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  المشرف العام 

  رـبــویــــان جــضــي رمــلــلی -أ
  

  هیئة التحریر
  

  رـــــــــــــحریـًا للتــنعیمة المهدي أبو شاقور               رئیس. د
 رــــــــــــر التحریــــــــعبد الناصر محمد العباني              مدی. د
 المقرر العام للتحریر            اح   ــــامل عبد الفتـهیل كــس. د    

 واً ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــعض         في      ـوسیـال عبد اهللا البــــأم. د
   واً ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــعضاروني               ـد اهللا البـعب ةـــفتحی. د
 واً ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــعض               ك  ــریـــب دــمــحــیرة مـــمــس. د
   واً ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــعض ور               ـــــد بالنــمــحـــه مــیمــفه .د
 واً ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــعض   ان              ــمــد عثــمــحــم ةــاطمــف. أ
 ا لغویًا  ــــــــــــــمصحح                 افي ـــالح دــمــحــإم الـــنــم .أ        

                               

  

  

  

  



  واالستشاریة اللجنة العلمیة
  جهة العمل  االسم  م.ر

نصر الدین بشیر الفیتوري د .أ  1
 الزغبي

  جامعة طرابلس/ كلیة العلوم

  جامعة الزاویة/ كلیة التربیة الزاویة  د محمد ساسي عمران.أ  2

  جامعة الزاویة/ كلیة التربیة العجیالت د مھند سامي جیجان عبد العلواني.أ  3

جامعة / الھندسة الزراعیةكلیة علوم   د عماد محمود غالب المعروف.أ  4
  العراق/ السلیمانیة

/ جامعة مستغانم/ كلیة العلوم االجتماعیة  د كریمة محمد بشیر عالق.أ  5
  الجزائر

  الجزائر/ جامعة المسیلة/ كلیة علوم التربیة  د كتفي عزوز.أ  6

د عبد الحسین رزقي مجید .أ  7
  الجبوري

تكنولوجیا  جامعة /كلیة معلوماتیة األعمال
  العراق/ المعلومات واالتصاالت

/ جامعة میسان/ األساسیةكلیة التربیة   د محمد عرب نعمة الموسوي.أ  8
  العراق

  جامعة صبراتة/ كلیة اآلداب د محمد الطاھر عبد هللا المحمودي.أ  9

  مصر/ جامعة سوھاج  د حسام محمد مازن.أ  10

جامعة / بن غشیركلیة التربیة قصر   د نزیھة علي صكح.ك.أ  11
  طرابلس

جامعة األمیر سطام بن عبد  -كلیة العلوم  د عبد العلیم عبده السعدني .ك.أ  12
  السعودیة -العزیز

  جامعة الزیتونة/ كلیة التربیة  د محمد عمر علي العامري.ك.أ  13

جامعة / كلیة التربیة البدنیة والریاضة  د وائل سالمة مصطفى المصري.ك.أ  14
  فلسطین/ األقصى

  جامعة صبراتة/ كلیة التربیة  د علي سعید علي المھنكر.ك.أ  15

  جامعة الزیتونة/ كلیة التربیة   د عبد الرحمن مسعود عبد السالم .م.أ  16



  جامعة صبراتة /كلیة الھندسة   د أحمد العجیلي صالح الرحیبي.م.أ  17

جامعة / كلیة التربیة قصر بن غشیر  د مالك حسن توفیق الصقر.م.أ  18
  طرابلس

جامعة / كلیة التربیة قصر بن غشیر  د رشا المھدي إمحمد المحبس.م.أ  19
  طرابلس

  العراق/ جامعة األنبار/ كلیة التربیة القائم  د أحمد محمود عبد الحمید البیاتي.م.أ  20

  العراق/ اتحاد المؤرخین العرب  ماھر مجھد جیجان. د  21

  جامعة الزیتونة/ كلیة العلوم  مفتاح الحسین الھادي المدني. د  22

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  



  قواعد النشر في المجلة قواعد النشر في المجلة   
یكتب العنوان باللغة العربیة، ویعبر عن هدف البحث : عنوان البحث  - 1

بوضوح، ویتبع المنهجیة العلمیة من حیث اإلحاطة واالستقصاء، وأسلوب 
  .البحث العلمي

  :الطریقتین اآلتیتینأن یكون البحث مصوغًا بإحدى  - 2
یورد الباحث مقدمة یبین فیها طبیعة البحث ومبرراته، : البحوث المیدانیة  - أ

ومدى الحاجة إلیه، ثم یحدد مشكلة البحث، ویجب أن یتضمن البحث 
. ، ثم یعرض بطریقة البحث وأدواته)مصطلحات البحث(الكلمات المفتاحیة 

ناقشتها، والتوصیات وكیفیة تحلیل بیاناته، ثم یعرض نتائج البحث وم
 .المنبثقة عنها، وأخیرًا قائمة المراجع

یورد الباحث مقدمة یمهد فیها لمشكلة البحث : البحوث النظریة التحلیلیة  - ب
غنائها  مبینًا فیها أهمیته وقیمته في اإلضافة إلى العلوم والمعارف وإ
بالجدید، ثم یقسم العرض بعد ذلك إلى أقسام على درجة من االستقالل 

إطار الموضوع |ا بینها، بحیث یعرض في كل منها فكرة مستقلة ضمن فیم
الكلي ترتبط بما سبقها وتمهد لما یلیها، ثم یختم الموضوع بخالصة شاملة 

 .له، وأخیرًا یثبت قائمة المراجع
والهوامش في البحوث العربیة وفي البحوث باللغة  یشار إلى المراجع  - 3

قائمتها في نهایة البحث ال في أسفل االنجلیزیة بأرقام في المتن، وترد 
في متن البحث بحیث یوضع  )APA(كما یمكن اعتماد طریقة  .الصفحة

لقب الباحث، وسنة النشر، ورقم الصفحة بین قوسین في نهایة كل 
  .اقتباس، ویتم كتابة المراجع وترتیبها هجائیًا في نهایة البحث

ترك هامش مقداره   A4یكون مقاس الصفحة  - 4 ُ سم من جهة 3،الهوامش ی
سم، والمسافة بین األسطر 2.5التجلید، بینما تكون الهوامش األخرى 



للغة االنجلیزیة،   12Times New Romanبخط الكتابة ) 1.15(
  .لألبحاث باللغة العربیة  Simplified Arabic 14وبخط 

كتب رق  - 5 م وعنوان في حالة وجود جداول وأشكال وصور في البحث یُ
الجدول أو الشكل والصورة في األعلى بحیث یكون موجزًا للمحتوى وتُكتب 
الحواشي في األسفل بشكل مختصر كما یشترط لتنظیم الجداول إتباع 

وأال . 12نظام الجداول المعترف به في جهاز الحاسوب ویكون بخط حجم 
صفحة بما فیها صفحات الرسوم ) 30(تزید صفحات البحث عن 

  .ال والجداول وقائمة المراجعواألشك
كلمة  250یجب أن یرفق بكل بحث أو دراسة ملخص قصیر ال یتجاوز  - 6

كتب هذا الملخص باللغة العربیة للبحوث المكتوبة بها، وباللغة  ُ على أن ی
االنجلیزیة للبحوث المكتوبة بها، وكذلك ترقم الصفحات ترقیمًا متسلسًال 

 .واللوحات وقائمة المراجع بما في ذلك الجداول واألشكال والصور
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  



  اتـــــــالمحتوی
 الصفحة   عنوان البحث  م.ر

استراتیجیات إدارة التغییر لتطبیق الجودة الشاملة نحو تطویر " 1
"                                                                            مؤسسات التعلیم العالي بلیبیا

            صبحي أحمد دیاب. د                                              

  
1 -31 

الصعوبات التي تواجه معلمي مرحلة التعلیم العام في تطبیق التقویم  2
  البدیل من وجهة نظر المفتشین التربویین بمدینة الزاویة 

           محمد إمحمد غزالة. د                                              

  
32 -44 

  "دور اإلدارة المدرسیة في تطویر المناهج التعلیمیة" 3
          الزهراء مفتاح الكرغلي. أ                                           

  
45 -65 

الموارد التعلیمیة المفتوحة كأداة لتطویر العملیة التعلیمیة من خالل " 4
  "التنمیة المهنیة للمعلمین

   سعد محمد الودان . أ                                               

  
  

66 -84 

  "یینــــــــولـــــــــواألص نــیــیــــــالغــــد البــاز عنــــــــــجـمــات الـــــــــــالقــع" 5
 غالیة  إبراهیم أحمد أبو. د                                          

  
85 -116 

ات ـــــؤسســة بالمــــــــرونیــــــق اإلدارة اإللكتـــــــیـات تطبـــــتطلبـم  6
  اــیـبــة بلیـــالتعلیمی

 نعیمة الفیتوري الهادي الختالي. د                                  

  
  

117-132 

الشق األول من مرحلة التعلیم أنماط السلوك العدواني لدى تالمیذ " 7
دراسة تحلیلیة میدانیة (من وجهة نظر المعلمین والمعلمات  األساسي

  ")لعینة من التالمیذ بمدارس تعلیم العجیالت
 اهللا هبال نوري عبد .د                                             

  
  

133-155 

 Cو   Bالوبائي نوعيتحدید نسب اإلصابة بفیروسي إلتهاب الكبد " 8
 RABIDعند المصابین في مدینة مصراتة بطریقتي  معا

  "ELISAو
 رمحمد الدنفو  ءأسما. مضان شعیب  أر منال . أ  ةدوغر إبراهیم ابوك. أ 

  
  
  

156-168 

 



9   Encryption Methods Used in Electronic Banking 
(E_Bank) 

Raheel Baka                             Mofida Elobeidi 

  
169-189 

10 Solving Fuzzy  Multi-objective assignment  
problem of Triangular  Fuzzy numberas 

D. Abdusslam. M. Khalifa  
    Mohamed M.B. Al Fetori 

Ahmed M.A. Elmeshri  

  
  

190-200 

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  



  افتتاحیة العدد 
الحمد هللا رب العالمین والصالة والسالم على أشرف األنبیاء والمرسلین،     

  .سیدنا محمد وعلى آله وصحبه ومن اتبع هداه بإحسان إلى یوم الدین
  ...عزیزي القارئ

من هذه المجلة  الثانيمن دواعي سرورنا الوصول إلى إصدار العدد إنه      
قة بمجال علوم متعلو  ةمختلفمواضیع العلمیة المحكمة، حیث تناول هذا العدد 

بالقارئ على بعض المتغیرات الهامة بمواضیع مختلفة في  التعلیم، حیث یعرج
مجال علوم التعلیم لیالحظ القارئ في ثنایا هذا العدد كیف تتوزع الدراسات في 

  .مختلف التخصصات العلمیة
ة النظریة إلى وهذا ما قصدناه في السیر بالقارئ سیرًا یسیرًا من المعرف   

لتحمل معها طموحات عریضة ، التطبیق العملي دون الفصل بینهما
وأماالً كبیرة، طالما حلمنا بها كمحاولة للمساهمة في االهتمام بالجانب العلمي، 
ضافة شیئًا لبنائه من أجل صنع اإلنسان الذي نصبوا إلیه ونهدف إلى لیساهم  وإ

  .امةلمجتمع وتحقیق التنمیة المستدفي بناء ا
أمام الكتاب والباحثین  تطرح الدعوةومن هنا فإن مجلة علوم التعلیم      

سهاماتهم العلمیة والدارسین من كافة أرجاء الوطن العربي لإلدالء بدلوهم ، وإ
ببناء مستقبل واعد یحقق مزیدًا من  هم، بما یحقق أمانیوطرح رؤاهم وتصوراتهم

  .التالحم والتقارب واالندماج 
المجلة تقبل كافة المساهمات الجادة والملتزمة بالمنهج العلمي في كافة كما إن 

  .حقول المعرفة وباألخص المساهمات ذات العالقة بالعملیة التعلیمیة والتربویة



نأمل من اهللا العلى القدیر أن تقوم هذه المجلة بدورها المرسوم .....أخیراً 
حث العلمي الجاد والنهوض لها ، انطالقا من الضرورة الملحة لالرتقاء بالب

  .بالعملیة التعلیمة وتطوریها
  
  

  نعیمة المهدي أبو شاقور/ د
  المجلة تحریررئیس                                          

  

  

  

  

 



 

علوم التعليمالليبية للة ا  

  مجلة علمیة محكمة نصف سنویة 

  جمعیة اللیبیة لعلوم التعلیم التصدر عن 

  الثانيالعدد 

  م    2020  -أغسطس

  
  

  

  

  



  
  المشرف العام 

  رـبــویــــان جــضــي رمــلــلی -أ
  

  هیئة التحریر
  

  رـــــــــــــحریـًا للتــنعیمة المهدي أبو شاقور               رئیس. د
 رــــــــــــر التحریــــــــعبد الناصر محمد العباني              مدی. د
 المقرر العام للتحریر            اح   ــــامل عبد الفتـهیل كــس. د    

 واً ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــعض         في      ـوسیـال عبد اهللا البــــأم. د
   واً ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــعضاروني               ـد اهللا البـعب ةـــفتحی. د
 واً ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــعض               ك  ــریـــب دــمــحــیرة مـــمــس. د
   واً ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــعض ور               ـــــد بالنــمــحـــه مــیمــفه .د
 واً ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــعض   ان              ــمــد عثــمــحــم ةــاطمــف. أ
 ا لغویًا  ــــــــــــــمصحح                 افي ـــالح دــمــحــإم الـــنــم .أ        

                               

  

  

  

  



  واالستشاریة اللجنة العلمیة
  جهة العمل  االسم  م.ر

نصر الدین بشیر الفیتوري د .أ  1
 الزغبي

  جامعة طرابلس/ كلیة العلوم

  جامعة الزاویة/ كلیة التربیة الزاویة  د محمد ساسي عمران.أ  2

  جامعة الزاویة/ كلیة التربیة العجیالت د مھند سامي جیجان عبد العلواني.أ  3

جامعة / الھندسة الزراعیةكلیة علوم   د عماد محمود غالب المعروف.أ  4
  العراق/ السلیمانیة

/ جامعة مستغانم/ كلیة العلوم االجتماعیة  د كریمة محمد بشیر عالق.أ  5
  الجزائر

  الجزائر/ جامعة المسیلة/ كلیة علوم التربیة  د كتفي عزوز.أ  6

د عبد الحسین رزقي مجید .أ  7
  الجبوري

تكنولوجیا  جامعة /كلیة معلوماتیة األعمال
  العراق/ المعلومات واالتصاالت

/ جامعة میسان/ األساسیةكلیة التربیة   د محمد عرب نعمة الموسوي.أ  8
  العراق

  جامعة صبراتة/ كلیة اآلداب د محمد الطاھر عبد هللا المحمودي.أ  9

  مصر/ جامعة سوھاج  د حسام محمد مازن.أ  10

جامعة / بن غشیركلیة التربیة قصر   د نزیھة علي صكح.ك.أ  11
  طرابلس

جامعة األمیر سطام بن عبد  -كلیة العلوم  د عبد العلیم عبده السعدني .ك.أ  12
  السعودیة -العزیز

  جامعة الزیتونة/ كلیة التربیة  د محمد عمر علي العامري.ك.أ  13

جامعة / كلیة التربیة البدنیة والریاضة  د وائل سالمة مصطفى المصري.ك.أ  14
  فلسطین/ األقصى

  جامعة صبراتة/ كلیة التربیة  د علي سعید علي المھنكر.ك.أ  15

  جامعة الزیتونة/ كلیة التربیة   د عبد الرحمن مسعود عبد السالم .م.أ  16



  جامعة صبراتة /كلیة الھندسة   د أحمد العجیلي صالح الرحیبي.م.أ  17

جامعة / كلیة التربیة قصر بن غشیر  د مالك حسن توفیق الصقر.م.أ  18
  طرابلس

جامعة / كلیة التربیة قصر بن غشیر  د رشا المھدي إمحمد المحبس.م.أ  19
  طرابلس

  العراق/ جامعة األنبار/ كلیة التربیة القائم  د أحمد محمود عبد الحمید البیاتي.م.أ  20

  العراق/ اتحاد المؤرخین العرب  ماھر مجھد جیجان. د  21
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  قواعد النشر في المجلة قواعد النشر في المجلة   
یكتب العنوان باللغة العربیة، ویعبر عن هدف البحث : عنوان البحث  - 1

بوضوح، ویتبع المنهجیة العلمیة من حیث اإلحاطة واالستقصاء، وأسلوب 
  .البحث العلمي

  :الطریقتین اآلتیتینأن یكون البحث مصوغًا بإحدى  - 2
یورد الباحث مقدمة یبین فیها طبیعة البحث ومبرراته، : البحوث المیدانیة  - أ

ومدى الحاجة إلیه، ثم یحدد مشكلة البحث، ویجب أن یتضمن البحث 
. ، ثم یعرض بطریقة البحث وأدواته)مصطلحات البحث(الكلمات المفتاحیة 

ناقشتها، والتوصیات وكیفیة تحلیل بیاناته، ثم یعرض نتائج البحث وم
 .المنبثقة عنها، وأخیرًا قائمة المراجع

یورد الباحث مقدمة یمهد فیها لمشكلة البحث : البحوث النظریة التحلیلیة  - ب
غنائها  مبینًا فیها أهمیته وقیمته في اإلضافة إلى العلوم والمعارف وإ
بالجدید، ثم یقسم العرض بعد ذلك إلى أقسام على درجة من االستقالل 

إطار الموضوع |ا بینها، بحیث یعرض في كل منها فكرة مستقلة ضمن فیم
الكلي ترتبط بما سبقها وتمهد لما یلیها، ثم یختم الموضوع بخالصة شاملة 

 .له، وأخیرًا یثبت قائمة المراجع
والهوامش في البحوث العربیة وفي البحوث باللغة  یشار إلى المراجع  - 3

قائمتها في نهایة البحث ال في أسفل االنجلیزیة بأرقام في المتن، وترد 
في متن البحث بحیث یوضع  )APA(كما یمكن اعتماد طریقة  .الصفحة

لقب الباحث، وسنة النشر، ورقم الصفحة بین قوسین في نهایة كل 
  .اقتباس، ویتم كتابة المراجع وترتیبها هجائیًا في نهایة البحث

ترك هامش مقداره   A4یكون مقاس الصفحة  - 4 ُ سم من جهة 3،الهوامش ی
سم، والمسافة بین األسطر 2.5التجلید، بینما تكون الهوامش األخرى 



للغة االنجلیزیة،   12Times New Romanبخط الكتابة ) 1.15(
  .لألبحاث باللغة العربیة  Simplified Arabic 14وبخط 

كتب رق  - 5 م وعنوان في حالة وجود جداول وأشكال وصور في البحث یُ
الجدول أو الشكل والصورة في األعلى بحیث یكون موجزًا للمحتوى وتُكتب 
الحواشي في األسفل بشكل مختصر كما یشترط لتنظیم الجداول إتباع 

وأال . 12نظام الجداول المعترف به في جهاز الحاسوب ویكون بخط حجم 
صفحة بما فیها صفحات الرسوم ) 30(تزید صفحات البحث عن 

  .ال والجداول وقائمة المراجعواألشك
كلمة  250یجب أن یرفق بكل بحث أو دراسة ملخص قصیر ال یتجاوز  - 6

كتب هذا الملخص باللغة العربیة للبحوث المكتوبة بها، وباللغة  ُ على أن ی
االنجلیزیة للبحوث المكتوبة بها، وكذلك ترقم الصفحات ترقیمًا متسلسًال 

 .واللوحات وقائمة المراجع بما في ذلك الجداول واألشكال والصور
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  



  اتـــــــالمحتوی
 الصفحة   عنوان البحث  م.ر
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           محمد إمحمد غزالة. د                                              

  
32 -44 
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133-155 

 Cو   Bالوبائي نوعيتحدید نسب اإلصابة بفیروسي إلتهاب الكبد " 8
 RABIDعند المصابین في مدینة مصراتة بطریقتي  معا

  "ELISAو
 رمحمد الدنفو  ءأسما. مضان شعیب  أر منال . أ  ةدوغر إبراهیم ابوك. أ 

  
  
  

156-168 

 



9   Encryption Methods Used in Electronic Banking 
(E_Bank) 

Raheel Baka                             Mofida Elobeidi 

  
169-189 

10 Solving Fuzzy  Multi-objective assignment  
problem of Triangular  Fuzzy numberas 

D. Abdusslam. M. Khalifa  
    Mohamed M.B. Al Fetori 
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  افتتاحیة العدد 
الحمد هللا رب العالمین والصالة والسالم على أشرف األنبیاء والمرسلین،     

  .سیدنا محمد وعلى آله وصحبه ومن اتبع هداه بإحسان إلى یوم الدین
  ...عزیزي القارئ

من هذه المجلة  الثانيمن دواعي سرورنا الوصول إلى إصدار العدد إنه      
قة بمجال علوم متعلو  ةمختلفمواضیع العلمیة المحكمة، حیث تناول هذا العدد 

بالقارئ على بعض المتغیرات الهامة بمواضیع مختلفة في  التعلیم، حیث یعرج
مجال علوم التعلیم لیالحظ القارئ في ثنایا هذا العدد كیف تتوزع الدراسات في 

  .مختلف التخصصات العلمیة
ة النظریة إلى وهذا ما قصدناه في السیر بالقارئ سیرًا یسیرًا من المعرف   

لتحمل معها طموحات عریضة ، التطبیق العملي دون الفصل بینهما
وأماالً كبیرة، طالما حلمنا بها كمحاولة للمساهمة في االهتمام بالجانب العلمي، 
ضافة شیئًا لبنائه من أجل صنع اإلنسان الذي نصبوا إلیه ونهدف إلى لیساهم  وإ

  .امةلمجتمع وتحقیق التنمیة المستدفي بناء ا
أمام الكتاب والباحثین  تطرح الدعوةومن هنا فإن مجلة علوم التعلیم      

سهاماتهم العلمیة والدارسین من كافة أرجاء الوطن العربي لإلدالء بدلوهم ، وإ
ببناء مستقبل واعد یحقق مزیدًا من  هم، بما یحقق أمانیوطرح رؤاهم وتصوراتهم

  .التالحم والتقارب واالندماج 
المجلة تقبل كافة المساهمات الجادة والملتزمة بالمنهج العلمي في كافة كما إن 

  .حقول المعرفة وباألخص المساهمات ذات العالقة بالعملیة التعلیمیة والتربویة



نأمل من اهللا العلى القدیر أن تقوم هذه المجلة بدورها المرسوم .....أخیراً 
حث العلمي الجاد والنهوض لها ، انطالقا من الضرورة الملحة لالرتقاء بالب

  .بالعملیة التعلیمة وتطوریها
  
  

  نعیمة المهدي أبو شاقور/ د
  المجلة تحریررئیس                                          
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استراتيجيات إدارة التغيير لتطبيق الجودة الشاملة نحو تطوير مؤسسات التعليم "

   "العالي بليبيا
  

  صبحي أحمد دياب. د                                                              
  طرابلس المعهد العالي للعلوم والتقنية                                                          

  
  

  الملخص
ـــرات المســـتمرة  لتواكـــب التطـــور  ـــاج مؤسســـات التعلـــيم العـــالي فـــي ليبيـــا إلـــى إحـــداث التغيي تحت
الحاصل في المنظومة التعليمية العالمية، وللحفاظ على جودة مدخالت ومتطلبات سوق العمل وتأكيـد 

راتيجيات التغييــر دورهــا فــي خدمــة المجتمــع، لــذا فــإن هــذا البحــث يهــدف إلــى تســليط الضــوء علــى اســت
ــيم العــالي فــي ليبيــا،  والتطــوير كمــدخل للجــودة الشــاملة للرفــع مــن مســتوى أداء وكفــاءة مؤسســات التعل
لــذلك فــإن تطبيــق معــايير الجــودة الشــاملة ومــا يصــحبه مــن التغييــر فــي هيكليــة وثقافــة وسياســات تلــك 

ليمـي العـالي، ومـن خـالل المؤسسات، له أثر في ضمان التفاعـل بـين مـدخالت ومخرجـات النظـام التع
اتباع المنهج الوصفي والخلفية النظرية ألدبيات الموضوع،  فقد استعرض البحث ماهية إدارة التغييـر، 
ـــيم العـــالي فـــي ليبيـــا، ومفهـــوم الجـــودة الشـــاملة ومعـــايير ضـــمانها، ومـــن ثـــم الوصـــول إلـــى  وواقـــع التعل

  .ي ذات الموضوعاستنتاجات ووضع التوصيات التي من شأنها أن تكون داعًما ف
  :ةـدمالمق

إن أهمية التعليم العالي في عصرنا الحالي مسألة لم تعد محًال للجدل في أي بقعـة مـن 
العالم،  فالتجارب الدولية المعاصـرة أثبتـت بمـا ال يـدع مجـاًال للشـك أن أسـاس التقـدم الحقيقـي 

 جـوهر المنافسـة فيـه،هو التعليم، وأن التسابق في تطوير وتحسين جودة مخرجات التعلـيم هـو 
ــــة تعليميــــة تتخصــــص بإنتــــاج الخــــدمات  ــــيم العــــالي هــــي منظمــــات خدمي وألن مؤسســــات التعل
التعليميـــــة والبحثيــــــة والتدريبيـــــة، فهــــــي تعـــــد أحــــــد الركـــــائز األساســــــية لتحقيـــــق البنــــــاء الســــــليم 
للمجتمعــات، وهــذه الخــدمات ال يمكــن أن تحقــق أهــدافها إال إذا تــم إنتاجهــا وتقــديمها بمســتوى 

فـي العديـد مـن الـدول العربيـة  العـالي التعلـيم ال مـن الجـودة المتميـز، لـذا تواجـه مؤسسـاتعـ
ومنهـــا ليبيـــا تحـــديات وتهديـــدات، مـــن أهمهـــا صـــعوبة تطبيـــق متطلبـــات إدارة الجـــودة الشـــاملة 

)(Total Quality Management  العديــد مــن المؤسســات التعليميــة  صــارتومــع ذلــك
ميـة العليــا التـي تتبــع نظـام الجــودة الشـاملة فــي تزايـد وتنــافس وخصوًصـا تلـك المؤسســات التعلي

ــــي كــــل المهــــن والخــــدمات  مســــتمر، ــــا ضــــرورًيا ف ــــا ومكوًن ــــت الجــــودة الشــــاملة مطلًب ولمــــا كان
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والمنتجــات، فالحاجــة إليهــا تكــون أكثــر ضــرورة فــي العمليــة التعليميــة، بوصــفها مخرجــات مــن 
عمـال واحتياجـات سـوق العمـل، لـذلك فـإن الموارد البشرية تصـب فـي مـدخالت كـل المهـن واأل

مؤسسات التعليم العالي في حاجة إلى إحداث التغيير الشـامل لتواكـب تطـور اإلدارة الجامعيـة 
الحديثـــة، وللمضـــي بهـــا فـــي ســـبيل تبنـــي فلســـفة وتوجهـــات إداريـــة جديـــدة تتماشـــى ومتطلبـــات 

ر والتطــوير كمــدخل إلدارة اإلنتــاج العلمــي، ومــن بــين هــذه التوجهــات تبنــي اســتراتيجيات للتغييــ
الجــودة الشــاملة لرفــع مســتوى أداء وكفــاءة مؤسســات التعلــيم العــالي، لــذلك فــإن تطبيــق معــايير 

ن تصحبه متطلبات التغيير والتطـوير فـي هيكليـة وثقافـة وسياسـات تلـك الجودة الشاملة البد وأْ 
النظـام التعلـيم  المؤسسات، لما للمعايير من أثر فـي ضـمان التفاعـل بـين مـدخالت ومخرجـات

  . العالي، وتأكيد دور تلك المخرجات في خدمة المجتمع والبيئة
إن العمـــل بمواصـــفات الجـــودة الشـــاملة وضـــمان تطبيقهـــا فـــي مؤسســـات التعلـــيم العـــالي 
يساعد القائمين على تلك المؤسسات للوقـوف علـى مـدى النجـاح الـذي تحققـه مؤسسـاتهم، مـن 

تحاد الجامعات العربيـة ضـرورة ضـبط جـودة تميزة، لذا رأى اتعليمية جديدة ومنظم  خالل تتبع
 نوعيتـه وتحسـين مخرجاتـه، فأنشـأ مجلًسـا لضـمان التعليم العالي في الـوطن العربـي لضـــــــمان

األدلــة  مــن مجموعـة لـه نظاًمــا خاًصـا، وأصــدر وأعــد ،)م2007(الجـودة واالعتمـاد ســنة 
العربيـة، كمـا انبثـق المـؤتمر العربـي الـدولي  المؤسسـي والبرامجـي للجامعـات بـالتقييم الخاصـة

، والـذي يعقـد سـنوًيا )م2010(المحكم المتخصـص فـي ضـمان جـودة التعلـيم العـالي منـذ سـنة 
العالميــة والعربيــة، لتكــوين فـي إحــدى جامعــات الــوطن العربـي، بهــدف نقــل الخبــرات والتجـارب 

لتقـدم تحسـين المسـتمر، ومواكبـة اتغييـر واللجودة التعليم العالي، وللوصول إلـى المفهوم شامل 
  .حاجات المجتمعالشباع والرقي، و 

وحيــث أن القطــاع التعلــيم العــالي صــمام األمــان للحفــاظ علــى جــودة مــدخالت ومتطلبــات     
سوق العمل، األمـر الـذي يسـتلزم تطبيـق معـايير وٕاجـراءات للجـودة الشـاملة باعتبارهـا وسـيلة 

ؤسسي، وهـي إحـدى أسـس اإلدارة الحديثـة التـي تسـهم مهمة من وسائل التغيير والتطوير الم
فــي اإلرتقـــاء بالعمــل والعمليــة التعليميــة فــي ظــل التحديـــات والمســتجدات المتســارعة، وكســًبا 

، وألن التغييــر والتطــوير )طلبــة وهيئــة تــدريس وٕادارة مؤسســة(لثقــة أطــراف العمليــة التعليميــة 
ى التعليمي ككل، فقد اهتم البـاحثون بمجـال أمران حتميان ال مفر منهما حتى نرتقي بالمستو 

وهي تلك اإلدارة التي تسعى إلى نقل التعليم أو مؤسساته من واقـع  -إدارة التغيير التعليمية 
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.  باســــتخدام اســــتراتيجيات التغييـــر فــــي تطبيــــق معــــايير الجــــودة الشــــاملة -إلـــى حالــــة أفضــــل
على عمليـة التغييـر كاسـتراتيجية وتأسيًسا على ما تقدم فقد سعى الباحث إلى تسليط الضوء 

وذلـك  ،هـا ومخرجاتهـائيمكن تطبيقها لتطوير مؤسسـات التعلـيم العـالي فـي ليبيـا ولتحسـين أدا
  . في ظل تطبيق المعايير والمواصفات المطلوبة لضمان الجودة الشاملة

 : إشكالية البحث وتساؤالته -
بنـاء الـدول والمجتمعـات، والـذي يسـهم يمثـل قطـاع التعلـيم العـالي ركًنـا مهًمـا مـن أركـان       

قــادرة علــى وتنميــة قــدرتها مــن أجــل النمــو والتطــور، لتكــون فــي إعــداد وتخــريج كــوادر بشــرية 
  .ومواجهة التحديات والصعاب تسيير شؤون الدولة مستقبًال،

ومؤسســـات التعلـــيم العـــالي فـــي العـــالم وخصوًصـــا فـــي ليبيـــا ال تـــزال تعـــاني مـــن مشـــاكل      
ثر حتًما على جودة العملية التعليمية فيها، ممـا يسـتدعي منهـا الحـرص علـى اتبـاع متعددة، تؤ 

برنامًجا للتغيير والتطوير لتطبيق الجودة الشاملة في قطاع التعليم العالي، لذا كان الزًما على 
اهتماًمـــا كبيـــًرا لنظـــام الجـــودة  عامـــة والخاصـــة فـــي ليبيـــا، أن تُـــوليمؤسســـات التعلـــيم العـــالي ال

ة، من خالل سعي أصحاب القرار في تلـك المؤسسـات إلـى تطـوير مخرجاتهـا، ومتابعـة الشامل
عملياتهــا بشـــكل مســـتمر، للحصــول علـــى مخرجـــات ذات قيمـــة وجــودة عاليـــة، وبأقصـــر وقـــت 

ألن تزايـد االهتمـام بمعـايير الجـودة الشـاملة فـي التعلـيم، ومواكبـة التغيـرات .  وجهد وأقل تكلفـة
الجتماعيـــة والتكنولوجيــــة، أتـــى نتيجــــة لتـــدني مســــتوى جـــودة التعلــــيم االقتصـــادية والسياســــية وا

 تبلـغ ومخرجاتـه، باإلضـافة إلـى أن مؤسســات التعلـيم العـالي مــن جامعـات ومعاهـد عليــا لـم
  .العالمية الجامعات في مقاييس المأمول المستوى

ت وهـــو ونشـــير هنـــا علـــى ســـبيل المثـــال إلـــى أحـــد المؤشـــرات العالميـــة لتقيـــيم الجامعـــا        
 RankingUniversities World -ويبــوميتركس العــالمي للجامعــات( مؤشــر وتصــنيف  

Webometrics of   ( وهــو مــن أكبــر األنظمــة لتقيــيم الجامعــات عالمًيــا، ويصــدر فــي دولــة
إسبانيا عن المجلس العالي للبحث العلمي، وكذلك يعتمد على البيانات اإللكترونيـة للجامعـات 

رونية، ومؤشرات أوراقهـا البحثيـة ومحتواهـا العلمـي، وقـد بـدأ هـذا التصـنيف عبر مواقعها اإللكت
ألــف جامعــة فــي العــالم، وهــو تقيــيم نصــف ســنوي، ) 23(م، ليضــم أكثــر مــن 2003فــي ســنة 

يوليـو (حيث يصـدر فـي شـهري ينـاير ويوليـو مـن كـل سـنة، وحسـب تصـنيفه علـى التـوالي فـي 
ـــو 2017 ـــد احتلـــ) 2019، ويوليـــو 2018، ويولي باعتبارهـــا الجامعـــة  -ت جامعـــة بنغـــازي فق
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م، بينمــا كــان ترتيبهــا فــي ســنة 2017فــي ســنة ) 3966(الترتيــب العــالمي  -األولــى فــي ليبيــا
مرتبــــة، وجــــاء الترتيــــب العــــالمي لجامعــــة طــــرابلس ) 180(بعــــدما تــــأخرت ) 4146(م 2018

ــــــر ). (4549(م 2018لســــــنة  حســــــب التصــــــنيف  -Webometrics ،2017- 2018تقري
2019.(  

 بنغــازي جامعـة تقــدمت م2019 يوليـو )Webometrics _ ويبومــاتركس( تصـنيف وفـي     
 فـي كانـت أن بعـد ،)4027( المرتبـة إلـى بـذلك لتصـعد جامعـة )171( تخطـت حيـث عالمًيا،
لتكون جامعـة بنغـازي بـذلك األولـى محلًيـا  ، نفسها السنة من يناير شهر في )4198( المرتبة

إفريقًيـا، ويــأتي ذلـك نتيجــة للقـرارات واإلجـراءات التــي صـدرت مــن ) 145( ، وعربًيـا) 141(و
  . رئاسة الجامعة في ذلك الوقت

وكمــــا أوضــــح تقريــــر المنظمــــة الليبيــــة للسياســــات واالســــتراتيجيات المنشــــور فــــي ســــنة       
م، عـــن واقـــع التعلـــيم العـــالي فـــي ليبيـــا، أن هنـــاك قصـــوًرا واضـــًحا فـــي منظومـــة التعلـــيم 2016

فـي  خاصـة -داًء بالنسب المتدنية لطلبة التعلـيم العـالي إذا مـا قورنـت بعـدد السـكانالعالي، ابت
، وكــذلك ضــعف منــاهج -مــن تركيبتهــا الســكانية يشــكل الشــباب الغالبيــة العظمــى الــدول التــي

اهـد والجامعـات هيئـة التـدريس فـي المع يعتمـد عـدد كبيـر مـن أعضـاء وطـرق التـدريس، حيـث
 ة والكتـــبمـــن المنـــاهج والمراجـــع الرئيســـخصـــات الورقيـــة بـــدًال علـــى المل الليبيـــة بشـــكل رئـــيس

ــيم  .الجامعيــة اإللكترونيــة الحديثــة كمــا بــين التقريــر ضــعف التــرابط بــبن مخرجــات قطــاع التعل
العالي ومتطلبات سوق العمل، واالفتقار إلي خطة اقتصادية وتنموية وطنية يمكن من خاللها 

ســـــواء مـــــن خـــــالل تشـــــجيع المشـــــاريع الصـــــغيرة مـــــن مخرجـــــات التعلـــــيم الجـــــامعي،  االســـــتفادة
 .)2016 -واقع التعليم العالي في ليبيا. (والمتوسطة أو توظيفهم في مؤسسات الدولة

األحداث واألزمات السياسية واالقتصادية المتكررة التي تشهدها دولة ليبيا،  ظل وفي     
 مؤسسات التعليم العالي الحياة، ال تستطيع مجاالت شتى في والمتسارعة الكبيرة والتغيرات

 تتحكم للظروف والصدفة األمور والنمو، أن تترك النجاح والبقاء التي تسعى إلى تحقيق
 بمصيرها، وأن تقف مكتوفة األيدي عما يجري حولها، بل يجب عليها إحداث تغييرات

الذي يشهده  إيجابية تتالءم ونظمها التعليمية والتقنية تماشًيا مع مسيرة التنمية والتقدم العلمي
حاجات الطلبة  عالمنا اليوم، والرفع من كفاءة الهيئات التدريسية والبرامج التعليمية،  وٕاشباع

  .والمستفيدين اآلخرين وفق معايير الجودة الشاملة واالعتماد العالمي
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بتطبيق  المرتبطة لذلك تبرز الحاجة الماسة لضرورة معرفة الممارسات والمتطلبات    
ة الشاملة في مؤسسات التعليم العالي العامة والخاصة في ليبيا على حد سواء، معايير الجود

وفي هذا السياق وباعتبار أن ما تقدم من معطيات ومؤشرات إشكالية لهذا البحث، ليطرح من 
  : ت التي ُيؤمل اإلجابة عنها، وهيخاللها عدًدا من التساؤال

 أبعاده وأهميته؟فلسفة إدارية له التغيير واستراتيجياته كهية ما -1
مجــــاالت واســـتراتيجيات التغييــــر لتطـــوير التعلــــيم العـــالي فــــي ليبيـــا فــــي إطـــار الجــــودة  مـــا -2

 الشاملة؟
احتياجــات ســوق  كيــف يــتم مواكبــة التغيــرات البيئيــة لمطابقــة مخرجــات التعلــيم العــالي مــع -3

 العمل؟
عـد مـن مركـز وفـق البرنـامج الم الشاملة العالي معايير الجودة التعليم هل تطابق مؤسسات -4

 ضمان الجودة واعتماد المؤسسات التعليمية في ليبيا؟
  : أهمية البحث -
 :من اآلتي  هذا البحث تنطلق أهمية      
العـالي  مؤسسات التعلـيم بالغة خاصة في أهمية يكتسي موضوع على تركز بحثية دراسة  -1

 ظـام الجـودةأهميـة فـي نشـر وتطبيـق نو التغيير والتطوير ذ مدخل أن ، كونالعام والخاص
 . الشاملة

نسـبًيا،  الحديثـة الموضـوعات مـن العـالي مؤسسـات التعلـيم فـي الشـاملة يعـد نظـام الجـودة  -2
دولًيـــا وعربًيـــا، وصـــعوبة تطبيـــق معاييرهـــا وخصوًصـــا فـــي البيئـــة الليبيـــة فـــي ظـــل التحـــديات 

 . الحالية التي تواجهها
تـائج تسـهم فـي تطـوير وتنميـة فهم متطلبات التغيير والتطوير وتطبيقاتهمـا للوصـول إلـى ن  -3

 .وتحسين مخرجاتها أداء مؤسسات التعليم العالي
المفــاهيم اإلداريــة المرتبطــة  لكونهمــا مــن الشــاملة أهميــة إدارة التغييــر وٕادارة الجــودة  -4

 تقـديم العـالي، وبالتـالي التعلـيم مؤسسـات فـي ببعضـها، ويعمـالن علـى إحـداث التطـوير
 .عالمية ذات مواصفات وبحثية واستشارية تعليمية خدمات

مــــة جــــودة المخرجــــات التعليميــــة لحاجــــات ومتطلبــــات ســــوق العمــــل، وذلــــك ءضــــمان مال  -5
 . بانتهاج برامج ومعايير الجودة الشاملة في مؤسسات التعليم العالي في ليبيا
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  :أهداف البحث -
  :اآلتية  األهداف تحقيق يسعى هذا البحث إلى     
ــــات تقــــديم إطــــار مفــــاهيمي عــــن إدارة ا -1 لتغييــــر واســــتراتيجياته، وعــــن الجــــودة الشــــاملة وآلي

 .سهمان في إحداث التطوير المؤسسييتطبيقها، ألنهما 
التعرف على واقع التعليم العالي ومخرجاته لسـد احتياجـات سـوق العمـل ضـمن مواصـفات  -2

الجــــودة الشــــاملة، ومــــدى مطابقتهــــا مــــع بــــرامج مركــــز ضــــمان الجــــودة واعتمــــاد المؤسســــات 
 .ي ليبياالتعليمية ف

تطبيقهـا فـي  تحـول دون قد التي المعوقات متطلبات الجودة الشاملة، وتحديد على التعرف -3
 .قطاع التعليم العالي في ليبيا

إلقــاء الضــوء نحــو مــدى وضــوح اســتراتيجيات التغييــر كمــدخل للجــودة الشــاملة، وعالقتهــا  -4
  .بتطوير إدارات المؤسسات التعليم العالي العامة والخاصة في ليبيا

تقــديم مقترحـــات وتوصـــيات تســـاعد علـــى إحــداث التغييـــر والتطـــوير فـــي مؤسســـات التعلـــيم  -5
 .العالي الليبي في إطار تحقيق الجودة الشاملة

  : منهجية البحث -
للتعـرف علـى توصـيف طبيعـة اسـتراتيجيات إدارة التغييـر كمتطلـب أساسـي فـي إحــداث        

العـــالي، ومواكبتهـــا لمتطلبـــات ســـوق العمـــل تحســين العمليـــة التعليميـــة فـــي مؤسســـات التعلــيم 
ضـــمان تطبيـــق معـــايير ومواصــــفات الجـــودة الشـــاملة التـــي وضــــعها مركـــز ضـــمان الجــــودة 

  .واعتماد المؤسسات التعليمية في ليبيا
 Theoretical Analysis) لهــذا فــإن البحــث فــي جملتــه يتبــع المــنهج الوصــفي النظــري  

Approach)   تقـارير الرسـمية والكتـب والدراسـات العلميــة، يعتمـد فـي أسـلوبه علـى الالـذي
وتجميع وتحليـل الحقائق والمعلومات حـول موضـوعي اسـتراتيجيات التغييـر والجـودة الشـاملة 
كمصـــادر أوليـــة وثانويـــة، للمســـاهمة  فـــي تحقيـــق أهـــداف البحـــث، واإلجابـــة عـــن تســـاؤالته، 

مجـال العلمي لها فـي  سيرالتبصر بها، وتقديم التف والوصول إلى تعميمات ذات معنى يزداد
: حيـث شـمل هـذا البحـث علـى خمسـة مباحـث علـى التـوالي، وهـي .البيئة التعليميـة فـي ليبيـا

اإلطــار المنهجــي للبحــث، وماهيــة إدارة التغييــر والتطــوير فــي التعلــيم العــالي، وواقــع التعلــيم 
الجـودة الشـاملة  العالي في ليبيا، واإلطـار المفـاهيمي إلدارة الجـودة الشـاملة ومعـايير ضـمان
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فــي التعلــيم العـــالي بليبيــا، ليجيـــب كــل مبحـــٍث عــن تســاؤٍل محـــدد فــي إشـــكالية البحــث، أمـــا 
  .المبحث األخير فقد احتوى استنتاجات البحث وتوصياته

  .ماهية إدارة التغيير والتطوير في التعليم العالي -

 :مفهوم التغيير والتطوير -أوالً 

اختالف ميادينها يـــة فـــي كــل المؤسســـات علـــى إن عمليــة التغييـــر تعـــد ضــرورة حتم  
ـــــعصل في ظلضـــــمان اســـــتمراريتها، ووتنوع أهدافها  ـــــر يتصـ لتغييـــــر المتســـــارع، ف باـ

 نحـو التحـول عمليـات اتجاهـات علميـة وعالميـة حديثـة، وتقنيـات سـاهمت فـي وظهـور
العصــر والعولمــة، كمــا أن الهــدف مــن مواكبــة التغييــرات والتطــورات الحديثــة  متطلبــات

يئـــة العمـــل المؤسســـية وخصوصـــًا فـــي المؤسســـات التعليميـــة هـــو اإلرتقـــاء بجـــودة فـــي ب
العملية التعليمية، وكذلك جودة مخرجاتها لمسايرة سوق العمل لسد حاجـة المجتمـع مـن 

ــــي بعــــض أو  ــــر المؤسســــي ف ــــة، ويتضــــمن إحــــداث التغيي ــــوى البشــــرية العامل  جميــــع الق
ى المـؤثرة فيهـا، فهـي تعمـل فـي ظـل العناصر التي تتكـون منهـا المؤسسـة لمواجهـة القـو 

  .العام للمؤسسة فهي تحتاج إلى تغيير على المستوى من ثّم بيئة متغيرة باستمرار، و 
ار مصـــطلح التغييــــر ُلغويـــا إلــــى وللتعـــرف علـــى جــــوهر ومفهـــوم التغييـــر فقــــد أشـــ     
ل، وغيـ" ـَر الشـيُء عـن حالـه أي تحـوره أي إحداث شيء لم يكن موجـوًدا مـن قبـل، وتغي

له وبدله كأن جعله غير ما كان عليـه، أو انتقـال الشـ يء مـن حالـة إلـى حالـة أخـرى حو
  ).1990: ابن منظور". (مخالفة

تغييـر صـورة : أن التغيير قـائم علـى وجهـين همـا ولقد جاء في القرآن الكريم على      
اإلسـالمي بــتبديل  الشيء دون ذاته، أو تبديل الشيء بغيره، والتي ُيعبر عنها في الفكر

وتغييــر العناصــر الفاســدة الســائدة فــي المجتمــع، ثــم يليهــا عمليــة أخــرى هــي تنميــة هــذه 
ــْم َيــُك ُمَغيــًرا ِنْعَمــًة َأْنَعَمَهــا َعَلــى  ،الجوانــب ودعمهــا ــَأن اللــَه َل فقــال اهللا عزوجــل ﴿ َذِلــَك ِب

وأن ).  53اآليــة : ســورة األنفــال(َه َســِميٌع َعِلــيٌم ﴾ َقــْوٍم َحتــى ُيَغيــُروا َمــا ِبَأْنُفِســِهْم َوَأن اللــ
التغييـــر مـــالزم ألنفـــس البشـــر لكـــي يتغيـــروا إلـــى األفضـــل واألحســـن، حيـــث يقـــول اهللا 
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ــــا ِبَأْنُفِســــِهمْ عزوجــــل  ﴿  ــــُروا َم ــــى ُيَغيــــْوٍم َحت ــــا ِبَق ــــُر َم ــــَه َال ُيَغيالل ســــورة الرعــــد. (﴾ ِإن :
  ).11األية

دة تعريفات في األدبيات يير والتطوير في منظوره اإلداري له عوكما أن التغ     
لذا صعب إيجاد تعريف  على أهميتهما في اإلطار المؤسسي، تدلالتي  اإلدارية،

إذ شكل التغيير مادة دسمة للكثير من الباحثين  ،جامع لهما في إطار التداخل بينهما
أن ) المتعال، جودة عبد(ل من إذ يؤكد كوالكَتاب الذين قاموا بوضع تعريفات لهما، 

التطوير هو أحد المناهج المتبعة في إحداث التغيير، والذي في ضوئه يشارك 
العاملون بأنفسهم في اقتراح التغيير والمشاركة في تنفيذه، وذلك من خالل االستعانة 
بمجموعة من المستشارين، وعادة ما تعتمد المؤسسات الكبيرة على إدارة الموارد 

والتي بها متخصصون على قدر من المعرفة والخبرة في تنفيذ أنشطة البشرية 
  .)302، 2003: عبدالمتعال، جــودة( .التطوير

تغييـــر مخطـــط، يشـــمل كـــل مؤسســـة، وتـــديره اإلدارة : "بأنـــه) أبونبعـــه(يعرفـــه كمـــا      
العليا، وهو تدخل مخطـط ومتعمـد فـي عمليـة التنظـيم، مسـتخدًما المعرفـة المسـتمدة مـن 

وم السلوكية، بقصد التأثير على قيم النظام ومعتقداته وآرائه بالمؤسسـة، حتـى يمكـن العل
: أبونبعـــه." (التكيـــف بشـــكل أفضـــل مـــع الظـــروف المحيطـــة وخاصـــة الظـــروف التقنيـــة

فقـد أشـار إلـى أن التغييـر المؤسسـي هـو عمليـة  (Jones:1995) أمـا .)77، 2001
ة قــدرة المؤسســة علــى إيجــاد القيمــة، إعــادة هيكليــة المــوارد واالختصاصــات بهــدف زيــاد

ـــي يحصـــل عليهـــا أصـــحاب المصـــالح المشـــتركة ـــد الت  ،2011: جـــالب. (وزيـــادة العوائ
662.(  
 إدراك منهـا خطـوات، عـدة فيـه تتوافر أن يجب الناجح التغيير أن )عامر( ويشير     
صـر وح التغييـر، إحـداث فـي المؤسسـي الخبيـر ومهـارة العليـا ألهميـة التغييـر، اإلدارة

 .لهـا واقتـراح الحلـول اإلدارة والمتخصصـون فـي تشخيصـها، وتعاون المشاكل وتقليلها،
  ).2001: عامر(
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المـدى إلدخـال التغييـر بطريقـة ترتكـز  التطوير المؤسسي هـو مخطـط طويـلكما أن    
مـدركات وسـلوكيات وتوقعـات األفـراد، وكـذلك هيكـل المؤسسـات على تغييـر اتجاهـات و 

مــن  يــة زيــادة فعاليــة التنظــيم وســالمته،جيــات المســتخدمة، وذلــك بغوالتكنولو  ومهامهــا،
 . باسـتخدام نظريـة العلـوم السـلوكيةوذلـك  مدخالت مدروسة في عمليات التنظـيم،خالل 

  ).461، 2002: سلطان". (التنمية التنظيمية : " ويعرف هذا أيضا باسم
 مـن األعمـال سسـاتومؤ  المؤسسـات العامـة فـي المؤسسي والتطوير التغيير دويع     

 وٕادراكهـا فهمهـا والمشـرفين والمـديرين القـادة اإلداريـين العمليـات التـي يجـب علـى أهـم
 والتغيير نتيجـة التطوير أهمية لذا تنبع أداء فعال ومتميز، لضمان وذلك وتوضيحها ؛

 المؤسسـة بيئـة علـى البيئة الخارجية فحسـب بـل على ليس والسريعة المستمرة للتغيرات
  ).451، 1993:العديلي( .نواحيها شتى في والتعليمية اإلدارية

ـــــــر المؤسســـــــي     ـــــــًرا عـــــــن التغيي ـــــــف مفهـــــــوم التطـــــــوير المؤسســـــــي كثي ـــــــي  وال يختل ف
أن التغييــــر يعنــــي تغييــــرات بســــيطة أو العــــام، ولكــــن الخــــالف الوحيــــد بينهمــــا  مفهومــــه

 مخطــط لهــا فــي المؤسســة، بينمــا التطــوير يعنــي اســتحداث طــرق جديــدة غيــر المعمــول
بهـــا، أو تطـــوير الموجـــود أي اإلبـــداع، بينمـــا التحـــديث أو التحســـين فهـــو أيًضـــا مواكبـــة 

البنـاء  وتتضـمن عمليـة إدارة التغييـر جوانـبالتطورات التكنولوجية والحداثـة فـي العمـل، 
  :أن تكون إما وهي ،كافة  وتطويره المؤسسي

  .عن طريق العمل الجماعي والقيادة المبدعة: سلوكية -1
 .ذلك بترشيد القرارات وتطوير األهدافو : علمية -2
 .بإدخال الوسائل التكنولوجية: تكنولوجية -3
  ).17 ، 2010:قنديل(. الوظائف والبناء المؤسسي تصميم إعادة -4

والتطـوير تعبـر عـن آليـات وبـرامج لتغييـر وتطـوير الهيكـل  التغييـر أن إدارة الباحـث ويـرى    
ورؤيـة  وغايـات يـة وتقنيـة وثقافيـة، ومالءمـة أهـدافالمؤسسـي ومكوناتـه مـن مـوارد بشـرية ومال

المؤسسات التعليم العالي، وفق متطلبـات الجـودة الشـاملة لتواكـب المنافسـة والتنميـة المسـتدامة 
  .في نظمها ومخرجاتها



م ا��
�	� ا����� �
 م2020أ����  –ا����� ا�
�د  –ا��	�	� �

10 

  :أسباب ودواعي التغيير في مؤسسات التعليم العالي في ليبيا -ثانياً 
وم دفعــــــت العديــــــد مــــــن الــــــدول إلــــــى االهتمــــــام إن التطــــــورات التــــــي يشــــــهدها العــــــالم اليــــــ     

هيئـة أعضـاء  تعليمية، وذلك من خالل تطويرباستراتيجيات التغيير والتطوير في مؤسساتها ال
تصــــال فــــي عامــــل مــــع تكنولوجيــــا المعلومــــات واالالتــــدريس واإلدارة الجامعيــــة والطلبــــة فــــي الت

لجمعية الليبية للجـودة والتميـز المؤسسات التعليمية ومجاالت البحث العلمي، وجاء في تقرير ا
، أن )م2018(في التعليم عن الجودة الشاملة وضمانها في الجامعات الليبيـة الحكوميـة لسـنة 

مــن المقومــات الرئيســة لبنــاء الــدول المتقدمــة، لــذلك حرصــت تلــك الــدول  صــارالتعلــيم العــالي 
ر الـذي يقـوم بـه التعلـيم على تطوير مؤسساتها التعليمية من وقت آلخر، لقناعتها بأهميـة الـدو 

  .بمختلف مستوياته في تطور الدول والمجتمعات
لذلك أدركت الدولة الليبية الدور المهم والحيوي لمنظومة التعليم العالي في ازدهار التنمية     

الشـــاملة، وكــــذلك تطــــوير منظومــــة التعلـــيم مــــن خــــالل اتبــــاع آليـــات ضــــمان الجــــودة الشــــاملة 
لسـنة ) 164: (المركـز الـوطني لضـمان الجـودة بنـاء علـى القـرار رقـمواالعتماد، لـذا تـم إنشـاء 

) 18: (، ومـع صـدور قـانون التعلـيم رقــم)سـابًقا(م الصـادر عـن اللجنـة الشـعبية العامـة 2006
م، أصبح المركز هو الجهة المخولة قانوًنا بتطوير ومتابعة شؤون ضمان الجودة 2010لسنة 

 وتحســين األداء ة، وكــان ذلــك ســبًبا فــي تطــويرواالعتمــاد فــي المؤسســات التعليميــة كافــ
وخدمـة المجتمـع والبيئـة، ولـذلك فـإن  والبحـث العلمـي مجـال التعلـيم فـي واإلداري األكـاديمي

للتغيير بشكل عام مجموعـة مـن القـوى والمسـببات التـي ينشـأ عنهـا التغييـر المؤسسـي منهـا مـا 
  .هو داخلي ومنها ما هو خارجي

مشـاكل : المؤسسـة التعليميـة فهـي علـى نـوعين فـي للتغييـر الداعيـة أمـا القـوى الداخليـة     
عن إدراك العاملين في المؤسسة التعليمية بكيفية معاملة المؤسسة لهم، ومشـاكل ناشـئة  ناشئة

عن سـلوك وقـرارات إدارة المؤسسـة التعليميـة نفسـها، فالصـراع واالحتكـاك الكثيـر بـين الرؤسـاء 
 والمسـببات القـوى وأمـا  .مـع جميـع األطـراف فـي التعامـل تتنميـة مهـارا يتطلـب والمرؤوسـين

القـوى الداخليـة فيمـا  مـن أكبـر بكثيـر دوًرا التعليميـة فهـي تلعـب خـارج المؤسسـة مـن الناشـئة
يتعلــق بــالتغيير، وهــي أصــعب بــالتنبؤ بأبعادهــا، إذ تــؤثر علــى المؤسســة أوًال ثــم علــى األفــراد 

ا، فالتغيير في قطاع التعليم العالي يتأثر ويؤثر بدوره فـي العاملين بها أو المتعاملين معها ثانيً 
ـــة اليـــوم  ـــرات الجذريـــة فـــي حـــدود ومحـــيط مؤسســـاته، وكمـــا أن البـــرامج التعليمي  صـــارت التغيي



