace Be Upon Him)at the end of it, among other dozens 

of other games that are not deviated from these types in one form or another. The 

dogmatic  effect of such games and other effects related to the performance of the 

obligatory prayers are enough to judge such games that they leave the circle of 

permissibility and enter the circle of sanctity; the preservation of religion is a 

doctrine and law, one of the basic necessities for Islamic society. It also carries 

with it an explicit threat to the soul, which is one of the five essentials, and which 

came in clear legal texts to preserve it and prohibit aggression, because all three 

models whose laws were mentioned end with suicide, which is a clear legal 

violation. 

Second: Health Effect 

   In the time of the spread of electronic games over the past years and now, a new 

set of injuries related to the bone and muscular system has emerged, due to the 

frequent rapid movement. Sitting for many hours to play games causes pain in the 

lower back and neck, and the movement of fingers on the keyboard causes severe 

damage to a finger The thumb and wrist joint are the result of bending them 

continuously, and games negatively affect children and adolescents, such as poor 

eyesight and redness of the eye when practicing for hours as a result of exposure 

to the fields of short-frequency electromagnetic radiation emitted from television 

or computer screens, while practicing playing. 
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A medical study prepared by a Dutch university also revealed that children staying 

home for hours in the day playing electronic games and not being exposed to 

sunlight, causing future vitamin D deficiency, which leads to osteoporosis, back 

pain and knees (17). 

Studies have shown that playing with electronic games for a long time put children 

at risk of obesity, frequent bouts of tension and strain on the eyes, in addition to 

poor nutrition, especially as the child does not share his family in lunches and 

dinners, so he gets used to unhealthy eating at inappropriate times. 

For the body, and playing games more often increases the possibility of epileptic 

seizures in some children (18). 

   Electronic games have become part of the lives of many children and 

adolescents and even young people, and many parents have complained about the 

behavior of their children, as their attachment has reached the level of addiction 

that loses them to normal life, so children and adolescents stayed up all night in 

playing electronic games that directly affects their personal efforts in The next 

day, it increases the body fatigue, headache, and the destruction of adolescent 

brains by impeding the development of the brain, as addiction affects all other 

areas of life such as social contact with family and relatives, playing with friends 

and performing homework, in addition to wasting time and wasting human 

energy, which is the basis for any activity A society, and thus makes them bear no 

sense of responsibility towards themselves and towards others (19). 

This means that they cause verified injuries that may affect the muscular or 

nervous system, or may cause disruption in the functions of the human body, 

which means an indirect threat to damage a honored organ of its organs, and this 

in itself is an explicit violation of legal texts that demonstrate the sanctity of the 

death of souls or cause their death. 

 

                                                             
17 Electronic games and their Intellectual and Cultural Impact: 54-55 

18  The Pros and Cons of Electronic Games: 21-22 

19   Looking at: electronic games and their intellectual and cultural impact / 50 
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Third: The Security Impact 

Violence is the most prominent feature in electronic games, and it takes an 

extreme trend at times, as these games embody horrific bloody scenes, which has 

a negative impact on children and adolescents. Violent gameplay generates 

aggressive ideas, and is less popular with social assistance in their behavior. The 

child in these games works hard to be a greater hero, so we see him moving from 

a violent level to a higher level of violence, and during this process he tests all the 

interactions that the hero goes through as a reality, Which becomes more 

influential and dangerous, especially in the recent period while The cartoon and 

the lines. 

that make up these games began to turn into pictures of real people and real 

countries, and this made violence more influential on the child's mind and 

behavior (20). 

Children and adolescents are negatively affected by what they see from electronic 

games through television screens and electronic game rooms. The methods and 

techniques of committing the crime, and developing in their minds the skills of 

violence and aggression, and in the same context, a British study published in The 

Journal  OF The Lanbest- The scenes of violence on TV or electronic games 

increases the risks of aggressive behavior and fear among young children, and that 

young children are the most affected With these scenes. The study recommended 

that parents and educators deal with caution with entertainment programs intended 

for adults as they deal with drugs or chemicals in the home (21).  

 

 

 

                                                             
20 (1 )The Educational Journal - Electronic Games (Pros and Cons) - Najla Nusseira Bashour, Issue: 11/31/2004, Jordan, p. 51 

21 (2) : Journal of Psychological Culture - Electronic and Aggressive Games - Nashat Sobouh, Ramsey Numan, Sanaa Shatih, Issue: 11/11, 

Dar Al-Nahda - Lebanon, 2000, pp. 16-17 
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These are examples of some electronic games that fall under the name of violence, 

aggression, suicide, and others: 

1-Soldier of fortune: It is a very violent game, in which the player assumes the 

role of the mercenary soldier, who is armed with various weapons, through which 

he can behead  and cut limbs. 

