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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 حباثلأل 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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 أزمة كوروان والتغيريات االجتماعيةعنوان البحث: 

CORONA CRISIS AND SOCIAL CHANGES  
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Abstract 
This research aims to identify the crises facing Islamic societies, in particular, crises relating 

to health. The research also aims to find methods of prevention and treatment of health crises from 

an Islamic perspective. It also aims to identify social changes and the types of such changes due to 

the Covid-19 pandemic. The importance of this research stems from it identifying social changes 

due to the health crisis (Covid-19 pandemic) and ways to prevent them from an Islamic perspective. 

This topic was chosen after the emergence of social changes in most Arab societies due to the 
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Covid-19 pandemic. The topic was chosen to highlight the preventive and curative nature of Islamic 

law in confronting health crises, and here lies the research problem represented in the central 

question: What are the types of social changes resulting from the Corona pandemic? And how does 

Islamic law deal with health crises?  

The two researchers followed the inductive approach in tracing the texts from the Qur’an and the 

Sunnah of the Prophet, the analytical method to analyse these texts and the descriptive approach to 

social changes. Through this study, the two researchers reached a number of results, including the 

contribution of Islamic law in solving crises through flexibility and capacity in its laws. Another 

finding was the keenness of Islamic law to activate the principle of consultation in decision-making. 

Finally, the researchers highlighted some of the positive aspects of the Corona pandemic, such as 

the emergence of strong solidarity within a society and between societies across the world 

 املستخلص :

 هدف البحث إىل التعرف على  األزمات اليت تتعرض هلا اجملتمعات اإلسالمية، واألزمة الصحية بوجه خاص.
سبل الوقاية والعالج لألزمات الصحية من منظور إسالمي ، وكذلك معرفة أنواع التغيريات االجتماعية بسبب جائحة  و 

تناوله هذا املوضوع يف  ومتثلت أمهيةاإلجيابيات والسلبيات للتغيريات االجتماعية بسبب جائحة كوروان ،  ومعرفة كوروان، 
كان السبب ف ) جائحة كوروان ( وسبل الوقاية منها من منظور إسالمي ،التغيريات االجتماعية بسبب األزمة الصحية 

يف اختيار هذا املوضوع هو ظهور التغيريات االجتماعية يف أغلب اجملتمعات العربية بسبب جائحة كوروان ، وإظهار النظرة 
يف السؤال احملوري  البحث املتمثلة، وهنا تكمن مشكلة  الوقائية والعالجية للشريعة اإلسالمية  يف جماهبة األزمات الصحية

 كيف عاجلت الشريعة اإلسالمية األزمات الصحية؟ و ؟ ما هي  أنواع التغيريات االجتماعية الناجتة عن جائحة كوروان
يلي لتحليل املنهج االستقرائي يف تتبع النصوص من القرآن والسنة النبوية واملنهج التحلواتبعت الباحثتان  يف هذا البحث 

النصوص واملنهج الوصفي يف التغيريات االجتماعية ، ومن خالل هذه الدراسة توصلت الباحثتان إىل عدد من هذه 
النتائج منها  اسهام الشريعة اإلسالمية يف عالج األزمات من خالل املرونة والسعة يف أحكامها ، وحرص الشريعة 

ذلك من خالل إجيابيات جائحة كوروان و  وقوف على بعضاإلسالمية على تفعيل مبدأ الشورى يف صنع واختاذ القرار، وال
 ظهور التضامن القوي داخل اجملتمع الواحد وبني شعوب العامل. 

  
Keywords: Corona pandemic, Covid-19 , crises, social changes 

 جائحة كوروان ، األزمات ، التغيريات االجتماعية الكلمات املفتاحية : 
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 املقدمة :

احلمد هلل الذي كل شيء عنده مبقدار ، ال خيفى عليه شيء يف األرض وال يف السماء ، له اخللق واألمر ، وبيده اخلري ، 
 أمجعني أما بعد : وهو على كل شيء قدير، والصالة والسالم على أشرف املرسلني وعلى آله وصحبه 

البشرية يف مجيع نواحي احلياة ، سواء كانت اقتصادية أو  أتثرت بهو(  19-فقد اجتاح العامل أزمة فريوس كوروان )كوفيد
وملا كان األمر كذلك ؛ كان على أهل العلم أن يبَينوا اثر هذه األزمة يف النواحي املختلفة  صحية أو علمية أو اجتماعية .

جتماعية نتيجة أتثري التغيريات االاول تنفجاءت هذه الدراسة لتللحياة وكيفية العالج والوقاية بناء على توجيهات الشرع .
 األزمة الصحية على اجملتمعات وسبل الوقاية والعالج منها من منظور إسالمي .

 البحث : أمهية 

التغيريات االجتماعية بسبب األزمة الصحية ) جائحة كوروان (  وسبل الوقاية منها  هتظهر أمهية هذا املوضوع يف تناول
 من منظور شرعي . 

 البحث :مشكلة 

اجتاح العامل فريوس كوروان املستجد وأتثرت به البشرية يف مجيع نواحي احلياة سواء كانت اقتصادية أو صحية أو تعليمية 
 طرح األسئلة التالية : ومن هنا نبعت مشكلة البحث املتمثلة يف أو اجتماعية ، 

 ما هي  أنواع التغيريات االجتماعية الناجتة عن جائحة كوروان ؟ / 1

 ؟ كيف عاجلت الشريعة اإلسالمية األزمات الصحية/  2

  لبحث :اأهداف  

 . خصوصا  واألزمة الصحية  / عرض موضوع األزمات اليت تتعرض هلا اجملتمعات عموما  1

 . شرعي/ التعرف على سبل الوقاية والعالج لألزمات الصحية من منظور 2

 جائحة كوروان ./ التعرف على أنواع التغيريات االجتماعية بسبب 3

 منهج البحث :

ل اتبعت الباحثتان  يف هذا البحث املنهج االستقرائي يف تتبع النصوص من القرآن والسنة النبوية واملنهج التحليلي لتحلي
 . هذه النصوص واملنهج الوصفي يف التغيريات االجتماعية
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  هيكل البحث :

يتكون هذا البحث من مقدمة وثالثة مباحث: تناول املبحث األول األزمات وأنواعها ،  وتطرق املبحث الثاين إىل 
ب أزمة  أنواع التغيريات االجتماعية بسب تناولواملبحث الثالث  شرعياألزمات الصحية وسبل الوقاية منها من منظور 

 توصيات واملصادر واملراجع.الالنتائج و كوروان . مث اخلامتة وخالصة البحث وأهم 

 

 املبحث األول : األزمات وأنواعها

 املطلب األول : تعريف األزمات .

الشئ أََزَما من ابب ضرب ، وأَزَم عليهم العاٌم والدهٌر أََزما  وأَزوما  اشتد قحطه وقّل خريه ،  األزمة يف اللغة : تقول أَزمت  
  ( 85أمحد ،  -211الزبيدي ،  – 150ومفردها أزمة ومجعها أََزمات وأزمات وهي شدة وضيق ) الرازي ، 

يؤدي إىل أوضاع جديدة ، وتتسم األزمة   األزمة يف االصطالح : يدور معىن األزمة حول الشدة أو اخللل أو نقطة حتول
 -260غالبا  بعناصر املفاجأة وضيق الوقت ونقص املعلومات ابإلضافة إىل عوامل التهديد املادي والبشري . ) رجب ، 

 (350هاين ، 

 . املطلب الثاين : أنواع األزمات

 تصنف األزمات وفق آراء الباحثني كاآليت :

سباهبا أوتنتهي من خالل التعامل مع  السطحية بشكل فجائي ال تشكل خطورة / أزمات سطحية وحتدث االزمات1
سيكون  مةز ثر ذات طبيعة شديدة القسوة وبناء على مقدار التغلغل وعمق األاأل زمات عميقةالعميقة، وقد تكون األ

تم التعامل معها عميقة اذ مل ياالزمة السطحية اىل ازمة  اليت حتدث فيها االزمة. وقد تتحول طقةأتثريها كبريا  على املن
 . بشكل سليم

 . عتادو املأعن الطابع املألوف  / أزمات مفاجئة حتدث بشكل عنيف وفجائي وخترج املسببات املؤدية هلا2

زمة وانفجارها، القرار وقف زحفها حنو قمة األ / األزمة الزاحفة وهي أزمة تنمو ببطئ ولكنها حمسوسة وال يستطيع متخذ3
دارة املني واإلالع زمة ولعدم وجود قواسم مشرتكة بنيفراد العاملون مبوقع األيتحسسه االا  زمة هتديداأل يصاحب هذه

 . زمةحتدث األ
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ن أويل قبل سباهبا أتخذ وقت طأتشكيلها وتفاعل  ن عمليةإ/ األزمة املرتاكمة وهي األزمة اليت ميكن توقع حدوثها، و 4
من ااثرها قبل  والتقليل زمة تكون هنا  فرص كثرية لدى االدارة ملنع حدوث األالزمن ومن مث تنفجر وتنمو وتتطور مع

 . زماتجذرية ملثل هذه األ ان تصل اىل مرحلة واسعة. وال توجد حلول

و قادرة على أخالل انظمتها الرقابية مهيئة  / أزمة ميكن التنبؤ هبا، حتدث نتيجة أسباب داخلية إذ تكون املنظمة من5
 . التخلص منها بوجود البديل املناسب االزمة، وميكن التعامل مع

صول هذا النوع من ن سبب حإاخلارجية و  / األزمة اليت ال ميكن التنبؤ هبا، حتدث بسبب التغيريات املفاجئة للبيئة6
 .  زمات ضعف املنظمة على مراقبة وتفحص البيئة اخلارجية بشكل فاعلاأل

 . نظمة وكذلك اخلسائر الدوريةواأل دوري، وأزمات انجتة عن تعديل القوانني/ األزمات الروتينية، حتدث بشكل 7

دما تكون و التهديد عنأهذا التدهور  / األزمة االسرتاتيجية، التدهور والتآكل يف قدرة وامكانيات املنظمة ويتضح8
.  ومعرفة مواردها ابسبملعرفة األحيدث من متغريات يف البيئة احمليطة وتتخذ اجراءات  ما املنظمة غري قادرة على احتواء

 (  14 -13,  2016) الالمي والعيساوي 

 

 شرعياملبحث الثاين : األزمات الصحية وسبل الوقاية منها من منظور 

 ( . ا  املطلب األول : األزمات الصحية ) أزمة كوروان منوذج

عرفت وزارة الصحة السعودية كوروان ف فقالت : فريوس ) كوروان ِ( من فصيلة فريوسات )كوروان ( اجلديد ، حيث 
م على صورة التهاب رئوي حاد . ويعتقد أن 2019ظهرت أغلب حاالت اإلصابة يف مدينة ووهان الصينية هناية عام 

يواانت االت األولية كان هلا ارتباط بسوق للبحرايت واحلفريوس )كوروان ( اجلديد مرتبط ابحليوان ، حيث إن أغلب احل
يف مدينة ووهان ، وينتقل الفريوس بني البشر من الشخص املصاب ابلعدوى إىل شخص آخر عن طريق املخالطة القريبة 

  .دون محاية . ) موقع وزارة الصحة السعودية ( 

-شأن كوفيدبوقامت بطرح الكثري من األسئلة واألجوبة ا. تواصل منظمة الصحة العاملية رصد هذه اجلائحة واالستجابة هل
 -ومن هذه األسئلة : شىت أحناء العامل. وطريقة انتشاره وأتثريه على الناس يف  19

 ما هو فريوس كوروان ؟ 

تالالت األشد عفريوسات كوروان فصيلة واسعة االنتشار معروفة أبهنا تسبب أمراضا  ترتاوح من نزالت الربد الشائعة إىل اال 
 ومتالزمة االلتهاب الرئوي احلاد الوخيم )السارس(.  (MERS) وطأة مثل متالزمة الشرق األوسط التنفسية
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 ؟ 19 -ما هو مرض كوفيد 

سمى فريوس كوروان 19-كوفيد 
 
ستجد امل

 
. وقد اكتشفت املنظمة 2 -سارس-: هو املرض الناجم عن فريوس كوروان امل

ستجد 
 
، بعد اإلبالغ عن جمموعة من حاالت االلتهاب 2019كانون األول/ ديسمرب   31ألول مرة يف هذا الفريوس امل

 الرئوي الفريوسي يف يوهان جبمهورية الصني الشعبية 

 ؟ 19 -ما هي أعراض مرض كوفيد 

 األكثر شيوعا  فيما يلي: 19-تتمثل أعراض كوفيد

 احلمى ، السعال اجلاف ، االجهاد .

 األخرى األقل شيوعا  اليت قد تصيب بعض املرضى ما يلي:وتشمل األعراض 

فقدان الذوق والشم ، احتقان األنف ، التهاب امللتحمة ) املعروف أيضا  مبسمى امحرار العينني (، أمل احللق، الصداع ، 
 خةآالم العضالت أو املفاصل ، خمتلف أمناط الطفح اجللدي، الغثيان أو القيء، اإلسهال، الرعشة أو الدو 

وعادة ما تكون األعراض خفيفة، ويصاب بعض األشخاص ابلعدوى ولكن ال تظهر عليهم إال أعراض خفيفة للغاية أو 
 ال تظهر عليهم أي أعراض ابملرة .

 الوخيم ما يلي: 19-وتشمل العالمات اليت تشري إىل مرض كوفيد

ة احلرارة الشعور ابلضغط على الصدر، ارتفاع درجضيق النفس ، انعدام الشهية، التخليط أو التشوش ، األمل املستمر أو 
 درجة مئوية( . 38) أكثر من 

 وتشمل األعراض األخرى األقل شيوعا  ما يلي:

سرعة التهّيج ، التخليط/التشوش ، اخنفاض مستوى الوعي ) الذي يرتبط أحياان  ابلنوابت( ، القلق ، االكتئاب ، 
 اضطراابت النوم .

 ة ون درة مثل السكتات الدماغية والتهاب الدماغ واهلذاين وتلف األعصاب.مضاعفات عصبية أشد وخام
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وينبغي لألشخاص من مجيع األعمار الذين يعانون من احلمى / أو السعال املرتبط بصعوبة التنفس أو ضيق النفس، 
صل أوال  إن أمكن لى الفور. اتوالشعور ابألمل أو ابلضغط يف الصدر، أو فقدان النطق أو احلركة، التماس الرعاية الطبية ع

 مبقدم الرعاية الصحية أو اخلط الساخن أو املرفق الصحي، لتوجيهك إىل العيادة املالئمة .

 ما هو الفرق بني العزل واحلجر الصحي ؟

 .19-ي عد العزل واحلجر الصحي كالمها من وسائل منع انتشار كوفيد

-الذي يسبب مرض كوفيد 2-سارس-بفريوس كوروانألي شخص خمالط لشخص مصاب  احلجر الصحي وي ستخدم
، سواء أكان هذا الشخص املصاب لديه أعراض أم ال. واحلجر الصحي يعين أن تبقى منفصال  عن اآلخرين ألنك 19

، 19-تعرضت للفريوس وقد تكون مصااب  به، وميكن أن يكون احلجر يف مرفق معنّي أو يف املنزل. وفيما يتعلق بكوفيد
 يوم ا. 14بقاء يف املرفق أو يف املنزل ملدة يعين هذا ال

أو الذين جاءت نتيجة اختبارهم إجيابية. ويعين العزل أن تبقى  19-لألشخاص املصابني أبعراض كوفيد العزل وي ستخدم
 منفصال  عن اآلخرين، وي فضل أن يكون ذلك يف مرفق طيب ميكنك فيه احلصول على الرعاية السريرية. وإذا مل يكن العزل

يف مرفق طيب متاحا  لك ومل تكن تنتمي إىل فئة معّرضة بشدة ملخاطر اإلصابة ابملضاعفات الوخيمة للمرض، ميكن أن 
أايم إضافية  3أايم على األقل وملدة  10يكون العزل يف املنزل. وإذا كنت مصااب  أبعراض جيب أن تظل يف العزل ملدة 

أايم بدءا   10ومل تظهر عليك أي أعراض، ينبغي لك البقاء يف العزل ملدة بعد زوال األعراض. وإذا كنت مصااب  ابلعدوى 
 من اتريخ ظهور نتيجة االختبار اإلجيابية . ) موقع وزارة الصحة العاملية (

 .  شرعي املطلب الثاين : سبل الوقاية والعالج من منظور 

 ومن هذه السبل :شرع اإلسالم للناس سبال  للوقاية والعالج من األوبئة واألمراض ، 

ا ورد عن أسامة بن زيد رضي  هلل عنه قال: عمعت رسول  هلل صلى  هلل عليه منع املريض من السفر واخلروج من بلده مل
 ذب به أانس من قبلكم، فإذا كان أبرض  ع   رجز أو عذاب أو بقية عذاب   –أي الطاعون  –ع جوسلم يقول: إن هذا الو 

 ( 2218مسلم  -6974فال تدخلوها(.)البخاري  ا بلغكم أنه أبرض  فال خترجوا منها وإذ -وأنتم هبا

: منع املريض خمالطة األصحاء وإلزامه ابالنفراد سواء كان يف بيته أو ) احلجر املنزيل ( أو املراكز واملشايف الطبية ) ها ومن
لعدوى به ر املرض، وانتقال ااحلجر الصحي ( وال شك أن اختاذ اإلجراءات االحرتازية اليت حتمي النفوس وتوقف انتشا

 من القرابت اليت يتقرب هبا إىل  هلل ، فال جيوز له خمالطة الناس واالجتماع هبم سواء كان االجتماع لصالة أو حضور



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

Page from 223 to 236 

230 
 

مناسبة عزاء أو زواج ، أو زايرة مريض ، بل حيرم عليه ذلك إن ذكر األطباء أنه ينقل املرض ، فإن تعمد املريض نشر 
ر بغريه فإنه يعاقب على ذلك ، فإن مات من نقل املرض إليه كان كالقتل العمد ويكون كمن سقى غريه املرض واالضرا

 (   86عما  ، وإن أراد نشر املرض نشر املرض يف جمتمعه كان مفسدا  يف األرض .) املطلق 

 هلل عليه وسلم  رسول  هلل صلىعن أىب هريرة رضي  هلل عنه قال: عمعت وهذا ما وجهت به السنة النبوية املطهرة كما ورد 
 ( 10/167البخاري من األسد.) وم كما تفرّ ذمن اجمل رّ قال: ) وفِ 

ملا وفد وفد ثقيف كان من ضمنهم رجل جمذوم فأرسل اليه رسول  هلل صلى  هلل عليه وسلم : ) إان قد ابيعنا  وأيضا  
 (2231-فأرجع ( . ) مسلم 

بئة واألمراض:  يف حال انتشار األو تفعيل مبدأ الشورى يف صنع واختاذ القرار حرص الشريعة اإلسالمية على وكذلك منها 
و عبيدة األجناد أب أمراءٌ  ما ورد عن عمر بن اخلطاب رضي  هلل عنه أنه خرج إىل الشام حىت إذا قرب من الشام لقيه  ك
م، وأخربهم ه  فدعا عمر الصحابة واستشارَ  :عباس   الشام، قال ابن   قد وقع أبرضِ  ه، فاخربه أن الوابءَ اجلراح وأصحاب   بن  
ضهم :معك بقية  وقال بععنه،  وال نرى أن ترجعَ  ألمر   م : قد خرجتَ ه  قد وقع ابلشام، فاختلفوا، فقال بعض   الوابءَ  أنّ 

م صّبح   الناِس وأصحاِب رسول  هلل صلى  هلل عليه وسلم وال نرى أن تقدمهم على هذا الوابِء ، فناَدى ع مَر يف الناِس :إينّ 
 فر  م نَ دة ؟ نعَ يَ ب َ  ع  ال اي أابَ   قري  لو غَ  مر  اح : أفرارا  من قدر  هلل؟ فقال ع  رّ اجلَ  قال أبو عبيدة بن  على ظهر  فاصبح وا عليه . 

إن  أليسَ ، ة  بدجَ  ، واألخرىبة  صِ ا خَ ن، إحدامه َ دواتَ طت واداي  له ع  بَ هَ  لو كان لك إبل   ر  هلل ، أرأيتَ دَ  هلل إىل قَ  من قدرِ 
با  يف تغيّ وكان م   -عوف   ن بن  الرمحِ عبدٌ  قال: فجاءَ  ؟ ا بقدر  هلليتهَ عَ دبة  رَ اجلَ  عيتَ ن رَ إا بقدر  هلل، و يتهَ اخلصبة رعَ  عيتَ رَ 

ال ف ن عندي يف هذا علما ، عمعت رسول  هلل صلى  هلل عليه وسلم يقول: ) إذا عمعتم به أبرض  إفقال  – هِ تِ حاجِ  بعض
 ( 5729-ري البخانصرف.)إمث   هلل عمر   دَ مِ فحَ : ( قال ه  ا منِ و  وأنتم هبا فال خترج   وإذا وقع أبرض   وا عليه،تقدم  

 (2221مسلم – 5771عن أيب هريرة رضي  هلل عنه قال : ) ال يوردن ممرض على مصح ( .) البخاري و 

له كان صلى  هلل عليه وسلم أيمر ابلتداوي ملن أصابه املرض من أهومن سبل الوقاية أيضاَ التداوي ، كما قال بن القيم :
ما ورد عن أيب الدرداء رضي  هلل عنه قال: قال رسول  هلل صلى  هلل عليه وسلم  ( ومن ذلك10/4 ابن القيمأو أصحابه ) 

 (3874-7/4 :)إن  هلل أنزل الداء والدواء وجعل لكل داء دواء فتداووا ، وال تتداووا حبرام ( )أبو داود

 ففي مسند أمحد أن عروة بن الزبري كان يقول لعائشة رضي  هلل عنها : اي أمتاه ال ،ان صلى  هلل عليه وسلم يتداوى وك 
أعجب من فهمك ! أقول زوجة الرسول  هلل صلى  هلل عليه وسلم وبنت أيب بكر ، وكان أعلم الناس أو من أعلم الناس 

 – الساعايتو ؟ ومن أين هو ؟ قال فضربت على منكبه وقالت أي عرية )، ولكن أعجب من علمك ابلطب كيف ه
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( إن الرسول  هلل صلى  هلل عليه وسلم كان يسقم عند آخر عمره . أو يف آخر عمره ، فكانت تقدم عليه وفود 22/124
 ( 67/6د ) مسند أمح . ( وكنت أعاجلها له فمن مث 22/124الساعايت العرب من كل وجه ، فتنعت له األنعات )

وتعمد نقل العدوى لآلخرين عمل حمرم ، لقصده اإلضرار هبم خاصة إن كان هذا املرض ضرره يؤدي إىل املوت ، ففيه 
فَ َقْد ِتَل َمْظل وما  ق   إهال  للنفس املعصومة بغري حق ، و هلل تعاىل يقول :) َواَل تَ ْقت  ل وْا الن َّْفَس الَّيِت َحرََّم اّلّل  ِإالَّ اِبحَلقِّ َوَمن

( وهو من الكبائر ملا 33، آية رقم 17رقم اإلسراء سورة ( )  ي ْسِرف يّفِ اْلَقْتِل ِإنَّه  َكاَن َمْنص ورا   َجَعْلَنا ِلَولِيِِّه س ْلطَاان  َفالَ 
النيب صلى  هلل عليه وسلم س ئل عن الكبائر فقال : ) الشر  ابهلل ، وقتل النفس وعقوق   أنورد عن أنس بن مالك 

(  ومن السبع املهلكات لقوله صلى  هلل عليه وسلم : ) اجتنبوا السبع 6871/ 12/199الوالدين .....( ) البخاري 
.( ) قتل النفس اليت حرم  هلل إال ابحلق ..املوبقات ( قالوا اي رسول  هلل وما هن ؟ قال : ) الشر  ابهلل ، والسحر، و 

وما ورد عن ابن عباس رضي  هلل عنه قال :قال رسول  هلل صلى  هلل عليه وسلم : ) ال  ( 6857 – 12/188البخاري 
 (2241ضرر وال ضرار ( . ) ابن ماجة 

 

 املبحث الثالث : التغيريات االجتماعية بسبب أزمة كوروان

 غيريات االجتماعية وعواملها .املطلب األول : ماهية الت

 أوال  : تعريف التغيري يف اللغة 
ِلَك  التغيري هو حتول الشيء عن حاله ، وغريه : وغريه جعله غري ما كان . وغريه حوله وبدله ، ويف التنزيل العزيز : ) ذََٰ

َ مَلْ َيك  م َغريِّ ا نِّْعَمة  أَنْ َعَمَها َعَلىَٰ قَ ْوم  َحىتََّٰ  ( ، قال ثعلب 53، آية رقم  8ال رقم ي  َغريِّ واْ َما أِبَنف ِسِهْم ( ) سورة األنفأبَِنَّ ٱّللَّ
 ( 288/ 10: معناه حىت يبدلوا ما أمرهم  هلل به من التغيري)الزبيدي ، 

 .اثنيا  : التعريف االصطالحي للتغيري االجتماعي 
منية معينة ويشمل بنائه أو يف وظائفه خالل فرتة ز التغيري االجتماعي هو كل حتول يقع يف التنظيم االجتماعي سواء يف 

ذلك كل تغيري يقع يف الرتكيب السكاين للمجتمع أو يف بنائه الطبقي ونظمه االجتماعية أو يف أمناط العالقات االجتماعية 
تماعية اليت ينتمون جأو يف القيم واملعايري اليت تؤثر يف سلو  األفراد واليت حتدد مكاهنم وأدوارهم يف خمتلف التنظيمات اال

 دوارأل( ، كما أنه يعين أيضا  كل تغري يطرأ على البناء االجتماعي يف الوظائف والقيم وا382اليها ) أمحد بدوي ، 
( ، 190االجتماعية خالل فرتة زمنية حمددة وقد يكون هذا التغيري اجيابيا  أي تقدما  وقد يكون سلبيا  ) حمد الدقس ، 

تغيري االجتماعي كما قال عبد هلل بن حممد هو نوع من التباين واالختالف الذي حيدث على وبصفه عامة يقصد ابل
مكوانت البناء االجتماعي والنظم والظواهر االجتماعية والذي يؤدي إىل حدوث تغري يف انساق التفاعل والعالقات 
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د هلل حممد ، عية يف اجملتمعات احلديثة ) عبوأمناط السلو  والنشاط اإلنساين ويعد السمة املميزة لطبيعة احلياة االجتما
304) 

 اثلثا  : عوامل التغيري االجتماعي 
 هنا  عدد من العوامل قد تؤدي إىل التغيري االجتماعي يف اجملتمعات منها :

لبيئة اليت ا/ العامل البيئي إن هذا العامل له األثر يف الظواهر االجتماعية والسلو  االجتماعي وميكن امجال العوامل 1
 تؤثر يف التغيري االجتماعي مبا أييت

 أ/ املناخ مثل الرطوبة ، والرايح ، واحلرارة ، واألمطار .
 ب/ املوقع اجلغرايف مثل القرى ، أو املدن من البحر أو الصحراء .

 ج/ وجود املصادر الطبيعية مثل البرتول ، واملعادن ، والغازات ، واملياه .
 الصحية ومنها أزمة كوروان .د/ الكوارث واألزمات 

 (130) حمسن ، 
/ العامل السكاين وهنا يقصد به االرتباط بني عدد السكان ومستوى املعيشة مما يولد انعكاسات على النواحي 2

 (123االجتماعية واالقتصادية والسياسية ) عيد ، 
صال والنقل  العلمية والتقدم يف وسائل االت / العامل التكنولوجي ) التقين ( إن االخرتاعات واالبتكارات واالكتشافات3

كلها ذات أثر يف التغيري االجتماعي ، إذ تنعكس على األساليب الفكرية للناس وعالقاهتم االجتماعية وتغري السلو  
 . (86 البشري )أمينة ،

طورات واألحداث مسؤول عن الت/ العامل االقتصادي : هو مجيع النواحي املادية اليت حتيط ابجملتمع والبناء االقتصادي 4
 (264التارخيية وعن توجيه عمليات التغيري االجتماعي يف اجملتمع )حممد ، 

 

 املطلب الثاين : التغيريات االجتماعية بسبب أزمة كوروان .

 يكما رأينا حسب عوامل التغيري االجتماعي السابقة أن أزمة كوروان من األزمات اليت هي إحدى ركائز العامل البيئ
وسوف نتعرض يف هذا املطلب لتأثرها وأتثريها يف بقية عوامل التغيري االجتماعي والذي أدى إىل ظهور التغيريات 

 االجتماعية . 
بسبب أزمة كوروان من خالل أثر العامل السكاين . أثَر العامل السكاين يف ظهور بعض  أوال : التغيريات االجتماعية :

 التغيريات االجتماعية منها :
/ ظهور التكافل االجتماعي يف أغلب اجملتمعات العربية حيث ظهر التضامن الكبري بني أفراد الطبقات االجتماعية يف 1

اجملتمع فسامهت الطبقة الغنية أبمواهلا وجهودها يف مواجهة الوابء سواء من خالل مسامهتها الكبرية يف صناديق مالية 
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ل دعمها ى االقتصاد واحلياة املعيشية ألفراد اجملتمع وطبقاته الدنيا ، وإما من خالأ حدثت ملواجهة الوابء وتوابعه املؤثرة عل
 للمبادرات السياسية واالقتصادية اليت اختذهتا السلطات احلاكمة يف كل بلد عريب على حدة .

ة أضحى كل فرد مشغول ي/ التغيريات االجتماعية اخلاصة ابلعالقات األسرية وكما هو معلوم يف كثري من اجملتمعات العرب2
مبا يليه من أعمال ففقدت األسر التواصل املطلوب بينها ، وأما بعد ظهور أزمة كوروان وبسبب القرارات اليت اختذهتا 

 وغريها من إجراءات احرتازية ساعد يف قرب األسر وأفرادها من بعضهم . والسفر الدول من منع التجوال
بية ، أيضا من التغيريات االجتماعية اليت حدثت بسبب أزمة كوروان توقف / توقف التجمعات يف اجملتمعات العر 3

التجمعات يف اجملتمعات الغربية سواء كانت التجمعات يف والئم األفراح واليت اقتصرت كثري من األسر فيها على إقامة 
 املناسبات أبعداد حمدودة مما كان له األثر يف تقليل تكاليف الزواج . 

فت األسر يف تتجمعات يف مناسبات العزاء وعيادة املرضى واليت مت إيقافها يف كثري من الدول العربية فأكأو كانت هذه ال
واجب العزاء على االتصال ابهلاتف أو وسائل التواصل االجتماعي املختلفة وكان هلذا السلو  أيضا أثره على اجملتمع 

 وذلك من خالل تقليل اجلهد واملال والوقت .
ت يف بعض السلوكيات اجملتمعية . من املعلوم أنه بسبب انتشار جائحة كوروان يف العامل واختاذ الدول بعض / التغيريا4

 اإلجراءات االحرتازية للحد من انتشار هذه اجلائحة سامهت هذه اإلجراءات يف تغيري بعض السلوكيات اجملتمعية منها .
 دي .  االكتفاء لإلقاء السالم فقط دون التصافح ابأليأسلوب التحية بشكل محيمي عن طريق املصافحة فتغري اىل 

وكذلك من السلوكيات اليت تغريت بسبب جائحة كوروان هو إدرا  أغلب أفراد اجملتمعات لضرورة احرتام القواعد واألنظمة 
 اليت تصدر من احلكومات للحد من انتشار جائحة كوروان .

 
 اثنيا : التغيريات االجتماعية بسبب أزمة كوروان من خالل أثر العامل التقين 

 أثَر العامل التقين يف ظهور بعض التغيريات االجتماعية منها : 
/ األنظمة التعليمية : أثَرت أزمة كوروان يف املسرية التعليمية يف أكثر بلدان العامل فتوقفت الدراسة بسبب ذلك فظهر 1

هذا الوضع مل  تسبب األزمة يف أتخر الدراسة ولكنتأثر العامل التقين يف ظهور اسرتاتيجيات التعليم عن بعد حىت ال 
يف  النوع من األنظمة يف التعليم إىل إمكانيات مادية عالية مما كان له األثر يشمل مجيع البلدان حيث حيتاج تطبيق هذا

اجملتمعات ، فالدول اليت استطاعت تطبيق نظام التعليم عن بعد ظهرت بعض التغيريات االجتماعية حيث ازدادت 
 مشاركة األهل يف العملية التعليمية ألبنائهم . 

زال لعلمية والدورات والورش نسبة النتشار فريوس كوروان وتفشي خطورته فكان االنع/ إقامة احملافل العلمية كاملؤمترات ا2
والتباعد االجتماعي هو من أهم االحرتازات املطلوبة مما حدا ابملراكز العلمية واجلامعات لإقامة املؤمترات العلمية والدورات 

 والورش عرب االنرتنت مستفيدة يف ذلك من التطور التقين . 
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 : التغيريات االجتماعية بسبب أزمة كوروان من خالل أثر العامل االقتصادي . اثلثا 
 :أثَر العامل االقتصادي يف ظهور بعض التغيريات االجتماعية منها 

ة نسبة الفقر إىل زايدذلك أدى ففقدان بعض العمال لوظائفهم مما كان له األثر البالغ على األسرة إىل أدت أزمة كوروان 
 ة والذي بطبعه يؤثر على الناحية االقتصادية واالجتماعية لألسر .يف األسر 

 اجتماعيا  اَ وكذلك زايدة الطلب على العالج لرفع املناعة ملواجهة مرض كوروان فأثر ذلك اقتصاداي على األسرة وتبعه أتثري 

وأيضا أتثرت بعض األسر بفقد عائلها بسبب فريوس كوروان والذي أدى اىل وفاة عدد من الناس ، فاألسر اليت فقدت  
 عائلها أتثرت اقتصاداي ومن مث ظهر التأثري االجتماعي عليهم .

 اخلامتة :

 ويف ختام هذا البحث توصلنا إىل نتائج عدة نلخصها ابلنقاط التالية :

وذلك بتطبيق األحكام على إلسالمية يف عالج األزمات من خالل املرونة والسعة يف أحكامها اسهام الشريعة ا /1
 .   حسب ما يقتضيه احلال ، كإيقاف صالة اجلماعة يف املساجد 

. يف حال انتشار األوبئة واألمراض / حرص الشريعة اإلسالمية على تفعيل مبدأ الشورى يف صنع واختاذ القرار 2 

الطبقة  ةامهسكم  إجيابيات جائحة كوروان من خالل ظهور التضامن القوي داخل اجملتمع الواحد وبني شعوب العامل /3
 .  الوابءهذا الغنية أبمواهلا وجهودها يف مواجهة 

أو  وظائفهمومنها زايدة نسبة الفقر بفقد بعض العمال ل السلبيات الناجتة عن جائحة كوروان وأتثريها على اجملتمعات /4
 .فقد األسرة لعائلها بسبب فريوس كوروان  

 التوصيات :

 ومن خالل النتائج مت اخلروج ابلتوصيات التالية : 

 / منع الدخول إىل املناطق املصابة ابألوبئة واألمراض ومنع اخلروج  منها اقتداءا  ابلسنة النبوية .1

طبية ) كان يف بيته ) احلجر املنزيل ( أو يف املراكز واملشايف ال/ منع املريض من خمالطة األصحاء وإلزامه ابالنفراد سواء  2
 احلجر الصحي ( .

 / أمر الصحيح ابختاذ أسباب الوقاية ومنعه من خمالطة املريض .3

/ نوصي اجلميع ابلتعاون مع اجلهات املختصة يف مواجهة هذا الوابء وااللتزام ابإلرشادات والنصائح اليت تقدمها اجلهات 4
 والرعمية حىت يتم السيطرة على هذا الوابء لإذن  هلل . الصحية
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Abstract 
The study aimed to present a clear picture of the   Constructive Evaluation Strategy, and to identify 

its concept,  the  importance of using it  in university  teaching and the seven constructive evaluation 

strategies which meet the three Royce Sadler’s conditions as well as its objectives, basic principles, 

implementation procedures  and the role of the teacher and learner in it, along with its positive and 

active   role in stimulating the motivation of students to learn. 

The study follows the Inductive Descriptive Approach through theoretical review for education 

literature and criticism and analysis for the previous studies which handle the constructive 

evaluation strategies. 

The most important result: 

 Most of the previous studies approach the effectiveness of the constructive evaluation strategy in 

basic and secondary stages, while the current study dealt with its importance in university 

education. 

The researcher observes – after considering the previous studies that  there is a deficiency in using 

the formative  constructive evaluation and that the percentage of the teachers who use it is very 

small or medium  despite  of its importance  in developing thinking and self- evaluation among 

mailto:ajayeb123@gmail.com
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learners. And that the use of constructive evaluation has proven its effectiveness in academic 

achievement, yet there are some difficulties that limit from using it, like too many students in a 

class. 

Using this strategy is very essential in university learning, due to its effective role in stimulating 

motivation in the students, in addition to its interest in measuring higher capacities for learning. 

The constructive evaluation strategy   activates the role of the learner  in the classroom  and makes 

the learner a main and active partner in the learning process and has an active and positive role in 

the teaching and learning process as well as developing higher patterns of thinking among students.. 

The study recommends the importance of using of the constructive evaluation strategy at university 

due to its effective role in agitating the motivation for learning and develop several aspects of 

thinking among the students therefore the researchers designs a model illustrates the method of 

designing the constructive evaluation strategy. 

 امللخص
وأمهية استخدامها  ،والتعرف على مفهومها ،ىل تقدمي صورة واضحة عن اسرتاتيجية التقومي البنائي إهدفت الدراسة       

الثالثة, وكذلك أهدافها   (Royce Sadler) طهاليت تليب شرو   واسرتاتيجيات التقومي البنائي السبع ،يف التدريس اجلامعي
ة ودور املعلم واملتعلم  فيها فضاًل عن اجيابياهتا ودورها الفاعل يف ااثرة دافعي ،و مبادئها األساسية وإجراءات تنفيذها

 .الطالب للتعلم 
ألدب لوقد اتبعت الدراسة يف طرح موضوعاهتا املنهج الوصفي االستقرائي ؛وذلك من خالل املراجعة النظرية           
 لدراسات السابقة  اليت تناولت موضوع اسرتاتيجيات التقومي البنائي.      لتحليل النقد و الالرتبوي ,و 

 ومن أهم النتائج :
بينما  ،اسرتاتيجية التقومي البنائي لدى املراحل األساسية  أو الثانوية اعليةأن معظم الدراسات السابقة تناولت ف      

 تناولت الدراسة احلالية أمهيتها يف التعليم اجلامعي. 
وأن  ،قصور يف استخدام التقومي التكويين وجود -الدراسات السابقة اطالعها علىمن خالل -الحظت الباحثة أيضاً     

دى املتعلمني لساتذة الذين يستخدمون هذه االسرتاتيجية قليل جدًا أو وسط رغم أمهيتها يف تنمية التفكري نسبة األ
كذلك هناك بعض و  ،أثبت فعاليته يف التحصيل الدراسي  قد ن استخدام التقومي البنائيأو   ،والتقومي الذايت لديهم

 ةاستخدام  اسرتاتيجية التقومي البنائي ضروريإّن  .مثال كثرة عدد الطالب يف الصفكالصعوابت اليت حتد من استخدامها  
 يف التعليم اجلامعي؛ وذلك لدورها الفعال يف إاثرة الدافعية لدى الطالب ؛واهتمامها بقياس القدرات العليا للمعرفة. جدا

اًل يف عملية تعلمه؛ شريكًا رئيسًا وفاع هوجتعل مناسرتاتيجية  التقومي البنائي دور املتعلم  داخل الصف  وتفعِّل       
ليا  لدى كذلك تعمل على تنمية أمناط التفكري الع. و يف عملية التعليم والتعلمليكون صاحب الدور اإلجيايب النشط 

 الطالب.
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اعل يف إاثرة الدافعية وذلك لدورها الف أوصت الدراسة أبمهية استخدام اسرتاتيجية التقومي البنائي يف املرحلة اجلامعية؛     
رتاتيجية التقومي لكيفية ختطيط اس  امنوذج للتعلم، وتنمية أمناط متعددة من  التفكري لدى الطالب، لذا  صممت الباحثة 

 وتنفيذها. البنائي
 

  
Keywords: Strategy-   Constructive Evaluation- Student- Motivation 

 . الدافعية -الطالب–التقومي البنائي -اسرتاتيجية : الكلمات املفتاحية

 مقدمة :

طيطه وتنفيذه فمن خالله يتم التعرف على أثر كل ما مت خت ميثل التقومي أحد أهم املداخل احلديثة لتطوير التعليم ,         
على التحسني  مث العملالتعرف على نقاط القوة والضعف يف النظام التعليمي ومن  و من عمليات التعليم والتعلم ,

ذه وذلك ملا يرتتب عليه من قرارات وإجراءات لتطوير ه والتقومي هو أكثر مراحل منظومة التدريس أمهية ؛. والتطوير
ل ج املدرسي الذي ميثّ املنه، و وأتثريه على املنهج فحسب بل يشمل املعلم ومهاراته وأدواره تهاملنظومة , وال تقتصر أمهي

الرئيس  كما ينظر اىل التقومي الرتبوي من قبل متخذي القرارات الرتبوية على أنه الدافع,اسياً من مكوانتهالتقومي عنصراً أس
عمس د  ىل العمل على حتسني األداء وابلتايل حتسني املخرجات  )إالذي يقود العاملني يف املؤسسات  يف  السلم االداري 

,2008) 

حتقيق وبيان التقدم حنو  ،للمتعلمني يف أنه يلقي الضوء على مدى حتصيلهم للمواد الدراسية ة التقومي وكذلك تتمثل أمهي  
 علم .اثبة اليت تزيد من دافعيتهم للتاإلي و األهداف , ومعرفة جوانب الضعف لديهم ومعاجلتها  والتعزيز الفور 

نظومة التدريس ليت تطبقها الدولة على نطاق مميكن احلكم على مدى فاعلية التجارب الرتبوية ا -أيضاً  -وابلتقومي      
 .(2017,قبل تعميمها,  وهبذا يكون التقومي وسيلة فعالة لضبط تكلفة التعليم وتقليل الفاقد فيه )اخلليفة 

 ،  أو البنائيظهر جمال مستقل وهو التقومي التكويينو جل التعلم أصبح االهتمام ابلتقومي من أيف ظل جودة التعليم         
ابعتها فاعل يف التطوير املهين؛ ألنه أصبح يستخدم ملراقبة العملية التعليمية ومتال  لدورهليه إصبحت األنظار موجهة أو 

  .وحتسينها وهو من األساليب التفاعلية بني املعلم وطالبه

بط اخلربات السابقة ر  التقومي القبلي والذي يهدف إىل :التقومي التكويين أحد أنواع التقومي الرتبوي  وهي دويع       
 تدريس ومستمراً ابستمرارها مواكباً لعملية ال كونابخلربات اجلديدة وملعرفة خربات املتعلمني السابقة, والتقومي البنائي الذي ي
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أن التقومي التكويين (   Black  , Wiliam,1994) حيث أوضح ويعمل على ردم الفجوة بني التعلم السابق والالحق,
خالل التقومي البنائي  متستخدم بياانته يف ردم الفجوة بني املستوى احلايل للطالب واملستوى املستهدف. وتقدّ جيب أن 

تامي أو النهائي التقومي اخل. مث تغذية راجعة مستمرة للتعرف على  نواحي القصور أو الضعف يف مستوى املتعلمني 
   .( 2005غوبة )  اجلمل ,نتاجات التعلم املر  من حتققما مدى  اىل معرفة ويهدف 

بة العملية اليت تستخدم بواسطة املعلمني والطل“التقومي التكويين أبنه  (  Cowie and Ball, 1999) ف كل منيعرِّ و   
 ."ليتعرفوا على التعلم ويستجيبوا لذلك التعلم هبدف تعزيزه

تعلم بتغذية التدريس وهتدف اىل تزويد املعلم واملالتقومي البنائي هو عملية تقوميية  منهجية منظمة حتدث أثناء و       
(   وهذا النوع من التقومي يصاحب 121-,1985راجعة لتحسني عملية التعلم ومعرفة مدى تقدم املتعلمني )أبو لبدة 

عرفة مالعملية التعليمية وحيدث عدة مرات أثناء عملية التعلم وهدفه تقدمي تغذية راجعة مستمرة للمتعلم حبيث يستفيد من 
 النتائج اليت حققها يف خطواته السابقة يف حتسني وتطوير تعلمه.

،  التدريس ال وبوقت مبكر عند تنفيذ"" أن  توظيف التقومي التكويين بشكل فعّ  (   D.DiBiase,  2014, داببيس)وترى   
 ولن يتم ذلك اال ابلتطوير املهين الشامل للمعلمني والذي سوف يساهم يف ،ينتج عنه حتسن كبري يف إجناز الطالب

  ثر كبري يف ممارساهتم التعليمية."أحداث إ

ظهور  توجهات تدعو املعلمني اىل دمج  عملية التقومي مع التعلم الصفي إىل (   2019, اميان الشايع,  ) وأشارت   
 .ل التعلم أطلق عليه التقومي من أج وقد املتعلمني وحتسني أداء املعلمني؛ لتوجيه العملية التعليمية حسب حاجة 

أن التقومي التكويين أو البنائي أصبح جزءاً ال يتجزأ من العملية التعليمية  ومالزماً هلا من البداية   ومما سبق يتضح      
و األهداف حتديد مدى تقدم الطالب حن -ابلدرجة األوىل -ويعتمد على التغذية الراجعة فهو يستهدف  ،حىت  النهاية

وأشار  ,و كشف عناصر احملتوى اليت مل يتعلمها الطالب ابملستوى املطلوب, ويعمل على رفع مستوى دافعية الطالب
(Clark,2012  إىل أن التقومي التكويين حيّسن تعلم الطلبة من خالل تنمية مهارات التفكري فوق املعريف ويزيد من )

 ز ثقتهم يف قدراهتم.  دافعيتهم ويعز 

عملية منظمة حتدث أثناء عملية التدريس وهدفها تزويد املعلم واملتعلم بتغذية راجعة, فبما أنه ال توجد طريقة  وهو       
واحدة مثالية فيمكن للمعلم أن يستخدم اسرتاتيجيات متنوعة لتعلم الطالب واشراكهم بصورة فعالة تتسم بروح التعاون 
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ومن هنا  ,جمموعة مهارات واجتاهات ومعلومات تؤدي اىل تعديل سلوكهم وتعمل على منوهم منوًا متكامالً كساهبم إل 
ظهرت اسرتاتيجية التقومي البنائي وأجريت العديد من الدراسات ملعرفة أثرها يف عملييت التعليم والتعلم وقد تناولت معظم 

ي وأمهيتها الدراسة احلالية  لتعرف اسرتاتيجية التقومي البنائ جاءتعليتها يف  مراحل التعليم العام؛ لذلك  االدراسات ف
 اثرة الدافعية لدى الطالب ابملرحلة اجلامعية.إودورها الفعال يف 

 الدراسة:مشكلة -2

 صبح لزامًا عليناأيف ظل املناداة بتطوير العملية التعليمية واالهتمام مبخرجات التعلم واعتماد اجلودة الشاملة         
مهية أملا له من   يف عملييت التعليم والتعلم ؛وخاصة التقومي املستمر واسرتاتيجياته كبريةمهية  أاالهتمام ابلتقومي  ملا له من 

  .لدى املختصني يف جمال التعليم

م اجلامعي حيث ترى الباحثة أمهية عملية التقومي التكويين واسرتاتيجياته يف التعلي ،ومن هنا تتمحور مشكلة البحث       
أعضاء هيئة  أن معظم -خالل مسريهتا التدريسية  -وخاصة أن الباحثة الحظت ؛مما دفع الباحثة للقيام هبذا البحث

حظت قراءة  الدراسات السابقة الوكذلك من خالل  ما زالوا يستخدمون طرق التدريس التقليدية. التدريس ابجلامعات 
تندر الدراسات و  تناولت ابلبحث والدراسة مراحل التعليم العام, -حسب ما أتيح  -الباحثة أن معظم الدراسات السابقة

مت إجراء الدراسة احلالية  ويف ضوء ذلك اليت تناولت اسرتاتيجية التقومي البنائي يف التعليم اجلامعي رغم أمهية استخدامها.
 ال:السؤ  ناالجابة ع لرف أمهية استخدام اسرتاتيجية التقومي البنائي يف التدريس اجلامعي من خاللتع

ما و  ما أمهية استخدام اسرتاتيجية التقومي البنائي يف التدريس اجلامعي ؟ وما دورها يف إاثرة الدافعية لدى الطالب؟    
 اخلطوات األساسية السرتاتيجية التقومي البنائي؟ 

 أهداف الدراسة: 

هدفت الدراسة اىل تسليط الضوء على أمهية اسرتاتيجية  التقومي البنائي وتقدمي صورة واضحة عنها وتصميم منوذج   
 لكيفية تصميمها وتطبيقها وذلك من خالل: 

 فهومها  وأهدافها ومبادئها األساسية .مبف يتعر ال -1
     أمهية استخدامها يف التدريس اجلامعي ,ودور كل من املعلم واملتعلم فيها. -2
 (  الثالثة.Royce Sadler) ف اسرتاتيجيات التقومي البنائي السبع  اليت تليب شروطيتعر -3
 اثرة دافعية الطالب للتعلم .إدورها الفاعل يف  معرفة -4
 الب.دورها يف تنمية بعض أمناط التفكري لدى للط-5 
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 .هالتخطيط اسرتاتيجية التقومي البنائي وتنفيذ تصميم  منوذج  -6
 أمهية الدراسة:

 تتمثل أمهية البحث يف:

ساليب التدريس أإلقاء الضوء على أمهية استخدام اسرتاتيجية التقومي البنائي يف التعليم اجلامعي , والتقليل من استخدام -
 التقليدية.

ى تنبع أمهيتها من أمهية اسرتاتيجية التقومي البنائي واليت تعمل على تنمية أمناط التفكري اإلجيايب والنقدي  واإلبداعي لد-
 علم..وذلك  بتعزيز مواطن القوة ومعاجلة مواطن ضعف للمتالطالب وإاثرة دافعيتهم للتعلم وتفعيل التغذية الراجعة 

 -استخدام اسرتاتيجيات التقومي البنائي يف التدريس اجلامعي تعد أول دراسة تبحث يف أمهية -
 -حسب ما أتيح للباحثة    

 توضح دور املعلم يف تلبية حاجات الطالب، واملتطلبات اخلاصة ابملنهج املدرسي .-
 فتح اجملال لدراسات أخرى يف اسرتاتيجيات التقومي البنائي يف التعليم اجلامعي.-
 الدراسة:منهجية   

قد اتبعت الدراسة يف طرح موضوعاهتا املنهج الوصفي االستقرائي من خالل املراجعة النظرية لألدب الرتبوي      
 والدراسات السابقة  اليت تناولت موضوع اسرتاتيجيات التقومي البنائي     

 حدود الدراسة: 

منوذج لتخطيط و  تناول موضوع البحث,للبحث حدود موضوعية تتمثل يف األدب الرتبوي والدراسات السابقة اليت    
 وتنفيذ اسرتاتيجية التقومي البنائي.

 مصطلحات الدراسة :
جراءات التدريس املختارة سلفاً من قبل املعلم إ( "أبهنا جمموعة من  هـ1419,عرفها زيتوناسرتاتيجية التدريس:مفهوم   

صى فعالية مبا حيقق األهداف التدريسية املوجودة أبق أو مصمم التدريس واليت خيطط الستخدامها أثناء تنفيذ التدريس,
 .ممكنة ويف ضوء اإلمكاانت املتاحة"

منا وإ ،دريسذلك ألنه ال توجد طريقة مثالية للت؛ و ن اسرتاتيجية التدريس غالباً ما تشتمل على أكثر من طريقة إ         
نظم فهي توجه  مسار عمل املعلم أثناء التدريس  و بشكل م ,خيتارها املعلم حسب طبيعة املادة وخصائص  املتعلمني

 ومتسلسل.  
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م املوقف هي اسرتاتيجية تعتمد على التقومي املرحلي الذي  يتم يف أثناء أتدية املعل اسرتاتيجية التقومي البنائي:     
، ع التعليميتشخيص الواق التعليمي هبدف أخذ تغذية راجعة مستوحاة من مجع املعلومات عن الطالب وتعلمهم ومن مث

فهي تتطلب  حاجاهتم واالعتماد عليها لتخطيط اسرتاتيجيات التقومي البنائي التدريسية؛ معرفةتم تواستناداً هلذا التشخيص 
 ,لذلك فإن املعلم مطالب ابمتالك مهارات التقومي األساسية) القاسم ، اعتماد التقومي جزًءا أساسًيا من عملية التعلم 

 .(2003سعيد ,
تحقيق ل م( "  أبهنا القوة الداخلية الذاتية اليت حترك سلوك الفرد  وتوجهه, 2004عرفها) زيتون ,الدافعية:  مفهوم    

 غاية معينة يشعر ابحلاجة اليها."

ية فالدافع        ىل ما هو مالئم "        إم (:" أن الدافعية تعين توجيه طاقات الفرد 2007وذكرت) الناشف ,  
 ليه برغبة ورضا. إصبو طاقة كبرية لتحقيق ما يجهداً و يبذل  ابلتايلو  لالنتباهللتعلم هي قوة داخلية حمفزة  تدفع املتعلم 

  األدب الرتبويأوالً: 
 

 املبحث األول : اسرتاتيجية التقومي البنائي املفهوم واألهداف
 جاءت اسرتاتيجية التقومي البنائي التدريسية نتاجًا طبيعياً ملعطيات ونتاجات عمليات التقومي الصفي اليت أبرزت        

يت هذه االسرتاتيجية أتو ,حول املعلم التعليمي  متركز فعاليات املوقفيف عملية التعليم , ومنها  املمارسات التقليدية 
لي على التقومي هي اسرتاتيجية تعليم وتعلم تعتمد بشكل ك عملية تعلمه, فلتجعل من الطالب شريكًا رئيسًا وفاعاًل يف

ك مهارات لذلك فإن املعلم مطالب ابمتال و تتطلب اعتماد التقومي جزًءا أساسًيا من عملية التعلم؛ املرحلي  املستمر,
كما على املعلم اخلتامي,  و والتكويين حتتوي على أمناط التقومي القبلي حبيث  ,التدريس ه الستخدامها يف التقومي وأدوات

ل التغذية الراجعة الفورية,  وذلك من خالل حتديد جوانب القوة يف حتصيله ودعمها وبيان كيفية معاجلة جوانب تفعي
 .م(2014الضعف )الزهراين،

املنظم املتقدم  ةمن طريقة أو اسرتاتيجية ميكن أن يستخدمها املعلم ؛ من أمهها اسرتاتيجي وكذلك حتتوي على أكثر    
واليت  والقبعات الست  .ىل بناء املعرفة وربط خربات املتعلم السابقة ابخلربات اجلديدةإهتدف اليت و ، للعامل) ديفيد أوزبل(

هتدف اىل تنمية أمناط التفكري لدى املتعلم "وتكمن أمهيتها يف أهنا توزع أدواراً للتفكري وتشعر الشخص ابالعتزاز والفخر 
( ويقصد ابألدوار هنا أمناط التفكري حسب لون كل قبعة, واليت ميكن أن 1995ديبوين , ) ه مجيع األدوار" عند متثيل

   وغريها من طرق التدريس احلديثة. يعمل املعلم على تنميتها عند استخدام  اسرتاتيجية القبعات الست
 مثل يف :فإن أهداف اسرتاتيجية التقومي البنائي تتمن خالل استقراء األدب الرتبوي   أهداف اسرتاتيجية التقومي البنائي:
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 االهتمام خبربات املتعلم  السابقة وجعلها متطلباً رئيساً للتعلم الالحق. .1
 تفريد التعليم حبيث يصبح كل طالب عنصراً فريداً يف املوقف التعليمي. .2
نتائج تعلمه وإعطائه م املتعلم بإعال، و اثرة اهتمامه ودافعيتهإتفعيل دور الطالب يف عملييت التعليم والتعلم و  .3

 (        2003فكرة واضحة عن مستوى ادائه. )  القاسم  و سعيد ,
 وتعزيز مواطن القوة لدى الطالب. ،معاجلة مواطن الضعفو  ،ص العملية التعليميةيتشخ .4
 فيز. حد الرغبة فيه وذلك من خالل التعزيز الفوري والتيعمل على إاثرة دافعية الطالب للتعلم وتولال .5
تاجات جرائية على شكل نإز املعلمني على تصميم التدريس وصياغة أهداف الدرس بصورة سلوكية يحتف .6

 (م2012تعلمية )خضرة سامل عبد احلميد , 
 واملتعلم فيها املعلم  ور كل منداملبحث الثاين :

 دور املعلم:

    . النجاححتديد معايري و  ه,حتديد وسائل التقومي وأدواتو  ،التخطيط للتدريس-

على  التعرفو  مكانياهتم,إعداد للموقف التعليمي وذلك من خالل مجع املعلومات عن الطالب وخصائصهم و اإل -
 خرباهتم السابقة وربطها ابخلربات اجلديدة.

  (       2003د ,سعي ,حتديد األخطاء التعليمية املتوقعة من الطالب,تشجيع الطالب على طرح األسئلة, )  القاسم   -

   املتعلم:دور 

تتطلب مشاركة فاعلة من الطالب وجتعل منهم مشاركني مسؤولني عن تعلمهم يالحظ أن هذه االسرتاتيجية         
 ويتمثل هذا الدور االجيايب يف:

 وحول تعلمهم. مناقشة حمتوى التعلم مع املعلم  وإبداء وجهة نظرهم فيه -

 واختيار الوسائط واملثريات املناسبة.ملشاركة يف هتيئة  البيئة الصفية ا -

 املشاركة يف حتديد أهداف املهمة التعليمية . -

 لتفكري العلمي.ا ةارسمم -
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 م(2003 , القاسم ,سعيد)التقومي البنائي  السرتاتيجيةاملبادئ األساسية املبحث الثالث:  

م صفي اليت تقدّ طبيعيًا ملعطيات عمليات التقومي المل أتت اسرتاتيجية التقومي البنائي من فراغ بل جاءت نتاجًا         
 :مثل ،وهذه االسرتاتيجية تستند اىل عدد من املبادئ الرتبوية املوجهة للتعليم والتعلم، معلومات عن مدى تقدم الطالب 

 .ختطيط التعلم لتحقيق أهداف واضحة وحمددة .1
ملتعلم ذا يتطلب من املعلم معرفة خربات االتعلم السابق عنصر مهم ومتطلب رئيس للتعلم اجلديد , وهأّن  .2

  .السابقة
 التقومي مدمج يف عملية التعليم والتعلم وليس مفصواًل عنها. .3
ت وهذا يتطلب من املعلم تقدمي أنشطة عالجية للصعواب  ،كل طالب  له خصوصيته يف املوقف التعليمي .4

 ثرائية للذين حيققون حتصياًل متقدماً.إاملتوقعة وتقدمي أنشطة 
 الطالب له دور فعال يف عملية التعليم والتعلم. .5
 ويعزز مواطن القوة( ،التعليم تشخيص وعالج) يكشف مواطن الضعف ويعاجلها .6
 يتمثل دور املعلم يف تلبية حاجات الطالب  ومتطلبات املنهج الدراسي. .7
 .عناصر أساسية يف التعلم واهتمامهمالطالب  دافعيةاثرة إ .8
 املتعلم.و  جة للتفاعل االجيايب بني املعلميتحقق التعليم والتعلم نتي .9

 م.البيئة التعليمية وتنوعها من املتطلبات واملثريات األساسية للتعل .10
 (2009-جان كابيوس  )( Royce Sadler) اليت تليب اتيجيات الببعاملبحث الرابع : االسرت 

 متت صياغتها  كأسئلة من وجهة نظر الطالب:
 أواًل: أين أجته؟ 

 االسرتاتيجية األوىل:عند تطوير أهداف التعلم وحتديدها، وتعريف الطالب هبا؛يزداد الدافع واإلجناز. 
هم الطالب هلذه النماذج يؤدي اىل ف حبرصفاالختيار  ،من أعمال الطالبمتنوعة  استخدام مناذج  االسرتاتيجية الثانية:

 للمشكالت والعمل على تفاديها.

 اثنياً:أين أان اآلن؟
 االسرتاتيجية الثالثة:تقدمي تغذية راجعة فعالة  واليت جيب أن تتناسب مع مستوى تعليم الطالب، 

 وتوضح للطالب مستواه احلايل يف مسار التعليم.
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ن ذية الراجعة متكّ الناجتة عن التغ فالتعليماتتدريس الطالب التقومي الذايت وصياغة األهداف االسرتاتيجية الرابعة:  
 علمه.توضع أهداف خاصة به لرفع مستوى  وإمكانيةييم أدائه وحتديد نقاط القوة ونقاط الضعف لديه الطالب من تق

علم أو فانه ميكن تصميم دروس تتمركز حول أهداف الت وجود فجوة ؛ أظهرت نتائج التقومي اذا  االسرتاتيجية اخلامسة:
 الفجوة. ردملعادة ضبط اسرتاتيجيات التدريس إجوانب اجلودة يف زمن حمدد أو 

 ؟اثلثاً:كيف أغلق الفجوة
كون تما دعنتشرتك هذه االسرتاتيجية مع االسرتاتيجية اخلامسة ف. و تعليم الطالب املراجعة املركزة  االسرتاتيجية السادسة:

مي اخلتامي، قبل موعد التقو  صعبة على الطالب ميكن تقسيمها اىل وحدات أصغر مع التغذية الراجعة الفورية  املهمة
 وإشراك الطالب يف التفكري الذايت.