م ا��
�	� ا����� �
 م2020أ����  –ا����� ا�
�د  –ا��	�	� �

11 

لـذا  تستجيب أكثر لالحتياجات المهنيـة، والتعلـيم المسـتمر، واالعتمـاد علـى احتياجـات الطلبـة،
العــالي بشــكل مباشــر بــالتغيير فــي البيئــة الخارجيــة، فقــد ارتبطــت معظــم التغيــرات فــي التعلــيم 

نــدرة المتخصصــين التربـــويين، : ( ولعــل مــن أهــم أســباب التغييــر فـــي اإلطــار المؤسســي هــي
وظهور تقنيات ووسائل متطورة للمعلومات، وتلبية احتياجـات الطلبـة وأعضـاء هيئـة التـدريس، 

). التعلـــيم العــالي والعمليـــة التعليميـــة  وتغييــر القـــوانين واألنظمــة واإلجـــراءات المتعلقـــة بتطــوير
  ).26، 2014: دودين(
 بهما، المحيطة والبيئة والتطوير التعليمي التغيير بين الوطيدة أن العالقة) الطراونة( ويؤكد   

  : اآلتيةالتغيير  تتبلور من خالل مبررات
  .والتقنية وتطبيقاتها العلوم مختلف ميادين في المتسارعة التطورات -1
 .المتزايد للسكان النمو -2
 .بفوائدها واالنتفاع ومواكبة التنمية والتقدم العالمية العولمة والمنافسة -3
 ).45، 2003: الطراونة( .اإلنسانية والحضرية الثقافات على االنفتاح -4
ــــا مــــا تشــــير إليــــه بعــــض      ــــي التعلــــيم العــــالي بدولــــة ليبي ومــــن أســــباب ودواعــــي التغييــــر ف

زيـادة : ، والتـي منهـاةم الناتجة عن رواسب الفتـرة الزمنيـة الماضـياإلشكاليات التي تواجه التعلي
معـــــدالت اإلنفـــــاق علـــــى التعلـــــيم دون وجـــــود أي مكتســـــبات علـــــى أرض الواقـــــع تعكـــــس هـــــذه 
المعدالت، وتكدس العاملين بالجهاز اإلداري والتعليمي دون الحاجة إلـيهم وخاصـة فـي مجـال 

ت مختلفـة، كمـا انعكـس تـدني مسـتوى تعيين أعضـاء هيئـة تـدريس غيـر مـؤهلين فـي تخصصـا
أداء إدارات المؤسسات التعليمية العليا على تدني مستوى الخـريجين منهـا بشـكل عـام، وكـذلك 
نقــص الوســائل والمســتلزمات التعليميــة، مــع وجــود بعــض االســتثناءات المتميــزة التــي ال يرجــع 

 مؤسسـات التعلـيم بمسـتوياتهالفضل فيها للنظام التعليمي،  كما أن من العراقيـل التـي واجهتهـا 
أن اإلرادة السياسـية ومتخـذي القـرارات فـي الدولـة لـم تكـن  تكمـن فـي ،فـي النظـام السـابق كافـة

لها الرغبة في إصالح وتحسين العملية التعليمية، بل عملـت تلـك اإلدارة بمنهجيـة علـى إفسـاد 
إلدارة التعليميـة، والهياكـل ، واكافـة  النظام التعليمي وبجميـع مكوناتـه فـي المسـتويات التعليميـة

اإلداريــة، والمنــاهج الدراســية، وأنمــاط تعليميــة متدنيــة، وطــرق تــدريس تقليديــة، وأســاليب قديمــة 
  ).2012: القاللي( .لتقييم األداء، ومستلزمات ووسائل تعليمية غير متطورة
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  :إدارة التغيير في مؤسسات التعليم العالي بين األهمية والخصائص -ثالثاً  
ــيم العــالي يجــب أن تتــوفر لهــا بعــض الــدعائم،       إلنجــاح إدارة التغييــر فــي مؤسســات التعل

ولعـل مـن أهمهــا وجـود اسـتراتيجية ومنهجيــة واضـحة وقابلــة لتنفيـذ التغييـر، وكــذلك وجـود بيئــة 
داعمـة للتغييـر ومنـاخ مؤسســي لتحفيـز عمليـة التغييـر، وتــوفير المـوارد الماديـة والفنيـة الالزمــة 

تغييــر، باإلضــافة إلــى االلتــزام بــالتغيير ســواء كــان صــاعًدا أو هابًطــا داخــل الهيكــل لعمليــة ال
التنظيمـــــي للمؤسســـــة التعليميـــــة، أو مـــــع العـــــاملين المعنيـــــين المـــــؤثرين والمتـــــأثرين بإيجابيـــــات 

العـالي  وفـي مؤسسـات التعلـيم المؤسسـات عامـة، فـي التغييـر أهميـة وسـلبيات التغييـر، وتنبـع
القيم واالتجاهات والثقافات واإلجراءات، إذ يعد هذا مـن أصـعب أنـواع  في خاصة، بأنه تغيير

 هـو بـل التغيير؛ كما أن التغيير لم يعـد ظـاهرة زمنيـة تحـدث فـي فتـرات حسـب خطـط معينـة،
فـي  يحـدث الـذي التغييـر مـع التعليميـة إحـداث التـوازن المؤسسـة تسـتطيع عمليـة مسـتمرة كـي

  ). (Julia, Veronica: 2004, 3. المحيطة بها بيئتها
ومــن أهميــة التغييــر أيًضــا بالنســبة للمؤسســات التعليميــة العليــا هــو تحقيــق التــوازن فــي البنــاء 
المؤسســــي وجعــــل كــــل مكونــــات المؤسســــة تتناســــب مــــع غاياتهــــا وأهــــدافها، وتطبيــــــق المــــــنهج 

ملين مـع المؤسسـة العلمــي فــي اتخــاذ القــرار الصائب نحو التغيير، وزيادة ثقة العمـالء والمتعـا
فــي حــاالت التغييــر والتطــوير، وفــرض مكانتهــا العلميــة والتعليميــة وســط المؤسســات المنافســة 

  ). 63، 2006: العطيات( .لها
  :تكمن في الجوانب اآلتية أهمية التغييروفي هذا السياق رأى بعض الكّتاب والمفكرين أن 

 .الثوابت وتغير الحيوية وتجديد التفاؤل نشر -1
 .المبتكرة في التعامل والطرق لوسائلتنمية ا -2
 .المجاالت كل واالرتقاء في والتحسين التطوير في الرغبة تحفيز -3
تواجـه المؤسسـات  مـا ومـع البيئـة المحيطـة، متغيـرات مـع التكيـف والتنـاغم علـى القـدرة -4

 .ومواقف غامضة ظروف التعليمية من
 اكتشـاف الفجـوات خـالل مـنالتشـغيلية، وذلـك  والممارسـة األداء التنفيـذي تحسين مسـتوى -5

 .واستغاللها مصادر القوة األداء، ومعرفة انخفاض إلى أدت التي
 .دعم الميزة التنافسية، وزيادة قيمة المؤسسة التعليمية من خالل مواردها المتاحة -6
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 2003: الخضـــــــــيري. (تشـــــــــجيع الكفـــــــــاءات والمهـــــــــارات، وتجديـــــــــد الوســـــــــائل وتطويرهـــــــــا -7
  ). 2004،47: العميان(،)24،
ولذلك فإن التغيير الكفء والجيد هو ذلـك التغييـر المتعمـد والمخطـط مسـبًقا، لكـي يحقـق      

األفضــل، تماشــًيا مــع مواصــفات ومعــايير الجــودة  نحــو أهــداف مؤسســات التعلــيم العــالي
 مـع التكيـف علـى قابليـة تلـك المؤسسـات خـالل من وذلك الشاملة في قطاع التعليم العالي،

ووصـوًال إلـى تحسـين المخرجـات ، واإلبداع بناء مناخ للتطوير يعنيبما  في بيئتها المتغيرات
التعليمية، كما أن التغيير عملية مستمرة غالًبا ما يحدث في فتـرات متقاربـة ومتباعـدة حسـب 
الحاجــة للتغييــر، والــذي عــادة مــا يحــدث نتيجــة لمشــاكل فــي النظــام الحــالي أو فــي تغيــرات 

  .لمؤسسةحدثت أو قد تحدث مستقبًال في بيئة ا
   :في المؤسسات التعليمية، هي فإن من أبرز خصائص إدارة التغيير لذلك  
 .واألخالقية بالمرجعية القانونية يتصف التغيير -1
 فـي تـتم بـل أو ارتجالًيـا، عشـوائًيا تحـدث ال اسـتهدافية تفاعليـة كـإدارة فهـو عمليـة التغييـر -2

 .جميع األطراف من ومقبول إطار منظم محدد األهداف
 .بها المؤسسة التعليمية تمر التي وحسب الظروف اإلمكانيات والموارد وفق عيةالواق -3
قـادة التغييـر إلصـالح  مـع وتتفاعـل بـالتغيير تتـأثر التـي واألطراف للقوى الواعية المشاركة -4

 .المنظومة التعليمية
 .تطويرية واالبتكارية القدرات وبناء والتقدم على االرتقاء يعمل التغيير -5
 .التغيير في المؤسسة التعليمية القوى وتطلعات وبين رغبات التغيير عملية بين التوافق -6
إدارة التغييــــر والتطــــوير تمتلــــك القــــدرة فــــي التــــأثير علــــى اآلخــــرين، وتوجيــــه العــــاملين فــــي  -7

 .في المؤسسات التعليمية نحو التكييف وعدم مقاومة التغيير الوحدات اإلدارية
ومسـارها  اتجاههـا والـتحكم فـي عليهـا والسـيطرة األحـداث مـع السـريع التكيـف علـى القـدرة -8

: العميـان(، )347، 2003: الخضـيري (.لإلبقـاء علـى حيويـة وفاعليـة المؤسسـة التعليميـة
2004،345.( 
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  :مجاالت واستراتيجيات التغيير في مؤسسات التعليم العالي -رابًعا
ًعا كبيــًرا، شــهد قطــاع التعلــيم العــالي فــي ليبيــا خــالل العقــود الثالثــة الماضــية توســ

وزيــادة وانتشـــاًرا فـــي عــدد المؤسســـات التعليميـــة بمختلــف أنواعهـــا وتخصصـــاتها، حيـــث 
انتشــرت الجامعـــات والكليــات والمعاهـــد التقنيـــة العليــا التـــي تــدرس معظـــم التخصصـــات 

) م2011(اإلنسانية والتطبيقيـة فـي مختلـف مـدن الـبالد، وبعـد أحـداث ثـورة فبرايـر سـنة 
الي ومؤسســـــاته باألوضـــــاع األمنيـــــة والتغييـــــرات االقتصـــــادية تـــــأثر قطـــــاع التعلـــــيم العـــــ

واالنقســامات السياســية التــي طــرأت علــى الدولــة، حيــث ألقــت هــذه االنقســامات بظاللهــا 
وتركـت العمليـة التعليميـة بأكملهـا، أداء مؤسسات التعليم العالي شرًقا وغرًبا وعلى على 

زئـي أو كلـي لـبعض مؤسسـات التعلـيم إقفـال ج: وراءها أثارًا ومشاكل سلبية عديـدة منهـا
العـــالي الواقعـــة فـــي منـــاطق التـــوتر والنزاعـــات، وكثـــرة أعـــداد الخـــريجين العـــاطلين عـــن 
العمــل، وزيــادة الفجــوة بيــنهم وبــين احتياجــات ســوق العمــل، بينمــا تزايــد عــدد الجامعــات 

الطلبــة العامــة والخاصــة األخــرى، وفــتح المزيــد مــن الكليــات واألقســام بهــا، نظــرًا إلقبــال 
وصــول إليهــا، واعتمــاد بعــض الجامعــات الخاصــة مــن مركــز ضــمان العليهــا وســهولة 

الجودة واعتماد المؤسسات التعليميـة، ممـا أدى إلـى تبنـي بعـض االسـتراتيجيات للتغييـر 
والتطــوير فــي العديــد مــن المجــاالت فــي الهيكــل المؤسســي والتــي مــن الممكــن أن تقــوم 

ــيم العــالي بإحــداث التغييــر فيهــا، وذلــك حســب نــوع المؤسســة التعليميــة فــي قطــاع التع ل
  :هي أهم تلك المجاالتالتغيير الذي تريد المؤسسة القيام به، لذلك فإن 

لتحسين  دائماً  تسعى مؤسسة تعليمية كل ألن: التغيير في تركيبة وهيكلة الموارد البشرية -1
التعليميـة مـن  لمؤسسـةل تـوفرت أدائها ومخرجاتها من خالل تطـوير مواردهـا البشـرية، ومهمـا

يبقى نجاحها مرهوًنا بمـا تتميـز بـه مـن عـاملين وأعضـاء هيئـة تـدريس وٕادارة تعليميـة،  مزايا،
أن التغييــر فــي المــوارد البشــرية قــد يكــون مــن خــالل  لــذا أشــار العديــد مــن البــاحثين علــى

.  التنظيميـــةالتغييــر فـــي تطــوير المهـــارات واألداء واالتجاهــات واإلدراك والســـلوكيات والثقافــة 
 ).18 ، 2011: سوفي(
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والتي يمارسها العـاملون وأعضـاء هيئـة التـدريس : التغيير في المهام الوظيفية والنشاطات -2
داخل المؤسسة التعليمية، أو استحداث أعماًال جديدة أو تركها، وذلك بهدف مسايرة التغييـر 

 .في االستراتيجية المتبعة من قبل خطط إدارة المؤسسة التعليمية
وذلك من خالل تعديل أو تطوير بعـض الوحـدات اإلداريـة : التغيير في الهيكل المؤسسي -3

أو األقسام العملية والتعليمية أو دمجها أو استحداث وحدات جديدة كلًيا، ويحـدث كـذلك مـن 
خــــالل التوجيهــــات الرســــمية واإلجــــراءات والسياســــات فــــي البنــــاء المؤسســــي، وطــــرق إعــــداد 

 .الميزانيات واللوائح
وهو األكثر شيوعــًا في خطط التطوير، وذلك للتطور المتسارع في التقنيـة : تغيير التقنيال -4

واســتخداماتها، إذ يفــرض هــذا التغييــر تتبــع أســاليب جديــدة فــي العمليــة التعليميــة مــن خــالل 
اقتناء معـدات واآلت تقنيـة ووسـائل تعليميـة حديثـة، ونظـم معالجـة المعلومـات وتتبـع أسـاليب 

لكترونية وغيرها، والذي تكون لـه آثـار سـلوكية وهيكليـة إيجابيـة بعيـدة المـدى علـى اإلدارة اإل
  ). 125، 2012:عرفة. (المؤسسة التعليمية

ــا لتعــدد المــداخل المتبعــة فيهــا، ممــا وضــع      كمــا تتنــوع اســتراتيجيات إدارة التغييــر وفًق
جية المناســبة للتغييــر المتخصصــون فــي مجــال التعلــيم العــالي أمــام تحــٍد فــي اختيــار االســتراتي

والتطوير، كون أن مؤسسات التعليم العالي تحتاج إلى مداخل خاصـة للتغييـر بطريقـة مختلفـة 
  (Kezar : p9).. عن المؤسسات األخرى

ـــاء بالمؤسســـات        ـــيم العـــالي مـــن أجـــل التطـــوير واالرتق ـــر فـــي قطـــاع التعل ـــق التغيي ولتحقي
قـة بـين قطـاعي التعلـيم العـام والخـاص، هـذا يتطلـب التعليمية كمنظومة متكاملة، وتعزيـز العال

، إعـــادة النظـــر فـــي أســـس وأنظمـــة ومعـــايير القبـــول والتســـجيل فـــي مؤسســـات التعلـــيم العـــالي
باإلضـافة إلـى تشـجيع التعلــيم التقنـي والمهنـي والترغيـب فيــه، وكـذلك االهتمـام بتأهيـل أعضــاء 
هيئة التدريس وتدريبهم على مهارات التعلم والتعليم، والتركيز على الوسائل التقنية في العمليـة 

نواعها التعليمية، وتعزيز ثقافة الجودة الشاملة وضمانها في مؤسسات التعليم العالي بمختلف أ
وتخصصـاتها، ألن اإلصـالح فــي مؤسسـات ومخرجــات التعلـيم العــالي يـأتي مــن خـالل عمليــة 
التغيير والتطـوير، وتطبيـق االسـتراتيجيات العلميـة والعمليـة ضـمن خطـط تنفيذيـة قابلـة للقيـاس 
فــي إطــار زمنــي محــدد، ولــذلك فــإن جميــع أســاليب وآليــات التغييــر والتطــوير المؤسســي تبقــى 

مضـــمونة إذا لـــم تســـتند إلــــى اســـتراتيجيات مالئمـــة وواضـــحة للتغييـــر فـــي إدارة  محـــاوالت غيـــر
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المؤسسة التعليمية، وهناك عـدة اسـتراتيجيات للتغييـر الموّجـه، يمكـن لمؤسسـات التعلـيم العـالي 
  :ا، ومن أبرزهـاتباع إحداها وما يتالءم مع واقعها سعًيا لتحقيق الجودة الشاملة

علــى أن المقــاوم الــرئيس للتغييــر هــو  اإلســتراتيجيةتقــوم هــذه : يــة الميدانيــةالعقالن اإلســتراتيجية
الجهل وعدم الوعي، وبالتالي فهي تنظر للتعليم والبحـوث والدراسـات العلميـة علـى أنهـا الـركن 
ـــذلك تقـــوم  ـــة، ل ـــالتعليم هـــو وســـيلة لنشـــر المعـــارف العلمي الـــرئيس الـــذي يقـــوم عليـــه التغييـــر، ف

دخل إلدارة الجودة الشـاملة بتصـميم البـرامج التدريبيـة التـي تركـز علـى المؤسسات التعليمية كم
تزويــد المتــدربين بالمعلومــات، وتشــجيعهم علــى البحــوث العلميــة وااللتحــاق بالبعثــات الدراســية، 

: الكــــــردي. (كمــــــا تعتمــــــد هــــــذه االســــــتراتيجية علــــــى األســــــاليب الحديثــــــة فــــــي اإلدارة والتنظــــــيم
2016،31.( 

من خالل إعادة عمليـة  اإلستراتيجيةوتحدث هذه : والتوعية الموجهة التثقيف إستراتيجية -1
الــتعلم وٕالغــاء أو تطــوير مــا هــو موجــود فــي المؤسســة التعليميــة مــن أنظمــة تعليميــة ووحــدات 
اإلدارية، وفق معايير ومواصفات علمية وتقنية حديثة في إطـار مواصـفات الجـودة الشـاملة، 

لـيس الـنقص أو عـدم تـوافر المعلومـات فحسـب، بـل أن حيث أن العائق أمام عمليـة التغييـر 
لعـدم  التغييـر مـن العوائـق أيًضـا عـدم اقتنـاع األفـراد العـاملين بالمؤسسـات التعليميـة بضـرورة

قـابلون  تعمـل هـذه االسـتراتيجية علـى أن يصـبح العـاملون حيـث منـه، خـوفهم أو فيـه الرغبـة
 ومـن األسـاليب المسـتخدمة لـه، مقـاومينو  رافضـين أن يكونـوا بدًال من فيه وراغبون للتغيير

ومواقفهم بإيجابية تجـاه  األفراد تغيير اتجاهات إلى يهدف التدريب والتطوير، والذي ذلك في
  .التغيير

عنـدما يـتم اسـتخدام كافـة الطـرق والوسـائل واألسـاليب الممكنـة : القوة القسـرية إستراتيجية -2
لتغييـــر إلـــى اســـتخدام القـــوة واإلجبـــار فـــي إحـــداث عمليـــة التغييـــر دون فائـــدة، يضـــطر قـــادة ا

كاستراتيجية بديلة إلتمـام عمليـة التغييـر، وخصوًصـا إذا ترتـب عـن تـأخيره ضـرر بالمؤسسـة 
 فـي بعـض الظـروف التعليميـة أو تفويـت فـرص عليهـا، وقـد تكـون هـذه االسـتراتيجية فّعالـة

التغييـر والتطـوير الطارئة، وفيها يتم استخدام كل الوسائل واألساليب فـي إحـداث  وخصوًصا
وذلـــك بفرضـــه بـــالقوة، ويـــتم التغلـــب علـــى المقـــاوم لـــه باســـتخدام العقوبـــات والجـــزاء لكـــل مـــن 

 ).227، 2015: العليان. (يقاومه أو يخالفه
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وتعتمد على إحـداث التـوازن بـين عمليـة التغييـر ومصـادر  :استراتيجيات المناورة واإلقناع -3
ذلـك يـتم  مليـة التغييـر، وبـالعكس، وبالمقابـلمقاومته، بحيـث كلمـا ضـعفت المقاومـة تنشـط ع

إقناع العاملين بأن التغيير سوف يحقـق لهـم مكاسـب وفرًصـا مسـتقبلية يحصـلون عليهـا عنـد 
اســـتراتيجيات التغييـــر إلـــى أربـــع اســـتراتيجيات ) جـــونز(إتمـــام عمليـــة التغييـــر، وكمـــا صـــنف 

  :عامة، يتفرع منها العديد من االستراتيجيات التنفيذية، وهي
 .الضغط واستراتيجية الحث والتأكيد إستراتيجيةوتضم : ستراتيجيات اإلرغام والقوةا -
 .المشاركة، والتعليم، والتدريب إستراتيجيةوتشمل : االستراتيجيات المعيارية -
 .االختيار والتعيين والتجربة إستراتيجيةوتضم : االستراتيجيات المنفعية -
 .بحث اإلجرائي، واستراتيجية التعديل الفنيال إستراتيجية: استراتيجيات أخرى تتمثل في -
ـــر : الجـــودة الشـــاملة إســـتراتيجية -4 مـــن أبـــرز االســـتراتيجيات المعتمـــدة فـــي عمليـــات التغيي

ــــى ظهــــور اســــتراتيجيات  ــــي أدت التطــــورات المتالحقــــة والســــريعة إل والتطــــوير المؤسســــي الت
عليميــة، وهــي فلســفة ومجــاالت حديثــة للتغييــر أثبتــت فعاليتهــا فــي زيــادة كفــاءة المؤسســات الت

إداريــة ومــدخًال اســتراتيجًيا ووســيلة إلدارة التغييــر تهــدف إلــى نقــل المؤسســات المعاصــرة مــن 
أنماط وتفكير وممارسات ماضية، إلى أنماط تفكير وممارسات تتالءم مع البيئة والمتطلبـات 

كـن تطبيقهـا المعاصرة والمستقبلية، وتعتمد إدارة الجودة الشـاملة بشـكل عـام علـى المبـادئ يم
  ).159 - 158 ،2005: هادي: (سسات التعليم العالي وهي كاآلتيفي مؤ 

  ).أعضاء هيئة التدريس -الطلبة. (التركيز على العميل   - أ
  ).العملية التعليمية.( التحسين المستمر  - ب
  ).فرق العمل للجودة. (التعاون الجماعي بدًال من المنافسة   -  ج
  ).الرقابة من البداية.(شتقديم الوقاية األولية بدًال من التفتي   -  ح
  ).حلقات الجودة. (المشاركة الكاملة   -  خ
 ).تحليل النتائج(.اتخاذ القرار بناًء على الحقائق  - د

وفــي ظــل الظــروف التــي تمــر بهــا دولــة ليبيــا ال بــد وأن تعــالج االســتراتيجيات التحــديات      
   :المتوقعة التي قد تواجه مؤسسات التعليم العالي ومنها

 .عليم العالي ومخرجاته تلبية لرغبة المجتمع واحتياجات سوق العملضمان جودة الت -1
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 .لضمان الجودة الشاملة واستمراريتها) مدارس وجامعات(مراقبة قطاع التعليم الخاص  -2
تنميــــة القــــدرات والمهــــارات فــــي المجــــاالت الفنيــــة واإلداريــــة والتعليميــــة لمؤسســــات التعلــــيم  -3

 .العالي
ة والنوعيـــة الـــذي تحتاجـــه مؤسســـات التعلـــيم العـــالي مـــن إجـــراء عمليـــة التـــوازن بـــين الكميـــ -4

 .اإلداريين وأعضاء هيئة التدريس
معالجة تدني مستوى البنى التحتية والتجهيزات والمعامل والمختبرات فـي مؤسسـات التعلـيم  -5

 .  العالي
تأهيـــل أعضـــاء هيئـــة التـــدريس غيـــر المـــؤهلين، وٕاتاحـــة الفـــرص لتوظيـــف أكفـــاء جـــدد مـــن  -6

 ).2012: القاللي. (يسأعضاء هيئة تدر 
  .التعليم العالي ومتطلبات الجودة الشاملة -

  :سوق العمل في ليبيا الحتياجاتواقع التعليم العالي ومطابقته  -أوًال  
-م 1969(ســاد فــي مؤسســات التعلــيم العــالي العامــة فــي ليبيــا خــالل الفتــرة مــا بــين       

جــراءات، وبــذلك فقــدت اســتقالليتها النظــام الواحــد، وجمــود اللــوائح والسياســات واإل) م2011
في اتخـاذ القـرارات، وانخفـض مسـتوى أداءاهـا التعليمـي، والبحثـي، واإلداري، والمـالي، وعـدم 
مواكبتهــــا ألنظمــــة التعلــــيم المتطــــورة فــــي العــــالم، وضــــعف قــــدراتها علــــى مواجهــــة التحــــديات 

جــات المجتمــع واألزمــات والصــعاب، لتصــبح بعــد ذلــك عــاجزة فــي تحقيــق أهــدافها لســد احتيا
، اتســمت بضـــعف )م2011(والتنميــة علــى حــد ســـواء، كمــا أن مرحلــة مــا بعـــد فبرايــر ســنة 

المؤسسات الحكومية وغياب قدراتها وقرارتها الرقابية، وتدهورت األوضـاع األمنيـة، ولتنتشـر 
الفوضــى بعــد ذلــك وتنــتج الفســاد اإلداري والمــالي، وتــدخل بعــض الجهــات مــن خــارج قطــاع 

ؤون بعــض الجامعــات، مــن حيــث إجــراءات قبــول الطلبــة، وتعيــين المــوظفين، التعلــيم فــي شــ
وحتى قبول أعضاء هيئة التدريس والمعيدين، وأحياًنـا فـتح فـروع وأقسـام فـي بعـض المنـاطق 

  ). 2017: مرجين. (لكليات معينة
ونظــام التعلــيم العــالي فــي ليبيــا ينقســم إلــى نــوعين همــا تعلــيم أكــاديمي جــامعي يكــون فــي     
لجامعــــات العامــــة والخاصــــة، وتعلــــيم تقنــــي يكــــون فــــي كليــــات ومعاهــــد تقنيــــة عليــــا، وتتبــــع ا

ــيم مباشــرة وعــددها  جامعــات خاصــة، ) 7(جامعــة عامــة، وعــدد ) 14(الجامعــات وزارة التعل
م، كمــا تتــولى الهيئــة الوطنيــة للتعلــيم التقنــي والفنــي اإلشــراف علــى 2019حتــى نهايــة ســنة 
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ــيم التقنــي ) 100(كليــة التقنيــة و) 17( معهــد عــالي تقنــي، حيــث تركــز الهيئــة الوطنيــة للتعل
والفني اتباع بـرامج وآليـات لضـمان إعـداد كـوادر تمتـاز بالنوعيـة، نظـًرا للتخصصـات التقنيـة 
الموجودة بهذه المؤسسـات، والتركيـز علـى الجانـب العملـي للدراسـة والتـدريب الميـداني، غيـر 

لــم يتعــاملوا مــع مخرجاتهــا كقــوى عاملــة كفــؤة  أن بعًضــا مــن مؤسســات الدولــة وســوق العمــل
  ).565، 2016: الجالي. (بالرغم من تعدد وشمولية التخصصات التقنية بها

وفــي الحقيقـــة األمــر أن التعلـــيم العــالي فـــي ليبيــا يعـــاني مــن عـــدم وجــود رؤى وسياســـات      
هـي عبـارة  محـددة مكتوبـة ومعتمـدة لـدى جميـع مؤسسـات التعلـيم العـالي، وأن مـا يوجـد منهـا
، )م1955(عــن إشــارات متفرقــة ومختصــرة وردت فــي قــانون تنظــيم الجامعــات الليبيــة لســنة 

، )م1977(لســـــنة ) 37(، وقـــــانون رقـــــم )م1972(، وقـــــانون ســـــنة )م1968(وقـــــانون ســـــنة 
، حيث إن مـا )م2010(لسنة ) 18(، وكان آخرها قانون التعليم رقم )م1981(وقانون سنة 

ن عبــارة عــن مبــادئ وأحكــام عامــة تــنظم الجامعــات وهيكلتهــا، ولــم جــاء فــي تلــك القــوانين كــا
تــأت بالتفاصــيل الدقيقــة واألحكــام الخاصــة، حيــث إنــه لــم يــتم ترجمــة تلــك المبــادئ وأحكــام 

: البــــدري. (القــــوانين إلــــى أهــــداف عمليــــة وعمليــــة تســــعى لتطــــوير وتحــــديث التعلــــيم العــــالي
2007،144.(  

ـــزال قطـــ       ـــا الحـــالي ال ي ـــا يواجـــه تحـــديات ومعوقـــات وفـــي وقتن ـــيم العـــالي فـــي ليبي اع التعل
وحســب التقريــر الصــادر عــن ، متراكمــة نتيجــة لالنقســام السياســي والجهــوي والصــراع األمنــي

ـــة ســـنة  ـــة والتدريبي ـــوطني لضـــمان جـــودة واعتمـــاد المؤسســـات التعليمي ، )م2013(المركـــز ال
التغيــرات التــي حــدثت علــى  أوضــح أن الجامعــات الحكوميــة الليبيــة غيــر قــادرة علــى مواكبــة

مســـتوى احتياجـــات ومتطلبـــات ســـوق العمـــل، كمـــا تطـــرق التقريـــر إلـــى أن الجامعـــات الليبيـــة 
تعـــيش حالًيـــا أزمـــات متعـــددة، منهـــا أزمـــة ثقافـــة الجـــودة وضـــمانها بامتيـــاز، أي أن تجلياتهـــا 

ة مـن المؤسسية والبرامجية في الجامعات ليست سوى أعراض، وأنها تستمد أسـبابها الجوهريـ
ــــق وممارســــة الجــــودة لشــــاملة  ــــل فــــي فهــــم وتطبي ــــى وجــــود خل أرضــــيتها الفكريــــة الراجعــــة إل

  .وضمانها
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إن المعوقــات الكبــرى فــي ســوق العمــل الليبــي أدت وبشــكل كبيــر إلــى اتســاع الفجـــوة بـــين      
أهــــم مــــن تلــــك مخرجــــات مؤسســــات التعلــــيم العــــالي ومتطلبــــات تلــــك ســــوق العمــــل، ومــــن 

  ).8، 2002: الشريف: (المعوقات
ضعف القطاع الخاص واقتصاره على األنشطة االقتصادية الصغيرة في استيعاب  -1

 . مخرجات التعليم العالي مقارنة بقطـاع الدولة فـي ليبيا
اختالف مستوي األجور في قطاع العمل الخاص، وعدم توفر منظومة موحدة ومتكاملة  -2

 .البطالة، والمعاشات التقاعديةالتأمينات الصحية والتأمينات : للضمان االجتماعي مثل
قطاع : االختالفات المتفاوتة في مستوى األجور وارتفاعها بين القطاعات العامة مثل -3

الصـناعات االستخراجية النفطية والمعدنية وقطاع االتصاالت والتكنولوجية المعلوماتية، 
 . مما أدى بالخريجين للبحث عن فرص عمل في هذه القطاعات

 .وسياسة واضـحة لمؤسسات الدولة في اسـتيعاب الخـريجين وتدريبهم عدم وجود رؤيـة -4
الزيادة الملحوظة للتوظيف في القطاع العام، ألنه مصدر التوظيف الرئيس في االقتصاد  -5

 .الليبي
كما أن هناك العديـد مـن التحـديات األخـرى التـي تواجـه معظـم مؤسسـات التعلـيم العـالي       

  : في ليبيا منها
د متزايــدة مــن الطلبــة خريجــو الثانويــات والمعاهــد الفنيــة المتوســطة فــوق القــدرة قبــول أعــدا -

 .االستيعابية لتلك المؤسسات
االبتعـــاد عـــن معـــايير الجـــودة الشـــاملة للقاعـــات دراســـية والمكتبـــات، والمعامـــل والمختبـــرات  -

  . على العملية التعليمية
ــــبة كمـــا أن بعـــض المؤشـــرات لواقـــع التعلـــيم وارتباطهـــا بســـوق ال   ــــاع نسـ عمـــل تشـــير إلـــى ارتفـ

االلتحـــاق بالتعليــــم اإلبتـــدائي والثانــــوي والجامعــــي بالنســــبة لليبيــــا، فقــــد جــــاءت فــــي الترتيــــب 
ـــا فــــي نســــبة االلتحـــاق بالتعليــــم الثانــــوي، وجــــاءت فــــي الترتيــــب ) 48( عالمًيــــا، والرابــــع عربًي

بالتعليـم العالـي، ويعزى ذلك لمجانيــة التعليــم  عالمًيـا فـي نسـبة االلتحاق) 37(األول عربًيا و
بمجـــــرد الحصــــول علــــى المؤهـــــل ) العــام(فــي ليبيــا، وضمـــــان التعييــــن للعمــل قطـــاع الدولــة 

ـــب  ـــي الترتيـ ـــي فـ ـــا تأتـ ـــلبية إذ أن ليبيـ ـــرات السـ ـــن المؤشـ العــالي، وبالمقابــل أن هنــاك العديــد مـ
ــــي المرتبـــــة فـــــي جـــــودة ونوعيـــــ) 138( فـــــي جـــــودة التعليـــــم اإلبتـــدائي، ) 128(ة التعليـــــم، وفـ
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عالمًيـا فــي مــدى توفــر البحوث التخصصيــة والتدريبــات محلية، وهــذه ) 134(وفــي المرتبــة 
المؤشــــرات تبــين لنــا أن المؤسســـات التعلــيم العــالي فـــي ليبيـــا تنــتج خــريجين للبطالـــة المقنعـــة 

: القاللــي. (مـــن خــريجين ذوي كفــاءة وفًقــا الحتياجــات ومتطلبــات التنميــة وســوق العمــل بـــدالً 
2012  .(  

  ) : متطلباتها وضمانها(الجودة الشاملة في مؤسسات التعليم العالي في ليبيا  -ثانياً 
تشــهد مؤسســات التعلــيم العــالي تغييــًرا متســارًعا فــي كافــة تخصصــاتها، ممــا يتطلــب اتبــع      

ــــة كنتيجــــة حتميــــة لضــــرورة التطــــوير وٕاحــــداث التغيــــر والتحســــين األســــالي ب اإلداريــــة الحديث
المســتمر، ولعــل مــن أهــم هــذه المــداخل هــو مــدخل نظــام إدارة الجــودة الشــاملة، والــذي يعــد 
مدخًال أساسًيا للتغييـر والتطـوير المؤسسـي، حيـث تزايـد االهتمـام بمعـايير ومتطلبـات الجـودة 

خالل الثالث العقود األخيرة، وتزايد االهتمـام بهـا نظـًرا لالنخفـاض الشاملة في مجال التعليم 
فــي مســتوى جــودة المخرجــات التعليميــة ومــدى تطابقهــا ومتطلبــات ســوق العمــل والمجتمــع، 
وكـــــذلك للتغيـــــرات المتســـــارعة فـــــي الجوانـــــب االقتصـــــادية والتكنولوجيـــــة المصـــــاحبة للعمليـــــة 

  .التعليمية
بكـل متطلبـات المنظومـة  العـالي يتعلـق التعلـيم مؤسسـات فـي الجـودة الشـاملة مفهـوم إن    

التعليمية وٕادارات المؤسسات التعليمية على مختلـف مسـتوياتها، ألنهـا تتـرجم توقعـات الطلبـة 
الخــريجين إلــى خصــائص معينــة تكــون أساًســا فــي تعلــيمهم وتكــوينهم لــدعم الخدمــة التعليميــة 

   .لبيئةبما يتوافق مع تطلعاتهم واحتياجات المجتمع وا
والتــي تشــكل إطــاًرا معرفًيــا ومرجعًيــا ) إدوارد ديمنــغ(ومــن المبــادئ األساســية التــي وضــعها     

لتطبيــــق الجــــودة الشــــاملة هــــو التركيــــز علــــى المســــتفيد حيــــث أن االهتمــــام بالمســــتفيد يعنــــي 
المحافظة على رضاه ووالءه من خالل الوفاء باحتياجاته سواء كـان هـذا المسـتفيد داخلًيـا أو 

ارجًيــــا؛ وفــــي التعلــــيم العــــالي يعتبــــر الطالــــب مــــن أهــــم المســــتفيدين باعتبــــاره نــــواة العمليــــة خ
التعليميـة، وأن تحقيــق رغباتــه التــي تتضــمن جملــة مــن المعــارف والمهــارات واالتجاهــات هــي 
المهمــة األساســية للمؤسســة التعليميــة، باإلضــافة إلــى عــدم تجاهــل المســتفيدين اآلخــرين مثــل 

  .يس، واإلدارة، والمجتمع المحلي بمختلف مؤسساتهأعضاء هيئة التدر 
 أسـلوب  :" أنهـا علـى التعلـيم فـي الشـاملة الجـودة إدارة مفهـوم تعريـف ولـذلك فقـد تـم     

العمـل  للعـاملين ولفـرق ليـوفر التعليميـة، المؤسسـة فـروع ومسـتويات في جميـع يطبق متكامل
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يــة التعلــيم، أو هــي الفعاليــة حاجــات الطالــب والمســتفيدين مــن عمل إلشــباع الفــرص فيهــا
ـــــة  ـــــر لتحقيـــــق أفضـــــل الخـــــدمات التعليميـــــة والبحثي اإلداريـــــة فـــــي ضـــــوء اســـــتراتيجيات التغيي

ــدة(". واالستشــارية باألســاليب الكفــؤة وبأقــل التكــاليف وأعلــى جــودة ممكنــة  ، 2009:الخوال
(13.  

الــبرامج، : غالــبأن عناصر الجودة الشـاملة فـي التعلـيم العـالي تتنـاول فـي ال) شاهين(ويرى   
والمناهج التعليمية، وهيئة التـدريس، والمرافـق الجامعيـة، والعمليـات اإلداريـة، ودعـم ومسـاندة 

وبـــالنظر للعمليـــة التعليميـــة كنظـــام فـــإن إدارة . الطـــالب، وعمليـــات التقـــويم والتغذيـــة الراجعـــة
: شـاهين( .الجودة الـشاملة تنصب على مدخالت وعمليات ومخرجات النظـام التعليمـي ككـل

2004.(  
وتظهر أبرز األسباب في تطبيق الجودة الشاملة للنظام التعليمـي العـالي مـن خـالل ارتبـاط    

نظـــام الجـــودة بالشـــمولية فـــي كافـــة المجـــاالت المتعلقـــة بالمنظومـــة التعليميـــة، ومـــدى نجـــاح 
ومي تطبيق نظام الجودة الشاملة في العديد من المؤسسات التعليميـة سـواء فـي القطـاع الحكـ

أو القطــاع الخــاص فــي معظــم دول العــالم، وارتبــاط نظــام الجــودة الشــاملة مــع تقيــيم األداء 
   ). 2006: حارب.(الشامل للعملية التعليمية ومؤسساتها

وممــا الشــك فيــه أن القضــية الرئيســة فــي جــودة أداء مؤسســات التعلــيم العــالي هــي تحســين    
والمنـاهج والبـرامج الدراسـية وخدمـة المجتمـع  مستوى عمليـات التعلـيم والـتعلم والبحـث العلمـي

والبيئة، وتحسين جودة الخريجين، لذلك يجب معرفة تحديد وقياس الجودة والمداخل اإلدارية 
مثل استراتيجيات التغيير والتطوير لتحسين مخرجات المؤسسات التعليمية واسـتخدام القيـاس 

ـــأن  المقـــارن ومؤشـــرات تقيـــيم األداء، وٕاقنـــاع المشـــاركين فـــي خطـــط وٕادارة الجـــودة الشـــاملة ب
ـــيم العـــالي تقـــوم بمهامهـــا الوظيفيـــة لضـــمان جـــودة مخرجاتهـــا، فهـــي تعتبـــر  المؤسســـات التعل
ــــنظم  ــــا لنظريــــة ال مصــــانع للقــــوى البشــــرية الدعامــــة للمجتمــــع فــــي التنميــــة واالزدهــــار، وطبًق

ـــة هـــم القـــوى البشـــرية الخـــام مـــروًرا  ـــيم العـــالي مـــن الطلب ـــة فمـــدخالت مؤسســـات التعل بالعملي
التعليمية ومحتوياتها واجتيازها التـدريب والتثقيـف، وبالتـالي تصـبح مـوارد بشـرية معـدة لسـوق 

  ).32، 2010: نجم. (العمل
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  : إن دواعي الحاجه لضمان الجودة الشاملة في مؤسسات التعليم العالي يتمثل في اآلتي     
ودة الشــاملة للعمليــة الحفــاظ علــى ســمعة مؤسســات التعلــيم العــالي فــي ضــوء معــايير الجــ -1

 .التعليمية
إعطـــاء الطالـــب حريتـــه فـــي اختيـــار التخصـــص الـــذي يرغبـــه، وخاصـــة فـــي ضـــوء تعـــدد  -2

 .التخصصات وتنوعها
تحسـين جـودة العمليـات والمخرجــات علـى مسـتوى المؤسســة الواحـدة، وتحـديث الممارســات  -3

 .التي تؤدي إلى تحسين المنظومة التعليمية ككل
 .مات واالتصاالت وتأثيراتها على العملية التعليمية والعمليةمسايرة تكنولوجيا المعلو  -4
: الهواشــي. (شــدة المنافســة بــين مؤسســات التعلــيم العــالي وخصوًصــا فــي القطــاع الخــاص -5

2005.( 
لــذلك يتزايــد االهتمــام بتطبيــق إدارة الجــودة الشــاملة فــي المؤسســات التعلــيم العــالي فــي       

تجديـــد الثقافـــة التنظيميـــة، واالرتقـــاء : مبــررات منهـــا  إطــار التغييـــر والتطـــوير المســـتمر لعـــدة
بمسـتوى األداء األكـاديمي بصـورة مسـتمرة، وٕادارة التغييـر بصـورة منهجيـة مخططـة والتعامــل 
مع نتائجه باستراتيجية واضحة المعالم واألهـداف، واالسـتثمار الفعـال لطاقـات أعضـاء هيئـة 

البحـث العلمـي وخدمـة المجتمـع، ثـم المراجعـة التدريس واإلداريين وتوظيفه لتجويد التـدريس و 
المستمرة لألهداف والبرامج، والخطط الدراسية والعمل على تحسينها وفق خطط استراتيجية، 

:  دودين. (من الجودة الخريجين بمواصفات عالية إلى لحاجات المجتمع السريعة واالستجابة
2014.(  

لجــودة واعتمــاد مؤسســات التعلــيم العــالي وجـاء تعريــف الجــودة الشــاملة فــي دليــل ضــمان ا     
تعنـي الدقـة : " ، بأنهـا)م2012(الصادر عن المركز الوطني لضمان الجودة بليبيا في سـنة 

؛ فــي حـين عـرف الـدليل مفهــوم "ق المعـايير القياسـية فـي األداء واإلتقـان عبـر االلتـزام بتطبيــ
لوقـت الصـحيح والمناسـب، التأكـد مـن تطبيـق آليـات وٕاجـراءات فـي ا: " ضمان الجودة كونها

  ".للتحقق من بلوغ الجودة المستهدفة بغض النظر عن كيفية تحديد معايير هذه النوعية 
وأدركــت دولــة ليبيــا التحــديات المحليــة والعالميــة التــي تواجــه المنظومــة التعليميــة، وأهميــة     

ـودة الشــاملة تطـــويرها ومســايرتها للجــودة الشــاملة مــن خــالل إتبــاع طــرق وآليـــات ضــمان الجــ
واالعتمــاد المؤسســي والبرامجــي للمؤسســات التعلــيم العــالي، لــذلك تــم إنشــاء المركــز الــوطني 
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لســـــنة ) 164(لضـــــمان جـــــودة واعتمـــــاد المؤسســـــات التعليميـــــة والتدريبيـــــة بنـــــاء علـــــى قـــــرار 
أي  -، وهـــو الجهــة المخولــة قانوًنــا)ســابقاً (، الصــادر عــن اللجنــة الشــعبية العامــة )م2006(

بتطــوير ومتابعــة شــؤون ضــمان الجــودة واالعتـــماد فــي مؤسســات التعلــيم فــي ليبيــا،  -المركــز
، حيـــث قـــام المركـــز بـــدوره بإصـــدار )م2010(لســـنة ) 18(ومتمشـــًيا مـــع قـــانون التعلـــيم رقـــم 

ؤسســات التعليميــة الخاصــة العديــد مــن األدلــة والنمــاذج الخاصــة بضــمان الجــودة واعتمــاد الم
 .والعامة
لضـمان الجـودة  مكاتـب تمتلـك الليبيـة جـّل الجامعـات أصـبحت ،)م2008(سـنة  وفـي       

من مهامها وضـع الخطـط االسـتراتيجية الشـاملة، محـددة األهـداف ، وتقييم األداء خاصة بها
ــــتعلم  والبــــرامج، تســــعى لتطــــوير وتحســــين األداء األكــــاديمي واإلداري فــــي مجــــال التعلــــيم وال

عـن الجـودة وضـمانها فـي الجامعـات الليبيـة تقريـر . (والبحث العملي وخدمة المجتمع والبيئة
  ).    2018: الحكومية

ومــع انتشــار مكاتــب الجــودة وتقيــيم األداء بالجامعــات الليبيــة أصــبحت عمليــة ضــمان        
الجــودة الشــاملة فــي المؤسســات الليبيــة ذات ُبعــد دولــي حيــث انظــم المركــز الــوطني لضــمان 

انضـــم إلـــى الشـــبكة العربيـــة لضـــمان الجـــودة،  الجـــودة للشـــبكة الدوليـــة لضـــمان الجـــودة، كمـــا
والمجلـــس ضـــمان الجـــودة واالعتمـــاد التـــابع التحـــاد الجامعـــات العربيـــة، وترتكـــز اإلجـــراءات 
واألســس التــي اســتندت عليهــا تطبيــق الجــودة واالعتمــاد فــي التعلــيم الجــامعي فــي ليبيــا كمــا 

ر عــن المركــز الــوطني بينهــا دليــل ضــمان الجــودة واعتمــاد مؤسســات التعلــيم العــالي الصــاد
  :إلى معيارين هما) م2012(لضمان الجودة لسنة 

وتمثـل الحـد األدنـى مـن المعـايير التـي يجـب أن تفـي بهـا المؤسسـة فـي : المعايير القياسية  - أ
 . برامجها التعليمية التي تنفذها

وهـي األسـس التـي تحـددها المؤسسـة التعليميـة لـذاتها، ويعتمـدها مركـز : المعايير المعتمـدة  - ب
  .مان جودة واعتماد المؤسسات التعليمية بشرط أّال تقـل عن مستوى المعايير القياسيةض

كمــــا قــــام المركــــز بوضــــع معــــايير للتعلــــيم الجــــامعي، وهــــي مقســــمة إلــــى معــــايير االعتمــــاد   
  .المؤسسي، ومعايير االعتماد البرامجي
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  : ويشتمل على أحد عشر محوًرا، وهي:   معايير االعتماد المؤسسي: أوالً 
  .الرؤية والرسالة واألهداف والتخطيط االستراتيجي - 1
 .التنظيـــــم اإلداري - 2
 .البرنامج التعليــمــي - 3
 .هيئة التــــــدريس - 4
 .خدمات الدعم التعليميـة - 5
 .الشؤون الطالبيــــة - 6
 .المرافــــق - 7
 .الشؤون المالية - 8
 .البحث العلمي وخدمات المجتمع والبيئة - 9

 .ضمان الجودة والتحسين المستمر - 10
 .الشفافية والنزاهة - 11
فقـد قسـمت هـذه المعـايير علـى محـاور لالعتمـاد البرامجـي :  معايير االعتمـاد البرامجـي: ثانياً 

للدراسة الجامعية بناًء على السمات العامة لألنشـطة والعمليـات والوظـائف التـي يتكـون منهـا 
رنـامج فـي إعـداد برامج الدراسة الجامعية، وهذا التقسـيم قصـد منـه مسـاعدة القـائمين علـى الب

دراســتهم الذاتيــة، وكــذلك مســاعدة المــدققين عنــد القيــام بعمليــة التــدقيق، حيــث تعتمــد عمليــة 
  :تدقيق برامج الدراسة الجامعية على ستة محاور رئيسة، وهي

  .البرنامج التعليمي - 1
  .هيئة التدريس - 2
  .خدمات الدعم التعليمية - 3
  .الشؤون الطالبية - 4
  .المرافق - 5
 .لمستمرضمان الجودة والتحسين ا - 6

ولذا فإن عملية الدراسة الذاتيـة التـي يتبناهـا المركـز الـوطني للجـودة واالعتمـاد فـي التعلـيم     
تتميــــز بأنهــــا خطــــوة أساســــية بشــــأن اعتمــــاد الجامعــــات، حيــــث ســــتكون  الجــــامعي فــــي ليبيــــا

الجامعات مطالبة بإجراء دراسات ذاتية كاملة وفق نظـام الجـودة واالعتمـاد المعتمـد مـن قبـل 
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مركز، كمـا تسـتند عمليـة تطبيـق الجـودة واالعتمـاد فـي التعلـيم الجـامعي فـي ليبيـا إلـى عـدة ال
مرتكــزات، وذلــك للحصــول علــى الجــودة واالعتمــاد، حيــث يمكــن تحديــد تلــك المرتكــزات فــي 

  ) :64 -2012،48: دليل ضمان جودة التعليم(. التالي
 .طـلـب الـترخـيـص - 1
 .االعتماد المبدئي المؤسسي - 2
 .المبدئي البرامجي االعتماد - 3
 .االعتماد النهائي المؤسسي - 4
 .االعتماد النهائي البرامجي - 5
 .ضـمــان الـجــودة - 6

كما تستند كل هـذه المراحـل إلـى معـايير ومتطلبـات الجـودة المنصـوص عليهـا فـي دليـل       
، بمــــا يضــــمن تمتــــع المؤسســــة )م2012(ضـــمان جــــودة واعتمــــاد مؤسســــات التعلــــيم العــــالي 

العديــد مــن الرهانــات ) 2017، مــرجين(وى عــاٍل ومتميــز مــن األداء،  وأورد التعليميــة بمســت
والمتطلبـــات للنهـــوض بـــالتعليم الجـــامعي فـــي ليبيـــا والمتعلقـــة بـــوزارة التعلـــيم، وبـــدور المركـــز 

  ).مرجع سابق:  مرجين: (الجامعات، ومن أهم تلك الرهانات الوطني للجودة، ودور
 . سسات التعليم العاليتحديد الرؤية والغايات والرسائل لمؤ  -1
 .الوعي بأهمية الجودة واالعتماد في منظومة التعليم الجامعي، ودعم الدولة لها -2
توحيد مراكـز ضـمان الجـودة فـي ليبيـا فـي مركـز واحـد، ويكـون تبعيتـه إلـى جهـة تشـريعية،  -3

 . ومستقل عن وزارة التعليم
معــات والكليــات واألقســام تحديــد مهــام مكاتــب ضــمان الجـــودة الشــاملة وتقيــيم األداء بالجا -4

 . وتفعيلها
 .رصد الميزانيات والدعم المادي الالزم لتطبيق برامج الجودة واالعتماد -5
تكوين مدربين وفـرق عمـل للجـودة واالعتمـاد، ووضـع برنـامج تـدريبي لالسـتمرار فـي نشـــر  -6

 . ديمية لذلكثقافـــة الجودة وضمانها في المؤسسات التعليمية، وتهيئة الكوادر اإلدارية واألكا
 . ربط معايير الجودة واالعتماد باإلطار الوطني للمؤهالت العلمية -7
تحفيز ومكافأة المؤسسات التعليمية المتميزة في تطبيق الجودة وضمانها، وذلك من خـالل  -8

 .استحداث جوائز سنوية، كجائزة األستاذ المتميز، وأفضل مؤسسة تعليمية
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  :االستنتاجات والتوصيات –

  :ستنتاجاتاال - أوالً 
مــــن خــــالل مــــا تــــم استعراضــــه مــــن إشــــكالية للبحــــث وأهدافــــه ومــــن التحليــــل النظــــري       

الستراتيجيات التغيير والتطوير كمدخل يمكن تطبيقها فـي مؤسسـات التعلـيم العـالي فـي ليبيـا 
  :من أهمها  الوصول إلى استنتاجات لتحسين جودتها ضمن معايير الجودة الشاملة، يمكن

مؤسسـات التعلـيم العـالي فـي ليبيـا  تواجـه التـي والعراقيـل الصـعوبات مـن العديـد وجـود -1
  .لتحقيق متطلبات الجودة الشاملة في ظل عدم وجود خطط واستراتيجيات لتطبيقها

ضـــعف مســـتوى أداء المؤسســـات التعلـــيم العـــالي ممـــا يـــنعكس علـــى جـــودة مخرجاتهـــا مـــن  -2
لتقدم والتطور فـي جميـع نـواحي الحيـاة الخريجين المؤهلين لخدمة البيئة والمجتمع، ولمسيرة ا

 .االقتصادية والسياسية واالجتماعية
ضعف النشاط التثقيفـي المتعلـق بنشـر ثقافـة الجـودة الشـاملة وسياسـتها وفلسـفتها، ومتابعـة  -3

شـــؤون ضـــمان الجـــودة واالعتمـــاد فـــي المؤسســـات التعليميـــة كافـــة، ألنهـــا ســـبب فـــي تطـــوير 
  .والبحث العلمي مجال التعليم في واإلداري وتحسين األداء األكاديمي

ينبغــي تطــوير أداء إدارات المؤسســات التعليميــة العليــا عــن طريــق تطبيــق معــايير الجــودة  -4
الشاملة مع اتبـاع اسـتراتيجيات للتغييـر المناسـبة لهـا، لكـي تتسـم مخرجـات مؤسسـات التعلـيم 

ــا بالشــمولية، بحيــث تغطــي جميــع متطلبــات واحتياجــات ســوق ال عمــل فــي شــتى العــالي بليبي
   .التخصصات

ــيم العــالي إلــى تحقيــق رضــا لكــل مــن  -5 أن تهــدف إدارة الجــودة الشــاملة فــي مؤسســات التعل
 ).طلبة، أعضاء هيئة تدريس، أولياء أمور، مؤسسات، مجتمع ككل(الفئات 

أن تســـعى إدارات المؤسســـات التعلـــيم العـــالي إلـــى توضـــيح أهـــداف واســـتراتيجيات التغييـــر  -6
بهدف عدم مقاومتهـا، ألنـه تسـاعد علـى اكتشـاف نقـاط القـوة و الضـعف  والتطوير وأهميتها،

  .في أساليب وطرق أداء بصفة عامة
تتطلــب اســتراتيجيات التغييــر والتطــوير مهــارات جديــدة واكتســاب معــارف وقــدرات لــم تكــن  -7

موجودة في إدارة المؤسسة التعليمية عند تنفيذها، لتجعل القـائمين علـى التغييـر أكثـر مرونـة 
  . ثر إدراًكا آلثاره على المخرجات التعليمية عند تطبيق معايير الجودة الشاملةوأك
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وبالتـالي  المؤسسـي ككـل، علـى التغييـر إيجاًبـا تـنعكس الشـاملة الجـودة إدارة متطلبـات إن -8
على تطوير الطلبة وأعضاء هيئـة  انعكست كلما متوفرة وواضحة المتطلبات كلما كانت هذه

  . يمية بأكملهاالتدريس والمؤسسة التعل
التعــرف علــى مــدى التوافــق بــين مخرجــات التعلــيم العــالي ومتطلبــات ســوق العمــل المحلــي  -9

 .والوقوف على أهم المسببات في حدوث الفجوة بينهما
التغلب على الصعوبات للنهوض بالتعليم العـالي فـي ليبيـا باتبـاع اسـتراتيجيات التغييـر  -10

الي مـن خـالل عمليـة التغييـر والتطـوير يتعـدى والتطوير ألن إصـالح المؤسسـات التعلـيم العـ
 .الحلول والمقترحات النظرية إلى التطبيق العملي والفعلي

  :التوصيات  -ثانياً 
ومــن خــالل االســتنتاجات المتوصــل إليهــا يمكــن وضــع عــدد مــن التوصــيات لالرتقــاء بكفــاءة   

  :دة الشاملةوأداء مؤسسات التعليم العالي نحو التغيير والتطوير في إطار الجو 
في الجامعات أو الكليـات والمعاهـد التقنيـة العليـا  كانت سواء اإلدارة التعليمية اهتمام زيادة -1

 .المستمر في إطار مرتكزات الجودة الشاملة والتطوير بمبادئ التحسين
وهياكلهـا  وأهدافـه برامجهـا فـي للتغيير وقابلية بالمرونة العالي تتصف مؤسسات التعليم أن -2

، وتبني اسـتراتيجية واضـحة لتطـوير بـرامج التعلـيم العـالي ومناهجـه، ودعـم مكاتـب التنظيمية
 .ضمان الجودة الشاملة وتقييم األداء في المؤسسة الجامعية

لكـي ال  مراحـل التعلـيم األساسـي والمتوسـط، فـي الشـاملة الجـودة بمفهـوم زيـادة االهتمـام -3
 .مرحلة التعليم الجامعي في يصعب تطبيقه

نوعيـة  لمتابعـة الشـاملة الجـودة وتنفيـذ معـايير تطبيـق لخطـوات المسـتمر تحسـينوال التقيـيم -4
 .أفضل تتماشى مع متطلبات سوق العمل جودة يحقق المخرجات التعليمية بما

إمكانية االستفادة من تقرير ضمان الجـودة واعتمـاد مؤسسـات التعلـيم العـالي الصـادر عـن  -5
عــن الجمعيــة  )م2017(وتقريــر مــرجين  ،)م2012(المركــز الــوطني لضــمان الجــودة لســنة 

 .كمنهجية عمل واستراتيجية للتغيير الليبية للجودة والتميز
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الصعوبات التي تواجه معلمي مرحلة التعليم العام في تطبيق التقويم البديل من 

  وجهة نظر المفتشين التربويين بمدينة الزاوية 
  محمد غزالةإمحمد . د                                                                    

  جامعة الزاوية-كلية التربية الزاوية

  : ةالمقدم
تهتم العديد من النظم التعليمية في بلدان العالم بحركة إصالح في منظوماتها لمواجهة 
التحديات التي فرضتها العولمة، بما أفرزته من تكنولوجيا حديثة، ساهمت بشكل أو بآخر في 

منظورًا جديدًا لخلق فلسفة تواكب هذا  صارتتزايد الطلب على التعليم بشتى أنواعه، حتى 
ره في تحسين عملية التعليم والتعلم من خالل استحداث أساليب واستراتيجيات التقدم، ودو 

  . حديثة تستخدم في مجالها
يعد التقويم أحد األركان األساسية في تلك العملية، وبواسطته يمكن معرفة ما تم تحقيقه 
 وٕانجازه من جانب المتعلمين باختالف مستوياتهم، وتحديد الجوانب اإليجابية والسلبية،

وتشخيص مواطن الضعف والقصور، واتخاذ القرارات المناسبة التي تكفل أكبر قدر ممكن 
  . لمعالجة تلك النواحي التي تحتاج إلى التغيير والتطوير

نظرًا للدور الكبير الذي يقوم به المعلمون والمفتشون على وجه الخصوص في التدريس 
التفكير في أساليب أخرى أكثر جدوى  ارصوكثرة استخدامهم ألساليب التقويم بشتى أنواعها، 

للحكم على مستويات المتعلمين بمراحل التعليم عامة، ولكن هناك العديد من الصعوبات التي 
 تقف حائًال دون ذلك في التحول من النمط التقليدي إلى النمط الحديث، ولعل التقويم البديل

أظهرته بعض الدراسات  التي  لتقويمتوجهًا جديدًا في الممارسات السائدة في القياس وا أحدث
واألبحاث كأسلوب يمكن االعتماد عليه في عملية التقييم، لما يحويه من أساليب متعددة تهتم 

  . كافة الجوانب في شخصية المتعلمب
ن األساليب التقيمية التي لم لتسلط الضوء على أهمية هذا النوع م البحث اأتي هذيو 

ية، والتي تركز على مستويات المتعلمين في بيان معارفهم حقها في مؤسساتنا التعليم تعطَ 
ومهاراتهم وأدائهم، وما قد يطرأ عليه من إبداع وابتكار إذا ما توفرت الظروف واإلمكانيات 

للموضوع من جوانبه النظرية  الحالي في عرضه البحث سعى إليهيالمالئمة له، وهذا ما 
  . كافة والميدانية
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  : البحثمشكلة 
يعالج العديد من القضايا التعليمية والتربوية باعتباره  اجديد االتقويم البديل توجهيعد 

أحد أساليب التقويم والقياس، وجزءًا أساسيًا في تحقيق أهدافها فهو يتطلب من المتعلمين 
  . اهتماماتهم وتفكيرهم عند دراستهم تثيرالقيام بمهام كثيرة 

التقويم البديل في سياسة االختبارات والقدرات المعرفية  إن التحوالت األساسية التي أحدثها   
والعلمية، وقياس االتجاهات والميول، وتحويلها إلى سياسات التقويم المتعدد والقدرات 

م حقيقي وواقعي لما يهيئه يوالتكامل، والفهم العلمي والتفكير واالتجاه كلها تصب في أنه تقي
  . والعلميةللمتعلمين من حل لمشكالتهم الدراسية 

هداف التي تسعى إليها المدرسة بمنظور مستقبلي للمتعلمين من األ إن ربط التقويم البديل   
في أدائهم ومهاراتهم واهتماماتهم وخلق بيئة آمنة تشجع على  راجعةبما توفره من تغذية 

 نوع منبما يتضمنه هذا الكافة مراحل التعليم العام بمواصلة دراستهم، كما أن وعي المعلمين 
يحدد لهم النتاجات التعليمية وفقًا لمستويات قد و  ، مثلفعالية قد تفيدهم في التخطيط األ

  . المتعلمين وقدراتهم
ومن خالل خبرة الباحث المتواضعة وما الحظه على مدى استخدام األساليب التقليدية في 

تطبيق التقويم البديل  التعليم ناقش هذه المشكلة مع مجموعة المفتشين التربويين على إمكانية
بحيث يكون له األثر الفعال في التعرف على المستويات الحقيقية للمتعلمين، ولكن كان ردهم 

 همبأن ثمة صعوبات تواجه هؤالء المعلمين في التطبيق قد يكون بعضها راجع لهم وبعض
ن هنا األمر الذي يستوجب وقفة جادة لفك تلك الصعوبات وم ،إلى جهات أخرى عائد اآلخر

  : اآلتي في التساؤل الرئيس البحثلة تمحورت مشك
من وجهة "تطبيق التقويم البديل بمراحل التعليم العام  يما الصعوبات التي تواجه معلم -

 ؟"نظر المفتشين التربويين بمدينة الزاوية

  :البحثأهمية 
  : هم فيفي أنها تس البحثتكمن أهمية 

 . إبراز أهمية التقويم البديل كونه من األساليب الحديثة في تقويم العملية التعليمية -
القيــــاس علــــى اعتمــــاد التقــــويم البــــديل و مســــاعدة القــــائمين والمهتمــــين فــــي مجــــال التقــــويم  -

 . كأسلوب جديد
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إقامــة الــدورات والبــرامج التدريبيــة الخاصــة بــالتقويم البــديل للمعلمــين بمراحــل التعلــيم  -
 . العام

  : البحثأهداف 
  : إلى البحث هدفي

هــم الصــعوبات التــي تواجــه معلمــي مراحــل التعلــيم العــام فــي تطبيــق التقــويم أالتعــرف علــى  -
 . البديل

التعــرف علــى مــدى وجــود فــروق إحصــائية بــين أفــراد عينــة الدراســة طبقــًا لمتغيــر الجــنس  -
 . والخبرة

  : ثحبلاتساؤالت 
 . ما أهم الصعوبات التي تواجه معلمي مراحل التعليم العام في تطبيق التقويم البديل -
 . هل توجد فروق دالة إحصائيا من وجهة نظر المفتشين التربويين طبقًا لمتغير الجنس -
 . هل توجد فروق دالة إحصائيا من وجهة نظر المفتشين التربويين طبقًا لمتغير الخبرة -

  : البحثمصطلحات 
هو تقويم متعدد األبعاد يعتمـد علـى عـدة أسـاليب ومقـاييس ألداء المتعلمـين : التقويم البديل -

  . من خالل إشراكهم بشكل فعال في إنجاز نشاطاتهم ومعارفهم
المكلفــون بمتابعـــة المعلمــين وفقــًا لتخصصـــاتهم وجمــع البيانـــات  هــم: المفتشــين التربـــويين -

  . والتقارير على مستوى أدائهم الفعلي

  . هي أي عائق يعيق العمل سواء من الناحية الفنية أو اإلدارية أو الشخصية: الصعوبات -

  : البحثحدود 
-2019علـــى المفتشـــين التربـــويين بمدينـــة الزاويـــة للعـــام الدراســـي  الحـــالي البحـــثقتصـــر ي   

2020.  