2 - The game of horror creatures: (Nightmare creature): It is a game in which 

killing is practiced by people walking and watching them frightening and full of 

scenes of blood, in which knives and chains are used for killing, and this 

negatively affects those practiced by children, adolescents and others (22). 

3- Pubji Game: We can summarize the danger of this game with the following: 

* It helps to develop violence among players by dealing with various types of fire 

arms and cold steal weapons, and setting a goal of killing 99 players. 

 

 *It causes addiction, creates an obsession with the player, and causes him to 

spend hours behind computer or mobile screens. 

 *Excessive grumbling of the simplest requests or duties. The one who practices 

it desires to shoot and kill others without interruption, as it causes the great 

educational regression in children and adolescents and the development of their 

aggressive behavior. 

* This game caused marital disputes and transformed some players into criminals 

who committed crimes and attempted murder. These are some cases that this game 

caused in different countries: 

                                                             
22 (1) Journal of Psychological Culture - Electronic and Aggressive Games - Nashat Sobouh, Ramsey Numan, Sanaa Shatih, Issue: 11/11, Dar 

Al-Nahda - Lebanon, 2000, p. 18 

Journal of Psychological Culture - Electronic and Aggressive Games - Nashat Sobouh, Ramsey Numan, Sanaa Shatih, Issue: 11/11, Dar Al-

Nahda - Lebanon, 2000, pp. 16-17 

Ibid: 18 
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In Egypt, an Egyptian student killed his 59-year-old teacher in November 2011, 

and investigations showed that the perpetrator was affected by the PUBG game. 

In Iraq: The Police of Siran in Erbil announced in 2018 the death of a young man 

while trying to imitate the game of PUBG with his friends, while a security source 

in Kirkuk explained the case of killing between two friends because of the game 

of PUBG, as revealed the imam and preacher of the Mosque Abu Hanifa Al-

Numan Sheikh Abdul Wahab Al-Samarrai there are many divorces and killings 

cases in the courts caused by this game, and on the same level mentioned a girl 

who passed on her marriage months, her husband neglects her and does not receive 

guests because of his addiction to the game of PUBG, Rather, some have even 

abstained from sex under false pretenses, and other cases caused by this game. 

- Blue Whale Game: This dangerous game led to the suicide of many children and 

adolescents, and a global panic in many countries, and here are some cases 

reported because of this game:    

In Algeria: On 17 November 2017, an 11-year-old boy committed suicide in Setif 

state, and the results of the investigation confirmed that the reason of the suicide 

was the blue whale game, where he spent most of his time with her, and at the 

same year in December two students committed suicide in Bejaia state, because 

of their practice of playing the Blue Whale game.23 

In Morocco: This game caused many suicide attempts, most notable one is the 

death of a teenager in the southern Moroccan city of Agadir, where the teenager 

committed suicide after carrying out the challenges of the game, by throwing 

himself from the roof of his building, in response to the last challenge in the game. 

In Egypt: The most prominent cause of this game is the suicide of the son of the 

Egyptian parliament Hamdi Al-Fakhrani, as a result of the practice of this game. 

                                                             
(1) 

23 see: What is the game of PUBG and its dangers, an article posted on the site:  http://helloh.com/amp/articales/859. 
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In Russia: On 16 May 2017, the Russian Parliament indorsed criminal sanctions 

for anyone who incites minors to commit suicide, and this is after 130 suspected 

deaths in connection with the Blue Whale game challenge. 

France: LG1 reported on its website that four girls from Ba-Dor-Calais had 

attempted suicide because of this game. (24) 

In Iraq: On 17 March 2019, a 15-years-old Iraqi boy at Baghdad College school 

in Al-Adhamiya committed suicide, where he was affected by the blue whale 

game, and ended up hanging himself (25) and other dozens of cases caused by this 

game in the world. 

The danger inherent in such games has been found to be the reason why these 

games were a contributing factor in the formulation of extremist ideology, and the 

formation of a mental structure that facilitates and planning the killing process, 

which turns that thought into real behavior, characterized by aggressiveness, 

violence, and cruelty in dealing with adversaries and others. The proliferation of 

killings in more than one country threatens a security catastrophe and instability 

that is planned or carried out by this generation whose ideas are based on the 

pattern that he has prepared and drafted, not only the enemies of Islam; but the 

enemies of humanity. 