 على تعلمهم وإعطائهم فرصة ملتابعة تعلمهم, مما ينعكس اجياابً  يف تقييم أنفسهم شراك الطالب االسرتاتيجية السابعة :إ
نائي.)انظر خطوات مي الباآلخر , وهذه االسرتاتيجيات هي أساس خطوات تنفيذ اسرتاتيجية التقو  جنازاهتم مع إومشاركة 

 (  16-15اسرتاتيجية التقومي البنائي, ص 

 املبحث اخلامس :دور اسرتاتيجية التقومي البنائي يف إاثرة الدافعية للتعلم

ملعلومات عن واملتمثلة يف كونه مستمراً وفورايً يف تزويد املتعلمني اب همن خالل خصائص التقومي التكويين ووظائف       
(( أنه البد من القيام بعمليات  1996فانه يؤدي اىل زايدة الدافعية للتعلم حيث ذكر ) عبد احلميد  جابر، مدى تقدمه 

فمهارة إلاثرة الدافعية  ,دافعية املتعلم على أساس أن التقومي يطلع املتعلمني على مدى تقدمهم إلاثرةتقومي كثرية  ومنظمة 
قلل من فهي جتعل املتعلمني يقبلون على التعلم برغبة ومحاس و ت املعلم,من املهارات األساسية اليت جيب أن ميتلكها 

 ة.مما يسهم يف حتقيق نتاجات التعلم  املرغوب ؛وتزيد من تفاعلهم مع املوقف التعليمي ابملللشعور الطالب 

 ؛( :"أن حصول الفرد على معلومات تعينه على معرفة مدى تفوقه أو جناحه يف أدائه1996 , كمال حممد )ويرى      
 .تكون املعلومات مباشرة" له قيمته الدافعية العالية خاصة حني, ما يسمى ابلعائد على أي حصول 

 ؛قيق األهداف مه حنو حتإذن التغذية  الراجعة الفورية  واليت تعمل على تزويد املتعلم مبعلومات عن مدى تقد         
لذا جند أن اسرتاتيجية التقومي  ,اثرة دافعية املتعلم للتعلم إيف اسرتاتيجية التقومي البنائي وهلا دور فاعل يف  اً مهم امطلب دتع

  البنائي تعمل على إاثرة دافعية املتعلم للتعلم بل وإبقاء أثره ملدة طويلة وهذا  ما سعت الدراسة إىل إثباته.

 ةالدراسات البابقاثنياً:عرض وحتليل 
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أثر منوذج مقرتح للتقومي من أجل التعليم يف  يف دراسة لقياس  ( 2019 , الكرمي  العبداميان )الشايع , أشارت         
هذا  بتبينأوصت و  األمنوذج املقرتح للتقومي من أجل التعلم إىل فعالية  حتصيل طالبات الصف السادس يف مادة العلوم

   رفع مستوى التحصيل الدراسي لدى الطالب.سلوب والعمل على دمج التقومي  يف التدريس ملا له أمهية يف األ
ائي أثر اسرتاتيجييت التقومي البن على تعرفالىل إ فقد هدفت  م(2019  ,  العرنوسي , احلسناوي) أما دراسة        

املنهج التجرييب ثالث  واتبعت الدراسة  ،مادة قواعد اللغة العربيةعدادية يف والتقومي البديل يف حتصيل طالبات املرحلة اإل
 اتيجية التقومي اجملموعة التجريبية  األوىل) وفق اسرت  أظهرت النتيجة  تفوق ، وقدجمموعات )جتريبيتني وجمموعة ضابطة(

عة اليت درست وفقاً للطرق االعتيادية  اجملمو ( تليها اجملموعة التجريبية الثانية اليت تدرس وفقاً للتقومي البديل مث تليهم البنائي
 .  يف زايدة حتصيل الطالب ة هلا دوراالسرتاتيجية الفاعل أنوأوضحت 

درجة ممارسة معلمي اللغة  على تعرفالىل إهدفت الدراسة  م(2018, حران فهد عبد الكرمي )املساعفة ,دراسة       
استخدم  ، وقد عمان االردن– ضوء بعض املتغريات يف لواء انعور االجنليزية للتدريس البنائي للمرحلة األساسية يف

ت درجة ممارسة معلمي اللغة االجنليزية للتدريس البنائي كانالنتائج  أن  وأظهرت   ،الباحث املنهج املسحي الوصفي
األخرى يف  ت. ويالحظ أن هذه الدراسة ختتلف عن الدراسامتوسطة ومل تكن هناك فروق دالة تعزى للجنس أو اخلربة

 فقد هدفت ملعرفة (2017, خالد الرتكي،)  أهنا هدفت إىل معرفة درجة ممارسة اسرتاتيجية التقومي البنائي,  أما دراسة
 القراءة مهارات تنميةفقد هدفت ل  ( PDEODE )بديودي، أما  ) السداسية البنائي التعلم اسرتاتيجية استخدام فاعلية
روق أظهرت النتائج وجود فو   ،استخدمت الدراسة املنهج  شبه التجرييبو  الثانوي, األول الصف طالب لدى الناقدة

( بني املتوسطات احلسابية لدرجات الطالب لصاحل اجملموعة التجريبية وعليه فقد 0,05دالة احصائيًا عند مستوى)
  . يف التحصيل  ويف تنمية مهارات التفكري أظهرت النتائج مدى فعالية هذه االسرتاتيجية

ىل معرفة درجة توظيف معلمي الصف ألساليب التعليم م(  واليت هتدف إ 2016-,عبدو )دواب واتفقت دراسة      
, ران فهد عبد الكرمي ح)املساعفة , مع  دراسة صفوف احللقة األوىل  , يفالبنائية يف احللقة األوىل من التعليم األساسي

وأظهرت الدراسة أن درجة استخدامها متوسطة مما يشري إىل  ،البنائيةأساليب التعليم استخدام  يف درجة   م(2018
عدم التزام املعلمني يف املراحل العامة للتعليم رغم أن معظم الدراسات أثبتت أمهيتها يف إاثرة الدافعية وتنمية أمناط التفكري 

     للطالب.    
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إىل أن استخدام اسرتاتيجية التقومي م(  2000,  السعدون)  و  (2014, خالد , املطروديكما توصل )           
ي, البنائي يف املرحلة املتوسطة واملرحلة االبتدائية  له األثر الفعال يف زايدة فاعلية املتعلمني ورفع مستوى حتصليهم الدراس

   مع االحتفاظ أبثر التعلم لفرتة أطول. 

اسي سرتاتيجية التقومي البنائي يف رفع مستوى التحصيل الدر فاعلية ا -أيضاً  -( م 2018,العزيزي  وأكدت دراسة )    
 لدى طالب كلية إدارة األعمال وإاثرة دافعيتهم للتعلم.    

يالحظ أن الدراسات السابقة تناولت ابلدراسة والبحث فعالية استخدام اسرتاتيجية التقومي البنائي يف حتسني         
ت كل التفكري لدى الطالب يف مراحل التعليم العام يف املقررات املختلفة, وأثبتمستوايت التحصيل الدراسي أو مستوى 

الدراسات فعالية استخدام اسرتاتيجية التقومي البنائي يف التدريس يف مراحل التعليم العام, وأمهيتها يف زايدة مستوى 
 التحصيل لدى املتعلمني.

( 2018 إلسرتاتيجية التقومي التكويين  متوسطة)حران ,املساعفة ,كذلك أظهرت النتائج  أن درجة  ممارسة املعلمني       
( . وأوصت معظم الدراسات السابقة بضرورة استخدام اسرتاتيجية التقومي البنائي يف التعليم ,كما ذكرت 2016و) دواب,

 يف الصف. ببعض الدراسات أن هناك صعوابت  حتد من استخدام اسرتاتيجية التقومي البناء منها كثرة عدد الطال

كما  أثبتت الدراسة من خالل  استقراء األدب الرتبوي والدراسات السابقة أمهية اسرتاتيجية التقومي البنائي              
 ودورها الفاعل يف إاثرة الدافعية وتنمية أمناط التفكري.

 والتفكري الناقد والتفكري العليا، التفكريات وتتمثل أمهية اسرتاتيجية التقومي البنائي يف أهنا  "تعمل على تنمية  مهار        
 "يف التقومي املتنوعة  واملستمرة  األساليب عن طريق الطلبة وحل املشكالت لدى  العلمي االستقصاء ومهارات اإلبداعي،

(  . Page Keeley ,20018) . 

م( أن اسرتاتيجية التقومي البنائي تعمل على تقوية دافعية الطالب للتعلم وذلك 2018وأوضحت دراسة  )العزيزي,     
ات األساسية من خالل اخلطو  -أيضاً  –من خالل املعرفة الفورية لنتائجه وأخطائه  ومعاجلتها وهذا ما أثبتته الدراسة 

 لتخطيط وتنفيذ هذه االسرتاتيجية.

م ( أن استخدام اسرتاتيجية التقومي البنائي ينعكس بشكل إجيايب على 2006اسة  )عبد القادر, حممد ,وأكدت در   
 التحصيل الدراسي ومهارات التفكري الناقد لدى املتعلمني . 
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كما أهنا تعمل على احلد من اخلوف والقلق لدى الطالب من االختبارات النهائية، وذلك ألن اخلوف يزول منه تدرجيياً   
(  )انظر اخلطوة الرابعة من التخطيط( 2011الستمرارية االختبارات والتغذية الراجعة )صبيحة عبد احلميد علي الشافعي,

 . 

 رفع الكفاءة التفكريية للطالب وتنميتها حبيث تشملعلى  ( إىل  أهنا  تعمل  م 1995  ,دي بوين  وأشار )          
ل املتعلم كل واإلبداعي والشامل ,فهي توزع أدوارا للتفكري , حبيث ميثّ  اقد واالجيايبوالعاطفي والن احملايد )التفكري أمناط 

 أو تقدمي معلومات تعمل على تنمية أمناط التفكري لدى الطالب. أسئلة (وذلك بطرح   أمناط التفكري 

 العليا، التفكري. أهنا  "تعمل على تنمية  مهارات  (Page Keeley ,20018 .  وأوضحت دراسة )        
 األساليب عن طريق الطلبة وحل املشكالت لدى  العلمي االستقصاء ومهارات اإلبداعي، والتفكري الناقد والتفكري

  "يف التقومي املتنوعة  واملستمرة 

تعلمني مما سبق ميكن القول أبن اسرتاتيجية التقومي البنائي تعمل على تنمية أمناط التفكري املختلفة لدى امل          
وحتتوى على عدد من االسرتاتيجيات من بينها اسرتاتيجية املنظمات املتقدمة للعامل ديفيد أوزبل )انظر خطوات التدريس 

( حيث يبين املتعلم املعرفة اجلديدة اعتمادًا على خربته السابقة واليت  يقدمها املعلم يف شكل منظمات 3,اخلطوة  )
وهذا ما توفره  ((Wheatly,1991التعليم والتعلم هو صناعة وبناء املعرفة  متهيدية. وأّن اهلدف األساسي من 

 االسرتاتيجية من خالل املنظمات املتقدمة.

 

 

 اثلثاُ:منوذج لتخطيط وتنفيذ اسرتاتيجية التقومي البنائي
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مراحل اسرتاتيجية التقومي البنائي

 
 

 أواًل: التخطيط:

 وصفها اخلطوة
 .بصورة سلوكية قابلة للقياسحتديد األهداف  وصياغتها  1
 التعليمية.حتديد احملتوى املراد تعلمه والوسائل األنشطة  2
 حتديد الزمن املناسب لكل انتج تعلم. 3
 ىل مهمات تعليمية حبيث تشكل كل مهمة تعليمة وحدة مرتابطة.إتوزيع الدرس  4
 . اخلربات السابقة لدى املتعلمني –حتديد التعلم القبلي  5
 .حتديد  الصعوابت املتوقعة 6
 ختطيط أنشطة  تعليمية تعلمية  ملواجهة الصعوابت املتوقعة. 7
 حتديد نواتج التعلم اليت جيب تقوميها. 8

 ه.أدواتو  حتديد أساليب و التقومي املناسبة لكل مهمة تعليمية 10
 . وضع املعايري اليت يتم  يف ضوئها  حتديد جناح الطالب يف أداء املهمة 11

 
 اإلعداد:  اثنياً:

تخطيط

إعداد

تطبيق

تقويم
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 .مخصائص املتعلمني وحاجاهتعلى تعرف ال .1
 عداد منظمات متقدمة متهيدية  ملعرفة خربات املتعلمني السابقة وربطها ابلتعلم اجلديد.   إ .2
 .ثرائيةإاعداد املواد التعليمية املتنوعة سواء كانت عالجية أو  .3
 توفري الوسائط التعليمية واألدوات.  .4

 :التدريس وفق اسرتاتيجية التقومي البنائياثلثاً:خطوات 
 فعاليات اخلطوة اخلطوة رقم
 .ىل مهمات تعليمية تعلميةإبناء خطة حمكمة للدرس مع توزيعه  التخطيط 1
ة الالزماملعلومات السابقة   2

 لتحقيق التعلم اجلديد
    نشاط تقوميي للخربات السابقة. 

يشرح املعلم  املعلومات اليت متثل املنظم التمهيدي املناسب خلربات    اختيار املنظم املتقدم  3
 الطالب اليت مت التعرف عليها.

ليتعرف على مدى اتقان الطالب  اتقوميي ايقدم املعلم نشاط  التقومي املرحلي  األول 4
  . للمعلومات اليت متثل املنظم التمهيدي

 .تقدمي تغذية راجعة ومعاجلة نقاط الضعف 
 اجلديدة  املهمة تقدمي  5

 املهمة التعليمية األوىل()
 .يكتب املعلم قائمة ابألخطاء املتوقعة من الطالب 

 يصمم أنشطة عالجية لألخطاء املتوقعة.
 يقرر املعلم وضعية التعليم والتعلم املناسبة.

يشرح املعلم املهمة التعليمية األوىل من الدرس اجلديد مستثمراً   
املنظم التمهيدي الذي قدمه للطالب شارحاً املفاهيم واملهارات 

كريية على رفع الكفاءة التف كما يعمل   ،اجلديدة ومبشاركة املتعلمني
 وميكن أن يستخدم اسرتاتيجيات متنوعة. -لطالب 

م املعلم أداء الطالب على املهمة التعليمية األوىل ابستخدام يقوِّ  التقومي املرحلي الثاين  6
و من أ ،أسئلة تقيس القدرات العليا () يتضمن نشاط تقوميي 

 خالل املالحظة املباشرة لعمل الطالب يف املوقف التعليمي التعلمي.
كون عالجية لطالبه قد ت أنشطة يف ضوء نتائج التقومي يعطي املعلم  املعاجلة 7

      للطالب. ثرائية مع شرح املطلوبإأو تعزيزية أو 
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يقدم املعلم نشاطاً تقوميياً هبدف املراجعة الشاملة لألنشطة اليت   التقومي املرحلي الثالث 8
عرف على ىل التإويهدف هذا النشاط   ،قت يف اخلطوات السابقةبِّّ ط  

 .وىلألم التمهيدي واملهمة التعليمية امدي اتقان املتعلم  للمنظّ 
 (8, 7, 6, 5)  املبينة  اخلطواتيتبع املعلم نفس  يةتقدمي املهمة التعليمية الثان 9

يقدم املعلم النشاط التقوميي اخلتامي حبيث يتناول تعلم الطالب   التقومي اخلتامي 10
           ., مع التنويع يف وسائل التقومي وأدواته على مدار الدرس كله

يف ضوء التقومي اخلتامي يصمم املعلم نشاطات عالجية أو تعزيزية أو  املعاجلة 11
ثرائية ,يقدمها للطالب يف بداية الدرس اجلديد  وال يقدم الدرس إ

 من إتقان الطالب ملضامني النشاطات. التأكدال بعد إاجلديد 
 

 نتائج الدراسة:

أثبتت الدراسة من خالل   استقراء األدب الرتبوي والدراسات البابقة  أمهية اسرتاتيجية التقومي البنائي     
 .  ودورها الفاعل يف إاثرة الدافعية وتنمية أمناط التفكري

 فهي تعمل على رفع مستوى التحصيل لدى الطالب يف مراحل التعليم العام  وحتقيق األهداف املرجوة.  .1
 دور الطالب وجتعله شريكاً رئيساً فاعاًل يف عملية تعلمه.تفّعل   .2
  العلمي االستقصاء ومهارات اإلبداعي، والتفكري الناقد والتفكري العليا، التفكري"تعمل على تنمية  مهارات   .3

          . يف التقومي املتنوعة  واملستمرة  األساليب عن طريق الطلبة وحل املشكالت لدى
 تعمل على تقوية دافعية الطالب للتعلم وذلك من خالل املعرفة الفورية لنتائجه.    .4
تعمل على حتقيق التعلم واالحتفاظ به ملدة أطول وذلك من خالل ربط اخلربات السابقة ابخلربات الالحقة  .5

 .)انظر اخلطوة اخلامسة من اخلطة(
 ي ومهارات التفكري الناقد. أن استخدامها ينعكس بشكل إجيايب على التحصيل الدراس    .6
احلد من اخلوف والقلق لدى الطالب من االختبارات النهائية وذلك ألن اخلوف يزول منه تدرجيياً الستمرارية   .7

 التغذية الراجعة .  
، والعاطفي، والناقد، احملايد )التفكري رفع الكفاءة التفكريية للطالب وتنميتها حبيث تشمل أمناط العمل على  .8

 واإلبداعي، والشامل( . يب،واالجيا
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تقدم تغذية راجعة للمعلم  لتطوير إجراءات التدريس اليت يستخدمها واليت حتتم عليه التنويع يف اسرتاتيجيات  .9
 التدريس والتفاعل مع الطالب بداًل عن الطرق  التقليدية.

 أهم التوصيات واملقرتحات:

البنائي يف التعليم اجلامعي ملا هلا منلفت النظر ألمهية استخدام اسرتاتيجيات  التقومي   -  
اثرة الدافعية لدى الطالب والعمل على حتقيق  األهداف املرجوة.إأثر يف     
جراء دراسة حول أمناط اسرتاتيجيات التدريس اليت يستخدمها أعضاء هيئة التدريسإ -   

ب.وأثرها  يف  تنمية أمناط التفكري املختلفة لدى الطال تابجلامعا            
   وخباصة اليت تعمل على تنمية أمناط التفكري. قامة دورات تدريبية عن اسرتاتيجيات التدريس احلديثةإ-

 

References:  

 

1. (abu libdah 1985-121) mabadi alqias alnafsiy wa ltaqwim altarbwy-umal almatabiz 

altazawuniah -uman -alurdun t 3 

2. abd alhamid, kh, alsatami, d (2012) istiratijiat altadris, aldammam, maktabat almutanabiy 

3. abd alhamid, j (1996) saykulujiat altazlum wanazariat altzlum, dar alkitab, alkuayt 

4. aljamil, z (2005) tadris alttarikh fi alqarn alhadi wa aleshrīn , ãlam alkutb, alqahirah 

5. alkhalifah, h (2017) almanahij waturuq altdris, maktabat alrushd, alsaeudiah 

6. almueili , a , (2014) asalīb wa turuq tadris alulum , aldammam , maktabat almutanabiy. 

7. alnãshif, h (2007) muzalimat alrawdah, al'urdun, dar alfikr. 

8. alqasim, j, sazīd, m (2003) altadris biistikhdam altaqwim albanayiyi, wizarat altarbiah 

waltazlim alsūdiah. 

9. alshafizi , s (2011) turuq wa istiratijiaat altadris , maktabat alrushd , alriyad. 

10. dazmis, m, (2008), aistaratijat altaqwim altarbuii alhadith wadwatihi, dar ghayda', ūmman 

11. i waydah k (1996) saykulujiat altarbiah bayrut lubnan s 107 

12. zituun, k (2004) tiknulwjyaa altazlim fi asr almazlumat, ãlam alkutb, alqahira 

13. alhasnawi, d, dia' euayd harbi alzarnusii (2019 m) 'athar aistiratijiati altaqwim albinayi wa 

ltaqwim albadi fi tahsil talibat almarhalah alaizdadiah fi madat qawazid allughah alzarabiah, 

majalat markaz babil lildirasat al'iinsaniah m 9, z 2, s 65-100 

14. almatrudi, kh (2014) 'athar istikhdam 'istratijiat altaqwim altakwiniy zala tahsil altalamidh 

wabaqa' 'atharahu fi muqarar altajwid litalamidh alsaf alssadis alaibtidayiyi bilmamlakat 

alzarabiah alsuzdiah, majalat alzulum altarbiwiah, m 26, z 2, s 455-476 

15. almusazafat h. (2018) darajat  mumarasat muzalimi allughah al'iinjliziah liltadris albinayi  

lilmarhalah al'asasiah fi dawu bard almutaghayirat fi liwa' nazur -umman al'urdun jamieat 

alsharq - majstyr ghyr manshur. 

16. alsazdun .z (2000) 'athar aistikhdam 'iistratijiat altaqwim altakwinii fi tahsil talibat alsaf althani 

almutawasit dikturah ghyr mnshwrah- jamieat baghdad -kuliyat altarbiah (ibin rushd). 



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

Page from 237 to 254 

254 
 

17. alturki , kh , (2017) faziliat aistikhdam 'iistratijiat altazalum albinayi alsudasiah (PDEODE) fi 

tanmiat maharat alqira'at alnaqidah ladaa tullab alsaf al'awal althanawi. almajalah alzarabiah 

lildirasat altarbawiah walaijtimaziah, z 11, s 143-179  

18. alzazizi, z (2018) faeiliat aistikhdam altaqwim fi tahsin mustawaa altahsil aldirasii , li mugarar 

maharat altafkir  wa albahth alzilmi ladaa tulaab kuliat idarat alazmal bi jamizt shagra , majalat 

kulyat altarbyiah alasasyiah lilzulum altarbawiyahwa alinsaniyah  , z 41 , s 711-867 

19. duba, z (2016) darajat tawzif muzalimi alsaf al'awal li'asalib altazlim albinaeīh fi alhalqah 

al'uwla altazlim al'asasiy, majalat jamiezt albazth, m 38, z 18, s 81-114 

20. zabd alkarim , E , fahad sulayman alshaayiz (2019) 'athar unmudhaj muqtarah liltaqwim min 

ajll altazlim fi tahsil talibat alsafi alssadis alaibtidayi fi madat alzulum , majalat jamieat 

alshshariqah lilzulum al'iinsaniah wa alijtimaziah  , m 16 , z , 1 , s 87-115. 

21. zabd alqadir, m, (2006) 'athar aistikhdam 'iistratijiat altazalum albinayi fi tadris alriyadiat zalaa 

altahsil aldirasi waltafkir alnnaqid ladaa tullab almarhalah althanawiah ,majalat tarbawiat 

alriyadiat m 9, s 194 

22. , idward ,D. (2008) qubuzt altafkiir alsit , tarjamat aljiushii , khalyl.alamarat .almajamiz 

althaqafi -abu zubi. (s 266) 

i. Kabyus, J. (2009) qara'ah fi kitab alistratijiat asabz liltaqwim min ajl altazlum manshuirat 

alkhalij alzarabi, mazhad altadrib zalaa altaqwim 

ii. http://bdroedu.blogspot.com/2013/06/blog-post.html ( 18/8/2020) 

23. Black, Paul and Wiliam, D. (1998) Assessment and Classroom Learning. Assessment in 

Education: Principles, Policy & Practice, 5:17-74available at : 

http://dx.doi.org/10.1080/0969595980050102 

24. Clark, Ian. (2012). Formative Assessment: Assessment Is for Self-regulated Learning. 

Educational Psychology Review. 24. 24 (2)205-249) available at : 

https://www.researchgate.net/publication/229614556 

25. Cowin. B. and Ball, B. (1999). A model of Formative assessment in science education. 

Assessment in education. 6(1), pp 101 – 161. http://dx.doi.org/10.1080/096959598005010  

26. D.Di Biase, (2014). Formative Assessment Professional Development: Impact o Teacher 

Practice, Johnson & Wales University, ProQuest Dissertations Publishing, 2014. 3621976 

https://scholarsarchive.jwu.edu/dissertations/AAI3621976 

27. Wheatley, G. H. (1991): Constructivism Perspectives on Science and Mathematics, Science 

Education, Vol. 75, No. 1, pp. 9-21. https://doi.org/10.1002/sce.3730750103 

 

 

 
 

http://dx.doi.org/10.1080/0969595980050102
https://www.researchgate.net/publication/229614556
http://dx.doi.org/10.1080/096959598005010
https://scholarsarchive.jwu.edu/dissertations/AAI3621976
https://doi.org/10.1002/sce.3730750103


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

Page from 255 to 261 

255 
 

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

 )JHDESR  التخصصية لألبحاث والتعليم البشرية التنمية مجلة (
http:// jhdesr.siats.co.uk                             e-ISSN 2462-1730 

م2120، 2، العدد  7اجمللد   - Vo: 7, No: 2, 2021 

        

Page from 255 to 261 
TEACHING FRENCH AS A SECOND LANGUAGE TO ALGERIAN HIGH SCHOOL 

PUPILS BY USING WIKISPACE TOOL  

 

Zarour Loubna 1, Meziane cherif khabbab 2, Khaloua Lazhar3 

 

1 Department of education University of Alger 2 « Algeria » 

2 Department of education University of Setif 2 « Algeria » 

3 Department of education University of Setif 2 « Algeria » 

loubna.zarour@univ-alger2.dz 

Received  09|01|2021   - Accepted 21|13|2021 - Available online 15|04|2021 

Abstract 
The main of this research is to study the impact of “Wikispace” as a teaching tool on academic 

achievement of French as a second language in a population of high school students in Algerian 

schools.  On this basis, an experimental design was adopted in which 63 high school students were 

randomly sampled and allocated to two groups: experimental (30 students) and control (33 

students). In order to measure the effect of web2 “Wikispace” as a teaching tool on the achievement 

of French as a foreign language, a pre-and-post tests were conceived and designed in order to test 

the degree of achievement before and after introducing the independent variable. The statistical 

analysis of the pre-and-post testing results was performed by means of t-student. The results showed 

significant differences between the two groups, and that the experimental group benefited 

significantly better than the controls from the teaching tool of French as a foreign language.  The 

study concluded that teaching by using web 2 ”wikispace” tool has a substantial impact on learners’ 

achievement of French language, and the students are satisfied to learn by this new method.  

  
Keywords: E-learning; web2 ; wikispace ; foreign language; scholar achievement. 
 

1. INTRODUCTION 

A second language (L2) occupies a great place in educational systems, not only because language 

is a tool for thinking, but because today the world is very closely linked to each other by modern 

technologies. What makes individuals need languages for communication and cultural exchange. 

and if we look at it from another angle, we find that the scientific output available on the web is 

mostly in foreign languages. Therefore, teaching foreign languages becomes very important in the 

mailto:loubna.zarour@univ-alger2.dz
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construction of educational curricula and teaching methods, and must follow the developments, 

especially in the field of digital tools or what is known as the web2 tools.  

Among the tools used to teach and specially teach L2 in the world education systems, we find 

Wikis. A wiki (quickly by the Hawaiian language) was discovered by Ward Cunningham in1993 

as a collaboration tool (Leuf, & Cunningham, 2001). It is a system that allows one or more people 

to build up a corpus of knowledge in a set of interlinked web pages, using a process of creating and 

editing pages. )Franklin, & Van Harmelen, 2007. P. 6).  So it’s a collaborative tool which allow 

student to create, modify content easily. it can be used for collaborative writing and problem solving 

by providing a collaborative learning environment, learners can contribute collectively in 

learning.(Alias, & ALL, 2013). Additionally, Wikis is an interactive tool that has attracted the 

attention of educators and academics who see the possibility of using wiki for learning (Stevens, 

& Shield, 2007/2009, Wang, & Vasquez, 2012 ).  

However, the wikispace provides many privileges for this educators use it in the educational 

learning process as a supportive tool that helps them to activate, develop and refine the educational 

act. Wikispace is not only used for asynchronous communication for the transfer of knowledge 

through information exchange, but the transformation of knowledge in this case makes learners 

participate in the generation of knowledge and then the exchange between them and also the 

restructuring of knowledge in wikis as well. On  the other hand, wiki is widely used as a 

collaborative environment in formal education and training. Research shows that wikis works to 

promote collaborative work and confidence in self-configuration and to evaluate each other's 

individuals through instant feedback and vicarious learning by observing the contributions of 

others, not to mention, the ease of use and navigation in this space (Redcker, 2013). 

It is well known that students use the Facebook frequently, and the results of several studies about 

the impact of wikis in the acquisition of foreign language. This may enable us to rely on wikispace 

in the teaching of the French language (because their use of Facebook helps them to use wikispace 

easily) in the secondary school to solve the problem of low achievement. Given the results provided 

by the Ministry of National Education for the year 2015 that indicate that the average of French 

language is 9.52 /20 which reflects a very low degree of achievement, we see that one of the factors 

that can play a key role in the amelioration of foreign language achievement is the objective 

exploitation and use of this tool of teaching, on this basis the actual study is purported to answer 

the following question:  

Does wikispace as a tool of teaching affects the degree of achievement of French as a second 

language in second year high school students? 

3. METHODOLOGY 

Given the nature of the study, a quasi- experimental approach was indicated in order to better 

understand the effect of the independent variable (wikispace) on the dependent variable (the 

acquisition of French language as a second languge in high school). On this basis, the quasi-

experimental design consisted of two groups: the experimental (30 high school students) and control 

(33 high school students), and a testing procedure before and after the introduction of the 

independent variable. was adopted in the application of the study. The basic feature of empirical 

research is that researchers control the conditions that determine the effects they want to reach, and 

introduce the independent variable and measure its difference. The experiment involves a change 

in the value of the independent variable (using wikispace tool) and monitoring the effect of that 

change on the dependent variable (scholar achievement).Using a fixed design (Cohen, 2007). This 

process seeks to "control the factors that may affect the phenomenon under study or control in a 

specific way ie keeping all the factors constant except one, and changing the experimenter This 

latter factor in a particular way determines whether it is influential in the phenomenon or not 

(Boualak, 2009). Therefore, the researcher in this study seeks to control the various factors that can 
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affect the phenomenon of the subject of the study and is the achievement school material in French 

language and access to relations between causes and results. Then we used the interview in two 

stages, before and after the experiment, the first in order to diagnose the initial state of the students, 

and the second in order to know the views of students about the wikispace. 

 

 4. Participants: 

The study sample consisted of 63 students that were randomly sampled from the second high school 

pupils of Algerian schools. They were allocated to two groups, the experimental group submitted 

the teaching tool of French language “Wikispace’ (30 students) and the control group that was 

learning French language by means of the actual teaching program applied in normal schools. 

5. RESULTS  AND ANALYSIS 

5.1 The results of pre-test: 

 

 

Table1: Descriptive statistics of the Pre-test for both groups 

As is evident from the results in table1, both groups showed a weak achievement in French language 

as tested by the pre-test measure that was specifically designed for this purpose. On the other hand, 

the results in Table 2 (t=1.205), sig=0,23> 0,05 also showed that there was no significant 

differences in French language as a foreign language between both experimental and control.  

 
                       Table2 : comparison between the two Groups in the pre-test 
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5.2 The results of post-test: 

 
Table3: Descriptive statistics of the Post-test for both groups 

The results in the table3 showed that there was a difference between the experimental group and 

the control group in school achievement of French language . As we can see in Table 4 the results 

(t = 4.412 p< 0,01)  show a significant difference between the average scores of the post-test of 

the two groups for the experimental group.  

 

 

                       Table4 : comparison between the two Groups in the post-test 

 

The results in Table 1 indicate that (t=4.412),sig=0,00< 0,01 so there is a significant difference 

between the average scores of the post-tests of the two group for the experiment group.  

6. Discussion  

In our discussion we talked about two aspects: 

6.1 The first aspect: the teacher's composition and the preparation of learners:  

The teacher has an essential role in the success of the educational process of  learning, so we find 

that the previous studies focused on this role, especially in the immediate feedback provided to the 

learners in the educational space wiki where we noted that the teacher accompanied learners step 

by step and he provided tips and guidance to students throughout the week. According to new 

teaching approaches the role of teachers in 21 century is not providing students with information 

and ready solutions, but play multiple roles. So, the teacher is responsible for the relationship within 

the classroom through the processes of organization and activation, - technically through his control 

in the processes of completion and use of educational means, - educational situations and addressing 

the problems that may result, - and also - a resource by being an expert, especially with regard to 

his knowledge of his deficiencies in teaching and visualization of the complementary and 
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systematic training processes in all processes and stages of his performance. (Leuf, & 

Cunningham, 2001) 

The multiplicity of the roles of teacher requires preparation and composition, especially the use of 

digital tools or modern technology, and this was our first step in this research because the control 

and the good use of wikispace by the teacher means the success of the management of his class. in 

this space the teacher has been providing lessons in several forms and using several methods of " 

illustrations, multiple files, word, pdf, videos ...) and this in order to serve the lesson to be presented, 

and on the other hand, his continuous presence on space to enhance the work of his students and 

help them. In addition, according to Rott & Weber. In terms of preparing learners (Rott, & Weber, 

2013) in this study we presented two steps for learners on how to use this tool in the educational 

process. firstly, in terms of Add files, pictures, videos and even articles to serve the lessons provided 

by the teacher. secondly, we puted an explanatory video is available in the wikispace, because 

students knew how work this space, because we saw that first, when they activated their accounts 

they modified their profile by adding their personal photos. 

On the other hand, the diagnostic study indicated that all students have a facebook and they use it 

with an average of 4 h 30 m daily, which may have helped them to work on wikispace. However, 

it should be noted that students are aware of how these tools work, but they should be prepared for 

how it works in the education field. This is what we have noticed after this experiment. There were 

students' questions about how to include links for clarification and dissemination to other 

colleagues, so the stage of preparing students to use such tools plays a key role in the success of the 

learning process, and teachers should trust in the abilities of students, and believe that they have 

great potential in the technical field because they were born In an era full of digital tools. and 

teachers should only make the most of these energies and use it in the right and proper direction to 

serve students, science, and education. 

6.2 The second aspect: interaction between students in wikispace. 

we start by internet world stats, which estimated 18 million users of Facebook in 2017, or 45.2% 

of the total population in Algeria. 

In the field of education, many studies have pointed that (Li, 2012), the wiki tool, like all other new 

generation tools, has begun to spread. wikispace has been used to teach foreign languages in 

secondary and primary levels in many parts of the world such as America, Europe, Asia and 

Australia. Blogs and wiki are among the most used tools, while social networking applications and 

virtual worlds are less commonly used in education, In addition, the most common languages were 

(English, Spanish, German, and French).(Wang, & Vasquez, 2012) But after analyzing the results 

of the interview, we found that all students in this study have no idea about the wikispace, although 

it is a tool widely used in education around the world. On the other hand, students use computers 

or phones connected to the Internet to access in the social sites and the first site is Facebook by 

100% as all students confirmed that they use Facebook to chat and interact with each other and with  

their friends, students use social networking sites everyday by average of 4 h 30m daily, where we 

find that females which representing 60% of total sample use computers or phones by average of 4 

h per day, while males which representing 40% of total sample use computers or Phones by average 

of 5h 30m daily. 

Therefor we have to exploit this time in education, because after the experiment, especially in the 

completion of the projects of students, "being required to complete a research project for each unit 

" in a collaborative way reduced their use of the social sites. This what the groups have expressed, 

they spending most of their time in research and debate, because Wikispace is a tool for cooperative 

action with distinction.( Aydin, 2014) and teachers should make the most of this tool.  
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The interaction between group members in wikispace showed a lot of satisfaction because all 

students favor collective action and they have a positive attitudes towards it. Students liked the idea 

of the wiki, were willing to embrace and generally found it easy to use (Raitman, 2005). Secondly, 

they could meeting in wikispace to do their homework without barrier of time or location, made 

them satisfaction to work in wikispace because we saw their comments that they are very happy to 

did their works in wikispace. Also the results of interview after submitting their projects, they 

confirmed to us that they are very satisfied to work by this method, so they wondered; why we do 

not study by this method? 

Conclusion 

In view of the changes that the world has witnessed in recent years at all levels "political, 

technological and educational", which has been the basis for many calls for the reform of 

educational systems, which has become almost impotent in front of this large knowledge and the 

emergence of digital society by the developments on the web, all this have pushed many countries 

in recent times to reform their educational systems because its goal is not limited to give students  

knowledge and facts only, but to develop their skills and abilities and build their personality and 

competencies to be able to interact with the variables of this century. 

As in other countries, Algeria began a radical reform in 2003 by adopting the approach by 

competencies. This is in order to face the changes that we have talked about. we can say that among 

these are the scientific progress and technological development and the emergence of digital 

technology, electronic programs, Web 2 tools, which the Algerian educational system must 

exploited for two reason:  

First : The use of digital tools, such as WIKISPACE in teaching because theis contributes to the 

improvement of teaching and learning and also because the students of this generation like to use 

these tools in their daily life, But before the adoption of such tools in Educational curricula teachers 

should be trained to use it in their teaching, in other hand, learners should be prepared to use these 

tools in the educational aspect because they use it frequently only in social aspects.  

Second: The results of many international studies and the current study have proved the 

effectiveness of the WIKISPACE tool in teaching foreign languages in many academic levels, but 

we should not considered these digital tools as a magic wand solve our educational problems but 

we should used it as necessary, because it’s a tool for teacher (In his hand) and the results of these 

tools are related by how we exploit it 
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Abstract 
        This study aimed to know the role of the radio reporter in promoting health awareness to 

reduce the risks of the pandemic covid19 virus pandemic in Sudan (Sudanese Radio Correspondents 

as a model). And participated in the study (40) correspondents, equipment and director of (61) from 

broadcasters, who are the size of the sample study. The study showed that the Sudanese Radio 

correspondent played an active role in increasing health awareness. This is by providing citizens 

with information and medical advice to reduce the severity of the disease. And that the Sudanese 

Radio depends on the efforts of its reporters to achieve its goals and media message towards the 

rural community. In addition to the general framework of the problem, the study included three 

variables, namely: (radio reporter, health awareness, and Crohna virus). At the end of the paper, the 

researcher came out with several recommendations, the most important of which is the necessity of 

raising the capabilities of correspondents through continuous training, improving financial 

conditions, logistical and technical support, and giving them wider areas in the daily program map, 

and giving them more powers in choosing the corners of the reports and audible reports. 
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 املستخلص
هدفت هذه الدراسة ملعرفة دور املراسل اإلذاعي يف تعزيز الوعي الصحي للحد من خماطر جائحة  فريوس كروان     

مراسلو اإلذاعة السودانية أمنوذجاً( وقد استخدم الباحث املنهج الوصفي إلجراء (يف السودان.covid19   املستجد
( هم حجم 61( مراسالً من مجلة )40. وشارك يف الدراسة )الدراسة، وأدايت املالحظة، واالستبيان جلمع املعلومات

العينة املبحوثة. وأظهرت الدراسة أن املراسل ابإلذاعة السودانية لعب دوراً فاعالً يف زايدة الوعي الصحي. وذلك من 
تمد على عخالل تزويد املواطنني ابملعلومات، واإلرشادات الطبية للحد من خطورة املرض. وأن اإلذاعة السودانية ت

جهود مراسليها لتحقيق أهدافها ورسالتها اإلعالمية حنو اجملتمع الريفي. وقد اشتملت الدراسة عالوة على اإلطار 
العام للمشكلة على ثالثة متغريات وهي:) املراسل اإلذاعي، والوعي الصحي، وفريوس كروان(. ويف هناية الدراسة 

ية، رات املراسلني من خالل التدريب املستمر، وحتسني األوضاع املادخرج الباحث بعدة توصيات أمهها ضرورة رفع قد
والدعم اللوجسيت والفين، وإفساح جماالت أوسع هلم يف اخلارطة الربانجمية اليومية، ومنحهم مزيداً من الصالحيات يف 

 اختيار زوااي الريبوراتجات والتقارير املسموعة.
 Keywords: (radio reporter, health awareness, krona virus). 

 
 )املراسل اإلذاعي، الوعي الصحي، فريوس كروان(.الكلمات املفتاحية : 

 
 أوال  : الدراسة املنهجية.

 :املقدمة
يلعب املراسل اإلذاعي دوراً مهماً يف إثراء الربامج اإلذاعية من خالل التقارير والرسائل اليت يبعثها من مواقع األحداث 
مباشرة، وتغطي تلك الرسائل يف أغلب األحيان األنشطة والقضااي ذات الطابع القومي اليت تتعلق بشؤون اجملتمعات 

صيق لتعليم، والتوافق االجتماعي( يف املنطقة املعنية. وألن املراسل اإلذاعي لاحمللية مثل خدمات )التنمية، والصحة، وا
بقضااي املنطقة، وله العلم والدراية بقضااي اجملتمع احمللي الذي يعيش فيه،  فمن الواجب  عليه أن يقود جمتمعه حنو 

 التغيري.  
، كان للمراسل CONVID19وان املستجدعندما أتثر السودان كغريه من دول العامل بتداعيات جائحة فريوس كر 

اإلذاعي قصب السبق يف توجيه الرأي العام، وتوعية اجملتمعات احمللية، وتبصري الناس مبخاطر ذلك املرض الفتاك، 
وملا دخل املرض مرحلة االنتشار اجملتمعي وعم مجيع والايت السودان، وضعت احلكومة السودانية يف املركز والوالايت 
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تحوطات حتسباً ألي طارئ قد ينجم من جراء تلك اجلائحة. حيث أُعلنت حالة الطوارئ، وحظر التجوال، احملاذير وال
 وأُغلقت املدارس، واجلامعات، واملؤسسات احلكومية، واألسواق، للتقليل من انتشار ذلك الوابء. 

باالة، وعدم ء من العفوية والالموابلرغم من كل ذلك إال أن بعض املواطنني ال يزالون يتعاملون مع هذه اجلائحة بشي
االكرتاث. حيث مت كسر القيود االحرتازية وجتاوز البعض اخلطوط احلمراء، وقرارات احلجر الصحي واإلرشادات 
 الوقائية اليت ظلت تبثها اإلذاعة السودانية بني الفينة والفينة، عرب براجمها املختلفة. ومن هنا نبعت فكرت هذه الدراسة

 دور املراسل اإلذاعي يف توعية اجملتمعات احمللية مبخاطر جائحة كروان.اليت تتناول 
 :أمهية الدراسة 

تنبع أمهية هذه الدراسة من أمهية الدور الذي يلعبه املراسل اإلذاعي يف زايدة الوعي الصحي والثقايف واجملتمعي بني 
ل اعة السودانية دون غريها من وسائالناس. حيث أن سكان الريف يف األصقاع البعيدة يعتمدون على مساع اإلذ

اإلعالم األخرى، واضعني يف االعتبار صعوبة وصول الصحف اليومية، واإلرسال التلفزيوين، والصحف اإللكرتونية 
لعوامل البعد اجلغرايف، وانعدام الطاقة الكهرابئية، وخدمات اإلنرتنت. ففي ظل هذه الظروف شكلت اإلذاعة 

 املنتشرين يف تلك البقاع حضوراً طاغياً بني سكان الريف. السودانية، بفضل مراسليها
عالوة على ذلك فإن هذه الدراسة تعترب ذات أمهية لطالب العلم، والباحثني ابعتبارها األوىل من نوعها )حسب 

لريفي. اعلم الباحث( من بني الدراسات اإلعالمية، اليت تدرس وتنقب عن دور املراسل اإلذاعي يف توعية اجملتمع 
ك فضالً عن أمهيتها ابلنسبة لإلذاعة السودانية نفسها وللمراسلني واجملتمعات الريفية، ألهنا تتناول القضااي اليت هتم تل

 القطاعات البعيدة.
 :أهداف الدراسة 
والايت السودان باهلدف الرئيس من هذه الدراسة هو معرفة الدور الذي يقوم به املراسل اإلذاعي جتاه اجملتمع احمللي  .1

 املختلفة.

إلقاء الضوء حول الربامج املتخصصة اليت تبثها اإلذاعة السودانية لزايدة الوعي الصحي وتغيري سلوك املستمعني حنو  .2
 الرقي والتقدم احلضاري.

 حث املواطنني لالمتثال للتوجيهات الصحية اليت تبثها اإلذاعة السودانية للحد من انتشار األمراض الوابئية. .3

معاجلة مهوم وقضااي املواطنني ابلوالايت من خالل القوالب اإلذاعة القومية وإفساح مزيداً من اجملاالت لنقل صوت  .4
 الريف إىل املسئولني ابملركز.
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هتدف الدراسة لبحث السبل الكفيلة بصقل وتطوير قدرات املراسل الفنية واملهنية والثقافية حىت يقوم بدوره كاماًل  .5
 يف.جتاه قضااي الر 

 :مشكلة البحث 

ابلرغم من أمهية اإلذاعة لدى اجملتمع الريفي، إال أن هنالك العديد من العقبات اليت تقف حجر عثرة أمام بث 
رسالتها على وجه التمام والكمال. وال ميكن أن حتقق اإلذاعة رسالتها من حيث املضمون واألهداف، إال من خالل 

ظروف اجتماعية ومهنية ابلغة التعقيد. ومع ذلك فإن املراسلني ابلوالايت مراسلي الوالايت الذين يعملون يف ظل 
ظلوا يكافحون من أجل عكس األنشطة الوالئية، أو االستجابة لتوجيهات إدارة املراسلني لتغطية أحداث بعينها. 

 ومن هنا ميكن صياغة مشكلة الدراسة من خالل هذا السؤال احملوري.
 .19راسل اإلذاعي يف تعزيز الوعي الصحي احمللي يف ظل تفشي جائحة كروان، كوفيد ما هو الدور الذي يلعبه امل

 :تساؤالت الدراسة 

 إىل أي مدى ساهم املراسل اإلذاعي يف توعية اجملتمع احمللي للحد من جائحة كروان. .1

 كيف يساهم املراسل اإلذاعي يف زايدة الوعي الصحي بني اجملتمعات احمللية. .2

اللوجسيت والفين الذي تقدمه اإلذاعة السودانية ملراسليها حىت يؤدون أدوارهم الوظيفية، واملهنية جتاه ما هو الدعم  .3
 اجملتمع احمللي.

 هل لإلذاعة السودانية دور يف نشر الثقافة الصحية والتوعية اجملتمعية عند األزمات والكوارث. .4

 اسلني الذين اعتمدهتم داخل وخارج السودان.إىل أي مدى حققت اإلذاعة أهدافها من خالل توظيف جهود املر  .5

 :مصطلحات الدراسة 

 : يقصد به مندوب اإلذاعة املعتمد من قبلها خارج املدينة اليت يوجد فيها مقر اإلذاعة الدائم. املراسل اإلذاعي .1

 : يقصد به يف هذه الدراسة إدراك املعارف واحلقائق الصحية. الوعي الصحي .2
م 2019/ ديسمرب  5الذي ظهر يف والية يوهان الصينية يف  19شي مرض الكوفيد : ويقصد هبا تفجائحة كروان .3

 وانتشر يف كل بقاع العامل.
 :حمددات الدراسة 

 تشتمل هذه الدراسة على أربعة حمددات وهي: ) اإلطار الزماين واملكاين واملوضوعي والبشري(.
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 م2020: احنصرت الدراسة يف العام  اإلطار الزماين .أ

 :  اقتصرت الدراسة على مجهورية السودان. املكايناإلطار  .ب
: اقتصرت الدراسة على املراسل اإلذاعي ودوره يف تعزيز الوعي الصحي للحد من خماطر  اإلطار املوضوعي .ج

 .19جائحة كروان املستجد
 : احنصرت الدراسة يف مراسلي اإلذاعة السودانية. اإلطار البشري .د

 * فرضيات الدراسة.
 : املراسل اإلذاعي له دور يف إرشاد وتوعية اجملتمعات احمللية. األوىلالفرضية   -

: ساهم املراسل اإلذاعي يف احلد من انتشار جائحة كروان يف السودان من خالل الرسائل والتقارير الفرضية الثانية -
 والربامج اإلذاعية ذات الطابع التوعوي واإلرشادي.

 راسل اإلذاعي يف التقليل من انتشار جائحة كروان.:  ال يوجد أي دور للمالفرضية الثالثة -

 منهج الدراسة. 
وفقاً ملعطيات املوضوع، فإن املنهج الوصفي هو األنسب لسرب أغوار هذه الدراسة ابعتباره األكثر استخداماً يف جماالت 
البحوث االجتماعية، حيث يزود الباحث مبعلومات حقيقية عن الوضع الراهن للظاهرة. )خاصة تلك الدراسات املتعلقة  

د واحلوادث، واليت ميكن احلصول على املعلومات حياهلا عن طريق املقابلة أو ابالجتاهات أو اآلراء حنو املؤسسات واألفرا
 .(144، صفحة 2007)الضامن، املالحظة أو االستبيان 

 .أدوات الدراسة 
ل الوصول من أجهناك العديد من أدوات البحث العلمي اليت ميكن أن يستخدمها الباحث لتطبيق املنهج الوصفي 

 لغاايت الدراسة يف غضون ذلك فقد مت استخدام األدوات البحثية التالية:
: ويعترب من أهم أدوات البحث العلمي اليت يتطلبها املنهج الوصفي، وهو عبارة عن أسئلة ذات صلة االستبيان .1

مجع املعلومات  ان( بغرضمبوضوع البحث أو الرسائل، يصوغها الباحث يف استمارة تعرف ابسم )استمارة االستبي
من عينة أو ظاهرة الدراسة. )ويعترب االستبيان أو االستقصاء من وجهة نظر بعض العلماء أداء مالئمة للحصول 

 .(121، صفحة 2010)عبيدات، عدس، و عبد احلق،  على معلومات أو بياانت أو حقائق مرتبطة بواقع معني

تعترب املقابلة إحدى األدوات املهمة اليت  (: وهي عبارة عن لقاء مباشر جيمع بني الباحث وعينة الدراسة.املقابالت .2
يستخدمها الباحثون يف مجع املعلومات والبياانت اليت ال ميكن احلصول عليها ابستخدام أدوات أخرى، أهنا متتاز 



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

Page from 263 to 298 

268 
 

، 2008، )العزاوي اشر واحلديث املتبادل يف مجع املعلوماتعن غريها من األدوات ابعتمادها على االتصال املب
 .(142صفحة 

: وهي عبارة عن مراقبة لعينة الدراسة من خالل حواس الباحث، سواء السمع أو النظر، للتعرف على ملالحظةا .3
ىل مباشرة وغري ألنواع املالحظة فمنهم من يقّسمها إطبيعة توجهاهتم وتصرفاهتم.) وخيتلف الباحثون يف تقسيمهم 

العزاوي، ) مباشرة، ومنهم من يقّسمها إىل مضبوطة وغري مضبوطة، فيما يقّسمها منهم اثلث إىل مشاركة وغري مشاركة
 .(150، صفحة 2008

سانياً مجع املعلومات وخباصة إذا كان موضوع الدراسة سلوكاً إن ويف مجيع األحوال تفضل طريقة املالحظة املباشرة يف
 ظاهرة اجتماعية حمددة. معيناً أو

 جمتمع الدراسة. 
يف إطار حماولة الكشف عما تسعى إليه الدراسة وسعياً لإلجابة عن التساؤالت املطروحة فقد تطلبت هذه الدراسة 

 السودانية(.جمتمعاً واحداً فقط أال هو) مراسلو اإلذاعة 
 : وقع االختيار على )مراسلي اإلذاعة السودانية ابلوالايت( كعينة عمدية مت اختيارها قصدًا لتمثل  عينة الدراسة

 جمتمع الدراسة.
  :تنقسم املصادر  اليت اعتمدت عليها الدراسة إىل قسمني مها:مصادر مجع البياانت 

واملراجع، والدورايت، وشبكة اإلنرتنت،  : وتشمل الكتب،Secondary sourcesاملصادر الثانوية: .أ
 .وكل ما له صلة مبوضوع الدراسة

 (. field study ) الدراسة امليدانية Primary sourcesاملصادر األولية: .ب
 : اثنياً : الدراسة النظرية 
 من هو املراسل اإلذاعي. 
 نة دون سواهاخبار  حملطة إذاعية معييعرفه كرمي شليب أبنه ) هو املراسل الصحفي واملندوب الذي يعمل على جلب األ 

 .(21-20، الصفحات 2008)شليب، 
 الفرق بني املراسل املندوب. 

ابلرغم من وجه الشبه بني اختصاصات ومهام املندوب واملراسل اإلذاعي من حيث الوظيفة املهنية، إال أن كرم شليب يرى 
مكان العمل فقط . ويقول إن ) املندوب هو الصحفي الذي يعمل يف نفس املدينة اليت هبا حمطة الراديو، أن الفرق بينهما 
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شليب، ) أما املراسل فهو الذي يعمل يف مدينة أخرى غري اليت هبا احملطة، سواء كانت هذه املدينة داخل الدولة أو خارجها
 .(21، صفحة 2008

 .مواصفات املراسل اإلذاعي الناجح 
 املراسل اإلذاعي جيب أن يتحلى ببعض السمات املهنية اليت تساعده على أداء رسالته نذكر منها:

: جيب على املراسل اإلذاعي أن يكون شاماًل يف أداء وظيفته دون التقيد بتخصص معني كاملراسل)  مشولية األداء .1
 الرايضي أو االقتصادي أو احلريب( ألنه ال يوجد يف العمل اإلعالمي ختصص امسه املراسل بل يوجد الصحفي شامل.

لقدرات الفنية املوهبة وتطوير األداء وبناء ا: أقصر السبل لتحقيق النجاح يف مهنة املراسل هو صقل التدريب املستمر .2
عرب الدورات التدريبية املستمرة. ) فاملراسل الناحج هو من يطور نفسه بنفسه من خالل تطوير أساليب العمل احلديث 

  .(2018)الزبيدي،  عرب اإلنرتنت(
يتجرد من كل أهواءه النفسية ويعمل بكل حيادية وصفاء روح دون : املراسل الناجح هو الذي التجرد ونكران الذات .3

 االنتماء جلهة أو لون أو عرق أو لسان، فإذا انصرف ألدائه املهين حتما سيحقق النجاح.
: على املراسل أن ينقل األحداث بكل صدق وموضوعية وأن يظهر احلقيقة كاملة دون زايدة أو  الصدق واملوضوعية .4

 تالعب يف املعاين واملضامني. نقصان أو تبديل أو
: البد أن يكون للمراسل اإلذاعي أسلوبه اخلاص يف معاجلة األخبار والتقارير من حيث الصياغة والتحرير عدم التقليد .5

 واألداء أبمناط غري تقليدية، خاصة يف ظل االنفجار املعريف ، واملعلومايت واالبتكار التكنولوجي.
 أنواع املراسلني اإلذاعيني 
 .(21، صفحة 2008)شليب،  سم كرمي شليب املراسلني اإلذاعيني إىل أربعة أنواع وهم.يق

 :  وهو املراسل الذي يعمل داخل املدينة، ولكنه يف مدينة غري اليت هبا احملطة.مراسل حملي .1
 ة.العواصم العاملية خارج أرض الوطن اليت هبا احملط: هو املراسل الذي يتخذ مقر عمله يف إحدى املراسل اخلارجي .2
: وهو املراسل الذي خيتص بتغطية األخبار يف منطقة أو إقليم معني كاملنطقة العربية أو اإلفريقية املراسل اإلقليمي .3

 مثاًل.
 : هو الذي توفده حمطته إىل مكان معني يف العامل لتغطية حدث هام ويعود بعد مهمته.املراسل املؤقت .4

هبذه املفاهيم فإن هذه الدراسة تستهدف املراسل احمللي الذي يقيم يف مدينة أخرى غري اليت هبا احملطة اإلذاعية األم. 
 فاإلذاعة السودانية لديها العديد من املراسلني منتشرين يف مدن السودان لتغطية األحداث املختلفة.
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 :مهام املراسل اإلذاعي 
اسل اإلذاعي هي مجع املعلومات من مصادرها والتحقق منها وبثها للجمهور : أوىل مهام املر مجع املعلومات .1

 عرب احملطة اإلذاعية اليت يتبع هلا.
: من مهام املراسل اإلذاعي معاجلة املعلومات اليت مجعها يف شكل قوالب إذاعية سواء كانت  حترير األخبار .2

ية، وإعادة صياغتها وتصحيحها من حيث تقارير أو أخبار عاجلة أو ريبوراتجات إذاعية، أو قصص إخبار 
 التدقيق اللغوي واإلمالئي والنحوي قبل إرساهلا حملطته اإلذاعية.

: املراسل اإلذاعي هو الذي حيدد أولوايت العرض حيث يقوم بتمييز األخبار حبسب حتديد أولوايت العرض .3
 هلا. أمهيتها للمستمع، وفقا للسياسية التحريرية للمحطة اإلذاعية اليت يتبع

حضور االجتماعات واملؤمترات واملناسبات الرمسية والشعبية وتزويد نشرات األخبار ابألخبار العاجلة وأحياان  .4
 ينتقل على اهلواء مباشرة لتحقيق السبق الصحفي ملؤسسته اإلعالمية.

 .األدوار الوظيفية للمراسل اإلذاعي 
ب م التنموي، فإذا كان اإلعالم التنموي من مهامه أن يلعال ختتلف وظيفة املراسل اإلذاعي كثرياً عن وظائف اإلعال

دوراً فاعالً يف النهوض ابجملتمعات الريفية، فأنه من أوجب واجبات املراسل اإلذاعي أن يساهم بقدر فاعل يف زايدة 
 الوعي اجملتمعي لسكان الريف، وميكن اإلشارة لألدوار الوظيفية للمراسل اإلذاعي على النحو التايل:

هذه الوظيفة حتتم على املراسل اإلذاعي أن يلعب دور املرشد واملوجه الرتبوي لقيادة يفة التوعية واإلرشاد: وظ .1
اجملتمعات احمللية حنو التنمية وزايدة الوعي الصحي والثقايف وذلك من خالل القصص اإلخبارية والربامج التوعوية 

 املوجه لسكان الريف.
اسات على أنه كل ما كانت وسائل اإلعالم صادقة وأمينة يف نقل األحداث ويف تؤكد الدر وظيفة مراقبة البيئة:  .2

تغطية كل ما يدور يف البيئة احمليطة هبا مبوضوعية، كلما كانت اجلماهري أكثر اهتماماً مبتابعة ما حيدث، وأكثر إدراكاً 
 .(21)أبو يوسف، صفحة  لواقعها.
فإن إحاطة اجلماهري علمًا مبا يدور حوهلم ومدهم ابملعلمات احلقيقية فإن ذلك يكسب املراسل اإلذاعي مزيداً وابلتايل 

من الثقة، ألن احلكومات يف معظم األحيان تفرض سيطرهتا على السياسة التحريرية إلذاعة، وتتدخل يف مضمون الرسالة 
 اجلفاء بني القائم ابالتصال واملستقبل. اإلعالمية املوجهة للمجتمع الريفي، مما خيلق نوع من

كما أن وسائل اإلعالم تلجأ إىل كبار اإلعالميني واالقتصاديني والسياسيني وظيفة حتليل األحداث وتفسريها:  .3
لتفسري ما وراء األخبار واألحداث ذات الطابع التنموي والسياسي فإن املراسل اإلذاعي أيضًا حيتاج إىل من يقوم 
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األحداث وتفسريها نيابة عنه، ويظهر ذلك جلياً من خالل مقاطع التسجيل الصويت للخرباء وصناع بوظيفة حتليل 
 القرار اليت تتخلل التقارير والريبوراتجات اإلذاعية يف بعض األحيان.

كثري من الكتاب والباحثني يعتقدون أن ) وظيفة تشكيل رأي عام واع يقصد هبا يف وظيفة تشكيل الرأي العام:   .4
األساس انتقال املواطنني واجلماهري من جمرد حالة الوعي واملعرفة واالهتمام، إىل مرحلة احلركة، وتشكيل قوة ضغط 

أبو يوسف، ) ومنظمة، تتحرك وفق حساابت حمددة، جتمعها رؤى مشرتكة، لتحقيق أهداف معينة معنوية ملموسة
 .(23صفحة 
فإن دور املراسل اإلذاعي ال ينحصر يف نقل آراء املسئولني والتبشري بسياسات احلكومة، بل يتعداها إىل وابلتايل 

صناعة القرار وقيادة الرأي العام، وذلك من خالل بلورة األفكار وكشف الغموض يف القضااي املعتمة ومتليك املواطنني 
 .احلقائق اجملردة

أهم وظائف اإلعالم التنموي وظيفة الرقابة على مؤسسات اجملتمع املدين،  منوظيفة الرقابة على أداء املؤسسات:  .5
وكشف أوجه القصور وجوانب الفساد.) وهي الوظيفة اليت اصطلح على تسميتها يف األدبيات الغربية بوظيفة ) 

بارها ابعتحيث تنظر اجملتمعات الدميقراطية إىل وسائل اإلعالم  .watch dogاحلارس األمني( أو كلب احلراسة 
 .(28)أبو يوسف، صفحة  أحد أهم أدوات الرقابة مثلها يف ذلك مثل الربملان واجملالس النيابية.