  :للبحثالجانب النظري : أوالً 
إن الهـــدف األســـمى لعمليـــة التقـــويم هـــو تحســـن الـــتعلم مـــن خـــالل تقـــويم أداء المتعلمـــين 

  . بهدف معرفة نواحي القوة والضعف في مستوياتهم تمهيدًا لعالج تلك النواحي ودعمها
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  :)1(مبررات التقويم البديل
 . تقدير الحاجات التربوية وعملية صناعة القرار التربوي -
 . تأثير التكنولوجيا على عملية التعليم والتعلم -
 . توفير أشخاص ووسائل لمواجهة تحديات البحث والتقويم -
 . التوصل إلى نتائج غير دقيقة في الدراسات واألبحاث التربوية -

  : )2(ماهية التقويم البديل
 . هو تقويم متعدد األبعاد ال يقتصر على اختبارات الورقة والقلم -
 . األساليب واألدوات التي تشمل مهام أدائية أصلية أو واقعيةهو مجموعة من  -
 . ها بواسطة المتعلم وليس بواسطة المعلمؤ المعرفة يتم تكوينها وبنا -

  : )3(مميزات التقويم التربوي البديل
 . المعايير التربوية -
 . التقويم المباشر للسلوك أو األداء -
 . االستناد على عينات مختلفة من األداء -
 . األدائية الواقعية التي تتطلب أحداث استجابات المهام -

  :)4(متطلبات التقويم البديل
 . ربط التقويم بمنظور مستقبلي لتعلم الطالب -
 . ربط التقويم باألهداف التي تسعى المدرسة لتحقيقها -
 . اومفيد اجعل التقويم واضح -
 . التحقق من نوعية التقويم البديل -
 . المراجعة المستمرة للتقويم البديل -

  : )5(استراتيجيات التقويم البديل

  :استراتيجية تقويم األداء -1
تعتمد على قيام المتعلم بتوضيح ما تعلمه من خالل توظيف مهاراته في مواقف حياتية 
حقيقية أو قيامه بعروض عملية تظهر من خاللها مدى اتقانه لما اكتسب من مهارات حيث 

دائية م في تقييم مهاراته المعرفية واألهذه االستراتيجية بتقويم متكامل ومباشر للمتعلتقدم 
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  . والوجدانية التي يمتلكها

  : استراتيجية التقويم بالقلم والورقة -2
تعتمد هذه االستراتيجية على استخدام االختبارات بأنواعها فهي تمكن المعلم من معرفة 

  . المتعلمين وقياس مستوى تحصيلهممواطن القوة والضعف في أداء 

  : استراتيجية المالحظة -3
تعتمد هذه االستراتيجية على تدوين سلوك الطلبة بهدف التعرف على اهتماماتهم 
وميولهم واتجاهاتهم وتفاعلهم مع بعضهم بقصد الحصول على معلومات تفيد في الحكم على 

  . تهجونهاأدائهم وفي تقويم مهاراتهم وطريقة التفكير التي ين

  : الدراسات السابقة
بعنوان التطبيقات التربوية للتقويم التربوي البديل ) 2014(دراسة سالم المهدي الكوني  - 1

هدفت إلى عرض بعض التطبيقات التربوية للتقويم التربوي البديل وخلصت الدراسة إلى 
العديد من الدول  تتبنأهامن الخيارات األساسية التي  يعد أن التقويم التربوي البديل 

 . لتطوير منظومة العمل التربوي في المؤسسات التعليمية
أولويات االحتياجات التدريبية لمعلمي : بعنوان): 2014(دراسة علي سعيد المهنكر  - 2

من وجهة نظر المفتشين التربويين هدفت المرحلة الثانوية في مجال التقويم التربوي 
تي يحتاجها المعلمين في التدريب على التقويم الدراسة إلى التعرف على األولويات ال

داة الدراسة فكانت االستبانة حيث أمفتشًا أما  63عينة الدراسة من  تكونت،و البديل
 : فقرة أما النتائج التي توصلت إليها 20شملت 

 . أساليب التقويم السائدة في المدارس الليبية ما زالت تسير وفق النمط التقليدي - 1
 . تمثل أغلب وسائل التقويم التربوي البديل أولويات في مجال التدريب - 2

  : الميدانية بحثإجراءات ال

  : البحثمنهج 
 للبحثتحدد في إطار طبيعة المشكلة وأهدافها فكان المنهج الوصفي أكثر مالءمة 

  . كونه يصف البيانات المتحصل عليها في حدود موضوعها وعينتها الحالي
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  : البحثمجتمع 
من مجموع المفتشين التربويين التابعين لمكتب التفتيش التربوي  البحثتكون مجتمع 

  . الزاوية

  : البحثعينة 
بالطريقة العشوائية وكانت عينة  ممفتشًا ثم اختياره) 50(من  البحثتكونت عينة 

مفتشًا من التخصصات  44 :اآلتيطوعية ومتمثلة للمجتمع األصلي وهي على النحو 
  . مفتشات من تخصصات مختلفة 6المختلفة و

  : البحثأداة 
من قبل الباحث حول أهم الصعوبات التي تواجه  إعدادهاتمثلت األداة في استبانة ثم 

فقرة في صورتها األولية وتم تقسيمها على  35معلمي مراحل التعليم العام حيث تكونت من 
من ذوى الخبرة في مجال التربية على مجموعة من المحكمين  مجاالت، وبعد عرضها ةثالث

لمدى ) 7(من األساتذة الذين يدرسون مادة القياس والتقويم بكلية التربية والبالغ عددهم 
فقرات لعدم مالءمتها ) 5(فقرة وتم حذف ) 30(مالءمة الفقرات لموضوع الدراسة ثم اعتماد 

لإلجابة على فقرات المقياس بينهما كانت المجاالت وقد اعتمد الباحث مقياس ليكرت الثالثي 
  : اآلتيالثالثة مقسمة على النحو 

  . يتعلق بالصعوبات اإلدارية ويحتوى على عشر فقرات: المجال األول
  .ويتعلق بالصعوبات الفنية ويحتوى على عشر فقرات :المجال الثاني
  .توى على عشر فقراتويتعلق بالصعوبات الخاصة باإلمكانيات ويح :المجال الثالث

اعتمد الباحث على آراء المحكمين لفقرات االستبانة التي تم تصميمها والتي : صدق األداة

الفنية  –مجاالت وهي اإلدارية  ةفقرة موزعة على ثالث 30تكونت في صورتها النهائية على 
  . جاهزة للتطبيق وصارتاإلمكانيات  –

لقياس أداة الدراسة، ومعرفة مدى ثباتها اعتمد الباحث على طريقة الفاكرونباخ : ثبات األداة
وهي درجة ثابتة ) 0.79(في قياسها من خالل استطالع الرأي حيث وصلت إلى درجة 

  . يمكن الوثوق بها عند التطبيق
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  : المعالجة اإلحصائية
ناتهم ثم احتساب لتحقيق أهداف الدراسة الحالية ومن خالل عرض وتحليل وتفسير بيا

للفروق واختبار تحليل التباين  Tالمتوسطات واالنحرافات والمعامل الختالف واختبار 
  . األحادي

  : عرض النتائج وتحليلها
 البحثتم تحديد اتجاهات أفراد عينة  البحثمن خالل عرض أهداف وتساؤالت 

والمتمثلة في استطالع رأي المفتشين التربويين حول أهم الصعوبات التي تواجه معلمي 
مراحل التعليم العام في تطبيق التقويم البديل بالمدارس كونه أحد أنواع التقويم، ولتحقيق 

ثم اخضاعها للمعالجة اإلحصائية الالزمة لذلك والتي  ولإلجابة على تساؤالته البحثأهداف 
  . البحثعنها في إجراءات  تم الحديث

تم استخدام المتوسطات واالنحراف المعياري ومعامل  ولإلجابة على التساؤل الرئيس     
يوضح استجابات أفراد عينة ) 1(والنسبة المئوية كما هو موضح في جدول  االختالف

ى مرتبة تنازليًا وفق المتوسط المرجح واالنحراف المعياري ومعامل االختالف بناء عل البحث
  .المحور األول المتعلق بالصعوبات التي تواجه المعلمين في الجانب اإلداري

  يبين أهم الصعوبات اإلدارية في تطبيق التقويم البديل من وجهة نظر المفتشين تنازلياً  )1(جدول 

  الفقرة  الرقم
المتوسط 

  المرجح
االنحراف 
  المعياري

معامل 
  االختالف

النسبة 
  المئوية

  %82  %16  0.66  4.26  . قلة المعرفة لدى المعلمين بالتقويم البديل   .1

  %81  %15  0.61  4.22  . عدم وعي المعلمين بأهمية استخدامه   .2

  %79  %15  0.63  4.12  . التقليل من قيمة التقويم البديل في التقييم   .3

  %77  %17  0.66  4.06  . يصعب تطبيقه لكثرة أساليبه   .4

  %74  %20  0.56  3.94  . االنشغال باألساليب التقليدية قلل من أهميته   .5

  %68  %20  0.70  3.66  . االستمرار في األساليب التقليدية أكثر من الحديثة   .6

  %67  %32  1.02  3.50  . لتطوير عملية التقويم أفكارعدم وجود    .7

  %59  %31  1.16  3.32  . عدم تعاون إدارة المدرسة على تغيير التقويم   .8

  %51  %21  1.02  3.26  . االفتقار لبرامج خاصة للتقويم البديل   .9

  %51  %24  0.72  3.02  . اإلدارة ال تراقب سير عملية التقويم بشكل منظم   .10
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يوضح الجدول السابق أن المتوسط والنسب المئوية جاءت مرتبة تنازليًا بناء على 
والمتمثلة في آراء المفتشين التربويين حول الصعوبات التي  البحثاستجابات أفراد عينة 

% 82تواجه معلمي مراحل التعليم العام في تطبيق التقويم البديل حيث كانت أعلى نسبة 
وهذا يدل على أن الجانب اإلداري والمتمثل  3.02ومتوسط % 51وأقل نسبة  4.26ومتوسط 

في بها وكذلك االعتماد على األساليب التقليدية  في إدارة المدرسة والقوانين واللوائح المعمول
مرتبة  البحثيوضح استجابات أفراد عينة ) 2(الجدول التقويم كانت هي األكثر شيوعًا 

تنازليًا وفق المتوسط المرجح واالنحراف المعياري ومعامل االختالف والنسبة المئوية بناء 
  . على المحور الثاني المتعلق بالجوانب الفنية

  يبين أهم الصعوبات الفنية في تطبيق التقويم البديل من وجهة نظر المفتشين التربويين )2( جدول

  الفقرة  الرقم
المتوسط 

  المرجح

االنحراف 

  المعياري

معامل 

  االختالف

النسبة 

  المئوية

  %79  %16  0.67  4.14  . أساليب التعزيز غير كافية على أدائه   .1

  %79  %15  0.63  4.12  . التقليل من قيمة التقويم البديل   .2

  %79  %15  0.62  4.11  . قلة التدريب على أساليب التقويم البديل   .3

  %67  %16  0.58  3.66  . صعوبة تسجيل المالحظات بشكل جيد   .4

  %65  %20  0.72  3.56  . صعوبة التفريق بين جوانب الضعف والقوة   .5

  %64  %22  0.78  3.54  . عدم وجود معايير خاصة للتقويم البديل   .6

  %64  %24  0.83  3.52  . عدم وضع جدول زمني مستمر للتقويم   .7

  %63  %20  0.70  3.50  . يصعب تحديد أوقات التقويم لكثرة أعباء المعلمين   .8

  %62  %25  0.85  3.46  .صعوبة تشجيع المتعلمين على فهمه   .9

  %59  %21  0.71  3.32  . صعوبة في وضع تقديرات مناسبة له   .10

يوضح الجدول السابق المتوسطات الحسابية واالنحرافات والنسب المئوية مرتبة تنازليًا 
والمتمثلة في آراء المفتشين التربويين حول الصعوبات  البحثبناء على استجابات أفراد عينة 

 4.14ومتوسط % 79التي تواجه معلمي مراحل التعليم العام وكانت قد سجلت أعلى نسبة 
في مجال الصعوبات من الناحية الفنية وهذا يدل على  3.32ومتوسط % 59وأقل نسبة 

الجانب الخاص بالمعلمين من حيث تأهيلهم وتدريبهم واألعباء التي يحملونها والتقليل من 
أهمية التقويم البديل جاءت استجاباتهم ما بين الجيد والمتوسط لعدم درايتهم بالتخطيط لهذا 

مرتبة تنازليًا وفق المتوسط  عينة البحثيوضح استجابات أفراد ) 3(الجدول النوع من التقويم 
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المرجح واالنحراف المعياري ومعامل االختالف والنسبة المئوية بناء على المحور الثالث 
  . المتعلق بجانب اإلمكانيات

يبين أهم الصعوبات المتعلقة باإلمكانيات في تطبيق التقويم البديل من وجهة نظر  )3(جدول 

  ين التربويينالمفتش

  الفقرة  الرقم
المتوسط 

  المرجح

االنحراف 

  المعياري

معامل 

  االختالف

النسبة 

  المئوية

  %77  %16  0.66  4.06  . قلة التسهيالت التي تقدمها المدرسة لنجاحه   .1

  %77  %20  0.67  4.04  . قلة بعض الوسائل المساعدة على التقويم   .2

  %75  %14  0.70  3.96  . تكثيف التدريب المستمر على أصول تطبيقه   .3

  %68  %21  0.77  3.70  . عدم افساح المجال للمتعلم لألداء الجيد   .4

  %68  %21  0.77  3.70  . كثرة المقررات الدراسية استبعد تنفيذه   .5

  %68  %21  0.77  3.70  . بعض المعلمين ال يمتلكون الخبرة الكافية لتطبيقه   .6

  %63  %23  0.78  3.30  . المناهج الدراسية الحالية ال تشجع على تطبيقه   .7

  %63  %22  0.75  3.30  . بين المواقف التي يمر بها المتعلم المقارنةصعوبة    .8

  %52  %33  1.01  3.06  . عدم وجود أماكن للقيام به وفق الفصول الحالية   .9

  %37  %24  0.78  2.44  . زمن الحصة غير كافي للتطبيق   .10

تنازليًا بناء على استجابات يوضح الجدول السابق المتوسطات والنسب المئوية مرتبة 
والمتمثلة في آراء المفتشين التربويين حول أهم الصعوبات المتعلقة  البحث أفراد عينة

بالجانب المتعلق باإلمكانيات ومدى توفرها للمعلمين بمراحل التعليم العام أثناء تطبيقهم 
متوسط و % 37وأقل نسبة  4.06بمتوسط % 77للتقويم البديل حيث سجلت أعلى نسبة 

وهذا يدل على أن اإلمكانيات هي األخرى عامل مهم وسبب في عدم تطبيق التقويم  2.44
ولة على خص الجهات المسؤ البديل سواء لشخص منها الذي يخص المعلمين أو العام الذي ي

التعليم، وبالنظر للفروق بين المجاالت الثالثة المتمثلة في الصعوبات اإلدارية والفنية 
متقاربة وليست هناك أي فروق دالة فيما بينهم  اتجاءت النسب والمتوسط ،واإلمكانيات

والمجال الثاني  7.74متوسط وانحراف معياري ب 33.24حيث سجلت في المجال األول 
 7.07متوسط وانحراف ب 35.26والمجال الثالث  7.09بمتوسط وانحراف معياري  36.93

  . صعوبات تواجه المعلمين على السواء فكلها تمثل وهذا يدل عدم تسجيل أي فروق بينهم
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  :لإلجابة على التساؤل الثاني
 استجاباتبين متوسطات ) 0.05(هل توجد فروق دالة إحصائية عند مستوى الداللة 

في الصعوبات التي تواجه معلمي مرحلة التعليم العام وفق متغير  البحثأفراد عينة 
  ). الجنس(

  . يوضح ذلك) 4(جدول  المستقلة فإنللعينات ) ت(باستخدام اختبار 
لداللة الفروق بين المتوسطات من وجهة نظر المفتشين ) ت(يبين نتائج اختبار  )4(جدول 

  التربويين وفق متغير الجنس

  العدد  الجنس  المتغير
المتوسط 

  الحسابي

االنحراف 

  المعياري
  قيمة ت

درجة 

  الحرية

مستوى 

  الداللة
  النتيجة

  0.317  3.55  44  ذكر  
0.49  48  0.72  

ال توجد 
  0.360    6  انثى    فروق

وعند مستوى داللة ) 48(الجدولية عند درجة حرية ) ت(يوضح الجدول السابق قيمة 
من  البحثومن خالل البيانات الموضحة تبين أن استجابات أفراد عينة  2.00) = 0.05(

المفتشين التربويين حول أهم الصعوبات التي تواجه معلمي مرحلة التعليم العام في تطبيق 
الجدلية ) ت(المحسوبة أصغر من قيمة ) ت(التقويم البديل وفق متغير الجنس حيث أن قيمة 

بين اإلناث  يال توجد فروق دالة إحصائيًا ويعزو الباحث النسب في ذلك التقارب الفكر 
  .والذكور

  : لإلجابة على التساؤل الثالث
بين متوسطات استجابات ) 0.05(هل توجد فروق ذات داللة إحصائية عند مستوى 

في أهم الصعوبات التي تواجه معلمي مرحلة التعليم العام من وجهة نظر  البحثأفراد عينة 
  . المفتشين التربويين وفق متغير الخبرة

حادي للتعرف على داللة الفروق بين متوسطات استخدام اختبار تحليل التباين األب
  : اآلتيعينة الدراسة وفق متغير الخبرة كانت على النحو 
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يبين نتائج اختبار تحليل التباين االحادي لمعرفة داللة الفروق بين المتوسطات من  )5(جدول 
  وجهة نظر المفتشين التربويين وفق متغير الخبرة

  طالمتوس  العدد  الخبرة  المتغير
االنحراف 

  المعياري
  الفروق  الداللة   قيمة ف

  الخبرة

أقل من خمس 

  سنوات
8  3.70  0.451  

  ال توجد  0.43  1.02

 0.285  3.56  30  سنة 15أقل من 

        0.321  3.53  12  سنة فأكثر 15

مما يعنى ) 0.05(من خالل الجدول السابق يتضح أن قيمة مستوى الداللة أكبر من 
وفق متغير  البحثعدم وجود فروق ذات داللة إحصائية بين متوسط استجابات أفراد عينة 

الخبرة من وجهة نظر المفتشين التربويين ويعزو السبب في ذلك أن المعلمين ال يستطيعون 
الذكر التي حالت دون  سالفةاليبه المتعددة بناء على الصعوبات تطبيق التقويم البديل بأس

  . استخدامهم لهذا األسلوب وقلة خبراتهم في هذا المجال

  : النتائج والتوصيات

  :النتائج: أوالً 
والمتمثلة في المفتشين  تحليله اإلحصائي آلراء عينتهفي  البحثه من خالل ما أظهر 

  : اآلتيالتربويين كانت على النحو 
كانت الصعوبات اإلدارية والفنية واإلمكانيات قد سجلت متوسطات ونسبة عالية مما  -

 . جعلها هي األكثر التي تواجه معلمي مراحل التعليم العام بمدينة الزاوية

والمتمثلة في آراء المفتشين التربويين  البحثال توجد فروق دالة إحصائيًا بين أفراد عينة  -
في أهم الصعوبات التي تواجه معلمي مراحل التعليم العام حسب متغير الجنس فكان 

 . التقارب بينهم في التفكير في تلك الصعوبات سواء اإلدارية والفنية واإلمكانيات

المفتشين  ال توجد فروق دالة إحصائيًا بين أفراد عينة الدراسة والمتمثلة في آراء -
التربويين في أهم الصعوبات التي تواجه معلمي مراحل التعليم العام حسب متغير الخبرة 
فلم تكن لها أهمية باعتبار كلهم يجمعون أن المعلمين تواجههم نفس الصعوبات وبالتالي 

 . ال يستطيعون تطبيق هذا النوع من التقويم

@ @
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  : التوصيات
 . كافة ا النوع من التقويم في مراحل التعليم العامضرورة العمل على القيام بتطبيق هذ -

لمعرفة ما تحقق من أهداف في مجال التقويم البديل ومعرفة ما يجب  إجراء تقييم سنويّ  -
 . إصالحه

  : المقترحات
يقترح الباحث إجراء العديد من البحوث والدراسات حول هذا الموضوع نظرًا ألهميته 

العملية التعليمية بالمدارس واالبتعاد عن األساليب التقليدية وقد يساعد في تحسين مخرجات 
  .في التقويم
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  :الهوامش
واقع استخدام معلمي اللغة العربية ألساليب التقويم ) 2011(محمد عطية أحمد عفانة  -1

في المرحلة اإلعدادية في مدارس وكالة البحوث الدولية، في قطاع غزة في ضوء االتجاهات 
 . ماجستير، كلية التربية، الجامعة اإلسالمية غزةالحديثة، رسالة 

أثر توظيف أساليب التقويم البديل في تنمية التفكير ) 2013(الحافظ حميد  شادي عبد -2
التأملي ومهارة رسم الخرائط بالجغرافيا لدى طالبات الصف العاشر األساسي، رسالة 

 . ماجستير، الجامعة اإلسالمية غزة

الكوني، التطبيقات التربوية للتقويم البديل، مجلة كلية التربية جامعة سالم المهدي،  -3 
 .4، ص2014الزاوية، العدد األول، ديسمبر، 

 .353، تونس، ص1القياس والتقويم التربوي، ط) 2014(بوعجيلة الشيباني أ -4

 .12، 11، 10سالم المهدي الكوني، مرجع سابق، ص -5

ت االحتياجات التدريبية لمعلمي المرحلة الثانوية في أولويا) 2014(كر علي سعيد المهن -6
ات التربية، العدد ، مجلة كليمن وجهة نظر المفتشين التربويينمجال التقويم التربوي البديل 

  .2014األول، ديسمبر 
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  "دور اإلدارة المدرسية في تطوير المناهج التعليمية"
  
  

  الزهراء مفتاح الكرغلي                                                     

  المعهد العالي الشموخ للمهن الشاملة طرابلس                                                   . أ

  
 : المقدمة

يعد ميدان اإلدارة المدرسية من ميادين الدراسات العلمية الحديثة وليدة القرن الحالي 
كما أحيت علمًا من العلوم التي فرضت نفسها على المؤسسات التعليمية ، وٕاذا كانت اإلدارة 

 افإن اإلدارة المدرسية تعتبر جزء ، صورة من صور اإلدارة العامة في المجتمع تعدالتعليمية 
أصبح دورها االهتمام بإنجاح العملية التعليمية بالمدرسة عن التي دارة التعليمية و من اإل

عناصر  حدألى اعتبار المناهج التعليمية طريق تطوير وتحسين عناصر العملية التعليمية وع
العملية التعليمية الهامة وتمثل وسيلة التربية والتعليم ومحتواها ومادتها لتحقيق األهداف 

ولما كانت التربية مهنة البد لها أن تتطور باستمرار وذلك من خالل  .والتعليميةالتربوية 
 ،تطوير مادتها وأساليبها معًا المخطط لها بجميع مراحلها ومستوياتها وأنواعها التعليمية

في تحقيق أهدافه وطموحاته المستقبلية على نوعية اإلدارات وتتوقف قدرة التعليم على النجاح 
لتعليمية وٕادراكها بأهمية تطوير عناصر العملية التعليمية وفي مقدمتها المناهج بالمؤسسات ا

إلى  الطلبة) المدخالت(ن النظام التربوي يستهدف تحويل فالمنهج كنظام جزء م ،التعليمية
وفقًا للموصفات المطلوبة أي وفقًا لما تضعه المؤسسة التعليمية من ) أطر بشرية(مخرجات 

المعارف والعلوم المنظمة والقيم  :على أساس عوامل ومتغيرات مثل أهداف تعليمية تتم
االجتماعية وحاجات الطلبة وعملية التعليم ومتطلباتها وحاجات المجتمع من القوى العاملة 
المتخصصة ومن هنا فإن نجاح العملية التعليمية يرتبط بمدى تحقيق أهدافها المنشودة 

من خالل  من فلسفة المجتمع ويتم تحقيق هذه األهداف للفلسفة التربوية التي اشتقت إحداها
 ، إدارة مدرسية واعية ومدركة بأهمية االهتمام والتحسين والتطوير لعناصر العملية التعليمية

  .فالتطوير يستلزم التغير الواعي الموجه بواسطة إدارة مدرسية ناجحة
يتم من خالله صقل شخصية  إن لتطوير المناهج التعليمية أهمية كبرى ومكانة بالغة     

على العملية التعليمية في تحقيق  اجيد اكما أن له مردود ،المتعلم لمواكبة الحاضر والمستقبل
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أهدافها وقد شهدت السنوات الماضية اتجاهًا جديدًا في اإلدارة المدرسية فلم تعد مجرد تسيير 
يدور حول التلميذ وتوفير كل  واهتمامهامحور أدوارها  صاربل  ون المدرسة تسييرًا روتينياؤ ش

والتي تعمل  ،الظروف واإلمكانيات التي تساعده على توجيه نموه العقلي والجسمي والروحي
، فالتطوير عملية من عمليات ملية التعليمية لتحقيق هذا النموبتحسين وتطوير عناصر الع

عف في كل هندسة المناهج يتم فيها تدعيم جوانب القوى ومعالجة أو تصحيح نقاط الض
عنصر من عناصر المنهج تصميمًا وتقويمًا وتنفيذًا وفي كل من العوامل المؤثرة فيه 

  .والمتصلة به وفي كل أساس من أسسه وفي ضوء معايير محددة وطبقًا لمراحل معينة
فالمنهج الجيد يجب أن توجد فيه جوانب تربوية وتعليمية جيدة وتؤدي أغراضًا وأهدافًا      

أبعد من المعلومات ذاتها بل يجب أن يكون لها اتجاه سلوكي في تنمية التفكير  تربوية يكون
وهكذا أصبح تحقيق األغراض التربوية والتعليمية واالجتماعية  ،العلمي السليم لدى الطالب

يضيع في الماضي وسط االهتمام بالجانب حجر األساس في اإلدارة المدرسية بعد أن كان 
هتمام بالعملية التربوية والتعليمية والسعي إلى تطوير عناصر من إلى االت اإلداري واتجه

  .أجل تحقيق األهداف المنشودة للمؤسسات التعليمية

  : همشكلة البحث وتساؤالت -
تربوية وتعليمية بالمؤسسات يعد المنهج المدرسي الوسيلة لتحقيق ما نرجوه من أهداف   

 ننشدهايتصف بالصفات التي التعليمية لجميع مراحلها ومستوياتها وأنواعها لتكوين جيل 
وٕاذا عرفنا إلى جانب هذا أن  ،أو بمعنى آخر نضع أسسًا لمجتمع نطمع فيه ،ونطمح إليها

لجنس البشري التربية تعد من أهم الوسائل التي يضع فيها العالم اليوم ثقته في مستقبل ا
 اركنا مدى أهمية البحث فيها وتطويرها باستمرار وٕاذا كان تطوير المناهج التعليمية أمر ألدْ 

زالة الفراغ بين التقدم إلألوقات فإنه أمر ضروري في عالمنا المعاصر فيه في جميع ا امرغوب
اس كأسلوب تحقيق القيم الديمقراطية التي يؤمن بها معظم الن،ولالعلمي والتقدم االجتماعي

 .للحياة في النواحي الشخصية واالقتصادية والفكرية والسياسية

في ما دور اإلدارة المدرسية : اآلتي ئيسمشكلة البحث في التساؤل الر  وبهذا تتحدد   

  ؟ تطوير المناهج التعليمية
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  :  الفرعية اآلتيةاألسئلة  التساؤل الرئيس تفرع منيو 
  ؟ وأهدافها وأهميتهاما مفهوم اإلدارة المدرسية  - 1
  ما مبررات ودواعي تطوير المناهج التعليمية ؟ - 2
  ما أساليب وخطوات تطوير المناهج التعليمية ؟ - 3
  ما األسس التي يجب مراعاتها في عملية تطوير المناهج التعليمية ؟ - 4

  : أهداف البحث  -
  : تيإلى اآلالبحث  هدف هذا

  .مفهوم اإلدارة المدرسية وأهدافها وأهميتها  التعرف على - 1
  .مبررات ودواعي تطوير المناهج التعليمية  التعرف على - 2
  .أساليب وخطوات تطوير المناهج التعليمية  التعرف على - 3
  .األسس التي يجب مراعاتها في عملية تطوير المناهج التعليمية  التعرف على - 4

  : أهمية البحث -
ة البحث في توضيح وتبيان مفهوم المناهج التعليمية ومكانتها في العمليتكمن أهمية 

ومفهوم عملية تطوير المناهج التعليمية وما مبررات  ،التعليمية وأسس وخطوات بنائها
ير مستجدات ودواعي تطويرها ودور اإلدارة المدرسية الواعية في عملية التطوير ليسا

تأتي من أهمية اإلدارة المدرسية  ،ألنوالتعليم تربيةالوتكنولوجية وتطورات وتغيرات العصر 
 هاأن كل عملية تربوية صغرى ال تصل إلى غاياتها إال عن طريق اإلدارة المدرسية باعتبار 

هي القائمة المنفذة للسياسة التعليمية داخل المؤسسات التعليمية لتحقيق أهداف العملية 
  .التربوية والتعليمية المنشودة

  : منهج البحث -
دور اإلدارة المدرسية في ( المنهج الوصفي التحليلي لدراسة موضوع  استخدمت الباحثة

  ).تطوير المناهج التعليمية 

  : مصطلحات ومفاهيم البحث -
حصيلة العمليات التي يتم بواسطتها وضع اإلمكانيات البشرية هي :اإلدارة المدرسية  )1

 )1(.المدرسةوالمادية في خدمة أهداف عمل من األعمال داخل 
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ر جهاز على رأسها مدير المدرسة تسيّ : عرفت الباحثة اإلدارة المدرسية إجرائيًا بأنها   
يقومون  والمتعلمينمعلمين الوتشرف على العملية التعليمية داخل المدرسة بها عدد من 

 .الدراسية بالمدرسة الفصولبتدريسهم داخل 
بن الواضح كما جاء في لسان العرب ال الطريق (تعني لفظة مناهج  :نهج المدرسيمال )2

سورة " لكل جعلنا شرعه ومنهاجاً "وقد ورد ذكرها في القرآن الكريم في قوله تعالى  ) منظور

((وتقابل كلمة المناهج في اللغة العربية كلمة .  48المائدة ، أية 
Curriculum

ذات )) 
منهج تعني الطريقة  ن كلمةإويمكن القول ) مضمار السباق(األصل الالتيني ومعناها 

التي ينتهجها الفرد حتى يصل إلى هدف معين ، وٕاذا رجعنا إلى مجال التربية فإن كلمة 
 )2(.مناهج تعني الوسيلة التربوية التي تحقق األهداف التربوية والتعليمية المخطط لها

هو التحسين الكيفي المقصود والمنتظم الذي يحدثه المربون  :تطوير المنهج المدرسي )3
ي بعض مكونات المنهج بحيث يؤدي إلى تحديد المنهج ورفع مستوى كفايته في تحقيق ف

 ) 3(.أهداف تربوية وتعليمية

  :الدراسات السابقة -

بعض المشكالت التي تواجه : بعنوان :)م2006( عمر بلحاج دراسة شامة )1

أمام  االدراسة للتعرف على المشكالت التي تقف عائق تهدف حيث"اإلدارة المدرسية 
استخدمت المنهج الوصفي التحليلي  ، وقددارة المدرسية في تحقيق أهدافهااإل

واالستبيان أداة الدراسة وخرجت نتائج أهمها قصور اإلدارة المدرسية في تحديد 
  .نجاح العملية التعليمية بالمدرسةإالمشكالت وعالجها التي تقف أمام 

عالقة اإلدارة المدرسية بعناصر ": بعنوان :)م2006( دراسة عبير عمــر أحمد )2

المنهج الوصفي  الدراسة استخدمتو  ."العملية التعليمية بما فيها المناهج التعليمية
  :أداة للدراسة وخرجت بنتائج أهمها ةالتحليلي واالستبان

قصور اإلدارة المدرسية في تحسين وتفعيل عناصر العملية التعليمية داخل 
  .المدرسة

نجاح إدور اإلدارة المدرسية في ( :بعنوان :)م2005( دراسة هناء بن عيسى )3

  )عملية التقويم التربوي داخل المدرسة
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أداة الدراسة ، وخرجت بجملة  ةناالمنهج الوصفي التحليلي واالستب استخدمت الدراسةو 
قصور اإلدارة المدرسية في تحقيق األهداف من عملية التقويم التربوي : من النتائج أهمها 

المدرسة وتفعيل العملية التعليمية بالمدرسة وعدم اتباعها األسس والمبادئ العلمية داخل 
  .لعملية التقويم التربوي للمتعلمين داخل المدرسة

  :األدب النظري -

    :مفهوم اإلدارة المدرسية -
إذ صلتها بها صلة الخاص بالعام وهي  ،من اإلدارة التعليمية ااإلدارة المدرسية جزءً  تعد

ال تشكل كيانًا مستقًال قائمًا بذاته فهي الكيفية التي يتميز بها العمل التربوي التعليمي في 
، فاإلدارة المدرسية وحدتها المؤسسة التعليمية إنجازًا تتحقق به أهدافها على أكمل وجه

همته العمل على إنجاح المدرسة في مدير المدرسة وم(المدرسة ويترأسها جهازها اإلداري 
وضع الخطط والقرارات  :أداء رسالتها وطبيعة عمله يغلب عليه الجانب التنفيذي أي

فمدير  ،والتعليمات الصادرة من اإلدارة التعليمية وٕاداراتها وهيئاتها المختلفة موضع التنفيذ
فاإلدارة المدرسية هي العملية التي يتم بمقتضاها  .المدرسة يمارس عمليات اإلدارة المختلفة

وتعرف اإلدارة . توظيف الجهود البشرية والمادية وتوجيهها نحو تحقيق أهداف المدرسة
هي الجهود المنسقة التي يلتزم بها فريق من العاملين في الحقل التعليمي (( المدرسية بأنها 

ة تحقيق األهداف التربوية والتعليمية داخل المدرسة بغي) نو ، معلمنو ، فنينو إداري) (المدرسة(
  )4(. معاصرةالحديثة الشى مع ما تهدف إليه الدولة اوخارجها تحقيقًا يتم

  : أهداف اإلدارة المدرسية -
  : لإلدارة المدرسية  اآلتيةيمكن استخالص األهداف 

نمو المتعلم بشكل التي تساعد على ،كافةإلمكانيات المادية والبشرية و توفير الظروف ا )1
وتوفير قدوة حسنة ) نفسياً  –اجتماعيًا  –روحيًا  –جسميًا  –عقليًا (متوازن ومتكامل 

 .لهم
تحقيق األهداف االجتماعية التي يدين بها المجتمع والحرص على نشرها من أجل  )2

 .تحقيق التكيف والتوافق االجتماعي
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اعد على نموه الشخصي واألخذ توجيه المتعلم ومساعدته في اختيار الخبرات التي تس )3
في االعتبار أهمية المتعلم كفرد وأهمية الفروق الفردية واالستعدادات والقدرات الخاصة 

 .ومساعدته في حل مشكالته
 .المساهمة في دراسة المجتمع وحل مشكالته وتحقيق أهدافه )4
 )   5(.توفير الجو المالئم الصالح للعملية التعليمية )5

  )6(:المدرسية  أهمية اإلدارة -
هناك عدة أسباب ومبررات تؤكد أهمية اإلدارة المدرسية الناجحة للمؤسسات التعليمية 

  .ضرورية وملحة لكل مدرسة بغض النظر عن نوعها ومستوياتها ومراحلهاهذه األسباب 
رقابة والمتابعة التوجيه و التنظيم و التخطيط و التنفيذ األعمال وٕانجازها بواسطة آخرين ب )1

 .لمجهوداتهم وتصرفاتهم
 .االستخدام األمثل للموارد البشرية والمادية المتاحة )2
 .اإلشباع الكامل للحاجات والرغبات اإلنسانية داخل المدرسة وخارجها )3
 .الحرص على إيجاد التوازن بين المصالح المتعارضة ألفراد المجتمع المدرسي )4
 .ة وهذا ما يحقق أهداف المدرسةالتأكد أن ما تم تنفيذه مطابق لما هو موجود في الخط )5
القيام بتوجيه وٕارشاد العاملين بالمدرسة بكيفية إنجاز مهامهم بنجاح وبجودة عالية وتنمية  )6

 .التعاون االختياري بينهم
 .العمل على تشجيع العالقات اإلنسانية والعمل الجماعي بين العاملين بالمدرسة )7
 .ومواصلة دراستهمتشجيع العاملين بالمدرسة على التعليم الذاتي  )8
 .الحرص على المعاملة العادلة بين العاملين بالمدرسة )9

لتربوية والتعليمية المنشودة للفلسفة التربوية التي وقدرة التعليم على تحقيق األهداف ا
ويتم تحقيق هذه األهداف من خالل تحسين وتطوير  ،اشتقت أصًال من فلسفة المجتمع

فاإلدارة المدرسية . المناهج التعليمية الذي يعتبر من أهم وظائف وأدوار اإلدارة المدرسية
ليست كيانًا مستقًال بحد ذاته بل هي جزء من اإلدارة التعليمية التي ترسم الخطط وتضع 

فالتطوير لعناصر العملية . ة هي التي تهتم بتنفيذهاواإلدارة المدرسي. البرامج للعملية التعليمية
التعليمية وخاصة عنصر المناهج التعليمية يستلزم التغيير الواعي الموجه بواسطة اإلدارة 
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المدرسية الواعية وٕادراكها ألهمية تطوير عناصر العملية التعليمية بالمؤسسات التعليمية 
  .ربية والتعليملتحقيق األهداف الطموحة للمجتمع وقطاع الت

، ويقال نهج األمر على الطريق الواضح: يطلق المنهج لغة: التعليمية هجامفهوم المن -

بها  والمنهج هو الوسيلة التي يتوصل ،إذ أوضحه والمنهاج هو الطريقة المستقيمة الواضحة
: ، وقد ورد مصطلح المناهج في القرآن الكريم في قوله تعالىإلى تحقيق األهداف المنشودة

اللغوي الذي والمعنوي . أي طريقا واضحًا مستقيماً . �ولكل جعلنا منكم شرعة ومنهاجاً �
يتالءم وهذا المجال هو اعتبار المناهج وسيلة التربية لتحقيق األهداف المنشودة ويطلق 

مجموعة المعلومات والمقررات الدراسية التي يقدمها المعلم ( :أنها اصطالحًا على المناهج
فالمنهج يشمل برامج والبرامج تشمل مقررات والمقررات ). (للمتعلم داخل الفصل الدراسي

تشمل وحدات والوحدات تشمل عدة دروس يومية يقدمها المعلم للمتعلم داخل الفصل 
  )7().الدراسي

  : أهمية المناهج التعليمية-
  : ع أهمية المناهج وتطويرها من النقاط اآلتيةتنب

في الدور الذي يقوم به من سير المؤسسات التعليمية وٕاعدادها لألجيال الناشئة  )1
 .الشكل الذي يتفق مع فلسفة المجتمعو والمتعلمة 

مساعدة المتعلم على فهم طبيعة مجتمعه من حيث نظمه ومؤسساته وكيفية التفاعل  )2
 .المجتمع وترابطهبينها بما يحقق تماسك 

اإلسهام في تحقيق تكيف الفرد لمجتمعه عن طريق إبراز دوره فيه وواجباته نحو مقابل  )3
 .للحقوق التي يوفرها له مجتمعه

يسهم المنهج في تنمية روح التعارف بين المتعلمين عن طريق توجيههم بالقيام باألنشطة  )4
مل الجماعي داخل المدرسة الجماعية التي تزيد تقوية أواصر التعارف والمحبة والع

 .وخارجها
ن المنهج التأكيد على قيمة التنافس الشريف بين المتعلمين الذي يحقق التفوق يمكّ  )5

وذلك عن طريق توفير جو مدرسي مناسب يثير على الروح بينهم مثل تقدم  ؛والتقدم
 .مواقف تعليمية علمية تحقق روح التعارف وتؤكده وتبعد عن النمطية والجمود
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ن المنهج المدرسي التعامل مع مفهوم االحتواء كشكل من أشكال التفاعل يمكّ  كذلك )6
 .حوله ءع النشاالجتماعي عن طريق تضمينه أهم القيم التي تجم

يعمل المنهج المدرسي على إكساب التالميذ القدرة على التكيف لما هو مرغوب فيه من  )7
 .مستحدثات عصرية ال تهدد القيم العربية واإلسالمية

 هونقد التراث وتاريخها وقيمها وخبرات اآلباء واألجداد من السلف الصالح وتحليله نقل )8
وتقويمه للتعرف على جوانب القوة والضعف فيه واالستفادة منه في تهيئة جو من اإلبداع 

 ) 8(.واالبتكار من أجل حل بعض مشكالت العصر

المنهج القديم التقليدي نتيجة االنتقادات التي وجهت لمفهوم  :مفهوم المنهج الحديث -

وظهور الكثير من النظريات التربوية شاعت الدعوة لتبني مفهوم حديث وواسع للمنهج يأخذ 
وقبل التحدث عن المفهوم الحديث . بعين االعتبار اإلخفاقات التي مر بها المنهج التقليدي 

منظور وأهمها ما للمنهج البد من المرور بالعوامل التي أسهمت بشكل كبير في األخذ بهذا ال
  :يأتي 

نتائج البحوث والدراسات المتعلقة بالمناهج والتي أظهرت تخلف المناهج القديمة التقليدية  )1
 .عن مواكبة وتلبية حاجات المجتمع

التغيرات الحادة التي عاشها العالم على مستوى االنفجار المعرفي والتقدم التكنولوجي  )2
از أجواء الفضاء وبواطن األرض وأعماق البحار جتانجازات العقل البشري الذي إ الهائل و 

والمحيطات حيث تستدعى تلك التغيرات مواكبة المدرسة المنفذة للعملية التعليمية لها 
 .كونها مؤسسة اجتماعية هامة

 .الطلب المتزايد على العلم )3
 .هاالمشكالت االقتصادية واالجتماعية والثقافية والسياسية التي تؤثر في التربية وتتأثر ب )4
المنظور الحديث لعلم النفس والمتعلق بطبيعة المتعلم وخصائصه النفسية والعقلية  )5

 )9(.ها في رفع العملية التربوية والتعليمية إلى األماموالجسمية وكيفية استثمار 
كل الخبرات  هو :(تي المنهج الحديث يتخلص في اآل ن مفهومإيمكن القول  اً عمومو 

أو األنشطة أو الممارسات المخططة والهادفة التي توفرها المدرسة لمساعدة المتعلمين على 
 داخل نتاجات التعليمية المنشودة بأفضل ما تستطيعه قدراتهم سواء كان ذلكتحقيق اإل

  ).الفصل الدراسي أو خارجه
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  : ي احتواءه علىًا يقتضمفهوم المنهج الحديث مفهومًا واسع يصيرومن خالل هذا التعريف 
 .معلومات حقيقية ذات مغزى ومعنى عند المتعلم تؤثر فيه وتغير من سلوكه )1
 .معان ومفاهيم تحافظ على التراث ، وتعاين الواقع المعاصر وتعمل من أجل المستقبل )2
 .أساليب حديثة في كشف قدرات المتعلمين وتنميتها وتطوير شخصياتهم )3
والميول العلمية واالجتماعية كاالتجاه نحو العلم أو نحو القيم رس االتجاهات غما يتعلق ب )4

المرغوبة أو نحو الصحة العامة أو نحو مظاهر الجمال وغير ذلك من األمور المرغوبة 
 .والمحببة في الحياة

القدرة على تحقيق القابلية االجتماعية للمتعلم داخل المدرسة أو خارجها أو ما يسمى  )5
 .مرغوببالتكيف االجتماعي ال

 )10(.معايشة حركة التغير العالمية في كل مرافق الحياة والتكيف المستمر لها )6

  :عناصر المنهج الحديث -
  : يتكون المنهج من عناصر أربعة أساسية هي 

لما كانت التربية عملية مخططة ومقصودة كان لزامًا أن تكون  :األهداف التعليمية  )1
األهداف التعليمية المحور األساسي في العملية التربوية والتي تعتبر من أهم التغيرات 

 نّ إالتي نتوقع أن يحدثها المنهج في شخصيات المتعلمين وبعبارة أخرى يمكننا القول 
نتيجة  ،حدوثه في شخصية المتعلم لتغيير سلوكي نتوقع هدفالهدف التعليمي هو 

لذلك لكي نحدد الخبرات أو المواقف . لمروره بخبرات تعليمية وتفاعله مع موقف تدريس 
مجموعة من األهداف  بتجديدالتعليمية التي يحتويها المنهج البد أن ترتبط هذه العملية 

 )11(.التي تسعى العملية التربوية والتعليمية لتحقيقها
بالمحتوى كل ما يصيغه مخططو المناهج من خبرات سواء كانت  يقصد :المحتوى )2

خبرات معرفية أو انفعالية أو نفسية أو حركية بهدف تحقيق النمو الشامل المتكامل 
للمنهج فإن المحتوى  ثل الخطوة األولى والمدخل الرئيسللمتعلم فإذا كانت األهداف تم

بمعنى أن العالقة بين  ،باألهداف مباشرةيمثل الخطوة الثانية التي ترتبط واختياره 
: اآلتيهذه العالقة تتطلب اإلجابة على السؤال  ،المحتوى واألهداف عالقة قوية ومتينة

وهذا يستحسن ضرورة توفر معايير .  ؟رات التعليمية تؤدي إلى تحقيق األهدافبالخ أيّ 
يق األهداف بأعلى ها اختيار المحتوى المالئم ووضعه للمنهج لتحقئصادقة يتم في ضو 
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مستوى من الكفاءة وبعد عملية اختيار المحتوى تنشأ نوعية أخرى من األسئلة عن كيفية 
تنظيم هذا المحتوى واألسس التي تتبع في هذا التنظيم وتصنيفه في سنوات الدراسة 

دانية فإنه من جولما كانت أهداف المنهج تتضمن أهداف معرفية ومهارية وو . المختلفة 
ومع أننا  ،أن يكون المحتوى يتضمن خبرات تنتمي إلى هذه المجاالت المختلفة الطبيعي

نرى أنه ال يمكن الفصل بين مجاالت السلوك اإلنساني المعرفية والمهارية والوجدانية 
فإن تصنيف محتوى التعلم وفقًا لهذه المجاالت هو عملية ضرورية التخاذ القرارات فيما 

 )12(.ومكوناته األخرىيتعلق بتنظيم محتوى المنهج 
يقصد بطرق التدريس كيفية توصيل المادة التعليمية للمتعلمين  :طرق التدريس ووسائله )3

باختالف المادة التعليمية والموقف التعليمي ولذلك تنوعت طرق التدريس وهي تختلف 
فمنها طرق المناقشة والحوار واإللقاء والمحاضرات وطريقة حل المشكالت وغيرها من 

ومما ال شك فيه فإن فعالية ما يقوم المعلم بتدريسه للمتعلمين يتوقف إلى حد .  الطرق
كبير على الطريقة أو الكيفية التي يدرس بها وعلى نوع الخبرات المراد للمتعلمين أن 
يتعلموها ، فلكل خبرة وموقف تعليمي تفرض على المعلم ضرورة اختيار طرق وأساليب 

 .تدريسية معينة
طبيعة المادة المراد تدريسها : عتمد على أسس كثيرة أهمهاتإن اختيار طريقة التدريس 

ومدى . للمتعلمين وخصائص نمو المتعلمين ونوع ومستوى التعلم الذي يرغب المعلم تحقيقه 
كل ذلك يؤدي لنا أن اختيار طريقة . اقتصادية الطريقة من حيث الجهد والوقت والتكلفة 

عشوائيًا يخضع لرغبات ومزاج المعلم بل هو يعتمد على  ال المعينة ليس أمر التدريس والوسائ
األسس التي يتطلب األخذ بها عند اختيار طريقة التدريس والوسائل المعينة إلى جانب البيئة 

  )13(.واإلمكانيات المتاحة
بوية التقويم هو العملية التي يتم بها إصدار حكم على مدى تحقيق العملية التر  :التقويم )4

والتعليمية أهدافها المخططة ومدى تحقيق أغراضها والكشف على نواحي القصور في 
لتالفي هذا اقتراح الوسائل واألدوات  من ثمّ العملية التربوية والتعليمية أثناء سيرها و 

ولما كانت العملية التربوية التعليمية تتضمن تحديد األهداف واختيار  ،النقص والقصور
ة المختلفة لتحقيق هذه األهداف تم تقويم الوسائل وأوجه النشاط في الوسائل واألنشط

لذلك فالتقويم وثيق الصلة باألهداف والتخطيط والتنفيذ والنتائج . ضوء األهداف المنشودة
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، هذه العمليات جميعها تتطلب وتجويد النتائج المرجوة  وهو بدوره يسعى إلى تحسين
لذلك ال . التالي تغيير التخطيط والتنفيذ للمنهج ذاتهتغيير األهداف والوسائل والنشاط وب

يمكن بناء أي منهج دراسي دون األخذ في االعتبار لألساليب التقويمية التي تتضمن 
 )14(.تخطيط هذا المنهج وتنفيذه وقياس أثره