Fourth: Scientific and ethical impact: 

A- Scientific impact: The practice of electronic games negatively affects 

educational and scientific achievement, neglect of school duties, flight from 

school and learning disorders, because children and adolescents spend long hours 

and busy and indulge in the world of electronic games that makes them neglect 

their lessons And their duties and less study and reading books, as they stay up all 

                                                             
24  (1) see: The Blue Whale is a game that can only be completed with death: Marwa al-Assadi, an article published on Al-nabaa News 

Network on April 12, 2018: http://m.annabaa.org/arabic/informatics/14873.                    .  

25  (2) see:   the suicide of an Iraqi young  in Baghdad due to the blue whale, this case was presented by Afaq T.V: 

http://m.youtube.com/watch?r=Po8B3Jyogjw 
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night of children and teenagers in playing games directly affects their efforts the 

next day, and makes them unable to go to school and unable to concentrate with 

the teacher even if they go, and this leads to Creating an illiterate society that lacks 

human brains, scientists and thinkers and becomes a consumer rather than 

productive society. (26) 

B- Ethical impact: Many of today's trending electronic games, in one way or 

another, contain sex scenes that do not fit the culture and traditions that prevail in 

our societies, as we observe many practices. 

The immorality that children and adolescents learn in the course of these games, 

such as insults and verbal abuse among contestants, drug abuse, gambling or 

belonging to deviant groups, where the idea of such games destroys many of the 

ethics learned by the child and adolescent in Muslim community and the worst of 

these games is the issue of pornography, sex and nudity and the dissemination of 

morality and obscene decay and encourage it, in addition to passing the dangerous 

idea that the designer of these games includes Arabic and international music and 

songs, in order to get used to the players Playing and entertaining by listening to 

music and songs, making children and teenagers build on the love of unethical 

music, songs, and videos.(27) 

Therefore, it can be said that measuring the progress of nations with the minds of 

their educated youth and the culture of the scholars who bring society to the top, 

and the correct behavior of good morals, is the result of civilized action; science 

and ethics are two full aspects of the material aspect of the scale of contemporary 

human civilization, and if there is an imbalance in them, civilization is 

permanently disabled, and these games, along with the negative side, are a 

consequence of the destruction of scientific progress and moral advancement. 

Fifth: Social impact 

Children's and adolescents' addiction to electronic games may expose them to 

boredom in social relationships, because a child or adolescent who is accustomed 

to the fast-paced pattern of electronic games may have great difficulty in getting 

                                                             
26  (3) see: Pros and Cons of electronic games: 25 

27 (1) See: Impact of electronic games: 148-149 
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used to normal daily life, where the speed is much lower, exposing the child to the 

pattern of loneliness and psychological emptiness both at home and at school, and 

many researchers believe that the child's long-term sitting on electronic games 

makes him a single non-social person, Introverted. The child's own extravagance 

in dealing with the world of code can isolate him from dealing with the real world, 

so he lacks the social skill to make friends and the child becomes curious and can't 

speak and express himself. 

These games, with their morals and negative ideas, may lead to further separation, 

family disintegration or human bonding with others, and this is what we saw in 

PUBG, for example, because of this game there have been many divorces in 

different countries of the world, in addition to isolating the person 

Or people from society and all the people around them, to live in a shell where 

they move into a real battlefield (28). 

The structure of society is necessary for the face of external threats to the entity 

of society and the state, and its disintegration is a dangerous omen, and the 

social isolation caused by electronic games is a repudiation of responsibility and 

indifference means further disruption to the fabric of the family and then society. 

Sixth: Economic impact 

This effect is represented by  wasting money as a result of the purchase of 

electronic devices, the child often forces his parents to pay huge amounts of 

money to buy the latest devices, accessories and their discs, and waste the material 

income in his life and repair these devices, because they are often damaged 

Because of the misuse and frequent use, and since they are expensive devices, it 

is natural that  maintenance is expensive because of the complex and sensitive 

parts, in addition, there are some games containing within them a virtual economic 

system, where the player sells and buys to achieve fake financial returns Within 

the game space in order to achieve a quick victory, and in order to secure more of 

those revenues, the player may transfer real money through - Visa Card - to the 

game producer, to transfer to him on his account registered in the game virtual 

                                                             
28 (1) See: Pros and Cons of electronic games: 24-25 
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resources requested, and we do not forget to open many lounges dedicated to the 

practice of electronic games, Its doors to make huge money, where it exploits the 

obsession of young people in the practice of collective play and competition 

among friends for the purpose of profit, as young people often face the challenges 

of playing on the basis of betting in these halls where they agree that the loser 

pays the costs of the players participating for the owner of the lounge, and this is 

what drives young people to continue the challenge and play daily gambling 

games, the owner of the lounge is the only beneficiary (29). 