وابلتايل فإن املراسل اإلذاعي يستوجب عليه أن يقوم هبذا الدور نيابة عن وسائل اإلعالم التنموي لتحقيق مزيداً من 
 وحتقيق القيم الفاضلة بقيادة اجملتمعات الريفية حنو التنمية ورفاهية اخلدمات. الوضوح والشفافية

 .تقنيات املراسل اإلذاعي 
يف ظل تصاعد األحداث والتطور التكنولوجي البد للمراسل اإلذاعي من أدوات يتقن من خالهلا عمله اإلعالمي 

 األدوات التقنية على النحو التايل:وتساعده يف اختصار الوقت وسرعة اإلجناز. وميكن اإلشارة لتلك 
يتواءم مع  PX 440: أنتجت شركة سوين جهاز تسجيل صويت رقمي من سلسلة جهاز تسجيل صوت رقمي .1

جيجاابيت على اللوحة ابإلضافة  4مدمج وبسعة ختزين قدرها  USBحاجة املراسل اإلذاعي حيث يعمل بواسطة 
يف أغلب األحيان يستخدم بعض املراسلني جهاز اهلاتف ، وتشغيل منع التشويش الذكي. و micro SDلفتحة 

 الذكي يف عمليات التسجيل وهو يؤدي نفس الغرض.
: من أدوات املراسل اإلذاعي اليت تعينه يف عمله البد من توفر جهاز حاسوب اثبت أو حممول جهاز حاسوب .2

 وتزويده أبي من برامج املونتاج الصويت.
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أدويب أدشن يعترب من أهم برامج حترير الصوت اليت أنتجتها شركة  : برانمج  Adobe Auditionبرانمج  .3
أدويب الرائدة يف جمال الصوتيات حيث ميّكن هذا الربانمج املراسل اإلذاعي من التعديل على الصوت ابإلضافة أو 

سات( كاحلذف أو إضافة بعض املؤثرات عليه مثل: تنقية الصوت وتصفيته وتقطيعه وحتريره وإضافة )فالتر ورمي
واخللط، وإضافة الصدى ودمج أصوات فوق أصوات والتالعب فيها وإخراجها بشكل احرتايف كأهنا مت إنتاجها يف 

 أكرب االستوديوهات اإلذاعية.
 :إعداد الرسالة اإلعالمية 

قق أو املراسل اإلذاعي تقع على عاتقه عدة مسؤوليات بدءاً من مجع املادة وحىت إرساهلا حملطته. وهو يلعب دور احمل
الصحفي الذي يذهب للميدان جلمع املعلومات، وهو الذي جيلس على الديسك لتحريرها وهو الذي يقوم بعمليات 
املونتاج، والدوبالج، وهو املذيع الذي يسجل الصوت والفين الذي يعاجله واملخرج احلاذق العليم بفنون اإلخراج، 

 إعداد الرسالة اإلذاعية ومعاجلتها وفقًا للقوالب اإلذاعية وغري ذلك الكثري. لذا يستوجب على املراسل اإلذاعي
 التالية:

يعترب أحد الطرق اليت يتم من خالهلا توصل املعلومات العاجلة لإلذاعة وهو خيتلف عن التقرير   اخلرب القصري: .1
الصويت املسجل من حيث املدة الزمنية والصياغة اخلربية، وعادة ما يتّكون اخلرب القصري من بضع أسطر، وتكفي 

يف النشرة  أن يذاع يف موجز األخبار أو ثالث أو أربع مجل لصياغته وال تتجاوز مدته عشرون اثنية أو أقل. ويصلح
 الكاملة. وينقسم هيكل اخلرب القصري إىل جزءين مها :

وهذا اجلزء جييب على السؤال: ) ما هي املعلومات  .: مجلة جلب االنتباه اليت حتتوي على خرب احلدثاجلزء األول .أ
اجلديدة اليت جيب أن يعرفها املستمع( واإلجابة عن هذا السؤال البد أن تكتب يف مجلة واحدة مع مراعاة صياغتها 

 بطريقة جذابة تلفت املستمع.
يب بشكل كد من أن املدخل جي:  معلومات إضافية تتّكون من ثالث مجل أو مجلتني على األقل وجيب التأاجلزء الثاين .ب

 .قاطع عن الشقيقات اخلمس )من/ مىت/ ٔاين/ ماذا / ملاذا(
:  اإلجنليز يطلقون عليه اسم ) الباكج( أو الرزمة: وهو الريبوراتج احلقيقي: وينقسم أو التقرير املغلف الريبوراتج .2

 الريبوراتج املغلف إىل ثالث أشكال وهي:
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 : وهو يتكون من مدخل اخلرب وزاوية اخلرب وخامتة اخلرب. الريبوراتج املغلف بصوت واحد .أ
 نص اخلتام بصوت التسجيل الصويت للمقابلة نص كمدخل بصوت املراسل

 املراسل
 الزمن الكلي للتقرير

 دقيقة واحدة ثواين 10 اثنية 30 اثنية 20

   

 

 
 :ويتكون من نصوص وعدة تسجيالت صوتية.املغلف بتسجيالت صوتية متعددةالريبوراتج  .ب

نص كمدخل بصوت 
 املراسل

تسجيل  صويت 
1 

نص اخلتام بصوت   2تسجيل صويت  2نص 
 املراسل

 الزمن الكلي
 للتقرير املغلق

 دقيقة ونصف 10 15 اثنية 20 اثنية 25 اثنية 20
 إىل دقيقتني ونصف

     
 

 ج. الريبوراتج املغلف أبصوات وخلفية:
نص كمدخل بصوت 

 املراسل
نص اخلتام بصوت   2تسجيل صويت  2نص  1تسجيل صويت 

 املراسل
 الزمن الكلي

 دقيقة ونصف 10 15 اثنية 20 اثنية 25 اثنية 20
 إىل دقيقتني ونصف

     
 خلفية  خلفية  خلفية

 
إن هذا النوع من الريبوراتجات املغلفة خبلفيات صوتية غالباً تعد داخل االستديو بعد عودة املراسل من امليدان، وجيب 

قرأه املراسل يمراعاة تركيب صوت اخللفية عند بدأ عمليات املونتاج، فالبد أن يكون أقل درجة من صوت النص الذي 
ولكن يظل هامساً ومفهوماً، والبد أن تكون بداية قراءة النص وهنايته فاترة، وممزوجة مع النص الذي يليها ألن البداية 

 العنيفة يف مقدمة التسجيل والسكوت املفاجئ عند هنايته يعتربان من عيوب الريبوراتجات املسجلة.

م2020مايو  18( من أعمال الباحث 1الشكل رقم )  

 م2020مايو  18( من أعمال الباحث 2) الشكل رقم
 

م2020مايو  18( من أعمال الباحث 3الشكل رقم )  
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لفرتة م تسجيله داخل االستديو ) أنه يفتقر إىل االنفعال النفسي إذ اويرى رفعت عارف أن عيوب الريبوراتج الذي يت
 اليت متر بني مشاهد احلدث والعودة إىل االستديو كفيلة أبن تفقده هذا احلماس الذي كان متواجدًا وقت املشاهدة

الريبوراتج املغلف جيب أن ال تتعدى ثالثة دقائق ألن أذن املستمع . مع العلم أن مدة (138، صفحة 2015)الضبع، 
 ال تتحمل أكثر من هذه املدة .

 :التقرير اإلذاعي .3
هو عبارة عن نص قصري يقوم املراسل بتحريره وفقاً للمعطيات اليت متليها عليه ظروف تواجده أثناء الريبوراتج يف امليدان 

واحد قد يكون مسجاًل  يُرسل لإلذاعة عرب اإلنرتنت أو الواتساب أو مباشرة  وهو  مقال خمتصر ال تتجاوز مده دقيقة
عرب اهلاتف احملمول. ويتكون هيكل التقرير اإلذاعي من ) بداية، ووسط، وهناية( والبد للتقرير من اإلجابة علي سؤايل )  

 يرفضون يلون إلعداده. ألن بعض املسئولنيكيف / وملاذا (. وابلرغم من سهولة إعداد التقرير إال أن معظم املراسلني ال مي
 اإلدالء بتقارير مسجلة وأحياانً ال جيد املراسل من يتحدث إليه يف امليدان.

 هناك نوعان من التقارير الصوتية مها:أنواع التقرير الصويت  : 
تم معاجلة ي : وهذا النوع يقوم احملررون بكتابته دون  احلاجة للخروج من صالة التحرير، حيثتقرير الديسك .أ

املادة اخلربية اليت أتيت من خمتلف املصادر ) وكاالت األنباء، ومقاالت الصحف، والنصوص، والواثئق أو ابلبحث عرب 
 اإلنرتنت( أو أجراء بعض االتصاالت ابلفاعلني يف اجملتمع وصناع القرار.

قابلة أو مات من خالل املالحظة وامل: وفيه يذهب املراسل إىل ميدان احلدث ويقوم جبمع املعلو تقرير الريبوراتج .ب
 األسئلة حول املوضوع.

 :استطالع رأي الشارع .4
ويعرف بـ ) فوكس بوب( أي صوت الشعب. هو عبارة عن استطالع  بني املواطنني وليس الوزراء أو الرؤساء أو املديرين 

ع استطالع ات نظر خمتلفة. ويسأو املسئولني يف  الدولة، حيث جييب املتحدثون من عامة الناس عن سؤال واحد بوجه
( اثنية. وإلجناز هذا النوع من االستطالع يذهب املراسل اإلذاعي 15( أشخاص على أال يتجاوز املتحدث )6الشارع  لـ)

للسوق أو الشارع العام ويطرح سؤال عن موضوع يشغل أذهان املواطنني يف الساحة السياسية أو االجتماعية أو الصحية 
: ) إىل أي مدى ألتزم املواطنون يف السودان ابحلجر الصحي للحد من خماطر جائحة كروان؟(.  بعد على سيبل املثال

تسجيل آراء املواطنني يعود املراسل لكتابة مدخل االستطالع على أن جييب عن أسئلة مفاتيح اخلرب ) من / ماذا/ أين 
 املواطنني. / مىت( وتكون اإلجاابت على السؤال املطروح من عدة زوااي أبصوات
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 الزاوية: .5
نعين ابلزاوية تناول احلدث من خالل حتليل اخلرباء واملفسرين للموضوع من عدة أركان كل ركن ينظر لتداعيات احلدث 
من زاوية خمتلفة وابلرغم من أن اختيار الزاوية من مسؤولية اجتماع التحرير يف اإلذاعة، إال أنه لعامل البعد املكاين والزماين 

 للمراسل الصحفي أن يعاجل الريبوراتج من الزاوية اليت يرى أهنا حتقق الغرض.حيق 
 العوامل املؤثرة يف أداء املراسل اإلذاعي. 

، : البد للمراسل اإلذاعي من مواكبة الطفرة اهلائلة اليت طرأت يف جمايل تكنولوجيا االتصالعدم توفر األجهزة احلديثة .1
 من أجهزة التسجيل واملونتاج التقليدية وابلتايل فإن تزويد املراسل أبحدثوثورة االتصاالت الرقمية، والتخلص 

 األجهزة يعترب من أوجب واجبات اإلذاعة إذا أرادت التطور ومواكبة األحداث حلظة بلحظة.

ئمة من العوامل املؤثرة يف أداء املراسل اإلذاعي ضعف القدرات الفنية واملهنية، فالبد من توفري أجواء مال التدريب: .2
لرفع القدرات والتدريب املستمر داخلياً وخارجياً، كل ما كان املراسل سليم اللغة قادر على التعامل مع التكنولوجيا  

 كلما كانت رسالته فاعلة ومؤثرة على املستمع ، وجاذبة للجمهور.

املهنة من داخل  واجباهتم: معظم مراسلي اإلذاعة السودانية يف والايت السودان املختلفة يؤدون التدخالت السياسية .3
مقر أمانة احلكومة أو احمللية الشيء الذي جيعل حتركات املراسل اإلذاعي مرهونة بتحركات احلكومة، هذا األمر جعل 
بعض املسئولني يعتقدون أن املراسل جزء من موظفي الوالية وابلتايل ال حيق له تغطية أي نشاط إعالمي إال وفقاً 

التدخل السياسي يؤثر سلباً على أداء املراسل اإلذاعي، ورمبا أدي ذلك خللق نوع من التباعد  لرؤيتهم السياسية. وهذا
 ما بني اإلذاعة ومستمعيها.

. العائد املادي للمراسل اإلذاعي ال يتواءم مع اجلهود املبذولة  إلنتاج الرسالة اإلعالمية، ويف ضعف العائد املادي .4
للمراسل ما بني اإلذاعة كمخدم وحكومة الوالية كحاضنة للنشاط اإلعالمي، معظم األحيان تضيع احلقوق املادية 

وابلطبع أن هذا التدخالت ستؤثر سلباً على أداء املراسل اإلذاعي، ورمبا أدى ذلك إىل هروبه إىل مهنة أخرى حبثاً 
 عن حتسني أوضاعة املالية.

   املبحث الثاين: الوعي الصحي 

 .مفهوم الوعي الصحي 

اء علم االجتماع يف تعريف الوعي عموماً وذلك حبسب اجتاهاهتم،  والتخصصات الدقيقة لكل منهم. ولكن اختلف علم
من خالل هذه الدراسة نرى أن تعريف فاروق مداس هو األنسب لتعريف الوعي حيث قال: ) الوعي هو إدراك الفرد 
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الً عن إدراك خصائص العامل ئفه العقلية واجلسمية، فضلنفسه وللبيئة احمليطة به وهو يتضمن هبذا املعىن الفرد لنفسه ولوظا
 .(122، صفحة 2015)عبيدي،  اخلارجي على أساس أنه عضو يف مجاعة.

 أما علماء علم االجتماع الطيب فأهنم ينظرون للوعي من زاوية ختصصاهتم الطبية، ويعرفون الوعي بطريقة تتعلق ابإلدراك
الصحي وقد أورد ذلك حممد منري مرسي يف كتابة التعليم اجلامعي قضاايه واجتاهاته ) أن الوعي الصحي هو إدراك 
للمعارف واحلقائق الصحية واألهداف الصحية وللسلوك الصحي أي ) أنه عملية إدراك الفرد لذاته وإدراك الظروف 

 .(10، صفحة 1977)مرسي،  ة للمجتمع)الصحية( احمليطة، وتكوين اجتاه عقلي حنو  الصحة العام

وهنالك بعض العلماء ربطوا الوعي مبدى جناح العملية االتصالية مبعىن أن االتصال الفعال حيقق قدراً كبريًا من الوعي 
رد على االتصال تساعد الفواإلدراك  العقلي لدى مستقبل الرسالة. ويف غضون ذلك أوضح ) جورج ميد( أن عمليات 

النظر إىل نفسه، والقيام بدور اآلخرين،وتعترب عملية االستدماج لآلخرين، أو مثيل الظروف احمليطة شرط أساسي لظهور 
 .(290، صفحة 1992)اجلوهري و وآخرون،  الوعي

 .دور املراسل اإلذاعي يف تعزيز الوعي الصحي 

املراسل اإلذاعي مل يقتصر على التغطية األخبار واملشاركة يف إنتاج الربامج ومراسلة اإلذاعة ومدها أبهم األحداث  دور
فحسب، بل يتعدى ذلك ليصل إىل املشاركة يف صنع القرار وتوجيه الرأي العام وتغيري سلوك الناس من خالل الربامج 

ة اليت تعزز الربامج اإلرشادية والربامج الرتبوية وغريها من الربامج الثقافياإلذاعية املتخصصة مثل برامج التوعية الصحية و 
 الوعي الثقايف لدى املستمعني.

وحىت يكون املراسل اإلذاعي فاعاًل بني اجملتمعات احمللية وتوجيه جهوده وخرباته املهنية خلدمة اجلمهور وتعزيز الوعي 
 الصحي عليه إتباع اخلطوات التالية:

مهور مبا تقدمه اإلذاعة من معلومات إرشادية وتوعية حتف  لإلذاعة مكانتها كوسيلة اتصال مجاهريي هلا  إقناع  اجل .1
 الفضل يف زايدة الوعي الصحي بني الناس.

هتيئة املناخ املناسب للمستمعني حىت يتمكنوا من متابعة الربامج الصحية على الدوام وتعزيز الثقة واأللفة بني اإلذاعة  .2
 من خالل نقل املعلومات الصادقة اليت تساعد على تعزيز مفاهيم الوعي لدى اجملتمعات احمللية. ومستمعيها

على املراسل اإلذاعي تشجيع مجهور املستمعني ودفعهم لتلقى اجلديد من املعلومات الصحية،  وذلك من خالل طرح  .3
صحي اليت برامج الصحة األولية والتثقيف ال ومناقشة القضااي االجتماعية والصحية اليت هتمهم من الدرجة األوىل، مثل

 تستهدف محاية املرأة والطفل واملسنني من األمراض الوابئية، واألمراض املزمنة.
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على املراسل اإلذاعي السعي ابستمرار لتغيري سلوك اجملتمع احمللي واملمارسات االجتماعية اخلاطئة، مثل ختان اإلانث،  .4
 ؤثر سلباً على صحة األمومة والطفولة، وذلك من عرب الربامج اإلذاعية املختلفة .أو بعض العالجات البلدية اليت تُ 

 من األمهية مبكان إاتحة الفرصة لعيون اجملتمع والفاعلني من الناس للمشاركة يف نشر الوعي الصحياملشاركة والتفاعلية:  .5
 الربامج حية واإلرشادات التوعوية  إليهم  عربعرب اإلذاعة، وذلك من خالل خماطبة جمتمعاهتم احمللية ونفل املعارف الص

 التفاعلية واستطالعات الشارع والريبوراتجات امليدانية اليت يعدها املراسل اإلذاعي.

 .الرسالة اإلذاعية الصحية 

 إعداد الرسالة اإلذاعية املوجه للتوعية الصحية ختتلف عن الرسالة اإلذاعية املوجهة لتخصصات أخرى، حيث أن الرسائل
الصحية تتطلب دراسة اجلمهور املوجه له قبل بداية اإلعداد، وجيب أن تكون خمتصرة ومعربة وسهلة من حيث األسلوب 

 واملضمون.

ويري الدكتور مراد إبراهيم حسين، أن تنوع اجلمهور واتساعه فرض تنوعاً يف مفردات املنظومة اإلعالمية الصحية، وتنوعاً 
 .(66، صفحة 2007)حسين،  املعاجلة، وطرق العرض والتقدمييف اختيار املوضوعات، وأساليب 

 تصميم الرسالة اإلذاعية الصحية : 

 الرسالة الصحية تتطلب إطار خاص ومعلومات متخصصة مصدرها الكادر الطيب أو املختصني يف جمال الصحة والوابئيات.
 أسلوب الرسالة اإلذاعية الصحية: 

من السهل مجع املعلومات الصحية األولية إلعداد رسالة إذاعية ذات طابع صحي ولكن من الصعب جدًا اختيار 
األسلوب الذي يتناسب مع مجهور املستمعني، ألن الربامج الصحية توجه جلمهور عام يستهدف الرجل أو املرأة أو 

ذاعة ختتلف رى، فتوجيه اإلرشادات الصحية عرب اإلالطفل وحىت هلذه العناصر ختتلف الرسائل الصحية من فئة إىل أخ
من املرأة املريضة إىل املرأة احلامل، إىل املرأة املرضعة، وابلتايل على املراسل اإلذاعي  أن خيتار األسلوب املناسب الذي 

 يتوافق مع كافة املستمعني.
 مضمون الرسالة اإلذاعية الصحية: 

ستمع ريها ألهنا حتتوي على بعض املصطلحات الطبيبة قد يشكل فهمها لدى املختتلف الرسالة الصحية يف اإلذاعة عن غ
العادي. وعلى املراسل الذي يقوم إبعداد هذا النوع من الرسائل اختيار اجلملة السهلة  والكلمات البسطة اليت يفهمها 

 عامة الناس وعليه أن حيدد أي من األسلوبني أفصل يف توصيل املعلومات للمتلقيني
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الذي أيمر املستمعني إبتباع اإلرشادات الصحية، وينهاهم عن بعض املمارسات اخلاطئة.  سلوب )اآلمر الناهي(:األ .أ
 ويدعوهم لالمتثال لإلرشادات الطبية دون غريها.

: الذي ينصح املستمعني بضرورة الوقاية الصحية ويرتك هلم مجيع اخليارات مفتوحة بني االمتثال األسلوب )الناصح( .ب
والعالج، أو اختيار املرض. ويف كلتا احلالتني فإن الرسالة اإلعالمية ذات املضمون املرح، واجلميل، واإلجيايب هي  للوقاية

 .األكثر فاعلية يف تعزيز الوعي الصحي

ويرى رؤوف سامل أمحد حسني أستاذ اإلعالم جبامعة القاهرة )ضرورة التزام اإلعالم بشروط أساليب املعاجلة اإلعالمية 
 .(43، صفحة 2019)حسني،  يستخدمها اإلعالم املتخصص والعمل على تكييفها لتناسب مميزاته اخلاصة اليت

 .شروط الرسالة اإلذاعية الصحية 

صوهلا للمتلقي و ترى األستاذة نبيلة بوخبيزة أن الرسالة اإلذاعية الصحية البد أن تتوفر فيها بعض الشروط الفنية لضمان 
 (238-236، الصفحات 2005)مالك،  وهي على النحو التايل

البد للرسالة اإلذاعية الصحية أن توضح عند صياغتها اهلدف من السلوك املرغوب  حتقيقه بصورة جلية  الوضوح : .1
 يفهمها املتلقي خاصة عن كيفية حتضري الدواء واستخدمته ومقاديره.

 : ضروري أن تتالءم الرسالة اإلذاعية ذات املضمون الصحي مع معتقدات اجلمهور احملليالبعد الثقايف االجتماعي .2
 وعاداته ومعارفه، فمىت ما تعارض مضمون الرسالة مع معتقدات املتلقي  تكون عدمية الفائدة.

: البد من استخدام كلمات بسيطة وسهلة ومفهومة لدي املتلقي واالبتعاد عن املصطلحات املعقدة سهولة الفهم .3
 والكلمات الصعبة مثل أمساء األمراض واألدوية الالتينية.

العبارات البسيطة واجلمل القصرية  واالبتعاد عن اجلملة الطويلة اليت جتعل املستمع ينسى مضمون : استخدام االختصار .4
 الرسالة، ويفكر متأماًل يف معاين اجلمل والكلمات الغريبة.

: اختيار الوقت الذي يتناسب مع ظروف اجلمهور املستهدف ابلرسالة فإذا كان اجلمهور املستهدف التوقيت املناسب .5
من فئة الرجال فالتوقيت املناسبة هلم هو الفرتة املسائية عند عودهتم من العمل. وإذا كان اجلمهور من الفئات  ابلرسالة

 النسائية فالفرتة األنسب هي منتصف النهار بعد الفراغ من أشغاهلن املنزلية.

 املبحث الثالث: جائحة كروان 

 .تعريف اجلائحة يف اللغة واالصطالح 
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ها جائحات وجوائح : ويقول الدكتور حسني بن سامل الذهب )اجلوائح مجع جائحة، من جاح : مجعاجلائحة يف لغة -
 .(94، صفحة 2011)الذهب،  جيوح جوحاً،) واجلوح، اإلهالك ، واالستصال

 ونقول : سنة جائحة أي سنة ، جدابء ، غرباء، قاحلة.
فقهي: هي ما أذهب الثمر كله أو بعضه، لعامل مساوي مثل هالك وتلف الزروع أو واجلائحة من منظور إسالمي 

 احملاصيل بسبب اآلفات.
ويقول ابن منظور يف لسان العرب، اجلائحة يف اللغة ) من اجلوح: أي االستئصال، من االجتياح، ويقال: جاحتهم السنة 

، 2011، )سامل حاً وجياحًة، وهي سنة جائحة جدبةجوحاً وجياحة، واجتاحتهم، استأصلت أمواهلم، وهي جتوحهم جو 
 .(240صفحة 

 تعريف اجلائحة اصطالحا : -

: املقصود ابجلائحة هنا: اآلفة اليت هتلك الثمار أو الزروع أو اخلضار املشرتاه بعد بدو صالحها، وهي على  اصطالحا   -
 رؤوس أشجارها، إهالكاً كاماًل أو جزئياً، أو هي ما أتلف من معجوز عن دفعه عادة، قدراً من مثر أو نبات بعد بيعه(

 .(94ة ، صفح2011)سامل، 

 مل تتفق املذاهب األربعة يف تعريف اجلائحة اصطالحاً وتفرقت آرائهم على النحو التايل: -

 : فقد اختلفوا يف بعضهم على تعريف اجلائحة اصطالحاً:املالكية  -

 (240، صفحة 2011)سامل،  : إن اجلائحة هي ) ما ال يستطاع دفعه إن علم به( قال ابن القاسم -
 .(240، صفحة 2011)سامل،  : )اجلائحة هي اآلفة السماوية دون صنع اآلدمي( وقال ابن املاجشون -

 (240، صفحة 2011)سامل،  : )هي ما أُتُلف من معجوز عن عادة قدراً من مثر أو نبات بعد بيعه( وقال ابن عرفة -

 .(240، صفحة 2011)سامل،  )هي كل ما ال يستطاع دفعه كسماوي، وجيش، وسارق(  :وقال خليل -

: وابن ماجشون من املالكية: إن اجلائحة هي كل) آفة أذهبت الثمرة أو بعضها بغري وقال الشافعية واحلنابلة -
، صفحة 2011)سامل،  ية آدمي، أي كل آفة مساوية، احلر والربد، والعطش، والدود واجلراد وغريها مما شاهبها(جنا

240). 

من هذا املنطلق فإن اجلائحة هي كل أمر ال يستطاع دفعه سواء كان ذلك األمر يتعلق بفعل إالهي من السماء أو فعل  -
البشر. والدليل على ذلك قول: جهاد سامل ) إن اجلائحة هي املصيبة والنازلة العظيمة اليت جتتاح املال، وهذا يقال ملن 
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، أو آفة، فكل فعل من هذه األفعال ينطبق مرض داهمو مكامت، أو أهلك ماله سلطان ظامل، أو جيش قاهر، أو عد
 (241، صفحة 2011)سامل،  عليه معىن اجلائحة، اليت حتمل معىن االستئصال واهلالك.

د أي إنسان من وضع ح، كروان( الذي عم كل العامل يف أقل من ثالثة أشهر فقط ومل يتمكن 19إذن فإن وابء )كوفيد 
 له أو مكافحته بغض الطرف إن كان ذلك الوابء من فعل اآلدميني أو السماء. فإنه بال شك حاجة عظيمة.

 covid19تعريف فريوس كروان 
املرض  (، ويُعرف أيًضا ابسم19-كوفيد حسب تعريف منظمة الصحة العاملية فإن فريوس كوروان يعرف اختصاراً بـ )

 2فريوس كوروان املنشأ، ُيسببه  حيواين  مرٌض تنفسي إنتاين ، هو2019رتبط بفريوس كوروان املستجد التنفسي احلاد امل
 .(2020)قريضة،  سارس كوفيد املرتبط ابملتالزمة التنفسية احلادة الشديدة

 م2019ما هو مرض كوفيد  -
املستكشف مؤخراً، ومل يك هناك أي علم بوجود هذا الفريوس  هو مرض معٍد يسببه فريوس كروان 19مرض كوفيد 

، 2020)منظمة األنروا،  م(2019وهذا املرض املستجدين قبل اندالع الفاشية يف مدينة يوهان الصينية يف ديسمرب 
 .(3صفحة 

 19 كوفيد  مرض أعراض -
، 2020)منظمة األنروا،  يف: ، تتمثل19كوفيد ملرض شيوعاً  األكثر األعراض حبسب وثيقة منظمة الصحة العاملية فإن

 (3صفحة 
 . اجلاف والسعال واإلرهاق احلمى .1
 اإلسهال أو احللق، أمل أو الرشح، أو األنف، احتقان أو واألوجاع، اآلالم من املرضى يعاين بعض قد .2
 أي أعراض، عليهم تظهر أن دون ابلعدوى الناس بعض ويصاب تدرجيياً، وتبدأ خفيفة األعراض هذه تكون عادة ما .3

 ابملرض. يشعروا أن ودون

 كل من تقريبا واحد شخص لدى املرض حدة وتشتد خاص، إىل عالج احلاجة دون املرضى من % 80 يتعاىف حنو .4
 التنفس. صعوبة من يعانون حيث 19كوفيد بعدوى يصابون أشخاص 6

 القلب أمراض أو الدم ضغط ارتفاع مثل أساسية مبشكالت طبية املصابني واألشخاص املسنني إصابة احتماالت تزداد .5
 وخيمة. أبمراض السكري، داء أو
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( يوضح األعراض الشائعة ملرض كروان ) املصدر شبكة اإلنرتنت منشورة على الرابط: 4الشكل رقم )
https://ar.wikipedia.org/wiki ) 

 . 19كوفيد مرض ينتشر كيف -
 ،19كوفيد مرض بعدوى األشخاص يصاب أن أشارت منظمة الصحة العاملية يف موقعها اإللكرتوين الرمسي، إىل أنه ميكن

 بواسطة الطرق التالية: .ابلفريوس املصابني اآلخرين األشخاص طريق عن
 عندما أو الفم األنف من تتناثر اليت الصغرية الُقطريات طريق عن شخص آخر إىل شخص من ينتقل املرض  .1

 ابلشخص السليم. وميكن احمليطة األشياء واألسطح على الُقطريات هذه فتتساقط يعطس املصاب، أو الشخص يسعل
 عند ،19 كوفيد مبرض اآلخرون األشخاص يصاب أن حينها

 أفواههم. أو أنفهم أو عينيهم ملس مث األسطح أو األشياء هلذه مالمستهم
 19كوفيد مرض انتشار طرق بشأن اجلارية البحوث تقييم على املنظمة الصحة العاملية اآلن تعكف .2

 طرق الوقاية والعالج. -
 ومع عالجه. . أو19كوفيد مرض من للوقاية حمدد دواء أو لقاح حلظة كتابة هذه الدراسة العلمية أي  حىت يوجد ال

الداعمة،  الرعاية بفضل املرضى معظم األعراض. ويتعاىف لتخفيف من الرعاية الصحية به املصابون يتلقى أن ينبغي ذلك،

https://ar.wikipedia.org/wiki
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 وتتمثل .وعالجه 19 كوفيد مرض من واألدوية للوقاية اللقاحات لتطوير املبذولة اجلهود بتنسيق املنظمة اآلن وتقوم
 .(2020)منظمة األنروا،  للوقاية على النحو التايل: فاعلية األكثر السبل

 تنظيف اليدين ابملاء والصابون، وميكن فركهما مبطهر كحويل. على املواظبة .1
 ورقي. مبنديل أو املرفق بثين السعال أو العطس  عند الفم تغطية .2
 يعطسون. أو يسعلون الذين األشخاص واحد عن مرت عن تقل ال مسافة االبتعاد .3
 التخلص من املنديل وحيد االستعمال عند السعال أو العطس فوراً بعد االستخدام. .4
جتنب املخالطة اللصيقة لألشخاص الذين سافروا إىل مناطق شهد فاشية أو الذين تظهر عليهم أعراض الزكام أو  .5

 أعراض تشبه األنفلونزا.
 وقاية مع حيواانت املزرعة أو الربية واألسطح اليت تالمسها احليواانت.جتنب التعامل املباشر دون  .6
جتنب تناول املنتجات احليوانية غري املطهية مبا يف ذلك اللحوم النيئة والبيض وجتنب شرب احلليب غري املغلي أو غري  .7

 املبسرت.

 املصاب رقم صفر بفريوس كوروان. -

 20 التاريخ الفعلي لظهور فريوس كردوان املستجد الذي اعرتفت به رمسيًا يفكثري من الدول تتهم الصني أبهنا أخفت 
والذي أصيب  M.Chen م. فيما نشرت وكالة رويرتز ) أن املصاب رقم صفر بفريوس كوروان هو إم شني2020يناير 
فشي العدوى يف بتم  ومتاثل للشفاء. ولكن صحيفة ملوند الفرنسية نفت عالقة احلالة رقم )صفر( 2020ديسمرب  8يف 

 (2020)زرواطي،  سوق ) هوانن( حليواانت(.

ويف ذات اإلطار قالت صحيفة ) سواث تشينا مورنينغ بوست( الصينية الناطقة ابإلنكليزية، إن املصاب رقم صفر شخص 
 5إىل  1وى بدأت يف االنتشار بنسبة ، مشرية إىل أن العد2019نوفمرب 17سنة واحلالة ترجع إىل اتريخ  55عمره 

 .إصاابت يومياً، وذلك وفق بياانت رمسية
(، حالة مث 266م بلغ عدد اإلصاابت )2020ديسمرب/ 31وسرعان ما بدأ الفريوس يف التفشي بوترية أكرب، ففي 

 .(2020، )زرواطي ( يف اليوم التايل، حبسب أرقام نشرها أطباء صينيون(.381)
شخصا وعن حالة وفاة واحدة  41م سوى عن إصابة 2020يناير/ 11يف املقابل، مل تعلن السلطات الصينية يف 

 فقط، كما حتفظت بكني على نتائج كافة التحاليل اليت أجرهتا خمترباهتا على األقل يف تلك الفرتة.
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 سوق )األدلة ترجح بشدة إىل ارتباط الفاشية ابلتعرض إىلأوردت منظمة الصحة العاملية يف موقعها اإللكرتوين الرمسي 
. ومل تنتقل العدوى يف هذه املرحلة 2020/يناير 1مأكوالت حبرية يف ووهان. وقد أغلقت السلطات هذه السوق يف 

 .(2020)منظمة األنروا،  بني العاملني يف جمال الرعاية الصحية وال توجد أدلة واضحة على انتقاهلا بني البشر(

 كيف انتشر املرض من الصني إىل العامل -

م احتفلت الصني ابملهرجان الثقايف السنوي الذي أقيم مبدينة )ووهان( مبناسبة حلول العام 2020يناير  18بتاريخ 
لتها طبية أرس ( ألف شخصًا من خمتلف بقاع العامل. ويف نفس اليوم، حذرت جلنة40القمري اجلديد، حيث شارك )

م، 2020يناير/ 22بكني إىل املدينة، من احتمال وقوع "مأساة"، وأوصت إبقرار احلجر الصحي يف ووهان، والذي أقر يف 
لكن، بعد أن غادرها مخسة ماليني شخص، من املرجح أهنم سامهوا يف تفشي فريوس كوروان يف ربوع الصني مث حول 

 .(2020واطي، )زر  العامل(
 

صحيفة إيالف نقال  عن  م حبسب2020يونيو  3إحصائيات انتشار فريوس كروان يف العامل حىت اليوم  -

 .(2020)صحيفة إيالف اإللكرتونية،  منظمة الصحة العاملية

 بداية ظهور املرض يف السودان ومراحل تطوره. -
م حبسب بيان وزير الصحة االحتادي الذي أوضح 2020مارس  13ظهرت جائحة كروان ألول مرة يف السودان بتاريخ 

مارس  12كروان يف والية اخلرطوم وهو رجل تويف بتاريخ   أنه مت البالغ عن أول حالة إصابة مؤكدة بفريوسمن خالله 
 .(2020)موسوعة ويكيبيداي احلرة،  م وكان قد زار اململكة العربية املتحدة يف األسبوع األول من مارس2020

لصحة السوداين وفاة رجل أجنيب أربعيين مصاب بفريوس كروان     ) م أعلن وزير ا2020من مارس  20يف  -
 مل حتدد جنسيته( قدم للبالد قبل أسبوع من وفاته.

( وهو اإلسباين مانويل مارتينيز أول شخص يشفي 2م أعلن السودان شفاء احلالة رقم )2020 مارس 31يف -
 من كوروان ابلسودان.

-  

 حتت العناية حاالت الشفاء حاالت مؤكدة حاالت

6.451.966 6.451.966 3.066.678 3.002.809 

 ( يوضح انتشار فريوس كروان يف العامل، املصدر: ) صحيفة إيالف اإللكرتونية(1اجلدول رقم )
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 تطور املرض وسرعة انتشاره يف السودان -
م بدأت حالة االنتشار اجملتمعي للمرض يف معظم والايت السودان حيث بلغت اإلصاابت ذروهتا يف 2020يف ابريل

حالة مؤكدة خالل شهرين فقط، وقد انتشر املرض يف مجيع والايت  1964مايو وتواصلت وترية االرتفاع لتبلغ 
 السودان بنسب متفاوتة.

  رتة يف السودان حبسب التقرير اليومي ملوقع وزارة الصحة السودانية يف الفاجلدول أدانه يوضح معدالت انتشار املرض
 (2020)موقع وزارة الصحة السودانية،  م2020يونيو  3مارس وحىت  13من 
 
 
 
 

 التدابري االحرتازية للوقائية من  املرض      
 :اختذت احلكومة السودانية عدداً من التدابري االحرتازية ملواجهة فريوس كوروان واحلد من انتشارها منها 

بسبب خماوف من تفشي   ومصر إيطاليا توقف السودان عن إصدار أتشريات ورحالت لثمانية دول مبا يف ذلك .1
 كوروان.

واملدارس السودانية واألجنبية واخلالوي واملعاهد الدينية جبميع املراحل ملدة شهر.  رايض األطفال إغالق .2
 .و املعسكرات وفصول التقوية املهرجاانت ووقف

 .هرة واخلاصة واألجنبية ملدة شوالكليات واملعاهد العليا ومؤسسات التعليم العايل احلكومي اجلامعات إغالق مجيع .3

 منع التجمعات العامة يف األفراح واألتراح واملناسبات العامة. .4

 صباحاً. 6مساًء حىت  6فرض حظر التجوال من الساعة  .5

إغالق كافة احملالت التجارية واألسواق واملطاعم والكافيرتايت وكل األنشطة التجارية ابلوالية عند الساعة الرابعة  .6
 عصراً.

 ل امتحاانت الشهادة السودانية إىل أجل حيدد الحقاً.أتجي .7

 .إيقاف حركة احلافالت والبصات السفرية بني الوالايت .8

 حاالت مؤكدة حاالت الوفاة حاالت الشفاء

1625 307 5310 

 السودان، املصدر/ موقع وزارة الصحة السودانية.( يوضح معدالت املرض يف 2اجلدول رقم )
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ساعة( يف والية اخلرطوم ابتداًء  24الكامل ) حظر التجوال أعلن وزير اإلعالم بداية فرض .9
 أسابيع. 3وملدة  2020 أبريل 18 من

 أايم. 10وملدة  مايو 9ية اخلرطوم ابتداًء منجلنة الطوارئ الصحية متدد احلظر الكامل بوال .10

 اثلثا  : الدراسة امليدانية
 حتليل الدراسة امليدانيةأوال :  

 :(gender)( اجلنس 1اجلدول رقم )  -
 النسبة% التكرار (gender)اجلنس 
 % 32 80 (male)ذكر
 % 8 20 (female)أنثى 

 %100 40 اإلمجايل

( فرداً 32حيث بلغ عددهم ) أن النسبة األكرب من املبحوثني هم من فئة الذكور(  اتضح 1من خالل اجلدول رقم ) -
من مجلة املبحوثني وهذا يعين أن الذكور هم أكثر  %20بنسبة  8فيما بلغ العنصر النسائي فقط  %80بنسبة 

 الفئات تواجداً يف ساحة العمل اإلذاعي )املراسلني(.

 Educational level   ( املستوى التعليمي:2اجلدول رقم ) -

 ( يوضح  أن الغالبية العظمى من املبحوثني هم من من محلة الشهادات اجلامعية حيث بلغ عددهم 2اجلدول رقم )
فيما  %37.5فرداً بنسبة  15ويليهم محلة الشهادات فوق اجلامعية حيث بلغ عددهم   %57.5فرداً بنسة  23

وال يوجد أي من محلة الشهادات الثانوية وما دون. وهذا يؤكد  %5بنسبة  2بلغ عدد محلة الدبلوم العايل فقط 
 أن اإلذاعة  جلأت لتعيني الكوادر املؤهلة، حبثاً عن اجلودة والتطوير املهين.

 
 

 النسبة% التكرار املستوى التعليمي
 %0 صفر اثنوي

 % 5 2 دبلوم عايل
 57.5 23 جامعي

 %37.5 15 فوق اجلامعي

 %100 40 اإلمجايل
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 :املهنة ( 3اجلدول رقم ) -
 النسبة% التكرار املهنة
 60 24 مراسل
 35 14 معد
 5 2 خمرج

 %100 40 اإلمجايل

 ( اتضح إن معظم املبحوثني من فئة املراسلني حيث بلغ عددهم 3من خالل اجلدول رقم  )60مراسالً بنسبة   24 
وجاء املخرجون  %35معداً بنسبة  14حيث بلغ عددهم وجاءت فئة  معدي الربامج اإلذاعية يف املرتبة الثانية  %

 % 5بنسبة  2يف املرتبة الثالثة حيث بلغ عددهم فقط 

(   للمراسل اإلذاعي  دور فعال يف تعزيز الوعي الصحي للحد من خماطر جائحة كروان، كوفيد 4اجلدول رقم ) -
19. 

 النسبة% التكرار آراء املبحوثني
 Strongly Agree 26 65% موافق بشده 

 Agree 13 32.5 موافق 
 %0 صفر Indifferent حمايد 

 %0 صفر Disagree معارض 
 Strongly Disagree 1 2.5% معارض بشده 

 %100 40 اإلمجايل

 ( اتضح أن الذين يوافقون بشدة على أن للمراسل اإلذاعي  دور فعال يف تعزيز الوعي 4من خالل اجلدول رقم )
والذين أجابوا ابملوافقة بلغ   %65فرداً بنسبة  26. بلغ عددهم 19جائحة كروان، كوفيد الصحي للحد من خماطر 

. وهذا يؤكد 2.5أما الذين عارضوا  بشدة فكان واحدًا فقط بنسبة  %32.5فردًا بلغت نسبتهم  13عددهم 
ل الرسائل لسودان من خالفرضية الدراسة اليت تقول أن املراسل اإلذاعي ساهم يف احلد من انتشار جائحة كروان يف ا

 والتقارير والربامج اإلذاعية ذات الطابع التوعوي واإلرشادي.

( تسعى اإلذاعة السودانية لتحقيق أهدافها املهنية، ورسالتها اإلعالمية حنو اجملتمع من خالل 5اجلدول رقم ) -
 توظيف جهود املراسلني الذين اعتمدهتم داخل وخارج السودان.

 النسبة% التكرار آراء املبحوثني
 Strongly Agree 18 45% موافق بشده 

 Agree 19 47.5% موافق 
 Indifferent 2 5% حمايد 

 Disagree 1 2.5% معارض 
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 %0 صفر Strongly Disagree معارض بشده 
 %100 40 اإلمجايل

 ( أوضح أن الذين يوافقون بشدة على أن اإلذاعة السودانية تسعى 5اجلدول رقم  ) رسالتها لتحقيق أهدافها املهنية، و
 18اإلعالمية حنو اجملتمع من خالل توظيف جهود املراسلني الذين اعتمدهتم داخل وخارج السودان بلغ عددهم  

واملعارضون  %5بنسبة  2واحملايدون  %47.5فردا بنسبة  19والذين أجابوا ابملوافقة بلغ عددهم  %45فرداً بنسبة 
هذه النتيجة أتكد أن اإلذاعة السودانية تعتمد على  جهود املراسلني يف حتقيق أهدافها و  %2.5واحد فقط بنسبة 

 ورسالتها اإلعالمية حنو اجملتمع.

 (  على املراسل اإلذاعي أن يكون شامال  يف أداء وظيفته دون التقيد بتخصص معني.6اجلدول رقم ) -

 النسبة% التكرار آراء املبحوثني
 Strongly Agree 31 77.5% موافق بشده 

 Agree 8 20% موافق 
 Indifferent 1 2.5 حمايد 

 %0 صفر Disagree معارض 
 %0 صفر Strongly Disagree معارض بشده 

 %100 40 اإلمجايل

 ( اتضح أن الذين وافقوا بشدة على أن املراسل اإلذاعي جيب أن يكون شاماًل يف أداء 6من خالل اجلدول رقم  )
 8والذين أجابوا ابملوافقة بلـغ عددهم  %77.5فرداً بنسبة  31وظيفته دون التقيد بتخصص معني. بلغ عددهم 

وال أحد عارض هذه الفرضية. وهذا يعين أن مراسل   %2.5واحملايدون واحد فقط بنسبة %20أفراد بنسبة 
 .اإلذاعة السودانية يتصف ابلشمول يف أداء وظيفته دون التقيد بتخصص معني

أقصر السبل لتحقيق النجاح يف مهنة املراسل اإلذاعي هو صقل املوهبة وتطوير األداء وبناء (  7اجلدول رقم ) -
 .القدرات الفنية عرب الدورات التدريبية املستمرة

 النسبة% التكرار آراء املبحوثني
 Strongly Agree 38 95% موافق بشده 

 Agree 2 5% موافق 
 %0 صغر Indifferent حمايد 

 %0 صفر Disagree معارض 
 %0 صفر Strongly Disagree معارض بشده 

 %100 40 اإلمجايل

 ( اتضح أن الذين يوافقون بشدة على أن أقصر السبل لتحقيق النجاح يف مهنة املراسل 7من خالل اجلدول رقم )
فرداً  38ددهم التدريبية املستمرة. بلغ عاإلذاعي هو صقل املوهبة وتطوير األداء وبناء القدرات الفنية عرب الدورات 
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وهذا يؤكد اهتمام اإلذاعة السودانية ابلتدريب املستمر  %5بنسبة  2والذين يوافقون بلغ عددهم  %95بنسبة 
 ورفع القدرات الفنية لدى املراسلني.

البد أن يكون للمراسل اإلذاعي أسلوبه اخلاص يف معاجلة األخبار والتقارير من حيث الصياغة ( 8اجلدول رقم )-
 .والتحرير والقراءة 

 النسبة% التكرار آراء املبحوثني
 Strongly Agree 24 60% موافق بشده 

 Agree 14 35% موافق 
 Indifferent 2 5% حمايد 

 %0 صفر Disagree معارض 
 %0 صفر Strongly Disagree معارض بشده 

 %100 40 اإلمجايل

( اتضح أن الذين يوافقون بشدة على أنه جيب أن يكون للمراسل اإلذاعي أسلوبه اخلاص يف 8من اجلدول رقم ) -
والذين موافقون  %60فرداً بنسبة  24معاجلة األخبار والتقارير من حيث الصياغة والتحرير والقراءة . بلغ عددهم 

. وال يوجد معارض هلذه الفرضية. وهذه النتيجة %5فقط بنسبة   2واحملايدون  %35فرداً بنسبة  14بلغ عددهم 
 تؤكد أن للمراسل السوداين اسلوبه اخلاص يف معاجلة التقارير واألحبار.

على املراسل اإلذاعي أن ينقل األحداث بكل صدق وموضوعية، وأن يُظهر احلقيقة كاملة دون ( 9اجلدول رقم ) -
 زايدة أو نقصان أو تبديل أو تالعب يف املعاين واملضامني.

 النسبة% التكرار آراء املبحوثني
 Strongly Agree 37 92.5 موافق بشده 

 Agree 3 7.5 موافق 
 %0 صفر Indifferent حمايد 

 %0 صفر Disagree معارض 
 %0 صفر Strongly Disagree معارض بشده 

 %100 40 اإلمجايل

 (  يوضح أن الذين يوافقون بشدة على أن املراسل اإلذاعي جيب أن ينقل األحداث بكل صدق 9رقم ) اجلدول
وموضوعية، وأن يُظهر احلقيقة كاملة دون زايدة أو نقصان أو تبديل أو تالعب يف املعاين واملضامني. بلغ عددهم 

وجد حمايد أو معارض هلذه الفرضية وال ي 7.5فقط بنسبة  3والذين يوافقون بلغ عددهم  92.5فردا بنسبة  37
 مما يؤكد صحتها.
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(  املراسل اإلذاعي الناجح هو الذي يتجرد من كل أهواءه النفسية ويعمل بكل حيادية 10اجلدول رقم ) -
 وصفاء روح دون االنتماء جلهة أو لون أو عرق أو لسان.

 النسبة% التكرار آراء املبحوثني
 Strongly Agree 37 92.5 موافق بشده 

 Agree 3 7.5 موافق 
 %0 صفر Indifferent حمايد 

 %0 صفر Disagree معارض 
 %0 صفر Strongly Disagree معارض بشده 

 %100 40 اإلمجايل

( اتضح أن الذين يوافقون بشدة على أن املراسل اإلذاعي الناجح هو الذي يتجرد من  10من خالل اجلدول رقم ) -
 37بكل حيادية وصفاء روح دون االنتماء جلهة أو لون أو عرق أو لسان بلغ عددهم كل أهواءه النفسية ويعمل 

وال يوجد حمايد أو معارض هلذه  %7.5أفراد فقط بنسبة  3والذين يوافقون بلغ عددهم  %92.5فردًا بنسبة 
 الفرضية مما يؤكد صحتها.

لوجيا ج املونتاج الرقمي وتوظيف تكنو ( املراسل اإلذاعي تنقصه اخلربة يف التعامل مع برام11اجلدول رقم ) -
 االتصال واإلنرتنت يف إجناز الرسائل اإلذاعية الفورية.

 النسبة% التكرار آراء املبحوثني
 Strongly Agree 9 22.5% موافق بشده 

 Agree 17 42.5% موافق 
 Indifferent 7 17.5% حمايد 

 Disagree 6 15 معارض 
 Strongly Disagree 1 2.5 معارض بشده 

 %100 40 اإلمجايل

 ( يوضح أن الذين يوافقون بشدة على أن املراسل اإلذاعي تنقصه اخلربة يف التعامل مع برامج 11اجلدول رقم )
أفراد بنسبة  9املونتاج الرقمي وتوظيف تكنولوجيا االتصال واإلنرتنت يف إجناز الرسائل اإلذاعية الفورية. بلغ عددهم 

واملعارضون  17.5أفراد بنسبة  7واحملايدون بلغ عدد  %42.5فرداً بنسبة  17والذين موافقون بلغ عددهم  22.5
وابلرغم من تباين اآلراء حول هذه  %2.5واملعارضون بشدة واحد فقط بنسبة  %15أفراد بنسبة  6بلغ عددهم 

الرقمي هي  ه اخلربة يف التعامل مع أجهزة املونتاجالفرضية إال أن كفة الذين يوافقون على أن املراسل اإلذاعي تنقص
 األرجح.
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(  اإلذاعة السودانية ال هتتم مبراسليها وال توفر هلم أدين مقومات العمل اإلذاعي من   حيت 12اجلدول رقم ) -
 األجهزة واملعدات والدعم الفين واللوجسيت.

 النسبة% التكرار آراء املبحوثني
 Strongly Agree 20 50% موافق بشده 

 Agree 13 32.5% موافق 
 Indifferent 5 12.5 حمايد 

 Disagree 2 5% معارض 
 %0 صفر Strongly Disagree معارض بشده 

 %100 40 اإلمجايل

 ( اتضح أن الذين يوافقون بشدة على أن اإلذاعة السودانية ال هتتم مبراسليها وال توفر 12من خالل اجلدول رقم )
فرداً بنسبة  20هلم أدين مقومات العمل اإلذاعي من حيت األجهزة واملعدات والدعم الفين واللوجسيت. بلغ عددهم 

فقط بنسبة  2والذين عارضوا  12.5بنسبة  5واحملايدون  % 32.5بنسبة  13والذين يوافقون بلغ عددهم 50%
لإلذاعة  تعامل مع أجهزة املونتاج الرقمي.وهنا البد. والرأي الغالب على أن املراسل اإلذاعي تنقصه اخلربة يف ال5%

 السودانية االهتمام هبذا اجلانب.

( جيب على املراسل اإلذاعي أن يلعب دور املرشد واملوجه الرتبوي لقيادة اجملتمعات احمللية 13اجلدول رقم ) -
 .حنو التنمية وزايدة الوعي الصحي والثقايف

 النسبة% التكرار آراء املبحوثني
 Strongly Agree 20 50% موافق بشده 

 Agree 14 35% موافق 
 Indifferent 6 15 حمايد 

 %0 صفر Disagree معارض 
 %0 صفر Strongly Disagree معارض بشده 

 %100 40 اإلمجايل

املوجه و ( يوضح أن الذين يوافقون بشدة على أنه جيب على املراسل اإلذاعي أن يلعب دور املرشد 13اجلدول رقم ) -
والذين  %50فرداً بنسبة  20الرتبوي لقيادة اجملتمعات احمللية حنو التنمية وزايدة الوعي الصحي والثقايف. بلغ عددهم 

وال يوجد معارض هلذه الفرضية. وهذه النتيجة  %15بنسبة  6واحملايدون  %35بنسبة  14يوافقون بلغ عددهم 
 املرشد واملوجه لقيادة اجملتمع احمللي الذي يعيش يف وسطه. تغين أنه البد للمراسل اإلذاعة أن يقوم بدور
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( كل ما كانت اإلذاعة صادقة وأمينة يف نقل األخبار وتغطية األحداث مبوضوعية، كلما كانت 14اجلدول رقم ) -
 اجلماهري أكثر اهتماما  مبتابعتها، وأكثر إدراكا  لدورها الرسايل.

 النسبة% التكرار آراء املبحوثني
 Strongly Agree 36 90% موافق بشده 

 Agree 4 10% موافق 
 %0 صفر Indifferent حمايد 

 %0 صفر Disagree معارض 
 %0 صفر Strongly Disagree معارض بشده 

 %100 40 اإلمجايل

 ( اتضح أن الذين يوافقون بشدة على أن كل ما كانت اإلذاعة صادقة وأمينة يف 14من خالل اجلدول رقم )قل ن
األخبار وتغطية األحداث مبوضوعية، كلما كانت اجلماهري أكثر اهتمامًا مبتابعتها، وأكثر إدراكًا لدورها الرسايل. 

وال يوجد حمايد أو معارض  %10أفراد بنسبة  4والذين يوافقون بلغ عددهم  %90فرداً بنسبة  36بلغ عددهم 
 مما يؤكد صحة هذه الفرضية

اإلذاعي ال ينحصر دوره يف نقل آراء املسئولني والتبشري بسياسات احلكومة، بل ( املراسل 15اجلدول رقم ) -
 يتعداها إىل صناعة القرار وقيادة الرأي العام.

 النسبة% التكرار آراء املبحوثني
 Strongly Agree 26 65% موافق بشده 

 Agree 11 27.5% موافق 
 Indifferent 2 5% حمايد 

 Disagree 1 2.5% معارض 
 %0 صفر Strongly Disagree معارض بشده 

 %100 40 اإلمجايل

( أن الذين يوافقون بشدة على أن املراسل اإلذاعي ال ينحصر دوره يف نقل آراء 15اتضح من خالل اجلدول رقم ) -
فرداً بنسبة  26املسئولني والتبشري بسياسات احلكومة، بل يتعداها إىل صناعة القرار وقيادة الرأي العام. بلغ عددهم 

واملعارضون واحد فقط  %5فقط بنسبة  2واحملايدون  27.5فرداً بنسبة  11والذين يوافقون بلغ عددهم  65%
. وهبذا فأن الرأي الغالب هو أن املراسل اإلذاعي جيب أال ينحصر دوره يف نقل أخبار املسئولني فقط. %2.5بنسبة 

 ي العام.بل يتعداها للمشاركة يف صنع القرار وقيادة الرأ
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( من أهم وظائف املراسل اإلذاعي، وظيفة الرقابة على مؤسسات اجملتمع املدين، وكشف 16اجلدول رقم ) -
 أوجه القصور وجوانب الفساد.

 النسبة% التكرار آراء املبحوثني
 Strongly Agree 18 45% موافق بشده 

 Agree 14 35% موافق 
 Indifferent 6 15% حمايد 

 Disagree 2 5% معارض 
 %0 صفر Strongly Disagree معارض بشده 

 %100 40 اإلمجايل

 ( يوضح أن الذين يوافقون بشدة على أن من أهم وظائف املراسل اإلذاعي، وظيفة الرقابة على 16اجلدول رقم )
والذين  %45فردًا بنسبة  18مؤسسات اجملتمع املدين، وكشف أوجه القصور وجوانب الفساد. بلغ عددهم 

بنسبة  2واملعارضون فقط  %15أفراد بنسبة 6واحملايدون بلغ عددهم  %35فرداً بنسبة  14يوافقون بلغ عددهم 
وهذه النتيجة تؤكد أن من أهم وظائف املراسل اإلذاعي هو الرقابة على املؤسسات اجملتمع املدين وكشف  5%

 أوجه القصور وجوانب الفساد.

لزاوية من مسؤولية اجتماع التحرير يف اإلذاعة، إال أنه لعامل البعد املكاين والزماين إن اختيار ا( 17اجلدول رقم ) -
 حيق للمراسل اإلذاعي أن يعاجل الروبراتج من الزاوية اليت يرى أهنا حتقق الغرض.

 النسبة% التكرار آراء املبحوثني
 Strongly Agree 14 35% موافق بشده 

 Agree 23 57.5 موافق 
 Indifferent 3 7.5 حمايد 

 %0 صفر Disagree معارض 
 %0 صفر Strongly Disagree معارض بشده 

 %100 40 اإلمجايل

 ( اتضح أن الذين يوافقون على إن اختيار الزاوية من مسؤولية اجتماع التحرير يف 17من خالل اجلدول رقم )
ا حتقق اإلذاعي أن يعاجل الروبراتج من الزاوية اليت يرى أهناإلذاعة، إال أنه لعامل البعد املكاين والزماين حيق للمراسل 

واحملايدون  57.5فرداً بنسبة  23والذين يوافقون بلغ عددهم  %35فرداً بنسبة  14الغرض. حيث بلغ عددهم 
 وال يوجد معارضون هلذه الفرضية مما يؤكد صحتها. %7.5بنسبة  3
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ملراسل اإلذاعي ضعف القدرات الفنية واملهنية وعدم التدريب من العوامل املؤثرة يف أداء ا( 18اجلدول رقم ) -
 والتأهيل.

 النسبة% التكرار آراء املبحوثني
 Strongly Agree 25 62.5% موافق بشده 

 Agree 12 30% موافق 
 Indifferent 3 7.5 حمايد 

 %0 صفر Disagree معارض 
 %0 صفر Strongly Disagree معارض بشده 

 %100 40 اإلمجايل

 ( يوضح أن املوافقون بشدة على أن من العوامل املؤثرة يف أداء املراسل اإلذاعي ضعف القدرات 18اجلدول رقم  )
فرداً بنسبة  12واملوافقون بلغ عددهم  %62.5فرداً بنسبة  25الفنية واملهنية وعدم التدريب والتأهيل.بلغ عددهم 

 معارض مما يؤكد صحة هذه الفرضيةوال يوجد  %7.5بنسبة  3واحملايدون فقط  30%
(  كل ما كان املراسل سليم اللغة، قادر على التعامل مع التكنولوجيا فإن رسالته ستكون 19اجلدول رقم ) -

 .فاعلة ومؤثرة على املستمع، وجاذبة للجمهور
 النسبة% التكرار آراء املبحوثني
 Strongly Agree 32 80 موافق بشده 

 Agree 7 17.5 موافق 
 Indifferent 1 2.5 حمايد 

 %0 صفر Disagree معارض 
 %0 صفر Strongly Disagree معارض بشده 

 %100 40 اإلمجايل

 ( اتضح أن الذين يوافقون بشدة على أنه كل ما كان املراسل سليم اللغة، قادر على 19من خالل اجلدول رقم )
فرداً  32على املستمع، وجاذبة للجمهور. بلغ عددهم  التعامل مع التكنولوجيا فإن رسالته ستكون فاعلة ومؤثرة

واحملايدون واحد فقط وال يوجد معارض هلذه الفرضية  %17.5بنسبة  7والذين يوافقون بلغ عددهم  %80بنسبة 
 مما يؤكد صحتها.

حمللية ا معظم املراسلني يف الوالايت يؤدون واجباهتم املهنية من داخل مقر أمانة احلكومة أو( 20اجلدول رقم ) -
 الشيء الذي جيعل حتركات املراسل اإلذاعي مرهونة أبمر حكومة الوالية.

 النسبة% التكرار آراء املبحوثني
 Strongly Agree 13 32.5% موافق بشده 

 Agree 18 45% موافق 
 Indifferent 4 10% حمايد 

 Disagree 3 7.5% معارض 
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 Strongly Disagree 2 5 معارض بشده 
 %100 40 اإلمجايل

 ( يوضح أن عدد الذين يوافقون بشدة أبن معظم املراسلني يف الوالايت يؤدون واجباهتم املهنية من 20اجلدول رقم )
داخل مقر أمانة احلكومة أو احمللية الشيء الذي جيعل حتركات املراسل اإلذاعي مرهونة أبمر حكومة الوالية. بلغ 

 %10بنسبة  4واحملايدون  %45فرداً بنسبة  18ذين يوافقون بلغ عددهم وال %32.5فرداً بنسبة  13عددهم 
وابلرغم من تباين اآلراء إال أن الغالبية  %5فقط بنسبة  2واملعارضون بشدة هم  %7.5بنسبة  3واملعارضون 

 عجز اإلذاعة ىليوافقون على أن  املراسلني يف الوالايت يؤدون واجباهتم املهنية من داخل أماانت احلكومة مما يشري إ
 عن اخلروج من عباءة احلكومة، واالستغالل بذاهتا لضمان احليادية يف الرسالة اإلعالمية وحرية املراسل...

( العائد املادي للمراسل اإلذاعي ضعيف وال يتواءم مع اجلهد املبذول إلنتاج الرسالة 21اجلدول رقم ) -
 اإلعالمية.

ع م( يوضح أن الذين يوافقون بشدة على أن العائد املادي للمراسل اإلذاعي ضعيف وال يتواءم 21اجلدول رقم ) -
من مجلة املبحوثني والذين يوافقون بلغ  %90فرداً بنسبة  36اجلهد املبذول إلنتاج الرسالة اإلعالمية.بلغ عددهم 

 وال يوجد معارض هلذه الفرضية مما يؤكد صحتها. %5أيضاً بنسبة  2واحملايدون  %5بنسبة  2عددهم 

 

ة اإلذاعة كمخدم وحكومة الوالية كحاضنة إعالمي( أحياان  تضيع احلقوق  املادية للمراسل  بني 22اجلدول رقم ) -
 لإلذاعة.

 النسبة% التكرار آراء املبحوثني
 Strongly Agree 22 55% موافق بشده 

 Agree 15 37.5% موافق 
 Indifferent 2 5% حمايد 

 النسبة% التكرار آراء املبحوثني
 Strongly Agree 36 90% موافق بشده 

 Agree 2 5% موافق 
 Indifferent 2 5% حمايد 

 %0 صفر Disagree معارض 
 %0 صفر Strongly Disagree معارض بشده 

 %100 40 اإلمجايل
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 %0 صفر Disagree معارض 
 Strongly Disagree 1 2.5 معارض بشده 

 %100 40 اإلمجايل

( يوضح أن الذين يوافقون بشدة على أنه أحيااًن تضيع احلقوق  املادية للمراسل  بني اإلذاعة  22رقم )اجلدول  -
 %37.5بنسبة  %15والذين يوافقون بلع عددهم  %55فرداُ بنسبة  22كمخدم وحكومة الوالية بلغ عددهم 

باين اآلراء إال أن السواد األعظم . وابلرغم من ت%2.5واملعارضون بشدة واحد فقط بنسبة  %5بنسبة  2واحملايدون 
 من املبحوثني يوافقون على ضياع حقوق املراسل بني اإلذاعة كمخدم والوالية كحاضنة لإلذاعة

 من األمهية مبكان أن تتواءم الرسالة اإلذاعية مع معتقدات اجلمهور احمللي وعاداته ومعارفه.(  23اجلدول رقم ) -

 النسبة% التكرار آراء املبحوثني
 Strongly Agree 12 30% موافق بشده 

 Agree 18 45% موافق 
 Indifferent 6 15% حمايد 

 Disagree 4 10% معارض 
 %0 صفر Strongly Disagree معارض بشده 

 %100 40 اإلمجايل

إلذاعية ا( اتضح أن الذين يوافقون بشدة على أنه من األمهية مبكان أن تتواءم الرسالة 23من خالل اجلدول رقم ) -
فرداً  18واملوافقون بلغ عددهم  %30فرداً بنسبة  12مع معتقدات اجلمهور احمللي وعاداته ومعارفه. بلغ عددهم 

وابلرغم من اختالف اآلراء إال أن الغالبية  %10بنسبة  4واملعارضون  %15بنسبة  6واحملايدون  %45بنسبة 
ءم الرسالة اإلعالمية مع عادات وتقاليد وأعراف أهل املنطقة العظمى من املبحوثني يرون من الضرورة مبكان أن توا

 اليت يقيم فيها مراسل اإلذاعة.