حيث أن : قصور المناهج التعليمية الحالية :دواعي تطوير المناهج التعليميةمبررات و  -

ة طويلة ويتمثل المناهج التي وضعت في وقت من األوقات غير مالئمة لتستمر فترة زمني
  )15(:تي هذا القصور في اآل

 .عدم وجود فلسفة تربوية واضحة ومحددة للمنهج )1
 .الخلط الشائع في تحديد وصياغة أهداف المنهج )2
 .وجود أخطاء معينة في محتوى المقررات الدراسية )3
 .التعليمية المستعان بها في المنهجقصور في الوسائل  )4
 .عدم كفاية األنشطة التعليمية بالنسبة للمنهج )5
 .وجود قصور في برنامج التقويم التربوي )6
 .وجود معوقات إدارية )7
  .تطوير األسس التي يبنى عليها المنهج )8

  : عملية تطوير المناهج التعليمية -

إن مفهوم التطوير مرتبط بمفهوم المنهج ذاته قديمًا وحديثًا حيث أن التربية  :مفهوم التطوير

القديمة كانت تنظر إلى المنهج على أنه مجموعة من المقررات والكتب الدراسية التي يجب 
حشوها في أذهان المتعلمين وذلك عن طريق التلقين والحفظ فإن عملية التطوير كانت 

ات والكتب بطرق وأساليب مختلفة لتحقيق الهدف الموضوع تقتصر على تعديل تلك المقرر 
  )16(.من أجله

وذلك العتقادهم أن هذه المعلومات تنمي الجانب العقلي لدى التالميذ وتكسبهم العادات      
 ؛ومن ثم كان هذا التطوير جزئياً  ،التي ينشدها المجتمع كافة والقيم واالتجاهات المطلوبة

وأهمل الجانب الوجداني  ما، الجانب المعرفي إلى حدكهتم ببعض جوانب التلميذ األنه 
ولم يتم اعتماد  ،كما أهمل العديد من جوانب العملية التربوية والتعليمية. والنفسي والحركي
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واعتمد على اآلراء الشخصية مما ترتب عليه  ،األسلوب العلمي والتجريب في عملية التطوير
داف وبتطوير مفهوم المنهج وفي ظل مفهومه الشامل على أنه مجموعة من عدم تحقيقه لأله

الخبرات واألنشطة التي تقدمها المدرسة تحت إشرافها للتالميذ بقصد احتكاكهم بهذه الخبرات 
فإن التطوير قد اختلف معناه واتسعت مجاالته وتناول جميع عناصر المنهج . وتفاعلهم معها

فهنا التطوير عملية شاملة فهي تتناول أهداف المنهج والخبرات . فيهوجوانبه والعوامل المؤثرة 
الدراسية وطرق التدريس والوسائل المعنية واإلدارة المدرسية والمكتبات ووسائل التقويم ومدى 

وبهذا المفهوم لعملية التطوير لم يعد االهتمام بما . دقتها ومناسبتها لألهداف المحددة سلفًا 
لتعليمية من معلومات ومقررات دراسية للتلميذ نفسه وبيئته التي يعيش فيها تقدمه المؤسسات ا

وذلك لمساهمة المنهج حل  ،والمجتمع الذي ينشأ فيه وطبيعة المادة الدراسية ومتطلباتها
مشكالته وتحقيق أهداف التربية حيث أن المناهج الدراسية تخضع لعمليات نقد ومراجعة 

ختالفات في حاجات المتعلمين وطبيعة المعرفة ونوعها وطرق وذلك بسبب اال ،وتقييم مستمرة
التدريس واألنظمة وعليها فإن المناهج التعليمية التي توضع في فترة زمنية معينة تصبح قليلة 
األهمية بعد عشر سنوات إذا لم تتعرض لعمليات المراجعة والنقد واإلضافة أو الحذف 

هندسة المنهج يتم فيها تدعيم جوانب القوة  فالتطوير هو عملية من عمليات. والتعديل
وفي كل عنصر من عناصر المنهج تصميمًا وتقويمًا  ،ومعالجة أو تصحيح نقاط الضعف

وتنفيذًا وفي كل عامل من العوامل المؤثرة فيه وفي كل أساس من أسسه وفي ضوء معايير 
 )17(.محددة وطبقًا لمراحل معينة

هناك مجموعة من الخطوات التي تتبع عند : )18(خطوات تطوير المناهج التعليمية-

من  يءن تسلسل هذه الخطوات قد يعتريه شالقيام بعملية تطوير المناهج التعليمية إال أ
التغيير وفقًا التجاهات المطورين أنفسهم ووفقًا للظروف والدوال االجتماعية واالقتصادية 

ج التعليمية البد من اإلحساس بضرورة وقبل البدء في عملية تطوير المناه ،والفكرية السائدة
وهناك مجموعة من العوامل التي تساهم في . الحاجة إلى عملية التطوير للمناهج التعليمية 

. هبوط مستويات الخريجين . مثًال سوء نتائج االمتحانات . تكوين وتدعيم هذا الشعور 
  .ياً شكوى وعدم رضا الجماهير من سوء المناهج التعليمية السائدة حال
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  : ويمكن إتباع عدد من الخطوات لتطوير المناهج التربوية والتعليمية أهمها 
  : تحديد إستراتيجية علمية عملية للتعليم : أوًال 
  .دراسة الواقع الحالي في ضوء اإلستراتيجية المرسومة: ثانياً 
  .وضع خطة علمية عملية عصرية لعملية تطوير المناهج التعليمية: ثالثاً 
  .التخطيط التفصيلي لجوانب المنهج المدرسي المختلفة: رابعاً 

وضع خطة عامة لتجريب المقترحات المتعلقة بعملية تطوير المناهج التربوية : خامساً 
  )19(.والتعليمية

إن التطوير : األسس التي يجب مراعاتها في عملية تطوير المناهج التعليمية-

أسس علمية وعملية وٕان هذه األسس إذا تم األخذ المطلوب هو التطوير القائم على استخدام 
بها ومراعاتها في عملية التطوير للمنهج المدرسي من وقت آلخر تجعل هذا المنهج يقف 
على أرض صلبة ويسهم مساهمة فعالة في تحقيق األهداف التربوية والتعليمية ومما سبق 

  )20(:نؤكد أن عملية التطوير يجب أن تراعي عدد من األسس أهمها
 .التخطيط )1
 .مراجعة األهداف التربوية والتعليمية وٕاعادة صياغتها )2
 .إسناد عملية التطوير على دراسة علمية للتلميذ )3
 .إسناد عملية التطوير على دراسة علمية للمجتمع )4
 .إسناد عملية التطوير على دراسة علمية للبيئة )5
 ).العولمة ( مواكبة التطوير لالتجاهات العالمية  )6
 .التجريب )7
 .الشمول والتكامل )8
 .التعاون )9

 .االستمرارية )10

من الشروط الالزمة لتحقيق أي  :دور اإلدارة المدرسية في تطوير المناهج التعليمية -

تجديد أو ابتكار في النظام التعليمي عامة وفي تطوير المناهج التعليمية خاصة هو توفر 
عالية من الكفاءة معد إعدادًا إدارة مدرسية واعية عصرية بمزولة بمدير المدرسة على درجة 

تربويًا ومهنيًا وممن توفرت فيه المعرفة الجديدة والمستمرة واألدوات الحديثة للتعليم في مجال 
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وبالنسبة لتطوير المناهج التعليمية ألي مرحلة تعليمية . والتقويم  )21(التحليل والبحث
لحاجات التالميذ واحتياجات ومستواها ونوعها فهو أمر ال غنى عنه في كل مدرسة استجابة 

فيجب أن يكون تطوير المناهج التعليمية عملية مستمرة وهامة وال . متغيرة في كل مجتمع
تقل في أهميتها عن عملية بنائه لدرجة أن من يتولى بناء المنهج يضع في نفس الوقت 

 ألن بناء المنهج وتطويره يشترك في كل منها مجموعة من ؛نصب عينيه أسس تطويره
التلميذ والبيئة : حيث تتشابه أسس البناء بأسس التطوير وهما معًا ينصبان على. األسس

فالتطوير يركز على ما طرأ على كل عنصر من هذه العناصر من تغير . والمجتمع والمعرفة
، حيث يجب مراعاة ميول التالميذ واتجاهاتهم وحاجاتهم وقدراتهم مفيد لبناء المنهج

أما عند تطوير المنهج فمن الواجب معرفة ما طرأ على التالميذ . شكالتهمواستعداداتهم وم
من تغيير في ميولهم واتجاهاتهم وحاجاتهم وقدراتهم واستعداداتهم ومشكالتهم وفقًا لحجم 
التغير ونوعيته واتجاهاته والذي تتأثر به عملية التطوير وال يمكن أن تبدأ عملية التطوير 

 إذا سبقها إحساس قوي وشعور عميق بضرورة الحاجة إلى التطوير بداية سلمية وموفقة إال
وهناك مجموعة من العوامل التي تساهم في تكوين وتدعيم هذا الشعور واإلحساس عند 
اإلدارة المدرسية وعلى رأسها مدير المدرسة بأن هناك ضرورة وحاجة ماسة لتطوير المناهج 

  )22(:التعليمية وأهم هذه العوامل هي 
مستوى التحصيل الدراسي للتالميذ والخريجين بشكل يثير عدم الرضا من جانب  هبوط )1

 .المسئولين بالمؤسسات اإلنتاجية والخدمية المختلفة داخل المجتمع
إجماع الرأي العام على أن المناهج التعليمية قد وصلت لدرجة من السوء تستدعى عملية  )2

 .التطوير
لليبية ومراكز البحوث التربوية التي تشير إلى نتائج بحوث ودراسات علمية بالجامعات ا )3

عدم صالحية بعض جوانب المناهج التعليمية متمثلة في األهداف والمحتوى والوسائل 
 .المعينة والطريقة التدريسية والتقويمية

ألنها تثير  ؛سوء نتائج االمتحانات في المراحل التعليمية المختلفة خاصة نتائج الشهادات )4
 .غالبية أفراد المجتمعأولياء األمور و 

 اوطورت نظمها ومناهجها وقطعت شوط هانفسالتطلع إلى بلدان أخرى كانت في الحالة  )5
 .في مجال التقدم واالزدهار  اكبير 
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ولين بالتعليم بما فيهم مديري ؤ وبظهور هذه العوامل وربطها ببعضها يوجد لدى المس   
الحالية بها قصور وأخطاء تجعلها غير إدارات المدارس إحساس بأن المناهج التعليمية 

قادرة على تحقيق األهداف المنشودة ، وبالتالي يتولد إحساس آخر بضرورة الحاجة إلى 
التطور فهو عملية شاملة وٕارادية وديناميكية شاملة بمعنى أنها تنصب على جميع الجوانب 

الكتب الدراسية وطرق فعند تطوير المناهج التعليمية البد من تطوير المقررات الدراسية و 
أما . التدريس والوسائل التعليمية وأساليب وطرق التقويم واألنشطة اإلدارية والمكتبات

أما دينامكية ألن جميع . اإلدارية فهي تعني أنها تتم بإرادة اإلنسان ورغبته الصادقة 
  .هاثر في العناصر األخرى ويتأثر بالعناصر تدخل فيها في تفاعل مستمر وكل عنصر يؤ 

 )23( :وتطوير المناهج التعليمية يقوم على عدة مبادئ أهمها  
إن التطوير يبدأ بمناقشة النقد والقدرة على تحديد األخطاء وجوانب العنف ونواحي القصور  .1

عن طريق الدراسة المستفيضة والبحث كافة الموجودة في المنهج ومناقشة التجارب الجديدة 
قضاء على هذه األخطاء والتخلص وأوجه الضعف وذلك محاولة لل ،العلمي المستمر

 ،يمكن إحداث عملية التحسين المقصود ،وتالفي نواحي القصور على أساس علمي سليم
دونه ال يمكن أن تسير األمور في من وقد أصبح البحث العلمي أساسًا لكل عملية ناجحة و 

 .الطريق الصحيح
فهو  ،طريقة فعالة لتحقيق الهدف يعدوضع تنظيم وظيفي يرتبط بالحاجة وهذا التنظيم  .2

يساعد على تماسك الجماعة ونمو األفراد وتوفير الطمأنينة الالزمة من خالل البدء 
بمشكالت واقعية من حياة األفراد واستخدام لغة مباشرة بسيطة ال تتضمن هجومًا أو تحديًا 

وتوفير ألشخاص لوتنمية شعور إجماعي قوي مع االحترام الكامل ومناقشة األفكار 
المصادر الضرورية الالزمة كالمال والوقت والمواد والمتخصصين وتوفير جو الحرية 

 .التلقائية
أن ينصب برنامج المنهج وتحسينه على مدارس تقع في وحدة جغرافية تسمح باالتصال  .3

 .الشخصي بين األفراد المشتركين فيه
 .الموازنة بين التدرج والسرعة في الوصول إلى إحداث التغير .4
 .ضرورة توفير الميزانيات واإلمكانات المادية والتخصصيين .5
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استمرار تعديل البرنامج في ضوء التقويم المستمر للمنهج وتقويم المنهج يتم من خالل  .6
 :  اآلتي

تحليل النتائج التربوية عن طريق االختبارات وسجالت السلوك والمقابالت واالستفتاءات   ) أ
 .والمتابعة

 .مناهج مختلفة تقارن تجريبيًا مع األخذ بأحدث االتجاهات العالميةتحليل نتائج التعلم من   ) ب
فعند وضع السياسة العريضة . تحليل درجة تأثير المناهج إيجابيًا أو سلبيًا بعوامل خارجية   ) ت

 )24(: للمناهج ورسمها أن يراعي النواحي التالية 
 .أن تهدف المناهج على أنشطة وخبرات يتعلمها التلميذ - 1
ناهج إلى ما تهدف إليه الدولة وما تسعى إلى تحقيقه من شؤون سياسية أن تهدف الم - 2

 .واقتصادية واجتماعية
أن تسعى المناهج إلى إكساب التلميذ المهارات العقلية والسلوكية والحركية واالجتماعية  - 3

 .تعنيه على التكيف مع البيئة والمجتمع
ظروف الدراسية البيئية فيمكن أن تتسم المناهج بالمرونة والنمو وتتيح الفرص لتكيف ال - 4

 .تطويرها وفقًا لالتجاهات الجديدة القومية والتربوية واالجتماعية واالقتصادية للمجتمع
أن تمثل المناهج فلسفة المجتمع وما ترمي إليها خطتها في التنمية كالحفاظ على القيم  - 5

والتدريب وتحقيق  الدينية واإلسالمية وتنمية القوى البشرية عن طريق التوسع في التعليم
معدل مرتفع للنمو االقتصادي عن طريق تنمية الموارد االقتصادية وتحسين التنظيم 

 .اإلداري واإلجراءات الحكومية
أن تناقش المناهج حياة المجتمع وٕامكاناته وموارده ومصادر ثروته وما فيه من تقاليد  - 6

 .وعادات وقوانين ولوائح
تعليمية نحو تحقيق أهداف المرحلة وأن يتصل منهج كل أن تسير المناهج في كل رحلة   - 7

 .مادة بحياة التلميذ والحياة في البيئة التي يعيش فيها
فة وأن يتوفر في أعضائها أن يقوم بوضع المناهج لجنة تتشكل من مستويات تربوية مختل - 8

 .طالع والقدرة على االقتباس وكفاية الخبرة والتجربةسعة اال
جديد في عدد من المدارس وتتابع نتائجه وٕاذا حقق نجاحًا أمكن أن يجرب كل منهج  - 9

 .تعميمه على جميع المدارس
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 .توفر كل اإلمكانيات المادية والبشرية التي تجعل منه مادة حية -10
 .أن يحتوي المنهج على مادة دراسية يمكن للتلميذ أن يستخدمها في الحياة -11
والوسائل التكنولوجية الحديثة في  إدخال األساليب الجديدة بمجرد أن تتوفر األدوات -12

 .العملية التعليمية
يعملون على تحقيق التكامل سالمناهج برامج تدريب خاصة للذين  وأن يعد مطور  -13

 .التعليمي بين المنهج والتكنولوجيا
يجب أن يشمل المنهج توجيهات المعلم توضح أهداف المنهج وتتعرض لطرق التدريس  -14

 .التطبيقاتوالتجارب والنماذج واألمثلة و 
أن يقوم تطوير المناهج وتخطيطها على أسس البحث العلمي في جميع مجاالت  -15

 )25(.الحاجات التعليمية
المعلم ك(راء كل من له عالقة بالتعليم آأن يتم في عملية تطوير المناهج التعليمية أخذ  -16

إدارات المدارس  يوالمفتش التربوي والخبراء في التعليم وأولياء األمور ومدير 
واألخصائيين النفسيين واالجتماعيين والخبراء والمشرفين على المؤسسات التي لها عالقة 

واالستفادة من أساتذة  الجامعات المتخصصين في التربية وعلم النفس واإلدارة ) بالتعليم
 .التعليمية والتخطيط التربوي

مية بالقيام بالدراسات العلمية وتحليل يجب أن تتعاون اإلدارة المدرسية مع اإلدارة التعلي
نتائجها قبل الشروع في بناء وتطوير المناهج التعليمية على مستوى كل مرحلة تعليمية 

 ).ثانوي مهني –ثانوي فني  –ثانوي تقني  –ثانوي عام  –إعدادي  –ابتدائي (

  : نتائج البحث
التعليمية وفي مقدمتها المناهج عدم إدراك اإلدارة المدرسية بأهمية تطوير العناصر  )1

 .التعليمية
قصور اإلدارة التعليمية في إجراء دورات تدريبية لمديري إدارات المدارس على تحسين  )2

 .وتطوير المناهج التعليمية
قصور اإلدارة التعليمية والمدرسية في قيام دراسات وبحوث حول عناصر العملية  )3

 .التعليمية
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لى تخطيط وتطوير المناهج التعليمية أسس وخطوات عدم مراعاة الجهات المسئولة ع )4
 .تطوير المناهج التعليمية

عدم تنبيه اإلدارة المدرسية وزارة التربية والتعليم وٕاداراتها حول ضعف المناهج التعليمية  )5
 .القائمة ويجب العمل على تطويرها بتقارير علمية دورياً 

ية التعليمية وطرق تحسينها وتطويرها حول العمل عدم قيام اإلدارة التعليمية بورش علمية )6
 . يحضرها مديري إدارات المدارس والمشرفين التربويين والمعلمين باستمرار

  : التوصيات
كفاءة الإيجاد إدارة مدرسية واعية عصرية وعلى رأسها مدير مدرسة على درجة عالية من  )1

 .لكل مدرسة
 :تي ام باآلدارة التعليمية للقيالتنسيق بين إدارات المدارس واإل )2

ضعف كل القوة و مواطن ال التقويم المستمر لعناصر العملية التعليمية للتعرف على -
 .منها

لها حلول التعرف على المعوقات التي تواجه العملية التعليمية والعمل على إيجاد  -
 .سريعة

التعرف على مدى مسايرة المناهج التعليمية لمستجدات وتطورات وتغيرات العصر  -
 .التعليموتكنولوجيا 

التعرف على مدى إشباع المناهج التعليمية لميول ورغبات المتعلمين وتمشيه مع  -
 .قدراتهم واستعداداتهم العقلية ، الجسمية ، النفسية ، الروحية

شى مع االتعرف على مدى مساهمة المناهج التعليمية في إعداد كوادر ومخرجات تتم -
 .احتياجات سوق العمل

ي تحتاج فيها المناهج التعليمية لتطويرها وتحسينها وآلية التعرف على الجوانب الت -
 .وأساليب تحقيقها

على اإلدارة المدرسية أن تتعاون مع المعلمين والمشرفين التربويين وأولياء األمور على  )3
عقد اجتماعات دورية لمناقشة المشاكل التي تواجههم في المناهج التعليمية والعمل على 

 .تحسينها وتطويرها
 .توظيف اإلذاعة المدرسية في إثراء المناهج التعليمية علىالعمل ة ضرور  )4
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يجب أن يتم التعاون بين اإلدارة المدرسية والمعلمين في اختيار أساليب وطرق التدريس  )5
 .المناسبة لنحو ورغبات وميول التالميذ مع مراعاة الفروق الفردية بينهم

ى لمدرسة وتدريب المعلمين علضرورة توفير المعامل والمختبرات الحديثة داخل ا )6
 .استعمالها

االهتمام بالمكتبة المدرسية بتوفير الكتب والدوريات الحديثة والتي لها عالقة بالمناهج  )7
 .التعليمية وربطها بشبكة المعلومات الدولية

 .تشجيع المعلمين على القيام بالدراسات والبحوث لتطوير المناهج التعليمية )8
 .لمدرسته مقيمدير إدارة المدرسة بدورة كمشرف تربوي ضرورة التزام م )9
ضرورة أن تكون المناهج التعليمية متمشية مع قدرات وميول ورغبات المتعلم وظروف  )10

 .وثقافة المجتمع المحلي والعالمي
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  الموارد التعليمية المفتوحة كأداة لتطوير العملية التعليمية من خالل التنمية 

  المهنية للمعلمين

  سعد محمد الودان . أ                                                                  
   جامعة المرقب -قصر األخيار كلية اآلداب والعلوم                                                          

 

  :الملخص
ها تأثير ، وخصائصها ،و الموارد التعليمية المفتوحةمعرفة مفهوم  إلىهدف هذا البحث ي      

دوار ومهارات المعلمين للتعامل مع بيئات أالتعرف على ،فضًال عن البيئة التعليميةعلى 
للتنمية المهنية كأداة  الموارد التعليمية المفتوحةالتحديات التي تواجه ، و الرقميالتعلم 

الموارد التعليمية تم تقديم توطئة ومفهوم : تيولتحقيق هذه األهداف اتبع الباحث اآل .للمعلمين
عن مميزاتها والفوائد المحتملة من تبني فكرة  الموارد  هذا فضًال ، ونشأتها وتطورها المفتوحة

 التطرقوتم .  اإلبداع وٕامكانية، في الكفاءة، وتخفيض الكلفة كاألفضليةالتعليمية المفتوحة، 
كاالستمرارية، وحقوق النشر  بعض التحديات والقيود التي تواجهها الموارد التعليمية المفتوحةل

مهمة  أداة وتعد التنمية المهنية. وقابلية التبادل واإلتاحة، والتراخيص، وضمان الجودة
 ، والنمودوار المعلم أطرأ على  التغير الذي، ، ومن مبررات االهتمام بهاالمعلم أداءلتطوير 

 تم إبراز األدوارو . ، وتحدي جودة النوعية في التعليم المعرفي في كل التخصصات
 :وتوصل الباحث إلى بعض النتائج وهي. المعلم ى والمهارات التي فرضتها الثورة الرقمية عل

 .تعليمية متطورة تسهم في انتشار التعليم الحر  إستراتيجيةالموارد التعليمية المفتوحة   .1
 .التعليمية المفتوحة في التنوع الثقافي واألكاديمي من خالل الخبراء والعلماء تسهم الموارد .2
 .تساعد الموارد التعليمية المفتوحة في خفض التكلفة االقتصادية لعملية التعلم .3
، والسيما في ظل هذا التطور التكنولوجي وانعكاساته لتنمية المهنية للمعلم شيء أساسيا .4

 .مية على مكونات العملية التعلي
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Abstract : 
   The concept of open educational resources is the main concern of 

this research paper. As an important tool for preparing and developing 

qualified teachers this paper will study the features of the open 

educational resources and its influence on the learning environment, 

besides to the teachers’ role and skills in dealing with digital learning 

environment. This study has been presented the developing history of 

the open educational resources with the advantages and possible 

benefits of applying them, such as efficiency, creativity and reducing 

its costs. 

Various challenges and limitations were addressed, like the copyright 

and licensing, in addition to the quality assurance, availability, 

interoperability and continuity. The variation in teacher roles as one of 

the motivations for the teachers’ interest, the cognitive development in 

all disciplines and the quality challenges in education as well as the 

roles and skills imposed by the digital revolution on teaching were 

emphasized. As final objectives this research paper reached the 

following targets:  

1. Open Educational Resources is an advanced educational strategy 

that contributes to the spread of free education. 

2. Open Educational Resources contribute to cultural and academic 

diversity through experts and scientists. 

3. Open Educational Resources help reduce the economic cost of the 

learning process. 

4. Professional development of the teacher is essential, especially in 

light of this technological development and its impact on the 

components of the educational process. 

  
  :مقدمةال


� ا����و��تتزايد أهمية   �
والسيما اإللكترونية منها في المؤسسات  ا��وارد ا����
والطالب  أعضاء هيئة التدريساألكاديمية كالجامعات والكليات كون المستفيدين منها من 

وأبحاثهم ولتطوير الذين يتميزون بالطلب المتزايد على المعلومات؛ وذلك إلعداد محاضراتهم 
تولي الجامعات والمؤسسات األكاديمية في تقديم مصادر  أنقدراتهم ومهاراتهم، وهذا يستلزم 

  .ونشر المقررات بشكل مفتوح  وموارد مثل المكتبات الرقمية وقواعد البيانات
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لمستوى النهضة العلمية والثقافية  ابلد من بلدان العالم معيارً  أيعد التعليم في يُ و 
 واحداً  يعد ألنه ؛تطويره بلد كل تحاول الذي السالح هوجتماعية التي بلغها ذلك البلد، و واال
قي الحضاري الذي يطمح له المجتمع، والتعليم عنوان للر " العالم، في األساسية الركائز من

على  ينبئ، وهو مجتمع ألي، ألنه يمثل الدعامة األساسية وتسعى إليه القوى الحية فيه
 الحوات( "قدرات البلد في تأهيل مواردها البشرية في شتى التخصصات وعلى مستوى رفيع

  . )13:2004، وآخرون
 في الرقمية الثورة بظهور االتصال سائلو على طرأ الذي التطور أن فيه شك ال ومما

 لالتحو في الواضح أثره له كان ،والعشرين الحادي القرن وبداية العشرين القرن نهاية
 االستفادة تعاظم مع خاصة ،الرقمية ةاألنشط إلى العادية الحياتية األنشطة من التدريجي

 البيئات على أثرت قد الرقمية الثورة هذه أن شك وال ،الدولية المعلومات شبکة إمکانات من
 التخطيط عند الضروري من كان لذلك القريب، المستقبل في تأثيرها سيزداد بل ،التعليمية

 العصر معطيات مع يتناسب بما مهنيا المعلمين تنمية باالعتبار يوضع أن المستقبلي للتعليم
فالتعليم هو عملية مشاركة للمعرفة وليس استحواذًا لها أو  التعليم، على وانعكاساته الرقمي

فقد ظهر في بداية القرن الحالي اتجاه تأسس على العديد من المحاوالت لبعض . التكتم عليها
المصادر  يالمؤسسات التعليمية لتيسير عملية الحصول على المعرفة لمن يريدها وه

  .) 2013شقور ، ( المفتوحة التعليمية
إن اهتمام الجامعات بتحديث مناهجها وخططها األكاديمية ينبغي أن يواكبه تحديث في 

في مجال تكنولوجيا المعلومات واالتصاالت، حيث يالحظ أن  هيئة التدريسقدرات أعضاء 
زال يقاوم التغيير، كما أن المقررات ال هيئة التدريسهناك عددًا ال بأس به من أعضاء 

الدراسية وٕان كانت تبدو طموحة إال أنها بحاجة إلى المزيد من التحديث والتطوير أخذًا في 
  . االعتبار مالحظات سوق العمل واحتياجاته

  :مشكلة البحث
 خالل من إنساني، مجتمع ألي وملحة ضرورية حاجة المفتوحة التعليمية الموارد تعد      

 في العدالة وتحقيق التدريس، فاعلية تحسين في لفائدتها نظًرا والتربوية التعليمية مؤسساته
 ليكون  التعليم تطوير أساسيات من أساسياً  عنصراً  للمعلم المهني األداء جودة تمثلو  .التعليم

 إلى تدعو التي األسباب أهم من ولعل أهدافه، وتحقيق المجتمع باحتياجات الوفاء على راً قاد



م ا��
�	� ا����� �
 م2020أ����  –ا����� ا�
�د  –ا��	�	� �

69 

 المعلمين اتجاهات في كبير تحسن من تحدثه ما هو التعليم في المعاصرة التقنيات توظيف
 نفجارلال مؤسساتنا التعليمية مواجهة حتمية إلى ، إضافةعملية التعلم نحو والطالب 

 رفع باإلمكان أن  "أثبتت ، التي)2007 القرشي( وهذا ما أكدته دراسة  ،الهائل والتقني المعرفي
 استخدام على المعلمون عمل ما إذا نحوها، اتجاهاتهم وتحسين ، تحصيل الطالب مستوى

 الذاتي التّعلم على تركز طرق واستخدام شبكي، وتعليم حاسبات من المعاصرة آليات التقنية
، وقد حثت العديد من المؤتمرات الدولية واإلقليمية على ضرورة "وتشويقه المتّعلم وٕاثارة دافعية

حيث أكدت "تطوير مناهج التعليم وتوظيف التقنية في خدمة التعليم في الفترة األخيرة 
على ذلك في المؤتمر الدولي للتعليم التقني والمهني في برلين بألمانيا، ) 1987 ،اليونسكو(

 )1994 اليونسكو،(م التقني والمهني الذي عقد في سيول بكوريا وفي المؤتمر الثاني للتعلي
 من االتجاهات يعد التدريس في اإللكتروني التعليم أن استخدام )2004فتح اهللا ( وقد ذكر
 أكدت التي الدراسات من العديد ظهرتا، و بجدواه الدراسات من كثيًرا أوصت التي الحديثة

  ومانتيال ،2005سلطان،( دراسة مثل ،للمعلمين اإللكترونية المهنية التنمية أهمية على
Mantyla،2006، وجيبارا Gebara،2010،  ،وزارع المعطي وعبد ،2011 ووهبة ، 

 التنمية في اإللكترونية التدريبية البرامج فاعلية على الدراسات هذه أجمعت وقد )2012
  .اعمومً  للمعلمين المهنية

تطوير العملية التعليمية كأداة لالموارد التعليمية المفتوحة " من هنا تتبلور مشكلة البحث في  
  " .من خالل التنمية المهنية للمعلم

  : تساؤالت البحث
 ؟ الموارد التعليمية المفتوحةومميزاتما مفهوم  .1
 ؟الموارد التعليمية المفتوحةما التحديات والقيود التي تواجه  .2
 ؟المهنية للمعلمينالتنمية ومبررات االهتمام بأهمية ما  .3
 ؟الثورة الرقمية على البيئات التعليمية وتأثير ية ما أهم .4

  :أهمية البحث
رة عرفة تأثير الثو متبرز أهمية هذا البحث في إسهامه في معرفة دواعي االهتمام ب      

للتعامل مع بيئات التعلم دوار ومهارات المعلمين أ وٕابراز، الرقمية على البيئة التعليمية
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، ومواجهة بعض التحديات التي تواجه استخدام جل التنمية الجيدة للمعلمأية من االفتراض
  .في العملية التعليمية الموارد التعليمية المفتوحة

  :أهداف البحث
 ؟ الموارد التعليمية المفتوحةومميزاتمفهوم  التعرف على/1
 ؟الموارد التعليمية المفتوحةالتحديات والقيود التي تواجه  التعرف على/2
 ؟ المهنية للمعلمينأهمية ومبررات االهتمام بالتنمية  التعرف على/3
  ؟ية وتأثير الثورة الرقمية على البيئات التعليمية أهم التعرف على/4

  :مصطلحات البحث
 بأنها) OECD(منظمة التعاون االقتصادي والتنمية  هاعرفت:الموارد التعليمية المفتوحة •
المواد الرقمية التي تتاح بحرية وبشكل مفتوح للمعلمين والطالب والمتعلمين الذاتيين "

مي، يلالستخدام وٕاعادة االستخدام ألجل التعليم والتعلم والبحث، وهي تشمل المحتوى التعل
 توى، وكذلك الموارد التنفيذية كالرخصواألدوات البرمجية لتطوير واستخدام وتوزيع المح

 .)OECD, 2007:10("المفتوحة 
، من خالل في التعليم أنواعهااستخدام التكنولوجيا الحديثة بكل  ":هاأنبالباحث  يعرفهاو 

استخدام طالبيها البرامج التعليمية والمواد الدراسية بحيث تساعدهم في العملية التعليمة في 
 ."الكتساب خبرة تعليمية معينة، ومن أي مكان أي وقت

هي عملية مستمرة مخطط لها بصورة منظمة قابلة للتنفيذ من أجل " :التنمية المهنية •
االرتقاء بمستوى أداء المعلم من خالل إكسابه المهارات الالزمة وتنمية االتجاهات اإليجابية 

الدوسري "(المجتمعلديه لتحسين مستوى التعلم والتعليم استجابة للمتغيرات وحاجات 
،2018(. 

ملية جل االرتقاء بالعأبرامج علمية منظمة تنفذ من  "بأنهاويعرف الباحث التنمية المهنية      
 أهداف، وتحقيق يجابية نحو مهنة التدريسوتنمية اتجاهاتهم اإل، التعليمية والسيما المعلمين

  ."في التنمية والتطويرالمجتمع 
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 :األدب النظري للبحث -

 ؟ الموارد التعليمية المفتوحة ومميزاتما مفهوم : إجابة التساؤل األول

  : طبيعة الموارد التعليمة المفتوحة -
يتسم مجتمع المعرفة باعتماده على التقنيات الحديثة في جميع مناشط الحياة؛ ويكمن        

 ةالمجتمع تقنيسعي إلى امتالك الفي كيفية ) 4 :2005 ،مطهر(التحدي في ذلك كما يؤكده 
ت التعليم العالي على وجه وتوظيف ذلك في مؤسسا ،المعلومات على وجه العموم

أو بمعنى آخر استخدامها في تطوير القدرة المؤسسية للجامعات ومؤسسات  ،الخصوص
كان ذلك في تطوير البرامج والمناهج والهيئات التدريسية أم في إدخال أسواء  ،التعليم العالي
لتحسين  ،بل في إنشاء الجامعات االفتراضية ،والتعليم اإللكتروني ،عن بعدنظم التعليم 

 ،وتطوير أساليب التعليم والتعلم ،ومواجهة الطلب المتزايد عليه ،نوعية التعليم العالي وجودته
 ياإلدار  تطويرالاستخدام تقنية المعلومات في  على )8:  2010،الحريري(يؤكد  وكذلك

وذلك على نحو  ،والفاعلية والكفاية لضمان الشفافية والمساءلة ،لمؤسسات التعليم العالي
يواكب التطورات العالمية في هذه المجاالت وغيرها، والتحدي المطروح هو النجاح في 

وتوسيع انتشاره  ،بهدف االرتقاء بنوعية التعليم ،الوصول إلى االستثمار األمثل للتكنولوجيا
فالتعليم في مجتمع المعلومات يعد بتكلفة أقل من كلفة األساليب  ،يم المعرفةوتحقيق تعم

  . التقليدية
ال يقتصر تعريف الموارد التعليمية المفتوحة على المحتوى الذي يسهم في العملية و      

  :جوانب مهمة هي ةالتعليمية، بل يتعدى ذلك ليشمل ثالث
مواد المنهج الدراسي، وخطط مثل : Educational Content المحتوى التعليمي .1

  )OECD, 2007( .تدعم التعليم والتعّلم والمقاالت وغيرها التي الدروس، والكتب المدرسية،
 التي تساعد في إنتاج واستخدام المحتوى التعليمي إلىالبرامج مثل :  Toolsاألدوات .2

المفتوحة التي تسهل التعلم التعاوني المرن والمشاركة المفتوحة لممارسات التقنيات جانب 
ومصادرهم التعليمية  من أفضل أفكار زمالئهم االستفادةالتي تمكن المعلمين من و التدريس 

 ).2007كيب تاون، (وٕاعادة استخدامها 
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  لضمان جودة التعليم  زميل ما وهي Executive resources: التنفيذية لمواردا .3

  ).Johnstone, 2005(وترخيص الموارد التعليمية  والممارسات التعليمية
أن يحصل من مبنية على االعتقاد بأنه البد وتتبنى الموارد التعليمية المفتوحة فلسفة       
على الحرية في استعمال وتخصيص وتحسين وٕاعادة توزيع الموارد التعليمية دون  الجميع
قوم على الفكرة القائلة بأن المعرفة ينبغي ت"االنفتاح'مفهوم هذه الفلسفة القائمة على  .عوائق

 ,Yuan et al(بحرية من خالل شبكة اإلنترنت لصالح المجتمع ككلوتتشارك  نشرلها أن ت

بعمل دراسة  )OECD, 2007( منظمة التعاون االقتصادي والتنميةوقد قامت  ).2008
مسحية على المؤسسات التي ساهمت في حركة الموارد التعليمية المفتوحة لبيان ماهية هذه 

  :اآلتياألسباب والتي لخصتها في 
  .في نشر المعرفة األكاديميالعرف تقاسم المعرفة يتماشى مع  ألن ؛اإليثارتحقيق مبدأ  �
  . ض كلفة إنتاجهايساعد في رفع جودة الموارد عن طريق مشاركتها، وأيضا خف �
 .جذب الطالب ومن َثمّ يسهم في اإلعالن والتسويق للمؤسسات التعليمية  �

 .يسرع عجلة إنتاج الموارد التعليمية ويحقق إمكانية متابعة استخدامها �

فقد تتمثل األسباب في الحصول على الشهرة  )Hylén, 2007(أما على المستوى الشخصي 
  .النامية والفقيرة وأيضا في نشر العلم ومساعدة الدول

  :مميزات الموارد التعليمية المفتوحة •
تتمتع الموارد التعليمية المفتوحة بمميزات كبيرة مما يجعلها قادرة على تطوير التعليم    

توظيفها من خالل الثورة وتكمن قيمتها التعليمية في سهولة استخدامها عندما يتم  ،والتعلم
، وتتميز الموارد التعليمية المفتوحة عن الموارد التعليمية األخرى بخضوعها لنظام الرقمية

ترخيص وحماية ملكية، مما يسهل استخدامها وتكييفها دون اإلذن من المؤلف صاحب حق 
  :المفتوحة في النقاط التالية التعليميةالملكية، ويمكن إجمال المميزات التي تتمتع بها الموارد 

  .ية لفتح المجال للطالب المحرومينتكاليف الكتب المدرستوفير   .أ 
العالم  توفير الموارد الغنية من خالل الوصول إلى كبار الخبراء في جميع أنحاء  .ب 

 .دمج التنوع في وجهات النظرواالستفادة من تجاربهم و 
المرونة من خالل تخصيص المناهج وطرق التدريس والتصميم وسرعة دمج التحديثات   .ج 

 .الهامة 
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تعميم الوصول إلى المعرفة باستخدام مجموعة متنوعة من األشكال الرقمية، والوسائط   .د 
 )Robin, 2013(.المتعددة

 .تحديث دائم للمعلومات والمناهج لتتوافق مع التطورات العلمية واألكاديمية  .ه 
االستفادة من الموارد التعليمية المقدمة من المؤسسات ذات السمعة العالمية، والتي   .و 

 .خبراء العالم المشهورين في مختلف المجاالت من قبلأنتجت 
 .)10:2016 الفضلية،(  االستفادة من التنوع الثقافي والمعرفي لخدمة أهداف التعليم  .ز 

  : المفتوحة التعليمية رداو المفكرة  تبني من المحتملة الفوائد  •
  والتنمية االقتصادي التعاون منظمة تتوقع Better efficiency : أفضلكفاءة   •

(OECD ) وتحفيز الجديدة، التعلم مصادر تطوير تسريع على المفتوحة المشاركة تعمل أن 
 بسجالت االحتفاظ على المؤسسة ومساعدة االستخدام، وٕاعادة واالبتكار يالداخل التحسين
 باسم المعروفة األوروبي التحادا مبادرة إن  ."والخارجي الداخلي واستخدامها لموادل موثوقة
 لغته إلى باإلضافة بلغتين التحدث على قادراً  مواطن كل يكون أن ينبغي" برشلونة مبادرة

  .  اللغات في المفتوحة التعليمية المصادر لفكرة دعم قوياً  سنداً  تمثل ،" األم
 :Reduce potential costs المحتملة الكلفة تخفيض  •

 مفتوحة تعليمية مصادر بشكل والمرخصة العام التمويل ذات التعليمية المواد مزايا من    
 لذلك وباإلضافة مرتين، تجري ال الدفع عملية ألن المباشرة الكلفة تخفيض إلى تؤدي أنها
 تعمل للطالب بالنسبةو  .االستثمار على العائد زيادة في تسهم إذ أساسية فوائد توفر فهي

 المدرسية الكتب" أن إذ المدرسية، الكتب تكاليف تخفيض على المفتوحة التعليمية المصادر
 www.stateof) ‘كومونز كرييتف’حسب "دوالر مليون 100 الطالب على وفرت المفتوحة

creativecommons.org).   المفتوحة التعليمية بالمصادر الخاص النتائج تقريروأشار 
 على خالصته في ينص والذي المفتوحة التعليمية المصادر أبحاث مركز قبل من المنشور

 على أثرت كلفة تحمل دون الدراسة فرصة أن يقولون المتعلمين من  88.4%نسبة" أن
 بالنسبةو  )."gov za) .www.education المفتوحة التعليمية المصادر استخدام في قرارهم

 دوالر  (250.000)توفر المثال سبيل على ،"أونالين وليج ك بروارد" كلية فإن للمؤسسات
 �روارد ��
�( .المفتوحة التعليمية المصادر من المدرسية الكتب في سنوياً  أمريكي

�
      www.oeconsortium.org) ا����رو�
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 أبحاث مركز( تقرير حسب :Creative possibilities اإلبداعية اإلمكانيات  •
 المصادر يستخدمون المعلمين من %79.4 نسبة فإن" ،)المفتوحة التعليمية المصادر
 فرصاً  المفتوحة التعليمية المصادر توفر، و الجديدة األفكار الستلهام المفتوحة التعليمية
 إقبال ثمة المفتوحة، التعليمية الممارسات توفر التي المؤسسات ففي" "للتقييم الجديدة لألشكال

 مراجعة لطرق عديدة استخدامات ثمة المفتوحة التعليمية المصادر استخدام على متزايد
 وكل النظراء، مراجعة في المتبعة واإلستراتيجيات النظراء ومراجعة النظراء تقييم مثل الجودة

 زويوهلير كونول جي من لكل طبقاً  ،"المحتوى من التحقق إلى يهدف ذلك

)www.icde.org/filestore/Resources( 

 ؟الموارد التعليمية المفتوحةما التحديات والقيود التي تواجه : إجابة التساؤل الثاني

  التي تواجهها الموارد التعليمية المفتوحةوالقيود التحديات  •
) Atkins et al, 2007(و ) 2008دانتوني، (اتفقت كل من سوزان دانتوني 

على أن أهم التحديات التي تواجه ) Yuan et al, 2008(وأيضا ) Hylén, 2007(و
  :حركة الموارد التعليمية المفتوحة تتمثل في

تحديد وتطبيق النماذج التي تضمن استمرارية "ويقصد بها : Continuityاالستمرارية �
، سواء كانت االستمرارية تتناول جانب  )2008دانتوني، " (حركة الموارد التعليمية المفتوحة

 . خلق الموارد التعليمية أو استخدامها

وقد لخصت منظمة :  Copyright and licensing حقوق النشر والتراخيص �
 :هذا التحدي في المشاكل التالية) OECD )2007لتنمية التعاون االقتصادي وا

صعوبة الحصول على الحقوق الملكية للعناصر المكونة للمورد التعليمي، وقد يكون   . أ
 .تكاليف الحصول على الرخصة لهذه العناصر أكبر من تكلفة إنتاج المورد

أي مورد لهم، والتخوف من نشر أو  همحقوق الملكية لغير بقلة الوعي لدى المعلمين   . ب
 .تعليمي على الويب قد يسبب في ضياع حقوقهم األصلية في اإلنتاج

التعارض بين رخص الموارد التعليمية المفتوحة المتنوعة بسبب استخدام رخص مختلفة   . ج
ويمكن تجاوز مشكلة الترخيص عن طريق استخدام رخصة . التي قد تتعارض مع بعضها

ه الرخصة تمنح أي عمل إبداعي من صور ، فهذالعموميات الخالقة للموارد التعليمية
فوتوغرافية ومقاطع صوتية وفيديو ومواقع وكتابات وغيرها رخصة عامة تمكن من االستفادة 
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ومؤخرًا بدأ استخدام هذه الرخصة في مواقع المناهج الدراسية . منها دون مقابل مادي
هذه الرخصة  ىفتوحة تبنللمناهج الدراسية الم "ماسيتوشتس"فموقع مثل موقع معهد . المفتوحة

 بصالحيات استخدامها ها، ويمكنلجميع دوراته الدراسية، نظرًا لمرونة هذه الرخصة وانتشار 
 ,Gurell( تعديلها، وترجمتها، أو تحسينها ومشاركتها مع اآلخرين: مثلمن المؤلفين 

2008.(  

 هجية للمواردالمراجعة المن"ويقصد بها : Quality assurance ضمان الجودة •
" لضمان التحقق المستمر لمعايير قياسية مقبولة للتعليم ولتطوره ة التعليمية المفتوح

 ).2008دانتوني، (

ويمكن تحقيق الجودة العالية للموارد التعليمية المفتوحة عن طريق المراجعة من أشخاص     
ستخدم معتمدين أو عن طريق المراجعة المفتوحة من المستخدمين أنفسهم وذلك بالسماح للم

من تقييم المورد التعليمي والتعليق عليه، أو عن طريق استخدام سمعة المؤسسة التعليمية 
 ).Yuan et al, 2008(إلقناع المستخدم بجودة المورد التعليمي 

تعتمد حركة : Availability and interchangeability اإلتاحة وقابلية التبادل ••••
للموارد  على مفهوم إعادة االستخدام وٕاعادة التبني اكليً  ادً الموارد التعليمية المفتوحة اعتما

قابلية تبادل الموارد التعليمية بين أنظمة التعليم المختلفة والمستودعات  ومن َثم. التعليمية
التعليمية وأيضا إمكانية دمجها مع موارد أخرى تعد من أهم التحديات التي تواجهه حركة 

كن تجاوز ذلك باستخدام معايير قياسية مفتوحة تخفف من ويم. الموارد التعليمية المفتوحة
درجة تيسير وصول الناس "كما أن اإلتاحة التي تعني  ).Yuan et al, 2008(هذه المشكلة 

واستخدامهم لتقنيات المعلومات واالتصاالت ومن خاللها وصولهم إلى الموارد التعليمية 
وذلك بتبني معايير قياسية  ،ن تتجاوزهاأحد التحديات التي على الحركة أ يعد"  المفتوحة
 قابل للوصول والفهرسة بواسطة محركات البحث يصيرالمورد بحيث عن كشف الو  ،مفتوحة

 .)2008دانتوني، (

من أهم أسباب استمرار أي مشروع، وحتى  وهو التمويل المالي : Funding التمويل ••••
نضمن استمرار حركة الموارد التعليمية المفتوحة في أي دولة أو مؤسسة تعليمية البد من 
وجود دعم مادي مستمر سواء بأشكال مباشرة أو غير مباشرة لضمان استمرارية المشروع 



م ا��
�	� ا����� �
 م2020أ����  –ا����� ا�
�د  –ا��	�	� �

76 

ل هذه الحركة يمكن االطالع على مقالة ستيفن داونز عن النماذج المختلفة لتموي(
)Downes, 2006 ( وورقة)Hylén, 2007.( 

 ؟المهنية للمعلمينأهمية ومبررات االهتمام بالتنمية ما : إجابة التساؤل الثالث

 :الرقمي العصر في للمعلمين المهنية التنمية ••••
 في حديث كاتجاه اإللكترونية المهنية التنمية أهمية إلى )322 :2009الغريب،( أشار

 هذه باستخدام المتصلة التربوية المشروعات تنفيذ في بالبدء وطالب المعلم، تكوين
 تواكب إلكترونية تنمية تحقيق في اإللكترونية البرمجيات :مثل التكنولوجية المستحدثات

 التنمية أهمية على أكدت التي الدراسات من العديد ظهرت كما   .وتقنياته العصر مستجدات
 المعطي وعبد ،2011 ووهبة، ،2005سلطان،( دراسة ثلم للمعلمين، اإللكترونية المهنية
 في اإللكترونية التدريبية البرامج فاعلية على الدراسات هذه أجمعت وقد )2201 وزارع،

 يف )اإللكترونية المقررات إدارة نظم( فاعلية أيضا بينتو  عموما، للمعلمين المهنية تنميةال
 استخدام أنو  المجال، هذا في كبيرة مميزات نم به تتمتع ماو  المهنية التنمية برامج إدارة

 التنمية برامج فاعلية في كبير بشكل تسهم للمعلمين المهنية التنمية في اإللكتروني التعلم
 ظهور على الرقمية الثورة ساعدت قدو  مختلفة، مزايا من تتيحه لما اإلنترنت عبر المهنية
 مع تمشًيا مهنًيا وتنميته المعلم إعداد مجال في الحديثة التربوية االتجاهات من الكثير

 عصر إلى والدخول االتصال تقنيات وتطور المعرفي النفجارا ظل في المعاصرة، المتغيرات
  .التعلم بيئات في تغير من أتبعه وما الرقمي، بالعصر يسمى ما أو المعلومات، تكنولوجيا

 :للمعلمين اإللكترونية المهنية بالتنمية االهتمام مبررات
 لمواكبة للمعلمين المهنية بالتنمية االهتمام إلى تدعو التي المبررات من العديد هناك 

 :يأتي ما المبررات هذه بين من ولعل ، عصرال متطلبات
 تكنولوجيا توظيف حيث من التعليمية، العملية على انعكاساتهو  التكنولوجي التطور .1

 الحاسبو  المعلومات تكنولوجيا أثرت فقد .والتعليم التعلم وتقنيات واالتصال المعلومات
 اكتساب على الطالب مساعدة تطلب مما وأساليبه، التعليم نظم على جذري بشكل اآللي

 بالتنمية االهتمام ادةلزي إضافة بعد، نع والتعلم التعاوني، والتعلم الذاتي، التعلم مهارات
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 سالم، (التعليمية المخرجات فعالية تحسين بغية التدريسية الهيئات ألعضاء المهنية
2004: 23( . 