The material factor, which is represented by the economic aspect, is a link in a 

series of interrelated ones because waste means the loss and waste of the money 

of the individual, then the family, and then the state. Waste and consumption are 

offset by a lack of production and then a lack of  

provision of the necessary funds for basic needs, which leads to crime, fraud, and 

forbidden behavior of means to obtain money, all of which are bad things that 

threaten the food security of the individual and the general economy of the State. 

And this is a general statement about the harms of electronic games and their 

negative effects on the individual and society, which make the street in front of a 

clear way full of data that removes doubts in the field of issuing a fatwa to the 

required level, which limits the spread of such patterns, and urges government 

agencies to take legal and executive measures to prevent their use. 

Conclusion 

Praise be to Allah, prayer and peace be upon the Messenger of Allah Muhammad 

and his family and companions and followers. 

And then: 

The requirements of scientific research can lead to a set of conclusions and 

recommendations, which are the result of what has been achieved through 

research, so our findings can be summarized in the following points: 

                                                             
29  (2) See: Electronic games and their intellectual and cultural impact: 56-57 
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1- Electronic games are a branch of public games played by a group of individuals 

for a variety of purposes and goals. 

2- The mental effort exerted by the individual as a result of following the details 

of the electronic games that he practices may activate mental abilities but may 

cause side effects 

3- The sections of electronic games vary according to their means, objectives and 

subject matter regarding what the game is so that the difference sits different 

points of view in its legal ruling. 

4- The negative aspects of playing electronic games vary to include areas related 

to the Muslim faith and food safety, health, social and psychological, reflecting 

its danger and great harm 

5. The harm caused by addiction to such games may go beyond and threatening 

the security of the State in general and its economy, as it encourages violence and 

murder and wastes the financial wealth of the people in society. 

6. The follower of the harms of electronic games finds that the fair statement in 

them is that they come out of the circle of Permissibility and enter into the circle 

of inviolability if we look at the religious, health and security impact of them. 

In the area of recommendations, they are linked to the above-mentioned series of 

findings, as the recommendations are the outcome of the results, which can be 

summarized as follows: 

1. Legislation of a law that warns against its dangers and is based on a law 

prohibiting trafficking and promotion in the media or commercial. 

2- Directing the executive authorities in the government to follow up on the 

implementation of the law and hold violators accountable. 

3- Prohibit the application of this type of game through the means and internet 

networks by means of mobile phone and computer technology and this needs the 

help of specialists in the field of computer engineering technology. 
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 دليل النشر

 بسم هللا الرحمن الرحيم

أعلى المعايير الدولية التي من شأنها  المعهد العلمي للتدريب المتقدم والدراسات )معتمد( تعتمد مجموعة مجالت

وى بحثه، ترقية حقيقة لمسترفع مستوى األبحاث إلى مستوى العالمية، وتضيف للبحث في حال التزام الباحث بها 

؛ إن جملة المواصفات الواردة في هذا الدليل التوجيهي؛ تضفي على النشر العلمي وكذلك تعزز من خبرته في مجال

ً يعزز من مضمونها ويخرجه إلى القارئ بصيغة تتناسب مع تطور ضوابط النشر  أبحاثنا شكالً علميا

 جدات النشر المعرفي.ومعارفه، مما يحقق مواكبة فاعلة لمست العلمي

  

 تعليمات للباحثين:

تحت  (publisher@siats.co.ukعلى اإليميل: ) لقسم النشر ترسل نسختين من البحث -1

 (.PDF( ، وأخرى بصيغة )Wordواحدة بصيغة ) Microsoft Word برنامج

 ( بين األسطر شريطة أال يقل عدد الكلماتواحد ونصف)الكمبيوتر( بمسافات )يُكتب البحث بواسطة الحاسوب  -2

 Traditional) العربية ,للغة 16كلمة، حجم الخط  5000عن و اليزيد 4000 عن

Arabic) اإلنجليزية للغة 12 و (Time New Roman )،   بما في ذلك الجداول والصور والرسومات