 الدراسة اثنيا  : نتائج
أثبتت الدراسة أن املراسل اإلذاعي ساهم  بقدر كبري يف احلد من انتشار جائحة كروان يف السودان وذلك من  .1

 ذات الطابع التوعوي واإلرشادي الصحي.خالل إعداده للرسائل والتقارير والربامج اإلذاعية 

أثبتت الدراسة أبن اإلذاعة السودانية تعتمد على  جهود مراسليها يف حتقيق أهدافها ورسالتها اإلعالمية حنو  .2
 اجملتمع الريفي، وتغطية األحداث يف األقاليم بدالً من إرسال مندوب خاص لتغطيه األحداث املهمة يف الوالايت.
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 ن املراسل اإلذاعي تنقصه اخلربة الكافية واإلمكاانت الفنية يف التعامل مع برامج وأجهزة املونتاجأثبتت الدراسة أب .3
 الرقمي ملعاجلة التقارير العاجلة ميدانياً وعكسها للبث جبودة عالية.

نع صأثبتت الدراسة أن املراسل اإلذاعي ال ينحصر دوره يف نقل أخبار املسئولني ابلوالايت فقط. بل شارك يف  .4
 القرار وقيادة الرأي العام وتوجيهه من خالل العمل اإلذاعي.

أثبتت الدراسة أن معظم  املراسلني اإلذاعيني يعاجلون الروبراتج  والتقارير من الزاوية  اإلخراجية اليت يروهنا حتقق  .5
 الغرض من التغطية وفقاً لسياسة اإلذاعة دون االنتظار عما يسفر عنه اجتماع التحرير.

ت الدراسة أن عدم التدريب والتأهيل املستمر، وضعف القدرات الفنية تعترب من العوامل املؤثرة   يف أداء أثبت .6
 املراسل اإلذاعي من انحية مهنية.

أثبتت الدراسة أن  معظم املراسلني يف الوالايت يؤدون واجباهتم املهنية من داخل مقر أمانة احلكومة أو احمللية  .7
اعة عن اخلروج من عباءة   احلكومة سياسياً، أو االستغالل بذاهتا لضمان احليادية يف مما يشري إىل عجز اإلذ

 الرسالة اإلعالمية وحرية مراسليها.  .

أثبتت الدراسة أن العائد املادي للمراسل اإلذاعي ضعيف جدًا وال يتواءم مع اجلهد املبذول إلنتاج الرسالة  .8
 اإلعالمية.

 اثلثا : التوصيات. 

ة توفري الدعم الفين والوجسيت وتوفري معينات العمل للمراسلني مع توفري السكن واملكاتب واإلعاشة على اإلذاع .1
والرتحيل من وإىل مواقع األحداث دون االعتماد على احلكومات الوالئية والتقيد بتحركاهتم اليومية. لضمان 

 استغالل وحرية الرسالة اإلذاعية

ل املادية للمراسلني وزايدة استحقاقاهتم املادية أسوة بزمالئهم يف الوسائ توصي الدراسة بضرورة معاجلة األوضاع .2
 اإلعالمية األخرى.

توصي الدراسة بضرورة إفساح جماالت أوسع للمراسلني يف اخلارطة الربانجمية خاصة يف األوقات احلية واملسموعة  .3
ر حىت ال تفقد ملعاجلة الريبوراتج أو التقرييف الريف. مع إعطاءه مزيداً من الصالحيات يف اختيار الزاوية الفنية 

 اإلذاعة سبقها الصحفي لعاملي البعد الزماين واملكاين.

-  
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Abstract 
   This research focuses on digital education as a need, and necessity imposed by reality, 

imposed by the global crisis of (Covid-19) He also talks about the possibility of adopting it as a 

strategic alternative to urban education, about the constraints that prevent this from being achieved, 

and about the nature of those constraints . The researcher made the basis of the research and its 

main reference; the first verse from Surat ‘Al-Alaq’, and it is the Almighty saying: 

(Read: In the Name of your Lord, who created.) ‘Al-Alaq-1’ and this is for many purposes, 

separated from the discussion in his research. He also mentioned some field studies that talk about 

the first experience in digital education or distance education in some countries, especially in 

Morocco, with the suspension of that study. 

The researcher mentioned some previous studies in the field of 
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The researcher also mentioned the research problematic, its importance, objectives, results, 

conclusions, recommendations and references that it adopted. 

ملستخلص :ا  

لعاملية الواقع، وفرضتها أزمة وابء كوروان ا فرضهايتمحور هذا البحث حول التعليم الرقمي ابعتباره حاجة، وضرورة 
 اليت حتول عن اإلكراهات أيضاً [، ويتحدث عن إمكانية اعتماده بدياًل اسرتاتيجياً عن التعليم احلضوري، و 19]كوفيد

جعل الباحث منطلق البحث ومرجعه األساس؛ اآلية الكرمية األوىل من  حتقيق ذلك، وعن طبيعة تلك اإلكراهات. دون
ْسما َرب اَك الَّذاي  سورة العلق وهي قوله تعاىل: ل احلديث عنها يف (، وذلك ألغراض كثرية فصَّ 1)العلق:َخَلَق{ }اقْ رَْأ ابا

عد يف بعض ة اليت تتحدث عن التجربة األوىل يف التعليم الرقمي أو التعليم عن بحبثه. كما أنه ذكر بعض الدراسات امليداني
ئجه، كما ذكر الباحث اشكالية البحث، وأمهيته، وأهدافه، ونتا  تلك الدراسة. لىالدول وخاصة دولة املغرب، مع التعليق ع

 واستنتاجاته، وتوصياته
  

Keywords: Digital Education - Need - Constraints – Studies 

   .التأصيل الشرعي -اإلكراهات -احلاجة –التعليم الرقمي  - الكلمات املفتاحية:
 

 

 املقدمة
 احلمد هلل والصالة والسالم على رسول هللا وآله وصحبه.

 وبعد: فقد فضل هللا عباده ابلعلم واملعرفة، وجعله معيار حياهتم، وتقدمهم، ووسيلة لعبادته، ومعرفته حق املعرفة.
وملا كان احلصول على العلم مقصَد التعلم والتعليم وغايَته؛ أمر هللا عز وجل بشرطه ووسيلته؛ وهي القراءة، وجعلها 

ْسما َرب اَك الَّذاي َخَلَق{ )العلق: الَّذايَن َيْسَتواي (؛ وقال تعاىل أيضاً:}َهْل 1أوََّل ما نزل من كتابه الكرمي فقال: }اقْ رَْأ ابا
 (.9لَّذايَن ال يَ ْعَلُموَن{ )الزمر:يَ ْعَلُموَن َوا

فال يفهم مراد هللا من اآلايت اليت تدل على فضل العلم ومنزلته ابلنظر إىل آحادها فقط؛ بل من خالل النظر فيها 
 مجيعها، وأيضاً من خالل ما ترنو إليه عملية القراءة برمتها حاالً ومآاًل ومقصداً.

ب قروء والوسيلة، مث املقصد تبعاً، ولكٍل من العناصر الثالثة األوىل؛ شروط جيفالقراءة عملية مركبة بني القارئ وامل
أن تتوفر؛ فعلى قدر توفرها يف كل عنصر؛ على قدر ما يتحقق املشروط؛ احلصول العلم؛ الصفةا اليت ميز هللا هبا آدم 

 (. اآلية.31)البقرة: فاستحق السجود له من قبل املالئكة. }َوَعلََّم آَدَم اأْلَْْسَاَء ُكلََّها..{
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 السياق العام:
فقد جاء هذا البحث يف سياق ما يعيشه العامل من أزمة وابئية غريت جمرى حياة اإلنسان يف شىت جماالت احلياة، 
واستدعى التعامل معها بشكل استثنائي، األزمةا اليت أاثرت أسئلًة إشكاليًة كثرية، وخاصة ما يتعلق هبذا اجملال احليوي 

ط جبميع اجملاالت؛ وهو التعليم؛ الذي من أجله جتندت كل اجلهات املعنية؛ من أجل توفري كل الوسائل املمكنة املرتب
لضمان هذا احلق، ومن أجل تسليط الضوء على قضااي التعليم الرقمي يف ظل األزمات النامجة عن األوبئة، وقد اختريت 

ملختلفة النامجة لرقمي يف ظل هذه األزمة، وأيضاً مشلت ما يتعلق ابآلاثر امواضع خمتلفة مهَّت كل اجلوانب املتعلقة ابلتعليم ا
 عن أزمة وابء كوروان.

لمية يف ماليزاي للمشاركة إبسهامات ع –واستجابة للدعوة الكرمية من املركز األكادميي للمؤمترات والنشر العلمي    
املؤمتر العلمي الدويل األول للتعليم عن بُعد ووظائف املستقبل يف ظل األزمات العاملية النامجة عن األوبئة، ومنها أزمة وابء  

إىل توقيف  -ذهتايف إطار عدة تدابري اليت اخت -ها وزارات التعليم يف خمتلف بلدان العامل كروان العاملية واليت اضطرت مع
الدراسة حضورايً يف خمتلف مستوايهتا، وجلأت إىل التعليم عن بعد، أو التعليم الرقمي؛ من أجل ضمان استمرارية العملية 

 التعليمة التعلمية.  
ح ه يف معاجلة قضية التعليم عن بعد، أو التعليم الرقمي الذي أصبوإسهامًا مين كطالب ابحث يف سلك الدكتورا

 احلديث عنه عاملياً أيضاً.
م الرقمي ماليزاي مشكورة هبذا البحث املعنون ب: ]التعلي –أتقدم إىل إدارة املركز األكادميي للمؤمترات والنشر العلمي

 من ضمن حبوث املؤمتر. واحلاجة إليه بني التأصيل الشرعي وإكراهات الواقع[. قصد نشره
 سائال هللا تعاىل العون والتوفيق والسداد.

 خطة البحث.  
 صّدرته أبسئلة إشكالية حمورية وهي: .1

 ما داللة األمر ابلقراءة الوارد يف سورة العلق؟  1.1
 هل القراءة غاية أم وسيلة؟ 1.2
 أين تتجلى احلاجة إىل التعليم الرقمي؟ 1.3
 ما هي إكراهات التعليم الرقمي؟ 1.4
 هل ميكن اعتماد التعليم الرقمي بديال عن التعليم احلضوري؟   1.5

جعلت منطلق البحث ومرجعه األساس، اآليتان الكرميتان، األوىل من سورة العلق، وهي قوله تعاىل: }اقْ َرْأ  .2
ْسما َرب اَك الَّذاي َخَلَق{ )العلق: َوالَّذايَن ال  الَّذايَن يَ ْعَلُمونَ َيْسَتواي (، والثانية من سورة الزمر وهي قوله تعاىل: }َهْل 1ابا

 (. وذلك لألغراض التالية:9يَ ْعَلُموَن{ )الزمر:
 ما تفيده اآليتان من فضل العلم ومنزلته مما يدل داللة واضحة على أمهية طلب العلم. .2.1
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 مث إن التعليم حق مقدس يكفله الشرع احلكيم، وكل املنظمات الدولية. .2.2
م يمة التعلمية فإن كل الوسائل اليت تكسبنا هذا احلق فهي مطلوبة، ومنها التعليأجل استمرار العملية التعلومن  .2.3

 عن بعد.

 أهداف البحث وحدوده .3
 يُتوخى من البحث حتقيق األهداف التالية:

 اإلسهام يف جتليات قضية التعليم الرقمي.  .3.1
 إبراز حاجة الواقع إىل التعليم الرقمي.  .3.2
َيْسَتواي ربط مسألة التعليم عن بعد ابآلية األوىل من سورة العلق" إاقْ رَْأ"، واآلية التاسعة من سورة الزمر، }َهْل  .3.3

 (؛ للداللة على منزلة العلم وفضله. 9الَّذايَن يَ ْعَلُموَن َوالَّذايَن ال يَ ْعَلُموَن{ )الزمر:
 حنو تفعيله، واعتماده. إبراز إشكاليات التعليم الرقمي، واإلكراهات املختلفة .3.4
 ال يتجاوز هذا البحث كونه وصفاً حلالة التعليم الرقمي، وإلكراهاته املتعددة اليت حتول دون تفعيله واعتماده. .3.5

 املنهج املعتمد يف البحث: .4
 نظراً لطبيعة املوضوع سأعتمد املناهج التالية:

 املنهج الوصفي والتحليلي. .4.1
 املنهج االستنباطي .4.2

 يف موضوع التعليم الرقمي  الدراسات السابقة .5
 هناك دراسات كثرية حول التعليم الرقمي مشلت جوانب خمتلفة، منها: 

(، موقع إخباري ar.telquel.maعريب" ) –دراسة حصرية قامت هبا وزارة التعليم نشرها موقع: "تيلكيل .5.1
"، الناشرة للمجلة Tel Quel Médiaابللغة العربية، متجدد على مدار الساعة، اتبع جملموعة "تيلكيل ميداي

"، بعنوان: ]التعليم عن بعد.. نتائج حصرية ألول دراسة تقوم هبا وزارة التعليم[، اتريخ النشر: Tel Quelاألسبوعية "
 .14:30/ 08/06/2020  اتريخ النقل: 22:10 - 2020مايو  11اإلثنني 

 مالحظة!
انجح مائة ابملائة وخاصة يف جمتمع الرقمي،  خالهلا أبن التعليمتبقى هذه الدراسة رْسية أو شبه رْسية ال ميكن اجلزم من  

جهة، كما أنه ال ميكن القياس عليها يف ابقي دول العامل  16الدراسة؛ وأهنا دراسة قاصرة على جهة واحدة من بني 
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، أو على األقل أن يالثالث؛ ألن اجلهات الرْسية تريد إجناح عملية التعليم عن بعد واعتماده بدياًل عن التعليم احلضور 
 يكون مبوازاة التعليم احلضوري.

وهناك تقرير تؤكد من خالله هيئات نقابية مغربية على أن جتربة التعليم الرقمي مل ترق للمستوى الذي ميكن القول: أبهنا  
 كانت انجحة، وهذه خالصة التقرير:

عد، خاصة يف تغطية عملية التعليم عن بكانوا خارج  : أن ثلثي التالميذ يف خمتلف املستوايت،خالصة التقرير
 البوادي وضواحي املدن واألحياء الفقرية.

وأرجع ذلك إىل اجلانب املادي، ومثَّن اجملهودات اليت قدمها كل األطراف لكن النتائج مل تكن ابحلجم املتوقع، وهو 
 ما يعزز ما أشرت إليه يف هذا البحث من إكراهات الواقع.

اإللكرتوين والتعليم عن بعد" من إعداد "كمال جنيب" يتكلم عن كيفية التعليم وهناك كتاب "التعليم  .5.2
ديسمرب  17االلكرتوين، ومميزاتة، وعيوبة والتعليم عن بعد والفصول االلكرتونية. ]اتريخ انشاء امللف إىل اإلنتزنيت:

2019.] 
كة، " ]اتريخ انشاء امللف للشب. وهناك دراسات أخرى مثل كتاب" التعليم اإلكرتوين" ل" ماهر حسن رابح5.3

 07[، وكتاب "إعداد املعلم يف جمال التعليم اإللكرتوين ل" السيد املعداوي" ]اتريخ انشاء امللف للشبكة:2015فرباير 06
 [، وغريها كثري.2009مارس 

 السؤال اإلشكايل األول: 
 ما داللة األمر ابلقراءة الوارد يف سورة العلق؟  

 ملاذا هذا السؤال؟  .1
األمر يستدعي التأمل؛ إذ األمر مل يكن عبثًا أن يبتدئ نزول القرآن الكرمي  ابلدعوة إىل القراءة؛ "إقرأ"، ))وتبدأ 

هبذه الواجهة مع اإلنسان يف أعلى منازله، مدعو اً من ربه إىل أكمل كماالت اإلنسان، وأكرم ما يتناسب « العلق»سورة 
؛ وألن ابلقراءة نتعلم، وابلقراءة ندرك مراد 1لى العقل، ومنارة هديه ورشده((مع كماله وشرفه، وهو القراءة، اليت هى جم

هللا من عباده، وابلقراءة ندرك دوران ورسالتنا يف هذه احلياة، وملاذا خلقنا هللا، وابلقراءة نعلم كيف نعبد هللا، ونؤدي مهمة 
م وترفع على أكمل وجه، ابلقراءة تتقدم األم -واليت هي الغاية من وجودان -االستخالف يف األرض مبختلف جتلياهتا

 رأسها بني األمم، وال سبيل إىل معرفة هللا حق املعرفة إال ابلعلم؛ والقراءة وسيلة ذلك.
القراءة عبادة يتقرب هبا إىل هللا، وعلى قدر ما نقرأ على قدر ما نقرتب، وليس عبثا أن خيتم هللا سورة العلق بقوله: 

أَقْ َرُب َما »َعْن َأيبا ُهَريْ رََة َأنَّ َرُسوَل هللاا َصلَّى هللُا َعَلْيها َوَسلََّم قَاَل: :))(؛ ويف احلديث19ْب{ )العلق: }َواْسُجْد َواْقرَتا 
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ٌد، فََأْكثاُروا الدَُّعاَء(( هللا   قال ، فكلُّ إذًا عبادة ووسيلة ملعرفة هللا واالقرتاب منه، وقد 2َيُكوُن اْلَعْبُد ماْن َرب اها، َوُهَو َساجا
 (19أَنَُّهۥ اَلٓ إالَََٰه إاالَّ ٱَّللَُّ{ )حممد: فَٱۡعَلۡم }تعاىل: 
كناية عن طلب العلم وهو العمل ابملعلوم، "فاعلم "األمر يف قوله: أبن  (3) وقد جاء يف تفسري التحرير والتنوير 

ل العلم وعلمه املؤمنون، وإذا حص وذلك مستعمل يف طلب الدوام عليه ألن النيبء صلى هللا عليه وسلم قد علم ذلك
بذلك مرة واحدة تقرر يف النفس ألن العلم ال حيتمل النقيض فليس األمر به بعد حصوله لطلب حتصيله بل لطلب الثبات 

َي َُّها}فهو على حنو قوله تعاىل: ُنواْ ٱلَّذايَن َءاَمنُ ٓواْ  َيََٰٓ  (136باٱَّللَّا  َوَرُسولاهاۦ{)النساء:َءاما
"مراصد املطالع يف تناسب املقاطع واملطالع"  ه ( يف كتابه٩١١جالل الدين السيوطي )املتوىف:  العالمة وقد أشار

 إىل املناسبة بني مطلع السورة وآجرها فقال:
ْسما َرب اَك{، ويف آخرها: }َواْسُجْد َواْقرَتاْب{، وال خيفى ما بينهما من املناسبة البديعة((  .4))اقرأ: أوهلا: }اقْ َرْأ ابا

كتابة القراءة والمعرفة إىل ستصري ومن أغراض السورة كما ذكر الشيخ الطاهر بن عاشور، ))إمياء إىل أن أمته 
 .5والعلم((

انطالقًا من هذه األمهية للقراءة ميكن القول أبن األمر الوارد يف سورة العلق" إاقْ َرْأ"؛ إمنا يدل داللة واضحة على 
عظيماً، وحسبها أهنا وسيلة ملعرفة هللا، وأهنا معيار تقدم األمم على مجيع األصعدة، وأن أي  أمهية القراءة، وأن هلا شأانً 

 تفريط فيها إن على مستوى األفراد، أو األمة ينعكس سلباً على األمة أفراداً ومجاعات.
ُنوَن  .2 فاُروا َكافًَّة فَ َلْواَل نَ َفَر ماْن ُكل ا لايَ نْ انطالقا من اآليتني الكرميتني التاليتني ومها قوله تعاىل: }َوَما َكاَن اْلُمْؤما

ْم َلَعلَُّهْم حيَْ  ُهْم طَائاَفٌة لايَ تَ َفقَُّهوا يفا الد اينا َولايُ ْنذاُروا قَ ْوَمُهْم إاَذا َرَجُعوا إالَْيها ن ْ (، ومن اآلية الكرمية 122ُروَن{ )التوبة: ذَ فاْرَقٍة ما
 (.19َه إاالَّ اَّللَُّ{ )حممد:وقوله تعاىل: }فَاْعَلْم أَنَُّه اَل إالَ 

ميكن التفريق بني مستوايت القراءة والعلم، فهناك على مستوى حاجة األمة إىل العلوم وطبيعة ختصصها؛ فهذا 
واجب كفائي، لكن إذا فرَّطت األمة فيه يصبح واجبًا عينياً َيمث اجلميع بسببه، أما ما يتعلق مبا ال يعذر املرء جبهله من 

ينه ودنياه ولو ابلقدر الذي حيصل به الواجب؛ فهو واجب عيين انطالقاً من قول هللا تعاىل: }فَاْسأَُلوا أَْهَل تعلم أمور د
ُتْم اَل تَ ْعَلُموَن{ )النحل:   (.43الذ اْكرا إاْن ُكن ْ

ا؛ هإن األمر ابلقراءة يف أول ما أنزل من القرآن له دالالت كثرية، ومقاصد عدة تفيد يف جمموع خالصة القول:
أمهية طلب العلم، ووجوبه، وال َيسقط هذا الواجب وهذا احلق أبي مربر من املربرات، ويكفي أن هللا تعاىل أمر به فقال: 

ينا زادۡ رَّب ا ( وأمر نبيه صلى هللا عليه وسلم أبن يستزيده من العلم فقال: } َوُقل 19ٱَّللَُّ{)حممد:إاالَّ إالَََٰه اَلٓ أَنَُّهۥ فَٱۡعَلۡم } 
 ( ومل َيمره ابالستزادة من شيء آخر غري العلم.114{)طه:اٗ  عاۡلم

 السؤال اإلشكايل الثاين: هل القراءة غاية أم وسيلة؟
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انطالقًا مما سبق فإن القراءة وإن كان األمر الوارد هبا يفيد أمهية طلب العلم، وفضله، ومنزلته كما استفدان؛ فإهنا 
 ل أمهها:تبقى وسيلة لتحقيق مقاصد عدة، لع

(. 19معرفة هللا تعاىل حق املعرفة، وخشيته حق اخلشية، قال تعاىل: }فَاْعَلْم أَنَُّه اَل إاَلَه إاالَّ اَّللَُّ{ )حممد: .1
ْن عاَباداها اْلُعلَ  َا خَيَْشى اَّللََّ ما . َماُء{واملعىن كلما ازداد اإلنسان علماً؛ ازداد معرفة ابهلل، وخشية منه كما قال تعاىل: }إامنَّ

ُ 28)فاطر: َد اَّللَّ (، وأن من وسائل العلم واملعرفة القراءة، وأن العلماء هم العارفون ابهلل حق املعرفة كما قال تعاىل:}َشها
{.)آل عمران:  ْلقاْسطا  (.18أَنَُّه اَل إاَلَه إاالَّ ُهَو َواْلَماَلئاَكُة َوأُوُلو اْلعاْلما قَائاًما ابا

من مقاصد القراءة أيضا: معرفة اإلنسان نواميس الكون وسننه يف األنفس واآلفاق اليت ال تدرك إال ابلعلم،   .2
 والقراءة وسيلة لذلك كله.

من مقاصد القراءة: حتقيق الرقي احلضاري مبختلف جتلياته يف مجيع اجملاالت، واملقام ليس مقام بياهنا،   .3
 والتفصيل فيها.

حتقيق الرقي األخالقي والقيمي فال يستوي الذين يعلمون والذين ال يعلمون، وهذا من مقاصد القراءة:   .4
 اجملال نفسه حيتاج إىل بسط من القول غري أن املقام ال يسمح بذلك.

هذه بعض املقاصد وهي أكثر من أن حتصى حسيب هنا أين أجبت من خالل هذه النماذج من مقاصد القراءة 
   على السؤال اإلشكايل املثار.

 والذي ينبغي التنبيه إليه هو حتديد الفارق أو الضابط بني الغاايت والوسائل، وطبيعة كل منهما.
الفارق أو الضابط هو الثبات، والتغري، فاملعروف عن الوسائل أهنا تتغري حسب الزمان واملكان، واحلاجة، بينما 

ديلة عن العامل اليوم؛ وهو التعليم الرقمي؛ فهو وسيلة باملعروف عن الغاايت الثبات؛ وال أدل على ذلك مما يتحدث عنه 
وسائل أخرى تقليدية، لكن الغاية اليت هي التعليم نفسه، وحتقيق املقصد منه مل تتغري، بل يستعان بكل وسيلة من أجل 

 أال يضيع هذا احلق املقدس.
 صد املرجوة منها اثبتة.: إنه مهما تعددت وسائل التعلم والقراءة؛ فإن الغاية، واملقاخالصة القول

 السؤال اإلشكايل الثالث: أين تتجلى احلاجة إىل التعليم الرقمي؟
إن احلاجة إىل التعليم الرقمي أصبحت ملحة يفرضها الواقع والتطور العلمي، وفرضتها هذه الظروف اليت  .1

"، والعامل ليس بعيداً 19د ى" كوفياقتضت أن يتوقف التعليم احلضوري بسببها، وهو ما يتعلق بوابء كوروان املستجد املسم
عن تكرار التجربة مع جوائح أخرى كثرية وقاان هللا شرها، مث إنه يعد البديل الذي ال مفر منه، سواء اعتمد بدياًل 
اسرتاتيجياً، أو موازايً للتعليم احلضوري. وعلى دول العامل الثالث أن تلحق ابلركب األممي يف جمال حيوي يعد املعيار يف 

 دم أي أمة، ومقياَس حرارة حياهتا؛ ألن التعليم حياة، واجلهل موت.تق
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مث إن الواقع يفرض ذاته؛ حبيث إن الدول اليت ال زالت تعتمد على التعليم التقليدي وحده كخطة )أ( دون   .2
اعتماد خطط أخرى بديلة تلجأ إليها عند الضرورة، أو حينما يرفض عليها الواقع التخلي عن خطة )أ( واللجوء إىل خطة 

خلف على داً يف جمال التعليم، وابلتايل ينعكس هذا الت)ب( كبديل اسرتاتيجي، أو بديل ضروري؛ فهي دول متخلفة ج
 ابقي اجملاالت األخرى؛ ألن التعليم هو مقياس تقدم األمة، أو ختلفها، ومقياس حرارة حياهتا كما أسلفت.

التعليم الرقمي اليوم أصبح ضرورة من الضرورايت؛ ال نقول تلك الضرورة اليت ال تستقيم حياة اإلنسان إال   .3
ا نقول من الضرورايت اليت ال ميكن حتقق اإلقالع يف مثل هذا اجملال احليوي إال هبا، وال ميكن أن حتيا األمة رافعة هبا، وإمن

رأسها عزيزة كرمية إال هبا، إذًا فهو ضرورة اجتماعية، واقتصادية، وحضارية..؛ ملواكبة الركب احلضاري، وحتقيق التقدم 
 اجملايل مبختلف أنواعه.

والصاعد جيل التكنولوجيا ابمتياز، وجيل الذكاء االصطناعي؛ مما سيساعد على االخنراط يف  اجليل احلايل  .4
 التعليم الرقمي بكل كفاءة إذا توفرت الشروط وأزيلت كل الصعوابت واملعيقات اليت حتول دون ذلك.

 خر عن الركب به.أت التعليم الرقمي يساير التطور التكنولوجي الذي ال حيايب أحداً، وال ينتظر أن يلتحق من  .5
إن مظاهر احلاجة إىل التعليم الرقمي أكثر من أن حتصر يف حبث أبكمله بله يف مبحث جزئي   خالصة القول:

كهذا املبحث، وأن تطور اجملتمعات أصبح رهيناً ابملستوى التعليمي لديها، وأنه ال مناص من االخنراط اإلجيايب يف الرقمنة، 
اقتصاد املعرفة، وهو أمر ال ينفصل عن الرقمنة، والتعليم بصفة عامة، والتعليم الرقمي  وخاصة والعامل يتحدث االن عن

 بصفة خاصة.
 

  ما هي إكراهات التعليم الرقمي؟ :السؤال اإلشكال الرابع
  هذا السؤال يثري عدة تساؤالت فرعية، ومنها:

 ما معىن اإلكراه لغة واصطالحاً؟  .1
 وما ذا نعين ابإلكراهات؟ .2
 وما طبيعتها؟   .3
اإلكراه: يقال لغة أكرهته، محلته على أمر هو له كاره، وأكرهته على األمر محلته عليه قهراً، وخالصته هو" إلزام الغري مبا  

 .6ال يريده
 8، وقد ورد مثله يف التعريفات للجرجاين7واصطالحا: هو إجبار أحد أن يعمل عمالً بغري حق دون رضاه ابإلخافة

ملستفاد من مادة "أكره"؛ الينسجم متامًا مع السياق اليت جاءت فيه كلمة "اإلكراهات"؛ لذا ميكن القول: هذا املعىن ا
مية هي: كل ما حيول، أو يُعيق العملية التعليمية التعل -تعددت األْساء واملسمى واحد-اإلكراهات، أو الصعوابت؛ أبن 
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ازي ل اسرتاتيجي، بل رمبا يكون ذلك إذا اعتمد أيضاً بشكل مو عن بعد، وكل ما حيول دون اعتماد التعليم الرقمي كبدي
 مع التعليم احلضوري.

 أما عن اإلكراهات وطبيعتها؛ فهي كثرية ومتنوعة، وقد تكون مادية أو معنوية، أو مها معاً، أذكر منها ما يلي:
يم الرقمي، وهذا ية يف التعلأننا أما جيل ال ميكن أن نعمم احلكم عليه بكونه قادراً أن ينخرط بفعالية وإجياب .1

تلميذ وتلميذة يف مستوى الثانوي التأهيلي،  400وأدرس حوايل  ،احلكم مستنتج من الواقع ابعتباري ممارساً لرسالة التعليم
وحىت هذه التسمية ذاهتا حتتاج إىل إعادة النظر؛ ألن املفروض أنك جتد نفسك أمام متمدرسني مؤهلني بنسبة تؤهلهم 

 توايت أعلى يف جمال التعليم.أكثر إىل مس
من أجل أن يصبح التعليم الرقمي معتمداً رْسياً، وأن يصبح املتعلمون واملرتفقون أمامه سواسية، وقادرين على   .2

االخنراط فيه بفعالية وإجيابية، وحتقيق اإلقالع يف هذا اجملال احليوي؛ حنتاج إىل سنوات، وإىل خطة تدرجيية مدروسة، وإال 
 ت من املتمدرسني الذين ال تسعفهم احللية، وال يتوفرون على أتهيل رقمي ميَك انهم من االخنراط إبجيابية يفسنضحي بفئا

 يتوفرون على الوسائل الضرورية من احلاسوب والشبكة...اخل. التعليم الرقمي، بل ال
هذا اجلانب؛ فال ومن الصعوابت؛ اجلانب املادي ألولياء أمور املتمدرسني، وأن أغلب األسر يعانون من  .3

 يستطيعون توفري وسائل التعليم الرقمي ألبنائهم.
وهذا خيلق إشكااًل آخر وهو أن تعميم التعليم الرقمي سيخلق فروقًا اجتماعيًة خطرية؛ مما سيؤثر على مبدأ  .4

لى الدولة عتكافؤ الفرص، وسُتكرَّس الطبقية يف خمتلف مستوايهتا، وخاصة على مستوى التعليم الذي هو حق اجلميع، و 
 أن توفر الظروف املناسبة جلميع أبناء الشعب، فال فرق بني غنييهم، وفقريهم... 

 .فهذه صعوابت حقيقية؛ ينبغي تذليلها قبل احلديث عن التعليم الرقمي، وحماولة تعميمه، أو جعله بديال اسرتاتيجياً 
 هل ميكن اعتماد التعليم الرقمي بديال عن التعليم احلضوري؟ السؤال اإلشكايل اخلامس:

انطالقا مما سبق ذكره من اإلكراهات، ومن التجربة امليدانية ابعتباري أستاذا ممارساً، أرى أن األمر وإن كان تفرضه 
ي؛ غري ممكن، وخاصة ر الظرفية، وحيتمه الواقع، غري أن اعتماده بشكل كلي دفعة واحدة، واالستغناء به عن التعليم احلضو 

يف دول العامل الثالث؛ ألن ظروفه غري متوفرة، على عدة مستوايت، سواء تعلق األمر ابملتمدرسني، أو ابألطر الرتبوية، أو 
 بغريها.

فلكي يُلجأ إىل التعليم الرقمي جيب توفري الظروف املناسبة، وأتهيل املتمدرسني، واملؤطرين، وجتاوز كل اإلكراهات 
 ها واحلد منها على األقل.أو تذليل
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وملا كان هذا األمر سيأخذ وقتا طويال، وحيتاج إىل موارد مادية وبشرية كان لزاما اعتماد منهج التدرج؛ فيعتمد  
 التعليم الرقمي مبوازاة مع التعليم احلضوري، ويتم الرتكيز يف هذه الفرتة االنتقالية على تكوين وأتهيل املتمدرسني، واألطر

َ ال تكون دورات تدريبية وتكوينية ألولياء األمور الذين  يرغبون يف مساعدة أبنائهم،  الرتبوية، وكذا دورات حتسيسية، وملا
وتوفري ما يلزم من املعدات؛ من أجل حتقيق نقلة نوعية حنو التعليم الرقمي واعتماده كبديل اسرتاتيجي من دون ترك أي 

 التعلمية  برمتها.  خملفات جانبية  فيما خيص العملية التعليمية
إنه بني احلاجة إىل التعليم الرقمي، وإكراهات الواقع ينبغي أن تتجند كل اجلهات املعنية؛ من أجل  خالصة القول:

توفري كل الشروط، وتذليل كل الصعوابت، واعتماد مبدأ التدرج؛ من أجل جتاوز كالإلكراهات، وضمان احلق يف التعليم 
  على حد سواء، ونضمن االنتقال السلس من دون ترك أي خملفات.لكل املعنيني من املتمدرسني

 ملحق حول مفهوم التعليم الرقمي
تتعدد التعاريف املعطاه للتعليم االكرتوين أو التعليم عن بعد، وليس هناك تعريفاً موحداً، غري أنه ميكن القول: أبهنا كلها 

لمعنيني؛ سواء كانوا و املعلومات املتعلقة ابلتعليم، ووسائل إيصاهلا لتتداخل فيما بينها، وترتكز يف جمموعها على التعليم، أ
 متعلمني أو متدربني.

 وأذكر هنا جمموعة من التعاريف دون مناقشتها:
   TIC"9عملية اكتساب املعارف واملهارات من خالل استخدام"  .1
التكنولوجيا،  متَضمَّن يف ذلك مجيع أنواععملية اكتساب املعارف واملهارات بواسطة وسيط لنقل التعليم واملعلومات  .2

   10وأشكال التعلم املختلفة للتعلم عن بعد.
هو أسلوب التعلم املرن ابستخدام املستحداثت التكنولوجيا، وجتهيزات شبكات املعلومات عرب اإلنرتنت معتمداً  .3

دريس، واخلربات تعلمني وهيئة التعلى االتصاالت متعددة االجتاهات، وتقدمي مادة تعليمية هتتم ابلتفاعالت بني امل
   11والربجميات يف أي وقت، ومن أي مكان.

 اخلامتة
 يف هناية هذا البحث، خلصت إىل النتائج التالية:

 النتائج الرئيسية للورقة العلمية: .1
 خلص البحث إىل أن التعليم الرقمي أصبح حاجة، وضرورة ملحة. .1.1
ة الرقمي ابعتباره يُلجأ إليه عند الضرورة فحسب، وإمنا أصبح احلديث عن إمكانيمل يعد احلديث عن التعليم  .1.2

 اعتماده بدياًل عن التعليم احلضوري.
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. وهناك من يرى أن التعليم الرقمي ليس بدياًل عن التعليم احلضوري ولن يكون؛ وإمنا هو تكميلي؛ أي مبوازاة مع 1.3
 التعليم احلضوري.

هلذه النقطة خلص إىل أن التعليم الرقمي أصبح بديال يف الدول املتقدمة، بينما يف دول العامل . عند مناقشة الباحث 1.4
 الثالث من الصعب أن يعتمد كبديل عن التعليم احلضوري وعلى األقل يف األفق املتوسط.

 . استدل الباحث على فضل العلم ومنزلته بنصوص من الكتاب والسنة.1.5
قة الغاية ابلوسيلة، وما مييز كال منهما؛ ابعتبار أن التعليم غاية، وكلَّ ما حيققه وسيلة، . انقش الباحث مسألة عال1.6

 ومن ذلك وسائل التعليم الرقمي.
 .  بني الباحث من خالل السؤال اإلشكايل الرابع، إكراهات اعتماد التعليم الرقمي، وخاصة يف دول العامل الثالث.1.7
 أنه ال ميكن اعتماد التعليم الرقيم بديال هنائيا عن التعليم احلضوري. . خلص الباحث يف النهاية إىل1.8
. ومن مث أوصى الباحث ابعتماد منهج التدرج مراعاة لفئات كثرية من املتمدرسني الذين ال تساعدهم ظروفهم، أو 1.9

 ظروف عائالهتم املادية من االخنراط إبجيابية يف التعليم الرقمي.
 سية للبحث:االستنتاجات الرئي  .2

.  احلديث عن التعليم الرقمي حديث عن أمر مت جتاوزه يف بلدان متقدمة، وال يزال احلديث عنه يتأرجح يف بلدان 2.1
 العامل الثالث بني إمكانية اعتماده من عدمها.

ا سيزيد مم. وأن حماولة اعتماده يف بلدان تطغى عليها الطبقات االجتماعية؛ سيحدث شرخا يف هذه اجملتمعات؛ 2.2
 يف تكريس الطبقية، وسيسهم يف اهلدر املدرسي بشكل خطري، وسيضيع احلق املقدس التعليم..

 . التوصيات3
 بعد أن وضح الباحث الصورة املتعلقة ابلتعليم الرقمي؛ يوصي يف هناية حبثة ابآليت:

لكلي للتعليم الرقمي؛ حول التصور ا. يوصي الباحث العلماء واملهتمني وكل الباحثني بتكثيف اجلهود ببحوث علمية 3.1
 أتصيالً وتنزيال. 

 . على كل الشركاء واملهتمني االخنراط إبجيابية يف تذليل الصعاب حنو التعليم الرقمي.3.2
 .  اعتماد مبدأ التدرج يف أي خطوة من خطوات اعتماد التعليم الرقمي.3.3
 الرتبوية واإلدارية.. أتهيل املعنيني ابلتعليم الرقمي وعلى رأسهم األطر 3.4
.  هتييئ الفضاء املدرسي داخليا وخارجيًا لينسجم مع متطلبات العصر والرقمنة؛ ملواكبة التطور، وتسهل العملية 3.5

التعليمية التعلمية عن طريق التعليم الرقمي مع مراعاة أحوال الكثريين من املتمدرسني، وذوي احلاجات اخلاصة منهم 
 ابلدرجة األوىل.

 أسأل التوفيق والسداد والقبول.وهللا 
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Abstract 

Public policies analysis has become one of the most important political science field. In one 

decade, specialized research in political science has increased, especially after the emergence 

of theoretical approaches of analyzing public policies, as a result of multiplicity of intellectual 

trends and European and Anglo-Saxon political intellectual developments, particularly in the 

post-World War II period. New Historical institutionalism and cognitive approach are two of 

these theoretical approaches. This paper aims to study the contributions of the new Historical 

institutionalism nd cognitive approach in public policy analysis. 
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 امللخص

 واحدة في عشريةف السياسية، العلوم يف أمهية اجملاالت األكثر أحد ميثل أصبح العمومية السياسات حتليل إن

عة من السياسية وال سيما بعد ظهور جممو  العلوم فروع من الفرع هذا يف املتخصصة والدراسات األعمال تضاعفت

تحليل السياسات العمومية كنتيجة لتعدد االجتاهات والتطورات الفكرية السياسية األوروبية ل ةالنظرياملقارابت 

املؤسساتية  املقاربةجند  ةيالنظر املقارابت واألجنلوسكسونية ال سيما يف فرتة ما بعد احلرب العاملية الثانية. من بني هذه 

املؤسساتية  ملقاربةاالورقة إىل دراسة ومعاجلة اسهامات  هذهوبناء عليه هتدف واملقاربة الفكرية.  التارخيية احلديثة

 واملقاربة الفكرية يف جمال حتليل السياسات العمومية. التارخيية احلديثة

             
Keywords : Public policies, Public Policy Analysis, public action, New Historical 

institutionalism, cognitive approach. 

التارخيية ية املؤسسات املقاربةالسياسات العمومية، حتليل السياسات العمومية، الفعل العمومي،  :املفتاحية الكلمات

 ، املقاربة الفكرية.احلديثة

 

 املقدمة

التنموية ها حتقيق براجمها ا مبا فيوغاايهتها لتحقيق أهدافتعترب السياسات العمومية من أهم اآلليات اليت تتخذها الدولة 

تلف امليادين تطور مفهوم وممارسة الدولة وتدخالهتا يف خممبا يتماشى واحتياجات ومتطلبات أفراد اجملتمع. ونتيجة ل

 يف تخصصةاملالدراسات و ، وما واكبه من تراكم األعمال االقتصادية واالجتماعية حلماية املصلحة العامةو السياسية 

 يف حيوية ألكثرا القطاعات حدأ ميثلالعمومية  السياسات حتليلأصبح جمال ، السياسية العلوم فروع من الفرع هذا

، إذ ساهم بشكل مذهل يف جتديد جمموعة من القضااي األساسية يف العلوم السياسية من خالل إفراز السياسية العلوم
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وروبية ة األجمموعة من املقارابت النظرية كنتيجة لتعدد االجتاهات الفكرية والتطورات الفكرية السياسي

ية واألجنلوسكسونية ال سيما يف فرتة ما بعد احلرب العاملية الثانية. من بني هذه املقارابت جند املقاربة املؤسساتية التارخي

وهتدف هذه الدراسة إللقاء الضوء على أهم املقارابت النظرية احلديثة يف جمال حتليل  احلديثة واملقاربة الفكرية.

كل من   مونحتليل مضمن خالل تقدمي دراسة علمية أكادميية ترتكز على  فكيك مضامينهاوت السياسات العمومية

ء إلبرازها وذلك أما خبصوص أمهية الدراسة فال حتتاج إىل كثري من اإلثرا املؤسساتية التارخيية احلديثة واملقاربة الفكرية.

ل العمومي وال سيما لالشكاليات املرتبطة ابلفععلى اعتبار أن حتليل السياسات العمومية يشكل مطلبا معرفيا ابلنظر 

ول وابلتايل فجوهر اإلشكالية هلذه املوضوع تتمحور ح من خالل استنباط مكوانت وخصائص السياسات العمومية.

اسهامات املقاربة املؤسساتية التارخيية احلديثة واملقاربة الفكرية يف حتليل والسياسات العمومية ودراسة حتوهلا من خالل 

  اإلجابة على التساؤل احملوري اآليت:

 إىل أي حد سامهت املؤسساتية التارخيية احلديثة واملقاربة الفكرية يف حتليل السياسات العمومية وابلتايل تفسري

 ؟حتوهلا

أتسيسا على ما سبق، ولإلحاطة مبختلف القضااي وحماولة اإلجابة عن اإلشكالية احملورية للدراسة، فإننا سنعتمد 

مبحثني: يف املبحث األول سنتطرق للمقاربة املؤسساتية التارخيية احلديثة يف حني سنخصص املبحث الثاين على 

 للحديث عن املقاربة الفكرية.

 املبحث األول : املقاربة املؤسساتية التارخيية احلديثة

اتية السوسيولوجية جانب  املؤسستعد املؤسساتية التارخيية احلديثة كأحد تيارات النظرية املؤسساتية احلديثة )إىل 

واملؤسساتية املبنية على االختيار العقالين( مقاربة نظرية األكثر شيوعا يف جمال حتليل السياسات العمومية بشكل 
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خاص والعلوم السياسية بشكل عام. وترتكز هذه املقاربة يف بنائها الفكري على عنصرين أساسني مها البناء املؤسسايت 

. وأتسيسا على ذلك بلورت هذه النظرية منوذجني أساسيني لتحليل السياسات العمومية. ويتعلق وعنصر التاريخ

اسات )املطلب األول( ومنوذج التأثري العكسي للسي ملسارات السياسات العمومية األمر بنموذج اخلصوصية الوطنية

 العمومية )املطلب الثاين(.

 ت السياسات العموميةاملطلب األول: منوذج اخلصوصية الوطنية ملسارا

يف إطار املؤسساتية التارخيية، حاولت جمموعة من الدراسات واألحباث تفسري صياغة وتطور السياسات العمومية 

بصيغة خمتلفة ابختالف الدول. فمن بني أهداف هذه الدراسات واألحباث هو معرفة أسباب اختالف السياسات 

 اجه مشاكل متشاهبة.  العمومية عندما يتعلق األمر بدول خمتلفة تو 

الباحثة األمريكية  استحضار ميكنومن بني الباحثني الذين انلوا شهرة كبرية يف اعتمادهم للمقاربة املؤسساتية التارخيية، 

واليت قامت ابلكثري من الدراسات املقارنة يف جمال السياسات الصحية ، IMMERGUT.E ذات األصول األملانية

اليت اعتمدت مقارابت إصالحية متشاهبة ولكن نتائجها كانت )هذه الدول  والسويديف كل من سويسرا وفرنسا 

( من خالل قياس درجة استعداد جتمعات األطباء للتعامل مع دعاة اإلصالح أخذا بعني االعتبار أتثري البنية خمتلفة

استئنافها لقرار ال  لةاملؤسساتية للنظام السياسي على توقعات هذه التجمعات فيما يتعلق بفرص جناحها يف حا

ففي فرنسا مت اقرار برانمج وطين للتأمني الصحي لكن مبستوايت أداء  .(Hall & Taylor, 1997, p474) يناسبها 

خمتلفة لدى األطباء. أما يف سويسرا، مت دعم نظام التأمني اخلاص، يف حني مت اقرار نظام اخلدمات لدى املستشفيات 

 فالتساؤل الذي يطرح نفسه ملاذا هذا االختالف على مستوى السياسات العمومية؟العمومية ابلسويد. وابلتايل 

 (Maillard & Kübler, 2015, pp.143-144 ) .ابلرغم من مواجهة مشاكل متشاهبة 
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فعند دراسة حلقات اإلصالح هذه، ميكن التوصل إىل نتيجة مفادها أن أتثري مهنة الطب على السياسة الصحية  

قد عموما. فقد نتج ذلك عن الفرص اليت قدمتها األنظمة السياسية املختلفة، وليس بسبب كان أقل مما يعت

االختالفات يف املنظمات الطبية أو االختالفات يف الرتخيص الطيب واحتكار السوق. ففرص الفيتو تسمح إبلغاء 

لتأثري السياسي طرقا خمتلفة لالقرارات السياسية يف مراحل خمتلفة من عملية السياسة، حيث وفر جلماعات املصاحل 

يف األنظمة الثالثة. ففي السويد، مت اختاذ القرارات على مستوى السلطة التنفيذية، من خالل عملية توافقية تعتمد 

على حكم األغلبية ودعم برملاين. أما يف فرنسا، فقد كان اختاذ القرارات خالل اجلمهورية الرابعة يتم يف الربملان، 

فرض أي ف وعات ذات الصلة ابلناخبني املتأرجحني كافية الستخدام حق الفيتو ضد القرارات.حيث كانت اجملم

املرحلة   السلطة التشريعية ابعتبار أن النظام الفرنسي خالل هذهيتطلب موافقة  من قبل السلطة التنفيذية إصالح

كن الدستور اجلمهورية اخلامسة  حيث م كان يتميز هبيمنة املؤسسة الربملانية. وقد استمر هذا الوضع إىل غاية ميالد

رتب عنه إلغاء حق ، مما تتوسيع دائرة سن القواننيالسلطة التنفيذية من جمموعة من االمتيازات واملتمثلة أساسا يف 

وتقنني  مشروع االصالح القائم على دمج األطباء يف املستشفياتالفيتو الربملاين متيحا للجهاز احلكومي من مترير 

ماعات من خالل الدعوة إىل االستفتاءات، جل ،. أما يف سويسرا، فقد مسحت القدرة على نقض القراراتتالتعويضا

املصاحل املتعارضة ابلتهديد بشكل موثوق الستخدام حق الفيتو ضد تشريعات التأمني الصحي. وابلتايل، مل تكن 

اختيارات املهنة هي احلامسة يف تشكيل املنظومة الصحية، ولكن اختيارات جمموعة واسعة من التجمعات والشرائح 

ليت يتم توجيهها من خالل العمليات السياسية مع استحضار درجة التتفاوت يف احلساسية جتاه هذه من الناخبني وا

 .(Immergut, 1992, pp.82-83) الضغوط
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ليس أصحاب املصاحل أو اإليديولوجيات املهيمنة يف هذه البلدان هي اليت تفسر هذا ، IMMERGUTحسب ف

صحاب املصاحل، واملتمثلني أساسا يف الفئة املنتمية للقطاع فأراجع جملموعة من االعتبارات االختالف، وذلك 

 الضغوطات السياسية والتوجهات احلزبية واملنتمية خاصة. كما أن الصحي، كانوا يعارضون أصال هاته اإلصالحات

، رلليسار ليست عامال حمددا، ففي فرنسا مثال احلكومة الدغولية هي اليت تبنت هذا اإلصالح وليس أحزاب اليسا

 أما يف سويسرا فالتحالفات احلزبية ذات التوجهات املختلفة هي اليت ساندت االصالح ودعمته.

هي ما يعرف ابخلصوصية الوطنية أو وزن  ،IMMERGUTفما يفسر اختالف السياسات العمومية، حسب 

ر النهائي تشكل لقراأي أن اجلهة اليت تفرض تصورها يف اختاذ ا. املؤسسات الوطنية يف مسار السياسات العمومية

اخلصوصية الوطنية للمرحلة، وابلتايل ال ميكن أن نكون أمام نفس السياسات العمومية ابلرغم من وجود نفس املشكل 

يف دول خمتلفة. ففي مسار السياسات العمومية، توجد مؤسسة عقدة، ذات قوة يف صناعتها للقرار وابلتايل حتسم 

 الشكل النهائي للسياسات العمومية.

 املطلب الثاين : التأثري العكسي للسياسات العمومية

 اشرتكت جمموعة من الدراسات واألحباث املتمحورة حول املؤسساتية التارخيية، يف دراسة وقع السياسات السابقة

 أن االختيارات السابقة تؤطر السياسات الالحقة وابلتايل مفادها . حيث تنطلق من فكرةعلى السياسات احلالية

 السياسات العمومية. حتولموعة من القيود تساهم يف تضييق هام  تولد جم

 لدراسة االشكاليات املرتبطة بتحول السياسات العمومية. Piersonويف هذا السياق، تندرج األحباث اليت قام هبا 

حيث عمل هذا الباحث على توجيه أعماله صوب حتليل السياسات املرتبطة ابنسحاب أو تراجع دور الدولة يف 

، دخلت 1970ففي سنة  .1979القطاعات االجتماعية، يف كل من بريطانيا والوالايت املتحدة األمريكية منذ سنة 
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تايل القتصادي، وانتشار البطالة... . وابلالدولة الراعية، يف مرحلة توثر جد حرجة، حيث متيزت ببطء النمو ا

ت مما استدعى األمر تراجعها. فانطالقا من ثورة احملافظني بربيطانيا والوالاي أصبحت الدولة الراعية بنفسها مشكال

يف هذا اإلطار عن وقع االصالحات النامجة عن حتول الدولة الراعية حنو  Piersonاملتحدة األمريكية، تساءل 

الية، ابعتبار أن درجة التحول اختلفت بصورة واضحة سواء على مستوى القطاعات االجتماعية أو على النيوليبري 

 دة األمريكية(.بدرجة أكثر من مثيلتها يف الوالايت املتح يف بريطانيا عية كانتامستوى البلدين )فرتاجع الدولة الر 

 :(Maillard & Kübler, 2015, pp.145-146 ) إىل نقطتني أساسيتني، Piersonوعلى هذا األساس، خلص 

أما  .القواعد املؤسساتية هي اليت حتدد مدى جناح أو فشل اإلصالحات اليت تقودها احلكوماتاألوىل مفادها أن 

السياسات السابقة هلا أتثريات عكسية على وضع السياسات العمومية الالحقة. وبعبارة أدق، التأثريات الثانية ف

للسياسات السابقة هي اليت تؤطر مسلسل القرار ابلنسبة للسياسات اجلديدة.ومن بني أهم التأثريات العكسية 

 العكسية ميكن أن نذكر:

  التأثريات العكسية املرتبطة أبصحاب املصاحل، ابعتبار أن السياسات السابقة حتدد هوية وأهداف وموارد هذه

 الفئة؛

 " أتثري ما يعرف بLock-inاسات السابقة تولد شبكة واسعة من االلتزامات وابلتايل تؤطر "، حيث أن السي

 وتوجه السياسات الالحقة؛

  املرتبط ابملعلوماتأتثري اجلانب (Informations ،فالسياسات العمومية السابقة تفرز جمموعة من املعلومات ،)

 ومضمون كل معلومة يصبح عموميا، وابلتايل يوجه السياسات العمومية الالحقة.
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أن السياسات العمومية ال تتحول بشكل كبري، أي أنه من الصعب صياغة  Piersonما أهم ما استنتجه عمو 

سياسات عمومية جديدة خمتلفة عن السياسات العمومية السابقة على اعتبار أن هذه األخرية تؤثر بشكل دائم أتثريا 

 .عكسيا على السياسات الالحقة

مر ة يتم إقامة بنيات اثبتة حمصنة مبجموعة من املكوانت حتميها ويتعلق األفعند صياغة أو بناء السياسات العمومي

ابلفاعلني واملؤسسات واملساطر والقواعد القانونية، كما تنتج منافع متعددة. وابلتايل حتول أو تغري هذه السياسات 

وأزمات كربى  ب صدماتالعمومية يستدعي حتويل كل هذا الرتاكم من املكوانت. وهو ليس ابألمر اهلني حيث يتطل

خارجية. فعلى املستوى الداخلي من الصعب احلصول على توافق بني املكوانت السالفة الذكر ابعتبار أن حتول 

السياسات العمومية يعين تغيري على مستوى شبكة الفاعلني والبنية املؤسساتية واملنظومة القانونية وأيضا منظومة 

كن تفسريه ل يف السياسات العمومية هو حتول جزئي وليس حتوال بنيواي. هذا الطرح مياملنافع واملصاحل. وابلتايل فالتحو 

مت تطويره يف العلوم السياسية  والذي( Path Dependencyانطالقا مبا يسمى بنموذج تبعية للمسار أو تبعية املصدر )

وقد مت استعارته  ،اخليارات اليت مت اختاذها يف املاضي على القرارات احلالية ووزن خالل التسعينيات للتأكيد على ثقل

من خالل أعمال املؤرخة االقتصادية بول ديفيد واليت قامت بتسليط الضوء على حقيقة مفادها أن القرار يف األصل 

 رقى للمستوى األمثلآباثر ال تاألمثال املتخذ ميكن أن يرتتب عنه جمموعة من التبعيات والقيود طويلة األمد مصحوبة 

(Merrien, 2000, p.30) .تسعى إىل  حيث احلديثةالتارخيية  املقاربة املؤسساتية املفهوم يعد جوهر ومركز اهذف

ديثة يف دراسات املؤسساتية احل العمومية. كما يندرج هذا املفهوم يف سياق تفسري استمرارية مسارات السياسات 

 الفعل العمومي.إعادة الدولة إىل قلب مناهج  حولاملرتكزة الثمانينيات 
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 مرتكزين أساسني مرتبطني مبفهوم تبعية للمسار؛ يتعلق األول بفكرة البنية احملفزة Ikenberryويف نفس اإلطار حدد 

أو امليكانيزمات الوظيفية، حيث مبجرد إقامة جمموعة من املؤسسات يتفاعل معها الفاعلون، وابلتايل تعزز منطق 

النسق. كما أن وجود املؤسسات حيفز املمارسات سواء على املستوى الفردي أو اجلماعي فضال على بلورة االبتكارات 

 املؤسساتية املتوافقة. وابلتايل تبعية املصدر تفرض منطق ميكانيزمات التقوية الذاتية، مما يؤدي ابملؤسسات إىل اتباع

سات ليست بنيات ثاين يتمثل يف أتثري التوزيع املرتبط ابملؤسسات. فاملؤساملسارات اليت وضعت يف البداية. املرتكز ال

 ,Thelen, 1999) حمايدة بل متحيزة وتعمل على انتاج آاثر اجتماعية كما تعكس التوزيع غري املتكافئ للسلطات

pp.392-394). 

مل خارجية، كما هو نتاج لعواعموما يعترب منوذج التأثري العكسي التحول على مستوى السياسات العمومية كقاعدة 

يقوده فاعلون فرديون مما جيعل التحول يف السياسات العمومية حتوال جزئيا أي يغلب عليه الطابع الشكلي. لكن 

االعتماد على مفهوم تبعية املصدر، مييل إىل إنتاج فصل صارم إىل حد ما بني قضااي االبتكار املؤسسايت وإعادة 

املقاربة املؤسساتية احلديثة تنظر يف التفاعالت بني املؤسسات واملصاحل بشكل أحادي كما أن .اإلنتاج املؤسسايت

اجلانب، وتصر على احملددات أو املرتكزات اليت تفرضها املؤسسات على املصاحل. ومع ذلك، ال تعمل املؤسسات  

السياق السياسي  كقيود فحسب، بل تعمل أيضا كمصادر اسرتاتيجية للجهات الفاعلة اليت تستجيب للتحول يف

و/أو االقتصادي، وتقدم فرصا جديدة أو تطلق حتدايت جديدة. كما أن البنيات املؤسساتية ميكن أن تؤدي بشكل 

تدرجيي وظائف خمتلفة أو بعيدة كل البعد عن تلك اليت بلورهتا منذ البداية، خصوصا وأهنا ميكن أن تصبح موارد 

 . (Palier & Surel, 2005)  للجهات الفاعلة وليست جمرد قيود
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 املقاربة الفكريةالثاين:  املبحث

إذا كانت املقاربة املؤسساتية احلديثة ترتكز على البعد املؤسسايت يف حتليل السياسات العمومية، فإن املقاربة الفكرية 

تساعد على  املعرفية املفاهيم واملكوانت من مجلة تسمح بتحديدتؤكد على البعد املعريف والفكري يف التحليل، حيث 

أهم )املطلب الثاين(  )املطلب األول( واإلطار املرجعي للسياسات العمومية . وتعترب الرباديغمتفسري الفعل العمومي

 مناذج املقاربة الفكرية. 

 األول: براديغم السياسات العمومية املطلب

 العلمية التغريات حول Thomas Kuhn كون توماس أعمال من املفهوم هذا  Peter Hallهال  بيرت استوحى

 شامل مفهوم الرباديغم كتصور مستعمال،  (Kuhn, 1962) والسيما كتابه املوسوم ببنية الثورات العلميةاجلوهرية 

ال  عادية عمومية سياسات هناك أن Peter Hall ملفهوم يرى هلذا ااستنادا . و العمومية السياسة يف الفاعلني حيرك

العام  احملتوى يف تؤثر ال اليت التغريات الطفيفة بعض ماعدا السنوات مع مرور أو التحول التغري من لكثري تتعرض

تدفع  ضخمة سياسية أحداث أو كربى فكرية لتحوالت فعل كرد أتيت جوهرية تغريات وهناك السياسة، هلذه

 االقتصادية السياسات جمال اثبت يف حيث العمومية، الرباديغم للسياسة يف اجلذري ابلتغيري تتميز عمومية بسياسات

 الكينزي االقتصاد منوذج على التخلي يف الدور احلاسم احلكم إىل اتتشر ومارغريت ريغان روانلد لوصول كان كيف

 .(Muller, 2015, p.55) الدولة لعمل التصور النيوبرايل وهو جديد منوذج حلساب

بشكل  احلسبان يف األخذ االقتصادية، أن السياسات إطار يف كانت وان ،Peter Hall ل عمالهذه األ وأكدت 

 رباديغم، حيث ميكن لحديث مؤسسايت منظور من موسع أطار يف ممكنا أصبح املعتقدات أو لألفكار شامل

 ومبعىن الفاعلني، من جمموعة لألشياء يتقامسها نظرة ، أوأو حتليلي تفسريي منوذج يشكل أن العمومية  السياسات
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 لبلوغ املستعملة األدوات بل العمومية، أهداف السياسات فقط ليس حتدد اليت والقواعد األفكار من بنية هي أدق

 العمومية مواجهتها. السياسات من هذه تستدعي اليت املشكالت طبيعة وحىت األهداف، هذه

 املدى القرار على صناع اسرتاتيجيات واختيارات توجه فإهنا وفلسفي تقين طابع ذات الرباديغمات هذه أن ومبا

 العمومية بشكل خاص السياسات هذه صناعة أثناء العمومي ابلنقاش املهتمة االجتماعية واحلركات الطويل

(Béland, 2002, p.33).  أي أن صانعو السياسات يعملون عادة ضمن إطار من األفكار والقواعد )الرباديغم( اليت

ال حتدد أهداف السياسة واألدوات املستخدمة لتحقيقها فحسب، بل حتدد طبيعة املشكالت اليت من املفرتض 

ملهم، وهو سات حول عمعاجلتها. فهذا اإلطار جزء ال يتجزأ من املصطلحات اليت يتواصل من خالهلا صانعو السيا

 .(Hall P. , 1993, p.279) مؤثر على وجه التحديد ألن الكثري منه يعترب أمرا مفروغا منه وغري قابل للتدقيق ككل

يؤكد مفهوم براديغم السياسات العمومية على دور الفاعلني يف تدبري السياسات العمومية. وهبذه الطريقة،  كما

العمومية ليست نزاعات بني الفاعلني الذين يدافعون عن مصاحل مادية، بل يتصور أن النزاعات حول السياسات 

بني األفكار املختلفة اليت تنقلها اجلهات الفاعلة املعنية. من هذا املنظور، تعكس التطورات والتحوالت هي تصادمات 

ليت توجه السياسات ا اليت حتدث يف السياسات العمومية ببساطة التطورات والتحوالت اليت حتدث يف الرباديغمات

 . .املعنية

كمحددات مركزية يف صنع على ثالثة متغريات   Peter Hallولتفسري التحول يف السياسات العمومية اعتمد 

السياسات العمومية، وتتمثل يف األهداف الشاملة اليت توجه السياسة يف جمال معني، والتقنيات أو أدوات السياسة 

ثالث  Peter Hallومن هذا املنطلق حدد  األهداف، واإلعدادات الدقيقة هلذه األدوات.املستخدمة لتحقيق هذه 

 .(Hall P. , 1993, pp. 273-280) درجات لتحول السياسات العمومية
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التحول يف السياسة العمومية من الدرجة األوىل أييت يف شكل تعديل قواعد معينة للسياسة يف ضوء اخلربة السابقة ف

والتنبؤات املستقبلية. ومع ذلك، تظل أهداف السياسة العمومية وأدوات حتقيقها كما هي. فالتحول من الدرجة 

كون بشكل ل كما أن التغيريات يف هذا املستوى غالبا ما تاألوىل يتوافق مع التعديالت يف استعمال اآلليات والوسائ

 تدرجيي وروتيين الرتباطها القوي ابلسياسات السابقة. 