 التعلم مصادر وتعدد االتصال، تقنيات فتطور :المعلم أدوار على طرأ الذي التغير .2
 قلن وسائل حيث من التعليمي الموقف متطلبات في جوهرية تغييرات إحداث إلى أدت

 ناقل مجرد المدرس تعتبر التي التقليدية األدوار من تحولت التي المعلم وأدوار المعرفة
 .لطالبه وموجه ومرشد مسهلو  ميسر إلى للمعرفة

 مقابل التخصصات مختلف في المؤهلين المعلمين من الكافية األعداد فراتو  عدم .3
 المهارات إلى تفتقر الفئة هذهو  ،التدريس في العهد حديثي من المدرسين نسبة ارتفاع

 .فعالة بصورة أدوارها لممارسة الالزمة والخبرات
 المعلم متابعة ضرورة يتطلب مما المجاالتو  التخصصات جميع في المعرفي لنموا .4

 الكفاءات لتحسين ضرورة األمر هذا باعتبار تخصصه مجال في العلمية للتطورات
 التربية على لزاماً  يصير المعرفة وتقدم اتيةالمعلوم في الكبير التزايد ظل ففي التدريسية،

 بطريقة تفكر وأن التقليدية، الجامدة القوالب عن تبتعد وأن التدريبية أنظمتها تطور أن
 . )2006 يماني،.(للمعلم المهنية التنمية عملية وضرورات تنسجم 
 باالعتماد والمطالبة التعليم في النوعية جودة فتحقيق التعليم، في النوعية جودة تحدي .5

 مؤسسات مسئولي يواجه تحدياً  تشكل التي األمور من صار التنافسية الميزة وتحقيق
 وزيادة كفاءتهم رفع بقصد للمعلمين المتطورة التدريبات من للمزيد ويحتاج التعليم،

 التنمية من المزيد تحقيق في الحديثة التكنولوجيا من االستفادة ىإل يدعو مما إنتاجيتهم،
ن ضروريات فاالهتمام بالتنمية المهنية للمعلم م. )2007 أحمد،(للمعلمين المهنية

على شكل ونوع المواقف  هءأضواانعكست  التكنولوجي، فالتطور النهوض بمستوى التعليم
وغيرت  ،تربوية وأساليب وأدواتمن خالل ما طرحته من تقنيات  أنواعهاالتدريسية بكل 

شد الحديثة الذي يعد فيها هو الميسر والمر  إلى، من التقليدية من أدوار المعلم التدريسية
 .الذي يحقق الجودة النوعية في التعليم  األمر، والموجه لطالبه
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 ؟ية وتأثير الثورة الرقمية على البيئات التعليمية ما أهم: إجابة التساؤل الرابع

  :وتأثيرها على البيئات التعليمية الثورة الرقمية

   Digital Revolution :الرقمية الثورة -
 والصور والصوت والنصوص والرسومات، المعلومات أشكال كل تحويل على القدرة هي    

 شبكة خالل انتقالها يتم المعلومات وتلك رقمية، صورة في لتصبح والمتحركة الساكنة
 خاللهامن  يمكن حيث،  لحاسوبوا الهاتف،ك وسيطة إلكترونية أجهزة بواسطة اإلنترنت

  ).2008 القادر، عبد ( مستمرة بصفة الرقمية المعلومات من هائل كم وتوزيع تخزين
• �	�
�� ا����� ا���� : Digital Network Educationا�

 التعليم لمفهوم شامل مصطلح تحديد مسألة حول ينتهي ال وقد علمي جدل هناك يزالال   
 كل تركيز المجال هذا في االجتهادات معظم على ويغلب الشبكي، اإللكترونيالرقمي أو 

 التعليم منها تسميات عدة عليه أطلقوا كما ،مجال اهتمامهو  تخصصه زاوية على فريق
 .)  (Collies,B 1996: 52 التعليم المباشر أو االفتراضي

 بوسائط للدارسين توصيله يتم بعد عن التعليم من نوع بأنه :الرقمي التعليم ويعرف     
 هو اإللكتروني التعليم كان سواء ،الصناعية األقمار أو الكمبيوترأو  اإلنترنت مثل إلكترونية

 لتوصيل اتصاالت شبكة باستخدام يتم التعليم أن أي ه ،شابه ما أو االفتراضي المباشر أو
 خان،( تعليمية بأنشطة مقترناً  يكون ما وغالباً  والمرن، المفتوح التعلم أو التعليم وتسهيل

17:2005( .  
 خدمة يقدم ذو نمط تكنولوجي حديث تعليمي نظام بأنه :الرقمي التعليم الباحث عرفوي    

 اتصال على تعتمد الشبكة وهذه التعليمية، األغراض في اإلنترنت شبكة ويستخدم ،تعليمية
، االنتشار واسعة وتحكم اتصال دائرة عبر يبعضها الحاسوب أجهزة من عدد كبير وارتباط

  .وبها جداول دراسية منظمة لتوضيح المواد الدراسية ومعلميها 
 على ساعد حيث التعليم، ومنها كافة الحياتية األنشطة في الرقمية الثورة تأثير اتضحو    

 الذكية مدرسةال :لمث التعليمية ألنشطةا أوجه عن تعبر التي المصطلحات من الكثير ظهور
 اإللكترونية، واإلدارة اإللكتروني، والتعليم ،االفتراضي تعليموال ،االفتراضية الفصولو

 الفيزيقية نينالقوا من خالية افتراضية فضاءات على تعتمد وكلها المحوسبة، والمدرسة
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 الوحيد حساسإلا نأ إذ،الواقعي بالبعد حساساإل فيها وينعدم ،الحقيقي العالم يف الموجودة
 . )2009 حسين،(سيكولوجياً  إحساسا يكون للفضاء ةنالمکو رـوالعناص ألبعادبا

 والمسموعة المرئية والوسائط المعلوماتية على المعتمدة االفتراضية التعلم بيئات عن أما   
 التعليمية البرامج على لالحصو من خاللها سيتمکن الطالب فإن والتعلم مالتعلي عملية في
 ييؤد أن له يتوقع ما وهو ،بعد نعـ بالتعلم يعرف فيما ،مکان أي من االمتحانات اجتيازو 
 ،ومکوناته التعليمي الموقف وطبيعة اـومکوناته تعلمـال أماكن عن الحالية النظرة رـيتغي ىـإل

  . ) 47 :2015 ،ةردن ( مدرجات الـب والجامعات أسوار بال المدارس فستکون

ر هنا ومن�
�� أن 
���� ا���مجموعة من المهارات  إ�� ا����ث ����
 ا���ر ����و 

���
�� ��� ل وا��� ا�ر! ��
: 

 . للتفكير العليا المهارات تنمية .1

 .التعليم تكنولوجيا وٕادارة استخدام .2

 .الحياتية المهارات الطالب إكساب .3

 . المتمايز التدريس خالل من الطالب قدرات إدارة .4

 .المعرفي االقتصاد دعم .5
 على نفسه يفرض سوف اإللكتروني التعليم أن إلى المستقبلية التوجهات تشير مما سبق

وتتبنى ، له مكاناً  وليست للتعلم امصدرً  التعليمية اتسؤسالم ستصبح بحيث التعليمية األنظمة
على  الجميعأن يحصل من مبنية على االعتقاد بأنه البد الموارد التعليمية المفتوحة فلسفة 

هذه  .الحرية في استعمال وتخصيص وتحسين وٕاعادة توزيع الموارد التعليمية دون عوائق
لها أن قوم على الفكرة القائلة بأن المعرفة ينبغي ، وت"االنفتاح'مفهوم على الفلسفة القائمة 

 التنمية إلى الحاجة إن،بحرية من خالل شبكة اإلنترنت لصالح المجتمع ككلوتتشارك  نشرت
 من متجدد مستوى على المعلم يحافظ لكي وذلك باستمرار، قائمة حاجة للمعلمين المهنية

 إلى تدعو التي المبررات من العديد وهناك .وبتخصصه بمهنته علقةالمت والمهارات المعلومات
 التطور في تتمثل والتي ،رعصال متطلبات لمواكبة للمعلمين المهنية بالتنمية االهتمام

 عدمو  ،المعلم أدوار على طرأ الذي التغيرو  التعليمية، العملية على وانعكاساته التكنولوجي
 نسبة ارتفاع مقابل التخصصات مختلف في المؤهلين المعلمين من الكافية األعداد توفر
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 والمجاالت التخصصات جميع في المعرفي النموو  ،التدريس في العهد حديثي من المدرسين
  . التعليم في النوعية جودة تحديو 

 :نتائج البحث
الباحث يستخلص  فان ي تم التطرق إليها في هذا البحث،من خالل األدبيات الت 
  : اآلتيةالنتائج 

 .ورة تسهم في انتشار التعليم الحرتعليمية متط إستراتيجيةالموارد التعليمية المفتوحة  .1
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 .على مكونات العملية التعليمية

  : لتوصياتا
  :من خالل هذا البحث يوصي الباحث باآلتي 

 . بنيتها التحتيةالعمل على تطوير شبكة االتصاالت وتحسين  .1
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 .التعليمية في المجتمع 
وتحقيق  ،وتوسيع انتشاره ،بهدف االرتقاء بنوعية التعليم ،االستثمار األمثل للتكنولوجيا .4
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  "وليينــاألصو  نــيــيـالغـالبد ــاز عنـــجـمــات الـــالقــع"
    

  غالية  إبراهيم أحمد أبو. د                                                             

  جامعة المرقب -كلية اآلداب والعلوم مسالتة
  

   :مستخلص
وقد وّظفه ، وتصوير المعانيلبياني، وات البالغة في التعبير اُيعد المجاز أحد أهم أد      

يدل على سعة اللغة العربية ، فالمجاز أسلوب عربي فصيح، القرآن الكريم في إعجازه البياني
وقدرتها على تجاوز الحقيقة إلى الخيال،فالمجاز العقلي الذي يتميز بسعة األفق ألن الخياَل 

ووراءها ، من المعاينِة بالنظر والتعيين والمعاينُة بالفكر والخيال أبعُد مدىً  ،فيه مطلق الحدود
فهو يقوم  ،فإذا ُأدركت كانت ألذ تقبًال من غيرها، مقاصٌد من البالغة ال تدرك إال بإمعانٍ 

ومثالها َبِخَل الزماُن  ،وينقسم إلى عالقات منها الزمنية،  على إسناد الفعل إلى غير فاعله
ا المجاز اللغوي فهو ، يل والنهار ال يبخل وال يجودعلينا وشْرُحها أن الزماَن وهو توالي الل أم

ووجود قرينة ، مع وجود عالقة بين المعنيين ،استعماُل الكلمة في غير معناها الحقيقي
لفالٍن : نقول ،صريحة أو ملحوظة تمنع من إرادة المعنى الحقيقي للكلمة المستعملة مجازاً 

فهذان معنيان ،  ت بمعنى اإلحسان ألنها سبُبه ووسيلُتهعلي يٌد مازلُت أشكُرها فاليُد اسُتْعِمل
 ،أحُدهما الحقيقي إذ اليُد بمعنى العضو المعروف والثاني المعنى المجازي بمعنى اإلحسان

وهدف هذا . قرينٌة لفظية صريحٌة تمنُع فهَمنا لليد بمعناها الحقيقي ،وقولك مازلُت أشكرها
بالغة بعلم أصول الفقه وٕاظهاُر عناية علماِء األصول البحث الميسر هو توضيُح عالقِة ال

بالمسائل البالغية وٕابراُز وموقف علماء األصول من المجاز وبياُن أن ما يهم البالغيين من 
بينما ما يهم األصوليين هو  ، المجاز هو دراسُته من جهة اإلبداع والحسن والجمال فيه

تسهيًال للطالب ، إلى تفسير أدٍق لمعاني القرآن الكريموالوصوُل ، استنباُط األحكام الفقهية
والمهتمين بهذا العلم كما أشار البحث إلى أن أوَل من دّون أصوَل الفقه هو اإلماُم الشافعي 
وقد افتتح رسالته باالعتراف بالمجاز واإلقرار بوجوده في القرآن الكريم كما بّين البحُث أن أَبا 

ه ومعناه وأدرك أنُه قسيُم الحقيقة وكذلك اإلماُم الغزالي عّرف حنيفة عرف المجاز بلفظ
المجاز والعالقة وبّين الزركشي أن العلماء اختلفوا في وقوِع المجاز في القرآن الكريم 
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أما الّسيوطي والسبكي فقد اقتفوا أثر األصوليين في ،  والجمهوُر على وقوعه وأنكرُه جماعة
رجاني هو أول من وضع اصطالح المجاز المرسل في كتاب أسرار والج ، كثرة العالقات

  .البالغة
Extract: 

The metaphor is one of the most important tools of rhetoric in 

graphical expression and depiction of meanings ، and the Holy Qur’an 

employed it in its graphic miracle. A range of examination by looking 

and appointing ، and behind it are the purposes of rhetoric that are not 

perceived except with diligence. If they are realized ، they are more 

receptive than others. It does not hold back and does not exist. As for 

the linguistic metaphor ، it is the use of the word in other than its real 

meaning ، with a relationship between the two concerned and the 

existence of an explicit or remarkable presumption that prevents the 

will of the true meaning of the word used metaphorically. We say: So 

and so I have a hand that I still thank her ، so the hand was used in the 

sense of charity because it is its cause and means ، so these two 

meanings are one of them. The real as the hand is in the sense of the 

known organ and the second is the metaphorical meaning in the sense 

of charity and your saying I still thank her ، an explicit verbal context 

that prevents our understanding of the hand in its true meaning. The 

aim of this facilitated research is to clarify the relationship of rhetoric 

with the science of fundamentals of jurisprudence in order to facilitate 

students and those interested in this science and to show the interest of 

fundamentals scholars with rhetorical issues and the position of 

fundamentals scholars of the metaphor and to explain that what 

matters to the rhetoric of the metaphor is its study in terms of 

creativity ، goodness and beauty in it while what matters to the 

fundamentalists is to derive jurisprudence and access provisions To a 

more accurate interpretation of the meanings of the Noble Qur’an ، as 

the research indicated that the first without the principles of 

jurisprudence is Imam Al-Shafi’i ، and he opened his message by 

recognizing the metaphor and acknowledging its existence in the 

Noble Qur’an ، as the research showed that Abu Hanifa knew the 

metaphor by his word and its meaning and realized that he was a 

division of the truth and You Imam Ghazali knew the metaphor and 

the relationship between Zarkashi that scientists differed in the 
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occurrence of metaphor in the Holy Quran and the public on the 

incident and denied the group either Suyuti and Sobki has traced the 

impact of fundamentalists in the large number of relationships ، Jerjan 

is the first to develop the metaphor convention ، the sender in the book 

of the secrets of rhetoric. 

  
   :المقدمة

، ربنا عليك توكلنا وٕاليك أنبنا اللهم بك المعونة، ومنك الهدايةالحمد هللا رب العالمين     
لحكمة وفصل الخطاب وعصمته من وٕاليك المصير ونصلي ونسلم على رسولك الذي آتيته ا

  فكان من الُحَجة والبالغة بمكان ـ ،وألهمته الصواب، ومنحته فضيلة البيان ، الزلل
  مجاز لغوي  -2مجاز عقلي     -1وبعد فقد قسم البالغيون المجاز قسمين     
وقدرتها على تجاوز  ،يدل على سعة العربية، فالمجاز العقلي أسلوب عربي فصيح     
 ،وحدها لجّفت اللغة، ذلك أنه لو كان اإلسناد قاصرا على الحقيقة ،الحقيقة إلى الخيال حدود

أّما المجاُز العقلي فيسّوغ إسناد الفعل أو ما في  ،وجماُل التعبير، وانعدم فيها رونق الحياة
به أو بين المسند معناه إلى غير صاحبه بسبب عالقة ظاهرة أو خفّية بين الفعل وصاح

ا القرينة التي تدل على أّن إليه و والمسند  ذلك انطالق في التعبير الفني إلى أقصى الحدود أم
: ، إن قولناُيدركها كل َمْن عنده أدنى درجٍة من ذوقٍ  ،اإلسناد عقلّي مجازّي فهي عقلية دائماً 

وغير  وبنى الحاكُم قصراً  ،أضاءت الغرفةُ ، و وجري النهرُ  ،سرنا الزماُن، وازدحمِت الشوارع
ٕاثارٌة للنفس إلى حدود موغلٍة في عالم النشوة ، و ذلك امتداٌد بالخيال إلى آفاٍق ال تبُلُغها العينُ 

دات كانت لوال هذا األسلوب كلماٍت مقصوصَة الجناحِ ، والفرحة محرومًة ، وتشخيٌص  لمجر
ئل التي كذلك الحال في المجاز المرسل فهو من الوسا )1(من كل عوامل السمّو والتحليق

ذلك أّن المعنى ُينقل ، وحسن وقعه في نفوس المتذوقين، تساعد على بالغة التعبير جماله
وأدعى  ،هو أكثُر اتساعا وابعُد أفقا، من مدلول اللفظة األصلي أو الوصفي إلى مدلوٍل جديد

وشعوٌر بحرية الشاعر أو األديب ألنه  ،ّتخلٌص من قيد العبارة وضيقهافيه ، إلى التأمل
ومعلوم أن ، واألشكاِل التي يستسيغها ذوُقه، في القوالب التي يتصورها خياُله ُصب المعانيي

الربط بين مختلف المعاني  وقدرة على، تبط بما عند األديب من تفنن وابتكارهذا العمل مر 
إذ يمنحها قدرة على تجاوز معانيها األصلية إلى  ،وهو من قبيل اإلعناء لأللفاظ ،والصور
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زد على هذا أّن معظم عالقات المجاز المرسل  ،)2(ٍن أخرى ُتستوحى من سياق الكالممعا
ن فم تريد أّنه يلتهم فال: ُخد على ذلك مثال حين تقول، كالمسبيٌل إلى المبالغة وقوة األثر لل

وسائَر أجزاء جسده غدْت  ،وأنفه ،عينه، ورجَله و حتى لكأّن َيَده ،من شدة شراهته كّل شيء
أن  ه أي إهانة دونيلتقط  الطعام كذلك حين تصف إنسانًا بأنه عيٌن أو أذٌن لقد أهنت َفماً 

  : أحِد اُألدباء لرجٍل كبيِر األنفيكون في ظاهر الكالم ما يشير إلى ذلك ومثل هذا َوْصُف 
لست أدري أهو في أنفه ؟ أم أنُفه فيه ؟ وكان المجاز المرسل الوسيلَة الرائعة للوصول    
من هذا المنطلق أردُت أْن أتحدَث عن عالقات . )3(ى هذا اإليجاز وهذا البيان الساحرإل

المجاز عند األصوليين ُمْظهرًا عالقة البالغة بعلم أصول الفقه في بحث ميسر في صفحاٍت 
  قليلة تسهيال للطالب والمهتمين بهذا العلم لهذا قسمُت بحثي على مقدمٍة و مبحثين وخاتمة  

العربية وقدرتها  أسلوَب المجاز وجماَله العربي الفصيح وسعةَ  حُت في هذه المقدمةوضّ     
على تجاوز حدود الحقيقة إلى الخيال سواء في المجاز العقلي أو المجاز المرسل بعالقاتهما 

وتحدثُت  ،التي كانت سبيًال إلى المبالغة وقوة التأثير كما بينُت سبَب اختياري لهذا الموضوع
حث األول عن معنى الحقيقة والمجاز وأقسام الحقيقة والحقيقة الشرعية ومفهوم في المب

المجاز عند البالغيين وبّينُت في المبحث الثاني عنايَة علماء األصوِل بالمسائل البالغية 
وموقَف علماء األصول من المجاز موضحًا بنماذج من أحاديث علماء األصول وتعريفاتهم 

  :ز عندهم على النحو التاليبالمجاز وعالقات المجا
   :المبحث األول

ولكن لما كانت الحقيقة بمثابة  ،المقصود من هذا البحث هو المجاز :معنى الحقيقة والمجاز
 ، األصل للمجاز من حيث إن االستعمال في غير ما وضع له فرع االستعمال فيما وضع له

  . جرت العادُة  في البحث التعرض للتعريف بالحقيقة أوالً 
  :معنى الحقيقة: المطلب األول

كان بضد ذلك وٕانَما  ما ُأقر في االستعمال على أصل وضعه والمجاز ما: الحقيقة لغة هي 
والتشبيه فإْن ُعدم  ، والتوكيد ، هي االتساعُ : يقع المجاُز وُيعَدل إليه عن الحقيقة لمعاٍن ثالثةٍ 

إّما بمعنى اسم الفاعل من " فعيل"هذه األوصاف كانت الحقيقة البتة وهي وصف على زنة 
لقد حق القول على أكثرهم فهم {: قال تعالى )4(حق الشيء إذا ثبت فهو حقيق أي ثابت

  )5(}اليؤمنون
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ا بمعنى اسم المفعول من حققت الشيء إذا أثبته  –أي لقد ثبت القول  فهو حقيق أي  –وٕام
وجعل اسما للكلمة  –معنييها ب - من الوصفية  –في اصطالحهم  –ثم نقل هذا اللفظ  - مثبت

أنها ثابتة في مكانها األصلي على التقدير األول أو  ،بتقدير ، المستعملة فيما وضعت له
مثبتة في مكانها األصلي على التقدير الثاني والتاء في حقيقة للنقل من الوصفية إلى 

بتأنيث  االسمية فإن العرب إذا وصفت بـ فعيل ونطقت بالموصوف حذفت التاء اكتفاءً 
أما إذا حذفوا الموصوف أثبتوا التاء فيقولون  –امرأة قتيل شاة نطيح : الموصوف فيقولون

رأيت قتيلة بني فالن ونطيحتهم لعدم ما يدل على التأنيث فاحتاجوا إلظهاره نفيًا لّلبس واالسم 
لحقيقة فهذا هو أصل ا –هنا ال يعرب صفًة فلذلك قيل التاء للنقل من الوصفية إلى االسمية 

في اللغة ثم نقلت في عرف األصوليين إلى اللفظة المستعملة فيما وضعت له في اصطالح 
إذا استعمل في الحيوان المفترس " األسد"فلفظ  حقيقة عرفية - التخاطب فصارت مجازًا لغويًا 

إذا استعمله المتكلم بعرف الشرع في " الصالة"ولفظ  ،كان حقيقة الستعماله فيما وضع له
أما إذا  ، فهو حقيقة الستعماله فيــــما وضع له في اصطـــالح أهـــل الشـــــرع" كان الخاصةاألر "

كذلك  - يكون اللفظ خارجًا عن الحقيقة" األركان الخاصة"استعملــــه المتكلم بعرف اللغة في 
  . )6(فهو كذلك حقيقة  " الدعاء"لفظ الصالة إذا استعمله المتكلم بعرف اللغة في 

  :معنى المجاز: ب الثانيالمطل
من جزت الطريق وجاز الموضع جوازًا وجوزًا ومجازًا وجاز به وجاوزه : معنى المجاز لغة 

تجاوزته بمعنى : سار فيه وسلكه وجاوزت الشيء إلى غيره: جوازًا وأجازه وأجاز غيره وجاوزه
اسم مشتق من بمعنى التعدية أي أنه " مفعل"وهو مصدر ميمي على زنة  )7(أجزته وتعديته 

هو استعمال الكلمة في غير ما وضعت له  والمجاز اصطالحا ،إذا تعداه: جاز الشيء يجوزه
اسم "بتقدير أنها جائزة مكانها األصلي فيكون المصدر بمعنى  ، لما بينهما من التعلق

أو بتقدير أنها مجوز بها مكانها األصلي فيكون المصدر بمعنى اسم المفعول وهذا " الفاعل
وذهب الخطيب إلى أن المجاز في اللغة مصدر ميمي بمعنى  )8(ذهب إليه عبد القاهرما 

إذا تعداه كما  -ال من جازه -سلكه إلى كذا: فهو من جاز المكان ، مكان الجواز والتعدية
الكلمة المستعملة في غير ما وضعت له : ثم نقل في اصطالحهم إلى - هو الرأي األول

  .)9(المعنى المراد منها بتقدير أنها طريق إلى تصور
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   :أقسام الحقيقة -:المطلب الثالث
  وهي استعمال اللفظ فيما وضعه له أهل اللغة  :حقيقة لغوية-أ

إال أّن هذا  -وهي التي انتقلت عن مسّماها إلى غيره بعرف االستعمال :حقيقة عرفية -ب
  )10(العرف قد يكون عامًا وقد يكون خاصًا 

  رين ينحصر في أم: والعرف العام
ثم يخصص بعرف االستعمال من أهل اللغة ببعض  ، أن يوضع االسم لمعنى عام: األول

مع أنه موضوع لكل ما يدب على وجه ، بذوات األربع" الدابة"كاختصاص اسم ، مسمياته
بالعالم بعلم الكالم مع أّن كل قائل ومتلفظ متكلم قال " المتكلم"واختصاص اسم األرض 

ببعض العلماء مع أّن " الفقيه"واختصاص اسم  )11(}علمه البيانخلق اإلنسان {: تعالى
  )12(}يكادون يفقهون حديثاً  فمال هؤالء القوم ال{: الوضع عام قال تعالى

بل يكون فيما هو مجاز فيه  ، أن يصير االسم شائعًا في غير ما وضع له أوالً : الثاني
ة إلى الخمر وهو في الحقيقة كإضافتهم الحرم ، كحذف المضاف وٕاقامة المضاف إليه مقامه

وتسميتهم الشيء باسم ماله  ، وتسميتهم حكاية كالم زيد بأنه كالم زيد، مضافة إلى الشرب
) الذي هو المكان المطمئن من األرض(به تعلق كتسميتهم قضاء الحاجة بـــــ الغائط 

  .وهي اسم الجمل الذي يحملها: بالرواية " المزادة"وتسميتهم 
كالرفع  ، ما يكون لكل طائفة من العلماء من االصطالحات التي تخصهم :والعرف الخاص

  ... )13(وهكذا ، واالستعارة والكناية للبالغيين ، والنصب والجر للنحاة
   :الحقيقة الشرعية :المطلب الرابع

التي يستفاد من جهة الشرع وضعها لمعنى غير ما كانت تدل عليه في أصل  :وهي اللفظة
إذ هي ) الصالة(هي اللفظُة التي استفيد من الشرع وضعها لمعنى كلفظ وضعها اللغوي أو 

أو  ، كما يسمى الطائر الذي يتبع السابق مصليا ،موضوعة في أصل اللغة للمتابعة
  كما في قول األعشى )14(للدعاء

  )15(وصلى على دّنها واْرتسمْ *** وقابلها الّريح في دّنها 
ألن العادة في الصالة أن يقف المسلمون " صالةً "ة وسميْت الصال –أو لَعْظم الِورك     

مجموعة من األقوال : فإذا ركعوا كان رأُس أحدهم عنَد صال اآلخر ثم أريد بها شرعاً ، صفوفاً 
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قدٌر معين : ثم أريد بها شرعاً  ، الّنماء: واألفعال المعروفة وكلفظ الزكاة فإّن معناها في اللغة
  )16(إعطائه إياهمن المال ُيعطى لمن أمر اهللا ب

وال  ، فهل الشارع نقل هذه األلفاظ عن وضعها اللغوي من غير مالحظة لذلك الوضع     
يلزم أْن يكون هناك مناسبة بين المنقول منه والمنقول إليه أو أنه استعملها في معناها اللغوي 

عملها من غير نقل وتصرف في الشرط فقط أو أنها تصرف فيها بالتقييد بعد اإلطالق واست
  )17(ثم اشتهرت فصارت حقائق عرفية للشارع  ، على طريق التجوز

  :باألول واحتجوا بما يلي: قال المعتزلة والخوارج وطائفة من الفقهاء     
وأراد باإليمان الصالة  )18(}وما كان اهللا ليضيع إيمانكم{: بعد تحويل القبلة : بقوله تعالى - 1

 .يوهذا خالف الوضع اللغو  ،المقدس نحو بيت
اإليمان بضع وسبعون شعبة أعالها شهادة أن ال إله إال : " وبقوله صلى اهللا عليه وسلم  - 2

خالف الوضع ) إيماناً (وتسمية اإلماطة  )19("اهللا وأدناها إماطُة األذى عن الطريق
 .اللغوي

فافتقرت إلى أساٍم وكانت  ، كما احتّجوا بأّن الشرع وضع عباراٍت لم تكن معهودةً  - 3
وٕابداع أساٍم لها ولكن القاضي أبا  ،اللغة أقرَب من نقلها من لغٍة إلى أخرى استعارتها من

بكر الباقالني ذهب إلي القول الثاني وأجاب عند ذلك فقال ال نسلم أنه َحَدَث في الشريعة 
والحُج عبارٌة  ، عبارٌة عن الدعاء كما في اللغة: ، فالصالةُ عبادُة لم يكن لها اسٌم في اللغة

ولكن الشرع َشَرَط  ،والزكاة عبارة عن الّنماء ، والصوم عبارة عن اإلمساك ،صدعن الق
في إجراء هذه األمور أمورًا أخرى َتْنضم إليها فَشَرَط في االعتداد بالدعاء الواجب اْنِضَماَم 

واالسم غير  ،وفي قصد البيت أن َيْنضم إليه الوقوف والطواف -الركوع والسجود إليه
ال  ،لكنه شرط االعتداد بما ينطلق عليه االسم فالشرع َتَصّرَف بوضع الشرط ،همتناول ل

 ،ُسّميْت جميُع األفعال صالًة لكونها ُمتِبعًا بها فعَل اإلمام: بتغيير الوضع ويمكن أْن يقال
با ومن هذا يتبين أن القاضي أ )20(فإن التالي للسابق في الخيل ُيسمى ُمصليًا لكونه ُمّتِبعاً 

أبقى تلك األسامي بل  ، تصّرف في الوضع اللغوي أدنى تصرفبكٍر يرى أن الشارع لم ي
لكّن  )21(إال أنه تصرف في الشروط التي تجعل المسمى اللغوي مجزئا ،على ما هي عليه

والمختار عندنا أنه ال سبيل إلى إنكار تصرف : اإلمام الغزالي توسط بين القولين فقال
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- امي وال سبيل إلى دعوى كونها منقولة عن معانيها اللغوية بالكلية الشرع في هذه األس
 : ولكّن ُعرَف اللغة تصرف في األساس من وجهين -كما ظنه قوم

الحج ( َفَتَصرُف الشرع في) الدابة(كما في  ،التخصيص ببعض المسميات :األول
  .لعربإذ للشرع ُعرف في االستعمال كما ل ،من هذا الجنس) والصوم واإليمان

محرمة ) الخمر(به كتسميتهم  ،إطالقهم االسم على ما يتعلق به الشيء ويتصل: الثاني
فه في  ،والمحرم نكاحها، محرمة) األم(و، والمحرم ُشربها كذلك) الصالة(فتصر ، ألن

إذ ، فشمله االسم بعرف استعمال الشرع ،الركوع والسجود َشَرَطُه الشرع في إتمام الصالة
فتسليم هذا القدر من التصرف بتعارف  ،لركوع والسجود ركن الصالة بعيدإنكار كون ا

وهو كالمهم  ،االستعمال للشرع أهون من إخراج السجود والركوع من نفس الصالة
وال  ،إذ ما يصوره الشرع من العبادات ينبغي أن يكون لها أساٍم معروفة ،المحتاج إليه

  .)22(يوجد ذلك في اللغة إال بنوع تصرف فيه

   :مفهوم المجاز عند البالغيين: المطلب الخامس
  :قسم البالغيون المجاز قسمين

وجعلوه عدة عالقات منها "وسموه المجاز العقلي - مجاز في اإلسناد أو في التركيب  - 1
فقد أسند  )23(}نساءهم ُيذبح أبناءهم ويستحي{كما في قوله تعالى في فرعون ،السببية

السبب أسند الفعل إلى و  ، لم يفعل وٕانما كان سببًا فيههو و  ،ستحياء إلى فرعونواالالتذبيح  
 .لقوته وكأنه السبب الحقيقي

على الغمام المتكاثف في " السحاب" مثال  –أطلقنا  فإذا –أو اإلفراد  –مجاز في الكلمة  - 2
ويسمى  ذلك  ، عناه األصلي الذي وضعه أهل اللغةالسماء كان هذا استعماًال للفظ في م

ا إذا أطلقنا لفظ السحاب على الكريم للداللة على صفة الكرم فيهحقيقة لغوية أ لم يكن هذا  ،م
 (24)ويسمى هذا مجازًا لغوياً  ، االستعمال حقيقة ألن اللفظ قد استعمل في غير ما وضع له

  تأمل قول عمرو بن كلثوم
  )25(َفَنْجَهَل فوَق جهل الجاهلين *** أال ال َيْجَهَلْن أحٌد َعَلْيَنا 

وهو مستعمل في معناه  ، االعتداء: معناه ، في الشطر األول) الجهل(جد أن كلمة ت    
الوسطى فقد أريد " فنجهل"أما كلمة  ، الحقيقي وكذلك كلمة جهل األخيرة في الشطر الثاني

وهي خالف  ، إذ الجهل سبب في االعتداء" السببية"والعالقة بين المعنيين  ، بها العقوبة
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بين المعنيين إذا كانت المشابهة كما بين كلمتي السحاب والكرم سمي المشابهة فالعالقة 
كلثوم كان مجازًا  اللفظ استعارة وٕان كانت العالقة غير المشابهة كما في بيت عمرو بن

وهذه التفرقة بين المجازات الثالثة ُعرفت في وقت . فالفارق بينهما من جهة العالقة ،مرسالً 
 )26(ت عبد القاهر وقد سمي المجاز العقلي المجاز الحكميوظهرت بوضوح في كتابا ، مبكر

ن أحوال اللفظ وعّدوه حاًال م ،في علم المعاني" المجاز العقلي "البالغة"وقد درس علماء 
أّما االستعارة والمجاز المرسل فقد ُدرست في  –وهو ما يختص بدراسته علم المعاني  ،العربي

  .علم البيان 
  :ستعارة إلىاال )27(وقد قسم البالغيون

كتب {: كما في قوله تعالى ،وهي ما حذف فيها المشبه وصرح بالمشبه به: تصريحية -1
ولقد استعيرت لفظة الظلمات للضالل )28(}أنزلناه إليك لتخرج الناس من الظلمات إلى النور

  لإليمان " النور"و
: الىكقوله تع ،  ورمز إليه بشيء من لوازمه ،وهي ما حذف منها المشبه به: مكنية -2
بالسكوت، وهذا ال يجوز على " الغضب"فقد وصف  )29(}ولما سكت عن موسى الغضبُ {

له بشىء  المجاز فقد شبه الغضب بإنسان وحذف المشبه به ورمز وٕانما يكون  على ،الحقيقة
التصريحيه " وقسموا ، وٕاسناد السكوت إلى الغصب قرينة االستعارة السكوتوهو  -من لوازمه

  :إلى
لإليمان في " النور"الظلمات للضالل و" اسمًا كاستعارة"ذا كان اللفظ المستعار إ: أصلية  -  أ

 )30(}الركتب أنزلنه إليك لتخرج الناس من الظلمات إلى النوربإذن ربهم{الكريمة اآلية 
: أو المشتقات، أو الحرف كقوله تعالى ،كان اللفظ المستعار أحد األفعال إذا: تبعية   - ب
أومن : الكالم ، وحقيقة)31(}وجعلنا له نورًا يمشي به في الناس أومن كان ميتًا فأحيينه{

حية هديناه استعارة تصري"وفي  –مّيتًا استعارة تصريحيه أصلية "ففي  ،كان ضاًال فهديناه
فالطاغية  )32(����فأما ثمود فأهلكوا بالطاغية����: كقوله تعالى والتبعية في المشتقات ،تبعية
والتعبير بالُعتو أبلغ . شديدة: حقيقتها" عاتية"وكذلك  ،أبلغالية والتعبير بالطاغية عها حقيقت

أما  )33(����فالتقطه آل فرعون ليكون لهم عدوًا وحزناً ����: كقوله تعالى ، الحروفوالتبعية في 
، السببية: كتب البالغة على عالقات عشر وهي فقد اقتصرت أشهر: المجاز المرسل
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 ، واآللية، والحالية ،والمحلية ،اعتبار ما يكونو  ،واعتبار ماكان ، والمسيبه ، والمجاورة
 . والجزئية ، والكلية

) 34(ولم يقتف أثر األصوليين في كثرة العالقات إال من كان على شاكلتهم كالسيوطي 

وقد زاد غيره  ،القزويني، عشر عالقات"فحاصل ما ذكره المصنف : يقول الّسبكي ، والُسبكي
فمن زاد من البالغيين عن العشر  )35("ناه أكثر من ثالثينما ذكر تقارب هي و عالقات كثيرة 

فقد جارى بذلك الفكر األصولي وٕاْن كانت هذه العالقات الكثيرة التي ذكرها األصوليون قد 
  . )36(تتداخل

   :عناية علماء األصول بالمسائل البالغية -:المبحث الثاني
قهاء واألصوليون إلى المجاز تنبه الف: موقف علماء األصول من المجاز :المطلب األول

وذلك ألنهم يعتمدون على القرآن الكريم والسنة المطهرة في  ،وعرفوه بمعناه االصطالحي
وكان لزامًا على  ،ووضع األصول الثابتة لفهم المعنى من العبارة، استنباط األحكام الدينية

ومتعمقًا في  ،لعربيةمن يتصدى الستنباط األحكام منها أن يكون متبحرًا في فقه األساليب ا
ألّنه ال يعلُم من إيضاح ُجَمِل عْلم الكتاب أحٌد َجِهَل سعَة لساِن العرب "فهم أسرارها ودقائقها 

الحقيقة والمجاز وأن بحوثهم  ،شملت عناية األصوليين بالمسائل البالغية )37(وكثرة وجوهه
د أن كانت في أول أمرها فبع ،وقد تطورت هذه البحوث ، في ذلك قد أفادة العلماء من بعدهم

متفرقة في تنايا الكتب وفي خالل األحكام الفقهية صارت توضع عنوانًا للمقدمات اللغوية في 
أوائل علوم األصول عندما ُأفردت بالتأليف وقد ظلت هذه البحوث تتداخل مع علوم األصول 

صول الفقه من بل تصفح معظَم أبواب أ: "وتتسع حتى كثرت وأثارت شكوى السكاكي فقال
  )38("أي علم هي ؟ ومن يتوالها ؟ 

اإلمام الشافعي أول من دون : معرفة المجاز والقرينة عند الشافعي: المطلب الثاني
أصول الفقه وقد افتتح رسالته باالعتراف بالمجاز واإلقرار بوجوده في القرآن الذي نزل بلساٍن 

 ،رَب بلسانهم على ما ُتعرُف من معانيهافإنما خاطب اُهللا بكتابه الع: " فقال، عربي مبين
وأن فطرته أْن يخاطَب بالشيء منه عاّمًا ظاهرًا  ،وكان مما ُيعرف من معانيها اتساع لسانها

وعامًا ظاهرًا يراد منه العام ويدخله ، ويستغنى بأول هذا منه عن آخره ،يراد به العام الظاهر
وظاهرًا   ، وعامًا ظاهرًا يراد به الخاصفيستدل على هذا ببعض ما خوطب به فيه  ،الخاص
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يعرف في سياقه أنه يراد به غير ظاهره وكل هذا موجوٌد ِعْلُمه في أول الكالم أو وسطه أو 
  )39(آخره

تعد قاعدة كلية يدخل " وظاهرًا يعرف في سياقه أنه يراد به غير ظاهره: "فعبارة الشافعي     
 ،والمجاز العقلي ، والمجاز المرسل ، ااالستعارة بكل أنواعه –تحتها كل صور المجاز

الصارفة عن إرادة  –اللفظية أو المعنوية  –أن عبارته تلك تشير إلى القرينة كما ، والكناية
المعنى األصلي ثم أخذ يطبق قرينة المجاز الصارفة عن الظاهر على بعض آيات القرآن 

وسئلهم عن القرية ���� له أسالفهمالكريم فقال في قوله تعالى في شأن اليهود استنكارًا لما فع
ذكر األمر _ جل ثناؤه _ فابتدأ  )40(����التي كانت حاضرة البحر إذ يعدون في السبت

دل على أنه إنما  }إذ يعدون في السبت{: الفلمـــا قــ ، بُمسألتهـــــم عن القرية الحاضرة البحر
وٕانما  ،بالعدوان في السبت وال في غيره ألن القرية ال تكون عاديــًَة وال فاسقة ، أراد أهَل القرية

ألن : "فـقول اإلمام الشافعي"أراد بالعدوان أهل القرية الذين بالهم بما كانوا يفسقون 
 .نٌص واضح في قرينة المجاز الصارفة عن الظاهر" الخ....القرية

وكم قصمنا من قرية كانت ظالمًة ����: وذكر ذلك أيضا في قوله تعالى يخاطب أهل مكة     
وهذه اآلية في مثل معنى اآلية قبلها فذكر قصم "فقال  )41(����شأنا بعدها قومًا آخرينوأن

فلما ذكر أنها ظالمة بان للسامع أن الظالم إنما هو أهلها دون منازلها التي ال تظلم  ،القرية
وهو بذلك أدرك التصوير  ، وٕاّنما التفسير من قبيل المجاز" فالشافعي هنا لم يقل لفظ المجاز"

  ازي في كالم اهللا المج
عرفنا أن الشافعي أدرك التصوير المجازي في : تعريف الشافعي للمجاز بلفظه ومعناه •

المجاز بلفظه "كذلك عرف  ، كتاب اهللا ونص على قرينة المجاز الصارفة عن الظاهر
جاز أن يكون كالهما " ومعناه ومّيز بينه وبين الحقيقة وٕاذا دار اللفظ بين الحقيقة والمجاز

ادًا عند الشافعي ودليله في ذلك أن ّكَل واحد من المعنيين جائز أن يكون مرادًا باللفظ حالة مر 
من " الجون"فـ  )42("فجاز أْن يكون مرادًا به حالة االجتماع كلفظ الجّون واللون ، االنفراد

ع تحته أنوا" اللون "و ، ال يدل على أحدهما إال بقرينةو  ، األضداد يحتمل األبيض واألسود
وال يتعين المراد منه إال بقرينة وعلى هذا فيصبح من وجهة نظر اإلمام الشافعي استعمال 

وهذا مما يدل على أن الشافعي عرف أن  ، في وقت واحد) حقيقته ومجازه(اللفظ في 
  " قسيم الحقيقة" المجاز"
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" المجاز" عّرف أبو حنيفة أن :تعريف أبي حنيفة للمجاز بلفظه ومعناه: المطلب الثالث
) إرادة الحقيقة والمجاز(ال يجوز : وقال أبو حنيفة: "قسم الحقيقة فقد نقل الزنجاني عنه قوله

وٕاذا صار المجاز  ، في حالة واحدة بل إذا صارت الحقيقة مرادًة خرج المجاز عن كونه مراداً 
  .مرادًا خرجت الحقيقة

 ،والمجاز ضد ذلك ، ما وضع لهاستعمال اللفظ في: أن َحد الحقيقة: ودليله على ذلك
فأبو حنيفة مع تقسيمه األلفاظ  )43("ويستحيل إرادة الشيء وضده بلفظ واحد في حالة واحدة

  .عّرف كًال منهما تعريفًا سليمًا ) حقيقة ومجاز(إلى 
وٕان كنتم ����: الخالف بين اإلمامين نتيجة اختالفهم في الحكم الفقهي في قوله تعالى

ئط أو المستم اأحٌد منكم من الغ ءعلى سفر أو جا نتم مرضى أوجنبًا فاطهروا وٕان ك
في اآلية وهو " اللمس"ذهب اإلمام أبو حنيفة إلى أن  )44(����النساء فلم تجدوا ماًء فتيمموا

وعلى هذا " الجماع"ليس المراد منه الحقيقة وٕانما ما يلزم منه وهو  –للجسد  مصافحة الجسد
الشافعي إلى أن اللمس في اآلية مستعمل في حقيقته فاللمس ال ينقض الوضوء بينما ذهب 

 )45(.ويلزم على هذا نقض الوضوء عنده

   :عالقة المجاز عند اإلمام الغزالي :المطلب الرابع
هي المناسبة الخاصة بين المعنى األصلي والموضوع له اللفظ والمعنى : )46(معنى العالقة 

المعنى األول الوضعي والمعنى الثاني أو هي المشابهة والصفة الحاصلة بين  )47(المقصود
فإن كانت العالقة هي  ، المجازي بحيث ينتقل الذهن بواسطتها من الحقيقة إلى المجاز

المشابهة بين المعنى األول والثاني كان اللفظ استعارة وٕان كانت العالقة غير المشابهة كان 
ر أنُه اطلَع على كتاب اإلمام وقد روى ابن األثي اللفظ مجازًا مرسًال وهكذا قال البيانيون

  )48(:ضمنه مبحثًا عن المجاز وقسمه فيه أربعة عشر قسمًا وهي" أصول الفقه"الغزالي في 
على الرجل " األسد"ومثل له بإطالق  ،ما جعل للشيء بسبب المشاركة في خاصة - 1

 ن  وهذا مما يدخل في باب االستعارة عند البيانيي –على البليد " الحمار"و، الشجاع
وهذا  )49(}أراني أعصر خمراً {: ومثل بقوله تعالى، تسمية الشيء باسم ما يؤول إليه  - 2

ألن العصير يصير  ، لعالقة اعتبار ما يؤول إليه ، مما يدخل في باب المجاز المرسل
 .عنباً 
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                  :                                                       كقول الشاعر ، تسمية الشيء باسم فرعه -3
ٌق    نومٌة وتشـــــــــــو 50(وتمٌر على رأس النخيل وماُء ***    وما العيُش إال( 

هذا من المجاز المرسل عند البيانيين إذ الرطب عندما يجف " فسمى الرطب تمرًا        
 يصير تمراً 

جاز مرسل مضغة وهذا أيضا م: ومثل له بقولهم لآلدمي –تسميته الشيء باسم أصله  -4
 .والعالقة اعتبار ما كان

وهذا من المجاز المرسل  –ومثل له بتسميتهم االعتقاد قوًال  ، تسمية الشيء بدواعيه -5
 لعالقة اللزوم إذ كل منهما مالزم لآلخر 

لقولهم للمطر سماء ألنه ينزل من السماء وهذا من المجاز  –تسمية الشيء باسم مكانه  -6
 . المرسل لعالقة المكانية

الجمل الذي يحملها وهذا : كقولهم للقربة راوية وٕانما الراوية، سمية الشيء باسم مجاورهت - 7
 عالقته المجاورة  ، من المجاز المرسل

وٕانما تريد سائر " أبعد اهللا وجهه عني"تسمية الشيء باسم جزئه كقولك لمن تبغضه  - 8
 جثته وهذا من المجاز المرسل عالقته الجزئية 

لألسود واألبيض وهذا القسم ليس من المجاز  –كالَجْون  - تسمية الشيء باسم ضده - 9
 . ألنه من األسماء المشتركة ، وٕانما هو حقيقة في هذين المسميين معاً  ، في شيء البتة

إذ اإلسكار وصف  ،كتسمية الخمر مسكرًا وليس هنا مجاز ، تسمية الشيء باسم فعله -10
 للخمر فهو من إقامة الصفة مقام الموصوف 

وليس في هذا مجاز  -في جواب ما فعل فالن؟ " القيام"الشيء باسم كله كقولك تسمية  -11
 إذ الذهن ال ينصرف إلى القيام الكلي حتى يكون هذا جزء منه  –

وليس هنا )51(}فبما رحمة من اهللا لنت لهم{: في الكالم لغير فائدة كقوله تعالىالزيادة  -12
 . نعمةوردت لتفخيم أمر ال" ما"و ، إذ ال نقل هنا -مجاز

وامرأًة مؤمنًة إن وهبت {: كتسمية النكاح هبة في قوله تعالى ،وتسمية الشيء بحكمه -13
 وهبت : وال مجاز هنا إال أن يكون المراد مجاز الحذف على تقدير )52(}نفسها للنبي

  .نكاح نفسها للنبي



 م2020أ����  –ا���د ا�����  –ا���� ا������ ���
م ا������ 

98 

كحذف الموصوف وٕاقامة الصفة مقامه كقوله  ،النقصان الذي ال يبطل به المعنى -14
ومن يكسب خطيئًة أو إثمًا ثم يرم به بريئًا فقد احتمل بهتانًا وٕاثمًا {:تعالى
كقوله  ، أي شخصًا بريئا وكحذف المضاف وٕاقامة المضاف إليه مكانه)53(}مبيناً 
أي أهل القرية وهذا مما يطلق عليه المجاز )54(}وسئل القرية{: تعالى

 ، وقد عرفنا أن التاسع ، فاإلمام الغزالي قسم المجاز إلى هذه األقسام.)55(بالحذف
 ،والثالث عشر والرابع عشر، ليس من المجاز ،والثاني عشر ،والحادي عشر ،والعاشر

والثماني الباقية هي  ، فاألول ُيحمل على االستعارة ،المجاز بالحذف"يمكن حملها على
وعلى هذا فالغزالي قد خالف البيانيين في جعل أنواع  ، من قبيل المجاز المرسل

 . المرسل أقسامًا للمجاز بوجه عام المجاز
فّصل ابن النجار عالقات : عالقات المجاز عند ابن النجار الحنبلي :المطلب الخامس
ُز أي وُيصار للمجاز في خمسة  )56(فقال مقدما لهذه العالقات، المجاز ومّثل لها َوُيَتَجو

  :ثم يقسم العالقات إلى مجموعتين، وعشرين نوعًا من أنواع العالقة
ثم يقسمه إلى " إطالُق السبب على المسبب"من المجموعة األولى وضحه بقوله  :النوع األول

  : أربعة أقسام
سال : واألصل ، سال الوادي: كقولهم ، السبب القابلي وهو تسمية الشيء باسم قابله - 1

 ،ببلكن لما كان الوادي سببًا قابًال لسيالن الماء فيه صار الماء كالمس –الماء في الوادي
لعالقة "موضعه وهذا ما عرف عند البالغيين بالمجاز العقلي " الوادي"فوضع لفظ 

في تعلق ) الوادي(والفاعل المجازي ) الماء(إذ هناك صلة بين الفاعل الحقيقي  ،المكانية
وتعلقه بالفاعل المجازي من  ،فتعلقه بالفاعل الحقيقي من حيث صدوره منه ،الفعل بهما

فله مواضع  - الذي أراده ابن النجار –ما إطالق السبب على المسبب أ ،حيث وقوعه فيه
  .أخرى ليس هذا منه

والمجاز هنا غيُر  –هذا حقيقة  –هذه صورة األمر والحال : كقولهم ،السبب الصوري  - 2
  .واضح

كقولهم للمطر سماء ألن  -نزل المطر: أي-نزل الّسَحاب : كقولهم ،السبب الفاعلي - 3
 :   قال الشاعر ، أمطرت السماء: بدليل قولهم، لمطراعل مجازي لف السماء

 أي المطر )57(رعْيَناُه وٕاْن كاُنوا ِغَضاباً *** إذا نزل السماُء بأرِض قوٍم 



 م2020أ����  –ا���د ا�����  –ا���� ا������ ���
م ا������ 

99 

أنه غايته   ، والعقد نكاحاً  ، والحديد خاتماً  ، السبب الغائي كتسمية العصير خمراً  - 4
 .من باب المجاز المرسلوالغائي عدُهما البالغيون ، والتمثيل للمسبب الفاعلي

رأيت اهللا في كل "إطالق العلة على المعلول ويمثل له بـــ : "ويوضحه بقوله: النوع الثاني
رأيت كل شيء فاستدللت به على اهللا : ألنه سبحانه وتعالى ُموجٌد كل شيء ومعناه" شيء

  .ى السببفهو من إطالق المسبب عل، تعالى والبراهين سبب في التوصل إلى المدلوالت
  إطالق الالزم على الملزوم كتسمية السقف جدارًا كقول األخطل : النوع الثالث

)58(وَلْو َباَتْت بأْطَهارِ  عِن النَساءِ *** قوٌم إذا َحاَرُبوا شدوا َمآِزَرُهمْ   
والثاني  ، وكال المثالين ليس فيهما إطالق الالزم وٕارادة الملزوم فاألول ليس فيه مجاز

 ه كناية عن صفةالواضح أن.  
وهذا ليس ظاهرًا في " إطالق األثر على المؤثر كتسمية ملك الموت موتاً ": النوع الرابع

 المثال وٕاّنما ملك الموت سبٌب فيه فهو مجاز مرسل من إطالق السبب وٕارادة المسبب 
ال يفضض اُهللا : "إطالق المحل على الحال كقوله صلى اهللا عليه وسلم :النوع الخامس

  هات الكيس والمراد المال الذي فيه : وقولهم ، أي أسنانك إذ الفُم محل األسنان )59("فاك
  األولى فيه أن يكون من قبيل الكناية عن الفصاحة والبيان : والمثال األول

: أي )60( }أصابعهم في آذانهم{: كقوله تعالى ، إطالق الكل على البعض: النوع السادس
  أناملهم 

اسم الفاعل والثاني اسم مفعول وجعله : ق المتعلق على المتعلق األولإطال :النوع السابع
  :يشمل ستة أنواع

 أي مخلوقة  )61(}هذا خلق اهللا{: إطالق العدد على اسم المفعول كقوله تعالى  - 1
 )62(}بأيكم المفتون{: إطالق اسم المفعول على المصدر كقوله تعالى - 2
  .ل عدلإطالق المصدر على اسم الفاعل كقولهم رج  - 3
  .إطالق اسم الفاعل على المصدر كقولهم قم قائماً  - 4
أي  )63(}خلق من ماء دافق{: تعالىإطالق اسم الفاعل على اسم المفعول كقوله  - 5

 .مدفوق
 .أي ساتراً  )64(} حجابًا مستوراً {: إطالق اسم المفعول على اسم الفاعل كقوله تعالى - 6
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ة الخمر وهي في الدن مسكرًا وهذا عند ما بالقوة على الفعل كتسمي إطالق: النوع الثامن 
   .البالغيين من قبيل المجاز المرسل لعالقة اعتبار ما يكون

   .إطالق المسبب على السبب كإطالق الموت على المرض الشديد :النوع التاسع
: وقوله تعالى )65(}إذا قضى أمراً {: تعالىإطالق المعلول على العلة كقوله  :النوع العاشر

وهذا يسمى مجاز المقاربة " أردت" ،  "أراد: "والكالم على حذف فعلين)66(}وٕان حكمت{
   .المراد فعله حتى لكأنه وقع ، والمشارفة وهو مقاربة الشيء

إطالق الملزوم وٕارادة الالزم كـــ تسمية العلم حياة وهذا من قبيل  :النوع الحادي عشر
   .االستعارة وليس من إطالق الملزوم على الالزم

إطالق المؤثر على األثر كقولهم رأيت اهللا وما أرى في الوجود إال اهللا : الثاني عشرالنوع 
   .والمراد آثاره الدالة عليه

إطالق الحال على المحل كتسمية الكيس ماًال والكأس خمرًا ومن القرآن  :النوع الثالث عشر
  .حل الرحمةأي في الجنة إذ هي م )67(} ففي رحمت اهللا هم فيها خالدون{: تعالىقوله 

والعتق إنما  )68(}فتحرير رقبة{: كقوله تعالى ، البعض على الكل إطالق :النوع الرابع عشر
  .هو للكل

ومثل له  –على المتعلق اسم فاعل  –اسم المفعول _ إطالق المتعلق: النوع الخامس عشر
على  أي معلومة والحق أن هذا من إطالق المصدر" وهي في علم اهللا" بجملة من حديث 

  .ومر التمثيل له في النوع السابع ، اسم المفعول
إطالق ما بالفعل على ما بالقوة كتسمية اإلنسان الحقيقي نطفة إذ : النوع السادس عشر
  .واإلنسان إنسان بالفعل  ، النطفة إنسان بالقوة
أن يتجوز باعتبار وصف زائل كتسمية العبد ُمْعَتق واألزواج على  :النوع السابع عشر

  .هذا من المجاز المرسل باعتبار ما كان –متوفيات ال
إنك ميت وٕانهم {: كقوله تعالى ، أن يتجوز بوصٍف يؤول قطعًا أو ظناً  :النوع الثامن عشر

  . وبإطالق الخمر على العصير )69(}ميتون
ليس كمثله { : مجازًا باعتبار زيادة كقوله تعالىأن يكون الكالم :النوع التاسع عشر

  )70(}شيء
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: أن يكون الكالم مجازًا باعتبار نقص لفٍظ في الكالم المركب كقولــه تعالى :ع العشرونالنو 
  .أي أهل القرية وأهل العير، واسأل العير) 71(����وسئل القرية����

أن يكون الكالم مجازًا باعتبار مشابهة شكل كـــ إطالق لفظ األسد  :النوع الحادي والعشرون
  .وشهو بشكله من  مجسدٍا أو منق على ما

: والمراد بالمعنى، أن يكون الكالم مجازًا باعتبار مشابهة في المعنى :النوع الثاني والعشرون
  . على الرجل الشجاع" األسد" الصفة الظاهرة كإطالق
أن يكون الكالم مجازًا باعتبار اسم البدل على المبدل منه كإطالق  :النوع الثالث والعشرون

  البيانيون مجازًا مرسًال عالقته السببية الدم على الدية وهذا مما سماه 
أن يكون الكالم مجازًا باعتبار إطالق اسم مقيد على مطلق أو ضده  :النوع الرابع والعشرون

مطلق البعض ال : المراد –كقول القاضي شريح أصبحُت ونصُف الناس علي َغْضَباٌن 
ى اللذيغ والمفازة على والسليم عل ، على األعمى) البصير(خصوص النصف وكـــإطالق 

أّما األمثلة  ،وعالقة المجاز في قول شريح غير واضحة والكناية أوضح ، الصحراء المهلكة
  التي بعدها فقد ذهب البالغيون على أنها من قبيل االستعارة التهكمية لعالقة التضاد 

جاورة كإطالق أن يكون الكالم مجازًا باعتبار نقل اسٍم لعالقة الم :النوع الخامس والعشرون
وقد أسرف ابن النجار  ،على ظرف الماء وهي في األصل للبعير الذي يسقى عليه" الراوية"

 ، وعدم التفريق بين أنواع المجاز وصوره ، في تعديد العالقات وتداخلها وتداخل التمثيل لها
فسه عن الجانب كما أنه في تناوله المجاز تناوله تناوًال علميًا بحثًا وعقليًا صرفًا صارفًا ن

  )72(.البالغي ولعل طبيعة المنهج الذي سلكه هو الذي أملى عليه هذا الطريق
يقول الزركشي موجزًا القول في أقوال  :عالقات المجاز عند الزركشي :المطلب السادس
 ، والجمهور على الوقوع ، وأما المجاز فاختلف في وقوعه في القرآن" )73(العلماء في المجاز

منداد من المالكية وحكى  )75(من الشافعية وابن خويز )74(منهم ابن القاص ،وأنكره جماعة
 :ويبين شبهة المنكرين فيقول" )77(وأبي مسلم األصفهاني ، وابنه )76(عن داوود الظاهري

وشبهتهم أن المتكلم ال يعدل عن الحقيقة إلى المجاز إال إذا ضاقت به الحقيقة فيستعير وهو "
وهذا باطل : "ثم يوضح أنهم على غير هدًى فيما ذهبوا إليه فيقول" مستحيل على اهللا تعالى

 ، ولو وجب خلو القرآن من المجاز لوجب خلوه من التوكيد والحذف وتثنية القصص وغيره
 ،وُيقسم الزركشي المجاز بحسب عالقاته" ولو سقط المجاز من القرآن لسقط شطر الحسن
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لمجاز اللغوي والثاني المالبسة وهو الذي يتكلم أحدهما الشبه ويسمى ا: وله سببان:" فيقول
فيه أهل اللسان ويسمى المجاز العقلي ولهذا كان األصوليون يقدمون في بحوثهم التعريف 

ويجعلونه مقدمات لكتبهم لُيفهموا القارئ كيفية استنباطهم لألحكام قبل أن  ،بالمجاز اللغوي
في المجاز وبخاصة وما سّمي يخوضوا في علومهم من أجل هذا كان بحثهم الواسع 

ومعرفة األساليب بوساطة العالقات العديدة ، بالمرسل الذي يقوم على تحديد المعاني للكلمات
التي استنبطوها ونتيجة لفكرهم الخاص في هذا المجاز فقد قسموا العالقات بحسبها 

ة والمجاز واألصوليون في بحوثهم األولى في علم األصول كانوا ال يفرقون بين االستعار 
المرسل كما رأينا ذلك عند اإلمام الغزالي وظل هذا االختالط قائما حتى في عصورهم 
المتأخرة فالزركشي مثًال في أول حديثه عن المجاز قسمُه إلى مجاز لغوي ومجاز عقلي 
بحسب العالقات إال أنه عند التطبيق ذكر ما يقرب من ثالثين عالقة وأدخل فيها بعض 

  .ز العقلي والمجاز باالستعارةعالقات المجا
   :عالقات المجاز كما ذكرها الزركشي

   :عالقات المجاز اللغوي
يبني آدم ال يفتننكم الشيطان كما أخرج ����: قوله تعالى ،إيقاع المسبب موقع السبب - 1

لم يقل كما فتن أبويكم ألن الخروج من الجنة هو المسبب الناشئ  )78(����أبويكم من الجنة
  .وقع المسبب مقام السببعن الفتنة فأ

فمن اعتدى عليكم فاعتدوا عليه بمثل ما ����: إيقاع السبب مقام المسبب قوله تعالى - 2
 . )80(سّمى الجزاء الذي هو السبب اعتداء فسمى الشيء باسم سببه)79(����اعتدى عليكم 

 )81(����فاغسلوا وجوهكم وأيديكم إلى المرافق����: إطالق اسم الكل على الجزء كقوله  - 3
راد والم)82(����والسارق والسارقة فاقطعوا أيديهما����: حقيقة إلى المنكب وقوله تعالـــــــىواليد 

 .البعض الذي هو الرسغ
فالوجه المراد به  )83(����إلى ربها ناظرة����: إطالق اسم الجزء على الكل كقوله تعالى - 4

 .)84(جميع ما تقع به المواجهة ال الوجه وحده
المراد  )85(����ذ جعلنا البيت مثابًة للناس وأمناً إ����: وجعل اإلمام فخر الدين قوله تعالى

أولم يرو أنا جعلنا حرمًا ����: ل قوله تعالىال صفة الكعبة فقط بدليــــــــ جميع الحـــــــــــرم به
  .)86(����آمناً 
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وكذالك  )88(ألنه ال ُيذبح في الكعبة ، المراد الحرم كله )87(����هديًا بالغ الكعبة����: وقوله تعالى 
المراد  )89(����فال يقربوا المسجد الحرام بعد عامهم هذا����: تعالىي قوله المسجد الحرام ف

  .منعهم من الحج وحضور مواضع النسك
أي  )90(����فلوال أنه كان من المسبحين����: إطالق اسم الالزم على الملزوم كقوله تعالى - 5

 .)91(المصلين
يتكلم  أم أنزلما عليهم سلطانًا فهو����: إطالق اسم الملزوم على الالزم كقوله تعالى - 6

سمى الداللة كالما  ، أي أنزلنا برهانًا يستدلون به وهو يدلهم )92(����بما كانوا به يشركون
 ألنها من لوازم الكالم

والعاقر لها من  )93(}فعقروا الناقة����: إطالق اسم المطلق على المقيد كقوله تعالى - 7
ُلوا منزلة الفاعل قوم صالح ُقدار ولكنهم لما رضوا الفعل ُنز. 