 واالستبانات., ويستنى من هذا العدد المالحق 

، وأسفل منه تكتب أسماء الباحثين كاملة العربية واإلنجليزية واجهة البحث: يُكتب عنوان البحث باللغتين -3

 ، كما تذكر عناوين وظائفهم الحالية ورتبهم العلمية، وسنة النشر بالهجري والميالدي.العربية واإلنجليزية باللغتين

دم داخل البحث لتقسيم أجزاء البحث حسب أهميتها، وبتسلسل منطقي، وتشمل العناوين الرئيسية والفرعية: تستخ -4

العناوين الرئيسية: ملخص البحث وتحته الكلمات 

المقدمة، البحث وإجراءاته، النتائج، المصادر  (،KEYWORDS وتحته ABSTRAC) المفتاحية،

 والمراجع.

، على أال تزيد كلمات الملخص يزيةباللغة اإلنجل وآخر باللغة العربية يرفق مع البحث ملخص -5

، ( كلمات5) على أال تزيد على KEYWORDS كلمة، وتكتب بعد الملخص الكلمات المفتاحية (150) على

 مع مالحظة اشتمال الملخص على أركانه األربعة: المشكلة واألهداف والمنهج والنتائج.

 يقسم البحث إلى مباحث ومطالب تُكتب وسط الصفحة بخط سميك. -6

تطبع الجداول واألشكال داخل المتن و ترقم حسب ورودها في البحث، ويكون لكل منها عنوان خاص، ويشار  -7

 .في كل أجزاء البحث…) 3,2, 1 (إلى كل منها بالتسلسل، وتستخدم األرقام العربية

الشريعة واللغة من المراجع األجنبية ويستثنى من ذلك أبحاث  % 20 كل بحث يجب أن يشمل على مانسبته  -8

 .العربية

إلجراء التعديالت على بحثه إن وجدت، وللمجلة الحق  أشهر 3 مدة تعديل البحوث: يعطى الباحث مدة أقصاها -9 

 بعد ذلك في رفض البحث رفضا نهائيا حال تجاوز الباحث المدة المحددة للتعديل.

http://www.siats.co.uk/
mailto:publisher@siats.co.uk


عدم  التقويم في حال طلبه سحب البحث ورغبته في يلتزم الباحث بدفع النفقات المالية المترتبة على إجراءات  -10

 .متابعة إجراءات النشر

 .ال تجيز المجلة سحب األبحاث بعد قبولها للنشر بأي حال من األحوال ومهما كانت األسباب -11

  

 :المراجع قائمة) )التوثيق -12

 لررية  كتب  ابتبراا  ارحرو  التاكةية   كمتيت  واهلوامش اليت ابهام: كل املراجع 
ARABIC TRANSLITERATION GUIDELINE 

 

A. Transliteration of Alphabetic Character 

b = ب dh = ذ ṭ = ط l = ل 

t = ت r = ر ẓ = ظ m = م 
th = ث z = ز ‘ = ع  n = ن 

j = ج s = س gh = غ w = و 
ḥ = ح sh = ش f = ف h = ه 

kh = خ ṣ = ص q = ق ’ = ئ  

d = د ḍ = ض k = ك y = ي 
 

 

Arabic short vowel: a =   َ  i =   َ  u =   َ  

Arabic long vowel: ā = ا  َ  ī = ى  َ  ū = و  ُ  

Arabic double vowel: ay = ى  َ  aw = و  َ  

 

B. Note 

 

1) A word that ends with a tā’ marbūṭah ( ة ) is transliterated with or with out “h”; if the word is 

the first part of a construct phrase, the tā’ marbūṭah is transliterated as “t”. 

 



2) An article alīf-lām ( ال ) is transliterated as al- ; if it takes place after a preposition, the article 

alīf-lām is trasliterated as ’l- . 

 

3) A Qur’anic verse is transliterated according to its pronunciation. 