أما التحول يف السياسات العمومية من الدرجة الثانية فيتميز إبدراج أدوات وأليات جديدة حتقق نفس األهداف اليت 

من  فهذا التحول، الذي يعد أقل ترددا وأكثر أمهية من التحولسعت األدوات واألليات السابقة حتقيقها. وابلتايل 

 الدرجة األوىل، ينطوي على اختيار أنواع بديلة من الوسائل دون تغيري اهلدف املسطر للسياسة العمومية.

 ىابلنسبة للتحول يف السياسات العمومية من الدرجة الثالثة فيتميز ابلتحول اجلذري للغاايت أو األهداف اليت تسع

 السياسة العمومية حتقيقها، كما يشمل تغيري األدوات والوسائل املستخدمة لتحقيق تلك األهداف.

للتحوالت  نسبةيت كنتيجة جملموعة من التعديالت اهلامشية. أما ابلأت التحوالت من الدرجتني األوىل والثانيةوابلتايل، ف

من الدرجة الثالثة فتأيت بسبب أزمة براديغم كنتيجة الختالل الرباديغم القائم وابلتايل أزمة على مستوى الفاعلني 

د فاعلني جدد وابلتايل صعو )التحول على مستوى الرباديغم( واألفكار. الشيء الذي يستوجب نشأة براديغم جديد 

 وظهور أفكار جديدة.

ابألمر اهلني إذ يتم بناء على تصادم  ابملسألة البسيطة أو راديغم قائم إىل براديغم جديد ليسغري أن االنتقال من ب

وتنافس فاعلني حاملني أو منضويني حتت لواء براديغم حمدد وهلم قيم وأفكار حمددة. كما أن تغيري الرباديغم ال يعين 

 ابلضرورة حتول بنيوي للسياسات العمومية.
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أن حتليل هذا املسلسل يتطلب مالحظة أن براديغم السياسات العمومية، من حيث   Hallويف هذا االجتاه، أكد

املبدأ، ال يقاس من الناحية التقنية أو العلمية. حيث يشتمل دائما على درجة من عدم اليقني وانعدام األمن، مما 

راديغمات خمتلفة أن دافعني عن بيرتك جماال للتأويل وحىت على مستوى األفكار فغالبا ما يكون من املستحيل على امل

يتفقوا على معايري للحكم على أفضليتهم الختيار واحد على أساس موضوعي. وبعبارة أخرى، فإن العملية اليت يتم 

فيها استبدال براديغم واحد للسياسات العمومية آبخر ال يستند على قواعد النقاش التقين أو العلمي، بل تستند على 

ياسية واإليديولوجية. وابلتايل فاختيار براديغم السياسات العمومية ينطوي على قرار ذي طبيعة قواعد املطالب الس

سياسية، وهذا القرار ال يعتمد فقط على احلجج املؤيدة أو املعارضة لرباديغم معني، ولكن يستند لتوازانت القوى 

ناء عالقات القوة لى العوامل اليت تقوم على ببني أولئك الذين طرحوا هذه احلجج. وابلتايل، جيب أن يركز التحليل ع

يف  الذي يناسبها  هذه، وكذلك على العناصر األخرى اليت تشكل فرص قيام بعض اجلهات الفاعلة بفرض براديغم

 .(Maillard & Kübler, 2015, pp.162-163 ) جمال سياسي معني

يف العلوم االجتماعية، من قبيل  Kuhnجملموعة من االنتقادات العتماده على الرباديغم العلمي ل  Hallوقد تعرض 

أن براديغم  السياسات العمومية ليس متماسكا وشامال أبدا مثل الرباديغم العلمي، كما أن الطبيعة املهيمنة والفريدة 

ات ار املؤسسات واجلهات الفاعلة املتنافسة ذلرباديغم السياسات العمومية يف أي وقت وال سيما يف ظل استمر 

األفكار والقيم والتمثيالت املختلفة. ورغم تلك االنتقادات إال أن جمموعة من الباحثني عملوا على االستمرار يف 

 و   M. Howlettتفكيك ميكانيزمات التحول على مستوى براديغم السياسات العمومية ويف مقدمتهم الباحثني 

M. Ramesh  لذان قاما بصياغة منوذج لتفسري وحتليل حتول الرباديغم وذلك وفق ستة مراحل تبتدأ من املرحلة ال

العادية حيث تتم تعديالت بسيطة بشكل تدرجيي مرورا مبرحلة احلاالت الشاذة اليت ال ميكن معاجلتها بواسطة 
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ى إىل إضعاف مؤيدي الرباديغم ة الرابعة واليت تسعالرباديغم القائم تليها املرحلة التجريبية واليت هتدف لتعديله مث املرحل

 القائم داخل املنظومة الفرعية املستهدفة مث فرتة الطعن وصوال للمرحلة النهائية واليت يتم خالهلا إضفاء الطابع املؤسسايت

 .(Palier, Surel, & al, 2010, pp.35-36) على الرباديغم اجلديد

 لسياسات العموميةاالطار املرجعي ل: الثاين املطلب

على مفهوم آخر  Pierre Mullerو يف مقدمتهم  اعتمد جمموعة من الباحثني يف جمال حتليل السياسات العمومية،

هذا املفهوم الذي  .(Faure, Pollet, & Warin, 1995, p.43) ابإلطار املرجعي للسياسات العموميةويتعلق األمر 

 :(Muller, 2015, p.55) القيم واملعايري واللوغاريتميات والصورمرتابطة تتمثل يف عن أربعة مستوايت يعرب 

 حتدد إطارا مشوليا  يفهاألساسية ملا هو جيد أو سيئ، مرغوب فيه أو مرفوض. الفاعل متثالت مبثابة القيم هي ف

مييز ما بني جيب عرب الت وبعبارة أدق القيم يتمثل دورها يف رسم اإلطار العام للفعل العمومي، للفعل العمومي

شأنه يف لقيم، مرتبط ابالنقاش حول اإلنصاف مقابل املساواة هو عادة نقاش ف. عمله وما جيب اجتنابه وتفاذيه

 ؛ذلك شأن احلفاظ على الرتابط األسري

 عتبارها حتدد الفوارق بني الواقع املعاش والواقع املأمول، اب اليت هيفاملتعلقة مببادئ العمل العمومي  أما القواعد

 " ؛حيةتعميم التغطية الص" ؛ "جيب حتديث القطاع الفالحيبداًل من القيم: "جيب  الفعلحتدد مبادئ 

  ية اللوغاريتميات على العالقات السببية اليت تعرب عن نظرية الفعل، وحتدد شكل الصيغة املنطقيف حني حتيل

؛ "إذا  "فإهنا ستشجع عملية االستثمار، عملت احلكومة على تبسيط املساطر االداريةن ... فإن": "إذا "إذا كا

 " ؛ مت تشجيع تدريس اللغات فإن اآلفاق املستقبلية للطلبة ستكون واعدة
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  بة التمثل ور مبثاوبعبارة أدق تعد الصأو حىت اللوغاريتميات،  القواعدللقيم، أو  تصورات رمزيةتشكل فالصور أما

 العام الذي يتم تكوينه انطالقا من  سياسة عمومية ما. 

 للربانمج معىن تعطي اليت والتوجيهات التعليمات من جمموعة ابعتباره يضم لسياسات العموميةل رجعيواإلطار امل

انطالقا من . يتحدد الربانمج هذا يف واملؤشرات األهداف حتديد وطرق االختيار شروط من خالل ضبط السياسي،

 .(Muller, 2015, pp.56-57)   مستويني متباينني: ويتعلق األمر ابإلطار املرجعي العام واإلطار املرجعي القطاعي

 من قطاع بكل اخلاصة و التصوراتأخمتلف التصورات  حوله تنتظم شامل متثيل فاإلطار املرجعي العام هو مبثابة

 الدولة لدور احملددة والقواعد اجملتمع، حيملها اليت األساسيةو الكربى  القيم جمموع ويتضمن الشامل، اجملتمع قطاعات

 أن صراعات، حبيثحمطة  كونت ما كثريا  اإلطار املرجعي هلذه املكونة القيم أن غري.السياسات العمومية ودور

 عن خروجها دون الصراعات، وحيول هذه يؤطر الذي الفكري للحقل سياجا ثلمي ما بقدر اتفاقا ثلميال  اإلطار

  .هذا النطاق

 حدود تسييج أثره يف ويتجلى حمددة. لمهنةل أو لقطاع ما رجعياإلطار املرجعي القطاعي فهو مبثابة اإلطار املأما 

وإذا كانت أزمة اإلطار  .الكلي اجملتمع ضمن ميثله مبا حتما القطاع هذا شكل يرتبط لذا.أو املهنة املعنية املعين القطاع

تعجل ابلبحث عن بديل، إال أن اجياد إيطار مرجعي جديد يعترب عملية معقدة ومركبة تتوقف على  املرجعي قد

وجود فاعلني يتبنونه ويسهرون على تطويره والدفاع عنه، حىت يتمكن من كسب مكانته كبديل مبقدوره جتاوز العيوب 

 من عاملني بني التموقع على القدرة هلم ناليت اعرتت اإلطار املرجعي السايق. وهؤوالء الفاعلني هم الوسطاء الذي

 على القدرة هلم فالوسطاء السياسات العمومية، يهم الذي التحول لتفسري أساسيا شرطا وجودهم والذي ميثل املعاين

 ,Jobert B. , 1992) القطاعي والفضاء العام الفضاء أي ،العمومي ابلفعل خاصني خمتلفني فضائني الربط بني
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p.225). جمموعات أو إدارية وكاالت تعمل لدى السياسية النخب من صغرية جمموعة من يتشكل ما والوسيط عادة 

كما أن التحول اجلذري يف السياسات العمومية يف قطاع معني ما يف حلظة معينة، ما   .مهنية تعاضدايت أو مصاحل

يث التكييف يتم بواسطة الوسطاء، ح هو إال تعبري عن تكييف هذه السياسات مع اإلطار املرجعي العام. وهذا

 يشغلون دورا مركزاي يف ميكانيزمات هذا التحول.

لور كل بولتحديد جمال سياسة عمومية من خالل حتديد نطاقها اجلغرايف واالجتماعي واختيار أولوايت أهدافها 

B.Jobert  وP.Muller ( مفهوما يوضح العالقة بني اإلطار املرجعي العام واإلطار املرجعي القطاعيRGS) (Jobert 

& Muller, 1987, p.70) هذه العالقة اليت تساهم أيضا يف تفسري حتول السياسات العمومية. ومن مثة فإن التحول .

ابعتبار أن األمر  ة للفاعلني القطاعيني،يف اإلطار املرجعي يشكل قيدا، ألنه يعيق األسس املعرفية واألطر التنظيمي

يتطلب تكييف السياسات القطاعية القائمة مع اإلطار املرجعي العام اجلديد. وبعبارة أدق عند تغيري اإلطار املرجعي 

العام، فإن األمر يقتضي اخنراط اإلطار املرجعي القطاعي يف هذا التحول ومواكبته، على أساس أن هذا األخري ال 

 ن خيالف املرتكزات األساسية اليت يقوم عليها اإلطار املرجعي العام. ينبغي أ

عموما، ميكن القول أبن التحول على مستوى اإلطار املرجعي القطاعي والذي يتم تفسريه من خالل الدور احملوري 

احلديث عن  نللوسطاء، ال يهم سوى التحول على مستوى السياسة القطاعية املعنية هبذا اإلطار وابلتايل ال ميك

حتول السياسات العمومية. أما التحول على مستوى اإلطار املرجعي العام والذي غالبا ما حتكمه عوامل خارجية 

 الرتباطه بتحول السياق العام للسياسات العمومية فإنه ال يؤدي دائما إىل حتول بنيوي للسياسات العمومية.  
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 خامتة:

لعمومية  من سوسيولوجية املشاكل ا مسألة معقدة ابعتبارها نوعا العموميةة وحتليل السياسات تعد دراس، ختاما

من  الشيء الذي شجع جمموعة تنطلق من هذه األخرية لدراسة كيفية التعامل معها من طرف الفاعلني. كما أهنا

سري حتوهلا. ويف فالباحثني لبلورة جمموعة من املقارابت النظرية الكفيلة بتبسيط عملية حتليل السياسات العمومية وت

مقدمة هذه املقارابت النظرية تطرقنا للمقاربة املؤسساتية احلديثة متمثلة يف املقاربة املؤسساتية التارخيية احلديثة 

بنموذجيها اخلصوصية الوطنية ملسارات السياسات العمومية والتأثري العكسي إضافة للرباديغم واإلطار املرجعي 

 لمقاربة الفكرية. للسياسات العمومية كنموذجي ل

وابلرغم من اختالف آليات هاتني املقاربتني وكيفية تفسريمها للتحول الذي يهم السياسات العمومية، إال أنه يف 

اجململ يتسمان ابلتقارب على مستوى التحليل لدرجة أن مسألة عالقة البنية ابلفاعل ميكن صياغتها صراحة من 

ياغة ت واألطر املعرفية والفكرية وبني اجلهات الفاعلة يف عملية صنع وصخالل حتديد طبيعة العالقة بني املؤسسا

 السياسات العمومية.
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Abstract 
The current study aimed to monitor the reality of employing virtual classrooms 

during the Corona pandemic in the educational environment, as it sheds light on scientific 

research as one of the tools used to face the crisis. The current study is classified within 

the post evaluation studies, where the two questionnaire tools were applied, and the 
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interviews with a sample of male and female teachers in Saudi public education are to be 

judged on the experience from the teachers 'and female teachers' perspective. So the 

number of male and female teachers in the Kingdom of Saudi Arabia participating in the 

current study reached 575 respondents in all regions of the Kingdom. The electronic 

questionnaire tool was applied to reach at all levels, including primary, intermediate and 

secondary levels. It also included public, private and international schools, and Quran 

School. The sample also included experienced teachers rather than newly hired teachers. 

The study found findings about teachers' visions that benefit in developing future visions 

for employing virtual classrooms. 

 املستخلص :

هدفت الدراسة احلالية لرصد واقع توظيف املعلمني واملعلمات الفصول االفرتاضية خالل جائحة كوروان يف 
ألزمة. االبيئة التعليمية، حيث تلقي الضوء على البحث العلمي كأحد األدوات اليت اسُتخدمت ملواجهة 

وُتصنف الدراسة احلالية من ضمن دراسات التقومي البعدي حيث  مت تطبيق أدايت االستبانه، واملقابالت مع 
عينة من املعلمني واملعلمات يف التعليم العام السعودي ليتم احلكم على التجربة من منظور املعلمني واملعلمات. 

مستجيب يف   575السعودية املشاركني يف الدراسة احلالية فبلغ عدد املعلمني واملعلمات يف اململكة العربية 
كافة مناطق اململكة. وطبقت أداة االستبانه اإلليكرتونية حىت مت التوصل للمستوى املطلوب للتمثيل من 
املعلمني واملعلمات يف كافة املراحل، ومشلت املراحل االبتدائية، واملتوسطة، والثانوية. كما مشلت املدارس 

واخلاصة والعاملية وحتفيظ القرآن. ومشلت العينة أيًضا  املعلمني و املعلمات من ذوي اخلربة عوًضا  احلكومية
عن حديثي التعيني. وتوصلت الدراسة إىل نتائج حول رؤى املعلمني  تفيد يف تطوير رؤى مستقبلية لتوظيف 

املرحلة الدراسية، لتدريب، واخلربة، و الفصول االفرتاضية من أمهها: تكرر ظهور متغريات املنطقة التعليمية، وا
نوع املدرسة، ونوع املعلم كعوامل مؤثرة بداللة إحصائية. ومن أهم توصيات الدراسة إجراء اختبارات حضورية 
يف املدارس لضبط عملية اختبار الطالب، ويف املقررات العملية يُقرتح تنظيم الطالب يف جمموعات حبسب 

مرار تدريب للحفاظ على االحرتازات الوقائية والتباعد االجتماعي يف خضم استما تفرضه الظروف املعلمية لل
 اجلائحة.

  
Keywords: Education economics, the cost of education, distance education. 

  اقتصادايت التعليم، كلفة التعليم، التعليم عن بُعد. املفتاحية : الكلمات 
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 مقدمة الدراسة

حيث م وسرت العدوى يف كافة بلدان العامل 2019انتشرت عدوى فايروس كوروان يف بلدة ووهان ابلصني يف هناية عام 
فرضت العدوى التنفسية على احلكومات اختاذ التدابري الوقائية. وكان العزل الصحي أهم تلك التدابري حيث ُفرض حظر 
التجول يف بلدان العامل، وبدأت القطاعات الصحية أبخذ التدابري حلاالت الطوارئ حيث ُفتح ابب العمل التطوعي يف 

ملدى لتأهيل الراغبني يف التطوع، وخيمت حالة الطوارئ على مجيع جمال الرعاية الصحية. وُقدمت برامج قصرية ا
القطاعات، وتوقفت الرحالت الدولية والتنقالت بني املناطق؛ ومع ذلك ارتفعت حاالت الوابء بشكل مضطرد، وتساقط 

 (.OECD,2020العديد من املرضى يف عداد القتلى الذين حصدهتم اجلائحة )

ضم اجلائحة من شىت بقاع العامل، وبكافة اللغات حيث كان للبحث العلمي دور واهنالت البحوث العلمية يف خ
ابرز يف التصدي للجائحة؛ ففي اجملال الطيب عملت البحوث، والدراسات االكلينيكة، والسريرية لتطوير لقاح للتصدي 

طوير الصناعات فية تللجائحة، والكشف عن سبل العدوى للتصدي هلا. وركزت الدراسات يف القطاع الصناعي على كي
وحماكتها من خالل امليكنة اآللية. ويف التعليم توقف التعليم العام واجلامعي املباشر وجًها لوجه، وافتتحت املنصات الرقمية 

لتزويد الطالب، واملعلمني خبدمات تقدمي املقررات عن بعد، واستمرار عجلة التعليم. وأجريت البحوث الرتبوية ملعرفة  
التعليم، وتكييف السياسات، واألخالقيات املهنية لضمان جودة املخرج السيما يف التخصصات العملية كيفية تقدمي 

الدقيقة، مثل طب االسنان، واهلندسة الصناعية، وامليكانيكية، وغريها من التخصصات اليت حتتاج للتدريب العملي 
(Aldossary et al,2020). 

التعليم اخلاصة لتخفيض رسومها بشكل الفت بسبب أن الطالب ويف التعليم السعودي توجهت مؤسسات 
سيتمكنون من االلتحاق ابلصفوف بدون احلضور للمدارس، وابلتايل فإن الكلفة حتولت على أولياء األمور، كذلك مت 

ظل  تسريح جزء كبري من منسويب املدارس اخلاصة خلفض الكلفة اليت ترتبت على خفض الرسوم. أما ابلنسبة لألسر ويف
(؛ فاختزلت كلفة التعليم يف توفري األجهزة الرقمية احلديثة Anstey,2018الركود االقتصادي احلاصل بسبب األزمة )

اليت ستكون وسائط مدرسية لتعلم الطالب. كما أن كلفة استهالك تلك األجهزة للكهرابء، والوقت املبذول حتولت 
سجل هذا الصدد  لتسجيل طالب إضايف حتسب بطريقة خمتلفة حيث ي ألولياء األمور. وابلتايل فإن الكلفة احلدية يف

اإلنفاق اخلاص سهم عايل جًدا إذا ما قورن ابإلنفاق احلكومي، ومع أن الكتب الدراسية مازالت ورقية، ومطبوعة، وكلف 
اه، وذلك بسبب مليأجور املعلمني مازالت كما هي إال أن التخفيض مشل الكلف اجلارية يف اخنفاض استهالك الكهرابء وا

سياسة حضور املعلمني واهليئة اإلدارية يف أايم األسبوع حيث نص البيان الصحفي الصادر من وزارة التعليم السعودية يف 
 م الذي نصه:2020أغسطس  15

مكاتب و "يكون حضور مجيع أعضاء اهليئة اإلدارية يف املدارس )قادة املدارس، الوكالء، املرشدون الطالبيون، اإلداريون( 
 م(.2020التعليم )املشرفون الرتبويون( طيلة أايم العمل خالل األسبوع" )وزارة التعليم،
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ويعد توظيف املعلمني املعلمات للفصول االفرتاضية خالل جائحة كوروان أحد اجلوانب اليت ميكن من خالهلا 
د ُوجد أن أغلب البحوث جمال التعليم عن بعتقييم جتربة التعليم عن بُعد، وابلرجوع إىل أدبيات اقتصادايت التعليم يف 

ارتكزت يف جمال مؤسسات التعليم العايل بسبب أن التعليم عن بعد أكثر شيوًعا يف مؤسسات التعليم العايل من التعليم 
 -ول الناميةالسيما مؤسسات التعليم العايل يف الد -العام؛ فخالل السبعينات والثمانينات كانت السمة البارزة للتعليم

لذا ُيالحظ تطور املعرفة التطبيقية، والنظرية يف حبوث التعليم العايل يف جمال  ،((Guthrie,1991منو التعليم عن بعد 
التعليم عن بعد، لذا سيتم االستعانة ابلدراسات يف جمال التعليم العايل لتطويع املعرفة االقتصادية يف جانب دالة الكلفة 

 (. Laaser, 2008وعات احلامسة يف جمال التعليم عن بُعد )للتعليم العام حيث تعد من املوض

وبناء عليه ستلقي الدراسة الضوء على نظرايت اقتصادايت التعليم الكالسيكية عن التعليم عن بعد، وكيف  
اختلف حساب الكلف، والفوائد يف األدبيات النظرية مبرور الوقت وصوال إىل ما انتجته األدبيات احلديثة. فعلى مر 

 Jamison, Klees)لسنني ، كانت هناك دراسات ابرزة أسهمت يف جمال تطوير املعرفة بتكاليف التعليم عن بعد مثل: ا

& Wells, 1978; UNESCO, 1980; Perraton, 1982; Oliveira & Rumble, 1992; Rumble & Oliveira, 

1992; Perraton, 1993) 
 أمهية الدراسة

م، تقدم نواحي: نظرية، وتطبيقية، وحبثية. فمن الناحية النظرية يف جمال اقتصادايت التعليترتكز أمهية الدراسة يف ثالث 
الدراسة احلالية ملتخذي القرار استقراء للبحوث العلمية حول كلف التعليم عن بعد اليت بدأت منذ السبعينات، وعرض 

د. فتعد معرفة املتغريات قتها برسالة التعليم عن بعلتطور بعض املفاهيم املتعلقة هبا اليت تسهم يف فهم دوال الكلفة، وعال
املؤثرة يف آراء املعلمني يف التعليم عن بعد اخلطوة األوىل يف تطوير األساس النظري لدوال الكلفة للتعليم عن بعد، فمثاًل 

لبحث يدعوا ا مل تعد الكلف اجلارية، وكلفة الفرصة الضائعة، والكلف احلدية حُتتسب ابلشكل املعهود، وكأن ميدان
 للتنقيب عن معادالت جديدة لتسخري علم اقتصادايت التعليم لتحسني جودة التعليم قبل كمه.

 ومن الناحية التطبيقية متثل الفصول االفرتاضية املستوى املصغر من السياسات الرتبوية، واقتصادايت التعليم بدت  
أكد أساسي، فهناك صعوبة إيصال اخلدمات، وصعوبة التالتكلفة للطالب الواحد تقل لكن اجلودة بدت كأهنا متطلب 

من وصول احملتوى التعليمي للطالب، مع ذلك تَ َباشر الرتبويون أبفق جديد لتوظيف الفصول االفرتاضية يف التعليم ، 
وفرض حتوالت كربى، وأدوات جديدة على املعلمني واملعلمات حيث أضطر عدد كبري للموائمة للتعامل مع األساليب 

لتقنية احلديثة، ورمبا تصبح  األدوات التقنية هي أدوات املستقبل التعليمي؛ لذا تقدم الدراسة تصورات للرؤية املستقبلية ا
للقائمني على العملية الرتبوية حيث تُبىن عليها أساليب التدريس، والتقييم ألداء الطالب؛ بدًأ ابلتدرب التقين على 

عاب التعليم اإلليكرتونية النظامية، وغري النظامية انتهاًء ابلتدرب على تصميم األلاستخدام الوسائط الربجمية، ومنصات 
 (.2014التعليمية بشكل جاذب، وتقدمي اسرتاتيجيات التعلم يف قالب خمتلف )الدوسري،
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 ومن انحية حبثية ارتكزت أغلب الدراسات يف جمال الرتبية خالل جائحة كوروان على التعليم عن بعد ففي حماولة
( على حتليل حمتوى الدراسات والبحوث اليت تناولت التعليم خالل أزمة كوروان حيث Chan,2020جيدة عمل شني )

( و" الصحة international mobilityمصطلحات تتعلق ابلتعليم عن بعد وهي:  "احلراك الدويل" ) 4رصد 
 distanceوالتعلم عن بعد )( online educationوالتعليم الرقمي  ) (public health  )  العامة" 

learning  حيث مثلت هذه املصطلحات املصبات الرئيسية اليت تركزت حوهلا الدراسات والبحوث العلمية فغطت
مؤسسة من  مؤسسات التعليم العايل  حيث توصل إىل  98مشاركة حبثية يف   147ملخص مقدم و 123دراسته 

ه الفرتة: فكانت  كلمة الطالب هي األكثر تكرارا مبعدل موزون كلمة هي األكثر تكرار  يف البحوث خالل هذ  100
أتيت بعدها كلمة كوفيد بتكرار  %2.02ومعدل موزون  213وتالها كلمة التعليم بتكرار  262وتكرار بلغ  2.49%

ها كلمة تال 1.53ونسبة موزونة  161تالها كلمة التعلم يف املرتبة الرابعة  بتكرار بلغ  1.79ونسبة موزونة  188بلغ 
ونسبة  99وأييت بعد ذلك التدريس يف املرتبة العاشرة بتكرار بلغ  %1.29ونسبة موزونة  136الرقمي بتكرار بلغ 

 . وعادة تؤشر البحوث على املوضوعات املهمة واألكثر إحلاًحا للبحث والدراسة.%0.94موزونة 

 مصطلحات الدراسة

 ملنفق من قبل املؤسسات التعليمية النتاج وتقدمي ودعم التدريس ويدل مفهومها على كمية املال ا :cost)الكلفة )
Straut, 2017).) 

منها عرب االنرتنت أو  %80وتطلق على املقررات اليت يعطى  Distance Education):التعليم عن بعد )
 (.(Straut, 2017أكثر 

يم والرسوم  يث ان مكوانته تكلفة التعلهي كمية النقود اليت يتم دفعها من قبل الطالب للتدريس ح (:Priceالسعر )
 (.(Straut, 2017الدراسية 

أبهنا تلك البيئة التعليمية الرقمية اليت تسمح لطريف العملية   (Virtual Classrooms): ةالفصول االفرتاضي
التعليمية )املتعلم واملعلم( أبن يتواصال فيما بينهم بشكل أكثر فاعلية وكفاءة من الطريقة التقليدية وذلك من خالل 

تعددة كالفيديو، والصوت، والصورة اليت تتوفر على أغلب تطبيقا
ُ

شبكة االنرتنت  تإستخدام تكنولوجيا الوسائط امل
 (.(Parker and Martin, 2014بشكل كبري 

 أهداف الدراسة

 إلقاء نظرة عاملية على البحث، وإدارة املؤسسات التعليمية عن بُعد خالل أزمة كوروان.  •

ابتكار حلول للتحدايت اإلقتصادية، والسياسية اليت واجهت قطاعات التعليم والبحث العلمي  يف الدول  •
 اجلائحة.العربية خالل 
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 معرفة واقع توظيف الفصول االفرتاضية يف التعليم السعودي. •

 أسئلة الدراسة

 عملت الدراسة على اإلجابة على السؤال الرئيس التايل:

 ما إمكانية إحالل التعليم عن بعد كتوجه اسرتاتيجي من خالل الفصول االفرتاضية يف التعليم السعودي؟

 األسئلة الفرعية التالية:ومن هذا السؤال األساسي تتفرع 

 كيف تغريت مالمح إدارة البيئة التعليمية عن بعد خالل أزمة كوروان؟ .1

 ما العقبات اليت واجهت إدارة املؤسسات التعليمية خالل أزمة كوروان؟ .2

 ما دور البحث العلمي يف مواجهة التغيري خالل أزمة كوروان؟ .3

 اإلطار النظري

سي أربعينيات القرن التاسع عشر كدراسات ابملراسلة، وكان يف البداية مشروًعا جتاراًي بشكل أسا تطور التعليم عن بعد منذ
 بعدها شهدت أربعينيات ومخسينيات القرن العشرين تطور البث التعليمي أوالً على الراديو مث على التلفزيون مث مت  أتسيس

مع ألول مرة بني املراسلة، والبث الصويت، والتصميم التعليمي، م( حيث مت اجل1969اجلامعة املفتوحة يف اململكة املتحدة )
 والتكنولوجيا التعليمية مثل شرائط الكاسيت، وأشرطة الفيديو، والبث اإلذاعي والتلفزيوين، وتقنيات الطباعة احملسنة.

ت، واملؤمترات نوخالل اخلمس عشر سنة املاضية طرأت تغيريات مع تطور االتصاالت، والكمبيوتر الشخصي، واإلنرت  
اإللكرتونية، والصوتية، واملرئية، وقدرة أجهزة الكمبيوتراملتصلة ابلشبكة على الوصول إىل معلومات الطباعة يف أجهزة 

يم الكمبيوتر والصوت، والفيديو، وختزينها عرب اإلنرتنت؛ وابلنسبة القتصادايت التعليم مل تتطور  كمجال موضوعي يف التعل
 Theخلمسينيات ويف أوائل الستينيات من القرن املاضي مع نشر يف اململكة املتحدة لكتاب عن بعد حىت أواخر ا

cost of education)( املصدر يف عام )وحماضرة ثيودور شولتز حول "االستثمار يف رأس املال البشري" 1958 )
مار لفوائد االقتصادية لالستث( حيث تركز االهتمام على حماوالت التحديد الكمي ل1961لالقتصاد األمريكي مجعية )

يف التعليم للفرد والدولة، ولكن كانت هناك خماوف تتعلق بكفاءة اإلنفاق العام حيث ارتفع إمجايل اإلنفاق على التعليم 
بشكل حاد، ومع ذلك، فإن احلكومات والدولية أصبحت الوكاالت أكثر اهتماًما ما إذا كانت التكنولوجيا ميكن أن 

يم أم ال. وحبلول السبعينيات من القرن املاضي، ازدادات تكلفة التعليم  مع إزدايد عدد السكان، ختفض كلفة التعل
وارتفعت تكاليف دالة الرفاه االجتماعي وأصبحت امليزانيات القومية مثقلة ابألعباء املادية حيث كان من املأمول أن 

طلب املتزايد على ية، ما يساعد السياسيني على تلبية التؤدي التكنولوجيا إىل التعليم إىل خفض تكاليف الوحدة التعليم
. بيد أن ذلك قد يتعارض مع رسالة التعليم عن بعد حيث مل تكن رسالة التعليم ((Guthrie,1991خدمة التعليم 

عن بعد تقليل كلفة التعليم بل التغلب على حواجز املكان، والزمان. ويف الواقع، فإن إيصال خدمة التعليم عن بعد لبعض 
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ل الكلفة د سيكون مسؤول عن تقلياملواقع أمر مكلف، بعكس ما هو مشاع، لذا ال ينبغي االعتقاد ابن التعليم عن بع
 (.(Straut, 2017مامل تكن رسالته ابألساس 

فيما يتعلق ابإلنفاق اخلاص انتشر اإلنفاق اخلاص على التعليم خالل السنوات األخرية، مع تعدد آلياته 
وكينيا واهلند  رومستوايته. ففي دول شرق آسيا مثل الياابن وهونج كونج واتيوان وسنغافورا و دول جنوب أفريقيا ومص

 Kang,2007)ورومانيا وكندا وبريطانيا يبحث الوالدين ألبنائهم عن التعليم األفضل من خالل رسوم تدريب أبنائهم  )
 (.Feng ,2010أو من خالل طلب املدارس اجليدة إبختيار املناطق األغلى سكنا )

طلب أتكيد األدبيات على اجلودة كمت وعليه تعد اجلودة الدافع األول لإلنفاق اخلاص، حيث يتزامن ذلك مع
( (Kang, 2007(.  ويتم احلكم على جودة التعليم بعدة مؤشرات، فبحسب كانج LaRocque,2008إلزامي )

تبنت الدراسات عدة مؤشرات للجودة، مثل إخنفاض معدالت التسرب أوالتسجيل ابجلامعات أو رواتب سوق العمل. 
ل، فتنبه الدراسات إىل أنه ال ميكن اجلزم بسببية املدخالت النقدية اخلاصة يف ومازال أتثري اإلنفاق اخلاص موضع جد

التأثري على املخرجات. وحذرت الدراسات من االندفاع مشككة يف حجم أثر االنفاق اخلاص وإشرتاك عوامل أخرى يف 
 .(Feng ,2010)التأثري على اجلودة 

د حيث لكلف اإلدارية، وكلف التسهيالت يف التعليم عن بعومن أبرز القضااي االقتصادية اليت أثريت ارتفاع ا
تعد عالية خصوًصا إذا كانت املؤسسات التعليمية منشآت حديثة، وذات نشاط واحد غري مدمج. وابلتايل تتحول هذه 

صوًصا خالتكاليف إىل العمليات الداخلية واخلارجية. أما كلف تطوير املقررات فتعد مرتفعة إذا ما قورنت بعدد الطالب 
الكلف الثابتة املمتدة طوال فرتة تقدمي املقررات. وطوال عقود مضت سادت الفكرة لدى احلكومات، والقادة السياسيني 
أن التعليم عن بعد أقل كلفة يف مكوانت إنتاجه، وابلتايل فإن الطالب أيًضا أقل كلفة. وعليه ال بد من التمييز بني السعر  

ليت يتم دفعها من قبل الطالب مقابل تدريس املقررات عن بعد وهي متثل املكون املعروف والكلفة فالسعر  هي النقود ا
ابلرسوم الدراسية، و أما الكلفة فهي مقدار املال الذي ينفق من قبل املؤسسات إلنشاء، وتقدمي، ودعم التدريس 

(Poulin & Straut,2017). 

م من خالل ريع كلما إرتفع القيد ألن التدريس سيتوعلى أرض الواقع يُفرتض أن تنخفض كلفة الوحدة بشكل س
عدد أقل من املعلمني واالداريني. ويعد اإلخنفاض يف الكلفة هو أحد الفوائد االقتصادية للتعليم عن بعد حيث تنخفض 

سائط و الكلف اإلدارية لألجور بسبب اخنفاض أعداد املوظفني. كما تتأثر الكلف يف التعليم عن بعد بشكل كبري بنوعية ال
املستخدمة يف التعليم عن بعد، وكلفتها، ومدى توفر املقررات، وعدد الطالب املسجلني؛ فكلما كانت املقررات أكثر 

للتعليم عن  لنسبةابختصصية كلما ارتفعت كلفة تقدميها، وتطويرها وكلما كانت املقررات نظرية كان االستثمار األجدى 
االخنفاض يف الكلفة أكرب. أيًضا كلما كانت وسائط اإلعالم املستخدم يف  بعد، وكلما كانت أعداد الطالب أكثر كان
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البث أوسع نطاًقا، وأيسر وصواًل كان التعليم أقل كلفة حيث يعد البث التلفزيوين للدروس األقل كلفة نظًرا للنطاق الواسع 
 الذي يغطيه واإلنتشار الذي حيققه بني الطالب.

ى الكلفة رونة يف الكلفة حيث ذكر اخلرباء الذين حبثوا يف التعليم عن بعد أن مدأيًضا يتميز التعليم عن بعد ابمل
دوالر إىل ماليني الدوالرات. وتعد مرونة الكلفة يف التعليم عن بعد ميزة ال  1000ابلنسبة للتعليم عن بعد يبدأ من 

ة حيث تؤثر على املؤسسات التعليمي يوفرها التعليم وجها لوجه. ويعتمد ذلك على اإلطار الفلسفي والتكنولوجيا عرب
الكلفة، وتسعري الرسوم، فمثاًل خيتلف سعر املقرر الذي يقدم كعرض فيديو عن املقرر الذي يقدم بواسطة احدث وسائط 

 (.(Straut, 2017 األنيميشن الربجمية 

سبة ملؤسسات ا ابلنومتثل الرسوم الدراسية جزًأ ال يتجزأ من سياسات التعليم عن بعد األمر الذي جعله شائعً 
التعليم العايل مقارنة ابلتعليم األساسي الذي حتكمه قيم جمانية التعليم وتكافؤ الفرص التعليمية. فمن جتربة مؤسسات 

من الكليات األمريكية للتعليم وجها لوجه، والتعليم عن بعد  %75.1التعليم العايل األمريكية كانت تكاليف حوايل 
ألن تسعري الرسوم  أكثر مقارنة  %54.2نصف الطالب الدارسني داخل احلرم اجلامعية  متقاربة لكن أشار حوايل

 (.(Straut, 2017بطالب التعليم عن بعد 

غالًبا ما تضاف الرسوم إىل املقررات عن بعد اليت متثل تكاليف إضافية مثل تطوير الفصل، تطوير أعضاء هيئة 
يم عن قبة، التدريس عرب اإلنرتنت. وتعد هذه املكوانت لنموذج كلفة التعلالتدريس، التصميم التعليمي، واخلدمات، املرا

بعد غري مطلوبة ابلنسبة للطالب داخل احلرم اجلامعي لكنها ضرورية لطالب التعليم عن بعد. وابلنسبة للمقررات مت 
م وتقييم الطالب، ودع مكواًن يف أربع فئات: إعداد الطالب، وتدريس الطالب، 21تفكيك عناصر التعليم عن بعد إىل 

أعضاء هيئة التدريس، والطالب؛ فتم سؤال املستجيبني عن جتربتهم فيما يتعلق بتكاليف هذا املكوانت ابملقارنة بني 
التعليم عن بعد والتعليم احلضوري فكانت النتيجة أن هناك إثنا عشر مكواًن تكلف نفس التكلفة بينما تسعة فقط تكلف 

ميم احلضورية ومشلت: تطوير أعضاء هيئة التدريس، والتقنيات، وتصميم املقرر، واملواصفات، والتصأكثر ابلنسبة للمقررات 
التعليمي، واملواد التعليمية، وهوية الطالب، والتحقق من النتائج، ومناذج تقييمات املقررات، وإمكانية الوصول. وكان 

علية هلا عة تزيد التكاليف فقط وليست هناك حاجة فالعديد من املستجيبني متمسكني آبرائهم أن هذه املكوانت التس
 (.(Straut, 2017ابلنسبة للتعليم احلضوري 

( opportunity costsويكمن اجملال األكرب يف ادخار الكلفة يف التعليم عن بعد يف كلفة الفرصة الضائعة )
ندما ال الكلفة ابلنسبة للطالب عوتشمل الكلف املباشرة، وغري املباشرة للطالب، وأرابب العمل حيث حيدث ادخار 

حيتمل تلقيهم ملصدر مباشر للدخل، أما أرابب العمل فتقل الكلفة عندما الحيتاجون ملوظفني من نفس  الفئة العمرية. 
واحلقيقة تتفوق الفوائد االجتماعية للتعليم على الفوائد النقدية بكثري حيث ال ميكن احلكم على كلفة، وفوائد العملية 

ية بشكل نقدي مباشر لذا توالت الدراسات فيما بعد لتدشني منوذجي الكفاءة، والكلفة، والفعالية الكلفة حبيث التعليم
 (.O’Donnell,2009ال ميكن تقدير الفوائد بشكل نقدي حمسوس )
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عد كلفة ت وإابن األزمة احلالية جلائحة كوروان ميكن إضافة كلفة خماطرة التعلم وجًها لوجه كبديل للتعلم عن بعد حيث
التعلم وجًها لوجه ذات خماطرة عالية فحذرت الدراسات من أن مؤسسات التعليم العايل، والعامة قد تكون حماضن ملزيد 
من انتشار العدوى ومصدًرا هلا. وابلتايل تكدس املزيد من احلاالت اليت لن تستطيع القطاعات الصحية تغطيتها لذا كان 

يم عن بعد يف خالل جائحة كوروان. كل ذلك أرشدت له البحوث االقتصادية املبكرة أما القرار األوىل ضرورة بقاء التعل
البحوث االقتصادية األحدث فإجتهت أيًضا حنو مدخل الكفاءة والكلفة والفعالية والكلفة يف معرفة جدوى التعليم عن 

ة كفاءة النظام رتبوية حيث يتم معرفبعد. وجيري حتليل الكفاءة والفعالية من خالل تقديرات غري نقدية للمدخالت ال
التعليمي من خالل خمرجاته ابلدرجة األوىل على الرغم من االختالف يف هذا الصدد اال أن مدخل الكفاء يقيس جودة 

( بينما يقيس مدخل الفعالية جودة املخرجات على املدى البعيد Outputاملخرجات على املدى القريب )
(Outcome.) 

 Gagne andعن بعد فإن كفاءة وفعالية التدريس من خالل نظرية املكوانت جلاين وبريز  وابلنسبة للتعليم
Briggs, 1979) خطوة لتقدمي التدريس وهي:  حتليل االحتياجات،  14(  حيث عرفوا من خالل منوذجهم النظري

ج، واملقررات نطاق، وتسلسل املناهواألهداف، واألولوايت، وحتليل املوارد، والقيود، وأنظمة التقدمي البديلة ؛ وحتديد ال
مبا يف ذلك تصميم نظام تقدمي التدريس. فيبحث علم اقتصادايت التعليم عن بعد عن ما إذا كان املدخالت يتم توظيفها 
بشكل أفضل إلنتاج املخرجات حيث تتعلق الكفاءة ابلعالقة بني املدخالت واملخرجات أي إذا ما كان يتم إنتاج 

 ة ممكنة. املخرجات أبقل كلف

ملخص ما سبق، أن التعليم عن بدأ كشكل من أشكال التعليم منذ األربعينات حيث تركزت تطبيقاته يف 
مؤسسات التعليم العايل بدأ ابلتعليم ابملراسلة، وانتهاًءا أبحدث التقنيات املتطورة للبث الصويت، والفيديو. كذلك مت 

يف  عليم عن بُعد. وأخريًا قدم نبذة خمتصرة عن مدخل الكفاءة والفعاليةمناقشة الكلفة و دور االنفاق اخلاص يف جمال الت
 جمال التدريس يف التعليم عن بُعد.

 

 إجراءات وأدوات الدراسة

انتهجت الدراسة املنهج التقوميي لتجربة توظيف املعلمني للفصول االفرتاضية يف التعليم السعودي خالل جائجة كوروان 
(. وتنطلق الدراسات التقوميية من mixed methodeاألساليب الكمية والنوعية )وذلك من خالل اجلمع بني 

مربرات اقتصادية ابلدرجة األوىل حيث حتُتم ندرة املواد االقتصادية توزيع املوارد أبكثر الطرق فعالية. وجُتْرى دراسات 
ر كفاءة لقرارات تُبصرهم بصناعة أكثاجلدوى االقتصادية لتقييم املشروعات املخطط تنفيذها فرُتشد متخذي القرار، و 

املشاريع، لكن متنع صعوبة قياس املخرجات الرتبوية، وغياب افرتاضات السوق احلرة تطبيق أساليب الدراسات التقوميية 



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

Page from 329 to 354 

338 
 

ء ابصورهتا االقتصادية املثالية؛ مع ذلك تقدم خمرجات التعليم املتمثلة يف حتصيل الطالب، وآراء املستفيدين، ومرئيات اخلرب 
 والقائمني على العملية الرتبوية مؤشرات صادقة عن نتائج السياسات.

ويتوصل الباحثون ألدلة أقوى عند دراسة سياسات جُمربة على أرض الواقع حيث ُتصنف الدراسات التقوميية 
 Exanteللسياسات التعليمية حبسب اإلطار الزمين الذي تعمل فيه الدراسة، فيتنبأ التقومي اإلجرائي القبلي )

Evaluation بتأثري سياسٍة معينٍة من خالل قياس مؤشرات قبل تطبيق الربانمج؛ مبعىن أنه اليعتمد على بياانت )
( بياانت حقيقية بعد تطبيق Ex- Post Evaluationحقيقية انجته عن تطبيق برانمج، بينما خيترب التقومي البعدي )

قسيم الزمين مدخلني: التقومي اإلجرائي (. ويناظر هذا التDias & Blundell, 2000السياسة )
(Operational Or Performance Evaluation( وتقومي األثر ،)Impact Evaluations حيث )

يكشف النوع األول عن مدى حتقيق الربانمج، أو السياسة املعينة ألهداف حمددة مسبًقا بينما يقيس تقومي األثر عن 
انمج بينما سياسة معينة، والفرق أن التقومي اإلجرائي جَيِري قبل أو أثناء تنفيذ الرب التغري الذي حيدثه تطبيق برانمج، أو 

(، وحبسب Bamberger, 2013يشرتط تقومي األثر أن يتم بعد التطبيق الفعلي للربانمج أو السياسة حمل التقومي )
 OECD Development Assistanceتعريف هيئة املساعدة للتطوير بدول التعاون، والتنمية االقتصادية )

Committeeوتدل كلمة أثر .) ((Impact على األثر السليب أو اإلجيايب الناتج من عوامل مباشرة أو غري مباشرة
مقصودة أو غري مقصودة أساسية أو اثنوية. وعليه يُعرف تقومي األثر أبنَّه البحث بشكل مقنن أوجترييب عن التأثريات اليت 

 رامج معينة.تنتج من تطبيق إجراءات أو ب

وعليه ُتصنف الدراسة احلالية من ضمن دراسات التقومي البعدي حيث  مت تطبيق أدايت االستبانه، واملقابالت  
مع عينة من املعلمني واملعلمات يف التعليم العام السعودي ليتم احلكم على التجربة من منظور املعلمني واملعلمات. فبلغ 

مستجيب يف كافة مناطق اململكة  575ة العربية السعودية املشاركني يف الدراسة احلالية عدد املعلمني واملعلمات يف اململك
حيث مت التواصل معهم من خالل منصات التواصل االجتماعي الرقمية. وطبقت أداة االستبانه اإلليكرتونية على عينة 

ة واخلاصة سطة، والثانوية، واملدارس احلكوميمن املعلمني واملعلمات يف كافة املراحل، ومشلت املراحل االبتدائية، واملتو 
والعاملية وحتفيظ القرآن. ومشلت العينة أيًضا  املعلمني واملعلمات من ذوي اخلربة عوًضا عن حديثي التعيني. ومتت 

ًيا ئاالستعاضة  ابخلربة عن معلومات عمر املعلم  حيث يرتبط متغري اخلربة عادة مبتغري العمر، ويولد هذا االرتباط إحصا
ما يُعرف مبشكلة االرتباط اخلطي املتعدد، ولتاليف املشكلة مت االستعاضة ابخلربة عوًضا عن العمر. كما اعتمد مقياس 

 -أوافق-ليكرت اخلماسي املتدرج من املوافقة بشدة إىل عدم املوافقة بشدة حيث كانت فئات اإلجابة: أوافق بشدة
اإلجابة  ياس ليكرت اخلماسي عن الرابعي بكونه يتيح فرصة للمستجيب حلريةال أوافق بشدة. ويتميز مق-ال أوافق -حمايد

حيث جييب مبحايد يف حال عدم الرغبة يف إبداء الرأي، ويف التحليل لنتائج اإلحندار سيتم اعتبارها فئة صفرية للمتوسط 
كل عشوائي. فة مناطق اململكة بشتندرج نسب املوافقة وعدم املوافقة حوهلا. كما ُوزعت االستبانه إليكرتونًيا على كا

 ويوضح اجلدول التايل التكرارات والنسب املئوية خلصائص العينة:
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 ةالنسبة املئوي التكرار املتغريات الضمنية املتغريات األساسية

 النوع
 %43.8 251 معلم

 %56.2 322 معلمة

 املدينة

 %2.4 14 الباحة
 %0.7 4 اجلوف

 %17.8 102 الرايض
 %15 86 الشرقية
 %2.4 14 القصيم

 %20.9 120 املدينة املنورة
 %2.1 12 تبوك

 %3.5 20 جازان
 %1 6 حائل
 %9.1 52 عسري

 %20.9 120 مكة املكرمة
 %2.4 14 جنران

 %1.6 9 احلدود الشمالية

 املرحلة اليت يدرس هبا املعلم
 %40 229 املرحلة االبتدائية

 %30.7 176 املتوسطةاملرحلة 
 %29.3 168 املرحلة الثانوية

 اخلربة يف اجملال التعليمي

 %16.8 96 سنوات 5_إىل أقل من ٢
 %23.9 137 سنوات 10_إىل أقل من 5

 %16.1 92 سنة 15_إىل أقل من ١٠
 %16.4 94 سنة ٢٠سنة_إىل أقل من  ١٥
 %16.1 92 سنة ٢٥_إىل اقل من ٢٠
 %9.4 54 سنة ٣٠_إىل أقل من ٢٥
 %1.4 8 سنة فأكثر ٣٠

 هل سبق وأن حصلت على تدريب يف جمال احلاسب اآليل
 %30.9 177 نعم

 %69.1 396 ال

 نوع املدرسة

 %86.7 497 حكومية
 %7.3 42 خاصة

 %4.2 24 حتفيظ قرآن
 %1.7 10 عاملية

 %100 573 اجملموع
 

ة البالغ التحليل اإلحصائي ملعرفة ثبات املقياس على العينة االستطالعي وللكشف عن الصدق والثبات لالستبانه ُأجري
 مشارك للكشف عن صدق وثبات عبارات االستبيان، كما يوضح اجلدول التايل: 100عددها 
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 عدد عبارات املقياس معامل ألفا كرونباخ القياسي معامل ألفا كرونباخ االعتيادي
0.731 0.723 19 

معامل ألفا كرونباخ القياسي ومعامل ألفا كرونباخ اإلعتيادي ما يدل على موثوقية نتائج مقياس  بدا الفرق طفيفا بني
. وللتأكد من الصدق العاملي 72.3الثبات ملعامل ألفا كرونباخ. وبلغ معامل ألفا كرونباخ درجة جيدة حيث بلغ 

ها العبارات. فتم العوامل الكامنة اليت تندرج ضمن لعبارات االستبانه مت اختبار الصدق العاملي لعبارات االستبانه ملعرفة
اجراء اختبار: "كايزر ماير أولكن" ملعرفة الصدق العاملي للعبارات، ومدى كفاية العينة لتمثيل النتائج فكانت النتائج  

 كما يوضح اجلدول التايل:
Kaiser-Meyer-Olkin 

Measure of Sampling 

Adequacy. 

 درجات احلرية الداللة اإلحصائية اختبار ابرتلت: كاي تربيع

0.829 762.118 0.00 171 

أعطى اختبار كايزر ماير أولكن مؤشًرا جيًدا جًدا لكفاية العينة وتغطية عبارات االستبانه كما أن قيمة اختبار ابرتلت 
دوير العبارات أبسلوب وبتدالة إحصائًيا ما يشري ألن هناك فروق إحصائية دالة يف استجاابت ملشاركني تستدعي دراستها. 

عامودي )طريقة فارمياكس( نتج لدينا عاملني رئيسني تندرج ضمنهما عبارات االستبانه. ويوضح اجلدول التايل قيم تشبع  
 كل عبارة على العامل الذي تندرج ضمنه:

 

 2 1 العبارة م
  0.735 يعد استخدام الفصول االفرتاضية سهال 1
/زمياليت على أتهيل مكثف عن كيفية انشاء صف حصلت أان أو زمالئي  2

 إليكرتوين.
0.436  

التفاعل مع طاليب/طالبايت اسرع يف الصف اإلليكرتوين عن الصف  3
 االعتيادي.

0.683  

ضبط الطالب والتأكد من حضورهم الذهين من خالل الصف اإلليكرتوين  4
 صعب

 0.309 

 0.691  تتكرر املشكالت التقنية كإنقطاع االنرتنت 5
  0.692 تسجيل الدروس بشرحي وارسال الفيديوهات للطالب أمر مقبول 6
  0.555 الدروس عرب الصفوف اإلليكرتونية اسهل يف شرحها 7
  0.655 متابعة الواجبات اسهل يف الصفوف اإلليكرتونية 8

 0.688  إجراء االختبارات إليكرتونيا اجراء غري عادل يف حق الطالب والطالبات. 10
  0.612 أفضل التصحيح اآليل لنماذج إجاابت الطالب. 11
  0.470 استخدمت برانمج آخر للتواصل مع الطالب اىل جانب املنظومة 12
تكثر شكاوي الطالب والطالبات عن انقطاع الشبكة املؤدية إلعاقة امتام  13

 0.692  االختبارات بشكل سليم.

 0.758  الصفوف اإلليكرتونية غري جيدةنواتج التعليم عن بعد من خالل  14
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 0.788  التعليم عن بعد ال يناسب الصغار يف املرحلة االبتدائية. 15
التعليم عن بعد من خالل الصفوف اإلليكرتونية يناسب طالب املتوسط  16

 والثانوي.
0.681  

شاهدت اقبال كبري من الطالب والطالبات على موقع املنظومة للتعليم عن  17
 د.بع

0.656  

توقف اغلب الطالب والطالبات عن احلضور عندما صدر قرار مترير  18
 الطالب للصفوف األعلى الفصل املاضي

 0.674 

حىت بعد مرور  اجلائحة سأستعني بوسائط الفصول االفرتاضية ألهنا مفيدة  19
 وتسهل الشرح على الطالب

0.698  

( 1العبارات ميثالن اجلانب اإلجيايب للتجربة املتمثلة يف عبارات العامل )نالحظ أن العاملني الذين توزعت عليهما 
(، ومستوايت التشبعات للعبارات كانت مقبولة بشكل عام فلم تقل عن 2وسلبيات التجربة املندرجة ضمن العامل رقم )

 .0.3القيمة األدىن هلا وهي 

 عرض النتائج  ومناقشتها

ة، لذا يف فهم الظاهرة بداًل من الرتكيز الرقمي على التكرارات والنسب املئوية اجملردتسهم النماذج التنبؤية بشكل أفضل 
( يف حتليل االستجاابت لعبارات االستبانه Ordinal Regressionمت توظيف تقنية اإلحندار اللوجسيت الرتتييب )

ميز هذا النموذج بفهمه دار اللوجسيت فيتلبيان عالقتها ابملتغريات األساسية للمستجيبني حيث يعد أحد أنواع مناذج اإلحن
لرتتيبة األرقام وأهنا تشري ملستوايت مرتبه من االستجابة  فقط، وال تعرب عن كميات معينة للسمات املدخلة للمتغريات، 
وأن قيمها ال حتمل الصفر املطلق، وأن االمتداد هلا غري ممكن فهي حمصورة أبرقام  ترميز االستجاابت ضمنها. كذلك 

عد منوذج اإلحندار اللوجسيت أحد النماذج التنبؤية حيث يتم التنبؤ من خالل معكوس لوغاريتم االحتمال  إىل ميل أحد ي
م(. وأشارت مناذج اإلحندار اللوجسيت إىل 2019فئات املتضمنة يف النموذج إىل االستجابة على حنو خمتلف )فرغلي، 

اي كافة عبارات االستبانه؛ مبعىن أن الفروق كانت دالة بني قيمة مربع كمالئمة مناذج اإلحندار ابلصيغة اللوغاريتيمة ل
للنموذج ابملتغريات املدخلة، والنموذج بدون املتغريات التنبؤية ما يؤكد على قدرة املتغريات على التنبؤ ابالستجابة من 

كاي تربيع،   ج التنبؤي من خالل قيمخالهلا. وبعد التأكد من حتقق فرضية الفروق الدالة بني النماذج األساسية والنموذ 
 :[31]يليوالتأكد من صالحية مقاييس النموذج كانت نتائج التحليل لكل عبارة على حدة كما 

 
 م

 العبارة
نتائج اإلحندار 

للمتغريات 
 املستقلة

االجتاه 
العام 
 لآلراء

الفئات ذات 
 االجتاه العام

 نسب االستجابة واجتاهها نتائج اإلحندار للفئات

1 
يعد استخدام الفصول 

 االفرتاضية سهال.
 املنطقة التعليمية

 الفئة العمرية
 املوافقة

 
 املوافقة بشدة

21.3% 

 %24.9عدم املوافقة  الرايض
 %15عدم املوافقة  الشرقية

 %13عدم املوافقة  املدينة
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. وتشرينتائج حتليل اإلحندار اللوجسيت %49.9االستجاابت حنو املوافقة على العبارة إبمجايل اجتهت أغلب 
لتأثري املنطقة التعليمية الدال إحصائًيا حيث أشارت ألن املعلمني مييلون لعدم املوافقة على العبارة بنسب احتمال أعالها 

. كما يؤثر عامل اخلربة حبسب مدى اخلربة %13رة بنسبة وأدانها يف منطقة املدينة املنو  %29يف منطقة عسري بنسبة  
بينما مييل املعلمون يف  %20الزمنية للمعلم حيث مييل املعلمون حديثي اخلربة إىل املوافقة على العبارة بنسبة احتمال 

ى ة الطويلة املدبينما مييل املعلمون ذوي اخلرب  %14إىل عدم املوافقة على العبارة بنسبة  20أقل من -15مدى اخلربة من
. كذلك يعد عامل احلصول على التدريب مهما يف التأثري %17للموافقة على العبارة  بنسبة  30أقل من  -25من 

إذا مل يكونوا حاصلني على تدريب يف  %47على االستجابة حيث مييل املعلمون لعدم املوافقة على العبارة بنسبة 
 ى االستجابة حيث مييل املعلمون لعدم املوافقة على العبارة إذا كانوا من مدارساحلاسب اآليل. أيًضا يؤثر نوع املدرسة عل

إذا كانوا من مدارس عاملية واليت تندرج ضمن نوعية املدارس اخلاصة. ومن بياانت  %11وبنسبة  %25حكومية بنسبة 
كثفة جمانية دورات تدريبية م املقابالت عرب أحد املعلمني عن احلاجة لتكثيف االعداد للتعليم اإلليكرتوين:"إعداد

للمعلمات يف كل ما خيص التعلم اإللكرتوين والفصول االفرتاضية"، وذكر آخر: "مل يتم تدريب الطالب واملعلمون على 
الصفوف االفرتاضية"، وأشار اثلث للتعليم عن بعد كتوجه اسرتاتيجي: "نشر ثقافة التعلم عن بعد والفصول االفرتاضية 

 املتزامنة كمساعد للتعلم املباشر أو بديل يف حني األزمات". املتزامنة، وغري

ح االجتاه حنو النتيجة الظاهرة لتأشري النسب املئوية حيث ترجتتطابق نتائج اإلحندار اللوجسيت إىل حد كبري مع 
إذا كان جنس املشارك أنثى بينما ترتجح االستجابة حنو عدم املوافقة يف حال كان املستجيب مل  %56.5املوافقة بنسبة 

 .%30وإذا كان من منطقة الرايض بنسبة  %61حيصل على تدريب بنسبة 

احلصول على 
 التدريب

 نوع املدرسة

 عدم املوافقة %24 جازان
 %29عدم املوافقة  عسري

 %23عدم املوافقة مكة

 املوافقة
28.6% 

 %20موافقة 20أقل-15
 عدم املوافقة %14 25أقل-20
 املوافقة %17 30أقل-25

 %47عدم املوافقة  مل حيصل على تدريب
 %25عدم املوافقة  حكومية

 %11عدم موافقة  عاملية

 العبارة م
نتائج اإلحندار 

للمتغريات 
 املستقلة

االجتاه 
العام 
 لآلراء

الفئات ذات 
 االجتاه العام

 نسب االستجابة واجتاهها نتائج اإلحندار للفئات

2 

حصلت أان أو زمالئي 
/زمياليت على أتهيل مكثف 
 عن كيفية انشاء صف

 إليكرتوين.