قل يأهل الكتب تعالوا إلى كلمة {: كقوله تعالىسم المقيد على المطلق إطالق ا  - 8
 .والمراد كلمة الشهادة وهي عدة كلمات)94(}سواء بيننا وبينكم

أي احذر  )95(}هم العدو فاحذرهم{: إطالق اسم الخاص وٕارادة العام كقوله تعالى - 9
  .)96(األعداء

 )97(}كل شيٍء بأمر ربهاتدمر {: إطالق اسم العام وٕارادة الخاص كقوله تعالى -10
الذين قال لهم الناُس إن الناس قد {: ولم تجتح هودًا والمسلمين معه وقوله تعالى     

فإن الناس األولى لو كان المراد به االستغراق لما انتظم قوله بعد )98(}جمعوا لكم فاخشوهم
منهم " اّلذين"وج فال يكون مستغرقًا ضرورة خر " الناس"من " اّلذين"وألن " الناس"إن "ذلك 

  .)99(ألنهم لم يقولوا ألنفسهم
أطلق اسم  )100(}فقد صغت قلوبكما{: إطالق الجمع وٕارادة المثنى كقوله تعالى -11

  القلوب على القلبيين 
واشربوا في {: تعالىأي أهلها وقوله  )101(}وسئل القرية{: النقصان كقوله تعالــى -12

  أي حبه)102(} قلوبهم العجل بكفرهم
ذكره  )103(}ليس كمثله شيء وهو السميع البصير{ :تعالىالزيادة كقوله  -13

ليس مثله شيء : والمعنى ، إن الكاف هي الزائدة: قال ابن جني والسيرافي ، األصوليون
فيكون التقدير " مثل"والكاف زائدة وٕاال الستحال الكالم ألنها لو لم تكن زائدة كانت بمعنى
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وُنفي الشبه عن مثل مثله وهذا  ،ِمْثٌل له وٕاذا ُقدر هذا ثبت ،ليس ِمْثُل ِمْثِله شيء
 .)104(محال

أي صائرًا  )105(}وال يلدوا إال فاجرًا كّفاراً {: تسمية الشيء بما يؤول إليه كقوله تعالى -14
 . إلى الفجور والكفر

وٕاذا  )106(}ترك أزواجكم ولكم نصف ما{:تسمية الشيء بما كان عليه كقوله تعالى -15
 .ن بذلك ألنُهن ُكن أزواجاً لم يكن أزواجًا فَسماهُ ِمْتنَ 
وكالتعبير باليد عن  )107(}فليدع ناديه{: إطالق اسم المحل على الحال كقوله تعالى -16

 )109(}بيده الملك{: كقوله تعالى )108(القدرة
وصف  )110(}رب اجعل هذا البلد آمناً {: إطالق اسم الحال على المحل كقوله تعـالـى -17

وقوله  )112(}وهذا البلد األمين{: ثله قوله تعالىوم ،)111(البلد باألمن وهو صفة ألهله
 )113(}إن المتقين في مقام أمين{: تعالى

واجعل لي لسان صدق في {: إطالق اسم آلة الشيء عليه كقوله تعـــــالى -18
ألن اللسان آلة ، أطلق اللسان وعبر به عن الذكر ، أي ذكرًا حسناً  )114(}اآلخرين

 .)115(الذكر
 )116(}وجزاء سيئٍة سيئٌة مثلها{: خر كقوله تعالىإطالق اسم الضدين على اآل -19

هل جزاء اإلحسان إال {حسنة فحمل اللفظ على اللفظ وعكسهوهي من المبتدئ سيئة ومن اهللا 
سمى األول إحسانًا ألنه مقابل لجزائه وهو اإلحسان واألول طاعة كأنه قال  )117(}اإلحسانُ 

 .هل جزاء الطاعة إال الثواب
ذكره  ، لما بينهما من التعليق: ء باسم الصارف عنهتسمية الداعي إلى الشي -20

يعني ما دعاك  )118(}قال ما منعك اال تسجد إذ أمرتك{:السكاكي وخرج عليه قوله تعالى
 )120(}خلق من ماٍء دافق{ )119(ال"أال تسجد واعتصم بذلك في عدم زيادة 

 أيمد: ـــىبمعنى مفعول كقوله تعالــــ" فاعل"فمنه : إقامة صيغة مقام أخرى وله صور -21
: كقوله تعالى ومنه فعيل بمعنى مفعول ،أي آتياً  )121(}إنه كان وعده مأتياً { فوق وعكسه

أي مظهورًا فيه ومنه مجيء المصدر على  )122(}وكان الكافر على ربه ظهيراً {
فإنه ليس المراد الجمع هنا بل  )123(}ال نريد منكم جزاًء وال شكوراً {: كقوله تعالـــى"فعول"

ليس {: ريد منكم شكرًا أصال ومنه إقامة الفاعل مقام المصدر كقوله تعالىالمراد ال ن
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بأييكم {: مقام المصدر كقوله تعالى" المفعول"أي تكذيب وٕاقامة  )124(}لوقعتها كاذبة
فإنهم عدو لي {: كقوله تعالى )126(ومنه وصف الشيء بالمصدر، أي الفتنة)125(}المفتون

فإنهم عداوة ومنه : ألنه في معنى المصدر كأنه قال ، هقالوا إنما وّحد)127(}إال رب العالمين
أي من  )128(}وال يحيطون بشيٍء من علمه{:مجيء المصدر بمعنى المفعول كقوله تعالى

كقوله " الجمع"ومنه فعيل بمعنى  ، )130(مصنوعةأي  )129(}ُصنع اهللا{معلومة
الخبر ومنه إطالق )132(}وَحُسَن أولئك رفيقاً {: وقوله)131(}ئكة بعد ذلك ظهيروالمال {:تعالى

 ، أي ليرضع الوالدات أوالدهن)133(}والوالدات يرضعن أوالدهن{: وٕارادة األمر كقوله تعالــى
هم بحاملين من خطاياهم  اتبعوا سبيلنا ولنحمل خطاياكم وما{: كقوله تعالى ومنه عكسه

- :أي نحمل ومنه إطالق الخبر وٕارادة النهي كقوله تعالى)134(}من شيء إنهم لكاذبون
 .ومعناه ال تنفقوا )135(}ما تنفقون إال ابتغاء وجه اهللاو {
جدارًا {: ىإضافة الفعل إلى ما ليس بفاعل له في الحقيقة إما على التشبيه كقوله تعال -22

فإنه شبه ميله للوقوع بشبه المريد له وٕاما ألنه وقع فيه ذلك  )136(}يريد أن ينقض فأقامه
مه أي مقا )138(}ولم خاف مقامي{ )137(}جنتانولمن خاف مقام ربه {: الفعل كقوله تعالى

ألنه سببه كقولـ  أو )139(}يجعل الولدان شيباً {:تعالى أو لوقوعه فيه كقوله، بين يدي
  .)140(}فزادتهم إيمانا{: تعالـــى

} ونادى نوح ربه{: كقوله تعالى ، ال حقيقته ،مشارفتهإطالق الفعل والمراد مقاربته و  -23
فإنه لو وقع النداء ) فقال(لدخول الفاء في ، أوقع النداء والمراد قارب النداء ال )141(

 )143(}هنالك دعا زكرياء ربه{: كقوله تعالى )142(لسقطت وكان ما ذكر تفسيرا للنداء
إذ نادى ربه نداًء خفيًا قال رب إني وهن العظم مني واشتعل الرأس شيبًا ولم {: وقوله

 )144(}أكن بدعائك رب شقياً 
  .فاءفلما فسر النداء سقطت ال

يأيها الذين {: به والمراد دوامه كقوله تعالى إطالق األمر بالشيء للتلبس -24
 .)145(}ءامنوا

قال أبو  )146(}بشراكم اليوم جنات{: إطالق اسم البشرى على الُمَبشر به كقوله تعالى -25
والجنات " مصدر"ألن البشرى  ،بشراكم دخول جنات أو خلود جنات: التقدير: علي الفارسي
 .)147(بالذات عن المعنى ذات وال يخبر
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والمجاز  ، ذكر الزركشي المجاز: المجاز على المجاز والمجاز بمراتب عند الزركشي
فقال والمراد بالعالقة أن يكون بين المعنى المنقول  ، بمراتب وهو بصدد التعريف بالعالقة
إليه على  وٕانما آثروا التعبير بالمنقول عنه والمنقول ،عنه والمعنى المنقول إليه مناسبة

وهي أن يجعل  ،ليشمل صورة التجوز بالمجاز عن المعنى المجازي" الحقيقي والمجازي"
َفُيَتَجّوز  ،المجاز المستعمل في معنى مجازي بمثابة الحقيقة بالنسبة إلى معنى مجازي آخر

بالمجاز عن المعنى المجازي األول إلى المعنى المجازي الثاني لعالقة بينهما كما في قوله 
وال جناح عليكم فيما عرضتم به من خطبة النساء أو أكننتم في أنفسكم علم اهللا {:عالىت

فقد تجوز بالسر إلى الوطء ألنُه الزُمه  )148(}أنكم ستذكرونهن ولكن ال تواعدوهن سراً 
ومن استعمال )149(إلى العقد ألنُه سبب الوطء غالباً " الوطء"عادًة ثم تجوز لهذا المجاز 

  قول امرئ القيس  السر في الوطء
  )150(َكِبرُت وأن ال ُيحِسُن السر أمثالي*** أال زعمْت بْسَباَسُة اليوم أنني 

  :وقول األعشى
  )151(عليك حراٌم فاْنِكَحْن أو تأبَدا*** وال َتْقَرَبن من َجاَرة أن سرها 

معناه  ومن هذا نعلم أن السر الذي تجوز به إلى العقد سبق له استعمال بالفعل في     
: لىومثل هذا ُيسّمى مجازًا على مجاٍز وهناك مجاز بمراتب كما في قوله تعا ،المجازي األول

َل عليهم ليس )152(} يبني ءادم قد أنزلنا عليكم لباسًا يواري سوءاتكم وريشاً { فإن المنز
لى بل الماء المنبث الزرع المتخذ منه الغزل المنسوج من اللباس فالصورة األو ، الثوب نفسه

ٌز عن َتجوٍز آخر والثانية تجوٌز واحٌد لكن ارتباط الحقيقي بالمجازي كان  ،َتجو
  .)153(بواسطتين

وخلط بين المجاز اللغوي والمجاز العقلي كما أنه يكتفي  ، الزركشي لم يلتزم بالتقسيم
عما يدخل تحته من االستعارة والمجاز المرسل نعم هم ذكروا مادة " المجاز اللغوي"بإطالق

   .لمجاز المرسل ولم يسموه هذه التسميةا
الحديث بشأن أول من وضع اصطالح المجاز المرسل فيه خفاء : مصطلح المجاز المرسل

 أسراروبتتبع آثار العلماء السابقين نجد أن اإلمام عبد القاهر قد وضع في أواخر كتابه 
 ،المنقول والمشترك وبيان ، البالغة هذا الكالم في ذكر المجاز وفي بيان معناه وحقيقته

وهذا العنوان يشير إلى أن عبد القاهر هو الذي وضع  )154(والمجاز المرسل وعالقته
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وال في  ضوعوال نجد قبل هذه التسمية وفي صلب هذا المو " المجاز المرسل"مصطلح 
عبد القاهر ذكر  أن  والكائن فعالً ، الموضوعات السابقة أو الالحقة ذكرًا لهذا المصطلح

كما أن الفخر الرازي ، ولكنه لم ُيَسّمه هذه التسمية في أثناء الشرح" لمجاز المرسلا"مادة 
كذلك  ، والزمخشري الذي جعل تفسيره تطبيقًا لكالمه، الذي لخص كتابي عبد القاهر
لم نجد عند هؤالء ذكرًا لهذا المصطلح  ،التقعيد البالغيالسكاكي الذي تم على يديه 
 ، عند القزويني في واضحٍ  هذا المصطلح ظهر بشكلٍ  هو أن  والشيء الذي ليس فيه خالف

  ".التخليص واإليضاح"كتابيه 
  :خاتمة

داللة  والبحث في دراساتهم ندرك بجالء أنّ ،  بعد هذه الجولة في كتب األصوليين - 1
 ،ل أهل الحل والعقد من األمةاو معرفة أقو  ،لفظية من الكتاب والّسنةواألدلة ال ، األلفاظ

 و العموم ة المجاز أهذا على معرفة وضعها لغة من جهة الحقيق يتوقف كل
 الذكر و أو اإلطالق والتقييد أو الحذف  ،والخصوص

ظر البالغيون إلى المجاز من جهة الجمال واإلبداع  وجانب الحسن فيه ونظر ن - 2
 .ستنباط األحكاماألصوليون من جهة إ

هم يعتمدون على ، وذلك ألن ياالصطالحيون إلى المجاز وعرفوه بمعناه لو تنبه األص - 3
 .نة في استنباط األحكام الفقهيةالقرآن والسّ 

دّون أصول الفقه وقد افتتح رسالته باالعتراف بالمجاز  نْ مَ  الشافعي هو أولُ  اإلمامُ  - 4
 .ن الكريمآبوجوده في القر واإلقرار 

 .م الحقيقةيه قسعرف اإلمام أبو حنيفة المجاز بلفظه ومعناه وأدرك أنّ  - 5
هي المناسبة الخاصة بين : وقال .إلمام الغزالي المجاز كما عرف العالقةعرف ا - 6

 .لموضوع له اللفظ والمعنى المقصوداالمعنى األصلي 
 .ل لها وقسمها إلى مجموعينالمجاز ومثّ  جار عالقاتِ النّ  ل ابنُ فصّ  - 7
يم ن الكر ه في القرآفاْخُتِلَف في وقوعِ  ا المجازُ أمّ : قال اإلمام الزركشي عن المجاز - 8

 . كره جماعةوأنوالجمهور على الوقوع 
لمرسل كما ا المجاز فرقون بين االستعارة ووا ال يفي بحوثهم األولي كانُ  صوليوناأل - 9

 .رأينا ذلك عند الغزالي
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 .تب و هو بصدد التعريف بالعالقةالمجاز بمراذكر الزركشي المجاز و  -10
وطي يُ اكلتهم كالسّ ن على شأثر األصوليين في كثرة العالقات إال من كا لم يقتف -11

 بكيوالس. 
رار البالغة عبد القاهر أس هأول من وضع اصطالح المجاز المرسل في أواخر كتاب -12

 . الجرجاني
  :عالمصادر والمراج -
 القرآن الكريم - 1
 .1973اإلتقان في علوم القرآن للسيوطي نشر المكتبة التقافية بيروت  - 2
 .1968ة صبيح اإلحكام في أصول األحكام لآلمدي نشر مكتبة ومطبع - 3
أسرار البالغة عبد القاهر الجرجاني تحقيق رشيد رضا دار المعرفة للطباعة والنشر   - 4

 .القاهرة
 .2004/ 1اإليضاح للقزويني تحقيق فريد الشيخ دارالكتاب العرب بيروت ط  - 5
 . البرهان في علوم القران للزركشي تحقيق محمد أبو الفضل إبراهيم  - 6

 .م1999اآلداب القاهرة بغية اإليضاح للصعيدي مكتبة  - 7
 .تخريج الفروع على األصول للزنجي تحقيق دكتور محمد بن صالح طبع جامعة دمشق - 8
محمد رمضان الجربي مكتبة اآلداب القاهرة . جامع العبارات للطرودي  تحقيق د - 9

1/2010. 
 .م1996-1محمد حمود شرح عبد الرحمن  دار الفكر اللبناني ط.ديوان األعشى د -10
القيس شرح وتقديم غريد الشيخ مؤسسة األعلمي للمطبوعات بيروت ديوان امريء  -11

 .م2000
 .م2003ديون األخطل شرح عبد الرحمن المصطاوي دار المعرفة بيروت ط -12
ديون الحماسة للمرزوقي شرح أحمد أمين وعبد السالم هارون مطبعة لجنة التأليف  -13

 .م2/1968والنشر ط 
 هـ 1309ة الرسالة للشافعي تحقيق أحمد شاكر القاهر  -14
 شرح الكوكب المنير البن النجار تحقيق محمد الزحيلي  وآخرين ط مكة -15
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شرح تنقيح األصول في اختصار المحصول في األصول للقرافي تحقيق طه  -16
 عبدالرؤوف 

 ...طبقات الشافعية عبد الوهاب السبكي تحقيق إحسان عباس دار صادر بيروت ط -17
بسيوني عبد الفتاح فّيود مؤسسة المختار  -علم البيان دراسة تحليلية لمسائل البيان د -18

 .م2/1988للنشر والتوزيع القاهرة ط
ري تحقيق دكتور أحمد فريد المزيدي يعبد الرحمن الجز . الفقه على المذاهب األربعة  -19

 ومحمد فؤاد رشاد المكتبة التوفيقية القاهرة 
 .بدوي طبانة  - المثل السائر البن األثير تحقيق د -20
- ألصول للفخر الرازي تحقيق جابر ط جامعة اإلمام بن سعود المحصول في علم ا -21

 . م1933
مختصر صحيح مسلم للنووي خرج أحاديثه محمد عياد بن عبد الحليم مكتبة  الصفا  -22

 .1/2005القاهرة ط
 المستصفى من علم األصول للغزالي ط دار إحياء التراث بيروت  -23
بابي الحلبي بمصر مفتاح العلوم  للسكاكي شركة ومكتبة مطبعة مصطفى ال -24

 2/1990ط
 دمشق /المنخول من تعليقات األصول للغزالي تحقيق محمد هيتو ط -25
 م 1951مطبعة مصر 2المنهاج الواضح للبالغة أحمد عوني ط  -26
 .1980الوافي معجم وسيط للغة العربية للشيخ عبد اهللا البستاني مكتبة لبنان بيروت ط -27
 .اس دار صادر بيروتوفّيات األعيان البن خّلكان تحقيق إحسان عب -28

  

  :الهوامش
                                                           

 .81البالغة العربية في توبها الجديد دكتور بكري شيخ أمين ص -1
  .98المصدر نفسة  -2
  .98البالغة العربية في ثوبها الجديد ص-3
   52- 51جزر حقيق ص  10سان العرب ل -4
 .7سورة يس اآلية  -5
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، 48انظر شرح تنقيح الفصول في اختصار المحصول في األصول للقرافي ص  -6
  214 -213وكذلك جامع العبارات ص 36واألحكام لآلمدي ص

   328- 326/مادة جوز  5لسان العرب -7
  .342أسرار البالغة لعبد القاهر الجرجاني ص -8
  .189للقزويني تحقيق غريد الشيخ محمد ص اإليضاح -9

  136علم البيان دراسة تاريخية فنية في أصول البالغة الدكتور بدوي طبانة  -10
  3/4الرحمن آية  -11
  78النساء آية  -12
دراسة وتحليلة لمسائل البيان لــــ د بسيوني عبد الفتاح فّيود مؤسسة ، انظر علم البيان  -13

    140-137صـ/ م 1998/ 2لقاهرة طالمختار للنشر والتوزيع ا
  .138علم البيان دكتور بدوي طبانة  -14
  .دار صادر بيروت  12/242البيت لألعشى في لسان العرب مادة رسم  -15
  138بدوي طبانه . علم البيان د -16
فإنه في األصل مصدر وسمي به شخص ) فضل(يعني أن هذا غير مجاز مثل كلمة  -17

  المعنى المنقول عنه والمعنى  المنقول إليه  من غير اعتبار مناسبة بين
   143سورة البقرة آية  -18
   25م باب اإليمان صـ 1/2005مختصر صحيح مسلم للمندري مكتبة الصفا القاهرة ط-19
انظر الوافي معجم وسيط اللغة العربية تأليف الشيخ عبد اهللا البستاني مكتبة البيان  -20

   350م صـ 1980بيروت ط 
  .221قه للشيخ محمد الخضريأصول الف -21
والمحصول في علم  1/237انظر المستصفي من علم األصول لإلمام الغزالي  -22

  .وما بعدها 1/411األصول للرازي 
  .4سورة القصص  -23
  .140البيان في ضوء أساليب القران دكتور عبد الفتاح الشين -24
  .62ديوان عمرو بن كلثوم دار صادر بيروت لبنان  -25
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  .و ما بعدها  315البالغة عبد القاهر الجرجاني أسرار  -26
 .185علم البيان دراسة تحليلية لمسائل علم البيان-27
  1سورة إبراهيم -28
  . 154األعراف  -29
  .1إبراهيم -30
  122األنعام  -31
   6-5الحاقة  -32
   8القصص  -33
 2/48/53االتفان ج  -34
 4/43عروس األفراح ج -35
  و ما بعدها 294عوني   المنهاج الواضح للبالغة حامد -36
  50هـ صـ  1302الرسالة للشافعي تحقيق أحمد شاكر القاهرة  -37
  . 119مفتاح العلوم للسكاكي  -38
  52- 51رسالة الشافعي  -39
  163األعراف آية  -40
  11األنبياء آية 41
  . 68تخريج الفرد على األصول  -42
  .68انظر تخريج الفروع على األصول  -43

  6المائدة آية 44-
ظر الفقه على المذاهب األربعة لـ عبد الرحمن الجزيري تحقيق أحمد فريد المريدي ان -45

   84-82ومحمد فؤاد رشاد المكتبة التوفيقية القاهرة صـ 
ويرتبط به فينتقل الذهن حينئذ ، سميت عالقة ألنه بسببها يتعلق المعنى الثاني باألول-46

   213ح للبالغة صـ انظر المنهاج الواض. من المعنى األول إلى الثاني 
  213المنهاج الواضح للبالغة صـ -47
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والكتاب الذي اّطلع عليه هو إلجام العوام عند  2/88انظر المثل السائر البن األثير  -48
  علماء الكالم

 36يوسف  -49
البيت لألعشى في كتاب مجموعة القصائد الزهديات ألبي محمد عبدالعزيز اللسلماني -50

  .2/390هـ  1409/ 1رياض طمطابع الخالد لالوفست ال
   159آل عمران آية  -51
   50األحزاب آية  -52
   112النساء 53
   82يوسف  -54
  ومابعدها2/88المثل السائر البن األثير  -55
  وما بعدها  156/ 1شرح الكوكب المنير  -56
وديوان الحماسة للمرزوقي  251البيت لمعاوية بن مالك في اإليضاح للقزويني صـ -57

  1432/ 1مجلد
م صــ 2003/ 1ديوان األخطل شرح عبد الرحمن المصطاوي دار المعرفة بيروت ط -58

144   
رواه البغوي في معجم الصحابة وابن عبد البر في االستيعاب ... أي قال الحافظ  -59

انظر إحياء علوم الدين لإلمام .. بإسناد ضعيف من حديث النابغة واسمه قيس بن عبدهللا
عبد اهللا الخالدي دار األرقم بن أبي األرقم . عتنى به وضبطه دا، الغزالي مجلد العبادات
   361للطباعة والنشر صـ 

  19البقرة  -60
     11لقمان  -61
   6القلم  -62
  6الطارق  -63
  45اإلسراء  -64
   47آل عمران  -65
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   42المائدة  -66
  107آل عمران  -67
  22النساء  -68
   30الزمر  -69
  11الشورى  -70
   82سورة يوسف  -71
   161/ 1الكوكب المنير شرح -72
البرهان في علوم القران للزركشي  تحقيق ابي الفضل الدمياطي طبع ونشر دار الحديد  -73

  وما بعدها  455   2006القاهرة ط
هو أبو العباس أحمد بن أحمد الطبري المعروف بابن القاص أحد فقهاء الشافعية توفي  -74

   2/103انظر طبقات الشافعية ج... هـ 355بطبرس سنة 
من أهل البصرة توفي في حدود ، تلميد األبهري، خويز بن منداد من علماء المالكية -75

  . 455والبرهان للزركشي  4/170انظر شهاب الشفاء ... األربعمائة 
صاحب المذهب ، هو داوود بن علي بن خلف األصبهاني المعروف بالظاهري -76

   478 – 1/175نظر وفايات األعيان هـ أ270توفي ، المستقل أصحابه ُيعرفون بالظاهرية
صنف تفسيرًا على ، هو أبو مسلم محمد بن بحر األصفهاني من فقهاء المعتزلة -77

   89/ 5انظر لسان الميزان ج... هــ  370طريقتهم وتوفي سنة 
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  اــيـبــة بليـات التعليميـــؤسســبالمة ــرونيــــاإللكتق اإلدارة ــــيـات تطبـــتطلبـم

                        

  الختالينعيمة الفيتوري الهادي . د                                                        

  جامعة طرابلس-كلية التربية قصر بن غشير                                                           

  

  :مقدمة
تمر بعصر جديد  اإلنسانيةن إلى أن الحضارة يتشير معطيات القرن الحادي والعشر   

هي المعلومات، التي شكلت السمة  أساسيةتعرف بعصر المعرفة والذي يرتكز على دعامة 
صغيرة، ومن ناحية  الكترونيةاألساسية لهذا العصر، وحولت هذا العالم الواسع إلى قرية 

كل المجتمع المعاصر وأساليب لكتروني يستلزم تغيرات في شصار التحديث اإلأخرى قد 
  )1(.والتقدم والرقي األممبه، ومواجهة مشكالته والوصول لمصاف  النهوض

حيث أسهم التقدم التكنولوجي الحديث في تطوير أساليب العمل اإلداري في السنوات    
األخيرة، كما أتاح الفرصة لتحسين وسائل االتصال اإلداري والتي من شأنها أن توفر المناخ 

ذلك فرض على المؤسسات  اإلداري الفعال الذي يساعد على اختصار الوقت والجهد، كل
ولهذا يؤكد اإللكترونية ي إنجاز األعمال إلى األساليب تقليدية فال األساليبول من التح

وفعاليته  اإلداريالعمل  أسلوبغير تعد ثورة حقيقية تاإللكترونية ة اإلداريون على أن اإلدار 
   ) 2(.وذلك لتركيزها على االنتقال من العمل التقليدي إلى تطبيقات ذات فاعلية ؛هءوأدا
تعد منظومة رقمية متكاملة تهدف إلى تحويل العمل اإلداري العادي  اإللكترونية فاإلدارة    

من النمط اليدوي إلى النط اإللكتروني، ذلك باستعمال تكنولوجيا المعلومات، واالتصاالت من 
حواسيب وشبكات وأجهزة فاكس، وأجهزة إدخال المعلومات السلكية والالسلكية، لتخدم األمور 

  )3(.اإلدارية في المؤسسة
لكترونية نحو إدارة إ"تحت شعار اإللكترونية لمؤتمر العالمي األول لإلدارة وتم عقد ا     

نشر ثقافة وسلوك تكنولوجيا  ومن أهدافه) 11/2009خالل شهر "(فعالة للمجتمع الليبي
كترونية وتبادل الخبرات لالقة باإلدارة االالمعلومات وتحديد المفاهيم والتعريفات ذات الع

على المستوى الوطني والدولي، اإللكترونية ممارسين في حقل تطبيق اإلدارة ين الوالتجارب ب
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معايير كفاءة قياس أداء المؤسسات في الدولة والتعرف على متطلبات استراتيجيات وتطبيق 
  ".تطبيق اإلدارة االلكترونية

اإللكترونية لم من حيث مؤشر تنمية الحكومة تقرير عن قائمة ترتيب دول العا وكشف     
سطة في مجال التنمية عالميًا بحيث تم تصنيفها إلى متو  140واحتلت ليبيا فيه الترتيب 

  .لكترونيةالحكومية اإل
من قبل شعبة اإلدارة العامة، وٕادارة التنمية اإللكترونية وصدر هذا التقرير للحكومة      

دولة  143التقرير ذلك  يقيس .التابعة إلدارة األمم المتحدة للشؤون االقتصادية و االجتماعية
نترنت، والبنية التحتية لالتصاالت مؤشر الخدمات الحكومية على اإل(محاور  ةعبر ثالث

  ).ورأس المال البشري

  :مشكلة البحث وأسئلته
في مؤسساتنا ومدراسنا ضرورة حتمية اإللكترونية صار مفهوم تطبيق اإلدارة لقد   

أمرًا الزمًا ومطلبًا ملحًا من  صارلمواكبة المستجدات الحديثة، وٕان تطبيق هذا المفهوم 
وبالرغم ما يبذل من  ، حاق بركب الدول المتقدمةلمطالب الرقي والتقدم، وذلك من أجل ال

لى كثير من المعوقات كترونية إال أن الواقع الحالي يشير إلاإلدارة االجهود لتطوير 
والسلبيات والقصور التي انعكست على أداء المؤسسات التعليمية ذلك من خالل الدراسات 

  :التي أشارت إلىوالتقارير الرسمية 
لعاملين على تطبيق آلية بمدربين مؤهلين لتدريب ا لالستفادةقلة الدعم المالي الالزم  - 1

 )4(.لكترونيللمبتدئين في مجال العمل اإلوافز لكتروني وكذلك قلة الحالعمل اإل
ضعف استخدامات تقنية المعلومات لالتصاالت في المجاالت التعليمية واإلدارية،  - 2

وضعف أداء العناصر اإلدارية والمالية والتقنية الضرورية لتسليم العمل بصورة جيدة، 
 )5(.ومشكلة البنية التحتية والقصور في الخدمات العامة

طلبات الالزمة المتما  :اآلتي مشكلة الدراسة في السؤال الرئيس تتحددومما سبق   

 بالمؤسسات التعليمية بليبيا؟اإللكترونية لتطبيق اإلدارة 
  :فرعية أخرى وهيهذا السؤال أسئلة من ويتفرع 

 ؟اإللكترونية مفهوم اإلدارة ما  - 1
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بالمؤسسات التعليمية اإللكترونية مادية الالزمة لتطبيق اإلدارة ما المتطلبات البشرية وال - 2
 بليبيا؟

بالمؤسسات اإللكترونية اإلدارة  التي يمكن أن تسهم في تطبيق ما التوصيات والمقترحات - 3
 التعليمية بليبيا؟

  :أهداف البحث
  :اآلتيتتمثل أهداف البحث في التعرف على   

 .التعرف على مفهوم اإلدارة االلكترونية - 1
بالمؤسسات اإللكترونية مادية الالزمة لتطبيق اإلدارة والالكشف عن المتطلبات البشرية  - 2

 .التعليمية بليبيا
بالمؤسسات اإللكترونية رحات الالزمة لتطبيق اإلدارة الوصول إلى التوصيات والمقت - 3

 .التعليمية بليبيا

  :أهمية البحث
  : تتحدد أهمية البحث في النقاط اآلتية  

 .في إدارة المؤسسات التعليمية بليبياهذا البحث في تطوير آلية العمل يسهم قد  - 1
 .في تطوير المؤسسات التعليمية بليبيايفيد هذا البحث المخططين وصناع القرار قد  - 2
ة على واقع اإلدار قد يسهم البحث في وضع بصمة من قبل قادة وكخبراء التعليم للوقوف  - 3

 .بالمؤسسات التعليميةاإللكترونية 

  :منهج البحث
  .البحث موضوعلمته ءالمنهج الوصفي لمالمد البحث على اعت  

  :مصطلحات البحث

العملية اإلدارية القائمة على : بأنها )2004(يعرف نجم عبود : لكترونيةاإلدارة اإل  -1

رقابة على الموارد التوجيه و التخطيط و الوشبكات األعمال في  لإلنترنتالمتميزة  اإلمكانيات
  )6(.حدود من أجل تحقيق أهداف المؤسسة دون واآلخرينت الجوهرية للمؤسسة دراوالق

وفقًا لخدمات تصمم  األنشطةمجموعة منهجية لضمان أن جميع : كما تعرف بأنها

  )7(.تكنولوجيا المعلومات التي تلبي طلبات المؤسسة
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تي تقوم على استخدام التقنيات اإللكترونية بأنها اإلدارة ال :إجرائيا الباحثة فهاتعر و   
  .العمليات اإلدارية لمديري المدارسالمختلفة لتسهيل 

تعرف متطلبات تطبيق اإلدارة اإللكترونية  :لكترونيةمتطلبات تطبيق اإلدارة اإل  -2

كل ما يجب توافره من عناصر بشرية ومادية مما يتيح تنفيذ العملية اإلدارية  :إجرائياً 
  .بأساليب تكنولوجية حديثة تسهم في إنجاح برامج اإلدارة االلكترونية

  :الدراسات السابقة -
من األقدم إلى لسابقة ذات العالقة باإلدارة  اإللكترونية يعرض البحث عددًا من الدراسات ا

  :اآلتياألحدث على النحو 

 )8(:)2006(دراسة أحمد غنيم  -1
ومعوقات استخدامها في مدارس التعليم  اإلداريفي تطوير العمل اإللكترونية دور اإلدارة "

   "العام للبنين بالمدينة المنورة
والكشف عن معوقات استخدامها اإللكترونية  اإلدارةهدفت الدراسة إلى التعرف على دور     

حول مدى مساهمة  مديري المدارسراء آفي مدارس التعليم العام، وباإلضافة إلى استطالع 
 اإلدارةفي تطوير العمل اإلداري والكشف عن معوقات استخدام اإلدارة اإللكترونية 

في تطوير العمل اإلداري أو اإللكترونية لكترونية، واقتراحات المديرين لتفعيل دور اإلدارة اإل
وتوصلت الدراسة إلى عدة نتائج  .الحد من معوقاتها وقد استخدمت الدراسة المنهج الوصفي

  :اآلتيعلى النحو  إجمالهايمكن 
تسهم في تطوير العمل اإلداري بدرجة كبيرة من وجهة نظر المديرين اإللكترونية  اإلدارة  - أ 

 .كافة في مراحل التعليم
تسهم في تطوير عملية اتخاذ القرارات بشكل اإللكترونية  اإلدارةن أيرى المديرون   -ب 

 .كبير
نظر أفراد تسهم بشكل تحليلي في تقويم أداء المديرين من وجهة اإلدارة اإللكترونية   -ج 

 .العينة
يواجه بدرجة كبيرة عددًا من المعوقات في تطوير العمل من اإللكترونية استخدام اإلدارة   - د 

 .أكثرها المعوقات المادية، وأقلها المعوقات المتعلقة بالبرمجيات
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 )9(:)2008(دراسة محمد العريشي  -2
والتعليم بالعاصمة في اإلدارة العامة للتربية إمكانية تطبيق اإلدارة اإللكترونية "  

  ."المقدسة بنين
في اإلدارة العامة اإللكترونية هدفت الدراسة أن التعرف على درجة أهمية تطبيق اإلدارة   

للتربية والتعليم بالعاصمة المقدسة مكة المكرمة، وعلى أهم العوامل المساعدة على تطبيق 
باحث المنهج الوصفي في وعلى أبرز معوقات تطبيقها، واستخدم الاإللكترونية اإلدارة 

دارسته، وتكون مجتمع الدراسة من جميع العاملين باإلدارة العامة للتربية والتعليم بالعاصمة 
  :ومن أهم النتائجالمقننة  المقدسة وكانت أداة الدراسة االستبانة

في اإلدارة  اإللكترونية أن أفراد عينة الدراسة يرون أن هناك أهمية لتطبيق  اإلدارة   -  أ
 .مة للتدريب والتعليم بالعاصمة  المقدسة لما لها من توفير في الوقت والجهد والمالالعا
عوامل مساعدة على إمكانية تطبيق اإلدارة أن أفراد عينة الدراسة يرون أن هناك   - ب

الدراسة ضرورة صت للتربية والتعليم بالعاصمة المقدسة وأو في اإلدارة العامة اإللكترونية 
، كافة التابعة لإلدارة العامة للتربية والتعليم واألقساملدراسات ل االنترنتتوفير خدمة 

من خالل عقد اإللكترونية جيد إلعداد العاملين وتهيئتهم نحو التحول من اإلدارة والتخطيط ال
لدى بعض  المخاوف زالةإل الدورات التدريبية الالزمة لتثقيفهم، وعقد الندوات اللقاءات والورش

 .مفهوم اإلدارة اإللكترونيةالعاملين من غموض 

 )10(:)2010(يمان خلوف إدراسة  -3
في الضفة الغربية من  نويةالحكومية الثا المدارسفي اإللكترونية اإلدارة واقع تطبيق "   

  ."وجهة نظر المديرين والمديرات
الجنس، والخبرة، اإلدارية، والمؤهل العلمي (معرفة أثر متغيرات على الدراسة هدفت    

ات التدريبية في مجال التخصص، والموقع الجغرافي وموقع المحافظة، وعد الدور ومجال 
عداد استبانة بإوقد قامت الدراسة  اإللكترونية وفي واقع تطبيق اإلدارة ) لكترونيةاإلدارة اإل

مدير أو مديرة من مجتمع الدراسة المكون ) 322(وتطبيقها على عينة الدراسة المكونة من 
مديرات المدارس الحكومية الثانوية في الضفة الغربية و البالغ عددهم من جميع مديري و 

  :وتوصلت الدراسة إلى عدة نتائج منها .مديرًا أو مديرة) 652(
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في المدارس الحكومية الثانوية في اإللكترونية البيئة المدرسية غير مناسبة لتطبيق اإلدارة  -
 .الضفة الغربية من وجهة نظر المديرين أو المديرات

في المدارس الحكومية اإللكترونية في واقع تطبيق اإلدارة  إحصائياتوجد فروق دالة  -
تعزى لمتغير الجنس، ولصالح الثانوية في الضفة الغربية من وجهة نظر المديرين والمديرات 

لموقع الجغرافي متغير اولصالح درجة الماجستير بأعلى، و  لمتغير المؤهل العلميالذكور، و 
ين ذصالح اللاإللكترونية متغير عدد الدراسات التدريبية في مجال اإلدارة و  لصالح المدينة

 .لكترونيةدة أو أكثر في مجال اإلدارة اإلحتدربوا دورة تدريبية وا
المعلمين عامة على استخدام اإلدارة ، و كما أبرزت النتائج ضرورة تدريب المديرين خاصة

 في المدارس شبكة االنترنتتوفير ، وضرورة في العمل المدرسي اإلداري الفنياإللكترونية 
ل المعلومات بين المدارس والمديرية، والعمل على تأسيس شبكات داخلية في تداو لتسهيل 
  .المدارس

 )11(:)2010(الشماوي  إقبالدراسة   -4
 "بدولة الكويتاإللكترونية االتجاهات نحو تطبيق اإلدارة "      

هدفت الدراسة إلى التعرف على اتجاهات مديري المدارس العامة في الكويت نحو تطبيق   
في المدارس الحكومية بدولة الكويت واستخدمت الدراسة المنهج الوصفي اإللكترونية اإلدارة 

  .وكانت األداة عبارة عن استبانة موجهة للمديرين
  :وتوصلت الدراسة إلى عدة نتائج منها

العينة نحو  اتبين استجابات عينة الدراسة نحو اتجاه إحصائيةالة دال توجد فروق   - أ 
 .جنس المدير لمتغير في المدارس العامة بالكويت تعزىاإللكترونية تطبيق اإلدارة 

بشكل اإللكترونية تعمل الحكومة  وصانعو القرار في دولة الكويت على تطبيق اإلدارة   -ب 
 .التنفيذ إمكانيةبعين االعتبار  األخذتدريجي ومن خالل خطة منتظمة بشكل جيد، مع 

 .اإللكترونية اإلدارةوالمساعدات المالية لتطبيق  بتقديم الدعمتقوم الحكومة   -ج 
 .لكترونيةة الوعي بأهمية تطبيق اإلدارة اإلمن العمل على زيادال بد   - د 
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 )12(:)2013(دراسة عالية العتيبي  -5
وٕامكانية اإلفادة منها في تطوير اإللكترونية تجارب بعض الدول في تطبيق اإلدارة "    

  ."إدارة المدرسة الثانوية العامة بالمملكة العربية السعودية
هدفت الدراسة إلى التعرف على أهم تجارب بعض الدول األجنبية، وتجارب بعض الدول   

في المؤسسات التعليمية، وٕامكانية اإلفادة منها اإللكترونية العربية في تطبيق مرحلة اإلدارة 
في تطوير إدارة المدرسة الثانوية  العامة بالمملكة العربية السعودية، والتوصل إلى مقترحات 

المدرسة الثانوية على ضوء خبرات إدارة  لتطويراإللكترونية إجرائية لتفعيل مرحلة اإلدارة 
  :وصلت الدراسة إلى عدة نتائج منهاوت .المنهج الوصفيوقد استخدمت بعض الدول 

  :ومنهااإللكترونية تحقيق متطلبات وتطبيق اإلدارة 
لعمليات اإلدارية مثل التخطيط اإللكتروني، والرقابة اإللكترونية، االعتماد على ا  - أ 

 .لكترونيواالتصال اإل
والتوقيع مثل، شبكة االنترنت، والبريد اإللكتروني، اإللكترونية االعتماد على الوسائل   -ب 

 .لكترونياإل
االعتماد على الموارد البشرية المتخصصة والمدرسة على استخدام االنترنت واستعمال   -ج 

كافة،  أجهزة كمبيوتر، وٕادارة الشبكات، وقواعد المعلومات والبيانات والمعلومات الالزمة
 .بشكل جيداإللكترونية توجيه اإلدارة للعمل على 

 لمعلومات واالتصاالت، ااءة وفاعلية مع تكنولوجيا توفير قيادة إدارية تتعامل بكف  - د 
وجود القيادة  حيث أن  واستخدامها إيجابيًا في تطوير العملية اإلدارية والتعليمية وتوظيفها 

 .لكترونيةهو شرط لنجاح المؤسسات اإلاإللكترونية 

 )13(:)2016(كا والغامدي شدراسة  -6
  ."في إدارة المشاريع التربويةاإللكترونية تحقيق حول استخدام اإلدارة "      

في إدارة المشاريع اإللكترونية التحول إلى اإلدارة  إمكانيةهدفت الدراسة إلى الكشف عن    
المشاركين في  من) 74(التربوية وقد استخدمت الدراسة المنهج الوصفي، وكانت العينة 

  :نتائج منهاوتوصلت الدراسة إلى  .لكترونيةمشاريع اإلدارة اإل
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، حيث الحاجة الملحة لتطبيق اإلدارة اإللكترونيةأفراد العينة يوافقون على أن   - أ 
المعامالت بين المستويات اإلدارية من االستشاريين والعاملين يكون أسهل، وأقل وقت وأكثر 

 .دقة
فير خطة إلدارة المشاريع التربوية لدعم القيادة العليا في وزارة التعليم وتو  إطالقضرورة   -ب 

دوراتهم التدريبية، وورش عمل واجتماعات لنشر ثقافة اإلدارة  وٕاعداداالحتياجات المالية 
 .ورفع وعيهم حولهابين الموظفين اإللكترونية 

تقارير  عن المشاريع الدور مهم في توفير المعلومات المباشرة و  اإللكترونية لإلدارة   -ج 
 .والتعاميم والقرارات بين اإلدارة والعاملين جيهاتسريع وصول التو التعليمية وت

العمل اإلداري وتوفير الوقت والجهد ألداء تنفيذ تساعد في سرعة اإللكترونية اإلدارة   - د 
 .مسؤوليات أكثر أهمية

 .إلكترونيا أسهل وأسرع في عملية صنع القرار إن إدارة البريد  -ه 
يالحظ من خالل استعراض الدراسات السابقة أن المجتمعات التي طبقت عليها الدراسات     

السابقة تنوعت فمنها العربية واألجنبية، وتتشابه هذه الدراسة الحالية مع الدراسة السابقة في 
في جميع المؤسسات التعليمية، وأن  اإللكترونية طبيعة موضوعها وذلك ضرورة تبنى اإلدارة 

بير في تطوير وتحسين العمل اإلداري، وكذلك في منهجها له دور كاإللكترونية دارة جود اإلو 
وحيث أنها اتبعت المنهج الوصفي، وتختلف عن غيرها من الدراسات في تناولها متطلبات 

 .تطبيقها بشكل كلي وشمولي

  :ريـــــــــار النظــــــاإلط

من المصطلحات العلمية اإللكترونية مصطلح اإلدارة  يعد :مفهوم اإلدارة اإللكترونية - 1

علوم العصرية والتي أشار إلى بعض موضوعاتها القليل جدًا المستحدثة تمامًا في مجال ال
من البحوث والدراسات والكتابات العلمية السابقة، وهي نتيجة لتطورات كثيرة شهدها العالم 

التعامالت الورقية فتناول لكتروني بعيدًا عن منذ االنتقال إلى مرحلة العمل اإلالمعاصر 
  :الباحثون في اإلدارة عدة تعريفات منها

العمليات اإلدارية التي تستخدم المعلومات واالتصاالت : بأنهااإللكترونية تعرف اإلدارة  -
 )14(. القائمة على التكنولوجيا في المؤسسة
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 نترنتلإلزة العملية اإلدارية القائمة على اإلمكانات المتمي: وتم تعريفها كذلك بأنها -
رقابة على الموارد والقدرات الجوهرية للمؤسسة التوجيه و التخطيط و الفي  األعمالوشبكات 

 )15(.ن  دون حدود من أجل تحقيق األهداف كمؤسسةيواآلخر 
اإللكترونية شبكات الهياكل والقرارات والعالقات : بأنهااإللكترونية وكما تعرف اإلدارة  -

وظائف الموارد البشرية في المؤسسات من حيث االختيار المستخدمة في تقديم مزاولة 
 )16(.والتوظيف اإللكتروني

اإللكترونية إن تطبيق اإلدارة  :بالمؤسسات التعليميةاإللكترونية أهداف اإلدارة  - 2

  )17( :سعي إلى تحقيق عدد من األهداف ولعل أبرزهاي
 إيجابية لدى العاملينتوظيف تكنولوجيا المعلومات من أجل دعم وبناء ثقافة مؤسسية  - 1

 .كافة
تركيز نقطة اتخاذ القرار في نقاط العمل الخاصة بها مع إعطاء دعم أكبر في  - 2

 .مراقبتها
 .تجميع البيانات من مصادرها األصلية بصورة موجودة - 3
 .توفير البيانات والمعلومات للمستفيدين بصورة فورية - 4
 . تابعة اإلدارات المختلفة للمؤسسة وكأنها وحدة مركزيةمإدارة و  - 5
 .تحقيق التنسيق الفعال بين المؤسسات وسوق العمل - 6
 .تحقيق الجودة الكلية في المؤسسة التربوية - 7
 .النهوض بالبيئة ومواكبتها بتطورات العصر ومستجدات العولمة - 8
 .كافة المواردزيادة الترابط بين العاملين واإلدارات العليا، ومتابعة إدارة  - 9

 .تقليص معوقات اتخاذ القرار عن طريق توفير البيانات وربطها -10

ظهرت اإلدارة  :في المؤسسات التعليميةاإللكترونية دواعي تطبيق اإلدارة   - 3

التقنية المختلفة والتجاوب اإليجابي مع تغيرات  وسائلالتطور في ثمار  من كثمرةاإللكترونية 
العصر، وقدرتها على مواكبة التطور الهائل في مجال تطبيق تقنيات ونظم المعلومات 

لألخذ بها لسرعة تحقيقها ألهداف، لذلك ال بد كافة واالستفادة منها، وتسعى النظم التعليمية 
االستفادة  في مؤسسات التعليم إلمكانيةمن تحول مماثل في الممارسات التعليمية واإلدارية 
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من التكنولوجيا بدًال من الممارسات السطحية الموجودة ومن دواعي وأسباب التحول إلى 
  )18(: ما يلياإللكترونية اإلدارة 

 .اإلجراءات والعمليات المعقدة وأثرها على زيادة تكلفة األعمال •
 .عدم توازن في التطبيقالقرارات والتوصيات الفورية التي من شأنها إحداث  •
 .صعوبة توفر البيانات المتداولة للعاملين في المؤسسة التربوية الواحدة •
 .ضرورة توحيد البيانات على مستوى المؤسسة التربوية الواحدة •
التوجه نحو توظيف استخدام التطور التكنولوجي واالعتماد على المعلومات في اتخاذ  •

 .القرارات
في المؤسسات اإللكترونية ي إحداث التحول إلى اإلدارة وهناك عدة عوامل أسهمت ف

  )20،19(: التعليمية ومنها ما يلي
التكنولوجية إلى  الثورةازدياد التقدم التكنولوجي والثورة المعرفية المرتبطة به، فقد أدت  -

 .إظهار مزايا نسبية عديدة لتطبيقاتها العلمية في مختلف مجاالت الحياة اإلنسانية
توجهات العولمة وترابط المجتمعات اإلنسانية، فقد ساهمت التوجهات العالية المتزايدة  -

في الترابط والتكامل بين المجمعات اإلنسانية المختلفة في نشوء ما يعرف  اإلنتاجنحو 
 .بظاهرة العولمة

من متغيرات وتوقعات شعبية، فلقد ساهمت حركات التحوالت الديمقراطية وما صاحبها  -
والحرية والمشاركة واحترام حقوق اإلنسان في االنفتاح  ر العالمية التي تطالب بمزيد منالتحر 

في البناء المجتمعي عمومًا وطبيعة األنظمة السياسية واالجتماعية  جذرية إحداث تغيرات 
 .الخصوصوجه  على

هناك عدد من  :بالمؤسسات التعليميةاإللكترونية متطلبات تطبيق اإلدارة   - 4

 واالستفادةاإللكترونية المتطلبات الواجب توافرها في المؤسسة التعليمية لتحقيق أهداف اإلدارة 
  :من تطبيقها والتي يمكن تلخيصها في عدد من المحاور ومنها

ألهداف ا لمؤسساتللكي تحقق اإللكترونية حتاج اإلدارة ت :المتطلبات اإلدارية - 1

أخذ بشكل جديد ومستحدث تو المبتغاة منها إلى إدارة جيدة تساند التطور والتغيير وتدعمه، 
لكترونية تتعامل بكفاءة وفعالية إالضروري  وجود قيادات إدارية  فمن في األساليب اإلدارية،
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مع تكنولوجيا المعلومات واالتصاالت، مع قدرتها على االبتكار وٕاعادة هندسة الثقافة 
  .لتنظيمية وصنع المعرفةا

تجاور  باتجاهقافة المؤسسة إن اإلدارة الرقمية تستلزم تطويرًا واضحًا للمكونات التقليدية لث
ة إلى الشبكية، وانتقال العالقات من العمودية إلى األفقية ومن التخصص إلى التمكين الهرمي

  )21،22( :ويتمثل المتطلبات اإلدارية في اآلتياإلداري 
في المؤسسات التي يتقرر  واألقسامإعادة هندسة الهياكل والعمليات واإلجراءات لألداء  -

 .لكترونياً إأن تقدم خدماتها 
حقيقها من جراء تطبيق اإلدارة إعداد برامج مكثفة للتعريف بالفوائد التي يمكن ت -
 .لكترونية، باإلضافة إلى تأسيس وعي اجتماعي تقني في هذا المجالاإل
 .لكترونيةؤول عن مشروع تطبيق اإلدارة اإلياسي والفريق المسالدعم الس -

 من وتشمل تحسين شبكات االتصال، واالنتقال ومنظومة :المتطلبات التقنية - 2

الشبكية واستخدام تقنيات اإللكترونية إلى منظومة المعلومات  المستقلةاإللكترونية المعلومات 
لكترونيًا، حيث يعتمد تطبيق مدخل إ البياناتمتقدمة في مجال شبكات االتصاالت، وتبادل 

  )23(:ومنهااإللكترونية على تفعيل مجموعة من اآلليات اإللكترونية  اإلدارة
، لتبادل االتصاالت كافة  األرضتمثل نظامًا عالميًا، من بقاع : االنترنتشبكة  •

والبحث اإللكترونية وفر خدمة الرسائل التي تباالعتماد على الحاسب اآللي،  والمعلومات
باستخدام محركات البحث، وتقديم الندوات والمؤتمرات العلمية والصوت والصورة كما يصمم 

وبأقل  األشخاصعدد من  األكبرمواقع المؤسسات ومواقع التواصل، حيث يسهل الوصول 
 .وقت

بالسرعة في تميزه التي  اإللكترونيةأهم وأبرز الوسائل  ديع )E.mail(: البريد االلكتروني •
ين مع الحفاظ على وسيلة اتصال فعالة بين العامليعد و  تبادل المعلومات والرسائل والنشرات،
 .السرية والمهنية والبيانات الشخصية

تدرج بشكل على شكل حروف أو أرقام أو رموز  مجموعة البيانات: لكترونيلتوقيع اإلا •
 التوقيع العادي، مبينا تلف عنلكتروني أو رقمي لتحديد شخصية الموقع عن غيره، وتخإ

، مما يوفر درجة عالية من الخصوصية والتأمين عند تنفيذ تزويرهيصعب  ومن ثمّ على علم 
 .لكترونيةأية معامالت إ
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العنصر البشري مدخًال إنتاجيًا أساسيًا في التعامل مع يعد  :المتطلبات البشرية - 3

فالتحول إلى تطبيق اإلدارة  .  المحركوذلك اعتبارًا أنه العنصر اإللكترونية اإلدارة 
لن يلغي العنصر البشري، وٕانما هو الذي يسيرها، لذلك يتطلب األمر متقبلين اإللكترونية 
  )24(.كترونية، وواعين بأبعادها، وقادرين على التعامل معهالاإللفكرة اإلدارة 

في التعليم اإللكترونية إن ارتفاع تكلفة تطبيق استخدام اإلدارة  :المتطلبات المالية - 4

ن األجهزة تتجدد يومًا بعد يوم ، وعلى صعيد البرامج أواضح وملموس، وال سيما إذا علمنا 
  )25(.العتادو 

طائلة لكي  أموالتحتاج إلى  الضخمة التيمن المشاريع اإللكترونية فمشروع اإلدارة       
 البنية التحتية،، من تحسين مستوى شودةنالمتضمن االستقرار والنجاح وبلوغ األهداف 
خر، وتدريب وتحديثها من وقت آلاإللكترونية وتوفير األجهزة واألدوات الالزمة والبرامج 

لذلك ال يد من توفير التمويل الكافي لهذا المشروع، ورصد  ؛باستمرارالعناصر البشرية 
ير األموال الكافية المخصصات الكافية مما يقتضي إعادة النظر في نظام األولويات وتوف

دوريًا مستقلة للمشروع حيث تكون تحت المراجعة إلجراء التحول المطلوب ورصد ميزانية 
  ) 26(.لعرض التمويل المستمر له

لكترونيًا، بمعنى أن المعلومات من أهم معضالت العمل إ أمن :المتطلبات األمنية - 5

المعلومات والوثائق التي يجري حفظها، وتطبيق إجراءات المعالجة والنقل عليها إلكترونيًا، 
متطلبات العمل ويجب الحفاظ على أمنها حيث يحب توفر األمن االلكتروني والسرية لتنفيذ 

ني من أي األرشيف االلكترو لصون  فيه على مستوى عال لحماية المعلومات، اإللكترونية 
من في برمجيات البروتوكول األ بوضعما إوالتركيز على أمن الدولة أو األفراد،اختراقات 

وتقليص مرور لتحقيق أمن المعلومات اللكتروني أو كلمة للشبكة، أو باستخدام التوقيع اإل
لبعض األحداث منها، وضع السياسات األمنية  تطلب المعلوماتالتي تالتأشيرات السلبية 

التنظيمية التي تحد من  نترنت، ووضع القوانين واللوائحاإلفيها خدمة لتقنيات المعلومات بما 
خصوصية المعلومات، في اإلدارة االلكترونية، وتحديد الحماية انتهاكات و لكتروني السطو اإل

لنظم المعلومات  واالحتفاظ بنسخ احتياطية ات الحاسوبية،الالزمة لتنظيم المعلومات والشبك
  )27(.بشكل آمن وتشفير المعلومات التي يتم حفظها وتخزينها على مختلف الوسائط
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يقتضي التحول نحو اإللكترونية وهكذا يتضح أن متطلبات تطبيق مدخل اإلدارة   
وتحقيق ميزانيات لذلك، باإلضافة إلى  والتواصل  التصالاالالمركزية، وتحسين شبكات 

حتى حد سواء ن والعاملين على يتفعيل عدد من اآلليات التي يتطلب بالضرورة تدريب المدير 
  .الجهود بين مستويات اإلدارة للعمل على توفير تلك المتطلباتتضافر ت

   :توصيات البحث -
  :وعة من التوصيات على النحو اآلتيتوصل البحث إلى مجم     
 .بالمؤسسات التعليمية بشكل فعالاإللكترونية تية لتطبيق اإلدارة االهتمام بالبنية التح - 1
وات والمؤتمرات لمعرفة ماهية من خالل إقامة النداإللكترونية  العمل على نشر الثقافة - 2

 .ومميزاتها وما تحققه للمؤسسات من خاللهااإللكترونية اإلدارة 
الذي يقوم على إدخال وٕاخراج البيانات في ضرورة توافر العنصر البشري الفاعل  - 3

 .المؤسسات التعليمية
 .كافة لمدارس التابعة لهالنترنت خدمة اإل بتوفير تقوم إدارات التعليم بليبيا أنْ  - 4
ضرورة توافر الهيئة اإلدارية المؤهلة تأهيًال فنيًا، والقادرة على التعامل الجيد مع  - 5

 .الحاسب اآللي
لألعمال اإللكترونية أهمية توافر المبرمجين القادرين على تصميم وتطوير البرامج  - 6

 .اإلدارية المدرسية
تخطيط والتطوير التربوي بوزارة التعليم إلعداد  العاملين الالبدء بالتخطيط من قبل إدارة  - 7

الدورات  من خالل عقداإللكترونية وتهيئتهم نحو التحول من اإلدارة التقليدية إلى اإلدارة 
 .الالزمة لتثقيفهمالتدريبية 

كل المتطلبات لتطبيق لكي تتوفر  ؛ يجب العمل على تخصيص الميزانيات  المناسبة - 8
 .اإلدارة االلكترونية

للوقوف على المعوقات اإللكترونية في جوانب اإلدارة وبحوث القيام بإجراء دراسات  - 9
 .التي تواجهها والعمل على عالجها
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استفادة ببعض الخبرات الدولية، المركز القومي، البحوث التربوية والتنمية، القاهرة، 
 .1، ص2006
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مكرمة، ب ية، جامعة أم القرى، رسالة ماجستير، كلية الترب)بنين(والتعليم بالعاصمة المقدسة
 .م2008السعودية، 



م ا��
�	� ا����� �
 م2020أ����  –ا����� ا�
�د  –ا��	�	� �

131 

في المدارس الحكومية الثانوية اإللكترونية إيمان حسين خلوف، واقع تطبيق اإلدارة  -10
في الضفة العربية من وجهة نظر المديرين والمديرات، رسالة ماجستير، الجامعة 

 .م2010اإلسالمية، غزة، فلسطين، 
11- Alshammari. LA: Attitudes. Toword The ImplemenTaTionTatioll 

of Electronic Admnistratioon state university . U.S.A 2010 . 