Example: 

Arabic word in general: 

ahliyyah or ahliyya              أهلية 
sūrat al-Baqarah, not sūrah al-Baqarah       البقرة سورة 
ahl al-sunnah wa’l-jamā‘ah       واجلماعة السنة اهل 

 

Quranic verses: 

yā ayyuha’n-nās, instead of yā ayyuhā al-nās                الناس أييها 
dhālika’l-kitābu lā rayba fīh, instead of  dhālik al-kitāb lā rayb fīh. فيه  ريب ال الكتاب ذالك 

 

 لإلشارة إلى المرجع في الموضع األول، هكذا:

(. المحــرر الــوجيز فــي تفسـير الكتـاب العزيــز. تحقيـق: عبــد 2007) .غالــبابـن عطيــة، عبــد الحــق بــن 

 .145، ص: 2. ج: 2السالم محمد. بيروت: دار الكتب العلمية. ط: 

 وفي المواضع األخرى له يشار إليه، هكذا:

 .150، ص: 3ابن عطية، المحرر الوجيز في تفسير الكتاب العزيز. مرجع سابق، ج: 

 ف، للمؤل في قائمة واحدة في نهاية البحث، وترتب هجائياً حسب االسم األخير مصادر والمراجعال توثق

 وذلك باتباع الطريقة التالية:

 الكتاب لمؤلف واحد:

. تحقيـق: عبــد المحــرر الــوجيز فــي تفسـير الكتـاب العزيــز (.2007) .ابـن عطيــة، عبــد الحــق بــن غالــب

 .2يروت: دار الكتب العلمية. ط: السالم محمد. ب

 للمؤلف أكثر من كتاب

 .. بيروت: دار الشروقالحجة في القراءات السبع (.1979ابن خالويه، الحسين بن أحمد الهمذاني. )

. تحقيق: عبد الرحمن بن سليمان العثيمين. القاهرة: مكتبة إعراب القراءات السبع وعللها (.1992ــــــــــــــ. )

 الخانجي.

 الكتاب لمؤلفَين اثنين:

 . دمشق: دار العلوم اإلنسانية.الواضح في علوم القرآن (.1996البغا، مصطفى ديب. مستوى، محي الدين. )

 الكتاب لثالث مؤلفين أو أكثر:

 . كوااللمبور: الجامعة اإلسالمية العالمية الماليزية.التجديد (.2005محمد كامل حسن وآخرون. )



 ة:المقالة في مجلة علمي

المجلة المصرية للدراسات  (. "أثر سوء المعاملة وإهمال الوالدين على الذكاء".2002راضي، فوقية محمد. )

 .36-27. ص 36. العدد: 12. المجلد: النفسية

 المقالة في مؤتمر:

ولي الد المؤتمر (. "أثر المرأة في الدعوة والتربية في ضوء القرآن الكريم".2018عبد الجليل، محمد فتحي محمد. )

 . ماليزيا: جامعة السلطان زين العابدين.للقرآن الكريم في المجتمع المعاصر

 الرسالة العلمية:

. "منهج ابن زنجلة في توجيه القراءات في كتابه حجة القراءات" (.2016عبد الجليل، محمد فتحي محمد. )

 دكتوراه، جامعة السلطان زين العابدين.  رسالة

 المؤلفات المترجمة:

 . )تر: إسماعيل محمد حسن(. ترنجانو: المؤسسة الدينية.تاريخ المصحف اضي، عبد الفتاح. )د. ت(.الق

 عند قبول البحث للنشر يوقع الباحث على انتقال حقوق ملكية البحث الى إدارة معتمد -13

تناسب لغوياً بما ي لهيئة التحرير الحق بإجراء أي تعديالت من حيث نوع الحروف ونمط الكتابة، وبناء الجملة  -14

 .مع نموذج المجلة المعتمد لدينا

 .قرار هيئة التحرير بالقبول أو الرفض قرار نهائي مع االحتفاظ بحقها في عدم إبداء األسباب  -15

16-  ً  يمكن للباحث الحصول على بحثه المنشور والعدد الذي نشر فيه بحثه من موقع المجلة إلكترونيا

هذه المواصفات مأخوذة عن لوائح دولية ُمعتمدة، وهي تعزز من مستوى بحثك من عزيزي الباحث إن  مالحظة:

ً يمكن تجنبه في حال  حيث الشكل الذي ال يقل أهمية عن المضمون، وإن أية مخالفة لها ستكلفك تأخيراً إضافيا

 .االلتزام بها

 آليات النشر واإلحالة:

يوماً  30 بإحالتها إلى المحكمين، وتلتزم بمدة ال تزيد عنبعد تسلم إدارة المجلة نسخة البحث من الباحث، تقوم 

لألخذ  أشهر( 3يوماً )  90 لتزويد الباحث بتقرير عن بحثه يتضمن المالحظات، بعدها يمهل البحث مدة ال تزيد عن

 بالمالحظات .

ر وزخم ية الدوينشر البحث بعد أول أو ثاني عدد يعقب تاريخ إصدار خطاب قبوله للنشر على األكثر، حسب أولو

 .األبحاث الُمحالة للنشر
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