 النوع
 املنطقة التعليمية

احلصول على 
 التدريب

عدم 
 املوافقة

عدم املوافقة 
 بشدة

26.9% 
 %56.5للموافقة  معلمة

 عدم املوافقة
33.9% 

 %30لعدم املوافقة  الرايض
 %61عدم املوافقة  مل حيصل على تدريب
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. وتشري نتائج اإلحنداراللوجسيت إىل أن متغري %61اجتهت أغلب اآلراء حنو عدم املوافقة على العبارة إبمجايل 
م املوافقة بنسبة يتجه املعلم حنو عداجلنس وحصول املعلم على تدريب يؤثر يف االستجابة بداللة إحصائية فريجح أن 

 .%59.55.% بينما يرجح أن تتجه االستجابة حنو املوافقة بنسبة 54احتمال تبلغ 

بينما اجتهت الفئات حنو املوافقة بشكل  %64.4اجتهت غالبية االستجاابت حنو املوافقة على العبارة  إبمجايل 
كذلك إذا كان املستجيب مل حيصل على تدريب فإن نسبة احتمال املوافقة ترتفع إىل   %85بنسبة دال إحصائًيا: معلمة 

 %7.4بينما ظهرت  نسب املوافقة بشكل دال إحصائًيا وضئيل يف املعلمني من املدارس احلكومية بنسبة  53.2%
.أيضا ظهرت نسب عدم  %17.1 بينما كانت املدارس اخلاصة األعلى يف نسبة املوافقة %10.7وللمدارس العاملية 

 موافقة وبشكل دال إحصائيا يف املناطق: الباحة، جازان، عسري.

( أن االستعداد اجليد والتحضري املبكر للفصول االفرتاضية يضمن التغلب على Kay,2010ويؤكد كاي )
ز األساسي مبكًرا من اجلهاالصعوابت حلد كبري حيث أشار ألن استخدم اختبار الصوت االتوماتيكي لقاعة، والدخول 

ل الختبار الصوت حبيث يكون ذلك قب -قد يكون اهلاتف احملمول أو من األجهزة اللوحية -لعرض الدرس وجهاز آخر
بدء الدرس ولو خبمس دقائق حىت تتاكد من وصول الصوت. كذلك يوصي إبغالق كافة التطبيقات على جهازك ألن 

ميغا  5داء املقرر وخيفض سرعة االتصال ابالنرتنت خصوًصا إذا كان أقل من وجود أكثر من برانمج مفتوح يضعف من أ

نتائج اإلحندار  العبارة م
غريات للمت

 املستقلة

االجتاه 
العام 
 لآلراء

الفئات ذات 
 االجتاه العام

 نسب االستجابة واجتاهها نتائج اإلحندار للفئات

3 
التفاعل مع طاليب/طالبايت 
اسرع يف الصف اإلليكرتوين 

 عن الصف االعتيادي.

 نوع املعلم
احلصول على 

 التدريب

عدم 
 املوافقة

عدم املوافقة 
 بشدة 

30% 
 %54لعدم املوافقة  مل حيصل على تدريب 

 عدم املوافقة
31% 

 %59.5للموافقة  معلمة

نتائج اإلحندار  العبارة م
للمتغريات 

 املستقلة

االجتاه 
العام 
 لآلراء

الفئات ذات 
 االجتاه العام

 نسب االستجابة واجتاهها نتائج اإلحندار للفئات

4 
والتأكد من  ضبط الطالب

حضورهم الذهين من خالل 
 الصف اإلليكرتوين صعب.

 نوع املعلم
 املنطقة التعليمية

احلصول على 
 التدريب

 نوع املدرسة

 املوافقة

 املوافقة بشدة
38.4% 

 %85للموافقة  معلمة
 عدم املوافقة % 11 الباحة
 %17لعدم املوافقة  جازان

 %15لعدم املوافقة  عسري

 املوافقة
26% 

 %53.2للموافقة  مل حيصل على تدريب
 %7.4للموافقة  حكومية

 %17.1للموافقة  خاصة
 %10.7للموافقة  عاملية
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ابيت. كذلك استخدام أدوات لتقوية الصوت والتغلب على الضوضاء مثل السماعات اآللية، ومداخل اليو إس يب 
(USB.اليت مُتكن من التواصل الصويت الفعال، وجتذب انتباه الطالب أبعلى مستوى من الفعالية ) 

ومن نتائج اإلحندار يرجح أن يتجه األشخاص حنو  %83.9اجتهت أغلب االستجاابت حنو املوافقة إبمجايل 
 %52.6نسبة املوافقة ببشكل دال إحصائيا، بينما يتجه املعلمون يف املرحلة املتوسطة حنو عدم  %66.6املوافقة  بنسبة 

 بشكل دال إحصائًيا.

( يف كتابه املمارسات األفضل للتعليم عن بعد التحدايت اليت تواجه kay,2010ويف دراسته عرض كاي )
املعلم يف الفصول االفرتاضية واليت ميكن التغلب عليها من خالل ممارسات عمليه منها: تفحص سرعة االتصال ابالنرتنت  

ميغا ابيت لكل اثنية أو أكثر ألن السرعة األبطء من ذلك ستؤثر بشكل واضح على جودة  5ل حيث البد أن تعاد
بث الفيديوهات والشروحات اليت سيعرضها املعلم على طالبه. أيًضا ال ميكن االتصال من خالل أجهزة االتصال 

نت ضعيف ب الذين لديهم اتصال إنرت الالسلكي من مزامنة ومشاركة احملتوايت املعرفية بكفاءة عالية.  كذلك فإن الطال
 سيكون اتصال الصوت لديهم مشوش وشبه منعدم وسوف خيرجون من قاعة الدرس بصورة مستمرة.

. ومن نتائج اإلحندار اللوجسيت فإنه حيتمل أن %43.1اجتهت أغلبية اآلراء حنو املوافقة على العبارة إبمجايل 
إذا مل يكن حاصل على تدريب على احلاسب اآليل  %49يتجه املستجيب حنو عدم املوافقة بداللة إحصائية بنسبة 

أيًضا حُيتمل  %60االجتاه حنو عدم املوافقة بشكل دال إحصائيا إذا كان جنس املستجيب معلمة بنسبة بينما حُيتمل 
 التوجه حنو عدم املوافقة ملعلمي ومعلمات املرحلة االبتدائية الذين يدرسون املرحلة االبتدائية.

نتائج اإلحندار  العبارة م
للمتغريات 

 املستقلة

االجتاه 
العام 
 لآلراء

الفئات ذات 
 االجتاه العام

 نسب االستجابة واجتاهها نتائج اإلحندار للفئات

5 
تتكرر املشكالت التقنية  

 كانقطاع االنرتنت.
 نوع املدرسة

 املرحلة التعليمية
 املوافقة

 املوافقة بشدة
56.7% 

 %66.6للموافقة  مل حيصل على تدريب

 املوافقة
27.2% 

  %52.6لعدم املوافقة  املرحلة املتوسطة

نتائج اإلحندار  العبارة م
للمتغريات 

 املستقلة

االجتاه 
العام 
 لآلراء

الفئات ذات 
 االجتاه العام

 نسب االستجابة واجتاهها نتائج اإلحندار للفئات

6 
الدروس بشرحي تسجيل 

وإرسال الفيديوهات 
 للطالب أمر مقبول.

 نوع املعلم
احلصول على 

 التدريب
 املرحلة الدراسية

 املنطقة التعليمية

 املوافقة

 املوافقة بشدة
20.1% 

 %49لعدم املوافقة  مل حيصل على تدريب

 املوافقة
23% 

 %64عدم املوافقة  املرحلة االبتدائية
 %18.2للموافقة  تبوك

 %60لعدم املوافقة  معلمة
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. كما تشري نتائج اإلحندار اللوجسيت إىل أن نوع %38.6اجتهت أغلبية اآلراء حنو املوافقة على العبارة إبمجايل 
املدرسة اليت ينتمي هلا املعلم عامل مؤثر حيث مييل املعلم من املدارس احلكومية للموافقة بداللة إحصائية بنسبة احتمال 

.أيًضا كان خلربة املعلم أتثري %20بة احتمال للموافقة دالة إحصائية تبلغ يليه املعلم من املدارس اخلاصة بنس 25.1%
للموافقة أكثر من غريهم حيث بلغت نسب املوافقة  5إىل أقل من  2دال إحصائًيا حيث مييل املعلمني حديثي اخلربة من 

سنة للموافقة على  20قل سنة إىل أ 15بينما مييل يليهم من املعلمني متوسطي اخلربة من  %26.5بداللة إحصائية 
 %21.3يليهم املعلمني األقل خربة بنسبة مقاربة حيث بلغت نسبة موافقتهم  %25.6العبارة بنسبة احتمال دالة بلغت  

. وأخريًا ظهر متغري املنطقة التعليمية %9.7بنسبة احتمال  25إىل أقل  20يليهم املعلمني من ذوي اخلربة يف املدى من 
 . %16ائية يف منطقة حائل حيث تزداد نسبة عدم املوافقة إذا كان من منطقة حائل بنسبة مؤثًرا بداللة إحص

.  وتكشف نتائج اإلحندار اللوجسيت عن أن نوع املدرسة %51.4اجتهت أغلب اآلراء حنو املوافقة على إبمجايل 
 %23.7هو املؤثر األساسي يف نسب املوافقة حيث حيتمل توجه املعلم حنو املوافقة إذا كان من مدرسة خاصة بنسبة 

. ويؤثر متغري املنطقة التعليمية، واملرحلة التعليمية %21تمال يليه املعلم من مدارس عاملية حيث مييل للموافقة بنسبة اح
يف استجابة املعلمني للعبارة بداللة إحصائية حيث حيتمل توجه املعلمني من املرحلة االبتدائية حنو عدم املوافقة بنسبة 

وا من منطقة الرايض إذا كان. وابلنسبة للمناطق التعليمية حُيتمل توجه املعلمني حنو عدم املوافقة على العبارة 46.7%
 . %20يليه املعلمني من منطقة املدينة املنورة بنسبة  %24يليه املعلمني من منطقة تبوك بنسبة  %29.4بنسبة 

نتائج اإلحندار  العبارة م
للمتغريات 

 املستقلة

االجتاه 
العام 
 لآلراء

ذات الفئات 
 االجتاه العام

 نسب االستجابة واجتاهها نتائج اإلحندار للفئات

7 
الدروس عرب الصفوف 
اإلليكرتونية أسهل يف 

 شرحها.

 املنطقة التعليمية
 اخلربة

 نوع املدرسة
 املوافقة

 املوافقة بشدة
13.7% 

 %16لعدم املوافقة  حائل
 %26.5للموافقة  5أقل 2

 %21.3للموافقة  15أقل-10

 املوافقة
24.9% 

 %25.6للموافقة  20أقل -15
 %9.7للموافقة  25أقل -20

 %25.1للموافقة  حكومية
 %20للموافقة  خاصة

نتائج اإلحندار  العبارة م
للمتغريات 

 املستقلة

االجتاه 
العام 
 لآلراء

الفئات ذات 
 االجتاه العام

 نسب االستجابة واجتاهها نتائج اإلحندار للفئات

8 
متابعة الواجبات اسهل يف 

 اإلليكرتونيةالصفوف 

 املنطقة التعليمية
 املرحلة التعليمية

 نوع املدرسة
 املوافقة

 املوافقة بشدة
26.2% 

 %29.4لعدم املوافقة  الرايض
 %20لعدم املوافقة  املدينة املنورة

 %24.5لعدم املوافقة  تبوك

 املوافقة
27.2% 

 %46.7لعدم املوافقة  املرحلة االبتدائية
 %23.7للموافقة  خاصة

 %21للموافقة  عاملية
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ومن نتائج اإلحندار اللوجسيت يؤثر حصول املعلم  %51اجتهت اغلب اآلراء حنو املوافقة على العبارة إبمجايل  
على تدريب على احلاسب اآليل بشكل دال إحصائًيا حيث حيتمل أن يتجه املعلمني الذين مل حيصلوا على تدريب حنو 

ليمية  تدريب يف احلاسب اآليل. كذلك أثر متغري املنطقة التع. ويرتبط هذا األثر بعدم حصوهلم على %63املوافقة بنسبة 
بينما مييل املعلمون  من منطقة الرايض  %17حيث مييل املعلمون من منطقة حائل لعدم املوافقة على العبارة بنسبة 

 .%32للموافقة على العبارة بنسبة 

املنطقة . وأظهرت نتائج اإلحندار اللوجسيت أن  %64اجتهت أغلب اآلراء للموافقة على العبارة  إبمجايل 
التعليمية تؤثر بداللة إحصائية يف استجاابت املعلمني املشاركني حيث مييل املعلمني لعدم املوافقة على العبارة بنسبة 

يف منطقيت  %7.5و %22إذا كانوا من منطقة حائل بينما على العكس مييلون للموافقة على العبارة بنسبة  20%
اوي املدرسة بتأثري دال إحصائيا لكن يبدوا ذلك التأثري شبة منعدم حيث يسجازان وحائل على التوايل. كذلك يؤثر نوع 

يف حال كانت املدرسة خاصة. ومن بياانت املقابالت  %(9-)10×2يف حال كانت املدرسة حكومية و %(9-)10×5
بد من ذكر أحد املعلمني ذلك بقولة: "التصحيح اآليل إجراء غري عادل حبق الطالب والطالبات" وأضاف آخر: ال

مراجعة التصحيح اآليل وتدقيق النتائج" وأضاف اثلث: "حتدث مشاكل إنقطاع يف اإلنرتنت ما يعيق الطالب عن أداء 
 اختبارهم بشكل سليم". 

نتائج اإلحندار  العبارة م
للمتغريات 

 املستقلة

االجتاه 
العام 
 لآلراء

الفئات ذات 
 االجتاه العام

 اواجتاههنسب االستجابة  نتائج اإلحندار للفئات

9 
إجراء االختبارات إليكرتونيا 
اجراء غري عادل يف حق 

 الطالب والطالبات.

 املنطقة التعليمية
احلصول على 

 التدريب
 املوافقة

 املوافقة بشدة
 مل حيصل على تدريب 30%

 
 %63للموافقة 

 %21املوافقة 
 %17لعدم املوافقة  حائل

 %32للموافقة  الرايض

نتائج اإلحندار  العبارة م
للمتغريات 

 املستقلة

االجتاه 
العام 

 اءلآلر 

الفئات ذات 
 االجتاه العام

 نسب االستجابة واجتاهها نتائج اإلحندار للفئات

10 
أفضل التصحيح اآليل 

 لنماذج إجاابت الطالب.

 املنطقة التعليمية
 اخلربة

 نوع املدرسة
 املوافقة

املوافقة بشدة 
31% 

 %20لعدم املوافقة  الباحة
 %22للموافقة  جازان

 %7.5للموافقة  حائل
 %21.1للموافقة  5أقل-2
 %25.4للموافقة  10أقل -5

 املوافقة
 32% 

 %19للموافقة  25أقل-20

 لعدم املوافقة حكومية
5 × 10−9 

 لعدم املوافقة خاصة
2 × 10−9 
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وتظهر نتائج اإلحندار اللوجسيت أن  %60.1تظهر النتائج أن أغلبية اآلراء كانت تتجه حنو املوافقة إبمجايل 
االستجابة للعبارة.  تؤثر أتثريًا دال إحصائًيا يفاملتغريات املنطقة التعليمية، والنوع، والفئة العمرية، ونوع املدرسة كانت 

ففي متغري املنطقة التعليمية مييل املعلمون عامة للموافقة على العبارة بينما تتفاوت نسب االجتاه حنو املوافقة حيث 
قة ملوافوكانت منطقة حائل األدىن يف االجتاه حنو ا %32أستأثرت منطقة الرايض ابلنصيب األعلى بنسبة احتمال بلغت 

. أيًضا تؤثر %40. ومتيل املعلمات للموافقة على العبارة بنسبة احتمال دالة بلغت %5.6على العبارة بنسبة بلغت 
اخلربة حيث مييل املعلمون يف فئات اخلربة املدرجة يف اجلدول للموافقة على العبارة بشكل دال إحصائًيا حبيث كانت 

بينما كانت الفئة األقل يف نسبة  %18بنسبة بلغت  15أقل من -10خلربة: نسب املوافقة األعلى للمعلمني من ذوي ا
. أما نوع %7.5سنوات بنسبة احتمال بلغت  10أقل من -5احتمال املوافقة  من املعلمني ذوي اخلربة يف املدى 

 .%27املدرسة فلم ظهر سوى فئة املعلمني من املدارس احلكومية حيث مييلون للموافقة بنسبة 

نتائج اإلحندار  العبارة م
 للمتغريات املستقلة

االجتاه العام 
 لآلراء

الفئات ذات االجتاه 
 العام

نتائج اإلحندار 
 للفئات

االستجابة نسب 
 واجتاهها

11 
استخدمت برانمج آخر للتواصل مع 

 الطالب اىل جانب املنظومة.

 
 املنطقة التعليمية

 نوع املعلم
 اخلربة

 نوع املدرسة

 املوافقة

املوافقة بشدة 
31.6% 

 %40للموافقة  معلمة
 %11للموافقة  الباحة

احلدود 
 الشمالية

 %16للموافقة 

 %32للموافقة  الرايض
 %11للموافقة  الشرقية
 %6للموافقة  القصيم

 %16للموافقة  املدينة
 %12للموافقة  تبوك

 %10للموافقة  جازان

 %28.5املوافقة

 %5.6للموافقة  حائل
 %17للموافقة  مكة

 %14للموافقة  5أقل-2
 %7.5للموافقة  10أقل -5

 %18للموافقة  15أقل-10
 %9للموافقة  20أقل-15

 %27للموافقة  حكومية

نتائج اإلحندار  رةالعبا م
للمتغريات 

 املستقلة

االجتاه 
العام 
 لآلراء

الفئات ذات 
 االجتاه العام

 نسب االستجابة واجتاهها نتائج اإلحندار للفئات

تكثر شكاوي الطالب  12
والطالبات عن انقطاع 
الشبكة املؤدية العاقة امتام 

 االختبارات بشكل سليم.

 املوافقة املرحلة التعليمية

بشدة املوافقة 
56% 

 %59لعدم املوافقة  املرحلة االبتدائية

 املوافقة
 %61لعدم املوافقة  املرحلة املتوسطة 26%
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. وتظهر نتائج اإلحندار اللوجسيت أتثري عامل املرحلة %82اجتهت غالبية اآلراء حنو املوافقة على العبارة إبمجايل 
بينما مييل معلموا املرحلة  %59لعدم املوافقة على العبارة بنسبة  التعليمية حيث مييل املعلمون من املرحلة االبتدائية

 .%61املتوسطة لعدم املوافقة على العبارة بنسبة 

. وُتظهر نتائج اإلحندار اللوجسيت ميل املعلمات  %57.2اآلراء للموافقة على العبارة إبمجايل  متيل غالبية
. %58.5بينما مييل املعلمون يف املرحلة االبتدائية لعدم املوافقة على العبارة بنسبة  %70للموافقة على العبارة بنسبة 

. ومن بياانت املقابالت علق %55على العبارة بنسبة أيًضا مييل املعلمون الذين مل حيصلوا على تدريب للموافقة 
أحد املعلمني: "بعض املواد الدراسية تتطلب تواصل مباشر بني الطالب واملعلم ..مثل القرآن الكرمي ..وقد يكون من 
اجملدي اللجوء ملعامل صوتية عن بُعد". وعلق آخر:" "ترتفع الكلفة للتعليم عن بعد يف حال ثبوت عدم جاهزية 

 نظام التعليمي". ووضحها اثلث بقوله:"سيؤدي ملخاطر اهلدر الرتبوي".ال

. وتظهر نتائج اإلحندار اللوجسيت أن املنطقة التعليمية %83أغلب اآلراء حنو املوافقة على العبارة إبمجايلمتيل 
 واملرحلة الدراسية هلما أتثري دال إحصائًيا يف االستجابة للعبارة حيث مييل املعلمون يف املرحلة االبتدائية لعدم املوافقة على

عليمية حيث ميل املعلمون للموافقة على العبارة وكانت نسبة االحتمال األعلى . كذلك املنطقة الت%31العبارة بنسبة 
 ملنطقة الرايض بينما كانت منطقة املدينة املنورة األقل يف امليل للموافقة على هذه العبارة.

نتائج اإلحندار  العبارة م
للمتغريات 

 املستقلة

االجتاه 
العام 
 لآلراء

الفئات ذات 
 االجتاه العام

 نسب االستجابة واجتاهها نتائج اإلحندار للفئات

13 
التعليم عن بعد من نواتج 

خالل الصفوف اإلليكرتونية 
 غري جيدة.

 نوع املعلم
 املرحلة التعليمية

احلصول على 
 التدريب

 املوافقة

 املوافقة بشدة
33% 

 %70للموافقة  معلمة
 %58.5لعدم املوافقة  املرحلة االبتدائية

املوافقة 
24.3% 

 %55للموافقة   مل حيصل على تدريب

نتائج اإلحندار  العبارة م
للمتغريات 

 املستقلة

االجتاه 
العام 
 لآلراء

الفئات ذات 
 االجتاه العام

نسب االستجابة  نتائج اإلحندار للفئات
 واجتاهها

التعليم عن بعد ال يناسب  14
 الصغار يف املرحلة االبتدائية.

 املنطقة التعليمية
 املرحلة الدراسية

 املوافقة

املوافقة بشدة 
67% 

 %24املوافقة  الرايض
 %13للموافقة  الشرقية

املوافقة 
16% 

 %10للموافقة  املدينة املنورة
 %16للموافقة  عسري

 %14.2للموافقة  مكة
 %31عدم املوافقة  املرحلة االبتدائية

نتائج اإلحندار  العبارة م
للمتغريات 

 املستقلة

االجتاه 
العام 
 لآلراء

الفئات ذات 
 االجتاه العام

 نسب االستجابة واجتاهها اإلحندار للفئاتنتائج 

 %15.4للموافقة  الباحة املوافقة املنطقة التعليمية
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. وتشري نتائج اإلحندار اللوجسيت إىل أن متغري %63.9اآلراء للموافقة على العبارة إبمجايل بلغ اجتهت غالبية 
يل املنطقة التعليمية، واخلربة، واملرحلة الدراسية اليت يدرس هبا املعلم تؤثر بداللة إحصائية. ففي متغري املنطقة التعليمية مي

إذا كانو من الباحة،  %15.4طقة مكة بينما مييلون للموافقة بنسبة إذا كانوا من من %35.1املعلمون للموافقة بنسبة 
. كذلك مييل %8.4وأتيت منطقة احلدود الشمالية األقل يف التأثري ابملوافقة على العبارة حيث بلغت نسبة االحتمال 

وأتييد  ورها يف إدراك املعلومة،. أيًضا تؤثر اخلربة بكافة فئاهتا ما يؤكد د%34.6معلموا املرحلة االبتدائية للموافقة بنسبة 
هم األكثر موافقة على العبارة بنسبة احتمال  5أقل من -2أو خمالفة الرأي املذكور يف العبارة حيث كان حديثي اخلربة 

 30أقل من -25وكان األقل توجها حنو املوافقة بفعل عامل اخلربة هم املعلمون الذين ترتاوح خربهتم بني  %12بلغت 
ومن بياانت املقابالت ذكر أحد املعلمني مقرتًحا: " املرحلة االبتدائية واملتوسطة .... يستمر عن بعد،  .%3.1بنسبة 

والثانوية حضور يومني وعن بعد ثالثة أايم..." وعلق آخر من املرحلة االبتدائية: "الطالب اليعلم خطورة انتقال العدوى" 
 ضبط االحرتازات الوقائية خالل اجلائحة أكثر من األصغر.وذلك بسبب أن الطالب األكرب سًنا أكثر قدرة على 

. وكان ملتغري التدريب أثر دال يف االستجابة %48.4اجتهت غالبية اآلراء حنو العدم املوافقة على العبارة إبمجايل 
. وعلق أحد املعلمني على %51.02الغري حاصلني على تدريب لعدم املوافقة على العبارة بنسبة حيث مييل املعلمني 

ذلك:" "ليس مجيع الطالب والطالبات حيضرون الفصول االفرتاضية ولكن من حضر هم الطالب والطالبات املتفوقون 
 ات املخصصة لشرح الدرس" .دراسًيا، وصعوبة يف استخدام املنظومة  وانقطاع النت، وعدم دخوهلم يف األوق

15 

التعليم عن بعد من خالل 
الصفوف اإلليكرتونية 
يناسب طالب املتوسط 

 والثانوي.

 اخلربة
املوافقة بشدة  املرحلة الدراسية

31.8% 

 %8.4للموافقة  احلدود الشمالية
 %35.1للموافقة  مكة

 %34.6للموافقة  املرحلة االبتدائية

املوافقة 
32.1% 

 %12للموافقة  5أقل-2
 %7.5للموافقة  10أقل-5

 %10للموافقة  15أقل -10
 %9.5للموافقة  20أقل-15
 %6.5للموافقة  25أقل-20
 %3.1للموافقة  30أقل-25

نتائج اإلحندار  العبارة م
للمتغريات 

 املستقلة

االجتاه 
العام 
 لآلراء

الفئات ذات 
 االجتاه العام

 نسب االستجابة واجتاهها نتائج اإلحندار للفئات

16 

شاهدت اقبال كبري من 
الطالب والطالبات على 

ن عموقع املنظومة للتعليم 
 بعد.

احلصول على 
 التدريب

عدم 
 املوافقة

عدم املوافقة 
 بشدة 

 %51.02لعدم املوافقة  مل حيصل على التدريب 24%
عدم املوافقة 

24.4% 
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. ومن نتائج اإلحندار اللوجسيت تؤثر املرحلة %71.9اجتهت أغلب اآلراء إىل املوافقة على العبارة إبمجايل بلغ 
ارة بداللة إحصائية. استجابة املعلمني للعبالدراسية، واخلربة، واحلصول على التدريب على احلاسب اآليل، ونوع املدرسة يف 

. %28.6وتظهر نتائج اإلحندار اللوجسيت أن معلمي املرحلة االبتدائية مييلون لعدم املوافقة على العبارة بنسبة احتمال 
ربة أيضا مييل املعلمون األكثر خ %14سنوات لعدم املوافقة على العبارة بنسبة  5أقل من -2أيضا مييل حديثي اخلربة: 

سنة لعدم املوافقة  15أقل من  -10لعدم املوافقة على العبارة بنسب غري متدرجة حيث مييل املعلمني من ذوي اخلربة 
. ومييل املعلمني الذين مل حيصلوا على تدريب %15.3ومييل املعلمني األكثر خربة لعدم املوافقة بنسبة  %8.6بنسبة 

بينما مييل  %9.2ني من املدارس احلكومية للموافقة على العبارة بنسبة . أيًضا مييل املعلم%59.5للموافقة  بنسبة 
 .%20.3املعلمني من املدارس اخلاصة للموافقة بنسبة أعلى 

نتائج اإلحندار  العبارة م
للمتغريات 

 املستقلة

االجتاه 
العام 
 لآلراء

الفئات ذات 
 االجتاه العام

 نسب االستجابة واجتاهها نتائج اإلحندار للفئات

17 

توقف اغلب الطالب 
والطالبات عن احلضور 
عندما صدر قرار مترير 
الطالب للصفوف األعلى 

 الفصل املاضي.

 املرحلة الدراسية
 اخلربة

احلصول على 
 التدريب

 نوع املدرسة

 املوافقة

املوافقة بشدة 
50.6% 

 %28.6لعدم املوافقة  املرحلة االبتدائية
 %14لعدم املوافقة  5أقل-2

 %8.6لعدم املوافقة  15أقل-10
 15.3لعدم املوافقة  20أقل-15

املوافقة 
21.3% 

 .%59.9للموافقة  تدريبمل حيصل على 
 %9.2للموافقة  حكومية

 %20.3للموافقة  خاصة

نتائج اإلحندار  العبارة م
للمتغريات 

 املستقلة

االجتاه 
العام 
 لآلراء

الفئات ذات 
 االجتاه العام

نسب االستجابة  نتائج اإلحندار للفئات
 واجتاهها

18 

حىت بعد مرور اجلائحة 
سأستعني بوسائط الفصول 
االفرتاضية ألهنا مفيدة 
وتسهل الشرح على 

 الطالب.

 املنطقة التعليمية
 اخلربة

احلصول على 
 التدريب

 املوافقة

املوافقة بشدة 
31.5% 

 %16عدم املوافقة  الرايض
 %27.1عدم املوافقة  الشرقية

 %17عدم املوافقة  املدينة
 %24عدم املوافقة  تبوك

 %22.2عدم املوافقة  عسري

املوافقة 
28.4% 

 %10املوافقة  5أقل-2
 %9.2املوافقة  10أقل-5

 %7.5املوافقة  15أقل-10
 %10.2املوافقة  20أقل-15
 %11.9املوافقة  25أقل-20
 %8املوافقة  30أقل-25

 %49.5املوافقة  على تدريبمل حيصل 
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. ومن نتائج اإلحندار اللوجسيت تؤثر متغريات املنطقة %59.9اجتهت أغلب اآلراء حنو املوافقة على العبارة إبمجايل 
لى التعليمية، واخلربة، واحلصول على تدريب يف احلاسب اآليل. ففي متغرياملنطقة التعليمية أستأثرت الشرقية ابلنسبة األع

وكانت النسبة األقل للتوجه حنو عدم املوافقة يف منطقة  %27.1حتمال للتوجه حنو عدم املوافقة بنسبة من نسب اال
. وتؤثر اخلربة يف االستجابة يف العبارة حيث تعد عامل إجيايب %16الرايض حيث بلغت نسب احتمال عدم املوافقة 

جلدول. أيًضا تفاوتة، وغري متدرجة كما يتضح من ابكافة فئاهتا حيث تؤدي للمزيد من املوافقة بشكل عام لكن بنسب م
يف  %49.5يؤثر احلصول على تدريب يف احلاسب اآليل على آراء املعلمني حبيث مييلون للموافقة على العبارة بنسبة 

حال مل حيصلوا على تدريب. ومن بياانت املقابالت ذكر أحد املعلمني أن هناك مسؤولية تقع على أولياء أمور الطالب 
بقوله: "ويل األمر يكن له نصيب من حتمل املسؤولية واملسامهة مع املدرسة يف كل ما يصلح شأن األبناء"، وأيده آخر: 

 "اأُلسرأيضاً هلم دور كبري يف مساعدة األبناء والوعي وتفهم الوضع" 

يشي لالسرة الىت عوأعاد البعض سبب غياب الطالب للمستوى االقتصادي لألسرة فذكر أحد املعلمني: "املستوى امل
عندها أكثر من طالب املطالبة بتوفر جهاز". وعلل آخر:" ارتفاع سهم االنفاق اخلاص بشكل مباشر أو غري 
مباشر...فتقع على عاتقهم أيضًا مسؤولية األبناء شراكةً  مع املدرسة". وأضاف اثلث: "عدم توفر األجهزة اللوحية 

 ق آخر: "أغلب الطالب حالتهم املاديه التسمح هلم بشراء أجهزة".للطالب سبب عدم تفاعلهم مع الدروس"، وعل

موجز القول، تكرر ظهور متغريات املنطقة التعليمية، والتدريب، واخلربة، واملرحلة الدراسية، نوع املدرسة، ونوع 
تغريات يف استجابة املعلمني ملوضوع توظيف الفصول االفرتاضية، وعليه فإن هذه امل املعلم كعوامل مؤثرة بداللة إحصائية

 هي األهم يف إدراجها يف دالة الكلفة ابلنسبة للمعلم:

𝑥𝑛 + 1 = {𝛼(المنطقة ) + 𝛽(التمرس ) + 𝛾(الخبرة) + 𝛾(المرحلة) + 휀(النوع ) + 𝜔(المدرسة)}{𝑥𝑛 − 1} + 𝜖 

عدد العوامل اليت مت اختبارها  nمعامل حجم األثر للمعلم يف دالة الكلفة للتعليم عن بُعد ومتثل  nxحيث إن
فهي  𝜖معامالت حجم التأثري اللوجستية العوامل املذكورة يف التعليم عن بعد. أما  𝜔،𝛿،𝛾،𝛽،𝛼ابملعادلة. ومتثل  

 معامل حجم اخلطأ يف القياس.

فبالنسبة للمنطقة التعليمية يتفاوت كم ونوع نسب للتفاوت يف حجم، ونوع التجربة ومدى جاهزية شبكة  
التواصل، وتوفر خدمة اإلنرتنت عرب مناطق اململكة، كذلك ظهر أتثري لعامل التدريب على احلاسب اآليل حيث تؤثر 

ما يف اندفاعه تعاملة وفهمه لألنظمة اإلليكرتونية للتدريس إ خربة املشارك من انحية توفر األدوات التقنية الالزمة لديه وقوة
حنو توظيف الفصول االفرتاضية أو إحجامه عن استخدامها، والميكن القول أبن التدريب يؤثر إجيااًب يف كافة احلاالت 

لى احلاسب اآليل عحيث يعتمد ذلك على خربة املتدرب أثناء تدريبة والصعوابت أو التسهيالت اليت واجهها أثناء تدربه 
ويؤدي ذلك إىل تكوين فكرة عن استخدام احلاسب اآليل وينعكس ذلك على آراء املعلم يف توظيف الفصول االفرتاضية. 
أما ابلنسبة لعامل خربة املعلم فتؤثر خربة املتعلم املتمرس بعد مخس سنوات على فكرته عن التدريس، وابلنسبة للتعليم 
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 الضرورة خالل جائحة كوروان فإن املعلمني حديثي اخلربة هم األكثر إرتباًكا، فهم اليزالون عن بعد الذي طرأ كحل فرضته
يف الطوراألول الستيعاب مهام التدريس، فضاًل عن مترسهم على طرائق التعليم عن بُعد، لذا فإن إضافة التعليم عن بعد 

ا يف عبارات أخرى امل اخلربة اترة إجيااًب يف العبارات وسلبً قد يعين املزيد من املهارات اليت عليهم تعلمها. وابلتايل يؤثر ع
إال أن عامل خربة املعلم بشكل عام  يعد من املتغريات املؤثرة إجيااًب يف آراء املعلمني ابلنسبة للتعليم عن بعد. أما ابلنسبة 

ب تطورات اجلائحة ألن بتدائية بسبللمرحلة الدراسية فاملعلمني يرجحون التعليم عن بعد كحل ابلنسبة لطالب املرحلة اال
الطالب الصغار أقل إدراًكا لطرق العدوى وأقل حفاظًا على اإلجراءات الوقائية من الطالب األكرب سًنا. وابلنسبة لنوع 
املدرسة فيختلف أثر البيئة املدرسية حيث ختتلف بيئات املدارس احلكومية كوهنا أكثر تقييًدا من املدارس اخلاصة اليت تعد 
أكثر مرونة يف املمارسات التدريسية واإلدارية ما يؤثر يف آراء املعلمني واملعلمات. وابلنسبة للنوع تعد املعلمات أكثر مياًل 

 البتكار طرق بديلة إلحالل التعليم عن بعد بكفاءة أكرب.

 

 اخلامتة والتوصيات واملقرتحات 

التعليم  بة للتدريس عن بعد يف مؤسسات التعليم العام يفأسهمت هذه الدراسة يف التأشري على القضااي املهمة ابلنس
السعودي، وإعطاء فكرة عن تفاعل املتغريات املؤثرة يف آراء املعلمني واملعلمات يف التعليم عن بُعد. كما استعرضت أهم 

 فرضتها األزمة، يتاالسهامات لإلنتاج البحثي يف جمال اقتصادايت التعليم، والتحوالت يف اقتصادايت التعليم عن بعد ال
 لذا توصي الدراسة احلالية مبا يلي:

وكونت صورة شاملة كثرية التفاصيل حيث أظهرت تبايًنا  13مشلت الدراسة احلالية مناطق اململكة العربية السعوية ال   .1
تقلة سيف آراء املعلمني واملعلمات حول التعليم عن بعد وتوظيف الفصول االفرتاضية، لذا يقرتح إجراء دراسات م

بكل منطقة من املناطق التعليمية يف اململكة العربية السعودية حبيث يُراعى فيها عوامل اخلربة ونوع املدرسة، واملرحلة 
التعليمية، واخلربة الرتبوية، وقوة التواصل مع اإلدارة املدرسية وعدد الطالب الذين يدرسهم املعلم لدراسة العوامل اليت 

 لمني واملعلمات حبسب جتربة كل منطقة.تساهم يف تباين آراء املع
نظًرا الخنفاض مستوى الكلفة للمدى الواسع من وصول خدمة التعليم عن بعد ينبغي توفري بث أثريي يضاهي البث  .2

التلفزيوين ويتم من خالل تعاون جلان مؤسسات عربية وعاملية خبرية يف جمال التقنية لتوفري منصات التعليم بصورة 
 الة تقدمي اخلدمة عن بعد.مباشرة وضمان عد

عند التعامل مع التعليم عن بعد كتوجه اسرتاتيجي ابلنسبة للتدريس للمقررات النظرية البد من اجراء اختبارات  .3
حضورية يف املدارس لضبط عملية اختبار الطالب، أما املقررات العملية اليت حتتاج لتدريب عملي مباشر السيما يف 

دريب الثانوية حيث يُقرتح تنظيم الطالب يف جمموعات حبسب ما تفرضه الظروف املعلمية للت املراحل املتقدمة كاملرحلة
 للحفاظ على االحرتازات الوقائية والتباعد االجتماعي يف خضم استمرار اجلائحة.
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علم لدى تإجراء املزيد من البحوث يف جمايل الكفاءة، والفعالية للتعليم عن بعد يف التعليم العام من خالل نواتج ال .4
الطالب ومنظور أولياء أمور الطالب مع االستفادة من املعرفة النظرية يف جمال التعليم عن بعد يف مؤسسات التعليم 

 العايل.
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Abstract 

The purpose of this research is to identify the level of job satisfaction of primary school teachers 

in South Sharqiyah, Sultanate of Oman. The research used the descriptive research method to 

answer the research questions. The population of the research consisted of all school primary 

teachers in South Sharqiyah, Sultanate of Oman, and a sample included (370) male and female 

teachers was selected to answer a valid and reliable questionnaire. The descriptive and 

inferential statistics were used to analyze the collected data. The analyses showed that the level 

of job satisfaction was moderate, with Mean score (3.12). The findings also showed that there 

were statistically significant differences in the means scores for four dimensions of job 

satisfaction by gender, p < 0.05 in favor of female teachers, with Means range (3.21-3.97); and 

there was no statistically significant differences due to working experience, p > 0.05. The 

research recommends to involve teachers in decision making process, and treat them in more 

clear and transparent methods, mainly teachers with high academic qualifications. Moreover, it 

recommends to motivate male teachers to participate in more educational works and 

competitions, and award teachers their promotions. Further quantitative and qualitative 

researches are recommended to get more in-depth information on job satisfaction. 

mailto:a3r333p@gmail.com
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 امللخص:

ب الشرقية يف جنو يف حمافظة  ملعلمي الععليم األساسي الرضا الوظيفي درجة  الععرف لل ىلبحث إهدف ال    
الععليم معلمات و  معلميمجيع وأتلف جمعمع البحث من  العحليلي؛ املنهج الوصفياسعخدم البحث   .مانسلطنة ل  
مت  بحث،ولعحقيق هدف ال. ومعلمة   ا( معلم  370نة البحث لل  )ملت لي  عشا و نوب الشرقية،يف جاألساسي 

وصلت نعائج ت؛ ومت اسعخدام العحليل اإلحصائي الوصفي واالسعداليل. تطوير اسعبانة والعأكد من صدقها وثباهتا
(.  3.12) حيث بلغ املعوسط احلسايب ،ن الرضا الوظيفي للمعلمني جاء بدرجة معوسطةإىل أ العحليل اإلحصائي

مجيع حماور الرضا الوظيفي مسعوايت ( يف a < 0.05)  ة إحصائيةفروق ذات دالل ودوجكما أظهرت النعائج 
مبعوسطات  انثما لدا حموري ظروف العمل والعالقة مع الزمالء، تعود لصاحل اإل ملعغري النوع االجعمالي،ت عزى 

 ملعغري سنوات اخلربة. وأوص  ة، يف حني ال توجد فروق ذات داللة إحصائي (3.97-3.21)ترتاوح بني حسابية 
ضوح يف لملية صنع القرارات، والععامل معهم بكل شفافية وو متكني املعلمني من خالل إشراكهم العمل لل  البحث 

حتفيز مدارس الذكور للمشاركة واملثابرة يف العمل الرتبوي واملسابقات الرتبوية ، و ، وخاصة ذوي الشهادات العليا
لمني و لمل أحباث من النوع الكيفي ابسعخدام املقابالت مع املعحقوقهم يف الرتقيات،  املعلمني منح، و املخعلفة

 واملعلمات وصناع القرار يف وزارة الرتبية والععليم للحصول لل  بياانت أكثر لمقا يف ما يععلق ابلرضا الوظيفي.

             
Keywords: Job satisfaction; Primary school teachers; Sultanate of Oman 

 الرضا الوظيفي ، معلمون ، سلطنة لمان.املفتاحية : الكلمات 
 

 
 املقدمة:

عور الفرد حنو العطور العقين واملعلومايت، مما يرتتب لليه غالبا شتقدما  معسارلا  يشهد العامل اليوم        
العدرجيي من  االنسحاب النفسي واملاديابلضغوطات النفسية املسعمرة، وتزايد األلباء اليومية ابلعايل 

العمل. ومن أجل ضمان اسعقرار العامل نفسيا ومهنيا كان من األمهية مبكان معرفة درجة الرضا الوظيفي 
 لديه ، ومنحه كافة السبل اليت جتعل من وظيفعه بيئة حمفزة للعمل مما يليب طموحاته الشخصية املهنية و

 جيعله أكثر رضا.
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الرضا الوظيفي أمهية ابلغة يف خمعلف اجملاالت البحثية ملا له من دور فعال يف النجاح  انل موضوع     
نعاجية والروح ي سهم شعور الفرد ابلرضا الوظيفي يف رفع مسعوى اإل، حيث الذي حتققه املؤسسات

ضا ذا كان مصدر الر إاملعنوية واخنفاض مسعوى الضغوط النفسية اليت يععرض هلا يف جمال لمله خاصة 
حد  يف وليس غاية   فأصبح الرضا الوظيفي وسيلة  . (2009)حكيم، والنجاح الذي حيققه هو لمله 

من املشكالت والعحدايت اليت تواجه األفراد يف لملهم  إجياد احللول لكثريألنه يعمل لل  ، ذاته
 (.2004)حميسن، 
ساس أ، وهو من قبل الباحثني "اابلغ   اهعمام  "االرضا الوظيفي من املوضولات اليت القت  د  علذا ي       
داء الوظيفي للفرد  نسجام النفسي واالجعمالي للفرد يف جمال لمله كما ي سهم يف حتسني األااللعحقيق 

 (.   2012ابلنجاح )لالم،  "اكونه مرتبط  
اجلهود  وبذل ،ة  حيث وفر هلم الوسائل املعاحة كاف   ،يف سلطنة ٌلمان اهعم نظام الععليم ابملعلمني      

خالل هتيئة من وذلك  ،لعحقيق الرضا الوظيفي هلم هبدف رفع اإلنعاجية وختفيف الضغوطات لل  املعلم
انية العربية للعام د ذلك تقرير العنمية اإلنسوقد أك   ،الطالبو للمعلم  وحمببة   البيئة املدرسية لعكون جاذبة  

 (.2012،ا لل  الععليم )احلسين نفاق  فت السلطنة من الدول العربية األكثر إن   فقد ص   ،(2009)
وانب جلمانية وذلك من خالل العطوير والعحديث املسعمر وابلرغم من االهعمام ابملعلمني يف البيئة الع  

احنفاض  إىلشارت أن الدراسات اليت تناولت مواضيع الرضا يف البيئة العمانية إال إ كاف ة ،العملية الععليمية
( 2009،اليافعي )تذمرهم املسعمر، فقد توصلت للعمل، وإىل محاسهم ودافعيعهم قلة و  رضاهم  الوظيفي

( من %60وأن ) رضاهم ومحاسهم للعمل،      ( من املعلمني يشعرون بعدم %80-%75ن )إىل إ
ر عانون من تذم  مديري املدارس ي   إن، كما وظيفعهماملعلمني وأغلبهم من الذكور لديهم الرغبة يف تغيري 

إىل  راساتالد (. كما وكشفت لدد من2014،املزامي)فيما يععلق ابألنشطة، واملهام األخرى  املعلمني
إن املعلمني يعمععون برضا وظيفي بدرجة معوسطة مما يسعدلي العمل لل  زايدة البحوث والدراسات 

 ؛2015،؛ املنذري  2014،بشكل منعظم ومسعمر ) الشقصي للمعلمني الرضا الوظيفي درجة لقياس 
 .(2018لبلوشية، ا
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ها بدرجة ، والعمدت دراسعهم يف بدايعىىل الرضا الوظيفي نظرة اهعمام كرب إ ونينظر الباحثو    
لة ابلرضا تفسري املعغريات املعصاليت ركزت لل  حاجات األفراد والعمل لل  لالية لل  النظرايت 

هم إىل لدد من النظرايت يف أحباثلألساليب واالسرتاتيجيات  اسعنعج العلماء بعد توظيفهموقد ، الوظيفي
منها نظرية  ،نعكاسها لل  الفرد واجلمالة واملؤسسةاالعاملني و  مسعوايت رضايف تفسري  سامهتاليت 

 (.Herzberg Theoryهريزبرج )
للحاجات يف مواقع العمل،  (Maslo Theory) بعطبيق نظرية ماسلو ترتبط هذه النظرية       

 من نيأن هناك جممولع (Herzberg) زبرجري إذ يرى ه ؛فع الفرد لألداءوتبحث النظرية لن ماذا يد
ي إىل رضا العاملني لن ألماهلم وأطلق لليها لوامل مرتبطة العوامل إحدامها تعد مبثابة دوافع تؤد  

توفر فرص وليات، و ؤ ابلوظيفة أو العمل نفسه، وقد حصرها يف إحساس الفرد ابإلجناز، وحتمل املس
عوامل فيعدها أما اجملمولة األخرى من ال ؛للوظائف األلل  واملشاركة يف القرارات املععلقة ابلعملالرتقية 

ي إىل لدم رضا العمال لن ألماهلم، وأطلق لليها لوامل حميطة ابلوظيفة أو العمل وقد مبثابة دوافع تؤد  
طبيعة أو منط القيادة، و حصرها يف تلك الظروف اليت حتيط ابلعمل كالرائسة أو اإلدارة أو اإلشراف 

 (.2008،العالقات بني الفرد وزمالئه، وبينه وبني رؤسائه، وظروف البيئة احمليطة ابلعمل )الشيخ وشرير
لعأكد من وجود مشكلة البحث لل  أرض الواقع، قامت الباحثة بعمل لسبق، و  ولل  ضوء ما       

، ابحملافظةمن الرتبويني ( 110السعطالع )ايف كرتوين لشرحية من الرتبويني، شارك إلياسعطالع رأي 
وهي نسبة  %6.43االسعمرار يف العدريس( لل  نسبة  يف العبارة )هل يرغب املعلمون فيه حصلت

 املعلمني تسعدلي البحث.رضا بوجود مشكلة يف  اقل من املعوسط، وهذا مؤشر
 ربىت ك  املعلمني يواجهون هذه األايم حتداي ؛ تبني  أنومن خالل لمل الباحثة يف احلقل الرتبوي      

املعابعة و  ،كاإلشراف  –غري العدريسية –زايدة األلباء األخرى ، منها معسارلة وظروف لمل خمعلفة
ألنشطة الطالبية واملناوبة، يف مقابل لدم احلصول لل  لائد مايل كبري ي عينهم لل  العيش حبياة كرمية، ل

 .رضاهم الوظيفي يفقد يؤثر ات، مما ولدم منحهم حقوقهم يف الرتقي
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 الععليم األساسي ملعلميالرضا الوظيفي درجة الفجوة البحثية، ارأتت الباحثة دراسة  لسد  و  ومما سبق     
بل الباحثني املطبقة لل  حمافظة جنوب الشرقية من ق بحوثندرة الل -حتديدا  –يف حمافظة جنوب الشرقية 

لععرف ول ،ايف لن العاصمة حيث تقع يف األقص  الشرقي لسلطنة لمانا لبعدها اجلغر ومن خارجها، نظر  
نه   أبوالذي كما لر فعه الباحثة يف دراسعها ، لن قرب لل  درجة رضا املعلمني  يف جنوب الشرقية

"شعور وجداين يشعر به معلمي الععليم األساسي يف حمافظة جنوب الشرقية  يف سلطنة لمان جتاه ما 
أداء وظيفي وحتدد بدرجة الرضا لن الرواتب، وظروف العمل، والعالقة مع اإلدارة، ومنط يقومون به من 

اإلشراف، والعالقة بني الزمالء، والرضا لن فرص النمو، والرتقيات اليت حيصلون لليها  مقابل جهدهم 
انة بويعمثل ابلدرجة اليت حيصل لليها املسعجيب من خالل إجابعه لن لبارات اسع ،الذي يبذلونه"

 Herzbergابإللعماد لل  نظرية هريزبرج ) الرضا الوظيفي املعدة هلذا الغرض من قبل الباحثة
Theory) ، لوامل وقائية وهي )الرواتب، وظروف العمل، والعالقة مع اإلدارة، ومنط  5وذلك أبخذ

لعاملني حسب ا ألمهيعها يف امليدان الرتبوي، فهي تشكل أساس لرضا ،شراف، والعالقة بني الزمالء(اإل
ترفع من ة هنا لوامل حتفيزيإحيث ،)الرتقيات، وفرص النمو(    قياس العوامل الدافعة وهي و  النظرية،

 درجة رضاه الوظيفي.
عوى الرضا هبدف رفع مس للجهات املعنية، مفيدة وتوصيات قرتحاتم كما سيقدم البحث احلايل      

مية يف البيئة خيدم العملية الععليو  يف املدرسة، مدوره يفع ل، و مأدائهمن طور مما يالوظيفي للمعلمني، 
 .الع مانية

 
 أسئلة البحث:-1

 األسئلة العالية إلجابة لن تعبلور مشكلة البحث من خالل ا
 سلطنة لمان؟بما درجة الرضا الوظيفي ملعلمي مدارس الععليم األساسي يف حمافظة جنوب الشرقية  -1
ساسي يف حصائية يف درجة الرضا الوظيفي ملعلمي مدارس الععليم األإة هل هناك فروق ذات دالل -2

 سنوات اخلربة(؟و حمافظة جنوب الشرقية بسلطنة لمان وفق معغريات )النوع االجعمالي 
 



Journal of Human Developmespecialized Research  )JHDESR( 

Page from  355 to 3 07  
 

360 
 

  البحثمنهج -2
قيق يف سبيل اإلجابة لل  تساؤالت البحث وحت العحليليمت االلعماد لل  املنهج الوصفي        

أهدافها نظرا ملالئمة هذا املنهج ألغراض البحث، إذ ي عد من أفضل األساليب املععلقة ابلسلوك اإلنساين، 
لبحث من خالل ا اتوقد ا سعخدم هذا املنهج لعوصيف معغري  . ويععمد لل  الظاهرة كما هي يف الواقع

 نوب الشرقيةمدارس الععليم األساسي يف ج ملعلمي الرضا الوظيفي جماالت تعضمن االلعماد لل  اسعبانة
توصيف النعائج املخعلفة وحتليلها واخلروج م، ومت 2019/2020للعام الدراسي  سلطنة لمانب

  . يهالابالسعنعاجات حسب اخلطوات العلمية املععارف ل
 جمتمع البحث-3

يعألف جمعمع البحث من مجيع املعلمني واملعلمات العاملني مبدارس الععليم األساسي للصفوف       
معلم ا ومعلمة   (4368) يف سلطنة لمان، والبالغ لددهم يف حمافظة جنوب الشرقية (12-1من )

 ومبا؛ م 2/7/2019مدرسة  حسب آخر بيان لقسم اإلحصاء ابحملافظة بعاريخ  (92) موزلني لل 
أن احملافظة تعكون من لدد من الوالايت ولكثرة الفئات اليت تندرج حتعها هذه املدارس وتعددها، 

( 5واملصنفة حسب الصفوف، ولعسهيل اخعيار العينة، وحتقيق أهداف البحث مت تقسيم اجملعمع إىل )
عالن بين ج مناطق جغرافية، متثل مخس والايت ابحملافظة، وهي  )صور ، مصريه، جعالن بين بو للي،

 .بو حسن، الكامل والوايف(، وذلك حسب العوزيع السكاين وكثافة املدارس بكل والية
 
 عّينة البحث وطرق اختيارها-4

(  (Roasfotوابسعخدام موقع  ؛مت اخعيار العي نة العشوائية الطبقية لعحقيقها أهداف البحث       
مت  (، و%95( ونسبة ثقة )%5خطأ )بنسبة مت حتديد حجم العي نة، ( (Morganوكذلك جدول 

( مدرسة  ابحملافظة، مع األخذ اباللعبار،  92( مدرسة  بوصفها لي نة  للدراسة من أصل )15اخعيار )
 وقد بلغ ؛ة اثنيةوحلق ،كثافة املدارس بكل والية ولدد املعلمني واملعلمات هبا والعنوع بني حلقة أوىل

ك متثل وبذل-من مدارس الععليم األساسي مبخعلف الصفوف  (  معلم ا ومعلمة  370)العي نة  لدد أفراد
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( معلمة 214(، و)%42معلم ا بنسبة ) (156( من جمعمع البحث، منهم )%8لي نة البحث نسبة )
 ( ، وبذلك تعفق هذه النسب مع نسب الذكور واإلانث يف جمعمع البحث.%58بنسبة )

 صدق أداة البحث )االستبانة(-5
ذوي اخلربة ( حمك مني من 7ولددهم )األولية لل  جممولة من احملكمني  ابصورهتانة مت لرض االسعب  

من سلطنة  لرتبيةاخلرباء يف ا كادميينيوجممولة من األالعاملية مباليزاي واالخعصاص يف اجلامعة اإلسالمية 
ملراد ا لعأكد من مدى قياس كل فقرة للجانبمن خالل ا صدق احملعوى ألداة االسعبانةللعحقق من  لمان

 يعم املالحظات والععديالت اليت إضافة إىلقياسه، ومدى وضوح الفقرات، وسالمة الصياغة اللغوية، 
الحظاهتم ومراجععها واألخذ مب منيوبعد مجع آراء احملك   ة.اقرتاحها من قبلهم لل  احملعوى العام لألدا

فأصبحت  ،اور البحث احلايلحملل  بقية الفقرات جبميع اإلبقاء و  فقرة ، 13وتوصياهتم، مت حذف 
 فقرة .     ( 48تعألف من )سبعة، الرضا الوظيفي بصيغعها النهائية ومبحاورها ال اسعبانة

 ثبات األداة )االستبانة(-5-1
( معلم ا ومعلمة  اخعريوا 50مت العحقق من ثبات أداة البحث احلايل من خالل تطبيقها لل  )     

كرونباخ ألفا   ن َثمَّ متمَّ حساب معاملوم  بطريقة لشوائية من شرائح خمعلفة من مدارس الععليم األساسي، 
 ( 1النحو املبني يف اجلدول رقم ) لل للعحقق من االتساق الداخلي لألداة. 

 
 (1جدول رقم )

 قيم ثبات كرونباخ ألفا حملاور مقياس الرضا الوظيفي

 ألفا قيم ثبات كرونباخ عدد الفقرات حماور مقياس الرضا الوظيفي م

 0.874 6 الرضا لن الرواتب 1

 0.706 6 الرضا ظروف العمل 2

 0.950 11 الرضا لن اإلدارة 3
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6-

مجع 

 :البياانت و حتليلها
بعد مجع البياانت النهائية مت فحصها للعأكد من سالمة اإلجاابت وخلوها من األخطاء،       

( اإلحصائي، ومت SPSSاحلزمة اإلحصائية للعلوم االجعمالية )وإدخال البياانت ابسعخدام برانمج 
والعكرارات  املعوسطات احلسابيةاسعخدام املقاييس اإلحصائية لإلجابة لل  أسئلة البحث، واسعخراج 

م اخدسعة، ومت ترتيت املعوسطات احلسابية تنازليا واحلكم لليها ابوالنسب املئوية واالحنرافات املعياري
 .Likert, 1932))  لل  العدرج اخلماسي ية للفئات بناء  حلدود الفعلا
وحلساب حجم األثر مت اسعخدام  . ( جملمولعني مسعقلعنيT-Testاخعبار )ت( )كما مت اسعخدام   

η2معادلة ايعا تربيع   =
𝑡2

(𝑡2+𝑑𝑓)
=d، َث حتويل ايعا تربيع إىل حجم أثر "د"         2√η2

√(1−η2)

  

(cohen,1988 حيث ،)t   ، )ميثل قيمة اخعبار )تdf  درجات احلرية، ومت تصنيف حجم  
 العايل  (  حسب اجلدولcohen,1988:40األثر بناء لل  معايري كوهني  )

 
 

 

 
 

 0.963 10 الرضا لن منط اإلشراف 4

 0.933 5 العالقة بني الزمالءالرضا لن  5

 0.855 4 الرضا لن الرتقية 6

 0.918 6 الرضا لن فرص النمو 7

 0.965 48 احملور ككل

 تصنيف كوهني (dقيمة حجم األثر )
 صغري (0.5أقل من ) 

0.5 ≤  d > 0.8 معوسط 

 كبري فألل  0.8
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 نتائج البحث ومناقشتها-6
 

 :األولنتائج السؤال 

واملعمثل بقياس درجة الرضا الوظيفي لدى معلمي ومعلمات الععليم  األوللإلجابة لن السؤال      
افات مت اسعخراج املعوسطات احلسابية واالحنر األساسي يف حمافظة جنوب الشرقية يف سلطنة لمان، 

ملعوسط احلسايب لعقدير وفق ا لدرجة ااملعيارية جلميع حماور االسعبانة واحملور العام، وقد مت ترتيبها تنازليًّا 
 (.2الرضا الوظيفي للمعلمني، كما هو موضح يف اجلدول رقم)

 (2اجلدول رقم )

 نتائج املتوسطات احلسابية واالحنرافات املعيارية حملاور الرضا الوظيفي وترتيبها تنازليًّا

 م ر
املتوسط  األبعاد

 احلسايب
االحنراف 
 املستوى يةاملئو النسبة  املعياري

 لال   78.38 0.71 3.92 العالقة مع الزمالء يف العمل 5 1
 معوسط 67.65 0.87 3.38 العالقة مع اإلدارة 3 2
 معوسط 65.35 0.97 3.27 منط اإلشراف 4 3
 معوسط 64.03 0.99 3.20 فرص النمو 7 4
 معوسط 63.30 0.79 3.16 ظروف العمل 2 5
 منخفض 47.77 0.97 2.39 الرواتب 1 6
 منخفض 38.81 0.93 1.94 فرص الرتقية 6 7

 معوسط 62.40 0.64 3.12       مقياس الرضا الوظيفي
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( أن املسعوى العام للرضا الوظيفي ملعلمي الععليم األساسي يف حمافظة جنوب 2ي ظهر اجلدول )         
وهو مؤشر لل  شعور املعلمني  ( ،3.12الشرقية جاء بدرجة معوسطة، حيث بلغ املعوسط احلسايب )
 ؛2015،؛ املنذري  2014،) الشقصيبرضا معوسط ، وهذة النعيجة تعفق مع دراسة كال من 

حصل حمور "العالقة مع الزمالء" لل  الرتتيب األول مبعوسط حسايب بلغ و ،  (2018البلوشية، 
فاهم زمالئه مبنية لل  أسس الع(، وتعزو الباحثة ذلك اىل انه لندما تكون لالقة املعلم مع 3.92)

مون حيث ان هناك الكثري من املعلمني ينع واملشاركة والععاون واملودة فهذا خيفف من ضغوط العمل،
وجدانيا  ملدارس رغم أهنم انعقلوا إىل مدارس أخرى ، لععلقهم الشديد بزمالئهم املعلمني، وهذا يشكل 

دها درسة بدون االنعقال إىل مدرسة أخرى، رغم بعمع الوقت ضمن سلم أولوايهتم فيظلون يف نفس امل
لن منطقة سكنه، وهذا ما يؤكده ويفسره حصول احملور الثاين وهو العالقة مع اإلدارة ، لل  معوسط 

( ، حيث تعزو الباحثة أان الزمالء واإلدارة تشكالن قطيب العالقة األخوية العشاركية 3.38حسايب بلغ )
يععرب نفسه نصف يومه، فها يقضي فيالي ابملدرسة ابلنسبة للمعلم، فهو اهلامة داخل اإلطار االجعم

فرد ا ضمن األسرة الرتبوية، لذا ي شارك زمالئه يف املدرسة، أفراحه وأتراحه، ومهومه ومعالبه، سواء داخل 
، أما لندما يكون اجلو مشحوان  ملمما ي سهم يف رفع مسعوى رضاه لن الع ، املدرسة أو خارجها

دات الكالمية ولدم تقبل الرأي االخر، مع تزايد جدولة املهام الوظيفية اليومية، قد يؤدي إىل ابملشا
لدم االنضباط يف العمل، و نفور وضغط نفسي يرتاكم مع مرور الوقت ، وابلعايل انسحاب املعلم 

ظهرت أ . كماتدرجييا من الوظيفة أو االنعقال إىل مدرسة أخرى أو وظيفة أخرى أو العقالد املبكر
النعائج حصول احملاور ) منط االشراف ، فرص النمو، ظروف العمل( لل  الرتتيب الثالث والرابع 
واخلامس ولل  درجات رضا معوسطة، وهو مؤشر لل  أمهية الدفع ابجتاه متكني املعلم والعمل لل  

يئة فرص النمو وهت اسعثمار وهتيئة ظروف العمل املالئمة للمعلم وكذلك ارتياحه لنمط االشراف املعبع
اليت ترتقي مبسعواه املهين والوظيفي واالكادميي، مما ي سهم يف رفع الروح املعنوية. كما يوضح اجلدول 

(، وهي 1.94معوسط حسايب )الرتقية لل  (، وحمور 2.39حصول حمور الرواتب لل  معوسط حسايب )
لرتقيات وحرمانه علم حلقوقه املهنية يف اافعقاد امل درجات رضا معدنية أو ضعيفة، وتعزو الباحثة ذلك إىل

 لن الراتب كما أنه غري راض    منها، مما سبب له اسعياء وضجر، وشعور أبنه فرد ال يسعحق االهعمام به،
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لعزوف لن مع الوقت، تنعهي به إىل ا الشهري الذي يعقاضاه، مما قد يرتتب لل  ذلك نعائج سلبية
     مزاولة وظيفة العدريس.