وٕامكانية اإللكترونية عالية محمد العتيبي، تجارب بعض الدول في تطبيق اإلدارة  -12
منها في تطوير إدارة المدرسة الثانوية العامة بالمملكة العربية السعودية  الجمعية  اإلفادة

، )43(العدد ) 16(التربية، السنة  المصرية للتربية المقارنة واإلدارة التعليمية، مجلة
 .139- 83م، ص ص 2013، أغسطسدار الفكر العربي،  القاهرة،
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االستشارات والتدريب  اإلدارةبيت ، للموارد البشرية  اإلستراتيجيةفريد النجار اإلدارة  -16
 .201ص  ،م2005، القاهرة 

مجلة ، األعمال  مؤسسات علىاإللكترونية الحكومة اثر تطبيق : اوي عيشاحمد  -17
 .189ص  م، 2010،  الجزائر، 7الباحث العدد 

مرجع سابق  والمشكالت، بالوظائف اإلستراتيجية ،االلكترونية اإلدارة، نجم عبود نجم -18
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50 
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، العامة  اإلدارةآفاق تطبيقاتها العربية معهد اإللكترونية  اإلدارة، سعد غالب ياسين -20
 .29- 28 ص ص م، 2005،هـ  1426 الرياض، المملكة العربية السعودية 

في المدارس الثانوية بالمملكة اإللكترونية  اإلدارةتقويم " حسين الاهللا  ماجد عبد -21
، )غير منشورة(ير سترسالة ماج، الشاملة معايير الجودة العربية السعودية في ضوء 

 .61ص  م،2010جامعة القاهرة ، معهد الدراسات التربوية
في إدارات جامعة أم القرى اإللكترونية  اإلدارةمعوقات تطبيق " منى عطية البشري  -22

بالجامعة رسالة عضوات هيئة التدريس و نظر اإلداريات  ههوجبمدينة مكة المكرمة من 
 47- 45صم ص 1429القرى  أم جامعة ،كلية التربية )غير مشورة( ريستماج

 .تصرفب
المدارس لمديري تطوير الممارسات القيادية ، ىلعيساأحمد عباد  ،الرحمن إيناس عبد -23

كلية ، دكتوراه رسالة  )حاله دراسة(في القدس على ضوء االتجاهات اإلدارية المعاصرة 
 .213-3212ص  م،2016مصر ، جامعة عين شمس ، البنات

في المدارس الثانوية بالمملكة اإللكترونية اإلدارة  أداء يمتقو " نالحساهللا  ماجد عبد -24
 .64ص ،العربية السعودية في ضوء معايير الجودة الشاملة مرجع سابق

البنين بمدنية مدارس تعليم اإلدارة إللكترونية في واقع تطبيق ، امديغغزال مطلق ال -25
ر غير منشورة يسترسالة ماج، مساهمتها في تجويد العمل إلداري بع الصناعية ودرجةين

 .59ص م، 2009كلية التربية جامعة أم القرى 
في إدارات جامعة أم القرى اإللكترونية معوقات تطبيق اإلدارة : منى عطية البشري -26

بمدنية مكة المكرمة من وجهة نظر اإلدارات وعضوات هيئة التدريس بالجامعة مرجع 
 .53ص ،سابق

الفساد اإلداري  ةكافحودورها في م، اإللكترونيةاإلدارة ، بدر محمد السيد القراز -27
 .368- 366م، ص2016،ر الفكر الجامعيدا، اإلسكندرية ،الطبعة األولى
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ن ـــم األساسين مرحلة التعلیم ـم األولق ــدى تالمیذ الشــي لاط السلوك العدوانــأنم"
التالمیذ بمدارس  دراسة تحلیلیة میدانیة لعینة من(وجهة نظر المعلمین والمعلمات 

  ")تعلیم العجیالت
                                         

  اهللا هبال نوري عبد .د                                                                
  جامعة الزاویة-كلیة التربیة العجیالت

  :خص البحثمل
من  األولالتعرف على أنماط السلوك العدواني لتالمیذ الشق  إلىهدف هذا البحث     

وأتبع الباحث المنهج الوصفي التحلیلي من خالل  بمدینة العجیالت األساسيمرحلة التعلیم 
البحث وتطبیقها على عینة مختارة عشوائیًا من المعلمین والمعلمات حیث  أداةوتصمیم  إعداد

الشمالیة وعدد  العجیالتو ، م ومعلمه بمدرستي شهداء العجیالتمعل) 40(عدد العینة  تبلغ
  : النتائج التالیة إلىوقد توصلت الدراسة  ،تلمیذًا وتلمیذه) 86(

  : اآلتیةهم االستنتاجات أ إلىتوصل الباحث  اإلحصائي التحلیل إجراء خالل من    
من مرحلة التعلیم  األولعدیدة للسلوك العدواني لدى تالمیذ الشق  أنماطتوجد  انه - 1

  :  أهمهامن  األساسي
  . ه بعض التالمیذ بشخصیات عدوانیة تلفزیونیة تكون في داخلهم والمیل لتقلیدهاتشبّ * 
  . اآلخرینالعبث بحقائب التالمیذ * 
  .الشجار داخل وخارج الفصل الدراسي * 
  .على المقاعد والجدران  البذیئةالكتابة * 
  : همها أمتعددة للسلوك العدواني ومن  أسبابالنتائج بأن هناك  أوضحت - 2

  .مشاهدة أفالم العنف * 
  .حرمان الطفل من الحاجات الضروریة له * 
  .التساهل والتدلیل في معاملة الطفل * 
  .دون اآلخر  األبناءتحیز الوالدین ألحد * 
ظهارالمتفككة  األسریةالعالقات *    .  األطفال أمامالخالفات العائلیة  وإ
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  .تخلف عقلي  أوو نقص جسماني أوجود عاهة * 
 –إدارة المدرسة "  التلمیذتسهم المدرسة بشكل كبیر في ظهور السلوك العدواني لدى * 

  ".معاملة المعلمین
  :ــةمقدم -

شراقةالطفولة بسمة المستقبل       عداد هذه البراعم الغد، واألمل المرتجى لألمة وإ ، وإ
للطفل في مقابل ، بل یجب تحقیق اإلشباع المعنوي صغیرة للغد یجب أال یتم عشوائیاً ال

وتعمیق  ،نیات وتنمیة روح االنتماء الوطنياإلشباع المادي في ضوء زرع القیم والروحا
هذه اللبنات الفضیة ، ومعاني الحریة والمسؤولیة في المفاهیم الخاصة بالحقوق، والواجبات

 فيهم وتنمیة اإلدراك والقدرات التي تس، باإلضافة إلى تحقیق الثراء الفكري سهلة التشكیل
، وكذلك تنمیة المشاعر واألحاسیس والتعریف بقضایا الواقع التمیز بین الضرورة والضرر

عدادهم لتحمل مسؤولیاتاالجتماعي واالقتصادي   .هذه األمة في المستقبلتجاه  هم، وإ
ویعد أدب األطفال أحد الوسائل التي لجأت إلیها المجتمعات منذ القدم لتنمیة أبنائها   

  .األخالقیات الموجودة في نفوسهم وغرس القیم و 
وهو سلوك مكتسب ویمكن  ،هو سلوك فردي یتعود علیه التلمیذن السلوك العدواني إ   

للقضاء على لیست الوسیلة الوحیدة والمثالیة  ولكنها واإلرادةالتخلص منه بالتعلیم والتدریب 
  . هذا السلوك

التدریس بالمدرسة مواجهة السلوك العدواني لدى التالمیذ  وأسرة على الوالدینیجب لذلك 
 أثناءیولد العنف ویجب الهدوء  ألن العنف مواجهة هادئة وعقالنیة بدًال من المواجهة بالعنف

لى التفكیر في أسالیب هادفة واالتجاه إ، لعدوان واالبتعاد عن السب والشتمقیام التلمیذ با
  .االنفعال عن التلمیذحدة تخفف من 

سرة والمدرسة ومدى إشباع حاجته النفسیة واالجتماعیة ن تكامل نمو التلمیذ بین األإ    
ومن هنا  ،شخصیته ومظاهر سلوكهوالعضویة خالل عملیة النمو یؤثر تأثیرا كبیرا في نمو 

سرة والمدرسة في عملیة تنشئة التلمیذ وضمان قوم به كل من األتتبرز أهمیة الدور الذي 
  )1(.النواحي العقلیة والنفسیة واالجتماعیة والصحیة من نموه 
عن السلوك  أطفالهم إبعادطریقة یستطیع بها اآلباء  أفضللى أن حیث تشیر البحوث إ    

، ن نوقف العدوان عند وقوعه العدواني هي أن نوضح لهم إن العدوان غیر مرغوب فیه ، وأ
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لى عدوان أكثر عند الطفل كما یؤدي إ نتجنب العقاب البدني على العدوان مما یولد وأن
د  األبناء بالمثل الحي على انفجار عدوانیة أكثر فیما بعد ، كما أن عقاب اآلباء لألبناء یزوّ

استخدام العقاب مع اآلخرین عندما ال یتالءم سلوكهم مع رغباته وتوجهاته ، فالطفل یقلد 
لم العقاب أأبویه بمقدار ما قد یتعلم  والدیه في نواحي كثیرة قد یتعلم من العدوان الصادر عن

  . الذي وقع علیه 
  :وتساؤالتهالبحث  مشكلة -

یعتبر العدوان أحد الدفاعات الرئیسیة التي تستجیب لها الشخصیة في حالة فقدان      
ولذا یظهر بأشكال مباشرة وغیر مباشرة في أغلب األمراض ، الضبط الذاتي الشعوري 

  .الوظیفیة  
تصرفات المن  يعن غضبة وه، وفیه یعبر التلمیذ لإلحباطوالعدوان استجابة عامة      

فأنه  اآلخرینن العدوان یغضب إ، وبما الفصل وساحة المدرسة وخارجها المالحظة في غرفة
  .فعال یعطي اهتماما أكبر من باقي ردود األ

 شیاء والممتلكاتنحو األ ا، فقد یكون موجهشخاصوالعدوان لیس دائما موجها نحو األ     
أو الكتابة على الجدران وغیرة تكسیر النوافذ الزجاجیة  أوالمدرسي لألثاث  التلمیذتخریب ك

  . من األفعال
في المدرسة  التلمیذالتي یتعرض لها  اإلحباطعن حاالت هذه السلوكیات قد تكون ناتجة إن 

شارة إلى العدوان عادة لإل ویستخدم مصطلح ،و في الحي الذي یقطن فیهأو في المنزل أ
و هة االجتماعیة بأنها مؤذیة أنماط السلوكیة التي تعرف من الوجبعض االستجابات أو األ

االعتداء على ممتلكات و ، باآلخریناالستهزاء : هذه السلوكیاتبین ومن  و هدامةأضارة 
  .غیرهم

رة علیهم من السیطو أباآلخرین الضرر  إلحاقالفرد بقصد  به والعدوان هو سلوك یقوم   
  . ىخر وسائل األالوسیلة من  أيو خالل القوة الجسمیة أو اللفظیة أ

ن بما أو ، بهانیة من خالل الخبرات التي یمرون ایتعلمون السلوكیات العدو  التالمیذف   
، وبناء على ذلك المجتمعات مشكلة في كلشكل ی صبحأفقد نماط عدیدة أللسلوك العدواني 
السلوك العدواني لدى  أنماطهي  ما :التاليالرئیس السؤال في  البحثتمحورت مشكلة 

   ؟بمدینة العجیالت األساسيمن مرحلة التعلیم  األولالشق تالمیذ 
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  :اآلتیة الفرعیة التساؤالت تنبثق التساؤل الرئیسي ومن خالل
 األساسيمن مرحلة التعلیم  األولالشق  تالمیذى دالعدواني لهي مظاهر السلوك  ما - 1س

  بمدینة العجیالت ؟
  ؟األساسيمن مرحلة التعلیم  األولالسلوك العدواني لدى تالمیذ الشق  سبابأهي  ما - 2س
بین جنس التالمیذ یعزى ) 0.05(ى عند مستو  إحصائیةذات داللة  هل توجد فروق - 3س

  لى عامل متغیر النوع؟إ
-ذكور(بین العدوان ومستوى التحصیل لدى الجنسین  ارتباطیهعالقة هل توجد  - 4س

  ؟)إناث
من مرحلة  األولالمعالجات المناسبة للسلوك العدواني لدى تالمیذ الشق  ما أهم - 5س

  ؟ األساسيالتعلیم 
  :البحثأهمیة  -

  :اآلتيفي  البحثتكمن أهمیة 
وهي مرحلة الطفولة  اإلنسانمر بها ییقع ضمن مرحلة من مراحل النمو المهمة التي أنه  - 1

  . الراشد  اإلنسانة لحیاة األساسیتقوم علیها الدعائم الجوهریة  التيو 
  .أنماط السلوك العدواني لدى تالمیذهم المعلمین في التعرف على  البحث نتائج فیدت قد - 2
  . المراد عالجه عالجیة لنمط السلوك  إجراءاتخاذ ات من یمكن للمعلمین - 3
 ،یسلكه الذي لنوع السلوك تهمن خالل معرف أبنهتساعد ولي األمر في كیفیة التعامل مع  - 4

  .  ةها لغرض العالج لهذه الظاهر ذوالطریقة التي یقوم باتخا
في  النفسي  واألخصائياالجتماعي  األخصائيفي مساعدة كل من البحث تفید نتائج  - 5

المؤسسات في  التالمیذالسلوك لدى  أنماطلعالج أي نمط من  ةالمناسب للو حوضع ال
  .التعلیمیة

  :البحثأهداف  -
  :یهدف البحث إلى األتي  

من مرحلة التعلیم  األولتالمیذ الشق  لدىالتعرف على أهم مظاهر السلوك العدواني  - 1
  .بمدینة العجیالت األساسي

  .السلوك العدواني  التعرف على أهم األسباب والعوامل التي تدفع التالمیذ لممارسة - 2
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  .معرفة أهم الفروق بین التالمیذ وفقا لتغیر النوع  - 3
  .بین مستوى التحصیل للسلوك العدواني للجنسین  االرتباطیةمعرفة العالقة  - 4
  .لمعالجات والحلول المناسبة للسلوك العدواني مقترح لوضع  - 5
  .مصطلحات البحث  -

بعض المفاهیم والمصطلحات الواردة بمتن الدراسة أراد الباحث  منعًا للغموض في
جرائیااصطالحیا عریفها ت   .وإ

االستجابة الكلیة أو الحركیة أو الغدیة التي یقوم بها الكائن الحي كنتیجة "هو: السلوك-1
  )3(".للموقف الذي یواجهه

أو ضمنیًا مباشرًا أو  سلوك یصدره الفرد لفظیًا أو بدنیًا أو مادیًا صریحاً " هو :العدوان -2
، وعلى هذا فإن السلوك العدواني هو إلحاق األذى بدنیًا أو مادیًا غیر مباشر، ناشطًا أو سلبیاً 

 )4(." شخص نفسه صاحب السلوك أو لآلخرینأو لل
السلوك الذي یؤدي إلى إلحاق األذى الشخصي بالغیر وقد یكون العدوان " ویعرف أیضا بأنه

  )5(".وقد یكون جسمیًا على شكل اإلیذاء الجسمي أو اللفظي نفسیًا على شكل إهانة
أي شكل من أشكال السلوك الذي یهدف إلى : بأنه  إجرائیاالعدوان  الباحث یعرفوعلیه 

  .إیذاء كائن حي آخر على أن یكون هذا اآلخر راغبًا في تجنب هذا السلوك 
عرفها الباحث بأنها ما یحرك العدوان وینشطه ویتضمن الغضب والكراهیة  :العدوانیة  -3

  .والحقد والشك وهو ما یسمى بالعدوان المضمر أو الخفي  
األذى بفرد أخر أو  إلحاقویراد بها  اإلحباطالتي تعقب  االستجابة:" العدوانيالسلوك -4

  )6(". حتى الفرد نفسه
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  :الدراسات السابقة  -
  )7().م 1987 (دراسة صغیر - 1

تالمیذ الصف الخامس  عالقة السلوك العدواني ببعض المتغیرات العائلیة لدى(   
  .)االبتدائي
الوقوف على عالقة السلوك العدواني : إلىهذه الدراسة في جامعة بغداد وهدفت  أجریت

على  اإلجابةببعض المتغیرات العائلیة لدى تالمیذ الصف الخامس االبتدائي من خالل 
  ما عالقة المتغیرات العائلیة بالسلوك العدواني ؟ : السؤال التالي 

الذي مقیاس سلوك العدواني في البیئة العراقیة : اآلتیة األدواتوقد استخدمت في الدراسة 
  .البطاقة المدرسیة ) 1976الخصاني (أعده 

معامل :  اإلحصائیةتلمیذًا ، استخدمت الدراسة الوسائل ) 362(عینة الدراسة  تألفت      
) فأي(معامل ارتباط . )كأي(مربع . الدرجة التائیة. الدرجة المعیاریة. االرتباط بیرسون
  )   التوافقي (  cومعامل ارتباط 

  )8().م1985( الغني  دراسة عبد - 2
  ) الشخصیة العدوانیة وعالقتها بالتنشئة االجتماعیة(     

العالقة بین بعض االتجاهات الوالدیة في التنشئة كما الكشف عن : لىإوهدفت هذه الدراسة 
العالقة بین االتجاهات الوالدیة وبین المستوى األبناء، و وبین عدوانیة  اآلباءها یدرك

  .االقتصادي واالجتماعي للوالدین 
  : اآلتیة األدواتبنین ، واستخدمت في الدراسة ) 268(بنات و) 237(شملت عینة الدراسة 

 جاهات الوالدیة في التنشئة قیاس االت.  
  لصالبة التفكیر ومرونته ) أیزیك ( مقیاس .  
 معامالت االرتباط ، تحلیل التباین: لدراسة الوسائل اإلحصائیة اآلتیةواستخدمت ا ،

  : واهم النتائج التي تضمنها الدراسة ما یلي . التحلیل العاملي 
، وهذا یعني أن االبناء الذین یدركون ط موجبلدیة یرتبط بالعدوان ارتباأن اتجاه التفرقة الوا(
  .)والتفضیل یكونون اكثر عدوانیة سرة تسودها التفرقةأفي  نشؤنهم أ
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  :األدب النظري للبحث -
وذلك حسب رأي معظم  ؛أو النزعة العدوانیة هو استعداد لدى الفرد العدوان  :العدوان- 1

هر متعددة منها البسیطة له مظا، و بالغضبوان یصاحبه دائمًا الشعور علماء النفس ، والعد
وهذه المظاهر هي ، ، السب، التوبیخ، الضرب العنیفالشتم: ومن هذه المظاهر، والخطیرة
ع الكالم من وعدم سما، عصیان الوالدین المباشرة مثلغیر أما  ،مباشرة للعدوانمظاهر 
أي  ،وكذلك أسلوب الضرب إسراف الوالد والمدرس في نواهیهمنتیجة  قد تكون وهذه ،المدرس

  .) 9(سبب من قبل الوالدین أو المدرسین
به إذا فعل عاجز عن فعل العدوان أو خائف من اآلالم التي تلحق  التلمیذوقد یكون      

  .وبالتالي یلجأ التلمیذ إلى أحالم الیقظة أو الخیال وتخیل العدوان بدًال من القیام به، العدوان
حیث یتفق بعض األطباء والنفسیین على إننا نولد جمیعًا ولدینا القدرة على استشعار      

  .لم یتفقوا بعد على إجابة حاسمة ولكنهم، الدوافع العدوانیة 
ین تتولد مشاعرنا أعن السؤال الذي یطرح نفسه من  اإلجابةمن خالل ذلك یمكن  علیهو 

  )10( ؟العدوانیة
من  هناك األولفبنسبة للرأي حول هذا السؤال  واإلجاباتفي هذا الصدد اختلفت اآلراء و     

الحب حاجة إلى الغضب والعدوان ویقابل هذا حاجته إلى  نتیجة لدأن المشاعر تتو یعتقد 
الحب كبعد المیالد  تلك المشاعر كتسبن الفرد یأ یقول والعطف والحنان أما الرأي الثاني

في حین  األشیاءض بعض أن یبغ یتعلم، وقد  هالمؤلمة والخاذلة لرغباتوالغضب والخبرات 
بأنه سلوك یهدف إلى " ، حیث یعرف الخطیب العدوان تعلم الخبرات السارة التي یحبهایأنه 

اللفظیة على  وجسدیة ألى السیطرة من خالل القوة ال، أو إةو مكروهإحداث نتائج تخریبیة أ
  . )11( اآلخرین

إن األطفال یتصرفون بشكل متنوع فعلى سبیل المثال یتصرفون  :تصنیف العدوان - 2
الكبار غیر  ال التي یقومون بها من وجهة نظراألمر الذي یجعل األفع في ثم یفكرون ،أوالً 

  .مقبولة ، وفي الواقع یتمتعون بقدر ال بأس به من الرقة والتهذیب 
عن سلوك متعمد  ألنه لم یصدر ؛ لهذا السلوك فعل مشابهاً الأن ال یكون رد  لذا یجب   

  :وبالتالي یمكن تصنیف السلوك العدواني إلى یقصد به اإلساءة ، 
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، ومن المألوف طفل على اآلخرین بأعضائه الجسمیةال اعتداءهو  :العدوان الجسماني -أ
ومن الواجب منع مثل ، والركل باألرجل ،أن یعتدي األطفال على اآلخرین بالضرب باألیدي

  .عن طریق تعدیل السلوكهذه الممارسات وتوجیه األطفال إلى حل خصوماتهم 
حاد یتخلله استعمال األیدي  قد ینشب بین األطفال نزاع :المشاجرات الكالمیة - ب

یؤدي مما قد  ،المشادات الكالمیةمن  بینهم فیماواألرجل إثر مناقشة اآلراء التي تعارضت 
، ویتهدد نظام العالقات بین األطفال ویعكر جو األمن والهدوء الضغائن واألحقادإلى إثارة 

  . )12(المدرسیة  في الصف أو الساحة
  .تؤدي إلى إلحاق الضرر باآلخرین یشیر إلى أفعال :العدوان المتعمد - ج
إیقاع األذى أو الضرر  هو فعل لم یكن الهدف من وراءه :العدوان الغیر متعمد -د

  .باآلخرین
  .ق غیر لفظیة للعدوان ضد اآلخرینیشمل التعبیر بطر  :العدوان الرمزي - ه
  :الكامنة وراء عدوانیة األطفالالعوامل  - 3

  :وهي كالتاليهامًا وراء عدوانیة الطفل  من العوامل التي یمكن أن تكون سبباً      
 ف الوالدین وعدم التعاون بینهمااختال.  
  للتلمیذ مما یشعره باإلحباطة األساسیعدم إشباع الحاجات.  
  ة لشعورهم األساسیالعدوانیة في جوهرها وسیلة یتخذها األطفال أحیانًا لتحقیق حاجاتهم و

  .حباط في إشباعها بطریقة سلیمةباإل
  الذات والحصول على دور في  تأكید كما یذكر صفوت مختار بأن العدوانیة هي

  .الجماعة
  واضطراب في الصحة النفسیة قوامها انعدام الحب فالتلمیذ العدواني یعاني من توتر

لة منه الستعادة دوره والتقدیر واحترام الجماعة له ولهذا یلجأ التلمیذ إلى تأكید ذاته محاو 
  .في الجماعة

  تربیتها والمتمثلة في  أسلوبوهو النمط الذي تتخذه بعض األسر في أسلوب التربیة
التفرقة بین األبناء وخاصة في المعاملة وتفضیل جنس على جنس آخر والمنافسة غیر 

  .الشریفة بین أبنائها
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  المعاملة القاسیة والشدیدة والنقد الشدید للطفل ومقارنته بأقرانه وجیرانه ممن هم في مثل
  .سنه

  اب الصارم المتكرر واضطراب العالقة والمتمثلة في تهكم المدرسین والعقالبیئة المدرسیة
، كذلك تعرض التلمیذ زاء نتیجة لنقص جسماني یعاني منهمع زمالئه والسخریة واالسته

  .في تحقیق بعض الحاجات واإلخفاقالمتكرر لخبرات الفشل 
  خاصة في البیئة العدوانیة فهو یتعلم من الكبار أسلوبهم بالتقلید الذي یمارسه الطفل و

  .في كثیر من المواقف مالذي یؤدي بالطفل إلى تقلیدهالعدواني 
  لدى  التي تساعد على تقویة النزعة العدوانیة األفالمخالل من  المرئیةذاعة اإلتأثیر

ذاعة اإل فيالمثبت علمیًا أن أفالم العنف التي یشاهدها الطفل باستمرار  فمن التالمیذ
  .تؤثر سلبًا على سلوكه المرئیة

 الذي یشاهدون أفالم العنف یصبحون أكثر عدوانیة وتستمر في األطفالن ولقد تبین إ 
 .سلوكهم حتى سن المراهقة والرشد 

  :مظاهر السلوك العدواني - 4
  :ني لدى األطفال مظهرین هامین همامل السلوك العدواتغالبًا ما یش     

، لمشاجرة، والقرصأو ا ، والمقاتلةالذي یشمل  الضرب، والدفع، والركل :العدوان البدني / أ
  .الغشوالخدش أو 

ووصف اآلخرین بعیوب وصفات  ،یشمل السب، والشتم، والتوبیخ :العدوان اللفظي/  ب
  .سیئة

  )13(:األتيفي یمكن اختصار مظاهر السلوك العدواني      
  األسنانو أ األظافردام الیدین أو باستخ اإلزعاجو بغرض انتقاما أ األقراناالعتداء على ،

  . و الرجلینأو الرأس أ
  التهدید و وعدم التعاون والترقب بحذر ، یماتوعدم االمتثال لألوامر والتعلمشاكسة غیره

  .اللفظي وغیر اللفظي
  واالحتفاظ  األقالموكسر  والكتبكتمزیق الدفاتر  هممتلكات غیر واالعتداء على تخریب

تالف، ، أو إخفائها لمدة من الزمن بغرض اإلزعاجبها   .المقاعد والكتابة على الجدران وإ
 نابیةبألفاظ النقد الالذع لزمالئه وتبادل السب والشتم والتلفظ  توجیه.  
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 یصاحب ذلك مشاعر من وقد  ، یبدأ السلوك العدواني كنوبة مصحوبة بالغضب واإلحباط
  .الخجل والخوف

  المتكررة في بیئة تتزاید نوبات السلوك العدواني نتیجة للضغوط النفسیة المتواصلة أو
  .الطفل

 وعدم أخذ الحیطة الحتماالت م في حیاته الیومیة بكثرة الحركةإن الطفل العدواني یتس ،
 .األذى واإلیذاء

   :السلوك العدواني أسباب - 5
لتخفیف من مظاهر األبوین على او إن معرفة أسباب السلوك العدواني تساعد المعلم 

نها مبكرا ودون المبكرة لهذه الظاهرة یساعد في التخلص موان المعرفة  ،السلوك العدواني
د أشارت ق، و ات تناولت أسباب السلوك العدوانيعدة نظری ولهذا هناك، عناء وجهد كبیرین

  :إلى 
  اإلنسان تسیطر علیة  بأن) فروید(ذكر و  ،موجودة في اإلنسان طبیعیةإن العدوان غریزة

سلوك " فروید"من وجهة نظر  ، فالعدوانانوغریزة العدو  ،غریزة الجنس: غریزتان هما
خل جسد اإلنسان ویجب ف الطاقة العدوانیة الموجودة دای، الهدف منه تصر غریزي

ویجب التعبیر عنها بشكل أو  ن كل إنسان یخلق ولدیة نزعه نحو التخریب، وإ إشباعها
  .نفسه ها توجه نحو الشخصلى الخارج ،فإنذا لم تجد هذه الطاقة منفذا لها إ، فإبأخر
 من خالل الخبرات التي  العدوانیة السلوكیات، فاألطفال یتعلمون إن العدوان سلوك متعلم

 یكافئبان السلوك العدواني یزید احتمال تعلمه عندما "خلیل وآخرون "د ذكر ق، و یمرون بها
، وكذلك یزید احتمال تعلم السلوك العدواني عندما لقیامهم بتصرفات عدوانیةاألطفال 
  )14(".األبوان ویرضخان لرغبات الطفل الغاضبیستسلم 

 وتودي هذه االحباطات ا یواجه الفرد من احباطات متكررةإن العدوان نتیجة حتمیة لم ،
ائق بمعنى إن الفرد یتصرف بعدوانیة عندما یقف ع .تنبیه السلوك العدواني لدى الفردإلى 

  .، أو تلبیة حاجة معینةما بینة وبین تحقیق هدف معین
  وبذلك ال یستطیعون متى یشعرون باالنزعاج أو اإلحباطقدرة األطفال على إدراك عدم ،

  .عد أن ینفجروا في نوبة غضب شاملةنقل هذه المشاعر لآلخرین إال ب
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  د الذین یأتون من بیوت یكون األب غائبا عنها فترة طویلة فأنهم یظهرون تمردا األوالأن
 األطفال، وفي هذه الحالة یصبح ضافیةإعلى التأثیر األنثوي لألمهات اللواتي یحملن أعباء 

  )15(.ئد وعدم النضج والتوترات العنیفةالقلق الزاویتصفون بالتكیف  یئشدیدي العدوان وس
 أن األطفال الذین یأتون بحاث المتعلقة بالسلوك العدوانيراسات واألذكرت كثیر من الد ،

عدوانیة  ، فإنهم یكتسبون صفاتتسودها الخالفات الزوجیة الكبیرةمن أسر تستخدم العقاب و 
أن األطفال الذین یشعرون باألمن  ىأظهرت دراسات أخر  وقد ،ویمارسون سلوكا عدوانیا

، ویتطور لدیهم أقرانهمتطویر عالقات اجتماعیة مع والحب والعطف في بیوتهم یستطیعون 
ین یشعرون بكره أسرهم معظم ، أما األطفال الذسةإحساس من النشاط واالجتهاد في المدر 

  .فإنهم سیشعرون ویتصرفون بعدوانیة، الوقت
 فان نقص السلوكیات العدوانیة عند األطفالث و إن للعوامل الفسیولوجیة أثر في حد ،

، كل لعاب الریاضیة بحریة خارج المنزلبممارسة بعض األ موعدم السماح لهالنوم والجوع 
 .لتي قد تؤدي إلى سلوكیات عدوانیةذلك یدفع الطفل إلى نوبات من الغضب وا

  :المنهجیة للبحثاإلجراءات  -
وهو أفضل المناهج التحلیلي یعتمد هذا البحث على المنهج الوصفي  :منهج البحث - أوالً 

ه أكثر المناهج استخداما في البحوث التربویة ؛ ألناتفي مثل هذه الدراسالمستخدمة 
مكان عن یتم جمع وقائع وبیانات ومعلومات موضوعیة قدر اإل همن خاللو ؛ واالجتماعیة

  .الظاهرة المراد دراستها
یتكون مجتمع البحث من مجموعة من المعلمین والمعلمات  :مجتمع البحث  - ثانیاً 

بمدرستي شهداء  األساسيمن مرحلة التعلیم  األول یس تالمیذ الشقالقائمین على تدر 
  .م 2018/2019والعجیالت الشمالیة للعام الدراسي  ،العجیالت

تم  اختیار العینة العشوائیة البسیطة حیث كان عدد العینة التي تم  :عینة البحث - ثالثاً 
معلمًا ومعلمة من مدارس مختلفة بمدینة العجیالت والذین یقومون بتدریس ) 40(اختیارها 

  . األساسيمن مرحلة التعلیم  األولتالمیذ الشق 
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تخدام االستبیان تحقیقًا ألهداف البحث ظهرت الحاجة إلى اس :أدوات جمع البیانات -رابعاً 
كأداة مناسبة لهذا البحث لغرض التعرف على أهم مظاهر السلوك العدواني وأسبابه لدى 

  .األساسيلة التعلیم من مرح األولالشق تالمیذ 
، م 2019-م  2018بحث للعام الدراسيتم التطبیق على عینة ال :تطبیق البحث -خامساً 

تلمیذًا وتلمیذة  ستة وثمانون) 86(عددهم  كان ومن خالل دراسة بسیطة لعینة من التالمیذ
جیالت الشمالیة مدرسة شهداء العجیالت، ومدرسة الع: بمدینة العجیالت، هما مدرستینمن 

من إجمالي مجتمع % 53.5، وبنسبة تلمیذاً ) 46(  كان عدد الذكور، و األساسيللتعلیم 
جمالي مجتمع من إ% 46.5 تلمیذه وبنسبة) 40( ما بالنسبة لإلناث فقد بلغ عددهنالدراسة أ
   .الدراسة

  )1(جدول رقم 
  یوضح العالقة بین الجنسین والعدوانیة 

  العدوانیة            
  المجموع  غیر عدواني  عدواني  الجنس

  46  22  24  الذكور
  40  28  12  اإلناث

هناك عالقة  بأنالنتائج في هذا الجدول  أوضحتمن خالل استخدام معامل االقتران       
هذا یعني أن االقتران طردي بین الجنسین و إن ، و طردیة متوسطة بین الجنسین والعدوانیة 

  ) .عالقة طردیة( قترنون بالعدوانیة ی معا واإلناث الذكور
  =معامل االقتران 

ퟏퟐ×ퟐퟐ ퟐퟖ×ퟐퟒ
ퟏퟐ×ퟐퟐ ퟐퟖ×ퟐퟒ

= ퟐퟔퟒ ퟔퟕퟐ
ퟐퟔퟒ ퟔퟕퟐ

= ퟒퟎퟖ
ퟗퟑퟔ

= ퟎ. ퟒퟑ   
  

  )2(جدول رقم 
  یوضح العالقة بین العدوانیة ومستوى التحصیل لدى الذكور 

  مستوى التحصیل         
  المجموع  غیر جید  جید  العدوانیة

  24  6  18  عدواني
  22  8  14  غیر عدواني
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  =مل االقتران امع
ퟏퟒ×ퟔ ퟖ×ퟏퟖ
ퟏퟒ×ퟔ ퟖ ퟏퟖ

= ퟔퟎ
ퟐퟐퟖ

= ퟎ.ퟐퟔ   
التحصیل أي إذا كان عدواني یقترن طردي بین العدوانیة ومستوى أن االقتران هذا یعني      

  .بالجید وغیر عدواني غیر جید بالنسبة للذكور 
  )3(جدول رقم 

  یوضح العالقة بین العدوانیة ومستوى التحصیل لدى اإلناث 
  مستوى التحصیل        
  العدوانیة

  المجموع  غیر جید  جید

  12  2  10  عدواني
  28  8  20  غیر عدواني

  =معامل االقتران 
ퟐퟎ×ퟐ ퟖ×ퟏퟎ
ퟐퟎ×ퟐ ퟖ×ퟏퟎ

= ퟒퟎ
ퟏퟐퟎ

= ퟎ. ퟑퟑ .  
  .العالقة طردیة ضعیفة بین العدوانیة ومستوى التحصیل لدى اإلناث      

التي تم التوصل إلیها  ألهم النتائج اً یتضمن هذا الفصل عرض :النتائجوتفسیر عرض  -
السلوك  مظاهرالذي یتضمن التعرف على  األولمن خالل هذه الدراسة بدءًا من الهدف 

وصوًال للهدف الثاني الذي  األساسيمن مرحلة التعلیم  األولالشق العدواني لدى تالمیذ 
انتهاء بالهدف الثالث الذي یتضمن العالقة  یتضمن التعرف على أسباب السلوك العدواني

  .االرتباطیة بین مستوى التحصیل والعدوانیة لدى الجنسین 
  : األولعرض نتائج الهدف 

  )4(رقم جدول 
  یوضح مظاهر السلوك العدواني مرتب ترتیبًا تنازلیًا حسب تكراراتها 

النسبة   التكرار  مظاهر السلوك العدواني  ت
  المئویة

  %50  20  .الشجار داخل أو خارج الفصل الدراسي   -1
  %50  20  .مشاكسة الزمالء سواء أثناء الطابور أو داخل الفصل الدراسي   -2
  %50  20  .لبعض االنفعاالت الكامنة داخله الشجار المتعمد مع أقرانه نتیجة إلىالمیل   -3
  %60  24  .الدراسي سرقة التلمیذ لألدوات التعلیمیة من الزمالء داخل الفصل  -4
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  %45  18  .التشبه بشخصیات عدوانیة تلفزیونیة تكمن في داخله والمیل لتقلیدها   -5
  %40  16  .مباشرة الخروج من الفصل إثر خروج المدرس   -6
  %40  16  .الكتابة البذیئة على المقاعد والجدران   -7
  %45  18  .العبث بحقائب التالمیذ اآلخرین   -8
  %45  18  .االستحواذ على أدوات زمالئه بالقوة   -9
  %40  16  .التشویش والمشاغبة أثناء الدرس   -10
  %40  16  .مزاولة بعض األلعاب العدوانیة مثل دور المجرمین   -11
  %45  18  .الهروب من المدرسة أثناء فترة االستراحة للقیام بأعمال عدوانیة خارج المدرسة   -12
  %25  10  .عدم احترام المعلمین والمعلمات   -13
همالالغیاب المستمر عند تراكم الدروس   -14   %20  8  .المدرسیة الواجبات  وإ
  %10  4  .الكاذبة لزرع الفتنة بین التالمیذ  اإلشاعاتنشر   -15
  %20  8  .مالبس بعض الزمالء بالحبر وغیره  تشویه  -16
  %10  4  " سوقیة "ظافته والتلفظ بألفاظ غیر سویة عدم االهتمام بمظهره العام ون  -17

  

وهو التعرف على مظاهر السلوك العدواني لدى  :األولتفسیر النتائج الخاصة بالهدف 
  :األساسيمن مراحل التعلیم  األولتالمیذ الشق 

أظهرت النتائج أن نسبة من یرون أن  :ر في داخل أو خارج الفصل الدراسيالشجا -1
وتعتبر %  50الشجار إحدى مظاهر السلوك العدواني لدى تالمیذ المرحلة االبتدائیة هي 

  .هذه النسبة متوسطة
أظهرت النتائج أن  :لطابور أو في داخل الفصل الدراسيمشاكسة الزمالء سواء أثناء ا -2

نسبة من یرون أن المشاكسة هي إحدى مظاهر السلوك العدواني لدى تالمیذ المرحلة 
  .وتعتبر نسبة متوسطة %  50االبتدائیة هي 

 :االت الكامنة داخلهجة بعض االنفعالمیل إلى التشاجر المتعمد للطفل مع أقرانه نتی -3
بینت النتائج أن نسبة من یرون أن التشاجر المتعمد بین األقران هو إحدى مظاهر السلوك 

وهي نسبة متوسطة  % 50هي  األساسيمن مراحل التعلیم  األولالعدواني لدى تالمیذ الشق 
  .لنسبة مجموع أفراد العینة
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أسفرت النتائج أن  :الفصل الدراسي ة من الزمالء داخلسرقة التلمیذ لألدوات التعلیمی -4
من  األولنسبة من یرون السرقة هي إحدى مظاهر السلوك العدواني لدى تالمیذ الشق 

  .وهي نسبة مقبولة بالنسبة مجموع أفراد العینة %  60هي  األساسيمراحل التعلیم 
أوضحت  :ة تكمن في داخله والمیل لتقلیدهاالتشبه بشخصیات عدوانیة تلفزیونی -5

النتائج أن نسبة من یرون أن هذه النقطة هي إحدى مظاهر السلوك العدواني لدى تالمیذ 
  .وهي نسبة اقل من المتوسط بقلیل %  45هي  األساسيمن مراحل التعلیم  األولالشق 

أظهرت النتائج أن نسبة من یرون أن  :من الفصل إثر خروج المعلم مباشرةالخروج  -6
الخروج من الفصل اثر خروج المعلم مباشرة هي إحدى مظاهر السلوك العدواني لدى تالمیذ 

  .وهي نسبة ضعیفة%  40هي األساسيمن مراحل التعلیم  األولالشق 
أوضحت النتائج أن نسبة من یرون أن الكتابة  :بة البذیئة على المقاعد والجدرانالكتا -7
 األولبذیئة على المقاعد والجدران هي إحدى مظاهر السلوك العدواني لدى تالمیذ الشق ال

  .وهي نسبة ضعیفة%  40هي األساسيمن مراحل التعلیم 
أوضحت النتائج أن نسبة من یرون أن العبث بحقائب  :العبث بحقائب التالمیذ اآلخرین -8

من مراحل  األولى تالمیذ الشق التالمیذ اآلخرین هي إحدى مظاهر السلوك العدواني لد
  .وهي نسبة اقل من المتوسط %  45هي  األساسيالتعلیم 

أوضحت النتائج أن نسبة من یرون أن استحواذ  :ستحواذ على أدوات زمالئه بالقوةاال -9
من  األولعلى أدوات زمالئه بالقوة هي إحدى مظاهر السلوك العدواني لدى تالمیذ الشق 

  .وهي نسبة اقل من المتوسط %  45هي  سياألسامراحل التعلیم 
أوضحت النتائج أن نسبة من یرون أن التشویش  :التشویش والمشاغبة أثناء الدرس -10

من  األولوالمشاغبة أثناء الدرس هي إحدى مظاهر السلوك العدواني لدى تالمیذ الشق 
  .وهي نسبة ضعیفة%  40هي  األساسيمراحل التعلیم 

أوضحت النتائج أن نسبة من  :لعاب العدوانیة مثل دور المجرمینمزاولة بعض األ  -11
یرون أن مزاولة بعض األلعاب العدوانیة مثل دور المجرمین هي إحدى مظاهر السلوك 

وهي نسبة ضعیفة % 40هي  األساسيمن مراحل التعلیم  األولالعدواني لدى تالمیذ الشق 
.  
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 :یام بأعمال عدوانیة خارج المدرسةللقالهروب من المدرسة أثناء فترة االستراحة  -12
أوضحت النتائج أن نسبة من یرون أن الهروب من المدرسة أثناء فترة االستراحة للقیام 

 األولبأعمال عدوانیة خارج المدرسة هي إحدى مظاهر السلوك العدواني لدى تالمیذ الشق 
  .وهي نسبة اقل من المتوسط %  45هي  األساسيمن مراحل التعلیم 

أوضحت النتائج أن نسبة من یرون أن عدم احترام  :عدم احترام المعلمین والمعلمات -13
من مراحل  األولالمعلمین والمعلمات هي إحدى مظاهر السلوك العدواني لدى تالمیذ الشق 

  .وهي نسبة ضعیفة جداً %  25هي  األساسيالتعلیم 
همال الواجبات ال -14 أوضحت النتائج أن  :مدرسیةالغیاب المستمر عند تراكم الدروس وإ

همال الواجبات المدرسیة هي إحدى  نسبة من یرون أن الغیاب المستمر عند تراكم الدروس وإ
%  20هي  األساسيمن مراحل التعلیم  األولمظاهر السلوك العدواني لدى تالمیذ الشق 

  .وهي نسبة ضعیفة جدًا 
أوضحت النتائج أن نسبة من یرون  :ه بین زمالئهنشر اإلشاعات الكاذبة لزرع الفتن -15

أن نشر اإلشاعات الكاذبة لزرع الفتنة بین زمالئه إحدى مظاهر السلوك العدواني لدى 
  .وهي نسبة ضعیفة جداً %  10هي  األساسيمن مراحل التعلیم  األولتالمیذ الشق 

أوضحت النتائج أن نسبة من یرون أن  :ه مالبس بعض زمالئه بالحبر وغیرهتشوی -16
شویه مالبس بعض زمالئه بالحبر وغیره هي إحدى مظاهر السلوك العدواني لدى تالمیذ ت

  .وهي نسبة ضعیفة جداً %  20هي األساسيمن مراحل التعلیم  األولالشق 
أوضحت  :)سوقیة(لتلفظ بألفاظ غیر سویة عدم االهتمام بمظهره العام ونظافته وا -17

بمظهره العام ونظافته والتلفظ بألفاظ غیر سویة  النتائج أن نسبة من یرون أن عدم االهتمام
من مراحل التعلیم  األولهي إحدى مظاهر السلوك العدواني لدى تالمیذ الشق ) بدئیة(

  .وهي نسبة ضعیفة جدًا %  10هي  األساسي
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  :عرض نتائج الهدف الثاني 
  )5(جدول رقم 

  یوضح أسباب السلوك العدواني مرتب ترتیبًا تنازلیًا حسب تكراراتها 

النسبة   التكرار  مظاهر السلوك العدواني  ت
  المئویة

  %75  30  حرمان الطفل من الحاجات الضروریة كالعطف والحنان بسبب الوالدین   -1
  %70  28  . ینتحیز الوالدین ألحد األبناء دون اآلخر   -2

ثارةمن غیر التالمیذ إلى المدرسة " منحرفة"دخول عناصر   -3 الشغب  وإ
  والمشاجرات 

24  60%  

ظهارالعالقات األسریة المتفككة   -4   %50  20  .الخالفات العائلیة أمام األطفال  وإ
  %50  20  .عدم توعیة التالمیذ بالقیم اإلنسانیة   -5
  %45  18  .السخریة والتوبیخ المستمر یجعل منه تلمیذا عدوانیًا   -6
  %60  24  .  واإلجرامالعنف  أعمالمتابعة التلمیذ أفالمًا تمثل كافة   -7

فقدان البرامج واألعمال والموضوعات التربویة الموجهة لكل وسائل اإلعالم   -8
  .من مسموعة ومرئیة ومقروءة 

24  60%  

  %70  28  .في نفس المدرسة ) الثانویة  –اإلعدادیة ( وجود طالب كبار في   -9
  %60  24  .اختالط التلمیذ برفاق السوء ومنعه من أشیاء یرغب فیها   - 10
  %45  18  .عدم إتاحة فرص النشاط أمام الطفل وفق مستواه ومیوله الخاصة   - 11
  %45  18  .تأیید اآلباء للسلوك العدواني عند أبنائهم   - 12
  %50  20  .تحیز المعلمة إلى بعض التالمیذ وترك اآلخرین   - 13
  %45  18  .مواهب الطفل التي تشكل جزء كبیر من شخصیته إهمال   - 14
  %45  18  .وجود عاهة أو نقص جسماني أو تخلف عقلي   - 15
  %60  24  .التساهل والتدلیل في معاملة الطفل من قبل الوالدین   - 16
  %50  20  . واإلحباطالشعور بالفشل والخیبة   - 17
  %50  20  .الطفل استبداد من اآلباء والمعلمین في معاملة   - 18

  

وهو التعرف على مظاهر السلوك العدواني لدى  :النتائج الخاصة بالهدف الثاني تفسیر 
  :األساسيمن مراحل التعلیم  األولالشق تالمیذ 



 م2020أغسطس  –الثاني العدد  –اللیبیة لعلوم التعلیم المجلة 

150 

 أوضحت :یة كالعطف والحنان بسبب الوالدینرور حرمان الطفل من الحاجات الض -1
 بسبب والحنان كالعطف الضروریة الحاجات من الطفل حرماننسبة من یرون أن  النتائج

من مراحل التعلیم  األولالشق هي إحدى مظاهر السلوك العدواني لدى تالمیذ  الوالدین
  . مرتفعة قیاسًا بالنسب األخرىوهي نسبة %  75هي  األساسي

 تحیزنسبة من یرون أن  أوضحت النتائج: تحیز الوالدین ألحد األبناء دون اآلخرین -2
الشق هي إحدى مظاهر السلوك العدواني لدى تالمیذ ین اآلخر دون األبناء ألحد الوالدین
  . قیاساً  وهي نسبة مرتفعة%  70هي األساسيمن مراحل التعلیم  األول

ثارة الشغب والمشاجراتمن غیر التالمیذ إلى " منحرفة " دخول عناصر  -3  :المدرسة وإ
 إلى التالمیذ غیر من" منحرفة" عناصر دخولأن نسبة من یرون أن أوضحت النتائج 

ثارة المدرسة الشق هي إحدى مظاهر السلوك العدواني لدى تالمیذ والمشاجرات  الشغب وإ
  . مقبولة جداً وهي نسبة %  60هي  األساسيمن مراحل التعلیم  األول

ظهار -4 أن أوضحت النتائج  :الخالفات العائلیة أمام األطفال العالقات األسریة المتفككة وإ
ظهار المتفككة األسریة العالقاتنسبة من یرون أن  هي  األطفال أمام العائلیة الخالفات وإ

هي  األساسيمن مراحل التعلیم  األولالشق إحدى مظاهر السلوك العدواني لدى تالمیذ 
  . متوسطةوهي نسبة % 50
 عدمأن نسبة من یرون أن  أوضحت النتائج :توعیة التالمیذ بالقیم اإلنسانیةعدم  -5

 األولالشق هي إحدى مظاهر السلوك العدواني لدى تالمیذ  اإلنسانیة بالقیم التالمیذ توعیة
  .متوسطةوهي نسبة %  50هي  األساسيمن مراحل التعلیم 

أن نسبة من یرون  أوضحت النتائج :خ المستمر یجعل التلمیذ عدوانیاً السخریة والتوبی -6
هي إحدى مظاهر السلوك العدواني لدى  عدوانیاً  التلمیذ یجعل المستمر والتوبیخ السخریةأن 

  .وهي نسبة متوسطة % 45هي  األساسيمن مراحل التعلیم  األولالشق تالمیذ 
أن نسبة من أوضحت النتائج  :واإلجرام العنف أعمالكافة  متابعة التلمیذ أفالمًا تمثل -7

هي إحدى مظاهر السلوك العدواني لدى تالمیذ  العنف تمثل أفالماً  التلمیذ متابعةیرون أن 
  .مقبولة وهي نسبة % 60هي  األساسيمن مراحل التعلیم  األولالشق 

فقدان البرامج واألعمال والموضوعات التربویة الموجهة لكل وسائل اإلعالم من  -8
 والموضوعات واألعمال البرامج فقداننجد أن نسبة من یرون أن  :مسموعة ومقروءة ومرئیة
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هي إحدى مظاهر ومرئیة  ومقروءة مسموعة من اإلعالم وسائل لكل الموجهة التربویة
وهي نسبة %  60هي  األساسيمن مراحل التعلیم  األولالشق السلوك العدواني لدى تالمیذ 

  . مقبولة
نجد أن : في نفس المدرسة) الثانویة  –یة اإلعداد( المراحل وجود طالب كبار في  -9

هي إحدى  المدرسة نفس في) الثانویة –اإلعدادیة ( في كبار طالب وجودنسبة من یرون أن 
% 70هي  األساسيمن مراحل التعلیم  األولالشق مظاهر السلوك العدواني لدى تالمیذ 

  . قیاساً  مرتفعةوهي نسبة 
نجد أن نسبة من یرون أن  :السوء ومنعه من أشیاء یرغب فیها اختالط الطفل برفاق -10

هي إحدى مظاهر السلوك العدواني  فیها یرغب أشیاء من ومنعه السوء برفاق الطفل اختالط
  .مقبولةوهي نسبة % 60هي األساسيمن مراحل التعلیم  األولالشق لدى تالمیذ 

 أوضحت النتائج :م الطفل وفق مستواه ومیوله الخاصعدم إتاحة فرص النشاط أما -11
هي  الخاص ومیوله مستواه وفق الطفل أمام النشاط فرص إتاحة عدمأن نسبة من یرون أن 

هي  األساسيمن مراحل التعلیم  األولالشق إحدى مظاهر السلوك العدواني لدى تالمیذ 
  . اقل من المتوسطوهي % 45
أن نسبة من یرون أن  أوضحت النتائج :باء للسلوك العدواني عند أبنائهمتأیید اآل -12
هي إحدى مظاهر السلوك العدواني لدى تالمیذ  أبنائهم عند العدواني للسلوك اآلباء تأیید

  .اقل من المتوسطوهي نسبة % 45هي  األساسيمن مراحل التعلیم  األولالشق 
نسبة من أوضحت النتائج  :ترك اآلخرینو إلى بعض التالمیذ  المعلمتحیز المعلمة أو  -13

هي إحدى مظاهر  اآلخرین تركو  التالمیذ بعض إلىاألستاذ  أو المعلمة تحیزیرون أن 
وهي نسبة % 38هي  األساسيمن مراحل التعلیم  األولالشق السلوك العدواني لدى تالمیذ 

  .جداً  ضعیفة
أن نسبة أوضحت النتائج  :فل التي تشكل جزء كبیر من شخصیتهإهمال مواهب الط -14

هي إحدى مظاهر  شخصیته من كبیر جزء تشكل التي الطفل مواهب إهمالمن یرون أن 
وهي نسبة % 45هي  األساسيمن مراحل التعلیم  األولالشق السلوك العدواني لدى تالمیذ 

  . اقل من المتوسط
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أن نسبة من یرون أوضحت النتائج  :عاهة أو نقص جسماني أو تخلف عقليوجود  -15
هي إحدى مظاهر السلوك العدواني لدى  عقلي تخلف أو جسماني نقص أو عاهة وجودأن 

  . اقل من المتوسطوهي نسبة % 45هي  األساسيمن مراحل التعلیم  األولالشق تالمیذ 
نجد أن نسبة من یرون أن  :في معاملة الطفل من قبل الوالدینالتساهل والتدلیل  -16

هي إحدى مظاهر السلوك العدواني لدى تالمیذ الشق  الطفل معاملة في والتدلیل التساهل
  .وهي نسبة مقبولة %  60هي  األساسيمن مراحل التعلیم  األول
 أوضحت النتائج أن نسبة من یرون أن الشعور :واإلحباطالشعور بالفشل والخیبة  -17

من  األولهي إحدى مظاهر السلوك العدواني لدى تالمیذ الشق واإلحباط  والخیبة بالفشل
  .وهي نسبة متوسطة%  50هي  األساسيمراحل التعلیم 

أوضحت النتائج أن نسبة من  :التالمیذاستبداد من اآلباء والمعلمین في معاملة  -18
هي إحدى مظاهر السلوك  التالمیذ معاملة في ومعلمین آباء من الكبار یرون أن استبداد

وهي نسبة %  50هي  األساسيمن مراحل التعلیم  األولالعدواني لدى تالمیذ الشق 
  .متوسطة

  :النتائج -
  :اآلتیةالنتائج  أهم إلىتوصل الباحث  اإلحصائي التحلیلإجراء  خالل من

من مرحلة التعلیم  األولعدیدة للسلوك العدواني لدى تالمیذ الشق  أنماطتوجد  -1
  :  أهمهامن  األساسي

  . ن في داخلهم والمیل لتقلیدهایذ بشخصیات عدوانیة تلفزیونیة تكمبعض التالم هتشبّ * 
  . اآلخرینالعبث بحقائب التالمیذ * 
  .الشجار داخل وخارج الفصل الدراسي * 
  .على المقاعد والجدران  البذیئةالكتابة * 
  : متعددة للسلوك العدواني ومن اهمها  أسبابالنتائج بأن هناك  أوضحت -2
  .من أسباب السلوك العدواني مشاهدة أفالم العنف  *
  .من أسباب السلوك العدواني حرمان الطفل من الحاجات الضروریة له  *
  .من أسباب السلوك العدواني التساهل والتدلیل في معاملة الطفل  *

  .دون اآلخر  األبناءتحیز الوالدین ألحد * 
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ظهارالمتفككة  األسریةالعالقات *    .  األطفال أمامالخالفات العائلیة  وإ
  .تخلف عقلي  أوجسماني نقص  أووجود عاهة * 
 –إدارة المدرسة " تسهم المدرسة بشكل كبیر في ظهور السلوك العدواني لدى الطفل * 

  ."معاملة المعلمین
تعزى ) 0.05(عند مستوى  إحصائیةأظهرت نتائج البحث بأن هناك فروق ذات داللة  -3

  . الى متغیر الجنس 
بین العدوان ومستوى التحصیل  ارتباطیهبأن هناك عالقة  نتائج البحث أوضحت -4

  .  األساسيمن مرحلة تعلیم  األولالدراسي لدى التالمیذ الشق 
  :المقترحاتالتوصیات و  -
تعتبر النزعة العدوانیة لدى بعض األطفال من المشكالت التي تساهم في  :التوصیات -

العدواني  قلق األمهات والمربین حیث أخذت هذه النزعة أشكال مختلفة من مؤشرات السلوك
  :ومن خالل النتائج السابقة یمكن استخالص التوصیات التالیة 

  .ضرورة خلق جو عائلي یسوده األمن والطمأنینة والسعادة الدائمة للطفل  - 1
شباع حاجات الطفل النفسیة حیث یعتبر  - 2 أن یشعر الطفل أنه مرغوب ومحبوب وإ

  .ین األطفال ى لتقویة الروابط الوجدانیة باألولتحقیقها الخطوة 
رفض والنبذ ومساعدته للرفع من عدم تدمیر آمال الطفل وأحالمه والقضاء علیها بال - 3

  .ویاته وتوافقه النفسي معن
  . الغیرمتطلبات واحتیاجات الطفل الضروریة دون االستعانة بل الوالدین ضرورة تلبیة - 4
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عند  معا Cو   Bالكبد الوبائي نوعي إلتهاب بفیروسي تحدید نسب اإلصابة"
 "ELISAو  RABIDبطریقتي  في مدینة مصراتة المصابین

                                         
                   ةدوغر ابوك إبراهیم. أ                                                                         

  مضان شعیب ر منال . أ                                                            
  رمحمد الدنفو  ءأسما. أ                                                             

  .ةاتر مص ةجامع –ةبیر الت ةكلی -ـ ءقسم األحیا*                             
  

    :الملخص
التهاب والتي تسبب  Cو   Bیصاب العدید من البشر بفیروسات الكبد الوبائي نوعي 

في  السرطان إلىتلیفا بالكبد وقد یتطور هذا االلتهاب و  اوالذي یسبب تشمعالكبد الفیروسي 
 أنثى 815و %) 58( ذكر 1142 ،حالة 1957تم دراسة . والمزمنة الحادة االتالح
في مستشفى  CوBيفیروس الكبد الوبائي نوع بالتهابمن الحاالت المصابة %) 42(

ومستشفى األمراض الصدریة والدرن ومختبر مصراتة المركزي للتحالیل  ةالطوارئ مصرات
، 31/12/2017و 2010/ 1/ 1الفترة الممتدة ما بین  سبع سنوات في الطبیة، خالل

 بنسبة  معا B,Cبفیروسي ،و كان معدل اإلصابة ELISAو RABIDباستخدام طریقتي 
فكانت  من اإلناث أعلى عند الذكورمعدل اإلصابة ن أووجد  ،اإلصابات إجماليمن %  1

من % 1 اإلناث عندو من إجمالي إصابات الذكور،  %2معا B,Cإصابة الذكور بفیروسي 
-36للفئة العمریة  معا B,Cبفیروسي  كما وجد أن معدل اإلصابة إجمالي إصابات اإلناث

  .مقارنة مع الفئات العمریة األخرى أعلىعام  45
  :الكلمات األساسیة

   بفیروسي اإلصابة ،نسبELISA، جهاز RABID، مختبرات طبیة، اختبار CوBيفیروس
BوCمصراتة ،.  
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SUMMARY: 
The study included 1957 cases (1142 males and 815 females) of cases 
infected with pneumonia epidemic hepatitis viruses types B and C, , which 
recorded in Misurata Emergency Hospital, Hospital of the chest diseases and 
tuberculosis and Misurata laboratory central medical tests, During the seven 
years in the period from 1/1/2010 to 31/12/2017, using RABID and ELISA 
methods, the rate of infection B and C viruses together was 1%, the study 
also showed that the rate of  infection in males is higher than that of females, 
so the infection of males with viruses B and C together was 2%  of the total 
infections of males, while the females were1% of the total   females  
infections,  it also found that the rate of infection with HIV B and C together 
for age group of 36-45 years is highest compared with an other age groups.  
keywords:  
HIVs B and C, medical laboratories, RABID test, the ELISA, the incidence 
of HIVs B and C, Misurata. 

  
   :المقدمة

یحدث التهاب الكبد الفیروسي نتیجة اإلصابة بأحد الفیروسات وعادة تكون أحد 
وأحیانا نتیجة لإلصابة بفیروسات أخرى، و فیروسات الكبد متعددة ، الفیروسات الكبدیة

یعتقد العلماء أن هناك مجموعة أخرى من الفیروسات الكبدیة . A, B, C, D, Eویرمز لها 
  ].4،  3، 1،2[لم یتم اكتشافها

الوفیات معدالت معا عند بعض البشر فتكون  Cو Bبفیروسي  اإلصابةقد تحدث 
 بأمراضالوفیات  من معدالت أعلى بكثیر Cو Bالكبد الوبائي  بالتهابالناتجة من اإلصابة 

التهاب تحّصل ،]1،2[فقا النتشار المرض ودرجة تلف الكبد ذلك و و ؛المنفردة الكبد األخرى
ا من أمراض اإلنسان الذي یعتبر واحدو  كبیرة، اجتماعیةأهمیة طبیة و على  Cو B الكبد

ویحتل ، بین البشركثر انتشارا في العالم األ الوفاة بین عشرة أسبابمن وهما  خطورةاألكثر 
في الوقت الحاضر یموت في العالم أكثر من ملیون فة، األمراض المعدیبین مكانة رائدة 

% 8من المعروف أن حوالي ، و كبدیةخص كل سنة من تشمع الكبد والسرطنة الخلویة للش
  .]C 1،2 [أو B الكبد بفیروس التهاب ونمن سكان األرض مصاب

تطورا سریریا حادا وغالبا یكون سببا لظهور  Cو B الفیروسي التهاب الكبد یتطورو     
وتحول المرحلة الحادة للمرض إلى  ،تشمع الكبد وسرطان الكبدو  ،التهاب الكبد المزمن
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أشخاص من  5-3یموت ، و مرضى مع التهاب الكبد الفیروسيلل%  85المرحلة المزمنة في 
  .] 6،7، 5[شخص مصاب بالتهاب الكبد 100
، فتظل مجردة من أكثر من حالة مصابة صامتة في قد تكون Cبفیروس  العدوى الحادة    

من الحاالت، ویعتقد بأنه یتطور إلى داء السرطان % 80األعراض السریریة بنسبة ترید عن 
عوامل مثل تناول  التطور بواسطة عدةتطورا بطیئا خاصة عند الذكور، وترتفع سرعة 

التخلص من عدوى فیروس نادرا ما یتحقق الشفاء و .[9,8]یدزبداء اإل واإلصابة الخمور
د یحتاجون إلى الذین یصابون بالتشمع الكبدي أو سرطان الكبد ق، المزمن Cالتهاب الكبد 

ینصح مرضى  .]11,10[ عادة ما یعاود الظهور بعد إتمام الزرع Cفیروسزرع الكبد، ولكن 
“ B“و“ A”بتناول تطعیمات ضد فیروسي التهاب الكبد الوبائي  Cالتهاب الكبد الوبائي 

والمحوصالت الكرویة، فقد وجدت الدراسات زیادة اإلصابة بهذه  وكذلك تطعیمات اإلنفلونزا
التهاب تطعیم لفیروس  اآلنوال یوجد حتى  C الوبائي الفیروسات عند مرضى التهاب الكبد

   C [13,12].الوبائي الكبد
؛ فجهاز Bأكثر خطورة من فیروس الكبد الوبائي نوع  Cفیروس الكبد الوبائي نوع  یعد    

ویبقى لفترات طویلة  Cالتخلص من فیروس  ونمن المصابین ال یستطیع% 80المناعة في 
حتى اآلن مثل ما  Cوال یوجد تطعیم خاص لفیروس في الجسم وینقل العدوى لآلخرین، 

) متغیر(صغیر  RNAعبارة عن فیروس  C الكبدي تهابلاالففیروس ؛ Bموجود لفیروس 
لذلك ینصح المصابون ؛ دائري DNA یتكون من Bالكبد  التهاب فیروس مغلف بینما

وبعض التطعیمات األخرى كاإلنفلونزا  B و Aبأخذ تطعیمات الكبد الوبائي  Cبفیروس 
[14,10].  

التهاب الكبد الفیروسي المركز السابع من أسباب الوفیات في العالم في عام  احتل      
م، وحالیا 1990ملیون حالة وفاة سنویا فیما بلغ العدد ملیونا في عام  1.4م، بنحو 2013

شخصا یعانون من التهاب الكبد الفیروسي،  20بمرضه من بین   یعلم شخص واحد فقط
  .]7، 1[بوتتم معالجة واحد من بین مئة مصا

عالج التهاب الكبد مبكرا أفضل،و یعطي فرصة أطول للبقاء على قید الحیاة، تصل       
 Cو Bیالحظ عند مرضى التهاب الكبدما بعد اإلصابة بالتهاب الكبد، و عا 25إلى حوالي 
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المزمن االضطراب الوظیفي للجهاز العصبي مع الضعف العام، واضطرابات نظام الغدد 
  .الصماء

المستحضرات المضادة للفیروسات من صنف ألفا  C و Bیستخدم لعالج التهاب الكبد 
اإلنترفیرون ومثیل النوكلیوزید، الالمیفیدین، األدیفوفیر، الریبافیرین، وتقلل هذه المستحضرات 
بشكل ملحوظ سرعة تكاثر الفیروسات ویمنع تجمع الفیریونات في خالیا الكبد، و توصف 

الكبد مشكلة صحیة عامة واسعة النطاق في  التهاب یمثل .لحمایة الكبدأیضا أدویة أخرى 
  Cو  Bملیون شخص حول العالم من التهاب الكبد 400ویعاني أكثر من  اإلقلیم األفریقي،

]1 ،7[.  
عند إجراء اختبارات إصابات التهابات الكبد الفیروسي الوبائي بأنواعه المختلفة في عدة     

استدعى إلى دراسة مما معا  Cو Bبحوث وجد أن بعض األشخاص مصابون بفیروسي 
معا في مدینة مصراتة كبحث منفرد ضمن  Cو   Bاإلصابة المزدوجة بفیروسي الكبد 

على اإلصابة المزدوجة بهذه مخصصة  توجد بحوثالمصابین بهذه الفیروسات، حیث ال 
  .الفیروسات

في  أنفسهم األشخاصمعا عند  CوB ياإلصابة بفیروس إلى تحدید نسب تهدف هذه الدراسة
  .ELISAو RABID طریقتي  باستخدام مدینة مصراتة

 من أخذت )أنثى )815(وذكر ) 1142( دم عینة1957 دراسة تم: المواد وطریقة العمل -
 من الطبیة للتحالیل المركزي مصراتة والدرن، ومختبر األمراض الصدریة مستشفى

 عام85إلى15 من األعمار الدراسة شملت حیث  31/12/2017إلى 1/1/2010الفترة
، لتحدید Cو أ  Bالكبد الوبائي نوعي بفیروس المأخوذة مصابة العینات جمیع وكانت

حسب  العینات ، تم تقسیممعا B,Cاألشخاص المصابون باإلصابات المزدوجة بفیروسي
  .عمریة عند الذكور وكذلك عند اإلناث األعمار إلى سبع فئات

الكبد  التهابب كشف عن فیروسلل ElisaوRABIDفي هذه الدراسة تم استخدام طریقتي 
المدروسة وفق الطرق المتبعة في مستشفى  لكل شخص في جمیع الحاالت Cو  Bالوبائي

الطوارئ مصراتة ومستشفى األمراض الصدریة والدرن ومختبر مصراتة المركزي للتحالیل 
  .الطبیة
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األجسام عادة عن طریق اختبار الدم ألجزاء من الفیروس و یبدأ فحص التهاب الكبد 
سة مناعیة ضد الفیروس المضادة قایَ ، فإذا كانت نتیجة  (RABID)باستخدام إنزیم مُ
قایسة المناعیة إیجابیة یُجرى اختبار آخر الفحص  ELISA)((Enzyme( للتأكد من المُ

linkedimmunsorbent assay [17,16,15,12].  
  : RABIDار السریع ختباال فحص الدم بطریقة

سریع سهل و  رختباا هوو  ،ةكال على حد Cأو فیروس  Bفیروس للكشف عن راختبا   
لفیروس في الدم عن طریق إظهار لون معین وتظهر لالمضادة  األجسام تواجد للكشف عن

دقیقة، ولكن هذا االختبار یستطیع الكشف عن الحاالت القدیمة ) 30-10(نتیجته في خالل 
 األجساملعدم تكون  حدیثا یجابیة لمن تعرض للفیروسإبمعنى أنه ال یعطى نتیجة فقط، 

 6-4هذا االختبار في غضون ز نجأفي ما إذا   دخول الفیروس للجسمعند  مباشرةالمضادة 
  .[19,18,17] بالفیروس أسابیع بعد حدوث العدوى

ر االختبا اذتم إجراء ه:  ELISAفحص الدم بطریقة المقایسة المناعیة األنزیمیة 
ویترك لیتجلط، وفصل  ةأنبوب في ه من المریض ویوضعذي تم أخذمن الدم المل  3بسحب 

تم إجراء و  من المصلون ر میك 10خذ أو  ،ركزيد المر ة بواسطة جهاز الطالمصل من العین
 قرئت، C أو Bاالختبار بالطریقة الخاصة المتبعة لكل نوع من الفیروس الكبد الوبائي 

ة اإلیجابیة أما في النتیجنانومیتر حیث یظهر اللون األزرق  450النتیجة على طول موجي 
  .[19,18,17,13] ة السلبیة یظهر المحلول بلون شفافالنتیج في
  :النتائج -

من % 1كانت ) المزدوجة(معا  C و Bنسبة اإلصابة بفیروسي وجد في هذه الدراسة أن     
  ). 1شكل ( Cو  Bنسبة اإلصابات المفردة لفیروسي 



 م2020أغسطس  –الثاني العدد  –اللیبیة لعلوم التعلیم المجلة 

161 

  
  .المزدوجة حسب العینات المدروسة Cو Bمعدالت اإلصابة بفیروسي  - 1شكل 

 ماأ، C 41%، فیروس B 58%بفیروس  المفردة اإلصابة نسبة ظهرت الدراسة أنأ      
 معاC و Bاإلصابة بفیروسي نسبة كانتو  ،)2شكل % (1معا  C و B فیروسيب  اإلصابة

  ).3شكل (لإلناث % 42للذكور، % 58بمعدل عند الذكور أعلى من اإلناث، 

  

99%

1%

BوCمفردة

B,C مزدوجة

58%

41%

1%

B

C

B,C
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  .خالل سنوات الدراسة معا C و Bأو C أو Bاإلصابة بفیروس معدالت - 2شكل 

  
  .الدراسة خالل سنوات ناثإلذكور واعند ال معاC و Bاإلصابة بفیروسي معدالت - 3شكل 

 ، فیروسيC 44%، فیروس B 54%هذه الدراسة أن  نسبة اإلصابة بفیروس  أوضحت
 B،وأما عند اإلناث نسبة اإلصابة بفیروس )4شكل (عند الذكور % 2معا  C و Bماأ

  ).5شكل % (1معا C و B، فیروسي C 37%، فیروس 62%
  

  

42%

58%

إناث

ذكور

54%
44%

2%

B

C

B,C



 م2020أغسطس  –الثاني العدد  –اللیبیة لعلوم التعلیم المجلة 

163 

  .عند الذكور خالل سنوات الدراسة معا C و Bأو C أو Bاإلصابة بفیروس معدالت - 4شكل 

  

  
  .عند اإلناث خالل سنوات الدراسة معا C و Bأو C أو Bاإلصابة بفیروس معدالت -5شكل 

م أن نسبة اإلصابة  2010 عام تم دراسة اإلصابات حسب السنوات فوجد أنه في      
 ،%0.6نسبة ب م2012 عام، %2.9نسبة ب م2011عام ، في%1معا  Cو Bفیروسي ب

 م2016في ،%5.3نسبة ب م2015في ،%1.7نسبة ب م2014في ،%0.7بنسبة م2013
% 2.3معا  Cو Bنسبة اإلصابة بفیروسي  كانت م2017أما في عام  ،%2.1نسبة ب
معا حسب الذكور واإلناث خالل C و Bمعدالت اإلصابة بفیروسيكما تم دراسة  ،)6شكل(

سنوات الدراسة ووجد أن نسبة اإلصابة عند الذكور أعلى من اإلناث خالل السنوات بصورة 
م حیث كان 2015معا كانت في عام  Cو  Bعامة، و أن أعلى نسبة إصابة بفیروسي 

  ). 1جدول(لإلناث   % 0.88للذكور و % 4.4معدل اإلصابة 

62%

37%

1%

B

C

B,C
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  .الدراسة سنواتحسب  معا C و B يبفیروسمعدالت اإلصابة - 6شكل 

  
  1جدول 

  .ناث خالل سنوات الدراسةاإلذكور والحسب  معا C و Bيبفیروسمعدالت اإلصابة 

  

معا حسب الجنس و الفئات العمریة خالل C و Bعند دراسة نسب اإلصابة بفیروسي     
معا عند الذكور  C و Bالكبد الوبائي لإلصابة بفیروسات  تمعدال أعلىسنوات الدراسة كان 

 25- 15د الفئة العمریة ، أما اإلناث فكانت عن%25بنسبة  45 -36ة العمریةفئفي ال
تتناقص معدالت اإلصابة عند اإلناث بتقدم العمر ضمن الفئات العمریة التي و % 40بنسبة 

0%

1%

2%

3%

4%

5%

6%

2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017

B,C

 C,Bاناث  C,Bذكور السنة
2010 1.08% 0% 
2011 2.90% 0% 
2012 1.00% 0.10% 
2013 1.00% 0.20% 
2014 1.60% 0% 
2015 4.40% 0.88% 
2016 2.10% 0.53% 
2017 2.30% 0% 
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 56عام، ولم تسجل أي إصابات ضمن الفئات التي تشمل العمر  55إلى  26تشمل عمر 
  .)2جدول (عام، وهذا غیر مالحظ عند الذكور 85إلى 

  2جدول
  .خالل سنوات الدراسة الفئات العمریةالجنس و  حسبمعا C و Bبفیروسي اإلصابةمعدالت 

  معدل اإلصابة لإلناث  معدل اإلصابة للذكور  الفئة العمریة
15-25  21%  40%  
26-35  13%  20%  
36-45  25%  20%  
46-55  14%  20%  
56-65  9%  0%  
66-75  11%  0%  
76-85  7%  0%  

  %100  %100  المجموع
یعتمد ، الفیروسات الكبدیة یعد فیروس التهاب الكبد الوبائي عضوًا في عائلة :المناقشة

زمة واسعة على ح C وB الوبائي  التهاب الكبد يتأكید تشخیص حاالت اإلصابة بفیروس
 أن  نسبة اإلصابةالحالیة الدراسة  أوضحتو  المناعیة والجزیئیة، المخبریةمن المقایسات 

وال یوجد  Bویعزو ذلك لوجود تطعیمات لفیروس  %1كانت  معا C و Bفیروسي ب
لمنع  Bیتم تطعیمهم بلقاح فیروس  Cن بفیروس ی؛ لهذا فإن المصابCتطعیمات لفیروس 

تختلف عن وسائل   Cأن وسائل العدوى بفیروس  ، كما [12 ,13]حدوث اإلصابة المزدوجة
، وكذلك وفقا النتشار المرض ودرجة تلف B[11,10]العدوى عن وسائل العدوى بفیروس 

معا في البحث الحالي  Cو Bه النسبة المتحصل علیها لإلصابة بفیروسي ، وهذ[2,1]الكبد 
نسبة  راق حیث كانتالتي أجریت في الع  2006والیاسري  تفق مع دراسة الثوینيت %)1(

  .[20]%1معا  C و Bاإلصابة بفیروسي 
الذكور أعلى من  عند معاC و Bمعدالت اإلصابة بفیروسي  وجد في هذه الدراسة أن
إلى أن وسائل العدوى التي یتعرض لها الرجال   ، وقد یرجع ذلكمعدالت اإلصابة عند اإلناث

أكثر من وسائل العدوى التي یتعرض لها النساء كالممارسات عالیة الخطورة مثل تعاطي 
معقمة الغیر اإلبر والوشم واستخدام األدوات استخدام والعقاقیر المختلفة كالمخدرات و  الخمور
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محافظة سوریة  14 التي شملت 2008، هذا یتفق مع دراسة كریم ولحام [21]وغیر ذلك
  [22] . فرد من الذكور واإلناث 3168ت العینات بصورة عشوائیة من ذحیث أخ

معا خالل C  و Bاإلصابات حسب السنوات فوجد أن أعلى نسبة بفیروسي  تم دراسة      
وأقل نسبة إصابة في عام % 5.3بمعدل  2015سنوات الدراسة كانت أعلى في عام 

  %.0.6بنسبة  2012
معدالت لإلصابة بفیروسات الكبد  كانت للفئة عمریة  هذه الدراسة أن أعلى أوضحت     

 عام Danniهذا یتفق مع ما نشره  عام للذكور 45-36الفئة العمریة و  ،لإلناثعام 15-25
 بفیروس مصابة حالة100.000  األمریكیة التي تضمنت المتحدة الوالیات في م 2007

أعلى معدالت  أن المنشورة الدراسة هذهل خال من وجد والیة، حیث 50 شملت الكبدي الوباء
  . [23] عام للذكور واإلناث 44-25اإلصابة بفیروسات الكبد كانت من عمر 

وهذا یتفق مع  عند اإلناث في الدراسة الحالیة انخفاض لإلصابات بتقدم العمر لوحظ     
، ودراسة [24]م 2009عام  Thompsonودراسة،  [23]م 2007 عام Danniدراسة 
Cindy  و لم  عام فما فوق، 60، حیث انخفضت اإلصابة بعد سن [25]م 2008عام

مع دراسة كریم ولحام  یالحظ هذا التدرج عند الذكور في الدراسة الحالیة حیث اتفقت
  .[22]عمریةحیث ال یوجد انخفاض متدرج في معدالت اإلصابة حسب الفئات ال  م2008

    :االستنتاج
من بین المرضى % 1معا في الدراسة الحالیة  كانت  C و Bنسبة اإلصابة بفیروسي      

واختالف وسائل العدوى لكل فیروس ودرجة تلف  Bالمصابین بأحد الفیروسین لوجود لقاح لفیروس 
لتعرض الذكور لوسائل العدوى الكبد، وكانت نسب اإلصابة المزدوجة في الذكور أعلى من اإلناث 

  .اإلناث أكثر من
في تشخیص المرضى  سریع، إال أنه ال یفید وحده RABDعلى الرغم من كون اختبار       

لتأكید تشخیص اإلصابة ELISAالمصابین بفیروس التهاب الكبد الوبائي، ویوصى باستخدام اختبار 
صحیة و في المستشفیات العامة ووحدات العنایة ال Cأو  Bوتحدید نوع فیروس التهاب الكبد الوبائي 

  .مراكز نقل الدم
Determining the rates of infiction with hepatitis viruses types B and C 
of  infected people in the city of Misurata by two methods RABD and 

ELISA         
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Abstract: 
     Internet banking or Electronic banking (E_Banking) has made it 
easy to carry out the personal or business financial transaction without 
going to bank and at any suitable time. This facility enables to transfer 
money to other accounts and checking current balance alongside the 
status of any financial transaction made in the account. In this paper, 
we studied an E_Banking system as a kind of distributed systems and 
explain some basic conceptions which have relations with E_Banking 
system like  security, reliability, replications, transactions at database 
of bank and Cryptography and then we focused on security as an 
impotent issue in E_Banking. 
Index Terms: 
             E-bank, Distributed system, Security e-bank, Encryption, 
Authentication,  
            Replication, , Security protocol, security algorithms  
1-  Introduction 

     E-Banking is defined as the automated delivery of new and 
traditional banking products and services directly to customers 
through electronic, interactive communication channels. E-Banking 
includes the systems that enable financial institution customers, 
individuals or corporate to access accounts, transact business, or 
obtain information on financial products and services through a public 
or private network, like internet or mobile phone.  
     Internet banking (also referred as e-banking) is changing the 
banking industry and is having the major effects on banking 
relationships. Banking is now no longer confined to the branches 
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where one has to approach the branch in person to withdraw cash or 
deposit a check or request a statement of accounts[4].  
     In true Internet banking, any inquiry or transaction is processed 
online without any reference to the branch (anywhere banking) at any 
time. Providing Internet banking is increasingly becoming a "need to 
have" than a "nice to have" service. The net banking, thus, now is 
more of a norm rather than an exception in many developed countries 
due to the fact that it is the cheapest way of providing banking 
services[4][3].  
2-  Brief Definition Of  Distributed  System 

     A distributed system is a collection of autonomous computers 

linked by a computer network that appear to the users of the system as 

a single computer. Some comments: 
1) System architecture: the machines are autonomous; this means they 
are  computers which, in principle, could work independently. 
2) The user’s perception: the distributed system is perceived as a 
single system solving a certain problem (even though, in reality, we 
have several computers placed in different locations). By running a 
distributed system software the computers are enabled to: 
   1) coordinate their activities 
     2) share resources: hardware, software, data[2]. 
3-  Challenges in Distributed Systems 

     Designing the distributed systems does not come for free. as shown 

in figure(1) denotes Some challenges need to be overcome in order to 

get the ideal systems[8]. 
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1) The challenges in distributed systems are: 
2) Heterogeneity. 
3) Transparency. 
4) Openness. 
5) Concurrency. 
6) Security. 
7) Scalability. 
8) Resilience to failure[8]. 

4-  History Of  Distributed Systems 
     Computing infrastructure and network application technologies 
have come a long way over the past 20 years and have become more 
and more detached from the underlying hardware platform on which 
they run. At the same time computing technologies have evolved from 
monolithic to open and then to distributed systems (Foster, 2004). 
Both scientific and business applications today are generating large 
amount of data, typical applications, such as High Energy Physics; 
and bioinformatics, will produce petabytes of data per year[1][2].    
     In many cases data may be  produced, or required to be 
accessed/shared, at geographically distributed sites. Sharing of data in 
a distributed environment gives rise to many design issues e.g. access 
permissions, consistency issues, security. Thus, effective measures for 
easy storage and access of such distributed data are necessary 
(Venugopal, 2005). One of the effective measures to access data 

Figure (1) : Challenges in Distributed Systems 
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effectively in a geographically distributed environment is replication. 
Replication is one of the most widely studied phenomena in a 
distributed environment. Replication is a strategy in which multiple 
copies of some data are stored at multiple sites (Bernstein 1987).  
The reason for such a widespread interest is due to following facts: 

1) Increased availability. 
2) Increased performance and. 
3) Enhanced reliability[2]. 

     By storing the data at more than one site, if a data site fails, a 
system can operate using replicated data, thus increasing availability 
and fault tolerance. At the same time, as the data is stored at multiple 
sites, the request can find the data close to the site where the request 
originated, thus increasing the performance of the system. But the 
benefits of replication, of course, do not come without overheads of 
creating, maintaining and updating the replicas. If the application has 
read-only nature, replication can greatly improve the performance[1]. 
But, if the application needs to process update requests, the benefits of 
replication can be neutralized to some extent by the overhead of 
maintaining consistency among multiple replicas, as will be seen in 
the following sections of the paper. 
5- Replication In Distributed Systems  
     A simple example of replicated environment is shown in Figure(2). 
Site 1, Site 2, Site 3, ... Site n, are distributed site locations and 
connected through a Middleware infrastructure (for the time, it does 
not matter what the middleware consists of).  
     Data stored in a file, File X, is stored in Site 2 and is replicated at 
all other sites. Suppose user 1 tries to access File X in Figure(2). For 
pedagogical simplicity, let the distance shown in the figure be 
proportional to the access cost of the file. The abovementioned 
benefits of replication are clear in this scenario (as Sites 1 and 3 are 
close to the user in comparison to Site 2, where the file was originally 
stored). The files can be accessed at a cheaper cost (thus increasing 
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the performance) and the file can still be accessed even if 3 out of 4 
sites are down (thus increasing availability)[1][2][8]. 

 
 
 

 
 
 

      

     

 

 

     At the same time, continuously changing nature of computing has 
always created new and challenging problems in replicated 
environment. The purpose of this document is to review the 
motivation of various replication schemes in different distributed 
architectures. In particular, we will be covering following 
architectures: 

1) Distributed Database Management Systems (DBMS) 
2) Peer-to-Peer Systems (P2P) 
3) Data Grids 
4) World Wide Web (WWW) [1]. 

6- Replication Scenario And Challenges In Replicated 
Environment 
     Various combinations of events and access scenarios of data are 
possible in a distributed replicated environment. For example, an 
application may want to download chunks of data from different 
replicated servers for speedy access to data; replicated data may be 
required to consolidate at a central server on periodic basis; data 
distribution on network of servers, where some of the servers may be 
mobile or frequently connected, data stored at multiple sites may need 
to access and update the data. Based on these requirements, three 
types of replication scenarios can be identified: 

1) Read-only queries 

Figure (2) : A simple scenario of 'File X' being replicated at all sites 
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2) Update transactions, and 
3) Managing mobile clients [2][8]. 

7- Security Issues In E-Banking 
     In  E-Banking  business  we  can  define three main problems:  
1) Spoofing: How can I reassure customers who come to my  site  that  
they  are  doing  business with me, not with  a  fake  setup to steal 
their credit card numbers?  
2) Eavesdropping: How can I be certain that my customers'  account  
number  information  is  not accessible  to  inline eavesdroppers when  
they enter  into a  secure  transaction on the Web?  
3) Data  alteration: How  can  I  be  certain  that my personal  
information  is  not  altered  by  online eavesdroppers  when  they 
enter into a secure transaction on the Web?  
Generally, what we have to achieve is following:  

1) Authentication: to prevent spoofing.  
2) Privacy: to prevent eavesdropping.  
3) Data integrity:  to prevent data alteration.  
4) Non-repudiation: to  prevent  the  denial  of  a previous act.  

     The solution is to use Digital Certificates and Digital Signatures for 
Web  servers,  to  provide  authentication  (that  is  to  provide  that 
communication  is happening between  the desired endpoints), data  
integrity  and non-repudiation service and  to use cryptography 
algorithms to provide privacy. All these concepts will be explained in 
a little while. After that, you will  see  how  Secure  Sockets  
Layer(SSL)  in  your  Internet  browser  uses  these  techniques to 
achieve trusted communication[5]. 
8- The Fundamentals Of Security 
8-1- Cryptography Basics  
     The  purpose  of  the  cryptography  is  to  provide  privacy,  and  
that  is  achieved  through  utilization  of  various  cryptography  
algorithms.  
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     Mathematical  basis  of  these  algorithms  exceeds  the  scope  in  
this  paper; here  you  should  understand  the  basic  principles  of  
encrypted communication. Figure (3) shows the simplified flowchart 
of the secure transmission of some message (that is, any data).  
     Generally, a sender takes a plain message and encrypts it with 
some encryption  algorithm  and  some  keys.  Then  he  freely  sends  
it  over  an  insecure  channel  to  a  receiver,  who  then  uses  
appropriate  decryption algorithm  and  appropriate  keys  for  the  
decryption  of  the  message  thus returning it into its original form[5]. 
 

 

 

  

 
 
 

Comment: A pair of keys is used in the process of encryption and 
decryption. The correlation of that pair depends on  the  approach we 
take. Relating to the keys used  in  the  encryption/decryption  process 
we  can make a distinction between three approaches:  

1) Symmetric approach   
2) Asymmetric approach   
3) Hybrid approach  

     In  symmetric  approach,  both  sides  use  the  same  key  for  the 
encryption and decryption. This approach is useful for bulk data 
encryption  because  it  is  computationally  faster  then  other  
methods,  but  we  have  a  problem of key distribution. The best-
known symmetric algorithms are DES (Data  Encryption  Standard,  
IBM & National Bureau  of  Standards,  1977),  DESX (slightly 
strengthen version of DES) and IDEA.  

Figure (3) : Simplified flowchart of the encrypted transmission 
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     In  asymmetric  approach,  the  sender  uses  the  public  key  for  
the  encryption  and  the  receiver  uses  the  private  key  for  the  
decryption.      
     This  approach  is  more  convenient  for  short  data  encryption  
because  it  is computationally  slower  then  other  methods,  but  here  
we  do  not  have  a problem  with  key  distribution  because  the  
public  key  can  be  freely  distributed  over  any  channel,  including  
insecure  ones. However, we  have other  sort  of  the  problem – how  
to  securely  bind  that  pubic  key  and  its  owner. The most popular 
asymmetric algorithms are RSA (Rivest, Shamir & Adleman, 1977) 
and Diffie-Hellman (1976)[4]. 
8-1-1- Public Key Algorithm (RSA) 
     RSA is a public key algorithm that is used for Encryption, 
Signature and Key Agreement. RSA typically uses keys of size 1024 
to 2048. The RSA standard is specified RFC 3447, RSA Cryptography 
Specifications Version 2.1. Figure(4) denotes the basic components of 
RSA algorithm[6]. 

 
 
 
 
 
 
 
 

            

 

 8-1-2- Description of the Algorithm (RSA) 
     The scheme developed by Rivest, Shamir, and Adleman makes 
use of an expression with exponentials. Plaintext is encrypted in 
blocks, with each block having a binary value less than some number 
n. That is, the block size must be less than or equal to log2(n); in 
practice, the block size is i bits, where 2i <n  ≤  2i+1. Encryption and 

Figure (4) : Public Key Algorithm(RSA) 
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decryption are of the following form, for some plaintext block M and 
cipher text block C: 
C = Me mod n 
M = Cd mod n = (Me)d mod n = Med mod n 
     Both sender and receiver must know the value of n. The sender 
knows the value of e, and only the receiver knows the value of d. 
Thus, this is a public-key encryption algorithm with a public key of 
PU = {e, n} and a private key of PU = {d, n}. For this algorithm to be 
satisfactory for public-key encryption[2]. 
8-2- Digital Signatures  
     We have  learned  that cryptography provides privacy but  there  is 
a still opened question of the security. From a security point of view, 
we have to  achieve  three  important  things  in  our  electronic  
communication:  
1) Origin  authentication: verification whether  the message  was 
sent by a declared sender.   
2) Data-integrity  authentication : verification  whether  the  
message was changed after it was sent.  
3) Non-repudiation : prevention of a denial of a previous act.  
     This  is  all  accomplished  through  Digital  Signatures  they  were 
designed  exactly  for  that  purpose to  provide  authentication  and  
data integrity of electronic documents, as well as the non-repudiation 
service.  
How do they work? Rather simply as you are about to see in the 
Figure (5). 
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Starting point is  a variable length message, which  we  would  like  to  
sign  digitally.  First  step  is  creating  a  message digest  using  one  
way  hashing  algorithm  (like RSA-MD2, RSA-MD5, NIST-SHS, 
etc.) these algorithms  are designed to provide digests with a fixed 
length, usually 128 or 160 bits. After  that,  we  encrypt  the  message  
digest  with  our  private  key,  and  the  resulting sequence of bytes is 
what we call a Digital Signature.  
     OK, we created a Digital Signature, now what? Like in the real life,  
when we  sign  some document  at  the bottom of  the paper,  this  
signature  is  sent together with the message through an insecure 
channel. With that, as   sender, you have done what you could[2][4].   
     Now  it  is  on  the  receiver  to  use  that  Digital  Signature  for 
authentication  and  integrity  check of  the message. How  it  is 
achieved, you  can see on the Figure(6). 
 
 

Figure (5) : Generation of Digital Signature 
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  The  receiver gets a packet with a message and a Digital Signature. 
First he uses a public key of the sender to decrypt the Digital 
Signature back  into  the message digest, which we  shall call Digest. 
At  the  same  time,  the  receiver  makes  another  message  digest,  
but  this  time  from  the  received  message,  using  the  same  hashing  
algorithm  as  on  the  sender's  side.  That other  message  digest  we  
shall  call  Digest''.  Now  all   he  have  to  do  is  to compare Digest' 
and Digest''. If they are equal, received message was really  sent by 
the declared user, and we are certain that it was not tampered with.  
     Beside data integrity and authentication service, we have 
mentioned that  the  digital  signatures  mechanism  also  supports  the  
important  non_repudiation service. A. Menezes defines  non-
repudiation  as  "a  service  that prevents the denial of a previous act". 
That is, we can prevent the denial by a user of having participated in 
part or all of a communication. 
     Then on-repudiation service actually provides  proof  of  the  
integrity  and  origin of the data in an unforgettable relationship that 
can be verified by any third party at any time. In e-Banking, this is 
extremely important.  

Figure (6) : Authentication of the message using a Digital Signature 
                   PRK: Private Key,  PBK : Public Key, HA : Hashing Algorithm  
                   DS : Digital Signature , Msg* : Received message (possibly corrupted), 
                  DS*  : Received Digital Signature 
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     The whole  system  of Digital Signatures  relies  on  the capability  
to  bind  the  public  key  and  its  owner. In other words, we can ask 
ourselves following two questions:  
Q1: How can I be sure that the public key my browser uses to send 
account number information is in fact the right one for that Web site, 
and not a bogus one? 
Q2:  How  can  I  reliably  communicate  my  public  key  to  the  
customers so they can rely on it to send me encrypted 
communications? 
As we already mentioned, the solution to this problem is the Digital 
Certificates[7] . 
8-3- Authentication application (Kerberos) 

Kerberos is an authentication service developed as part of Project 
Athena at MIT. The problem that Kerberos addresses is this: Assume 
an open distributed environment in which users at workstations wish 
to access services on servers distributed throughout the network. We 
would like for servers to be able to restrict access to authorized users 
and to be able to authenticate requests for service. In this environment, 
a workstation cannot be trusted to identify its users correctly to 
network services. In particular, the following three threats exist. 

1) A user may gain access to a particular workstation and pretend 
to be another user operating from that workstation. 

2) A user may alter the network address of a workstation so that 
the requests sent from the altered workstation appear to come 
from the impersonated workstation.  

3) A user may eavesdrop on exchanges and use a replay attack to 
gain entrance to a server or to disrupt operations[7].  

     In any of these cases, an unauthorized user may be able to gain 
access to services and data that he or she is not authorized to access. 
Rather than building in elaborate authentication protocols at each 
server, Kerberos provides a centralized authentication server whose 
function is to authenticate users to servers and servers to users. 
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Kerberos relies exclusively on symmetric encryption, making no use 
of public-key encryption [5]. 
Kerberos Steps: 
(1) C AS:       ID C || PC || ID V  
(2) AS C:      Ticket 
(3) C V:        ID C || Ticket  
Ticket = EKv  [ ID C || AD C || ID V ]   
Where 
C   =    Client               As  =   Authentication server 
 V  =   Server                IDc =Identifier of user on C 
 IDv = Identifier of V        Pc    = Password of uwer on C    
ADc = network address of C          
Kv   = Secret encryption key Shared by AS and V 
 
 

 

 

 

 

               

     Finally  the whole  certificate  is digitally  signed by  the 
Certification authority with its private key (which is also called the 
root CA certificate).  We shall see how Digital Certificates are verified 
in the user's browser, as well as  some  common mistakes  and 
potential weaknesses. 
But  first, we  have  to  understand  one  important  link  in  the  
security  chain –  the Secure Sockets Layer. 
 
 

Figure (7) : Kerberos scenario 
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9-  WEB Security 
9-1- Secure Sockets Layer (SSL)  
     Secure  Sockets  Layer  (SSL)  is  perhaps  the  widest  used  
security  protocol  on  the  Internet  today as shown in Figure (8). 
     It  allows  for  encryption  and  certification  functionality in a 
TCP/IP environment. SSL is the basis for every e-Business trust 
infrastructure, including e-Banking[2][7].  
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

       Modern computer telecommunications have a layered structure. 
OSI (Open System Interconnection) model defines three main layers: 
Application Layer, Network Layer and Physical Layer. (Actually, 
there are seven layers:  
 Application Layer, Presentation Layer, Session Layer, Transportation 
Layer, Network Layer, Data-link Layer and Physical Layer. However, 
this detailed division is not always necessary.) These layers 
communicate through strictly defined  'interfaces'  (you  can  think of  
them  as gates between  the  layers).  In  that  way,  we  accomplish  
the  layer  abstraction,  which  is  very  important because we  can  
independently  change  and  develop  various  layers without  
worrying how that will affect the other layers (the same idea of 

Figure (8) :  Location of the SSL in the OSI layered model 
                    IMAP: Internet Message Access Protocol    
                    LDAP : Lightweight Directory Access Protocol 
                    HTTP: plain HTTP & S-HTTP (Secure HTTP)   
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abstraction is one of the corner stones of Object Oriented 
Programming – OOP).   
     As you can see on the Figure (8) , the Secure Sockets Layer (in the  
less  detailed model we are using)  is  inserted  as  a  topmost  sub  
layer  in  the Network Layer[2].   
9-2- Transport-Layer Security(TLS) 
     TLS is a transport-layer security protocol which uses a key-
agreement protocol such as Diffie-Hellman  to establish a confidential 
channel with integrity guarantees between two parties[5]. 
     TLS is an established and widely used mechanism in the Internet, 
particularly in the World Wide Web. Most financial or other sensitive 
data is protected using TLS while in transit across the Internet. TLS 
provides several security features. The confidentiality- and integrity 
assured channel prevents a number of eavesdropping and data 
manipulation attacks as well as unsophisticated middle-person attacks.  
     The Diffie-Hellman exchange ensures that this is the case as long 
as the two ends of the channel have been authenticated. In theory the 
certificate chain authenticates the remote server to the client, 
guaranteeing that the client is communicating with the desired party. 
Since client certificates are not common, most services employ their 
own plain-text password protocol within the confidential channel to 
authenticate the client [3]. 
9-3- IP Security (IP’sec) 
     IPsec allocated in network layer and it is not a single protocol. 
Instead, IPSec provides a set of security algorithms plus a general 
framework that allows a pair of communicating entities to use 
whichever algorithms provide security appropriate for the 
communication [5]. 
9-3-1-  Applications of IPSec 

1) Secure branch office connectivity over the Internet. 
2) Secure remote access over the Internet. 
3) Establsihing extranet and intranet connectivity with partners. 
4) Enhancing electronic commerce security. 
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9-3-2- IP Security Scenario 
     Figure(9) is a typical scenario of IPSec usage. An organization 
maintains LANs at dispersed locations. No secure IP traffic is 
conducted on each LAN. For traffic offsite, through some sort of 
private or public WAN, IPSec protocols are used. These protocols 
operate in networking devices, such as a router or firewall, that 
connect each LAN to the outside world. The IPSec networking device 
will typically encrypt and compress all traffic going into the WAN, 
and decrypt and decompress traffic coming from the WAN; these 
operations are transparent to workstations and servers on the LAN. 
Secure transmission is also possible with individual users who dial 
into the WAN. Such user workstations must implement the IPSec 
protocols to provide security [5]. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

9-4-   Secure Electronic Transaction (SET) 
     The Secure Electronic Transaction is an open encryption and 
security specification designed to protect credit card transactions on 
the Internet. The companies that collaborated in the development of 
ET include IBM, Microsoft, Netscape, RSA, Terisa and VeriSign. It is 
supported by major corporations such as VISA Inc  and MasterCard. 
Although SET have been designed to operate in a wired infrastructure 
, its transaction flow and implementation of security are of interest to 
us since it can also be employed in a wireless  scenario[3][7].  

Figure (9) : the scenario of IP’sec 
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     The SET protocol is an evolution of the existing credit-card based 
payment system and provides enhanced security for information 
transfer as well as authentication of transaction participant identities 
by registration and certification[7].  
     SET is also an international standard with published protocol 
specifications. While SET permits customers to make credit-card 
payment to any merchant offering web-based services, customers also 
have the option of paying for other types of services using the on-line 
banking facilities. A brief description of SET is given in Figure(10). 
1) The consumer accesses the merchant's web site, browses the goods 
on display and selects what he or she wants and gets the total cost of 
all chosen items including taxes and shipping costs. 
2) The system asks for payment method and the consumer chooses to 
pay through a credit card using SET. 
3) Immediately, a special software on the consumer's PC called a 
Digital Wallet is invoked and it asks the customer to choose one credit 
card from the many he or she possesses. 
4) The consumer chooses a card and the electronic transaction using 
SET is underway. 
5) After getting details of customer payment the merchant contacts the 
merchant’s Bank for customer authorization and payment. 
6) Merchant Bank will contact the customer’s Bank for the same and 
get approval of payment. 
7) Merchant will notify, if transaction is successful. 
8) A few seconds later, there is a confirmation to the customer that 
this order has been processed. 
     SET is a good example of a protocol that ignores the user 
authentication. SSL-based methods, on the other hand, are ignoring 
important “security” requirements [7]. 
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9-4-1- Architecture of SET Authentication  
Figure (11) shows the protocol for a secure web authentication 

using a cell phone/PDA. This protocol starts when the user has 
decided to perform a money transfer operation. Here we assume that 
the user’s cell phone number is stored on the authentication server. A 
separate authentication is recommended to maintain strong security. 
As illustrated in Figure(11), following are the steps: 
1) The user will login using a Username/Password and get a 

Transaction Identification code (TIC)  from the bank. Each user 
has only one  sername/Password to his/her account, but the TIC 
code is unique for each  online transaction. 

2) A Web-based username/password basic authentication is used to 
identify the user to the Web server. 

3) After basic authentication the user will get an option to initiate 
transaction with a welcome message. We consider three modes of 
payment: Credit Card, Debit Card and Electronic transfer. 

4) The user will get a notification of a successful logging with 
welcome message and display session key. 

5) The user will select mode of payment. 
6) The user will insert the details of payment by filling in a simple 

form with details such as the merchant’s account number, invoice 

Figure (10) : Transaction flow in secure  Electronic Transaction (SET) 
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number or account number to which an amount has to be 
transferred. 

7) The user will insert a TIC code by simply choosing a TIC code 
from the stored list of TIC codes. Note that TICs are password 
protected on the cell phone. 

8) The bank authorization server verifies the TIC sent by the user by 
comparing it to its stored list of TIC’s in the user account 
information at the server[7]. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 

     Database , If both TIC’s matched, it cancels the used TIC from its 
database and goes to the next step. If no TIC matched with the 
database then the authentication server will deny any further user 
transaction and display an appropriate error message to the user. 
1) The authorization server will send an SMS to the user cell phone 

to verify his/her web transaction. The cell phone number of the 
user is available on the authorization server. 

2) The user will confirm his/her initiated transaction by choosing 
“YES”, or deny it by choosing “NO”, by sending a confirmation 
SMS[7]. 

 

Figure (11) : Architecture of SET authentication 
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10- Proposal work 
     According to importance of security  of E_banking we are 
suggesting ANN (Artificial Neural network) to detect and protect our 
transactions and information from threats and hackers by learn and 
test all transactions in E_banking  using database containing all data 
about previous attacks and knowledge to adding more security to it. 
But we think that make the security more cost and time to do this 
proposed work. 
11-  Conclusion 
      We observed that the security in distributed systems make very big 
challenge especially   in  Huge Distributed database. 
     According to previous definition of E_bank, the Internet as such, is 
not a distributed system, but an infrastructure on which to implement 
distributed applications/services. Every bank should implement its 
Internet channel to reduced cost of transaction and global connectivity 
Small and midsized banks could benefit from using Application 
Service Providers (ASP) for different kind of service (and choosing 
the good ASP is the most important steps for security). The anti 
viruses applications must be installed on every machine linked to 
internet to prevent attacks from introducers and remove viruses like 
Trojans and worms. 
     Finally ,logically each important servers that contain sensitive 
information like financial or military etc., must have firewalls to 
prevent and filtering un liked transactions. 
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 التخصیص الضبابیة ذات األھداف المتعددة حل مشكلة

نحتاج في األنظمة االقتصادیة وتحلیل البیانات إلى التعامل مع المتغیرات الضبابیة غیر     
  .الیقینیة التي تساهم في صنع القرار واتخاذ البیانات السلیمة في العجلة االقتصادیة

یقینیة هي خطوة ضروریة في العدید من المشاكل االقتصادیة  ىتحویل األرقام الغامضة إل   
لك تكون أداة رائعة للتعامل مع ذحل، وهي ب ىطلب التعامل معها للوصول إلالتي تت

مشكالت التخصیص متعددة األهداف ذات معامالت غیر یقینیة، وهناك العدید من الطرق 
المقترحة لحل هذه المشاكل متعددة األهداف، والتي تقوم في تحویل مشكلة التخصیص 

متعددة األهداف ذات قیمة یقینیة، ونستخدم طریقة  متعددة األهداف الضبابیة إلى مشكلة نقل
  .األوزان لتحویل المشكلة إلى هدف واحد ثم نستخدم  طریقة الهانقیر لحلها

أخیرا نعطي مثال عددي لكیفیة التعامل مع هذه األعداد الضبابیة في حل مشاكل     
  .التخصیص متعددة األهداف

   
ABSTRACT 

In this paper Ones Assignment Method is adopted to solve 
Fuzzy Multi objective Assignment Problem (FMOAP). In this 
problem 퐶  denotes the cost for assigning the n jobs to the n workers 
and 퐶  has been considered to be triangular number denoted by 퐶   
which are more realistic and general in nature. For finding the pareto 
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optimal solution , we must optimize total cost this multi objective 
assignment  problems.  
In this paper first the proposed fuzzy multi objective assignment 
problems is 
formulated to the crisp  multi objective  assignment problems in the 
linear programming problem form and solved by  Hungarian method 
and using  the 훼	푐푢푡 for the fuzzy numbers. Numerical examples show 
that the fuzzy 훼	푐푢푡   display and active tool for handling the fuzzy  
multi objective assignment problems (FMOAP) with imprecise render 
and requirement condition. The algorithm of this approach is 
presented, and explained briefly with numerical instance to show its 
efficiency. 
 KEYWORDS 
 Assignment Problem, weighting method , Fuzzy Number. 
INTRODUCTION:  
Fuzzy sets, as indicated by [1,5,8,16] .Provide us a new mathematical 
tool to deal with uncertainty of information. Since then, fuzzy set 
theory has been 
rapidly developed. In this paper, we will review basic concepts of 
fuzzy sets, multi objective, fuzzy number, 훼 − 	푐푢푡 and fuzzy linear 
programming (FLP) which will be used in the rest section of the 
paper. 
The Multi objective  Assignment Problem (MOAP) is a special type 
of linear programming problem (LPP) in which our objective is to 
assign a number of origins to the equal number of destinations at a 
minimum cost (or maximum profit). The mathematical formulation of 
the problem suggests that this is a 0-1 programming problem and 
highly degenerate all the algorithms developed to find optimal 
solutions of 
Assignment Problem. 
In this paper, we provided a method to solve Fuzzy multi objective 
Assignment Problem (FMOAP), with fuzzy cost 푐  .Since the 
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objectives are to minimize the total cost or to maximize the total 
profit, Subject to some crisp constraints, the objective function is 
considered also as a fuzzy number. First, Transform the Fuzzy multi 
objective  
Assignment Problem to a crisp one so that the conventional solution 
methods may be applied to solve Assignment problem. This idea is to 
transform a problem with 
fuzzy parameters to a crisp version and solve it by using the 
Hungarian method   for Assignment method. 
Dominance of Fuzzy numbers can be explained by deterministic of 
fuzzy number 
which satisfies the properties of compensation, linearity and 
additively. In this paper we have applied 훼 − cut technique. 
PRELIMINARIES  
 we define some basic definitions which will be used in this paper 
[5,8,9,10,16]. 
 Definition  
 If x is a set of objects denoted generally by X, then a fuzzy set A in X 
is defined as a set of ordered pairs }:))(,{( XxxxA A    where 

)(xA is called the membership function for the fuzzy set A  the 
membership function maps each element of A  to a membership value 
between 0 and 1   
Definition  
A fuzzy set 퐴  is defined on a universal set of real numbers is said to 
be a generalized fuzzy number if its membership function has the 
following characteristics  
(i)  ]1,0[:)( RxA is continuous  
(ii) 0)( xA for all ],[],(  daAx  
(iii) )(xA is strictly increasing on [a, b] and strictly decreasing on [c, 
d]  
(iv)  )(xA  for all ],[ cbx where 0 < ω ≤ 1.  
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 Definition  
A generalized fuzzy number  c)b,a, ( =A  is said to be a generalized 
triangular fuzzy number if its membership function is given by 
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ab
ax

ax

xA  

Definition Let  )c,b, a ( =A 1111   and   )c,b, a ( =A 2222  be 
generalized triangular fuzzy number defined on real numbers R then  
(i) ) cc,bb,a a ( =AA 21212121   
(ii) )ac,bb,c a ( =AA 11212121  . 
The interval of confidence for the T.F.N a	 = 	 (a , a 	, a 	) at the level 
훼, is defined as: 
A =	 [a (α); 	a (α)] 	= 	 [(a −	a )α	 +	a ;−(a −	a )α	 + a 	1]  
,훼 ∈ [0,1] 
The arithmetic operations on fuzzy numbers 
We introduce some of arithmetic operation on [25, 44] fuzzy numbers 
in terms of interval confidence level of 훼 as: 
Suppose that, Aα =	 [aα; 	aα ], Bα =	 [bα ; 	bα ], we define, 
Addition 

Aα + Bα = [aα; 	aα ] + [bα ; 	bα ] = [aα + bα ; aα +	bα ] 
Subtraction 

Aα − Bα = [aα; 	aα ] − [bα ; 	bα ] = [aα + bα ; aα +	bα] 
PROBLEM FORMALATION 
Consider the following fuzzy multi objective Assignement problem 

)(FMOAP [11,3,14]:  
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Definition ( pareto optimal solution)[1,2,12] 
 The  vector x  which satisfies the condition in )(FMOAP  1 ,2, 3  is 
called a pareto optimal solution of )(FMOAP  if and only if there does 

not exist another x  such that  
                    )()( *xfxf rr   

for all r  and )()( *xfxf rr   for at least one kr 1,2,...,= .  
 FMOAP  will be treated using the weighting method (i.e by 
considering the following problem with scalar objective )(wAP , as in 
the following: )  

            ij
r
ijr

n

j

n

i

k

r
xCWMinfwAP 

1=1=1=
=           )(   

such that  

             nixij

m

j
1,2,...,=   1,=

1=
  (4) 

             njxij

n

i
1,2,...,=   1,=

1=
  (5) 

             0ijx  or     1ijx   (6) 

                  1}= ,1,...,= 0,>{=
1= r

k

rr wkrW   



 المجلة اللیبیة لعلوم التعلیم – العدد الثاني – أغسطس 2020م

195 

Definition  For given 
njandmiallforxsetthew ij 1,2,...,=    1,2,...,=      ,      ,*   is said to 

be a feasible solution of ))(( *wAP  if they satisfy the 
equations 4, 5,6. 
 Definition 
For given w  a feasible solution 

njandniallforxij 1,2,...,=    1,2,...,=      ,  of the problem ))(( wAP  

is said to be an optimal solution of ))(( wAP  if  

 ijijr

n

j

m

i

k

r
ijijr

n

j

m

i

k

r
xcwxcw  )( 

1=1=1=1=1=1=

    

 
 for i = 1,2,...,n  and j = 1,2,...,n  .  

 
ALGORITHM 
We now introduce a new algorithm  for finding an optimal solution for 
a fuzzy  objective Assignemant  problems.   
Step1: Convert fuzzy multi objective assignemant  problem 

)(FMOAP  into crisp   multi objective assignemant  problem 
)(CMOAP . 

Step2:  Convert  CMOAP into signal  crisp objective problem  by 
using weighting  method ))(( CAP  .  
Step3: Construct the upper crisp objective assignment problem  

)(UCAP and  lower crisp objective assignment problem  )(LCAP  	 
of the given )(CAP . 
Step4: Solve the )(UCAP  using the Hungarian method.  Let 

njnixij ,...,1,..,,    an optimal solution and Uf  optimum assignment 

cost of the )(UCAP . 
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Step5: Solve the )(CAP  using the Hungarian method. Let 

		 njnixij ,...,1,..,,    an optimal solution and Uf  optimum assignment 

cost of the )(UCAP . 
The proposed algorithm is illustrated by the following example.  
Example:  
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 assume that  fuzzy numberas characterized as:   
  Fuzz coefficients (the first one 1~C )  

 
















 (3,4,5) (2,3,4) (1,2,3,8)
 (1,2,3) (0,1,2) (2,3,4)
 (3,4,5) (1,2,3) (0,1,2)

 =~1C  

(the second one 2~C )  

 
















 (1,2,3) (5,6,7) (0,1,2)
 (0,1,2) (2,3,4) (1,2,3)
 (3,4,5) (4,5,6) (2,3,4)

=~2C  

then the Problem )(1 ijC  takes the form: 

  
 

 
 

 a b c 
  [0.5,1.5] [1.5,2.5] [3.5,4.5] 
 [2.5,3.5] [0.5,1.5] [1.5,2.5] 
 [1.5,2.5] [2.5,3.5] [3.5,4.5] 
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then  )(2 ijC  takes the form: 
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In order to solve the conventional interval multi object programming 
many Authors converted it to 2 separate models and solve it separately 
and collecting the solution of the two in 
on solution  

ij
L
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n

j

n

i
xCMinfLCAP *

1=1=
=            

 

 a b c 
  [2.5,3.5] [4.5,5.5] [3.5,4.5] 
 [1.5,2.5] [2.5,3.5] [0.5,1.5] 
 [0.5,1.5] [5.5,6.5] [1.5,2.5] 

 a b c 
 1 [2,3] [3.75,4.75] [3.5,4.5] 
2 [1.75,2.75] [2,3] [0.75,1.75] 
3 [0.75,1.75] [4.75,5.75]  [2,3] 
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such that  

             nixij
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               ,0ijx  or 1ijx  for all i and j           (9) 

The optimal solution of the )( *LCAP is 

133
*

22
*

11
* ,1,0  xxx and the other 0* ijx  then  푓∗ = 6 
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such that  
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m

j
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             njxij

n

i
1,2,...,=   1,=

1=
  (11) 

  
               ,0ijx  or 1ijx  for all i and j        (12) 

The optimal solution of the )( *UCAP is 
133

*
22

*
11

* ,1,0  xxx and the other 0* ijx  then  푓∗ = 9 

CONCLUSIONS  
This paper deals with  application  is multi objective assignment 
problem, both problem with fuzzy number coefficients. These 
methods are systematic procedure, both easy to understand and to 
apply. The proposed method provides more options and can be served 
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an important tool for the decision makers when they are handling 
various types of logistic problems having fuzzy numbers parameters.  
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