 ينال الثانتائج السؤ 

ليم مدارس الععومعلمات هل هناك فروق ذات داللة إحصائية يف درجة الرضا الوظيفي ملعلمي   
 سنوات اخلربة(؟و عغريات )النوع االجعمالي، مل ااألساسي يف حمافظة جنوب الشرقية يف سلطنة لمان وفق  

 : متغري النوع االجتماعيأوالا 

ا الوظيفي جماالت الرضمت اسعخراج املعوسطات احلسابية واالحنرافات املعيارية لكل جمال من           
 (.3للعينات املسعقلة كما هو موضح يف اجلدول رقم )  ، واسعخدام اخعبار "ت"وفقا ملعغري النوع 

 (3جدول رقم )

 االجتماعي تغري النوعمل االفروق اإلحصائية يف درجة الرضا الوظيفي وفقا نتائج 
جماالت 
الرضا 
 الوظيفي

النوع 
 االحنراف املعياري املعوسط احلسايب العدد االجعمالي

درجات 
 احلرية

مسعوى  قيمة ت
 الداللة

حجم 
 األثر

 تصنيف
 االثر

 الرواتب
 صغري 0.226 0.029 2.186 368 1.01 2.48 214 أنث 
 0.92 2.26 156 ذكر

ظروف 
 العمل

 - 0.135 0.197 1.293 368 0.80 3.21 214 أنث 
 0.78 3.10 156 ذكر

العالقة 
 مع اإلدارة

 صغري 0.230 0.028 2.202 368 0.84 3.47 214 أنث 
 0.88 3.27 156 ذكر

منط 
 اإلشراف

 صغري 0.275 0.009 2.637 368 0.92 3.38 214 أنث 
 1.03 3.11 156 ذكر

العالقة 
مع 

 - 0.173 0.098 1.660 368 0.72 3.97 214 أنث 
 0.70 3.85 156 ذكر
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الزمالء يف 
 العمل
فرص 
 الرتقية

 معوسط 0.514 0.000 4.932 368 0.96 2.13 214 أنث 
 0.81 1.68 156 ذكر

فرص 
 النمو

 صغري 0.394 0.000 3.776 368 0.94 3.36 214 أنث 
 1.00 2.98 156 ذكر

مقياس 
الرضا 
 الوظيفي

 صغري 0.380 0.000 3.649 368 0.62 3.22 214 أنث 

 0.64 2.98 156 ذكر

    

نه توجد فروق  ذات داللة إحصائية ملعغري النوع االجعمالي يف مجيع أ،  (3) عضح من اجلدول رقمي   
الزمالء، ( ،ما لدا حموري ظروف العمل، والعالقة مع 0.05حماور الرضا الوظيفي، لند مسعوى داللة )

حمور الرواتب توجد فروق ففي   .(3.36-2.48انث، مبعوسطات حسابية ترتاوح بني )تعود لصاحل اإل
ت شارك  ن املرأة بشكل لامأىل إوتعزو الباحثة أسباب ذلك،  انث،ذات داللة إحصائية تعود لصاحل اإل

فيه ألسرهتا، وهي سبل الرت  ا لنسرهتا يف األمور املعيشية، فهي شريك الرجل يف احلياة، وتبحث دائم  أ
ومن هذا املنطلق فهي تبحث لن دخل اثبت ومرتفع حىت ي سهم ذلك يف ارتفاع  ،تؤمن هبذا الدور

درجة رضاها الوظيفي، وهذا ينطبق بشكل تلقائي مع جماالت فرص النمو والرتقية، كذلك جمال العالقة 
 ،؛ املنذري 2018؛ الزيودي، 2011العنوك )ات البحث مع دراس اواتفقت نعائج هذ. مع اإلدارة
انث، ا تعود لصاحل اإلحصائيًّ إفروق دالة  وجود لل (، حيث دلت نعائج هذه الدراسات 2015

(، 2014 ،الشقصي ؛ 2014 املزامي ؛2009ن ي؛ العمري وآخر 2009وختعلف مع دراسة )زرلة 
والعالقة مع  ور، حملوري الرواتبا تعود لصاحل الذكحصائيًّ إوجود فروق دالة إىل  واليت أشارت نعائجها 

عمعية، سرية، حبكم األلراف اجملمن األلباء املادية واأل ان املعلم يعحمل كثري  أىل إذلك  ىعز اإلدارة، وي  
 بينما املعلمة هتعم ابجلانب املعنوي والعحفيزي أكثر.
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 : سنوات اخلربة:اا نياث

( ملعغري 0.05)داللة توجد فروق ذات داللة إحصائية لند مسعوى ال أبنه أظهرت نعائج البحث       
 ( .4كما هو موضح يف اجلدول رقم)  سنوات اخلربة للمعلمني

 

 (4اجلدول )

 اخلربة سنوات ملتغري وفقاا اختبار ت لعينتني مستقلتني يف متوسطات درجة الرضا الوظيفينتائج 

 

 

 

 اخلامتة:-7

ولل  ضوء ما سبق فإن البحث احلايل أظهر لددا من النعائج  اليت تععلق برضا املعلمني والذي        
(، وهي درجة معوسطة، وتعزو الباحثة ذلك لدم متكني واسعثمار املعلم 3.12بلغ معوسطة احلسايب )

ية سواء فيما ر بشكل حقيقي يعكس خربته الطويلة يف امليدان، ولدم إشراكه يف صنع القرارات احملو 
خيص الوظيفة نفسها او اخلطط واملنهاج العدريسية ونظرته فيما خيص مسعقبل الععليم يف السلطنة 
لألجيال القادمة. و املعلم ي عطي جزء  كبريا  من وقعه يف املدرسة، فيعأثر رضاه الوظيفي بعالقعه مع اإلدارة 

شكالت ة، فإذا كان اجلو مشحوان ابخلالفات واملوزمالئه ابملدرسة وكذلك منط االشراف املعبع يف املدرس
بني املعلم وزمالئه او إدارته فإنه يشعر بعدم الرغبة يف االسعمرار يف العمل، كما أن لدم مساع شكاوى 
املعلم واقرتاحاته سواء فيما خيص املناهج أو اخلطط الدراسية أو األلباء اإلضافية يف ظل أتخر الرتقيات 

،كل ذلك يدفع يف إجتاه واحد وهو قلة رضاه الوظيفي؛ فاملعلم هو أحد أركان ولدم زايدة الرواتب

املعوسط  العدد اخلربة
 احلسايب

االحنراف 
 املعياري

درجات 
 احلرية

مسعوى  قيمة ت
 الداللة

 279. 1.097- 41 73086. 2.9167 21 سنة 15 من أقل
 77299. 3.1686 22 فأكثر سنة 15
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 العملية الععليمية، ولنصر فالل ومؤثر يف اجملعمع احمللي ، لذا جيب منحه حقوقه وهتيئة املناخ العدريسي
 احملفز لل  اإلبداع واالبعكار، ومنط اإلدارة واالشراف املناسب لظروف لمله.

 نه توجد فروق  ذات داللة إحصائية ملعغري النوع االجعمالي يفنعائج البحث احلايل أكما ت ظهر        
ما لدا حموري ظروف العمل، والعالقة مع  (،0.05مجيع حماور الرضا الوظيفي، لند مسعوى داللة )

وتعزو الباحثة  ،لل  العوايل (3.97-3.21)بلغت انث، مبعوسطات حسابية الزمالء، تعود لصاحل اإل
اب ذلك اىل أن املعلمة تؤسس الطالب والطالبات يف مرحلة الععليم األساسي حلقة أوىل يف مجيع أسب

، فإذا  ظروف العملو  تؤثر وتعأثر ابلبيئة الصفيةمدارس السلطنة، وبطبيععها العاطفية وشعورها الوجداين 
ان لملها قرب مكمع زميالهتا يف املدرسة، ومت منحها ظروف لمل مناسبة  ككانت لالقعها إجيابية 

هبا، ا، وسعبذل كل ما يف وسعها من أجل مدرسعها وطالفسوف يكون رضاها الوظيفي مرتفع   من أسرهتا،
ا مشغوال  تفكريهفسيكون أو مقر لملها يبعد لن مكان سكن أسرهتا،  أما لو كانت العالقة سلبية،

الوظيفي  رضاها، وابلعايل طوال الوقت مع أفراد أ سرهتا حىت لو كانت تؤدي لملها لل  أكمل وجه
 سينخفض أكثر مع الوقت، مما يرتتب لليه انسحااب  نفسيا ، وآاثرا  سلبية لل  املدى البعيد، كرغبعها يف
االنعقال إىل وظيفة أخرى، قريبة من مكان سكن أسرهتا، أو العقدم بطلب العقالد املبكر، وابلعايل 

 زاولة هذه الوظيفة العظيمة والرسالة السامية.العزوف لن العدريس، مما خيلق جيال  ال يرغب مب

 ظهر املعوسط احلسايب بدرجة ضعيفة، حيث بلغ                  )، والرواتبالرتقية فرص  جمايليف و      
، ليهكل إنسان طموح ورؤية مسعقبلل  العوايل، وتعزو الباحثة أسباب ذلك إىل أن ل (1.94-2.39

ت كمل و  الرتقية اليت تعناسب مع درجعه املالية فرصخالل إاتحة من يسع  دائم ا لعحقيق هذا الطموح 
املعاحة  وترتقي به يف السلم الوظيفي آخذا اباللعبار أمهية رضاه الوظيفي لن هذه الفرص مسريته الرتبوية

مبا يعالئم وظروف احلياة  الشهري ، وابلعايل زايدة راتبهالرتقيات، هبدف حتسني مسعواه املادي لألفضليف 
 املعيشية .

البلوشية،  ؛2015، ؛ املنذري 2014،) الشقصيمن  مع دراسة كل   ا البحث وتعفق نعائج هذ       
دي املعنوية للمعلمني من خالل تعزيزهم املسعمر املالعمل لل  رفع الروح ، واليت توصي اب (2018
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وى دافعية اذ القرار، مما يرفع من مسعاختوإشراكهم يف  الرتقيةواملعنوي وإجياد آلية للحراك الوظيفي و 
 .اإلجناز والرضا الوظيفي

 

 التوصيات:-8

ني ضوء نعائج البحث احلايل توصي الباحثة القائمني لل  الععليم وتطويره واملخعصني والباحثولل       
 مبا أييت   

 ععليم يف السلطنة.احملورية ملسعقبل ال متكني املعلم واسعثمار خربته امليدانية يف صنع القرارات -1
 حافز ا مادايًّ لوض ا لن قلة الرواتب، فاجلانب املادي لاملترقياهتم، وإلطائهم  منح املعلمني -2

 (Herzberg Theoryنظرية هريزبرج )مهم لرفع مسعوى الرضا الوظيفي وفق 
 .مراجعة وزارة الرتبية والععليم لسياسعها الرتبوية لل  الدوام -3
 .فيف من األلباء اإلشرافية، كاملناوبة واالحعياطي وغريها، واليت  ت ثقل كاهل املعلمالعخ -4
لل  إدارات املدارس الرتكيز لل  حتسني العالقات الودية واألخوية بني املعلمني من جانب  -5

فز بينهم، ويق ل لوبني إدارة املدرسة واملعلمني من جانب آخر، مما ٌيسالد لل  خلق جو مهين تعاوين حم 
 من املشاحنات اليومية واملشاكل النفسية األخرى، مما يرفع من درجة الرضا الوظيفي.

لمل أحباث من النوع الكيفي ابسعخدام املقابالت مع املعلمني واملعلمات وصناع القرار يف  -6
 وزارة الرتبية والععليم للحصول لل  بياانت أكثر لمقا  يف ما يععلق ابلرضا الوظيفي. 
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Abstract 

Recommendations and proposals for scientific research are among the important milestones that 

researchers formulate, and suggest in order to put an end to a specific problem by studying, it 

whether in theory or practice, or to urge to conduct other studies in order to reveal more about 

the type of relationship that links the study variables, from here we study to explain its 

importance in eliminating global epidemics the title of this seminars, which will depend on the 

descriptive analytical methode. 

 امللخص:

توصيات ومقرتحات دراسات البحث العلمي تعترب إحدى حمطات املهمة، اليت يقوم هبا الباحثني بصياغة املقرتحات، 

بغية وضع حّد ملشكلة معينة، بعد دراستها سواء من الناحية النظرية أو التطبيقية، أو احلث ابلقيام ببحوث أخرى، 

mailto:Kh07hayet@gmail.com
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مهيتها ت الدراسة، فعلى هذا املقام سنقوم بدراسة، لتوضيح أمن أجل الكشف أكثر عن نوع العالقة اليت جتمع متغريا

 يف القضاء على األوبئة العاملية، كوهنا عنوان امللتقى ابإلعتماد على املنهج الوصفي التحليلي.

 Keywords :  scientific research proposals – scientific seminars- epidemics . 

    األوبئة. -امللتقيات العلمية  - الدراسة: مقرتحات الكلمات املفتاحية

 :اإلطار املنهجي للدراسة 

 اإلشكالية:

خيطئ الباحثون عادة يف كتابة توصيات تتناغم مع نتائج الدراسة وأهدافها، إذ تكون يف بعض األحيان بعيدة     

عن نتائج البحث، مبعىن ال توجد بينهما عالقة مباشرة، إذ جيب على الباحث أن يقدم توصياته بناًء على نتائج 

ل عليها، وال ة كتبها من منطلق النتائج اليت حتصالبحث، وال حييد عن ذلك مطلقا، فعليه أن يفكر يف كل توصي

تكون هذه التوصيات عامة يصعب حتقيقها يف الواقع املعاش، أو متت كتابتها من حبوث أخرى ذات صلة، البد أن 

يعتمد الباحث على قدرته الذاتية يف صياغة التوصيات من خالل فهمه العميق ألبعاد املشكلة اليت طرحها للدراسة 

 Abdelbagi dafalla ahmed and).كما تنطلق يف نفس الوقت من نتائج اليت توصل إليهاوالبحث،  

al, p73 ) 

يصعب على الباحث أن جييب عن كل التساؤالت اليت تربز أثناء سري البحث، ولتبليغ الفائدة قصوهتا من املوارد     

حوث مستقبلية، التساؤالت أو العناوين لبالفكرية واملالية اليت بذلت يف موضوع البحث، هنا الباحث يقرتح بعض 

مل يتمكن من تغطيتها، وأوضحت جمرايت البحث أن دراستها رمبا تضيف للمعرفة احلالية، أو توفر بعض العوامل 

 ( Abdelbagi dafalla ahmed and al, p73). املستقبلية لتناول متغريات البحث احلايل
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كون يكون البحث املقرتح بدراسة، واختبار املشكلة احلقيقية )أي ال ت جيب أن يكون البحث املقرتح أصيال، وأن    

املشكلة إفرتاضية أو لعبة( إىل جانب أن هذا البحث جيب أن يكون على األقل من نوعية األحباث اليت ميكن تقدميها 

 .(Anuel paccheri, 2015, p404)يف املؤمترات 

اط جبميع جوانبه، إمنا هو يف احلقيقة أجنز مرحلة، وبقي عدة مراحل عند إجراء حبث ما، ال يعين إطالقا أنه أح    

ذات صلة مباشرة أو غري مباشرة مبشكلة البحث املدروس، فاملعرفة مرتاكمة ومرتابطة، وإذا كان البحث عاجل مشكلة 

فائدة لتقدمي  رما من زاوية، يوصي ابحثني آخرين القيام ببحوث من الزوااي اليت مل يستطع البحث فيها، تكون أكث

 (Khawla bint hamad al ghanim, 2012, p 47).حلول علمية شاملة 

 نظرا لكون املؤمتر يهتم ابألوبئة، اليت تعترب من العوامل املؤثرة يف أتخر اجملتمع وضعفه، نظرا ملا تلحقه من أضرار    

 ,Moudjahid yamina).. ابلغة يف خمتلف اجلوانب سواء ابلقطاع االقتصادي واالجتماعي والثقايف..

2018, p12) 

لذا ركزان يف هذا البحث على العالقة ما بني البحث العلمي واألوبئة، حبيث البد أن نساهم مجيعا يف اإلسراع    

إلجياد حلول، ولو بتقليل من ظاهرة االنتشار بني اجملتمعات، ألهنا خطرية وتسبب يف وفيات العديد من سكان، مما 

نظيم تظاهرات علمية وطنية ودولية، يتم إعداد جمموعة من البحوث العلمية، مث عرضها وحتليلها دفع املختصني بت

ومناقشتها مع جمموعة من املخصصني، وابلتايل توّلد أفكار جديد، حيث يتم تدوينها على شكل توصيات يتم 

 رمية.    األخذ هبا والعمل عليها، قصد نشر السالم والطمأنينة بني البشر، والعيش حياة ك
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أصبح موضوع األوبئة يف اآلونة األخرية من مواضيع الساعة اليت يتسارع الباحثني لدراسته، خاصة بعد ظهور    

فريوس كوروان، دفع ابلباحثني يف خمتلف التخصصات، ال سيما ابحثني يف العلوم اإلنسانية واالجتماعية، حيث مّت 

امهة يف البحث تفسري أسباب تفشيه هبدف التعرف أكثر عليه، واملسربطه مبختلف العوامل اليت أثرت على ظهوره، ل

والتحليل ابلطرق العلمية والعملية، لتقليل اآلاثر الناجتة عنه، كونه يهدد استقرار الكائنات احلية على األرض، وابلتايل 

 أصبحت مسؤولية مجاعية إنسانية.

 ن لنا طرح التساؤالت اآلتية:انطالقا من أمهية املوضوع يف جمال البحث العلمي، ميك  

 فيما تكمن أمهية صياغة املقرتحات العلمية يف الدراسات؟ 

  ما مكانة مقرتحات العلمية يف الدراسة من أجل القضاء على األوبئة العاملية؟ 

 أهداف الدراسة: 

 التعرف على مفهوم مقرتحات الدراسة.  -

 التعرف على دور مقرتحات الدراسة يف البحث العلمي. -

 التعرف على أنواع مقرتحات الدراسة. -

 التعرف على كيفية تنظيم املؤمترات العلمية. -

 التعرف على أمهية املؤمترات العلمية. -

 التعرف على أمهية املقرتحات العلمية يف امللتقيات هبدف للقضاء على األوبئة العاملية. -
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 أمهية الدراسة:

 تقيات العلمية، األوبئة العاملية.التعرف على مفهوم كل من املقرتحات العلمية، واملل -

 التعرف على مدى االستفادة من مقرتحات الدراسة، أثناء البحث عن حلول لوضع حّد من انتشار األوبئة. -

 تنبع أمهية هذه الدراسة من أمهية مقرتحات الدراسة، ودورها يف حماولة حل مشكلة األوبئة. -

احثني، ير البحث العلمي، والتعرف على وجهات نظر البتنبع أمهية هذه الدراسة يف التعرف على كيفية تطو  -

   ومقرتحاهتم )توصياهتم( للقضاء على األوبئة.

 :منهج الدراسة

ال ختلوا أية دراسة علمية من االعتماد على منهج، من أجل القيام ابلدراسة وفق قواعد وأسس، إذ يشري إىل    

 ي.ي هذه الدراسة نستخدم املنهج الوصفي التحليلالطريقة اليت يتبعها الباحث لدراسة موضوع حبثه، فف

 حتديد املفاهيم:

ة عبارة عن توصيات اليت يضعها الباحث بعد معاجلته ملوضوع ما، لتوجيه ابحثني آخرين، ملواصلمقرتحات الدراسة: 

 البحث يف متغريات الدراسة.

عبارة عن حدث علمي يلتقي فيه الباحثني واملهمني والطلبة، ملعاجلة مشكلة موضوع معني، خالل ملتقيات علمية: 

 مدة زمنية معينة. 

 ية.بسرعة، وتسبب خبسائر مادية وبشر  عبارة عن أمراض أو فريوسات تنتقل بني الكائنات احليةاألوبئة: 
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 :اإلطار النظري للدراسة 

 املبحث األول: 

 الدراسة:: مفهوم مقرتحات 1-1

متثل مقرتحات الدراسة حلواًل علمية تطبيقية، ميكن توظيفها للتخفيف من حدة املشكلة، واستثمار نتائج البحث     

يف توفري ظروف سليمة، تساهم يف الرفاه االجتماعي، فعند دراسة موضوع ما، ميكن أن نقدم حلول علمية أو عملية، 

 (Jalil abou lhob, 1982, p159). املشكلة على اءمن أجل تطبيقها يف الواقع لتقليل أو القض

 Al-bayan center for)املقرتحات هي التوصيات اليت يقدمها الباحث للجهة املستفيدة من البحث 

planning and studies, 2017, p32) 

 : أنواع مقرتحات الدراسة: وتنقسم إىل قسمني ومها: 1-2

 : املقرتحات العلمية: 1-2-1

عض كيز هنا على الدراسات املستقبلية اليت ميكن أن تنبثق عن هذه الدراسة، فقد يوصي الباحثني ابلقيام ببيتم الرت    

الدراسات اليت تشمل على متغريات، مل تشملها الدراسة احلالية، ويعتقد أبمهيتها يف الوصول إىل نتائج جديدة 

(Jalil abou lhob, 1982, p159). 

املقرتحات تعّد أحد املصادر اليت يرجع إليها الباحثني لدراستها، أو ملعرفة ما ينصحه ابحثني آخرين قد سبقوه يف   

 Khawla).دراسة املتغريات، فعند كتابتها ال بد من بيان ما تستحقه من عناية سواء يف إخراجها أو عددها 

bint hamad al ghanim, 2012, p47) 
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 : لعملية: املقرتحات ا1-2-2

وهي تطبيقات عملية )حلول( ميكن أن تساهم يف ختفيف من املشكلة الراهنة، أو حلول تساهم يف الرفاه االجتماعي  

 .(Jalil abou lhob, 1982, p159)لألفراد 

 جيب أن تتضمن هذه املقرتحات اآليت:

 راء دراسات أخرى.أن تتوفر يف العنوان املقرتح كل الشروط املوضوعية اليت متكن اآلخرين من إج -

    اختصار املقرتح قدر اإلمكان، جتنب التكرار أو التداخل بني املقرتحات املقدمة للبحوث املستقبلية -

.(Abdelbagi dafalla ahmed and al, 2008, p 73)  

 أن تكون التوصيات واقعية. -

 الدراسة. أن تكون ذات صلة قوية مبشكلة الدراسة، فال تكتب توصيات ال عالقة هلا مبشكلة -

 أن ال تنبثق من نتائج دراسات أخرى، فال جيوز أن نقدم توصيات غري مدعمة بنتائج الدراسة. -

 أن تكون منطقية ومقنعة خاصة ملتخذي القرار. -

 أن تكون ممكنة للتنفيذ من الناحية العملية واملادية.  -

 Diab).لدراسة ملستقبلية يف جمال اهذا وقد تُفصل التوصيات العلمية عن توصيات العملية اخلاصة ابلبحوث ا   

m al-badayneh, 1999, p160)  .  ختتلف درجة أمهية هذه التوصيات ابختالف أنواع البحوث، فإذا

( الذي يهدف إىل تقييم حل علمي Applied researchكان البحث الذي أجراه الباحث حبثًا تطبيقًيا )

 ,Khawla bint hamad al ghanim).توصيات الباحث حللها ذات أمهية قصوى  ملشكلة، فتعدّ 
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2012, p46) .( أّما إذا كان البحث حبثا أساسياBasic research الذي يهدف إىل تنمية الفكر العلمي )

  (Khawla bint hamad al ghanim, 2012, p46). وتطويره، فتعد مهمة، ولكنها أقل من سابقتها

 يتم صياغة مقرتحات الدراسة؟: ملاذا 1-3

توضع مقرتحات الدراسة بعد معاجلة املشكلة، وتفكري الباحث فيها، مّث يدعو ابحثني آخرين للقيام بدراسات    

أخرى سواء بنفس متغريات الدراسة، أو بربطها مع متغريات أخرى، من أجل توجيه الباحثني والطلبة للبحث أكثر 

 كما يقال: يبدأ البحث العلمي من حيث إنتهاء أحباث أخرى.قصد حماولة إجياد حلول أخرى،  

 :: أمهية التوصيات يف البحث العلمي1-4 

: يف الغالب تعّد التوصيات واملقرتحات وسيلة لبناء قواعد جديدة لدى الباحثني مساعدة الباحثني اآلخرين*

 ن حيث توصل إليه الباحث.اآلخرين، ممن يرون أمهية يف إعادة الدراسة مرة أخرى، ومن مث يبدؤون م

حث قد يلجأ املناقشون أو املقّيمون إىل التوصيات واملقرتحات يف الب جزء مهم يعتمد عليه يف تقييم البحث:*

العلمي، من أجل الوصول إىل انطباع هنائي عن اجلديد الذي ساقه الباحث يف الدراسة العلمية، ومن مث االعتماد 

 على ذلك يف وضع تقييمات الدرجة العلمية.

https://www.mobt3ath.com/dets.php?page=190&title   

 : معايري األساسية جلودة التوصيات واملقرتحات يف البحث العلمي:1-5

 هناك جمموعة من املقاييس اليت جيب أن تتوافر يف التوصيات واملقرتحات اليت يدوهنا الباحث العلمي كما يلي:

https://www.mobt3ath.com/dets.php?page=190&title
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وصيات واملقرتحات ذات عالقة تكاملية فيما بينها، وبني موضوع البحث العلمي، : جيب أن تكون التالتكامل-

 خاصة العالقة فيما بينها وبني النتائج البحثية، وجيب أن الحتيد عن إطار البحث.

جيب أن تكون التوصيات واملقرتحات يف البحث العلمي ذات أهداف حمددة، لعالج املشكلة  األهداف احملددة:-

جذورها، أو مبعىن آخر توصيات ذات جدوى، وليست جمرد توصيات سردية الستكمال جزء من أجزاء البحثية من 

 البحث فقط.

: من املهم أن تتم كتابة التوصيات بلغة واضحة بعيدة عن املصطلحات الغريبة اليت يصعب على القرّاء الوضوح-

 ظ يف اهلامش.العاديني فهمها، ويف حالة االضطرار لذلك ينبغي تعريف تلك األلفا

https://www.mobt3ath.com/dets.php?page=190&title  

 : هل تعد التوصيات واملقرتحات يف البحث حتيزا وبعداً عن املوضوعية؟1-6

قد خُييل لبعض الباحثني العلميني أن التوصيات تُبعد البحث العلمي عن املوضوعية، وهنا ينبغي الفصل بني ما     

هو موضوعي وما هو ذايت، حيث أن املوضوعية ابلنسبة للدراسة العلمية جيب أن يتم مراعاهتا يف إجراء البحوث 

ل التثبيت مات، ويف كتابة النتائج بعد ذلك، فهي مراحاألخرى، وعلى وجه اخلصوص يف طريقة مجع البياانت واملعلو 

من املعلومات وإجياد البدائل، أما ابلنسبة للتوصيات واملقرتحات يف البحث العلمي، فيتم وضعها بناء على وقائع 

  hp?page=190&titlehttps://www.mobt3ath.com/dets.pملموسة. 

 

https://www.mobt3ath.com/dets.php?page=190&title
https://www.mobt3ath.com/dets.php?page=190&title
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 : أخطاء اليت تقع فيها الباحثني عند كتابة التوصيات:1-7

 من أخطاء الشائعة اليت يقع فيها عدد من الباحثني عند سردهم للتوصيات:

 .أهنم إما أن يوصوا بتحقيق أشياء حمققة ابلفعل 

  .أو يوصوا أبشياء مثالية تكاد أن تكون من املستحيل حتقيقها 

  مزيًدا من اجلهد يف التفكري فيما يقرتحونه )موضوعات غري مهمة(، وأحياان أخرى غري قابلة للبحث.عدم بذل 

  تزداد خطورة الوقوع يف خطأ، عندما يعرف الباحث أن مقرتحاته هذه تؤخذ من قبل الباحثني املبتدأين، اعتقادا

تمام ابملوضوع ابحث كبري سبقه يف اإله منهم أهنا مقرتحات علمية مهمة، جيب دراستها، بدليل أهنا اُقرتحت من

 ) مشكلة حبث(.

  لعل مما يعني الباحث للتأكد من أن اقرتاحاته جيدة أن يفكر طويال يف أمهيتها أوال مث قابليتها للبحث ماداي

  (Khawla bint hamad al ghanim, 2012, p48).   وعلميا

 املبحث الثاين: 

 :  مفهوم امللتقيات العلمية :2-1

امللتقيات العلمية عبارة عن عملية تنظيمية لنشاط علمي، يتم من خالله عرض ومناقشة عدد من األوراق البحثية     

  )مداخالت علمية(، لتطوير أو حلل مشكلة معينة، وعادة ما يتم نشرها فيما بعد.
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ة جادة، ورفيعة ة علميامللتقيات العلمية هي إجتماع الباحثني وأهل االختصاص من ذوي خربة يف عرض ومناقش     

( لتحقيق أهداف امللتقى، ويتم posterاملستوى، على شكل جمموعات صغرية، ويتم أيضا معرض للجدارايت )

 (.Gerard Westholf and al, 2002, p 09-10من يومني إىل أربعة أايم )

 :: أنواع امللتقيات العلمية2-2

ني واملدعوين قيات املعروفة واملعتاد عليها، واليت جتمع املهتم: وهي امللتامللتقيات العلمية العادية أو الورقية -

حتت غطاء عنوان املؤمتر يف مكان واحد على أرض الواقع، مما يقدم الفائدة ويفتح آفاق جديدة أمام الباحثني، 

 من خالل التجمعات اجلانبية يف املؤمترات، وإمكانية اإلطالع على أحباث الغري، واإلستفادة منها.

، ظهرت : مع تقدم التكنولوجيا وتسهيال اللقاءات العلمية بني اجملموعات العلميةتقيات العلمية اإللكرتونيةاملل -

 عدد خمصص من الباحثني عرب أحد طرق االتصال املرئية.

نوية، : تقوم اجلامعات عادة بتحضري مؤمترات وملتقيات سامللتقيات العلمية املعّدة يف ومن قبل اجلامعات -

بعض املختصني يف اجلامعة، كما تقيم يف بعض األحيان مؤمترات اضطرارية، وتقوم اجلامعات  جتمع فيها

 بتنظيمها، وإقامة دعوات خارجية، هبدف تعزيز التعاون بني اجلامعات واالستفادة من اخلربات.

ملؤسسات ا: كاملؤمترات املنعقدة ابسم منظمة الصحة أو امللتقيات العلمية القائمة ابسم منظمة أو مؤسسة -

 البيئية واالجتماعية، واليت هتدف غالبا لتناول مواضيع اجتماعية وتنظيمية.

ويشارك فيها علماء والدارسون على نطاق حمدد داخل البلد الواحد، واليت تتناول  امللتقيات العلمية احمللية: -

 غالبا مواضيع علمية هتم طبيعة املنطقة.
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ية، جمال أوسع، حيث يشارك فيها ابحثون ضمن حدود منطقة جغراف : تكون علىامللتقيات العلمية اإلقليمية -

 ذات طابع إقليمي متجانس، فهي ختدم مصلحة املنطقة، وتعزز من وحدهتا.

أتمني  : تتوسع دائرة املشاركة يف هذا النوع من املؤمترات، حيث تعمل علىامللتقيات العلمية الدولية والعاملية -

دمة من خمتلف أصقاع األرض، مما يساعد يف نشر الفكر ونتاج األحباث العلمية املق الّلقاء بني العلماء والباحثني

يف اختصاص معني، يشغل الفكر الدويل، وتسهل التواصل، وتبادل اآلراء واالقرتاحات مع الباحثني من خمتلف 

  خيرج هبا املؤمتر.ليتاجلنسيات، وتعزز العالقات الدولية، كما تسعى لدعم ومواكبة اجلهود لتطبيق أهم األفكار ا

  www.alno5ba.com 

 كيف يتم تنظيم امللتقيات العلمية؟ :2-3

 : إدخال بياانت امللتقى، هيئة املشرفني واحملكمني، وحماور امللتقى وفاعليته. إدارة امللتقى -

 يتم إرسال األوراق العلمية اخلاصة ابلباحثني، للمشاركة يف امللتقى. ورا  العلمية ااملداختات::األإرسال  -

يقومون بتحكيم  العلمية، إذ ختصني: يتم أوال تكوين فريق من احملكمني متضمنة جمموعة من املحتكيم األحباث -

 من الراغبني مشاركة يف فعاليات امللتقى. ،األوراق العلمية املقدمة

 أمساء املشاركني يف املؤمتر وطباعة الربانمج هلم.  : ميكن تسجيلتسجيل املشاركني -

: بعد انتهاء املؤمتر، يتم نشر املداخالت الكاملة يف كتاب، أو يف عدد خاص من جملة نشر أعمال املؤمتر -

  (Chanie derso M, 2019, p17-19).معينة

 

http://www.alno5ba.com/
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 : الفئات املشاركة يف إدارة امللتقى: 2-4

 حيات:أنواع من الصال 03يشمل النظام على 

 : يتمكن من إنشاء مؤمتر جديد أو التعديل يف البياانت اخلاصة ابملؤمتر.إدارة النظام -

: ملنظم املؤمتر احلق يف تعديل بياانت امللتقى، وإضافة هيئة اإلشراف واحملكمني، وتعديل حماور إدارة املؤمتر -

 امللتقى...إخل 

أو  ومتابعة قبوهلم من عدمه عن طريق الربيد اإللكرتوين،: هلم فقط احلق يف إرسال األوراق العلمية، ألعضاءا -

 .( Gerard Westhoff and al, 2002, p 09الصفحة اخلاصة ابمللتقى )

 

 املبحث الثالث: 

   :: مفهوم األوبئة3-1

كلمة يواننية تعين   demos تشري إىل االنتشار الواسع حلدوث املرض يف اإلنسان، وكلمة epidemicكلمة      

people وعلى العموم فإن علم ،epidemiology  خيتص بدراسة انتشار وتفشي املرضoukbreak ،

الذي يتسبب يف هالك شديد  فعندما يتحول املرض إىل وابء أي يصبح أتثريه شديد ومدمر إىل احلدّ 

.(Mohamed A El wakil, 2010, p01)  

 .يكون من سبب مشرتكأبنه مرض عام للناس يسبب القتل غالبا، “: إبن خامتة“ويعرفه  

.(Mezdour soumia, 2009, p20) 
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معناه املوت من هذا املرض املفاجئ يف اإلنسان أو احليوان أو “ املواتن“مصطلح “ إبن خلدون“وأطلق عليه   

 (Mezdour soumia, 2009, p20).النبات على حد السواء 

  : املؤشرات اليت نتنبأ هبا حبدوث الوابء:3-2

 أعراض الوابء. -

 يولوجية املسببة وقدرته املرضية.ب -

 حتول املرض إىل صورة وابئية. -

  (Mohamed A EL wakil, 2010, p05).  أثر الظروف البيئية اخلارجية على مسبب الوابء -

 : األوبئة وأسباب حدوثها:3-3

ألوبئة، نظرًا حدوث ا فساد اهلواء واملاء: إن فساد اهلواء يف نظر أغلب األطباء يعّد العامل الرئيسي املسئول عن   

ألن الناس يشرتكون مجيعهم يف استنشاقه، وعليه فإن فساده يعين هالكنا مجيعا، وحتول اهلواء إىل حالة فساد، يكون 

 سواء يف الكيف أو يف اجلوهر.

 بسبب مجلة من العوامل ونلخصها فيما أييت: 

فاف لتغريات املناخ على حدوث اجلإضطراب املناخ وتغري فصول السنة: ال تقتصر االنعكاسات السلبية  -

ى، وجعلته حياة اإلنسان يف العصور الوسط توالفيضاانت فقط، وإمنا تسبب أيضا يف حدوث أوبئة فتاكة، هدد

 دائما عرضة هلذه األمراض املفاجئة.
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اجملاعات: قد حتدث األوبئة نتيجة ظهور جماعات، لكن ال جيب أن نسلم بذلك دائما، فقد حتدث جماعة وال  -

 يتبعها وابء والعكس صحيح.   

أسباب فلكية روحانية: هناك من يُرجع أسباب حدوث األوبئة إىل أمور فلكية، كاجتماع الكواكب واتصاهلا    -

 وزحل فيحداث بروج انرية.مع بعضها البعض، مثال: اجتماع املريخ 

 املناطق األكثر عرضة لألوبئة واألمراض: عادة تكون على السواحل نظرًا لرطوبة اجلو. -

 فئات الناس األكثر عرضة لألوبئة: )لنقص املناعة يف أجسامهم، أو املرضى(. -

 (Mezdour soumia, 2009, p118-125).احلشرات الناقلة لألمراض والفريوسات -

 أمهية املقرتحات واألحباث العلمية يف الندوات وامللتقيات للقضاء على األوبئة العاملية: . 4

فتحت مقرتحات الدراسة انفذة تطل على عامل جديد خصب من الدراسات، فحققت من اإلجنازات ما مل  -

ث عن حلول ححتققه الدراسة حبّد ذاهتا، وغاية ما تسعى إليه هذه الدراسات، هو الوقوف على حقائق، والب

 لوضع حّد لتفشي هذه األوبئة.

تعّد مقرتحات الدراسة من أهم املفاهيم اليت زاد االهتمام هبا يف اآلونة األخرية، نظرًا لدورها وأمهيتها يف تفسري  -

 ظاهرة انتشار األوبئة العاملية.

 راءات الوقائية.إلجتوجيه نداءات للقيام حبمالت حتسيسية، لتوعية البشرية خبطورة األوبئة، وتعليمهم ا -

قدميا نوعا ما، فال بد دعوة ابحثي وخرباء هذا اجملال، للتعرف على وجهات  epidiologyيعترب علم األوبئة  -

 نظرهم، رمبا يقرتحون )وصفة دوائية(، قصد القضاء عليه.
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 ملعنية.ا يف امللتقيات العلمية يتم مجع عدد من مقرتحات أوراق عمل املشاركني يتم إرساهلا إىل اهليئات -

هتتم دراسات يف امللتقيات العلمية القيام بربامج إمنائية )لتنمية وتقوية جهاز املناعة، للغري املصابني ابألوبئة  -

واألمراض(، وبرامج وقائية )لوقاية اجلسم من إصابته ابألوبئة(، وبرامج عالجية )البحث عن اللقاح أو أدوية 

 إلنقاذ املصابني ابألوبئة(.

ء واألسرة الصحية وحدها غري كافية إلجياد السبل العالجية لألوبئة، فعلى الباحثني يف مجيع اجملاالت جهود األطبا -

 الدراسة، البحث عن الطرق إما وقائية أو عالجية هلذه األوبئة، فهي عبارة عن مسؤولية مجاعية إنسانية.

 شي األوبئة. اد حل ملشكلة تفتوجيه نداء للهيئات املعنية، لتخصيص خمابر علمية للباحثني، هبدف إجي -

 نتائج الدراسة:

 توصلت هذه الدراسة إلبراز أمهية مقرتحات الباحثني يف الندوات وامللتقيات العلمية. -

 قرتحات يف الدراسات العلمية.املابإلضافة إىل إبراز سبب صياغة   -  

 كما بينت الدراسة احلالية أمهية مقرتحات الدراسة يف امللتقيات العلمية يف القضاء على األوبئة العاملية.-  

 ختاصة:

نستنتج من خالل ما سبق ذكره، أن مقرتحات الدراسات عنصر ّجد مهمة يف البحث العلمي إذ يعمل على    

توجيه الطلبة واملختصني ابلبحث مع منحهم أفكارا أخرى، أو إجياد حال لظاهرة حمل الدراسة، ليتم عرضها للهيئات 

العامل،  كروان، إذ يتسارع املهتمني يف مجيع أرجاءاملختصة، لألخذ التدابري الاّلزمة، كما هو احلال مع ظهور فريوس  
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ول هر معتقدات وتنبأت الباحث حظللوصول تركيب لقاح مناسب ضذ هذا الفريوس، إذن مقرتحات الدراسة تُ 

 ظاهرة تفشي األوبئة العاملية، إلجياد حلول للقضاء عليه.

 مقرتحات الدراسة:

  خمتلف البيئات.إجراء دراسات أخرى بنفس متغريات هذه الدراسة يف  -

 تنظيم دورات تكوينية لتوعية الباحثني أبمهية مقرتحات الدراسة، ومللتقيات العلمية.  -

القيام بدراسات تتبعية لتطوير ومجع أكرب قدر ممكن من مقرتحات وتوصيات الباحثني، وجتسيدها يف أرض  -

 الواقع.

 الطلبة والباحثني. أن تقوم اهليئات املعنية أبخذ بعني االعتبار مقرتحات وتوصيات -

 تنظيم ملتقيات دولية أخرى جلمع وجهات نظر الباحثني من خمتلف الدول.  -

 ــــع:راجــــمة المـــائـــــــق
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Abstract 

This study aimed to: Identify the extent of the quality of strategic planning on the performance of 

companies, determine the clarity of the strategic objectives of quality management in Chadian 

companies, measure into which extent employees are involved in the process of making strategic 
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decisions in companies, to know in what ways technology is used in the field of strategic planning 

quality on the performance of companies. 

The researcher used a descriptive analytical method to analyze the data. the most important results 

of the study are: planning quality influences directly the quality of companies performance, the two 

companies conduct researches to determining customers needs, which led to the success of their 

projects, customers satisfaction measurement is very important for the two companies due to their 

flexible handling with customers, All the employees are involved in developing strategic planning 

quality. 

 This research recommends that: to maintain employees involvement in developing strategic 

planning quality, to improve companies performance it is important to provide strategic planning 

requirements, Chadian companies managers should harmonize the implementation of all strategic 

issues, study their needs and work to meet them while taking into account quality in All stages of 

strategic planning, from achieving goals to monitoring and evaluating performance. 

 امللخص:

دراسةةةةة لت التعرى على مدري جود جودة الت ايس االسةةةةلاتيدي على أدات الشةةةةركاوض و ات مدري وضةةةةو  ا هداى هدفت ال

االسةةةةةلاتيدية إلدارة اابودة الشةةةةةركاو التشةةةةةاديةض ب ياع مدري مشةةةةةاركة العاملر ت عملية اجاة ال راراو االسةةةةةلاتيدية لدري الشةةةةةركاوض 

ت ايس االسةةةةةلاتيدي على أدات الشةةةةةركاو التشةةةةةادية ح وجل  وتمع ال    من  يع عماة ومدري اسةةةةةت دام الت نياو ت واة جودة ال

( عامال. ولت  يق 30شةةةةةركد ال دي والشةةةةةركة الوابنية للك رات ندينة أجنمينا عا ةةةةةمة   ورية تشةةةةةاد ض و اشةةةةةتملت عي نة ال    على  

اتائج   دام الت ليل اإلحصةةةةائي الو ةةةةدي واالسةةةةتدال . تو ةةةةلتهدى ال   ض مت تاوير اسةةةةت ااة والتمكد من  ةةةةدق ا وو اساح ومت اسةةةةت

الت ليل اإلحصةةائي لت أج جودة الت ايس ترور جودام م اشةةرام على جودة أدات الشةةركاوض ت وم الشةةركتاج ثجرات يو  ت يديد ما ير    

واة مع رام م مام جدا للشةةةةةةةركتر اعرام لتعامل ما نر العميل  الزبوج( مما أدري ل  لجنا  مشةةةةةةةروعاسماض يعتم قياع مسةةةةةةةتوري رضةةةةةةةا العمالت أم

 العمالتض يشارك كل العاملر ت وضع اخلاس االسلاتيدية ت واة اابودة. 
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 احملافعة على مشاركة العاملر ت وضع اخلاس االسلاتيدية ت واة اابودةض توفدلت لص الدراسة ات  لة من التو ياو بضرورة 

السلاتيدي من اجل يسر أدات الشركاوض ضرورة اهتمام لدارة الشركاو التشادية التوازج ت تا يق  يع ال ضااي متال او الت ايس ا

االسلاتيدية ودراسة االحتياجاو والعمل على تل يت ا مع مراعاة اابودة ت  يع مراحل الت ايس االسلاتيدي بدتا من ي يق ا هداى 

 ات. واات ات الرقابة وت ييم ا د

 Keywords: impact; quality; planning; strategy; performance             

    .أداتحجودةح جايسحاسلاتيديةحأور :الكلمات املفتاحية

 احملور األول: املقدمة ومنهجية الدراسة

 مقدمة:أواًل/ 

ة املت ل ةض ويتم فسة ت ظل العروى االقتصادييتاج املرسسة االقتصادية للصمود وال درة على االستمرار ت املنا          
ةلك عم يديد االسلاتيدياو والت ايس ابويل ا مد وجتديد اخلاة سنواي نا يساعد على استشراى املست  لض 
والت ايس يسعى ل  الت ديد الواضح  هداى املرسسةض وخاا ا املست  لية لدلة زمنية ابويلة آخذا بعر االعت ار 

 ئة االقتصادية واالجتماعيةض واملوارد املتاحة وا اط ال وة والضع  والدرص والت ديداو.اب يعة ال ي

لج جنا  الت ايس االسلاتيدي ت ظل عصر العوملة يتمثل ت لحدا  الت وة والتغيد وا خذ بعر االعت ار كل العروى 
لعمل اابماعيض واملشاركة يع الصالحياو اإلداريةض واال يئية والتكنولوجية والتنعيمية الضروريةض وتا يق م دأ التدويض وتوز 

 ت جتديد ويدي  اخلاسض ف دوج هذه الشروط  لن حي ق الت ايس االسلاتيدي أهداف  كما ال يساعد ت اجنا  املرسسة. 

ةض والت ديد يور جودة الت ايس االسلاتيدي على أدات الشركاو ت ال يئة التشادألذا جيت هذه الدراسة لتل ي الضوت على 
ل لدراساو هذه الدراسة كمدخأهداى وجيت  .للك راتت شركد وموعة ال دي لالستثمار والشركة الوابنية الشادية 

 -مست  لية وامتداد لعدة دراساو ساب ة ت هذا السياق اعرض من ا ال احلصر الدراساو اآلتية:

ضوع : الت ايس االسلاتيدي وأوره على ترقية أدات تناولت الدراسة مو اليت  ( ,Hammed ,2015  p16 دراسة: )
متثلت مشكلة  الدراسة ت مشكلة قصور أو تدهور مرسساو اجملتمع املدين للتمكد ما لةا  ، ومرسساو اجملتمع املدين

كاج هذا الدشل أو ال صور انجتام عن عدم تا يق آلية الت ايس االسلاتيدي أو  ياب الوعي أبمهية الت ايس 
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تيديض وت كلتا حالتر فاج املشكلة س   ا سوت الت ايس بعيد املدري للمرسسةض هذا هو ما حياوة ال    لج االسلا
يعااب  ويعيد على أةهاج ال ائمر على مرسساو اجملتمع املدين وأبمهية دوره احليوي لج أرادوا االسلداد والتالع ل  

علي مدي اهتمام مرسساو اجملتمع املدين الت ايس  هدفت الدراسة ل  التعرىو ت دمي خدماو جبودة عالية.
االسلاتيدي و أمهيت  كمسلوب علمي للو وة ل  أهداى املرسسةض وف م ال يئة الد تعمل ت لابارها و الكش  عن 

 العالقة بر الت ايس االسلاتيدي وترقية أدات املرسساو.

 املن ج الو ديض االست رائي. است دمت الدراسة: املن ج االستنتاجيض واملن ج التارخييض

تناولت الدراسة موضوع: أور تا يق معايد لدارة اابودة الشاملة ت اإلدارة املدرسية ، و(, Al-Waly2012 p25,)دراسة: 
 متثلت أهداى الدراسة ت: التعرى على مدري تا يق معايد لدارة اابودة الشاملة تو ضاملدارع الثااوية بوالية اخلرابوم

املدرسية املدارع الثااوية بوالية اخلرابومض والتعرى علي املشكالو الد تواج  تا ي  ا مث معرفة ااعكاساو ةلك  اإلدارة
التا يق على اإلدارة املدرسيةض والتعرى علي مدري لملام مديري املدارع الثااوية وفوائد تا يق معايد لدارة  اابودة الشاملةض 

ت دمت الدراسة  اسض كما وة دوج تا يق معايد لدارة اابودة ت اإلدارة املدرسيةوأيضا التعرى علي املشكالو الد ي
 املن ج الو دي الت ليلي.

تناولت الدراسة موضوع: مشكالو الت ايس والرقابة ت شركاو ، واليت (  ,Abdal-wahid 2004p32, دراسة:) 
يئة اإلعماة مل الد ترور على الت ايس والرقابة ت بمتثلت أهداى الدراسة ت: التعرى علي العواو ضاإلاشاتاو املداية

السودااية املتمثلة ت شركة شرايج الشماة و بيئة ا عماة التشادية املتمثلة ت شركة ال اي ةض ودراسة مشكالو الت ايس 
صلة الن ائيةض حملوالرقابة على أدات الشركاو  ناعة امل اوالو وحماولة التعرى على أس اب احنراى الد تشكل خلال على ا

والتعرى على املشكالو واملعوقاو الد تواج  شركاو امل اوالو وحماولة لجياد حلوة واقلاحاو يستديد من ا الدارسوج 
 است دمت الدراسة:  املن ج التارخييض ومن ج امل اراة. ض كما وامل تموج لصناعة امل اوالو

 اثنياً/ املنهجية:

  -وتشتمل على اآليت:

 راسة مشكلة الد -1
تتمثل مشكلة الدراسة ت معرفة مدري جود جودة الت ايس االسلاتيدي على أدات شركد وموعة ال دي لالستثمار 

 والشركة الوابنية الشادية للك راتض لتت لور مشكلة ال    من خالة اإلجابة عن ا سئلة التالية:
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 ؟وابنية للك رات( بصيا ة اخلاس االسلاتيديةل  أي مدري ت وم الشركتاج وموعة ال دي لالستثمار والشركة ال -أ
 ما مدري التزام الشركتر ب واعد اابودة الشاملة ت أاشات ما؟  -ب
 ما مدري ت  ل مدرات الشركتر ملد وم التدويض وتوزيع الصالحياو بر العاملر  وعدم التمسك املركزية ت اجاة ال راراو؟ -ج

 ديثة ت واة التدريب واجاة ال راراو الالمركزية؟ل  أي مستوري تت ين الشركتاج الت نياو احل -د
 فرضيات الدراسة: -2

 للتو ل لت لجااو  سئلة الدراسة يدرض ال    الدرضياو اآلتية:
 ت وم الشركتاج ثجرات يو  لت ديد ما ير    العميل  الزبوج( مما يردي لت لجنا  مشروعاسما. -أ

 ايس االسلاتيدي لدري الشركتر.هناك مشاركة فاعلة للعاملر ت عملية الت  -ب
 لدري الشركتر اسلاتيدية واض ة للتدريب وترقية أدات العاملر. -ج

 أهداف الدراسة :   -3
 ميكن حصر أهداى الدراسة ت الن اط التالية:

 التعرى علي مدري جود جودة الت ايس االسلاتيدي على أدات الشركاو .  -أ
 ة وجناعة الت ايس االسلاتيدي ت بعض املرسساو التشادية.التو ل لت اتائج علمية  ت ر مدري أمهي -ب
 قياع مدري است دام الت نياو احلديثة ت واة الت ايس االسلاتيدي إلدارة اابودة الشاملة لدي الشركاو.  -ج
 قياع مدري مشاركة  العاملر ت عملية اجاة ال راراو االسلاتيدية ت الشركاو التشادية.  -د
 ياانو ا ساسية الالزمة إلعداد اخلاس االسلاتيدية للدودة الشاملة ت الشركتر.قياع مدي توفر ال   -ه

 أمهية الدارسة: -4
تن ع أمهية الدراسة من أمهية جودة الت ايس االسلاتيدي على أدات الشركاوض والد فرض االهتمام هبا كسلوك  -أ

 أساسي يستوجب علي املدرات ت اإلدارة العليا ممارست . 
 احملوري وامل م الذي تلع   عملية جودة الت ايس االسلاتيدي.  ابراز الدور -ب
 تعري  وتمع  الدراسة أبمهية جودة الت ايس االسلاتيدي  ولمكااية تا ي   ت الشركاو. -ج

 : منهج الدراسة  -5
ة ممت االعتماد على املن ج الو دي الت ليلي ت س يل اإلجابة على تساؤالو ال    وي يق أهداف ا اعرا ملالئ

هذا املن ج   راض ال   ض لة يُعد من أفضل ا ساليب املتعل ة السلوك اإلاساينض ويعتمد على العاهرة كما هي ت 
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( فرضياو 3لى  ع منالواقع.  وقد اُست دم هذا املن ج لتو ي  متغداو ال    من خالة االعتماد على است ااة تتض
 ى علي ا.ليل ا واخلروج االستنتاجاو حسب اخلاواو العلمية املتعار ( ع ارةض ض ومت تو ي  النتائج امل تلدة وي16و 

 حدود الدراسة :  -6
 قسمت حدود الدراسة لت احلدود اآلتية:

 . (SNE)والشركة الوابنية للك رات ، (AL-BDEY)حلدود املكااية : شركة ال دي احملدودةاا -أ

 م2020مايو  10م  وحىت 2020يناير  10خالة املدة من احلدود الزمااية:   -ب

 حدود املوضوعية: اور جودة الت ايس االسلاتيدي على أدات الشركاو.  -ج
 مفاهيم الدراسة:  -7
  -اجلودة: -أ

 (.2015ض al-hiyari  : بلوغ شيت ما درجة عالية من النوعية اابيدة وال يمة اابيدةاجلودة لغة

 اجلودة يف االصطالح تعين: 

 ةاو جودة عالية لةا كاات متدوقةالدائ ية: يعتم املنتج أو اخلدمة   -1
 (.al-hiyari ،2015)التصنيع: يكوج املنتج ةو جودة عالية لةا كاج مااب ام للموا داو الد وضعت عند بدت تصميم  -2

 -التخطيط: -ب

 -يعرى الت ايس على أا :
 الت ايس هو: نا سيكوج علي  املست  ل. -
 الت ايس ا اة ال داية  ي عملية. الت ايس هو: فن التعامل مع املست  لض كما يعتم -
يعةةةةةةةةةةةةرى الت اةةةةةةةةةةةةيس أيضةةةةةةةةةةةةام علةةةةةةةةةةةةى أاةةةةةةةةةةةة : االختيةةةةةةةةةةةةار املةةةةةةةةةةةةرت س احل ةةةةةةةةةةةةائق ووضةةةةةةةةةةةةع اسةةةةةةةةةةةةت دام الدةةةةةةةةةةةةروض املتعل ةةةةةةةةةةةةة  -

 .(Robaye ،2019)املست  ل عند تصور وتكوين ا اشاة امل لحة لت  يق النتائج املنشودة
 -جودة التخطيط: -ج

اابيد  س عم يديد معايد اابودة ةاو الصلة املشروع وكذلك الت ايستعرى جودة الت ايس على أهنا: عملية للت اي
 .(Muhammad ،2015)لكيدية ارضات الزائن املست دفر
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 -التخطيط االسرتاتيجي: -د
عرى الت ايس االسلاتيدي على أا : الت ايس بعيد املدري الذي أيخذ ت االعت ار  يع املتغداو الداخلية واخلارجية  

كما يعرى الت ايس االسلاتيدي  .(Al-halaiqa ،2018)املشروع  وحيدد  يع الشرائح وال ااعاو املست دفة للمرسسة أو
أيضا على أا : عملية لدارية خا ة بوضع اخلاس املدروسة واقامة العالقة بر أهداى املنعمة وتالعاسا حنو ا فضلض 

، AL-Dujani)دمنو وأرا  املرسسة ت املنعورين ال ريب وال عي واعادة ترتيب ا اشاة الشكل الص يح واملدروع نا حي ق

2011 ،3p). 

 -األداء:  -ه 
 يعرى ا دات لغة على أا : اعاات الكلية أو الكماة لشيت ما على الشكل الكامل أو التام.

اعلية بصورة داتة وفويعرى ا دات ا االحام على أا : ااعكاع لكيدية است دام املرسسة ملواردها ال شرية واملالية بك
 .(Zoibi, 2014, 54p)جتعل ا قادرة على ي يق أهداف ا

 احملور الثاين: إجراءات الدراسة امليدانية وعرض ومناقشة النتائج واثبات صحة الفرضيات

 كتناولت الدراسةةةةةة ت هذا امل    و ةةةةةدام للاري ة واإلجراتاو الد ات ع ا ال اح  ت تنديذ هذه الدراسةةةةةةض ويشةةةةةمل ةل
و ةةةةةدام جملتمع الدراسةةةةةة وعينت ض وابري ة لعداد أداساض والاري ة الد ات عت لتا ي  اض واملعاابة اإلحصةةةةةائية الد مت نوج  ا 

 يليل ال ياانو واست راج النتائج.

 : إجراءات الدراسة امليدانيةأوالً 

  -:: جمتمع وعينة الدراسة واألداة املستخدمة -1
  جمتمع وعينة الدراسة: -أ

: اجملموعة الكلية من العنا ر الد يسعى ال اح  أج يعمم علي ا النتائج ةاو العالقة املشكلة جتمع الدراسةيقصد مب
املدروسةض ويتكوج وتمع الدراسة ا  لي من  يع عماة شركد ال دي والشركة الوابنية للك رات ندينة أجنمينا عا مة 

  (2016ض Hassan    ورية تشاد.

العينة الد اختارها ال اح  باري ة عشةةةةوائية من العينة الكلية من وتمع الدراسةةةةة ال ال  عددها  :اسدددةويقصدددد نعينة الدر 
 ( فردام من  ل ا  العماة الشركتر.30ض وقد بل  أفراد هذه العينة فرداً ( 433 
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( فردام 13اب ( اسةةةةةةتمارة اسةةةةةةت ياج على املسةةةةةةت دفر من عماة شةةةةةةركة ال دي وقد اسةةةةةةتد15قام ال اح  بتوزيع عدد  
( 15( من املسةةةةةةةةةةت دفرض وعدد %86.6حي  أعادوا االسةةةةةةةةةةت ياانو بعد ملئ ا بكل املعلوماو املالوبةض أي بنسةةةةةةةةةة ة 

( فردام حي  أعادوا االست ياانو 15استمارة است ياج على املست دفر من عماة الشركة الوابنية للك رات وقد استداب 
( 28( من املسةةةةةت دفرض أي قد اسةةةةةتداب من العينة امل تارة  %100سةةةةة ة بعد ملئ ا بكل املعلوماو املالوبةض أي بن

( ع ارةض ابلب في ا من أفراد العينةض على أج 23( فرضياو و 4( واحتوو استمارة االست ياج على  93.3أي بنس ة  
 ام مل ياع فحيددوا لجااسم على ا سةةةةةةةئلة هبدى التعرى على اور جودة الت ايس االسةةةةةةةلاتيدي على أدات الشةةةةةةةركاوض و 

 أوافق ال –ال أوافق  –حمايد  –أوافق  –ليكرو اخلماسةةةةةةةي املتدرج والذي يتكوج من وسةةةةةةةة مسةةةةةةةتوايو أوافق بشةةةةةةةدة 
 بشدة(.

وامل دميغرافية عدة ع ولل روج بنتائج دقي ة قدر اإلمكاج حرص ال اح  على تنوع عينة الدراسةةةة من حي  اوعا على
  -:حسب اابداوة اآلتية

 التوزيع التكراري  فراد عينة الدراسة حسب متغد اابنس (1/1 : جدوة
 النس ة املئوية التكرار اابنس
 %67.9 19 ةكر
 %32.1 9 أاثى

 %100 28 اجملموع

 م2020ض مايوض spssv23اعتمادام على اتائج  املصدر: لعداد ال احثاج 

( فردام 19ورض حيةةةةة  بل  عةةةةةددهم ( أج  ةةةةةال يةةةةةة أفراد عينةةةةةة الةةةةةدراسةةةةةةةةةةةةةةةةةةةة هي من جنس الةةةةةذك1/1يع ر اابةةةةةدوة رقم 
 (%32.1( فردام بنس ة 9(ض والعدد املت  ي من عينة الدراسة من اابنس النسائيض حي  بل  عددهن %67.9بنس ة 

 التوزيع التكراري  فراد عينة الدراسة حسب متغد العمر (2/1جدوة رقم 
 النس ة املئوية التكرار العمر

 %7.1 2 سنة  25أقل من
 %75 21 نةس 26-25من 
 %17.9 5 سنة45-36من 

 %100 28 اجملموع

 م2020ض مايوض spssv23اعتمادام على اتائج  املصدر: لعداد ال احثاج 



Journal of Human Developmespecialized Research  )JHDESR( 

Page from  3 98  to 741  
 

397 
 

(سةةةةةةةنةض حي  بل  عددهم ت العينة 35-26أج  ال ية أفراد عينة الدراسةةةةةةةة  من الدئة العمرية من  (2/1ي ر اابدوة رقم 
( أفراد 5سةةةةةةةةةنة( حي  بل  عددهم  45-36  العدد الدئة العمرية من (ض ويلي م من حي%75( فردام وبنسةةةةةةةةة ة  21 

سةةنة(ض حي  بل  25(ض مث أييت ت املرت ة الثالثة  وا خدة  أفراد عينة الدراسةةة الذين أعمارهم أقل من %17.9وبنسةة ة 
 (.%7.1( فرداج وبنس ة  2عددهم  

 غد املرهل العلميالتوزيع التكراري  فراد عينة الدراسة حسب مت (3/1جدوة رقم 
 النس ة املئوية التكرار املرهل العلمي

 %7.1 2 اثاوي
 %28.6 8 جامعي

 %64.3 18 ماجستد أو دكتوراه
 %100 28 اجملموع

 م2020ض مايوض spssv23اعتمادام على اتائج  املصدر: لعداد ال احثاج 

وي املرهل العلمي ماجسةةةةةةةةةةةةتد أو دكتوراهض حي  بل  ( أج  ال ية أفراد عينة الدراسةةةةةةةةةةةةة هم من ة3/1يت ر من اابدوة رقم 
(ض مث يلوهنم من حي  العدد أفراد عينة الدراسةةةةةة من ةوي املرهل العلمي اابامعيض %64.3( فردام وبنسةةةةة ة 18عددهم 

( من العينة الكليةض وأخدام أفراد عينة الدراسة من محلة الش ادة %28.6( فرداض وميثلوج ما اس ت  8حي  بل  عددهم 
 ( من العينة الكلية.%7.1( فرداج وبنس ة 2الثااويةض حي  بل  عددهم 

 التوزيع التكراري ألفراد عينة الدراسة حسب متغري املركز الوظيفي (4/1جدول رقم)
 النس ة املئوية التكرار املركز الوظيدي
 %35.7 10 عامل عادي

 %3.6 1 سكرتد
 %17.9 5 رئيس قسم

 %28 8 مدير

 %14.3 4 آخر
 %100 28 اجملموع

 م2020ض مايوض spssv23اعتمادام على اتائج  املصدر: لعداد ال احثاج 

( أج  ال ية أفراد عينة الدراسةةةةةةةةةةةة من أ ةةةةةةةةةةة اب املراكز الوظيدي موظ  عاديض حي  بل  عددهم 4/1يع ر اابدوة رقم 
لوظيدي مةةةدير حيةةة  بل  ( من العينةةةة الكليةةةةض ويلي م ت العةةةدد أ ةةةةةةةةةةةةةة ةةةاب املركز ا%35.7( أفراد وبنسةةةةةةةةةةةةةة ةةةة  10 
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( أفراد من ةوي املركز الوظيدي رئيس قسةةةةةةةةةةةةةم 5(ض وتضةةةةةةةةةةةةةمنت عينة الدراسةةةةةةةةةةةةةة على %28( أفراد وبنسةةةةةةةةةةةةة ة 8عددهم 
(من %14.3( أفراد من ةوي املراكز الوظيدية ا خرري وبنسةةة ة 4(ض كما تضةةةمن عينة الدراسةةةة على %17.9وبنسةةة ة 

 (.%3.6واحد يشغل منصب سكرتد وبنس ة  ( فرد1العينة الكليةض كما الت عينة الدراسة على 
 التوزيع التكراري ألفراد عينة الدراسة حسب متغري سنوات اخلربة (5/1جدول رقم)

 النس ة املئوية التكرار سنواو اخلمة
 %64.3 18 اقل من سنواو 5  
 %35.7 10 سنة 10-6من

 %100 28  اجملموع

 م2020ض مايوض spssv23 اعتمادام على اتائج املصدر: لعداد ال احثاج 

( أج  ال ية أفراد عينة الدراسةةةةةةةةةةةةةةةة عم سةةةةةةةةةةةةةةنواو خمة أكثر من  4/2/5( والشةةةةةةةةةةةةةةكل رقم 4/2/5يت ر من اابدوة رقم  
(ض والعدد املت  ي من عينة الدراسةةةةةةةةةة من الذين %64.3( فردام وبنسةةةةةةةةة ة  18سةةةةةةةةةنة(ض حي  بل  عددهم ت العينة  10

 (.%35.7( فردام وبنس ة  10عددهم حي  بل   سنواو( خمةض 10-6لدي م من  

 صدق أداة البحث )االستبانة( -ب
 -وللتمكد من  دق وو او االست ااةض است دم ال اح  الصدق العاهري والصدق التمييزي:

حمك م من ةوي ( 4 االسةةت ااة بصةةورسا ا ولية على وموعة من احملكمر وعددهم أوالم: الصةةدق العاهريض وةلك بعرض
 تصةةةةةةةةةةةةةادوا  لدارة ا عماة واالقووموعة من ا كادميير اخلمات ت ت عدة جامعاو تصةةةةةةةةةةةةةاص ت اابامعة اخلمة واالخ

للت  ق من  ةةةةةةةةةدق احملتوري  داة االسةةةةةةةةةت ااة من خالة التمكد من مدري قياع كل ف رة للدااب املراد قياسةةةةةةةةة ض ومدري 
ى احملتوري ديالو الد يتم اقلاح ا من ق ل م علوضةةةو  الد راوض وسةةةالمة الصةةةيا ة اللغويةض لضةةةافة لت املالحعاو والتع

 (3 راوض وحةذىف  (7 تعةديةلالعةام لدداة. وبعةد  ع آرات احملك مر ومراجعت ةا وا خةذ نالحعةاسم وتو ةةةةةةةةةةةةةةيةاسمض مت 
صةةةةةةةةةةةةيغت ا الن ائية ب حمكمةال    احلا ض فم ةةةةةةةةةةةة  ت اسةةةةةةةةةةةةت ااة  فرضةةةةةةةةةةةةياوض واإلب ات على ب ية الد راو جبميع ف راو

 ف رةم.      (16 ض تتمل  منا الثال بدرضياسو 
ويعةةةةةةةةةةةةين الصةةةةةةةةةةةةدق اثايةةةةةةةةةةةةام: الصةةةةةةةةةةةةدق التمييةةةةةةةةةةةةزي وةلةةةةةةةةةةةةك اسةةةةةةةةةةةةت دام اخت ةةةةةةةةةةةةار معامةةةةةةةةةةةةل ألداكروا ةةةةةةةةةةةةاا ض 

االسةةةةةةةةةةةت ياج للمدتمةةةةةةةةةةةع املةةةةةةةةةةةدروع بشةةةةةةةةةةةكل جيةةةةةةةةةةةد وأج اإلجةةةةةةةةةةةااو الةةةةةةةةةةةد حنصةةةةةةةةةةةل علي ةةةةةةةةةةةا مةةةةةةةةةةةةن  التميةةةةةةةةةةةزي متثيةةةةةةةةةةةل
و االسةةةةةةةةةةةت ياج ت حةةةةةةةةةةةةاة أسةةةةةةةةةةةئلة االسةةةةةةةةةةةت ياج تعاينةةةةةةةةةةةا املعلومةةةةةةةةةةةاو الةةةةةةةةةةةد وضةةةةةةةةةةةةعت مةةةةةةةةةةةن أجل ةةةةةةةةةةةاض وي صةةةةةةةةةةةد بث ةةةةةةةةةةةا

قيامنةةةةةةةةا ثعةةةةةةةةةادة توزيةةةةةةةةةع ادةةةةةةةةس أسةةةةةةةةةئلة االسةةةةةةةةةت ياج قيةةةةةةةةد الدراسةةةةةةةةةة علةةةةةةةةةى عينةةةةةةةةة أخةةةةةةةةةرري بةةةةةةةةةندس حدةةةةةةةةم العينةةةةةةةةةة فةةةةةةةةة ج 
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النتةةةةةةةةةةائج تكةةةةةةةةةةوج قري ةةةةةةةةةةة جةةةةةةةةةةدام مةةةةةةةةةةن النتةةةةةةةةةةائج الةةةةةةةةةةد يصةةةةةةةةةةلنا علي ةةةةةةةةةةا مةةةةةةةةةةن العينةةةةةةةةةةة ا وت أسةةةةةةةةةةئلة االسةةةةةةةةةةت ياج قيةةةةةةةةةةد 
 الدراسة(.

 (Reliability Statistics معامل الث او  لدا كروا اخ   (: 6/1جدوة 

n of items   cronbach’s alpha 

16 0.964 

 م2020ض مايوض spssv23اعتمادام على اتائج  املصدر: لعداد ال احثاج 

وعليةةةةةةةةةةة  ميكةةةةةةةةةةةن ال ةةةةةةةةةةةوة أج االسةةةةةةةةةةةت ياج  0.964( االحةةةةةةةةةةةع أج قيمةةةةةةةةةةةة معامةةةةةةةةةةةل الث ةةةةةةةةةةةاو 6/1مةةةةةةةةةةةن اابةةةةةةةةةةةدة رقةةةةةةةةةةةم 
الصةةةةةةةةةةةةة يح. وللتمكةةةةةةةةةةةةةد مةةةةةةةةةةةةةن اثبةةةةةةةةةةةةةت بدرجةةةةةةةةةةةةةة عاليةةةةةةةةةةةةةة حيةةةةةةةةةةةةة  أج قيمةةةةةةةةةةةةةة معامةةةةةةةةةةةةةل قري ةةةةةةةةةةةةةة جةةةةةةةةةةةةةدام مةةةةةةةةةةةةةن الواحةةةةةةةةةةةةةد 

مصةةةةةةةةةةةةةداقية االسةةةةةةةةةةةةةت ياج ا ةةةةةةةةةةةةةوم أبخةةةةةةةةةةةةةذ اابةةةةةةةةةةةةةذر اللبيعةةةةةةةةةةةةةي ل يمةةةةةةةةةةةةةة معامةةةةةةةةةةةةةل الث ةةةةةةةةةةةةةاو فن صةةةةةةةةةةةةةل علةةةةةةةةةةةةةى معامةةةةةةةةةةةةةل 
وعليةةةةةةةةةةةةة  ميكةةةةةةةةةةةةةن ال ةةةةةةةةةةةةةوة أج االسةةةةةةةةةةةةةت ياج ميثةةةةةةةةةةةةةل عينةةةةةةةةةةةةةة الدراسةةةةةةةةةةةةةة ويتصةةةةةةةةةةةةة   %98الصةةةةةةةةةةةةةدق والةةةةةةةةةةةةةذي يسةةةةةةةةةةةةةاوي 

 الث او والصدق.

 (اختبار ألفا كرونباخ ألسئلة االستبيان)(: 7/1جدول رقم)             

 

Scale Mean if Item 

Deleted 

Scale Variance if Item 

Deleted 

Corrected Item-Total 

Correlation 

Cronbach's Alpha if 

Item Deleted 

 959, 896, 124,470 58,8929 1ع

 969, 256, 143,041 58,3214 2ع

 958, 966, 126,624 58,5714 3ع

 959, 933, 123,476 58,9286 4ع

 959, 906, 127,127 58,6429 5ع

 980, 813,- 162,967 58,3214 6ع

 960, 904, 131,619 58,7143 7ع

 961, 856, 134,522 58,8214 8ع

 959, 942, 130,618 58,3929 9ع
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 م2020ض مايوض spssv23اعتمادام على اتائج  املصدر: لعداد ال احثاج 

مل Cronbach's Alpha if Item Deleted   العمود ا وة الع اراو ت قيم  يع ( االحع أج7/1من اابدوة أعاله رقم  
وبنات على  عدري الع ارتر الثااية والسادسةض 0.964( الد تساوي6/1تتداوز قيمة معامل الث او الواردة ت اابدوة 

 ( ميكن ال وة أج ع اراو أسئلة االست ياج تتص  الث او والصدق.7/1اتائج اابدوة رقم 

 األساليب اإلحصائية املستخدمة   -2
النسب ض و ااوتوزيع التكراري لإلجض والا شكاة ال يااية :سة وللت  ق من فرضياساض مت است داملت  يق أهداى الدرا

 اخت ار مربع كآي لداللة الدروق بر اإلجااو.ض و الوسيسض و املئوية

والذي يشةةد اختصةةارام لت احلزمة  SPSSولل صةةوة على اتائج دقي ة قدر اإلمكاجض مت اسةةت دام المانمج اإلحصةةائي 
ض وةلك هبدى معرفةض هل Statistical Package for Social Sciencesحصةةةةةةةةةةةائية للعلوم االجتماعية اإل

التكراراو والنسةةةةةب املئوية إلجااو امل  وور ت االجتاه السةةةةةلا أم ت االجتاه اإلجياخ؟ كما اسةةةةةت دم مربع كمي ابودة 
 مث م ارات ا ب يمت  االحتمالية.التاابقض واخت اران ملربع كمي حنصل على قيمت  احملسوبة ومن 

كما أج ال يم االحتمالية هي الد يدد ما لةا كاج هناك فروق ةاو داللة لحصةةةةةةةائية بر التكراراو املتوقعة والتكراراو 
ف ذا دليل على أا  توجد  0.05(ض ف ةا كاات أقل من 0.05املشةةةةةةاهدةض وةلك ن اراة ال يمة احلالية نسةةةةةةتوري معنوية 

 تكراراو املشاهدة والتكراراو املتوقعة.فروق بر ال

 

 

 960, 902, 132,004 58,6786 10ع

 960, 858, 130,851 59,5357 11ع

 958, 952, 123,884 58,5714 12ع

 958, 960, 122,508 58,7143 13ع

 960, 923, 131,951 58,3929 14ع

 959, 923, 127,619 58,2857 15ع

 958, 946, 125,952 58,7857 16ع
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 عرض ومناقشة نتائج الدراسة وإثبات صحة الفرضيات اثنياً:

 عرض ومناقشة نتائج الدراسة -1
 الفرضية األوىل: تقوم الشركة إبجراء حبوث يف حتديد ما يرغبه العميل مما يؤدي إىل إجناح مشروعاهتا

  ية ت ميداج العمل ابمع املعلوماو عن العميلت وم الشركة ثجرات يو  تسويالعبارة األوىل: 
  التوزيع التكراري إلجااو أفراد عينة الدراسة على الع ارة ا وت(: 1/2جدول رقم)

 النسبة املئوية التكرار اإلجانة
 %14.3 4 ال أوافق
 %14.3 4 حمايد
 %46.4 13 أوافق

 %25 7 أوافق بشدة
 %100.0 28 اجملموع

 .م2020مايو،  ،spssv23اعتمادًا على نتائج  لباحثان المصدر: إعداد ا

ت وم الشركة ثجرات أنه ( مواف وج على %46.4( فردام ت عينة الدراسة وبنس ة  13أج   (1/2)يت ر من اابدوة رقم 
(ض  %25( أفراد وبنسةةةةة ة  7يو  تسةةةةةوي ية ت ميداج العمل ابمع املعلوماو عن العميلض كما وافق بشةةةةةدة على ةلك 

 (.%9.1( أفراد وبنس ة 4( حمايدوج خبصوص ةلكض ت حر وافق على ةلك %14.3(أفراد وبنس ة 4وكاج هناك 
 يعتم قياع مستوري رضا العمالت  م ما جدا للشركة العبارة الثانية:

 : التوزيع التكراري إلجااو أفراد عينة الدراسة على الع ارة الثااية(2/2)جدوة رقم
 بة املئويةالنس التكرار اإلجانة

 %7.1 2 ال أوافق

 %3.6 1 حمايد

 %46.4 13 أوافق

 %42.9 12 أوافق بشدة

 %100.0 28 اجملموع

 م2020ض مايوض spssv23اعتمادام على اتائج  املصدر: لعداد ال احثاج 
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سةةةةةةةتوري قياع مأن ( مواف وج على %46.4( فردام ت عينة الدراسةةةةةةةة وبنسةةةةةةة ة  13أج   ( 2/2)يت ر من اابدوة رقم 
(ض  ت حر مل يوافق %42.9( فردا وبنسةةةة ة  12رضةةةةا العمالت  يعتم م ما جدا للشةةةةركةض كما وافق بشةةةةدة على ةلك 

 ( حمايد خبصوص ةلك.%3.6(فرٌد واحٌد  وبنس ة 1(ض وكاج هناك  %7.1(فرداج وبنس ة 2على ةلك 
 جت وم الشركة ب  و  ميدااية ت يديد ما ير    الزبو  العبارة الثالثة:

 : التوزيع التكراري إلجااو أفراد عينة الدراسة على الع ارة الثالثة(3/2)جدوة رقم   
 النسبة املئوية التكرار اإلجانة
 %10.7 3 ال أوافق
 %14.3 4 حمايد
 %39.3 11 أوافق

 %35.7 10 أوافق بشدة
 %100.0 28 اجملموع

 م2020مايوض  ضspssv23اعتمادام على اتائج  املصدر: لعداد ال احثاج 

ت وم  أن الشدددددددركة( مواف وج على %39.3( فردام ت عينة الدراسةةةةةةةةة وبنسةةةةةةةة ة  11أج   ( 3/2)يت ر من اابدوة رقم 
(ض وكةةاج %35.7( أفراد وبنسةةةةةةةةةةةةةة ةةة  10ب  و  ميةةداايةةة ت يةةديةةد مةةا ير  ةة  الزبوجض كمةةا وافق بشةةةةةةةةةةةةةةةةدة على ةلةةك 

 (.%10.7( أفراد وبنس ة 3 مل يوافق على ةلك ( حمايدوج خبصوص ةلكض ت حر%14.3(أفراد وبنس ة 4هناك 

 تتعامل الشركة نرواة  مع العمالت العبارة الرانعة:

 : التوزيع التكراري إلجااو أفراد عينة الدراسة على الع ارة الرابعة(4/2)جدوة رقم

 النسبة املئوية التكرار اإلجانة
 %7.1 2 ال أوافق بشدة

 %3.6 1 ال أوافق
 %35.7 10 حمايد
 %25 7 أوافق

 %28.6 8 أوافق بشدة
 %100.0 28 اجملموع

 م2020ض مايوض spssv23اعتمادام على اتائج  املصدر: لعداد ال احثاج 
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تتعامل أن الشددددركة ( حمايدوج على %35.7( أفراد ت عينة الدراسةةةةةة وبنسةةةةة ة  10أج   (4/2)يت ر من اابدوة رقم 
(مواف وج بشةةةةةةةةةةةةةةةدة خبصةةةةةةةةةةةةةةوص ةلكض  كما وافق على %28.6اد وبنسةةةةةةةةةةةةةة ة  ( أفر 8نرواة  مع العمالت ض وكاج هناك 

(ض   %7.1( فرداج وبنس ة 2( حمايدوج خبصوص ةلكض ت حر مل يوافق بشدة على ةلك %25(أفراد وبنس ة 7ةلك 
 (.%3.6( فرٌد وبنس ة 1كما مل يوافق على ةلك 

 ابيايرص الشركة آج يكوج االاا اع ا وة للعميل لجي العبارة اخلامسة:
 : لتوزيع التكراري إلجااو أفراد عينة الدراسة على الع ارة اخلامسة(5/2)جدوة رقم

 النسبة املئوية التكرار اإلجانة
 %17.9 5 حمايد
 %53.6 15 أوافق

 %28.6 8 أوافق بشدة
 %100.0 28 اجملموع

 م2020ض مايوض spssv23اعتمادام على اتائج  املصدر: لعداد ال احثاج 

يرص آج أن الشركة ( مواف وج على %53.6( فردام ت عينة الدراسةة وبنسة ة  15أج   (5/2)ن اابدوة رقم يت ر م
(أفراد 5(ض وكاج هناك %28.6( أفراد وبنسةةةةةةةةةةةة ة 8يكوج االاا اع ا وة للعميل اجيابياض كما وافق بشةةةةةةةةةةةةدة على ةلك 

 ( حمايدوج خبصوص ةلك.%17.9وبنس ة 

 لت اللكيز على العمالت ودراسة احتياجاسم والعمل على تل يت اتسعى الشركة  العبارة السادسة:
 : التوزيع التكراري إلجااو أفراد عينة الدراسة على الع ارة السادسة(6/2)جدوة رقم

 النسبة املئوية التكرار اإلجانة
 %14.3 4 حمايد
 %46.4 13 أوافق

 %39.3 11 أوافق بشدة
 %100.0 28 اجملموع

 م.2020ض مايوض spssv23اعتمادام على اتائج  ال احثاج  املصدر: لعداد
لت  أن الشركة تسعى( مواف وج على %46.4( فردام ت عينة الدراسة وبنس ة  13أج   (6/2يت ر من اابدوة رقم  

( فردا وبنسةةةةةةةةةةةةةة ةةة 11اللكيز على العمالت ودراسةةةةةةةةةةةةةةةةة احتيةةاجةةاسم والعمةةل على تل يت ةةاض كمةةا وافق بشةةةةةةةةةةةةةةةةدة على ةلةةك 
 ( حمايدوج خبصوص ةلك.14.3(أفراد وبنس ة 4(ض  وكاج هناك 39.3% 
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 الفرضية الثانية: هناك مشاركة فاعلة للعاملني يف عملية التخطيط االسرتاتيجي إلدارة اجلودة الشاملة
 هناك مشاركة للعاملر ت وضع اخلاس االسلاتيدية ت واة اابودة. العبارة األوىل:

 راري إلجااو أفراد عينة الدراسة على الع ارة ا وت: التوزيع التك(7/2جدوة رقم  
 النسبة املئوية التكرار اإلجانة
 %7.1 2 ال أوافق
 %17.9 5 حمايد
 %57.1 16 أوافق

 %17.9 5 أوافق بشدة
  %100 28  اجملموع

 م.2020ض مايوض spssv23اعتمادام على اتائج  املصدر: لعداد ال احثاج  
هناك مشةةةةةةةةةاركة  أن( مواف وج على %57.1( فردام ت عينة الدراسةةةةةةةةةة وبنسةةةةةةةةة ة  16أج   (7/2 يت ر من اابدوة رقم 

(ض  %17.9( أفراد وبنسةةةةةةةة ة  5للعاملر ت وضةةةةةةةةع اخلاس االسةةةةةةةةلاتيدية ت واة اابودةض كما وافق بشةةةةةةةةدة على ةلك 
( فرداج 2 ( حمايدوج خبصةةةةةةةةةةةةةةوص ةلكض ت حر مل يوافق على ةلك%17.9(أفراد أيضةةةةةةةةةةةةةةةا وبنسةةةةةةةةةةةةةة ة 4وكاج هناك 

 (.7.1وبنس ة 

 لدي الشركة معرفة وممارسة ساب ة ت تا يق اسلاتيدية انج ةالعبارة الثانية: 
  : التوزيع التكراري إلجااو أفراد عينة الدراسة على الع ارة الثااية(8/2جدوة رقم 

 النسبة املئوية التكرار اإلجانة
 %7.1 2 ال أوافق
 %17.9 5 حمايد
 %67.9 19 أوافق

 %7.1 2 أوافق بشدة
 %100.0 28 اجملموع

 م.2020ض مايوض spssv23اعتمادام على اتائج  املصدر: لعداد ال احثاج 
لدي الشركة معرفة أن ( مواف وج على %67.9( فردام ت عينة الدراسة وبنس ة  19أج   (8/2يت ر من اابدوة رقم  

( حمايدوج خبصوص ةلكض بينما مل %17.9( أفراد وبنس ة 5وممارسة ساب ة ت تا يق اسلاتيدية انج ةض وكاج هناك 
 (.%7.1( فرداج وبنس ة  2يوافق على ةلك 

 ت وم الشركة بتوفد متال او الت ايس االسلاتيدي من اجل يسر ا دات العبارة الثالثة:
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 التوزيع التكراري إلجااو أفراد عينة الدراسة على الع ارة الثالثة: (9/2جدوة رقم 
 النسبة املئوية التكرار اإلجانة
 %3.6 1 ال أوافق
 %14.3 4 حمايد
 %42.9 12 أوافق

 %39.3 11 أوافق بشدة
 %100.0 28 اجملموع

 م.2020ض مايوض spssv23اعتمادام على اتائج  املصدر: لعداد ال احثاج 
ت وم  بتوفد  الشركةأن ( مواف وج على %42.9( فردام ت عينة الدراسة وبنس ة  12أج   (9/2ن اابدوة رقم  يت ر م

(ض  %39.3( فردا وبنسةةةة ة  11متال او الت ايس االسةةةةلاتيدي من اجل يسةةةةر ا داتض كما وافق بشةةةةدة على ةلك 
( فرٌد واحةةةٌد 1يوافق على ةلةةةك  ( حمةةةايةةةدوج خبصةةةةةةةةةةةةةةوص ةلةةةكض ت حر مل%14.3(أفراد وبنسةةةةةةةةةةةةةة ةةةة 4وكةةةاج هنةةةاك 

 (.%3.6وبنس ة 
 لدي الشركة ال ناعة الكاملة لتا يق اسلاتيدية انج ةالعبارة الرانعة: 

 : التوزيع التكراري إلجااو أفراد عينة الدراسة على الع ارة الرابعة(10/2جدوة رقم 
 النسبة املئوية التكرار اإلجانة
 %3.6 1 ال أوافق
 %25 7 حمايد
 %50 14 فقأوا

 %21.4 6 أوافق بشدة
 %100.0 28 اجملموع

 م.2020ض مايوض spssv23اعتمادام على اتائج  املصدر: لعداد ال احثاج 
لدي الشركة ال ناعة أن ( مواف وج على %50( فردام ت عينة الدراسة وبنس ة  14أج   (10/2يت ر من اابدوة رقم  

( حمايدوج خبصةةةةةةوص ةلكض كما وافق بشةةةةةةدة %25( أفراد وبنسةةةةةة ة 7هناك  الكاملة لتا يق اسةةةةةةلاتيدية انج ةض وكاج
 (.%3.6( فرٌد واحٌد وبنس ة 1(ض  بينما مل يوافق على ةلك %21.4( أفراد وبنس ة  6على ةلك 

 يوجد توازج ت تا يق لدارة الشركة ابميع ال ضااي االسلاتيديةالعبارة اخلامسة: 
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 جااو أفراد عينة الدراسة على الع ارة اخلامسة: التوزيع التكراري إل(11/2جدوة رقم 
 النسبة املئوية التكرار اإلجانة
 %32.1 9 ال أوافق
 %35.7 10 حمايد
 %28.6 8 أوافق

 %3.6 1 أوافق بشدة
 %100.0 28 اجملموع

 م.2020ض مايوض spssv23اعتمادام على اتائج  املصدر: لعداد ال احثاج 
يوجد توازج ت أنه ( حمايدوج على %35.7( أفراد ت عينة الدراسةةةة وبنسةةة ة  10أج   (11/2يت ر من اابدوة رقم  

( مل يواف وا على ةلكض  بينما %32.1( أفراد وبنسةةة ة  9تا يق لدارة الشةةةركة ابميع ال ضةةةااي االسةةةلاتيديةض وكاج هناك 
 (.%3.6بنس ة (فرٌد واحٌد و 1(ضكما وافق بشدة على ةلك %28.6(أفراد وبنس ة 8وافق على ةلك  

 الفرضية الثالثة: لدى الشركة اسرتاتيجية واضحة للتدريب وترقية أداء العاملني

 تتم عملية يديد االحتياجاو التدري ية ت الشركة بشكل موضوعي العبارة األوىل:
 : التوزيع التكراري إلجااو أفراد عينة الدراسة على الع ارة ا وت(12/2جدوة رقم 

 النسبة املئوية التكرار اإلجانة
 %3.6 1 ال أوافق بشدة

 %3.6 11 ال أوافق
 %17.9 5 حمايد
 %39.3 11 أوافق

 %35.7 10 أوافق بشدة
 %100.0 28 اجملموع

 م.2020ض مايوض spssv23اعتمادام على اتائج  املصدر: لعداد ال احثاج 
تتم عملية يديد أنه ( مواف وج على %39.3  ( فردام ت عينة الدراسة وبنس ة11أج   (12/2يت ر من اابدوة رقم  

(ض  وكاج %35.7( أفراد وبنسةة ة  10االحتياجاو التدري ية ت الشةةركة بشةةكل موضةةوعيض كما وافق بشةةدة على ةلك 
(ض  كما %3.6( فرٌد واحُد وبنسةةةة ة 1( حمايدوج خبصةةةةوص ةلكض بينما مل يوافق على ةلك %19.7(أفراد وبنسةةةة ة 5 

 (.%3.6( فرٌد واحد وبنس ة 1لك مل يوافق بشدة على ة
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 ت وم الشركة بتنمية وتدريب العنصر ال شري العبارة الثانية:
 : التوزيع التكراري إلجااو أفراد عينة الدراسة على الع ارة الثااية(13/2جدوة رقم 

 النسبة املئوية التكرار اإلجانة
 %3.6 1 ال أوافق بشدة

 %10.7 3 ال أوافق
 %21.4 6 حمايد
 %25 7 افقأو 

 %39.3 11 أوافق بشدة
 %100.0 28 اجملموع

 م.2020ض مايوض spssv23اعتمادام على اتائج  املصدر: لعداد ال احثاج 

الشةةركة ت وم  أن( مواف وج بشةةدة على %39.3( فردام ت عينة الدراسةةة وبنسةة ة 11أج  (13/2يت ر من اابدوة رقم 
(أفراد 6(ض وكاج هناك %25( أفراد وبنسةةةةةةةةةةةةةة ة  7لى ةلك أيضةةةةةةةةةةةةةةةام بتنمية وتدريب العنصةةةةةةةةةةةةةةر ال شةةةةةةةةةةةةةةريض كما وافق ع

(ض  كما مل يوافق %10.7( أفراد وبنسةةةةة ة 3( حمايدوج خبصةةةةةوص ةلكض ت حر مل يوافق على ةلك %21.4وبنسةةةةة ة 
 (.%3.6( فرٌد واحٌد وبنس ة 1بشدة على ةلك 

 او اابديدةت وم الشركة بتدريب العاملر على ا ساليب واإلجراتالعبارة الثالثة: 

 : التوزيع التكراري إلجاابت أفراد عينة الدراسة على العبارة الثالثة(14/2 جدول رقم
 النسبة املئوية التكرار اإلجانة
 %3.6 1 ال أوافق
 %10.7 3 حمايد
 %50 14 أوافق

 %35.7 10 أوافق بشدة
 %100.0 28 اجملموع

 م.2020ض مايوض spssv23اعتمادام على اتائج  املصدر: لعداد ال احثاج 

الشةةةةةةةةةةركة ت وم بتدريب  أن( مواف وج على %50( فردام ت عينة الدراسةةةةةةةةةةة وبنسةةةةةةةةةة ة 14أج  (14/2يع ر اابدوة رقم 
(ض وكاج هناك %35.7( أفراد وبنسةةة ة  10العاملر على ا سةةةاليب واإلجراتاو اابديدةض كما وافق بشةةةدة على ةلك 

 (.%3.6( فرٌد واحٌد وبنس ة 1ت حر مل يوافق على ةلك  ( حمايدوج خبصوص ةلكض%10.7(أفراد وبنس ة 3 
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 هناك اهتمام من ق ل الشركة بعملية التدريب العبارة الرانعة:
 : التوزيع التكراري إلجااو أفراد عينة الدراسة على الع ارة الرابعة(15/2جدوة رقم 

 النسبة املئوية التكرار اإلجانة
 %7.1 2 ال أوافق
 %14.3 4 حمايد

 %21.4 6 وافقأ
 %57.1 16 أوافق بشدة

 %100.0 28 اجملموع

 م.2020ض مايوض spssv23اعتمادام على اتائج  املصدر: لعداد ال احثاج 

هناك أنه ( مواف وج بشةةةةةةةدة على %57.1( أفراد ت عينة الدراسةةةةةةةة وبنسةةةةةةة ة  16أج   (15/2يت ر من اابدوة رقم  
(أفراد 4(ض  وأج هناك %21.4( أفراد  وبنسةةةةةةةةةةةةةة ة  6ا وافق على ةلك اهتمام من ق ل الشةةةةةةةةةةةةةةركة بعملية التدريبض كم

 (.%7.1( فرداج وبنس ة 2( حمايدوج خبصوص ةلكض بينما مل يوافق على ةلك %14.3وبنس ة 

 يتم تدريب العاملر بنات على االحتياجاو التدري ية العبارة اخلامسة:
 الدراسة على الع ارة اخلامسة: التوزيع التكراري إلجااو أفراد عينة (16/2جدوة رقم 

 النسبة املئوية التكرار اإلجانة
 %14.3 4 ال أوافق
 %21.4 6 حمايد
 %35.7 10 أوافق

 %28.6 8 أوافق بشدة
 %100.0 28 اجملموع

  .م2020املصدر: لعداد ال اح  من واقع الدراسة امليداايةض مايوض 

يتم تدريب أنه ( مواف وج على %35.7نة الدراسةةةةةةةةةة وبنسةةةةةةةةة ة  ( أفراد ت عي10أج   (16/2ت ر من اابدوة رقم  ي
(ض  وكةةاج %28.6( أفراد  وبنسةةةةةةةةةةةةةة ةةة  8العةةاملر بنةةات على االحتيةةاجةةاو التةةدري يةةةض كمةةا وافق بشةةةةةةةةةةةةةةةةدة على ةلةةك 

( مل يواف ا %7.1( فرداج وبنسةةةةةةة ة 2( حمايدوج خبصةةةةةةةوص ةلكض ت حر كاج هناك %21.4(أفراد وبنسةةةةةةة ة 6هناك 
 على ةلك.
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 ومناقشة نتائجها صحة الفرضيات إثبات  -2
لإلجابة عن تسةةةاؤالو الدراسةةةة والت  ق من فرضةةةياسا سةةةيتم حسةةةاب الوسةةةيس لكل ع ارة من ع اراو االسةةةت ياج والد 

(  5ت الدرجة  ض حي  مت لعاا)أثر جودة التخطيط االسرتاتيجي على أداء الشركات(ت ر آرات عينة الدراسة خبصوص
(  ك  وزج(  لكل لجابة  " 3( كوزج لكل لجابة " أوافق "ض والدرجة  4دة"ض والدرجة  كوزج لكل لجابة " أوافق بشةةةةةةةةة

( كوزج لكل لجابة  " ال أوافق بشةةةةةةةةةدة ". لج كل ما 1( كوزج لكل لجابة " ال أوافق "ض والدرجة  2حمايد "ض والدرجة  
د ةلك سةةةةةةةةيتم غداو كميةض وبعسةةةةةةةة ق ةكره وحسةةةةةةةةب متال او الت ليل اإلحصةةةةةةةةائي هو يويل املتغداو اال ية لت مت

 است دام اخت ار مربع كاي والوسيس ملعرفة داللة الدروق ت لجااو أفراد عينة الدراسة على ع اراو كل فرضية.

 عرض ومناقشة نتائج الفرضية األوىل: 

 تنص الدرضية ا وت من فرضياو الدراسة على اآليت:

 ميل مما يؤدي إيل إجناح مشروعاهتاتقوم الشركة إبجراء حبوث يف حتديد ما يرغبه الع

ال تعىن أج  يع امل  وور متد ر على مةةا ورد ت (6/2وحىت اابةةدوة   (1/2النتةةائج أعاله  الواردة ت اابةةدوة من  
ع اراو الدرضةةةةةةةةةةةية ا وتض والخت ار وجود فروق ةاو داللة لحصةةةةةةةةةةةائية بر أعداد ا فراد املواف رض واملواف ر بشةةةةةةةةةةةدة ض 

ض والغد مواف رض والغد مواف ر بشةةةةةةةةدة( مت اسةةةةةةةةت دام مربع كمي لداللة الدروق بر اإلجااو على كل ع ارة واحملايدين
 يل ص اتائج اخت اراو الدرضية ا وت: (17/2من ع اراو الدرضية ا وتض واابدوة  

 نة على ع اراو الدرضية ا وتالوسيس واتائج اخت ار مربع كاي لداللة الدروق بر لجااو أفراد العي (17/2جدوة رقم 

 ال يمة االحتمالية مربع كمي الع اراو
 ملربع كاي

 قيمة الوسيس
 

 تدسد قيمة
 الوسيس

ت وم الشةةةةةةةةةةةركة ثجرات يو  تسةةةةةةةةةةةوي ية ت ميداج العمل ابمع 
 املعلوماو عن العميل.

 أوافق  4 0.05 7.71

 أوافق 4 0.001 17.4 يعتم قياع مستوري رضا العمالت  م ما جدا للشركة.

 أوافق 4 0.06 7.14 ت وم الشركة ب  و  ميدااية ت يديد ما ير    الزبوج.

 أوافق 4 0.02 10.9 تتعامل الشركة نرواة  مع العمالت .

 أوافق 4 0.06 5.6 يرص الشركة آج يكوج االاا اع ا وة للعميل لجيابيا .
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م ستسةةةةةةةعى الشةةةةةةةركة لت اللكيز على العمالت ودراسةةةةةةةة احتياجا
 والعمل على تل يت ا.

 أوافق 4 0.091 4.7

 أوافق 4 0.000 106 اجملموع

  م.2020ض مايوض spssv23اعتمادام على اتائج  املصدر: لعداد ال احثاج 

 كاآليت:  (17/2ميكن تدسد اتائج اابدوة أعاله 

 و 7.71ت الع ارة ا وت   بلغت قيمة مربع كمي احملسةةةةةةةةوبة لداللة الدروق بر أعداد أفراد الدراسةةةةةةةةة على ما جات )
( واعتمادام على ما ورد %5( وهذه ال يمة االحتمالية تسةةةاوي متامام قيمة مسةةةتوي املعنوية  0.05ال يمة االحتمالية عا  

( بر لجااو أفراد %5ف ج ةلك يشةةةةةةةةةةد لت وجود فروق ةاو داللة لحصةةةةةةةةةةائية وعند مسةةةةةةةةةةتوري   (1/2ت اابدوة   
 ر على  أج الشركة ت وم ثجرات يو  تسوي ية ت ميداج العمل ابمع املعلوماو عن العميل.الدراسة ولصاحل املواف 

   و 17.4بلغت قيمة مربع كمي احملسةةةةةةةةوبة لداللة الدروق بر أعداد أفراد الدراسةةةةةةةةة على ما جات ت الع ارة الثااية )
( واعتمادام على ما ورد ت %5توي املعنوية  من قيمة مس أقل( وهذه ال يمة االحتمالية 0.001ال يمة االحتمالية عا  

( بر لجااو أفراد الدراسةة %5ف ج ةلك يشةد لت وجود فروق ةاو داللة لحصةائية وعند مسةتوري   (2/2اابدوة   
 قياع مستوري رضا العمالت  يعتم م ما جدا للشركة. أنلصاحل املواف ر على 

 و 7.14 أعداد أفراد الدراسةةةةةةةةة على ما جات ت الع ارة الثالثة  بلغت قيمة مربع كمي احملسةةةةةةةةوبة لداللة الدروق بر )
( واعتمادام على ما ورد ت %5( وهذه ال يمة االحتمالية أكم من قيمة مسةةةةةةةتوي املعنوية  0.06ال يمة االحتمالية عا  

او أفراد ( بر لجا%5فروق ةاو داللة لحصةةةةةةائية وعند مسةةةةةةتوري   عدم وجودف ج ةلك يشةةةةةةد لت  (3/2اابدوة   
 هذه النتيدة لت كما تشةةةةةةد، الدراسةةةةةةة لصةةةةةةاحل املواف ر علي أج الشةةةةةةركة ت وم ب  و  ميدااية ت يديد ما ير    الزبوج

 .ب  و  ميدااية ت يديد ما ير    الزبوجق وة فرض العدم ال ائل: ال ت وم الشركة 
 و 10.9دراسةةةةةةةةة على ما جات ت الع ارة الرابعة  بلغت قيمة مربع كمي احملسةةةةةةةةوبة لداللة الدروق بر أعداد أفراد ال )

( واعتمادام على ما ورد ت %5من قيمة مسةةةةةةةةةةةةةةتوي املعنوية  أقل( وهذه ال يمة االحتمالية 0.02ال يمة االحتمالية عا  
( بر لجااو أفراد الدراسة %5فروق ةاو داللة لحصائية وعند مستوري   وجود ف ج ةلك يشد لت (4/2اابدوة   

 الشركة تتعامل نرواة  مع العمالت. أن املواف ر على لصاحل
   و 5.6بلغت قيمة مربع كمي احملسةةةةةوبة لداللة الدروق بر أعداد أفراد الدراسةةةةةة على ما جات ت الع ارة اخلامسةةةةةة )

ما ورد ت ( واعتمادام على %5من قيمة مسةةةةةةتوي املعنوية   أكرب( وهذه ال يمة االحتمالية 0.06ال يمة االحتمالية عا  
( بر لجااو أفراد %5فروق ةاو داللة لحصةةةةةةائية وعند مسةةةةةةتوري   عدم وجود ف ج ةلك يشةةةةةةد لت (5/2اابدوة   
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الشةةةةةركة يرص على آج يكوج االاا اع ا وة للعميل لجيابياض كما تشةةةةةد هذه النتيدة  أنالدراسةةةةةة لصةةةةةاحل املواف ر على 
 لى أج يكوج االاا اع ا وة للعميل لجيابيا.لت ق وة فرض العدم ال ائل: ال يرص الشركة ع

   و 4.6بلغت قيمة مربع كمي احملسةةةوبة لداللة الدروق بر أعداد أفراد الدراسةةةة على ما جات ت الع ارة السةةةادسةةةة )
( واعتمادام على ما ورد ت %5من قيمة مسةةةةةةتوي املعنوية   أكرب( وهذه ال يمة االحتمالية 0.91ال يمة االحتمالية عا  

( بر لجااو أفراد %5فروق ةاو داللة لحصةةةةةةائية وعند مسةةةةةةتوري   عدم وجود ف ج ةلك يشةةةةةةد لت (6/2ابدوة   ا
الشةةةةركة تسةةةةعى لت اللكيز على العمالت ودراسةةةةة احتياجاسم والعمل على تل يت اض كما  أنالدراسةةةةة لصةةةةاحل املواف ر على 

 ل يت ا..للكيز على العمالت ودراسة احتياجاسم والعمل على تتشد لت ق وة فرض العدم ال ائل: ال تسعى الشركة لت ا
  بلغت قيمة مربع كمي احملسةةةةةةةةةةةةةةوبة لداللة الدروق بر أعداد أفراد الدراسةةةةةةةةةةةةةةة على ما جات جبميع ع اراو الدرضةةةةةةةةةةةةةةية

عتمادام ( وا%5( وهذه ال يمة االحتمالية أقل من قيمة مستوي املعنوية  0.000( وال يمة االحتمالية عا  106ا وت 
( بر %5ف ج ةلك يشةةةةةةةةةةةد لت وجود فروق ةاو داللة لحصةةةةةةةةةةةائية وعند مسةةةةةةةةةةةتوري   (17/2على ما ورد ت اابدوة  

 لجااو أفراد الدراسة ولصاحل املواف ر علي ما جات جبميع ع اراو الدرضية ا و .
عميل مما يؤدي إيل يرغبه ال " الشدددددددددركة تقوم إبجراء حبوث يف حتديد ماوعلي  ف ج الدرضةةةةةةةةةةةية ا وت الد تنص على أج

ج أوهذه النتيدة جاتو متد ة متامام مع اتيدة الدراسة الساب ة ا وت الد تو لت لت:  " قد ي  ت.إجناح مشروعاهتا
 جنا  عمل مرسساو اجملتمع املدين تتوق  على سياسة وفاعلية الدراسة اابيدة للت ايس االسلاتيدي

 نية: عرض ومناقشة نتائج الفرضية الثا
 تنص الدرضية الثااية من فرضياو الدراسة على اآليت:         

 هناك مشاركة فاعلة للعاملني يف عملية التخطيط االسرتاتيجي
ال تعىن أج  يع امل  وور متد ر على ما ورد ت (11/2وحىت اابدوة   (7/2النتائج أعاله  الواردة ت الدوة من  

ار وجود فروق ةاو داللة لحصةةةةةةةةةةةائية بر أعداد ا فراد املواف رض واملواف ر بشةةةةةةةةةةةدة ض ع اراو الدرضةةةةةةةةةةةية الثاايةض والخت 
واحملايدينض والغد مواف رض والغد مواف ر بشةةةةةةةةدة( مت اسةةةةةةةةت دام مربع كمي لداللة الدروق بر اإلجااو على كل ع ارة 

 الثااية: يل ص اتائج اخت اراو الدرضية (18/2من ع اراو الدرضية الثاايةض واابدوة  

 الوسيس واتائج اخت ار مربع كاي لداللة الدروق بر لجااو أفراد العينة على ع اراو الدرضية الثااية (18/2جدوة رقم 

الةةةةةةةةةةةة ةةةةةةةةةةةةيةةةةةةةةةةةمةةةةةةةةةةةة  مربع كمي الع اراو
 االحتمالية
 ملربع كاي

قةةةةةةةةةةيةةةةةةةةةةمةةةةةةةةةةة 
 الوسيس

 

 تدسد قيمة
 الوسيس

 أوافق 4 0.001 16.2 دة.و هناك مشاركة للعاملر ت وضع اخلاس االسلاتيدية ت واة ااب
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 أوافق 4 0.000 28.2 لدي الشركة معرفة وممارسة ساب ة ت تا يق اسلاتيدية انج ة.

ت وم الشةةةةركة بتوفد متال او الت ايس االسةةةةلاتيدي من اجل يسةةةةر 
 ا دات.

 أوافق 4 0.006 12.2

 أوافق 4 0.006 12.2 لدي الشركة ال ناعة الكاملة لتا يق اسلاتيدية انج ة.
 حمايد 3 0.06 7.14 يوجد توازج ت تا يق لدارة الشركة ابميع ال ضااي االسلاتيدية.

 أوافق 4 0.000 47.77 اجملموع

 م.2020ض مايوض spssv23اعتمادام على اتائج  املصدر: لعداد ال احثاج 

 كاآليت:(18/2ميكن تدسد اتائج اابدوة أعاله 

 و 16.2لة الدروق بر أعداد أفراد الدراسةةةةةةةةة على ما جات ت الع ارة ا وت  بلغت قيمة مربع كمي احملسةةةةةةةةوبة لدال )
( واعتمادام على ما ورد ت %5( وهذه ال يمة االحتمالية اقل من قيمة مسةةةتوي املعنوية  0.001ال يمة االحتمالية عا  

لجااو أفراد الدراسةةةةةة  ( بر%5ف ج ةلك يشةةةةةد لت وجود فروق ةاو داللة لحصةةةةةائية وعند مسةةةةةتوري  (7/2اابدوة 
 هناك مشاركة للعاملر ت وضع اخلاس االسلاتيدية ت واة اابودة. أنولصاحل املواف ر على 

   و 28.2بلغت قيمة مربع كمي احملسةةةةةةةةوبة لداللة الدروق بر أعداد أفراد الدراسةةةةةةةةة على ما جات ت الع ارة الثااية )
( واعتمادام على ما ورد ت %5االحتمالية اقل من قيمة مسةةةتوي املعنوية  ( وهذه ال يمة 0.000ال يمة االحتمالية عا  

( بر لجااو أفراد عينة %5ف ج ةلك يشةةةةةةةةد لت وجود فروق ةاو داللة لحصةةةةةةةةائية وعند مسةةةةةةةةتوري   (8/2اابدوة  
 لدي الشركة معرفة وممارسة ساب ة ت تا يق اسلاتيدية انج ة.أن الدراسة ولصاحل املواف ر على 

 و 12.2ت قيمة مربع كمي احملسةةةةةةةةوبة لداللة الدروق بر أعداد أفراد الدراسةةةةةةةةة على ما جات ت الع ارة الثالثة  بلغ )
( واعتمادام على ما ورد ت %5( وهذه ال يمة االحتمالية اقل من قيمة مسةةةتوي املعنوية  0.006ال يمة االحتمالية عا  

( بر لجااو أفراد عينة %5اللة لحصةةةةةةةةائية وعند مسةةةةةةةةتوري  ف ج ةلك يشةةةةةةةةد لت وجود فروق ةاو د (9/2اابدوة  
 الدراسة لصاحل املواف ر على أج الشركة ت وم بتوفد متال او الت ايس االسلاتيدي من اجل يسر ا دات.

   و 12.2بلغت قيمة مربع كمي احملسةةةةةةةةوبة لداللة الدروق بر أعداد أفراد الدراسةةةةةةةةة على ما جات ت الع ارة الرابعة )
( واعتمادام على ما ورد %5من قيمة املسةةةةةةةةةةةةةةتوي املعنوية   أقل( وهذه ال يمة االحتمالية 0.006ل يمة االحتمالية عا  ا

( بر لجااو أفراد عينة %5فروق ةاو داللة لحصائية وعند مستوري   وجودف ج ةلك يشد لت  (10/2ت اابدوة  
 الكاملة لتا يق اسلاتيدية انج ة. الدراسة لصاحل املواف ر علي أج لدي الشركة ال ناعة
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  بلغت قيمة مربع كمي احملسةةةةةةةةةةةةةةوبة لداللة الدروق بر أعداد أفراد الدراسةةةةةةةةةةةةةةة على ما جات ت الع ارة اخلامسةةةةةةةةةةةةةةة
( واعتمادام %5من قيمة مسةةةةةةةةةةةتوي املعنوية   أكرب( وهذه ال يمة االحتمالية 0.067( و ال يمة االحتمالية عا  7.14 

( %5وعند مسةةةةةةتوري   عدم وجود فروق ذات داللة إحصدددددائية ف ج ةلك يشةةةةةةد لت (11/2 على ما ورد ت اابدوة 
 يوجد توازج ت تا يق لدارة الشةةةةةةةةةةةةةةركة ابميع ال ضةةةةةةةةةةةةةةةاايأنه بر لجااو أفراد عينة الدراسةةةةةةةةةةةةةةةة ولصةةةةةةةةةةةةةةةاحل احملايدين علي 

ارة الشةةركة ابميع ال ضةةااي لد: ال يوجد توازج ت تا يق وهذه النتيجة تشددري إىل قبول فرض العدم القائلاالسةةلاتيديةض 
 االسلاتيدية.

  بلغت قيمة مربع كمي احملسةةةةةةةةةةةةةةوبة لداللة الدروق بر أعداد أفراد الدراسةةةةةةةةةةةةةةة على ما جات جبميع ع اراو الدرضةةةةةةةةةةةةةةية
( %5( وهةذه ال يمةة االحتمةاليةة أقةل من قيمةة مسةةةةةةةةةةةةةةتوي املعنويةة  0.000( وال يمةة االحتمةاليةة عةا  47.77الثةاايةة 

( %5ف ج ةلك يشةةةد لت وجود فروق ةاو داللة لحصةةةائية وعند مسةةةتوري   (18/2ورد ت اابدوة   واعتمادام على ما
 بر لجااو أفراد عينة الدراسة ولصاحل املواف ر على ما جات ت  يع ع اراو الدرضية الثااية.

" قد  يط االسددددرتاتيجيط"هناك مشدددداركة فاعلة للعاملني يف عملية التخ وعلي  ف ج الدرضةةةةةية الثااية الد تنص على أج
وأج هذه الدرضةةةةةية أتت مدعمة  حدري اتائج الدراسةةةةةة الثالثة الد تو ةةةةةلت لت أج اكسةةةةةاب املوظدر خماو   ي  ت.

 كافية يردي لت اجنا  عملية الت ايس االسلاتيدي.
 عرض ومناقشة نتائج الفرضية الثالثة: 

 تنص الدرضية الثالثة من فرضياو الدراسة على اآليت: 

 دي الشركة اسرتاتيجية واضحة للتدريب وترقية أداء العاملنيل

ال تعىن أج  يع امل  وور متد ر على مةا ورد (16/2وحىت اابةدوة    (12/2النتةائج أعاله  الواردة ت الةدوة من  
واف ر بشةةةةةةةدة ض ملت ع اراو الدرضةةةةةةةية الثالثةض والخت ار وجود فروق ةاو داللة لحصةةةةةةةائية بر أعداد ا فراد املواف رض وا

واحملايدينض والغد مواف رض والغد مواف ر بشةةةةةةةةدة( مت اسةةةةةةةةت دام مربع كاي لداللة الدروق بر اإلجااو على كل ع ارة 
 يل ص اتائج اخت اراو الدرضية الثالثة: (19/2من ع اراو الدرضية الثالثةض واابدوة   

 ة الدروق بر لجااو أفراد العينة على ع اراو الدرضية الثالثةالوسيس واتائج اخت ار مربع كاي لدالل (19/2  جدول رقم
 ال يمة االحتمالية مربع كاي الع اراو

 ملربع كاي
 قيمة الوسيس

 
 تدسد قيمة

 الوسيس
 أوافق 4 0.003 16.2 تتم عملية يديد االحتياجاو التدري ية بشكل موضوعي.

 أوافق 4 0.03 10.5 ت وم الشركة بتنمية وتدريب العنصر ال شري. 



Journal of Human Developmespecialized Research  )JHDESR( 

Page from  3 98  to 741  
 

414 
 

 أوافق 4 0.001 15.7 ت وم الشركة بتدريب العاملر على ا ساليب واإلجراتاو اابديدة.

 أوافق بشدة 5 0.001 16.5 هناك اهتمام من ق ل الشركة بعملية التدريب.

 أوافق 4 0.414 2.8 يتم تدريب العاملر بنات على االحتياجاو التدري ية.

 قأواف 4 0.000 75.35 اجملموع

 م.2020ض مايوض spssv23اعتمادام على اتائج  املصدر: لعداد ال احثاج 

 كاآليت:(19/2ميكن تدسد اتائج اابدوة أعاله  

   و 16.2بلغت قيمة مربع كاي احملسةةةةةةةةوبة لداللة الدروق بر أعداد أفراد الدراسةةةةةةةةة على ما جات ت الع ارة ا وت )
( واعتمادام على ما ورد ت %5ة االحتمالية اقل من قيمة مسةةةتوي املعنوية  ( وهذه ال يم0.003ال يمة االحتمالية عا  

( بر لجااو أفراد الدراسةة %5ف ج ةلك يشةد لت وجود فروق ةاو داللة لحصةائية وعند مسةتوري  (12/2اابدوة  
 عملية يديد االحتياجاو التدري ية تتم بشكل موضوعي. أنولصاحل املواف ر على 

  و 10.5ع كاي احملسةةةةةةوبة لداللة الدروق بر أعداد أفراد الدراسةةةةةةة على ما جات ت الع ارة الثااية  بلغت قيمة مرب )
( واعتمادام على ما ورد ت %5( وهذه ال يمة االحتمالية اقل من قيمة مسةةةتوي املعنوية  0.003ال يمة االحتمالية عا  

( بر لجااو أفراد عينة %5ئية وعند مسةةةةةتوري  ف ج ةلك يشةةةةةد لت وجود فروق ةاو داللة لحصةةةةةا (13/2اابدوة  
 ت وم الشركة بتنمية وتدريب العنصر ال شري.أن الدراسة ولصاحل املواف ر على 

   و 15.7بلغت قيمة مربع كاي احملسةةةةةةةةةوبة لداللة الدروق بر أعداد أفراد الدراسةةةةةةةةةة على ما جات ت الع ارة الثالثة )
( واعتمادام على ما ورد %5ال يمة االحتمالية اقل من قيمة مسةةةةةةةةةةةةةتوي املعنوية  ( وهذه 0.00.1ال يمة االحتمالية عا  

( بر لجااو أفراد عينة %5ف ج ةلك يشد لت وجود فروق ةاو داللة لحصائية وعند مستوري   (14/2ت اابدوة  
 ديدة.الدراسة لصاحل املواف ر على أج الشركة ت وم بتدريب العاملر على ا ساليب واإلجراتاو ااب

   و 16.5بلغت قيمة مربع كاي احملسةةةةةةةةوبة لداللة الدروق بر أعداد أفراد الدراسةةةةةةةةة على ما جات ت الع ارة الرابعة )
( واعتمادام على ما ورد %5من قيمة مستوي املعنوية   أقل( وهذه ال يمة االحتمالية 0.0.001ال يمة االحتمالية عا  

( بر لجااو أفراد عينة %5فروق ةاو داللة لحصائية وعند مستوري   ودوج ف ج ةلك يشد لت (15/2ت اابدوة  
 الدراسة لصاحل املواف ر بشدة على أج هناك اهتمام من ق ل الشركة بعملية التدريب.

   2.8بلغت قيمة مربع كاي احملسةةوبة لداللة الدروق بر أعداد أفراد الدراسةةة على ما جات ت الع ارة اخلامسةةة )
( واعتمادام على ما ورد %5من قيمة مسةةةةةةةةةةتوي املعنوية   أكرب( وهذه ال يمة االحتمالية 0.41حتمالية عا  و ال يمة اال
( بر لجااو %5وعند مسةةةةةتوري   عدم وجود فروق ذات داللة إحصددددائيةف ج ةلك يشةةةةةد لت  (16/2ت اابدوة  
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هذه النتيجة تشددري و على االحتياجاو التدري يةض يتم تدريب العاملر بنات أن أفراد عينة الدراسةةةة ولصةةةاحل املواف ر على 
 : ال يتم تدريب العاملر بنات على االحتياجاو التدري ية.إىل قبول فرض العدم القائل

بلغةةت قيمةةة مربع كةةاي احملسةةةةةةةةةةةةةةوبةةة لةةداللةةة الدروق بر أعةةداد أفراد الةةدراسةةةةةةةةةةةةةةةة على مةةا جةةات جبميع ع ةةاراو الدرضةةةةةةةةةةةةةةيةة 
( %5( وهةذه ال يمةة االحتمةاليةة أقةل من قيمةة مسةةةةةةةةةةةةةةتوي املعنويةة  0.000عةا  ( وال يمةة االحتمةاليةة 75.35الثةالثةة 

( %5ف ج ةلك يشةةةد لت وجود فروق ةاو داللة لحصةةةائية وعند مسةةةتوري   (19/2واعتمادام على ما ورد ت اابدوة  
 بر لجااو أفراد عينة الدراسة لصاحل املواف ر على ما جات ت  يع ع اراو الدرضية الثالثة.

" قد ني"لدي الشددددركة اسددددرتاتيجية واضددددحة للتدريب وترقية أداء العامل علي  ف ج الدرضةةةةةية الثالثة الد تنص على أجو 
رسساو املج جنا  عمل أوأج النتيدة تتدق ضمنيام مع النتيدة ا وت للدراسة الساب ة ا وت الد تو لت لت:  ي  ت.

 .يس االسلاتيديتوق  على سياسة وفاعلية الدراسة اابيدة للت اي
 النتائج والتوصيات  -3

 من خالة الدراسة النعرية وامليدااية تو ل ال    لت النتائج والتو ياو التالية:
 لنتائجا -أ

هناك اور ابودة الت ايس االسةةةةةةةةلاتيدي على أدات كل من شةةةةةةةةركة وموعة ال دي لالسةةةةةةةةتثمار والشةةةةةةةةركة الوابنية  -1
 للك رات.

     العميل  الزبوج( مما يردي لت لجنا  مشروعاسما.ما ير ديدت وم الشركتاج ثجرات يو  ت ي  -2
 تتعامل الشركتاج  نرواة خا ة مع العمالت.  -3
 هناك مشاركة فاعلة للعاملر ت عملية الت ايس االسلاتيدي ت الشركتر.  -4
 ت وم الشركتاج بتوفد املتال او اخلا ة الت ايس االسلاتيدي من اجل يسر ا دات.  -5
 اك مشاركة للعاملر الشركتر ت وضع اخلاس االسلاتيدية ت واة اابودة.هن  -6
 يعمل الت ايس االسلاتيدي على التامر واالست دام ا مثل للموارد املتاحة جبودة عالية ت شركاو الدراسة. -7
 لدري الشركتاج اسلاتيدية واض ة للتدريب وترقية أدات العاملر.  -8
 دريب العنصر ال شري من أجل يسر أدائ ا.ت وم الشركتاج بتنمية وت -9
 -التوصيات :  -ب
 -يو ي ال اح  االيت:و
 احملافعة على مشاركة العاملر ت وضع اخلاس االسلاتيدية ت واة اابودة. -1
 احملافعة على توفد متال او الت ايس االسلاتيدي من اجل يسر أدات الشركاو.  -2
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 ج ت تا يق  يع ال ضااي االسلاتيدية .ضرورة اهتمام لدارة الشركاو التواز   -3
 على الشركاو اخلا ة أج تسعى لت اللكيز على العمالت ودراسة احتياجاسم والعمل على تل يت ا. -4
أج تكوج اابودة ت كل مراحل الت ايس بدتا من اشةةةةةةةةةةةةةةر الث افة ومرورا الرسةةةةةةةةةةةةةةةالة وا هداى واات ات الرقابة  -5

 والت ييم.
 ة ا دات وف ا ملعايد اابودة.ضرورة الت  ق من مااب  -6
 ين غي أج تكوج م ادئ اابودة حاضرة عند  يا ة كل من الرسالة وا هداى. -7
 ضرورة يسر مستوري اابودة والكداتة واالستدابة إلش اع ر  او العمالت. -8
   ضةةةةةرورة لجياد م اييس جديدة لددات التشةةةةةغيلي للشةةةةةركاو حىت تتالتم مع ا هداى الصةةةةةناعية احلديثة مثل  -9

 واالبتكاراو (. –املرواة  –اإلاتاجية  –أدات امل زوج  –اابودة 
                                                                 :Rferences-قائمدة املراجدع :

                     
 أواًل: الرسائل العلمية:

1- Al-Tujaini, Ijad Ali. (2011). “The Role of Strategic Planning in Quality of Organizational 

Performance”, unpublished PhD Thesis in Business Administration. Damascus University: Syria. 

2- AL-WALY, Hassan Musa. (2012). The extent of the application of total quality management in 

school administration in secondary schools in Khartoum State, Master of Educational Sciences, 

unpublished, El-Neelain University, Khartoum: Sudan. 

3- Hassan, Muhammad Bukhari. (2016). “The Impact of Evaluating Financial Performance on the 

Efficiency of Bank Credit”, Unpublished PhD Thesis in Business Administration, Sudan Open 

University, Khartoum: Sudan. 

4- Hamed, Yahya Muhammad Noor. (2015). Strategic planning and its impact on the performance and 

promotion of civil society institutions. Master Thesis in Business Administration, unpublished, El-

Neelain University, Khartoum: Sudan 

1- Zoibi, Rahma. (2014). The impact of strategic planning on the performance of higher education 

institutions in Algeria. Unpublished Master of Business Administration, Mohamed Khoudair 

University, Biskra: Algeria. 

2- Abdul Wahid, Khaled (2004), “Planning and Control in Civil Construction Companies,” an 

unpublished Master of Business Administration thesis, Academy of Graduate Studies, Tripoli: 

Libya. 
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 اثنياً: املواقع االلكرتونية:

1- Al-Hiyari, Iman, “The Concept of Total Quality”. (2015). http://www.mawdoo3.com 

2- Rabhi, Isra. Planning Concepts. (2015). http://www.mawdoo3.com 

3- Al-Halaiqa, Ghada. "Strategic Planning." (2018). http://www.mawdoo3.com 

4- Muhammad. Planning Quality. (2015). http://www.bayt.com 
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 م.2020ض مايوض من واقع الدراسة اابااب العملي للدراسة املصدر: لعداد ال احثاج

 



Journal of Human Developmespecialized Research  )JHDESR( 

Page from  3 98  to 741  
 

418 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 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

و يرسل البحث عن طريق  (.PDF( ، وأخرى بصيغة )Wordواحدة بصيغة ) Microsoft Word برنامج

 موقع المجلة.

 ( 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

 بحوث تم نشرها في مجلة التنمية البشرية و التعليم لألبحاث التخصصية كمراجع لبحثكم. 5إعتماد ظرورة 

 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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